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ت ارتباطا مراكز ١٩٨١ سال فوريه كلمبيا، در بريتيش هاي كانادا، استان ترين غربي از يكي مخابرات در كارگرانِ
 اقدامي كردند؛ اشغال را مخابرات شركت و درآوردند خود كنترل تحت روز پنج مدت در سطح استاني به را تلفني

 به اي كوتاه، اشغال، براي دوره اين ١.آمد حساب مي به شمالي آمريكاي در ها اعتصاب ترين مبتكرانه از يكي كه
 تا داد را امكان اين ناظران به و انجاميد كارگران تحت كنترل شده خصوصي همگاني خدمات از يكي ي اداره

  .رود مي پيش چگونه اوضاع ،هستند امور شركت مخابرات رأس در كارگران هنگامي كه ببينند
 نه و بود توليد كردن متوقف در قدرتش و كارگري  جنبش سنتيِ نيروي از برخاسته نه راديكال، اقدام اين

 دليل به شغال شركتاتحاديه با ا سوشدنِ درواقع، هم راديكال. اي اتحاديه از سوي پروازانه بلند جهشي حتي
 پي در اتحاديه را ناگزير كرد عالوه به و دش تري از اين اشغال حمايت بيش خود اتحاديه، منجر به ضعف نسبيِ

 ي يك منازعه درگير تنها خود را نه كنندگان اشغال. باشد جديدي هاي وپرداختن رويه و ساختن تازه متحدان
 سوءمديريت برابر حفاظت از يكي از اموال عمومي (مخابرات) درباالتر، در موضع  سطحي در بلكه ،كارگري
  .ديدند ــ مي كلمبيا بريتيش مخابراتــ شركت  خصوصيِ شركت بخش انحصاري مالكان

 سر بر مديريت و كارگران ميان نبردي به مدت يك دهه مستقيم محصول كلمبيا بريتيش مخابرات اشغال
ي  و دغدغه بود كامپيوتر در شركت مخابرات عصر آور پيام ٧٠ ي دهه. بود فناورانه تغييرات مسائل مربوط به

 تعداد كه به اين معنا بود اتوماسيون. بود شان شغلي امنيت ،فناورانه عظيمِ تغيير اين با مواجهه در اصلي كارگران
استدالل  شركت گرچه. اداره و نگهداري كنند را تلفن شبكه توانستند مي كمتر، كارآموزي  با ،يكمتر كارگرانِ

 كارگران اين ادعا را ها در امان خواهند بود، اطالعات شغل و فناوري مخابرات ي حوزه در كلي رشد با كرد كه مي
اي مبتني  فناورانه عظيم شاهد تغيير) جهاني دوم جنگ( پساجنگ ي دوره در مخابرات كارگران. كردند نمي باور

با  كه حالي در و تحول و تغيير اين با زمان هم. بودند اتوماتيك گيري شماره به ي اپراتور با واسطه  تغيير از تماس بر
برجمعيت نيروي كار [شاغل در  كردند، مي ها را در بخشي از سيستم مخابرات وارد جديد، آن هاي آزمايش دستگاه

 ثر مراكز تلفن بهكه اك محض اين به كه چرا كننده بود، گمراه موقتي رشد اين اما. شد افزوده صنعت مخابرات]
 از خود با را شغل صدها و شدند محو دستي مشابه هاي دستگاه جديد تغيير سيستم دادند، گيرِ شماره هاي دستگاه

  .بردند بين
  

  مخابرات كارگران و جديد فناوري تعارض
. بود كارگري ي اتحاديه جمعيِ زني چانه توان ي رفتن پيوسته ازدست فناورانه، تغيير با نگراني ديگري در رابطه

سال  ٥٠كه نخستين اعتصاب خود را طي تهديد كرد  كارگري ي كه اتحاديه زماني ١٩٦٩ درست در اوايل سال
 از شركت كه فاش كرد فدرال گرميانجي ي نماينده نزد شركت كنندگان مذاكره از يكي كند، اخير برگزار مي

                                                           
  ي ناشر كتاب زير از نو منتشر شده است: اجازهشده با  ي بازبيني اين مقاله ١
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ها  آن ادامه بدهد؛ به گرداندن كارها تواند مي باعتصا جريان در كه بود مطمئن مديريت. ندارد هراسي اعتصاب
، هرچند كه اين »است  حال در اعتصاب موفق نشده در شركت مخابرات، تابه ي ا اتحاديه هيچ« كه دانستند مي

 اعتصاب كه حالي در). ١٩٦٩ كار وزارت( كشيد درازا مي به »روز ٧٠ ميانگين طور به« صنعت اين در ها اعتصاب
كاركنان  ي كافي از اندازه شركت به كرد، بيني مي كه مديريت پيش چنان كشيد، طول ماه يك از بيش ١٩٦٩ سال

 نيروي اي برخوردار بود تا حرفه كارمندان ها نبودند و زني گروهي از كارگران كه مشمول چانه بخش سرپرستي،
 جديد موج. راهم كندف اعتصاب طول در شكن قدرتمندي را براي سرپا نگاه داشتن شبكه مخابرات اعتصاب

  .كرد مي تر نيز ساده حتي شكني را اعتصاب  اتوماسيون
 واگذاري كار،  سازمان و ها روش در تغييرات پيماني، قراردادهاي بر سر ،١٩٨١ سال اشغال از پيش ي دهه

 منتقل كردن كار براي ها تالش اتحاديه، در كننده مذاكره واحدي طريق از ديگر بخش به بخشي از كارها
 و بندي مشاغل، دسته دوباره بندي طبقه ها نبودند، زني كه مشمول چانه گروهي از كارگران زني اتحاديه به چانه

 شركت و  اتحاديه بين مستمر كشمكشي شاهد (Phone Mart)  مارت فون رفاهي هاي فروشگاه افتتاح
 تضعيف و شغلي امنيت ي درباره كارگران ي فزاينده نگراني موضوعات در اين مخابرات بوديم. تمامي

مواجه  شغل و كار حفظ براي تدافعي نبردي با امنيت شغلي، تكاپوي در كارگران،. داشت ريشه شان اتحاديه
يگانه . كشاند مديريت وحقوق حق مبتني بر شركت نظرگاه با نزاعي درون به را اتحاديه كه نبردي بودند؛

 تصميمات و محيط كار در كارگران دادن سازمان تجهيزات، انتخاب ي مديريت شركت عبارت بود از دغدغه
 و كار در تغييرات رويكردي، چنين بر مبناي. شدند نمي عنوان ها قرارداد صراحتاً در كه كار ماهيت مربوط به
 برنارد،( رفت مي شمار به مديريت حق مطلقِ پيامدهاي آن براي نيروي كار، داشتن نظر در بدون تجهيزات،

١٩٨٢.(  
  

  الورود شدن كارگران ممنوع
 شركت. به اوج خود رسيد مخابرات شركت ي ماهه سه ، اين كشمكش با تعطيلي١٩٧٧ سال مذاكرات در 

ها و  با قوانين فدرال حكومتي در خصوص كنترل قيمت زني محدود كه چانه شرايط از گيري بهره با مخابرات
 حقوق و و گنجاندنِ بندي در رابطه با حق سپاري برون ي محدودكننده بند دستمزدها همراه شده بود، در پيِ حذف

 كلمبيا، بريتيش مخابرات در شركت كامپيوترها از  افزايش استفاده با. بود جديد جمعي هاي نامه توافق در مديريت
را  كامپيوترها نگهداري و تعمير تا كند خالص پاگير و دست بند اين شر از را خود قصد داشت مديريت

 داد مي اطمينان كه بود مصر شكل فعلي حفظ بندهاي قرارداد به براي همه، اتحاديه اين با. ي كندسپار برون
رو  اين از و بينند، مي آموزش جديد از نو تجهيزات براي استفاده از و دهند مي ادامه خدمت به اتحاديه اعضاي

  .شد محسوب مي كارگران شغلي امنيت اساسي براي اي مؤلفه
كه از  اتحاديه. گيري براي اعتصاب موفق شد اتحاديه در رأي ،١٩٧٧ سال ي ژوييه در مذاكرات شكست با

روزه را  يك گزينشي هاي اعتصاب عيار آگاه بود، تمام يك اعتصاب طريق از شركت بر فشار اعمال دشواريِ
 سال نوامبر اواخر تا. داد پاسخ مقطعي هاي تعطيلي با را اتحاديه گردشي هاي در مقابل، شركت اعتصاب. برگزيد
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 ١٩٧٨ سال فوريه تا و ريختند ها خيابان به كارگر، هزار ده در حدود اتحاديه، عضو كار يهانيرو تمامي ،١٩٧٧
 )١: شد مي موارد اين شامل داد پايان جدال اين به كه جديدي جمعي ي نامه توافق. نكردند ترك را ها خيابان

