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 بیکاری له یهامبارزان واقعی در

 جنبش بیکاران در آرژانتین

 نخستبخش 

 

های یاستبیکاری یکی از اصلی ترین تبعات س موجود است. سیستم طبیعی محصول بلکه نیست شخصی اشتباه نتیجه بیکاری
نها وزندگی میلی هاسیاست نولیبرال، به عنوان راهکاری برای برون رفت از بحران است. اینداری تعدیل ساختاری سرمایه

کارگران و زحمتکشان کشورهائی که مشمول تعدیل ساختاری کشاند. می یشان را به ورطه نابودی کشانده وهاکارگر و خانواه
ها مبارزاتشان ی خاص خود به مقابله با این غارت وهجوم وحشتناک به زندگی ودستاوردهای سالهانیز با شیوه شده اند

 پردازند.می پرداخته و

ای نابرابر و غیرانسانی است، سابقه ی این مقابله و مقاومت و تالش برای تغییر این شرایطهاجنبش بیکاران که یکی از جلوه
 و بیکاری بیمه شد باعث که امریکا در 0391 بیکاران در ست آوردهایی نیز داشته است؛ مانند جنبشطوالنی دارد ود

 ابتدایی هایسال )در قانونی شود. جنبش بیکاران در آرژانتین، تونس،مصر، ایران اجتماعی رفاه عنوان به دیگری تسهیالت
های زیادی که میان کشورهایی مانند آرژانتین،ایران شباهت.. شکل گرفته است. به دلیل  .و پهلوی( حکومت پس از سرنگونی

تواند مفید باشد و کمک کنند که مبارزات این کشورها، در یک راستا، می ها.. وجود دارد، آشنایی با تجربیات این جنبش .و
 را فراهم کند. داری را نشانه بگیرد و زمینه ساز نابودی کل نظام سرمایهداری نظام سرمایه

ر سایر ی بیکاران دهاشود و به تدریج جنبشمی گیری جنبش بیکاران در کشور آرژانتین پرداختهدر مقاله به نحوه شکل
 کشورها نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 

*** 

 شهناز نیکوروان

 تینآرژان در وسپس شیلی در در اواخر دهه هشتاد میالدی ابتدا التین امریکای درسازی خصوصی آن به دنبال وسازی جهانی
جهانی و  بانک به دستور 0333 سال از .دانست قاره این فقر و بیکاری اصلی عوامل از توان آن رامی به اجرا در آمد و

 از گریدی بخش هر تقریبا از ترسریع و سرعت در سایر کشورهای این منطقه بهسازی خصوصی صندوق بین المللی پول،
کمک به کاهش نرخ بیکاری و نابرابری سازی شد که "خصوصیاین گسترش با این ادعا انجام می. یافت گسترش جهان

 و رفق افزایش موجب گذاشت و ناخوشایندی تاثیر منطقه درای فزاینده طور به و شدت بهسازی خواهد کرد". اما خصوصی
 در طول حدود یک دههسازی خصوصی علت به. کندمی ثابت را ادعا این بسیاری شواهد شد، التین آمریکای در نابرابری

 .شدند اخراج آرژانتیندر  کارگر فقط  هزار 051حدود

 نقل و حمل خدمات و آب، ،هاجاده ،مخابراتی یهاسیستم و هانیروگاه ،هابانک از چیز همه - منطقه عمومی یهاشرکت اکثر
 سال از. تاس فقر از باالیی نسبتا سطح دارای حال، درعین و غنی نسبتا کشوری آرژانتین. شد فروخته خصوصی بخش به -

 تجارت باز کردن درهای کشور به روی و دولتی صنایعسازی خصوصی اقتصادی، تعدیل دوره یک طی کشور ،0330
موجب  واقعی ها، برای مدت کوتاهی به طوردر ابتدا اجرای این سیاست. تورم روبرو شد نرخ با افزایش شدید خارجی
 کاهش 0330 سال در درصد22 میزان ترینپایین به 0331 سال در درصد 01 از فقر نرخ. شد رفاه بهبود و فقر کاهش
 هک است واقعیت این دهنده نشان درآمد توزیع شدن بدتر. شد بدتر درآمد توزیع و کرد رشد فقر ،0335 سال از اما،. یافت

 میان در نیز بیکاری نرخ .رسیده است فقرا به نه و کرده تحصیل و کارآمد نیروهای به عمده طور به دستاوردهای این رشد
 و مشغول به کار بودند موقت بخش غیررسمی و مشاغل در فقرا از بسیاری. بود سطح عمومی جمعیت از باالتر بسیار فقرا
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 کار، بازار نیروی بهای فزاینده طور به فقیر، زنان ویژه به ورود زنان،. کردندمی کار فصلی ساختمانی یهافعالیت در یا
کشان ی زحمتهاخواسته مهمترین از یکی به امنیت شغلی و کامل اشتغال شد. خانوار درآمد حفظ برایای تبدیل به استراتژی

 تبدیل شد.

