
  پژواک قتل عام مکزيک

های زيادی دارای  در نروژ به چاپ رسيد. قتل و عام در مکزيک از جنبه " مقاله زير در روزنامه "مبارزه طبقاتی 

دهد. جنبه اول آن ابعاد وسيع جنبش دانشجوئی را نشان اهميت است، ولی دو جنبه از آن خود را بخوبی نشان می

ها را به هم نزديک ها را در هم نورديد و انسانقارهکشورها و مرزهای و دهد که از پتانسيل باالئی برخوردار بود می

  .بودکرد. با توجه به اينکه در آن زمان وسايل ارتباط جمعی به اندازه زمان حال تکامل پيدا نکرده

هايی که برای فراموش نکردن اينگونه جنايات و داشتن ياد مبارزان راه آزادی و تالش انساننکته دوم مبارزه برای نگه

دوم    کنند. الزم به تذکر است که تاريخ اين مقالهتالش می مينارها و مراسمبه محاکمه کشاندن مسببين آن با ايجاد س

. است و توسط هانس ياکوب اوهلديک، استاد دانشگاه جنوب نروژ و غضو گروه تحقيق "فلسفه راديکال"  2018اکتبر 

  است.شدهنوشتهدر ادبيات 

  وعام مکزيک پژواک قتل

،  2الرفورما ،1نده. دانشجويان جوان دست در دست هم از ميان ملکور اوکامپو روند، با خ. پياده میآنها خيلی هستند" 

 کردند،رفته بودند تظاهرات می 5، آنها با همان نشاطی که چند روز پيش به تيولیگذرند، می4، پنجم مه3خوارز

روز ديگر بعد از اينکه هدف گلوله ها  فردا، يا دو روز ديگر، و يا چهار که دانند نمی یدانشجويان جوان بدون نگران

 7، " شب تالتلولکو 6توسکا " النا پونيا.ه قرار خواهند گرفتاز کشيدها درخيابان قرار گرفتند، در زير باران باد کرده در

 )1971( "  

نظم خاصی از  ". شعارها با آزادی - " مکزيک !Mé-xi-co Li-ber-tad! ،¡Mé-xi-co Li-ber-tad  1968 دوم اکتبر

شود. هوا  شود، اما بعد از مدتی صدای شعارها در سرو صدای هليکوپترها خفه میطرف هزاران تظاهرکننده داده می

پيدا گسترش  د، و وحشت نشو. گلوله ها از هر طرفی شليک میديشنتوان  میتيراندازی را می شود. صدای  پراز دود 

توانيم از روی نوار بشنويم:" آنها به همه ما شليک می کنند"، " من زخمی شدم. به يک دکتر  کند، اين چنين ما میمی

 زنگ بزنيد، من … هستم". 



 

بر  ولی ، نفرسی  ت دولتیادر ميدان تالتلولکو در شهر مکزيکو کشته شدند. بر اساس آمار مقامها در اين روز خيلی

تظاهرکنندگان صدها نفر کشته شدند. بعدا" معلوم گرديد که ارتش مکزيک تک تيراندازان خود را در باالی  آمار اساس 

کرده بود. سی سال بعد از قتل و عام مقامات ساختمانهای مجاور قرار داده بود و سربازان خود را قاطی تظاهرکنندگان 

 زمکزيک برگشتند به همان ادعاهای سابق خود مبنی بر اينکه دانشجويان خودشان تيراندازی را آغاز کرده بودند. لوئي

عالوه اعتراف کرد که عمليات از طرف مقامات  ه ب -و بعدا" رئيس جمهور  1968وزير کشور در سال  - 8ريا راچه و

  ريزی شده بود، اما نه او و نه کسی ديگری از مقامات محکوم نگرديدند. طرح 

 La noche de "  در 9  "من ديگر همان شخص قبلی نيستم" دانشجوی روانشناسی و نويسنده لوئيز گونزالس دی آلبا

Tlatelolco "ادعاهای   صحبت می کند که يک مجموعه از شهادت شواهد عينی است که نقش خيلی مهمی را بر عليه

  رسمی دولتی درباره واقعه مزبور بازی کرده است. 

