
تحلیل رخدادهای 
December 2018

گزارشی از تحوالت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در آسیا و آمریکای جنوبی
با تمرکز بر

مکزیِک آملو: دولتی برای رفاه
و تأمین اجتماعی



تاریخ انتشار گزارش: 98/2/8

تالیف و ترجمه: سینا چگینی
ناظر علمی: گروه افکارسنجی و نظرسنجی    ویراستار: سعیده گراوند

گزارش تحلیلی شماره )5(

گزارشی از تحوالت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در آسیا و آمریکای جنوبی
با تمرکز بر

مکزیِک آملو: دولتی برای رفاه و تأمین اجتماعی
 December 2018تحلیل رخدادهای



فهرست
چشم انداز صندوق های مستمری در سال 2018: ضرورت گسترش حمایت 

OECD از مستمری های کارگران در گزارش

کاهـش سـهم حمایـت اجتماعـی در تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورهای 
اروپایی 

تظاهرات کارگران بازنشسته در اسپانیا 

نیاز روزافزون آفریقا به حمایت اجتماعی

4

5

8

9

پرونده  ویژه: مکزیِک آملو: دولتی برای رفاه و تأمین اجتماعی

یک دولت رفاهی در میان راست ها 

پیش زمینه تاریخی و اقتصادی 

برنامه آملو: مبارزه با نابرابری 

12

12

16

18

نتیجه گیری: امید به برابری

ضمیمه: چگونه نئولیبرالیسم مکزیک را نابود کرد؟

25

27



چشم انـداز صنـدوق هـای مستمـری در سـال 2018: ضـرورت 
OECD گسترش حمایت از مستمری های کارگران در گزارش

در ماه دسـامبر، سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی )OECD( گزارش جدیدی را 
در تحلیـل وضعیت صندوق های مسـتمری منتشـر کرد. طبق این گـزارش، بهبود 
طراحی نظام مسـتمری ها در دهۀ گذشـته در کشـورهای عضو سـازمان همکاری 
و توسـعه اقتصادی توانسـته است صندوق های مسـتمری را در این کشورها ازنظر 
مالـی پایدارتـر کنـد و دولت هـا در حـال حاضر بایـد روی درآمد مکفـی و فراگیر 

بازنشستگی تمرکز کنند.

این گزارش که تحت عنوان »چشـم انداز مسـتمری های سـال 2018 در کشورهای 
عضو OECD« منتشـر شده اسـت، مطـرح می کند کـه دولت هـا در دوران فعلی با 
چالش هایـی از قبیل پیر شـدن جمعیت، نرخ پایین بازگشـت ذخایر بازنشسـتگی، 
رشـد پایین، اشـتغال بی ثبات یا موقت و پوشـش ناکافی مسـتمری ها برای تأمین 
زندگـی بسـیاری از کارگـران، درگیـر هسـتند و بایـد بـرای حـل این مشـکالت 
تدبیـری بیندیشـند. طبـق این گـزارش، بسـیاری از کشـورهایی کـه در دهه های 
گذشـته، نظـام جمعـی تأمین اجتماعی و مسـتمری های خـود را تغییـر دادند و به 
انفرادی سـازی و خصوصی سـازی ایـن صندوق هـا دسـت زدنـد، در ایـن زمینـه 
شکسـت خورده انـد. ایـن کشـورها پـس از بازنگـری و بازاندیشـی نسـبت به این 
سیاسـت ها، بـه ایـن نتیجه رسـیدند بهتر اسـت نظام هـای جمعی مسـتمری ها از 
قبیـل نظام تـوازن هزینه-درآمد1 را بازگردانند و دوباره برقرار کنند یا اینکه شـیوه 
ترکیبـی مناسـبی را بـه کار گیرند. این گزارش می افزاید که بسـیاری از کشـورها، 
سـازوکارهای خـودکاری برای اصالح نظام های بازنشسـتگی با تحـوالت اقتصادی 
و جمعیت شـناختی به کار گرفته اند که شـانس های بسـیار بیش تری را در اختیار 
مردمـی که هیـچ حق انتخابی ندارند، قرار می دهد. همچنین بسـیاری از کشـورها، 
شـبکه ایمنی و حمایت دولتی را برای حفاظت در مقابل فقر در دوره بازنشسـتگی 
تقویـت کرده انـد. اهم نتایـج و توصیه هـای این گزارش جدیـد ازاین قرار اسـت2:

  برقـراری مسـتمری های ترکیبی و نظـام تـوازن هزینه-درآمـد )PAYG(، ایجاد 
1.pay-as-you-go
2. http://yon.ir/XDitt
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سـازوکارهای خـودکار و شـبکه حمایتی و ایمنـی قدرتمند برای مسـتمری بگیران، 
عواید بازنشسـتگی را بهبود می بخشـد.

  بـرای بهبـود طراحـی مشـوق های مالـی در جهت نجـات و حفـظ صندوق های 
بازنشسـتگی، قوانیـن مالیاتی ثابـت و پایدار باید بـرای تأمین مالـی این صندوق ها 
راهنمـای سیاسـت ها قرار گیـرد و از خالل آن تأمین مالی همـۀ برنامه های ذخایر 
بازنشسـتگی موردتوجـه قرار گیرد. تنظیـم هزینه ها باید با همراهـی کارگران و بر 

اسـاس خواسـت جمعی آن ها انجام شـود.

  چهارچوب هـای قانونـی و تنظیمـی صندوق هـای مسـتمری باید در یـد اختیار 
دولـت بمانـد. صندوق های مسـتمری بایـد به درسـتی در جهت سیاسـت گذاری 
و تأمیـن مالـی هدایـت شـوند. یـک نـگاه کلـی نشـان می دهد کـه ایـن دولت ها 
بایـد مدیران شایسـته و پاسـخگو را در ایـن صندوق ها به کار گیرند؛ شـفافیت در 
تنظیمـات نحـوۀ اداره، سـرمایه گذاری و مدیریت ریسـک، آن ها را به شرکایشـان 

پاسـخگو خواهد کرد.

  افزایش انعطاف در سـن بازنشسـتگی، صندوق های عمومی مسـتمری و قوانین 
مالیات سـتانی از ثروتمنـدان بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد، به طوری کـه کارگـران 
و مـردم عـادی سـطح امیـد بـه زندگی شـان افزایـش یابد و سـطح پایـداری این 

صندوق هـا نیـز حفظ شـود.

  مسـتمری های بازمانـدگان هنوز نقش بسـیار مهمی را در بهبود اسـتانداردهای 
زندگـی پـس از مـرگ کارگـران ایفـا می کنـد. ایـن مسـتمری ها نقـش مهمی در 
بازتوزیـع ثـروت دارنـد و همچنیـن مشـوق های مهمـی بـرای ادامـۀ کار توسـط 

کارگران هسـتند.

کاهش سهم حمایت اجتماعی در تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی
در 12 دسـامبر، وبـگاه مرکـز آمـار اتحادیه اروپـا )Eurostat( وابسـته به اتحادیه 
اروپا، گزارشـی را منتشـر کرد که نشـان می دهد سـهم بخش حمایت اجتماعی در 
تولیـد ناخالـص داخلی )GDP( کشـورهای اتحادیه اروپا به  میزان اندکی نسـبت به 
سـال های قبـل کاهـش یافته اسـت. طبق ایـن آمـار، بیش ترین میـزان اختصاص 
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بودجـه به بخش حمایت اجتماعی متعلق به فرانسـه، فنالند و دانمارک اسـت. در 
میـان کل کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا )EU( میانگین مخـارج حمایت اجتماعی 
در سـال 2016 میالدی حدود 28.2 درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشـورها 
بـوده اسـت که نسـبت بـه سـال 2014 کـه کل کشـورها حـدود 28.4 درصد از 
تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را صـرف انـواع حمایت هـای اجتماعـی کرده انـد، 
کاهـش اندکـی را نشـان می دهـد. مطابق بـا ایـن آمـار، در سـال 2016 دو منبع 
اصلـی تأمیـن مالـی حمایت اجتماعـی در کل کشـورهای اتحادیه اروپـا عبارت اند 
از مشـارکت اجتماعـی )حق بیمه هـای دریافتـی از کارفرمایـان و ...( کـه حدود 55 
درصـد تأمیـن مالـی حمایت ها را بر عهده داشـته اند و مشـارکت عمومی دولت ها 
از طریـق دریافـت مالیـات کـه حـدود 40 درصـد از بودجه حمایـت اجتماعی را 

تأمین کرده اسـت.

امـا باید توجه داشـت کـه میزان میانگین سـهم حمایت اجتماعـی در کل اتحادیه 
اروپـا، اختالفـات و ناهمخوانی هایـی را در خصـوص سـهم حمایـت اجتماعـی بین 
کشـورهای مختلـف، پنهـان می کند. بـرای مثال در سـال 2016، مخـارج حمایت 
اجتماعـی در کشـور فرانسـه دسـت کم 30 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی آن 
کشـور را بـه  خود اختصـاص داده اسـت، حال آنکه در زمان مشـابه در دو کشـور 
فنالنـد و دانمـارک، سـهم حمایت اجتماعـی در بودجه ناخالص داخلـی حدود 32 
درصـد بـوده اسـت. همچنیـن این میـزان در کشـورهای اتریـش، بلژیـک، ایتالیا، 
سـوئد و هلند حدود 30 درصد اسـت. برخالف این روند، در کشـورهایی همچون 
رومانـی، لتونـی و لیتوانی، سـهم حمایـت اجتماعـی از تولید ناخالـص داخلی رقمی 
کم تـر از 20 درصـد را نشـان  می دهـد؛ یعنـی چیـزی در حـدود 15 درصـد. 
ایـن شـاخص بـرای ایرلنـد 16 درصد، بـرای مالـت و اسـتونی 17 درصـد، برای 
بلغارسـتان و اسـلواکی 18 درصـد و درنهایـت بـرای چـک، قبرس و مجارسـتان 

حـدود 19 درصد اسـت.1

همچنیـن در سـال 2016 میـزان سـرانه مخارج حمایـت اجتماعی در هـر یک از 
کشـورهای عضو اتحادیه اروپا متفاوت اسـت. برای نمونـه میزان حمایت اجتماعی 
بـا عنـوان اسـتانداردهای قدرت خرید که سـطح قیمت هـا را برای مـردم کاهش 
1. http://yon.ir/nsFCr
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می دهـد )بـرای مثـال انـواع یارانه هـا( در بیـن کشـورهای اتحادیه اروپـا متفاوت 
اسـت. ایـن نشـانگر اختالف سیاسـت های حمایتی در بین کشـورهای حـوزه یورو 
اسـت. پـس از کشـور لوکزامبورگ که باالترین میزان سـرانه حمایـت اجتماعی را 
دارد بـه  ترتیب کشـورهای اتریـش، آلمان، دانمارک، هلند و فرانسـه قـرار دارند، 
درحالی کـه کم ترین میزان سـرانه حمایت اجتماعی در رومانی، بلغارسـتان و لتونی 

می شـود. دیده 

طبـق ایـن گزارش، بر اسـاس شـاخصی دیگر، بیش ترین سـهم مزایای سـالمندان 
و بازمانـدگان در بیـن کل کشـورهای اتحادیـه اروپـا، متعلق به کشـورهای یونان، 
پرتغـال و ایتالیـا اسـت. در سـال 2016 به طـور متوسـط در کل اتحادیـه اروپـا 
مزایـای سـالمندان و بازمانـدگان حـدود 46 درصـد از کل مزایـای اجتماعـی را 
بـه  خود اختصاص داده اسـت. تقریبا در بین همۀ کشـورهای اتحادیـه اروپا مزایای 
سـالمندان و بازنشسـتگان مهم تریـن بخش از مزایـای حمایت اجتماعی هسـتند. 
درمجمـوع باالترین سـهم مزایـای سـالمندان و بازماندگان به ترتیب بـرای یونان 
)65 درصـد(، پرتغـال و ایتالیـا )58 درصـد( و قبرس و لهسـتان )56 درصد( بوده 
اسـت. درحالی کـه کم تریـن میـزان ایـن شـاخص متعلـق به کشـور ایرلنـد )34 
درصـد( سـپس آلمـان )39 درصد(، لوکزامبـورگ )40 درصد(، اسـتونی و بریتانیا 

)42 درصـد( بوده اسـت.

