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 Reports  گزارشھا

  
  June Weltيونگه ولت
   فولکر ھرمزدورف: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠٢٢ جوالی ١٤
 

 .نئوليبراليسم اعتصاب و اعتراض خيابانی عليه
 کنند ھای دولت سازماندھی و بسيج می ھای کارگری اعتراض و تظاھرات را عليه سياست اتحاديه: اروگوئه

 

لوئيس در اروگوئه، اتحاديه ھای کارگری و سازمان ھای اجتماعی عليه سياست ھای نئوليبرالی دولت رئيس جمھور 

 . دست به تظاھرات گسترده ای زده اندالکال پو

 خصوصی سازی و افزايش نابرابری اجتماعی در اين عليه افزايش قيمت ھا،) به وقت محلی(اعتراض روز پنجشنبه 

  .مريکای جنوبی انجام شداکشور 

 Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de» سازمان چتر اتحاديه کارگری

Trabajadores» (PIT-CNT) در حمايت از تظاھرات، اعتصابی چھار ساعته را فراخوانده بود. 

در مرکز مونته  Independencia گزارش داد، ھزاران کارگر از ميدان Página 12  ارجنتاينیۀکه روزنامھمانطور 

  .ی کردندئويدئو به سمت کاخ پارلمان راھپيما

 ۀً کارگری قبال اين اقدام اعتراضی را در وب سايت اين سازمان به عنوان ادامۀمارسلو ابداال، رھبر سازمان چتر اتحادي

  .رفته بود توصيف کرده بودگ گذشته انجام ۀصابات و تظاھرات که طی دو ھفتيک سری اعت
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سياست ھای نئوليبرالی و محدودکننده ای که بر زندگی و «ابداال در اين تجمع توضيح داد که اين مبارزات عليه 

  .انجام می گيرد» ثير می گذاردأسرنوشت اکثريت قريب به اتفاق کارگران ت

 مسکن و ۀيابد، کاھش شديد بودج  حداقل حقوق بازنشستگی و دستمزدھای کم که افزايش ھم نمیما با«: ابداال گفت

  » .کند، مواجه ھستيم اقداماتی که روند اجتماعی و عمومی را تضمين نمی

 کارگری دولت را متھم کرد که قانون امکان چانه زنی دسته جمعی برای حقوق کارگران را ۀرھبر سازمان چتر اتحادي

مين اجتماعی در واقع ھدفش باال بردن سن بازنشستگی و از بين بردن حقوق أی تئف می کند، اين اصالحات ادعاتضعي

  .اجتماعی است

  .ن اشاره کردولفيمين آب و تأول تؤھمچنين به خطر خصوصی سازی شرکت ھای دولتی مس وی

ی اقتصادی سر به فلک می کشد، سپرده ھای  و به خيابان ھا نرويم وقتی تعداد فعاليت ھامچگونه می توانيم آرام بماني

ر رشد می لا ميليارد د٩ی ھا در خارج از کشور بيش از ئر رشد می کند، سپرده ھای اروگوئه لابانک ملی ميلياردھا د

خوزه . کند، توليد داخلی در حال رشد است، اماسھم دستمزد از کل اين اقتصاد به ميزان قابل توجھی کاھش می يابد

  .ز، نايب رئيس فدراسيون اتحاديه ھای کارگری، اعالم کرد که اعتراضات ادامه خواھد داشتلورنزو لوپ

ھا  ھا، مستمری بگيران، فمينيست ی برای تھيدستان، با تعاونیئھای مواد غذا  بانکۀما امروز و در آينده با مردم، با شبک

 و عادالنه، عليه افزايش سن بازنشستگی، دفاع و دانشجويان، عليه گرسنگی و کمبود، برای کار خوب و دستمزد مناسب

  .شويم سازی بسيج می عليه خصوصی از شرکت سھامی عام و اقتصاد دولتی،

  .زيرا که اين ما مزد بگيران و کارگران ھستيم که چرخ اين اقتصاد را حرکت در می آوريم

غوطه ور » بحران نابرابری«اينده ای در گفت که اروگوئه به طور فز (FTIL)  کارگران لبنياتۀانريکه مندز از اتحادي

شکی نيست که تورم دستمزدھا را می خورد، شکی نيست که وضعيت برای ھر مزدبگير و کارگری برای «شده است 

  ».گذران زندگی روزمره ھر روز سخت تر می شود

مشکالت را ھيچ يک از «توسط دولت دست راستی  (LUC) «قانون اضطراری«نکته که اجرای  اين وی با اشاره به 

  :گفت» حل نکرد

ھای آموزشی و بھداشتی را تسھيل  ھای دولتی و در سيستم سازی شرکت از جمله، خصوصی» قانون اضطراری««

دھد و ماليات بر  ليس را گسترش میوکند، اختيارات پ ھا را محدود و دشوارتر می کند، اعتراضات و اعتصاب می

  » .ان و زحمتکشان يک شکست واقعی استدھد، اين برای کارگر ثروتمندان را کاھش می

» قانون اضطراری« گذشته، تالش اتحاديه ھا، احزاب چپ و سازمان ھای اجتماعی برای لغو قانون چدر ماه مار

 .شکست خورد

. ی منفی دادندأ درصد به آن ر۴٨.٨ی دھندگان از قانون نئو ليبرالی حمايت کردند و أ درصد از ر۵١.٢در ھمه پرسی 

 .رتيب اکثريت با اختالف ناچيزی از روند نئوليبرالی اقتصادی حمايت کردبه اين ت

 

 


