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 Economic اقتصادی

  

  ھاله صفر زاده

 ٢٠١١  جوالی٠۶

  مردم مكزيكۀزندگی و مبارز

  در برابر نئوليبراليسم

۴ 
  )١ (Oaxacaمجلس خلقی اواخاكا 

  

  

  

 ]آموزگار [استاد حدود ھفتاد ھزار ٢٠٠۶ ی م١۵در . فقير مکزيک استھای  التاوخاکا نيز مانند چياپاس، از اي

 تظاھرات آنروز ھفده خواسته مطرح ۀدر قطعنام. خود را در آرامش کامل برگزار کردندۀ  تظاھرات ساالنئیاوخاکا

 اما .ھای درسی و يونيفرم دانش آموزان و البته دستمزد بيشتر  بيشتر برای مدارس، کتابۀاز جمله بودج: شد

، مرکز اناستاد.  اوخاکا آغاز شداناستادۀ  اعتصاب اتحادي٢٠٠۶ ی م٢٢. ھا را رد کرد فرماندار تمامی خواسته

ر کلی و ييھای صنفی بسيار فراتر رفته و خواھان تغ اين اعتراضات، از خواسته. را تصرف کردند" زاکالو"شھر 

 مبارزه با فساد حکومتی و حفظ محيط زيست و توزيع  از قبيلئیھا خواسته: بنيادين در حکومت ايالتی شده است

  .مطرح شده است... بودجه ايالتی و ۀ عادالن
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ھای  ھای بيشتری از بوميان و سازمان ھای بعدی، تعداد شركت كنندگان بسيار زياد شد و سازمان در تظاھرات

 برای وارد اناستاد ٢٠٠۶ جون ١١. ن پيوستنداھای نئوليبرال، به صف معترض ياستسياسی دمکراتيک و ضد س

 ]دادستانی[ارنوالی څ  از جمله ساختمان: ھای دولتی را به تصرف خود در آوردند آوردن فشار بيشتر ساختمان

ھای   آموزش عمومی، دفاتر معاونت فرمانداری، دفتر مدير کل امور مالی و بسياری از دفاتر پروژهۀايالتی، ادار

، نيروھاِی جوناز ماه . دی حکومتيان بوده و ھيچ منفعتی برای مردم ندارندگويند کانال دز عمرانی، که مردم می

شود که  گفته می. ور شدند  اعتصابی حملهاناستاد تجھيزات ضد شورش، به  ايالتی با سه ھزار پليس مسلح به کليه

 و يک اين سرکوب، به كشته و زخمی شدن تعدادی از جمله دو زن. مردم و معترضان، به شدت سركوب شدند

  .شد به تعداد بازداشتيان و مفقودين نيز، روز به روز افزوده می. کودک، منجر شد

 اين دانشگاه را تصرف کرده و مشغول ئی معترض، ايستگاه راديواستادانگرا، به طرفداری از  دانشجويان چپ

 معترض، غذا و پوشاک اداناسترسانی در مورد اتفاقات و وقايع شدند و از مردم خواستند که برای حمايت از  اطالع

ای  ھا، جلسه ھا و گروه  معترض برای سازماندھی ِ مردم و ساير سازماناستادان ٢٠٠۶ جون ١٧. به منطقه برسانند

در اولين . نامگذاری کردند" مجلس خلق مردم اوخاکا" نماينده از ھشتاد گروه تشکيل دادند و آن را ١٧٠با حضور 

  :آمده است منتشر شده اين مجلس، ۀقطعنام

ھا واگذار  گيرد و مردم، قدرت را به نمايندگی از خود، به حکومت ت میأنظر به اينکه قدرت سياسی از مردم نش"

کنند، در صورت لزوم از   آنھا تمکين نمیۀدھند به اراد  را که تشخيص میئیھا کنند، پس مردم حق دارند حکومت می

  ."طريق انقالب، جايگزين کنند

ھای  شدگان سياسی شد و تعويض قدرت ، مجلس خلق خواستار آزادی فوری زندانيان و بازداشتدر اين قطعنامه

ھمچنين قرار شد که مجالس مشابه، در سطح شھرھای ايالت .  ايالتی را اعالم کردۀ مقننه، مجريه و قضائيۀگان سه

