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مقدمه
در  ۱۵تی�ر م�اه  ،۱۳۹۲و با توجه ب�ه مباحث میان نیروهای چپ و کمونیس�ت در
جریان انتخاباتی که یک ماه پیش از آن برگزار ش�ده بود ،گروه ریشههای خیابانی
_ برلی�ن تصمی�م گرفت جلس�هیی را ب�ا حضور به�رام قدیمی در م�ورد تجربهی
س�ازماندهی مبارزات مردمی در برخی کش�ورهای آمریکای التی�ن برگزار کند.
ه�دف از برگزاری این مراس�م نش�ان دادن و آگاه�ی از تج�ارب مبارزاتی بود که
بدون استفاده از «فرصتهای انتخاباتی» و با سازماندهی و اتصال تهیدستان،
علی�ه وضعیت موجود انجام ش�ده بود .بهرام قدیمی ،از رفقای س�ایت اندیش�ه
و پی�کار ،بارها به الس�الوادور ،آرژانتین ،بولیوی و مکزیک س�فر کرده ،س�الها
در این مناطق زندگی کرده و در مبارزات آنها مش�ارکت بالواس�طه داشته است.
از او تاکنون دو کتاب در این زمینه با مش�خصات زیر منتش�ر شده است« :آتش و
کالم» .تاریخچهای از ارتش زاپاتیس�تی آزادیبخش ملی .گلوریا مونیوز رامیرز.
ترجمهی بهرام قدیمی .انتش�ارات اندیشه و پیکار و «گفتگوهایی با جنبشهای
کنون�ی آمری�کای التین» .به�رام قدیمی و فلیس�یتاس ترویه .چ�اپ اول .بهار
 .۱۳۸۹تهران .نش�ر نیکا .همچنی�ن چندین گفتگو ،گزارش و ترجمهی اس�ناد
مبارزات مردمی در آمریکای التین که در سایت اندیشه و پیکار در دسترس است.
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با تش�کر از رفقای ریش�ههای خیابانی که این امکان را فراهم کردند تا امروز با ش�ما باشم ،در این
فرصت دیدهها و مشغولیتهای ذهنیام را با شما در میان بگذارم و از شما چیز یاد بگیرم.
ادواردو گالهآنو میگوید :همانها که مقدمه را نوشتند ،مؤخره را هم مینویسند!
اگر مبارزات تودهای نتوانند مقدمهای بر مبارزه بنویس�ند ،سرانجام دشمن مؤخرهی آن را خواهد
نوش�ت .برای نوشتن این مقدمه ،باید ابزار مناسب در اختیار داشت .ابزار مبارزات تودهای ،تشکل
تودهایست و اش�کال مختلف سازماندهی ،هر یک در دوران و ش�رایط خاصی به وجود میآید ،با
آن رشد میکند ،اما احتماال در شرایط دیگری دچار انحراف میشود و چه بسا جنبشی را به شکست
بکشاند ولی این به معنای درست نبودن آن در شرایط دیگر نیست .تجربیات تاکنونی نشان دادهاند
که تشکل ستون فقرات هر جنبشیست .با این حال مانند هر پدیدهای این ستون فقرات نیز میتواند
دچار آسیب بشود و جنبشی را به بیراهه بکشاند.
در ضمن ،میخواهم تآکید کنم که اغراقآمیز اس�ت اگر بیاندیش�یم كه در چنین مدت كوتاهی و در
حین یک س�خنرانی بشود از مبارزات مردم و تشکلهایش�ان در آمریکای التین تحلیلی همه جانبه
بدس�ت داد که به اندازهی كافی گویا باشد .به همین دلیل به آنها تنها به عنوان طرحهایی برای به
دست آوردن تصویری ابتدایی از شرایط این كشورها مینگریم.
قصد من توصیهی اش�کالی از سازماندهی نیست و به خودم هم چنین اجازهای نمیدهم .آن چه
امروز با ش�ما در میان میگذارم ،تنها نمونههایی از این تشکلهاست تا با هم به بررسی برخی نکات
آن بپردازیم و احتماال بتوانیم از آنها درسآموزی کنیم.
به همین منظور چند نمونه از آمریکای التین برگزیدهام که خودم شانس آشنایی مستقیم نیز با آنها
را داشتهام .نمونههایی که بر گزیدهام ،شامل برخی تجربیات سازماندهی در السالوادور ،مکزیک،
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آرژانتی�ن و بولیویس�ت که در عین حال ش�امل مبارزات کارگ�ری ،دهقانی ،بومی�ان و نیز جنبش
چریکی میش�ود .در این فرصت خواهم کوش�ید ش�رایط اجتماعی  -سیاس�یای را که در آن ،این
تشکلها پا گرفتهاند معرفی کنم و نشان بدهم که به وجود آمدن این تشکلها به هیچ عنوان اتفاقی
نبوده ،بلکه مش�خصا محصول شرایط خاص خوداند .طبیعیست که وجود برخی افراد و دیدگاهها
در ای�ن روند تأثیرگ�ذار بوده ،ولی یگانه علت به وجود آمدن آنها نبودند .در عین حال س�عی میکنم
برخی از فاکتورها را نیز نشان دهم که در عقبنشینی و شکست احتمالی این تشکلها نقش دارند.
اولین کشوری که بررسی میکنیم ،السالوادور است:

السالوادور؛ جنگ ان .جی .اوها علیه سازمانهای مردمی
الس�الوادور در آمریکای مرکزی قرار دارد با حدود  ۶و نیم میلیون جمعیت که یک میلیون و نیم آن
در ایاالت متحده س�کونت دارند .از سال  ۱۹۸۳تا  ۱۹۹۱در این کش�ور جنگ داخلی جریان داشت
ک�ه طی آن «ارتش آزادیبخ�ش ملی فارابوندو مارتی» حدود یک چهارم کش�ور را تحت کنترل خود
در آورد .بزرگترین منبع درآمد کشور در آن زمان قهوه
بود و در ح�ال حاضر پولی اس�ت که کارگ�ران مهاجر
برای خانوادهی خود ارسال میکنند.
اف ام ال ان که از پنج سازمان سیاسی تشکیل شده
ب�ود ،در طی جنگ کوش�ید با تش�کیل س�ازمانهای
تودهای ،پش�توانهی هرچه گس�تردهتری کسب کند.
برای مثال منطقهی چاالته نانگو در شمال السالوادور
را در نظ�ر میگیری�م :در این منطقه ک�ه تحت کنترل
«نیروه�ای خلق�ی رهاییبخش»  FPLبود ،س�ازمانهایی نظیر :زنان  ،MAMس�ازمان بازس�ازی
روس�تاها  ،CCRس�ازمان معلمین خلقی  ،Populares Maestrosتشکل پزشکی چریکها که بعدها
س�ازمان «برای زندگ�ی»  Vida Proرا بنا نهاد ،کلیس�اهای مردمی ،و برخ�ی پروژههای اقتصادی
مانند تعاونیها وجود داشتند.
این سازمانها چگونه به وجود میآمدند؟ چگونه تقویت میشدند ،و چگونه عمل میکردند؟
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م�ن در منطقهی چاالته نانگو در ش�مال الس�الوادور زندگی میکردم که تح�ت کنترل «نیروهای
خلقی رهاییبخش» بود .این جریان که مش�ی بس�یار تودهای داش�ت ،موفق شد بخش وسیعی از
مردم منطقه را متشکل کند ،من با برخی از این تشکلها از نزدیک آشنا شدم و شاهد کارشان بودم.
از این نظر میتوان گفت که اف ام ال ان به اهمیت خدمات و رفع نیازهای روزمرهی مردم به عنوان
امری اساسی و مالت پیوند و استحکام جنبش تودهای به خوبی آگاه بود .از جمله این تشکلها می

توانم از تش�کل زنان  ،MAMتشکل معلولین جنگ ،تش�کل دهقانان ،کلیساهای مردمی ،مدارس
خلقی ،پزشکیاران ،دهقانان ،تشکل روستاهای بازس�ازی شده ،و پروژههای مختلف تولیدی نام
ببرم .برای کوتاه ش�دن بحث میخواهم به دو مورد اش�ارهای داش�ته باشم :تشکلهای مربوط به
خدمات پزشکی و آموزش و پرورش.
نظام پزشکی اف ام ال ان که به عنوان بخشی از تشکل نظامی شکل گرفته بود ،به تدریج به یکی
از مهمترین ارگانهای بهداش�تی مردم منطقه تبدیل شد .فقط پزشکان عضو  FPLدر دوران جنگ
بیش از چهارصد عمل جراحی انجام دادند و حدود چهارصد و پنجاه پزشکیار را آموزش دادند.
خدم�ات تیم پزش�کی ،در دوران جنگ ،اگرچه به م�ردم عادی نیز یاری میرس�اند ،نگهداری از
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زخمیها و چریکها به طور اخص ب�ود .در حالی که پس از جنگ ،حداقل در منطقهی ما ،هر کدام
از ساکنین از حق استفاده از خدمات تیم پزشکی برخوردار شد.
مخارج تیم پزش�کی مانند بس�یاری از پروژههای دیگر از کمکهای مالی ه�واداران اف ام ال ان
تأمین میش�د( .برای اطالع بیشتر ن ک به کتاب «پزشکی در خدمت مردم» نوشتهی فرانسیسکو
متزی .ترجمهی علیرضا ثقفی خراسانی ،چاپ اول .تهران  .۱۳۶۹ناشر :مترجم)

تا آنجا که من میدانم ،مس�ئولیت تشکل تیم پزش�کی در دوران جنگ بر عهدهی تشکیالتی بود
که از سوی  FPLانتخاب میشد .در حالی که پس از اتمام جنگ ،در منطقهی چاالته نانگو ،اعضای
تیم پزشکی در انتخاب مسئولین مستقال تصمیم میگرفتند.
یعنی اگر در دوران جنگ سیاس�تهای تیم پزش�کی را تش�کیالت نظامی تعیی�ن میکرد ،پس از
انعقاد قرارداد صلح و پایان جنگ مس�لحانه در دس�امبر  ،۱۹۹۱این اعض�ای تیم بودند که با بحث و
گفت و گو بین خودش�ان در جستجوی ش�یوههای ادامهکاری بر میآمدند .در همین ارتباط مجبور
ش�دند رابطهی خودش�ان را با س�ازمانهای دولتی و غیردولتی از نو تعریف کنند .در همان سالها
پزش�ک عض�و اف ام ال ان ،خانم ویکتوریا (کریس�تا باتس) از خطر انحراف توس�ط س�ازمانهای
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غیردولتی حرف میزد.
در این جا مناسب است بخشی از گفتههای او را نقل کنم:
«حاال ما تازه باید سعی كنیم از این پدیده هم بپرهیزیم كه خودمان را نمایندهی دیگران بدانیم .ما
همواره از س�ازمانهای خلقی حرف میزنیم ،اما طی ماههای گذشته باز به این مسئله پی بردیم كه
س�ازمانهای خلقی مجدد ًا چشمشان به NGOهاست [سازمانهای غیردولتی] ،چرا كه رفقا در آن
فعالند ،و از طرف رفقا س�ازماندهی ش�دهاند و به نوعی نقش حزب و رهب�ری نظامی را دارند .مردم
منتظرند كه كار برایش�ان روبراه شود .امسال ما به این نتیجه رسیدیم كه این طور نمیشود كار كرد.
خواستهها كام ً
ال روشناند ،و مجمع عمومی پرومتورها (پزشکیاران -مروجین بهداشت) در سطح
اس�تان ،خواس�تهها را تعیین كرده و آنها را در اختیار سازمانهای غیردولتی بهداشت كه در این جا
در چاالته نانگو كار میكنند ،قرار داده اس�ت .با وزارت بهداشت نیز مذاكراتی انجام شده است .اما
وزارت بهداش�ت فقط ح�رف میزند .بدین طریق ما متوجه ش�دیم كه كار را دوب�اره باید به عهدهی
س�ازمان پرومتورها (مروجین بهداش�ت) قرار دهیم ،بدین منظور كه آنها مبارزهی مستقیم را آغاز
كنند و كار ترویجی و غیره را پیش ببرند( ».کریستا باتس)

