
و زمین لرزید! گزارشی از کانون زلزله…!

}بیانیه ی کنگره ی ملی بومیان در مکزیک{

…۱گزارشی از کانون زلزله! و زمین لرزید

به خلق های نخستین مکزیک

به جامعه مدنی مکزیک و تام جهان

پیوسته اند] از جنگل لکندونا[به همه کسانی که در سطح ملی و بین الللی به ششمین بیانیه 

به رسانه های آزاد

:برادران و خواهران

نن خلق های نخستین است؛ زمانی برای افشاندن بذر ما و بازسازی خودمان اکنون زمانی برای هجوم بردن است و اییین. اکنون زما
للییی بومیییان طییرح توافقی ست که ما از چشم انداز خودمان به عنییوان افییراد، روسییتاها، خلق هییای نخسییتین، و به عنییوان کنگییره م
می کنیییم؛ اکنییون زمییانی بییرای کرامییت است که بر این کشور و بر این جهان حکمرانی کند و در گام هایش دموکراسییی، آزادی و

. عدالت شکوفا شوند

لقت نتایج همه پرسی که در ماه های اکتب، نوامییب للی بومیان، ما به د بدین وسیله اعلم می داریم که در فاز دوم پنجمین کنگره م
نی تشکیل دهنده ی کنگره ملی بومیان صورت گرفته بود را تحلیل کردیم۲۰۱۶و دسامب  در ایین رونییدها،.  در میان خلق های بوم

، مشاع، کلکتیوها، بخشداری ها، بییین بخشییداری ها و منطقه هییا، بییه طییرق و۲ما توافقاتی را در سطوح شوراهای مناطق اشتاکی
اشکال، و زبان های مختلف حاصل نودیم که بازتاب دهنده ی مردمان ما در جغرافیای این کشور است و یییک بییار دیگییر بییه مییا

.می فهمند که با کرامت و شورش با وضعیتی که کشورمان و جهان مان با آن رو به روست مواجه شویم

   اشاره است به سود ملی مکزیک: «مکزیکی ها به فریاد جنگ، فولد را آماده کنید و به اسب ها افسار بزنییید، تییا زمییین در مرکییزش بییه لییرزه در۱
بیاید، بر اثر خروش توپ ها!» / متجم.

۲Comunalلی طر اص د. ش کونی دارن  - به مفهوم اراضی و روستاهایی است که در آن دهقانان عضو کمون حق استفاده از زمین زارعتی و مس
عضویت در این کمون ها دهقان بودن است. قانونی که بر اساس آن اراضی کمونال و همچنین مشاع در مکزیییک بعیید از انقلب اییین کشییور در

 به رسمیت شناخته می شد، با ورود مکزیک به نفتا، یعنی به بازار مشتکر آمریکای شملی، لغو شد. / متجم.۱۹۱۰سال 
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ن آمییده را ارجاما تامی پیام های حمیتی، امید و همبستگی که از سوی روشیینفکران، جمع هییا و نیییز خلق هییای مختلییف برایمیی
للییی» تا زمییین در مرکییزش بلییرزد«در پاسخ به پیشنهاد ما با عنوان ] این پیام ها. [می نهیم کییه در فییاز نخسییت پنجمییین کنگییره م

همچنین به صداهای انتقادی درود می فرستیم، که بسیاری از آن ها با در بییر داشییت. بومیان تهیه دیده بودیم به دست ما رسید
اا نژادپرستانه خشم و تحقیر اهانت بار خود را نسبت به ایده الهام بخشی که می کوشد یک زن بومی را نه تنها استدلل هایی اساس

نر درهم شکسته پیشنهاد دهد، بیان نوده بودند نن این کشو .برای انتخابات ریاست جمهوری، بلکه برای تغییر حقیقی و از پایی

للییت را نیییز اا لرزیده است، و ما نیز به همراه آن لرزیده ایم، و بنا داریم که وجدان تام م به تامی آن ها می گوییم، که زمین واقع
اما قصد.  ارائه کنیم۲۰۱۸بلرزانیم، و در واقع، قصد داریم که خشم، مقاومت و شورش را به مثابه ی گزینه ای در آرای انتخاباتی 

