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مقدمه
اگر بخواھيم جھانیسازی و تاثير آن را بر زندگی كارگران در دھهھای آخر قرن بيستم
و اوايل قرن بيست و يكم بررسی كنيم ،مكزيك يكی از نمونهھای بسيار جالب است كه
سياستھای جھانیسازی ،به مشخصترين صورت در آن به اجرا در آمده و میآيد.
شايد بتوان مكزيك را آزمايشگاه خصوصی سازی بیرويه دانست كه به لطف وجود
مافيای پر قدرت وابسته به امپرياليسم ،مردم و کارگران مكزيكی قربانی جھانیسازی
میشوند.
مكزيك كشوری فقير در ھمسايگی بزرگترين و قدرتمندترين كشور سرمايهداری جھان
است) .(١در سالھای اخير ،مكزيك سريعترين رشد اقتصادی را در امريکای شمالی
داشته است .در سه ماھه دوم سال  ٢٠١٠اقتصاد مکزيک ،به طور متوسط ھفت درصد
رشد داشت .اين رشد ،در پايان سال ،به پنج درصد رسيد .بانک مرکزی مکزيک ،رشد
اقتصادی  ٣.٨٧درصدی را برای سال  ٢٠١١پيش بينی کرده است .مکزيک يکی از
پنج کشور بزرگی است که سرمايهھای خارجی را دريافت میکند) .(٢شركتھای چند
مليتی عمدتا در منطقه آزاد تجاری کشور ،که به نام "ماکیالدوراس" ) Maqui
 (Ladorasشناخته میشود ،کارخانهھای جديدی را در بخشھای مختلف احداث کرده
اند .شركتھای الكترونيك و توليد لباس ،واحدھای خود را در مرز مكزيك و امريكا داير
كردهاند.
برای مثال ،شركت تلفن و تلگراف امريكا ،واحد تعمير تلفنھای بیسيم خود را از
سنگاپور به مكزيك منتقل كرده است .در پايان سال  ٢٠٠٠ميالدی ٣٧٠٠ ،کارخانه در
ماکی الدوراس ،يک ميليون و سيصد و ھفتاد ھزار نفر را در استخدام داشتند" .تی
خوانا" که تنھا پانزده دقيقه با "سان ديه گو" فاصله دارد ،پايتخت جھانی توليد
تلويزيون شناخته شده است .واحدھای توليدی شرکت ھای سونی ،سامسونگ،
ماتسوشيتا و بسياری از شرکت ھای ديگر ،ساالنه چھارده ميليون دستگاه تلويزيون در
اين محل توليد می کنند .درآمد سرانه درسان ديه گو ،به  ٢٥ھزار دالر می رسد ولی در
تی خوانا ،کمتر از  ٣٢٠٠دالر است .سال  ١٩٩٦در واحدھای توليدی و کارخانهھای
تی خوانا  ١١٧ھزار نفر کار میکردند که نسبت به سال پيش از آن  ٢٨درصد افزايش
داشت .در "سيوداد خوارز" که در فاصله بين اقيانوس آرام و خليج مکزيک قرار
گرفته و تنھا پانزده دقيقه با "الپاسو" فاصله دارد ٢٣٥ ،کارخانه وجود دارد و بيش از
 ٣٧٥ھزار نفر در آنھا کار میکنند .اين بزرگترين مرکز واحدھای توليدی مشترک
امريکا و مکزيک ،در سراسر مرز دو کشور است.
 ١۵٠٠کمپانی کانادايی در مکزيک مشغول به کارند .بيش از پنجاه درصد از معادن
مکزيک ،متعلق به شرکتھای کانادايی است.
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ک کشور پيشرففته
در سی سال اخيرر ،تبديل به يک
ی ،مکزيک ر
استانداردھای جھانیسازی
ی
ببا
مردم و
ست .نمیتوان وضعيت م
جعهآميز بوده اس
مردم عادی فاج
شده است .اما نتايج برای مر
ش
شاره به قرارداد نفتا ،بررسی ككرد.
مكزيك را ،بدون اشا
ك
ككارگران
ققرارداد نفتا )(٣
(Thee North Am
merican Freee Trade Agreement
A
)

نماد نفتا
د
امريكا ،كانادا و مكززيك بسته شد .نفتا در طی ااين
،
 ١ميان
در سال ١٩٩٤
ققرارداد نفتا ر
روزبه روز زندگی
سود
ی كارگران مكززيكی را به ققھقرا برده و در مقابل ،س
ه
سالھا،
س
یشد كه:
در ابتدا گفته می
صيب شركتھاای چند مليتی ننموده است .ر
سرشاری را نص
س
جتماعی ناشی از
"نفتا آن قدر رفاه به وجودد میآورد كه از بين رفتن حمايتھای اج
جی،
خواھد كرد .سرمايههگذاران خارج
د
ی مردم عادی جبران
صادی را برای
ااصالحات اقتص
ب اقتصادی تبدديل خواھند كررد ،كارگران ففقير اين شھر به
ممكزيكوسيتی ررا به يك قطب
خواھند شد كه كاالھای آمرييكايی و كاناداايی
سطی تبديل خ
ممصرف كنندگاان طبقه متوس
ايجاد خواھد شد".
اين كشورھا د
كنند و شغلھای ببيشتری در ن
ممصرف می د
ااين پيمان به ممردم اياالت متححده ،مكزيك و كانادا ،به عنوان "حذف تعررفهھای گمركی بر
عبور میكنند" ممعرفی شد ،امما نفتا غير از ااين
ن سه كشور ع
رروی كاالھايی كه از مرز اين
نفتا ،توافقنامهای برای مردم ثرروتمند و قدرتممند
ااست .وزير خاارجه مكزيك گففته است " ا
كشور را تامين نمیككند" .پال مارتتين ،نخست وززير
ر
ااست و منافع ممردم عادی درر ھر سه
س سيستمی بررای
است از "تاسيس
پپيشين کانادا ،در مقاله ای ممطرح كرد :نففتا عبارت ست
جھانی به شييوه
حفاظت سرماييهگذاران" .نففتا در واقع مدلی برای ادداره اقتصاد ج
ح
ت.
ننئوليبرالی است
طق
خود را به مناط
واحدھای توليدی خ
از امضای نفتا ،،كارخانهھای آآمريكايی ،حد
ببالفاصله بعد ز
ممرزی مكزيك ))يعنی نا امنتررين مناطق مكززيك( منتقل كرردند؛ جايی كه قانون کار مبناايی
ااجرايی ندارد ،اتحاديهھای كاارگری در آن ففعال نبوده و نييستند و ھيچ ممحدوديت و قانوون
ست.
يون شغل ،از ددست رفته اس
حداقل نيم ميليو
محيطی وجود ندارد .از آن زمان ح
ی
ززيست
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بسياری از اين شغلھا ،در شھرھای كوچك و مناطق حومهی شھرھا از دست رفته و
ھيچ شغل جايگزينی وجود ندارد.
رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات )كه استراتژی نفتا بود( شامل آن دسته از صنايع
مكزيكی نبود كه به سرمايهگذاران داخلی فروخته شده بود .اين قرارداد ،وابستگی
غذايی مکزيک به آمريکا را تضمين کرده است .قبل از پيمان نفتا ،کشاورزان مکزيکی
محصوالت غذايی نظير ذرت و گندم توليد میكردند كه از آن ،برای پرورش حيوانات
اھلی و استفاده در صنايع غذايی و صدور فرآوردهھای گوشتی استفاده میشد .نفتا،
كشاورزی مكزيك را به سمت كشت محصوالت صادراتی ھدايت کرد و کشاورزان فقير
را کوچاند.
در مقالهای در مجله نيويورک تايمز آمده است که:
"دهھا ھزار نفر از کشاورزان مکزيک ،قطعات کوچک زمينھای پدریشان را ترک
کرده اند .مقاوله نامه نفتا ،قيمتھای محصوالت كشاورزی را تنظيم کرده و اجازه
نمیدھد دولت مکزيک ،از توليدات کشاورزی داخلی حمايتھای الزم را به عمل آورد،
در صورتی كه دولت امريكا از كشاورزان امريكايی ،ھمان حمايتھا را به عمل
میآورد".
صنعت مرغداری مکزيک نيز از اين امر مستثنی نبوده است .نابودی اين صنعت در
مكزيك ،يکی از داليل از بين رفتن روستاھای مكزيكی است .مکزيکیھا با ورود
محصوالت مرغداری آمريکايی ،شروع به خريد مرغ و محصوالت صنايع مرغداری
آمريکا با قيمت ارزانتر از توليدات داخلی کردند .مرغداران مکزيکی چاره ای نداشتند
جز آنکه با آمريکايیھا وارد رقابت شوند تا بازار خود را از چنگ آنھا در آورده و در
صورت موفقيت ،نگاھی ھم به بازار آمريکا داشته باشند .اما مرغداران آمريکايی ،با
حمايت سياستھای کالن کشاورزی دولت آمريکا توانستند قيمت مرغ و محصوالت خود
را آنچنان تغيير دھند که مرغداران مکزيکی ،توان و قدرتی در رقابت با آنھا نداشته
باشند .اين به معنای نابودی انبوھی از مشاغل در مکزيک و فاجعه بزرگ بيکاری ،در
بخش ديگری از اقتصاد بيمار مکزيک بود.
در يكی از بندھای مقاولهنامهی نفتا آمده است كه دولتھا نمیتوانند با شركتھای
خصوصی كشور ديگر ،در زمينهھای معينی سرمايهگذاری مشترك كنند ،بلکه
شركتھای خصوصی ،بايد با يكديگر در آن زمينهھا وارد معامله شوند .اين مساله به
نوعی ،دولتھا )به خصوص دولت كانادا و مكزيك( را وادار میكند كه بسياری از
صنايع را ،كه جنبه عمومی دارند )نظير انرژی ،آب ،بيمارستانھا ،آموزش و پرورش
و… (.به بخش خصوصی واگذار كنند .حتی يک بند از اين موافقتنامه بر مبنای حقوق
انسانی و مدنی مردم نيست .شايد مشخصترين نمونهی آن ،بخش يازدھم موافقتنامه
نفتا باشد که اجازه میدھد سرمايه گذاران ،در صورتی که موسسه آنھا متحمل ضرر
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شود ،حکومتھا را تحت تعقيب قرار دھند؛ اما متقابال مردم اين حق را ندارند ،حتا اگر
به قيمت جان و سالمت خود و فرزندانشان يا نابودی محيط زيست طبيعیشان ،تمام
شود.
يكی از رسواترين نمونه ھا ،شکايتی است که کمپانی امريکايی "متالکالد"
) (Metalcladعليه دولت مکزيک مطرح كرد .در  ١٩٩٢اين کمپانی از دولت
مکزيک اجازه گرفت که مکانی را در مرکز مکزيک بسازد که ھر سال ،سيصد و شصت
ھزار تن از فضوالت پرخطر خود را در آن دفن کند .سه سال بعد ،وقتی که تاسيسات
کمپانی ساخته شد ،در برابر اعتراض عمومی ،حکومت محلی از اعطای موافقت،
خودداری کرد .متالکالد به دولت مکزيک اخطار کرد که بايد بخش يازده موافقتنامه
نفتا را اجرا کند .در سال  ٢٠٠٠ديوان محاکمات نفتا ،رای به نفع کمپانی داد .جريان
آلودگی وسيع خليج مكزيك در سال گذشته و برخورد شركتھا و دولتھای امريكا و
مكزيك ،نمونهی ديگری از اين دست است.
تنھا مفھومی كه رشد توليد و سقوط دستمزد ،در خود دارد؛ سود سرشاری است كه
نصيب شركتھای چند مليتی و انحصارات امريكايی و كانادايی میشود .اين ھمان
چيزی است که نفتا و چنين موافقتنامهھايی ،برای آن به وجود آمده است .اساس
واقعی برنامه جھانیسازی به گونهای تنظيم شده است که سود شرکتھای چندمليتی را
از طريق پايين آوردن دستمزد ،باال ببرند و ماليات اين شرکت ھا را کم کنند؛ به اين
شرکت ھا اجازه میدھد قوانين حفظ محيط زيست را رعايت نکنند و حقوق کارگران را
کاھش دھند .در واقع ،اين مقاولهنامه و ساير مقاوله نامهھای مشابه ،برای تسھيل
گردش آزاد سرمايه در جھان و يا "برداشتن ھرگونه مانعی به منظور گردش آزاد
سرمايه" است.
آنچه باعث میشود که اصل سودآوری شرکتھا در مکزيک ،تحت موافقتنامه نفتا
تضمين شود ،فشار پليسی و نظامی است .کارگران ،دھقانان و مردم فقير ،دائما در
برابر برنامهھای جھانیسازی مبارزه میکنند ،اما به طور مداوم ،به وسيله حکومت
سرکوب میشوند .در سال گذشته ،كشاورزان مكزيكی در ھمه نقاط كشور تظاھرات
كرده اند )مثال در ورودی مجلس مكزيك را شكستند( و خواستهشان اين بوده است كه
قوانين كشاورزی نفتا تغيير كند .در ماکی الدوراس ،تالش کارگران برای سازمان دادن
اتحاديه مستقل ،بارھا درھم شکسته شده است .برای مثال ،در ژانويه  ٢٠٠٠پليس
مسلح به تپانچه و مسلسل ،اعتصاب مسالمتآميز کارگران را در برابر کارخانه
امريکايی "دورا" مورد حمله قرار داد و کارگران را ضرب و شتم و رھبران آنان را
دستگير کرد .ھرچند اعتراض بينالمللی باعث آزادی رھبران شد ،اما کمپانی بيش از
صد نفر از اعتصاب کنندگان را اخراج نمود و دولت ھم از به رسميت شناختن اتحاديه
کارگران ،امتناع کرد .اين تنھا نمونه اين مساله نيست .به کارگيری دستهھای اوباش و
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جود
رت گسترده وج
عاب کارگران ددر ماکی الدورراس ،به صورت
ستگيری و ارع
پپليس برای دس
گران ،در ساير نقاط مكزيك ھمم شايع است.
شيوه ی برخورد و سركوب كارگر
ه
ددارد .اين

کم دستگيری رھبران اتحادديه
 ٢٠١٠نيروھای پلپليس فدرال بررای اجرای حک
٢
 ٦جون
کزيک ،به معددن مس "کانانانئا" در مکززيکو رفتند .ممعدنچيان ،علليه
ممعدنچيان مکز
ت شرکت "گرووپو
خطرناک تحت مالکيت
ک
گسترده ضد سالمتیی و امنيت در ممعدن
ه
تخلفات
تخ
ودند.
ممکزيکو" ،اعتتصاب کرده بود
شرايط زندگی ممردم مكزيك ) (٤
ش
ست .چھل و ھففت
ی ،نرخ بيکاری و بھره در مکزيک باالس
علیرغم رشد باالی اقتصادی
جاه
اوايل سال  ٢٠١٠اين رقم به پنج
مميليون نفر در سال  ٢٠٠٨ددر فقر زندگی ممیکردند .ل
و سه ميليون نفر رسيد .به گزارش سازممان سيا ،تعداد کسانی که در فقر شديد بزررگ
ميليون و
ن
سيزده ميليون و ھشتصد ھززار نفر در ساال  ٢٠٠٩به ھجده
شدهاند ،از سي
ش
با اسناد مخفی ديپلماتيک اياالالت
ددويست ھزار ننفر در سال  ٢٠١ ٠رسيده است .مطابق ا
ممتحده ،منتشر شده توسط وييكی ليكس:
مکزيک ،ده درصد تووليد ناخالص مملی
ک
روتمندترين مرددم در
خالص ده نفر از ثرو
"ثروت ص
جده
چھل و چھار ددرصد از مردم مکزيک در فققر زندگی میکننند و حدود ھج
ااست .امروزه چ
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ميليون نفر از کسانی که در فقر شديد به سر می برند ،از کمبود مواد غذايی رنج
میبرند".
اين فقر و گرسنگی ،در حالی است كه مكزيك ،جزو ده کشور برتر دنيا در توليد غالت
است و يك چھارم نيروی كار ،به كشاورزی اشتغال دارد .بسياری از مكزيكیھا ھنوز در
حد معيشت زراعت میكنند و ذرت ،گندم ،لوبيا قرمز و برنج میكارند .قھوه ،پنبه ،ميوه
و سبزی ،مھمترين كشتھای صادراتی است.