  اتحاديهاي ويژه متشكل از  شدن كميته اضافه )٢ پيماني قراردادهاي قبلي بندهاي از اعظمي بخش حفظ
مبني بر  شركت اي از سوي نامه ضمانت )٣پيماني و تغييرات فناورانه  مديريت در رابطه با واگذاري قراردادهاي ـ 

  .ندهند دست از را شان فناورانه شغل تغيير ي نتيجه در سابقه، سال ٣ تا ٢ با قديمي كاركنان كه اين
 امضاي معمول روال. يافت پايان بسيار تلخي با ١٩٧٨-١٩٧٧سال  تعطيلي جديد، قرارداد سر بر رغم توافق به

 شرط پيش عنوان شركت به كه چرا كشاند، درازا به هفته يك را تعطيلي كار، به بازگشت هاي نامه موافقت
 اقدامي كه تضمين بدهد ديگر هيچ كنند امضا را اي اظهاريه كاركنان ي همه كه شد آن خواستار كار به بازگشت

 داد اطالع اتحاديه به شركت عالوه، به. رضايت دارند مديريت اعضاي از همكاري با و زند نمي سر آنان سوي از
 كار محل به روزه كاركنان را براي بازگشت ٩ اي دوره در طول خود ديد صالح بنا به توانند ها مي كه آن

 كاركنان تكتك ضمانت كه خود ي خواسته نيز كماكان بر شركت و نپذيرفت را شرايط ايناتحاديه . فرابخوانند
 و يابد رهايي بست بن اين از داشت تصميم اتحاديه، كه. كرد مي پافشاري آنهاست بازگشت براي الزامي شرطي
كار  به قرارداد بازگشت امضاي با چه كاركنان تمامي كه علني اعالم كرد طور به پايان ببخشد، تعطيلي به اين
 هزاران دورنماي بازگشت به كارِ. به كار خود باز خواهند گشت فوريه سيزدهم دوشنبه روز آن بدون چه و شركت

ي كافي  اندازه به استان، سراسر در كلمبيا بريتيش مخابرات شركت هاي ساختمان بيرون شان در تجمع كارگر و
قيدوشرط، و مورد  اي بدونِ  نامه راستاي بازگشت به كار كارگران به توافقتا در  شركت را تحت فشار قرار داد

  ).١٩٨٠؛١٩٧٨ پراوينس ونكوور( قبول اتحاديه، تن دهد
 توافق، اين كه دانستند كه بيشتر كارگران مي ، باتوجه به اين١٩٧٨-١٩٧٧سال  تعطيلي به ناگهاني پايان اين

 بريتيش مخابرات تداوم فضاي پرتنش در است، ها دائمي آن منازعات بعدي آغاز دور از پيش اي كوتاه صرفاً وقفه
 وارد دوباره شركت و اتحاديه كه بود ١٩٧٩ پائيز يك سال بعد در تقريباً. كلمبيا را به امري حتمي بدل كرد

 نبرد درگير كه تشخيص داده بود اتحاديه. شد منقضي مي ١٩٨٠ ژانويه سال در قراردادي شدند كه براي مذاكره
 قدرت از ١٩٧٨-١٩٧٧ماه  سه تعطيلي كند تصور مي شركت كه داد و احتمال مي است ديگري طوالني و سخت

 منظور اعمال فشار بر شركت براي يك توافق جديد، اتحاديه به كه بود ضعف موضعِ اين از. است كاسته اتحاديه
  .كشانده شد هايي جديد سمت يافتن رويه به

  
  كارنيروي  جويي مبارزه
 فشار به راهبردي مبتني بر تر، گيري دقيق با هدف ولي بار اين كاري گزينشي، هاي اقدام طريق از اتحاديه

 كند وادار خدمات بهبود و حفظ به را شركت تا كرد نيز بيشتر را عمومي فشار اتحاديه عالوه به. آورد اقتصادي رو
گيري   ، پيشخدمات [شركت] شود توانست موجب كاهش مي كه، كارخانه الورود شدن كارگران به ممنوع از  و

افزايش هاي مربوط به  در دادرسي  در اتحاديه سابقه بي ي مداخله گشاي اين كارزار عمومي بود، چه راه آن. كند
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 تلويزيون ـ  راديو كميته يعني فدرال نظارتي ي خدمات براي مشتركين] از سوي نهاد [نرخ تعرفه هاي شركت نرخ
  .بود) سي تي آر سي( كانادا راتمخاب و

ترين  طوالني( كشيد درازا به روز ٤١سابقه  كه به شكلي بي درخورتوجه هاي دادرسي مجموعه اين در اتحاديه
كرد، براين مبنا  مخالفت هاي شركت نرخ افزايش با) كانادا مخابرات و تلويزيون-راديو كميته تاريخ در دادرسي

استدالل  اتحاديه. باشد ارتباطي خدمات بهبود بايست مشروط به مي كنندگان مصرف ي هزينه در افزايشي هر كه
مجرايي  ايجاد بيشتر بلكه خدمات براي عموم مردم اتوماسيون كالنِ شركت، نه بهبود كه هدف از عمليات كرد

هاي  نرخ ، و باال بردنِ)كلمبيا بريتيش مخابرات مادر شركت( همگاني مخابرات شركت براي فروش تجهيزات
 مخالفت به شركت تمركزبخشي هاي برنامه با اتحاديه. بود كلمبيا بريتيش در مخابرات پرداختي مشتركين
 جوامع از شغل ٨٥٠ شد موجب حذف تخمين زده مي كه دفاتر تعطيلي پيشنهادي طرح برخاست، ازجمله با

شاهدان اتحاديه شهادت دادند كه شركت . شود مي بومي هاي اقتصاد از دالر ها ميليون و استان اطراف كوچك در
بود  رساني خدمات كيفيت داد، درحال كاستن از هاي خدمات مخابراتي به مشتريان را افزايش مي زمان كه نرخ هم

  ).١٩٨٠ سي تي آر سي در شهادت به نك چنين هم ؛١٩٨٠ سي تي آر سي(
 افزايش مخالف با اجتماعات [محليِ] هاي گروه و كنندگان مصرف با در همراهي مخابرات شركت كارگران

 مخابرات صنعت در ها آن. كردند بسيار مفيدي ايفا نقش شاهدان متخصص عنوان به شركت، مورد نظرِ هاي نرخ
 تثبيت بههم ) سي تي آر سي( كانادا مخابرات و تلويزيونـ  راديو كميته دخالت و شدند محسوب مي متخصص

 خدمات كه مسئول دهد نشان تا داد اتحاديه به  عمومي فرصتي ها دادرسي چنين، هم. كرد كمك آگاهي اين
 ي برنامه كشيدن علنيِ چالش به با اتحاديه. كارگران نه شركت است، تلفني ي مكالمهباالي  نرخ و نامطلوب

سنتي با  مناسبات صنعتيِ ي حوزه از كارگران. زد  حمله به دست مخابرات ي ي شبكه آينده مديريت براي
 جديد را هاي فناوري از شركت ي استفاده ي مسئله و كشيدند كنار شغلي مزاياي و زني بر سر] مزد محوريت [چانه
  .ي شركت با شرايط تازه شدند تغيير و سازگار كردن برنامه خواهان و پيش كشيدند

  
  كلمبيا بريتيش مخابرات در كارگران مستقيم اقدام

 شروع را »ويژه خدمات« هاي كارزاري در حوزه ١٩٨٠ سال اوايل در اتحاديه ي اقتصادي، كارگران در جبهه
 و كردند مي دنبال را شركت قوانين خط به خط شكلي سختگيرانه] آن [به در حداقلي كه كار از كردند، شكلي

 اقدامات شركت ي نامه توافق پذيرش عدم برابر در اتحاديه. برسد خود سطح ترين پايين به توليد شد موجب مي
 از يكي فني شاغل در خدمات ويژه، كارگر ٥٣٠سپتامبر،  ٢٢با آغاز روز  ١٩٨٠در سال . داد افزايش را خود كاري

 سرباز ضروري كار تعميرات جز به شان وظايف تمام از اما شدند خدمت به حاضر شركت، هاي بخش سودآورترين
 كلمبيا بريتيش مخابرات ساز پول هاي بخشنداشت  تلفن مشتركين اكثريت بر اثري هدفمند كه اقدام اين. زدند

  مشتريان تجاري اصلي شركت را نشانه گرفته بود. از جمله
ي   محوطه داخل خالي هاي اتاق يا گاراژها و ترياها كافه در سپس و برگشتند خود كار به اعتصابي كارگران

