ජීඑම් හා අදෙනකුත් දෙ ෝටර් රථ ස ාගම් ස ග සටන් කිරී ට දෙ ෝටර් රථ
කම්කරුවන්ට ස ා වාදී සහ ාත්යන්තරවාදී මූදෙ$ෝපායක් අවශ්ය දෙව්
Autoworkers need a socialist and internationalist strategy to fight GM and the auto companies
ස ාග විසින් දෙගවනු $ැබූ විශ්රාමික දෙසෞඛ්ය ප්රති$ාභ
2019 සැප්තැම්බර් 25
අවසන් කදෙල් ය.
න් එහි දෙ වන සතිදෙ තිදෙ න , දෙ නරල්
එය එදෙස් වුවත් , රැට්නර් අවධාරනය කරන්දෙන්
දෙ ෝටර්ස් කම්කරුවන් 48,000 දෙ වැඩ
වර් නය ඇ රිකාව හා දෙ$ාව පුරා සැ ෑ පන්ති ස ඳතා දෙ ෝටර් රථ කම්කරුවන්ට තව තවත් අතහැර ානවා හැර
දෙහලි කර තිදෙ+. $ාභ ඉහ$ යමින් පැවති ශකයකට පසු, දෙවනත් විකල්පයක් දෙනා ැති ව යි . එයට දෙxතුව හිටපු
ජීඑම් විධායකදෙයෝ ආදෙයෝ න සඳහා දෙවන කවර ාටත් දෙ ෝගන් ස්ටැන්ලි සහ දෙල් න් බ්ර ර්ස් ැංකුකරු ධනවාදී
දෙIප$ සම් න්ධතා සහ දෙව$ඳදෙපාදෙල් තර්කනය
වඩා ඉහ$ ප්රති$ාභයක් $ ා ගැනීදෙම් දෙවෝල් වීදිදෙ
ඉල්ලීම් පිනවී ට කම්කරුවන් ත නව හා වඩා ගැඹුරු ආරක්ෂා කිරී යි. එය ඔදෙ+ ආරම්භක ස්ථානය නම්, එය
සත්යයකි: කම්කරුවන්ට එකිදෙනකා ස ඟ තරඟ කිරී ට
කප්පාදු පැටවී ට අධිෂ්ඨානශීලී ය.
හා ල්$න් දෙ$ස දෙවදෙහසී වැඩ කිරී ට සිදුවනු ඇත ,
සංගත ාධ්ය හා දෙIශපා$න සංස්ථාපිතදෙ
නැතදෙහාත් ඔවුන්ට කිසිදෙස්ත් රැකියා දෙනා $ැදෙ නු
එකඟත්වය අඟහරුවා ා ප්රකාශ දෙකරුදෙන් නාධිපති ඇත.
ඔ ා ාදෙ හිටපු “කාර් සාර්” නම් ස්ටීවන් රැට්නර් විසින්
ධනවා ය ප නම් වී ඇත්දෙත් සූරාකෑ හා ත ශ්ර
නිව්දෙයෝර්ක් ටයිම්ස් හි “දෙ ෝටර් රථ කම්කරුවන් ඉදිරිදෙ
පිරිවැය
අඩු කිරී දෙ න් ත න් කම්කරු පන්තිදෙයන්
දුෂ්කර ාවතකට මුහුන දෙ යි” යන ාතෘකාව යටදෙත්
උරා ගන්නා $ාභ ප්ර ානය උපරි කිරී සඳහා වන
ලියන $ තීරු ලිපියක ය.
ධදෙන්[වර අයිතිකරුවන්දෙ තරඟය ත ය. ත දෙකාටස්
රැට්නර් ආරම්භ කරන්දෙන් කර් ාන්තදෙ ශකය
හිමියන්ට ප්ර ානවත් ප්රති$ාභයක් නිෂ්පා නය දෙනා
පුරා පැවති “කම්කරු සා ය” බිඳ
ා ඇත්දෙත්
කරන සංගතව$ට ආදෙයෝ කයින් විසින් ඬුවම් කරනු
“විදෙ[ෂදෙයන් 2008 අවපාතය හා ඔ ා ා පරිපා$නය $ න්දෙන් ඔවුන්දෙ දෙකාටස්ව$ වටිනාක පහත දෙහලී
විසින් පසුව දෙ+රාගැනී අනතුරුව , දෙව් නාව ස නය
ගිනි.
