
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

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

  

 ھاله صفرزاده

 ٢٠١١ جون ١٢

 زندگی و مبارزه مردم مكزيك

  در برابر نئوليبراليسم

١  
  مقدمه

 قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم ھای آخر سازی و تاثير آن را بر زندگی كارگران در دھه اگر بخواھيم جھانی

ترين صورت در  سازی، به مشخص ھای جھانی  است كه سياستیھای بسيار جالب بررسی كنيم، مكزيك يكی از نمونه

رويه دانست كه به لطف وجود  آزمايشگاه خصوصی سازی بیشايد بتوان مكزيك را  .آيد  در آمده و میءآن به اجرا

  .شوند سازی می امپرياليسم، مردم و کارگران مكزيكی قربانی جھانیمافيای پر قدرت وابسته به 

ھای  در سال). ١(داری جھان است ترين و قدرتمندترين كشور سرمايه مكزيك كشوری فقير در ھمسايگی بزرگ

 اقتصاد ٢٠١٠ دوم سال ۀدر سه ماھ. رشد اقتصادی را در امريکای شمالی داشته است ترين اخير، مكزيك سريع

بانک مرکزی . اين رشد، در پايان سال، به پنج درصد رسيد.  به طور متوسط ھفت درصد رشد داشتمکزيک،

مکزيک يکی از پنج کشور .  پيش بينی کرده است٢٠١١ درصدی را برای سال ٣.٨٧مکزيک، رشد اقتصادی 

 آزاد تجاری ۀ در منطقةً ھای چند مليتی عمد شركت). ٢(کند ھای خارجی را دريافت می بزرگی است که سرمايه

ھای  ھای جديدی را در بخش شود، کارخانه شناخته می) Maqui Ladoras" (الدوراسماکی"کشور، که به نام 

داير  ھای الكترونيك و توليد لباس، واحدھای خود را در مرز مكزيك و امريكا شركت. مختلف احداث کرده اند

  .اند كرده

منتقل  سيم خود را از سنگاپور به مكزيك ھای بی نولفيحد تعمير تن و تلگراف امريكا، واولفيشركت ت برای مثال،

 کارخانه در ماکی الدوراس، يک ميليون و سيصد و ھفتاد ھزار ٣٧٠٠ ميالدی، ٢٠٠٠در پايان سال . كرده است

وليد ت فاصله دارد، پايتخت جھانی" سان ديه گو"که تنھا پانزده دقيقه با " تی خوانا. "نفر را در استخدام داشتند

بسياری از شرکت ھای  واحدھای توليدی شرکت ھای سونی، سامسونگ، ماتسوشيتا و. تلويزيون شناخته شده است

 ھزار ٢٥سان ديه گو، به  درآمد سرانه در. کنند ديگر، ساالنه چھارده ميليون دستگاه تلويزيون در اين محل توليد می
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ھای تی  در واحدھای توليدی و کارخانه١٩٩٦سال . تدالر اس ٣٢٠٠ دالر می رسد ولی در تی خوانا، کمتر از

که " سيوداد خوارز"در  . درصد افزايش داشت٢٨کردند که نسبت به سال پيش از آن کار می  ھزار نفر١١٧خوانا 

 کارخانه ٢٣٥فاصله دارد، " الپاسو"در فاصله بين اقيانوس آرام و خليج مکزيک قرار گرفته و تنھا پانزده دقيقه با 

بزرگترين مرکز واحدھای توليدی مشترک امريکا و  اين. کنند ھزار نفر در آنھا کار می٣٧٥ دارد و بيش از وجود

  .است مکزيک، در سراسر مرز دو کشور 

ھای  بيش از پنجاه درصد از معادن مکزيک، متعلق به شرکت. ی در مکزيک مشغول به کارندئ کمپانی کانادا١٥٠٠

  .ی استئداکانا

اما نتايج برای . سازی، مکزيک در سی سال اخير، تبديل به يک کشور پيشرفته شده است ای جھانیبا استانداردھ

 توان وضعيت مردم و كارگران مكزيك را، بدون اشاره به قرارداد نفتا، نمی. آميز بوده است مردم عادی فاجعه

  .بررسی كرد

  

  )٣(قرارداد نفتا 

)Agreement The North American Free Trade(   

  

  نماد نفتا

ھا، روزبه روز زندگی  نفتا در طی اين سال.  ميان امريكا، كانادا و مكزيك بسته شد١٩٩٤قرارداد نفتا در سال 

در . ھای چند مليتی نموده است  برده و در مقابل، سود سرشاری را نصيب شركتءكارگران مكزيكی را به قھقرا