 هيچ بود. شركت بر اقتصادي فشار اعتصابِ گزينشي از اين مقصود كه دليل به اين. »كردند تحصن« شركت
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 نيابت از به اعتصابي كارگران كه جا آن از. كاركنان مشغول به كار بودند اكثريت و نداشت وجود ٢اي بندي ورودي
اعتصاب  صندوق از طريق شان ناخالص دستمزد از درصد ٧٠ دادند، مي ادامه را خود اتحاديه نبرد اعضاي تمام

 كارگر هزار ١٠ از بيش هاي گزينشي، از اعتصاب مالي تأمين كمك بهمنظور  به. شد مي پرداخت اتحاديه
  .كنند كمك صندوق اعتصاب به دالر در هفته ١٣ پرداخت با تا خواسته شد مانده بر سر كارها باقي
 تعميرات و نصب و ساخت در را انباشته كارهاي از انبوهي هاي گزينشي اعتصاب ، گذشت چند هفته با

. اعتصابي بيابند كاركنان را مأمور كرد تا جايگزيني براي سرپرستان شركت. آورد بار به تلفنتقسيم  هاي صفحه
. كرد مشايعت هاي كاري محوطه سمت اعزامي به بند ورودي هاي دسته با را سرپرستان واكنش، در اتحاديه

آنان را دنبال  ها نيز خيابان در اتحاديه بندهاي ورودي كلمبيا، بريتيش هاي ساختمان از سرپرستان خروج محض به
 كار نيروي داراي هاي شركت هاي اعزامي اتحاديه اين بود كه بيشتر يكي از پيامدهاي دسته .كردند مي

هايشان تا پايان اين ماجرا  كارگاه تعطيلي و بندي يافته، تصميم گرفتند كه به جاي پذيرش خطر ورودي سازمان
  .اعتصابي نيرويي در اختيار شركت قرار ندهند] صبر كنند [و براي جايگزيني با كارگران

دست يافت، مبني بر   هاي اعزامي اتحاديه بند به منعي قضايي در رابطه با ورودي شركت نوامبر، ماه اوايل در
 دسامبر توانست آغاز ماه در شركت. بندي صرفاً به حضور دو نفر در ورودي هر ساختمان شدن ورودي محدود

 امالك از را كننده تحصن ٥٣٠ تا داد را اجازه اين شركت به دادگاه حكم جديد مفاد. بدهد تغيير را اوليه حكم
 از كدام حريم هر به تجاوز از« را اتحاديه اعضاء جديد حكم اين. بيندازند بيرون استان سرتاسر در شركت

 منع كلمبيا، بريتيش استان در شاكي، تصاحب در هر صورت به يا در اجاره تملك، تحت هاي زمين و ها ساختمان
 درخواستدقيقه در صورت  ١٠ظرف  ها مكان اين ترك عدم و تحصن [يعني، منع تجاوز از طريقِ] ،بود كرده

 و شركت امالك از كننده اعتصاب ٥٣٠ راندن بيرون با توجه به .»شاكي اعالم زمانِ تا بازگشت عدم و شاكي
 مخابرات( است ديگري تعطيلي در حال آماده كردن خود برايرسيد شركت  نظر مي به دادگاه حكم جديد مفاد

  ).١٩٠٨ كلمبيا بريتيش
 متوقف ديگر بار ماه اواسط در اما شد، گرفته سر از فدرال گر ميانجي كمك به ١٩٨١ سال اوايل در مذاكرات

 هفته يك را كارگران از نفر صد ژانويه چند اواسط در گزينشي، هاي تعليق به با اقدام بعد هفته يك شركت. شد
  .كرد از كار تعليق
 كرد، مي پرداخت را كنندگان اصلي اعتصاب از نفر ٥٣٠ ناخالص حقوق از درصد ٧٠ زمان آن تا كه اتحاديه

  .داد ادامه بودند شده بيكار كار از هاي فزاينده كه با تعليق ديگري كارگرانِ براي را مشي خط اين
 خدمات سودآورترين تعطيلي برخي از طريق از را گزينشي، كارفرما اعتصابي ي اتحاديه مبني بر بنا بود رويه 

 كه اي اخراجي كاركنان ديگر با توجه به افزايش تعداد طرف از اما. منجر شود كلمبيا بريتيش به انعطاف مخابرات
هاي  اعتصاب كه دانست خوبي مي به كردند، شركت مي استفاده شد، تر مي صندوق اعتصاب، كه هرروز كوچك از

سازد كه هم پولي برايش  با وضعيتي مواجه مي را اتحاديه نهايت در و زند آسيب مي گزينشي به خود اتحاديه نيز

                                                           
٢

 picket :كنند و مانع ورود ديگر كارگران  اند و بيرون از ساختمان اعتراض مي به توافق نرسيده ويژه در زماني كه با كارفرما كارگر يا گروهي از كارگران در اعتصاب به
  شوند. م به داخل مي
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 از نفر صد چند صرفاً ندادن راه با شركت عالوه اند. به ي اعضايش از كار بيكار شده ماند و هم كليه باقي نمي
به افكار  جمعي دسته اخراج يك نامطلوبِ ي تصوير ارائه از مانع اع،نز اين در طي تعليق دليل به هم  آن كارگران،

  عمومي شد.
  

  كارفرما سوي از كارگران ارعاب
 مخابرات و تلويزيونـ  راديو كميته تصميم. شدند مرخص كار از ١٩٨١ ي سال ژانويه تا كارگر هزار يك به نزديك

 بايد ١٩٨١ سال پايان افزايش دهد البته با اين اخطار كه تاها را  به شركت اجازه داد تا نرخ ژانويه ٢٩ در كانادا
 را الزم اقدامات« كميته صورت درغيراين حاصل شود،» ارتباطي خدمات كيفيت از قبول قابل و حداقلي سطحي«
  ).١٩٨١ سي تي آر سي( »آورد خواهد  عمل به شركت واكنش به در

 كميته شركت به هر درخواستي كه از كه  كه حال كارگران وجود داشت مبني بر اين ميان در مشتركي حس
الوقوع  شركت قريب كامل تعطيلي داشته، دست يافته است،) سي تي آر سي( كانادا مخابرات و تلويزيونـ  راديو

 موردي هاي تعطيلي مواجهه با در رفته بود، رفته نكرده تغييري سپتامبر از ماه كه اتحاديه، راهبرد. خواهد بود
 اقدامات تعطيلي كارخانه، مقابل در ژانويه، در ماه مجمع غيرعلني جلسات در اتحاديه. شد مي لمتزلز شركت

 ي كننده هماهنگ. گذاشت بحث به كلمبيا بريتيش مخابرات هاي ساختمان احتمالي اشغالِ را ازجمله مختلفي
 معلوم تا كند نظرسنجي دقيق طور به اعضايش از تا خواست اعتصاب محلي هاي سردسته از اتحاديه اعتصاب

  .هستند يا نه خود كار در ماندن به مايل كارگران كامل، تعطيلي براي شركت تالش صورت در شود
دانكن  و نانايمو در مخابرات كارگران از نفر چندين كه زماني آغاز شد فوريه، ٣ شنبه سه روز اشغال شركت در

 حكم در را آن كارگران كه ها، تعليق اين به واكنش در. تعليق شدند »كاري كم« دليل به ونكوور جزيره در
 سالن در ها تلفن بخش تقسيم متصديان قلمداد كردند، نانايمو در شركت كامل تعطيلي براي درآمدي پيش

 اشغال را مخابرات ساختمان و آمدند هم گرد فيتزويليام خيابان در واقع نانيمو شركت غذاخوري دفاتر اصلي
 درب مقابل در را اتحاديه اعضاي از هايي گروه و كنترل درهاي شركت را در اختيار گرفتند كنندگانْ اشغال. كردند
 عضويت كارت و شناسايي كارت ها آن از كاركنان به ورود ي اجازه براي اصلي درب گماشتگان. گماشتند اصلي

اي از دفاتر در  ها را به مجموعه اما آن بمانند ساختمان در داشتند اجازه مديريتي كاركنان. خواستند مي را اتحاديه
 جاي كارگران. نبودند دوباره ورود به ديگر مجاز ساختمان، ترك محض به و. كف منتقل كرده بودند ي هم طبقه

 نگهداري و اداره براي كار نيروي تأمين مداومِ مسئوليت كنندگان اشغال و گرفتند را سرپرستان تمامي
 تماس كارگران تمامي با كارگاه نمايندگان غروب، تا بعدازظهر اواخر از. گرفتند عهده بر را مخابراتي هاي دستگاه
 تنظيم ارتباطي در هر روز هاي دستگاه ي ساعته ٢٤ پوشش براي را ها شيفت بندي هاي زمان جدول تا گرفتند