1

او میگوی�د هدفی را که تش�کل پزش�کی برای خود تعیین ک�رده بود میتوان این ط�ور بیان کرد:
«پیش�روی به سوی هدف ،بر اساس آن چه ما در مبارزه به دس�ت آوردیم .این گویای اینست كه ما
حاال نیازمند تغییر کامل ساختار هستیم .ما میخواهیم در قدم اول خودگردانی []Selbstversorgung
س�ازماندهی شدهی مردم را حفظ كنیم ،اما حاال ما دیگر زخمی نداریم ،مروجین بهداشت حاال باید
چیزهائ�ی كام ً
ال متفاوت بیاموزن�د .آنها باید به لحاظ تكنیكی خود را رش�د بدهن�د ،و باید بتوانند
سیستم ملی پزشكی را نیز بفهمند»( .کریستا باتس)
معلیمن خلقی (مروجین آموزش و پرورش) شرایط مشابهی نداشتند.
اگر چه از سالهای  ۱۹۷۰مردم در برخی نقاط و گاهی با کمک جنبش کارگران کشاورزی و برخی
کلیس�اها کار آموزش خود را آغاز کرده بودند ،با این حال به ش�کل منظم و سازماندهی شدهی خود،
زمانی کار پیش�رفت داش�ت که به قول کریستف اوس�ترله ،معلم عضو اف ام ال ان« :این قدمهای
اولیه از طرف جنبش چریکی جدی گرفته و سازمان داده شد( ».کریستف اوسترله)

2

معلمین خلقی تا آنجا پیش رفتند که در س�الهای آخر جنگ ،در «مناطق درگیری» (اف ام ال ان
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مناطق آزاد شده را این گونه مینامید تا نشان دهد که خطر حملهی ارتش همچنان وجود دارد) بیش
از  ۹۰در صد کودکان در کالسهایشان حضور مییافتند .الزم به یادآوری است که در همان زمان در
مناطق تحت کنترل دولت فقط  ۷درصد بچهها به مدرسه میرفتند.
این تش�کلها ،در واقع پاس�خ اف ام ال ان بود به اوضاع نا بهس�امان مردم .این مدارس که ابتدا
در کمپهای پناهندگان الس�الوادوری در هندوراس کارشان را شروع کرده بودند ،با بازگشت مردم
به چاالته نانگو از س�ال  ،۱۹۸۶فعایت خود را گس�ترش دادند و در هر روستایی مدرسه بنا شد .این
مدارس تا اواسط سالهای  ۱۹۹۰تنها مدارسی بود که در مناطق روستایی عمل میکرد.
سیس�تم کار مدارس به این ترتیب بود که معلمان ،یا س�اکنین روس�تاها و دهقان�ان ،خود در حال
آموزش دیدن مدام بس�ر میبردند .به این ترتیب معلم/ش�اگردانی که ب�ا درسآموزی از ماکارنکو و
پائؤل�و فریره دانش خود را رای�گان و بدون هیچ چشمداش�تی در اختیار دیگران ق�رار میدهند ،به
وجود آمدند .سالها این قهرمانان بی نام خشاب مبارزهی مردم را با فشنگهای آموزش و پرورش
پر کردند.
ب�ه محض پایان جنگ ،معضل�ی که معلمین خلقی ب�ا آن روبرو بودند ،مانند بقیهی تش�کلهای
وابس�ته ب�ه اف ام ال ان ب�ود .آنها میگفتند« :هدف ما نگه داش�تن آن چیزی اس�ت که به دس�ت
آوردهایم .گس�ترش آن به مردم بستگی دارد ،به این كه آنها آن را واقع ًا به رسمیت بشناسند .شرط
اصل�ی ما خودگردانی اس�ت و این كه مردم خودش�ان كاره�ا را انجام بدهند .تمام مدارس ما رش�د
كردهاند ،چرا كه مردم گفتهاند" :ما بدان نیاز داریم" .اما روشن است ،وقتی آدم نمونهی خوبی داشته
باشد ،ممكن است آبادیهای دیگر نیز بگویند" :آری ،ما هم میخواهیم آن را امتحان كنیم ،ما هم
میخواهیم چند معلم داشته باش�یم" .در این مسیر ما تقاضاهای زیادی دریافت داشتیم .ولی آنها
هم�ه گمان میكنند كه ما حاال میتوانیم یکی از معلمینمان را برایش�ان اع�زام کنیم .در منطقهی
چاالته نانگو ما  ۳۲مدرس�ه داریم ،از این تعداد تنها چهارتا قب ً
ال واقع ًا مدرسه بود ،بقیه را ما خودمان
ساختیم( ».کریستف اوسترله)
ُخ�ب .این وض�ع را س�ازمانهای دیگر نیز در الس�الوادور داش�تند .ش�اید ب�ه نظر برس�د که این
س�ازمانها مانند ارگانهای خصوص�ی عمل میکنند ،ولی در عمل به راحت�ی میتوان دید که این
گونه نیس�ت .خود رفقا هم در همان زمان به این امر آگاه بودند .آنها در مجامع عمومی و به ش�کلی
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علنی تصمیمگیری میکردند .این تصمیمگیریهای علنی نوعی بیمه در برابر فاس�د ش�دن فعالین
بود .آنها میگفتند« :تفاوتی بزرگ بین تعاونیها و مؤسسات وجود دارد .ما تعاونی هستیم ،جنبش
پایهای .ما توان آن را داریم كه دور هم جمع شویم .و به محض این كه موضوع به مؤسسات مربوط
میش�ود ،جنگ روی پروژهه�ا آغاز میگ�ردد .و آن زمان هر كاری خراب میش�ود( ».کریس�تف
اوسترله)
معلمان خلقی در هس�تههای محلی روستاها سازماندهی میش�دند ،بعد این هستهها در همایش
منطقهای کارش�ان را هماهنگ میکردند و بعد در س�طح کش�وری با گروههای مش�ابه .این سبک
کار آنها بود که تا س�الها پ�س از جنگ عمل میکرد .آنچ�ه باعث تخریب کار ش�د ،در واقع اوضاع
نابهس�امان اقتصادی و نبرد در زمین ناش�ناختهی دش�من بود .هجوم ان .جی .اوها به السالوادور
از س�ال  ۱۹۹۱کامال چش�مگیر بود .تأثیر این امر را نمیتوان در شکس�ت پروژههای مردمی نادیده
گرفت.
اف ام ال ان در تمام مدت جنگ مورد حمایت بخش�ی از ان .جی .اوها بود .افرادی از تش�کل که
کارش�ان تدارکات بود نیز با درس�ت کردن ان .جی .اوها ،کمکهای مالیای را که از خارج از کشور
برای اف ام ال ان میرس�ید ،به ش�کلی قانونی وارد کش�ور میکردند و البته با پروندهسازی ،مسیر
استفاده از آن نیز تغییر میکرد.
بعد از اتمام جنگ در س�ال  FMLN ،۱۹۹۲هنوز با دیدی بسیار مثبت به مقولهی ان .جی .او نگاه
میکرد .فقط تک و توک افرادی بودند که از خطر فساد سخن میگفتند .اما حتی آنان نیز از «یورش»
ان .جی .اوها و تغییر س�اختار تش�کلهای مردمی تصور روش�نی در ذهن نداش�تند .سرمایهداری
با اس�تفاده از تاکتیک خود چپها ،علیه آنان دس�ت به کار ش�د :س�یل ان .جی .اوها ،رفقایی را که
س�الها مجانا کار میکردند به مزدبگیرانی بدل کرد که پس از مدتی برای گرفتن پروژههای بیشتر و
شغلهای مطمئنتر علیه رفقای سابق خود به توطئه پرداختند.
به خوبی به یاد دارم در س�ال  ،۱۹۹۴س�الوادر س�انچز س�رن ،رهب�ر اف ام ال ان و معاون رئیس
جمهور فعلی این کش�ور به م�ن گفت که با پایان یافتن جنگ ،تش�کلهای ت�ودهای امکان فعالیت
بیشتری خواهند داشت و ما اگر امروز بخشی از کشور را تحت کنترل داریم ،در آینده سازمانهایمان
را به سراسر کشور گسترش خواهیم داد( .نقل به معنی از مصاحبه با او قبل از انتخابات سال )۱۹۹۴
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با گذش�ت زمان دیگر روش�ن ش�ده اس�ت که نه تنها رفقای اف ام ال ان قادر نبودند سازمانهای
ت�ودهای را در کش�ور گس�ترش دهند ،بلکه س�الهای پس از آن ما ش�اهد رش�د اف�رادی در درون
تش�کیالت بودیم که سابقهی کارشان نه در درون تشکلهای تودهای و نه در جنبش چریکی ،بلکه
در درون ان .جی .اوها بود .آنها با بازاریابی مدرن توانس�تند نظر اعضا را جلب کنند .اینان کس�انی
بودند که توانستند بخشی از بدنهی تشکیالت را نیز به فساد بکشانند.
با وجود این معتقدم که به هیچ عنوان نمیتوان دس�تاوردهای تشکلهای مردمی و نفوذ فرهنگ
کار جمعی را در السالوادور نادیده پنداشت.

آرژانتین ،از ورشکستگی اقتصادی تا عمل کارگران
ب�ا کودت�ای نظامی  ۲۴مارس س�ال  ،۱۹۷۳به ق�ول ،میگل بوناس�و ،3اتوپیهای م�ردم داغان
و تصویر ش�وم دیکتات�وری به جهان عرضه ش�د .ارتش با ناپدید کردن بیش از س�ی ه�زار نفر روند
خصوصیسازی آرژانتین را آغاز کرد .روندی که با پایان حکومت نظامی در  ۱۰دسامبر  ۱۹۸۳توسط
دولتهای غیرنظامی با سرعتی هرچه تمامتر ادامه یافت .ده سال بعد ،در سال  ۱۹۹۳دیگرتلفنها
به موسسهی اسپانیایی تلفونیكا اس�پانیوالو تلكومفرانسه تعلق دارند.لولهكشی آب آشامیدنی در
دس�ت فرانس�ویان و فرودگاه بینالمللی ازیزادر اختیار یك شركت آمریكای ش�مالی قرار داده شد.
نیروگاه آبی ال چوكناز آن یک موسس�هی ش�یلیائی اس�ت كه صاحبانش نظامیان بازنشس�ته،به
عبارت دیگر رفقای پینوش�ههستند 4.حتی ش�كنجهگران كهنهكار س�ابقرا هم خصوصی کردند.
امنیهی خصوصی راه افتاد وروزنامهنگارانی كه كارشان را افشا میكردند ،لت و پار شدند .جامعهای
كه حافظهاش را از دست داده است،محكوم به تكرار گذشتهاش است.
در حال حاضر آرژانتین یکی از مهمترین بدهکاران بانک جهانی است (البته باید دیگر کشورهایی
از قبیل یونان ،قبرس ،اسپانیا و ...را نیز در نظر داشت)
برای آن که تصویری از شرایط ُپستدیکتاتوری داشته باشیم چند نمونه بیاورم:

ش�رکت آلمان�ی بنز که بع�د از جنگ جهانی دوم برای بیش از س�ی ه�زار نفر از نازیه�ا ،از جمله
دکتر منگلهی جنایتکار ،به عنوان کارگر ویزا گرفت ،در دوران دیکتاتوری نظامی ،دس�ت در دس�ت
شکنجهگران فعالیت میکرد .فقط در یک نمونه علنی شده است که بنز دوازده کارگر سندیکالیست

10

سیاست مردمی و مردم متشکل

را در اختیار جالدان حکومت نظامی قرار داد که از هیچ یک از آنان تا به امروز اثری به دس�ت نیامده
است.

