صداهایی از زمین ناممکن
گفتگوها و گزارشهایی از سرزمین بومیان مکزیک

عنوان :صداهایی از زمین ناممکن
با همکاری :پریسا نصرآبادی ،پردیس رحمانفرد ،گلناز خواجوی،
فرامرز خوشکالم ،بهرام قدیمی
طرح جلد :بئاتریس آئورورا
ناشر :پراکسیس
تاریخ نشر الکترونیک :اسفند  / 6931فوریه 1068
آدرس وبسایت:

WWW.PRAXIES.ORG

این مجموعه را تقدیم میکنیم به رفقایمان تراب حقشناس و شاهرخ زمانی ،و تمام
آنان که آرمان رهایی و خواست ناممکن را زیستند.

فهرست
پیشگفتار 7 ......................................................................................................................................
چرا به چیاپاس رفتیم؟ 3 ...............................................................................................................
یک گزارش فشرده61....................................................................................................................
مصاحبه با دانشجویان دانشسرای تربیت معلم ایوتسیناپا (ایسیدرو بورگوز) 11............
گفتگو با یکی از فعالین زاپاتیست 16.........................................................................................
مصاحبه با الخاندرا بالزارتی دربارهی وضعیت معادن در مکزیک 19.................................
مصاحبه با سرخیو رودریگز السکانو 80....................................................................................
گفتگو با اعضای شورای دولت خوبِ الرئالیداد 38...............................................................
مصاحبه با دکتر خاویر انریکز سام 661 .....................................................................................

چیاپاس
ایالت
نوامبر،
خودمختار6767
محدوده بخش
محدودهی
ورود به
چیاپاس
ایالت
نوامبر-
داریخودمختار
بخشداری
ورود به

پیشگفتار
کتابی که پیش رو دارید ،مجموعهای از گفتگوها و گزارشی فشرده از سرزمین بومیان مکزیک و
شرحی از مبارزات جاری و مقاومتی است که از بیست و دو سال پیش تا کنون در مناطقی از مکزیک
زاده شده و بالیده است .در این میان ،بیتردید جنبش زاپاتیستی نه فقط در بطن نبرد ستمدیدگان
بومی و جنبشهای مبارزاتی فرودستان در سرتاسر مکزیک نقش محوری داشته است ،بلکه در سرتاسر
امریکای التین الهامبخش مقاومت و اشکال مختلفی از تالش جمعی در ایستادن مقابل استعمار و
استثمار ،و نیز در جهت تعیین سرنوشت و ادارهی زیست اجتماعی-سیاسی به دست خودِ ستمدیدگان
بوده است .نام زاپاتیستها در کنار دیگر جریانات رزمندهی چپ قارّهی امریکا از آن رو درخشندگی
مضاعفی دارد که همزمان در سطوح و عرصههای متعددی مبارزه را به مثابهی ارادهای جمعی متبلور
کرده است ،و در این راه شیوههای مختلفی از مبارزهی مسلحانه تا ساماندهی اجتماعی و نیز
کارزارهای سیاسی و نیز ابزارهای گوناگونی که موجود بوده و یا ساخته شده را برای نبرد به خدمت
گرفته است.
آنان توانستهاند از یک سو شکاف سهمگینی در قدرت دولتی متمرکز ایجاد کنند و علیه دولت
مستعمره و استبدادی مکزیک اعالن جنگ کنند ،و از سوی دیگر جداسازی نژادی و نابرابری و
تبعیض دهشتناکی را به چالش بکشند که شهروندان جامعه مکزیک را به وضوح درجهبندی کرده
است .آنان همچنین همبستگی میان گروههای گونهگون فرودستان را به ضرورت و اصلی تخطیناپذیر
در گفتار و عمل اجتماعی-سیاسی خود بدل کردهاند ،و بدین ترتیب رنگینکمانی از مبارزات و
مقاومتها شامل جنبشهای بومیان ،کارگران ،دانشجویان ،زنان ،دهقانان ،معلمان ،منادیان دادخواهی
و  ...را در پیوندی معنادار با یکدیگر قرار دادهاند.
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مبارزات مردمان ستمدیده در مکزیک نیز ،مانند هر نقطه دیگری از جهان ،فراز و فرود های بسیاری
را متحمل شده است ،و جنبش زاپاتیستی نیز ،مانند هر جنبش مبارزاتی دیگر ،روندی مستمر از باال
و پایین ها و از بنبستها تا راههایی که گشوده میشود را پیموده و همچنان ادامه داده است .این
گفتگوها که به ویژه با توجه به فضای اجتماعی و شرایط سیاسی اخیر مکزیک و وقوع تغییراتی در
توازن قوای سیاسی و نیروهای سهیم در حاکمیت انجام شدهاند ،بازنمای پویایی جنبش زاپاتیستی و
چارهجویی آنان برای فرارفتن از بنبستها و در انداختن طرحی نو برای مداخلهگری جمعی
فرودستان آن جامعه است .انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در مکزیک و ابتکار عملی که
کنگرهی ملی بومیان در همراهی با زاپاتیستها برای مواجهه با این رویداد در دستور کار قرار دادهاند،
حاکی از آن است که زاپاتیستها ،بهسان یک جریان مبارزاتی ریشهدار و پوینده ،خوانش ویژهای از
استراتژی و تاکتیکهای سیاسی و اجتماعی دارند.
ما نیز با این درک همراهیم که ستمدیدگان نقاط مختلف جهان به سبب تفاوتهای جغرافیایی،
پیشزمینههای تاریخی و تمایزات مادی که هستی اجتماعی آنان را متعین کرده است ،احتماالً بسیاری
از تجربیاتشان در مواجهه با انواع ستم منحصربهفرد و تکین است .اما همچنین به این اصل باور داریم
که ستمدیدگان نقاط مختلف جهان در اصل ستمدیدگی و اساس ساختارهایی که ستم را بازتولید
میکنند ،و نیز در شکل و محتوای مقاومتها و مبارزاتشان علیه انواع ستم همانندیهای قابلتوجهی
دارند .از این رو ،امید داریم که مجموعه متون حاضر در این کتاب ،که حاصل گفتگوهای مستقیم و
کنار رفتن واسطهها هستند ،نه فقط میان تجربیات زیسته و نبردهای ستمدیدگان در دو جغرافیای
سیاسی مختلف پل همبستگی برقرار کند ،بلکه از منظر گشودن راهی به آینده و قدم برداشتن به سوی
چشماندازی مشترک ،عاری از استعمار و استثمار ،بتواند مفید و الهامبخش باشد.
پراکسیس
فوریه  / 1068اسفند 6931
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باید در فضای آن سالهای سیاه دهه ی شوم نود میالدی زیسته باشی یا از کسانی که در آن هوا به
دشواری نفس کشیدهاند شنیده باشی که چه بر جهان گذشته است ،تا با کورسوی نوری که در میانهی
دهه  30از مغاک تاریخ تابیدن گرفت ،تکتک سلولهایت روشن شود .آن سالهایی که تمام انقالبها
شکست خورده بودند ،مقاومتها از رمق افتاده و امیدها کمرنگ در گره میان ابروها پنهان شده بود.
جهان به طور رسمی به باالدست و پایین دست تقسیم شده بود ،امپراتوری هار با دهانی دریده فریاد
میکشید که ”هیچ آلترناتیوی وجود ندارد“ و قلمرو خود را با کوبیدن پرچم نئولیبرالیزم بر هر ویرانهای
گسترش میداد .آن سالهای سیاه که انترناسیونال خلقهای ستمدیده رویای ناتمامی بود که کابوس
جهانیسازی بر آن چیره شده بود ،و عدالت بر مرزهای ناممکن جان میسپرد .چه بسیار از یاران که
بهتدریج ایمان و اطمینان خود به امکانِ ساختن جهانی دیگر را از دست میدادند.
در آن روزگار ،که سرمایهداری با سر و شکل جدیدش شغال مستی میکرد و اشکال تازهای از
بهرهکشی و فرودستسازی مردمان در اقصی نقاط کرهی خاکی را در دستور کارش گذاشته بود،
ناگهان صالیی از اعماق جنگلهای درهمفشردهی الکندونا در گوش تاریخ بهاغمارفته میپیچد و
نهیب میزند” :بومیان چیاپاس قیام کردهاند!“ ،درست در تاریخ اول ژانویه  6331مصادف با اولین
روز اجرای پیمان خانمانبرانداز تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) ،که از برجستهترین نمونههای
توحّش جهانیسازی نئولیبرال است.
فریاد زاپاتیستها از دوردستهای جنوب مکزیک پیامآور رهایی و ممکنبودن ناممکنها بود .فریادی
که به همگان یادآور شد ،پادشاه سرمایهداری ،ولو هارترین و درّندهترین نسخهی آن ،در برابر ارادهی
ستمدیدگان لباسی بر تن ندارد .برخی گفتند :یک عدّه بومی از نقطهای کور که حتّی بر روی نقشه
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نمیتوان نشان آن را پیدا کرد ،چطور میتوانند این نظام را به چالش بگیرند؟ سوال بیجایی نبود ،اما
آنها فراموش کرده بودند که آن نقطه اگر کانون زلزله باشد ،شکافهایی عظیم تا دورترین کرانها بر
زمین میاندازد .عدّهای دیگر گفتند :اینها آمدهاند که مکزیک را بگیرند! معاون فرمانده با لبخندی
سر برگرداند و گفت” :به ما تهمت میزنند که میخواهیم مکزیک را تغییر دهیم .ولی ما خیلی متواضع
هستیم ،میخواهیم دنیا را تغییر دهیم!“
زاپاتیستها آمدند ،و دروازههایی به سوی آینده گشوده شد .دیری نگذشت که جنبشهای ضدّ-
جهانیسازی و کارناوالهای ضدّ-نظام ،بهعنوان نخستین گامها پس از زمینخوردنی سخت در دههی
 ،30لنگلنگان حرکت خود را آغاز کردند .از پس آنها و در دوران پسا یازده سپتامبر ،جنبشهای
ضدّ-جنگ ،گرچه نه چنان که علیه جنگ ویتنام در سرتاسر جهان جاری بود ،در عرصه ظهور کردند.
اندکی بعدتر ،بهار عربی که جلوهی امیدهای بسیار در خاورمیانه و شمال افریقای محنتزده بود گل
کرد ،حتی اگر بعدتر به خزان گرایید .در اروپا ،ایاالت متّحد ،امریکای التین ،و غرب آسیا نیز انواع
جنبشهای اعتراضی علیه سرمایهداری بحرانزده برای آزادی و خواست ادارهی زندگی مردم به دست
مردم جریان گرفت ،که با همهی باال و پایین هایش هستهای زنده و مقاوم برای دگرگونکردن وضعیت
موجود را حمل میکند.
مجموعه ی این روندها ،هرچند ضعیف ،لرزان ،و پرخطا ،یک بار دیگر پای «سیاست رهاییبخش»،
«سیاست دیگر»« ،خواست ناممکن» و «جهان دیگری ممکن است» را به اندیشیدنهای جمعی و
گفتگوهای مخالفانِ وضعیت موجود باز کرد .دیگر سخنگفتن از این که باید در جستجوی «آلترناتیو»
بود ،حرفی بیهوده و مایهی شرمساری نبود.
زاپاتیستها آمدند و آمدنشان امیدبخش بود.
برای ما که زادهشدهی دوران شکستِ آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم بودیم و ردّ شتکهای خون
هزاران تن از رفقایمان ،هنوز بر چهرههایمان است ،ما که کودکیمان در دورانی سیاه و نوجوانیمان
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در روزگاری سیاهتر گذشته بود ،حتی خیال این که در دوردست کسانی از «ما» دارند دیگرگونهزیستن
را تجربه میکنند ،به رویایی سرخوشیآور میمانست.
نیاز به گفتن ندارد که لمس این تجربه از نزدیکترین فاصلهی ممکنْ خواستی دیریاب بود که با
همهی دشواریهایش سرانجام محقّق شد ،توانستیم به سرزمینی برویم که تالش مردمانش همچنان
قاطع و بیتخفیف ،نوید ساختن جهان به دست ستمدیدگان برای ستمدیدگان است.
در موعدی روانهی چیاپاس شدیم که به مدد شواهد گوناگون میتوان آن را یکی از بزنگاههای مهم
معاصر در این کشور دانست .چرا که از یک سو ،دولت مرکزی مکزیک پس از به قدرت رسیدن
ترامپ در ایاالت متحد امریکا تحت فشارهای اقتصادی بنیانکنی قرار گرفته است ،و از سوی دیگر،
بومیان و خلقهای نخستین مکزیک ،با همراهی بیتردید زاپاتیستها ،بنا دارند که بنبست
«سیاستورزی» به سبک احزاب فاسد و همدست قدرت مرکزی ،بانکها ،سرمایهداران و صاحبان
صنایع و معادن و نیروهای حافظ منافعشان در پلیس و ارتش را با شکل دیگری از عمل انقالبی و
آگاهگری عمومی به چالش بکشند .ستمدیدگان سرزمین مکزیک به شیوهای جمعی به اشکال متفاوتی
از مقاومت و عمل مبارزاتی میاندیشند و ما این اقبال را داشتیم که در یکی از مهمترین لحظات این
مسیر در نزدیکترین فاصلهی ممکن از آنان حضور داشته باشیم.
مشروح آنچه که گذشت را در توضیح مقدماتی این سفر و نیز در گفتگوهایی که در پی آن میآید،
خواهید خواند .اما پیش از بهپایان بردن این کالم باید از رفقایی که به نوعی هر قدم از این سفر را
برای ما ممکن کردند تشکر کنیم .از به رام قدیمی ،که در شناساندن جنبش زاپاتیستی به ما از سالیان
سال قبل بیشترین سهم را دارد ،و این سفر بیتردید با یاری او میسّر شد ،و در تمام طول سفر نهتنها
مترجم ،که زبان گویای ما بود و از هیچ کمک و رفاقتی کم نگذاشت.
از فیلیسیتاس ترویه سپاسگذاریم که از دور و نزدیک ،با همفکری و کمک به هماهنگی گفتگوهایمان
با رفقا در ایوتسیناپا ما را همراهی کرد.
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بیاندازه قدردان آن خانواده دوستداشتنی هستیم که با آغوش باز و محبّت بسیار ما را در
مکزیکوسیتی پناه دادند و از هیچ کمکی دریغ نکردند .رفاقتشان از یادمان نمیرود.
از سه رفیق زاپاتیستمان متشکریم که زحمت جابهجایی ما در چیاپاس را متقبل شدند و ما را در
راههای پُرپیچوتاب جنوب تا دهکدههای زاپاتیستی راهنما شدند .بدون یاری آنها این سفر هرگز
چنانکه باید نمیشد.
محبت کارمِن و دخترکش را هرگز فراموش نخواهیم کرد که خانه و زندگیاش را بیدریغ با ما به
اشتراک گذاشت و لطف رفیقانهاش را در حقّ ما تمام کرد.
از مادران و پدران رفقای مفقودشدهمان در ایوتسیناپا سپاسگذاریم که در آستانهی کریسمس ،از
راههای دور و نزدیک آمدند و ما را شرمسار قلبهای گرمشان کردند .همچنین از رفیق رایموندو
تابوآدا دیاز (پزشک مبارز و عضو «انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» [ )]CCTIممنونیم
که گفتگو با او برایمان غنیمت بزرگی بود.
و نیز از تکتک کسانی که پذیرای ما شدند ،با ما به گفتگو نشستند و در شکلدادن به تصویری دقیق
و عمیقتر از وضعیت مکزیک از هیچ کمکی فروگذار نکردند.
امید داریم این مجموعه که ماحصل رفاقتهایی بیبدیل و گرانقدر است ،برای خوانندگان آن نیز
مفید و الهامبخش باشد.
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نقاشی دیواریِ کلبهی محل اقامت ما در دهکدهی الرئالیداد

دیوارنگاریهایی در دهکدهی الرئالیداد

یک گزارش فشرده

در نیمهی دوم ماه پایانی سال  1061راهی سرزمین مکزیک شدیم .سفری جمعی که برای اغلبِ ما
از سالیان پیش بسیار دور و دستنیافتنی به نظر میرسید محقق شد ،و توانستیم به یکی از کانونهای
الهامبخش مبارزه و مقاومت در جهان سفر کنیم که در بخشهای مختلفی از آن ،نبردی مستمر و هر
دَم نو-شونده علیه انواع ستمهای سازمانیافته در جریان است.
در این سفر کوشیدیم تا جایی که ممکن بود ،با افراد و فعالینی که به نحوی از انحاء دستی در مبارزه
دارند وارد گفتگو شویم ،پرسشهایمان را با آنان طرح کنیم و به تصویر دقیقتری از مبارزات و
جنبشهای اعتراضی جاری در مکزیک دست پیدا کنیم.
در ابتدای سفر ،به دانشسرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپا در ایالت گرِرو رفتیم؛ با خانوادههای
 19دانشجویی که در سال  1061ناپدید شدهاند ،به همراه تنی چند از فعاالن «جنبش عدالت برای
ایوتسیناپا» دیدار کردیم و روایتهای دردمندانه و تجربیاتشان در جستجوی عدالت برای دانشجویان
ربودهشده و دیگر قربانیان آدمربایی ،ترور و شکنجه در مکزیک را به گوش جان شنیدیم .بهعالوه
توانستیم دیداری رفیقانه و گفتگویی جالبتوجّه با دانشجویان این دانشسرا داشته باشیم که هم خود
را جزئی از «جنبش عدالت برای دانشجویان ایوتسیناپا» میدانند و هم بهعنوان معلّمان مدارس
روستایی در آیندهای نه چندان دور ،شغل و فعالیتهای اجتماعی-سیاسیشان را در پیوند با دیگر
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مبارزات عدالتخواهانهی فرودستان علیه فقر ،تبعیض و انواع ستمهای سازمانیافتهی دولتی ارزیابی
میکنند.
برای ما بسیار اهمیت داشت که از نزدیک با ایدهها ،شیوهها و پیوندهای یک جنبش عدالتجویانه
برای قربانیان فجایع سیستماتیک دولتی مواجه شویم .برای آنان شرح دادیم که ما حامل پرسشهایی
هستیم و برایمان بیاندازه اهمیت دارد که با درک شما از «عدالت» و آنچه از منظر شما مختصات
یک جنبش عدالت خواهانه است ،آشنا شویم .توضیح دادیم که ما نیز در جستجوی عدالت برای
قربانیانِ یک کشتار عظیم در کشورمان ایران هستیم و این عدالت هنوز بدل به یک خواست عمومی
و یک مطالبه در سطح ملّی نشده است .هنوز عدّهی بسیاری از مردم از این کشتار بیخبرند و علیرغم
شواهد و مدارکی که وجود دارد ،مسئوالن حکومتی غالباً آن را تکذیب کردهاند .برایشان تشریح
کردیم که عدالتجویی برای قربانیانِ این فاجعه توسط گروهها ،افراد و جریانات مختلفی دنبال شده
است و جدّیترینِ آنها تالشی بود برای جستجوی عدالت در سطح دادگاههای بینالمللی که با
حمایت نهادهایی انجام گرفت که نه مردمیاند و نه به انگیزههایشان اعتماد داریم .و گفتیم که
می خواهیم روش شما را با چشم خویش ببینیم و متوجّه شویم که چطور «عدالت برای دانشجویان
ایوتسیناپا» اکنون به شعاری در کنار سایر شعارها و پرچمی در دستان دیگر جنبشها نظیر زاپاتیستها،
کنگرهی ملّی بومیان ،معلّمان ،جنبش دانشجویی ،کارگران اعتصابی و غیره بدل شده است.
در مکزیکوسیتی با الخاندرو بالزارتی ،پژوهشگری که در حوزهی وضعیت معادن در مکزیک
پروژههای مطالعاتی را انجام داده بود ،به گفتگو نشستیم و دربارهی استخراج معادن و تخریب
زیستبومها توسط کمپانیهای بینالمللی در همدستی با سرمایه و دولت مکزیک ،آلوده و
غیرقابلسکونت کردن محیط زیست ،از بین بردن زمینهای قابل کشت و تحمیل مهاجرت و
جابه جایی به ساکنین این مناطق که عمدتاً از بومیان هستند و باید ستم مضاعفی را متحمل شوند ،و
مسائلی از این دست گفتگو کردیم.
همچنین با خاویر انریکز سام از انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات به صحبت نشستیم و
از تجربیاتشان در حمایت از خانوادههای ناپدیدشدگان ،کشتهشدگان و تمام کسانی که متحمل انواع
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شکنجه و آزار قرار گرفتهاند پرسیدیم .از این که در مسیر فعالیتهایشان با چه دشواریهایی روبرو
هستند؛ «شکنجه» برایشان چه مفهومی دارد و چگونه در عین این که در مقابل سرکوب سیستماتیک
دولتی از سرکوبشدگان حمایت میکنند ،همزمان به دام نهادها و سازمانهای امپریالیستی که به نام
حقوق بشر هدفی جز فساد و به انحراف کشیدن سازمانهایی از این جمله را در دستور کار دارند،
نمیافتند و از خود محافظت میکنند.
اما قاعدتاً برای خوانندگان این مجموعه نیز آشکار است که زاپاتیستها ،مهمترین جریانی بودهاند
که در این سفر دیدارشان را لحظهشماری میکردیم .پیش از سفر به جنوب مکزیک و ایالت چیاپاس،
با یکی از فعالین جنبش زاپاتیستی در مکزیکوسیتی دیدار کردیم و با او پرسشهایی را در میان
گذاشتیم .او اگرچه به پرسشهایمان با حوصله پاسخ گفت ،اما ترغیبمان کرد که این پرسشها را
در ذهن داشته باشیم و به روستاهای مناطق زاپاتیستی برویم و با چشمان خودمان و در گفتگو با
ساکنین این مناطق از نزدیک پاسخهایمان را دریافت کنیم.
سفر ما در ایالت چیاپاس شامل دو بخش اصلی بود :ابتدا سفر به قلمروی زاپاتیستها و حضور در
مناطقی که بیرون از دایرهی سلطهی دولت مکزیک است و توسط شورای دولت خوب اداره میشود؛
و سپس در شهر سن کریستوبال ،و شرکت در کنفرانس سالیانهی زاپاتیستها در «دانشگاه زمین» 6و
نیز جشن اول ژانویه در روستای زاپاتیست اونتیک .جایی که عالوه بر جشن سالگرد علنیشدن
جنبش زاپاتیستی ،امسال قرار بود تصمیم مشترک مهمی از سوی کنگرهی ملّی بومیان و نیز ارتش
زاپاتیستی به اطالع همگان برسد.
سه ایالت گرِرو ،اوآخاکا و چیاپاس ،بیش از  80درصد جمعیت بومیان مکزیک را در خود جای
دادهاند و به همین نسبت نیز فقیرترین ایاالت مکزیک به شمار میروند .ساکنان بومی مکزیک عالوه
بر این که بهواسطهی موقعیت طبقاتیشان ،یعنی قرارگرفتن در زیرینترین الیههای فرودستان جامعه،
بسیار تهیدست و محروماند ،متحمل انواع تبعیضها و ستمهایی نیز میشوند که به جهت بومیبودن
 6کانون بومی آموزش انتگرال  -دانشگاه زمین
Centro indígena de Capacitación Integral- Universidad de la Tierra- CIDECI
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بر آنان روا میشود .بومیانْ شهروندان درجه دو و به بیان دقیقتر ناشهروندان آن سرزمیناند که آماج
فقر و نژادپرستی توأماناند .با در نظر گرفتن چنین وضعیتی است که اهمیت سیاسی و اجتماعی
حضور زاپاتیستها در بیست و سه سال اخیر در این مناطق برجستهتر میشود .یعنی آن نیرویی که
بومیان را به مردمانی حاکم بر سرنوشت خود بدل کرده و رویای «آن راه دیگر» برای بهدستگرفتن
ادارهی زندگی خود بدون امیدبستن به دولت مکزیک را تعبیر کرده است.
در قعر جنگلهای الکندونا در جنوب شرقی مکزیک و در نزدیکی مرز گواتماال روستاهای زاپاتیست
همچنان به ساختن راهی به سوی آینده مشغولاند .برای ما هیچچیز مهمتر از این نبود که به قلمروی
زاپاتیستها سفر کنیم و زندگانی مردم و شیوهی زیست جمعی آنان را با چشمان خود ببینیم .در این
مجموعه ،گفتگویی را که با سه نفر از اعضای شورای دولت خوب در روستای الرئالیداد داشتیم،
خواهید خواند .اما الزم است همچنین به موارد دیگری نیز اشاره کنیم که در کنار آن گفتگو معنا
مییابد .از جمله این که در چند روزِ اقامتمان در روستای الرئالیداد (به معنی واقعیت) در نوبتهای
متعدد با زنان ساکن روستا که تعاونیها را اداره میکردند ،صحبت کردیم .به طور کلّی تعاونیها را
زنان به شکل چرخشی و در شیفتهای مختلف اداره میکردند .آنان برای ما میگفتند که زاپاتیسم
چطور زندگی آنها را دگرگون کرده و چقدر برای آنان مهم است که در امور روستا به این شکل
مشارکت داشته باشند .چنان که برایمان روشن شد ،در روستاهای زاپاتیستْ تعاونیها یکی از
امکانهای قابلتوجّه برای تغییر تعادل جنسیتی مشارکتکنندگان در ادارهی حیات اجتماعی
روستاهاست .ضمن این که همین افزایش مشارکت زنان در امور جمعی و بیرون از محدودهی خانه-
زمین موجب تغییر تدریجی نقشها درون خانواده و دگرگونشدن مسئولیتها نیز شده است .تصوّر
کنید زنانی که میبایست برای حضور در نوبتهای کاریشانْ نوزادان یا فرزندان خردسالشان را نزد
همسران یا دیگر اعضای خانواده بگذارند و برای به انجام رساندن وظایف اجتماعیشان خانه را ولو
برای ساعاتی از روز ترک نمایند .بهعالوه ،آنان ترغیب شدهاند که در سطوح دیگری از ادارهی
اجتماعات بومیان نیز حضور پیدا کنند .برای مثال ،دو نفر از سه عضو شورای دولت خوب که برای
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گفتگو با ما اعالم آمادگی کردند ،از زنان زاپاتیست بودند ،که صحبتهایشان را در ادامه خواهید
خواهند.
عالوهبراین ،کار در تعاونیها به مهارتهای ارتباطی و نیز به محاسباتی نیاز دارد که تغییر کیفی در
زندگی بسیاری از زنان روستا را اقتضا میکند .سوادآموزی و تمرین ایفای نقش در جایگاههایی غیر
از آنچه که چارچوبهای سنتی برای زنان روستا طی قرنها و دههها تدارک دیده است ،از خِالل
برعهدهگرفتن چنین مسئولیتهایی محقق شده است .زنانی که در تعاونیها مشارکت میکنند ،بهمرور
قابلیتهایی در خود و دیگر زنان مییابند که آنان را به سمت تغییر تلقیها و کلیشههای زاییدهی
مناسبات مردساالرانه و پدرساالرانه سوق میدهد و آگاهی تدریجی که از قِبَل این فعالیتها تحصیل
میکنند ،ذرّهذرّه در تربیت فرزندان دختر خود به کار میگیرند .بهتدریج نسلها از هم متفاوت میشوند
و قدمهای کوچک به سمت کاستن ستم جنسیتی و برابری هرچه بیشتر برداشته میشود.
روستاهای زاپاتیست فقیرند .امکانات پایهی زندگی نظیر آب لولهکشی ،فاضالب و نظایر اینها تقریباً
در اغلب آنها وجود ندارد و اقالم غذایی مصرفی مردم بسیار محدود است .با این حال ،در این
مناطق کسی گرسنه نیست و بهندرت فردی آزادیاش را با نوالهای دولتی تاخت میزند.
در روستاهای زاپاتیست کلینیکهایی برای مداوای سرپایی برخی مشکالت و بیماریها ساخته شده
است که توسط پروموتورهای (مروّجان) واحد بهداشت اداره میشوند .برای موارد حادّ که نیاز به
رسیدگی پزشک و تجهیزات تشخیصی-درمانی باشد ،بیماران را به بیمارستانی که در محدودهی چند
روستای زاپاتیست قرار دارد منتقل میکنند .روستاهای زاپاتیست همچنین دارای مدارسی هستند که
با شیوه ،مفاد درسی و نظم و ترتیب مختص زاپاتیستها کار میکنند و توسط مروجان واحد آموزش
(معلمان خلقی) اداره میشوند .به گفتهی مروجان بهداشت ،بهداشت زنان در مناطق زاپاتیست از
سال  6331به این سو با وجود فقر زیاد بسیار رشد کرده است .در این مناطق بیمارستانِ مخصوص
زنان برای رسیدگی به بیماریهای زنان ،سقط جنین و مواردی از این دست وجود دارد و این امر به
معنی تغییر شرایط زندگی واقعی بومیهای زاپاتیست است؛ بهویژه اگر وضعیت زنان در این مناطق
را با سایر نقاط مکزیک مقایسه کنیم ،روشن میشود که شرایط زندگی زنان بومی در قلمرو
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زاپاتیستها بهطور واقعی بهتر شده است ،و این در حالیست که در مناطق دیگر مکزیک زنان بومی
بهدلیل بیماریهای قابلدرمان یا مشکالت خاص زنان مداوا نمیشوند و میمیرند.
از دیگر مواردی که در تمام نقاط مکزیک ،اعم از شهرها ،جادّهها و حتی در قلمرو زاپاتیستها و در
درون روستاهای زاپاتیست ،نظر ما را به خود جلب کرد ،حضور ارتش و فضای میلیتاریزهای بود که
در موقعیت های مختلف برایمان محسوس بود .طی چند روز اقامتمان در الرئالیداد شاهد آن بودیم
که خودروهای ارتشی دو مرتبه در روز به بهانهی طیکردن مسافت میان دو پایگاه از مسیر میانی
روستا عبور می کردند .روشن است که حضور بازوی سرکوب دولت در منطقهای که هیچگونه
وابستگی به دولت ندارد و خودمختار است ،نشان از وجود تهدیدی همیشگی برای اهالی آن
قلمروست .اگرچه مدت هاست که درگیری نظامی بین ارتش زاپاتیستی و نیروهای دولتی ارتش
همچون آتشی زیر خاکستر است و زاپاتیستها بیش از مواجههی نظامی در پیِ ساختمان
خودمختاریشان در مناطق تحت کنترلشان بودهاند ،اما نیروهای دولتیِ ارتش مدام در جهت یادآوری
این تقابل آشتیناپذیر در قلمرو زاپاتیستها اعالم حضور میکنند و این تضاد را یادآور میشوند.
در بازگشت از روستاهای زاپاتیست و در شهر سن کریستوبال ،در کنفرانس سالیانهی زاپاتیستها با
موضوع «زاپاتیستها و علم (بهمثابهی وجدان) برای انسانیت» در «دانشگاه زمین» شرکت کردیم.
دیدن و شنیدن نظرات بیش از  600دانشمند و آکادمیسین در حوزهها و تخصصهای مختلف از علوم
پایه تا علوم اجتماعی با رویکردهایی غالباً ضدّ-آکادمیک و ضدّ-سرمایهداری به نوبهی خودش بسیار
جالبتوجه ،آموزنده و دلگرمکننده بود .تأکید بسیاری از آنان بر این مسأله بود که علم در خدمت
سرمایه چگونه از هدف اصلی خود ،یعنی بهبود وضعیت بشر و ارتقای کیفیت اکثریت جامعه ،فاصله
گرفته و پروژه های علمی بر مبنای نیازهای صنایع و سودآوریِ هرچه بیشتر دستکاری و جهتدهی
میشوند .اما این مهم ترین اتفاق در آن محدوده نبود .تمام کسانی که در آن کنفرانس شرکت کرده
بودند ،میدانستند که بهطور همزمان در سالنهایی جداگانهْ جلسات کنگرهی ملّی بومیان در جریان
است تا ماحصل ماهها بحث و تبادل نظر در مناطق و جوامع مختلف بومیان در سرتاسر مکزیک در
مورد امکان استفاده از فضای انتخابات ریاست جمهوری را با یکدیگر به اشتراک بگذارند ،با هم شور
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کنند و به نتیجهی روشنی برسند .تصمیمی که بنا بود در روز اول ژانویه ،همزمان با آغاز سال نوی
میالدی و گرامیداشت قیام زاپاتیستها در اول ژانویه  ،6331در روستای زاپاتیست اُونتیک اعالم
شود.
این تصمیم ،که در ادامه از خِالل مصاحبهها و نیز بیانیهی مشترک کنگرهی ملی بومیان و زاپاتیستها
بیشتر دربارهاش خواهید خواند ،ناظر بر کاندیداتوری یک زنِ بومیِ زاپاتیست از سوی کنگرهی ملی
بومیان برای انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در سال  1068است که نهایتاً در روز اول ژانویه و
طبق قرار قبلی اعالن عمومی شد .جزئیات این طرح بناست طی ماههای آتی با تعیین شورای منتخبی
از دلِ کنگره ی ملی بومیان و نیز اعالم فردِ مورد نظر به نمایندگی از این شورا برای نامزدی در
انتخابات ریاست جمهوری به اطالع همگان برسد.