කිරී ට උත්සාහ කරන කම්කරුවන් විසින්” ව
දෙ
යථාර්ථය වසන් කිරීදෙම් උත්සාහයක් දෙ$ස
පිලිගනිමිනි.
රැට්නර් දෙ දෙස් ලියයි : “
මුලු නින්
වැඩිදෙයන්
“ නාධිපති රක් ඔ ා ාදෙ දෙ ෝටර් රථ කාර්ය
උපයන කම්කරුවන් දෙවනුදෙවන් වන නමුත් , අව
සාධක $කාදෙ ප්රධානියා දෙ$ස කටයුතු කරන $දුව , වශදෙයන් දෙ ෝටර් රථ කර් ාන්තය තු$ දෙ ය
දෙ ෝටර් රථ කර් ාන්තදෙ නිල් කරපටි කම්කරුවන්දෙ
කම්කරුවන්දෙ විය මින් ඉතා කෑ ර ආදෙයෝ කයින් $ාභ
දුක්ඛිත තත්වය ගැන
දෙ දෙහවින් අනුකම්පා සහගත $ැබීදෙම් කාරනයක් දෙනා වන ව වටහා ගැනී වැ ගත්
දෙවමි. නමුත්, අවාසනාවකට දෙ න්, එක්සත් නප ය ය. 2010 දෙනාවැම් රදෙ එහි ආරම්භක ප්රසිIධ දෙකාටස්
දෙගෝලීය තරඟකාරීත්වයට මුහුන දෙ න නිෂ්පා න අංශය නිකුත් කිරීදෙම් සිට, ස ස්ත දෙව$ඳප$ සඳහා සියයට 154
සම් න්ධදෙයන් ගත් ක$ , දෙ
රැකියා ස ඟ පෑහී ට ක ඉහ$ යා ස ග සන්සන් නය කරන විට, ජීඑම්
භාවිතා දෙකරුනු ත්යාගශීලී වැටුප් සහ ප්රති$ාභ යථා
දෙකාටස් ඉහ$ දෙගාස් ඇත්දෙත් සියයට 13 න් ප නී.
තත්වයට පත් කිරී රැකියා අව ාන ට $ක් දෙනා කර
ඇත්ත වශදෙයන් , ධව$ න්දිරදෙ දෙ ෝටර් රථ
ක$ දෙනා හැකි වනු ඇත” යි රැට්නර් ලියයි.
කාර්ය සාධක $කාදෙ රැට්නර්දෙ දෙසසු දෙහජ් අරමු ල්
2009 දී ඔ ා ාදෙ ජීඑම් සහ ක්රයිස්$ර්
ආදෙයෝ කයින්දෙගන් එක් අදෙයකු වන “ක්රියාකාරී
ප්රතිව්යුහගත කිරී
අධීක්ෂනය ක$ ආදෙයෝ න ආදෙයෝ ක” හැරී විල්සන්දෙ උපදෙ ස් යටදෙත් , ජීඑම්
ැංකුකරුදෙවකුදෙගන් එය පැමිදෙනන ව ස$කන විට , අධ්යක්ෂ න්ඩ$ය විසින් 2015 ාර්තු ාසදෙ සිට
දෙ ෝටර් රථ කම්කරුවන් දෙකදෙරහි ඇති රැට්නර්දෙ
දෙකාටස් ආපසු මි$ දී ගැනීදෙම් දී අව වශදෙයන් දෙඩා$ර්
“ගැඹුරු අනුකම්පාව” ගැන යදෙ කුට සැකයක් ඇති විය බිලියන 14 ක් අනු ත කර ඇත්දෙත්, ස ාගදෙම් ධනවත්
හැකි ය. යූඒඩ+ලිව් ස ඟ එක්වී ත් ස ඟ ධව$ න්දිර දෙකාටස් හිමියන් දෙවනුදෙවන් ස ාගදෙම් දෙකාටස්
කාර්ය සාධක $කාය අව වශදෙයන් රැකියා 36,000 ක් වටිනාකම් ඉහ$ ැමී අරමුනු කර ගනිමිනි.
