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خشم عمومی در مکزیک در پی ناپدید شدن  ۴۳دانشجو
نوشتهی:لردسگارسیالرکه
ترجمهی:هومنکاسبی
تقریبادوماهاززمان»ناپدیدشدن« 43دانشجوییککالجتربیتمعلمروستاییدرآیوتسیناپا،1یکککیاز
هایجنایتکککاردر
هایمواد مخدروسازمان 
مکزیک،کارتل 

دولت
است؛اقدامیکه  
مکزیکگذشته  

مناطقروستایی
تحککاکمبککر ایککن
معافیتازمجککازا ت

خشونتو

اند.اینقضیه ]بار دیگر[موضوعسطح بالی 

دخیلبوده 
آن 

میسازد .
کشور رابرجسته 
در  26سپتامبر،شش نفر ،از جملهسه دانشجوی تعلیم و تربیت ،در نزدیکیشهرک ایگوال،واقع در ایالت
ککالیکه بککر اجسککاد
جنوبشهر مکزیکوسیتی(کشته شدند ،درح 
ایچندساعته در 
گوئررو)2درفاصله  
آنانکنککده شککده بککود .نگرانککی
آنانآثارشکنجه پیدا بود وحتیپوست صورتیکیاز 
شده ی 
یافت
موجبحملهیپلیس محلیبککه

دانشجویانبه یکرویدادسیاسی ،

اعتراضاحتمالی

شهردار محلیازقصد 
آن26نفر سختمجروحو43نفر ناپدید گشتند .
دانشجویانشد که به دنبال 
تمامناپدیدشدگانازکالجتربیتمعلمروستاییرائولایسیدروبورگس3هستند،که به کودکان فقیر و
میدهدتا به آنهافرصتی برای پیش بردن تحصیلتو
آموزش 

دهقانوکارگر 
های 
عمدتاابومتی خانواده 
محرومشان بدهد .

اجتماعات

حمایتاز

میگویندکهپلیسکمیبعدازدزدیدندانشجوان،آنهارابهیککارتککلمعککروف
بازماندگانوشاهدین 
بیمیککلبککهآشکککارکککردن
موادمخدتربهنام»رزمندگانمتحد«تحویلداد.حکومتمرکزی،ناتوانازیا 
اقامهیهرشکلیازعدالت،اطلعاتیناچیزوتدریجیمنتشرکردهاست،بهطوریکهتککاایککن
واقعیاتیا 
لحظهچیزچندانیمشخصنشدهاست.چنددهتنازمأمورانپلیسومشتیازاعضایمنتسببهکارتل
یادشدهبهعنوانگوسفندهایقربانیبازداشتشدهاند،اماهنوزهیچاثریازدانشجویاننیست.
منطقهایکهدانشجویاندرآنمفقودشدندپیداشدهکهبنابککر

ناحیهیاطراف
دستهجمعیدر 
دوازدهگور 
هایامنیتیکشککور اعلم
آژانس 
است 
حداقل 38نفر  .

حاویبقایای اجساد
روزنامهیملیتالیونیورسال 4

گفتهی
ایناظهارنظر بعداا با تحقیقاتانجامشده از
دانشجویانربودهشده هستند،اما 

همان
اینها 
کردند که  
سوییکتیم »پزشکی قانونتی «آرژانتینیتکذیبشد .
بیمیلیباخانوادههابهگفتگوپرداختوقولدادبهدنبالدانشجویانگککمشککدهبگککردد.در
دولتفدرالبا 
همینراستاگزارشهاییازسویپلیستحقیقاتیفدرالمنتشرشککدودرروز 7نوامککبرتوسککطدادسککتان
1. Ayotzinapa
2. Guerrero
3. Raúl Isidro Burgos
4. El Universal
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رسانهها[عرضهشککد.موریلککوکککاراماعترافککاتاظهارشککدهیدومظنککون
کشور،خسوسموریلوکارام]5به 
میشدکهمظنوناناعترافکردندکه43دانشجو
آنهاچنینادعا 
دستگیرشدهراقرائتکرد،کهبرمبنای 
کوچکتربهمکانی]نامعلوم[انتقالدادهشدهاند.برخککیاز

