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     روزشمار جنبش معلمان در مکزیک
شراره شاهد
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ

کشتار و سرکوب مردم بخش جداییناپذیر تاریخ یک دههی گذشتهی مکزیک است .دولت به
بهانهی حفظ امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر سعی میکند تا مقاومت مردمی جنبش بومیهای
مکزیک ،جنبش مقاومت علیه سیاستهای نفتا و همچنین جنبش معلمها را خفه کند .سیاستهای
سرکوبگرانهای که منجر به کشتهشدن بیش از صدها هزار نفر و مفقوداالثر شدن 25هزار نفر شده
است.
درواقع ق��رارداد «نفتا»
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که بین کشورهای آمریکا ،کانادا و مکزیک امضاء شده است،

دولت مکزیک را موظف میکند تا دست به یک سری اصالحات ساختاری و خصوصیسازی
کشاورزان بدون
افسارگسیخته در تمامی ارگانهای اجتماعی بزند .تصرف زمینهای متعلق به
ِ
زمین توسط کمپانیهای بزرگ بینالمللی ،واردات محصوالت غذایی و کشاورزی با کمترین
تعرفههای گمرکی که به بیکاری واحدهای کوچک کشاورزی در مکزیک منجر شده است و
همچنین ازبین رفتن همان حداقلهای حقوق اجتماعی ،از عواقب چنین سیاستهایی است که
تحت فشار صندوق بینالمللی پول و همکاری همهجانبهی دولت مکزیک باعث فقیرتر شدن و
«بحرانهای» هر روزه در مکزیک شده است.
از طرفی دیگر شروع یک پروژهی مشترک بین ایاالت متحدهی آمریکا و دولت مکزیک در جهت
مبارزه با گروههای مواد مخدر ،دست دولت و شبه نظامیان وابستهاش را باز گذاشته تا به بهانهی
مبارزه با قاچاقچیان دست به ترور مخالفین خود بزند.
مفقوداالثر شدن  43دانشجوی تربیت معلم در سال  2014یکی از این ترورهای سیتماتیک دولتی
است که موجی از اعتراضات را در مکزیک به راه انداخته و در ادامه به جنبش اعتصاب معلمان علیه
سیاستهای جدید خصوصیسازی با عنوان «اصالحات دولتی» پیوند خورده است.
1

 NAFTAقرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
این اصالحات تمامی نهادهای اجتماعی را نشانه گرفته که یکی از آنها آموزشوپرورش است.
کارگران این بخش را تحتتاثیر خود قرار میدهد .دلیلی که باعث
نهادی که معیشت و کار معلمان و
ِ
شده اتحادیهی معلمان مکزیک مقابل این سیاست بایستد.
جنبش معلمان در مکزیک یکی از بارزترین جنبشها در دنیا است که از آموزش عمومی دفاع و با
اصالحات آموزشی بینالمللی مقابله میکند .اصالحاتی که باعث رنج و عذاب بسیاری از معلمان
و دانشآموزان سراسر جهان شده است.
در طول تابستان  2015وزارت آموزشوپرورش دولت جدید « »IEEPOدر جهت تضعیف
اتحادیهها اقدام به بازسازی قوانین آموزشی کرد و دراواخر ژوئیه  2016به کار خود مشروعیت
بخشید .یکی از اصلیترین اقدامها تصویب قانونی بود که همهی معلمان مکزیک را موظف میکرد
در گزینش دولتی شرکت کنند که این قانون با اعتراض معلمان روبرو شد .در ایالت «اوآخاکا»
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دولت بودجهی زیادی را به نیروهای شبهنظامی و پلیس اختصاص داد تا این گزینش را مدیریت
کنند .دولت فدرال از اینکه توانسته علیرغم مخالفتها با اعمال زور برنامهی اصالحات آموزشی
را پیش ببرد احساس رضایت میکرد .رییسجمهور «پنیا نیتو» 3در سال  2013برنامهی اصالحات
آموزش را ارائه کرد که تنها قسمت کوچکی از اصالحاتی بود که رییسجمهور فعلی و حزب متبوعش
« 4»PRIدر حال پیگیری آن است .اصالحاتی که در قسمتهای دیگر نظیر صنایع نفت و سایر
شرکتهای بزرگ مالی مطابق میل دولت پیش رفت اما در قسمت آموزشی با مقاومت معلمان،
اتحادیههایشان ،مردم و والدین دانشآموزان روبرو شد.
همبستگی و اتحاد معلمان ،که تاریخی بیش از یک دهه مقاومت را به همراه دارد ،توانست در
مقابل سیاستهای نئولیبرالی دولت ایستادگی و سایر نیروهای مردمی را نیز با خود همراه کند.
دولت با استفاده از پروپاگاندای رسانهای مخصوص ًا معلمهای اعتصابی را تحت فشار قرار داده و با
استفاده از نیروهای شبهنظامی و پلیس ضدشورش مجبورشان میکند در گزینش استخدام دولتی
شرکت کنند .رهبران « 5»CNTEکه مخالف بخشی از اتحادیه هستند و از معلمان رادیکالتر
Oaxaca
2
Enrique Peña Nieto
3
 Institutional Revolutionary Partyحزب حاکم بنام حزب انقالب نهادی
4
گرایشی که در حال حاضر “هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش» نام دارد و در چند ایالت کشور ،نه
5
تنها با سیاست آموزشی دولت مقابله میکند ،بلکه کل سیاست دولت در رابطه با شرایط کار را نیز به چالش میکشد.
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
تشکیل شده است ،دستگیر و با احکام بلندمدت زندان مواجه میشوند .با این وجود هزاران نفر از
معلمان در سال  2015از انجام گزینش استخدام دولتی سر باز زدند.
در اوایل سال  2016معلمان علیه اصالحات آموزشی ،6برای احقاق حقوق کارگران و زنده
بازگردانده شدن  43دانشجوی تربیت معلم تظاهرات و همچنین کار خود را رها کردند .اگرچه
اطالحطلبان مکزیک همانند همتاهای آمریکایی خود از «کیفیت» و «مسئولیتپذیری بیشتر» در
ساختارها دم میزنند اما نتیجهی این اصالحات ،از دست رفتن فرصتهای شغلی بسیاری برای
مردم است.
اصالحات آموزشی به خودی خود شامل اقدامات متعددی با هدف تضعیف قدرت اتحادیههای
معلمان است .از جمله اقداماتی که کنترل پروسهی استخدام را که تاریخ ًا تحتنظر اتحادیه بوده،
به دست دولت میسپارد که منجر به پایین آمدن سطح زندگی معلمان ،راحتتر شدن اخراج آنها
و محدود کردن بودجهی ایالتی میشود .به همین دلیل نقطهی اصلی مجادله ،گزینش استخدام
دولتی معلمان است.
دولت همچنین برای پیشبرد اهداف خود به شکل ویژهای از رسانههای جمعی استفاده میکند
که در سال  2016به دلیل سر باز زدن تقریب ًا تمامی معلمان از گزینش استخدام دولتی و اعتصابات
سراسری بیشتر شده است ،تا اینطور نشان دهند که معلمان میخواهند از زیر «یوغ» اتحادیهها
بیرون بیایند .دولت از طریق این رسانهها با پیامهایی همچون «آموزشوپرورش جدید بهتر
است»« ،هیچ چیز در دست اتحادیه نمانده است»« ،دیگر نیازی به فشارهای اتحادیه برای به
دست آوردن حقوق کار نیست»« ،حاال دیگر همهی بچهها کالس خواهند داشت» و «گزینش
دولتی به معنای گرفتن کار از مردم نیست» افکار عمومی را بمباران میکند .این پیامها در ایاالتی
که اتحادیهها حضور کمتری دارند نیز به همین شدت تکرار میشود .یکی از معلمها در این مورد
میگوید« :قبل از اینکه اصالحات آموزشی به شکل جدی اجرا شود تا حدودی از این پیامها
استقبال میشد ،اما بعد از اجرایی شدن اصالحات حتی بسیاری از معلمها که در اعتصاب شرکت
باید بین اصالحات در بخش اداری آموزشوپرورش ،و اصالحات در خود نظام آموزشی فرق گذاشت .بخشی
6
از اصالحات شرایط کاری ،حقوق معلمان ،کارمندان و کارگران استخدامشده در آموزشوپرورش را هدف قرار داده
است .آزمونهایی برای وارد شدن و سنجش معلمان در نظر گرفته شده ،و همچنین مراحل و نظارت نهادهای متفاوت
برای تنظیم ورود آنها .تمام این تنظیمات ،ابزارهایی هستند برای تغییر مداوم نظام آموزشی و در نهایت برای به اجرا
درآوردن اصالحات اصلی .اما بخش مهمتر بستهی اصالحی ،در ارتباط با خصوصیسازی ،افزایش هزینههای دانشگاه
برای دانشجویان ،و تغییر مجموعه امتحانات و نظم کنکور است.
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
نمیکردند نیز به صف معترضین پیوستند».
اگرچه امروزه اعتصاب معلمان ،اصالحات آموزشی را هدف قرار داده است اما تاریخ این
اعتراضات به مقاومت بیش از یک دههی آنها علیه سیاستهای نئولیبرالی دولت در همهی
سطوح جامعه برمیگردد .در سال « 2004روئیز اورتیز» 7در یک انتخابات مناقشهبرانگیز فرماندار
اوآخاکا شد .شایعهای به گوش میرسید که در انتخابات تقلب شده است .بسیاری از مردم و
اکتیویستها در برابر این پیروزی خشمگین شدند و کمپین اعتراضی علیه اورتیز به راه انداختند که
منجر به بازداشت ،حبس و مفقوداالثر شدن صدها تن از رهبران مردمی در سرتاسر ایالت اوآخاکا
شد .دولت همهی معترضین حتی کسانی که میخواستند طبق قانون اساسی اعتراض کنند را
مجبور به سکوت کرد .با وجود چنین جو خفقانی فعالین اجتماعی به همراه معلمهای مدرسه،
هرسال برای باال رفتن دستمزد و امکانات بیشتر برای دانشآموزان تظاهرات میکردند اما معمو ً
ال
دولت با دادن امتیازات کوچکی اعتراضات را فرو مینشاند؛ تا تحصن معلمها در سال  2006که
بیش از پنج ماه به طول انجامید و اعتراضات آنها را وارد فاز جدیدی از مبارزه کرد که تا هماکنون
ادامه دارد.
در  11ماه می  2006صدهاهزار نفر از معلمان و کارگران اجرایی منطقهی  22از اتحادیهی کارگران
آموزشوپرورش 8تحصن و کمپی را در میدان اصلی شهر «زوکالو» 9برپا کردند .خواستههای
معلمان شامل افزایش دستمزد ،یونیفرم و کفش برای همهی دانشآموزان ،کمکهزینههای
تحصیلی بیشتر ،صبحانه در مدارس و افزایش بودجه برای ساختن مدرسه و تأسیس تجهیزات
آموزشی بود .دولت از آنها خواست که به تحصن خود پایان داده و به سر کار خود برگردند .این
درخواست از طرف تحصنکنندگان رد شد 14 .ژوئن فرماندار اورتیز قبل از سپیدهی صبح چندهزار
پلیس ضدشورش را برای نابود کردن کمپ معلمهای اعتراضی به میدان شهر فرستاد که با پرتاب
گاز اشکآور از هلیکوپتر و ضربوشتم متحصنین و بازداشت بسیاری از آنها موفق شدند معلمان
را پراکنده کنند .اما پس از مدت کوتاهی بیش از سیهزار معلم به همراه والدین دانشآموزان دور
هم گردآمده و توانستند خود را دوباره سازماندهی کنند و با تجهیز خود به چوب و آهن و سنگ و...
7
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Ulises Ruiz Ortiz
National Union of Education Workers
Zócalo
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
میدان را دوباره بازپس گرفتند.
«گارسیا سانتیاگو» یکی از نمایندههای اتحادیهی منطقه  22اوآخاکا میگوید« :از  14ژوئن
جنبش ما از جنبش معلمان به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد ،جنبشی از مردم».
در  5ژوئیه نمایندگان منطقهی  ،22کمیتههای بومی ،گروههای مذهبی ،سازمانهای کلکتیو و
انجیاوها ،همه به سوی افق سازماندهی مشترک « 10»APPOدر اوآخاکا گرد هم آمدند .پس از
تشکیل  APPOمطالبات از مطالبههای صنفی فراتر رفت و آنها خواهان تغییرات کلی و بنیادین در
حکومت ایالتی شدند .مطالبههایی از قبیل برکناری فرماندار اورتیز ،مبارزه با فساد حکومتی ،توزیع
عادالنهی بودجه ایالتی و...
سرکوب معلمهای اعتصابی در سال  2006که به دستور دولت ایالتی انجام گرفت ،باعث به وجود
آمدن یک جنبش اجتماعی معروف به «کمون اوآخاکا» شد .این جنبش با رشد خود معلمهای سایر
ایاالت را هم در بر گرفت .اگرچه دولت ایالتی حمالت خشونتباری برای نابودی این جنبش انجام
داد اما در نهایت ناموفق بود.
امروز نیز معلمانی که در جنبش فعال بودند در خیابانها هستند .این بارعلیه سیاستهای اصالحات
دولتی مخصوص ًا اصالحات آموزشی .نیروهای ارتش به معلمان اعتصابی در مکزیکوسیتی و
سراسر ایاالت جنوبی حمله میکنند .از ماه فوریهی  2016معلمان علیه اصالحات آموزشی و در
اعتراض به مفقوداالثر شدن  43دانشجوی تربیت معلم دست به اعتصاب زدند و از حاضر شدن
بر سر کارشان امتناع کردند .در یک مارس  2016معلمها در سه ایالت از فقیرترین ایاالت مکزیک،
از انجام دومین آزمون گزینش استخدام دولتی امتناع کردند .معلمها میگویند این گزینش حمله
به حقوق کاری آنها و بخشی از اصالحات مورد نظر شرکتهای بزرگ با هدف خصوصی کردن
مدارس است .این گزینش همچنین معلمهایی که در مناطق دورافتاده و فقیر کار میکنند و زبانشان
اسپانیایی نیست را به حساب نمیآورد 3300 .معلمی که این گزینش را رد کردند تهدید به اخراج و
انتقال به شهرهای دیگر شدند؛ با این حال معلمها به رغم سرکوب پلیس ضدشورش ،با بستن جاده
ش و پرورش به اعتراضات خود ادامه دادند.
و اشغال ادارهی آموز 
در  17آپریل در اوآخاکا معلمان با حفر خندق و ایجاد موانع ،سنگرهای دفاعی ساختند .پنج هزار
10
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
پلیس ضدشورش برای سرکوب معلمان به ایالت «چیاپاس» 11سرازیر شدند .در «گررو» 12معلمان
اتوبان اصلی بین مکزیکوسیتی و «آکاپولکو» 13را مسدود کردند .در «میخوآکان» 14اتوبان اصلی
را بستند .چندین تن از رهبران اتحادیه دستگیر و معلمهای بسیاری نیز تهدید به اخراج شدند .در
ادامهی اعتراضات ،در  26آپریل 18 ،معلم بازداشت و از طریق هوایی به زندانهای فوقامنیتی
منتقل شدند .در اعتراض به بازداشت این معلمها ،معترضین خواستار آزادی همهی زندانیان
سیاسی ،زنده بازگرداندن  43دانشجوی مفقوداالثر و همچنین لغو اصالحات آموزشی دولتی
شدند .در یک می تظاهرات گستردهای صورت گرفت که دانشآموزان نیز به صفوف معلمان
پیوستند.
در ماه ژوئن ،چیاپاس شاهد مبارزه بین معلمها و نیروهای پلیس بود که زاپاتیستها در مورد شرح
ماجرا و خواستههای معلمهای اعتصابی سخنرانی کردند.
در اوایل ماه ژوئن ادارهی دادستانی کل مکزیک دو نفر از رهبران اتحادیهی منطقهی  22معلمان
اوآخاکا را به اتهام فساد دستگیر و در  19ژوئن پلیس فدرال به معترضین در «نوخیختالن» 15در
اوآخاکا حمله کرد که منجر به کشتهشدن دستکم هشت نفر از معترضین شد .پلیس فدرال در ابتدا
حمله با سالح گرم به تظاهراتکنندگان را انکار کرد و بعد از تأیید کشتهشدن دو نفر ،وزیر کشور
اعالم کرد پلیس روی مردم آتش نگشوده و عکسهای منتشرشده جعلی و مربوط به تاریخ دیگری
است .اما بعد از اینکه یکی از رسانهها اعالم کرد که عکسها دستکاری نشده و متعلق به همان
تاریخ است ،سرانجام در یک کنفرانس خبری در بعدازظهر همان روز ،پلیس استفاده از سالح گرم
را تأیید کرد.
بسیاری از معلمهای مکزیک بر این باورند که خشونتهای اخیر دولت و پلیس فدرال
نشاندهندهی این است که آنها مخالف هرگونه مذاکرهای هستند .در پی این حمله تظاهرات
گستردهای در مکزیکوسیتی به راه افتاد .رسانههای دولتی معترضین را دروغگو ،خرابکار،
اغتشاشگر و ...نامیدند و در توصیف این وقایع از کلیشههایی همچون «بحران در پایتخت»
11
12
13
14
15