5

وزیر اقتصاد در س�الهای  ۱۹۹۰دومینگو كاوایو 6اس�ت ك�ه در دوران دیكتاتوری نظامی،رئیس
بان�ک مركزی بودو به میزان بی س�ابقهای بدهیهای خارجی را به عن�وان بدهیهای دولت تقبل
كرد.
لوئی�ز پ�رول، یك�ی از كارداران رژیم، با مطرح كردن خواس�ت اخ�راج كارگران خارج�ی (عموما
بولیویائی،پاراگوئهای و ش�یلیائی)روی راسیس�تهای جنگ جهانی اول را س�فید کرد.پرول اما
محافظهكار نیس�ت .او در زمان دیكتاتوری نظامی  ،به دلیل عضویت در سازمان جوانان پرونیست
پن�ج س�ال زندانی ب�ود .در رژیم پس�ت دیکتاتوری صده�ا پرول تولید ش�دند .حت�یاعضای مهم
منتونروها،عفو جالدان نظامی را س�تودند .و همینها هم هس�تند که در ادارات دولتی آمد و ش�د
دارند.

طی حکومت نظامی ،حرکتهای گوناگونی در آرژانتین جریان داشت .معروفترین آنها «مادران
میدان مه» هستند که بعدها تش�کل «مادربزرگها» و تشکل «فرزندان» نیز به آن اضافه شد .دو
جریان چریکی مهم در کشور یعنی جریان ناسیونالیستی «مونتونرو»ها و جریان کمونیستی «حزب
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انقالب�ی کارگ�ران  -ارتش انقالبی خل�ق»  ERP-PRTنتوانس�تند تأثیر تعیینکنن�دهای بر جامعه
بگذارند.
«آنچه در مورد  ERPگفتنیس�ت ،اين است که همهی اعضای رهبری در مدتی کمتر از يک سال
به خاک افتادند .مونتونروها وضعش�ان کام ً
ال متفاوت است .آنها تقريب ًا تمامی کادر رهبری خود را
حفظ کردند و آنچه از ميان رفت بدنهی تشکيالت بود( ».آدريان کرامپوتيچ)7

ولی مبارزات کارگری ،به خصوص در محالت کارگری و فقیرنشین هر از گاهی سکوت قبرستانی
را به هم میزد .در کنار س�ندیکاهای رس�می ،س�ندیکاها و تعاونیهای گوناگون دیگری به فعالیت
پرداختند .از مهمترین آنها تشکل کارگران بیکار ،معروف به پیکهتروهاست .لوئیز آنخل دلیا ،یکی
از رهبران پیکهترو میگوید« :در س�الهای  ۱۹۸۰پدیدهی جدیدی ظهور میكند كه عبارت اس�ت
از اش�غال زمینها به صورت سازمانیافته .اینها «اردوگاه» اس�ت ،با توجه به شكل شهرسازی،
خیابانها و زمینهای اش�غال ش�ده را تقسیم میكنند ،راس�ت میگویم ،چیز بسیار جالبی است .با
ش�یوهی سازماندهیای كه بس�یار بهتر از سازمانهای حلبیآبادهاس�ت .این را دیگر «حلبیآباد»
نمینامند ،این «اردوگاه» است( ».لوئیزآنخل دلیا)

8

«در آخرین سالهای دیكتاتوری نظامی ،یعنی  ۱۹۸۰تا  ،۱۹۸۴در حومهی شهر به شكلی وسیع
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زمینها اش�غال میش�وند .بخشهایی از كلیس�ا به این پروسه یاری میرس�اند .در مناطق جنوبی
حومهی بوئنوس آیرس ۶۰ ،هزار نفر زمین اشغال میكنند و واقعهای بسیار عظیم علیه دیكتاتوری
به وقوع میپیوندد .در این دوران سندیكاها به یك اعتصاب عمومی در سراسر كشور دست میزنند
و مناطقی كه در زمینهای اش�غالی برپا شده بود به دژ مبارزه با دیكتاتوری آهنین تبدیل میشود».
(لوئیزآنخل دلیا)

9

در مناطق دیگر نیز تش�کل کارگران بیکار بسیار فعال اس�ت .برای مثال در کیلمز ۳۵ ،کیلومتری
بوئنوس آیرس ،تش�کل کارگران بیکار سوالنوس از س�ال  ۱۹۹۶به کار سازماندهی مشغول است.
ش�یوهی کار این گروه بیشتر شبیه به کار زاپاتیستهاس�ت .آنها از هیچ حزب رسمی کمکی دریافت
نمیکنند و به لحاظ سازماندهی نیز معتقد به اتخاذ تصمیمات در مجامع عمومی و به قول خودشان
در خیاباناند .با چنین پیش�ینهای ست که در دوران ورشکس�تگی اقتصادی آرژانتین در سال۲۰۰۱
کارگران کارخانهها میتوانند به سطح پیشرفتهای از سازماندهی نائل شوند.
ظاهر ًانس�ل جدید ،گذشتهای ندارد كه به آن نظر كند.توس�ط رژیمهای دیكتاتوری ،دمكراتیک
و خائنین با  ۰۰۰۰۳نفری كه مفقوداالثر ش�دهاند،حافظهه اشسته شده است .مفقوداالثرها بهترین
نسلی بودند كه آرژانتین در صد سال اخیر پرورش داده بود ،با این حال تجربیات مبارزاتی روی نسل
بعدی تأثی�ر میگذارند و به همین دلیل میتوان مدعی بود که اش�غال کارخانهه�ا و کارگاهها عملی
«خود به خودی» نبود که از خش�م ناگهانی این یا آن کارگر برخاس�ته باش�د .این حرکت ،محصول
تجربیات مبارزاتی مختلف ،به خصوص مبارزات کارگران بیکار در آن کشور است.
رش�د مبارزاتی در آرژانتین ش�یوههای جدید س�ازماندهی را نیز به دنبال داش�ت .کارگران به هیچ
ک�س اجازه نمیدهند به جای آنان تصمیم بگیرد .لوئیز آنخل دلیا میگوید« :ما اجازه نمیدهیم كه
س�ازمانهای غیر دولتی (NGOها) به جای ما تصمیم بگیرند .در صورتی كه الزم باش�د ،گروه فنی
پیش�نهاد خ�ود را میدهد ،ما در مجمع عموم�ی روی آن بحث میكنیم و بع�د تصمیم میگیریم».
(نک به مصاحبه با لوئیز آنخل دلیا)
در س�ال  ۲۰۰۱اقتصاد آرژانتین با رکود بی س�ابقهای روبرو میش�ود .س�رمایهداران پولهایشان
را در بانکهای امن س�وئیس آمریکای التین ،یعنی اروگوئه حف�ظ میکردند ،ولی خرده بورژواها
و کارمندان متوس�ط با بس�ته ش�دن بانکها به میان خیل عظیم فقرا و طبقهی کارگر پرت ش�دند.
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فاجعهی اقتصادی محصول پروژهی نئولیبرالی کردن کشور بود .بسیاری از کارخانهها ،به بهانهی
بحران اقتصادی از پرداخت حقوق کارگران س�رباز میزدند و برخی درهای کارخانهها را میبس�تند
و ماش�ینآالت خود را به مناطقی که سودآوری بیشتری داشت منتقل میکردند .در چنین شرایطی
است که کارگرانی که دیگر به هیچ ارگانی اعتماد نداشتند ،به تاکتیک اشغال کارخانهها و خودگردانی
آنان روی آوردند.
اعتماد کارگران به س�ندیکاها از مدتها پیش دیگر وجود نداش�ت :یک�ی از کارگران لباسدوزی
بروکم�ان( ،یوری فرناندز) میگوید« :به علت مطالبات مربوط به دس�تمزد و غيره ،با رئيس بخش
پرس�نل و صاحبان کارخانه و حتی س�نديکا درگيری داش�تم .میرفتم س�نديکا و از ش�رايط اين جا
شکايت میکردم ،ولی هيچگاه س�نديکا کمکی به ما نکرد .سنديکا عم ً
ال به اربابان تعلق داشت ،نه
به کارگران .از سوی ديگر ما در جلسات کوچکمان نمیدانستيم با کارخانه و با “قرض و قولههای”
آن چکار کنيم( ».یوری فرناندز)

01

تجربهی یکی از معروفترین کارخانههای اشغال شده در آرژانتین ،یعنی «سرامیک زنون» که از ۲
مارس  ۲۰۰۲تحت کنترل کارگری کار میکند نیز به همین شکل است« :روزی که ما تصمیم گرفتیم
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کارخانه را اش�غال کنیم ،برایمان روز خاصی بود .اما متوجه شدیم که باید آن را حفظ کرده ،از دست
ندهیم .و این مبارزهی بزرگی است .نه تنها مجبوریم کارخانه را حفظ کنیم ،بلکه در همان حال باید
علیه دولت مبارزه کنیم ،علیه وزارت دادگستری ،و علیه بوروکراسی سندیکا( ».کارلوس آکونیا)

11

بیش از دویس�ت کارخانه و موسسه در آرژانتین به اش�غال کارگران درآمد .بسیاری از آنان در حال
حاضر به عنوان تعاونی کارشان را ادامه میدهند و کارگران به اشکال گوناگون آن را اداره میکنند.
در برخ�ی م�وارد حقوق برابر برای هم�هی کارگران وج�ود دارد و در برخی موارد دس�تمزدها با هم
فرق میکند .ولی تقریبا در همهی موارد ش�کل س�ازماندهی ،حداقل تا زمانی که من از آن با خبرم،
شورایی بوده و تصمیمات اصلی در مجامع عمومی و بیشتر طی بحثهای اغنایی اتخاذ میشد.
جالبترین نکتهی مش�ترکی ک�ه بین مبارزات کارگران بی�کار و کارگرانی که کارخانهها را اش�غال
کردهاند وجود دارد ،ش�کل س�ازماندهی آنان است .در بس�یاری از موارد این اشکال سازماندهی با
درسآموزی از تجربهی منفی کارگران از احزاب سیاس�ی و سندیکاها به وجود آمده .به همین دلیل
س�ؤال یافتن شیوهی جدیدی از سازماندهی که بتواند ش�کلی سراسری بیابد ،هنوز بی پاسخ مانده
ِ
است.
با این حال تقریبا تمام کس�انی که ما با آنها برخوردی داش�تیم ،تصمیماتشان را در مجمع عمومی
اتخ�اذ میکنن�د و معتقدند فقط زمانی که خود کارگران در تصمیمگیری س�هیم باش�ند ،به آن پایبند
میمانند و در عین حال میتوان جلوی سوءاستفادهها را گرفت.

