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  ھاله صفر زاده

 ٢٠١١ اگست ٠۵

  مردم مكزيكۀزندگی و مبارز

  در برابر نئوليبراليسم

٧ 
  

  کند؟ جنبش کارگری در مکزيک چگونه کار می

   داشته است؟ئیچه دستاوردھا

ھرجا كه تضاد . ونه كه در باال اشاره شد، اشكال مبارزه عليه سرمايه داری در مكزيك بسيار متنوع استگ ھمان

ھای مبارزاتی، ريشه در  بسياری از اين سنت. تر و حادتر خواھد بود طبقاتی شديدتر باشد، اشكال مبارزه نيز متنوع

  :ھا و سنت زندگی جمعی سرخپوستان دارد فرھنگ مكزيكی

ھای نئوليبرالی در مکزيک را ناديده  توان مبارزات سنديکاھای مستقل عليه سياست امروزه ديگر نمی ،ئیاز سو

  .اين ھم بعد ديگری از اين مبارزات است كه به طور روزمره در مكزيك جاری است. گرفت

جتماعی و مين اأكاری، كاھش پوشش ت ھای پيمان خصوصی سازی، قراردادھای موقت، استخدام از طريق شركت

كارگران مكزيك . ھای نئوليبرالی است آورد نفتا و سياست ، دست...خدمات اجتماعی نظير بيمه و بازنشستگی و

. داری، مقاومت و مبارزه است، آن ھم مقاومتی متشكل و جمعی دريافته اند كه تنھا راه در مقابل اين ھجوم سرمايه

گری، يک شبه سبز نشده اند، آنھا محصول مبارزات گذشته و ھا و سنديكاھای مستقل کار ھيچ کدام از اين تشكل

  .تجربيات کارگران مكزيك اند

مبارزات كارگران در سنديكاھای مستقل مكزيك، از صرف مبارزه برای كسب اضافه حقوق، فراتر رفته و مستقيما 

صادی، در ھم تنيدگی در ھم تنيدگی و شدت فشارھای اقت. ھای نئوليبراليستی حاكم را نشانه رفته است ارگان

آنچه كه در . اين امر، نمود روشن و واقعی در مكزيك دارد. طلبد ھا را می مبارزات، اعترضات و مقاومت

سنديكاھای مستقل مكزيك جريان دارد، فراتر از سنديكاليسم است، ھمان گونه كه مبارزات ارتش آزاديبخش 

 مستقيم و شديد عليه ۀقرن بيست و يكم، قرن مبارز. ستھای قبل ا ھا، فراتر از مبارزات چريكی دھه زاپاتيست
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ھای مبارزان در قرن بيستم است، اما   مبارزات و حاصل فعاليتۀاين مبارزه، ھرچند ادام. داری است سرمايه

  .طلبد ھا، نمودھا و مسايل خاص خودش را می شيوه

ھاميلتون كانادا ، در اين مورد  يك که در، در سخنرانی خود در كارگاه مكزBenedicto Martinezتينز ربنديکتو ما

  : گفت چنين 

دنبال آلترناتيو باشيم تا الگوی مثبتی . ھا، ما بايد ستراتژی مثبتی را برای خودمان پيدا کنيم در مقابل اين ستراتژی"

ما تمام . د آوردوجو ھاست تا قدرتی را به کند و به دنبال متشکل کردن اتحاديه فات، در اين راستا حرکت می. را بيابيم

ھنوز جنبش ... جنبش کارگری از جنبش ساير نقاط جدا افتاده. کنيم که اتحاديه تشکيل دھند اقشار ديگر را تشويق می

بايد کار .  آن، بسيار پيچيده استئی امنيتی و قضاألۀمس. کارگری در صف جنبش مبارزه ضد جھانی سازی نيست

 ئیر قانون کار مبارزه داشتيم تا سه جانبه گراييھا برای تغ  ھفته ٢٠٠۵ر سال د. کنيم تا اين پيوند دوباره برقرار شود

  ..."را لغو کنيم

  :ھای كارگری مكزيك است، می گويد يک زن كارگر، که عضو يکی از تشكل

شويم  و در ھر بخشی که موفق می... دھيم ترين تناقض اين است که در عين حال که کار مشخص انجام می اصلی"

سپس روز بعد، آن بخش با اسم . کنند وجود آوريم، بالفاصله آن را تعطيل کرده و کارگران را اخراج می ا بهتشکلی ر

روز به روز، تعداد . کند جنبش رشد می. اين در عين موفقيت، شکست ما ھم ھست. کند جديدی کار را شروع می

