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 Economic اقتصادی

  
  ھاله صفر زاده

  ٢٠١١ جوالی ١۶

  

  زندگی و مبارزۀ مردم مکزيک

  در برابر نئوليبراليسم

۵  
  

  سازی در مكزيك  خصوصی

سازی است كه بعد از اجرای قانون نفتا، ابعاد   خصوصیھای نئوليبراليسم در مكزيك، ترين برنامهيكی از مھم

داران مكزيكی ھم كه روابط خوبی با دولت دارند، سودھای سرشاری   در اين ميان، سرمايه. ای يافته است سابقه بی

 ميليارد دالر از دولت خريدند و ٣.٣به عنوان مثال، آنان دومين بانك تجاری بزرگ كشور را به قيمت . برند می

اختصاصی سازی كه تحت عنوان ( فروختند ئی ميليارد دالر، به يك گروه تجاری آمريكا۵.١٢س آن را سپ

  ).شود  میءخصوصی سازی، اجرا

 كه ئی كشورھاۀسازی در ھم روند اين خصوصی...:  صنايع نفت و  سازی صنعت برق مکزيک، خصوصی

ماندگی تكنولوژيكی و   عقبۀسان است؛ يا به بھان يككنند، تقريبا  المللی پول را پياده می ھای صندوق بين برنامه

كنند  يا اول شركت و نھاد اقتصادی  ھا وانحصارات بزرگ را باز می ممانعت از آلودگی محيط زيست، پای شركت

آيد كه موج  كنند و بعد تعطيلی شركت و يا تعديل نيرو به دنبالش می اش می كنند، بعد خصوصی را بدھكار می

  . اندازد  به راه میبيكارسازی را

 ورشكسته شدن ھشت ھزار نفر از كاركنان خود را اخراج ۀ مكزيك، در تابستان گذشته به بھانئیشركت ھواپيما

شش ھزار نفر از اين كاركنان، عضو اتحاديه .  است كه خصوصی شده استئیھا اين شرکت نيز از شركت. كرد

 ميليون دالر به فردی از ثروتمند ترين خانواده ھای مكزيك اين شركت فقط  به قيمت يك صد و شصت و پنج. بودند

  . ميليون مسافر را در سال جابه جا می كند١١ ھواپيما حدود ١١٠در حالی كه اين شركت با . فروخته شده است

ای در مورد اين   زاپاتيستی آزاديبخش ملی، در مصاحبهۀ ھماھنگی سراسری جبھۀخاوير اِلوريگا، عضو كميت

  : ھا چنين گفت زیسا خصوصی
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مريكای التين، در ا كشورھای ۀدر ھم. سازی در كشورھايمان ھستيم از بيست سال پيش شاھد اولين موج خصوصی"

ھا، فرودگاه ھا، صنايع مخابرات، آب، برق، نفت، معادن، ذوب آھن  سازی جاده  جھان شاھد خصوصیۀاروپا و بقي

سازی اراضی  اين دوره شامل خصوصی. سازی می شويم وصی دوم خصۀدر حال حاضر وارد مرحل. و غيره ھستيم

ست كه جزو وظايف دولت بود، مثل تحصيل، خدمات درمانی، بازنشستگی، او ھر نوع خدماتی ) دولتی(عمومی 

 سياسی و سركوبگر، كه -بنابراين دولت خالصه می شود در اندامی حقوقی .... سازی ، حمل و نقل و  آب، جاده

ھا مناسب باشد و  ھانی را تضمين می كند و قوانينی را تصويب می كند كه برای اين شركتمنافع چند شركت ج

  ." كند ھا را نيز تضمين می مقابله با شورش

، توسط ١٩٣٨ چصنعت نفت مکزيک، در ماه مار. سازی نفت مكزيك از ده سال پيش آغاز شده است خصوصی

اند، خارج و  شناخته شده» ھفت خواھران«نام  ه عموماً بهھای نفتی ک س جمھور وقت، از دست گروھی از شرکتئير

 شکل قراردادی به  ھای مھمی از ساختار خود را به بخش» پِِمکس«ھای بعد  اما در طول دھه. مصادره شد

اين شرکت ساالنه ميلياردھا دالر سود از مکزيک . واگذار کرد» برتون ھالی«ھای حفاری و خدماتی چون  شرکت

  . كند خارج می

  :خاوير اِلوريگا در اين باره چنين می گويد

از آنچه . اند به خود نفت، كه در عمق خاك است و پتروشيمی اوليه و ثانويه آنھا صنعت نفت را تقسيم كرده"