  .ها نيروي نگهباني مقرر كنند ساختمان براي و كنند
  

  كارگران انعطاف
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 اقامتي براي الزم تمهيدات مواد غذايي و خواب، هاي كيسه با رفته همراه رفته روز آن غروب تا كمكينيروهاي 
 ها ساختمان در »قراردادهايمان را ببنديم كه تا زماني« بستند كه عهد اتحاديه اعضاي. سر رسيدند طوالني

كاركنان  از نازلي خدمات احتماالً مردم برويم، اگر« گفتند مي شان اقدام از دفاع در كنندگان اشغال. بمانند
 محلي هاي مقام از يكي. »خواهند كرد دريافت اند، نديده آموزش خوبي تجهيزات به كار با براي كه سرپرستي،

 عادي، مردم مردم، وقتي و هستيم، مخابرات عادي و معمولي متصديِ چند فقط ما«: گفت خبرنگاران به اتحاديه
. »كننده شده است خيلي مأيوس ساختمان، يعني اوضاع يك تصاحب سمت بروند كه شوند مي مأيوس آنقدر

 برند نمي پيش از را كاري مخابرات متصديان كه مبني بر اين شركت ادعاي به پاسخ در اتحاديه سخنگوي
   اي نمونه توان شما را متصدي هستيد، مسلم است كه نمي قرارداد بدون ماه است كه ١٦وقتي «: كرد تصريح
 همه را در« را متهم كرد كه شركت او». است نشده بهتر اصالً و بوده پايين بسيار] كارگران[ ي روحيه... دانست
 روزنامه(شوند » بيشتر و بيشتر سرخورده«و موجب شده مردم  نگه داشته است »سردرگرمي و تشويش حالت

  ).١٩٨١ سان ونكوور
شد  جا مي در همه. شد نانايمو مخابرات ساختمان وهواي حال در اساسي موجبِ تغييري اشغال شركت

 نظر زير«نويس با عبارت  اي دست نوشته پارچه. اند شان راضي مردمي را ديد كه از شغل خندانِ هاي صورت
كوچكي بر روي درها  هاي نشان و مخابراتي آويزان بود دكلي از »نقل و حمل كارگران اتحاديه جديد، مديريت

فرمان  هاي اتاق. »ها كانادايي تحت مالكيت صد در اينك صد كلمبيا، بريتيش مخابرات« كرد بود كه اعالم مي
 كنندكان يكي از اشغال .آموختند مي را كار مقدمات و دفتري فني كارگران به كه اي بود باتجربه كاركنان از مملو

كارگران «. »افتاده بود راه به كارناوالي تقريباً گرفتيم دست به را كنترل ما كه زماني از«: دهد مي توضيح
 مخابرات شركت كه پخش شد، كارگران اشغال خبر. »اند سرپرستان خالص شده دست از كه اين از اند خوشحال
 ونكوور روزنامه( فرستادند تشويقي خود را به دفتر نانايمو و حمايتي هاي پيام استان سرتاسر در كلمبيا بريتيش

  ).١٩٨١ نانايمو روزنامه ،١٩٨١ سان
 دو از بيش شركت. گرفت  باال ها تنش استان مخابراتي مراكز ديگر نانايمو، در سرورانگيز فضاي در مقايسه با

 را خود اقدام اتحاديه هرچند. كرد مي ممنوع را ها تحصن مشخصاً كه بود آورده دست به را حكمي پيش ماه
 قضايي محاكم كه ندكرد فكر مي كسانياندك  دانست، مي شركت تعطيلي از جلوگيري با هدف تدافعي حركتي
بحث  تا به سر بردند بهجلسه در چهارشنبه را  روز تماماتحاديه  ي رئيسه هيئت. خواهند بود اتحاديه در كنار

 اشغال جريان نزديك در از تا فرستاده شدند نانايمو نفر از مقامات اتحاديه به دو و اقدامات بپردازند ي مسير درباره
  .كنند تهيه  رئيسه هيئت براي گزارشي و شركت باشند

 از و پرداختند نانايمو ي اقدام درباره بحث به را چهارشنبه استان، كارگران سرتاسر در مخابراتي دفاتر در ساير
شركت كنم يا نه؟  برسد، استاني سراسريِ اشغال بر يك مبني اتحاديه جانب از اگر درخواستي: پرسيدند مي خود

 كه داد نشان نانايمو تلويزيون در خصوص هاي خبري برنامه و ها روزنامه مقاالت. بود ارزشمندي الگوي نانايمو
. نبود نامساعد مردم و ها رسانه ي اوليه  واكنش. برند مي لذت كارشان از كارگران و بوده آميز مسالمت اشغال

. است نبوده منزوي قليتيا از مذبوحانه كنشي اقدام اين كه بود آن گوياي خبري هاي گزارش عالوه به
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 استان نيز ديگر مخابرات بودند كه در هريك از مراكز كارگران از همان گروه متنوعي نانايمو در كنندگان اشغال
 اينجا ما در«: برانگيخت را عمومي احساسات از موجي نانايمو در اتحاديه از عضوي اظهارات. وجود داشتند

 و باشم داشته آبرومندي زندگي بتوانم بايد با كار در اين شركت من. دارم بچه و زن من. كنيم نمي بازي پله و مار
  .»بيندازم خطر به هم را شغلم حاضرم همين براي

 
  كارگري هاي اشغالي  پردامنه افزايش

 استان سرتاسر مخابرات كارگران از و داد، گسترش استان به سرتاسر را ها اشغال فوريه، ٥ پنجشنبه صبح اتحاديه
. را فرا گرفت كلمبيا كلِ بريتيش روز همان ظهر تا ها اشغال. بگيرند دست به را مخابراتي خدمات ارائه تا خواست

 به واكنش در كارگران كه داد توضيح و كرد حمايت كارگران توسط امور زمام گرفتن دست به از اتحاديه رئيس
مخابراتي ادامه  ي خدمات به ارائه« اند كه گرفتهتصميم  »اجباري تعطيلي براي شركت تالش« و »تحريك«

هايش مراقب بود  اتحاديه در بيانيه. »كنند  ارائه را مخابراتي اي پايه خدمات و بمانند خود مشاغل سر بدهند ... بر
 اشاره كند »ضروري خدمات براي دفاتر كارمندانِ تأمين« با عنوان اقداماتش به كند و استفاده تدافعي تا از زباني

  ).١٩٨١ مخابرات كارگران اتحاديه(
 ها ساختمان يا تا شد  خواسته سرپرستان از. دگرگون شدند سرعت به استان سرتاسر در شده اشغال تلفنِ مراكز

 ي اجازه. برگردند  گرفتند به خانه كاركنان مديريتي تصميم اكثر. بمانند شده تعيين هاي بخش در يا كنند ترك را
 در اتحاديه اعضاي و شد داده ها ساختمان از بازرسي به مايل خبرنگارانِ و پليس سرپرستان، به ورود

 از حفاظت )١: داشت وجود اصلي مأموريت دو ساختمان هر در. كردند مي را همراه ها آن هايشان سركشي
 باقي بماند، امور رأس در كه اتحاديه و اطمينان از اين ها ساختمان به دسترسي منظور محدود كردن به ها ورودي

 ها ساختمان داخل را كامل روز ٥ نواحي، از بسياري در اعتصاب رهبران. فرمان هاي اتاق تأمين كاركنان )٢
  .شدند مي خارج و وارد اتحاديه ي شده تنظيم برنامه طبق كارگران اعظم قسمت اما ماندند،

 تدارك ازجمله كرد، تنظيم اشغالي هاي ساختمان مديريت براي را مقررات عمومي اتحاديه ي رئيسه هيئت
 پليس احتمالي تالش برابر در اتحاديه موضع. »وجود نيايد به خرابي و خشونت نوع هيچ«در آن  كه شرايطي

 تا بود دراز كشيدن يا نشستن طريق از آميز مسالمت واداشتن اعضا به مقاومت كنندگان، اشغال راندن بيرون براي
 بيشتر در كارگران. ها را از جا بلند كند تك آن مجبور كند [كه براي بيرون راندن كارگران] تكنيروهاي پليس را 

  .انديشيدند »اشغال مقررات« و ها مأموريت ها، شيفت براي تدابيري و كردند برگزار هاي اشغالي جلساتي ساختمان
 محيط كار كرد در شركت طلب ميسختي كه  و سفت وترتيب نظم كارگران،مهار امور در دست  قرار گرفتن با

 .بگذارند سرپرستان ميز روي عالمتي ملزم نبودند كه براي رفتن به دستشويي ديگر اپراتورها. شد كنار گذاشته
 گيرنده يك تماس با حد از بيش زمان صرف براي كس هيچ و شد، مي داده الزم هاي زمان در استراحت هاي زمان
 را داوطلبي اپراتورهاي رفتن است، درحال باال ها تماس كه تعداد شدند مي متوجه كارگران اگر. شد نمي توبيخ

