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 کارگران ملی یاتحادیه رئیس رهبر مورد احترام سندیکایی، ،ادوواردو سانچز
شگاه و فدراسیون کارگران دانشگاه است. سانچز، فرزند یک روستایی و کارگر ندا

سالگی آغاز کرد و برای اولین بار در  51ساختمان، رزمندگی سیاسی خود را در 
 سسپ .کارگری شد یکاغذ وارد اتحادیه ی تولیدکارخانه عنوان کارگرسالگی به51
ی کارگران سازی( گودیر کارکرد و رئیس اتحادیهلاستیک) یدرکارخانه او

یک اعتصاب در گودیر، سانچز کار رهبریسازی شد. پس از اخراج به خاطر لاستیک
در دانشگاه مرکزی ونزوئلا را آغاز کرد، که تا امروز باامنیت شغلی به کار خود ادامه 

 دهد.می
گذاران جنبش مردمی نمارکسیست و انترناسیونالیست، یکی از بنیا ،سانچز
شد، اما در  سیسأت پیش از ظهور چاوزامریکای لاتینی است که  یسازمان بولیواری،

 شرایط از ایاتحادیه فعالاین وگو گفت این در. همان اوایل به جنبش چاوز پیوست
 رده،ک دنبالونزوئلا  دولت که خواندمی «داریسرمایهیاحیا» چه اوآن کارگر و یطبقه

 گوید. سخن می

 

 توانید به ما بگوییدی کارگر ونزوئلا چه میوضعیت طبقه یدرباره

عدی است. اول، حداقل مزد در ونزوئلا، براساس ی کارگر چندبُبحران طبقه

تر از یک دلار در ماه است. سازمان ملل هرکسی را که روزانه های رسمی کمداده

 مطلق تلقی می کند.دلار امریکا درآمد دارد در فقر  5.1زیر

 ی کارگرتری به شما بدهم، مرکز پژوهش برای طبقهکه تقریب دقیقبرای آن

(CENDA) سبد کالاهای اساسیی هزینهجا )ونزوئلا( زند که در اینتخمین می- 

دلار امریکا بالغ  033در ماه به  - شامل غذا، مسکن، و دیگر کالاها و خدمات اساسی

 شود.می

ای خطرناک برگاه  ثبات، وبیی کارگر را به جستجوی کارهای طبقه ،این وضعیت

 راند.می های ناچیزتکمیل این حقوق

حقوق خود را از دست دادیم. این  8351علاوه بر خفقان اقتصادی، ما در اکتبر 

 ی بهبود اقتصادیبرنامهی را در زمینه 8918 یابلاغیهامر زمانی اتفاق افتاد که دولت 

https://venezuelanalysis.com/tag/economic-recovery-plan-2018-19
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دارها ریزی با هدف محافظت از سرمایهوزارت کار و وزارت برنامه راسند اینامضا کرد. 

