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  مقدمه
هاي آخر قرن بیستم و اوایل  سازي و تاثیر آن را بر زندگی کارگران در دهه جهانیاگر بخواهیم 

هاي  هاي بسیار جالب است که سیاست قرن بیست و یکم بررسی کنیم، مکزیک یکی از نمونه
ک را ید بتوان مکزیشا .آید ترین صورت در آن به اجرا در آمده و می سازي، به مشخص جهانی
وجود مافیاي پر قدرت وابسته به  به لطفرویه دانست که  بیاه خصوصی سازي گآزمایش

  .شوند یسازي م قربانی جهانی یکیمردم و کارگران مکز امپریالیسم،
داري جهان  ترین و قدرتمندترین کشور سرمایه بزرگ یگیدر همسافقیر  يکشورمکزیک 

رشد اقتصادي را در امریکاي شمالی داشته  ترین مکزیک سریع ،هاي اخیر در سال .)1(است
این . داشتبه طور متوسط هفت درصد رشد  ،مکزیکاقتصاد  2010در سه ماهه دوم سال . است

را  يدرصد 3.87 اقتصادي، رشد مکزیکبانک مرکزي . درصد رسید پنجبه  ،در پایان سالرشد، 
هاي  کشور بزرگی است که سرمایه پنجیکی از  مکزیک. ه استپیش بینی کرد 2011 سال براي

هاي چند ملیتی عمدتا در منطقه آزاد تجاري کشور، که به  شرکت .)2(کند خارجی را دریافت می
جدیدي را در  يها شود، کارخانه شناخته می )Maqui Ladoras( "الدوراسماکی"نام 

در هاي الکترونیک و تولید لباس، واحدهاي خود را  شرکت. هاي مختلف احداث کرده اند بخش
  .اند دایر کرده مرز مکزیک و امریکا

سیم خود را از سنگاپور به  هاي بی واحد تعمیر تلفن ،شرکت تلفن و تلگراف امریکا براي مثال،
یک  ،الدوراس کارخانه در ماکی 3700میالدي،  2000در پایان سال . منتقل کرده است مکزیک

سان "دقیقه با  که تنها پانزده "واناختی ". ندداشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار نفر را در استخدام
واحدهاي تولیدي  .تولید تلویزیون شناخته شده است پایتخت جهانی ،فاصله دارد "دیه گو

میلیون  چهارده ساالنه ،بسیاري از شرکت هاي دیگر ماتسوشیتا و ،سامسونگ ،شرکت هاي سونی
هزار دالر می  25به ، مد سرانه درسان دیه گودرآ. کنند تولید می محلدستگاه تلویزیون در این 

-در واحدهاي تولیدي و کارخانه 1996 سال. استدالر  3200 کمتر از ،واناختی  رسد ولی در

درصد افزایش  28 از آن کردند که نسبت به سال پیشکار می هزار نفر 117وانا خهاي تی 
تنها  خلیج مکزیک قرار گرفته و که در فاصله بین اقیانوس آرام و "داد خوارزسیو"در  .داشت
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هزار نفر در آنها کار  375بیش از  کارخانه وجود دارد و 235 ،دارد فاصله "الپاسو"دقیقه با  پانزده
دو  مرز در سراسر ،مکزیک بزرگترین مرکز واحدهاي تولیدي مشترك امریکا و این. کنندمی

  .است کشور 
درصد از معادن مکزیک، پنجاه ش از یب. کمپانی کانادایی در مکزیک مشغول به کارند 1500

  .هاي کانادایی است متعلق به شرکت
  

ه تبدیل به یک کشور پیشرفته شددر سی سال اخیر،  مکزیکسازي،  با استانداردهاي جهانی
توان وضعیت مردم و کارگران  نمی .ه استآمیز بود اما نتایج براي مردم عادي فاجعه. است

  .بررسی کرد ،بدون اشاره به قرارداد نفتا ،مکزیک را
  

  )3( قرارداد نفتا
)Agreement The North American Free Trade(   

  
  نماد نفتا

ها، روزبه  در طی این سالنفتا . میان امریکا، کانادا و مکزیک بسته شد 1994نفتا در سال قرارداد 
هاي  کارگران مکزیکی را به قهقرا برده و در مقابل، سود سرشاري را نصیب شرکتروز زندگی 

  :شد که در ابتدا گفته می. چند ملیتی نموده است
هاي اجتماعی ناشی از اصالحات  آورد که از بین رفتن حمایت نفتا آن قدر رفاه به وجود می"

خارجی، مکزیکوسیتی را به یک  گذاران سرمایه. اقتصادي را براي مردم عادي جبران خواهد کرد
قطب اقتصادي تبدیل خواهند کرد، کارگران فقیر این شهر به مصرف کنندگان طبقه متوسطی 
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هاي بیشتري در این  کنند و شغل تبدیل خواهند شد که کاالهاي آمریکایی و کانادایی مصرف می
  ".کشورها ایجاد خواهد شد

هاي گمرکی بر روي  حذف تعرفه"به عنوان  ،انادااین پیمان به مردم ایاالت متحده، مکزیک و ک
وزیر . معرفی شد، اما نفتا غیر از این است "کنند کاالهایی که از مرز این سه کشور عبور می

اي براي مردم ثروتمند و قدرتمند است و منافع مردم  توافقنامه ،نفتا" است خارجه مکزیک گفته
در مقاله اي  نخست وزیر پیشین کانادا،مارتین،  پال. "کند عادي در هر سه کشور را تامین نمی

نفتا در واقع . "گذاران تاسیس سیستمی براي حفاظت سرمایه"از است نفتا عبارت : مطرح کرد
  .مدلی براي اداره اقتصاد جهانی به شیوه نئولیبرالی است

هاي تولیدي خود را به مناطق مرزي  هاي آمریکایی، واحد بالفاصله بعد از امضاي نفتا، کارخانه
قانون کار مبنایی اجرایی منتقل کردند؛ جایی که ) ترین مناطق مکزیک یعنی نا امن(مکزیک 

هاي کارگري در آن فعال نبوده و نیستند و هیچ محدودیت و قانون زیست محیطی  اتحادیه ندارد،
ها، در  بسیاري از این شغل. از آن زمان حداقل نیم میلیون شغل، از دست رفته است. ود نداردوج

  .ي شهرها از دست رفته و هیچ شغل جایگزینی وجود ندارد شهرهاي کوچک و مناطق حومه
شامل آن دسته از صنایع مکزیکی نبود ) که استراتژي نفتا بود(رشد اقتصادي مبتنی بر صادرات 

این قرارداد، وابستگی غذایی مکزیک به آمریکا را . گذاران داخلی فروخته شده بود یهکه به سرما
قبل از پیمان نفتا، کشاورزان مکزیکی محصوالت غذایی نظیر ذرت و گندم . تضمین کرده است

کردند که از آن، براي پرورش حیوانات اهلی و استفاده در صنایع غذایی و صدور  تولید می
نفتا، کشاورزي مکزیک را به سمت کشت محصوالت . شد ی استفاده میهاي گوشت فرآورده

  .صادراتی هدایت کرد و کشاورزان فقیر را کوچاند
  :اي در مجله نیویورك تایمز آمده است که در مقاله

. شان را ترك کرده اند هاي پدري ها هزار نفر از کشاورزان مکزیک، قطعات کوچک زمین ده"
دهد دولت  هاي محصوالت کشاورزي را تنظیم کرده و اجازه نمی قیمت ،مقاوله نامه نفتا

هاي الزم را به عمل آورد، در صورتی که دولت  مکزیک، از تولیدات کشاورزي داخلی حمایت
  ."آورد ها را به عمل می حمایت همانامریکا از کشاورزان امریکایی، 
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 ،کین صنعت در مکزیا ينابود. صنعت مرغداري مکزیک نیز از این امر مستثنی نبوده است
ها با ورود محصوالت مرغداري  مکزیکی. است یکییکی از دالیل از بین رفتن روستاهاي مکز

تر از  مت ارزانیشروع به خرید مرغ و محصوالت صنایع مرغداري آمریکا با ق ،آمریکایی
ها وارد رقابت  مرغداران مکزیکی چاره اي نداشتند جز آنکه با آمریکایی. کردند یدات داخلیتول
نگاهی هم به بازار آمریکا  ،د تا بازار خود را از چنگ آنها در آورده و در صورت موفقیتنشو

سیاستهاي کالن کشاورزي دولت آمریکا حمایت با  ،اما مرغداران آمریکایی .داشته باشند
و  توان ،توانستند قیمت مرغ و محصوالت خود را آنچنان تغییر دهند که مرغداران مکزیکی

انبوهی از مشاغل در مکزیک و فاجعه  ينابود ياین به معنا .قدرتی در رقابت با آنها نداشته باشند
  .در بخش دیگري از اقتصاد بیمار مکزیک بود ،بزرگ بیکاري

هاي خصوصی  توانند با شرکت نمی ها آمده است که دولت نفتاي  نامه در یکی از بندهاي مقاوله
 دبای ،هاي خصوصی گذاري مشترك کنند، بلکه شرکت معینی سرمایههاي  کشور دیگر، در زمینه

به خصوص دولت (ها  نوعی، دولته این مساله ب. ها وارد معامله شوند با یکدیگر در آن زمینه
نظیر انرژي، (کند که بسیاري از صنایع را، که جنبه عمومی دارند  را وادار می )کانادا و مکزیک

حتی یک بند از . دنبه بخش خصوصی واگذار کن.) …رورش وها، آموزش و پ آب، بیمارستان
ي آن،  ترین نمونه شاید مشخص. بر مبناي حقوق انسانی و مدنی مردم نیست  نامهاین موافقت

دهد سرمایه گذاران، در صورتی که موسسه آنها  نامه نفتا باشد که اجازه می بخش یازدهم موافقت
قرار دهند؛ اما متقابال مردم این حق را ندارند، حتا  ها را تحت تعقیب متحمل ضرر شود، حکومت

  . شان، تمام شود اگر به قیمت جان و سالمت خود و فرزندانشان یا نابودي محیط زیست طبیعی
 )Metalclad( "متالکالد"، شکایتی است که کمپانی امریکایی ها یکی از رسواترین نمونه

این کمپانی از دولت مکزیک اجازه گرفت که مکانی  1992در . علیه دولت مکزیک مطرح کرد
را در مرکز مکزیک بسازد که هر سال، سیصد و شصت هزار تن از فضوالت پرخطر خود را در 

سه سال بعد، وقتی که تاسیسات کمپانی ساخته شد، در برابر اعتراض عمومی، . آن دفن کند
متالکالد به دولت مکزیک اخطار کرد که . خودداري کرد ،موافقتاي اعطحکومت محلی از 

دیوان محاکمات نفتا، راي به نفع  2000در سال . نامه نفتا را اجرا کند باید بخش یازده موافقت
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ها و  جریان آلودگی وسیع خلیج مکزیک در سال گذشته و برخورد شرکت. کمپانی داد
  .گري از این دست استي دی هاي امریکا و مکزیک، نمونه دولت

تنها مفهومی که رشد تولید و سقوط دستمزد، در خود دارد؛ سود سرشاري است که نصیب 
این همان چیزي است که نفتا . شود هاي چند ملیتی و انحصارات امریکایی و کانادایی می شرکت

ازي به س اساس واقعی برنامه جهانی. براي آن به وجود آمده است ،هایی نامه و چنین موافقت
هاي چندملیتی را از طریق پایین آوردن دستمزد، باال  اي تنظیم شده است که سود شرکت گونه

دهد قوانین حفظ محیط  ن شرکت ها را کم کنند؛ به این شرکت ها اجازه میایببرند و مالیات 
قاوله و سایر م  نامه مقاولهدر واقع، این . زیست را رعایت نکنند و حقوق کارگران را کاهش دهند

برداشتن هرگونه مانعی به منظور "براي تسهیل گردش آزاد سرمایه در جهان و یا  هاي مشابه، نامه
  . است "گردش آزاد سرمایه

نامه نفتا تضمین  تحت موافقت ،ها در مکزیک شود که اصل سودآوري شرکت آنچه باعث می
هاي  دائما در برابر برنامهکارگران، دهقانان و مردم فقیر، . شود، فشار پلیسی و نظامی است

در سال . شوند کنند، اما به طور مداوم، به وسیله حکومت سرکوب می سازي مبارزه می جهانی
در ورودي مجلس  مثال(قاط کشور تظاهرات کرده اند کشاورزان مکزیکی در همه ن ،گذشته

 در ماکی. کند شان این بوده است که قوانین کشاورزي نفتا تغییر و خواسته) مکزیک را شکستند
. الدوراس، تالش کارگران براي سازمان دادن اتحادیه مستقل، بارها درهم شکسته شده است

آمیز کارگران را  پلیس مسلح به تپانچه و مسلسل، اعتصاب مسالمت 2000براي مثال، در ژانویه 
رهبران کارگران را ضرب و شتم و  و مورد حمله قرار داد "دورا"در برابر کارخانه امریکایی 

المللی باعث آزادي رهبران شد، اما کمپانی بیش از صد  هرچند اعتراض بین. آنان را دستگیر کرد
نفر از اعتصاب کنندگان را اخراج نمود و دولت هم از به رسمیت شناختن اتحادیه کارگران، 

دستگیري  هاي اوباش و پلیس براي به کارگیري دسته. این تنها نمونه این مساله نیست. امتناع کرد
 این شیوه ي برخورد و. الدوراس، به صورت گسترده وجود دارد و ارعاب کارگران در ماکی

  .سرکوب کارگران، در سایر نقاط مکزیک هم شایع است
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چیان رهبران اتحادیه معدننیروهاي پلیس فدرال براي اجراي حکم دستگیري  2010جون  6

چیان، علیه تخلفات گسترده ضد معدن. رفتنددر مکزیکو  "کانانئا"مکزیک، به معدن مس 
، اعتصاب کرده "گروپو مکزیکو"سالمتی و امنیت در معدن خطرناك تحت مالکیت شرکت 

  .بودند
  

  )4(شرایط زندگی مردم مکزیک 
چهل و هفت میلیون نفر . باالست مکزیکاقتصادي، نرخ بیکاري و بهره در باالي رغم رشد  علی

. این رقم به پنجاه و سه میلیون نفر رسید 2010اوایل سال . کردند می در فقر زندگی 2008در سال 
اند، از سیزده میلیون و هشتصد  به گزارش سازمان سیا، تعداد کسانی که در فقر شدید بزرگ شده

مطابق با  .رسیده است 2010به هجده میلیون و دویست هزار نفر در سال  2009هزار نفر در سال 
  :ایاالت متحده، منتشر شده توسط ویکی لیکس اسناد مخفی دیپلماتیک
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. ده درصد تولید ناخالص ملی است ،مکزیکنفر از ثروتمندترین مردم در  دهثروت خالص "
میلیون نفر  هجدهحدود  وکنند  در فقر زندگی می مکزیکدرصد از مردم  چهل و چهار هامروز

  ."برند یی رنج میاز کمبود مواد غذا ،به سر می برنداز کسانی که در فقر شدید 
 و استدنیا در تولید غالت  کشور برتر دهجزو  ،که مکزیکاست در حالی این فقر و گرسنگی، 

ها هنوز در حد معیشت  بسیاري از مکزیکی .به کشاورزي اشتغال دارد ،یک چهارم نیروي کار
مهمترین  ،سبزي قهوه، پنبه، میوه و. کارند کنند و ذرت، گندم، لوبیا قرمز و برنج می زراعت می

  . هاي صادراتی است کشت
  

  اشتغال، دستمزد و تورم
بحران . دهند را تشکیل می مکزیکچهل و پنج میلیون و سیصد و هشتاد هزار نفر، نیروي کار 

  . ، بیکاري و افزایش فقرشده استها منجر به تعطیلی کارخانه ،مکزیکاقتصادي در 
بیکار، هر چند نرخ  دو و نیم میلیوندرصد است که مساوي است با  5.28نرخ بیکاري رسمی 

