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  مقدمه مترجم 

پروانه ای باالهايش را  بهم  در چين "وقتی  چين عطسه ميکند، جهان سرما ميخورد" يا "وقتی اين دو اصطالح  امروزه 
و سير تحوالت    در تحليل و گزارش های مختلف در مورد بحران اقتصادی جهان  ،  در کارائيب طوفان ميشود"  ،ميزند

عروج    اين دو اصطالح را به کار ميبرند.داری  . ميديای بورژوازی از زاويه سود وزيان سرمايه  شنيده ميشودآتی زياد  
   بنا شده است.از طبقه کارگر آن کشور  نفر صدها ميليونامپرياليسم چين روی دوش و استثمار و نظامی اقتصادی 

در عين کره پهناور زمين وجود دارد که روزانه با يک يا چند کاالی توليد چين سرو کار نداشته باشد.    اينکمتر کسی در
شايد بدليل   !دنحال شايد تعداد کمی برايشان مهم باشد اين کاالها توسط چه کسانی و در چه شرايطی توليد و بدست ما ميرس

در مورد طبقه کارگر    و اخبار کمی    اطالعات  ،دوری جغرافيايی يا مشکل زبان چينی و نظام سياسی بورژوازی چين
تبليغات سنگين ميديای بستر اصلی    ،. در کنار اين عدم دسترسیباشدچين و صاحبان اصلی کاالهای توليدی در دسترس  

  مت کمونيستی چين" به خورد مخاطب ميدهند. سرمايه داری دولتی چين را به عنوان "حکو

ه  دور شروع شد  شرقاز دو سال گذشته با شيوع ويروس کرونا،  موج جديدی از ضديت با مردم آسيای جنوب شرقی و  
ست. ضديت با چين در ميان فارسی زبانان به دنبال بحث  و در مواردی منجر به قتل تعدادی از آنها در آمريکا شده ا  است

دامن فعالينی که خود را در   با چين    . اين موج ضديتبودبه اوج خود رسيده    با جمهوری اسالمی    هسال   25داد  قرار  
فاشيسم  و غيره،  "مردم وحشی" ، " جنين خوار"    اينکهگرفته است. بحثهای نازلی مبنی برنيز  اردوی چپ قرار داده اند را  

 حالل تمدن بشری" " اضم  را همترازيب اقتصادی و نظامی آمريکا  عروج چين به عنوان رقيا  د.  ننهان را نمايندگی ميکن
  ! ميدانند

من را وا داشت تحقيقی در مورد   آنچه برای من مهم بوده است طبقه کارگر اين قدرت نوظهور امپرياليستی بوده است که   
  " هايشاالبهم زدن ب"ن داد که طبقه کارگر چين در حال  نشا   2016تا    2014اعتصابات سال  طبقه کارگر چين داشته باشم.  

کند!    است پا  به  داری  سرمايه  نظام  عليه  طوفانی  است  ممکن  تحقيقی  و  کار  اين  مانند    برای  بورژوايی  نشريات  به 
فارين فارين پليسی و  ام  اکونوميست،  مطلبی تحقيقی    ،افريز و ديگر روزنامه های چپ و راست مرکز مراجعه کرده 

  ! مناسبی پيدا نکردم

و مقاله ای تحقيقی در مورد   کردم    انترناسيونال چهارم" برخورد-در ميانه جستجو به سايت "ليگ بين المللی کارگران
پيدا کردم که مفصل و با ذکر منابع، تصوير روشنی از طبقه کارگر عظيم  طبقه کارگر چين به قلم " الخاندرو ايتوربه"  

نويسنده، روزنامه نگار و استاد دانشگاه در اسپانيا ميباشد. مطالب زيادی   "الخاندرو ايتوربه"چين به خواننده ارائه ميدهد.  
  . که عموما ترجمه از زبان اسپانيايی به انگليسی است ت مذکور دارددر ساي

صد در صد به متن وفادار باشم و در موارد کمی کلماتی را برای فهم آسان اضافه کرده ام که داخل  من سعی کردم که  
اين    کنار آن ميباشد. بعضی پرانتزها مربوط به نويسنده اصلی است. برای تعقيب منابعبه معنی از مترجم  پرانتز و ميم  

   به لينک انگليسی مطلب که در زير آمده است مراجعه کنيد.  تحقيق 

  جمال کمانگر  

 2021اکتبر  22
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در چين   2016تا  2014هدف اصلی اين مقاله تجزيه و تحليل اتفاقاتی است که با موج بزرگ اعتصاباتی که بين سالهای  
وضعيت کنونی مبارزه طبقاتی در آن کشور، و روند دنبال شده توسط فعاالن و اتحاديه   به رشته تحرير درآمد.رخ داد  

ه است. با اين حال، من در روند تحقيق در اين مورد،  داده هايی در های کارگری مستقل که آنرا پيش برده اند دنبال شد
 م.ه امورد حقوق و وضعيت اشتغال و برخی از ويژگی های  طبقه کارگر (چين) را وارد کرد

شده  انجام    انبر اساس خواندن گزارش های تخصصی و اخبار روزنامه نگار  اين کارتحقيقیالزم به توضيح است که  
گونه امکانی برای مقايسه اين داده ها (و نتيجه گيری نويسندگان) با اطالعات يا تماس مستقيم. به همين    بدون هيچ  است.  

دليل، الزم است فرضيه های ذکر شده در اين مطالب را بسيار دقيق در نظر بگيريم و آنها را گامی در فرآيند تدوين و 
 .نظارت بدانيم که بايد ادامه يابد

  زيل بر-الخاندرو ايتوربه

  2020فوريه 

  

 پرولتاريای چين 

  1.4طبقه کارگر چين است. جمعيت چين تنها کمتر از  در درون  پرولتاريای صنعتی غول پيکر  بعد عظيم    ر،اولين عنص
دارای   اساساً  اين کشور  نفر است.  بود  بافتميليارد  استکشاورزی  تنها  1980: حتی در سال  ه  از مردم   20،  درصد 

در   2010ند. اما روند سريع صنعتی شدن و شهرنشينی دهه های گذشته باعث شد نيمی از مردم در سال ه اشهرنشين بود
وتامين   اداره آمار وزارت منابع انسانی  2013است. در اين چارچوب، در سال    شدهامروز بيشتر  1شهرها زندگی کنند.

ميليون نفر برآورد   38درصد و کمی بيش از    4.1نرخ بيکاری    2يليون نفر تخمين زده بود.م  937اجتماعی نيروی کار را  
 نفر است. ميليون  900شده است. نيروی خالص شاغل موجود نزديک 

درصد از جمعيت فعال در فعاليتهای اوليه (کشاورزی،    28که کمی بيش از    ت  ساشاره شده ا  2015سال  گزارش  در  
  گزارشها ساير    3ميليون نفر.  250. يعنی فقط بيش از  کنند) کار می  هستنددامداری و شيالت، که اکثر آنها خود اشتغالی  

کار می کنند، می   سر زمينکه  یشامل کارکنان و کشاورزان تعداد اين  4د.نميليون کشاورز" اشاره می کن 300" تعداد به
 ، اشاره شد آن بهگزارش  ابتدا درکه  تحقيقیمی گيريم. همان  ، در نظر ما اولين رقم را که از آمارهای رسمی استشود. 
 . ميليون نفر 174. يعنی کمتر از هستند) الکم  اویبورژ "(شامل بورژوا و خرده الک شهری" مدرصد  19.3

 

درصد از کل نيروی کار در "صنعت،    29.3کارمند وجود دارد. در مجموع  نفر  ميليون    500بنابراين، در چين حدود  
ميليون نفر صحبت می    260ساختمان و انرژی" کار می کنند. اين بدان معناست که ما از پرولتاريای صنعتی با بيش از  

صنعتی، ساختمانی و توليد انرژی).    خصوصی و شرکت های دولتی، استانی و شهری با فعاليتهای  ايعکنيم (شامل صن
کشورهای "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی "    کارگران صنعتی    مجموع    2008در سال  که  اگر در نظر بگيريم  

(OECD) 131    20برزيل (با داده های جديدتر) حدود      .)کشور است. م  38ميليون نفر بودند (اعضای اين سازمان  
  .دارد کارگر صنعتی  ميليون نفر

به شاخه های مختلف بخش خدمات  برآورد ميشود که  ميليون نفر 240تا  230بين طبقه کارگر چين  بقيه حقوق بگيران  
بزرگترين پرولتاريای صنعتی روی  دولتی و خصوصی ) تعلق دارند. ما در مورد بزرگترين طبقه کارگر و  (کارمندان  

  .کره زمين صحبت می کنيم
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 (طبقه کارگر چين.م)   موقعيت جغرافيايی

، سطح حقوق  تحصيالتاز نظر ويژگی های سن،   تعدادبديهی است که يک طبقه کارگر و يک پرولتاريای صنعتی با اين  
دارای نابرابری عميق   ،  سازماندهی و مبارزه و غيرهميزان  در    اشند.ن بوهمگ  ،نمی توانندروند مصرف    و  درآمدو  

 هستند. 