تصویب شده  8350جدیدی که در  )قانون کارسازمانی  قانون کاربا زیرپا گذاشتن 

 . کردآماده  ترجم(م-بود

آن  ی مبارزات بسیار بود، دور شد.از قانون کار چاوز، که نتیجه 8918ی ابلاغیه

گو بین کارگران و کارفرمایان تعیین وکه دستمزدها از طریق گفت کردمیقانون مقرر 

کند. طرف عمل میعنوان داور و ضامن )اجرای( بیکار به حال وزیر عین در وشود، 

 کند.  ی سطوح برای دستمزد فرمان صادرهمه دهد درحق می اکنون دولت به خود

کند، دموکراسی سندیکایی را متوقف، و اعتصاب را حذف می ابلاغیه حق این

 زنیچانه حقوقخلاصه،  طوربرد. بهبین می از اجتماعی را جمعی و مزایای هایقرارداد

 از بین رفت.  8351ما در سال  جمعی

که تنها چیزی است که کارگران در  کارتواننمادین است.  امروز دستمزد صرفاً

وانند تاست. اکنون کارگران نمی از ارزش خود تهی شده توانند بفروشنداین دنیا می

 یا شرایط کار خودشان را مورد مذاکره قرار دهند. توان کاری قیمت 

 
و  5111بیناساسی را  سبدکالاهای یی بین دستمزد و هزینهنمودار رابطه این

 پژوهش برای کارگران( دهد. )مرکزنشان می 8351

اجازه دهید  ند.اهایی همراهمزده ای پ ایین ابل ا با پادا تاین دس  

مزدها با تجایگزینی دس  » به درخواس  تچه جنبش کارگری را ی آندرباره

 ه است صحبت کنیم.واداشت« پادا 

ی پاداش ،کنندپاداشی دریافت میکارگران حداقلِ دستمزد را همراه با  بسیاری از

است.  دلار امریکا 03تا  53ها ماهانه از پاداش یکه ربطی به دستمزد ندارد. محدوده

https://venezuelanalysis.com/files/images/[site-date-yyyy]/[site-date-mm]/screenshot_2021-04-14_7.49.41_pm.png
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ما همه دریک  ،اداری، یا کارگران کارکنان در مورد کارکنان دانشگاه، شامل استادها،

 53 ماه حدود دلار امریکا است در حالی که هرپنج ما زیر  ایم: حقوقنشسته کشتی

 کنیم.دلار امریکا پاداش دریافت می

ها پاداشاین شان است، اما ها بازداشتن کارگران از ترک مشاغلهدف این پاداش

ها برای بازنشستگی، علاوه، این متممنیازهای اساسی ما بسیار دورند. به تأمیناز 

 اآیند. پاداش احسانی از جانب کارفرمحساب نمیغیره به اجتماعی و تأمین مزایای

 اند. است چون تعهدهایی بدون آینده

 رزی تعدیل»های اقتصادی دولت را های کارگری سیاستهمین دلیل، اتحادیهبه

 یقاعدههای دولت تمام وزن بحران را بر عمل، اقدام نامند. درمی« سوسیالیسم لوای

در  دافزایش دستمزبازداشتن این کار را با  هاکند. آنهرم، یعنی کارگران تحمیل می

های بزرگ از پرداخت کارگران، و معاف کردن شرکتاقتصادی با ابرتورم، لغو حقوق

 دهند. مالیات انجام می

گیر وضعیت کارگران در مرکزدانشگاهی ونزوئلا در این زمان بیماری همه

 چگونه است؟ 

: است ی کارگردانشگاهی ونزوئلا مانند وضعیت طبقه وضعیت کارگران مرکز

 ما ضربه زد. شدت بهگیر بهبیماری همه

کارکنان دانشگاه و اکثریتی از کارگران بخش دولتی  ،سه سال یا بیشتر است که

زنی جمعی چانهتوافق  ازرا، که بخشیبیمه از سوی کارفرما  خصوصی پرداخت حقو 

ترین امر در بستتتر ندهدهآزاراند. این امر روی ستتلامت ما، که داده استتت از دستتت

 بدی گذاشت. تاًثیر ،گیر جهانی استبیماری همه

دلار امریکایی و بالاتر، در حالی  0، نسبت به درآمدهای 51-علاوه، مداوای کوویدبه

شدت گران دلار امریکا هزینه دارد به 133اکسیژن حدود  کپسولیک  یکه اجاره

ها به صورت بحرانی با کمبود تخت و دارو اداره ، چون بیمارستانسفانهأمت. است

ی کارگر های جایگزین هستند. طبقهحلراهها ناگزیر از یافتن شوند، خانوادهمی

  .شودهای شفابخش متوسل میچای ها، وساحرهعنوان آخرین پناه اغلب به خرافات، به
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نفر  پنج گذشته یدانشگاهی ونزوئلا و هفته مرکزهفته ما دو نفر از کارگران این