اشتغال ،دستمزد و تورم
چھل و پنج ميليون و سيصد و ھشتاد ھزار نفر ،نيروی کار مکزيک را تشکيل میدھند.
بحران اقتصادی در مکزيک ،منجر به تعطيلی کارخانه ھا ،بيکاری و افزايش فقرشده
است.
نرخ بيکاری رسمی  ٥.٢٨درصد است كه مساوی است با دو و نيم ميليون بيکار ،ھر
چند نرخ بيکاری در بسياری از مناطق عمده شھری مرکزی مکزيک ،که جعيت عمده
ای را شامل می شود؛ به ھفت و يا ھشت درصد نيز میرسد .از پانزده ميليون کارگری
كه در اقتصاد رسمی شاغل اند ،تنھا سيزده ميليون نفر ،از تامين اجتماعی برخوردارند.
بانک مرکزی مکزيک می گويد که برای  ٩٥درصد از ھشتصد ھزار شغل ايجاد شده در
سال گذشته ،حداقل دستمزد پرداخت شده است.
از ھنگام اجرای معاھده نامه نفتا در سال  ١٩٩۴نتايج زير به بار آمده است:
حداقل دستمزد ،چھل درصد سقوط کرده است .فاصله ميان دستمزدھای امريکا و
مکزيک سی درصد افزايش داشته است .در سالھای  ١٩٩٩و  ٢٠٠٠در صنايع
اتومبيل سازی ،که اکثرا در ناحيه ماکی الدوراس واقع است ،کارگران مکزيکی حقوقی
معادل يک دوازدھم مزد کارگران در اياالت متحده ،دريافت میکنند .اين رقم در سال
 ١٩٨٠يک سوم بود.
طبق قانون ،در سال  ٢٠١١حداقل ِ دستمزد ،پنج دالر در روز است .البته در نقاط
مختلف مكزيك ،اين دستمزد متفاوت است .در چياپاس كارگران كشاورزی دو دالر در
روز دستمزد میگيرند .در برخی نقاط ھم ،كارگران ساختمانی روزمزد ،روزانه تا پانزده
دالر دستمزد میگيرند.
سه سطح دستمزد روزانه برای كارگران وجود دارد:
سطح  ۵٩.٨٢ :Aپزو
سطح  ۵٨.١٣ :Bپزو
سطح  ۵۶.٧٠ :Cپزو
)ھر دالر برابر دوازده پزو است(
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حداقل دستمزد در امريكا ،در اياالت مختلف از  ٧.٢۵تا  ٨.۵٠دالر در ساعت؛ و در
كانادا  ٨.٨٠تا  ١١دالر در ساعت ،متغير است .در آمريکا ،ساعات كار در ھفته ،از
 ۴۴تا  ۶٠ساعت متغير است كه بعد از آن ،به شخص اضافه كار تعلق میگيرد ،در
صورتی كه در مكزيك معموال  ١٢ساعت كار در روز ،امری متداول است .در حقيقت،
كارگران مكزيك ساعتی چھل تا پنجاه سنت دستمزد میگيرند؛ يعنی حدود يك شانزدھم
كارگران امريكايی و كانادايی .اين كاھش دستمزد درحالی است که توليدات کارگران
مکزيک  ۴۵درصد باال رفته است.
قدرت خريد كارگران با دستمزدھای تعيين شده ،به شدت كاھش داشته است .در سی
سالی كه از "اصالحات" اقتصادی گذشته ،قدرت خريد حداقل دستمزد ،ھفتاد درصد
کاھش يافته است .به دليل افزايش تدريجی قيمت سوخت از سال  ٢٠٠٩كه تاثير زيادی
در چند برابر شدن قيمت كاالھای ديگر داشته است ،كارگران  ٦٣درصد درآمد خود را
به ھزينه غذا و حمل ونقل اختصاص میدھند .قيمت اقالمی مانند قند وحبوبات ،طی
سالھای  ٢٠٠٠تا  ٢٠٠٩حدود  ١٤٢تا  ١٦٩درصد افزايش داشته است؛ در حالی كه
دستمزدھا فقط  ٥١.٤درصد زياد شده است.
دبير کل اتحاديهی مخابرات مكزيك (Mexican Telephone Workers Union -
) ،STRMفرانسيسکو ھرماندز ھورز ) ،(Francisco Hernandez Juarezدر
کنفرانس ھمبستگی با جنبش دمکراتيک کارگری مکزيک در ماه جون  ٢٠١٠در
تورنتو گفت:
"سی ميليون کارگر در مکزيک ،بدون ھيچ درآمدی زندگی میکنند .ساالنه يک ميلون
نفر از آنان مھاجرت میکنند .با حداقل دستمزد در سال  ١٩٨٢میتوانستيم پنجاه کيلو
لوبيا بخريم ،ولی االن با حداقل دستمزد فقط میتوانيم پنج کيلو لوبيا بخريم .ھشت
ميليون جوان بيکار داريم .بچهھا به جای اينکه به مدرسه بروند ،بدون گرفتن حقوق
کار میکنند .در مكزيك ،فرد سرمايهداری ھست که درآمد ساالنهاش ،پنجاه و سه
ميليون دالر بوده است ،در يک سال بيست و سه برابرسود کرده است و تمام اينھا به
خاطر کارگر ارزان است"...
عقب افتادن دستمزدھا نيز زندگی را برای بسياری از كارگران دشوارتر می كند .به
عنوان مثال ،در دسامبر گذشته بسياری از كارگران بيمارستان ھا و درمانگاه ھا ،حداقل
يك ماه حقوق عقب افتاده داشتند .اين كارگران عيدی و پاداش سال  ٢٠١٠را ھم
دريافت نكردند.
شرايط زندگی زنان مكزيكی
به گزارش موسسه ملی آمار و ديگر سازمانھای دولتی و غيردولتی ،امروزه در
مکزيک  ٤٢.٥درصد از زنان باالی چھارده سال ،در شرايط نابرابر کار میکنند .دو
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سوم از اين زنان ) ٦٤.٨درصد( حقوقبگير ھستند و  ٢٥.٨درصد ،شغل آزاد دارند كه
اغلبشان شرکتھای کوچک دارند يا به دستفروشی مواد غذايی در کوچه و خيابان
میپردازند ٩.٤ .درصد از زنان بدون ھيچ دستمزدی )در مقايسه با  ٥.١درصد از
مردان( کار میکنند .درآمد زنان به طور کلی ،کمتر از مردان است .زنان با سطح سواد
در حد راھنمايی يا دبيرستان ،در ھر ساعت  ٥.٤پزو )در حدود  ٥٠سنت( کمتر از
مردان با ھمان سطح تحصيالت ،مزد دريافت میكنند.
شش نفر از ھر ده زن مکزيکی ِ پانزده ساله يا بزرگتر ،ازدواج كردهاند و از ھر سه
نفر ،يكی يا طالق گرفته يا بيوه است .در واقع  ٢٥.٥درصد خانوادهھا ،توسط زنان
سرپرستی میشوند .فقط  ١٩درصد از زنان سرپرست خانوار ،درس خود را تا پايان
دوره متوسطه به پايان رساندهاند .بيش از يک و نيم ميليون نفر از زنان بیسوادند و
ششصد و بيست ھزار نفرشان ،ھرگز به مدرسه نرفتهاند .موسسه ملی زنان با انتشار
گزارشی در مورد فقر و جنسيت نشان داد که  ٤٤.٥درصد از زنان )يعنی بيست و چھار
و نيم ميليون نفر( در "فقر چند بعدی" )فقر آموزشی ،بھداشتی ،درمانی و غذايی(
زندگی میكنند.
زنان در خانه ،محل کار و جامعه ،قربانی خشونت ھستند .ھيچ آمار دقيقی از ميزان
خشونت خانگی وجود ندارد .فقط درسال  ٢٠١٠در منطقه فدرال صد و ھفت زن ،به
قتل رسيدهاند )قتلھای ناموسی( .با رشد تجارت و جنگ با مواد مخدر در مکزيک،
تعداد فزايندهای از زنان بازداشت و زندانی شدهاند .ميزان خشونت اعمال شده از طرف
پليس ،نگھبانان زندان و يا ديگران بسيار باالست و ممکن است زنان زندانی مورد
سوء استفاده جنسی قرار گيرند .سازمانھای مختلف زنان گزارش میدھند که بسياری
از زنان ،آزار و اذيت جنسی را در محيطھای کار تجربه کرده اند .وزير کار از منطقه
فدرال ،گزارش داد که سه ھزار و دويست و شصت و پنج زن ،در محيط کار مورد
خشونت ،آزار و اذيت جنسی ،يا فسخ ناموجه قرارداد كار ،واقع شده اند.
بالنکا والسکووز ) (Blanca Velásquezيكی از زنان فعال كارگری عضو
) ،(Worker Support Centre - CATدر كنفرانس ھمبستگی با جنبش
دمکراتيک کارگری مکزيک درتورنتو گفت:
"اطالعات و آگاھی کارگران زن خيلی کم است .اکثر زنان دچار بيماریھای ناشی از
کار ھستند .رگھايشان میگيرد و واريس دارند .اداره کار فقط چند روز حقوق از
کارافتادگی به آنھا میدھد .به آنھا فشار میآورد و میگويد ادا و اطوار در نياوريد!
برگرديد سرکار .برخی از كارفرماھا به كارگران زن خود قرص ضدبارداری می
دھند"...
بخشی از كارگران مكزيكی در مزارع توليد گل رز و ساير انواع گل كار میكنند كه بازار
اصلی فروششان ،امريكا و اروپاست .صاحبان اين مزارع برای کاھش حقوقھای
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پرداختی و افزايش ساعات کار ،به استخدام گسترده زنان روی آوردهاند .حدود ھفتاد
درصد اين كارگران زن ھستند .دو سوم اين کارگران ،با بيماریھای مختلف شغلی دست
و پنجه نرم میکنند .ابتال به بيماریھای شغلی نظير آسم ،التھابات و حساسيتھای
پوستی ،مشکالت تنفسی و بيماریھای مختلف خونی ،بخش جدا نشدنی زندگی اين
کارگران فقير است .به دليل استفاده فراوان از حشره كش "ارگانوفسفات" ،سقط جنين،
تولد نوزادھای نارس و يا دچار معلوليتھای مختلف و مرگ غيرعادی جنينھا و
نوزادھای مادران مکزيکی شاغل در مزارع پرورش گل و گياه ،شيوع گسترده دارد.
اکثر اين مادران به ھمراه فرزندانشان در اين مزارع به کار میپردازند .آثار اين
حشرهکش ،در رحم اکثر اين مادران ،در سطحی نگران کننده ،مشاھده و اندازهگيری
شده است .استفاده از انواع آفتکشھای شيميايی ،بذرھايی كه دستكاری ژنتيكی شده
اند ،عدم رعايت استانداردھای ايمنی در استفاده از علفکشھا و حشره کشھا و آفات
گياھی در اين مزارع ،بدرفتاری با کارگران و اخراج آنان در صورت دست زدن به
ھرگونه اعتصاب و يا اعتراض به شرايط شغلی ،به شدت رواج دارد).(۵
كارگران مھاجر مكزيكی
از بين رفتن فرصتھای شغلی در مكزيك ،موج بزرگی از مھاجرت را ايجاد كرده است:
مھاجرت از شھر به روستا ،از مناطق مختلف به مناطق مرزی و مناطق آزاد تجاری و
مھاجرت به كانادا و امريكا.
بسياری از جوانان مکزيکی ،برای کار و دستمزد باالتر به مناطق ھم مرز با آمريکا
مھاجرت کردهاند تا در يکی از کارخانجاتی کار کنند که بر اساس قرارداد نفتا تاسيس
شده بود .حدود يک ميليون و سيصد ھزار نفر در "ريوگرانده" در نزديکی شھرستان
تگزاس از "ال پاسو" ،ھمان منطقهای که ميدان نبرد بين باندھای مواد مخدر است،
زندگی میکنند .اين منطقه يكی از نا امنترين مناطق مكزيك است.
دو و نيم ميليون كشاورز و خانوادهھای آنھا )سی درصد ازمزرعه داران كوچك( ،به
دليل اينكه توان رقابت با محصوالت كشاورزی يارانهای آمريكا و كانادا را نداشتند،
مجبور به ترك كار و حتی زمينھای خود شدند .غذاھای اصلی گرانتر شدهاند .در
نتيجه صدھا ھزار مكزيكی ،جان خود را به خطر میاندازند تا از مرز آمريكا رد شوند و
به شغلھای پست ،دست پيدا كنند.
بيش از سه ميليون كارگر مكزيكی در كانادا كار میكنند .ھر ساله ھمزمان با فرارسيدن
فصل برداشت محصوالت پاييزی ،ھزاران کارگر مکزيکی با ھدف کار در مزارع ،از
مرز عبور کرده و وارد آمريکا میشوند.
در حال حاضر بيش از ده ميليون کارگر التينتبار ،بهطور غيرقانونی در آمريکا زندگی
میکنند که اغلب آنھا با دستمزدھای ناچيز ،در مزارع اين کشور مشغول به کار ھستند.
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به دليل سود سرشاری که استخدام اينگونه کارگران ،عايد مزرعهداران و صاحبان
صنايع آمريکايی میکند ،دولتھای آمريکايی رغبت چندانی به جلوگيری از ورود
غيرقانونی اين افراد و يا وضع مقرراتی برای حمايت از حقوق آنھا نشان نمیدھند .اين
کارگران ،در کارھايی چنان سخت و زيانبار گمارده میشوند که کارگر آمريکايی ھرگز
حاضر نيست به آن کارھا تن دھد.
ھرچند دستمزد كارگران مھاجر در كانادا و امريكا ،طبق قانون بايد با بقيه كارگران
برابر باشد ،اما در واقع اينطور نيست .طبق قانون ،كارگران مھاجر میتوانند از
كارفرما شكايت كنند ،اما در واقع ھيچگاه اين اتفاق نمیافتد ،زيرا در اين صورت
بالفاصله اخراج خواھند شد .آنھا حقوق بيكاری را آن ھم تنھا برای بيست ھفته دريافت
میكنند .اين حقوق بيکاری ،فقط به كارگران بيکاری تعلق میگيرد كه با ويزا آمده
باشند .طبق قانون ،كارگران مھاجر نمیتوانند عضو اتحاديهھای كانادا شوند.
ھر از چند گاھی ،قوانين سفت و سختی در رابطه با محدوديت كار كارگران مھاجر در
امريكا وضع میشود .برخالف آزادی سرمايه ،كارگران آزاد نيستند تا ھر كجا كه مزد
بيشتری میگيرند ،نيروی كارشان را بفروشند .در سپتامبر  ٢٠٠٩وزارت کار آمريکا
اعالم کرد در نظر دارد تدابير تازهای را بهمنظور باال بردن دستمزد کارگران موجود و
جلوگيری از ورود کارگران فصلی خارجی ،اتخاذ کند.
وزارت کار آمريکا در توجيه اين تصميم ،گفته است که با اين کار ،پرورشدھندگان و
توليدکنندگان در مزارع اين کشور ،برای پر کردن جای خالی اين مشاغل از طريق
استخدام کارگران آمريکايی ،تالش بيشتری خواھند کرد .بسياری از طرفداران حقوق
کارگر در زمان تصويب قانون مربوط به استخدام کارگران مکزيکی در مزارع اين
کشور ،با اين مقررات به شدت مخالفت کرده و گفته بودند که ايجاد تسھيالت قانونی
برای استخدام کارگران با دستمزدھای پايين ،موجب کاھش غيرمنصفانه دستمزد ديگر
کارگران اين کشور خواھد شد .به ھمين دليل ،تصويب اين قوانين به تعويق افتاد.
شرايط زندگی اين كارگران مھاجر در امريكا بسيار نامناسب است .ھرچند وقت يك بار،
خبری در اين مورد در رسانهھا درز میكند .در برخی مناطق ،کارگران مکزيکی يا
کلفتھای اندونزيايی ،روزانه بيش از ھجده ساعت در بدترين شرايط و برای دستمزدی
ناچيز ،به کار گماشته میشوند .در دسامبر  ٢٠٠٧يک دادگاه نيويورک ،زوجی را به
جرم رفتار غيرانسانی با کلفتھایشان ،محکوم کرد .در جريان اين پرونده ،دادستان
نيويورک بارھا از "بردهداری مدرن" سخن میگفت.
