
 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!
پویٔه پیدایش 

سندیکاهای کارگری 
 در ایران

 
نسل کنونی کارگران و 
زحمتکشان ایران باید بداند چرا 
قدرت طبقٔه کارگر در متشکل بودن آن است و دفاع از حقوق صنفی و سندیکایی چه پیوندی با منافع طبقاتی 

گیری  ای سیاسی است. از ابتدای شکل ای، گامی جدی در فرارویی آن به مبارزه آنان دارد و این که چنین مبارزه
پیش برداشتند. در تاریخ جنبش کارگری و  های خود گام به مان، کارگران برای ایجاد تشکل طبقه کارگر در میهن

عبارتی دو ویژگی وجود دارد. نخست آنکه این جنبش در دوران تکوین خود  سندیکایی ایران دو برجستگی یا به
های سوسیالیسم علمی برای اولین بار در جامعه ایران تبلیغ و ترویج  گیرد که اندیشه در مقطعی از تاریخ قرار می

پذیرد. دوم آنکه جنبش سندیکایی کارگران ایران  گردد. جنبش سندیکایی از ترویج این اندیشه سخت تأثیر می می
دیگر سخن،  پیماید. به برخالف مسیر کالسیک آن در اروپای غربی و آمریکا پدید آمده است و مسیر تکامل می

های ایران بوده و با تاریخ "حزب کمونیست ایران" و  رشد جنبش سندیکایی در ایران زیر تأثیر مستقیم کمونیست
 است. دهندٔه آن یعنی "حزب تودٔه ایران" پیوند داشته  ادامه 

طی سالیان اخیییر کیارکینیان رسیمیی 
شیان  صنعت نفت بیرای تیأمییین مینیافیع

انید.  هایی گوناگون میبیارزه کیرده شکل به
هیا  کارکنان رسمی صنعت نفت گردهمایی

ای پرشمار و همراه اتحاد عمل در اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه، جزیره خارک،  های اعتراضی و تجمع
قانون وظایف و اخیتیییارات وزارت  ۰۱بیجار برگزار کردند و اجرای ماده  محمودآباد، و منطقه عملیاتی تنگ

های نیجیومیی از  نفت، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت سریع پاداش سنوات بازنشستگی، حذف مالیات
ها، حذف سقف حقوقی، ابطال اساسنامه صندوق نفت، و بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و  حقوق

مان کوتاه نخواهییم آمید"   درمان را خواستار شدند. کارکنان رسمی صنعت نفت اعالم کردند "هرگز از حقوق
گری تغییر خیواهید  آذرماه به خواست و عملکرد شما نحوه مطالبه ۶۲وبه همکاران خود تأکید کردند: "بعد از 

داری رژیم فاسید  های نولیبرالی سرمایه ها و مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت بنیان نسخه کرد."  خواسته
قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت  ۰۱است. در اعتراض به اجرا نشدن ماده   والیی را هدف گرفته

های اخیییر بیارهیا  شان، کارکنان رسمی صنعت نفت در سال  های و پاسخ نگرفتن دربارٔه مطالبات و خواسته
حقوق کارکنان عملیاتی وزارت نفت را از چیارچیوب میدییرییت  ۰۱اند. ماده  هایی اعتراضی برگزار کرده تجمع

گذرد  بر اساس گفتٔه کارکنان صینیعیت  سال از تصویب آن می ۰۱کند و حدود  خدمات کشوری مستثنی می
گیری بر دستمزد این کارکنان داشته باشید." چینید روزی در  تواند تأثیر چشم [می۰۱نفت "اجرای آن ]ماده 

هیای روزانیه  ماه امسال کارکنان رسمی در سی و هفت سکوی گازی در منطقه پارس جنوبیی "گیزارش آبان
های بیاالتیر ارسیال  های دستور کار تعمیرات" را به مقام میزان استخراج و تولید این سکوها و همچنین فرم

ها و کیارخیانیه هیای و  تواند برای مصارف شهری در استان ها وزارت نفت می نکردند. با دریافت این گزارش
دلیل  ریزی کند. مطابق معمول واکنش کارگزاران رژیم احضار کارکنان و تهدید معترضان بود. به صنایع برنامه

