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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۴ نومبر ٢۵
  

 !مکزيکو، شايد اينبار
. ت مرتب شورش ھای اجتماعی فراوانی برای تغيير نظام فاسد سياسی حاکم روی داده اسيکو در مکز٢٠١١از 

اکنون در چھارمين سال اين اعتراضات جوانه ھای آگاھی، ھمبستگی و سازمانی بر بقايای جنبش ھای گذشته می 

  .رويند

 

اکنون .  مرتب شورش ھای اجتماعی فراوانی برای تغيير نظام فاسد سياسی حاکم روی داده استيکو در مکز٢٠١١از 

ھم . ستگی و سازمانی بر بقايای جنبش ھای گذشته می روينددر چھارمين سال اين اعتراضات جوانه ھای آگاھی، ھمب

ای ه ال بردن معامالت مواد مخدر آغاز گشته بود حيات تازؤ برای به زير س٢٠١١ مبارزه ای که در زمان با آن مجدداً 

خاطر  هاتحاد ب« عليه اصالحاِت ٢٠١٣و بسيج » پنا نيه تو« عليه ٢٠١٢قيام دانشجويان در ۀ می يابند و نيز خاطر

با توجه به تأثير متقابل ميان فعاالن، کارھا و راھکارھا می توان به اھميت جنبش ھای اخيری که عدالت . »مکزيکو

  .کشانده است، پی برد * آيوتزيناپاخواھان سراسر گيتی را به جانبداری از دانشجويان 

 

 ۀاما اين تا کنون روشن شده است که جامع.  ھيچ کس نمی داند حرکت ھای اجتماعی مزبور تا کجا به پيش می روند

ی قادر نگشته اند ئزيرا سياستمداران و مجموعه ھای بزرگ رسانه .  به ھيچ وجه کرخت و ناتوان نيستيکومدنی مکز
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 ھمانند گذشته مکزيکو. محوِر وارداتی از شمال را قبوالنده و تحميل نمايند فِی فرد، فرھنگِ مصرمکزيکوبه ملت 

دھد تا خاطر رسيدن به دموکراسی اصيل به مجاھدات خويش ادامه می ه  بمکزيکوی التينی باقی مانده و ملت امريکا

ل اشرافيت و سوداگران بين المللی و  در مقاب کهجای اينکه ی در قبال مردم وادار نمايند، بئسياستمداران را به پاسخگو

 .انداربابان آنھا در واشنگتن پاسخگو

 در حال حاضر ھيچ گونه نيازی به سازمانی بوروکراتيک و برنامه ريزی شده يا به بيانيه ھای ھمبستگی بين المللی از 

 ھماھنگ ساز می توانند دارای که ايجاد روابط با اين. گرفته تا پاريس و از واشنگتن تا سانتياگو نمی باشد» اوخاسا«

 کوشش برای تمرکز يا سازماندھِی اينگونه اظھار نظرھا موجب محدوديت فعاليت ھا و دست نقش مھمی باشند، احتماالً 

 ضروری است اين است که افراد اقدامات خويش را چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ آنچه واقعاً . و پا گير خواھد بود

 کوشش به جا انداختن آن می ٢٠٠٠که از سال » دموکراسی عادی« بطالن سناريوی موسوم به کيفی تشديد نموده و در

 .شود، بکوشند

پرچم ھای :  ھر گونه اقدامی، چه فردی يا اجتماعی، کوچک يا بزرگ، بخشی از اين راھکار بوده وبسيار مھم است

ابراز گشته ند، » موِرليا«و » شيلپانسينگو«ی در ی که با احزاب سياسئلند، مخالفت ھااسفيد در استاديوم ھای فوتبال ھ

 رفتند، تظاھرات، تحصن و تجليل ھای اجتماعی، ايجاد آيوتزيناپاو » ايگواال«کاروان ھای ابراز ھمدردی که به 

 ارتباط کشتارھا با يکديگر، سخنرانی ھا و ابراز ھمبستگی در کنسرت ھا، اعطای ۀويديوھا، مقاالت و گزارشات در بار

شعارھا و  که برای جلب توجه مردم به ساير کشورھا رفتند، خلق تصاوير، آيوتزيناپای از والدين ئھات أيز، ھيجوا

برای گسترش . گو با ھمسايگان، ھمکاران و ھمشاگرديان و ی که خشم مردم را منعکس ساخته اند و گفتئآھنگ ھا

