
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Economic اقتصادی

  
  ھاله صفر زاده

  ٢٠١١ جوالی ٢٩

  زندگی و مبارزۀ مردم مکزيک

  در برابر نئوليبراليسم

۶  
  سنديكاھای دھقانی

در ايالت " ھای مادر جنوبی  دھقانان کوھستانسازمان"در مكزيك سنديکاھای دھقانی نيز وجود دارد، مانند 

ھای مستقل سياسی و اجتماعی  ھا و سازمان ھای مشابه، كه در ارتباطی ارگانيک با گروه و برخی گروه" گرررو"

 توليد کنندگان ۀاتحادي"اين گرايش در. ھای مسلح چپ، شکل گرفتند ی با سازمانئھا ا نزديکیديگر، حتی گاھی ب

  . شود و نيز در مناطق توليد قھوه، مشاھده می" توليدکنندگان خشخاش"و "  توليد کنندگان گل ختمیۀدياتحا"و " نالایر

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

  

  ھا يهزنان در اتحاد

دھی و مبارزه برای حقوق زنان کارگر در مواجھه با  ھا، بر روی آموزش، سازمان ھای اين تشكل بخشی از فعاليت

جبھه متحد (ھا فات يكی از اين تشكل. کمبود دستمزد، آزار جنسی و مشکالت ديگر در محيط کار، متمركز شده است

  .است) كار

د اتحاديه ان با كمك فات توانسته... ھا، مراكز بازرگانی و ارات، رسانهبگير شاغل در اد بسياری از زنان جوان حقوق

بنديکتو ماتينز .  و شرايط كار خود را بھبود بخشند  برابری جنسيتی ببينندۀی در زمينئ ھا تشكيل دھند، آموزش

(Benedicto Martinez) دھای آور ھا، تجربيات و دست گويد که در اين سال يكی از اعضای رھبری فات می

كند كه بسياری از   پمپ بنزين صحبت میۀاو به عنوان مثال، از كارگران به تازگی سازمان يافت. اند زيادی داشته

آنھا ھنوز ھم، ھيچ مزد ثابتی در قبال كارشان دريافت . آنان، زن ھستند و شرايط کار آنھا به شدت دشوار است

اين زنان از طرف مالکان، کارفرمايان، . ز محصوالت ھستندھا، مجبور به فروش تعداد معينی ا اين زن. كنند نمی
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ای  با تالش اين زنان، قوانين سختگيرانه. گيرند ھمکاران مرد و حتی مشتريان، مورد آزار و اذيت جنسی قرار می

  . ھای توزيع گاز، وضع شد در مورد منع آزار جنسی در ايستگاه

. پردازند ی با حقوق خود میئ آشناۀ کار آموزش زنان در زمينھم، به) RMS" (یئ شبکه حقوق اتحاديه"زنان عضو 

به عنوان مثال، در كارخانه فولكس واگن، اين شبکه ھمراه با زنان كارگر برای ايجاد شيرخوارگاه و يک مرکز 

  .كرد مراقبت از کودکان برای زنان شاغل در اين كارخانه، فعاليت می

  Border Workers Committee)ان عضو کميته کارگران مرزیزنيكی از) Julia Quiñonez(زخوليا کوينون

CFO) (می گويد: 

کرد، چون فکر  کارخانه بيشتر زنان را استخدام می.  زنان شروع کرديمۀ کار را در رابطه با کميت١٩٧۵سال "

که فعال نيستند، وجود آورديم که به کارگرانی کميته زنان را به. گيرند کنند و کمتر حقوق می کرد بيشتر کار می می

ما می خواھيم به زنان ياد بدھيم تا آگاه .  عمل داشته باشيمۀھا را متشکل کرده و برای زنان، برنام قدرت دھيم، آن

ھا از کارگران زن تست  به عنوان مثال، در بسياری از کمپانی. شود شان ضايع می شوند و بفھمند که چگونه حقوق

  .گرفتند حاملگی می

اين شروع کار . يم سرما داد نزنئه در چشم سرپرست نگاه کنيم و بگودراولين قدم ياد گرفتيم ک. رکنيمما توانستيم کا

وجود  به. مان را کم کرديم ھای به دليل کشته شدن زنان، در يک دوره فعاليت. کند کميته درسه ايالت کار می. ما بود

.  تشکيل سنديکا، برای ما مھم بودۀخود پروس.  کردھا، به بھتر شدن زندگی زنان کارگر کمک آمدن سنديکا و کميته

وجود آورديم تا آن  به) خصوص در جنرال الکتريک به(ی را ئھا کميته. زرد رنگی ھم وجود داشتسنديکاھای 

  .سنديکاھا را دموکرات کند و به جای كمك به کارفرما، به کارگران کمک کند

آن زمان چھارده ھزار نفر از کارگران ما . ل کرديم در سه شھر، کارگران شرکت کداک را متشک٢٠٠٠سال 