زندگی می کنند. با اين حال،   ی کار وبزرگترين بخش پرولتاريای صنعتی و کارگران خدماتی در شهرهای بزرگ ساحل
و  در برخی موارد در شرکت های استانی  .وجود دارند نيز  مرکزیتعداد قابل توجهی از کارگران در شهرهای کوچکتر  

 مرکز و در موارد ديگر در شرکت های صنعتی خصوصی که در جستجوی دستمزد کمتر شروع به حرکت به    هاشهرداري
کشور کرده اند، مشغول به کار هستند. همانطور که خواهيم ديد، حداقل دستمزد اجباری با توجه به مناطق متفاوت است  

  دارای يک پرولتاريا هستند که "مطيع تر" از آنچه در شهرهای بزرگ است.  مرکزیو مناطق  

در جهان است  ال ای دی  که بزرگترين کارخانه توليد المپ      Yanti Hangzhi International  مانند    یشرکتهای بزرگ
بخشی از توليد   5ر،  بدنبال خودکشی چند کارگ  ،بزرگترين توليد کننده قطعات الکترونی استکه      Foxconnو همچنين  

تشويق   2000اين روند جابجايی توسط خود دولت از سال . ندکرداز شهرهای ساحلی به عمق مناطق چين منتقل را خود 
 .گرفته استبيشتری شتاب  2010شده است، اما از سال 

به    مناطق دور افتاده  (گذرنامه داخلی مورد نياز برای حرکت از    Houkou    "هوکو"در اينجا الزم است به اختصار به  
، تغييرات شروع  ر) اشاره شود. از اين نظاست  تعيين کننده دسترسی به مسکن، بهداشت و آموزشکه  شهرهای ساحلی  

هاجرت گزينه م  غير ازاز اين، کارگران به  پيش  "  در اينباره ميگويد:  چينی مقيم بريتانيا  آکادميسينشوجی يائومی شود:  
اما هم از نظر مسکن و هم از نظر بهداشت و تحصيل   ميدادندهای زيادی نداشتند. آنها اين کار را از روی ناچاری انجام 

گرفتند […] مهاجرت هنوز بسيار زياد است، اما اکنون بسياری از مردم ترجيح  ميفرزندان خود بسيار مورد تبعيض قرار  
مزايای اجتماعی  از  د، در جايی که کارخانه ها هزينه کمتری پرداخت می کنند اما  می دهند در محل اصلی خود بمانن

خصوصی، حتی در شهرهای    هایشرکت  و  هابه دليل ترکيب بين شرکت های استانی و شهرداري  6".دارندبرخورد  بيشتری  
 .کوچکتر داخلی هزاران کارگر صنعتی وجود دارد

 متفاوت  عناصر

نه تنها بر اساس استانها بلکه در شهرها که  مورد توجه قرار گيرد    حداقل دستمزد اجباری است  که    وجه اختالفاولين  بايد  
دالر)    166.40(  برابر با    در استان آنهويی(واحد پول چين.م)    يوان  1150و مناطق يک استان نيز متفاوت است. محدوده  

   7.دالر) 350.20دالر و  306.80در شانگهای (به ترتيب  2420در پکن و  2120تا 

مورد نياز برای آن است.    (گذرنامه داخلی)"هوکوی"و    یبه شهرهای بزرگ ساحل  کشور  مرکزدوم مهاجرت از    عنصر
ميليون نفر را درگير کرده است، همانطور که ديديم، نه تنها در زمينه مسکن،   250حدود    دهپديتخمين زده می شود که اين  

بهداشت و آموزش بلکه در کيفيت اشتغال نيز از تبعيض برخوردار هستند، زيرا بسياری از شهرداری ها در استخدام  
 در نظر بگيرند. جوان  وبرای ساکنان  محلی شرکتهای بزرگ را تشويق ميکنند که "مشاغل خوب" را  ،خود

 :صنعت خودرو متمرکز شده است، گزارش شده است پايانهدر تحقيقی که بر روی پنج کارخانه 

مزايای   وآنها [کارگران مهاجر] احساس تبعيض می کنند زيرا کار مشابهی را با ساير کارگران انجام می دهند اما حقوق  
کمتری دريافت می کنند و از فرصتهای آموزشی و تربيتی يکسان با شانس کمتری برای پيشرفت شغلی و دستيابی به 

  8ثبات شغلی محروم هستند.

ری از تمايز اشاره می کند: افزايش استفاده از کارگران آژانس های کاريابی، توسط چندين  همين مطالعه به عنصر ديگ 
ميليون    60  تخمين زده اند کهديگر نويسندگان  شرکت بزرگ (که بيشتر آنها مهاجران هوکو هستند). بر اساس مطالعات  

خودروسازی که کار در آن متمرکز . به طور خاص، در کارخانه های  هستندشرايط قراردادی    ينگونهکارگر چينی در ا
  80به طور متوسط    مورد دومبود.    یاز کارگران  آژانس  درصد50"معمولی" و  درصد از کارگران    50محاسبه    ،  است

و امضای قرارداد   ه، قراردادهای کاری کوتاه مدت تری داشتنندرا دريافت می ک حقوق کارگران غيره آژانسیاز درصد 
. عالوه براين، آنها نمی توانند متعلق به همان سازمان صنفی رسمی "منظم" باشند، استبرای آنها تقريباً غيرممکن  دائم  

. اين مطالعه نتيجه می گيرد که  ميگيرند"، با سطح عضويت بسيار پايين تر تعلق آژانسیبلکه به اتحاديه ای از "کارگران  
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که آنها را استخدام کرده    هستند اريابی در واقع زيرمجموعه شرکت هايی  از نظر ميزان ارتباط و همکاری، آژانس های ک
  9.بودند

درصد نيروی کار چين را تشکيل می دهند. عالوه بر حضور   50بگيريد: زنان  بايد در نظرجنسيت را نيز   ،ديگر مسئله
ی ايعی است که نياز به کارهابيشتر در صن  هادر شاخه هايی مانند آموزش، بهداشت و ساير خدمات، حضور آن  زنانسنتی  

بيشترين زنان را استخدام    Foxconn است که شرکت  همراه و کامپيوتر  هایدقيق در اندازه های کوچک مانند مونتاژ تلفن 
  کرده است.

بدترين   1بهترين نمره است،    0محاسبه شده است (  0.673با    2018در سال    از نظر جهانی، "شکاف جنسيتی" نامطلوب 
نيروی کار متخصص، دسترسی به    ،نابرابری جنسيتی در مشارکت در اقتصاد جهان  گيری   اين شاخص اندازهاست).  

  10.را دارد 103کشور مورد مطالعه رتبه  143آموزش و غيره را اندازه گيری می کند. چين در بين 

به طور متوسط  (چينی) نشان داد که زنان  2012اگر به طور خاص به "شکاف دستمزد" اشاره کنيم، مطالعه ای در سال 
درصد از دستمزد مردان در مناطق روستايی را دريافت می کنند. در    56درصد از دستمزد مردان در شهرها و    67.3

نرخ با نرخ کمتری نسبت به مردان افزايش می يابد و اين حالی که حقوق زنان به طور مطلق افزايش يافته است، اين  
نويسنده، با تمرکز بر داستانهای دنيای کار و واقعيت زنانه،   Ljia Zang  11سال پيش است.  20اکنون بيشتر از    اختالف

شد،  معرفی کرد و باعث رشد اقتصادی عظيمی در اين کشور    1978که چين در سال  ،  اصالحات سرمايه داری: "  گفت
 12ه است."زنان شد (دستمزد .م)  منجر به گسترش نابرابری

  )مرکزی(به ويژه در شهرهای    دانش آموزان مدارس فنی    عنصر ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد افزايش اشتغال
پيروی  از اين سيستم    Foxconnدرصد از کارگران    3به عنوان مثال   هستند.    مشمول رژيم های ويژه کار و حقوق کمتر 

که استخدام مرکزی،  در شهرهای   Yantai Hangzhiکارخانه های جديد  همچنين نوزده هزار نفر از کارگران  ميکنند.  
، طبق اعالم وزارت آموزش چين، تعداد کل دانشجويانی که به عنوان  2017در سال    از اين سيستم پيروی ميکنند.  شده اند

 .هستندکارآموز کار می کنند حدود هشت ميليون نفر 

 سطوح حقوق و دستمزد 

"  پايه    حقوق  "حداقل دستمزد اجباری (که توسط دولت مرکزی، استانها و شهرداريها تعيين می شود) مرجع روشن يک  
دالر) در برخی از شهرداری های  166.40يوان ( 1150برای  کارگران چينی است. همانطور که ديديم، اين حقوق بين 

ست. در بسياری از شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی ) در شانگهای متغير ادالر 350.20( 2420استان آنهويی و 
بزرگ، مزايای ديگری (از نظر پولی يا خدماتی) به همراه دارد، اما برای بسياری از کارگران در شرکتهای دولتی در  

 است. يا کوچک، " حقوق "، بدون مزايای اضافی يا ساير مزايافقيرترين استانها يا در بسياری از کارخانه های متوسط 

"برنامه های پنج ساله" مختلف اجرا شده    در  در مقادير اسمی، حداقل دستمزد به طور مداوم در حال افزايش است، زيرا
) را تعيين کرده اند. تقريباً در همه 2015-2011يا بيشتر، در برنامه  (  درصد  10تا    6افزايش ساالنه بين    ،توسط دولت

