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 Political  سياسی

  

  بھزاد مالکی
  ٢٠١٨ جنوری ٠٧

  

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

۴  

  : مکسيکو با امريکا  و پيچيدگی ھای آنۀرابط

به بھانۀ مدرنيزاسيون کشور، صادرات مواد معدنی و کشاورزی ) ١٨٨٠-١٨٧۶ (-Diaz ِ- اولين بار زير حکومت دياز

ی بعدی صادرات بر مواد کارخانه ای استوار گرديد و به ويژه در طی حکومت در طی تجربه ھا. به امريکا آغاز شد

 صندوق بين المللی پول و بانک -مدلی اقتصادی برپايۀ صادرات با کمک بانک جھانی) ١٩٨٨-١٩٩۴(–ساليناس 

عاف از ماليات م واحدھای صنعتی مونتاژ.  نام داردMaquiladora  توسعۀ بين امريکائی شکل گرفت که مکيالدورا

ًی عمدتا برای صادرات در طول مرزھای بين امريکا و مکسيکو که از سال ھای ئمتکی برنيروی کار ارزان مکسيکو

 تا از اين واحدھا در اين مناطق ۴٠٠٠ ، نزديک به ٢٠٠٠در سال .  آغاز شده و در دھه ھای آخر قرن شدت گرفت۶٠

 درصد کل ٩٠ درصد صادرات کارخانه ای و نزديک به ٨٠ – کارگر  ھزار٣٠٠ ميليون و ١با . وجود آمده بوده آزاد ب

با شروع بحران ھا و به ويژه از سال . به سمت امريکا سرازير می شد... صادرات با احتساب نفت و کشاورزی و 

 درصد ۴٠ درصد اين کارخانه ھا بسته شد و نزديک به يک سوم نيروی کار اخراج شده و١٢.۵ نزديک به ٢٠٠٨

اين مسأله يک اقتصاد وابسته به امريکا و ھدايت شده توسط آن را با سياست سرکوب و .  گذاری ھا کم شدسرمايه

تناقض اين سيستم در . اختناق و فساد مالی عمومی در مکسيکو  سامان داد که به مدت چندين دھه تا به امروز ادامه دارد

 درصد ارزش صادرات از ۴٢. کشور نينجاميده استاينست که رشد سرمايه گذاری ھا و صادرات به ثروتمند شدن 

اين سيستم نتوانسته به رشد تکنولوژی و سرمايه گذاری ھای . واردات قطعات يدکی است که از امريکا وارد می شود

ثابت و تربيت کادرھای مناسب برای تداوم بخشيدن به يک رشد اقتصادی متوازن منجر شود که مکسيکو برای خروج 

سران و نخبگان مکسيکو برای پر کردن جيب خويش راھی جز به حراج گذاشتن . ا به آن احتياج دارداز يوغ امريک

در واقع دو بخش اقتصادی صادرات فعال رقابتی و بازار داخلی به ھم . مزدھا و محيط زيست و ماليات ھا نيافته اند

» GATT«که به جای » OMC«و » فتان«ً و بعدا ١٩٨۶ در -»GATT«مکسيکو با وارد شدن در . کمک نرسانده اند

  . نشست، دست و پای خود را بسته و در اختيار اين سازمان ھای ابزار دست سرمايه داری جھانی قرار داد
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يک ويژگی اقتصاد مکسيکو که در رشد ناکافی اقتصاد آن کشور و رشد ناچيز بارآوری کار در آنجا خود را نشان می 

توليد % ٠.۵ميزان کل سرمايه گذاری مکسيکو در اين زمينه .  تحقيق و توسعه استدھد پائين بودن سرمايه گذاری در

توليد ناخالص داخلی برای تحقيق و توسعه صرف می شود و در % ٢ناخالص داخلی در سال است در حالی که در چين 

  . است% ٣.١ اپانجو در % ۴.٢٣ جنوبی اين نسبت ريایوک

 ۀ فساد و دزدی ورقابت نابرابر، فقر و فاق- يه گذاری و استثمار شديد فضای اقتصاد داخلی در تنگناھای ضعف سرما