میـزان مزایـای ازکارافتادگـی، مراقبت های بیماری و سـالمت نیز به طور متوسـط 
حدود 37 درصد از کل مزایای اجتماعی را در کل کشـورهای اتحادیه اروپا شـامل 
می شـود. در میـان کشـورهای عضـو حـوزه یـورو، سـهم ایـن مزایـا از 23 درصد 
بـرای قبـرس تـا 26 درصـد بـرای یونـان، 44 درصد بـرای کرواسـی، 43 درصد 
بـرای آلمـان و ایرلنـد، 42 درصد برای هلند و درنهایت 41 درصد برای اسـلواکی، 

اسـتونی و لیتوانی متغیر است.

مطابـق ایـن گـزارش، میزان مزایـای کودک و خانـواده نیز در سـال 2016 به طور 
میانگیـن اندکی کم تـر از 9 درصِد کل مزایای اجتماعی در کل کشـورهای اتحادیه 
اروپـا تخمیـن زده شده اسـت. مزایای بیمه بیکاری تقریبا 5 درصد، مزایای مسـکن 
و محرومیـت اجتماعـی نیز حـدود 4 درصد ارزیابی شده اسـت. الزم اسـت بدانیم 
کـه سـهم مزایـای خانواده درمجمـوع از 4 درصـد در یونان و هلند تا بیـش از 15 
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درصـد در لوکزامبـورگ در نوسـان بوده اسـت. مزایـای بیمه بیکاری نیـز در این 
کشـورها، از یـک درصـد در رومانـی و لهسـتان تـا 10 درصد در ایرلنـد متفاوت 
اسـت. مزایـای مسـکن و محرومیـت اجتماعـی نیز از یـک درصد در کشـورهای 
لهسـتان، یونـان و پرتغال تـا 8 درصد در قبرس و درنهایـت 7 درصد در دانمارک 

و بریتانیـا متفاوت بوده اسـت.

تظاهرات کارگران بازنشسته در اسپانیا
در اواسـط ماه دسـامبر، هزاران نفر از بازنشسـتگان و کارگران در شهرهای مختلف 
اسـپانیا با هدف و مطالبه برقراری مسـتمری شایسـته و مکفی دسـت به تظاهرات 
زدنـد. آن هـا خواهـان حداقل مسـتمری 1080 یورو برای هر مـاه بودند. همچنین 
می خواسـتند ایـن میزان مسـتمری متناسـب بـا شـاخص قیمـت مصرف کننده1 

)CPI( در هر سـال تغییـر و افزایش یابد.

تظاهـرات مسـتمری بگیران، نخسـت در ژانویـه سـال 2018 در شـهر بیلبائـو 
کـه پایتخـت ناحیه باسـک اسـت، به  شـکل یـک تظاهرات هفتگی شـروع شـد. 
به مرورزمان این تظاهرات به بیش از 200 شـهر و شـهرک در اسـپانیا گسـترش 
یافـت و از سـوی جنبش هـای اجتماعـی دیگـر نیـز مـورد حمایـت قـرار گرفت. 
تظاهـرات اخیـر توسـط مسـئول هماهنگـی ایالتی بـرای دفـاع از نظام مسـتمری 
عمومـی سـازمان دهی شـد. شـعارهای معترضیـن ازاین قـرار بـود: »هرکسـی که 
حکومـت کنـد، بایـد مدافـع مسـتمری ها باشـد« و »برای نجـات آیندۀ مـا، راهی 

جز سـازمان دهی نیسـت«

در تظاهـرات روز شـنبه پانزدهـم دسـامبر در بیلبائو بیش از 25 هـزار نفر حضور 
داشـتند. جمعیتی مشـابه نیز در مادرید گرِدهم آمده بودند و این شـعارها را سـر 
می دادنـد: »ما پیر هسـتیم، نه احمق«، »مسـتمری شایسـته، همین حـاال« برخی از 
تظاهرکننـدگان نیـز به  تقلید و در همبسـتگی بـا معترضان فرانسـوی، جلیقه های 

زرد پوشـیده بودند.

در شـهر بیلبائـو، این تظاهرات مـورد حمایت اتحادیه ها و نهادهایـی نظیر اتحادیه 
1.  شـاخصی اسـت کـه تغییـرات در سـطح قیمت سـبد کاالهـای مصرفی و خدمـات خریداری شـده توسـط خانوارها را 

نشـان می دهـد و هرسـال بر اسـاس این قیمـت پایه تغییـر می کند.
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همبسـتگی کارگـران باسـک )ELA( کمیته کارگـران ملی گرا )LAB( و کمیسـیون 
کارگران اوسـکادی )CCOO( قرار داشـت.

مسـئول هماهنگـی این تظاهـرات در یک سـخنرانی عمومی برای آغـاز تظاهرات 
عمومی در سراسـر کشـور، چنیـن قرائت کرد: 

»مـا صندوق هـای مسـتمری عمومی را با کار کـردن خودمان، بر اسـاس حق بیمه 
و مشـارکتمان ایجـاد کرده ایـم و اجـازه نمی دهیـم بانک ها، شـرکت های بیمه و 
صندوق هـای سـرمایه گذاری از طریـق برنامه های مسـتمری خصوصـی، آن ها را 

از مـا بدزدند.«1

 در شـهر مادریـد، لئوپولدو پالیو سـخنگوی سـتاد هماهنگی این تظاهـرات، اظهار 
کرد که احزاب سیاسـی نخواهند توانسـت »مشـکالت اساسی« کارگران بازنشسته 
را حـل کننـد. این کارگران خواسـتار مسـتمری های شایسـته و مکفی هسـتند که 
بایـد بـر اسـاس نـرخ تـورم افزایـش یابـد. همۀ مـا منتقد نظـام دو حزبـی حاکم 
 )PSOE( و حزب کارگران سوسیالیسـت )PP( هسـتیم که در تسـلط حزب مردم

است.

تظاهرات کارگران بازنشسـته در اسـپانیا مدت های مدید اسـت که ادامه دارد. در 
مـاه فوریه سـال 2018 نیز این تظاهرکنندگان اعتراضات وسـیعی را ترتیب دادند 
و علیـه افزایـش اندک و به  قول خودشـان »مسـخره« مسـتمری ها به  میـزان 25 

صـدمِ  درصد، دسـت به اعتـراض زدند.

نیاز روزافزون آفریقا به حمایت اجتماعی
در مـاه دسـامبر، نتایـج »گـزارش سـاالنه چشـم انداز و روندهـای سـال 2017 و 
2018« منتشـر شـد. طبـق ایـن گـزارش، فقـر و سـوءتغذیه همچنـان در آفریقا 

جـوالن می دهـد. مختصـات کلـی ایـن گـزارش بـه شـرح زیر اسـت:

 بـه  دلیـل وخامـت سـطح معاش، بـه  نظر می  رسـد آفریقا بـه  یک دوران بسـیار 

1. http://yon.ir/bf8k8
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طوالنی از توسـعه و رفاه نیاز دارد تا بخش هایی از مردم این قاره را از این صدمات 
و محرومیت هـا نجـات دهـد. درواقـع، به رغم کاهـش میزان فقر، همچنـان میزان 
فقر مطلق و افراد تهیدسـت در این قاره بسـیار زیاد اسـت. هرچقدر کشـورها در 
ایـن قاره دموکراتیک تر شـوند، به  نظر می رسـد شـانس بیش تری وجـود دارد که 
فقـرا و اقشـار فرودسـت- به خصـوص در نواحی شـهری- وزن سیاسـی بیش تری 
بیابنـد و از ایـن طریـق نیـاز بـه حمایـت اجتماعی تبدیل بـه یک ضـرورت برای 
مـردم ایـن قاره شـود. چنین چیـزی به دولت ها فشـار بیش تـری خواهـد آورد تا 
در قبال ایجاد انسـجام و ثبات اجتماعی مسـئول باشـند. حتی اگر رشـد اقتصادی 
در کشـورهای ایـن قـاره سـریع و فراگیـر باشـد، بازهم اقـدام دولت بـرای توزیع 
مزایـای رشـد و اثرگـذاری آن بـر زندگـی و تأمین معاش مردم بسـیار گسـترده 
اسـت. همچنیـن گروه هایی که درآمدشـان کم وبیش افزایش می یابـد همچنان در 
برابر شـوک های اقتصادی و تغییرات اقلیمی بسـیار آسـیب پذیرند؛ بنابراین رشـد 
اقتصـادی به تنهایـی بـرای کمک بـه بهبـود زندگی مـردم و رفع فقر و گرسـنگی 
آفریقـا کافـی نیسـت. دولت هـا در این قـاره بایـد دو کار را به طور هم زمـان انجام 
دهنـد. از یک سـو بایـد منابعی را در جهت ایجاد رشـد اقتصادی بیابند و از سـوی 
دیگـر و به طـور هم زمـان باید گسـترش حمایت اجتماعـی از فقرا و فرودسـتان را 

در دسـتور کار قرار دهند.

