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ستاره هاي هوليوود ،روزنامه نگاران ،رهبران سياسي ...همه خواهان ايجاد بخش سنديكايي در
انبار آمازون در شهر بسمر آﻻباما بودند .همه ...بجز كارگران اين انبار كه اكثريت بزرگي از
آنها عليه اين كار رأي دادند .آيا فشارهاي وارده توسط آمازون ،درطول كارزار ،براي توضيح
اين نتيجه كفايت مي كند؟
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»داويد عليه گوليات« .اين گفته ورد زبان هواداراني بود كه در ماه مارس گذشته ،همه پرسي ايجاد يك
سنديكا در  ، BHM1انبار وسيع آمازون در شهر بسمر آﻻباما را سازماندهي كرده بودند .اين حرف بي
ربطي نبود .كارگران انبارداركه اكثريت شان آمريكائي افريقائي تبار بودند  ،يكي از قدرتمندترين موسسات
جهان را به چالش مي كشيدند كه متعلق به ثروتمندترين فرد كره زمين – آقاي جف بزوس – در يكي از
محافظه كارترين ايالت هاي آمريكا بود.

اما با آن كه در انجيل ،داويد كوچك سرانجام گوليات غول را مغلوب مي كند ،در آمازون گوليات داويد را
شكست داد .از  ٥٨٠٥تني كه در اين منطقه  ٨هكتاري كار مي كردند ،تنها  ٧٣٨تن به »آري« رأي دادند و
 ١٩٩٨تن به سنديكا »نه« گفتند .آقاي استوارت اپلبام ،مدير خرده فروشي سنديكاي »كلي فروشي فروشگاه
بزرگ متحد« ) (Wholesale Department Store Union RWDSUبه سرعت به اين نتيجه اعتراض
و آمازون را متهم كرد كه در روند رأي گيري مداخله كرده است .پس از شكست اقدامي قبلي در سال
 ٢٠١٤در ايالت دﻻوير ،اين غول فروش آنﻼين به اين ترتيب نفوذناپذير بودن دژ خود براي نفوذ سازمان
هاي سنديكايي را تأئيد كرد.

در اياﻻت متحده استقرار سنديكا در يك موسسه به يك راه متقاطع شباهت دارد .به درخواست يك تن از
كاركنان ،كه در اينجا انبارداري بود كه در ماه به سنديكاي  RWDSUتلفن كرده و خواستار ايجاد سنديكا در
انبار آمازون شده بود ،اين سازمان سنديكايي در مرحله نخست مي بايد به بنگاه فدرال حقوق كار »شوراي
روابط ملي كار« ) (NLRBثابت مي كرد كه  ٣٠درصد از كاركنان اين انبار خواهان ايجاد يك سنديكا هستند.
پس از انجام اين مرحله و درپي كارزاري تند و سخت ،انجام يك همه پرسي سازماندهي شد .نبرد كارخانه
به كارخانه ،فروشگاه بزرگ به فروشگاه بزرگ و فست فود به فست فود ادامه يافت :اگر »آري« در بسمر

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :مه ٢٠٢١

برنده مي شد ،اين امر وضعيت در بقيه انبارهاي آمازون را تغيير مي داد .براي حقوق بگيران اقدام به اين
كار نبردي طوﻻني و سخت بود و در صورت شكست ،انتقامجويي عليه كساني كه دست به دامن سنديكا
شده بودند را برمي انگيخت كه غالبا منجر به اخراج مي شد .تعجب چنداني ندارد كه دراين شرايط ،تنها
 ٣.٦درصد از حقوق بگيران عضو سنديكا باشند.

 BHM1ساخته و قرار است كه ٣٣
در  ٢٠سال گذشته ،آمازون در سراسر آمريكا  ١١٠انبار در قد و قواره BHM
انبار ديگر نيز ساخته شود ) .(١آمازون نزديك به يك ميليون تن را در استخدام دارد كه نزديك به يك
صدوپنجاهم كل نيروي كار است ،دومين كارفرماي خصوصي در سطح ملي است )و طي دو سال آينده
فروشگاه هاي بزرگ وال مارت را پشت سر مي گذارد( .بحران شيوع كوويد ١٩-با گسترش فراوان
خريدهاي آنﻼين ،هم بيشتر به دامنه فعاليت هاي آمازون افزوده ،تا حدي كه اندازه گيري آهنگي كه امروز
استخدام مي كند را دشوار كرده است .استخدام ها از آن رو ساده تر شده كه شيوع جهاني ويروس ميليون
ها تن را بيكار كرده است .وضعيتي بي سابقه كه به گفته تاريخ دان ها ،تنها مي توان در سال هاي آغاز دهه
 ١٩٤٠مشابه آن را سراغ كرد كه صنايع براي پشتيباني از كوشش هاي جنگي دست به استخدام انبوه زده
بودند ).(٢

