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درباره جنبش دمکراتيک مردم اوکساکاپرسش و پاسخ   

 
   ١٣٨٧م مرداد هفت ستيبشنبه يک                                                                                           داراب زندنايب

                                                         
 را بوجود آورد و باعث طرح ی ای نسبتي، خوشبختانه حساس]١[ در مورد مسئله اوکساکا ی در پیانتشار دو مقاله پ

 را یکي مکزري و فقی جنوبالتي در آن ای مبارزه طبقاتیني عطي گشت که پاسخ به آنها نه تنها شرانهي زمني در ایسواالت

سواالت . مي خود را مشخص تر سازکي استرتژی کمک خواهد کرد تا برنامه زي سازد، بلکه به ما نیروشن تر م

ی در اوکساکا را در بر ميی جنبش شورای طبقاتتي تا ماهدهي پدنيبر ا" کمون "ینامگذار ازی گسترده افيمطروحه، ط  

.مي دهد به آنان پاسخ دهیاجازه م" ادداشتي"ستون  کي تا به آن حد که مي کنی میگرفت، که ما سع    

 جوامع در ني اکهي زمانم،يرا اطالق کرده ا" کمون" نام ی ادهي پدني که چرا ما اصوًال به چنمي کنی شروع منجاي از ااول

ه را خودشان ب" کمون" سوال آنست که نام نيپاسخ ساده به ا.  دارندیاري تفاوت بسسيشکل و محتوا با کمون پار

 علت است که ني به ام،ي کنیاستفاده م" کمون"اما چرا ما هم از نام . مياجتماعات شان داده اند، و ما مخترع آن نبوده ا

 التي مردم آن بخش از ایعني. است" ی توده امي مستقیدمکراس" از نقاط اوکساکا، یاري جوامع در بسني ایتيرينظام مد

 کرده و یريم گي پردازند و سپس به اجماع تصمی شان میکالت اجتماع خود، به طرح و بحث مشی جمعیدر نشست ها

 مارکس در ست؟ي پس چست،ي کمون نیتيري نظام مدنياگر ا.  کنندی خود اجرا ماني کار در مميطرح مصوبه را با تقس

سه در  که پس از شکست ارتش فراندي گوی م]٢[" ی مرکزتهيطلوع کمون و کم"، در بخش " کمون" مقاله هيطرح اول

اما .  شده بودلي تشکروي تولوز و غ،ی مارسون،ي لی در شهرهايیا کمون هس،ي پاری قبل از محاصره ی، حت»سدان«

 علت ني گردد مسلمًا به ای میبه عنوان الگو معرف»  کارگرانی المللنيجامعه ب« از طرف مارکس و سي کمون پارنکهيا

 جهي نتنيپس از ا.  جلو نرفته بودنداي پرولتاری حکومتیه ساختن الگو در بر آوردسي کمون پاریاست که آنها به اندازه 

 یخي که در اوکساکا شکل گرفته است، بدون سابقه تاری ای اجتماعی هادهيبه پد» کمون« که اطالق عنوان ميري گیم

 م،يصحبت کرداز آن »  از اوکساکایاديفر« در مقاله کهي ای طبق گروه بندم،يني بی مکهيبه خصوص زمان.  باشدینم

 گرفتن دهي هستند، با ند»یمجالس مشورت« ساختن جنبش مردم اوکساکا به د که خواهان محدويی هابرالي ل– اليسوس

جنبش « بعنوان دهي پدنيو از ا.  دارند»یندگيمجلس نما« در محدود ساختن آنها به ی جوامع، سعني ایروابط درون

 به نقش عتقد م]٤[ اوکساکا ی که در مجلس خلق مردمی و جناحیمحل فعاالن کهيدر صورت.  برندی نام م]٣[» مجالس

یروشن مزي ما نفهيوظ.  کنندیآن اطالق مرا بر »کمون« آنان هستند، نام ندگاني نمایشوراها وی مجامع عمومیحکومت  

.مي آنان استفاده کنی نامگذاریبرا» کمون «یگردد که از واژه     

 سي پاریاي پرولتاری مسلحانه امي بود که از قی کمونس،يگردد که کمون پار ی مطرح می که موضوع بعدنجاستي ادر