در اين سالھا مھاجرت ديگری در خود مكزيك رخ داده است .به دليل اين نا امنی ،موج
ديگری از مھاجرت در يكی دو سال اخير صورت گرفته كه به "مھاجرت عظيم"
مشھور شده است .ھزاران نفر از کارگران مھاجر در اين شھر بيش از پيش برای
امنيت و حفظ جان خويش ،به خانهھای اوليه خود در روستاھا باز میگردند.
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نا امنی در مكزيك
نا امنی يكی از معضالت زندگی در مكزيك است .شايد کشور مکزيک را بتوان
خطرناکترين کشور در ميان کشورھای دنيا دانست .دو شھر از چھار شھر خطرناک
دنيا ،در مکزيک و در منطقه نزديک مرز اين کشور با آمريکا )منطقه آزاد تجاری(
قرار دارد .خطرناکترين شھر دنيا "سيوداد خوارز" ،در شمال مکزيک قرار دارد .اين
شھر بيش از يک ميليون و چھارصد ھزار نفر جمعيت دارد و مرکز مافيای مواد مخدر
و درگيریھای خونين پليس و نيروھای امنيتی با باندھای تبھکار قاچاق مواد مخدر
است .بنا به اعالم يک سازمان غيردولتی مکزيکی به نام "شورای مدنی دفاع از امنيت
عمومی" ،در سال  ٢٠٠٨در اين شھر به ازای ھر صد ھزار نفر جمعيت آن ،يکصد و
سی مورد قتل گزارش شده است .اين آمار در حالی است که شھر بغداد ،که در سالھای
اخير به دليل انفجارھای تروريستی ،يکی از نا امنترين شھرھای دنيا است ،در سال
 ٢٠٠٨با چھل کشته به ازای ھر صد ھزار نفر جمعيت ،در رده دھم شھرھای خطرناک
دنيا قرار گرفته است .از ابتدای سال  ٢٠٠٨تا کنون و در عرض مدت کمتر از بيست
ماه ،حدود ده ھزار نفر در مکزيک بر اثر درگيریھای مرتبط با مواد مخدر جان
باختهاند ) .(٦تنھا در سال  ٢٠١٠سه ھزار نفر از شھروندان بیگناه ،قربانی جنگ
مواد مخدر شدهاند كه از اين تعداد ،حداقل  ١٦٩نفر زن بودهاند.
در كشور مكزيك ،از ھر ده دانش آموز دبيرستانی ،يك نفر به مواد مخدر اعتياد دارد و
در دانشگاهھا از بين ھر سه دانشجو ،يك نفر آلوده به مواد مخدر است .در شرايطی که
ميليونھا کارگرجوان بيکار در جامعه مکزيک زندگی می کنند ،فساد ،رشوه خواری در
نيروھای انتظامی ،ارتش و نھادھای قدرت ،زمينهی مناسبی است برای شروع
ناھنجاری ھای اجتماعی مانند تن فروشی ،قاچاق و فروش مواد مخدر كه جريانات
مافيايی را توليد و باز توليد میکند .در نتيجه ھر روز شرايط اجتماعی بدتر میشود.
اميليا آلوارز مسوول كميته حقوق بشر میگويد:
"بيكاری گريبانگير جوانان كشور است ...طبق آمار  ١٦درصد از جوانان بين  ١٥تا
 ٢٤سال مكزيكی ،قربانی جنايات خشونت بار میشوند و  ٧٦درصد از جوانان ،به
داليل مواجھه با اين شرايط مشكل ساز ،دچار بحرانھای روحی و روانی شدهاند".
اين نا امنی ،يكی از منابع سرشار سود برای سرمايه داری است :تجارت مواد مخدر و
اسلحه.
آمريکا نخستين مشتری کوکائين در جھان است و در اغلب موارد ،شرکتھا و
کمپانیھای تسليحاتی و دارويی بزرگ کشورھای غربی و سياستمداران و نظاميان
فاسد ،بخشھای بزرگی از سود اين تجارت را به جيب میزنند .برخی مقامات پليس ھم،
خود از اعضای اين باندھای تبھکار ھستند.
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فعاليت باندھا در مکزيک ،موجب گسترش پولشويی در اين کشور شده است .پولھای
غيرقانونی کمک میکند تا قاچاقچيان ،سالح نظامی خريداری و استفاده کنند.
قاچاقچيان مواد مخدر ،از قوانين سست و معامالت نقدی در مکزيک ،به منظور تطھير
ميلياردھا دالر سود ساالنه در بانکھای مکزيکی و موسسات مالی ارزی ،استفاده
میکنند .خريد امالک ،ھواپيما ،مزارع پرورش و نگھداری اسب و محصوالت ھنری
گران قيمت ،به صورت نقدی با اين پولھا صورت گيرد.
سفير مکزيک در اياالت متحده ،از واشنگتن خواسته است از قاچاق اسلحه از آمريکا
به مکزيک و پولی که به دست قاچاقچيان میرسد و موجب گسترش ابعاد جنگ بين
باندھا در مکزيک میشود ،جلوگيری کند .نود درصد از سالحھای مورد استفاده
قاچاقچيان ،از آمريکا به اين کشور انتقال داده میشود.
در اسناد ويكی ليكس آمده است كه اياالت متحده امريكا ،يک ميليارد و ششصد ميليون
دالر از پول ماليات دھندگان آمريکايی را برای خريد سالح و تجھيزات نظامی برای
جنگ مواد مخدر در مکزيک ،به دولت آن کشور پرداخت كرده است؛ اما اين اسناد كه
در گاردين منتشر شده ،نشان می دھد كه به دليل فساد اداری ،پليس مكزيك در جنگ
مواد مخدر ،شکست خورده است.
ناامنی ناشی از جنگ مواد مخدر در مكزيك ،ناامنی را برای فعاالن اتحاديه ھای مستقل
مكزيك تشديد کرده است .اين باندھا ،كارگران را ربوده و در مقابل دريافت باج ،آزاد می
كنند .فقط کارگران نفت مکزيک ،قربانيان اين نا امنی نيستند .در اواسط نوامبر ،يكی از
کارمندان کلمبيايی از شركت "سوئيس نفت" كه برای شرکت "پيمكس" كار انجام
میداد ،به ضرب گلوله کشته شد .کميسيون ملی حقوق بشر مکزيک )(CNDH
گزارش داده است که  ٦٦روزنامه نگار کشته يا ناپديد شدهاند.
ارتش و پليس به اسم مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر؛ اتحاديهھا ،جنبشھای اجتماعی
و فعاالن آن را ھدف قرار میدھند .در واقع "فقدان ايمنی" را به بھانهای برای سرکوب
سازمان ھای اجتماعی تبديل كردهاند .در نوامبر  ٢٠١٠يكی از كارگران فعال ،كه از
اعضای قديمی و شناخته شدهی يك اتحاديهی مستقل است ،تلفنی تھديد شد كه "شما
عضو يك كارتل مواد مخدر ھستيد" .ھمه میدانند كه اين گونه تھديدھا جدی ھستند.
يكی از فعاالن اتحاديه ھا ،از دسامبر  ٢٠٠٨به اتھام واھی اختالس از وجوه سنديكا در
زندان است .بازداشت وی بخشی از مبارزات انتخاباتی برای ايجاد ارعاب و سركوب
اتحاديهھای مستقل مكزيك بود.
پليس مکزيک به طور مداوم از شکنجه و گاھی اوقات ،اعدام خودسرانه استفاده
میكند .گروهھای حقوق بشر گزارش کرده اند كه پليس و نيروھای ارتش مكزيك،
مبادرت به ھمه گونه اقدامی از قبيل تجاوز به عنف ،قتل ،آدم ربايی و سرقت میكنند و
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اين پليسھا يا سربازان ،به ندرت دستگير يا محاکمه میشوند و تقريبا ھرگز مجازات
نمیشوند.
در کمال تعجب ،علیرغم سطح بااليی از خشونت و تھديد به آدم ربايی ،سرمايه گذاری
خارجی در مکزيک و در منطقه مرزی شمال آن کشور ادامه دارد .تنھا دليلی كه برای
اين سرمايهگذاریھا میتوان تصور كرد ،سود كالنی است كه شركتھای خارجی ،از
دستمزد ارزان كارگران مكزيك در اين نواحی نصيبشان میشود.
***
آنچه خوانديم گوشهی كوچكی است از آنچه بعد از اجرای سياستھای نئوليبرالی بر
مردم مكزيك گذشته و میگذرد .فقر ،بيكاری ،تبعيض قومی ،جنسيتی ،ناامنی شديد و...
اعتراضات بسياری را به دنبال داشته است .اين اعتراضات ،مقاومتھا و مقابلهھا به
شيوهھای مختلف در سرتاسر مكزيك در جريان است .شيوهھای مبارزاتی مردم و
كارگران مكزيك الگوی بسياری از جنبشھای اعتراضی در امريكای التين شده است.
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ضی زاپاتيست ھھا )(٧
جنبش اعتراض
ج

ددر سال  ١٩٩۴ھمزمان با ببسته شدن قراارداد نفتا ،جنببش چريکی نااشناختهای به نام
الت،
شھر را در ايالت چياپاس اشغالل کرد .اين اي ت
تھا" ھفت ر
خش زاپاتيست
"ارتش آزاديبخ
ابتدا با
يكی از فقيرترين ايالتھای ممكزيك است .ززاپاتيستھا كه تماما بومی ھھستند ،در ا
يی با
مكزيك را آزاد كرردند .تابلوھا ی
ممبارزه مسلحاننه ،كار خود راا آغاز کرده و مناطقی از ز
ممضمون:
ستھا گام نھاددهايد .در اينجا خلق فرمان ممىراند و حكوممت
سركش زاپاتيس
"به سرزمين س
ااطاعت مىكند"

ستی را از ساي ر نقاط مكزيك ممشخص میكند.
ممناطق زاپاتيس
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ح وسيلهای بررای دفاع در ممقابل سركوب شديد است .آننھا
ززاپاتيستھا مععتقدند كه سالح
حلی
ھای مبارزه ،بايد با شرايط مح
ھيچ نوع مبارززهای را نفی نممیكنند و معتقددند كه شيوه ا
ستی
جبھهی زاپاتيس
ھماھنگی سراسری ج
ی
گا ،عضو "كمييتهی
ممنطبق باشد .خاوير اِلوريگا
ملی" در مورد نححوه مبارزه و ففعاليتھای زاپااتيستا چنين میگويد:
آآزاديبخش ی
ب،
كه چگونه مبارززه كنيم .مبارززه عليه سركوب
است كه مبارزه كننيم ،نه اين ه
"مھم آن ت
شكل
بايد يك شكل از ممبارزه را به ش
سانی است ،بناابراين چرا د
حماقت و استثممار ،عملی انس
ح
مردم به يكديگر گووش فرا دھند ،با
م
ترجيح داد؟ آنچه نيااز داريم ،اين است كه
ح
دديگری
١٩
ختن را آغاز كننند ...زاپاتيسم در واقع از دووم ژانويه ٩٩۴
گذارند و ساخت
ييكديگر قرار بگ
گذاشتن سالح نيست ،بلكه سالح بررای
ن
ت .اين به معنی زمين
ااز سالح استفااده نكرده است
ست .اعتقاد برر اين است كه تنھا با سالح نمیتوان تغييرر به وجود آوررد،
ددفاع از خود اس
گر
ح به وجود آمدده باشد ،از طررف گروھی علييه يك گروه ديگ
چون تغييری ككه تنھا با سالح
چ
ساختار دولت نمیشود .ما ،به
ااست .آنچه ما میخواھيم ،تتغييری است ككه تنھا شامل س
ستيم
ن جامعهای ھس
خواھان تغيير رروابط توليدی ددر جامعه ھستتيم .ما خواھان
ززبان قديمی ،خ
ككه در آن ،روابط بر اساس ققدرت نباشد ،ننه تنھا رابطهی قدرت دولت بر ملت ،ھمچننين
جامعهای
ه
ن و...
قدرت صاحب كارر بر كارگر ،رابطه ی قدررت مرد بر زن
ت
ررابطه ی
خواھيم"...
ددمكراتيك میخ

س
مارکوس
"معاون فرماانده"
صلی
ست .شعار اص
ی از پائين ،تتنھا شكل ساززمان دادن اس
آآنان معتقدند كه سازماندھی
برای ما ،ھيچ چييز" است .فرمماندھان آنان ،از
ززاپاتيستھا "برای ھمه ،ھھمه چيز؛ ی
ستاھايی ھستند كه
)بوميان( ھستند .آنھا ننمايندگان روس
(
مخفی انقالبی ايندييخنا"
ی
"كميتهی
است با
ارتش زاپاتيستی ،ارتشی است ككه ممكن ت
اارتش زاپاتيستتی را تشكيل ممیدھند .ش
ش حكم نمی راند.
آن ،منطق ارتش
ھر دو؛ اما در ن
سالح بجنگد ،با سياست بجننگد و يا با ر
س
ھا است كه فرماان می دھد.
ممنطق آبادی ا
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زاپاتيسم می گويد كه بوميان ،حاشيه نشين ،كارگر ،استاد ،دانشجو و بيكار ،به يك
اندازه مھم ھستند .آنھا برای مكانيسم ھای اجتماعی و سياسی ای مبارزه می كنند كه
در آن ،دمكراسی واقعی وجود داشته باشد و اكثريت ،واقعا بتوانند تصميم بگيرند كه چه
میخواھند .در روستاھای زاپاتيستی ،بنا بر سنن بوميان ،تصميمگيری بر اساس توافق
ھمگانی انجام میشود نه بر اساس رأی .حتا در مواردی مانند مذاكره با دولت و،...
فرماندھی تصميم نمیگيرد كه بايد جنگيد يا نه .مردم ساكن در روستاھا ،به فرماندھی
دستور میدھند كه شليك نمیكنی ،مگر اين كه به تو حمله كنند .نظاميان چنين تصميمی
را نمیگيرند ،آبادیھا تصميم میگيرند .آنھا به روشنی خواھان ھمکاری نزديکتر با
گروهھا و سازمانھای چپ ھستند و بارھا اعالم كردهاند كه:
"حتی يک شاھی از کمکھايی که برای صلحی عادالنه و در شأن انسانی دريافت
کردهايم ،خرج جنگ نشد .برای جنگيدن نياز به کمک نداشتيم ،اما برای صلح داشتيم".
در سال  ٢٠٠٣حدود چھل شھردارى زاپاتيست را ميان پنج منطقه ی خود مختار
قسمت كردند و به ھمين تعداد ،شوراھاى مردمی براى اداره آنھا برپا شد .مردان و
زنانى به عنوان نماينده اقوام ،به نوبت در طول يك يا دو ھفته ،مسئوليتھايى را در اين
شوراھا بر عھده گرفتند .آنان معتقدند شيوهى كار گروھى ،افقى و چرخش مسئوالن،
بھترين وسيله براى جلوگيری از فساد رھبران است .در حوزه مسائل قضائى ،ھمه
ترجيح مى دھند كه براى اقامه دعوا بر سر مالكيت زمين ،دزدى و طالق" ،به جاى
دادسراھاى رسمى ،به خانهھاى انصاف بومى روى آورند" .آنھا بر اين باورند كه
شيوه ھاى بومى رسيدگى به دعاوى" ،عادالنهتر" و "كارآمدتر" ھستند.
زاپاتيستھا تغييراتی در نظامھای بھداشت ،آموزش ،ارتباطات ،توليد و اشكال جديد
بازاريابی محصوالت به وجود آوردهاند كه ھمواره بر مبنای "فرمانروايی در عين
اطاعت" است ،يعنی اداره كنندگانی كه مبنای تصميمات شان ،توافق عمومی اھالی
است .اين يكی از سنن بوميان است .در اين مناطق" ،مجتمعھاى توليدى كشاورزى" با
رعايت مسايل زيست محيطی به كشت و كار میپردازند .شايد بتوان آنھا را چيزی بين
سنديکا و تشکل دھقانی دانست؛ مانند "تعاونیھای توليد قھوه" که در ارتباط با
"تجارت عادالنه" توليد میکنند و محصوالت شان را در مکزيک و خارج از کشور ،به
فروش میرسانند .در اين شيوه ،آنچه توليد میشود و آنچه به فروش میرسد ،توسط
اھالی کنترل میشود.
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صول زاپاتيست ھھا :عاری از ممواد شيميايی
قھوه محص
(Banpaz
B
ستی )
بانك مردمی خود مختار زاپاتيس
يكی ديگراز اققدامات آنان ،تاتاسيس يك ك
عنوان يك پروژه ی ضد سرماايه داری نام بررده
ددر "جنگل الكااندون" است ككه از آن ،به ع
ت.