 3.5بود.    2011و    2008درصد در سال    6صد هر سال و در باالترين سطح  در  2يا    1باالی تورم بوده است.(    موارد
   .)2019درصد در سال  3و  2018درصد در سال  2.5و  2017درصد در سال 

درصد از درآمد خانواده های کم درآمد شهری صرف آن شده    46بيشتر بوده است که  با اين حال تورم در مواد غذايی  
  12و    2008درصد در    14و    2007درصد در    13و    2004درصد در سال    10  ،ترين حداست. تورم مواد غذايی در باال

 بوده است.   2011درصد در 

سال گذشته حداقل دستمزد اسمی دو برابر شده اما افزايش واقعی قدرت خريد کارگران بطور قابل مالحظه   15بنابراين، در  
را دريافت می کنند. در هر صورت، حداقل   حداقل دستمزد  به ويژه برای کارگرانی که فقط درآمد  .ای کمتر بوده است
افزايش بوده و بر حسب دالر محاسبه می شود. برخی دستمزد و متوسط   دائماً در حال  دستمزد کارگران چينی تقريباً 

م که در حقيقت، اين به ميانگين (مجموع  دالر صحبت می کنند. من فکر می کن  880دستمزد ملی  اطالعات از متوسط  
بلکه به ميانگين (يک نمونه در هر گروه تقسيم بر تعداد نمونه) مربوط می    ،دستمزد تقسيم بر کل کارگران) نمی پردازد

 .شود
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حقوق کارگران شهری شرکت های ، متوسط  2017بياييد به تجزيه و تحليل دقيق تری نگاه کنيم. در مطالعه ای در سال  
دالر  921.18(  دالر در سال11054.20:  تکنولوژيک  دالر در ماه) بود. صنايع  972.50دالر در سال (   11670  ،دولتی
دالر در    8208.60)؛ خدمات مالی:  دالر درماه  760.10(  دالر درسال   9121.20) ؛ صنايع با ارزش افزوده کمتر:  درماه
  ).  دالر درماه 598.65( سالدالر در 7183.80)؛ ساير خدمات: دالر درماه 684.05(سال 

افزايش يافته بود،    2016درصد نسبت به سال    10جالب است بدانيد در حالی که حقوق اسمی کارگران شرکتهای دولتی  
در، می توانند به  ابرخی از بخشها، مانند اپراتورهای جرثقيل بن  13درصد رشد کرده بود.  6.8تنها    یحقوق کارگران خدمات

 .) برسنده کاریدالر (با ساعتها اضاف 1258حقوق ماهانه 

اين افزايش ارزش دالری دستمزد کارگران چينی باعث شده است که اين کشور رقابت پذيری خود را در مقايسه با ديگر  
کشورهای آسيايی از دست بدهد و برخی از صنايع با تکنولوژی پايين (مانند نساجی، پوشاک يا کفش) سرمايه گذاری خود  

. در تجزيه و تحليل مقايسه ای، امروزه کار صنعتی چين گران ندمنتقل کرده ا  تر  ديگربا دستمزد پايين  کشورهایرا به  
) است. اين بدان معناست  دالر   234) و حتی مالزی (دالر  112)، ويتنام (دالر   98  دالر)، پاکستان (  38تر از بنگالدش (

  14. شورهايی مانند برزيل، مکزيک يا آرژانتين فراتر رفته استدستمزد صنعتی کارگران چينی از دستمزد ککه متوسط 

 پايانه های خودرو 

اجازه دهيد اکنون به مطالعه پنج پايانه خودرو که قبالً ذکر کرديم، برگرديم که در کارخانه های زير انجام شده است:  
در   واگن  ولکس  شانگهای،  در  گوانگژو، جنرال موتورز  در  در تويوتا  موتورز  جنرال  تيانجين،  در  تويوتا  شانگهای، 

بين شرکت های خارجی و توليد کنندگان چينی است.    50/50قوانين چين در مورد سرمايه گذاری مشترک    15يانتای.
کارخانه های مدرن هستند و بين  اينهاهستند.    چينی ها مسئول اداره و کارکنان  و، شرکای خارجی مسئول فناوری و توليد

و   دائم   گرانمصاحبه (خارج از کارخانه ها) انجام شد، نيمی با کار  500کارگر دارند. درمجموع حدود  5000تا  3000
با کار  حداقل  آژانس ها. دستمزد خالص اين کارگران شامل دو بخش است: حقوق پايه (که به طور متوسط    گراننيمی 

دستمزد  ی شود) و يک سری مزايای اضافی ثابت. در مجموع  قانونی را دو برابر کرده اما پرداخت اضافه کار را شامل م
جنرال در  دالر)    921يوان (  6144دالر) در کارخانه های تويوتا تا    547يوان (   3648 عادی    دريافتی ماهانه کارگران

در  )  دالر  728يوان (  4854در تويوتا تا  دالر)    428يوان (  2851. کارگران آژانسی ماهانه  بين  است  موتورز يانتای
شود که البته برای کارخانه توليدی اجباری  می جنرال موتورز يانتای متغيير بوده است. به اين دستمزد بايد پاداش اضافه 

نيست اما توسط شرکت در قرارداد تعريف شده است که مربوط به سود کارخانه است و ميتواند ساالنه پرداخت شود و يا  
. (بين شرکتها و بين کارگران عادی  استحقوق پايه در سال    4تا    3آنها بين  در اقساط تقسيم و پرداخت شود. بطور متوسط  

   کارگران آژانسی متفاوت است). و

 روز کاری و شرايط کار 

 وزارت منابع انسانی و تأمين اجتماعی 2008قانون قرارداد کار را تصويب کرد و در سال  ،کنگره خلق 2007در سال 
 را بر عهده دارد. کارنيروی  مسئول مديريت  و روابط که تحت نظر شورای دولتی ايجاد شد 

 :کرده استبرای کارگران تمام وقت ايجاد  زمانبندی رااين قانون سه نوع 

ساعت تعيين   40و يک هفته پايه    ،  يک روز پايه هشت ساعت  .سيستم استاندارد ساعت کاری  بيشترين استفاده را دارد
ساعت اضافی در روز و يک روز کاری اضافی می تواند در نظر گرفته شود و حداقل   2می کند. بر اين اساس، حداکثر 

در روز اضافی    درصد200در روزهای هفته،    درصد150يک روز استراحت هفتگی بايد تضمين شود. اضافه کار بايد  
در روزهای تعطيل پرداخت شود. اين امر در عمل تعيين می کند که حتی در کارخانه هايی با امتيازات    درصد300و  

ساعته برای دستيابی به حقوق    60ته و يک هفته  ساع  10بيشتر (مانند خودروسازان فوق الذکر)، در حقيقت يک روز  
 2و بين دوره های  نيم ساعت  . اين قانون همچنين استراحت های داخلی اجباری برای غذا  شته باشدخالص بهتر وجود دا

 .را تعيين می کند ده دقيقه ساعت  3يا 

شنژن بود: يادداشت روزنامه نگاری بر تنها استثنايی که من در تحقيقات خود پيدا کردم مرکز توليد اصلی هواوی در  
اما  16.  دالر) صحبت می کند  900يوان (  6000و حقوق ماهيانه    کاری    ساعت روز  8اساس گزارش اين شرکت در مورد  

  12ن است، به دليل درخواست ژشن شهرغول پيکر آن نيز درو که کارخانه اصلی   Foxconnشرکت   ،برعکس هواوی
"، جايی که  مرکزیو به دليل قرار دادن بسياری از کارگران مهاجر در سيستم "خوابگاه    از کارگران  روز  ساعت در  

به دليل تراکم گرد   2010در سال    ، محکوم شد.ندانددر شرايط شلوغ، کثيف، غيربهداشتی و فرسوده می خوابکارگران را  
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مجموع حقوق ماهانه  چنين شرايطی    در اينزخمی بر جای گذاشت.    77کشته و    4رهايی رخ داد که  و غبار آلومينيوم انفجا
رسوايی بين المللی و تحقيقاتی    باعثکارگر خودکشی کنند. اين    20حدود    شد که  دالر نمی رسد و باعث    500به  کارگران  

شروع   Foxconn کاری کرد. در همان زمانرا مجبور به افزايش دستمزد و بهبود شرايط   Foxconn از سوی اپل شد که 
 17.کرد مرکزیبه انتقال برخی از خطوط توليد خود به شهرهای 

تامين يا توليدکنندگان محصوالت با ارزش   ای    کارخانه های زنجيره  وجود دارد در   Foxconnاين وضعيتی که در  
 .تکرار شود)  پرداخت نمی شوددر بسياری از موارد، اضافه کار حتی به اين صورت (افزوده کمتر 

آموزش  پاک کين وان، يکی از اعضای سازمان غيردولتی خدمات کار و  ،انجام شد  2018در مصاحبه ای که در پايان سال  
ميگويد:"    ،که در هنگ گنگ مستقر است (که بر نظارت بر شرايط کارخانه های بزرگ چين اختصاص داده شده است)

