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 گفتارپیش

 

و  کیمکز یانبوم ینفشرده از سرزم یاز گفتگوها و گزارش یامجموعه ید،رو دار یشکه پ یکتاب

 یکزاز مک یتا کنون در مناطق یشو دو سال پ یستاست که از ب یو مقاومت یاز مبارزات جار یشرح

ان یدگتمدبرد سنه فقط در بطن ن یستیجنبش زاپات تردیدیب یان،م یناست. در ا یدهزاده شده و بال

ر سرتاسر ، بلکه داست داشته ینقش محور یکفرودستان در سرتاسر مکز یمبارزات یهاو جنبش یبوم

و  مقابل استعمار یستادندر ا یاز تالش جمع یبخش مقاومت و اشکال مختلفالهام ینالت یکایامر

ن یدگاتمددِ سبه دست خو یاسیس-یاجتماع یستز یسرنوشت و اداره یینجهت تعدر  یزاستثمار، و ن

 یاز آن رو درخشندگ یکاامر یچپ قارّه یرزمنده یاناتجر یگردر کنار د هایستبوده است. نام زاپات

متبلور  یجمع یااراده یمثابه مبارزه را به یمتعدد یهازمان در سطوح و عرصهدارد که هم یمضاعف

 یزو ن اعیاجتم دهیامانستا مسلحانه  یاز مبارزه یمختلف هاییوهراه ش ینکرده است، و در ا

دمت نبرد به خ یساخته شده را برا یاکه موجود بوده و  یگوناگون یابزارها یزو ن یاسیس یکارزارها

 گرفته است.

ت دول یهکنند و عل یجادمتمرکز ا یدر قدرت دولت ینیسو شکاف سهمگ یکاند از توانسته آنان

 و یو نابرابر ینژاد یجداساز یگرد یاعالن جنگ کنند، و از سو یکمکز یمستعمره و استبداد

کرده  یبندرا به وضوح درجه یکرا به چالش بکشند که شهروندان جامعه مکز یدهشتناک یضتبع

 ناپذیریتخط یگون فرودستان را به ضرورت و اصلگونه یهاگروه یانم یهمبستگ یناست. آنان همچن

و  از مبارزات یکمانینرنگ یبرتت یناند، و بدخود بدل کرده یاسیس-یدر گفتار و عمل اجتماع

 یدادخواه یانزنان، دهقانان، معلمان، مناد یان،کارگران، دانشجو یان،بوم یهاها شامل جنبشمقاومت

 اند.قرار داده یکدیگرمعنادار با  یوندی... را در پ و
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 ییارسب یفراز و فرود ها ،از جهان یگریهر نقطه د مانندز، ین یکدر مکز یدهمبارزات مردمان ستمد

مر از باال مست یروند یگر،د یمانند هر جنبش مبارزات یز،ن یستیرا متحمل شده است، و جنبش زاپات

 یناست. ا دادهو همچنان ادامه  یمودهرا پ شودیکه گشوده م ییهاها تا راهبستها و از بن یینو پا

در  یراتییو وقوع تغ یکمکز یراخ یاسیس یطو شرا یاجتماع یبا توجه به فضا یژهگفتگوها که به و

و  ستییجنبش زاپات یاییپو ی، بازنمااندانجام شده یتحاکمیم در سه یروهایو ن یاسیس یتوازن قوا

 معیج گریلهمداخ ینو برا یانداختن طرح ها و دربستفرارفتن از بن یآنان برا ییجوچاره

که  یو ابتکار عمل یکدر مکز یارسال ج یجمهور یاستفرودستان آن جامعه است. انتخابات ر

اند، دادهدر دستور کار قرار  یدادرو ینمواجهه با ا یبرا هایستبا زاپات یدر همراه یانبوم یمل یکنگره

از  یاهیژخوانش و ،یندهو پو داریشهرمبارزاتی  یانجر یکسان به ،اهیستزاپاتآن است که از  یحاک

 .ارندد یو اجتماع یاسیس هاییکتاکت و یاستراتژ

 ،یاییجغراف یهانقاط مختلف جهان به سبب تفاوت یدگانکه ستمد یماهدرک همر ینبا ا یزن ما

 ارییکرده است، احتماالً بس ینآنان را متع یاجتماع یکه هست یماد یزاتو تما یخیتار هایزمینهیشپ

 یمباور دار لاص ینبه ا یناست. اما همچن ینفرد و تکدر مواجهه با انواع ستم منحصربه یاتشاناز تجرب

 دیکه ستم را بازتول ییساختارها ساساو  یدگینقاط مختلف جهان در اصل ستمد دگانیکه ستمد

 یجهتوقابل هاییانواع ستم همانند یهها و مبارزاتشان علمقاومت یدر شکل و محتوا یزو ن کنند،یم

و  میمستق وهایکتاب، که حاصل گفتگ ینکه مجموعه متون حاضر در ا یمدار یدرو، ام یندارند. از ا

 یایافدر دو جغر یدگانستمد یو نبردها یستهز یاتتجرب یان، نه فقط مستندهها تن واسطهکنار رف

 یتن به سوو قدم برداش یندهآ راهی به برقرار کند، بلکه از منظر گشودن یمختلف پل همبستگ یاسیس

 بخش باشد.و الهام یداز استعمار و استثمار، بتواند مف یمشترک، عار یاندازچشم

      پراکسیس    

6931/ اسفند  1068 یهفور



 

   

 چرا به چیاپاس رفتیم؟

 

ی شوم نود میالدی زیسته باشی یا از کسانی که در آن هوا به های سیاه دههباید در فضای آن سال

ی اند شنیده باشی که چه بر جهان گذشته است، تا با کورسوی نوری که در میانهدشواری نفس کشیده

ها هایی که تمام انقالبهایت روشن شود. آن سالتک سلولکاز مغاک تاریخ تابیدن گرفت، ت 30دهه 

میان ابروها پنهان شده بود.  رنگ در گرهها از رمق افتاده و امیدها کمشکست خورده بودند، مقاومت

طور رسمی به باالدست و پایین دست تقسیم شده بود، امپراتوری هار با دهانی دریده فریاد جهان به

ای و قلمرو خود را با کوبیدن پرچم نئولیبرالیزم بر هر ویرانه “ترناتیوی وجود نداردهیچ آل”کشید که می

های ستمدیده رویای ناتمامی بود که کابوس های سیاه که انترناسیونال خلقداد. آن سالگسترش می

ه کسپرد. چه بسیار از یاران سازی بر آن چیره شده بود، و عدالت بر مرزهای ناممکن جان میجهانی

 دادند.تدریج ایمان و اطمینان خود به امکانِ ساختن جهانی دیگر را از دست میبه

ای از کرد و اشکال تازهداری با سر و شکل جدیدش شغال مستی میدر آن روزگار، که سرمایه

ی خاکی را در دستور کارش گذاشته بود، نقاط کره سازی مردمان در اقصیکشی و فرودستبهره

پیچد و اغمارفته میی الکندونا در گوش تاریخ بهفشردههای درهمیی از اعماق جنگلناگهان صال

مصادف با اولین  6331درست در تاریخ اول ژانویه  ،“اند!قیام کردهبومیان چیاپاس ”زند: نهیب می

های ترین نمونهبرانداز تجارت آزاد امریکای شمالی )نفتا(، که از برجستهروز اجرای پیمان خانمان

 سازی نئولیبرال است.توحّش جهانی

ادی ها بود. فریبودن ناممکنآور رهایی و ممکنهای جنوب مکزیک پیامها از دوردستفریاد زاپاتیست

ی ی آن، در برابر ارادهترین نسخهداری، ولو هارترین و درّندهیهکه به همگان یادآور شد، پادشاه سرما

قشه ای کور که حتّی بر روی نرخی گفتند: یک عدّه بومی از نقطهستمدیدگان لباسی بر تن ندارد. ب
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بود، اما جایی نتوانند این نظام را به چالش بگیرند؟ سوال بیتوان نشان آن را پیدا کرد، چطور مینمی

ها بر هایی عظیم تا دورترین کرانها فراموش کرده بودند که آن نقطه اگر کانون زلزله باشد، شکافآن

اند که مکزیک را بگیرند! معاون فرمانده با لبخندی ها آمدهای دیگر گفتند: ایناندازد. عدّهزمین می

خواهیم مکزیک را تغییر دهیم. ولی ما خیلی متواضع زنند که میبه ما تهمت می”سر برگرداند و گفت: 

 “خواهیم دنیا را تغییر دهیم!هستیم، می

-های ضدّوی آینده گشوده شد. دیری نگذشت که جنبشهایی به سها آمدند، و دروازهزاپاتیست

 یخوردنی سخت در دههها پس از زمینعنوان نخستین گامنظام، به-های ضدّسازی و کارناوالجهانی

 هایها و در دوران پسا یازده سپتامبر، جنبشلنگان حرکت خود را آغاز کردند. از پس آن، لنگ30

نگ ویتنام در سرتاسر جهان جاری بود، در عرصه ظهور کردند. جنگ، گرچه نه چنان که علیه ج-ضدّ

د گل زده بوی امیدهای بسیار در خاورمیانه و شمال افریقای محنتاندکی بعدتر، بهار عربی که جلوه

کرد، حتی اگر بعدتر به خزان گرایید. در اروپا، ایاالت متّحد، امریکای التین، و غرب آسیا نیز انواع 

ی زندگی مردم به دست زده برای آزادی و خواست ادارهداری بحرانی علیه سرمایههای اعتراضجنبش

عیت کردن وضای زنده و مقاوم برای دگرگونی باال و پایین هایش هستهمردم جریان گرفت، که با همه

 کند.موجود را حمل می

 ،«بخشت رهاییسیاس»ی این روندها، هرچند ضعیف، لرزان، و پرخطا، یک بار دیگر پای مجموعه

های جمعی و را به اندیشیدن« جهان دیگری ممکن است»و « خواست ناممکن»، «سیاست دیگر»

« آلترناتیو»گفتن از این که باید در جستجوی گفتگوهای مخالفانِ وضعیت موجود باز کرد. دیگر سخن

 ساری نبود.ی شرمبود، حرفی بیهوده و مایه

 دبخش بود.شان امیها آمدند و آمدنزاپاتیست

ون های خی دوران شکستِ آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم بودیم و ردّ شتکشدهبرای ما که زاده

مان مان در دورانی سیاه و نوجوانیهایمان است، ما که کودکیههزاران تن از رفقایمان، هنوز بر چهر
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زیستن دارند دیگرگونه« ما»تر گذشته بود، حتی خیال این که در دوردست کسانی از در روزگاری سیاه

 مانست.آور میکنند، به رویایی سرخوشیرا تجربه می

ا ی ممکنْ خواستی دیریاب بود که بترین فاصلهنیاز به گفتن ندارد که لمس این تجربه از نزدیک

هایش سرانجام محقّق شد، توانستیم به سرزمینی برویم که تالش مردمانش همچنان ی دشواریهمه

 تخفیف، نوید ساختن جهان به دست ستمدیدگان برای ستمدیدگان است.قاطع و بی

های مهم توان آن را یکی از بزنگاهی چیاپاس شدیم که به مدد شواهد گوناگون میدر موعدی روانه

معاصر در این کشور دانست. چرا که از یک سو، دولت مرکزی مکزیک پس از به قدرت رسیدن 

ر، کنی قرار گرفته است، و از سوی دیگتحت فشارهای اقتصادی بنیان ترامپ در ایاالت متحد امریکا

 بستها، بنا دارند که بنتردید زاپاتیستهای نخستین مکزیک، با همراهی بیبومیان و خلق

داران و صاحبان ها، سرمایهدست قدرت مرکزی، بانکبه سبک احزاب فاسد و هم« ورزیسیاست»

شان در پلیس و ارتش را با شکل دیگری از عمل انقالبی و منافع صنایع و معادن و نیروهای حافظ

اوتی ای جمعی به اشکال متفگری عمومی به چالش بکشند. ستمدیدگان سرزمین مکزیک به شیوهآگاه

اندیشند و ما این اقبال را داشتیم که در یکی از مهمترین لحظات این از مقاومت و عمل مبارزاتی می

 ی ممکن از آنان حضور داشته باشیم.فاصلهترین مسیر در نزدیک

آید، مشروح آنچه که گذشت را در توضیح مقدماتی این سفر و نیز در گفتگوهایی که در پی آن می

بردن این کالم باید از رفقایی که به نوعی هر قدم از این سفر را پایانخواهید خواند. اما پیش از به

رام قدیمی، که در شناساندن جنبش زاپاتیستی به ما از سالیان برای ما ممکن کردند تشکر کنیم. از به

تنها تردید با یاری او میسّر شد، و در تمام طول سفر نهسفر بیترین سهم را دارد، و این سال قبل بیش

 مترجم، که زبان گویای ما بود و از هیچ کمک و رفاقتی کم نگذاشت.

مان فکری و کمک به هماهنگی گفتگوهایو نزدیک، با همگذاریم که از دور از فیلیسیتاس ترویه سپاس

 با رفقا در ایوتسیناپا ما را همراهی کرد.
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داشتنی هستیم که با آغوش باز و محبّت بسیار ما را در اندازه قدردان آن خانواده دوستبی

 رود.شان از یادمان نمیمکزیکوسیتی پناه دادند و از هیچ کمکی دریغ نکردند. رفاقت

جایی ما در چیاپاس را متقبل شدند و ما را در بهمان متشکریم که زحمت جارفیق زاپاتیست از سه

ها این سفر هرگز های زاپاتیستی راهنما شدند. بدون یاری آنوتاب جنوب تا دهکدههای پُرپیچراه

 شد.که باید نمیچنان

دریغ با ما به اش را بیگیمحبت کارمِن و دخترکش را هرگز فراموش نخواهیم کرد که خانه و زند

 اش را در حقّ ما تمام کرد.اشتراک گذاشت و لطف رفیقانه

ز ی کریسمس، اگذاریم که در آستانهمان در ایوتسیناپا سپاساز مادران و پدران رفقای مفقودشده

 شان کردند. همچنین از رفیق رایموندوهای گرمسار قلبهای دور و نزدیک آمدند و ما را شرمراه

[( ممنونیم CCTI« ]انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»تابوآدا دیاز )پزشک مبارز و عضو 

 که گفتگو با او برایمان غنیمت بزرگی بود.

صویری دقیق دادن به تتک کسانی که پذیرای ما شدند، با ما به گفتگو نشستند و در شکلو نیز از تک

 کی فروگذار نکردند.تر از وضعیت مکزیک از هیچ کمو عمیق

قدر است، برای خوانندگان آن نیز بدیل و گرانهایی بیامید داریم این مجموعه که ماحصل رفاقت

 بخش باشد.مفید و الهام

 

 6931 ردادخ/  1067 ژوئن

پریسا نصرآبادی، گلناز خواجوی، پردیس رحمانفرد



 

   

ادی الرئالیدی محل اقامت ما در دهکدهنقاشی دیواریِ کلبه
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 یک گزارش فشرده

 

راهی سرزمین مکزیک شدیم. سفری جمعی که برای اغلبِ ما  1061ی دوم ماه پایانی سال در نیمه

های ونرسید محقق شد، و توانستیم به یکی از کاننیافتنی به نظر میاز سالیان پیش بسیار دور و دست

های مختلفی از آن، نبردی مستمر و هر و مقاومت در جهان سفر کنیم که در بخش بخش مبارزهالهام

 یافته در جریان است.های سازمانشونده علیه انواع ستم-دَم نو

در این سفر کوشیدیم تا جایی که ممکن بود، با افراد و فعالینی که به نحوی از انحاء دستی در مبارزه 

و  تری از مبارزاتیمان را با آنان طرح کنیم و به تصویر دقیقهادارند وارد گفتگو شویم، پرسش

 های اعتراضی جاری در مکزیک دست پیدا کنیم.جنبش

های سرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپا در ایالت گرِرو رفتیم؛ با خانوادهدر ابتدای سفر، به دانش

جنبش عدالت برای »ند از فعاالن اند، به همراه تنی چناپدید شده 1061دانشجویی که در سال  19

شان در جستجوی عدالت برای دانشجویان های دردمندانه و تجربیاتدیدار کردیم و روایت« ایوتسیناپا

عالوه ربایی، ترور و شکنجه در مکزیک را به گوش جان شنیدیم. بهشده و دیگر قربانیان آدمربوده

م که هم خود سرا داشته باشیبا دانشجویان این دانشتوجّه توانستیم دیداری رفیقانه و گفتگویی جالب

عنوان معلّمان مدارس دانند و هم بهمی« جنبش عدالت برای دانشجویان ایوتسیناپا»را جزئی از 

شان را در پیوند با دیگر سیاسی-های اجتماعیچندان دور، شغل و فعالیت ای نهروستایی در آینده
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ارزیابی  ی دولتییافتههای سازمانن علیه فقر، تبعیض و انواع ستمی فرودستاخواهانهمبارزات عدالت

 کنند.می

انه جویها و پیوندهای یک جنبش عدالتها، شیوهبرای ما بسیار اهمیت داشت که از نزدیک با ایده

هایی برای قربانیان فجایع سیستماتیک دولتی مواجه شویم. برای آنان شرح دادیم که ما حامل پرسش

و آنچه از منظر شما مختصات « عدالت»اندازه اهمیت دارد که با درک شما از و برایمان بیهستیم 

خواهانه است، آشنا شویم. توضیح دادیم که ما نیز در جستجوی عدالت برای یک جنبش عدالت

قربانیانِ یک کشتار عظیم در کشورمان ایران هستیم و این عدالت هنوز بدل به یک خواست عمومی 

رغم یخبرند و علی بسیاری از مردم از این کشتار بیالبه در سطح ملّی نشده است. هنوز عدّهو یک مط

اند. برایشان تشریح دهغالباً آن را تکذیب کر یشواهد و مدارکی که وجود دارد، مسئوالن حکومت

بال شده دنها، افراد و جریانات مختلفی جویی برای قربانیانِ این فاجعه توسط گروهکردیم که عدالت

المللی که با های بینها تالشی بود برای جستجوی عدالت در سطح دادگاهترینِ آناست و جدّی

هایشان اعتماد داریم. و گفتیم که اند و نه به انگیزهحمایت نهادهایی انجام گرفت که نه مردمی

 ای دانشجویانعدالت بر»خواهیم روش شما را با چشم خویش ببینیم و متوجّه شویم که چطور می

ها، اپاتیستها نظیر زاکنون به شعاری در کنار سایر شعارها و پرچمی در دستان دیگر جنبش« ایوتسیناپا

 ی ملّی بومیان، معلّمان، جنبش دانشجویی، کارگران اعتصابی و غیره بدل شده است.کنگره

ادن در مکزیک ی وضعیت معگری که در حوزهدر مکزیکوسیتی با الخاندرو بالزارتی، پژوهش

ی استخراج معادن و تخریب رههای مطالعاتی را انجام داده بود، به گفتگو نشستیم و درباپروژه

المللی در همدستی با سرمایه و دولت مکزیک، آلوده و های بینها توسط کمپانیبومزیست

و  های قابل کشت و تحمیل مهاجرتسکونت کردن محیط زیست، از بین بردن زمینغیرقابل

جایی به ساکنین این مناطق که عمدتاً از بومیان هستند و باید ستم مضاعفی را متحمل شوند، و جابه

 مسائلی از این دست گفتگو کردیم.

همچنین با خاویر انریکز سام از انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات به صحبت نشستیم و 

شدگان و تمام کسانی که متحمل انواع دشدگان، کشتههای ناپدیاز تجربیاتشان در حمایت از خانواده
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روبرو  هاییهایشان با چه دشواریاند پرسیدیم. از این که در مسیر فعالیتفتهشکنجه و آزار قرار گر

برایشان چه مفهومی دارد و چگونه در عین این که در مقابل سرکوب سیستماتیک « شکنجه»هستند؛ 

های امپریالیستی که به نام زمان به دام نهادها و سازمانکنند، همشدگان حمایت میدولتی از سرکوب

هایی از این جمله را در دستور کار دارند، حقوق بشر هدفی جز فساد و به انحراف کشیدن سازمان

 کنند.افتند و از خود محافظت مینمی

اند ترین جریانی بودهها، مهماما قاعدتاً برای خوانندگان این مجموعه نیز آشکار است که زاپاتیست

کردیم. پیش از سفر به جنوب مکزیک و ایالت چیاپاس، شماری میکه در این سفر دیدارشان را لحظه

را در میان  هاییبا یکی از فعالین جنبش زاپاتیستی در مکزیکوسیتی دیدار کردیم و با او پرسش

ها را مان کرد که این پرسشیبهایمان با حوصله پاسخ گفت، اما ترغگذاشتیم. او اگرچه به پرسش

در ذهن داشته باشیم و به روستاهای مناطق زاپاتیستی برویم و با چشمان خودمان و در گفتگو با 

 هایمان را دریافت کنیم.ساکنین این مناطق از نزدیک پاسخ

 ضور درها و حسفر ما در ایالت چیاپاس شامل دو بخش اصلی بود: ابتدا سفر به قلمروی زاپاتیست

ود؛ شی دولت مکزیک است و توسط شورای دولت خوب اداره میی سلطههمناطقی که بیرون از دایر

و  6«ه زمیندانشگا»ها در ی زاپاتیستو سپس در شهر سن کریستوبال، و شرکت در کنفرانس سالیانه

شدن اونتیک. جایی که عالوه بر جشن سالگرد علنی نیز جشن اول ژانویه در روستای زاپاتیست

رتش ی ملّی بومیان و نیز اجنبش زاپاتیستی، امسال قرار بود تصمیم مشترک مهمی از سوی کنگره

 زاپاتیستی به اطالع همگان برسد.

درصد جمعیت بومیان مکزیک را در خود جای  80سه ایالت گرِرو، اوآخاکا و چیاپاس، بیش از 

وه روند. ساکنان بومی مکزیک عالشمار میاند و به همین نسبت نیز فقیرترین ایاالت مکزیک به داده

ستان جامعه، های فرودترین الیهشان، یعنی قرارگرفتن در زیرینی موقعیت طبقاتیواسطهبر این که به

بودن شوند که به جهت بومیهایی نیز میها و ستماند، متحمل انواع تبعیضبسیار تهیدست و محروم

 دانشگاه زمین -کانون بومی آموزش انتگرال  6
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ماج اند که آتر ناشهروندان آن سرزمینان درجه دو و به بیان دقیقشود. بومیانْ شهروندبر آنان روا می

اند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی است که اهمیت سیاسی و اجتماعی فقر و نژادپرستی توأمان

ی که شود. یعنی آن نیرویتر میها در بیست و سه سال اخیر در این مناطق برجستهحضور زاپاتیست

رفتن گدستبرای به« آن راه دیگر»حاکم بر سرنوشت خود بدل کرده و رویای بومیان را به مردمانی 

 ی زندگی خود بدون امیدبستن به دولت مکزیک را تعبیر کرده است.اداره

های الکندونا در جنوب شرقی مکزیک و در نزدیکی مرز گواتماال روستاهای زاپاتیست در قعر جنگل

تر از این نبود که به قلمروی چیز مهماند. برای ما هیچغولهمچنان به ساختن راهی به سوی آینده مش

ی زیست جمعی آنان را با چشمان خود ببینیم. در این ها سفر کنیم و زندگانی مردم و شیوهزاپاتیست

مجموعه، گفتگویی را که با سه نفر از اعضای شورای دولت خوب در روستای الرئالیداد داشتیم، 

است همچنین به موارد دیگری نیز اشاره کنیم که در کنار آن گفتگو معنا خواهید خواند. اما الزم 

های یابد. از جمله این که در چند روزِ اقامتمان در روستای الرئالیداد )به معنی واقعیت( در نوبتمی

ها را کردند، صحبت کردیم. به طور کلّی تعاونیها را اداره میمتعدد با زنان ساکن روستا که تعاونی

م گفتند که زاپاتیسکردند. آنان برای ما میهای مختلف اداره مینان به شکل چرخشی و در شیفتز

ها را دگرگون کرده و چقدر برای آنان مهم است که در امور روستا به این شکل چطور زندگی آن

 ها یکی ازمشارکت داشته باشند. چنان که برایمان روشن شد، در روستاهای زاپاتیستْ تعاونی

ی حیات اجتماعی کنندگان در ادارهتوجّه برای تغییر تعادل جنسیتی مشارکتهای قابلنامکا

-ی خانهروستاهاست. ضمن این که همین افزایش مشارکت زنان در امور جمعی و بیرون از محدوده

ر ها نیز شده است. تصوّشدن مسئولیتها درون خانواده و دگرگونزمین موجب تغییر تدریجی نقش

ا نزد شان رشانْ نوزادان یا فرزندان خردسالهای کاریبایست برای حضور در نوبتمینید زنانی که ک

شان خانه را ولو همسران یا دیگر اعضای خانواده بگذارند و برای به انجام رساندن وظایف اجتماعی

ی ری از ادارهاند که در سطوح دیگعالوه، آنان ترغیب شدهبرای ساعاتی از روز ترک نمایند. به

اجتماعات بومیان نیز حضور پیدا کنند. برای مثال، دو نفر از سه عضو شورای دولت خوب که برای 
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هایشان را در ادامه خواهید گفتگو با ما اعالم آمادگی کردند، از زنان زاپاتیست بودند، که صحبت

 خواهند.

به محاسباتی نیاز دارد که تغییر کیفی در های ارتباطی و نیز ها به مهارتبراین، کار در تعاونیعالوه

یی غیر هاکند. سوادآموزی و تمرین ایفای نقش در جایگاهزندگی بسیاری از زنان روستا را اقتضا می

ها تدارک دیده است، از خِالل ها و دهههای سنتی برای زنان روستا طی قرناز آنچه که چارچوب

مرور د، بهکننها مشارکت میاست. زنانی که در تعاونی هایی محقق شدهگرفتن چنین مسئولیتبرعهده

ی اییدههای زها و کلیشهیابند که آنان را به سمت تغییر تلقیهایی در خود و دیگر زنان میقابلیت

صیل ها تحدهد و آگاهی تدریجی که از قِبَل این فعالیتمناسبات مردساالرانه و پدرساالرانه سوق می

شوند یها از هم متفاوت متدریج نسلگیرند. بهه در تربیت فرزندان دختر خود به کار میذرّکنند، ذرّهمی

 .شودهای کوچک به سمت کاستن ستم جنسیتی و برابری هرچه بیشتر برداشته میو قدم

ها تقریباً کشی، فاضالب و نظایر اینی زندگی نظیر آب لولهروستاهای زاپاتیست فقیرند. امکانات پایه

ها وجود ندارد و اقالم غذایی مصرفی مردم بسیار محدود است. با این حال، در این غلب آندر ا

 زند.ای دولتی تاخت میاش را با نوالهندرت فردی آزادیمناطق کسی گرسنه نیست و به

ته شده ها ساخهایی برای مداوای سرپایی برخی مشکالت و بیماریدر روستاهای زاپاتیست کلینیک

شوند. برای موارد حادّ که نیاز به سط پروموتورهای )مروّجان( واحد بهداشت اداره میاست که تو

ی چند درمانی باشد، بیماران را به بیمارستانی که در محدوده-رسیدگی پزشک و تجهیزات تشخیصی

کنند. روستاهای زاپاتیست همچنین دارای مدارسی هستند که روستای زاپاتیست قرار دارد منتقل می

 کنند و توسط مروجان واحد آموزشها کار میشیوه، مفاد درسی و نظم و ترتیب مختص زاپاتیستبا 

ی مروجان بهداشت، بهداشت زنان در مناطق زاپاتیست از شوند. به گفته)معلمان خلقی( اداره می

 به این سو با وجود فقر زیاد بسیار رشد کرده است. در این مناطق بیمارستانِ مخصوص 6331سال 

های زنان، سقط جنین و مواردی از این دست وجود دارد و این امر به زنان برای رسیدگی به بیماری

ق ویژه اگر وضعیت زنان در این مناطهای زاپاتیست است؛ بهمعنی تغییر شرایط زندگی واقعی بومی

رو شود که شرایط زندگی زنان بومی در قلمرا با سایر نقاط مکزیک مقایسه کنیم، روشن می
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ست که در مناطق دیگر مکزیک زنان بومی طور واقعی بهتر شده است، و این در حالیها بهزاپاتیست

 میرند.شوند و میدرمان یا مشکالت خاص زنان مداوا نمیهای قابلدلیل بیماریبه

و در ها ها و حتی در قلمرو زاپاتیستاز دیگر مواردی که در تمام نقاط مکزیک، اعم از شهرها، جادّه

بود که  ایدرون روستاهای زاپاتیست، نظر ما را به خود جلب کرد، حضور ارتش و فضای میلیتاریزه

های مختلف برایمان محسوس بود. طی چند روز اقامتمان در الرئالیداد شاهد آن بودیم در موقعیت

 مسیر میانی کردن مسافت میان دو پایگاه ازی طیکه خودروهای ارتشی دو مرتبه در روز به بهانه

گونه ای که هیچکردند. روشن است که حضور بازوی سرکوب دولت در منطقهروستا عبور می

وابستگی به دولت ندارد و خودمختار است، نشان از وجود تهدیدی همیشگی برای اهالی آن 

هاست که درگیری نظامی بین ارتش زاپاتیستی و نیروهای دولتی ارتش قلمروست. اگرچه مدت

ی نظامی در پیِ ساختمان ها بیش از مواجههآتشی زیر خاکستر است و زاپاتیستهمچون 

اند، اما نیروهای دولتیِ ارتش مدام در جهت یادآوری شان بودهشان در مناطق تحت کنترلخودمختاری

 شوند.کنند و این تضاد را یادآور میها اعالم حضور میناپذیر در قلمرو زاپاتیستاین تقابل آشتی

ها با اتیستی زاپبازگشت از روستاهای زاپاتیست و در شهر سن کریستوبال، در کنفرانس سالیانه در

م. شرکت کردی« دانشگاه زمین»در « ی وجدان( برای انسانیتمثابهها و علم )بهزاپاتیست»موضوع 

علوم  های مختلف ازها و تخصصدانشمند و آکادمیسین در حوزه 600دیدن و شنیدن نظرات بیش از 

سیار ی خودش بداری به نوبهسرمایه-آکادمیک و ضدّ-پایه تا علوم اجتماعی با رویکردهایی غالباً ضدّ

کننده بود. تأکید بسیاری از آنان بر این مسأله بود که علم در خدمت متوجه، آموزنده و دلگرجالب

ه، فاصله اکثریت جامع سرمایه چگونه از هدف اصلی خود، یعنی بهبود وضعیت بشر و ارتقای کیفیت

دهی های علمی بر مبنای نیازهای صنایع و سودآوریِ هرچه بیشتر دستکاری و جهتگرفته و پروژه

ترین اتفاق در آن محدوده نبود. تمام کسانی که در آن کنفرانس شرکت کرده شوند. اما این مهممی

ی ملّی بومیان در جریان سات کنگرههایی جداگانهْ جلزمان در سالنطور همدانستند که بهبودند، می

نظر در مناطق و جوامع مختلف بومیان در سرتاسر مکزیک در ها بحث و تبادلاست تا ماحصل ماه

مورد امکان استفاده از فضای انتخابات ریاست جمهوری را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، با هم شور 
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وی زمان با آغاز سال ند در روز اول ژانویه، همی روشنی برسند. تصمیمی که بنا بوکنند و به نتیجه

، در روستای زاپاتیست اُونتیک اعالم 6331ها در اول ژانویه داشت قیام زاپاتیستمیالدی و گرامی

 شود.

ها ستی ملی بومیان و زاپاتیی مشترک کنگرهها و نیز بیانیهاین تصمیم، که در ادامه از خِالل مصاحبه

ی ملی هید خواند، ناظر بر کاندیداتوری یک زنِ بومیِ زاپاتیست از سوی کنگرهاش خواهبیشتر دربار

است که نهایتاً در روز اول ژانویه و  1068بومیان برای انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در سال 

ی های آتی با تعیین شورای منتخبطبق قرار قبلی اعالن عمومی شد. جزئیات این طرح بناست طی ماه

ی ملی بومیان و نیز اعالم فردِ مورد نظر به نمایندگی از این شورا برای نامزدی در گرهاز دلِ کن

 1انتخابات ریاست جمهوری به اطالع همگان برسد.