لی محل ،به اجررا درآمده است
می شود و بنا به تصميم اھالی
گ و مير كودكاان،
سوء تغذيه و مرگ
از مدرسه ،ء
پپس از اجرای اين برنامهھا ،ميزان فرار ز
ح رسيده بود ،رو
به باالترين سطح
سال  ١٩٩۴در ممقايسه با ساير نقاط كشور ه
ككه پيش از ل
جراى سختگيررانه
ش زنان جنبش از سال  ١٩٩٣خواستار اج
ببه كاھش نھادده است .بخش
ت .پس از اجررای اين قانون ،از ميزان اعتتياد به مشروببات
"قانون ترك اللكل" بوده است
شده است.
االكلى كاسته ش
ممجلس خلقی اوواخاكا (٨) Oaaxaca
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ست .در  ١٥ممه  ٢٠٠٦حددود
ااوخاکا نيز ماننند چياپاس ،ازز ايالتھای فققير مکزيک اس
ساالنه خود را در آرامش کاممل برگزار کرددند.
ھفتاد ھزار آمووزگار اوخاکا يی تظاھرات س
جهی بيشتر بررای
ددر قطعنامهی تظاھرات آنرووز ھفده خواستته مطرح شد :از جمله بودج
شتر .اما فرمانددار
ممدارس ،کتابھھای درسی و يونيفرم دانش آموزان و البتته دستمزد بيش
غاز
گاران اوخاکا آغ
ی آموزگا
خواستهھا را رد کرد ٢٢ .مه  ٢٠٠٦اعتصاب اتح
ه
تتمامی
حاديه ِ
ت ،از خواستهھھای
صرف کردند .ااين اعتراضات
ن ،مرکز شھر "زاکالو" را تص
شد .آموزگاران
ش
ت:
صنفی بسيار ففراتر رفته و خخواھان تغيير کلی و بنيادين در حکومت اايالتی شده است
ص
حيط زيست و تتوزيع عادالنه ی
از قبيل مبارزه با فساد حکوممتی و حفظ مح
خواستهھايی ز
خ
ببودجه ايالتی و  ...مطرح شدده است.
نھای بيشتری از
ددر تظاھراتھای بعدی ،تعدادد شركت كنندگگان بسيار زياد شد و سازمان
صف
دمکراتيک و ضد سيياستھای نئولليبرال ،به ص
ک
ببوميان و ساززمانھای سيااسی
شتر
ممعترضين پيووستند ١١ .ژووئن  ٢٠٠٦آآموزگاران بررای وارد آورردن فشار بيش
جمله ساختمان دادستانی ايالتتی،
در آوردند :از ج
صرف خود ر
ساختمانھای ددولتی را به تص
س
ااداره آموزش عمومی ،دفاترر معاونت فرماننداری ،دفتر مددير کل امور ممالی و بسياری از
ددفاتر پروژهھای عمرانی ،کهه مردم میگوينند کانال دزدی حکومتيان بودده و ھيچ منفععتی
کليهی
سه ھزار پليس مسلح به ه
روھای ايالتی با ه
ی
ببرای مردم نداارند .از ماه ژژوئن ،ني
ِ
مردم و
یشود که م
صابی حملهور شدند .گفته می
شورش ،به آمموزگاران اعتص
تتجھيزات ضد ش
شته و زخمی شدن تعدادی از
سرکوب ،به كش
ب شدند .اين س
ممعترضان ،به شدت سركوب
بازداشتيان و مفقودين ننيز ،روز به رروز
ن
جمله دو زن و يک کودک ،ممنجر شد .به تتعداد
ج
اافزوده میشد.
گاه
يويی اين دانشگ
معترض ،ايستگاه راديو
،
چپگرا ،به طرفدداری از آموزگگاران
ددانشجويان پ
شدند و از مرردم
ررا تصرف کردده و مشغول اطالعرسانی در مورد اتفاققات و وقايع ش
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طقه برسانند٧ .
خواستند که بررای حمايت از آموزگاران مععترض ،غذا و پوشاک به منط
خ
مردم و ساير سازممانھا و گروهھھا،
ژژوئن  ٢٠٠٦آآموزگاران معتترض برای ساازماندھی ِ م
خلق
تشکيل دادند و آن را "مجلس خ
ل
ضور  ١٧٠نمماينده از ھشتااد گروه
جلسهای با حض
ج
ت:
جلس ،آمده است
شر شده اين مج
ممردم اوخاکا" نامگذاری کرددند .در اولين ققطعنامهی منتش
ی از مردم نشاات میگيرد و مردم ،قدرت ررا به نمايندگی از
اينکه قدرت سياسی
ه
"نظر به
تشخيص
ص
ی را که
دارند حکومتھايی
د
خود ،به حکوممتھا واگذار ممیکنند ،پس ممردم حق
خ
کين نمیکنند ،در صورت لزووم از طريق اانقالب ،جايگززين
ممیدھند به اراادهی آنھا تمک
ککنند".
سی
شتشدگان سياس
ق خواستار آزاددی فوری زنداانيان و بازداش
ددر اين قطعنامهه ،مجلس خلق
عالم کرد .ھمچننين
قضائيهی ايالتی را اع
ه
جريه و
شد و تعويض قدرتھای سهگگانه مقننه ،مج
ش
جالس مشابه ،در سطح شھررھای ايالت نييز تشکيل گرددد .زنان نيز نققش
ققرار شد که مج
ببسيار مھمی ر
در اين جنبش د ارند.

ساند تا اقتصاد راکد ايالت را به
ق مقرراتی را ببه تصويب رس
ااز ماه سپتامبرر ،مجلس خلق
ايالت را به ديگر ننقاط مکزيک ووصل میکند ،بباز
 ١که اين ت
تتحرک اندازد .بزرگراه ١٩٠
شد.
ختند .حمل و ننقل
نيروھای شھری به پاککسازی شھر و خيابانھا و ديوارھا پرداخ
ش
ِ
حراست از امننيت
عمومی و خددمات باربری آغاز به کار کردند .نيروھھايی برای ح
خلق
خود را آغاز ککنند .مجلس خ
يين گشته و قررار شد به زوددی گشتھای خ
شھروندان تعيي
ش
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مردم اوخاکا ،از سيصد و پنجاه گروه اجتماعی تشکيل شده است :گروهھايی چون
اتحاديهھای کارگری ،انجمنھای محلی ،گروهھای قبيله ای و...
در ماهھای بعد سركوب شديد و دستگيری ھای زياد روند كار مجلس خلق را كند كرده
است اما مردم ھمچنان خواستار ادارهه امور به وسيلهی خود ھستند.
تشكلھای كارگری در مكزيك )(٩
در مقابل اين شرايط وحشتناك ،كارگران نيز ساكت ننشستهاند و ھمواره در تالش اند كه
شرايط بھتری را برای خود و فرزندانشان ايجاد كنند .اتحاديهھا و سنديكاھای بسياری
در مكزيك فعال ھستند .بر خالف ايران ،طبق قانون ،كارگران مكزيكی برای داشتن كار
بايد در اتحاديه يا سنديكا عضو باشند .در حقيقت ،اتحاديه بخشی از دولت است .اتحاديه
بايد ثبت شود .دولت بايد ھيات مديره سنديکا را بپذيرد و تاييد کند و اتحاديهھا بايد به
دولت ،اعتصابشان را اعالم کنند.
از سال  ١٩٣٠تا  ١٩٨٠كه خود دولت ،کارفرما بود ،اتحاديهھا ابزار و آلت دست
دولت بودند .در آن زمان ،عضويت در اتحاديه ،اجباری و الزامی بود .وقتی الزام
میکردند که عضو اتحاديه شويد ،اتوماتيکوار عضوحزب حاکم ھم میشديد .چون
کارفرما ،دولت بود و اتحاديه ،زير نظر خود دولت بود .کارفرما ،دولت و اتحاديه
دولتی ،در وزارت کار حداقل دستمزدھا را مشخص میکردند .مثالً فقط چھار و نيم
درصد به حداقل دستمزد ،اضافه میکردند .اگر کسی از اين توافق باالتر میرفت ،دولت
خودش او را مجازات میکرد.
اكنون در مکزيک سه مدل اتحاديه وجود دارد:
 -١اتحاديه دولتی )زرد(
 -٢اتحاديه وابسته به کمپانی )سفيد(
 -٣اتحاديهھای مستقل
برای روشن شدن تفاوت اين سه نوع اتحاديه ،به زمينهھای تاريخی تشكيل سنديكاھا در
مكزيك اشارهای میكنيم.
زمينهھای تاريخی تشکيل سنديکاھا
فعاليت سنديکائی در مکزيک ،از آغاز قرن نوزدھم و دوران ديکتاتوری "پورفيريو
ديياز" ) (Porfirio Diazآغاز شد .در اين دوران ،جنبش سنديکايی به طور خاص
وجود نداشت ،بيشتر انجمنھای کمک متقابل خود کارگران بود که فعاليت میکرد .اولين
گامھا را در اين راه ،آنارکو سنديکاليستھا و برخی از اولين مارکسيستھای مکزيکی
برداشتند .آنھا به شيوهای کامالً مخفی ،ھستهھای کارگری را سازمان داده و "کلوپ"
تشکيل میدادند .فعاليت آنان ،بين کارگران بخشھای پيشرفتهتر صنعتی و کشاورزی
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بود .اين كارگران ،مبارزات بزرگی را قبل از انقالب مکزيک پيش بردند .در اين دوران،
چند شورش از جمله شورش کارگران معدن "کنانه آ" در ايالت "سنورا" در شمال
کشور و شورش کارگران نساجی "ريو بالنکو" در ايالت "براکروز" به پا شد.
بين سالھای  ١٩١٠و  ١٩١١شرايطی به وجود آمد که سازمانھای کارگری شکل
گرفتند .در سالھا ی  ١٩١٣و  ١٩١۴ھمزمان با مراكز بزرگ كارگری ،سازمانی به
نام "خانهی کارگر جھانی" تشکيل شد .در اين دوره ،ديکتاتوری جديدی بر كشور حاكم
شد .در  ١۴دسامبر  ١٩١۴رسما ً "سنديکای برقکاران مکزيک" تشکيل شد .اين امر،
ھمزمان با مبارزات مردمی در مكزيك بود .سنديکای برقکاران مکزيک و "خانهی
کارگر جھانی" موضع حمايت از دولت را در پيش گرفتند .حمايت از دولت تا حدی بود
که برقکاران" ،لشکر سرخ" تشکيل دادند و عليه نيروھای "زاپاتا" و "پانچو ويال"
که به سوی شھر مکزيکو در حرکت بودند ،وارد مبارزه شدند .اما در سال  ١٩١۶كه
برقکاران مکزيک ،عليه پايين بودن سطح دستمزدھا و پرداخت حقوق با "برگهھای
اعتباری" به جای پول ،به يک اعتصاب عمومی دست زدند ،دولت آنان را شديداً
سرکوب کرد .دبير اول سنديکا ،دستگير و به اعدام محکوم شد .اولين سنديکاھای واقعا ً
مبارز ،در پی مبارزات مسلحانه کارگری و دھقانی در سال  ١٩١٧شکل گرفتند .آنھا در
تھيهی قانون اساسی حضور داشتند و حقوق کارگران و دھقانان را مطالبه کردند.
بعد از اين دوران ،شرکتھای بينالمللی مثل جنرال الکتريک و چند سال بعد ،فورد ،به
مکزيک آمدند .در اين دوره ،اين شركتھا خود اقدام به تشكيل سنديكا كردند كه به
"سنديکاھای سفيد" معروف شدند.
"سنديکاھای زرد" اگر چه مستقيما ً از طرف دولت تشکيل نشده بودند ،اما در راستای
سياستھای دولتھا حركت میكردند .رھبران اين سنديکاھا از ائتالف با دولت جديد
)دولت به اصطالح انقالبی( ،به نفع خود بھره برداری کردند .فعاليت چنين تشکلھايی
با "کنفدراسيون منطقهای کارگران مکزيک" ) (CROMآغاز شد .در درگيری بر سر
قدرت بين جريانات مختلف ،جناح حاکم دولت با استفاده از نوعی ائتالف با اين گونه
سنديکاليسم ،از آن به نفع خود استفاده می کرد.
اين دوران ،آغاز سرمايهداری مدرن در مکزيک بود" .کنفدراسيون کارگران مکزيک"
در اين دوران تشکيل شد .اين کنفدراسيون از وحدت نه نفر از رھبران سنديکايی با
گرايشات مختلف شکل گرفت .ھنگامی که کارگران در سال  ١٩۴٩در درون سنديکا
خواھان دمکراسی شدند ،يكی از رھبران اين سنديكا ،چماقداران را سراغشان فرستاد و
کارگران را سرکوب کرد.
از  ١٩١٧تا کنون ،ھميشه مشکل خريدن اتحاديهھا در بازیھای سياسی کشور وجود
داشته است .دولت حاکم ھميشه نياز داشته است که اتحاديهھا از سياست دولت حمايت
کنند تا بتواند سرمايهگذاری خارجی را به داخل بياورد .در دوره ی جنگ سرد و مک
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کارتيسم ،شركتھای کانادايی به مکزيک آمدند .اوباش و گانگسترھای مسلح را به
معادن و کارخانهھا میفرستادند و با اسلحه انتخابات برگزار می کردند .قشری به نام
"الچارو" )که به معنای بوروکراتھا ی اتحاديه ای است و واژه اش ،بار منفی دارد(
به وجود آمد .ھر بار که کارگران میخواستند متشکل شوند و جنبش تودهای به راه
میافتاد ،تعداد زيادی از کارگران را میکشتند و دهھا کارگر را دستگير میکردند.
جنبش استقالل سنديکا
در طی اين سالھا ،درون سنديكاھای زرد و سفيد ،يک جريان مترقی و راديکال شکل
گرفته است .قانون اساسی مکزيک ،حق سنديکا را به رسميت میشناسد و اجازه
میدھد ھر بيست نفری که دور ھم جمع میشوند ،بتوانند يک سنديکا تشکيل بدھند.
ولی قانون فدرال کار ،عمال اين مادهی قانون اساسی را محدود میکند به اين که ثبت
چنين سنديکائی ،الزاما بايد با توافق دولت باشد و طبيعی است كه دولت ھم قبول نمی
کند يک سنديکای جديد تشکيل شود .بنابراين فقط دو امکان باقی میماند :يا بايد يک
سنديکای غيرقانونی تشکيل داد يا اين که درون سنديکاھای موجود ،يک "سنديکای
موازی" ديگر بهوجود آورد.
اين ھمان کاری است که طی بيست سال گذشته" ،ھماھنگی ملی کارگران آموزش و
پرورش" و برخی ديگر از اتحاديه ھا انجام داده اند .اين تشکل برای مبارزاتش بھای
سنگينی پرداخته است :تعداد زيادی "زندانی ،شکنجه شده و به قتل رسيده" کارنامهی
فعاليت اين سازمان را تشکيل میدھد.
انقالب  ١٩١٠مکزيک حق آموزش عمومی را نيز به ارمغان آورد .پس از انقالب
 ١٩١٠دولت ساختن مدارس را آغاز کرد .با آغاز به کار مدارس ،سنديكای معلمان
شكل گرفت .اگر چه اين سنديکا بسيار نزديک به دولت شکل گرفت و ھميشه با دولت
ارتباط داشت ،ولی در عين حال ،ھميشه در آن معلمان متعھدی وجود داشتند که در
مبارزات بسياری شرکت کردند .اين معلمان معتقدند که بايد مبارزات را به سوی مبارزه
برای آنچه در آمريکای التين" ،قدرت خلق" يا "خود مختاری" مینامند جھت داد .اين
گرايش در حال حاضر "ھماھنگی ملی کارگران آموزش و پرورش" نام دارد و در چند
ايالت کشور ،نه تنھا با سياست آموزشی دولت مقابله میکند ،بلکه کل سياست دولت در
رابطه با شرايط کار را نيز به چالش میکشد.
اين امر در مورد برقکاران نيز صادق است :در گذشته ،دو شرکت بزرگ برق وجود
داشت )که سال گذشته با فرمان رئيس جمھور ،يکی از اين دو شرکت را منحل کردند تا
بتوانند راحتتر ،روند خصوصیسازی را به پيش ببرند( .يکی از آنان يعنی "کميسيون
فدرال برق" دارای يک سنديکای زرد است و ديگری" ،شرکت برق مرکز" ،در حال
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حاضر دارای يک سنديکای نسبتا ً دمکراتيک است .اين ھمان سنديكايی است كه بعد از
خصوصی سازی شركت برق مكزيك ،تظاھرات بزرگی عليه آن ترتيب داد.
