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  بھزاد مالکی
  ٢٠١٨ جنوری ٠۵

  

  !جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟ و مکسيکو در جست

٢  

 اوآکساکا  ايالت در دوگانه قدرت شكيلت و شورش

 سازماندھی مسؤول كه ايالت اين فرماندار» رويزورتير اوليس«. بود اواكساكا ايالت در سيکومك ٢٠٠۶جنبش نقطۀ اوج

 و یئربا آدم و ترور در او ھای روش و حاكميت بود به مسلح وابسته باندھای توسط سياسی يافتۀ سازمان قتل چندين

 سركوب از پس روز دو .گرديد روه روب ای سابقه بی مقاومت و شورش با معروف بود شكنجۀ مخالفان و دستگيری

 او استعفای قاضایت و ريخته ھا خيابان به نفر ھزار ۴٠٠ (شده شروع جون ١۶ از آميز معلمان كه مسالمت تظاھرات

 و جنبش كشاند ايالت سراسر به را مردم خشم آتش ليس،وپ دست به تظاھرات خونين و خشن سركوب.) می كنند را

 .ساخت بدل گير ھمه و یئ توده جنبشی به را معلمان

داشت عھده ه شاخۀ محلی سنديکای وابسته به قدرت حاکم گذشته ب » SNTE«  سنديكای معلمان را جنبش اين  رھبری

 جنبش .کرد می راستگرا ھدايت قدرت عليه را جنبش و گرفته دست به را ايالتی بخش اين لوكنتر چپ، که باگرايشات

در . كرد آماده می حكومتی نھادھای ادارۀ برای را خود ی،ئ توده مجلس يک تشكيل ابتكار به زدن دست با سرعت، به

 قابل كه اين نمايندگان. گرديدند رھسپار فدرال یئ توده مجلس به سانیك اينھا ميان از و شدند انتخاب نمايندگانی شھرھا

 تشكيل معلمان ابتكار به ءابتدا مجلس كه اين  مطالبات.ھستند شھر و محله ھر در روزانه امور ادارۀ مسؤول ھستند عزل

 و سياسی مسائل ھمۀ منۀ آندا رفته، فراتر بود و دستمردھا آموزشی مسائل به مربوط كه آنھا اوليۀ ھای خواسته از شد،

 از ای نامه تفاھم ِدريافت با داشتند قصد كه سنديكا رھبران از چند ھای تنی كوشش. است گرفته دربر را اقتصادی

 شكست به كنند تعطيل را مجلس شان، اقتصادی ھای خواست برخی انجام و حقوق معلمان افزايش بر مبنی حكومت

. بود رفته فراتر اقتصادی ھای خواست محدودۀ از ديگر جنبش،. گرديدند اخراج درالف یئ توده از مجلس آنھا و انجاميد

 ايالت شھرھای اغلب تنھا نه دھقانان و كارگران ھای خواست از دفاع و ادارۀ امور برای یئ توده مجالس دامنۀ تشكيل

 گسترش  "ينئپا كاليفورنيای " يالتحتی ا و "ميچواكان" و "گررو" چون اياالت ساير به بلكه گرفته، دربر را اواكساكا

 .است يافته
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 ارتش اعزام به تھديد و محلی حكومت بركناری قول .کرد می دنبال را شيرين نان و چماق سياست دولت ژیيسترات

 می پيش به يا جنبش .بياورد دوام درازی مدت تواند نمی دوگانه حالت اين كه بود  ، طبيعی"قانونی نظم ۀاعاد "برای

 .رود تحليل به خود يا آورد می  فراھم"قانونی حكومت" نفی تا پيروزی برای را الزم بزارا رفت و

 و پرداخته آنھا از دفاع به خويش اجتماعات حول ی،ئی باريكادھائبرپا با سرعت، به دھقانان آموزگاران، كارگران،

 و نقل و حمل برای آنھا از و اند كرده مصادره را حكومتی ادارات و ليسونقل پ و حمل وسايل شھری، ھای اتوبوس

 رسمی و اداری قضائی نھادھای و كرده اشغال تظاھركنندگان را ايالت ِدولتی ادارات تمام . کردند استفاده ھا جاده بستن

 فراتر كرد می مطرح  را"مدنی نافرمانی"ُلوپزابرادر که  ھای توصيه از بسيار آنھا روش .نمودند فلج را حكومت فدرال