ی ستم و تبعیض ساختاریِ دیرپا علیه بومیان و نیز عمق مناسبات مردساالرانه با در نظر گرفتن مسأله

 های مختلفتصمیم پی برد. کاندیدایی از تقاطع ستمتوان به اهمیت این در جامعه مکزیک، می

لحاظ ای که او بهشدههای برساختهایست علیه تمام موقعیتزمان سوژهطور همخیزد که بهبرمی

ستیزد؛ یعنی یک زن )سوژه علیه ستم جنسی(، بومی )سوژه ها میتاریخی در آن جای گرفته و علیه آن

ی مستقر(. اجتماع-گر و علیه نظم سیاسیی شورشهپاتیست )سوژعلیه ستم طبقاتی/نژادی( و نیز زا

ی استراتژیک در سیاست امروز مکزیک است. با فهم دقیق موقعیت این سوژه این چهارراهْ یک نقطه

های انتخاباتی ها برای ورود به بازیتوان دریافت که این کاندیداتوری از جنس انواع نامزدیمی

ضمن این که اذعان دارند که سودای ورود به چنین مناسباتی را ندارند،  هامرسوم نیست. زاپاتیست

چنان صُلب های متعارف در زمین سیاست روز آندانند که ساختارهای سیاسی و روالاما هم زمان می

توان با به دست آوردن حمایت یک میلیون نفر، بدون عضویت در یک حزب سیاسی و طبق قوانین مکزیک، می 1

طور که در طور کلی به صورت مستقل و خارج از چارچوب این احزاب، کاندیدای ریاست جمهوری شد. همانبه

ی ه کنگرهست کاین کاندیدای رسمی در عمل تنها سخنگوی هیئتی شود،مصاحبه با فعالین زاپاتیست مشاهده می

ملی بومیان برگزیده است و چون قوانین کشوری برای این سخنگو شخصیت حقوقی قائل نیست، این زن بومی 

 شود.رسماً کاندیدا می
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و دارای قواعد مختص به خود اند که شاید کاندیداتوری یک زنِ بومیِ زاپاتیست در همان قدم اول 

هرگونه  یها، به دور از وسوسهشدن نیز نرسد. اما زاپاتیستی ثبتو حتی به مرحلهآن متوقف شود 

جمعی  ها تنها به فرایندیخواهند پیش بروند. آنی این کارزار، میی آیندهزنی دربارهپیشبینی و گمانه

خالف دم م ی بیشتری از ساکنان بومی و غیربومی مکزیک کهتوانند عدهاندیشند که از قِبَل آن میمی

 عدالتی و فساد ساختاری هستند را نسبت به تغییر وضعیت ترغیبو دستگاه سیاسی موجود، فقر، بی

 پیوستن مبارزات موجود را برای آنان متعیّن کنند.همسازماندهی و به-کنند و ضرورت خود

ی آینده به سوهایی رو ارزیابی ما این است که این تصمیمِ استراتژیک در شرایط کنونی حامل دریچه

اند. ی فترت را پشت سر گذاشتههای گذشته یک دورهها در سالرسد که زاپاتیستاست. به نظر می

اند با این هدف که از یک سو مبارزات جاری در سخن گفته« کارزار دیگر»ها پیش از این از آن

اهند، و از سوی دیگر ها تا جای ممکن بکها و جداسریمکزیک را به هم پیوند دهند و از پراکندگی

های ی جهانی علیه انواع ستمالمللی را گسترش دهند و یک جبهههای بینافق همبستگی و حمایت

، ، «یگرکارزارِ د»ها، عالوه بر داری را تقویت کنند. زاپاتیستزاییده/تشدید شده توسط نظام سرمایه

اختن و گسترش ساختمان زاپاتیسم ها مشغول سکنند، در تمام این سالچنان که خودشان تأکید می

هایشان برای رغم تالشرسد که علیاند. اما این گونه به نظر میشان بودهدر مناطق تحت سیطره

وی عنوان یک نیرالمللی، عمدتاً بهگسترش مبارزه در سطح ملّی و نیز در سنگرهای فراملی و بین

نشین محدود های بومیای ایشان در بخششان به قلمروهی کنشگریاند و دایرهمحلی باقی مانده

ی سیاسی را در رسد که این تصمیم سطح دیگری از فعالیت و مبارزهمانده است. حال به نظر می

تواند تالشی برجسته در خروج از این رکود تلقی گشاید و میها به سوی آینده میمسیر زاپاتیست

خواهند از این کارزار انتخاباتی ها میزاپاتیست دانیم، این است کهچه که اکنون میشود. دست کم آن

از  های مختلفیهدر جهت سازماندهی در سطحی ملی و برای گسترش روابط با اقشار، طبقات و گرو

شان را به میانجی این کارزار و های مبارزاتیفتمردم تحت ستم مکزیک استفاده کنند و رهیا

شمگین از وضعیت موجود در میان بگذارند؛ خواه های مستقیم با مردمان ناراضی و خمواجهه

جود های انتخاباتیِ ناظر بر حفظ وضع موکاندیدایِ زنِ بومیِ زاپاتیست بر طبق قوانین و دستورالعمل
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ها هدف انتخابات نیست. هدف استفاده از فضای به رسمیت شناخته شود یا نه. به زعم زاپاتیست

ی طرح عمومی و فراگیر نوع دیگری از سیاست؛ آن سیاستی ای براانتخاباتی است به عنوان واسطه

 خوانیم.  بخش میرهایی که ما آن را به نام سیاست

فقا در ی این رهای فعالین زاپاتیست شنید، صبر و حوصلهشد در صحبتی جالب که مییک نکته

گانْ برند تا استثمارشوندشان را به کار میها تمام نیرویای دیگر بود؛ آن های تودهبرخورد با جنبش

شان را برگزینند؛ این امر که قیم کسی نباشند برایشان اهمیت حیاتی دارد؛ های مبارزاتیخودشان شیوه

ی برابر چه در کالم و چه در عمل و دست آخر همکاری با دیگر نیروهای سیاسی را در یک رابطه

بینند.می



 

 

ی درختمان دانشجویان ناپدیدشده بر تنهسرای ایوتسیناپا؛ یادی بیرونی دانشمحوطه



 

 

است که دوست داریم تمام  ایی کوچکی از جامعهسرای ما نمونهدانش”

 “باشد.کشور  شبیه آن 

 سرای تربیت معلم ایوتسیناپا )ایسیدرو بورگوز(مصاحبه با دانشجویان دانش

 1061دسامبر  68ایوتسیناپا، ایالت گرررو، مکزیک؛ 
 

 9سرای تربیت معلم ایسیدرو بورگوزِدانشای از دانشجویان ، عده1061سپتامبر  71و  11در روزهای 

مورد  شانهایآوریِ کمک مالی به آکسیونی رفته بودند، در راه بازگشت اتوبوسکه به منظور جمع

 سرای تربیت معلم بودند، به قتلگیرد و شش نفر، که دو نفر از آنان دانشجویان دانشحمله قرار می

دهای نظامی وابسته به بانبرد و از قرار معلوم به نیروهای شبهنفر را هم پلیس با خود می 19رسند. می

 روز تا به حال دیگر از این دانشجویان خبری نیست.دهد. از آنموادمخدر تحویل می

خصوص مبارزات دهقانان و بومیان های اعتراضی بوده است. بهایالت گرررو همیشه دارای جنبش

ن ها به نوعی معلمای این جنبشملیتی معدن. ولی در همه-های چندی بهبود اوضاع و علیه شرکتبرا

ست که با درد و رنج اند. معلم روستایی یک معلم عادی نیست. او کسیروستایی شرکت داشته

کشان و بومیان با گوشت و پوست خود آشناست. در دوران ریاست جمهوری السارو کاردناس زحمت

نفت را ملی کرد( مدارس تربیت معلم روستایی تشکیل شد.  6398، او در سال 6310تا  6391)از 

ای را برگزید که پیش از آن در بولیوی وجود داشت: ایجاد کاردناس در مبارزه برای سوادآموزی شیوه

9 Escuela Normal Rural "Raul Isidro Burgos",  Ayotzinapa, Gerrero | http://www.ayotzinapa.260mb.com/?i=2 

http://www.ayotzinapa.260mb.com/?i=2
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. با دعنوان معلم به روستاهای خود بازگردنمدارسی که در آن فرزندان روستاییان آموزش ببینند و به

ت که سشوند. این امر به این معنیسراهای تربیت معلم روستایی تشکیل میای دانشژهچنین پرو

تربیت  سراهایسرا نیز با ستم طبقاتی آشناست. در هر یک از دانشدانشجو قبل از ورود به این دانش

ز در یان نیمعلم یک تشکل دانشجویی نیز هست که معموالً کار آموزش و فعالیت سیاسی دانشجو

ی رود. بین تمام مدارس تربیت معلم روستایی در مکزیک، برخی سابقهچارچوب آن به پیش می

[ در ایالت ایدالگو و Tepatepecپِک ]پاتهسرای تربیت معلم تهتری دارند، مانند دانشمبارزاتی بیش

ه در آن الت گرررو کسرای تربیت معلم روستایی رائول ایسیدرو بورگوز در ایوتسیناپا در ایدانش

های چریکی یا توسط خود معلمان سازماندهی شده بودند و یا معلمان ها و سازمانترین گروهمهم

های ایالت گرررو، یعنی خنارو باسکس ترین چریکاند. معروفطور فعال در آن نقش داشتهبه

 روخاس و  لوسیو کابانیاس، هر دو معلم روستایی بودند.

ته به های گذشپِک در دههپاتهسرای تربیت معلم تهالتحصیالن دانشیان و فارغبسیاری از دانشجو

ها پیوستند )از جمله اریکا سامورا از های نزدیک به این گروههای چریکی و یا به سازمانگروه

سرا نیز دانشجوی این دانش 6338بازماندگان قتل عام روستای ال چارکو در ایالت گررو در سال 

 (.1بود.

ی بسیاری از مبارزین ایالت گرررو بوده است. لوسیو کابانیاس در سرای ایوتسیناپا نیز گهوارهدانش

ارکسیستی های مسرای تربیت معلم ایوتسیناپا درس خوانده بود. در ایوتسیناپا همیشه جمعهمین دانش

ده مارکوس نیز در اند. معاون فرمانفعال بوده 1«فدراسیون دانشجویان دهقان سوسیالیست مکزیک»در 

سرا میهمان بود و با (، به همراه کاروانش یک شب در این دانش1001پیمایی کارزاری دیگر )راه

های ی سیاسی همیشه خاری در چشم احزاب سیاسی و دولتفعالین آن جلساتی داشت. این سابقه

نیروهای ارتش با محاصره و حمله به این روستا وبه نشست اهالی روستا با  6338در سحرگاه هفتم ژوئن  1

ی.آر.پی.آی. در [ یازده نفر را به قتل رساندند. در روزهای بعد اERPI« ]گرارتش انقالبی خلق شورش»های چریک

کردند تا جان مردم روستا به ها سپری میبایست شب را در کوهای با انتقاد از این امر که نیروهایش میاطالعیه

 https://is.gd/bQ6Wo1خطر نیافتد، موجودیت خود را اعالم کرد. در این مورد از جمله نک به:  

1 Federación de Estudiantes Campecinos Socialistas de México- Fecsom 

https://is.gd/bQ6Wo1
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رت ت بر مسند قدجهت نیست که هر حزبی که در این ایالایالتی و فدرال مکزیک بوده و هست. بی

 سرا بوده است.کردن این دانشنشسته، یکی از اهدافش تعطیل

و  های مفقوداالثرشدگانمنظور اعالم همبستگی و دیدار با خانوادهموقعیت مناسبی پیش آمد تا به

شکل ها و تسرا داشته باشیم و بخشی از این خانوادهآشنایی بیشتر با آنان، سفری به این دانش

شنودی است که با این وآید، گفتچه در پی میسرا را مالقات کنیم. آناین دانش دانشجویی

 شان علنی نشود، برایدانشجویان داشتیم. توجه به این که خود دانشجویان خواهان آن بودند که نام

 ایم.جای نام هر یک از آنان یک شماره قرار دادهدهندگان به سواالت، بهدادن تعدّد پاسخنشان

گوی دانشجویان: به مدرسه تربیت معلم رائول سیدرو در ایوتسیناپای گودریرو خوش آمدید! خنس

داری تیکستال فاصله دارد و در گذشته ملکی در اینجا بود به نام ایوتسیناپا که اینجا ده دقیقه با بخش

سرای ایوتسیناپای ورودی دانشدروازه  
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یدار ما به اینجا هایی مانند شما برای دآید. باعث افتخار است که انساننام این منطقه از آنجا می

مان در کشورهای دیگر صحبت ی مشکالتست برای ما که دربارهآیند. این خودش کمک خوبیمی

افتد، عنوان دانشجو اینچنین اتفاقاتی میشود. بسیار باعث تأسف است که در مکزیک برای ما به

بعد  سر دارند. اکنون هایی روستایی و دهقانی که رؤیای پیشرفت و بهبود دردانشجویانی با خانواده

 کنیممان، ما همچنان در مبارزات اجتماعی شرکت میخبری از رفقای گمشدهاز گذشت دو سال بی

 .“خواهیم!ها را زنده میها را زنده بردند، آنآن”و همیشه در شعارهایمان می گوییم: 

دولت مکزیک تا به  خواهم در دیگر کشورها بدانند کهعنوان یکی از دانشجویان این مدرسه میبه

حال هیچ کاری برای مطالبات مدرسه تربیت معلم انجام نداده است و در این مورد خاص مهمترین 

سرای تربیت معلم هرگز در این مورد مان است. دانشی رفقای گمشدهی ما برگرداندن زندهمطالبه

شت. دولت ]مکزیک[ ی ما ادامه خواهد داسکوت نخواهد کرد و با وجود تمام مشکالتْ مبارزه

ها فشار وارد شود که مجبور شوند رفقای ما را برگردانند، ترسد که از طرف کشورهای دیگر به آنمی

 کسانی که ما همیشه منتظرشان خواهیم بود و برایشان مبارزه خواهیم کرد.  

نجا نیست. ای هایی هستیم آگاه به این که نظامی که دولت بر آن استوار است به نفع ساکنینما انسان

نین گردیم که به نفع ساکسازیم و به دنبال یک نظام دیگر میاینجا، در این مرکز آموزشی ما آگاهی می

اینجا باشد. به همین شکل ما خواهان یک سیاست آموزش و پرورش عمومی نیز هستیم، زیرا زمانی 

این خواهد بود که به نقاط  مان به پایان برسد، شغل ما همین خواهد بود. کار ما در حقیقتکه درس

محروم کشورمان برویم تا در امر ایجاد پیشرفت اجتماعی کمک کنیم. در ابتدای امر باسوادکردن 

توانیم کمک کنیم تا مردم سواد. در این موقعیت ما میساله و سپس بزرگساالن بی 61تا  1های بچه

ی ستقیم است که شراکتی باشد و کارخودشان را سازماندهی کنند. این یک نوع پیشبرد دموکراسی م

ا خواهد مداری کشور ما نمیکنیم که ساکنین خودشان در رشد خودشان سهیم باشند. نظام سرمایه

چنین کاری بکنیم و ملتی به وجود بیاید که از درون دموکرات باشد. در حقیقت مسیری که در نظر 

 کارل مارکس... . هایاست به سوی سوسیالیسم بر اساس اندیشه ماست مسیری
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ش دارد؟ دانشجویان همواره تالکنید چرا دولت گامی برای یافتن رفقای شما برنمیسوال: فکر می

گیر کنند. اینجا دارند مبارزاتی را که در جامعه وجود دارد به هم پیوند دهند و صدایش را همه

نید این کبرند. فکر میها قرار است امر خاصی را به پیش بمدرسه تربیت معلم است و این معلم

 گری تأثیر داشته باشد؟قضیه چقدر در تصمیم دولت برای سرکوب

 دهیم تا بتوانیم بهعنوان فعالین سیاسی خودمان را آموزش میدانشجوی اول: ما فعال هستیم و به

ند های دیگر که علیه دولت هستهای کارگری یا جنبشهای دیگر نیز یاری برسانیم؛ به جنبشجنبش

راتژی عنوان راه یا استبههای دولت موافقت ندارند. بنابراین شغل ما هایی که با سیاستبه آن بخش و

ها جای پایمان را سفت کنیم و مشکالتشان خورد تا بتوانیم در داخل روستاها و جنبشبه درد ما می

ا نابع طبیعی رهای خارجی مرا بشناسیم. برای مثال در مکزیک معادن بسیاری وجود دارد و شرکت

داری که دست در دست دولت بورژوای خودمان دارند. همین های سرمایهکنند، شرکتغارت می

ها بتوانند خواهند خلق مکزیک در این بیچارگی بماند تا ایندار هستند که میچند نفر پول

داری هولت سرمایکند، پیش ببرند. بنابراین ما از نظر دهایشان را که طبیعت را نیز نابود میپروژه

معلمی در اینجا بود که پس از ترک این مدرسه و با آگاهی سیاسی و  10ی مزاحم هستیم. در دهه

چیزشان را خودشان در دست کرد تا همهدست آورده بود، روستاها را سازماندهی میاقتصادی که به

اهی زد تا آنجا که هیچ ر شانباش دست به سرکوبگیرند، اما دولت وقت با توسل به نیروهای نظامی

باقی نگذاشتند جز این که مسلح شود و از خودش دفاع کند. سرانجام او را از بین بردند، اما میراثش 

نج ی پی این مبارزه است برای ما باقی ماند. بر این اساس، این مبارزه از همان دوران بر پایهکه ادامه

و از  کنیمزشی و تولید. اینجا ما خودمان کشت میمحور ادامه یافت: سیاسی، آکادمیک، فرهنگی، ور

رل کند، این است که بتواند کنتآمدی داریم. در واقع دلیل این که دولت مبارزین را مفقوداالثر میآن در

 اجتماعی داشته باشد.

دهید، عنوان دانشجویان تربیت معلم انجام میسوال: در کنار مبارزات سیاسی و اجتماعی که به

دانید؟ این اند میرا بخشی از جنبش دادخواهی برای رفقایی که مفقوداالثر شده آیا خود

 کنید؟خواهی را چگونه تعریف میعدالت
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ه اند، بها که مفقوداالثر شدهخواهی برای ما این است که آندانیم. عدالتدانشجوی اول: البته که می

شان مدرکی وجود دارد، بر اند و علیههشان برگردند و اگر واقعاً جرمی مرتکب شدمدرسه و خانه

شان احترام بگذارند. یعنی آن چیزی که در قوانین اساس قوانین عمل و پیگری کنند. اما به زندگی

ن شود. از سوی دیگر عدالت برای ایوتسیناپا از بین بردالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته میبین

 این نظام اقتصادی سیاسی است.

شما این است که شما طرفدار یک انقالب قهرآمیز نیستید تا نظام سیاسی این کشور سوال: منظور 

 را تغییر دهد؟

کنیم که در گام اول این شکلی باشد که برای تغییر این شرایط باید انجام دانشجوی اول: نه، فکر نمی

ه یده نشویم کخواهیم که این فاصله را زیاد کنیم تا به آن سمت کشدهیم. ما پیش از هر چیزی می

مان لوسیو گونه که معلمی مسلحانه را آغاز کنیم، اما اگر چنین راهی الزم باشد، هماناجباراً مبارزه

این کار را کرد، ما هم انجام خواهیم داد؛ در این صورت این دولت بوده است که کار را به جایی 

 ی مسلحانه کشیده شوند.رسانده که مردم به سمت مبارزه

ست یریمسیری که در نظر ماست، مس”گفته بودید:  ارتباط با این نکته در ابتدای صحبت سؤال: در

. چگونه این مسیر را با تغییرات “های کارل مارکس...به سوی سوسیالیسم بر اساس اندیشه

 دهید؟آمیز پیوند میمسالمت

تی بر ات سوسیالیسدانشجوی اول: ممکن است از طریق انتخابات باشد که یک رئیس جمهور با نظری

خابات کنیم اگر چنین فردی در انتای است که مایلیم عملی شود، زیرا فکر میسر کار بیاید و این شیوه

توان در حمایت از این فرد فشار اجتماعی وارد کرد؛ نه بدین مفهوم کنونی که هر پیروز شود، می

رولتر باید کسانی بتوانند بیایند که پها آید بخشی از نظام است یا ثروتمند، بلکه جای آنکس که می

 و یا دهقان باشند.
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یک زن بومی را کاندیدای ریاست « کنگره ملی بومیان»سوال: آیا این بدین معنی است که اگر 

 جمهوری کند، شما از او حمایت خواهید کرد؟

توان بدانشجوی دوم: در مورد سؤال قبلی باید اضافه کنم که این سؤال بسیار باز است و مشکل 

توان حل کرد. ما گوی بلورین نداریم تا بدانیم تغییرات بینی کرد مشکالت آینده را چگونه میپیش

ی مکزیک چگونه خواهد بود. این ربطی به عمل ما ندارد که چه شکلی پیدا کند، بلکه به دولت آینده

 چه شرایطی را پیشها بسته به این است که آن”گفت طور که فیدل مرحوم میشود. همانمربوط می

آمیز باشد، خواهد که تغییر خیلی مسالمتمان میمان گفت، ما دلطور که رفیق. همان“رو بگذارند

های تغییر و شراکت در انتخابات آمیز و قانونی و روشهای صلحولی بدون شک اگر دولت تمامی راه

هایی ن شیوه اعتمادی داشت و باید گامتوان به ایکند که نمیرا ببندد، دست آخر تمام کشور را قانع می

 کنیم.بدون توجه به قانون و دولت برداشت. آنگاه دیگر خودمان را در چهارچوب انتخابات تعریف نمی

شود و یک طرح کاندیدا کردن یک زن بومی مطرح می« کنگره ملی بومیان»بینیم که از طرف حال می

ها شرایط دولت را در ان به رسمیت بشناسیم. اینمهای بومیست که ما باید برای خلقاین چیزی

ها تواند در این خلقسال چه میزان آگاهی می 100کنید این اند، فکر میسال تحمل کرده 100طول 

دانیم. روشن است که ها این راه را نشان بدهند، ما هم آن را ارزشمند میایجاد کرده باشد؟ اگر بومی

ها را باور کرد. بسیاری توان آنیگر ندارند. آنها اعتبار دارند و میها چیزی دارند که بسیاری دآن

شان را نفروشند، تسلیم نشوند و... . و به همین دلیل اعتماد ها دارند، مانند این که جنبشپرنسیپ

کنند. این رفقا کاندیدا شدنِ ]یک زن بومی[ را طرح اند را جلب میدهی شدههایی که سازمانآن

شرایط جدیدی به وجود خواهد آمد. شرایطی که در آن  1068بر همین اساس برای سال  اند وکرده

ها با تمام خواهد نظام را حفظ کند متحد کرد. اگر آنباید صفوف را علیه هر آنچه که می

 دست بگیرند، رأی اعتماد ما را خواهند داشت.هایشان پرچم این مبارزه را بهپرنسیپ

اند، حداقل جز رفقایی که مفقوداالثرند و دو نفری که چندی پیش کشته شدهباید اضافه کنم که به 

اند و امسال در روز  چهار اکتبر دو نفر از رفقا بعد پنج نفر دیگر در این اواخر کشته و زخمی شده

آمدند که در راه کشته شدند. دو نفر از از چهار سال کار در مدرسه، داشتند از جایی به این سمت می
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ینجا اند. دو رفیق دیگر هم ااند و یک معلم شهر تیکستال را هم کشتهی ایوتسیناپا را اعدام کردهرفقا

دلیل بیماری فوت کردند. به رفقای ما در این مدت بسیار ضربه وارد آمده است. این دو رفیق که به

د و به همین دلیل نفر اتفاق افتاد، دانشجو بودن 19ی در اثر بیماری فوت کردند، آن زمان که حادثه

ما دو نوع  اند. در اینجاشهر تیکستال تبدیل شده است به مکانی که بسیاری در آن مرده یا کشته شده

های اجتماعی حدود یک ماه پیش در . برای یک گروه از پلیس1داریم« پلیس ]خودمختار[ اجتماعی»

یک  کردند و چهار نفرشان را کشتند. ها حملهمسیر روستایی به نام فورتین دام نهادند، به اتوموبیل آن

شان بود، نیز ربودند و سپس کنندههای اجتماعی را، که رابط و هماهنگنفرشان از گروه دیگر پلیس

 ی سنگینی بود که چهار عضو و هماهنگبینیم که برای هر دو گروه پلیس مردمی ضربهکشتند. می

وداالثرها از همین شهر تیکستال هستند. همچنین نفر از مفق 61شان کشته شوند. در حال حاضر کننده

د آیند. بایداری میسرا اهل اینجا هستند و یا از روستاهای این بخشسوم دانشجویان این دانش یک

 دارند فضایی است پر از خطر.دانست که فضایی که فعالین در آن قدم بر می

رو کاردناس. او معتقد به آموزش مکزیک یک رئیس جمهوری داشت به نام لسا 11تا  91های سال

ی آموزش این مدرسه تعیین شد. سوسیالیسمی که سوسیالیستی بود و از آن زمان است که شیوه

در پاسخ به خشونت، غارت، تجاوز به دختران و زنان، و بحران عظیمی که کشور را در بر گرفته  6331در سال  1

کو، ناهوا، آموزگوس و مستیسوی ساحل کوچک و کوهستان گرررو مصمم کو، میکستههای بومی تالپانهبود، خلق

جتماعی های دیگری نیز تشکیل پلیس ا]یا پلیس مردمی یا خلقی[ را تشکیل دهند. اتفاق« پلیس اجتماعی»شوند می

شده، حین ( قتل لوییز دونالدو کلوسیو، کاندیدای حزب انقالب نهادینه6کند: )را در ایالت گرررو همراهی می

عام ( قتل9. )6331ها در اول ژانویه شدن زاپاتیستی( علن1در شهر تیخوانا. ) 6339نوامبر  18کارزار انتخاباتی در 

سازمان دهقانی ». در این روز پلیس ایالتی با شلیک به کاروان اعضای 6338ژوئن  68اگواس بالنکاس در 

رساند. در این روند نفر از آنان را به قتل می 67[ که به یک تظاهرات سیاسی می رفتند، OCSS« ]های مادرکوهستان

 رد.گذاری کرا پایه« پلیس مردمی -های مردمی ای اتوریتههماهنگی منطقه»شکیالت پلیس اجتماعی است که ت

 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 

https://is.gd/omT236
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ی ه طبقهی کمک و یاری بشود، سوسیالیسمی است متناسب با شرایط این منطقه و بر پایهتعریف می

م حق مالکیت بر زمین برای دهقانان زحمتکش ما در این منطقه که دهقانان هستند. در این سوسیالیس

شان ضروری است. این یکی از دالیلی است که ی حیاتدر نظر گرفته شده بود، زیرا برای ادامه

سرای دانش 91های تربیت معلم را تعطیل کند و درش را ببندد. ما خواهد تمام مدرسهدولت می

 67تنها  شان، و اکنونکردنها و تعطیلنتربیت معلم روستایی داشتیم. دولت شروع کرد به حمله به آ

 مدرسه وجود دارد.

 های مواد مخدر موجود در استان چیست؟ی کارتلسوال: نظر شما درباره

ها کند مردم را در فقر نگه دارد تا بتواند آنطور که گفته شد، دولت تالش میدانشجوی سوم: همان

رای شان را بهتر کنند. در مقابل بکنند تا زندگیمیرا بهتر کنترل کند و از سوی دیگر مردم هم تالش 

توانند تولید کنند و بفروشند، در مقایسه با مواد مخدر مبلغ بسیار ناچیزی کمی آنچه دهقانان اینجا می

 دهد. شکی نیست که دهقان پول را بابتآمد بیشتری میها درکنند. تولید مواد مخدر به آندریافت می

شود. انتها همواره تکرار میی بیکند و این دایرهکه زندگی دیگری را خراب می کندچیزی دریافت می

کنند تا مردم را تحت واقع به دولت کمک می ها نیز نقش خودشان را دارند و دردر این نظام، کارتل

ایی تعلق یکند، نه مزادارند تا برایشان کار کنند. به آن کسی که برای تولید مواد مخدر کار میفشار نگه

واقع زندگی خودش گیرد و نه حقوقی دارد، بلکه یک کار ارزان است برای غذا، و با این کار در می

ست، بینیم که آلترناتیوی در مقابل این شکل زندگیها را هم میکند. ما کار زاپاتیسترا ویران می

ها ا آنفروشند تمنطقه نمیهای بیرون از کنند و تولیدشان را به شرکتها به شکل جمعی کشت میآن

ی کنند و این شیوهها برای خودشان تولید میواقعی برایش درست کنند. آن-های غیرقیمت و ارزش

کند. یعنی آن نظامی که ها را از نظام اقتصادی موجود آزاد میایست که آنشان است. شیوهزندگی

 کنند.داران با همراهی دولت به ما تحمیل میسرمایه
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 سرای ایوتسیناپاشده، در زمین ورزش دانشدانشجوی ناپدیده 19های خالی یادآور دلیصن

خواهیم بدانیم شما تا چه خوانند. مینفر دانشجو در اینجا درس می ۰۵۵سوال: گویا در حدود 

و به  شانتفاوتی مردم به مسائل اطرافخواهیم نسبت بیاید؟ میحد در امر ترویج موفق بوده

 عالقه ممکن است باشند؟مند یا بیبدانیم، و این که چه میزان عالقه سیاست را

ای همه جور آدمی در آن هست. دانشجوی دوم: اینجا تعداد شاگردان زیاد است و مثل هر مدرسه

اند، شان خدمت کنند و بعضی دیگر که هیچ نظری در این باره نداشتهبعضی معتقدند که باید به خلق

هیچ یآیند اینجا و بای هم با مغزی بسته میشوند و عدهنسبت به این مسأله آگاه میبا ورود به مدرسه 

 شان تنها یافتن شغلی در آینده است.روند، هدفتغییری از اینجا می

های آموزشی تشکیل ی سیاسی ما ترویج است. بخش مهمی از این شاخه را هستهی شاخهوظیفه

دهیم به شکل فعالین تمام وقت ها آموزش میما که به آن دهد. بخش دیگری از کادرهای فعالمی

کنیم که ازخودبیگانگی بسیار است، برای نمونه تولید کنند. متأسفانه در نظامی زندگی میعمل می

هایی هم داشتیم، هر چند محدود. تشکیالت کنیم و موفقیتی موارد مبارزه میموارد مخدر. ما در همه

شود. ساختاری است که بر پیشانی آن دبیر اول قرار مختلفی تشکیل می دانشجویی ما از واحدهای

ی راهنمایی سیاسی و ایدئولوژیک، یک دارد. در سطح ملی و محلی نماینده داریم و یک کمیته

ی مبارزه. مسئول نظافت، مسئول فروشگاه، مسئول موضوعات ی دیسیپلین، و یک کمیتهکمیته
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داریم. سه گروه فرهنگی داریم، یک گروه رقص و یک گروه  آکادمیک و بخش فرهنگی و ورزشی

 سازهای بادی و موسیقی.

 شود؟ها کارهای ترویجی نیز انجام میسوال: آیا در این گروه

ای هم منتشر کنیم. زنیم و در نظر داریم نشریهمان را توسط هنر نیز میدانشجوی سوم: ما حرف

کارگاه  مانند رادیو و یا چاپ روی پارچه... . این مدرسهدهند، دانشجویان دیگر کارهایی انجام می

عنوان دانشجویان این مدرسه ها بهنجاری، دباغی، آهنگری و هنرهای تجسمی هم دارد. در این کارگاه

های ترین بخشهای روستایی به محرومعنوان معلمهایمان را تقویت کنیم. ما بهتوانیم خالقیتمی

ها و یا به دیگر ها نیز آموزش خواهیم داد، چه به بچهشد و این کارها را به آنجامعه فرستاده خواهیم 

 ساکنین منطقه.

سوال: با توجه به این که شما تا چند سال آینده معلم خواهید شد، با توجه به شرایط استخدام 

 بینید؟و غیره، خود را کجای جنبش معلمان و اعتراضاتشان می

های سختی شکل گرفته که از رفرم ه بین معلمین و دولت درگیریدانشجوی دوم: شاهد بودیم ک

آغاز شده است. معلمین هم در خیابان مبارزه کردند و هم راه مذاکره را رفتند.  1061آموزشی در سال 

این مبارزه هم دوران خوب داشته است و هم بد، که اکنون متأسفانه دوران بد آن است. دولت اشکال 

ها را به میز مذاکره بکشاند و هر بار خواهد آنگیرد. میکند و جلوشان را مییاعتراضی را کنترل م

کنند. متأسفانه در حال حاضر معلمین شود، این معلمین هستند که ضرر میکه به مذاکره کشیده می

کند. با این که عضو این تشکل معلمین نیستیم، ی کار ما را قانع نمیبسیار کوتاه آمدند. این شیوه

ی دیگری از تدریس هم وجود دارد، بدون این که در چارچوب نظام سنتی وزارت دانیم که شیوهیم

ی و یا شیوه 7چوآکان هستایالت می« مدارس جامع»آموزش و پرورش قرار بگیریم. برای مثال 

7 Las Escuelas Integrales de Educación Básica (EIEB) 
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بودن بدون از دست دادن معلمی جدیدی از ها به ما شیوهها. اینآموزش خودمختار زاپاتیست

 دهند.مان را نشان مییت انسانیشخص

های متعدّدی با مضامین دادخواهی برای نوشتسرای ایوتسیناپا پارچهی داخلی دانشدر محوطه

 خورد.دانشجویان ناپدیدشده به چشم می

 اند؟سوال: رفقای مفقوداالثرشده سال اولی بودند. آیا این رفقا نیز دارای سطحی از آگاهی بوده

نفرشان مسئولیت و رهبری جنبش  60ه بودند. رفقا این آموزش سیاسی را داشتند و دانشجوی سوم: بل

 ها را داشتند.کمیته

مان کرد از ما به دلیل این که مبارزه جذب ایم، سال اولی هستیم. بعضیالبته ما هم که اینجا نشسته 

 شود.نیاز برطرف می شدن اینزمان نیاز به شغلی هم داریم که با معلمآمدیم تا کمک کنیم و هم

ایم، در فرآیند آموزش سیاسی و فعال هستیم. در ایوتسیناپا هر سال قدرت ی ما که اینجا نشستههمه

ما  هایرسد. کمکشود و از نسلی به نسل دیگر میجنبش دانشجویی به کسان دیگری واگذار می

دیل ی بعنوان یک شیوهچوآکان آموزشی همراه با جامعه و از درون آن، بهایالت می «ایِمدارس جامع آموزش پایه»

گاه اند. نی سوسیالیستی است. مدارس جامع فرزندان شورش معلمانآموزش انسانی انتقادی به سوی یک جامعه

 https://is.gd/W7ffAhکنید به: 

https://is.gd/W7ffAh


 سرای تربیت معلم ایسیدرو بورگوزمصاحبه با دانشجویان دانش

97 

های بق و به خانوادهتنها به دانشجویان کنونی بلکه به محصلین ساچندوجهی بوده اند، نه

ار را آیند که کمفقوداالثرشدگان نیز یاری داده می شود. حتی کسانی ]از بیرون مدرسه[ به کمک می

ی کنند. این مدرسه نمونهگیری برای مدرسه شرکت میکنند و دیگرانی که در تصمیمکنترل می

 ای است که دوست داریم در کشور باشد.کوچکی از جامعه

فهمیم که تحت یک نظام مشابه اقتصادی و سیاسی که از راه دور پیش ما آمدید. می خیلی متشکریم

هستیم و باید از اوضاع تحلیل و بازنگری بیشتری داشته باشیم و پاسخی در مقابل مشکالت جدید 

 کنیم.طور که االن این کار را میدست بیاوریم و به همین دلیل باید با هم تشریک مساعی کنیم، همانبه

ی دهد. وقتی شما به جلسهکند و تغییر میروز میداری چگونه حمالتش را بهبینیم که سرمایهمی

کنگره ملی بومی بروید، آنجا گوناگونی را خواهید دید و گوناگونی خلق مکزیک و افکار بسیار عمیق 

وه ا که گزارش گرتان خواهد خورد. برای این که چیزی از اینجا با خود ببرید، این کتاب رکه به درد

 کنیم.متخصصین خارجی است به شما تقدیم می

از وقتی که در اختیار ما گذاشتید متشکریم و برایتان آرزوی پیروزی داریم.