 به  شكل جوابگويي اپراتورها. دادند مي شان آموزش ارتباطي هاي دستگاه براي استفاده از و گرفتند خدمت مي به
 مناطق برخي در دادند؛ تغيير و مكانيكي بود خشك هاي پاسخ كه بنا به خواست شركت مبتني بر را مشتركين
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 مشتركين راهنماي«هاي تلفن از [عبارت]  شماره هاي راهنماي پاسخ به درخواست اپراتورها توافق كردند كه در
 كارگران. استفاده كنند »كارگران كنترل تحت كلمبيا، بريتيش مخابرات« يا »نقل و حمل كارگران اتحاديه

 در كارگران از بسياري. صورت چرخشي درآوردند شان را به يكنواختي كارشان، مشاغل كاستن از منظور به
 مخابرات شركت براي كار ها سال طول در كه شدند مي آشنا وظايفي و مشاغل با و گشتند مي ها ساختمان

 كه بود بار اين نخستين بسياري براي. بودند نديده ها را گاه آن عمل هيچ اما در شنيده بودند شان  چيزهايي درباره
ي مراكز به ترياها كافه و كارگران استراحت اتاق ها ساختمان بعضي در. ديدند مي را ها ساختمان هاي ساير قسمت

  .بود يافته تغيير كودكان داري نگه براي
 و فني كارگران. خورد چشم مي به پذيري مسئوليت و اساسي در حاكم شدنِ فضاي همكاري يهمه، تفاوت بااين
 در موجود استرسِ با بيشتري دلي هم و شدند مي قائل اپراتورها براي بيشتري احترام رفته اداري رفته كاركنان

و   كشيدند مي دست آن از اپراتوري كار ساعت يك فقط از بعد فني كارگران بسياري از. دادند مي نشان آنها شغل
ها براي اولين  در طي سال .كند كار ساعت در روز هفت شرايطي چنين تحت شد كسي بتواند اصالً باورشان نمي

كارگران كماكان  .كردند دادند احساس غرور مي مخابرات در خصوص كاري كه انجام مي كارگران بار بود كه
اما اين آزادي محدود شده بود چراكه اين  كرسي بنشاند، اي كنترل و اقتدار خود را به توانستند تا اندازه مي

دائمي،  احساس نظارت از خالصي با كارگران اكثر. كردند ر را تعيين ميآالت بودند كه آهنگ و ساختار كا ماشين
  . كردند كامالً احساس رهايي مي

 بيشتر در .داشت شورانگيز ها كيفيتي براي آن بود كرده اشغال را مخابرات مراكز اتحاديه كه روزي پنج
اين  ها رسانه كه حالي در. شد  قلمداد گام نخست يك انقالب كارگران از سوي تلفن مراكز تصرف جهان، مناطق
كارگري  ي ازپيشِ يك منازعه گرفتن بيش اوج حكم در را آن بسياري كردند،  توصيف »آنارشي« نوعي را اشغال

 از مرزهاي معمولِ فراتر را پا مخابرات هاي ساختمان تصرف با اتحاديه). ١٩٨١ ونكوور روزنامه(ديدند  ديرپا مي
 معقول واقع به و ضروري را اشغال چه دريافته بودند آن اتحاديه اعضاي حال بااين بود، گذاشته جمعي زني چانه
  .سنتي بود هاي روش طريق از مخابرات شركت بر تاثير هر نوع داشتن در شان كرد، ناتواني مي

 به. بياورد دست به را دلي عموم مردم هم اتحاديه تا دادند هم دست  به  دست شرايط ي خاصي از مجموعه
 بريتيش شركت مخابرات كانادا، مخابرات و تلويزيونـ  راديو كميته هاي هاي مربوط به نرخ دادرسي كشيدن درازا

  شد، دقت از جانب عموم مردم دنبال مي ها كه به در اين دادرسي .قرار داد اجتماعي كلمبيا را در معرض فشار
 كارگران وقتي. آن بودند متكبر مديريت و شركتهاي كالن  سود كلمبيا دائماً يادآور نفرات شركت بريتيش

 دلي هم به نقد كشيدند، را شركت خدمات كيفيت و كردند شركت هاي نرخ افزايش بودن ناموجه از صحبت
  .اجتماعي ناچيزي براي شركت باقي ماند

  
  كارگران اقدام از اي توده حمايت

. شد محكوم اي گسترده طور به كاري مناسبات تضعيف دليل به زد، سرباز نامه توافق امضاي از شركت كه زماني
را  جامعه براي مخابراتي اي پايه خدمات ي ارائه تداوم كه بود منظم و آميز اتحاديه به اشغال عملي مسالمت اقدام
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 تداوم روند با. تازگي داشت گپ بزنند كه مشتركين بتوانند با اپراتورها بسياري، اين براي نيز در نظر گرفته بود.
 جامعه ، بهها توسط رسانهشرح وضعيتي  گونههر از تر واضح بود، قادر اتحاديه اپراتوري، نيرو براي خدمات تأمين
 شركت اتحاديه بود، فشارها متوجه كه اوضاع در كنترل حال. است رساني خدمات ي ادامه به مايل كه بدهد نشان

  .شده بود
نيز  كلمبيا، بريتيش كارگري فدراسيون يعني استان، مركزي اتحاديه عمومي، حمايت و توجه عالوه بر
 بران چوبو تشكلِ  فدراسيون خصوصي اين بخش ي بزرگترين اتحاديه. داشت نظر زير نزديك از اين نزاع را

 مخالفت كلمبيا بريتيش مخابرات هاي نرخ افزايش با وارد شدند تا كارگران از حمايت در آمريكا المللي بين
آيي  فدراسيون براي يك گردهم استان، سطح در مخابرات هاي ساختمان در دست گرفتنِ كنترل  باتوجه به .كنند
 كارگران از حمايت راهبردي را پيشنهاد داد مبتني بر و وابسته به خود فراخوان داد نيروهاي العاده به فوق

 انجمن ترِ وسيع عمليات از بخشي را اين منازعات فدراسيونْ. مخابرات و نيز سه گروه ديگر از كارگران اعتصابي
كند، » تراشي مانع«هاي جمعي  زني توصيف كرد كه قصد داشت در رابطه با چانه كلمبيا بريتيش كارفرمايان

 در صنايع، منازعات را فرسايشي و  تحقيق هاي كميته و احكام ممنوعيت و ها دادگاه از استفاده با از اين لحاظ كه
 از حمايت در كه كرد اعالم افزايش حمالت روبه اين به واكنش در فدراسيون. كند شانه خالي زني چانه از

: داد وعده فدراسيون رئيس. كرد خواهد آغاز را» اقتصادي اقدام افزايش از ي روبه برنامه«اعتصابي يك  كارگران
 اين فدراسيون رئيس. »شويم مي پيروز ها اعتصاب در اين مان جويي مبارزه نيروي سنت تمام از استفاده با ما«

 كرد توصيف» كلمبيا بريتيش كارفرمايان با صنعتي كارگري مناسبات جنگ«يك  را منازعه از مرحله جديد
  ).١٩٨١ كلمبيا بريتيش كارگري فدراسيون(

 ٧٦٨ خيابان در واقع فارل ويليام ساختمان در زنيگشت با كلمبيا بريتيش كارگري فدراسيون رهبران بعد، روز
فدراسيون از كارگران  حمايت ثابت كردنِ با بازديد اين. تأكيد كردند اشغال از خود بر حمايت ونكوور در سيمور

 اين بازديد، اين اهميت دادن نشان براي ،پراوينس ونكوور روزنامه. ها را تقويت كرد ي آن مخابرات روحيه
 دستورالعملي« به تواند مي كه اين ماجرا داد هشدار و ناميد مخابرات كارگران اتحاديه اشغال از ستايشي را اقدام
 تصرف كه حمايت از حال«: اين پرسش را مطرح كرد روزنامه ونكوور پراوينس. شود بدل» آنارشي براي

 باربران، ها توسط اسكله روزي، براي مثال، كه است تصور از دور سابقه بدل شده آيا به مسبوق امري ها به دارايي
 موجه اندازه يك به توانند مي ها اين تمام شوند؟ تصرف متصديانش توسط ها بانك و رانندگان توسط ها اتوبوس

  ).١٩٨١( »باشند
  

  جهاني جمعي اقدامات پيوند خوردن با
 هايي گزارش ها رسانه اشغال، روزهاي در طي. مقارن شد جهاني در زمان مساعدي با ديگر رويدادهاي اين اشغال

