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  سارا نيکو

  ٢٠١۴ نومبر ٢۴
  

  : ، مردم فرياد می زنندمکزيکودر اعتراض به جنايات بورژوازی 

  " بوی خون می دھدمکزيکو"
  

در " گوارو"در ايالت " ای گو آال" تربيت معلم از شھر ۀ دانشکد ، گروھی از دانشجويان٢٠١۴مبر  سپت٢۶روز در 

اين دانشجويان  .  دانشگاه ھا دست به تظاھرات زدندۀ در اعتراض عليه تبعيضات موجود و باال رفتن شھريمکزيکو

رای دھقانان آن ھا ب.   بودندمکزيکودر " تيکسال "ۀ متعلق به خانواده ھای دھقانی و بخش فقير و تھی دست دھکدعمدتاً 

دادند و يا در کار  بی سواد، کالس ھای رايگان شبانه سازمان داده و به آن ھا و خانواده ھايشان خواندن و نوشتن ياد می

 و دھقانان می باشد که ءبه خاطر ھمين اقدامات مردمی و کمک رسانی به فقرا . در مزارع به دھقانان ياری می رساندند

 .به راديکال بودن مشھور شده اند اين شھر ۀدانشجويان دانشکد

 شھر به دستور شھردار و به بھانه اين که احتمال تعرض دانشجويان به ضيافت مجللی که پوليسدر روز تظاھرات ، 

در نتيجه .  شھردار و ھمسرش در ھمان شب ميزبانش بودند ، وجود دارد ، دست به سرکوب خونين دانشجويان زدند

 بازداشت پوليس شش دانشجو با شليک گلوله کشته و چھل و سه تن ديگر از آن ھا توسط  به دانشجويان ،پوليس ۀحمل

 . شدند

 در مورد چگونگی وضعيت دانشجويان پوليسبا گذشت چند روز از بی خبری خانواده ھا از فرزندانشان و  عدم پاسخ 

در جريان ھمين .  ازماندھی کردنددستگير شده ، خانواده ھای دانشجويان ، اعتراضات گسترده ای را در سطح شھر س

اعتراضات بود که جسد يکی از دانشجويان در حالی که به وحشيانه ترين شکل ممکن، پوست صورتش را کنده و 

پيدا شدن جسد آن دانشجو ، آتش خشم مردم را ھر چه بيشتر بر .  چشمانش را از حدقه بيرون کشيده بودند، پيدا شد

 پوليس برای خواباندن صدای اعتراضات مردم ، بيست و دو تن از افراد مکزيکوال افروخت ، تا حدی که دولت فدر

اما خانواده ھا ھم چنان به اعتراضات خويش با درخواست اطالع از سرنوشت فرزندانشان .  شھر را بازداشت کرد

 .  نيز گسترش يافتمکزيکوادامه دادند و خيلی زود دامنه اين اعتراضات به شھر ھای ديگر 

 نيز خود در اين جنايت دست داشته بود ، ريشه دوانده است ، از مکزيکو آن جا که در بين مردم اين باور که دولت از

 ، ٢٠١۴مبر  سپت٢۶ روز  ، در جريان تظاھرات ھای متقاعب تظاھراتپوليس ۀرغم سرکوب وحشيان اين رو علی

  .ھوری را به آتش کشاندندمردم ساختمان ھا و اماکن دولتی و حتی درب ورودی کاخ رياست جم
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 تن دانشجوی گمشده را دادند و ادعا کردند که ۴٣ خبر پيدا شدن اجساد مکزيکو ، مقامات ٢٠١۴مبر  نودر روز ھفتم

 بعد از دستگيری اين جوانان پوليسيکی از قاتلين به چگونگی وقوع اين جنايت اعتراف نموده و شرح داده است که 

 به نام مکزيکوبسته تحويل يکی از خطرناک ترين باند ھای کارتل مواد مخدر در  آن ھا را دست ۀمبارز، ھم

  .  اجساد آن ھا را به رودخانه ريخته بودندۀداده است و آن ھا ھم اين جوانان را سوزانده و باقی ماند" جنگجويان متحد"

 پوشيده ای نبوده و ألۀدم آگاه ، مسبه اين باند مخوف برای مر" ای گو آال"الزم به توضيح است که تعلق شھردار شھر 

ن اعتراف کرده است که تحويل دادن دانشجويان به اين باند بر اساس دستور شھردار و ھمسرش يکی از قاتالنيست و 

  .به ھمين دليل بعد از فاش شدن اين موضوع شھردار و ھمسرش فراری شدند. صورت گرفته بود

 محلی را لغو و پوليست و اعتراضات مردمی ، حيله گرانه اختيارات دولت فدرال برای جلوگيری از گسترش مبارزا

 قبر ٨ دانشجو ، ۴٣جو برای يافتن اجساد اين  و  جستۀدر پروس.   شھر را بازداشت کردپوليسعده ای از نيرو ھای 

در . جنايات زيادی را به خود ديده است" گوارو"البته در سال ھای اخير ، ايالت .  دسته جمعی ديگری نيز کشف شدند

