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 Vanguard Woman    پيشتاز زن

  
 شھناز نيکوروان

  ٢٠١٨ مارچ ١۴

 زنان و مبارزه

 
  فرمانده رامونا

در حالی که روژاوا به خون زنان و دختران مبارز کرد آغشته می شود و دھھا  زن و دختر در سراسر دنيا برای عدالت 

ويژه فلسطين، ترکيه و ايران  با سيستمھای ه  خاورميانه بۀ مبارزه می کنند و کشورھای منطقو آزادی و برابری

 زنان و دختران بسياری را برای دستيابی به خواسته ھای اوليه زندگی انسانی به حبس و ئیارتجاعی قرون وسطا

در  .ر می باشد برگزار می کنيم ديگری را که سمبل مبارزه و مقاومت زنان کارگچ مار٨شکنجه محکوم می کنند ما 

 تاريخ شاھد مبارزه و جانبازی زنان بسياری است که برای دستيابی به امريکاآسيا و  اروپا ، ی التين ،امريکا افريقا،

زنان در طول تاريخ پيشگامان واقعی مبارزه با ظلم  .حقوق  طبيعی  خود و عدالت و صلح برای بشريت جنگيده اند

يای عاری از جنگ و خشونت بوده اند و اغلب در شرايط دشوار مبارزه و زندگی با استقامت و  دنئیوستم و بر پا

 ميدان مبارزه به عھده ۀحمايت خود از مبارزات بشر دوستانه  و با ھمراھی معنوی و مادی نقشی اساسی در عرص
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ه عليه ظلم وستم را در جای جای اين  خاورميانه زنان مثل ھميشه مشعل مبارزۀاکنون نيز می بينيم در منطق. گرفته اند

زمانی که داعش اين ضد بشری ترين تفکر ارتجاعی سوريه .سرزمين غرق در خون بر دوش خود حمل می کنند

 بی امانشان روز ۀوعراق را مورد تاخت وتاز قرار می دھد اين زنان ودختران روژاوا ھستند که با جانفشانی و مبارز

عان ضد انسان تبديل می کنند و صدھا زن وبچه اسير را از چنگال اسارت ومرگ رھا می را به شب تار برای اين مرتج

 ترين حقوق انسانی زنان مانند حق آزادی ئی از شرايطی ھستند که ابتدائیدر ايران نيز ما شاھد تالش برای رھا. کنند

ا می توان نام برد که زنان در آنجا پوشش را از آنھا سلب کرده ھستيم ،  دھھا کشور و جبھه و شيوه متعدد مبارزه ر

 . دوش به دوش مردان برای عدالت و برابری انسانھا مبارزه می کنند

روز جھانی زن نه تنھا يادآور مبارزه و ايستادگی زنان است بلکه اين وظيفه را بر عھده ما گذاشته است تا ادامه دھنده 

  .ه و جنگيده اندراه زنانی باشيم که برای اھدافی انسانی وجھانی مبارز

 خويش نموده ۀبدون ترديد زنان بسياری را می توان نام برد که زندگی خود را وقف مبارزه با ظلم وستم حاکم بر جامع

  .اند به عنوان نمونه به دو تن از اين زنان در زير اشاره می کنم

 

 دميتيال بارريوس چانگورا

درگذشت ، ( Cochabamba ) سالگی در کوچابامبا٧۴ن ملی در سن دميتيال رھبر اتحاديه،  فمينيست،  انقالبی و قھرما

او شھرت زيادی به عنوان ھمسريک معدنچی که .  شود  ھر سال مراسم يادبود او در سراسر بوليوی برگزار می

نرال ھوگو بارينتوس را به راه انداخت و راھی برای بازگشت ج  عليه ديکتاتوری ١٩٧٨اعتصاب غذا در سال 

 .دارد به بوليوی شد ،دموکراسی 

  

  :دميتيال  چانگورا

.  به يخ تبديل شده استًھنگامی که ادرار به زمين برسد، قبال. در ثروتمندترين معادن فقيرترين مردم زندگی می کنند"

 حادثه کشته يا ناتوان شود، ۀاگر يک کارگر در نتيج.  کار دارند حق مسکن و غذا را دارندئیفقط افرادی که توانا

  ".اده اش بی خانمان خواھد شدخانو

 ١٠در سن .  او دختر و ھمسر يک معدنچی بود.  توليد قلع بوليوی متولد شدۀ در بزرگترين منطق١٩٣٧دميتيال در سال 