تغيير وضعيت در خاك اياﻻت متحده
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روزنامه نگاري به نام آلك مك گيليس ،براي تشريح اهميتي كه آمازون پيدا كرده از »اثر آمازون« سخن مي
گويد كه با يك ترتيب سلسله مراتبي خاك آمريكا را به  ٣سطح تقسيم كرده است :در سطح باﻻيي
»شهرهايي كه مقر ستادهاي آمازون هستند كه در آنها حقوق هايي باﻻ پرداخت مي شود و كاركنان آن
تحصيلكرده هاي دانشگاهي هستند« .نمونه اين شهرها سياتل ،واشنگتن و بوستون است .پس از آن
شهرهايي است كه »انبارها« در آنها هستند كه انباردارها و كارگراني كار مي كنند كه حقوق بسيار كمتري
دريافت مي كنند« .و سرانجام بقيه نقاط كشور ،كه بازرگاني محلي با رشد خريدهاي آنﻼين دچار ركود
شده ،بدون آن كه ،جز كار تحويل كاﻻ ،هيچ شغل جديدي ايجاد شده باشد.

بسمر در سطح دوم يعني شهرهاي محل »انبارها« است .نمادي از مراكز كوچك صنعتي درحال زوال ،كه
 ١٩٩شكننده شده است .محل اين
بافت اجتماعي آن پس از بسته شدن كارخانه پولمن در سال هاي دهه ٩٩٠
كارخانه كه واگن هاي مخصوص حمل بار مي ساخت ،مشابه محل هايي است كه آمازون براي انبارهاي غول

آسا و مراكز تداركاتي خود انتخاب مي كند .مانند اسپاروز در حومه بالتيمور يا كينگ آف پروسيا ،نزديك
فيﻼدلفي .شهرهاي بحران زده براي به سوي خود كشيدن اين موسسه چند مليتي ،كه دستكم مي توان گفت

ايجاد مسابقه امتيازات مالي را ترغيب مي كند ،به هر شرايطي تن مي دهند .تارنماي اينترنتي اتاق بازرگاني
بسمر كه مسئوﻻن آن به درخواست ما براي گفتگو پاسخ ندادند ،ﻻف مي زند كه» :بسمر اعتبارات مالياتي
قابل رقابت ،اجاره بهاي ارزان ،نيروي كار با تجربه و هزينه زندگي پائين عرضه مي كند« .درطول برگزاري
كارزار سنديكايي ،كنت گولي شهردار دموكرات شهر ،كه از سال  ٢٠١٠در اين سمت است ،از موضع گيري
خودداري كرد .در فوريه گذشته ،هنگام »سخنراني درباره وضعيت شهر« ،او از آمدن آمازون تمجيد و تأكيد
كرد كه» :فضاي مساعد كسب و كار« در بسمر حاكم است ،بدون آن كه كلمه اي درمورد درگيري
سنديكايي بگويد.
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اين درست است كه سنديكاها نزد منتخبان »جنوب« اعتبار خوبي ندارند .آﻻباما يكي از  ٢٧عضو باشگاه
»ايالت هاي مدافع حقوق كار«) (right-to-work statesاست كه در آنها قانون به حقوق بگيران اجازه مي
دهد حق عضويت به سنديكاها نپردازند و از اين راه وضع مالي سازمان هاي كارگري تضعيف مي شود.
قانون و مقررات مالياتي خيلي مساعد براي موسسات ،موجب ترغيب گروه هاي بزرگ صنايع اتومبيل ،به
ويژه آلماني و ژاپني و نيز صنايع جانبي خرده پيمانكار وابسته به آنها به استقرار در اين ايالت شده و به اين

ترتيب است كه آﻻباما توانسته تنها كارخانه مرسدس غيرسنديكايي جهان را در خود جا دهد.

