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  :با لب ھای دوخته

  سوم اعتصاب غذاۀکارگران پيشين جنرال موتور در ھفت
    

 که معلول کار ئی مدعيست که او را بخاطر بيماری ھا"خورخه پاّرا"نام ه ب» ُکل موتور«ين يکی از کارکنان پيش

سايرين نيز نظير سخنان وی را مطرح می . ی واقع در نزديکی بوگوتا بوده است، اخراج کرده انداوی در کارخانه 

  .اما جنرال موتور اين دعاوی را مردود می داند. سازند

 -خاطر آن لب ھای خويش را دوخته است، اين کارگر پيشين جنرال موتوره  که بئیذادر نھمين روز اعتصاب غ

   .کلمبيا از بد شدن دائمی حال خود سخن می گويد
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 اعتصابۀ  کلمبيا در روز چھارشنبه با لب ھای دوخته وارد سومين ھفت-گروھی از کارکنان پيشين جنرال موتور

دنبال مريضی ه خسارت در قبال اخراجشان از کارخانه می باشند که بآنھا خواھان پرداخت .  خويش گشتندئیغذا

  .آنھا صورت گرفته است

اين سخنی است که خورخه پاّرا، کارگر پيشين جنرال موتور در » ما اگر پايش برسد حاضر به مرگ نيز ھستيم«

ده، وی قادر به زمزمه بوده، اما با لب ھای دوخته ش. او اين سخن را فقط می تواند به نجوا بگويد. بوگوتا، گفته است

  .نمی تواند چيزی بخورد

به دل درد شديدی گرفتار شده و لب ھايم ورم کرده اند، عالوه بر آن به «:  ستار می گويد-وی به خبرنگار تورنتو

  .»بی خوابی نيز دچار گشته ام، اما حاضر به تسليم نيستم

آنھا می گويند اشخاص .  سوزن و نخ لبان خويش را دوخته اند تن از کارگران پيشين با استفاده از٧ گستاز اول ا

  .ديگری نيز قصد دارند از آنھا تبعيت نمايند

  . معترضان می گويند حاضراند برای کاری که می کنند تا پای مرگ نيز بايستند

  

  

از شرکت مزبور  تا نمودند در بوگوتا تظاھرات امريکاکارگران مزبور ھمچنين يکسال پيش جلوی ساختمان سفارت 

  . به اعتراضات خويش پاسخ دريافت نمايندئیوالن کلمبياؤ می باشد و نيز از مست جنرال موتور در ديترويۀکه شعب

  . مداوای خويش و ديگری دريافت کمک برای يافتن کاری ديگرۀيکی تأمين ھزين: آنھا دو خواسته دارند
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  کارلوس تروخيلو، مانوئل اُسپينا و خورخه پاّرا: از چپ به راست

  

که سال ھا پيش در محل کار مجروح   ساله می باشد، می گويد او را از کارخانه بيرون کردند، پس از آن٣۵پاّرا که 

حی را وی مدعيست که مجبور بوده سه عمل جّرا. گشته بود، عالوه بر مبتال شدن به ديسک کمر و پارگی عضالت

  .گونه خسارتی نگشته است اما جنرال موتور حاضر به قبول پرداخت ھيچ. تحمل نمايد

ما در وضعيت اضطراری بوده و مجبور بوديم به کاری جدی دست «: وی در باره دوختن لب ھايش می گويد

  .»زنيم
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مجروح شدن از کارخانه خاطر مريض شدن يا ه  اين مردان شرکت جنرال موتور را مقصر می دانند که آنھا را ب

  . بيرون کرده است

آنھا ھمچنين شرکت جنرال موتو را بدين خاطر که فايل ھای مريضی آنھا را پاک کرده و حاضر نيست در قبال 

اما جنرال موتور کليه دعاوی مزبور را مردود می . اخراج کارگران مجروح خسارت بپردازد مقصر دانسته اند

  .داند

ای دوخته فقط به ميزانی می توانند باز کنند که قادر به خوردن نبوده اما به گفتن مواضع دھان خويش را با لب ھ

  . خويش قادر می باشند

  

شرکت مطبوع وی به قانون احترام گذارده و ھرگز : چنانکه سخنگوی جنرال موتور در آغاز اين ماه اعالم نمود

خواھان آرام نمودن جو «الوه بر آن شرکت مزبور ع. اخته استدسالمت يا آسايش کارگران خويش را به خطر ني

خاطر ناراحتی ھای جسمی از کار بيکار نکرده ه آشتفته بوده، اطمينان می دھد که ھيچ يک از کارکنان خود را ب

  ».است

آنھا . کارگران ھمچنين مدعی ھستند که شرکت جنرال موتور از قوانين کار ضعيف کلمبيا سوء استفاده می کند

 که گويا اشند که ھم دولت کلمبيا و ھم شرکت ھای چندمليتی مانند جنرال موتور به برنامه ھای جديدیمدعی می ب

  . و به ظاھر برای بھبود مقررات کاری طرح ريزی کرده اند، بی توجھی نشان می دھنداً واشنگتن و بوگوتا مشترک

 اسالس اطالعات هب.  حساب می آيدکلمبيا در نظر سنديکاھای کارگری يکی از خطرناکترين کشورھای عالم به

AFL/CIO سنديکاھای کارگری اين کشور به قتل رسيده اندیاعضاتن از  ۴٠٠٠ سال اخير ٢٠ در طول .  

  ٢٠١٢ اگست ١۵ –برگرفته از تالکسکاال 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=7977 

 


