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 مردگان شورشی

 زنان در ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی

 گردآوری و ترجمه: زهرا نعیمی

 .آورد. فرمانده رامونا، کسی ما را به حساب نمیما در شمار مردگان بودیم

گروه کوچکی متشککککک  از افرادی بومی و دورگکه بکه جکن  ناککدونا رفتکد. ای  گروه که در  7891نوامبر  71روز »

ید بود، رسما ارتش زاپاتیستی را تایپری بر آن نقش شده ی سرخ پکجدر یک کوه، زیر پرچم سیاهی که ستارهاردوگاهی 

 واری دست زدند.کردند و به ماجراجویی دیوانه

هفت مرکز بخشداری را تصرف کرده، به دونت مکزیک  ،مسلح هزاران نفر بومیِ 1994ی ده سکا  بعد در او  اانویه

اعلام جکگ دادند، مطانباتشککان از ای  ارار بود: کار، زمی ، آقواه، مسککک ، بتداشککت،آموزق، اسککتقلا ، عدانت، آزادی، 

 .1«دموکراسی، صلح، فرهکگ و حق دسترسی به اطلاعات

ه در آن هوا به دشواری نفس باشی یا از کسانی کی شوم نود میلادی زیسته هباید در فضکای آن سکا  های سکیاه ده»

از مغا  تاریخ تابیدن  89هه تا با کورسوی نوری که در میانه ی د تان گذشته است،جده باشی که چه بر اند شکیکشیده

ها از رمق افتاده مقاومت ها شکست خورده بودند،تمام انقلابهایی که هایت روش  شود. آن سا تک تک سلو  گرفت،

، ایی  دست تقسیم شده بودجتان به طور رسمی به بانادست و پ تان شکده بوددها کم رنگ در گره میان ابروان پکامیو 

د را با کوبیدن پرچم و المروی خو« هیچ آنترناتیوی وجود ندارد» کشکککید که امپراتوری هکار با دهانی دریده فریاد می

اتمامی بود یای ندیده روهای ستمهای سیاه که انترناسیونا  خلق سا داد. آنای گسترق میم بر هر ویرانهنئونیبرانیسک

سپرد. چه بسیار از یاران که به تدریج بود و عدانت بر مرزهای ناممک  جان میسازی بر آن چیره شدهکه کابوس جتانی

 ایمان و اطمیکان خود به امکان ساخت  جتانی دینر را از دست دادند.

سازی کشی و فرودستای از بترهکرد و اشکا  تازهق شغا  مستی میداری با سروشک  جدیددر آن روزگار که سرمایه

ی های در هم فشردهتور کارق گذاشته بود ناگتان صدایی از اعماق جکن ی خاکی را در دسمردمان در ااصی نقاط کره

و  درسکککت در تاریخ ا« اندس ایام کردهابومیان چیاپ» زند: پیچد و نتیب میا در گوق تاریخ به اغما رفته مینکاککدون

تری  مان خانمان برانداز تجارت آزاد امریکای شمانی) نفتا(، که از برجستهمصادف با اونی  روز اجرای پی 7881اانویه ی 

 2«سازی نونیبرا  است.های توحش جتانینمونه

ش فمکیسم در تکاپوی خود دستاوردهای ، جکبشکوم و تاریک باشکدبرای زنان همان ادر ها شکاید ای  روزها و ای  دهه

مک  دینری نامهای جکسیت و سرمایه آنچکان در هم تکیده است که مبارزه با یکی بیاسکت چرا که ریشهاندک داشکته

ه ب مفاهیم چون فردیت و جمع و ادرت ی طبقه متوسط شتری دارند باهای فمکیسکتی که عمدتا پیشکیکهجکبش اسکت.

ی ههدفمکیسککتی پیشککی   ی متوسککط در مبارزات ی اعضککای طبقهسککیطره» گوید: شککدت درگیرند. جونیت میچ  می
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کارگر و  یها را بسکت: از جمله ایککه ) به رغم آگاهی برخی اعضا از مشکلات طبقهپای آنوشکصکت ، در عم  دسکت

 3های بوراوایی شد.ها واف دغدغهآن سیاهان( تمامی توجه

بش های اصلی جکها حضکور داشکتکد، بکابرای  زنان یکی از شککاخصهان نخسکتی  ادمن در جکبش زاپاتیسکتی از همزنا

 .گیری، زنان باید به دنبا  جایناه خود در آن ساختار باشکدها که پس از شکک زاپاتیسکم هسکتکد برخلاف سکایر جکبش

داز ما سلسله مراتب وجود ندارد: ما اعتقاد نداریم که مبارزه در چشم ان»گوید: ... ن فرمانده مارکوس در ای  باره میمعاو