1

با در نظر گرفتن مسألهی ستم و تبعیض ساختاریِ دیرپا علیه بومیان و نیز عمق مناسبات مردساالرانه
در جامعه مکزیک ،میتوان به اهمیت این تصمیم پی برد .کاندیدایی از تقاطع ستمهای مختلف
برمیخیزد که بهطور همزمان سوژهایست علیه تمام موقعیتهای برساختهشدهای که او بهلحاظ
تاریخی در آن جای گرفته و علیه آنها میستیزد؛ یعنی یک زن (سوژه علیه ستم جنسی) ،بومی (سوژه
علیه ستم طبقاتی/نژادی) و نیز زاپاتیست (سوژهی شورشگر و علیه نظم سیاسی-اجتماعی مستقر).
این چهارراهْ یک نقطهی استراتژیک در سیاست امروز مکزیک است .با فهم دقیق موقعیت این سوژه
میتوان دریافت که این کاندیداتوری از جنس انواع نامزدیها برای ورود به بازیهای انتخاباتی
مرسوم نیست .زاپاتیستها ضمن این که اذعان دارند که سودای ورود به چنین مناسباتی را ندارند،
اما هم زمان میدانند که ساختارهای سیاسی و روالهای متعارف در زمین سیاست روز آنچنان صُلب

 1طبق قوانین مکزیک ،میتوان با به دست آوردن حمایت یک میلیون نفر ،بدون عضویت در یک حزب سیاسی و
بهطور کلی به صورت مستقل و خارج از چارچوب این احزاب ،کاندیدای ریاست جمهوری شد .همانطور که در
مصاحبه با فعالین زاپاتیست مشاهده میشود ،این کاندیدای رسمی در عمل تنها سخنگوی هیئتیست که کنگرهی
ملی بومیان برگزیده است و چون قوانین کشوری برای این سخنگو شخصیت حقوقی قائل نیست ،این زن بومی
رسماً کاندیدا میشود.
16

صداهایی از زمین ناممکن

و دارای قواعد مختص به خود اند که شاید کاندیداتوری یک زنِ بومیِ زاپاتیست در همان قدم اول
آن متوقف شود و حتی به مرحلهی ثبتشدن نیز نرسد .اما زاپاتیستها ،به دور از وسوسهی هرگونه
پیشبینی و گمانهزنی دربارهی آیندهی این کارزار ،میخواهند پیش بروند .آنها تنها به فرایندی جمعی
میاندیشند که از قِبَل آن میتوانند عدهی بیشتری از ساکنان بومی و غیربومی مکزیک که مخالف دم
و دستگاه سیاسی موجود ،فقر ،بیعدالتی و فساد ساختاری هستند را نسبت به تغییر وضعیت ترغیب
کنند و ضرورت خود-سازماندهی و بههمپیوستن مبارزات موجود را برای آنان متعیّن کنند.
ارزیابی ما این است که این تصمیمِ استراتژیک در شرایط کنونی حامل دریچههایی رو به سوی آینده
است .به نظر میرسد که زاپاتیستها در سالهای گذشته یک دورهی فترت را پشت سر گذاشتهاند.
آنها پیش از این از «کارزار دیگر» سخن گفته اند با این هدف که از یک سو مبارزات جاری در
مکزیک را به هم پیوند دهند و از پراکندگیها و جداسریها تا جای ممکن بکاهند ،و از سوی دیگر
افق همبستگی و حمایتهای بینالمللی را گسترش دهند و یک جبههی جهانی علیه انواع ستمهای
زاییده/تشدید شده توسط نظام سرمایهداری را تقویت کنند .زاپاتیستها ،عالوه بر «کارزارِ دیگر»، ،
چنان که خودشان تأکید میکنند ،در تمام این سالها مشغول ساختن و گسترش ساختمان زاپاتیسم
در مناطق تحت سیطرهشان بودهاند .اما این گونه به نظر میرسد که علیرغم تالشهایشان برای
گسترش مبارزه در سطح ملّی و نیز در سنگرهای فراملی و بینالمللی ،عمدتاً بهعنوان یک نیروی
محلی باقی ماندهاند و دایرهی کنشگریشان به قلمروهای ایشان در بخشهای بومینشین محدود
مانده است .حال به نظر میرسد که این تصمیم سطح دیگری از فعالیت و مبارزهی سیاسی را در
مسیر زاپاتیستها به سوی آینده میگشاید و می تواند تالشی برجسته در خروج از این رکود تلقی
شود .دست کم آنچه که اکنون میدانیم ،این است که زاپاتیستها میخواهند از این کارزار انتخاباتی
در جهت سازماندهی در سطحی ملی و برای گسترش روابط با اقشار ،طبقات و گروههای مختلفی از
مردم تحت ستم مکزیک استفاده کنند و رهیافتهای مبارزاتیشان را به میانجی این کارزار و
مواجهههای مستقیم با مردمان ناراضی و خشمگین از وضعیت موجود در میان بگذارند؛ خواه
کاندیدایِ زنِ بومیِ زاپاتیست بر طبق قوانین و دستورالعملهای انتخاباتیِ ناظر بر حفظ وضع موجود
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به رسمیت شناخته شود یا نه .به زعم زاپاتیستها هدف انتخابات نیست .هدف استفاده از فضای
انتخاباتی است به عنوان واسطهای برای طرح عمومی و فراگیر نوع دیگری از سیاست؛ آن سیاستی
که ما آن را به نام سیاست رهاییبخش میخوانیم.
یک نکتهی جالب که میشد در صحبتهای فعالین زاپاتیست شنید ،صبر و حوصلهی این رفقا در
برخورد با جنبشهای توده ای دیگر بود؛ آنها تمام نیرویشان را به کار میبرند تا استثمارشوندگانْ
خودشان شیوههای مبارزاتیشان را برگزینند؛ این امر که قیم کسی نباشند برایشان اهمیت حیاتی دارد؛
و دست آخر همکاری با دیگر نیروهای سیاسی را در یک رابطهی برابر چه در کالم و چه در عمل
میبینند.
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محوطهی بیرونی دانشسرای ایوتسیناپا؛ یادمان دانشجویان ناپدیدشده بر تنهی درخت

”دانشسرای ما نمونهی کوچکی از جامعهای است که دوست داریم تمام
کشور شبیه آن باشد“.

مصاحبه با دانشجویان دانشسرای تربیت معلم ایوتسیناپا (ایسیدرو بورگوز)
ایوتسیناپا ،ایالت گرررو ،مکزیک؛  68دسامبر 1061
در روزهای  11و  17سپتامبر  ،1061عدهای از دانشجویان دانشسرای تربیت معلم ایسیدرو بورگوزِ

9

که به منظور جمع آوریِ کمک مالی به آکسیونی رفته بودند ،در راه بازگشت اتوبوسهایشان مورد
حمله قرار میگیرد و شش نفر ،که دو نفر از آنان دانشجویان دانشسرای تربیت معلم بودند ،به قتل
میرسند 19 .نفر را هم پلیس با خود میبرد و از قرار معلوم به نیروهای شبهنظامی وابسته به باندهای
موادمخدر تحویل میدهد .از آنروز تا به حال دیگر از این دانشجویان خبری نیست.
ایالت گرررو همیشه دارای جنبشهای اعتراضی بوده است .بهخصوص مبارزات دهقانان و بومیان
برای بهبود اوضاع و علیه شرکتهای چند-ملیتی معدن .ولی در همهی این جنبشها به نوعی معلمان
روستایی شرکت داشتهاند .معلم روستایی یک معلم عادی نیست .او کسیست که با درد و رنج
زحمتکشان و بومیان با گوشت و پوست خود آشناست .در دوران ریاست جمهوری السارو کاردناس
(از  6391تا  ،6310او در سال  6398نفت را ملی کرد) مدارس تربیت معلم روستایی تشکیل شد.
کاردناس در مبارزه برای سوادآموزی شیوهای را برگزید که پیش از آن در بولیوی وجود داشت :ایجاد

Ayotzinapa, Gerrero | http://www.ayotzinapa.260mb.com/?i=2
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مدارسی که در آن فرزندان روستاییان آموزش ببینند و بهعنوان معلم به روستاهای خود بازگردند .با
چنین پروژهای دانشسراهای تربیت معلم روستایی تشکیل میشوند .این امر به این معنیست که
دانشجو قبل از ورود به این دانشسرا نیز با ستم طبقاتی آشناست .در هر یک از دانشسراهای تربیت
معلم یک تشکل دانشجویی نیز هست که معموالً کار آموزش و فعالیت سیاسی دانشجویان نیز در
چارچوب آن به پیش میرود .بین تمام مدارس تربیت معلم روستایی در مکزیک ،برخی سابقهی
مبارزاتی بیشتری دارند ،مانند دانشسرای تربیت معلم تهپاتهپِک [ ]Tepatepecدر ایالت ایدالگو و
دانش سرای تربیت معلم روستایی رائول ایسیدرو بورگوز در ایوتسیناپا در ایالت گرررو که در آن
مهمترین گروهها و سازمانهای چریکی یا توسط خود معلمان سازماندهی شده بودند و یا معلمان
بهطور فعال در آن نقش داشتهاند .معروفترین چریکهای ایالت گرررو ،یعنی خنارو باسکس
روخاس و لوسیو کابانیاس ،هر دو معلم روستایی بودند.
بسیاری از دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشسرای تربیت معلم تهپاتهپِک در دهههای گذشته به
گروههای چریکی و یا به سازمانهای نزدیک به این گروهها پیوستند (از جمله اریکا سامورا از
بازماندگان قتل عام روستای ال چارکو در ایالت گررو در سال  6338نیز دانشجوی این دانشسرا
بود.)1.
دانشسرای ایوتسیناپا نیز گهواره ی بسیاری از مبارزین ایالت گرررو بوده است .لوسیو کابانیاس در
همین دانشسرای تربیت معلم ایوتسیناپا درس خوانده بود .در ایوتسیناپا همیشه جمعهای مارکسیستی
در «فدراسیون دانشجویان دهقان سوسیالیست مکزیک» 1فعال بودهاند .معاون فرمانده مارکوس نیز در
راهپیمایی کارزاری دیگر ( ،)1001به همراه کاروانش یک شب در این دانشسرا میهمان بود و با
فعالین آن جلساتی داشت .این سابقهی سیاسی همیشه خاری در چشم احزاب سیاسی و دولتهای
 1در سحرگاه هفتم ژوئن  6338نیروهای ارتش با محاصره و حمله به این روستا وبه نشست اهالی روستا با
چریکهای «ارتش انقالبی خلق شورشگر» [ ]ERPIیازده نفر را به قتل رساندند .در روزهای بعد ای.آر.پی.آی .در
اطالعیهای با انتقاد از این امر که نیروهایش میبایست شب را در کوهها سپری میکردند تا جان مردم روستا به
خطر نیافتد ،موجودیت خود را اعالم کرد .در این مورد از جمله نک به:
Fecsom

https://is.gd/bQ6Wo1

1 Federación de Estudiantes Campecinos Socialistas de México-
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ایالتی و فدرال مکزیک بوده و هست .بیجهت نیست که هر حزبی که در این ایالت بر مسند قدرت
نشسته ،یکی از اهدافش تعطیلکردن این دانشسرا بوده است.
موقعیت مناسبی پیش آمد تا بهمنظور اعالم همبستگی و دیدار با خانوادههای مفقوداالثرشدگان و
آشنایی بیشتر با آنان ،سفری به این دانشسرا داشته باشیم و بخشی از این خانوادهها و تشکل
دانشجویی این دانشسرا را مالقات کنیم .آنچه در پی میآید ،گفتوشنودی است که با این
دانشجویان داشتیم .توجه به این که خود دانشجویان خواهان آن بودند که نامشان علنی نشود ،برای
نشاندادن تعدّد پاسخدهندگان به سواالت ،بهجای نام هر یک از آنان یک شماره قرار دادهایم.

دروازهی ورودی دانشسرای ایوتسیناپا

سخن گوی دانشجویان :به مدرسه تربیت معلم رائول سیدرو در ایوتسیناپای گودریرو خوش آمدید!
اینجا ده دقیقه با بخشداری تیکستال فاصله دارد و در گذشته ملکی در اینجا بود به نام ایوتسیناپا که
17
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نام این منطقه از آنجا میآید .باعث افتخار است که انسانهایی مانند شما برای دیدار ما به اینجا
میآیند .این خودش کمک خوبیست برای ما که دربارهی مشکالتمان در کشورهای دیگر صحبت
شود .بسیار باعث تأسف است که در مکزیک برای ما بهعنوان دانشجو اینچنین اتفاقاتی میافتد،
دانشجویانی با خانوادههایی روستایی و دهقانی که رؤیای پیشرفت و بهبود در سر دارند .اکنون بعد
از گذشت دو سال بیخبری از رفقای گمشدهمان ،ما همچنان در مبارزات اجتماعی شرکت میکنیم
و همیشه در شعارهایمان می گوییم” :آنها را زنده بردند ،آنها را زنده میخواهیم!“.
بهعنوان یکی از دانشجویان این مدرسه میخواهم در دیگر کشورها بدانند که دولت مکزیک تا به
حال هیچ کاری برای مطالبات مدرسه تربیت معلم انجام نداده است و در این مورد خاص مهمترین
مطالبهی ما برگرداندن زندهی رفقای گمشدهمان است .دانشسرای تربیت معلم هرگز در این مورد
سکوت نخواهد کرد و با وجود تمام مشکالتْ مبارزهی ما ادامه خواهد داشت .دولت [مکزیک]
میترسد که از طرف کشورهای دیگر به آنها فشار وارد شود که مجبور شوند رفقای ما را برگردانند،
کسانی که ما همیشه منتظرشان خواهیم بود و برایشان مبارزه خواهیم کرد.
ما انسان هایی هستیم آگاه به این که نظامی که دولت بر آن استوار است به نفع ساکنین اینجا نیست.
اینجا ،در این مرکز آموزشی ما آگاهی میسازیم و به دنبال یک نظام دیگر میگردیم که به نفع ساکنین
اینجا باشد .به همین شکل ما خواهان یک سیاست آموزش و پرورش عمومی نیز هستیم ،زیرا زمانی
که درسمان به پایان برسد ،شغل ما همین خواهد بود .کار ما در حقیقت این خواهد بود که به نقاط
محروم کشورمان برویم تا در امر ایجاد پیشرفت اجتماعی کمک کنیم .در ابتدای امر باسوادکردن
بچههای  1تا  61ساله و سپس بزرگساالن بیسواد .در این موقعیت ما میتوانیم کمک کنیم تا مردم
خودشان را سازماندهی کنند .این یک نوع پیشبرد دموکراسی مستقیم است که شراکتی باشد و کاری
کنیم که ساکنین خودشان در رشد خودشان سهیم باشند .نظام سرمایهداری کشور ما نمیخواهد ما
چنین کاری بکنیم و ملتی به وجود بیاید که از درون دموکرات باشد .در حقیقت مسیری که در نظر
ماست مسیری است به سوی سوسیالیسم بر اساس اندیشههای کارل مارکس. ...
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سوال :فکر میکنید چرا دولت گامی برای یافتن رفقای شما برنمیدارد؟ دانشجویان همواره تالش
دارند مبارزاتی را که در جامعه وجود دارد به هم پیوند دهند و صدایش را همهگیر کنند .اینجا
مدرسه تربیت معلم است و این معلمها قرار است امر خاصی را به پیش ببرند .فکر میکنید این
قضیه چقدر در تصمیم دولت برای سرکوبگری تأثیر داشته باشد؟
دانشجوی اول :ما فعال هستیم و بهعنوان فعالین سیاسی خودمان را آموزش میدهیم تا بتوانیم به
جنبشهای دیگر نیز یاری برسانیم؛ به جنبشهای کارگری یا جنبشهای دیگر که علیه دولت هستند
و به آن بخشهایی که با سیاستهای دولت موافقت ندارند .بنابراین شغل ما بهعنوان راه یا استراتژی
به درد ما میخورد تا بتوانیم در داخل روستاها و جنبشها جای پایمان را سفت کنیم و مشکالتشان
را بشناسیم .برای مثال در مکزیک معادن بسیاری وجود دارد و شرکتهای خارجی منابع طبیعی را
غارت میکنند ،شرکتهای سرمایهداری که دست در دست دولت بورژوای خودمان دارند .همین
چند نفر پولدار هستند که میخواهند خلق مکزیک در این بیچارگی بماند تا اینها بتوانند
پروژههایشان را که طبیعت را نیز نابود میکند ،پیش ببرند .بنابراین ما از نظر دولت سرمایهداری
مزاحم هستیم .در دههی  10معلمی در اینجا بود که پس از ترک این مدرسه و با آگاهی سیاسی و
اقتصادی که بهدست آورده بود ،روستاها را سازماندهی میکرد تا همهچیزشان را خودشان در دست
بگیرند ،اما دولت وقت با توسل به نیروهای نظامیاش دست به سرکوبشان زد تا آنجا که هیچ راهی
باقی نگذاشتند جز این که مسلح شود و از خودش دفاع کند .سرانجام او را از بین بردند ،اما میراثش
که ادامهی این مبارزه است برای ما باقی ماند .بر این اساس ،این مبارزه از همان دوران بر پایهی پنج
محور ادامه یافت :سیاسی ،آکادمیک ،فرهنگی ،ورزشی و تولید .اینجا ما خودمان کشت میکنیم و از
آن درآمدی داریم .در واقع دلیل این که دولت مبارزین را مفقوداالثر میکند ،این است که بتواند کنترل
اجتماعی داشته باشد.
سوال :در کنار مبارزات سیاسی و اجتماعی که بهعنوان دانشجویان تربیت معلم انجام میدهید،
آیا خود را بخشی از جنبش دادخواهی برای رفقایی که مفقوداالثر شدهاند میدانید؟ این
عدالتخواهی را چگونه تعریف میکنید؟
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دانشجوی اول :البته که میدانیم .عدالتخواهی برای ما این است که آنها که مفقوداالثر شدهاند ،به
مدرسه و خانهشان برگردند و اگر واقعاً جرمی مرتکب شدهاند و علیهشان مدرکی وجود دارد ،بر
اساس قوانین عمل و پیگری کنند .اما به زندگیشان احترام بگذارند .یعنی آن چیزی که در قوانین
بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته میشود .از سوی دیگر عدالت برای ایوتسیناپا از بین بردن
این نظام اقتصادی سیاسی است.
سوال :منظور شما این است که شما طرفدار یک انقالب قهرآمیز نیستید تا نظام سیاسی این کشور
را تغییر دهد؟
دانشجوی اول :نه ،فکر نمیکنیم که در گام اول این شکلی باشد که برای تغییر این شرایط باید انجام
دهیم .ما پیش از هر چیزی میخواهیم که این فاصله را زیاد کنیم تا به آن سمت کشیده نشویم که
اجباراً مبارزه ی مسلحانه را آغاز کنیم ،اما اگر چنین راهی الزم باشد ،همانگونه که معلممان لوسیو
این کار را کرد ،ما هم انجام خواهیم داد؛ در این صورت این دولت بوده است که کار را به جایی
رسانده که مردم به سمت مبارزهی مسلحانه کشیده شوند.
سؤال :در ارتباط با این نکته در ابتدای صحبت گفته بودید” :مسیری که در نظر ماست ،مسیریست
به سوی سوسیالیسم بر اساس اندیشههای کارل مارکس .“...چگونه این مسیر را با تغییرات
مسالمتآمیز پیوند میدهید؟
دانشجوی اول :ممکن است از طریق انتخابات باشد که یک رئیس جمهور با نظریات سوسیالیستی بر
سر کار بیاید و این شیوهای است که مایلیم عملی شود ،زیرا فکر میکنیم اگر چنین فردی در انتخابات
پیروز شود ،می توان در حمایت از این فرد فشار اجتماعی وارد کرد؛ نه بدین مفهوم کنونی که هر
کس که میآید بخشی از نظام است یا ثروتمند ،بلکه جای آنها باید کسانی بتوانند بیایند که پرولتر
و یا دهقان باشند.
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سوال :آیا این بدین معنی است که اگر «کنگره ملی بومیان» یک زن بومی را کاندیدای ریاست
جمهوری کند ،شما از او حمایت خواهید کرد؟
دانشجوی دوم :در مورد سؤال قبلی باید اضافه کنم که این سؤال بسیار باز است و مشکل بتوان
پیشبینی کرد مشکالت آینده را چگونه میتوان حل کرد .ما گوی بلورین نداریم تا بدانیم تغییرات
آیندهی مکزیک چگونه خواهد بود .این ربطی به عمل ما ندارد که چه شکلی پیدا کند ،بلکه به دولت
مربوط میشود .همانطور که فیدل مرحوم میگفت ”بسته به این است که آنها چه شرایطی را پیش
رو بگذارند“ .همانطور که رفیقمان گفت ،ما دلمان میخواهد که تغییر خیلی مسالمتآمیز باشد،
ولی بدون شک اگر دولت تمامی راههای صلحآمیز و قانونی و روشهای تغییر و شراکت در انتخابات
را ببندد ،دست آخر تمام کشور را قانع میکند که نمیتوان به این شیوه اعتمادی داشت و باید گامهایی
بدون توجه به قانون و دولت برداشت .آنگاه دیگر خودمان را در چهارچوب انتخابات تعریف نمیکنیم.
حال میبینیم که از طرف «کنگره ملی بومیان» یک طرح کاندیدا کردن یک زن بومی مطرح میشود و
این چیزیست که ما باید برای خلقهای بومیمان به رسمیت بشناسیم .اینها شرایط دولت را در
طول  100سال تحمل کردهاند ،فکر میکنید این  100سال چه میزان آگاهی میتواند در این خلقها
ایجاد کرده باشد؟ اگر بومیها این راه را نشان بدهند ،ما هم آن را ارزشمند میدانیم .روشن است که
آنها چیزی دارند که بسیاری دیگر ندارند .آنها اعتبار دارند و میتوان آنها را باور کرد .بسیاری
پرنسیپها دارند ،مانند این که جنبششان را نفروشند ،تسلیم نشوند و . ...و به همین دلیل اعتماد
آنهایی که سازماندهی شدهاند را جلب میکنند .این رفقا کاندیدا شدنِ [یک زن بومی] را طرح
کردهاند و بر همین اساس برای سال  1068شرایط جدیدی به وجود خواهد آمد .شرایطی که در آن
باید صفوف را علیه هر آنچه که میخواهد نظام را حفظ کند متحد کرد .اگر آنها با تمام
پرنسیپهایشان پرچم این مبارزه را بهدست بگیرند ،رأی اعتماد ما را خواهند داشت.
باید اضافه کنم که به جز رفقایی که مفقوداالثرند و دو نفری که چندی پیش کشته شدهاند ،حداقل
پنج نفر دیگر در این اواخر کشته و زخمی شدهاند و امسال در روز چهار اکتبر دو نفر از رفقا بعد
از چهار سال کار در مدرسه ،داشتند از جایی به این سمت میآمدند که در راه کشته شدند .دو نفر از
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رفقای ایوتسیناپا را اعدام کردهاند و یک معلم شهر تیکستال را هم کشتهاند .دو رفیق دیگر هم اینجا
به دلیل بیماری فوت کردند .به رفقای ما در این مدت بسیار ضربه وارد آمده است .این دو رفیق که
در اثر بیماری فوت کردند ،آن زمان که حادثهی  19نفر اتفاق افتاد ،دانشجو بودند و به همین دلیل
شهر تیکستال تبدیل شده است به مکانی که بسیاری در آن مرده یا کشته شدهاند .در اینجا ما دو نوع
«پلیس [خودمختار] اجتماعی» داریم .1برای یک گروه از پلیسهای اجتماعی حدود یک ماه پیش در
مسیر روستایی به نام فورتین دام نهادند ،به اتوموبیل آنها حمله کردند و چهار نفرشان را کشتند .یک
نفرشان از گروه دیگر پلیسهای اجتماعی را ،که رابط و هماهنگکنندهشان بود ،نیز ربودند و سپس
کشتند .میبینیم که برای هر دو گروه پلیس مردمی ضربهی سنگینی بود که چهار عضو و هماهنگ
کنندهشان کشته شوند .در حال حاضر  61نفر از مفقوداالثرها از همین شهر تیکستال هستند .همچنین
یک سوم دانشجویان این دانشسرا اهل اینجا هستند و یا از روستاهای این بخشداری میآیند .باید
دانست که فضایی که فعالین در آن قدم بر میدارند فضایی است پر از خطر.
سالهای  91تا  11مکزیک یک رئیس جمهوری داشت به نام لسارو کاردناس .او معتقد به آموزش
سوسیالیستی بود و از آن زمان است که شیوهی آموزش این مدرسه تعیین شد .سوسیالیسمی که

 1در سال  6331در پاسخ به خشونت ،غارت ،تجاوز به دختران و زنان ،و بحران عظیمی که کشور را در بر گرفته
بود ،خلقهای بومی تالپانهکو ،میکستهکو ،ناهوا ،آموزگوس و مستیسوی ساحل کوچک و کوهستان گرررو مصمم
میشوند «پلیس اجتماعی» [یا پلیس مردمی یا خلقی] را تشکیل دهند .اتفاقهای دیگری نیز تشکیل پلیس اجتماعی
را در ایالت گرررو همراهی میکند )6( :قتل لوییز دونالدو کلوسیو ،کاندیدای حزب انقالب نهادینهشده ،حین
کارزار انتخاباتی در  18نوامبر  6339در شهر تیخوانا )1( .علنیشدن زاپاتیستها در اول ژانویه  )9( .6331قتلعام
اگواس بالنکاس در  68ژوئن  .6338در این روز پلیس ایالتی با شلیک به کاروان اعضای «سازمان دهقانی
کوهستانهای مادر» [ ]OCSSکه به یک تظاهرات سیاسی می رفتند 67 ،نفر از آنان را به قتل میرساند .در این روند
است که تشکیالت پلیس اجتماعی «هماهنگی منطقهای اتوریتههای مردمی  -پلیس مردمی» را پایهگذاری کرد.
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).

برای اطالع بیشتر از جمله نگاه کنید به:
La Policía Comunitaria de Guerrero: un sistema alternativo de seguridad y justicia | https://is.gd/omT236
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تعریف میشود ،سوسیالیسمی است متناسب با شرایط این منطقه و بر پایهی کمک و یاری به طبقهی
زحمتکش ما در این منطقه که دهقانان هستند .در این سوسیالیسم حق مالکیت بر زمین برای دهقانان
در نظر گرفته شده بود ،زیرا برای ادامهی حیاتشان ضروری است .این یکی از دالیلی است که
دولت میخواهد تمام مدرسههای تربیت معلم را تعطیل کند و درش را ببندد .ما  91دانشسرای
تربیت معلم روستایی داشتیم .دولت شروع کرد به حمله به آنها و تعطیلکردنشان ،و اکنون تنها 67
مدرسه وجود دارد.
سوال :نظر شما دربارهی کارتلهای مواد مخدر موجود در استان چیست؟
دانشجوی سوم :همانطور که گفته شد ،دولت تالش میکند مردم را در فقر نگه دارد تا بتواند آنها
را بهتر کنترل کند و از سوی دیگر مردم هم تالش میکنند تا زندگیشان را بهتر کنند .در مقابل برای
آنچه دهقانان اینجا میتوانند تولید کنند و بفروشند ،در مقایسه با مواد مخدر مبلغ بسیار ناچیزی کمی
دریافت میکنند .تولید مواد مخدر به آنها درآمد بیشتری میدهد .شکی نیست که دهقان پول را بابت
چیزی دریافت میکند که زندگی دیگری را خراب میکند و این دایرهی بیانتها همواره تکرار میشود.
در این نظام ،کارتلها نیز نقش خودشان را دارند و در واقع به دولت کمک میکنند تا مردم را تحت
فشار نگهدارند تا برایشان کار کنند .به آن کسی که برای تولید مواد مخدر کار میکند ،نه مزایایی تعلق
می گیرد و نه حقوقی دارد ،بلکه یک کار ارزان است برای غذا ،و با این کار در واقع زندگی خودش
را ویران میکند .ما کار زاپاتیستها را هم میبینیم که آلترناتیوی در مقابل این شکل زندگیست،
آنها به شکل جمعی کشت میکنند و تولیدشان را به شرکتهای بیرون از منطقه نمیفروشند تا آنها
قیمت و ارزشهای غیر-واقعی برایش درست کنند .آنها برای خودشان تولید میکنند و این شیوهی
زندگیشان است .شیوهایست که آنها را از نظام اقتصادی موجود آزاد میکند .یعنی آن نظامی که
سرمایهداران با همراهی دولت به ما تحمیل میکنند.
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صندلیهای خالی یادآور  19دانشجوی ناپدیدهشده ،در زمین ورزش دانشسرای ایوتسیناپا

سوال :گویا در حدود  ۰۵۵نفر دانشجو در اینجا درس میخوانند .میخواهیم بدانیم شما تا چه
حد در امر ترویج موفق بودهاید؟ میخواهیم نسبت بیتفاوتی مردم به مسائل اطرافشان و به
سیاست را بدانیم ،و این که چه میزان عالقهمند یا بیعالقه ممکن است باشند؟
دانشجوی دوم :اینجا تعداد شاگردان زیاد است و مثل هر مدرسهای همه جور آدمی در آن هست.
بعضی معتقدند که باید به خلقشان خدمت کنند و بعضی دیگر که هیچ نظری در این باره نداشتهاند،
با ورود به مدرسه نسبت به این مسأله آگاه میشوند و عدهای هم با مغزی بسته میآیند اینجا و بیهیچ
تغییری از اینجا میروند ،هدفشان تنها یافتن شغلی در آینده است.
وظیفهی شاخه ی سیاسی ما ترویج است .بخش مهمی از این شاخه را هستههای آموزشی تشکیل
میدهد .بخش دیگری از کادرهای فعال ما که به آنها آموزش میدهیم به شکل فعالین تمام وقت
عمل میکنند .متأسفانه در نظامی زندگی میکنیم که ازخودبیگانگی بسیار است ،برای نمونه تولید
موارد مخدر .ما در همهی موارد مبارزه میکنیم و موفقیتهایی هم داشتیم ،هر چند محدود .تشکیالت
دانشجویی ما از واحدهای مختلفی تشکیل میشود .ساختاری است که بر پیشانی آن دبیر اول قرار
دارد .در سطح ملی و محلی نماینده داریم و یک کمیتهی راهنمایی سیاسی و ایدئولوژیک ،یک
کمیتهی دیسیپلین ،و یک کمیتهی مبارزه .مسئول نظافت ،مسئول فروشگاه ،مسئول موضوعات
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آکادمیک و بخش فرهنگی و ورزشی داریم .سه گروه فرهنگی داریم ،یک گروه رقص و یک گروه
سازهای بادی و موسیقی.
سوال :آیا در این گروهها کارهای ترویجی نیز انجام میشود؟
دانشجوی سوم :ما حرفمان را توسط هنر نیز میزنیم و در نظر داریم نشریهای هم منتشر کنیم.
دانشجویان دیگر کارهایی انجام میدهند ،مانند رادیو و یا چاپ روی پارچه . ...این مدرسه کارگاه
نجاری ،دباغی ،آهنگری و هنرهای تجسمی هم دارد .در این کارگاهها بهعنوان دانشجویان این مدرسه
میتوانیم خالقیتهایمان را تقویت کنیم .ما بهعنوان معلمهای روستایی به محرومترین بخشهای
جامعه فرستاده خواهیم شد و این کارها را به آنها نیز آموزش خواهیم داد ،چه به بچهها و یا به دیگر
ساکنین منطقه.
سوال :با توجه به این که شما تا چند سال آینده معلم خواهید شد ،با توجه به شرایط استخدام
و غیره ،خود را کجای جنبش معلمان و اعتراضاتشان میبینید؟
دانشجوی دوم :شاهد بودیم که بین معلمین و دولت درگیریهای سختی شکل گرفته که از رفرم
آموزشی در سال  1061آغاز شده است .معلمین هم در خیابان مبارزه کردند و هم راه مذاکره را رفتند.
این مبارزه هم دوران خوب داشته است و هم بد ،که اکنون متأسفانه دوران بد آن است .دولت اشکال
اعتراضی را کنترل میکند و جلوشان را میگیرد .میخواهد آنها را به میز مذاکره بکشاند و هر بار
که به مذاکره کشیده میشود ،این معلمین هستند که ضرر میکنند .متأسفانه در حال حاضر معلمین
بسیار کوتاه آمدند .این شیوهی کار ما را قانع نمیکند .با این که عضو این تشکل معلمین نیستیم،
میدانیم که شیوهی دیگری از تدریس هم وجود دارد ،بدون این که در چارچوب نظام سنتی وزارت
آموزش و پرورش قرار بگیریم .برای مثال «مدارس جامع» ایالت میچوآکان هست 7و یا شیوهی
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آموزش خودمختار زاپاتیستها .اینها به ما شیوهی جدیدی از معلمبودن بدون از دست دادن
شخصیت انسانیمان را نشان میدهند.

در محوطهی داخلی دانشسرای ایوتسیناپا پارچهنوشتهای متعدّدی با مضامین دادخواهی برای
دانشجویان ناپدیدشده به چشم میخورد.