 از بسياري. كردند مي مخابره بستگي هم كارگري اتحاديه توسط لهستان هاي كارگاه و ها كارخانه اشغال از را
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 به وضعيت درعمل اين. كردند محكوم را لهستان دولت و دفاع لهستاني كارگران از آشكارا غرب رهبران
  .بخشيد  مشروعيت عمومي نارضايتي از شكلي عنوان به ها اشغال

 مخابرات ي شده اشغال هاي ساختمان داخل به گزارشگران دعوت از در مخابرات كارگران اتحاديه گشودگي
 تحقيق از و ندارند كردن پنهان براي چيزي هيچ نظر خودشان كارگران به كه داد نشان وضوح به كلمبيا بريتيش

 اتحاديه امكان به شده] هاي اشغال ها [در ساختمان رسانه زني عالوه گشت به .ندارند هراسي نيز علني تفحص و
 فرصت اين كنندگان اشغال عالوه براين،. كند رد را شركت تجهيزات آسيب ديدن اتهامات شركت مبني بر تا داد
  .كنند اي رسانه شان ديرينه شكايات از انبوهي اولِ شرح دست با را خود مطالبات تا يافتند را

اتحاديه، بسيار نامحتمل بود كه  توسط شده اشغال هاي ساختمان در تجهيزات موجود پذيري باتوجه به آسيب
 نيروهاي به كه جايي تا حقيقت، در. جان بخرد انداختن كارگران را به گيركننده و بيرون يورش غافل پليس خطر

و  بود كاري اي منازعه از بخشي اين اشغال ها ارائه نكرده، مجوزي به آن دادگاه كه زماني شد، تا مي مربوط پليس
 تجهيزات به آسيبي هيچ كه بود كرده تضمين خود جانب از نيز اتحاديه. نداشتند مداخله براي اي برنامه رو ازين
 كه اين وجود با. كند تغيير سرعت توانست به انداختن كارگران مي بيرون زور به براي تالشي با شرايط اما. نرسد

آميز مقاومت  شكلي مسالمت به شان انداختن بيرون براي تالش درصورت كه بود خواسته كارگران از اتحاديه
باتوجه  چنين هم. بيني كرد پيش پليس را و كارگران نوع واكنش شد تقابلي، سخت مي چنين گرماگرم در كنند،

استان  هاي بخش از يكي در اقدامي كه هر ارتباطات استان در دست كارگران بود، مركزي شبكه كنترل  كه اين به
 مخابراتي كنندگان عالوه بر اتصاالت اشغال .شود مخابره شده اشغال مراكز يرسا به فوراً توانست مي داد، رخ مي

 و راديو خطوط و كانادا غربي سواحل مخابرات دفاعي شبكه آسيا، كنترل اتصاالت با كلمبيا، بريتيش استانيِ درون
 كامل ارتباطاتمستلزمِ قطع  تلفن كردن يك مركز منزوي براي تالشي هر. را در دست داشتند ملي تلويزيون

شد،  هاي ارتباطي منجر مي قطع شبكه اي، كه به دست زدن به چنين مخاطره. ها بود منطقه حتي و شهرها
  .  بود تصور غيرقابل
اتهام تخطي از  شركت در خصوص تصرف نانايمو در فرآيند پيگيريِ استان، سطح در اشغال گسترش از پيش

دادگاه  ،حكم منع كلمبيا اين اتهام را مطرح كرد كه طبق بريتيش مخابراتشركت . بود اتحاديه حكم دادگاه عليه
جمعي تخطي از اين حكم محسوب  ها را ممنوع كرده و اين اشغال دسته مشخصاً تحصن ١٩٨٠ دسامبر سال در

كنندگان به بحث  اشغال هفته آخر طول در و شد مقرر فوريه، ٩ بعدي، ي دوشنبه براي دادگاه تاريخ. شود مي
  .اتهامات تخطي پرداختند ي احتمالي اين دادرسي قضايي در خصوص ي نتيجه درباره
  

   دادگاه احكام و حقوقي چالش با شدن كارگران مواجه
 نانايمو از سوي و دانكن مخابرات در تعليق كارگران ي كه اشغال در نتيجه كرد استدالل خود از دفاع در اتحاديه
 شركت تجهيزات نديدن صدمه به ها را مطرح و تحصن آميز مسالمت ماهيت اتحاديه وكيل. بوده است شركت

تداوم  با درضمن،. كاست مخابرات شركت هاي فزاينده در ستيز واقع، از وخامت  در اشغال شركت،. كرد اشاره
 در نانايمو در اي يك مقام اتحاديه. شد تأمين عمومي نيز منافع اتحاديه، توسط مخابراتي خدمات ي ارائه
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 ي اتحاديه به وابسته} نانايمو{ ٣ي محلي شاخه ي رئيسه هيئت و من نظر اين«: كرد اذعان دادگاه به استشهادي
 اشغال، ي واسطه به و »كرديم جلوگيري شركت و اتحاديه تر جدي ي مواجهه ما از كه است مخابرات كارگران
  .)١٩٨١عالي بريتيش كلمبيا يافت (دادگاه  بهبود پايين مديريت رده و كارگران بين مناسبات

ي  دهنده در مقام يگانه تشخيص كرد كه خود را  اتحاديه را متهم به اين و نپذيرفت را اتحاديه استدالل دادگاه
 با قاضي. قرار داده است »چه چيز بيش از همه به مصلحت عموم، اعضاي اتحاديه و حتي شركت است«كه  اين

تر از اين  اي عيان تصور هتاكي«كيفري، اين اتهام را مطرح كرد كه اتحاديه درخصوص تخطي  مقصر شناختن
دادگاه مقرر كرد كه » مدار دشوار خواهد بود. ي نظم اي يك جامعه به مرجعيت اين دادگاه، قانون و اصول پايه

خود  كه اين غرامت در ازاي هر روزي كه اتحاديه به اشغال اتحاديه بايد مبلغ نامشخصي غرامت بپردازد و اين
ي  كه دادگاه در انتظار پاسخ اتحاديه به دستور تخليه يابد (همان). با توجه به اين ادامه بدهد افزايش مي

  ها بود، اين حكم براي دو روز به حالت تعليق درآمد. ساختمان
  

  اتحاديه و كارگران اشغال شركت از سوي پايان
 كه دريافته بودند اتحاديه رهبران ها بمانند، ساختمان داد دراتحاديه عهد بسته بودند تا امضاء قرار اعضاي كه اين با

بحث به اين معطوف شد كه . خواهند شد ها ساختمان ترك به سرانجام مجبور  دادگاه شدن در محكوم باتوجه به
 به رويه اين ي كه ادامه دريافته بود اتحاديه ي رئيسه هيئت. آميز ادامه بيابد يا خير مسالمت مقاومت ي رويه آيا

به خواست  برخي و گزينند حكم را برمي اجراي تا ماندن خواهد انجاميد چرا كه برخي اعضا اتحاديه دودستگي در
ها  ساختمان فيزيكي ارعاب يا شدن بازداشت از ترسِ روي از كارگران از كه برخي در صورتي. روند مي بيرون خود

. رفت از بين مي وجود آمده، اشغال به طول در مثبتي كههمگاني  احساس و همكاري وحدت، كردند، ترك مي  را
كه  بشود، خشونت و خسارت به منجر توانست مي بود رويه اين ناپذير جدايي جزء كه پليس با مواجهه عالوه، به

 اتحاديه صورت دراين .انداخت آمد، تقصيرها را به گردن اتحاديه مي واحوالي كه پيش مي صرف نظر از اوضاع
  .داد مي دست از بود برخوردار آن از زمان آن تا كه احمايتي ر
كه اين رويه  اكثريت بر اين بود اما نظر به بحث گذاشته شد، دادگاه ــ حكم از ي دوم ــ سرپيچي رويه

شدن به تخطي كيفري طرف  م محكو مخابرات با كارگران ي اتحاديه. نجامدابي اتحاديه پاشيدن تواند به ازهم مي
 پليس، با اتحاديه درگير شدنِ ي منزله به دادگاه حكم از سرپيچي. نبود مخابرات شركت فقطحسابش ديگر 

  . بود كانادا دولت با و مخلص كالم، ارتش احتماالً و دادگاه
 تصميم گرفت دستور اتحاديه ي رئيسه بنابراين هئيت و شدند بينانه تلقي نمي واقع گزينه دو اين از كدام هيچ

 رئيسه هيئت[ ها آن دلي عمومي، گرمي اتحاديه به هم پشت و ها خيابان در كارگران وجود با. بدهد اشغال پايان به
 به پيامي در اتحاديه رهبري. توان در اين منازعه پيروز شد كماكان مي كه كردند چنين استدالل مي] اتحاديه

