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  فريده ثابتی: برگردان از

 ٢٠١١ نومبر ٠٧

 

 ا مبارزات کارگران پست کانادۀدر بار

١  
  

   مترجمۀمقدم

 کردن پست، قصد زهي مدرنی دالر براارديلي بميپست کانادا مبلغ دو ون: "سدي نوی کارگران پست کانادا مهياتحاد

  ". داردی گذارهيسرما

 شود که نامه ی سبب مراتئي تغني اۀمجموع.  داردی ھا اثر منفی گذارهي سرماني از ای معتقد است که برخهياتحاد

 راتئيبا تغ. کردن نامه ھا، خواھند کردی صرف طبقه بندی صرف حمل و نقل، و زمان کمتریشتريرسانان زمان ب

 ضمن راه رفتن، کار خواندن آدرس ھا را ھم، انجام د،ي کارگران باراي مشکل خواھد شد، زیلي خلي کار تحوديجد

 نسبت به ی شب کاری ھافتيش.  از کار، کمتر خواھد شدی شدن، بخش ھائیني ماشليدله  کار، بیروي به نازين. دھند

شدت کار، باال خواھد .  رسدی پست مۀلب در شب به ادار نامه ھا، اغۀ محمولراي زافت،ي خواھد شي افزایروزکار

 شرکت پست بي کارھا فقط به جني که سود ادي گوی مهياتحاد.  کنندی تر کار معي سرد،ي جدی ھاني ماشرايرفت، ز

 از ی نشانل،ي تحلني از ای سطرچيدر ھ . کندمي خواھد که شرکت پست، کارگران را ھم، در سود سھی رود، و میم

 شود، بلکه ی نمدهي پست است، دگران که در انتظار کاری از مقابله با عواقبی حرفیحت.  شودی نمدهي دیجوئمبارزه 

 چگونه ست،ي سود چني که اني از ایحرف.  کندمي کند، که پست، کارگران را ھم در سود حاصله سھی مشنھاديفقط پ

 که تقابل با آن ھا ئی به ملوک، از مثال ھاتحيوار در پند و نص" یسعد "یحت. ستي ناني شود، در میسود حاصل م

 کارگران، ی سبب است که، وقتنيبه ھم.  آوردی نمانيمه  بی از مبارزات کارگران حرفیعني زند، ی نمیبود حرف

 ،ی و سراسری اعتصاب عمومۀ و آمادرند،ي گی به تقابل با کارفرما ممي عضو، تصمري خواه غه،يخواه عضو اتحاد

 نيبا ا.  دھدیل مي در شھر و ادارات، تقلی دوره ااي ،ی گردشۀ را به مبارز،ی عمومیه جوئ مبارزنيھستند، ا

 کارفرما، ف،ي حرکت ضعنيبا ا.  کندی میري برد، جلوگیحرکت، از اتحاد کارگران، که قدرت آن ھا را، باال م

.  کندیرگر پست، اقدام مھزار کا۵٠ و سپس کل حدود ی جزئء و به معلق کردن کارگران، ابتداردي گیقوت قلب م
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و . رندي گی خودشان می و ھماھنگتيري و با مدهي به عمل مستقل از اتحادمي دفاع از منافع خود تصمیکارگران برا

 شدن کارگران با طرح کاري موارد از جمله برياما سا. رندي کارگران را بگی شوند جلو اخراج کلی موفق متيدر نھا

 و ،ی موقت با کارگران رسمیکارگران قرارداد یجي ساختن تدرني ھا، جانشمهي کردن، کاھش انواع بینيماش

.  شودی کارفرما و دولت سپرده مه،ي اتحادني و به مذاکرات سه جانبه بنده،ي کمتر، به آیايپرداخت دستمزدھا و مزا

 یارگران، در چگونگ کیئ هي دخالت پاۀ کارگران، در تقابل با کارفرما، تجربی مستقل و جمعۀ دستاورد مبارز،یعني

 ی سبب منيبه ھم . شودی ملي تبدنده،ي آی برای نه راھگذشته، در یزي از منافع شان، به چميحرکت، و دفاع مستق

 سد،ي نویم"  آنیاعتصاب کارگران پست و درس ھا" که کانون مدافعان حقوق کارگر با عنوان؛ ی که در مطلبمينيب