سالگی مادرش را از دست داد و پنج خواھر کوچکترش  و سپس ھفت فرزند خود را در شرايط محروميت و فقر بزرگ 

او با زنان ديگر به اين . او سرکوب شد، اما ھرگز دست از مبارزه نکشيد. زنان خانه دار بوداو دبير کل سنديکای  .کرد

،  به ١٩٧٨اعتصاب غذای سال . دھيم معدنچيان خود را سازماندھی کردند  میتغييراميد که ما اين  روزھای تلخ را 

ی التين ثبت امريکااريخ جنبش کارگری  مسير تاريخ بوليوی، در تتغيير عطفی در فروپاشی ديکتاتوری و ۀعنوان نقط

  . شده است

، در مراسم يادبود (MAS) فليمان اسکوبار ،  سناتور سابق و يکی از بنيانگذاران حزب جنبش به سوی سوسياليسم

رئيس جمھور اوا ".  کنيم،  به لطف دوميتيال است  در آن زندگی می١٩٨٢دموکراسی که ما از سال : "دوميتيال گفت

برای مرگ دوميتيال سه روز عزاداری ملی اعالم کرد و دوميتيال را به عنوان نامزد کنسول آند از افتخارات مورالس  

  .تواند به يک شھروند بوليوی اعطا کند آند نامزد کرد،  باالترين مقامی که دولت می

  و مردساالری است،  اما زندگی دوميتيال تصديق تاريخ  غم انگيز بوليوی از ھمدستی استثمار،  سرکوب،  استعمار

 . استتغييرھمچنين نمادی از قدرت مردم عادی برای اعتراض و 
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ھای معدنچيان برای   زنان معدنچی شد،  سازماندھی خانوادهۀ،  دوميتيال يک رھبر شگفت انگيز اتحادي١٩۶٠ ۀدر دھ

دولت رن  .CIA  با پشتيبانینرال ھوگو بارينتوسجبھبود شرايط و خدمات و مبارزه عليه سرکوبگری  ديکتاتوری 

از اتحاد و مبارزه معدنچيان وحشت کرد و آنھا را در شب سن جوان  در  René Barrientos (69-1966 ) بارينتوس

. مخلوط شد San Juan حالی که جشن می گرفتند و می رقصيدند  با ھواپيما به رگبار گلوله بست، گلوله ھا با آتش بازی

به دليل شکنجه، . دوميتيال دستگير شد او باردار بود. ان، زنان و کودکان را به قتل رساندندسربازان با بی رحمی، مرد

 که سربازان به روی  ئیجان سالم به در برد،  جا" سان جوآن "١٩۶٧او از کشتار  خشونت آميز .  کودکش فوت کرد

ھای جنگجوی چه  ا بخشی از چريکمعدنچيان و ھمسران و فرزندانشان آتش گشودند و شايعه کردند که معدنچيان ب

پس از آن قتل عام ،  او زندانی و شکنجه شد، زخمھا و جراحتھای .  ھای سانتا کروز در ارتباط  ھستند گوارا در کوه

زمان ادامه يافت و . ناشی از اين شکنجه ھا تا پايان عمر مشکالت جسمی و بيماريھای  مزمنی را برای او ايجاد کرد

 در مجمع بين المللی ١٩٧۵دميتيال در سال  .Hugo Bánzer (79-1971) وی  کار آمد، ھوگو بنزرديکتاتور ديگری ر

سپس، باور نکردنی اتفاق .   فعاالن زن منتقد شدۀ معدنچيان زن و نمايندۀزنان در مکزيک شرکت کرد و صدای مبارز

 ئیاعتصاب غذا. اعتصاب غذا را آغاز کرد دوميتيال، ھمراه با چھار زن ديگر، به پايتخت رفت و ١٩٧٨در سال : افتاد

اين  آغاز شد،) ديکتاتوری که تحت حمايت اياالت متحده بود(که توسط دوميتيال و چھار زن ديگر معدنچيان عليه دولت 

اين اعتصاب توجه مردم سراسر کشور بوليوی را به خود جلب کرد و به . اعتصاب روحيه يک ملت را به دست گرفت

ه دولت ديکتاتور تبديل شد ھزاران نفردر روز بيست وسوم  به اعتصاب پيوستند ، معترضان  ملی عليۀيک حمل

