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 Economic اقتصادی

 

  ھاله صفر زاده

 ٢٠١١ جون ٢٣

  مردم مكزيكۀزندگی و مبارز

  در برابر نئوليبراليسم

٣  
  نا امنی در مكزيك 

ترين کشور در ميان  يک را بتوان خطرناکشايد کشور مکز. نا امنی يكی از معضالت زندگی در مكزيك است

 نزديک مرز اين کشور با ۀدو شھر از چھار شھر خطرناک دنيا، در مکزيک و در منطق. کشورھای دنيا دانست

اين . ، در شمال مکزيک قرار دارد"سيوداد خوارز"ترين شھر دنيا  خطرناک. قرار دارد) منطقه آزاد تجاری(مريکا ا

ھای خونين   چھارصد ھزار نفر جمعيت دارد و مرکز مافيای مواد مخدر و درگيریشھر بيش از يک ميليون و

 به اعالم يک سازمان غيردولتی مکزيکی ءبنا. ليس و نيروھای امنيتی با باندھای تبھکار قاچاق مواد مخدر استوپ

نفر جمعيت آن،  در اين شھر به ازای ھر صد ھزار ٢٠٠٨، در سال "شورای مدنی دفاع از امنيت عمومی"به نام 

ھای اخير به دليل  اين آمار در حالی است که شھر بغداد، که در سال. صد و سی مورد قتل گزارش شده است يک

 با چھل کشته به ازای ھر صد ھزار ٢٠٠٨ترين شھرھای دنيا است، در سال  انفجارھای تروريستی، يکی از نا امن

 تا کنون و در عرض مدت ٢٠٠٨از ابتدای سال . گرفته استنفر جمعيت، در رده دھم شھرھای خطرناک دنيا قرار 

تنھا ). ١(اند  ھای مرتبط با مواد مخدر جان باخته کمتر از بيست ماه، حدود ده ھزار نفر در مکزيک بر اثر درگيری

 ١٦٩اند كه از اين تعداد، حداقل  گناه، قربانی جنگ مواد مخدر شده شھروندان بی  سه ھزار نفر از٢٠١٠ در سال

  .اند نفر زن بوده

ين ھر سه دانشجو، ھا از ب ، يك نفر به مواد مخدر اعتياد دارد و در دانشگاهمتعلم مکتبدر كشور مكزيك، از ھر ده 

 مکزيک زندگی می کنند، ۀدر شرايطی که ميليونھا کارگرجوان بيکار در جامع. يك نفر آلوده به مواد مخدر است

 مناسبی است برای شروع ناھنجاری ھای ۀفساد، رشوه خواری در نيروھای انتظامی، ارتش و نھادھای قدرت، زمين

در نتيجه ھر . کند ی را توليد و باز توليد میئمخدر كه جريانات مافيافروش مواد اجتماعی مانند تن فروشی، قاچاق و 

  .شود روز شرايط اجتماعی بدتر می

  :گويد ول كميته حقوق بشر میؤاميليا آلوارز مس
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 سال مكزيكی، قربانی ٢٤ تا ١٥ درصد از جوانان بين ١٦طبق آمار ... بيكاری گريبانگير جوانان كشور است"

ھای   درصد از جوانان، به داليل مواجھه با اين شرايط مشكل ساز، دچار بحران٧٦شوند و  جنايات خشونت بار می

  ."اند روحی و روانی شده

  . تجارت مواد مخدر و اسلحه: اين نا امنی، يكی از منابع سرشار سود برای سرمايه داری است

ی ئھای تسليحاتی و دارو پانیھا و کم مريکا نخستين مشتری کوکائين در جھان است و در اغلب موارد، شرکتا

. زنند ھای بزرگی از سود اين تجارت را به جيب می مداران و نظاميان فاسد، بخش بزرگ کشورھای غربی و سياست

  . ليس ھم، خود از اعضای اين باندھای تبھکار ھستندوبرخی مقامات پ

کند تا  ھای غيرقانونی کمک می پول. ی در اين کشور شده استئدر مکزيک، موجب گسترش پولشو فعاليت باندھا

از قوانين سست و معامالت نقدی در  چيان مواد مخدر، قاچاق. استفاده کنند چيان، سالح نظامی خريداری و قاچاق

سسات مالی ارزی، استفاده ؤھای مکزيکی و م د ساالنه در بانکسو مکزيک، به منظور تطھير ميلياردھا دالر