 است که خواهان ی سرخپوستلي قباامي اوکساکا، قی جنبش مردمکهي به پا خاست، در صورتی دارهي نظام سرماهيعل

 ني شود و در ایده م ها بدان دامن زبرالي لالي سوستوسط است که ی از توهماتزي ننيا.  اندی الهيبازگشت به روابط قب

روزشمار « کنم که رفقا به مقاله ی مهي توهم توصني رفع ایبرا.  راست گرفته اندی هابرالي سبقت را از نولیارتباط گو
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 و ن کارگراگري از درون مبارزه معلمان و دی ادهي پدني که چنديدر آن خواهند د. رجوع کنند» انقالب اوکساکا

 طبقات فرو دست اوکساکا، حکومت ی جنبش هاوندي با پیعني. رخ پوستان متولد گشت از جمله س،يیزحمتکشان اوکساکا

 را بوجود التي اني مختلف در ای و محالت و منطقه های حکومت کردن مجامع عمومتي مضمحل گشت و موقعیالتيا

 ی مهم و مرکزی فقط توانستند در شهرها،ی مرکزومت مسلح حکیروهاي نیالدي م٢٠٠٦ در نوامبر نکهياما ا. آورد

 اي را احیالتي و ای حکومت مرکزتهي اتوريی کوچک تر و مناطق روستای مستقر شوند و نتوانستند در شهرهاالتيا

 ی را برایني عی نهي شود و زمشتري کمون ها بگري سرخ پوست به دلي قبایها» کمون«سازند، باعث شده است که تعداد 

البته الزم به تذکر است که .  سازداي اوکساکا مهکيسبت به جنبش دمکرات ها نبرالي لالي سوسی های پردازروغباور د

 ی نهادهای نتوانستند به سرکوب گسترده یالتي و ای مسلح حکومت مرکزیروهاي نزي نی مهم و مرکزیدر همان شهرها

 در کنار هم ی حکومت دوگانه مستقر گشته است که تا حدودی نوعزي شده بپردازند و در آن مناطق نلي تشککيدمکرات

 از یالتي چرا که حکومت ا،»یتا حدود«البته همانطور که گفتم .  قرار گرفته اندزي مسالمت آمیستيبصورت همز

 کند و گه ی استفاده می سوء قصد رهبران مردمی برایستي تروری حزب حاکم بصورت گروه های شبه نظامیروهاين

،ی متنوعلي به دالرو،يدو ن هری ولرد،ي پذی صورت مکيوذ هرنفري حفظ مناطق زی مسلحانه برای هایري درگزيگاه ن  

. کنندی می خودداريی گسترده و نهايیاروياز رو    

مناطق  موجود دریها» کمون  «تي که اکثری سرخ پوستلي قبااي است که آني موضوع انيمورد هم اما نکته دوم درو

 هي روابط و مناسبات سرمادني برچی آگاهانه براايستند و خود هی الهي روابط کمون قبیشان وجود دارد، خواهان برقرار

 هستند که ی روشنفکران و با سوادانی الهي در هر قبیعني! دوهر:  کهنستي سوأل اني کنند؟ پاسخ به ای مبارزه میدار

» ووکال« چون يیسازمان ها فوروم ها وليقب ازی مختلف اجتماعیگروه ها هستند که درشاني روند وایدانند به کجا ميم

 خود ی و رسوم گذشته ابط شده که به روداي پیتي موقعشاني ای معتقدند که برالي قبای اهالتياما اکثر. متشکل اند] ۵[

 در آن جوامع یستيني نداشته و فرهنگ شوویها، زنان حق رأ»کمون« از یبرخ درزي نلي دلنيمتاسفانه به هم. بازگردند

 دارند، بلکه ی هم وجود دارند که نه تنها در آنان زنان حق رأینيوست نش مناطق سرخ پیها» کمون«اما . غالب است

  بالنده است واريالبته جنبش زنان بس. باشندي زن مندگانينما»  اوکساکایمجلس خلق مردم« درها آنندگانينما ازیحتا برخ

. شودیره م مخابی فرهنگ خانوادگیحتو ی اجتماع،یاسي سیها  درحوزهشاني ایشروي پیهمه روزه خبرها  

