




های زیادی با ی کارگر و مبارزات آن در کامبوج، مشابهتهای وضعیت طبقهها و دشواریمنجنیق: پیچیدگی

ها پیش از هر کسی برای ما ایم و شاید این پیچیدگیرشایطی دارد که ما در ایران آن را به خوبی تجربه کرده

حاکم بر کامبوج با آمریکا و متحدان جهانی آن، از  های واقعی دولتتضادها و کشمکشآشنا باشد. از سویی 

ی لیربالی دولت هون سن که از دهههای نو املللی و از سوی دیگر سیاستها و نهادهای بینجمله انواع رسانه

از قضا با گردن نهادن اقتدار دولتی مستقر در کامبوج به اقتضائات نظم نوین جهانی بعد از  نود میالدی

های چندملیتی گذاری رشکتشوروی و بلوک رشق، اع�ل شده و کامبوج را به بهشت رسمایهفروپاشی اتحاد 

و از العمر کامبوج، عضو پیشین وزیر ظاهران مادامهون سن، نخستآمریکایی و غرب اروپا تبدیل کرده است. 

از  اه تعدادی دیگرخمرهای رسخ است که در دوران جنگ ویتنام و کامبوج، به همر باالی فرماندهان نظامی رده

نیروهای نظامی وابسته به خمرهای رسخ به ویتنام گریخت و فرماندهی نیروهای کامبوجی هوادار ویتنام را در 

این جنگ بر عهده گرفت. با شکست خمرهای رسخ و رسنگونی دولت آنها، هون سن در ائتالفی با 

آن پس تاکنون در این سمت باقی مانده  وزیری رسید و ازروی مخالف خمرها به نخستطلبان میانهسلطنت

هایی زمان است با چرخش نولیربالی در دولت ویتنام. دولتچرخش نولیربالی دولت کامبوج تقرینب هماست. 

املللی پول، بانک که پس از فروپاشی اتحاد شوروی نتوانستند در مقابل فشارهای نهادهایی نظیر صندوق بین

قاومت کنند و وارد رقابتی شدند که از ملزومات آن نابودی قوانین ح�یتی از جهانی و سازمان تجارت جهانی م

های تبدیل کشور رشطی کارگر، تضعیف نهادهای صنفی آنان و کاهش دستمزد کارگران بوده است، پیشطبقه

ندارند. با این  های غربی با کارگرانی ارزان که امکان مبارزه با استث�ر راگذاری رشکتبه مکانی امن برای رسمایه



های همه تضادهای منافع دولت ایاالت متحده با دولت کامبوج، که بیرون از تضادهای واقعن موجود بلوک

املللی نیست، موجب شده است، ایاالت متحده با متام توان بکوشد در مبارزات مردم ی بینامپریالیستی در پهنه

متام این وضعیت برای ما آشناست. گران مداخله کند. کامبوج علیه دولت مستقر، از جمله در مبارزات کار 

ترین آنها های جمهوری اسالمی، به ویژه بعد از پایان جنگ و از جمله شاخصی اقدامات دولتمجموعه

اقدامات دولت اعتدال در نابود کردن قوانین ح�یتی از کارگران، رسکوب مبارزات صنفی آنان و بازداشت و 

حال ی خارجی و در عینخص کارگری و البته ارزان کردن نیروی کار برای جذب رسمایهزندانی کردن فعاالن شا

تضادهای منافع با آمریکا و متحدان آن که موجب تالش ایاالت متحده برای مداخله در مبارزات جاری علیه 

واندن آن ی بسیار با اهمیت در این گزارش کوتاه البته این است که با خجمهوری اسالمی شده است. نکته

های دولت کامبوج برای رسکوب نهادهای کارگری مستقل، عالوه بر بازداشت شویم یکی از روشمتوجه می

ها و کارگران مبارز و ترور رهربان کارگری، تشکیل سندیکاهای زرد وابسته به دولت و رسکوب اتحادیه

ازماندهی شوراهای اسالمی کار و ها با سسندیکاهای مستقل به دست آنان است. چیزی که مشابه آن را سال