که جعیت عمده اي را شامل می  ،مکزیکبیکاري در بسیاري از مناطق عمده شهري مرکزي 
 که در اقتصاد رسمی شاغل يکارگر پانزده میلیوناز . رسد درصد نیز می هفت و یا هشتبه  ؛شود

می گوید که  مکزیکبانک مرکزي . از تامین اجتماعی برخوردارند ،نفرمیلیون  سیزدهتنها  ،ندا
حداقل دستمزد پرداخت شده  ،شغل ایجاد شده در سال گذشته هشتصد هزاردرصد از  95براي 
  . است

  :نتایج زیر به بار آمده است 1994از هنگام اجراي معاهده نامه نفتا در سال 
فاصله میان دستمزدهاي امریکا و مکزیک سی . حداقل دستمزد، چهل درصد سقوط کرده است

در صنایع اتومبیل سازي، که اکثرا در  2000و  1999هاي  در سال. درصد افزایش داشته است
الدوراس واقع است، کارگران مکزیکی حقوقی معادل یک دوازدهم مزد کارگران ماکی ناحیه 

  .یک سوم بود 1980این رقم در سال . کنند یافت میدر ،در ایاالت متحده
البته در نقاط مختلف . حداقل ِ دستمزد، پنج دالر در روز است 2011طبق قانون، در سال 

در چیاپاس کارگران کشاورزي دو دالر در روز دستمزد . مکزیک، این دستمزد متفاوت است
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روزانه تا پانزده دالر دستمزد در برخی نقاط هم، کارگران ساختمانی روزمزد، . گیرند می
  .گیرند می

  :سه سطح دستمزد روزانه براي کارگران وجود دارد
  پزو A :59.82سطح 
  پزو B :58.13سطح 
  پزو C :56.70سطح 

  )هر دالر برابر دوازده پزو است(
  

 8.80دالر در ساعت؛ و در کانادا  8.50تا  7.25حداقل دستمزد در امریکا، در ایاالت مختلف از 
 ساعت متغیر 60تا  44ساعات کار در هفته، از  ،در آمریکا. دالر در ساعت، متغیر است 11 تا

 12 در صورتی که در مکزیک معموال ،گیرد است که بعد از آن، به شخص اضافه کار تعلق می
در حقیقت، کارگران مکزیک ساعتی چهل تا پنجاه . ساعت کار در روز، امري متداول است

این کاهش . ند؛ یعنی حدود یک شانزدهم کارگران امریکایی و کاناداییگیر سنت دستمزد می
 .درصد باال رفته است 45دستمزد درحالی است که تولیدات کارگران مکزیک 

سالی که  سیدر . به شدت کاهش داشته است ،قدرت خرید کارگران با دستمزدهاي تعیین شده
. درصد کاهش یافته است هفتاد ،قدرت خرید حداقل دستمزد ،اقتصادي گذشته "اصالحات"از 

که تاثیر زیادي در چند برابر شدن قیمت  2009به دلیل افزایش تدریجی قیمت سوخت از سال 
درصد درآمد خود را به هزینه غذا و حمل ونقل  63کارگران  ،کاالهاي دیگر داشته است

 تا 142حدود  2009تا  2000سالهاي  طی ،قیمت اقالمی مانند قند وحبوبات. دهند اختصاص می
  .است زیاد شدهدرصد  51.4در حالی که دستمزدها فقط  ؛درصد افزایش داشته است 169

 - Mexican Telephone Workers Union) ي مخابرات مکزیک دبیر کل اتحادیه

STRM) ،فرانسیسکو هرماندز هورز (Francisco Hernandez Juarez) در ،
  :در تورنتو گفت 2010جون کنفرانس همبستگی با جنبش دمکراتیک کارگري مکزیک در ماه 
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ساالنه یک میلون نفر از . کنند سی میلیون کارگر در مکزیک، بدون هیچ درآمدي زندگی می"
توانستیم پنجاه کیلو لوبیا بخریم، ولی  می 1982با حداقل دستمزد در سال . کنند آنان مهاجرت می

. هشت میلیون جوان بیکار داریم. توانیم پنج کیلو لوبیا بخریم با حداقل دستمزد فقط می االن
در مکزیک، فرد . کنند ها به جاي اینکه به مدرسه بروند، بدون گرفتن حقوق کار می بچه

اش، پنجاه و سه میلیون دالر بوده است، در یک سال بیست  داري هست که درآمد ساالنه سرمایه
  "...ها به خاطر کارگر ارزان است ود کرده است و تمام اینو سه برابرس

 ،به عنوان مثال. عقب افتادن دستمزدها نیز زندگی را براي بسیاري از کارگران دشوارتر می کند
حداقل یک ماه حقوق عقب  ،در دسامبر گذشته بسیاري از کارگران بیمارستان ها و درمانگاه ها

  .هم دریافت نکردندرا  2010و پاداش سال  این کارگران عیدي. افتاده داشتند
  

  شرایط زندگی زنان مکزیکی
 42.5 مکزیکامروزه در  ،دولتی هاي دولتی و غیر موسسه ملی آمار و دیگر سازمان به گزارش

 64.8(دو سوم از این زنان . کنند کار می در شرایط نابرابر ،سال چهاردهدرصد از زنان باالي 
هاي کوچک  شرکتشان  شغل آزاد دارند که اغلب ،درصد 25.8و  هستند بگیر حقوق) درصد

درصد از زنان بدون هیچ  9.4. پردازند دارند یا به دستفروشی مواد غذایی در کوچه و خیابان می
کمتر از  ،درآمد زنان به طور کلی. کنند کار می) درصد از مردان 5.1در مقایسه با (دستمزدي 

در حدود (پزو  5.4در هر ساعت  ،ر حد راهنمایی یا دبیرستانزنان با سطح سواد د. مردان است
  .کنند دریافت می، مزد کمتر از مردان با همان سطح تحصیالت) سنت 50

یکی یا  ،اند و از هر سه نفر ازدواج کرده ،ساله یا بزرگتر پانزده ی ِمکزیکشش نفر از هر ده زن 
فقط . شوند توسط زنان سرپرستی می ،ها هدرصد خانواد 25.5در واقع . استطالق گرفته یا بیوه 

بیش . اند درس خود را تا پایان دوره متوسطه به پایان رسانده ،درصد از زنان سرپرست خانوار 19
هرگز به مدرسه  ،نفرشانو ششصد و بیست هزار  سوادند از زنان بی میلیون نفر یک و نیماز 

درصد از  44.5که  دادموسسه ملی زنان با انتشار گزارشی در مورد فقر و جنسیت نشان . اند نرفته
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فقر آموزشی، بهداشتی، درمانی ( "فقر چند بعدي"در ) بیست و چهار و نیم میلیون نفر یعنی(زنان 
  .کنند زندگی می) و غذایی

یقی از میزان خشونت هیچ آمار دق. قربانی خشونت هستند ،زنان در خانه، محل کار و جامعه
اند  به قتل رسیده ،زنصد و هفت در منطقه فدرال  2010فقط درسال . خانگی وجود ندارد

اي از زنان  ، تعداد فزایندهمکزیکبا رشد تجارت و جنگ با مواد مخدر در ). هاي ناموسی قتل(
 ن و یامیزان خشونت اعمال شده از طرف پلیس، نگهبانان زندا. اند بازداشت و زندانی شده

. زنان زندانی مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرنددیگران بسیار باالست و ممکن است 
آزار و اذیت جنسی را در  ،دهند که بسیاري از زنان هاي مختلف زنان گزارش می سازمان
سه هزار و دویست و وزیر کار از منطقه فدرال، گزارش داد که . هاي کار تجربه کرده اند محیط

، در محیط کار مورد خشونت، آزار و اذیت جنسی، یا فسخ ناموجه قرارداد کار ،زن شصت و پنج
  . شده اند واقع

  عضو یکی از زنان فعال کارگري )Blanca Velásquez( بالنکا والسکووز
 )Worker Support Centre - CAT( با جنبش دمکراتیک  یهمبستگ، در کنفرانس

  :درتورنتو گفت کارگري مکزیک
هاي ناشی از کار  اکثر زنان دچار بیماري. استکارگران زن خیلی کم  یو آگاه  اطالعات"

اداره کار فقط چند روز حقوق از کارافتادگی به . واریس دارند و گیرد هایشان می رگ. هستند
 یبرخ .برگردید سرکار! گوید ادا و اطوار در نیاورید آورد و می ها فشار می به آن. دهد ها می آن

  "...دهند یم ياز کارفرماها به کارگران زن خود قرص ضدباردار
کنند که بازار اصلی  بخشی از کارگران مکزیکی در مزارع تولید گل رز و سایر انواع گل کار می

هاي پرداختی و افزایش  صاحبان این مزارع براي کاهش حقوق. ، امریکا و اروپاستفروششان
حدود هفتاد درصد این کارگران زن . اند ن روي آوردهساعات کار، به استخدام گسترده زنا

ابتال به . کنند هاي مختلف شغلی دست و پنجه نرم می با بیماري ،دو سوم این کارگران. هستند
هاي  هاي پوستی، مشکالت تنفسی و بیماري هاي شغلی نظیر آسم، التهابات و حساسیت بیماري

به دلیل استفاده فراوان از . ن فقیر استنشدنی زندگی این کارگرا مختلف خونی، بخش جدا
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 هاي مختلف ، سقط جنین، تولد نوزادهاي نارس و یا دچار معلولیت"ارگانوفسفات"حشره کش 
ی شاغل در مزارع پرورش گل و گیاه، مکزیکها و نوزادهاي مادران  مرگ غیرعادي جنین و

آثار . پردازند این مزارع به کار میشان در  اکثر این مادران به همراه فرزندان .شیوع گسترده دارد
گیري شده  کننده، مشاهده و اندازه در رحم اکثر این مادران، در سطحی نگران  ،کش این حشره

هاي شیمیایی، بذرهایی که دستکاري ژنتیکی شده اند، عدم  کش استفاده از انواع آفت. است
ها و آفات گیاهی در این  شها و حشره ک کش رعایت استانداردهاي ایمنی در استفاده از علف

اعتصاب و یا  مزارع، بدرفتاري با کارگران و اخراج آنان در صورت دست زدن به هرگونه
  .)5(اعتراض به شرایط شغلی، به شدت رواج دارد

  
  کارگران مهاجر مکزیکی

 :هاي شغلی در مکزیک، موج بزرگی از مهاجرت را ایجاد کرده است از بین رفتن فرصت
و مهاجرت به  يمناطق آزاد تجار و يبه روستا، از مناطق مختلف به مناطق مرز مهاجرت از شهر

  .کایکانادا و امر
مرز با آمریکا مهاجرت  بسیاري از جوانان مکزیکی، براي کار و دستمزد باالتر به مناطق هم

 حدود. اند تا در یکی از کارخانجاتی کار کنند که بر اساس قرارداد نفتا تاسیس شده بود کرده
، همان "ال پاسو"نزدیکی شهرستان تگزاس از  در "ریوگرانده"یک میلیون و سیصد هزار نفر در 

این منطقه یکی از نا . کنند مخدر است، زندگی می اي که میدان نبرد بین باندهاي مواد منطقه
  .ترین مناطق مکزیک است امن

که  ، به دلیل این)اران کوچکسی درصد ازمزرعه د(هاي آنها  دو و نیم میلیون کشاورز و خانواده
اي آمریکا و کانادا را نداشتند، مجبور به ترك کار و  توان رقابت با محصوالت کشاورزي یارانه

در نتیجه صدها هزار مکزیکی، جان . اند تر شده هاي اصلی گران غذا. هاي خود شدند حتی زمین
  . هاي پست، دست پیدا کنند اندازند تا از مرز آمریکا رد شوند و به شغل خود را به خطر می
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هر ساله همزمان با فرارسیدن فصل  .کنند بیش از سه میلیون کارگر مکزیکی در کانادا کار می
عبور کرده و  ی با هدف کار در مزارع، از مرزمکزیکبرداشت محصوالت پاییزي، هزاران کارگر 

  . شوند وارد آمریکا می
کنند  طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می تبار، به میلیون کارگر التین دهدر حال حاضر بیش از 

به دلیل سود  .در مزارع این کشور مشغول به کار هستند هاي ناچیز، ه اغلب آنها با دستمزدک
کند،  داران و صاحبان صنایع آمریکایی می عاید مزرعه ،گونه کارگران سرشاري که استخدام این

بت چندانی به جلوگیري از ورود غیرقانونی این افراد و یا وضع مقرراتی هاي آمریکایی رغ دولت
در کارهایی چنان سخت و زیانبار  این کارگران،. دهند ا نشان نمیبراي حمایت از حقوق آنه

  .دهد به آن کارها تن شوند که کارگر آمریکایی هرگز حاضر نیست گمارده می
اما  ،طبق قانون باید با بقیه کارگران برابر باشد ،مریکاهرچند دستمزد کارگران مهاجر در کانادا و ا

اما در  ،توانند از کارفرما شکایت کنند کارگران مهاجر می ،طبق قانون. طور نیست در واقع این
حقوق  آنها .خواهند شدزیرا در این صورت بالفاصله اخراج  ،فتدا گاه این اتفاق نمی واقع هیچ

 کارگرانفقط به  حقوق بیکاري،این . کنند هفته دریافت می بیستتنها براي آن هم بیکاري را 
توانند عضو  کارگران مهاجر نمی ،طبق قانون. آمده باشندکه با ویزا  گیرد تعلق می بیکاري
  .هاي کانادا شوند اتحادیه

قوانین سفت و سختی در رابطه با محدودیت کار کارگران مهاجر در امریکا  ،هر از چند گاهی
برخالف آزادي سرمایه، کارگران آزاد نیستند تا هر کجا که مزد بیشتري . شود وضع می

در نظر  وزارت کار آمریکا اعالم کرد 2009در سپتامبر . نیروي کارشان را بفروشند ،گیرند می
منظور باال بردن دستمزد کارگران موجود و جلوگیري از ورود کارگران  اي را به دارد تدابیر تازه

  . اتخاذ کند ،خارجی فصلی
دهندگان و  وزارت کار آمریکا در توجیه این تصمیم، گفته است که با این کار، پرورش

براي پر کردن جاي خالی این مشاغل از طریق استخدام  ،تولیدکنندگان در مزارع این کشور
بسیاري از طرفداران حقوق کارگر در زمان . تالش بیشتري خواهند کرد ،کارگران آمریکایی

ی در مزارع این کشور، با این مقررات به مکزیکقانون مربوط به استخدام کارگران تصویب 
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شدت مخالفت کرده و گفته بودند که ایجاد تسهیالت قانونی براي استخدام کارگران با 
به . هاي پایین، موجب کاهش غیرمنصفانه دستمزد دیگر کارگران این کشور خواهد شد دستمزد

  .نین به تعویق افتادهمین دلیل، تصویب این قوا
خبري  ،هرچند وقت یک بار. شرایط زندگی این کارگران مهاجر در امریکا بسیار نامناسب است

هاي  ی یا کلفتمکزیکدر برخی مناطق، کارگران . کند ها درز می در این مورد در رسانه
کار  به ،اندونزیایی، روزانه بیش از هجده ساعت در بدترین شرایط و براي دستمزدي ناچیز

یک دادگاه نیویورك، زوجی را به جرم رفتار غیرانسانی با  2007در دسامبر . شوند گماشته می
داري  برده"، دادستان نیویورك بارها از   در جریان این پرونده. محکوم کرد ،شان هاي کلفت
 .گفت سخن می "مدرن

موج  ،نا امنیبه دلیل این . ها مهاجرت دیگري در خود مکزیک رخ داده است در این سال
مشهور شده  "مهاجرت عظیم"به که  صورت گرفتهدو سال اخیر  یدیگري از مهاجرت در یک

