
 
 

 
 9102-غذای کارگران نفت ونزوئال  اعتصاب

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 بحران  

 ی کارگر ونزوئالو طبقه

 

 با پدرو اوسه سیرا پاسکوال مارکوینا وگویگفت
 

 ی داود جلیلیترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 ی کارگر ونزوئالبحران و طبقه 2 

 

وضیییت   یبیار  در ،ئت سیاسی  زیزک کنونی یت ونیزوئال    عضو هیاوسه، پدرو 

 گوید.م  سخن در این کشور کارگر یکنون  طبقه

 

داری میر  یک  سال داشت و در 99، زمان  که تنها 9191اوسه در سال  وپدر
کرد به زیزک کنونی یت ونیزوئال پیوسیت. او اکنیون عضیو هیئیت        م  کارصنیت  

اسیت. اوسیه    در ایین زیزک   سندیکای  امورسیاس  و م ئول هناهنگ  کارگران و 

 یملی  مبیارز    یو جبهیه  1ویلگیا  دبیر هناهنگ  جرییان گگیاه  طبقیات  کروز   
 کارگر در ونزوئالی امروز یمبارزات طبقه یبار  در این گفتگو در او .کارگران است

 گوید.م  خنس
 

 چم  ممورد بررسمی رمرار     انمداز چشم  زمانی که بحران ونزوئال را از 

تنهما عامم     عنواناز تحری  و محاصره به کهداردوجود دهی ، گرایشی می

. حممزب کمونی ممت ونممزوئال در  سمم ب بیویممد بحممران جمماری ونممزوئال

 بماره چمه  ایمب موضم  حمزب در    یبماره  از وضمییت دارد. در تری پیچیده

   توانید بیویید؟می

واقیی ، مشییکالت اقت ییادی و اجتنییاع  کییه مییردو ونییزوئال اکنییون بییا گن   در

در  ی امریکیا شیرون نشید، اگرمیه محاصیر  بییدا       هیا و تحیری   ند با محاصر امواجه

و هنرا  بیا   شرون 3192بحران نقش داشت. مارپیچ تورم  ونزوئال در سال یاب  اژرف

                                                      

9 Cruz Villegas 
ززک کنونی ت ونزوئال بیود. او در زمیان دیکتیاتوری میارکو      یسندیکای  و یک  از اعضا یرزمند  

عضو هیئت اجرایی    میان جایگا  او به عنوان رهبر سندیکای ، او در ما  زندان  شد. 23 نزهنیپرز خ
کنیته تاسیس فدراسیون، دبیر مطبوعات و تبلیغات فدراسیون متحد کارگران بخش فدرال و ایالیت  

ف بود. او پدر سه روزنامه نگار و نوی یند  مییرو   تر رئیس مرکز متحد کارگران ونزوئالمیراندا، و بیش
 مترج  - (پدرو پدیاارن تو، ماریو و والدینیر است. )

 

https://poderopediave.org/persona/cruz-villegas/
https://poderopediave.org/persona/cruz-villegas/
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بیرای  طیور کلی    بیه . این امر برای کارگران و شدگغاز قدرت خرید مردو کاهش گن 

 مردو شرایط دشواری ایجاد کرد.  

ی هیا برای درک بحران کلیدی اسیت  زوال وازید  عامل دیگری وجود دارد که 

دولیت نیکیوال  میادورو، در    زِزمان با محاصر  گغاز نشید. در گغا ه اقت ادی دولت  

وجیود   هیا و غفلیت از نگهیداری گن   گ یترد  ی هیا ی دولت  اخیرا  هابرخ  شرکت

 داشت.  