 ني به ایتنھا در جائ.  کارگران پست کاناداستۀي در مناقب اتحادان،ي پااز آغاز تا". ستي از کارگران نئیرد پا"

 چياما ھ".  معترض ھستندکا،ي سندی اجرائی ھااستي سهي علکا،ي سندی شده که اعضادهيکمتر د"  کند که یبسنده م

کار بردند، ه  به،ي مرسوم اتحادۀوي که کارگران، در مقابل شی اوهي بار وجود داشت، و به شني که ایاز نوع اعتراض

 که گرفتند و نظراتشان، یماتي شخصه انجام دادند و تصمبه نشان آن چه که کارگران یبرا.  ھم نشده استیاشاره ا

  . اقدام کردمري زۀ مقالۀبه ترجم

 در ھر ی کارگرۀاما معتقدم ھر مبارز. ستي در کل نسندهي توافق با نقطه نظرات نویمعنه  مقاله بني اۀ اما ترجم

 ،یري گمي خود تصم،ی خود سازمان دھۀني مخصوصاً در زمی ھائتي اگر به موفقژهي به وردي که انجام گاي دنیکجا

 اطالع و درس ی برا، آنی دستاوردھادي با؛ابدي دھنده، دست لي تقلیارتباطات کارگر به کارگر و حذف واسطه ھا

 سندهي نودي آینظر مه ب. ردي کارگران قرار گري سااري، در اخت مبارزهۀ و نقد، جھت اداملي وتحلهي تجزی برا،یآموز

. ندي بی می کارگری ھاهي آن و دوربودن آن از پای را در بورکراسهي است و اشکال اتحادیئ هي چپ اتحادۀاز زمر

  .دي قلم، به حساب آنيبه ھم" تي از توھم تا واقعهياتحاد "ۀ مقالۀ تواند به عنوان دنبالی مقتي مقاله در حقنيا

  . ھا از من استديکأ داخل پرانتز و تتکلما

  

   در اداره پست ادموندتونی مبارزه ، کارزار زمستانامواج

  ٢٠١١ ی جوال،ی ثابتدهيفر: مي ترجمه و تنظPhinneas Gage: سندهينو

 یکي تکنراتيي آغاز تغۀ نقطی که شرکت پست، آن جا را برائی کانادا بود، جاWinnipeg پگيني واقعه در وشروع

 سال گذشته است، به کل کشور گسترش ٣٠ ی در طراتيي تغني در نظر گرفت تا بعد آن را که بزرگتر،ینلو پرس

 ی ھا آن ھا را به مقصد می پستچاي بران شد و سپس نامه ی می دسته بندنيقبل از آن نامه ھا توسط ماش. دھد

 ني صدھا شغل ادي جدراتييبا تغ.  شدی می بخش اعظم وقت آن ھا در خارج از اداره سپرقي طرنيبد. رساندند

طور کامل حذف ه  بباي نامه تقرلي حمل نامه و تحوسيسرو.  رودی مني بزرگ کانادا از بی در شھرھای کارۀحوز

 یکار آن ھا از دو نظر سخت تر م.  شودی نامه رسانان گذاشته می برشانه ھاھا سي سروني اۀ شود و کار ھمیم

 ھمزمان ھم به بسته و نرم افزار و ھم دي بسته را حمل کنند و چشم و حواسشان با بسته دوکي ی به جاديشود اوال با

 زي نتي حمای براهيد اتحای زبانیو قول و قرارھا  گرفتی مدهي مشکالت گوشزد شده را ندتيريمد. به راه باشد

  . ندادريي را تغیزيچ

 به سقف خود ی اجباری با اضافه کار انجام گرفت صدمات ضمن کار باال رفت وپگيني در ودي جدراتيي تغیوقت

 کردند که نه فقط صدمات ضمن کار باال یکارگران احساس م.  تحمل بودرقابلي ساعته غ١٢کار روزانه . ديرس
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 رغم مشکالت، یاما عل.  استدهي صدمه ده کار روزانی آن ھا ھم به خاطر زمان طوالنی خانوادگتيرفته بلکه موقع

  !!  به زمان داردازي ندي جدستمي ھر سرايشتند که به طرح وقت داده شود ز از کارگران اصرار دایاريبس

