
 
 

١

 
   يک ويدئو خواندن

 :قسمت دوم 
  بدو عي

  
 طی منظورم اين نيست که بگويم ماولی  .م دست و دل باز در برابر آينه خيلی.، درست استخب

 دو  فقط، در علت وجودی سياسی مان حلزون های زاپاتيستی و شورای دولت خوبسال اول فعاليت 
ميزبا پرنسيپ ی جنايت آکه به نحو )آورديم» کم«اين جا می گويند دو جا (عيب، ايراد  يا لغزش داشتيم 

يکی مربوط می شود به موقعيت و جايگاه زنان و  ديگری  به رابطه بين : هايمان در تضاد است
  .ساختار های سياسی ـ نظامی با دولت خود مختار

آل  احتما،يا شورای دولت خوب درتماس بوده اند  آنهايی که با حلزون های زاپاتيستی واز نگاهاما 
،  از ديناميزم مقاومت ناشی می شودمقداری از اين اشتباهاتمعذالک . ستبيشتر ا از اينها اشتباهات

درون پروسه ای به سمت حل شدن پيش می ز همين لغزش ها خيلی وقت است که حال آن که برخی ا
باهند ست که نمی توان گفت اشتاشتباهات ديگری هم هاما .  دست کم اين گرايش وجود داردـ- رود

شايد مطمئن نباشم اما اشتباهات ديگری  وجود دارد که ناشی می شود ازمسائلی ). وگويی عمدی هستند(
   .حول وحوش جنگ ، مقاومت ومبارزه مخفی

 حلزون های زاپاتيستی غالبآ بعضی ها به: برای مثال، بی احترامی ما که ديگر به سنت بدل شده
تی در حالت انتظار ، خواه نا خواه مدوب باب مراوده بگشايندرای دولت خ درصددند تا با شومی آيند و

شنيده نمی شود  خی مکرر با آنها در ميان گذاشته می شود اما پاسخواستها و مشکالت، .باقی می مانند
 يکی از اعضای جامعهء مدنی اين طور ،»اب بدهند که جواب نخواهند داددست کم می توانند جو«(

  ).دغرولند می کر
 اقيانوس ها را  اوقات که گاهییانکس، برای له شايد کمی حيرت آور به نظر رسد، امااين مسأ

. ، عجيب است که چيزی از آنها شنيده نشوددنبه خاک ما بيايتا ) به شکل حقيقی(پشت سر می گذارند 
ی  ـ کميسيون ايجاد شده استيسيوناآلن کم ؛حاال ديگر دارد حل می شود اما .ئی هاستاينجا »مدل«من 

 ی است که به مناطق ما می آينداز آنهايکه وظايف اش را فعآل شورای دولت خوب انجام می دهد ـ 
 کميسيون « با اين وجود).نباشندی دولت فدرال ارگان هااعضای  تا وقتیالبته . (استقبال می کند

 همه حلزون هادر) ز اعضای کميته مخفی انقالبی بوميان تشکيل شده استاتقريبًا هميشه که ( »پذيرايی
، و تعداد افراد جامعه مدنی که می بايستی منتظر کردی مشابه وهمسطح برخوردارنبوده استاز کار
يا به اين شدت ... اين موضوع تکرار نشوديم تا کوش میباور کنيد ولی . د، بيش از يک نفر استنبمان

  .تکرار نشود
. مقاومت ايم  شورش و در حال جنبشکه ما درحال پيش بردن يکازسوی ديگر بايد قابل فهم باشد 

ی تسليم و خيانت و دروغ اين را نيز بايد اضافه کرد که چندين نسل پی در پی و به شکل مداوم قربان
همچنانکه در  .فهم باشدمی تواند قابل  تازه واردها بنا براين نوعی بدگمانی طبيعی نسبت به، بوده اند
 از اين نظر است که بدانيم که ازديد کردن تازه واردهاکم وکيف اطالع يافتن از قصد وغرض بمورد 

آنچه که برخی ها آن را نشانه گرايش های بورکراتيک در درون . تازه وارد خبر بد يا خوب دارد
ديناميزم تحت تعقيب از ، ناشی ی دانند، در حقيقتيا بخشداری های خودمختارمشورای دولت خوب و

   . استليه اين ارگان ها ع بی وقفه و خشونت های قرار داشتن
 و به ويژه سازمان های غير دولتی »جامعه مدنی«که سازمان های  »تیاشکاال«يکی ديگراز اما 

   : نمی توان آن را اشکال دانست در واقعفعال در روستاها پيش می کشند و
 بعد از اين.  اندتغييرو جابجايی مداوم  شورای دولت خوب در حالمنظورم اين است که اعضای

