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  ٢٠١٨ جنوری ٠٩
  

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

۵  

  خصوصی کردن نفت و انرژی

در طی دو ھفته با جمع و . بعد از سی سال سياست ليبرالی، آخرين ميخ بر تابوت اقتصاد آن زده شد٢٠١٣مبر  دس٢٠

 توسط الزارو کاردناس ملی شده بود، ١٩٣٨ نفت که از جور کردن آرای کافی برای تغيير قانون اساسی، مؤسسۀ ملی

 به طور مطلق در - ١٩١٧نفت مکسيکو از طريق قانون اساسی . اجازه يافت که به بخش خصوصی واگذار شود

. واگذاری استخراج، پااليش و فروش ھرگونه فرآوردۀ نفتی به بخش خصوصی ممنوع بود. انحصار دولت قرار داشت

 دست رئيس جمھور را بدون رجوع به پارلمان، برای واگذاری ميدانھای نفتی و استخراج و اصالح قانون اساسی،

نه تنھا توسعۀ ميدانھای نفتی ھيدروليک بلکه استخراج نفت و . مند باز می گذازده پااليش و فروش به مؤسسات عالق

 در تمام مناطق - يست با تمام نتايج فاجعه بارش برای محيط ز- FRACKING-گاز از طريق شکستن صخره ھا

دو دھه . واشنگتن پست بالفاصله اين اقدام را تبريک گفت. مکسيکو، در دستور شرکتھای بزرگ نفتی قرار گرفت

 Peña استاد راھنمای رئيس جمھور پنا نيتو -١٩٨٨-١٩٩۴-آن توسط کارلوس ساليناس خصوصی سازی که عمدۀ 

Nieto- ی از خانواده ھائی منجر شده که امروز يک اليگارشی فاسد و انجام شده، به فربه شدن تعداد انگشت شمار

مردم مکسيکو در . درنده خو را تشکيل داده اند که تمام جنبه ھای اقتصادی و سياسی را در کنترول خود گرفته اند

ست جنبۀ ديگر اين تصميمات، اثرات مالی آن بر بودجۀ دولتی ا. اکثريت تامشان با خصوصی کردن نفت مخالف ھستند

 -آيا دولت با جايگزين کردن ماليات بر روی کمپانی ھائی چون اکسون. که يک سوم آن از منابع نفتی  تأمين می شود

چرا که بالفاصله رئيس . اين کمبودھا را جبران می کند؟ می توان شک بزرگی به آن داشت...  شل و يا شورول -موبيل

  . بر يکسری از مؤسسات بسته شده بود، لغو کرد با فرمانی، ماليات ھائی را که-جمھور پنا نيتو 

 

  مکسيکو و مسأله آموزش وپرورش 

دولت در ادامۀ سياست ھای ليبرالی، با بستن مدارس تربيت معلم و کاھش کادرھای آموزشی، سيستمی را جايگزين اين 

يستم به ويژه در روستاھا و کارگيری اين سه ب. کمبودھا نموده که عبارت از آموزش از طريق تلويزيون و اينترنت است

شھرھای دور افتاده و حومه ھای شھرھای بزرگ با مشکالت زيادی ھمراه است چرا که فاقد ساختارھای الزم چون 
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گاه پيش می آيد که يک نفر در مقابل . ده رنج می برندھنبرق و اينترنت مطمئن ھستند و از کمبود کادرھای آموزش د

و ھمۀ سوژه ھا را با شاگردانی رھا  ۴ا  ت١ئی بايد ھمۀ مراحل را از سال ئی به تنھا شاگرد در يک کالج روستا٣٠-۴٠

تازه  بايد تبليغات بازرگانی و سياسی رژيم را ھم . شده در مقابل تلويزيونی که يک روی دو کار می کند اداره نمايد

عالوه بر شاگردان، معلم ھا نيز با طور وسيعی پائين آمده و ه روشن است که با اين سيستم سطح آموزش ب. تحمل کرد

بيش از . ، آموزش مجانی و با کيفيت برای ھمه بود١٩١٠يکی از شعارھای انقالب . سيستم ارزيابی بازندۀ اصلی ھستند

  .صد سال گذشته و ھنوز مکسيکو فاقد يک سيستم باکيفيت، مجانی و قابل اعتماد برای ھمه است

ختلف تقسيم می شوند اما در کالج ايترنتی يک معلم بايد به کمک  تلويزيون و  معلم برای دروس م٨در يک کالج سنتی 

 ھزار نفر ٣٠٠ درصد کالج ھا يعنی حدود يک ميليون و ٢٠امروزه .  نفر را انجام دھد٨اينترنت و سيستم مرکزی کار 

دولت با کم کردن .  ساخته استاين سيستم فاصله بين مناطق فقير و غنی را عميق تر. از کالج الکترونی استفاده می کنند

 ۵.٣ بودجۀ آموزش و پرورش از ٢٠٠٨ تا ٢٠٠١بين . بودجۀ آموزش به وخيم تر شدن اين اوضاع دامن زده است