 شکل ی خاصدي تولی وهي در چهارچوب شی اجتماعی جنبش ها،یخي که در ُبعد تارمي کنیادآوري دي بازي نی لحاظ نظراز

 و چهارده زدهيمثًال در قرون س.  گذار استري آنها تأثجي در نتای کمی تا حدودزي نشاني اِیگرفته و عملکرِد آگاهانه 

» پارلمان« شده و نهاد ري خود با سلطنت درگی حق فئودالیابي بازی ها براهيو شوال ني در انگلستان، خرده مالکیالديم

 یادي زی توانسته بود از قدرت مالی اتفاق افتاد که بورژوازیطي مبارزه در شراني اکهياما، از آنجائ. را بوجود آوردند

در اوکساکا هم .  شدتيبل گرفت و تث شکیبه عنوان ابزار اعمال قدرت بورژواز» پارلمان «تًايبرخوردار باشد، نها

 به شاني، بازگشت ا»کمون« ها فکر کنند که نهاد لهي قبتي جمعتي ممکن است که اکثریعني.  منوال استنياوضاع بر هم

 ی و برنامه هایتي فراملی با شرکت هایمبارزه ا درشانيعمل، ا کهن شان است، اما دری الهيروابط و رسومات قب

»کمون «ماِتي به تصمتًاي باشند، که نهای مري خود درگني حفظ حق آب و زمی برا،یبوم و ی جهانی بورژوازیبرالينول  

. داده استی دارهي و ضد سرمایستيالي ضد امپریها خصلت    
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و » عدم خشونت «یبرالي پرداخت موضوع غالب بودن نظراِت لمي به آن خواهیاني که بعنوان موضوع پای نکته اگري دو

 و علم سمي مارکسیدئولوژي اوکساکا به ای مدننيها و فعال» کمون «تي جمعتي و عدم باور اکثر»زيآمگذار مسالمت «

 ی می را بازی اوکساکا نقش مهمکي جنبش دمکراتهي ها علبرالي لالي سوسغاتي هم در تبلني است، که ایمبارزه طبقات

 ی چه کسري تقصسم،ي مارکسیدئولوژي به ایتي که عدم باور جمعمي از خود سوأل کندي موضوع باني احيدر توض. کند

ها را برقرار » کمون «شاني ای ها و بدون رهبرستي که بدون رهنمود مارکسرندي مردم اوکساکا در تقصاياست؟ آ

 که چگونه دي حضرات دني در عملکرد همدي را باري تقصاي تر شده اند؟ »ستياليسوس« ها برالي لالي اند و از سوسختهسا

 کردن نقش در ی مردم از بازکهي خود سوق دهند؟ و هنگامیبرالي را به جهت اهداف لی جنبش انقالبني دارند ایسع

 پرداخته و در جهت تيها به فعال» کمون« مردم و هي علکنند،ي می خوددارشاني ای گروهی قدرت طلبانه یوهايسنار

 ني انکي مردم اوکساکا نبود، هم ااني در می انقالبستي از عناصر مارکسی کنند؟ اگر بخاطر برخی عمل مشاني اینابود

 ستيمارکس خوشبختانه، عناصر.  فرستادندی هست، لعنت م»ستياليسوس«و »ستيمارکس«چه  بلند برهریمردم با صدا

  ها و کوشش در جهت آموزش و برالي لاليمحکوم ساختن سوس دریشقدمي اوکساکا، با پکيجنبش دمکرات دری انقالبیها

. گشته اندی خطرناکیري جهت گني مانع چنسمي و مارکسسميالي از سوسینقالب قرائت ایاشاعه   

 بتي کمبود را در غدي اول، بای در وحله زي ن»زيگذار مسالمت آم«و » عدم خشونت« اما در مورد غالب بودن نظرات و

اما عامل . کردجستجو ) طرفداران حکومت کمون ها (ستي کمونی هاستيالي سوسی و سازمانی منسجم نظرويآلترنات

منافع .  را باعث گشته استی توهمني است که تداوم چنا در اوکساکی مبارزه طبقاتیني عطي کننده، مسلمًا شرانييتع

 ی شمالی هاهي با همسایماني قرار داشته و رشد خود را به هم پکاي متحده آمراالتي ایگي که در همساکي مکزیبورژواز