خواستار آزادی کارگران معدن زندانی وعفو برای رھبران اتحاديه ھای کارگری شدند،  احيای معادن و ھمچنين 

.  ھای جنبش کرد استمبارزه و اعتراض ھزاران نفر ديکتاتوری را مجبور به پذيرش درخو.   انتخابات عمومی

بارريوس ھمچنين باعث شد توجه جھانيان به وضعيت کارگران معدن بوليوی جلب شود و از نقش مھم زنان در 

اما بی عدالتی ادامه . ھای معترضان تن داد  روز دولت به درخواست٢٣بعد از  .مبارزات سياسی و کارگری حمايت کنند

 .يافت

 به بوليوی بازگشت، درست قبل از بازسازی ساختار عظيم نئوليبرالی ١٩٨٢در سال ھا در  تبعيد زندگی کرد و  او سال

ھای طوالنی برای شکل دادن  ھزار معدنچی منتھی شد،  معادنی که او  سال٣٠ھای دولتی و اخراج  که به تعطيلی معدن

رای توسعه يک مدرسه ھای آخر عمر،  او تمام ھم وغم خود را ب در سال.  مبارزات کارگران آن سپری کرده بود

ھای جديد  آموزشی سيار برای آموزشھای سياسی به کارگران متمرکز کرد تا آگاھی سياسی و تاريخی مردمی را به نسل

او درباره اميدش برای يک . ھای معترضان و بوميان بوليوی ، مردمان تھی دست ساکن کوچبامبا منتقل شود در خانواده

 ." قدرتم را به من داده اند آنھا ھرگز تسليم نمی شوندمردم من. "دنيای بھتر صحبت کرد

.  در مرگ نيز مانند زندگی ستيزه گر بود" دوميتيال"نويسد،   ھمانطور که روزنامه کوچبامبا در سرمقاله لس تيمپوس می

در فقر او .  ھمانطور که الھام بخش ديگران بود، استقالل و روحيه انتقادی وی موجب ناراحتی بعضی از افراد شد

، از جمله برخی از مقامات دولتی ءناشی از کاھش حقوق بازنشستگی و بدون بيمه درمانی و با ياری دوستان و رفقا

  .،  درگذشتMAS    سابق حزب

،  شرح زندگينامه مبارزات روزمره به عنوان يک مادر،  کارگر،  رھبر اتحاديه و فعال "بگذار سخن بگويم"کتاب 

 صلح نوبل در ۀ،  او برای جايز٢٠٠۵در سال .   منتشر شد و به چندين زبان ترجمه شده است١٩٧٨سياسی،  در سال 

  .نامزد شد"  زن برای صلح١٠٠٠"فھرست 
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 جمعی، نياز مداوم به مقابله با زۀدھد،  اثربخشی مبار ھای بوليوی را نشان می دشواریزندگی ديميتال تمام امکانات و 

.  ھای مردمی سازمان يافته دارد رت دولتی در محل کار، خانه و حتی درون جنبشاستثمار،  نابرابری و روابط قد

 دھند و  ميراثی است گرانبھا برای تغييرتوانند مسير تاريخ را  کند که چگونه مردم عادی می  او به ما يادآوری میۀتجرب

  .مبارزان در سراسر جھان

  

  فرمانده رامونا

کننده که به يک انقالبی تبديل شد و رامونا يک زن دھقان بود، موجودی ش

ھا زن مکزيکی،  به ويژه بوميان جياپاس  الگو  و چراغی شد که به ميليون

   .اميد بخشيده است

  قديمی سن کريستوبال د الس ۀگردشگرانی که از  شھر قديمی و مستعمر

کنند،  در بازار جياپاس با فروشندگان خيابانی صنايع  کاساس  بازديد می

  شوند که عروسک رامونا را  برای فروش ارائه می حلی دوره میدستی م

ی با لباس زنان محلی بومی برای ئھای  پارچه  ھميشه عروسک.  کنند

 جديدی است، زنی  دھقان با يک بلوز سياه و سفيد با يک دستمال قرمز ۀفروش بوده اما عروسک فرمانده رامونا نمون

بر دوش دارد يا  کودکی در آغوش و يا ھردو ، اما رامونا ھميشه سوار بر برای پنھان کردن صورتش که اسلحه ای 

