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  بھزاد مالکی
  ٢٠١٨ جنوری ٠۶

  

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

٣  

  »باھم تاريخ را خواھيم ساخت«ترکيب ائتالف 

 به انگليسی و National Regeneration Movement (»جنبش بازسازی ملی« -١

cionalNa generaciónRe vimientoMoِيا مورنا )  به اسپانيائیMorena به عنوان يک سازمان ٠١٢٢ در سال 

ُلوپز ابرادر است که تا پايان سال مؤسس اين حزب .  ھمچون حزب سياسی به ثبت رسيد٢٠١۴غير انتفاعی و در سال 

 رھبری آن را برعھده داشت و پس از کانديداتوری اش به رياست جمھوری، يديکول ولونسکی گورويتز جانشن ٢٠١٧

، برخی »چپ«دموکرات است که مطبوعات و محافل بورژوائی آن را يک حزب سوسيال مورنا . او در حزب شد

 . معرفی می کنند» چپ افراطی«و برخی » چپ پوپوليست«، برخی »چپ غيرمتعارف«

حزبی است که در سال )  به اسپانيولیPartido del Trabajo به انگليسی و Labor Party (»مکسيکو» حزب کار« -٢

کميته ھای مردمی دفاع از چی ھوانتا و «، »جبھۀ مردمی مونته ری« محلی مانند  از ادغام چند سازمان اجتماعی١٩٩٠

اتحاديۀ ملی کارگران «، »جنبش مستقل معلمان«و افرادی از » جبھۀ مردمی مبارز زاکاتکاس«، »دورانگو

ان و اتحاديۀ ساکن«، »ھماھنگ کنندۀ ملی جنبش شھری مردمی«، »ھماھنگ کنندۀ برنامۀ ملی آياال«، »کشاورزی

حزب ملی «اين حزب در اساسنامه اش خود را . تشکيل شد» مستأجران متقاضی مسکن وراکروز و مکسيکو سيتی

خودگران، «معرفی می کند که برای جامعه ای » سياسی مردمی، حزبی دموکراتيک، خلقی، مستقل و ضد امپرياليست

مبارزه » تماعی شرايط و فرصت ھا و فضای آزادعادالنه، سوسياليستی و به لحاط زيست محيطی پايدار با برابری اج

می نامد و گاھی از ) از توده ھا به توده ھا(» یئمشی توده «و » سوسياليسم«که خود را پای بند  اين حزب با آن. می کند

را يدک می » انقالبی«البته برخی احزاب ارتجاعی و ضد کارگری مکسيکو ھم پسوند (حرف می زند » انقالب«

ًمشی سياسی اين حزب اساسا . می داند» یئحزبی جبھه «ا خالف نامش خود را نه حزب طبقۀ کارگر بلکه ، ام!)کشند

 ٢٧٠ جدود ً مجموعا١٩٩١حزب کار مکسيکو در انتخابات سال . فعاليت مبارزۀ پارلمانی در سطح محلی و ملی است

 ميليون رأی ٢.٢  بيش از ٢٠١٨مايندگان  حدود يک ميليون رأی و در انتخابات مجلس ن١٩٩۴ھزار رأی، در انتخابات 

 کرسی و در ۵٠٠ کرسی از ۶١در انتخابات اخير تعداد نمايندگان حزب کار در مجلس نماينذگان به . به دست آورد
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ُ تا کنون از نامزدی لوپز اوبرادر در انتخابات ٢٠٠۶اين حزب از سال .  کرسی رسيد١٢٨ کرسی از ۶مجلس سنا به 

  . انی کرده استرياست جمھوری پشتيب

 به Partido Encuentro Social به انگليسی، و Social Encounter Party (»حزب روياروئی اجتماعی« -٣

 توسط پاستوری از کليسای نئو پونته کوت ٢٠٠۶حزبی محافظه کار با مايه ھای مذھبی است که در سال ) اسپانيائی