ربودهشدهوتوسطیککامیونویکخودروی
آنهادرکامیونخفهشدندوباقیدانشککجویانپککسازبککازجوییواسککتنطاقبککهقتککلرسککیدندودریککک
حالیکهبرخیازآنهادراینحینهنوززندهبودند.آتشبککهمککدتبیشککتراز
زبالهدانیسوزاندهشدند،در 
میکشید.سپسبقایایاجسادبا
لستکهایکهنهوکندههایدرختزبانه 

14ساعت،باسوختیازبنزین،
کیسهزبالههایمشکیگذاشتهشدندوبرخیازآنهابهدرونرودخانهانداختهشدند.
بیلخردشدهودر 
تیمپزشکیقانونیآرژانتینی)کهمطالعاتمشابهیرادرچندینکشوربرعهدهداشتهوبهخاطرشناسککایی
چهگواراشهرتدارد(بررویبقایاییافتشدهمطالعهکردوبهایننککتیجهرسککیدکککهایککن
بقایایجسد 
اجسادبهدانشجویانتعلقندارند.
فرزندانشانزندههستند.یکمادردریککنفرانسمطبوعککاتی

والدیندانشجویانهنوزامیدواربودندکه
آنهاانتظاردارند،بااینهمهعشقیکککهبککهفرزنککدانمانداریککم،
بعدازاظهاراتموریلوکارامگفت»:آیا 
کشتهشدنآنهارابدونهیچمدرکمتقنوانکارناپذیریبپذیریم؟آیاآنهاانتظککاردارنککدکککهمککا
فرض 
میگوید-هماندولتیکهفرزندانمانراربوده-اعتمادکنیم؟«
کورکورانهبهآنچهدولت 
ریختهانککد

خیابانها

صدهاهزارنفردرسرتاسردنیا،ازآیوتسیناپاونیویورک،تاریودوژانیروودهلینو،به
میخواهیم!«و»کاردولتبود!«.دربیشتردانشککگاهها
میدهند»آنهارازندهگرفتند،آنهارازنده 
وشعار 
ودبیرستانهایمکزیکیاعتصاباتیصورتگرفتهاست.مردمازخشونتیکهکشوررافراگرفتهاستوحقق
مصونیتازمجازاتیکهحکمفرماستخستهشدهوبهستوهآمدهاند].درجریککانایککناعتراضککات[،دفککاتر
احزابسیاسیسنتیبهآتشکشیدهشدهوجادههاوخیابانهاباریگادبندیشدهاند.
چرا مدارس روستایی؟
مسئلهیدانشجوانآیوتسیناپامسئلهایمجزانیست؛دلیلبهخصوصیوجودداردکهچراایندانشککجویان
گرفتهاند.دانشسراهای]تربیتمعلم[روسککتایی6طککیانقلب 1910مکزیکککودرپککی

موردهدفقرار
آنهابرایفراهمکردنآموزشبرایکودکککان
مبارزاتاجتماعیفقراومحرومانروستاییتأسیسشدند .
کشاورزان)زارعیندهقانیاکارگرانروستایی(وبرایآمککوزشدادنمعلمککانیکککهمایککلبککهرفتککنبککه
ویژهیاخیدوها
اجتماعاتدوردستپاتاسیسشدند؛درواقعایندانشسراهادرراستایپاسخبهنیازهای 
دههی1920بنیانگذاردهشدند.
–واحدهایزمیناشتراکیکهبعدازانقلبتوزیعشدهبودند-در 
کککامهی
دانشسراهایروستاییپرورشرهبرانجماعتهایمحلیوحاملینانسانیبرن 

مهمترازهمه،هدف
دانشسراهاازهمانآغازفاقککدهککرگککونه

آموزشسوسیالیستیانقلببود.امابرایحکومتمکزیکاین
میکردنککد،غککذای
میبایستمنککابعمککالیخودشککانراپیککدا 
کالجها 
بودهاند؛بنابراین،این 
اهمیتواولویتی 
میکردند.ازآنزمانتاکنون،ایککننککوعاز
میکردندوساختمانهایخودشانرابرقرار 
خودشانراتولید 
مشخصهیاینمدارستربیتمعلمبودهاست.