  .اسب محبوبتراست

در سال .  فرمانده رامونا،  چريکی فعال از بوميان تتوزلی مکزيک است

شايد بتوان .   در نزديکی سن آندرس لوررينزر مکزيک متولد شد١٩۵٩

 گفت او معروف ترين زن در ميان زنان ارتش آزاديبخش زاپاتيستا

(EZLN)  او يک فرد کوچک و  عضو مايا .  در جياپاس مکزيک است

کرد برجسته تر  از ھمه  بود،  اما زمانی که فرمانده رامونا صحبت می

،  در ٢٠٠۶ جنوری ۶فرمانده  رامونا در .  جنگجويان چريک مرد بود

نام واقعي .   کليه درگذشتئیزيک به علت نارساسان کريستوبال مک

.  فرمانده رامونا و جزئيات زندگی قبل از انقالب او ھنوز ناشناخته است

 فعاليت فرمانده ۀ نبود، اما حوزامريکا ۀگرچه او از اھالی اياالت متحد

ھای اياالت متحده  مکزيک و سياست- رامونا درگيری روابط اياالت متحده

  .س از بسته شدن پيمان نفتا که موجب قيام زاپاتيستاھا شدبود،  به خصوص پ

آغاز کرد ، ١٩٩۴وقتی که مارکوس  انقالبی ھمراه با ساير ھمرزمانش شورش در جياپاس  مکزيک را در سال 

شد را  ناميده می (Zapatista EZLN) آنھا با ھم گروه چريکی که ارتش آزادی ملی  جياپاس.   به او ملحق شدًمستقيما

 مسؤولمکزيک است که (CCRI)  انقالبی بوميانۀباالترين سطح رھبری در ارتش زاپاتيستا، کميت.  ھبری کردندر

ھای شھر سن  او رھبری شورش.  انقالبی بوميان بودۀفرمانده رامونا عضو کميت. سازماندھی جوامع و مناطق است

ه رسميت شناختن حقوق بومی برای مردم چياپاس  آنان بۀکريستوبال دالس کاساس را به عھده داشت، مھمترين  خواست

  .ھر روز گسترده تر می شد (NAFTA) ی شمالیامريکادر زمانی بود که اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد 
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ھای چريکی در  اين زنان بومی اغلب از طريق شوھران با گروه.   کردندءھا ايفا زنان نقش مھمی را در قيام زاپاتيست

آنھا خود با چريکھا در ارتباط . س تشکيل شده بودند، آشنا شدند اما ارتباط آنان مسير مستقلی را يافتھای چياپا جنگل

 EZLN  .داشتند) درجه(بودند و اغلب قبل از اين که شوھرانشان مطلع شوند،  آنھا در ارتش چريکی وظايف  و رتبه

آنھا چھار شھر عمده در .  ارد صحنه شدبا دھل و شيپور و ( Sylversternacht)در سيلورس١٩٩۴ جنوری ١در 

ھای نظامی آنھا را نسبتا شگفت زده کرد، زيرا بخش بزرگی از  جنوب مکزيک را به دست گرفتند،  تصرف سربازخانه

 تحت فرمانش شھر سن کريستوبال د الس کاساس را تصرف ۀفرمانده رامونا ھمراه با دست.  سربازان مست مست بودند

 نفر ١۵٠ روز جنگ و درگيری که در آن حدود ١٢پس از . يات  نظامی به عھده  آنا ماريا    بودفرمانده عمل. کردند

ھا در جنگل  ثر به پايان رسيد،  اما مارکوس،  رامونا و زاپاتيستؤجان خود را از دست دادند، شورش به طور م

 .الکاندن به عنوان يک گروه البی قوی و يک جنبش سياسی بالقوه باقی ماندند

 دولت مجبور به مذاکره شد و اين رامونا بود که به عنوان نماينده برای اولين دور مذاکرات صلح با ١٩٩۴ بروریدر ف

او به سبک مارکوس لباس پوشيده و صورتش را با کالھی .  دولت مکزيک به کليسای سان کريستوبال فرستاده شد

  .  ناميدند" جنگجو " ريزه اندام" را ھا او رسانه. کرد پوشانده بود که سر وصورتش را پنھان می

بر ھمين سال ،  ھرچند واما در اکت.  برد و يک پيوند کليه دريافت کرد ،  او از بيماری جدی کليه رنج می١٩٩۶تا سال 

 ملی بومی حضور ۀبيمار و ضعيف بود،  با يک ممنوعيت دولت مخالفت کرد و در مکزيکو سيتی برای يک کنگر