آن هییا بییابت تییام. و هییدف ما این نیست که با احزاب سیاسی یا طبقه سیاسی که هنوز بسیار به ما مدیون است رقییابت کنیییم
ما. مقصود ما را اشتباه برداشت نکنید. مرگ ها، ناپدیدشدن ها، زندانی کردن ها و تام خلع یدها، سکوب ها و تبعیض ها بدهکارند

بلکه ما کلمی جمعییی. ما کلمت دروغ و تحریف شده ی آن ها نیستیم. قصیید تقابل با آن ها را نداریم، زیرا ما مانند آنان نیستیم
هسییتیم، از پایین و از سمت چپ، همن که منقلب می کند جهان را وقتی زمین به لرزه درمی آید و کانون زلزله  خودگردانی ست

:و آن چه ما را با کمل افتخار از آنان متمیز می کند این  است

در حالی که کشور در ترس غوطه ور بود و ترور از هزاران مرگ و ناپدیدشییدن ها زاده شییده بییود، در بخشییداری های منییاطق یی.۱
نرررو، مردمان ما شایط امنیت و عییدالت واقعییی را خلییق نودنیید ااسییتول در ایییالت. کوهستان و ساحل ایالت گ در سییانتا ماریییا 

کانون مقییاومت آن جییا مجمییع. میچوآکان، خلق ناهوآ با سایر جوامع بومی متحد شد تا امنیت را در دستان خلق باقی نگه دارد
ااسییتول به مثییابه ی نگهبییان اخلق جنبشییی بییود کییه پیش تییر بییه بخشییداری های آکیل، کوآهوآیانییا، چینیکییویل و عمییومی کمییون 

نچران نشان داده بود که به وسیییله ی سییازماندهی بییرای زدودن. کوآلکومان بسط و نش پیدا کرده بود نپچا، روستای  نر در فلت پو
للق به خودشییان اسییت، نه تنهییا سیساسییت مداران از ساختار دولت بد و نیز با اجرای اشکال دیگری از امنیت و حکمرانی که متع
نل می توان عدالت را برساخت، بلکه همچنین همنند جغرافیاهای دیگر در ستاس این سزمین نشان داد که تنها از پایین و از د

نن حقیقییت و. خودگردان و عادلنه: شییورش است که یک پیمن اجتمعی نوین می تواند ساخته شود و مییا هرگییز سییاخت از پییایی
لقف نکرده ایم و نخواهیم کرد؛  للییمر دانشجوی ناپدیدشییده ی دانش سیی۴۳که از ] حقیقت و عدالتی[عییدالت را متو ای تربیییت مع

نرررو، سه رفیق دانشجویی که به قتل رسیدند و رفقای دانشیجویی کییه زخمییی شییدند و همیه بیه نگ روسییتای ایوتسینپا در ایالت 
لدر و نیروهای سکوبگر آن انجام گرفته، دریغ شده است لاد مخ نت مو هم زمان، دولت بد در تامی سطوح آن، مبییارزه. دسییت دول

عی، مقاومت و شورش را به جرم بدل کرده  و مردان و زنانی که برای مقاصد عادلنه مبارزه می کنند را در معرض تعقیییبااجتمیی
.قضایی، اذیت و آزار، ناپدیدشدن، زندانی شدن و قتل قرار داده  است

زمین می رسیید، هیییچ حیید و مییرزی نی شناسیید و مییردم را از زمییین و آنچییه کییه یی.۲ در حالی که تخریب به گوشه گوشه ی این س
برایشان مقدس است جدا می کند، خلق ویشاریکا، به همراه کمیته های دفاع از زندگی و آب از فلت پوتوسییینو نشییان داده انیید
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که آن ها می توانند از قلمرو و محیط زیست شان دفاع کنند، توازنی در وحدت و همهنگی بییا طییبیعت ایجییاد کننیید، و از یییک
لدس قادرند هر روزه ارتباطر اجدادیشان را با زندگی، زمین و خورشید و نیییز نیاکان شییان بییازآفرینی کننیید و بییه ستاسیی رمنظر مق

. هفت بخش داری در قلمروی مقدس مراسم مذهبی ویریکوتا در سن لوئیس پوتوسی دست یابند

در حالی که دولت های بد، آموزش و پرورش را در اختیار بنگاه های سمایه داری قرار می دهند تا دیگر آموزش و پرورش یییک. ۳
حق نباشد، خلق های نخستین بر مبنای سیستم آموزشی مختص به خودشان به ایجاد مدارس ابتدایی، راهنمیی، دبیرستان و نیز
دانشگاه دست زده اند که بر اساس ایده ی حفاظت از مادرمان زمین، در دفاع از قلمرو، تولید، علم و هن به زبان های خودمییان