  .ندک شوند، رشد می ھا ی مستقل عضو می ھا و اتحاديه کسانی که در تشکل

ر دھيم و ما را برای متشکل کردن کارگران ديگر، آماده ييکند که شرايط را تغ خود اتحاديه و کار در آن، کمک می

کنيم، ھی متشکل  ھی کار می. در اين سه سال، کار ما ده برابر شده است. اين کار سه سال طول کشيده است. کند می

تمام کارگران يک . د و با اسم ديگر و روز از نو، روزی از نوبعد شرکتی جدي. شوند کنيم و بعد ھمه اخراج می می

ھا فکر  توان سنديکا را تشکيل داد؟ آن دراين شرايط، چگونه می. کنند  ساعت اخراج می٢۴کارخانه را در عرض 

ھای قانونی ھم  ما بايد از راه. توانيم ادامه دھيم کنند که چگونه ما را از بين ببرند، ما ھم بايد فکر کنيم چگونه می می

  )."است...ھا و منظور شکايت در دادگاه(استفاده کنيم 

". کارگران نبايد بروند و تقاضای ثبت قانونی سنديکا و تشکل خود را بکنند"ھای مستقل اعتقاد دارند كه  اين تشكل

  : گفت تينز در اين مورد چنين ربنديکتو ما

له را طرح کرديم که اصالً چرا بايد اتحاديه را ثبت أ ما اين مس.کرديم مان را ثبت میۀ در مكزيك بايد اتحادي"... 

رفت و ھزار  خواست، يا بايد به زندان می ھر کسی حقش را می. دوسال طول کشيد و بسيار زير فشار بوديم... کنيم

  ..."شد خريد، يا بيکار می جور اتھام را به جان می

ھای بزرگ و انحصارات چند مليتی،  کزيک، معتقدند كه کمپانیھای مستقل م کارگران فعال در سنديکاھا و اتحاديه

گيرند و  ھای زرد، در کنار اين انحصارات قرار می بزرگترين دشمن ھرگونه دموکراسی در جامعه ھستند و اتحاديه

وحشی آنھا معتقدند كه اين عملكرد سنديكاھای زرد، نه به دليل . ھای کارگری واقعی، رشد کنند گذارند که تشکل نمی

آنھا با اين سنديكاھای وابسته مشكل . گری نظام، بلکه به خاطر سيستمی است که درون خود اين سنديکاھا حاکم است

  .ھا ھم، اسم سنديكا و اتحاديه بر خود دارند دارند، ھرچند كه خود اين تشكل

يک تشکل، بسته به شيوه . رددھد كه نام يك تشكل، تاثيری در نوع فعاليت آن ندا مبارزات كارگران مكزيك نشان می

تواند در  ،  می... و ميزان استقالل تشکل از دولت، كمپانی وءسازماندھی، ميزان دموكراتيك بودن روابط ميان اعضا
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اتحاديه يا شورا، روی فعاليت يک  توان به صرف اسم سنديكا،  نمی. وجود آورد ر بهييشرايط زندگی كارگران، تغ

   .د كردئي بسته، محكوم يا تاتشکل نظر داد و آن را چشم

باالنکا . ر دھدييھا تغ فعاالن مستقل كارگری، خواھان اين ھستند كه جنبش چپ، موضع خود را در قبال اتحاديه

 Worker Support)  " مرکز حمايت از کارگر"يكی از اعضای عضو  )Blanca Velásquez (والسکويز 

Centre)ھای كارگری مكزيك  معتقد بود كه بحرانی در تشكل ديد و ری می ساختادر كنفرانس تورنتو اين مشكل را

  :او می گفت. وجود دارد

بايد راجع . ن استئيھای مستقل کارگری، اين است که ساختارشان از باال به پا مھم است که بفھميم که بحران تشکل"

برخی از مشكالت، ساختاری . کنيمھا را درک  ھا را ببينيم و مکانيسم آن بايد تفاوت. مان صحبت کنيم به ستراتژی

ما بايد راجع به کل . وجود آورده ايم برخی ديگر را خودمان به. است و قبل از اين بحران اخير، وجود داشته اند

  "کند؟ ھای کارگری عمل می بايد ببينيم چه عواملی در اين تشکل. ساختار صحبت کنيم

به نظر اين فعال کارگری، جريانات چپ ھنوز ھم . و بپذيرندرات کارگری امروز را ببينند ييجريانات چپ بايد تغ

او خواھان اين بود كه سرسری با . وجود آورد راتی از طريق فعاليت سنديكاھای مستقل بهييشود تغ شک دارند كه می

  . وی معتقد بود ھر چقدر ھم که رفرم ايجاد شود، باز ھم مشکالت باقی خواھند ماند. له برخورد نشودأاين مس

