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  مکزيکوپايان دموکراسی 
  ساير جوانب است بدون رعايتمکزيکوير جامعه يدر حال تغ" پِنانيِتو"به کمک دولت اوباما 

 

 

 

سر به " آيوتزيناپا"مبر در نفری که در نو۴٣برای "  ِرفورماِدال"تظاھرات در ميدان : ٢٠١۴مبر  نو۵ در مکزيکو

  .نيست گشته اند

 ِگتی ايماِجز/ التين ُکنتِنت/ تصوير از ميِگل توار

، مکزيکومبر نيز رئيس جمھور سپت ٢۶ دانشجوی تربيت معلم شھرستان آيوتزيناپا در ۴٣پيش از ربوده شدن اسفناک  

 اصالحات نئوليبرال او، سرکوب سيستماتيک اعتراضات و ۀبرنام. در لبه پرتگاه قرار داشت" اِنريکو پِنانيِتو"
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در ] ١[حکمرانِی با مشت آھنينی که او بر رسانه ھا اعمال نمود، وی را تبديل به منفورترين رئيس جمھور در قيد حيات 

  .ه است ساختمکزيکوتاريخ 

 ھای شديدی که در روزھای اخير بروز کرده اند فقط در جنايات يا خشونت گسترده نبوده، مبارزه ای یعلت نا آراملذا 

 ريوگرانده نيست، بلکه ۀ صورت می گيرد فقط بر سر آينده ای صلح آميز و رفاه مردم در جنوب رودخانمکزيکوکه در 

  .ز نيز مربوط می گرددبه دموکراسی و عدالت در جانب شمالی اين مر

] ٢[ در مقام رياست جمھوری قرار گيرد تفسيری را در واشنگتن پست ٢٠١٢مبر که در اول دس  پيش از آنپنانيتو 

که ميان وی و افراد ] ٣[منتشر ساخت که در آن کوشش به آرام نمودن افکار عمومی در رابطه با ارتباط تنگاتنگی 

اين حزب از . وجود دارد، نمود) Partido Revolucionario Institutional(سرشناس حزب انقالِب سازمانی شده 

وی به ناظران نھيب زد که گذشته ھا را به فراموشی سپرده و به جای آن به .  بر کشور حاکم بوده است٢٠٠٠ تا ١٩٢٩

  .ه نمايند بر روی سرمايه گذاران داخلی و خارجی دارد توجمکزيکوطرحی که او برای باز نمودن دروازه ھای 

   

 

  

  !و ھموار می سازدرراه را برای محول نمودن خدمات نيتصويب اصالحات توليد نيرو که 

دعی گشت که اصالحات  اوباما در واشنگتن مامريکا در روز پيش از اولين مالقات خود با رئيس جمھور پنانيتو 

 دارای پنجمين ميزان مکزيکو«زيرا »  به لحاظ تأمين نيرو خواھد بودامريکادر خدمت مطمئن ساختن استقالل «مزبور 

 از ئیگاز شيفِر در جھان بوده و عالوه بر آن منابع عظيم نفت در سواحل عميق آن کشور موجود و دارای ظرفيت باال

  .»شدانرژی اليزال تجديد پذير می با

 و ھديه ای را که وی به آنھا عرضه پنانيتو آن کشور با وجد تمام، پيمان شيطانی با ۀ و کنگرامريکااوباما و ارتش  

کاری که آنھا نسبت به اصالحات سريع انرژی وی متقابالً انجام دادند حمايت بی چون و چرا از رياست . نمود پذيرفتند

  .جمھوری او بود

مبر در دس.  اندشان را نشان داده ديگر داده بودند وفاداری  که به يکئیطرف نسبت به قول ھادر دو سال اخير ھر دو  

بدين ترتيب به .  قانون اساسی را به زور به تصويب رساند٢٧ن کننده ای در بند يي اصالحات تعپنانيتو ٢٠١٣سال 

. فوذ شرکت ھای چند مليتی باز گشت پايان داده شد و دروازه ھای سرمايه گذاری برای نمکزيکوانحصار صنعت نفت 
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ملی مانند اسفالت ۀ با اينحال اعتراضات به زوِر بولدوزِر کنگر.  با اصالحات مزبور مخالف بودندمکزيکواکثر مردم 

خيابان، صاف و آمادگی تحمل اصالحات فراھم گشت که بدون به بحث گذاشتن در اکثر مجالس اياالت مکزيت در 