 ده که کشور و حکومت خود را با ثبات کامل نشان دانستي در اند،ي بیم [٦] NAFTA  نفتایخود، در قرارداد اقتصاد

 سميالي امپرژهي بو،ی جهانی بورژوازگرياز طرف د.  نکندی خود را دچار احساس نا امنی و مالی اقتصادیتا طرف ها

 یران سرکوب ها دوکي را، با آغاز کي مکزی طبقاتی بحرانِفي ظرطي منافع اش در آن است که شرازي نکايآمر

 دچار نشوند، و هم ی اش به نا امنی جهانماناني و هم پخود کالن ی هاهي تر نکرده تا هم سرمایگسترده مسلحانه، بحران

 در اوکساکا، که به علت فقر و عدم داشتن منابع نيبنابرا.  شدن را از دست ندهدی جهان»زي آمتي موفقینمونه  «ريتصو

 هم اند توی م،یکي گشته است و با هر تحرکي جامعه مکزی طبقاتی تضادهای به کوره لي تبدادش،ي زی و درآمدیعيطب

 همجوارش را شعله ور سازد، مجبورند با جنبش ی کشورهاانًاي و احکي مکزی بحران زده یخود و هم کل جامعه 

گذار مسالمت «و » ونتعدم خش« است که هم به توهماِت طي شرانيهم. رفتار کنند" زيکژدار و مر" آن به شکل یانقالب

 ۀمرحل را دری انقالبطي شرایهم امکان بقا است، وهي قضی جنبه منفی علمسمياليسوسنظر امکان تداوم داده، که از»زيآم

 طي شرانيالبته ا.  کنندیمو گسترده تر ترقيعم خود رای هاشهي ر»کي دمکراتینهادها«به روز داده که روزیخاص

در ،یگري دیجهت نفدر طرف، دوهراي ک،ي کهي زمانستينريد.  است که بتواند دوام داشته باشدآن از شکننده تر اريبس  

 و ینظر  مانسجا  بتوانند به  کيمکز و اوکساکا   ی انقالبی هاستياليآن زمان، سوس تا   ميدواريام. را آغاز کنند یريگ 

 مي فراموش کنديضمن نبادر. برسند،يی نهایزروي اوکساکا تا پی جنبش انقالبی به دست گرفتن رهبری الزم برایسازمان

کرده است  ايا مهر  حکومت ی پرولتروي آلترناتِۀ نمونه زندیبررس  وقي تحق تي ما موقعی است که براطي شرانيکه هم 

. آورندیرو یي استثناتي موقعنيا ازی ما به بهره برداریروشنفکران انقالب ازیشتري ب تعداددوارميامو  
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١٣٨٧مرداد  ٢٧ –  داراب زندنايب  

  يادداشت
"  [١] " گذردی اوکساکا چه میدر کمون ها"و "  از اوکساکایادیفر

 [٢] ,The Commune, The Rise of Commune and The Central Committee- On The Paris Commune انتشارات پروگرس مسکو

Marx & Engles p. 145 - 

Assembly Movement [٣] 

APPO [٤] 

VOCAL [۵] 

 [٦]   ااد متحده و کاناالتیا ک،ی سه جانبه مکزنپيما  
     

  ون هاِی اوکساکا چه می گذرد؟در کم
 ، به دعوت Jose Jiminesربانی مبارزه مردم اوکساکا، حوزه جيمی نز ديروز راهپيمايی ای در دومين سالگرد اولين ق

اين راهپيمايی، صرف برگزاری اش با حمايت کليه ی گروه . کليه ی گروه های مجلس خلق مردمی اوکساکا برگزار شد

چرا که، مدت هاست که اختالفات . ، می تواند يک موفقيت بزرگ به حساب آيد]١[ "مجلس خلق"های شرکت کننده در 

اما بسياری از مردم اوکساکا . از برگزاری آکسيون های مختلف و مشترک جلوگيری کرده است" مجلس خلق"درونی 

  .ه راضی بنظر می رسيدنداز برگزاری مشترک تظاهرات ديروز توسط گرو ه های دعوت کنند

، محلی که Catedral نفر آغاز گشت و پس از پيمودن چند کيلومتر در شهر به کاتيدرال ١۵٠٠ اين تظاهرات با شرکت 