 بهداشتی، خدمات و آب از که کنندمی زندگی مناطقی ودر هستند پایین تحصیالت سطح دارای فقیر یهاخانواده کلی، طور به
 توزیع و ساکنند آن در هستند که ییهازمین مالکیت فاقد آنها اغلب .شوندنمی مندبهره ،زندگی عمومی امکانات دیگر و هاجاده

 .است نابرابر تقریبا مختلف مناطق بین شهری خدمات

 کاهش برای هابرنامه این اما کرد،می صرف اجتماعی یهابرنامه در را ملی ناخالص تولید از درصد01 حدود در دولت
 برای را بیکاری مزایای و حقوق که است اجتماعی یهابیمه برای دولت یهاهزینه ازای عمده بخش. بود نشده طراحی فقر

 ند،کننمی دریافت را مزایا این فقیرند، اغلب که غیررسمی بخش کارگران حال، این با. کندمی فراهم رسمی بخش کارگران
 چنین غیررسمی بخش در کارگران برخوردارند، اما نسبی شغلی امنیت و منافع از رسمی بخش کارگران که حالی در

 غیررسمی و مشاغل رسمی بخش دو هر در توانمی را فقرا نیستند؛ فقیر لزوما غیررسمی بخش در کارگران. ندارند موقعیتی
ی هاعمال از حمایت و هستند حقوق کاهش و از دست دادن شغل مستعد بیشتر غیررسمی بخش کارگران حال، این کرد. با پیدا

 نیز برخوردار نیستند.دولتی 

 انجه نقاط سایر به نسبت التین آمریکای و در است شده مردم شدید نارضایتی موجبسازی در همه ی کشورها، خصوصی
 به ت مردماعتراضا بیشتری شکل گرفته است.* بیشترین و بیشتر تظاهرات سیاسی و مخالفت سازی،خصوصی به دنبال

 . گرفت صورت ونقل حمل و آب برق، یهابخش درسازی خصوصی

 

 جنبش کارگران بیکار در آرژانتینمعرفی 

ی اجتماعی بوده است. موج اول، تقریبا از اواخر هاجنبش از در طول بیست و پنج سال گذشته، آمریکای التین شاهد سه موج
و  شدمی نامیده« جدیدی اجتماعی هاجنبش»بود کهکه عمدتا ترکیبی از آنچه  شکل گرفت 0311تا نیمه دهه  0391دهه 

و نژادی  ی فمینیستیهاحقوق بشر، محیط زیست، جنبش یهایی با هم داشته و با یکدیگر مرتبط بودند، مانند جنبشهاهمانندی
ایجاد چالش در  ، بری آنهاهاو استراتژی هاطبقه متوسط بود و سیاستبرعهده روشنفکران  رهبری آنها به طور عمده ... .و

 ی اقتدارگرا نظامی و غیر نظامی در آن زمان متمرکز بود.هابرابر رژیم

موج ای ی تودههاسازمانادامه دارد.  شروع و تا کنون 0311که از نیمه دهه تبدیل شد به نیروی سیاسی قدرتمندی  موج دوم
به تبلیغ  امستقیم مبارزرا در دست داشتند و که رهبریتبودند دوم که به طور عمده متشکل از دهقانان و کارگران روستایی 

(، کارگران EZLNعبارتند از: زاپاتیستهای مکزیک ) هاد. برجسته ترین این جنبشپرداختنمیو دفاع از منافع اقتصادی خود 

 در پاراگوئه، و دهقانان بولیوی، فدراسیون ملی دهقانان0(، کشت کنندگان گیاه کوکا MSTروستایی بدون زمین برزیل )

ی هاو خواسته هاو دهقانان بومی و بومیان بدون زمین در اکوادور. ترکیب، تاکتیک )فارک( نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا
، اما همه آنها در مخالفت با نئولیبرالیسم و امپریالیسم، یعنی رژیم اقتصاد نئولیبرالی و تمرکز رو به استمتنوع  هااین گروه

در دست نخبگان محلی و خارجی، متحدند. به طور مشخص، آنها برای توزیع مجدد زمین و استقالل ملی برای رشد ثروت 
ی هاکوکا، اشغال منطقه توسط پایگاهسازی ی ریشه کنهابرنامه با محمل ند و با مداخله ایاالت متحدهنکمی جوامع بومی تالش

