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سخنى كوتاه در پيشباز اين كتاب:

حيثيت انسانى ستمديدگان جهان
و خروش آن در كوه هاى چياپاس
مووا خوود را « مو ووبارزان بی مو وورز» می دانوویم .انوترنواسویونوالیسوت هسوتیم .بووا آنووکه بوورایوومان
بوودیهی سووت کووه تووغییر بوونیادیوون در هوور جووامووعهء طووبقاتی از ویووژگی هووای خوواص خوود می گووذرد و
هیچ تجربه ای قابل الگوبرداری نبوده و نیست ،اما به نقاط مشترک نیز توجه داریم .در واقع،
جونبه هوای عوام و جونبه هوای ویوژه دو روی یوک سوکه انود و از هوم جودایی نواپوذیور .هومهء پورولوترهوا،
دوزخویان روی زموین ،کوارگوران و زحومتکشان و عوموم سوتمدیودگوان از هور جونس و رنوگ و نوژاد،
و از هوور دیوون و زبووان در یووک صووف قوورار دارنوود .ایوون اسووت کووه هوورجووا مووبارزه ای نومایوان جوریوان
داشوته ،در عوین آنوکه بورای موا کوانوون همبسوتگی بوده کوانوون آمووزش نویز بوده اسوت .چونین بود
کوه موا ،یعنی جوریوان سویاسی ،انوتقادی و انوقلبی تواریخی یی کوه بودان توعلق داریوم ،از سوالوها
پوویش ،درعووین زیسووت در مووبارزهء زحوومتکشان ایووران و چووالووش هووایووش ،بووه درس هوای انوقلب
ف ووران ووسه و ک وومون پ وواری ووس و ان ووقلب روس وویه و چ ووین و ک وووبو ووا و نو وویز بو ووه تجو ووربو ووهء مو ووبارزات ض وود
اس ووتعماری در الج ووزای وور ،وی ووتنام ،فلس ووطین ،ظ ووفار ،ال ووسالوووادور و ح ووال ب ووه آزم ووون ب وودی وول هو ووای
ضوودامووپریووالیسووتی و ضوود سوورمووایووه داری در آمووریووکای لتووین و بووه ویووژه در چوویاپوواس ،و هوورجووای
دیووگری کووه در آن آزادی ـ بوورابووری شوورط زنوودگی بود چووشم دوخووتیم ،خود را در آن دیوودیووم .خود
را از آنووان دانسووتیم .هووم درد کووشیدیووم و هووم «پووا بووه پووای شووادمووانی هووای مووردم» پوای کووبویدیوم.
هیچ ج و ووا ق و ووبله م و ووان نیس و ووت .درهو ووای ابو ووتکار بو وواز اسو ووت و خ وووشو ووبختانو ووه جو وونبش مو ووردمی اخو وویر
ایران(سال )۱۳۸۸گام هایی در این راه برداشت ،گام هایی آغازین در راه هزار فرسنگ.
اگور پورولوترهوا در « جووهان چووهارم» کووارگوورانی هسووتند بوودون کووار ،مووهاجوورانی بوودون کووارت
اقووامووت ،انووسانووهایی بوودون سوورپووناه ،بوودون حووقوق شهوورونوودی ،بوودون موودرسووه ،بوودون بوویمارسووتان،
حتی ب و وودون ق و ووبر ک و ووه می ت وووان تو وونها در یو ووک واژهء «ب وودون» ( )les sansآنووها را تووعریووف کوورد،
پرولترها در فلسوطین آواره نوام دارنود و در آموریوکای جونوبی و چویاپواس بومی نوامویده می شوند.
عووملیات نووابوودسووازی بووموویان در آمووریووکا از زمووان کووریسووتف کوولمب( ۱۴۹۲میلدی)آغ وواز ش وود،
کوولیسا بووه تووأیووید ایوون جوونایووت ضوودبشووری پوورداخووت بووا ایوون توجوویه کووه مووعلوم نیسووت بوموویان دارای
«روح و ج ووان» بوورای پووذیوورش مووسیحیت بوواشووند؛ و « دسووتگاه ایوودئوولوووژیووک دولتی» از جوومله ب ووا
س وواخ ووت ف وویلم ه ووای وس ووترن و ک وواوب وووی در ه ووال وویوود بوووم وویان را «تو ووجسم شو وور» وانو وومود کو وورد تو ووا
نوابودی شووان را بووتوان بووه معنی پیشوورفووت و توومدن نووشان داد ،هوومان سوویاسووتی کووه قوورن هووا سووت
در آفوریوقا بودان موشغول انود و هوم اکونون در افوغانسوتان و عوراق و فلسوطین ،یعنی بووردن «تومدن
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و دموووکووراسی» از طووریووق بوومباران و ادامووهء اشووغال و مووحاصووره کووه در واقع هوودفی جووز غووارت
منطقه ندارد .نقطهء مشترک پرولترهای جهان این است که در مبارزه هیچ از دست نمی دهند
جووز زنووجیرهوواشووان ،امووا ویووژگی هوواشووان در هوورجووا بووا دیووگری فوورق می کووند و بووه نوواچووار شوویوهء
رهایی شان.
پووانووصد سووال رنج و مووقاومووت بووموویان ،ارتووش آزادیووبخش زاپوواتیسووتی را «چووون صوودف از
س ووینه ب وویرون داد» .مووعاون فوورمووانووده مووارکوس کووه(بووه گووفتهء رژیووس دبووره)یکی از نووویووسندگووان
بووزرگ آمووریووکای لتووین اسووت بوویان و لحنی دارد مووتناسووب بووا موقعیتی کووه مووردم بومی در آن بووه
سر می برند.
ــ جوونبش زاپوواتیسووتی فوورزنوود زمووانووه و اوضوواع خوواص خووویووش اسووت .نوومادهووای توواریخی و
فورهنگی بوه اسوتادانوه توریون نوحوی مووورد اسوتفاده قورار می گویرنود توا رابوطهء تودهء سوتمدیوده بوا
گووذشووته و نوویز بووا چووشم انووداز آیوونده اش بووه بهووتریوون وجهی بوورقوورار بوواشوود .کووتاب «حووکایووت هووای
آنوتونویوی پویر»(انودیوشه و پویکار)نومونوه ای درخوشان از حوضور و پویونود افوسانوه هوا ،سونت هوا بوا
ای وودآل ه ووای آی وونده اس ووت .قو وودرت بسیج ایو وون سو وومبل هووا و سووهولووت انووتقال مووفاهوویم از ایوون طووریووق
بوسیار چوشمگیر اسوت و در یوک کولم:اسوتفاه از حوافوظهء جومعی بورای انوتقال آگواهی و سوپس
اقو وودام مو ووناسو ووب .ارج و وواع ب و ووه ن و ووام و س و وونت ان و ووقلبی و م و ووبارزاتی ام و وویلیان و ووو زاپ و ووات و ووا( نو و ووظیر نو و ووام
اسووپارتوواکوس در اتووحادیووهء اسووپارتوواکیسووت رزا لوووکوزامووبورگ)و زن ووده ن ووگه داش ووت آن ب ووه ع وونوان
نووماد مووقاومووت و ش ووورش دربوورابوور سوولطهء اسووتعماری و توولش بوورای رهووایی و سوواخووت آیوونده ای
آزاد .آنووها بووین گووذشووته و حووال پوول زده انوود کووه پشووتوانووهء مووقاومووت امووروز اسووت و سووابووقهء هووویووت
مبارزاتی شان که امروز با ادامهء آن ،از نو حیاتی افتخارآمیز می یابد.
ــ نوووآوری زاپ وواتیس ووتها در تح وومیل موووجووودی ووت ش ووان از ط ووری ووق ق وویام مس وولحان ووه(در ژانووویووه
)۱۹۹۴اموری قوابول توجوه اسوت ،زیورا بودون ایون قویام نوه خودشوان ،یعنی موردموشان ،آن را جودی
می گورفوتند و بوه مولزوموات توشکیلتی ،مادی و روانی آن تن می دادند و با آن ا ُخت می شدند؛ و
نووه دشوومنانووشان آنووان را بووه چوویزی می گورفوتند .آنووها بووا تووکیه بوور اسوولحه و حووالووت توودافعی درسووت
خود را بووا مووقتضیاتی انووطباق داده انود کوه شورایوط موادی شووان ایووجاب می کووند .بووه نووظر مووا اگوور
آنها به توصیهء مشکوکی گوش داده بودند کوه اموروز نوهادهوای سوراپوا ایودئولووژیوک سورموایوه داری
بوین الللی بوورای قووالووب کووردن بووه اصووطلح «عودم خوشونوت» بوین توده هووای حووق طوولب می پوراکونند
هیچ ک ووس ام ووروز از زاپ وواتیس ووت ه ووا خ ووبری نمی ش وونید .ب وودون زور(ط ووبعوا ً در اش ووکال م ووختلفش)
گووش هیچ کسی بوودهووکار شوونیدن خوواسووت هووای حووق طوولبانووه نیسووت .حووفظ اسوولحه در دسووت بووه
م وونظور دف وواع از خووود( ن ووه ح ووملهء روزان ووه ب ووه دش وومن و ان ووجام ع ووملیات ن ووظامی از نوووعی ک ووه در
جواهوای دیوگر سوراغ داشوته ایوم) یکی از دسوتاوردهوای زاپواتیسوتها سوت .در یوک کولم ،توجوه بوه
اهومیت اعومال قودرت مسولحانوه در توازن نویروهوای موجود و در عوین حوال موهار آن را در دسوت
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داش ووت ؛ زی وورا ب وودون ای وون م ووهار ،م ووبارزه م وومکن اس ووت ب ووه گووودال ه ووایی ل وویز بو وخووورد ک ووه از اب ووتدا
ت و وصووورش نمی رفووت .زاپوواتیسووتها در هوومان حووال کووه بوور اهوومیت نوویروی نووظامی توواکووید دارنوود در
هوومان حووال از هوور گوونووه نووظامی گووری در مووناطووق خووود و حووضور و نوومایووش علنی افووراد مسوولح
خودداری می کنند .این نمایانگر اعتماد به قدرت توده ای از پائین است تا به نیروی مسلح.
ــ جوونبش زاپوواتیسووتی بوورخوولف اغوولب اقوولیت هووای تووحت سووتم در سووراسوور دنوویا کووه مووعمولً
خواسوتار اسوتقلل و جودایی انود ،کوشویده اسوت از طورق موختلف بوا توده هوا در داخول موکزیوک و
در جوهان توماس بورقورار کوند و بور خواسوت خوویوش جهوت آنوکه بومویان حوق موساوی شهورونودی بوا
دیو ووگر مو ووردم مو ووکزیو ووک داشو ووته بو وواشو ووند ،پو ووای بو ووفشارد .آن و ووها در ای و وون راه لی و ووه ه و ووای دی و ووگری از
سووتمدیوودگووان نووژادی ،قومی ،جنسی و نوویز طووبقاتی مووکزیووک را بووه حووقوق خووویووش آگوواه می کوونند.
در عوورصووهء مووطالووبات سوویاسی ،آنووجا کووه دیووگران بووا دسووتاویووز قوورار دادنِ اصوول درسووت «حووق
تووعیین سوورنووشووت موولل» خواسووتار اعوولم اسووتقلل و ج وودایی از واح وود ک ووشوری معینی هس ووتند،
زاپاتیستها پافشاری می کنند که ما مکزیکی هستیم وجزئی از آن؛ و تا آنجا که می دانیم این
برعکس راه و روش اقلیت های حق طلب در هرجای دیگر دنیا(از جمله ایران)است.
ِ
درست
ــ زاپاتیست هوا از توأکوید بور حوقوق بومویان و دیوگر موطرودان و موبارزه بوا نولویبرالویسم آغواز
ک ووردن وود و س ووپس ،ه وومان گووون ووه ک ووه در ب وویان وویه ه ووای تبلیغی ش و ووان دی و ووده می شووود ،ب وور م ووبارزه ب ووا
موناسوبات سورموایوه داری و وحودت طوبقاتی بوا کوارگوران و زحومتکشان پوای فشوردنود(رک .بویانویهء
ششم از جنگل لکاندونا در پایان همین کتاب).
ــ جونبش زاپواتیسوتی کوشویده اسوت مجوموعوهء تجوربوه هوای خونوبار و در عوین حوال نویروموند
پیشین را که چپ مکزیک پس از  ۱۹۶۸داشته همه را بدیده بگیرد و آنها را خلقانه به کار برد.
ــ اب ووتکار ،اب ووتکار و خووودداری از ت ووقلید و ال ووگوب وورداری:از جوومله ،شووکل سووازمووانوودهی کووه
درس ووت واژگووون ووهء ن ووظام ح ووزبی رایج اس ووت یعنی ف وورم ووان دادن و ره ووبری ک ووردن در ع ووین مطیع
بووودن .فوورمووانووده مووردم ان وود و آن ووکه در سِ ومَ ت ف وورم ووان ووده ان ووجام وظ وویفه می کو و ووند در واقع «م ووعاون
فرمانده» اسوت و بوه ایون نوام خوانوده می شود و مووورد خوطاب قورار می گیرد .طورد ایودهء کسوب
ق وودرت ب ووه ه وور ق وویمت ،توووج ووه ب ووه کس ووب ق وودرت از پ ووای ووین و اع وومال ق وودرت توووده ای و ق وودم ب ووه ق وودم
متناسب با صلحیت خود و شرایط بیرونی راه پیمودن .از خود مارکوس بشنویم:
«توده هوا ،پوایوه هوای کومک رسوانی زاپواتیسوتی اشوکالی از سوازموانودهی را تجوربوه می کونند کوه در
حین عمل به آن می رسند .این اشکال نه از هیچ کتابی حاصل می شود ،نه از هیچ جزوهء آموزشی؛
و الووبته بوودیهی سووت کووه مووا هووم بووه آنووها نووگفتیم .ایوون هووا اشووکالی هسووتند از سووازمووانوودهی کووه بووسیار بووه
تجوربوهء خود آنوها بور می گوردد .مونظووورم فوقط تجوربوه هووای خیلی قوودیمی و توواریخی ای کوه از چوند سوده
پیش دارند نیست ،بلکه همچنین تجربهء آنها ست به عنوان زاپاتیست در سازماندهی» .و باز:
«خیلی شووک داشووتیم .امووا در یووک م ووورد بووه هیچ عوونوان شووک نووداشووتیم آنووهم مشووروعوویت کووارمووان
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بوود .موونظووورم تووصمیم شخصی هوورکوودام از رزمووندگووان نیسووت کووه تووا حوود موورگ بوورای بووه دسووت آوردن
چو وویزی مو ووبارزه کو ووند ــ کو ووه الو ووبته خیلی هو ووم مو ووهم اسو ووت ــ خو وویر! مو وونظووورم پو وویش بو ووردن عملی س ووت ب ووا
پشتوانهء جمعی؛ و در این مووورد پشتوانهء ده ها هزار بومی و هزاران رزمنده».
ــ ت و و ووشخیص ای و و وونکه ج و و وونبش نمی توووان وود د ر پو وویلهء خ ووود فو وورو رود و در نو ووتیجه ،اقو وودام بو ووه
بورقوراری ارتوباط بوا جوهان بویرون بوا اسوتفاده از توکنیک ارتوباطی مودرن و کونفرانوس هوای جوهانی
هزار نفره و سه هزار نفره در دل جنگل های مکزیک و ایجاد پیوند با جهان ستمدیدگان.
ــ زاپواتیسوت هوا تجوربوهء جوالبی در سوکوت کوردن دارنود .ایونکه چوه بوگویوند ،کی بوگویوند ،چوه
نگویند و کی سکوت کنند و درعین حال کار خود را آرام و هشیار ادامه دهند .آنان که بارها
ثوابوت کوورده انود تووا چوه انوودازه ارزش کلم را می دانووند ،بوارهوا نووشان داده انود کووه ارزش سوکوت
را نوویز بووه هوومان انوودازه می شوناسوند .زاپواتیسوت هووا بوارهوا ،گوواه بووه موودت طولنی در سووکوت گووام
بورداشوتند توا هوربوار کوه زبوان می گوشایوند بوا ابوتکاری جودیود پوا بوه عورصوهء کلم بوگذارنود .اگور یوک
ب ووار پ ووس از س ووکوت ،راه پ وویمائی ب ووا ش ووکوه «رن ووگ خ وواک» را سووازمووان دادنو وود ،ب وواری دی ووگر ب ووا
«نخس ووتین فس ووتیوال خ ووشم شووایسووته» س ووخن گ ووفتند و ب وورای دی ووگران ف ووضائی شووکافووتند .ای وونک
زاپوواتیسووت ه ووا ب وویش از ی ووک س ووال اس ووت ک ووه در س ووکوت بس وور م ی بوورنوود(از ژانووویووهء  .)۲۰۰۹در
سکوت ،معلم آموزش می دهند ،پزشکیار تربیت می کنند ،میدان های کشت داروهای گیاهی را
در روسووتاهووای مو ووختلف سووازمووان م ی دهو ووند ،مو وویلیشیا آم وووزش م ی دهو ووند ،مووراکووز بهووداشووتی و
مودرسوه می سوازنود ،و بوا پویوسوت بی هوای و هووی روسوتاهوای جودیود ،خوون توازه بوه رگ هوای شوان
جاری می شود .آنان در سکوت بسر می برند تا در درون خویش بنگرند و جهان را ببینند.
ــ توووج ووه ب ووه ت ووغییرات و به ووبودی ک ووه در زن وودگی م ووعمولی و روزم وورهء م ووردم و ب ووا م ووشارک ووت
خودشووان بووایوود پوودیوود آیوود ،چوویزی کووه تووا آنووجا کووه می دانویم نوه در بورنواموهء گوروه هووای سوویاسی در
ک ووردس ووتان می گ وونجیده ،ن ووه در غ ووال ووب اردوگ وواه ه ووای فلس ووطینی .در صو ووورتی ک ووه زاپ وواتیس ووت ه ووا
تجووربووهء « دول ووت خوووب»(یووا حووکومووت صووالح) را ب وورای ح وول م ووشکلت روزم وورهء م ووردم ب ووا ک وومک و
م ووشارک ووت خووودش ووان دارن وود ک ووه خووود م وودرس ووه ای س ووت ب وورای ت وورب وویت و م ووسؤول وویت پ ووذی ووری ف وورد و
جووامووعه .نووظر زاپوواتیسووتها در عوودم توولش بوورای کسووب قوودرت سوویاسی بووه معنی عووقب نشینی و
زاهود منشی نیسوت .ایون نوکته را نوبایود بود فوهمید .آنوان در واقع ،بوا روش هوایی مورزبوندی می کونند
کوه مبنی سوت بور هومه چویز بورای کسوب قودرت سویاسی ،آنوهم بوه هور قویمت .آنوها تجوربوهء حواکومیت
مووردمی و ادارهء امووور جووامووعه را بووه دسووت خوود مووردم بووه خوووبی پوواس می دارنوود و نوومونووه اش،
ش ووورای دولووت خووب(حوولزون)اسووت و تووا آنووجا کووه می دانوویم در ایوون مووناطووق ،قوودرت سوویاسی و
اج ووتماعی و غ وویره را در دس ووت دارن وود .ب ووه ع ووبارت دی ووگر ،کس ووب ق وودرت س وویاسی اگ وور ح ووق ی ووک
باند(ولو به اصطلح به نمایندگی مردم)نیست ،حق مسلم توده های کار و زحمت هست.
ــ خوانوندهء عولقوه موند و هوشیار در ایون کوتاب بوه واژه هوا و توعبیراتی بور می خووورد کوه بوار
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مووعنایی آنووها او را مسووتقیم بووا دنوویای زاپوواتیسووت ه ووا آش وونا می کوونند و او را بووه تووماشووای گوونووهء
دیوگری از کوار سویاسی می بورنود ،کوه خود عوین زنودگی سوت ،بوا زیوبایی خویره کوننده اش .واژه هوا
و اصوطلحوات ویوژه و پر موعنای زاپواتیسوت هوا ،چونان که در سوطور پویش بوه آنوها اشواره کرده ایم،
فورهونگ دیوگری سوت ،زبوان صوریح آنوان در عوین درآمیختگی شوگفت انوگیز بوا طوبیعت ،سورشوار
از استعاره های ادبی ست ،غنی ولی مفهوم و تأثیرگذار:
«مووا آن مووردگووان هسووتیم کووه بووار دیووگر می میرنوود ،امووا ایوون بووار بوورای زنوودگی .چ ووه وق ووت واق وعوا ً
همگی خووواه وویم م وورد؟ راس ووتش ی ووادم نمی آی وود ،ام ووا آن روز ك ووه آف ووتاب ی ووك ش ووان ووه می رف ووت ه وومه م وورده
بوودیووم .ه وومهء م ووردان و زن ووان ،زی وورا زن ووان ن وویز ه وومراه وومان بووودن وود .فو و ووكر می كو وونم بو ووه هو وومین دلو وویل نمی
توانستند ما را بكشند .زیورا آخور ،كشوت یوك مورده كوار سختی اسوت .خوب ،مورده از موردن نمی ترسد
زیوورا بووه خوودی خوود موورده اسووت .آن روز صبح از مووردم محشووری بووپا بووود .نوومی دانووم كووه آیووا بووه ایوون
خواطور بود كوه جونگ شوروع شوده ،یوا بوه ایون خواطور كوه می دیودنود كوه ایون هومه مورده پیشوروی می كونند،
و مووانووند هوومیشه گووام بوور می دارنوود ،بوودون چهووره ،بوودون نووام .خ ووب ،م ووردم اول می دویوودنوود ،بووعد دیووگر
ندویدند .بوعد می ایسوتادنود و نزدیوك می شودنود توا بوشنونود كوه موا چوه می گوئویم .عوجب خویالی! اگور
زنوده بودم بوایود خیلی احومق می بودم کوه بوروم بوبینم یوک مورده چوه می گوویود! چوطور فوكر می كوردم كوه
موورده حوورفی بوورای گووفت نوودارد .ایوون هووا کووه موورده انوود .انووگار موورده كووارش ایوون اسووت كووه بووترسووانوود و
حوورف نوزنوود .ی و ووادم می آی وود در خ وواك م ووا می گووفتند كووه مووردگووانی كووه هوومچنان گووام بوورمی دارن وود ،ك ووار
نوواتوومامی دارنوود و بووه هوومین دلوویل آرام نمی گوویرنوود .در خوواك موون ایوون طووور میگووفتند .گوومان می كوونم
خواكوم مویچوآكوان نوام دارد ،اموا خیلی هوم بوه یواد نودارم .هومچنین یوادم نمی آیود كوه اسومم پودرو اسوت یوا
موانوئول یوا چویز دیوگری ،گومان می كونم كوه اهمیتی نوداشوته بواشود كوه نوام مورده چوه بواشود ،زیورا او دیوگر
موورده اسووت .شووایوود وقتی كسی زنووده اسووت مووهم بوواشوود كووه اسوومش چیسووت ،ولی وقتی موورده ،دیووگر چووه
اهمیتی دارد؟»
ــ ت و ووعبیر «ش ووأن ان ووسانی» ی ووا « جوونگ بووا فوورامووشی» نووادیووده گوورفووت و حووذف موجودیووت
بومویان طی  ۵۰۰سوال گوذشوته را بوه خوانونده یوادآوری می کوند و بوه چوالوش می کشود .چونان کوه
سووخنانی چووون «هوومه چوویز بوورای هوومه ،بوورای مووا هیچ چوویز»« ،قوودرت نمی خواهویم»« ،فورموانوبر
فورموان دادن»« ،موا هوم موکزیکی هسوتیم»« ،دنویایی[می خواهویم]کوه در آن دنویاهوای پورشومار
بگنجند»« ،مسلح بودن برای دفاع» و بالخره آغاز قیام و اعلم موجودیت جنبش همزمان با
قرارداد بازار مشترک آمریکای شمالی NAFTA ،وضع آنان را در دنیای کنونی نشان می دهد.
ــ در آثووار زاپوواتیسووت هوا تولش بورای خوروج از قوید و بوندهوای سورموایوه داری ،تولش بورای
پیوند باطبیعت و اهتمام به آن و نیز کار اشتراکی آشکارا به چشم می خووورد.
بورخولف آنوچه موعمولً در بوین بورخی نویروهوای سیاسی رواج دارد زاپاتیست ها در پی آن
نیسوتند کوه جونبش هوای توده ای را بورای کسوب قودرت یوا در کوشمکش بوا دولوت حواکوم در خودموت
خود گویرنود .موسألوه شوان توحت کونترل گورفوت جونبش هووا نیسووت .هوودف آنووها ایووجاد دنوویای نوووینی
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ست .اهمیت این جنبش در آن است که به ما نشان می دهد که جنبش های توده ای از پایین،
جونبش هووای روسووتایی ،محوولی ،موونطقه ای ،حوود اقول در موقیاسی کووچوک مومکن اسوت اشوکالی از
قودرت غویربوروکوراتویک و مبنی بور گوردش و توعویوض نومایوندگوان را بوه وجود آورنود کوه هیچ وجوه
مشووترکی بووا روش هووای سوولطهء دولتی و امووثال آن نوودارنوود .زاپوواتیسووتها بووا درکی کووه از جووهان
کوونونی و داوهووای مووبارزهء طووبقاتی در عوورصووهء جووهانی دارنوود می کوشووند در محوودودهء توانووایی
خوویوش ،عونصر و عوامول مؤثوری در ایون موبارزه بواشوند .زیورا بواور دارنود کوه در ایون عورصوهء فوکر
و عومل اسوت کوه بور ضوعف هوای تواریخی خود نویز فوائوق خواهوند آمود .آموریوکای لتوین آزموایوشگاه
بوودیوول هووای ضوود سورموایوه داری سووت ،و ایوون اسووت عوولت اسوواسی اهووتمام مووا بووه ایوون جوونبش هووا و
سورنوشوت مشوترکی کوه بوا آنوها داریوم .بودیهی سوت کوه توحولت تواریخی و سواخوتار اجوتماعی و
فوورهنگی آنووان بووا مووثلً جووامووعهء مووا یکی نمی توانود بواشود و فورآیوند آگواهی و توافووق جوومعی طووبعا
در شورایوط روسوتا کوه موحیط کوار و زنودگی جومعیت محودودی سووت ،بووا زنوودگی شهووری در جوامع
سورموایوه داری موودرن تووفاوت هووای بووسیار اسوواسی و مهمی دارد .ایوون اشوواره از ایوون جهووت مووهم
اسوت کوه موا نوه بوه الوگوبورداری بورسویم و نوه بوه نفی موطلق اهومیت ایون جونبش ،بولکه بوا دقوت تومام
تونگناهوا ،دسوتاوردهوا ،محودودیوتها و افوق هووای آنوورا دنووبال کوونیم .مووهم درک مووکانوویسم هووای قوودرت
توده ای از پائین است .بوا وجود ایون ،بوا فوروتنی ،بوایود از تجوربوهء آنوان درس گورفوت .زاپواتیسوتها
ت وولش خ ووود را ب ووه ک ووار می ب وورن وود و ه ووم اک وونون یکی از عوووام وول مووؤث وور در ای وون راه انو وود .مو ووبارزهء
طووبقاتی بووا گوونجینه هووای تووئوریووکش و موویدان هووای نووبردش بوورای هوومهء آنووان کووه در اردوی کووار
علیه سرمایه می رزمند آموزنده است ،پالینده است ،سازنده است.
این یادداشت را با این سطور از کتاب به پایان می بریم:
«آری ،اگ وور وادارم ك وونید حتی ب وورای ووتان ن ووقش مفس وور س وویاسی ه ووم ب ووازی می ک وونم  .ب و ووبینید ،می
گوویوم موشكل ایون كوشور ایون اسوت كوه پور از توضاد اسوت .بوه هومین دلویل آفوتابوش سورد اسوت ،و موردم
می بووینند و اجووازهء هووركوواری را می دهووند ،انووگار موورده انوود  .جوونایووتكار بوور مووسند قووضاوت نشسووته ،و
ق وورب ووانی در زن وودان ،و دروغ ووگو ب وور دول ووت سوووار اس ووت .حو ووقیقت هو وومچون بو وویماری تو ووحت پو وویگرد اسو ووت،
دانووشجویووان زنوودانی انوود ،و دزد آزاد .بووه نووادان ُكوورسی اسووتادی عووطا می كوونند ،و دانووشمند را نوودیووده
می گوویرنوود .توونبل صوواحووب سوورمووایووه اسووت ،و آنووكه كووار می كووند هیچ نوودارد .كووسانی كووه در اقوولیت انوود
فورموان می رانوند و آنوان کوه در اکوثریوت انود اطواعوت می كونند .آنوكه زیواد دارد ،هورچوه بیشوتر می بورد،
و آنكه كم دارد ،بی نصیب می ماند .به بد جایزه می دهند ،و خوب را مجازات می كنند.
ایوون هوومهء داسووتان نیسووت ،بوولكه مووردگووان حوورف می زنووند و راه می رونوود و كووارهووای عووجیب می
كوونند ،مووانووند هوومین كوشووش در توونظیم كووردن آفووتابی كووه سوورمووا دارد ،و فووقط نووگاهووش كوون ،از پهوولو می
رود ،بدون آنكه به نقطه ای برسد كه یادم نیست اسمش چیست.»...
از طرف جمع انديشه و پيكار
تراب حق شناس
بيست و هفتمي سالگرد تأسيس جنبش زاپاتيستى
نوامبر ۱۸ ،۲۰۱۰