شرطی که فعاليت  نظامی نکند و از جنگل جياپاس  ه  را تحمل کند اما بEZLNکرد آماده است که  یدولت ادعا م.  يافت

 ). ترک کند(خارج شود

 ھزار نفری ١٠٠ بوميان حضور داشت  ھواداران زاپاتيستھا يک ارتش ۀزمانی که او در مکزيکوسيتی برای کنگر

 امنيتی در اطراف فرمانده  تشکيل دادند تا اطمينان حاصل ھای زندگی يک محافظ  جنبهۀبرای اطمينان و حمايت از ھم

 ھزار نفری  در ١٠٠بعد از آن،  او برای جمعيت .  شود که او دستگير نمی شود و به او از گلدان کنگره گل داده شد

ت که در به آنھا اشاره کرد و گف!" ديکر بس است: "او به آنھا گفت.  ميدان مرکزی گسترده مکزيکوسيتی سخنرانی کرد
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شھر سن آندرس د الررينزر،  نزديکترين روستای خانه اش،  بيمارستان ھنوز وجود ندارد،  و مردم بومی مجبور 

 .  ساعت پياده روی کنند١٢ھستند تا برای درمان به مدت 

 : بخش زاپاتيستھا بر اين اساس تعريف شده استئیاھداف ارتش رھا

.  ،  يک ديدگاه ايدئولوژيک منحصر به فرد برای خود تعريف کرده استثير جوامع بومی چياپاسأارتش چريکی تحت ت

 ضد استعماری و ۀآزادی ملی،  مبارز. مارکسيست و ضد سرمايه داری،  با جنبش آزادسازی بومی مخلوط شده است

ايد با اما اين مبارزات ب.  ھا بر آن اساس شکل گرفت ضد سرمايه داری سه عنصر حياتی بودند که بنياد زاپاتيست

.  شد  زنان عليه ظلم و ستم اجتماعی و سياسی در روستاھای بومی به منظور حمايت از کل جامعه ترکيب میۀمبارز

 شان را ۀتوانستند نيازھای اولي زنان بومی روستاھای مايا،  مانند ھمسرانشان،  کشاورزان کوچکی بودند که فقط می

 .   با قرض و بدھی  به اسارت مالکان زمين در آمده  بودندبسياری از آنھا.  برای زنده ماندن توليد کنند

رامونا روستای خود را برای کار زود ھنگام در  .  رامونا پيش از قيام زاپاتيستاھا، يکی از فعاالن حقوق زنان پيشرو بود

  او از ھا، به عنوان نماينده زاپاتيست.  دانست که طرف ديگر ستم و استثمار شھری است شھر ترک کرد و می

زنان در نھايت دريافتند که برای : "ھا متقاعد کرد روستاھای بومی بازديد کرد و زنان را برای پيوستن به زاپاتيست

منافع زنان در اين راه .   اين وضعيت بد مشارکت آنھا مھم است و  راه ديگری برای رسيدن به عدالت وجود نداردتغيير

قانون انقالبی "،  ١٩٩٣در سال . ھا را يکی کرد ان در داخل روستاھا و خانواده جوامع بومی و زنۀرامونا مبارز! "است

 :مفاد اين قانون به شرح زير است. زاپاتيستا نوشته شد"  زنان

 سياسی به نحوی که بر اساس ۀزنان بدون توجه به نژاد،  ريشه،  رنگ يا وابستگی سياسی حق دارند در راه مبارز-١

 . کنند،  شرکت کنند تخاب میاراده و پتانسيل خود ان

 .  زنان حق دارند که کار کنند و دستمزد عادالنه ای داشته باشند-٢

 . زنان حق دارند تصميم بگيرند که چند فرزند داشته  و چگونه آنھا را بزرگ کنند-٣

يتی مسؤولای ھ زنان حق دارند در امور اجتماعی مشارکت داشته و در صورت انتخاب آزادانه و دموکراتيک،  پست-۴

 . را بپذيرند

 . زنان و فرزندانشان حق توجه خاص خود را به سالمت و تغذيه خود دارند-۵

 . زنان حق تحصيل دارند-۶

 . زنان حق دارند شريک زندگی خود را آزادانه انتخاب کنند و مجبور به ازدواج نباشند-٧

ً تجاوز يا اقدام به تجاوز شديدا.  ھا قرار گيرد بهھيچ زنی نبايد مورد ضرب و شتم جسمی توسط خويشاوندان يا غري-٨