 هاي فراوان كارشكني وجود با«: كرداذعان  و خاطر اشغال شركت ستود كارگران را به  شده اشغال هاي ساختمان
ادامه  كلمبيا بريتيش مردم به مخابراتي ي خدمات به ارائه ما كه هدفش تعطيل كردن شركت است، مديريت

شركت مخابرات بريتيش  ي امكان تعطيلي به پيشكش كردن گزينه« عنوان به دادگاه [در اين پيام] رأي. »داديم
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 اتحاديه رهبري چنين، و هم ،»انجام آن نبود به قادر تنهايي به شركت«توصيف شد، امري كه » كلمبيا
هايي  العمل دستور شامل بيانيه اين .داد را وعده شان در شكل يك اعتصاب سراسريِ استاني يافتن اقدامات شدت

 شركت كرد بيني مي كه پيش اين اتحاديه باتوجه به .شد رعايت مي ها ساختمان ي تخليه حين بود كه بايد در
محلي دستور داد تا بازديدهايي را از  هاي اتحاديه در] نواحي به [شاخه متهم كند، خرابكاري به را كارگران

 يك از هيچ اينكه محرز شدنِ بعد از فقط ترتيب بدهند؛ قرار بر اين بود كارگران شدهاشغال هاي ساختمان
 كارگران اتحاديه( كنند ترك را شركت مايملك ترتيب و نظم با آسيب نديده، مخابراتي يا تأسيسات تجهيزات

  ).١٩٨١ نقل و حمل
 استثناء تنها. بودند شده تخليه شنبه سه روز صبح اوايل يا دوشنبه روز اواخر عصر تا ها ساختمان بيشتر
 در طبقه دوازده ساختمان بازديد از اين. بود كلمبيا، بريتيش مخابرات »اصلي مركز« سيمور، ٧٦٨ ساختمان

 هاياتحاديه اعضاي. يافت پايان جمعي دسته خروجي با هنگام ظهر شد و  آغاز شنبه سه صبحِ روز ٩ ساعت
 كردند ترك را خود كار محل ظهر از پيش كمي ونكوور بودند، شهر مركز ساختمانيِ كارگران كه عمدتاً كارگري،

. آمدند هم گرد همبستگي از اي نمايش توده در يك كلمبيا بريتيش مخابرات ساختمان برابر در و
 روي روبه را كه  طبقه چهار پاركينگي جمعيت انبوهي گاراژِ و بودند كرده اشغال را خيابان كنندگان تظاهرات
انبان  اي كه ني مخابرات با هدايت يك كارگر اتحاديه كارگران ظهر هنگام .بود كرده پر بود، مخابرات ساختمان

  .جمعي ترك كردند صورت دسته نواخت، ساختمان را به مي
 استان سرتاسر در مخابرات كارگران ي اتحاديه محلي ي شاخه جانبه، همه اعتصاب اين نخست روز چند در

شد را  كلمبيا مرتبط مي بريتيش چيزي كه به مخابرات آن تا به كلي هر فرستاد را بندهاي اعزامي خود ورودي
و  دادگاه است حكم تخطي از به شدن انتظارِ محكوم در اتحاديه كه داد هشدار اتحاديه رهبري. تعطيل كنند
 محلي هاي اعتصاب هاي سردسته به. دهد پرمخاطره قرار مي وضعيتي در را اتحاديه حكم بيشتر اين نقض هرچه

 از بعد ها خيابان به بازگشت. كنند محدود ساختمان هر ورودي برابر در كارگر دو به را ها بندي ورودي تا شد گفته
  .دامن زده بود هيجان كارگران و شور روزه به پنج اشغال
  

 كلمبيا بريتيش مخابرات كارگران اشغال واكاوي و نتيجه

ي توجهات در سطحي ملي به اين منازعه، وزير كار فدرالْ  يافته با توجه به پايان اشغال و به دليل تمركز افزايش
ي پايان بخشيدن به اين مجادله كرد. مذاكرات شروع شد اما با گذشت شش روز  گر ارشد خود را روانه ميانجي

كه هرگونه مصالحه به شرط باال بردن قيمت ارتباطات تلفني  ، مبني بر اينخواست شركتپس از طرح شدن 
ي دست به توافق«زده كرد و وي اذعان كرد:  گر وزير را نيز بهت خواسته حتي ميانجي متوقف شد. اين ،خواهد بود

مخابرات بريتيش كلمبيا] طرف سومي مذاكره، يعني [ طرفيك توانم با موقعيتي كنار بيايم كه  يافتيم اما نمي
ها به  گر وارد كردن افزايش نرخ به بيانِ ميانجي». تلويزيون و مخابرات كانادا] را وارد صحنه كند-[كميته راديو

وزير كار ». ام هايي است كه من تاكنون درگيرشان بوده گري ي جديدي در ميانجي تجربه«ي جمعي  نامه توافق
توصيف كرد، » ي مناسبات كارگري كامالً خارج از حيطه«خواند و اين مطالبه را » وغريب عجيب«فدرال آن را 
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ازاين  شناسم كه در آن شركتي مرتبط با خدمات شهري پيش ام در تاريخ هيچ موردي را نمي تجربه بنا به«... 
  ). ١٩٨١ ونكوور سان» (را در يك توافقنامه جمعي آورده باشدچنين بندي 
» خواهي شركت باج«آن را  ونكوور سانسرعت پيشنهاد شركت را محكوم كردند. روزنامه  ها نيز به روزنامه

روزنامه ». با حركتي ناشيانه به اعتبار خود در اين منازعه ضربه زده است«كه  ناميد، و شركت را متهم كرد به اين
  شده تواند انتظار بهبودي تضمين هيچ شركتي نمي«خواند و عنوان كرد: » مضحك«پيشنهاد شركت را  راوينسپ

». كند آباد زندگي مي آيد كه در ناكجا هايش را داشته باشد و دادن چنين پيشنهادي فقط از شخصي برمي در هزينه
 ).١٩٨١ ونكوور سان، ١٩٨١ ونكوور پراوينس(

گر جديد از سربگيرد؛ در  اعتراضات عمومي موافقت كرد كه مذاكرات را با يك ميانجيشركت در واكنش به 
همه تا پايان اين منازعه فاصله زيادي باقي مانده بود.  اي موقتي حاصل شد. بااين نامه دوم مارس توافق

اخراج كردند.  هاي مرتبط با اعتصاب دليل فعاليت عضو اتحاديه را به ٢٤سرپرستان در مدت اعتصاب، درمجموع 
ها را حركتي براي قرباني جلوه دادن خود از سوي شركت معنا كرد و مدعي شد كه اگر به  اتحاديه اين اخراج

اي براي تضعيف  زده هر كارفرمايِ اعتصاب«ها شانه خالي كند  شركت اجازه داده شود كه از مسئوليت اين اخراج
  ).١٩٨١(كالرك » ها خواهد زد كننده ت به اخراج اعتصابسادگي دس  ي مربوطه و شكستن اعتصاب، به اتحاديه

، عبارتي كه »اند از امتياز اعتصاب خود سوءاستفاده كرده«شده  شركت استدالل كرد كه تمام كاركنان اخراج
دانستند. مخابرات بريتيش كلمبيا  اعضاء اتحاديه را خشمگين كرد چرا كه اعتصاب را حق خود و نه يك امتياز مي

ي رسيدگي به شكايات پيگيري كند.  نفر را اتحاديه از طريق رويه ٢٤كرد كه بازگشت به كار اين  پيشنهاد
نفر، ساير اعتصاب كنندگان به كار خود بازگردند.  ٢٤شركت اصرار داشت كه تا مشخص شدن سرنوشت آن 

  ).١٩٨١پراوينس  ها بار ديگر متوقف شد (ونكوور وگو مارس گفت ٦اتحاديه اين پيشنهاد را رد كرد و در 
عنوان حركتي نيروبخش در  ي ماه فوريه، فدراسيون كارگران بريتيش كلمبيا اعالم كرد كه به در آخرين هفته

اي در مناطق مختلف مخابرات استان برگزار شود. فدراسيون  روزه هاي عمومي يك حمايت از كارگران، اعتصاب
تصابي عمومي در سطح استان منتهي شود. نانايمو، كه روزه ممكن است به اع هشدار داد كه اين اقدامات يك

عنوان  درستي به اش معروف است، به هاي نيرومند كارگري جا آغاز شده و شهري بود كه به سنت اشغال از آن
  ).١٩٨١، فدراسيون كارگري بريتسش كلمبيا ١٩٨١كانون نخستين اعتصاب انتخاب شد (كالگري هرالد 

ها،  هاي مسافربر و باربر، اتوبوس كل از حركت بازايستاد. قايق براي يك روز به مارس، شهر نانايمو ٦جمعه 
هاي ساختماني، دفاتر دولتي استان،  ها، كارگاه فروشي ها، باراندازها، خواروبار بري صنايع كاغذسازي، چوب