  :گفت شان چنين می آوردھای  در مورد تجربيات و دستباالنکا والسکويز

دھيم که  ت میأبا آگاه كردن ديگران از اين اقدامات، به آنھا جر. ما در اين راه، کارگران زيادی را متشکل کرديم"

در اين . کنند کارخانه در مکزيک وجود دارد که برای فورد و فولکس واگن، قطعه توليد میسی و پنج . متشکل شوند

 کارگر که اکثراً زن ھستند و ۴٨٠. کنند ھا صد و پنجاه ھزار کارگر، کارھای مکانيکی و قطعه کاری می کارخانه

کردند و كمی بعد، كارگاه با اسم  می کردند، كارفرماھا کارگاه را تعطيل  چند تا مرد، ھر بار که تشکلی ايجاد می

. کرد که کارگران در سنديکا متشکل شوند در بعضی جاھا، کارفرما خود پيشنھاد می. کرد می  ديگری شروع به کار 

اين سنديکاھا از منافع کارفرمايان حمايت . اما کارگران حق انتخاب نداشتند که در کدام سنديکا عضو شوند

رما اعالم کرد که درآمدشان چقدر بوده است، کارگران گفتند که بايد سود را با ما تقسيم پارسال وقتی کارف. کردند می

به ھمين خاطر کارگران عصبانی . گرفت کارفرما ھفت ميليون پزو درآمد داشت و کارگر تنھا شش دالر می. کنيد

ھای زرد  ھا کمک کنيم، اتحاديه  آنتوانيم به وقتی ما فھميديم که چگونه می... دو کميته تشکيل شد. اعتصاب شد. بودند

قراردادی بين سنديکا، کارفرما و کارگران بسته . ما تنھا خواستی که داشتيم، آزادی حق تشکل بود. کردند سکوت می

جمعی چيست؟  ما روی اين کار کرديم که قرارداد دسته. شده بود که در آن، کارگران ھيچ حق و حقوقی نداشتند

ھا به  ما با آگاھی از اين. ھا روشن نبود ھيچ کدام از اين... رسی و تعطيالت و ساعات کار و ايمنی کار و بازألۀمس

کرديم، کارگران خيلی عصبی  در آن دوره که ما کارگران را متشکل می. ميان كارگران رفتيم و اعتصاب شروع شد

به . ما با کارفرما بازی کرديم. دشان را باال ببرند، آرامتر شدن توانند صدای وقتی احساس کردند که می. بودند

. کنيم، اما از شب قبل، اعتصاب را شروع کرديم کارفرما گفتيم که اعتصاب را ساعت ھفت صبح شروع می

کارفرما . ترين کار، روز جمعه بود سخت. کارگران از سی بخش اتحاديه با ما بودند و سی روز اعتصاب کرديم

ما به . ريخت که کمک حال کارگران نباشد حقوق کارگران را به بانک نمیکمپانی . خواست اعتصاب را تمام کند می

ھر . کرديم ما بايد اين کار را می." جنبش را ادامه دھيد. فکر حقوق االن خود نباشيد. ادامه دھيد: "گفتيم زنان می

تحاديه زرد را  روز، ا٣٠ يا ٢٨بعد از . برای مرسدس بنز ھم، ضرر بزرگی بود. دقيقه برای کارفرما ضرر بود

  ."لغو کردند و به کارگران اين حق را دادند که تشکل خود را داشته باشند
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" جنرال تاير"کارگر اخراجی کارخانه " پابلو. "ھا حمايت از كارگران اخراجی است يكی از اقدامات مھم اين تشكل

  :گفت خريده شده است، می" کنتيننتال"که توسط " سن لوئيز پوتوسی"در 

ھای مکزيک، که فاسدند و طرف  ای داريم که خالف اکثر اتحاديه جا تعرفه مزدی وجود ندارد، اما اتحاديهدر اين "

ن ييکارفرماھا ھستند، از طرف کارگران انتخاب شده است، با کارگران ھمراه است و عليه کارفرما و برای تع

کنند، درصدی از حقوق خود  که کار میايم که کارگرانی ھم چنين صندوقی درست کرده. تعرفه، شکايت کرده است

کنيم و با کمک  ما کارگران اخراجی، ماھانه با اين پول زندگی می. دھند را برای کمک به کارگران اخراجی می

ھا، که در شرايط سخت و خطر اخراج قرار  بستگی با کارگران ساير کارخانهمان، برای حمايت و ھم انقالبیۀ اتحادي

گذارد و در مقابل ھم، فشار  اين کار تاثير زيادی بر روحيه کارگران می. کنيم ھستند، فعاليت میدارند يا در اعتصاب 