سوال :رفقای مفقوداالثرشده سال اولی بودند .آیا این رفقا نیز دارای سطحی از آگاهی بودهاند؟
دانشجوی سوم :بله بودند .رفقا این آموزش سیاسی را داشتند و  60نفرشان مسئولیت و رهبری جنبش
کمیتهها را داشتند.
البته ما هم که اینجا نشستهایم ،سال اولی هستیم .بعضی از ما به دلیل این که مبارزه جذبمان کرد
آمدیم تا کمک کنیم و همزمان نیاز به شغلی هم داریم که با معلمشدن این نیاز برطرف میشود.
همهی ما که اینجا نشستهایم ،در فرآیند آموزش سیاسی و فعال هستیم .در ایوتسیناپا هر سال قدرت
جنبش دانشجویی به کسان دیگری واگذار میشود و از نسلی به نسل دیگر میرسد .کمکهای ما
«مدارس جامع آموزش پایهایِ» ایالت میچوآکان آموزشی همراه با جامعه و از درون آن ،بهعنوان یک شیوهی بدیل
آموزش انسانی انتقادی به سوی یک جامعهی سوسیالیستی است .مدارس جامع فرزندان شورش معلماناند .نگاه
کنید به:

https://is.gd/W7ffAh
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چندوجهی بوده اند ،نهتنها به دانشجویان کنونی بلکه به محصلین سابق و به خانوادههای
مفقوداالثرشدگان نیز یاری داده می شود .حتی کسانی [از بیرون مدرسه] به کمک میآیند که کار را
کنترل میکنند و دیگرانی که در تصمیمگیری برای مدرسه شرکت میکنند .این مدرسه نمونهی
کوچکی از جامعهای است که دوست داریم در کشور باشد.
خیلی متشکریم که از راه دور پیش ما آمدید .میفهمیم که تحت یک نظام مشابه اقتصادی و سیاسی
هستیم و باید از اوضاع تحلیل و بازنگری بیشتری داشته باشیم و پاسخی در مقابل مشکالت جدید
بهدست بیاوریم و به همین دلیل باید با هم تشریک مساعی کنیم ،همانطور که االن این کار را میکنیم.
میبینیم که سرمایهداری چگونه حمالتش را بهروز میکند و تغییر میدهد .وقتی شما به جلسهی
کنگره ملی بومی بروید ،آنجا گوناگونی را خواهید دید و گوناگونی خلق مکزیک و افکار بسیار عمیق
که به دردتان خواهد خورد .برای این که چیزی از اینجا با خود ببرید ،این کتاب را که گزارش گروه
متخصصین خارجی است به شما تقدیم میکنیم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید متشکریم و برایتان آرزوی پیروزی داریم.
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دیوارنگاری لوسیو کابانیاس بارینتوس در محوطهی دانشسرای ایوتسیناپا

تصویر لیال خالد چریک فلسطینی و از سمبلهای مقاومت بر دیوارهای محوطهی دانشسرای ایوتسیناپا

”وقتی خشم تبدیل به آگاهی شود ،همهی برنامهها عقب ماندهاند!“

گفتگو با یکی از فعالین زاپاتیست
دربارهی شرکت کنگرهی ملی بومیان در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در سال 1068

س :پرسش اصلی ما دربارهی کارزار انتخاباتی زاپاتیستهاست .ممکن است دربارهی این کارزار
برای ما توضیح بدهید؟
پاسخ :قبل از هر چیز باید این را از سرتان بیرون کنید که این کارزار یک کارزار انتخاباتی است .این
یک کارزار سیاسیست برای بازسازی کنگرهی ملی بومیان .به عبارتی برای تقویت یک جمع بومی
در سراسر کشور است و با استفاده از این بازسازی تالش داریم به قلب بورژوازی دست برده و به
آن ضربه بزنیم .به مردم بگوییم انتخابات دردی را دوا نمیکند و این که آنها حتی به ما اجازه
نمیدهند با قوانین خودشان در آن شرکت کنیم.
طی این فرآیند میتوانیم با خودمان صحبت کنیم و تشریح کنیم که در کشور چه میگذرد .امتداد این
فرآیند بازسازی تشکیالتی ،به تشکیل یک شورای دولت بومی منتهی می شود.
به عبارت دیگر یک حزب یا یک نفر رئیس جمهور نمیتواند هیچ مشکلی را حل کند ،زیرا خودش
بخشی از همان نظام است .به آنها میگوییم که شما ،اگر حرفتان را باور کنیم 100 ،سال سعی
کردهاید کار را درست کنید ،اما تنها نتیجهاش این بوده که اوضاع را خرابتر کردهاید و تمام کشور
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را به خطر انداختهاید .ما بیش از  100سال است که همواره در مقابل سیاستهای نابودسازی شما
مقاومت میکنیم .بنابراین ،تنها راهی که برای ما میماند این است که خودمان به همراه بقیه فقرای
این کشور بر این کشور حکومت کنیم .این قضیه که به ما اجازه بدهند در انتخابات شرکت کنیم یا
نه ،برایمان مطرح نیست .ما شروع کردیم به گامبرداشتن ،به دیگران پیوستن ،تا ببینیم مشکالت
چیست و چه راهحلهایی میتوانیم برای آن بیابیم .این کاری است که تا اندازهای زاپاتیسم انجام داده
است .ظاهراً مجموعهای از قوانین وجود دارد که دولت به آنها عمل نمیکند ،یک سری قراردادهای
بینالمللی هم وجود دارد .تا به حال زاپاتیسم میگفت برای ما اهمیتی ندارد ،شما کار خودتان را
بکنید ما به شما کاری نداریم ،ما هم خودمختاری خودمان را به وجود میآوریم ،با این فرق که حاال
دیگر این چالش در سطح کشور است و قرار است بدون سالح انجام شود .شما میخواهید بهعنوان
درخشانترین برنامهتان ،انتخابات خودتان را برگزار کنید .ما میخواهیم یک شورای [دولت] بومی
را پیشنهاد کنیم و چون قانون شما میگوید باید حتماً یک فرد کاندیدا باشد ،یک زن صدای این شورا
خواهد بود .در واقع پیشنهاد ما یک شورای بومی است و نه یک نفر کاندیدا .هر کاندیدای زن بومی
اعتبار اخالقیاش بیش از هر سیاستمدار دیگری در این کشور است .او سه مبارزه را در وجودش
حمل میکند ،بومیست ،زن است و شورشگر .او بدهکار هیچکس نیست ،نه به نظام سیاسی و نه به
سرمایهداری و نه به کس دیگری .تنها چیزی که میتواند از این فعالیت بیرون بیاید ،چیزی جدید
است و همین چیز جدید است که شما را نابود میکند .به همین سادگی.
این چارچوب کلی نظری و عملی این قضیه است .هیچ کارزار انتخاباتیای در کار نیست .اول ژانویه
 31مکزیک یک قرارداد بینالمللی را امضا کرده بود و تجارت آزاد با کانادا و آمریکا را شروع میکرد.
در روز جشن آغاز به کار آن بومیِ زاپاتیست ظهور کرد .حاال هم آنها دموکراسیشان را با خرج
میلیاردها پزو 8برای کارزار تبلیغاتی [انتخابات] جشن میگیرند و همه از بابت این دموکراسی احمقانه

 8واحد پول مکزیک
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خوشبختاند .این بار طرح این است که در مقابلشان نه فقط پنج خلق زاپاتیست [مانند اول ژانویه
 ،]6331بلکه  11خلق بومی ظهور کنند.3
چه اتفاقی میتواند روی دهد؟ نمیدانیم .این چالشیست که اگر مردم آن را به عهده بگیرند ممکن
است چیز جدیدی خلق کنند .در سال  39چه اتفاقی میتواست روی دهد؟ ممکن بود همهمان را
بکشند .آن زمان هیچکس ساختار دولت خوب را مطرح نکرده بود ،صحبتی از خودمختاری و
همایشها نبود .چشمانداز ما فقط این بود که قبل از اینکه سعی کرده باشیم چیز دیگری بسازیم،
کسی ما را نکشد .اما جور دیگری از آب در آمد .چیزی که تا قبل از آن کسی تصورش را هم نمیکرد.
االن هم تا حدودی همینطور است .کاری که تالش داریم انجام دهیم این است که از اتوریتهی
اخالقی زاپاتیستها استفاده کنیم تا مردم جمع بشوند و ببینند که نیروی الزم برای تغییر این شرایط
را دارند ..زاپاتیستها نیروی مقاومت در مناطق خودشان را دارند (خود شما در حال سفر و رفتن به
این مناطق هستید ،و خواهید دید) .ولی ما بهغیر از مناطق زاپاتیستی در برابر کشور و فقرای آن هم
مسئولیت داریم و نمیتوانیم بنشینیم و تماشا کنیم که همه چیز را نابود کنند .باید دست به کاری زد،
پیشنهاد ما این است که وارد فرآیند آنها شد ،و همزمان سازماندهی کرد تا مردم خودشان بگویند به
دولت نیازی نداریم؛ به سرمایه احتیاج نداریم ،خودمان چیزی را بنا خواهیم کرد .امروز چالش این
است.
هفتهی گذشته ما را به تمسخر گرفتند و گفتند ”عجب! چه خوب شده که حاال زاپاتیستها هم
میخواهند در انتخابات شرکت کنند“ .در همین هفتههای قبل خانهی یکی از رفقایی را که هماهنگی
کنگره ملی بومیان را بهعهده دارد به آتش کشیدند ،یک نفر دیگر را وقتی با اتوموبیل میرفت ،سعی
کردند با ماشین از جاده به دره پرتاب کنند ،همسر یکی از وکالی زاپاتیست (از خلق یاکی) را
مفقوداالثر کردند .بنابراین ،خوانش دولت از شرکت بومیان در انتخابات این است که این عمل یک
کارزار انتخابی نیست ،بلکه یک توطئهی خرابکارانهی بالقوه است .آن رفیقی که خانهاش را به آتش
کشیدهاند ،چه کار میکند؟ او به خود می گوید که به هر حال قرار بود این خانه را از آنها بگیرند،
 3به تعداد اقوام بومی عضو کنگره ملی بومیان مکزیک .م.
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چون قراردادی با یک شرکت معدن کانادایی منعقد شده که میخواهد زمینهایمان را بگیرد[ .دولت
مکزیک امتیاز استخراج مواد معدنی در مناطق مختلفی را در اختیار شرکتهای چند-ملیتی قرار داده
است و این شرکتها با کمک ارتش ،نیروهای شبهنظامی و گارد سفید مردم را از خانه و کاشانه و
اراضی کشاورزیشان بیرون میکنند تا این شرکتها بدون مزاحمت به استثمار منابع طبیعی بپردازند].
راه برگشتی وجود ندارد! زیرا در پس ما دیگر هیچچیزی نیست .این آخرین پناهگاه است .آنها را
صدها سال است که دارند اخراج میکنند ،این آخرین جاست ،دیگر هیچ چیزی نمانده است .دیگر
حتی سراغ ترامپ هم نمیشود رفت .قبالً مهاجر میشدند و به ایاالت متحد میرفتند .االن به کدام
گورستان بروند؟ من نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد ،ولی خوب خواهد شد .این تغییر به حالت
تهاجمی انجام میشود.
در کنگره قبلیْ بومیان فهرست بلندباالیی از فجایعی که بر سرشان آمده تهیه کردند .زمینمان را غصب
میکنند ،ما را به قتل میرسانند ،مفقوداالثر میکنند ...در چنین شرایطی زاپاتیسم به آنها گفت ،خُب
حاال که راهی نمانده ،باید به تهاجم دست زد .این آن شکلی از مقاومت است که میتواند شکلی
تهاجمی باشد .اینجا بر سر خیلی چیزها قمار است .این قمار نهتنها بر سر مقصد نهایی خلقهای
بومیست ،بلکه مقصد نهایی زاپاتیسم هم به داو کشیده میشود ،چرا که زاپاتیسم با همه چیزش در
این کارزار شرکت کرده است.
نمیدانم ،این اعتماد وجود دارد که وقتی مردم بفهمند که میتوانند به خودشان اعتماد کنند ،میتوانند
چیزهای جدیدی بسازند .بر این اساس ،زاپاتیسم میگوید ما همهی ارتباطاتمان را در اختیارتان
میگذاریم تا به شما کمک کنیم .ما تمام ذخیرهی غذایی اندکمان را در اختیارتان میگذاریم .رفقای
فرمانده زن اعالم کردهاند که حاضرند از فرزندان کسانی که شورای دولت را تشکیل بدهند نگهداری
کنند؛ برای کمک به کسانی که مجبورند [برای این کارزار] سفر کنند ،و یا نمیتوانند وارد مناطق
خودشان بشوند .ما نمیتوانیم وظایف آنها در جوامعشان را به عهده بگیریم .اینطور نیست که
فرماندهان به شما بگویند چه کنید .خودتان باید کار را انجام بدهید و ما پشت سرتان میآییم .شماها
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باید فکر کنید ،زیرا این شمایید که در مناطقتان زندگی میکنید و مردمتان را میشناسید و کسانی
هستید که همراه با ما مبارزه خواهید کرد.
به همین دلیل است که نمیتواتیم به شما بگوییم که چه اتفاقی خواهد افتاد ،فقط میتوانیم چتر
کوچکی درست کنیم تا شما زیر آن چتر به شیوههای سنتی خود همهپرسیتان را انجام دهید تا از
این طریق بتوانیم پاسخهایمان را بسازیم .نمی دانم آیا وقتی به دوران انتخابات رسیدیم ،به اندازهی
کافی پیشرفت داشتهایم که بگوییم دیگر انتخابات برای ما مهم نیست؟ این بهترین حالت خواهد بود.
بدترین حالتش را کسی خبر ندارد! البد باید سوار یک کشتی شویم و برویم ایران !...
اکنون در لحظهی جالبی قرار داریم .از سال  31تا به امروز چنین قماری نکرده بودیم .سال  31مسألهی
مرگ و زندگی روستاهای زاپاتیست مطرح بود .اگر بر اثر تصمیمی که آنها گرفته بودند ،چیزی
خراب میشد ،بر سر خودشان خراب میشد ،االن فکر میکنند که این تصمیم دربارهی بومیان سراسر
کشور است و دربارهی میلیونها مکزیکی غیر-بومی که هیچ آیندهای ندارند مگر اینکه اوضاع عوض
شود .برای همین میگوییم این لحظه تاریخیست .چیزی باید اتفاق بیافتد .یا باید بهتر بشود (و این
امید ماست) ،یا بدتر .به هر حال چیزی اتفاق میافتد .دیگر نمیتوان همچنان نشست و تماشا کرد
که تکهتکهمان کنند .دیگر بس است!
س :جنبشهای اجتماعی مکزیک در برابر این پیشنهاد چه واکنشی نشان دادهاند؟
چپ سنتی میگوید نمیتوان فقط به شورای بومی اکتفا کرد ،بلکه باید یک شورای کارگری ،دهقانی،
خلقی ساخت و از این طریق یک کاندیدا برای انتخابات داشت .آنها میخواهند بر حسب دستور
ظرفی بر فراز تمام طبقات انتصاب کنند که با قوانین بورژوازی رقابت کند 900 .بار این شیوهی کار
را در  900کشور انجام دادهاند و به درد هیچکس نخورده است .روند تشکیل شورای بومیان اینطور
تعریف نشده است که فقط یک شورای بومیان تشکیل شود ،بلکه بهانهایست تا از پایین ،از تصمیم
خود خلقها چیزی ساخته شود .خود روند تشکیل تعیین میکند که برای تغییر موقعیت واقعاً چه کار
میتوان و یا نمیتوان کرد و آیا نیرویی برای تغییر وجود دارد ،و یا نه .نه این که زاپاتیستها به
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سازمانهای تودهای بگویند نمایندگانتان را انتخاب کنید ،دهقانان هم همینطور ،بومیان ،پرولتاریا!...
آری ،ما میتوانیم از گروههای مختلف بخواهیم در انتخابات شرکت کنند ،میلیونها پزو هم پول
بگیریم ،اما این کار به چه دردی میخورد؟ پاسخی که میدهند این است که میشود فضایی در زمین
بازی انتخاباتی درون نظام پیدا کرد و از درون به تغییر اقدام کرد .انگار تاریخ قرن نوزده ،بیست و
بیستویکم اصالً وجود نداشته است .باید به دولت حمله کرد و نابودش کرد .بنابراین ،چپ پارلمانی
و احزاب سیاسی مطلقاً مخالفند .به ما گفتند شما بخشی از نظام هستید ،دولت کنونی به شما پول
می دهد تا آرای ما را از ما بگیرید ،شما عناصر نفوذی ترامپ هستید ،و چیزهای دیگری از این قبیل. ...
مردم از پایین ،در ابتدا گفتند که راه انتخاباتی به درد نمیخورد .بعد ،وقتی این چیزها برایشان شرح
داده شد ،گفتند این چیز دیگریست .راه بیافتیم!
این شرکتهای نظرسنجی ،چند همهپرسی کردهاند که هیچ ارزشی ندارد ،ولی گرایشی را نشان
میدهد 10 .درصد مردم کوچه و بازار گفتهاند به کاندیدای بومی رأی میدهند .این یک مشکل است!
احزاب با هم برای به دست آوردن  11درصد رقابت میکنند تا رئیس جمهور از آنها باشد10 .
درصد رأی بدون معرفی یک کاندیدای ریاست جمهوری دیوانگیست .به خودت میگویی اگر در
یک چنین انتخاباتی برنده هم شویم ،همزمان باید استعفا بدهیم .چالش این است که به مردم بگوییم
که موضوع ب ر سر این نیست که به ما رأی بدهید یا نه ،بلکه موضوع این است که برای تغییر این
وضعیت همراه با ما چه کار میتوانید انجام بدهید .این چالش اصلی ماست با افرادی که
سازماندهی شده نیستند .باید به آنان بگوییم که مسأله این نیست که به ما رأی بدهید ،مسأله این است
که با ما سازمان دهی کنید .در یک سناریوی بد ،اگر اکثریت بزرگی از مردم رأی بدهند هم وضع
بدیست .نه ،ما هرگز چیزی از دست نمیدهیم ،این طبقهی سیاسیون است که در این فرآیند بازنده
است .اگر روند سازماندهی خلقی پیش برود ،آنها بازندهاند ،زیرا این فرآیند از آنها سبقت خواهد
گرفت و اگر این روند پیش برود ،باید کاری بکنند و نمیتوانند به کاندیدای زن بومی اجازهی شرکت
در انتخابات بدهند ،بنابراین گفتمانشان ایراد پیدا خواهد کرد .این دلیل ورود به فضای انتخاباتی [از
جانب بومیان] است که آنها را به دعوا با یکدیگر خواهد انداخت .تضاد بین آنها در درونشان در
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فضای انتخاباتی بیش از هر زمان دیگریست .وقت جنگیدن با مردم را ندارند و با خودشان درگیرند.
پس ما به آنها میگوییم که قواعد شما را میپذیریم و در عین حال این شورای بومیان است که باید
حاکم شود .ایدهی ما این است که مردم بگویند این چیز دیگریست ،باید دید اینها چه میخواهند.
مسأله این است که از خشمی که مردم با کل نظام دارند عبور کنیم و به آنها بگوییم که میشود کاری
کرد.
س :اگر این سناریوی بد پیش برود و کاندیدای بومیان رأی بیاورد و بعد بخواهد استعفا بدهد،
نگران ایجاد نارضایتی و شکاف در بین کسانی که به یک بومی رأی دادهاند نیستید؟
این دیگر زیادی برنامهریزی است! اگر برنده بشوند ،همیشه یک قانونی پیدا میکنند که اجازه بدهد
که برنده نشوند .چنین طرح و برنامهای وجود ندارد .چنین چیزی طرحریزی نشده است .چیزی که
باید برای همه روشن شود ،این است که این فرآیند پیروز نمیشود ،زیرا نمیتوان با قوائد خودشان
با آنها رقابت کرد ،و این که برای پیروزشدن وارد انتخابات نمیشویم .اگر با وجود این [کاندید
بومیان] پیروز هم بشود ،نمیدانم چه پیش خواهد آمد .در چارچوب منطق نظام سیاسی نمیگنجد
که یک شورای بومی برنده بشود و بر این ملت حکومت کند .البد ما را از ناوگان هفتم سندیهگو به
موشک خواهند بست.
یک سناریوی قابل پیشبینی وجود ندارد ،زیرا چالش ما این است که خود این فرآیند مردم را به
دوران نوینی شبیه به زاپاتیسم برساند .آن چه شما در سفرتان به چیاپاس از زاپاتیسم مشاهده خواهید
کرد ،نه یک طرح است ،نه دستور یک فرمانده و نه یک نظریه .قرار بزرگ سال  39این بود که
میرویم مبارزه کنیم .یک قرار بزرگ دیگر هم در سال  31داشتیم ،وقتی مردم به خیابانها ریختند و
خواهان قطع جنگ شدند و خواستند که دیگر جنگ نکنیم ،در آن لحظه همهچیز از صفر شروع شد.
رفقا گفتند که ما زندهایم و نمردهایم و بهعالوه به نظر میرسد که یک بسیج سراسری هم هست.
حاال باید چه کار کنیم؟ ما به یک فرآیند مذاکره با دولت وارد میشویم و در این فرآیند از تمام مردم
مکزیک دعوت میکنیم که مشارکت کنند .یعنی ما نمیرویم با آن ها معامله کنیم ،بلکه میرویم تا
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برای مبارزات تمام اقشار اجتماعی فضایی فراهم کنیم ،تا یکدیگر را بشناسند و ببینند که مشکالت
ما همان مشکالتیست که آنها دارند .در همان حال در مناطقمان شروع میکنیم به شکل دیگری
حکومتکردن و رابطهی اجتماعی دیگری ر ا ساختن .دولت زیر بار چنین مذاکراتی نخواهد رفت،
زیرا این مذاکرات برای زاپاتیستها نیست بلکه برای تمام فقرای کشور است .ولی وقتی مذاکرات
پیش رفت ،تبدیل شد به یک الیحهی قانونی .این هم حادثهی غیر-منتظرهی دیگری شد!
ولی در حینی که این فرآیند جریان داشت ،فرآیند ساختمان خودمختاری هم پیش میرفت؛ و وقتی
طرح قانونی به مجلس میآید و نمایندگان قبولش نمیکنند ،زاپاتیسم میگوید برای ما مهم نیست ،ما
فرآیند خودمختاری خودمان را داریم و آن را ادامه میدهیم .بعدها این فرآیند جلو رفت و شورای
دولت خوب به وجود آمد .امروزه در کنار شورای دولت خوب ،سازوکار دیگری هم هست برای
هماهنگی و رهبری سیاسی روستاها و همینطور برای این که هم در زمینهی خودمختاری پیشرفت
بیشتری انجام شود و هم در مناطق مختلف سطح یکسانتری پیدا بکنند.
همانطور که در مدرسهی کوچک زاپاتیستی توضیح دادند ،افراد بسیار زیادی ،که خیلی از آنها را
جوانان تشکیل میدهند ،از منطقهای به منطقهی دیگر رفته و مشکالت را میبینند؛ آنها میبینند که
در مناطق مختلف چگونه این مشکالت حل میشوند .یعنی یک فرآیند ارتباط افقی در سراسر مناطق
زاپاتیستی وجود دارد .در روستاها هر روز سعی میکنند بسازند ،امتحان کنند و پیش بروند .هیچ
طرح یا دستوری در کار نیست؛ آنها در حال ساختناند .مردم میسازند ،زیرا میبینند که میشود
ساخت و کسی نیست جلویشان را بگیرد .چالش این است که بفهمیم اگر مردم به این نتیجه برسند
که میشود کار کرد ،چه کار خواهند کرد .نمیدانیم ،ولی از آنچه حاال هست ،بهتر خواهد بود .این
است که تمام این روند باید از پایین شروع شود و از ساختمان جامعه.
در زاپاتیسم کار با مجامع عمومی هر روستایی شروع میشود و پیش میرود تا به شورای دولت
خوب برسد.
مضمون پیشنهادی که به خلقهای بومی مختلف کشور شده این است که به اتوریتههای خود یعنی
اولیای امور و پیرترها رجوع نکنید ،بلکه به هر کدام از روستاهای خود بروید و آنجا تصمیم بگیرید
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که گام بعدی چیست .این کار یقیناً با سرعت کمتری پیش میرود ،ولی قویتر خواهد بود .در آخر
دسامبر [ ]1061و اول ژانویه [ ]1067بومیان از سراسر کشور جمع میشوند تا حاصل چهار ماه بحث
و همهپرسی را بررسی کنند .بگویند در اولین گام چه دیدهاند .بعد از آن دوباره نمایندگانی که انتخاب
میشوند باید به روستاهایشان برگردند تا نتیجه را اعالم کنند و ببینند گام بعدی چیست .چالش واقعی
این فرآیند خود ساختمان است .اگر این روش عمل کند ،دیگر اصالً مهم نیست که انتخاباتی در کار
باشد یا نباشد ،اگر این کار پیش برود ،از دل آن چیزی درخواهد آمد.
س :زاپاتیستها پایگاه اجتماعی خودشان را چطور تخمین میزنند؟
پاسخ :نمیدانیم .ما میدانیم که چند نفر عضو کارزار دیگر هستند؛ ما میدانیم که چند نفر عضو
ششمین بیانیه در سطح جهاناند (که تازه این هم یک تخمین است ،چرا که عدهی کمی از آنان
بهدرستی سازماندهی شدهاند) ،ولی بهخصوص میدانیم که ما قدرت چندانی نداریم و میدانیم که
بخشی از میلیونها فقیر مکزیک هستیم و مانند دیگر احزاب وارد هیچ فرآیند فاسد و آلودهای نشدهایم.
چالش این است که وقتی یک زن بومی یا یک شورای بومی صحبت کند ،مردم میبینند که یکی از
خودشان حرف میزند .باید کاندیداهایی از «حزب عمل ملی» و یا « حزب انقالب نهادینهشده »60و
امثال آن را تصور کنید و یک زن بومی را در میان آنها .خیلیها خواهند گفت یک زن ،آن هم یک
زن بومی به هیچ دردی نمیخورد .خیلی ها هم خواهند گفت که او با بقیه فرق دارد ،او کسی مثل

 60حزب انقالب نهادینه شده با نام اصلی  Partido Revolucionario Institucional- PRIاز جمله احزاب میانه با گرایش
نزدیک به سوسیال دموکراسی بوده که حدود  70سال در مکزیک قدرت را در دست داشت و در سال  1000از قدرت
برکنارگردید .این حزب که از جمله میراثداران فساد ،تقلّب انتخاباتی و انواع انحصارطلبیهای خصوصی و دولتی در مکزیک
است ،در سال  1061مجدّداً به قدرت بازگشت و انریکه پنیا نیتو رئیس جمهور کنونی مکزیک از این حزب به قدرت رسید.
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خود من است .اینها موضوع چالش ما هستند ،آنها که میگویند این زن ،این بومی به درد نمیخورد،
به خودشان مربوط است .جامعه وظیفهی بازسازی آنها را به عهده خواهد گرفت.

دهکدهی زاپاتیستی اُونتیک؛ ورود زاپاتیستها به گردهمایی اول ژانویه 1067

س :گاهی برای مدت مدیدی از زاپاتیستها هیچ خبری نیست! یک سال ،دو سال .در این مدت
چه میکنند؟
پاسخ :آینده را آماده میکنند .پنج یا شش سال پیش زاپاتیستها طی یک تجزیه و تحلیل واقعیت
موجود گفتند که بحران اقتصادی ملی و جهانی شدیدتر میشود .اوضاع اقتصادی خراب شده و این
امر باعث رشد جریانهای راست در تمام دنیا میشود .همین وضعیتی که االن شاهد آن هستیم.
میتوانید نوشتههای آن سال زاپاتیستها را بخوانید .در آن متن گفته میشود طوفانی در راه است و
باید برای این طوفان خودمان را آماده کنیم .این یک تحلیل نظریهک بود ،همراه با یک نظریهی عملی
در ارتباط با اشکال نیروهای ضد-شورش .بنابراین زاپاتیسم میگفت باید خودمان را برای این طوفان
آماده کنیم .اولین قدم ما آمادهکردن منطقهی خودمان بود .ما باید روابط اجتماعی در منطقهمان را
تقویت میکردیم ،باید ساختار اداری خودمختار را تقویت میکردیم و باید بانک غذایی و داروییمان
و غیره را تدارک میدیدیم .این یک دورهی سکوت بود.
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فکر میکنیم که در واقع این نه تشکیالت بوروکراتیک بلکه مردم هستند که باید شکل جدیدی از
روابط اجتماعی را ابداع کنند که نهادها ،یعنی روابط سیاسی ،محصول آن هستند ،و نه بر عکس.
هدف وسیله را توجیه نمیکند .در عین حال آیا میشود اشتباه هم کرد؟ آری .آیا کسی برای تمام
زندگیش چک سفید دارد؟ نه!
س :میبینیم که افکار عمومی برای این دولتها هیچ اهمیتی ندارد ،آنها به عراق ،سوریه و لیبی
حمله میکنند و به کسی هم پاسخ نمیدهند .به نظر شما چرا به زاپاتیستها حمله نمیکنند؟
پاسخ :قبالً پرسیدید که از کجا میدانیم که زاپاتیسم اتوریتهی اخالقی دارد؟ به نظر ما این خود یکی
از نشانههای آن است .حملهکردن به زاپاتیسم به معنی نسلکشیست .هزاران روستا جدا از آن هستهی
کوچک مسلح وجود دارند .هزاران روستا گفتهاند که قصدشان این است که نشان دهند که میتوان
به شکل دیگری هم حکومت کرد .آنها بهطور مدام افراد و شورای دولت خوب و کمیسیونهایشان
را عوض میکنند و همهی اینها هم داوطلبانه انجام میشود و هیچ پولی بابتش پرداخت نمیگردد.
رفقا میگویند که دنیا باید ببیند که حکومتکردن یک امتیاز نیست .این امر بدان معنیست که اگر
حمله کنند ،باید پسربچهها و دختربچههای باالی  61ساله را از بین ببرند و چنین نسلکشیای برایشان
هزینهی سیاسی گزافی خواهد داشت .دولت میداند که بهسادگی نمیتواند یک جبههی جنگ بگشاید.
فکر میکنیم که دست به حمله نمیزند ،چون میداند که کار را نمیتواند بهسرعت به پایان ببرد.
مسأله صرفاً قتل فرماندهان یا بهتلهانداختن نیروهای نظامی نیست؛ باید تمام روستاها را از بین ببرند.
سال  31هم این طور شروع شد .آنها روستاها را به رگبار بستند و بمباران کردند ،و در مقابل در
روستاها و شهرها تظاهرات سراسری به راه افتاد و کمکرسانی به زاپاتیستها دائماً رشد کرد.
بهطوری که آنها مجبور شدند حملهی نظامی را قطع کنند .آنزمان این اندوختهی  10سال امیدی که
زاپاتیسم به ارمغان آورده وجود نداشت .در این  10سال در ساختار دولت و طبقهی حاکم سیاسیون
هیچ تغییری حاصل نشده ،ولی در عملکرد جامعه تحوالتی به وقوع پیوسته است .برای همین پدیده
«سرکوب گزینشی» در مکزیک روزبهروز بیشتر میشود ،زیرا هر بار دولت کمتر توان کنترل دارد.
ابزارهای کنترل سیاسی سنتی مانند پول و احزاب سیاسی دیگر جواب نمیدهند .به همین جهت
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تعداد قتلها و مفقوداالثرکردنها بیشتر میشود ،اگر به یک جنگ آشکار علیه زاپاتیسم دست بزنند،
عالوه بر مکزیک ،اتفاقی در ابعاد جهانی روی میدهد .اگر اینها به زاپاتیسم حمله کنند ،در بسیاری
از شهرهای دنیا مردمی هستند که مخالفت کنند!
س :به نظر می رسد که در سنجش افکار ،میزان باالی رأی به نفع کاندیدای زن بومی بهعلت
اعتبار اخالقی زاپاتیستهاست ،چه عامل دیگری بهغیر از این اعتبار اخالقی میتواند غیربومیان
را به جنبش زاپاتیستی نزدیک کند؟
پاسخ :هر آنچه در مناطق بومی اتفاق میافتد ،دائماً در سرتاسر کشور هم اتفاق میافتد .تعداد فمینیسید
[قتل زنان بهخاطر زنبودن] در شهرها به ارقام بسیار باالیی میرسد .چند سال پیش این امر فقط در
مناطق مرزی شمال کشور وجود داشت .امروزه از  91ایالت مکزیک در  11ایالت تعداد قتل زنان
وحشتانگیز است .یک زن کارگر در یک محلهی فقیرنشین نمیتواند از خانهاش خارج شود و
مطمئن باشد که شب میتواند به خانه برگردد .خیلی از چیزهایی که تابهحال صرفاً در روستاهای
بومی متحمل میشدهاند ،از حملهی نظامی تا محرومیتهای سیستماتیک ،اکنون دارد در شهرها هم
اتفاق میافتد .اگر در مناطق بومی شرکتهای معدن زمینهایشان را غصب میکنند ،در شهرها هم
زمینخواران و پروژههای ساختمانی همین کار را میکنند .مردم از خودشان میپرسند بر سر چه
کسانی چنین بالیی نمیآید؟ زاپاتیستها! چرا؟ چون اسلحه به دست گرفته ،قیام و مقاومت کردند.
در سنت شجاعت مکزیکی چنین چیزهایی هم به حساب میآید؛ که اینها انسانهای شجاعی بودند
و مبارزه کردند؛ بدون این که الزاماً خیلی چیزها را بفهمند.
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مثالی از تجربهی شخصی خودم میزنم :من فرزندم را با اتوموبیل به مدرسه میبرم ،مردی همیشه
آنجا ایستاده کنار خیابان که رانندگان را برای پارککردن راهنمایی میکند و انعام کمی میگیرد .هر
بار که مرا میبیند ،میگوید ” هر وقت موقعش شد خبر بده! اسلحه دست میگیریم و خدمتشان