سنديکای بزرگ ديگر" ،سنديکای کارگران بيمهھای اجتماعی" است که از سالھا
پيش ،به خصوص از سال  ١٩٨٩تا به حال ،درون خود يک جريان با گرايش بسيار
قوی دمکراتيک دارد که از درون عليه سنديکاليسم زرد ،مبارزه میکند.
در صنايع متوسط و گاھی بزرگتر ،از سالھا ی  ١٩٧٠يک موضع جديد ظھور کرد که
به مبارزه برای دمکراسی درونی و استقالل سنديکايی معروف شد .برخی تشکلھای از
اين دست عبارت اند از "جبھهی معتبر کار" )Frente Autentico del ) (FAT
 (Trabajoو"سنديکای ملی کارگران آھن و فوالد" ) .(SINTIAفات که در سالھا
ی  ١٩۵٨و  ١٩٥٩شکل گرفت ،ابتدا گرايشات مذھبی داشت و تحت الحمايه
"کنفدراسيون آمريکای التينی سنديکاھای مسيحی" بوده و ھدف اصلی اش ،آزادی و
دمکراسی سنديکائی بود .اين تشکل پس از مدت کوتاھی ،به مقابله با دولت و
"کنفدراسيون کارگران مکزيک" ) (CTMبرخاست .اين جريان که در حال حاضر
حدود پنجاه ھزار عضو دارد ،به خودمختاری و استقالل تشيکالتی اعتقاد داشته و
ارتباط خوبی با تشکلھا و سنديکاھای کارگری ديگر کشورھا دارد.
ھمچنين در صنايع بزرگ مانند صنايع مدرن و اتومبيل سازی نيز ،مبارزات مستقل
کارگری سر برآورد .در فولکس واگن و در نيسان به شکل ديگری ،و به طور مقطعی
در کرايسلر و فورد ،يک گروه سنديکايی مستقل بهوجود آمد .ولی در ھمين
سنديکاھايی که از شر رھبران معامله جو رھا شده بودند ،باز رھبران جديد ھمان راه
قديمی را برگزيدند .اين رھبران جديد ،در مواردی به شدت روی خواستھای اقتصادی
پای میفشردند و حاضر به پذيرش ھمبستگی طبقاتی با کارگران ديگر نبودند و مراقب
بودند که قضيه سياسی نشود.
سنديکاھائی که از باال بهوجود میآيند يا تصميماتشان از باال گرفته میشود ،ھميشه
به دام معامله با حاکمان میافتند ،مانند "اتحاديه ملی کارگران" ) (UNTکه با ھای و
ھوی بسيار بهوجود آمد .اگرچه ممکن است چنين سنديکاھايی ،با برخی سياستھای
برخی رھبران خود فروختهی سنديکاھايی مانند " ،CTMمرکز کارگران مکزيک" يا
"کنگرهی کار" مخالفت کنند و عليه آن بجنگند ،اما بدون شرکت تودهھای سازمان
يافته ،خودشان ھم در عمل فعاليتشان بر اساس معامله با دولت و يا شرکتھا است.
"تلفن مکزيک" ھم ،چنين وضعی داشت ،که در ابتدا روند دمکراتيزه شدن را پيمود و
از يک سنديکای زرد جدا شد ،ولی کمی بعد ،خودش تبديل به يک ديکتاتوری جديد شد،
شيوهھای سرمايه داری را در مبارزاتش برگزيد و خواستهھايی مانند سھيم شدن در
توليد و جايزه برای توليد بيشتر را مطرح کرد كه در ظاھر به نظر میرسد به نفع كارگر
است ،اما در واقع استثمار شديدی است كه در زير اين پوشش اعمال میشود .ھمين
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خر
ن دانشگاه خوود مختار مکزييک نيز پيش گگرفت .دست آخ
نديکای کارگران
سياست را سند
س
حتا
عت پيوست .ح
جتماعی" نيز به اين جماع
ن بيمهھای اج
ررھبری "سندييکای کارگران
عمل
صفه نيمه ھم خيانت کردند و به حزب "ع
ررھبری بورکراات آن ،به ھماان سنديکای نص
کای بزرگیست که با حدودد چھارصد ھززار
ن اولين سنديک
مملی" ) (PANپيوستند .اين
پيوسته است .اين امر ،علیررغم مبارزاتی است که كارگرران
ککارگر عضو ،ببه اين حزب پي
عضو اين سندييکا ،عليه شراايط موجود به پيش میبرند.

معدنچی را
ی
"پاستا دا سانچوز"٦٥ ،،
ا
زغال سنگ
 ١٩فوريه  ٢٠٠٦انفجاری ددر معدن ل
٩
دن از دست دادده-
را در حادثه معدن
ن ،مدفون کردد .زنانی که شووھران شان ا
ددر اعماق زمين
نتظار اجرای ععدالت اند.
اناند ،ھنوز در انت
زرد و
سنديكاھای د
مستقل در درون س
ل
ددر شکلگيری اتحاديهھای ممستقل و يا گررايشات
که ھمسران خوود را از دست داده اند )مثالً در
کی و زنانی ه
کارگران جوان مکزيک
ن
سفيد،
س
ی مستقل علیررغم
حوادث معدن و  (...نقش عممده و مھمی داررند .اين اتحادييهھای کارگری
ح
ککوچکی ،قوی و با تحرک و موثرند .کاررگرانی که در اين اتحاديهھاا فعال ھستند ،با
ضو يکی از ااين
ھستند .يکی از کارگگران معدن عض
.
ززندان و بيکارری و اخراج رروبرو
سر میبرد .دوولت
بدون تفھيم اتھام ،در زندان به س
ااتحاديه ھای ممستقل ،دو سالل است که ن
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الت
مستقل به کار گرفته است و مشکال
ل
تتمام ھم خود ررا برای از بين بردن اين اتحاديهھای
خانوادهھایشاان،
ن اتحاديهھا اييجاد میکند .کاارگران فعال وخ
ززيادی برای اددامه فعاليت اين
شوند.
ممدام تھديد میش
تو )جون (٢٠١٠
ان در كنفرانس "ھمبستگی ببا كارگران مكززيك" در تورنتو
ييكی از كارگر ن
ممی گفت:
"در چند سال گذشته ،خواھرران و برادران زيادی از ما ددستگير شدهاندد؛ تھديد به مررگ
ستی
اعضای خانوادهی خخود من ھم موررد تھديد قرار گرفته اند .ما ببا دولت فاشيس
ی
شدهاند.
ش
و ديکتاتوری روبرو ھستيمم ...يکی از کاارگران معدن ،بدون ھيچ دليليلی ،بدون تفھھيم
ااتھام و بدون دداشتن حق دفااع ،در زندان است .به او و خانواده اش بسيار فشار آممده
نمايندهی
ه
معدن را به ما بدھييد تا ما
صاحبان معدن به ما گفتهاند که شما ن
ااست .وكالی ص
سال و نيم است که
ت میخواستند تا زندانی را آززاد کنند .دو س
شما را آزاد کننيم .حق سکوت
ش
گھدارد ،سنديکا
ککمپانیھا به دوولت فشار میآوورند .میخواھھند دولت ،او ررا در زندان نگ
کاھا
ببرد و قوانين کارر را به زمانھھای قبل بازگررداند .دو ھفته قبل )اوايل جوون
ررا از بين د
بستند؛ به اين دليل که اتحاديه کاارگران ،قرار داد
؛
معدن را
 (٢٠١٠ديديم که چگونه مع
شيوهھا غير ققانونی است .ھھنگامی که مععدن
يی زدند .اين ش
شت .تير ھوايی
ددستهجمعی داش
بيش از بيست ننفر
کشته شده خود را میخواستند .بي
رريزش کرد؛ کاارگران ،جسد ھھمکاران ه
شتند
جم ھم نگذاش
شدند .ھنوز ھشت نفر از آنھا در زندان اندد .در روز پنج
.
ددستگير
بودند خبر بگيرند .ھيچکس نمیدداند
د
بروند داخل و از ھممکارانی که گيير افتاده
د
ککارگران
شان تسليت بگووييم"...
به خانوادهھايش
چه بر سر آن ککارگران آمد .ححتا نگذاشتند ه
چ
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اعضای اتحاديه معدنچيان مکزيک ،آوريل  ٢٠١٠تجمع کردند .اين تجمع ،برای ادای
احترام و به ياد دو کارگری برگزار شد که سال  ٢٠٠۶در تظاھراتی که برای دفاع از
اتحاديه معدنچيان برپا شده بود ،کشته شدند.
اشکال ديگری از مبارزات را گاھی در "مکيال"ھا )مانوفاکتورھايی که در مناطق آزاد
تجاری فعاليت میکنند( نيز میتوان يافت .اين مانوفاکتورھا که متعلق به سرمايهھای
بين المللی ھستند ،حتی اگر سرمايهی اصلی متعلق به يک شرکت آلمانی ،فرانسوی يا
آمريکائی باشند ،معموالً توسط مديران کرهای و چينی اداره میشوند .طبيعی است که
کارگران مکيالھا ،از ھمان اندک حقوق قانونی کارگران مکزيکی ،از جمله حق تشکل،
برخوردار نيستند .فعاالن يک گروه آمريکائی به نام  AFLCOبه اين مناطق آمده اند
تا کارگران را جذب کنند و يک سازمان تشکيل دھند .آنان برای تشکيل سنديکا
نيامدهاند ،بلکه میخواھند برای کارگران ،به نوعی "قرارداد کيفيت" با صاحبان مکيال
برسند .شعار اصلی اين گروه" ،نه به مانوفاکتورھای خون و عرق جبين" است .ھدف
آنان ،بھتر شدن شرايط کار است ولی اجازه نمیدھند که مبارزات ،به سمت تشکيالت
سنديکايی جھت بگيرد .در بعضی موارد ،کارگران از آنان پيشی گرفته اند ،مانند شرکت
"نايکی" در "آتليسکو" که کارگران روند مبارزه را به دست گرفته اند.
خصوصیسازی در مكزيك
يكی از مھمترين برنامهھای نئوليبراليسم در مكزيك ،خصوصیسازی است كه بعد از
اجرای قانون نفتا ،ابعاد بیسابقهای يافته است .در اين ميان ،سرمايهداران مكزيكی ھم
كه روابط خوبی با دولت دارند ،سودھای سرشاری میبرند .به عنوان مثال ،آنان دومين
بانك تجاری بزرگ كشور را به قيمت  ٣.٣ميليارد دالر از دولت خريدند و سپس آن را
 ۵.١٢ميليارد دالر ،به يك گروه تجاری آمريكايی فروختند )اختصاصی سازی كه تحت
عنوان خصوصی سازی ،اجرا میشود(.
خصوصیسازی صنعت برق مکزيک ،صنايع نفت و  :...روند اين خصوصیسازی در
ھمهی كشورھايی كه برنامهھای صندوق بينالمللی پول را پياده میكنند ،تقريبا يكسان
است؛ يا به بھانهی عقبماندگی تكنولوژيكی و ممانعت از آلودگی محيط زيست ،پای
شركتھا وانحصارات بزرگ را باز میكنند يا اول شركت و نھاد اقتصادی را بدھكار
میكنند ،بعد خصوصیاش میكنند و بعد تعطيلی شركت و يا تعديل نيرو به دنبالش
میآيد كه موج بيكارسازی را به راه میاندازد.
شركت ھواپيمايی مكزيك ،در تابستان گذشته به بھانه ورشكسته شدن ھشت ھزار نفر
از كاركنان خود را اخراج كرد .اين شرکت نيز از شركتھايی است كه خصوصی شده
است .شش ھزار نفر از اين كاركنان ،عضو اتحاديه بودند .اين شركت فقط به قيمت يك

زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ /
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ
٢٨

صد و شصت و پنج ميليون دالر به فردی از ثروتمند ترين خانواده ھای مكزيك فروخته
شده است .در حالی كه اين شركت با  ١١٠ھواپيما حدود  ١١ميليون مسافر را در سال
جابه جا می كند.
خاوير اِلوريگا ،عضو كميتهی ھماھنگی سراسری جبھهی زاپاتيستی آزاديبخش ملی،
در مصاحبهای در مورد اين خصوصیسازیھا چنين گفت:
"از بيست سال پيش شاھد اولين موج خصوصیسازی در كشورھايمان ھستيم .در
ھمهی كشورھای آمريكای التين ،در اروپا و بقيهی جھان شاھد خصوصیسازی
جادهھا ،فرودگاه ھا ،صنايع مخابرات ،آب ،برق ،نفت ،معادن ،ذوب آھن و غيره ھستيم.
در حال حاضر داريم وارد مرحلهی دوم خصوصیسازی می شويم .اين دوره شامل
خصوصیسازی اراضی عمومی )دولتی( و ھر نوع خدماتی ست كه جزو وظايف دولت
بود ،مثل تحصيل ،خدمات درمانی ،بازنشستگی ،آب ،جادهسازی  ،حمل و نقل و ....
بنابراين دولت دارد خالصه می شود در اندامی حقوقی  -سياسی و سركوبگر ،كه منافع
چند شركت جھانی را تضمين می كند و قوانينی را تصويب می كند كه برای اين
شركتھا مناسب باشد و مقابله با شورشھا را نيز تضمين میكند".
خصوصیسازی نفت مكزيك از ده سال پيش آغاز شده است .صنعت نفت مکزيک ،در
ماه مارس  ،١٩٣٨توسط رييس جمھور وقت ،از دست گروھی از شرکتھای نفتی که
عموما ً بهنام »ھفت خواھران« شناخته شدهاند ،خارج و مصادره شد .اما در طول
دھهھای بعد »پِ ِمکس« بخشھای مھمی از ساختار خود را به شکل قراردادی به
شرکتھای حفاری و خدماتی چون »ھالیبرتون« واگذار کرد .اين شرکت ساالنه
ميلياردھا دالر سود از مکزيک خارج میكند.
خاوير اِلوريگا در اين باره چنين می گويد:
"آنھا صنعت نفت را تقسيم كردهاند به خود نفت ،كه در عمق خاك است و پتروشيمی
اوليه و ثانويه .از آنچه پتروشيمی اوليه می نامند و در گذشته شامل توليد حدود ٢٠٠
تركيب میشد  ،طی يك رفرم در قانون تنھا بيست تا بيست و پنج تركيب باقی ماندند و
بقيه را بعنوان پتروشيمی ثانويه خصوصی كردند .امروزه صدھا شركت داريم ،غالبا ً
امريكايی ،كه در واقع تمامی مشتقات نفتی را در دست دارند .آنچه باقی مانده حتی
استخراج آن را نيز میخواھند خصوصی كنند .با اين حال از آنجا كه يكی از
خواستهھای خلقھای مكزيك ملی بودن نفت است ،برايشان بسيار سخت است ،ساده
نخواھد بود".
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مقابله با خصوصیسازیھا
مردم نيز در مقابل اين خصوصیسازیھا ساكت ننشستهاند و مخالفت خود را در مقابل
اين سيل بنيانكن به روشھای مختلف ابراز میكنند .به نمونهھای موفق و ناموفقی از
اين مقاومتھا اشاره میكنيم.
شركت برق مكزيك )(١٠
ده اكتبر  ٢٠٠٩انحالل شركت "برق و نيروى مركزى" اعالم شد و ھزاران پليس،
تأسيسات شركت برق و نيروى مركزى مكزيك را به اشغال در آورده و كارگران را با
شديدترين برخوردھا ،از اين تأسيسات بيرون انداختند تا رئيس جمھور ،اين شرکت را
به "كميسيون فدرال برق مكزيك" واگذار کرده و سپس خصوصى كند .اين در حالی بود
كه كميسيون فدرال برق مكزيك به داشتن دهھا حساب "سياه" )غيرقانونى( و
پولشويی متھم شده بود .طی اين اقدام ،چھل و چھار ھزار كارگر برق ،بيكار شدند.
كارگران اين شركت در سال  ١٩٣٣طی مبارزه اى توانسته بودند حق بستن قرارداد
دستهجمعى را بدست آوردند.