، اولين قربانی جنبش مردمی اوکساکا، که به دست نيروهای شبه نظامی حکومت Jose Jiminesحوزه جيمی نز 

عدادی از قربانيان جنبش و خانواده های ايشان و همچنين رهبران گروه های در آنجا ت. اوليسس رويز ترور شد، رسيد

مختلف سخنرانی کردند و بر خواسته های جمعی شان که در فراخوان مجلس خلق مردمی اوکساکا آمده بود تأکيد 

ز قربانيان جنبش که در  ، يکی اGerman Mendozaاما متاسفانه هنگاميکه نوبت سخنرانی به ژرمن مندوزا . ورزيدند

صدای اوکساکايی ها برای  "– VOCAL" ووکال"اثر جراحات وارده از دو پا فلج گشته، رسيد، اعضاء و طرفداران 

به سمت او حمله ور شده تا او را !" خائن برو گمشو" با ايجاد سر و صدا و فرياد های -" ساختمان خودگردانی و آزادی

العمل در محکوميت حضور مندوزا در آن تظاهرات به اين دليل بود که، او طبق رأی اين عکس . وادار به سکوت کنند

در صورتيکه بسياری از صدمه ديدگان و . دادگاه استان از حکومت ايالتی غرامِت جراحات خود را دريافت داشته است

در درگيرِی پيش آمده، گروه . دخانواده های قربانيان جنبش مردمی اوکساکا از پذيرفتن اين غرامت ها خودداری کرده ان

اما خوشبختانه با . درگير شدند" ووکال" به حمايت از مندوزا با جوانان -" سوسيال ليبرال ها" بخوانيد -" کمونيست ها"

دخالت مردم و تقاضای همسر حوزه جيمی نز، اين درگيری به سرعت به پايان رسيد و برنامه با سخنرانی خانم جيمی 

  .نز ادامه يافت

اين . است" مجلس خلق مردمی اوکساکا"اين برخورد از آنجا برای ما اهميت دارد که نشاندهنده ی شکاف اصلی در 

مجلس که شورای سراسری مردم اوکساکا می باشد، پس از سرکوب وحشيانه ِی کموِن شهر مرکزی اين ايالت در پائيز 

تعدادی از . دچار شکافی شد که تا کنون باقی است، در جمعبندی از فعاليت های خود و چگونگی ادامه ی آن ٢٠٠٦

سازمان های شرکت کننده در اين شورا، خواهاِن به رسميت شناختن احزاب از طرف شورا و دادن سهم نمايندگی به 
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مطرح می گشت، هدف ديگری " انقالب دمکراتيک"البته اين پيشنهاد که عمدتًا از طرف هواداران حزب . ايشان شدند

نمايندگان مجلس خلق مردمی "ايشان می خواستند از اين طريق نمايندگان حزبی خود را ،به نام . ی کردرا دنبال م

 کرده تا از رای سمپاتيک مردم مکزيک نسبت به ٢٠٠٧، وارد مبارزات انتخاباتی مجلس مکزيک در سال "اوکساکا

 گروه، اکثريت نمايندگان مردمِی کمون های اما در مقابل اين. مبارزه ی کمون های ايالت اوکساکا بهره برداری کنند

مختلِف ايالت، به مخالفت پرداخته و نهايتًا با جلب اکثريت آراء توانستند قطعنامه هايی را به تصويب برسانند که از 

طی يکی از اين قطعنامه ها به وضوح گفته . حضور نمايندگان احزاب در مجلس خلق مردمی اوکساکا جلوگيری نمايند

د که هيچکس نمی تواند در آن واحد، هم نماينده ی حزب بخصوصی باشد و هم به نمايندگی مجلس خلق مردمی شده بو

  .و افراد مذکور می بايست يکی از اين دو مقام را انتخاب کرده و از مقام ديگر استعفا دهند. اوکساکا انتخاب شود

 خلق مردمی اوکساکا دو اينک در درون مجلس. قا يافتطی زمان عميق تر گشته و تا حد ايدئولوژيک ارتاين اختالف در

مراکز مختلف جمعيتی اوکساکا های تشکيل شده درهی است که کمونديدگاه اول، ديدگا. حال رقابت و مبارزه اندديدگاه در

