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 و رایگان عمومی نقل و حمل برای TTC برقکار کارگران فراخوان

 ردفو داگ کشیدن پایین تا گسترده اعتراضات و اتاعتصاب از کمپینی

 
 رایگان عمومی نقل و حمل به متعهد ،2 واحد ،(کیوپی) کانادا عمومی خدمات کارگران اتحادیه اعضای ما

 .کند پرداخت ای هزینه نقل و حمل برای نباید کسی .هستیم شهرها سایر و تورنتو شهر در

 

 مردمی دولتی آنها .هستند ما ستانا و شهر نابودی حال در طرفدارانش و فورد داگ که است این واقعیت

 درمانی   خدمات و پرورش و آموزش شغلی، امنیت به دائما   که هستند ساؤر و رئیس دولت   بلکه نیستند،

 "آپلود"  است. کشیده نقشه هم عمومی نقل و حمل علیه فورد .میکنند تعرض درآمد کم مردم و کارگران

 ای عده سود فدای را مردم رفاه که است سازی خصوصی سوی به گامی ،او توسط سی تی تی (انتقال)

 .کرد خواهد اندک

 

 مالیاتی واقع در و است؛ انداخته سختی به را محروم مردم هرچیز از بیش نقل و حمل هزینه که دانیممی

 برای زحمت به که پولی نباید ما از کدام هیچ .است افتاده آمد در کم و کارگر طبقه دوش بر که ستا

 و رفت ی هزینه صرفا   آوریم می در خوراک، و خورد و مسکن جارها همچون ،روزمره مایحتاج گذراندن

 به نرفت و هایش هزینه کاهش بین انتخاب به مجبور نباید بیکاری هیچ .کنیم خود خرید و  کار محل به آمد

 می کلی بطور اجتماعی و اقتصادی وضع بهبود باعث رایگان عمومی نقل و حمل .شود کاری مصاحبه

 .شود

 

 در موفقیت با پروژه این .است رایگان استونی، کشور پایتخت تالین، در حاضر حال در عمومی نقل و حمل

 زیرا ستا رفته باال آنها مالیاتی هایدرآمد .است کشور آن نقاط سایر به گسترش حال در و اجراست حال

 های اتوبوس مجانی، های اتوبوس" ،گوید می اکونومیست ی نشریه .کنند می خرج بیشتری پول مردم

 ".دارد را ارزشش اما هستند، گران" ."هستند بهتری

 

 خسارت' تورنتو، بازرگانی انجمن ی گفته طبق .است تحمل قابل غیر عمومی نقل و حمل فعلی وضع

 پیش که است دالر میلیارد 6 سالیانه آن، دنبال به شده ایجاد وری بهره عدم و تورنتو در سنگین ترافیک

 .'برسد دالر میلیارد 15 به 2031 سال تا میشود بینی
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 آمریکای در بدترین که است دقیقه 96 تورنتو در آمد و رفت زمان میانگین است؛ فاجعه تورنتو در ترافیک

 تر طوالنی هم که کاالهاست نقل و حمل بدتر، آن از .دنیاست بزرگ شهرهای تمام میان دوم رتبه و ،شمالی

 و پول زمان، حالیکه در میشویم خسته هایمان ماشین در ما از نفر صدهاهزار .هست تر بر هزینه هم و

  .روندمی هدر ارزشمندترند برایمان همه از که چیزهایی آن ،گونهاین .میدهیم هدر را سوخت

 

 تحقق به برای است تالش در «کیوپی» 2 واحد و میکند کم را ترافیک سنگینی رایگان، عمومی نقل و حمل

 عمناف ا  صرف از بیش چیزی دنبال به کارگری اتحادیه یک عنوان به ما .کند ایفا را خود سهم امر این پیوستن

 در .هستیم همه برای مناسب شغل داشتن طرفدار ما .هستیم کارگری جنبش از بخشی ما .هستیم خود اعضای

 سیاستمداران و احزاب .داریم را حیاتی خدمات قطع برای کارفرمایان برنامه دادن شکست قدرت هم کنار

 (پی دی )ان نیودموکرات حتی و سبز لیبرال، کار،محافظه احزاب کرد. نخواهند کاری چنین ما برای موجود

 حل برای هاآن به ما هستند. هابانک و بزرگ هایشرکت مدت کوتاه منافع به نزدیک اندازه از بیش

 نداریم. اعتماد مانروی پیش مشکالت

  

 نهایت، در .کنیم اتکا خود عمل ابتکار و قدرت به توانیممی تنها ستم تحت مردم و کارگر طبقه عنوان به ما

 را این مبیائی .دارند نیاز ما به آنها .نداریم احتیاج تمندانوثر به ما .میرسانیم انجام به را کار که هستیم ما این

 اننش فورد داگ محبوبیت نرخ کاهش .دهیم قرار خود سیاست برای آغازی نقطه آنرا و باشیم، داشته یاد به

 .میشود سخت برایش دارد اوضاع که میدهد

 

 بهجان همه تاعتراضا و هااعتصاب با تنها فورد داگ آوردن پایین .برسد پایان به دولتش که رسیده آن زمان

 .است ممکن انتاریو اسرسر در

 

 اناست این فقیر مردم و کارگر طبقه سوی به یاری دست   ما رایگان، عمومی نقل و حمل به فراخوان این با 

 .میکنیم دراز

 

 

 همبستگی، در

 (۲ واحد کیوپی،) کانادا عمومی خدمات کارگران اتحادیه

president@cupelocal2.com Contact: 

 ۲۰۱۹ جوالی

  

 
Link to the original statement in English: 

http://cupelocal2.com/wp-content/uploads/2019/08/Local2_FreeTransitStrikes.pdf  
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