شد ، طی يك رفرم در قانون تنھا بيست تا   تركيب می٢٠٠پتروشيمی اوليه می نامند و در گذشته شامل توليد حدود 

امروزه صدھا شركت داريم، . عنوان پتروشيمی ثانويه خصوصی كردنده يب باقی ماندند و بقيه را ببيست و پنج ترك

آنچه باقی مانده حتی استخراج آن را نيز . ، كه در واقع تمامی مشتقات نفتی را در دست دارندئیغالباً امريكا

ی مكزيك ملی بودن نفت است، برايشان ھا ھای خلق با اين حال از آنجا كه يكی از خواسته. خواھند خصوصی كنند می

  ."بسيار سخت است، ساده نخواھد بود
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  ھا سازی مقابله با خصوصی

كن به  اند و مخالفت خود را در مقابل اين سيل بنيان ھا ساكت ننشسته سازی  مردم نيز در مقابل اين خصوصی

  .كنيم ھا اشاره می قاومتھای موفق و ناموفقی از اين م به نمونه. كنند ھای مختلف ابراز می روش

  

  )١(شركت برق مكزيك 

ليس، تأسيسات شركت برق و نيروى واعالم شد و ھزاران پ" برق و نيروى مركزى" انحالل شركت ٢٠٠٩ده اكتبر 

مركزى مكزيك را به اشغال در آورده و كارگران را با شديدترين برخوردھا، از اين تأسيسات بيرون انداختند تا 

اين در حالی . واگذار کرده و سپس خصوصى كند" كميسيون فدرال برق مكزيك" شرکت را به رئيس جمھور، اين

طی اين  . متھم شده بودئیشو و پول) غيرقانونى" (سياه"ھا حساب  بود كه كميسيون فدرال برق مكزيك به داشتن ده

طی مبارزه اى توانسته  ١٩٣٣كارگران اين شركت در سال . اقدام، چھل و چھار ھزار كارگر برق، بيكار شدند

 . دست آورنده جمعى را ب بودند حق بستن قرارداد دسته

عليه آن، فعاالن سنديكا كار " سنديكاى مكزيكى برقكاران "ۀپس از اشغال شركت برق مركزى و آغاز مبارز

كارگران بيكار ھاى  ، براى كمك به خانوادهئیھا تن مواد غذا ده. اى را در سراسر كشور آغاز كردند ترويجى گسترده

 نظامى شركت -ليسىودر پى فراخوان سنديكاى مكزيكى برقكاران، برای اعتراض به اشغال پ. آوری شد شده، جمع

 به عنوان روز اعتصاب عمومى برگزيده ٢٠٠٩ غيرقانونى اين شركت، روز يازده نومبر ۀبرق مركزى و مصادر

ليس فدرال با ونيروھاى پ. ھاى ديگر در آمد رگران و گروهھاى ورودى شھر به اشغال كا در اين روز، تمام جاده. شد

  .ھا نفر دستگير شدند آور و گلوله، به كارگران حمله كردند كه طى آن تعدادى زخمى و ده شكيك گاز اشك

زنند تا شايد فرمان  كارگران متشكل در سنديكاى برقكاران مكزيك، ھر از گاھى دست به يك اقدام اعتراضى مى

 كارگران ٢٠١٠ اپريل ٢۵در روز . شان برگردند  باز پس گرفته شود و آنان بتوانند سر كارھایس جمھور،ئير

اين ا عتصاب . ھاى ديگر مبارزه، به اعتصاب غذا نيز روى آوردند عضو سنديكاى برقكاران مكزيك، در كنار شيوه

ھای جھان، با حضور در كنار ھای ھمبستگی از ساير كشور مردم و گروه. غذا، بيش از يك ماه به طول انجاميد

  .كردند اعتصابيون با آنان ھمراھی 

  

  انی مكزيكوسرسازی خطوط اتوبو خصوصی 

 ١٩۴٢ترين خطوط اتوبوسرانی شھر مکزيکو بود که در سال وسرانی، يکی از کارآمدترين و مھم اتوب١٠٠خط 

 عمومی ۀسازی وسايل نقلي  وصی آغاز روند خصۀنابودی اين شرکت، که نقط.  منحل شد١٩٩۵ اپريلتشکيل و در 

رانندگان و ديگر .  رانندگان و ديگر کارگران آن شرکت، مواجه شدۀدر شھر مکزيکو بود، با مقاومت گسترد

ی ئ  اندازی مجدد آن دست زدند، ولی با وجود کار توده دست آوردن کنترل و راهه کارگران، به مبارزه برای ب

ھا ی مردم را در   دولتی تاب بياورند و با آن که تا حد زيادی موفق شدند تودهگسترده، نتوانستند در مقابل نيروھای