مخالف سقط جنين و » حزب روياروئی اجتماعی«.  داند حزبی با خصلت مذھبی نمیًتأسيس شد، ھرچند خود را رسما

حزب «، »PANحزب اقدام ملی «مانند (در انتخابات ھای پيشين، از احزاب راست مکسيکو . ازدواج ھمجنس ھاست

به ائتالف » حزب انقالبی نھادی« به خاطر مخالفت با ٢٠١٨در انتخابات . حمايت می کرد]) PRI - انقالبی نھادی 

از » جنبش شھروندان«و » حزب انقالب دموکراتيک«لوپز ابرادر ھم به خاطر عدم حمايت . ديد پيوسترئيس جمھور ج

مانند ائتالف سيريزا در يونان با حزب ناسيوناليست راست گرای (ائتالف کرد » حزب روياروئی اجتماعی«مورنا، با 

در انتخابات » حزب روياروئی اجتماعی«). برای پيروزی در انتخابات و در دست داشتن کابينه» يونانيان مستقل«

ُابرادر برای وجھه بخشيدن به چھره .   کرسی در مجلس سنا دست يافت۵ کرسی در مجلس نمايندگان و ۵٨ به ٢٠١٨

ائتالف . اش به عنوان يک رئيس جمھور، به تعديل ھائی در مواضعش دست زد تا از چھرۀ يک معترض فاصله بگيرد

 دوستی اش با جرمی نمايش. که مايه ھای مذھبی و محافظه کارانه دارد حامل اين پيام بودبا حزب روياروئی اجتماعی 

، لوالی برزيلی و ژان لوک مالنشون فرانسوی و غيره نشانگر ماھيت سوسيال Jeremy corbyn  کوربين انگليس

مه و نه اکثر احزاب سوسيال دموکرات در مفھوم کالسيک اين کل(دموکرات جنبش مورنا و شخص لوپز ابرادر است 

با پيوستن ).  کارگزار سياست ھای نئوليبرالی ھستندًسوسيال دموکرات، ليبوريست و سوسياليست کنونی که اساسا

 NAFTA" نفتا" دموکرات ھا و راديکالھای چپ ، مبارزۀ انتخاباتی حول مخالفت  با -نيروھای جديدی از سوسيال

« و ضديت با ترمپ و ) North Amarican Free Trade Agreementعھد نامۀ مبادلۀ آزاد امريکای شمالی (

شاه بيت برنامه . شروع شد» بال« و با محوريت  مبارزه با فساد به عنوان بزرگترين ناميدن او» زمخت بی مسؤوليت

ارزه  ميليارد يوروی پول ھای ناشی از فساد مالی و اختصاص آن به مب٢١ای که او ارائه داده، عبارتست از مصادرۀ 

 دانشجويان و ايجاد فعاليت ھای زير بنائی و بھبود شرايط بھداشتی و ۀبا فقر و کمک به سالخوردگان و پرداخت شھري

 يورو در روز و پائين آوردن ٣.٧٠آموزش و پرورش در جھت مجانی کردن آنھا، کمک به دھقانان، افزايش مزدھا به 

عده داده به عنوان مثال  در دوران رياست جمھوری در خانۀ او و. حقوق و دستمزدھای مقامات عالی رتبۀ دولتی

 احترام به  -استقالل بانک مرکزی. خودش اقامت کند و کاخ رياست جمھوری را به يک موزه و سالن کنسرت تبديل کند

 فساد را او از بين بردن. تعھدات با بانکھا و سازمانھای بين المللی، تصمين آزادی کسب و کاراز ديگر وعده ھای اوست

 می داند و بر اين امر پای می فشارد که فساد اساس ايجاد نابرابری سيکواصلی ترين عامل برای حل مشکالت مالی مک

 .حزب کمونيست مکسيکو، نسخۀ او را معالجۀ سرطان با قرص آسپرين قلمداد کرده است. اقتصادی و اجتماعی است