به کشاورزان امريکائی اجازه داد » نفتا«قرارداد . کارگران و زحمتکشان و دھقانان و مھاجرتھای ميليونی را دامن زد

 غالب مردم وراکخکه ...  و  ذرت-  برنج- که با استفاده از يارانه ھای دولتی، توليدات ارزان خود را از جمله لوبيا سبز

امری که به ورشکستگی و . ی است، روانۀ بازار مکسيکو کنندئو محصوالت اصلی توليدی توسط دھقانان مکسيکو

که در سال ھای   ی  و پاشيده شدن شيرازۀ واحدھای توليدی کوچک و متوسط ئبدھکاری ميليون ھا کشاورز مکسيکو

 ھزار تن از کشاورزان و کارگران که ۴٠٠ ساالنه -٢٠٠۵تا  ٢٠٠٠ ھای بين سال.  رشد يافته بودند، منجر شد٣٠-۴٠

 ميليون ١٢، ٢٠٠٩در . روستاھا را خالی کرده و روانۀ شھرھا می شدند، راھی جز مھاجرت به امريکا نمی يافتند

و دسترسی اش به بازارھای » OMC«اين سيستم با ورود چين به . سر می بردنده ی در امريکا بئمھاجر مکسيکو

 سال، دوباره به قدرت رسيد و اين بار خصوصی ١٢بعد از » PRI «- ٢٠١٢در . دچار لرزش ھائی گرديد ،مريکاا

 -PEMEX -به ويژه خصوصی سازی شرکت ملی نفت. سازی ھا و آزاد سازی بازار نيروی کار آھنگی شديد تر يافت

ت و پائين آمدن صادرات آن، اقتصاد با افت قيمت نف. ی ھا اھميت زيادی داردئو صنايع انرژی که برای مکسيکو

ی می خواھند بار بحرانھای خود را ئمثل ھميشه، سرمايه داران مکسيکو. مکسيکو دچار حالت انقباضی و خفگی گرديد

 -  در صد از چين پائين تر است ٧ تا ۵ سطح دستمزدھا بين -سطح پائين حقوقھا. به سر کارگران و زحمتکشان بيندازند

ن باالی اقتصاد موازی، ضعف سيستم اعتبارات محلی، تقاضای داخلی را دچار  آنچنان ضعفی کرده فقر باالرونده، وز

  .است که استفاده از شرايط کنونی برای خروج از تنگناھای وابستگی به امريکا شانس زيادی ندارد

  

  ترمپ و مکسيکو

 اعالم و اتخاذ سياست ھائی عليه  با.ی ھا آغاز شدئ تعرض ھای او به مکسيکو٢٠١٧ نوریج ٢٠از با آمدن ترمپ 

بدترين قرارداد » برجام«مثل » نفتا«که قرارداد  ترمپ با اعالم اين. رو گرديده مکسيکو، اين کشور با يک سونامی روب

  .امضاء شده توسط امريکاست، به ھراس حاکمان مکسيکو دامن زد

اردات از مکسيکو، ضربۀ بزرگی به  در صدی به ساير و٢٠ در صدی به واردات اتومبيل و ٣۵برقراری ماليات 

اھم اقدامات او عليه  . در صد توليد ناخالص ملی اش از اين صادرات فراھم می شود٢٨اقتصاد مکسيکو است که 

  :مکسيکو به قرار زير است

 کشيدن ديوار در مرزھای بين مکسيکو و امريکا با ھزينۀ مکسيکو

 ه است منعقد شد١٩٩۴فسخ يا تجديد قرارداد نفتا که در 

 ھا در مکسيکو دستور توقف سرمايه گذاری امريکائی

 ی از امريکائ ميليون مھاجر و کارکن مکسيکو٣قول اخراج 

ی ھا مردمانی مثل ما ئمکسيکو«: ی ھا گفتئ بالحنی تحقير آميز و نژادپرستانه، خطاب به مکسيکو٢٠١۵ نوریجاو در 