شیکر   یدر کارخانیه  کیه مقیاسی   بزرگکن ، اخرا  م  دو ننونه به شنا ارائه

 ت یفیه  یکارخانیه انحیالل  دولت  صورت گرفت. این امر بر اسا  دسیتور اجرایی    

 .عنل  شد 3192شکر دولت  در سال 

 دولتیی ای زنجیییر  هییایتییدریج  سییوپرمارکتکییردن جنیی در هنییان سییال 

Abastos Bicentenario     عنلیی  شیید. بییید دسییتور داد  شیید کییه فروشییگا

هید،  بد «تغیییر شیکل  »بود، باید  ماوز گن را مل  کرد  جنهوررئیس، که ای زنجیر

ایین  تدریج رخ داد. بهمیزی که  ،شود خ وص  باید اش این بود کهکه مین  واقی 

دولت  که برای میردو اهنییت زییادی    ی عرضه یدر شبکه ایهای زنجیر فروشگا 

خوانید  می   «جنگ اقت یادی »در ب تر گن مه دولت گن را  ویژ بهپیدا کرد  بود، و 

 .  اهنیت داشتب یار 

داشیتن   -سیازی خ وصی  گاو در روند اولین -ِ کارگراندر زمان اخرا  ویژ به

ی دارسیرمایه به نحوی که مردو بتواننید از سیت  بیازار     ،دولت  انبو توزی   یشبکه

 دولت خ وص  کردن گن را برگزید.   مقابل،. در مه  بودفرار کنند 

عنل  کرد. یادمان باشید کیه    اختیار خودبه را  «جن  کردن»دولت این روند 

 رخ داد.   هاقبل از تحری  هان اتفاقایی ههن

ریاسیت   یی اولییه هیا اضیافه کنیی  کیه میادورو در سیال      هان گفتهای هباید ب

کیه اقت یاد از   . در زیال  داد قرارش، پرداخت بده  خارج  را در اولویت اجنهوری

 هنگفتی  ، پرداخیت پیول   دیدم گسیب نفت  ی نفت و کاهش تولیدهاقینت کاهش

( گغیاز شید. ایین امیر، البتیه،      هاپرداخت اصل و فرن بده ) النلل بینمال   نظاوبه 

 گذاشت. کشور اقت ادی عظین  روی ظرفیت تأثیر
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ی اییین بحییران بییه صییورت واقییی  در فرسییودگ   هییاین ریشییهتییرامییا، ژرف

اوز گن را دگرگیون  اقت اد رانت  نهفتیه اسیت، کیه می     الگویی واب ته و دارسرمایه

 نکرد.  

را بییر  گن زد، دولییت بییورژوازی بییارِ  کییه بحییران ضییربه وقتیی  تردییید،بییدون

   کرد.تحنیل و بازنش تگان بگیران زقوقیین  افرادپذیرترین گسیب

 

چند سمال   ،9102بحران به صورت واریی حدود سال  گوییدمی ،یینی

 آغاز شد؟  ،ی تحری  مالیهارب  از ضربه

 گغاز شد، و بید در سیال  3199سال  یمیانه ی مال  درهاتحری درست است. 

بیه ییک    تقریبیا   ،هیا تحیری   عنلی  شیدن  وضییت قبل از تحری  نفت  گمد.  3191

 شود.  م  بالغساله پنجبحران  یدور 

بحیران اسیت    ی اجبیاری تنهیا ناشی  از   هیا که اقداواینادعای دلیل به هنین 

میاجرا نی یت. البتیه، بیا محاصیر ، وضیییت       ی هنیه اسیت ییا زیداقل    غیرصادقانه 

ی اقت یادی کیه دولیت    هیا اقت ادی بدتر شد. اما این ه  زقیقت دارد که سیاسیت 

نیازهیای میردو    تأمیناجرا کرد ظرفیت گن را برای مقابله با بحران و  3192قبل از 

 کاهش داد.  

ی هیا میدیریت کیرد کیه هیدف گن زفی  بخیش      ای بحران را به شییو  دولت 

، اقت یاد  ی خیارج  گیذار سرمایهجلب برای  دولتی بود. به عالو ، هدف اردسرمایه

جلییب یییاب  بییه گن هییدف ) . بییرای دسییتداد قییرار تییأثیرمردمیی  را هیی  تحییت  

کاهش ارزش نیروی کار بیود. بیه عبیارت دیگیر،      هایک  از سیاست ،ها(گذارسرمایه

 هشد، و بی برمید  شد  ک باجتناع  و دیگر زقوق مینأتنابود شدند و  هادستنزد

 سیازوکار ایین نظر انقالب  م از .نداز کار انداخت را اجتناع  تأمین یتیب شبکهترنای

 .  پذیرفتن  نی ت
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 کارگران زن و مرد در ونزوئال چیونه است؟امروز وضییت 

بگیران در زال پیودر  قدرت خرید کارگران شاغل، افراد بازنش ته، و م تنری

 به هنیرا   در بخش دولت ، مون بیشتر کارکنان بخش خ وص  ویژ بهشدن است. 