  

  ف رئيس جمھور جديد اقتصادی به پيروزی رسيدن ائتال–شرايط اجتماعی 

حزب انقالب «، »PRI حزب انقالبی نھادی « احزاب بزرگ رسمی آن زمان مکسيکو يعنی ٢٠١٢مبر سال در دس

نام ) Pact for Mexico(» پيمان برای مکسيکو«بر سر سندی که  » PANحزب اقدام ملی «،  »PRDدموکراتيک 

 سند مزبور می بايست برنامۀ .ا، اين سند را امضا نکرد مورن-» جنبش بازسازی ملی«حزب . گرفت به توافق رسيدند

مؤسسۀ مرکز پژوھش ھای اقتصادی و . باشد) ٢٠١٨مبر رئيس جمھور گذشته تا دس(يا نيتو عمل دولت انريک پن

 پس از سيتیچگونگی اجرای پيمان برای مکسيکو« نوشته ای تحت عنوان ٢٠١٨ جون واشينگتن، در  CEPRسياسی 
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ما .  سالۀ رياست جمھوری پنيا نيتو است۶ سال از دورۀ ۵در طول» پيمان«د که ارزيابی اجرای اين منتشر کر»  سال۵

مرکز پژوھش  :متن کامل آن در نشانی اينترنتی زير  قابل دسترسی است. خالصۀ نتايج اين نوشته را در زير می آوريم

  ٢٠١٨ جون واشينگتن  CEPRھای اقتصادی و سياسی 

fared-it-has-how-years-five-after-mexico-for-pact-the/reports/publications/net.cepr://http  

  :»پيمان برای مکسيکو«طبق سند 

در سال باشد اما % ٥ می بايست حداقل )در دورۀ رياست جمھوری نيتو(رشد اقتصادی مکسيکو  -

و ميانگين رشد ساالنۀ توليد داخلی ناخالص سرانه % ٢.٤رشد متوسط توليد ناخالص داخلی در اين دوره تنھا 

 :جدول زير ارقام مربوط به ھر سال و ميانگين رشد ساليانه را نشان می دھد. بود% ١.٤

 ميانگين ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١۶ ٢٠١۵ ٢٠١۴ ٢٠١٣ سال

د توليد رش

 ناخالص داخلی

١.۴% ٢ %٢.٣ %٢.٠ %٢.٩ %٣.٣ %٢.٨.۴% 

رشد توليد 

ناخالص داخلی 

 سرانه

١ %١.٣ %١ %١.٨ %٢.٢ %١.٧ %٠.٢.۴% 

 

توليد ناخالص داخلی برسد اما تشکيل سرمايۀ پايدار % ٢٥می بايست سرمايه گذاری به باالتر از  -

  . کاھش يافت٢٠١٧در سال % ٢٠.۵به  ٢٠١٢توليد ناخالص داخلی در سال % ٢٢.٣ناخالص داخلی از 

 ٢٠١٢باالی جامعه که در سال % ١٠اما سھم درآمد . می بايست نابرابری اقتصادی کاھش يابد -

از جمعيت که % ١٠در ھمان حال . رسيد% ٣۶.٣ به ٢٠١۶کل درآمد کشور بود در سال % ٣۴.٩معادل 

 برابر ٢٠جمعيت که پردرآمد ھا بودند بيش از % ١٠يعنی درآمد . بود% ١.٨پائين ترين درامدھا را داشتند 

 . جمعيت کم درآمد کشور بود% ١٠درآمد 

کاھش يافت اما رقم مطلق % ۴٣.۶جمعيت به % ۴۵.۵نرخ فقر ملی از . می بايست فقر کاھش يابد -

 . ميليون نفر رسيد۵٣.۴ به ٢٠١۶ ميليون نفر بود در سال ۵٣.٣ معادل ٢٠١٢افراد فقير که در سال 

توليد ناخالص داخلی % ٢ معادل ٢٠١٢يه گذاری دولتی در شرکت نفت مکسيکو که در سال سرما -

 .، توليد ناخالص داخلی کاھش يافت٠.٩ به ٢٠١٧بود، در سال 

 پسو در سال  ٨٢٧ به ٢٠١٢ ميليارد پسو در سال ١٣٨۶از : شدت کاھش يافتدرآمد دولت از نفت ب -

٢٠١٧. 