 در نتيجه سعیمرکزی دانسته وحکومت رسمی وبرای اعمال فشار و نظارت بر" دمیسازمان های مر"را به عنوان 

اين جناح طرفداران در. محدود سازد"ه مردم به حکومتتوصي"به شکل شوراها راها وکموندارد تصميمات اتخاذ شده در

در کنار احزاب " فيليپه کالدرون" به رهبری رييس جمهور PAN" اقدام ملی" احزاب حکومتی، ليبرال و راست، مانند 

در جناح مخالف ايشان . قرار دارند" لوپز اوبرادور" به رهبری PRD" حزب انقالب دمکراتيک"سوسيال ليبرال، مانند 

و " صدای اوکساکايی ها برای ساختمان خودگردانی و آزادی "– VOCAL" ووکال"سازمان های مردمی ای چون 

اين . فوروم های متعددی قرار دارند که خوشبختانه با حمايت کمون های محلی در مجلس خلق دارای اکثريت می باشند

  .منطقه ها سر باز می زنند از پذيرش هر اتوريته ی ديگری درجناح معتقد به خودگردان بودن کمون ها بوده و

البته تا به امروز جناح های حزبی، بسيار متشکل تر عمل کرده و توانسته اند از مطرح شدن بسياری از پيشنهادهای 

اخيرا از منطقه ها و شهر مرکزی اوکساکا بيرون می آيد اما گزارشاتی که . گروه های مخالف جلوگيری به عمل آورند

بطور مثال .  برای هماهنگی بيشتر دارد]٢[ )يعنی طرفداران حکومت کمون ها(حکايت از تالش گروه های کمونيستی 

در دو سه روز گذشته فورومی در شهر مرکزی اوکساکا تشکيل گشته است تا در مورد ساختمانی قديمی و مخروبه که 

يت از يک شرکت حکومت ايالت به حما. در مرکز شهر تبديل به پناهگاهی برای پرندگان گشته است تصميم گيری کند

به معنای جمع شدن (اما مردم اوکساکا با تشکيل فوروم . پيمانکاری، خواهان تسطيح و ساختمان در آن محل گشته است

در همان محل، در حين تصميم گيری، از ورود ماشين آالت پيمانکار جلوگيری ) برای تبادل نظر، تصميم گيری و اقدام

ق که کمون ها اتوريته ی غالب هستند، توانسته اند در مقابل پروژه های بسيار همچنين در بسياری از مناط. کرده اند

 برای چپاول ]٣[  NAFTA" نفتا"عظيم شرکت های چند مليتی و مورد حمايت حکومت مرکزی بر مبنای قرارداد 

و البته در برخی از مناطق هم مورد سرکوب وحشيانه نيروی . زمين و حق آب سرخپوستان و کشاورزان مقاومت کنند

ابل شکست خورده اند، اما نيروهای مسلح نظامی فرستاده شده از مکزيکو سيتی قرار گرفته اند، و با اينکه در اين تق

مرکزی نتوانسته اند آتوريته ی ايشان را در منطقه بشکنند و تنها توانسته اند از اراضی مورد بحث حفاظت به عمل 

البته در شهرهای بسيار حساس، مانند شهر مرکزی اوکساکا و چند شهر ديگر، به اندازه ای نيروی مسلح وارد . آورند

ليکن در همان مناطق هم کمون های محلی نيز دارای .  اتوريته ی خکومت ايالتی را بر آن مناطق احيا کنندکرده اند که
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جالب اينجاست که حکومت ايالتی و دستگاه های امنيتی و . تبديل شده است" قدرت دو گانه"قدرت بوده و به نوعی 

 ،که فرماندار جنايتکار ايالت، اوليسس PRI" ردمیانفالب م"انتظامی، از طريق شبه نظاميان وابسته به حزب فاشيست 

رويز، به آن تعلق دارد، به علل سياسی، به تروريسم حکومتی روی آورده و فعًال توانايی سرکوب آشکار و همه جانبه ی 

  .اين جنبش مردمی را ندارد

گی و نزديکی بيشتر، برای ايجاد هماهن) طرفداران حکومت کمون ها(آخرين اقدام برخی از گروه های کمونيست 