 مبارزه 2" ابتکار آند"و  "کلمبیا "طرحی اجتماعی، مانند هادرگیریسازی نظامی، نفوذ نهادهای پلیسی / نظامی ملی و نظامی
 ند.نکمی

طق انمدر  پویاای ی تودههاشامل جنبش و ی اجتماعی در مناطق شهری متمرکز استهاسومین و جدیدترین موج جنبش
 تشکیلها نشیانان شهردومینیکن و حاشیهکارگران بیکار در آرژانتین، بیکاران و فقرا در جمهوری  از است واسپانیایی زبان 

کارگران  مبارزات جمعیشامل که نیز شکل گرفته  ی چند بخشی جدیدیهای شهری، جنبشها. عالوه بر جنبشه استشد
 .استکلمبیا، مکزیک، برزیل و پاراگوئه  در مزرعه و کشاورزان کوچک و متوسط

و مفروضات علوم اجتماعی متعارف  هاو سوم، بسیاری از کلیشه های دومسیاسی موج هایروشماهیت، شیوه عمل و 
ی را اعالم ی طبقاتهاپایان سیاستی نظریه پردازانی که هاکشیده است، دیدگاهی پسامارکسی را به چالش هاارتدکس و یلیبرال

ند. نکمی تبلیغرا ی هویتی های فرهنگی و "شهروندی" مبتنی بر دموکراسی، برابری جنسیتی و سیاستهاو جنبش
ی "جمعیت شناختی" برای حذف محدوده حرکات دهقانی در مبارزات هااز استداللکه بس بام هانظیر اریک یپردازاننظریه



و از معناهای تولید ای ی ناخوشایند و حاشیههاکنند که جمعیت فقیر شهری مشغول به شغلمی سیاسی معاصر استفاده استدالل
ی دهقانی و شهری در سراسر آمریکای التین، هاانفجار بعدی جنبش .یستندن قدرت سیاسی چالش کشیدن به جدا شدند و قادر

 که لیبرالیسم اقتصادی آنچه .ضربه سختی وارد کرد راست افراطیاین دیدگاههای  به در جستجوی زمین و قدرت سیاسی،
کنندگان وجنبش کشت فارک ،هازاپاتیست ، با ظهورکردمی عصر انقالبات مطرحپایان  تحت عنوانو سیاسی 

فحاشی، فساد و قانون  های مردمی را برای مبارزه با دههها، گروههادود شد وبه هوا رفت. این جنبش (COCAINE کوکا)

شان ارتجاعی سازماندهی کردند و در این فرایند، شکل اصلی جدیدی از دموکراسی مستقیم را تعریف کردند و شیوه مبارزه
قرار دادند که بازتولید نیازهای تولید و توزیع کاالهای ضروری  ها در جادهجلوگیری از حمل عمده کاال توسط کامیونرا 

 کند. می رژیم نئولیبرالی را فلج

کشد که بر این نظرند که حاشیه نشینان توان حرکت و مبارزه یک پارچه را می ی را به چالشیهااین جنبش، شفافیت فرضیه
کنند و با هم در ارتباط می ی جدا از هم و پراکنده در حاشیه شهرها زندگیهاندارند، به این دلیل که آنها به صورت بخش

 هکشورهای مشابآن برای  بالقوهی نوآورانه و امکانات هاکه باید ویژگی هستندارزشمندی ی هانمونه هااین جنبش نیستند.
 مورد بررسی قرار گیرد.

 کندمی رژانتین فورانبیکاری در آ

در روند  است و ضروریطبقه کارگر صنعتی برای تحوالت اجتماعی وجود کنند که می استداللهای سنتی و رفرمیست چپ
غیر رسمی و کارگران ی شهری بیکار و هااستراتژیک است. کاهش نسبی این طبقه و رشد عظیم جمعیت توده ،تولید
آن را یا حتی شده اجتماعی رادیکال  تحوالت آیند که مانعمی ی به شمارجمله تغییرات ازشهری" نشین حاشیهی ها"توده

های متمایز در مناسبات قدرت به الیه مشاغل ند که ساختار تقسیمنکمی ادعاهای سنتی این بخش از چپکنند. می غیرممکن
راکنده پ( فقیرهای شهری را تر دارندزدهای پایینبه این مفهوم که بخشی دستمزدهای باالتر، بخشی متوسط و بخشی دستم)

ترین گام بوده تا از پتانسیل انقالبی کارگران و بیکارسازی کارگران، بزرگسازی نشینسیاست حاشیهکرده و  و مجزا
دستمزدها را سطح پایین  ،دنرسانمی سودداری ند که این توده شهری به سرمایهنکمیآنها همچنین استدالل جلوگیری شود. 

