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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
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 Economic اقتصادی

 

  ھاله صفر زاده

 ٢٠١١ جون ١٥

  مردم مكزيكۀزندگی و مبارز

  در برابر نئوليبراليسم

٢ 
  )١(شرايط زندگی مردم مكزيك 

 در ٢٠٠٨چھل و ھفت ميليون نفر در سال . باالست ر مکزيکرغم رشد باالی اقتصادی، نرخ بيکاری و بھره د علی

به گزارش سازمان سيا، تعداد .  اين رقم به پنجاه و سه ميليون نفر رسيد٢٠١٠اوايل سال . کردند فقر زندگی می

 به ھجده ميليون و ٢٠٠٩اند، از سيزده ميليون و ھشتصد ھزار نفر در سال  کسانی که در فقر شديد بزرگ شده

مطابق با اسناد مخفی ديپلماتيک اياالت متحده، منتشر شده توسط ويكی .  رسيده است٢٠١٠زار نفر در سال  ھصددو

  :ليكس

امروزه چھل و چھار . ثروت خالص ده نفر از ثروتمندترين مردم در مکزيک، ده درصد توليد ناخالص ملی است"

نفر از کسانی که در فقر شديد به سر می برند، کنند و حدود ھجده ميليون  درصد از مردم مکزيک در فقر زندگی می

  ".برند ی رنج میئاد غذااز کمبود مو

يك چھارم نيروی اين فقر و گرسنگی، در حالی است كه مكزيك، جزو ده کشور برتر دنيا در توليد غالت است و 

، گندم، لوبيا جواریكنند و  ھا ھنوز در حد معيشت زراعت می بسياری از مكزيكی. كار، به كشاورزی اشتغال دارد

  . ھای صادراتی است قھوه، پنبه، ميوه و سبزی، مھمترين كشت. كارند قرمز و برنج می

  

  اشتغال، دستمزد و تورم

بحران اقتصادی در . دھند چھل و پنج ميليون و سيصد و ھشتاد ھزار نفر، نيروی کار مکزيک را تشکيل می

  . فزايش فقرشده استمکزيک، منجر به تعطيلی کارخانه ھا، بيکاری و ا

 درصد است كه مساوی است با دو و نيم ميليون بيکار، ھر چند نرخ بيکاری در بسياری ٥.٢٨نرخ بيکاری رسمی 

عيت عمده ای را شامل می شود؛ به ھفت و يا ھشت درصد نيز م شھری مرکزی مکزيک، که جۀاز مناطق عمد

مين اجتماعی أشاغل اند، تنھا سيزده ميليون نفر، از تاز پانزده ميليون کارگری كه در اقتصاد رسمی . رسد می
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 درصد از ھشتصد ھزار شغل ايجاد شده در سال گذشته، ٩٥بانک مرکزی مکزيک می گويد که برای . برخوردارند

  . حداقل دستمزد پرداخت شده است

  : نتايج زير به بار آمده است١٩٩٤نفتا در سال ۀ از ھنگام اجرای معاھده نام

 و مکزيک سی درصد افزايش داشته امريکافاصله ميان دستمزدھای . زد، چھل درصد سقوط کرده استحداقل دستم

 در ناحيه ماکی الدوراس واقع است،  در صنايع اتومبيل سازی، که اکثراً ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ھای  در سال. است

اين رقم در سال . نندک کارگران مکزيکی حقوقی معادل يک دوازدھم مزد کارگران در اياالت متحده، دريافت می

  . يک سوم بود١٩٨٠

البته در نقاط مختلف مكزيك، اين دستمزد .  حداقل ِ دستمزد، پنج دالر در روز است٢٠١١طبق قانون، در سال 

در برخی نقاط ھم، كارگران . گيرند در چياپاس كارگران كشاورزی دو دالر در روز دستمزد می. متفاوت است

  .گيرند  پانزده دالر دستمزد میساختمانی روزمزد، روزانه تا

  :سه سطح دستمزد روزانه برای كارگران وجود دارد

   پزو٥٩.٨٢: Aسطح 

   پزو٥٨.١٣: Bسطح 

   پزو٥٦.٧٠: Cسطح 

  )ھر دالر برابر دوازده پزو است(

ر  دالر د١١ تا ٨.٨٠ دالر در ساعت؛ و در كانادا ٨.٥٠ تا ٧.٢٥حداقل دستمزد در امريكا، در اياالت مختلف از 

 ساعت متغير است كه بعد از آن، به شخص ٦٠ تا ٤٤، ساعات كار در ھفته، از امريکادر . ساعت، متغير است

در .  ساعت كار در روز، امری متداول است١٢گيرد، در صورتی كه در مكزيك معموال  اضافه كار تعلق می

 و ئیدود يك شانزدھم كارگران امريكاگيرند؛ يعنی ح حقيقت، كارگران مكزيك ساعتی چھل تا پنجاه سنت دستمزد می