های کارکنان، با فراخوانی ازسوی فعاالن صینیفیی، شیمیار  توجهی و پاسخ ندادن وزارت نفت به خواسته بی
میاه بیه  آبیان ۰۲زیادی از کارکنان  صنایع گاز، پاالیش و پخش و پتروشیمی برای پیگیری میطیالیبیات در 

آذرماه نیز اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی صنایع نفیت و گیاز در  ۶۲اعتصاب غذا  اقدام کردند. سپس در 
آن با حساسییتیی شیدیید بیرخیورد   برخی مناطق را شاهد بودیم. این مبارزات همچنان ادامه دارد و رژیم  به

 کند. می
هیا، سیکیوهیای نیفیتیی،  های این صنعت مانند: آزمیایشیگیاه کارکنان صنایع نفت و گاز در تمامی بخش

شان را اعالم کیردنید  های اساسی ها، خواسته های نفت و گاز، و جز این میدان

های عام  چرا پیوند دادن خواسته
 -های معیشتی دمکراتیک با مطالبه

 صنفی یک ضرورت است؟
 

های گذشته جنبش سراسری  طی ماه
مردمی میهن ما باوجود سرکوب کردن 

های رنگارنگ بر ضد آن  مداوم آن و توطئه
تنها از  از سوی حکومت جمهوری اسالمی نه

حرکت بازنایستاده و تداوم یافته است، بلکه 
هایی هرچه  با رشد و گسترش خود بر عرصه

تر از حیات سیاسی، اجتماعی،  بیش
فرهنگی، و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته 

 است.  
اعتصاب کارگران و کارکنان رسمی 

ای از ادامٔه مبارزه با  صنعت نفت جلوه
دیکتاتوری حاکم بود. این اعتصاب نقش 

صحنٔه سیاسی کشور   طبقٔه کارگر در تحول
اش در آن و  یافته در صورت حضور سازمان

کرد. همچنین  تأثیرش بر آن را بار دیگر اثبات
طی روزهای اخیر اعتصاب زحمتکشان 
شاغل بخش بهداشت و درمان در برخی از 

های  بیمارستان
کشور نمونٔه 

 ۲۰۴۲دی  ۲۱، ۷۶شمارۀ 

سوی پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری والیی،  پیش به 
 تحریم، و مداخلۀ امپریالیسم و برای  برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک!

تأملی بر اهمیت 
گسترش مبارزه 

 کارگران و زحمتکشان

 ۱ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

مبارزٔه کارکنان رسمی 
صنعت نفت برای حقوقی که 

از دستیابی به آن 
 اند! بازمانده

 ۰ادامه  در صفحه 



۲۰۴۲دی  ۲۱دوشنبه    ۱   ۷۶شمارۀ  

دیگری از اعتراض های صنفی کارگران و زحمتکشان کشور بر ضد 
 ساست های مخرب و نولیبرالی رژیم والیت فقیه است.

تداوم خیزش مردمی، توجه و تمرکز بر مسیر مبارزاتی جنبش 
سازد. در  تر از پیش می های سندیکایی را پراهمیت کارگری و حرکت

های کارگری و  های اخیر موضوع چگونگی ارتقای اعتراض هفته
ترین مباحث  کننده از مهم هایی فلج اعتصاب فرارویی آن به برپایی 

های اعتراضی و  است. حرکت  های اعتراضی بوده پیرامون حرکت
رفاهی در  –های صنفی  های کارگری برمحور خواسته اعتصاب

ها این بحث را در  چهارگوشه کشور جریان دارد. وجه صنفی اعتصاب
است   ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی برانگیخته میان برخی جریان

گام با جنبش اعتراضی حرکتی مؤثر  که گویا جنبش کارگری هنوز هم
شود، جنبش  نکرده است. این نگرانی که از سر دلسوزی ابراز می

ها و کمبودهایش عالوه بر آنکه  کارگری و سندیکایی با همٔه کاستی
ای دشوار مشغول  مبارزه اش به برای تأمین منافع صنفی و رفاهی

 است، 
ها و مقدوراتش در راه تقویت جنبش همگانی ضد  در حد امکان

است. در خصوص وجه غالب  دیکتاتوری از هر فرصتی استفاده کرده 
های کارگری در اوضاع کنونی باید توجه داشت که  صنفی اعتراض