. برخی از دانشمندان علوم اجتماعی و دهندمی تهدید قرار موردکارگران شاغل را افزایش دستمزد ند و تقاضای نکمی حفظ
کار انعطاف پذیر، دور کاری و کار اند ما را متقاعد سازند که این الگوهای اشتغال مدرن)ی غیردولتی تالش کردههاسازمان

ی کوچک، های شهری از طریق تشویق فعالیتهاخوبی هستند، زیرا باعث افزایش استقالل توده های( چیزدر خانه...
حرکت  اما آنان از این امر غافلند که ارتش بیکاران در صورت آگاه شدن و اند.اقتصادهای معیشتی و مبادالت متقابل شده

 کشند.می را به چالشداری کردن کل نظام سرمایه

نت افزایش طغیان خشوسبب های پایدار، کاهش استانداردهای زندگی، افزایش نارضایتی اجتماعی، فقدان شغلدر آرژانتین 
مبارزات سازماندهی شده  ،گیردمیحومه ی شهرها صورت  درکه شده است ی غیرقانونی اقتصادی هاو رشد عظیم فعالیت

ت. اس شده نوشته" خودیاری" اصلی هایایدئولوگ توسط گیرد کهبه سخره می را غریبی و عجیب در این نواحی تصورات
 ، محسوبسازمان دهی ی غیرقابلهابه عنوان گروههای سنتی از دیدگاه چپکه  کسانیسازماندهی پیچیده و موفقیت آمیز 

 به چالش کشیده است. را  هااین دیدگاه، شوندمی

آیرس اتفاق افتاد و اعتراض ی کارگری بوینسهابه صورت گسترده در حومه ها، محاصره و بستن جاده0331در اواخر دهه  
کنندگان بیکار که قادر به پرداخت ی مصرفهاخانه ی خصوصی و قطع برقهابه افزایش نرخ برق توسط شرکت

ارسال  یایالت مسوولینها، دولت و یی برای شهرداریهابیکاران عریضهحساب خود نبودند، گسترش یافت. در ابتدا صورت
فته نادیده گر هااین تاکتیکبی توجهی شد و  هابه این نامه. اما زمانی که کردنداستفاده میآمیز مسالمتهای و از روش کردند

ی اداری دولتی و شهرداری را اشغال کردند و هاکردند، ساختمان تریرو در رو و جدیشد، بیکاران شروع به اقدامات 

در  (Plaza Huincalو Cutrol Co)در دو شهر ای ی تدارکات تودههاو فعالیت هاآتش زدند. بستن جادهگاهی اوقات آنها را 

و بیکاری  هاآغاز شد. این تظاهرات هزاران نفر را در اعتراض به تعلیطی کارخانه 0339و در آوریل  0331ماه ژوئن 

 General و Neuquenدر شهرهای )ای ، اعتراضات گسترده2111گسترده کارگران بسیج کرد. تا سال 
Mosconi) های کار منجر به بسته شدن محلسازی بودند. هنگامی که خصوصی صورت گرفت که سابقا مراکز تولید نفت

، دولت نتوانست به (IMFالمللی پول )و بیکاری گسترده شد، به دلیل کاهش بودجه برای تامین نیازهای مالی صندوق بین

 .زایی عمل کندبر اشتغال وعده خود مبنی



ا رسیصد بزرگراه  حدود، ندی بیکار سازماندهی شده در سراسر کشور که بیش ازصدهزار نفر بودهاگروه ،2110در اوت 
و بیش  به قتل رساندرا  ، پلیس فدرال پنج سازمانده2110ی هاو هفته هادر آرژانتین مسدود و اقتصاد را فلج کردند. در ماه

آمیز در سراسر كشور دستگیر كرد. در همان زمان، بیکاران سازمان یافته در ی خشونتهادر درگیری نفر رااز سه هزار 
های موقت، کمک هزینه غذا و سایر امتیازات شغل ،توانستند حداقل حقوق و دستمزد ،خود را حفظ کردنداستقالل حالی که 

را در سرتاسر  اصلیی ها، بیکاران توانستند محاصره بزرگراه2110،. تا سپتامبر به دست آورنددولت را برای هزاران نفر 
صنایع در ی کارگری های اتحادیههابا مشارکت بخشرا ند و یک اعتصاب عمومی موفق هآیرس انجام دپایتخت بوئنوس