به ويژه در شرکت  هبود يافته است اما نه در کارخانه های متعلق به بورژوازی چينی  شرايط در شرکتهای چند مليتی ب
ساعت در   12ساعات واقعی کار به راحتی می تواند به  که  هايی که در بخش فناوری و الکترونيک فعاليت می کنند،  

ها بازتاب بيشتری داشته  روز، شش روز در هفته برسد. بسيار سخت است […] يکی از سوءاستفاده هايی که در رسانه 
  18."است اضافه کاری بدون دستمزد است

 ی در چين به عنوان معيار و سيستم کار  روز در هفته .م )    6ساعت در روز    12(  "12.6تصادفی نيست که عبارت "
 ست.ا شدهرايج 

  

"بانک ساعت" است، که در آن ساعات کار در يک دوره زمانی محاسبه    اين يک نوع    : ایساعت کار محاسبه    سيستم  
ساعت در روز    8به طور ميانگين بر اساس روز و هفته نمی تواند از  ساعت کاريا سال) محاسبه می شود و    فصل(ماه،  

من نتوانستم بفهمم کدام شرکت ها .  اضافه کاری را در عمل حذف می کند  ،اين سيستم  .ساعت در هفته تجاوز کند  40و  
  . از آن استفاده می کنند

دريايی   اسکله های حفاریدر حمل و نقل، ماهيگيری، بهره برداری از از اين سيستم  :سيستم ساعت کاری انعطاف پذير
اين   .استراحت های طوالنی تر است  سپسدت و  دوره هايی از کار شديد و طوالنی م  و غيره استفاده می شود. اين شامل

"کارفرما بايد قبل از اتخاذ سيستم انعطاف   :می گويدکار  قانون    مشابه مقررات "پتروبراس" شرکت ملی نفت برزيل است.
   .پذير ساعت کار، از مقامات ذی صالح مجوز بگيرد

. سرانجام، همانطور که ديديم، است  ساعت درهفته  24ساعت در روز و به طور متوسط    4حداکثر    : پاره وقتقرارداد کار  
اما روز کاری و حقوق و دستمزد توسط  .  دانش آموزان دانشکده فنی است که ما به آن اشاره کرديم  مربوط به    کار بخش

  تعيين کرده است. وزارت آموزش و پرورش  را بلکه مقررات  .اين قانون تعيين نشده است

  

 پرولتاريای صنايع دولتی 

ميليون کارگر در شرکت    70منتشر شد به اطالعاتی اشاره کردم که نشان می دهد حدود    2015در مقاله ای که در سال  
بخش   19.مشغول به کار هستند هاميليون نفر در شرکت های استانی و شهرداري 100و حدود  متمرکز دولتهای دولتی و 

مهمی از اين کارگران، کارگران صنعتی در زمينه هايی مانند فوالد، معدن (به ويژه زغال سنگ)، ساخت و سازهای  
شهری و راه آهن، نفت و پتروشيمی هستند. برخی از اين فعاليتهای صنعتی (مانند توليد فوالد، زغال سنگ و پتروشيمی)  

اوايل  1950در طول "جهش بزرگ" در اواخر دهه   از طريق واحدهای توليدی   آغاز به رشد کردند. ابتدا،  1960  و 
(همچنين با بهره وری پايين) و  کوچک در شهرداريها و استانها، با بهره وری و کيفيت پايين سپس به واحدهای متوسط  

 . اداما آن بخش اول به وجود و توليد خود ادامه د تبديل شده اند. کارآمدتر  به واحدهای بزرگترودر نهايت  

داده است انجام  را  دهه است که دولت چين برنامه بازسازی اين صنايع (به ويژه فوالد و زغال سنگ)  از يک    .بيش 
ها آنها را بهبود است  متوقف کرده  را  بهره وری    ی با کمترين  کارخانه  آنها تمرکز کرده و فناوری  و بر کارآمدترين 

هزار کارگر می    800ميليون و    يکيع است و شامل اخراج  بخشيده است. بخشی از اين طرح در مرحله اجرايی سر
و ترازنامه شرکت ها بود. اولين اطالعات نشان می دهد که دولت چين در    ههدف بهبود بهره وری کلی اين شعب  20شود.

    21. اين مسير در حال پيشرفت است
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 . بياييد نگاهی دقيق تر به برخی از اين بخش ها بيندازيم

ميليون تن پيشروترين توليد کننده فوالد در جهان است. از ده شرکت برتر    700توليد  امروزه چين با    :آهن و فوالد  ايعصن
آنشانگ، بنکسی،  فوالد  در چين هستند. توليد  شش شرکت  جهان    فوالدسازی   بين کارخانه های بزرگ فوالدسازی در 

گ کينگ، شانگهای و تيانجين تقسيم می شود. بسته به نيازهای ماآنشان، پانشيهوا، چون   ،وان، ووهانی  پکن، بائوتو، تاي
  50طرحی را برای حذف    در اين چارچوبدولت چين  داخلی و حتی برخی صادرات، توليد بيش از حد وجود دارد.  

تهيه کرد. اين به    یدرصد از کل توليد) برای تمرکز بر کارخانه های بزرگ ساحل  7ميليون تن فوالد "غيرمولد" (حدود  
  هستند.  دو ميليون نفرحدود کارگران فوالد کل   22ميشود.٪ 15حدود  فوالد که کارگر  300000معنای اخراج 

  

 

). 2018درصد در سال    62،  2003درصد در سال    68(   انرژی چين است  منبعزغال سنگ جزء اصلی  :  زغال سنگ
از    2004 توليد زغال سنگ در  بزرگ مرکزی هماهنگ می شوند.بنگاه  شرکتهای مختلف دولتی زغال سنگ توسط يک

ميليارد تن فراتر رفت و به طور قابل توجهی افزايش يافت. بنابراين، با افزايش بهره وری فوالدسازی و تعطيلی    2.2
خراج يک ميليون  ميليون تن زغال سنگ از طريق تعطيلی هزاران معدن و ا  250  توليد   کارخانه های فوالد، برنامه کاهش

ديگر    معادن  و در    هستنددرصد از نيروی کار مشغول به کار    يککل معادن چين فقط  در  .  انجاميدهزار کارگر    500و  
ميليون کارگر معدن را محاسبه   8از زغال سنگ به توسعه ادامه داده اند. حتی با توجه به اين کاهش، می توانيم حدود  غير
 . کنيم

شرکت دولتی    مانند  کثريت شرکت ها دولتی هستند که متمرکز بر ساخت و ساز کارهای عمومیدر اين بخش ا:  ساختمان 
بزرگترين شرکت در اين بخش) شرکتهای زير ساختها، شرکت ساخت و ساز راه آهن چين و (  مهندسی و ساختمان چين

همچينين شرکتهای بزرگ خصوصی مانند "شرکت ساخت و ساز .  هستندشرکت ملی ساختمان صنعت زغال سنگ چين  
   ن" "گروه راه آهن چي چونارتباطات " عموما در مناطق جديد مسکونی فعال هستند. شرکتهای بزرگ ديگر 

بنادر  ها  ، که از بخش راه آهن به کارهای زيربنايی بزرگ مانند  ا  و مشاوره پروژه  فرودگاه  . بخش  ندها روی آورده 
  .توسعه می دهندچين  ازپروژه هايی را در خارج  هموارهدولتی يا خصوصی  یبزرگی از اين شرکتها

 نفت   صنعت  :  از جملهمورد مالحظه قرار بگيرند    بايددربخش شرکتهای دولتی حائز اهميت است که  صنايع مهم ديگری   
  حفاری دريايی چين" و "شرکت ملی نفت و پتروشيمی های چين" هستند.شرکت ملی  "،  "شرکت ملی نفت چين"که شامل  

(که از تکنيک توليد در کشور استفاده می هستند  کوچک کود نيتروژن  کارخانه های    بسياری ازپتروشيمی ها ترکيبی از  
الياف مصنوعی، پالستيک و محصوالت دارويی را در پکن، شانگهای،   فرآورده های  بزرگتر و مدرن تر  سايتهای    .  کنند)

شرکت های سرمايه گذاری   النژو، شنگلی، يويانگ، آنکينگ و کانتون ترکيب می کنند.  روند رو به رشدی نسبت به
شرکت دولتی آلومينيوم  تحت کنترل    صنعت آلومينيوم  .  مشترک با سرمايه از تايوان، ژاپن و ديگر کشورها وجود دارد)

تا توليد نهايی محصوالت ساختمانی، برق، الکترونيک، حمل و نقل و   معادن بوکسيت از    استخراج  شاملکه   است چين 
شرکت دولتی کشتی سازی چين بر    پيشروترين کشتی ساز جهان است.  دريايی،  ايعصنچين در رشته    .ميشودبسته بندی  

  23متمرکز است. فعاليتهای دريايی

به سرعت در حال    که  باری  متمرکز شده استی و  برمسافر  ،حمل و نقل ريلیبخش عمومی  شرکت راه آهن چين بر  
شهر کشور دارای  27مترو در شهرهای بزرگ (در حال حاضر   شرکتهای وابسته به شهرداريها مسئول .هستندگسترش 

در و  ا. سرانجام کارگران بنصنايع دولتی راه آهن ممکن شده استمستحکم     با پشتيبانی . اين رشد  ميباشند)  مترو هستند
در اين  ، قرار داردوزارت حمل و نقل جمهوری خلق چين زير نظر  ، که فعاليت آنهادنطور کلی وجود دار حمل و نقل به

. جالب دارندنيز شرکت    "خود اشتغالی "نه تنها چندين شرکت دولتی بلکه شرکت های خصوصی و رانندگان کاميون  بخش  
  24.دريانوردی جهان پيشی گرفته استدر  رين کشور  است بدانيد که چين در حال حاضر از اياالت متحده به عنوان پيشروت

  از تعداد کارگران در هر بخش در حال بررسی است. جزئيات بيشتر 

سيصد و پنجاه  که تقريباً    ه است انجام شد برآورد کرد  2004تا    2003به عنوان يک داده جهانی، مطالعه ای که بين سالهای  
  1970اواخر دهه  در مقايسه با    اين شته اند.  درصد از توليد چين را بر عهده دا  28هزار شرکت دولتی وجود دارد.... که  
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درصد نيروی کار را در مناطق شهری   44. اما اين شرکتها  می انجاميددرصد توليد توسط شرکتهای دولتی    هفتاد و پنجکه  
  25در استخدام دارند.