 شورای ،)اسب با اوضاع هرمنطقه متفاوت استمتن( روز است پانزدهه دوره اش هشت تا  ک»گارد«
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ومسئولين بخشداری ها باز می گردند کارشان در  اعضای سابق به ؛دولت خوب جايگزين می شود
  . می گيرند در شوراجديد جای آنها را

آنها گروه را جابجا ، ا درک می کنيموه يکديگر ر با يک گروقتی «: می گويند»جامعه مدنی«افراد 
، تداومی وجود ندارد، چرا که ما اين هفته با ز را دوباره از اول از سر بگيريمبايد همه چيمی کنند و 

. » در هفته بعد سروکار ما با يک شورای کامآل جديد ومتفاوت استولیيک شورا به توافق می رسيم 
شورای دولت خوب درهرج «:  نسخه می پيچند اين طور وندجزئيات وارد نمی شو ی هستند که بهافراد
  . »مرج و بی نظمی کامل غرق شده استو

 که در هرمنطقه وظيفه کمک بوميان ازکميته مخفی انقالبی متشکل ( »کميته های امنيتی«از يکی 
ما به طور روزمره با مشکالت دست «: به من می گفت)  شورای دولت خوب را به عهده داردکردن به

 و در زمينه اداره وظايف آبديده می شود وقتی دسته ای در جريان اين جابجايی هاپنجه نرم می کنيم، و
ای ديگر جايگزين می  با دسته تجاربشورا از خود کارآمدی نشان می دهد ، به منظوراستمرار اين 

پيکره بخشداری  تمام  گاهی اتفاق می افتد که!مسأله به همين جا خاتمه نمی يابد، بيا و ببين. شود
  .» جابجا می شوند و روز از نو، روزی از نوهمراه با مسئولين آنها

 .واقعيت اين است که اين طوری برنامه ريزی شده، اما به نظر برسد دارم مبالغه می کنمشايد 
 را وام بگيريم ـ هرج ومرج  مدنی جامعهکه شوراها ـ اگراصطالح واضح است که طرح اين نيست

هدف اين طرح ها اين است که کارکردهای شورای دولت خوب بر محور . جاد کنندو بی نظمی اي
 حکومت مقصود اين است که کار. فعاليت های کليه اعضای شوراهای خودمختاردر هر منطقه بچرخد

  برای همه تادر کار نباشد» حرفه ای«نماند، و که دولتمرد کردن محدود به دسته ای خاص باقی 
، و اين نوع انديشه که مدعی است  به وجود آيدت کردنيری شيوه های حکومآموزش و فراگفرصت 

  . کنار گذاشته شود است» نخبگان«مت کردن منحصر به حکو
نظوراز دولت خوب  ماد بگيرندی خودمختاريدرعمل، تقريبًا هميشه تا همهء اعضای يک شورا

 آن هائی که . امورتغيير می کنند وهمه اولياءروستاها برگزار می شود،، انتخابات جديد درون چيست
  .و روز از نو.... ند، به مزارع خود باز می گردند و افراد جديدی وارد کار می شونده اياد گرفت

روستا  با آن کل  است کهم، معلوم می شود قضيه بر سر پروسه ایاگر به کنه اين تحليل پی ببري
  .حکومت کردن خواهد آموخت

 که برای مسئولين سخت تر شده که پا از ستن اايهای اين کاريکی از مزيت  ؟مزيت آن چيست
 ردودر م به روستاها ، از گزارشبودن وظايف حکومتی» بغرنج«گليم خود فراتر بگذارند و به بهانهء 

  . شانه خالی کنداستفاده از منابع و امکانات واتخاذ تصميم ها
.  خواهد بودب آنها سخت تر کردن و فريگمراه هرچه بيشتر توده ها بدانند قضيه از چه قرار است، 

  . بيشتر می شودگان بر حکومت کنندگانند کنترل حکومت شوو
اگر شما موفق به فاسد کردن يکی از . ينه های فساد وانحراف را کم می کند زماين رويکرد

اعضای شورای دولت خوب شويد، بايد کل مسئولين خودمختار، به عبارتی همهء شيفت ها را فاسد 
فساد هم ( شده نيست گذاشته شود، هيچ چيز تضمين» قرار و مداری « فقط با يک نفرچون اگر. يدکن
يد، تازه بايد از اول شروع کنيد، چون  موفق شديد تمام شورا را فاسد کنوقتی). الزم دارد» ادامه کاری«

 بدين گونه. ی کند، ديگر عمل نم»دديترتيب دا«ده اند و کاری که با يکی تا آن موقع، مسئولين عوض ش
به خوبی روشن است که وقتی موفق با آن که، . بايد همهء ساکنين بالغ روستاهای زاپاتيست را فاسد کنيد