  . درصد باال رفته است٤٥اين كاھش دستمزد درحالی است که توليدات کارگران مکزيک . ئیكانادا

" اصالحات"در سی سالی كه از . ن شده، به شدت كاھش داشته استييقدرت خريد كارگران با دستمزدھای تع

به دليل افزايش تدريجی قيمت سوخت . درصد کاھش يافته استاقتصادی گذشته، قدرت خريد حداقل دستمزد، ھفتاد 

 درصد درآمد خود ٦٣ كه تاثير زيادی در چند برابر شدن قيمت كاالھای ديگر داشته است، كارگران ٢٠٠٩از سال 

 ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٠قيمت اقالمی مانند قند وحبوبات، طی سالھای . دھند  غذا و حمل ونقل اختصاص میۀرا به ھزين

 . درصد زياد شده است٥١.٤ درصد افزايش داشته است؛ در حالی كه دستمزدھا فقط ١٦٩ تا ١٤٢حدود 

، فرانسيسکو (Mexican Telephone Workers Union - STRM) مخابرات مكزيك ۀ اتحاديمنشی عمومی

، در کنفرانس ھمبستگی با جنبش دمکراتيک کارگری (Francisco Hernandez Juarez)ھرماندز ھورز 

  : در تورنتو گفت٢٠١٠ در ماه جون مکزيک

. کنند ساالنه يک ميلون نفر از آنان مھاجرت می. کنند سی ميليون کارگر در مکزيک، بدون ھيچ درآمدی زندگی می"

توانيم پنج  توانستيم پنجاه کيلو لوبيا بخريم، ولی االن با حداقل دستمزد فقط می  می١٩٨٢با حداقل دستمزد در سال 

ھا به جای اينکه به مدرسه بروند، بدون گرفتن حقوق کار  بچه. ھشت ميليون جوان بيکار داريم. مکيلو لوبيا بخري

اش، پنجاه و سه ميليون دالر بوده است، در يک سال  داری ھست که درآمد ساالنه در مكزيك، فرد سرمايه. کنند می

  ..".ھا به خاطر کارگر ارزان است بيست و سه برابرسود کرده است و تمام اين
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مبر گذشته به عنوان مثال، در دس. تر می كندعقب افتادن دستمزدھا نيز زندگی را برای بسياری از كارگران دشوار

اين كارگران عيدی و . بسياری از كارگران بيمارستان ھا و درمانگاه ھا، حداقل يك ماه حقوق عقب افتاده داشتند

  . را ھم دريافت نكردند٢٠١٠پاداش سال 

  

   زنان مكزيكیشرايط زندگی

 درصد از زنان ٤٢.٥دولتی، امروزه در مکزيک  ھای دولتی و غير  ملی آمار و ديگر سازمانۀسسؤبه گزارش م

 ٢٥.٨بگير ھستند و  حقوق)  درصد٦٤.٨(دو سوم از اين زنان . کنند باالی چھارده سال، در شرايط نابرابر کار می

 در کوچه و خيابان ئی دارند يا به دستفروشی مواد غذاھای کوچک شان شرکت درصد، شغل آزاد دارند كه اغلب

درآمد زنان . کنند کار می)  درصد از مردان٥.١در مقايسه با ( درصد از زنان بدون ھيچ دستمزدی ٩.٤. پردازند می

در ( پزو ٥.٤ يا دبيرستان، در ھر ساعت ئیزنان با سطح سواد در حد راھنما. به طور کلی، کمتر از مردان است

  .كنند کمتر از مردان با ھمان سطح تحصيالت، مزد دريافت می)  سنت٥٠ حدود

اند و از ھر سه نفر، يكی يا طالق گرفته يا بيوه  شش نفر از ھر ده زن مکزيکی ِ پانزده ساله يا بزرگتر، ازدواج كرده

رپرست خانوار،  درصد از زنان س١٩فقط . شوند ھا، توسط زنان سرپرستی می  درصد خانواده٢٥.٥در واقع . است

سوادند و ششصد و  بيش از يک و نيم ميليون نفر از زنان بی. اند  متوسطه به پايان رساندهۀدرس خود را تا پايان دور

 با انتشار گزارشی در مورد فقر و جنسيت نشان آمار ملی ۀسسؤم. اند شان، ھرگز به مدرسه نرفتهبيست ھزار نفر

فقر آموزشی، بھداشتی، " (فقر چند بعدی"در )  و چھار و نيم ميليون نفريعنی بيست( درصد از زنان ٤٤.٥داد که 

  .كنند زندگی می) ئیدرمانی و غذا

. ھيچ آمار دقيقی از ميزان خشونت خانگی وجود ندارد. زنان در خانه، محل کار و جامعه، قربانی خشونت ھستند