 ،پیش براي امنیت و حفظ جان خویش در این شهر بیش از هزاران نفر از کارگران مهاجر. است
  .گردند هاي اولیه خود در روستاها باز می به خانه

  
  نا امنی در مکزیک 

ترین  را بتوان خطرناك مکزیکشاید کشور . یکی از معضالت زندگی در مکزیک است نا امنی
و در  مکزیکدر  ،شهر خطرناك دنیا چهارشهر از دو . کشور در میان کشورهاي دنیا دانست

ترین شهر دنیا  خطرناك. قرار دارد) منطقه آزاد تجاري( منطقه نزدیک مرز این کشور با آمریکا
این شهر بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر . قرار دارد مکزیکشمال ، در "سیوداد خوارز"

هاي خونین پلیس و نیروهاي امنیتی با باندهاي  مخدر و درگیري جمعیت دارد و مرکز مافیاي مواد
شوراي مدنی "ی به نام مکزیکبنا به اعالم یک سازمان غیردولتی . مخدر است تبهکار قاچاق مواد

یکصد  ،هزار نفر جمعیت آنصد در این شهر به ازاي هر  2008 در سال ،"عمومیدفاع از امنیت 
هاي اخیر  که در سال ،ست که شهر بغدادا این آمار در حالی. مورد قتل گزارش شده است و سی

 چهلبا  2008 در سال ،ترین شهرهاي دنیا است نا امنیکی از  ،به دلیل انفجارهاي تروریستی
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از . خطرناك دنیا قرار گرفته است شهرهايدر رده دهم جمعیت، ار نفر هزصد هر  به ازايکشته 
بر  مکزیکهزار نفر در ده ماه، حدود  بیستتا کنون و در عرض مدت کمتر از  2008 ابتداي سال

 نفر از سه هزار 2010 تنها در سال .)6(اند  مخدر جان باخته هاي مرتبط با مواد اثر درگیري

  .اند نفر زن بوده 169که از این تعداد، حداقل  اند قربانی جنگ مواد مخدر شده ،گناه شهروندان بی
دبیرستانی، یک نفر به مواد مخدر اعتیاد دارد و در در کشور مکزیک، از هر ده دانش آموز 

در شرایطی که میلیونها  .ها از بین هر سه دانشجو، یک نفر آلوده به مواد مخدر است دانشگاه
کنند، فساد، رشوه خواري در نیروهاي انتظامی،  کارگرجوان بیکار در جامعه مکزیک زندگی می

هاي اجتماعی مانند تن  براي شروع ناهنجارياست  یي مناسب زمینه ،ارتش و نهادهاي قدرت
جه هر تیدر ن .کند فروشی، قاچاق و فروش مواد مخدر که جریانات مافیایی را تولید و باز تولید می

  .شود روز شرایط اجتماعی بدتر می
  :گوید امیلیا آلوارز مسوول کمیته حقوق بشر می

سال  24تا  15درصد از جوانان بین  16طبق آمار ... بیکاري گریبانگیر جوانان کشور است"
درصد از جوانان، به دالیل مواجهه با این  76شوند و  مکزیکی، قربانی جنایات خشونت بار می

  ".اند هاي روحی و روانی شده شرایط مشکل ساز، دچار بحران
  . تجارت مواد مخدر و اسلحه :یکی از منابع سرشار سود براي سرمایه داري است ،نا امنیاین 

هاي  ها و کمپانی ریکا نخستین مشتري کوکائین در جهان است و در اغلب موارد، شرکتآم
هاي بزرگی  مداران و نظامیان فاسد، بخش تسلیحاتی و دارویی بزرگ کشورهاي غربی و سیاست

خود از اعضاي این باندهاي  ،برخی مقامات پلیس هم. زنند از سود این تجارت را به جیب می
  . تبهکار هستند
هاي  پول. موجب گسترش پولشویی در این کشور شده است، مکزیکدر  فعالیت باندها

چیان مواد  قاچاق. استفاده کنند سالح نظامی خریداري و ،چیان کند تا قاچاق غیرقانونی کمک می
سود ساالنه  به منظور تطهیر میلیاردها دالر ،مکزیکاز قوانین سست و معامالت نقدي در  ،مخدر

، مزارع خرید امالك، هواپیما. کنند استفاده می ی و موسسات مالی ارزي،مکزیک هاي در بانک
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ها  نگهداري اسب و محصوالت هنري گران قیمت، به صورت نقدي با این پول پرورش و
  .صورت گیرد

 مکزیک از قاچاق اسلحه از آمریکا به ه استاز واشنگتن خواست ،در ایاالت متحده مکزیکسفیر 
 مکزیک رسد و موجب گسترش ابعاد جنگ بین باندها در چیان می قاچاق و پولی که به دست

به این آمریکا  از ،چیان هاي مورد استفاده قاچاق درصد از سالحنود . جلوگیري کند ،شود می
  .شود کشور انتقال داده می

یک میلیارد و ششصد میلیون دالر از مده است که ایاالت متحده امریکا، در اسناد ویکی لیکس آ
پول مالیات دهندگان آمریکایی را براي خرید سالح و تجهیزات نظامی براي جنگ مواد مخدر 

اما این اسناد که در گاردین منتشر شده،  ؛به دولت آن کشور پرداخت کرده است ،مکزیکدر 
شکست خورده  ،رپلیس مکزیک در جنگ مواد مخد ،نشان می دهد که به دلیل فساد اداري

  .است
را براي فعاالن اتحادیه هاي مستقل مکزیک  ناامنیناشی از جنگ مواد مخدر در مکزیک،  ناامنی

فقط . آزاد می کنند ،کارگران را ربوده و در مقابل دریافت باج ،این باندها. تشدید کرده است
در اواسط نوامبر، یکی از کارمندان کلمبیایی . نیستند نا امنیقربانیان این  ،مکزیککارگران نفت 

به ضرب گلوله کشته  ،داد کار انجام می "پیمکس"که براي شرکت  "سوئیس نفت"از شرکت 
روزنامه نگار  66که  داده استگزارش  )CNDH( مکزیککمیسیون ملی حقوق بشر . شد

  . اند کشته یا ناپدید شده
هاي اجتماعی و فعاالن  ها، جنبش اتحادیه ؛چیان مواد مخدر چاقارتش و پلیس به اسم مبارزه با قا

اي براي سرکوب سازمان هاي  را به بهانه "فقدان ایمنی"در واقع . دهند آن را هدف قرار می
که از اعضاي قدیمی و شناخته  ،یکی از کارگران فعال 2010در نوامبر . اند اجتماعی تبدیل کرده

شما عضو یک کارتل مواد مخدر "ي مستقل است، تلفنی تهدید شد که  ي یک اتحادیه شده
  . دانند که این گونه تهدیدها جدي هستند همه می. "هستید
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به اتهام واهی اختالس از وجوه سندیکا در زندان  2008یکی از فعاالن اتحادیه ها، از دسامبر 
هاي  وي بخشی از مبارزات انتخاباتی براي ایجاد ارعاب و سرکوب اتحادیهبازداشت . است

  .مستقل مکزیک بود
. کند اعدام خودسرانه استفاده می ،به طور مداوم از شکنجه و گاهی اوقات مکزیکپلیس 
هاي حقوق بشر گزارش کرده اند که پلیس و نیروهاي ارتش مکزیک، مبادرت به همه  گروه

 ،ها یا سربازان کنند و این پلیس ل تجاوز به عنف، قتل، آدم ربایی و سرقت میگونه اقدامی از قبی
  . شوند شوند و تقریبا هرگز مجازات نمی به ندرت دستگیر یا محاکمه می

رغم سطح باالیی از خشونت و تهدید به آدم ربایی، سرمایه گذاري  در کمال تعجب، علی
تنها دلیلی که براي این . ر ادامه داردو در منطقه مرزي شمال آن کشو مکزیکخارجی در 

از دستمزد  ،هاي خارجی سود کالنی است که شرکت ،توان تصور کرد ها می گذاري سرمایه
  .شود شان می ارزان کارگران مکزیک در این نواحی نصیب

  
***  
  

بر مردم  یبرالیولئن يها استیس ياست از آنچه بعد از اجرا یکوچک ي م گوشهیآنچه خواند
اعتراضات ... د ویشد ی، ناامنیتی، جنسیض قومی، تبعيکاریفقر، ب. گذرد یگذشته و مک یمکز

مختلف در  يها وهیها به ش ها و مقابله ن اعتراضات، مقاومتیا. را به دنبال داشته است ياریبس
از  ياریبس يک الگویمردم و کارگران مکز یمبارزات يها وهیش. ان استیک در جریسرتاسر مکز

  .ن شده استیالت يکایدر امر یتراضاع يها جنبش
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  )7(ها  جنبش اعتراضی زاپاتیست
  

  
  

ارتش "اي به نام  همزمان با بسته شدن قرارداد نفتا، جنبش چریکی ناشناخته 1994در سال 
ن یرتریاز فق یکی ،التین ایا. یاپاس اشغال کرددر ایالت چشهر را هفت  "ها آزادیبخش زاپاتیست

کار خود  ،هستند، در ابتدا با مبارزه مسلحانه یها که تماما بوم زاپاتیست. ک استیمکز يها التیا
  :با مضمون ییتابلوها. ک را آزاد کردندیاز مکز یو مناطقکرده را آغاز 

راند و حکومت اطاعت  نجا خلق فرمان مىیدر ا. دیا ها گام نهاده ستین سرکش زاپاتیبه سرزم"
  "کند مى
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  .کند یک مشخص مینقاط مکز ریرا از سا یستیمناطق زاپات

چ نوع یآنها ه. د استیدفاع در مقابل سرکوب شد يبرا يا لهیها معتقدند که سالح وس ستیزاپات
خاویر . منطبق باشد یط محلید با شرایبا ،مبارزه يها وهیکنند و معتقدند که ش ینم یرا نف يا مبارزه

در مورد نحوه  "زاپاتیستی آزادیبخش ملی ي هماهنگی سراسري جبهه ي کمیته"الوریگا، عضو 
  :دیگو ین میستا چنیزاپات يها تیمبارزه و فعال

مبارزه علیه سرکوب، حماقت و . مهم آن است که مبارزه کنیم، نه این که چگونه مبارزه کنیم"
استثمار، عملی انسانی است، بنابراین چرا باید یک شکل از مبارزه را به شکل دیگري ترجیح 

این است که مردم به یکدیگر گوش فرا دهند، با یکدیگر قرار بگذارند و  ،آنچه نیاز داریمداد؟ 
این به . از سالح استفاده نکرده است 1994زاپاتیسم در واقع از دوم ژانویه  ...ساختن را آغاز کنند

نها اعتقاد بر این است که ت. معنی زمین گذاشتن سالح نیست، بلکه سالح براي دفاع از خود است
وجود آمده باشد، از ه چون تغییري که تنها با سالح ب ،وجود آورده توان تغییر ب با سالح نمی

تغییري است که تنها شامل  ،خواهیم آنچه ما می .طرف گروهی علیه یک گروه دیگر است
ما . ما، به زبان قدیمی، خواهان تغییر روابط تولیدي در جامعه هستیم .شود ساختار دولت نمی

قدرت دولت بر  ي روابط بر اساس قدرت نباشد، نه تنها رابطه ،اي هستیم که در آن ن جامعهخواها
اي  جامعه... قدرت مرد بر زن و ي کار بر کارگر، رابطه قدرت صاحب ي ملت، همچنین رابطه

  "...خواهیم دمکراتیک می
  

  
  مارکوس "معاون فرمانده"
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ها  ستیزاپات یشعار اصل. تنها شکل سازمان دادن است ،آنان معتقدند که سازماندهی از پائین

مخفی انقالبی  ي کمیته" از ،فرماندهان آنان. است "هیچ چیز ،براي ما ؛براي همه، همه چیز"
هستند که ارتش زاپاتیستی را تشکیل  ییآنها نمایندگان روستاها. هستند) بومیان( "ایندیخنا

مکن است با سالح بجنگد، با سیاست بجنگد و یا با است که م یارتش ،ارتش زاپاتیستی. دهند می
  .منطق آبادي ها است که فرمان می دهد. منطق ارتش حکم نمی راند ،اما در آن ؛هر دو

ان، حاشیه نشین، کارگر، استاد، دانشجو و بیکار، به یک اندازه مهم یزاپاتیسم می گوید که بوم
دمکراسی  ،اي مبارزه می کنند که در آنآنها براي مکانیسم هاي اجتماعی و سیاسی . هستند

 يدر روستاها. خواهند د که چه مینواقعا بتوانند تصمیم بگیر ،اکثریت و واقعی وجود داشته باشد
شود نه بر اساس   یانجام م یگیري بر اساس توافق همگان زاپاتیستی، بنا بر سنن بومیان، تصمیم

. د جنگید یا نهیگیرد که با فرماندهی تصمیم نمی ،...و مانند مذاکره با دولت يحتا در موارد. رأي
کنی، مگر این که به تو  دهند که شلیک نمی به فرماندهی دستور می ،مردم ساکن در روستاها

آنها به روشنی  .گیرند ها تصمیم می گیرند، آبادي چنین تصمیمی را نمینظامیان . حمله کنند
  :اند که بارها اعالم کرده و اي چپ هستنده ها و سازمان  کتر با گروهیخواهان همکاري نزد

م، یا افت کردهیی که براي صلحی عادالنه و در شأن انسانی درهای ک شاهی از کمکیحتی "
   ".میاما براي صلح داشت ،میاز به کمک نداشتیدن نیبراي جنگ. خرج جنگ نشد

 و خود مختار قسمت کردند ي ان پنج منطقهیست را میحدود چهل شهردارى زاپات 2003در سال 
نده اقوام، به یمردان و زنانى به عنوان نما. براى اداره آنها برپا شد یشوراهاى مردم ،ن تعدادیبه هم

آنان معتقدند  .ن شوراها بر عهده گرفتندیى را در اهای تیمسئول ،ا دو هفتهیک ینوبت در طول 
از فساد رهبران  يریبراى جلوگ لهین وسیبهتر ،ى کار گروهى، افقى و چرخش مسئوالن وهیش

ن، یت زمیح مى دهند که براى اقامه دعوا بر سر مالکیدر حوزه مسائل قضائى، همه ترج. است
ن یآنها بر ا. "هاى انصاف بومى روى آورند به خانه ،به جاى دادسراهاى رسمى" ،طالق و دزدى

  .هستند "تر مدکارآ"و  "تر عادالنه" ،دگى به دعاوىیوه هاى بومى رسیباورند که ش
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ابی ید بازارید و اشکال جدیهاي بهداشت، آموزش، ارتباطات، تول در نظام یراتییها تغ ستیزاپات
عنی ی است، "ن اطاعتیفرمانروایی در ع"اند که همواره بر مبناي  وجود آوردهه محصوالت ب

ان یاز سنن بوم یکین یا. است یاهال یتوافق عموم ،شان ماتیاداره کنندگانی که مبناي تصم
به کشت  یطیست محیل زیت مسایبا رعا "دى کشاورزىیهاى تول مجتمع" ،ن مناطقیدر ا .است

؛ مانند د بتوان آنها را چیزي بین سندیکا و تشکل دهقانی دانستیشا .پردازند یو کار م
شان را  کنند و محصوالت یتولید م "تجارت عادالنه"که در ارتباط با  "هاي تولید قهوه تعاونی"

شود و آنچه به  یدر این شیوه، آنچه تولید م. رسانند یبه فروش م ،در مکزیک و خارج از کشور
  . شود یرسد، توسط اهالی کنترل م یفروش م

  

  
  عاري از مواد شیمیایی: قهوه محصول زاپاتیست ها

  
در  )Banpaz(ستی یک بانک مردمی خود مختار زاپاتیس یتاس ،گراز اقدامات آنانید یکی
 وشود  یه داري نام برده میضد سرما ي ک پروژهیبه عنوان  ،است که از آن "جنگل الکاندون"