این گزارش توسـط نهـاد »نظام حمایت از دانش و تحلیل اسـتراتژیک منطقه ای«1 
و بـا حمایت موسسـه تحقیقاتـی بین المللـی سیاسـت گذاری غـذا )IFPRI( تهیه و 
تنظیـم شـده اسـت و نگاهـی عمیق تـر و متمرکز بر وضـع فعلی و آینـده حمایت 
اجتماعـی در کشـورهای آفریقایـی دارد. ایـن گـزارش چنـد موضوع اصلـی را در 
مرکـز تحلیـل خود قرار داده اسـت. نخسـت طراحـی برنامه های موثر بـرای رفع 
نیازهـای فزاینـده بـه شـبکه های تأمین اجتماعـی در سراسـر قـاره. دوم هزینه ها، 
موفقیـت و پایـداری برنامه هـای موجـود. سـوم ایجاد چشـم اندازی برای تـداوم و 
سـازگاری بدیل هـای مداخله گر بر اسـاس بسـتر خاص کشـورهای مختلـف. این 
گـزارش همچنیـن میزان اثربخشـی رویکردهـای هدفمنـد بدیـل را ارزیابی کرده 
اسـت تا مناسـب ترین آن ها را بر اسـاس این بسـترها پیشـنهاد دهد. شـواهد این 

1. RESAKSS
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گـزارش نشـان می دهـد کـه برقـراری حمایـت اجتماعـی در ایـن قـاره می تواند 
روحیـه همیـاری و تعـاون را در میان مردم این قاره گسـترش دهـد. به ویژه زمانی  
کـه ایـن برنامه های حمایـت اجتماعی بـا اجزایی فراگیرتـر از ابعـاد مالی همچون 
ایجـاد سـرمایه انسـانی، توسـعه مهارت ها و مولـد بودن همـراه شـود، می تواند به 
توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی این قاره یاری برسـاند و مـردم این قـاره را در برابر 
شـوک های بیرونـی و جهانـی مقاوم کنـد. در ضمیمه گزارش حاضـر تحقیقی ارائه 
شده اسـت کـه نشـان می دهـد چگونـه کشـورها می تواننـد برنامه هـای حمایـت 
اجتماعـی را بـا برنامه هـای توسـعه ای در دیگـر بخش هـا ترکیب کنند تـا تاثیری 
کلی تـر و فراگیرتـر برجـا گذارنـد. عثمـان بدیانه، مدیـر بخش آفریقای موسسـه 

تحقیقاتـی بین المللـی سیاسـت گذاری غـذا می گوید:

 »کشـورهای آفریقایـی بایـد موضـوع حمایـت اجتماعـی را به شـکل جدی تری 
در دسـتور کار قـرار دهنـد و ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه انتخاب هـا و 
ابزارهـای فراوانـی بـرای برقراری حمایت اجتماعی در سرتاسـر قاره وجـود دارد. 
ایـن روش هـای هدفمند و موثـر برای برنامه هـای حمایت اجتماعی باید با بسـتر 

محلی منطبق باشـند.«1

ایـن گـزارش در پایـان می افزایـد که وضـع فعلی حمایـت اجتماعـی در آفریقا از 
چشـم انداز مدنظر اعالمیه ماالبو و برنامه اتحادیه آفریقا برای سـال 2063 فاصله 

زیـادی دارد و همـۀ کشـورهای آفریقایی بـرای رفع این فاصله باید بکوشـند.

1. http://yon.ir/EOmvd
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مکزیِک آملو: دولتی برای رفاه و تأمین اجتماعی
در دسـامبر سـال 2018، سـرانجام در مکزیـک مراسـم تحلیـف 
آنـدرس مانوئـل لوپـز اوبـرادور1 ملقب بـه آملـو )AMLO( برگزار 
شـد، او سـوگند ریاسـت  جمهـوری را ادا کـرد و به طـور رسـمی در 
مقـام رئیس جمهور مکزیک مشـغول به کار شـد. انتخاب او توسـط 
مـردم مکزیـک در انتخابـات یکم جـوالی و با بیش از سـی میلیون 
رای صـورت گرفـت. ایـن انتخـاب و سـپس شـروع به کار رسـمی 
او به عنـوان مهم تریـن اتفـاق در قـاره آمریـکا و یکـی از مهم تریـن 
اتفاقات اقتصادی و سیاسـی در سـطح جهان در ماه دسـامبر ارزیابی 
شده اسـت. مـا بـرای بررسـی ایـن موضـوع، در ابتدا سـعی خواهیم 
کـرد تصویـری از وضعیـت اقتصـادی و سیاسـی مکزیـک و شـیوه 
مواجهـه آملـو با این مسـائل را ارائـه دهیم. سـپس روی برنامه های 
خـاص آملـو بـرای حـوزه رفـاه و تأمیـن اجتماعی متمرکـز خواهیم 
شـد. درنهایـت مقالـه »چگونه نئولیبرالیسـم مکزیک را نابـود کرد« 
گزینـش و ترجمه شده اسـت کـه تصویری تاریخی تر و سـاختاری تر 
از وضعیـت اقتصـادی و رفاهی مکزیـک در چند دهه اخیـر را به ما 

می دهد. ارائـه 

یک دولت رفاهی در میان راست ها
امـروز در فضـای کلـی قـاره آمریـکا و در بیش تـر کشـورهای این 
منطقـه، دولت هـای پوپولیسـت راسـت گرا و حتـی شبه فاشیسـت 
بـر سـریر قدرت انـد. بـرای نمونـه در شـمال ایـن قـاره، دولـت 
راسـت گرای افراطـی دونالـد ترامـپ در آمریـکا، در جنـوب ایـن 
قـاره دولـت شبه فاشیسـتی ژایـر بولسـونارو در برزیـل و درنهایـت 
دولـت راسـت گرای مائوریسـیو ماکـری در آرژانتین بر سـر کارند. 
ازاین جهـت پیـروزی لوپـز اوبـرادور یـا همـان آملـو را کـه سـوابق 
مشـخصی در جهت حمایت از کارگران و سـنت های سوسیالیسـتی 

1. Andrés Manuel López Obrador
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مکزیـک دارد، می تـوان به منزلـۀ امکان گشـایش مسـیری متفاوت و یـک الگوی 
تـازه نه تنهـا بـرای مـردم مکزیـک بلکه بـرای بهبود وضـع رفاهی کل مـردم این 
منطقـه درک کـرد، به خصـوص به منزلـۀ یـک الگو بـرای ایـاالت متحـده، کانادا، 

برزیـل و آرژانتین.

در ایـن انتخابـات، آملـو اکثریـت مجلس سـنا و نیـز اکثریت مجلـس نمایندگان 
مکزیـک را به عنـوان دو بخـش از کنگـره این کشـور در اختیار گرفت که دسـت 
او را بـرای قانون گـذاری و اجـرای سیاسـت هایش بازتـر می کند. مهم تـر از این ها، 
آملـوی 64 سـاله توانسـت دور باطـل سیاسـت را در مکزیـک کـه برای سـال ها 
یعنـی از دهـه 1980 میالدی توسـط الیگارشـی نئولیبـرال حاکم بر این کشـور به 
یـک خیمه شـب بازی بدل شـده بـود، در هم بشـکند. او در انتخابات اخیـر، از بین 
32 ایالـت در 31 ایالـت پیـروز شـد و سـرجمع 53 درصـد از آرای کل را به  خود 
اختصـاص داد. به رغـم وجود سـنت مبـارزان زاپاتیسـتا در مبـارزات کارگـران و 
دهقانـان، ائتـالف جدیـد چپ گرایانـه  ای کـه آملو و حزبـش در چهار سـال اخیر 
بـه راه انداختـه بودنـد، در تاریـخ مکزیک، تجربه ای کم نظیر اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه او دو بـار در سـال های 2006 و 2012 بـرای ریاسـت جمهـوری نامزد 
شـده و هـر دو بـار شکسـت خورده بـود اما ماجـرای انتخابات سـال 2018 تا حد 
زیـادی متفـاوت بود. برای شـرکت در انتخابـات اخیر بسـیاری از احزاب کوچک 
چـپ نیـز بـا او متحد شـدند و با یکدیگر یک ائتـالف انتخاباتی گسـترده را تحت 
عنـوان »مـا باهـم تاریـخ را خلق می کنیم«1 تشـکیل دادنـد.2 رئیس جمهور سـابق 
مکزیـک انریکـه پنـا نیتـو3 بـود که مـردم به دلیـل افزایـش نابرابری، گسـترش 
فسـاد، جـوالن جـرم، جنایـت و خشـونت به شـدت از سیاسـت های  او ناراضـی 
بودنـد. بـه دلیل همیـن نارضایتی فزاینـده، حزب مـورد حمایت نیتـا و کاندیدای 
جدیـد این حـزب برای انتخابات ریاسـت جمهـوری مکزیک یعنی خـوزه آنتونیو 
میـده4 فقـط حـدود 16 درصـد از کل آرای مـردم را به  دسـت آورد. الزم اسـت 
بدانیـم کـه رئیس جمهور سـابق یعنی نیتو، نماینـده یک حزب بسـیار قدیمی و پر 

1. Juntos Haremos Historia
2. http://yon.ir/iYcYF
3. Enrique Peña Nieto
4. José Antonio Meade
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سـابقه در مکزیـک بـه  نـام »حـزب انقالبی نهـادی«PRI( 1( بـود که در 88 سـال 
گذشـته به غیـراز یـک دوره 12 سـاله، ریاسـت جمهـوری و قـدرت را بـه  شـکل 
انحصاری در مکزیک در دسـت داشـته اسـت. این حزب ماهیتی چندرگه، پیچیده 
و شبه فاشیسـتی دارد. اگرچـه از دل انقـالب مکزیـک و با نام اولیـه »حزب انقالبی 
ملـی« بیـرون آمد اما بعدها ایده های اولیه و حتی نام خـود را در دهه 1940 تغییر 
داد. ایدئولـوژی کنونـی ایـن حـزب، ترکیبی و التقاطـی اسـت و آموزه های مبهمی 
را از ایده های فاشیسـم موسـولینی ایتالیا گرفته تا نئولیبرالیسـم وحشـیانه امروزی 
درهم آمیختـه اسـت. بااین حـال این حزب در طـول دهه های گذشـته در مکزیک 
هژمونـی داشـت و بـرای دهه هـا بـا اجـرای بی رحمانه سیاسـت خصوصی سـازی 
بـه تعمیق و گسـترش فقر، سـقوط قـدرت خرید مـردم، نابرابری فزاینده و فسـاد 
حاکمـان در ایـن کشـور دامـن زده بـود؛ امـا آملـو با حزبـش یعنی حـزب مورنا2 
کـه به وضـوح یک حـزب چپ گـرا، در خدمـت فقرا و حقـوق اجتماعـی کارگران 
اسـت توانسـت جریان غالب مسـلط بر سیاسـت مکزیک در نزدیک به یک قرن 
اخیر را تغییر دهد. سـاختار حزب مورنا به گونه ای اسـت که نسـبت به مشـارکت 
طبقـات، مذاهـب و نیـز گروه هـای متکثر اجتماعـی، فضایی بـاز و گشـوده دارد و 
درسـت همیـن موضـوع، در برقراری یـک ائتالف سیاسـی فراگیر بـرای پیروزی 
آملـو در انتخابـات، بسـیار اثرگـذار بـود. همچنیـن الزم اسـت بدانیم کـه آملو و 
حـزب او در انتخابات اخیر، بیش ترین رای ریاسـت جمهـوری را در تاریخ مکزیک 
بـه  دسـت آوردنـد و به طور هم زمـان، حزب مخالـف او کم تریـن رای را در تاریخ 
نزدیـک بـه یک صد سـاله اش در انتخابـات اخیـر از مردم گرفـت. آملو همچنین 
نخسـتین رئیس جمهور برخاسـته از طبقه کارگر در یک قـرن اخیر تاریخ مکزیک 
اسـت. بـه  دلیـل همیـن خاسـتگاه، او از حمایت شـدید جوانـان، زنان، کارگـران و 
دانشـجویان و طبقـات فرودسـت جامعه مکزیـک برخوردار اسـت. از همـان روز 
آغـاز، مردمـی کـه در جشـن پیـروزی او در میـدان زوکالو3 شـهر مکزیکوسـیتی 
جمـع شـده بودنـد، شـعارهایی علیـه خصوصی سـازی، در حمایـت از تقاضاهـای 
کارگران از قبیل افزایش دسـتمزد، خدمات بهداشـت و درمان، آموزش و مسـکن 