ی از حمایت و مشارکت طیف وسیع ، ازبه طور قابل توجهی این اقداماتو دولتی سازماندهی کردند و بزرگ خصوصی 
و  و شهرداری، بازنشستگان، کارگران فرمانداریمحلی، کارکنان  دارانمغازهشهروندان و طبقات اجتماعی، از جمله 

 یهااین موفقیت برخوردار شد.مادران میدان مایو  و ی حقوق بشرهابهداشت عمومی، معلمان مدرسه و گروهمراکز  کارکنان
 .به دست آمده بودناامید کننده از شرایط سخت و  گذرچشمگیر، بر اساس چندین سال شکیبایی و 

 

 توضیح جنبش

که زندگی  استای نئولیبرالی یهاپروژه چارچوبآن در بررسی  ،در آرژانتین انتوضیح جنبش بیکار برای تبین واولین گام 
های ولوگکه توسط ایدئپی گرفته  را مسیریکارگران و دهقانان را در سراسر آمریکای التین نابود کرده است. دولت آرژانتین 

 ی دولتی به بخش خصوصیهابینی دارند. شرکتیی که اثرات قابل پیشهاشده است، سیاستو پرداخته بازار آزاد ساخته 
ی عملیات خیالهای جدید و وعده وعید برای با تصویب قانونفروخته شدند و صاحبان جدید هزاران کارگر را اخراج کردند. 

اثیر ی اقتصادی و اجتماعی تحت تهاتمام بخشیی که بیشتر برروی کاغذ قابل اجرا هستند، هابرنامه وبی ثمرو قبولغیرقابل 
. دستمزدها و بدین ترتیب شهرها خالی از روح زندگی برای مردم شدشدند، بسته معدنی و انرژی  و معادن قرار گرفتند

و بسیاری از آنها از کار بیکار شدند. هزاران نفر از کارکنان دولتی کارگران کاهش یافت  امکانات رفاهی و خدماتی عمومی
بازنشستگان و و بر زندگی  رفتند. خدمات اجتماعی به شدت کاهش یافتمیبدون دریافت هیچ دستمزدی به سرکار  هاماه

 .ه کننداستفاد شده ی بهداشتی خصوصیهایا مراقبت آموزش و پرورشد از ستننمی تواندیگر که  تاثیر گذاشتهمه کسانی 
به  میلیارد دالر )معادل بدهی عمومی 091، موجب سقوط در بخش مالی و حرکت المللی پولهای صندق بیناجرای سیاست

به یک  2110در سال  ،آغاز شد 0339در سال که توسط بورژوازی آرژانتین شد. رکود اقتصادی  (خارج از کشور
به دلیل عدم وجود منابع مالی یا مواد درصد از نیروی کار بیکار و یا دست کم  11تا  91بین  رکود)عمیق( کامل تبدیل شد.

به سرعت دو برابر شد. در  یدرصد 01تا 01آیرس، آمار رسمی بیکاری . در بوینسنداشتندکاری برای انجام دادن اولیه، 
ها به زیر خط فقر دهخانوا بخش بزرگی ازدر همه جا و  درصد رسید 01-91ی بزرگ کارگری، نرخ بیکاری به هاحومه

 سقوط کردند.

تشدید شد. سه رئیس جمهور اخیر )رائول آلفونسین، کارلوس سول  سیاسیپر هرج ومرج مشکالت اقتصادی تحت شرایط 
ی ها" را به سرمایه داران آرژانتینی و خارجی بر اساس قیمتسلطنتی موجود در خزانهمنم و فرناندو د ال روا( "جواهرات 

ی کارگری ها. اعتراضات کارگران و اتحادیهشدت نقض کردنده و مقررات قانونی اجتماعی موجود را بکردند پایه معامله 
مورد ضرب و  شانی کارگری مورد حمله قرار گرفتند و اعضایهااتحادیهبه این شرایط به اوج رسید. در این اعتراضات 

عام هزار قتل 91مسئول  نظامیان شدید بود کهای ضرب وشتم معترضین به گونهسرکوب و مجروح شدند. قرار گرفتند و شتم
غذایی و  های، گاهی سبد(هانیستوو پر هارادیکال) را روسفید کرد. برای خنثی کردن فقر، دو حزب عمده هو ناپدید شد

ها که البته فقط شامل این به اصطالح کمککردند، می طرفداران وفادارشان توزیع ین)استخدام( را ب اشتغالهایی مانند رانت
 .شد، برای جامعه کافی نبودمی هاخودی

شرایط  ماا. بوجود آوردای ی تودههاسازمان تشکیلبرای  یی مطلوبهافرصت ،این شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
 از جمله:  بود،مناسب  هاسازمانی آگاهانه هاو استراتژی دهیکه برای سازماندیگری نیز وجود داشت عینی 