 

 

سرای ایوتسیناپای دانشهای محوطهاز دیوارنگاری



 

 

سرای ایوتسیناپای دانشدیوارنگاری لوسیو کابانیاس بارینتوس در محوطه



 

 

یناپاسرای ایوتسی دانشمحوطه های مقاومت بر دیوارهایلیال خالد چریک فلسطینی و از سمبل تصویر



 

 

 “اند!ها عقب ماندهی برنامهوقتی خشم تبدیل به آگاهی شود، همه”

 گفتگو با یکی از فعالین زاپاتیست

 1068ی ملی بومیان در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در سال ی شرکت کنگرهدرباره

 

کارزار  ی اینهاست. ممکن است دربارهی کارزار انتخاباتی زاپاتیستس: پرسش اصلی ما درباره

 برای ما توضیح بدهید؟

پاسخ: قبل از هر چیز باید این را از سرتان بیرون کنید که این کارزار یک کارزار انتخاباتی است. این 

می ه عبارتی برای تقویت یک جمع بوی ملی بومیان. بست برای بازسازی کنگرهیک کارزار سیاسی

در سراسر کشور است و با استفاده از این بازسازی تالش داریم به قلب بورژوازی دست برده و به 

ها حتی به ما اجازه کند و این که آنآن ضربه بزنیم. به مردم بگوییم انتخابات دردی را دوا نمی

 دهند با قوانین خودشان در آن شرکت کنیم.نمی

امتداد این  گذرد.توانیم با خودمان صحبت کنیم و تشریح کنیم که در کشور چه میین فرآیند میطی ا

 فرآیند بازسازی تشکیالتی، به تشکیل یک شورای دولت بومی منتهی می شود.

تواند هیچ مشکلی را حل کند، زیرا خودش به عبارت دیگر یک حزب یا یک نفر رئیس جمهور نمی

سال سعی  100تان را باور کنیم، گوییم که شما، اگر حرفها میست. به آنبخشی از همان نظام ا

ور اید و تمام کشتر کردهاش این بوده که اوضاع را خراباید کار را درست کنید، اما تنها نتیجهکرده
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های نابودسازی شما سال است که همواره در مقابل سیاست 100اید. ما بیش از را به خطر انداخته

ماند این است که خودمان به همراه بقیه فقرای کنیم. بنابراین، تنها راهی که برای ما میت میمقاوم

این کشور بر این کشور حکومت کنیم. این قضیه که به ما اجازه بدهند در انتخابات شرکت کنیم یا 

شکالت م برداشتن، به دیگران پیوستن، تا ببینیمنه، برایمان مطرح نیست. ما شروع کردیم به گام

ام داده ای زاپاتیسم انجتوانیم برای آن بیابیم. این کاری است که تا اندازههایی میحلچیست و چه راه

کند، یک سری قراردادهای ها عمل نمینآ ای از قوانین وجود دارد که دولت بهاست. ظاهراً مجموعه

اهمیتی ندارد، شما کار خودتان را  گفت برای ماالمللی هم وجود دارد. تا به حال زاپاتیسم میبین

آوریم، با این فرق که حاال بکنید ما به شما کاری نداریم، ما هم خودمختاری خودمان را به وجود می

ن عنواخواهید بهدیگر این چالش در سطح کشور است و قرار است بدون سالح انجام شود. شما می

خواهیم یک شورای ]دولت[ بومی زار کنید. ما میتان، انتخابات خودتان را برگترین برنامهدرخشان

گوید باید حتماً یک فرد کاندیدا باشد، یک زن صدای این شورا را پیشنهاد کنیم و چون قانون شما می

خواهد بود. در واقع پیشنهاد ما یک شورای بومی است و نه یک نفر کاندیدا. هر کاندیدای زن بومی 

مدار دیگری در این کشور است. او سه مبارزه را در وجودش تاش بیش از هر سیاساعتبار اخالقی

کس نیست، نه به نظام سیاسی و نه به کار هیچگر. او بدهست، زن است و شورشکند، بومیحمل می

تواند از این فعالیت بیرون بیاید، چیزی جدید داری و نه به کس دیگری. تنها چیزی که میسرمایه

 کند. به همین سادگی.که شما را نابود میاست و همین چیز جدید است 

ه ای در کار نیست. اول ژانویاین چارچوب کلی نظری و عملی این قضیه است. هیچ کارزار انتخاباتی

کرد. المللی را امضا کرده بود و تجارت آزاد با کانادا و آمریکا را شروع میمکزیک یک قرارداد بین 31

شان را با خرج ها دموکراسیزاپاتیست ظهور کرد. حاال هم آندر روز جشن آغاز به کار آن بومیِ 

گیرند و همه از بابت این دموکراسی احمقانه برای کارزار تبلیغاتی ]انتخابات[ جشن می 8میلیاردها پزو

 واحد پول مکزیک 8
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شان نه فقط پنج خلق زاپاتیست ]مانند اول ژانویه اند. این بار طرح این است که در مقابلخوشبخت

 .3خلق بومی ظهور کنند 11[، بلکه 6331

ست که اگر مردم آن را به عهده بگیرند ممکن دانیم. این چالشیتواند روی دهد؟ نمیچه اتفاقی می

مان را تواست روی دهد؟ ممکن بود همهچه اتفاقی می 39است چیز جدیدی خلق کنند. در سال 

ز خودمختاری و بکشند. آن زمان هیچکس ساختار دولت خوب را مطرح نکرده بود، صحبتی ا

کرده باشیم چیز دیگری بسازیم،  که سعیانداز ما فقط این بود که  قبل از اینها نبود. چشمهمایش

کرد. کسی ما را نکشد. اما جور دیگری از آب در آمد. چیزی که تا قبل از آن کسی تصورش را هم نمی

ی این است که از اتوریته طور است. کاری که تالش داریم انجام دهیماالن هم تا حدودی همین

ها استفاده کنیم تا مردم جمع بشوند و ببینند که نیروی الزم برای تغییر این شرایط اخالقی زاپاتیست

ها نیروی مقاومت در مناطق خودشان را دارند )خود شما در حال سفر و رفتن به را دارند.. زاپاتیست

از مناطق زاپاتیستی در برابر کشور و فقرای آن هم غیر این مناطق هستید، و خواهید دید(. ولی ما به

توانیم بنشینیم و تماشا کنیم که همه چیز را نابود کنند. باید دست به کاری زد، مسئولیت داریم و نمی

زمان سازماندهی کرد تا مردم خودشان بگویند به پیشنهاد ما این است که وارد فرآیند آنها شد، و هم

سرمایه احتیاج نداریم، خودمان چیزی را بنا خواهیم کرد. امروز چالش این دولت نیازی نداریم؛ به 

 است.

ها هم عجب! چه خوب شده که حاال زاپاتیست”ی گذشته ما را به تمسخر گرفتند و گفتند هفته

ی یکی از رفقایی را که هماهنگی های قبل خانه. در همین هفته“خواهند در انتخابات شرکت کنندمی

رفت، سعی عهده دارد به آتش کشیدند، یک نفر دیگر را وقتی با اتوموبیل میبومیان را بهکنگره ملی 

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 

را به آتش  اشی بالقوه است. آن رفیقی که خانهی خرابکارانهکارزار انتخابی نیست، بلکه یک توطئه

ها بگیرند، گوید که به هر حال قرار بود این خانه را از آنکند؟ او به خود میاند، چه کار میکشیده

 به تعداد اقوام بومی عضو کنگره ملی بومیان مکزیک. م. 3
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مان را بگیرد. ]دولت هایخواهد زمینچون قراردادی با یک شرکت معدن کانادایی منعقد شده که می

داده  ملیتی قرار-های چندمکزیک امتیاز استخراج مواد معدنی در مناطق مختلفی را در اختیار شرکت

نظامی و گارد سفید مردم را از خانه و کاشانه و ها با کمک ارتش، نیروهای شبهاست و این شرکت

 ردازند.[به استثمار منابع طبیعی بپ ها بدون مزاحمتکنند تا این شرکتشان بیرون میاراضی کشاورزی

چیزی نیست. این آخرین پناهگاه است. آنها را راه برگشتی وجود ندارد! زیرا در پس ما دیگر هیچ

کنند، این آخرین جاست، دیگر هیچ چیزی نمانده است. دیگر صدها سال است که دارند اخراج می

 رفتند. االن به کدامد و به ایاالت متحد میشدنشود رفت. قبالً مهاجر میحتی سراغ ترامپ هم نمی

دانم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی خوب خواهد شد. این تغییر به حالت گورستان بروند؟ من نمی

 شود.تهاجمی انجام می

مان را غصب در کنگره قبلیْ بومیان فهرست بلندباالیی از فجایعی که بر سرشان آمده تهیه کردند. زمین

کنند... در چنین شرایطی زاپاتیسم به آنها گفت، خُب رسانند، مفقوداالثر میا به قتل میکنند، ما رمی

تواند شکلی حاال که راهی نمانده، باید به تهاجم دست زد. این آن شکلی از مقاومت است که می

ی هاتنها بر سر مقصد نهایی خلققمار است. این قمار نه تهاجمی باشد. اینجا بر سر خیلی چیزها

ر شود، چرا که زاپاتیسم با همه چیزش دست، بلکه مقصد نهایی زاپاتیسم هم به داو کشیده میبومی

 این کارزار شرکت کرده است.

توانند توانند به خودشان اعتماد کنند، میدانم، این اعتماد وجود دارد که وقتی مردم بفهمند که مینمی

مان را در اختیارتان ی ارتباطاتگوید ما همهمی چیزهای جدیدی بسازند. بر این اساس، زاپاتیسم

ی گذاریم. رفقامان را در اختیارتان میی غذایی اندکگذاریم تا به شما کمک کنیم. ما تمام ذخیرهمی

داری اند که حاضرند از فرزندان کسانی که شورای دولت را تشکیل بدهند نگهفرمانده زن اعالم کرده

ق توانند وارد مناطکه مجبورند ]برای این کارزار[ سفر کنند، و یا نمیکنند؛ برای کمک به کسانی 

طور نیست که شان را به عهده بگیریم. اینها در جوامعآنتوانیم وظایف خودشان بشوند. ما نمی

م. شماها آییفرماندهان به شما بگویند چه کنید. خودتان باید کار را انجام بدهید و ما پشت سرتان می
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سانی شناسید و کتان را میکنید و مردمتان زندگی میر کنید، زیرا این شمایید که در مناطقباید فک

 هستید که همراه با ما مبارزه خواهید کرد.

انیم چتر توتواتیم به شما بگوییم که چه اتفاقی خواهد افتاد، فقط میبه همین دلیل است که نمی

 تان را انجام دهید تا ازپرسیهای سنتی خود همهکوچکی درست کنیم تا شما زیر آن چتر به شیوه

ی دانم آیا وقتی به دوران انتخابات رسیدیم، به اندازهمان را بسازیم. نمیهایاین طریق بتوانیم پاسخ

ایم که بگوییم دیگر انتخابات برای ما مهم نیست؟ این بهترین حالت خواهد بود. کافی پیشرفت داشته

 بر ندارد! البد باید سوار یک کشتی شویم و برویم ایران ...!بدترین حالتش را کسی خ

ی مسأله 31تا به امروز چنین قماری نکرده بودیم. سال  31ی جالبی قرار داریم. از سال اکنون در لحظه

ی ها گرفته بودند، چیزمرگ و زندگی روستاهای زاپاتیست مطرح بود. اگر بر اثر تصمیمی که آن

راسر ی بومیان سکنند که این تصمیم دربارهشد، االن فکر میودشان خراب میشد، بر سر خخراب می

وض که اوضاع عای ندارند مگر اینبومی که هیچ آینده-ها مکزیکی غیری میلیونکشور است و درباره

ن ست. چیزی باید اتفاق بیافتد. یا باید بهتر بشود )و ایگوییم این لحظه تاریخیشود. برای همین می

توان همچنان نشست و تماشا کرد افتد. دیگر نمید ماست(، یا بدتر. به هر حال چیزی اتفاق میامی

 مان کنند. دیگر بس است!تکهکه تکه

 اند؟های اجتماعی مکزیک در برابر این پیشنهاد چه واکنشی نشان دادهس: جنبش

ی، دهقانی، یک شورای کارگرتوان فقط به شورای بومی اکتفا کرد، بلکه باید گوید نمیچپ سنتی می

خواهند بر حسب دستور  ها میخلقی ساخت و از این طریق یک کاندیدا برای انتخابات داشت. آن

ی کار بار این شیوه 900ظرفی بر فراز تمام طبقات انتصاب کنند که با قوانین بورژوازی رقابت کند. 

ور طست. روند تشکیل شورای بومیان اینکس نخورده ااند و به درد هیچکشور انجام داده 900را در 

ز تصمیم ست تا از پایین، اایتعریف نشده است که فقط یک شورای بومیان تشکیل شود، بلکه بهانه

ر کند که برای تغییر موقعیت واقعاً چه کاها چیزی ساخته شود. خود روند تشکیل تعیین میخود خلق

ها به ی تغییر وجود دارد، و یا نه. نه این که زاپاتیستتوان کرد و آیا نیرویی براتوان و یا نمیمی
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...! طور، بومیان، پرولتاریاتان را انتخاب کنید، دهقانان هم همینای بگویند نمایندگانهای تودهسازمان

ها پزو هم پول های مختلف بخواهیم در انتخابات شرکت کنند، میلیونتوانیم از گروهآری، ما می

 شود فضایی در زمیندهند این است که میخورد؟ پاسخی که میکار به چه دردی میبگیریم، اما این 

بازی انتخاباتی درون نظام پیدا کرد و از درون به تغییر اقدام کرد. انگار تاریخ قرن نوزده، بیست و 

 یویکم اصالً وجود نداشته است. باید به دولت حمله کرد و نابودش کرد. بنابراین، چپ پارلمانبیست

و احزاب سیاسی مطلقاً مخالفند. به ما گفتند شما بخشی از نظام هستید، دولت کنونی به شما پول 

 دهد تا آرای ما را از ما بگیرید، شما عناصر نفوذی ترامپ هستید، و چیزهای دیگری از این قبیل... .می

شان شرح قتی این چیزها برایخورد. بعد، ومردم از پایین، در ابتدا گفتند که راه انتخاباتی به درد نمی

 ست. راه بیافتیم!داده شد، گفتند این چیز دیگری

اند که هیچ ارزشی ندارد، ولی گرایشی را نشان پرسی کردههای نظرسنجی، چند همهاین شرکت

دهند. این یک مشکل است! اند به کاندیدای بومی رأی میدرصد مردم کوچه و بازار گفته 10دهد. می

 10ها باشد. کنند تا رئیس جمهور از آندرصد رقابت می 11به دست آوردن م برای احزاب با ه

گویی اگر در ست. به خودت میدرصد رأی بدون معرفی یک کاندیدای ریاست جمهوری دیوانگی

زمان باید استعفا بدهیم. چالش این است که به مردم بگوییم یک چنین انتخاباتی برنده هم شویم، هم

ر سر این نیست که به ما رأی بدهید یا نه، بلکه موضوع این است که برای تغییر این که موضوع ب

توانید انجام بدهید. این چالش اصلی ماست با افرادی که وضعیت همراه با ما چه کار می

شده نیستند. باید به آنان بگوییم که مسأله این نیست که به ما رأی بدهید، مسأله این است دهیسازمان

دهی کنید. در یک سناریوی بد، اگر اکثریت بزرگی از مردم رأی بدهند هم وضع ا ما سازمانکه ب

ی سیاسیون است که در این فرآیند بازنده دهیم، این طبقهست. نه، ما هرگز چیزی از دست نمیبدی

د قت خواهها سباند، زیرا این فرآیند از آنها بازندهدهی خلقی پیش برود، آناست. اگر روند سازمان

ی شرکت توانند به کاندیدای زن بومی اجازهگرفت و اگر این روند پیش برود، باید کاری بکنند و نمی

شان ایراد پیدا خواهد کرد. این دلیل ورود به فضای انتخاباتی ]از در انتخابات بدهند، بنابراین گفتمان

شان در ونها در دراخت. تضاد بین آنها را به دعوا با یکدیگر خواهد اندنآجانب بومیان[ است که 
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فضای انتخاباتی بیش از هر زمان دیگریست. وقت جنگیدن با مردم را ندارند و با خودشان درگیرند. 

پذیریم و در عین حال این شورای بومیان است که باید گوییم که قواعد شما را میها میپس ما به آن

د. خواهنها چه میست، باید دید اینیند این چیز دیگریی ما این است که مردم بگوحاکم شود. ایده

ود کاری شها بگوییم که میمسأله این است که از خشمی که مردم با کل نظام دارند عبور کنیم و به آن

 کرد.

س: اگر این سناریوی بد پیش برود و کاندیدای بومیان رأی بیاورد و بعد بخواهد استعفا بدهد، 

 اند نیستید؟و شکاف در بین کسانی که به یک بومی رأی داده نگران ایجاد نارضایتی

بدهد  کنند که اجازهریزی است! اگر برنده بشوند، همیشه یک قانونی پیدا میاین دیگر زیادی برنامه

ریزی نشده است. چیزی که ای وجود ندارد. چنین چیزی طرحکه برنده نشوند. چنین طرح و برنامه

ان توان با قوائد خودششود، زیرا نمی، این است که این فرآیند پیروز نمیباید برای همه روشن شود

شویم. اگر با وجود این ]کاندید ها رقابت کرد، و این که برای پیروزشدن وارد انتخابات نمیبا آن

 گنجددانم چه پیش خواهد آمد. در چارچوب منطق نظام سیاسی نمیبومیان[ پیروز هم بشود، نمی

گو به هدیبومی برنده بشود و بر این ملت حکومت کند. البد ما را از ناوگان هفتم سن که یک شورای

 موشک خواهند بست.

است که خود این فرآیند مردم را به  بینی وجود ندارد، زیرا چالش ما اینیک سناریوی قابل پیش

اهده خواهید اپاتیسم مشدوران نوینی شبیه به زاپاتیسم برساند. آن چه شما در سفرتان به چیاپاس از ز

این بود که  39کرد، نه یک طرح است، نه دستور یک فرمانده و نه یک نظریه. قرار بزرگ سال 

ها ریختند و داشتیم، وقتی مردم به خیابان 31رویم مبارزه کنیم. یک قرار بزرگ دیگر هم در سال می

چیز از صفر شروع شد. همه خواهان قطع جنگ شدند و خواستند که دیگر جنگ نکنیم، در آن لحظه

رسد که یک بسیج سراسری هم هست. عالوه به نظر میایم و بهایم و نمردهرفقا گفتند که ما زنده

شویم و در این فرآیند از تمام مردم حاال باید چه کار کنیم؟ ما به یک فرآیند مذاکره با دولت وارد می

م تا رویرویم با آن ها معامله کنیم، بلکه میکنیم که مشارکت کنند. یعنی ما نمیمکزیک دعوت می
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برای مبارزات تمام اقشار اجتماعی فضایی فراهم کنیم، تا یکدیگر را بشناسند و ببینند که مشکالت 

کنیم به شکل دیگری مان شروع میها دارند. در همان حال در مناطقست که آنما همان مشکالتی

ا ساختن. دولت زیر بار چنین مذاکراتی نخواهد رفت، ی اجتماعی دیگری رکردن و رابطهحکومت

ها نیست بلکه برای تمام فقرای کشور است. ولی وقتی مذاکرات زیرا این مذاکرات برای زاپاتیست

 ی دیگری شد!منتظره-ی غیری قانونی. این هم حادثهپیش رفت، تبدیل شد به یک الیحه

تی رفت؛ و وقد ساختمان خودمختاری هم پیش میولی در حینی که این فرآیند جریان داشت، فرآین

ت، ما گوید برای ما مهم نیسکنند، زاپاتیسم میآید و نمایندگان قبولش نمیطرح قانونی به مجلس می

دهیم. بعدها این فرآیند جلو رفت و شورای فرآیند خودمختاری خودمان را داریم و آن را ادامه می

نار شورای دولت خوب، سازوکار دیگری هم هست برای دولت خوب به وجود آمد. امروزه در ک

ی خودمختاری پیشرفت طور برای این که هم در زمینههماهنگی و رهبری سیاسی روستاها و همین

 تری پیدا بکنند.سانبیشتری انجام شود و هم در مناطق مختلف سطح یک

ها را زیادی، که خیلی از آن ی کوچک زاپاتیستی توضیح دادند، افراد بسیارطور که در مدرسههمان

ینند که بها میبینند؛ آنی دیگر رفته و مشکالت را میای به منطقهدهند، از منطقهجوانان تشکیل می

شوند. یعنی یک فرآیند ارتباط افقی در سراسر مناطق در مناطق مختلف چگونه این مشکالت حل می

نند بسازند، امتحان کنند و پیش بروند. هیچ کزاپاتیستی وجود دارد. در روستاها هر روز سعی می

د شوبینند که میسازند، زیرا میاند. مردم میها در حال ساختنطرح یا دستوری در کار نیست؛ آن

ساخت و کسی نیست جلویشان را بگیرد. چالش این است که بفهمیم اگر مردم به این نتیجه برسند 

دانیم، ولی از آنچه حاال هست، بهتر خواهد بود. این یشود کار کرد، چه کار خواهند کرد. نمکه می

 است که تمام این روند باید از پایین شروع شود و از ساختمان جامعه.

رود تا به شورای دولت شود و پیش میدر زاپاتیسم کار با مجامع عمومی هر روستایی شروع می

 خوب برسد.

عنی های خود یه این است که به اتوریتههای بومی مختلف کشور شدمضمون پیشنهادی که به خلق

اولیای امور و پیرترها رجوع نکنید، بلکه به هر کدام از روستاهای خود بروید و آنجا تصمیم بگیرید 
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خر تر خواهد بود. در آرود، ولی قویتری پیش میکه گام بعدی چیست. این کار یقیناً با سرعت کم

شوند تا حاصل چهار ماه بحث ان از سراسر کشور جمع می[ بومی1067[ و اول ژانویه ]1061دسامبر ]

 اند. بعد از آن دوباره نمایندگانی که انتخابپرسی را بررسی کنند. بگویند در اولین گام چه دیدهو همه

شوند باید به روستاهایشان برگردند تا نتیجه را اعالم کنند و ببینند گام بعدی چیست. چالش واقعی می

ساختمان است. اگر این روش عمل کند، دیگر اصالً مهم نیست که انتخاباتی در کار این فرآیند خود 

 باشد یا نباشد، اگر این کار پیش برود، از دل آن چیزی درخواهد آمد.

 زنند؟ها پایگاه اجتماعی خودشان را چطور تخمین میس: زاپاتیست

دانیم که چند نفر عضو تند؛ ما میدانیم که چند نفر عضو کارزار دیگر هسدانیم. ما میپاسخ: نمی

ی کمی از آنان اند )که تازه این هم یک تخمین است، چرا که عدهششمین بیانیه در سطح جهان

 دانیم کهدانیم که ما قدرت چندانی نداریم و میخصوص میاند(، ولی بهدرستی سازماندهی شدهبه

ایم. ای نشدهاب وارد هیچ فرآیند فاسد و آلودهها فقیر مکزیک هستیم و مانند دیگر احزبخشی از میلیون

ی از بینند که یکچالش این است که وقتی یک زن بومی یا یک شورای بومی صحبت کند، مردم می

و « 60شدهحزب انقالب نهادینه» و یا « حزب عمل ملی»زند. باید کاندیداهایی از خودشان حرف می

ها خواهند گفت یک زن، آن هم یک ها. خیلیمیان آنامثال آن را تصور کنید و یک زن بومی را در 

ها هم خواهند گفت که او با بقیه فرق دارد، او کسی مثل خورد. خیلیزن بومی به هیچ دردی نمی

از جمله احزاب میانه با گرایش  PRI -Partido Revolucionario Institucionalنه شده با نام اصلی حزب انقالب نهادی60

از قدرت  1000سال در مکزیک قدرت را در دست داشت و در سال  70نزدیک به سوسیال دموکراسی بوده که حدود 

زیک های خصوصی و دولتی در مکواع انحصارطلبیداران فساد، تقلّب انتخاباتی و انبرکنارگردید. این حزب که از جمله میراث

مجدّداً به قدرت بازگشت و انریکه پنیا نیتو رئیس جمهور کنونی مکزیک از این حزب به قدرت رسید. 1061است، در سال 
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، خوردگویند این زن، این بومی به درد نمیها که میها موضوع چالش ما هستند، آنخود من است. این

 عهده خواهد گرفت.ها را به ی بازسازی آنفهبه خودشان مربوط است. جامعه وظی

 1067ها به گردهمایی اول ژانویه ی زاپاتیستی اُونتیک؛ ورود زاپاتیستدهکده

سال، دو سال. در این مدت  ها هیچ خبری نیست! یکس: گاهی برای مدت مدیدی از زاپاتیست

 کنند؟چه می

 ها طی یک تجزیه و تحلیل واقعیتزاپاتیستکنند. پنج یا شش سال پیش پاسخ: آینده را آماده می

شود. اوضاع اقتصادی خراب شده و این موجود گفتند که بحران اقتصادی ملی و جهانی شدیدتر می

شود. همین وضعیتی که االن شاهد آن هستیم. های راست در تمام دنیا میامر باعث رشد جریان

و  شود طوفانی در راه استد. در آن متن گفته میها را بخوانیهای آن سال زاپاتیستتوانید نوشتهمی

ی عملی باید برای این طوفان خودمان را آماده کنیم. این یک تحلیل نظریهک بود، همراه با یک نظریه

وفان گفت باید خودمان را برای این طشورش. بنابراین زاپاتیسم می-در ارتباط با اشکال نیروهای ضد

مان را ی خودمان بود. ما باید روابط اجتماعی در منطقهکردن منطقهدهآماده کنیم. اولین قدم ما آما

مان کردیم و باید بانک غذایی و داروییکردیم، باید ساختار اداری خودمختار را تقویت میتقویت می

 ی سکوت بود.دیدیم. این یک دورهو غیره را تدارک می
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 بلکه مردم هستند که باید شکل جدیدی از کنیم که در واقع این نه تشکیالت بوروکراتیکفکر می

روابط اجتماعی را ابداع کنند که نهادها، یعنی روابط سیاسی، محصول آن هستند، و نه بر عکس. 

شود اشتباه هم کرد؟ آری. آیا کسی برای تمام کند. در عین حال آیا میهدف وسیله را توجیه نمی

 زندگیش چک سفید دارد؟ نه!

 ها به عراق، سوریه و لیبیها هیچ اهمیتی ندارد، آنر عمومی برای این دولتبینیم که افکاس: می

 نند؟کها حمله نمیدهند. به نظر شما چرا به زاپاتیستکنند و به کسی هم پاسخ نمیحمله می

کی ی اخالقی دارد؟ به نظر ما این خود یدانیم که زاپاتیسم اتوریتهپاسخ: قبالً پرسیدید که از کجا می

ی ست. هزاران روستا جدا از آن هستهکشیکردن به زاپاتیسم به معنی نسلهای آن است. حملهشانهاز ن

ان تواند که قصدشان این است که نشان دهند که میکوچک مسلح وجود دارند. هزاران روستا گفته

یشان هاطور مدام افراد و شورای دولت خوب و کمیسیونها بهآنبه شکل دیگری هم حکومت کرد. 

د. گردشود و هیچ پولی بابتش پرداخت نمیها هم داوطلبانه انجام میی اینکنند و همهرا عوض می

ست که اگر کردن یک امتیاز نیست. این امر بدان معنیمتگویند که دنیا باید ببیند که حکورفقا می

ان ای برایشکشید و چنین نسلساله را از بین ببرن 61های باالی ها و دختربچهحمله کنند، باید پسربچه

شاید. ی جنگ بگتواند یک جبههسادگی نمیداند که بهی سیاسی گزافی خواهد داشت. دولت میهزینه

. سرعت به پایان ببردتواند بهداند که کار را نمیزند، چون میکنیم که دست به حمله نمیفکر می

ند. های نظامی نیست؛ باید تمام روستاها را از بین ببرانداختن نیروتلهمسأله صرفاً قتل فرماندهان یا به

طور شروع شد. آنها روستاها را به رگبار بستند و بمباران کردند، و در مقابل در هم این 31سال 

ها دائماً رشد کرد. رسانی به زاپاتیستروستاها و شهرها تظاهرات سراسری به راه افتاد و کمک

سال امیدی که  10ی زمان این اندوختهی نظامی را قطع کنند. آنملهها مجبور شدند حطوری که آنبه

ی حاکم سیاسیون سال در ساختار دولت و طبقه 10زاپاتیسم به ارمغان آورده وجود نداشت. در این 

هیچ تغییری حاصل نشده، ولی در عملکرد جامعه تحوالتی به وقوع پیوسته است. برای همین پدیده 

شود، زیرا هر بار دولت کمتر توان کنترل دارد. تر میروز بیشمکزیک روزبهدر « سرکوب گزینشی»

دهند. به همین جهت ابزارهای کنترل سیاسی سنتی مانند پول و احزاب سیاسی دیگر جواب نمی
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شود، اگر به یک جنگ آشکار علیه زاپاتیسم دست بزنند، ها بیشتر میها و مفقوداالثرکردنتعداد قتل

ها به زاپاتیسم حمله کنند، در بسیاری دهد. اگر اینیک، اتفاقی در ابعاد جهانی روی میعالوه بر مکز

 از شهرهای دنیا مردمی هستند که مخالفت کنند!

لت عرسد که در سنجش افکار، میزان باالی رأی به نفع کاندیدای زن بومی بهس: به نظر می

ربومیان تواند غیاز این اعتبار اخالقی می غیرهاست، چه عامل دیگری بهاعتبار اخالقی زاپاتیست

 را به جنبش زاپاتیستی نزدیک کند؟

فمینیسید  افتد. تعدادافتد، دائماً در سرتاسر کشور هم اتفاق میپاسخ: هر آنچه در مناطق بومی اتفاق می

قط در ف رسد. چند سال پیش این امربودن[ در شهرها به ارقام بسیار باالیی میخاطر زن]قتل زنان به

ایالت تعداد قتل زنان   11ایالت مکزیک در  91مناطق مرزی شمال کشور وجود داشت. امروزه از 

اش خارج شود و تواند از خانهی فقیرنشین نمیانگیز است. یک زن کارگر در یک محلهوحشت

اهای وستدر ر حال صرفاًتواند به خانه برگردد. خیلی از چیزهایی که تابهمطمئن باشد که شب می

های سیستماتیک، اکنون دارد در شهرها هم ی نظامی تا محرومیتاند، از حملهشدهبومی متحمل می

کنند، در شهرها هم هایشان را غصب میهای معدن زمینافتد. اگر در مناطق بومی شرکتاتفاق می

رسند بر سر چه پکنند. مردم از خودشان میهای ساختمانی همین کار را میخواران و پروژهزمین

ها! چرا؟ چون اسلحه به دست گرفته، قیام و مقاومت کردند. آید؟ زاپاتیستکسانی چنین بالیی نمی

های شجاعی بودند ها انسانآید؛ که ایندر سنت شجاعت مکزیکی چنین چیزهایی هم به حساب می

 66و مبارزه کردند؛ بدون این که الزاماً خیلی چیزها را بفهمند.

ه برم، مردی همیشزنم: من فرزندم را با اتوموبیل به مدرسه میی شخصی خودم میجربهمثالی از ت

رد. هر گیکند و انعام کمی میکردن راهنمایی میجا ایستاده کنار خیابان که رانندگان را برای پارکآن

 گیریم و خدمتشانهر وقت موقعش شد خبر بده! اسلحه دست می”گوید بیند، میبار که مرا می

گوید هرکس در کند. او میتعریف می« امآمریکایی که من کشف کرده»در مورد این سنتْ مایاکوفسکی هم در  66

 م.-حه به دست بگیرد، مردم به او می گویند انقالبی! مکزیک اسل
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چه زمانی دوباره قیام ”پرسد بیند میکنم! باغبان هم وقتی آدم را می. شوخی نمی“رسیم!می

اند که اگر اند، اما آمادهطور هستند. با این که آموزش سیاسی خاصی ندیدهها اینخیلی “کنید؟می

تبدیل شود،  اهیی اصلی این است که این خشم به آگنیرویی جلو بیافتد، به آن بپیوندند. حاال مسأله

 است. ایدادن به جنگ عمل نامسئوالنهآید. فراخوانوگرنه به کاری نمی

ها را در مسیری قرار دهد که قدرت را بگیرند، نقش مانع س: اگر اتفاقی پیش بیاید و زاپاتیست

 اخالقی چه اندازه خواهد بود؟

گذارد، دولت کنونی تفاوت می پاسخ: ما قدرت را به دست نخواهیم گرفت. تنها چیزی که بین ما و

همین کالم ماست. ما هر چه که گفتیم انجام دادیم، چه خوب بود و چه بد. حتی وقتی اشتباه کردیم، 

بار تخواهیم؛ زیرا حتی این برای خلق مکزیک مصیبگفتیم که اشتباه کردیم و گفتیم که قدرت را نمی

را به دست بگیرد، مسأله را حل نخواهد کرد، خواهیم مردم بفهمند که هر کس قدرت خواهد بود. می

کند. ما قدرت را هر قدر هم که اهداف خوبی داشته باشد یا روشنفکر و فهمیده باشد، فرقی نمی

خواهیم، حتی اگر برای این باشد که شرایط را آماده کنیم تا خلق قدرت را به دست بگیرد. باید نمی

 قدررت سرمایه. به همین دلیل است که این کار اینجهان دیگری بسازیم بدون چون و چراهای قد

 سخت است.