1. Partido Revolucionario Institucional
2. Morena party
3. Zócalo
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رایـگان سـر دادنـد. پیش ازاین آملو متنـی را از خود منتشـر کرده بود کـه در آن 
به صراحت گفته بود »خصوصی سـازی، دزدی اسـت.«1 این بار نیز آملو در پاسـخ 
بـه شـعارهای طرفدارانـش گفت که عصر نئولیبرال طوالنی و سـیاه این کشـور به 
پایـان رسـیده و دوران »دگرگونـی چهـارم« در تاریخ این کشـور آغاز شده اسـت. 
ازنظر آملو، دگرگونی نخسـت در سـال 1810 با اسـتقالل مکزیک، دگرگونی دوم 
در سـال 1855 بـا اجـرای اصالحات توسـط دولت بنیتو خوارز2 و دگرگونی سـوم 
همـان انقالب مکزیک در سـال 1910 اسـت.3 به نظر آملـو و هوادارانش، پیروزی 
او در مقـام نماینـده کارگـران و مـردم عـادی، شـروع یـک دوره جدیـد در تاریخ 

مـدرن ایـن کشـور و مبارزات مـردم آن بـرای آزادی و برابری اسـت.

پیش ازایـن پیـروزی، رسـانه های دسـت راسـتی در جهان با تشـبیه سیاسـت های 
رفاهـی و اقتصـادی آملـو بـه دونالـد ترامـپ در آمریـکا یا نیـکالس مـادورو در 
ونزوئـال، سـعی در ایجـاد هـول، وحشـت و هـراس بین مـردم مکزیـک از امکان 
پیـروزی آملـو داشـتند امـا برخالف ایـن مقایسـه های تبلیغاتی، آملـو هرگز هیچ 
ارتباطـی بـا نیروهـای نظامـی نداشـته و تمـام سـابقه او در دهه هـای اخیـر وقف 
سیاسـت دموکراتیـک، دفـاع از حقـوق کارگـران و حـق زندگی انسـانی فقـرا در 
مکزیـک شده اسـت. بـه  همیـن دلیل می تـوان گفت که او هیچ تشـابهی بـا دونالد 
ترامـپ و حتـی مـادورو در ونزوئـال نـدارد. آملـو در یـک خانـواده فقیـر متولد و 
بـزرگ شده اسـت. پـدر آملـو یـک مغـازه دار کوچک بـود. آملو فعالیت سیاسـی 
اولیـه خـود را در دفـاع از حقـوق ارضـی فقـرای بومی یـک منطقه حاشـیه ای در 
مکزیک به  نام تبسـکو4 شـروع کرد. سـپس او به منتقد همیشگی و مصمم نخبگان 
مکزیکـی یـا به بیـان خـود او »مافیـای مکزیک« تبدیل شـد، مافیایی سیاسـی که 
طـی چنـد دهـه اخیـر در ایـن کشـور عوایـدی جز فسـاد روزافـزون اقتصـادی و 
نیـز خشـونت افسارگسـیخته بـرای مـردم دربر نداشـته اسـت. او زندگی بسـیار 
سـاده ای دارد، خودرویی غیر نو و پنجسـاله سـوار می شـود و قول داده است حقوق 
رئیس جمهـوری را بیـش از نصـف کاهـش دهـد. رئیس جمهور سـابق یعنی نیتو 

1. http://yon.ir/vP0gW
2. Benito Juárez
3. http://yon.ir/14oRm
4. Tabasco

15



بالغ بـر 270 هـزار پـزو دریافـت می کـرد و آملو در یکـی از اولین تصمیمـات، این 
مبلـغ را بـه حدود 108 هزار پزو کاهش داده اسـت. ضمنـا در کابینه او، هیچ عضو 
دولتـی نبایـد بیش از این مقـدار حقوق بگیرد.1 همچنین گفته اسـت که می خواهد 
هواپیمایـی مخصـوص ریاسـت جمهـوری را بفروشـد. برخـالف ترامـپ او یـک 
رئیس جمهـور عمل گرا، بسـیار دقیق و باهوش اسـت. او قبال بین سـال های 2000 
تا 2005 شـهردار مکزیکوسـیتی بوده اسـت و در این سـال ها به خوبی و شایستگی 
این شـهر را اداره کرد. در دوران شـهرداری، او برنامه هایی مترقی از قبیل برقراری 
مسـاعدت و حمایـت اجتماعی بـرای فقرای شـهری و نیز طرح هـای موثری برای 
کاهـش ترافیک و حمل ونقل درون شـهری اجـرا کرد. او در این مـدت بیش از 85 
درصـد آرای مـردم این شـهر را در پشـت سـر خود داشـت. یکـی از وجوه خاص 
دیگـر آملو، توجه به سیاسـت های زنان اسـت. کابینـۀ  او برای ریاسـت جمهوری، 
به گونـه ای اسـت که بـرای اولین بـار اکثر آن ها را زنان تشـکیل می دهنـد. او یک 
سیاسـتمدار متیـن و آزادی خـواه اسـت به طوری که پـس از پیـروزی در انتخابات، 
بـا رهبـران اقتصـادی و تجـاری مکزیـک کـه بیش ترین حجـم ناسـزا، تخریب و 
تبلیغـات منفـی را علیـه وی در انتخابات به کار بـرده بودند، دیدار کـرد و آن ها را 
بـه  پذیـرش دموکراسـی و تالش برای بهبـود وضعیت اقتصادی مردم این کشـور 
دعـوت و ترغیـب کـرد. درواقـع برآمـدن ترامـپ در آمریـکا از یک سـو و آملـو 
در مکزیـک از سـوی دیگـر حاصل یک زمینه اقتصادی و سیاسـی نسـبتا مشـابه 
اسـت امـا با دو پاسـخ متفاوت، یکی ظهـور راسـت افراطی پوپولیسـت در آمریکا 
و دیگـری ظهـور چـپ مبتنی بر سـنت مقاومت ملی کارگـران و مردم عـادی در 
مکزیـک. بااین حـال هـردوی این پاسـخ ها، واکنشـی اسـت بـه ناامنـی، نابرابری و 
فسـاد گسترده جهانی سازی ناشـی از شـرکت های بزرگ چندملیتی، یکی واکنشی 

روبه جلـو و دیگـری، واکنشـی رو به عقب.

پیش زمینه تاریخی و اقتصادی
در تقابـل بـا سـنت مهاجـر سـتیز و بیگانه هـراس دونالـد ترامپ که خـودش از 
نیـروی کار ارزان و فاقـد حقـوق اجتماعـی مهاجران در شـرکت ها و مسـتغالتش 
بهره مند اسـت، آملو از درون یک سـنت مبارزه طوالنی و دموکراتیک ملی بیرون 
1. http://yon.ir/a0KQU
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می آیـد کـه بـرای سـال ها خواسـتار نظـارت دموکراتیک بر توسـعه اقتصـادی و 
اجتماعـی این کشـور بوده اسـت.

پـس از انقـالب مکزیک در سـال 1910 این کشـور حدود 20 سـال درگیر جنگ 
داخلـی طوالنـی و خسـارت باری شـد کـه از درون آن یـک سیسـتم خودکامـه 
تک حزبـی بیـرون آمـد. ایـن سیسـتم خصایـص پیچیـده ای داشـت: اسـتبدادی، 
درون گـرا، سوسیالیسـت میانـه و به طور آگاهانـه از ایاالت متحـده فاصله گیر بود. 
ایـن دسـتگاه سیاسـی در طول بیش تر از یک قرن گذشـته در مکزیـک حاکم بود. 
ایـن سیسـتم به رغم معایب سیاسـی، توانسـته بود صلح، رشـد اقتصـادی پایدار و 
کاهـش نسـبی نابرابـری را بـرای مـردم مکزیک بـه  ارمغان بیـاورد؛ امـا در دهه 
1980 حبـاب قیمت هـای انـرژی در سـطح بین المللـی ترکیـد. درنتیجـه اقتصاد 
مبتنـی بـر صـادرات نفت این کشـور، در بحـران اقتصـادی عمیقی فـرو رفت. در 
آن عصـر که دوران سـلطه بنیادگرایـی بـازار آزاد رونالد ریگان و مـارگارت تاچر 
بـر سراسـر جهان و قاره آمریکا بود، سیاسـتمداران جدیدی نیـز در مکزیک ظهور 
کردنـد کـه به متحـدان منافـع شـرکت های تجـاری آمریکایـی تبدیل شـدند و 
درهای کشـور مکزیک را به  روی اقتصاد جهانی گشـودند. تسـلط این سیاسـت در 
کل منطقـه آمریـکای شـمالی منجر به ظهـور موافقت نامه تجـارت آزاد آمریکای 
شـمالی موسـوم بـه نفتـا )NAFTA( با شـرکت آمریکا، کانـادا و مکزیک شـد. این 
توافـق به نوبـه خود منجر به پیدایش مدلی بـرای مقررات زدایی جهانـی از تجارت 
و سـرمایه گذاری شـد کـه طـی دو دهـه بعـد، کل جهـان را درنوردیـد. نفتا بیش 
از هـر چیـز بـه بخشـی از اسـتراتژی وال اسـتریت بـرای کاهش قـدرت چانه زنی 
نیـروی کار در کل ایـن منطقه و نیز برای کاهش برخـورداری کارگران این منطقه 
از نظام هـای تأمیـن اجتماعی و حمایت اجتماعی تبدیل شـد. این معاهـده در وعده 
خـود برای کاهش ورود مهاجران مکزیکی به آمریکا شکسـت خـورد. حتی ایاالت 
متحـده بـه وعده اولیه خود مبنی بر عدم ورود کاالهای چینی و نیز سـرمایه گذاری 
در کشـورهای ایـن منطقه به جـای چین عمل نکرد. درنتیجه با پیدایش نفتا، رشـد 
اقتصـادی مکزیـک نزول کـرد، نابرابری در این کشـور افزایش یافـت و درنهایت، 
تأمیـن اجتماعـی و رفاه کارگران به شـدت ضربه خـورد. درواقع پیمـان نفتا توافقی 
در جهت منافع قدرتمندان و ثروتمندان این سـه کشـور بـود و بیش ازپیش، مردم 
عـادی ایـن سـه کشـور را به طـور موثـری در معـرض محرومیت و فقـر بیش تر 
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قـرار داد. بـا مقررات زدایـی از جریـان پـول و تولیـد کاال، تجارت خـرد و کوچک 
مـواد )بـرای مثـال ماریجوانـا( به یک صنعـت بـزرگ و مافیایی قاچـاق مجرمانه 
تبدیـل شـد؛ به طوری که ایـن صنعت قاچاق بـزرگ هم اکنون کوکائیـن و هروئین 
را از منطقـه آمریـکای جنوبـی و نیـز مواد مخدر ترکیبـی را از مناطـق دور به این 
منطقـه و ایاالت متحده سـرازیر می کند. تحت تاثیر این شـبکه، قاچـاق، زورگیری، 
دزدی، آدم  ربایـی و جنایـت بـه  شـکل سـازمان یافته در این منطقـه و به خصوص 
در مکزیـک گسـترش یافت. پوِل مـواد بـه دادگاه، پلیس و ارتش نیـز رخنه کرد، 
به طوری کـه تنهـا 7 درصـد از جرائـم این منطقه آن هـم عمدتا به  خاطـر ترس از 
پلیـس گـزارش و علنـی می شـوند.1 از میـان جرائـم گزارش شـده نیز کم تـر از 5 
درصـد آن هـا به نتیجـه می رسـد. فقط طی انتخابـات اخیـر حـدود 145 نامزد و 
فعال سیاسـی ترور شـدند. در سـال 2017 میزان قتل و کشـتار در این کشـور به 
باالتریـن میـزان در 20 سـال اخیر خود رسـید. همچنین به  دلیل شـرایط بی ثبات 
اقتصـادی و سیاسـی، میزان مهاجـرت مردم این کشـور به آمریـکا از دهه 1990 
تـا سـال 2013 بـه حدود سـه برابر رسـید، به طوری که در انتخابـات اخیر آمریکا 
دونالـد ترامـپ وعـده داد که دیـواری را در مرز این دو کشـور بـرای جلوگیری از 
ورود مکزیکی هـا خواهـد کشـید. هرچنـد ایـن دیوار هنوز کشـیده نشده اسـت اما 
فقـط در هفـت مـاه نخسـت سـال 2018 حـدود 140 هـزار نفـر در مـرز این دو 