Chiapas
Guerrero
Acapulco
Michoacan
Nochixtlán
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ِ
ِ
استفاده کردند .کلمهی بحران به شکلی هجوآمیز مکرر ًا در رسانههای مکزیک از سوی دولت
تکرار میشود به طوری که مکزیکیها نمیدانند چه زمانی یک بحران تمام و بحران جدید شروع
شده است!
 20ژوئیه معلمان در چیاپاس اتوبانها را بستند و راهبندان ایجاد کردند .در مقابل ،پلیس و نیروهای
شبهنظامی صفوف معلمان را در هم شکستند اما آنها دوباره خود را سازماندهی کرده و به مقاومت
ادامه دادند( .گروه بومی زاپاتیستها در ایاالت جنوبی از معلمها حمایت میکنند و به آنها و سایر
معترضین غذا و امکانات میرسانند ).تقریب ًا در همان زمان وزیر آموزشوپروش اعالم کرد برای
برنامهریزی نظام آموزشی جدید برنامههای دیگری هم دارد که تا سال  2018عملی خواهند شد.
معلمها با مسدود کردن جادهها و راههای ارتباطی به مقاومت خود ادامه میدهند .مبارزهی
آنها علیه ساختار کلی اصالحات در مکزیک است .نه فقط اصالحات آموزشی بلکه اصالحات در
همهی زمینهها از جمله خصوصیسازی و قدرتمند شدن شرکتهای خصوصی بزرگ .این مبارزه
تنها به ایاالت جنوبی محدود نمیشود بلکه در مناطق محروم و پایتخت نیز این جنبش وجود دارد.
در توصیف این جنبش یکی از معلمها به اسم «لوئیس فرناندز»  16با آوردن جملهای از کمون

17

 1871میگوید:
«"وظیفهی آموزگاران ،ارائهی ابزارهای فکری شورش به مردم است ".و این دقیق ًا هدفی است
که مبارزان ادامهاش میدهند».

16
17
گرفت

Luice Fernandes
حکومت سوسیالیستی که در دورهای بسیار کوتاه از  ۱۸مارس تا  ۲۸مه  ۱۸۷۱در پاریس توسط مردم شکل
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ

گزارشی از سرزمین لعنتشدگان
					
محسن عمادی
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ

 .۱روز شانزده آوریل سال  ،۱۹۱۲روزنامهی لوسآنجلس تایمز ،خبر غرق شدن کشتی تایتانیک
را منتشر میکند و درست زیر مطلبی که از واقعه و شمار کشتگان تایتانیک میگوید خبر دیگری را
هم با تیتر درشت میزند :آمادهباش نیروی دریای و نظامی آمریکا برای اشغال مکزیک .این اتفاق
هرگز رخ نمیدهد ،چون ارتش انقالبی پانچو وییا ،این تهدید را بیاثر میکند و چند روز بعد همان
روزنامه اعالم میکند که وییا ارتش آمریکا را متوقف کرده است« .چنان نزدیک امپراطور و چنین
ِ
مورد خویش به کار میبرند .نزدیکی به امپراطور به جای
دور از خدا» توصیفی که مکزیکیان در
مدام
اینکه دستمایهی منافعی برای اهالی این کشور باشد ،همیشه منشأ تهدیدها و ناامنیهای
ِ
این سرزمین وسیع بوده است.
رفع بسیاری از تهدیدهای مستقیم خارجی و داخلی از این کشور
 .۲انقالب مکزیک اگرچه باعث ِ
شد ،با اینحال هرگز آن رویایی نبود که رویاپروران میدیدند .بسیاری از چهرههای اصیل انقالب
مکزیک ،چهرههایی چون امیلیانو زاپاتا کشته شدند و از آنها فقط سرودها و ترانههایی در خاطرهی
ِ
ِ
عبارت مردم عامی
«اتحاد حرامزادگان و باجبگیران»  -به
کشاورزان و کارگران به جا ماند.
مکزیک -حزبی را آفرید که بالغ بر هفتاد سال ،قدرت مطلق را در این کشور در دست داشته و دارد.
چهرهی دوگانهی انقالب مکزیک ،ریشه در چهرهی دوگانهی هویت مکزیکیان دارد .تناقض و
جدال هویت در این سرزمین ،یا به تعبیری نفرین مالینچه ،هنوز مسئلهای زنده و روزمره است.
ِ
چندی پیش ،بر بلندای ویرانهای باستانی از ایام آزتکها با شاعری از شمال مکزیک نشسته بودم و
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معلمان
ِ
ِ
به بهانهی فیلم مستندی از او مصاحبه میگرفتم .پرسیدم« :خب ،در این ویرانهها ،چه احساسی
داری؟» جواب داد« :صدای پیشینیانم را میشنوم ،ایام عتیق آزتک را ».گفتم« :پاسخت را
ی و یک کلمه زبان
ریاکارانه میدانم ،به دو دلیل :اول اینکه ،به زبان اسپانیایی این حرف را میزن 
ناواتل نمیدانی .و دیگر اینکه ،خودت سفیدپوستی و بیشتر به اسپانیاییها شباهت میبری تا
به بومیان ،من هم ندیدم که در این روستا با بومیان سالم و علیکی کرده باشی یا به جای قهوهی
سرگذر آنها را کرده باشد ».جواب داد« :راست
هوس قهوهی
آن کافهی شبه اروپایی ،دلت
ِ
ِ