)مناطق  (barrios)ها باریوسو زنان سرپرست خانوار در  انی که هیچ شغلی نمی یابند، جوانشده( کارگران صنعتی بیکار0

به دلیل شرایط و محل زندگی  ،( متمرکزند کهکنندمی به شیوه خود زندگی مردم کهاز شهرهای اسپانیایی زبان نشین حاشیه
  قرار دارند؛کمتر تحت نفوذ طبقه متوسط  بوده و و نسبتا همگن یکپارچه شان،

 کنند؛ می زندگیای تعداد زیادی از کارگران صنعتی بیکار با تجربه و آشنا با مبارزه جمعی و اتحادیه هاباریوس( در این 2



یرمتعارف زنان پیشروافزایش یافته بود، همین سهم غ و به این دلیل ( ماهیت طوالنی مدت بحران، خانوارها را ویران کرده9
ه مبهم و تاریک مواجای شرایط برای نوجوانان و جوانانی وجود داشت که اکثریت آنها تجربه کار قبلی نداشتند و با آینده

 بودند؛

ن کاالها و مسافرا ترینکه بیشجایی  ،دنقرار دار درحاشیه شهرها ی اصلیهایا باریوس در نزدیکی بزرگراه( این مناطق 4
 .در آن در حال رفت و آمدندبین شهرهای بزرگ و مرزهای ملی 

ی هااستراتژی و تاکتیک هایی الزم است کهو تشکل هاسازمان ،کافی نیستبرای بوجود آمدن یک جنبش شرایط این البته، 
ست ران در آرژانتین به دلیل این واقعیت ا. موفقیت جنبش بیکای برای سازماندهی و مقابله با این شرایط داشته باشندمناسب

از عمل کرده و به صورت خودمختار  هاباریوسبا سازماندهی مستقل در داخل  ،که برای جلوگیری از خطاهای گذشته
ه ی کارگری، بها. اتحادیهگذر کرده استدولتی،  یهای کارگری، احزاب انتخاباتی و دستگاههاتجربه بوروکراسی اتحادیه

لغ زیادی برای امب شد که کارفرمایانمی خوار اداره(، توسط یک گروه رشوهCGTکنفدراسیون عمومی کارگران )ویژه 

مایلی و ت نده بودشد کارلوس سول منم وهمتراز با رژیم این رهبران فاسد، همدستبه آنها پرداخته بودند و کارگران سرکوب 

، گاه به گاههای زرد دولت و اتحادیهی رفرمیستی او نداشتند. هااست( یا سیDe la Ruaبرای مقابله با دولت دالورا )

نمادین بی معنی  یک تشریفاتکردند که برای کارگران بیشتر می ی گوناگون برپاهاو مراسماعتصاب عمومی یی از هانمایش
ی های پیشین اتحادیههاتالششد. می و مهار کردن اعتراضات انجام" پایین آوردن تب به جای درمان بیماری "با هدف که بود 

این دلیل نبود که بیکاران قابلیت  ، این شکست بهبرای سازماندهی کارگران بیکار شکست خورده بودپیشرو کارگری 
با بی میلی و دلسردی دراین  به این امر باور نداشته و هاسازماندهی نداشتند بلکه بیشتر از این جهت بود که خود اتحادیه

 شانتالش رغم تقاضای برنامه ریزی برای سازماندهی بیکاران، تمامبه  پیشرو نیزی هاتی اتحادیهکردند و حمی ینه فعالیتزم
 ند. ه بودی خود متمرکز کردهاو مبارزات بخش اعضا یهار روی خواستهبرا 

 مکیک نیروهایبه عنوان و در تظاهرات یک روزه ، همکاری کردند، بیشتر بیکارانبا جنبش  هاهم که این اتحادیهدر جایی 
توان گفت، می . همان طور که در مورد احزاب سیاسیموثر نبودندبهسازی سازماندهی و یا  هادر زمینه تامین هزینهو بود 

توانند بروانه کردند تا بیکاران سوی ه باعضایشان را به عنوان عناصر نفوذی عالوه بر سرکوب مستقیم، آنها تعدادی از 
 دست بگیرند. ه را ب اعتراضات بیکارانرهبری 

وسای رتغییر از طریق شرکت در انتخابات بود که  رفرمیستیهای بنابراین، اساس موفقیت سازمان جدید بیکاران، رد سیاست
 .ی و اقدام مستقیم بودبر خودسازماندهجنبش بیکاران تکیه بر آن تاکید داشتند؛ ای های اتحادیهحزب و بوروکرات

ی مناطق هاباریوس اعضای برعهده ،( به عنوان یک جنبش مردمی سازمان یافتهMTDجنبش کارگران بیکار)رهبری 