  ».آنھا با خود مواد مخدر، بزھکاری و تجاوز می آورند. نيستند، مکسيکو آدم ھای مسأله دار برای ما می فرستد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اياالت متحده جنگی نابرابر را در طی ده ھا سال : می گويدVilber Ross وزير تجارت ترمپ، ميلياردر ويلبر راس 

  ميليارد دالری ۵٠٠ امريکا با کسری ٢٠١۶در . کند، که حاصل آن موازنۀ منفی در تجارت خارجی است تحمل می

در دستور کار قرار » نفتا«از اين رو بازنويسی پيمان .  در صد آن به مکسيکو مربوط است١٢وده که رو به روب

ترمپ دستور تغيير مکان جغرافيائی مؤسسات امريکائی مستقر در مکسيکو را داده است و انتطار دارد که با . گرفت

  .  خواھد کرد تجارت خارجی و بازسازی صنايع داخلی را تأمينۀاين امر  تغيير موازن

را نيز مجبور به   توسط کاخ سفيد، نه تنھا مؤسسات امريکائی بلکه کمپانی ھای کشورھای ديگرهسياست ھای ديکته شد

بسياری از پروژه ھای ... کمپانی ھائی چون سامسونگ، فورد، کرايسلر. تغيير سياست ھايشان در مکسيکو کرده است

برای اولين . ند ای در آنھا شريکئاز پروژه ھائی که انحصارات مکسيکوبسياری . توسعه را در مکسيکو رھا کرده اند

  .   آنھا ھم بايد مثل تودۀ مردم، تاوان بدھند ی متوجه شدند که برای وابستگی به امريکا،ئبار نخبگان مکسيکو

يکو، بلکه در روابط نابرابری که ترمپ و دار ودسته اش، از آن می نالند، در حقيقت نه در موازنۀ منفی تجارت با مکس

سطح  .درجۀ غارت و استثماری است که کارگران و زحمتکشان و دھقانان اين کشور از  اين بابت متحمل می شوند

بعد از . ًدستمزدھا، مثال در صنايع مونتاژ اتومبيل در مکسيکو با در نظر گرفتن برابری بارآوری، يک دھم امريکاست

امری که به نظر .  مواد نفتی، مورد ھجوم سرمايه گذاران خارجی واقع شد، اقتصاد مکسيکو به جز بخش»نفتا«قرارداد 

  .مثبت تلقی می شدی امری ئسردمداران مکسيکو

تحقير ھزاران ھزار مردمی که از مصيبت فقر و خشونت و بيکاری گريخته تا با تن دادن به استثماری شديد در امريکا، 

  . انتخابات آن را به چپ کشاند ضد سياست ھای امريکا دامن زد و ی ھا را بهئاندکی آرام بگيرند، خشم ھمۀ مکسيکو

مبر، به ويژه ھندوراس، گواتماال مھاجر از کشورھای امريکای التين در ماه نوزارھحرکت کاروانی مرکب از صدھا�

 کرده والسالوادور در حالی است که ترمپ ھشدار داده است که حرکت اين کاروان مھاجران بايد متوقف شود و تھديد

ی، بستن مرز ئاست، برای مقابله با آنھا از نيروی نظامی استفاده خواھد کرد وی ھمچنين از قطع کمک ھای منطقه 

در حالی ترمپ بار ديگر کشورھای . امريکا با مکسيکو و ديوار کشی بلندتر در مقابله با ورود مھاجران خبر داده است

 مھمترين داليل ۀھديد کرده است که فقر و شرايط وخيم اقتصادی از جملی تئامريکای التين را به قطع کمک ھای منطقه 

  .مھاجرت بسياری از شھروندان اين کشورھا به مکسيکو و امريکاست

از اين » ۀ امريکا نيستيمما تحت الحماي«که  ی در امريکا و اينئبا اعالم ھمبستگی با ھمۀ پناھندگان مکسيکو ُ ابرادر