های دانشجويی و يک يک مکزيک قبل از جنبشدو مکزيک وجود دارد، " همه ما اآلن جور ديگری هستيم. برای ما 

  تالتلولکو شکافی است بين دو ملت."بود.  1968مکزيک ديگر بعد از 

 ،را به يک سال انقالبی تبديل کرد 1968سری از کشورها که های دانشجويی در يک اآلن پنجاه سال از جنبش

مکزيک و انستيتو ملی خودمختار دانشگاه ملی  10گذرد. در مکزيک تظاهرات در بزرگترين دانشگاه پايتخت می

برلين، شاخه هايی در برکلی،  المللی باشروع شد، جائی که دانشجويان خود را بخشی از جنبش بين 11تکنيکپلی

گرفتند. شايد از همه بزرگتر نفوذ کشور و ويتنام در نظر می -آنجلس، پراگ، پاريس، سائوپائولوبوگوتا، شيکاگو، لوس

را به ياد انقالب خودشان انداخت که چگونه   اهمکزيکی  1959همسايه، کوبا، بود: راديکاليسم در انقالب کوبا در سال 

زرهپوش پليس مواجه  خودروهای آغاز شد و بعدا وسيعتر گرديد. اينجا دانشجويان در مکزيکوسيتی با   1968تظاهرات در ماه ژوئيه 
 اند.  شده



  1929که از سال   12"حزب انقالبی نهادی" اختناق دررشوه خواری و  خشکيده و در 1920-1910آن انقالب در 

  نهادينه شد.   کشور را هدايت کرده بود،

  هایتوانست بر روی روزنامهشخص اينها را می " 13در زندگی، امروز انقالبی هستند.شرم وحيا "همه دانشجويان با -

 بخواند.  1968در سال  14اونام هديواری در دانشگا

نوشته شده بود، در حالی که سالن   Raúl Mendioleaو  Luis Cueto ها اسامی روسای پليس منفوردر توالت

 .ندو ارنستو چه گوارا نامگذاری شد 15مانند کشيش راديکال و چريک کاميلو توررز  یاجتماعات با اسامی انقالبيون

، قهرمانان   17زو بنيتو خوار 16مانند ميگوئل هيدالگو  19از "چه" و نمادهای ملی قرن   یدانشجويان با پالکاردهاي

اضافه رهبر زندانی اتحاديه کارگری کارگران راه آهن، دمتريو ه ، ب 19او اميليانو زاپات 18انقالبی مثل پانچو ويال 

  - ئی، وارد خيابان ها شدند. شعارهای کوبا 20واللخو

Venceremos, Hasta la Victoria Siempre    -  

هائی که روی زمين قرار دارند و سربازان به آنها لگد می زنند، از مکزيکیمردمی همراه با نقاشی های رنگين هنری 

    شد.میزده فرياد ، کشند" " پليس و ارتش فرزندان خود را می  در حالی که پيام 

  

  

  

  لولکو معروف شد، سربازان مکزيکی از يک گروه مردان جوانی که روز قبل از قتل و عام، که به قتل و عام تالتروز بعد: سوم اکتبر 
 دهند.  بودند، نگهبانی میدستگير شده 



د، المپيکی نکمی در حول و حوش شورش دانشجويی ايجاد را چهارچوب مخصوصی  1968المپيک مکزيک در اکتبر 

بدليل درود "قدرت سياه" تومی اسميت و جان کارلوس بر روی سکوی مدال بخاطر دارند، اما  که خيلی ها آن را 

  ها آن را بدليل ديگری بخاطر دارند. مکزيکی

کشور در سی سال رشد اقتصادی قوی را از سر گذرانده بود، و مقامات مکزيکی می خواستند اين "معجزه مکزيکی"  

