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نوری در تاریکی
گزارشی از مراسم کناره گیری معاون فرمانده مارکوس

ترجمه: بیژن کیارسی

در س�اعت های اولیه ی بامداد بیس�ت و پنجم ماه می ۲۰۱۴  معاون فرمانده مارکوس اعالم کرد، 

که او از هم اکنون وجود خارجی نخواهد داشت.

ای�ن اظه�ارات را مارکوس س�خنگوی  جنب�ش بومی-شورش�ی زاپاتیس�تا و سرپرس�ت نظامی 

چریک ه�ای زاپاتیس�ت در مقابل رس�انه های خبری در یک کنفران�س مطبوعاتی  که به مناس�بت 

مراسم یادبود "گالیانو" برگزار شد، اعالم کرد.

"خوزه لوییز س�لیز لوپز"  ملقب به "گالیانو" دوم ماه می در پی یک حمله ی شبه نظامی به ساختمان 

اداری زاپاتیستا در "ال رئالیداد" ترور شده بود.

مارکوس گفت : اگر به من اجازه بدهید که نقش مارکوس را تعریف کنم، صادقانه به ش�ما می گویم 

که آن یک بزک و لباس کارناوال  بود.

  )Ya basta( "ارت�ش رهایی بخش ملی زاپاتیس�تا  در تاریخ اول ژانویه ی ۱۹۹۴ با ش�عار "کافیس�ت

در برابر  دولت فاشیس�ت نئولیبرال با س�اختارهای نواس�تعمارگرانه ی مس�لح به پاخاس�ت و اکنون 

در بی�ش از ۱۰۰۰ بخ�ش محلی، مردم بر اس�اس پایه های تفک�ر بنیادی آنها که  مبتن�ی بر  برابری، 

مردمساالری و همبستگی اجتماعی است، زندگی می کنند ، مارکوس پس از بیش از بیست سال به 

عنوان سخنگو و هدایتگر ارتش رهایی بخش ملی زاپاتیستا در حضور شش فرمانده متشکل از زنان 

و مردان کناره گیری خود را اعالم کرد.

مارک�وس توضی�ح داد پ�س از اتمام  "مدرس�ه ی کوچ�ک زاپاتیس�تا" در تابس�تان ۲۰۱۳ که در آن 

پایه ه�ای غیر نظامی جنب�ش از گذرگاه های  مختلف هزاران فعال سیاس�ی از سرتاس�ر جهان را  به 

مقرهایشان دعوت کردند تا آنجا آنها اس�تفاده از عمل سیاسی در زندگی روزانه را یاد بگیرند، دیدیم 

نس�ل جدیدی وجود دارد که می تواند در چهره های ما  بنگرد، به ما گوش دهد و با ما س�خن بگوید، 
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بدون اینکه انتظار هدایت ش�دن از طرف یک  رهبر را داشته باشد و یا  حتا نشانه هایی از نوکر صفتی 

و فرمانبرداری از ما را به ما القا کنند، متوجه ش�دیم که وجود سمبل مارکوس دیگر ضروری نیست و 

فاز جدیدی از مبارزه ی زاپاتیستا می توانست آغاز شود.

مارکوس ادامه داد؛ این باور و تجربه ی ماس�ت، که انسان برای قیام و مبارزه به رهبر کاریزماتیک 

یا رییس، مس�یح و نجات دهنده احتیاج ندارد، برای مبارزه انس�ان احتی�اج به حدی از تربیت، کمی 

ش�رف و س�ازماندهی زیاد دارد، در غیر این صورت یا انس�ان س�همش را به اجتماع ادا می کند یا به 

دردی نمی خورد.

س�خنگوی سابق زاپاتیستا با چشم بندی بر چشم س�مت راستش که بر روی آن جمجمه ی دزدان 

دریایی حک ش�ده بود، از بامداد اول ژانویه ی ۱۹۹۴ یاد کرد؛  "ارتشی از غول ها"، غولی متشکل از 

شورش�یان بومی به سوی شهرها سرازیر ش�د تا با گام هایشان جهان را تکان دهند. پس از چند روز، 

زمانی که خون به خاک افتادگانمان هنوز در خیابان ها تازه بود، متوجه شدیم که توجه مردم هنوز به ما 

جلب نشده است. آن ها عادت داشتند که با تکبر و از باال به بومیان بنگرند، آن ها  به خودشان زحمت 