 مقرھای از و اسلحه پرداخته تھيۀ به ھمچنين آنھا. است" غيرقانونی" حاكم قدرت نظر ازً طبعا آنھا  عمليات.است رفته

 و بيايد ليسوپ تا اند دست نگذاشته روی دست" عاقالنه" آنھا. كنند می دفاع تبر و دشنه و و باتون سالح با خود

 نيز محلی راديوی ايستگاه يک به ايجاد ھا فعاليت ھمآھنگی و رسانی اطالع برای ديگر، طرف از. كند سركوبشان

 .زدند دست

 از كه دھد می قول ابرادر": نويسد پرداخته می سيکومك حوادث تحليل و تفسير به آن در كه ای مقاله در -وود آلن

 افرمانین آميز مسالمت ھای راه كه خواھد می از طرفدارانش. كند می توصيه را آميز صلح انقالبی و بپرھيزد خشونت

 اين مسأله اما .برد می نام خود ھای سرمشق عنوان به كينگ لوتر و مارتين گاندی مھاتما از او. بگيرند پی را مدنی

 گفتن اما كرد، اجتناب تحريكات به درغلتيدن از بايد كه است درست اگر چه .شود نمی اومربوط به مبارزه شكل كه است

 كه دست حاكمان به بھانه دادن از و گزينند دوری ليسوپ با مجانی درگيری و جھت بی خشونت از بايد كه كارگران اين

 می را داری دولت سرمايه گويا كه اين به توھم ايجاد و است چيز يک بپرھيزند ھستند جنبش خونين سركوب منتظر

 .دھد انجام خود از دفاع برای الزم را اقدامات بايد  جنبش.ديگر چيز شكست درھم منفی مقاومت وسيلۀ  به فقط توان

 چنان تربيت به سيستماتيک و جدی به طور است الزم و گرفته شكل ای نطفه صورت به مردمی مقاومت عناصر

 ."باشد ارتش تحريكات مقابل در و تظاھرات كارزارھا از دفاع به قادر كه پرداخت مردمی مسلح نيروی

 ای ، خالصه شده ای منتشر مقاله  در "!كوتاه ونزوئال زا دست ھا" انجمن مسؤولين از و نگار روزنامه مارتين خورخه

 می ترجمهً عينا را آن كه دھد می  شرحLa Riposte  الكترونيك نشريۀ در انقالبی مکسيکو را جنبش عاجل وظايف از

 :كنيم

 تراكم در جنبش اين ريشه ھای. نيستيم روه روب انتخاباتی تقلب عليه ) نرمال(عادی  جنبشی با ما كه است اين مسلم امر"

 كشورھای بين آزاد ۀمبادل نھفته است  پيمان ھا توده اجتماعی دستاوردھای و زندگی عليه سيستماتيک تھاجم سال ١۵

 اياالت به را كار جويای مھاجر ھزاران است و كشانده نابودی به راسيکومك  كشاورزی (NAFTA)شمالی  مريكایا

 حكومت قضائی، دستگاه ی، حكومت،ئبورژوا نھادھای دموكراسی كه آمده وجود به عمومی درک اين. متحده رانده است

. شد نخواھد خاموش جنبش داليل، اين ھمۀ به .دارند قرار ثروتمند خدمت اقليتی در ھمگانی ھای رسانه و فدرال ھای

 كارگران، انمي در پيشرفته عناصر. گرفت خواھند یئگرانبھا ھای درس آن از ھا و توده داشت خواھد نشيب و فراز

 برنامه يعنی انقالبی، برنامۀ به خود تجھيز با و شوند متحد چپ انقالبی گرايش يک در بايد و جوانان بوميان دھقانان،

 ".بروند جنبش اين پيشواز به ای سوسياليستی،

 خصلتی ًاساسا ناي .انتخاباتی بود تقلب با مبارزهسيکومك انقالبی جنبش عزيمت نقطۀ : "گويد می باره اين در وود آلن

 خاص یئپويا و منطق جنبش .رفته است فراتر مرحله اين از جنبش عمل، در اين، وجود با . دارد دموكراتيک بورژوا

كه  سؤال اين گذرد می كه روز ھر و دھد می حمله قرار مورد را دارانه سرمايه نظم اساسی ھای پايه كه دارد را خود
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  به"ما؟ يا شما كيست، ِآن از قدرت"كه  شود می پرسش مطرح اين و رود می كنار  به"او عليه يا ھستيم لوپز با"