سه ماه گذشت تا باالخره کارگران دست به .  شدندی مشتري دچار صدمات بیشتري بود و کارگران بی طوالنروزھا

نامه ھا با  به انبار شروع کردند به جداکردن دنينامه رسانان با رس.  بود٢٠١٠مبر نو٢٢ روز نيو ا. عمل زدند

 آنان، سرکارگران هي و تنبی تالفی براتيريمد.  کنندده استفادي جدی ھاني که از متد ماشني ای به جایمي قدی ھاوهيش

موج دوم .  معلق شدندفتي که ھمه کارگران آن شنيبعد از ا. کار گرفته  را بیديرا معلق کرد و کارگران جد

 ی انبارھاريسپس کارگران سا.  از ھمکاران خود کار را خواباندندتي به حمادرنگي و بدنديکارگران به انبار رس

کارگران را ه ي که اتحادني به عنوان اتيريمد.  امتناع از انجام کار ناسالم استفاده کردندی حق خود برازپست شھر ا

 در هي که اتحادی کرد، در حالروني از انبار بهي را با قفل کردن دفتر اتحادهي اتحادۀري مدتأي کرده است، ھکيتحر

  . نداشتی حرکت نقشنيا

   

  ی مبارزه جوئموج

 از ھمکاران خود تي کارگران پست ادموندتون بالفاصله در حمادي که خبر اعتصاب به شھر ادموندتون رسیزمان

 طور ني خبر ادني رسیچگونگ . دوساعت در تمام شھر پخش کردندیدست به عمل زدند و خبر اعتصاب را ط

 ی از صندوق ھایکي ی روديپر و دي کشقي نفس عمکيبعد .  خودش را آماده کردنهيستيشود؛ کر ی داده محيتوض

 از چشم باو دوخته شد؛ انگار که یائيدر".  شده استیکمک، کمک، از من دزد" زدن کرداديپست و شروع به فر

 حقوق دنيال دزد کند، آن ھا در حی میشرکت پست از ھمه ما دزد! "  عقلش را از دست داده استنهيستيکر

 جا استخدام نشده ني که ھنوز در ایآن ھا به حق کارگران.  کنندی را درو ماآن ھا پست کاناد.  ما ھستندیبازنشستگ

 و با مي که ما پشت آن ھا ھستمي به آن ھا نشان دھمي دارازين. ميزيپا خه  که باھم بمي دارازيما ن.  زنندیاند، دستبرد م

ه  بپگيني پست وۀ ھفته کارگران در ادارلي داد که اواحيبعد او توض. ستادي اميبارزه خواھآن ھا و در کنارشان در م

  اعتصابکيه  شد، اقدام بیادي رفتن محل کار و مشاغل زني که سبب از بشرفتهي پی تکنولوژیريکارگه  بليدل

  .کردند» یوحش«)  موسوم بهه،يمستقل از اتحاد(

 ی خودشان مبارزه نمی که درآن جا کارگران تنھا براني کار بود و ادي متد جدشي محل آزماپگيني داد که وحي توضاو

 هيشب. مي کنتي از آن ھا حمادي که ما باني کنند و ای کارکنان پست در سراسر کانادا مبارزه مۀ ھمیکنند بلکه برا

 با ید تا ھمگ ارتباط کارگران درست شی برابالگ وکي. وجود آمده  مراکز پست ھم بري در سای حرکتنيچن

 هي کردند و ابتکار عمل را در دست داشتند و اتحادیکارگران حرکت م.  کنندنيي را تعی بعدیشرکت در آن قدم ھا

  .  کردیدر گرد و غبار پشت سرکارگران حرکت م

م ما در حال انجا . ھم نبودهي اتحادهيعل. امدي نشي ھم پیخوده  نشد و خودبی سازماندھیصورت مرکزه  حرکت بنيا

 قياز طر.  شدی کارگر گرفته می مبارزه توسط توده ھاماتي تصمۀھم. مي خودمان بودطي متناسب با شرایدي جدزيچ

 ی که بعد از اعتصاب وحشیزي ارتباط با چر دی سازماندھۀتي کمکي قي از طری اجتماعات و ھماھنگیزيبرنامه ر