  . به اجرا درآمده است ،م اهالی محلیبنا به تصم
ش از یکه پ ،ر کودکانیه و مرگ و میتغذ زان فرار از مدرسه، سوءیم ،ها  ن برنامهیا يپس از اجرا

. ده بود، رو به کاهش نهاده استین سطح رسیکشور به باالترر نقاط یسه با سایدر مقا 1994سال 
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پس  .بوده است "قانون ترك الکل"رانه یخواستار اجراى سختگ 1993بخش زنان جنبش از سال 
   . اد به مشروبات الکلى کاسته شده استیزان اعتیاز م این قانون، ياز اجرا

  
  )Oaxaca )8 اواخاکامجلس خلقی 

  

  
  

حدود هفتاد هزار  2006مه  15در . فقیر مکزیک است يها ایالت از ،چیاپاس ز مانندین اوخاکا
ي  در قطعنامه. یی تظاهرات ساالنه خود را در آرامش کامل برگزار کردنداوخاکاآموزگار 

هاي درسی  ي بیشتر براي مدارس، کتاب از جمله بودجه: تظاهرات آنروز هفده خواسته مطرح شد
مه  22. ها را رد کرد اما فرماندار تمامی خواسته. لبته دستمزد بیشترو یونیفرم دانش آموزان و ا

را  "زاکالو"آموزگاران، مرکز شهر . آغاز شد اوخاکااعتصاب اتحادیه يِ آموزگاران  2006
هاي صنفی بسیار فراتر رفته و خواهان تغییر کلی و  این اعتراضات، از خواسته. تصرف کردند

هایی از قبیل مبارزه با فساد حکومتی و حفظ محیط  خواسته: است بنیادین در حکومت ایالتی شده
  .مطرح شده است... زیست و توزیع عادالنه ي بودجه ایالتی و 

هاي بیشتري از بومیان و  هاي بعدي، تعداد شرکت کنندگان بسیار زیاد شد و سازمان در تظاهرات
ژوئن  11. صف معترضین پیوستندهاي نئولیبرال، به  هاي سیاسی دمکراتیک و ضد سیاست سازمان

هاي دولتی را به تصرف خود در  آموزگاران براي وارد آوردن فشار بیشتر ساختمان 2006
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دادستانی ایالتی، اداره آموزش عمومی، دفاتر معاونت فرمانداري، دفتر   از جمله ساختمان: آوردند
گویند کانال دزدي  م میهاي عمرانی، که مرد مدیر کل امور مالی و بسیاري از دفاتر پروژه

از ماه ژوئن، نیروهايِ ایالتی با سه هزار پلیس . حکومتیان بوده و هیچ منفعتی براي مردم ندارند
شود که  گفته می. ور شدند ي تجهیزات ضد شورش، به آموزگاران اعتصابی حمله مسلح به کلیه

دن تعدادي از این سرکوب، به کشته و زخمی ش. مردم و معترضان، به شدت سرکوب شدند
به تعداد بازداشتیان و مفقودین نیز، روز به روز افزوده . جمله دو زن و یک کودك، منجر شد

  .شد می
گرا، به طرفداري از آموزگاران معترض، ایستگاه رادیویی این دانشگاه را تصرف  دانشجویان چپ

ستند که براي حمایت رسانی در مورد اتفاقات و وقایع شدند و از مردم خوا کرده و مشغول اطالع
آموزگاران معترض براي  2006ژوئن  17. از آموزگاران معترض، غذا و پوشاك به منطقه برسانند

نماینده از هشتاد گروه  170اي با حضور  ها، جلسه ها و گروه سازماندهی ِ مردم و سایر سازمان
ي منتشر  ن قطعنامهدر اولی. نامگذاري کردند "اوخاکامجلس خلق مردم "تشکیل دادند و آن را 

  :شده این مجلس، آمده است
گیرد و مردم، قدرت را به نمایندگی از خود، به  نظر به اینکه قدرت سیاسی از مردم نشات می"

دهند به  هایی را که تشخیص می کنند، پس مردم حق دارند حکومت ها واگذار می حکومت
  ".الب، جایگزین کنندکنند، در صورت لزوم از طریق انق ي آنها تمکین نمی اراده

شدگان سیاسی شد و  در این قطعنامه، مجلس خلق خواستار آزادي فوري زندانیان و بازداشت
همچنین قرار شد که . ي ایالتی را اعالم کرد گانه مقننه، مجریه و قضائیه هاي سه تعویض قدرت

می در این ش بسیار مهنقنیز زنان  .مجالس مشابه، در سطح شهرهاي ایالت نیز تشکیل گردد
  .جنبش دارند
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از ماه سپتامبر، مجلس خلق مقرراتی را به تصویب رساند تا اقتصاد راکد ایالت را به تحرك 
نیروهايِ . کند، باز شد که این ایالت را به دیگر نقاط مکزیک وصل می 190بزرگراه . اندازد

حمل و نقل عمومی و خدمات باربري . ها و دیوارها پرداختند شهري به پاکسازي شهر و خیابان
نیروهایی براي حراست از امنیت شهروندان تعیین گشته و قرار شد به زودي . ه کار کردندآغاز ب
، از سیصد و پنجاه گروه اجتماعی اوخاکامجلس خلق مردم . هاي خود را آغاز کنند گشت

هاي قبیله اي  هاي محلی، گروه هاي کارگري، انجمن هایی چون اتحادیه گروه: تشکیل شده است
  ...و

اد روند کار مجلس خلق را کند کرده است یز يها يرید و دستگیبعد سرکوب شد يها در ماه
  .خود هستند ي لهیه امور به وس اما مردم همچنان خواستار اداره

  
  )9( هاي کارگري در مکزیک تشکل

ند که شرایط ا اند و همواره در تالش در مقابل این شرایط وحشتناك، کارگران نیز ساکت ننشسته
ها و سندیکاهاي بسیاري در مکزیک فعال  اتحادیه. بهتري را براي خود و فرزندانشان ایجاد کنند
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بر خالف ایران، طبق قانون، کارگران مکزیکی براي داشتن کار باید در اتحادیه یا . هستند
دولت  .اتحادیه باید ثبت شود .اتحادیه بخشی از دولت است ،در حقیقت. سندیکا عضو باشند

اعتصابشان را اعالم  ،ها باید به دولت باید هیات مدیره سندیکا را بپذیرد و تایید کند و اتحادیه
  .کنند

در . ها ابزار و آلت دست دولت بودند کارفرما بود، اتحادیه ،که خود دولت 1980تا  1930 از سال
کردند که عضو اتحادیه  میوقتی الزام . الزامی بود اجباري و ،اتحادیه یت درعضو ،آن زمان

زیر نظر  ،دولت بود و اتحادیه ،چون کارفرما. شدید وار عضوحزب حاکم هم می اتوماتیک ،شوید
در وزارت کار حداقل دستمزدها را مشخص  ،کارفرما، دولت و اتحادیه دولتی. خود دولت بود

اگر کسی از این . کردند اضافه میبه حداقل دستمزد، نیم درصد  مثالً فقط چهار و. کردند می
  . کرد رفت، دولت خودش او را مجازات می توافق باالتر می

  :سه مدل اتحادیه وجود دارد مکزیکاکنون در 
  )زرد( اتحادیه دولتی -1
  )سفید(اتحادیه وابسته به کمپانی  -2
  هاي مستقل اتحادیه -3

هاي تاریخی تشکیل سندیکاها در مکزیک  به زمینه ،براي روشن شدن تفاوت این سه نوع اتحادیه
  .کنیم اي می اشاره

  
  تشکیل سندیکاها هاي تاریخی زمینه

 "پورفیریو دییاز"از آغاز قرن نوزدهم و دوران دیکتاتوري  ،مکزیکفعالیت سندیکائی در 
)Porfirio Diaz( ی به طور خاص وجود نداشت، ، جنبش سندیکایدر این دوران. آغاز شد

 ،ها را در این راه اولین گام. کرد هاي کمک متقابل خود کارگران بود که فعالیت می بیشتر انجمن
اي  ها به شیوه آن. ی برداشتندمکزیکهاي  ها و برخی از اولین مارکسیست آنارکو سندیکالیست

ین ب، فعالیت آنان. دادند تشکیل می "کلوپ"هاي کارگري را سازمان داده و  هسته ،کامالً مخفی
مبارزات بزرگی را قبل از  ،این کارگران. تر صنعتی و کشاورزي بود هاي پیشرفته کارگران بخش
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کنانه "چند شورش از جمله شورش کارگران معدن  ،در این دوران. پیش بردند مکزیکانقالب 
در ایالت  "ریو بالنکو"نساجی شورش کارگران در شمال کشور و  "سنورا"در ایالت  "آ
  .پا شده ب "براکروز"

در .  هاي کارگري شکل گرفتند وجود آمد که سازمانه شرایطی ب 1911و  1910هاي  بین سال
ي کارگر  خانه"همزمان با مراکز بزرگ کارگري، سازمانی به نام  1914و  1913ها ي  سال

 1914دسامبر  14در . دیکتاتوري جدیدي بر کشور حاکم شد ،در این دوره. تشکیل شد "جهانی
 همزمان با مبارزات مردمی در ،این امر. تشکیل شد "مکزیکسندیکاي برقکاران "رسماً 

موضع حمایت از دولت را  "ي کارگر جهانی خانه"و  مکزیکسندیکاي برقکاران . مکزیک بود
تشکیل دادند و علیه  "لشکر سرخ" ،حمایت از دولت تا حدي بود که برقکاران. در پیش گرفتند

 .وارد مبارزه شدند ،و در حرکت بودندمکزیککه به سوي شهر  "پانچو ویال"و  "زاپاتا"نیروهاي 
ین بودن سطح دستمزدها و پرداخت حقوق با ، علیه پایمکزیککه برقکاران  1916اما در سال 

به جاي پول، به یک اعتصاب عمومی دست زدند، دولت آنان را شدیداً  "هاي اعتباري برگه"
 ،اولین سندیکاهاي واقعاً مبارز. ستگیر و به اعدام محکوم شددبیر اول سندیکا، د .سرکوب کرد

ي قانون  آنها در تهیه .شکل گرفتند 1917در سال در پی مبارزات مسلحانه کارگري و دهقانی 
  .اساسی حضور داشتند و حقوق کارگران و دهقانان را مطالبه کردند

 مکزیکبه  ،و چند سال بعد، فوردالمللی مثل جنرال الکتریک  هاي بین بعد از این دوران، شرکت
سندیکاهاي "ها خود اقدام به تشکیل سندیکا کردند که به  در این دوره، این شرکت. آمدند
  .معروف شدند "سفید

اگر چه مستقیماً از طرف دولت تشکیل نشده بودند، اما در راستاي  "سندیکاهاي زرد"
دولت ( از ائتالف با دولت جدید هارهبران این سندیکا. کردند ها حرکت می هاي دولت سیاست

کنفدراسیون "ی با های فعالیت چنین تشکل. داري کردند، به نفع خود بهره بر)به اصطالح انقالبی
در درگیري بر سر قدرت بین جریانات . آغاز شد )CROM( "مکزیکاي کارگران  منطقه

مختلف، جناح حاکم دولت با استفاده از نوعی ائتالف با این گونه سندیکالیسم، از آن به نفع 
  .خود استفاده می کرد
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در این  "مکزیککنفدراسیون کارگران ". بود مکزیکداري مدرن در  این دوران، آغاز سرمایه
نفر از رهبران سندیکایی با گرایشات مختلف  نهیون از وحدت این کنفدراس. دوران تشکیل شد

در درون سندیکا خواهان دمکراسی شدند،  1949هنگامی که کارگران در سال . شکل گرفت
  . را سرکوب کرد کارگرانشان فرستاد و  یکی از رهبران این سندیکا، چماقداران را سراغ

. هاي سیاسی کشور وجود داشته است ها در بازي همیشه مشکل خریدن اتحادیه ،تا کنون 1917از 
ها از سیاست دولت حمایت کنند تا بتواند  دولت حاکم همیشه نیاز داشته است که اتحادیه

هاي  در دوره ي جنگ سرد و مک کارتیسم، شرکت. گذاري خارجی را به داخل بیاورد سرمایه
فرستادند و  ها می کارخانه را به معادن و ي مسلحو گانگسترها شاوبا. آمدند مکزیککانادایی به 
ها ي  که به معناي بوروکرات( "الچارو"قشري به نام . تخابات برگزار می کردندبا اسلحه ان

خواستند  هر بار که کارگران می .به وجود آمد )بار منفی داردواژه اش، اتحادیه اي است و 
ها  کشتند و ده را میاز کارگران تعداد زیادي  ،افتاد ه میاي به را متشکل شوند و جنبش توده

  .کردند را دستگیر می کارگر
  

 جنبش استقالل سندیکا
درون سندیکاهاي زرد و سفید، یک جریان مترقی و رادیکال شکل گرفته  ،ها در طی این سال

دهد هر بیست  شناسد و اجازه می حق سندیکا را به رسمیت می ،مکزیکقانون اساسی . است
 ر، عمالولی قانون فدرال کا. دهندشوند، بتوانند یک سندیکا تشکیل ب مینفري که دور هم جمع 

باید با توافق   الزاما ،کند به این که ثبت چنین سندیکائی ي قانون اساسی را محدود می این ماده
. دولت هم قبول نمی کند یک سندیکاي جدید تشکیل شود و طبیعی است که دولت باشد

یا باید یک سندیکاي غیرقانونی تشکیل داد یا این که درون : ماند بنابراین فقط دو امکان باقی می
  . وجود آورد هدیگر ب "سندیکاي موازي"یک  ،سندیکاهاي موجود

 "آموزش و پرورشهماهنگی ملی کارگران " ،این همان کاري است که طی بیست سال گذشته
این تشکل براي مبارزاتش بهاي سنگینی پرداخته . و برخی دیگر از اتحادیه ها انجام داده اند



 28                            کانون مدافعان حقوق کارگر/  نئولیبرالیسمبرابر  در مکزیک مردم مبارزه و زندگی

ي فعالیت این سازمان را  کارنامه "زندانی، شکنجه شده و به قتل رسیده" تعداد زیادي: است
  .دهد تشکیل می

دولت  1910از انقالب پس . حق آموزش عمومی را نیز به ارمغان آورد مکزیک 1910انقالب 
اگر چه این . با آغاز به کار مدارس، سندیکاي معلمان شکل گرفت. ساختن مدارس را آغاز کرد

 ،سندیکا بسیار نزدیک به دولت شکل گرفت و همیشه با دولت ارتباط داشت، ولی در عین حال
ین معلمان ا. همیشه در آن معلمان متعهدي وجود داشتند که در مبارزات بسیاري شرکت کردند

یا  "قدرت خلق" ،معتقدند که باید مبارزات را به سوي مبارزه براي آنچه در آمریکاي التین
هماهنگی ملی کارگران "این گرایش در حال حاضر . نامند جهت داد می "خود مختاري"

نام دارد و در چند ایالت کشور، نه تنها با سیاست آموزشی دولت مقابله  "آموزش و پرورش
 . کشد بلکه کل سیاست دولت در رابطه با شرایط کار را نیز به چالش میکند،  می

که (دو شرکت بزرگ برق وجود داشت  ،در گذشته: این امر در مورد برقکاران نیز صادق است
 ،تر را منحل کردند تا بتوانند راحتاز این دو شرکت یکی  ،سال گذشته با فرمان رئیس جمهور

داراي یک  "کمیسیون فدرال برق"یکی از آنان یعنی ). سازي را به پیش ببرند روند خصوصی
  در حال حاضر داراي یک سندیکاي نسبتاً ،"شرکت برق مرکز" ،سندیکاي زرد است و دیگري

این همان سندیکایی است که بعد از خصوصی سازي شرکت برق مکزیک،  .دمکراتیک است
  . رتیب دادتظاهرات بزرگی علیه آن ت