ِ
ن دیالوگ را از فیلم حذف کنی؟» البته
هویت ماست ،ولی میشود ای 
میگویی ،ریاکاری بخشی از
این دیالوگ از فیلم حذف شد ،ولی آن پرسش سرجای خودش باقی ماند.
ِ
هویت ملی ،معمولن پدیدهای جعلیست .هیچکس نمیداند که مغلوبان چه سهم و چه
.۳
خلق هویت ملی ،استعارات
خلق چهرهی فاتحان داشتهاند و دارند .وانگهی در ِ
دیگرگونیهایی در ِ
و تعابیری به خدمت گرفته میشوند که به غلبه و قدرت و افتخار گرایش دارند و هرچه شکست و
یکپارچگی هویت ملی ،خود استعارهایست معطوف به
ضعف و تناقض را از قلم میاندازند .وحدت و
ِ
چرایی تقدیس مرگ در مکزیک
تحلیل
غلبه و از اینرو منشأ سرکوبهای تاریخی بسیار .فیالمثل
ِ
ِ

ِ
ِ
سنت قربانیکردن
فرهنگ پیشاکلمبی ،یا به خشونت امپراطوری آزتک و
را نمیتوان فقط به
انسان و یا به خشونت فاتحان اسپانیایی ربط داد و در عین تقلیل ،تفسیرش کرد .نمیتوان تقدیس
مرگ و مردگان را امری مثبت یا منفی به شمار آورد ،این نکتهکه آیین مردگان کاربرد یک ُم َس ّکن

دگرگونی وضع حاضر را
دارد بر زوزهی روزمرهی مرگ در مکزیک ،یا کاربردی معطوف به تغییر و
ِ
گرفتن تمام پیچیدگیهای این آیین بازشناخت .برای همین ،در این جستار
نمیتوان بدون در نظر
ِ
کوتاه فقط روی ابعادی تمرکز میکنم که به گمانم برجستهکردن آنها -به رغم تقلیلی که در خود
دارند -میتواند کمکی به روشنشدن وضع حاضر در مکزیک بکند.

 .۴من از دوگانهی فاتح و مغلوب استفاده میکنم تا به اقصای یک طیف اشاره کنم .در یک
ِ
فاتح مطلق وجود دارد و نه مغلوب مطلق .همین دوگانه را در کنار دوگانهی
واقعیت روزمره ،نه ِ
انتزاع
وقوع
قطب واقعیت اشاره کنم .مصادیق
ارباب و برده قرار میدهم تا باز به همین دو
ِ
ِ
ِ
اخالق هریک ،میتواند
«مطلق برده» در واقعیت کمیاب است ولی صحبت از
«مطلق ارباب» و
ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ
منشهای حاکم بر جامعهی مکزیک را تا حدی توضیح دهد .ارباب در این مدل ،قدرت قاهر است،
یکپارچگی مطلق در اطاعت را از رعیت میطلبد ،کرامتش ذاتیست و والیت هرکس به
وحدت و
ِ
تفویض اوست که مشروعیت مییابد .ارباب چهره ندارد ،قهر و لطف و اختیار دارد .برده یا رعیت
مدل ُرمی ،یا حتی توحیدی از قدرت،
مطیع ابدیست .او هم چهره ندارد .این
در این مدل،
ِ
ِ

قرنها ،مدل فرضی حاکم بر این قارهی وسیع بود .در همین سیستم است که میتوان درک کرد
چرا مفاهیمی مثل خیانت یا وفاداری در مکزیک معانی متفاوتی دارند با آنچه در اسپانیا فیالمثل
ِ
فرهنگ
از آنها مراد میشود .مفهومی مثل سر وقت بودن را -جدا از تفاوتی که «زمان» در
پیشاکلمبی با فرهنگ اسپانیایی دارد  -در بستر رابطهی ارباب و رعیت ،میتوان به شکلی دیگر
ت که از خدایان سرقت
آزادی فردیاوس 
هم درک کرد :زمانی که رعیت از ارباب میدزدد ،بهرهی
ِ
کرده است .خیانت ،اگر آشکار نشود ،اگر پوشیده بماند ،باز هم بهرهایست که برده از آزادی
میبرد .برده یا بندهای که ارباب یا خدایاش را میفریبد ،سهمی از آزادی به کف میآورد که فقط از
دیگر رعیتان تلقی
آن اوست .رعیتی که برای اربابش به هردلیلی خوب کار میکند ،تهدیدی برای
ِ
ِ

ِ
افواه مکزیکیان ،بسی رایج است که به هم
میشود .تعهد به کار ،تعهد به ارباب است و بس .در
ِ
توصیف طبیعیست و خارج از هرنوع
بگویند« :حرامزاده» .حرامزادگی ،نکوهیده نیست ،یک
قضاوتی .همین واژهی َ
«کبرون» ،یا حرامزاده را اگر به یک اسپانیایی بگویید ،بهاش برمیخورد.
سر وقت حاضر نمیشود ،همیشه تاخیر میکند و وقتی دیرآمدنش را
یک مکزیکی ،تقریبن هرگز ِ
توضیح میدهد ،میگوید« :کومو اون بوئن ِمخیکانو ،مثل یک مکزیکی خوب ،دیر آمدم ».این
ِ
وجوه فرهنگ مکزیکی که در بستر چند قرن رابطهی ارباب و برده شکل میگرفت ،حکایتی بود
که میبایست پس از انقالب مکزیک دگرگون میشد و شکلی دیگر مییافت ،ولی این اتفاق هرگز
انقالب مکزیک هم ،مردم هرگز خود را آزاد
نیافتاد .میپرسم چرا؟ پس از استقالل و حتی پس از
ِ
نیافتند .سیستم ارباب و رعیتی در قالب بوروکراسیهای گوناگون خود را بازتولید کرد و از مکزیک
یکی از بوروکراتترین کشورهای جهان را آفرید .هر اتفاقی ،هر تراژدی انسانی ،میتواند بین
نفع
کاغذی که از این اداره به آن اداره میرود ،فراموش یا گم و گور شود ،زمان هم که همیشه به ِ
حاکمان است .بوروکراسی مکزیکی ،ساختار هرمی و سلسلهمراتبی دارد و همیشه وزن کاغذهایی
وزن کاغذ در راس هرم است و البته در حوالی راس
که باید در پایهی هرم رد و بدل شود ،بیشتر از ِ
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ِ
ِ
کار یک ُتن کاغذ را میکند.
هرم ،یک تلفن همِ ،
انقالب نهادی ،یکی از بازماندگان اصلی انقالب
حزب
حزب حاکم مکزیک ،پ.ر.ی ،یا
.۵
ِ
ِ
ِ
ِ
جهت استقالل و
مکزیک بود و از اینرو ،بخش اعظمی از رتوریکاش ،ضدامپریالیستی و در
سیاسی چهرههای
بازخوانی نقش و کارکرد
تغییر در مکزیک است .همینجاست که فیالمثل در
ِ
ِ
حزبی ،مثل اکتاویو پاز ،بسیاری به بیراهه میروند و او را چهرهای چپ و انقالبی تصور میکنند.
محتوی این حزب حاکم ،گاه افرادی سالم و متفاوت هم به قدرت رسیدند ،فیالمثل الزارو
در
ِ
کاردناس ،ژنرال انقالبی و مبارزی که همراه زاپاتا و وییا در انقالب مکزیک جنگیده بود .صنعت
نفت مکزیک را او ملی کرد و هماو بود که پس از جنگ داخلی اسپانیا ،به تبعیدیان اسپانیایی پناه داد
ِ
ِ
قدرت
دولت در تبعیدشان حمایت کرد .از برنامههای او ،یکی توسعهی مدارس سکوالر بود تا
و از
ِ
قدرت سرمایهداری
کلیسای مسیحی را تقلیل دهد و دیگر حمایت از سندیکاهای کارگری تا جلوی
ساختار نظامی مکزیک انجام داد باعث شد که در میان همهی
صنعتی را بگیرد .اصالحاتی که او در
ِ
کشورهای آمریکای التین ،مکزیک هرگز کودتای نظامی را تجربه نکند .کاردناس تالشهای
بسیاری هم برای حقوق بومیان و زبانهای بومی انجام داد .تمام تالشهای او اگرچه در مقطعی
موثر بودند ،در نهایت باعث نشدند که کشتار و سرکوب و تبعیض از این کشور رخت بربندند .مشکل
در ِ
نیت خیر و سالمت کاردناس نبود ،مشکل در فرمی بود که محتوی را در خود میبلعید .این فرم
نفس خود ،فاجعهآفرین است را خوزه رووئلتاس در ِ
نقد عالم سیاست مکزیک و نیز در انتقادات
که در ِ
حزب کمونیست مکزیک به بهترین شکلی تشریح کرده است.
تندش به
ِ
فعال انقالبی و مارکسیست مکزیک بود که از پانزدهسالگی،
 .۶خوزه رووئلتاس ،نویسنده و
ِ
حاضر خیزشها و جنبشهای
تجربهی زندان را با خود داشت .هنوز رووئلتاس چهرهی همیشه
ِ
استالینسیتی حزب کمونیست مکزیک ،آن حزب
منش
بخش مکزیک است .او در انتقاد به
رهایی
ِ
ِ
ِ
حزب
دلیل اعتراض و انتقاد ،سرانجام از
را رها کرد و خود حزب دیگری پایه گذاشت که باز هم به
ِ
ِ
بودن حزب
خودش اخراج شد .در کتابی به اسم «پرولتاریای بدون سر» ،دالیلش را برای عقیم
ِ
خاص آن حزب
ویژگی
کمونیست مکزیک شرح میدهد .وضعیتی که رووئلتاس توصیف میکند،
ِ
ِ