در اين زمينه ،كارزار به راه افتاده در بسمرتعجب برانگيز بود BHM1 :انبار نويي است كه در ماه مارس
 ٢٠٢٠آغاز به كار كرده و در آن  ٦هزار تن با حقوق ساعتي  ٣٠.١٥دﻻر كار مي كنند كه دوبرابر دستمزد
حداقل در آﻻباما است .اين دستمزد از پرداختي كارخانه هاي خودروسازي كمي كمتر ولي از وال مارت )١١
دﻻر در ساعت( يا يك فست فود )كه معموﻻ حداقل دستمزد را مي پردازد( بيشتر است .عﻼوه براين،
آمازون به كارگران خود از روز اول كار پوشش بيمه خدمات درماني مي دهد و اين امري رايج در بخش

خصوصي اياﻻت متحده نيست.

هنگامي كه ما در پايان ماه مارس به جلوي مقر سنديكاي  RWDSUدر بيرمنگام ،شهر اصلي آﻻباما رسيديم،
چهره ها درهم كشيده بود و آشكارا نشانه هاي خستگي يك مبارزه چندين ماهه در آنها ديده مي شد.
سازمان دهندگان پذيراي يك كميته حامي مهم بودند .داني گﻼور بازيگر يك كﻼه »عقاب هاي نيوآرك« را
برسر داشت كه وابسته به »ليگ ملي سياه« ،ليگ بيس بال خاص سياه پوستان در دوران جدايي نژادي بود.
او كه آمده بود تا به گروه هاي سنديكايي روحيه بدهد ،روي پشت سازمان دهندگان مي زد و داستان زندگي

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :مه ٢٠٢١

خود را تعريف مي كرد .دربرابر او ،در تاﻻر گردهمايي كه به رنگ  ) RWSDUو عﻼمت آن دست سياهي
است كه دست سفيدي را مي فشارد( كارگراني ديده مي شدند كه در رسانه ها به عنوان نماد جنبش معرفي
شده اند .از جمله آنها ،خانم جنيفر بيتز است كه به دعوت آقاي برني سندرز درمورد شرايط كاري خود
دربرابر مجلس سنا شهادت داده است .از ﻻي در نيمه باز تاﻻر هم آقاي داريل ريچاردسون ،كارگري كه در
ماه اوت تلفن درخواست سنديكايي شدن را زده ديده مي شد.

بيش از يك ساعت از گفتگو به تناوب صرف شوخي و پرداختن به موضوع هاي جدي تر به ويژه هنگامي مي

شود كه گﻼور حكايت مي كند كه اجدادش كه در لوييزويل ،ايالت همسايه جورجيا به دنيا آمده بودند ،و
پدربزرگ و مادر بزرگش كه كارگر مزرعه بودند ،براي يك مالك سفيدپوست پنبه چيني مي كردند .مادر
بزرگ اين بازيگر از حدود متعارف فراتر رفت و فرزندان خود را به جاي كار در مزارع به مدرسه فرستاد.
مادرش هم جورجيا را به قصد سن فرانسيسكو ترك كرد و در آنجا به خدمت اداره پست درآمد .او فضاي
مخالفت آميزي كه بر خانه حاكم بود را به ياد مي آورد .در نوجواني در روزنامه ها داستان هاي هواداران
سياه »جنوب« را مي خواند كه »از حقوق خود دفاع مي كردند« و به صندلي هاي رستوران هايي كه خاص
سفيدپوستان بود مي چسبيدند .او مي گويد» :آنها قهرمانان من هستند«.

در بازگشت ،خانم بيتز زمان بندي غيرقابل تحمل جاري در آمازون و ميل شتابنده غيرممكن به كسب
رضايت كارفرما را حكايت مي كند كه با توجه به گستردگي انبار ،ساعت هاي اضافه كاري اعﻼم شده در
آخرين دقايق – كه نگهداري از كودكان را پيچيده مي كند -و جان به لب رسيدن خودش از ديدن الزام
قاطع به انجام كارهايي كه زمان آنها با كرونومتر اندازه گرفته و با دقت رياضي طراحي شده را باز مي گويد:
»من هرگز نمي توانم درك كنم كه شخصي با داشتن عقل سليم بتواند چنين نظامي را سازماندهي كند و
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انتظار داشته باشد كه افراد زندگي شكوفايي داشته باشند .آيا با روزهاي كاري  ١١ ،١٠يا  ١٢ساعته وقتي
براي پرداختن به خانواده باقي مي ماند؟ نگراني براي كودكاني كه در بيرون از خانه پرسه مي زنند وجود
دارد ،آيا اين نظام براي آن ساخته شده كه پدر و مادر براي مراقبت از آنها در خانه باشند؟« خانم بيتزدر
پاسخ پرسش آقاي گﻼور تصريح مي كند كه فرزندان خودش بزرگ شده اند و او مادر بزرگ  ٧نوه است.
اين گفته مايه تعجب و خنده هاي تمجيدآميز مي شود» :اگر اكنون به مشكﻼت رسيدگي نشود ،مي دانيم كه
بعد چه پيش مي آيد«.