 ۀ توسعی آن را عمال، برامي که بتوانمي دارازي نیزي چ که ما بهميدي رسجهي نتني ما به اتيبعد اکثر. دلتون رخ داد

  !ميکار بنده  پست، بۀ در محل کار، در ادارميعمل مستق

  : متمرکز شدشي گراني ای عمدتا روهي بود اما بعد نقش اتحادتي قابل روشتري بهي آغاز کار، نقش اتحاددر
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عنوان ه  مدل تفکر ما بن،يا.  بودهي اتحادی ھا درسني بود که جزو اولیزي چنيا". تياول موافقت کن، بعد شکا "

 با کارفرما وجود دارد، پاسخ ما ی نزاعگر که ا،ی معننيبد .بود) CUPW( کارگران پست ی کانادائۀي اتحادیاعضا

ه  بهي که اتحاد،ی معننيبد.  شدی دنبال منئي از باال به پاوهي شنيما گفته شده بود، و اه  است که بی اوهيانجام آن به ش

 ی ھا از جنگ جھانهي که اتحادیکار . بردی مشي پی قانونی و از کانال ھاتي شکاقيعنوان واسطه، آن را از طر

  .  بردندی مشي ھم پهيدوم به بعد تا به حال و شب

 که ی با رھبرانهياتحاد" وMartin Glaberman گالبرمن نيمارت"٧٠ ۀ در دھهينقش اتحاد"  از ما نوشته یاريبس

 یعنوان سازمان ھاه  بهيتفکر آن ھا در رد اتحاد. مي را خواندStan Weir رياستان وا"  اقامت دارنددر محل کار

 ما ی به مبارزات کارگران ساده، براCUPWئی پاسخگوی گذاشت، و چگونگاري بسريثأ در ما ت،ی طبقاتۀمبارز

ما و به ه  ب،ی بودن، نه ارگان مبارزاتی اعنوان ارگان واسطهه  ھا، بهي که کار اتحادميما باور داشت.  انداز شدنيطن

CUPW ی برای را مثل نقشیزي را؛ چیگري دکرديرو " تياول موافقت کن، بعد شکا"ما در مقابل.  زدیصدمه م 

  . مي خواستی را م" منتظر عواقبش باشاي احترام بگذار امه ھم اکنون ب"تيريمد

 به ازي که نني در رابطه با اره،ي مدتأي ھی اکثر اعضا.مينظر بود ھمهي اتحادیساؤموارد ما با راز  ی برخدر

 یادي تعداد زم،ي دست به عمل بزنمي خواستی میاما وقت.  است، موافق بودندی کارگری ھاهي توسط پاشترياقدامات ب

 ی تقابل می که بویزي ھرچاي، " اعتصابکي "سمت را که ممکن بود به ظن شان، به یزي ھرچه،ي اتحادناز فعاال

 خواسته ھا خواھانش ستي از کارگران با لیادي که تعداد زیدر زمان" ساؤسمت دفتر ره  بئیمايراه پ" مثلداد،

 کردند، و ی، متوقف م" ارشدري مدکي راه یسد کردن جلو" آمد، مثلی می شخصیلينظر خه  که بیزي چايبودند، 

 خوب دي خود شای در جاشنھاداتي پنيا. دند دای را منگيتي ماي ني کمپاي ی مثل گذاشتن رالیشنھاداتيدر مقابل، پ

 مشکالت را، مي خواستیما م.  دھندريي آن فکرشان را تغهي و شبني که با کمپدمي را ندی چندانرانيبودند، اما من مد

   ...مي دھد مورد برخورد قرار دھیھمان جا که رخ م

 ی سنتی گرائهي اتحادی برای مرکزی که امر،یئ هي اتحادنيپليسي مستقل و دی ھاتي به فعالازي نني تنش بتي نھادر

  .افتياست، گسترش 

  

   رساختي زجاديا

 ھستند اما آن چه ونيکسا به انجام لي که کارگران مامي گرفتی می دلتون را، به مثابه عالمتی اعتصاب وحشجي نتاما

 اطالعات، از اني که جرمي موج مبارزه، دانستني از آخرن،يما ھم چن.  بودتي حما، خواستندیم)  ھاهياتحاد(که آن ھا