ایم و اکنون با تالش دوباره برای سازمان دادن سندیکاهای زرد جدید، دهی کارگر در جمهوری اسالمی آزمو خانه

با حضور فعاالن سابق سندیکایی دوباره شاهد آن هستیم. این گزارش کوتاه به ما نشان خواهد داد سندیکاهای 

گیرند و چگونه به رسکوب ی آن قرار میدارانههای رسمایهمت دولت و سیاستساخته چگونه در خدزرِد دولت

 رسانند.ی کارگر و مبارزان مستقل آن یاری میهرچه بیشرت طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن، دور هم گرد آمدند تا به شکلی پِ ] در پایتخت، پنوم ۲۰۱۸ه [اول می شنبصدها کارگر کامبوجی روز سه

رشایط کاری بهرت و حقوق کارگری بیشرتی شوند. اما تظاهرات امسال در پرشور خواستار دستمزدهایی باالتر، 

 داالن این از پس که تر بود،نحیف های گذشته به دلیل تحریکات حکومتیمقایسه با بسیج نیروهای سال

 .آمدبه چشم می هراتی تظاکنندهی نیروهای پلیس محارصهفرشدههمبه

[به اینجا] اومدن  من از«لیس در اطراف تظاهرات گفت: سنگین پ ی حضوریک زن جوان تظاهرکننده درباره

ی تولید همکار او در کارخانه». دادمانجام میباید [این کار رو]  کنم، ولی حس کردم کهنیت �یاحساس ام

من هر سال میام و این قرار نیست چیزی رو تغییر «کرد، گفت: پوشاک در حالی که با رس به پلیس اشاره می

 .»بده

امات پنوم پن مانع برگزاری راهپی�یی مدنظر از معبد بودایی �ادین شهر، وات پنوم، به سمت مجمع ملی مق

ای را دریافت ش�ری از �ایندگان پارملان به دیدار تظاهرکنندگان رفتند تا تقاضانامه؛ البته تعداد انگشتدشدن

 شد.هایی در قوانین کار مربوط مییهکنند که به اصالح

پرصداترین به عنوان  ها بودنفی کامبوج است، که مدتهای صسخت برای جنبش اتحادیه ] دورانیروزها[این 

تر شدند. حرکت کامبوج به سمت استبداد، که از همه واضحها در جنوب رشقی آسیا شناخته میترینو موفق

های تری اتحادیهصورت محتاطانه در انحالل حزب اصلی اپوزیسیون در نوامرب سال پیش قابل مشاهده بود، به

 صنفی را هدف قرار داده است.

عنوان وفاداران به حزب حاال ها به کارگر صنایع پوشاک، سال ۸۰۰۰۰۰جدید کامبوج، از جمله  ی کارگرطبقه

 تنها حزب قابل اعت�د اپوزیسیون در کشور.یعنی اند، دیده شده (CNRP)نجات ملی کامبوج ی شدهمنحل

مسیر بودند؛ در که نوامرب سال پیش توسط دادگاه عالی منحل شود، هماتحادیه با این حزب، پیش از اینها ده

های اپوزیسیون سیاسی هی نود در کنار چهر رشایطی که برخی از مشهورترین فعالین صنفی کشور در دهه

 .کردندکسب تجربه می

 هاییع است که فعالین صنفی بتوانند دردرس وزیر هون سن همچنان نگران این موضو در واقع دولت نخست

دهندگان شهری را در انتخابات رسارسی ماه جوالی تغییر دهند؛ جایی که پیروزی ایجاد کنند و یا نظرات رای

تضمین  CNRPدر قدرت است، بدون حضور  چهار دهه]یعنی [ ، که زمانی طوالنیCPP حزب خلق کامبوج

 شده است.