برطبق داده .  برابر شده است۶که در ھمين دوره بودجۀ پوليس   درصد توليد نا خالص ملی رسيده در حالی۵درصد به 

 دالر و ۶٧۴١ آموزش و پرورش برای شاگردان ابتدائی در کشورھای عضو ۀبودجۀ  متوسط سران» OCDE«  ھای

در بسياری از .  دالر است١٨١۴ و ٢١١١که اين مبالغ در مکسيکو  در حالی.  دالر است٧۵٩۵برای کالج و متوسطه 

بتوانند به چه ھايشان مدارس اين خانواده ھا ھستند که با پرداخت پول با انواع بھانه ھا جور اين کمبودھا را می کشند تا ب

توسعۀ مدارس خصوصی .)   شدن استعملیوضعيتی که در بسياری از مدارس ايران ھم در حال . (تحصيل ادامه دھند

اين فاصله را ) درخواست قديمی کليسای کاتوليک(و کمک ھا و تخفيف ھای مالياتی به مدارس خصوصی کاتوليکی 

  .بازھم عميقتر کرده است

 احتمال -٢٠١۴ کشوری است که در سال ۶۵ مکسيکو در ليست - ٢٠١٣مبر  نو٨» اکونوميست «نامۀبه گفتۀ ھفته 

انقالب . احتمالی که ھنوز ھم خواب از سر رھبران اين کشور می ربايد. ی در آن داده می شودئشورش توده 

 – ھای دھقانی مکسيکو سال ھا سرمشق ھمۀ کشورھای امريکای التين بوده و ھنوز ھم چشم بسياری به جنبش١٩١٠

  .کارگری و بومی آن دوخته شده است

رأی داده اند، گزينۀ ديگری برای  ُچندين ميليون نفری از اليه ھائ مردم که به پای صندوقھای رأی رفته اند و به ابرادر

 به تغيير اين مسأله تمايل مردم را. بسياری از آنھا برای اولين بار به پای صندوقھای رأی می رفتند. انتخاب نداشتند

عی است که به کارگران و زحمتکشان بگويد که قمردم از وضع موجود خسته شده اند و اين وطيفۀ چپ وا. نشان می دھد

شرايط موجود حکم می . راه حل در تثبيت بورژواری نيست بلکه در عدم تثبيت اوست. ُراه حل مسألۀ آنھا ابرادر نيست

دار تغيير انقالبی که تعدادشان ھم در مکسيکو کم نيست، دست در دست کند که نيروھای کمونيست و سوسياليست طرف

ليتھا و قولھايش برای بھبود وضع وُھم با طرح مطالبات کارگران و مردم زحمتکش، دولت ابرادررا در مقابل مسؤ

 آلترناتيو مردم، قرار دھند و حدود قدرت و اختيارات او را به مردم نشان دھند تا زمينه برای مطرح شدن و پذيرش

  . انقالبی فراھم شود

برای تکميل بحث خود، در يادداشت کوتاه زير برخوردی به برخی نظرات آلن وود دربارۀ ابرادور و مقايسه او با لوال 

  .و ھمگنان اروپائی اش می پردازيم
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شی عليه سرمايه  جنبًاو مانند ديگر تروتسکيست ھا ھر جنبشی را مستقيما. ديدگاه ھای آلن وود خوش بينانه است 

ُ به لوپز ابرادر توھم ندارد اما خود جنبش را بيشتر آن چيزی تصوير می کند که ًھرچند ظاھرا. داری ارزيابی می کند

 دست کم در گفته –خود می خواھد و نه آن چيزی که ھست و از اين رو به نقش و ماھيت واقعی ابرادر نمی پردازد 

که   به عنوان کسی که نمی تواند جنبش انقالبی را رھبری کند تصوير شده اما اينً و صرفا– نقل کرديم وھائی که از ا

ابرادر و متحدان او می . او چه می خواھد و چه می تواند بکند و ماھيت آنچه می تواند بکند چيست را نمی گويد

از نوع کينزی و  (خواھند بدون به زير سؤال بردن اصل نظام سرمايه داری يک رشته اصالحات سياسی و اقتصادی

ابرادر و جنبش او يکی از . انجام دھند و راه خروج از بحران را در اين می بينند) دولت رفاه و مھارکردن نئوليبراليسم

در .  کردءکه رفرميست است نبايد اکتفا تنھا به گفتن اين. آلترناتيوھای بورژوائی مکسيکو در شرايط کنونی است

مانند حزب (مان ادامۀ سياست ھای قبلی يعنی نئوليبراليسم را تجويز می کنند مکسيکو برخی نيروھای سياسی ھ

را راه ) و نه از سرمايه داری به طور کلی(و برخی گسست از نئوليبراليسم ) انقالبی نھادی و حزب اقدام ملی و غيره

حزب «در اسپانيا، » ودموسپ«کوربين در انگلستان، » حزب کار«ابرادر از اين دستۀ دوم است، مانند . حل می دانند

ژان لوک مالنشون در ) La France insoumise(» فرانسۀ سرکش«در يونان و » سيريزا«لوال در برزيل، » کار