است، که هر دو هفته يکبار به مدت پنج ساعت تشکيل شده و هدفش " تحقيقاِت پا برهنگان"برگزاری سميناری به نام 

بحث و تبادل نظر در مورد شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسِی به روز اوکساکا می باشد تا ايشان بتوانند دارای تحليلی 

  .گی شان باشندعلمی و مشترک از شرايط زند

و " رويا گرايی"در پايان بر اين نکته تأکيد می کنيم که کسانيکه استقرار حکومت شوراها را در جوامع بشری به عنوان 

مردود می دانند، در بهترين حالت گمراهانی هستند که تحت تأثير تبليغات امپرياليستی و سوسيال ... و " ايدآليستی"

ه جذب الگوی ليبرالی بورژوازی گشته اند وتحت تاثير اعتبارات و امتيازات حقيرانه و ليبرال هايی قرار گرفته اند ک

شخصی شان که ماهيت بورژوايی دارد، هرگونه باوری را به مبارزه طبقاتی و قدرت مردمی از دست داده و چشمشان 

  .را به واقعيت بسته اند

  ١٣٨٧  مرداد٢١بينا داراب زند 

  ادداشت ي
]١ [APPO  

گو اينکه فعاالن . ونيست، از لحاظ ايئولوژيک خنثی بوده و لزومًا مارکسيست نيستندجالب اينجاست که بسياری از اين گروه های کم] ٢[

  .مارکسيست هسته های فعال و رهبری آنان را تشکيل می دهند

   استهمريکای شمالی که ما بين کانادا، اياالت متحده و مکزيک بسته شدپيمان اقتصادی منطقه ای آ] ٣[

  فريادی از اوکساکا
 
را مشتاقانه و فعاالنه دنبال " مجالس خلق"، يک رفيق آمريکايی است که در اوکساکا زندگی کرده و جنبش های " تونه"

اما اين بار که نامه . گزارشات او همواره توأم با سوأالتی است که حتا اذهان متحجر را به انديشيدن وا می دارد. می کند

آيا فقط در اوکساکا است که مردم به حقانيت و فعليت : "  بار مأيوسانه سوأل می کرد که ی او را خواندم، برای اولين

مجالس خلق و دمکراسی مستقيم پی برده اند؟ آيا هيچکس در ديگر نقاط جهان نتوانسته است خود را از چهارچوب 

، سوأالت او مرا به انديشيدن وا طبق معمول" محدود ليبراليسم برهاند و قدرت نهفته در خويشتن و ديگران را بيابد؟

از اينکه مطبوعات و رسانه هاِی بورژوا و امپرياليستی از انقالبی که در اوکساکا جريان دارد چيزی ننويسند و . داشت

خبرهايش را تحريم کنند و نخواهند مردم جهان را به توانايی خود در برقراری دمکراسی مستقيم توده ای آگاه سازند، در 

ناميده و در مقاله هايشان کمونياردهای پاريسی در قرن " مارکسيست"اما، از گرو ه ها و کسانيکه خود را . تمتعجب نيس

نوزدهم را مداحی می کنند در تعجبم، که چگونه کمون های اين ايالت جنوبی و فقير کشور مکزيک که سه سال است 

  .برای بقای خود مبارزه می کنند را ناديده گرفته اند

که او نيز در اين تحقيقات مرا ياری می کند، گزارشی به زبان انگليسی از مقاله ای که يک " اسکات"يگری بنام رفيق د
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.  نوشته است تهيه کرده و برايم ارسال داشته استGustavo Esteva" گوستاوو استاوا"کمونيارد و استاد دانشگاه بنام 

 داده است که، شايد عدم توجه ديگران به آنچه در اوکساکا می گذرد پاسخ" تونه"گوستاوو در اين مقاله اينگونه به سوال 

به اين دليل است که اين انقالب در بطن جامعه و نه تنها در عمل، بلکه بيشتر در اذهان مردم اوکساکا و در روابط محله 

رو در رويی ها و همسايگی در جريان است و به ندرت به عمليات خارق العاده ای چون تظاهرات های وسيع و 

 سال تحقيق درباره شرايط اجتماعی اوکساکا هرگز ٥٠او در آغاز مطلب خود می گويد، در طی . مسلحانه می انجامد