این معنا نیست که جنبش  های صنفی به پیکار برای تأمین مطالبه
مانده یا بازمانده  کارگری از همگامی با جنبش اعتراضی مردمی عقب 

های کارگری برمحور   ها، و اعتصاب ها، اعتراض است. اگر چه اقدام 
منافع صنفی و رفاهی را ولی در مجموع بخشی از مبارزۀ مردم ما بر 

 ضد حکومت ضد ملی و دیکتاتوری حاکم است. .
مبارزه صنفی و رفاهی طبقه کارگر و زحمتکشان در اوضاع کنونی با 
توجه به توان جنبش کارگری، توازن قوا، و آرایش صحنه سیاسی، 

کم  سرشت و مضمونی سیاسی نیز دارد. این خصیصه را نباید دست
گرفت یا نادیده انگاشت. طبقه کارگر هشیار و مجرب ایران از مبارزه در 

منظور ارتقای سطح مبارزاتش بهره  اش به های صنفی راه خواست
های امنیتی با  های زرد حکومتی و ارگان گیرد. اتفاقًا رهبری تشکل می

درک این مضمون سیاسی نهفته در مبارزات رفاهی کارگران اعمال 
فعاالن سندیکایی و جنبش کارگری را در دستورکار خود  فشار به 

ای مختصر از مجموع اعتراض و  داشته و دارند. حتا در ارزیابی
های کارگری چند ماه اخیر، حساسیت طبقٔه کارگر و  اعتصاب

توان دید  های سیاسی را می زحمتکشان فکری و یدی نسبت به تحول
 و تشخیص داد.

های کارگری چند ماه اخیر بهبود  نکته پراهمیت دیگر در اعتراض
لحاظ کیفی رشد  ها به هاست. اعتصاب و اعتراض کیفیت این اعتراض

اند.  تر شده تر و منسجم اند و در قیاس با گذشته تهاجمی داشته
های  های دمکراتیک عام کارگران با مطالبه ضروری است که خواست

شان برای اجرای عدالت اجتماعی پیوند  و خواست  رفاهی و معیشتی
بخورند و نقش طبقٔه کارگر و سیاست کارگری در مبارزه با دیکتاتوری 

های صنفی زحمتکشان جنبٔه عام  حاکم تقویت شود. برخی مطالبه
گیرد و بیان  های اجتماعی را نیز دربر می دارند و منافع دیگر الیه

 دارد.  می
طلبد  سیر رخدادها و رشد و گسترش جنبش سراسری مردمی می

معیشتی یا خواست عدالت اجتماعی و توزیع  –های رفاهی  که مطالبه
دستان جامعه درپیوند  سود زحمتکشان و تهی عادالنه درآمد ملی به

های  ویژه تأمین حقوق و آزادی های دمکراتیک به تنگاتنگ با مطالبه
 دمکراتیک فردی و اجتماعی قرار گرفته و مطرح شود.

 ادامۀ  تأملی بر اهمیت گسترش مبارزه ...

های گذشته باز هم طرح مسئله صندوق اعتصاب و  از دیگر مباحث مهم هفته
دار و  های دامنه چگونگی معیشت کارگران و زحمتکشان در صورت اعتصاب

صورت مصنوعی،  ایم صندوق اعتصاب نه به گسترده است. ما بارها تأکید کرده
گرایانه، و ذهنی یا تحمیلی از خارج از کشور، بلکه از دل مبارزات جاری  اراده

های واقعی کارگری با ابتکارات  های جنبش مردمی، سندیکاها، و سازمان گردان
خالقانه در درون کشور شکل خواهد گرفت. وظیفٔه همٔه نیروهای راستین مترقی و 

 پرست تسهیل این مسیر در داخل و خارج است. میهن
های معیشتی  های عام دمکراتیک با خواسته کوتاه سخن: اتصال و تلفیق مطالبه

های  جویانه به تقویت جنبش مردمی و اثرگذاری زحمتکشان در تحول و عدالت
شود. اهمیت این  ویژه در پیکار با دیکتاتوری حاکم منجر می صحنه سیاسی به