 کرونا از دست دادیم. را در اثر

)مرکز  رسد نه دولت و نه کارفرماورای برخی حرکات نمادین، به نظر می

نگران وضعیت ما نیستند. وقتی که ما درخواست افزایش کدام هیچدانشگاهی ونزوئلا( 

دانشگاه  یگوید از ادارهمی کنیم، دولت به مادسترسی به بهداشت می حقوق یا

ز ا گوید که دستمزدهای ما مستقیمادانشگاه به ما می یبخواهید. درحالی که، اداره

 ها بتوانند انجام دهند!نآکه  نیستآید... کاری وزارت آموزش دانشگاهی می

تاًثیر ها برای تغییر ی کارگر چیست، و آنها بر طبقهتحریمتاًثیر

 کنند؟چگونه عمل میدستمزدها و حقوق 

 طور کلی برای کشور بسیار پرگزندی کارگر بلکه بهتنها برای طبقهنهها تحریم

تحمیل  هایی که از سوی دیگر کشورهاهای امریکا و تحریماست. در اصل، تحریم

ها در واقعیت به تمام جامعه آسیب اند، اما این تحریماند دولت را هدف گرفتهشده

 زنند. می

 و بنزین، و عوامل مورد نیاز صنعت ونزوئلاگازوئیل  اجزایپزشکی،  ابزارهای برخی

ی برای زندگی روزانهاجزا  اند. اینویژه صنعت سنگین( همه کمیاب شدهبه)

 ها و برای اقتصاد کشور بنیادی هستند. ونزوئلایی

 گیرند، بلکهها را میانسان تنها جاننهچون اند محاصره جنایتکارانه ها وتحریم

شوند. مورد شرکت نفت ملی ونزوئلا، پالایش بنزین و منجر به چپاول منابع کشور می

کند. شرکت ملی نفت ونزوئلا امریکا از این واقعیت حکایت می توزیع آن در یشبکه

ه. ربود را آنامپریالیسم امریکا  8351مالکیت دولت است، که در سال  شرکتی تحت

 های راست افراطی ضد میهن ونزوئلا حراج شد. قت بخشهای آن با موافدارایی

 علاوه،درنگ متوقف شوند. بهاند و باید بیها کشنده و جنایتکارانهتحریم

باید به خاطر خیانت کنند را تشویق میها که تحریم مداران ونزوئلاییسیاست

 دادگاهی شوند. 

ی خود و اجرای تهاجمی های کارگرها برای توجیه سیاستدولت ونزوئلا از تحریم

چه ما در حال فرو رفتن طور آناست. همین ی تعدیل اقتصادی استفاده کردهبسته
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داری است چون، سرمایه یداری است. این احیاسرمایه یدر آن هستیم روند احیا