අතුගා ා, අලුතින් ඳවා ගන්නන්දෙ වැටුප් අඩකින්
පසුගිය දෙනාවැම් රදෙ දී උතුරු ඇ රිකානු
කපා
ා, නව පැය අටක වැඩ දිනය අදෙහෝසි කර
කම්හල් පහක් වසා න ව සහ පැය ගනන් අනුව

ැ

දෙගවන හා සුදු කරපටි රැකියා 14,000 ක් අතුගා න ව
ජීඑම් නිදෙව් නය කදෙල් නි[චිතව
ආදෙයෝ කයින්ට
$ැදෙ න ප්රති$ාභ වැඩි කිරී සඳහා ය. දෙගෝලීය දෙ ෝටර්
රථ කර් ාන්තදෙ අනාගතය හැඩගස්වා ගැනී සඳහා
අඩු වැටුප් සහිත තාවකාලික ශ්ර
$කායක් ඇති කිරී
සඳහා වන ඉල්ලීම් සංගත ක$ නාකරනය විසින් දෘඪව
පවත්වා දෙගන යන්දෙන් එ ැවිනි . “වසර 100 ක් පුරා
එක්සත් නප දෙ ෝටර් රථ කර් ාන්තදෙ ආධිපත්යය
ැරූ අර්ධ-ස ා වා දෙ අවසාන $කුන” දෙ$ස දෙ¤ෝ+ස්
සඟරාව විසින් ෑතකදී දෙහ$ා කින $ , දෙ ෝටර්
කම්කරුවන් දිනා ඇති දෙසෞඛ්ය රක්ෂන ආවරනය විනාශ
කිරී ට ජීඑම් ස ාග ට අවශ්ය ය.
වැඩ වර් නය සම් න්ධදෙයන් දෙවෝල් වීදිය සිය
ඉල්ලීම් පැහැදිලි කර තිදෙ+ . නය දෙ¥නිගත කිරීදෙම්
ඒ න්සිය වන මූඩීස් දෙම් ස මු$ දී අනතුරු ඇඟවූදෙ
වැඩ වර් නය ඉක් නින් අවසන් කිරී ට හා ප්රධාන
වර ාන $ ා දී ට ජීඑම් අදෙපාදෙහාසත් වුවදෙහාත් , මූඩීස්
ස ාගදෙම් නය දෙ¥නිගත කිරී පහත දෙහ$නු ඇති ව යි.
කම්කරුවන් පැමිනිය යුතු නිග නය වන්දෙන්
කප්පාදුව පිලිගත යුතු ව දෙනා ව , ත න් ධනවා ය
පිලිගත යුතු නැති ව යි . එක්සත් නප දෙ සහ දෙ$ාව
පුරා කම්කරුවන් වැඩි වැඩිදෙයන් ස ා අස ානතාවයට
හා කාර්මික වහල්භාවදෙ දෙකාන්දෙIසි දෙවත නැවත
පැමිනී ට එදෙරහිව සටන් කිරී ත් ස ඟ
,පන්ති
අරග$දෙ තර්කනය වැ$ක්විය දෙනා හැකි දෙ$ස
ස ා වා ය සඳහා සවිඥානික සටනක දිශාවට ග න්
කරමින් තිදෙ+.
ාත්යන්තරව පන්ති අරග$දෙ වර්ධනය ස ා වාදී
දෙIශපා$න දිශානතියකට දෙගන යනු ඇත යන්න පා$ක
පන්තියට ඇති දෙ$ාකු බිය යි. ස ා වා ය පිලි ඳ දෙ
භීතිය අඟහරුවා ා එක්සත් ාතීන් ඉදිරිපිට ට්රම්ප්දෙ
දෙකෝපදෙයන් ප්රකාශ විය. “අදෙප් රට මුහුන දී ඇති රපත$
අභිදෙයෝගවලින් එකක් වන්දෙන් ස ා වා දෙ අවතාරය
යි” ට්රම්ප් පැවසී ය. "අ ,
නිවදෙස් දී දෙ$ාවට $ ා දුන්
පනිවිඩයක් නැවත කියමි : ඇ රිකාව කිසි විදෙටකත්
ස ා වාදී රටක් දෙනා වනු ඇත."