دیدن ما را نمی دادند، عادت داش�تند ما را حقیر ببینند, قیام شرافتمندانه ی ما به قلب هایشان راهی  

پیدا نکرده بود. نگاهشان فقط خشک ش�ده بود به نقاب سیاهی که چهره ی دورگه ی نقاب پوش را 

پوش�انده بود اما حضور آن ه�ا را حس نمی کردند. پس از آن رفقا گفتن�د: آن ها آن چیزی را می بینند 

که همچون خودشان کوچک است، پس ما این نقاب را انتخاب می کنیم که مانند آن ها حقیر است، 

ت�ا آن ها از ای�ن طریق وجود ما را حس کنند و ببینند. به این ترتیب مارکوس متولد ش�د، که نتیجه ی 

پیچیده ی یک  ژس�ت منحرف کننده، یک ش�عبده بازی زبردستانه ی وحش�تناک، بازی مکارانه ای 

بود الهام گرفته از قلب  بومیانی که ما هستیم.

خ�رد بومیان یک�ی از پایگاه های مدرنیته یعنی رس�انه های ب�زرگ جمعی را نیز به چالش کش�ید، 

ش�مایل مارکوس در س�اعت های اولی�ه ی روز اول ژانوی�ه ی ۱۹۹۴  به جهان معرفی ش�د. در این 

روز تصویری  از كس�ی که قطار فشنگ س�رخی به کمر دارد و مسلح به اسلحه ی اتوماتیک، با لباس 

نظامی به رنگ های قهوه ای و س�یاه که بر روی آن پالتویی پشمی از ارتفاعات چیاپاس پوشیده بود، 

با نقاب سیاهی بر چهره که پیپ می کشد تیتر اول روزنامه های با نفوذ کره ی خاکی شد.

روزه�ا و هفته ه�ا، اطالعیه ها و گزارش های پر از  طنز و طعنه اش منتش�ر می ش�د، گزارش های 
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هتاکانه و تحریک آمیزی که با ماشین تایپ شده بودند و برای به دست آوردنشان مطبوعات مکزیکی 

و بین المللی به معنای واقعی کلمه خودشان را به آب و آتش می زدند. حال پس از بیست سال و چهار 

ماه مارکوس پایان این مرحله را اعالم می کند.

باورش سخت است اما پس از بیست سال هنوز روشن است آن جمله که: "چیزی برای ما نیست" 

فق�ط یک عبارت نبود، متأس�فم که جمله ی زیبایی برای پوس�ترها نبود اما ای�ن در "الرئالیداد" یک 

واقعیت است. 

مارکوس افزود: اگر ایس�تادن به معنای شکست است، پس حتمن اختگی و خودفروختگی راهی 

اس�ت به س�وی پیروزی و قدرت، اما م�ا نمی خواهی�م در آن راه گام برداریم بر اس�اس این معیار ما  

ترجیح می دهیم از شکست خوردگان باشیم تا از  فاتحان.

مارک�وس ادامه داد: ما بر این باوریم  ای�ن ضرورت وجود دارد که؛ یکی از ما بمی�رد تا گالیانو زنده 

بماند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که امروز  مارکوس باید بمیرد.

س�رانجام مارک�وس در س�اعت ۲ و ۱۵ دقیق�ه ی بام�داد برای همیش�ه از پش�ت میز برخاس�ت، 

چراغ ها خاموش ش�د و تنها صدای تشویق های ممتد اعضای "ال سکس�تا"  به گوش می رسید، حتا 

می توان گفت که صدای تش�ویق های اعضای شبکه های در ارتباط با زاپاتیستا از تشوق چریک ها و 

غیرنظامیان زاپاتیستا کوبندگی بیشتری داشت. او همچنان به سنت نوشتاری طعنه آمیزش همراه 

با پی نوشت های همیشگی وفادار ماند:

 "پ.ن سرانجام مارکوس

۱بازی تمام ش�د. ۲ کیش و مات.۳ منقلب. ۴ م م م جهن�م اینجوریه؟ ۵ یعنی من االن بدون این 

ب�زک دوزک می تونم لخت ول بگ�ردم؟ ۶ گوش کن اینجا خیل�ی تاریکه، من به کم�ی نور  احتیاج  

دارم…"

پانوشت ها

- انتخاب تیتر از مترجم است.

- متن فوق ترجمه ای است از  این گزارش

http://alertaduesseldorf.blogsport.de/2014/05/26/subcomandante-marcos-gibt-sein-verschwinden-bekannt/
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