در % ٨.۴اين نرخ از : کم کاری يا بيکاری پنھان بوده استدستاورد مثبت در اين مدت کاھش نرخ  -

 . کاھش يافت٢٠١٨در سه ماھۀ نخست %  ۶.٨ به ٢٠١٣سال 

پيش  (٢٠١٧برای % ٢٠.١ به ٢٠١۴توليد ناخالص دولتی در % ٢۴.٨کاھش ھزينه ھای دولتی از  -

، آموزشی، تحقيق و )ھازيرساخت (اين امر باعث کاھش سرمايه گذاری ھای دولتی در امور عمرانی ). بينی

 .توسعه و غيره گرديده است
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اين است که وعده ھای »  سال٥چگونگی اجرای پيمان برای مکسيکو پس از «نتيجۀ کلی مقالۀ  -

 .پيشرفت اقتصادی و اجتماعی نيتو و احزاب طرفدار او طی پنج سال مورد بررسی، به عمل در نيامده اند

ليبراليزاسيون شديد بازارھای مالی مکسيکو «:  چنين نتيجه می گيرد CEPRمرکز پژوھش ھای اقتصادی و سياسی 

صادرات % ٨٠ که مقصد –ويژه اياالت متحده ه اين کشور را در مقابل آثار منفی و تکان ھای اقتصادی جھان و ب

شت مکسيکو زمانی يکی از سريع ترين رشدھای کشورھای در حال توسعه را دا.  آسيب پذير کرده است-مکسيکو است

 پس از آن وارد افت شديد و طوالنی گرديد و ھيچ.  دو برابر شدً درآمد سرانه تقريبا١٩٨٠ تا ١٩۶٠و طی سال ھای 

اين مقاله با استدالل می گويد که گزينه ھای سياسی مھم مسؤول اين . وقت به نرخ رشد و توسعۀ قبلی خود باز نگشت

 ھم باال ٢٠١٩ بار نرخ بھره را امسال باال برده و در سال فدرال رزرو برای چھارمين. شکست درازمدت بوده اند

افزايش نرخ بھره در اياالت متحده اگر باعث منحرف کردن جريان سرمايه شود می تواند تأثير شديدی بر . خواھد برد

خلی در آن ھنگام توليد ناخالص دا.  پسو مشاھده شد١٩٩۴-  ١٩٩۵اقتصاد مکسيکو داشته باشد و اين امر در بحران 

  .  فدرال رزرو، کاھش يافتۀبه خاطر افزايش چرخۀ نرخ بھر% ٩.۵مکسيکو 

ھمچنين با نگاھی به وضع مزدھا و تحول آن در مکسيکو يکی از جنبه ھای مھم سرمايه داری اين کشور را مشاھده 

 تايلند، ال، برزيل، مکسيکوگپرت) ساخت(برای روشن تر شدن موضوع مزد ساعتی کارگران صنعتی . خواھيم کرد

  : در جدول زير می آوريم٢٠١۶ و ٢٠٠۵کلمبيا و چين را به دالر در سال ھای 

    

 چين کلمبيا تايلند مکسيکو برزيل الگپرت کشور

مزد ساعتی 

٢٠٠۵ 

۶.١ ٢.٢ ٢.٩ ٣.۴ ١.۴ ١.٢ 

مزدساعتی 

٢٠١۶ 

۴.۵ ٣ ١.٧ ٢ ٢.١ ٢.٧.۶ 

 به طور مطلق پائين ٢٠١۶ تا ٢٠٠۵بين سال ھای ديده می شود که مزد حداقل ساعتی کارگران ساخت در مکسيکو 