ها پیش، به  است که از سال "هاي اجتماعی دیکاي کارگران بیمهسن" ،سندیکاي بزرگ دیگر
یک جریان با گرایش بسیار قوي دمکراتیک دارد درون خود تا به حال،  1989خصوص از سال 

  . کند علیه سندیکالیسم زرد، مبارزه میاز درون که 
یک موضع جدید ظهور کرد که به مبارزه  1970ي  ها در صنایع متوسط و گاهی بزرگتر، از سال

هاي از این دست عبارت  تشکلبرخی . ی معروف شددمکراسی درونی و استقالل سندیکای براي
سندیکاي "و) FAT( )Frente Autentico del Trabajo( "ي معتبر کار جبهه"اند از 

شکل گرفت،  1959و  1958ها ي  فات که در سال. (SINTIA) "ملی کارگران آهن و فوالد
کنفدراسیون آمریکاي التینی سندیکاهاي "ابتدا گرایشات مذهبی داشت و تحت الحمایه 
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این تشکل پس از مدت . بوده و هدف اصلی اش، آزادي و دمکراسی سندیکائی بود "مسیحی
این جریان . برخاست (CTM) "کنفدراسیون کارگران مکزیک"کوتاهی، به مقابله با دولت و 

ارد، به خودمختاري و استقالل تشیکالتی اعتقاد پنجاه هزار عضو دال حاضر حدود که در ح
  . ها و سندیکاهاي کارگري دیگر کشورها دارد داشته و ارتباط خوبی با تشکل

مبارزات مستقل کارگري سر  ،همچنین در صنایع بزرگ مانند صنایع مدرن و اتومبیل سازي نیز
در فولکس واگن و در نیسان به شکل دیگري، و به طور مقطعی در کرایسلر و فورد، . برآورد

ی که از شر رهبران معامله ولی در همین سندیکاهای. وجود آمدهی مستقل بییک گروه سندیکا
در  ،بران جدیداین ره. جو رها شده بودند، باز رهبران جدید همان راه قدیمی را برگزیدند

فشردند و حاضر به پذیرش همبستگی  هاي اقتصادي پاي می مواردي به شدت روي خواست
 . طبقاتی با کارگران دیگر نبودند و مراقب بودند که قضیه سیاسی نشود

شود، همیشه به دام  شان از باال گرفته می آیند یا تصمیمات وجود می هسندیکاهائی که از باال ب
هاي و هوي بسیار   که با (UNT) "اتحادیه ملی کارگران" مانندافتند،  ن میمعامله با حاکما

خی رهبران خود هاي بر با برخی سیاست ،ییاگرچه ممکن است چنین سندیکاها. وجود آمد هب
مخالفت  "ي کار کنگره"یا  "مکزیکمرکز کارگران " ،CTMی مانند ي سندیکاهای فروخته

هاي سازمان یافته، خودشان هم در عمل  کنند و علیه آن بجنگند، اما بدون شرکت توده
چنین وضعی  ،هم "مکزیکتلفن ". ها است امله با دولت و یا شرکتشان بر اساس مع فعالیت

ولی کمی  ،داشت، که در ابتدا روند دمکراتیزه شدن را پیمود و از یک سندیکاي زرد جدا شد
هاي سرمایه داري را در مبارزاتش  شیوه ،تبدیل به یک دیکتاتوري جدید شدخودش  ،بعد

هایی مانند سهیم شدن در تولید و جایزه براي تولید بیشتر را مطرح کرد که در  خواستهبرگزید و 
اما در واقع استثمار شدیدي است که در زیر این پوشش  ،رسد به نفع کارگر است ظاهر به نظر می

نیز پیش  مکزیکمین سیاست را سندیکاي کارگران دانشگاه خود مختار ه .شود اعمال می
. نیز به این جماعت پیوست "هاي اجتماعی سندیکاي کارگران بیمه"دست آخر رهبري . گرفت

 "عمل ملی"حتا رهبري بورکرات آن، به همان سندیکاي نصفه نیمه هم خیانت کردند و به حزب 
(PAN) هزار کارگر عضو، به  چهارصدست که با حدود  این اولین سندیکاي بزرگی. پیوستند
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علیه  ،ست که کارگران عضو این سندیکاارغم مبارزاتی  علی ،این امر. این حزب پیوسته است
  .برند شرایط موجود به پیش می

  

  
را در اعماق معدنچی  65، "پاستا دا سانچوز"انفجاري در معدن زغال سنگ  2006فوریه  19

اند، هنوز در انتظار زنانی که شوهران شان را در حادثه معدن از دست داده. زمین، مدفون کرد
  . اجراي عدالت اند

  
هاي مستقل و یا گرایشات مستقل در درون سندیکاهاي زرد و سفید،  گیري اتحادیه شکل در

مثالً در حوادث معدن و (زنانی که همسران خود را از دست داده اند کارگران جوان مکزیکی و 
با  ، قوي ویکوچکرغم  علیهاي کارگري مستقل  این اتحادیه. نقش عمده و مهمی دارند...) 

بیکاري و اخراج روبرو  با زندان و ،ها فعال هستند کارگرانی که در این اتحادیه. تحرك و موثرند
یکی از کارگران معدن عضو یکی از این اتحادیه هاي مستقل، دو سال است که بدون . هستند
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هاي  دولت تمام هم خود را براي از بین بردن این اتحادیه. برد در زندان به سر می ،تفهیم اتهام
. کند ها ایجاد می همستقل به کار گرفته است و مشکالت زیادي براي ادامه فعالیت این اتحادی

  .شوند شان، مدام تهدید می هاي کارگران فعال وخانواده
می ) 2010جون (در تورنتو  "همبستگی با کارگران مکزیک"یکی از کارگران در کنفرانس 

  :گفت
. اند اند؛ تهدید به مرگ شده در چند سال گذشته، خواهران و برادران زیادي از ما دستگیر شده"

ما با دولت فاشیستی و دیکتاتوري . ود من هم مورد تهدید قرار گرفته اندي خ اعضاي خانواده
یکی از کارگران معدن، بدون هیچ دلیلی، بدون تفهیم اتهام و بدون داشتن حق ... روبرو هستیم

وکالي صاحبان معدن به ما . به او و خانواده اش بسیار فشار آمده است. دفاع، در زندان است
خواستند تا  حق سکوت می. ي شما را آزاد کنیم را به ما بدهید تا ما نماینده اند که شما معدن گفته

خواهند  می. آورند ها به دولت فشار می دو سال و نیم است که کمپانی. زندانی را آزاد کنند
هاي قبل  دولت، او را در زندان نگهدارد، سندیکاها را از بین ببرد و قوانین کار را به زمان

دیدیم که چگونه معدن را بستند؛ به این دلیل که ) 2010اوایل جون (هفته قبل دو . بازگرداند
. ها غیر قانونی است این شیوه. تیر هوایی زدند. جمعی داشت اتحادیه کارگران، قرار داد دسته

بیش از . خواستند هنگامی که معدن ریزش کرد؛ کارگران، جسد همکاران کشته شده خود را می
در روز پنجم هم نگذاشتند . ها در زندان اند هنوز هشت نفر از آن. ندبیست نفر دستگیر شد

داند چه بر  کس نمی هیچ. کارگران بروند داخل و از همکارانی که گیر افتاده بودند خبر بگیرند
  "...هایشان تسلیت بگوییم حتا نگذاشتند به خانواده. سر آن کارگران آمد
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این تجمع، براي اداي احترام و . تجمع کردند 2010مکزیک، آوریل  چیاناعضاي اتحادیه معدن

چیان معدندر تظاهراتی که براي دفاع از اتحادیه  2006به یاد دو کارگري برگزار شد که سال 
  .برپا شده بود، کشته شدند

  
ی که در مناطق آزاد تجاري مانوفاکتورهای(ها "مکیال"اشکال دیگري از مبارزات را گاهی در 

هاي بین المللی هستند،  این مانوفاکتورها که متعلق به سرمایه. توان یافت نیز می) کنند الیت میفع
د، معموالً ني اصلی متعلق به یک شرکت آلمانی، فرانسوي یا آمریکائی باش حتی اگر سرمایه

از همان اندك  ،ست که کارگران مکیالهاطبیعی ا. شوند اي و چینی اداره می توسط مدیران کره
فعاالن یک گروه . برخوردار نیستند ،ی، از جمله حق تشکلمکزیکحقوق قانونی کارگران 

به این مناطق آمده اند تا کارگران را جذب کنند و یک سازمان  AFLCOآمریکائی به نام 
به نوعی  ،خواهند براي کارگران اند، بلکه می آنان براي تشکیل سندیکا نیامده. تشکیل دهند

نه به مانوفاکتورهاي خون و " ،شعار اصلی این گروه. با صاحبان مکیال برسند "رارداد کیفیتق"
دهند که مبارزات، به  بهتر شدن شرایط کار است ولی اجازه نمی ،هدف آنان. است "عرق جبین

در بعضی موارد، کارگران از آنان پیشی گرفته اند، . ی جهت بگیردتشکیالت سندیکایسمت 
  .که کارگران روند مبارزه را به دست گرفته اند "آتلیسکو"در  "نایکی"مانند شرکت 

  



 33                            کانون مدافعان حقوق کارگر/  نئولیبرالیسمبرابر  در مکزیک مردم مبارزه و زندگی

  سازي در مکزیک  خصوصی
سازي است که بعد از اجراي  ولیبرالیسم در مکزیک، خصوصیئهاي ن ترین برنامه یکی از مهم

داران مکزیکی هم که روابط خوبی با  در این میان، سرمایه. اي یافته است سابقه ابعاد بی ،قانون نفتا
آنان دومین بانک تجاري بزرگ کشور  ،به عنوان مثال. برند دولت دارند، سودهاي سرشاري می

به یک گروه  ،میلیارد دالر 5.12میلیارد دالر از دولت خریدند و سپس آن را  3.3را به قیمت 
  .)شود اجرا می ،اختصاصی سازي که تحت عنوان خصوصی سازي( آمریکایی فروختندتجاري 

ي  سازي در همه روند این خصوصی :...صنایع نفت و   ،مکزیکسازي صنعت برق  خصوصی
یا به  ؛کنند، تقریبا یکسان است المللی پول را پیاده می هاي صندوق بین کشورهایی که برنامه

ها  پاي شرکت ،یکی و ممانعت از آلودگی محیط زیستماندگی تکنولوژ ي عقب بهانه
بعد ، کنند ول شرکت و نهاد اقتصادي را بدهکار مییا ا کنند  وانحصارات بزرگ را باز می

آید که موج  کنند و بعد تعطیلی شرکت و یا تعدیل نیرو به دنبالش می اش می خصوصی
  . اندازد بیکارسازي را به راه می

از  هشت هزار نفردر تابستان گذشته به بهانه ورشکسته شدن  ،شرکت هواپیمایی مکزیک
شش . هایی است که خصوصی شده است نیز از شرکتشرکت این . کارکنان خود را اخراج کرد

ک صد و شصت و یمت ین شرکت فقط  به قیا. عضو اتحادیه بودند ،نفر از این کارکنان هزار
که  یدر حال. ک فروخته شده استیمکز ياده هان خانویاز ثروتمند تر يون دالر به فردیلیپنج م

  .کند یون مسافر را در سال جابه جا میلیم 11ما حدود یهواپ 110ن شرکت با یا
زاپاتیستی آزادیبخش ملی، در  ي هماهنگی سراسري جبهه ي خاویر الوریگا، عضو کمیته

  : ن گفتیها چن يساز ین خصوصیدر مورد ا يا مصاحبه
 ي در همه. سازي در کشورهایمان هستیم شاهد اولین موج خصوصیاز بیست سال پیش "

ها، فرودگاه ها،  سازي جاده جهان شاهد خصوصی ي کشورهاي آمریکاي التین، در اروپا و بقیه
در حال حاضر داریم وارد . صنایع مخابرات، آب، برق، نفت، معادن، ذوب آهن و غیره هستیم

) دولتی(سازي اراضی عمومی  دوره شامل خصوصیاین . سازي می شویم دوم خصوصی ي مرحله
و هر نوع خدماتی ست که جزو وظایف دولت بود، مثل تحصیل، خدمات درمانی، بازنشستگی، 
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 - بنابراین دولت دارد خالصه می شود در اندامی حقوقی .... سازي ، حمل و نقل و  آب، جاده
 یب میند و قوانینی را تصوسیاسی و سرکوبگر، که منافع چند شرکت جهانی را تضمین می ک

   ".کند ز تضمین مییها را ن ها مناسب باشد و مقابله با شورش ن شرکتیکند که براي ا
صنعت نفت مکزیک، در ماه . سازي نفت مکزیک از ده سال پیش آغاز شده است خصوصی

نام  هاي نفتی که عموماً به ، توسط رییس جمهور وقت، از دست گروهی از شرکت1938مارس 
» پِمکس«هاي بعد  اما در طول دهه. اند، خارج و مصادره شد شناخته شده» فت خواهرانه«

هاي حفاري و خدماتی چون  شکل قراردادي به شرکت  هاي مهمی از ساختار خود را به بخش
  . کند یاین شرکت ساالنه میلیاردها دالر سود از مکزیک خارج م. واگذار کرد» برتون هالی«

  :دیگو ین مین باره چنیا خاویر الوریگا در
اند به خود نفت، که در عمق خاك است و پتروشیمی اولیه و  آنها صنعت نفت را تقسیم کرده"

شد ، طی  ترکیب می 200د حدود یاز آنچه پتروشیمی اولیه می نامند و در گذشته شامل تول. ثانویه
بقیه را بعنوان پتروشیمی یک رفرم در قانون تنها بیست تا بیست و پنج ترکیب باقی ماندند و 

، که در واقع تمامی مشتقات ییکایامروزه صدها شرکت داریم، غالباً امر. ثانویه خصوصی کردند
با . خواهند خصوصی کنند آنچه باقی مانده حتی استخراج آن را نیز می. نفتی را در دست دارند

ت است، برایشان بسیار هاي مکزیک ملی بودن نف هاي خلق این حال از آنجا که یکی از خواسته
 ".سخت است، ساده نخواهد بود
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  ها يساز یمقابله با خصوص
ل ین سیو مخالفت خود را در مقابل ا اند ها ساکت ننشسته يساز  ین خصوصیز در مقابل ایمردم ن

ها اشاره  ن مقاومتیاز ا یناموفق وموفق  يها به نمونه. کنند یمختلف ابراز م يها کن به روش انیبن
  .میکن یم

  
 )10( کیشرکت برق مکز

تأسیسات  ،هزاران پلیس اعالم شد و "برق و نیروى مرکزى"انحالل شرکت  2009اکتبر ده 
شرکت برق و نیروى مرکزى مکزیک را به اشغال در آورده و کارگران را با شدیدترین 

کمیسیون فدرال "را به  این شرکت ،از این تأسیسات بیرون انداختند تا رئیس جمهور برخوردها،
که کمیسیون فدرال برق بود در حالی این . و سپس خصوصى کندکرده واگذار  "برق مکزیک

طی این اقدام،  .شویی متهم شده بود و پول) غیرقانونى( "سیاه"ها حساب  مکزیک به داشتن ده
طی مبارزه اى  1933کارگران این شرکت در سال . بیکار شدند ،هزار کارگر برق چهل و چهار

  . جمعى را بدست آوردند توانسته بودند حق بستن قرارداد دسته
علیه آن،  "سندیکاى مکزیکى برقکاران"ي  پس از اشغال شرکت برق مرکزى و آغاز مبارزه

 ها تن مواد غذایی، ده. ر آغاز کردنداى را در سراسر کشو ن سندیکا کار ترویجى گستردهفعاال
در پى فراخوان سندیکاى . آوري شد هاى کارگران بیکار شده، جمع براى کمک به خانواده