 فعال نيروھای بين عوامل متعددی. گذشت خواھد چه آينده ھای ماه و ھا ھفته در كه كرد بينی پيش توان نمی ھرحال

 ای تصادفی، طبقه رامو نيز و مانورھای رھبران و ھا توده خستگی جنبش، رھبران عمل و كيفيت .كنند می عمل كنونی

. است حاكم قدرت ھای ھمۀ اھرم و دولتی دستگاه بر ھنوز اما ست، پراكندگی دچار دارد دست به را رھبری جامعه كه

 افتاده لرزه به رژيم. گيرد می شكل جديد دارد قدرت يک ھای نطفه و ھستند ھا خيابان در ھنوز مردم ديگر، طرف از

 يک به مجھز و باشد نگر آينده و مصمم كه رھبری جديدی و است الزم جديدی ۀمبارز. شود نمی تسليم مرگ به ولی

  ».دارد كم سيکومك جنبش انقالبی كه ست چيزی ھمان اين. برنامۀ انقالبی

 طوالنی دورۀ را به كارگران و ُبه ابرادر واگذارند را قدرت كه دھند می ترجيح داری سرمايه ھایيست ژيسترات برخی

 ُكه ابرادر نتواند ترسند و می كنند می رد را دورنما اين رھبران، اين اكثريت حاضر، حال در اما .بفرستند رفرميسم

از رھبران حزب انقالبی  برخی متأسفانه. آنھاست توجه مورد كه براند سمتی به را حكومت و نمايد لوكنتر را ھا توده

 قدرت و كالدرون دامان به نمايند لوكنتر را آنھا نندتوا نمی ولی اند كرده بيدار خود كه یئنيروھا ترس دموکراتيک از

داشت از  ُكه ابرادر سعی اين بود داشت  وجود انقالبيون ژی رفرميست ھا ويسترات بين كه اختالفی .برده اند پناه حاكم

 "آميز متمسال مدنی نافرمانی"ماھيت . كند استفاده امتيازاتی دادن به قدرت صاحبان كردن مجبور برای یئ توده جنبش

 . اما زمان و کندی عمل رھبران جنبش، به نفع حکومتيان تمام شد .بود نھفته راھبرد اين در

 سرمايه ضد بر وحدت مبنی ستراتيژئی و بگيرد درس خويش اشتباھات از نتوانست خود، مجموعۀ در ،سيکومك چپ

 در را خويش انقالبی بديل و بگيرد پيش دجديستراتيژی  و برنامه تدوين راستای در یئ توده جنبش با نزديكی و داری

 به حركت از اجتناب آنارشيستی تز با گذشته، در مرحلۀ زاپاتيستی، جنبش. دھد ارائه ھا رفرميست ستراتيژی مقابل

که توده ھای وسيعی به ميدان  در حالی انتخابات تحريم تاكتيک و جنبش بوميان محدودۀ در شدن ايزوله و قدرت سمت

 نيز انقالبی چپ ھای گروه. كند بازی اخير جنبش در فعال نقشی  حاضر به شنيدن صدائی ديگر، نتوانستآمده بودند و

 در نبود يک رھبری ،ی با ھمۀ ظرفيتھای بااليشئجنبش توده . ھمه می دانيم که چه شد. شدند دچار سرنوشت ھمين به

تاريخچه ھم به لحاظ درک بھتر أوضاع کنونی ًتوضيح نسبتا مفصل اين . انقالبی و پراکندگی نيروھايش تحليل رفت

. مکسيکو مھم است و ھم به لحاظ تجربی شامل فرازھای عامی است که برای جنبش کنونی ايران قابل توجه می باشد

 يک تقلب انتخاباتی برای  جلوگيری از ٢٠٠٦ھمانطور که در باال نشان داده شد، نقطۀ شروع جنبش در : خالصه کنيم

 با اين تفاوت مھم که در ميان مردم، نيروھای - ١٣٨٨مانند جنبش اعتراضی در ايران در . بود" چپ"دای انتخاب  کاندي

رغم گرايش و پروژۀ رفرميستی که حمل می  ُراديکال و چپ در بسياری نقاط دست باال را داشتند و ابرادر را علی

به عالوه خالف رھبران جنبش .  حاکم فاصله بگيردکرد، به جلو راندند به طوری که او توانست به اندازۀ کافی از قدرت

اين شرايط به . سبز، او در گذشته در سياستھای قدرت حاکم شراکت نداشته و دستش چون کروبی و موسوی آلوده نبود