اتصال و تلفیق در نتایج حاصل از آن در این سه محور عمده است که عبارتند از: 
تقویت جایگاه  –تسریع پویه بازسازی بنیه جنبش کارگری و سندیکایی  ب  –الف 

جنبش کارگری در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و تحکیم موقعیت جنبش مردمی 
 –زیان ارتجاع و امپریالیسم  ج  سمت امکان تغییر توازن قوا به در راستای حرکت به

دمکراتیک و گذار از دیکتاتوری به  –اثرگذاری کیفی جنبش کارگری در مرحله ملی 
 عنوان هدفی راهبردی.  امکان برپایی جمهوری ملی و دمکراتیک به

 
های سراسری کنونی با حضور  خیزش مردمی و اعتراض

کوبیده و  تواند دیکتاتوری حاکم را درهم یافتٔه طبقه کارگر می سازمان
 های امپریالیسم در میهن ما باشد. سد راه مداخله

 



۲۰۴۲دی  ۲۱دوشنبه    ۳   ۷۶شمارۀ  

بنابه آمارهای 
رسمی، بیش از 

درصییییید  ۰۱
کییییییارگییییییران 
کشیییییورمیییییان 
مستأجرند، ایین 
آمییارهییا نشییان 

دهیینیید کییه  مییی
میلیون  ۲حدود 

خانوار کارگری با 
ییعیید  ضییریییب ب 

نیفیره  ۳خانواِر 
مییییحییییروم از 
داشییتیین خییانییه 
ملکی هستند و 
بییا تییوجییه بییه 

عمیق درآمد ساالنۀ کارگران با قیمت مسکن، خرید خانه برای آنیان بیه راییا   فاصلۀ
شان حیتیا تیوان پیرداخیت اجیاره  است و با دستمزدهای حداقلی ماهانه تبدیل شده 

شهری مانند تهران را ندارند. گیزارش بیانیک میرکیزی  های کالن ای در حاشیه خانه
ای در شهر تهران و در کل مناطق شهیری  دهد شاخص کرایه مسکن اجاره نشان می

درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته  ۵۰و  ۳.۹۳ماه امسال  در آبان
 است. 

جیمیهیور  های ابراهیم رئیسی رئیییس ساخت یک میلیون مسکن در سال، از وعده
نام "پروژٔه نیهیضیت میلیی  طمطراقی به فقیه است. اما با اعالم طرح پر برگماردٔه ولی 

اش را نیدارد. درآمید  کردن وعده مسکن" خیلی زود آشکار شد این دولت توان عملی
هیا  اندک کارگران و زحمتکشان و ممکن نبودن تأمین پول پیش برای خرید این خیانیه

است که دولت ابراهیم رئیسی بنابر ماهییت  ای  های اساسی از سوی آنان جزو مشکل
شده از  ها و آمارهای ارائه  کند. در وضعیتی که گزارش ها توجه نمی اش به آن ارتجاعی

دستمزدهای ناچیز و بحران جدی معیشت کارگران و زحمتکشیان حیکیاییت دارنید، 
بگییر  خرید خانه برای کارگران بدون حمایت دولت غیرممکن است. یک کارگر حداقل

انداز کند و  با حقوق ماهانه شش میلیون تومان با فرض اینکه تمام دستمزدش را پس
تیوانید صیاحیب  سال می ۵۱تورم هم افزایش پیدا نکند در بهترین حالت بعد از حدود 

های سران نظام دربارٔه  توان حکیومیت  گوئی متری شود. برخالف گزافه ۲۱  یک خانهٔ 
وییژه  های اقتصادی، زندگی پررنج و مشقیت میردم بیه ها و معضل به مقابله با تحریم

کارگران و زحمتکشان گویای واقعیت جاری در کشور است. شکاف هزیینیه و درآمید 
 شود.  تر می دم عمیق به  خانوارهای کارگری دم

هیا و  کارگران و زحمتکشان برای آنکه صیاحیب مسیکین شیونید، در اعیتیراض 
های رنگارنگ این رژیم ضد کارگری، تضیمییین  شان از دولت های گوناگون اعتصاب

امنیت شغلی، افزایش دستمزدها میطیابیق نیرق واقیعیی تیورم، پیاییان دادن بیه 
کردن دست دالالن و پیمانکاران کار، اسیتیخیدام رسیمیی، و  سازی، کوتاه خصوصی

اند و جز کتک و بازداشت پاسیخیی  ایجاد سندیکاهای مستقل را همواره خواستار شده
شیده کیارگیران و زحیمیتیکیشیان و  اند. ضامن دستیابی به حقیوق پیاییمیال نگرفته

ییافیتیه  ای منسجم و سیازمیان هایی چون کار، مسکن، آزادی، اتحاد و مبارزه خواسته
 است.