نگھداری اسب و محصوالت ھنری گران قيمت، به صورت نقدی  ارع پرورش وخريد امالک، ھواپيما، مز. کنند می

  .ھا صورت گيرد با اين پول

مکزيک و پولی که به دست  مريکا بهاسفير مکزيک در اياالت متحده، از واشنگتن خواسته است از قاچاق اسلحه از 

نود درصد از . ، جلوگيری کندشود مکزيک می رسد و موجب گسترش ابعاد جنگ بين باندھا در چيان می قاچاق

  .شود مريکا به اين کشور انتقال داده میا چيان، از ھای مورد استفاده قاچاق سالح

در اسناد ويكی ليكس آمده است كه اياالت متحده امريكا، يک ميليارد و ششصد ميليون دالر از پول ماليات دھندگان 

نگ مواد مخدر در مکزيک، به دولت آن کشور پرداخت ی را برای خريد سالح و تجھيزات نظامی برای جئمريکاا

ليس مكزيك در جنگ وكرده است؛ اما اين اسناد كه در گاردين منتشر شده، نشان می دھد كه به دليل فساد اداری، پ

  .مواد مخدر، شکست خورده است

. زيك تشديد کرده استناامنی ناشی از جنگ مواد مخدر در مكزيك، ناامنی را برای فعاالن اتحاديه ھای مستقل مك

فقط کارگران نفت مکزيک، قربانيان اين نا . اين باندھا، كارگران را ربوده و در مقابل دريافت باج، آزاد می كنند

كار " پيمكس"كه برای شرکت " سوئيس نفت"ی از شركت ئمبر، يكی از کارمندان کلمبيادر اواسط نو. امنی نيستند

 ٦٦گزارش داده است که ) CNDH(کميسيون ملی حقوق بشر مکزيک . شدداد، به ضرب گلوله کشته  انجام می

  . اند روزنامه نگار کشته يا ناپديد شده

ھای اجتماعی و فعاالن آن را ھدف قرار  ھا، جنبش چيان مواد مخدر؛ اتحاديه ليس به اسم مبارزه با قاچاقوارتش و پ

 ٢٠١٠در نومبر . اند وب سازمان ھای اجتماعی تبديل كردهای برای سرک را به بھانه" فقدان ايمنی"در واقع . دھند می

شما عضو " مستقل است، تلفنی تھديد شد كه ۀ يك اتحاديۀيكی از كارگران فعال، كه از اعضای قديمی و شناخته شد

  . دانند كه اين گونه تھديدھا جدی ھستند ھمه می". يك كارتل مواد مخدر ھستيد

بازداشت وی .  به اتھام واھی اختالس از وجوه سنديكا در زندان است٢٠٠٨امبر يكی از فعاالن اتحاديه ھا، از دس

  .ھای مستقل مكزيك بود بخشی از مبارزات انتخاباتی برای ايجاد ارعاب و سركوب اتحاديه

ھای حقوق بشر  گروه. كند ليس مکزيک به طور مداوم از شکنجه و گاھی اوقات، اعدام خودسرانه استفاده میوپ

قبيل تجاوز به عنف، قتل، آدم ليس و نيروھای ارتش مكزيك، مبادرت به ھمه گونه اقدامی از وده اند كه پگزارش کر

شوند و تقريبا ھرگز مجازات  ھا يا سربازان، به ندرت دستگير يا محاکمه می ليسوكنند و اين پ ی و سرقت میئربا

  . شوند نمی
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ی، سرمايه گذاری خارجی در مکزيک و در ئد به آدم ربای از خشونت و تھديئرغم سطح باال در کمال تعجب، علی

توان تصور كرد، سود كالنی  ھا می گذاری تنھا دليلی كه برای اين سرمايه.  مرزی شمال آن کشور ادامه داردۀمنطق

  .شود شان می ھای خارجی، از دستمزد ارزان كارگران مكزيك در اين نواحی نصيب است كه شركت

  

***  

  

. گذرد ھای نئوليبرالی بر مردم مكزيك گذشته و می  كوچكی است از آنچه بعد از اجرای سياستۀشآنچه خوانديم گو

اين اعتراضات، . سياری را به دنبال داشته استاعتراضات ب... فقر، بيكاری، تبعيض قومی، جنسيتی، ناامنی شديد و

ھای مبارزاتی مردم و كارگران  شيوه. ھای مختلف در سرتاسر مكزيك در جريان است ھا به شيوه ھا و مقابله مقاومت