 ای وجود دارد؟س: از چالشِ ساختن صحبت کردید و از خشم، بعد از این خشم چه؟ برنامه

ها عقب امهی برنای در کار نیست، معتقدیم که وقتی خشم تبدیل به آگاهی شود، همهپاسخ: نه، برنامه

 اند.مانده

د نیاز به برنامه دارد؛ قرار است اقتصاد در روستاها چگونه پیش برود و اساساً گویند اقتصاس: می

 ای برای اقتصاد دارند؟ها برنامهآیا زاپاتیست

نفر در آن سکونت دارند و از بارانی که از  100کنیم که عموماً پاسخ: ما در روستاهایی زندگی می

نامه  ی یک برتوان ادعای تهیهچنین شرایطی می گذرانند. چطور دربارد زندگی میآسمان بر زمین می
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سراسری و کشوری داشت؟ ولی وقتی این روستاها تصمیم گرفتند که چطور بر خودشان حکومت 

شی شان را نسبت به قبل دو برابر کنند، در بخکنند و خود را سازمان بدهند، توانستند تولید کشاورزی

شان امروزه دارند محصول کردند، با سازماندهیت نمیها برداشاز اراضی که قبالً محصولی از آن

گر این شود تصور کرد که ااند. چرا نمیکنند. به عبارتی، وضع اقتصادی خود را بهتر کردهبرداشت می

شود؟ بدون آن که از قبل امکان به اکثریت جامعه داده شود، وضع اقتصادی اکثریت مردم بهتر می

آیند ها میچه کار باید کرد یا نکرد. رهبران کارگری به سراغ زاپاتیستریزی شود که برایشان برنامه

دانیم. اصالً شهر چیست؟ ما نمی”دهند: پرسند در شهر چه کار باید کرد؟ رفقا پاسخ میها میو و از آن

هایی مثل خودتان سازماندهی کنید و دانیم این است که اگر شما خود را با آدمتنها چیزی که می

وجود بیاورید که نه خودتان به کسی وابسته باشید و نه کسی را استثمار کنید، مطمئناً از  ی بهشرایط

کنند، بهتر کار خواهید کرد. ولی اگر از همین امروز بخواهید نقشه داشته کسانی که امروز کار می

رسید به اینجا میباشید که هر چیزی چطور خواهد شد، اجباراً باید با همین قوانین موجود کار کنید و 

وب هستند کنید خکه فکر کنید باید قدرت را دست گرفت و قوانین را با قوانینی که خودتان فکر می

کنند را وادار کنید قوانینی را بپذیرند که شما مناسب عوض کرد، و مردمی که این طور فکر نمی

ی مردم  ابر مردم خودتان و بقیهاید؛ و بعد یک ارتش و پلیس بزرگ برپا کنید تا از شما در بردانسته

 “محافظت کنند و... دست آخر اتحاد شوروی را دوباره بازسازی کنید.

کنید ها را از روستاها به شهرها تعمیم بدهیم، فکر میی زاپاتیستس: اگر بخواهیم همین تجربه

 لحاظ اقتصادی چگونه خواهد شد؟به

ه باید ساخت. اگر برای ساختن چیز واقعاً جدیدی پاسخ: مسأله این است که بفهمیم جهان را دوبار

توان زندگی فردی و جمعی مردم را به چالش کشید. تصور این امر دشوار است و برای نباشد، نمی

کنند؛ این دیگر نظریه گونه عمل میسال است که این 10همین تصور زاپاتیسم هم سخت است. ولی 

چ کجای دیگر دنیا نیست. مسأله این نیست که خیلی نیست. آن جا هست! چیزی شبیه به این در هی

ی سیاسی ای و هیچ نوع نظریهو بهتر از بقیه است. این چیزیست که قبالً نبوده، در هیچ برنامه خوب

ند در آینده خواهحرف بزنید تا ببینید که این دختران می نیامده است. بروید و با دختران زاپاتیست
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واهند خاین امکان را دارند که خودشان انتخاب کنند؛ انتخاب کنند که چه میچه کار کنند. برای آن که 

ار ها بگوید چه کخواهد به آناند. پس زاپاتیسم نمیها انسان از چنین امکانی محرومبشوند. میلیون

 آورد که در آن اینای را به وجود میکنید یا نکنید، زاپاتیسم آن شرایط مادی، اجتماعی و فرهنگی

می ی بوترین عناصر یک جامعهگویم زن، زیرا زنان ملموسخواهند. میان بتوانند بگویند چه میزن

هاست. و ایجاد طور است. کار زاپاتیسم گشودن پنجرهی کودکان و جوانان هم همینهستند. درباره

های ظرهنشرایطی که در آن مردم فقط یک پنجره نداشته باشند، بلکه چندین پنجره باشد که خودشان م

ن ی درخشان توست، مسأله ایها بگوییم این آیندهممکن را انتخاب کنند. مسأله این نیست که به آن

ها بگوییم از این امکانات برخوردارید. اگر به شکل فردی انتخاب کنید، مطمئناً اشتباه است که به آن

سال  10د بود. در عمل، در خواهید کرد و اگر موفق شویم که جمعی انتخاب کنیم، حتماً مفید خواه

ها نبودند، اگر ظامینبخش بوده است. تصور کنید اگر شبهگذشته در مناطق زاپاتیستی این شیوه نتیجه

سرکوب نبود، اگر اقتصاد بازار حاکم نبود، ما امروزه در چه وضعیتی قرار داشتیم! احتماالً خیلی بهتر 

و نشاطی که در روستاهای زاپاتیست در کودکان،  بود. ولی امروز هم آن شادیاز این که هست می

ست که دارد خوب عمل بینید. این کاریبینید، در هیچ روستای دیگر کشور نمیجوانان و زنان می

خواهیم به مردم کشور نشان دهند. میکند، زیرا این خودشان هستند که دارند کارها را انجام میمی

ان انجام بدهید. ولی باید برای این کار زحمت کشید، رنج برد و توانید خودتبدهیم که این کار را می

چیز را به چالش بکشند، دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهد چیز را به چالش کشید. اگر همههمه

ه آنان اصطالح کارزار سیاسی بشوند. اگر بشود این پیغام را در این بهناپذیر میبود و دیگر شکست

لی کند، ودانم که بسیار سخت است و فقر مادی بیداد میست. مییک پیروزیرساند، این خودش 

گویم، با رفقای روستاها صحبت کنید، نه با شورای دولت خوب، نه با فرماندهان، با مردم جدی می

 همه ارزش دارد یا نه.ها به شما خواهند گفت که آیا اینروستاها حرف بزنید. آن
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 رکت در کنگره ملّی بومیان در دانشگاه زمین در شهر سن کریستوبالحضور صدها نماینده برای ش

س: بازگردیم به بحث کاندیدا کردن یک زن بومی، آیا سازوکاری وجود دارد که این 

 شدن برای انتخابات ریاست جمهوری نباشد؟کاندیداتوری به شکل رایج و سنتی نامزد

مطرح شده است. ما فعالً سه ماه است که وقت پاسخ: هنوز نه. تازه سه ماه است که این پیشنهاد 

ما دیوانه گویند شترین رفقایمان به ما میایم تا نزدیکان خودمان این قضیه را بفهمند. نزدیکگذاشته

عد از سه . ب“اید!شما دیوانه”اید. وقتی این طرح به کنگره ملی بومیان پیشنهاد شد، پاسخ دادند شده

. معلوم “آها! پس این یک کاندیدای انتخاباتی نیست”یه، گفتند روز بحث و توضیح چم و خم قض

گویند این هم یک کاندیداتوری معمولی ست مثل بقیه. ها میاست که بیرون از این جمع خیلی

ذارد، گها هنوز تأثیر خود را میها و کارشکنیپراکنیها کار توضیحیْ اطالعات غلط، دروغرغم ماهعلی

ست. مهم نیست، بگذار بروند رأی بدهند. بعد گفت این یک انتخابات معمولیهنوز بسیاری خواهند 

عصبانی خواهند شد که کاندیدایشان برنده نشده است؛ آن وقت از خشم آنان آغاز خواهیم کرد و 

توان ساخت. بنابراین مردم چه آگاه باشند چه نباشند، ما پیروز خواهیم دید که آیا با این خشم می

 یا منظورم روشن است؟خواهیم شد. آ
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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 

انگشت  وی متوسط به صندوق کنند باید خودشان را با این عشق طبقهبعضی دوستان فکر می

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؟

را بهتر انجام  شود انجام داد، این است که کار خودتانچه میکنند. آنجا به ما هم حمله میپاسخ: این

است، و  «شورای دولت بومی»بدهید و بیشتر توضیح دهید. یک کاندیدای بومی مطرح نیست، یک 

چنین شورایی در قانون منظور نشده است. این زن بومی کاندیدا فقط سخنگوی این شوراست و 

خلق چنین چیزی هم قانونی نیست. آنچه مهم است و باید از آن حمایت شود، اَشکالی است که 

« اتوریکاندید»کنند، ها از آن حمایت میگزیند. آنچه زاپاتیستمکزیک برای دخالت در سیاست برمی

دانیم آیا قوانین مکزیک چنین چیزی را اجازه است. حتی نمی« شورای دولت بومی»نیست، بلکه 

 ست که مطرح شده است.دهد یا نه، ولی به هر حال این پیشنهادیمی

ه برای معرفی یک کاندیدای مستقل یک میلیون امضاء الزم است؟ آیا س: آیا درست است ک

 تواند این همه امضاء را تهیه کند؟کنگره ملی بومیان می

قانون حقوق و »ی درباره 38-37تواند خیلی بیشتر از این ها هم تهیه کند. ما در سال پاسخ: بله می

ن که از کسی کمک بگیریم، در سراسر پرسی سازماندهی کردیم. بدون آیک همه 61«فرهنگ بومیان

کشور میز گذاشتیم و با مردم صحبت کردیم و پرسیدیم که با این الیحه موافق هستند یا نه؛ بدون 

 6331 هایطرح این الیحه قانونی محصول مذاکرات ارتش زاپاتتیستی آزادیبخش ملی و دولت مکزیک در سال 61

باالخره این الیحه در مجلس  1006آوریل  18در شهر سن آندرس در چیاپاس بود. سال ها بعد، در  6331و 

های بومی با حمایت همه احزاب پارلمانی به تصویب رسید. از تغییرات اساسی علیه خلق مکزیک مطرح شد و با

 نظر کنگره ملی بومیان و ارتش زاپاتیستی تصویب این قانون به معنی اعالم جنگ به بومیان بود.

 http://peykar.org/old/ezln-farsi/EZLN-PDF/ezln-29.04.2001.pdfاز جمله نک به: 

http://peykar.org/old/ezln-farsi/EZLN-PDF/ezln-29.04.2001.pdf
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ای. اگر های تودهگونه دخالت نهادهای انتخاباتی یا احزاب سیاسی رسمی. فقط با اتکا به سازمانهیچ

ردیم. و حاال که بازار انتخابات سیاسی داغ است، هزار امضاء جمع ک 300اشتباه نکنم، آن موقع  

شود، وسائل ارتباط همگانی فراهم است، تنفر مردم علیه احزاب طور قانونی انجام میچیز بههمه

توانیم امضا جمع کنیم. مشکل جایی پیش ها میسیاسی بیش از همیشه است، خیلی زودتر از این

امضاء داریم، چرا کسانی که در قدرت هستند را دنبال آید که مردم بگویند حاال که این همه می

آل این است که خود این فرآیند خواهیم در اختیار بگیریم. سناریوی ایدهکنیم؟ پس هر چه میمی

آوری امضا راه سازماندهی است. باید با مردم حرف زد، بحث سیاسی راه انداخت، در جهت جمع

مک آوری کروند، کارزار جمعکارزار این طرف آن طرف می هایهمبستگی با رفقایی که برای فعالیت

تنها در روستاها، بلکه در شهرها و در محالت نیز باید سازماندهی کرد؛ که مالی به راه انداخت. نه

کنند بتوانند اقامت کنند؛ که اش را در اختیار کار بگذارد؛ که رفقایی که سفر مییک نفر خانه

شو،د باید در تمام این مسیر ق باشد. هر تک امضایی که جمع میافزار باشد؛ که صندونوشت

نند، کسازماندهی جمعی معنی دهد. این کار مانند انتخابات دولتی نیست که میلیاردها پزو خرج می

روند. اینجا هر صندوقی به مفهوم کل دهند و میآیند و رأی میگذارند و مردم مییک صندوق می

ت. این فرایند است که برای ما اهمیت دارد، نه امضاها. اگر این فرآیند درست ساین فرایند سازماندهی

ها پرسد بعدش چه کار کنم؟ ممکن است خیلیکند، از ما میپیش برود، کسی که امضاء می

شویم. مسئولیت سیاسی من تا همین جا آورد و برنده میامضاء کردم، کاندیدای ما رأی می”بگویند 

 “امضا زدیم، قدم بعدی چیست؟”ها خواهند گفت ست کار بشود، خیلی. ولی اگر در“بود

 ها چه خواهد بود؟س: در برابر این سؤال پاسخ زاپاتیست

جای صورتی زرد رنگ است؛ آن ات بهکارت انتخاباتی”دانم. دولت خواهد گفت پاسخ:  هنوز نمی

ار شناسند. اگر کابات را به رسمیت نمی؛ و اعتبار انتخ“ای...هآمدی، نیامدجایی که باید به دنیا می

کنیم پیش برود، آن وقت به مردم پاسخ خواهیم داد که آیا برای شما اهمیتی دارد مطابق آنچه فکر می

 خواهید با هم چیزی دیگری بسازیم؟گوید؟ یا میکه دولت چه می
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 خواهم چیز دیگری بسازم؟س: اگر بگوید می

جا منتظرت هستیم تا با هم ببینیم چه چیزی سال دیگر همین گوییم یکوقت به او میپاسخ: آن

 سازیم.می

ایالت مکزیک  ۸۳فعالیت خود را شروع کردند، از بین  ۳۸ها در سال س: زمانی که زاپاتیست

 چرا چیاپاس را انتخاب کردند؟

جاد یک بود. هدف ای 10ی های چریکی دههزمان به آنجا آمدند، با ایدهپاسخ: تمام کسانی که آن

ها با این نظریه آمدند، ایم. آنی چریکی بود. نه این موضوعی مخفی است و نه از آن شرمندههسته

 شان نقش بر آب شد.اما زمانی که به روستاها برخوردند، همه نظریات

 س: نگفتید چرا رفتند چیاپاس؟

 ست پر از چریک.ایپاسخ: خودتان خواهید دید. چیاپاس منطقه

ها یک ارتش دارند. ارتش هم نیاز به سالح دارد، و از نظر اقتصادی و نظامی باید س: زاپاتیست

تواند برای تجهیز ارتش، که مسئول تأمین امنیت تأمین گردد. تا چه اندازه اقتصاد روستاها می

 اتکاء باشد؟روستاهای زاپاتیستی است، قابل
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یعنی خود روستا سازماندهی شده است  وجود دارد.« نیروهای مکزیکی میلیشیا»پاسخ: در روستاها 

شدن تا در مقابل یک حمله نظامی مقاومت کند. نه فقط با اسلحه، بلکه همچنین اماکنی برای مخفی

و پناهگاه دارند. اگر پایتان را از سن کریستوبال بیرون بگذارید، یک زاپاتیست شما را از جایی 

کس توجه خاصی به رسد هیچآن که به نظر میشوید، با نظر دارد. وقتی وارد یک روستا میتحت

اند، و احتمال دارد به تو پاسخ دهند اند، چه زمانی رسیدهدانند که چند نفر آمدهشما ندارد، همه می

تر از آن چه معموالً در آن حوالی دانند زاپاتیسم چیست! و حتی اگر یک سرباز بیشکه اصالً نمی

تواند که یک سرباز بیشتر در آن محدوده است. با آن که کسی نمی دانندجا باشد، همه میپلکد آنمی

کرده  ست که خود را برای جنگ آمادهایحتی یک اسلحه ببیند. ولی بدبختانه جامعه زاپاتیستی جامعه

 است.

 

 ی زاپاتیستی اُونتیک؛ مانور میلیشیای زاپاتیستیدهکده

تر ارتقا بدهد. آیا خواهد آن را بیشس: وقتی یک جامعه تجهیزات نظامی دارد، همواره می

 کنند؟طور فکر میها هم اینزاپاتیست
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توان با داری سالح داشته باشید. پس نمیتوانید بیشتر از یک دولت سرمایهپاسخ: نه. زیرا هرگز نمی

کند. آن وارد یک مسابقه تسلیحاتی شد و مدام سالح بیشتری خرید. این کار هیچ دردی را دوا نمی

سیک ی کالی اجتماعی تولید است. این از مبانی نظریهاند، تغییر رابطهکه رفقا محقق کرده کاری

ته اند تر حول این مسأله نیرو گذاشها بیشمارکسیستی است که هیچ کس به آن عمل نکرد. زاپاتیست

 فنظامی یا نظامی را بگیرد، ولی سالح صری شبهتواند جلوی یک حملهتا روی سالح. سالح می

شده مقاومت کند. اما همین مدت ی سازماندهیجانبهی همهتواند در مقابل یک حملهنمی

ز سال ها اهای دیگر هم قیام کنند. ولی چالش اصلی زاپاتیستکردن هم کافی است تا خیلیمقاومت

د، بخرن تریتری بخرند، بلکه همواره این بوده است که مواد غذایی بیشاین نبود که سالح بیش 31

 وسائل پزشکی، دارو و ... .

ن تاچه امروز در فرضیاتی آنامیدوارم وقتی از چیاپاس برگشتید هم با هم صحبت کنیم؛ همه

گنجد، پس از این سفر تغییر خواهد کرد.می



 

 

 ملّی بومیان برای نامزدی زنِ بومیِ زاپاتیست یزاپاتیستی اُونتیک؛ اعالن تصمیم نهایی کنگره یدهکده

 مکزیک 1068انتخابات ریاست جمهوری  برای

ملّی بومیان برای نامزدی زن بومیِ زاپاتیست  یدهکده زاپاتیستی اُونتیک؛ اعالن تصمیم نهایی کنگره
ها از شهرهای مختلف مکزیک. صدها نفر از هواداران زاپاتیست 6810برای انتخابات ریاست جمهوری 

 .مکزیک و اقصی نقاط جهان در این گردهمایی حضور داشتند



 

 

 “باید برای همگان بجنگیم!”

 ی وضعیت معادن در مکزیکمصاحبه با الخاندرا بالزارتی درباره

 1061دسامبر  67مکزیکو سیتی، 
 

 

 

 

ست که همگان از آن اطالع دارند. با این ی معدن با نابودی محیط زیست دیگر امری: رابطهتوضیح

نامند، چه آنان آن را ایجاد شغل میهایشان همواره در اهمیت معدن و آنن و دولتداراحال سرمایه

کشان معدن جز استثمار منابع طبیعی و انسانی مفهومی ندارد. اند. اما این برای زحمتداد سخن رانده

ی ابودطور کلی نشود: نابودی فرهنگ و سنن، و بهدر آمریکای التین موضوع دیگری به آن اضافه می

کردند ست نگاهی به وضعیت کنونی کارگرانی که در گذشته در معادن بولیوی کار میبومیان. کافی

بیاندازیم تا شاهد تأثیرات مخرب استخراج معادن در زندگی فردی و اجتماعی بومیان آن دیار باشیم. 

اند. در مکزیک وند بودهغرامت این راز اکوادر و کلمبیا گرفته، تا آرژانتین و شیلی، بومیان قربانیان بی

های مردمی و روشنفکران متعهد این کشور های انقالبی، گروهنیز وضع به همین منوال است. سازمان

های تحقیقی دانشگاهی نیز کم دهند. فعالیتها پیش درباره این روند ویرانگر گزارش میاز سال

ای نگذاشته است. امروزه دست ها در سیاست دولت مکزیک هیچ تأثیری بر جنیست، اما تمام این
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های کانادایی، در مکزیک باز است تا هرچه خصوص شرکتالمللی معدن، بههای بینسرمایه

 خواهند به تاراج ببرند.می

ها در ست که سالخاندرا بالزارتی. وی یکی از کسانیگویی داشتیم با آلهودر همین ارتباط گفت

 کند.حقیق میارتباط با این معادن و تأثیرات آن ت

ی پژوهش خودتان را معرفی کنید. غالباً روی س: الخاندرای عزیز، برای ورود به بحث، حوزه

 اید؟چه موضوعاتی کار و تمرکز کرده

شناسی ی اصلی پژوهش من در واقع انسانشناس هستم و حوزهالخاندرا بالزارتی: من یک انسان

ها با اجتماعات بومی و ساکنان مناطقی بوده که کمپانیهای معدن ی بین کمپانیسیاسی و بررسی رابطه

عنوان یک محور اند. در حال حاضر منابع آب بهاندازی کردهها دستبرای استخراج از معادن به آن

وضوح به 69طور خاص در معادنی مانند کانانِئادهم؛ چون بهدر این مناطق را مورد مطالعه قرار می

های معدن است و این امر نوع روابط مردم ابع آبِ منطقه در دستان کمپانیی منتوان دید که ادارهمی

 کند.را با کمپانی تعیین می

ام؛ ی تاثیرات زیست محیطی معادن مطالعه کردهتر بگویم، من عمدتاً دربارهاگر بخواهم کمی دقیق

 61الت گرِروکه بزرگترین معدن طالی مکزیک و در ای 61برای نمونه روی معدن طالی لوس فیلوس

 68ام و همچنین در ایالت سُنوراکار کرده 67در ایالت براکروز 61است و نیز معدن طالی کابایوبالنکو

69 Cananea 

61 Los Filos 

61 Guerrero 

61 Caballo Blanco 

67 Veracruz 

68 Sonora 
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ی معادن یک سری تبعات ام که شهری در اطراف معدن وجود دارد. در همهروی معدنی کار کرده

محیطی  ای زیستهمشترک است و آن تأثیر استخراج معادن بر روی سالمتی ساکنان آن مناطق، آسیب

 و نیز تغییرات اقتصادی در معیشت مردم است.

ها بر محیط زیست تاثیرات این معادن مشکالت بزرگی هستند زیرا از یک طرف استخراج آن

کنند که وحشتناک است. های عظیمی در آن ایجاد میکنند، و حفرهها را میها کوهوحشتناکی دارد؛ آن

ت. کنند که بسیار خطرناک اسشده استفاده میی فرآوری مواد استخراجها همچنین مواد شیمیایی براآن

ز آن کنند، یک فلز سنگین را باید ایکی از این مواد شیمیایی سیانور است. وقتی طال را استخراج می

های زیرزمینی کند. این فلز وارد آبتدریج سمی میکنند و زمین را بهجدا کنند که آن را رها می

 کند.جا را در نقاط دور و نزدیک آلوده میهشود و هممی

ت. وقتی شان نیسکنیم، مسأله فقط سالمتیکنند فکر میوقتی به مردمی که در این مناطق زندگی می

کردن کنند و با مذاکرهخواهند یک معدن را استخراج کنند، با مردم ساکن آن منطقه ارتباط برقرار میمی

زنند. یا مثالً در ایالت خرند و استخراج معادن را کلید میها را مینبا رهبران فاسد در این مناطق آ

اد های قاچاق موبراکروز و معدن کابایوبالنکو وضعیت به این صورت است که در این منطقه گروه

بر این محدوده کامالً مسلط است،  63مخدر بسیار فعالیت دارند؛ یک گروه بسیار شرور و فاسد ماتا زِتا

رساند. شرایط زندگی مردم نیز بسیار دشوار است و فقر و قابلش بایستد را به قتل میکه هر کس م

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 باندLos Zeta ها و است. خود باند لوس زتاس از ارتشی

کردند و طی ک و گواتماال تشکیل شده که در گذشته امنیت باندهای قاچاق را تأمین مینیروهای امنیتی سابق مکزی

ا مناطقی هها به این نتیجه رسیدند که مستقالً عمل کنند. آنجنگ تقسیم منطقه عمل باندهای قاچاق در مکزیک، آن

های مواد مخدر در مکزیک ترین کارتلترین و خشناند. این گروه یکی از خطرناکرا تحت کنترل خود درآورده

ی سنتی آنان با ارتش نیز نقش بزرگی در تسهیل کار آنان دارد. در سراسر جهان مواد مخدر و منطقه است. رابطه

 بدون ارتش معنی ندارد.
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ند و یآداران میباید به ایاالت متحد مهاجرت کنند تا کار و درآمدی کسب کنند. در این شرایط معدن

ی ها برای آنگویند که اگر مردم منطقه موافقت کنند، به همهدهند و میبه مردم منطقه پیشنهاد می

هایشان را اجاره کنند، خود آنان را اجیر و زمیندهند. و بعد وقتی مردم موافقت میشش ماه کاری می

قر، مرگ، دهند. فمین به آنان میبهای زکنند و بابت آن مقدار بسیار ناچیزی پول بابت ده سال اجارهمی

گذارند. بنابراین، این معادن جدید که از بیماری و فهرست بلندی از مصائب را برای مردم باقی می

کنند، در کنار خطرات محیط زیستی، از جهت دیگری هم آوری و ابزارهای جدید استفاده میفن

ار زندگی بکنند، به دلیل شرایط اسفنفوذ میها در اجتماعات انسانی که این خطرناک هستند و آن این

دازند انها را نابود کنند. تفرقه میی آنتک افراد این اجتماعات را بخرند و نهایتاً همهمردم قادرند تک

 شوند.ها چیره میو بر آن

 کنند؟خرند یا اشغال میها را میها زمینس: آیا این شرکت

رند، گیزور از مردم نمیکنند. اراضی را بهها را اشغال میتلف زمینها به طرق مخبالزارتی: در واقع آن

برند تا مردم را ها از ابزارهای مختلف قدرت بهره میاما کارشان عمالً فرق زیادی با اشغال ندارد. آن

و ای ندارند خواهند انجام دهند. مردم بومی معموالً هیچ اتحادیهداران میوادار کنند آنچه را که معدن

کنند. گاهی هم شان انشقاق ایجاد میکنند به خریدن مردم و بینآیند و شروع میداران میمعدن

دالر( طی ده سال بابت  600پزو )حدود  1000کنند. به این ترتیب که مثالً ماهی ها را اجاره میزمین

مبلغ  تنگدستی از ایندلیل فقر و کنند. ابتدا مردم بهداران بومی پرداخت میاستخراج معدن به زمین

شان بینند که چندان هم به نفعها میشود، آنشوند، ولی وقتی حفاری معادن آغاز میخوشحال می

های زیر کشت استفاده کنند و توانند مثالً از منابع آب برای مناسک مذهبی یا زمینها نمینبوده، آن

گویند که متأسفیم؛ شما زمین را اجاره می هاداران هم به آنهایشان را در آن بچرانند. معدنیا دام

شوند چه کالهی سرشان رفته ها متوجه میاید و حقی نسبت به آن ندارید. آن وقت است که آنداده

ند گویی تبعات این قراردادها به مردم دروغ میگذارند و دربارهها عمالً سر مردم کاله میاست. شرکت



 مصاحبه با الخاندرا بالزارتی

17 

فهمند سرشان کاله رفته که دیگر دیر ؛ ولی مردم وقتی میکه هیچ عوارض جانبی برای شما ندارد

 گرفتن وجود ندارد.شده است و زمینی برای پس

 س: آیا این کار قانونی است؟

کنند. زمانی که مردمی خرند یا اجاره میها را از مردم میها زمینبالزارتی: بله کامالً قانونی است. آن

های استخراج معادن از قانونی استفاده جاره دهند، شرکتخواهند زمین خود را بفروشند یا انمی

برداری از معادن زمینی را غصب کنند و از دهد که برای حفاری و بهرهها اجازه میکنند که به آنمی

دهند، مثالً با ها مردم را تحت فشار قرار میید کنند. اگر این روش هم ممکن نشود، آنمالک آن خلع

 دست.ای از اینگرانهمخالف، کشتن آنان و اعمال سرکوبربودن برخی رهبران 

ترین خوانیم، یکی از مهمی جنبش کارگری و شرایط کارگران در مکزیک میس: وقتی ما درباره

های معدنی که شما از دهد، پیمان نفتا است. این شرکتتأثیر قرار میرا تحت نآ عواملی که

 آیند یا از کانادا یا جای دیگری؟د میکنید، از ایاالت متحها صحبت میآن

ها ای است که این شرکتها اهمیتی ندارد. چیزی که مهم است، مدل و شیوهبالزارتی: ملیت این شرکت

مدل  عنوانبندند. عمدتاً این شیوه را با توجه به نام آن بهی آن به کار میبرای استخراج معادن و اداره

مکزیکی،  هایکنند. شرکتهای کانادایی از این شیوه استفاده نمیرکتشناسند؛ اما فقط شکانادایی می

جیب و ای عهای فراملیتی به شیوهاند. شرکتها بودم، نیز بسیار وحشتناککه من شاهد برخی از آن

های کاریکنند تا وارد منطقه بشوند و قراردادها و مقاطعههای محلی استفاده میغریب از شرکت

ی کارگرانی که رسانند و به این ترتیب از پرداخت حق بیمهها به انجام مینق آفرعی را از طری

یمان کنند. پیش از پدستمزد، مزایای شغلی و نظایر آن اجتناب می کنند، پرداخت اضافهاستخدام می

المللی پولْ مکزیک و چند کشور دیگر را واداشته بود که قوانین و نفتا هم صندوق بین

ر هایی نظیبایست مرزهایشان را برای عملیاتهایی را وضع کنند که به موجب آن میدستورالعمل
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بعات المللی پول یکی از اولین تاستخراج معادن باز کنند و این تغییر قوانین زیر فشار صندوق بین

 نئولیبرالیزم برای مکزیک بود.

 ای درتوانند به ادارهی معادن میهابرداری از معادن است. شرکتی حق امتیاز بهرهمورد دیگر مسأله

وزارت اقتصاد مراجعه کرده، با پرداخت مبلغ ناچیزی، در حدود هزار پزو، امتیاز انحصاری استخراج 

 ها با شرایطیتمدید است. یعنی این شرکتسال دریافت کنند. این مدت قابل 10معدن را به مدت 

 600ای از اراضی را برای مدت حت گستردهتوانند مساالمللی پول وضع کرده، میکه صندوق بین

 تر در انحصار خود بگیرند و از معادنش بهره ببرند.سال یا بیش

های غیرمکزیکی و خارجی را هم المللی پول همچنین مکزیک را واداشت که شرکتصندوق بین

کی حق های مکزیمیالدی، تنها شرکت 80تا دهه  10برای استخراج معادن بپذیرد. زیرا بین دهه 

المللی پولْ مکزیک مجبور شد به بعد با فشار صندوق بین 80ی استخراج معادن را داشتند. اما از دهه

های ای از زمیندرهایش را بگشاید و پس از آن نیز نفتا این رویه را ادامه داد و عمالً مساحت گسترده

 یاز ذخایر آب مورد استفاده ویژه بومیان را در خدمت صنعت معدن قرار داده و حجم عظیمیمردم به

مردم را، که برای زندگی روزمره و کشاورزی مورد نیازشان بود، در اختیار معادن گذاشته است. به 

وحشتناک است. تالش من در  دهند و این شیوهاین ترتیب هر کاری که دوست دارند انجام می

ارجی های خوه و عملکرد سرمایهتوضیحاتی که دادم این بود که نشان بدهم تفاوت چندانی بین شی

اند، تبعاتش برای مردم های داخلی در استخراج معادن نبوده، در عمل مانند هم عمل کردهو سرمایه

اری گذشود و به نفع مردم سرمایهها از کشور خارج مییکی است و به هر صورت هر دوی این سرمایه

 شود.نمی

اتفاق افتاد  60۵1نانِئا را در نظر بگیریم که در سال س: اگر بخواهیم برای مثال اعتصاب معدن کا

هایی بین وضعیت آن معدن شد، چه تفاوت 606۵ساز انقالب مکزیک در سال ای زمینهو به گونه

مالحظه است؟ کارگرها در کانانِئا بسیار باسابقه و بلدر گذشته با معادن امروز در مکزیک قا
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کاریشان اعتصاب کردند. وضعیت کارگران امروز در متشکل بودند و برای بهترکردن شرایط 

 کنید؟معادن مثالً در براکروز را در مقایسه با کانانِئا چطور ارزیابی می

بالزارتی: شرایط از جهاتی خیلی متفاوت است، ولی از جهتی هم مشابه هم است. از جهت فرایند 

ت شرایط تقریباً به همان صورت شود گفهای معدن، میی عملکرد کمپانیاستخراج معادن و نحوه

 زمان مردم مکزیکاست. ولی کانانِئا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شروع به کار کرد و هم

ی و مردم امریکای شمالی در آن مشغول به کار بودند. دستمزدهایشان متفاوت بود و از سوی اتحادیه

شدند. کارگران معدن کانانِئا وضعیت اقتصادی کارگران معدن که در ایاالت متحد بود، حمایت می

تی های سطح باال بفرستند و وضعیت معیششان را به مدرسهتوانستند فرزندانها مینخوبی داشتند. آ

مطلوبی داشتند. با به وجود آمدن تغییراتی که در اقتصاد جهانی رخ داد، عمالً معدن کانانِئا هم در هم 

زرگترین تنها بل قبل نبود و این واقعاً مضحک بود. چرا که کانانِئا نهشکسته شد و اوضاعش دیگر مث

ی امریکا هم بزرگترین معدن بود که به شرکت حفاری معدن در تمام مکزیک بود، بلکه در تمام قاره

ی کارگران معدن را بیرون راندند و این یکی از این روز افتاد. آنچه پیش آمد، این بود که اتحادیه

ای وجود ی جدید استخراج معدن است. دیگر عمالً اتحادیهنماهای این شیوهخصلت ترینمهم

نداشت، چرا که یک کمپانی خارجی آمده بود که نیروی کار مورد نیازش را در آن محدوده از طریق 

حروم شان مکرد. بنابراین، کارگران کامالً از حقوقسپاری تأمین میهای محلی به روش برونکمپانی

 6383بودند و تالش شده بود که اتحادیه کامالً از بین برود. این موجب گردید که در سال شده 

کشمکش عظیمی بین کارگران و صاحبان سرمایه در آن منطقه به وجود آمد. نیروهای نظامی به آن 

 تی کارگران را به رسمیمنطقه آمدند و معدن را بستند. در نهایت کمپانی معدن پذیرفت که اتحادیه

ها را در این قراردادهای جدید در نظر بگیرد. بشناسد، با کارگران مجدداً قرارداد ببندد و حقوق آن

برداریِ افراطی از زمین و مدتی بعد صاحبان سرمایه دوباره هار شدند و باز شروع کردند به بهره

ای جکار روزانه به ی مفرط از ذخایر آب و نیز وادار کردن کارگران به بیش از دوازده ساعتاستفاده

ی کارگران معدن را از بین بردند. دیگر کارگران نه اتحادیه داشتند، هشت ساعت. در ادامه نیز اتحادیه
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آمد، ای پیش مینه بیمارستان، نه خدمات درمانی، نه بیمه. اگر در ضمن کار در داخل معدن حادثه

رای کردند. بشان میه و گاه از کار اخراجشدت برخورد کرده، تنبیصاحبان سرمایه و معدن با آنان به

دانم چقدر تفاوت هست بین این معادن در گرِرو، براکروز و سُنورا. وضعیت کارگرانی همین واقعاً نمی

ی آورند، تقریباً در همهدست نمیکنند، اما هیچ چیز در ازای آن بهکه بیش از دوازده ساعت کار می

 این معادن یکسان است.