ی نبودن استثمار يا اکه البته به معن(آمده در حالی که در چين در ھمين مدت مزد کارگران ساخت سه برابر شده است 

ال سرمايه داران گارقام فوق نشان می دھند که در برزيل، مکسيکو و پرت!). پائين بودن نرخ استثمار در چين نيست

  . را به کار بسته اند) کاھش مطلق مزد(ستثمار مطلق ارزش اضافی روش ا

  

   : و شرايط آن٢٠١٨انتخابات   

به دادگاه و پشت ميله » پنا نيتو« تن از مقامات سابق رياست ١۶. محور انتخابات اخير، مسألۀ فساد و رشوه خواری بود

به گزارش . لکه به فعاليتی اقتصادی بدل شده استفساد در مکسيکو نه تنھا ورزشی عمومی ب. ھای زندان کشيده شدند

.  يعنی بيشتر از صنعت گردشگری در توليد نا خالص ملی بود-%٩ سھم اين بخش اقتصادی ٢٠١۵بانک جھانی  در 

رئيس » فيليپ کالدرون«به طور مثال .  استفاده می کنندرھبران سابق بعد از کناره گيری از قدرت از مزايای اين روابط

 متخصص صدور گاز -»ايبر دروال« که در زمان رياستش امتيازاتی به شرکت اسپانيائی ٢٠١٢- ٢٠٠۶پيشين جمھور 

در انتصابات مقامات .  داده بود ، بالفاصله بعد از کناره گيری از قدرت به عضويت ھيأت مديرۀ اين شرکت درآمد–

مجلس با تأئيد اين انتصابات، وابستگی خود را اداری و حکومتی در اياالت، رشوه خواری سکۀ رايج است و نمايندگان 
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 در صد درآمد ھای خانوارھا را ٣٣ تا ١۴رشوه خواری در سطوح پائين اداری رقمی بين . به اين سيستم نشان می دھند

شرکت ھا و مؤسسات خصوصی برای گرفتن قرار دادی دولتی، مجبور به دادن رشوه . بر طبق ميزان آن می ربايد

مافيائی که مکسيکو را «با نوشتن کتابی با عنوان » آملو«. نھا مشکل می سازدآعاليتھای اقتصادی را برای فھستند و اين 

سيستم . به قھرمان مبارزه با اين فساد شناخته شده و شايد ھمين نقش او کمک زيادی به انتخابش کرده است» قبضه کرده

 ١٩٩۴در .  و مخالفان ھمراه بوده استء و حتی قتل رقباانتخابات در مکسيکو عالوه بر تقلب، به کارشکنی و تھديد

  . رقيب انتخاباتی ساليناس در درون حزب به قتل رسيد تا راه برای او باز شود» موريتا«

برای «او گفت .  در يک برنامۀ تلويزيونی، مردم مکسيکو را به انتخابی تاريخی فرا خواند٢٠١٨ چ مار٢١ُابرادر در 

 به نظرم امکان تغيير اوضاع در مکسيکو به - و راه وجود دارد، جنگ مسلحانه و راه انتخاباتتغيير اوضاع  تنھا د

بحران داخلی مکسيکو نه تنھا توده ھای مردم را به ميدان مخالفت با کل رژيم » ... صورت مسالمت آميز وجود دارد 

 بار احزاب راست سنتی به صورتی برای اولين. کشانده بلکه بورژوازی حاکم را نيز دچار چند دستگی کرده است

   که از-PRI–بخشی از کادرھای . کمک زيادی کرد» آملو«امری که به  پيروزی . پراکنده به ميدان مبارزه آمدند