 و کار دي گردی ارسال مهي دفتر اتحادی براام،يصورت په  بیادي زیاغلب بحث ھا.  شدی ملتري فهي دفتر اتحادقيطر

 ني نداشته باشد و ای تضاددي گوی مهي بحث ھا، با آن چه که اتحادني شد، تا آن ھا مطمئن شوند که ای انجام میاديز

 از لفعنوان تخه  توانست بی چرا که مم،ي بکنی زبانتي با اعتصاب، حمامي توانستی نمراي کرد زیا را فلج مامر م

 از حرکت خود را داشتند و اگر ،یتي حماونيکارگران دلتون، انتظار اکس.  در قرارداد ما باشد،)اعتصاب نه(بند 

 م،ي گرفتميما تصم... مي را نداشتهي اتحادیا ستراتژما قصد دوئل ب ... دي گردی مفي شان تضعۀي شد، روحیانجام نم

 ی که دست به عمل مم،ي درست کنی گروھمي گرفتميتصم. ميکن جي را ترومي طرح عمل مستقCUPWعنوان فعال ه ب

 بود، که نيبرداشت ما ا .مي منظور درست کنني ای را، برای محلی ھاتهي و کمی نظارتتهي کمم،ي گرفتميما تصم.زند

 مبارزه جو است، و آن ی کارگری ھاهي بر پای که مبتنی اهي اتحادجادي ای باشد، برایاسي سۀ مبارزکي کار نيا

  . دياي آن بی ساخت رسماي ،یئ هي و مستقل از سلسله مراتب اتحادهي تواند از پای مبتکارات،ا
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 شود، ی، مCUPW  دریاسي مبارزات سري و سای محلئی اجراتأي گرفت، که ازمبارزات در ھمي ما تصمتياکثر

 هي اتحادی به بحث با ھمکاران اعضایما عالقه ا.  زدمينفع عمل مستقه  به،ي جنبش در پاجادي و ای به سازماندھینقب

 ی محلی ھااستي از سیچيسرپ. ميسا مبارزه کنؤه ري خود، علی شغلی بھبود زندگی براميما قصد داشت. ميمان نداشت

 از ميدي بود، که ما سخت کوشیوانگي ھا ھم داستي آن سیاما اجرا. ميتظار داشت سخت تر از آن بود که ما انهياتحاد

  . ميآن اجتناب کن

 ء اعضاني بتيريمد. بود" قواعد مربوط به انتظامات"جادي ا،ی سازمان دھۀتي نظارت و کمۀتي قدم ما در کمنياول

 چند وقت صرف یقيدقا.  بوددهيآموزش دھر نفر قواعد مربوط به انتظامات را، در اجتماعات ماھانه، .  بودیچرخش

 با آن یابداً مخالفت.  خواستند انجام دھند بودی مءاساس آن چه که اعضاه  گشت، و برنامه، بی مء اعضاني شد و بیم

  .وجود نداشت

 ی مشغول رتق و فتق امور بود، ما متهي که کمیدر حال.  گرفتی حالت کارکردتهي تا کمد،ي سال طول کشکي حدود

 ني را انجام دادند و آن رابيی که، محل کار کجاست؛ چند عضو باھم، بررسني از ام،ي داشته باشی درکميتخواس

.  کار در آن بود، دادیروي که نی از جائ،یفما درک شگره  ب،ی بررسنيا .ھمکاران ما، کارگران پست پخش کردند

 به - اعتصاب وجود داشته باشدی برای درستلي خواھان اعتصاب بود، اگر که دال،یمي عظتي که اکثرم،يافتيما در

 ی بررسنيا.  محرک ھستندی را داد که چه مسائلدهي انيما اه  بنيا. ی کارتي و امنی در رابطه با بازنشستگژهيو

 ه،ي اتحادی اجرائتأي در ھیافراد. مي آن گرفتجي به انتشار نتامي ما تصمراي شد، زی ارمنتظرهيغموجب انتقادات 

  .  ما در اتاوا موافق باشدی چانه زنی بتواند با ستراتژنيکه ااحساس کردند 

 انيدر جر. مي داره،ي دفتر اتحادقي به شکستن، انحصار ارتباطات از طرازي که نميدي درک رسني به اني ھم چنما