بدون اين . شويم برد، ولی ما از طرف ساير رفقای کارگرمان حمايت می کارفرمايان را عليه کارگران باال می

  )١٢." (ھمبستگی کارگری، ما قادر به ادامه زندگی و ادامه مبارزه نبوديم

له در أاين مس. جمعی است ھای مستقل، قرارداد دسته ھای صنفی کارگران متشکل در اين اتحاديه كی از خواستهي

قانون كار مكزيك وجود داشته است و بسياری از كارگران با سابقه، از جمله كارگران معدن و برق، قرارداد دسته 

. دھد  و عدم اجرای آن، اقدامات بسياری انجام میر اين قانونييدولت نيز در سياست ھای خود در تغ. جمعی دارند

له به أجمعی بستند، برای مقابله با کارگران و جلوگيری از تسری اين مس ھنگامی که کارگران معدن، قرارداد دسته

يکی از دست آوردھای مبارزات و اعتصاب سنديکای . ھای کارگری، کل معدن را تعطيل کردند ساير بخش

  .، به دست آوردن ده درصد اضافه حقوق بود)ز تعطيلی و اشغال نظامی شرکتقبل ا(کارگران برق 

ھای  ھای ضروری در اتحاديه ھای ديگر خود و ھمچنين اجرای سياست كارگران در مورد اين خواسته و خواسته

  :گويند مستقل، چنين می

و از چه مدلی برای آگاه ... شته باشيمثير دااجمعی ت توانيم در قراردادھای دسته  اين مھم است كه ببينيم چگونه می-

  .وجود آورد ھا را به ھم نزديک کرد و يک حرکت جمعی به توان اين کنيم و چگونه می کردن کارگران استفاده 

  .ھای سنديکاھای ماست  حق داشتن کار، يکی از خواسته-

حرکت کن و ! نترس: " خود قرار دھند کارگران برای اينکه بتوانند به نتيجه برسند، اين شعار را بايد سرلوحه کار-

  . ثر باشندؤجمعی، م  توانست در مذاکرات دستهدر اين صورت خواھند." مبارزه کن

  .ھای ساالنه داشته باشند و خود کارگران با رأی مخفی، سنديکاھای خود را انتخاب کنند  کارگران بايد نشست-

کند، وابسته باشيم که ما را  می) غير مستقل(که فالن اتحاديه  ئیھا ھای نھادھای غيردولتی و کمک  ما نبايد به کمک-

  .رساند به جاھای ناجوری می

بايد مدل و . تواند مسايل جامعه را درک کند کنگره خود مردم می.  بايد تعريف درستی از حقوق بشر داشته باشيم-

  .نگاه درستی داشته باشيم

ناپذير  ئیزيكی، مبارزه صنفی و سياسی در مكزيك از ھم جدا خود كارگران مكۀدر عصر نئوليبراليسم، به گفت -

 كه در اعتصاب كارگران اخراجی شركت برق پخش شد، سنديكا خطاب به مردم ئیھا در يكى از تراكت. اند شده

  :ھای محورى زير را مطرح كرد مكزيك، خواسته

  قانون اساسىس جمھور در مورد شركت برق مركزى و برقرارى مجدد ئي پس گرفتن فرمان ر-

   از تأسيسات شركت برق مركزى(PFP)" ليس فدرالو پۀپيشگيران" خروج نيروھاى -

  ھا  پايان سركوب، آزادى زندانيان سياسى و بازگشت ارتش به پادگان-
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آب، برق، آموزش عمومى، امنيت ( دفاع از خدمات عمومى، به عنوان اموال عمومى كسانى كه ھيچ چيز ندارند -

  ھاى عمومى دولت ن آوردن ھزينهئيو مخالفت با پا...) شت، ترابرى عمومى و اجتماعى، بھدا

   كشورئی دفاع از استقالل انرژى و غذا-

   كشورئیھاى كارگران روستا  برآورده شدن خواست-

پارچه و متشكل را به  شود، ضرورت اقدام يك ھای گسترده، كه منجر به خيل عظيم بيكاران می سازی خصوصی

ھای اقتصادی و  ھمراه با خواسته) مانند آزادى زندانيان سياسى(ھای سياسی  طرح خواسته. كند آوری میكارگران ياد

دھد كه اين حركت صنفى و تدافعی  ھاى سنديكاھای مستقل است و نشان مى صنفی، نشان از راديكال شدن خواست

  .اجتماعى تبديل شود - تواند در ائتالف با نيروھاى ديگر، به يك جنبش بزرگ سياسى كارگرى، مى

  پايان

  

  :پاورقی

  

  : منبع تعدادی از عکس ھا-١٣
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