 کنند.  م  به دالر دریافتمبلغ  ه  زداقل مزد 

جنهیور  رئییس ابرتورو گغاز شید. بیید دسیتور     یزقوق با پدید ارزش  شکاه

 3913یابالغییه . صادر شد هامواد گنتغییر برخ  یا  ی جنی هاقراردادزذف برای 

. رسینیت بخشیید  این سیاست کرد به امضا  3193پینته در اکتبر  که وزیر )ادوارد(

نییروی کیار و تبیدیل ونیزوئال بیه بیازار        یاین سند که هدف گن ارزان کردن هزینه

اقت ادی، رشید   ی برنامه برای بهبودبهانهبهی خارج  بود گذارسرمایهجذاب  برای 

 کرد.زذف را  های جنی و رفا  قرارداد

شیدت  بیه  دولت  بیه دلییل زییر   به کارگران بخش ویژ بهکردن بهای کار ارزان

وجیود داشیت. البتیه، از    ای غاز شد، مهیاجرت گ یترد   گضربه زد  زمان  که بحران 

 هیا بیرای بخیش خ وصی  مناسیب نبیود، از ایین رو گن       دست دادن کارگران ماهر

 هیا پاداش شد گغاز کردند.م  تکه به دالر پرداخهای  پاداشدستنزد تکنیل  را با 

 یینی  درازمیدت   یتأثیره   هاکنک کرد، اما گن هادارسرمایهبه نگهداری کارگران 

)محاسبه شد  در رابطه بیا   از بین رفتن مزایای اجتناع  مانند بازنشتگ  یا بیکاری

 دستنزد( را تجربه کردند.  

گوردهیای  دسیت در واق ، نابودی سری  روابط رسن  کار اتفیاق افتیاد  اسیت     

تیدریج  بیه  3192در سیال   - بودتاریخ  ک ب شد  که با مبارزات - کارگر یطبقه

 ناپدید شد.

ما نگران م ائل سالمت و امنیت در کار ه  ه تی . پوشش پزشک  در زیال  

مخیاطر  اسیت. ایین    ب یار پر هاکارگا از زوال است در زال  که ماندن در ب یاری 

کند. بیه طیور مخت یر، میا بیا      م  وضییت ب یار دشواری را بر کارگران تحنیلامر 

زدایی  از کیار، از دسیت دادن پوشیش     سیازی و مقیررات  منیطف کار، کاهش ارزش

 ی .ارودرروشد  ک ب اجتناع  و دیگر زقوق تأمینپزشک ، و نابودی 
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ی بیرا  بار نه با دستور، بلکه بیا ت ینی  دولیت   اولین  سازی شرایط کارمنیطف

ی ب ییاری در زیال   هیا هیا اتفیاق افتیاد. شیرکت    دارسیرمایه ه در امیور  لی عدو مداخ

گیرو    بیه عنیوان ملیال،    جایگزین کردن کارگران دائن  با کارگران موقت ه یتند. 

ترین کن رن تولید مواد غذای  ونزوئال( زدود سه هزارنفیر از کیارگران   )بزرگ پوالر

 هیا دستور باز پیس گییری اخیرا     هاب یاری از شرکتبه اگرمه خود را اخرا  کرد. 