دارای  با یک ساختار بسیار متمرکز سازماندهی شده است. هر ناحیه )شهرداری(جنبش کارگران بیکار  مختلف شهری است.
داخلیش تقسیم بندی شده است. هر حوزه، شامل چند بلوک است که هر کدام  یهامحدودهسازمان خود است که بر اساس 

شود می رهبران و فعاالن غیر رسمی خود را دارند. بیکاران هر منطقه شهرداری توسط مجمع عمومی خودشان سازماندهی
 هاریزی برای سازماندهی بستن جاده ، برنامههاکنند. خط مشی، نحوه طرح خواستهمی که همه اعضای فعال در آن شرکت

شود، می شود. هنگامی که یک شریان اصلی)جاده( یا بزرگراه برای بستن انتخابمی به طور جمعی در مجمع تصمیم گیری
وظیفه مجمع، جلب پشتیبانی بیشتر در داخل باریوس است. صدها و حتی هزاران نفر از زنان، مردان و کودکان در بستن 

کنند. اگر پلیس تهدید کند، صدها نفر می راه اندازی های عمومی را در کنار جادههاکنند، چادر و آشپزخانهمی شرکت هاجاده
مذاکرات  کند کهمی آیند. اگر حکومت تصمیم به مذاکره داشته باشد، جنبش درخواستمی ی مجاور نیزهادیگر ازحاشیه نشین
 عمومی گرفتهصورت گیرد. تصمیم گیری در محل اقدام توسط مجمع ی مسدود شدههاراهدر بزرگ ها،باید با همه سازمانده

 شود.می

اگر اهالی پیشرو حتی زیرا به تجربه دریافته اند  ،ی برای مذاکره ندارندفرستادن نمایندگان دهندگان اعتمادی برایسازمان
شوند می آنان موفقهنگامی که خرند. پیشنهاد یک شغل مطمئن آنها را میبا ، بروند، به طور جداگانه به ادارات دولتی محله

مطابق با معیارهای اولیه نیازهای و با تصمیم گیری جمعی  ها، توزیع شغلرا به دست آورنداز مشاغل موقت دولتی ای سهمیه
تعداد ر مواردی که مشاغل کمتری نسبت به دگیرد. می ها صورتمشارکت فعال در مسدود کردن راهمیزان خانواده و 

با تجربه آموخته اند که سازماندهندگان . گیردصورت میصورت چرخشی افراد به به واگذاری شغل بیکاران وجود دارد، 
این و  دارند خود بیشتر نظرکنند، به اعضای خانواده، دوستان می فردی مذاکره و توزیع شغلبه صورت وقتی رهبران 

 .آیدمی بوجودجنبش در  زمینه فسادگونه، 



کار معادل اعتصاب و به زمین گذاشتن ابزار  نقش مهمی دارد. این MTD نیز در موفقیت هابزرگراه تاکتیک مسدود کردن

ساخته شده بدین طریق آنها توزیع و حمل ونقل کاالها )هم مواد اولیه برای تولید و هم کاالهای  .تولید کارگران شاغل است
ای کنند، کارگران محلیمی را سازماندهی هاکنند. کسانی که بستن ایستگاهمی به مقصد بازارهای داخلی و خارجی( را فلج

 از سخنرانی مردم عادیکنند،می حمایتاز آنها هستند. مردم عادی  یشان شجاعهاخواسته بیان که در سخنرانی وهستند 
دستگیری رهبرانشان  و مانع شوندمی ی نزدیک و راحت قابل دسترس درگیرهاجاده در حمایت از بستناما به شدت  ترسند،می

ی هاهای فقر، عدم سازماندهی)ناتوانی( اجتماعی و سوءاستفادهرنجناشی از از انفعال  با جداشدن شوند. آنهامی پلیس توسط
 ی مستقلهای اجتماعی مردمی مستقل و سیاستهارکت در سازمانفرصت طلبانه، در یک جنبش قدرتمند همبستگی، مشا

 فعال شدند.