گاهی از این تاریخ برای کارگران و زحمتکشان و ارتقای جنبش  آ
های  دارد. زحمتکشان باید بدانند که حکومت  کارگری اهمیتی ویژه

هایی با این گونه  ها و بهانه استبدادی و غارتگر چرا و با چه انگیزه
ها  ها در تضاد هستند و با آن سر ستیز دارند و این حکومت جنبش

 اند. های مستقل کارگری به مقابله پرداخته چگونه با تشکل
های  های اول رشد و گام جنبش سندیکایی ایران مرحله

اش را در دوران انقالب مشروطیت برداشت. این آغاز زیر تأثیر  جدی
عدٔه زیادی از کارگرانی انجام شد که در اواخر قرن نوزدهم میالدی 

خورشیدی در معادن نفت باکو کار  ۰۶۲۱های دهٔه  یا حدود سال
کردند. این کارگران که برای اشتغال مهاجرت کرده بودند در  می

حال با افکار سوسیال دمکراسی انقالبی که آن زمان در آن  عین
منطقه در اعتال بود آشنا گردیدند. آنان پس از بازگشت به وطن 
کارگرانی بودند که از جو سوسیال دمکراسی انقالبی محل کارشان 

ها را در تدارک  بودند و آن هایی فراوان کسب کرده  تجربه
کار بردند. دوران تدارک  های کارگری در میهن خود به اتحادیه

حال دوران تکوین جنبش کارگری و  انقالب مشروطیت و درعین
 های کارگری در ایران بود.   تدارک اولین اتحادیه

اولین اتحادیه کارگری در چاپخانه کوچکی در تهران در سال 
هایی همانند آن در  زمان نیز اتحادیه تأسیس شد. هم ۰۶۳۵

شهرهای مشهد، تبریز، بندرانزلی، و نقاط دیگر شکل گرفتند. 
ساعت کار، زمین برای دهقان، و برپایی جمهوری، در  ۳شعارهای 

انقالب مشروطه ایران به وسیله حزب اجتماعیون و عامیون و 
کارگران  ۰۶۳۵فعاالن کارگری آن مطرح شد. در دی ماه سال 

زنند. اعتصاب  اعتصاب می صنایع شیالت دریای مازندران دست به
کارگری در آن زمان امری کاماًل بدیع در روابط کارگر و کارفرما بود. 

دوباره رق  ۰۶۳۰ماه سال بعد یعنی سال  این اعتصاب در آبان
درصدی  ۳۱دهد. خواست اصلی کارگران اعتصابی افزایش  می

کارگران  ۰۶۳۵دستمزد بود. همچنین باید یادآوری کنیم که درسال 
این  های رشت نیز برای افزایش مزد اعتصاب کردند. به نانوایی

طور که  گیرد. همان تدریج شکل می ترتیب، نهضت اعتصابی به
شد اتحادیٔه کارگران چاپخانه  یکی از اولین سندیکاهای  گفته 

 ۰۶۳۲زند. درسال  ای شورانگیز دست می مبارزه کارگری ایران به
ها با رهبری اتحادیٔه کارگران  اعتصاب بسیار مهم کارگران چاپخانه

های این اعتصاب عبارت بودند از:  شود. خواست چاپخانه انجام می
ساعت و مخالفت با توقیف  ۰۱ساعت به  ۰۵کاهش ساعت کار از 

المتین" و "صوراسرافیل". این اعتصاب که  های مترقی "حبل روزنامه
های تهران آن روز در آن شرکت داشتند  اهمیتی واال  همٔه چاپخانه