  .زنان نيز نقش بسيار مھمی در اين جنبش دارند. نيز تشکيل گردد

  

  

  

 ١٩٠بزرگراه . مبر، مجلس خلق مقرراتی را به تصويب رساند تا اقتصاد راکد ايالت را به تحرک اندازداز ماه سپت

ھا و  نيروھاِی شھری به پاکسازی شھر و خيابان. کند، باز شد که اين ايالت را به ديگر نقاط مکزيک وصل می

 برای حراست از امنيت ئینيروھا. حمل و نقل عمومی و خدمات باربری آغاز به کار کردند. ديوارھا پرداختند
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مجلس خلق مردم اوخاکا، از سيصد و پنجاه . ھای خود را آغاز کنند ن گشته و قرار شد به زودی گشتييشھروندان تع

  ...ی وئھای قبيله  ھای محلی، گروه ھای کارگری، انجمن  چون اتحاديهئیھا گروه: گروه اجتماعی تشکيل شده است

ديد و دستگيری ھای زياد روند كار مجلس خلق را كند كرده است اما مردم ھمچنان ھای بعد سركوب ش در ماه

  . خود ھستندۀ امور به وسيلۀخواستار ادار

  

  )٢(ھای كارگری در مكزيك  تشكل

اند و ھمواره در تالش اند كه شرايط بھتری را برای خود  در مقابل اين شرايط وحشتناك، كارگران نيز ساكت ننشسته

خالف ايران، طبق قانون، . ھا و سنديكاھای بسياری در مكزيك فعال ھستند اتحاديه. ان ايجاد كنندو فرزندانش

. در حقيقت، اتحاديه بخشی از دولت است. كارگران مكزيكی برای داشتن كار بايد در اتحاديه يا سنديكا عضو باشند

ھا بايد به دولت، اعتصابشان را  د کند و اتحاديهئيت مديره سنديکا را بپذيرد و تاأدولت بايد ھي. اتحاديه بايد ثبت شود

  .اعالم کنند

در آن زمان، . ھا ابزار و آلت دست دولت بودند  كه خود دولت، کارفرما بود، اتحاديه١٩٨٠ تا ١٩٣٠از سال 

 وار عضوحزب کردند که عضو اتحاديه شويد، اتوماتيک وقتی الزام می. عضويت در اتحاديه، اجباری و الزامی بود

کارفرما، دولت و اتحاديه دولتی، . چون کارفرما، دولت بود و اتحاديه، زير نظر خود دولت بود. شديد حاکم ھم می

مثالً فقط چھار و نيم درصد به حداقل دستمزد، اضافه . کردند در وزارت کار حداقل دستمزدھا را مشخص می

  . کرد و را مجازات میرفت، دولت خودش ا اگر کسی از اين توافق باالتر می. کردند می

  :اكنون در مکزيک سه مدل اتحاديه وجود دارد

  )زرد( اتحاديه دولتی -١

  )سفيد( اتحاديه وابسته به کمپانی -٢

  ھای مستقل  اتحاديه-٣

  .كنيم ای می ھای تاريخی تشكيل سنديكاھا در مكزيك اشاره برای روشن شدن تفاوت اين سه نوع اتحاديه، به زمينه

  

  ريخی تشکيل سنديکاھاھای تا زمينه

آغاز ) Porfirio Diaz" (ازئيپورفيريو د"فعاليت سنديکائی در مکزيک، از آغاز قرن نوزدھم و دوران ديکتاتوری 

ھای کمک متقابل خود کارگران بود   به طور خاص وجود نداشت، بيشتر انجمنئیدر اين دوران، جنبش سنديکا. شد

ھای مکزيکی  ھا و برخی از اولين مارکسيست اين راه، آنارکو سنديکاليستھا را در  اولين گام. کرد که فعاليت می

فعاليت آنان، . دادند تشکيل می" کلوپ"ھای کارگری را سازمان داده و  ای کامالً مخفی، ھسته ھا به شيوه آن. برداشتند

 قبل از انقالب اين كارگران، مبارزات بزرگی را. تر صنعتی و کشاورزی بود ھای پيشرفته بين کارگران بخش

در " سنورا"در ايالت " کنانه آ"در اين دوران، چند شورش از جمله شورش کارگران معدن . مکزيک پيش بردند