بولیوی :وقتی شأن انسانی با گلوله مقابله میکند
بولیوی ،یکی از فقیرترین كش�ورهای قارهی آمریكا ،كش�وری كه هنوز باید با نژادپرستی دست و
پنجه نرم كند ،كش�وری كه دیگر بومیانش ،از بومی بودن خود شرمگین نیستند ،بپا خواسته است.
بیش از  ٪۶۵جمعیت بولیوی را بومیان كچوا  Quchuaو آیمارا  Aymaraتشكیل میدهند.
از همان بدو استعمار بولیوی در سال  ،۱۹۳۸همواره صادركنندهی مواد معدنی بوده است (نقره،
سرب ،فسفر ،طال ،نمک ،نفت و گاز طبیعی و…) .در سالهای  ۵۰تعدادی از بزرگترین معادن این
كشور ملی شدند ،با این حال دولتهای پی در پی با دادن حق اختیار به شركتهای خارجی در مسیر
خصوصیسازی مجدد پیش رفتند.
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از س�الهای  ۹۰به دس�تورات صندوق بینالمللی پول ،خصوصیس�ازی در این كش�ور ،همانند
آرژانتین وضع وخیم مردم را هر روز بدتر از س�ابق میكند( .از جمله در س�ال  ۱۹۹۵ش�ركت دولتی

برق این كش�ور ،به سه ش�ركت آمریكایی واگذار ش�د ).به همین علت در نقاط مختلف کشور شاهد
ش�ورشها و حتی مبارزهی مسلحانه هس�تیم .از جمله مبارزات گستردهی دانشآموزان مدرسهی
تربیت معلم روستایی واریساتا.
در بولیوی دو بار به خاطر آب قیام شد .یک بار در سال  ۲۰۰۰و یک بار دیگر در سال .۲۰۰۵
اولی�ن بار ،در س�ال  ،۲۰۰۰اتفاق منحصر به ف�ردی افتاد .یك منطقه در ش�هر کوچابامبا به جنگ
با ش�رکت بچتال و انحصار آب منطقه در دس�ت آن به مبارزه برخاس�ت .آب «عمومی» شد .بدین
ترتی�ب «جنگ آب» در كوچابامبا  Cuchabambaآغاز ش�د .دهقانان ،کارگ�ران و بقیهی اهالی راه
ورود به ش�هر را بس�تند .دولت ،حكومت نظامی اعالم كرد و با گلوله و گاز به پیش�واز مردم رفت .با
ای�ن حال حركت ادامه یافت تا روزی كه آب را از چنگ ش�ركت بچت�ال  Bechtalبازپس گرفتند (این
ش�ركت كه مركزش در كالیفرنیا اس�ت ،ج�زو همپالكیهای آق�ای بوش بود و بعد از س�قوط صدام
حسین قراردادهای چند میلیون دالری در عراق به آن واگذار میشد).
یک بار هم خیزش مهم دیگری بولیوی را لرزاند« .جنگ گاز» كه بی ش�ک آن هم یک ش�به آغاز
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نشد ،قیام برای ملی کردن گاز بولیوی جزو مهمترین اتفاقات سالهای اخیر در قارهی آمریكاست.
به خصوص پس از اشغال نظامی افغانستان و عراق ،این جنبش باز هم نویدبخش مقاومت شد.

در ارتف�اع  ۴۲۰۰متری از س�طح دری�اِ ،ال آلتو ق�رار دارد كه  ٪۸۵از س�اكنینش را بومی�ان آیمارا
تش�كیل میدهن�دِ .ال آلت�و در واقعه حومهی الپ�از ،پایتخت بولیوی اس�ت .منطقهای اس�ت که
توسط سیاستمداران دولتی به حال خود رها شده است .ساكنین آن كسانیاند كه از فقر روستایی به
تهیدستی شهری مهاجرت كردهاند .و الپاز شهری است در محاصرهی فقر ِال آلتو.
در س�ال  ،۱۹۹۷دو روز قب�ل از پایان یافتن نخس�تین دورهی ریاس�ت جمهوری گونزالو س�انچز
ِد لوس�ادا ،قانونی تصویب ش�د که طبق آن ،تنها  ٪۱۸از فروش رزروهای جدی�د گاز به عنوان حق
مالكی�ت ارض�ی ،به دولت بولیوی پرداخت میش�وند .در حال�ی كه بهای گاز در ب�ازار جهانی ۴.۵
دالر برای هر مت�ر مكعب بود ،بولیوی آن را به پتروب�راس  Petobrasبه  ۱.۷دالر میفروخت .این
معاملهی شرمآور زمینهساز فروش گاز به قیمت هفتاد سنت دالر است.
طی یک هفته از  ۱۱تا  ۱۷اكتبر  ۲۰۰۳جا به جایی در خیابانهای الپاز و ِال آلتو كار س�ادهای نبود.
ساكنین محالت ،خیابانها را سنگربندی كرده بودند .فرشهای انسانی اجازهی عبور به اتومبیلها
را نمیداد .صفوف پایانناپذیر زنان و كودكان در انتظار آن بودند تا گاز و نان به فروش برس�ند .شهر
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در تصرف بهمن انس�انهایی ب�ود كه از چهار
جانب برای فتح ش�هر آمده بودند .در روز ۱۵
اكتبر ،در حالی كه در پایتخت نبرد خیابانی در
جریان اس�ت ،در پاتاكامایا ( Patacamayaدر
ص�د كیلومتری جنوب الپ�از) كارگران معدن
با ارتش ،كه كوش�ش میك�رد جلوی حركت
آنه�ا به س�وی الپ�از را بگیرد ،درگیر ش�دند.
تعداد كشتهشدگان چهارده ماه دولت گونزالو

فلیپه كیسپه

سانچز ِد لوسادا( ،معروف به گونی) Gonzalo
 Sánchez de Lozada, Goniب�ر  ۱۴۰بال�غ
میشود.
فعالی�ن اصل�ی ش�ورشها در بولی�وی،
مهاجرین آیم�ارا در ِال آلتو ،كارگران معادن،
تولیدكنندگان برگ ك�وكا در چاپاره Chapare
و تودههای م�ردم در كوچابامبا Cuchbamba

اسکار اولیورا

بودن�د .ب�دون ش�ک در ای�ن می�ان افرادی
نی�ز هس�تند ك�ه از اعتم�اد تودهه�ای مردم
برخوردارن�د و نقش كلیدی را در این مبارزات
به عهده داشتهاند.
از آن جملهان�د :فلیپ�ه كیس�په Felipe
اولیوراِ ، Oscar Oliveraاوو
 ،Quispeاس�كار
ِ

سوالرس .Jaime Solares
مورا ِلس  Evo Moralesو خیمه
ِ

اوو مورالس

طبیعی اس�ت كه در چنین شورش�ی ،خطوط مختلفی عرض اندام كنند ،ام�ا مركز اصلی عمل در
میان بومیان كش�اورز آیمارا بود كه در س�ندیكای متحدهی كارگران كشاورزی بولیوی ()CSUTBC
متش�كل بودند .این كنفدراسیون سازمانی است كه در كل كشور حضور فعال دارد .قابل رؤیتترین
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رهبر این تش�كل فلیپه كیس�په است .این تشكل بس�یار رادیكال در فوریهی  ۲۰۰۳جنگ گاز را آغاز
كرد.
دهقان�ان تولیدكنندهی كوكا ،كه در  ۶فدراس�یون تولیدكنندگان كوكا در چاپاره متش�كلند ،پایگاه
اجتماعیش�ان در فالت بین كوهستانهای آند است .این تش�كل با «جنبش برای سوسیالیسم»
 MASدر رابطه است .اوو مورا ِلس رئیس جمهور کنونی بولیوی عضو این تشکل بود.
سازمانی كه احتمال داشت بتواند بین همهی این نقشآفرینان به توافقی دست یابد« ،هماهنگی
ملی در دفاع از گاز» است .این تشكل كه از دل اعتراضات پا به جهان نهاده ،وارث نهادیست به نام
«هماهنگی در دفاع از آب» كه حركتهای س�ال  ۲۰۰۰كه ش�ركت چند ملیت�ی بچتل  Bechtelرا به
شكست كشاند ،را رهبری كرده است .در حال حاضر بیشترین فعالیت این تشكل در شهر كوچابامبا
متمرك�ز اس�ت و در این ش�هر ،عم ً
ال اغل�ب گروهه�ا را از كارگران تا س�ازمانهای ت�ودهای و حتی
بخشهایی از خرده بورژوازی در خود متمركز میكند .سخنگوی این تشکل ،اسكار الیورا است كه
در میان مردم بولیوی بسیار به رس�میت شناخته میشود( .ن ک به :مصاحبه با اسکار الیورا و مقاله
او در سایت اندیشه و پیکار)
باز ه�م برای ای�ن که از ی�ک نمونه از تش�کلهای ت�ودهای حرف بزنی�م ،میخواهم از تش�کل
«هماهنگ�ی برای دفاع از آب و زندگی» کمی بیش�تر بگویم .این هماهنگی ک�ه از آغاز اعتراضات
س�ال  ۱۹۹۹تا پیروزی جنگ آب در سال  ۲۰۰۰مردم محالت را سازماندهی میکرد ،رهبری اصلی
آکسیونها و تظاهرات در شهر کوچابامبا را به عهده داشت.
ش�یوهی کار اینطور بود ک�ه فعالین مب�ارزه علیه خصوصیس�ازی آب ،یعنی میرابه�ا ،فعالین
س�ندیکاها ،فعالین سیاس�ی چپ و مردم منطقه ب�ه طور کلی برای برنامهریزی حرکاتش�ان گرد هم
میآمدند .ب�ه تدریج مجمع عمومی به ارگان اصلی تصمیمگیری بدل ش�د .همین مجامع عمومی
بودن�د که پس از پیروزی علیه ش�رکت بچتل ،تصمی�م گرفتند که آب باید ثروت عمومی باش�د و به
همین دلیل تحت کنترل و نظارت مردم .و ش�اید به همین دلیل نیز میتوانند جمع بس�یار وسیعی از
مردم را حول خود بسیج کنند.
یک�ی از مهمتری�ن محورهای فعالی�ت ،پذیرش دیگرگونه بودن آن دیگری اس�ت .اس�کار الیورا
ب�رای ما تعریف میکرد که چگونه هر کس با وجود داش�تن عقیدهای متفاوت از نفری که در کنارش
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بود ،با پذیرش این دیگرگونگی ،در این مبارزهی خاص با او همگام در مبارزات ش�رکت میکرد .باز
گذاش�تن تمام حس�اب و کتابها و علنی بودن تصمیمات استراتژیکی اعتماد را در جامعه دامن زد و
باعث همکاری بیشتر در درون جماعت شد.
ش�اید با درسگیری از همین تجربه اس�ت که اسکار الیورا معتقد میش�ود که باید فعالیت کارگری
را از درون کارخانهه�ا به محالت کارگری کش�اند .یعن�ی فعالیت کارگری ش�امل کل محیط زندگی
کارگران ،از جمله خانوادههای آنان ش�ود .به نظر میرس�د که باید دیدگاههای اسکار الیورا را جدی
گرفت و در برنامهریزیهای مبارزاتی به آن رجوع کرد.
در رابطه با س�ازماندهی تودهای ،او معتقد اس�ت« :برای ما قدرت در رشد توان مردم در متشكل
كردن خودش�ان نهفته اس�ت ،در توان آنها در طرح پیش�نهادات ،در بس�یج .فكر میكنیم كه این
موضوع را در عم�ل درک كردیم .درک كردیم كه قدرت واقعی در اعماق نهفته اس�ت ،در مردم ،در
توانش�ان در تغییر ،در طرح پیش�نهادات ،در به وجود آوردن فضای مشورت كه اجازه میدهد مردم
به عمل دس�ت بیازند ،همان گونه كه زاپاتیس�تها میگویند .این موض�وع را ما در عمل آموختیم،
بدون آن كه حتی آثار برادران زاپاتیس�ت را مطالعه كرده باشیم .این شعار «در عین فرمانبری فرمان
دادن» در «هماهنگی» عملكرد داش�ت .و همچنان در بسیاری از آكسیونهای كلكتیو [مشترک]
مردم به كار میآید .و ما هرگز نمیخواهیم در جهت ایجاد یك ابزار سیاس�ی ،یك حزب كار كنیم .اما
داریم در جهت ایجاد یك «پروژهی سیاسی» كار میكنیم .نوعی دیدگاه درازمدت كه مردم از درون
تشویشهایش�ان ،رؤیاهایشان ،و هراسشان برگزیدهاند .داریم میكوشیم این نكات را جمع كرده
ب�ا هم این پروژهی سیاس�ی را طرحریزی كنیم .پ�روژهای كه به ما اجازهی تغیی�ر جامعه را بدهد .با
این طرح نمیگوییم كه در انتخابات شركت كنیم .انتخابات سراب است ،كالهی است كه سر مردم
میگذارند( ».اسکار الیورا)
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مکزیک :رستاخیز ده هزار بومی از اعماق تاریخ
اول ژانویهی هزار و نهصد و نود و چهار «بازار مشترک آمریکای شمالی» NAFTA ،کار خودش را
شروع میکند .صدای ناقوس آغاز کار «نافتا» با قیام ده هزار بومی در جنوب مکزیک خفه میشود.
در سراسر جهان بنگاههای خبرپراکنی از این قیام خبر پخش میکنند تو گویی این رستاخیز ،رستاخیز