  ....دنا بر اين بايد کار را از نو شروع کني کرده اند و ب رشدکودکان ديگرديگر يد، شو
پروژه ها را می تواند با دشواری که اين نوع شيوه ها پيش بردن برخی ازگاه ايم ما به خوبی آ

، مکتبی است که درمسيريک راه پيمايی بزرگ،   در پشت سربا خود داريماما آنچهروبرو سازد، 
 فرصتی است که »اشتباه«وانگهی، اين .  آمددرآن به بار خواهدذرهای شيوه های نوين حکومت کردن ب

  .مبارزه کنيميد، آها بوجود  ممکن است درون ارگان توانيم با هر نوع فسادی کهما می 
 می  که طرح های درازمدتما برای کسانی مانند ما زاپاتيست هاا. وقت می گيرد می دانم که

  . ماه و سال زمان زيادی نيست،ريزيم
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 که اشکال نيست اين است که بعضی وقتها کسانی به شورای دولت خوب ديگر،» اشکال«يک 
 يا از .شودمی  پذيرفته ن کهبگيرندز اين جنبش يا آن سازمان بيانيه ای در حمايت اتا رجوع می کنند 

 و شورا دعوت را رد می  تا در يک آکسيون سياسی شرکت کندشورای دولت خوب دعوت می شود
آخر،  . اين حمايت ها يا مشارکت ها نيستين امتناع شورا ناشی از بی عالقگی يا عدم تمايل به ا.کند

مه برای اين که اين مسأله ه .شورای دولت خوب مربوط نمی شودت حوزهء فعالياين نوع کارها به 
 ويا ، خاطراين که اين مسائل در حوزه قضايی و يا قدرت شوراها نيستنه به. توده های زاپاتيستی است

.  به آن ها مربوط نيستاين که شورای دولت خوب نمی تواند مسئوليت نمايندگی هايی را تقبل کند که
 ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی مربوط می شود، ولیتها دعوت ها ودرخواست ها به بيشتر وقبعالوه، 

گيريد و  پس سخت ن .ز است و شورای دولت خوب چيز ديگريک چيارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی 
  . همه ما درحال فراگيری هستيم،آشفته نشويد

  .حل نمی شوندم به سادگی  مسئول آن هستيما شکاالتی کها ، آن می توان پنداشتبرخالف آنچه
گاه زنان يکی ازاشکال هايی ست که ، جايازقسمت دوم اين ويدئو گوشزد کردمهمچنانکه در آغ
 سطح مشارکت زنان . وهنوز ازآن خالص نشده ايم،آن را به دنبال خود می کشيم داريم، و مدت هاست

ی خود مختار و داری هاحضور آنها دربخشعمل در  و،هنوز بسيار پايين استسازمانی درمديريت 
با وجود آن که اين موضوع محصول شراکت ارتش زاپاتيستی  . نداردشورای دولت خوب وجود

  .که مسئوليتش به گردن ما نيز هستآزاديبخش ملی در روستاها نيست، بل
 درصد ۴٠ تا ٣٣ بين بوميانميزان مشارکت وحضور زنان در کميته مخفی انقالبی در حاليکه 

. درصد می رسد ١به کمتر ازری های خودمختار و شورای دولت خوب اين ميانگين  دربخشدا،است
هم درنمايندگی شهرداری ها ويا درسطح اعضای هيئت های سرپرستی ناديده گرفته می زنان هنوز 

 ـ »ساالری« طرفداری از زن موضوع از حد. استدان پهنه حکومتی هنوز هم جوالنگاه مر. شوند
کانديد رياست اشاره به همسر رئيس جمهور است که کوشش دارد [ است ئی ها مد درميان باالامری که

 برای بازتاب دادن مشارکت ترمی رود، مسأله اين است که فضاهای آزادیـ فرا] مترجم-جمهوری شود
  . زاپاتيستها را تشکيل می دهند درجايگاه حکومتی وجود نداردتودهزنانی که پايه های 

دين درمقاومت داشته اند و با اينکه زنان زاپاتيستی نقشی بنيا. می شودقضيه به همين جا ختم ن
اين حقيقت دارد که خشونت . ، اما دربرخی مسائل اينها فقط درحد مشتی شعر وشعارباقی مانده انددارند

اما اين مسأله بيشتر به خاطرپايين آمدن مصرف الکل بوده است تا اينکه خانگی کاهش يافته است، 
  .باشد تدگی نوين يا فرهنگ نوين جنسيکل گرفتن مناسبات خانواناشی از ش

