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 Human rights بشر حقوق

 
  علی کاظمی: فرستنده

  یمي قدبھرام: نويسنده

  

  :دو خلق

   مقاومتکي سرکوب، کي مبارزه، کي 
  

ا رماۀ حملب ت س ره است،يوني صھی دارهي دول صد نف اروان ھشت ه ک ه ی ب ه در  ک ان ک شور جھ اه ک ان «از پنج ناوگ

ا کمک ھای به سو»یآزاد ا ب ود ت سانی غزه روان ب امی ان سطهي علیستيوني ضد ھلوکوست صھه بی گ ق فل  ني خل

 ارتش ورشي.  شدادآوري گري را بارداله س۶٢ تي جنااني در ھم شکست و به جھانی سانسور جھانني آھنۀبردارد، پرد

  . داشتی را در پی گذاشت، تظاھرات و اعتراضات جھانی حداقل چند کشته به جا کهستيونيتا به دندان مسلح صھ

ه در شھر مکزاز وي جمل وان ک ا فراخ اھنگ« و »ستيوني ضد صھانيھودي« ب ستگیھم سطی ھمب ا فل  در روز »ني ب

سا نيدر ا.  برگزار شدلي در مقابل سفارت اسرائیونيکسا ٢٠١٠ جونچھارشنبه دوم  ه شرکت بومونيک  اني از جمل

سانیکي تراني بومنيا. بود ري ھاشان کودک و نوزاد در آغوش داشتند، چشمگی که بعضTriqui »یکيتر«  ی چه ک

  بودند؟

اال٢۵ متشکل از حداقل ی کاروان٢٠١٠ اپريل ٢٧ سه شنبه روز ر از فع اعیاسي سن نف م و ھمکاران ،ی و اجتم  معل

ان اط ھمگ اال،یوسائل ارتب و ن فع ا خیمجلس مردم (APPO آپپ ق اوآخاک ار ،یکي مکزري و غیکي، مکز)ل  در چھ

ازم لياتومب شدار« ع االیبخ وان کوپ ن خ ار س  در Municipio Autonomo San Juan Copala»  خودمخت

ورد حمل ه م د ک ا بودن به نظامکي ۀاوآخاک روه ش ه ،ی گ اع-سورتياوب« معروف ب اه اجتم رای واحد رف  ۀ منطقی ب

به نيا.  قرار گرفتندUBISORT- Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui »یکيتر روه ش  گ

شک١٩٩۴ توسط دولت اوآخاکا در سال ینظام ده و لي ت روزه ش ورد حماام ا، اولتي م دار اوآخاک  زي روئسسي فرمان

Ulices Ruizقرار داردکي دولت فدرال مکزتي تحت حمازي است، که خود او ن .  

 ري غی و شبه نظامی دولتیروھاي منطقه توسط ننيقطع شده و آمد و شد به ا و برق سن خوان کوپاال مدت ھاست آب

اری است، نه کالس درس به راه است و نه خدمات پزشکليھمه جا تعط. ممکن گشته است ا.  در ک  ساي کلیفقط درھ

تا را بني به ادنيت و امکان رسأ که جری کسیبه رو دي روس از اب ان. است ب ه ایاز زم الني ک تا در س  ٢٠٠٧  روس

وده و عضو ی محلی و دولت ھایاسياعالم کرده و ارتباطش را با احزاب س» خود مختار«خود را  درال قطع نم  و ف
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اي کامل قرار دارد و نۀ مستمر و در محاصری حکومت نظامطي شده، در شرا»گري دیکارزار« به ی دولتیروھ  و ش

وینظام ه ای جل ات را ب ه امکان تا مني ورود ھرگون دي گی روس تا از سال .رن ردم روس شکل ٢٠٠۶ م بش « در ت جن

ارز اد و مب ستقل-یکي ترۀاتح  -Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente»  م

MULTIمتشکل اند .  