  

  

  

  

 برخی مالحظات کلی 

گسترده تقسيم  به دو بخش  بنابراين، ما از يک طبقه کارگر عظيم و يک پرولتاريای صنعتی غول پيکر صحبت می کنيم که  
  رکتهای دولتی.م)(کارگران ش  شرکت های خصوصی است. اولی  ديگری  شده است. يکی بين کارگران شرکت های دولتی و

 . يک پرولتاريای "قديمی" را به دو معنا منعکس می کند

برخی فتوحات را حفظ می کنند: حقوق بهتر، احترام بيشتر به قوانين کار،   (کارگران شرکتهای دولتی.م)  يک سو، آنها  از
سال بيشتر از کارگران   10ثبات شغلی بيشتر و امکانات بيشتر برای بازنشستگی. از سوی ديگر، ميانگين سنی آنها تقريباً  

در بسياری از موارد برای به دست آوردن فرصت  درصد است.    10بنابراين "نرخ گردش کار"  بخش خصوصی است.  
  شانس بهتری برخوردارند.از  خصوصی عايهای بهتر در ساير شرکت های دولتی يا به عنوان ناظردر صن

ساعات   .دستمزد کمتری دارند  است.آنها ناشی از توسعه صنعتی سالهای اخير  . عروج  دومی يک پرولتاريای جديد هستند
نرخ "کمتری دارند و امکانات کمتری برای بازنشستگی وجود دارد. در اين حالت،  شغلی  ثبات    .بيشتری کار می کنند

 . است درصد 22 کار"  گردش

وق  با تکنولوژی باال. به عنوان مثال، در مورد پايانه های ف  یبه ويژه در صنايع  ،کارگران بخش خصوصی جوانتر هستند
سال در کشورهای اصلی غربی) است. کارکنان قديمی در شرکت های    40سال (  24کارگران  الذکر خودرو، سن متوسط  

نظارتی    دارای  دولتی   های  و  هستندموقعيت  همراه  تلفن  کننده  توليد  های  کارگران جوان در شرکت  اين مشخصات   .
،  دداری می کنند و حتی افرادی که بيش از اين سن را دارندسال خو  30بيش از  با سن    کارکنان    استخدامکه از    کامپيوتر

بنابراين مقاله ای در اين   . اخراج می شوندبا پوشش قانونی برای انجام اين کار  ر صورت نداشتن پست های نظارتی،  د
سال هيچ تعهدی ندارند،   30اين فرد هيچ کمکی به شرکت نمی کند […] افراد زير    اين استدالل"تحت    زمينه تحليل ميکند:  

 26.در ميان مدت و بلند مدت ارزان تر، بيشتر "قابل استفاده" و سودآورتر هستند 

 

سال تحصيل    12که همه کارگران حداقل    تاکيد شده استيکی ديگر از عناصر مهم که از گزارش مربوط به خودروسازان  
و بسياری ديگر دو سال تحصيالت فنی ديگر دارند. روی هم رفته، طبقه کارگر چين دارای  )ستان را تمام کرده انددبير(

به رشدی است: در سال   آموزشی رو  بيسوادی ملی  2016سطح  برآورد شد  5.42، ميانگين نرخ  البتهه استدرصد   .  
در   (نرخ بيسوادی .م)    اما   است.بدتر    د روستايیمانند تبت يا در اقتصادور افتاده تر  شاخص ها در مناطق    وضعيت

می يابد. عالوه بر اين، در صنايع با ارزش افزوده باالتر، تحصيالت متوسطه يک    کاهش  استان ها و شهرهای ساحلی
با انواع ديگر    90الزام برای ورود است. در حال حاضر حدود   ميليون نفر دارای مدرک دانشگاهی و بسياری ديگر 

چين دارای    عيت .م)(جمدرصد از  13بيش از  عالی ( معلمين يا آموزشياران حرفه ای)  هستند. در مجموع  تحصيالت  
 27تحصيالت عالی هستند.

 :به آن اشاره کرديم تأييد می کند 2015اين مواردی را که در مقاله 

خود را تغيير داده است. اين ديگر مربوط    جايگاه  درک اين نکته ضروری است که بخش مهمی از طبقه کارگر صنعتی  "
آنها است که قبالً در شهرهای بزرگ تربيت شده اند، با سطح به نسل تازه وارد روستا نيست، بلکه مربوط به فرزندان  

 " .تحصيالت بهتر و آرزوهای اجتماعی بيشتر

 د.جنبه ای که هم در تجزيه و تحليل موج اعتصابات و هم در چشم انداز وضعيت کنونی مهم خواهد بو
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نيستند يا به موقعيت های نظارتی   از سوی ديگر، کارگران مسن تر با سطح تحصيالت پايين تر، که در شرکت های دولتی 
  . در بخش خصوصی دسترسی ندارند، به طور فزاينده ای به مشاغلی با دستمزد کمتر و شرايط بدتر کار محکوم می شوند

در توليدکنندگان قطعات خودرو که حقوق و شرايط کار آنها کمتر    يا  مانند مشاغل صنايع پوشاک، آشپزخانه يا جواهرات
 .است صنعت خودروسازی  از پايانه ها

  . خصوصی، يک خط تقسيم بزرگ ديگر همچنان هوکو است که قبالً آن را تجزيه و تحليل کرده ايم بخش عايدر صن

  

 

 فاستاندارد زندگی و روندهای مصر

دستمزد واقعی کارگران چينی (حتی با هزينه روزهای سخت) باعث افزايش قدرت خريد آنها  مالحظه می شود که افزايش  
شده است. اين امر در افزايش سطوح مصرف در مقادير مطلق بيان شده، همانطور که در جدول مصرف خانواده نشان  

  .داده شده است

 سال 1995 2000 2005 2010 2014
 مناطق روستايی  1.34 1.917 2.784 4.941 8.744

 مناطق شهری 4.796 6.999 9.832 17.104 25.449
 مبالغ به صورت پول ملی چين بدون ذکر معادل آن به دالر در هر سال داده ميشود.توجه: 

اما اين افزايش مقادير مطلق هنگامی که مصرف  28. افزايشی را که ما به آن اشاره کرديم نشان می دهند آنها با اين حال،
 . عنوان درصدی از توليد ناخالص داخلی چين در هر سال مقايسه می شود، به منحنی پويايی معکوس تبديل می شودبه 

 سال 1995 2000 2005 2010 2014
 مصرف خانگی  45.8 47.0 40.1 36.6 37.9

  

شود. از يک سو، اين  رف طبقه کارگر منعکس نمی  امص  امکانات بيشتر در  در افزايش نسبی  بهبود حقوق  به اين معنا
، درآمد ناشی از عامل نيروی 1993نشان دهنده تمايل به افزايش نابرابری در توزيع ثروت است: "در حالی که در سال  

 ."درصد بود 43اين ميزان  2007درصد از توليد ناخالص داخلی را نشان می داد، در سال  50کار 

در مصرف وجود نداشت زيرا افزايش اسمی ناشی از تورم   یچنين افزايشاز سوی ديگر، در برخی از بخشها، در حقيقت  
. در موارد ديگری کارگران تصميم می  ميباشددر غذا، مسکن، بهداشت و همانطور که خواهيم ديد، کمک به والدين پير  

که   ازگيرند  به  بخشی  يافته  اختصاص  درآمد ماهانه  درصد  نکنند:  را خرج  آن  انداز کنند و  از   پول را پس  انداز  پس 
"عدم اعتماد به شبکه تامين اجتماعی است."    رسيد. اين نشان دهنده  2014در سال  درصد  30به    2004در سال    درصد24

 هم اخراج يا بازنشستگی.  وهم از نظر پوشش بيماری 

آن می کشاند. در حال حاضر، سيموضوع  اين   بازنشستگی چين و پوشش محدود  تحليل سيستم  ستم  ما را به تجزيه و 
پوشش می دهد. پوشش  را  اکثريت کارکنان دولت    کهدرصد از جمعيت (مشارکت کنندگان)    40بازنشستگی رسمی تنها  

از دارايی هايی که شرايط    را  خود  :بخش خصوصی بسيار ضعيف است. بنابراين، کارگران اين بخش "ترجيح می دهند
نيت باالتری برخوردار باشند." دولت چين برنامه ای برای  زندگی آنها را بهبود می بخشد محروم کنند تا از آرامش و ام

 . گسترش پوشش سيستم بازنشستگی دارد، اما اين در حال حاضر "موسيقی آينده" است

ترکيب شده  با اقليت ديگری از بخش های جمعيت که مصرف کاالهای بادوام خود را افزايش می دهند ،اين روند اکثريت
  در سال   يک گزارش  است.اليه های برتر و ممتاز طبقه کارگر    و به احتمال زياد در حال حاضر شامل برخی از  است.