بين احساس همبستگي و رقابت زمان بندي شده

اين احساس به هيچ وجه تصادفي نيست .آمازون به رغم هيبت غول آساي خود همچنان مانند روزهاي اول
خود را يك »جوان درحال رشد« و موسسه نوبنيان »روز نخست« مي بيند .آقاي بزوس )كه مالك نشريه
واشنگتن پست هم هست( درسال  ٢٠١٦در نامه اي خطاب به سهامداران نوشت» :گذار به روز دوم به
معناي ايستايي است .درپي آن بيهودگي مي آيد و سپس كندي ،درد و شكست است .ما همواره مانند روز
نخست باقي خواهيم ماند« .براي حفظ اين فضاي تب آلود ،موسسه ناگزير است بي وقفه بر ميزان بازده
افزوده و از هزينه كار بكاهد .از آنجا است كه يك ضد قدرت به مثابه يك تهديد موجوديتي ظهور مي كند.
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آقاي پري كانلي ،حدود  ٥٠٠ساله و ورزشكار پس از آن كه كار خود به عنوان مأمور امنيتي در فرودگاه را به
خاطر ويروس كورونا ازدست داد ،به  BHM1آمده است .حقوقي كه امروز دريافت مي كند »معادل مالياتي
است كه در شغل پيشين خود مي پرداخت« و مي توان گفت كه آمدنش به انبار آمازون يك پسرفت آشكار
بوده است .اين بسته بند )انباردار( مسئول ثبت اجناس و گذاشتن آنها روي قفسه هايي است كه »باركد«
دارند ،مي گويد» :وقت نهار يك مسابقه است :رفتن به دستشويي ،محل استراحت ،گرفتن غذا و استراحت،
براي من تنها  ١٢دقيقه براي غذا خوردن باقي مي ماند«.

نخستين بار است كه او كاري به اين صورت زمان بندي شده دارد» :من خود را به رايانه معرفي و شماره
هاي رمز را وارد مي كنم .رايانه زمان از دست رفته بين دو ثبت را مشخص مي كند .اين زمان »صرف
نشده براي كار« ) (Time off taskيا  TOTاست كه همه كاركنان از آن سخن مي گويند» :به طور كلي ،اين
زماني است كه از نظر دستگاه تو هيچ كاري انجام نمي دهي .آنها مي خواهند كه  TOTهرچه ممكن است
كمتر باشد ،اما اين امر الزاما بستگي به كاﻻيي كه در دست داري دارد .يك كدبار نادرست يا يك بن
تخفيف باعث ايجاد دردسر مي شود« .آقاي كانلي با توضيح دادن فضاي هذيان آلود حاكم بر انبار خنده اي
عصبي مي كند كه بين احساس همبستگي و رقابتي زمان بندي شده نوسان دارد» :آنها همواره ايجاد رقابت
مي كنند ،به كسي كه كار بيشتري انجام داده  ١٥دقيقه زمان استراحت بيشتر يا يك تي شرت مي دهند«.
پيش از همه پرسي درمورد سنديكا ،آمازون يك پاداش براي استعفا دادن پيشنهاد كرد تا كارمندان ناراضي
در همه پرسي شركت نكنند .يكي از كارگران مي گويد» :از آغاز كارزار آنها  ٢٥٠تن را اخراج كرده اند«.