کشـور توقیف و بـه مکزیک بازگردانده شـدند.

برنامه آملو: مبارزه با نابرابری
در چنین بسـتری از فسـاد، نابرابری، خشـونت و مهاجرت فزاینده اسـت که آملو 
در مکزیـک به ریاسـت جمهوری برگزیده شـد. لوپـز اوبرادور به  دلیل گسـترش 
فقـر و نابرابـری در مکزیـک با مرکزیـت نفتا، از مدت ها قبل گفته بـود که چندان 
روی خوشـی نسـبت به موجودیت فعلی نفتا ندارد و معتقد اسـت که این سـازمان 
بـرای تضعیـف اسـتقالل کشـورهای ایـن منطقـه و هضـم بیش تـر آن هـا درون 
اسـتیالی سیاسـی و اقتصـادی آمریـکا طراحـی شده اسـت. بـا این حـال او معتقد 
اسـت اصل این سـازمان می تواند حفظ شـود امـا باید بر بنیانـی دمکراتیک برقرار 
شـود و در خدمـت مـردم عـادی ایـن منطقه قـرار گیـرد. واقعیت این اسـت که 
1. http://yon.ir/r0dFV
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با گذشـت 24 سـال از تاسـیس نفتـا، اقتصاد مکزیـک به همسـایه بزرگ تر یعنی 
ایاالت متحده شـدیدا وابسـته شده اسـت. برای نمونه مکزیک شـدیدا بـه واردات 
مـواد غذایـی اساسـی و گازوئیل از آمریکا وابسـته اسـت. همچنین هشـتاد درصد 
صـادرات مکزیـک بـه آمریـکا انجـام می شـود. بـه  همین خاطر اسـت کـه آملو 
به رغـم مخالفـت بـا نفتـا، جانب احتیـاط را هـم رعایت می کـرد چراکـه به خوبی 
آگاه اسـت هرگونـه خـروج فـوری از این معاهده بـه  معنای فرورفتـن اقتصاد این 
کشـور در رکـودی اسـت کـه خروج از آن ممکن اسـت سـال ها طول بکشـد و از 
ایـن مهم تـر، برنامه هـای او را بـرای برقراری نظـام رفاهی برابـر و دموکراتیک در 
داخـل کشـور، تحت تاثیر قرار دهـد. باوجوداین دالیل، آملو محور اصلی سیاسـت 
خارجـی خـود را حساسـیت روی نحـوۀ برخـورد ایاالت متحـده با مهاجـران فاقد 
مـدرک قـرار داد و در سیاسـت داخلی، روی نحوۀ بازتوزیـع درآمد و ثروت تاکید 
گذاشـت؛ چراکـه به گفته وی، همین بازتوزیع ناعادالنه اسـت کـه منجر به خروج 
کارگـران و مـردم مکزیـک از این کشـور بـرای یافتن شـغل در آمریکا می شـود. 
بـه نظـر او اولویت نباید تسـهیل خروج مردم از مکزیک باشـد بلکه باید تسـهیل 
مانـدن مـردم و جوانـان در ایـن کشـور در راس کار قـرار گیرد. برای نیـل به این 
هـدف، آملو برنامه اقتصـادی و رفاهـی جاه طلبانه ای را در چهارچوب دموکراسـی 
اجتماعـی یـا سوسیالیسـتی در نظـر گرفتـه اسـت کـه معطـوف بـه چرخـش و 
بازگشـت از سیاسـت های شکسـت خـورده چهـار دهـه اخیـر اقتصاد این کشـور 
اسـت. بـه  همیـن خاطر بود کـه او بالفاصله پس از انتخاب شـدن، اعـالم کرد که 
دوران نئولیبرالیسـم در این کشـور به پایان رسـیده اسـت و باید رژیم جدیدی را 

در ایـن کشـور برقـرار کرد. او در سـخنرانی تحلیـف خود گفت:

 »سیاسـت های اقتصادی نئولیبرال یک فاجعه اسـت. اگـر از من بخواهید در یک 
عبـارت برنامـه دولتـم را بیان کنم، خواهم گفت: نابودی فسـاد و هرج ومـرج ... ما 

می توانیـم همه باهـم این رژیم نئولیبـرال را نابود کنیم.«

 تاکیـد آملـو روی فسـاد ازاین جهت اسـت که اقتصاد مکزیک هم اکنـون به  لحاظ 
شـاخص فسـاد در جهان در بین 175 کشـور، رتبه 135 را در اختیار دارد.

19



امـا به طـور مشـخص برنامـه آملو بـرای مقابله با فسـاد نئولیبـرال حاکـم بر این 
کشـور شـامل سـه سـرفصل اصلی زیر است:

  افزایـش مخـارج اجتماعـی و رفـاه عمومـی به خصـوص در زمینـۀ آمـوزش، 
مسـتمری های رفاهـی بـرای سـالمندان و تأمیـن اجتماعـی بـرای فرودسـتان.

  سـرمایه گذاری برای ایجاد اشـتغال توسـط دولت )نه توسـط بخش خصوصی( 
به ویـژه بـرای مـردم فقیر جنـوب کشـور در زمینۀ آب، انـرژی و توسـعه صنایع 

جدید.

  افزایـش درآمـد افراد از طریق باال بردن حداقل دسـتمزد و اصالح اتحادیه های 
کارگری فاسد و حکومتی.

الزم اسـت بدانیـم کـه چنیـن برنامـه ای بـرای نخسـتین  بار اسـت کـه در چهل 
سـال اخیـر در دسـتور کار یـک رئیس دولـت در مکزیـک قرار می گیـرد. به طور 
مشـخص در قسمت نخسـت، او قول داده است در بخش آموزش، خصوصی سازی 
آمـوزش و بهداشـت حاکـم در دوران نیتو تحت عنوان »اصالح نظام آموزشـی« را 
متوقـف خواهـد کرد. در عـوض، آملو می خواهـد آموزش عالی برای دانشـجویان 
و نیـز تحصیـالت اولیـه را بـرای دانش آمـوزان، تقریبا به طـور کامل رایـگان کند. 
همچنیـن اتحادیه های کارگـری واقعی را برای معلمان و کارگران آموزشـی تقویت 
خواهـد کـرد. او وعـده داده اسـت که مزایـای رفاهـی و تأمین اجتماعـی را نه تنها 
بـرای کارگـران دائمی و رسـمی بلکـه برای کارگـران موقت برقـرار خواهد کرد و 
بـرای نخسـتین بـار بـه وضعیت بی ثباتی شـغلی ایـن کارگـران پایان خواهـد داد. 
همچنیـن طبـق ایـن برنامـه بعـد از دهه هـا، برنامه های غذایـی  و نیـز برنامه های 
ورزشـی برای کودکان در مدارس مناطق فقیرنشـین توسـط دولت افزایش خواهد 
یافـت.1 در کنـار این هـا، آملـو طرحـی ریخته اسـت کـه بیـش از 100 دانشـگاه 
دولتـی تاسـیس کند و هم زمان به دانشـجویان بورسـیه تحصیلـی تخصیص دهد. 
دولت او میزان مسـتمری سالمندان و بازنشسـتگان را افزایش خواهد داد. خدمات 
بهداشـتی رایـگان را بیش تـر خواهـد کرد، نظـام بهداشـتی دولتـی و متمرکزی را 
بـه  شـکل فدرال تحـت عنوان »برنامه نظام سـالمت فـدرال« بنا خواهد گذاشـت 

1. http://yon.ir/3tumw
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و مزایای رفاهی کارگران و پرسـتاران بخش سـالمت را نیز بهبود خواهد بخشـید. 
او گفتـه اسـت کـه الگـوی او در حـوزه بهداشـت، کشـورهای حـوزه نوردیـک یا 
کشـوری همچـون دانمـارک یـا کانـادا خواهد بـود.1 او سـوگند خورده اسـت که 
قیمـت سـوخت، گازوئیـل و برق را هرگـز افزایش نخواهـد داد. اینترنت عمومی و 
رایگان را نیز وسـعت خواهد بخشـید و هر تصمیم دولت را با مشـورت و کسـب 
نظـر از عمـوم مـردم اجـرا خواهـد کـرد. حقـوق ثروتمنـدان و مقامـات دولتی را 
کاهـش خواهـد داد و هیـچ مالیـات جدیدی علیه مـردم عادی و کارمنـدان وضع 

نخواهـد کرد.