پیام معاون فرمانده شورشی ماركوس
به جلسۀ تدارك برگذاری سالگرد ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی
و معرفی كتاب »ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی ۲۰ :و  ،۱۰آتش و كلم!«
نوشتۀ گلوریا مونیوز رامیرز
ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی
مكزیك ۱۰ ،نوامبر ۲۰۰۳
۱
روز بوه خویر ،عوصر بوه خویر ،شوب بوه خویر .سووپ مواركوس بووا شووما سووخن می گووویوود .مووقدم
همه تان گرامی باد.
در ایوونجا حووضور یووافووته ایووم تووا مووراسووم آغوواز بووزرگووداشووت یووك توواریخ را بوورگووذار كوونیم و بووه
مووعرفی كووتابی بووپردازیووم كووه بووخش بووزرگی از ایوون توواریخ را شوورح می دهوود .بووا وجوود آن كووه
می شود طوور دیوگری فوكر كورد ،اموا آن تواریخی كوه بوایود بواز گوفت و آن را بوزرگ داشوت ،تواریخ
 ۲۰سووال و  ۱۰سووال ( EZLNارتووش زاپوواتیسووتی آزادی بووخش ملی)نیسووت .می خواهووم بووگویووم،
فووقط ایوون نیسووت .بووسیاری افووراد خوود را شووریووك ایوون هوور دو دوره می دانووند .موونظووورم هوزاران
نوفر از سواكونین روسوتاهوای بومی شووورشوگر نیسوت ،مونظووورم هزاران نوفراز مورد ،زن ،كودك و
سوالوند در موكزیوك و سوراسور جوهان هوم هسوت .تواریخی كوه بوزرگوداشوت اش را آغواز می كونیم،
تاریخ همۀ این مردان و زنان نیز هست.
آن چووه حووال می نووویووسم و می گووویووم ،خووطاب بووه هوومۀ ایوون افووراد اسووت كووه بوودون آن كووه در
صوفوف  EZLNبواشوند ،بوا موا در یوك ایوده شوریوك انود ،بوا آن زنودگی و بورایوش موبارزه می كونند:
بورپوا كوردن جوهانی كوه در آن هومۀ جوهان هوا بوگنجند .ایون قوضیه را می توان ایون گونوه نویز بویان
كرد كه ما جشن تولدی می خواهیم كه همۀ جشن تولدها در آن بگنجند.
بونا بورایون جوشن را بوه گونوه ای آغواز كونیم كوه جوشن هوا در بیسوت سوال پویش در كوهسوتان
های جنوب شرقی مكزیك ،آغاز شد :یعنی با بازگو كردنِ تاریخ.
بنا به تقویم ما ،تاریخ  ،EZLNقبل از آغاز جنگ ،هفت مرحله داشت.
 - ۱سوووپ موواركووس شكلی سووت كووه خوود موواركووس بووا طوونز بووه كووار می بوورد Sup .شووكل كودكووانووه ای از  ، Subمووخفف
 Subcomandanteیعنی معاون فرمانده یا فرمانده دوم است .در ضمن گاهی خود فرمانده ماركوس آنرا برابر موش
مكزیكی كوچك ولی با هوش و تند و تیز كارتون كودكانۀ سوپر اسپیدی گونزالِس قرار داده ،مزاح می كند.
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اولووین موورحووله ،زمووانی سووت كووه كووسانی كووه  EZLNرا تووشكیل می دادنوود انووتخاب شوودنوود .ایوون
موضوع تقریبوا ً اواخر  ۱۹۸۲بود .تمرین های یكی – دو ماهه در جنگل سازماندهی می شد،
كووه در آن مووهارت شووركووت كوونندگووان افوزایووش می یووافووت ،تووا سوورانووجام مووعلوم شود چووه كسی
می تواند «از پس كار برآید».
مرحلۀ دوم ،مرحلۀ «پیوند زدن» بود .یعنی تأسیس واقعی .EZLN
امروز دهم نوامبر سال  ۲۰۰۳است.
تووقاضووا دارم كووه بووه مووا اجووازه بوودهووید تووا روزی مووثل امووروز را تووصور كوونیم ،امووا در بیسووت
سو ووال پو وویش ،در سو ووال  . ۱۹۸۳گ ووروهی در ی ووك خ ووان ووۀ تیمی ،تو ووجهیزاتی را كو ووه می بو ووایس ووتی ب ووه
كووهسووتان هووای جوونوب شوورقی مووكزیووك حوومل شوود ،آموواده می كوورد .شووایوود ،بیسووت سووال پوویش،
تومام روز در كونترل كوردن موانع و بوا تولش بورای جومع آوری اطولعوات در بوارۀ راه ،موسیرهوای
بودیول و زموان بوندی هوا ،بوه شوب می رسوید .در هومان حوال جزئویات موسیر ،نوظم و تورتویب كوارهوا
و ن ووتایج آن ب و ووررسی می ش وود .بیس ووت س ووال پ وویش ،ش ووای وود در چ وونین س وواع وواتی ،داش ووتند سوووار
اتوومووبیل شووده ،سووفرشووان را بووه چوویاپوواس آغوواز می كووردنوود .آری ،می تووانسووتیم آنووجا بوواشوویم،
شوایود اگور از ایون افوراد می پورسویدیوم چوه كواری می خواهوند انوجام دهوند ،موطمئنوا ً بوه موا پواسخ
می دادنوود« :تووأسوویس ارتووش زاپوواتیسووتی آزادیووبخش ملی» .پووانوزده سووال بوورای بووه زبووان آوردنِ
همین جمله صبر كرده بودند.
ف وورض می ك وونیم س ووفرش ووان را در روز  ۱۰نوامووبر  ۱۹۸۳آغ وواز می ك وونند .چ ووند روز ب ووعد ب ووه
آخور جوادۀ خواكی می رسوند ،بوارهوایوشان را پوائوین می آورنود و از رانونده بوا گوفت عوبارت «بوه
امووید دیوودار» جوودا می شوونوود .و پووس از آن كووه كوولووه پشووتی هووایووشان را روی دوش گوورفووتند ،از
یكی از كوووه ه ووا ب ووال می رون وود از آن ع ووبور ك وورده ب ووه س وووی غ وورب س وورازی وور می گ ووردن وود ،ج وونگل
لكوندونوا .۲پووس از سوواعووت هووا راه پوویمائی ،بووا  ۲۵كوویلو بووار بوور دوش ،اولووین اردوگوواه خود را در
دل كوهستان برپا می كنند .آری ،شاید روز سردی بود و حتی باران می بارید.
بوواری ،بیسووت سووال پوویش ،زیوور سووایووهء انووبوه درخووتان ،شووب زودتوور فوورا رسووید .بووا كوومك چووراغ
قو وووه ،ای و وون م و ووردان و زن و ووان از پ و وولس و ووتیك سقفی می زن و ووند و ب و ووا ری و ووسمانی م و ووان و ووند ت و وورا ِو رس
نوونوهووایووشان را مووحكم می كوونند .بووه جسووتجوی هوویزم خووشك می رونوود و بووا آتووش زدن یووك كوویسۀ
كوووچووك ،تودۀ هوویزم را شووعله ور می كوونند .در پوورتووو آن ،فوورمووانووده در دفووتر خوواطوورات روزانووه اش
چوویزی از ایوون قووبیل می نووویسوود ۱۷« :نواموبر  .۱۹۸۳فوولن مووتر ارتووفاع از سووطح دریووا .بوواران
می ب ووارد .اردو می زن وویم .خ ووبر ج وودی وودی ه ووم نیس ووت» .در ق ووسمت ب ووال و چ وپِ ص ووفحه ،ن ووام ای وون
اولو ووین ایسو ووتگاه و راهی كو ووه هو وومه می دانو ووند بو ووسیار طووولنی سو ووت ،بو ووه چو ووشم می خ و ووورد .هیچ
Selva Lacandona -2
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موراسوم خواصی در كوار نوبود ،ولی در ایون روز و ایون سواعوت ارتوش زاپواتیسوتی آزادیوبخش ملی
دیگر تأسیس شده بود.
موطمئنوا ً یوك نوفر بورای ایون اردوگواه ،نوامی پویشنهاد كورده .شوایود .آنوچه می دانویم ایون اسوت
كووه ایوون گووروه از شووش نووفر تووشكیل شووده بود .اولووین شووش نووفر ش ووورشی .پنج موورد و یووك زن .از
ایوون شووش توون ،سووه نووفر دورگووه ۳و سووه نووفر بومی بودنوود .نسووبت  ٪۵۰دورگووه و  ٪۵۰بومی هورگوز
دیوگر در بیسوت سوال تواریخ  EZLNتوكرار نشود .نسوبت زنوان بوه موردان هوم هومینطور (كومتر از
 ٪ ۲۰در آن روزهو ووای نخسو ووتین) .در حو ووال حو وواضو وور ،بیسو ووت سو ووال پو ووس از آن  ۱۷نوووام ووبر ،ای وون
نسووبت بووایوود حوودو  ٪ ۹۸,۹بووومی و ح وودود  ٪۱دورگووه بوواشوود .نسووبت زنووان بووه مووردان در حوودود
 ٪۴۵است.
اسوم ایون اولوین قورارگواه  EZLNچوه بود؟ در ایون مووورد آن شوش نوفر اولویه هوم نوظر نیسوتند.
آن طووور كووه موون بووعدهووا فووهمیدم ،نووام قوورارگوواه هووا را بوودون هیچ منطقی انووتخاب می كووردنوود .بووه
شكلی طبیعی و ب وودون درد و م ووشقت .از گ ووذاش ووت ن ووام ه ووای انجیلی و پ وویام ووبرگووون ووه خووودداری
می كردند .برای مثال ،هیچ كدام از آنها چنین نامی مثلً« :اول ژانویۀ  »۱۹۹۴ندارد.
آن ط ووور ك ووه آن ش ووش ن ووفر اولی ت ووعری ووف می ك وونند ،روزی یكی از شو ووورش وویان را ب ووه ج ووائی
فوورسووتادنوود تووا بووبیند آیووا آن جووا شوورایووط مووناسووب بوورای اردو زدن دارد یووانووه .او بووازگشووت و گووفت
آن مح وول ع ووالی س ووت ،م ووثل «رؤی ووا» .رف ووقا ب ووه آن س ووو ب ووراه اف ووتادن وود و وقتی رس وویدن وود ،ب ووات وولقی
ی وواف ووتند .ب ووه آن رف وویق گ ووفتند« :ای وون رؤی ووا نیس ووت ،ك ووابوووس اس ووت» .از ه وومان ج ووا ای وون اردوگ وواه
«كووابوس» نووام گوورفووت .بووایوود اولووین موواه هووای  ۱۹۸۴بوده بوواشوود .نووام ایوون ش ووورشووگر پوودرو ۴بوود.
بعد ستوان دوم شد ،ستوان ،كاپیتان دوم ،كاپیتان اول و معاون فرمانده .با چنین درجه ای و
در حووالی كووه رئوویس فوورمووانوودهی كوول زاپوواتیسووتی بوود ،ده سووال بووعد ،در اول ژانووویووۀ  ،۱۹۹۴در
اشغال شهر لس مارگاریتاس ،در چیاپاس مكزیك ،۵به خاك افتاد.
سوومووین موورحووله ،كووه در آن هوومیشه قوویام پوویش بینی می شوود ،زمووانی سووت كووه در فووكر بووقا و
ادامووۀ حوویات بوودیووم ،یعنی شووكار ،موواهوویگیری ،جوومع كووردن موویوه هووا و گوویاهووان وحشی .در ایوون
دوران موا مونطقه را شوناسوائی می كوردیوم ،یعنی جهوت یوابی ،راه پویمائی و تووپووگورافی .در ایون
دوران اس ووترات ووژی و ت وواك ووتیك را از ج ووزوات آم وووزشی ارت ووش هو ووای آمو ووریو ووكای شو وومالی و ف وودرال
موكزیوك یواد گورفوتیم ،و اسوتفادۀ موحتاطوانوه از سلح هوای گونواگوون و چویزهوائی كوه «هونر جونگ»
می نووامووند .در ضوومن توواریخ مووكزیووك را می آموخووتیم و قووطعوا ً زنوودگی فوورهنگی بووسیار فشوورده ای
 Mestizo -۳دو رگه ،یا كسی كه بومی نیست ،اما اروپائی هم نیست ،فرزندان اشغالگران اسپانیائی با بومیان.
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داشتیم.
مون در ایون مورحولۀ سوم بوه جونگل لكوندونوا آمودم .در سوال  .۱۹۸۴حودود اوت  -سوپتاموبر آن
سووال .حوودود  ۹موواه پووس از آن كووه اولووین گووروه بوویایوود .هوومراه بووا موون دو رفوویق دیووگر آموودنوود :یووك
رفوویق دخووتر كووه از بوووموویان چووول بووود و یووك رفوویق كووه بووومی تووسوتووسیل . ۶اگوور درسووت بووه خوواطوور
داش ووته ب وواش ووم ،وقتی م وون رس وویدم EZLN ،هووفت نووفر پووایووه ثووابووت داشووت و دو نووفر كووه بوورای كووار
ارتووباطووات و تووهیۀ آذوقووه بووه شهوور «بووال و پووائووین» می رفووتند .در شووب ،از روسووتاهووا عووبور كوورده،
خودمان را مهندس جا می زدیم.
اردوه ووای آن دوران نس ووبتوا ً س وواده بووود :ی ووك ب ووخش داش ووت ب ووه ن ووام ن ووظارت ی ووا آش ووپزخ ووان ووه،
خووواب ووگاه ،مح وول ت وومری وون ،پس ووت ك وونترل ،و مح وول « ۲۵و  ،»۵۰و م ووكان ه ووای ت وویر ان وودازی جه ووت
دفواع .شوایود بعضی از آنوهائی كوه حورفوم را می شونونود ،از خود بوپرسوند كوه «محول  ۲۵و »۵۰
دیوگر چوه صویغه ایسوت .خوب ،موضوع از ایون قورار اسوت كوه بورای بوه اصوطلح قوضای حواجوت
می بوایسوتی از اردو موقداری فواصوله گورفوت .بورای ادرار كوردن ،می بوایسوتی  ۲۵موتر دور شود،
و بوورای موودفووع ۵۰ ،م ووتر .ب ووه ع وولوه می ب ووایس ووتی ب ووا م وواچِ ووت ۷چووالووه ای كووند و بووعد «توولووید» را
پوشووانوود .طبیعی اسووت كووه ایوون اوضوواع زمووانی بود كووه مووا ،هوومانووطور كووه بعضی هووا می گووویووند،
«مشووتی» موورد و زن بوودیووم .یعنی تووعدادمووان از  ۱۰نووفر تووجاوز نمی كوورد .بووعدهووا ،در فوواصووله
هووای دورتووری مسووتراح درسووت كووردیووم ،ولی اصووطلح « ۲۵و  »۵۰هوومچنان بووه كووار بوورده
می شد.
قوورارگوواهی بود بووه نووام «اجوواق» .زیوورا در ایوون محوول بوورای اولووین بووار اجوواق درسووت كووردیووم.
قوبل از آن آتوش را در سوطح زموین بورپوا می كوردیوم ،و دیوگ هوا(  ۲توا دیوگ :یكی بورای لووبویا و
دیوگری بورای حویوانواتی كوه شوكار می كوردیوم یوا مواهی هوائی كوه می گورفوتیم)بوا سواقوۀ پویچك بوه
یووك تووراورس(توویرك عوورضی) آویوزان بوود .ولی بووعدهووا ،كووه تووعدادمووان بیشووتر شوود ،بووه «دوران
اجاق» ،رسیدیم .در آن زمان شمار رزمندگان ارتش زاپاتیستی  ۱۲نفر بود.
موودتی بووعد ،در اردویی بوونام «سووربووازهووای جوودیوود»(زیوورا آنووجا رزمووندگووان جوودیوود را آمووزش
می دادنوود) ،وارد دوران «چوورخ» شوودیووم .قووضیه از ایوون قوورار اسووت كووه بووا موواشووت(قوومه) از
چووب چوورخی سوواخووتیم ،و ایوون چوورخ گوواری ای شوود كووه بووا آن بوورای سوونگر سووازی ،سوونگ حوومل
می ك ووردی ووم .ب ووای وود خیلی وق ووت ب وورده ب وواش وود ،زی وورا چ وورخ ،زی ووادی چ ووهارگوووش بووود ،و دس ووت آخ وور
سنگ ها را روی كولان حمل كردیم.
اردوی دی ووگر « » baby Docن ووام داش ووت« .ب ووه اح ووترام» شخصی ك ووه ،ب ووا مووواف ووقت ای ووالت
Chol, Tzotzil -۶
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متحووده ،خوواك هووائیتی را كووامولً زیوور كوونترل گوورفووت .موضوع از ایوون قوورار اسووت كووه وقتی بووا یووك
صووف از رفووقای تووازه ،بوورای اردو زدن در حووالی یكی از روسووتاهووا حووركووت می كووردیووم ،در راه
بوه یوك گوله گوراز  ،یوا شوایود یوك عوالوه خوك وحشی ،بورخوووردیوم .صوف چوریوك هوا بوا نوظم و توانوائی
عوقب نشینی كورد ،یوا بوه عوبارتی ،آن كوه پویشاهونگ بود ،فوریواد كوشید« :خوك هوا» .و بوا نویروی
توورس ،كووه هووم موتووور بود و هووم سوخووت آن ،هوومه از درخووت بووال رفووتند ،بووا توان مووخصوصی كووه
هوورگووز دوبوواره شوواهوودش نووبودیووم .عووده ای دیووگر بووا شووجاعووت دویوودنوود ،ولی در جهووت خوولف جووائی
كووه دشوومن ،یعنی گووراز بوود .بعضی دیووگر بووه سوووی خووك هووای وحشی نووشانووه گوورفووتند .پووس از
عوقب نشینی دشومن ،یوا وقوتیكه خوك هوا رفوتند ،خوكوچه ای كوه بوزور بوه انودازۀ یوك گوربوه می شود،
بووه جووا مووانوود .او را بووه فوورزنوودی پووذیوورفووتیم و نووامووش را  Baby Docگووذاشووتیم .زیوورا در هوومان روز
پوواپووا دوك دوالوویهُ ۸م وورد و ق ووصاب ووخان ووه را ب وورای ورث ووه اش ب ووه ارث گ ووذاش ووت .آن ووجا اردو زدی ووم ت ووا
كووارمووان را موورتووب كوونیم و غووذائی بووخوریووم .آن خوك كوووچولووو از مووا خوشووش آموود ،گوومان می كوونم
به خاطر بوی تن مان.
اردوگو وواه دیو ووگری اسو وومش «از ج وووانی» ب ووود .زیو وورا در آن مو ووكان اولو ووین گو ووروه از ج وووانو ووان
شو ووورشی ،ب ووه ن ووام «جوووان ووان شو ووورش ووگر ج وونوب» دوره دی وودن وود .ه ووفته ای ی ووك ب ووار ،ای وون جوووان ووان
ش ووورشی جوولسه می كووردنوود تووا بووا هووم آواز بووخوانووند ،بوورقووصند ،مطلبی بووخوانووند ،ورزش كوونند و
مسابقه بدهند.
در روز  ۱۷نووامووبر  ۱۹ ،۱۹۸۴س ووال پ وویش ،اول ووین ب وواری بووود ك ووه س ووال ووگرد  EZLNرا ج ووشن
گوورفووتیم ۹ .نووفر بوودیووم .گوومان می كوونم كووه در اردوگوواهی بووه نووام «مووارگووارت توواچوور» بوود ،زیوورا
آنجا یك میمون كوچك گرفته بودیم كه ،قسم می خووورم ،كلونِ [كپی] «بانوی آهنین» بود.
یووك سووال بووعد ،در  ،۱۹۸۵در اردوگوواهی بووه نووام واتوواپوویل ۹سووالووگرد را بوورگووذار كووردیووم .اسووم
این اردوگاه به خاطر گیاهی بود كه با برگ هایش روی غذا را می پوشاندیم.
موون كوواپوویتان دوم بوودم .در موونطقه ای بوودیووم كووه مووعروف اسووت بووه سوویرا ِد الووندرو ،و سووتون
اصلی در كوه دیوگری موانوده بود .سوه شووورشوگر توحت فورموان مون بودنود .اگور حوساب یوادم نورفوته
بوواشوود ،چووهار نووفر در ایوون اردوگوواه بودیووم .بووا توورتوویای تسووت ۱۰شوده ،قوهوه ،پوینولوه ۱۱بووا شووكر و یووك
 François Duvalier -8معروف به (Papá Docبابا دکتر)رئیس جمهور هائیتی از  ۱۹۵۷تا .۱۹۷۱
Watapil -۹