20

سیاست مردمی و مردم متشکل

کسانی که هیچوقت صحبتی از ایشان نبوده چیزی است که ناگهانی و یک شبه به وجود آمده است.
مکزیک از اوایل هزارو نهصد همیشه یک پیش�ینهی مبارزاتی داشته و همیشه میهماندار قیامها
و مبارزات تودهای بوده اس�ت .مهم تری�ن جریانی که در دوران دیکتات�وری «پورفیریو دیاز» فعال
بوده حزب لیبرال مکزیک اس�ت ک�ه جریانی «آنارکوسندیکالیس�تی» بوده که کارش را با تش�کیل
«ر ِخنهراسیون» که تیراژش
کلوپهای کارگری آغاز کرده بود .این جریان یک نش�ریه داشته به نام ِ
به بیس�ت و هفت هزار میرس�ید .باید توجه داشته باش�ید که ما داریم از مکزیک سال هزار و نهصد
صحبت میکنیم و بیست و هفت هزار تیراژ نشاندهندهی گستردگی کار این جریان است.
یکی از رهبران برجس�تهی این جری�ان «ریکاردو فلورس ماگون» بوده ک�ه همچنان در مکزیک
روی جنبشه�ا تاثیرگذار اس�ت« .ریکاردو فلورس ماگ�ون» که آنارکوسندیکالیس�ت بوده بیش از
نیمی از عمر خودش را در زندان گذرانده و دست آخر در زندان «کانزاس» در آمریکا مرد!
«ریکاردو فلورس ماگون» از کس�انی بود که همیشه از «لنین» به خوبی یاد میکرد .یک مقالهی
زیبا دارد در دفاع از لنین و میگوید لنین تنها ستارهای است که در آسمان جنبش انقالبی میدرخشد.
جالب اس�ت که دیدگاههای «فلورس ماگون» نسبت به آن دیگران دیگرگونه همچنان در مکزیک
در بین جنبش زاپاتیس�تی پیگیری میش�ود .فکر میکنم یکی از کس�انی که جنبش زاپاتیستهای
امروز خیلی از او درس گرفتند« ،ریکاردو فلورس ماگون» است.
حزب لیبرال مکزیک دو اعتصاب بس�یار بزرگ در مکزیک به راه انداخت در س�ال  ۱۹۰۵و ۱۹۰۶
ک�ه اعتصاب کارگ�ران معادن «کانانئا» اس�ت در ایالت «س�ورونا» و «پارچه باف�ی ریوبالنکو» در
«دالکروز» .جفت این اعتصابات را ارتش شدید ًا سرکوب کرد .حزب لیبرال مکزیک به مسلح کردن
کارگرها معتقد بود و برخالف اس�مش همه چیز بود به غیر از لیب�رال حداقل با تعریف امروزیاش!
ت�ا امروز هم در جنبشهای مکزیک اینها جزو گروههای تاثیرگذاری هس�تند که با این که صد س�ال
است وجود ندارد ،دیدگاههایش تاثیرگذار است.
بعد از آن به انقالب مکزیک میرسیم که اوج آن هزار و نهصد و ده بود .یکی از رهبران برجستهی
این انقالب« ،امیلیانو زاپاتا» است و دیگری «پانچو ویال»ی معروف .امیلیانو زاپاتا و ویال در سال
« ۱۹۱۴مکزیکوس�یتی» را اشغال میکنند .یک عکس�ی وجود دارد از کاخ اشغال شدهی ریاست
جمهوری که «پانچو ویال» صندلی ریاست جمهوری را به زاپاتا تعارف میکند و زاپاتا میگوید جای
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ما این جا نیس�ت .این آن نکتهی دیگری اس�ت که در جنبش نوین زاپاتیس�تهای امروز میبینیم،
یعنی اینکه قدرت را برای خودشان نمیخواهند!
«زاپاتا» هرکجا که میرسیده اصالحات اراضی میکرده است یعنی تقسیم اراضی بزرگزمینداران
بین دهقانان .این جزو مشخصات هر منطقهای است که زاپاتا آزاد می کرد.
در س�الهای بعد از انقالب و به خصوص در س�الهای پنجاه باز جنبش کارگری در مکزیک رشد
میکند ،مکزیک دارای یک جنبش کارگری سراس�ری بس�یار قوی به ویژه در بین کارگران معدن و
کارگران برق اس�ت و در عین حال گروههای چریکی دهقانی نیز دوباره اوج میگیرند .جنبش�ی که
ادامه دهندهی راه زاپاتا است را «روبن خارامیرو» رهبری میکند.
در ایالت «گررو» دو معلم هر کدام یک گروه چریکی دارند ،بعدها «حزب فقرا» درس�ت میش�ود
و اینها «لوسیو کابانیاس» و «خنارو باسکز» چهرههای برجستهی این جنبش در مکزیک هستند.
ب�رای این ک�ه تصوری از ش�رایط داش�ته باش�ید ی�ادآوری کنی�م ک�ه در دورهای هرک�س که نام
خانوادگیاش «باس�کز» بود را ارتش بازداش�ت میکرد« .گررو» خشنترین ایالت مکزیک بوده و
هنوز هم است .ایالتی است که معدن زیاد دارد و فقر بسیار شدید .یکی از خواص مناطق معدنی این
است که وقتی معدندارها میآیند ،نابود میکنند و میروند .یعنی هر معدنی که هرجا زده شد بعد از
آن زمین س�وخته به جا میماند .در حالی که به هر حال یک کارخانهدار یک س�اختاری احتیاج دارد،
کارگر باسواد نیاز دارد و یک کارهایی باید بکند برای اینکه سرمایهاش سود بدهد؛ در معدن اینطور
نیس�ت .معدن یکی را میخواهد که کلنگ دس�تش بگیرد و بزند داغان کند .مخصوصا معدن طال
که باش�د چون «سیانور» الزم دارند برای شس�تن آن ،آب آلوده است؛ بچهها ناقص به دنیا میآیند
و هیچ چیز دیگری نمی ماند .در «گررو» اینگونه اس�ت .در حال حاضر باندهای قاچاق هس�تند که
خیلی قوی هستند و ارتش که یک جورهایی میتوان گفت که دست در دست هم دارند!
اتفاق خیلی مهم بازیهای المپیک سال  ۱۹۶۸است .یکی از معروفترین چهرههای بازیهای
المپیک ش�صت و هش�ت مکزیک دو ورزش�کار س�یاه ،تونی اس�میت و جان کارل�وس بودند که از
هواداران «بلک پنتر پارتی» (جریان چریکی پلنگهای سیاه) بوده و مشت چپشان را علیه ایاالت
متحده بلند میکنند.
در روز  ۲اکتب�ر  ۱۹۶۸ی�ک تظاهرات دانش�جویی برگزار میش�ود که پلیس و ارت�ش به آن حمله

22

سیاست مردمی و مردم متشکل

میکنن�د ،در آن روز چهارصد ت�ا پانصد نفر
مفقوداالثر و تعداد زیادی کشته میشوند.
در س�الهای هفت�اد جنب�ش ت�ودهای
شهرها شروع میشود .جنبش در محالت
فقیرنش�ین و حلبیآباده�ا جری�ان دارد.
گروههایی از سازمانهای مختلف تودهای
به هم میپیوندند و جنبشی به اسم جنبش
تودهای شهرها را به وجود میآورند .بعدها
در س�الهای هش�تاد ب�ه خص�وص بعد از
زلزلهی س�ال « ۱۹۸۵مکزیکو سی تی»،
گروههای زیادی در محالت به یاری مردم
برای س�اختن مس�کن و برای بهسازی محالت میروند .مردم فقیری هس�تند که خانههایی دارند
مث�ل «خانهی قمر خانوم» که اتاق اتاق اس�ت و در هر اتاق یک خانوادهی ش�ش هفت نفره زندگی
میکنن�د ،توالتهای�ش بیرون اس�ت .مانند همان چی�زی که در فیلمه�ا از ایران میشناس�ید .در
س�الهای هشتاد رشد اجارهها باعث این میشود که بس�یاری از ساکنین نتوانند اجارهها را بپردازند
و صاحبان خانهها اجازهی تخلیه میگیرند و مردم را با کمک پلیس از خانههایش�ان بیرون میکنند.
حول دفاع از مسکن نیز گروههای مردمی تشکل و مقاومت را سازمان میدهند.
دس�ت آخر آن اتفاقی که در مکزیک خیلی تاثیر میگذارد انتخابات س�ال  ۱۹۸۸اس�ت .در س�ال
ِ
«کاردناس» تقریبا هم دورهی «مصدق» بود
های پنجاه رییس جمهور مکزیک «کاردناس» بود،
و تقریب ًا میش�ود گفت به نوعی مصدق مکزیک اس�ت ،کسی است که نفت را ملی میکند و مدارس
ِ
«کاردن�اس» در انتخابات
زی�ادی بنا نمود .او س�مبل یک جور ملیگرایی در مکزیک اس�ت .پس�ر
س�ال  ۱۹۸۸شرکت میکند و برنده میش�ود .اگر اشتباه نکنم تا ساعت هش�ت آن شب برنده بود،
بعد کامپیوترها از کار میافتند و وقتی کامپیوترها مجددا روش�ن میشوند کاردناس بازنده است! اما
«کاردناس» س�ازش می کن�د .در حالی که خیلیها با اس�لحه آمده بودند تا از رأیش�ان دفاع کنند،
کاردناس اینها را به خانه میفرس�تد .س�ازش کاردناس در کنار فرو ریختن دیوار برلن باعث میشود