  .شان شريک کنند، شکست خوردندمبارزات

  

  )٢(جنبش اشغال کارخانه 
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جر به اشغال كارخانه توسط كارگران ھا، من سازی و عقب افتادن دستمزدھا در برخی شركت مبارزه عليه خصوصی

  . ھا، كارگران توانستند توليد را به دست بگيرند و كارخانه را، خود اداره كنند شد و در برخی از اين كارخانه

به عنوان مثال، در اوايل قرن گذشته در نزديکی شھر .  طوالنی داردۀسابق" کنترل کارگری" کارگران برای ۀمبارز

آنھا . اينان دھقانانی بودند كه به کارگر بدل شده بودند.  نساجی، کارگران قيام کردندۀخانمکزيکو، در چند کار

 شورا ١٩٢٠ و ١٩١٩ھای  نيز، در سال" پوئبال"در مناطق نساجی در ايالت . شوراھای سرخ را تشکيل دادند

توليد شکر ۀ  که کارخان در مناطق توليد صنعتی کشاورزی و در مناطقی١٩٣٠ ۀھای دھ بعدھا، در سال. تشکيل شد

دولت برای مقابله با شوراھا، به کارگران زمين . از نيشکر وجود داشت، کارگران، شوراھای کارگری تشکيل دادند

  . ھا را مجدداً به دھقان بدل کند داد و کوشيد آن

برای مثال، . تند از کارخانه يا محل کارشان پيش رفئیھا بعدھا طی مبارزاتی،  کارگران گاھی تا حد کنترل قسمت

. مبارزات كارگران در صنايع فلز و معدن، با کنترل شرايط کار و خطرات ناشی از کار برای کارگران آغاز شد

چنين . شد، اما توانست سطح آگاھی كارگران را بسيار باال ببرد اين مبارزات، مخفيانه و گام به گام آغاز می

در ) تنورھای بلند مکزيک" (التوس اورنوس ِد مخيکو"، در "الس تروچاس"، "السارو کاردناس"ای در  مبارزه

در برخی موارد، . ھای ديگر، سابقه دارد و بسياری کارخانه" چدن مونته ری"، در "کاھويال"در ايالت " منوکلوا"

ارگران، ھای تعقيب و حتی قتل ک در مواردی ھم، از شيوه. فروشند بندند و يا می ھا را می داران، اين کارخانه سرمايه

  . استفاده می كنند

 لوازم يدکی اتومبيل ۀدر کارخان.  مقاومت در مقابل بيكاری و احقاق حق وجود داردۀدر صنايع ديگر نيز، اين شيو

که کارگران، کارخانه را به اشغال خود در آوردند، تا زمان سرکوب وحشيانه توسط نيروھای انتظامی، " اسپايسر"

  . د، بلکه مردم محله نيز به مقاومت آنان پيوستندنه تنھا خودشان مقاومت کردن

. در حال حاضر اشکال خود مختاری، کنترل کارگری و تعاونی، ھنوز وجود دارد، ولی گرايشی محدود است

 چھل تأسيس ۀاين شرکت نوشابه سازی و توليد آب ميوه، در دھ.  آن استۀيک نمون" تعاونی کارگران پاسکوآل"

 و به خاک افتادن دو کارگر توسط ششلول بندھای صاحب ١٩٨٢ت کارگران در سال پس از مبارزا. شده بود

اين تعاونی، که در حال . اش کردند  به صورت تعاونی اداره١٩٨۴کارخانه؛ کارگران، کارخانه را خريدند و از سال 

ز جمله مبارزات  کارگر در آن مشغول به کارند، تا به حال به بسياری از مبارزات کارگری، ا۵٣٠٠حاضر حدود 

  .ياری رسانده است) لمانیا" کنتيننتال تاير"سابقاً متعلق به شرکت " (اويسکادی"کارگران 

سنديکای ملی انقالبی "کارگران . نام برد" اويسکادی"توان از  ھای ديگر کنترل کارگری در مکزيک، می از نمونه

بی که سه سال ادامه داشت، توانستند با شکست ای طوالنی مدت، ھمراه با اعتصا با مبارزه" کارگران اويسکادی

، کنترل کارخانه را به دست گرفته )چھارمين شرکت مھم الستيک سازی جھان" (کنتيننتال"لمانی ا -شرکت فرامليتی

  .و به عنوان يک تعاونی متشکل از کارگران، به کار در کارخانه خود ادامه دھند

کادی، در مورد شرايط و وضعيت كارگران بعد از شروع به كار يكی از اعضای شورای کارخانه اويس" روسنتو"