  :شد كه  گفته میءابتدا

ھای اجتماعی ناشی از اصالحات اقتصادی را برای مردم  آورد كه از بين رفتن حمايت ود مینفتا آن قدر رفاه به وج"

گذاران خارجی، مكزيكوسيتی را به يك قطب اقتصادی تبديل خواھند كرد،  سرمايه. عادی جبران خواھد كرد

ی ئی و كانادائمريكاا متوسطی تبديل خواھند شد كه كاالھای ۀكارگران فقير اين شھر به مصرف كنندگان طبق

  ."ھای بيشتری در اين كشورھا ايجاد خواھد شد كنند و شغل مصرف می

ی كه از مرز ئھای گمركی بر روی كاالھا ف تعرفهحذ"اين پيمان به مردم اياالت متحده، مكزيك و كانادا، به عنوان 

نفتا،  ": گفته است مكزيكۀوزير خارج. معرفی شد، اما نفتا غير از اين است" كنند اين سه كشور عبور می

پال ". كند مين نمیأای برای مردم ثروتمند و قدرتمند است و منافع مردم عادی در ھر سه كشور را ت توافقنامه

سيس سيستمی برای حفاظت أت"نفتا عبارت است از : در مقاله ای مطرح كرد نخست وزير پيشين کانادا،مارتين، 

  . اقتصاد جھانی به شيوه نئوليبرالی استۀارنفتا در واقع مدلی برای اد". گذاران سرمايه

يعنی نا (ھای توليدی خود را به مناطق مرزی مكزيك  ی، واحدئمريكااھای  بالفاصله بعد از امضای نفتا، كارخانه

ھای كارگری در آن فعال   اتحاديهی ندارد،ئقانون کار مبنای اجرای كه ئمنتقل كردند؛ جا) ين مناطق مكزيكتر امن
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از آن زمان حداقل نيم ميليون شغل، از دست . ستند و ھيچ محدوديت و قانون زيست محيطی وجود نداردنبوده و ني

 شھرھا از دست رفته و ھيچ شغل جايگزينی ۀھا، در شھرھای كوچك و مناطق حوم بسياری از اين شغل. رفته است

  .وجود ندارد

گذاران   دسته از صنايع مكزيكی نبود كه به سرمايهشامل آن) كه ستراتژی نفتا بود(رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات 

تا، قبل از پيمان نف. مريکا را تضمين کرده استای مکزيک به ئاين قرارداد، وابستگی غذا. داخلی فروخته شده بود

نات اھلی كردند كه از آن، برای پرورش حيوا  و گندم توليد میجواریی نظير ئکشاورزان مکزيکی محصوالت غذا

نفتا، كشاورزی مكزيك را به سمت كشت . شد ھای گوشتی استفاده می ی و صدور فرآوردهئ در صنايع غذاو استفاده

  .محصوالت صادراتی ھدايت کرد و کشاورزان فقير را کوچاند

  :ای در مجله نيويورک تايمز آمده است که در مقاله

مقاوله نامه نفتا، .  ترک کرده اندشان را ھای پدری ھا ھزار نفر از کشاورزان مکزيک، قطعات کوچک زمين ده"

دھد دولت مکزيک، از توليدات کشاورزی داخلی  ھای محصوالت كشاورزی را تنظيم کرده و اجازه نمی قيمت

ھا را به عمل  ی، ھمان حمايتئ دولت امريكا از كشاورزان امريكاھای الزم را به عمل آورد، در صورتی كه حمايت

  ".آورد می

نابودی اين صنعت در مكزيك، يکی از داليل از بين . يز از اين امر مستثنی نبوده استصنعت مرغداری مکزيک ن

ی، شروع به خريد مرغ و ئمريکااھا با ورود محصوالت مرغداری  مکزيکی. رفتن روستاھای مكزيكی است

ه ای مرغداران مکزيکی چار. تر از توليدات داخلی کردند مريکا با قيمت ارزانامحصوالت صنايع مرغداری 

ھا وارد رقابت شوند تا بازار خود را از چنگ آنھا در آورده و در صورت موفقيت،  یئمريکاانداشتند جز آنکه با 

مريکا ای، با حمايت سياستھای کالن کشاورزی دولت ئمريکاااما مرغداران . مريکا داشته باشندانگاھی ھم به بازار 

ير دھند که مرغداران مکزيکی، توان و قدرتی در رقابت با آنھا توانستند قيمت مرغ و محصوالت خود را آنچنان تغي

اين به معنای نابودی انبوھی از مشاغل در مکزيک و فاجعه بزرگ بيکاری، در بخش ديگری از . نداشته باشند