پيروزی .  خاتمه دادRPI سالۀ حزب انقالبی نھادی ٧٧ به حکومت ء درصد آرا۵۴ او با.خوبی استفاده کردوضعيت ب

جمع شده اند، اکثريت را در فرمانداری و حکومت » آملو«که حول نامزدی  »با ھم تاريخ را خواھيم ساخت«ائتالف 

کثر رسانه ھای بزرگ حمايت ا). مکسيکو جمھوری فدرال است( سيتی و اکثر ايالت ھا به دست آورده است مکسيکو

از او نشان می دھد که طبقۀ حاکم مکسيکو در مقابل بحران عميق » تلويزيون آزتک«و » تلويزا«بورژوازی چون 

 اقتصادی - ُابرادر برآن است که وانمود کند که برنامۀ سياسی» اتحاد ملی«شعار . کشور دست به انتخابی جديد زده است

  .است" فرا طبقاتی"اعالم شدۀ او 

برادر به مردم امريکا خاطر نشان ساخت که آنھا نيز قربانيان يک سياست عوامفريبانه رھبرانشان ھستند که می کوشند ا

  گريبانشان را گرفته، ٢٠٠٨با بزرگ کردن مشکالت حضور مھاجران، آنھا را از درک علل واقعی بحرانی که از 

ميليارد دالر برای نجات مؤسسات مالی، از ١۶٠٠٠بلغ  م- ٢٠١٣ تا ٢٠٠٨بين «در واقع دولت امريکا . منحرف کنند

دولت با کاستن ھزينه ھای )  ٢٠١٣ روریب ف٢۶ – el-pais( » .حساب مردم، پول به حساب آنھا واريز کرده است
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که  بين  در حالی.  ميليارد دالر وام باال آورده است١٧٠٠٠عمومی بخشی از اين حاتم بخشی ھا را جبران کرده و مبلغ 

  .  نفر به خاطر نپرداختن وام ھای مسکن از منازلشان اخراج شده اند١۴٢٨٧۶٨٧– ٢٠١٢-٢٠٠۵ای سال ھ

ويژه به ھنگام مبارزات انتخاباتی اش، به عمل آورد اکنون که ه لوپز ابرادر به رغم انتقادھائی که از سياست ترمپ، ب

چه (ی اقتصادی و مسايل مربوط به مھاجرت ويژه در زمينه ھاه به قدرت دست يافته خواھان ھمکاری با اياالت متحده ب

ی به امريکا و چه مھاجران امريکای مرکزی و جنوبی که از طريق مکسيکو خواھان رفتن به اياالت ئمھاجران مکسيکو

از (ابرادر خواھان سرمايه گذاری وسيع خارجی . ، قاچاق مواد مخدر، جنايت سازمان يافته و غيره است)متحده ھستند

در مکسيکو است و برای اين کار در نظر دارد پروژه ھای بزرگی در ) سرمايه گذاری اياالت متحدهويژه ه جمله و ب

زمينۀ احداث زيرساخت ھا، کاھش ماليات ھا، کاھش بھای انرژی و ديگر مشوق ھای سرمايه گذاری خارجی انجام 

. است) نفتا(ارت آزاد امريکای شمالی او ھمچنين خواستار مذاکره با امريکا و کانادا در زمينۀ تقويت توافق تج. دھد

 اجتماعی مکسيکو –ابرادر برای خارج کردن مکسيکو از بحران به دنبال ايجاد تغييری معنی دار در ساختار اقتصادی 

و افزايش نسبی دخالت ) که از نظر او دشمن اصلی است(نيست بلکه ھمان ساختار موجود را از طريق مبارزه با فساد 

در رابطه با امريکا نيز خواھان افزايش سرمايه گذاری اياالت متحده در .   می خواھد اصالح کنددولت در اقتصاد

 ، امريکاBEAطبق داده ھای ادارۀ تحليل اقتصادی . مکسيکو است که در سال ھای اخير روند کاھشی داشته است