 66در مورد این سنتْ مایاکوفسکی هم در «آمریکایی که من کشف کردهام» تعریف میکند .او میگوید هرکس در
مکزیک اسلحه به دست بگیرد ،مردم به او می گویند انقالبی! -م.
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میرسیم!“ .شوخی نمیکنم! باغبان هم وقتی آدم را میبیند میپرسد ”چه زمانی دوباره قیام
میکنید؟“ خیلیها اینطور هستند .با این که آموزش سیاسی خاصی ندیدهاند ،اما آمادهاند که اگر
نیرویی جلو بیافتد ،به آن بپیوندند .حاال مسألهی اصلی این است که این خشم به آگاهی تبدیل شود،
وگرنه به کاری نمیآید .فراخواندادن به جنگ عمل نامسئوالنهای است.
س :اگر اتفاقی پیش بیاید و زاپاتیستها را در مسیری قرار دهد که قدرت را بگیرند ،نقش مانع
اخالقی چه اندازه خواهد بود؟
پاسخ :ما قدرت را به دست نخواهیم گرفت .تنها چیزی که بین ما و دولت کنونی تفاوت میگذارد،
همین کالم ماست .ما هر چه که گفتیم انجام دادیم ،چه خوب بود و چه بد .حتی وقتی اشتباه کردیم،
گفتیم که اشتباه کردیم و گفتیم که قدرت را نمیخواهیم؛ زیرا حتی این برای خلق مکزیک مصیبتبار
خواهد بود .میخواهیم مردم بفهمند که هر کس قدرت را به دست بگیرد ،مسأله را حل نخواهد کرد،
هر قدر هم که اهداف خوبی داشته باشد یا روشنفکر و فهمیده باشد ،فرقی نمیکند .ما قدرت را
نمی خواهیم ،حتی اگر برای این باشد که شرایط را آماده کنیم تا خلق قدرت را به دست بگیرد .باید
جهان دیگری بسازیم بدون چون و چراهای قدرت سرمایه .به همین دلیل است که این کار اینقدر
سخت است.
س :از چالشِ ساختن صحبت کردید و از خشم ،بعد از این خشم چه؟ برنامهای وجود دارد؟
پاسخ :نه ،برنامهای در کار نیست ،معتقدیم که وقتی خشم تبدیل به آگاهی شود ،همهی برنامهها عقب
ماندهاند.
س :میگویند اقتصا د نیاز به برنامه دارد؛ قرار است اقتصاد در روستاها چگونه پیش برود و اساساً
آیا زاپاتیستها برنامهای برای اقتصاد دارند؟
پاسخ :ما در روستاهایی زندگی میکنیم که عموماً  100نفر در آن سکونت دارند و از بارانی که از
آسمان بر زمین میبارد زندگی میگذرانند .چطور در چنین شرایطی میتوان ادعای تهیهی یک برنامه
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سراسری و کشوری داشت؟ ولی وقتی این روستاها تصمیم گرفتند که چطور بر خودشان حکومت
کنند و خود را سازمان بدهند ،توانستند تولید کشاورزیشان را نسبت به قبل دو برابر کنند ،در بخشی
از اراضی که قبالً محصولی از آنها برداشت نمیکردند ،با سازماندهیشان امروزه دارند محصول
برداشت میکنند .به عبارتی ،وضع اقتصادی خود را بهتر کردهاند .چرا نمیشود تصور کرد که اگر این
امکان به اکثریت جامعه داده شود ،وضع اقتصادی اکثریت مردم بهتر میشود؟ بدون آن که از قبل
برایشان برنامهریزی شود که چه کار باید کرد یا نکرد .رهبران کارگری به سراغ زاپاتیستها میآیند
و و از آنها میپرسند در شهر چه کار باید کرد؟ رفقا پاسخ میدهند” :اصالً شهر چیست؟ ما نمیدانیم.
تنها چیزی که میدانیم این است که اگر شما خود را با آدمهایی مثل خودتان سازماندهی کنید و
شرایطی به وجود بیاورید که نه خودتان به کسی وابسته باشید و نه کسی را استثمار کنید ،مطمئناً از
کسانی که امروز کار میکنند ،بهتر کار خواهید کرد .ولی اگر از همین امروز بخواهید نقشه داشته
باشید که هر چیزی چطور خواهد شد ،اجباراً باید با همین قوانین موجود کار کنید و به اینجا میرسید
که فکر کنید باید قدرت را دست گرفت و قوانین را با قوانینی که خودتان فکر میکنید خوب هستند
عوض کرد ،و مردمی که این طور فکر نمیکنند را وادار کنید قوانینی را بپذیرند که شما مناسب
دانستهاید؛ و بعد یک ارتش و پلیس بزرگ برپا کنید تا از شما در برابر مردم خودتان و بقیهی مردم
محافظت کنند و ...دست آخر اتحاد شوروی را دوباره بازسازی کنید“.
س :اگر بخواهیم همین تجربهی زاپاتیست ها را از روستاها به شهرها تعمیم بدهیم ،فکر میکنید
بهلحاظ اقتصادی چگونه خواهد شد؟
پاسخ :مسأله این است که بفهمیم جهان را دوباره باید ساخت .اگر برای ساختن چیز واقعاً جدیدی
نباشد ،نمی توان زندگی فردی و جمعی مردم را به چالش کشید .تصور این امر دشوار است و برای
همین تصور زاپاتیسم هم سخت است .ولی  10سال است که اینگونه عمل میکنند؛ این دیگر نظریه
نیست .آن جا هست! چیزی شبیه به این در هیچ کجای دیگر دنیا نیست .مسأله این نیست که خیلی
خوب و بهتر از بقیه است .این چیزیست که قبالً نبوده ،در هیچ برنامهای و هیچ نوع نظریهی سیاسی
نیامده است .بروید و با دختران زاپاتیست حرف بزنید تا ببینید که این دختران میخواهند در آینده
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چه کار کنند .برای آن که این امکان را دارند که خودشان انتخاب کنند؛ انتخاب کنند که چه میخواهند
بشوند .میلیونها انسان از چنین امکانی محروماند .پس زاپاتیسم نمیخواهد به آنها بگوید چه کار
کنید یا نکنید ،زاپاتیسم آن شرایط مادی ،اجتماعی و فرهنگیای را به وجود میآورد که در آن این
زنان بتوانند بگویند چه میخواهند .میگویم زن ،زیرا زنان ملموسترین عناصر یک جامعهی بومی
هستند .دربارهی کودکان و جوانان هم همینطور است .کار زاپاتیسم گشودن پنجرههاست .و ایجاد
شرایطی که در آن مردم فقط یک پنجره نداشته باشند ،بلکه چندین پنجره باشد که خودشان منظرههای
ممکن را انتخاب کنند .مسأله این نیست که به آنها بگوییم این آیندهی درخشان توست ،مسأله این
است که به آنها بگوییم از این امکانات برخوردارید .اگر به شکل فردی انتخاب کنید ،مطمئناً اشتباه
خواهید کرد و اگر موفق شویم که جمعی انتخاب کنیم ،حتماً مفید خواهد بود .در عمل ،در  10سال
گذشته در مناطق زاپاتیستی این شیوه نتیجهبخش بوده است .تصور کنید اگر شبهنظامیها نبودند ،اگر
سرکوب نبود ،اگر اقتصاد بازار حاکم نبود ،ما امروزه در چه وضعیتی قرار داشتیم! احتماالً خیلی بهتر
از این که هست میبود .ولی امروز هم آن شادی و نشاطی که در روستاهای زاپاتیست در کودکان،
جوانان و زنان میبینید ،در هیچ روستای دیگر کشور نمیبینید .این کاریست که دارد خوب عمل
میکند ،زیرا این خودشان هستند که دارند کارها را انجام میدهند .میخواهیم به مردم کشور نشان
بدهیم که این کار را میتوانید خودتان انجام بدهید .ولی باید برای این کار زحمت کشید ،رنج برد و
همهچیز را به چالش کشید .اگر همهچیز را به چالش بکشند ،دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهد
بود و دیگر شکستناپذیر می شوند .اگر بشود این پیغام را در این بهاصطالح کارزار سیاسی به آنان
رساند ،این خودش یک پیروزیست .میدانم که بسیار سخت است و فقر مادی بیداد میکند ،ولی
جدی می گویم ،با رفقای روستاها صحبت کنید ،نه با شورای دولت خوب ،نه با فرماندهان ،با مردم
روستاها حرف بزنید .آنها به شما خواهند گفت که آیا اینهمه ارزش دارد یا نه.
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حضور صدها نماینده برای شرکت در کنگره ملّی بومیان در دانشگاه زمین در شهر سن کریستوبال

س :بازگردیم به بحث کاندیدا کردن یک زن بومی ،آیا سازوکاری وجود دارد که این
کاندیداتوری به شکل رایج و سنتی نامزدشدن برای انتخابات ریاست جمهوری نباشد؟
پاسخ :هنوز نه .تازه سه ماه است که این پیشنهاد مطرح شده است .ما فعالً سه ماه است که وقت
گذاشتهایم تا نزدیکان خودمان این قضیه را بفهمند .نزدیکترین رفقایمان به ما میگویند شما دیوانه
شدهاید .وقتی این طرح به کنگره ملی بومیان پیشنهاد شد ،پاسخ دادند ”شما دیوانهاید!“ .بعد از سه
روز بحث و توضیح چم و خم قضیه ،گفتند ”آها! پس این یک کاندیدای انتخاباتی نیست“ .معلوم
است که بیرون از این جمع خیلیها می گویند این هم یک کاندیداتوری معمولی ست مثل بقیه.
علیرغم ماهها کار توضیحیْ اطالعات غلط ،دروغپراکنیها و کارشکنیها هنوز تأثیر خود را میگذارد،
هنوز بسیاری خواهند گفت این یک انتخابات معمولیست .مهم نیست ،بگذار بروند رأی بدهند .بعد
عصبانی خواهند شد که کاندیدایشان برنده نشده است؛ آن وقت از خشم آنان آغاز خواهیم کرد و
خواهیم دید که آیا با این خشم میتوان ساخت .بنابراین مردم چه آگاه باشند چه نباشند ،ما پیروز
خواهیم شد .آیا منظورم روشن است؟
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س :تا حد زیادی روشن است .اما دلیل حساسیت ما این است که ما در ایران در برخورد به
سیاست انتخاباتی ،حتی با برخی افراد نزدیک خودمان هم مشکل داریم .برای این که گاهی حتی
بعضی دوستان فکر میکنند باید خودشان را با این عشق طبقهی متوسط به صندوق و انگشت
آبی تطبیق بدهند .حاال در برابر این سیاست کنگره ملی بومیان ،خواهند پرسید چرا این کارزار
درست است و شرکت در انتخابات در ایران درست نیست؟ چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟
پاسخ :اینجا به ما هم حمله میکنند .آنچه میشود انجام داد ،این است که کار خودتان را بهتر انجام
بدهید و بیشتر توضیح دهید .یک کاندیدای بومی مطرح نیست ،یک «شورای دولت بومی» است ،و
چنین شورایی در قانون منظور نشده است .این زن بومی کاندیدا فقط سخنگوی این شوراست و
چنین چیزی هم قانونی نیست .آنچه مهم است و باید از آن حمایت شود ،اَشکالی است که خلق
مکزیک برای دخالت در سیاست برمیگزیند .آنچه زاپاتیستها از آن حمایت میکنند« ،کاندیداتوری»
نیست ،بلکه «شورای دولت بومی» است .حتی نمیدانیم آیا قوانین مکزیک چنین چیزی را اجازه
میدهد یا نه ،ولی به هر حال این پیشنهادیست که مطرح شده است.
س :آیا درست است ک ه برای معرفی یک کاندیدای مستقل یک میلیون امضاء الزم است؟ آیا
کنگره ملی بومیان میتواند این همه امضاء را تهیه کند؟
پاسخ :بله می تواند خیلی بیشتر از این ها هم تهیه کند .ما در سال  38-37دربارهی «قانون حقوق و
فرهنگ بومیان» 61یک همهپرسی سازماندهی کردیم .بدون آن که از کسی کمک بگیریم ،در سراسر
کشور میز گذاشتیم و با مردم صحبت کردیم و پرسیدیم که با این الیحه موافق هستند یا نه؛ بدون

 61طرح این الیحه قانونی محصول مذاکرات ارتش زاپاتتیستی آزادیبخش ملی و دولت مکزیک در سالهای 6331
و  6331در شهر سن آندرس در چیاپاس بود .سال ها بعد ،در  18آوریل  1006باالخره این الیحه در مجلس
مکزیک مطرح شد و با تغییرات اساسی علیه خلقهای بومی با حمایت همه احزاب پارلمانی به تصویب رسید .از
نظر کنگره ملی بومیان و ارتش زاپاتیستی تصویب این قانون به معنی اعالم جنگ به بومیان بود.
از جمله نک به:

http://peykar.org/old/ezln-farsi/EZLN-PDF/ezln-29.04.2001.pdf
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هیچگونه دخالت نهادهای انتخاباتی یا احزاب سیاسی رسمی .فقط با اتکا به سازمانهای تودهای .اگر
اشتباه نکنم ،آن موقع  300هزار امضاء جمع کردیم .و حاال که بازار انتخابات سیاسی داغ است،
همهچیز بهطور قانونی انجام میشود ،وسائل ارتباط همگانی فراهم است ،تنفر مردم علیه احزاب
سیاسی بیش از همیشه است ،خیلی زودتر از اینها میتوانیم امضا جمع کنیم .مشکل جایی پیش
میآید که مردم بگویند حاال که این همه امضاء داریم ،چرا کسانی که در قدرت هستند را دنبال
میکنیم؟ پس هر چه میخواهیم در اختیار بگیریم .سناریوی ایدهآل این است که خود این فرآیند
جمع آوری امضا راه سازماندهی است .باید با مردم حرف زد ،بحث سیاسی راه انداخت ،در جهت
همبستگی با رفقایی که برای فعالیتهای کارزار این طرف آن طرف میروند ،کارزار جمعآوری کمک
مالی به راه انداخت .نه تنها در روستاها ،بلکه در شهرها و در محالت نیز باید سازماندهی کرد؛ که
یک نفر خانهاش را در اختیار کار بگذارد؛ که رفقایی که سفر میکنند بتوانند اقامت کنند؛ که
نوشتافزار باشد؛ که صندوق باشد .هر تک امضایی که جمع میشو،د باید در تمام این مسیر
سازماندهی جمعی معنی دهد .این کار مانند انتخابات دولتی نیست که میلیاردها پزو خرج میکنند،
یک صندوق میگذارند و مردم میآیند و رأی میدهند و میروند .اینجا هر صندوقی به مفهوم کل
این فرایند سازماندهیست .این فرایند است که برای ما اهمیت دارد ،نه امضاها .اگر این فرآیند درست
پیش برود ،کسی که امضاء میکند ،از ما میپرسد بعدش چه کار کنم؟ ممکن است خیلیها
بگویند ”امضاء کردم ،کاندیدای ما رأی میآورد و برنده میشویم .مسئولیت سیاسی من تا همین جا
بود“ .ولی اگر درست کار بشود ،خیلیها خواهند گفت ”امضا زدیم ،قدم بعدی چیست؟“
س :در برابر این سؤال پاسخ زاپاتیستها چه خواهد بود؟
پاسخ :هنوز نمیدانم .دولت خواهد گفت ”کارت انتخاباتیات بهجای صورتی زرد رنگ است؛ آن
جایی که باید به دنیا میآمدی ،نیامدهای“...؛ و اعتبار انتخابات را به رسمیت نمیشناسند .اگر کار
مطابق آنچه فکر میکنیم پیش برود ،آن وقت به مردم پاسخ خواهیم داد که آیا برای شما اهمیتی دارد
که دولت چه میگوید؟ یا میخواهید با هم چیزی دیگری بسازیم؟
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س :اگر بگوید میخواهم چیز دیگری بسازم؟
پاسخ :آنوقت به او میگوییم یک سال دیگر همینجا منتظرت هستیم تا با هم ببینیم چه چیزی
میسازیم.
س :زمانی که زاپاتیستها در سال  ۳۸فعالیت خود را شروع کردند ،از بین  ۸۳ایالت مکزیک
چرا چیاپاس را انتخاب کردند؟
پاسخ :تمام کسانی که آنزمان به آنجا آمدند ،با ایدههای چریکی دههی  10بود .هدف ایجاد یک
هستهی چریکی بود .نه این موضوعی مخفی است و نه از آن شرمندهایم .آنها با این نظریه آمدند،
اما زمانی که به روستاها برخوردند ،همه نظریاتشان نقش بر آب شد.
س :نگفتید چرا رفتند چیاپاس؟
پاسخ :خودتان خواهید دید .چیاپاس منطقهایست پر از چریک.
س :زاپاتیستها یک ارتش دارند .ارتش هم نیاز به سالح دارد ،و از نظر اقتصادی و نظامی باید
تأمین گردد .تا چه اندازه اقتصاد روستاها میتواند برای تجهیز ارتش ،که مسئول تأمین امنیت
روستاهای زاپاتیستی است ،قابلاتکاء باشد؟
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پاسخ :در روستاها «نیروهای مکزیکی میلیشیا» وجود دارد .یعنی خود روستا سازماندهی شده است
تا در مقابل یک حمله نظامی مقاومت کند .نه فقط با اسلحه ،بلکه همچنین اماکنی برای مخفیشدن
و پناهگاه دارند .اگر پایتان را از سن کریستوبال بیرون بگذارید ،یک زاپاتیست شما را از جایی
تحتنظر دارد .وقتی وارد یک روستا میشوید ،با آن که به نظر میرسد هیچکس توجه خاصی به
شما ندارد ،همه میدانند که چند نفر آمدهاند ،چه زمانی رسیدهاند ،و احتمال دارد به تو پاسخ دهند
که اصالً نمیدانند زاپاتیسم چیست! و حتی اگر یک سرباز بیشتر از آن چه معموالً در آن حوالی
میپلکد آنجا باشد ،همه میدانند که یک سرباز بیشتر در آن محدوده است .با آن که کسی نمیتواند
حتی یک اسلحه ببیند .ولی بدبختانه جامعه زاپاتیستی جامعهایست که خود را برای جنگ آماده کرده
است.

دهکدهی زاپاتیستی اُونتیک؛ مانور میلیشیای زاپاتیستی

س :وقتی یک جامعه تجهیزات نظامی دارد ،همواره میخواهد آن را بیشتر ارتقا بدهد .آیا
زاپاتیستها هم اینطور فکر میکنند؟
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پاسخ :نه .زیرا هرگز نمیتوانید بیشتر از یک دولت سرمایهداری سالح داشته باشید .پس نمیتوان با
آن وارد یک مسابقه تسلیحاتی شد و مدام سالح بیشتری خرید .این کار هیچ دردی را دوا نمیکند.
کاری که رفقا محقق کردهاند ،تغییر رابطهی اجتماعی تولید است .این از مبانی نظریهی کالسیک
مارکسیستی است که هیچ کس به آن عمل نکرد .زاپاتیستها بیشتر حول این مسأله نیرو گذاشته اند
تا روی سالح .سالح میتواند جلوی یک حملهی شبهنظامی یا نظامی را بگیرد ،ولی سالح صرف
نمیتواند در مقابل یک حملهی همهجانبهی سازماندهیشده مقاومت کند .اما همین مدت
مقاومتکردن هم کافی است تا خیلیهای دیگر هم قیام کنند .ولی چالش اصلی زاپاتیستها از سال
 31این نبود که سالح بیش تری بخرند ،بلکه همواره این بوده است که مواد غذایی بیشتری بخرند،
وسائل پزشکی ،دارو و . ...
امیدوارم وقتی از چیاپاس برگشتید هم با هم صحبت کنیم؛ همهی آنچه امروز در فرضیاتتان
میگنجد ،پس از این سفر تغییر خواهد کرد.
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دهکدهی زاپاتیستی اُونتیک؛ اعالن تصمیم نهایی کنگرهی ملّی بومیان برای نامزدی زنِ بومیِ زاپاتیست
برای انتخابات ریاست جمهوری  1068مکزیک

دهکده زاپاتیستی اُونتیک؛ اعالن تصمیم نهایی کنگرهی ملّی بومیان برای نامزدی زن بومیِ زاپاتیست
برای انتخابات ریاست جمهوری  1068مکزیک .صدها نفر از هواداران زاپاتیستها از شهرهای مختلف
.مکزیک و اقصی نقاط جهان در این گردهمایی حضور داشتند

”باید برای همگان بجنگیم!“

مصاحبه با الخاندرا بالزارتی دربارهی وضعیت معادن در مکزیک
مکزیکو سیتی 67 ،دسامبر 1061

توضیح :رابطهی معدن با نابودی محیط زیست دیگر امریست که همگان از آن اطالع دارند .با این
حال سرمایهداران و دولتهایشان همواره در اهمیت معدن و آنچه آنان آن را ایجاد شغل مینامند،
داد سخن راندهاند .اما این برای زحمتکشان معدن جز استثمار منابع طبیعی و انسانی مفهومی ندارد.
در آمریکای التین موضوع دیگری به آن اضافه میشود :نابودی فرهنگ و سنن ،و بهطور کلی نابودی
بومیان .کافی ست نگاهی به وضعیت کنونی کارگرانی که در گذشته در معادن بولیوی کار میکردند
بیاندازیم تا شاهد تأثیرات مخرب استخراج معادن در زندگی فردی و اجتماعی بومیان آن دیار باشیم.
از اکوادر و کلمبیا گرفته ،تا آرژانتین و شیلی ،بومیان قربانیان بیغرامت این روند بودهاند .در مکزیک
نیز وضع به همین منوال است .سازمانهای انقالبی ،گروههای مردمی و روشنفکران متعهد این کشور
از سالها پیش درباره این روند ویرانگر گزارش میدهند .فعالیتهای تحقیقی دانشگاهی نیز کم
نیست ،اما تمام اینها در سیاست دولت مکزیک هیچ تأثیری بر جای نگذاشته است .امروزه دست
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سرمایههای بینالمللی معدن ،بهخصوص شرکتهای کانادایی ،در مکزیک باز است تا هرچه
میخواهند به تاراج ببرند.
در همین ارتباط گفتوگویی داشتیم با آلهخاندرا بالزارتی .وی یکی از کسانیست که سالها در
ارتباط با این معادن و تأثیرات آن تحقیق میکند.
س :الخاندرای عزیز ،برای ورود به بحث ،حوزهی پژوهش خودتان را معرفی کنید .غالباً روی
چه موضوعاتی کار و تمرکز کردهاید؟
الخاندرا بالزارتی :من یک انسانشناس هستم و حوزهی اصلی پژوهش من در واقع انسانشناسی
سیاسی و بررسی رابطهی بین کمپانیهای معدن با اجتماعات بومی و ساکنان مناطقی بوده که کمپانیها
برای استخراج از معادن به آنها دستاندازی کردهاند .در حال حاضر منابع آب بهعنوان یک محور
در این مناطق را مورد مطالعه قرار میدهم؛ چون بهطور خاص در معادنی مانند کانانِئا 69بهوضوح
میتوان دید که ادارهی منابع آبِ منطقه در دستان کمپانیهای معدن است و این امر نوع روابط مردم
را با کمپانی تعیین میکند.
اگر بخواهم کمی دقیقتر بگویم ،من عمدتاً دربارهی تاثیرات زیست محیطی معادن مطالعه کردهام؛
برای نمونه روی معدن طالی لوس فیلوس 61که بزرگترین معدن طالی مکزیک و در ایالت گرِرو

61

است و نیز معدن طالی کابایوبالنکو 61در ایالت براکروز 67کار کردهام و همچنین در ایالت سُنورا

68

69 Cananea
61 Los Filos
61 Guerrero
61 Caballo Blanco
67 Veracruz
68 Sonora
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روی معدنی کار کردهام که شهری در اطراف معدن وجود دارد .در همهی معادن یک سری تبعات
مشترک است و آن تأثیر استخراج معادن بر روی سالمتی ساکنان آن مناطق ،آسیبهای زیست محیطی
و نیز تغییرات اقتصادی در معیشت مردم است.
این معادن مشکالت بزرگی هستند زیرا از یک طرف استخراج آنها بر محیط زیست تاثیرات
وحشتناکی دارد؛ آنها کوهها را میکنند ،و حفرههای عظیمی در آن ایجاد میکنند که وحشتناک است.
آنها همچنین مواد شیمیایی برای فرآوری مواد استخراجشده استفاده میکنند که بسیار خطرناک است.
یکی از این مواد شیمیایی سیانور است .وقتی طال را استخراج میکنند ،یک فلز سنگین را باید از آن
جدا کنند که آن را رها میکنند و زمین را بهتدریج سمی میکند .این فلز وارد آبهای زیرزمینی
میشود و همهجا را در نقاط دور و نزدیک آلوده میکند.
وقتی به مردمی که در این مناطق زندگی میکنند فکر میکنیم ،مسأله فقط سالمتیشان نیست .وقتی
میخواهند یک معدن را استخراج کنند ،با مردم ساکن آن منطقه ارتباط برقرار میکنند و با مذاکرهکردن
با رهبران فاسد در این مناطق آنها را میخرند و استخراج معادن را کلید میزنند .یا مثالً در ایالت
براکروز و معدن کابایوبالنکو وضعیت به این صورت است که در این منطقه گروههای قاچاق مواد
مخدر بسیار فعالیت دارند؛ یک گروه بسیار شرور و فاسد ماتا زِتا 63بر این محدوده کامالً مسلط است،
که هر کس مقابلش بایستد را به قتل میرساند .شرایط زندگی مردم نیز بسیار دشوار است و فقر و
بیکاری در باالترین درجه وجود دارد .مردم یا باید مدام با این باندهای مواد مخدر درگیر شوند یا