 ییایند و حقوق ما با ابلاغیهدرحالی که دستمزدها در یک بستر ابرتورمی کاهش می

ها را در منطقه رین مالیاتتداران کشور یکی از کمرمایهشود، سمی حذف 8918

است )قانون  ی خارجی از پرداخت مالیات معاف شدهپردازند، و سرمایهمی

 (8359گذاری خارجی، دسامبر سرمایه

ن اکنوکارگری را همعنوان یک سازمانگر سندیکایی، وضعیت جنبشبه

 کنید؟ در ونزوئلا چگونه ارزیابی می

ممکن است درحال فرو رفتن به بدترین  دهیکارگر در رابطه با سازمانی طبقه

ت. اما اس شدهقطبیی ی اصلی چندپارگی جنبش در بستری خود باشد. مسئلهلحظه

ود که ششدگی با خطوط حزبی تعریف میشدن پایگاه طبقاتی ندارد، قطبیقطبی

 ود. شهای ایدئولوژیک محو میای در عبارتنمایی، به صورت فزایندهتناقضصورت به

دوستانه و مستقل با آن رودررو مانعی که ما در تلاش برای ترویج جنبش میهن

 جمهور چاوزاست، که رئیس CBST کارگران سوسیالیست بولیواری هستیم مرکز

 یسازمان نجام به، و سراکردهای کارگری ایجاد عنوان نوعی فدراسیون اتحادیهبه

یک  CBSTکند. مثابه مانعی بازدارنده عمل میبهشد که تبدیل )تحت کنترل دولت(

ران کارگ کند و بر لغو حقوقسفارشی است که با اعتصاب مخالفت می صحبتِ طرفِ

 زند. می تاًییدو قراردادهای جمعی مهر 

یک فضای چاویستی بود به آن  CBSTکه خاطر آنها که بهبسیاری از اتحادیه

ادعا  اش،با وجود وضعیت اقلیتی CBSTاند. اما پیوسته بودند آن را ترک کرده

های دولتی هم رایگان به رسانهبه CBSTی کارگر است. کند که صدای طبقهمی

های کارگری مستقل را، همکاری سازمانمندی ساماندسترسی دارد، که به صورت 

 کنند.آن( ممنوع می یا نه )باخواه چاویستی باشد 

 صورت تاریخی بایابیم که بههای کارگری را میدیگر طیف، ما سازمان سر در

شوند. همکاری پذیرفته می )فدراسیون کارگران ونزوئلا( به CTVراست، از جمله 

CTV  کرد.  ای ایفانقش برجسته 8338در کودتا علیه هوگو چاوز در سال 
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وجود دارند که  هاآن میانی بزرگی از کارگران در هند که توداها دو قطباین

کنند. در حقیقت، این د و برای زنده ماندن مبارزه مینیستهیچ فدراسیونی  عضو

ین ا. کسی با شودمیکارگران ای مانع از بسیج توده است کهشرط نخستی  احتمالاً

ای ههوشی کارگران بایداست.  کار تغییر کرده ماند... دنیاینمیزنده دستمزد  و حقوق

اند هفرو رفت فرساییطاقتها در شرایط جو کنند. آنوتدیگری را برای زنده ماندن جس

 سازد. را متفرق می هاآنکه 

به علاوه، جنبش سندیکایی اعتبار خود را از دست داده است. سخنگوی سی بی 

 و در تلویزیونشود قیمت سوار میکند، اتوموبیل گراناس تی با اسراف زندگی می

های کارگری ظاهر برای مشروع جلوه دادن اعمال کارفرماها به نام جنبش اتحادیه

 کند. شود. این امر اعتبار سندیکاگرایی را خراب میمی

کنند گیر ی کارگر خدمت نمیها به طبقهقطبی که هیچ یک از آن ما، بین دو

ای از ار یا استقلالی ندارد، زائدهبینیم که هیچ اعتبایم. در یک سو، بلوکی را میکرده

راستی وجود دارد که دشمن دست افراطیدولت است. در سوی دیگر، یک بلوک 

 کند و نه مروج حقوق کارگران.عنوان یک حزب عمل میکشور است، و به

ف کند، هر دو طرحرکت می قدرتمندسندیکایی گذشته از این، وقتی یک جنبش

ها برای حذف هر آن چیزی کنند. هردوی آنبرای کنترل یا از بین بردن آن تلاش می

 کنند. که مستقل و خواهان مبارزه است اقدام می

ی بهتر کار و برقراری دوباره در نهایت، دولت درخواست کارگران برای شرایط

دهند. کارگران خواهان بارزه ادامه میکند. اما مردم به مجمعی را سرکوب می قرارداد

ای علیه دو جریان است، دو جریانی که هستند. این مبارزه سازمانی نجات قانون کار

 داری است. سرمایهی قصد شان احیا

 سرکوب خود را چگونهی کارگر اشاره کردید. اینسرکوب طبقهش ما به

 کند؟متجلی می

ا و بسیاری دیگر از کارگران صنایع بنیادی در گوایانکارگران سیستم مترو، 

ای دیگری از هملی و شعبه حکومت نظامی هستند. حضور گاردکارگران تحت 

  علاوه، وقتی کارگرانبههای کار امری عادی است. نیروهای مسلح در محیط

https://venezuelanalysis.com/analysis/15148
https://venezuelanalysis.com/analysis/15148
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کردن کارگران، شوند. مواردی از حبسکنند، به اخراج تهدید میدهی میسازمان