23

سیاست مردمی و مردم متشکل

که یک سکوت ،یک بی حرکتی فلجگونهای مکزیک را فرا میگیرد تا اول ژانویهی .۱۹۹۴
اما همانطور که گفتم مثال در جنبش تودهای شهرها ما با سیستمهای مبارزاتیای روبرو هستیم
که هی�چ کجای دنیا نداریم .این «س�وپربریو گومز» اس�ت .او یکی از معروفترین «س�وپربریو»ها
است .اینها کارشان این بوده که وقتی پلیس به خانهای حمله میکرده تا وسایلش را به خیابان بریزد
او به عنوان سمبل جلو میآمده و مردم پشت سرش جمع میشدند .یعنی یک ارزش سمبلیک بسیار
باال داش�ت .او فعال شورای محالت شهر مکزیک اس�ت .می خواهم بگویم که چنین چهرههایی
هم داش�تیم که مخلوط نوعی قهرمانپروری ،نوعی افسانهس�ازی و مبارزات روزمره است و واقعا
در مکزیک سابقه دارد.
همانطور که توضیح دادم ش�ما میبینید که در عرض صد س�ال در مکزیک همیش�ه جنبش بوده
اس�ت .یکی رفته یکی دیگر آمده ،ش�کلها عوض میشود اما جنبش همیش�ه بوده است تا مقطع
هش�تاد و هش�ت که بعد از انتخابات جنبش میخوابد« .کاردناس» بعد از این که شکست میخورد
پیشنهاد میدهد که یک حزب جدید درست کنند و بروند دنبال آماده شدن برای انتخابات بعدی.
به لحاظ اقتصادی مکزیک تقریبا شبیه ایران است .وابسته است به نفت .صنعت مونتاژ دارد ولی
به اندازهی ایران صنعتی نیست .به هر حال اول ژانویهی  ۱۹۹۴یک قیام مسلحانه شروع میشود.
بهتر است اول توضیح بدهم که زاپاتیستها تنها گروه مسلح در مکزیک نیستند .زاپاتیستها اول
ژانویه شروع میکنند ،یک سال بعد یا یک سال و نیم بعد در «ایالت اوآخاکا» ،که شاید اسمش را در
سالهای گذشته به خاطر قیام معلمها در آن شنیده باشید ،یک گروهی درست میشود به نام «ارتش
خلقی انقالبی»  EPRکه یک گروه چریکی هستند مثل سازمان چریکهای فدایی خودمان .بعدها
ژوئن نود
از این س�ازمان یک گروه جدا میشود به نام «ارتش انقالبی خلق شورشگر»  .ERPIاول
ِ
و هشت ارتش به یک روستا حمله میکند و معلوم میشود که یک گروه چریکی با مردم روستا جلسه
داش�تند و از این روز اس�ت که نام  ERPIش�ناخته میش�ود .بعدها چند نفر دیگر از این گروه دستگیر
میشوند از جمله رهبرشان «خاکوبو سیلوا نوگالس» و بعد چند نفر دیگر
این گروههایی که اس�م بردم به اضاف�هی «هماهنگی گروه چریکی خ�وزه ماریا مورلوس» چهار
گروه اصلی جنبش مسلحانهی امروز مکزیک بودند که مهمترینشان همان سه گروه اول بودند.
«خاکوبو س�یلوا نوگالس» ،رهبر  ERPIدر زندانی در مکزیک زندانی بود و ش�خص بس�یار جالبی
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اس�ت .نقاشی میکرد و این نقاشی
خ�ودش اس�ت .او در زندانی بوده
ک�ه قاچاقچیه�ای کلهگنده هم در
آنجا بودند اما خاکوبو توانس�ته بود
طوری با آنها ارتب�اط برقرار کند که
به او احت�رام بگذارن�د .من بعضی
از همزندانیه�ای دیگ�رش را هم
دی�دم و همه با ی�ک احترام خاصی
درم�وردش صحب�ت میکنن�د.
خودش معلم روستایی بوده و هنوز
خیلی فعال اس�ت ولی متاسفانه آن
گروهی که اینها از آن انشعاب کرده
بودند ( )EPRوی را به جرم انشعاب به مرگ محکوم کرده است.
اتفاق که در حال حاضر در مکزیک افتاده ،مس�ئلهای اس�ت که از شش سال قبل آغاز شده است.
از زمان انتخابات دو دورهی قبل ریاس�تجمهوری که در آن «ویسنته فوکس» برنده شد ،حزبی که
هفتاد س�ال ریاستجمهوری را در دست داشت ،باخت و حزب دیگری بر سر کار آمد به نام« :حزب
عمل ملی» .رهبران این حزب که بسیاریش�ان با سکتهای کاتولیک در ارتباط هستند و شدیدن
نئولیبرالان�د ،نماین�دهی خانوادهی ب�وش در انتخابات مکزی�ک بودن�د .در دورهی اول فوکس،
رییس س�ابق کوکاکوال در مکزیک رییس جمهور ش�د و بع�د از او «کلدرون» از زم�ان کلدرون بازار
مواد مخدر در مکزیک و مناطق باندهای مختلف مجددا تقسیم شد .یعنی تا وقتی که حزب انقالب
نهادینه ش�دهی پری بر س�ر کار بود معلوم بود که چه باندهایی چه مناطق�ی را کنترل میکنند ،اما با
آمدن حزب عمل ملی آن تقسیمات به هم خورد و جنگی بین این باندها اتفاق افتاد که دولت اسمش
را گذاشت جنگ دولت علیه باندها اما خود دولت باید به عنوان بخشی از این باندها دیده شود برای
اینکه همهی این باندها نمایندهی مجلس دارند ،رییس س�پاه دارن�د ،رییس ارتش دارند و در واقع
یک جنگ داخلی بین باندهای مختلف ش�کل گرفته که روزانه پنجاه و پنج _ ش�ش نفر در آن کشته
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میش�وند .مخصوص ًا در شمال مکزیک ش�رایط طوری اس�ت که باندها میتوانند به یک روستایی
بروند و بگویند به ش�ما یک روز وقت میدهیم که منازلتان را بگذاری�د و بروید و مردم میروند .به
همین س�ادگی که من تعریف میکنم مردم جمع میکنند و میروند چون میدانند ماندنش�ان یعنی
مرگ!
در اتوبانهای ش�مال مکزیک از س�اعت س�ه _ چهار بعدازظهر باندهای قاچاق با لباسهای ُفرم
حضور دارند و اگر دلش�ان بخواهد میزنند و میکش�ند و اگر دلش�ان بخواهد میگذارند عبور کنید.
یعن�ی آنها هس�تند که تصمیم میگیرند چ�ه اتفاقی بیافتد .در واقع میش�ود گفت ک�ه مکزیک یا در
اختی�ار این باندها اس�ت یا در اختی�ار گروههای چریکی و آن جایی که نه دس�ت این باندها اس�ت نه

دس�ت گروههای چریکی و دولت مدعی اس�ت که دس�ت دولت است در واقع دس�ت وسایل ارتباط
جمعی اس�ت .دو کانال تلویزیونی بزرگ اس�ت به نام «تلویزا» و «آزت�کا» .اینها تعیین میکنند چه
کسی رییسجمهور باشد و چه کسی در کشور چه کاری بکند .برای مثال وقتی که دهقانهای «سن
سالوادور آتنکو» قیام کردند این تلویزیونها بودند که دولت را تحت فشار قرار دادند که حمله کند .به
هر حال خواستم با این جو عمومی آشنا شوید که ببینیم در چه شرایطی زاپاتیستها میآیند.
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«زاپاتیستها» در جنوب شرقی مکزیک هستند .جنوب شرقی مکزیک منطقهی وسیعی است.
جنگل «الکندونا» در این منطقه واقع ش�ده که یک�ی از بهترین قهوههای مکزیک را تولید میکند.
ب�رای همین در گذش�ته در این منطقه «بارون»های قهوه داش�تیم که بسیاریش�ان خانوادههای
فاشیس�تهای آلمانی بودند که بعد از جنگ آنجا رفتن�د ،بعضی مناطق را خریدند ،بعضی مناطق را
به زور گرفتند و آنجا کمپانیهای قهوه درست کردند.
وجود این جنگلها موجب شده است شما با باندهای چوبفروش روبرو باشید که درختان جنگل
را قط�ع میکنند و میفروش�ند و بومیان یکی از کارهایش�ان دفاع از جنگلها اس�ت .به عالوه این
جنگلها مسیر قاچاق افراد هم محسوب میشود.
زاپاتیس�تها چند وقت پیش اطالعیهای دادند و فروش مواد غذایی را به پناهندهها ممنوع اعالم
کردند و دس�تور دادند در مناطقش�ان هیچکس حق ندارد به پناهنده غذا بفروشد و باید غذا را به آنها
مجانی داد .در عین حال قاچاقچیها را میگیرند و آنها را ش�دیدا مجازات میکنند .در واقع حمایت
از پناهندهها باز هم کار خود بومیها است.
زمانی که زاپاتیس�تها قی�ام میکنند «قانون انقالبی زن�ان» را وضع میکنند .یک�ی از مواد این
قانون که به خواس�ت زنان مطرح ش�د ،ممنوعیت مشروب در مناطقشان اس�ت .چون مشروب در
واقع سالحی بود که زمیندارهای بزرگ علیه مردم به کار میبردند .کارگرهای قهوه اگر کار گیرشان
میآمد ،که معموال کار تمیز کردن مزارع قهوه اس�ت ،یا کشت بوتههای جدید  ،تمیز کردن بوتهها یا
هرس بوتههای قدیمیتر و برداش�ت محصول است و کار سختی است چون در مناطق کوهی است
و باید دائم باال و پایین رفت ،روزی دو دالر حقوق میگرفتند .با همین حقوق اندک تازه آخر هفته که
میرفتند حقوق بگیرند به عنوان بخشی از حقوقشان به اینها عرق میدادند و نصف حقوق کارگرها
را هم به این ش�یوه به جیب میزد .این بود که زنان زاپاتیس�ت در مجمع عمومی پیش�نهاد کردند که
مشروب ممنوع اعالم بشود و از آن به بعد مشروب و مواد مخدر در مناطق زاپاتیستی ممنوع است.
اما زاپاتیستها خودشان که هستند؟ سالها قبل گروهی با مشی چریکی بود که درشمال مکزیک
فعالیت داشت به نام «نیروهای رهاییبخش ملی»  FLNو بعد از تحمل ضربات در سالهای هشتاد
افرادی از آن به «چیاپاس» رفتند و در جنگل برای بازس�ازی خودش�ان و برای ادامهی حیات پناه
گرفتند و شروع به سازماندهی و آموزش مجدد خودشان میکنند تا بتوانند دوباره فعالیت کنند .اینها
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در این جنگل با یک عده بومی روبرو میش�وند که س�ابقهی مبارزاتی دارند و کس�ی اصال از آن خبر
نداش�ت ،بس�یاری از این مناطق حتی تا سالهای نود در نقش�ههای مکزیک وجود نداشت ،یعنی
روستاهایی بودند که در هیچ نقشهای ثبت نشده بودند.
اولین افرادی که آنجا رفتند کس�انی بودند مثل «معاون فرمانده پ�درو» که در اول ژانویهی نود و
چهار به خاک افتاد یا الیزا بناویدس که روزنامههای مکزیک او را «معاون فرمانده الیزا» مینامیدند.
او از س�اکنان آخرین خانهی تیمی نیروه�ای رهاییبخش ملی بود که با حملهی ارتش ،در ش�انزده
س�الگی زندانی ش�د و بعد از آزادی فرار میکند و به چیاپاس میرود .او جزو اولین کسانی بود که به
جنگل رفت.