او در بخـش سـرمایه گذاری نیـز بـرای ایجـاد اشـتغال گفته اسـت از اشـتغال در 
صنعت و بخش کشـاورزی توسـط دولت حمایت خواهد کرد و با سـرمایه گذاری 
در بخـش نفـت و گاز اشـتغال در این حـوزه را بیش تر خواهـد کرد. آملو همچنین 
چندیـن مگاپـروژه صنعتی و خدماتی در بخش راه آهـن و حمل و نقل تعریف کرده 
اسـت کـه اشـتغال وسـیعی را برای مـردم به  بـار خواهـد آورد. مضاف بـر این ها، 
آملـو یـک بودجـه عظیـم یعنـی در حـدود 325 میلیـارد پـزو بـرای رفـع فقر و 
ایجـاد برنامه هـای رفاهـی در ایالت های فقیر مکزیک در نظر گرفته اسـت.2 هدف 
دولـت رفاه گـرای آملـو از اختصاص ایـن بودجه از بیـن بردن بینوایـی، نابرابری و 
نیـز کاهـش نـرخ فقـر، اعالم شده اسـت. همچنیـن آملو اعـالم کرده اسـت که با 
همکاری چند وزارتخانه  از قبیل رفاه اجتماعی، بهداشـت، کار و کشـاورزی نزدیک 
به هشـت برنامه رفاه اجتماعی در 91 نقطه شـهری اجرا خواهد شـد و مزایای آن 

زندگـی بیـش از 2 میلیـون نفر از مـردم را تحت تاثیر قرار خواهـد داد.3

در بخـش سـوم برنامـه او یعنـی حداقل دسـتمزد، آملـو در همان روزهـای اولیه 
انتخـاب، وعـده داده اسـت کـه بـه میـزان 16 درصد حداقـل دسـتمزد کارگران 
را افزایـش خواهـد داد کـه بیش تریـن میـزان افزایـش در 23 سـال اخیر اسـت.4 
طبـق ایـن طرح، دسـتمزد روزانۀ کارگـران در مکزیـک از حدود 88 پـزو )4 دالر 
آمریـکا( بـه 102 پزو )حدود 5 دالر آمریکا( در یـک ژانویه 2019 افزایش خواهد 
1. http://yon.ir/Lhn0z
2. http://yon.ir/tGj47
3. http://yon.ir/9ltu4
4. http://yon.ir/0CdcK
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یافـت. ایـن افزایش دسـتمزد موجـب افزایـش ورودی نهادهای بیمـه اجتماعی و 
بخـش رفاهـی ازجمله سـازمان تأمیـن اجتماعی مکزیک خواهد شـد. الزم اسـت 
بدانیـم که در پی سـرکوب دسـتمزدهای کارگران مکزیک در سـه دهه گذشـته، 
میـزان قـدرت خرید آن ها بیـش از 70 درصد کاهش یافته بود. حداقل دسـتمزد 
جدیـد بـرای کارگـران، باالی خط فقر و متناسـب بـا نرخ تورم در مکزیک اسـت 
و میلیون هـا کارگـر را از فقر نجات خواهد داد. همچنین آملو پیشـنهاد داده اسـت 
کـه دسـتمزد کارگران مکزیکی در مرزهای شـمالی این کشـور یا همـان مرزهای 
جنوبـی ایـاالت متحـده، بـه دو برابـر افزایش یابـد چراکه از اواسـط دهـه 1990 
بسـیاری از شـرکت های بین المللـی بـا اعمـال سیاسـت های تجـاری حـوزه نفتـا، 
دسـتمزد کارگـران ایـن مناطـق را در پایین تریـن حد ممکـن نگه  داشـته اند. آملو 
برای اجرای این سیاسـت های جدید دسـتمزدی، قبل از هر چیز، باسـیلیو گونزالز 
نونز1 رئیس کمیسـیون ملی حداقل دسـتمزد را که  مدت 27 سـال بر این پسـت 
تکیـه زده بـود، تغییـر داد و او را با آندرس پنالوزا منـدز2 جایگزین کرد. درمجموع 
و طبـق برآوردهـای »مرکز تحقیقات بودجـه ای و اقتصادی«3 میـزان بودجه ای که 
دولـت آملـو برای بخـش رفاه و تأمین اجتماعی در مکزیـک در نظر گرفته، چیزی 
حـدود 700 میلیـون پـزو اسـت. ایـن بودجه به طور مشـخص به قسـمت  هایی از 
قبیـل مسـتمری ها، صندوق های بازنشسـتگی، تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشـت 
و دیگـر مخـارج اجتماعی معطوف اسـت.4 آملو گفته اسـت که بـرای تأمین مالی 
ایـن سیاسـت های رفاهـی، برنامـه مالیاتـی سـفت و سـختی را علیه ثروتمنـدان و 
صاحبـان درآمدهای بسـیار باال به کار خواهد بسـت. این موضـوع امید اجتماعی و 

سیاسـی بسـیاری را در میان تـوده مردم مکزیک برانگیخته اسـت.

مجموع این سه سیاست، بخش اصلی برنامه »دگرگونی چهارم« است که آملو به 
مردم وعده داده است. او تاکید کرده است که به امید میلیونی مردم به تغییر و 
دگرگونی چهارم هرگز خیانت نخواهد کرد. شعار او برگرفته از شعار معروف بنیتو 
خوارز در دوران دگرگونی دوم تاریخ این کشور است: »با مردم همه چیز، بی مردم 

1. Basilio Gonzalez Nuñez 
2. Andres Peñaloza Mendez
3.CIEP
4. http://yon.ir/rbhds
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هیچ چیز« به طور مشخص برنامه او شامل وارونه سازی سیاست تعدیل ساختاری و 
اقتصاد ریاضتی حاکم بر یک دهه اخیر این کشور است. او برنامه ای را به عنوان »قانون 
ریاضت مدنظر مردم یا جمهوری« برگزیده است که طبق آن کل سیاست های تعدیل 
ساختاری و خصوصی سازی برعکس و وارونه خواهد شد؛ یعنی ریاضت بر جا می ماند، 
منتها این بار برای ثروتمندان و صاحبان درآمدهای باال. این بیانگر سیاست آیرونیک 
و طعنه آمیز آملو در مقابل الیگارشی اقتصادی و سیاسی این کشور است. برای مثال 
و طبق برنامه او، مستمری های ویژه روسای جمهوری سابق قطع خواهد شد و آن ها 
همچون کارگران و مردم عادی، صرفا مستمری های معمولی بازنشستگی تأمین 
اجتماعی را دریافت خواهند کرد. حقوق و پاداش نمایندگان کنگره نیز نزدیک به 28 
درصد کاهش خواهد یافت. همچنین بادیگاردها، رانندگان، نیروهای امنیتی و الیه های 
حفاظتی قدرتمندان و سیاستمداران نیز به نصف کاهش خواهد یافت.1 به بیان ساده تر، 
سیاست اصلی دولت آملو، ریاضت بیش تر برای ثروتمندان و رضایت، حمیات و 
رفاه بیش تر برای فرودستان و کارگران است. هم زمان با اعمال فشار بیش تر به 
صاحبان ثروت و قدرت، او می خواهد اصالحات دیگری را نیز به سودبخش کارگری 
و تأمین اجتماعی آنان انجام دهد. مداخلۀ دولت در صنایع، معادن، نفت و صنعت 
برق را افزایش دهد تا بتواند هم مانع افزایش قیمت ها شود و هم در این بخش ها 
اشتغال ایجاد کند. همچنین آملو قصد دارد بیش تر صنایع و حقوق اجتماعی را که 
در دهه های گذشته خصوصی شده اند، به دولت برگرداند و به تعبیر خودش، دست 
بخش خصوصی را که منبع فساد در اقتصاد این کشور است، از منابع ملی قطع کند. 

او در سخنرانی تحلیف خود گفت: 

»خصوصی سـازی معـادل فسـاد اسـت ... در خصوصی سـازی، قـدرت اقتصـادی 
باعـث می شـود کـه قـدرت سیاسـی را نیـز در اختیـار بگیرنـد و این یک شـیوه 

عملـی برای سـرقت امـوال مردم اسـت.«

 او بـه  همیـن خاطـر دوران جدیـد را عصـر نویـن »نظام سیاسـی ضـد نئولیبرال« 
نامیده اسـت.

1. http://yon.ir/3wjvo
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هم زمـان و در ادامـۀ برنامـه فـوق، آملـو قصـد دارد کـه با خشـونت گسـترده و 
فسـاد فزاینـده نیـز به  شـکل سـازمان یافته مبـارزه کند. بـه  همین هـدف، دولت 
او می خواهـد مبـارزه بـا مواد مخـدر را غیرنظامی و غیر پلیسـی کنـد و حرکت یا 
جنبشـی مدنـی را برای مبـارزه با مواد به  شـکل مدنی، حرفه ای و اصالحی شـکل 
دهـد. این یک حرکت بدیع و نوآورانه اسـت و مسـلما بـا مخالفت صاحبان منافع 
بـزرگ بین المللـی و داخلی شـامل مافیای مـواد در وال اسـتریت، پنتاگـون، دولت 
آمریـکا و کنگـره و نزدیکان آن هـا در ارتش مکزیک و نیز نیروهای راسـت گرا در 
اقتصـاد و سیاسـت مکزیک، روبـرو خواهد شـد. به هرحال اجرای چنیـن برنامه ای 
بسـیار سـخت اسـت و نیاز به زمان و فضای کافی دارد؛ اما لوپز ابرادور قدم هایش 
را در ایـن راه محکم برداشـته اسـت. او بـرای اجرای برنامه رفاهـی خود در جهت 
رفـاه بیش تـر کارگـران، خانم لوئیسـا ماریا آلکالـده لوخـان1 را به عنـوان وزیر کار 
و تأمیـن اجتماعـی )STPS( برگزیـده اسـت کـه فردی به شـدت باهـوش، فعال و 
متعهـد بـه طبقه کارگر اسـت و از شـبکه ای از فعاالن اجتماعی می آید که سـال ها 
بـرای بهبـود حقـوق کارگران و پاک سـازی اتحادیه ها از فسـاد و زدوبنـد، باقدرت 
تـالش کـرده اسـت. بـرای سـال ها، تصـور حضـور چنین فـردی در بیـن مقامات 
دولت های گذشـته مکزیک به یک تخیل شـبیه بـود. او در همین ابتـدای راه، قول 
داده اسـت کـه بـرای کارگـران و زنان مشـغول به کار خانگی نیـز حقوق اجتماعی 
مختـص کارگـران ازجمله حق تأمیـن اجتماعی را در نظر بگیرد. درسـت بر همین 
اسـاس بود که آن ها در اواخر سـال 2018 توانسـتند دیوان عالی مکزیک را وادار 
کننـد کـه به برخـورداری زنان خانـه دار و کارگران خانگی از حـق تأمین اجتماعی، 
مزایـای آن و الـزام ثبت نـام زنـان و کارگران خانگـی در سـازمان تأمین اجتماعی 
مکزیـک )IMSS( رای بدهـد و ایـن برنامـه را از ابتـدای سـال 2019 به تدریج به 