با معيارهای مارکسيستیميليون نفر از مردم چين متعلق به "طبقه    300نشان داد که بيش از    2012   متوسط" هستند، 
  29هزار دالر. " 60تا  10النه اتعريف نشده است، بلکه به عنوان "خانوادهايی با درآمد س
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از جمعيت شهری را نشان ميدهد.  درصد    48درصد از جمعيت کشور بودند. و حدود    24، اين تعداد تقريباً    2012در سال  
   اگر چه همه درشهرها نيستند. 

را انتخاب می کنند. اما   ر از درآمدشان مصرف کمتر و پس انداز بيشت طيفما مشاهده کرده ايم که بخشی از اعضای اين 
محصوالت الکترونيکی، مراقبت های بهداشتی و زيبايی، سالن های بدنسازی و  خريد  بخش ديگر به موضوعاتی مانند  
 است.خود را در افزايش فروش خودرو نشان داده  اين ترند  صدق ميکند. همچنين رهامسافرت، به ويژه در مورد جوانت

  ميليون  29رشد کرد و به    2017اين رقم تا سال    30.ه است  در کشور فروخته شد   وسايل نقليهميليون  18،    2010در سال  
فروش     2018در سال  درنتيجه کاهش رشد اقتصادی  درصد خودرو بوده است.    90رسيد. از اين تعداد حدود    خودرو

 31ميليون رسيد.  26درصد کاهش داشت و به زير  11.41خودرو 

. اما تعيين ابعاد واقعی اين ارقام را داردپيشروترين بازار خودرو در جهان  ،کاهش فروشحتی با وجود اين  امروز چين 
فروخته شده است. اين نسبت باالتراز برزيل در سال    بيشتر  خودرو  22    ،برای هر هزار نفردر سال    ضروری است:

  بوده است.    خودرو 18 ،به ازای هر هزار نفرپيک باالی فروش  بود که 2012

وجود دارد که عادات مصرفی    (از طبقه کارگر .م)  اقليتی.  استتعداد خودروهای کمتری    با  در حالی که چين کشوری
ب  ،ندخود را تغيير داده ا اکثريت طبقه کارگر چين    17،    2016راه آهن، مترو، اتوبوس، موتورسيکلت (در سال    ااما 

  ،اولين عامل موج اعتصابات سالهای گذشته  بنابراين،  .دوچرخه سفر می کنندبا  فروخته شد) و حتی    -متور سيکلت -ميليون
زندگی آنها آينده ای    نمی بينند که    ها    کارخانه  گرانبسياری از کاردر چين  خالصه شد: "اينطور  توسط پاک کين وان  

فوالد و زغال کم بهروری  دومين فاکتوری که ما نيز به آن اشاره کرديم ، تعطيلی شرکتهای    32. فراتر از خط مونتاژ دارد"
 . سنگ  است

 اتحاديه های رسمی

و نقش اتحاديه های    هاری ها، ادعای آنقبل از تجزيه و تحليل موج اعتصابات و درگي  چين،    نگاهی به اتحاديه های رسمی
  .مهم است کارخانه هامستقل جديد در 

وجود سازمانهای ديگر   ،است. قانونACTFU) فدراسيون ملی اتحاديه های کارگری چين (تنها اتحاديه قانونی در چين،  
فدراسيون   31  که شامل  متعدد کارگری    های    اتحاديهميليون عضو در  134، دارای    2006در سال    ممنوع ميکند.را  

  حزب کمونيست   اتحاديه صنعتی ملی (شرکت های غول پيکر مختلف) و دو فدراسيون خاص برای کارکنان  10استانی،  
درصد از طبقه  27. اين بزرگترين فدراسيون اتحاديه های کارگری در جهان است. با اين حال تنها استو دولت مرکزی 

 .دهد. حضور آن در شرکتهای دولتی بيشتر از بخش خصوصی استکارگر چين را پوشش می 

بورژوای چينی. به عنوان    باد تا  نعمل می کن   جهانی  امپرياليسمدر مشارکت با  خصوصی، بيشتر    ايعدر شرکتهای صن
ن ميزان ، ايآژانسیدرصد از کارگران عادی به اتحاديه وابسته بودند (در مورد کارگران    64مثال، در پايانه های خودرو  

درصد کاهش يافت). در اين شرکت ها، عالوه بر مسئوليت امضای قرارداد جمعی، از يک سو به عنوان "بخش   24به  
جدايی ناپذير تيم مديريت شرکای چينی" عمل می کنند و از سوی ديگر، "عملکرد آنها بسيار زياد است. مشابه اتحاديه 

سازماندهی فعاليت های اجتماعی، ارائه خدمات رفاهی و رسيدگی    های شرکت های دولتی، که وظايف اصلی آنها شامل
 :به مشکالت شخصی است. " جنبه اول (تبانی با مديريت) نيز توسط پاک کين وان ارائه شده است

و توسط دولت کنترل می شود که بر فرايندهای انتخاباتی  نيز نظارت دارد که در  مجاز است ACFTU تنها فدراسيون  
در کارخانه هايی که به طور انحصاری  اتحاديه رسمی    .برنده می شوند(مورد حمايت دولت .م)  و مديران  آن ناظران  

. )بهتر  کار  شرايط    و  دستمزد    باقبال اشاره شد    همانطور که(  حضور دارد.    Huawaeiند  مان   ،متعلق به بورژوای چينی
بسيار کمتر  که باعث آتش سوزی و خودکشی تعدادی از کارگران شد،     Foxconn پس از رسوايی در کارخانه های    يا  

 .  است )رفتناز بين در حال است (تقريباً 

که   ،غول آسيايی   Foxxonnانتقاد خود را از    جون، مدير بخش حقوقی فدراسيون ملی اتحاديه های کارگری چين    آگو
ساعت هفتگی    40مجبور به کار بيش از  برخالف قانون کار چين  خود را  کارگران    متعلق به اين شرکت  چندين کارخانه  در

 34می کنند. 

 : شرکت تايوانی به اين انتقادات پاسخ داد
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می    مشکل  را  آقای گوآ جون هرگز به هيچ يک از کارخانه های ما نيامده است، و متقاعد کردن کسی  با اين نتيجه گيري
مانند ديگر شرکت ها [ با تمايل کارFoxconnکند […]  دائماً  درآمد (دستمزد)    گران]  افزايش  برای اضافه کار برای 

  .مواجه است

  

  

 موج اعتصابات و درگيری ها 

عالوه بر ممنوعيت سازماندهی اتحاديه های مستقل، اعتصابات و اعتراضات جمعی،  الزم به توضيح است که در چين  
در صورت اعتراض، هيچ قانونی شما را از اخراج يا حتی دستگيری به دليل تغيير "هماهنگی    .در عمل ممنوع استنيز

بسياری از شرايط را می پذيرند و جرات ندارند صدای خود را بلند   (کارگران.م)اجتماعی" محافظت نمی کند. بنابراين ،
 .کنند (پاک کين وان)

(وضعيت شغلی. به اين معنا که اعتصاب و ساير اشکال مبارزات جمعی به عنوان آخرين راه حل، با ريسک باال نه تنها  
حتی در چنين شرايطی،   . قابل اجرا است  فقط در موارد شديد  .  شخصی نيز به نظر می رسد  ( يم تصميم.م)کارگر بلکهم )  

  2016تا    2014و درگيری ها به طور مداوم افزايش يافته است، روندی که بين سال های    اعتصابات  تعداد    2007از سال  
بر اساس گزارش بولتن کارگری چين    (همزمان با اولين نشانه های آشکار ترمز يا بحران در اقتصاد چين) سرعت گرفت.

اعتصاب و اعتراض در مناطق مختلف کشور صورت گرفت که در شروع اوليه رشد چشمگيری    6700ل  در آن سه سا 
  داشت.

