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دکردن  اشغالکاگوي کارخانه را در شکي يیکايکارگران آمر  
  ١٣٨٧آذر بيست يکم شنبه پنج                                                                                ل عادومرثيبرگردان ک

 
 

روز جمعه با درخواست پرداخت پول بيکاری در شيکاگو از" جمهوری"نجره سازی سيصد کارگر کارخانه ی در و پ

زمان آغاز ران آمريکايی برای نخستين بار ازکارگ. و حقوق های معوقه، کارخانه ی محل کار خود را اشغال کردند

حاليکه در. خود اقدام کرده اند محل کار، به اشغال کارخانه ی١٩٣٠سال در" سی آی او"راسيون اتحاديه ای  فدبه کار

آمريکا  طبقاتی درۀمبارزديگرند، باردوش کارگران بيندازبر شکست های اقتصادی خود راکنند تا بارروسا تالش مي

  .گرفته استقرارکاردستوردر

 کارگران الکتريکی متحد، که اکثرا التين هستند، در آخرين روز زمانبندی عمليات، پيش از آنکه سيصد عضو اتحاديه

کمپانی با تخطی از قوانين کارگری فدرال، . روسا موفق به بستن کارخانه شوند، محل کار خود را اشغال کردند

 گزارش داده است که در آمد ماهيانه ی کمپانی چنين.  روزه ی تعطيلی کارخانه را به کارگران داد٦٠اخطار کمتر از 

اما کمپانی تا اخرين روز برنامه ريزی شده ی عمليات به .  دالر سقوط کرده است٢٠٩ درصد، و مبلغی حدود ٢۵ آن 

  .اين اقدام جايی برای باور تعطيلی قريب الوقوع کارخانه از سوی کارگران باقی نگذاشت.انجام سفارشات پرداخت

به کارگران گفت که برای گرفتن وام از سرمايه گذار اصلی، که بانک آمريکا است، " مهوریج"رياست کارخانه ی 

روز سوم دسامبر پيکتی را در مقابل ساختمان مرکزی بانک " يو ای"کارگران . تعطيل کردن کارخانه الزم بوده است

زاری يک برای برگ" جمهوری"ی با وجود تعهد بانک آمريکا و مديريت کارخانه . آمريکا در شيکاگو سازمان دادند

اتحاديه متحد کارگران ماشين کار، راديويی و (کارگران متحد الکتريک » يو ای«١١١٠جلسه با بخش محلیِ  

در روز جمعه برای بحث در مورد پرداخت حقوق های معوقه و پول بازخريد بازنشستگان، با عدم ) الکتريکی آمريکا

کارگران نيز با اشغال کارخانه . ا کارشکنی رو به رو شد و به انجام نرسيدب" جمهوری"حضور مديريت کارخانه ی 

  .به اين اقدام پاسخ دادند

 احزاب دموکرات و  ميليارد دالری که توسط٧٠٠ نجات ۀبستيکی از بانک های بزرگی بود که ازبانک آمريکا 

. و اوباما نيز حمايت شدجانب مک کين  ازاين طرح نجات مالی. بردکنگره به تصويب رسيد سهم ميجمهوری خواه در

استفاده دهد، ازتشکيل ميرگر کاۀهندگان، که اکثريت آنها را طبقماليات دازها دالر وجود دريافت ميلياردها بااما بانک

  .اين يک واقعيت دردناک سرمايه داری است. کنندسود های شخصی امتناع ميپول عمومی برای اهدافی جزاز

ديگر اين واقعيت اين است که نمی توان جر با توصل به مبارزه ی طبقاتی، امتيازات معناداری از روسا گرفت، سوی 

پول "اگر بانک آمريکا با . و حتی برخی امتيازات پايه ای مانند مبلغ حقوق بيکاری نيز غير ممکن خواهد بود

کمک عمومی دريافت " جمهوری"ر کارخانه ی تقويت شد، چرا نبايد تحت مالکيت عمومی نيز در آيد؟ اگ" عمومی

اگر روسا . می کند، اين پول بايد برای باز نگه داشتن کارخانه و باقی ماندن کارگران برسر کارهای خود استفاده شود

ديگر قادر به سود آوری نيستند، کارخانه را تحت مالکيت و کنترل دموراتيک کارگری در آوريد، و روسا را بدذون 
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مبالف بازخريد و " يو ای"در عين حال، تنها راهی که از طريق آن کارگران . امت با تيپا بيرون بيندازيدپرداخت غر

حقوق های معوقه ی خود را درفات خواهند کرد، حفظ اشغال کارخانه تا کوتاه آمدن بانک امريکا و مديريت 

ی جنبش کارگری در سطحی وسيع تر برای انجام اين کار به حمايت گسترده " يو ای"کارگران . است" جمهوری"

  .نياز دارند

آمريکا است که با موج رو به رشد اخراج، سرتاسرديگر درای برای ميليون ها کارگراين اشغال کارخانه نمونه 

" جمهوری"ا کارگران کارخانه ی تظاهرات های همبستگی ب. تعطيلی کارخانه ها و کاهش دستمزد ها مواجه هستند

بايد جنبش "  سی آی او-ای اف ال "و " تغيير به پيروزی"فدراسيون های . گو سازماندهی شده استمنطقه ی شيکادر

يک ضربه به يکی، ضربه ای . در مقياسی ملی بسيج کنند" جمهوری "ۀ برای حمايت از کارگران کارخانکارگری را

  !به همه ماست

ما از خوانندگان . به ديگران می پيوندند" حلی يو ای م١١٠٠" مسير همبستگی با در" اتحاديه بين المللی کارگران"

فرستاده و در اتحاديه های خود خواهان "  محلی يو ای١١١٠"خود تقاضا می کنيم ای ميل های همبستگی خود را با 

  .تصويب قطعنامه و سازماندهی اقدام همبستگی شوند

  

  : ای ميل آدرس ارسال کنيدرا می توانيد به اين"  محلی يو ای١١١٠"پيغام های همبستگی برای 
leahfried@gmail.com  
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