 از –از سوی رئيس جمھور برای انتخابات جديد که فاقد اعتبار الزم و متھم به فساد بود » Mead«    -ميد - نامزدی

آملو ) ھمان مقاله(با سقوط مقبوليت نمايندگان سيستم، به قول ماتئو کرور. پيوستند» مورنا«جنبش اين حزب جدا شده به  

 معاون يکی از سازمانھای -حتی والری سوارز» .دارای مشروعيتی است که نخبگان مکسيکوی سخت طالب آنند«

ر نمونه ای که می خواھد فساد اين حقيقتی است که وجود رئيس جمھو«:  گذشته اعالم کردچکارفرمائی در ماه مار

 Elsol (-».ناپذير جلوه کند، برای انجام تغييرات در دنيای سياست ما و بخش خصوصی که به آن چسبيده، ايده آل است

de Mexico(- رئيس جمھور سابق برزيل » لوال دا سيلوا« او ھمان روشی را تداعی می کند که» عشق و صلح« شعار

  . به کار برد٢٠٠٢گان برزيلی در و دوست آملو برای جلب نخب

 جنبشی مذھبی و مخالف سقط جنين و وعده و وعيدش - pes -از جمله اتحاد با جنبش» آملو«گام ھای محافطه کارانۀ 

ُبرای بھبود شرايط زندگی مردم وعالمت ھای زيادی که ابرادربه صاحبکاران و سرمايه داران داخلی داد، رأی زيادی 

ُآقای ابرادر آن قدرھا ھم که «:  ابراز داشت٢٠١٨ جنوری ٢۴تايمز مالی در .  به سمت او کشانداز طرفداران سيستم را

  ».برخی تصور می کنند خطری نخواھد داشت

بھترين انتخاب برای » مورنا«ھرچه قدر عجيب به نظر آيد بازھم «يکی از رھبران حزب مورنا اطمينان داد که 

 ايجاد - حفظ تعادل در اقتصاد کالن- باالنبردن مالياتھا- اجحاف و رشوه گيریدر پايان دادن به. سرمايه داران است

  ...-مناطق آزاد با سھولت ھای مالياتی برای جذب سرمايه گذاری ھای خصوصی

ُخودابرادردر کنفرانس ساليانۀ بانک داران اطمينان داد که ھيچ گونه توقيف اموال و مصادره و ملی کردنی در کار 

  .فسادی نخواھد بود و مشکلی پيش نخوھد آمد. نخواھد بود

مالکان است و ابرادر برنامه ای برای رفع اين نابرابری يا حتی % ١زمين ھا متعلق به % ۵۶در مکسيکو بيش از 

ما از بانک ھا پشتيبانی خواھيم کرد و دارائی آنھا «: در مورد بانک ھا نيز ابرادر گفته است. تعديل آن ارائه نکرده است

  ».مصادره يا ملی کردنی در کار نخواھد بود... صادره نخواھيم کردرا م

آنھا جنبش مورنا را جنبش راست گرا در لباس چپ می . در جناح چپ مکسيکو نيز مخالفت ھائی با آملو می شود

يان و آماده  نظاميان و به ويژه شبه نظام-خوانند و برنامه ھا و روش ھای او را با توجه به قدرت انحصارات و کارتل ھا

 نظامی و اطالعاتی ھمسايۀ شمالی و منافع سرشار سرمايه داران امريکا در مکسيکو، ناکارا می یباش سرويس ھا
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شم چ و حتی ونزوئال  با روشھا و برنامه ای مشابه جلو ارجنتاينمگر نه اينست که تجربۀ  شکست برزيل و . دانند

  .ماست

 آملو و توده ھائی که به او اميد بسته اند، خيابان را رھا نکرده و فشار از پائين خيلی ھا به اين اميد دارند که طرفداران

  !ولی آيا رھبران مورنا ظرفيت پاسخگوئی به اين نياز را دارند؟. را ادامه دھند

  ادامه دارد

  