در اين ناحيه محافظه كار ،كه در سال هاي  ٢٠١٦و  ٢٠٢٠بيش از  ٤٠درصد از رأي دهندگان آفريقايي-
آمريكايي به آقاي دونالد ترامپ رأي داده اند ) ،(٤هواداران سنديكايي نيز دستكم موفق شده اند كار خود را
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در تداوم مبارزات مدني كشيش مارتين لوتركينگ و جنبش »زندگي سياهان مهم است« عنوان نموده و
رياكاري آمازون در اين مورد را برمﻼ كنند .آقاي ريچاردسون در مجله نيويورك مي نويسد» :آنها براي
زندگي سياهان ارزشي قايل نيستند .وانمود مي كنند كه به ويژه درمورد مارتين لوتركينگ دغدغه دارند.
عكس ها و جزوه هايي از او در راهروها وجود دارد .همه اينها تظاهر است ،زيرا سياهان در كارگاه اكثريت
دارند ) .«(٥استفاده از گفته هاي مارتين لوتركينگ در همه جاي منطقه ديده مي شود .او در  ٣٠اكتبر
 ١٩٦٧در بسمر به اتهام سازماندهي بدون مجوز يك راهپيمايي براي برابري نژادي ،زنداني شد .موضوع به
دادگاه عالي كشيده شد و اين دادگاه از پذيرش درخواست تجديدنظر او خودداري كرد و او محكوم به  ٥روز
زندان و پرداخت  ٥٠دﻻر جريمه شد .در روز كشته شدنش در  ٤آوريل ) ،١٩٦٨٨سﻼحي كه با آن كشته
شد از بيرمنگام خريداري شده بود( ،كينگ براي حمايت از اعتصاب رفتگران سياه پوست به آنجا آمده بود.
اين رفتگران خواهان دريافت حقوق بيشتر و رفتاري بهتر بودند ).(٦

دموكرات هاي رده باﻻ) ،منتخبان كنگره ،رهبران متنفذ مذهبي (...كه پيش از همه پرسي آمازون به بسمر
آمدند ،همه از راهبرد سنديكا حمايت كردند و از شهر به عنوان يك »Selmaي جديد« ) (٧نام بردند.
حمايت ديگري نيز از سوي خواننده رپ ،كيلر مايك بود كه آقاي بزوس را با ارباب هاي مزارع مناطق
گرمسير ،و شرايط كار در انبارها )گرما و سرعت كار( را با مزارع پنبه مقايسه كرده بود.

اين گفتمان هاي آتشين نتوانست همه كارگران ) ٨٥درصد سياه پوست ،بنابر برآوردهاي سنديكا( را متقاعد
كند و برمبناي تجربه كارزار شكست خورده بسمر در انسان احساس سرابي بزرگ ايجاد مي كند .ناظري
كه تنها منبع اطﻼعاتش شبكه هاي مجازي ،رسانه ها و ويديوهاي آنﻼين بود ،شرط مي بست كه»آري«
برنده مي شود زيرا هواداران آن پرشمار بودند و به چشم مي آمدند .سنديكاهايي نيرومند مانند »ليگ
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حرفه اي فوتبال آمريكايي« ) (NFLيا سنديكاي سناريونويس هاي هوليوود و نيز هنرمندان و دانشگاهيان از
اين اقدام حمايت كرده بودند .حتي جوزف بايدن ،رئيس جمهوري هم دو هفته پيش از رأي گيري از آن
حمايت كرد و اين امر از جانب مستأجر كاخ سفيد از زمان فرانكلين روزولت بي سابقه بود.

انتقامجويي و اخراج هاي ناروا

پوشش گاه رمانتيك و ايده آليستي درگيري ها ،گاه در افكار عمومي توهم پيروزي »آري« را به وجود آورده
و درك واقعيت ميداني را مشكل تر كرد .شيوع جهاني ويروس ،حضور رسانه ها و تحركات سنديكا در
برابر انبار آمازون ،فضا و نقشه محل – يك انبار بسيار وسيع و بدون پنجره واقع در محيطي صنعتي،
پاركينگ حفاظت شده توسط يك خودرو پليس و چندين نگهبان ،سنديكايي هايي كه در نزديك ترين
چهارراه نوشته هايي را كه دردست داشتند تكان مي دادند -جز چند ده نفر كارگري كه آشكارا توسط
سنديكا به كار گرفته شده بودند ،يا كارگران كامﻼ راضي و خوشحالي كه در بيانيه هاي موسسه از آنها ياد
مي شد ،درك نظر كارگران را اگرنه غيرممكن ،دستكم دشوار مي كرد.

روشن است كه آمازون از امكانات نامحدود و فناوري برتر خود براي اعمال نفوذ درميان كارگران استفاده
كرد .درپس درهاي انبار ،مديريت »جلسات اطﻼع رساني« جمعي و الزامي درمورد عواقب وجود سنديكا در
انبار برگزار مي كرد و تلفن هاي كاركنان پر از متن هايي بود كه سنديكا را به عنوان اشغالگر معرفي مي كرد
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 .روي صفحه تلفن همراه يكي از كاركنان مي شد خواند» :اجازه ندهيد بيگانگان در ميان يك گروه برنده
تفرقه ايجاد كنند! ما فكر مي كنيم كه شما براي ابراز نظر خود نبايد به يك واسطه پول بپردازيد يا براي
دريافت آنچه اكنون به رايگان داريد حق عضويت بدهيد«.