و تشکيل مجلس ملی و برپائی نطفه " ميثاق ملی"جنبش امکان داد در طرح خواسته ھای خود بسيار جلو رود و با طرح 

اگر چه، اين جنبش در روند آنزمانی . ی را تجربه کندئی و ادارۀ شورائرت شورائی، نوع نوين سازمانھای توده ھای قد

ی اش مربوط می شد ئاش شکست خورد که در خطوط عمده اش به ضعف رھبری رفرميست و پراکندگی رھبری توده 

انباشت شدۀ آن، برای مردم مکسيکو از ارزش  اما تجربۀ - و من در باال سعی کردم به علل آن تا حد مقدور بپردازم

رفتن از اين مرحله که محدوديت  ُپيروزی کنونی ابرادر خود محصول اين جنبش است و فرا. گرانبھائی برخوردار است

 . ھايش را نشان داديم در گرو وحدت  نظر و عمل نيروھای چپ و تکيه بر  اين تجربيات انباشته شده است

***** 
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شکست و عقب نشينی .  سال گذشته است١٢ -٢٠١٨ جوالی و پيروزی ابرادر در – ٢٠١٨ و ٢٠٠۶ات بين دو انتخاب

، انشعاب و انشفاق در ميان  ...) - ونزوئال-ارجنتاين -برزيل(ھای رفرميست و راديکال در امريکای التين " چپ"

امريکا و بحرانی که به دنبال  و انتخاب ترمپ  به رياست جمھوری در ٢٠٠٨مکسيکو ، بحران عمومی " چپ"حزاب ا

ه شرايطی را ب... آن در روابط آن با مکسيکو پديد آمده و وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در مکسيکو و 

  .  تفاوت فاحشی دارد٢٠٠۶وجود آورده که با سال 

جنبش ترقی "در رأس ُابرادراين بار لوپز . ھمراه بود» آملو« در ميانۀ اين سال ھا با افت محبوبيت -٢٠١٢انتخابات 

 با توسل به - حزب انقالبی نھادی.  قرار گرفت- -) Peña Nieto( انريک پنيا نيتو-PRI– در مقابل کانديدای "خواھان

 با اھدای سبد ھای غذائی به مردم فقير با پول -soriana–ی ئخريد رأی از طريق شعبه ھای فروشگاه ھای زنجيره 

کمک ھای کارتل .  ھا و استانھای تحت نفوذش، به تقلب ھای رايج رنگ و بوئی تازه دادمردم از بودجه ھای شھرداری

با .  ميليون دالر که ده برابر مبلغ قانونی بود٣۴٠مواد مخدر، انحصارات و تلويزيون ھای دولتی با بودجه ای حدود 

او پس از شکست . يروزی نداشتُوجود آمده بود، ابرادرھيچ شانسی برای په ب» چپ«اختالفاتی که در درون جنبش 

 با نتايجی پائين - ٢٠١٢با شکست مجدد در انتخابات . نام نھاد» بزھکاری سازمان يافتۀ انتخاباتی«خود، اين پيروزی را 

  .وجودآورده  را ب- Moréna– را ترک کرد و جنبش بازسازی ملی – PRD ابرادر، حزب -٢٠٠۶تر از 

  

  ٢٠١٢شکست ائتالف چپ بعد از انتخابات 

ژی ي، بر سر سترات»نيتو«بعد از قدرت گيری.  زلزله ای برای ائتالف چپ او بود-٢٠١٢ُشکست ابرادردر انتخابات 

 رھبر ائتالف چپ، ھمراه -zambreno -زامبرانو. اختالف افتاد» حزب انقالب دموکراتيک«ادامۀ مبارزه بين رھبران 

ھمان طور که گفتيم، .  کرد و ائتالف را از ھم پاشاندءامضابا احزاب راست و راست افراطی، پيمان برای مکسيکو را 

وجود ه  مردمی و ضد ليبرال را ب- با گرايش ناسيوناليست - »مورنا «-  جدا شد و جنبش بازسازی ملی-PRDُابرادراز 

. ردراحتی پيش بب، رفرمھای نئوليبرالی خويش را باجازه داد» نيتو«خيانت بخشی از سوسيال دموکراسی، به . آورد

 ماليات اضافی  بر - عالوه بر خصوصی سازی ھائی که در باال ذکر شد، رفرمھای جديد، کاھش کمک ھای اجتماعی