را با کارگران بدون زقوق  کارگران اخراج موافقت نکرد و با گن  ، اما پوالرداد  شد

 قرارداد جایگزین کرد.   بدون

ای مکاند، اما تف ییر فریبنید    3913یابالغیهییت جاری را وض یالبته ماشه

گوید زمان  که شیرکت   م  923 یه  وجود داشت. ماد  کار قانون 923 یاز ماد 

زفاظت  تشکیل دهید تیا    یتواند کنیتهم  شود،م  رودری اقت ادی روهابا مشکل

. موافقیت کننید   کنید می   پذیرامکان با شرایط  که باز بودن درهای فیالیت شرکت

 مانند کوکیاکوال، اینالکیا، و مونیدلز    ی قدرتنند ب یاریهااین تف یراز سوی شرکت

 .مواد غذای  کرافت سابق( مورد استفاد  قرار گرفته است)

اکلییر  923 یو تف یییر مییاد  3913یابالغیییهبییا اسییتفاد  از  هییااییین شییرکت

گن، به سینت اسیتخداو کیارگران میوقت  کیه      کردند. پس از  بیکارکارکنان خود را 

راکاهش دادنید در   هاتیب هزینهترندارند زرکت کردند و بدین ایمکت بههیچ زق 

 کنند.  م  ک بهنگفت  ی هازال  که سود

کنید   می   عالو ، وزارت کار در جهت گسان کردن ایین نیون اقیدامات عنیل    به

و غییر  متقبانیه   یهیا اقیداو  تأیید مقامات فاسد وزارت کار برای توسطافت پول دری

 شان عادی است.  کارگران قبالقانون  کارفرماها در 

( 9112-9131) کارلو  انیدر  پیرز  برال یولی نهاگویند که دولتم  برخ 

باشد، امیا   درستتواند م . نرفتندزد پیشتااین ه  (9112-9111) کالدرا رافائل و

 هیا شیرایط را بیر دولیت تحنییل     دارسیرمایه ، م ئله در این جا فقط دولیت نی یت  

رویکیرد   هیا دارسیرمایه شود. برای خرو  از این بحران، م  کنند، و دولت ت لی م 

 کنند.  م  مطرحو مزایای اجتناع  را  هاخود یین  نابود کردن زقوق، دستنزد

 

https://venezuelanalysis.com/tag/carlos-andres-perez
https://venezuelanalysis.com/tag/carlos-andres-perez
https://venezuelanalysis.com/tag/rafael-caldera
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 دهد؟  می کارگر برای اظهار م الفت خود کاری انجام یطبقه

کننید. سیال   م  ها( مبارز دارسرمایهدولت و ) نشاندنعقبکارگران برای  بله،

بیا   هاجنی  گن قرارداد، که PDVSA کارگران شرکت نفت دولت  ونزوئالگذشته 

، بیرای درخواسیت شیرایط بهتیر کیاری در      و به هوا رفیت  دود شد 3913 یابالغیه

دالر  مهیار ی این بخش دولت  زدود سه یا هابودند. در زال  که دستنزد هاخیابان

کردنید.  می   به دالر دریافت های پاداشدر ما  بود، کارگران نفت دربخش خ وص  

 هیا کارگران شرکت نفت دولت  ونزوئال نیز درخواست کردند که پوشش درمیان  گن 

 جنی  جدید فروکش کرد. قرارداد یوعد با  هادوبار  برقرار شود. اما، این اعتراض

)در ایالیت   ( در صینای  بنییادی دولتی  در گوایانیا    هیا اکنون کانون )اعتیراض 

قرار دارد. در ایین   Ferrominera و فرومینرا SIDOR در سیدور ویژ بهبولیوار(، 

کیارگران  کیه بیه     یینی   تیداد زیادی از کارگران غیر فیال وجود دارنید  هاکارخانه

رونید. بیید   نن  اند باید در خانه بنانند سر کارگفته هابه گن هاخاطر گن که کارفرما

امیا   کنندم  را دریافت هاپاداششود  کارکنان فیال م  گرفتهای عادالنهت نی  غیر

 اشود، که سبب نوع  انفجیار اجتنیاع  در گوایانی   م  کارگران غیر فیال قط پاداش

 شد  است.  

