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ی کارگری هاهي اتحادی از مزدوریگري دۀجلو   

 
  ١٣٨٧ اسفند ٢٢شنبه پنج                                                                            یخودورساز هيادح اتتيسا  

 
 
 اتحاديه کارگری خودورسازی کانادا مانند تما م اتحاديه های ديگر و بر اساس سنت اتحاديه ای با -٢٠٠٩ مارس ٩

صاحبان جنرال موتورز در مورد دادن يک امتياز کالن و تاريخی به اين تراست عظيم سرمايه داری به توافق 

درو امکان می دهد که از کمک های  طبق اخبار اين امتياز دارای مفادی است که به توليد کنندگان خو .رسيدند

    .دولتی استفاده کنند

 کارگری که حق رای دارند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به مفاد اين توافق نامه رای خواهند ١٠٠٠٠بيش از 

توافق نامه ای که !! اتحاديه چی ها مطمئن هستند که اعضای اتحاديه به اين معامله رای مثبت خواهند داد. داد

خی موحش دستمزدها و حداقل معيشتی کارگران را وثيقه کاهش هزينه های شرکت و نجات احتمالی اين تراست سال

توافق نامه ای که در عين حال اين امکان را برای کمپانی مهيا . عظيم سرمايه داری از خطر ورشکستگی می سازد

  . بيليون دالر از دولت فدرال و استانی کند۶می کند که در خواست 

لبته روسای اتحاديه اين گونه وانمود می کنند که اين توافق نامه برای جلوگيری از بيکاری کارگران عضو اتحاديه ا

توافق نامه در واقع همکاری مستقيم  برای حفظ سود صاحبان .  اين ادعا دورغ محض است  .صورت گرفته است

  : ويدکنت لوانزا رئيس اتحاديه خودرو سازی کانادا می گ. سرمايه است

  ." اين برای ما خيلی سخت بود، اما ضرورت داشت که به جنرال موتورز کمک شود" 

  :ايشان در ادامه خاطر نشان می کند که

 معامله ای که برای سرعت   .عرض چند روز يک معامله شگفت انگيز را به انجام برسانداتحاديه توانست در" 

  ."  دولتی استفاده کند و از ورشکستکی نجات يابدبخشيدن به روندی  بود که کمپانی  بتواند از کمک

بايد به جای مبارزه عليه . حرف سران اتحاديه اين است که کارگران بايد نگران سود دهی صاحبان سرمايه باشند

اين سخن جنبش اتحاديه ای و . داری قربانی سازندسرمايه دستمزد و زندگی و دار و ندار خود را برای بقای سرمايه 

سنديکاليستی است و آيا سنديکاليست های ايرانی داخل و خارج کشور، احزاب و فرقه های شياد رفرميست چپ 

ايرانی که شب و روز کارگران ايران را به عبوديت اين اتحاديه ها دعوت می کنند حاضرند اندکی عرق شرم بر 

  !سلمًا نهجبين جاری سازند؟ م

  : ايشان در ادامه می گويد که

  ."حال تمام چشم ها به طرف دولت دوخته شده است"

  : يکی از سخن گويان کمپانی می گويد  .صاحبان جنرال موتورز به سختی خوشحالی خود را پنهان کردند



ن شرايط بد اقتصادی اييم برای اين فداکاری عظيمی که درمی فرستما به رهبری اتحاديه خودورسازی کانادا دورد" 

  ."انجام دادند

  :  معتبر است، بقرار زير است٢٠١٢مفاد اين توافق نامه که تا سپتامبر 

  .انجماد دستمزد ها .١

  .انجماد افزايش مخارج زندگی .٢

  .از دست دادن يک هفته مرخصی ساليانه در سال .٣

  .هداشتی دالر انعام و معطوف کردن اين مبلغ برای هزينه های ب١٧٠٠قطع  .٤

  .هم چنين کارگران بايد برای هرينۀ داندن پزشکی پول بيشتری پرادخت کنند .٥

  .گيری همه به يک سوم تقليل پيدا می کند،ورزش گاه، هزينه ياد)مهد کودک(ی کودگانمانند نگهدارتمام هزينه ها .٦

  :و در رابطه با بازنشستکان    

  .انجماد حقوق بازنشستکی   .١

  .ش مخارج زندگیانجماد افزاي   .٢

  طرف بازنشستکان برای حق بيمه ساليانه و پرداخت مخارج برای نگهداری طوالنی مدت دالراز١٨٠پرداخت    .٣

  .آنان از جيب خودشان    

  .سنديکاليست هميشه ناسيوناليست هم هستند
کرات هيچ لذتی برای ين مذاا.  پيشنهاداتی بدتر از اين هم بودند  .اين حداکثر چيزی بود که می خواستيم انجام دهيم"

از اين جا تا مطمئن شويم که هيچ دليلی وجود ندارد که کارخانه ما ور بوديم که اين راه را طی کنيم ما مجب .ما نداشت

  ." خانواده هايشان خواهد بودن تصميمات باعث سختی شديدی برای کارگران عضواتحاديه واي  .به آمريکا منتقل شود

  .ديۀ کارگری آمريکا نيز اين توافق نامه را امضا کرده استقابل ذکر است که اتحا

 

 ۵٨۴منبع خبر سايت اتحاديه خودورسازی کانادا منطقه 
  ٢٠٠٩مارس 

  کارگرجمشيد    