  .اقتصاد بيمار مکزيک بود

ھای خصوصی كشور ديگر، در  توانند با شركت  نمیھا  نفتا آمده است كه دولتۀنام در يكی از بندھای مقاوله

ھا وارد معامله  ھای خصوصی، بايد با يكديگر در آن زمينه گذاری مشترك كنند، بلکه شركت ھای معينی سرمايه زمينه

كند كه بسياری از صنايع را،  را وادار می) به خصوص دولت كانادا و مكزيك(ھا  له به نوعی، دولتأاين مس. شوند

. به بخش خصوصی واگذار كنند.) …ھا، آموزش و پرورش و نظير انرژی، آب، بيمارستان( عمومی دارند ۀكه جنب

 آن، بخش ۀترين نمون شايد مشخص.  بر مبنای حقوق انسانی و مدنی مردم نيست نامهحتی يک بند از اين موافقت

 آنھا متحمل ضرر شود، ۀسسؤی که مرتدھد سرمايه گذاران، در صو نامه نفتا باشد که اجازه می يازدھم موافقت

ھا را تحت تعقيب قرار دھند؛ اما متقابال مردم اين حق را ندارند، حتا اگر به قيمت جان و سالمت خود و  حکومت

  . شان، تمام شود فرزندانشان يا نابودی محيط زيست طبيعی

عليه دولت مکزيک ) Metalclad" (متالکالد"ی ئھا، شکايتی است که کمپانی امريکايكی از رسواترين نمونه 

 اين کمپانی از دولت مکزيک اجازه گرفت که مکانی را در مرکز مکزيک بسازد که ھر ١٩٩٢در . مطرح كرد

سيسات کمپانی أسه سال بعد، وقتی که ت. سال، سيصد و شصت ھزار تن از فضوالت پرخطر خود را در آن دفن کند

متالکالد به دولت . ی از اعطای موافقت، خودداری کردساخته شد، در برابر اعتراض عمومی، حکومت محل

ی به أ ديوان محاکمات نفتا، ر٢٠٠٠در سال .  کندءنامه نفتا را اجرا مکزيک اخطار کرد که بايد بخش يازده موافقت
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ھای امريكا و مكزيك،  ھا و دولت جريان آلودگی وسيع خليج مكزيك در سال گذشته و برخورد شركت. نفع کمپانی داد

  . ديگری از اين دست استۀمونن

ھای چند مليتی و  تنھا مفھومی كه رشد توليد و سقوط دستمزد، در خود دارد؛ سود سرشاری است كه نصيب شركت

ی، برای آن به وجود ئھا نامه ت که نفتا و چنين موافقتاين ھمان چيزی اس. شود ی میئی و كانادائانحصارات امريكا

ھای چندمليتی را از طريق  شرکتای تنظيم شده است که سود  سازی به گونه جھانی ۀاساس واقعی برنام. آمده است

دھد قوانين حفظ  ين آوردن دستمزد، باال ببرند و ماليات اين شرکت ھا را کم کنند؛ به اين شرکت ھا اجازه میئپا

ھای   ساير مقاوله نامه و نامه در واقع، اين مقاوله. محيط زيست را رعايت نکنند و حقوق کارگران را کاھش دھند

" برداشتن ھرگونه مانعی به منظور گردش آزاد سرمايه"مشابه، برای تسھيل گردش آزاد سرمايه در جھان و يا 

  . است

ليسی و و نفتا تضمين شود، فشار پۀنام ھا در مکزيک، تحت موافقت شود که اصل سودآوری شرکت آنچه باعث می

کنند، اما به طور  سازی مبارزه می ھای جھانی فقير، دائما در برابر برنامهکارگران، دھقانان و مردم . نظامی است

در سال گذشته، كشاورزان مكزيكی در ھمه نقاط كشور تظاھرات كرده . شوند  حکومت سرکوب میۀمداوم، به وسيل

در .  تغيير كندشان اين بوده است كه قوانين كشاورزی نفتاۀ و خواست)  مجلس مكزيك را شكستندمثال در ورودی(اند 

برای مثال، در .  مستقل، بارھا درھم شکسته شده استۀماکی الدوراس، تالش کارگران برای سازمان دادن اتحادي

ی ئ امريکاۀگران را در برابر کارخانآميز کار ليس مسلح به تپانچه و مسلسل، اعتصاب مسالمتو پ٢٠٠٠ حنوری

المللی  ھرچند اعتراض بين. شتم و رھبران آنان را دستگير کردمورد حمله قرار داد و کارگران را ضرب و " دورا"

باعث آزادی رھبران شد، اما کمپانی بيش از صد نفر از اعتصاب کنندگان را اخراج نمود و دولت ھم از به رسميت 