  .انده شد و اين نغز آشکار روند دموکراسی به حساب می آيدعرض ده روز به تصويت رس

   

 

  

  آيا نفت داری؟  -

  ؟ آيا اصالحات مربوط به پذيرش شھروندان خارجی داری  -

سالھاست که .  عمل پوشاندۀجام] ٤[رؤياھای شيرين واشنگتن  نفت به بخش خصوصی به  حقوقِ ۀاين تحويل عجوالن

اما يک رئيس جمھور به .  بدون موفقيت کوشيده است نظير ھمين اصالحات را در عراق اشغالی صورت دھدامريکا

 . نشان داد که وی اھرم مؤثرتری است از اشغال مستقيم کشورمکزيکوواقع فاسد 

در «زيرا . طبوعات بين المللی از اين اصالحات نفتی به شدت تجليل نمودنداين نيز موجب شگفتی نيست که اکثر م 

 در مکزيکوکه اقتصاد ونزوئال در حال به ھم ريختن بوده و رشد اقتصادی در برزيل به رکود دچار گشته است،  حالی

که چگونه  برای اينسرمشقی ۀ ی التين می گردد و نمونامريکا نفت در ۀحال تبديل شدن به برجسته ترين توليد کنند

و فاينانشال ]. ۵[به نقل از سرمقاله ای در واشنگتن پست . »دموکراسی در يک کشور در حال توسعه مفيد واقع شود

 به سود باز کردن زمينه ھای عرصه ھای نفت و گاز مکزيکوگزينش عصر آفرين «سرورانه اعالم نمود که ] ۶[تايمز 

اِنريکو  سال در يوغ انحصار دولتی بوده است، شاھکار سياسی ٧۵که  آنبرای سرمايه گذاری خصوصی، پس از ] ٧[

 در تاريخ جايگاھی ابدی خواھد پنانيتوچنين استدالل نمود که رئيس جمھور، ] ٨[ فوربِس ۀو مجل. »می باشدپنانيتو 

  .»پيش رانده باشد به فِليپه کالِدرون مکزيکوکه شايد اصالحات واقعی نفتی را رئيس جمھور پيشين  با اين«يافت، 

خاطر فساد يا نقض حقوق ه  را بمکزيکو حتا يک بار نيز امريکا به قدرت رسيده است ديگر دولت پنانيتوکه  از زمانی 

 ١٩، ماده ]٩[ و اين در وضعيتی است که سازمان ھای بين المللی مانند ناظران حقوق بشر  بشر محکوم ننموده است

زونی فاجعه انگيز سرکوب اعتراضات و خشونت عليه روزنامه نگاران را تحت و ده ھا سازمان غيردولتی، ف] ١٠[

  .حاکميت رھبری فعلی کشور مستند ساخته اند
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بخشی از گرايش وسيعی است که ] ١١[مبر  سپت٢۶ دانشجو در ۴٣ قبال کشتار  درامريکاعکس العمل ضعيف دولت  

  .توجه عموم را به سوی ديگری منعطف می سازد

   

  

  

  آيا زمان آن نرسيده است که به جنگِ مواد مخدری پايان داده شود؟:  پرسش-

  !نه:  پاسخ يکصدا-

 امريکا ۀ کنگر.کار شده استه جنگ مواد مخدر دست ب) مخالفت با(و بيشتر در .  بيکار ننشسته استامريکااما دولت  

مقامات ]. ١٢[ سرمايه گذاری نموده است مکزيکو برای تأمين دستگاه امنيتی دالردر سال ھای اخير ميلياردھا 

ی در سراسر کشور مراکز نيروھای ويژه ای را برای ايجاد و تمرکز نتايج دستگاه ھای جاسوسی مکزيکو و امريکائی

 در امريکائیبه تازگی اعالن نموده است که نفرات ] ١۴[يت ژورنال  وال استرۀو روزنام. به وجود آورده اند] ١٣[

 ۀ برای شرکت مستقيم در عمليات ويژه حضور دارند و از جمله به تازگی در دستگيری سردستمکزيکويونيفرم نظامی 

  .سھيم بوده اند] ١۵" [اِل چاپو"به نام خاکوين موصوف به " سينالوآ"کارتل مواد مخدِر 

 ٢٠در " اِفيگی"دن نماد وی در  پوشالين در ھم می ريزد، که با به آتش کشيئی مانند بناپنانيتونيت دولت اکنون که حقا 

آيا دولت : ، ھمگی اين پرسش را دارند]١۶[ به شمار می آيد نمايان گشت مکزيکوکه ميدان اصلی " زوکا"مبر در نو