منافع عالی "با اين ترفند، اصالحات ارتجاعی خود را » نيتو«. دارو و مواد غذائی و آموزش و پرورش را نشانه گرفت

 - evaluation -برقراری سيستم ارزيابی. ان را بر انگيختاصالحات سيستم آموزشی به ويژه، خشم معلم. جا زد" ملی

وجود می ه و وابسته کردن حقوق و مزايا و رتبه ھای معلمان به نتايج آزمونھای سراسری و محلی، سيستمی چندگانه ب

 نسبت به ًآورد که در آن مناطق پيشرفته و ثروتمند تر که در آن طبعا امکانات بھتر توزيع شده است، از ثمرات عاليتری

مناطق عقب مانده و شھرستان ھای دور افتاده  برخوردار می شوند و در نتيجه اختالف کنونی بين اين مناطق و دانش 

  .)برای اطالعات بيشتر در اين باره، يادداشتی در آخر اين مقاله آمده است. (آموزان و معلمان عميقتر می گردد

 که چند پاره سيکومک" چپ"اما برای . ی انرژی، از ھم پاشيدبعد ازتصويب خصوصی ساز» پيمان برای مکسيکو«

تبليغات وسيع تلويزيونھای دولتی که در اختيار انحصارات بود و حتی رسانه ھای امريکائی که . شده بود، ديگر دير بود

رژی، به به مکسيکو می رسيد، اين شعار را در ميان مردم رواج می دادند که خصوصی سازی ھا و به ويژه نفت و ان

حزب . ُپائين آمدن قيمتھا منجر می شود و بدين وسيله از بسيج مردم به دعوت حزب جديد ابرادر ممانعت کردند

»PRD « و گرايشات به اصطالح چپی که حول آن گرد آمده بودند، پراکنده، بورکراتيزه و اغلب فاسد شده بودند و مردم

از اين رو نتوانستند در مقابل حمله ھای موج نئو .  جمع آوری رأی بودندرا به عنوان مشتری قلمداد کرده و فقط به دنبال

ی کامل ئاما اين بار با جدا» جنبش بازسازی ملی«.  مقاومتی جان سخت سازمان دھند٢٠١٢ و ٢٠٠۶ليبرايسم  بعد از 
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 ناسيوناليستی، بسيج راه سومی برگزيد و با ارائۀ برنامه ای راديکال، ضد ليبراليسم و» حزب انقالب دموکراتيک«از 

جنبش ھای مدنی و اعتراضات خيابانی را برای فراھم آوردن شرايط کسب قدرت در انتخابات آينده، ھدف مقدم خود 

با شکست سوسيال دموکراتھای ليبرال و وخيم شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی و روی کار آمدن ترمپ در . اعالم کرد

، )١٣٩٧ ]سرطان[ تير١٠ (٢٠١٨ جوالی در اول ماه . فراھم آمد٢٠١٨ یجوالدر » آملو«امريکا، شرايط پيروزی 

 پست ٢٠١٨مبر ُ لوپز ابرادردر اول دس.  به رياست جمھوری مکسيکو برگزيده شدءآرا% ۵٣.١٩با ُلوپز ابرادر 

  .رياست جمھوری مکسيکو را اشغال  کرد

 سال و يک ۶ مدت رياست جمھوری مکسيکو .بود به رياست جمھوری رسيده ٢٠١٢او جانشين پنيا نيتو شد که در سال 

  .نوبتی است

جنبش «اين ائتالف مرکب است ازحزب . »باھم تاريخ را خواھيم ساخت«لوپز ابرادر کانديدای ائتالفی بود به نام 

اين . »حزب روياروئی اجتماعی« مکسيکو و »حزب کار« تأسيس کرد، ٢٠١۴ُکه لوپز ابرادر در سال » بازسازی ملی

 کرسی ٣١٢اعضای اين ائتالف : ف عالوه بر انتخابات رياست جمھوری در انتخابات پارلمانی ھم پيروز شده استائتال

حزب رئيس جمھور در .  کرسی مجلس سنا را در اختيار دارند١٢٨ کرسی از ٧٠ کرسی مجلس نمايندگان و ۵٠٠از 

  ).کرسی ھای مجلس سنا% ۴٣ايندگان و کرسی ھای مجلس نم% ٣٨(ھر دو مجلس از اکثريت باالئی برخوردار است 

  ادامه دارد

  