 -۱۰تورتویا  Tortillaنووان ذرت ،غووذای اصلی سوواكوونین مووكزیووك .گوواهی وقتی توورتوویا كووهنه می شود ،آن را یووا در روغوون و یووا
هومینطور روی «کومل» (بوریزه) داغ تسوت می كونند ،و ایون نوان تسوت شوده را  Tostadaمی نواموند .در واقع شویوه ای
است برای جلوگیری از اتلف ترتیا.
 -۱۱ذرت تست شده است که بعد آردش می كنند در گذشته ،خوووردن آن تنها بین بومیان شمال مكزیك مرسوم بود.
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بوقولمون وحشی ،۱۲كوه هومان روز صبح كشوته بودیوم ،سوالوروز را جوشن می گورفوتیم .تورانوه بود و
شوعر .یوك نوفر آواز می خوانود ،و یوا شوعری را دكولمه می كورد ،و سوه نوفر دیوگر بوا كوسالتی فووق
الوعاده توشویوقش می كوردنود .نووبوت مون كوه شود ،بودون آن كوه دلیلی قوویوتر از احواطوۀ پوشه هوا و
توونهائی بوویاورم ،در خووطابووه ای مووقوور بووه آنووها گووفتم كووه روزی خوواهوود رسووید كووه مووا هوزاران نووفر
خواهویم بود و كولمومان در سوراسور جوهان شونیده خواهود شود .آن سوه نوفر دیوگر شوایود فوقط بوا
ایون نوكته موافوق بودنود كوه تورتوایویای تسوت موان قوارچ زده ،و هومین موطمئنوا ً حوالوم را خوراب كورده
و هذیان می گویم .یادم می آید كه آن شب باران می بارید.
در دورانی كوه مورحولۀ چوهارم می نوامویم ،اولوین ارتوباطوات بوا روسوتاهوای مونطقه بورقورار شود.
اول بووا یووك نووفر حوورف می زدیووم ،و او بووا خووانوواده اش در موویان می گووذاشووت .پووس از خووانوواده،
نوووبووت بووه اهووالی روسووتا می رسووید .از روسووتا بووه موونطقه .بوودیوون توورتوویب ،كووم كووم ،حووضور مووا از
حوالوت پچ پچ بوه توطوئه ای هومه گویر بودل شود .در ایون مورحوله ،كوه هومزموان بوا مورحولۀ سوم پویش
می رفو ووت EZLN ،دیووگر آن چوویزی نووبود كووه در زمووان آموودنوومان بوود .آن زمووان ،دیووگر روسووتاهووای
بومی موا را بولعیده بودنود .در نوتیجه ،رشود  EZLNبوه لوحاظ جوغرافویائی آغواز شوده و «وضوعیت
موا خیلی فورق كورده» بود .بوه عوبارتی دیوگر ،چورخ آنوقدر بورجسوتگی هوایوش را سوایوید ،توا دسوت
آخر گرد شد و توانست كاری را انجام دهد كه چرخ باید بكند :دور زدن ،یعنی چرخیدن.
پنجمین مرحله ،مرحلۀ رشد ناگهانی  EZLNاست .نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی،
رشدمان از جنگل لكندونا فراتر رفته ،به منطقۀ بلندی ها و شمال چیاپاس رسید.
ششمین مرحله ،مرحلۀ رأی گیری در مووورد جنگ ،و آماده سازی شرایط آن است .علوه
بوور آن بووه اصووطلح «نووبرد ك ووورالوچِن ،»۱۳در موواه مووه سووال  ،۱۹۹۳كووه اولووین درگوویری نووظامی را
با ارتش فدرال داشتیم.
دو سوال پویش ،در «راه پویمائی بوه خواطور شوأن و حویثیت بومویان» ،در یكی از موناطقی كوه
از آن می گووذشووتیم ،نووعی خوومره [یووا بووطری چوواق] دیوودم ،مووثل قووابوولمه ای كووه دهووانووه اش توونگ
بواشود .گومان می كونم از گِول درسوت شوده ،و سوطح بویرونی اش بوا قوطعات آیونه تزئوین شوده بود.
 ، Cójola - ۱۲نوعی بوقوولمون وحشی كووه در جوونگل هووای جوونوب شوورقی مووكزیووك یووافووت می شود ،سوویاه رنووگ اسووت و وزن
آن به حد اكثر  ۲كیلوگرم می رسد.
 Batalla de Corralchén - ۱۳پوس از اطلع از وجود یوك گوروه مسولح ،ارتوش فودرال توپۀ كووورالوچن را موحاصوره کورد.
ابوتدا رزموندگوان زاپواتیسوت گومان می كوردنود كوه مواجورا بور سور یوك موانوور آمووزشی سوت و رفوقای خودشوان دارنود حومله را
به شكل نمایشی سازمان می دهند .پس از آن كه قضیه جدی تر شد ،زاپاتیست ها با دادن یك كشته ،حلقۀ محاصره
را شكسووته ،فوورار می كوونند .بووا آن كووه مووداركی دال بوور وجوود یووك تووشكل نووظامی ـ سوویاسی بووه دسووت ارتووش مووكزیووك می
افوتد ،دولوت ایون كوشور ،بورای جولوگویری از بوروز موشكلت در رابوطه بوا بوازار مشوترك آموریوكای شومالی  NAFTAروی آن
سرپوش می گذارد.
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در بورابور نوور ،هوركودام از قوطعات كووچوك آیونۀ سوطح قوابولمه  -بوطری ،توصویوری مونحصر بوه فورد
مونعكس می كورد .هور چویزی كوه در اطورافوش بود ،در آن انوعكاس مونحصر بوفردی داشوت ،و در
عوین حوال هومایوش آن هوا رنوگین كومانی از توصاویور را می موانسوت .انوگار كوه تواریخ هوای كووچكِ
بوسیاری بوه هوم می پویوسوتند توا ،بودون آن كوه توفاوتوشان را از دسوت بودهوند ،یوك تواریخ بوزرگوتری
را تو ووشكیل دهو ووند .فو ووكر كو ووردم كو ووه تو وواریخ  EZLNرا ب ووتوان م ووان ووند ای وون ق وواب وولمه  -ب ووطری دی وود و
بووررسی كرد.
امو ووروز ۱۰ ،نووامووبر  ، ۲۰۰۳بیس ووت س ووال پ ووس از آن س ووفری ك ووه ب وونیان ووگذاران س ووازم ووان م ووا
ان ووجام ووش دادن وود ،ب ووه اب ووتكار نش ووری ووۀ رب وولدی وویا ك ووارزاری آغ وواز می شووود ،ت ووا بیس ووتمین س ووال ووگرد
 ،EZLNو دهومین سوالوگرد آغواز جونگ عولیه فوراموشی بورگزار گوردد ،و ایون كوتابی كوه عونوان اش
«ارتووش زاپوواتیسووتی آزادیووبخش ملی ۲۰ :و  ،۱۰آتووش و كوولم» ،اسووت و آن را گوولوریووا مونوویز
رامویرز نوشوته ،موعرفی گوردد .اگور می توانسوتم ایون كوتاب را جومع بوندی كونم ،هیچ چویزی بهوتر
از خمره یا قابلمه ـ بطری ای كه با قطعات آینه تزئین شده ،به ذهنم خطور نمی كرد.
در یووك قووسمت از كووتاب ،گوولوریووا شووهادت بعضی از رفووقای «پووایووه هووای كوومك رسووانی »۱۴را
گوورد می آورد .مووسئولووین ،كوومیته هووا و ش ووورشووگرانی كووه از قووطعه آیوونۀ خودشووان در پنج موورحوولۀ
ق ووبل از ق وویام ح وورف می زنووند .یعنی از مووراحوول سووم ،چووهارم ،پنجووم ،شووشم و هووفتم می گووویووند.
این اولین بار است كه رفقائی با بیش از  ۱۹سال زیست در پیكار زاپاتیستی ،قلب و حافظۀ
خود را در بواره آن سوال هوای سوكوت می گوشایوند .بودیون تورتویب گولوریوا قوادر می شود ایون قوطعات
كوچك آینه را به قطعات كوچك بلوری بدل كند كه دركِ ده سال اول  EZLNرا ممكن می كند.
می توان از ایون طوریوق تواریخ دیوگری را حودس زد ،تواریخی كوه اخوتلف زیوادی دارد بوا آن
چ ووه دول ووت ه ووای ك ووارلوووس س ووال وویناس ِد گو ووورت وواری و ارنس ووتو زدی وویو ۱۵ب و ووا گو ووزارش ه و ووای پلیسی
تحووریووف شووده و مووتناسووب بووا خوواسووته هووایووشان ،سوواخووته انوود .ایوون توواریخی سووت بووا شووراكووت و
پوویوس وتِ روشوونفكرانی كووه تووحت پووشووش بووه اصووطلح تووحقیقات «جوودی» بووا كوومك مووبالغی كووه بووه
حوسابوشان ریوخته شوده و توعریوف و تومجید هوائی كوه از قودرت حواكوم دریوافوت كورده انود سواخوته
شده تا «واقعیت های علمی» را به اصطلح حل كنند.
بوا قوطعات كووچوك آیونه و بولوری كوه گولوریوا توانسوته توهیه كوند ،خوانونده كوتاب موتوجوه می شود
كووه تووازه دارد از مووعمایی عووظیم سوور در می آورد .مووعمایی كووه قووطعۀ كوولیدی آن ،در اولووین روز
 EZLN - ۱۴مووعمولً وقتی از افووراد و روسووتاهووائی حوورف می زنوود كووه در واقع پووایووه هووای اصلی آن را تووشكیل می دهووند،
ولی عوضو ارتوش مونظمش نیسوتند ،آنوها را پوایوه هوای كومك رسوانی می نوامود .ایون جوداسوازی از «هوادار» و «سومپات»
بیشوتر از ایون روسوت كوه پوایوه هوای كومك رسوانی ،در واقع در توصمیم گویری هوای ارتوش زاپواتیسوتی سوهیم هسوتند .حوال
آن كه یك هوادار ،معمولً فقط هوادار تصمیم های یك تشكل است و در پروسۀ اتخاذ تصمیم نقشی ندارد.
 Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo -۱۵هر دو نفر سابقوا ً رئیس جمهور مكزیك بودند.
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سوال  ۱۹۹۴نوهفته اسوت ،روزی كوه موكزیوك ،از طوریوق «قورارداد توجارت آزاد» ،وارد جوهان اول
می شد.
هفتمین مرحله ،پیش از این اول ژانویه بود ،و  EZLNدر انتظار آن بسر می برد.
ب ووه خ وواط وور می آورم ك ووه ش ووب ه وونگام روز  ۳۰دسووامووبر  ۱۹۹۳در ج وواده اوكوووس ووینگو ـ س وون
كریستوبال د لس كازاس ۱۶بودم .در ایون روز بوه مواضعی كوه در حوالی اوكوسوینگو در كونترل
موا بود ،رفوته بودم .از طوریوق بویسیم وضع نویروهوایومان را كوه در نوقاط مختلفی ،در كونار جواده،
در طووول درۀ پووتیویووتس ،در موونطقۀ مووونووته لوویبانووو و لس تووازاس ۱۷م ووتمرك ووز می ش وودن وود ،ك وونترل
كووردم .ایوون نوویروهووای هوونگ سووم پوویاده نووظام بوودنوود .حوودود  ۱۵۰۰رزموونده می شوودنوود .مووأموووریووت
هوونگ سوم ،اشووغال شهوور اكوسووینگو بود .ولی «سوور راه» می بووایسووتی مزارع بووزرگ موونطقه را
گرفته ،ششلول بندهای زمینداران بزرگ را خلع سلح كنند.
آن گونوه كوه بوه مون گزارش دادنود ،بور فوراز روسوتای سون مویگل ،یوك هولیكوپوتر ارتوش فودرال
چورخ می زد .موطمئنوا ً توجوه شوان بوه وجود توعداد زیواد وسویلۀ نوقلیه كوه در ایون روسوتا جومع شوده
بوده ،جولب گشوته بود .از سحورگواه بیسوت و نوهم ،تومام وسوائوط نوقلیه ای كوه از فواصول بوین توپه
هووا می گووذشووتند ،از آن هووا بوویرون نمی رفووتند .هوومۀ آنووها را بوورای بسیج هوونگ سووم «قوورض»
كرده بودیم .هنگ سوم كلً از بومیان تسلتسال ۱۸تشكیل شده بود.
در راه ،مووواضع گُ ووردان ( ۸كو ووه بخشی از هو وونگ پنجو ووم را تو ووشكیل می داد) كو وونترل كو وورده
بودم .وظیفۀ این گردان در اولین قدم ،گرفت سر بخشداری آلتامیرانو ۱۹بود .بعد ،می بایست
در موسیرش چوانوال ،اوخوچوك و هوویسوتان ۲۰را تووصرف كووند تووا بووعد در حووملۀ بووه پووادگووان «رنووچو
نوئوو» در حوالی سون كوریسوتوبوال شوركوت داشوته بواشود .گوردان هشوت توقویوت شوده بود .بورای
اشووغال آلووتاموویرانووو روی حوودود  ۶۰۰رزموونده حووساب می كووردیووم ،كووه بخشی از آن هووا قوورار بوود
در محوول تووصرف شووده بوواقی بوومانوود .در حووین پیشوورفووت ،رفووقای بیشووتری بووه آن می پوویوسووتند تووا
وقتی بوه رنوچو نوئوو می رسود ۵۰۰ ،نوفر در صوفوف خود داشوته بواشود .اكوثریوت اعوضای گوردان
هشت را بومیان تسلتال ۲۱تشكیل می دادند.
بو وواز در بو ووین راه ،در یكی از مو ووناطو ووق مو وورتفع تو وور ،ت وووقفی داشو ووتم تو ووا بو ووا بو وویسیم بو ووا گو ووردان
Ocosingo, San Cristobal de las Casas -۱۶
Patiwitz, Monte Líbano, Las Tazas -۱۷
Tzeltzal -۱۸
Altamirano -۱۹
Chanal, Oxchuc, Huiztal, Rancho Nuevo -۲۰
Tzeltal -۲۱
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( ۲۴ای وون ه ووم از ه وونگ پنج ووم بووود) ت ووماس ب ووگیرم ،ك ووه م ووأم وووری ووت داش ووت س وور بخشو ووداری سو وون
كوریسوتوبوال د لس كوازاس را توصرف كورده ،و سوپس هومراه بوا گوردان  ۸بوه پوادگوان رنوچو نوئوو
ح و وومله ك و ووند .گ و ووردان  ۲۴ه ووم ت ووقوی ووت ش ووده بووود .ن وویروه ووای ووش ب ووه ح وودود  ۱۰۰۰نو و ووفر می رسو و ووید.
رزمندگانی كه همگی از منطقۀ «بلندی ها» و از بومیان تسوتسیل ۲۲بودند.
ب ووه م ووحض رس وویدن ب ووه س وون ك ووریس ووتوب ووال ،وارد شه وور ش ووده ب ووه موووضعی رف ووتم ك ووه ق وورارگ وواه
مووركووزی فوورمووانوودهی  EZLNمی ش وود .از آن ووجا توووس ووط ب وویسیم ب ووا ف وورم ووان وودهی ه وونگ ی ووكم ت ووماس
گورفوتم ،بوا موعاون فورموانوده شووورشی پودرو ،رئویس فورموانودهی كول زاپواتیسوتی و دوموین فورموانوده