 . شود مجازات می

 . ھای رھبری را حفظ کنند توانند در سازمان ارتش و در ارتش مسلح،  موقعيت زنان می-٩

 . شوند تمام حقوق و تعھدات مندرج در قوانين و مقررات انقالب بر زنان اعمال می-١٠

در . مناسبت روز جھانی زن پيامی  به دانشجويان دانشگاه مکزيکو سيتی فرستاد فرمانده رامونا  به ١٩٩٧ چدر  مار

 :اين پيام چنين آمده است

 :دانشجويان ھمراه وھمراھان

نه .   زنان بسيار مھم استۀبرای ارتش آزاديبخش زاپاتيستا مبارز.   روز بين المللی زن جشن گرفته شدچ مار٨روز "

 کند،  تغييراميد ما اين است که يک روز وضعيت ما .  يق سازماندھی سياسی جامعهتنھا از طريق سالح،  بلکه از طر

 . تا با زنان با احترام،  عدالت و کرامت برخورد شود
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توانيم  خواھيم و می  زنان زاپاتيست گفتند که ما حق تصميم گيری بر تعداد کودکانی را که می١٩٩۴ جنوری ١در 

وليت داشته باشيم؛ ما حق انتخاب ھمسر ؤم که در مسائل جامعۀ خود شرکت کنيم و مسمراقبت کنيم ، داريم؛ ما حق داري

زيکی  ضرب و شتم قرار داد يا به طور فکدام از ما را نمی توان مورد که مجبور به ازدواج شويم؛ ھيچ داريم،  نه اين

 .شود ھا مجازات می تھديد کرد،  تجاوز يا قصد به تجاوز توسط خانواده يا غريبه

کنند حاکم  دانيد ،  بی عدالتی و جناياتی که بر زنان بومی که در کشور ما زندگی می شما وضعيت کشاورزان را می

دھد،  اين وضعيت سخت تر  ھر روز که دولت ديکتاتور با توجه به سياستھايش به حمايت از ثروتمندان ادامه می.  است

  بيکاری،  خشونت روزانه،  ھمچنين  در وضعيت سالمتی بسيار ما زنان،  قربانيان فقدان آموزش و پرورش،.  شود می

 . بدی ھستيم

ل وخواھيم کنتر ما می.  کنيم سرخ پوستان تالش می) دھکده(به ھمين دليل است که ما برای خودمختاری پائوبوس 

،  زنان و کودکان از ھا نفر از مسيحيان،  مردان ميليون. زندگيمان در دستان خودمان باشد و بيشتر از اين رنج نبريم

چند نفر از چياپاس،  گاررو،  . ميليونھا نفر ازاجداد ما با خشونت اسلحه کشته يا بدبخت شدند.   سال پيش فدا شده اند۵٠٠

 ھيدالگو،  پوبال،  سونورا،  چيواھوا،  وراکروز،  برای قدرت پول قربانی شده اند؟

مکزيکي سر خود را ) بوميان(و از آن به بعد،  ما سرخپوستان!  هکافی است اين ھم:  ما فرياد زديم١٩٩۴ جنوری ١در 

 .مانند اردک زير آب نمی کنيم ،  با سر برافراشته جلو را مي بينيم و دولت را به زير می کشيم

 ۀخواھيم و آنھا مکزيک را فقط برای عد از آنجا که ما مکزيک را برای ھمه می.  چرا که ما شايستگی داريم و او ندارد

خواھيم در صلح زندگی کنيم،  در حالی که برای آنھا بھترين سرخپوستان،   از آنجا که ما می.  خواھند می میک

ما سرخپوستان مکزيک مي دانيم که چگونه بايد مقاومت کرد،  ما نمي خواھيم اجازه دھيم که . سرخپوستان مرده ھستند

خواھيم مکزيک  ما برنده خواھيم شد و می. ،  دليل و تاريخ داريمما در کنار خود عدالت . ھاي مان ادامه دھيم به فداکاري

 . "را با ھمه شما آماده کنيم

 در مسير بازگشت  به سان کريستوبال فوت کرد ،  شھری که )کليه(گرده  در اثر تومور ٢٠٠۶فرمانده رامونا در سال 

  .دوازده سال پيش با ارتش خود گرفته بود
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