اند. نامند، بازداشت شدهمی »اعتصابات مرشوع« دهی آنچه کهنفی برای سازمانهای اخیر فعاالن صدر ماه

دهی یک اعتصاب ی دوستی کارگران در فوریه پس از سازمانبرای �ونه چهار رهرب سندیکایی فدراسیون اتحادیه

 ت شدند.خشونت در یک تولیدی نساجی در استان کاندال، در نزدیکی پایتخت، بازداش وقوعو  »غیرقانونی«

ی صنفی ، زمانی که قانون اتحادیهاست ۲۰۱۶در رسارس کشور از سال  هاشواهد حاکی از کاهش تعداد اعتصاب

های �ایندگان ها و اتحادیهگویند که این قانون توانایی کارگران را در ایجاد انجمناجرایی شد. منتقدین می

 محدود کرده است.



 در حال تنیده با اپوزیسیونِ ی نود، در کنار و گاهی درهمخر دههوااز اجنبش اتحادیه[ها]ی صنفی کامبوج 

بغرنج شد که حزب تازه زمانی  ۲۰۱۳ در سال زیر هون سن، پا گرفت. اوضاعو رشد علیه حکومت نخست

 در پی انتخابات رسارسی، اعالم پیروزی کرد. CNRPی شدهمنحل

، به رسعت دست به کار درخواست افزایش حقوق شدندهایشان به که اتحادیهزمان با اینهم هزاران کارگر

ها ادامه یافت و به . اعرتاضات و اعتصابات برای ماهاعرتاضات تحت رهربی حزب نجات ملی کامبوج پیوستند

پس از اینکه پنج کارگر توسط نیروهای اما اعتصاب  منجر شد. ۲۰۱۴ی یک اعتصاب رسارسی ده روزه در ژانویه

زمان شد با دهمین همآمیز این اتفاق خشونت .رار گرفتند، با یک مانع خونین متوقف شدامنیتی هدف گلوله ق

 (FTUWKC) ی صنفی آزاد کارگران پادشاهی کامبوج، رهرب اتحادیهویچی سوءقصد منجر به مرگ چیه سالگرد

 ای مستقل، و مع�ر شهیر جنبش اصناف کشور.اتحادیه-

آمیز فی مستقل بسیار موفقیتهای صنبه زیر کشیدن جنبش اتحادیههای بعد اقدامات دولت برای در سال

د، و ش، که توسط فعال صنفی مشهور آت تورن هدایت می(CLC) کنفدراسیون کار کامبوج ۲۰۱۵سال  در. بود

های اصلی با همراهی مانده در کشور بود. سایر فدراسیونهای صنفی مستقل باقییکی از آخرین انجمن

به سختی مستقل به حساب اند و بر همین اساس شناخته شده CPPب حاکم هون سن نزدیکشان با حز 

 .آیندمی

در ماه نوامرب  CNRPکه خواستار مخفی ماندن هویتش است، گفت که پس از انحالل  ،یکی از رهربان اتحادیه

فشار قرار گرفتند. تحت CPP حزب حاکم راستا با های همبسیاری از همتایان مستقلش برای پیوسنت به اتحادیه

های ولین اتحادیهکنند، در حالی که مسئ توانند فعالیتهای مستقل دیگر به ندرت میاتحادیه گویداو می

 شده و مزایای باالیی دارند.های تضمینط با حکومت معموال شغلمرتب

ای پشت درهای ماه پیش در جلسه که هون سن شودچنین گفته می پستپنوم پنی محلی روزنامه به گزارش

ترتیب ندهند و اعرتاضاتی را پیش از انتخابات رسارسی ماه جوالی  ها هشدار داده استان اتحادیهبسته به رهرب 

 با حکومت همکاری کنند.