عملجمعیومستقلویژگی
5. Jesús Murillo Karam
6. Normales rurales
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شانتقادیوتحصیلتدموکراتی ک
برنامهیایککنمککدارسهسککتند.دانشککجویان،

کبخشیاز
آموزشوپرور ت
فعالیتهککاییازقبیککلبرداشککتمحصککولوحفککظجادههککاو

معلمککانوجماعککات]روسککتایی[بککاهککمدر
دانشسراهایروستاییبککاواقعیککاتروزمککرهیمنککاطق

میکنند.دانشجویان
زیرساختهایعمومیشرکت 
میشوند؛مناطقیکهازآغاز»قراردادتجککارتآزادآمریکککایشککمالی«)نفتککا(در
حاشیهایمکزیکمواجه 
1994محرومترشدهاند.
میشوداغلبباکمبودصندلی،میز،تختهیاحتی
نهاختم 
مدارسیکه دانشجویانکارشانبهتدریسدرآ 
حالیکهبرای
میآیند،آنهمدر 
سقفمواجهند.دانشآموزاناینمدارسبدونخوردنصبحانهبهکلس 
حضوردرآنجابایدبیشازسهساعتپیادهرویکنند.والدینودانشآموزاناغلبقربانیسرکوبدولتی،
شرکتهایچندملیتیوجنایتکارانمزدوراینشرکتهاهستند.

یاخشونت
انقلبیایاز

بههمیندلیلجایتعجبنیستکهدانشسراهایروستاییمعلمانیسوسیالیسککتورهککبران
نیمهیدومقککرنبیسککتم
دادهانککدکککهطککی 
قبیلجنارووازکوئز،7لوسیوکابانیا8واوتونسککالزار9پککرورش 
جنبشهایچریکیمهمیرارهبریکردند.اینهرسهنفردرحقیقتدانشجویانیازدانشسرایآیوتسیناپا
داعیههککای]گککزاف[خککوددرمککوردآمککوزشسوسیالیسککتی)میراثککیاز
بودند.اززمانیکهدولتمکزیک 
دههی (1930رارهاکرد،دانشسراهایروستاییبهخاریدرچشککمدولککت
اصلحاتصورتگرفتهدر 
بدلشدهاند.
ککدکودکهای

برچسبهای]ظاهرا[تحقیرآمیزینظیر»لنهیکمونیسککتها«»،مه

تعدادیازاینمدارسبا
پرورشگاههایپارتیزانی«تعطیلشدهاند.دانشجویاناینمدارساغلککبهنگککامدرخواسککت

بلشویکی«،یا»
میشککوند.حکککومتازطریککق
وحشیانهایکشته 

میگیرند؛وگاهیاوقاتبهطرز
اشتغالموردتبعیضقرار 
دانشسراهایروستاییوایدههایبنیککادین

اصلحبرنامهیدرستینظامآموزشیتلشکردهاستتاپایهی
فارغالتحصیلنآنهاراتحلیلببرد.اینامریکعاملعمککدهیبسککیجکنندهدرکککارزاریبککودهاسککتکککه
وسیعتربهراه
مطالبهیآموزشعمومی،دموکراتیکوانتقادیوعدالتاجتماعی 

دانشجویانروستاییبرای
انداختهاند.
تعهدایندانشجویانبهاجتماعاتشانشایانتوجهاست.بهعنوانمثالامیلیانوالنگاسپاردلکروز،10یکی
ازناپدیدشدگان،رادرنظربگیرید.اودریکدانشسرایتربیتمعلمنزدیکتربهمکزیکوسککیتیپککذیرفته
میآورد.امابرمانککدندرآیوتسککیپاناپافشککاری
شدهبود،کهدرآنجافرصتهایشغلیبهتریبهدست 
مزرعههایذرتبککهپککدرشکمککک

کرد،طوریکهبتواندبهاجتماعشاادایتدینکردهوباکارکردندر
خانوادهیویهنوزامیدوارندکهاوبرایفصلبرداشتبعدیبازخواهدگشت.آنهاامیدداشتندکککه

کند.
اوبرایاینفصلبرداشتبازگردد،امادرعوض،اینکهمکلسیهایامیلیککانودرکککارمککزارعبککهپککدراو
میکنند.
کمک 
7. Genaro Vazquez
8. Lucio Cabana
9. Othon Salazar
10. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
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نه یک قضیهی مجزا
وسیعترخشونتسیاسی
هدفگرفتندانشجویاناپوزیسیونازدانشسراهایروستاییبخشیازیکالگوی 
وجنایتسازمانیافتهدرمکزیکاست.بین2006و،2012درجریانطرح»جنگباموادمخدر«،دراثر
درگیریهایدرازمدتدولتباتبهکارانوباندهایموادمخدر،بیشاز 136000مککرگخشککونتبار،و