پس از اشغال شركت برق مركزى و آغاز مبارزهی "سنديكاى مكزيكى برقكاران" عليه
آن ،فعاالن سنديكا كار ترويجى گستردهاى را در سراسر كشور آغاز كردند .دهھا تن
مواد غذايی ،براى كمك به خانوادهھاى كارگران بيكار شده ،جمعآوری شد .در پى
فراخوان سنديكاى مكزيكى برقكاران ،برای اعتراض به اشغال پليسى -نظامى شركت
برق مركزى و مصادرهی غيرقانونى اين شركت ،روز يازده نوامبر  ٢٠٠٩به عنوان
روز اعتصاب عمومى برگزيده شد .در اين روز ،تمام جادهھاى ورودى شھر به اشغال
كارگران و گروهھاى ديگر در آمد .نيروھاى پليس فدرال با شكيك گاز اشكآور و گلوله،
به كارگران حمله كردند كه طى آن تعدادى زخمى و دهھا نفر دستگير شدند.
كارگران متشكل در سنديكاى برقكاران مكزيك ،ھر از گاھى دست به يك اقدام اعتراضى
مىزنند تا شايد فرمان رييس جمھور ،باز پس گرفته شود و آنان بتوانند سر
كارھایشان برگردند .در روز  ٢۵آوريل  ٢٠١٠كارگران عضو سنديكاى برقكاران
مكزيك ،در كنار شيوهھاى ديگر مبارزه ،به اعتصاب غذا نيز روى آوردند .اين ا
عتصاب غذا ،بيش از يك ماه به طول انجاميد .مردم و گروهھای ھمبستگی از ساير
كشورھای جھان ،با حضور در كنار اعتصابيون با آنان ھمراھی كردند.
خصوصی سازی خطوط اتوبوسرانی مكزيكو
خط  ١٠٠اتوبوسرانی ،يکی از کارآمدترين و مھمترين خطوط اتوبوسرانی شھر
مکزيکو بود که در سال  ١٩۴٢تشکيل و در آوريل  ١٩٩۵منحل شد .نابودی اين
شرکت ،که نقطهی آغاز روند خصوصیسازی وسايل نقليه عمومی در شھر مکزيکو
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بود ،با مقاومت گستردهی رانندگان و ديگر کارگران آن شرکت ،مواجه شد .رانندگان و
ديگر کارگران ،به مبارزه برای بدست آوردن کنترل و راهاندازی مجدد آن دست زدند،
ولی با وجود کار توده ای گسترده ،نتوانستند در مقابل نيروھای دولتی تاب بياورند و با
آن که تا حد زيادی موفق شدند تودهھا ی مردم را در مبارزاتشان شريک کنند،
شکست خوردند.
جنبش اشغال کارخانه )(١١
مبارزه عليه خصوصیسازی و عقب افتادن دستمزدھا در برخی شركتھا ،منجر به
اشغال كارخانه توسط كارگران شد و در برخی از اين كارخانهھا ،كارگران توانستند
توليد را به دست بگيرند و كارخانه را ،خود اداره كنند.
مبارزهی کارگران برای "کنترل کارگری" سابقهی طوالنی دارد .به عنوان مثال ،در
اوايل قرن گذشته در نزديکی شھر مکزيکو ،در چند کارخانهی نساجی ،کارگران قيام
کردند .اينان دھقانانی بودند كه به کارگر بدل شده بودند .آنھا شوراھای سرخ را تشکيل
دادند .در مناطق نساجی در ايالت "پوئبال" نيز ،در سالھای  ١٩١٩و  ١٩٢٠شورا
تشکيل شد .بعدھا ،در سالھای دھه  ١٩٣٠در مناطق توليد صنعتی کشاورزی و در
مناطقی که کارخانهی توليد شکر از نيشکر وجود داشت ،کارگران ،شوراھای کارگری
تشکيل دادند .دولت برای مقابله با شوراھا ،به کارگران زمين داد و کوشيد آنھا را
مجدداً به دھقان بدل کند.
بعدھا طی مبارزاتی ،کارگران گاھی تا حد کنترل قسمتھايی از کارخانه يا محل کارشان
پيش رفتند .برای مثال ،مبارزات كارگران در صنايع فلز و معدن ،با کنترل شرايط کار و
خطرات ناشی از کار برای کارگران آغاز شد .اين مبارزات ،مخفيانه و گام به گام آغاز
میشد ،اما توانست سطح آگاھی كارگران را بسيار باال ببرد .چنين مبارزهای در
"السارو کاردناس"" ،الس تروچاس" ،در "التوس اورنوس ِد مخيکو" )تنورھای
بلند مکزيک( در "منوکلوا" در ايالت "کاھويال" ،در "چدن مونته ری" و بسياری
کارخانهھای ديگر ،سابقه دارد .در برخی موارد ،سرمايهداران ،اين کارخانهھا را
میبندند و يا میفروشند .در مواردی ھم ،از شيوهھای تعقيب و حتی قتل کارگران،
استفاده می كنند.
در صنايع ديگر نيز ،اين شيوهی مقاومت در مقابل بيكاری و احقاق حق وجود دارد .در
کارخانهی لوازم يدکی اتومبيل "اسپايسر" که کارگران ،کارخانه را به اشغال خود در
آوردند ،تا زمان سرکوب وحشيانه توسط نيروھای انتظامی ،نه تنھا خودشان مقاومت
کردند ،بلکه مردم محله نيز به مقاومت آنان پيوستند.
در حال حاضر اشکال خود مختاری ،کنترل کارگری و تعاونی ،ھنوز وجود دارد ،ولی
گرايشی محدود است" .تعاونی کارگران پاسکوآل" يک نمونهی آن است .اين شرکت
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نوشابه سازی و توليد آب ميوه ،در دھه چھل تأسيس شده بود .پس از مبارزات
کارگران در سال  ١٩٨٢و به خاک افتادن دو کارگر توسط ششلول بندھای صاحب
کارخانه؛ کارگران ،کارخانه را خريدند و از سال  ١٩٨۴به صورت تعاونی ادارهاش
کردند .اين تعاونی ،که در حال حاضر حدود  ۵٣٠٠کارگر در آن مشغول به کارند ،تا به
حال به بسياری از مبارزات کارگری ،از جمله مبارزات کارگران "اويسکادی" )سابقا ً
متعلق به شرکت "کنتيننتال تاير" آلمانی( ياری رسانده است.
از نمونهھای ديگر کنترل کارگری در مکزيک ،میتوان از "اويسکادی" نام برد.
کارگران "سنديکای ملی انقالبی کارگران اويسکادی" با مبارزهای طوالنی مدت ،ھمراه
با اعتصابی که سه سال ادامه داشت ،توانستند با شکست شرکت فرامليتی -آلمانی
"کنتيننتال" )چھارمين شرکت مھم الستيک سازی جھان( ،کنترل کارخانه را به دست
گرفته و به عنوان يک تعاونی متشکل از کارگران ،به کار در کارخانه خود ادامه دھند.
"روسنتو" يكی از اعضای شورای کارخانه اويسکادی ،در مورد شرايط و وضعيت
كارگران بعد از شروع به كار اين تعاونی ،گفت(١٢) :
"تعاونی در دست کارگران و در کنترل آنھاست .انتخابات ،مستقيم اما با رای مخفی
است .ھر ماه يک مجمع عمومی تشکيل میشود و در آن ،نتايج توليد و مسايل مالی
تعاونی مورد بحث قرار میگيرد .تصميم گيریھا توسط کارگران و به صورت جمعی
انجام میشود .بعضیھا آمادگی و اطالعات الزم را ندارند ،اما ھمه ما در حال يادگيری
ھستيم .ما مشاوران خوبی از فعاالن کارگری داريم .مشکالت مالی برای
سرمايهگذاریھای جديد وجود دارد که گاھی کار ما را کند میکند .با اين وجود ،در سال
 ٢٠٠٩توانستيم ھفت ميليون پزو سرمايه گذاری جديد داشته باشيم .ھدف ما از توليد،
تامين يک زندگی بھتر برای کارکنان است .کارخانه ما يکی از کارخانه ھای صنايع
الستيک سازی است که کارگران درآمد خوبی دارند .در مورد استخدام کارگران زن ھم
اقداماتی انجام داديم و اکنون ده تا پانزده زن کارگر در بخش توليد و تعدادی ديگر در
بخش اداری داريم.
برای ما مھم است که جھتگيری دموکراتيک خود را حفظ کنيم .اما کار چنان ھم راحت
نيست .مشکالتی ھم داريم :مساله آموزش افراد ،آموزش برخورد دموکراتيک و مساله
کمک به ساير کارگاهھا و سازمانھا و حمايت از ساير جنبشھا .تا سال  ٢٠٠٩ما
سودی نداشتيم ،اما در نشست قبلی پنج ميليون پزو سود ،بين اعضای تعاونی به نسبت
مساوی تقسيم شد .تا کنون ما يک مرکز فرھنگی و تفريحات سالم درست کردهايم .قصد
ساختن يک تعاونی مصرف برای کارکنان داريم .تعاونی ،پنجاه درصد مخارج تحصيالت
دانشگاھی فرزندان کارگران را میپردازد .اکنون در کارخانه ما  ٧۴١نفر کار میکنند
که ھمه دارای بيمه بازنشستگی خوب دولتی ھستند و در فکر يک بيمه خصوصی
اضافی ،برای جبران کاھش دستمزد ھستيم .ما با جنبشھای اجتماعی و کارگران
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اعتصابی کارخانهھای ديگر ،از جمله "پوتوسی" اعالم ھمبستگی کردهايم و در حد
توانمان به آنھا کمک میکنيم .ما برای کارمان ،از فضای اقتصادی جھانی ،از جمله
اختالف بين آمريکا و چين استفاده کرديم .زمانی که آمريکا بر واردات چينی تا سال
 ،٢٠١٢دوازده درصد ماليات گذاشت ،ما از اين فرصت برای فروش توليدات خود
استفاده کرديم؛ زيرا ھفتاد درصد صادرات ما به بازار آمريکاست .تا کنون شورای
رھبری تعاونی خوب عمل کرده است ،اما بايد نيروھای جوان را برای آينده آماده کرد؛
نيروھايی که مثل ما تجربهی اعتصاب سه ساله را ندارند.
ما به تکنولوژی جديد نياز داريم .ما میخواھيم بازارھای جديدی در آمريکای مرکزی
پيدا کنيم تا از وابسته بودن به بازار آمريکا خالص شويم .بسياری از توليدات ما در
خودروھای ارتشی به کار گرفته میشود .ما در فکر توليد محصول جايگزين ھستيم تا
حاصل کار ما ،در خدمت نظامیگری و جنگ به کار گرفته نشود ،ولی در حال حاضر
قدرت اين کار را نداريم .در رابطه با محيط زيست و کاھش توليد ،اقداماتی کردهايم ،به
نحوی که اکنون ،از آن کارخانه کثيف و دودزا و پر سر و صدا ،محيطی آرام و تميز
ساخته ايم .اميد ما به مبارزه برای بقا و رشد است که چشم انداز آينده را برای ما
تصوير میکند".
سنديكاھای دھقانی
در مكزيك سنديکاھای دھقانی نيز وجود دارد ،مانند "سازمان دھقانان کوھستانھای
مادر جنوبی" در ايالت "گرررو" و برخی گروهھای مشابه ،كه در ارتباطی ارگانيک با
گروهھا و سازمانھای مستقل سياسی و اجتماعی ديگر ،حتی گاھی با نزديکیھايی با
سازمانھای مسلح چپ ،شکل گرفتند .اين گرايش در "اتحاديهی توليد کنندگان نارگيل"
و "اتحاديهی توليد کنندگان گل ختمی" و "توليدکنندگان خشخاش" و نيز در مناطق
توليد قھوه ،مشاھده میشود.
مقاومت ھا و مبارزات مردم مكزيك ،فقط در سطح محل ھای كار محدود نمی شود و در
بسياری از موارد ،با مبارزات اجتماعی مردم در محل زندگی ،پيوند نزديكی دارد.
زنان در اتحاديهھا
بخشی از فعاليتھای اين تشكلھا ،بر روی آموزش ،سازماندھی و مبارزه برای حقوق
زنان کارگر در مواجھه با کمبود دستمزد ،آزار جنسی و مشکالت ديگر در محيط کار،
متمركز شده است .يكی از اين تشكلھا فات)جبھه متحد كار( است.
بسياری از زنان جوان حقوقبگير شاغل در ادارات ،رسانهھا ،مراكز بازرگانی و ...با
كمك فات توانستهاند اتحاديه تشكيل دھند ،آموزشھايی در زمينه برابری جنسيتی ببينند
و شرايط كار خود را بھبود بخشند .بنديکتو ماتينز ) (Benedicto Martinezيكی از
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اعضای رھبری فات میگويد که در اين سالھا ،تجربيات و دستآوردھای زيادی
داشتهاند .او به عنوان مثال ،از كارگران به تازگی سازمان يافتهی پمپ بنزين صحبت
میكند كه بسياری از آنان ،زن ھستند و شرايط کار آنھا به شدت دشوار است .آنھا
ھنوز ھم ،ھيچ مزد ثابتی در قبال كارشان دريافت نمیكنند .اين زنھا ،مجبور به فروش
تعداد معينی از محصوالت ھستند .اين زنان از طرف مالکان ،کارفرمايان ،ھمکاران مرد
و حتی مشتريان ،مورد آزار و اذيت جنسی قرار میگيرند .با تالش اين زنان ،قوانين
سختگيرانهای در مورد منع آزار جنسی در ايستگاهھای توزيع گاز ،وضع شد.
زنان عضو "شبکه حقوق اتحاديهای" ) (RMSھم ،به کار آموزش زنان در زمينه
آشنايی با حقوق خود میپردازند .به عنوان مثال ،در كارخانه فولكس واگن ،اين شبکه
ھمراه با زنان كارگر برای ايجاد شيرخوارگاه و يک مرکز مراقبت از کودکان برای زنان
شاغل در اين كارخانه ،فعاليت میكرد.
خوليا کوينونز ) (Julia Quiñonezيكی از زنان عضو کميته کارگران مرزی
) (Border Workers Committee – CFOمی گويد:
"سال  ١٩٧۵کار را در رابطه با کميتهی زنان شروع کرديم .کارخانه بيشتر زنان را
استخدام میکرد ،چون فکر میکرد بيشتر کار میکنند و کمتر حقوق میگيرند .کميته
زنان را بهوجود آورديم که به کارگرانی که فعال نيستند ،قدرت دھيم ،آنھا را متشکل
کرده و برای زنان ،برنامه عمل داشته باشيم .ما می خواھيم به زنان ياد بدھيم تا آگاه
شوند و بفھمند که چگونه حقوقشان ضايع میشود .به عنوان مثال ،در بسياری از
کمپانیھا از کارگران زن تست حاملگی میگرفتند.
ما توانستيم کارکنيم .دراولين قدم ياد گرفتيم که در چشم سرپرست نگاه کنيم و بگوييم
سرما داد نزن .اين شروع کار ما بود .کميته درسه ايالت کار میکند .به دليل کشته شدن
زنان ،در يک دوره فعاليتھایمان را کم کرديم .بهوجود آمدن سنديکا و کميتهھا ،به
بھتر شدن زندگی زنان کارگر کمک کرد .خود پروسهی تشکيل سنديکا ،برای ما مھم
بود .سنديکاھای زرد رنگی ھم وجود داشت .کميتهھايی را )بهخصوص در جنرال
الکتريک( بهوجود آورديم تا آن سنديکاھا را دموکرات کند و به جای كمك به کارفرما،
به کارگران کمک کند.
سال  ٢٠٠٠در سه شھر ،کارگران شرکت کداک را متشکل کرديم .آن زمان چھارده
ھزار نفر از کارگران ما توانستند در يک قرارداد دستهجمعی ،سی درصد اضافه حقوق
بگيرند .اين کانالی شد برای ارتباط گيری با کارگران.
کمپانی به دنبال اين بود که چگونه کارگران را اذيت کند که متشکل نشوند .چند صد
کارگر ،به خاطر فعاليتھايشان اخراج شدند .کمپانی عليه ما حرف میزد .کارخانه را
بستند و سنديکا از طرف ادارهی کار به رسميت شناخته نشد .ما کمپينی راه انداختيم که
سه سال طول کشيد .سنديکاھای زرد ،برای اين کارگران ھيچ کاری نمیکردند .ما کار
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را در  ILOادامه داديم .بعد از سه سال ILO ،جواب داد و کارفرما قبول کرده که آن
چند صد کارگر را به سر کار برگرداند.