اجرا بگـذارد.2

1. Luisa María Alcalde Luján
2. http://yon.ir/kp1et
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امید به برابری
در بسـتری از نابرابـری فزاینـده، کسـری های مرتب تجـاری و نیز 
کاهـش فرصت هـا بـرای بهبـود وضعیت معیشـتی اکثریـت مردم 
و به خصـوص کارگـران دسـت کم طـی سـه دهـه گذشـته، اقتصاد 
مکزیـک دچار رکـود، فقر، بیکاری و نابرابری گسـترده بـود. به طور 
مثـال، میزان دسـتمزدها و نیز حداقـل اسـتانداردهای زندگی و حق 
تأمیـن اجتماعـی در ایـن کشـور رو بـه کاهـش داشـته اسـت؛ امـا 
هم اکنـون بـا ظهور آملـو امید سیاسـی و اقتصـادی جدیـدی برای 
مـردم مکزیـک و کارگـران این کشـور ظهور کرده اسـت که بتواند 
اقتصـاد ایـن کشـور را از زیر مخروبه نئولیبرالیسـم بیرون بکشـد و 
بازسـازی کنـد. بـرای ایـن کار آملـو نیازمند زمان اسـت. ریاسـت 
جمهوری در مکزیک شش سـاله اسـت که زمان کمی نیسـت. آملو 
معتقد اسـت که می توان با کشـورهای دیگر منطقه آمریکای شمالی 
و مرکـزی ارتبـاط اقتصادی داشـت امـا آنچه وضعیـت اقتصادی و 
رفاهـی مـردم مکزیک را وخیم سـاخته، مـدل اقتصـادی نئولیبرالی 
اسـت کـه در داخل این کشـور در سـه دهـه اخیر اجرا شده اسـت. 
بـه  خاطـر همین اظهارات و پـس از پیروزی او سـرمایه بین المللی و 
مافیـای اقتصـادی داخلی، تهاجم هدفمنـد به برنامـه او و دولتش را 
در دسـتور کار قـرار داده انـد. برای مثال صنـدوق بین المللی پول در 
جهـت همیـن تهاجـم سـازمان یافته، در یـک ارزیابی سـتیزه جویانه 
بـرآورد نـرخ رشـد اقتصـادی این کشـور را برای سـال آینـده 2.1 
درصـد اعـالم کـرد و بـرآورد نـرخ رشـد 2.5 درصـدی چنـد ماه 
پیـش خـود را بـرای اقتصاد این کشـور به طور ناگهانی کاهـش داد.

باوجودایـن مخالفت هـا، ظهـور آملو در سیاسـت مکزیک نشـان گر 
تاثیـر نسـل جدیـدی از نیروهـای دموکراتیک در منطقـه آمریکای 
التیـن و مرکزی اسـت کـه می توانـد به منزله یک نیـروی مقاومت 
علیـه نیروهـای راسـت گرایی تلقی شـود کـه در انتخابات گذشـته 
آمریـکا و انتخابـات اخیـر برزیل، حقوق سیاسـی و اقتصـادی مردم 
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و طبقـه کارگـر ایـن کشـورها ازجمله رفـاه و تأمین اجتماعـی را نشـانه گرفته اند. 
برنامـه آملـو و پیـروزی او را می تـوان الگویـی بـرای برقـراری رفـاه اجتماعـی در 
خدمـت کارگـران و مـردم عـادی این منطقـه و به طور خـاص در کانـادا و ایاالت 
متحده دانسـت تا این سـه کشـور را به سـوی اصالح نفتا از سـازمانی در خدمت 
سـود بیش تـر سـرمایه گذاران بـه سـازمانی بین المللی به سـوی نهـادی در جهت 
بهبـود اسـتانداردهای زندگـی مردم عـادی و رفاه کارگران این سـه کشـور تغییر 
جهـت دهند. در سـالیان اخیر، الگوهایی از همـکاری اتحادیه های کارگری مکزیک، 
آمریـکا و کانـادا برای بهبود حقوق کارگران به خصوص در مناطق مرزی مشـاهده 
شده اسـت کـه می توانـد جوانـه ظهـور سیاسـت همـکاری و همبسـتگی کارگران 
و مـردم ایـن کشـورها در آینـده باشـد. اکنـون آملـو قـدم بزرگـی را در مکزیک 
برداشـته اسـت اما بـه نظر می رسـد مکزیک به تنهایـی نمی تواند این تغییـر را به 
سـرانجام برسـاند و بـه گسـترش و پیوند این موج با کشـورهای دیگـر این منطقه 
نیـز نیـاز اسـت به خصـوص که آملـو و حامیـان او بـرای دهه ها هرگـز در قدرت 

نبوده انـد و تجربـه اجـرای برنامه هـای خـود را در دولـت ندارند.
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چگونه نئولیبرالیسم مکزیک را نابود کرد؟1

دیزی کاتر، تحلیل گر رفاه اجتماعی

ترجمه: سینا چگینی

بـا مشـاهدۀ صدهـا هـزار مکزیکـی فقیر کـه هرسـاله بـه مرزهای 
جنوبـی )ایـاالت متحـده( می روند تـا از فقر مداومی که کشور شـان 
بـه آن دچـار اسـت، بگریزنـد بسـیاری می پرسـند چـرا مکزیـک 
قـادر نیسـت بـرای شـهروندانش زندگی بهتـری را فراهـم کند. در 
بسـیاری از محافل معمول شده اسـت که صرفـا وضعیت فالکت بار 
را سـرزنش و آن را بـه  حـال خـود رهـا کنند. همان طـور که اغلب 
می گوینـد مـا بـه آن هـا دسترسـی بـه بازارهـای خـود را از طریق 
نفتـا اعطـا کردیـم. بنا به ایـن نظر، هرگونـه مبارزه بیش تـر، خطای 
خود مکزیکی ها اسـت. آنچه چنین داسـتانی در نظـر نمی گیرد، آن 
اسـت کـه به شـیوه های متعـدد، توافقاتی نظیـر نفتا نه تنهـا راه حل 
نیسـتند بلکه به واقع بخشـی از مشـکل هسـتند. در این یادداشـت 
بـه شـیوه های متعددی مسـتند شده اسـت کـه نخبـگان اقتصادی 
نئولیبـرال که اکثـرا از طریق صندوق بین المللـی پول عمل می کنند، 
بـه غارت اقتصـاد مکزیک به سـود سـرمایه گذاران خارجی و طبقه 

محـدود الیگارشـی داخلی دسـت می زنند.

قبـل از آنکـه دولت مکزیـک، دکترین نئولیبـرال را بپذیـرد، دولتی 
صنفی گـرا یـا شـرکتی تحـت حاکمیـت حـزب انقالبی نهـادی در 
مکزیـک بر سـر کار بـود که از سـال 1929 تا سـال 2000 میالدی 
قـدرت را در ایـن کشـور در اختیـار داشـت. ایـن دولـت، برنامـه 
مدرنیزاسـیون دولت محـوری را بر اسـاس صنعتی سـازی جایگزین 
واردات )ISI( و انجـام صـادرات بـه ایـاالت متحـده اجـرا می کـرد. 

1. http://yon.ir/vLtBb
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شـرکت های انحصاری دولـت، امور زیربنایی، انرژی، امـور رفاهی و صنایع کلیدی 
مشـخصی را در اختیـار داشـتند. ایـن دولت، کنترل های سـفت و سـختی را روی 
سـرمایه خارجی اعمال می کرد. سـرمایه گذاری های ایاالت متحده اکثرا به سـوی 
کارخانه هـای ماکویـال )maquila(1 در نزدیکـی منطقـه مرزی کـه از نیروی کار 
ارزان سـود بیش تـری بـه جیب می زد، سـوق داده می شـد. توسـعه اقتصـادی تا 
دهـه پنجـاه و دهه شـصت میـالدی تا حـدودی موفق بـود اما مزایـای آن به طور 
برابـر به سـوی همه اعضای جامعه سـرازیر نمی شـد. گاهی جنبش هایی از سـوی 
دهقانان، کارگران و طبقه متوسـط برمی  خاسـت که دولت با آن ها چه با مصالحه 
و چه با سـرکوب، خشـن برخـورد می  کرد. به طـور خالصه، این نظـام ناکامل بود 
امـا بـه بسـیاری از چیزهایی کـه در کشـورهای جهان سـوم جریان داشـت، بس 

بسـیار رجحان داشت.

بحران اقتصاد جهانی در دهه هفتاد شـدیدا بر مکزیک اثر گذاشـت و ملی سـازی 
شـرکت های ورشکسـته خصوصـی به منزله شـیوه ای در جهـت آرام کردن طبقه 
کارگـر، به طـور فزاینـده اجرا شـد. ایـن شـرکت های دولتی بـا وام هایی از سـوی 
بانک هـای سـرمایه گذاری نیویورک تأمین مالی شـدند و اغلب، پول هـا را از کف 
دادنـد. بدهـی خارجـی مکزیک بین سـال های 1972 تـا 1982 به سـرعت از 6.8 
میلیـارد دالر بـه 58 میلیـارد دالر افزایـش یافت. بسـیاری از افـراد در جناح چپ 
بیـان کردنـد که اکراه دولـت مکزیک برای مداخله در جهت ردگیری سـودبخش 
خصوصـی، توانایـی ایـن کشـور را برای به  دسـت آوردن عواید و حفظ سـطحی از 

توسـعه پایدار محدود کرده اسـت.

شـوک هایی از قبیـل سیاسـت پـل ولکر2 رئیـس فـدرال رزرو بـرای افزایش نرخ 
بهـره بـه سـطوح نجومـی در دهه هفتـاد و هشـتاد، رکـود آمریکا که تقاضـا برای 
محصـوالت مکزیکـی را کاهش داد و کاهش قیمت نفت، اجماع واشـنگتن3 را قادر 
سـاخت کـه خـود را به مکزیـک تحمیل کند. مکزیک که به گوشـه رینـگ افتاده 
بـود، در فوریـه 1982 ارزش پـزو )پـول رایـج( را در حـدود 78 درصـد از دسـت 
1. واحدهـای تولیـدی و کارخانه هـای مسـتقر در مناطـق آزاد تجاری که در آن کارگران از بسـیاری از مفـاد قانون کار و 

حمایت هـای تأمین اجتماعی و رفاهـی محروم اند.
2. Paul Volcker
3. Washington Consensus
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داد، در مـاه اوت اعـالم ورشکسـتگی کـرد و هم زمـان از ایـاالت متحـده تقاضای 
کمـک اضطـراری نمـود. بـه زودی و دوبـاره ارزش پـزو بـه میـزان 60 درصـد 
کاهـش یافـت. در تـالش برای مبـارزه با فرار سـرمایه، رئیس جمهـور وقت، لوپز 
پورتیلـو1 در آخریـن سـخنرانی خـود برای مـردم در یک سـپتامبر سـال 1982، 
فرمـان  ملی سـازی بانک هـا را اعـالم کـرد. طبقه تجـاری مخالف این اقـدام بود. 
ظـرف چند مـاه، میگوئـل دالمادریـد2 به مقام ریاسـت جمهوری مکزیک رسـید 
کـه ابـزاری برای اجرای سیاسـت های دلخـواه طبقه تجاری، هـم در مکزیک و هم 

در سراسـر جهـان بود.