ِ
اکثر سیستمهای سیاسی مکزیک است .به توصیف او ،چنین سیستمهایی از فرمی
نیست،
خصلت ِ
فقدان شعور و ِ
درک جمعی برمیآید و مراحل ذیل را طی میکند تا هم قدرت
برخوردارند که آن فرم از
ِ
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ِ
داخلی
را حفظ کند و هم فاصله را با مردم :برای اینکه هرگز به آن درک جمعی نرسید ،دموکراسی
ِ
یک سیستم را باید از بین برد .برای رسیدن به این هدف ،الزم است که توسعهی ایدئولوژیک
سیستم متوقف شود .برای توقف توسعهی ایدئولوژیک ،باید از ایدئولوژی ،یک پدیدهی دگماتیک
خلق دگماتیسم در ایدئولوژی ،باید توسعهی حزب را به جمعیتی از
و غیرمنعطف خلق کرد .برای ِ

ِ
رفع
خواص محدود کرد .برای
تحدید توسعهی حزب ،همراهی مردم را باید به کنار گذاشت .برای ِ

زحمت همراهی مردم ،باید دست به کنشهای ناموجه زد .یک کنش ناموجه ،به یکی از این دو
ِ
طریق تولید میشود :کاربرد ِ
محدود یک مفهوم درست به شکل و
غلط یک مفهوم درست یا کاربرد
در موقعیتی که اجرای تمام و کمالش ناممکن باشد.
 .۷یک بوروکراسی که در راس هرم با تلفن کار میکند و در بدنه با کاغذ و اسلحه ،معمولن به
نتیجهای جز فساد و توسعهی فساد نمیانجامد .برای همین فیالمثل سندیکای ملی معلمان
مکزیک« ،اس.ن.ت.ای» ،یک سندیکای دولتی که بزرگترین اتحادیهی صنفی آمریکای
سابق آن به همین اتهام در زندان
التین هم هست ،همیشه در معرض فساد بوده و مثلن رئیس
ِ