اين کانالی شد برای ارتباط گيری با . جمعی، سی درصد اضافه حقوق بگيرند توانستند در يک قرارداد دسته

  .کارگران

ھايشان  چند صد کارگر، به خاطر فعاليت. کمپانی به دنبال اين بود که چگونه کارگران را اذيت کند که متشکل نشوند

ما .  کار به رسميت شناخته نشدۀکارخانه را بستند و سنديکا از طرف ادار. زد کمپانی عليه ما حرف می. اخراج شدند

ما کار را در . کردند سنديکاھای زرد، برای اين کارگران ھيچ کاری نمی. کمپينی راه انداختيم که سه سال طول کشيد

ILOبعد از سه سال، .  ادامه داديم ILOکارفرما قبول کرده که آن چند صد کارگر را به سر کار جواب داد و 

  .برگرداند

اين . دست آورند  خوبی بود که طی آن، كارگران توانستند حقوقی را که از دست داده بودند، دوباره بهۀاين تجرب

ن ابزار ياد گرفتيم که چگونه از اي. ما ياد گرفتيم که خودمان را متشکل کنيم.  سه ساله، خيلی سخت بودۀپروس

ما با ششصد . کارگران پذيرفتند که سنديکا را تشکيل دھند. ھای ديگر ھم، کار کرديم ما در کمپانی. استفاده کنيم

خواھيم  اند که ما نمی ھا ھم به طور مشخص گفته کمپانی. ايم کارگر شروع کرديم و االن به سيزده ھزار کارگر رسيده

  ."سنديکا داشته باشيم

تشكيل شده است كه دوشادوش " اتحاديه برق مكزيك"ای از زنان و ھمسران كارگران  ھا كميته دركنار اين فعاليت

كنند به طور متشكل، در مبارزات كارگری سھيم  زنان شاغل در راه آھن نيز سعی می. كنند شان فعاليت می ھمسران

  .باشند
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ی دموکراتيک، كنفرانسی برگزار ھا زنان کارگر و زنان فعال در جنبش) ٢٠١١ مارس ١٧( در روز جھانی زن 

از پاسکوال، ) SME(ھمسران کارگران راه آھن، زنان کارگر، زنانی از مکزيک، اتحاديه کارگران برق . كردند

  . تجارب خود را به اشتراک گذاشتند... ن وولفيھای ت تعاونی نوشابه، از اسپايسر و از شرکت

  

  ارتباطات بين المللی 

اين . المللی است ھا در سطح بين ھای مستقل، شناساندن خود تشکل ھای تشكل ھای اخير، يكی از فعاليت در سال

پردازند،  امريكا و مكزيك متحدانه به استثمار كارگران می داران كانادا،  فعاالن، با اين ايده كه حاال كه سرمايه

در اين زمينه اقدامات متنوع بسياری انجام . د دفاع كنندكارگران اين سه كشور ھم بايد متحدانه از حق وحقوق خو

ھای كارگری كانادا و امريكا،  ی در شھرھای مختلف، ايجاد ارتباط با اتحاديهئھا از جمله برگزاری كنفرانس. اند داده

 در ھای كانادا و امريكا، شركت ی در دادگاهئی و امريكائھای كانادا ن، طرح شكايت از شركتو جلب حمايت آنا

  ... وILOجلسات 

ھای مستقل سنديكاھای كارگری كانادا، مكزيك و امريكا وجود دارد كه ھمكاری مشتركی را  اين ايده در ميان بخش

آنان معتقدند كه . ی عمل کنندئ توانند منطقه آنھا اعتقاد دارند بايد با ھم بنشينند و ببينند که چگونه می. سازمان دھند

. ی كه حتی ھموطن آنھا ھستندئتری با ھم دارند تا با كارفرماھای اشتراك بيشئمريكاای و ی، مكزيكئكارگران كانادا

آنان . كنند ال میآنان از ھر تماسی برای ايجاد ھمبستگی ميان كارگران مكزيكی با كارگران كانادا و امريكا استقب

 زندگی كارگران مكزيكی از نزديك ی را به مناطق مرزی دعوت می كنند تا با شرايطئی و كانادائكارگران امريكا

ھای مختلف دركشورھای گوناگون  نمايندگانی از كارگران و سنديكاھای كارگری مكزيك در برنامه. آشنا شوند

  . المللی را خواھان ھستند ھای بين كنند و حمايت شركت می

 قراردادی G20 و G8 درتورنتو و برگزاری روز ھمبستگی با مكزيك از طرف مخالفان G8در جريان كنفرانس 

 مکزيک و کارابين برای تأمين استقالل و ،ی کارگری کاناداھا ای تشكيل كميته ای از اتحاديه شد برءامضا

  .خودمختاری کارگری در امريکای شمالی تشكيل شد

در كنفرانس در تورنتو (Authentic Workers Front - FAT)  از اعضای فات(Jorge Robles)جورج روبلز 