 هایشان کشاورزیهای معدن به این مناطق بیایند، آیا مردم روی زمیناین که شرکت س: پیش از

 کردند؟می

ای که در پی مکزیک و اصالحات ارضی 6360کردند. از انقالب شان کشاورزی میبالزارتی: بله. همه

هایشان ا روی زمینهها به دهقانان داده شد و آناین انقالب اتفاق افتاد به این طرف، تقریباً تمام زمین

ها کردند. تا پیش از این که وضعیت فعلی به وجود بیاید، به این ترتیب بود که دهقانکار می

های استخراج معدن نهایتاً یک دایره به قطر دو متر روی کردند. شرکتهایشان را کشت میزمین

ها هست. اما االن دیگر نمعدکردند که ممکن بود حتی دهقانان ندانند کسی داخل این ها ایجاد میکوه

کاری انجام دهند، زیرا ممکن نیست و قطعاً در آینده هم با وضعیت کنونی نخواهند توانست هیچ

 استفاده خواهد شد.ها و منابع آبی مسموم و غیرقابلزمین

ز آمده ادستایم که این ذخایر آبی که برای استخراج و فرآوری عناصر بهس: در جایی خوانده

شود، بر زندگی بومیان این منطقه اثر مستقیم گذاشته است. این درست فرآیند استفاده می این

 است؟

ه این کنند، و برویه آب مصرف میبالزارتی: تقریباً تمام صنایع و در رأس آن صنعت معدن عمالً بی

ند. راستش ذارگشان اثر میی مردمان مناطق تحت حکمرانیترتیب بر زندگی نه فقط بومیان، بلکه همه

ها حتی گاهی از کارگران تری دارند. آنهای بیشهای مردمْ سازمانها به نسبت سایر گروهبومی

ی اند تا در معادن قدیمی که سابقهترند؛ برای نمونه در معادن جدیدترْ کارگران کمتر متشکلمتشکل
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ی واسطه با مردم بومطور بیکه بهام هطور مستقیم روی معادنی کار نکردمبارزاتی دارند. خودِ من به

های گروه تر از سایرتر و متشکلیافتهها سازمانتوانم این را بگویم که آندر ارتباط بوده باشم، اما می

توانند بجنگند و علیه تهدیدها بایستند. برای ها بهتر میمردمی هستند. بنابراین در جوامع دهقانیْ آن

ها ها به چشمهای دارد. بخشی از مناسک مذهبی و فرهنگی آنمیت ویژهها برای بومیان اهمثال، چشمه

شدن است. از این جهت من فکر گره خورده که اکنون در بسیاری مناطق خشک شده یا رو به خشک

داران ایهها، یعنی سرمهای مردم فکر کنیم، نه فقط به بومیان. آنکنم که ما باید به تمام جوامع و گروهمی

مان کنند. فقدان آب همهجا را آلوده میاند و دارند همهمان را هدف گرفتهای معدن، همههو شرکت

خواهیم با معادن بجنگیم، باید با تمام انواع معادن بجنگیم و برای همگان کند و وقتی ما میرا متأثر می

 بجنگیم.

ای به سمت ق دهندهعنوان عامل سوهای استخراج معدن در این مناطق، بهس: آیا حضور کمپانی

 مهاجرت اهالی و ساکنین این مناطق اعم از بومی یا غیربومی بوده است؟

ش ماه ها برای مدت شطور که باالتر گفتم، این شرکتبالزارتی: بله مطمئناً. قضیه این است که همان

ها  آنمالًبندند، ولی وقتی این مدت تمام شد، عیا کمی بیشتر با مردم این منطقه قرارداد کاری می

ن خصوص وقتی که این معادای بیندیشند. بهشوند و طبعاً برای گذران زندگی باید چارهبیکار می

اند، آن مناطق همچون شهر ارواح کشت شدهها دیگر عمالً غیرقابلجا که زمینشوند، از آنتعطیل می

. نه فقط در مکزیک، در اندسکونت شدهشود. مکزیک پر است از این شهرهای ارواح که غیرقابلمی

هندوراس یا نیکاراگوئه مواردی بوده که بعد از اتمام استخراج معدن طال توسط یک کمپانی کانادایی، 

 ای جز ترک منطقه برای مردم باقی نمانده بود.منابع آب چنان سمی و آلوده شده بود، که عمالً چاره

ن موضوع است، زیرا از معدود مواردی است انگیز در گرِرو بود که مثال خوبی برای اییک مورد غم

اند که از موضعی اند و آنان را مجبور کردهکه در آن مردم منطقه با شرکت معدن پشت میز نشسته

های دست بیاورند. تا پیش از هجوم کمپانیشان را بهاند که حقوقها مذاکره کنند و کوشیدهبرابر با آن

اشت و پرورش نوعی کاکتوس به نام آگاوِه برای تولید مِسکال استخراج معدن، مردم این منطقه به ک
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ها و استفاده از منابع آب شدن عملیات حفاری و منفجرکردن زمین؛ اما بعد از شروع10مشغول بودند

و غیره، عمالً کشت مِسکال غیرممکن شد. بنابراین مردم این منطقه کوشیدند از شرکت بابت 

ها به صاحبان ی دیگری کنند. آنرا صرف خریدن زمین در نقطههایشان پولی بگیرند و آن زمین

کنید، شنوید و برآورده میهای ما را مینشینید و خواستشرکت اعالم کردند که یا با ما پشت میز می

ود. ای بالعادهشان رسیدند و این مورد فوقها به مطالباتشود. آنیا این معدن برای همیشه بسته می

اند، گفتند که پدران و مادران ما اینجا زندگی کردهانگیز بود، زیرا میرای آنان بسیار غمزمان بولی هم

 توانند.ولی فرزندان ما دیگر نمی

کنم که فرآیند استخراج از معدن در گذشته با آن چیزی که در حال حاضر در جریان من فکر می

ود حدود یک سال طول بکشد. است کامالً متفاوت است. در گذشته استخراج یک معدن ممکن ب

برد. بنابراین، این بازسازمانی ها بیش از ده سال زمان میاکنون یک معدن با همان مشخصات و ویژگی

کرر طور مشان بهی عملیات استخراجها دربارهای کامالً جدید است. این شرکتاستخراج معدن پدیده

کنم این معادن را دنبال می 1007. من از سال گویند و عملکردشان باورنکردنی استبه مردم دروغ می

ها بازیگران و عامالن مهمی در تغییر بار بوده است. این شرکتو به گمانم نتایج این روند فاجعه

 اند.روابط و مناسبات اجتماعی بوده

آورم، که وضعیت بومیانِ در روستای چاران س: یک معدن طال در ایالت چیاپاس را به خاطر می

[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 

ها مقاومت در مقابل این ها رفتند و از آنان تقاضای کمک کردند. زیرا هدف آننزد زاپاتیست

 شان بود.اندازیپانی و دستکم

د کنند. تکیال هم از آکاوه تولیکنند و مسکال تولید میی آن را تخمیر میآگاوه نوعی کاکتوس است که عصاره 10

 شود.می
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ها سازمانی عظیم و گسترده در چیاپاس هستند و امکانات طور است. زیرا زاپاتیستبالزارتی: بله همین

ها به هایی را دارند. این امکان عمالً در باقی نقاط مکزیک که زاپاتیستو منابعی برای چنین مقابله

ای ندارند جز این که کلید حل اطقْ مردم چارهاین شکل حضور ندارند، منتفی است. در سایر من

دولتی )ان.جی.او. ها( ببینند که اغلب چندان -اصطالح غیرهای بهشان را در دستان سازمانمشکالت

 گشا نیستند.راه

های ید مردم و گرفتن ارضی و اعطای آن به کمپانیس: آیا این ان.جی.او. ها نقشی هم در خلع

 معدن دارند؟

کنند تا شرایط زیست محیطی ها در واقع ان.جی.او. ها را اجیر میالزارتی: بله. این کمپانیالخاندرا ب

یا  کنند وو تاثیرات استخراج معادن را توجیه کنند. این ان.جی.او. ها عمالً یا واقعیت را تحریف می

ناسان، شواع جامعهدارند تا برای مردم دقیقاً آشکار نشود. اناین که حقایق را به حالت تعلیق نگه می

 کنند؛ درست مانند متخصصانشناسان در این ان.جی.او. ها کار میشناسان و زیستشناسان، روانانسان

دام های نفتی، کوکا کوال، نستله و امثالهم استخهای معدن، کمپانیشرکت-و کارشناسانی که توسط اَبَر

های معدن آنان توضیح دهند که شرکتشوند و نقش آنان این است که نزد مردم بروند و برای می

کنند و حضورشان چه تبعاتی برای زندگی مردم به همراه خواهد داشت. آنها توسط ان.جی.او. چه می

ها شوند تا صراحتاً دروغ بگویند. ان.جی.او. ها در واقع بازوی مدنی این کمپانیها به کار گرفته می

 هستند.

 هم به همین صورت است؟ ۳۳در ایالت میچوآکان ۳6س: آیا وضعیت در معدن السارکاردِناس

16 Lazaro Cardenas 

11 Michoacán 
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اند. جدالی بزرگ بر سر مشکل بغرنجی در این منطقه داشته 19بالزارتی: شاید بدانید که بومیان استوال

 هایخواسته زمینها از سوی مردم این منطقه با یک کمپانی چینی وجود داشته که میحفظ زمین

ها روستاییان استوال را با ل در کشمکش بودند؛ ابتدا آنمردم را تصاحب کند. مردم بیش از ده سا

انگیز زمان بسیار جالب و البته غمجا و وادار به کوچ اجباری کردند. این مورد همبهاستفاده از زور جا

است. زیرا این مردم در برابر کمپانی جانانه مقاومت کردند، ولی نهایتاً کمپانی توانست با استفاده از 

 هایشان جدا کند.ها را از زمیننظامی و با توسل به عنف و زورْ آنبهنیروهای ش

ها و سندیکاهای زرد یا سفید، مستقل یا وابسته حول های کارگری اعم از اتحادیهس: چه تشکل

 کنند؟ی معادن فعالیت میمسأله

های اخیر در سالویژه های صنعت معدن بهی فعالیت کمپانیبالزارتی: تغییراتی که در روند و شیوه

شدت آشفته کرده است. برای مثال در کانانِئا کارگران معدن برای مدتی طوالنی رخ داده، وضعیت را به

 اند سر کار برگردند و به بعضیاند تا توانستهاند و قریب به ده سال در اعتصاب بودهمبارزه کرده

اند. اما به هر حال کارگران بوده ترین بخش این کشمکشها افتضاحشان برسند. اتحادیهمطالبات

این  هایی ازشود گفت که بخشاند. بنابراین میاعتصابی و مبارز هم بخشی از این اتحادیه بوده

 شان با آنچه که باید باشند فاصله دارند.اند، ولی در کل اگر بخواهیم بگوییم، اغلبها رزمندهاتحادیه

های مختلفی وجود دارد. در داخل کارگری مکزیک بخش هایقضیه از این قرار است که در اتحادیه

های زرد هم افرادی عضو هستند که معتقدند باید از درون سندیکا یا اتحادیه نسبت به تغییر اتحادیه

های درونی در مواردی و تا حدودی آن اقدام کرد. با توجه به قوانین ناظر بر سندیکاها، این بخش

 هایی از اتحادیهی کارگران معدن در کانانِئا هم بخشثال در اتحادیهعمل دارند و برای م استقالل

 کنند.تر از خود سندیکا عمل میمراتب رادیکالبه

19 Estola 
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خشی های چنین بدلیل فعالیتس: اعتصابات اخیری که در معدن کانانئا به وقوع پیوسته هم به

 درون اتحادیه کارگران معدن بوده؟

هایی از کارگران آوری دارد. بخشواقعاً این اتحادیه وضعیت تأسف طور است؛بالزارتی: بله همین

از  ها پولی را کهی اتحادیه بسیار ناراضی هستند، چون آنعضو این اتحادیه از عملکرد هیئت مدیره

ها اند. رهبران اتحادیه عمالً این پولاندازش کنند، قمار کرده و باختهاند و قرار بوده پسکارگران گرفته

جنگد و به این معنی اعضای اتحادیه ها میاند، ولی به هر رو کلیت اتحادیه دارد علیه کمپانیدزدیده را

اند، نظر از برخی مسائل سیاسی و فسادی که رهبران اتحادیه موجبش بودهصرفهمه با هم هستند، و 

 اند.اند و مبارزه کردهها بیش از ده سال در کنار هم  در اعتصاب بودهآن

که یک  6383طور نیست. از ، اما این“اندکارگران برای دستمال توالت جنگیده”گویند که رخی میب

کمپانی معدن را خرید، اتحادیه را ملغی کرد و کارگران معدن را دوباره استخدام کرد، شرایط -اَبَر

ت درمانی، ها خدماتر هم گفتم، آنطور که قبلمدام برای کارگران بدتر و بدتر شده است. همان

ای نظامیاند و همواره با فشار نیروهای شبهشان را از دست دادههای قانونیها و تمام حمایتبیمه

ه سر ها را بگرفته تا اعتراضات کارگران را سرکوب کند و آناند که کمپانی به خدمت میمواجه بوده

و از منافع شرکت حفاظت  نظامی هنوز هم در داخل معدن هستندکارشان برگرداند. نیروهای شبه

 کنند.می

 س: نقش دولت چه بوده است؟

جهت با منافع کمپانی عمل کرده است. این کمپانی در ابتدا یک کمپانی بالزارتی: دولت همواره هم

ها، دولت آن را در ازای مبلغ ناچیزی سازیملی و متعلق به دولت بود، اما نهایتاً در مسیر خصوصی

 در اختیار صاحبان کنونی شرکت قرار داد که بیشتر شبیه یک هدیه بود. در حد دو میلیون پزو

س: رابطه کارتل لوس سِتاس، که قدرتمندترین کارتل در ایالت سُنور است، با کمپانی معدن و 

 احتماالً سرکوب کارگران معدن کانانئا چیست؟



 صداهایی از زمین ناممکن

71 

ست. این معدن بسیار عظیم دانم، در سُنورا این رابطه خیلی روشن ابالزارتی: تا جایی که من می 

است، قلمروی معدن بسیار پهناور است و روابطی در سطوح کالن بین این کارتل با صاحبان این 

ی صاحبان سهام این شرکت قرار باالی این کارتل در ردهکمپانی وجود دارد. تعدادی از اعضای رده

دانم. در موارد دیگر، مثل کارتل یاند. این چیزی است که من مهای کمپانی سهیمدارند و در دارایی

تر است. یکی از مدیران سابق لوس فیلوس در ایالت گرِرو و براکروز این رابطه از این هم روشن

راتی ها مذاکی تلویزیونی علناً اعالم کرد که آنشرکت طال که بیرونش کرده بودند، در یک مصاحبه

ها بردند، و برای همین شرکت با آنمعدن بیرون می ها طالها را ازاند، زیرا آنبا لوس فیلوس داشته

وارد مذاکره شده و مبالغی را پرداخت کرده است. در براکروز کمپانی علناً از کارتل برای تهدید و 

 هایها تعدادی از معترضان و دو نفر از رهبران مخالفان سیاستارعاب مردم استفاده کرده است. آن

 د.ها به نفع کمپانی شارتل لوس سِتاس بود که مرتکب این قتلکمپانی معدن را کشتند. این ک

راج ی واحد برای استخمدت نگاه کنید. یک شیوهعنوان یک فرایند طوالنیباید به این وضعیت به

ها و ساکنین مناطق و اجتماعات انسانی وجود ندارد. ی معین بین کمپانیمعدن و یک نوع رابطه

برند تا بتوانند هر طور که ممکن است منافع بیشتری کسب شان بهره میها از تمام امکاناتکمپانی

بعاً ایستند و طکنند و از هیچ راهی در این مسیر اِبا ندارند، به همین نسبت مردم هم در مقابل آنان می

روشن است که طی یک مدت زمان طوالنیِ ده یا بیست ساله و تعامل و برخورد مدام این دو با هم، 

های آموزند و مردم هم همچنین. آنها راههای جدیدی را برای برخورد و سرکوب میا شیوههکمپانی

بندند. در هر صورت هر موردی گیرند و به کار میکردن و جنگیدن یاد میجدیدی برای مقاومت

بریم و این سر میسازی بههایی هم دارد. درست است که در عصر جهانیبرای خودش ویژگی

رای کنند و تبعات معینی بز الگوهای مشابهی برای ورود به اجتماعات انسانی استفاده میها اکمپانی

زیست بوم و سالمت مردم منطقه به همراه دارند، ولی این را هم نباید از یاد ببریم که هر اجتماع، بر 

 های خاص خودش را برای سازماندهی روابط اجتماعی در آن قلمروهایش، شیوهاساس خودویژگی
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دارد و اگر بخواهید این موارد را مطالعه کنید، باید بفهمید چطور یک نیروی خارجی اعم از دولت 

 شوند.شوند و این اجتماعات چطور با نیروهای بیرونی مواجه میها وارد یک محدوده مییا کمپانی

عت معادن ر صنعالوه شرایط تغییر کرده است؛ در گذشته ما نبرد بین کارگران و صاحبان سرمایه دبه

را شاهد بودیم. این نبرد دیگر به آن شکل گذشته وجود ندارد. االن جنگ بین جمعیت انسانی ساکن 

ها کارگران را های معدن است. در گذشته به این شکل بود که کمپانیمناطق مورد هجوم و کمپانی

شان برسد را ه که دستچیز را، هر چها همهکردند، اما االن به این صورت است که آناستثمار می

شوند. ه میها غیرقابل استفادآیند، دیگر زمینها میسازند. وقتی که کمپانیکنند و مسموم میاستثمار می

 های قدیمی جوابگو نیستند.پاسخ

 

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

 ییهای کاناداتوسّط شرکت

رمایه ی انتخابات از سها هستند. چون در هنگامهگذاری کمپانیمداران بخشی از سیاستاکنون سیاست

شوند، باید در جهت منافع برند، و طبیعی است که وقتی انتخاب میها بهره میهای کمپانیو کمک

با هم در کسب  های مواد مخدر به تمام احزاب سیاسی کهآنان قدم بردارند. در مکزیک گاهی کارتل

ها به همه پول قدرت رقابت دارند، پول می پردازند. مهم نیست شما عضو کدام حزب هستید، آن
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های اند و کارتلرسد، همه پیشاپیش خریده شدهدهند. بنابراین مهم نیست چه کسی به قدرت میمی

 مواد مخدر عمالً پیروز انتخابات هستند.

همانندی  هایشان به شیوهبسیار جالب و پیچیده است و تقریباً همهها هم ساختار عملکرد اَبَرکمپانی

توانند هر که را که بخواهند ها را دارند، هم چون پول و طال دارند، میها هم کارتلکنند. آنعمل می

توانند بسته به مورد، ظرف دو هفته یک ها میهای محلی و کوچک. آنبخرند. اعم از افراد و شرکت

کنند، ا توسل به قوای نظامی اشغال کنند و هر وقت دلشان بخواهد کار معدن را متوقف میمنطقه را ب

برداری از معادن را برای صد سال ها حق امتیاز بهرهگیرند؛ چون آنو بعد دوباره کار را از سر می

 اند.دریافت کرده

، بومی-ومی یا غیرس: آیا هیچ جایگزینی برای این شرایط وجود دارد؟ هیچ گروهی از مردم، ب

 ی مشخصی برای این وضعیت دارند؟های سیاسی برنامهیا سازمان

نند ککنند و تالش میها مبارزه میهای بسیاری وجود دارند که علیه این کمپانیبالزارتی: سازمان

نند. ککنند و به انحاء مختلف اعتراض میبندند، تظاهرات میها را میعملکرد آنان را متوقف کنند؛ راه

توانیم بدون مواد معدنی و استخراج معادن زندگی کنیم؟ پاسخ من این سوال این است که آیا می

ن از منابع کردبریم که استفادهداری به سر میای از نظام سرمایهتوانیم. در مرحلهاست که نه. دیگر نمی

عادن هایی برای استخراج از متوانیم در پی یافتن راهکم میناپذیر شده است. ولی دستمعدنی اجتناب

د که دارند کننسرایی میی این مسأله سخنها غالباً دربارهتر و پایدارند. کمپانیقبولباشیم که قابل

. ولی کنندبندند و آب کمتری مصرف میفرآیندهای پایداری برای حفر و استخراج معادن به کار می

واقعی این است که ما باید کمتر معادن را استخراج  طورحل قضیه بهطور نیست. راهواضح است که این

کنیم. ما شاهد هجومی به منابع زیرزمینی و معادن هستیم و یکی از دالیل کنونی آن هم این است که 

خریم و کننده، یک تلفن هوشمند میمصرف-ایم به موجوداتی بیشهای معاصر، تبدیل شدهما، انسان

 کنیم، و احساسمان را حفظ نمیاندازیم. منابع زیرزمینی و معادنمیهنوز یک سال نشده آن را به دور 

ها نداریم. الگوهای مصرف ما هیچ نسبتی با یک الگوی پایدار زندگی و حفاظت مسئولیتی در قبال آن
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های جاری و معمول کنم، این است که شیوهچه که من مصرانه بر آن تأکید میاز زیست بوم ندارد. آن

 طور کامل ممنوع شوند. بدون هیچ تبصره و استثنایی.دن و منابع زیرزمینی بایستی بهاستخراج معا

شان طور کامل متوقفشناسیم که مردم بههای نفتی مثالً در کوستاریکا را میس: برخی پروژه

ها و دیگر جانوران دریایی کرد، دیگر اثری از ماهیکردند. اگر این استخراج نفت ادامه پیدا می

شد. این یک چرخه است. یک ماند و معیشت مردم آن مناطق با مخاطره مواجه مینمی باقی

هایی رود. در آمریکای التین گروهقسمت از زنجیره که نابود شود، قسمت دیگر آن هم از بین می

رویه کنند و در مقابل استخراج بیبان نفت هستند و از منابع نفتی محافظت میداریم که دیده

 کنید؟طور فکر میایستند. آیا شما هم اینتی میمنابع نف

یک فرآیند  یطور دفعتی بسیار دشوار است. وضعیت کنونی ثمرهبالزارتی: یافتن یک جایگزین به

ها و بلکه چند صد سال به طول انجامیده. اما کامالً شدنی است که تالش ست که دههبسیار طوالنی

ها استخراج شود. در واقع، باید تالش کنیم طال و نظایر اینکنیم مقدار کمتری نفت، مواد معدنی و 

 ها و طبیعتشدن یک معدن، زمین اطراف آن، کوهمعادن کمتری گشوده شوند. چون به محض گشوده

زیست شود، عمالً آن محیط دیگر غیرقابلشود؛ و وقتی هم که کار استراج یک معدن تمام مینابود می

کای هایی که در امریکند یا زمینمیزان آبی که کوکا کوال استفاده می است. فقط هم معادن نیستند؛

های مخرب و ویرانگر رود، همه و همه شیوهالتین ]برای تولید گازوئیل[ زیر کِشت سویا می

کند، تر تصاحب میچیز را در مسیر کسب سود بیشهایی که همهکنند. شیوهداری را آشکار میسرمایه

 گذارد.ش باقی نمیچیز پشت سرو هیچ

از وقت و اطالعاتی که  در اختیار ما گذاشتی، از تو صمیمانه ممنونیم.



 

گویند، ما کسانی هستیم که دنیا بر ها به خودشان میزاپاتیست”

 “هایمان استوار است!شانه

 مصاحبه با سرخیو رودریگز السکانو

 و از فعالین جنبش زاپاتیستی 11گریسردبیر نشریه شورش

 1067ژانویه  1ن کریستوبال، س

 

شورای »ها از ها در برخورد با مسأله دولت چگونه است؟ وقتی زاپاتیستی زاپاتیستس: نظریه

کنند، منظورشان چیست؟ این دولت چه ساختاری دارد و تا چه حد صحبت می« دولت خوب

 ی دولت توضیح داد؟توان آن را با نظریات رایج دربارهمی

 روشنی توضیح بدهم؛ زیرا تعبیرهای مختلفی ازها را بهکوشم موضع زاپاتیستمی سرخیو رودریگز:

خصوص نظر جان هالووی. زاپاتیسم وجود دارد که از نظر من تعبیرهای غلطی هم بین آنها هست، به

ی قدرت در زاپاتیسم موضوع با اهمیتی است. قضیه بر سر دو فاز مختلف است، اولین طرح قضیه

11 Sergio Rodriguez Lascano, Revista Rebeldilla 
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کند داری است. اشتباه دیدگاه هالووی این است که فکر میی سرمایهکردن سلطهویران فاز نیاز به

قدرت برابر است با دولت یا حکومت. در حالی که در استنباط رفقای زاپاتیست، قدرت به معنی 

داری است و بنابراین اولین قدم نابودکردنِ این سلطه اجتماعی سرمایه-ی اقتصادی و سیاسیسلطه

 فرد است، اما نه به معنیی تاریخی منحصربهکنند یک لحظهها طرح میچیزی که زاپاتیستاست. 

یک لحظه در زمان، بلکه روندی است که باید ساختمان آن قبل از به دست گرفتن ماشین دولتی 

شکلی از قدرت دوگانه است. یعنی « شورای دولت خوب»شروع شده باشد. با چنین درکی ساختمان 

گوید: شود، اولین چیزی که خواهد دید تابلوهایی است که میوارد مناطق زاپاتیستی میوقتی کسی 

در عین حال، در «. دهددهد، بلکه خلق است که دستور میدر این منطقه دولت فدرال دستور نمی»

ری تدریج مناطق بیشتشود. زیرا تصور آنان این نیست که بهعمل نمی« ی آزادشدهمنطقه»آنجا مانند 

آزاد شوند تا دست آخر بتوان دژ را تماماً آزاد کرد، بلکه مسأله روند ساختمان روابط اجتماعی جدید 

های مختلف با هم تفاوت دارند و های زیادی خواهند داشت، زیرا خلقاست که با یکدیگر تفاوت

 ی مکزیک است.فقط یک بخش آن ویژه

نار یک دولت بورژوایی که از یک ارتش برای مردم سخت است که بفهمند چطور ممکن است در ک

خواهم برایتان ماجرایی فدرال برخوردار است، چنین مناطق خودمختاری وجود داشته باشد. می

االت مرز ایتعریف کنم. حدود ده سال پیش یک گروه از بومیان کالیفرنیای سُفالی شمالی، که هم

ن کنند شان را تأمیتوانند زندگیچون نمی متحد آمریکاست، صریحاً به معاون فرمانده مارکوس گفتند

کردند، با زبان و فرهنگ خودشان، نفر زندگی می 91دهند که بمیرند. در روستای آنان ترجیح می

ها جویای فرهنگی که ده هزار سال قدمت داشت و امروز در خطر محوشدن قرار دارد. مارکوس از آن

ها کمک کنیم. آنها جواب دادند ما توانیم به آنیشان شد و این که ما چطور موضعیت دقیق زندگی

فرمانده  17گوید ما شود. مارکوس به آنها میگیر هستیم ولی نیروی دریایی مانع صید ما میماهی

ده بودند. شان دریا ندیگیری برویم. این فرماندهان هرگز در زندگیآییم تا با شما به ماهیزاپاتیست می

فرمانده به محل  17گیری بروند. وقتی این راه با این بومیان به ماهیخواستند همهرگز. ولی می

ها رسد. زاپاتیستکنند. نیروی دریایی سرمیگیران برای صید حرکت میهای ماهیرسند، قایقمی
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روند که نیروی دریایی مسیر را مسدود شوند و به آنجایی میخطر را به جان خریده، سوار قایق می

گیرند. چرا؟ شان را میگیران ماهیکند و ماهییدن آنها نیروی دریایی راه را باز میکرده بود. با رس

نوی، ی معها هیچ سالحی نداشتند، اما وزنهنیروی دریایی توان چشمگیر نظامی داشت و زاپاتیست

درگیری  داندشان مانع از آن بود که ارتش با آنها درگیر بشود؛ برای این که میی اخالقی و سیاسیوزنه

ها بومی مناطق دیگر مکزیک خواهد بود هزار بومی چیاپاس و میلیون 900با آنها به معنی درگیری با 

ی آن به انقالب مکزیک ای است که سابقهی کشور را با خود دارد. این  ویژگیو خطر تجزیه

ت به مقامات دول گردد و رفقا توانستند به معنای اخص کلمه از آن استفاده کنند. برای این کهبرمی

مکزیک  ی جنبش استقاللاند: پایهها به این تحلیل تاریخی واقفی مکزیک نیستند. آندنبال تجزیه

چیزی که به رفرم در مکزیک معروف است ]رفرم های آن[ بومیان این کشور بودند؛ پایه6860-6816]

شد و  تونیو لوپز سنتا آنا انجامکار وقت آنست که علیه رئیس جمهور محافظهلیبرال، منظور مبارزاتی

[ 6360ی انقالب مکزیک ]انقالب منجر شد[، بومیان این کشور بودند؛ پایه 6817به قانون اساسی 

شورشی که در این کشور انجام شده هم بومیان این  980ی قریب به بومیان این کشور بودند؛ و پایه

 کشور بودند.