63

Mata Zetas

زتا کُش ،یعنی کسی که قاتل اعضای باند

Los Zeta

است .خود باند لوس زتاس از ارتشیها و

نیروهای امنیتی سابق مکزیک و گواتماال تشکیل شده که در گذشته امنیت باندهای قاچاق را تأمین میکردند و طی
جنگ تقسیم منطقه عمل باندهای قاچاق در مکزیک ،آنها به این نتیجه رسیدند که مستقالً عمل کنند .آنها مناطقی
را تحت کنترل خود درآوردهاند .این گروه یکی از خطرناکترین و خشنترین کارتلهای مواد مخدر در مکزیک
و منطقه است .رابطه ی سنتی آنان با ارتش نیز نقش بزرگی در تسهیل کار آنان دارد .در سراسر جهان مواد مخدر
بدون ارتش معنی ندارد.
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باید به ایاالت متحد مهاجرت کنند تا کار و درآمدی کسب کنند .در این شرایط معدنداران میآیند و
به مردم منطقه پیشنهاد میدهند و میگویند که اگر مردم منطقه موافقت کنند ،به همهی آنها برای
شش ماه کاری میدهند .و بعد وقتی مردم موافقت میکنند ،خود آنان را اجیر و زمینهایشان را اجاره
میکنند و بابت آن مقدار بسیار ناچیزی پول بابت ده سال اجارهبهای زمین به آنان میدهند .فقر ،مرگ،
بیماری و فهرست بلندی از مصائب را برای مردم باقی میگذارند .بنابراین ،این معادن جدید که از
فنآوری و ابزارهای جدید استفاده میکنند ،در کنار خطرات محیط زیستی ،از جهت دیگری هم
خطرناک هستند و آن این که اینها در اجتماعات انسانی نفوذ میکنند ،به دلیل شرایط اسفبار زندگی
مردم قادرند تکتک افراد این اجتماعات را بخرند و نهایتاً همهی آنها را نابود کنند .تفرقه میاندازند
و بر آنها چیره میشوند.
س :آیا این شرکتها زمینها را میخرند یا اشغال میکنند؟
بالزارتی :در واقع آنها به طرق مختلف زمینها را اشغال میکنند .اراضی را بهزور از مردم نمیگیرند،
اما کارشان عمالً فرق زیادی با اشغال ندارد .آنها از ابزارهای مختلف قدرت بهره میبرند تا مردم را
وادار کنند آنچه را که معدنداران میخواهند انجام دهند .مردم بومی معموالً هیچ اتحادیهای ندارند و
معدنداران میآیند و شروع میکنند به خریدن مردم و بینشان انشقاق ایجاد میکنند .گاهی هم
زمینها را اجاره میکنند .به این ترتیب که مثالً ماهی  1000پزو (حدود  600دالر) طی ده سال بابت
استخراج معدن به زمینداران بومی پرداخت میکنند .ابتدا مردم بهدلیل فقر و تنگدستی از این مبلغ
خوشحال میشوند ،ولی وقتی حفاری معادن آغاز میشود ،آنها میبینند که چندان هم به نفعشان
نبوده ،آنها نمیتوانند مثالً از منابع آب برای مناسک مذهبی یا زمینهای زیر کشت استفاده کنند و
یا دامهایشان را در آن بچرانند .معدنداران هم به آنها میگویند که متأسفیم؛ شما زمین را اجاره
دادهاید و حقی نسبت به آن ندارید .آن وقت است که آنها متوجه میشوند چه کالهی سرشان رفته
است .شرکتها عمالً سر مردم کاله میگذارند و دربارهی تبعات این قراردادها به مردم دروغ میگویند
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که هیچ عوارض جانبی برای شما ندارد؛ ولی مردم وقتی میفهمند سرشان کاله رفته که دیگر دیر
شده است و زمینی برای پسگرفتن وجود ندارد.
س :آیا این کار قانونی است؟
بالزارتی :بله کامالً قانونی است .آنها زمینها را از مردم میخرند یا اجاره میکنند .زمانی که مردمی
نمیخواهند زمین خود را بفروشند یا اجاره دهند ،شرکتهای استخراج معادن از قانونی استفاده
میکنند که به آنها اجازه میدهد که برای حفاری و بهرهبرداری از معادن زمینی را غصب کنند و از
مالک آن خلعید کنند .اگر این روش هم ممکن نشود ،آنها مردم را تحت فشار قرار میدهند ،مثالً با
ربودن برخی رهبران مخالف ،کشتن آنان و اعمال سرکوبگرانهای از ایندست.
س :وقتی ما دربارهی جنبش کارگری و شرایط کارگران در مکزیک میخوانیم ،یکی از مهمترین
عواملی که آن را تحتتأثیر قرار میدهد ،پیمان نفتا است .این شرکتهای معدنی که شما از
آنها صحبت میکنید ،از ایاالت متحد میآیند یا از کانادا یا جای دیگری؟
بالزارتی :ملیت این شرکتها اهمیتی ندارد .چیزی که مهم است ،مدل و شیوهای است که این شرکتها
برای استخراج معادن و ادارهی آن به کار میبندند .عمدتاً این شیوه را با توجه به نام آن بهعنوان مدل
کانادایی میشناسند؛ اما فقط شرکتهای کانادایی از این شیوه استفاده نمیکنند .شرکتهای مکزیکی،
که من شاهد برخی از آنها بودم ،نیز بسیار وحشتناکاند .شرکتهای فراملیتی به شیوهای عجیب و
غریب از شرکتهای محلی استفاده میکنند تا وارد منطقه بشوند و قراردادها و مقاطعهکاریهای
فرعی را از طریق آنها به انجام میرسانند و به این ترتیب از پرداخت حق بیمهی کارگرانی که
استخدام میکنند ،پرداخت اضافه دستمزد ،مزایای شغلی و نظایر آن اجتناب میکنند .پیش از پیمان
نفتا هم صندوق بینالمللی پولْ مکزیک و چند کشور دیگر را واداشته بود که قوانین و
دستورالعملهایی را وضع کنند که به موجب آن میبایست مرزهایشان را برای عملیاتهایی نظیر
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استخراج معادن باز کنند و این تغییر قوانین زیر فشار صندوق بینالمللی پول یکی از اولین تبعات
نئولیبرالیزم برای مکزیک بود.
مورد دیگر مسألهی حق امتیاز بهرهبرداری از معادن است .شرکتهای معادن میتوانند به ادارهای در
وزارت اقتصاد مراجعه کرده ،با پرداخت مبلغ ناچیزی ،در حدود هزار پزو ،امتیاز انحصاری استخراج
معدن را به مدت  10سال دریافت کنند .این مدت قابلتمدید است .یعنی این شرکتها با شرایطی
که صندوق بینالمللی پول وضع کرده ،میتوانند مساحت گستردهای از اراضی را برای مدت 600
سال یا بیشتر در انحصار خود بگیرند و از معادنش بهره ببرند.
صندوق بینالمللی پول همچنین مکزیک را واداشت که شرکتهای غیرمکزیکی و خارجی را هم
برای استخراج معادن بپذیرد .زیرا بین دهه  10تا دهه  80میالدی ،تنها شرکتهای مکزیکی حق
استخراج معادن را داشتند .اما از دههی  80به بعد با فشار صندوق بینالمللی پولْ مکزیک مجبور شد
درهایش را بگشاید و پس از آن نیز نفتا این رویه را ادامه داد و عمالً مساحت گستردهای از زمینهای
مردم بهویژه بومیان را در خدمت صنعت معدن قرار داده و حجم عظیمی از ذخایر آب مورد استفادهی
مردم را ،که برای زندگی روزمره و کشاورزی مورد نیازشان بود ،در اختیار معادن گذاشته است .به
این ترتیب هر کاری که دوست دارند انجام میدهند و این شیوه وحشتناک است .تالش من در
توضیحاتی که دادم این بود که نشان بدهم تفاوت چندانی بین شیوه و عملکرد سرمایههای خارجی
و سرمایههای داخلی در استخراج معادن نبوده ،در عمل مانند هم عمل کردهاند ،تبعاتش برای مردم
یکی است و به هر صورت هر دوی این سرمایهها از کشور خارج میشود و به نفع مردم سرمایهگذاری
نمیشود.
س :اگر بخواهیم برای مثال اعتصاب معدن کانانِئا را در نظر بگیریم که در سال  60۵1اتفاق افتاد
و به گونهای زمینهساز انقالب مکزیک در سال  606۵شد ،چه تفاوتهایی بین وضعیت آن معدن
در گذشته با معادن امروز در مکزیک قابلمالحظه است؟ کارگرها در کانانِئا بسیار باسابقه و
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متشکل بودند و برای بهترکردن شرایط کاریشان اعتصاب کردند .وضعیت کارگران امروز در
معادن مثالً در براکروز را در مقایسه با کانانِئا چطور ارزیابی میکنید؟
بالزارتی :شرایط از جهاتی خیلی متفاوت است ،ولی از جهتی هم مشابه هم است .از جهت فرایند
استخراج معادن و نحوهی عملکرد کمپانیهای معدن ،میشود گفت شرایط تقریباً به همان صورت
است .ولی کانانِئا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شروع به کار کرد و همزمان مردم مکزیک
و مردم امریکای شمالی در آن مشغول به کار بودند .دستمزدهایشان متفاوت بود و از سوی اتحادیهی
کارگران معدن که در ایاالت متحد بود ،حمایت میشدند .کارگران معدن کانانِئا وضعیت اقتصادی
خوبی داشتند .آنها میتوانستند فرزندانشان را به مدرسههای سطح باال بفرستند و وضعیت معیشتی
مطلوبی داشتند .با به وجود آمدن تغییراتی که در اقتصاد جهانی رخ داد ،عمالً معدن کانانِئا هم در هم
شکسته شد و اوضاعش دیگر مثل قبل نبود و این واقعاً مضحک بود .چرا که کانانِئا نهتنها بزرگترین
شرکت حفاری معدن در تمام مکزیک بود ،بلکه در تمام قارهی امریکا هم بزرگترین معدن بود که به
این روز افتاد .آنچه پیش آمد ،این بود که اتحادیهی کارگران معدن را بیرون راندند و این یکی از
مهمترین خصلتنماهای این شیوهی جدید استخراج معدن است .دیگر عمالً اتحادیهای وجود
نداشت ،چرا که یک کمپانی خارجی آمده بود که نیروی کار مورد نیازش را در آن محدوده از طریق
کمپانیهای محلی به روش برونسپاری تأمین میکرد .بنابراین ،کارگران کامالً از حقوقشان محروم
شده بودند و تالش شده بود که اتحادیه کامالً از بین برود .این موجب گردید که در سال 6383
کشمکش عظیمی بین کارگران و صاحبان سرمایه در آن منطقه به وجود آمد .نیروهای نظامی به آن
منطقه آمدند و معدن را بستند .در نهایت کمپانی معدن پذیرفت که اتحادیهی کارگران را به رسمیت
بشناسد ،با کارگران مجدداً قرارداد ببندد و حقوق آنها را در این قراردادهای جدید در نظر بگیرد.
مدتی بعد صاحبان سرمایه دوباره هار شدند و باز شروع کردند به بهرهبرداریِ افراطی از زمین و
استفاده ی مفرط از ذخایر آب و نیز وادار کردن کارگران به بیش از دوازده ساعت کار روزانه بهجای
هشت ساعت .در ادامه نیز اتحادیهی کارگران معدن را از بین بردند .دیگر کارگران نه اتحادیه داشتند،
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نه بیمارستان ،نه خدمات درمانی ،نه بیمه .اگر در ضمن کار در داخل معدن حادثهای پیش میآمد،
صاحبان سرمایه و معدن با آنان بهشدت برخورد کرده ،تنبیه و گاه از کار اخراجشان میکردند .برای
همین واقعاً نمیدانم چقدر تفاوت هست بین این معادن در گرِرو ،براکروز و سُنورا .وضعیت کارگرانی
که بیش از دوازده ساعت کار میکنند ،اما هیچ چیز در ازای آن بهدست نمیآورند ،تقریباً در همهی
این معادن یکسان است.
س :پیش از این که شرکتهای معدن به این مناطق بیایند ،آیا مردم روی زمینهایشان کشاورزی
میکردند؟
بالزارتی :بله .همهشان کشاورزی میکردند .از انقالب  6360مکزیک و اصالحات ارضیای که در پی
این انقالب اتفاق افتاد به این طرف ،تقریباً تمام زمینها به دهقانان داده شد و آنها روی زمینهایشان
کار می کردند .تا پیش از این که وضعیت فعلی به وجود بیاید ،به این ترتیب بود که دهقانها
زمینهایشان را کشت میکردند .شرکتهای استخراج معدن نهایتاً یک دایره به قطر دو متر روی
کوهها ایجاد میکردند که ممکن بود حتی دهقانان ندانند کسی داخل این معدنها هست .اما االن دیگر
ممکن نیست و قطعاً در آینده هم با وضعیت کنونی نخواهند توانست هیچکاری انجام دهند ،زیرا
زمینها و منابع آبی مسموم و غیرقابلاستفاده خواهد شد.
س :در جایی خوانده ایم که این ذخایر آبی که برای استخراج و فرآوری عناصر بهدستآمده از
این فرآیند استفاده می شود ،بر زندگی بومیان این منطقه اثر مستقیم گذاشته است .این درست
است؟
بالزارتی :تقریباً تمام صنایع و در رأس آن صنعت معدن عمالً بیرویه آب مصرف میکنند ،و به این
ترتیب بر زندگی نه فقط بومیان ،بلکه همهی مردمان مناطق تحت حکمرانیشان اثر میگذارند .راستش
بومیها به نسبت سایر گروههای مردمْ سازمانهای بیشتری دارند .آنها حتی گاهی از کارگران
متشکلترند؛ برای نمونه در معادن جدیدترْ کارگران کمتر متشکلاند تا در معادن قدیمی که سابقهی
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مبارزاتی دارند .خودِ من بهطور مستقیم روی معادنی کار نکردهام که بهطور بیواسطه با مردم بومی
در ارتباط بوده باشم ،اما میتوانم این را بگویم که آنها سازمانیافتهتر و متشکلتر از سایر گروههای
مردمی هستند .بنابراین در جوامع دهقانیْ آنها بهتر میتوانند بجنگند و علیه تهدیدها بایستند .برای
مثال ،چشمهها برای بومیان اهمیت ویژهای دارد .بخشی از مناسک مذهبی و فرهنگی آنها به چشمهها
گره خورده که اکنون در بسیاری مناطق خشک شده یا رو به خشکشدن است .از این جهت من فکر
میکنم که ما باید به تمام جوامع و گروههای مردم فکر کنیم ،نه فقط به بومیان .آنها ،یعنی سرمایهداران
و شرکتهای معدن ،همهمان را هدف گرفتهاند و دارند همهجا را آلوده میکنند .فقدان آب همهمان
را متأثر میکند و وقتی ما میخواهیم با معادن بجنگیم ،باید با تمام انواع معادن بجنگیم و برای همگان
بجنگیم.
س :آیا حضور کمپانیهای استخراج معدن در این مناطق ،بهعنوان عامل سوق دهندهای به سمت
مهاجرت اهالی و ساکنین این مناطق اعم از بومی یا غیربومی بوده است؟
بالزارتی :بله مطمئناً .قضیه این است که همانطور که باالتر گفتم ،این شرکتها برای مدت شش ماه
یا کمی بیشتر با مردم این منطقه قرارداد کاری میبندند ،ولی وقتی این مدت تمام شد ،عمالً آنها
بیکار میشوند و طبعاً برای گذران زندگی باید چارهای بیندیشند .بهخصوص وقتی که این معادن
تعطیل میشوند ،از آنجا که زمینها دیگر عمالً غیرقابلکشت شدهاند ،آن مناطق همچون شهر ارواح
میشود .مکزیک پر است از این شهرهای ارواح که غیرقابلسکونت شدهاند .نه فقط در مکزیک ،در
هندوراس یا نیکاراگوئه مواردی بوده که بعد از اتمام استخراج معدن طال توسط یک کمپانی کانادایی،
منابع آب چنان سمی و آلوده شده بود ،که عمالً چارهای جز ترک منطقه برای مردم باقی نمانده بود.
یک مورد غمانگیز در گرِرو بود که مثال خوبی برای این موضوع است ،زیرا از معدود مواردی است
که در آن مردم منطقه با شرکت معدن پشت میز نشستهاند و آنان را مجبور کردهاند که از موضعی
برابر با آنها مذاکره کنند و کوشیدهاند که حقوقشان را بهدست بیاورند .تا پیش از هجوم کمپانیهای
استخراج معدن ،مردم این منطقه به کاشت و پرورش نوعی کاکتوس به نام آگاوِه برای تولید مِسکال
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مشغول بودند10؛ اما بعد از شروع شدن عملیات حفاری و منفجرکردن زمینها و استفاده از منابع آب
و غیره ،عمالً کشت مِسکال غیرممکن شد .بنابراین مردم این منطقه کوشیدند از شرکت بابت
زمینهایشان پولی بگیرند و آن را صرف خریدن زمین در نقطهی دیگری کنند .آنها به صاحبان
شرکت اعالم کردند که یا با ما پشت میز مینشینید و خواستهای ما را میشنوید و برآورده میکنید،
یا این معدن برای همیشه بسته میشود .آنها به مطالباتشان رسیدند و این مورد فوقالعادهای بود.
ولی همزمان برای آنان بسیار غمانگیز بود ،زیرا میگفتند که پدران و مادران ما اینجا زندگی کردهاند،
ولی فرزندان ما دیگر نمیتوانند.
من فکر می کنم که فرآیند استخراج از معدن در گذشته با آن چیزی که در حال حاضر در جریان
است کامالً متفاوت است .در گذشته استخراج یک معدن ممکن بود حدود یک سال طول بکشد.
اکنون یک معدن با همان مشخصات و ویژگیها بیش از ده سال زمان میبرد .بنابراین ،این بازسازمانی
استخراج معدن پدیدهای کامالً جدید است .این شرکتها دربارهی عملیات استخراجشان بهطور مکرر
به مردم دروغ میگویند و عملکردشان باورنکردنی است .من از سال  1007این معادن را دنبال میکنم
و به گمانم نتایج این روند فاجعهبار بوده است .این شرکتها بازیگران و عامالن مهمی در تغییر
روابط و مناسبات اجتماعی بودهاند.
س :یک معدن طال در ایالت چیاپاس را به خاطر میآورم ،که وضعیت بومیانِ در روستای چاران
[ ،]Charanکه زاپاتیست نیستند ،را تحت الشعاع قرار داده بود .کمپانی معدن به این منطقه آمده
بود و بدون رضایت بومیان ساکن منطقه عملیات استخراج معدن را آغاز کرده بود .این مردمان
نزد زاپاتیستها رفتند و از آنان تقاضای کمک کردند .زیرا هدف آنها مقاومت در مقابل این
کمپانی و دستاندازیشان بود.

 10آگاوه نوعی کاکتوس است که عصارهی آن را تخمیر میکنند و مسکال تولید میکنند .تکیال هم از آکاوه تولید
میشود.
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بالزارتی :بله همینطور است .زیرا زاپاتیستها سازمانی عظیم و گسترده در چیاپاس هستند و امکانات
و منابعی برای چنین مقابلههایی را دارند .این امکان عمالً در باقی نقاط مکزیک که زاپاتیستها به
این شکل حضور ندارند ،منتفی است .در سایر مناطقْ مردم چارهای ندارند جز این که کلید حل
مشکالتشان را در دستان سازمانهای بهاصطالح غیر-دولتی (ان.جی.او .ها) ببینند که اغلب چندان
راهگشا نیستند.
س :آیا این ان.جی.او .ها نقشی هم در خلعید مردم و گرفتن ارضی و اعطای آن به کمپانیهای
معدن دارند؟
الخاندرا بالزارتی :بله .این کمپانیها در واقع ان.جی.او .ها را اجیر میکنند تا شرایط زیست محیطی
و تاثیرات استخراج معادن را توجیه کنند .این ان.جی.او .ها عمالً یا واقعیت را تحریف میکنند و یا
این که حقایق را به حالت تعلیق نگه می دارند تا برای مردم دقیقاً آشکار نشود .انواع جامعهشناسان،
انسانشناسان ،روانشناسان و زیستشناسان در این ان.جی.او .ها کار میکنند؛ درست مانند متخصصان
و کارشناسانی که توسط اَبَر-شرکتهای معدن ،کمپانیهای نفتی ،کوکا کوال ،نستله و امثالهم استخدام
می شوند و نقش آنان این است که نزد مردم بروند و برای آنان توضیح دهند که شرکتهای معدن
چه می کنند و حضورشان چه تبعاتی برای زندگی مردم به همراه خواهد داشت .آنها توسط ان.جی.او.
ها به کار گرفته می شوند تا صراحتاً دروغ بگویند .ان.جی.او .ها در واقع بازوی مدنی این کمپانیها
هستند.
س :آیا وضعیت در معدن السارکاردِناس ۳6در ایالت میچوآکان ۳۳هم به همین صورت است؟

16 Lazaro Cardenas
11 Michoacán
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بالزارتی :شاید بدانید که بومیان استوال 19مشکل بغرنجی در این منطقه داشتهاند .جدالی بزرگ بر سر
حفظ زمین ها از سوی مردم این منطقه با یک کمپانی چینی وجود داشته که میخواسته زمینهای
مردم را تصاحب کند .مردم بیش از ده سال در کشمکش بودند؛ ابتدا آنها روستاییان استوال را با
استفاده از زور جابهجا و وادار به کوچ اجباری کردند .این مورد همزمان بسیار جالب و البته غمانگیز
است .زیرا این مردم در برابر کمپانی جانانه مقاومت کردند ،ولی نهایتاً کمپانی توانست با استفاده از
نیروهای شبهنظامی و با توسل به عنف و زورْ آنها را از زمینهایشان جدا کند.
س :چه تشکلهای کارگری اعم از اتحادیهها و سندیکاهای زرد یا سفید ،مستقل یا وابسته حول
مسألهی معادن فعالیت میکنند؟
بالزارتی :تغییراتی که در روند و شیوهی فعالیت کمپانیهای صنعت معدن بهویژه در سالهای اخیر
رخ داده ،وضعیت را بهشدت آشفته کرده است .برای مثال در کانانِئا کارگران معدن برای مدتی طوالنی
مبارزه کردهاند و قریب به ده سال در اعتصاب بودهاند تا توانستهاند سر کار برگردند و به بعضی
مطالباتشان برسند .اتحادیهها افتضاحترین بخش این کشمکش بودهاند .اما به هر حال کارگران
اعتصابی و مبارز هم بخشی از این اتحادیه بودهاند .بنابراین میشود گفت که بخشهایی از این
اتحادیهها رزمندهاند ،ولی در کل اگر بخواهیم بگوییم ،اغلبشان با آنچه که باید باشند فاصله دارند.
قضیه از این قرار است که در اتحادیههای کارگری مکزیک بخشهای مختلفی وجود دارد .در داخل
اتحادیههای زرد هم افرادی عضو هستند که معتقدند باید از درون سندیکا یا اتحادیه نسبت به تغییر
آن اقدام کرد .با توجه به قوانین ناظر بر سندیکاها ،این بخشهای درونی در مواردی و تا حدودی
استقالل عمل دارند و برای مثال در اتحادیهی کارگران معدن در کانانِئا هم بخشهایی از اتحادیه
بهمراتب رادیکالتر از خود سندیکا عمل میکنند.

19 Estola
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س :اعتصابات اخیری که در معدن کانانئا به وقوع پیوسته هم بهدلیل فعالیتهای چنین بخشی
درون اتحادیه کارگران معدن بوده؟
بالزارتی :بله همینطور است؛ واقعاً این اتحادیه وضعیت تأسفآوری دارد .بخشهایی از کارگران
عضو این اتحادیه از عملکرد هیئت مدیرهی اتحادیه بسیار ناراضی هستند ،چون آنها پولی را که از
کارگران گرفتهاند و قرار بوده پساندازش کنند ،قمار کرده و باختهاند .رهبران اتحادیه عمالً این پولها
را دزدیدهاند ،ولی به هر رو کلیت اتحادیه دارد علیه کمپانیها میجنگد و به این معنی اعضای اتحادیه
همه با هم هستند ،و صرفنظر از برخی مسائل سیاسی و فسادی که رهبران اتحادیه موجبش بودهاند،
آنها بیش از ده سال در کنار هم در اعتصاب بودهاند و مبارزه کردهاند.
برخی میگویند که ”کارگران برای دستمال توالت جنگیدهاند“ ،اما اینطور نیست .از  6383که یک
اَبَر -کمپانی معدن را خرید ،اتحادیه را ملغی کرد و کارگران معدن را دوباره استخدام کرد ،شرایط
مدام برای کارگران بدتر و بدتر شده است .همانطور که قبلتر هم گفتم ،آنها خدمات درمانی،
بیمهها و تمام حمایتهای قانونیشان را از دست دادهاند و همواره با فشار نیروهای شبهنظامیای
مواجه بودهاند که کمپانی به خدمت میگرفته تا اعتراضات کارگران را سرکوب کند و آنها را به سر
کارشان برگرداند .نیروهای شبهنظامی هنوز هم در داخل معدن هستند و از منافع شرکت حفاظت
میکنند.
س :نقش دولت چه بوده است؟
بالزارتی :دولت همواره هم جهت با منافع کمپانی عمل کرده است .این کمپانی در ابتدا یک کمپانی
ملی و متعلق به دولت بود ،اما نهایتاً در مسیر خصوصیسازیها ،دولت آن را در ازای مبلغ ناچیزی
در حد دو میلیون پزو در اختیار صاحبان کنونی شرکت قرار داد که بیشتر شبیه یک هدیه بود.
س :رابطه کارتل لوس سِتاس ،که قدرتمندترین کارتل در ایالت سُنور است ،با کمپانی معدن و
احتماالً سرکوب کارگران معدن کانانئا چیست؟
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بالزارتی :تا جایی که من میدانم ،در سُنورا این رابطه خیلی روشن است .این معدن بسیار عظیم
است ،قلمروی معدن بسیار پهناور است و روابطی در سطوح کالن بین این کارتل با صاحبان این
کمپانی وجود دارد .تعدادی از اعضای ردهباالی این کارتل در ردهی صاحبان سهام این شرکت قرار
دارند و در داراییهای کمپانی سهیماند .این چیزی است که من میدانم .در موارد دیگر ،مثل کارتل
لوس فیلوس در ایالت گرِرو و براکروز این رابطه از این هم روشنتر است .یکی از مدیران سابق
شرکت طال که بیرونش کرده بودند ،در یک مصاحبهی تلویزیونی علناً اعالم کرد که آنها مذاکراتی
با لوس فیلوس داشتهاند ،زیرا آنها طالها را از معدن بیرون میبردند ،و برای همین شرکت با آنها
وارد مذاکره شده و مبالغی را پرداخت کرده است .در براکروز کمپانی علناً از کارتل برای تهدید و
ارعاب مردم استفاده کرده است .آنها تعدادی از معترضان و دو نفر از رهبران مخالفان سیاستهای
کمپانی معدن را کشتند .این کارتل لوس سِتاس بود که مرتکب این قتلها به نفع کمپانی شد.
باید به این وضعیت بهعنوان یک فرایند طوالنیمدت نگاه کنید .یک شیوهی واحد برای استخراج
معدن و یک نوع رابطهی معین بین کمپانیها و ساکنین مناطق و اجتماعات انسانی وجود ندارد.
کمپانیها از تمام امکاناتشان بهره میبرند تا بتوانند هر طور که ممکن است منافع بیشتری کسب
کنند و از هیچ راهی در این مسیر اِبا ندارند ،به همین نسبت مردم هم در مقابل آنان میایستند و طبعاً
روشن است که طی یک مدت زمان طوالنیِ ده یا بیست ساله و تعامل و برخورد مدام این دو با هم،
کمپانیها شیوههای جدیدی را برای برخورد و سرکوب میآموزند و مردم هم همچنین .آنها راههای
جدیدی برای مقاومتکردن و جنگیدن یاد میگیرند و به کار میبندند .در هر صورت هر موردی
برای خودش ویژگیهایی هم دارد .درست است که در عصر جهانیسازی بهسر میبریم و این
کمپانیها ا ز الگوهای مشابهی برای ورود به اجتماعات انسانی استفاده میکنند و تبعات معینی برای
زیست بوم و سالمت مردم منطقه به همراه دارند ،ولی این را هم نباید از یاد ببریم که هر اجتماع ،بر
اساس خودویژگیهایش ،شیوههای خاص خودش را برای سازماندهی روابط اجتماعی در آن قلمرو
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دارد و اگر بخواهید این موارد را مطالعه کنید ،باید بفهمید چطور یک نیروی خارجی اعم از دولت
یا کمپانیها وارد یک محدوده میشوند و این اجتماعات چطور با نیروهای بیرونی مواجه میشوند.
بهعالوه شرایط تغییر کرده است؛ در گذشته ما نبرد بین کارگران و صاحبان سرمایه در صنعت معادن
را شاهد بودیم .این نبرد دیگر به آن شکل گذشته وجود ندارد .االن جنگ بین جمعیت انسانی ساکن
مناطق مورد هجوم و کمپانی های معدن است .در گذشته به این شکل بود که کمپانیها کارگران را
استثمار میکردند ،اما االن به این صورت است که آنها همهچیز را ،هر چه که دستشان برسد را
استثمار میکنند و مسموم میسازند .وقتی که کمپانیها میآیند ،دیگر زمینها غیرقابل استفاده میشوند.
پاسخهای قدیمی جوابگو نیستند.

تظاهرات اعتراضی بومیان شش ایالت مکزیک علیه تخریب محیط زیست در فرآیند استخراج معادن
توسّط شرکتهای کانادایی

اکنون سیاستمداران بخشی از سیاستگذاری کمپانیها هستند .چون در هنگامهی انتخابات از سرمایه
و کمکهای کمپانیها بهره میبرند ،و طبیعی است که وقتی انتخاب میشوند ،باید در جهت منافع
آنان قدم بردارند .در مکزیک گاهی کارتلهای مواد مخدر به تمام احزاب سیاسی که با هم در کسب
قدرت رقابت دارند ،پول می پردازند .مهم نیست شما عضو کدام حزب هستید ،آنها به همه پول
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میدهند .بنابراین مهم نیست چه کسی به قدرت میرسد ،همه پیشاپیش خریده شدهاند و کارتلهای
مواد مخدر عمالً پیروز انتخابات هستند.
ساختار عملکرد اَبَرکمپانیها هم بسیار جالب و پیچیده است و تقریباً همهشان به شیوههای همانندی
عمل میکنند .آنها هم کارتلها را دارند ،هم چون پول و طال دارند ،میتوانند هر که را که بخواهند
بخرند .اعم از افراد و شرکتهای محلی و کوچک .آنها میتوانند بسته به مورد ،ظرف دو هفته یک
منطقه را با توسل به قوای نظامی اشغال کنند و هر وقت دلشان بخواهد کار معدن را متوقف میکنند،
و بعد دوباره کار را از سر میگیرند؛ چون آنها حق امتیاز بهرهبرداری از معادن را برای صد سال
دریافت کردهاند.
س :آیا هیچ جایگزینی برای این شرایط وجود دارد؟ هیچ گروهی از مردم ،بومی یا غیر-بومی،
یا سازمانهای سیاسی برنامهی مشخصی برای این وضعیت دارند؟
بالزارتی :سازمانهای بسیاری وجود دارند که علیه این کمپانیها مبارزه میکنند و تالش میکنند
عملکرد آنان را متوقف کنند؛ راهها را میبندند ،تظاهرات میکنند و به انحاء مختلف اعتراض میکنند.
سوال این است که آیا می توانیم بدون مواد معدنی و استخراج معادن زندگی کنیم؟ پاسخ من این
است که نه .دیگر نمیتوانیم .در مرحلهای از نظام سرمایهداری به سر میبریم که استفادهکردن از منابع
معدنی اجتنابناپذیر شده است .ولی دستکم میتوانیم در پی یافتن راههایی برای استخراج از معادن
باشیم که قابلقبولتر و پایدارند .کمپانیها غالباً دربارهی این مسأله سخنسرایی میکنند که دارند
فرآیندهای پایداری برای حفر و استخراج معادن به کار میبندند و آب کمتری مصرف میکنند .ولی
واضح است که اینطور نیست .راهحل قضیه بهطور واقعی این است که ما باید کمتر معادن را استخراج
کنیم .ما شاهد هجومی به منابع زیرزمینی و معادن هستیم و یکی از دالیل کنونی آن هم این است که
ما ،انسانهای معاصر ،تبدیل شدهایم به موجوداتی بیش-مصرفکننده ،یک تلفن هوشمند میخریم و
هنوز یک سال نشده آن را به دور میاندازیم .منابع زیرزمینی و معادنمان را حفظ نمیکنیم ،و احساس
مسئولیتی در قبال آنها نداریم .الگوهای مصرف ما هیچ نسبتی با یک الگوی پایدار زندگی و حفاظت
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از زیست بوم ندارد .آنچه که من مصرانه بر آن تأکید میکنم ،این است که شیوههای جاری و معمول
استخراج معادن و منابع زیرزمینی بایستی بهطور کامل ممنوع شوند .بدون هیچ تبصره و استثنایی.
س :برخی پروژههای نفتی مثالً در کوستاریکا را میشناسیم که مردم بهطور کامل متوقفشان
کردند .اگر این استخراج نفت ادامه پیدا میکرد ،دیگر اثری از ماهیها و دیگر جانوران دریایی
باقی نمیماند و معیشت مردم آن مناطق با مخاطره مواجه میشد .این یک چرخه است .یک
قسمت از زنجیره که نابود شود ،قسمت دیگر آن هم از بین میرود .در آمریکای التین گروههایی
داریم که دیدهبان نفت هستند و از منابع نفتی محافظت میکنند و در مقابل استخراج بیرویه
منابع نفتی میایستند .آیا شما هم اینطور فکر میکنید؟
بالزارتی :یافتن یک جایگزین بهطور دفعتی بسیار دشوار است .وضعیت کنونی ثمرهی یک فرآیند
بسیار طوالنیست که دههها و بلکه چند صد سال به طول انجامیده .اما کامالً شدنی است که تالش
کنیم مقدار کمتری نفت ،مواد معدنی و طال و نظایر اینها استخراج شود .در واقع ،باید تالش کنیم
معادن کمتری گشوده شوند .چون به محض گشودهشدن یک معدن ،زمین اطراف آن ،کوهها و طبیعت
نابود میشود؛ و وقتی هم که کار استراج یک معدن تمام میشود ،عمالً آن محیط دیگر غیرقابلزیست
است .فقط هم معادن نیستند؛ میزان آبی که کوکا کوال استفاده میکند یا زمینهایی که در امریکای
التین [برای تولید گازوئیل] زیر کِشت سویا میرود ،همه و همه شیوههای مخرب و ویرانگر
سرمایهداری را آشکار میکنند .شیوههایی که همهچیز را در مسیر کسب سود بیشتر تصاحب میکند،
و هیچچیز پشت سرش باقی نمیگذارد.
از وقت و اطالعاتی که در اختیار ما گذاشتی ،از تو صمیمانه ممنونیم.

73

”زاپاتیستها به خودشان میگویند ،ما کسانی هستیم که دنیا بر
شانههایمان استوار است!“

مصاحبه با سرخیو رودریگز السکانو
سردبیر نشریه شورشگری 11و از فعالین جنبش زاپاتیستی
سن کریستوبال 1 ،ژانویه 1067

س :نظریهی زاپاتیستها در برخورد با مسأله دولت چگونه است؟ وقتی زاپاتیستها از «شورای
دولت خوب» صحبت می کنند ،منظورشان چیست؟ این دولت چه ساختاری دارد و تا چه حد
میتوان آن را با نظریات رایج دربارهی دولت توضیح داد؟
سرخیو رودریگز :میکوشم موضع زاپاتیستها را بهروشنی توضیح بدهم؛ زیرا تعبیرهای مختلفی از
زاپاتیسم وجود دارد که از نظر من تعبیرهای غلطی هم بین آنها هست ،بهخصوص نظر جان هالووی.
طرح قضیه ی قدرت در زاپاتیسم موضوع با اهمیتی است .قضیه بر سر دو فاز مختلف است ،اولین

Revista Rebeldilla

11 Sergio Rodriguez Lascano,

مصاحبه با سرخیو رودریگز السکانو

فاز نیاز به ویرانکردن سلطهی سرمایهداری است .اشتباه دیدگاه هالووی این است که فکر میکند
قدرت برابر است با دولت یا حکومت .در حالی که در استنباط رفقای زاپاتیست ،قدرت به معنی
سلطهی اقتصادی و سیاسی-اجتماعی سرمایهداری است و بنابراین اولین قدم نابودکردنِ این سلطه
است .چیزی که زاپاتیستها طرح میکنند یک لحظهی تاریخی منحصربهفرد است ،اما نه به معنی
یک لحظه در زمان ،بلکه روندی است که باید ساختمان آن قبل از به دست گرفتن ماشین دولتی
شروع شده باشد .با چنین درکی ساختمان «شورای دولت خوب» شکلی از قدرت دوگانه است .یعنی
وقتی کسی وارد مناطق زاپاتیستی میشود ،اولین چیزی که خواهد دید تابلوهایی است که میگوید:
«در این منطقه دولت فدرال دستور نمیدهد ،بلکه خلق است که دستور میدهد» .در عین حال ،در
آنجا مانند «منطقهی آزادشده» عمل نمیشود .زیرا تصور آنان این نیست که بهتدریج مناطق بیشتری
آزاد شوند تا دست آخر بتوان دژ را تماماً آزاد کرد ،بلکه مسأله روند ساختمان روابط اجتماعی جدید
است که با یکدیگر تفاوتهای زیادی خواهند داشت ،زیرا خلقهای مختلف با هم تفاوت دارند و
فقط یک بخش آن ویژهی مکزیک است.
برای مردم سخت است که بفهمند چطور ممکن است در کنار یک دولت بورژوایی که از یک ارتش
فدرال برخوردار است ،چنین مناطق خودمختاری وجود داشته باشد .میخواهم برایتان ماجرایی
تعریف کنم .حدود ده سال پیش یک گروه از بومیان کالیفرنیای سُفالی شمالی ،که هممرز ایاالت
متحد آمریکاست ،صریحاً به معاون فرمانده مارکوس گفتند چون نمیتوانند زندگیشان را تأمین کنند
ترجیح میدهند که بمیرند .در روستای آنان  91نفر زندگی میکردند ،با زبان و فرهنگ خودشان،
فرهنگی که ده هزار سال قدمت داشت و امروز در خطر محوشدن قرار دارد .مارکوس از آنها جویای
وضعیت دقیق زندگیشان شد و این که ما چطور میتوانیم به آنها کمک کنیم .آنها جواب دادند ما
ماهیگیر هستیم ولی نیروی دریایی مانع صید ما میشود .مارکوس به آنها میگوید ما  17فرمانده
زاپاتیست میآییم تا با شما به ماهیگیری برویم .این فرماندهان هرگز در زندگیشان دریا ندیده بودند.
هرگز .ولی میخواستند همراه با این بومیان به ماهیگیری بروند .وقتی این  17فرمانده به محل
میرسند ،قایقهای ماهیگیران برای صید حرکت میکنند .نیروی دریایی سرمیرسد .زاپاتیستها
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خطر را به جان خریده ،سوار قایق میشوند و به آنجایی میروند که نیروی دریایی مسیر را مسدود
کرده بود .با رسیدن آنها نیروی دریایی راه را باز میکند و ماهیگیران ماهیشان را میگیرند .چرا؟
نیروی دریایی توان چشمگیر نظامی داشت و زاپاتیستها هیچ سالحی نداشتند ،اما وزنهی معنوی،
وزنهی اخالقی و سیاسیشان مانع از آن بود که ارتش با آنها درگیر بشود؛ برای این که میداند درگیری
با آنها به معنی درگیری با  900هزار بومی چیاپاس و میلیونها بومی مناطق دیگر مکزیک خواهد بود
و خطر تجزیهی کشور را با خود دارد .این ویژگیای است که سابقهی آن به انقالب مکزیک
برمی گردد و رفقا توانستند به معنای اخص کلمه از آن استفاده کنند .برای این که مقامات دولت به
دنبال تجزیهی مکزیک نیستند .آنها به این تحلیل تاریخی واقفاند :پایهی جنبش استقالل مکزیک
[ ]6816-6860بومیان این کشور بودند؛ پایههای آنچیزی که به رفرم در مکزیک معروف است [رفرم
لیبرال ،منظور مبارزاتیست که علیه رئیس جمهور محافظهکار وقت آنتونیو لوپز سنتا آنا انجام شد و
به قانون اساسی  6817منجر شد] ،بومیان این کشور بودند؛ پایهی انقالب مکزیک [انقالب ]6360
بومیان این کشور بودند؛ و پایهی قریب به  980شورشی که در این کشور انجام شده هم بومیان این
کشور بودند.
این بخشی از تاریخ ما است .برای همین از یک طبقهی کارگر بزرگ با تاریخ عظیم اعتصاباتش حرف
نمیزنیم .ولی آنچه میتوان گفت این است که یک شیوهی کار وجود دارد .بر اساس این شیوه ،ارتش
زاپاتیستی ایدهی بهوجود آوردن «شورای دولت خوب» را به پیش میبرد که در آن خلق فرمان میراند.
ولی خود ارتش زاپاتیستی حق ندارد بخشی از آن دولت باشد .یعنی اگر یک شورشگر زاپاتیست
[چریک] بخواهد عضو «شورای دولت خوب» بشود ،باید از ارتش زاپاتیستی بیرون برود ،و بالعکس،
اگر یک عضو «شورای دولت خوب» بخواهد به نیروهای شورشگر بپیوندد ،باید از شورا بیرون برود.
این در واقع نوعی حراست است .زاپاتیستها به خودشان میگویند ما کسانی هستیم که دنیا بر
شانههایمان استوار است .آنها هرگز «لذت دولتشدن» را تجربه نخواهند کرد .حتی اگر روزی این
دولتها به فرمان خلق حرکت نکنند ،ممکن است با دولتی که خودشان به وجود آوردهاند هم درگیر
بشوند .این خودش درسی است از تاریخ انقالبها ،بهخصوص وقتی میبینیم در خیلی از کشورها
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مشکل اصلی این بوده است که شرکت حزب در درون دولت باعث قطعشدنِ روند سازماندهی خودِ
تودهها گردیده است .باید فهمید که شعار «تمام قدرت به دست شوراها» به معنی تمام قدرت به
دست حزب نیست .این در واقع ویژگی این دولت خوب است.
س :شما از تعبیرهای غلطی صحبت کردید که از نظرات زاپاتیستها برداشت میشود ،آیا این
تعابیر شامل ساختار همین «شورای دولت خوب» هم میشود؟
سرخیو رودریگز :اگر متنی را که معاون فرمانده مویسس در سمینار «اندیشهب انتقادی علیه اژدهای
سرمایهداری» 11نوشته است را بخوانیم ،تمام مشخصات این دولت را توضیح میدهد .در ادامهی آن
این پیشنهاد ،یعنی فراخوان به تشکیل یک «شورایِ دولت بومیِ» آمده است .فکر میکنم چه از طرف
سیتواسیونیستها و چه بعضی از آنارشیستها یک نوع ابهام در مورد مسألهی دولت وجود دارد .از
نظر من موضوع این نیست که آیا دولت هست یا نیست ،بلکه موضوع بر سر یک سری وجوه
زیربنایی گوناگون در مورد سلطه است .از نظر من شاخصهای اصلیِ حامل سلطه اینها هستند:
جدایی کار فکری از یدی ،تصرف مازاد اجتماعی توسط یک گروه کوچک ،این که چه کسی
تصمیمات اصلی را اتخاذ میکند ،چه کسی تصمیم میگیرد که چه کسی در دولت شرکت کند ،و
باالخره این که دموکراسی واقعاً از این زاویه که مردم زندگی خودشان را کنترل کنند چیست؟
زاپاتیستها توانستند یکی از نکاتی که به عقیده من جزو بزرگترین مشکالت تاریخ است را حل
کنند :چه طور میش ود یک دولت بدون سلطه داشت؟ پاسخ زاپاتیستها خیلی ساده است .دولت یک
شکل اداری نیست ،بلکه دموکراسیای است که تمام فرماسیون اجتماعی را در بر میگیرد.
من میتوانم برای شما تجربهای شخصی را تعریف کنم .وقتی به «مدرسهی کوچک زاپاتیستی» رفتم،11
در خانهی پیرمردی ساکن بودم [سرخیو با خنده میافزاید که از من جوانتر بود ،ولی بین آنها خیلی
11 El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista

 11در مورد مدرسهی کوچک زاپاتیستی از جمله نک به:
امین حصوری :آموزش خودمختار زاپاتیستی :مدرسههای کوچک از پایین
89

صداهایی از زمین ناممکن

پیر به حساب میآمد و در قیام  6331شرکت کرده بود] .او برای من این قیام را طوری تعریف میکرد
که تو گویی رفته بود تُرتیا 17بخرد .هیچچیزِ قهرمانانهای برایش در آن نبود .یک نوهی دختر  63ساله
داشت .نوه اش عضو شورای دولت خوب بود ،ولی خودش در دولت نبود .در واقع ،این امر تمام
ساختار اجتماعی را دربرمیگیرد و تا خانهی افراد آمده است .دموکراسی یک اقدام حقوقی و امری
اداری نیست ،بلکه یک شیوهی زندگیست .این آن جنبهی اساسی است که از آن صحبت کردم .برای
مثال من میدانم که سیتواسیونیستها خودشان را با کمون آراگون تعریف میکنند .در کمون آراگون
دولت تشکیل دادند .هر چند آنجا نوع دیگری از دولت بود ،ولی به هر حال دولت بود .بنا بر این
فکر می کنم این تعبیر غلطی از زاپاتیسم است .حتی نام آنچه زاپاتیستها ساختهاند« ،شورای دولت
خوب» است.
س :ضربالمثلی وجود دارد که میگوید« :بهطور محلی عمل کنید ،ولی جهانی فکر کنید» .۳۳به
نظر میرسد زاپاتیستها در یک محدودهی معینِ جغرافیایی عمل میکنند ،آیا جهانی فکر
میکنند؟
سرخیو رودریگز :اجازه بدهید با کالم خود آنها پاسخ بدهم .زاپاتیستها میگویند یک «حلزون»

13

دارند که مرکز این حلزون ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی است و دایرهی این حلزون به طرف
بیرون باز میشود .به این شکل که ابتدا ارتش زاپاتیستی است ،بعد بخشداریهای خودمختار ،مناطق
خودمختار ،ایالت چیاپاس ،کشوری به نام مکزیک ،آمریکای التین ،آمریکا در کلیت خودش ،دست
http://peykar.org/zapatists/850-amoozeshezapisti.html

و بهرام قدیمی :مدرسه کوچک زاپاتیستی ،نوعی تجربه از نوعی کار سیاسی
http://peykar.org/zapatists/860-zapatistsalgard.html

 17ترتیا نان روزانهی بومیان مکزیک است که آن را از آرد ذرت پخته تهیه میکنند.
think global

18 Act local,

 13مراکزی که در آن ساختمان اداری شورای دولت خوب نیز قرار دارد نیز حلزون نامیده میشوند .در این مراکز
از جمله همایشهای سیاسی و آموزشی نیز برگزار میشود – .م.
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آخر جهان و بعد دقیقاً همان مسیر را باز میگردد .اینطور نیست که آنها از امر محلی به جهانی
بروند ،بلکه زاپاتیستها از امر محلی بیرون میآیند تا به امر جهانی بروند و آنچه جهانیست امر
محلی را تحت تأثیر قرار میدهد .اینها تابع یکدیگر هستند .یک جملهی معروف از معاون فرمانده
مارکوس هست که میگوید« :به ما تهمت میزنند که میخواهیم مکزیک را تغییر دهیم ،ولی ما خیلی
متواضع هستیم ،میخواهیم دنیا را تغییر دهیم!» .چنین دیدی نسبت به رابطهی محلی و جهانی ،به
مفهوم یک نقطهی عزیمت و جایی که باید به آن رسید در کار نیست ،بلکه یک رابطهی متقابل است.
به همین دلیل میگویند هنوز خیلی از راه مانده است...
س :آیا میتوانید توضیح بدهید که چطور مبارزهی زاپاتیستها با مبارزه در سطح جهانی پیوند
میخورد و بهطور مشخص چگونه این تأثیر متقابل صورت گرفته است؟
سرخیو رودریگز :برای مثال زمانی که نخستین «همایش بینالکهکشانی» برگزار شد ،90آنجا در مورد
جهانیسازی [گلوبالیزاسیون] بحث میکردند .معاون فرمانده مارکوس مقالهای نوشته بود به نام «هفت
قسمت از یک پازل جهانی» 96که شامل یک بخش بسیار مهم از نظریهی رهاییبخش بینالمللی
بود” :انسان نمیتواند خود را از سرمایهداری ،جنگ و اقتصاد جدا ببیند .اگر کالزِویتس 91زمانی
میگفت «جنگ ادامهی سیاست است با ابزار دیگری» ،امروزه باید گفت :جنگ ادامهی اقتصاد
سیاسیست با ابزار دیگری“.
با این فراخوانِ «همایش بینالکهکشانی» ،بسیاری از رفقا که برای نخستین بار شورش سیاتل را مطرح
میکردند ،به رسمیت شناختند که پیشینهی آن درگیریها همین «همایش بینالکهکشانی» بوده .از نظر
من ،اهمیت این همایش آن چیزیست که بهعنوان جمعبندیِ آن مطرح شد ،یعنی تشخیص نیاز به
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«کانونهای مقاومت» [ ]bolsas de resistenciaدر سراسر جهان بود .بعد از آن «بهار عرب» آمد ،بعد
«خشمگینان» مادرید آمدند ،بعد «خشمگینان» ایتالیا و خیلی جاهای دیگر و سپس جنبش «شبهای
ایستاده پاریس» بود .تمام این جنبشها در یک ویژگی با هم شریکاند :اینها جنبشهای خودمختاری
بودند که از پایین میجوشید و بحران احزاب چپ را نشان میداد ،احزابی که حتی نمیفهمیدند چه
اتفاقی دارد می آفتد .آنچه نمایان بود ،خشم و عصبانیت مردم بود .در این مورد در سال  31بحث
شده بود .زاپاتیستها همیشه این بههمپیوستگیِ آنچه به معنی یک روند است را در نظر داشتند .برایم
چشمگیر است که هر روز برایشان روشنتر میشود که نمیتوان همان اشتباه همیشگی چریکهای
آمریکای التینی را تکرار کرد که همیشه چشمشان به دولتهای سوسیال دموکرات و ان.جی.او .ها
بود ،بلکه خوِد تودههای مردم باید هدف باشد .به همین دلیل ،تعداد کسانی که در آمریکا به زاپاتیسم
کمک میکنند ،بسیار بیشتر از آنهاییست که به کوبا کمک میکنند .شاید به این دلیل که در کوبا
یک دولت وجود دارد و کشوری برخاسته از یک انقالب است .اما به هرحال هیچ پاسخ روشن یا
تحلیلی در این مورد در دست نیست.
زاپاتیستها میپرسند آیا با مردم چنین ارتباطی وجود دارد ،یعنی با نسلهای جدیدی که الزاماً حامل
سنت کمونیستی نسلهای قدیمی نیستند؟ و در عین حال یک مثال قدیمی مکزیکی میگوید نباید
بچه را همراه آب کثیف دور ریخت.
به نظر من زاپاتیسم یکی از نقطه عزیمتهای تاریخیست که میتواند با کوششهای دیگر وارد
دیالوگ بشود .نه آن که در مورد آنها پیشداوری داشته باشد ،نه آن که فقط به نقدشان بکشد ،بلکه
با آنها وارد گفتگو بشود.
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این شکلِ مبارزه از اولین پرنسیپهای زاپاتیستی حرکت میکند که معتقد است زاپاتیسم یک شکل
از مبارزه است ،ولی اشکال بسیار زیاد دیگری از مبارزه وجود دارد که شایستهی همه نوع همبستگی
هستند و باید از آنان آموخت .چند وقت پیش کردها اینجا بودند و تجربهی خودشان را برایمان
تعریف کردند و آیینهی بسیار جالبی بود ،زیرا اشتراکها و اختالفها را نشان میداد .این گفتگوها
به مبارزه غنا میبخشد.

دانشگاه زمین در شهر سن کریستوبال؛ ورود معاون فرمانده گالهآنو به کنفرانس «زاپاتیستها و علم
»(بهمثابهی وجدان) برای انسانیت

س :چه تفاوتی بین نوع همبستگی زاپاتیستها با نوع همبستگی با مبارزات جهانی وجود دارد
که در تمام قرن بیستم در جریان بود و بقایای آن را میتوان در یک سری همبستگیهای آمریکای
التین یا کشورهای آفریقایی با یکدیگر و یا با بعضی حکومتهای دیکتاتوری مانند ایران مشاهده
کرد؟
سرخیو رودریگز :بر اساس آن شکل قدیمی جهانی که وجود داشت ،و ما نمیدانیم که آیا واقعاً هرگز
وجود داشته است یا نه ،ولی آنچه مسلم است دیگر وجود خارجی ندارد ،این ایدهی وجود دو بلوک،
یک بلوک خوب و یک بلوک بد ،دیگر هیچ صحتی ندارد؛ در طرف بد که واضح است که
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امپریالیستها هستند ،اما در طرف خوب هم کم نیستند کسانی که غیرقابلدفاعاند؛ مثال سوریه را
نگاه کنید :ظاهراً رئیس جمهور سوریه یک ضد-امپریالیست است ،اما حاصلش برای مردم چیست؟
زاپاتیستها میگویند دنیا عوض شده و امروز سادهتر از گذشته است .حاال یک باال داریم و یک
پایین؛ زاپاتیستها هدفشان این نیست که باالیی بشوند و از آن باال به پایینیها نظر بیاندازند .هرکجا
که یک دولت باشد و مردمی را سرکوب کند و غیره ،زاپاتیستها طرف تودههای مردم را میگیرند
و نه طرف دولت را؛ آن هم نه به خاطر نگرشهای ایدئولوژیک بلکه به این خاطر که صحبت از
سوسیالیسم و یا مارکسیسم ماهیت یک دولت را تعریف نمیکند.
آیا واقعاً کسی مثل برنی سندرز میتواند جامعهی آمریکا را عوض کند؟ آیا واقعاً امکان دارد به نفس
این که خودش میگوید من سوسیالیست هستم ،بخواهد آمریکا را عوض کند ،یا آن که عوضکردن
این کشور کار غولآسایی است و تنها کار ممکن تغییر آن از پایین است؟ یک مثال دیگر مشخصاً
دولت ایران است .به روشنی میبینیم که دولتهای «مترقی» آمریکای التین با دولت ایران ائتالف
دارند و هر اتفاقی که در ایران بیفتد را زیرسبیلی رد میکنند .یکی از بزرگترین شکستهای
سوسیالیسم ،مورد تأیید قراردادن دیکتاتورها بوده است ،زیرا تنها توجهشان چیرهشدن بر سرمایهداری
بود ،بدون درنظرگرفتن نتایج اجتماعی چنین تغییری.
 :شاهدیم که زاپاتیستها به جای یک انقالب سیاسی که یک بار اتفاق میافتد ،و ظاهراً شعلهاش
زود خاموش میشود ،یک انقالب اجتماعی را برگزیدهاند که به طور مستمر و تدریجی جریان
دارد ،آیا این امر را میشود با نظریه مارکسیستی توضیح داد؟
سرخیو رودریگز :فکر نمیکنم .از نظر من این چیزی است که زاپاتیستها به مارکسیسم اضافه
کردهاند .لنین میگفت شورش یک هنر است .رفقا مطرح میکنند مقاومت هنر است .این به معنی
انتقاد از لنین نیست ،اینجا شرایط دیگری حاکم است .نمیتوان شرایط کشوری که دولتی متمرکز در
آن حاکم است و نظام فوردیسم در کارخانههایش رواج دارد ،را با جایی مقایسه کرد که در چنین
شرایطی نیست .نظریه حزب لنینی بر اساس تحلیلی میآید که لنین در کتاب «توسعه سرمایهداری در
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روسیه» نوشته .بین آنچه از نظر آنها روسیه بود و نوع سازمانی که برای مبارزه در آن ضروری بود،
رابطه ای وجود داشت .امروزه جهان تغییر کرده است .دیگر در اکثر نقاط جهان نه نظام فوردیِ تولید
را داریم و نه آن نظام متمرکز روند صنعتی را؛ اکثریت طبقه کارگر در جایی است که در گذشته آن
را «جهان سوم» مینامیدند؛ سنت سندیکایی وجود ندارد؛ بیشتر کارگران از روستاها میآیند؛ در عرض
 61سال  900میلیون چینی از روستا به شهر مهاجرت کردهاند؛ سرمایهداری همان سرمایهداری نیست؛
 7کشور در تولید یک آیفون شرکت دارند؛ سرمایه سیالتر شده است؛ معلوم نیست چه کسی
کارفرماست؛ یک نظام مالی کامالً مخفی وجود دارد که در آن بدهی  181برابر تولید ناخالص ملی
در سراسر جهان است؛ بنا بر این سرمایهداری عوض شده است .پس سازوکار سازماندهی ،شورش
و انقالب هم باید نسبت به آن سالها فرق داشته باشد .جملهی خیلی زیبایی از مارکس هست که
میگوید ”هیچ انقالبی نمیتواند در انقالبِ قبلیْ شعر خودش را بجوید .باید خودش شعر خودش را
بسازد“.

محوطهی دانشگاه زمین و شرکتکنندگان در کنفرانس «زاپاتیستها و علم (بهمثابهی وجدان) برای
.انسانیت» و کنگرهی ملّی بومیان ،دسامبر 1061
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س :اگر کنگره ملی بومیان موفق بشود یک میلیون امضای الزم را جمع کند و یک زن بومی را
کاندیدای ریاست جمهوری کند ،چه تأثیری بر تودهی غیر بومی مکزیک در شهرها و مناطق
غیر-بومی خواهد داشت؟
رودریگز :این موضوع بسیار جالبیست .اما اجازه بدهید اول راجع به کاندیدا شدن یک زن بومی به
شما چیزی بگویم .وقتی داشتم برای شما از کردهایی که به اینجا آمدند و راجع به تمایزات و
شباهتهایشان حرف میزدم ،چه خود رفیق دختر کردی که اینجا آمده بود و چه در نامهای که با او
فرستاده بودند ،رفقای کُرد تأکید زیادی بر نقش زنان در ارتش ،در انقالب و در تمام روند تغییر
داشتند .به نظر ما خیلی به اینجا شباهت دارد ،ولی یک اختالف خیلی بزرگ هم بود .وقتی رفقای
کرد توضیح میدادند ،میگفتند رهبرشان به آنها گفته که شرکت زنان در جنبش بسیار مهم است.
درون شیوهی جدیدی که رهبرشان مطرح میکرد ،یعنی همان دموکراسی نوین معروف ،نقش زنان
بسیار برجسته بود.
در همان سمینار معاون فرمانده گالهآنو 99داستانی تعریف میکند که در آن از «رؤیای چیرهشدگان»
حرف میزند  .91روند سازماندهی و ساختنِ زنِ شورشگرِ زاپاتیست محصول دستورات رهبری یا
مرکزیتی نیست که به آنها بگوید باید شورش کنند .این یک روند خودسازماندهی است .در یکی از
ویدئوهای مدرسهی کوچک زاپاتیستی تاریخ منشاء ارتش زاپاتیستی را تعریف میکنند .از  91نفر
رفیقی که صحبت میکنند بینشان فقط شش زن بود .برای این که در اوان کار زنان حضور نداشتند.

 99خوزه لوئیز سولیس لوپز ،معلم خلقی و از فعالین زاپاتیست ساکن روستای الرئالیداد ،با نام مستعار گالهآنو در
روز  1ماه مه  1061به کمین یک گروه از شبهنظامیان وابسته به دولت میافتد و با ضربات پیدرپی قمه و سپس
گلوله به قتل میرسد .در روز  11ماه مه همان سال ،در یک همایش عظیم معاون فرمانده شورشی مارکوس اعالم
میکند که دیگر مارکوس مرده است .پس از چند لحظه به روی صحنه برمیگردد و به احترام و یاد گالهآنو  ،خود
را «معاون فرمانده شورشی گالهآنو» مینامد.
 91نک به :معاون فرمانده شورشی گالهآنو« :رؤیای چیره شدگان» در سمینار «اندیشه انتقادی در برابر هیدرای
سرمایهداری»
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آنها توضیح میدهند که چگونه این روند به انجام رسید .میگویند رفقای مرد نزد فرماندهی
زاپاتیستها میروند و میگویند زنهای ما اعتراض میکنند که چرا شبها به خانه برنمیگردیم و
از دست ما عصبانی هستند و فکر میکنند کلکی در کار است؛ گفتیم چرا از آنها هم برای همکاری
دعوت نکنیم .پس آنها را هم دعوت میکنند .البته با همان دیدگاه «طبیعی» دعوتکردن از زنان به
آشپزخانه! آنزمان طبعاً زنان در اردوگاههای نظامی به آشپزخانه میروند .رفیقی که ماجرا را تعریف
میکرد ،میگفت تُرتیای تست شده بدمزه بود .این حرف یک تضاد دارد ،زیرا قرنهاست زنان تُرتیا
درست می کنند .چرا االن تُرتیا بدمزه شده .برای این که زنان از موقعیت پختن تُرتیا استفاده کرده
بودند تا بتوانند با هم بحث کنند .قانون انقالبی زنان حاصل همین بحثها است .قانونی که همهی
روند را دستخوش تغییر میکند .برای همین معاون فرمانده گالهآنو از «رؤیای چیرهشدگان» حرف
میزند .شکستخوردهها مردها هستند.

سالن کنفرانس «زاپاتیستها و علم (بهمثابهی وجدان) برای انسانیت» در دانشگاه زمین؛ ارتش زاپاتیستی
در همبستگی با کنگرهی ملّی بومیان ،کالههای متّحدالشکلی با آرم کنگرهی ملّی بومیان بر سر گذاشتند.
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این پیشنهاد [کاندیدای زن بومی] در جستجوی چیزی شبیه به همین است .شما آن صف را میبینید
که ایستادهاند تا برای شرکت در جلسه کنگره ملی بومی ثبت نام کنند[ .سرخیو رودریگز صفی را
نشان میدهد در آن سوی حیاط دانشگاه]  81در صد آن را مردها تشکیل میدهند .تعداد زنان خیلی
کم است .برای آن که هنوز شرایط عوض نشده است .هدف این پیشنهاد این نیست که بیرون از
جامعهی بومی تأثیر بگذارد .مسأله این است که در خود روستاهای بومی تأثیرگذار باشد .با وجود
اهمیت شهر ،آنچه در جامعهی روستایی اتفاق میافتد نیز مهم است .پس چیزیست مانند لوالی در
که هر دو عرصه را به هم وصل میکند.
میتوانم به شما پاسخی به لحاظ سیاسی دقیق بدهم :یعنی بر اساس نظرسنجیها (به نظر میرسد که
همه کارشان را بر اساس همین نظرسنجیها انجام میدهند) .یک شرکت نظرسنجی معروف در
مکزیک هست به نام پارامتریا .میگوید  ٪16تمام ساکنین مکزیک به کاندیدای زن بومی رأی خواهند
داد .91ولی هنوز کاندیدایی وجود ندارد! هیچکس نمیداند که چه کسی کاندایدا خواهد بود .حتی
بیش از آن ،ما هنوز نمیدانیم آیا اصوالً چنین کاندیدایی در کار خواهد بود یا نه .خیلی عجیب است.
در این نظرسنجی کسی که بیش از همه رأی میآورد ٪17 ،را به دست میآورد .همان شرکت
نظرسنجی می گوید که کاندیدای بومی در شهر مکزیکو ،بزرگترین شهر کشور ٪98 ،رأی میآورد.
این نظرسنجی زاپاتیستها نیست .این شرکت متعلق است به آندرس مانوئل لوپز اوبرادور [که خودش
کاندیدای ریاست جمهوری است] .این آن پاسخی است که به لحاظ سیاسی دقیق است .ولی واقعیت
این است که مشکل بسیار بزرگی در پیش رو داریم .از زمانی که این پیشنهاد مطرح شده ،من هفت
بار در شهر مکزیکو سخنرانی داشتهام .با مردم صحبت کردیم ،در محالت فقیرنشین .دو موضوع به
هم پیوند میخورد :یکی خستگی بیش از حد مردم از احزاب سیاسی است ،و دیگری ایدهی یک زن
بومی به عنوان رئیس جمهور که جدید و نوظهور است .برخی میگویند کسانی که در هاروارد،
استنفورد یا جاهای دیگر درس خوانده بودند ،بر ما حکومت کردند و هر کدامشان یک فاجعه به بار
آوردند .حاال بهتر است یکی مثل خودمان بر ما حکومت کند .وقتی به آنها میگوییم که قرار نیست
como un movimiento político - https://is.gd/ejAJrZ
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کسی حکومت بکند ،موضوع پیچیدهتر هم میشود .موضوع بر سر یک شورای بومی است و این زن
تنها به صدای آن شورای بومی عینیت میبخشد.
این کشور یک ویژگی دیگر هم دارد :با این که نژادپرستی بسیار رواج دارد ،ولی افراد بسیاری هم
هستند که عالقه ی مخصوصی به جوامع بومی دارند .ظاهراً بنا بر انستیتوی آمار دولتی در این کشور
هشت میلیون بومی داریم که این حقیقت ندارد ،زیرا خود معیارشان برای تعریف بومیبودن ،بسیار
نژادپرستانه است .بر اساس آن فقط کسی که زبان بومی حرف بزند ،بومی به حساب میآید .در حالی
که قرنهاست تالش کردهاند زبانهای بومی را از بین ببرند .آن دهکدهی روستایی که در کالیفرنیای
سفلی دربارهاش با شما صحبت کردم ،ساکنانش از قوم کیلیگوا 91بودند ،در روستایشان فقط یک نفر
زبان کیلیگوا حرف می زد و بقیه زبان خودشان را بلد نبودند ،ولی بومی بودند و خودشان را بومی
تعریف میکردند .اگر کسی در مورد تعداد بومیان این کشور درست تحقیق کند ،میبیند که  8میلیون
نفر نیستند ،بلکه به سادگی  10میلیون نفر میشوند .بسیاری از این بومیان در شهرها زندگی میکنند.
یک خلق بومی هست به نام تریکی ،از سیاتل واشنگتن تا اورِگان و کالیفرنیا [در ایاالت متحد] زندگی
می کنند ،تا کالیفرنیای سفال [در مکزیک] ،ایالت سونورا ،سینالوآ ،و اوآخاکا که موطن اصلی آنها
محسوب میشود .اگر در واشنگتن هم به درون جامعهی تریکیها بروید ،میرسید به سن خوان
کوپاال در اوآخاکا .این دنیای آنهاست .آری آنها طبقه کارگر جدید هستند ،ولی وابستهاند به سن خوان
کوپاال و سازمانشان هم در سن خوان کوپاال است و مثل مسلمانها که باید بروند مکه ،آنها هم
حداقل سالی یک بار باید بروند سن خوان کوپاال .من معتقدم که کاندیداتوری زن بومی تأثیر زیادی
در شهر خواهد داشت.
تعداد زیادی از پروفسورهای دانشگاهی در کالسهای خود سؤال کردند که اگر امروز انتخابات بود،
شما به چه کسی رأی میدادید؟ کاندیدای زن بومی برنده شد .این ایده بهخصوص بین جوانها
طرفداران زیادی دارد .در این همایش [ ]ConCienciasخیلی از گروههای دانشگاهی آمدهاند تا ببینند
چطور می توان در این کارزار شرکت کرد .این همایش خیلی مهم است ،ولی واقعیت این است که
 91کیلیگوا  Quiliguaیا کلیوا
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بیشتر افراد اینجا آمدهاند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و خودشان چطور میتوانند در آن شرکت
داشته باشند.
س :نظر شما راجع به اتفاقات سیاسی در اروپا و آمدن ترامپ در ایاالت متحد چیست؟ آیا فکر
نمیکنید که پایان فاز نئولیبرالیسم فرا رسیده باشد؟
سرخیو رودریگز :نه تصور نمیکنم .خیلیها از این حرف زدند که ترامپ اولین دشمن وال استریت
است ،ولی فقط اعضای کابینهاش  61میلیون دالر ثروت دارند .درست است که گفتمان ترامپ گفتمان
ضد-والاستریت بوده است ،ولی عملش نه .مهمترین پستهای کابینه به افراد گلدمن و سَکس
اختصاص پیدا کرده است .اکسوموبیل وزارت انرژی را در اختیار دارد .سرمایه میتواند دولتی از
چپ ،از راست یا از میانه را به کار بگیرد ،برایش اهمیتی ندارد .مهمترین قضیه این است که باید به
سرمایه جواب پس بدهد .نمونههای بسیار روشن آن اسپانیا و یونان است .میتوانند هر شعاری را
سر بدهند ،میتوانند ادعا کنند بدهیها را پس نمیدهند ،اما وقتی به قدرت رسیدند باید فوری
بدهیها را پس بدهند و حتی قرض بیشتری به بار بیاروند .برای این که رابطه با سرمایهداری را قطع
نمیکنند .در مورد راستها هم همینطور است .مارین لوپن ممکن است بگوید ما از اتحادیه اروپا
بیرون میرویم .ممکن است رفراندوم بر قرار کنند که از اتحادیه اروپا بیرون بروند و حتی امکانش
هست هر دو ،مارین لوپن و حزب نوین ضد سرمایه داری به آن رأی بدهند .ولی آیا واقعاً برای طبقه
کارگر فرقی میکند اینها از اروپا بیرون بروند یا نه؟ سوال این است که ما چرا باید چیزی را که از
باال به ما دیکته میکنند انتخاب کنیم؟ چالش بزرگ برای ما این است که چگونه میتوان روابط
اجتماعی جدیدی بوجود آورد که تمام این انتظارات را کنار بگذارد.
س :حضور در روستاهای چیاپاس این احساس را برمیانگیزند که در اینجا یک فضای بسته
حاکم است .وقتی در آینده این فضا بازتر شود ،چگونه میتوان از شیوع فرهنگ سرمایهداری که
همه درگیر آن هستیم جلوگیری کرد؟ زاپاتیستها چگونه با چنین چیزی مبارزه میکنند؟
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سرخیو رودریگز :واقعیت این است که این مشکل همین االن هم وجود دارد .بخشی از جوانها االن
هم برای کار به ایاالت متحد میروند .وقتی بازمیگردند ،چیزهای زیادی در آنها عوض شده است.
اما اگرچه در نگاه اول جامعه زاپاتیستی خیلی بسته به نظر میرسد ،یک دلیل منطقی وجود دارد که
اینطور باشد .مثالً وقتی وارد یک منطقه زاپاتیستی میشوید ،از قبل همه از ورود شما مطلع هستند؛
وقتی به اوونتیک میروید ،قبل از رسیدن به «سن آندرس ال رینسا» 97همه میدانند که دارید به
اوونتیک می روید .این واقعیت دارد .اما در عین حال روابط زیادی بین انترناسیونالیستها و کسانی
که از نقاط دیگر مکزیک به روستاهای زاپاتیست میآیند وجود دارد .من خودم پنج ماه در اوونتیک
ریاضی درس میدادم و عصرها بعد از کالسها با شورای دولت خوب ساعتها در مورد جهان،
کشور به کشور ،بحث میکردیم .میتوان فهمید که این سوالها را کسانی طرح نمیکنند که چیزی
نمیدانند ،بلکه سوالهای کسانیست که از مسائل اطالع دارند .سؤالهای آنها مشکل بود و معلوم
بود کسی که آن را طرح میکند ،خودش به بسیاری از مسائل آگاه است .من نمیتوانم کامالً بفهمم
که چطور آنها آنچه را که سرمایهداری تولید میکند ترجمه میکنند و مورد استفاده قرار میدهند تا
اشکال جدیدی از مقاومت را به وجود بیاورند .مثالی بزنم :ارتش زاپاتیستی یک اکیپ خوب برای
پیگیری شبکه های اجتماعی دارد .خیلی اوقات به ما در مورد اتفاقی که در محل زندگی خودمان
میافتد ،خبر میدهند .آنها سه بار در روز از مباحثی که در توییتر و فیسبوک و غیره مورد بحث است
گزارش میدهند .مثالً یک بار به من خبر دادند که در رفراندوم انگلیس برگزیت برنده خواهد شد.
یک ماه و نیم قبل از رأیگیری بود .یک ماه قبل از پیروزی ترامپ هم به من گفتند که ترامپ میبرد.
این کار ،تولید یک آدم صرفاً باهوش نیست .آنها دائماً در این موارد بحث میکنند .بعضی اوقات
برای ما بغرنج و دشوار است ،زیرا از ما سواالتی میپرسند که هنوز اطالعات کافی در مورد آن نداریم
و این در شرایطی است که من در شهر زندگی میکنم و اینها در جنگل! در مورد سریالهای تلویزیونی
هم احتماالً همینطور است که آنها در واقع از این فیلمها استفاده میکنند تا با جوانها وارد ارتباط

 San Andres la Rainza 97شهریست که برای رسیدن به روستای اونتیک باید از آن عبور کرد.
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بشوند .ممکن است فیلم «مردهای که راه میرود» 98را ببینند و بگویند نئولیبرالیسم همین است و آن
را در رابطه با نئولیبرالیسم ارزیابی کنند .میگویند باید یاد بگیریم تا بتوانیم به زندگی ادامه بدهیم .از
این نظر سیتوآسیونیستها در دورهای چشماندازی داشتند که بر اساس یک فرهنگ شرقی پیشینیان
استوار بود ،مبنی بر این که چگونه میتوان از قدرت دشمن به عنوان ضعف آن استفاده کرد .دشمن
وقتی حمله می کند ،با تمام نیرو است ،ولی تعادلش را از دست داده است؟ من فکر میکنم این امر
یک مشکل است ،ولی مشکلیست که میتوانند با آن راه بیایند .بیشتر از این هم خواهد شد .اگر این
همایشها دربارهی هنر و علم ادامه پیدا کند ،فکر میکنم روستاهای زاپاتیست مملو از کارگاههای
هنری و علمی و غیره بشود .در عین آن که به کارزار انتخاباتی یاری میرسانند ،در همان حال غذای
خود را نیز تولید میکنند.
س :چطور میتوان خود را از آلودگی و کثافت سرمایهداری منزه نگه داشت؟
سرخیو رودریگز :در سال  6331یک همه پرسی برگزار شد ،مبنی بر این که آیا ارتش زاپاتیستی به
یک سازمان مدنی مسالمتآمیز تبدیل شود یا خیر ما به .اوونتیک آمدیم تا نتیجه آن همهپرسی را
تحویل بگیریم .آن زمان اوونتیک مثل امروز نبود .اوونتیک هنوز یک روستای کامل نشده بود ،دو سه
تا خانه وجود داشت و تازه داشتند جاده میساختند .باران شروع شد و ما از سر تا پا گِلی بودیم.
رسیدیم به اوونتیک و فرمانده داوید سر رسید .با یک لباس سراپا سفید بدون ذرهای گِل .ما همه
سراپا گِلی بودیم .از او پرسیدیم چکار میکنی که اینطور تمیز ماندهای؟ پاسخ داد :اول باید به زمین
نگاه کرد و دوم این که آدم باید همیشه خودش را تمیز کند. ...
برای این گفتگوی رفیقانه از شما سپاسگزاریم.

98 Walking Dead
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”کسی که تحلیل میکند و تصمیم میگیرد ،تودهی مردم است .این است
شیوهی انتخابشدن و کارکردن ما“.