داشت. این اعتصاب هم منافع صنفی ]کاهش ساعت کار[ و هم 
های سیاسی ]رفع توقیف از دو نشریٔه مؤثر در مبارزه  خواست

 کرد. خواهان[ را توأمان مطرح می مشروطه
بیان  عبارتی "انقالب ناتمام" به با شکست انقالب مشروطه یا به

دقیق رفیق قهرمان رحمان هاتفی )حیدر مهرگان(، جنبش 
های کارگران ایران نیز در معرض هجوم رژیم  سندیکایی و اتحادیه

های وابسته به امپریالیسم قرار  ویژه ارتجاع و محفل استبدادی به
ها، جلوگیری از نفوذ افکار و برنامٔه  گرفت. هدف ازاین یورش

گاهی کارگران و زحمتکشان  اجتماعیون و عامیون و ممانعت از آ
واحوال آنچه در  شان و اوضاع نسبت به منافع صنفی و طبقاتی

 گذشت بود. شان می میهن
 

 ادامه دارد. –پایان بخش اول 

آیا وعدٔه ساخت سالی یک میلیون مسکن  ادامۀ پویٔه پیدایش سندیکاهای کارگری ...
 پذیر است؟! برای کارگران تحقق
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نگری، قانون مطلق این شیؤه تولید ]تولید  ارزش یا افزون تولید اضافه
 کارل مارکس.-. ۰داری[ است سرمایه

طور  کند که به شده از سوی بنیاد "سول" فاش می یک پژوهش انجام
ساعت کار از  ۳ساعته، تنها با  ۳متوسط طبقۀ کارگر شیلی در یک روِز کاری 

ساعت دیگر برای ایجاد  ۰کند و  ساعت کار دستمزد خود را ایجاد می ۳
شود. اگر  طور کامل از سوی کارفرمایان تصاحب می سودی است که به

شده برای دستمزد به یک  گردش سرمایه در نظر گرفته شود، کار انجام
رسد. این پژوهش با عنوان "زمان  ساعت و برای سود به هفت ساعت می

وری و انباشت سرمایه" که از سوی بنیاد سول  دزدیده شده: فقر زمان، بهره
دهد که طبقۀ کارگر شیلی را  سری از ساختارها را نشان می انجام شد یک
پردازد که  این موضوع می طورعمده این پژوهش به کنند. به مشخص می

چگونه الگوی شیلیایی برای کارگران وقتی برای انجام انواع دیگر 
فقط  گذارد و وضعیتی نه های بیگانه با کار ازجمله استراحت باقی نمی فعالیت

لحاظ فقر اقتصادی، بلکه از نظر "فقر زمانی" را بر بخش زیادی از مردم  به
هایی دیگر را فراهم  حال، کار امکان دانستن نکته کند. بااین تحمیل می

ای از عدم تقارن عظیم  شیوه کند و چگونگی ارتباط سرمایه و کار را به می
دهد و تضاد بین طبقات  قدرت و احتمااًل مذاکره بر روی میز نشان می

دهد که در  های جالب نشان می کند. یکی از این نکته اجتماعی را تشدید می
ساعت کار برای تولید ارزش معادل دستمزد  ۳ساعته، تنها  ۳یک روز کاری 

ساعت برای سود سرمایه تعیین شده است. اگر گردش سرمایه در نظر  ۰و 
گرفته شود، این ارقام برای کارفرما هفت ساعت و برای کارگر فقط یک 

عبارت دیگر، بخش زیادی از سودهای کالن کارفرمایان  ساعت است. به
 شود. ناشی از آن چیزی است که به کارگران پرداخت نمی

دهد که "این رابطۀ نابرابر در شیلی مشهود است،  این پژوهش نشان می
هایی متعدد مانند ادغام  جایی که اقتصاد ملی رشد کرده است که با دلیل

فناوری در فرایندهای کاری، افزایش ابزار تولید و مهار ساختاری دستمزدها 
وری کشور بوده است   شود. طبقۀ کارگر معمار افزایش بهره توضیح داده می

کنند که تنها بخشی از آن  کارگران در ازای کار خود دستمزدی دریافت می
هایی بازگردانده  شود، زیرا بقیه به همان شرکت چیزی است که تولید می