 ميليون دالر بوده که در ٧٩۴٩رابر  ب٢٠٠٨ تا ٢٠٠٠ميانگين سرمايه گذاری ساالنۀ اياالت متحده در فاصلۀ سال ھای 

ابرادر و مشاورانش ھمچنين .  ميليون دالر کاھش يافته است۶۶٨٨ اين ميانگين به ٢٠١٧ تا ٢٠٠٩فاصلۀ سال ھای 

برای تفصيل بيشتر در مورد . مخالفتی با عضويت در نفتا ندارند و خواھان ادامه و حتی گسترش فعاليت آن ھستند

  . لوپز ابرادر به دونالد ترمپ رجوع کنيد٢٠١٨ والیج ١٢نامۀ  : ٣ياالت متحده  به پيوست سياست ابرادر نسبت به ا

 درصد از توليد ناخالص امريکا است و اين شامل درآمد کارگران کارخانه ٨ی ھای ساکن امريکا حدود ئ سھم مکسيکو

ن امريکا به طور متوسط ی ھای ساکئمکسيکو. ھا، کشاورزان، معلمان، پزشکان و مؤسسات صنعتی و تجاری است

 .  ميليارد دالر برای کمک به خانواده ھايشان به مکسيکو می فرستند٢۴ساليانه حدود 

 را نشان می دھد ٢٠١٧ تا ٢٠١٠ی ھای ساکن امريکا به مکسيکو در سال ھای ئجدول زير کل مبالغ ارسالی مکسيکو

  ):ارقام به ميليارد دالر(

 ٢٠١٧ ٢٠١۶ ٢٠١۵ ٢٠١۴ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ سال

 ٢٨.٨ ٢٧ ٢۵ ٢۴ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢١ مبلغ ارسالی

، سرويس پژوھشی کنگره امريکا، »گرايش ھا، داوھا و پيامدھا:  اياالت متحده–روابط اقتصادی مکسيکو «: منبع

  ٢٠١٨ چمار

افزايش مھاجرت از مکسيکو نتيجۀ يک سری سياست ھای نئوليبرال حکومت ھای پی درپی مکسيکو است که موجب 

البته در سال ھای اخير سرعت اين مھاجرت . ار نيروی کار از اين کشور به سمت اياالت متحدۀ امريکا شده استفر

  . کاھش يافته است

 - ارنستو زديلو- کارلوس ساليناس- ميگوئل دال مادريد–انتخاب ھای نئوليبرالی که در اين مدت توسط دولت ھای 

 نيتو از احزاب راست حزب انقالبی نھادی و حزب اقدام ملی اتخاذ شده است  فيليپه کالدرون و انريک پنيا-ويسنت فاکس

موج اول خصوصی .  مکسيکو گرديد١٩١٧بازمانده از انقالب ) ١- Ejido - اجيدو(، باعث ويرانی سيستم حمايت دولتی 

نند شرکت مخابرات به ويژه در دوران ساليناس، اغلب مؤسسات دولتی ما» نفتا« بعد از پيمان ٩٠سازی ھای  سال ھای 
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)telmex ( شرکت ھواپيمائی مکسيکو ،)Aviacia(معادن و اغلب - ذوب فلزات، اتوبان ھا، فرودگاه ھاۀ، کارخان 

به . حراج اموال ملی، به پيدائی مشتی ميلياردر و ميليونر جديد منجر گرديده است.  مؤسسات مالی را دربر گرفت

 يکی Carlos Slimسليم کارلوس .  ميلياردر جديد افزوده شد٢٣  —Forbesطوری که در ليست ميلياردرھای مجلۀ 

که در مکسيکو، انحصار مخابرات و تلويريون )  ميليارد دالر دارائی٧٠با بيش از (از ثروتمند ترين مردان جھان 

  .باشدمکسيکو را داراست و سھم عمدۀ بازار الکترونيک را کنترول می کند نمونه ای بارز ازاين اليگارشی می 

 سی سال سکون اقتصادی، خشونت پوليسی و کارتل ھای مواد مخدر، فساد اداری و مالی وسيع که توسط سازمان 