(https://clb.org.hk/) 

تأخير در پرداخت   يل داليل اين اعتصابات و درگيری ها چه بود؟ در بسياری از موارد در شرکت های خصوصی به دل
اضافه کار طبق قانون، بهبود شرايط کار و گنجاندن سيستم بازنشستگی و بيماری بود. درگيری های ديگر در    و  دستمزد

از شرکت هايی بود که به منطقه  يا حتی کشور ديگری    به کارگران  پرداخت غرامت  (تاخير يا عدم .م)    بخش خصوصی،
بسياری از شرکت ها از موقعيت    .را پيش بينی می کند  نقل مکان کردند. در حالی که قوانين چين در اين موارد پرداخت 

اجتناب کنند. اکثريت قريب به اتفاق اين درگيری ها در کارخانه های بزرگ اتفاق   غرامت استفاده می کنند تا از پرداخت
می  " شرکت های کوچک و متوسط ها  چينی آماررخ می دهد (طبق "نمی افتد، بلکه در کارخانه های کوچک و متوسط 

  35کارگر استخدام کنند.)  1000توانند تا 

  200در کارخانه های توليد کفشهای مارک دار عمده جهانی در "يو يوئن" که چهل هزار نفر از    2014تنها استثناء،  سال  
 36اين شرکت به دليل عدم پرداخت هزينه های تامين اجتماعی اعتصاب کردند.هزار کارگر از کارخانه های مختلف 

ليل تجديد ساختار و تعطيلی برنامه های مربوط به بخش معادن  اعتصابات و درگيری ها به د  آبشخورهای    يکی ديگر از
اين اعتصاب به دليل پاسخ ناکافی (کارفرما .م) به    فوالد و زغال سنگ بود که قبالً مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم.

  حوادث  و شرايط ايمنی محيط کار بويژه در معادن ذغال سنگ همراه بود. 

آنها  اعتراض  دستمزد  عدم پرداخت  دليل  به    Longmayکشمکش بين کارگران شرکت دولتی    2016، در سال  برای نمونه
بود، درصد کل نيروی کار شرکت  40چندين ماه به طول انجاميد. پس از آن دولت اعالم کرد صدهزار کارگر که معادل 

  اخراج ميشود.

ساعت در برخی از   12درصد دستمزد و افزايش روز کاری روزانه به   50صدها کارگر عليه برنامه کاهش    ،مثال ديگر
تصوير کامل تری    37گ، واقع در مرکز استان گواندونگ بود، اعتصاب کردند.در صنعت فوالد آنگانگ ليانزونبخشها  

  38.از اين موج اعتصابات را می توانيد در صفحه مخصوص روزنامه کارگری چين مشاهده کنيد

(اعضاء در  نقش اتحاديه های رسمی بسيار منفی بود. در بسياری از موارد به دليل غيبت کشمکش ها،در اين فرايند البته 
يو  "در مورد    .کردندبازی می    نقش  در موارد ديگر آشکارا در کنار کارفرمايان يا شرکت های دولتیيا  ،  اعتصاب.م)

ارتخانه برای پايان اعتصاب  ، فدراسيون اتحاديه های کارگری و چندين وزاعتصاب  ، چند روز پس از شروع    "يوئن
 در توافق آشکار با  "يو يوئن"وارد عمل شدند. دپارتمان تامين اجتماعی اذعان کرد که اين شرکت به آن بدهکار است و  

کارگران بخشی   که  هزينه های تأخير تأمين اجتماعی را پرداخت می کنند اگر  "يو يوئن"که    :"پاسخ دادتامين اجتماعی  
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آنها به دليل ترک   یسه روز پس از ابالغيه شرکت به محل کار خود برنگردند قرار داد کار  کسانی که   ...بپردازندآنرا  از  
 کار لغو ميشود.

مجبور    شرکت    تشکيل شد.اما اقدامات حقوقی عليه اين شرکت    به پايان رسيد.  اين توافقنامه  آميز  اعتصاب با پذيرش اکراه  
اين   ميليون دالر برای      58شرکت  زيان تقريبی    پرداخت کند.    ميليون دالر به موسسه تامين اجتماعی    31ود  شد حد

   39بود. اعتصاب

کارگر بود که به دليل برنامه   135با    Changdeدر    Walmartيک استثنای نادر در مورد شعبه  فروشگاه زنجيره ای  
مبارزه  توسط هوانگ سينگگو رهبر بخش محلی    است که    بازسازی شرکت در کشور بسته شد. نکته قابل توجه اين

کارگر بود که با وجود فشارهای رهبران محلی برای حفظ کشمکش در    70اتحاديه دولتی رهبری شد. اين فعاليت شامل  
 40ادامه داشت.چارچوب "قانونی بودن" 

 اتحاديه های مستقل کارگری 

در چين ممنوع است. وجود هسته های دائمی در کارخانه ها مخفی   کارگری  مستقل  اتحاديههمانطور که اشاره کرديم،  
چندين سازمان غيردولتی در کشور فعاليت می   .است و بنابراين دسترسی به اطالعات دقيق مشکالت زيادی ايجاد می کند

پوشش دهند.    را  حمايت کرده و آنهامطالبات  از    و  شرايط دستمزد و کار را "زير نظر داشته باشند"    دارندکنند که سعی  
 ميگويد:" پاک کين وان  هنگام اشاره به اتحاديه های مستقل

سازمان های غيردولتی بر عهده گرفته شده است، که به عنوان پشتيبانی از کارگران برای   برخی از وظايف آن توسط  
  ." دنبرقراری ارتباط آنها با وکالی کار يا مستقيماً برای ثبت شکايات عمل می کن

. که توسط "گروه نشريه بولتن کارگری  ريب به اتفاق اين سازمانهای غيردولتی در هنگ کنگ مستقر هستنداکثريت ق
يا    ، که  وصل هستند  به هم   چين" آزاد"  اتحاديه های  المللی  در     ICFTUبه نوبه خود به " فدراسيون بين  (که اکنون 

اتحاديه های کشورهای امپرياليستی مرتبط هستند. يعنی آنها  و به    ادغام شده است)    ITUCفدراسيون بين المللی کارگران  
نوعی "قطب اتحاديه" در خارج از شرکت ها و کارخانه ها هستند و در موارد خاص، برخی از اعضای آنها به سبک 

 .اياالت متحده عمل می کنند"سازمان دهندگان خارجی" اتحاديه های 

"اعتصابات هميشه توسط    جدالهنگامی که يک    ، کارگران منتخب در هر   مع عمومیا مججمعی شروع می شود  از 
در اعتصاب دستگير می  سازماندهیرهبری می شود که هميشه برکنار می شوند و در بسياری از موارد به دليل    تحرکی

 41".شوند

بسيار مهمی    طيف  .در اين شرايط، وجود يک سازمان صنفی مستقل در کارخانه ها يا شرکت ها تقريباً غيرممکن است
 .بودند "هوکو"داشتند، کارگران با که در مبارزات بخش خصوصی رهبری و مشارکت   افرادیاز 

متمرکز      2007از سال    در جنوب شرقی چين  "گوانگدونگ"هنگامی که اعتصابات در استان    مرکزیمهاجر  کارگران  
عمدتا به دليل  اما ، وضعيت اقتصادی تغيير قابل مالحظه ای نداشته است،پس از آن. ، پيشتازان بی چون و چرا بودندشد

خود را افزايش داده  (مبارازتی)  قدرت آتش    ، اند  تجربه ای که در اين سالها به دست آوردهعوامل اجتماعی و جمعيتی و  
 24 .ندا

 :بدست آمدنتيجه گيری مشابهی  به ويژه در بخش قطعات خودرو در آغاز مطالعه در باره صنعت خودروسازی  

خودروسازی چين نشان داده  که توانايی و پتانسيل عمل جمعی و مبارزه برای نسل جديد کارگران موقت در صنعت  "
 ".استتغييرات مثبت را دار

 سرکوب سخت می شود و در عين حال برخی امتيازات نيز داده می شود

در مواجهه با اين موج فزاينده درگيری ها   عليه رهبران و فعاالن راسرکوب  شديد افزايش 2015از دسامبر  دولت چين
کرد که به اعضای برخی از سازمان های غيردولتی که از آنها حمايت می کردند يا مبارزتر بودند،    شروعو اعتصابات  

پس از سرکوب شديد در    .آشکارتر شدسرکوب  آغاز شد،  ملی  هنگامی که عمليات اخراج و بازداشت    43نيز کشيده شد.
سازمانی کارگران  تمام    منابعبه شدت تحت تأثير قرار گرفتند و   گریغيردولتی کارمستقل سازمان های ، 2015دسامبر 

  44.شد
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بازداشت هستند (در ميان در نفر تحت اشکال مختلف  50در حال حاضر، بولتن کارگری چين گزارش می دهد که حدود 
 . ) و همچنين به فعاالن ناپديد شده اشاره می کندوجود دارند کارگران و اعضای سازمان های غيردولتیآنها 

فعال  اتحاديه های کارگری و    وی  ه اند تبديل شده است نماد کسانی که تحت سرکوب قرار گرفتساله به    61ليو شومينگ  
ناپديد شده کارگرا  بود حقوق دموکراتيک   ن پيوست)  که در بسيج ميدان تيان آن من (جايی که به فدراسيون خودمختار 

کمک کرد.  ليو قبالً به دليل "تحريک براندازی قدرت    يوئن" و ساير تحرکات  يو"  اعتصاب    شرکت کرد و به سازماندهی
  45.دولتی" به مدت چهار سال در زندان بوده است

سرکوب   شدها  اين  "پيشگيرانه"  است.حتی  مه    ه  ماه  جاسيک    2018در  شنژن  فناوری  شرکت  کارگران  از  گروهی 
درخواست    ) تالش کردند تا اتحاديه شرکت را سازماندهی کنند. آنها اين کار را در چارچوب قانونی انجام دادند و کاسيج(

ه دولت و اتحاديه  کردند که وارد شعبه محلی اتحاديه دولتی کارگران شوند. درخواست آنها نه تنها با مخالفت شرکت بلک 
از کمپين    تر  سازمانهای غيره دولتی و دانشجويان و کارگران کارخانه نزديک کارگری وابسته به دولت روبرو شدد.  