با رشد تجارت و جنگ با ). ھای ناموسی قتل(اند   فدرال صد و ھفت زن، به قتل رسيدهۀ در منطق٢٠١٠فقط درسال 

ميزان خشونت اعمال شده از طرف . اند ای از زنان بازداشت و زندانی شده مواد مخدر در مکزيک، تعداد فزاينده

. ليس، نگھبانان زندان و يا ديگران بسيار باالست و ممکن است زنان زندانی مورد سوء استفاده جنسی قرار گيرندوپ

ھای کار تجربه  دھند که بسياری از زنان، آزار و اذيت جنسی را در محيط ھای مختلف زنان گزارش می سازمان

 دويست و شصت و پنج زن، در محيط کار مورد  فدرال، گزارش داد که سه ھزار وۀوزير کار از منطق. کرده اند

  . موجه قرارداد كار، واقع شده اند خشونت، آزار و اذيت جنسی، يا فسخ نا

 - Worker Support Centre(يكی از زنان فعال كارگری عضو) Blanca Velásquez(بالنکا والسکووز 

CAT(، تو گفتدر كنفرانس ھمبستگی با جنبش دمکراتيک کارگری مکزيک درتورن:  

ھايشان  رگ. ھای ناشی از کار ھستند اکثر زنان دچار بيماری.  و آگاھی کارگران زن خيلی کم است اطالعات"

آورد و  ھا فشار می به آن. دھد ھا می  کار فقط چند روز حقوق از کارافتادگی به آنۀادار. گيرد و واريس دارند می

بارداری می   برخی از كارفرماھا به كارگران زن خود قرص ضد.برگرديد سرکار! گويد ادا و اطوار در نياوريد می

  ..."دھند

كنند كه بازار اصلی فروششان، امريكا  بخشی از كارگران مكزيكی در مزارع توليد گل رز و ساير انواع گل كار می

 زنان ۀدھای پرداختی و افزايش ساعات کار، به استخدام گستر صاحبان اين مزارع برای کاھش حقوق. و اروپاست

ھای مختلف شغلی دست  دو سوم اين کارگران، با بيماری. حدود ھفتاد درصد اين كارگران زن ھستند. اند روی آورده

ھای پوستی، مشکالت تنفسی و  ھای شغلی نظير آسم، التھابات و حساسيت ابتال به بيماری. کنند و پنجه نرم می
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 فراوان از حشره كش ۀبه دليل استفاد. کارگران فقير استھای مختلف خونی، بخش جدا نشدنی زندگی اين  بيماری

ھا و  ھای مختلف و مرگ غيرعادی جنين ، سقط جنين، تولد نوزادھای نارس و يا دچار معلوليت"ارگانوفسفات"

اکثر اين مادران به ھمراه . نوزادھای مادران مکزيکی شاغل در مزارع پرورش گل و گياه، شيوع گسترده دارد

کش، در رحم اکثر اين مادران، در سطحی نگران  آثار اين حشره. پردازند  در اين مزارع به کار میشان فرزندان

 كه دستكاری ژنتيكی شده ئی، بذرھائیھای شيميا کش استفاده از انواع آفت. گيری شده است کننده، مشاھده و اندازه 

ھا و آفات گياھی در اين مزارع،  ره کشھا و حش کش اند، عدم رعايت استانداردھای ايمنی در استفاده از علف

بدرفتاری با کارگران و اخراج آنان در صورت دست زدن به ھرگونه اعتصاب و يا اعتراض به شرايط شغلی، به 

  ).٢(شدت رواج دارد

  

  كارگران مھاجر مكزيكی

 شھر به مھاجرت از: ھای شغلی در مكزيك، موج بزرگی از مھاجرت را ايجاد كرده است از بين رفتن فرصت

  .روستا، از مناطق مختلف به مناطق مرزی و مناطق آزاد تجاری و مھاجرت به كانادا و امريكا

اند تا در يکی از   مھاجرت کردهامريکامرز با  بسياری از جوانان مکزيکی، برای کار و دستمزد باالتر به مناطق ھم

حدود يک ميليون و سيصد ھزار نفر در . سيس شده بودأکارخانجاتی کار کنند که بر اساس قرارداد نفتا ت

مخدر  ای که ميدان نبرد بين باندھای مواد ، ھمان منطقه"ال پاسو"نزديکی شھرستان تگزاس از  در" ريوگرانده"

  .ترين مناطق مكزيك است اين منطقه يكی از نا امن. کنند است، زندگی می

كه توان رقابت با  ، به دليل اين)عه داران كوچكسی درصد ازمزر(ھای آنھا  دو و نيم ميليون كشاورز و خانواده

ھای  غذا. ھای خود شدند مريكا و كانادا را نداشتند، مجبور به ترك كار و حتی زمينای ئ محصوالت كشاورزی يارانه