  .و بطنی را سراغ نداشته است" پر تحرک"چنين جنبش 

سته اند توضيح گوستاوو می تواند توجيه کننده ی اين موضوع باشد که چگونه مطبوعات و رسانه های امپرياليستی توان

های ما در اين " مارکسيست"بر وقايع چنين انقالبی سرپوش بگذارند، اما بنظر من اين را توضيح نمی دهد که چرا 

بنظر من آنچه می تواند دليلی برای اين سکوت و بی توجهی باشد، عدم تمکين کمون ها به حضور . مورد ساکت اند

در ماه های پس از سرکوب وحشيانه کمون شهر .  ايدئولوژی استنمايندگان احزاب و سازمان های سياسی از هر نوع و

 ، بحثی وسيع در ميان ٢٠٠٦ در نوامبر PFPاوکساکا و تخريب سنگرها توسط نيروی مسلح حکومت مرکزی مکزيک 

 به رهبری PRD" حزب انقالب دمکراتيک"در آن زمان . کونياردهای سر تا سر ايالت در مورد نقش احزاب در گرفت

 به رهبری PAN" اقدام ملی" که در انتخابات رياست جمهوری مکزيک از حزب دست راستی "  اوبرادورلوپز"

 را بر آن داشت تا نمايندگانی از APPO" مجلس خلق اوکساکا"شکست خورده بود، هواداران خود در " فيليپه کالدرون"

لب نمايندگی برای انتخابات مجلس مکزيک به عنوان داوط" انقالب دمکراتيک"کمون اوکساکا را در زير بليط حزبی 

اين اقدام ايشان در داخل مجلس خلق چنان سر و صدايی به پا کرد که تمامِی کمون های .  معرفی کنند٢٠٠٧در سال 

اعالم " هيئت نمايندگی مجلس خلق اوکساکا"باالخره پس از چند ماه بحث و گفتگوهای داغ . محلی را نيز درگير ساخت

و اين مجلس از هيچيک از . باشند" مجلس خلق"يک از نمايندگان حزبی حق ندارند همزمان نماينده ی هيچ" نمود که 

" مجلس خلق"و بدين ترتيب از حضور نمايندگان احزاب در " احزاب شرکت کننده در انتخابات پشتيبانی نخواهد کرد

 طبقه کارگر و مردم زحتمکش تلقی می که خود را نماينده ِی" چپ"از اينجا بود که احزاب . جلوگيری به عمل آمد

و ايکاش . و انقالب مردم اين ايالت را به فراموشی سپردند. کردند، از حمايت فعاالنه کمون های اوکساکا دست کشيدند

ايشان با استفاده از هواداران حزبی خود در اتحاديه های کارگری و به خصوص ! اقداماتشان به همينجا ختم می گشت

انشقاقی که به تضعيف . مان اعتراضاتی را عليه نمايندگان مجلس خلق دامن زده و باعث انشقاق در آن گشتنداتحاديه معل

  .انجاميد و هنوز هم تأثيرات مخربش باقی است" مجلس خلق اوکساکا"

 ين، ومکزيک و آمريکای التهای کنونی، چه در" مارکسيست"الح مباحث باال نتيجه می گيرم که، اکثريِت باصطپس از

سياستمداران، شخصيت ها را درمتحدين سياسی خود جذِب ساختار ليبرالی گشته اند وآنجاييکهديگر نقاط جهان، ازچه در

و قدرتمداران جناح های مختلف سرمايه داری جستجو می کنند، از اينکه حزِب همنظر و برادرشان در مکزيک مورد 

 گرفته است، منفعتی از بقای کمون ها و تداوم انقالب اوکساکا برای خود بی لطفِی کمونياردهاِی ايالت اوکساکا قرار

بيشتر " مارکسيست ها"مزه ِی دهان اين . متصور نبوده و ترجيح داده اند وجود چنين انقالبی را به رسميت نشناسند

يستی و الگوی حکومتی ای است که راه پارلمانتار" مائوئيست های نپالی"و " مورالس بوليويايی"و " چاوز ونزوئاليی"

   ١٣٨٧  مرداد١٨اب زند  دارنايب     .اند ليبرالی را پاسخگوی نيازهای خود تشخيص داده