 . EZLNم ووأم وووری ووت وی ت ووصرف س ووربخش ووداری لس م ووارگ وواری ووتاس و پیش ووروی ب وورای ح وومله ب ووه
پوادگوان نوظامی «كوموینتان» ۲۳بود .بوا  ۱۲۰۰رزمونده در صوفوفوش ،گوردان یوك ،گوردانی نویروموند
بود كه اكثریت رزمندگانش را توخولبال ۲۴ها تشكیل می دادند.
به علوه ،یك هنگ متشكل از بومیان چول ۲۵در به اصطلح «دومین ذخیرۀ استراتژیكی»
ب وواقی م ووان وود .درع وومق م ووناط ووق ع ووقب نشینی م ووا ،س ووه گ ووردان ح وواض وور و آم ووادۀ دی ووگر در م ووناط ووق
تس وولتال ،توووخووولب ووال ،ت ووسوت ووسیل و چ ووول وجووود داش ووتند ك ووه م ووعروف بووودن وود ب ووه «اول ووین ذخ وویرۀ
استراتژیكی».
آری EZLN ،ب ووا ب وویش از  ۴۵۰۰رزم وونده در ص ووف م ووقدم آت ووش ،در ب ووه اص ووطلح ل ووشگر ۲۱
پیاده نظام زاپاتیستی و حدود  ۲۰۰۰رزمنده در نیروهای ذخیره علنی شد.
سحرگاه  ۳۱دسامبر  ۱۹۹۳دسوتور حومله ،تواریخ و سواعوت آن را توأیوید كوردم .در مجوموع:
 EZLNهوومزمووان بووه چووهار سووربخشووداری ،و سووه نووقطۀ دیووگر «سوور راه» حوومله كوورد .نوویروهووای
پولیس و ارتوش را در ایون موناطوق از دور خوارج كورده ،بوعد بوه پوادگوان هوای بوزرگ ارتوش فودرال
یووورش برد .تاریخ ۳۱ :دسامبر  .۱۹۹۳ساعت.۲۴ :
صوبح روز  ۳۱دسواموبر  ۱۹۹۳تخولیۀ مواضع شهوری ای كوه در بورخی نوقاط داشوتیم خواتومه
یووافووته بود .توسووط بوویسیم بووه فوورمووانوودهی مووركووزی اطلع داده شووده بود كووه حوودود  ۱۴۰۰نووفر از
هوونگ هووای مووختلف آموواده انوود .در سوواعووت  ، ۱۷شوومارش مووعكوس آغوواز شوود« :اسووم ایوون سوواعووت
را «منهای  »۷گوذاشوتند .از آن زموان هور نوع ارتوباطی بوا هونگ هوا قطع شود .ارتوباط رادیوئی
بووعد بوورای سوواعووت «بووه عوولوهء  »۷بورنواموه ریوزی شوده بود ،سواعوت  ۷روز اول ژانوویوهء ...۱۹۹۴
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با آنهائی كه زنده ماندند».
آن چوه از ایون بوه بوعد می گوویوم ،اگور نمی دانوید ،می توانوید در ایون كوتاب بویابوید؛ و اگور هوم
آن را می دانوید ،می توانوید بوه خواطور بویاوریودش .آن قوابولمه ـ بوطری در ایون كوتاب بوه یوك فورش
عووظیم بوودل می شوود ،كووه خووشووبختانووه در خووطوط كلی اش تووسووط گوولوریووا نووقاشی شووده ،و پوور
اسووت از ایوون قووطعات كوووچووك آیوونه و بوولور كووه در لحووظات مووختلف زنوودگی  ،EZLNدر ده س ووال
گوذشوته ،سواخوته و پورداخوته شوده اسوت .یعنی از اول ژانوویوۀ  ۱۹۹۴توا اول اوت  .۲۰۰۳موطمئنم
كوه افوراد بوسیاری آیونه و بولور خود را در آن می یوابوند .دقویقوا ً بوا هومین فوكر بود كوه در موعرفی
آن ،اینطور نوشتم:
یووك خووانووم روزنووامووه نووگار تووانسووت ،بووا وجوود مووشكلت ،از دیووار سووخت و سوونگین شووكاكوویت
زاپوواتیسووتی بجهوود ،و زنوودگی در روسووتاهووای ش ووورشووگر بووموویان را بوورگووزیوود .از هوومان زمووان بووا
رف و ووقا .در رؤی و ووا و بی خ وووابی ،در ش و ووادی و غ و ووم ،در ب ووود ی و ووا ن و ووبود م ووواد غ و ووذائی ،در ت و ووعقیب و
آسووایووش ،در موورگ و زنوودگی شووریووك شوود .كووم كووم رفووقا شووروع كووردنوود وی را بووپذیوورنوود و تووبدیوولش
كووردنوود بووه بخشی از جووامووعهء خوود .توواریووخش را شوورح نووخواهووم داد .از جوومله بووه ایوون دلوویل كووه
خود او ترجیح داده تاریخ یك جنبش را شرح بدهد و نه تاریخ شخصی خودش را.
نوام ایون خوانوم گولوریوا مونویوز رامویرز اسوت .در فواصولهء  ۱۹۹۴توا  ۱۹۹۶بوا نشوریوۀ موكزیكی
پونوتو هومكاری می كورد ،و نویز بوا بونگاه خوبر رسوانی آلوانی  ،DPAبوا نشوریوۀ آموریوكائی اُپوینیون
و بو ووا روزنو ووامو ووۀ مو ووكزیكی ل خ و ووورنو ووادا .۲۶صووبح روز  ۹فو وووریو ووه سو ووال  ۱۹۹۵هو وومراه بو ووا هو وورمو وون
ب وولینگهاوزِن ۲۷مووصاحووبه ای بووا مووعاون فوورمووانووده ش ووورشی موواركوووس ،بوورای رونووامووۀ لخ ووورنووادا
ان ووجام داد .در س ووال  ۱۹۹۷كووارش ،خووانوواده اش ،دوسووتانووش (و چوویزهووای دیووگری را كووه فووقط
خود او از آن بوا خوبر اسوت) تورك كورد و آمود توا در روسوتاهوای زاپواتیسوتی زنودگی كوند .در ایون
هوفت سوال هیچ چویز منتشور نوكرد ،اموا هومچنان مینوشوت .و شواموۀ روزنواموه نوگاری اش او را
رهوا نوكرد .طبیعی سوت كوه دیوگر روزنواموه نوگار ،یوا فوقط روزنواموه نوگار نوبود .گولوریوا میآموخوت
كووه دیوود دیووگری داشووته بوواشوود ،دیوودی كووه خیلی از نووور زنووندۀ ن ووورافووكن هووا ،توویرگی صووحنه هووا،
رقو ووابو ووت و مو ووبارزه بو وورای كسو ووب خو ووبرهو ووای اخو ووتصاصی دور اسو ووت .نو ووگاهی كو ووه میت وووان در
كوووهس ووتان ه ووای ج وونوب ش وورقی م ووكزی ووك آموووخ ووت .او ب ووا ص ووبر و حوووص وولۀ ن ووقده دوزان ،ق ووطعات
واقعیت درون و بیرون زاپاتیسم را در این ده سال زندگی علنی  EZLNگرد آورد.
مووا خووبر نووداشووتیم .تووا زمووان توولوود «حوولزون هووا» و تووشكیل «ش ووورای دولووت خووب» ،كووه
نواموه ای از وی دریوافوت كوردیوم كوه ایون نوقده دوزی واژه هوا ،تواریخ و حوافوظهء جومعی را موعرفی
Punto, DPA-Deutche Pre«e Agentur, La Opinión, La Jornada -26
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كرده آنرا در اختیار  EZLNقرار می داد.
كوتاب را خوانودیوم .خوب ،آنوموقع هونوز كوتاب نوبود ،بولكه یوك فورش گسوترده و رنوگا رنووگ .كووه
نووگاه بووه آن بووه توورسوویم مووحیط موورئی زاپوواتوویسم در سووال هووای  ۱۹۹۴تووا  ،۲۰۰۳ده سووال زنوودگی
علنی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی ،بسیار یاری می رساند .چه بهتر!دستش درد نكند!
ما هیچ نوشتۀ منتشر شده ای را نمی شناسیم كه تا این اندازه موشكافانه و كامل باشد.
ب ووه گ وولوری ووا ه وومان ووطور پ وواسخ دادی ووم ك ووه م ووعمولً پ وواسخ می ده وویم ،یعنی ب ووا ی ووك« :هوووم.»...
گولوریوا بواز بوه موا نوشوت و از سوالوگرد موضاعوف گوفت ( ۲۰سووال  EZLNو  ۱۰سووال آغوواز جوونگ
عولیه فوراموشی) ،از مورحوله ای كوه بوا ایوجاد «حولزون هوا» و «شووورای دولوت خوب» آغواز شود،
و چوویزهووائی در م ووورد طوورح یووك جووشن از طوورف نشووریووۀ «ربوولدیوویا» (ش ووورشووگری) .و دیووگر
یووادم نمی آیوود كووه چووه چوویزهووائی گووفت .در موویان آن هوومه زیووركی و هووشیاری ،یووك چوویز مووشخص
بووود :گ وولوری ووا پ وویشنهاد می ك وورد ك ووه ك ووتاب منتش وور شووود ت ووا جوووان ووان ام ووروز بیش ووتر در م و ووورد
زاپاتیسم بدانند.
ف ووكر ك ووردم م وونظور او از «جوووان ووان ام ووروز» كیس ووت؟ و از س ووروان م وووی ووسس ۲۸پوورسوویدم:
«یعنی می خواهود بوگویود كوه موا از جوانوان اموروز نیسوتیم؟» سوروان موویوسس كوه موشغول زیون
ك ووردن اس ووب بووود ،پ وواسخ داد« :مووعلومووه كووه هسووتیم»  .موون در حووال تووعمیر صووندلی چوورخوودارم
غُروغُر می كردم كه چرا داروخانۀ صحرائی قرص «ویاگرا» ندارد.
كووجا بودم؟ آه ،آری! در م ووورد كووتابی كووه هوونوز بووه ص ووورت كووتاب در نوویامووده بود می گووفتم.
گولوریوا صوبر نوكرد كوه موا پواسخ موثبت بودهویم ،یوا ایون كوه بوگوئویم كسی چوه می دانود ،یوا بوه شویوۀ
خوالوص زاپواتیسوتی ،هیچ جوابی نودهویم .بور عوكس ،هومراه بوا هومان فورش هوفت رنوگ ،یعنی پویش
نوویوس كوتابی كوه هونوز كوتاب نوبود ،یوك توقاضوا هوم فورسوتاد كوه آنورا بوا موصاحوبه هوای چوند نوفره
تكمیلش كنیم.
رف ووتم س ووراغ ك وومیته ،و ب وور س ووطح گِ وول آلووود آن س ووپتام ووبر ،ای وون ف وورش (ی ووا پ وویش ن وووی ووس ای وون
كتاب) را پهن كردم.
بوه خود نوگریسوتند .می خواهوم بوگویوم كوه رفوقا خودشوان را دیودنود .یعنی ،ایون موت در كونار
ف وورش بووودن ووش ،آی وونه ه ووم بووود .هیچ ن ووگفتند ،ولی م وون ف ووهمیدم ك ووه اف ووراد بیش ووتری هس ووتند ،خیلی
بیشتر ،كه شاید اگر آن را ببینند ،خود را در آن خواهند دید.
به گلوریا پاسخ دادیم« :ادامه بده!».
ای وون م وواج وورا در اوت ی ووا س ووپتام ووبر ام ووسال (یعنی  )۲۰۰۳رخ داد ،درسو ووت یو ووادم نمی آی وود،
ولی پووس از «جووشن حوولزون» هووا بود .یووادم می آیوود كووه ،آری ،بوواران شوودیوودی می بوواریوود ،و موون
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داشووتم از توپه ای بوال می رفوتم كوه هور قودموش موانوند نوفریون سویزیوف ۲۹بود .و مونواركوا ۳۰پوایوش
را در یوك كوفش كورده بود كوه در «رادیوو شووورشویان ،صودای بی صودایوان ،»۳۱یك سالد(آهنگ
مخوولوط  )Remixپووخش كوونیم از توورانووۀ «گوویسوی رنووگین» .وقتی بوورگشووتم تووا بووه مونوواركووا بووگویووم
كووه بوورای انووجام ایوون كووار ،بووایوود از روی جسوودم بووگذرد ،بوورای  Nمووین بووار لوویز خ وووردم ،ولی ایوون
بوار افوتادم روی یوك كُوپه سونگ تویز و رانوم بوریود .در حوالی كوه داشوتم زخوم را بورآورد می كوردم،
موونوواركووا ،انووگار كووه هیچ خووبری نشووده بوواشوود ،از بووالی سوورم گووذشووت .آن روز بووعد از ظهوور ،از
«رادیووو ش ووورشوویان ،صوودای بی صوودایووان» بوورنووامووه پووخش می كووردیووم .یووك اجوورا از «گوویسوی
رنوگین» ،كوه اگور بور اسواس تولفن هوائی كوه بوه رادیوو شوده ارزیوابی شود ،كوامولً موفوق بود .مون
حسرت خوووردم كه كاش می توانستم كار دیگری انجام بدهم.
كووتابی را كووه حووال خوانوونده در دسووت دارد ،فوورش آیوونه سووانی اسووت ،كووه بووه شووكل كووتاب در
آمووده .نمی توان آن را بووه دیوار چسووبانوود یووا در اطوواق آویزانووش كوورد ،ولی می توان رو بووه روی
آن ایسوتاد و در آن موا را یوافوت و نویز خود را یوافوت .اطومینان دارم كوه هوم موا را خواهود یوافوت،
و هم خویش را.
ك و و ووتاب ارت و و ووش زاپ و و وواتیس و و ووتی آزادی و و ووبخش ملی ۲۰ :و  ، ۱۰آتو ووش و كو وولم ،ن وووشو ووتۀ گو وولوریو ووا
مونویوزرامویرز بوه هومت نشوریوۀ ربولدیویا و روزنواموۀ موكزیكی ل خووورنوادا ،كوه توسوط یوك زن دیوگر،
كوارمون لویرا ۳۲ویورایوش شوده اسوت .هوم ،یوك زن دیوگر .صوفحه بوندی از افورایون هورررا ۳۳و طورح
هووای آن اثوور آنووتونوویو راموویرز و خووانووم دومی ،هووم ،بوواز هووم زن ،اسووت .عووكس هووا مووتعلق انوود بووه
آدری ووان م وولند ،آنخ وولس تو ووورخ ووون ،آن ووتون وویو توووروك ،آراس وولی ه وورررا ،آرتووورو فوووئ وونتس ،ك ووارلوووس
سینسِ وورو ،كووارلووس رامووس مووهوواهووا ،ادواردو ِو ردوگووو ،اِنوویاك مووارتووینز ،فوورانووسیسكو اول ووورا،
فووریوودا هووارتووس ،جووورج بووارتولی ،هوواریووبرتووو رودریووگز ،خووزوس راموویرز ،خوووزه كووارلوس گوووزالووس،
( Sísifo -۲۹سویزیوف) شخصیتی سوت در اسواطویر یونوان .وی كوه بور مورگ چویره و عواشوق بی قوید و شورط زنودگی بود،
بورای آنوكه از جوهنم فورار كوند خودایوان را اغوفال كورد .بوه هومین دلویل موحكوم شود كوه تونها بوا نویروی بوازوانوش سنگی عوظیم
را بووه بووالی كووهی بووغلطانوود .هوور روز او سوونگ را بووه بووال می رسووانوود ،و شووب ایوون سوونگ بووه پووائووین می غوولطد و سوویزیووف
مجبور است هر روز صبح ،با آگاهی از بی پایانی كارش همین كار را تكرار كند.
Monarca -۳۰
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Simona Granati, Víctor Mendiola y Yuriria Pantoja,Priscila Pacheco