 ی م که احساس،ی انداختن اقداماتاني در به جردشاني و ترده،ي دفتر اتحادۀ دلتون، با حرکت آھستیاعتصاب وحش

 ی بود؛ دچار اختالل مزي آمسکي راري نظرشان بسبه اي باشند و هي اتحادی جمعۀ با توافقنامري شان مغایشد بعض

 به ساختن م،يشروع کرد. مي کنجاديخودمان را ا) مستقل( ارتباطات مي گرفتمي ما تصمت،ي وضعنيبا توجه به ا. ميشد

اطالعات .  مرکز ھم، وجود نداشتکيتنھا .  شدی نمنيي تعهياد ما، توسط دفتر اتحۀشبک. هي در پای ارتباطۀ شبککي

  .مي کرده بودجادي مبارزه با کارفرما، ای برا،ی اعصابستمي ما سئیگو.  شدی نملتريفھم 

 تلفن ۀبعد، شمار.  که در ھر مرکز پست، در مبارزه بودند،ی کسانستي لهي به تھم،ي کارزار، ما شروع کردني ایط

 ی ھاامي به انتشار پم،يما شروع کرد. کار گرفته شده  شبکه، بۀ توسعی که برادي اضافه گردستيلھا، به  آنليميو ا

 ما وجود ی برا،ی تم عمومکي. مي کردی وارد خبرنامه مم از آنھا را ھی که بعض،ی و نوشتن مقاالت داخلینوشتار

  !ین اجازه باش که خواھاني کن، بدون ای سازماندھ- مستقلتيفعالداشت، که عبارت بود از 

  

  ی بوروکراساي ی فعالخود

 ی ھاخي ھا، معموال مصادف بودند با تارنيا.  شدی مجادي از اتاوا، در کار ما ای عمل، اختالالتی در روزھایگاھ

 مي خواستی که ما، میدر حال.  کردندی عمل مروح،ي بی ھانياساس کمپه آن ھا، معموال ب. ی ملی اجرائتأيمھم ھ

  . ميکت کنباروح و زنده حر

 ھا، در نشست کارکنان یبعض.  اقداماتري ساجي شروع کرد به تروتهي کمات،ي عملی روزھاني در اعالوه،ه ب

 تموريو" انبار یعني ژهي انبار وکي دادند و بي خارج از محل کار، ترتیمائي از انبارھا، راھپیبعض. مداخله کردند

 روز ی را، برایزي چدي کوشته،ي عضو کمکي گر،ينبار د اکيدر .  را، سازمان دادی، اعتراضات مرتب"یجنوب
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 ی اهي در آن جا ماند، و اعالم،ی مربوط به مطالبات ملی ساختن عالمتی وقت، برارياو، تا د.  کندی سازمان دھیمل

 به ،ی اطالعاتکي کشی کدام، براچياما ھ. را برداشتندهي کارکنان، اعالمشتريب.  کردهيمربوط به مذاکرات را، تھ

 دادند ی فراخوانسات،يسأ ھمان تی کمکی ھای ھفته بعد از آن، پست چکي یعني بعد؛ یاما مدت. وستندينپ او ساتيسأت

 ني ایما به فداکار. وندندي به ھم بپ،ی انسانیروي و کمبود نی اجباری اعتراض به اضافه کاریو از ھمه خواستند برا

 به لي که به وضوح، کارگران مانيا.  دادماه ب یدرس مھم حادثه، ني ام،ي گذاریخواھر و کار سختش احترام م

 از ني خواستند، کمپی مهي از کارمندان اتحادیاريبس. دندي دی را، مربوط به آن جنگ نمهي بودند، اما اتحاددنيجنگ

دان  که کارمنیمسائل. کار بندنده  کارگران، بزي آمسکي ری ھادهي ای را، به جای قانونی ھاکي تاکتري و سانئيپا

 دني جنگۀزي انگشي، براء کردند، اغلب، با آن چه که کارگران پست کانادا و اعضای انتخاب م- عملیبرا -هياتحاد

 مطالبات یبه جا  کردند،ی از آن دفاع مه،ي که کارمندان اتحادئیزھايکارگران، در مقابل چ. داشتند، متفاوت بود

حاال قبول کن چون  "اي" تي کن، بعد شکاموافقتحاال " یعني ه،ي مطرح شده توسط کارمندان اتحادروحي بۀ شدلتريف