همچنين ،از  ٢٥ژانويه ،آمازون مشاوران متخصصي )با هزينه روزانه چندهزار دﻻري( مشهور به »شكارچيان
سنديكا« ) (٨را استخدام كرده بود .شايعات هراس انگيزي نيزرواج يافته بود كه در صورت »خيانت«
كاركنان ،آمازون ممكن است مانند وال مارت – كه در سال  ٢٠٠٩فعاليت خود در ژونكير كانادا را درپي
ايجاد يك سنديكا متوقف كرد -انبار را تعطيل كند.

با توجه به منافعي كه درميان بود ،موسسه چند مليتي ترديدي درمورد تجاوز به حقوق كار براي درهم
شكستن كارزار به خود راه نداد و به هرحال »شوراي روابط ملي كار« ) (NLRBهم قدرتي براي مجازات مالي
و جريمه كردن نداشت .شهادت هاي كاركنان سابقي كه كوشيده بودند در انبارهاي خود در دﻻوير و
ويرجينيا سنديكا ايجاد كنند ،حاكي از رفتار خشن ،تهديد و انتقامجويي از سوي كارفرما بود .نمونه اي از اين
امر رفتار با كارگري است كه در مرخصي استعﻼجي براي عمل جراحي زانو به سرمي برد .در چستر
ويرجينيا مجازات تعيين شده توسط مقامات ،پس از انجام تحقيق ،آمازون را وادار به اين كرد كه در سالن
گردهمايي ها ،روي يك برگ كاغذ  A4فهرست كارهايي كه متعهد است انجام ندهد را به ديوار بزند» :ما
شما را تهديد به اخراج نخواهيم كرد؛ درمورد فعاليت هاي سنديكايي تان پرس و جو نمي كنيم و تهديد به
انتقامجويي نمي كنيم« .هدف اين تعهد اطمينان بخشيدن به كاركنان بود ،اما با تأكيد بر خطرهايي كه در
انتظار كارگران مخالف بود ،مي توانست اثر معكوس نيز داشته باشد ).(٩
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يك روزنامه نگار آمريكايي كه از اين كه نتوانسته بود با كاركنان انبار بسمر گفتگو كند ناراحت بود ،با به
جان خريدن خطر تخطي از قانون ،به پاركينگ مقابل انبار رفت تا بلندگو به دست با هركس سر راهش بود
گفتگو كند .پيراهن گلدار رنگ وارنگش با آسفالت پاركينگ تقابل داشت .مايك الك ٣٥ ،ساله پنجمين بار
بود كه كارزارهاي سنديكا در »جنوب« را پوشش مي داد )و در هر  ٥بار سنديكا شكست خورده بود( .خود
او نيز از رسانه پوليتيكو به خاطر آن كه كوشيده بود در آن سنديكا ايجاد كند اخراج شده و غرامت دريافتي

بابت اخراج خود را صرف ايجاد رسانه اي بنام »پي دي ريپورت« )) (Payday Reportگزارش روز
پرداخت دستمزد( كرده بود كه هدفش »دادن پوشش به اخبار اجتماعي در برهوت رسانه اي« بود .او كه
در آغاز خوشبين بود و از مقر خود در پيتسبورگ موضوع را دنبال مي كرد ،وقتي به محل آمد نظرش تغيير
يافت و در جريان ديداري با آقاي سندرز دربرابر محل سنديكا در بيرمنگام ،در  ٢٦مارس متوجه شد كه
تعداد روزنامه نگاراني كه به محل آمده بودند از تعداد كارگران بيشتر بود.