  .ھای اعتراضی در امريكای التين شده است مكزيك الگوی بسياری از جنبش

  

  )٢(جنبش اعتراضی زاپاتيست ھا 

  

  

  

" ھا ارتش آزاديبخش زاپاتيست"ای به نام   ھمزمان با بسته شدن قرارداد نفتا، جنبش چريکی ناشناخته١٩٩٤در سال 

ھا كه تماما  زاپاتيست. ھای مكزيك است اين ايالت، يكی از فقيرترين ايالت. ھفت شھر را در ايالت چياپاس اشغال کرد

ی با ئتابلوھا. از مكزيك را آزاد كردندکرده و مناطقی  مسلحانه، كار خود را آغاز ۀ با مبارزءبومی ھستند، در ابتدا

  :مضمون

  "كند راند و حكومت اطاعت مى در اينجا خلق فرمان مى. ايد ھا گام نھاده به سرزمين سركش زاپاتيست"
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  .كند مناطق زاپاتيستی را از ساير نقاط مكزيك مشخص می

ای را نفی  آنھا ھيچ نوع مبارزه. بل سركوب شديد استای برای دفاع در مقا ھا معتقدند كه سالح وسيله زاپاتيست

 ھماھنگی ۀكميت"خاوير اِلوريگا، عضو . ھای مبارزه، بايد با شرايط محلی منطبق باشد كنند و معتقدند كه شيوه نمی

  :گويد ھای زاپاتيستا چنين می  مبارزه و فعاليتۀدر مورد نحو"  زاپاتيستی آزاديبخش ملیۀسراسری جبھ

مبارزه عليه سركوب، حماقت و استثمار، عملی انسانی . ست كه مبارزه كنيم، نه اين كه چگونه مبارزه كنيممھم آن ا"

است، بنابراين چرا بايد يك شكل از مبارزه را به شكل ديگری ترجيح داد؟ آنچه نياز داريم، اين است كه مردم به 

 از ١٩٩۴ جنوریزاپاتيسم در واقع از دوم ... از كننديكديگر گوش فرا دھند، با يكديگر قرار بگذارند و ساختن را آغ

اعتقاد بر اين . اين به معنی زمين گذاشتن سالح نيست، بلكه سالح برای دفاع از خود است. سالح استفاده نكرده است

توان تغيير به وجود آورد، چون تغييری كه تنھا با سالح به وجود آمده باشد، از طرف  است كه تنھا با سالح نمی

ما، به . شود خواھيم، تغييری است كه تنھا شامل ساختار دولت نمی آنچه ما می. گروھی عليه يك گروه ديگر است

 اساس های ھستيم كه در آن، روابط ب ما خواھان جامعه. زبان قديمی، خواھان تغيير روابط توليدی در جامعه ھستيم

قدرت مرد بر ۀ قدرت صاحب كار بر كارگر، رابطۀ بط قدرت دولت بر ملت، ھمچنين راۀقدرت نباشد، نه تنھا رابط

  ..."خواھيم ای دمكراتيك می جامعه... زن و

  

  مارکوس" معاون فرمانده"

برای ھمه، ھمه چيز؛ "ھا  شعار اصلی زاپاتيست. آنان معتقدند كه سازماندھی از پائين، تنھا شكل سازمان دادن است

آنھا نمايندگان . ھستند) بوميان" ( مخفی انقالبی اينديخناۀكميت "فرماندھان آنان، از. است" برای ما، ھيچ چيز

ارتش زاپاتيستی، ارتشی است كه ممكن است با سالح . دھند ی ھستند كه ارتش زاپاتيستی را تشكيل میئروستاھا

ان می منطق آبادی ھا است كه فرم. بجنگد، با سياست بجنگد و يا با ھر دو؛ اما در آن، منطق ارتش حكم نمی راند

  .دھد

ای آنھا بر. زاپاتيسم می گويد كه بوميان، حاشيه نشين، كارگر، استاد، دانشجو و بيكار، به يك اندازه مھم ھستند

ی مبارزه می كنند كه در آن، دمكراسی واقعی وجود داشته باشد و اكثريت، واقعا مكانيسم ھای اجتماعی و سياسي

 اساس توافق هگيری ب روستاھای زاپاتيستی، بنا بر سنن بوميان، تصميمدر . خواھند بتوانند تصميم بگيرند كه چه می

گيرد كه  ، فرماندھی تصميم نمی...حتا در مواردی مانند مذاكره با دولت و.  اساس رأیهشود نه ب  ھمگانی انجام می