 را روستاهايشانبه خاطرشان بايد ر عرصه فعاليت هايی که همچنين تعاون و همکاری زنان د
  .با محدوديت مواجه است ،ترک کنند

موضوع اين نيست که چيزی در اين باره نوشته شده باشد، بلکه زنی که بدون شوهر ويا بدون بچه 
منظورم فعاليت های . اش بيرون برود، به چشم بد ديده می شود و در باره اش فکرهای بد می کنند

 به اشاره من. وجود دارد مردان نيست، که در آن محدريت های جدی از جمله برای »غير زاپاتيستی«
، شورای دولت خوب و ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی که ستشی ا آموزدوره های جلسات و

  . سازماندهی می کنندروستاها، تعاونی های زنان و خود اری های خودمختارشهرد
در   هنوز صداقت و پاکبازی اقرار کنيم کهاين مايه شرم است ودر شأن ما نيست اما ما بايد با

کند  زن در آن رشد درايجاد وضعيتی که ماهنوز ، نمی توانيم خوب حساب پس بدهيمزنان ما موضوع 
 ادعا می شود  که شکوفا کندعرصه هايیه ظرفيت و استعدادهای زنان را درديد کو ايجاد فرهنگی ج

   .، توفيق نيافته ايممردان ويا درانحصارآنهاستمتعلق به 
با   که يک روز، اميد استت حاال حاالها ادامه خواهد داشتبا وجود آگاهی به اينکه اين وضعي

گسست با چهره کنونی  دنيا ی  ديگر ترسيم دنيای باما آن باشيم که دست کم بگوييم انبساط خاطرشايسته
  .به اين خاطر هم که باشد، به زحمتش می ارزد فقط .را تحقق بخشيده ايم
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 وپروسه خودگردانی  آنها روستاهادر رايطه اش با  ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی حقيقتآ آنچه
 با حکومت ش نظامی ـ سياسی ارابطه ساختارهای) وقطعآ سهم بدی نيز می باشد(است درآن سهيم 

  . استمدنی خود مختار
شان مختاريمردم را در فرايند خود ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملیدراصل هدف اين بود که 

 و  فرمان،اين اشتراک گاهی اوقات به مديريت، توصيه ودستور معذالک .همراهی ومساعدت نمايد
  .کمک های مزاحم ختم شد
خصلت نمای   مبتنی بر سلسله مراتبهرمی و وه های سازمانيابی که شيقبآل يادآوری کردم

 نظامی و –اين واقعيت که ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی سازمانی سياسی . نيستهای بومی روستا
  . که بايد دمکراتيک باشند آلوده می کند رامخفی ست، هنوز پروسه هائی

ميته ه ناشی از تصميم های فرماندهان کدر برخی از شوراها و حلزون ها مسائلی بروز می کند ک
ء  درحيطه ومداخله درکارشوراها، در حالی که اتخاذ اين نوع تصميم هاستا مخفی انقالبی بوميان

که سرش به ديوار می خورد، ديواری که ما  ست گرايشی »  فرماندهـفرمانبر«.  آنها نيستاختيارات
    .خود بنا می کنيم

 عزم ما را برای مقابله با آنها محک می ا مشخصا طلب می کند، ووجه خاص ما راين دو اشکال ت
وليبراليسم، احزاب ئ مقاومت، دشمن، ن محاصرهء نظامی،ما نمی توانيم تقصيرها را بر گردن. زند

  . است، بياندازيم و ديار ياری، ويا بدخلقی خودمان که حاصل فراقرسانه های جمعسياسی، 
ن باشد پذيرفت، چراکه آنچه که بايد فشرده وموجز صه کردمخالتا آنجا که ممکن بود . همين

  .دارد راه حل هايش روبه گسترش اشتباهاتی است که 
 ايی وشکيبصبر و «ازهمين روست که من با . ده ايدنفهميهم هنوزم که درود، و می فهمبله، ب

  . سخن آغاز کردم»کيفيت رزمندگان
  

  از کوهستان های جنوب شرقی مکزيک
  نده شورشی مارکوسمعاون فرما
  ٢٠٠۴، اگوست مکزيک

  ١٠ و ٢٠
  

  :بعدالتحرير
  ؟ ، خوشکل تريمسکوت می کنيم و خاموشيم وقتی کهشايد يا 

نفر و چند  چندو . يماحساس بر زبان می آور، ما هر آنچه را فکر می کنيم و چاره ای نيست
  ه بتوانيد در موردشان همين حرف را بزنيد؟ می شناسيد کسازمان
  

  
  بيتا منصوری ، مصطفی ناصر:   ترجمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  www.peykarandeesh.org  انتشارات اندیشه و پيکار