گفتگو با اعضای شورای دولت خوبِ الرئالیداد
جیمی ،میریام و لیدیا
دهکده الرئالیداد ،چیاپاس 19 ،دسامبر 1061

س :آیا ممکن است در مورد شکل گیری و سازماندهی کار شوراهای دولت خوب برایمان
توضیح بدهید؟
جیمی :عصر همگی به خیر .از شما عذر میخواهیم که برای این مصاحبه معطلتان کردیم .تعداد ما
در روستا بسیار کم و میزان کارها بسیار زیاد بود .من جیمی به همراه رفقا میریام و لیدیا از اعضای
شورای دولت خوب و نماینده ی روستاهای در حال مبارزه هستیم و خوشحالیم که میتوانیم شرح
خودمختاری و تشکیل شورای دولت خوب را با شما شریک بشویم.
پیش از تولد سازمان ،شیوه ای وجود داشت که بسیار با کار فعلی ما شباهت داشت .بدون آن که ما
بتوانیم نامی بر آن بگذاریم .پدران و اجداد ما قبل از این تشکیالت به رأی اکثریت احترام میگذاشتند،
حتی وقتی که با اتوریتههای رسمی سر و کار داشتیم.

مصاحبه با دکتر خاویر انریکز

با آغاز شکلگیری سازمان سعی کردیم با توجه به شیوهی زندگی در روستاها ،خودمان را سازمان
بدهیم ،زیرا متوجه شدیم که وقتی تشکّل تشکیل میشود ،اعضای ما توجه میکنند که شیوهی زندگی
در روستا چگونه است و در این فاصله سعی میکردیم که خودمان را سازماندهی کنیم تا تعدادمان
برای مبارزه زیاد شود .چرا که متوجه شدیم که دولتها ،چه محلّی و چه فدرال ،هیچ راهی پیش پای
ما نمیگذاشتند ،مگر این که بکشیم یا کشته شویم .وقتی تشکلمان به اندازهی کافی رشد کرد ،در
[اول ژانویه] سال  6331به دولت اعالم جنگ کردیم و پس از آن برنامهمان را هم اعالم کردیم که
شامل زمین ،کار ،سقف ،بهداشت ،تغذیه ،آموزش و پرورش ،اطالعات ،عدالت ،صلح و دموکراسی
و استقالل و برابری بود .مطالبات ما مانند پرچمی در دستمان است .بعد از اعالم جنگ به دولت،
اتوریتهای در کار نبود .ما بعد از اعالم جنگ به دولتْ بدون اتوریته ماندیم .اتوریتهی مدنی باید روابط
درونی جامعه را تنظیم کند و ما نمیتوانستیم به شهر برویم تا به مشکالت مدنیمان رسیدگی کنیم.
و چون علیه نظام اعالم جنگ کرده بودیم ،خطر دستگیری و آزار و اذیت نیز وجود داشت.
رودخانهای در دهکدهی الرئالیداد که آب آشامیدنی و شستشوی اهالی از آن تأمین میشود.
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[قاعدتاً] رهبری باید [اداره مسائل را] دست بگیرد و درگیری ها را حل کند .ولی زمانی که دیدیم
اتوریته نداریم ،متوجه شدیم که خودمان باید با اتوریتهی خودمان کار را در دست بگیریم .در 63
سپتامبر  6331سی و هفت بخشداری خودمختار 93اعالم موجودیت کردند و اینطور بود که
بدین ترتیب گام اول خودمختاری برداشته شد .بنابراین مجبور بودیم با روستاهای دیگر جمع بشویم
تا ببینیم این دولت چطور باید باشد و در این فضا بود که شوراهای بخشی به وجود آمد .شوراهای
بخشی انتخاب شدند و همزمان با آن ،اتوریتههای محلی هم انتخاب شدند .و آن جا بود که تصمیم
گرفتیم که شیوه ی انتخابات باید آزاد و دموکراتیک باشد .این گونه بود که خودمختاری در آن زمان
زاده شد .همزمان با در آن زمان اتوریتههای محلّی به دنیا آمدند و تقسیم کار هم به وجود آمد .در
بخشداریهای (اتوریتههای مونوسیپال) عدالت وکشاورزی یک نفر ادارهکننده بود و در بخش امور
قضایی و هم زمان بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به وجود آمدند .آن زمانی که بدون
معلم و مدرسه ماندیم ،جایی برای درسخواندن بچهها انتخاب کردیم و آن موقع خودمان «معلمهای
خلقیمان» 10را برگ زیدیم .چون تازه علیه دولت اعالم جنگ کرده بودیم ،دولت جاسوسانی را تحت
عنوان معلّم به روستا میفرستاد و شیوهی آموزشی معلمان دولتی به گونهای بود که بچهها نمیتوانستند
چیزی یاد بگیرند .در عین حال برخی از این معلمان ارسالی دولت نژادپرست هم بودند .و چون ما
بومی هستیم ،اینطور شد که آموزش و پرورش خودمان را با سنتهای خودمان به وجود آوردیم.
در نظام آموزش خودمان در مدارس رشتههای مختلفی داریم مثل تاریخ و برابری جنسیتی .و این
رشتهها با شیوههای زندگی خودمان جور در میآید .با آموزش خودمان موفق شدیم فرهنگ و زبان

بخشداری خودمختار شورشی زاپاتیستی
 10معلمان خلقی یا مروجان آموزش و پرورش
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میشوند تا به کودکان همان روستا تعلیم دهند.
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خودمان را به دست بیاوریم ،و با این شیوه مقاومت در آموزش و پرورش هم شروع شد .برای ما این
شیوهی دولتی به درد نمیخورد ،زیرا روان بچههایمان را آلوده میکند.

از دیوارنگاریهای بیمارستان زاپاتیستی دهکدهی سن خوزه

نوع دیگری از بهداشت هم به وجود آمد ،که به آن میگوییم یک «بهداشت دیگر» .برای این که قبالً
هیچ کلینیکی در روستا نداشتیم و کلینیکهایی که بودند از روستاها دور بودند و در این کلینیکها
دارو نبود ،و اگر بود برای کنترل بود و نه درمان .پزشکانی که گاهی به اینجا میآمدند ،دورههای
آموزشی خود را طی میکردند و اینجا روی بومیان تمرین میکردند .بعد از آن تصمیم گرفتیم برای
پیشگیری و درمان در روستاهای خود «مروجان بهداشت» 16را تربیت کنیم و به این صورت توانستیم
در هر روستا ،بسته به تعداد سکنه ،مروجان بهداشت داشته باشیم .در روستاها  9تا 1مروّج بهداشت
 16مروجان بهداشت

Promotor de salud

یا پزشکیاران نیز مانند مروجان آموزش ساکنین روستاها هستند که

آموزش میبینند وعمالً وظایف اولیهی پزشکی را به عهده میگیرند.
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داریم و آموزش این رفقا به یاری پزشکانی که از نقاط دیگر میآمدند ممکن میشد .با زادهشدن
بخشداریهای خودمختار عدالت خودمختار زاده شد .و اسمش هست «عدالتی دیگر» ،چون اینجا
نمیشود عدالت را خرید و برای ما عدالت کاال به حساب نمیآید.
برای ما اجرای عدالت ربطی به رابطه ندارد ،که مثالً ارتباط فامیلی تأثیر بگذارد یا رفیقبازی .اینجا
عدالت بر اساس پول نیست.
در کشور ما نظام عدالت بر اساس پول عمل میکند و آن کسی که پولدار است ،حق هم دارد .کسانی
که دزدی و تجاوز میکنند ،اگر پول داشته باشند آزادند و اگر پول نداشته باشند در زنداناند .من این
را بسیار فشرده میگویم که با این شیوهی حکومت ما به دولت اعالم کردیم که آنها را نمیخواهیم.
در برابر چنین نظامی که ساختهایم ،نظام بد سرمایهداری مکزیک به نقاط مختلف بخشداریهای
خودمختار حمله میکند .دولت در نزدیکی اینجا یک بخشداری (زمینِ آزادی) را با دستگیر و زندانی
کردن اهالی آن از میان برداشت .ما برای ادارهی یک منطقه میتوانیم زیر یک درخت جمع بشویم و
کارمان را انجام بدهیم .ما  3سال است که به کار ادارهی منطقه با شوراهای بخشداری ادامه دادهایم.
سال  6331تا  6331مذاکرات ما شروع شد .آن موقع زدییو رئیس جمهور بود .و دربارهی حقوق و
فرهنگ بومیان با او به توافق رسیدیم و چون زدییو نمیخواست بپذیرد ،ما گفتیم که بدون شما کارمان
را پیش خواهیم برد .به این ترتیب در  8اوت  1009شوراهای دولت خوب به وجود آمد .بنابراین،
شورای دولت خوب باید کار اتوریتهها را در مناطق مختلف هماهنگ کند .روی هریک از این درها
که می بینید ،بخش های مختلف تقسیمات کاری نوشته شده است .حمل و نقل و پروژهها [در
روستاها] ،بهداشت و ارتباطات ،امور اداری ،کشاورزی و عدالت ...برای هر کدام از این بخشها
رفقای مسئول داریم ،ولی آن رفیق مسئولِ دربارهی امورات بخش تصمیم نمیگیرد ،بلکه تصمیمات
بهطور جمعی اتخاذ میشوند ،همه دربارهی آن تصمیم میگیریم و برای همین دولتِ جمعی هستیم.
و در آن بخش که من مسئولش هستم ،باقی رفقا در شورای دولت خوب هم از امورات آن مطلع
هستند .یک شیوهی انتخاب در روستا ،بخشداری و منطقه تکرار میشود .از آن جایی که ما هیچ
راهنمایی نداشتیم ،خودمان به تجربه دریافتیم که خودمختاری چطور عمل میکند .و در ابتدا بهطور
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چرخشی این کار را میکردیم .برای مثال نظامی داریم در روستاهای بخشداری .ابتدا مسئولین
روستاها بخشداری را انتخاب میکردند .این نظامِ انتخاب اتوریته عمل نکرد و شیوهی انتخاب اتوریته
را عوض کردیم .اکنون در بخش همایشها و گردهماییهای بزرگ آن را سازماندهی میکنیم .در این
گردهمایی ها رفقای زن و مرد شرکت میکنند که از بخشهای مختلف مثل بهداشت و آموزش و
غیره می آیند و مسئول کلکتیوها هستند .در مجامع عمومی چهرههای یکدیگر را می بینیم و با هم
روبهرو میشویم .و آن جا کاندیداها را انتخاب میکنیم .آن رفیقی که به عنوان کاندیدا انتخاب
میشود ،داستان زندگی خودش را بیان میکند و سوابق مبارزاتیاش را اعالم میکند .و بعد از آنها
سوال میکنند که اگر حاضرند و رضایت دارند مسئولیت را بپذیرند .بعد نمایندگان روستاها به
روستاهای خود برمی گردند ،و این رفقا کارزار انتخاباتی آن رفیق را به روستاهای خود میبرند ،و
برای مردم روستاها داستان او را تعریف میکنند و نظرات خودشان را هم دربارهی او اعالم میکنند،
و عین همین کار دربارهی شورای دولت خوب هم انجام میشود.
در شورای بخش داری پانزده رفیق ،و در شورای دولت خوب سی کاندیدا انتخاب میشوند .آن
مسئول [نماینده روستا] دربارهی آن سی رفیق سوابق مبارزاتیشان را اعالم میکند و مردم بحث می
کنند و تصمیم میگیرند که به چه کسی می توانند اعتماد کنند .مردم فهرست رفقا را دارند و با
باالبردن دست به آنها رأی می دهند .به این ترتیب انتخابات علنی و باز است .مقابل اسم هر رفیقی
نوشته میشود که چند نفر به او رأی دادهاند .در منطقه و بخشداری یک مجمع عمومی دیگر برگزار
میشود و رأیها جمعبندی میشود .کسانی که بیشتر رأی میآورند ،جمع شوراها را نمایندگی
میکنند و شوراها به این صورت انتخاب میشوند.
این کاندیدها خودشان برای خودشان تبلیغ نمیکنند و پول مردم را برای کارزار انتخاباتیشان خرج
نمیکنند .این نمایندگان هر روستا هستند که برای این کاندیداها تبلیغ میکنند .برای ما این شیوهی
عملکردْ دموکراسی است .هر دورهی انتخاباتی سه سال است .وقتی از دموکراسی صحبت میکنیم،
فقط انتخابات نیست ،بلکه عملکردن به دموکراسی در همهی زمانها و موارد است .ما فقط نماینده
هستیم .برای تصمیمگیریهای فوری روستاها باید خبر داشته باشند .در مواردی باید از پایهها
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[پایههای کمکرسانی «ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی» به ساکنان روستاهای زاپاتیست اطالق
میشود -م] بپرسیم که چه کار باید بکنیم ،و ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم و سر خود تصمیم
نمیگیریم .کسی که تحلیل میکند و تصمیم میگیرد ،تودهی مردم است .این است شیوهی
انتخابشدن و کارکردن ما .در این شکلْ ما انتخاب میشویم و کار میکنیم.
دولت مکزیک هیچ نقشی ندارد .اینجا تودهی مردم تصمیم میگیرد که چه کاری باید انجام شود .اگر
کاری خوب عمل نکند ،مردم با صحبت شیوهی دیگری انتخاب می کنند .پیشنهادها را هم گاهی
قبول میکنند ،گاهی بهترش میکنند و گاهی اصالً قبول نمیکنند .این شیوهی ماست .اما در مدل
دولتی ،دولت هرگز از ما نمیپرسد که چه کار کنیم .دولتها قوانینی را به ما تحمیل میکند که هرگز
دربارهی آن از ما سوال نکردهاند.
این شیوهی حکومتی ماست که ما آرزو داریم همهی مکزیکیها مثل ما خودشان تصمیم بگیرند .به
این ترتیب در خاک ما خلق مردم دستور میدهد و دولت اطاعت میکند.
شورای دولت خوب شامل تعداد زیادی روستاست .این شورای بزرگ چهار بخشداری دارد.

جادّهی اصلی دهکدهی الرئالیداد
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س :آیا برای اعضای شورا مزایایی هم وجود دارد؟
جیمی :داوطلب شدن در این شوراها هیچ مزایایی ندارد ،بلکه فقط کار داوطلبانه است 11 .نفر در دو
گروه در این شوراها هستند :یک گروه  61روز اینجا میماند و رفقا  61روز برمیگردند به روستایشان
پیش خانوادههایشان و روی زمینهایشان کار میکنند ،و طبعاً گروه دیگر میماند و بعد جایشان
عوض میشود .هر تغییر یا اتفاقی در این  61روز را به هم اطالع میدهیم و آنچه دیدهایم و تجاربمان
را در اختیار یکدیگر میگذاریم .اگر مشکلی را حل کردهایم توضیح میدهیم و اگر نه ،فرآیند جلو
رفتنمان را شرح میدهیم.
س :رفقایی که تازه به شورا میپیوندند ،چگونه در کار شرکت میکنند؟
جیمی :گروه جدید برایش سخت است که کار را شروع کند .ولی وقتی این رفقا به شورا وارد
میشوند ،تجربههای تاکنونی خودشان را هم به شورا میآورند .طبعاً کارها زیاد است و یادگرفتن
همهی کارها کمی دشوار است ،ولی آنها وارد میشوند و تا جایی که ممکن باشد کارها را از شورای
قبلی یاد میگیرند و در حین کار خود نیز میآموزند .در ابتدا به این صورت بود که شورای جدید
یک سال قبل از پایان کار شورای قدیم برای کارآموزی میآمد .اما اکنون این زمان به سه ماه کاهش
یافته ،و این گونه تجربیات شورای قدیم به جدید منتقل میشود.
س :ترکیب جنسیتی شورا چگونه است؟
میریام :ما زنان در شورا مشارکت میکنیم .زنها در بخشهای دیگر هم فعال هستند ،اما هنوز هم
تعدادمان کم است .در بخش بهداشت نیز مشارکت میکنیم و همراه با دیگر رفقا کار را یاد میگیریم.
قبالً فقط مردها بودند که تصمیم میگرفتند ،اما بهتدریج با میزان کمی که آموختیم ،ما هم وارد
عرصهی نظردادن شدیم و کار را پیش میبریم .در این دورهی شورا پنج نفر از  11نفر زن هستند،
ولی در بخش بهداشت و آموزش و پرورش و غیره ،رفقای زن با تعداد بیشتری در کارها مشارکت
میکنند .در روستاها ما بهعنوان مسئوالن محلی فعالایم .ما در گذشته حق صحبت و نظردادن نداشتیم.
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پدران و برادران ما در گذشته نمیگذاشتند که ما فعالیت اجتماعی کنیم .فقط از ما میخواستند که به
امور بچهداری و آشپزخانه مشغول باشیم.
پس از شکلگیری سازمان ،در بخشهای مختلف شروع به فعالیت کردیم .در ابتدا برایمان سخت
بود .به عنوان زن ،برای خود ما هم بسیار دشوار بود که وارد فرایند نظردهی و تصمیمگیری شویم.
اما اکنون میدانیم که بهعنوان رفقای زن چنین حقّی داریم و بهعنوان زن میتوانیم مسئول باشیم .ما
در روستاهایمان در کارهای جمعی شرکت میکنیم ،تولید مرغ و جوجه ،نان و تعاونیها را اداره
میکنیم و اکنون در فروشگاههای روستاها تنها رفقای زن مشغول به کار هستند .در عین حال مسئوالن
زن در امور آموزش و پرورش ،بهداشت و مامایی در روستاها فعال هستند .وقتی مردم روستاها
میبیننند که چنین تواناییهایی داریم ،برای بخشداریها هم انتخابمان میکنند .ما بدین شکل
ترسمان ریخته و بهتدریج مانند زنان شهری میتوانیم راحت حرف بزنیم و مسئولیتهای بزرگ
تری بر عهده گرفته و در شورای دولت خوب شرکت کنیم .در عین حال مسئوالن زن در امور آموزش
و پرورش ،بهداشت و مامایی در روستاها فعال هستند .بدین ترتیب ما زنان عرصههای مختلف کار
را در روستاها به چالش کشیدیم.

تعاونیهای زنان زاپاتیست ،دهکدهی اُونتیک
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س :رابطهی سازمان زنان با شورای دولت خوب چگونه است؟
جیمی :از کمی قبلتر شروع میکنم .قبل از دوران سازمانْ زنان با صدا و رأی خود وجود نداشتند،
زیرا نظام حکومتی ما را بدین شکل تربیت کرده بود که زن فقط به درد بچهداری و آشپزخانه میخورد
و زنان روستا توان ندارند مبارزه کنند .ولی وقتی زاده شدیم و در سازمانمان متشکل شدیم ،رفقای
زن وارد سازمان نظامی شدند و آنجا بود که آنها فهمیدند که با مردها برابرند .وقتی خودمختاری
زاده میشود ،آنجا زنها برای حقوقشان مبارزه میکنند و تصمیم میگیرند .آن زمان ابتدا زنها عضو
هیچ تشکلی نبودند ،ولی بهتدریج وارد بحثهای مجامع عمومی روستاهایشان شدند .ما آنجا
بهتدریج متوجه شدیم که زنان بر خالف آنچه نظام سرمایهداری تصویر کرده ،تواناییهای بسیاری
دارند و پس از آن ما نیز زنان را به حساب آوردیم و آنها در ارتش زاپاتیستی و شوراها مشارکت
کردند .اما این ابداً ساده نبود ،چون ما مردها این طور آموزش دیده بودیم که زنان ضعیفترند و خود
رفقای زن نیز باورهای مشابهی داشتند .برای ما خیلی سخت بود که رفقای زن مسئولیت داشته باشند
و برای رفقای زن نیز دشوار بود که مسئولیت بپذیرند .برای همین هنوز خیلی مانده که رفقای زن
حق شان را به طور کامل بگیرند ،ولی هم ما و هم رفقای زن به کار تربیت خودمان مشغولیم و به
همین دلیل تصمیم گرفته ایم که در انتخابات بعدی شورای دولت خوب نسبت زنان و مردان حاضر
در شورا  10به  10باشد و رفقای زن در تمام تصمیمگیریها دخیل باشند .این رفقا هم باید یاد بگیرند
که تحلیل کنند ،در بحثها شرکت فعال داشته باشند و در تصمیمگیریها دخالت بیشتری داشته
باشند .هر تصمیمی که در نمایندگی شورا گرفته میشود ،دربرگیرندهی نظر رفقای زن نیز هست و
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در تمام بخشها ،شامل آموزش و پرورش و بهداشت ،نیز حضور فعالی دارند .بنابراین ،ما سازمان
جداگانه و مستقلی برای زنان نداریم ،زیرا زنان در تمام بخشها حضور دارند و با هم جلو میرویم.

تعاونی (کئوپراتیو) زنان زاپاتیست ،دهکدهی الرئالیدا

س :آیا زنان در انتخابات قبلیْ خودشان کاندیدا نشدند یا مردم به آنها رأی ندادند؟
جیمی :اگر خوب یادم بیاید ،هشت نفر رفیق زن انتخاب شدند ،دو نفر خودشان قبول نکردند و یک
نفر به دلیل بیماری از حضور در شورا بازماند و به این ترتیب پنج نفر در شورا باقی ماندند.
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ضمن این که هیچیک از رفقای مرد یا زن خودشان را کاندیدا نمیکنند ،بلکه از طرف روستا برای
کاندیداتوری پیشنهاد میشوند.11
س :حل و فصل دعاوی در روستاها چطور انجام میشود؟
شورای دولت خوب معموالً وارد عمل میشود و در مورد دعاوی قضاوت و تصمیمگیری میکند.
س :اقتصاد در روستاهای زاپاتیستی به چه صورت سازمان داده میشود؟
در روستاهای زاپاتیست ما کار جمعی داریم و زنان و مردان هر روستا در کار جمعی مشارکت میکنند.
درآمد حاصل از کار جمعی روستا وارد حساب دارایی آن روستا میشود و اگر درآمد مربوط به منطقه
باشد به حساب منطقه ،و اگر مربوط به شورا باشد وارد حساب شورا میشود .در مورد چگونگی
هزینهکردن از حساب جمعی روستا ،هر روستایی خودش به طور مستقل تصمیم میگیرد.
س :بانکی که سابقاً در روستاهای زاپاتیست وجود داشت ،آیا هنوز وجود دارد؟
یک بانک به عنوان بانک خودمختار اتوریتههای زاپاتیستی از گذشته وجود دارد .تمام روستاهای
زاپاتیست میتوانند از این بانک استفاده کنند .یک بانک دیگر نیز وجود دارد که مخصوص زنان است.
نام این بانک «باناپاتس» است که رشد کرده است .در گذشته فرضاً اگر کسی مریض میشد ،میبایست
نزد نزولخواران میرفت و با بهرههای گزاف  61تا  10درصد از آنها وامی میگرفت تا صرف درمان

 11در مجمع عمومی روستا یک یا چند نفر پیشنهاد میشود که مورد اعتمادند .در مجمع عمومی دربارهی او صحبت
میشود که کاندیدا اعالم بشود یا نه ،سپس از خود رفیق میپرسند که آیا مایل هست نامش به عنوان کاندیدا اعالم
شود یا خیر .سپس اعضای آن روستا و خود کاندیداها به روستاهای خود برمیگردند و این افراد پیشنهادشده را به
میان مردم روستا میبرند و به بحث می گذارند .سپس رأیگیری علنی صورت میگیرد و اعضای شورا بر حسب
تعداد آراء انتخاب میشوند – .م.
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بیماری کند .اما این بانک در ارتباط با مسألهی خاص درمان بیماریها بوده و دو درصد بهره میگیرد،
و به همین علّت رشد کرده است.
س :آیا در مدارس زاپاتیستی به دانشآموزان مدرک تحصیلی داده میشود؟
هیچ مدرکی برای اتمام تحصیل در این مدارس ارائه نمیشود .زیرا قرار است که آنها دانش خود را
وارد زندگی و جنبش کنند ،نه این که به شهر بروند و بخواهند با مدرک تحصیلی خود کار کنند .در
منطقهی اُونتیک دبیرستانی وجود دارد که یک امتحان ورودی دارد و با اتمام تحصیالت هم به
دانشآموزان مدرک نهایی داده میشود .معلمهای مدارس زاپاتیست نیز در همین الرئالیداد تربیت
میشوند.
ما به نظام سرمایهداری وابسته نیستیم .همانطور که گفتیم ،ما آموزشی از نوع دیگر برای فرزندانمان
داریم و از ابتدا احترام به حقوق زنان را به آنها میآموزیم .مثالً این رفیق (اشاره به یکی از رفقای
زن عضو شورای دولت خوب) در آموزش و پرورش خودمختار بزرگ شد .طبیعتاً این بچهها
افکارشان بهتر است و خودبهخود شکل دیگری میگیرد و به این ترتیب ما بهطور مداوم خودمان را
بازتربیت میکنیم.
س :آیا دانشسرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپا با مدارس زاپاتیستی در ارتباط است؟
ما با آن ها رابطهی ارگانیکی نداریم ،ولی مبارزاتشان را در آغوش میگیریم .از مناطق روستایی
زاپاتیست نیز کسی به این دانشسرا نرفته است.
س :رابطهی زاپاتیستها با دیگر جنبشهای سیاسی و اجتماعی در مکزیک به چه صورت است؟
درست مانند همین حاال که داریم با شما دربارهی تجربیاتمان صحبت میکنیم ،ما همواره تجربیاتمان
را با بقیه در میان گذاشتهایم و برای تعامل گشوده بودهایم.
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ساختمان مدرسه و کلینیک دهکدهی الرئالیداد ،محل فعالیت مروّجان (پروموتورهای) آموزش و
بهداشت

س :آیا در شورای دولت خوب فساد هم وجود دارد؟ اگر آری ،چطور با آن مقابله میشود؟
اشتباهاتی حتماً صورت میگیرد ،و ما فقط نمایندههای روستاها هستیم و اگر اشتباهات بزرگ باشد،
روستاها ما را جریمه و تنبیه میکنند.
هر پنج روز یک نفر از یکی از روستاهای زاپاتیست بهطور چرخشی برای کنترل ما در شورای دولت
خوب به الرئالیداد میآید .مردم در روستایشان این شخص را انتخاب میکنند ،این اشخاصِ منتخب
چشم مردم در قلب شورای دولت خوب هستند .این افراد باید نظارت کنند که بودجهی عمومی
روستاها که در دست ماست ،به درستی و در موارد مقتضی برای حل مشکالت روستا به مصرف
میرسد .مثالً اگر ما بخواهیم به نقاط دیگری برویم ،باید به این مسئولین کنترلکننده اطالع بدهیم ،و
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اگر قرار باشد پولی دریافت یا هزینه کنیم ،این رفقا ما را همراهی میکنند و در صورتی که بهطور
فیزیکی همراه ما نباشند ،باید جزئیات امور را به اطالعشان برسانیم و گزارش کنیم.
س :نظرتان دربارهی رفتوآمد ارتش فدرال در روستاهای زاپاتیستی چیست؟
آنها برای ترساندن ما هر روز رد میشوند ،اما این چیزها ما را نمی ترساند و در این امر موفق نیستند.
س :نسبت شورای دولت خوب با کنگره بومیان چیست؟
این دو کامالً از هم جدا هستند .ما دو سازمان مستقل از هم هستیم .همهی ما میتوانیم به اعتبار
بومیبودن عضو کنگره ملی بومیان بشویم ،اما حیطهی کار این کنگره کامالً از شورای دولت خوب
جداست.
س :آیا درباره ی کاندیداتوری یک زن بومی توسط کنگره ملّی بومیان در انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده بحثی در روستاها در گرفته است؟
همانطور که در اطالعیه آمده است ،ما دربارهی این موضوع بحث خواهیم کرد و در حال حاضر
جزئیات آن را نمیتوانیم علنی کنیم.
از این که وقتی برای گفتگو در اختیارمان گذاشتید و به پرسشهای ما پاسخ دادید بیاندازه
سپاسگزاریم.
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”هدف دولت از شکنجه اشاعهی رعب و وحشت است و البته از بین بردن
سلولهای مبارزاتی“.

مصاحبه با دکتر خاویر انریکز سام
از بنیانگذاران «انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»

[]CCTI

دفتر انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات ،مکزیکو سیتی 1 ،ژانویه 1067

توضیح« :انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» در سال  1001در مکزیک تأسیس شد .از
آنزمان ،این انجمن که از معدود سازمانهای غیر-دولتی مستقل در مکزیک است ،همواره مبارزات
مردم این کشور را همراهی کرده است .فعالیتهای این انجمن بهخصوص حمایت بیدریغ از مبارزاتِ
«جبهه مردمی سن سالوادور آتنکو» و زندانیانی که در ارتباط با این مبارزات دستگیر و شکنجه شده
بودند و همچنین خانوادهها و دانشجویان دانشسرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپا چشمگیر بوده
است 19.با توجه به شرایط سیاسی مکزیک ،عدهی زیادی از مخالفان و معترضین و کسانی که به هر
نحوی علیه وضعیت موجود تالش میکنند ،در خطر قتل و شکنجه و ناپدیدشدن هستند .به نظر

19

برای اطالع بیشتر از جمله نگاه کنید به:

بیانیه انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات علیه سرکوب در ایران
http://peykar.org/movements/233-ccti-iran-farsi.html

شکنجهی جنسی و مقاومت جمعی
مکزیک :شکنجه در یک جامعه دمکراتیک؟

http://peykar.org/articles/45-sexueltorture.html
http://peykar.org/free/126-felicitastreue-vancouver.html
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میرسد در این برهه از تاریخ مکزیک ،فعالیت سازمانهایی از قبیل «انجمن مبارزه با شکنجه و
معافیت از مجازات» دارای اهمیت بهسزایی است.
س :لطفاً قبل از هر چیز برایمان شرح دهید که تشکل شما از چه زمانی شروع به کار کرده،
چطور به فکرتان رسید چنین کاری را آغاز کنید و چگونه آغاز کردید؟
خاویر انریکِز :در سال  1001انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات بهصورت رسمی به ثبت
رسید .ما عدهای پزشک و روانشناس بودیم که از دهه  30در رابطه با بهداشت [عمومی] فعالیت
می کردیم .کار را با کسانی شروع کردیم که خود و یا اطرافیانشان قربانی شکنجه بودند یا کسی از
نزدیکانشان مفقوداالثر شده بود .بین سالهای  1000تا  1001وضعیت در مکزیک نگرانکنندهتر شد.
دولتهایی که در قدرت بودند ،در برابر جامعه شیوههای سرکوبگرانهتری اتخاذ میکردند .تحلیل
ما این بود که وضعیت هرچه بیشتر به آنچه در کلمبیا حاکم بود شباهت پیدا میکند .چنانچه در
سالهای بعد ،همراهی دولت سرکوبگر با دولت مواد مخدر 11هر روز بیشتر میشد .پیشبینی ما این
بود که از آن تاریخ به بعد تعداد مفقوداالثرشدهها« ،اعدامهای خارج از قانون» ،11دستگیریها و بهطور
کلی سرکوب افزایش پیدا خواهد کرد.