علی رغم این که بخش عمده ی این روندها بدون کمتین حمیتی از جانب سطوح مختلف دولت بد رشد کرده و. عمل می کنند
. به بار نشسته است، این نهادها به همگان خدمت می کنند

در حالی که رسانه های وابسته و سخنگویان اجیرشده که تک تک کلمت را به هرزگی می کشانند تا مییردم روسیتاها و شیهرها. ۴
را در خواب خرگوشی نگه دارند، تحمیق کنند، و کسانی را که می اندیشند و از داشته های خود دفاع می کنند، مجرم می انگارنیید
و آنان را بزهکار، خرابکار و وصله ی ناجور می خوانند، در همن حال سودجویانی که از جهل مییردم زنییدگی می کننیید و به لحییاظ
اجتمعی از خودبیگانگی مثبت ارزیابی می شود، و آنان که ستم و سکوب می کنند، استثمر و خلع ید می کنند، همواره به عنوان

در حالی که. چهره های خوب ماجرا و کسانی که شایسته احتام اند و بایستی اجازه خدمتگزاری داشته باشند، برجسته می شوند
تام این قضایا اتفاق می افتد، خلق ها رسانه های خود را ایجاد کرده، و ایده هایشییان را بییه شیییوه های دیگییری خلییق کرده انیید تییا
دروغ هایی که سمایه داران به آنان تحمیل می کنند، کمیتین سییایه ای بییر وجییدان آنییان نیانییدازد، و به علوه از آن بییرای گسییتش

.جایی ست که در آن کلم حقیقی خلق می شود] سازمانیابی از پایین[سازمانیابی از پایین استفاده می کنند؛ زیرا 

نی» نایندگی احزاب سیاسی به تقلید مسییخره آمیزی از اراده مییردم تبییدیل شییده اسییت کییه در آن آرای. ۵ در حالی که «دموکراس
عمومی مانند هر کالی دیگری خرید و فروش می شود و سمایه داران فقر را در جوامع روستایی و شهری حفظ می کنند تا برای

ن حییال، خلق هیای نخسیتین بیه مراقبیت و گسیتشادست کاری اذهان عمومی مردمان شهر و روستا به کار گرفته شود، در همی
ناجمع و پرورش مجامع عمومی به مثابه ی ارگان های دولتی مشغولند که از طریق آن ها صدای هر نفر به همراه دیگییران اشکال 
اا دموکراتیک می انجامد، و مناطق کامل را در بر می گیرد، و از طریق مجامع عمیومی کیه بییا توافقییات مجیامع بیه تیوافقی عمیق

. دیگر مفصل بندی می شوند و هریک از اراده قاطع هر خانواده برخاسته، به هم پیوند می خورند

لده ی معدودی . ۶ تحمیل می کند، اراده جمعی را ریشه کن می کند و هییر] به اکثیت[در حالی که دولت تصمیمتش را به نفع ع
آن کییس را کییه در برابییر پروژه هییای مییرگ او بایسییتد مجییرم مییی شییمرد و سکوب می کنیید؛ پروژه هییایی نظیییر فرودگییاه جدییید
تت مییرگ را بییه مییا مییردم تحمیییل می کنیید، مییا مکزیکوسیتی که با هزینه خون ما مییردم پیییش می بییرد، و بییا درآوردن ادای مشییور
خلق های بومی راه ها و اشکالی دائی داریم تا  به طور آزاد و آگاهانه به همه پرسی های پیش از تصمیم، چه در موارد کوچییک و

.چه بزرگ، دست بزنیم
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در حالی که دولت بد حاکمیت بر حوزه ی انرژی کشور را از طریق خصوصی سازی به دست بیگانگان می سپارد و نرخ بییالی. ۷
مایه داری را آشییکار می کنیید، دروغییی کییه در واقییع تنهییا جییاده صییاف کن نابرابری سییت؛ و وقییتی بییا پاسییخ بنزین چهره دروغ س
شورش گرانه ی خلق های بومی و غیربومی مکزیک مواجه می شود، که قدرتندان نه می توانند این شورش ها را پنهان کنند، و نییه