  .به پا شد" براکروز"در ايالت " ريو بالنکو"شمال کشور و شورش کارگران نساجی 

 و ١٩١٣ھا ی  در سال.  ندھای کارگری شکل گرفت  شرايطی به وجود آمد که سازمان١٩١١ و ١٩١٠ھای  بين سال

در اين دوره، . تشکيل شد"  کارگر جھانیۀخان" ھمزمان با مراكز بزرگ كارگری، سازمانی به نام ١٩١۴

اين . تشکيل شد" سنديکای برقکاران مکزيک" رسماً ١٩١۴مبر  دس١۴در . جديدی بر كشور حاكم شدديکتاتوری 

موضع "  کارگر جھانیۀخان"يکای برقکاران مکزيک و سند. امر، ھمزمان با مبارزات مردمی در مكزيك بود
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تشکيل دادند و عليه " لشکر سرخ"حمايت از دولت تا حدی بود که برقکاران، . حمايت از دولت را در پيش گرفتند

 ١٩١۶اما در سال . که به سوی شھر مکزيکو در حرکت بودند، وارد مبارزه شدند" پانچو ويال"و " زاپاتا"نيروھای 

به جای پول، به " ھای اعتباری برگه"ن بودن سطح دستمزدھا و پرداخت حقوق با ئيران مکزيک، عليه پاكه برقکا

دبير اول سنديکا، دستگير و به اعدام محکوم  .يک اعتصاب عمومی دست زدند، دولت آنان را شديداً سرکوب کرد

آنھا در .  شکل گرفتند١٩١٧قانی در سال  کارگری و دھۀاولين سنديکاھای واقعاً مبارز، در پی مبارزات مسلحان. شد

  . قانون اساسی حضور داشتند و حقوق کارگران و دھقانان را مطالبه کردندۀتھي

در اين . المللی مثل جنرال الکتريک و چند سال بعد، فورد، به مکزيک آمدند ھای بين بعد از اين دوران، شرکت

  .معروف شدند" سنديکاھای سفيد"د كه به ھا خود اقدام به تشكيل سنديكا كردن دوره، اين شركت

ھا حركت  ھای دولت اگر چه مستقيماً از طرف دولت تشکيل نشده بودند، اما در راستای سياست "سنديکاھای زرد"

، به نفع خود بھره برداری )دولت به اصطالح انقالبی(رھبران اين سنديکاھا از ائتالف با دولت جديد . كردند می

در درگيری بر . آغاز شد) CROM" (ی کارگران مکزيکئ کنفدراسيون منطقه" با ئیھا  تشکلفعاليت چنين. کردند

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

. در اين دوران تشکيل شد" راسيون کارگران مکزيککنفد. "داری مدرن در مکزيک بود اين دوران، آغاز سرمايه

ھنگامی که کارگران در .  با گرايشات مختلف شکل گرفتئیاين کنفدراسيون از وحدت نه نفر از رھبران سنديکا

شان فرستاد   در درون سنديکا خواھان دمکراسی شدند، يكی از رھبران اين سنديكا، چماقداران را سراغ١٩۴٩سال 

  . رکوب کردو کارگران را س

دولت حاکم ھميشه . ھای سياسی کشور وجود داشته است ھا در بازی  تا کنون، ھميشه مشکل خريدن اتحاديه١٩١٧از 

در . گذاری خارجی را به داخل بياورد ھا از سياست دولت حمايت کنند تا بتواند سرمايه نياز داشته است که اتحاديه

اوباش و گانگسترھای مسلح را به معادن و .  به مکزيک آمدندئیداھای کانا جنگ سرد و مک کارتيسم، شركتۀ دور

ی ھا که به معنای بوروکرات" (لچاروا"قشری به نام . فرستادند و با اسلحه انتخابات برگزار می کردند ھا می کارخانه

وند و جنبش خواستند متشکل ش ھر بار که کارگران می. به وجود آمد) ی است و واژه اش، بار منفی داردئاتحاديه 

  .کردند ھا کارگر را دستگير می کشتند و ده افتاد، تعداد زيادی از کارگران را می ی به راه میئ توده

  

  جنبش استقالل سنديکا

قانون اساسی .  درون سنديكاھای زرد و سفيد، يک جريان مترقی و راديکال شکل گرفته استھا، در طی اين سال