۳۰

خ وووزه نووون وویز ،م ووارك ووو آن ووتون وویو ك ووروز ،پ ووات ووری ووسیا آری وودخ وویس ،پ وودرو وال ووتیووررا ،س وویمون گ ووران وواتی،
ویوكتور موندیول و یووریوریوا پونتوخوا .۳۴توونظیم عووكس هووا بووا مووسئولوویت یووریووریووا پوونتوخووا بود و كوونترل
آن ب ووه عه وودۀ پ ووری ووسیل پ ووچكو .هوووم ،ب وواز ه ووم زن ووان بیش ووتری! اگ وور خوووان وونده می ب وویند ك ووه زن ووان
اكوثریوت دارنود ،هومان كواری را بوكند كوه مون انوجام می دهوم« :سور خود را بوخارانوید و بوگوئوید،
همینه كه هست».
ت ووا آن ووجا ك ووه م وون ف ووهمیدم (م وون ای وون م ووطلب را از راه دور می ن وووی ووسم) ،ك ووتاب س ووه ق ووسمت
دارد ،در یووك قووسمتِ آن مووصاحووبه هووائی سووت بووا رفووقای پووایووه هووای كوومك رسووانی ،كوومیته هووا و
سوربوازان شووورشوگر .در ایون بوخش رفوقای مورد و زن موطالبی از ده سوال قوبل از قویام را شورح
می دهووند ،بووایوود خوواطوور نووشان كوونم كووه قووضیه بوور سوور داشووت یووك تووصور كلی نیسووت ،بوولكه پوواره
هائی ست از یك خاطره كه هنوز باید در انتظار یكی شدن و معرفی بماند.
بودون شوك ،ایون قوطعات كومك زیوادی بوه فوهم آن چوه در قوسمت بوعد می آیود ،یعنی بوخش دوم
كوتاب می كونند .ایون بوخش نوعی جهوت یوابی از عوملیات علنی زاپواتویسم ،از آغواز سحورگواه اول
ژانوویوۀ  ،۱۹۹۴توا تولود «حولزون هوا» و توشكیل «شووورای دولوت خوب» را شوامول می شود .آن
طووور كووه موون بووه آن نووگاه می كوونم ،مووضووع بوور سوور گووذاری هوومه جووانووبه اسووت بوور عووملكرد علنی
 .EZLNدر ایون بوادبوان بورافوراشوت ،خوانونده می توانود چویزهوای بوسیاری را بویابود ،اموا یكی از
آنها به وضوح به چشم می زند :پیگیر بودن یك جنبش.
در بوخش سوم موصاحوبه ای بوامون دیوده می شود .سؤال هوا را بورایوم فورسوتادنود و مون می
ب ووایس ووتی در م ووقاب وول ی ووك ض ووبط صوووت ب ووه آن ووها پ وواسخ می دادم .م وون ه وومیشه ف ووكر می ك ووردم ك ووه
( Rewindروی ضوبط صوت) كوارش «بوه خواطور آوردن» اسوت .بوه هومین دلویل در ایون قوسمت
كوشوش می كونم در كونار بوازانودیشی بعضی چویزهوا ،توراز نواموه ای هوم از ده سوال ارائوه بودهوم.
وقتی بووه توونهائی در بوورابوور ضووبط صوت ،پوواسخ می دادم ،بوویرون بوواران می بوواریوود و یووك نووفر از
«ش ووورای دولووت خوب» ،داشووت «فووریوواد اسووتقلل» ۳۵سور مویداد .سحورگواه  ۱۶سوپتاموبر ۲۰۰۳
بود.
گوومان می كوونم كووه سووه قووسمت كووتاب بووه خوووبی بووه هووم مووربوط انوود .هوومچنین بووه خوواطوور آن كووه
دیوودی را در خود حوومل می كووند كووه بووه خوانوونده در نووگریسووت كوومك می نوومایوود؛ نووگریسووت بووه مووا.
اطوومینان دارم كووه ،مووثل گوولوریووا ،بووسیاری در نووگریسووت بووه مووا ،بووه خوود می نووگرنوود .و هوومچنین
اطمینان دارم كه او ،و بسیاری دیگر ،بخوبی به این امر واقف اند.
 - ۳۴تمامی عکس های از صفحهء  ۲۹۱تا آخر کتاب کار بهرام قدیمی ست.

 - ۳۵در مووكزیووك رسووم اسووت كووه رأس سوواعووت  ۱۲شووب  ۱۵بووه  ۱۶سووپتامووبر ،در بووزرگووداشووت اسووتقلل ایوون كووشور ،رئوویس
دولووت فووریوواد «زنووده بوواد مووكزیووك!» سوور می دهوود .در واقع می تووان گووفت كووه «فووریوواد اسووتقلل» در حوویطۀ رسمی تووریوون
ارگان قرار دارد.