 کنند." شود که سود تولید می می
(، نیمی از ۶۱۶۰/۰۵۱۱)INEطبق آخرین نظرسنجی درآمد تکمیلی 

کنند که  تر دریافت می هزار دالر یا کم ۵۰۳ای معادل  کارگران درآمد نقدی
کنند مطابقت ندارد و بدون آن طبقۀ  وجه با ثروتی که آنان تولید می هیچ به

دهد که  تواند وجود داشته باشد. بنیاد سول توضیح می دار نمی سرمایه
ویژه در جایی  داری و به "دستمزدهای پایین در چارچوب شیوۀ تولید سرمایه

که سندیکاهای قوی وجود ندارند که با قدرت کارفرمایان مقابله کنند قابل 
ای است که در  کند که "این دقیقًا آن روند اساسی انتظار است." و اضافه می

ساعته برای تأمین  ۸ساعت از یک روِز کاری  ۳تنها 
 دستمزد کافی است

های  شیلی در دهه
اخیر وجود داشته 
است، کشوری که 

درصد از  ۰۱تنها  
بگیران در  حقوق

ای  نامه مورد توافق
طور جمعی مذاکره  به

کنند. این حداقل  می
درصد، از طریق 
سیستم روابط کار 

شده در  تحمیل
دوران دیکتاتوری و 
حداقل اصالحات در 

سال گذشته  ۵۱
آید که  دست می به

ترین  یکی از ضعیف
های مذاکره را  شکل

ای  در سطح مقایسه
تداوم بخشیده 

است: مذاکرۀ جمعی کاماًل غیرمتمرکز بر اساس هزاران توافق بین سندیکاهای 
های مختلف دولتی در گذشته مدام از  کنند. ائتالف کوچک که با هم رقابت می

ای اساسی  ابزاری های فعالیت اقتصادی مذاکرۀ جمعی بر اساس بخش یا شاخه
 اند."  که طبقۀ کارگر جهانی برای توزیع درآمد دارد طفره رفته

توان نتیجه گرفت که با سطح فعلی دستمزدها و استثمار نیروی  بنابراین، می
کار، کاهش روز کاری که در حال حاضر بدون تغییر دستمزدهای پایین مطرح 

منظور جبران تفاوت در  معنای افزایش "شغل دوم" غیررسمی به است، احتمااًل به
تر فراهم کرد، حتی  ای مطمئن درآمد است تا بتوان شرایط اولیۀ زندگی را به شیوه

قیمت زمان استراحت یا گذراندن وقت با عزیزان یا با تمام آنچه با  اگر این امر به
 سالمت طبقۀ کارگر ارتباط دارد انجام گیرد.

آذرماه  ۰۵ –نامۀ ِال سیگلو، وابسته به حزب کمونیست شیلی  ]منبع: هفته
۰۵۱۰.] 

http://elsiglo.cl/2022/12/05/en-una-jornada-laboral-de-
8-horas-3-son-para-generar-salario/ 

که عبارتند از: اجرای درست قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت موسوم به ماده 
، اصالح حقوق پایه بر اساس تورم افسارگسیخته، بررسی وضیعیییت صینیدوق ۰۱

کارگیری مدیران  های پیدا و پنهان، پیشگیری از به بازنشستگی و کوتاه کردن دست
وارداتی و سفارشی و رانتی، افزایش چشمگیر سطح کیفی و ارائه خدمات منیاسیب 
در بخش بهداشت و درمان نفت، اصالح مالیات نجومی و بازگیردانیدن آنیچیه تیا 

ناحق و بر اساس سلیقٔه شخصی از کارکنان کسر شده اسیت، میخیالیفیت  کنون به
 شدید با قرار گرفتن وزارت نفت در زیر چتر خدمات کشوری. 

همچنین کارکنان رسمی صنعت نفت اعالم کردند که در صورت انجام نگرفتین 
ای متحد و پیگیر و بیا  مبارزه ادامه خواهند داد. با مبارزه شان به های کامل خواسته

تیوان  های کیارگیری و اعیتیصیاب عیمیومیی میی دهی اعتصاب تدارک و سازمان

 ادامۀ مبارزٔه کارکنان رسمی صنعت نفت  ...