  کارگران حمايت کردند. 

همچنين کارگران جاسيک، اعضای يک سازمان غيردولتی و    ازنفر    32ژوئيه    27در  .  ها آغاز شد  اخراج  ،با ادامه جنبش 
. برخی هنوز در بازداشت هستند با خشنوت دستگير شدند  همبستگی خود را اعالم کرده بودند  که  انشجويانکارگران و د

  46.و برخی ديگر مفقود شده اند

با برخی امتيازات مانند افزايش حقوق دائم پيش بينی شده در برنامه های پنج ساله و برنامه  دولت  اين سياست مرکزی  
 .ه استاجتماعی و بازنشستگی همراه بودهای توسعه سيستم تامين 

  آغاز شده بود، پذيرفتند يا به دنبال اعتصابات عليه آنها  همچنين توسط شرکت هايی، که بسياری از آنها ادعايی را که  
. در شرکتهای خارجی با سرمايه گذاری Foxconnموقعيتهای انفجاری بودند. مانند پرونده  مکانيسم های رفع فشار برای  

 برخی از امتيازات اعطاء شد. بطور پيشگيرانه مشترک 

 : به قول پاک کين وان

خود سوء استفاده    گراناين درس را آموخته و مشاهده کرده اند که نمی توانند از حقوق کار   ز آنها (شرکتها.م)برخی ا"
 ." کنند زيرا اين امر بر تصوير جهانی آنها تأثير می گذارد. در کارخانه های آنها شرايط ديگر بدتر از بقيه نيست

 وضعيت واقعی 

و به    یبه نظر می رسد سياست دولت جلوگيری از گسترش و تعميق موج مبارزات در شهرهای بزرگ صنعتی ساحل
 .ع خصوصی بوده است. به نظر می رسد اين هدف محقق شده استاي سنگين صن کارخانه های ويژه 

فراتر رفت). از اين تعداد    2000(در اوج اين فرايند از    حادثه" اشاره ميکند  1701نقشه اعتصاب بولتن کارگری چين به "
يه يا سرما   یدرصد شرکتهای خارج  2.9درصد شرکتهای دولتی وتنها    11.6خصوصی محلی،     هایدرصد شرکت  73.3

  47گذاری مشترک را تحت تاثير قرار داد. 

عالوه بر مبارزه فوق الذکر کارگران جاسيک، که دارای پيامدهای ملی بود، می خواهم به دو مورد ديگر که دارای اهميت 
بزرگ ذخيره انبارهای  اپراتورهای برج جرثقيل    ،ن موردنيز رخ داد. اولي  2018زيادی هستند اشاره کنم که در سال  

با ساعتها   آنها حقوق ماهانه خوبی.  دارندنقش کليدی در فرايند توليد و انتقال کاال در صنعت ساختمان    که  بود  سازی  
دريافت ميکنند. به عنوان مثال در قديمی  برای انجام کار.م) (اضافه کاری در مشاغلی با تنش شديد و خواسته های دائمی

نفر زخمی بر   12نفر کشته و    15شد که    نفر تصادف گزارش  130  گزارش    2013  ترين حوزه های فناوری، در سال
، آنها برای افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار اعتصاب کردند. اين اعتصاب تأثير زيادی 2018در ماه مه    جای گذاشت.

  48.بر مطبوعات داشت اما به اهداف خود نرسيد

که شامل رانندگان مستقل کاميون که غالبا در حمل و نقل   "خود اشتغالی"  ميليون نفر از بخش  30اعتصاب همچنين حدود  
داد. تاثير قرار  به طول    هستند را تحت    1500اين اعتصاب در تعطيالت آخر هفته در ماه جوالی با محوريت خطی 
گره حمل و نقل  12در شرق، دست کم  "جين هوا"را به غرب متصل می کند و  "چنگدو" کيلومتر انجام شد که شهرهای 

از طريق شبکه  حرکترا تحت تأثير قرار داد. با برخی از ويژگی های مشابه اعتصاب رانندگان کاميون در برزيل، اين 
کاميون    اپليکيشنی  ن واقعيت که  و ايسازماندهی شد.    های اجتماعی در اعتراض به قيمت سوخت، هزينه کم حمل و نقل  
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قيمت حمل بار را پايين می   را باال برد بلکههزينه  رد نه تنهاوصل می ک شتندانی که به حمل و نقل نياز داداران را با کس
  49.دادآورد. بنابراين، درآمد خالص آنها به ميزان قابل توجهی کاهش 

 

  چند نتيجه گيری 

د. اما آنها  نعقب بکشبه  سرکوب و برخی امتيازات توانستند پويايی گسترده موج اعتصابات را مهار کرده و آن را کمی  با  
 . نتوانستند آن را خرد کنند و حتی ساير بخشهای اجتماع نيز در آن گنجانده شده است

ترکيب شدن با ديگر عناصر می کند.  مبانی عينی که آن را ايجاد کرده است دست نخورده باقی مانده و اکنون شروع به  
به عنوان مثال، تاثيری که جنگ تجاری با اياالت متحده بر کشور و اقتصاد آن خواهد گذاشت. يا تناقضات عميقی که 

اعمال می شود)، اگرچه لغو شد، اما بر پيری جمعيت و اندازه نيروی کار اعمال    1979سياست "تک فرزند" (از سال  
 د.ژوازی چين هنوز بر بشکه باروت بزرگترين طبقه کارگر و پرولتاريای صنعتی جهان نشسته انرژيم و بور .می کند

 :می گويد 2015همانطور که مقاله 

طبقه کارگر غول پيکر چين و پرولتاريای صنعتی آن بيدار شده و شروع به فعاليت می کنند. اگر اين روند ادامه پيدا  "
می تواند نسبت هايی پيدا کند که هرگز در هيچ کشوری در جهان ديده نشده و نه تنها با مدل اقتصادی کشور بلکه با   ،دکن

 ."رژيم ديکتاتوری تحت کنترل حزب کمونيست برخورد می کند

ه دهد  مشکل بزرگ رژيم و بورژوازی چين اين است که هيچ مکانيزم ميانجيگری در کشور وجود ندارد که به آنها اجاز
را هدايت کنند. تنها سازمان  مطالبات  را خنثی يا منحرف کرده يا آن    (اعتراضات کارگری.م)امروز اين شوک های احتمالی

اتحاديه های    حزب کمونيست چين    ،سياسی است و آزادی دموکراتيک برای توده ها يا بخش های ميانی وجود ندارد. 
مورد که    ات دولتی هستند که بر اساس ترس و سرکوب باقی می مانندرسمی و رهبران آنها در حقيقت، نهادها و مقام

بورژوازی جديد که می تواند بر آن تکيه کند) در مقايسه با طبقه کارگر   خرده  هستند. و بورژوازی (و  توده ها  نفرت  
 .عظيم و دهقانان فقير از نظر اندازه ضعيف است. يعنی، اين رويارويی است که می تواند "خام" رخ دهد

ا کنون آنها  بسيار عملگرا بوده اند و می توانند "گشايش" ايجاد کنند. اما ت  چين    اين درست است که رژيم و بورژوازی
آنها تالش  مايل به انجام اين کار نبوده  و ممکن است بعداً دير شود (يا تحت تأثير روند صعود قرار گرفته باشد). البته  

  دارند. "جنبش تيان آنمن"مانند  سرکوب گريانه جايگزينی 

با    بورژوازی چين  نيروهای مسلح  دارند:  کار  اين  برای  قدرتمندی  بسيار  ميابزارهای  نفر  سه  پانصد هزار  و  و ليون 
 يزه شدنو با سالح های قدرتمندی که به طور فزاينده ای در حال مدرنيک ميليون و ششصد هزار نفر  نيروهای پليس  

    . هستند يک سرويس امنيتی موثر دارای هستند و

تنگی  ارتباط تنگاابراين  سرباز وظيفه و نيروهای ذخيره هستند (بن  ،درصد نيروهای مسلح  80اما عالوه بر اين واقعيت که  
بسيار متفاوت است: برخالف سال   "تيان آن من"اجتماعی کشور با دوران  امروزه  واقعيت    با توده های مردم دارند).

 .با طبقه کارگری جوان با ابعاد عظيم روبرو شود بايد، اين کشور1989

  . غيرممکن است، اما تا حد زيادی اجتناب ناپذير استپيش بينی فراز و نشيب هايی که اين فرايند خواهد داشت و ريتم آن 
نقطه نظر تشکل های صنفی و حق وجود اتحاديه های مستقل و اجرای اعتصابات به عنوان اولين گام    از  به اين ترتيب،

 .دندر سازماندهی و يادگيری مبارزه، اساساً به شعارهای ارزشمندی بدل می شو

  پايان
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