۳۱

و موضوع بر سر همین مطلب است.
این در معرفی بود ،چون در مقدمۀ كتاب ،اینطور نوشتم:
ده س ووال پ وویش ،در سح وورگ وواه اول ژان وووی ووۀ  ، ۱۹۹۴ب وورای دم ووكراسی ،آزادی و ع وودال ووت ب وورای
توومام مووكزیكی هووا ،دسووت بووه قوویام مسوولحانووه زدیووم .در یووك عوومل هوومزمووان ،هووفت سووربخشوودارىِ
ایووالووت جوونوب شوورقی مووكزیووك ،چوویاپوواس ،را تووصرف كوورده ،بووه دولووت فوودرال مووكزیووك ،بووه ارتووش و
پ وولیس آن ،اع وولم ج وونگ ن وومودی ووم .از آن روز ج ووهان م ووا را ب ووه ع وونوان «ارت ووش زاپ وواتیس ووتی آزادی
بخش ملی» می شناسد.
ولی مووا خوود را از پوویش از آن نوویز چوونین می نوواموویدیووم .ارتووش زاپوواتیسووتی آزادیووبخش ملی
در  ۱۷ن وووامو ووبر سو ووال  ، ۱۹۸۳بیس و ووت س و ووال پ و وویش ،ت و ووأس و وویس ش و وود ،و م و ووا ،ارت و ووش زاپ و وواتیس و ووتی
آزادیوبخش ملی ،راهوپیمائی در كوهسوتان هوای جونوب شورقی موكزیوك را آغواز كوردیوم .در حوالی
كوه پورچوم كووچكی را بوردوش می كوشیدیوم بوا زموینه ای سویاه و سوتارهء سورخ ِ پنچ پوری بور آن ،و
زیوور سووتاره ،بووه رنووگ سوورخ ایوون حووروف نووشووته شووده بوود .»EZLN« :هوونوز ایوون پوورچووم را بوور
دوش دارم .پوور از وصووله پووینه اسووت .ولی هوونوز مهووربووانووانووه در فوورمووانوودهی كوول ارتووش زاپوواتیسووتی
آزادیبخش ملی در اهتزاز است.
ولی در روحوومان نوویز وصووله پووینه داریووم ،جووراحوواتی كووه آنووها را جووای زخووم تووصور می كوونیم،
ولی گاه درست زمانی كه كمتر در انتظارشان هستیم ،سر باز می كنند.
ده سووال خود را بوورای ایوون اولووین دقووایووق سووال  ۱۹۹۴آموواده كووردیووم ،نووه بوورای دقووایووق بووعد از
آن ،و نوه بورای بیسوت سوال افوزون بور آن .قوضیه بوالتور از ایون هوا سوت ،از سوال حورف نوخواهوم
زد ،از ت و وواریخ و از ت و ووقوی و ووم ن و ووخواه و ووم گ و ووفت .می خ ووواه و ووم از ی و ووك م و وورد ب و ووگوی و ووم ،از ی و ووك رزم و ووندهء
شووورشوگر ،از یوك زاپواتیسوت .خیلی حورف نوخواهوم زد ،نمی توانوم ،هونوز نوه .نواموش پودرو بود و
در ح ووال ن ووبرد ج ووان س ووپرد .درج ووۀ ف وورم ووان ووده دوم داش ووت ،و در لح ووظۀ ب ووه خ وواك اف ووتادن ووش رئ وویس
فورموانودهی كول  EZLNبود ،و پوس از مون ،فورموانوده او بود .نوخواهوم گوفت كوه نومرده اسوت .مورده
اسوت و مون ،الوبته ،دلوم نمی خواسوت كوه او مورده بواشود .ولی پودرو موانوند هومۀ موردگوان موا ،هور
از گوواهی بووه ایوون طوورف هووا سووری می زنوود ،و هوور از گوواهی ظوواهوور می شود ،سووخن می گووویوود و
شووخی می كووند ،جوودی می شوود و بووازهووم قووهوه می خوواهوود ،و بوورای  Nمووین بووار سوویگارش را
آت ووش می ك ووند .ح ووال ای وون ج وواس ووت .ام ووروز  ۲۶اك ووتبر و روز تووول وود او س ووت .ب ووه وی می گ وووی ووم:
«دورد بور رفویق» .او فونجان قوهوه اش را بورمی دارد و می گوویود« :درود موعاون» .نمی دانوم
دیووگر چوورا اسووم خوودم را «موواركووس» گووذاشووتم ،وقتی هوویچكس موورا بووا آن خووطاب نمی كووند و
هومه بوه مون یوا «موعاون» می گوویوند یوا یوك چویزی موشابوه آن .بوا پودرو حورف می زنویم .بورایوش
توعریوف می كونم و او بورایوم توعریوف می كوند .چویزهوایی بوه خواطور می آوریوم .می خوندیوم .جودی
می ش وووی ووم .گ وواهی س وورش ُغ وور ُغ وور می ك وونم .س وورش ُغ وور می زن ووم ك ووه دی ووسیپلین ن وودارد ،زی وورا م وون
۳۲

دسو ووتور نو ووداده ب ووودم كو ووه بو وومیرد ،و او ُمو وورد .اطو وواعو ووت نو ووكرد .پو ووس سو وورش ُغو وور می زنو ووم .او فو ووقط
چوشمانوش را بیشوتر بواز می كوند و می گوویود« :هومینه كوه هسوت» .آره ،هومینه كوه هسوت .بوعد
ب ووه او ن ووقشه ای ن ووشان می ده ووم .او ن ووقشه ن ووگاه ك ووردن را خیلی دوس ووت دارد .ب ووه او ن ووشان
می دهووم كووه رشوود كوورده ایووم .لووبخند می زنوود .خوووزوئووه ۳۶نوزدیووك می شود ،سوولم كوورده ،تووبریووك
می گ وووی وود« :م ووبارك ب وواش ووه م ووعاون ف وورم ووان ووده ش و ووورشی پو وودرو» .پو وودرومی خو ووندد و می گ وووی وود
«لعنتی !...توا توو بوخواهی هومۀ ایون هوا را بوگوئی ،مون بوازهوم یوك سوال از عومرم گوذشوته» .پودرو
به خزوئه و به من نگاه می كند .من در سكوت می نشینم.
می ب ووینیم ک ووه ن وواگ ووهان در ج ووشن تووول وود کسی نیس ووتیم .ه وور س ووه ن ووفر م ووان داری ووم از ت ووپه ای
صوعود می كونیم .یوكبار وقتی اسوتراحوت می كونیم ،خوزوئوه می گوویود« :دیوگر دهومین سوال آغواز
ج وونگ دارد ف وورا می رس وود» .پ وودرو هیچ نمی گ وووی وود ،ت وونها س وویگارش را آت ووش می ك ووند .خ ووزوئ ووه
ادام و و ووه می ده و و وود ،و  ۲۰س و ووال از روزی ك و ووه  EZLNمو ووتولو وود شو وود .بو ووایو وود مجو وولس رقو ووص عظیمی
برپاكرد».
به آرامی تكرار می كنم  ۲۰و  ۱۰و می افزایم «و آنهائی كه جایشان خالی ست».
حووال دیووگر بووه قوولۀ تووپه رسوویده ایووم .خووزوئووه كولووه پشووتی اش را زمووین می گووذارد .موون پوویپم را
آتوش كورده ،بوا دسوت آن دورهوا را نوشان می دهوم .پودرو بوه آن جوائی كوه نوشان می دهوم ،نوگاه
می كوند ،بولند می شود و می گوویود ،بوه خودش می گوویود ،بوه موا می گوویود« :آری ،حوال دیوگر
در افق دیده می شود».۳۷
پدرو می رود .خزوئه باز كوله پشتی اش را بلند كرده ،به من می گوید باید ادامه دهیم.
آری ،چنین است :باید ادامه دهیم.
داش ووتم چ ووه می گ ووفتم؟ آه ،آری! م ووا بیس ووت س ووال پ وویش م ووتول وود ش وودی ووم و ده س ووال پ وویش ،در
سحورگواه اول ژانوویوۀ  ،۱۹۹۴بوورای دمووكراسی ،آزادی و عوودالووت ،دسووت بووه قوویام مسوولحانووه زدیووم.
ما را به عنوان «ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی» می شناسند .و روح مان ،با وجود وصله
پووینه هووا و جووای زخووم هووایووش ،هوومچنان مووانووند ایوون پوورچووم كووهنه ای كووه در آن بووال دیووده می شود
مووج می زنود .هومین پورچومی كوه سوتاره ی سورخ پنج پور و حوروف « »EZLNبور زموینۀ سویاهوش
دیده می شود.
موا زاپواتیسوت هوا بورپوا ایسوتاده ایوم .كوو چوكتریون هوا ،آنوها كوه چهوره هواشوان را می پوشوانوند
توا بوه چوشم هومگان بویایوند ،موردگوانی كوه بورای زنودگی می مویرنود .و هومۀ ایون حورف هوا چوراییِ
Josué -۳۶

 - ۳۷اولووین بووند از سوورود زاپوواتیسووت هووا « :حووال دیووگر در افووق دیووده می شوود ،رزمووندۀ زاپوواتیسووت .راه را نووشان
می گذارد ،برای آن ها كه در پشت سر می آیند»...
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آن ده سووال پوویش اسووت ،چوورایىِ یووك روز اول ژانووویووه ،و چوورایىِ بیسووت سووال پوویش ،در یووك ۱۷
نوامبر ،در كوهستان های جنوب شرقی مكزیك.
ایوون جووا مووقدمووه بووه پووایووان می رسوود و مووت نوشووته شووده توسووط گوولوریووا مونوویوز راموویرز آغوواز
می شووود .م ووثل ه وومین ام ووروز ك ووه ك وولم م وون ب ووه پ ووای ووان می رس وود و ك ووارزار «ارت ووش زاپ وواتیس ووتی
آزادی ووبخش ملی  ۲۰ ،و  ،۱۰آتووش و كوولم» ،بووا مووعرفی كووتابی كووه گوواهی قووابوولمه ـ بووطری سووت،
پوووش وویده از ق ووطعات آی وونه و ب وولور ،و گ وواهی ی ووك ف وورش ،و ه وومیشه ت وواریخی س ووت ك ووه ن ووبای وود آن وورا
فراموش كرد .زیرا با فراموش كردن اش ،خود را فراموش خواهیم كرد.
حوال دیوگر آری ،بورنواموه رسمی شود ،بوه هومۀ آنوهائی كوه در ایون  ۲۰سوال و  ۱۰سوال ،آتوش
و كلم را آوردند ،تبریك می گوئیم.
ایوون توومام مووطلب موون اسووت .اگوور حووصووله تووان سوور رفووت ،هووم فووردا  ۱۱نوامووبر بووه نوومایووشگاه
هوونرهووای گوورافیكی بوورویوود كووه در مووركووز فوورهنگی خووزوس ریوویس ا ِرولس ،۳۸ک ووه در آن اث ووری ب ووه
قرعه گذاشته می شود ،و هم به مجلس رقص روز چهاردهم در سالن لس آنخولِس.۳۹
و اگور هومچنان حوصوله توان سور می رود ،بوه خواطور اینسوت كوه چووبودسوت وكولی مجولس را
دارید ،برای سناتوری ،و یا پیش كاندیدائی ریاست جمهوری مكزیك.
خوب ،موون می روم بوورای ایوون كووه دیووگر صوودای اولووین آكوووردهووای «نووامووه هووای عوولمووت دار»،
بووه گووش می رسوود .و اطوومینان دارم كووه بووا كوویك و پوواكووت شوویرینی ،نوویمه شووب بوویدارم خوواهووند
كرد.
بله ،درود! و به امید آن كه همگان ما را بیابند ،خود را بیابند.
از كوهستان های جنوب شرقی مكزیك
و در حین باد كردن یك بادكنك ،تا نگویند دیگر قادر به باد كردن نیست.۴۰
معاون فرمانده شووورشی ماركوس
۴۱
مكزیك ،نوامبر  ۲۰۰۳سالگرد بیستم و دهم.

Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles -۳۸
Salón Los Ángeles -۳۹

 -۴۰اشواره بوه یوك موثل مورد سوالرانوه در شهور موكزیوك اسوت كوه مودعی سوت كوه هور موردی كوه توان بواد كوردن بوادكونك را
نداشته باشد ،توان همخوابگی را نیز ندارد ،و بنا بر این دیگر جوان نیست.
41- http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_11_10.htm
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مقدمه
یا معرفی
)یا هر دوی آنها با هم(

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مكزيك
به خواننده:
س ااال  ۱۹۹۴باود و باانا بااه تااقویاام ،اواسااط ماااه آورياال .سحاارگاااه روز هجاادهاام باود و در
هامان نااماه ای كاه در آن از «عالئام بايماری سايندرل» نوشاتم(ناک باه سايزدهامي كاتيبه ،باخش
دوم*)اين طور می آيد:
« پايش آماد كاه در يكی از شاب هاا خابرناگاری باا مان ماصاحابه داشات و در مايان سؤال
هااياش پارسايد« :ناظر شاما در باارهء ایان دورهء رمااناتيك جانگ چيسات؟» بارگشاتم تاا بابينم آياا
دارد شوخی می كند يا نه .جدی بود و داشت كنترل می كرد كه آيا نوار ضبط صوت حركت
* http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=105518
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می كاند یاا ناه .پایش خود فاكر كاردم «رمااناتيك؟» .ايان روزنااماه ناگار هامراه باا روزنااماه ناگاران
دياگر چاند روزی بود كاه در يكی از فاقيرتاريان روساتاهاای جانگل بسار می باردناد ،زيار ساقف ياك
مادرساهء قاديمی می خوابايدناد و خااوراكاشان  ...كنسارو بود .چاند ماتر دورتار از آن جاا كاه او
خوابايده بود ،خاانواده ای فاقط لاوبايا و تارتاييا می خااورد (و هار روز صبح رفايق زن پااياهء كامك
رسا ااانی پا اايشنهاد می كا اارد كا ااه با اارای «رفا ااقای شها اار» لا ااباس با ااشویا ااد و يا ااا قا ااهوه دم كا ااند).
زاپااتيسات هاا روز و شاب نگهابانی می دادناد ،ماا چاند ماتر آن طارف تار از آناان می خوابايديام.
به خودم گفتم« :اگر برای او اين رمانتيك است ،برای آنان كه دور هستند ديگر چيست؟».
«چااند ساااعاات بااعد از ساؤال «رمااانااتيك» و بااا تبی كااه سااه روز ماارا انااداخاات ،بااا اطلع
ياافات از حاملهء مسالحاناه باه ياك پسات ناظامی در شهار توكساتل ،قارار شاد ابزارآلت دفااعی را
فاعال كانيم .چاند نافر خابرناگاری كاه آن جاا بودناد را بايرون بارديام .هيچ كاس خوشاش ناياماد .در
واقع وقتی خاابرنااگاران گااير يااك آماااده باااش ساارخ افااتادنااد ،تاامامااشان دچااار مااعمای غاام انااگيز
درساات و حااسابی شاادنااد ،احااساس می كااردنااد باايخود و بيجهاات باارایااشان مازاحاامت ایااجاد می
ش ود« ،وقتی هيچ خ اابری نيس اات ،آخ اار ب اارای چ ااه؟ ،اي اان م اااركااوس-اون ك اااره -ح ااال ك اايفش
گاارفااته -كاارم بااريازه -و اذياات و آزارمااان كاانه -و غاايره» .خاالصااه تاانها ماااناادياام .و اياان بااار هاام،
ماثل هاميشه ،بارای مادتی طولنی .پايگيرتاريانهاشاان هام «بارای مادتی» رفاتند .باا وجود ايانکه باه
آن هاا توضيح داده بودم كاه بهاتر اسات هاميشه ياك نافر ايان جاا باماناد تاا اگار اتافاقی بایفتد ياك
كسی بااايااد باااشااد کااه باابيند ،و غاايره .ولی حاوصاالهء آن هااا ساار رفاات .وقاات آن هااا ،بااا مااا فاارق
دارد ،و م اان خ اانده ام می گ اایرد از ت ااصور اي اان مااوضااوع ك ااه «اي اان ج ااا -هيچ -ك اااری -نمی
شود -كرد -در عوض -من -بايد -در م ااورد -چاايزهااائی -فااكر كاانم -كااه اگاار -باايش -از-
ايان هاا -ماهم -ناباشاد -حاد اقال -هامان انادازه -ماهم -اسات» ،ظارف چاند روز حوصاله شاان
ساار ماایرود ،در هاامان حااال می خواهااند باافهمند اياان جااا چااه اتاافاقی ماایافااتد ،ماایخواهااند باادانااند
چطوری ،چرا ،برای چه ،چه زمانی ،كجا و چه كسی.
و تااو ماااركوس كااوچولااو ماانتظر كی بودی؟ ماانتظر جااان ريااد؟ نااه ،ولی يااك ناافر در حااد او.
يااك ناافر كااه بااه اناادازهء كااافی حوصااله داشااته باااشااد ،تااا بااتوانااد ،پااس از عاابور از هاافت خوان بی
اعااتمادی مااا ،بااه درون مااان وارد شود .كسی كااه اياانقدر بااه خااارج بسااتگی نااداشااته باااشااد ،و يااا
حااداقاال بااتوانااد باارای ماادتی از آن بااكاهااد .نااه ،نااه باارای هااميشه .كسی كااه باادون كاانار گااذاشاات
روزنااامااه نااگاری ،بااا مااا زاپاااتيسااتها زناادگی كااند .می داناام كااه وقتی اياان ماوضاوع را ماایگوياام،
بيشاتر از ياك نافر ناام ناويسی خواهاد كارد .ولی قابل از آن بااياد ياك ساری اماتحان را پشات سار
باگذارناد كاه تاا باه حاال هايچكس در آن قابول نشاده اسات .می خواهام باگويام ماایایم کاه بااياد ايان
ش ااخص را ان ااتخاب ك اانيم .ولی ه اايچكس ب ااه ان اادازهء ك ااافی اي اانجا ن اامان ااده اس اات ت ااا ب ااتوان ااد در
كانكور شاركات كاند .دسات آخار ،باه قاول ایان جاائی هاا «شاکایات -شاکایات -شاکایات».»...
۳۶