ي  هرمصاد و نظامى شرکت برق مرکزى -اعتراض به اشغال پلیسى براي ،مکزیکى برقکاران
در . به عنوان روز اعتصاب عمومى برگزیده شد 2009نوامبر  یازدهغیرقانونى این شرکت، روز 

نیروهاى . هاى دیگر در آمد هاى ورودى شهر به اشغال کارگران و گروه هتمام جاد ،این روز
به کارگران حمله کردند که طى آن تعدادى  ،آور و گلوله پلیس فدرال با شکیک گاز اشک

  .ها نفر دستگیر شدند زخمى و ده
عتراضى هر از گاهى دست به یک اقدام ا ،کارگران متشکل در سندیکاى برقکاران مکزیک

 .شان برگردند باز پس گرفته شود و آنان بتوانند سر کارهاي ،س جمهورتا شاید فرمان ریی زنند مى
هاى دیگر  در کنار شیوه ،کارگران عضو سندیکاى برقکاران مکزیک 2010آوریل  25در روز 
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. بیش از یک ماه به طول انجامید ،این ا عتصاب غذا. مبارزه، به اعتصاب غذا نیز روى آوردند
با حضور در کنار اعتصابیون با آنان  ،هاي همبستگی از سایر کشورهاي جهان همردم و گرو

  .کردند همراهی 
  

  رانی مکزیکو سازي خطوط اتوبوس خصوصی 
و بود که مکزیکترین خطوط اتوبوسرانی شهر یکی از کارآمدترین و مهم ،اتوبوسرانی 100خط 

ي آغاز روند  که نقطه ،نابودي این شرکت. منحل شد 1995تشکیل و در آوریل  1942در سال 
ي رانندگان و  و بود، با مقاومت گستردهمکزیکل نقلیه عمومی در شهر یسازي وسا  خصوصی

به مبارزه براي بدست آوردن  ،رانندگان و دیگر کارگران. مواجه شدشرکت، دیگر کارگران آن 
نتوانستند در مقابل  ،اي گسترده  د کار تودهولی با وجو ،اندازي مجدد آن دست زدند کنترل و راه

-ها ي مردم را در مبارزات نیروهاي دولتی تاب بیاورند و با آن که تا حد زیادي موفق شدند توده

  .شان شریک کنند، شکست خوردند
  

  )11( جنبش اشغال کارخانه
منجر به اشغال کارخانه  ،ها عقب افتادن دستمزدها در برخی شرکت سازي و مبارزه علیه خصوصی

کارگران توانستند تولید را به دست بگیرند و  ،ها توسط کارگران شد و در برخی از این کارخانه
  . خود اداره کنند را،کارخانه 

در اوایل قرن  ،مثال به عنوان. ي طوالنی دارد سابقه "کنترل کارگري"ي کارگران براي  مبارزه
اینان . کارگران قیام کردند ،ي نساجی چند کارخانهدر و، مکزیکدر نزدیکی شهر گذشته 

در مناطق . آنها شوراهاي سرخ را تشکیل دادند. دهقانانی بودند که به کارگر بدل شده بودند
 هاي بعدها، در سال. شدشورا تشکیل  1920و  1919هاي  نیز، در سال "پوئبال"نساجی در ایالت 

ي تولید شکر از نیشکر  در مناطقی که کارخانهدر مناطق تولید صنعتی کشاورزي و  1930 دهه
به  شوراها،دولت براي مقابله با . شوراهاي کارگري تشکیل دادندکارگران، داشت، وجود 

  . ها را مجدداً به دهقان بدل کند کارگران زمین داد و کوشید آن
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رشان پیش هایی از کارخانه یا محل کا کارگران گاهی تا حد کنترل قسمت  ،بعدها طی مبارزاتی
با کنترل شرایط کار و خطرات ناشی  ،مبارزات کارگران در صنایع فلز و معدن ،براي مثال. رفتند

وانست تشد، اما  مخفیانه و گام به گام آغاز می ،این مبارزات. از کار براي کارگران آغاز شد
الس "، "السارو کاردناس"اي در  چنین مبارزه. سطح آگاهی کارگران را بسیار باال ببرد

در ایالت  "منوکلوا"در ) مکزیکتنورهاي بلند ( "التوس اورنوس د مخیکو"، در "تروچاس
در برخی موارد، . سابقه دارد ،هاي دیگر و بسیاري کارخانه "چدن مونته ري"، در "کاهویال"

و هاي تعقیب  از شیوه ،در مواردي هم. ندفروش مید و یا بندن ها را می ، این کارخانهداران سرمایه
  . استفاده می کنند ،حتی قتل کارگران

در . ي مقاومت در مقابل بیکاري و احقاق حق وجود دارد این شیوه ،در صنایع دیگر نیز
تا  ،کارخانه را به اشغال خود در آوردند ،که کارگران "اسپایسر"ي لوازم یدکی اتومبیل  کارخانه

شان مقاومت کردند، بلکه مردم محله نیروهاي انتظامی، نه تنها خود زمان سرکوب وحشیانه توسط
  . نیز به مقاومت آنان پیوستند

ولی گرایشی  ،هنوز وجود دارد ،، کنترل کارگري و تعاونیيدر حال حاضر اشکال خود مختار
این شرکت نوشابه سازي و . ي آن است یک نمونه "تعاونی کارگران پاسکوآل". محدود است

و به  1982پس از مبارزات کارگران در سال  .بوددر دهه چهل تأسیس شده  ،تولید آب میوه
و  کارگران، کارخانه را خریدند ؛خاك افتادن دو کارگر توسط ششلول بندهاي صاحب کارخانه

 5300که در حال حاضر حدود  ،این تعاونی. اش کردند به صورت تعاونی اداره 1984از سال 
بسیاري از مبارزات کارگري، از جمله مبارزات  ر آن مشغول به کارند، تا به حال بهکارگر د
  .یاري رسانده است) آلمانی "کنتیننتال تایر"سابقاً متعلق به شرکت ( "اویسکادي"کارگران 

کارگران . نام برد "اویسکادي"توان از  می ،مکزیکهاي دیگر کنترل کارگري در  از نمونه
ي طوالنی مدت، همراه با اعتصابی که سه ا با مبارزه "سندیکاي ملی انقالبی کارگران اویسکادي"

چهارمین شرکت ( "کنتیننتال"آلمانی  -سال ادامه داشت، توانستند با شکست شرکت فراملیتی
را به دست گرفته و به عنوان یک تعاونی متشکل از  کارخانه، کنترل )مهم الستیک سازي جهان

  .ادامه دهنددر کارخانه خود  کاربه  ،کارگران
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در مورد شرایط و وضعیت کارگران بعد  ،کاديیسیکی از اعضاي شوراي کارخانه او "روسنتو"
  )12(: ، گفتتعاونیاین از شروع به کار 

هر . مستقیم اما با راي مخفی است ،انتخابات. هاست تعاونی در دست کارگران و در کنترل آن"
ی تعاونی مورد بحث نتایج تولید و مسایل مال ،شود و در آن ماه یک مجمع عمومی تشکیل می

ها  بعضی. شود ها توسط کارگران و به صورت جمعی انجام می تصمیم گیري. گیرد قرار می
ما مشاوران خوبی از . اما همه ما در حال یادگیري هستیم ،آمادگی و اطالعات الزم را ندارند

هی کار هاي جدید وجود دارد که گا گذاري مشکالت مالی براي سرمایه. ن کارگري داریمفعاال
سرمایه گذاري جدید پزو میلیون  هفتتوانستیم  2009در سال  ،وجوداین با  .کند می کندما را 

کارخانه ما یکی از . تامین یک زندگی بهتر براي کارکنان است ،هدف ما از تولید. داشته باشیم
 در مورد استخدام. صنایع الستیک سازي است که کارگران درآمد خوبی دارند کارخانه هاي

زن کارگر در بخش تولید و تعدادي  پانزدهتا  دهکارگران زن هم اقداماتی انجام دادیم و اکنون 
  . دیگر در بخش اداري داریم

هم راحت  اما کار چنان. گیري دموکراتیک خود را حفظ کنیم براي ما مهم است که جهت
و مساله کمک به مساله آموزش افراد، آموزش برخورد دموکراتیک  :مشکالتی هم داریم. نیست

اما در  ،ما سودي نداشتیم 2009تا سال . ها ها و حمایت از سایر جنبش سازمان و ها سایر کارگاه
تا کنون ما یک . بین اعضاي تعاونی به نسبت مساوي تقسیم شد ،میلیون پزو سود پنجنشست قبلی 

براي قصد ساختن یک تعاونی مصرف . یماهمرکز فرهنگی و تفریحات سالم درست کرد
دانشگاهی فرزندان کارگران را  تدرصد مخارج تحصیالپنجاه  ،تعاونی. کارکنان داریم

کنند که همه داراي بیمه بازنشستگی خوب  نفر کار می 741اکنون در کارخانه ما . پردازد می
ما با . براي جبران کاهش دستمزد هستیم ،دولتی هستند و در فکر یک بیمه خصوصی اضافی

اعالم  "پوتوسی"از جمله  ،هاي دیگر عی و کارگران اعتصابی کارخانههاي اجتما جنبش
از فضاي  ،ما براي کارمان. کنیم ها کمک می مان به آن م و در حد توانای هکرد همبستگی

زمانی که آمریکا بر . اختالف بین آمریکا و چین استفاده کردیم از جمله ،اقتصادي جهانی
ما از این فرصت براي فروش  ،رصد مالیات گذاشتد، دوازده 2012واردات چینی تا سال 
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تا کنون شوراي . درصد صادرات ما به بازار آمریکاستهفتاد تولیدات خود استفاده کردیم؛ زیرا 
 ؛کرد آمادهاما باید نیروهاي جوان را براي آینده  ،رهبري تعاونی خوب عمل کرده است

  . ندي اعتصاب سه ساله را ندار نیروهایی که مثل ما تجربه
خواهیم بازارهاي جدیدي در آمریکاي مرکزي پیدا کنیم  ما می. ما به تکنولوژي جدید نیاز داریم

بسیاري از تولیدات ما در خودروهاي ارتشی به . تا از وابسته بودن به بازار آمریکا خالص شویم
 در خدمت ،هستیم تا حاصل کار ما محصول جایگزینما در فکر تولید . شود کار گرفته می

در رابطه . ولی در حال حاضر قدرت این کار را نداریم ،گري و جنگ به کار گرفته نشود نظامی
از آن کارخانه کثیف و  ،به نحوي که اکنون ،یماهاقداماتی کرد ،با محیط زیست و کاهش تولید

امید ما به مبارزه براي بقا و رشد است که . محیطی آرام و تمیز ساخته ایم ،و صدا سر دودزا و پر
  ".کند چشم انداز آینده را براي ما تصویر می

  
  سندیکاهاي دهقانی

هاي مادر  سازمان دهقانان کوهستان"در مکزیک سندیکاهاي دهقانی نیز وجود دارد، مانند 
ها و  ارگانیک با گروه ارتباطیکه در  ،هاي مشابه و برخی گروه "گرررو"در ایالت  "جنوبی
هاي مسلح  هایی با سازمان هاي مستقل سیاسی و اجتماعی دیگر، حتی گاهی با نزدیکی سازمان

ي تولید  اتحادیه"و  "ي تولید کنندگان نارگیل اتحادیه"این گرایش در . شکل گرفتند ،چپ
  . شود مشاهده می ،و نیز در مناطق تولید قهوه "تولیدکنندگان خشخاش"و  "کنندگان گل ختمی

فقط در سطح محل هاي کار محدود نمی شود و در  ،مقاومت ها و مبارزات مردم مکزیک
  . پیوند نزدیکی دارد ،با مبارزات اجتماعی مردم در محل زندگی ،بسیاري از موارد

  
  ها زنان در اتحادیه

دهی و مبارزه براي حقوق زنان  بر روي آموزش، سازمان ،ها هاي این تشکل بخشی از فعالیت
کارگر در مواجهه با کمبود دستمزد، آزار جنسی و مشکالت دیگر در محیط کار، متمرکز شده 

  .است) جبهه متحد کار(ها فات ن تشکلیاز ا یکی .است
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ا کمک فات ب. ..ها، مراکز بازرگانی و بگیر شاغل در ادارات، رسانه بسیاري از زنان جوان حقوق
و شرایط کار خود   ببینندیی در زمینه برابري جنسیتی  ها آموزش ،اند اتحادیه تشکیل دهند توانسته

یکی از اعضاي رهبري فات  (Benedicto Martinez) بندیکتو ماتینز. را بهبود بخشند
از  ،مثالاو به عنوان  .اند زیادي داشته آوردهاي و دست تجربیات ،ها که در این سال گوید می

 ستند وزن ه ،د که بسیاري از آناننک میي پمپ بنزین صحبت  کارگران به تازگی سازمان یافته
هیچ مزد ثابتی در قبال کارشان دریافت  آنها هنوز هم،. به شدت دشوار استشرایط کار آنها 

 این زنان از طرف. مجبور به فروش تعداد معینی از محصوالت هستندها،  این زن. نندک نمی
با  .گیرند مورد آزار و اذیت جنسی قرار می ،و حتی مشتریان همکاران مردمالکان، کارفرمایان، 

وضع  ،هاي توزیع گاز در ایستگاهدر مورد منع آزار جنسی اي  قوانین سختگیرانه ،تالش این زنان
   .شد

با زمینه آشنایی  به کار آموزش زنان درهم، ) RMS( "اي شبکه حقوق اتحادیه"زنان عضو 
همراه با زنان این شبکه در کارخانه فولکس واگن، ، به عنوان مثال. پردازند حقوق خود می

کارگر براي ایجاد شیرخوارگاه و یک مرکز مراقبت از کودکان براي زنان شاغل در این 
  .کرد فعالیت می ،کارخانه

 یکی از زنان عضو کمیته کارگران مرزي )Julia Quiñonez( ولیا کوینونزخ

 (Border Workers Committee – CFO) می گوید:  
کارخانه بیشتر زنان را استخدام . ي زنان شروع کردیم در رابطه با کمیتهکار را  1975سال "

وجود هکمیته زنان را ب. گیرند کنند و کمتر حقوق می کرد بیشتر کار می چون فکر می ،کرد می
برنامه  ،ها را متشکل کرده و براي زنان قدرت دهیم، آن ،آوردیم که به کارگرانی که فعال نیستند

شان  حقوقچگونه  تا آگاه شوند و بفهمند کهدهیم بما می خواهیم به زنان یاد . عمل داشته باشیم
  .گرفتند ارگران زن تست حاملگی میها از ک در بسیاري از کمپانی ،به عنوان مثال. شود ضایع می

قدم یاد گرفتیم که در چشم سرپرست نگاه کنیم و بگوییم سرما داد دراولین . ا توانستیم کارکنیمم
کشته شدن زنان، در یک  دلیلبه . کند کمیته درسه ایالت کار می. این شروع کار ما بود. نزن

به بهتر شدن زندگی زنان  ،ها وجود آمدن سندیکا و کمیته هب. مان را کم کردیم هاي دوره فعالیت
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ی هم رنگسندیکاهاي زرد . براي ما مهم بود ،تشکیل سندیکا ي خود پروسه. کارگر کمک کرد
وجود آوردیم تا آن سندیکاها را  هب) خصوص در جنرال الکتریک به(هایی را  کمیته. وجود داشت

  .، به کارگران کمک کندبه جاي کمک به کارفرما دموکرات کند و
هزار نفر از  چهاردهآن زمان  .کارگران شرکت کداك را متشکل کردیم ،در سه شهر 2000سال 

این کانالی . درصد اضافه حقوق بگیرند، سی جمعی کارگران ما توانستند در یک قرارداد دسته
  .شد براي ارتباط گیري با کارگران

به  ،چند صد کارگر. کمپانی به دنبال این بود که چگونه کارگران را اذیت کند که متشکل نشوند
کارخانه را بستند و سندیکا از . زد کمپانی علیه ما حرف می. دهایشان اخراج شدن خاطر فعالیت