 دارای گزينه ھای ديگری امريکائیکه ھنوز نيز مقامات  ين مبارزه خواھد کرد، يا اپنانيتوکا تا به آخر برای نجات يمرا

   می باشند؟، ريوگرانده پياده نمايندۀکه به صورتی صلح آميز دموکراسی را در جنوب رودخان برای اين

 اتخاذ نموده اند، به روشنی نشانگر اين است که آنھا ھمچنان از حمايت پايدار مکزيکواقداماتی که به تازگی ادارات  

 صورت مکزيکومبر در  نو٢٠رر در تظاھرات عظيمی که در مطابق اظھارات مک.  برخوردار خواھند بوديکاامر

مولوتوف پرتاب نموده و سپس با کمال آرامش به نظارت ايستاده کتل وکليس وگرفت، عناصر محرک عليه نيروھای پ

رب و شتم قرار گرفته و دانشجويان بيگناه ابا مورد ضحبودند، در حالی که روزنامه نگاران و ناظران حقوق بشر بی م

 که صدھا ئیبه زندان ھا» جنايات شديد« دانشجو را به اتھام ١١ پنانيتوآنگاه بالفاصله به دستور . دستگير می گشتند

  . تبعيد نمودند،کيلومتر از پايتخت دور می باشند
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با نھايت ] ١٧ [سوبرون ويدل، ژنرال فرانسيسکو مکزيکو ئیمبر وزير مقتدر نيروی دريا نو٢٣و در روز يکشنبه  

جديت وارد عمل شد و اعالن نمود که نيروھای نظامی نه فقط در مقابل جنايات سازمان يافته و معامالت مواد مخدر می 

  پنانيتووليبرالئ سياسی نۀاز پروژ» مکزيکوپيشرفت «خاطر ه توانند وارد عمليات گردند، بلکه در صورت لزوم ب

 مکزيکو ئی با نيروی درياامريکابر اساس اطالعات ويکی ليکس و گزارشات مستقل، دولت .  خواھند نمودحمايت

  .دستگاه ھای موجود نزديکتر استۀ ھمکاری نزديک داشته و برای برقراری آرامش، به اين بخش، از ھم

آلبرتو "در پِرو . يش تر پِرو رفت به زودی به راھی رود که پمکزيکوحال اگر کار بدين صورت ادامه يابد ممکن است  

اين در حاليست که اکنون دولت اوباما ). autogolpe( دست به يک کودتا عليه خويش زد ١٩٩٢در سال " فوجی موری

ی خويش و مکزيکو برای حمايت از ھمسايگان امريکائیکه شھروندان  لذا در صورتی. حاضر و ناظر می باشد

ت به اعتراض وسيع نزنند، ممکن است اين کشور قربانی جنگی گردد که با حمايت نشاندادن ھمبستگی خود با آنھا دس

در آن صورت وضع اين کشور به سرکوب و ايجاد خفقانی .  عليه دانشجويان و کنشگران صورت خواھد گرفتامريکا

وجب کشته شدن  در گواتماال، اِل سالوادور، نيکاراگوئه و ھندوراس م٨٠ و ٧٠شباھت خواھد يافت که در دھه ھای 

ی شمالی به ھمان امريکاھنوز فرصت برای انجام اقدامات اعتراضی برای جلوگيری از افتادن . صدھا ھزار تن گشت

  . سال پيش بدان دچار بود باقی است۴٠، ٣٠ی مرکزی امريکاسرنوشتی که 

  

 انريکو پنانيتو انجام اقداماتی را برای مبارزه با ٢٠١٤مبر  نو٢٧ در پنج شنبه مکزيکوکاخ ملی در مراسمی در 

ل مردم صادر می کنند و کنگره اين حق را خواھد وبدين ترتيب که کارت ھويت جديدی برای کنتر. جنايات اعالم نمود

 ٣١ل و تحت کنتر آلوده به فساد است، مستقيماً ليس را که معموالً وپيافت که ادارات فاسد محلی را بر کنار ساخته و 

 در چھار استانی که ءاين طرح ابتدا). که البته اينھا خودشان به ھيچ وجه فاسد نمی باشند(استانداری کشور قرار دھد 

تصوير . َموليپاسبيش از ھمه جا دچار آشوب می باشند عملی خواھد شد، يعنی در گوِررو، ميچواکان، خاليسکو و تا

  AP/ از اِدواردو ِوردوگو
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