 26000مورد ناپدیدشدگی رخ داده است .این یک جنگ ساختگی است که قرار بود کارتلهای موادمخدر
قربانیاناش]عمدتا[کارگران،فقرایروستایی،جماعتهککا

ودیگرسازمانهایجنایتکارراهدفبگیرد،اما
بودهاند.هدفاینطرحدرواقعتهدیدوارعابمردموسرکوبهرگونهمخککالفتبککا
ودانشجویانبومی 
حملتنئولیبرالیدولتوبرچیدنبقایایرفاهاجتماعیاست.
بینالمللی،برایبهتصویرکشیدنرئیککسجمهککوردسککتراسککتیمکزیککک،
رسانههایجریاناصلتیملیو 

مجلهی
بهشدتتلشکردهاند.برایمثککال،شککمارهیفککوریهی 
انریکهپنیانیتو،11بهعنوان»منجی«کشور 
تایمبررویجلدشتصویریشجاعانهازپنیانیتورابککههمککراهایککنتیککترمنتشککرکککردهاسککت»:چگککونه
جامعهیآغشتهبهموادمخدرشراتغییردادهاست«.

گستردهیانریکهپنیانیتومسیر

اصلحات
درماهسپتامبر،شورایآتلنتیک)یکاتاقفکردستراستی(بهپنیانیتوبابت»ایجککادیکککدسککتورالعمل
خارقالعادهواصلحاتگستردهدرارتباطاتازراهدور،انرژی،آمککوزش،
اجراییحاکم...ازطریقرهبری 
جایزهیشهروندجهانی«رااعطاکرد.بااینوجود،درمکزیک،اصلحاتکککام ا
لغیرمردمککی
کاروغیره« »،
عمومیاشباتحقیروسرزنشمردممککواجهشککود؛

همهیحضورهای
پنیانیتوموجبشدهاستکهویدر 
حتیدرمعتبرتریندانشگاههایخصوصیکشور.
رئیسجمهور،ازدسامبر 2012تافککوریهیامسککال،حککدود 24000مککرگ

در 14ماهاولحکومتاین
حالیکه
خشونتباروتعداد نامعلومیازناپدیدشدنهایاجباریوصدهاتوقیفسیاسیرخدادهاست.در 
مییابدوبهلحاظیبرتمامیسطوحجامعهتأثیرمیگذارد،ایککنفقککرا،
فزایندهایگسترش 

خشونتبهطور
طبقهیکارگروکشاورزانروستاییهستندکههمچناناهدافعمدهیخشونتهایدولککتوسککازمانهای
جنایتکارواقعمیشوند.برایمثال،جماعتهایمحلیگککوئرروبککاشککرکتهایچنککدملیتیمعککدنمبککارزه
بهرهبرداریازمنابعطبیعیمنطقککه،بککامجککوزحکککومتمبککادرتبککه
میکنند،چراکهاینشرکتهابرای 

نامهیکنترالینیا12حداقل 35پروندهیعمدهیستیزاجتمککاعی
کردهاند.هفته 
جابجاییاجباریروستائیان 
شاملانسدادجاده،خرابکاریودیگرنمودهایمقاومترادررابطهبااستخراجمعدن،ثبتکردهاست.
پیشبینککی
واکنشهاییرابرانگیختهاستکککهدولککتآنرا 

مسئلهی 43دانشجویگمشدهازآیوتسیپانا
پیشرویمبارزان[معطوفکردناینخشموطغیانبهیکجنبشثمربخشاسککت،کککه
نمیکرد.چالش] 

قتلهاوناپدیدشدنها،بلکههمچنینباطبقهیسیاسیحاکموبرنککامهیاقتصککادیمسککببایککن
نهفقطبا 
خشونتهامخالفتومبارزهکند.
***
11 . Enrique Pena Nieto
12 . Contralínea
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 متنفوق:منبع
Rage in Mexico over 43 disappeared students
By Lourdes García Larqué, Redflags, 17 November 2014
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