ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ :ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و دﺷﻮاریﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺒﺎرزات آن در ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﴍاﯾﻄﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻮن ﺳﻦ ﮐﻪ از دﻫﻪی
ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی از ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن اﻗﺘﺪار دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﴍق ،اﻋ�ل ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﺒﻮج را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻏﺮب اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻮن ﺳﻦ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮان ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ و از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ردهﺑﺎﻻی ﺧﻤﺮﻫﺎی ﴎخ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﺮﻫﺎی ﴎخ ﺑﻪ وﯾﺘﻨﺎم ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯽ ﻫﻮادار وﯾﺘﻨﺎم را در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻤﺮﻫﺎی ﴎخ و ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻮن ﺳﻦ در اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی رﺳﯿﺪ و از آن ﭘﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺗﻘﺮﯾﻦﺒ ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ در دوﻟﺖ وﯾﺘﻨﺎم .دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و وارد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣ�ﯾﺘﯽ از
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ آﻧﺎن و ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶﴍطﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ارزان ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺜ�ر را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺗﻀﺎدﻫﺎی واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻠﻮکﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﭘﻬﻨﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﺗﻮان ﺑﮑﻮﺷﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
ﮐﺎﻣﺒﻮج ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﻤﺗﺎم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال در ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣ�ﯾﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ،ﴎﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ آﻧﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ارزان ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﺬب ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺧﺎرﺟﯽ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻼش اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﺗﺮور رﻫﱪان ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی زرد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﴎﮐﻮب اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و
ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آزﻣﻮدهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻼش دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی زرد ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ دوﺑﺎره ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی
زر ِد دوﻟﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﴎﮐﻮب
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ]اول ﻣﯽ  [۲۰۱۸در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﭘﻨﻮم ِﭘﻦ ،دور ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﭘﺮﺷﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﴍاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﱰ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺸﱰی ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻣﺴﺎل در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺤﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ از ﭘﺲ داﻻن
ﺑﻪﻫﻢﻓﴩدهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﺎﴏهﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﯾﮏ زن ﺟﻮان ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎرهی ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ در اﻃﺮاف ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از اوﻣﺪن ]ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ[
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ �ﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ]اﯾﻦ ﮐﺎر رو[ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم« .ﻫﻤﮑﺎر او در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﻮﺷﺎک در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﴎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﺎم و اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی رو ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺪه«.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻨﻮم ﭘﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ �ﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،وات ﭘﻨﻮم ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷ�ری از �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﳌﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪای را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ]روزﻫﺎ[ دوراﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ
و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ واﺿﺢﺗﺮ
در اﻧﺤﻼل ﺣﺰب اﺻﻠﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻧﻮاﻣﱪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪﺗﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﺒﻮج ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۸۰۰۰۰۰ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک ،ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻓﺎداران ﺑﻪ ﺣﺰب ﺣﺎﻻ
ﻣﻨﺤﻞﺷﺪهی ﻧﺠﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج ) (CNRPدﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘ�د اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﮐﺸﻮر.
دهﻫﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮاﻣﱪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد ،ﻫﻢﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در
ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪی ﻧﻮد در ﮐﻨﺎر ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻮن ﺳﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دردﴎﻫﺎﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮات رایدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮی را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴎاﴎی ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﮐﺎﻣﺒﻮج  ،CPPﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ]ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ[ در ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺣﻀﻮر  CNRPﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ »اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﴩوع« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر رﻫﱪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪی دوﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﻮرﯾﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
»ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺎﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻧﺪال ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺻﻨﻔﯽ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را در اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ]ﻫﺎ[ی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج از اواﺧﺮ دﻫﻪی ﻧﻮد ،در ﮐﻨﺎر و ﮔﺎﻫﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنِ در ﺣﺎل
رﺷﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻮن ﺳﻦ ،ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .اوﺿﺎع در ﺳﺎل  ۲۰۱۳زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﺎزه
ﻣﻨﺤﻞﺷﺪهی  CNRPدر ﭘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴎاﴎی ،اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮد.
ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﴎﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﻋﱰاﺿﺎت ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﺣﺰب ﻧﺠﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﻋﱰاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﴎاﴎی ده روزه در ژاﻧﻮﯾﻪی  ۲۰۱۴ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻋﺘﺼﺎب اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ دﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭼﯿﻪ وﯾﭽﯽ ،رﻫﱪ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺻﻨﻔﯽ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج )(FTUWKC
اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﻣﻌ�ر ﺷﻬﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر.در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ
ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر ﮐﺎﻣﺒﻮج ) ،(CLCﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺸﻬﻮر آت ﺗﻮرن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻧﺰدﯾﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻮن ﺳﻦ  CPPﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾﺘﺶ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل  CNRPدر ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﱪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ  CPPﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻨﻮم ﭘﻦﭘﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮن ﺳﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﺟﻠﺴﻪای ﭘﺸﺖ درﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﱪان اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴎاﴎی ﻣﺎه ﺟﻮﻻی اﻋﱰاﺿﺎﺗﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺪﻫﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮن ﺳﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎ اﺧﻄﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ رﻫﱪ  ،CLCآت ﺗﻮرن ،و ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،روﻧﮓ ﭼﻮن،
داده ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ اداﻣﻪدارﺷﺎن در دوراﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آت ﺗﻮرن ﺳﺨ�ان ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ]اﻟﺒﺘﻪ[ در ﺳﺨ�اﻧﯽاش از ﺳﯿﺎﺳﺖ دوری ﺟﺴﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻃﺮفدار  CPPﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی از ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﮏ
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﱪ ﺻﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﺒﻮج،
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ رﻫﱪ ﭘﯿﺸﯿﻦ  FTUWKCﭼﯿﻪ ﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﺮادر ﻓﻌﺎل ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه ﭼﯿﻪ وﯾﭽﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﯿﻪ ﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺤﻼل  CNRPﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ]اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای »ﻧﻔﺮت ﮐﺎرﮔﺮان از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﻮاﺳﻦﺘ ﻋﻠﯿﻪ آن« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﯾﯿﺲ  CNRPﮐِﻢ ُﺳﮑﺎ و رﻫﱪان ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ
»اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻫﻮن ﺳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺧﯿﺎﻧﺖ« ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻨﮓاﻧﺪاز و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖوﭘﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﱪ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ واﻧﮓ ،از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ -ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﮔﻔﺖ :از ﺛﺒﺖ ﺣﺪود  ۸۰اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎﻣﺒﻮج در وزارت ﮐﺎر ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﻟﺰاﻣﯽﺷﺪه ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ]اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ »ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﻤﻪی
ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺎزه ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻤﻌﯽ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ »ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اﺣﺘ�ﻟﯽ زﻧﺪان ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ رﻫﱪان ﴎﺷﻨﺎس اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘ�ل
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ]اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت[ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ رﻫﱪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻫﺪف ]ﴎﮐﻮب[ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷ�ر ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺮی از زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺷﻮرای داوری ،ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۷در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ]ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ[ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
دو ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ در ﺑﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻓﺸﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد
وارد ﻣﯽآوردﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻖ ﺗﺠﻤﻊ آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﻧﺴﺨﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح
ﮐﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺘ�ﻻ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﻧﻘﺶ �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮن ﺳﻦ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎ دهﻫﺎ
ﺳﺨ�اﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ آنﻗﺪر زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻇﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دوم وی ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ.

»رﻫﱪ ﻣﻠﯽ« روز اول ﻣﺎه ﻣﯽ را ﺑﺎ  ۵۰۰۰ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪی وﯾﮋهی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﻮم ﭘﻦ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﻣﻌﺎدل  ۱۲٫۵دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽداد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﻮن ﺳﻦ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﺰب ﺣﺎﻻ ﻣﻨﺤﻞﺷﺪهی CNRP
وﻓﺎدار ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﺣﺎﻻ او ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از رایدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه
ﺟﻮﻻی اﺳﺖ؛ ﮐﻪ  CPPﻣﻄﻤﱧ از ﭘﯿﺮوزی در آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺣﺘ�ﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﴍمآور
١
رایدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺎه آورﯾﻞ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﻘﻮق ﺣﺪود  ۲۵۰۰ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﻮﺷﺎک را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮار
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎﯾﺸﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ،از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰدﺷﺎن ﻣﺤﺮوم
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮن ﺳﻦ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ وﻋﺪهی ﭘﺮداﺧﺖ را در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻫﻮن ﺳﻦ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻮﺷﺎک در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸از ]ﻣﻌﺎدل[  ۱۵۳ﺑﻪ
 ۱۷۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .او ﺳﭙﺲ در ﻣﺎه ﻣﺎرس در ﻣﻼﻋﺎم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺘﺶ اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﺳﺘﻤﺰد را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﻪ  ۲۵۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺟﻠﻮی ﺳﻮدآوری را ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ وﯾﺘﻨﺎم �ﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﯽﻣﺰد رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮن ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ،اﮔﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ او ﺑﻪ اﺟﺮا درﺑﯿﺎﯾﺪ و
ﻧﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،ﺑﺮای او ﺳﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯽ دارد ،در ﻋﯿﻦﺣﺎل اﯾﻦ ]اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳﺘﻤﺰد[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺮزشﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣ�ﯾﺖ دوﻟﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﴏﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪون ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻘﻠﺸﺎن ،ﺑﯽﺻﺪا و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:
آﺳﯿﺎﺗﺎﯾﻤﺰ
 -١ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼمﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ )ﺣﺪود ۱۳
درﺻﺪ( و ﺗﻌﺪاد آرای ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ) ۸۲درﺻﺪ آنﻫﺎ( ﺣﺪود ﺳﯿﺰده درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ .ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ  ۷۶درﺻﺪ آرا ﻤﺗﺎﻣﯽ  ۱۲۵ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎرﳌﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