 ی کارگر بزرگ با تاریخ عظیم اعتصاباتش حرفز یک طبقهاین بخشی از تاریخ ما است. برای همین ا

ی کار وجود دارد. بر اساس این شیوه، ارتش توان گفت این است که یک شیوهزنیم. ولی آنچه مینمی

راند. برد که در آن خلق فرمان میرا به پیش می« شورای دولت خوب»وجود آوردن ی بهزاپاتیستی ایده

یست گر زاپاتحق ندارد بخشی از آن دولت باشد. یعنی اگر یک شورش ولی خود ارتش زاپاتیستی

بشود، باید از ارتش زاپاتیستی بیرون برود، و بالعکس، « شورای دولت خوب»]چریک[ بخواهد عضو 

گر بپیوندد، باید از شورا بیرون برود. بخواهد به نیروهای شورش« شورای دولت خوب»اگر یک عضو 

گویند ما کسانی هستیم که دنیا بر ها به خودشان میت است. زاپاتیستاین در واقع نوعی حراس

را تجربه نخواهند کرد. حتی اگر روزی این « شدنلذت دولت»هایمان استوار است. آنها هرگز شانه

ر اند هم درگیها به فرمان خلق حرکت نکنند، ممکن است با دولتی که خودشان به وجود آوردهدولت

 بینیم در خیلی از کشورهاخصوص وقتی میها، بهدرسی است از تاریخ انقالببشوند. این خودش 
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شدنِ روند سازماندهی خودِ مشکل اصلی این بوده است که شرکت حزب در درون دولت باعث قطع

به معنی تمام قدرت به « تمام قدرت به دست شوراها»ها گردیده است. باید فهمید که شعار توده

 ر واقع ویژگی این دولت خوب است.دست حزب نیست. این د

ا این شود، آیها برداشت میس: شما از تعبیرهای غلطی صحبت کردید که از نظرات زاپاتیست

 شود؟هم می« شورای دولت خوب»تعابیر شامل ساختار همین 

 ب انتقادی علیه اژدهایاندیشه»سرخیو رودریگز: اگر متنی را که معاون فرمانده مویسس در سمینار 

ی آن دهد. در ادامهنوشته است را بخوانیم، تمام مشخصات این دولت را توضیح می 11«داریرمایهس

ز طرف کنم چه اآمده است. فکر می« شورایِ دولت بومیِ»این پیشنهاد، یعنی فراخوان به تشکیل یک 

د. از داری دولت وجود ها یک نوع ابهام در مورد مسألهها و چه بعضی از آنارشیستسیتواسیونیست

نظر من موضوع این نیست که آیا دولت هست یا نیست، بلکه موضوع بر سر یک سری وجوه 

ها هستند: های اصلیِ حامل سلطه اینزیربنایی گوناگون در مورد سلطه است. از نظر من شاخص

جدایی کار فکری از یدی، تصرف مازاد اجتماعی توسط یک گروه کوچک، این که چه کسی 

گیرد که چه کسی در دولت شرکت کند، و کند، چه کسی تصمیم میرا اتخاذ می تصمیمات اصلی

 که دموکراسی واقعاً از این زاویه که مردم زندگی خودشان را کنترل کنند چیست؟ باالخره این

ها توانستند یکی از نکاتی که به عقیده من جزو بزرگترین مشکالت تاریخ است را حل زاپاتیست

ود یک دولت بدون سلطه داشت؟ پاسخ زاپاتیستها خیلی ساده است. دولت یک کنند: چه طور میش

 گیرد.شکل اداری نیست، بلکه دموکراسیای است که تمام فرماسیون اجتماعی را در بر می

، 11رفتم «ی کوچک زاپاتیستیمدرسه»ای شخصی را تعریف کنم. وقتی به توانم برای شما تجربهمن می

ا خیلی هتر بود، ولی بین آنافزاید که از من جوانبودم ]سرخیو با خنده می ی پیرمردی ساکندر خانه

11 El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista 

 ی کوچک زاپاتیستی از جمله نک به:در مورد مدرسه 11

 های کوچک از پایینامین حصوری: آموزش خودمختار زاپاتیستی: مدرسه

http://peykar.org/zapatists/850-amoozeshezapisti.html
http://peykar.org/zapatists/850-amoozeshezapisti.html
http://peykar.org/zapatists/850-amoozeshezapisti.html
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 کردشرکت کرده بود[. او برای من این قیام را طوری تعریف می 6331آمد و در قیام پیر به حساب می

له سا 63ی دختر ای برایش در آن نبود. یک نوهچیزِ قهرمانانهبخرد. هیچ 17که تو گویی رفته بود تُرتیا

اش عضو شورای دولت خوب بود، ولی خودش در دولت نبود. در واقع، این امر تمام داشت. نوه

ی افراد آمده است. دموکراسی یک اقدام حقوقی و  امری گیرد و تا خانهساختار اجتماعی را دربرمی

رای بی اساسی است که از آن صحبت کردم. ست. این آن جنبهی زندگیاداری نیست، بلکه یک شیوه

ون کنند. در کمون آراگها خودشان را با  کمون آراگون تعریف میدانم که سیتواسیونیستمثال من می

دولت تشکیل دادند. هر چند آنجا نوع دیگری از دولت بود، ولی به هر حال دولت بود. بنا بر این 

ورای دولت ش»اند، هها ساختکنم این تعبیر غلطی از زاپاتیسم است. حتی نام آنچه زاپاتیستفکر می

 است.« خوب

 . به۳۳«طور محلی عمل کنید، ولی جهانی فکر کنیدبه»گوید: المثلی وجود دارد که میس: ضرب

کنند، آیا جهانی فکر ی معینِ جغرافیایی عمل میها در یک محدودهرسد زاپاتیستنظر می

 کنند؟می

 13«حلزون»گویند یک ها میم. زاپاتیستسرخیو رودریگز: اجازه بدهید با کالم خود آنها پاسخ بده

ی این حلزون به طرف بخش ملی است و دایرهدارند که مرکز این حلزون ارتش زاپاتیستی آزادی

تار، مناطق های خودمخداریشود. به این شکل که ابتدا ارتش زاپاتیستی است، بعد بخشبیرون باز می

مریکای التین، آمریکا در کلیت خودش، دست خودمختار، ایالت چیاپاس، کشوری به نام مکزیک، آ

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 

 کنند.ی بومیان مکزیک است که آن را از آرد ذرت پخته تهیه میترتیا نان روزانه 17

18 Act local, think global 

شوند. در این مراکز امیده میمراکزی که در آن ساختمان اداری شورای دولت خوب نیز قرار دارد نیز حلزون ن 13

 م. –های سیاسی و آموزشی نیز برگزار میشود. از جمله همایش

http://peykar.org/zapatists/850-amoozeshezapisti.html
http://peykar.org/zapatists/860-zapatistsalgard.html
http://peykar.org/zapatists/860-zapatistsalgard.html
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طور نیست که آنها از امر محلی به جهانی گردد. اینآخر جهان و بعد دقیقاً همان مسیر را باز می

امر  ستآیند تا به امر جهانی بروند و آنچه جهانیها از امر محلی بیرون میبروند، بلکه زاپاتیست

ی معروف از معاون فرمانده ا تابع یکدیگر هستند. یک جملهدهد. اینهمحلی را تحت تأثیر قرار می

خواهیم مکزیک را تغییر دهیم، ولی ما خیلی زنند که میبه ما تهمت می»گوید: مارکوس هست که می

به  ی محلی و جهانی،چنین دیدی نسبت به رابطه«. خواهیم دنیا را تغییر دهیم!متواضع هستیم، می

ابل است. ی متقجایی که باید به آن رسید در کار نیست، بلکه یک رابطهی عزیمت و مفهوم یک نقطه

 گویند هنوز خیلی از راه مانده است...به همین دلیل می

ند ها با مبارزه در سطح جهانی پیوی زاپاتیستتوانید توضیح بدهید که چطور مبارزهس: آیا می

 فته است؟طور مشخص چگونه این تأثیر متقابل صورت گرخورد و بهمی

، آنجا در مورد 90برگزار شد«  الکهکشانیهمایش بین»سرخیو رودریگز: برای مثال زمانی که نخستین 

هفت »ای نوشته بود به نام کردند. معاون فرمانده مارکوس مقالهسازی ]گلوبالیزاسیون[ بحث میجهانی

المللی بخش بینی رهاییکه شامل یک بخش بسیار مهم از نظریه 96«قسمت از یک پازل جهانی

زمانی  91داری، جنگ و اقتصاد جدا ببیند. اگر کالزِویتستواند خود را از سرمایهانسان نمی”بود: 

ی اقتصاد ، امروزه باید گفت: جنگ ادامه«ی سیاست است با ابزار دیگریجنگ ادامه»گفت می

 .“ست با ابزار دیگریسیاسی

 یاری از رفقا که برای نخستین بار شورش سیاتل را مطرح، بس«الکهکشانیهمایش بین»با این فراخوانِ 

وده. از نظر ب« الکهکشانیهمایش بین»ها همین ی آن درگیریکردند، به رسمیت شناختند که پیشینهمی

بندیِ آن مطرح شد، یعنی تشخیص نیاز به عنوان جمعمن، اهمیت این همایش آن چیزیست که به

90 El primer encuentro intergaláctico por la humanidad y en contra del neoliberalismo, 1996 

96 The Seven Loose Pieces of the Global Jigsaw Puzzle | https://is.gd/bXHmL7 

 6780، متخصص امور نظامی )Carl Philipp Gottlieb von Clausewitzژنرال کارل فیلیپ گوتلیب فون کالزویتس  91

- 6896) 

https://is.gd/bXHmL7
https://is.gd/bXHmL7


 صداهایی از زمین ناممکن

81 

آمد، بعد « بهار عرب»[ در سراسر جهان بود. بعد از آن bolsas de resistencia« ]های مقاومتکانون»

های بش»ایتالیا و خیلی جاهای دیگر و سپس جنبش « خشمگینان»مادرید آمدند، بعد « خشمگینان»

تاری های خودمخها جنبشاند: اینها در یک ویژگی با هم شریکبود. تمام این جنبش« ایستاده پاریس

ه فهمیدند چداد، احزابی که حتی نمیجوشید و بحران احزاب چپ را نشان میمیبودند که از پایین 

بحث  31آفتد. آنچه نمایان بود، خشم و عصبانیت مردم بود. در این مورد در سال اتفاقی دارد می

پیوستگیِ آنچه به معنی یک روند است را در نظر داشتند. برایم همها همیشه این بهشده بود. زاپاتیست

های توان همان اشتباه همیشگی چریکشود که نمیتر میشنمگیر است که هر روز برایشان روچش

های سوسیال دموکرات و ان.جی.او. ها شان به دولتآمریکای التینی را تکرار کرد که همیشه چشم

اپاتیسم زهای مردم باید هدف باشد. به همین دلیل، تعداد کسانی که در آمریکا به بود، بلکه خوِد توده

وبا کنند. شاید به این دلیل که در کست که به کوبا کمک میتر از آنهاییکنند، بسیار بیشکمک می

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.

امل های جدیدی که الزاماً حاطی وجود دارد، یعنی با نسلپرسند آیا با مردم چنین ارتبها میزاپاتیست

د نباید گویهای قدیمی نیستند؟ و در عین حال یک مثال قدیمی مکزیکی میسنت کمونیستی نسل

 بچه را همراه آب کثیف دور ریخت.

د های دیگر وارتواند با کوششست که میهای تاریخیبه نظر من زاپاتیسم یکی از نقطه عزیمت

داوری داشته باشد، نه آن که فقط به نقدشان بکشد، بلکه وگ بشود. نه آن که در مورد آنها پیشدیال

 با آنها وارد گفتگو بشود.
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کل کند که معتقد است زاپاتیسم یک شهای زاپاتیستی حرکت میاین شکلِ مبارزه از اولین پرنسیپ

گی نوع همبست ی همهد دارد که شایستهاز مبارزه است، ولی اشکال بسیار زیاد دیگری از مبارزه وجو

ی خودشان را برایمان هستند و باید از آنان آموخت. چند وقت پیش کردها اینجا بودند و تجربه

گوها داد. این گفتها را نشان میها و اختالفی بسیار جالبی بود، زیرا اشتراکتعریف کردند و آیینه

 بخشد.به مبارزه غنا می

ها با نوع همبستگی با مبارزات جهانی وجود دارد نوع همبستگی زاپاتیستس: چه تفاوتی بین 

آمریکای  هایتوان در یک سری همبستگیکه در تمام قرن بیستم در جریان بود و بقایای آن را می

مشاهده  های دیکتاتوری مانند ایراندیگر و یا با بعضی حکومتالتین یا کشورهای آفریقایی با یک

 کرد؟

دانیم که آیا واقعاً هرگز دریگز: بر اساس آن شکل قدیمی جهانی که وجود داشت، و ما نمیسرخیو رو

ی وجود دو بلوک، وجود داشته است یا نه، ولی آنچه مسلم است دیگر وجود خارجی ندارد، این ایده

یک بلوک خوب و یک بلوک بد، دیگر هیچ صحتی ندارد؛ در طرف بد که واضح است که 

ها و علم زاپاتیست»آنو به کنفرانس دانشگاه زمین در شهر سن کریستوبال؛ ورود معاون فرمانده گاله

ی وجدان( برای انسانیتمثابه)به » 
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ه را اند؛ مثال سوریدفاعقابلهستند، اما در طرف خوب هم کم نیستند کسانی که غیرها امپریالیست

امپریالیست است، اما حاصلش برای مردم چیست؟ -نگاه کنید: ظاهراً رئیس جمهور سوریه یک ضد

تر از گذشته است. حاال یک باال داریم و یک گویند دنیا عوض شده و امروز سادهها میزاپاتیست

یاندازند. هرکجا ها نظر بشان این نیست که باالیی بشوند و از آن باال به پایینیها هدفاپاتیستپایین؛ ز

د گیرنهای مردم را میها طرف تودهکه یک دولت باشد و مردمی را سرکوب کند و غیره، زاپاتیست

ت از های ایدئولوژیک بلکه به این خاطر که صحبو نه طرف دولت را؛ آن هم نه به خاطر نگرش

 کند.سوسیالیسم و یا مارکسیسم ماهیت یک دولت را تعریف نمی

ی آمریکا را عوض کند؟ آیا واقعاً امکان دارد به نفس تواند جامعهآیا واقعاً کسی مثل برنی سندرز می

دن کرگوید من سوسیالیست هستم، بخواهد آمریکا را عوض کند، یا آن که عوضاین که خودش می

آسایی است و تنها کار ممکن تغییر آن از پایین است؟ یک مثال دیگر مشخصاً این کشور کار غول

آمریکای التین با دولت ایران ائتالف « مترقی»های بینیم که دولتمیدولت ایران است. به روشنی 

های کنند. یکی از بزرگترین شکستدارند و هر اتفاقی که در ایران بیفتد را زیرسبیلی رد می

داری رمایهشدن بر سشان چیرهورد تأیید قراردادن دیکتاتورها بوده است، زیرا تنها توجهسوسیالیسم، م

 بود، بدون درنظرگرفتن نتایج اجتماعی چنین تغییری.

اش علهافتد، و ظاهراً شها به جای یک انقالب سیاسی که یک بار اتفاق می: شاهدیم که زاپاتیست

اند که به طور مستمر و تدریجی جریان را برگزیدهشود، یک انقالب اجتماعی زود خاموش می

 شود با نظریه مارکسیستی توضیح داد؟دارد، آیا این امر را می

ها به مارکسیسم اضافه کنم. از نظر من این چیزی است که زاپاتیستسرخیو رودریگز: فکر نمی

است. این به معنی کنند مقاومت هنر گفت شورش یک هنر است. رفقا مطرح میاند. لنین میکرده

در  توان شرایط کشوری که دولتی متمرکزانتقاد از لنین نیست، اینجا شرایط دیگری حاکم است. نمی

هایش رواج دارد، را با جایی مقایسه کرد که در چنین آن حاکم است و نظام فوردیسم در کارخانه

داری در رمایهتوسعه س»کتاب آید که لنین در میشرایطی نیست. نظریه حزب لنینی بر اساس تحلیلی 
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نوشته. بین آنچه از نظر آنها روسیه بود و نوع سازمانی که برای مبارزه در آن ضروری بود، « روسیه

ای وجود داشت. امروزه جهان تغییر کرده است. دیگر در اکثر نقاط جهان نه نظام فوردیِ تولید رابطه

ثریت طبقه کارگر در جایی است که در گذشته آن را داریم و نه آن نظام متمرکز روند صنعتی را؛ اک

رض آیند؛ در عنامیدند؛ سنت سندیکایی وجود ندارد؛ بیشتر کارگران از روستاها میمی« جهان سوم»را 

؛ داری نیستداری همان سرمایهاند؛ سرمایهمیلیون چینی از روستا به شهر مهاجرت کرده 900سال  61

تر شده است؛ معلوم نیست چه کسی دارند؛ سرمایه سیالکشور در تولید یک آیفون شرکت  7

برابر تولید ناخالص ملی  181کارفرماست؛ یک نظام مالی کامالً مخفی وجود دارد که در آن بدهی 

داری عوض شده است. پس سازوکار سازماندهی، شورش در سراسر جهان است؛ بنا بر این سرمایه

ی خیلی زیبایی از مارکس هست که داشته باشد. جمله ها فرقو انقالب هم باید نسبت به آن سال

قبلیْ شعر خودش را بجوید. باید خودش شعر خودش را تواند در انقالبِ هیچ انقالبی نمی”گوید می

 .“بسازد

ی وجدان( برای مثابهها و علم )بهزاپاتیست»کنندگان در کنفرانس ین و شرکتی دانشگاه زممحوطه

1061ی ملّی بومیان، دسامبر و کنگره« انسانیت . 
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س: اگر کنگره ملی بومیان موفق بشود یک میلیون امضای الزم را جمع کند و یک زن بومی را 

ی غیر بومی مکزیک در شهرها و مناطق چه تأثیری بر تودهکاندیدای ریاست جمهوری کند، 

 بومی خواهد داشت؟  -غیر

ست. اما اجازه بدهید اول راجع به کاندیدا شدن یک زن بومی به رودریگز:  این موضوع بسیار جالبی

شما چیزی بگویم. وقتی داشتم برای شما از کردهایی که به اینجا آمدند و راجع به تمایزات و 

ای که با او زدم، چه خود رفیق دختر کردی که اینجا آمده بود و چه در نامههایشان حرف میشباهت

فرستاده بودند، رفقای کُرد تأکید زیادی بر نقش زنان در ارتش، در انقالب و در تمام روند تغییر 

قای فداشتند. به نظر ما خیلی به اینجا شباهت دارد، ولی یک اختالف خیلی بزرگ هم بود. وقتی ر

گفتند رهبرشان به آنها گفته که شرکت زنان در جنبش بسیار مهم است. دادند، میکرد توضیح می

کرد، یعنی همان دموکراسی نوین معروف، نقش زنان ی جدیدی که رهبرشان مطرح میدرون شیوه

 بسیار برجسته بود.

« شدگانرؤیای چیره»آن از  کند که درداستانی تعریف می 99آنودر همان سمینار معاون فرمانده گاله

گرِ زاپاتیست محصول دستورات رهبری یا . روند سازماندهی و ساختنِ زنِ شورش91زند حرف می

مرکزیتی نیست که به آنها بگوید باید شورش کنند. این یک روند خودسازماندهی است. در یکی از 

نفر  91از  کنند.تعریف می ی کوچک زاپاتیستی تاریخ منشاء ارتش زاپاتیستی راویدئوهای مدرسه

شان فقط شش زن بود. برای این که در اوان کار زنان حضور نداشتند. کنند بینرفیقی که صحبت می

آنو در گاله د، با نام مستعارخوزه لوئیز سولیس لوپز، معلم خلقی و از فعالین زاپاتیست ساکن روستای الرئالیدا 99

سپس  درپی قمه وافتد و با ضربات پینظامیان وابسته به دولت میبه کمین یک گروه از شبه 1061ماه مه  1روز 

ماه مه همان سال، در یک همایش عظیم معاون فرمانده شورشی مارکوس اعالم  11رسد. در روز گلوله به قتل می

، خود آنو گردد و به احترام و یاد گالهست. پس از چند لحظه به روی صحنه برمیکند که دیگر مارکوس مرده امی

 نامد.می« آنومعاون فرمانده شورشی گاله»را 

اندیشه انتقادی در برابر هیدرای »در سمینار « رؤیای چیره شدگان»آنو: نک به: معاون فرمانده شورشی گاله 91

 Subcomandante Insurgente Galeano - La visión de los vencidos | https://is.gd/ARlkCQ« داریسرمایه

https://is.gd/ARlkCQ
https://is.gd/ARlkCQ
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گویند رفقای مرد نزد فرماندهی دهند که چگونه این روند به انجام رسید. میآنها توضیح می

 گردیم وها به خانه برنمیچرا شب کنند کههای ما اعتراض میگویند زنروند و میها میزاپاتیست

کنند کلکی در کار است؛ گفتیم چرا از آنها هم برای همکاری از دست ما عصبانی هستند و فکر می

کردن از زنان به دعوت« طبیعی»کنند. البته با همان دیدگاه دعوت نکنیم. پس آنها را هم دعوت می

روند. رفیقی که ماجرا را تعریف ظامی به آشپزخانه میهای نهزمان طبعاً زنان در اردوگاآشپزخانه! آن

رتیا هاست زنان تُشده بدمزه بود. این حرف یک تضاد دارد، زیرا قرنگفت تُرتیای تستکرد، میمی

کنند. چرا االن تُرتیا بدمزه شده. برای این که زنان از موقعیت پختن تُرتیا استفاده کرده درست می

ی ها است. قانونی که همهبحث کنند. قانون انقالبی زنان حاصل همین بحثبودند تا بتوانند با هم 

 حرف« شدگانرؤیای چیره»آنو از گالهکند. برای همین معاون فرمانده روند را دستخوش تغییر می

 ها مردها هستند.خوردهزند. شکستمی

ستی در دانشگاه زمین؛ ارتش زاپاتی« ی وجدان( برای انسانیتمثابهها و علم )بهزاپاتیست»سالن کنفرانس 

 ذاشتند.ی ملّی بومیان بر سر گهای متّحدالشکلی با آرم کنگرهی ملّی بومیان، کالهدر همبستگی با کنگره
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بینید این پیشنهاد ]کاندیدای زن بومی[ در جستجوی چیزی شبیه به همین است. شما آن صف را می

ه ملی بومی ثبت نام کنند. ]سرخیو رودریگز صفی را اند تا برای شرکت در جلسه کنگرکه ایستاده

دهند. تعداد زنان خیلی در صد آن را مردها تشکیل می 81دهد در آن سوی حیاط دانشگاه[ نشان می

کم است. برای آن که هنوز شرایط عوض نشده است. هدف این پیشنهاد این نیست که بیرون از 

که در خود روستاهای بومی تأثیرگذار باشد. با وجود  ی بومی تأثیر بگذارد. مسأله این استجامعه

 ست مانند لوالی درافتد نیز مهم است. پس چیزیی روستایی اتفاق میاهمیت شهر، آنچه در جامعه

 کند.که هر دو عرصه را به هم وصل می

د که رسها )به نظر میتوانم به شما پاسخی به لحاظ سیاسی دقیق بدهم: یعنی بر اساس نظرسنجیمی

دهند(. یک شرکت نظرسنجی معروف در ها انجام میکارشان را بر اساس همین نظرسنجی همه

تمام ساکنین مکزیک به کاندیدای زن بومی رأی خواهند  ٪16گوید مکزیک هست به نام پارامتریا. می

حتی داند که چه کسی کاندایدا خواهد بود. . ولی هنوز کاندیدایی وجود ندارد! هیچکس نمی91داد

دانیم آیا اصوالً چنین کاندیدایی در کار خواهد بود یا نه. خیلی عجیب است. بیش از آن، ما هنوز نمی

آورد. همان شرکت را به دست می ٪17آورد، در این نظرسنجی کسی که بیش از همه رأی می

ورد. آرأی می ٪98گوید که کاندیدای بومی در شهر مکزیکو، بزرگترین شهر کشور، نظرسنجی می

ها نیست. این شرکت متعلق است به آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ]که خودش این نظرسنجی زاپاتیست

کاندیدای ریاست جمهوری است[. این آن پاسخی است که به لحاظ سیاسی دقیق است. ولی واقعیت 

هفت  ناین است که مشکل بسیار بزرگی در پیش رو داریم. از زمانی که این پیشنهاد مطرح شده، م

ام. با مردم صحبت کردیم، در محالت فقیرنشین. دو موضوع به بار در شهر مکزیکو سخنرانی داشته

زن  ی یکخورد: یکی خستگی بیش از حد مردم از احزاب سیاسی است، و دیگری ایدههم پیوند می

د، گویند کسانی که در هارواربومی به عنوان رئیس جمهور که جدید و نوظهور است. برخی می

شان یک فاجعه به بار استنفورد یا جاهای دیگر درس خوانده بودند، بر ما حکومت کردند و هر کدام

ت گوییم که قرار نیسآوردند. حاال بهتر است یکی مثل خودمان بر ما حکومت کند. وقتی به آنها می

91 Más mexicanos ven al EZLN como un movimiento político - https://is.gd/ejAJrZ 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4911
https://is.gd/ejAJrZ
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ین زن اشود. موضوع بر سر یک شورای بومی است و تر هم میکسی حکومت بکند، موضوع پیچیده

 بخشد.تنها به صدای آن شورای بومی عینیت می

این کشور یک ویژگی دیگر هم دارد: با این که نژادپرستی بسیار رواج دارد، ولی افراد بسیاری هم 

ی مخصوصی به جوامع بومی دارند. ظاهراً بنا بر انستیتوی آمار دولتی در این کشور هستند که عالقه

سیار بودن، بن حقیقت ندارد، زیرا خود معیارشان برای تعریف بومیهشت میلیون بومی داریم که ای

د. در حالی آینژادپرستانه است. بر اساس آن فقط کسی که زبان بومی حرف بزند، بومی به حساب می

ی ی روستایی که در کالیفرنیاهای بومی را از بین ببرند. آن دهکدهاند زبانهاست تالش کردهکه قرن

بودند، در روستایشان فقط یک نفر  91با شما صحبت کردم، ساکنانش از قوم کیلیگوا اشسفلی درباره

زد و بقیه زبان خودشان را بلد نبودند، ولی بومی بودند و خودشان را بومی زبان کیلیگوا حرف می

میلیون  8 بیند کهکردند. اگر کسی در مورد تعداد بومیان این کشور درست تحقیق کند، میتعریف می

نند. کشوند. بسیاری از این بومیان در شهرها زندگی میمیلیون نفر می 10نیستند، بلکه به سادگی  نفر

یک خلق بومی هست به نام تریکی، از سیاتل واشنگتن تا اورِگان و کالیفرنیا ]در ایاالت متحد[ زندگی 

نها که موطن اصلی آ می کنند، تا کالیفرنیای سفال ]در مکزیک[، ایالت سونورا، سینالوآ، و اوآخاکا

رسید به سن خوان ها بروید، میی تریکیشود. اگر در واشنگتن هم به درون جامعهمحسوب می

ن خوان اند به سکوپاال در اوآخاکا. این دنیای آنهاست. آری آنها طبقه کارگر جدید هستند، ولی وابسته

ا که باید بروند مکه، آنها هم هشان هم در سن خوان کوپاال است و مثل مسلمانکوپاال و سازمان

بار باید بروند سن خوان کوپاال. من معتقدم که کاندیداتوری زن بومی تأثیر زیادی حداقل سالی یک

 در شهر خواهد داشت.

های خود سؤال کردند که اگر امروز انتخابات بود، تعداد زیادی از پروفسورهای دانشگاهی در کالس

ها خصوص بین جواناندیدای زن بومی برنده شد. این ایده بهدادید؟ کشما به چه کسی رأی می

اند تا ببینند های دانشگاهی آمده[ خیلی از گروهConCienciasطرفداران زیادی دارد. در این همایش ]

توان در این کارزار شرکت کرد. این همایش خیلی مهم است، ولی واقعیت این است که چطور می

 Kiliwaیا کلیوا  Quiliguaکیلیگوا  91
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ت توانند در آن شرکاند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و خودشان چطور میجا آمدهاین بیشتر افراد

 داشته باشند.

س: نظر شما راجع به اتفاقات سیاسی در اروپا و آمدن ترامپ در ایاالت متحد چیست؟ آیا فکر 

 کنید که پایان فاز نئولیبرالیسم فرا رسیده باشد؟نمی

از این حرف زدند که ترامپ اولین دشمن وال استریت ها کنم. خیلیسرخیو رودریگز: نه تصور نمی

میلیون دالر ثروت دارند. درست است که گفتمان ترامپ گفتمان  61اش است، ولی فقط اعضای کابینه

های کابینه به افراد گلدمن و سَکس استریت بوده است، ولی عملش نه. مهمترین پستوال-ضد

 تواند دولتی ازنرژی را در اختیار دارد. سرمایه میاختصاص پیدا کرده است. اکسوموبیل وزارت ا

چپ، از راست یا از میانه را به کار بگیرد، برایش اهمیتی ندارد. مهمترین قضیه این است که باید به 

توانند هر شعاری را های بسیار روشن آن اسپانیا و یونان است. میسرمایه جواب پس  بدهد. نمونه

دهند، اما وقتی به قدرت رسیدند باید فوری ها را پس نمیکنند بدهیتوانند ادعا سر بدهند، می

داری را قطع ها را پس بدهند و حتی قرض بیشتری به بار بیاروند. برای این که رابطه با سرمایهبدهی

طور است. مارین لوپن ممکن است بگوید ما از اتحادیه اروپا ها هم همینکنند. در مورد راستنمی

یم. ممکن است رفراندوم بر قرار کنند که از اتحادیه اروپا بیرون بروند و حتی امکانش روبیرون می

هست هر دو، مارین لوپن و حزب نوین ضد سرمایه داری به آن رأی بدهند. ولی آیا واقعاً برای طبقه 

ا که از رها از اروپا بیرون بروند یا نه؟ سوال این است که ما چرا باید چیزی کند اینکارگر فرقی می

ابط توان روکنند انتخاب کنیم؟ چالش بزرگ برای ما این است که چگونه میباال به ما دیکته می

 اجتماعی جدیدی بوجود آورد که تمام این انتظارات را کنار بگذارد.

جا یک فضای بسته انگیزند که در اینس: حضور در  روستاهای چیاپاس این احساس را برمی

داری که توان از شیوع فرهنگ سرمایهآینده این فضا بازتر شود، چگونه میحاکم است. وقتی در 

 ؟کنندها چگونه با چنین چیزی مبارزه میهمه درگیر آن هستیم جلوگیری کرد؟ زاپاتیست
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ها االن سرخیو رودریگز: واقعیت این است که این مشکل همین االن هم وجود دارد. بخشی از جوان

گردند، چیزهای زیادی در آنها عوض شده است. روند. وقتی بازمیمتحد میهم برای کار به ایاالت 

رسد، یک دلیل منطقی وجود دارد که اما اگرچه در نگاه اول جامعه زاپاتیستی خیلی بسته به نظر می

شوید، از قبل همه از ورود شما مطلع هستند؛ طور باشد. مثالً وقتی وارد یک منطقه زاپاتیستی میاین

دانند که دارید به همه می 97«سن آندرس ال رینسا»روید، قبل از رسیدن به اوونتیک می وقتی به

سانی ها و کروید. این واقعیت دارد. اما در عین حال روابط زیادی بین انترناسیونالیستاوونتیک می

یک نتآیند وجود دارد. من خودم پنج ماه در اووکه از نقاط دیگر مکزیک به روستاهای زاپاتیست می

ها در مورد جهان، ها با شورای دولت خوب ساعتدادم و عصرها بعد از کالسریاضی درس می

زی کنند که چیها را کسانی طرح نمیتوان فهمید که این سوالکردیم. میکشور به کشور، بحث می

 معلوم های آنها مشکل بود وست که از مسائل اطالع دارند. سؤالهای کسانیدانند، بلکه سوالنمی

م توانم کامالً بفهمکند، خودش به بسیاری از مسائل آگاه است. من نمیبود کسی که آن را طرح می

ا دهند تکنند و مورد استفاده قرار میکند ترجمه میداری تولید میکه چطور آنها آنچه را که سرمایه

ای تی یک اکیپ خوب براشکال جدیدی از مقاومت را به وجود بیاورند. مثالی بزنم: ارتش زاپاتیس

های اجتماعی دارد. خیلی اوقات به ما در مورد اتفاقی که در محل زندگی خودمان گیری شبکهپی

دهند. آنها سه بار در روز از مباحثی که در توییتر و فیسبوک و غیره مورد بحث است افتد، خبر میمی

م انگلیس برگزیت برنده خواهد شد. دهند. مثالً یک بار به من خبر دادند که در رفراندوگزارش می

برد. گیری بود. یک ماه قبل از پیروزی ترامپ هم به من گفتند که ترامپ مییک ماه و نیم قبل از رأی

کنند. بعضی اوقات این کار، تولید یک آدم صرفاً باهوش نیست. آنها دائماً در این موارد بحث می

پرسند که هنوز اطالعات کافی در مورد آن نداریم تی میبرای ما بغرنج و دشوار است، زیرا از ما سواال

نی های تلویزیوکنم و اینها در جنگل! در مورد سریالو این در شرایطی است که من در شهر زندگی می

 ها وارد ارتباطکنند تا با جوانها استفاده میطور است که آنها در واقع از این فیلمهم احتماالً همین

97 San Andres la Rainza ست که برای رسیدن به روستای اونتیک باید از آن عبور کرد.شهری 
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را ببینند و بگویند نئولیبرالیسم همین است و آن  98«رودای که راه میمرده»فیلم  بشوند. ممکن است

دهیم. از گویند باید یاد بگیریم تا بتوانیم به زندگی ادامه برا در رابطه با نئولیبرالیسم ارزیابی کنند. می

یشینیان ی پاندازی داشتند که بر اساس یک فرهنگ شرقای چشمها در دورهاین نظر سیتوآسیونیست

توان از قدرت دشمن به عنوان ضعف آن استفاده کرد. دشمن استوار بود، مبنی بر این که چگونه می

مر کنم این اکند، با تمام نیرو است، ولی تعادلش را از دست داده است؟ من فکر میوقتی حمله می

ر این ن هم خواهد شد. اگتوانند با آن راه بیایند. بیشتر از ایست که مییک مشکل است، ولی مشکلی

 هایکنم روستاهای زاپاتیست مملو از کارگاهی هنر و علم ادامه پیدا کند، فکر میها دربارههمایش

رسانند، در همان حال غذای هنری و علمی و غیره بشود. در عین آن که به کارزار انتخاباتی یاری می

 کنند.خود را نیز تولید می

 داری منزه نگه داشت؟ز آلودگی و کثافت سرمایهتوان خود را اس: چطور می

پرسی برگزار شد، مبنی بر این که آیا ارتش زاپاتیستی به یک همه 6331سرخیو رودریگز: در سال 

ی را پرسآمیز تبدیل شود یا خیر ما به. اوونتیک آمدیم تا نتیجه آن همهیک سازمان مدنی مسالمت

روز نبود. اوونتیک هنوز یک روستای کامل نشده بود، دو سه تحویل بگیریم. آن زمان اوونتیک مثل ام

ساختند. باران شروع شد و ما از سر تا پا گِلی بودیم. تا خانه وجود داشت و تازه داشتند جاده می

ا همه ای گِل. مرسیدیم به اوونتیک و فرمانده داوید سر رسید. با یک لباس سراپا سفید بدون ذره

مین ای؟ پاسخ داد: اول باید به زطور تمیز ماندهکنی که اینو پرسیدیم چکار میسراپا گِلی بودیم. از ا

 نگاه کرد و دوم این که آدم باید همیشه خودش را تمیز کند... .

برای این گفتگوی رفیقانه از شما سپاسگزاریم.

98 Walking Dead 



 

 

 

” کندرانند و دولت اطاعت میها هستید. اینجا مردم فرمان میشما در قلمرو زاپاتیست .“ 



 ناممکنصداهایی از زمین 

 

ی مردم است. این است گیرد، تودهکند و تصمیم میکسی که تحلیل می”

 “شدن و کارکردن ما.ابی انتخشیوه

 گفتگو با اعضای شورای دولت خوبِ الرئالیداد

 جیمی، میریام و لیدیا

 1061دسامبر  19دهکده الرئالیداد، چیاپاس، 

 

مان گیری و سازماندهی کار شوراهای دولت خوب برایس: آیا ممکن است در مورد شکل

 توضیح بدهید؟

تان کردیم. تعداد ما یم که برای این مصاحبه معطلخواهجیمی: عصر همگی به خیر. از شما عذر می

در روستا بسیار کم و میزان کارها بسیار زیاد بود. من جیمی به همراه رفقا میریام و لیدیا از اعضای 

توانیم شرح ی روستاهای در حال مبارزه هستیم و خوشحالیم که میشورای دولت خوب و نماینده

 ب را با شما شریک بشویم.خودمختاری و تشکیل شورای دولت خو

ای وجود داشت که بسیار با کار فعلی ما شباهت داشت. بدون آن که ما پیش از تولد سازمان، شیوه

گذاشتند، بتوانیم نامی بر آن بگذاریم. پدران و اجداد ما قبل از این تشکیالت به رأی اکثریت احترام می

 .های رسمی سر و کار داشتیمحتی وقتی که با اتوریته
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ی زندگی در روستاها، خودمان را سازمان گیری سازمان سعی کردیم با توجه به شیوهبا آغاز شکل

ی زندگی کنند که شیوهشود، اعضای ما توجه میبدهیم، زیرا متوجه شدیم که وقتی تشکّل تشکیل می

ن تعدادما کردیم که خودمان را سازماندهی کنیم تادر روستا چگونه است و در این فاصله سعی می

ها، چه محلّی و چه فدرال، هیچ راهی پیش پای برای مبارزه زیاد شود. چرا که متوجه شدیم که دولت

د کرد، در ی کافی رشمان به اندازهگذاشتند، مگر این که بکشیم یا کشته شویم. وقتی تشکلما نمی

ن را هم اعالم کردیم که مابه دولت اعالم جنگ کردیم و پس از آن برنامه 6331]اول ژانویه[ سال 

شامل زمین، کار، سقف، بهداشت، تغذیه، آموزش و پرورش، اطالعات، عدالت، صلح و دموکراسی 

مان است. بعد از اعالم جنگ به دولت، و استقالل و برابری بود. مطالبات ما مانند پرچمی در دست

اید روابط ی مدنی بیته ماندیم. اتوریتهای در کار نبود. ما بعد از اعالم جنگ به دولتْ بدون اتوراتوریته

ی کنیم. مان رسیدگتوانستیم به شهر برویم تا به مشکالت مدنیدرونی جامعه را تنظیم کند و ما نمی

 و چون علیه نظام اعالم جنگ کرده بودیم، خطر دستگیری و آزار و اذیت نیز وجود داشت.