. سه سال طول کشیدکه ما کمپینی راه انداختیم . ي کار به رسمیت شناخته نشد طرف اداره
بعد . ادامه دادیم ILOما کار را در . کردند براي این کارگران هیچ کاري نمی یکاهاي زرد،سند

کار  به سر را ا قبول کرده که آن چند صد کارگرجواب داد و کارفرمILO  ،از سه سال
  .برگرداند

دوباره  ،کارگران توانستند حقوقی را که از دست داده بودند ،ي خوبی بود که طی آن این تجربه
ما یاد گرفتیم که خودمان را متشکل . خیلی سخت بود ،ي سه ساله این پروسه. دست آورند هب

. کار کردیم ،هاي دیگر هم ما در کمپانی. بزار استفاده کنیمیاد گرفتیم که چگونه از این ا. کنیم
سیزده کارگر شروع کردیم و االن به ششصد ما با . کارگران پذیرفتند که سندیکا را تشکیل دهند

خواهیم سندیکا داشته  اند که ما نمی ها هم به طور مشخص گفته کمپانی. یما کارگر رسیده هزار
  ".باشیم

تشکیل شده  "اتحادیه برق مکزیک"اي از زنان و همسران کارگران  کمیتهها  تین فعالیدرکنار ا
کنند به  زنان شاغل در راه آهن نیز سعی می. کنند شان فعالیت می است که دوشادوش همسران

  .در مبارزات کارگري سهیم باشند ،طور متشکل
 ،هاي دموکراتیک جنبشزنان کارگر و زنان فعال در ) 2011مارس  17 ( در روز جهانی زن

اتحادیه  ،مکزیکاز  یزنان ،همسران کارگران راه آهن، زنان کارگر. کنفرانسی برگزار کردند
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تجارب ... هاي تلفن و شرکت و از تعاونی نوشابه، از اسپایسر ،از پاسکوال) SME(کارگران برق 
  . خود را به اشتراك گذاشتند

  
  ارتباطات بین المللی 

در سطح  ها خود تشکلهاي مستقل، شناساندن  هاي تشکل یکی از فعالیتهاي اخیر،  در سال
امریکا و مکزیک  داران کانادا،  با این ایده که حاال که سرمایه ،این فعاالن .المللی است بین

پردازند، کارگران این سه کشور هم باید متحدانه از حق وحقوق  متحدانه به استثمار کارگران می
از جمله برگزاري . اند ین زمینه اقدامات متنوع بسیاري انجام دادهدر ا. خود دفاع کنند

هاي کارگري کانادا و امریکا، و  هایی در شهرهاي مختلف، ایجاد ارتباط با اتحادیه کنفرانس
 هاي کانادا و هاي کانادایی و امریکایی در دادگاه جلب حمایت آنان، طرح شکایت از شرکت

  ...و ILOامریکا، شرکت در جلسات 
هاي مستقل سندیکاهاي کارگري کانادا، مکزیک و امریکا وجود دارد  این ایده در میان بخش

آنها اعتقاد دارند باید با هم بنشینند و ببینند که چگونه . که همکاري مشترکی را سازمان دهند
کارگران کانادایی، مکزیکی و آمریکایی آنان معتقدند که . اي عمل کنند توانند منطقه می

آنان از هر تماسی . اك بیشتري با هم دارند تا با کارفرماهایی که حتی هموطن آنها هستنداشتر
آنان . کنند براي ایجاد همبستگی میان کارگران مکزیکی با کارگران کانادا و امریکا استقبال می

کارگران امریکایی و کانادایی را به مناطق مرزي دعوت می کنند تا با شرایط زندگی کارگران 
نمایندگانی از کارگران و سندیکاهاي کارگري مکزیک در . زیکی از نزدیک آشنا شوندمک

المللی را خواهان  هاي بین کنند و حمایت هاي مختلف درکشورهاي گوناگون شرکت می برنامه
  . هستند

و  G8مبستگی با مکزیک از طرف مخالفان درتورنتو و برگزاري روز ه G8در جریان کنفرانس 
G20 و  مکزیکها ي کارگري کانادا  قراردادي امضا شد براي تشکیل کمیته اي از اتحادیه

  .کارابین براي تأمین استقالل و خودمختاري کارگري در امریکاي شمالی تشکیل شد
 فات از اعضاي (Jorge Robles) جورج روبلز
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  (Authentic Workers Front - FAT) در کنفرانس در تورنتو کانادا چنین گفت :  
کمک به ما . اعتقاد داریم این همبستگی مهم است و اینجا هستیم که این را به شما بگوییم ما"

کانادا و امریکا درتجارتی هستند که قوانین نفتا بوجود  مکزیک. کمک به خود شما هم هست
قبل از . که این قوانین مشترك سبب شده که بتوانیم کار مشترك هم انجام دهیم. آورده است

  ...این تاریخ سندیکاهاي امریکاي شمالی و کانادا به هم بدبین بودند
اي ال او رفتیم و تعدادي هم به ما به . ما در این فکر بودیم که بخش بین الملل ما را بپذیرد

اي . مان استفاده کنیم ها سعی کردیم براي مبارزات از تمام مکانیسم 1990از سال . هاي نفتا نشست
ما شکایت خود را در کانادا و . توانیم به آن شکایت کنیم دارد اما ما نمی مکزیکال او دفتري در 

این مساله و همینطور ایمنی . ت مخفی بودخواست ما حق تشکل با انتخابا. کردیم آمریکا طرح 
در کانادا شکایتی را ثبت کردیم که  1997در سال  ...کار در قرارداد نفتا لحاظ نشده است

ي این شکایت و پیگیري ما سبب شد که  نتیجه. خواهند تشکل مستقل بوجود آورند کارگران می
این حق رأي . کیل شوداجازه دهد تشکل مستقل با رأي مخفی کارگران تش مکزیکدولت 

  ".ها گسترش دهیم مخفی را توانستیم طی دو سال در تعدادي از سندیکاها و تشکل
 کیه کارگران فلزکار مکزیل اتحادیوک (Carlos de Buen) کارلوس دي بونس

National Union of Mine, Metal and Steelworkers of the Mexican 
شده و طرح شکایت از شرکت هاي کانادایی و درمورد نحوه ي دفاع از کارگران بیکار 

  : گوید امریکایی چنین می
توانیم هر روز یک  اي در جریان است؟ باید نشان دهیم که چه قدرتی داریم؟ ما می مسابقه"

دانیم که امکان برد خیلی کم است یا اصال  پرونده باز کنیم؟ یک شکایت مطرح کنیم؟ البته می
داران کانادایی  ریزي کنیم و آن را توي سر سرمایه ها را برنامه یت وجود ندارد اما اگر این شکا

به هر حال سیستم ... چه خواهند کرد؟  مکزیکبزنیم، کارفرماهاي کانادایی برق و معدن در 
ي وکال با هم  سال گذشته شبکه پانزدهدر ..بهتر است مکزیکقضایی آمریکا و کانادا نسبت به 

  ".مساله بردن یا باختن نیست. اده اندکارهاي مشترك زیادي انجام د
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. تغییر کرده است مکزیکاز زمان امضاي نفتا روابط بین سندیکاهاي کارگري کانادا و امریکا و
در این مدت این رابطه رشد . و کانادا ارتباطی با هم نداشتند مکزیکقبل از آن سندیکاهاي 

سبب نزدیکی میان کسانی شده که در مخالفت با نفتا در سه کشور . کرده و بسط پیدا کرده است
  .کنند این زمینه هم نظرند و در یک راستا عمل می

 2005در سال . ارتباط بین تشکل هاي کارگري در کانادا و آمریکا و مکزیک یکطرفه نیست
ها ي مستقل از  و اتحادیه مکزیکهنگام اعتصاب کارگران متال در اریزونا کارگران معدن در 

 . آنان حمایت کردند

 

  
برگزاري یک چهل و دومین کنگره اش را با  (ITF)فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل 

  .راهپیمایی در مکزیکوسیتی، در حمایت از کارگران مکزیک، به پایان رساند
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اتحادیه ها وتشکل هاي سایر نقاط جهان نیز از با کارگران مکزیکی همبستگی خود را نشان 
هاي کارگري نروژي اشاره داشت که با جلوگیري از  از جمله می توان به اقدام اتحادیه. اند داده

ی نشان مکزیکهمراهی خود را با کارگران  مکزیکشان در  گذاري حقوق بازنشستگی سرمایه
برگزار شد و .... هاي کارگري  ا همزمان با جام جهانی فوتبال تظاهراتی از طرف اتحادیهی.  دادند

فعاالن   2011فوریه  14در . ی اطالع رسانی شدمکزیکدر مورد شرایط کار و زندگی کارگران 
کشور در پنج قاره یک هفته در همبستگی با اتحادیه هاي  25اتحادیه هاي کارگري بیش از 

اقدامات بسیاري داشتند از جمله افشاگري در مورد نقض حقوق  مکزیکمستقل کارگري 
  .مکزیک  هاي مستقل و عدم آزادي فعالیت آنان  توسط دولت اتحادیه

  
  کند؟ جنبش کارگري در مکزیک چگونه کار می

  چه دستاوردهایی داشته است؟
. بسیار متنوع است اشکال مبارزه علیه سرمایه داري در مکزیک گونه که در باال اشاره شد، همان

بسیاري از . تر و حادتر خواهد بود هرجا که تضاد طبقاتی شدیدتر باشد، اشکال مبارزه نیز متنوع
  :ها و سنت زندگی جمعی سرخپوستان دارد هاي مبارزاتی، ریشه در فرهنگ مکزیکی این سنت

ولیبرالی در هاي نئ توان مبارزات سندیکاهاي مستقل علیه سیاست امروزه دیگر نمیاز سویی، 
 ن مبارزات است که به طور روزمره دریاز ا يگرین هم بعد دیا. مکزیک را نادیده گرفت

  .است يک جاریمکز
  

کاري، کاهش پوشش  هاي پیمان خصوصی سازي، قراردادهاي موقت، استخدام از طریق شرکت
هاي  نفتا و سیاستآورد  ، دست...تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی نظیر بیمه و بازنشستگی و

 ،داري کارگران مکزیک دریافته اند که تنها راه در مقابل این هجوم سرمایه. نئولیبرالی است
ها و  هیچ کدام از این تشکل. مقاومت و مبارزه است، آن هم مقاومتی متشکل و جمعی

 سندیکاهاي مستقل کارگري، یک شبه سبز نشده اند، آنها محصول مبارزات گذشته و تجربیات
  .کارگران مکزیک اند
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مبارزات کارگران در سندیکاهاي مستقل مکزیک، از صرف مبارزه براي کسب اضافه حقوق، 
در هم تنیدگی و شدت . هاي نئولیبرالیستی حاکم را نشانه رفته است فراتر رفته و مستقیما ارگان

این امر، نمود . طلبد ها را می فشارهاي اقتصادي، در هم تنیدگی مبارزات، اعترضات و مقاومت
آنچه که در سندیکاهاي مستقل مکزیک جریان دارد، فراتر از . روشن و واقعی در مکزیک دارد

ها، فراتر از مبارزات  سندیکالیسم است، همان گونه که مبارزات ارتش آزادیبخش زاپاتیست
اري د ي مستقیم و شدید علیه سرمایه قرن بیست و یکم، قرن مبارزه. هاي قبل است چریکی دهه

هاي مبارزان در قرن بیستم است، اما  این مبارزه، هرچند ادامه مبارزات و حاصل فعالیت. است
  .طلبد ها، نمودها و مسایل خاص خودش را می شیوه

، در سخنرانی خود در کارگاه مکزیک که Benedicto Martinezبندیکتو ماتینز 
  : گفت هامیلتون کانادا ، در این مورد چنین  در
دنبال آلترناتیو . ها، ما باید استراتژي مثبتی را براي خودمان پیدا کنیم مقابل این استراتژيدر "

کند و به دنبال متشکل کردن  فات، در این راستا حرکت می. باشیم تا الگوي مثبتی را بیابیم
ه کنیم که اتحادی ما تمام اقشار دیگر را تشویق می. وجود آورد هاست تا قدرتی را به اتحادیه

هنوز جنبش کارگري در صف ... جنبش کارگري از جنبش سایر نقاط جدا افتاده. تشکیل دهند
باید کار . مساله امنیتی و قضایی آن، بسیار پیچیده است. جنبش مبارزه ضد جهانی سازي نیست

م تا ها براي تغییر قانون کار مبارزه داشتی هفته  2005در سال . کنیم تا این پیوند دوباره برقرار شود
  "...سه جانبه گرایی را لغو کنیم

  :هاي کارگري مکزیک است، می گوید یک زن کارگر، که عضو یکی از تشکل
و در هر بخشی ... دهیم ترین تناقض این است که در عین حال که کار مشخص انجام می اصلی"

را اخراج وجود آوریم، بالفاصله آن را تعطیل کرده و کارگران  شویم تشکلی را به که موفق می
این در عین موفقیت، . کند سپس روز بعد، آن بخش با اسم جدیدي کار را شروع می. کنند می

ها  ها و اتحادیه روز به روز، تعداد کسانی که در تشکل. کند جنبش رشد می. شکست ما هم هست
  .کند شوند، رشد می ي مستقل عضو می
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غییر دهیم و ما را براي متشکل کردن کند که شرایط را ت خود اتحادیه و کار در آن، کمک می
در این سه سال، کار ما ده . این کار سه سال طول کشیده است. کند کارگران دیگر، آماده می

بعد شرکتی . شوند کنیم و بعد همه اخراج می کنیم، هی متشکل می هی کار می. برابر شده است
 24یک کارخانه را در عرض  تمام کارگران. جدید و با اسم دیگر و روز از نو، روزي از نو

کنند  ها فکر می توان سندیکا را تشکیل داد؟ آن دراین شرایط، چگونه می. کنند ساعت اخراج می
هاي  ما باید از راه. توانیم ادامه دهیم که چگونه ما را از بین ببرند، ما هم باید فکر کنیم چگونه می

  ").است...وها  منظور شکایت در دادگاه(قانونی هم استفاده کنیم 
کارگران نباید بروند و تقاضاي ثبت قانونی سندیکا و "هاي مستقل اعتقاد دارند که  این تشکل

  : گفت در این مورد چنین بندیکتو ماتینز . "تشکل خود را بکنند
ما این مساله را طرح کردیم که اصالً چرا باید . کردیم مان را ثبت می در مکزیک باید اتحادیه... "

هر کسی حقش را . دوسال طول کشید و بسیار زیر فشار بودیم... ا ثبت کنیماتحادیه ر
  "...شد خرید، یا بیکار می رفت و هزار جور اتهام را به جان می خواست، یا باید به زندان می می

هاي بزرگ و  هاي مستقل مکزیک، معتقدند که کمپانی کارگران فعال در سندیکاها و اتحادیه
هاي زرد،  بزرگترین دشمن هرگونه دموکراسی در جامعه هستند و اتحادیه انحصارات چند ملیتی،

. هاي کارگري واقعی، رشد کنند گذارند که تشکل گیرند و نمی در کنار این انحصارات قرار می
آنها معتقدند که این عملکرد سندیکاهاي زرد، نه به دلیل وحشی گري نظام، بلکه به خاطر 

آنها با این سندیکاهاي وابسته مشکل . سندیکاها حاکم است سیستمی است که درون خود این
  .ها هم، اسم سندیکا و اتحادیه بر خود دارند دارند، هرچند که خود این تشکل

. دهد که نام یک تشکل، تاثیري در نوع فعالیت آن ندارد مبارزات کارگران مکزیک نشان می
ودن روابط میان اعضا و میزان استقالل یک تشکل، بسته به شیوه سازماندهی، میزان دموکراتیک ب

. وجود آورد تواند در شرایط زندگی کارگران، تغییر به ،  می...تشکل از دولت، کمپانی و
اتحادیه یا شورا، روي فعالیت یک تشکل نظر داد و آن را چشم  توان به صرف اسم سندیکا،  نمی