رد، در فاصلی و دارو حمل می که با خود البسه، مواد غذائيی محاصره، کاروان ھمبستگۀ منظور شکستن حلقبه  ۀ ک

ه ط سن خی اقهيده دق رار گرفت ک ه ق آتریوان کوپاال مورد حمل انم بھ ارسي آن خ عضو  (Beatriz Cariño ويني ک

 گري دی و عضو کارزاریفنالند (Jyri Jaakkola اکوالي یوري یو آقا)  کار متحد، اھل اوآخاکایمرکز کمک رسان

اقي از طرزي چند نی شدند و تنی به ضرب گلوله زخمزيچند نفر ن. دنديبه قتل رس) یستيزاپات  اطراف ی کوه و کمرھ

  .جاده موفق به فرار گشتند

به نظامکي آنان توسط ی ھالي کاروان، اتومبني شھادت شرکت کنندگان در ابه رل ش ست کنت ا حدود سی پ ر ی ب  نف

ار ري متوقف شد و قبل از آن که موفق به بازگشت گردد به زکفي مسلح به کالشنی لباس شخصۀماسک بر چھر  رگب

  .ته شدگلوله گرف

ه ارتش اسرائیکي تراني بومشرکت ه حمل راض ب ه لي در اعت ان آزاد« ب ریعي طب،»یناوگ ردم ني ت  عکس العمل م

 ی را با پوست و گوشت و قلب خود می و لذت ھمبستگ،ی نژادی نابود سازاستي بود که درد سرکوب، سیزحمتکش

  . ارزش قائلندشيشناسند و برا

  : قابل تأملی انکته

د، امری دائمدي خود مختار تحت فشار و تھدیا که روستاھنيا رار دارن در در نيا.  ستی عادی دولت ق ر ھمانق  ام

اسي در چستي زاپاتیمورد روستاھا م ماپ ومی حک اطق ب ورد من ه در م د ک شی کن ري دني ن ه در ک،ي مکزگ  از جمل

ار  کند و آنان ی دھد، مسلح می را سازمان می شبه نظامیروھاي که دولت ننياوآخاکا؛ ا را ھرکجا که الزم باشد به ک

دل شده اپاس،يخصوص در چه  و ب١٩٩۴ ست که از سال ی امرزي نردي گیم ره ب ه عمل روزم  اوآخاکا و گرررو ب

ه دولت مکزی شبه نظامیروھاي نۀ حملیاست؛ ول سته ب ه اکي واب اروان ني ب ادي جدتيفي ککي ک ه سرکوب ھ  ی ب

  : افزوده استیدولت

ه حساب میتي نوع حفاظ امنکي بودن یً اصوال خارجايبودن و » فعال حقوق بشر«له  حمني از ال اگر تا قب د ی ب  آم

سالوادر دوران جنگ داخل( ثال در ال سالوادریتي اھمچي ھیم ه شخص ال د، ی نداشت ک ارجاي باش  کي عضو ،ی خ

 یھمکار» جرم«را به  افراد ني از ایاريارتش السالوادر بس.  و راھبشي کشاي از حقوق بشر باشد و تيانجمن حما

 وجود یائي حجب و حني پس چنني از اگري، د) به قتل رساند،ی فارابوندو مارتی ملبخشي رھائۀبا اف ام ال ان، جبھ

 ني که شھروندانشان در ای خارجی نبوده باشد، اما برخورد منفعل سفارت خانه ھایبي عجزي چديخود حمله شا. ندارد

زرگ کي دولت اوآخاکا و دولت فدرال در مکزیل رسم عکس العمند،کاروان شرکت داشته ا ائل ب  و دست آخر وس

 از ھر ،یاسي و مخالفان سني سرکوب مزاحمی براکي بود که به دولت مکزی کشور، چراغ سبزني ایارتباط ھمگان

  . شده استء که باشند، اھدایتيرنگ و مل

ژادی پاکسازستاي متروپول در برابر سی دارهي دول سرمای که از سوی برخوردھمان  لي دولت اسرائی از سوی ن

اھد رائۀحمل. ميش الي اس ه،ي در مدی المللني بی در آب ھ ای و برخورد آبکتران ه آن، عی غربی دولت ھ ی  ب م ل رغ

شارھا وده ایف سترده ای ت سطی و اعتراضات گ ت فل اع از مل ه در دف ا پاز ني ک دت ھ باھت شي م ابقه نداشت، ش  س

اگر چه .  کشور داردني ای بومی و خلق ھایاسي در برخورد به مخالفان سکيت مکز دولی محلی به استراتژیاديز
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ال،يوسعت عمل دولت اسرائ ه خاطر اطمدي ش اني ب انتي آن کشور از حمان د جھ س،ی دولت قدرتمن ر از اري ب  بزرگت

 جھان گريقاط د پس احتماال در نني است که از ای سبک کار مشابھۀ نشان دھندعمل حال شباھت ني بود، با اکيمکز

  . بودمي شاھد آن خواھزين

 جون ۴ -کوي مکزشھر