 در آن نھفته بود ه نفر با سرھای بريده و اجساد تکه تکه شد۶٠ نيز يک گور دسته جمعی ديگری که بيش از ٢٠١٠سال 

  .  کشف شده بودنيز قبالً 

ن، ا معلم اعتراضات کارگران،ۀ جمعی اين دانشجويان مبارز می گذرد اما دامنهنزديک به دو ماه از کشتار دست

 ٢٢در روز .  ھنرمندان، پرستاران و ھمبستگی آن ھا با خانواده ھای دانشجويان، ھر روز  ابعاد وسيع تری می يابد

 فاشيست و پوليس با ريختن به خيابان ھا و در جنگ تن به تن با مکزيکو، ده ھا ھزار نفر از مردم مبارز ٢٠١۴مبر نو

س جمھور ئي از رئیآن ھا عکس ھا.   به نمايش گذاشتندمکزيکوايات دولت  ، انزجار خود را از جنمکزيکوجنايتکار 

با خود حمل می " پی نا برو بيرون"در حالی که خون از چشمانش روان می شود را با شعار  - " پی نا "- مکزيکو

 ۀد آور مبارزشعاری است تاريخی که يا" آن ھا را زنده گرفتيد ، ما آن ھا را زنده می خواھيم"شعار معروف . کردند

 عليه ارتجاع اين کشور می باشد که در اين تظاھرات ھا نيز بار مکزيکوچھل سال پيش نيروھای چپ و انقالبی در 

  .ديگر طنين انداخته است

 در آرام کردن مردم به پا خاسته و معترض اين کشور انجام می مکزيکو تالش مذبوحانه ای که دولت ۀرغم ھم علی

يان آن چنان مردم را تکان داده که محکوم کردن اين جنايت امروزه به سمبل مبارزه و مقاومت دھد، مرگ اين دانشجو
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مردم، عاصی از ديکتاتوری و فساد دولتی، فقر و نابرابری، بيکاری و گرسنگی .   تبديل شده استمکزيکودر سراسر 

 ھزار نفر در ساليان ٢٠ بيش از بنا به گزارشات خبرگزاری ھا  ".مکزيکو بوی خون می دھد"فرياد می زنند که 

آن ھا خواھان نابودی دولت .   صبر مردم را لبريز کرده استۀاين جنايت اخير ، کاس.   ناپديد شده اندمکزيکواخير در 

مردم می دانند که کل سيستم : "ی چنين بيان کردئمکزيکودختر مبارز  اين واقعيت را يک.   می باشندمکزيکوارتجاعی 

  ". گنديده استمکزيکودر حاکميت سياسی 

.   ھم چون بقيه کشور ھای تحت سلطه ، زير حاکميت رژيمی وابسته به امپرياليسم ، تاراج و سرکوب شده استمکزيکو

در ھمان حال ، .  در حالی که مردم اين کشور ، تاريخی مملو از مبارزه و مقاومت را در قلب و مغز خود حمل می کنند

مبارزات و  ، برای بسياری از مردم اين کشور.   و بی عدالتی را نيز شاھد بوده اندآن ھا تاريخی پر از جنايت

  . اعتراضات کنونی تداوم مبارزات تاريخی آن ھا عليه ظلم و ستم و بی عدالتی می باشد

ه  در شرايطی که رسانمکزيکو نزديک به پنجاه دانشجوی اين کشور به دست کارتل ھای مواد مخدر در ۀکشتار وحشيان

دھد که بورژوازی امپرياليستی  ھای جمعی پر است از خبر ھای جنايت داعشيان ريش رھا کرده ، بار ديگر نشان می

 اھريمنی خود در حال جنايت است و ديگر مھم نيست که اين جنايت را تحت چه لفافه ای به ۀدر ھمه جا برای حفظ سلط

 که ھيچ ربطی ھم به داعشيان و ايدئولوژی اسالمی مکزيکو کارتل ھای مواد مخدر در.  نمايش گذاشته و توجيه کند

شان ندارند ، ھم چون آن ھا سر می برند و چشم از حدقه در می آورند و پوست از سر می کنند و با آن جنايات نشان 

.  می دھند که بورژوازی در ھر کجا که بخواھد رعب و وحشت ايجاد کند از توسل به ھيچ جنايتی دريغ نمی ورزد

داعشيان نيروی طبقاتی پشت سر آن ھا را از مقابل چشم مردم " اسالم"بنابراين آن ھائی که در تالش اند با توسل به 

 در اين سوی  اگر ريگی در کفش نداشته باشند می بينند که دقيقاً مکزيکوخارج سازند با نگاھی به جنايات رخ داده در 

 اعمال می مکزيکو ديگری  در حق مردم ۀعب و وحشت اما در لفاف زمين، ھمان جنايات ھولناک با ھدف ايجاد رۀکر

 کارگران و توده ھای ستمديده در ھمه جا بايد دشمن اصلی خلق ھای جھان ۀ تيز حملۀواقعيتی که نشان می دھد لب.  شود

  .    يعی بورژوازی امپرياليستی باشد

  ٢٠١۴مبر وم نوبيست و س

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