 کشور قرار داده ١٧۶ در بين ١٢٣اين سازمان مکسيکو را از اين نظر در رديف ( گرديده ءجھانی شفاف سازی افشا

 و تأمين اجتماعی، خصوصی سازی شرکتھای تخريب زيست محيطی و درھم شکستن سيستم آموزشی ھمگانی.) است

دولتی، عقب نشينی دائم مزدھا در برابر افزايش سبد ھزينه ھای زندگی و فقر و فاقه و بيکاری ميليونی نيز از نتايج 

ايش اعتراضات وسيع کارگری ز نفر، حاصلی جز اف٢٠٠.٠٠٠مستقيم اين سياست ھا است که ھمراه کشته و ناپديد شدن 

 به عنوان –ی به تغيير اوضاع و خطريک شورش ھمگانی ئنا اميدی ميليون ھا مکسيکو. بوميان نداشت دھقانی و –

 منجر -٢٠١۴مبر دانشجوی مدرسۀ تربيت معلم در سپت ۴٣که به ناپديد شدن  -ayozinapa -»آيوزيناپا«نمونه  در 

  .ه اين بورژوازی تحميل کرده است سال مقاومت  ب٢٠را بعد از » ابرادر« و بن بست حاکميت، راه حل - )٢(. گرديد

» فراطبقاتی«و برنامه او . است» دیشھرون«که دولت بيان نمايندگی  و اين» وفاق اجتماعی«ُنيزابرادربا طرح اين بار 

درحقيقت با نفی تضاد طبقاتی، اين طور وانمود می کند که منافع استثمار شوندگان و استثمار کنندگان را می توان . است

اما در جای ديگر با تضمين ھائی که به انحصارات و بورژوازی در تأمين آزادی کسب و کار و . در يک جا حل کرد

ُکارلوس ساليناس و لوپز ابرادر ھر دو . ان ھای موجود کارگری می دھد، دست خودش را رو می نمايداحترام به پيم

  . است» آشتی ملی«توافق دارند که زمان، زمان 

بررسی خود را با توضيحی کوتاه دربارۀ خصوصی سازی منابع و بھره برداری نفت و مسألۀ آموزش و پرورش و 

  .ادامه می دھيمپيوستی دربارۀ جنبش زاپاتيستی 

  ادامه دارد

  

=================  

 با رھبران دھقانی چون زاپاتا و پانچو ويال، ١٩١٧ و قانون اساسی ١٩١٠ مھمترين اقدام انقالب -Ejido - اجيدو( -١

نام ه مصادرۀ زمينھای بزرگ اربابی و توزيع آن بين دھقانان بدون زمين بود که به ايجاد سيستمی حمايتی و جمعی ب

ر مقابل ناکارائی ھا و بوروکراتيزه شدنی که در طول زمان اين سيستم دچارش شده بود و عدم د. منجر شد» اجيدو«

 با کمک انحصارات ھمسايۀ ١٩٩٢اصالحات اساسی برای بھبود آن، قدرت حاکم ليبرال با رياست کارلوس ساليناس در 

. وصی کردن و نابودی آن ھمت گماشتبه خص» نفتا« با لغو قرارداد بين المللی بر روی قھوه و عقد قرارداد ،شمالی

بود و ورشکستگی  حاصل آن سرازير شدن توليدات کشاورزی يارانه ای و ارزان قيمت امريکائی به بازارھای مکسيکو

  .)ی که قادر به رقابت با توليد کنندگان شمالی خود نبودندئدھقانان مکسيکو

 دانشجوی مدرسۀ عالی تربيت ۴٣لگرد ناپديد شدن  به مناسبت دومين سايتیس در مکسيکو٢٠١۶مبر تظاھرات سپت -٢

ِگررو«معلم در ايالت  ِ «guerreroًمستقيما اين عمل را » آنھا را زنده گرفتيد، بايد زنده به ما باز گردانيد«  با شعار

  .نام نھادند» جنايتی دولتی «

  