جیا  . در ایین شد  دامور استفاب یاری از برای توجیه کرونا گیر هنهبیناری  از

صینای    در از زیداقل نییروی کیار    اسیتفاد  کن . نن  تبییض زقوق صحبت ازتنها 

 بیشیتر و افیزایش خطرهیای شیغل  و زیوادر منجیر       به استلنار ایانابنیادی در گو

 شود.  م 

ی هاکردن وازدخ وص که تناو این امور دست در دست هدف گشکار دولت 

رود. ازتنال ب یار بیشیتری  م  پیش ،است اقت ادی دولت  از جنله صنای  بنیادی

 کارکنیان  ی بیا هاشرکت در خ وص  یسرمایه پرمخاطر  در شرایط وجود دارد که

 کند.یگذار سرمایهجدید  کارگران استخداو یگزینه ر و باتک 

قانون ضید  ش، بلکه با ت ویب لی کارگریهاتنها با سیاستدر نهایت، دولت نه

شیفاف،  ین  کیه درهیا را بیرای مییامالت غیر    ( و دیگیر قیوان  3131)اکتبیر  محاصر  

https://venezuelanalysis.com/tag/sidor
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کند در زال ایجیاد محییط مطلیوب     م  ها از مالیات و غیر  بازگذارسرمایهمیافیت 

 سازی است.خ وص  برای

 یش وادارهما بینی سیاسمت ی کارگران دولت را بمه بماز  هاآیا اعتراض

 کند؟می

در  یینی   انید شد ده  ب یار مه  ه تند، اما به نوع  غیر سازمان هااعتراض

جنیی  بیرای انجیاو مبیارز  وجیود       یزال زاضر هیچ رهبری متحد و هیچ برنامیه 

اتهیاو  اخیرا  و  ازتنیال  دهند، کیارگران بیا   م  رخ هاندارد. به عالو ، وقت  اعتراض

 سازد.م  شوند که سازمانده  را دشوارترم  مجرمیت رودررو

ک و /ییا میرفی    رسد سرکوم  طبقه کارگر یرویکرد نظاو وقت  که به مبارز 

کنید  م  عنوان جانبداری از اپوزی یون است. دولت هنچنین تالشبه هااعتراض گن

 .  مبارز  تفرقه ایجادکند درب تان با مدیریت بد ی  از هاتا با ایجاد فضا

سناک، کنار ه  جن  کردن مبارزات مختلف و تر با در نظر گرفتن این محیط

 انقالب  متحد اما متنون ضروری است.   یساختن یک جبهه

ی دییر اکنمون کمارزاری را بمرای    هاحزب کمونی ت ونزوئال وسازمان

 ب ابتکمار چمه  ایم  یهانمد. دربمار  راه انداختمه میاش به متناسب بادستمزد 

کمه   خواسمتار آن اسمت   صمراا  کمارزار  ایمب توانید به ما بیوییمد؟ آیما   می

 ب هدف وجود دارد؟ایهیابی بدستباالتر بروند یا راهبردی برای  هادستمزد

متناسیب  کارزار برای دسیتنزد  »گری، ما در زال زاضر در ب تر گن مه شنا 

کنی . اما، پیشنهاد ما یک کارزار کامل اسیت. درخواسیت   م  خواندید کار «میاش با

  مییشیت برای پایدار ماندن دسیتنزد  ای افزایش دستنزد کاف  نی ت، طرح برنامه

ضروری است. در زقیقت، هدف نهای  ما فقط افیزایش دسیتنزد نی یت. میا بیرای      

 گوری .م  ی اقت ادی و کارگری دولت فشارهاتغییر در کل سیاست

 ویید گمی   ه یتند، دولیت   با مییاش  متناسبنزد که مردو خواهان دستوقت 

 ، میا دلییل هنیین  بیه  «پیذیر نی یت  امکیان به خاطر محاصیر    هانزدباالبردن دست»

دولت را بیه   تواندم  که محاصر  بیش از گن که به یک بهانه تبدیل شود، گویی م 
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 بیار کند که کیارگران زیداقل شیرایط را بیرای نجیات از اثیرات زییان        تجهیزنحوی 

 داشته باشند. محاصر 

ی اقت یاد اسیت، کیه    دارسیرمایه ی هیا تیهد دولت به بخیش  درمشکل  اسا 

پردازند! ونزوئال یک  از کشورهای بیا  نن  و مالیات برندم سودهای عظین  به دالر 

کنیون  ناشی  از   نظاو مقرراتی  ین بار مالیات  روی ثروتنندان در قار  است. ترپایین