لقف تخریب قلمروهایمیی اسییتخراج[ن از طریییق فراکینییگ ادر برابرشان خاموش بانند، ما خلق ها با آن مقابله می کنیم و برای تو
، معادن، چاه های نفت، لوله کشی گاز و نفت در۳مزارع زیست محیطی] نفت از طریق تزریق مصنوعی مواد شیمیایی در زمین

للی می جنگیم نرلوس، اوآخاکا، یوکاتان و ستاس قلمروی م .ایالت هایی مانند براکروز، سونورا، سینالوآ، کالیفرنیای سفلی، مو

لمی و ترانس ژنتیکی ۸ را] م– تولیدشده از گیاهان و جاندارانی که ژن آنها را تغییییر داده انیید[. در حالی که دولت بد غذاهای س
در سبد مصف کنندگان ستاس روستاها و شهرها قرار می دهد، خلق های مایا مبارزه ی خستگی ناپذیر خود را بییرای جلییوگیری از
نی ژنتیکی شده در شبه جزیره ی یوکاتان و ستاس کشور ادامه می دهند تا میراث ژنتیک نیاکان ما را کییه کاشت بذر های دستکار

. در عین حال به مفهوم زندگی، سازمان جمعی ما و نیز بنیانی برای معنویت ماست از صدمه و نابودی حفظ کند

نی [حییاکم] تنهییا نییابود می کنیید و وعییده های توخییالی می دهیید، مییا مردمییان می سییازیم، نییه بییرای. ۹ در حییالی کییه طبقییه سیاسیی
.حکومت کردن، بلکه به این خاطر که با خودمختاری و تعیین سنوشت خود زیست کنیم

مقاومت و شورشیگری میا قیدرت از پیایین را می سییازد؛ وعیده های پوشییالین ییا عملکردهییای توخییالی پیشیینهاد نی دهیید، بلکییه
للییت در] پیشیینهاد می کنیید[روندهایی واقعی برای تغییرات رادیکییال  کییه همگییان در آن مشییارکت دارنیید و بییرای بومیییان اییین م

للی بومیان، که   خلییق اییین۴۳گونه های بی شمر و جغرافیاهای گستده ملموس است، به همین خاطر است که به عنوان کنگره م
لکل کشور را در این پنجمین کنگره گرد هم آورده است، موافقت کردیم که یک شورای دولت بییومی را انتخییاب کنیییم، کییه متشیی
للیی بومییان را تشییکیل می دهنیید و اییین شییورا للت هیایی کیه کنگیره م باشد از مردان و زنان ناینده از تک تک خلق ها، قبائل و م

للی بومیان به عنییوان سییخنگوی. خودش را برای حکمرانی بر این کشور پیشنهاد می دهد این شورا یک زن بومی را از دل کنگره م
نی. خود برمی گزیند، زنی که خون بومی در رگ هایش جریان داشته باشد و فرهنگ بومی خود را بشناسد نن بییوم به عبارتی این ز

. بشود۲۰۱۸سخنگو از سوی کنگره ملی بومیان کاندیدای مستقل ریاست جمهوری مکزیک در سال 

نن پیکربنییدی اخلق مبارزاتی مییان را وضییع به همین خاطرست که ما، کنگره ملییی بومیییان، به عنییوان خییانه ی تییام خلق هییا، ارکییا
اصولی که شورای دولت بومیان بییر آن. می کنیم، مبارزه ای که در آن برای تام خلق های نخستین در این کشور فضا و جا هست

:استوار است، عبارتند از
اطاعت  کردن، نه فرمان  دادن

نایندگی  کردن، نه جایگزین  کردن

منظور از مزارع زیست محیطی مناطق وسیعی است که دولت مکزیک در اختیار شکت های بزرگ قرار داده تا با نصب توربین های بییادی بییرق۳
تن فضییای حیییات خییود را از دسییت ند تهییاوانته پییک بسیییاری از انییواع جانییدارا تولییید کنند. از این طریق در اییین منییاطق به خصییوص در ایسییتمو 

می دهند. / متجم.
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خدمت به دیگران، نه خدمت به خود
متقاعد کردن، نه حقنه  کردن