ِ
ِ
مقاصد
تحمیل
خدمت
حقوق کارگران ،در
عوض تالش برای احقاق
است .چنین سندیکاهایی در
ِ
ِ
ِ
حاکماناند بر آنها .برای همین در سال  ،۱۹۷۹گروهی از اعضای سالمتر این سندیکا که از
مناطق فقیرتر و از حواشی میآمدند ،اتحادیهی دیگری شکل دادند به اسم «سی.ن.ت.ای».
این اتحادیه از سال  ۲۰۱۳اعتصابات و تظاهراتی را در مکزیک هدایت کرد که در یکی از آنها
چندی پیش ،دولت ایالت اوآخاکا با خشونت تمام این تظاهرات را سرکوب کرد و معلمان و فعاالن را
کشت یا زخمی کرد .یکی دیگر از سیستمهای مرتبط با آموزش در مکزیک که به شدت و با خشونت
با آن رفتار میشود ،مدارس نرمالیست هستند .این مدارس که برای تربیت معلم تاسیس شدهاند،
ِ
ِ
دست کلیسای
قدرت آموزش عمومی را از
از آغاز انقالب مکزیک ،با این هدف فعالیت میکردند که
ِ
معروف آن چهل و سه نفر دانشجویی که ناپدید
کاتولیک خارج کنند و به مردم بسپارند .پروندهی
شدند ،به اعتراضات همین مدارس نرمالیست برمیگردد .مدارس نرمالیست ،معلمان را برای
ِ
خشونت حاکمان،
طبقهی فقیرتر و محرومتر مکزیک تربیت میکنند .به وضوح دیده میشود که
خشونت نسبت به سیستمها و اتحادیههای معلمین در مناطق محرومتر مکزیک است .اعتراضها
هم البته از مدارس و سندیکاهای طبقهی محروم نشات میگیرد.
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معلمان
ِ
ِ
 .۸سیستم آموزشی مکزیک ،متاسفانه هرگز نتوانست به آرمانهای انقالب مکزیک جامهی
عمل بپوشاند .کلیسا و سازمانهای مذهبی ،دانشگاهها و مدارس خصوصی قدرتمندی را تاسیس
فرزندان اهالی ثروت و قدرت در این کشور عمدتن از آنها فارغالتحصیل میشوند،
کردهاند که
ِ
ِ
حدود دوازده درصد از کسانی
بعضی هنرپیشهها و مدلهای معروف هالیوودی هم .در مکزیک ،تنها
که ِ
ِ
طبقات پایینتر،
وارد مدارس میشوند به دانشگاه میروند .جامعهی مکزیک ،بخصوص در
هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارد .با این اوصاف ،دولت مکزیک در آغاز سال  ۲۰۱۳اصالحاتی
را در سیستم آموزشی مکزیک آغاز کرد که جامعهی معلمین مکزیک را (در مناطق محروم) به
خیزش و اعتراض واداشت .این اصالحات در بندهای مختلف مورد اعتراض معلمین بودهاست:
فیالمثل ،دولت پیشنهاد میکند که همهی معلمان باید یک امتحان سراسری را بگذرانند تا سواد
ِ
ِ
هدف حذف بدنهی جامعهی
پیشنهاد یک امتحان سراسری با
خود را ثابت کنند .از نظر معلمان،
معلمان صورت میگیرد .دولت مدعی بود که پول زیادی را خرج معلمان کردهاست و باید این
ِ
حذف تعداد معلمان را یکی از مبانی
پول را به اصالح سیستم اختصاص دهد ،از اینرو پیشاپیش
اقتصادی سیستم جدید معرفی کردهبود .معلمان به شوخی یا جدی میگویند که «پنیا نیهتو»،
رییسجمهور مکزیک ،قطعن از این امتحان سراسری نمیتواند موفق بگذرد .امتحان سراسری،
ِ
ِ
مختلف مکزیک را قلم میگیرد و همه را یککاسه میکند.
شرایط مناطق
گوناگونیهای سرشت و
معلمی که در روستاهای چیاپاس درس میدهد ،با اولویتها ،امکانات و مسائلی روبروست که
برای معلمی در مکزیکوسیتی اعتباری ندارند .آموزش ،یک پدیدهی زنده است و در مکان و زمان
مشخصی رخ میدهد ،آموزش به یک روستایی بومی و مسائل روزمرهاش را با آموزش به یک
کارمند شهری در گوادالخارا نمیتوان همسان سنجید .از اینرو ،اجرای یک امتحان سراسری
که پیچیدگیها و شرایط طبقاتی ،فرهنگی و تاریخی را همزمان در نظر بگیرد ،محال است .چنین
ِ
ِ
آکادمیک معلم» مطرح میشوند ،هدفی جز
موجه «سواد و ارزش
امتحانهایی ،اگر چه با ژست
ِ
زیر
سرکوب قومی و فرهنگی ندارند .عالوه بر اینها،
حذف ،یکسانسازی و
ِ
اصالحات جدیدِ ،
جای درخواست هزینهها از دولت
عنوان «کوچکتر
کردن دولت» مدارس را مجبور میکند که به ِ
ِ
والدین دانشآموزان بخواهند .در این تغییر،
و سیستم آموزشی ،هزینههای توسعهی مدارس را از
ِ
ساختار
باب آموزش مجانی همگانی طفره میرود و
عملن دولت از آرمانهای انقالب مکزیک در ِ
ِ
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معلمان
ِ
ِ
مدارس عمومی را به سمت مدارس خصوصی پیش میبرد .با این اوصاف ،طبقهی محرومتر روز
معلمان طبقات محروم ،این اصالحات را
به روز بیشتر از امکان آموزش کنار گذاشته میشود.
ِ
رحمی آنرا به توسعه و خشونت نئولیبرالیسم در جامعهی مکزیک منتسب
بیرحمانه میبینند و بی
ِ
میکنند.
 .۹مکزیک ،اگرچه مثل خیلی از کشورهای آمریکای التین ،تجربهی مستقیم کودتای نظامی را
ِ
اجساد چهل و سه نفر دانشجوی مفقود،
نداشت ،با اینحال خشونت و فساد در آن بیداد میکند.
جستجوی آن اجساد ،گودالهای انباشته از اجساد سوختهای
هنوز پیدا نشدهاند ولی در مسیر
ِ
پیدا شدند که هرگز معلوم نشد متعلق به چه کسانی هستند .شهر خوائرز ،درست در مرز تگزاس،
بدون آنکه در منطقهی جنگی باشد ،یکی از خطرناکترین شهرهای جهان بود و هست .نزدیک
پانصدهزار نفر ،مجبور شدند خانه و زندگی خود را رها کنند و بگریزند .این وضعیت ،کم و بیش در
ِ
فهرست کشورهای جنگی نمیبینیم،
تمام مکزیک ،یک وضعیت طبیعیست .نام مکزیک را در
ولی اگر نگاهی به آمار کشتگان و ناپدیدشدگان بیاندازیم ،نمیتوانیم تردید کنیم که این کشور
ِ
ِ
جنگ پیچیده است.
جنگ مکزیک ،اما یک
سالهاست که در وضعیت جنگی به سر میبرد.
گوش هر شهروند اتفاق میافتد ولی صدا ندارد ،و از آنجا که دهههاست در
بیخ
ِ
جنگیست که ِ
اخالق خاص خودش را خلق کرده است:
حال وقوع است ،به یک وضعیت طبیعی بدل شدهاست،
ِ
ِ
اخالق و اقتصاد فراموشی :الکل به جای آب ،مستی ،ماریاچی و فراموشی.
اخالق ظلمپذیری و بردگی و خیانت ،عادت به خشونت ،بیتفاوتی و
 .۱۰بحران هویت،
ِ
مردم مکزیک
فراموشی ،اینها فهرست کوتاهی از تراژدیهای انسانیست که قدرتمداران برای
ِ
تمام ریشهها و مکانیزم اقتصادیشان ،بحرانهای اخالقی هم
رقم زدهاند .این تراژدیها ،جدا از ِ
پرسش «کرامت و عزت انسانی»
مرکز این بحرانها ،دو پرسش اساسی نشستهاست:
هستند .در
ِ
ِ
ی انسانزداییاش،
و نیز پرسش تاریخی «غمخوارگی» .نئولیبرالیسم در مکزیک ،با شگردها 
تمام توان را به کار بسته تا این دو خصلت را از مردم برباید  .برای همین ،ارتش رهاییبخش
ملی زاپاتیستا ،دقیقن انگشت روی همین دو مسئلهی اساسی میگذارد :بر کرامت انسانی و
ِ
مبارزات انسانهای محروم را سکتوریزه کند ،جداجدا
غمخوارگی .سیستم حاکم میکوشد تا مدام
ِ
مبارزات تکهتکه به هم میپیوندند .خوان خلمن،
و منفرد .خوب میداند که خطر وقتیست که این
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معلمان
ِ
ِ
شاعر آرژانتینی ،در آخرین مصاحبهاش میگوید :به محض اینکه زاپاتیستها بپاخاستند ،شال و
ِ
سخت بسیار به خود دیدهاست ،ولی آن روزهای
کاله کردم و رفتم کنارشان .زمین ،روزهای تلخ و
تلخ هم گذشتند ،چون همیشه کسی بودهاست یا کسانی بودهاند که مبارزه کردهاند .هربرت در
«گزارش شهر محصور» مینویسد« :هرچه گورستانها بزرگتر میشوند /شمارهی مدافعین کمتر
میشود /.اگر دفاع ادامه یابد ،گورستان تا به نهایت ادامه خواهد یافت /و اگر شهر سقوط کند و تنها
یک انسان نجات یابد /او شهر را با خود خواهد برد ،بر جادهی تبعید /خود ،شهر خواهد بود /.و ما به
چهرهی گرسنگی نگاه میکنیم /به چهرهی آتش /به چهرهی مرگ /موحشتر از همه :به چهرهی
خیانت /و تنها رویاهایمان تحقیر نشدهاند».
ِ
ِ
واقعیت یک کشور جنگیست ،کشوری در محاصره .تنها مبارزه برای
واقعیت مکزیک،
ِ
نزدیک امپراطور
رویاهایی که هیچ تحقیری را برنمیتابند ،این سرزمین را نجات میدهد« .چنان
و چنین دور از خدا ».لعنتشدگانی که در چیاپاس ،اوآخاکا و َایوتزیناپا غریو برمیآورند ،یک روز به
ِ
سرزمین بزرگ خواهد شست .آن
سطح این
هیئت بارانی که فراموشی را از
هم خواهند پیوست به
ِ
ِ
روز ،درختان ،پرندگان و ویرانهها به خاطر خواهند آورد :خون بیگناهانی را که بر سطح پوستشان
گذشتهاست .آن روز .پوست خاک ،بر خاطره شفاف خواهد شد.
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ِ
ِ
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معلمان
ِ
ِ