يس برای لوھای اوباش و پ به کارگيری دسته. له نيستأ اين مسۀاين تنھا نمون.  کارگران، امتناع کردۀشناختن اتحادي

برخورد و سركوب ۀ اين شيو. دستگيری و ارعاب کارگران در ماکی الدوراس، به صورت گسترده وجود دارد

  .كارگران، در ساير نقاط مكزيك ھم شايع است
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چيان مکزيک، به معدن ليس فدرال برای اجرای حکم دستگيری رھبران اتحاديه معدنو نيروھای پ٢٠١٠ جون ٦

چيان، عليه تخلفات گسترده ضد سالمتی و امنيت در معدن خطرناک تحت معدن. يکو رفتنددر مکز" کانانئا"مس 

  .، اعتصاب کرده بودند"گروپو مکزيکو"مالکيت شرکت 

                                                              ادامه دارد

 

  :زيرنويس ھا و منابع

  

اين كشور  .دارد که از اقيانوس آرام تا خليج مکزيک امتداد دارد  مايل مرز مشترك با امريکا٢١٠٠ مکزيک -١

آداب و سنن كشور مكزيك، متاثر . مريكای شمالی استا ۀچھاردھمين كشور پھناور دنيا و پنجمين كشور وسيع قار

 از فرھنگ اقوام سرخپوستی چون ماياھا و آزتک ھا است، اما سيصد سال استعمار نيز تاثيرات بسياری در اين

طبق قانون، كودكان مكزيكی ده سال به مدرسه . ميليون نفر است١١٣جمعيت مكزيك حدود . كشور گذاشته است

 ٦٥٨ آموزش عالی، شامل ۀ مؤسس١٦٦٣ ميالدی، ٢٠٠٠سال .كشور باسواد ھستند  درصد مردم اين٨٨. روند می

ز جمعيت مكزيك،  خصوصی در مکزيک وجود داشت، اما فقط دو درصد اۀ مؤسس١٠٠٥ دولتی و ۀمؤسس

  )خبرگزاری فارس، حوزه دانشگاه. (تحصيالت دانشگاھی داشتند

اين كشور در توليد نقره، مقام .  طال، نقره، اورانيوم، زغال سنگ، نفت و گاز طبيعی، ذخاير مھم معدنی مکزيک اند

 نفت خام ۀن توليد كنندمكزيك بعد از عربستان، روسيه، امريكا، چين، ايران و كانادا، ھفتمي. اول دنيا را دارد

صنايع  .كند مكزيك روزانه نزديك به يک ميليون و دويست و بيست ھزار بشكه نفت به امريكا صادر می. دنياست

ی شامل ميگو، سبزيجات، ئھای كشاورزی و غذا فرآوردهمھم اين كشور پتروشيمی، نساجی، وسايل نقليه موتوری و 

توليدات مكزيك به کشورھای . شود يز از طريق توريسم نصيب اين كشور میی نئدرآمد باال.  استميوه، قھوه و پنبه

محصوالت وارداتی اين کشور . شود صادر می)  درصد٣/١(و اسپانيا )  درصد١/٢(، کانادا ) درصد٨۴/٧(مريکا ا

ن آالت کشاورزی، تجھيزات الکترونيک، قطعات ماشي آالت فلزکاری، فلزات تراشکاری شده، ماشين شامل ماشين

. شود  جنوبی وارد میيایرومريکا، چين، ژاپن و کابرای مونتاژ، ھواپيما و تجھيزات آن است که از کشورھای 

 توليد ناخالص داخلی اين کشور، يک ھزار و پانصد و ٢٠٠٨در سال . مکزيک يازدھمين اقتصاد بزرگ دنياست

ی صندوق ئميزان دارا. است ه کرده  تجرب٢٠٠٩ درصدی را در سال ٤/٨شصت و سه ميليارد دالر بوده و رشد 

 )خبرگزاری مھر( . ميليارد دالر است٢۵ ارتش ۀ و بودجه سالياندالر ميليارد ١٦ذخيره ارزی مکزيک 

  

ين، برزيل، اندونزی، مكزيك و چ:  پنج کشور برتر از نظر دريافت سرمايه خارجی، به ترتيب عبارتند از-٢

 سنگاپور

  

مين اجتماعی، أفصلنامه ت( عليرضا ثقفی ۀ، ديويد مك نالی، ترجم"جھانی سازی به معنی تجارت آزاد نيست "-٣

ی، روزنامه ئ بھمن دارالشفاۀ، ترجم"ده سالگی نفتا"و )  ١٣٨٤، تابستان ٢١سال ھفتم، شماره 

  he Nation به نقل از٠٨/١١/١٣٨٢  شرق،

 

  