آت تورن، و یک فعال سندیکایی سابق، رونگ چون،  ،CLCهون سن همچنین گویا اخطارهایی شخصی به رهرب 

اند. اند که دیگران ساکت شدهدارشان در دورانی شناخته شدههای اعرتاضی ادامهداده که هر دو برای فعالیت

 اش از سیاست دوری جست.آت تورن سخ�ان پرشور تظاهرات سه شنبه اول ماه می بود که [البته] در سخ�انی

عالوه بر ایجاد شکاف در جنبش کارگری از طرق دیگری هم به حکومت کمک  CPPدار های طرفاتحادیه

ی کامبوج، هاحضور قابل توجه فدراسیون اتحادیهبا ی حکومتی، از جمله اند. در ماه دسامرب صد اتحادیهرسانده

 تنظیم کردند. ویچی هشده چیی، برادر فعال کشتهمون هچی FTUWKCشکایتی را علیه رهرب پیشین 

شده است؛  CNRPمونی بارها از کشورهای غربی خواستار تحریم حکومت کامبوج به دلیل انحالل  چیه

نفرت کارگران از حکومت و به پا «های حکومتی] به عنوان تالشی برای تقاضایی که در شکایت [اتحادیه

 خوانده شده است.» خواسنت علیه آن



پس از آن که به تالش برای اجرای یک  ،ی مدنیکا و رهربان جامعهکِم سُ  CNRP رییسهای اخیر در ماه

. اندبازداشت شده »خیانت« به منظور رسنگونی رژیم هون سن متهم شدند، به خاطر» انقالب رنگی«

 اند.های مستقل را بستهپای اتحادیهوهای قانونی نیز دستاز و محدودیتاندروکراسی سنگو ب

های اتحادیهترین فدراسیون بزرگ-های صنفی املللی اتحادیهن بینیکا وانگ، از کنفدراسیو در ماه دسامرب مون

ون جدید قان تقل کامبوج در وزارت کار، که دری مساتحادیه ۸۰از ثبت حدود  صنفی در دنیا، گفت:

 شده، جلوگیری شده است.های صنفی الزامیاتحادیه

توانند در می» دگیباالترین موقعیت �این«هایی با ید که تنها اتحادیهگومییک بند مبهم و تنبیهی [این قانون] 

ی کارگران را �ایندگی کنند. این به این معناست که یک اتحادیه باید حداقل نیمی از همه طول مبارزات صنفی

زنی برای حقوق کارگران یک کارخانه را �ایندگی کند تا به عنوان مثال اجازه یابد که در مذاکرات جمعی چانه

انگاشته » غیرقانونی«صنفی  ها از این قانون پیروی نکنند، این فعالیتبیشرت مشارکت داشته باشد. اگر آن

 .دهندگان منجر خواهد شدای سازمانهای احت�لی زندان بر جریمه شود و بهمی

های مشارکت در فعالیت اند که مبادا به دلیلنون شدیدا ترسیدهاک گویندهربان رسشناس اتحادیه میبرخی ر 

که به احت�ل  چرا ابات دوری گزینند،از اعتص که در مجموع بهرت استمعتقدند  اندیگر  بازداشت شوند. صنفی

] مقامات قرار خواهند رسکوبها هدف [ی اتحادیهشدهبا حضور برخی رهربان شناخته [اعتصابات] بسیار زیاد

 گرفت.

در نتیجه جای شگفتی ندارد که ش�ر منازعات کارگری از زمان اجرایی شدن قانون جدید به شدت کاهش یافته 

شده در شورای داوری، نهادی که کنند که تعداد موارد شکایت ثبتیای محلی بیان مههای رسانهاست. گزارش

درصد کاهش یافته  ۸۱در مقایسه با سال گذشته  ۲۰۱۷به منظور حل اختالفات کاری تشکیل شده، در سال 

 است.

حداقل  ی پیشین طرح پیشنهادیها بوده است. یک نسخههایی [هم البته] به نفع سندیکالیستنشینیعقب

ی کارگران کشور طراحی شده بود، دستمزد همگانی، که به منظور ایجاد یک حداقل دستمزد ثابت برای همه

بر مذاکرات تعیین دستمزد » فشار غیرقانونی«هایی را برای کسانی که دو بند تنبیهی در بر داشت که جریمه

 گرفت.آوردند، در نظر میوارد می

ی نهایی طرح ها بود. بندها از نسخهیک مفر قانونی برای ممنوعیت حق تجمع آناین  گفتندفعاالن کارگری می

هنوز مشخص نیست که این قانون کی بررسی و احت�ال تصویب خواهد  اند.اه پیش منترش شد حذف شدهکه م

 شد.