او پيش از آن كه توسط يك مأمور امنيتي از محوطه اخراج شود ،توانست با  ٤كارگر گفتگو كند .هر  ٤تن
سياه پوست بودند و قصد داشتند رأي »نه« بدهند .اشلي  ٣٢ساله به او گفت» :من بيشتر تمايل به دادن
راي نه دارم زيرا چيز زيادي درباره سنديكا نمي دانم ،من هرگز با آنها سروكار نداشته ام« .يك كارگر ١٩
ساله نيز سنديكا را با »دزدي« مقايسه كرد كه مي خواهد بخشي از دستمزد به زحمت به دست آمده او را
بربايد .اين استدﻻل معمول و رايجي بود كه آمازون در طول »نشست هاي اطﻼعاتي« جمعي خود تكرار مي
كرد و حتي يك تارنماي اينترنتي با عنوان »نيازي به باج دادن نيست« ايجاد كرده بود .كارگر سوم ،كه سن
بيشتري داشت ،توضيح داده بود كه قبﻼ شاهد فعاليت سنديكاي  RWSDUدر شغل پيشين خود بوده ولي
اين كار وضع او را بهتر نكرده است .كارگر چهارم درباره هزينه ساخت سنجاق سينه هايي كه موسسه براي
تبليغ »نه« ساخته بود صحبت مي كرد» :مديران آنها را در موسسه توزيع مي كنند و هركس يكي را به سينه
دارد« .متن هايي كه مطالبي درباره سنديكا داشت »خوب« توصيف مي شد و تهديدآميز نبود» :آنها تنها به
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ما توضيح مي دهند كه سنديكا به چه درد مي خورد« .پخش اين گفتگوها موجب شد كه در شبكه هاي
اجتماعي به الك توهين شود؛ او متهم به مزدوري براي كارفرما شد و پاسخ داد كه »درك روانشناختي
"مخالف" و احساس كارگران انبار« ضروري بوده و او براي كسي »جز حقيقت« مزدوري نكرده است.

افكار عمومي خيلي موافق با »آري«

دانستن اين كه راهبرد مبني بر ربط دادن كارزار سنديكا با مبارزه براي حقوق مدني چه اثري بر نتيجه رأي
گيري داشته غيرممكن است .درمورد كارگراني كه الك با آنها گفتگو كرد ،به نظر نمي آيد كه آنها از ته دل
با سنديكا مخالف بوده باشند .آنها به سادگي فقط نمي دانستندكه سنديكا به چه درد مي خورد .تحليل اين
روزنامه نگار اين است كه» :همه چيز را به گردن آمازون انداختن آسان است ،اما سنديكاها هم اشتباهاتي
داشتند« .به نظر او ،يك انتخابات پيروز  ،بايد شبيه يك امر تشريفاتي بوده و از پيش برده شده باشد .به
نوعي ،پس از آن كه سنديكا مبارزه كرد ،عده زيادي از كارگران را متقاعد نمود كه ديگر نبايد از بيان

باورهايشان دربرابر كارگر همجوار خود هراس داشته باشند.

درمورد  ، BHM1سنديكاي  RWSDUروشي متفاوت به كار برد كه در زبان خاص سنديكايي آمريكايي به
آن »خريد داغ« ) (hot shoppingگفته مي شود .در اين روش ،به محض گشايش يك كارخانه با بهره
گيري از نارضايتي كارگران درمورد شرايط ناگوار بهداشتي در انبار ،بايد آنها را برانگيخت  ،مانند مورد
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بسمر .،هدف اين است كه اثري غافلگيرانه ايجاد شود بدون تدارك از پيش .اين كار مي تواند موجب
غفلت از انجام كار طوﻻني مدت و عميق در ميان كارگران شود .به اين ترتيب ،به ندرت از رهبران مذهبي
محلي در طول اين كارزار درخواست كمك شد ،درصورتي كه ،به عكس ،تعداد زيادي از هواداران مجازي و
بلندپايگان حزب دموكرات براي كمك به آن آمدند.

مشكل ديگر ،ميزان باﻻي چرخش كاركنان و فقدان وقت براي ايجاد ارتباط در انبار بود كه )درعين حال
ناشي از شرايط كار و شيوع كوويد ١٩-بود كه هرگونه فعاليت جانبي مانند برگزاري يك باربكيوي سنديكايي
را غيرممكن مي كرد( و نبود چشم انداز به تداوم كار در انبار بود .چه كسي مي دانست كه سال ديگر نيز
در اينجا كار خواهد كرد؟ چرا بايد شغل خود را در كاري كه چشم انداز ميان مدت ندارد به خطر
 BHM1كه مردد بودند ،شايد از اين بيم داشتند كه با ازدست دادن )شغل ،دستمزد،
انداخت؟ كارگران BHM
بيمه درماني عرضه شده توسط آمازون (...چيز بيشتري از آنچه كه مي توانند به دست آورند )كه درست
هم نمي دانستند دقيقا چيست( از دست بدهند.