، از بود اي اتحاديهز ي عضوي ا محلي از كار بر عهدههر ها، دفاتر دولتي فدرال، دفاتر پست، يعني  فروشي مشروب
رغم اين  بسته را محكوم كردند، اما به ها اين حركت هم . رسانهشدشنبه تا بامداد جمعه تعطيل  بامداد پنج

مارس در شرق كتيانس، يكي از منابع مهم استخراج معدن و  ٢٠انتقادات، فدراسيون اعالم كرد كه در روز 
  ).١٩٨١ ونكوور سان( بسته رخ خواهد داد داري، دومين حركت هم جنگل
كار به توافق رسيدند. درصورت تصويب  به ي بازگشت نامه مارس، شركت و اتحاديه بر روي يك توافق ١٤در 

گشتند. عصر روز قبل از  مارس به محل كار خود بازمي ٢٣بايست در  قرارداد از سوي اعضا، تمامي كاركنان مي
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شده ارائه كند؛ او اين  كارگر اخراج ٢٤آوري را درخصوص  الزامبه كار، قرار بود يك قاضي تصميم موقت   بازگشت
 ٢٣ها پيشنهاد كند. كساني كه تعليق شده بودند صبح  اختيار را داشت كه تعليق از كار را براي برخي يا تمامي آن

پيش كردند، با اين حال حقوق كامل خود را  گشتند اما بالفاصله محل را ترك مي مارس به محل كار خود بازمي
ي بعد اتحاديه جلساتي را براي به  طي هفته ٣).١٩٨١(هوپ كردند  ي نهايي حكَميت دريافت مي از اعالم نتيجه

مارس، قرارداد پذيرفته شد و روز بعد به امضا رسيد.  ٢٠رساندن [قرارداد] در كل استان برقرار كرد.  تصويب
  براي مدت نامعلومي به تعويق انداخت. ي دوم را روزه فدراسيون كارگري بريتيش كلمبيا اعتصاب يك

نفر از  ١٠تصميم موقت خود را گرفت كه طبق آن  ــاَلن هوپ  ــبا بازگشت كارگران مخابرات، قاضي 
شدند. قاضي، كمي بيشتر از يك هفته بعد، در گزارش پاياني خود، با اين استدالل كه  كاركنان موقتاً تعليق مي

هزار  ١٠شده داد. با توجه به حضور  به بازگشت تماميِ كارگران تعليق است، حكماعتصاب خالي از خشونت بوده 
دهد كه روزانه صدها  آمار و ارقام در اين منازعه نشان مي«طور استدالل كرد كه  كارگر در اعتصاب، او اين

از اين صدها توانم بگويم كه  مي«و ادامه داد: ». برخورد بين اعضاي اتحاديه و سرپرستان وجود داشته است
مخابرات ». آمده باشدبرخورد كه ميان افراد رخ داده، حتي يك مورد هم نبوده كه در آن خون از بيني كسي 

به ديوان عالي بريتيش كلمبيا درخواست » آور تصميم الزام«بريتيش كلمبيا فوراً اعالم كرد كه درخصوص اين 
در نانايمو،   روزه ، اشغالي هفتهه اعتصابي چهارماهروزه، از جمل ٥٢٦بعد از كشمكشي  ٤.استيناف خواهد داد
اي در نانايمو، دخالت وزير كار فدرال   روزه در مراكز تلفن در سطح استان، اعتصاب عمومي يك  اعتصابي پنج روزه

ي جمعي  نامه گران، كارگران مخابرات توافق و وزير كار استاني، رهبران استاني جناح مخالف و چندي از ميانجي
  گري را منعقد كردند.دي

  
  گيري نتيجه

ي كليدي در  زني جمعي فراتر رفت. نكته گيري بود كه از حدود معمول چانه اشغال كارگري مخابرات اقدام چشم
ي اين صنعت  اين مناقشه تصميم كارگران مخابرات براي به چالش كشيدن حق مديران در مديريت خودسرانه

كه اتحاديه در برابر حكم دادگاه تسليم شود، فرصتي بود براي  از آنبود. و براي مدت زمان كوتاهي، پيش 
ها را  كه اگر شركت مخابرات را كارگران مخابرات اداره كنند، يا باراندازها را باربران و اتوبوس مجسم كردن ِاين
  رود. ها را متصديان، اوضاع چگونه پيش مي رانندگان و بانك

شان  ات از حقوق و اختيار يگيري فهم جديد ها به شكل هاي تنظيم نرخ دخالت كارگران مخابرات در دادرسي
هاي  هاي كارگري، جامعه و گروه كه در نقش متخصصان صنعت ارتباطات با ديگر اتحاديه انجاميد چنان

زدايي، كارگران مخابرات تشخيص  كننده متحد شدند. بعد از نزديك به يك سده مديريت علمي و مهارت مصرف
ها هستند. با هر  معناي دقيق كلمه متخصصانِ كار در اين صنعت، آن كنندگان اصلي و به كماكان توليددادند كه 

                                                           
  كرد. نيروها را به شركت مسترد ميگرفت، اتحاديه بايد دستمزد اين  چه قاضي تصميم به تعليق يا مرخص كردن يك نيرو(ها) مي چنان ٣
 ،افترا اين دليل كه با اتهام تخريب اموال شركت اخراج شد، به عضو به كار بسته شد. يكي از كاركنان اخراجي، مورت جانسون، زماني ٢٣رأي قاضي هوپ فقط براي  ٤

اشتباه بوده است. جانسون با دريافت  يدليل تشخيص ح داد كه اين اتفاق بهبعدتر عذرخواهي كرد و توضي اما عليه شركت مخابرات بريتيش كلمبيا شكايت كرد. شركت
  عذرخواهي كتبي شركت، شكايت خود عليه شركت را پس گرفت.



١٧ 
 

كه دير شود اين نياز مبرم را تشخيص  پيشرفت فناورانه و همراه با تجديد ساختار بنياديِ كار، كارگران پيش از آن
  نشان بدهند. هايشان در محيط كار را  قاطعانه دادند كه صداي خودشان و دغدغه

روي كارگران مخابرات اين بود كه درست زماني كه داشتند لزوم تأكيد بر كنترل بيشتر در  معضلِ پيش
شان در صنعت براي رسيدن به اين امتيازات عمده  دادند، توان هاي محيط كارشان را تشخيص مي گيري تصميم

ي كارگران مخابرات  ز دست دادند. از اين نظر، تجربهها توانايي تعطيلي توليد را ا دادند: آن از شركت را از دست 
ها  يافته در حال رخ دادن است، كه در آن هاي كاري سازمان چه در بسياري از محيط تفاوت چنداني ندارد با آن

ي استفاده از فناوري و آوردن  واسطه اند، خواه به شان را تجربه كرده ي اعتصاب كارگران تضعيف مداومِ حربه
هاي قانوني در  ي محدوديت شوند، خواه به واسطه ها نمي زني اي كه مشمول چانه ز نيروهاي حرفهگروهي ا

هاي اعتصابي. جا  ها در حدو مرزگذاشتن براي فعاليت ي نقش دادگاه خصوص حق اعتصاب، و خواه به واسطه
توان  شان. مي ود تا قدرتها ب دارد به ياد داشته باشيم كه اقدام كارگران مخابرات برخاسته از موضع ضعف آن

شان اعتماد  ي شركت در تضمين امنيت شغلي ترسيدند، به وعده ها نمي تصور كرد كه اگر اعضا از تعطيلي
توانند از طريق اقدامات كارگريِ سنتي شركت را بيشتر تحت فشار الزم قرار  يافتند كه مي كردند و در مي مي

به ها از طريق تغييرات فناورانه و اتوماسيون، لزوماً  كارگري اتحاديه داد. پيامد تضعيف توان دهند، اشغال رخ نمي
  آرامش در فضاي صنعت نخواهد بود.معناي 
آموزنده است. كمتر از  ١٩٨١تا  ١٩٦٩عالوه توجه به سرعت تغيير در آگاهي كارگران مخابرات از سال به

عنوان يك  ي زيادي به اندازه ش كارگري تاي كارگران مخابرات در درون جنب يك دهه پيش از اشغال، اتحاديه
ي اتحاديه نگران اين بود كه  ، هيئت رئيسه١٩٦٩شد. در اعتصاب سال  شناخته مي» ي طرف شركت اتحاديه«

ي اتحاديه بر سر  ، هيئت رئيسه١٩٨١ سالِ زمان اشغالِدر  [اما]تواند اعضاي خود را به اعتصاب بكشاند.  نمي
  توانست كارگران را متقاعد به پايان بخشيدن به اشغال كند، واقعاً به مشكل برخورده بود. كه نمي اين
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