پایین رفت، نه بال رفت
پیشنهاد دادن، نه تحمیل کردن

ساخت، نه تخریب

ما برای تفرج این اصول را ابداع و بازسازی نکرده ایم، بلکه به این دلیل آنها را ابداع کرده ایم که تنها اشییکالی هسییتند کییه بییرای
یعنی با پیروی از راه های نوینی که از حافظه ی جمعی مان از اشکال مختص بییه خودمییان. ادامه ی هستی خود در اختیار داریم

لکل وام گرفته ایم، همه ی آن ها محصول مقاومت و شورش ، و ماحصل مواجهه ی روزمره با جنگی است کیه پاییان نییافته برای تش
با به کار گرفت این اشکال، نه تنها توانسته ایم راهی به سوی بازسازی همه جانبه ی. است و هنوز نتوانسته است ما را از بین ببد

لدن را نیز بازآفرینی کنیم، امید جمعی ای کییه بییدل می شییود بییه خلق هایمن بگشاییم، بلکه همچنین توانسته ایم اشکال نوین ت
مراکز اجتمعی، به بخشداری ها، به مناطق، و به ایالتی که اکنون می توانند به مشکلت واقعی کشیور به نحیوی ارزشیمند، و بیا

.فاصله ای بسیار از طبقه سیاسی و فساد گستده آن، پاسخ بدهند

للی بومیان، ما خلق های نخستین این سزمین، جمع هییای پیوسییته بیه ششیمین بییانیه  ،]از جنگییل لکنییدونا[از پنجمین کنگره م
کارگران، جبهه ها و کمیته هایی که در مناطق شهری و روستایی مبارزه می کنند، دانشجویان، روشنفکران، هنمندان، دانشمندان،
نی انسان های نیک خواه را فرا می خوانیم که صفوف شان را نزدیک تیر کننیید و عناص جامعه مدنی که سازمان یافته نیستند، و تام

خودمییان را از پیایین بیه سیمت] بایید[ما شم را فرا می خوانیم که قدرت از بال را از بین ببید و اکنیون . به تهاجم دست بزنند
ما همگییان را فییرا می خییوانیم کییه در قییالب سییازمان. چپ بازسازی کنیم؛ دیگر نه تنها به عنوان خلق ها، بلکه به عنوان یک کشور

شم را فرا می خوانیم کیه بیایییید خودمییان را. واحدی به هم بپیوندیم که در آن کرامت انسانی کلم آخر و عمل نخستین ماست
مایه داری بییه جییا سازمان بدهیم تا این جنگ را متوقف کنیم و از ساخت خودمان نهراسیم و بذرهایمن را بر ویرانه هایی که س

.گذاشته، بپاشیم

اکنون زمانی برای کرامت شورشگرانه است که آن را بییا دعییوت. این آن چیزی ست که انسانیت و مادرمان زمین از ما می خواهد
از اییین لحظییه مییا پییل.  به عمل در می آوریییم۲۰۱۷به تشکیل یک مجمع عمومی مؤسس شورای بومی دولت مکزیک در ماه مه 

ارتباطی خواهیم داشت با رفقای زن و مرد در جامعه مدنی، رسانه ها و نیز خلق های نخستین، تا زمین در قلب خییویش بلییرزد،
للق به انسانیت، زمین و خلق هاست، نیروی دوباره بگیرد؛ تا قلمروهییایی کییه مییورد] بتوان[تا  بر ترس فائق شد و هر آن چه متع

اشغال و نابودی قرار گرفته، دوباره احیا شود، تا ناپدیدشدگان این سزمین دوباره بازگردند، برای آزادی تام زندانیان سیاسییی، و
ما برای همه چیز پیییش می رویییم،. حقیقت و عدالت برای تام آنانی که کشته شد ه اند، و برای کرامت مردمان روستاها و شهرها

زیرا می دانیم که این ممکن است آخرین فرصت برای ما به عنوان خلق های نخستین و به عنوان جامعه مکزیک باشد که با قییرار
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دادن کرامت انسانی به عنوان کانون زلزله برای جهانی نوین، به شکلی مسالت آمیز و رادیکال، شیوه های حکومتی مان را تغییر
.دهیم

ااونتیک، قلمروی زاپاتیست ها، چیاپاس، مکزیک از 
نک بدون ما وجود نداشته باشد !تا دیگر هرگز یک مکزی

للی بومیان کنگره م
للی زاپاتیستی ارتش آزادی بخش م

۲۰۱۷ ژانویه ۱
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