اين كه به تو حمله كنی، مگر  دھند كه شليك نمی مردم ساكن در روستاھا، به فرماندھی دستور می. بايد جنگيد يا نه

آنھا به روشنی خواھان ھمکاری نزديکتر با . گيرند ھا تصميم می گيرند، آبادی نظاميان چنين تصميمی را نمی. كنند

  :اند ھای چپ ھستند و بارھا اعالم كرده ھا و سازمان  گروه

برای . خرج جنگ نشدايم،  ی که برای صلحی عادالنه و در شأن انسانی دريافت کردهئھا حتی يک شاھی از کمک"

  ." جنگيدن نياز به کمک نداشتيم، اما برای صلح داشتيم
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خود مختار قسمت كردند و به ھمين تعداد، ۀ  حدود چھل شھردارى زاپاتيست را ميان پنج منطق٢٠٠٣در سال 

ك يا دو ھفته، ه نوبت در طول ي اقوام، بۀمردان و زنانى به عنوان نمايند.  آنھا برپا شدۀشوراھاى مردمی براى ادار

والن، بھترين ؤ كار گروھى، افقى و چرخش مسۀآنان معتقدند شيو. عھده گرفتنده ى را در اين شوراھا بئھا وليتؤمس

 دعوا بر ۀ مسائل قضائى، ھمه ترجيح مى دھند كه براى اقامۀدر حوز. وسيله براى جلوگيری از فساد رھبران است

آنھا بر اين ". ھاى انصاف بومى روى آورند دسراھاى رسمى، به خانهبه جاى دا"سر مالكيت زمين، دزدى و طالق، 

  .ھستند" تر كارآمد"و " تر عادالنه"باورند كه شيوه ھاى بومى رسيدگى به دعاوى، 

ھای بھداشت، آموزش، ارتباطات، توليد و اشكال جديد بازاريابی محصوالت به وجود  ھا تغييراتی در نظام زاپاتيست

است، يعنی اداره كنندگانی كه مبنای تصميمات شان، " ی در عين اطاعتئفرمانروا"ره بر مبنای ند كه ھمواا آورده

با رعايت " ھاى توليدى كشاورزى مجتمع"در اين مناطق، . اين يكی از سنن بوميان است. توافق عمومی اھالی است

نديکا و تشکل دھقانی دانست؛ مانند  شايد بتوان آنھا را چيزی بين س.پردازند مسايل زيست محيطی به كشت و كار می

کنند و محصوالت شان را در مکزيک و خارج  توليد می" تجارت عادالنه"که در ارتباط با " ھای توليد قھوه تعاونی"

رسد، توسط اھالی کنترل  شود و آنچه به فروش می در اين شيوه، آنچه توليد می. رسانند از کشور، به فروش می

  . شود می

  

  یئعاری از مواد شيميا: زاپاتيست ھا  محصولۀقھو

است كه " جنگل الكاندون"در ) Banpaz(سيس يك بانك مردمی خود مختار زاپاتيستی أتيكی ديگراز اقدامات آنان، 

  .  درآمده استء به تصميم اھالی محل، به اجراءضد سرمايه داری نام برده می شود و بناۀ از آن، به عنوان يك پروژ

 در ١٩٩۴ھا، ميزان فرار از مدرسه، سوء تغذيه و مرگ و مير كودكان، كه پيش از سال   برنامهپس از اجرای اين 

 ١٩٩٣بخش زنان جنبش از سال . مقايسه با ساير نقاط كشور به باالترين سطح رسيده بود، رو به كاھش نھاده است

ن، از ميزان اعتياد به مشروبات پس از اجرای اين قانو. بوده است" قانون ترك الكل "ۀخواستار اجراى سختگيران

   . الكلى كاسته شده است

                         ادامه دارد

 : ھاپاورقی

 و buzzle.com (١٣٨٨ ]اسد[ شھريورماه٧ روزنامه ھای ابتكار و جام جم، صديقه حاج نوروزی، شنبه -١

microsoft.com( 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

وترم، معاون مدير مركز سه قاره اى در دانشگاه لوون ، برنار د"آيا جنبش زاپاتيست ھا از مد افتاده است؟ "-٢

  ٢٠٠٠ مصاحبه با خاوير اِلوريگا، رسول رحيم زاده، اکتبر - ، ترجمه منوچھر مرزبانيان )بلژيك(

  