توان با بسیاری از مبارزات سیاسی در تاریخ مقایسه ای  سکخکان را می. 4«برای زمی  بر مبارزات جکسکیتی اونویت دارد

اید استقرار جکبش بشود و یا بعد از پیروزی و که خود به خود محقق میدانکد میی زنان را امری ثانوی کرد که مسکئله

درگیر تی عدانتی جکسیزمان با به حاشکیه راندگی اومیتی، تتیدستی ساختاری و بیهم . زنان زاپاتیسکترسکیدگی شکود

کام در شان گمزندگی ،سازد، کسانی که روزی تصویرشان ناشکاختهها از آنان مردگان شورشی میبودند، همی  شکاخصه

امید را به همنان برای جتانی امروز شورشیانی هستکد که  نددرسکانارانه بودهای پسکوادی، فقر و تحت سکتم سککتبی

 چنونه به چکی  دستاوردی رسیدند؟ دهکد.دینرگونه مژده می

 :پرسدای با انیزا بکاویدس یکی از زنان ارتش زاپاتیستی میبترام ادیمی و فلیسیتاس ترویه در مصاحبه

به طرف شتر مکزیک حتی شاهد بودیم که  7881 پاتیست در سپتامبرصد و یازده زا ... در راهپیمایی هزار و-

سخکنوی اصلی گروه زاپاتیستی   2001فرمانده گروه، خانم فرمانده رامونا اسکت، یا در راهپیمایی بزر  سا 

به  ای  موردها در پرسکیم گه چنونه زاپاتیستخود می در مجلس مکزیک یک زن یعکی فرمانده اسکتر بود، از

 اند؟تاوردی رسیدهچکی  دس

ی توانم بنویم نیاز. در درجهکردن پاسخ آن سخت است. میفتمم ونی برایم فرمونهسکوا  شما را می -کاویدس: انیزا ب

 5.ی حیات و بعد نیاز سیاسی روستاها، جامعه را مجبور کرد تا ورود زنان به مبارزه سیاسی را بپذیرنداو  نیاز به ادامه

در بسیاری است، گیری جکبش زاپاتیستی با حضور زنان و روند رو به رشد آن برای جکبش فمکیستی بسیار آموزندهشک 

رای ها. ونی بزمی اند از جمله در انسانوادور یا در برزی  در جکبش بیاز مبارزات چریکی زنان دستاوردهای زیادی داشته

مجبور شککدند دوباره به آشککپزخانه برگردند، بترام ادیمی در ای  باره از انیزا  مثا  در انسککانوادور بعد از پایان جکگ زنان

 گوید:پرسد که چه تمتیداتی برای ای  خطر وجود دارد. او در جواب میمی

یت راب اند، هیچ راهیات کردهگویی که از همه طرف محاصره... تکتا راه فرار، فرار به جلو است. یعکی واتی می -

ماند منر به جلو جایی برای رفت  نیست، تکتا امکان باای مانده ای  است به جلو. یعکی راهی نمیماند منر نمی

ی زنان هم تکتا یکی از مشکلات خواهد بود. در حانت دینری به لهه شککستمان بدهکد. در ای  صورت مسئک

 6نظرم خیلی بعید است که به عقب بازگردیم.
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 دهد. انبته در خاطرات زنانها را به درون خود راه نمیی بسته دید که فمکیستیهی زاپاتیسکتی را جامعوان جامعهنمی ت

 تیها در جوامع زاپاتیسها فمکیستی کتابت که سعی در اجرای آرماناسزاپاتیسکت از زنان مکزیکی شکتری گفته شکده

یر بومی بسیاری از زنان غسوی دینر شدند و جامعه آنان را نپذیرفت. از راندهداشتکد ونی توسط زنان پیر روستاها بیرون 

 زا که خودپرسد و در جواب انیی تاثیر زنان غیربومی بر بومیان میباره. بترام ادیمی درانددر ای  مکطقه نیز پذیرفته شده

ه او  آن گروهی که ب -گوید: است میها ملحق شدهستیی امکیتی سیاسی به زاپاتزن غیربومی اسکت و بعد از پرونده

ککم که ما توسط توانسکت خیلی هم از خار  باشکد. یعکی احساس میبود آن ادر کوچک بود که نمیشکما از خار  آمده

دادیم که جذب شککویم و علاوه در پشککت سککر هم چیزی بودیم و خودمان با کما  می  اجازه میروسککتاها جذب شککده

  7نداشتیم.