کالدرا است. با در نظر داشتن این واقیییت، ییک گیاو     9111 یلیبرال دههودولت ن

ی هیا میاش باید مالیات روی ثروتنندان و شرکت متناسب باتنزد مه  به سوی دس

 باشد. مل  و خارج 

مالیات مضیاعف را از   زذف یهاالنلل ، ما باید بندبینی هادر رابطه با شرکت

دهنید تیا در   می   ی خیارج  اجیاز   هیا به شرکت ها)این بند قانون خود زذف کنی 

 مالییات  هادارسرمایهونزوئال مالیات نپردازند(. ونزوئال کشوری تحت محاصر  است و 

 پردازند.  نن 

ی دولتی  ناکارگمید ه یتند بیه     هادر عوض، دولت، با این استدالل که شرکت

 ی انیدک  متوقیف  هیا کنید. در واقی ، کارخانیه   می   سیازی زرکیت  خ وصی  سنت 

خیورد کنتیرل کیارگری    « شک یت »کنند که گن میه  شوند، اما مردو باید درک م 

نظیام  و غییر نظیام      تحت مدیریت ویژ بهی اقت ادی دولت  هاوازد ینبود. هنه

اخت یا  داد، و   هیا ن شیرکت ایی  ه، دولت منیاب  عظینی  را بی   هادولت بودند. سال

ای شید  در زمان ت دی خود ثروتنند شدند. این واقییت شناخته مدیرانب یاری از 

ی اقت یادی دولتی  میورد    هاکنی  که تناو مدیران وازدم  پیشنهاد روایناست. از

نتیجیه ف یاد    های مدیران  را که ثروت گنهاتحقیق قرار گیرند، ودولت باید دارای 

    است ضبط کند.

ی دولتی  بیه بخیش    هیا کنی  به جای گن که شرکتم  در نهایت، ما پیشنهاد

مدیریت دموکراتیک جدیدی به کار گرفتیه شیود،   د، باید مدل نشو واگذارخ وص  

ی هیا ، انجنین هیا بومییان، کنیون  ) محلی   یمدل  کیه کیارگران، دولیت، و جامییه    

ی اقت یادی را ادار   هیا بیه صیورت جنیی  وازید     توانندم  و غیر (تولیدکنندگان 

   کنند.
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میه شک یت خیورد میدیریت     کید کنیی  کیه گن  أدر اینجا باز ه  مه  است ت

ی هیا ی اقت ادی دولت  بود، نه ظرفیت جامیه برای میدیریت دارایی   هادولت  وازد

 گن به روش  دموکراتیک.  

کنیی   گیرفتن مالییات از بیورژوازی و     می   در نتیجه، ما موارد زیر را پیشنهاد

 دولیت، و  یبیه خزانیه   هیا ، شناسای  مناب  اختال  شد  و برگردانیدن گن هاشرکت

، اگییر بییا هییااقت ییادی دولتیی . اییین گییاوی هییاویج مییدیریت دموکراتیییک وازییدتییر

بهبیود   ضیامن کییب شیوند،   تررییزی برنامیه  ی اقت یادی دیگیری ماننید   هیا سیاست

تولیدی دولت ه تند. اکنون زمان  است که اتحاد و استقالل طبقه کارگر سازوبرگ

 موفق نخواهد بود.   یطلبد. جنبش  تاب  دولت قادر به مبارز م  را

جنیی    یقدو بیدی را برای جهت دادن بیه مبیارز    اکنون زمان گن است که

جنیی ، بیرای    زنی  مانیه مییاش، بیرای زیق     متناسیب بیا  بیرای دسیتنزد   را خود 

ی میا بایید ورای گن   هیا برداری . امیا هیدف   ی جنی ، و برای زق اعت اکهاقرارداد

ی اقت ادی دولتی  در عیین   هابا هدف بهبود وازد فرایند این ما باید در یین  باشد

     فضاهای  از دموکراس  را در داخل محل کار ت خیر کنی . ،با سرمایهمقابله 
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