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های کارگری امریکا به اری از رهبران اتحادیهشمواکنش 

 در مبارزه با کرونا پیشنهاد وحدت با کارفرمایان

 ی احمد سیفترجمه
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توان سلامت جسمی و می گونهچههستیم،  روهمانند روببی یبحراناین لحظه که با  در

ریکا ام» یای که در نشریهاقتصادی کارگران امریکا را تضمین کرد؟ براساس سرمقاله

ویروس کرونا »خوانیم که می کردندی کارگری منتشر هارهبر اتحادیه چهار« تودی

 ای مشاهدهامیدوارکننده هاینشانهی است و ما دارسرمایهاسترس برای  آزمون درواقع

 و« شوندمی که خوب مدیریت ییهابا شرکت»هم آن است که ما و پاسخ « کنیممی

از این بحران را مدیریت کنند، با وحدت بین خود و یافتن  رفتبرون یبرنامه»توانند می

 .مشارکت کنیم« های جدید برای حمایت، حفظ و پرداخت حقوق شاغلانراه

موافق نیستیم. درمقابل ویروس کرونا، تنها راه  رفتراه برونبا نهایت احترام، با این 

 نه سازش طبقاتی.  ،گذردمی طبقاتی یحفظ زندگی و معاش کارگران از کانال مبارزه

نفع هب ییهابه ویروس کرونا، سیاست واکنش واقعیت دارد که بعضی از کارفرماها در

 یتن از رهبران اتحادیه چهارای که است سرمقاله آوراند. ولی حیرتکردهکارگران اتخاذ 

 هاانی. این کمپگیردمی را نادیده خواهانهنیک علل بدیهی این رفتار اندکارگری نوشته

 .اندشده این کارناگزیر از ی کارگری هااتحادیه رمقابل اقدامات کارگران از جمله حضورد

شار ف سببی هم دارند، بهاندیشها که مدیران بسیار روشننحتی آ هاکمپانی یهمه

تواند نمی ی کارگرطبقهاین دلیل است که شمارند. بهمی چیز مقدمهمه بازار، سود را بر

باید خودش خودش  ی کارگرطبقهد. دهنجات  را بخواهد که او« خوب»ی هااز شرکت

 شود، مشاهدهمی ادیه ادارهی کاری که با کارگران عضو اتحهامحل را نجات بدهد. در

ها که نیازهای حفاظت از آن اندشده آن خواستار پرستارانکنیم که در سطح کشور می

ر ی کارگری حضوهاکه اتحادیه ییهرچیز دیگر مقدم باشد و حتی در محل کارها باید بر

با  ی اخیرهاهم کارگران در هفته هااین محل ندارند، مثل آمازون و هول فود، در

خواستار  - از کار کشیدن از جمله با دست - خود یهانی اعتراضی قهرمانهاحرکت

آوردهای مهمی داشته . بسیاری از این مبارزات دستاندشدهی اولیه از خود هاحمایت

شد درنهایت برای کارگران انبارهای خود ماسک حمایتی تهیه  است. آمازون مجبور

و پس از اتمام کار  شیفت کاری خوداز حرارت بدن کارگران را قبل از آغ ید و درجهکن

که تقاضای کارگران و کارمندان خود برای ابزارهای  اندازه بگیرد. اینستوکارت اعلام کرده

 حمایت بهداشتی را پذیرفته است. 
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ری در تدهی گستردهسازمان تری باید انجام بگیرد وولی هنوز مبارزات بسیار بیش

ی اقتصادی و بهداشتی هاارگران بتوانند سیاستی کاری صورت بگیرد تا کهامحل

ده حادث ش هاکه برای نسلرا این بدترین بحرانی از رفتبرای بروننیاز کارگران مورد

 دست بیاورند. به است

شان سرتاسر کشور زندگی کنند درمی ی اساسی اقتصاد کارهاکارگرانی که در بخش

آور و آز کارفرماها دستمزدهای فقر صدلیل حرها به اندازند ولی به آنمی را به مخاطره

هم س هاطور نابرابری از این ناهنجاریپوست بهکارگران رنگین شود. زنان ومی پرداخت

دارند. اکنون این تنها سلامت جسمی ما نیست که با خطر روبرو شده است. درمقابل 

ه ریکا در پیش گرفتی حمایت اقتصادی اضطراری که در امهابحران ویروس کرونا، برنامه

 بازد. می مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی جهان رنگ در شد

 نفر کارگر 05تر از نفر یا کم 055که بیش از  ییهادر کمپانی ییبه کارگران امریکا

 0055یک چک  یبارهشود. پرداخت یکمی پرداخت بیماری رایبیکاری ب یدارند، بیمه

شرایطی که با بدترین بحران اقتصادی که از دلاری از سوی دولت، برای کمک به ما در

 ارگرها کزمان بحران بزرگ با آن روبرو شده ایم کافی نیست و بعلاوه شامل حال میلیون

 جهان هستیم که در یشود. درنهایت، ما تنها کشور عمدهنمی که اسناد کافی ندارند

 درنتیجهو  شودنمی عنوان یک حق سراسری و همگانی تضمینآن بهداشت عمومی به

اند نه تنها در معرض میلیون کارگری که در یک ماه گذشته کارشان را از دست داده 00

 ند.هست هم روبرو که با خطر ویروس کروناورشکستگی 

توانیم با تمنا نمی شده است و ما مردود کرونا آزمون استرساین  ی دردارایهسرم

 دانند که اگرمی بدهیم. کارفرماها را تغییر مردودشدناز اخلاق رهبران کمپانی این 

و تسهیلات رفاه اجتماعی فراهم کنند، از  رسمیت بشناسندی کارگری را بههااتحادیه

ت أست که آمازون، کارگرانی را که جراز همی روشد.  شان کاسته خواهدسود و قدرت

طور و هم بهتریدر ج []کمپانیدهی کنند از کار اخراج کرده است و کردند تا سازمان

ی دو سو هر کند و چرا سیاستمداران درمی ی کارگری فعالیتهاعلیه اتحادیه فعال

مانند بی یی که برای این لحظهاخواهان( لایحهها وجمهوری)دموکراتدراین کشور 

  را تصویب نکردند. -نجات اقتصادی مردم -بود حیاتی
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ولیت اخلاقی را دارند تا ی کارگری اکنون این فرصت سیاسی و این مسئهااتحادیه

 هاکنند، چه آنها که عضو اتحادیهمی کسانی که کار یاز همه جنبشیدهی سازمانبه 

 هستند و چه آنها که عضو نیستند،برای مبارزه برای به دست آوردن امنیت و

 د. همانند کارگران بازارنکنمساعدت  ،آن هستند ی رفاهی که سزاوارهاحمایت

ی را گیری اجتماعوات در مک آلن تکزاس که توانستند فاصلهمحصولات کشاورزی اسپر

دهی خود و درتوافق با اکثریت همکاران ، با سازمانشان افزایش بدهندهایدر فروشگاه

توانیم صبر کنیم نمی ند. ماخواست یترمحیط کاری سالم سای خودؤکارگر از ر

 به اقدامات درست مجبور کنیم. دست به کارهای درست بزنند، باید آنها را  هاکمپانیتا

 کارگری در امریکا هایرهبر اتحادیه 02امضای 
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