های نخبگان و اعضای حزب  . ثروت ايجاد شده با اين حال در دست ک آرايش خيلی گران به جهانيان نشان بدهندرا با ي

, Pri در  اما   شروع شد 1968تظاهرات در ماه جوالی . افتاده بود. دانشجويان درخواست اصالحات دمکراتيک کردند

ت انجام می گرفت، طوری که تعداد زيادی از  پيدا کرد و زود به زود تظاهراوسيعی ماه آگوست تظاهرات گسترش 

  . " ما المپيک نمی خواهيم، ما انقالب می خواهيم."  کارگران و بيکاران به آن می پيوستند

، که شروع به درخواست مشخص کرد همين 1968، روشنفکر برجسته مکزيکی، نسل  21کارلوس مونسيوايس ه گفته ب

 .گيری بوددر حال شکل،  22ضد شورشمنفور از جمله انحالل پليس 

با متهم کردن تظاهرکنندگان به اينکه آنها به سخاوت   چگونه واکنش نشان داد؟  23دياز اورداز  ورئيس جمهور گوستاو

آلهای انقالب مکزيک مبنی بر قربانی کردن خود برای جامعه  های ايدهوقعی ننهادند، به اينکه در اندازه مکزيک دولت 

حمايت  زندگی نکردند، و او همچنين شبه کمونيست را بلند کرد: دانشجويان تروريست بودند، از طرف شوروی و کوبا 

و   انارشیو بيگانه برای پخش ناآرامی،  های تاريکقدرت "  داند کهشدند و رئيس جمهور معتقد بود که میمالی می

د". کننتالش مینظمی در نظم ملی بی

  

  

که اين دانشجويان بودند که ابتدا به  شد سربازان موهای يک دانشجوی دستگير شده بعد از قتل و عام را ميزنند و اينطور وانمود  
 سربازان حمله کردند.  



که  " مکزيکی دست ها ميليون" کند با اميد به اينکه دستش از طرف او خودش دستش را سخاوتمندانه دراز میاما اآلن 

دانشجويان به اين درخواست  برقراری مجدد آرامش و نظم هستند، مورد استقبال قرار بگيرد. چند روز بعد خواهان 

رئيس جمهور با تظاهرات زير بالکن رئيس جمهور پاسخ دادند، در حالی که دانشجويان پالکاردی را حمل می کردند  

دهد، در حالی که شعارهای  شان میکه رئيس جمهور را که دستش را بشکل سالم نازی ها دراز کرده است ن

  دانشجويان مثل تگرگ ميباريد: 

  "24کجا است؟ اتده دراز ش توئی که دهانت گشاد است، بيا روی بالکن، دست" 

به گفته مونسيوايس ترس مردم شروع به ريختن کرد و به خنده و تمسخر تبديل شد، چيزی که نشان از يک شورش 

اوگوست  27گرفتند. در روز تهديدات و استراتژی مقامات دولتی را به تمسخر میواقعی و اصيل دارد. مردم 

  .نفر در تظاهرات شرکت کرد 300000

. ليست می شودبر پا  25سالگرد قتل و عام بنای يادبودی در ميدان تالتلولکو -25 بمناسبت 1993دوم اکتبر 

بود و در انتهای ليست يک بيضی بود با جمله " … و تعداد  دانشجويانی که به قتل رسيدند بر روی سنگ بنا حک شده 

  ديگر که ما نه اسامی آنها را داريم و نه سن و سالشان را."  یزياد

" بنام " بياد تالتلولکو" که به اين شکل واقعه را توضيح  26س روزاريو کاستالنو "  ن سومين مصرع از شعرآو بعد از 

  می دهد: 

  ؟ آنها کی هستند؟ هن کياي

  کس. روز بعد: هيچکس. هيچ

  صبح بعد تالتلولکو تميز شسته شد،  

  تيتر اصلی روزنامه ها در آن روز اعالم هواشناسی بود.  