ها ا دههها در خطر از دست دادن نقش �ایندگی کارگران هستند. هون سن طی ماهن فعاالن اتحادیهچنیهم

ی ناظران سیاسی زیاد که برخقدر سخ�انی در بسیاری از کارخانجات تولید پوشاک کشور انجام داده است؛ آن

 اند.ی دوم وی بدل شدهبه خانه کارخانجاتاین  گویندمی



چیزی  اند، جایی کهر ی اقتصادی پنوم پن گذی ویژهطقهکارگر در من ۵۰۰۰روز اول ماه می را با  »رهرب ملی«

 داد.شد، هدیه میدالر آمریکا را به کارگرانی که با آنان روبرو می ۱۲٫۵معادل 

 CNRPی شدهاک کشور همواره به حزب حاال منحلبدون شک هون سن آگاه است که کارگران صنعت پوش

دهندگان پیش از انتخابات ماه ش برای جلب نظر این گروه از رایاند. و حاال او مشخصا در تال وفادار بوده

آور گران از مشارکت احت�ال پایین و رشم. اما تحلیلمطمنئ از پیروزی در آن است CPPجوالی است؛ که 

 ١.کننددهندگان صحبت میرای

کارگر پوشاک را پرداخت خواهد کرد، که به دلیل فرار  ۲۵۰۰حقوق حدود  در ماه آوریل دولت اعالم کرد

های معوقه، از دریافت مزدشان محروم بدهی و حقوقپرداخت اجتناب از  دلیلز کشور به کارفرماهایشان ا

 .داخت را در ماه فوریه اعالم کردی پر شده بودند. هون سن شخصا این وعده

به  ۱۵۳، از [معادل] ۲۰۱۸در سال  چنین سال پیش وعده داد که حداقل دستمزد کارگران پوشاکهون سن هم

عام اظهار کرد که دولتش این ش خواهد یافت. او سپس در ماه مارس در مال در ماه افزایدالر آمریکا  ۱۷۰

 دالر خواهد رساند. ۲۵۰به  ۲۰۲۲افزایش نرخ دستمزد را تا سال 

شده جلوی سودآوری را خواهد حداقل دستمزد مطرحاند که اکنون تشخیص دادهبرخی صاحبان کارخانه از هم

به صورت  اند. برخی همین حاال همویتنام �وده به مهاجرت به کشور همسایهگرفت و برخی از آنان تهدید 

 اند.مزد رها کردهاند و کارگران را بیناگهانی از کشور خارج شده

، اگر از سوی دولت او به اجرا دربیاید و فهمد که دستمزدهای باالتر کارگراندر حالی که هون سن مشخصا می

[افزایش این حال در عین، یاسی در پی داردبرای او سود س گران و سندیکاها،ی کار ی مطالبهنه در نتیجه

 د.کلیت این بخش صنعت را تضعیف کن هایی در بازار منتهی شود کهتواند به لرزشمیدستمزد] 

که چه زمانی از نظر سیاسی به رصفه ، بسته به ایند دارد که ح�یت دولت از کارگرانچنین این خطر وجو هم

رزه ها مباپس از سالکارگران . بدون یک جنبش صنفی قدرمتند، ، افزایش و یا کاهش خواهد یافتبود خواهد

 .شدصدا و وابسته به منویات دولت خواهند بیبرای حقوق مستقلشان، 

 

 

 منبع:

 آسیاتایمز

                                                           
 ۱۳کاهش داشته (حدود  ۱۹۹۳نام کرده بودند در اولین انتخابات پس از سال شده، تعداد شهروندانی که برای انتخابات ثبتطبق نتایج اعالم -١

 ها) حدود سیزده درصد افزایش داشته. حزب حاکم در مجموع بادرصد آن ۸۲نام کرده (ثبتشده از بین افراد درصد) و تعداد آرای به صندوق ریخته

 کرسی پارملان را به نام خود کرده است. ۱۲۵درصد آرا متامی  ۷۶کسب 
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