 سال پيش ھستند و ۵٠ يا ۴٠ی مانند احزاب سوسيال دموکرات و سوسياليست ئاينھا از نظر برنامه . فرانسه و غيره

در مورد مالنشون سوسيال دموکراسی .  سياست نئوليبرالی اتخاذ کرده اندًلباکه غانه احزاب سوسيال دموکرات کنونی 

 –ويژه در امريکای التين ه  ب–اين مبارزه با ھژمونی امريکا . قديمی با نوعی مبارزه با ھژمونی امريکا ھمراه است

ً  مثال–کای التين در ديگاه مالنشون آن قدر برجسته است که باعث می شود در توضيح روندھای سياسی در امري

مقابله با » ملی«و يا » اجتماعی« عامل تعيين کننده را يا سياست امريکا و يا سياست –انتخابات اخير در برزيل 

او . او به نقش طبقات اجتماعی و مبارزات آنھا در تعيين تحوالت اجتماعی کم بھا می دھد. امريکا و نئوليبراليسم بداند

اين بار ھواداران آملو تا آنجا که می توانند برای نظارت «:  مکسيکو نوشت٢٠١٨ حوالی اندکی پيش از انتخابات ماه

اگر آنھا بتوانند نقشه ھائی را که به ضدشان طراحی شده خنثی کنند و در .  متشکل می شوندءبر صندوق ھای آرا

برای نخستين باريک . خواھد دادانتخابات برنده شوند، تغيير قابل مالحظه ای برای مکسيکو و کل امريکای التين رخ 

اين امر عالمت نيرومند برای ھمۀ کسانی خواھد بود . کشور ھم مرز اياالت متحده توسط اردوی ما رھبری خواھد شد

نبرد ما شکست نخورده است و ما می توانيم به اليگارشی و ميھن جھانی : که در تمام قاره با ما در يک جبھه ھستند

a-mexique-le/2018/02/26/fr.melenchon://https-  :منبع» .ھائی وارد کنيمآن اياالت متحده شکست 
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مکسيکو و برزيل از نظر اقتصادی به .  ابرادر را روشن تر می کندۀرويدادھای اخير برزيل و انتخابات آن کشور مسأل

در ھر دو سرمايه داری ھاری حاکم است و در ھر دو زمينداران بسيار بزرگی ھستند که ھمراه با سرمايه . ھم شبيه اند

داران کارگران کشاورزی و ديگر کارگران را استثمار می کنند، در ھر دو نقش سرمايۀ خارجی و بازار جھانی بسيار 

گاه ھای اداری و بخش عمومی و خصوصی وجود دارد، در ھر مھم اند، در ھر دو کشور فساد وسيع و عميقی در دست

دو کشور شبکه ھای جنايت سازمان يافته بخش وسيعی از اقتصاد را در دست دارند و بر تصميمات سياسی اثر می 

ويژه در ه  ب–در برزيل در زمان لوال . گذارند، در ھر دو کشور سياست اقتصادی حاکم سرمايه داری نئوليبرال است

 اصالحاتی در جھت ايجاد اشتغال، بھبود وضع کارگران و تا حدی دھقانان و حقوق سياسی – اول زمامداری او دورۀ

 جدی با فساد و آغشته شدن ۀمردم به عمل آمد اما به خاطر نبود راديکاليسم و سياست ضد سرمايه داری و عدم مقابل

ت وضعيت زندگی مردم،  توده ھای مردم از حزب کار حزب کار لوال در فساد و باندبازی و غيره، و در نتيجه وخام
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که در اين مدت سرمايه داران و زمينداران برزيل و سران نظامی و وابستگانشان نه تنھا چاق و  کناره گرفتند ضمن اين

چله شدند بلکه احزاب و دار و دسته ھای خود را تقويت کردند و سالح ھای ايذئولوژيک خود را صيقل زدند و از 

سياست ھای ابرادر تا حدی شبيه سياست ھای . يت احزاب بورژوازی و دولت ھای امپرياليستی برخوردار بودندحما

ُلوال در آغاز روی کار آمدن اوست و اگر حزب ابرادر مانند حزب کار لوال عمل کند و مھم تر از آن اگر کارگران و 

د و احزاب و دسته ھای بورژوازی را به عقب نزنند و دھقانان و دانشجويان و جوانان مکسيکو جنبش را به پيش نبرن

 نبخشند، دو باره بورژوازی بزرگ ءمبارزه به ضد سرمايه داران و زمينداران را به صورت راديکال تداوم و ارتقا

در . خصوصی و احزاب و دار و دسته ھای آنھا در مکسيکو نيز مانند برزيل قدرت سياسی رسمی را قبضه خواھند کرد

اما اين امری محتوم نيست و ھمه ! خود را خواھد داشت» بولسوناروی«ورت مکسيکو نيز در سال ھای آينده اين ص

  .چيز به مبارزۀ طبقاتی و آگاھی سياسی و انقالبی کارگران و زحمتکشان بستگی خواھد داشت

 ادامه دارد

 
  