  تلويزيون، راديو، سينما، هيچ تغييری ايجاد نشد،  برنامه و در

  فوق العاده ائی،  هيچ پخش 

  دارد.) ( برای اينکه ضيافت کماکان ادامه  حتی يک دقيقه سکوت در طول ضيافت

يادبود ميدان بنای ضيافت ادامه داشت، و هنوز ادامه دارد، اما هر سال قتل و عام با اجتماع و تظاهرات در برابر 

بود  از يک قدرت نمادی برخوردار بود: در همين ميدان  1968گردد، که مدتها قبل از دوم اکتبر برگزار میتالتلولکو 

، و اينچنين اساس بدست آورد 1521ها را در سال پيروزی بر مکزيکی آخرين 27سفاتح اسپانيايی، هرنان کورت که 

می خوانيم:" آن نه يک پيروزی بود و نه يک شکست.  ديگر  آنطور که ما از روی بنای يادبود  شد،ملت مکزيک نهاده

  مکزيک است."امروز بود که  28مزتيسوآن تولد دردآور مردم 



نفر  43تعداد  2014دارد، برای اينکه در دوم اکتبر  تکرارآور کماکان قدرت دتولد درآن  خون بود، و آغشته به زمين 

در حالی که در راه رفتن به مراسم ساليانه تالتلولکو بودند به گروگان  29ا پازين از دانشجويان معلمی مدرسه آيوت

  ست داشتند.دهد که ارتش و پليس در اين واقعه دشدند و به قتل رسيدند. شواهد زيادی نشان می گرفته

طی اولين مراسم نمايش عکس خود در اروپا می گويد:" اگر مسببين قتل و عام   30لو برودسکیسنی مارهنرمند آرژانتي 

ها" آتش ايده -1968توانست اتفاق بيفتد". نمايش عکس او با عنوان " تالتلولکو محکوم شده بودند اين واقعه نمی

که اتفاق  گذاشتنداست. او ادامه می دهد:"  جاهای ديگرخيلی در اروپا، تالتلولکو و  68تظاهرات  تفسير شده عکسهای 

  زيناپا اتفاق افتاد."  بيفتد، و بنابرين آيوت

رئيس جمهور مکزيک می شود. اينکه اين واقعه ( انتخاب لوپز اوبرادور،  31در دسامبر آندرس مانوئل لوپز اوبرادور

شنيدن سخنان او  نوز زود است درباره آن چيزی گفت، اما هيک راه جديدی برای مکزيک باشد  تواندمترجم) چقدر می

را در کنار خود داشت به دانشجويان آنروز در ميدان تالتلولکو قول دوران جديدی برای   ادر حالی که النا پونياتوسک 

  مکزيک را می دهد.

  خود را برجسته می کند: جديد يک شعار  یواکنش توده ها عظيم است، و بين شعارها

  32."کنيمفراموش نمی را هرگز دوم اکتبر ما " ، 

  مترجم: ناصر پرنيان

 
1 Melchor Ocampo 
2 La reforma 
3 Juárez 
4 Cinco de Mayo 
5 tivoli 
6 Elena Poniatowska 
7 La noche de Tlatelolco 
8 Luis Echeverria 
9 Luis Gonzalez de Alba 
10 Universidad Nacional Autonoma de Mexico( Unam) 
11 Instituto Politecnico Nacional (IPN) 
12 Partido Revolucionario Institucional, Pri 
13 Hoy todo estudiante con verguenza es revolucionario 
14 Unam 
15 Camilo Torres 
16 Miguel Hidalgo 
17 Benito Juárez 
18 Pancho Villa 
19 Emiliano Zapata 
20 Demetrio Vallejo 
21 Carlos Monsiváis 
22 los granaderos   
23 Gustavo Díaz Ordaz 
24 Bocón, sal al balcon, ¿donde esta tu mano tendida? 
25 Tlatelolco 
26 Rosario Castellanos 
27 Hernán Cortés 
28 Mestizo 



 
29 Ayotzinapa 
30 Marcelo Brodsky 
31 Andrés Manuel Lopez Obrador 
32 Dos de octubre no se olvida 