اين تجربهی خوبی بود که طی آن ،كارگران توانستند حقوقی را که از دست داده بودند،
دوباره بهدست آورند .اين پروسهی سه ساله ،خيلی سخت بود .ما ياد گرفتيم که
خودمان را متشکل کنيم .ياد گرفتيم که چگونه از اين ابزار استفاده کنيم .ما در
کمپانیھای ديگر ھم ،کار کرديم .کارگران پذيرفتند که سنديکا را تشکيل دھند .ما با
ششصد کارگر شروع کرديم و االن به سيزده ھزار کارگر رسيدهايم .کمپانیھا ھم به
طور مشخص گفتهاند که ما نمیخواھيم سنديکا داشته باشيم".
دركنار اين فعاليتھا كميتهای از زنان و ھمسران كارگران "اتحاديه برق مكزيك"
تشكيل شده است كه دوشادوش ھمسرانشان فعاليت میكنند .زنان شاغل در راه آھن
نيز سعی میكنند به طور متشكل ،در مبارزات كارگری سھيم باشند.
در روز جھانی زن )  ١٧مارس  (٢٠١١زنان کارگر و زنان فعال در جنبشھای
دموکراتيک ،كنفرانسی برگزار كردند .ھمسران کارگران راه آھن ،زنان کارگر ،زنانی از
مکزيک ،اتحاديه کارگران برق ) (SMEاز پاسکوال ،تعاونی نوشابه ،از اسپايسر و از
شرکتھای تلفن و ...تجارب خود را به اشتراک گذاشتند.
ارتباطات بين المللی
در سالھای اخير ،يكی از فعاليتھای تشكلھای مستقل ،شناساندن خود تشکلھا در
سطح بينالمللی است .اين فعاالن ،با اين ايده كه حاال كه سرمايهداران كانادا ،امريكا و
مكزيك متحدانه به استثمار كارگران میپردازند ،كارگران اين سه كشور ھم بايد متحدانه
از حق وحقوق خود دفاع كنند .در اين زمينه اقدامات متنوع بسياری انجام دادهاند .از
جمله برگزاری كنفرانسھايی در شھرھای مختلف ،ايجاد ارتباط با اتحاديهھای كارگری
كانادا و امريكا ،و جلب حمايت آنان ،طرح شكايت از شركتھای كانادايی و امريكايی در
دادگاهھای كانادا و امريكا ،شركت در جلسات  ILOو...
اين ايده در ميان بخشھای مستقل سنديكاھای كارگری كانادا ،مكزيك و امريكا وجود
دارد كه ھمكاری مشتركی را سازمان دھند .آنھا اعتقاد دارند بايد با ھم بنشينند و ببينند
که چگونه میتوانند منطقهای عمل کنند .آنان معتقدند كه كارگران كانادايی ،مكزيكی و
آمريكايی اشتراك بيشتری با ھم دارند تا با كارفرماھايی كه حتی ھموطن آنھا ھستند.
آنان از ھر تماسی برای ايجاد ھمبستگی ميان كارگران مكزيكی با كارگران كانادا و
امريكا استقبال میكنند .آنان كارگران امريكايی و كانادايی را به مناطق مرزی دعوت می
كنند تا با شرايط زندگی كارگران مكزيكی از نزديك آشنا شوند .نمايندگانی از كارگران و
سنديكاھای كارگری مكزيك در برنامهھای مختلف دركشورھای گوناگون شركت میكنند
و حمايتھای بينالمللی را خواھان ھستند.
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در جريان كنفرانس  G8درتورنتو و برگزاری روز ھمبستگی با مكزيك از طرف
مخالفان  G8و  G20قراردادی امضا شد برای تشكيل كميته ای از اتحاديهھا ی
کارگری کانادا مکزيک و کارابين برای تأمين استقالل و خودمختاری کارگری در
امريکای شمالی تشكيل شد.
جورج روبلز ) (Jorge Roblesاز اعضای فات
) (Authentic Workers Front - FATدر كنفرانس در تورنتو كانادا چنين
گفت:
"ما اعتقاد داريم اين ھمبستگی مھم است و اينجا ھستيم که اين را به شما بگوييم.
کمک به ما کمک به خود شما ھم ھست .مکزيک کانادا و امريکا درتجارتی ھستند که
قوانين نفتا بوجود آورده است .که اين قوانين مشترک سبب شده که بتوانيم کار مشترک
ھم انجام دھيم .قبل از اين تاريخ سنديکاھای امريکای شمالی و کانادا به ھم بدبين
بودند...
ما در اين فکر بوديم که بخش بين الملل ما را بپذيرد .ما به ای ال او رفتيم و تعدادی ھم
به نشستھای نفتا .از سال  ١٩٩٠از تمام مکانيسمھا سعی کرديم برای مبارزاتمان
استفاده کنيم .ای ال او دفتری در مکزيک دارد اما ما نمیتوانيم به آن شکايت کنيم .ما
شکايت خود را در کانادا و آمريکا طرح کرديم .خواست ما حق تشکل با انتخابات مخفی
بود .اين مساله و ھمينطور ايمنی کار در قرارداد نفتا لحاظ نشده است ...در سال ١٩٩٧
در کانادا شکايتی را ثبت کرديم که کارگران میخواھند تشکل مستقل بوجود آورند.
نتيجهی اين شکايت و پيگيری ما سبب شد که دولت مکزيک اجازه دھد تشکل مستقل
با رأی مخفی کارگران تشکيل شود .اين حق رأی مخفی را توانستيم طی دو سال در
تعدادی از سنديکاھا و تشکلھا گسترش دھيم".
کارلوس دی بونس ) (Carlos de Buenوكيل اتحاديه كارگران فلزكار مكزيك
National Union of Mine, Metal and Steelworkers of the Mexican
درمورد نحوه ی دفاع از كارگران بيكار شده و طرح شكايت از شركت ھای كانادايی و
امريكايی چنين میگويد:
"مسابقهای در جريان است؟ بايد نشان دھيم که چه قدرتی داريم؟ ما میتوانيم ھر روز
يک پرونده باز کنيم؟ يک شکايت مطرح کنيم؟ البته میدانيم که امكان برد خيلی كم است
يا اصال وجود ندارد اما اگر اين شکايت ھا را برنامهريزی کنيم و آن را توی سر
سرمايهداران کانادايی بزنيم ،کارفرماھای کانادايی برق و معدن در مکزيک چه خواھند
کرد؟  ...به ھر حال سيستم قضايی آمريکا و کانادا نسبت به مکزيک بھتر است..در
پانزده سال گذشته شبکهی وکال با ھم کارھای مشترک زيادی انجام داده اند .مساله
بردن يا باختن نيست".
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ااز زمان امضاای نفتا روابطط بين سنديکاھھای کارگری ککانادا و امريكاا ومکزيک تغييير
شتند .در اين مددت
طی با ھم نداش
مکزيک و کانادا ارتباط
ک
کاھای
قبل از آن سنديک
ککرده است .ل
شور سبب نزدييكی
ت .مخالفت با ننفتا در سه كش
رشد کرده و بسطط پيدا کرده است
ااين رابطه د
ستا عمل میكنندد.
شده كه در اين ززمينه ھم نظرنند و در يك راس
مميان كسانی ش
سال
گری در کانادا و آمريکا و ممكزيك يكطرفهه نيست .در س
شكل ھای کارگر
اارتباط بين تش
اتحاديهھا
ه
کارگران معدن در مکززيک و
ن
 ٢٠٠۵ھنگام اعتصاب کارگرران متال در ارريزونا
ی مستقل از آننان حمايت کرددند.

چھل و دومين ککنگره اش را با
نقل ) (ITFھل
ران حمل و قل
بين المللی کارگرا
ففدراسيون ن
کزيک ،به پايايان
ی ،در حمايت ااز کارگران مک
ببرگزاری يک راھپيمايی در مکزيکوسيتی
ررساند.
شكل ھای سايرر نقاط جھان ننيز از با كارگرران مكزيكی ھھمبستگی خود را
ااتحاديه ھا وتش
شاره داشت ه
حاديهھای کارگگری نروژی اش
ننشان دادهاند .از جمله می تووان به اقدام اتح
كه با
در مکزيک ھمرراھی خود را با
ستگیشان ر
سرمايهگذاری حقوق بازنشس
جلوگيری از س
ج
ظاھراتی از طررف
ککارگران مکزييکی نشان داددند .يا ھمزماان با جام جھاانی فوتبال تظ
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مکزيکی
ک
ااتحاديهھای کاررگری  ....برگگزار شد و در مورد شرايط ککار و زندگی ککارگران
٢٥
ااطالع رسانی شد .در  ١٤ففوريه  ٢٠١١فعاالن اتحادديه ھای کارگرری بيش از ٥
گی با اتحاديه ھای مستقل ککارگری مکزييک
ککشور در پنج قاره يک ھفتته در ھمبستگ
مستقل و
ل
نقض حقوق اتحادديهھای
ااقدامات بسياری داشتند از ججمله افشاگری در مورد ض
مكزيك.
ك
سط دولت
عدم آزادی فعالليت آنان توسط
کارگری در مکزيک چچگونه کار میککند؟
ی
جنبش
ج
ت؟
چه دستاوردھاايی داشته است
چ
سيار
سرمايه داری در مكزيك بسي
ھمانگونه كه در باال اشارهه شد ،اشكال ممبارزه عليه س
اشكال مبارزه نيز ممتنوعتر و حاددتر
ل
ممتنوع است .ھھرجا كه تضاد طبقاتی شديدتتر باشد،
سنت
سياری از اين سنتھای مباررزاتی ،ريشه در فرھنگ ممكزيكیھا و س
خواھد بود .بس
خ
ززندگی جمعی س
سرخپوستان دا رد:
عليه سياستھھای
ااز سويی ،اممروزه ديگر ننمیتوان مباررزات سنديکاھھای مستقل ع
گری از اين مباررزات است كه به
ننئوليبرالی در مکزيک را نادديده گرفت .اين ھم بعد دي ر
طور روزمره ددر مكزيك جار ی است.
ط
يمانكاری ،كاھھش
خدام از طريق شركتھای پيم
ی موقت ،استخ
خصوصی ساززی ،قراردادھای
خ
ی و ،...دستآوورد
اجتماعی نظير بيمه و بازنشستگی
ی
پپوشش تامين اجتماعی و خخدمات
قابل
ی است .كارگرران مكزيك درريافته اند كه تننھا راه در مقا
سياستھای نئوليبرالی
ت
ننفتا و
مبارزه است ،آن ھم مقاومتی متشككل و جمعی .ھھيچ
ه
ااين ھجوم سرممايهداری ،مقاوومت و
نديكاھای مستققل کارگری ،ييک شبه سبزز نشده اند ،آننھا
ککدام از اين تتشكلھا و سند
تجربيات کارگراان مكزيك اند.
ممحصول مبارززات گذشته و تج
ضافه
كاھای مستقل ممكزيك ،از صررف مبارزه بررای كسب اضا
ممبارزات كارگرران در سنديكا
حاكم را نشانه ررفته است .در ھم
حقوق ،فراتر ررفته و مستقيمما ارگانھای نئئوليبراليستی ح
ح
ھم تنيدگی مبارززات ،اعترضات
شدت فشارھای اقتتصادی ،در م
تتنيدگی و ت
ت و مقاومتھا را
در مكزيك دارد .آنچه كه در س
شن و واقعی ر
ممیطلبد .اين اممر ،نمود روش
سنديكاھای مستتقل
ارتش
سم است ،ھممان گونه كه مبارزات ت
ممكزيك جريان دارد ،فراتر از سنديكاليس
آآزاديبخش زاپااتيستھا ،فراترر از مبارزات چريكی دھهھای قبل است .ققرن بيست و يككم،
ت .اين مبارززه ،ھرچند اداامه
شديد عليه سررمايهداری است
ققرن مبارزهی مستقيم و ش
نمودھا و
ا
در قرن بيستم است ،اما شييوهھا،
ممبارزات و حااصل فعاليتھاای مبارزان ر
خودش را میططلبد.
ممسايل خاص خ
 ،Benedictoدر سخنراننی خود در ككارگاه مكزيك که
B
M
ماتينز Martinez
ز
ببنديکتو
ت:
ددرھاميلتون كاننادا  ،در اين ممورد چنين گفت
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"در مقابل اين استراتژیھا ،ما بايد استراتژی مثبتی را برای خودمان پيدا کنيم .دنبال
آلترناتيو باشيم تا الگوی مثبتی را بيابيم .فات ،در اين راستا حرکت میکند و به دنبال
متشکل کردن اتحاديهھاست تا قدرتی را بهوجود آورد .ما تمام اقشار ديگر را تشويق
میکنيم که اتحاديه تشکيل دھند .جنبش کارگری از جنبش ساير نقاط جدا افتاده ...ھنوز
جنبش کارگری در صف جنبش مبارزه ضد جھانی سازی نيست .مساله امنيتی و قضايی
آن ،بسيار پيچيده است .بايد کار کنيم تا اين پيوند دوباره برقرار شود .در سال ٢٠٠۵
ھفته ھا برای تغيير قانون کار مبارزه داشتيم تا سه جانبه گرايی را لغو کنيم"...
يک زن كارگر ،که عضو يکی از تشكلھای كارگری مكزيك است ،می گويد:
"اصلیترين تناقض اين است که در عين حال که کار مشخص انجام میدھيم ...و در ھر
بخشی که موفق میشويم تشکلی را بهوجود آوريم ،بالفاصله آن را تعطيل کرده و
کارگران را اخراج میکنند .سپس روز بعد ،آن بخش با اسم جديدی کار را شروع
میکند .اين در عين موفقيت ،شکست ما ھم ھست .جنبش رشد میکند .روز به روز،
تعداد کسانی که در تشکلھا و اتحاديهھا ی مستقل عضو میشوند ،رشد میکند.
خود اتحاديه و کار در آن ،کمک میکند که شرايط را تغيير دھيم و ما را برای متشکل
کردن کارگران ديگر ،آماده میکند .اين کار سه سال طول کشيده است .در اين سه سال،
کار ما ده برابر شده است .ھی کار میکنيم ،ھی متشکل میکنيم و بعد ھمه اخراج
میشوند .بعد شرکتی جديد و با اسم ديگر و روز از نو ،روزی از نو .تمام کارگران يک
کارخانه را در عرض  ٢۴ساعت اخراج میکنند .دراين شرايط ،چگونه میتوان سنديکا
را تشکيل داد؟ آنھا فکر میکنند که چگونه ما را از بين ببرند ،ما ھم بايد فکر کنيم
چگونه میتوانيم ادامه دھيم .ما بايد از راهھای قانونی ھم استفاده کنيم )منظور شکايت
در دادگاهھا و...است(".
اين تشكلھای مستقل اعتقاد دارند كه "کارگران نبايد بروند و تقاضای ثبت قانونی
سنديکا و تشکل خود را بکنند" .بنديکتو ماتينز در اين مورد چنين گفت:
" ...در مكزيك بايد اتحاديهمان را ثبت میکرديم .ما اين مساله را طرح کرديم که اصالً
چرا بايد اتحاديه را ثبت کنيم ...دوسال طول کشيد و بسيار زير فشار بوديم .ھر کسی
حقش را میخواست ،يا بايد به زندان میرفت و ھزار جور اتھام را به جان میخريد ،يا
بيکار میشد"...
کارگران فعال در سنديکاھا و اتحاديهھای مستقل مکزيک ،معتقدند كه کمپانیھای
بزرگ و انحصارات چند مليتی ،بزرگترين دشمن ھرگونه دموکراسی در جامعه ھستند و
اتحاديهھای زرد ،در کنار اين انحصارات قرار میگيرند و نمیگذارند که تشکلھای
کارگری واقعی ،رشد کنند .آنھا معتقدند كه اين عملكرد سنديكاھای زرد ،نه به دليل
وحشی گری نظام ،بلکه به خاطر سيستمی است که درون خود اين سنديکاھا حاکم
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است .آنھا با اين سنديكاھای وابسته مشكل دارند ،ھرچند كه خود اين تشكلھا ھم ،اسم
سنديكا و اتحاديه بر خود دارند.
مبارزات كارگران مكزيك نشان میدھد كه نام يك تشكل ،تاثيری در نوع فعاليت آن ندارد.
يک تشکل ،بسته به شيوه سازماندھی ،ميزان دموكراتيك بودن روابط ميان اعضا و
ميزان استقالل تشکل از دولت ،كمپانی و ،...میتواند در شرايط زندگی كارگران ،تغيير
بهوجود آورد .نمیتوان به صرف اسم سنديكا ،اتحاديه يا شورا ،روی فعاليت يک تشکل
نظر داد و آن را چشم بسته ،محكوم يا تاييد كرد.