شوند، بتوانند يک  دھد ھر بيست نفری که دور ھم جمع می شناسد و اجازه می مکزيک، حق سنديکا را به رسميت می

کند به اين که ثبت چنين  می قانون اساسی را محدود ۀولی قانون فدرال کار، عمال اين ماد. سنديکا تشکيل بدھند

. بايد با توافق دولت باشد و طبيعی است كه دولت ھم قبول نمی کند يک سنديکای جديد تشکيل شود سنديکائی، الزاما 

يا بايد يک سنديکای غيرقانونی تشکيل داد يا اين که درون سنديکاھای موجود، : ماند بنابراين فقط دو امکان باقی می

 . وجود آورد  ديگر به"سنديکای موازی"يک 

و برخی ديگر از " ھماھنگی ملی کارگران آموزش و پرورش"اين ھمان کاری است که طی بيست سال گذشته، 

زندانی، شکنجه شده "تعداد زيادی : اين تشکل برای مبارزاتش بھای سنگينی پرداخته است. اتحاديه ھا انجام داده اند

  .دھد مان را تشکيل می فعاليت اين سازۀکارنام" و به قتل رسيده
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 دولت ساختن مدارس را ١٩١٠پس از انقالب .  مکزيک حق آموزش عمومی را نيز به ارمغان آورد١٩١٠انقالب 

اگر چه اين سنديکا بسيار نزديک به دولت شکل . ان شكل گرفتاستادبا آغاز به کار مدارس، سنديكای . آغاز کرد

ان متعھدی وجود داشتند که در استادعين حال، ھميشه در آن گرفت و ھميشه با دولت ارتباط داشت، ولی در 

ی امريکاان معتقدند که بايد مبارزات را به سوی مبارزه برای آنچه در استاداين . مبارزات بسياری شرکت کردند

ھماھنگی ملی کارگران "اين گرايش در حال حاضر . نامند جھت داد می" خود مختاری"يا " قدرت خلق"التين، 

کند، بلکه کل سياست  نام دارد و در چند ايالت کشور، نه تنھا با سياست آموزشی دولت مقابله می" و پرورشآموزش 

  . نبرد فرا می خوانددولت در رابطه با شرايط کار را نيز به 

که سال گذشته با (در گذشته، دو شرکت بزرگ برق وجود داشت : اين امر در مورد برقکاران نيز صادق است

سازی را به پيش  تر، روند خصوصی س جمھور، يکی از اين دو شرکت را منحل کردند تا بتوانند راحتفرمان رئي

، "شرکت برق مرکز"دارای يک سنديکای زرد است و ديگری، " کميسيون فدرال برق"يکی از آنان يعنی ). ببرند

 ً  كه بعد از خصوصی سازی  استئیاين ھمان سنديكا.  دمکراتيک است در حال حاضر دارای يک سنديکای نسبتا

 . شركت برق مكزيك، تظاھرات بزرگی عليه آن ترتيب داد

 ١٩٨٩ھا پيش، به خصوص از سال  است که از سال" ھای اجتماعی سنديکای کارگران بيمه"سنديکای بزرگ ديگر، 

 زرد، مبارزه تا به حال، درون خود يک جريان با گرايش بسيار قوی دمکراتيک دارد که از درون عليه سنديکاليسم

  . کند می

 يک موضع جديد ظھور کرد که به مبارزه برای دمکراسی ١٩٧٠ھا ی  در صنايع متوسط و گاھی بزرگتر، از سال

) FAT" ( معتبر کارۀجبھ"ی از اين دست عبارت اند از ئھا برخی تشکل.  معروف شدئیدرونی و استقالل سنديکا

)Frente Autentico del Trabajo (لی کارگران آھن و فوالدسنديکای م"و "(SINTIA) .ھا ی  فات که در سال

ی التينی سنديکاھای امريکاکنفدراسيون " شکل گرفت، ابتدا گرايشات مذھبی داشت و تحت الحمايه ١٩۵٩ و ١٩۵٨

اين تشکل پس از مدت کوتاھی، به مقابله با . بوده و ھدف اصلی اش، آزادی و دمکراسی سنديکائی بود" مسيحی