  )٣: (اين تعاونی، گفت

ھر ماه يک مجمع . ی مخفی استأانتخابات، مستقيم اما با ر. ھاست تعاونی در دست کارگران و در کنترل آن"

ھا توسط  صميم گيریت. گيرد شود و در آن، نتايج توليد و مسايل مالی تعاونی مورد بحث قرار می عمومی تشکيل می

 ما در حال ۀھا آمادگی و اطالعات الزم را ندارند، اما ھم بعضی. شود کارگران و به صورت جمعی انجام می

ھای جديد وجود  گذاری مشکالت مالی برای سرمايه. ما مشاوران خوبی از فعاالن کارگری داريم. يادگيری ھستيم
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 توانستيم ھفت ميليون پزو سرمايه گذاری جديد ٢٠٠٩جود، در سال با اين و. کند دارد که گاھی کار ما را کند می

 ما يکی از کارخانه ھای صنايع ۀکارخان. مين يک زندگی بھتر برای کارکنان استأھدف ما از توليد، ت. داشته باشيم

يم و اکنون در مورد استخدام کارگران زن ھم اقداماتی انجام داد. الستيک سازی است که کارگران درآمد خوبی دارند

  . ده تا پانزده زن کارگر در بخش توليد و تعدادی ديگر در بخش اداری داريم

: مشکالتی ھم داريم. اما کار چنان ھم راحت نيست. گيری دموکراتيک خود را حفظ کنيم برای ما مھم است که جھت

ھا و حمايت از ساير  ازمانھا و س  کمک به ساير کارگاهألۀ آموزش افراد، آموزش برخورد دموکراتيک و مسألۀمس

 قبلی پنج ميليون پزو سود، بين اعضای تعاونی به نسبت جلسۀ ما سودی نداشتيم، اما در ٢٠٠٩تا سال . ھا جنبش

قصد ساختن يک تعاونی مصرف . ايمتا کنون ما يک مرکز فرھنگی و تفريحات سالم درست کرده. مساوی تقسيم شد

اکنون در . پردازد درصد مخارج تحصيالت دانشگاھی فرزندان کارگران را میتعاونی، پنجاه . برای کارکنان داريم

 خصوصی ۀکنند که ھمه دارای بيمه بازنشستگی خوب دولتی ھستند و در فکر يک بيم  نفر کار می٧۴١ ما ۀکارخان

يگر، از ھای د ھای اجتماعی و کارگران اعتصابی کارخانه ما با جنبش. اضافی، برای جبران کاھش دستمزد ھستيم

ما برای کارمان، از فضای . کنيم ھا کمک می مان به آن ايم و در حد توان اعالم ھمبستگی کرده" پوتوسی"جمله 

 بر واردات چينی تا سال امريکازمانی که .  و چين استفاده کرديمامريکااقتصادی جھانی، از جمله اختالف بين 

رای فروش توليدات خود استفاده کرديم؛ زيرا ھفتاد درصد ، دوازده درصد ماليات گذاشت، ما از اين فرصت ب٢٠١٢

تا کنون شورای رھبری تعاونی خوب عمل کرده است، اما بايد نيروھای جوان را . ستامريکاصادرات ما به بازار 

  .  اعتصاب سه ساله را ندارندۀ که مثل ما تجربئیبرای آينده آماده کرد؛ نيروھا

ی مرکزی پيدا کنيم تا از وابسته بودن به امريکاخواھيم بازارھای جديدی در   ما می.ما به تکنولوژی جديد نياز داريم

ما در فکر توليد . شود بسياری از توليدات ما در خودروھای ارتشی به کار گرفته می.  خالص شويمامريکابازار 

ولی در حال حاضر گری و جنگ به کار گرفته نشود،  محصول جايگزين ھستيم تا حاصل کار ما، در خدمت نظامی

ايم، به نحوی که اکنون، از آن در رابطه با محيط زيست و کاھش توليد، اقداماتی کرده. قدرت اين کار را نداريم

 و رشد است که ءاميد ما به مبارزه برای بقا.  کثيف و دودزا و پر سر و صدا، محيطی آرام و تميز ساخته ايمۀکارخان

  ."کند ر میچشم انداز آينده را برای ما تصوي

                                              ادامه دارد

  

 :پاورقی ھا

  ، بھرام قديمی "مصاحبه با كارگران برق كار "-) ١(

  ، بھرام قديمی "سنديكاھا در مكزيك "-) ٢(

  ، فريده ثابت"يک ھفته با کارگران اوزکادی مکزيک "-) ٣(

  

  

 