بسته به منطقه ،ساختارها و چهارچوبهای سرکوب نظامهای نئولیبرل ،از پیچیدگیهای
خاصی برخوردار هستند .بررسی الیهبهالیهی این پیچیدگیها ،باید همواره در ارتباط با نگاه دقیق
به مناسبات جغرافیای مربوطه صورت بگیرد .درست است که در تمام مناطق جهان ،ابزارهای
سرکوب نئولیبرالیسم و سرمایهداری به عنوان شیوهی تولید آن ،شباهتهای بسیاری دارند.
نفوذ سازمانهای امنیتی کشورها در جنبشهای اجتماعی ،پروندهسازی مدیاتیک و قضایی،
بهانهتراشی برای دستگیری افراد ،ناپدید شدن افراد ،کشتارهای سیاسی و سیستماتیک از طرف
سازمانهای امنیتی ،ورود مواد مخدر به سنگرهای مقاومت و مبارزه ،و مانور گفتمانی از طریق
سیاستمدارهای شهری ،استانی و ملی ،جزئی از تکنولوژی خشونت و سرکوب مستقیم محسوب
میشوند .همزمان ،با در نظر گرفتن و یا بررسی تاریخها و تاریخچههای خاص هر جغرافیا،
ِ
بازتولید روشهای سرکوب پدیدار میشوند.
چرخههای
اجتناب تاریخ هر سرزمینی از طرح مسالهی سرکوب جنبشهای اجتماعی ،نیاز واقعی هر قدرت
ضد مطالبهی اکثریت مردم خودش عمل میکند .نهادهای دولتی
سیاسیایست که ساختار آن ،بر ّ
و شبهدولتی در این بستر دو نقش ایفا میکنند .یکی تئوریسازی سرکوب تحت عناوین متفاوت:
امنیت ملی ،توسعهی کشور ،استان ،شهر و یا روستا ،امنیت شهری ،امنیت سرمایه و یا افزایش
سرمایهگذاری و عناوین مشابه .در همهی موارد اما گویا قرار است چیزی در امان بماند ،چیزی که
ی مردم را به خطر میاندازد .حال ما شاهد آنیم که آن چیز
از دست دادنش یا به دست نیاوردنش تمام 
ی قدرت سیاسی باید برای
مبهم را ،همواره خود قدرت سیاسی تشخیص میدهد ،و نه مردم .یعن 
حفظ خود ،از مطالبهی اکثریت مردمش در امان بماند و برای موفقیت خود در این راستا ،نیاز به
قانع کردن بخش بزرگی از طبقه ی متوسط و فرادست دارد .منافع قدرت سیاسی از یک سو و منافع
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معلمان
ِ
ِ
طبقاتی بخشی از مردم از سوی دیگر ،هم در رابطهی تقابلی قرار میگیرند و هم علت مستقیم
سرکوب آن بخش دیگری از مردم که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند .این
سرکوب میشوند.
ِ
نگاه اگر سرمشق هر تحلیلی از وضعیت سرکوب جنبشهای اجتماعی قرار نگیرد ،تحلیل در سطح
باقی میماند و خود ،عامل بازتولید سرکوب میشود .اما از طرف دیگر ،اگر مبنای تحلیل به همین
سرمشق ختم شود و تاریخ چندصد سالهی همین چرخه را در نظر نگیرد ،تحلیل ناقص میماند و
.پدیدههایی را هدف میگیرد که بدون تبار سیاسیاقتصادیاجتماعیشان ،امکانناپذیر میبودند
وقتی محسن عمادی از اسطورهی یورونا میگوید ،وقتی میگوید که «حزن مادران ،حزن
غریبانهایست .مادر گریان ،یورونا ،یا بانوی مویان ،افسانهی معروفیست در تمام آمریکای التین.
در مکزیک دو روایت مشهور از این ترانه هست .هویت مکزیکیها را میتوان در فاصله و مغاک
ِ
نهایت عشوهگری ،که عاشق
ی بود زیبا و در
این دو روایت باز شناخت .یکی میگوید یورونا بومیزن 
سرباز فاتح میشود .از او چند بچه دارد .یک روز از سرباز میخواهد که او را به همسری بپذیرد.
سرباز سر باز میزند و سرانجام با بانویی از فاتحان ،یک زن اسپانیایی ،ازدواج میکند .زن بومی در
جنون حسادت و خشم ،بچههایش را میکشد .ناگهان غمی عظیم بر او چیده میشود ،و درمییابد
که فرزندانش را کشته است .از آن پس ،در درهها ،در کنارهی رودها ،مثل بادی میموید و فریاد
میکشد ،آه ،بچههای من .شبحیست مخوف که مادران ،فرزندان خود را بدان میترسانند.
روایت دوم ،زن را یکی از خدایان آزتک میشناسد .او اولین مادر است که با تولد کودکش پا به زا
مردهست .هرگز نتوانسته فرزندش را ببیند .با این حال ،چنان شبحی سرگردان همیشه نگران
مادر نگران شبحوار
فاتحان اسپانیایی به این قاره نزدیک میشدند ،این
اوست .میگویند وقتی
ِ
ِ
ی اسپانیاییها رسیدند و قتلعام آغاز شد ،باز
ظاهر میشد و اخطار میداد که ،ای فرزندان من! وقت 
همین مادر بود که در درهها ،در کنارهی رودها چون بادی میمویید و فریاد میکشید ،ای بچههای
من! میان این دو روایت درهای عظیم است .تصویر مادری را که بچههایش را میکشد میتوان در
یونان یافت .تصویر مادری که بچههایش را کشتهاند ،در آفریقا و در دیگر قلمروهای مغلوب .این
هر دو اما ،روایت یک مادر است .یکی را مردمان فاتح حکایت میکنند ،دیگری را مردمان مغلوب.
ی زبان بردهاند .در روستای من هم
بردههای آفریقایی هم این مادر را با خود به آمریکای انگلیس 
بومیان ،دوشبهدوش یورونا اشک میریزند ،دوشبهدوش یورونا دنبال رفتگانشان میگردند،
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
برای عزیزانی که قدرتمداران از آنها گرفتهاند ».چه چیزی را در ما بیدار میکند؟
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بازگویی این دو روایت از مادر گریان و مادر مویان ،تاریخ سرکوب و تکنولوژیهای خشونت را
یادآوری میکند .اینکه نئولیبرالیسم و سرمایهداری نهادینه ،بر شانههای استعمار تحقق یافتهاند،
و استعمار تنها یک شیوهی تولید برای افزایش قدرتهای امپریالیستی نبوده است ،بلکه نگاهی
را هم نمایندگی میکند که آن نگاه ،انسان را در سلسلهمراتبی به «ارزشمندتر ،ارزشمند ،کمتر
ی از تفکر فیلسوفهای
ارزشمند و پست» تقسیم میکند .این نگاه ،در اواسط قرن  ،۱۷بخش مهم 
روشنگری چون کانت ،ولتر و هیوم را تشکیل میداد و نه تنها در آن زمان تا پایان استعمار رسمی،
غالب
باعث موفقیت غلبهی تئوریهای نژاد برتر شد ،بلکه تا به امروز ،به عنوان جزیی از تفکر
ِ
بخشی از مردم ایران ،مردم اروپا و بسیاری از مردمان دیگر به حیات خود ادامه میدهد.
یکی از عناصر پیچیدگی ِ ساختار سیاسیاجتماعی نئولیبرالیسم هم امتداد همین تفکر است.
ِ
نگاه
اما این امتداد ،بازتولید تصادفی یا اجتنابناپذیر به معنای تکرار ناخواستهی تاریخ نیست.
سلسلهمراتبی به انسان ،از طریق عمل سیاسیاقتصادی دولتهای ملی ،دولتهای استانها
و شهری ،و از طریق نهادهای بینالمللی از یک سو ،و از سوی دیگر بانک جهانی ،صندوق
بینالمللی پول ،قراردادهای سیاسیاقتصادی در ارتباط با وامها و بخشش وامها ،ترویج میشود.
به این ساختار پیچیده که خود هم مفهوم است ،هم پروسه و هم تاریخ ،نمیتوان لقب خشونت
ی خودش را بازتولید میکند و چرخههای
ساختاری داد .درست است که ساختار به شکلهای مختلف 
تولید دانش جدیدی را ابداع میکند ،اما دقت در مورد دالیل نئولیبرالیسم برای امتداد نگاه
سلسلهمراتبی ،ما را به استفاده از واژهی خشونت سیستماتیک سیاسیاقتصادی به جای خشونت
ساختاری وادار میکند .قابل توجه است که گفتمان لیبرال ،این نوع طرح مساله را «سادهسازی»
ی که در سطح باقی ماندن تحلیلهای لیبرالیستی از سرکوب است که سادهسازی را
مینامد ،در حال 
ی نمیگذارد.
به اوج خودش میرساند و بدین ترتیب ،هیچ افقی برای نگاه کردن به عمق فجایع باق 
در این ساختار فکری و چرخهی تولید دانش ،بومیهای مکزیک قرار نیست جزئی از انسانهای
ی به آموزش ،مثل دوران استعمار
ارزشمند باشند .قرار است نیروی کار ارزان باقی بمانند و دسترس 
رسمی ،در حد ابتدایی برای انجام وظایف ساده ،توقف کند.
18