 بیکار زندانی و همچنین مبارزتوزیع مواد غذایی، آزادی صدها  ،دولتی مشاغل بیکاران عبارتند از: جنبش تقاضاهای فوری
رفاه بهداشتی و سازی عبارتی عمومیه ی آسفالته و تاسیسات بهداشتی)بهاآب، جادهزمینه ی عمومی در هاسرمایه گذاری

 با دستمزد دائمو شامل اشتغال است شغل موقت داشتن . تقاضا برای اشتغال فراتر از است اجتماعی برای مردم جامعه(

رهبران جنبش بیش از سیصد پروژه را برای تأمین غذا و  ،( General Mosconi شهر) زندگی است. درمناسب برای 

کنند، از جمله یک نانوایی، باغ ارگانیک، پرورش گیاهان تصفیه می ده اند که بعضی از آنها با موفقیت کاراشتغال، تشکیل دا
ی دیگر. این شهر به طور واقعی توسط کمیته بیکاران هاها و بسیاری پروژههای اولیه در باریوسی کمکهاآب، کلینیک
کنترل جنبش  ی کارگری تحتهاکنار گذاشته شده اند. برخی از حومهشود، چرا که مقامات محلی شهرداری می محلی اداره

ی دولتی و هاتواند رژیممی بیکاران، به نوعی مناطق شبه آزاد تبدیل شده اند، جایی که قدرت مقامات محلی خنثی شده و حتا

 ،(General Mosconi) فدرال را در مورد مسائل خاص به چالش بکشد. ظهور "اقتصاد موازی" در مقیاس محدود در

شان و های بیکاران را برای اداره زندگی شان، محلههاکند و چشم اندازی از تواناییمی حمایت مردمی، مبارزات را تقویت
 کند.می معیشت شان ارائه

و  ها( خواستار پایان دادن به بازپرداخت بدهی MDTجنبش بیکاران آرژانتین ) ی محلی و فوری،هافراتر از خواسته

های اقتصادی هستند تا از این طریق پیشرفت ل نئولیبرال و بازگشت کنترل دولتیی ریاضت اقتصادی، واژگونی مدهابرنامه

برگزار شد. در این  La Plata و Matanza ی ملی بیکار درها، دو جلسه مالقات گروه2110تامین شود. در اوایل سپتامبر 

شرکت داشتند. هدف  هااوای ی کارگری، دانشجویان و ان جیهاگروه بیکار، اتحادیه هاهجلسات بیش از دو هزار نماینده از د
را به اشتراک گذاشته و یک برنامه ملی و برنامه مبارزه را ایجاد کنند. در  هارا هماهنگ کنند، ایده هااین بود که فعالیت

ی تنظیم ها( ابطال و منسوخ کردن سیاست0اجتماع نمایندگان در ال پالتا با شش درخواست فوری موافقت شد: )
یه روند قضایی علی کسری بودجه و های نئولیبرالی تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی(، سیاستهاساختاری)برنامه

ی اشتغال عمومی و ها( گسترش و دفاع از طرح9( باز پس گرفتن بودجه ریاضتی؛ )2بازداشت شدگان و دیگر فعاالن ؛ )
ی هاتخصیص غذا به هر یک از کارگران بیکار باالی شانزده ساله، ایجاد یک ثبت نام عظیم از بیکاران تحت کنترل سازمان

( بابت هر هکتار به کشاورزان کوچک و متوسط برای peso = $ 1.00اخت صد پزو )( پرد4بیکار در جلسه مجمع؛ )

 General ) از شهر ( خروج فوری پلیسها1و ) تیراندازی به مردم و معترضان( ممنوعیت 0یشان؛ )هاکاشت مزرعه
Mosconi  ) 

پنج  عالوه بر این، مجمع .سته شدب هاخواستهاین ی در سراسر کشور برای حمایت از هاجادهبار دو  2110 در ماه سپتامبر
 های( کنترل عمومی صندوق2( عدم پرداخت بدهی خارجی غیرقانونی و جعلی؛ )0هدف استراتژیک را پذیرفت: )

ی کشاورزان کوچک و قیمت ها( بخشش بدهی4استراتژیک؛ )بزرگ و ی هاو شرکت هابانکسازی ( باز9بازنشستگی؛ )
 ریاضت اقتصادی و تغییر سیاستمداران. ی هاپایان دادن به برنامه( 0تشان ؛ و )پایدار برای خرید محصوال

 اسیونکنفدر با هافعالیت هماهنگی برای ملی کمیته یک و ساعته شش عمومی اعتصاب یک خواستار و رسید پایان به مجمع
 . شد آرژانتینی مخالف کارگران اتحادیه

 زیرنویسها:

ی قاچاق کوکائین و دولت، جنبش خود را شکل هاکنند و در مقابل کارتلمی دارویی کشتای به منظور استفادهکشاورزانی که گیاه کوکا را  -0

 داده اند. 

 طرح کلمبیا، برای اطالع بیشتر از این طرح به کتاب فارک، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق کارگر مراجعه کنید. -2



 بع:من

*https://www.cgdev.org/publication/privatization-latin-america-rapid-rise-recent-fall-and-continuing-puzzle-contentious 
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