 11در مکزیک با سرنگونی دولت تحت رهبری «حزب انقالب نهادینهشده» در سال  ،1000رییس سابق کوکا کوال،
ویسنته فوکس از «حزب اقدام ملی» ،به عنوان ریاست جمهور برگزیده شد .باندهای مختلف مواد مخدر در کنار
جنگ نظامی علیه یک دیگر با شرکت هرچه بیشتر در احزاب سیاسی مختلف (در تمام احزاب سیاسی انتخاباتی)
دخالت خود در سیاست را تا حد قانونگذاری و حکومت گسترش دادند .نیروهای سیاسی چپگرا اصطالح
«دولت مواد مخدر» را ،همانطور که در مورد دولت کلمبیا به کار گرفته شده بود ،برای تعریف این وضع مورد
استفاده قرار میدهند.
 11تعداد زیاد ترور رهبران و فعالین جنبشهای تودهای و بومی در مکزیک آنچنان روشن است که سازمانهای
مدافع حقوق بشر آن را بهعنوان «اعدام» ارزیابی میکنند .از آنجا که این اعدامها نتیجهی هیچ دادگاهی نیستند و
اصوالً در مکزیک تنها مجازات «خیانت به میهن» اعدام است ،لذا این اعدامها که در چارچوب قانونی قرار ندارند
را «اعدامهای خارج از قانون» مینامند.
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بنابراین ،ضروری بود انجمنی باشد که در این زمینه کار کند و این جمع چه در سطح منطقهای و
چه در سطح بینالمللی با سازمانهایی که در همین رابطه فعالاند همکاری کند .به خصوص به این
دلیل که سرکوب سراغ این گونه سازمانها نیز میآمد ،زیرا دولت با فعالیت ما موافق نبود .به همین
دلیل به پشتیبانی بینالمللی نیاز داشتیم تا هنگامی که سرگرم کمک مستقیم به کسانی بودیم که در
ارتباط با فعالیت سیاسی شکنجه شدهها و یا مفقوداالثر شدهها بودند ،به سادگی در تیررس نباشیم.
در ابتدا ،استراتژی ما کمکرسانی به فعالین جنبشهای تودهای و اجتماعی بود ،بعد به خاطر فعالیت
باندهای مواد مخدر مجبور شدیم منظر و حوزهی فعالیتمان را گسترش بدهیم و در واقع با
شهروندانی که به نوعی در جستجوی حمایت بودند ،ارتباط برقرار کنیم .در همان آغاز کار انجمن،
ما یک دفتر هم خارج از پایتخت در ایالت گرررو [ ]Guerreroداشتیم .ایالت گرررو در کنار ایالت
چیاپاس یک ایالت استراتژیک دیگر با شرایط بحرانیست .بر خالف چیاپاس که عمدتاً «تحت
پوشش» مراکز [گروهها و سازمانهای دفاع از حقوق بشر-م] قرار دارد ،فشارها و سرکوب در آن به
علت عدم وجود گروههای حمایتی بیشتر است.
ما بهتدریج توانستیم روی گروههای دیگر تأثیر بگذاریم تا در حد امکان تعداد بیشتری از فعالین
طیفهای مختلف جنبش و شهروندان را تحت پوشش خود بگیریم .بین آنچه فعالیت ماست و آنچه
که در مکزیک به ان.جی.اوها [سازمانهای غیر-دولتی] معروفاند ،تفاوتهای سیاسی زیادی مشهود
است .سیاست اصلی انجمن ما این است که هیچگونه حمایت و همکاری با طرف سرکوبگر ،یعنی
پلیس ،وزارتخانهها و آنچه با دولت در ارتباطاند ،نداشته باشیم .اما برای گروههای دیگر این امر
عادیست که با بخشهایی از دولت همکاری داشته باشند.
در گذشته در ارتباط با شکنجهشدهها کار میکردیم ،بعد با فعالیت در گرررو« ،مفقوداالثرشدگان» هم
به کار ما اضافه شد .حاال میکوشیم در مورد هر آنچه به تجاوز به حقوق بشر مربوط میشود فعالیت
کنیم .بهطور خیلی خالصه این کاریست که ما انجام میدهیم.
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سوال :شما قبل از ایجاد «انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» در سازمان دیگری به
نام «عمل مسیحی برای لغو شکنجه» فعالیت داشتید ،چرا انجمن جدیدی تشکیل دادید؟
انریکز :مشکل تشکیالت قبلی ما ارتباط آن با کسانی بود که از کلیسا میآمدند .ما همچنین در خطوط
سیاسی اختالف نظر درونی داشتیم .بخشی از ما حاضر به پذیرش بودجه از «یو.اس.اِید » 11و
سازمانهای مرتبط با آن نبود .ولی بخش دیگر معتقد بود باید پول «یو.اس.اِید» را که آن زمان از
طریق «خانه آزادی» [ ]Freedom Houseمیرسید ،پذیرفت .ما این کار را زیر سؤال بردیم و با آن
بخش دیگر درگیر شدیم که باعث انشعاب بین ما شد ،نتیجتاً مایی که مخالف پذیرش پول از
«یو.اس.اِید»« ،خانه آزادی» و غیره بودیم ،از گروه جدا شدیم و کسانی که موافق بودند ،ماندند و
ادامه دادند .محدودبودن امکاناتمان باعث میشود تشکل ما کوچک باشد و نتوانیم برنامه گستردهای
داشته باشیم.
س :چه سازمانها و گروههایی در سطح بینالمللی حامی این انجمن هستند؟
انریکز :بین سازمانهای نسبتاً بزرگ بینالمللی «سازمان عفو بینالملل»« ،سازمان جهانی علیه شکنجه»
[« ،]ONCTآی.آر.سی.تی 17».را میتوانم نام ببرم .در ارتباط با این سازمانها شبکههای متعددی در
سطح منطقهای شکل میگیرد که در اروپا ،آمریکا و آمریکای التین کار میکنند ،که ما از بخش

)11 United States Agency for International Development (USAID

آژانس ایاالت متحد برای کمک به توسعهی جهانی” .کمک خارجی ایاالت متحد همواره هدف دو-جانبهای را در
پی داشته است ،در حالی که بهبود زندگی در کشورهای در حال توسعه را مد نظر دارد ،در همان حال عالیق
ایاالت متحد را نیز مد نظر داشته است .یو.اس.اید .از طریق پیشرفت گستردهی انسان همزمان با گسترش ثبات و
جوامع آزاد ،بازار و شرکای تجاری آمریکا ،سیاست خارجی ایاالت متحد را نیز گسترش میدهد و حسن نیت را
در خارج از کشور پرورش میدهد( .برگرفته از سایت رسمی یو.اس.اید).
)دانمارک( for Torture victims
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آمریکای التین آن هستیم .در کشورهای مختلف سازمانهای متنوعی هستند که سیاستشان به ما
نزدیک است و تالش ما هم برای پیدا کردن گروههاییست که نزدیکی سیاسی با ما دارند.
س :در مورد دانشجویان ناپدیدشدهی دانشسرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپ ا 4۳چه
فعالیتهایی داشتهاید؟ کار پروندهی آنان به کجا رسیده است؟
انریکز :نزدیکی ما با «ایوتسیناپا» به خاطر همراهی خانوادههای مفقوداالثرشدههاست .پیش از این
ماجرا کار ما بر آموزش دانشجوها متمرکز بود و بر آنچه مربوط میشود به حقوق بشر .روشن است
که در این مورد ما سازمانی نیستیم که بیش از بقیه تأثیرگذار باشیم .تأثیرگذارترین سازمان
«تالچینوالن» 13است .ولی خود دانشجویان میدانند که برای بعضی موارد مشخص بهتر است با
«انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» کار بکنند تا با «تالچینوالن».
س :در مناطقی که فعالیت میکنید ،روابط شما با گروههای سیاسی ،برای مثال «اِرپی»( ۰۵ارتش
انقالبی خلق شورشگر) در گرررو به چه شکل است؟
انریکز :اساساً سازمانهای تودهای هستند که در این ایالت با سازمانهای سیاسی در ارتباط مستقیم
هستند .آنها ما را میشناسند و میدانند برای چه چیزی به سراغ ما بیایند .ما با آغوش باز از هر
تقاضای کمکی ،در حد توانمان استقبال میکنیم.

18 La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan

13

مرکز حقوق بشر کوهستان ،تالچینوالن
)del Pueblo Insurgente (ERPI

10 Ejército Revolucionario

یک جریان چریکی در ایالت گرررو که خود را ادامهدهندهی راه لوسیا کابانیاس بریینتوس

[ Lucio Cabañas

 ]Barrientosانقالبی پرآوازهی مکزیک ،معلم روستایی و فارغالتحصیل دانشسرای تربیت معلم ایوتسیناپا میداند.
لوسیو کابانیاس در دوم دسامبر سال  6371به قتل رسید.
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س :در بخش اول عنوان شد که در چیاپاس گروههای مختلفی فعالند و از مردم پشتیبانی میکنند
و شرایط نسبت به منطقهای مانند گرررو بهتر است ،منظورتان از این گروهها چه گروههاییست؟
انریکز :منظورم تشکلهای حقوق بشری است که در منطقهی چیاپاس فعالیت میکنند .تعدادشان
بسیار زیاد است .برای مثال یکی از این گروهها«فرای بارتلومِئو دِ السکازاس» 16است و ما از جمله با
این سازمان در ارتباطیم.
س :آیا با توجه به تجربهی کار سالیان ،به تعریف جدیدی از شکنجه دست پیدا کردهاید؟ نسبت
شکنجه با فعالیت مبارزاتی چیست؟
انریکز :جنبشهای اجتماعی در ابتدا شکنجه را بهعنوان یک معضل سیاسی که باید آن را تحلیل کرد
نمیدیدند ،بلکه آن را صرفاً در ارتباط با اعضای رهبری و شهادت افراد میپنداشتند .تنها گفته میشد
کسی که در اثر شکنجه کشته میشود انسان با-ارزشیست .ما تالش کردیم بر درک مقولهی شکنجه
تأثیرگذار باشی م ،این بود که ما شکنجه را جزیی از ابزار قدرت دولت ارزیابی کردیم .وقتی کسی را
دستگیر کنند و مورد شکنجه قرار دهند ،نهتنها شکنجه بر سالمت شخص تأثیر میگذارد ،همچنین بر
جامعه هم تأثیر اجتماعی دارد .زیرا وقتی یک نفر شکنجه می شود ،در بقیه هم ترس و وحشت به
وجود میآید و آنها را فلج میکند .به همین دلیل بسیار مهم است که هر سازمان اجتماعی فعالی که
احتمال میدهد اعضای دستگیرشده مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاند ،فوراً اطالعرسانی کند .باید
دانست که علنیکردن شکنجه همیشه بهتر از مخفیکردن و سخننگفتن از آن و تحمل آن است .به
همین علت وقتی در ابتدای کار از شکنجه در ارتباط با حقوق بشر حرف میزدیم ،هدفمان
تأثیرگذاشتن بر سازمانهای تودهای بود تا شکنجه را بهعنوان ابزار سرکوب دولت بفهمند و این
جنبشها به محض اعمال شکنجه فوراً آن را افشا کنند .در همین راستا باید سازوکارهای عمل فوری

)16 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba

مرکز حقوق بشر فرای بارتلومئو د الس کازاس
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را ایجاد کرد .برای مثال اگر کسی فرد شکنجهشده را دیده ،باید بدون اتالف وقت از مکان و زمان
ماجرا اطالعات دقیق بدهد .سپس یک اطالعیهی اضطراری در این مورد پخش شود.
س :با این تعریف شما ،آیا خشونتهایی که گروهها و سازمانهای غیر-دولتی علیه مخالفین
خود مرتکب میشوند ،ذیل شکنجه قرار نمیگیرد؟
انریکز :این نکته بحثی بود که ما در سطح بینالمللی و منطقهای داشتهایم .تنها مرجعی که شکنجه
میکند ،دولت است .گروههای اپوزیسیون شکنجه نمیکنند .این جرم از نوع دیگری است.
س :آیا جرم جداگانهای برای این مسأله وجود دارد؟
انریکز :شکنجه از نظر قانونی در ارتباط با حقوق بشر ارزیابی میشود و فقط دولت شکنجه میکند.
ولی کاری که یک فرد انجام دهد ،حتی اگر به دستور اتوریتهها باشد ،بهلحاظ قانونی جرم محسوب
میشود .این جرم هر چه که باشد ،بهلحاظ حقوقی با درجهی زیر پا گذاشتن حقوق بشر (که کار
دولت است و باید تنبیه شود) متفاوت است .این یک مسألهی حقوقیست و حدود خودش را دارد
و این که درجه یا میزان محکومیت باید با آن تعریف شود و معلوم شود که آیا شکنجه اعمال شده
یا نه .بسیاری از تشکلهایی که در این ارتباط کار میکنند و تحتتأثیر دولتهای قدرتمند قرار دارند،
کوشش زیادی به خرج دادهاند تا شکنجه را با آکسیونهایی که گروههای انقالبی انجام میدهند از
یک نوع دانسته و همسطح بکنند .ولی موضع ما این نیست و در سطح بینالمللی هیچ اساس حقوقیای
وجود ندارد که این دو را یکی به حساب بیاورد.
س :گفتید ش کنجه یکی از ابزارهای سرکوب دولت است ،دولت از این ابزار چرا ،چگونه ،کجا
و علیه چه کسانی استفاده میکند؟
انریکز :خوانش ما از شکنجه این نیست که تنها معضلْ شکنجه است ،بلکه روندیست از مجموعهای
از فعالیتها و ما آن را تروریسم دولتی مینامیم .تروریسم دولتی مجموعهای است شامل
دستگیریهای فلهای ،شکنجه ،مفقوداالثرسازی و اعدامهای خارج از چارچوب «قانون» .به همین
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دلیل برای تحلیل پدیده ای به نام شکنجه باید فهمید که دولت چگونه آن را به کار میبرد .برای ما
شکنجه وسیلهایست برای فلجکردن جامعه و حفظ کنترل دولت بر آن .ما سعی میکنیم شکنجه را در
یک چشمانداز تاریخی ببینیم که متعلق به زمان حال نیست .شکنجه در تمام کشورها در طول تاریخ،
بهعنوان ابزار سرکوب دولتی برای کنترل تمام جامعه به کار رفته است و میرود.
س :پیگیری کار شکنجهشدگان به چه شکل است؟ آیا آنها به سراغ شما میآیند یا شما آنها را
پیدا میکنید؟
انریکز :معموالً این خانواده است که از فرد دستگیرشده اطالعات دارد و حدس میزند او شکنجه
شده .اگر این خانواده در یک هسته سازماندهی شده باشد ،مثالً در یک روستای متشکل ،خیلی سادهتر
و سریعتر با ما ارتباط میگیرد .این در رابطه با جنبشهای اجتماعی است .در مورد مردم بهطور کلی،
به این شکل است که وقتی چنین اتفاقی میافتد ،آنها دنبال شبکهای میگردند و از این طریق به ما
میرسند.
س :وقتی با خبر میشوید کسی زیر شکنجه است ،چه فعالیتی انجام میدهید؟
انریکز :اولین گام جمعآوری اطالعات است؛ از همان کسی که ما را از شکنجهی احتمالی فرد مذکور
و زمان و مکان وقوع شکنجه با خبر کرده شروع میکنیم؛ نحوهی دستگیری ،شهود و غیره .سپس
یک «اطالعیهی فوری» [ ]Urgent Actionبه سازمانها و اداراتی که در ارتباط با دستگیری هستند
میفرستیم .محتوای این اطالعیه درخواست رعایت احترام به زندگی فرد دستگیرشده و شرایط اوست
و کپی آن را به سازمانهای بینالمللی ارسال میکنیم تا فعالیتمان را با آنها هماهنگ کنیم و دولت
را چه در سطح ملی و چه بین المللی تحت فشار قرار دهیم .خواست ما این است که او یا هر چه
زودتر آزاد شود ،و یا اگر به زندانی منتقلش میکنند ،دیگر شکنجه و یا مفقوداالثر نشود .وقتی
خانواده ای به ما خبر بدهد که فرد دستگیرشده کجاست یا خود دولت ما را از مکان و وضعیت او با
خبر کند ،میکوشیم به مالقات وی در زندان برویم و دست به عمل بزنیم.
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اولین اقدام ما بعد از علنیشدن افراد از شرایط مفقوداألثر بودن 11این است که ببینیم آیا واقعاً شکنجه
شدهاند یا نه .در این صورت با یک اطالعیهی رسمی اعمال شکنجه توسط این یا آن ساختار پلیسی
را محکوم میکنیم و جستجوی مسئولین این کار آغاز میشود .بعد آنقدر کار را ادامه میدهیم تا این
عمل دولت یا ساختارهای مختلف آن قطع شود.
س :آیا انجمن شما هم از سوی دولت تهدید میشود؟
انریکز :اگر کسی که شکنجه میشود دارای موقعیت باالی سیاسی سازمانی باشد ،دولت سعی میکند
اعتبار ما را کم کرده ،ما را به حمایت از جنایتکارها متهم کند .ما با حمایتهای بینالمللی جلوی این
کار را میگیریم و از حامیان بینالمللیمان میخواهیم که به نفع ما موضعگیری کنند و در شکایت و
اعتراض ما سهیم باشند .معموالً در چنین شرایطی دولت از اتهامزدن به ما مبنی بر این که با جنایتکاران
همراه شدهایم ،دست برمیدارد.
در عین حال اشکال مختلف تهدید را تجربه کردهایم :تعقیب مدام اعضای انجمن ،نامه و ایمیلهای
تهدیدآمیز هم بوده است و شدیدترین اقدام علیه ما ،مثالً ترتیبدادن «سانحهی تصادف»
برنامهریزیشده نزدیک محل اقامت یکی از اعضای انجمن بود .در چنین مواردی همراه با مدافعین
دیگر حقوق بشر ،اعتراض می کنیم که خود ما موضوع اعمال سرکوب قرار گرفتهایم .برخی
سازمانهای حقوق بشری ،که عمده فعالیتشان حمایت از سازمانهایی مانند ماست ،وارد عمل
میشوند .یکی از این سازمانها «بریگاردهای صلح بینالملل» 19است .این سازمان در سراسر جهان
مدافعین حقوق بشر را همراهی میکند ،یعنی به صورت مداوم و بیست و چهار ساعته در فعالیتها
همراهیمان میکند .اکثریت اعضای این سازمان از کشورهای اروپایی هستند .برای مثال وقتی به

 11برای مثال وقتی دولت فردی را که مفقوداالثرش کرده بودند ،از زندانهای مخفی به زندانهای شناختهشده انتقال
داد و یا نزد قاضی مربوطه برد  -م.
19 Peace Brigads International-PBI
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چیاپاس سفر میکنیم ،یک گروه سوئدی هست به نام «سوِفور» که اکثر فعاالن آن زنان جوان هستند.11
اعضای «سوِفور» به دولتشان خبر میدهند که ما عازم فالن منطقه با همراهی فالن افراد هستیم و
اگر برای ما اتفاقی افتاد ،فالن گروه مسئول این واقعه خواهد بود .این یک سپر دفاعی «معنوی» است،
البته وقتی بخواهند گلولهای شلیک کنند این کار را میکنند ،ولی در صورتی که با چنین افرادی
همراهی داشته باشید ،در نهایت برای گروههای سرکوبگر مهم است که وارد درگیریهای بینالمللی
نشوند.
س :شما به نوعی از کار آموزشی اشاره کردید .آیا برای مثال این آموزشها در مورد تکنیکهای
مقاومت در برابر شکنجه هم هست؟
انریکز :این موضوع کار ما نیست .آنچه ما آموزش میدهیم ،تشریح روش شکنجه است .مثالً شوک
الکتریکی ،کف پا زدن ،قپانی آویزانکردن و اثراتی که این نوع شکنجهها به جای میگذارد .مهمترین
امر این است که چه چیزی شکنجه محسوب میشود .یعنی چه موقعی واقعاً فردی شکنجه شده و
چه موقعی خطر شکنجه موجود است .و اگر این اتفاق افتاد ،چه عکسالعملی باید نشان داد و چه
شیوهی ارتباطی فوریای برای افشاگری موجود است .چه نوع کمکهای حقوقی میتواند یاری
برساند ،و اگر شکنجه اعمال شده ،چه نوع کمک پزشکی و روانپزشکی به صورت همزمان
ضروریست.

)Reconciliation (SweFOR

11 The Swedish Fellowship of

جنبش سوئدی برای مصالحه ،از سال  1000از فعالین حقوق بشر در مکزیک حمایت میکند .برنامه اعضای سوِفور
همراهی با فعالین حقوق بشر در تمام فعالیتهای روزانهی آنهاست .برای آشنایی بیشتر نگاه کنید به:
https://krf.se/en
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س :در فستیوال خشم شرافتمندانه یکی از اعضای انجمن شما تأکید داشت که شکنجه را نمیتوان
از بین برد ،بلکه باید یاد گرفت با وجود آن مبارزه را ادامه داد ۰۰.اگر ممکن است در این باره
کمی توضیح دهید؟
انریکز :همان طور که گفتیم شکنجه پدیدهای تاریخی در ارتباط با تروریسم دولتی است .دولت از
شکنجه استفاده میکند تا جامعه را تحت کنترل نگه دارد .بنابراین اگر شکنجه نمیتواند از بین برود،
باید سعی کنیم آن را متوقف ،یا حداقل محدود کنیم .این مانند یک بیماری است ،هرگز ناپدید
نخواهد شد ،اما چگونه میتوان یاری رساند تا این همه بیمار وجود نداشته باشد .ما کوشش میکنیم
تا میزان شکنجه را کم کرده و نشان دهیم با چه ابزاری جامعه میتواند بهتر با آن مقابله کند.
س :شما مواردی داشتید که در آن شکنجه ی جنسی هم علیه زنان و هم مردان اعمال شده است،
چرا دولت این شیوه را اتخاذ میکند؟
انریکز :بهطور کلی شکنجه علیه کل جامعه به کار میرود ،ولی شکنجهی جنسی واردشدن به
خصوصیترین گوشههای وجود یک زن یا مرد است ،آنها میدانند که با شکنجههای جنسی خیلی از
آدمها میشکنند ،چون نزدیکشدن به آلت تناسلی زنانه یا مردانه ضربهی روحی بسیار شدیدی ایجاد
میکند .البته ما شاهدیم که در مکزیک این گرایش وجود دارد که این نوع شکنجه بیشتر در مورد
زنها به کار برده شود .شکنجهی جنسی علیه زنها در مکزیک به این عنوان که زنان غنائم جنگی
هستند ،و در عین حال علیه مردها مورد استفاده قرار میگیرد .اگر به زنی تجاوز کنند و او شکنجهی
جنسی شود ،مفهموم آن در اجتماع این است که مردها توان حمایت از او را نداشتند ،یا مقصر بودند

 11نک به” :آنچه تا به حال گفتیم ،به ما میآموزد که شکنجه ریشهکن نمیشود ،تا زمانی که نظام مبتنی بر طبقات
اجتماعی ،دولت طبقاتی ،و سرمایهداری برقرار است( “.سخنان ریکاردو لوئهوه در میزگرد دربارهی سرکوب در
فستیوال خشم شرافتمندانه که توسط ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی سازماندهی شده بود .مکزیک 18 ،دسامبر
 ،)1008منتشر شده در نشریهی «خیابان» شماره :11

https://is.gd/zeMwUE
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که به زنانشان تجاوز شده است .این مسأله احساس گناه شدیدی در آنها به وجود میآورد .بنابراین،
تأثیر بسیار شدید روانی روی مردم میگذارد .گرایش به این نوع شکنجه هر روز شدیدتر میشود.
س :وقتی از شکنجه صحبت میشود ،منظور بیشتر شکنجهی فیزیکیست ،با شکنجهی روانی
چطور برخورد میکنید؟ یا بهطور کلی چه چیزهایی شامل شکنجه میشود؟
انریکز :روی شکنجهی فیزیکی سادهتر میشود سرپوش گذاشت و همچنین سادهتر میتوان آن را به
کار برد .معموالً هر دوی این شکنجهها همزمان انجام میشود .ما فقط برای فهم راحتترْ آن را به
شکنجهی روحی و فیزیکی تقسیم میکنیم .معمولترین شکل شکنجهی فیزیکی کتکزدن است .ولی
برای این که اثرش نماند ،فرد را درون پارچه مثل یک کیسهبوکس میپیچند و میزنند .هیچ اثری به
جا نمیگذارد .اثر ضربات شدیدی که با استفاده از این پارچهها ایجاد میشود ،سه یا چهار روز بعد
خود را نشان میدهد .این یکی از روشهای متداول است .روش دیگری که بسیار ساده است ،خفگی
خشک نامیده میشود .یک کیسهی پالستیکی روی سر فرد میکشند ،دور گردن او میپیچند و
احساس خفگی ایجاد میکنند .مدل دیگر این نوع شکنجه با آب است .یعنی سر فرد را توی آب فرو
میکنند ،بیشتر در آبهای کثیف و سوراخ توالت که همراه است با مدفوع و ادرار.
شوک الکتریکی ،چشمبند زدن ،آویزانکردن بهمدت طوالنی ،نگهداشتن زندانی با دستان بسته در
پشت ،قپانی و بلندکردن فرد ،و همچین زد ن چوب به کف پا از انواع دیگر شکنجه هستند .در
شکنجهی روانی یکی از شیوهها تحقیر آدمهاست .برای مثال وقتی بدانند که شخص چه مذهبی دارد
و در مذهب او چه کاری ممنوع است ،آن کار را انجام میدهند .مثالً در روستاهای بومی تراشیدن
موی سر زنان یک نوع تحقیر به حساب میآید .به ظاهر خیلی ساده به نظر میرسد ،ولی در فرهنگ
آنان تأثیر زیادی روی زنها می گذارد .تهدید به مرگ علیه خانواده ،استفاده از هفتتیر بدون گلوله
و اعدام نمایشی ،تهدید به تجاوز ،فروبردن اشیاء در مقعد یا فرج زنان .مجموعهی این شکنجهها تأثیر
روانی و روحی شدیدی به جای میگذارد و طبیعیست که روی کسی که در عمرش چنین چیزی
ندیده ،تأثیر مخربی باقی میگذارد .متوجه شدیم که معموالً شکنجه روی انسانهایی که روابط
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سیاسی-اجتماعی را نمیشناسند ،یعنی شهروندهای عادی ،تأثیر شدیدتری دارد تا روی کسانی که
فعالیت سیاسی میکنند .ولی به هر حال آسیب روانی روی هر دو گروه باقی خواهد ماند.
س :آیا فعالیت «انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» و سازمانهای مشابه تأثیری در
کاهش شکنجه داشته است؟
انریکز :کم کردن شکنجه کار دشواری بوده است ،ولی حاال با موارد نادری مواجه هستیم که شدت
شکنج ه به افراط بکشد .برای مثال در اوآخاکا در سال  1009یک گروه بومی را که با یک جریان
چریکی با نام «ای.پی.آر» 11به نوعی در ارتباط بودند ،پس از دستگیری حدود نه ماه ،یا یک سال
شکنجه کردند .وضعشان بسیار بد بود .هیچکس عکسالعمل نشان نداد .در آن زمان هیچ سازوکاری
ب رای جلوگیری از چنین اعمالی وجود نداشت .امروزه دیگر شاهد چنان سطحی از سرکوب نیستیم،
اما شکنجه هنوز موجود است .عملیات سرکوب گستردهتر انجام میشود ،مثالً در یک تظاهراتْ پلیس
یا ارتش افرادی را دستگیر می کند .در مسیر انتقال آنان به زندان به شکنجهی گروهی آنها دست
میزنند .یعنی اعمال شکنجه بهصورت دسته جمعی و در یک مدتزمان کوتاهِ دو ،سه یا چهار ساعته
انجام میشود.
س :آیا دولت برای کسب اطالعات شکنجه میکند یا فقط برای ایجاد ترس و وحشت است؟
انریکِز :در بسیاری موارد دولت اطالعات الزم را دارد و خیلی بعید است که نداشته باشد .البته
میتواند در مورد این اطالعات یقین به دست بیاورد .ولی میگویند ”کسی که شکنجه میکند ،آن
چیزی را میشنود که دلش میخواهد به او بگویند“ .واقعیتی وجود ندارد ،در لحظهی شکنجه هیچ
واقعیتی وجود ندارد .هرچه که اعتراف کنند ،همانقدر که ممکن است واقعی باشد ،میتواند غیر-
واقعی هم باشد .ولی حاصل آن این است که بقیهی افراد فلج شوند و فعالیتی نکنند .زیرا از این
حرکت خواهند کرد که ممکن است دستگیر شوند و مورد شکنجه قرار بگیرند و هرگز کسی نمیداند

 11ارتش خلقی انقالبی

Ejercito Popular Revolucionario- EPR
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که آیا فرد شکنجهشده دربارهی بقیه حرف زده است یا نه .احتماالً آنها یک سری اطالعات دارند،
اما در بیشتر موارد دنبال هستهی رهبری میگردند .وقتی آنها را با دستگیری و شکنجه نتوانند کنترل
کنند ،به قتل میرسانند .هدف دولت اشاعهی رعب و وحشت است و البته از بین بردن سلولهای
مبارزاتی.
س :به نظر شما چگونه میشود به سازمانهای حقوق بشری اعتماد کرد؟ در حالی که مثالً
کشوری مثل عربستان سعودی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار میگیرد ،یا این که
ایاالت متحد در همان حالی که سازمانهای حقوق بشری ایجاد کرده یا به آنها بال و پر میدهد،
خودش گوانتانامو دارد؟
انریکِز :هیچ راهی برای اعتماد به این گروهها وجود ندارد .مگر این که این گروهها در ارتباط با
جنبشهای اجتماعی باشند .انسان باید ببیند که هر کس با چه کسی در ارتباط است ،زیرا در اینطور
کارها بسیاری تظاهر می کنند به این که خیلی مبارزند ولی چنین نیستند .بهترین حالت این است که
سازمانهایی که برای حقوق بشر کار میکنند ،با جنبش تودهای در ارتباط باشند .اگر این ارتباط قوی
باشد ،آنها تعهد دارند و به این سادگیها نمیتوانند هر کاری دلشان میخواهد انجام بدهند .مسألهی
مالی برای سازمانهایی که با جنبشهای تودهای در ارتباط هستند ،مسألهی دشواری است .زیرا باید
در مقابل کسانی که بودجه میدهند ،از خودشان چهرهای نشان بدهند که تو گویی دارند یک کار
اجتماعی بسیار مهم انجام میدهند .وقتی بودجه میدهند ،میخواهند بدانند که این پول برای چه
کاری خرج میشود.
س :هدف سازمانهایی مانند «خانهی آزادی» [ ]Freedom Housاز دادن بودجه به سازمانهای
حقوق بشری چیست؟ چه هدفی را دنبال میکنند؟
انریکز :یکی از سیاستهای ایاالت متحدْ فعالیت حول مسأله و موضوع حقوق بشر از طریق یو.اس.اید.
و از نگاه خودشان است .بنابراین ،سراغ سازمانها میآیند و پیشنهاد پول میکنند ،برای این که در
عوض به آنها اطالعات بدهند ،و پروژههایی را پیش ببرند که از نظر ایاالت متحد مهم است که توسط
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آن سازمان پیش برود .برای مثال میخواهند پلیس یا اعضای دولت در زمینهی حقوق بشر آموزش
ببیند ،ولی نه مردم روستا وخلقها .این بازی بودجههاست.
س :آیا این امر به این معنی است که بودجهی سازمانهای حقوق بشری باید علنی باشد و معلوم
باشد که پولشان را از کجا میگیرند؟
انریکز :بله .وقتی ما تصمیم میگیریم که فقط به روستاها کمک کنیم ،یک موضعگیری کردهایم .ولی
مضمون این کار باید خیلی روشن و شفاف و باز باشد تا روستاها بدانند که ما این کار را انجام
میدهیم.
س :آیا می توان ترکیب قربانیان شکنجه را تعیین کرد؟ آیا مثالً بیشتر آن ها بومی هستند ،فعال
سیاسی ،و یا دیگر؟
انریکز :گسترهی شکنجهشدگان خیلی پهناور است و کار تشکل باید از موضع سیاسی آن گروه پیروی
کند .خیلیها را شکنجه میکنند ،ولی باید نیرو را روی آنچه اهمیت بیشتری دارد متمرکز کرد.
س :آیا شما بودجهای برای کارتان در اختیار دارید؟
انریکز :بودجههایی که میگیریم ،برای پیشبرد کار به ما کمک میکند ،ولی بسیار دشوار خواهد بود
که زندگی روزمرهی ما را تأمین کند .بیشتر بودجه خرج رفتوآمد میشود ،یا خرج آمدوشدهایی
برای همراهی شکنجهشدهها ،هزینهی دادگاه ،غذا و محل خواب .حقوق ما بسیار کم است و برای
امرار معاش باید فعالیت را با با شغل دیگری همراه کنیم .مگر آن که قید همه چیز را زده و برویم
سراغ «خانهی آزادی» که همه مشکالتمان را حل خواهد کرد...
س :شما در گذشته به زندانها میرفتید تا با زندانیان مالقات کنید .آیا هنوز هم میروید؟
انریکز :در گذشته به ما اجازه میدادند به زندانها برویم .ولی وقتی دیدند ما فقط به زندانیانی رسیدگی
میکنیم که در ارتباط با جنبشهای اجتماعی هستند ،سعی کردند جلویمان را بگیرند و امکان ورود
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به زندانها را محدود کردند .امروزه هم اگر ما موردی داشته باشیم که بهلحاظ حقوقی با ما در ارتباط
باشد ،میتوانیم از طرق قانونی وارد زندان بشویم.
س :برخی از زندانیانی که شما با آنان در ارتباط بودید ،چهرههای شناخته شدهای بودند و
مواردی هم بود که شما افراد کمتر شناخته شده را همراهی میکردید ،آیا برخورد دولت با شما
در این موارد فرق داشت؟
انریکز :در مورد زندانیهایی که در یک سطح باالتر فعالیت سیاسی هستند ،دولت میداند که همیشه
کسانی پیدا میشوند که به آنان کمک کنند .بنابراین ،ما در یک موقعیت موش و گربه بازی هستیم.
مثالً ما کاری می کنیم که برای فرد دستگیرشده شرایط بهتر پیش برود ،آنها علیه او مسألهی دیگری
را پیش میکشند و سنگی میاندازند .البته در این میان چیزهایی را به دست میآوریم و چیزهایی هم
از دست میدهیم .تا زمانی که پرونده به جایی برسد و موفق شویم فرد مورد نظر از زندان آزاد شود.
این فعالیت در واقع طی یک روند انجام میگیرد.
س :آیا با وکال هم کار می کنید؟
انریکز :بله این جزء ضروریات کار ماست .باید بتوان در زمین دولت هم بازی کرد .بعضی وکال
هستند که تواناترند و ممکن است برنده هم بشوند.
س :آیا با انتخابات و تعویض افرادی که در قدرت هستند ،تغییری هم در وضع زندانها و شکنجه
یا شیوهی برخورد دولت پیش میآید؟
انریکز :حزبی که بیشتر از همه در مکزیک در قدرت بوده« ،حزب انقالب نهادینهشده» [ ]PRIاست.
بهطور کلی شیوهی برخورد این حزب با جنبشها از پای در آوردن رهبرها بوده و عموماً به کار بردن
شکنجه و ناپدیدکردن آنها .اگر حزب سیاسی دیگری سر کار بیاید ،احتماالً سرکوب عمومیتر
می شود و دیگر فقط مختص رهبران نخواهد بود .این شیوههای گوناگون حمله به شهروندان این
منطقهست .همیشه هدف متوقفکردن مبارزات مردم است.
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س :روش کمک به مبارزین مخفی چگونه است؟
انریکز :اگر بینیم سازمانِ خودشان آنها را رها کرده و کمکی نمیکند ،ما در همبستگی با آنان ،در
جهت آزادیشان تالش میکنیم .آنها خودشان تصمیم میگیرند که آیا با سازمانشان میمانند و تصمیم
نهایی را سازمان آنها اتخاذ میکند .اگر سازمان آنها به ما بگوید که نباید کار را ادامه بدهیم ،ما ادامه
نخواهیم داد.
س :چند نفر از اعضای انجمن در مکزیکوسیتی و در ایالت گرررو کار میکنند؟
انریکز :ده نفر که شامل پرسنل اداری هم میشود .در واقع ما شش نفریم که تمام وقت به فعالیت
مشغولیم.
س :آیا داوطلب هم دارید که بهصورت موقت با انجمن کار کند؟
انریکز :بله .البته ترجیح ما این است که کسانی که با ما بهصورت داوطلب کار میکنند ،در ارتباط با
سازمان های مردمی باشند ،یا حداقل دانشجو باشند .به این افراد باید در ابتدا آموزش داد و در روند
کار کمکشان کرد .جوانها نیرو دارند و کار میکنند و بزرگترها میترسند و کار را کنار میگذارند.
از شما بسیار سپاسگزاریم که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.
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