 ی را مزي اقدامات مخاطره آمشترجانب،ي، ب." کردمي و بعدا راجع به آن مذاکره خواھمي کنی می محکم کارميکه دار

  . کردی مقابله مت،يري با مدماي گرفتند، که مستقیآن ھا موضع. گرفتند

   

  )یآموزش (ۀدور

 از ،ی دوره، با مقاومت چندني اجاديا.  در محل کار بودم،ي اقدام مستقجي تروی برای دوره ادجاي ما، ای بعدقدم

در رابطه با،  CUPW ی دوره، از دوره ھانياکثر موضوعات ا.  مواجه شد،ی محلی اجرائتأي ھتيطرف اکثر

چگونه "نام؛ ه  بی اهي نشرن،يما ھمچن.  گرفته شده بودن،ي کمپکي طرح ی ھا براهي به نقشه آوردن پایچگونگ

 صورت که در ني به ام،ي ھم داشتني به عنوان تمری آموزش عملکي. مي دادی مرونيب" دي را اخراج کنتانيکارفرما

 کنند ی مء را اجراشنامهي نماکي سازند و ی مهي جعبه از منابع اتحادکي را، با ی نظارتتي کاکي شي که اعضائیجا

 ی سازهي شبئیماي آن کارگران، راھپی رود و طیکار مه  جھان بی صنعت کارگرانني ب،ء آموزش اعضایکه برا

  . دھندی انجام مسيسمت دفتر رئه  را، بیشده ا

 تأي از ھی تعدادی طبق معمول با سنگ اندازم،ي گذاشتءرا به اجرا) یدوره آموزش( که ما کورسی آغاز وقتدر

ما .  شودی می دوره، موجب اخراج کسني ااي که آنند،يب خواستند بی از کارگران میاريبس. مي مواجه شدی محلۀريمد

 ی ھمدل- چه رسد که خودش اخراج گرددا اخراج شود تی خواست که کسی کس نمچي ھ-له کهأ مسنينسبت به ا

 آن ھا را با صدمات ضمن اي کند، و ی مکاري گذراند، که مردم کارگر را بی را میاما پست کانادا، دوره ا .ميداشت

 ی ھاکي تاکتني عواقب انتخاب بني بی تفاوتنيبنابرا.  اندازدی از کار م،ی نامناسب کارطياز شرا یکار، ناش

 کند، ی مجي کار را تروتي که امنزي آمرمخاطرهي غی ھاکيھمراه داشته باشد با تاکته  بج که اخرازيمخاطره آم

 ی که قلدریھرکس. خواھد داشت حفظ کارمان وجود نی برایني تضمم،يثرنجنگؤطور مه اگر ما ب. وجود ندارد

  . استپرداخته با از دست دادن شغلش ،ی ھمکار اخراجکي را امدشي داند که پی را مني است، ادهي را دتيريمد

 به یليکارگران خ.  برودشي پسي پوشش رئري زمي بگذارمي مجبور شدم،ي کنی دوره را عملمي که، بتوانني از اقبل

 نيا"  گفتی می حتی اجرائتأي ھی از اعضایکي. مند بودنده  عالقی صنعت کارگرانی جھانۀي اتحادIWWجزوه 

 بود که ني ما اشي طور بود، گراني ھم اگر ای نداشت اما حتقتي حقنيا".  کار نبودیجزوه از طرف سازمان قانون

 ی ما برایا ابزار آالت اعضتي در کادي است که بای است، ابزاردي انجام اقدامات در کار مفی که برایھر ابزار

 ی جداگانه ایري گیأ شدند که در رابطه با جزوه، رني خواھان ارهي مدتأي ھی اعضاتياکثر.  باشدیابيسازمان 
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 مانع، باالخره جادي و اريخأ تیبعد از قدر. انجام شد)ی اجرائتأينفع ھه ب( یزي ناچتي با اکثریري گیأر. انجام شود

 حضور یئ هي اتحادنگتيي مکيکارگران در . مي را کردنکاريا. مي کن درستی شبکه ارتباطکي که مي گرفتميما تصم

  . برده شودشي پی سازمان دھۀتي کمقي از طری حرکت آموزشکي کنند که ی مبي و تصوابندي یم