که  تهس، بارتولو گوارا، یا ایودیس گیروت الفردو چیرینوس و آرینیس تورالبامانند 

بیش از پانزده نفر از کارگران ها محکوم کردن فساد بود. در واقع، جرم واقعی آن

 های زندان هستند. شرکت ملی نفت ونزوئلا پشت میله

دون داشتن )بنگهما رفقایی داریم که بدون محاکمه، با وجود این واقعیت که قانون 

اند. رسواترین داند، یازده ماه را در زندان گذراندهروز روا می 01محاکمه( را حداکثر 

است.  سال در زندان بوده 53 ،، که بدون محکومیت به جرمیمورد رادنی آلوارز است

 م کهیم خاطر نشان کنیتوانمی جادر این، اما چندان ربطی به موضوع ندارد اگر چه

 هستند.  چاویستبسیاری از رفقای در بند 

هفته پیش،  هستیم. به عنوان مثال، چند ها هم رودرروما با سرکوب در خیابان

نفر از ما در خیابان  833تظاهرات کارگران دانشگاه را سازمان دادیم. تنها حدود 

ها ی اینمورد استفاده قرار گرفته بودند. همه این مکانپلیس در  133بودیم، اما 

هتر ب بسیارآییم که درآن وضعیت کارگران می ایبار است چون ما از دورهتاًسف بسیار

 . ه بودشد

انداز این وضعیت، ما اعتقاد داریم که روندی از انتقاد از خود و اصلاح چشمدر 

مبارزه  هم گیرند و با های سندیکایی باید کنار هم قرارباید وجود داشته باشد: سازمان

ش کشور هم اهمیت دارد. افزای تنها برای کارگران، بلکه به طور کلی براینهکنند. این 

 پذیر نیست. امکان ی کارگرتولید بدون تغییرطبقه

اگر چه وضعیت دشوار است، اما فضاهایی وجود دارند که کارگران در 

 توانید بگویید؟این فضاها چه می یکنند. دربارهها مبارزه میآن

در  است. ههای مهمی در گوایانا صورت گرفتگذشته یا امسال اعتراضدرسال

ها اند. آنطورکلی دفاع از حقوق خود بسیج شدهجا، کارگران برای دستمزد و بهآن

نشانه  سازیرسد به سوی خصوصینسبت به گفتگوهای غیرشفافی که به نظر میهم 

 اند.کردهابراز نگرانی خود را رفته است 

https://venezuelanalysis.com/analysis/14903
https://venezuelanalysis.com/analysis/14903
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 هاآوردهای مهم چاوز بود. اکنون، شرکتی یکی از دستدکردن صنایع بنیاملی

را  تمدیری یآور نیستند. اما نظام شیوهدار، سودمسئلههای مدیریت در نتیجه شیوه

  .کشدپرسش میبهدولتی را  دارایی حیات یبرد بلکه ادامهنمیسوًال  علامت زیرِ

اکنون  .انجام دادندهایی زوئلا نیز سال گذشته اعتراضکارگران شرکت ملی نفت ون

جنبشی علیه مافیای داخل سندیکایی و فساد در حال گرم شدن است. به علاوه 

ویژه بهروند، از کارگران سلامت )ها میی انواع کارگران برای اعتراض به خیابانهمه

 ما درا قوی نیست،نوناکجنبش اینپرستاران( گرفته تا آموزگاران و بازنشستگان. 

   است. حال رشد
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