   .بسته، محکوم یا تایید کرد
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ها  این هستند که جنبش چپ، موضع خود را در قبال اتحادیه فعاالن مستقل کارگري، خواهان
مرکز حمایت " ضوع ياعضایکی از  )Blanca Velásquez ( باالنکا والسکویز. تغییر دهد
ساختاري  این مشکل رادر کنفرانس تورنتو (Worker Support Centre)   "از کارگر

  :او می گفت. مکزیک وجود داردهاي کارگري  معتقد بود که بحرانی در تشکل دید و می
هاي مستقل کارگري، این است که ساختارشان از باال به  مهم است که بفهمیم که بحران تشکل"

ها را  ها را ببینیم و مکانیسم آن باید تفاوت. مان صحبت کنیم باید راجع به استراتژي. پایین است
برخی . ان اخیر، وجود داشته اندبرخی از مشکالت، ساختاري است و قبل از این بحر. درك کنیم

باید ببینیم چه . ما باید راجع به کل ساختار صحبت کنیم. وجود آورده ایم دیگر را خودمان به
  "کند؟ هاي کارگري عمل می عواملی در این تشکل

به نظر این فعال کارگري، . جریانات چپ باید تغییرات کارگري امروز را ببینند و بپذیرند
شود تغییراتی از طریق فعالیت سندیکاهاي مستقل  هم شک دارند که می جریانات چپ هنوز

وي معتقد بود هر چقدر . او خواهان این بود که سرسري با این مساله برخورد نشود. وجود آورد به
  . هم که رفرم ایجاد شود، باز هم مشکالت باقی خواهند ماند

  :گفت چنین می شان آوردهاي در مورد تجربیات و دست باالنکا والسکویز
با آگاه کردن دیگران از این اقدامات، به آنها . ما در این راه، کارگران زیادي را متشکل کردیم"

سی و پنج کارخانه در مکزیک وجود دارد که براي فورد و . دهیم که متشکل شوند جرات می
کارهاي ها صد و پنجاه هزار کارگر،  در این کارخانه. کنند فولکس واگن، قطعه تولید می

کارگر که اکثراً زن هستند و چند تا مرد، هر بار که تشکلی  480. کنند مکانیکی و قطعه کاري می
کردند و کمی بعد، کارگاه با اسم دیگري شروع  می کردند، کارفرماها کارگاه را تعطیل  ایجاد می

ندیکا متشکل کرد که کارگران در س در بعضی جاها، کارفرما خود پیشنهاد می. کرد می  به کار 
این سندیکاها از منافع . اما کارگران حق انتخاب نداشتند که در کدام سندیکا عضو شوند. شوند

پارسال وقتی کارفرما اعالم کرد که درآمدشان چقدر بوده است، . کردند کارفرمایان حمایت می
د داشت و کارفرما هفت میلیون پزو درآم. کارگران گفتند که باید سود را با ما تقسیم کنید

دو کمیته . اعتصاب شد. به همین خاطر کارگران عصبانی بودند. گرفت کارگر تنها شش دالر می
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هاي زرد  ها کمک کنیم، اتحادیه توانیم به آن وقتی ما فهمیدیم که چگونه می... تشکیل شد
قراردادي بین سندیکا، . ما تنها خواستی که داشتیم، آزادي حق تشکل بود. کردند سکوت می

ما روي این . ارفرما و کارگران بسته شده بود که در آن، کارگران هیچ حق و حقوقی نداشتندک
جمعی چیست؟ مساله ایمنی کار و بازرسی و تعطیالت و ساعات کار  کار کردیم که قرارداد دسته

روع ها به میان کارگران رفتیم و اعتصاب ش ما با آگاهی از این. ها روشن نبود هیچ کدام از این... و
وقتی . کردیم، کارگران خیلی عصبی بودند در آن دوره که ما کارگران را متشکل می. شد

به . ما با کارفرما بازي کردیم. شان را باال ببرند، آرامتر شدند توانند صداي احساس کردند که می
کنیم، اما از شب قبل، اعتصاب را  کارفرما گفتیم که اعتصاب را ساعت هفت صبح شروع می

ترین  سخت. کارگران از سی بخش اتحادیه با ما بودند و سی روز اعتصاب کردیم. کردیم شروع
کمپانی حقوق کارگران را به . خواست اعتصاب را تمام کند کارفرما می. کار، روز جمعه بود

فکر حقوق . ادامه دهید": گفتیم ما به زنان می. ریخت که کمک حال کارگران نباشد بانک نمی
هر دقیقه براي کارفرما . کردیم ما باید این کار را می ".جنبش را ادامه دهید. یداالن خود نباش

روز، اتحادیه زرد را لغو  30یا  28بعد از . براي مرسدس بنز هم، ضرر بزرگی بود. ضرر بود
  ".کردند و به کارگران این حق را دادند که تشکل خود را داشته باشند

  
کارگر اخراجی  "پابلو". مایت از کارگران اخراجی استها ح یکی از اقدامات مهم این تشکل

خریده شده است،  "کنتیننتال"که توسط  "سن لوئیز پوتوسی"در  "جنرال تایر"کارخانه 
  :گفت می
هاي  اي داریم که برخالف اکثر اتحادیه در این جا تعرفه مزدي وجود ندارد، اما اتحادیه"

از طرف کارگران انتخاب شده است، با مکزیک، که فاسدند و طرف کارفرماها هستند، 
هم چنین صندوقی . کارگران همراه است و علیه کارفرما و براي تعیین تعرفه، شکایت کرده است

کنند، درصدي از حقوق خود را براي کمک به  ایم که کارگرانی که کار میدرست کرده
کنیم و با کمک  دگی میما کارگران اخراجی، ماهانه با این پول زن. دهند کارگران اخراجی می

ها، که در شرایط سخت  بستگی با کارگران سایر کارخانهمان، براي حمایت و هم اتحادیه انقالبی
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این کار تاثیر زیادي بر روحیه . کنیم و خطر اخراج قرار دارند یا در اعتصاب هستند، فعالیت می
برد، ولی ما از  ران باال میگذارد و در مقابل هم، فشار کارفرمایان را علیه کارگ کارگران می

بدون این همبستگی کارگري، ما قادر به ادامه . شویم طرف سایر رفقاي کارگرمان حمایت می
  )12( ".زندگی و ادامه مبارزه نبودیم

جمعی  هاي مستقل، قرارداد دسته هاي صنفی کارگران متشکل در این اتحادیه یکی از خواسته
ک وجود داشته است و بسیاري از کارگران با سابقه، از جمله این مساله در قانون کار مکزی. است

دولت نیز در سیاست هاي خود در تغییر این . کارگران معدن و برق، قرارداد دسته جمعی دارند
هنگامی که کارگران معدن، قرارداد . دهد قانون و عدم اجراي آن، اقدامات بسیاري انجام می

هاي  رگران و جلوگیري از تسري این مساله به سایر بخشجمعی بستند، براي مقابله با کا دسته
یکی از دست آوردهاي مبارزات و اعتصاب سندیکاي . کارگري، کل معدن را تعطیل کردند

، به دست آوردن ده درصد اضافه حقوق )قبل از تعطیلی و اشغال نظامی شرکت(کارگران برق 
  .بود

هاي ضروري  خود و همچنین اجراي سیاستهاي دیگر  کارگران در مورد این خواسته و خواسته
  :گویند هاي مستقل، چنین می در اتحادیه

و از ... جمعی تأثیر داشته باشیم توانیم در قراردادهاي دسته این مهم است که ببینیم چگونه می -
ها را به هم نزدیک کرد  توان این کنیم و چگونه می چه مدلی براي آگاه کردن کارگران استفاده 

  .وجود آورد کت جمعی بهو یک حر
  .هاي سندیکاهاي ماست حق داشتن کار، یکی از خواسته -
: کارگران براي اینکه بتوانند به نتیجه برسند، این شعار را باید سرلوحه کار خود قرار دهند -
جمعی،  در این صورت خواهند توانست در مذاکرات دسته ".حرکت کن و مبارزه کن! نترس"

  . مؤثر باشند
هاي ساالنه داشته باشند و خود کارگران با رأي مخفی، سندیکاهاي خود  ران باید نشستکارگ -

  .را انتخاب کنند
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کند،  می) غیر مستقل(هایی که فالن اتحادیه  هاي نهادهاي غیردولتی و کمک ما نباید به کمک -
  .رساند وابسته باشیم که ما را به جاهاي ناجوري می

تواند مسایل جامعه را  کنگره خود مردم می. شر داشته باشیمباید تعریف درستی از حقوق ب -
  .باید مدل و نگاه درستی داشته باشیم. درك کند

ي خود کارگران مکزیکی، مبارزه صنفی و سیاسی در مکزیک  در عصر نئولیبرالیسم، به گفته -
شرکت  یهایی که در اعتصاب کارگران اخراج در یکى از تراکت. اند ناپذیر شده از هم جدایی

  :هاي محورى زیر را مطرح کرد برق پخش شد، سندیکا خطاب به مردم مکزیک، خواسته
  پس گرفتن فرمان رییس جمهور در مورد شرکت برق مرکزى و برقرارى مجدد قانون اساسى -
  از تأسیسات شرکت برق مرکزى (PFP) "پیشگیرانه پلیس فدرال"خروج نیروهاى  -
  ها زندانیان سیاسى و بازگشت ارتش به پادگانپایان سرکوب، آزادى  -
آب، برق، (دفاع از خدمات عمومى، به عنوان اموال عمومى کسانى که هیچ چیز ندارند  -

و مخالفت با پایین آوردن ...) آموزش عمومى، امنیت اجتماعى، بهداشت، ترابرى عمومى و 
  هاى عمومى دولت هزینه

  کشوردفاع از استقالل انرژى و غذایی  -
  هاى کارگران روستایی کشور برآورده شدن خواست -
  

پارچه  شود، ضرورت اقدام یک هاي گسترده، که منجر به خیل عظیم بیکاران می سازي خصوصی
مانند آزادى زندانیان (هاي سیاسی  طرح خواسته. کند و متشکل را به کارگران یادآوري می

هاى سندیکاهاي  شان از رادیکال شدن خواستهاي اقتصادي و صنفی، ن همراه با خواسته) سیاسى
تالف با تواند در ائ و تدافعی کارگرى، مىدهد که این حرکت صنفى  مستقل است و نشان مى

  .اجتماعى تبدیل شود -سیاسىبزرگ نیروهاى دیگر، به یک جنبش 
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  :منابعزیرنویس ها و 
 
آرام تا خلیج مکزیک امتداد دارد که از اقیانوس  مایل مرز مشترك با امریکا 2100 مکزیک -1

این کشور چهاردهمین کشور پهناور دنیا و پنجمین کشور وسیع قاره آمریکاي شمالی  .دارد
آداب و سنن کشور مکزیک، متاثر از فرهنگ اقوام سرخپوستی چون مایاها و آزتک ها . است

عیت مکزیک جم. است، اما سیصد سال استعمار نیز تاثیرات بسیاري در این کشور گذاشته است
درصد  88. روند طبق قانون، کودکان مکزیکی ده سال به مدرسه می. میلیون نفر است113حدود 

 658مؤسسه آموزش عالی، شامل  1663میالدي،  2000سال  .کشور باسواد هستند مردم این
مؤسسه خصوصی در مکزیک وجود داشت، اما فقط دو درصد از جمعیت  1005مؤسسه دولتی و 

طال، نقره، اورانیوم، ) خبرگزاري فارس، حوزه دانشگاه. (مکزیک، تحصیالت دانشگاهی داشتند
این کشور در تولید نقره، مقام . ک اندزغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، ذخایر مهم معدنی مکزی

مکزیک بعد از عربستان، روسیه، امریکا، چین، ایران و کانادا، هفتمین تولید . اول دنیا را دارد
روزانه نزدیک به یک میلیون و دویست و بیست هزار بشکه مکزیک . کننده نفت خام دنیاست
می، نساجی، وسایل نقلیه موتوري و صنایع مهم این کشور پتروشی .کند نفت به امریکا صادر می

درآمد باالیی . است میوه، قهوه و پنبه ، سبزیجات،هاي کشاورزي و غذایی شامل میگو فرآورده
 84/7(تولیدات مکزیک به کشورهاي آمریکا . شود نیز از طریق توریسم نصیب این کشور می

صوالت وارداتی این کشور مح. شود صادر می) درصد 3/1(و اسپانیا ) درصد 1/2(، کانادا )درصد
آالت کشاورزي، تجهیزات  آالت فلزکاري، فلزات تراشکاري شده، ماشین شامل ماشین

الکترونیک، قطعات ماشین براي مونتاژ، هواپیما و تجهیزات آن است که از کشورهاي آمریکا، 
 2008در سال . مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست .شود چین، ژاپن و کره جنوبی وارد می

 4/8تولید ناخالص داخلی این کشور، یک هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد دالر بوده و رشد 
 16میزان دارایی صندوق ذخیره ارزي مکزیک . است تجربه کرده  2009درصدي را در سال 

  )خبرگزاري مهر( .میلیارد دالر است 25نه ارتش بودجه سالیاو  دالرمیلیارد 
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، يل، اندونزین، برزیچ: پنج کشور برتر از نظر دریافت سرمایه خارجی، به ترتیب عبارتند از -2
  سنگاپور ک ویمکز

 
 یرضا ثقفیترجمه عل، ترجمه ید مک نالیوید ،"سازي به معنی تجارت آزاد نیستجهانی " -3
بهمن  ترجمه، "نفتا یده سالگ"و )  1384، تابستان 21سال هفتم، شماره  ،ین اجتماعیفصلنامه تام(

  he Nationبه نقل از 08/11/1382   ،روزنامه شرق ،ییدارالشفا

  
  :منبع استاین از ، که در مقاله آمده ییها از آمارها و نقل قول یبخش -4

MEXICAN LABOR NEWS AND ANALYSIS  
  
، ماهنامه گري اسمیت، "ها ي سبز تهیه شده است؟ شما با روشهاي رز روز ولنتاین  آیا گل" -5

  1389آذر  17 ،68سیاحت غرب، شماره 

  
 1388ورماه یشهر 7شنبه  صدیقه حاج نوروزي،جام جم، روزنامه هاي ابتکار و  -6
)buzzle.com و microsoft.com( 

  
ر مرکز سه قاره اى در یمدمعاون ، ، برنار دوترم"؟ست ها از مد افتاده استیا جنبش زاپاتیآ" -7

 رسول رحیم زاده،، مصاحبه با خاویر الوریگا -ان یمنوچهر مرزبان ترجمه ،)کیبلژ(دانشگاه لوون 
 2000اکتبر 

  
 گم  رائول ونه  ،"اواخاکازنده باد " -8

  
  یمیبهرام قد، "سندیکاها در مکزیک" -9
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   یمیبهرام قد، "مصاحبه با کارگران برق کار" -10
  

  یمیبهرام قد، "سندیکاها در مکزیک" -11

  
  فریده ثابت ،"یک هفته با کارگران اوزکادي مکزیک" -12
  

  :منبع تعدادي از عکس ها -13
www.imfmetal.org/files/11012116125310005/Fact%20sheet_en.pdf 
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ولیبرالی بر مردم ئن هاي ي کوچکی است از آنچه بعد از اجراي سیاست نچه می خوانیم، گوشهآ
اعتراضات ... جنسیتی، ناامنی شدید و فقر، بیکاري، تبعیض قومی،. گذرد مکزیک گذشته و می
هاي مختلف در  ها به شیوه ها و مقابله اعتراضات، مقاومت این. شته استبسیاري را به دنبال دا

هاي مبارزاتی مردم و کارگران مکزیک، الگوي بسیاري  شیوه. جریان است سرتاسر مکزیک در
 .هاي اعتراضی در امریکاي التین شده است جنبش از