هرچه كه باشد ،موضوع همه پرسي بسمرموقعيتي براي كشور شد تا به بررسي وضعيت حقوق كار بپردازد.
نظرسنجي هاي بسياري نشان مي داد كه افكار عمومي با »آري« خيلي موافق بود و تحريريه هاي رسانه ها
نيز در نوسان بودند .يك روزنامه نگار ليبرال حتي در متني كه شكل انتقاد از خود داشت نوشت» :البته اين
درست است كه افول سنديكا يكي از دﻻيل اين است كه ثروتمندان ثروتمندتر و فقيران فقيرتر مي شوند.
من نيز مانند بسياري از دموكرات هاي هم نسل خود به اين امر توجه نكردم .سنديكاها فقط موجب افزايش
دستمزد كارگران عضو خود نمي شوند ،كارگران كارخانه هاي غيرسنديكايي نيز از كار آنها بهره مي برند.
نبود سنديكا در اين كشور موجب مي شود كه موسسات براي افزايش دستمزد با هيچ فشاري روبرو نشوند
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) .«(١٠نتيجه رأي گيري در بسمر ،كه در تارنماي نيويورك تايمز بازتاب يافت ،اثر يك انتخابات سياسي در
سطح ملي را داشت كه هرگز درمورد رأي گيري در يك موسسه ديده نشده بود.

ما از آقاي مايك كانلي ،انباردار بسمر پرسيديم كه درصورت پيروزي »نه« چه پيش خواهد آمد و او پاسخ
داد» :مديريت انبار از هر بهانه ي براي اخراج من استفاده خواهد كرد .من براي اين كار آمادگي دارم .اين
بهايي است كه براي ايجاد تغيير بايد پرداخت كرد .اگر "آري" برنده شود و من بتوانم نماينده سنديكا شوم،
در شغل خود مي مانم .اما اگر "نه" برنده شود مدت زيادي دوام نمي آورم«.

در روزي كه نتيجه اعﻼم شد ،كاركنان يك مركز در شيكاگو ،به طور خودجوش دست به توقف كار زدند.
در حدود  ٥٠شهر ديگر هم انجام كارهايي اعﻼم شد .آيا سرنوشت آنها تغيير يافت؟ براي توضيح شكست
بسمر ،هواداران سنديكا بي وقفه گناه را به گردن آمازون مي اندازند و بر تهديد و ارعاب هاي آن تأكيد مي
كنند .درطول ماه مارس ،مجلس نمايندگان آمريكا به قانوني با عنوان »قانون حفاظت از حق سازماندهي«
) (Protecting the Right Organize Actرأي داد كه هدف آن به درستي حذف فشارهاي اعمال شده
توسط كارفرما درطول كارزارهاي سنديكايي ،به ويژه با برگزاري »جلسات اطﻼع رساني« اجباري بود .اين
برنامه در مسير درستي پيش مي رفت اما امكان داشت كه در مجلس سنا ازبين برود ،زيرا جمهوري خواهان
از آن حمايت نمي كردند .به عﻼوه ،اين كار سنديكاها و رهبران دموكرات را از درس گرفتن از شكست در
آﻻباما معاف نمي كند و آنها را وامي دارد كه درمورد راهبردشان از خود سئوال كنند .درغير اين صورت،
حتي اگر كارزار ديگري در بسمر به وجود آيد ،خطر با شكست روبرو شدن آن وجود دارد.
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براي خروج از اين بن بست ،برخي خواهان تحريم آمازون هستند .اما حتي هواداران اين نظر هم بدون آن
كه بدانند در ثروتمندتر كردن اين غول چند مليتي شركت مي كنند .اين كار خواه از راه خريد آنﻼين از
يكي از رقيب هاي آمازون مانند  – eBayكه آمازون كار تحويل بسته هاي آن را به عهده دارد ،-يا با
استفاده از نتفليكس يا گوگل كه »خدمات شبكه اي آمازون« نيروي بخش عمده اي از اينترنت و ذخيره هاي
پايگاه هاي داده هاي آنها را تأمين مي كند ،انجام مي شود .در  ٦ماه مارس ،زمان برگزاري يك
ويديوكنفرانس سنديكايي ،يكي از هواداران از اين تعجب مي كرد كه آمازون مالك فروشگاه هاي زنجيره اي
مواد غذايي »هول فودز« نيز هست .هوادار ديگري پرسيد بدون دانستن اين كه حتي شركت در اين نشست
نيز به نفع آمازون است ،چگونه مي توان آن را »تحريم« كرد ،زيرا »زوم« كه امكان نشست مجازي را فراهم
كرده ،ازنظر ذخاير اطﻼعاتي به آمازون وابسته است .در كشور رقابت آزاد ،...موسسه آقاي بزوس – كه در
موقعيت تقريبا انحصاري قرار دارد -تقريبا غيرقابل اجتناب شده است.
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