اين جريان که در حال حاضر حدود پنجاه ھزار عضو .  برخاست(CTM)" کنفدراسيون کارگران مکزيک"دولت و 

ھا و سنديکاھای کارگری ديگر  دارد، به خودمختاری و استقالل تشيکالتی اعتقاد داشته و ارتباط خوبی با تشکل

  . کشورھا دارد

در .  مبارزات مستقل کارگری سر برآوردھمچنين در صنايع بزرگ مانند صنايع مدرن و اتومبيل سازی نيز،

- مستقل بهئیفولکس واگن و در نيسان به شکل ديگری، و به طور مقطعی در کرايسلر و فورد، يک گروه سنديکا

 که از شر رھبران معامله جو رھا شده بودند، باز رھبران جديد ھمان راه ئیولی در ھمين سنديکاھا. وجود آمد

فشردند و حاضر به  ھای اقتصادی پای می بران جديد، در مواردی به شدت روی خواستاين رھ. قديمی را برگزيدند

  . پذيرش ھمبستگی طبقاتی با کارگران ديگر نبودند و مراقب بودند که قضيه سياسی نشود

ن شود، ھميشه به دام معامله با حاکما شان از باال گرفته می آيند يا تصميمات وجود می سنديکاھائی که از باال به

اگرچه ممکن است چنين . وجود آمد  ھای و ھوی بسيار به  که با(UNT)" اتحاديه ملی کارگران"افتند، مانند  می

" مرکز کارگران مکزيک"، CTM مانند ئی سنديکاھاۀھای برخی رھبران خود فروخت ، با برخی سياستئیسنديکاھا

ھای سازمان يافته، خودشان ھم در عمل   تودهمخالفت کنند و عليه آن بجنگند، اما بدون شرکت"  کارۀکنگر"يا 

 ءھم، چنين وضعی داشت، که در ابتدا" تلفن مکزيک. "ھا است  اساس معامله با دولت و يا شرکتهشان ب فعاليت

روند دمکراتيزه شدن را پيمود و از يک سنديکای زرد جدا شد، ولی کمی بعد، خودش تبديل به يک ديکتاتوری جديد 
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 مانند سھيم شدن در توليد و جايزه برای توليد ئیھا ايه داری را در مبارزاتش برگزيد و خواستهھای سرم شد، شيوه

رسد به نفع كارگر است، اما در واقع استثمار شديدی است كه در زير  بيشتر را مطرح کرد كه در ظاھر به نظر می

دست . تار مکزيک نيز پيش گرفتھمين سياست را سنديکای کارگران دانشگاه خود مخ. شود اين پوشش اعمال می

حتا رھبری بورکرات آن، به ھمان . نيز به اين جماعت پيوست" ھای اجتماعی سنديکای کارگران بيمه"آخر رھبری 

ست که با  اين اولين سنديکای بزرگی.  پيوستند(PAN)" عمل ملی"سنديکای نصفه نيمه ھم خيانت کردند و به حزب 

رغم مبارزاتی است که كارگران عضو  اين امر، علی. ه اين حزب پيوسته استحدود چھارصد ھزار کارگر عضو، ب

 .برند اين سنديکا، عليه شرايط موجود به پيش می

  

  

 معدنچی را در اعماق زمين، مدفون ۶۵، "پاستا دا سانچوز" انفجاری در معدن زغال سنگ ٢٠٠۶ فبروری ١٩

  . اند، ھنوز در انتظار اجرای عدالت اند دادهزنانی که شوھران شان را در حادثه معدن از دست. کرد

  

ھای مستقل و يا گرايشات مستقل در درون سنديكاھای زرد و سفيد، کارگران جوان مکزيکی  گيری اتحاديه در شکل

اين . نقش عمده و مھمی دارند...) مثالً در حوادث معدن و (و زنانی که ھمسران خود را از دست داده اند 

ھا فعال  کارگرانی که در اين اتحاديه. رغم کوچکی، قوی و با تحرک و موثرند ری مستقل علیھای کارگ اتحاديه

يکی از کارگران معدن عضو يکی از اين اتحاديه ھای مستقل، . ھستند، با زندان و بيکاری و اخراج روبرو ھستند