محسن عمادی .از گزارش تصویری «سهمی از مزارع و خورشید» مکزیکو سیتی ۲۰۱۶
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
در همین فضای سیاسی ،مانوئل گیلآنتون ،استاد دانشگاه جامعهشناسی در کالج مکزیک،
ویدیوهای آموزشی خود را در ارتباط با مسالهی اصالحات نظام آموزشی منتشر میکند .او در
ویدیویی با تیتر شکافهای آموزشی مکزیک میگوید« :باید بین اصالحات در بخش اداری
آموزشوپرورش و اصالحات در خود نظام آموزشی فرق گذاشت .بخشی از اصالحات شرایط
کاری ،حقوق معلمان ،کارمندان و کارگران استخدامشده در آموزشوپرورش را هدف قرارداده
ی برای وارد شدن و سنجش معلمان در نظر گرفته شده و همچنین مراحل و نظارت
است .آزمونهای 
نهادهای متفاوت برای تنظیم ورود آنها .تمام این تمهیدات گزینشی ،ابزارهایی هستند برای تغییر
مداوم نظام آموزشی و در نهایت برای به اجرا درآوردن اصالحات اصلی .اما بخش مهمتر بستهی
اصالحی ،در ارتباط با خصوصیسازی ،افزایش هزینههای دانشگاه برای دانشجویان ،و تغییر
مجموعهی امتحانات و نظم کنکور است.
از  ۱۱۴میلیون جمعیت مکزیک ۷۴ ،میلیونشان بین  ۱۵تا  ۶۴سال سن دارند .از این ۷۴
میلیون 31/9 ،میلیونشان دچار کمبودهای متفاوت آموزشی هستند .این کمبودها 5/4 ،میلیون
بیسواد 10/1 ،میلیون افرادی که نتوانستند دبستان را به پایان برسانند و  16/4میلیونی که در
راهنمایی متوقف شدهاند ،را در بر میگیرند .این در حالیست که گذراندن تحصیل ابتدایی و
راهنمایی اجباری است .در نتیجه عم ً
ال  31/9میلیون نفراز جمعیت مکزیک از امکانات تحصیلی
همگانی مصرح در قانوناساسی ،برخوردار نشدهاند .همیشه این سوال پرسیده میشود که آیا
ِ
مردم مکزیک مشکل آموختن دارند؟ یا آیا خود محتوای آموزش مشکل دارد؟ این سوالها
صورتمساله را پاک میکنند .مساله  31/9میلیونی هستند که یا خواندن و نوشتن بلد نیستند ،یا
بطور محدودی بلدند ،یا به سختی به راهنمایی رسیدهاند و یک جای کار مجبور میشوند مدرسه را
رها کنند .آنها  ۶۰٪دانشآموزان مقطع راهنمایی را تشکیل میدهند .این ِ
خود روشهای تدریس
رایج در مدارس هستند که ورود به دانشگاه و یا دوام آوردن در دانشگاه را هم سخت میکنند .روش
حفظ کردن مباحث ،باعث شده که بسیاری از دانشجویان تازهوارد ،از خواندن یک کتاب کامل به
عنوان وظیفهی درسی تعجب کنند.
نظامی که پایه و اساس آن ،به این شکل شکاف و کمبود را تولید و بازتولید میکند ،نه با اصالحات
اداری که به ضرر معلمان و دیگر کارمندان و کارگران تمام میشود ،و نه با اصالحاتی که بیش از
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سرزمین زاپاتا
معلمان
ِ
ِ
گذشته دسترسی به آموزش را مختل کند ،اصالحپذیر نیست .اصالحات پیشنهاد شدهای که
برای تبلیغش میلیونها پزو خرج میشود ،یک پروژهی سیاسی است که هیچ رابطهای با مسئلهی
ارتقای کیفیت آموزش در مکزیک ندارد».
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مقالههای محسن عمادی و شراره شاهد به تاریخ مبارزاتی مردم در مکزیک اشاره میکنند.
ی همگان به آموزش
اهمیت این تاریخ ،در خود بستر آموزش در مکزیک نمایان است .دسترس 
یک مطالبهی تاریخی بوده است .برای به دست آوردن این مطالبه ،در استانهای متفاوتی مثل
اوآخاکا ،در محلههای گوناگون شهری ،و در روستاها ،نسلاندرنسل مردم گام برداشتهاند و عدهی
جریان اصلی در مکزیک و کشور همسایهی
ی که رسانههای
زیادی برای آن جان دادهاند .در حال 
ِ
محبوب ،روایت فاتحان را به اشتراک میگذارند ،در روایت ایشان از جنبش معلمان ،یورونا
ی از مقاومت رودررو است.
فرزندانش را کشته است! اما باید در نظر داشت که نئولیبرالیسم با تاریخ 
ی که انکار همهی ارزشهای اوست .بدین ترتیب ،برای ناظر بیرونی که با مطالبهی دسترسی
تاریخ 
معلمان
همگان به آموزش همدل و همگام است ،چیزی جز اشاره کردن به تاریخ چندصد سالهی
ِ
به قتل رسیده ،دانشجویان مفقود شده و مردمانی که در روستا و حاشیهی شهرها مقاومت میکنند
و همچنین به اشکال نوین مبارزاتی ،باقی نمیماند .و این اشارهها ،مقابلهی مستقیم با سکوتند.
سکوتی که از آغاز تاریخ سرکوب در آمریکای التین ،بینالمللی بوده است .این درس را از سرکوب
جنبشهای اجتماعی در سراسر جهان میگیریم ،که سکوت هم همواره بینالمللی است .نگاه ما
که شاهد این رخدادیم ،آن را از بیرون دنبال میکنیم و سعی داریم متوجه بخشی از پیچیدگیهای
سرکوب معلمان در مکزیک شویم ،الهام گرفته از تمام یارانی است که در گذشته ی دور و نزدیک،
دیوارهای بلند سکوت را به لرزش درآوردهاند.
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برای دیدن ویدئو اینجا را ببینید
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