කම්කරුවන්දෙ මූලික ස ා අයිතිවාසිකම් වන
යහපත් වැටුප් හා සුරක්ෂිත රැකියා , දෙසෞඛ්ය
දෙස්වා,
විශ්රා වැටුප් සහ ශිෂ්ට සම්පන්න දෙස්වා දෙකාන්දෙIසි
සහතික කිරී ට ත න්ට දෙනා හැකි ව ධනපති පන්තිය
අවධාරනය කරන්දෙන් නම් , කම්කරු පන්තියට
දෙIශපා$න
$ය
ත න්දෙ
අතට
දෙගන ,
ස ානාත් තාවය, අව්යා ප්ර ාතන්ත්රවා ය හා දෙ$ාව
පුරා සිටින බිලියන සංඛ්යාත කම්කරුවන්දෙ ශ්ර ය ගින්
නිප වන ධනදෙ සාමූහික අයිතිදෙ මූ$ධර් ය ත
ප නම් ව ආර්ථික ජීවිතය ප්රතිසංවිධානය කිරී ට සිදුවනු
ඇත.

ස ා වා ය සඳහා වන අරග$ය ඔවුන්දෙ දෙපාදු
පන්ති අවශ්යතා ත ප නම් ව කම්කරුවන් ාත්යන්තරව
එක්සත් කිරීදෙම් අරග$යට දෙනා වැ$ැක්විය හැකි දෙ$ස
ැඳී ඇත.
ජීඑම්, දෙ¤ෝඩ් සහ අදෙනකුත් අන්තර් ාතික
ස ාගම්ව$ට දෙගෝලීය උපාය
ාර්ගයක් ඇත .
කම්කරුවන්ට ආපසු සටන් කිරී ට දෙගෝලීය උපාය
ාර්ගයක් අවශ්ය දෙව් . අ , දෙ$ෝක කම්කරු පන්තිදෙ
අරග$ සම් න්ධීකරනය දෙනා කර, දෙ$ෝක ධනවා යට
එදෙරහි $ගතු ව්යාපාරයක් වර්ධනය කිරී දෙකදෙස්
දෙවතත්, ඵ$ ායී වැඩ වර් නයක් පවා සංවිධානය ක$
දෙනා හැක.
ාත්යන්තර ව සංවිධානය වී
සඳහා
කම්කරුවන්දෙ උත්සාහය ප්රකාශ වන්දෙන් ජීඑම් වැඩ
වර් නය සහ හිතුවක්කාර දෙ ාට්ට ැමීම් හා තර් න$ට
එදෙරහිව නැගී සිට ඇති හා එක්සත් නප ය තු$
වැඩවර් නය අතරතුර ත න් නිෂ්පා නය වැඩි ක$ යුතු
ය යන ක$ නාකරනදෙ ඉල්ලීම් ප්රතික්දෙෂ්ප ක$ ,
දෙ ක්සිදෙකෝදෙව් සි$ාදෙවෝ හි ජීඑම් කම්කරුවන්දෙ
වීදෙරෝ ාර ක්රියා ාර්ගයන් සඳහා වන දෙගෝලීය සහදෙයෝගය
තු$ ය. දෙපාදු අරග$යකදී දෙ ෝටර් රථ කම්කරුවන්
එක්සත් කිරී යනු යූඒඩ+ලිව් හා ඩිදෙ ාක්රටික් දෙ න්
රිප+ලිකන් පක්ෂ විසින් දෙතාදෙරාම් ල් කරන
දෙ ක්සිකානු විදෙරෝධී හා චීන විදෙරෝධී ස්දෙවෝත්ත වා ය
ප්රතික්දෙෂ්ප කිරී යි.
ත ස ා අයිතීන් සුරකී ට දෙ$ෝකය වදෙට්
දෙ ෝටර් රථ කම්කරුවන්දෙ දෙපාදු අරග$ය
ස ාදෙයෝ නය කිරී ට, කම්කරු පන්තිදෙ ප්රතිප්රහාරදෙ
සංවිධානයකට ාතිකවාදී සහ ධනවාදී ගැති යූඒඩ+ලිව්
වෘත්තීය සමිතිදෙයන් ස්වාධීන ව සා ාජික වැඩවර් න
කමිටු දෙගාඩනැඟී අවශ්ය දෙව්.
පුIගලික $ාභය දෙනා ව, ස ා අවශ්යතාවන් ත
ප නම් තාර්කික ක$ නාකරනදෙ දෙගෝලීය පIධතියක් ,
එනම් ස ා වා ය සඳහා අරග$දෙ ප න
ත ,
සූරාකෑදෙම් දෙගෝලීය පIධතියක් වන ධනවා යට විරුIධ
ස ස්ත කම්කරු පන්තිදෙ දෙIශපා$න ව්යාපාරයකට
දෙ ය සම් න්ධ ක$ යුතු ය.
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