 ی را برای ما مدارکني مخالفت خواھد شد، بنابرا،ی کارگری ھاهي پای آموزشۀ کامال روشن بود که با دورد،ي دني ابا

، استفاده ء اعضاینفس و توانائه  اعتماد بجادي ای کار، براني ما از ان،يھم چن. مي آماده کردمي بوددهيه قبال شنآن چه ک

 صحبت ی برادند،ي کشی را، که از صحبت کردن خجالت میاندھ سازمۀتي کمی و اعضا ميت کردأما جر. ميکرد

 شي پن،يھم چن. مي است، به جلو ھل دادازيوره ن دنياه  کنند، که بی که، چرا آن ھا احساس مني احيکردن و توض

 ئی و اعضام،يسا شدؤ رنبرد فراخواندن به ۀما آماد.  شودی میري جلوگ،یکي تکنليداله  که از حرکت بم،ي کردینيب

 ی خود، در صورت لزوم، متي دفاع از موقعی را، که برایني و قوانهي اتحادۀ از اساسنامئی که بخش ھام،يداشت

. مي کردیزي طرح ر،ی شغلألۀ مسکي درست مثل ،ئی گردھمایما برا.  خواندندم،يز آن ھا سود جوئ اميتوانست

 ، تا از ميکار برده  باورند،ي بشي ما پی آن چه که ممکن بود، مخالفان برایني بشي پی مان را، برای سعنيبھتر

  .مي از آن ھا فرار کنمي استدالل، بتوانقيطر

 ھا را شمردند، روشن شد یأ که ریوقت . درگرفتی داغی شد، بحث ھالي، تشکء اعضای که، مجمع عمومیزمان

 کي ن،يما اتھام زدند که اه  بره،ي مدتأي ھی از اعضایسپس، بعض . دوره موافق اندلي، با تشکء اعضاتيکه، اکثر

ون شک، بد.  کرده بودندیمغزشوئ شده بود و ی سازنهي جلسه، زمليبود، و قبل از تشک!تکيحرکت ضد دموکرا

 گرفتن دوره، در جلسه شرکت کردند، و با گرفتن آن، آن یآن ھا، برا.  دوره بودندني، خواھان اء از اعضایتعداد

  . جا را ترک گفتند

 و ن،ي محل کار و ساختن کمپئیاي از پو،ی، در نقشه بردارCUPW) یآموزش( بود، از مواد ی ازهي خود آمدوره،

 که یقي به ھر طرونيکسا، در انجام ء متقاعد ساختن اعضاقيوره، از طرد.  در کارمي در عمل مستقIWWنقش 

، "سيسمت دفتر رئه  بئیمايراھپ "ۀشنامينما با اني کنند و در پاتيري و خودشان آن را مدزنديبتوانند طرحش را بر

  . است شود، و فوق العاده محبوبی است، که توسط منطقه ارائه می دوره، اکنون چند ماھنيا.  رفتی مشيپ

اما، با .  نفر بود۶٠ ی و بودجه، برایطرح اصل. مي پوشش دادی نفر را در برنامه پرورش۴۵ ما ،ی کلطوره ب

 یابي ارزانيدر پا.  و مقاومت مداوم، دوره با مشکالت فوق العاده، مواجه شدرهي مدتأي ھی قسمت ھاري سایانيپادرم

 دوره، نه فقط در رابطه با آموزش، بلکه در رابطه نيالت اي تسھ. وارد کرديی جنجالی از دوره ، به آن انتقادھایئھا

 در ،ی انفجارکوچک،ی آموزشۀبالفاصله بعد از ھر دور . ھا، فوق العاده مطمئن شدهي پایبا اقدام به عمل برنامه رو

 ،یزيچ. د آمیوجود مه  کرده بودند، بی که کارگران، دوره را ط،ی ھا در محل کار، در جائهي در پایمبارزه جوئ

 از شيب.  کنندء و اجرایزي را، طرح ری شغلونيکسا کيچگونه   کهني بود، از ای رسمی درکافت،ي تداوم شتريکه ب

  . کارفرما بودهي برادران و خواھران خود در کار، علیپا خاستن، با ھمراھه  بۀي روحافتن،يآن، گسترش 

  ادامه دارد