این گروه که به آنجا میآید با یک گروه دیگری روبرو میشود ،یک گروه بومی با فرهنگ خودش و
با مشخصات خودش .به نظر میرسد که نوعی تلفیق بین این دو گروه صورت میگیرد" .مارکوس"
ش�اید در این مورد قش�نگترین جمله را گفته باش�د ،او در یک مصاحبه میگوید" :ما مارکسیست –
لنینیست به چیاپاس آمدیم و اینجا بومی ش�دیم ".به نظر من درست میگوید ،زیرا اگر میخواستند
با آن فرهنگ مارکسیس�ت _ لنینیستیش�ان ک�ه آمده بودند ادامه دهند در آنجا سرش�ان به س�نگ
میخ�ورد و بومیه�ا به آنها اعتم�اد نمیکردند .اما به تدری�ج بین آنها رابطه برقرار ش�د .رابطه هم
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اینطور برقرار میشود که اوایل بومیها از آنها میخواهند که برایشان نامه بنویسند .بومیان احتماال
حس میکردند که آنها نمیتوانند آدمهای عادی باشند .چریکها خودشان تعریف میکنند که مثال
لباس کارگرهای ش�رکت نفت یا برق را میپوش�یدند تا وانمود کنند اینجا دارند کار میکنند .بومیان
"مایا" پانصد س�ال سابقهی مقاومت دارند و میدانند که نباید به س�فیدها اعتماد کرد و خیلی سخت
است به یک غیربومی اعتماد کنند .به هرحال این اعتماد به مرور جلب میشود و این رابطه به وجود
میآید.
زاپاتیس�تها ک�ه در روز اول ژانوی�ه قیام میکنند ،غیر منتظره اس�ت و همانط�ور که گفتم اصال
ص�دای ورود مکزی�ک را به ب�ازار آزاد آمریکای ش�مالی خفه میکن�د و آغازگر یک فص�ل نوینی در
مکزیک میشود .فصلی که نه تنها به لحاظ فرهنگی بلکه حتی به لحاظ اجتماعی تغییرات وسیعی
را باعث میش�ود ،برای مثال ش�رایط همجنسگراها در مکزیک با قیام زاپاتیستها تغییر میکند و
آزادیای که امروزه از آن لذت میبرند را مدیون زاپاتیستها هستند.
ب�رای اینکه بیش�تر در مورد تفاوت آنان با گروههایی که ما میشناس�یم ح�رف بزنیم ،یک مورد را
به یاد بیاوریم :زمانی که حزب دموکرات کردس�تان در اروپا با رژیم مذاکره میکرد که منجر به کش�ته
ش�دن قاس�ملو ش�د ،این مذاکرات کامال پنهانی بود .زمانی که قاس�ملو و یا حزب دموکرات مذاکره
میک�رد نق�ش جنبش چپ چه ب�ود؟ اینها مذاک�ره میکردند ،یکی از آنها س�ر این مذاکرات کش�ته
میش�د یا یک اتفاق�ی میافتاد و دیگران میبایس�ت بروند و تظاهرات کنند علیه س�رکوب؛ ولی نه
قبل از آن از ماجرا با خبر بودند ،نه محتوای این مذاکرات برایشان روشن بود ،نه معلوم بود راجع به
چه چیزی اصال دارند مذاکره میکنند ،چه دس�تآوردی میخواهند داشته باشند ،آیا دارند مذاکره
میکنند که مثال نیروهای دیگری را که در کردستان فعالیت میکنند تحویل بدهند و به جای آن یک
امتیازی بگیرند ،هیچ کس غیر از خودش�ان چیزی نمیدانس�ت و نمیداند .این سیستم مذاکرهای
ب�ود که ن�ه فقط حزب دموک�رات یا جریانات دیگ�ری که مذاکره کردن�د ،انجام دادند بلکه ش�اید در
کشورهای دیگر هم همینطور بوده است .زاپاتیستها که در سال  ۱۹۹۴قیام میکنند ،دوازده روز
بعد در "مکزیکوس�یتی" پانص�د هزار نفر به دفاع از آنها به خیابان میریزن�د و از دولت میخواهند که
با زاپاتیس�تها مذاکره کند .قبل از آغاز این مذاکره در ش�هرکی به نام "سنآندرس" ،زاپاتیستها به
هزار و پانصد نویس�نده ،رقاص ،هنرپیش�ه و ...نامه مینویس�ند و از آنها دعوت میکنند که در این
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مذاکرات آنان را همراهی کنند .این هنرمندان میآیند آنجا میمانند و زاپاتیس�تها مذاکراتش�ان با
دولت را با آنان در میان میگذارند .مثال دولت میگوید شما باید سالح را زمین بگذارید زاپاتیستها
میآیند بیرون و از آنان میپرس�ند دولت میگوید سالحمان را زمین بگذاریم ،بگذاریم یا نگذاریم؟
در م�ورد موضوعی بحث میش�ود و نتیجهی آن را زاپاتیس�تها فردا به جلس�ه ب�ا دولت میبرند.
همانط�ور ک�ه میبینید بین ای�ن مذاکره و آن مذاکره از زمین تا آس�مان فاصله اس�ت .دس�ت آخر
مذاکرهی زاپاتیس�تها با دولت تبدیل میش�ود به مذاک�رهی مردم با دولت .به همین دلیل اس�ت
که هنوز هم وقتی زاپاتیس�تها خواهان اجرای قرار داد "س�نآندرس" میش�وند تودهی مردم هم
خواهان اجرای قرارداد "س�نآندرس" میش�ود .در موارد دیگر هم زاپاتیستها همین شیوه را تا به
ام�روز ادامه دادهاند .در ادوار مختلف تاریخی زاپاتیس�تها از مردم خواس�تند نظر بدهند که چه کار
باید کرد؟ چه طور باید عمل کرد؟ و درواقع نظر مردم را پرچم خودشان کردند.
چن�د لحظهی تاریخی مهم در حرکت زاپاتیس�تها وجود دارد که خ�ارج از روند روزمرهی جنبش
اس�ت :یکی راهپیمایی عظیم زاپاتیستها اس�ت در سال  ۲۰۰۱که به آن خواهم پرداخت و یکی هم
فعالیت وس�یع زنها در جنبش اس�ت .برای اینکه تصویری داشته باش�ید از وضعیت زنان در میان
بومیهای مکزیک ،یک مثال کوچک بزنیم که خیلی س�مبلیک اس�ت .اگر در ایران در یک روس�تا
یک مرد باش�د ،یک زن و یک اس�ب معموال زن روی اسب مینش�یند و مرد افسار اسب را به دست
دارد و جلو میرود ،در واقع زن چون «ضعیف» است روی اسب مینشیند و مرد چون «مرد» است
و فرمانرواست ،کنترل را به دست دارد .در مکزیک مخصوصا در میان بومیها و دهقانهای بومی
اینطور اس�ت که اگر یک مرد باشد ،یک زن و یک اسب ،مرد سوار بر اسب جلو و زن پا برهنه دنبال
او میرود .در چنین جامعهای است که زاپاتیستها این نظم را میشکنند و همانطور که بارها شاهد
بودیم زنها در صف اول مبارزه قرار میگیرند و در بسیاری از حرکتها خودشان را نشان میدهند.
یکی دیگر از این لحظات تاریخی س�ال  ۱۹۹۷بود که هزار و صد و یازده زاپاتیس�ت به نمایندگی از
هزار و صد و یازده روستای زاپاتیس�تی به مکزیکوسیتی میآیند تا با سازمانهای مردمی به مذاکره
بنشینند و ارتباط برقرار کنند .موضوع بسیار جالب این بود که غذای این هزار و صد و یازده نفری که
آنجا بودند را حلبیآبادها ،گروههای مردمی و س�ندیکاهای کارگری تهیه میکردند .یعنی نه دولتی
در کار ب�ود ،نه اینها از کس�ی اجازه گرفتن�د ،و این رابطه را ت�ا به امروز حفظ کردهان�د و به نیروهای
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مردمی تکیه دادند.

حرکت بسیار مهم بعدی راهپیمایی به قول خودشان "رنگ خاک" و در واقع راهپیمایی فرماندهان
زاپاتیست بود که از چیاپاس به طور سمبولیک شاید به نوعی با الهام از راهپیمایی بزرگ مائو به سوی
مکزیکو به راه افتادند ،با بیش از پنجاه اتوبوس و صدها ماشین سواری پشت سر آنها و شهر به شهر،
روس�تا به روستا ،هر کجا که از آنها دعوت کردند ،رفتند وسخنرانی کردند و به طرف مکزیکو آمدند.
بعد باز هم به ش�کل س�مبولیک مثل خود "زاپاتا" اول "مکزیکوسیتی" را محاصره کردند و بعد آمدند
جمهور
که با نمایندههای مجلس در س�ال  ،۲۰۰۱که تازه انتخاب ش�ده بودند ،مذاک�ره کنند .رئیس
ِ
آن زمان مکزیک که رئیس س�ابق "کوکاک�وال" بود میگفت چهار میلیون نفر در این حرکت ش�رکت
داش�تهاند .مطمئنم هیچ حزب سیاس�ی ن�ه در اروپا و نه در آمری�کا نمیتوانند این تعداد آدم بس�یج
کنند« .زوکلو» ،میدان اصلی مکزیکوسیتی است ،آن روز یک خبرنگار آلمانی که آنجا بود میگفت
چهارصد هزار نفر در این میدان هستند .به هر حال اینها در روز  ۲۴فوریهی  ۲۰۰۱راه میافتند که ما
میخواهیم برویم و با نمایندههای مجلس مذاکره کنیم .وقتی وارد مکزیکو میشوند مجلس اول با
این مذاکرات مخالفت میکند ،بعد موافقت میکند ولی "مارکوس" در آن روز در مجلس شرکت ندارد
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و باز هم آس خودش�ان را بیرون میکش�ند و به نمایندگی از زاپاتیس�تها ،یک زن بومی در مجلس
مکزیک س�خنرانی میکند .جملهی زیبای خودش به نظرم گویاترین چیزی اس�ت که میش�ود در
مورد این سخنرانی گفت« :نام من "اس�تر" است اما این مهم نیست ،زاپاتیست هستم ولی این هم
در این لحظه اهمیتی ندارد ،بومی هستم و زن و این تنها چیزی است که حاال مهم است» .فرمانده
استر میشود گفت سمبل مبارزهی برابریطلبانهی زنان بومی در مکزیک میشود .بعد راهپیمایی
تمام میشود و زاپاتیستها برمیگردند به منطقهی خودشان با این امید دولت به قراردادی که با آنها
بسته اس�ت ،تن بدهد و قانونی به تصویب برسد که حقوق و فرهنگ بومیان را به رسمیت بشناسد.
در  ۲۵آوریل همان س�ال  ۲۰۰۱دولت با دستکاری آن قرارداد ،قانونی را به تصویب میرساند که از
س�وی کنگرهی ملی بومیان و جریانات بومی دیگر اعالم جنگ به بومیان به حس�اب میآید و از آن
به بعد زاپاتیس�تها هر ارتباطی را با هر ک�دام از نمایندگان مجلس رد و ورود نمایندگان مجلس را به
مناطق خودشان ممنوع میکنند.
گام دیگر زاپاتیستها ،صدور ششمین بیانیه از جنگل «الکندونا» است ،این بیانیه نشاندهندهی
خطوط استراتژیک زاپاتیستها است و آنها سرمایهداری را به عنوان دشمن اصلی اعالم میکنند،
به عالوه خواهان همکاری با نیروهای ضدسرمایهداری در سطح بینالمللی میشوند و از جریانات
دیگ�ر مکزیکی میخواهن�د تا حرکتی را س�ازمان بدهن�د تحت عن�وان "کارزاری دیگر" ک�ه کارزار
انتخاباتی نیست .میخواهند یک تشکل سراسری به وجود بیاید که به هیچ عنوان نفی تشکلهای
محلی نباشد ولی به نوعی هماهنگکنندهی مبارزات سراسری علیه کلیت سیستم سرمایهداری در
مکزیک بشود.
یکی از لحظات بسیار جالب در ایالت "گررو" رقم خورد .ایالت گررو همانطور که گفتیم خشنترین
ایالت مکزیک اس�ت .در منطق�های از ایالت گررو  ۶۵۰نفر از محلیها پلیس را خلع سلاح کردند و
خودش�ان چیزی درست کردند به اس�م "پلیس مردمی"  .Policia Comunitariaاین پلیس مردمی از
بیش از پانزده س�ال پیش منطقه را کنترل میکند و جالب است که میزان تجاوز ،سرقت و راهزنی به
شکل بس�یار بسیار قابل توجهی ،شاید حدود  ۹۰-۸۰درصد افت داشته است و خود مردم توانستند
منطق�ه را کنترل کنند .دولت بارها س�عی کرده این گروه را کنترل کند ،تهدیدش�ان کردند ،نگرفت،
ارتش رفت خلع سالحشان کند ،نشد؛ دست آخر گفتند خب شما که دارید کار میکنید ،دولت به شما
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حقوق میدهد ،حقوق گرفتن از دولت را نپذیرفتند و مجانی کار میکنند .روزی که مارکوس در آنجا
صحب�ت میکرد ،گف�ت„ :رفقای پلیس ( بعد خ�ودش زد زیر خنده که این اولین بار اس�ت که من به
پلیس میگویم رفیق) ولی واقعیت این اس�ت که آنها «رفیق» هستند .رفقایی که با مایه گذاشتن از
خودشان در واقع یک نوع میلیشیا به وجود آوردند که شاید در کل قارهی آمریکا استثنایی است“.
اما باید این را هم گفت که „کارزاری دیگر“ متاس�فانه نتوانس�ت آنطوری که از آن انتظار میرفت
جنبش را سازماندهی بکند ،یکی از دالیل مهم ناکامی این حرکت ،شرکت بسیاری از افرادی بود که
در „کارزاری دیگر“ ثبت نام کردند ولی به محض این که انتخابات شد وارد صفوف انتخابات شدند و
برای اینکه به پستی برسند ،به احزاب انتخاباتچی پیوستند .برای اطالعتان ،یک مهندس که در
یک پروژهی دولتی در مکزیک کار میکند  ۷۵۰۰تا  ۸۰۰۰پزو در ماه حقوق میگیرد ،هر  ۱۸-۱۷پزو
برابر با یک یورو است ،ولی اگر این مهندس دو _سه نفر زیر دستش داشته باشد  ۱۳۰۰۰پزو میگیرد
و اگر دو_س�ه نفر از آنهایی که دو_س�ه نفر زیر دستش�ان اس�ت ،داشته باش�د  ۲۰۰۰۰پزو میگیرد،