برای همه، » ها:ه نظر موفقیت زنان در ای  جکبش از کلیت جکبش زاپاتیستی جدا نیست. همان شعار معروف زاپاتیستب

رسککیم که همه با همت تمام های خود میگوید ما تکتا در صککورتی به خواسککته. ای  جکبش می«همه چیز برای ما هیچ

به ما تتمت » ت به خواسککته هایشککان برسکککد س تمام جتانی مکزیک و به او  فرمانده مارکوروسککتاییان، تمام جامعه

. جکبش 8 «خواهیم مکزیک را تغییر دهیم. ونی ما خیلی متواضکع هستیم، می خواهیم دنیا را تغییر دهیمزنکد که میمی

ای  شککعار در مورد جکسککیت نیز صککادق اسککت. ای  « جتان را بدون کسککب ادرت تغییر دهیم» زاپاتیسککتا معتقد اسککت 

  دهد.شیدن بسیاری از رویکردهای فمکیستی را به ک  تغییر میاندی

 قانون انقلابی زنان

یی نبود فرمانده تدوی  اانون کار سکککاده 9«وای بودیک جکبش گریلایی به دنبا  انتشکککار یک مت  حقبرای اونی  بار »

. کردندزدند و سخکان آنان را یادداشت میمیی حرف رفتکد و با زنان بومهای مختلف میرامونا و فرمانده سوزانا به آبادی

اجع ی اوانی  زنان بود. در کتابچه سوانات مختلف رنان دربارهچکد کتابچه تدوی  شد که یکی از آ بعد از تدوی  اانون نیز

می وسککاده که از روزمرگی زنان بی ای  اوانی  ی متم دربارهبود. نکتهبه اوانی  و عل  پیدایی آن توضککیح داده شککده

  شود،  اانون انقلابی زنانای  مبارزه ای  جا تمام نمی» و به دور از انتزاعات حقوای است ای  است که  چیاپاس برآمده

  10«دهدروندی است که همچکان ادامه دارد و همچکی  تغییر شک  می

 اانون انقلابی زنان:مفاد 

ی د در مبارزههر جا و هر میزان که اراده و توانشان اجازه دهکیش و وابستنی سیاسی حق دارند  او : زنان فارغ از نژاد و

 ت کککد.انقلابی شرک

 کار و دستمزد عادنانه دارند.دوم: زنان حق 

 انتخاب تعداد فرزندانی را دارند که مایلکد بزایکد و یا ننتداری کککد.سوم: زنان حق 
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نیت مسئوتوانکد میورند ی آزاد و دموکراتیک رای بیاخاباتچه در انتو چکانشرکت در امور جامعه را دارند چتارم: زنان حق 

 امور جامعه را به عتده بنیرند.

 در بتداشت و تغذیه را دارند.امکانات اونیه برخورداری از پکجم: زنان و فرزندانشان حق 

 ششم: زنان حق تحصی  دارند.

 نباید تحت فشار و اجبار ارار گیرند. هفتم: زنان حق انتخاب شریک زندگی خود را دارند و برای پیمان ازدوا 

هشتم: کسی از خویشان و بیناننان حق ضرب و شتم زنان و سواستفاده از بدنشان را ندارد. متجاوز به زنان خواه تجاوز 

 تمام باشد یا ناتمام به شدت مجازات خواهد شد.

 .ی صاحب درجه شونددر ارتش انقلاب ها به مقام رهبری برسکد وتوانکد در سازماننتم: زنان می

 11(1993انقلاب هستکد. ) تمامی حقوق و تکانیف مذکور در اوانی  مشمو  دهم: زنان

سککیلویا مارکوس پژوهشککنر بومی ی زنان بومی مربوط اسککت. اوانی  کوتاه و مختصککر اسککت و به کلیت زندگی روزمره

 tomando de los labios, Genero y Eros en Mesoamericaی حقوق زنان در کتاب مکزیک درباره

 نویسد: چکی  می

های آنان در ای  زمیکه است که برای شود، تحلی رح میا در باب اعما  حقوق بشر ایکجا مطهبرخی سوانات آکادمیسی 

تر است؟. آنان اائ  به سلسله مراتب و تر یا حتی سریعح  معضک  اونویت فرد و جمع از نظر حقوای کدام راه مکاسکب

نان لسفی آی فد یا حقوق جمعی، پیشیکهبکدی یا حقوق فردی اونویت داربکدی در مبارزات هستکد، در ای  اونویتاونویت

  است مراتبی ممکلهقونات متقاب  انحصاری که فقط در یک نظام سلساستت یعکی آنان با م« طرد شکق ثان اصک  » 

 یا بانعکس.برای  معتقدند او  حقوق فردی و بعد حقوق جمعی مخانفکد: بکا

ه ی متضادی هستکد کها حقوق فردی و حقوق جمعی دوگانهی زاپاتیستی مرجع دینری دارد. برای آنونی نظام اندیشه

ها  نمود شکککلی از زندگی هسککتکد که در آن حقوق فردی زنان با حقوق جمعی مردم  زاپاتیسککت مکم  نیز هسککتکد.