ھای  ا برای از بين بردن اين اتحاديهدولت تمام ھم خود ر. برد دو سال است که بدون تفھيم اتھام، در زندان به سر می

کارگران فعال . کند ھا ايجاد می مستقل به کار گرفته است و مشکالت زيادی برای ادامه فعاليت اين اتحاديه

  .شوند شان، مدام تھديد می ھای وخانواده

  :می گفت) ٢٠١٠جون (در تورنتو " ھمبستگی با كارگران مكزيك"يكی از كارگران در كنفرانس 

 خود ۀاعضای خانواد. اند اند؛ تھديد به مرگ شده  چند سال گذشته، خواھران و برادران زيادی از ما دستگير شدهدر"

يکی از کارگران معدن، بدون ... ما با دولت فاشيستی و ديکتاتوری روبرو ھستيم. من ھم مورد تھديد قرار گرفته اند

. به او و خانواده اش بسيار فشار آمده است.  در زندان استھيچ دليلی، بدون تفھيم اتھام و بدون داشتن حق دفاع،
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حق سکوت .  شما را آزاد کنيمۀاند که شما معدن را به ما بدھيد تا ما نمايند وكالی صاحبان معدن به ما گفته

ت، او را خواھند دول می. آورند ھا به دولت فشار می دو سال و نيم است که کمپانی. خواستند تا زندانی را آزاد کنند می

اوايل جون (دو ھفته قبل . ھای قبل بازگرداند در زندان نگھدارد، سنديکاھا را از بين ببرد و قوانين کار را به زمان

 ئیتير ھوا. جمعی داشت ديديم که چگونه معدن را بستند؛ به اين دليل که اتحاديه کارگران، قرار داد دسته) ٢٠١٠

گامی که معدن ريزش کرد؛ کارگران، جسد ھمکاران کشته شده خود را ھن. ھا غير قانونی است اين شيوه. زدند

در روز پنجم ھم نگذاشتند . ھا در زندان اند ھنوز ھشت نفر از آن. بيش از بيست نفر دستگير شدند. خواستند می

. رگران آمدداند چه بر سر آن کا کس نمی ھيچ. کارگران بروند داخل و از ھمکارانی که گير افتاده بودند خبر بگيرند

  ..."مئيھايشان تسليت بگو حتا نگذاشتند به خانواده

  

  

اين تجمع، برای ادای احترام و به ياد دو کارگری .  تجمع کردند٢٠١٠ ، اپريلچيان مکزيکاعضای اتحاديه معدن

  .چيان برپا شده بود، کشته شدند در تظاھراتی که برای دفاع از اتحاديه معدن٢٠٠۶برگزار شد که سال 

  

نيز ) کنند  که در مناطق آزاد تجاری فعاليت میئیمانوفاکتورھا(ھا "مکيال"اشکال ديگری از مبارزات را گاھی در 

 اصلی متعلق به يک ۀھای بين المللی ھستند، حتی اگر سرماي اين مانوفاکتورھا که متعلق به سرمايه. توان يافت می

طبيعی است که . شوند  و چينی اداره میوريائیوسط مديران کئی باشند، معموالً تامريکالمانی، فرانسوی يا اشرکت 

فعاالن . کارگران مکيالھا، از ھمان اندک حقوق قانونی کارگران مکزيکی، از جمله حق تشکل، برخوردار نيستند

.  به اين مناطق آمده اند تا کارگران را جذب کنند و يک سازمان تشکيل دھندAFLCOئی به نام امريکايک گروه 

با صاحبان مکيال " قرارداد کيفيت"خواھند برای کارگران، به نوعی  اند، بلکه می  برای تشکيل سنديکا نيامدهآنان

ھدف آنان، بھتر شدن شرايط کار . است" نه به مانوفاکتورھای خون و عرق جبين"شعار اصلی اين گروه، . برسند

در بعضی موارد، کارگران از .  جھت بگيردئیدھند که مبارزات، به سمت تشکيالت سنديکا است ولی اجازه نمی

  .که کارگران روند مبارزه را به دست گرفته اند" آتليسکو"در " نايکی"آنان پيشی گرفته اند، مانند شرکت 

  :پاورقی ھا

 گم  ، رائول ونه "زنده باد اواخاكا "-١

  ، بھرام قديمی "سنديكاھا در مكزيك "-٢

  