 شود.و شستشوی اهالی از آن تأمین میی الرئالیداد که آب آشامیدنی ای در دهکدهرودخانه
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]قاعدتاً[ رهبری باید ]اداره مسائل را[ دست بگیرد و درگیری ها را حل کند. ولی زمانی که دیدیم 

 63ی خودمان کار را در دست بگیریم. در اتوریته نداریم، متوجه شدیم که خودمان باید با اتوریته

طور بود که اعالم موجودیت کردند و این 93داری خودمختارسی و هفت بخش 6331سپتامبر 

ترتیب گام اول خودمختاری برداشته شد. بنابراین مجبور بودیم با روستاهای دیگر جمع بشویم بدین

تا ببینیم این دولت چطور باید باشد و در این فضا بود که شوراهای بخشی به وجود آمد. شوراهای 

های محلی هم انتخاب شدند. و آن جا بود که تصمیم زمان با آن، اتوریتهبخشی انتخاب شدند و هم

ی انتخابات باید آزاد و دموکراتیک باشد. این گونه بود که خودمختاری در آن زمان هگرفتیم که شیو

های محلّی به دنیا آمدند و تقسیم کار هم به وجود آمد. در زمان با در آن زمان اتوریتهزاده شد. هم

کننده بود و در بخش امور اداره ای مونوسیپال( عدالت وکشاورزی یک نفرههای )اتوریتهداریبخش

زمان بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به وجود آمدند. آن زمانی که بدون قضایی و هم

های معلم»ها انتخاب کردیم و آن موقع خودمان خواندن بچهمعلم و مدرسه ماندیم، جایی برای درس

زیدیم. چون تازه علیه دولت اعالم جنگ کرده بودیم، دولت جاسوسانی را تحت را برگ 10«مانخلقی

توانستند میها نای بود که بچهی آموزشی معلمان دولتی به گونهفرستاد و شیوهعنوان معلّم به روستا می

چیزی یاد بگیرند. در عین حال برخی از این معلمان ارسالی دولت نژادپرست هم بودند. و چون ما 

 های خودمان به وجود آوردیم.طور شد که آموزش و پرورش خودمان را با سنتمی هستیم، اینبو

های مختلفی داریم مثل تاریخ و برابری جنسیتی. و این در نظام آموزش خودمان در مدارس رشته

آید. با آموزش خودمان موفق شدیم فرهنگ و زبان های زندگی خودمان جور در میها با شیوهرشته

93 Municipio Autonomo Rebelde Zapatista  بخشداری خودمختار شورشی زاپاتیستی 

افرادی هستند که در روستاها برگزیده  Promotor de educacionمعلمان خلقی یا مروجان آموزش و پرورش  10

 شوند تا به کودکان همان روستا تعلیم دهند.می
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برای ما این دمان را به دست بیاوریم، و با این شیوه مقاومت در آموزش و پرورش هم شروع شد. خو

 کند.هایمان را آلوده میخورد، زیرا روان بچهی دولتی به درد نمیشیوه

 ی سن خوزههای بیمارستان زاپاتیستی دهکدهاز دیوارنگاری

الً برای این که قب«. بهداشت دیگر»گوییم یک نوع دیگری از بهداشت هم به وجود آمد، که به آن می

ها هایی که بودند از روستاها دور بودند و در این کلینیکهیچ کلینیکی در روستا نداشتیم و کلینیک

ای هآمدند، دورهدارو نبود، و اگر بود برای کنترل بود و نه درمان. پزشکانی که گاهی به اینجا می

کردند. بعد از آن تصمیم گرفتیم برای ینجا روی بومیان تمرین میکردند و اآموزشی خود را طی می

را تربیت کنیم و به این صورت توانستیم  16«مروجان بهداشت»گیری و درمان در روستاهای خود پیش

مروّج بهداشت  1تا 9در هر روستا، بسته به تعداد سکنه، مروجان بهداشت داشته باشیم. در روستاها 

 یاران نیز مانند مروجان آموزش ساکنین روستاها هستند کهیا پزشک Promotor de saludمروجان بهداشت  16

 گیرند.  ی پزشکی را به عهده میبینند وعمالً وظایف اولیهآموزش می
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شدن شد. با زادهآمدند ممکن میفقا به یاری پزشکانی که از نقاط دیگر میداریم و آموزش این ر

، چون اینجا «عدالتی دیگر»های خودمختار عدالت خودمختار زاده شد. و اسمش هست داریبخش

 آید.شود عدالت را خرید و برای ما عدالت کاال به حساب نمینمی

بازی. اینجا ثالً ارتباط فامیلی تأثیر بگذارد یا رفیقبرای ما اجرای عدالت ربطی به رابطه ندارد، که م

 عدالت بر اساس پول نیست.

دار است، حق هم دارد. کسانی کند و آن کسی که پولدر کشور ما نظام عدالت بر اساس پول عمل می

این . من اندکنند، اگر پول داشته باشند آزادند و اگر پول نداشته باشند در زندانکه دزدی و تجاوز می

اهیم. خوی حکومت ما به دولت اعالم کردیم که آنها را نمیگویم که با این شیوهرا بسیار فشرده می

های داریداری مکزیک به نقاط مختلف بخشایم، نظام بد سرمایهدر برابر چنین نظامی که ساخته

ی ا دستگیر و زندانداری )زمینِ آزادی( را بکند. دولت در نزدیکی اینجا یک بخشخودمختار حمله می

توانیم زیر یک درخت جمع بشویم و ی یک منطقه میکردن اهالی آن از میان برداشت. ما برای اداره

ایم. داری ادامه دادهی منطقه با شوراهای بخشسال است که به کار اداره 3کارمان را انجام بدهیم. ما 

ی حقوق و یس جمهور بود. و دربارهمذاکرات ما شروع شد. آن موقع زدییو رئ 6331تا  6331سال 

ارمان خواست بپذیرد، ما گفتیم که بدون شما کفرهنگ بومیان با او به توافق رسیدیم و چون زدییو نمی

شوراهای دولت خوب به وجود آمد. بنابراین،  1009اوت  8را پیش خواهیم برد. به این ترتیب در 

ق مختلف هماهنگ کند. روی هریک از این درها ها را در مناطشورای دولت خوب باید کار اتوریته

ها ]در های مختلف تقسیمات کاری نوشته شده است. حمل و نقل و پروژهکه می بینید، بخش

ها روستاها[، بهداشت و ارتباطات، امور اداری، کشاورزی و عدالت... برای هر کدام از این بخش

میمات گیرد، بلکه تصمورات بخش تصمیم نمیی ارفقای مسئول داریم، ولی آن رفیق مسئولِ درباره

گیریم و برای همین دولتِ جمعی هستیم. ی آن تصمیم میهشوند، همه دربارطور جمعی اتخاذ میبه

و در آن بخش که من مسئولش هستم، باقی رفقا در شورای دولت خوب هم از امورات آن مطلع 

شود. از آن جایی که ما هیچ قه تکرار میداری و منطی انتخاب در روستا، بخشهستند. یک شیوه

طور کند. و در ابتدا بهراهنمایی نداشتیم، خودمان به تجربه دریافتیم که خودمختاری چطور عمل می
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داری. ابتدا مسئولین کردیم. برای مثال نظامی داریم در روستاهای بخشچرخشی این کار را می

توریته ی انتخاب اظامِ انتخاب اتوریته عمل نکرد و شیوهکردند. این نداری را انتخاب میروستاها بخش

کنیم. در این های بزرگ آن را سازماندهی میها و گردهماییرا عوض کردیم. اکنون در بخش همایش

های مختلف مثل بهداشت و آموزش و کنند که از بخشگردهمایی ها رفقای زن و مرد شرکت می

های یکدیگر را می بینیم و با هم د. در مجامع عمومی چهرهغیره می آیند و مسئول کلکتیوها هستن

کنیم. آن رفیقی که به عنوان کاندیدا انتخاب شویم. و آن جا کاندیداها را انتخاب میرو میروبه

ها کند. و بعد از آناش را اعالم میکند و سوابق مبارزاتیشود، داستان زندگی خودش را بیان میمی

حاضرند و رضایت دارند مسئولیت را بپذیرند. بعد نمایندگان روستاها به  کنند که اگرسوال می

ند، و برگردند، و این رفقا کارزار انتخاباتی آن رفیق را به روستاهای خود میروستاهای خود برمی

، کنندی او اعالم میکنند و نظرات خودشان را هم دربارهبرای مردم روستاها داستان او را تعریف می

 شود.ی شورای دولت خوب هم انجام میهمین کار درباره و عین

شوند. آن داری پانزده رفیق، و در شورای دولت خوب سی کاندیدا انتخاب میدر شورای بخش

می  کند و مردم بحثشان را اعالم میی آن سی رفیق سوابق مبارزاتیمسئول ]نماینده روستا[ درباره

ی می توانند اعتماد کنند. مردم فهرست رفقا را دارند و با گیرند که به چه کسکنند و تصمیم می

دهند. به این ترتیب انتخابات علنی و باز است. مقابل اسم هر رفیقی ها رأی میباالبردن دست به آن

داری یک مجمع عمومی دیگر برگزار اند. در منطقه و بخششود که چند نفر به او رأی دادهنوشته می

آورند، جمع شوراها را نمایندگی شود. کسانی که بیشتر رأی میبندی میها جمعشود و رأیمی

 شوند.کنند و شوراها به این صورت انتخاب میمی

ان خرج شکنند و پول مردم را برای کارزار انتخاباتیاین کاندیدها خودشان برای خودشان تبلیغ نمی

ی یوهکنند. برای ما این شدیداها تبلیغ میکنند. این نمایندگان هر روستا هستند که برای این کاننمی

نیم، کی انتخاباتی سه سال است. وقتی از دموکراسی صحبت میعملکردْ دموکراسی است. هر دوره

ها و موارد است. ما فقط نماینده ی زمانکردن به دموکراسی در همهفقط انتخابات نیست، بلکه عمل

ها باید خبر داشته باشند. در مواردی باید از پایههای فوری روستاها گیریهستیم. برای تصمیم
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به ساکنان روستاهای زاپاتیست اطالق « بخش ملیارتش زاپاتیستی آزادی»رسانی های کمک]پایه

م[ بپرسیم که چه کار باید بکنیم، و ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم و سر خود تصمیم  -شودمی

 یی مردم است. این است شیوهگیرد، تودهمیکند و تصمیم گیریم. کسی که تحلیل مینمی

 کنیم.شویم و کار میشدن و کارکردن ما. در این شکلْ ما انتخاب میانتخاب

گیرد که چه کاری باید انجام شود. اگر ی مردم تصمیم میدولت مکزیک هیچ نقشی ندارد. اینجا توده

کنند. پیشنهادها را هم گاهی  ی دیگری انتخاب میهکاری خوب عمل نکند، مردم با صحبت شیو

 ی ماست. اما در مدلکنند. این شیوهکنند و گاهی اصالً قبول نمیکنند، گاهی بهترش میقبول می

ه هرگز کند کها قوانینی را به ما تحمیل میپرسد که چه کار کنیم. دولتدولتی، دولت هرگز از ما نمی

 اند.ی آن از ما سوال نکردهدرباره

ها مثل ما خودشان تصمیم بگیرند. به ی مکزیکیحکومتی ماست که ما آرزو داریم همه یاین شیوه

 کند.دهد و دولت اطاعت میاین ترتیب در خاک ما خلق مردم دستور می

 داری دارد.شورای دولت خوب شامل تعداد زیادی روستاست. این شورای بزرگ چهار بخش

 ی الرئالیدادی اصلی دهکدهجادّه
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 برای اعضای شورا مزایایی هم وجود دارد؟س: آیا 

نفر در دو  11شدن در این شوراها هیچ مزایایی ندارد، بلکه فقط کار داوطلبانه است. جیمی: داوطلب

گردند به روستایشان روز برمی 61ماند و رفقا روز اینجا می 61گروه در این شوراها هستند: یک گروه 

ماند و بعد جایشان کنند، و طبعاً گروه دیگر میان کار میهایشهایشان و روی زمینپیش خانواده

ایم و تجاربمان دهیم و آنچه دیدهروز را به هم اطالع می 61شود. هر تغییر یا اتفاقی در این عوض می

 دهیم و اگر نه، فرآیند جلوایم توضیح میگذاریم. اگر مشکلی را حل کردهرا در اختیار یکدیگر می

 دهیم.می مان را شرحرفتن

 کنند؟پیوندند، چگونه در کار شرکت میس: رفقایی که تازه به شورا می

جیمی: گروه جدید برایش سخت است که کار را شروع کند. ولی وقتی این رفقا به شورا وارد 

آورند. طبعاً کارها زیاد است و یادگرفتن های تاکنونی خودشان را هم به شورا میشوند، تجربهمی

شوند و تا جایی که ممکن باشد کارها را از شورای ها وارد میا کمی دشوار است، ولی آنی کارههمه

آموزند. در ابتدا به این صورت بود که شورای جدید گیرند و در حین کار خود نیز میقبلی یاد می

 کاهشآمد. اما اکنون این زمان به سه ماه یک سال قبل از پایان کار شورای قدیم برای کارآموزی می

 شود.یافته، و این گونه تجربیات شورای قدیم به جدید منتقل می

 س: ترکیب جنسیتی شورا چگونه است؟

های دیگر هم فعال هستند، اما هنوز هم ها در بخشکنیم. زنمیریام: ما زنان در شورا مشارکت می

گیریم. کار را یاد می کنیم و همراه با دیگر رفقامی تعدادمان کم است. در بخش بهداشت نیز مشارکت

تدریج با میزان کمی که آموختیم، ما هم وارد گرفتند، اما بهمی قبالً فقط مردها بودند که تصمیم

نفر زن هستند،  11ی شورا پنج نفر از بریم. در این دورهی نظردادن شدیم و کار را پیش میعرصه

تعداد بیشتری در کارها مشارکت  ولی در بخش بهداشت و آموزش و پرورش و غیره، رفقای زن با

ایم. ما در گذشته حق صحبت و نظردادن نداشتیم. عنوان مسئوالن محلی فعالکنند. در روستاها ما بهمی
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ند که به خواستگذاشتند که ما فعالیت اجتماعی کنیم. فقط از ما میپدران و برادران ما در گذشته نمی

 داری و آشپزخانه مشغول باشیم.امور بچه

های مختلف شروع به فعالیت کردیم. در ابتدا برایمان سخت گیری سازمان، در بخشپس از شکل

یم. گیری شوبود. به عنوان زن، برای خود ما هم بسیار دشوار بود که وارد فرایند نظردهی و تصمیم

م. ما سئول باشیتوانیم معنوان زن میعنوان رفقای زن چنین حقّی داریم و بهدانیم که بهاما اکنون می

ها را اداره کنیم، تولید مرغ و جوجه، نان و تعاونیدر روستاهایمان در کارهای جمعی شرکت می

های روستاها تنها رفقای زن مشغول به کار هستند. در عین حال مسئوالن کنیم و اکنون در فروشگاهمی

د. وقتی مردم روستاها زن در امور آموزش و پرورش، بهداشت و مامایی در روستاها فعال هستن

کنند. ما بدین شکل ها هم انتخابمان میداریهایی داریم، برای بخشبیننند که چنین تواناییمی

رگ های بزتوانیم راحت حرف بزنیم و مسئولیتتدریج مانند زنان شهری میمان ریخته و بهترس

سئوالن زن در امور آموزش تری بر عهده گرفته و در شورای دولت خوب شرکت کنیم. در عین حال م

ار های مختلف کو پرورش، بهداشت و مامایی در روستاها فعال هستند. بدین ترتیب ما زنان عرصه

 را در روستاها به چالش کشیدیم.

ی اُونتیکهای زنان زاپاتیست، دهکدهتعاونی  
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 ی سازمان زنان با شورای دولت خوب چگونه است؟س: رابطه

ا و رأی خود وجود نداشتند، کنم. قبل از دوران سازمانْ زنان با صدتر شروع میجیمی: از کمی قبل

خورد یداری و آشپزخانه مزیرا نظام حکومتی ما را بدین شکل تربیت کرده بود که زن فقط به درد بچه

مان متشکل شدیم، رفقای مانو زنان روستا توان ندارند مبارزه کنند. ولی وقتی زاده شدیم و در ساز

فهمیدند که با مردها برابرند. وقتی خودمختاری  هاجا بود که آنزن وارد سازمان نظامی شدند و آن

و ها عضگیرند. آن زمان ابتدا زنکنند و تصمیم میشان مبارزه میها برای حقوقجا زنشود، آنزاده می

جا روستاهایشان شدند. ما آن های مجامع عمومیتدریج وارد بحثهیچ تشکلی نبودند، ولی به

یاری های بسداری تصویر کرده، تواناییخالف آنچه نظام سرمایهتدریج متوجه شدیم که زنان بر به

دارند و پس از آن ما نیز زنان را به حساب آوردیم و آنها در ارتش زاپاتیستی و شوراها مشارکت 

 ترند و خودکردند. اما این ابداً ساده نبود، چون ما مردها این طور آموزش دیده بودیم که زنان ضعیف

رهای مشابهی داشتند. برای ما خیلی سخت بود که رفقای زن مسئولیت داشته باشند رفقای زن نیز باو

و برای رفقای زن نیز دشوار بود که مسئولیت بپذیرند. برای همین هنوز خیلی مانده که رفقای زن 

شان را به طور کامل بگیرند، ولی هم ما و هم رفقای زن به کار تربیت خودمان مشغولیم و به حق

ایم که در انتخابات بعدی شورای دولت خوب نسبت زنان و مردان حاضر ل تصمیم گرفتههمین دلی

ها دخیل باشند. این رفقا هم باید یاد بگیرند گیریباشد و رفقای زن در تمام تصمیم 10به  10در شورا 

اشته ها دخالت بیشتری دگیریها شرکت فعال داشته باشند و در تصمیمکه تحلیل کنند، در بحث

و  ی نظر رفقای زن نیز هستشود، دربرگیرندهباشند. هر تصمیمی که در نمایندگی شورا گرفته می
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ها، شامل آموزش و پرورش و بهداشت، نیز حضور فعالی دارند. بنابراین، ما سازمان در تمام بخش

 م.رویو میها حضور دارند و با هم جلنداریم، زیرا زنان در تمام بخشجداگانه و مستقلی برای زنان 

 ی الرئالیداتعاونی )کئوپراتیو( زنان زاپاتیست، دهکده

 ها رأی ندادند؟س: آیا زنان در انتخابات قبلیْ خودشان کاندیدا نشدند یا مردم به آن

جیمی: اگر خوب یادم بیاید، هشت نفر رفیق زن انتخاب شدند، دو نفر خودشان قبول نکردند و یک 

 در شورا بازماند و به این ترتیب پنج نفر در شورا باقی ماندند.نفر به دلیل بیماری از حضور 
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کنند، بلکه از طرف روستا برای یک از رفقای مرد یا زن خودشان را کاندیدا نمیضمن این که هیچ

 .11شوندمی کاندیداتوری پیشنهاد

 شود؟س: حل و فصل دعاوی در روستاها چطور انجام می

 کند.گیری میشود و در مورد دعاوی قضاوت و تصمیممل میشورای دولت خوب معموالً وارد ع

 شود؟س: اقتصاد در روستاهای زاپاتیستی به چه صورت سازمان داده می

نند. کدر روستاهای زاپاتیست ما کار جمعی داریم و زنان و مردان هر روستا در کار جمعی مشارکت می

شود و اگر درآمد مربوط به منطقه روستا میدرآمد حاصل از کار جمعی روستا وارد حساب دارایی آن 

شود. در مورد چگونگی باشد به حساب منطقه، و اگر مربوط به شورا باشد وارد حساب شورا می

 گیرد.کردن از حساب جمعی روستا، هر روستایی خودش به طور مستقل تصمیم میهزینه

 ز وجود دارد؟س: بانکی که سابقاً در روستاهای زاپاتیست وجود داشت، آیا هنو

های زاپاتیستی از گذشته وجود دارد. تمام روستاهای یک بانک به عنوان بانک خودمختار اتوریته

توانند از این بانک استفاده کنند. یک بانک دیگر نیز وجود دارد که مخصوص زنان است. زاپاتیست می

بایست د، میشسی مریض میاست که رشد کرده است. در گذشته فرضاً اگر ک« باناپاتس»نام این بانک 

گرفت تا صرف درمان ها وامی میدرصد از آن 10تا  61های گزاف رفت و با بهرهخواران مینزد نزول

 ی او صحبتشود که مورد اعتمادند. در مجمع عمومی دربارهدر مجمع عمومی روستا یک یا چند نفر پیشنهاد می 11

دا اعالم ن کاندیپرسند که آیا مایل هست نامش به عنواشود که کاندیدا اعالم بشود یا نه، سپس از خود رفیق میمی

 گردند و این افراد پیشنهادشده را بهشود یا خیر. سپس اعضای آن روستا و خود کاندیداها به روستاهای خود برمی

 گیرد و اعضای شورا بر حسبگیری علنی صورت میبرند و به بحث می گذارند. سپس رأیمیان مردم روستا می

 م. –شوند. تعداد آراء انتخاب می
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گیرد، ها بوده و دو درصد بهره میی خاص درمان بیماریبیماری کند. اما این بانک در ارتباط با مسأله

 و به همین علّت رشد کرده است.

 شود؟آموزان مدرک تحصیلی داده میاپاتیستی به دانشس: آیا در مدارس ز

ها دانش خود را شود. زیرا قرار است که آنهیچ مدرکی برای اتمام تحصیل در این مدارس ارائه نمی

وارد زندگی و جنبش کنند، نه این که به شهر بروند و بخواهند با مدرک تحصیلی خود کار کنند. در 

ود دارد که یک امتحان ورودی دارد و با اتمام تحصیالت هم به ی اُونتیک دبیرستانی وجمنطقه

های مدارس زاپاتیست نیز در همین الرئالیداد تربیت شود. معلمآموزان مدرک نهایی داده میدانش

 شوند.می

مان طور که گفتیم، ما آموزشی از نوع دیگر برای فرزندانداری وابسته نیستیم. همانما به نظام سرمایه

آموزیم. مثالً این رفیق )اشاره به یکی از رفقای ها میو از ابتدا احترام به حقوق زنان را به آن داریم

ها زن عضو شورای دولت خوب( در آموزش و پرورش خودمختار بزرگ شد. طبیعتاً این بچه

را  نطور مداوم خودماگیرد و به این ترتیب ما بهخود شکل دیگری میبهافکارشان بهتر است و خود

 کنیم.بازتربیت می

 سرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپا با مدارس زاپاتیستی در ارتباط است؟س: آیا دانش

گیریم. از مناطق روستایی ی ارگانیکی نداریم، ولی مبارزاتشان را در آغوش میما با آن ها رابطه

 سرا نرفته است.زاپاتیست نیز کسی به این دانش

 های سیاسی و اجتماعی در مکزیک به چه صورت است؟ها با دیگر جنبشی زاپاتیستس: رابطه

مان کنیم، ما همواره تجربیاتی تجربیاتمان صحبت میدرست مانند همین حاال که داریم با شما درباره

 ایم.ایم و برای تعامل گشوده بودهرا با بقیه در میان گذاشته
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 شود؟د؟ اگر آری، چطور با آن مقابله میس: آیا در شورای دولت خوب فساد هم وجود دار

های روستاها هستیم و اگر اشتباهات بزرگ باشد، گیرد، و ما فقط نمایندهاشتباهاتی حتماً صورت می

 کنند.روستاها ما را جریمه و تنبیه می

طور چرخشی برای کنترل ما در شورای دولت هر پنج روز یک نفر از یکی از روستاهای زاپاتیست به

کنند، این اشخاصِ منتخب آید. مردم در روستایشان این شخص را انتخاب میبه الرئالیداد می خوب

ی عمومی چشم مردم در قلب شورای دولت خوب هستند. این افراد باید نظارت کنند که بودجه

روستاها که در دست ماست، به درستی و در موارد مقتضی برای حل مشکالت روستا به مصرف 

ع بدهیم، و کننده اطال اگر ما بخواهیم به نقاط دیگری برویم، باید به این مسئولین کنترلرسد. مثالًمی

ی الرئالیداد، محل فعالیت مروّجان )پروموتورهای( آموزش و و کلینیک دهکده ساختمان مدرسه

 بهداشت
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طور کنند و در صورتی که بهاگر قرار باشد پولی دریافت یا هزینه کنیم، این رفقا ما را همراهی می

 شان برسانیم و گزارش کنیم.فیزیکی همراه ما نباشند، باید جزئیات امور را به اطالع

 وآمد ارتش فدرال در روستاهای زاپاتیستی چیست؟ی رفتس: نظرتان درباره

 شوند، اما این چیزها ما را نمی ترساند و در این امر موفق نیستند.ها برای ترساندن ما هر روز رد میآن

 بومیان چیست؟ س: نسبت شورای دولت خوب با کنگره

توانیم به اعتبار ی ما میمستقل از هم هستیم. همهاین دو کامالً از هم جدا هستند. ما دو سازمان 

ی کار این کنگره کامالً از شورای دولت خوب بودن عضو کنگره ملی بومیان بشویم، اما حیطهبومی

 جداست.

ی کاندیداتوری یک زن بومی توسط کنگره ملّی بومیان در انتخابات ریاست س: آیا درباره

 در گرفته است؟جمهوری سال آینده بحثی در روستاها 

ی این موضوع بحث خواهیم کرد و در حال حاضر طور که در اطالعیه آمده است، ما دربارههمان

 توانیم علنی کنیم.جزئیات آن را نمی

اندازه های ما پاسخ دادید بیاز این که وقتی برای گفتگو در اختیارمان گذاشتید و به پرسش

گزاریم.سپاس



 

 

ی اُونتیکی در دهکدههای زاپاتیستدیوارنگاری



 

 

ی رعب و وحشت است و البته از بین بردن هدف دولت از شکنجه اشاعه”

 “های مبارزاتی.سلول

 مصاحبه با دکتر خاویر انریکز سام

 [CCTI]« انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»گذاران از بنیان

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

 

در مکزیک تأسیس شد. از  1001در سال « انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»توضیح: 

دولتی مستقل در مکزیک است، همواره مبارزات -های غیرزمان، این انجمن که از معدود سازمانآن

دریغ از مبارزاتِ ایت بیخصوص حمهای این انجمن بهمردم این کشور را همراهی کرده است. فعالیت

و زندانیانی که در ارتباط با این مبارزات دستگیر و شکنجه شده « جبهه مردمی سن سالوادور آتنکو»

سرای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپا چشمگیر بوده ها و دانشجویان دانشبودند و همچنین خانواده

مخالفان و معترضین و کسانی که به هر ی زیادی از هبا توجه به شرایط سیاسی مکزیک، عد 19است.

کنند، در خطر قتل و شکنجه و ناپدیدشدن هستند. به نظر نحوی علیه وضعیت موجود تالش می

 الع بیشتر از جمله نگاه کنید به:برای اط  19

 بیانیه انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات علیه سرکوب در ایران

http://peykar.org/movements/233-ccti-iran-farsi.html  

 http://peykar.org/articles/45-sexueltorture.html  جمعی ی جنسی و مقاومتشکنجه

 http://peykar.org/free/126-felicitastreue-vancouver.html مکزیک: شکنجه در یک جامعه دمکراتیک؟

http://peykar.org/movements/233-ccti-iran-farsi.html
http://peykar.org/movements/233-ccti-iran-farsi.html
http://peykar.org/articles/45-sexueltorture.html
http://peykar.org/articles/45-sexueltorture.html
http://peykar.org/articles/45-sexueltorture.html
http://peykar.org/articles/45-sexueltorture.html
http://peykar.org/free/126-felicitastreue-vancouver.html
http://peykar.org/free/126-felicitastreue-vancouver.html
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انجمن مبارزه با شکنجه و »هایی از قبیل رسد در این برهه از تاریخ مکزیک، فعالیت سازمانمی

 سزایی است.دارای اهمیت به« معافیت از مجازات

قبل از هر چیز برایمان شرح دهید که تشکل شما از چه زمانی شروع به کار کرده، س: لطفاً 

 چطور به فکرتان رسید چنین کاری را آغاز کنید و چگونه آغاز کردید؟

صورت رسمی به ثبت انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات به 1001خاویر انریکِز: در سال 

در رابطه با بهداشت ]عمومی[ فعالیت  30بودیم که از دهه  شناسای پزشک و روانرسید. ما عده

شان قربانی شکنجه بودند یا کسی از کردیم. کار را با کسانی شروع کردیم که خود و یا اطرافیانمی

تر شد. کنندهوضعیت در مکزیک نگران 1001تا  1000های شان مفقوداالثر شده بود. بین سالنزدیکان

ل کردند. تحلیتری اتخاذ میگرانههای سرکوببودند، در برابر جامعه شیوه هایی که در قدرتدولت

ه در کند. چنانچما این بود که وضعیت هرچه بیشتر به آنچه در کلمبیا حاکم بود شباهت پیدا می

بینی ما این شد. پیشهر روز بیشتر می 11های بعد، همراهی دولت سرکوبگر با دولت مواد مخدرسال

طور ها و به، دستگیری11«های خارج از قانوناعدام»ها، داالثرشدهن تاریخ به بعد تعداد مفقوبود که از آ

 کلی سرکوب افزایش پیدا خواهد کرد.

، رییس سابق کوکا کوال، 1000در سال « شدهحزب انقالب نهادینه»در مکزیک با سرنگونی دولت تحت رهبری  11

برگزیده شد. باندهای مختلف مواد مخدر در کنار  ، به عنوان ریاست جمهور«حزب اقدام ملی»ویسنته فوکس از 

دیگر با شرکت هرچه بیشتر در احزاب سیاسی مختلف )در تمام احزاب سیاسی انتخاباتی( جنگ نظامی علیه یک

گرا اصطالح گذاری و حکومت گسترش دادند. نیروهای سیاسی چپدخالت خود در سیاست را تا حد قانون

ور که در مورد دولت کلمبیا به کار گرفته شده بود، برای تعریف این وضع مورد طرا، همان« دولت مواد مخدر»

 دهند.استفاده قرار می

های چنان روشن است که سازمانای و  بومی در مکزیک آنهای تودهتعداد زیاد ترور رهبران و فعالین جنبش 11

ی هیچ دادگاهی نیستند و ها نتیجهکه این اعدام کنند. از آنجاارزیابی می« اعدام»عنوان مدافع حقوق بشر آن را به

ها که در چارچوب قانونی قرار ندارند اعدام است، لذا این اعدام« خیانت به میهن»اصوالً در مکزیک تنها مجازات 

 نامند.می« های خارج از قانوناعدام»را 
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ی و ابنابراین، ضروری بود انجمنی باشد که در این زمینه کار کند و این جمع چه در سطح منطقه 

اند همکاری کند. به خصوص به این رابطه فعالهایی که در همین المللی با سازمانچه در سطح بین

آمد، زیرا دولت با فعالیت ما موافق نبود. به همین ها نیز میدلیل که سرکوب سراغ این گونه سازمان

 المللی نیاز داشتیم تا هنگامی که سرگرم کمک مستقیم به کسانی بودیم که دردلیل به پشتیبانی بین

 شیم.ها بودند، به سادگی در تیررس نباها و یا مفقوداالثر شدهدهارتباط با فعالیت سیاسی شکنجه ش

ت ای و اجتماعی بود، بعد به خاطر فعالیهای تودهرسانی به فعالین جنبشدر ابتدا، استراتژی ما کمک

مان را گسترش بدهیم و در واقع با ی فعالیتباندهای مواد مخدر مجبور شدیم منظر و حوزه

ی در جستجوی حمایت بودند، ارتباط برقرار کنیم. در همان آغاز کار انجمن، شهروندانی که به نوع

داشتیم. ایالت گرررو در کنار ایالت  [Guerrero]ما یک دفتر هم خارج از پایتخت در ایالت گرررو 

تحت »ست. بر خالف چیاپاس که عمدتاً چیاپاس یک ایالت استراتژیک دیگر با شرایط بحرانی

م[ قرار دارد، فشارها و سرکوب در آن به -های دفاع از حقوق بشرها و سازمانمراکز ]گروه« پوشش

 های حمایتی بیشتر است.علت عدم وجود گروه

های دیگر تأثیر بگذاریم تا در حد امکان تعداد بیشتری از فعالین تدریج توانستیم روی گروهما به

ه  بین آنچه فعالیت ماست و آنچ های مختلف جنبش و شهروندان را تحت پوشش خود بگیریم.طیف

های سیاسی زیادی مشهود اند، تفاوتدولتی[ معروف-های غیرکه در مکزیک به ان.جی.اوها ]سازمان

ی گر، یعنگونه حمایت و همکاری با طرف سرکوباست. سیاست اصلی انجمن ما این است که هیچ

 های دیگر این امره باشیم. اما برای گروهاند، نداشتها و آنچه با دولت در ارتباطخانهتپلیس، وزار

 هایی از دولت همکاری داشته باشند.ست که با بخشعادی

هم « گانمفقوداالثرشد»کردیم، بعد با فعالیت در گرررو، ها کار میشدهدر گذشته در ارتباط با شکنجه

عالیت شود فمربوط می چه به تجاوز به حقوق بشرکوشیم در مورد هر آنبه کار ما اضافه شد. حاال می

 دهیم.طور خیلی خالصه این کاریست که ما انجام میکنیم. به
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در سازمان دیگری به « انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»سوال: شما قبل از ایجاد 

 فعالیت داشتید، چرا انجمن جدیدی تشکیل دادید؟« عمل مسیحی برای لغو شکنجه»نام 

در خطوط  آمدند. ما همچنینت قبلی ما ارتباط آن با کسانی بود که از کلیسا میانریکز: مشکل تشکیال

و  11«یو.اس.اِید»نظر درونی داشتیم. بخشی از ما حاضر به پذیرش بودجه از سیاسی اختالف

 را که آن زمان از« یو.اس.اِید»های مرتبط با آن نبود. ولی بخش دیگر معتقد بود باید پول سازمان

رسید، پذیرفت. ما این کار را زیر سؤال بردیم و با آن [ میFreedom House« ]آزادیخانه »طریق 

بخش دیگر درگیر شدیم که باعث انشعاب بین ما شد، نتیجتاً مایی که مخالف پذیرش پول از 

و غیره بودیم، از گروه جدا شدیم و کسانی که موافق بودند، ماندند و « خانه آزادی»، «یو.اس.اِید»

ای شود تشکل ما کوچک باشد و نتوانیم برنامه گستردهمان باعث میادند. محدودبودن امکاناتادامه د

 داشته باشیم.