مريكا رد شوند و ااندازند تا از مرز  در نتيجه صدھا ھزار مكزيكی، جان خود را به خطر می. اند تر شدهاصلی گران

  . ھای پست، دست پيدا كنند شغلبه 

ھر ساله ھمزمان با فرارسيدن فصل برداشت محصوالت  .كنند بيش از سه ميليون كارگر مكزيكی در كانادا كار می

  . شوند  میامريکازی، ھزاران کارگر مکزيکی با ھدف کار در مزارع، از مرز عبور کرده و وارد ئيپا

کنند که اغلب آنھا با   زندگی میامريکاطور غيرقانونی در  تبار، به يندر حال حاضر بيش از ده ميليون کارگر الت

گونه  به دليل سود سرشاری که استخدام اين. ھای ناچيز، در مزارع اين کشور مشغول به کار ھستند دستمزد

يری  رغبت چندانی به جلوگامريکائیھای  کند، دولت  میامريکائیداران و صاحبان صنايع  کارگران، عايد مزرعه

اين کارگران، در . دھند از ورود غيرقانونی اين افراد و يا وضع مقرراتی برای حمايت از حقوق آنھا نشان نمی

  . ھرگز حاضر نيست به آن کارھا تن دھدامريکائیشوند که کارگر   چنان سخت و زيانبار گمارده میئیکارھا

طور  بايد با بقيه كارگران برابر باشد، اما در واقع اينھرچند دستمزد كارگران مھاجر در كانادا و امريكا، طبق قانون 

افتد، زيرا  گاه اين اتفاق نمی توانند از كارفرما شكايت كنند، اما در واقع ھيچ طبق قانون، كارگران مھاجر می. نيست

اين . كنند آنھا حقوق بيكاری را آن ھم تنھا برای بيست ھفته دريافت می. در اين صورت بالفاصله اخراج خواھند شد

توانند  طبق قانون، كارگران مھاجر نمی. گيرد كه با ويزا آمده باشند حقوق بيکاری، فقط به كارگران بيکاری تعلق می

  . ھای كانادا شوند عضو اتحاديه

خالف . شود ھر از چند گاھی، قوانين سفت و سختی در رابطه با محدوديت كار كارگران مھاجر در امريكا وضع می

در سپتمبر . گيرند، نيروی كارشان را بفروشند يه، كارگران آزاد نيستند تا ھر كجا كه مزد بيشتری میآزادی سرما
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منظور باال بردن دستمزد کارگران موجود و  ای را به  اعالم کرد در نظر دارد تدابير تازهامريکاوزارت کار  ٢٠٠٩

 . جلوگيری از ورود کارگران فصلی خارجی، اتخاذ کند

دھندگان و توليدکنندگان در مزارع اين   در توجيه اين تصميم، گفته است که با اين کار، پرورشمريکااوزارت کار 

. ، تالش بيشتری خواھند کردامريکائیکشور، برای پر کردن جای خالی اين مشاغل از طريق استخدام کارگران 

ارگران مکزيکی در مزارع اين بسياری از طرفداران حقوق کارگر در زمان تصويب قانون مربوط به استخدام ک

کشور، با اين مقررات به شدت مخالفت کرده و گفته بودند که ايجاد تسھيالت قانونی برای استخدام کارگران با 

به ھمين دليل، تصويب . ن، موجب کاھش غيرمنصفانه دستمزد ديگر کارگران اين کشور خواھد شدئيھای پا دستمزد

  .اين قوانين به تعويق افتاد

ھرچند وقت يك بار، خبری در اين مورد در . ط زندگی اين كارگران مھاجر در امريكا بسيار نامناسب استشراي

، روزانه بيش از ھجده ساعت در ئیھای اندونزيا در برخی مناطق، کارگران مکزيکی يا کلفت. كند ھا درز می رسانه

 يک دادگاه نيويورک، زوجی را ٢٠٠٧دسامبر در . شوند بدترين شرايط و برای دستمزدی ناچيز، به کار گماشته می

، دادستان نيويورک بارھا از   در جريان اين پرونده. شان، محکوم کرد ھای به جرم رفتار غيرانسانی با کلفت

  .گفت سخن می" داری مدرن برده"

اجرت در يكی به دليل اين نا امنی، موج ديگری از مھ. ھا مھاجرت ديگری در خود مكزيك رخ داده است در اين سال

در اين شھر  ھزاران نفر از کارگران مھاجر. مشھور شده است" مھاجرت عظيم"دو سال اخير صورت گرفته كه به 

  .گردند ھای اولی خود در روستاھا باز می پيش برای امنيت و حفظ جان خويش، به خانه بيش از

  

  :پاورقی ھا

  :از اين منبع استھايی كه در مقاله آمده،   بخشی از آمارھا و نقل قول-١
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