 : چنين گفتكانادا 

کمک به ما کمک به خود شما ھم . يمئينجا ھستيم که اين را به شما بگوما اعتقاد داريم اين ھمبستگی مھم است و ا"

که اين قوانين مشترک سبب . وجود آورده استه  کانادا و امريکا درتجارتی ھستند که قوانين نفتا ب،مکزيک. ھست

  ...قبل از اين تاريخ سنديکاھای امريکای شمالی و کانادا به ھم بدبين بودند. شده که بتوانيم کار مشترک ھم انجام دھيم

از سال . ھای نفتا جلسه ما به ای ال او رفتيم و تعدادی ھم به . ما در اين فکر بوديم که بخش بين الملل ما را بپذيرد

فتری در مکزيک دارد اما ما ای ال او د. مان استفاده کنيم ھا سعی کرديم برای مبارزات  از تمام مکانيسم١٩٩٠

خواست ما حق تشکل با انتخابات . کرديم مريکا طرح اما شکايت خود را در کانادا و . توانيم به آن شکايت کنيم نمی

 در کانادا شکايتی را ١٩٩٧در سال ... له و ھمينطور ايمنی کار در قرارداد نفتا لحاظ نشده استأاين مس. مخفی بود

 اين شکايت و پيگيری ما سبب شد که دولت ۀنتيج. وجود آورنده خواھند تشکل مستقل ب  میثبت کرديم که کارگران

اين حق رأی مخفی را توانستيم طی دو سال . مکزيک اجازه دھد تشکل مستقل با رأی مخفی کارگران تشکيل شود

  ."ھا گسترش دھيم در تعدادی از سنديکاھا و تشکل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ,National Union of Mineل اتحاديه كارگران فلزكار مكزيك  وكي(Carlos de Buen)کارلوس دی بونس 

Metal and Steelworkers of the Mexicanدفاع از كارگران بيكار شده و طرح شكايت از ۀحو  درمورد ن

  : گويد ی چنين میئی و امريكائشركت ھای كانادا

وانيم ھر روز يک پرونده باز کنيم؟ يک ت ای در جريان است؟ بايد نشان دھيم که چه قدرتی داريم؟ ما می مسابقه"

ھا را  دانيم که امكان برد خيلی كم است يا اصال وجود ندارد اما اگر اين شکايت  شکايت مطرح کنيم؟ البته می

ی برق و معدن در مکزيک چه ئی بزنيم، کارفرماھای کانادائداران کانادا  توی سر سرمايهريزی کنيم و آن را برنامه

 ۀدر پانزده سال گذشته شبک..مريکا و کانادا نسبت به مکزيک بھتر استای ئ به ھر حال سيستم قضا...ند کرد؟ خواھ

  ." بردن يا باختن نيستألۀمس. وکال با ھم کارھای مشترک زيادی انجام داده اند

قبل از آن . از زمان امضای نفتا روابط بين سنديکاھای کارگری کانادا و امريكا ومکزيک تغيير کرده است

. در اين مدت اين رابطه رشد کرده و بسط پيدا کرده است. سنديکاھای مکزيک و کانادا ارتباطی با ھم نداشتند

  .كنند مخالفت با نفتا در سه كشور سبب نزديكی ميان كسانی شده كه در اين زمينه ھم نظرند و در يك راستا عمل می

 ھنگام اعتصاب ٢٠٠۵در سال .  يكطرفه نيستمريکا و مكزيكاارتباط بين تشكل ھای کارگری در کانادا و 

 . ھا ی مستقل از آنان حمايت کردند ريزونا کارگران معدن در مکزيک و اتحاديهآکارگران متال در 

 
ی در مکزيکوسيتی، در حمايت از ئراھپيما چھل و دومين کنگره اش را با برگزاری يک (ITF)فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل 

  .ن مکزيک، به پايان رساندکارگرا

از جمله می توان به . اند اتحاديه ھا وتشكل ھای ساير نقاط جھان نيز با كارگران مكزيكی ھمبستگی خود را نشان داده

شان در مکزيک  گذاری حقوق بازنشستگی  اشاره داشت كه با جلوگيری از سرمايهارویھای کارگری ن اقدام اتحاديه

ھای  يا ھمزمان با جام جھانی فوتبال تظاھراتی از طرف اتحاديه.   مکزيکی نشان دادندھمراھی خود را با کارگران

 فبروری ١۴در . برگزار شد و در مورد شرايط کار و زندگی کارگران مکزيکی اطالع رسانی شد.... کارگری 

حاديه ھای مستقل  کشور در پنج قاره يک ھفته در ھمبستگی با ات٢۵  فعاالن اتحاديه ھای کارگری بيش از ٢٠١١

ھای مستقل و عدم آزادی  گری در مورد نقض حقوق اتحاديهءکارگری مکزيک اقدامات بسياری داشتند از جمله افشا

  . مكزيك فعاليت آنان  توسط دولت

 ادامه دارد