فعاالن مستقل كارگری ،خواھان اين ھستند كه جنبش چپ ،موضع خود را در قبال
اتحاديهھا تغيير دھد .باالنکا والسکويز )  (Blanca Velásquezيكی از اعضای
عضو "مرکز حمايت از کارگر" ) (Worker Support Centreدر كنفرانس
تورنتو اين مشكل را ساختاری میديد و معتقد بود كه بحرانی در تشكلھای كارگری
مكزيك وجود دارد .او می گفت:
"مھم است که بفھميم که بحران تشکلھای مستقل کارگری ،اين است که ساختارشان از
باال به پايين است .بايد راجع به استراتژیمان صحبت کنيم .بايد تفاوتھا را ببينيم و
مکانيسم آنھا را درک کنيم .برخی از مشكالت ،ساختاری است و قبل از اين بحران
اخير ،وجود داشته اند .برخی ديگر را خودمان بهوجود آورده ايم .ما بايد راجع به کل
ساختار صحبت کنيم .بايد ببينيم چه عواملی در اين تشکلھای کارگری عمل میکند؟"
جريانات چپ بايد تغييرات کارگری امروز را ببينند و بپذيرند .به نظر اين فعال کارگری،
جريانات چپ ھنوز ھم شک دارند كه میشود تغييراتی از طريق فعاليت سنديكاھای
مستقل بهوجود آورد .او خواھان اين بود كه سرسری با اين مساله برخورد نشود .وی
معتقد بود ھر چقدر ھم که رفرم ايجاد شود ،باز ھم مشکالت باقی خواھند ماند.
باالنکا والسکويز در مورد تجربيات و دستآوردھایشان چنين میگفت:
"ما در اين راه ،کارگران زيادی را متشکل کرديم .با آگاه كردن ديگران از اين اقدامات،
به آنھا جرات میدھيم که متشکل شوند .سی و پنج کارخانه در مکزيک وجود دارد که
برای فورد و فولکس واگن ،قطعه توليد میکنند .در اين کارخانهھا صد و پنجاه ھزار
کارگر ،کارھای مکانيکی و قطعه کاری میکنند ۴٨٠ .کارگر که اکثراً زن ھستند و چند
تا مرد ،ھر بار که تشکلی ايجاد میکردند ،كارفرماھا کارگاه را تعطيل میکردند و كمی
بعد ،كارگاه با اسم ديگری شروع به کار میکرد .در بعضی جاھا ،کارفرما خود پيشنھاد
میکرد که کارگران در سنديکا متشکل شوند .اما کارگران حق انتخاب نداشتند که در
کدام سنديکا عضو شوند .اين سنديکاھا از منافع کارفرمايان حمايت میکردند .پارسال
وقتی کارفرما اعالم کرد که درآمدشان چقدر بوده است ،کارگران گفتند که بايد سود را
با ما تقسيم کنيد .کارفرما ھفت ميليون پزو درآمد داشت و کارگر تنھا شش دالر
میگرفت .به ھمين خاطر کارگران عصبانی بودند .اعتصاب شد .دو کميته تشکيل شد...
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وقتی ما فھميديم که چگونه میتوانيم به آنھا کمک کنيم ،اتحاديهھای زرد سکوت
میکردند .ما تنھا خواستی که داشتيم ،آزادی حق تشکل بود .قراردادی بين سنديکا،
کارفرما و کارگران بسته شده بود که در آن ،کارگران ھيچ حق و حقوقی نداشتند .ما
روی اين کار کرديم که قرارداد دستهجمعی چيست؟ مساله ايمنی کار و بازرسی و
تعطيالت و ساعات کار و ...ھيچ کدام از اينھا روشن نبود .ما با آگاھی از اينھا به
ميان كارگران رفتيم و اعتصاب شروع شد .در آن دوره که ما کارگران را متشکل
میکرديم ،کارگران خيلی عصبی بودند .وقتی احساس کردند که میتوانند صدایشان را
باال ببرند ،آرامتر شدند .ما با کارفرما بازی کرديم .به کارفرما گفتيم که اعتصاب را
ساعت ھفت صبح شروع میکنيم ،اما از شب قبل ،اعتصاب را شروع کرديم .کارگران
از سی بخش اتحاديه با ما بودند و سی روز اعتصاب کرديم .سختترين کار ،روز جمعه
بود .کارفرما میخواست اعتصاب را تمام کند .کمپانی حقوق کارگران را به بانک
نمیريخت که کمک حال کارگران نباشد .ما به زنان میگفتيم" :ادامه دھيد .فکر حقوق
االن خود نباشيد .جنبش را ادامه دھيد ".ما بايد اين کار را میکرديم .ھر دقيقه برای
کارفرما ضرر بود .برای مرسدس بنز ھم ،ضرر بزرگی بود .بعد از  ٢٨يا  ٣٠روز،
اتحاديه زرد را لغو کردند و به کارگران اين حق را دادند که تشکل خود را داشته
باشند".
يكی از اقدامات مھم اين تشكلھا حمايت از كارگران اخراجی است" .پابلو" کارگر
اخراجی کارخانه "جنرال تاير" در "سن لوئيز پوتوسی" که توسط "کنتيننتال" خريده
شده است ،میگفت:
"در اين جا تعرفه مزدی وجود ندارد ،اما اتحاديهای داريم که برخالف اکثر اتحاديهھای
مکزيک ،که فاسدند و طرف کارفرماھا ھستند ،از طرف کارگران انتخاب شده است ،با
کارگران ھمراه است و عليه کارفرما و برای تعيين تعرفه ،شکايت کرده است .ھم چنين
صندوقی درست کردهايم که کارگرانی که کار میکنند ،درصدی از حقوق خود را برای
کمک به کارگران اخراجی میدھند .ما کارگران اخراجی ،ماھانه با اين پول زندگی
میکنيم و با کمک اتحاديه انقالبیمان ،برای حمايت و ھمبستگی با کارگران ساير
کارخانهھا ،که در شرايط سخت و خطر اخراج قرار دارند يا در اعتصاب ھستند ،فعاليت
میکنيم .اين کار تاثير زيادی بر روحيه کارگران میگذارد و در مقابل ھم ،فشار
کارفرمايان را عليه کارگران باال میبرد ،ولی ما از طرف ساير رفقای کارگرمان حمايت
میشويم .بدون اين ھمبستگی کارگری ،ما قادر به ادامه زندگی و ادامه مبارزه
نبوديم(١٢) ".
يكی از خواستهھای صنفی کارگران متشکل در اين اتحاديهھای مستقل ،قرارداد
دستهجمعی است .اين مساله در قانون كار مكزيك وجود داشته است و بسياری از
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كارگران با سابقه ،از جمله كارگران معدن و برق ،قرارداد دسته جمعی دارند .دولت نيز
در سياست ھای خود در تغيير اين قانون و عدم اجرای آن ،اقدامات بسياری انجام
میدھد .ھنگامی که کارگران معدن ،قرارداد دستهجمعی بستند ،برای مقابله با کارگران
و جلوگيری از تسری اين مساله به ساير بخشھای کارگری ،کل معدن را تعطيل کردند.
يکی از دست آوردھای مبارزات و اعتصاب سنديکای کارگران برق )قبل از تعطيلی و
اشغال نظامی شرکت( ،به دست آوردن ده درصد اضافه حقوق بود.
كارگران در مورد اين خواسته و خواستهھای ديگر خود و ھمچنين اجرای سياستھای
ضروری در اتحاديهھای مستقل ،چنين میگويند:
 اين مھم است كه ببينيم چگونه میتوانيم در قراردادھای دستهجمعی تأثير داشتهباشيم ...و از چه مدلی برای آگاه کردن کارگران استفاده کنيم و چگونه میتوان اينھا
را به ھم نزديک کرد و يک حرکت جمعی بهوجود آورد.
 حق داشتن کار ،يکی از خواستهھای سنديکاھای ماست. کارگران برای اينکه بتوانند به نتيجه برسند ،اين شعار را بايد سرلوحه کار خود قراردھند" :نترس! حرکت کن و مبارزه کن ".در اين صورت خواھند توانست در مذاکرات
دستهجمعی ،مؤثر باشند.
 کارگران بايد نشستھای ساالنه داشته باشند و خود کارگران با رأی مخفی،سنديکاھای خود را انتخاب کنند.
 ما نبايد به کمکھای نھادھای غيردولتی و کمکھايی که فالن اتحاديه )غير مستقل(میکند ،وابسته باشيم که ما را به جاھای ناجوری میرساند.
 بايد تعريف درستی از حقوق بشر داشته باشيم .کنگره خود مردم میتواند مسايلجامعه را درک کند .بايد مدل و نگاه درستی داشته باشيم.
 در عصر نئوليبراليسم ،به گفتهی خود كارگران مكزيكی ،مبارزه صنفی و سياسی درمكزيك از ھم جدايیناپذير شدهاند .در يكى از تراكتھايی كه در اعتصاب كارگران
اخراجی شركت برق پخش شد ،سنديكا خطاب به مردم مكزيك ،خواستهھای محورى زير
را مطرح كرد:
 پس گرفتن فرمان رييس جمھور در مورد شركت برق مركزى و برقرارى مجدد قانوناساسى
 خروج نيروھاى "پيشگيرانه پليس فدرال" ) (PFPاز تأسيسات شركت برق مركزى پايان سركوب ،آزادى زندانيان سياسى و بازگشت ارتش به پادگانھا دفاع از خدمات عمومى ،به عنوان اموال عمومى كسانى كه ھيچ چيز ندارند )آب،برق ،آموزش عمومى ،امنيت اجتماعى ،بھداشت ،ترابرى عمومى و  (...و مخالفت با
پايين آوردن ھزينهھاى عمومى دولت
 -دفاع از استقالل انرژى و غذايی كشور
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 برآورده شدن خواستھاى كارگران روستايی كشورخصوصیسازیھای گسترده ،كه منجر به خيل عظيم بيكاران میشود ،ضرورت اقدام
يكپارچه و متشكل را به كارگران يادآوری میكند .طرح خواستهھای سياسی )مانند
آزادى زندانيان سياسى( ھمراه با خواستهھای اقتصادی و صنفی ،نشان از راديكال شدن
خواستھاى سنديكاھای مستقل است و نشان مىدھد كه اين حركت صنفى و تدافعی
كارگرى ،مىتواند در ائتالف با نيروھاى ديگر ،به يك جنبش بزرگ سياسى -اجتماعى
تبديل شود.
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زيرنويس ھا و منابع:
 -١مکزيک  ٢١٠٠مايل مرز مشترك با امريکا دارد که از اقيانوس آرام تا خليج
مکزيک امتداد دارد .اين كشور چھاردھمين كشور پھناور دنيا و پنجمين كشور وسيع
قاره آمريكای شمالی است .آداب و سنن كشور مكزيك ،متاثر از فرھنگ اقوام
سرخپوستی چون ماياھا و آزتک ھا است ،اما سيصد سال استعمار نيز تاثيرات بسياری
در اين كشور گذاشته است .جمعيت مكزيك حدود ١١٣ميليون نفر است .طبق قانون،
كودكان مكزيكی ده سال به مدرسه میروند ٨٨ .درصد مردم اين كشور باسواد ھستند.
سال  ٢٠٠٠ميالدی ١٦٦٣ ،مؤسسه آموزش عالی ،شامل  ٦٥٨مؤسسه دولتی و
 ١٠٠٥مؤسسه خصوصی در مکزيک وجود داشت ،اما فقط دو درصد از جمعيت
مكزيك ،تحصيالت دانشگاھی داشتند) .خبرگزاری فارس ،حوزه دانشگاه( طال ،نقره،
اورانيوم ،زغال سنگ ،نفت و گاز طبيعی ،ذخاير مھم معدنی مکزيک اند .اين كشور در
توليد نقره ،مقام اول دنيا را دارد .مكزيك بعد از عربستان ،روسيه ،امريكا ،چين ،ايران
و كانادا ،ھفتمين توليد كننده نفت خام دنياست .مكزيك روزانه نزديك به يک ميليون و
دويست و بيست ھزار بشكه نفت به امريكا صادر میكند .صنايع مھم اين كشور
پتروشيمی ،نساجی ،وسايل نقليه موتوری و فرآوردهھای كشاورزی و غذايی شامل
ميگو ،سبزيجات ،ميوه ،قھوه و پنبه است .درآمد بااليی نيز از طريق توريسم نصيب
اين كشور میشود .توليدات مكزيك به کشورھای آمريکا ) ٧/٨۴درصد( ،کانادا )٢/١
درصد( و اسپانيا ) ١/٣درصد( صادر میشود .محصوالت وارداتی اين کشور شامل
ماشينآالت فلزکاری ،فلزات تراشکاری شده ،ماشينآالت کشاورزی ،تجھيزات
الکترونيک ،قطعات ماشين برای مونتاژ ،ھواپيما و تجھيزات آن است که از کشورھای
آمريکا ،چين ،ژاپن و کره جنوبی وارد میشود .مکزيک يازدھمين اقتصاد بزرگ
دنياست .در سال  ٢٠٠٨توليد ناخالص داخلی اين کشور ،يک ھزار و پانصد و شصت و
سه ميليارد دالر بوده و رشد  ٨/۴درصدی را در سال  ٢٠٠٩تجربه کرده است .ميزان
دارايی صندوق ذخيره ارزی مکزيک  ١٦ميليارد دالر و بودجه ساليانه ارتش ٢۵
ميليارد دالر است) .خبرگزاری مھر(
 -٢پنج کشور برتر از نظر دريافت سرمايه خارجی ،به ترتيب عبارتند از :چين ،برزيل،
اندونزی ،مكزيك و سنگاپور
" -٣جھانی سازی به معنی تجارت آزاد نيست" ،ديويد مك نالی ،ترجمه ترجمه عليرضا
ثقفی )فصلنامه تامين اجتماعی ،سال ھفتم ،شماره  ،٢١تابستان  (١٣٨٤و "ده
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سالگی نفتا" ،ترجمه بھمن دارالشفايی ،روزنامه شرق ١٣٨٢/١١/٠٨ ،به نقل از he
Nation
 -٤بخشی از آمارھا و نقل قولھايی كه در مقاله آمده ،از اين منبع است:
MEXICAN LABOR NEWS AND ANALYSIS
" -۵آيا گلھای رز روز ولنتاين شما با روشھا ی سبز تھيه شده است؟" ،گری
اسميت ،ماھنامه سياحت غرب ،شماره  ١٧ ،۶٨آذر ١٣٨٩
 -٦روزنامه ھای ابتكار و جام جم ،صديقه حاج نوروزی ،شنبه  ٧شھريورماه ١٣٨٨
) buzzle.comو (microsoft.com
" -٧آيا جنبش زاپاتيست ھا از مد افتاده است؟" ،برنار دوترم ،معاون مدير مركز سه
قاره اى در دانشگاه لوون )بلژيك( ،ترجمه منوچھر مرزبانيان  -مصاحبه با خاوير
اِلوريگا ،رسول رحيم زاده ،اکتبر ٢٠٠٠
" -٨زنده باد اواخاكا" ،رائول ونه گم
" -٩سنديكاھا در مكزيك" ،بھرام قديمی
" -١٠مصاحبه با كارگران برق كار" ،بھرام قديمی
" -١١سنديكاھا در مكزيك" ،بھرام قديمی
" -١٢يک ھفته با کارگران اوزکادی مکزيک" ،فريده ثابت
 -١٣منبع تعدادی از عکس ھا:
www.imfmetal.org/files/11012116125310005/Fact%20sheet_en.pdf
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جرای سياستھھای نئوليبرالی بر
آآنچه می خوانييم ،گوشهی كووچكی است از آنچه بعد از اج
ی ،تبعيض قوممی ،جنسيتی ،ناامنی شديد وو...
ممردم مكزيك گذذشته و میگذررد .فقر ،بيكاری
ضات ،مقاومتھا و مقابلهھا به
ت .اين اعتراض
سياری را به دننبال داشته است
ااعتراضات بسي
م
در جريان است .شيوهھای ممبارزاتی
سر مكزيك ر
شيوهھای مختتلف در سرتاس
ش
مردم و
ك ،الگوی بسيااری از جنبشھھای اعتراضی در امريكای الالتين شده است.
ككارگران مكزيك