این خیلی حقوق باالیی اس�ت .ولی اگر یک نفر نمایندهی مجلس محلی بش�ود ،حقوقش میشود
 ۴۵۰۰۰پ�زو به عالوهی مخ�ارج جانبیای که میگیرد و به عالوهی رش�وهای ک�ه میگیرد ،یعنی
روی ه�م که میگذاری میبینی چیزی حدود هفتاد تا هش�تاد هزار پزو میگیرد آن هم در کش�وری
ک�ه یک مهندس  ۷۰۰۰پزو درآمد دارد .بنابراین ام�کان جذب رهبران جنبشهای تودهای از طرف
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سیستم ،خیلی بیشتر از کشورهای دیگر است .متاسفانه از جنبشهای تودهای شهرها ،بسیاری از
این طریق جذب سیستم شدند.
به هر حال به نظر میرس�د که جنبش زاپاتیس�تی واقعا فرزند زمانه و اوضاع خاص خودش است،
جنبشی نیست که الزاما بشود ش�یوههای آن را جای دیگری تقلید و عین آن را درست کرد .نوآوری
زاپاتیستها و اهمیت و موضوعیتشان در قیام مسلحانه و حفظ سالحشان برای دفاع از خود است.
میتوان گفت اگر روز اول ژانویه مسلحانه قیام نمیکردند نه خودشان ،خودشان را جدی میگرفتند
و نه دشمنانش�ان آنها را جدی میگرفتند .حفظ اس�لحه برای زاپاتیس�تها برای دفاع از خودش�ان
اس�ت و مث�ل جنبشهای چریکی دیگر نیس�ت که بگویند ی�ک عملیات میگذاریم و عقبنش�ینی
میکنیم .این اس�لحه در واقع یک نوع اهمیت دادن به جنبش تودهای اس�ت .کسی در روستاهای
زاپاتیس�ت اس�لحه نمیبیند ،مگر اینکه آنها واقعا بخواهند که ببیند ،با اینکه همه مس�لح هستند.
به غیر از نیروی شورشگرش�ان که در واقع بازوی مسلح جنبش اس�ت ،میلیشیا هم دارند که همین
روس�تاییهایی هستند که صبح میروند سر کار و عصر برمیگردند ،ولی سالح خودشان را دارند اما
کسی این را در روستا نمیبیند .به اصطالح جو نظامی نیست ،جو مدنی است.
زاپاتیستها همانطور که در بیانیههای تبلیغاتیشان در روزهای اول دیده میشد با تاکید بر حقوق
بومیان و دیگر مطرودین و مبارزه علیه نئولیبرالیس�م ،پیکارش�ان را ش�روع کردن�د؛ و در این اواخر
به خصوص پس از شش�مین بیانیه ،مبارزهی خودش�ان را حول جنبش طبقاتی علیه س�رمایهداری
متمرکز کردند و بر همگامی و شانه به شانه شدن با کارگران و دیگر زحمتکشان تاکید دارند و پافشاری
میکنند .جنبش زاپاتیستی کوشیده است تمام تجربیات خونباری را که مکزیک داشته جمع بکند و
از آن درس بگیرد ،به نظر میرس�د این از آن نکاتی است که میتوان برای ایران از آن درس گرفت.
تجربیات گذش�ته مفت به دست نیامده که مفت از دس�ت بدهیم .این تجربیات در واقع سرمایههای
جنبش ماس�ت .باید از خوبی و بدی آنها درس گرفت و گامهای بعدی را روی آن استوار کرد .این از
آن نکات متودولوژیکی است که میتواند برای ما جالب است.
یک�ی دیگ�ر از مش�خصات جنب�ش زاپاتیس�تی ،خ�ارج ش�دن از الک لوکالیس�م (محلیگرای�ی)
چیاپاسیاش بود ،این جنبش همیشه کوشیده با جنبشهای بینالمللی پیوند داشته باشد ،خودش
در آنها دخالت کند؛ با خواستههایشان شریک شود و خواستههای خودش را تبدیل به خواستههای
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آنها کند .به خصوص این در مورد اس�پانیا چش�مگیر ب�وده ،در مورد جنوا بوده و حت�ی در آمریکای
شمالی دخالت زاپاتیستها زیاد بوده است.
مش�ی جنبش زاپاتیستی را چنین میتوان خالصه کرد :ابتکار و ابتکار و ابتکار .جنبش زاپاتیستی
جنبش ابتکارهاست .به نظر میرسد که فرمان دادن در عین فرمانبر بودن امر نوین جنبش زاپاتیستی
اس�ت یا استفاده از واژهی معاون فرمانده در واقع اهمیت دادن به آن بخش غیر نظامی جامعه است
و معنای آن این اس�ت که در این جنبش چریکی الزاما فرماندهی نظامی نیست که تعیینکننده است
بلکه مردم باید تصمیم بگیرند.
ش�عار مرکزی آنها که قدرت را نمیخواهند به این معنی نیس�ت که مردم نباید قدرت داش�ته باشند
بلکه درس�ت برخالف جنبش سیاسی قبل از خودشان که هر حزبی میخواست قدرت سیاسی را به
دس�ت بگیرد و بعد جامعه را عوض کند ،زاپاتیس�تها معتقدند جامعه باید عوض شود و تغییر جامعه
از همین االن شروع میش�ود و نه از فردا .باید از همین االن جامعه را ساخت .پس اگر زاپاتیستها
میگویند ما قدرت را نمیخواهیم به این معنی نیست که مردم قدرت را نخواهند .حضور «شوراهای
دولت خوب» در چیاپاس در واقع بیانگر این اس�ت که برای زاپاتیستها مردم هستند که باید قدرت
را در دست بگیرند.
فرمانده مارکوس میگوید« :تودهها ،پایههای کمکرسانی زاپاتیستی ،اشکالی از سازماندهی را
تجربه میکنند که در حین عمل به آن میرسند( .اگر یادتان باشد اسکار الیورا هم همین را میگفت،
بعض�ی از کارگره�ا در آرژانتین هم ب�ا چنین دیدی حرف میزدند که در عمل اس�ت که باید اش�کال
سازماندهی را کشف کرد ).این اش�کال نه از کتابی حاصل میشود و نه از هیچ جزوهی آموزشیای
و البته بدیهی اس�ت که ما هم به آنها نگفتهایم .اینها اش�کالی هس�تند از س�ازماندهی که بس�یار به
تجربهی خود آنها برمیگردد .منظورم فقط تجربههای خیلی قدیمی و تاریخی که از چند سده پیش
دارند نیست ،بلکه همچنین تجربهی آنهاست به عنوان زاپاتیست در سازماندهی ».و باز میگوید:
«خیلی ش�ک داش�تیم اما در یک مورد به هیچ عنوان شک نداشتیم آن هم مشروعیت کارمان بوده
اس�ت .منظورم تصمیم ش�خصی هرکدام از رزمندگان نیس�ت که تا حد مرگ برای به دست آوردن
چیزی مبارزه کنند ،که البته خیلی هم مهم است ،خیر! منظورم پیش بردن عملی است با پشتوانهی
جمعی و در این مورد پشتوانهی دهها هزار بومی و هزاران رزمنده».
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زاپاتیستها یک روش دیگر هم دارند که احتماال هیچ حنبش دیگری ندارد و آن استفاده از سکوت
است .استفاده از سکوت به عنوان سالح .بارها شده که زاپاتیستها یک سال ،دو سال ،حتی بیش
از دو س�ال سکوت کردهاند ،هیچ اعالمیه ای ندادهاند و نسبت به هیچ تحریکی عکسالعمل نشان
ندادهاند .روزنامهها پر بوده از شایعات که مارکوس مریض است یا مارکوس در حال مرگ است ،ولی
در تمام این موارد اینها س�کوت کردهاند تا زمانی که خودشان خواس�تهاند حرف بزنند .زاپاتیستها
قدر سکوت را به اندازهی قدر کالم میشناسند.
در مورد جنبش تودهای هم مسئلهی زاپاتیستها تحت کنترل گرفتن جنبشها نیست .هدف آنها
ایجاد یک دنیای نوین اس�ت و خودش�ان را فقط همپای آن جنبشها میبینند .آنها نشان میدهند
ک�ه جنبشهای تودهای از پایی�ن ،جنبشهای محلی ،روس�تایی و منطق�های ،حداقل در مقیاس
کوچکشان ،ممکن است بتوانند اشکالی از قدرت غیربوروکراتیک را به وجود بیاورند که این قدرت با
تعویض دائمی و گردشی نمایندههایش میتواند جلوی فساد را بگیرد و با روشهای سلطهگرایانهی
دولتهای متعلرف فاصله داش�ته باش�د .به نظر من ب�ا فروتنی باید از تجربهی زاپاتیس�تها درس
گرف�ت ،مبارزهی طبقاتی با گنجینههای تئوریکش و میدانهای نبردش برای همهی آنهایی که در
اردوگاه کار علیه سرمایه مبارزه میکنند ،آموزنده است و بر همین اساس تجربهی جنبش زاپاتیستی
پاالینده است و سازنده.
میتوان به عنوان جمعبندی گفت :تشتت امروزی در آمریکای التین با توجه به وجود گروههای
مختل�ف ،الزاما منفی نیس�ت .این تش�تت در عین حال که محصول ش�رایط آنجا اس�ت ،میتواند
تولیدکنندهی تشکلهای جدیدی باشد ،تولیدکنندهی اش�کال جدیدی از مبارزه باشد که نسبت به
اشکال قبلیای که ما میشناسیم ،یک قدم به جلو باشد .تجربهی آمریکای التین گویای این است
که در این مبارزات محلی جایی برای حزب سراس�ری آهنین در نظر گرفته نش�ده اس�ت .این که چه
چیزی باید در آنجا باش�د جایش هنوز خالی اس�ت و خالی بودن این جایگاه هم حس میش�ود ،ولی
الزاما هر لحظهی این خالی بودن منفی نیس�ت و احتماال جنبش باید رش�د طبیعی خودش را بکند.
در این رش�د طبیعی اس�ت که آن سازمان جدید ،س�ازمانی که هرمی نیست ،س�ازمانی که میتواند
پاس�خگوی نیازهای واقعی مردم باش�د و از درون جنبش واقعی خودشان در بیاید ،به وجود میآید.
تاکنونی تشکیالت ،در واقع میخواهند از هر
بسیاری از تئوریهایی که میشناس�یم ،تئوریهای
ِ
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ن�وع خاکی و از هر ن�وع گیاهی  ،یک ش�کل ُگل دربیاورند ،این ُگل ،این تش�کیالت باید در همه جا
همان یک ش�کل را داش�ته باش�د؛ تجربهی تاکنونی جنبش انقالبی نش�ان میدهد که این امر اگر
غیرممکن نباشد ،درس�ت هم نیست .باید توجه داشت که تشکیالت محصول مبارزات خودجوش
مردم اس�ت و آگاهیای که طی این جنبش در آنها زاییده میش�ود و رش�د میکند .حتی اگر بخشی
از این آگاهی حاصل مبارزهی طبقاتی در مکان دیگری بوده باش�د که روی آن تاثیر گذاش�ته است.
بنابراین حداقل در مورد ش�کل تشکیالتی جنبش زاپاتیستی به قول „برشت“ باید گفت که «آخرین
کالم هنوز ناگفته مانده است».
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