 .12جویی برای جتانی نوجستشود... ای  یعکی مبارزشان یک جا جمع می

 زنان فرمانده شورشی

 فرمانده رامونا:

های سکاک  سکان آندرس سککاکامات اسکت مردمی که از تتیدسکتان اسککتان چیاپاس در جکوب تزوتزی  فرمانده رامونا از

و  ا آن زمان هکوز سواد خواندن( پیوست و ت بخش ملیآزادیزاپاتیستی ) ارتش EZLN به  7848مکزیک هستکد. در 

                                                           
- 11 Nosotras ya estábamos muertas: Comandanta Ramona y otras insurgentas del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, Lourdes Consuelo PACHECO LADRÓN DE GUEVARA  
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فراگرفت. در روستای خود همچون اکثر زنان دینر خیاط  اییبه زبان اسپانی را خواندن و نوشت نوشت  نداشت، بعد از آن 

ن زاپاتیسم از آ بود که سازمان بزرگتری است که (CCRI)ی مخفی انقلابی بومیان بود. بیسکت سکا  عضو فعا  کمیته

علیه دونت مکزیک جکگ اعلام کرد، فرمانده رامونا در فتح سککان  EZLNزمانی که  1994ی آید. او  اانویهبیرون می

نت ووگوی کاتدرا  گفت وگوهای داعضای گفتنوی کاتدرا  بود، گفتکریسکتوبا  د ناس کاساس حضور داشتت او از 

گونه نی  ای دی سان کریستوبا  بود که در کاتدرا  سان کریستوبا  انجام شد و به همی  ها در بارهمکزیک با زاپاتیست

ی زن دینر حضککور داشککتکد.، گوها معاون فرمانده مارکوس و فرمانده رامونا و دو فرماندهوشککود. در ای  گفتنامیده می

 ها رفتکد تا به سمت پایتخت حرکت کککد.به کوه 1996خکنوی شورشیانی بود که در سا  همچکی  او س

ی سکتی ارمز از سان آندرس تی متر( با دام  پشکمی سکیاه، جلیقهسکان 140تصکویر فرمانده رامونا، زنی کوتاه اامت )

آویزان به کمر و چشمان نافذق به زودی بد  به نماد زنان  78ی پوشانده شده، تفکگ ساچمه ای کایبر ناررانسار، چتره

 زاپاتیست و تمام شورشیان شد. او یکی از چتره های شاخص جکبش بود.

 شورشی کبیر آنا ماریا 

در میان مه  7881روز دسامبر و  فتح کاخ شترداری د سان کریستوبا   ناس کاساس بود. آخری  مسکئ 7881او در 

حضور فرمانده رامونا  یبه راه افتاد و پرچم را براکاخ شترداری  ها با گروه نظامی متشک  از هزار نفر برای محاصرهکوه

 برافراشت.

 فرمانده استر

نچکان در آخانواده او زنی از اوم تزنتا  اسککت که از کودکی اسککپانیایی و خواندن و نوشککت  نیاموخته بود.  فرمانده اسککتر

سککازماندهی نظامی و سککازماندهی زنان وارد روند خواهر و برادرق بود. او در  1شککاهد مر   وی که  تتیدسککتی بودند

EZLN  نخستی  سخکران او  8997مارس  89شد. درEZLN  ایکدگان عمومی ایانات متحد مکزیک از نم یدر ککنره

 13بود. و سکاتورهای مکزیکو سیتی

 

 

 مکابع

 های ککونی آمریکای ناتی ، بترام ادیمی، فلیسیتاس ترویه.گوهایی با جکبشوگفت -

هایی از سکرزمی  جکبش زاپاتیستی، پریسا نصرآبادی، بترام گوها و گزارقوصکداهایی از زمی  ناممک ، گفت -

 گلکاز خواجوی، فرامرز خوشکلام. ۷پردیس رحمانفردادیمی، 

                                                           

- 13 Nosotras ya estábamos muertas: Comandanta Ramona y otras 
insurgentas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Lourdes 
Consuelo PACHECO LADRÓN DE GUEVARA  
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 بخش ملی، گلوریا مونیوز رامیرز، بترام ادیمی.ای از ارتش زاپاتیستی آزادیآتش و کلام، تاریخچه -

 نناهی به بیرون از ارفا، بازننری جایناه زن. جونیت میچ . ترجمه مکیژه نجم عراای -

- Nosotras ya estábamos muertas: Comandanta Ramona y otras insurgentas 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Lourdes Consuelo PACHECO 
LADRÓN DE GUEVARA  

- Actualidad y Cotidianidad: La Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN, 
Sylvia Marcos 

- Sylvia Marcos, Tomado de los labios: género y eros en Mesoamerica, 
Quito: Abya Yala 

 

 

 

 

 