 . وضعيت انقالبی بھره جستی که امکان دارد از ئجتماعی و ابراز آن می بايد تا جاآگاھی ا

با اطمينان می توان گفت اين روزيست مناسب برای ابراز .  استمکزيکومبر صدو چھارمين سالگرد انقالب  نو٢٠

عبور دموکراتيِک آنھا نشان داد . مخالفت شديد با دولِت معامالِت مواد مخدر که تمامی ملت را به زير يوغ کشيده است

 ملت حاکم نبوده، پول و روابط محفلی ساديستی مکزيکوامروزه در . چيز ديگری نيستکه آن به جز اغواگری عظيم 

 و نيز کسانی که در خارج زندگی می کنند برای ابراز خشم خويش اقدام مکزيکواگر فرد فرِد اھالی . حکومت می کنند

از اين راه . يم به لرزه خواھد افتاد زير بنای رژ–صورت بسيار ساده و سمبليک نيز باشد ه  حتا اگر اين اقدام ب–نمايند 

ما قادر خواھيم بود به بھترين وجه صدای خويش را با ھماھنگی به گوش جھانيان برسانيم، در نقِش اعضای ملتی 

  .قتل و غارت و تحمل ضربات سھمناک نمی باشدۀ بزرگ که شايست
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 در سال ١٣٢ يوزوی، ٢٠١١ جنبش صلح – و پيشقراوالن آن ٢٠١۴ به سادگی قابل پذيرش نيست که اوجگيری جنبش 

دانش .  به فراموشی سپرده شوند٢٠١٣در بخش ھای انرژی و آموزشی در » اصالحات« و تظاھرات مخالفت با ٢٠١٢

و نه ) موريلو کرام(ند که نه گزارشات مطبوعاتی دادستان کل کشورخوبی می دانه  بآيوتزيناپاآموزان و والدين 

 آنھا نخواھد انتحقيقاتی که در دانشگاه اينسبروک تھيه شده است موجب برقراری عدالت در مورد فرزندان و ھمشاگردي

ی با ئ ريشه برخورد:  وجود داردآيوتزيناپاخوبی می دانند که فقط يک راه برای جلوگيری از تکرار ه آنھا ب. گشت

  .مشکل فقدان مجازات و فساد

 

سفر به چين و به کاخ .  در مقابل آن دولت ھای ما ھر روز نادانی، بی تفاوتی و بی فرھنگی خويش را آشکار می سازند

را به ھمراه خود در سفر » آنگليکا ريِورا«که آرايشگر ھمسر رئيس جمھور » اِنريک پنانيه تو «سفيد و ھواپيماھای

 کاخ رياست جمھوری را به آتش کشيدند، بيانيه ھای کودتاگران ۀرسمی اش به چين برد، تحريک کنندگانی که درواز

لويز «و » آنا آليدی دوران «-ر آی ، تذکرات تحريک آميز جوانان عضو حزب دولتی پی آ»سين فوگو«نرال جکودتای 

 .اينھا نشانگر فقر اخالقی است که نظام حاکم تا مغز استخوانش بدان دچار استۀ   ھم-» آدريان راميِرز

به .  دعوت نمودآيوتزيناپاۀ  را به آرامش در قبال فاجعمکزيکو ملت امريکا ۀ، گوينده وزارت امور خارج»ِجن پساکی «

ی بايد يادآور نمود که اين آرامش مدت ھاست که از بين رفته است و آنھم توسط کشور ايشان، ئاامريکاين خانم کارمند 

 تا کنون بيش از يکصد ھزار ٢٠٠٧ تحميل نمود، جنگی که از مکزيکوبه ھنگامی که جنگ جنايتبار نظامی را بر ملت 

ريست اين است که آرامش و صلح در مقابل، آنچه ضرو.  ھزار سربه نيست شده را به بار آورده است٢٢کشته و 

 سرانجام به ،قدرتمندان بدون وقفه مخدوش گردد، با اين ھدف که روزی فرا رسد که مردمان زير فشار و زحمتکش

 .لحظات آرامی رسيده و اقوام و دوستان قربانيان ساديسِم سازمان يافته بتوانند به آرامش واقعی دست يابند

  

 .  توسط باندھای فشار دستگير و سربه نيست گشتندآتوزيناپا در آبادی ٢٠١۴ت گس ا٢۶در  دانشجو ۴٣ -  آيوتزيناپا* 

  ٢٠١۴مبر  نو٢١ –برگرفته از تالکسکاال 

  