نخسـتین توصیه سیاسـت گذاری، کاهش بودجه عمومی بود. ایـن به  معنای ایجاد 
رکـود در سـال های 1982، 1983 و 1986 بـود. در سـال 1984 دولـت مکزیک 
وامـی را از صنـدوق بین المللـی پـول دریافـت کـرد. ایـن وام نخسـتین دریافـت 
وام از ایـن نـوع، از صنـدوق بین المللـی پـول بـود که بر اسـاس آن ایـن صندوق 
حکـم می کـرد کـه مکزیـک برنامه تعدیـل سـاختاری عظیمـی را در اقتصـاد به 
اجـرا بگـذارد. این برنامه به معنـای خصوصی سـازی دارایی هـای عمومی، تحدید 
و انقبـاض بودجـه ای، آزادسـازی مالـی، کاهـش موانع تجاری و اصالحات مشـابه 
دیگـر بـود. الزم به گفتن نیسـت کـه تاثیر فوری ایـن برنامه روی مـردم معمولی 
مکزیـک چیـزی کم تـر از ویرانـی نبـود. در دوره بین سـال های 1983 تـا 1988، 
درآمـد سـرانه سـاالنه به میـزان 5 درصد و ارزش دسـتمزد واقعـی کارگران بین 

40 تـا 50 درصـد سـقوط کرد.

مخـارج عمومـی بـرای خدمات اساسـی در مکزیکوسـیتی نظیـر آب، حمل و نقل، 
سـالمت و جمـع آوری زباله به شـدت کاهـش یافت و به همین سـان، میزان جرم 

و جنایـت به سـطوح غیرمعمولـی افزایش یافت.

در سـال 1982 دولـت مکزیـک مالک حدود 1100 شـرکت بود. در سـال 2000 
ایـن شـرکت ها به حدود 200 شـرکت کاهش یافته بود. فرآیند خصوصی سـازی 
متضمـن فرآینـد دردناک ساختارسـازی دوبـاره بـرای قراردادهـای کاری بود که 
منجر به خیزش های متعدد اتحادیه ای شـد. این خیز ش ها توسـط رئیس جمهور، 

1. Lopez Portillo
2. Miguel de la Madrid
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کارلوس سـالیناس1 که در سـال 1988 به قدرت رسـیده بود، با اعمال زور درهم 
کوبیـده شـد. چندین بـار، سـربازان برای درهم شکسـتن اعتصابات بـه کار گرفته 
شـدند. در سـال 1989 سـرمایه گذاری خارجی آزادسازی شـد، اکثر مالکیت های 
خارجـی مجاز شـمرده شـد و در سـال 1990 بانک هـا دوباره خصوصی شـدند. تا 
سـال 2000، حدود 24 بانک از سـی بانک این کشـور به مالکیت بیگانگان درآمد. 
مضاف بر این ها، در سـال 1993 آزادسـازی خدمات مالی به اجرا گذاشـته شـد. 

تاثیرات این اقدام توسـط بنیاد آکسـفام )Oxfam( مسـتند شده است:

»بـرای مثـال زمانـی کـه مکزیـک در سـال 1993 خدمـات مالـی را در جهـت 
آمادگـی بـرای موافقت نامـه تجارت آزاد آمریکای شـمالی موسـوم به نفتـا آزاد 
کـرد، مالکیـت خارجـی نظام بانکی در هفت سـال بـه میزان 85 درصـد افزایش 
یافـت اما میـزان قرض دادن این بانک ها به کسـب و کارهای مکزیکـی از میزان 
10 درصـد تولید ناخالص داخلی به میزان سـه دهم درصـد کاهش یافت و مردم 
فقیـری را کـه در مناطق روسـتایی زندگـی می کردنـد، از منابع اعتبـاری حیاتی 

محـروم کرد.«

از سـال 1990 تـا 1993 در حـدود 91 میلیـارد دالر به این کشـور سـرازیر شـد. 
به رغم این ها، رشـد ]اقتصادی[ در سـال 1992 به آرامی کاهش یافت، به گونه ای 
که برخی امکان بقا ذیل وابسـتگی به تأمین مالی خارجی را به پرسـش کشـیدند. 
در سـال 1994 آمیـزه ای از افزایـش نرخ های بهره در آمریکا با بی ثباتی سیاسـی، 
سـرمایه گذاران خارجـی را متقاعـد کـرد کـه پول هایشـان را از این کشـور بیرون 
بکشـند. ایـن موضوع منجر به بحران پزو در سـال 1995 شـد کـه تولید ناخالص 
داخلـی را بـه میـزان 6.2 درصد و دسـتمزدها را به میزان 25 درصـد کاهش داد. 
در مواجهـه بـا این بحـران، بانک هـا و کسـب  وکارهای مکزیک مجبـور به حراج 
و مفت فروشـی دارایـی  خود به سـرمایه گذاران خارجی )اغلب آمریکایی( شـدند.

سـرانجام سـرمایه آمریکایـی، اقتصاِد به طـور فزاینـده صادرات محـوِر مکزیک را 
بـه تسـلط خـود درآورد. درصد صادرات توسـط چندملیتی هـا از 56.5 درصد در 
سـال 1994 بـه 64.2 در سـال 1998 افزایـش یافـت؛ ایـن بـدان معناسـت کـه 
1. Carlos Salinas
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سـرمایه گذاران خارجـی از نیـروی کار مکزیکـی بـه سـود دسـت می یافتنـد، نه 
مکزیکی هـا. ایـن تاثیـرات روی کارگـران مکزیکی خسـارت بارتر بود:

»از سـال 1991 تـا 1998، درصد کارگران شـهری اسـتخدامی دارای دسـتمزد 
از 73.9 درصـد بـه 61.2 درصـد کاهش یافت. در همین زمـان، درصد کارگران 
بی مـزد از 4.6 درصـد بـه 12 درصد افزایـش یافت و درصـد خویش فرمایان از 
16.6 درصـد بـه 22.8 درصـد افزایـش یافـت. عـاوه بـر ایـن، در همیـن زمان 
کارگـران مـزدی و کارگـران خویش فرما، کاهش عظیم میانگین درآمد سـاعتی 
را متحمل شـدند، به ترتیب 26.6 درصد و 49.6 درصد. درحالی که دسـتمزدها 
در سـال 1999 و 2000 افزایـش یافـت امـا میانگیـن درآمـد هنوز زیر سـطوح 

سـال 1994 باقی مانده اسـت.«

اجـرای نفتـا مجموعـه ایـن عوامل را تشـدید کـرد. سـیل ورود ذرت یارانـه ای از 
آمریـکا بـه بازارهـای مکزیـک قیمـت ذرت را به میـزان 70 درصد کاهـش داد. 
ایـن موضـوع معیشـت حدود 15 میلیـون مکزیکی را تحـت تاثیر قـرار داد که به 
درآمـد ذرت وابسـته بودنـد و در معرض خطـر قرار گرفتند. شـاید بدترین چیز، 
قیمت کاالهای اساسـی نظیر نان مکزیکی سـاخته شـده از ذرت بود که قیمت آن 
به شـدت افزایـش یافـت. ایـن اتفاق به دلیل آزادسـازی بـازار مـواد غذایی تحت 
قـرارداد نفتـا بود کـه به شـرکت های انحصاری خصوصی نظیر ماسـکا1، مینسـا2 
و کارگیـل3 اجـازه داد تـا در عرضـه محصوالت غذایی دسـت به احتـکار بزنند و 

قیمـت را بـاال ببرند. نتیجـه این فرآیند چنین شـد:

»از زمانـی کـه نفتـا در ژانویـه 1994 به اجـرا درآمد، قیمت نـان مکزیکی 738 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت. درنتیجه، مصـرف سـرانه آن کاهش یافته اسـت. 

1. Maseca
2. Minsa
3. Cargill
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به عـاوه، کیفیـت آن از بین رفته اسـت.«

در سـال 2003 موسسـه »موقوفـه کارنگـی بـرای صلـح بین المللی«1 گزارشـی را 
دربـاره نهمیـن اجـالس سـاالنه نفتـا منتشـر کـرد. یافته های ایـن گـزارش بیان 

می کند:

 30 درصـد همه مشـاغل که در بخش ماکویال )تولیدات مونتـاژ صادراتی( ایجاد 
شـده اند، بـه  خاطـر این کـه کارخانه ها برای دسـتیابی به کشـورهای با دسـتمزد 

کم تـر نظیر چین، تاسیسـات خود را منتقـل کرده اند، از بیـن رفته اند.

  به رغم رشـد بهره  وری، دسـتمزدهای واقعی در مکزیک پایین تر از زمانی اسـت 
کـه نفتـا در ابتـدای راه بـود. همچنین باید متذکر شـد که دسـتمزدها در مکزیک 

به جای آنکه همسـان با دسـتمزدها در ایاالت متحده باشـند، متفاوت اند.

  اختـالف درآمد به شـدت افزایش یافته اسـت؛ درحالی کـه 10 درصد خانوارها 
سـهم خـود را از درآمـد ملـی افزایـش داده اند، حـدود 90 درصد خانوارها سـهم 

خـود را یـا از دسـت داده اند یا هیـچ تغییـری را در آن ندیده اند.

عصـر نئولیبـرال در مکزیـک، جهنمـی را بـرای مـردم عـادی مکزیک سـاخته و 
هم زمـان، دورانـی طالیی را برای سـوپر ثروتمندان ایجاد کرده اسـت. تخمین زده 
می شـود که برنامه های خصوصی سـازی حدود 24 میلیاردر خلق کرده اسـت. در 
بیـن ایـن میلیاردرها، کارلـوس اسـلیم2 ثروتمندترین مرد مکزیک، چهار شـرکت 
بزرگ مکزیک را از سـال 1994 در اختیار دارد و تا سـال 2005 مکزیک در رتبه 
پنجـم بـه لحـاظ تعـداد میلیاردرها قرار دارد و حتی از عربسـتان سـعودی پیشـی 

گرفته اسـت.

درنهایـت نئولیبرالیسـم منجر به مسـائل بسـیاری برای مکزیک شـده کـه امروز 
حجـم عظیـم مشـکالت مهاجرت غیرقانونـی را به  بار آورده اسـت. اگـر به دنبال 
یافتـن »علـل ریشـه ای« مهاجرت غیرقانونی هسـتیم، ما باید به فراتـر از مکزیک 
نگاه کنیم و به شـیوه های غارت  تشـکیالت نئولیبرال بین المللی در بسیاری از نقاط 

جهـان و تحـت نام »بـازار آزاد« و »تجـارت آزاد« توجه کنیم.

1. Carnegie Endowment for International Peace
2. Carlos Slim
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زمانـی آمبالوانـر سـیونندان1 خطـاب به نژادپرسـتان سـفید در انگلسـتان درباره 
مهاجـران غیـر سـفید که ظاهرا بـرای دزدی ثـروت اروپا به آنجـا آمده اند، گفت: 

»ما اینجا هسـتیم چون شـما آنجا بودید« امپریالیسـم، تشـکیات سـرمایه داری 
اسـت کـه منجر به حجم عظیـم مهاجرت به جهان اول شده اسـت. ایـن کنایه را 

نبایـد فراموش کنیم.

Ambalavaner Sivanan .1: رمان نویس مشهور سریالنکایی
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