 المللی حامی این انجمن هستند؟هایی در سطح بینها و گروهس:  چه سازمان

« کنجهشسازمان جهانی علیه »، «المللسازمان عفو بین»المللی های نسبتاً بزرگ بینانریکز: بین سازمان

[ONCT ،]«.های متعددی در ها شبکهتوانم نام ببرم. در ارتباط با این سازمانرا می 17«آی.آر.سی.تی

کنند، که ما از بخش گیرد که در اروپا، آمریکا و آمریکای التین کار میای شکل میسطح منطقه

11 United States Agency for International Development (USAID) 

ای را در جانبه-خارجی ایاالت متحد همواره هدف دو کمک”ی جهانی. ایاالت متحد برای کمک به توسعهآژانس 

پی داشته است، در حالی که بهبود زندگی در کشورهای در حال توسعه را مد نظر دارد، در همان حال عالیق 

بات و زمان با گسترش ثی انسان همایاالت متحد را نیز مد نظر داشته است. یو.اس.اید. از طریق پیشرفت گسترده

دهد و حسن نیت را جوامع آزاد، بازار و شرکای تجاری آمریکا، سیاست خارجی ایاالت متحد را نیز گسترش می

 دهد. )برگرفته از سایت رسمی یو.اس.اید.(در خارج از کشور پرورش می

17 International Rehabilitation Centre for Torture victims  (دانمارک) 
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ه ما شان باستهای متنوعی هستند که سیآمریکای التین آن هستیم. در کشورهای مختلف سازمان

 ست که نزدیکی سیاسی با ما دارند.هایینزدیک است و تالش ما هم برای پیدا کردن گروه

ای دانشسس: در مورد دانشجویان ناپدیدشده چه  4۳رای تربیت معلم روستایی ایوتسیناپ

 ی آنان به کجا رسیده است؟هاید؟ کار پروندهایی داشتهفعالیت

ن هاست. پیش از ایهای مفقوداالثرشدهبه خاطر همراهی خانواده« تسیناپاایو»انریکز: نزدیکی ما با 

شود به حقوق بشر. روشن است ماجرا کار ما بر آموزش دانشجوها متمرکز بود و بر آنچه مربوط می

که در این مورد ما سازمانی نیستیم که بیش از بقیه تأثیرگذار باشیم. تأثیرگذارترین سازمان 

دانند که برای بعضی موارد مشخص بهتر است با ت. ولی خود دانشجویان میاس 13«تالچینوالن»

 «.تالچینوالن»کار بکنند تا با « انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»

)ارتش  ۰۵«اِرپی»های سیاسی، برای مثال کنید، روابط شما با گروهس: در مناطقی که فعالیت می

 ه چه شکل است؟گر( در گرررو بانقالبی خلق شورش

های سیاسی در ارتباط مستقیم ای هستند که در این ایالت با سازمانهای تودهانریکز: اساساً سازمان

دانند برای چه چیزی به سراغ ما بیایند. ما با آغوش باز از هر شناسند و میهستند. آنها ما را می

 کنیم.مان استقبال میتقاضای کمکی، در حد توان

18 La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 

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

 مرکز حقوق بشر کوهستان، تالچینوالن

10 Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) 

 Lucio Cabañasی راه لوسیا کابانیاس بریینتوس ]دهدهنیک جریان چریکی در ایالت گرررو که خود را ادامه

Barrientosداند. سرای تربیت معلم ایوتسیناپا میالتحصیل دانشی مکزیک، معلم روستایی و فارغ[ انقالبی پرآوازه

 به قتل رسید. 6371لوسیو کابانیاس در دوم دسامبر سال 
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کنند های مختلفی فعالند و از مردم پشتیبانی میل عنوان شد که در چیاپاس گروهس: در بخش او

 ست؟هاییها چه گروهای مانند گرررو بهتر است، منظورتان از این گروهو شرایط نسبت به منطقه

ان کنند. تعدادشی چیاپاس فعالیت میهای حقوق بشری است که در منطقهانریکز: منظورم تشکل

است و ما از جمله با  16«فرای بارتلومِئو دِ السکازاس»هااست. برای مثال یکی از این گروه بسیار زیاد

 این سازمان در ارتباطیم.

اید؟ نسبت ی کار سالیان، به تعریف جدیدی از شکنجه دست پیدا کردهس: آیا با توجه به تجربه

 شکنجه با فعالیت مبارزاتی چیست؟

عنوان یک معضل سیاسی که باید آن را تحلیل کرد تدا شکنجه را بههای اجتماعی در ابانریکز: جنبش

شد ه میپنداشتند. تنها گفتدیدند، بلکه آن را صرفاً در ارتباط با اعضای رهبری و شهادت افراد مینمی

ی شکنجه ست. ما تالش کردیم بر درک مقولهارزشی-شود انسان باکسی که در اثر شکنجه کشته می

م، این بود که ما شکنجه را جزیی از ابزار قدرت دولت ارزیابی کردیم. وقتی کسی را تأثیرگذار باشی

چنین بر گذارد، همتنها شکنجه بر سالمت شخص تأثیر میدستگیر کنند و مورد شکنجه قرار دهند، نه

شود، در بقیه هم ترس و وحشت به میجامعه هم تأثیر اجتماعی دارد. زیرا وقتی یک نفر شکنجه 

کند. به همین دلیل بسیار مهم است که هر سازمان اجتماعی فعالی که آید و آنها را فلج میمی وجود

 رسانی کند. بایداند، فوراً اطالعدهد اعضای دستگیرشده مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاحتمال می

به  .نگفتن از آن و تحمل آن استکردن و سخنکردن شکنجه همیشه بهتر از مخفیدانست که علنی

مان زدیم، هدفهمین علت وقتی در ابتدای کار از شکنجه در ارتباط با حقوق بشر حرف می

عنوان ابزار سرکوب دولت بفهمند و این ای بود تا شکنجه را بههای تودهتأثیرگذاشتن بر سازمان

ری ل فوها به محض اعمال شکنجه فوراً آن را افشا کنند. در همین راستا باید سازوکارهای عمجنبش

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

 مرکز حقوق بشر فرای بارتلومئو د الس کازاس
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شده را دیده، باید بدون اتالف وقت از مکان و زمان را ایجاد کرد. برای مثال اگر کسی فرد شکنجه

 ی اضطراری در این مورد پخش شود.ماجرا اطالعات دقیق بدهد. سپس یک اطالعیه

دولتی علیه مخالفین -های غیرها و سازمانهایی که گروهس: با این تعریف شما، آیا خشونت

 گیرد؟شوند، ذیل شکنجه قرار نمیرتکب میخود م

کنجه ایم. تنها مرجعی که شای داشتهالمللی و منطقهانریکز: این نکته بحثی بود که ما در سطح بین

 کنند. این جرم از نوع دیگری است.های اپوزیسیون شکنجه نمیکند، دولت است. گروهمی

 ؟ای برای این مسأله وجود داردس: آیا جرم جداگانه

کند. شود و فقط دولت شکنجه میانریکز: شکنجه از نظر قانونی در ارتباط با حقوق بشر ارزیابی می

 لحاظ قانونی جرم محسوبها باشد، بهولی کاری که یک فرد انجام دهد، حتی اگر به دستور اتوریته

 شر )که کاری زیر پا گذاشتن حقوق بلحاظ حقوقی با درجهشود. این جرم هر چه که باشد، بهمی

ست و حدود خودش را دارد ی حقوقیدولت است و باید تنبیه شود( متفاوت است. این یک مسأله

و این که درجه یا میزان محکومیت باید با آن تعریف شود و معلوم شود که آیا شکنجه اعمال شده 

رار دارند، ی قدرتمند قهاتأثیر دولتکنند و تحتهایی که در این ارتباط کار مییا نه. بسیاری از تشکل

ز دهند اهای انقالبی انجام میهایی که گروهاند تا شکنجه را با آکسیونکوشش زیادی به خرج داده

ای وقیالمللی هیچ اساس حقسطح بکنند. ولی موضع ما این نیست و در سطح بینیک نوع دانسته و هم

 وجود ندارد که این دو را یکی به حساب بیاورد.

کنجه یکی از ابزارهای سرکوب دولت است، دولت از این ابزار چرا، چگونه، کجا س: گفتید ش

 کند؟و علیه چه کسانی استفاده می

ای هست از مجموعانریکز: خوانش ما از شکنجه این نیست که تنها معضلْ شکنجه است، بلکه روندی

ای است شامل عهنامیم. تروریسم دولتی مجموها و ما آن را تروریسم دولتی میاز فعالیت

به همین «. قانون»های خارج از چارچوب ای، شکنجه، مفقوداالثرسازی و اعدامهای فلهدستگیری
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رای ما برد. بای به نام شکنجه باید فهمید که دولت چگونه آن را به کار میدلیل برای تحلیل پدیده

جه را در کنیم شکنسعی می کردن جامعه و حفظ کنترل دولت بر آن. ماایست برای فلجشکنجه وسیله

انداز تاریخی ببینیم که متعلق به زمان حال نیست. شکنجه در تمام کشورها در طول تاریخ، یک چشم

 رود.عنوان ابزار سرکوب دولتی برای کنترل تمام جامعه به کار رفته است و میبه

ها را یند یا شما آنآها به سراغ شما میشدگان به چه شکل است؟ آیا آنس: پیگیری کار شکنجه

 کنید؟پیدا می

زند او شکنجه انریکز: معموالً این خانواده است که از فرد دستگیرشده اطالعات دارد و حدس می

تر شده. اگر این خانواده در یک هسته سازماندهی شده باشد، مثالً در یک روستای متشکل، خیلی ساده

ر کلی، طوهای اجتماعی است. در مورد مردم بهبا جنبش گیرد. این در رابطهتر با ما ارتباط میو سریع

به ما  گردند و از این طریقای میافتد، آنها دنبال شبکهبه این شکل است که وقتی چنین اتفاقی می

 رسند.می

 دهید؟شوید کسی زیر شکنجه است، چه فعالیتی انجام میس: وقتی با خبر می

ی احتمالی فرد مذکور ست؛ از همان کسی که ما را از شکنجهآوری اطالعات اانریکز: اولین گام جمع

ی دستگیری، شهود و غیره. سپس کنیم؛ نحوهو زمان و مکان وقوع شکنجه با خبر کرده شروع می

ها و اداراتی که در ارتباط با دستگیری هستند [ به سازمانUrgent Action« ]ی فوریاطالعیه»یک 

درخواست رعایت احترام به زندگی فرد دستگیرشده و شرایط اوست  فرستیم. محتوای این اطالعیهمی

 ها هماهنگ کنیم و دولتمان را با آنکنیم تا فعالیتالمللی ارسال میهای بینو کپی آن را به سازمان

المللی تحت فشار قرار دهیم. خواست ما این است که او یا هر چه را چه در سطح ملی و چه بین

کنند، دیگر شکنجه و یا مفقوداالثر نشود. وقتی یا اگر به زندانی منتقلش می زودتر آزاد شود، و

ای به ما خبر بدهد که فرد دستگیرشده کجاست یا خود دولت ما را از مکان و وضعیت او با خانواده

 کوشیم به مالقات وی در زندان برویم و دست به عمل بزنیم.خبر کند، می
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این است که ببینیم آیا واقعاً شکنجه  11شدن افراد از شرایط مفقوداألثر بودناولین اقدام ما  بعد از  علنی

ی رسمی اعمال شکنجه توسط این یا آن ساختار پلیسی اند یا نه. در این صورت با یک اطالعیهشده

ین دهیم تا اقدر کار را ادامه میشود. بعد آنکنیم و جستجوی مسئولین این کار آغاز میرا محکوم می

 دولت یا ساختارهای مختلف آن قطع شود. عمل

 شود؟س: آیا انجمن شما هم از سوی دولت تهدید می

کند یباشد، دولت سعی م شود دارای موقعیت باالی سیاسی سازمانیانریکز: اگر کسی که شکنجه می

این  لی جلویالملهای بیناعتبار ما را کم کرده، ما را به حمایت از جنایتکارها متهم کند. ما با حمایت

و  گیری کنند و در شکایتخواهیم که به نفع ما موضعمان میالمللیگیریم و از حامیان بینکار را می

اران زدن به ما مبنی بر این که با جنایتکاعتراض ما سهیم باشند. معموالً در چنین شرایطی دولت از اتهام

 دارد. ایم، دست برمیهمراه شده

ای همیلایم: تعقیب مدام اعضای انجمن، نامه و ایف تهدید را تجربه کردهدر عین حال اشکال مختل

« ی تصادفسانحه»دادن تهدیدآمیز هم بوده است و شدیدترین اقدام علیه ما، مثالً ترتیب

نزدیک محل اقامت یکی از اعضای انجمن بود. در چنین مواردی همراه با مدافعین  شدهریزیبرنامه

ایم. برخی کنیم که خود ما موضوع اعمال سرکوب قرار گرفتهتراض میدیگر حقوق بشر، اع

هایی مانند ماست، وارد عمل شان حمایت از سازمانهای حقوق بشری، که عمده فعالیتسازمان

است. این سازمان در سراسر جهان  19«المللبریگاردهای صلح بین»ها شوند. یکی از این سازمانمی

ها کند، یعنی به صورت مداوم و بیست و چهار ساعته در فعالیتاهی میمدافعین حقوق بشر را همر

کند. اکثریت اعضای این سازمان از کشورهای اروپایی هستند. برای مثال وقتی به مان میهمراهی

ه انتقال شدهای شناختههای مخفی به زندانبرای مثال وقتی دولت فردی را که مفقوداالثرش کرده بودند، از زندان 11

 م. -داد و یا نزد قاضی مربوطه برد 

19 Peace Brigads International-PBI 
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. 11که اکثر فعاالن آن زنان جوان هستند« سوِفور»کنیم، یک گروه سوئدی هست به نام چیاپاس سفر می

دهند  که ما عازم فالن منطقه با همراهی فالن افراد هستیم و شان خبر میبه دولت« سوِفور»اعضای 

است، « یمعنو»اگر برای ما اتفاقی افتاد، فالن گروه مسئول این واقعه خواهد بود. این یک سپر دفاعی 

 یکنند، ولی در صورتی که با چنین افرادای شلیک کنند این کار را میالبته وقتی بخواهند گلوله

للی المهای بینهای سرکوبگر مهم است که وارد درگیریهمراهی داشته باشید، در نهایت برای گروه

 نشوند.

ای هها در مورد تکنیکس: شما به نوعی از کار آموزشی اشاره کردید. آیا برای مثال این آموزش

 مقاومت در برابر شکنجه هم هست؟

دهیم، تشریح روش شکنجه است. مثالً شوک وزش میانریکز: این موضوع کار ما نیست. آنچه ما آم

مترین گذارد. مهها به جای میکردن و اثراتی که این نوع شکنجهالکتریکی ،کف پا زدن، قپانی آویزان

شود. یعنی چه موقعی واقعاً فردی شکنجه شده و امر این است که چه چیزی شکنجه محسوب می

العملی باید نشان داد و چه ن اتفاق افتاد، چه عکسچه موقعی خطر شکنجه موجود است. و اگر ای

تواند یاری های حقوقی میای برای افشاگری موجود است. چه نوع کمکی ارتباطی فوریشیوه

زمان پزشکی به صورت همبرساند، و اگر شکنجه اعمال شده، چه نوع کمک پزشکی و روان

 ست.ضروری

11 The Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR) 

کند. برنامه اعضای سوِفور از فعالین حقوق بشر در مکزیک حمایت می 1000، از سال مصالحهجنبش سوئدی برای 

 ی آنهاست. برای آشنایی بیشتر نگاه کنید به: های روزانههمراهی با فعالین حقوق بشر در تمام فعالیت

https://krf.se/en 

https://krf.se/en
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توان عضای انجمن شما تأکید داشت که شکنجه را نمیس: در فستیوال خشم شرافتمندانه یکی از ا

اگر ممکن است در این باره  ۰۰از بین برد، بلکه باید یاد گرفت با وجود آن مبارزه را ادامه داد.

 کمی توضیح دهید؟

ای تاریخی در ارتباط با تروریسم دولتی است. دولت از انریکز: همان طور که گفتیم شکنجه پدیده

ز بین برود، تواند اکند تا جامعه را تحت کنترل نگه دارد. بنابراین اگر شکنجه نمیشکنجه استفاده می

باید سعی کنیم آن را متوقف، یا حداقل محدود کنیم. این مانند یک بیماری است، هرگز ناپدید 

نیم کتوان یاری رساند تا این همه بیمار وجود نداشته باشد. ما کوشش مینخواهد شد، اما چگونه می

 تواند بهتر با آن مقابله کند.ا میزان شکنجه را کم کرده و نشان دهیم با چه ابزاری جامعه میت

ی جنسی هم علیه زنان و هم مردان اعمال شده است، س: شما مواردی داشتید که در آن شکنجه

 کند؟چرا دولت این شیوه را اتخاذ می

ی جنسی واردشدن به د، ولی شکنجهروطور کلی شکنجه علیه کل جامعه به کار میانریکز: به

های جنسی خیلی از  دانند که با شکنجههای وجود یک زن یا مرد است، آنها میترین گوشهخصوصی

اد ی روحی بسیار شدیدی ایجشدن به آلت تناسلی زنانه یا مردانه ضربهشکنند، چون نزدیکها میآدم

جود دارد که این نوع شکنجه بیشتر در مورد کند. البته ما شاهدیم که در مکزیک این گرایش ومی

ها در مکزیک به این عنوان که زنان غنائم جنگی ی جنسی علیه زنها به کار برده شود. شکنجهزن

ی گیرد. اگر به زنی تجاوز کنند و او شکنجههستند، و در عین حال علیه مردها مورد استفاده قرار می

ست که مردها توان حمایت از او را نداشتند، یا مقصر بودند جنسی شود، مفهموم آن در اجتماع این ا

ات شود، تا زمانی که نظام مبتنی بر طبقکن نمیآموزد که شکنجه ریشهچه تا به حال گفتیم، به ما میآن”نک به:  11

 ی سرکوب در)سخنان ریکاردو لوئهوه در میزگرد درباره “داری برقرار است.اجتماعی، دولت طبقاتی، و سرمایه

دسامبر  18بخش ملی سازماندهی شده بود. مکزیک، ارتش زاپاتیستی آزادیفستیوال خشم شرافتمندانه که توسط 

  https://is.gd/zeMwUE  :  11شماره « خیابان»ی (، منتشر شده در نشریه1008

https://is.gd/zeMwUE
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ن، آورد. بنابرایها به وجود میشان تجاوز شده است. این مسأله احساس گناه شدیدی در آنکه به زنان

 شود.گذارد. گرایش به این نوع شکنجه هر روز شدیدتر میتأثیر بسیار شدید روانی روی مردم می

ی روانی ست، با شکنجهی فیزیکیشود، منظور بیشتر شکنجهمی س: وقتی از شکنجه صحبت

 شود؟طور کلی چه چیزهایی شامل شکنجه میکنید؟ یا بهچطور برخورد می

ن را به توان آتر میشود سرپوش گذاشت و همچنین سادهتر میی فیزیکی سادهانریکز: روی شکنجه

ترْ آن را به شود. ما فقط برای فهم راحتنجام میزمان اها همکار برد. معموالً هر دوی این شکنجه

زدن است. ولی ی فیزیکی کتکترین شکل شکنجهکنیم. معمولی روحی و فیزیکی تقسیم میشکنجه

ری به زنند. هیچ اثپیچند و میبوکس میبرای این که اثرش نماند، فرد را درون پارچه مثل یک کیسه

شود، سه یا چهار روز بعد ها ایجاد میا استفاده از این پارچهگذارد. اثر ضربات شدیدی که بجا نمی

های متداول است. روش دیگری که بسیار ساده است، خفگی دهد. این یکی از روشخود را نشان می

 پیچند وکشند، دور گردن او میی پالستیکی روی سر فرد میشود. یک کیسهخشک نامیده می

یگر این نوع شکنجه با آب است. یعنی سر فرد را توی آب فرو کنند. مدل داحساس خفگی ایجاد می

 های کثیف و سوراخ توالت که همراه است با مدفوع و ادرار.کنند، بیشتر در آبمی

 داشتن زندانی با دستان بسته درمدت طوالنی، نگهکردن بهبند زدن، آویزانشوک الکتریکی، چشم

ن چوب به کف پا از انواع دیگر شکنجه هستند. در کردن فرد، و همچین زدپشت، قپانی و بلند

هاست. برای مثال وقتی بدانند که شخص چه مذهبی دارد ها تحقیر آدمی روانی یکی از شیوهشکنجه

دهند. مثالً در روستاهای بومی تراشیدن و در مذهب او چه کاری ممنوع است، آن  کار را انجام می

 رسد، ولی در فرهنگآید. به ظاهر خیلی ساده به نظر مییموی سر زنان یک نوع تحقیر به حساب م

له تیر بدون گلوگذارد. تهدید به مرگ علیه خانواده، استفاده از هفتها میآنان تأثیر زیادی روی زن

تأثیر  های این شکنجهو اعدام نمایشی، تهدید به تجاوز، فروبردن اشیاء در مقعد یا فرج زنان. مجموعه

ست که روی کسی که در عمرش چنین چیزی گذارد و طبیعیدیدی به جای میروانی و روحی ش

هایی که روابط گذارد. متوجه شدیم که معموالً شکنجه روی انسانندیده، تأثیر مخربی باقی می
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شناسند، یعنی شهروندهای عادی، تأثیر شدیدتری دارد تا روی کسانی که اجتماعی را نمی-سیاسی

 ولی به هر حال آسیب روانی روی هر دو گروه باقی خواهد ماند. کنند.فعالیت سیاسی می

های مشابه تأثیری در و سازمان« انجمن مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات»س: آیا فعالیت 

 کاهش شکنجه داشته است؟

کردن شکنجه کار دشواری بوده است، ولی حاال با موارد نادری مواجه هستیم که شدت انریکز: کم

یک گروه بومی را که با یک جریان   1009ه به افراط بکشد. برای مثال در اوآخاکا در سال شکنج

به نوعی در ارتباط بودند، پس از دستگیری حدود نه ماه، یا یک سال  11«ای.پی.آر»چریکی با نام 

العمل نشان نداد. در آن زمان هیچ سازوکاری شان بسیار بد بود. هیچکس عکسشکنجه کردند. وضع

رای جلوگیری از چنین اعمالی وجود نداشت. امروزه دیگر شاهد چنان سطحی از سرکوب نیستیم، ب

شود، مثالً در یک تظاهراتْ پلیس تر انجام میاما شکنجه هنوز موجود است. عملیات سرکوب گسترده

ست د های گروهی آنکند. در مسیر انتقال آنان به زندان به شکنجهیا ارتش افرادی را دستگیر می

زمان کوتاهِ دو، سه یا چهار ساعته صورت دسته جمعی و در یک مدتزنند. یعنی اعمال شکنجه بهمی

 شود.انجام می

 کند یا فقط برای ایجاد ترس و وحشت است؟س: آیا دولت برای کسب اطالعات شکنجه می

اشته باشد. البته انریکِز: در بسیاری موارد دولت اطالعات الزم را دارد و خیلی بعید است که ند

د، آن کنکسی که شکنجه می”گویند تواند در مورد این اطالعات یقین به دست بیاورد. ولی میمی

ی شکنجه هیچ . واقعیتی وجود ندارد، در لحظه“خواهد به او بگویندشنود که دلش میچیزی را می

-تواند غیرقعی باشد، میقدر که ممکن است وانواقعیتی وجود ندارد. هرچه که اعتراف کنند، هما

ی افراد فلج شوند و فعالیتی نکنند. زیرا از این واقعی هم باشد. ولی حاصل آن این است که بقیه

داند حرکت خواهند کرد که ممکن است دستگیر شوند و مورد شکنجه قرار بگیرند و هرگز کسی نمی

 EPR -Ejercito Popular Revolucionarioارتش خلقی انقالبی  11
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ها یک سری اطالعات دارند، الً آنی بقیه حرف زده است یا نه. احتماشده دربارهکه آیا فرد شکنجه

ترل ها را با دستگیری و شکنجه نتوانند کنگردند. وقتی آنی رهبری میاما در بیشتر موارد دنبال هسته

های ی رعب و وحشت است و البته از بین بردن سلولرسانند. هدف دولت اشاعهکنند، به قتل می

 مبارزاتی.

های حقوق بشری اعتماد کرد؟ در حالی که مثالً انشود به سازمس: به نظر شما چگونه می

ه گیرد، یا این ککشوری مثل عربستان سعودی در  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار می

، دهدها بال و پر میهای حقوق بشری ایجاد کرده یا به آنایاالت متحد در همان حالی که سازمان

 خودش گوانتانامو دارد؟

ها در ارتباط با ها وجود ندارد. مگر این که این گروهرای اعتماد به این گروهانریکِز: هیچ راهی ب

طور های اجتماعی باشند. انسان باید ببیند که هر کس با چه کسی در ارتباط است، زیرا در اینجنبش

کنند به این که خیلی مبارزند ولی چنین نیستند. بهترین حالت این است که کارها بسیاری تظاهر می

وی ای در ارتباط باشند. اگر این ارتباط قکنند، با جنبش تودههایی که برای حقوق بشر کار میازمانس

ی خواهد انجام بدهند. مسألهشان میتوانند هر کاری دلها نمیباشد، آنها تعهد دارند و به این سادگی

 ی دشواری است. زیرا بایدای در ارتباط هستند، مسألههای تودههایی که با جنبشمالی برای سازمان

ای نشان بدهند که تو گویی دارند یک کار دهند، از خودشان چهرهدر مقابل کسانی که بودجه می

خواهند بدانند که این پول برای چه دهند، میدهند. وقتی بودجه میاجتماعی بسیار مهم انجام می

 شود.کاری خرج می

های از دادن بودجه به سازمان [Freedom Hous] «ی آزادیخانه»هایی مانند س: هدف سازمان

 کنند؟حقوق بشری چیست؟ چه هدفی را دنبال می

های ایاالت متحدْ فعالیت حول مسأله و موضوع حقوق بشر از طریق یو.اس.اید. انریکز: یکی از سیاست

در  رای این کهکنند، بآیند و پیشنهاد پول میها میو از نگاه خودشان است. بنابراین، سراغ سازمان

هایی را پیش ببرند که از نظر ایاالت متحد مهم است که توسط عوض به آنها اطالعات بدهند، و پروژه
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ی حقوق بشر آموزش خواهند پلیس یا اعضای دولت در زمینهآن سازمان پیش برود. برای مثال می

 هاست.ها. این بازی بودجهببیند، ولی نه مردم روستا وخلق

های حقوق بشری باید علنی باشد و معلوم ی سازمانامر به این معنی است که بودجهس: آیا این 

 گیرند؟شان را از کجا میباشد که پول

ایم. ولی ردهگیری کگیریم که فقط به روستاها کمک کنیم، یک موضعانریکز: بله. وقتی ما تصمیم می

اها بدانند که ما این کار را انجام مضمون این کار باید خیلی روشن و شفاف و باز باشد تا روست

 دهیم.می

توان ترکیب قربانیان شکنجه را تعیین کرد؟ آیا مثالً بیشتر آن ها بومی هستند، فعال س: آیا می

 سیاسی، و یا دیگر؟

شدگان خیلی پهناور است و کار تشکل باید از موضع سیاسی آن گروه پیروی ی شکنجهانریکز: گستره

 کنند، ولی باید نیرو را روی آنچه اهمیت بیشتری دارد متمرکز کرد.نجه میها را شککند. خیلی

 ای برای کارتان در اختیار دارید؟س: آیا شما بودجه 

ود کند، ولی بسیار دشوار خواهد بگیریم، برای پیشبرد کار به ما کمک میهایی که میانریکز: بودجه

شود، یا خرج آمدوشدهایی وآمد میه خرج رفتی ما را تأمین کند. بیشتر بودجکه زندگی روزمره

ی دادگاه، غذا و محل خواب. حقوق ما بسیار کم است و برای ها، هزینهشدهبرای همراهی شکنجه

امرار معاش باید فعالیت را با با شغل دیگری همراه کنیم. مگر آن که قید همه چیز را زده و برویم 

 را حل خواهد کرد...مان که همه مشکالت« ی آزادیخانه»سراغ 

 روید؟رفتید تا با زندانیان مالقات کنید. آیا هنوز هم میها میس: شما در گذشته به زندان

ها برویم. ولی وقتی دیدند ما فقط به زندانیانی رسیدگی دادند به زندانانریکز: در گذشته به ما اجازه می

د مان را بگیرند و امکان وروکردند جلویهای اجتماعی هستند، سعی کنیم که در ارتباط با جنبشمی
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لحاظ حقوقی با ما در ارتباط ها را محدود کردند. امروزه هم اگر ما موردی داشته باشیم که بهبه زندان

 توانیم از طرق قانونی وارد زندان بشویم.باشد، می

ی بودند و اهای شناخته شدهس: برخی از زندانیانی که شما با آنان در ارتباط بودید، چهره

کردید، آیا برخورد دولت با شما مواردی هم بود که شما افراد کمتر شناخته شده را همراهی می

 در این موارد فرق داشت؟

همیشه  داند کههایی که در یک سطح باالتر فعالیت سیاسی هستند، دولت میانریکز: در مورد زندانی

ن، ما در یک موقعیت موش و گربه بازی هستیم. شوند که به آنان کمک کنند. بنابرایکسانی پیدا می

ی دیگری کنیم که برای فرد دستگیرشده شرایط بهتر پیش برود، آنها علیه او مسألهمثالً ما کاری می

هم  وریم و چیزهاییآاندازند. البته در این میان چیزهایی را به دست میکشند و سنگی میرا پیش می

رونده به جایی برسد و موفق شویم فرد مورد نظر از زندان آزاد شود. دهیم. تا زمانی که پاز دست می

 گیرد.این فعالیت در واقع طی یک روند انجام می

 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 

 نده هم بشوند.هستند که تواناترند و ممکن است بر

کنجه ها و شس: آیا با انتخابات و تعویض افرادی که در قدرت هستند، تغییری هم در وضع زندان

 آید؟ی برخورد دولت پیش مییا شیوه

[ است. PRI« ]شدهحزب انقالب نهادینه»تر از همه در مکزیک در قدرت بوده، انریکز: حزبی که بیش

ها از پای در آوردن رهبرها بوده و عموماً به کار بردن با جنبشی برخورد این حزب طور کلی شیوهبه

تر ها. اگر حزب سیاسی دیگری سر کار بیاید، احتماالً سرکوب عمومیشکنجه و ناپدیدکردن آن

های گوناگون حمله به شهروندان این شود و دیگر فقط مختص رهبران نخواهد بود. این شیوهمی

 دن مبارزات مردم است.کرست. همیشه هدف متوقفمنطقه
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 س: روش کمک به مبارزین مخفی چگونه است؟

کند، ما در همبستگی با آنان، در ها را رها کرده و کمکی نمیانریکز: اگر بینیم سازمانِ خودشان آن

صمیم مانند و تشان میگیرند که آیا با سازمانکنیم. آنها خودشان تصمیم میشان تالش میجهت آزادی

ها به ما بگوید که نباید کار را ادامه بدهیم، ما ادامه کند. اگر سازمان آنها اتخاذ میزمان آننهایی را سا

 نخواهیم داد.

 کنند؟س: چند نفر از اعضای انجمن در مکزیکوسیتی و در ایالت گرررو کار می

یت فعالشود. در واقع ما شش نفریم که تمام وقت به انریکز: ده نفر که شامل پرسنل اداری هم می

 مشغولیم.

 صورت موقت با انجمن کار کند؟س: آیا داوطلب هم دارید که به

ارتباط با  کنند، درصورت داوطلب کار میانریکز: بله. البته ترجیح ما این است که کسانی که با ما به

ند رو های مردمی باشند، یا حداقل دانشجو باشند. به این افراد باید در ابتدا آموزش داد و درسازمان

 ند.گذارترسند و کار را کنار میترها میکنند و بزرگها نیرو دارند و کار میشان کرد. جوانکار کمک

تان را در اختیار ما گذاشتید.گزاریم که وقتاز شما بسیار سپاس
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