سااه سااال پااس از نااگارش ایاان سااطور ،يااك خاااناام خاابرنااگار بااا پاارياادن از دياوار سااخت و
ساانگي شااكاكاايت زاپاااتيساات هااا ،کااه آسااان هاام ناابود ،خود را آماااده کاارد تااا باارای زناادگی كااردن
در روسااتاهااای بومی ش ااورشی باامانااد .از آن زمااان او رؤيااا و باایخوابی ،شااادی و اناادوه ،غااذا و
نابود آن را ،تاحت تاعقيب قارارگارفات هاا و آراماش را ،مارگ و زنادگی را باا رفاقا ساهيم شاد .كام
كام رفاقای زن و مارد باا تابديال او باه اماری روزماره ،او را پاذيارفاتند .داساتاناش را شارح ناخواهام
داد .از ج اامله ب ااه اي اان دل اايل ك ااه خااود او ت اارجيح داده ت اااریخ ي ااك ج اانبش را ت ااعري ااف ك ااند ،ت اااریخ
زاپاتيسم را و نه سرگذشت خودش را.
ناام ايان شاخص گالورياا مونايوز رامايرز اسات .از  ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۶بارای نشارياهء ماكزيكی
«پوناتو» كاار كارد ،بارای آژاناس آلاانی  ،DPAبارای نشارياهء آمارياكائی «ل اوپاينيون» و بارای
روزنااامااهء مااكزيكی «ل خ ااورنااادا» .در سااال  ،۱۹۹۵در صابح روز  ۹فاورياه و هامراه باا هارماان
باالينگهاوزن باارای روزنااامااهء خااورنااادا ،آنااچه كااه می توانسات آخاريان ماصاحابه باا ماعاون فارمااناده
مااركوس بااشاد را اناجام داد .در ساال  ۱۹۹۷كاارش را ،خاانواده اش را ،و دوساتاناش را رهاا
كارد (عالوه بار چايزهاای بيشاتری كاه فاقط خود او می داناد) و آماد تاا در روساتاهاای زاپااتيسات
زناادگی كااند .طی اياان هاافت سااال هيچ چاايز منتشاار نااكرد ،ولی ناوشاات را ادامااه داد و شااامااهء
روزنااامااه نااگاری اش او را تاارك نااكرد .مااعلوم اساات كااه ديااگر روزنااامااه نااگار ناابود .گاالوريااا ياااد
می گاارفاات نااگاه ديااگری داشااته باااشااد ،نااگاهی كااه از پاارتااو خاایره کاانندهء ن ااورافااكنها ،از هاایاهااوی
ساان هااا ،از تااقلی کسااب خاابر ،و از مااسابااقه باارای مطلبی دساات اول دور اساات .نااگاهی كااه در
كوهساتاناهای جانوب شارقی ماكزياك مایتوان آموخات .او باا صابر و حوصاله ای درخاور گالدوزی،
تااار و پاود واقااعيت هااای درون و باايرون زاپاااتاايسم در اياان دورهء ده سااالااهء زناادگىِ علنی ارتااش
زاپاتيستی آزاديبخش ملی را جمع آوری كرد.
مااا خاابر نااداشااتيم .روز تولااد حاالزونااها و تااأساایس شااوراهااای دولاات خوب بود كااه از او [از
گاالوريااا] نااامااه ای دريااافاات كااردياام كااه در آن اياان گاالدوزی واژه هااا ،تاااريخ هااا و یااادهااا را نااشان
میداد و آن را در اختيار ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی می گذاشت.
كاتاب را خواناديام ،راساتش ،در آن زماان هانوز كاتاب نابود ،بالكه فارش پار ناقش و ناگار و
رنااگارنگی بود كااه ماانظره اش بااه طاارح پاايچيدهء ساایمای زاپاااتيسااتی از  ۱۹۹۴تااا  ،۲۰۰۳ياعانی
ده س ا ااال زن ا اادگی علنی ارت ا ااش زاپ ا اااتيس ا ااتی آزادي ا اابخش ملی ب ا ااسيار ك ا اامك می رس ا ااان ا ااد .از آن
خوشمان آمد .ما هيچ كار منتشر شدهای سراغ نداريم كه چني دقت و كمالی داشته باشد.
باه گالورياا هامان طاوری پااسخ داديام كاه هاميشه پااسخ مایدهايم ،يعنی باا ياك «خاب ،باعد
چی؟ »  .گ االوري ااا ب اااز ن ااام ااه نااوش اات و از دو س ااال ااگرد تااول ااد (بيسا اات سا ااال ارتا ااش زاپ اااتيس ااتی
آزادي ا اابخش ملی و ده س ا ااال از آغ ا اااز ج ا اانگ ع ا االيه ف ا ااراما ااوشی) ،و از دورانی ك ا ااه ح ا االزون ا ااها و
شااوراهاای دولات خوب كاارشاان را آغااز می كاردناد گافت .هامچنین از بارناامهاريازی ياك جاشن باه
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ابتکار نشريهء ربلدييا [شااورشگری] و چيزهای ديگری كه ديگر به خاطرم نمانده نوشت .در
باین هامهء ایانها ياك موضوع روشان بود :گالورياا پايشنهاد می كارد كاتاب منتشار شود تاا جواناان
امروز در مااورد زاپاتيسم آگاه تر شوند.
ف ااكر ك ااردم« :جااوان ااان ام ااروز؟» ،و در ح ااال اايكه ص ااندلی چ اارخ اادارم را روغ اان ک اااری می
ک ااردم و ب ااد و ب اايراه می گ اافتم ك ااه چ اارا در ج ااعبهء داروه ااای اردوگ اااه ق اارص وي اااگ اارا نيس اات ،از
ساروان ماوياسس پارسايدم «می خواهاد باگوياد كاه ماا جواناان اماروز نيساتيم؟» ساروان ماوياسس
بدون آنكه از زين كردن اسب دست بكشد پاسخ داد« :معلوم است كه هستيم»...
داشااتم در بااارهء چااه چاايزی حاارف می زدم؟ آهااا ،در بااارهء كااتابی كااه هاانوز كااتاب ناابود.
گاالوريااا ماانتظر نشااد بااله بااگوئاايم ،يااا بااگوئاايم چااه می داناايم ،و يااا بااه شاايوهء خااالااص زاپاااتيسااتی
اصالً هيچ پااسخی نادهايم .بارعاكس ،هامراه باا فارش ،ياا باه عابارتی چاركانوياس كاتابی كاه هانوز
كتاب نبود گلوريا تقاضای مصاحبه با چند نفر را هم ضميمه كرد.
سراغ كميته رفتم ،و بر زمي گللود سپتامبر فرش (يا چركنويس كتاب) را گستردم.
خاودشااان را دياادنااد ،می خاواهاام بااگوياام رفااقا خاودشااان را دياادنااد .يعنی ،در كاانار فاارش
بودن ،آيانه هام بود .هيچ ناگفتند ،ولی مان فاهميدم كاه كاسان دياگری هام بودناد ،خيلی بيشاتر ،كاه
شايد ديده میشدند و خودشان را می ديدند.
به گلوريا پاسخ داديم «ادامه بده».
ايان موضوع در مااه اوت ياا ساپتامابر اماسال (يعنی  )۲۰۰۳بود ،دقايق باه خااطار نادارم،
ولی بااعد از جااش حاالزونااها بود .يااادم می آيااد ،آری ،كااه باااران شاادياادی می آمااد و ماان در حااالی
كاه از تاپه ای باال می رفاتم در هار قادم دچاار نافريان سایزیافو* بودم ،و مونااركاا پاافاشاری مایكرد
كااه در راديااو اياانسااورخاانتِس ،صاادای باایصدايااان آهاانگ «ماايمون رنگی» را پااخش كاانيم .وقتی
بارگشاتم تاا باه او باگويام بارای ايان كاار بااياد از روی جساد مان رد شود ،بارای هزارماي باار لايز
خ ااوردم ،ولی اياان بااار روی يااك ُك ااپه ساانگ تاايز افااتادم و راناام بااريااد .وقتی داشااتم خااسارات را
باارآورد ماایكردم ،ماوناااركااا ،كااه انااگار از روی جساادم ماایگذرد ،از بااالی ساارم رد شااد .آن روز
ع ااصر از رادي ااو اي اانسااورخ اانتِس ،ص اادای ب اایصداي ااان ي ااك رواي اات از آه اانگ «م اايمون رنگی» را
پاخش كارديام كاه باه داوری تالفن هاائی كاه از طارياق بایسيم باه رادياو شاد ،موفاقيت كاامال بود .مان
آهی كشيدم ،كار ديگری از دستم بر نمی آمد.
كااتابی را كااه خواناانده حااال در دساات دارد هاامي فاارش – آياانه اساات كااه لااباس كااتاب باار
تاان دارد .ناامیتوان آن را بااه ديوار نااصب کاارد يااا بااه ديوار اتاااق خواب آويااخت ،و شااما ماایتواناايد
*  Sísifoسیسیفو بنیانگذار پادشاهی ا ِفیرا بود .او محکوم شده بود که در جهنم سنگ عظیمی را به بال بغلطاند و
هر بار که سنگ داشت به بالی تپه می رسید ،باز به پایین می غلتید و سیسیفو باید مجددا ً از اول شروع می کرد.
ن کhttp://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsifo :
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در آن عامیق بانگریاد ،ماا را در آن باجویاید ،خود را در آن باجویاید .ماطمئنم كاه ماا را در آن می
یابید ،خود را در آن می یابید.
ك ااتاب «ارت ااش زاپ اااتيس ااتی آزادي اابخش ملی ۲۰ :و  ، ۱۰آتااش و كاالم» ناوشااتهء گاالوريااا
موناايوز راماايرز بااا هاامکاری ناايروهااای مااختلف انااتشار يااافاات ،ناایروی نشااريااهء رباالدياايا و روزنااامااهء
م ااكزيكی لخا ااورن ااادا ك ااه خ ااان اام ك ااارم اان ل اايرا آن را اداره می ک ااند .اوه ،ب اااز ه اام ي ااك زن دي ااگر.
طاراحی نشار كاار اِفارايان هاارره را و ناقاشی هاا اثار آناتونايو رامايرز و خاانام دُمی اسات .اوه...
باااز هاام تااعداد بيشااتری زن .عااكسها كااار آدريااان مااهآلنااد ،آنخِ الِس تااور ِرخااون ،آنااتوناايو تاوروك،
آراسِ االی ه ااررِرا ،آرتااورو فااوئ اانتِس ،ك ااارلااوس سيسنه ااروس ،ك ااارلااوس ِرمااوس م ااام اااهااوا ،ادواردو
وردوگااو ،اِنااياك مااارتااينِـز ،فاارانااسيسكو اولا ِو را ،فاارياادا هااارتااس ،گااهاورگِااس بااارتاولی ،هااارياابرتااو
رودرياگِز ،خِ اازوس راماايرِز ،خااوزه كااارلااو گونازالِااس ،خااوزه نوناىِز ،ماااركااو آنااتوناايو كااروز ،پاااتااريااسيا
آرياادخاايز ،پاادرو والااتيااررا ،ساايمونااا گااراناااتی ،ويااكتور ِماانديول و يااوريااريااا پااانااتوخااا اساات .تاانظيم
عاكسها باه عهادهء يوريارياا پااناتوخاا و ماسئولايت اناتشار باا پارياسيل پااچاه كاو بود .اوه ...بااز هام
تاعداد بيشاتری زن .اگار خوانانده دياد زناان اكاثريات دارناد ،هامان كااری را باكند كاه مان :سارش
را بخارد و بگويد «هامينه كاه هسات».
تااا آنااجا كااه ماان فااهميدم (از راه دور دارم مااینويااسم) ،كااتاب سااه بااخش دارد .در يكی
م ااصاح اابه ب ااا رف ااقای پ اااي ااهء ك اامك رس ااانی ،ك ااميته ه ااا و س اارب ااازان شا ااورشی می آي ااد .در اي اان
مااصاحاابه هااا رفااقا كمی در بااارهء دوران ده سااالااهء قاابل از قاايام حاارف می زنااند .بااايااد بااه شااما
باگويام كاه موضوع بار سار ياك تاصويار هامه جاانابه نيسات ،بالكه تاكان حاافاظه ایسات كاه هانوز بااياد
صبر كند تا جمع شده و معرفی شود.
ب اایشك اي اان ق ااطعات ب ااسيار ك اامك می ك ااند ب اارای درك آن ااچه ب ااعده ااا رخ می ده ااد ،يعنی
باخش دوم .ايان باخش چايزی شابیه باه ياادداشات هاای روزاناهء عامليات علنی زاپااتايسم اسات .از
آغااز جانگ در سحارگااه اول ژاناوياهء  ۱۹۹۴تااا تولااد حاالزونااها و تااأساایس شااوراهااای دولاات خوب.
ب ااه ن ااظر م اان مااوضااوع ب اار س اار م ااروری ك ااام اال اس اات ب ااه آن ااچه ع ااملكرد علنی ارت ااش زاپ اااتيس ااتی
آزادياابخش ملی باوده .در اياان پااان ااورامااا خاواناانده ماایتوانااد چاايزهااای زيااادی باايابااد ولی يااك چاايز
چ ااشمگير اس اات :پ اايگيری ي ااك ج اانبش .در سااوم ااي ب ااخش ،م ااصاح اابه ای می آي ااد ب ااا خااود م اان.
سؤالااها را كتبی باارای ماان فاارسااتادنااد و می بااايسااتی در مااقاباال يااك ضاابط صوت كااوچااك بااه
آن پاااسخ می دادم .ماان هااميشه فااكر می كااردم كااه [ rewindبارگشات] ضابط صوتاها باه
ماعاانی [ recordarبااه خاااطاار آودن] اساات ،بااه هاامي عاالت می كااوشاام در اياان قااسمت در كاانار
تااأماال روی مااسائاال ديااگر ،تاارازنااامااه ای ارائااه باادهاام از ده سااال .وقتی در مااقاباال ضاابط صاوت
پاااسخ می دادم ،در باايرون باااران می باااريااد و ش ااورای دولاات خوب «فاارياااد اسااتقلل» ساار می
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داد* .سحرگاه  ۱۶سپتامبر  ۲۰۰۳بود.
گامان می كانم كاه هار ساه قاسمت باه خاوبی باه هام ماربوط می شوناد .ناه تانها باه ايان دلايل
كاه ياك قالم آناها را تارسايم می كاند ،بالكه هامچني ناگاهی دارد كاه باه ديادن ،و باه ديادن خودماان
كاامك می كااند .مااطمئن هسااتم كااه مااانااند گاالوريااا ،افااراد بااسياری بااا دياادن مااا ،خاودشااان را می
باينند .و هامچني باسيار ماطمئن هساتم كاه او ،و هامراه باا او باسياری از زناان و ماردان دياگر،
خود را بهتر خواهند شناخت.
و موضوع ِ همهء اینها فقط همي است :بهتر شدن.
آری ،س االم اات ب اااش اايد و در ف اارش در جس ااتجوی سااوس ااک ن ااباش ااید ،م اامكن اس اات ب ااه آن
برخااورد کنید ،و در اين صااورت ،بعله دیگه ،طفلکی شما.
از كوهستانهای جنوب شرقی مكزيك
معاون فرمانده شااورشی ماركوس
مكزيك ،اكتبر ۲۰۰۳

* نيمه شب  ۱۶سپتامبر با فرياد زنده باد مكزيك از پيروزی جنگ استقلل اين كشور در سال  ۱۸۱۰ياد میشود .م.
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دیباچه

ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى
«پى نوشاات» كااه چاانانااكه بااايااد شورشى ساات ،يورش باارده و جاااى ساارآغاااز
را گارفاته كارده اسات .هاركسى مى داناد كاه جااى «پى نوشات» در آخار نااماه هااسات
نااه در آغاااز كااتاب هااا؛ امااا در اياانجا در كوهسااتان هاااى جنوب شاارقى مااكزيااك ،مااا
ناظم و تارتيبى «طاراز نويان» داريام يعنى هاركسى كاارى مى كاند كاه دوسات دارد.
مردگان ،مثلً ،آرام ندارند .پايان يادداشت.
«پى نوشات» كاه باه خودى خود گاوياا سات ۱۰ .ساال پايش ،در بااماداد اول ژاناوياه ۱۹۹۴
مااا اساالحه بااه دساات گاارفااتيم در راه دموكااراسى ،آزادى و عاادالاات بااراى هاامهء مااكزيكى هااا .طى
ي ااك رش ااته ع اامليات ه اامزم ااان ه اافت شه اار م اارك اازى اي ااال اات چ ااياپ اااس را در ج اانوب ش اارقى م ااكزي ااك
تااصرف كااردياام و بااه دولاات فاادرال ،ارتااش و پااليس آن اعاالن جاانگ دادياام .از آن زمااان بااه بااعد،
همگان ما را «ارتش زاپاتيستى آزادى بخش ملى» مى شناسند.
امااا مااا پاايش از آن ناايز خود را بااه هاامي نااام مى شااناخااتيم ۱۷ .نوامابر  ۱۹۸۳ياعانى ۲۰
س ااال پ اايش ،ارت ااش زاپ اااتيس ااتى آزادى ب ااخش ملى  EZLNت ااأس اايس ش ااد و م ااا ب ااه ه اامي ع اانوان
شاروع كارديام باه ساير و گشات زدن در جانوب شارقى ماكزياك باا پارچامى كاوچاك بار دوش ،كاه بار
آن سااتارهء ساارخ پنج پاارى روى زمااينه اى سااياه نااقش بسااته بااود و زیاار سااتاره بااا رنااگ ساارخ
نوشااته بود .EZLN :ماان هاانوز آن پاارچاام را باار دوش دارم پاار از وصااله اساات و تااكه پاااره شااده
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اما همچنان بر فراز فرماندهى كل ارتش زاپاتيستى آزادى ملى در اهتزاز است.
جاان خود ماا نايز پار از وصاله پاينه اسات ،پار از زخام هاايى كاه گامان مى باريام سار باه هام
آورده ،امااا زمااانى كااه كاامتر انااتظارش را دارياام ساار باااز مى كاانند .طى  ۱۰سااال خود را بااراى
نخسااتي لحااظات سااال  ۱۹۹۴آماااده مى كااردياام و اياانك ژانااويااه  ۲۰۰۴اساات كااه فاارا مى رسااد.
چاايزى ناامانااده اساات كااه  ۱۰سااال جاانگ را پشاات ساار گااذارده باااشاايم ۱۰ .س ااال آم ااادگى و ۱۰
سال جنگ مى شود  ۲۰سال.
امااا ماان نااه از نخسااتي  ۱۰سااال حاارف مى زناام نااه از  ۱۰سااال بااعدى نااه از مجااموع آنااها
كااه بيساات سااال مى شاود .عاالوه باار اياان ،ماان نمى خاواهاام از سااال يااا تاااريخ يااا تااقوياام سااخن
ب ااگوي اام .م اان مى خااواه اام از ي ااك ان ااسان ،از ي ااك س اارب اااز شا ااورشى ،ي ااك زاپ اااتيس اات ح اارف باازن اام.
درباااره اش زياااد حاارف نااخواهاام زد نمى تااواناام .هاانوز نااه .اساامش پاادرو بااود و در پاايكار جااان
س ااپرد .رت اابه اش م ااعاون ف اارم ااان ااده بااود و لح ااظه اى ك ااه ب ااه خ اااك اف ااتاد ف اارم ااان ااده س ااتاد ارت ااش
زاپااتيساتى آزادى باخش ملى بود و فارمااناده دوم ِ مان .نمى خواهام باگويام او نامرده اسات .او باه
راسااتى ماارده اساات و ماان دوساات ناادارم كااه ماارده باااشااد .امااا چااون همگى ماارده اياام پاادرو
بااز هام قاهوه سافارش مى دهاد و نمى دانام چاندماي سايگارش را روشان مى كاند .او در ايانجا
ح ااضور دارد ۲۶ .اكااتبر اساات و سااالااگرد تاولااد اوساات .بااه او مى گااوياام «بااه ساالمتى ،تاولاادت
مابارك» .او فانجان قاهوه اش را بالند مى كاند و مى گاوياد« :باه سالمتى ،ماعاون» .نمى داناام
چارا اسام مان شاده مااركوس .هيچ كاس مارا چاني صادا نمى كاند .هامه مارا «ماعاون» ياا شابيه
آن صادا مى كانند .پادرو مارا «ماعاون» صادا مى كاند .پادرو و مان باا هام گاپ مى زنايم .باراياش
تاعرياف مى كانم او هام بارايام تاعرياف مى كاند .هامدياگر را باه يااد می آوريام .مایخنديام .دوبااره
جاادى مى شااوياام .گاااه او را ساارزنااش مى كاانم .بى انااضباطى اش را ساارزنااش مى كاانم چااون
فاارمااان نااداده بودم كااه بااميرد و ماارد .اطاااعاات نااكرد پااس او را ساارزنااش مى كاانم .او چااشمش
را حااسابى باااز مى كااند و مى گااويااد« :هاامينه ديااگه» .آرى اياان اساات ديااگر .پااس نااقشه
اى را نااشانااش مى دهاام .نااگاه كااردن بااه نااقشه را هااميشه دوساات داشاات .نااشانااش مى دهاام كااه
چگونه مى شود نقشه را بزرگ كرد .لبخند مى زند.
خوزوئه پيش مى آيد سلم مى دهد و مى گويد« :تولدت مبارك ،رفيق معاون فرمانده
شا ااورشى پ اادرو» .پ اادرو مى خ ااندد و مى گ ااوي ااد« :دماات گاارم ،تااا تااو هاامه ایاانهااا را بااگوئی
چاند ساالاروز تولاد دیاگر هام سار خواهاد رساید» .پادرو باه خوزوئاه ناگاه مى كاند و باه مان .مان باه
سكوت پناه مى برم.
ناااگااهان مى بااينم كااه در جااشن تاولاادش نيسااتيم .هاار سااه تااا دارياام از شاايب كاوه بااال مى
روياام .در توقفى كوتاااه خاوزوئااه مى گاوياد« :از شااروع جاانگ داره كاام كاام ده سااال مى گااذره».
پاادرو چاايزى نمى گااويااد فااقط ساايگارى روشاان مى كااند .خااوزوئااه مى افاازايااد« :و بيساات سااال
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است كه ارتش زاپاتايستى متولد شده .بايد حسابى پاى كوبى كنيم».
آرام تكرار مى كنم «  ۲۰و  »۱۰و اضافه مى كنم «و آنان كه باقى مانده اند.»...
در هاامي اثاانا بااه قاالهء تااپه مى رساايم .خااوزوئااه كاولااه پشااتى اش را زمااي مى گااذارد .ماان
پاايپم را روشاان مى كاانم و بااا دساات دوردساات هااا را نااشان مى دهاام .پاادرو نااگاهااش را بااه هاامان
جهاات می گااردانااد ،باارمى خاايزد و مى گااويااد ،بااا خود مى گااويااد ،بااه مااا مى گااويااد« :آرى حااال
تازه افق را مى بينيم»...
پادرو ماا را تارك مى كاند .خوزوئاه كولاه پشاتى اش را بارمى دارد و باه مان مى گاوياد بااياد
ادامه دهيم.
آرى ،اينطور است .بايد ادامه دهيم.
داشااتم بااا شااما چااه مى گاافتم؟ آهااان بيساات سااال پاايش مااتولااد شاادياام و ده سااال اساات كااه
مساالحانااه قاايام كااردياام بااراى دماوكااراسى ،آزادى و عاادالاات .مااا را بااه نااام «ارتااش زاپاااتيسااتى
آزادى بااخش ملى» مى شااناسااند و جاااناامان بااا هاامهء وصااله پااينه هااايااش ،بااا هاامهء زخاامهايااش
م ااان ااند اي اان پ اارچ اام ك ااهنه ك ااه در آن ب ااال دي ااده مى شااود ه اامچنان در اه ااتزاز اس اات ،پ اارچ اامى ب ااا
ستاره اى سرخ پنج پر بر زمينه اى سياه و حروف «.»EZLN
ماايايم زاپااتيسات هاا ،كاوچاكتريان كاوچاك هاا ،هامان هاا كاه صااورتاشان را مى پوشااناند تاا
بهااتر باابينندشااان ،مااردگااانى كااه مى ماايرنااد بااراى آن كااه زناادگى كاانند .و اياانها هاامه بااه خاااطاار آن
اس ا اات ك ا ااه ده س ا ااال پ ا اايش ،ي ا ااك روز اول ژان ا ااوي ا ااه و بيس ا اات س ا ااال پ ا اايش ي ا ااك روز  ۱۷نااوام اابر در
كوهستان هاى جنوب شرقى مكزيك...
معاون فرمانده شااورشى ماركوس
مكزيك  ۲۶اكتبر ۲۰۰۳
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1۹۹۳ – 1۹۸۳
قطعاتی برای یک پازل

I
روز  ۱۷نوامببر  ۱۹۸۳گبروه كبوچكی مبتشکل از افبرادی بومی و دورگبه ببه جبنگل لكبندونبا
رفبتند .ایبن گبروه در اردوگباهی در یبك كوه ،زیبر پبرچبم سبیاهی كبه سبتاره ی سبرخ پنج پبری ببر
آن نبقش شبده بود ،رسبمبا ً ارتبش زاپباتیسبتی را تبأسبیس کبردنبد ،و ببه مباجبراجبویی دیوانبه واری
دست زدند.
ده سببال بببعد ،در اول ژانببویببهء  ۱۹۹۴هبزاران نببفر بومی مسببلح هببفت مببركببز بخشببداری را
تببصرف كببرده ،بببه دولببت مببكزیببك اعببلن جببنگ دادنببد .مببطالببباتببشان از ایببن قببرار بود :كببار ،زمببین،
آذوقببه ،مببسكن ،بهببداشببت ،آمببوزش ،اسببتقلل ،عببدالببت ،آزادی ،دمببكراسی ،صلح ،فببرهببنگ و حببق
دسترسی به اطلعات.
در فباصبلهء  ۱۷نوامببر  ۱۹۸۳و اول ژانبویبهء  ۱۹۹۴در جبنوب شبرقی مبكزیبك چبه گبذشبت؟
هببنوز نمی تبوان ابببعاد ایببن تبباریخ را سببنجید .نببه بببخاطببر مخفی كبباری ،نببه بببه خبباطببر آنببكه ایببن
خبلق هبا از کبارشبان شبرمبگین انبد ،ببلكه ببه ایبن دلبیل كبه ،ببه قبول خودشبان« :كباری كبه كبردیبم ببه
خودیِ خود عظیم بود».
بیسببت سببال پببس از تببشكیل ارتببش زاپبباتیسببتی آزادیبببخش ملی ،سببه نببفر از اهببالیِ بومیِ
نخسبتین روسبتاهبائی كبه ببا آن در راببطه بودنبد ،ببه نبمایبندگی از سبوی صبدهبا هزار نبفر بومی
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كببه ایببن رؤیببا را بببه عببمل در آوردنببد صببحبت می کببنند .آنببها از چببگونگی آشببنائی خود بببا اولببین
چببریببك هببا ،و از ایببن كببه چببگونببه روسببتا بببه عببنوان روسببتا مببتشكل شببد ،و ایببن کببه چببگونببه خود را
ببرای جبنگ آمباده كبردنبد ،و چبگونبه رشبد كبرده ببزرگ شبدنبد سبخن می گبویبند .ایبن شبهادت هبا
تبنها ببه مبا یباری می دهبند تبا ببتوانبیم ایبن ده سبال نخسبتین ،ایبن توان تبشكیلتی ،ایبن عزم ِ جزم
و شببجاعتی كببه چببنین قببیام مسببلحانببه ای را مببمكن سبباخببت تببصور کببنیم ،قببیامی كببه جببهان را
هیجان زده کرد.

رفیق رائول
نمایندهء منطقه ای روستاهای زاپاتیست
دیببگر وقببت آن رسببیده تببا تبباریخ کببا ِر مخفی مببان را تببعریببف كببنیم .مببن اهببل پبوئبببلو چببیكو
هس ببتم ،و اس ببمم رائ ببول اس ببت .یكی از ب ببرادران ببم ب بباع ببث ج ببذب م ببن ب ببه ای ببن م بببارزه ش ببد .از م ببن
پببرسببید آیببا می خواهببم بببه جببائی بببروم تببا آن چببه را کببه می خواهبند ببه مبن ببگویبند ببشنوم؟ ببدیبن
تببرتببیب بببه محببلی رفببتم کببه در آن جببا از مببن پببرسببیدنببد آیببا واق بعبا ً تببصمیم خبودم را گببرفببته ام ت ببا
دربارهء سیاست سازمانی مطالبی بشنوم؟ فقط همین را بمن گفتند ،و من پاسخ دادم :آری.
در آن زمببان ،چببیزی کببه امببنیت مببا را تببأمببین می کببرد شببب ببود .سبباعببت ده بببه جببلسات
می رفتیم و آدم ساعت دوازده و یا یك بعد از نیمه شب به منزل بر می گشت .تا هیچ كس از
سبروصبدا نبفهمد كبه ببه خبانبه ببرگشبتیم .ببعد مبرا ببه جبای دیبگری دعوت كبردنبد كبه خودشبان ببلد
بودنبد و ببا شببورشبیان جبلسه می كبردنبد .آن جبا بود کبه ببا یبك سبروان و یبك سُ بتوان آشبنا شبدم.
لباس پِ مِكس [شبركبت نبفت مبكزیبك] ببه تبن داشبتند ،و شببیه ببه نبفتگران یبا مبعلمان بودنبد .وقتی
آدم آن ببها را در راه می دیببد ،می گببفتند كببه مببعلم انببد ،و بببه هببمین عببلت هیچ كببس فببكرش را هببم
نمی كرد كه دارند یک كا ِر سیاسیِ سازمانی می كنند.
خبب ،ببعد ببه مبن گبفتند كبه ببه اردوگباهی ببروم ببه نبام «فبوگبون» .ببه آن جبا رفبتم .فبقط هبفت
ُ
رفببیق ش ببورشببگر در آن جببا بودنببد ،از جببمله سببروان مببویببسس .هببفت روز در اردوگبباه بودیببم .بببه
مببا آنببچه را کببه در روسببتاهببا می بببایسببتی انببجام دهببیم آمبوزش دادنببد .هببر وقببت بببه اردوگبباه می
رفببتیم ،آمببوزش می دادیببم .كببم كببم آموخببتیم .رفببقا بببه مببا جببزواتی می دادنببد و مببا بببه جببائی می
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رفببتیم كببه از اسببتثمار دولببت بببرای مببان حببرف می زدنببد.
ببعد كبه فبهمیدیبم قبضیه از چبه قبرار اسبت ،خود مبا شبروع
کبردیبم ببه ایبن کبه افبراد دیبگری را در روسبتاهبایبمان جبذب
كببنیم .كببم كببم ،تببا زمببانی كببه تببمام روسببتا جببذب شبود .آن
وقت دیگر كار آسان می گردد.
وقتی ب ب ببرای ب ب ببردن آذوق ب ببه ب ب ببه اردوگ ب بباه می رف ب ببتیم،
م ببیبایس ببتی س بباع ببت س ببه صبح راه می اف ببتادی ببم ،ت ببا وق ببت
سحببر بببه قببله بببرسببیم .ایببن طببور كببار می كببردیببم .بببیش از
ه ببمه می ب ببایس ببتی مببواظ ببب م ببسائ ببل امنیتی ب بباش ببیم .اگ ببر
س دیببگر نمی دانسببت .فببقط
كسی چببیزی می دانسببت ،آن را در دلببش نببگه می داشببت .هیچ ك ِ
آن كس كه رفیق بود از آن خبر داشت ،آنكه نبود ،نمی دانست.
وقتی دیببگر هببمهء اهببالی روسببتا جببذب شببدنببد ،و روسببتاهببای بببسیاری در چببنین وضعیتی
قببرار گببرفببتند ،بعضی هبا ایبن شبهامبت را داشبتند کبه ببه شببورشبگران ببپیونبدنبد .ببسیاری رفبتند،
و از آن زمان رشد چریك هبا آغباز شبد .در حبالی كبه عبده ای به كوه می رفتند ،در روستاها نیز
مببیلیشیا را آمبباده می كببردیببم .اول یببك جوخببه ،بببعد یببك گببروه .روزی رسببید كببه هببر روسببتائی پنچ
یا شش گروه میلیشیا داشت كه آموزش می دیدند و غیره .سازمان ما این طوری رشد كرد.
وقتی ش ببورشببگران بببه روسببتای مببا می آمببدنببد بببدیببن مببعنا بود كببه دیببگر تببمام روسببتا جببذب
شبده ،یبا ببه عببارت دیبگر ،تبمام اهبالی روسبتا ببا مبا رفبیق بودنبد .پبس لزم بود یبک مبسئول محبلی
تعیین شود ،و بعد مسئول منطقه ای .زیرا دیگر تعداد روستاها زیاد شده بود.
وقتی بببرای رفببقا آذوقببه می بببردیببم ،بببرایببشان تببرت بیّای بببرشببته ،پببینولببه ،شببكر یببا پببا ِنببل می
ببردیبم ،و اگبر پبول داشبتیم ،ببرای رفبقا سبیگار هبم می ببردیبم .وقتی می رسبیدیبم آنبها خوشبحال
می شببدنببد و زود جببشن کبوتبباهی بببرپببا می کببردیببم .اگببر گببیتاری ببود ،رقببص هببم می كببردیببم ،و
چبون رفبقای دخبتر هبم بودنبد ،ببا آن هبا می رقبصیدیبم .ایبن طبوری بود کبه آن هبا ببه مبا اعبتماد
كردند و همچنین ما به آن ها .گاهی ده و حتی پانزده روز در اردوگاه می ماندیم.
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در هببمان اوایببل ،نببام مسببتعار روسببتای من «سبوسببتو» [تببرسببناک] ببود ،زیببرا وقتی کببه مببا
هببنوز چببیزی از سببازمببان نمی دانسببتیم ،یببك رفببیق ش ببورشببگر از آنببجا رد شببد و دیببدیببم كببه وارد
مببزرعبه شبد .تبرسبیدیبم .ببه جسبتجویبش رفبتیم ،ولی پبیدایبش نبكردیبم .ببعد هبا ،وقتی سبازمبان را
شناختیم ،روستایمان را «سوستو» نامیدیم.
در اردوگ ب بباه «ا ِل م ب ببال ب ببه ف ب ببیسیو» [م ب ببنحوس] در س ب ببال  ۱۹۸۵بب ببا رفب ببیق مب ببعاون فب ببرمب ببانب ببده
مباركوس آشبنا شبدم .ببسیار جوان بود ،ولی ببسیار لغبر ،گبمان می كبنم كبه لغبریبش ببه خباطبر
راهبپیمائی هبا بود .از تبپه هبائی ببال می رفبت كبه صبعود از آنبها ببسیار سبخت بود ،تبپه هبائی
خیلی ببلند ،و او از آن هبا ببال می رفبت .آنبجا ببا او آشبنا شبدیبم و ببا مبعاون فبرمبانبده پِبدرو ،كبه
او هم به آنجا می آمد.
وقتی هببمهء روسببتا از رفببقا ببباشببند ،ش ببورشببگران بببه روسببتا می آیببند .تببمام رفببقای روسببتا
آن هببا را می بببینند و جببشن و پببایببکوبی سببازمببان داده می شود .روسببتا غببذا می دهببد و قببهوه.
لحببظاتی شبباد از زنببدگی را بببا آنببها شببریببك می شببویببم .بببحث هببای سببیاسی زیببادی درمی گببیرد
كببه در م ببورد وضببعیت عببمومی بببه مببا جهببت می دهببد .بببه مببا می گببویببند كببه چببگونببه بببایببد مببتشكل
شد و چگونه خود را برای مبارزه آماده ساخت.
چنین بود وضع ما زمانی که شروع كردیم ....
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فرمانده آبراهام
كمیته مخفی انقلبی بومیان
نام من آبراهام است و اهل روستای « »۴۵هستم.
وقتی در سب ببال هب ببای  ۱۹۸۵ - ۱۹۸۴ارت ببش زاپ بباتیس ببتی آزادی بببخش ملی ب ببه روس ببتای م ببا
آم ببد ،خببود م ببا اش ببكال م ببسال ببت آم ببیز م بببارزه را آزمببوده بببودی ببم .م ببردم ن ببیز ع ببلیه دول ببت دس ببت ب ببه
اعببتراضبباتی زده ببودنببد .آن زمببان وقتی ایببن سببازمببان مخفی بببه روسببتای مببا آمببد ،بببرایببمان از
مببارزهء انبقلبی حبرف زد .مبا جبزو اولبین گبروه هبا بودیبم .كسی كبه ایبدهء مببارزه را ببه روسبتای
مبا آورد ،رفیقی بود كبه دیبگر زنبده نیسبت .نبامبش تومباس بود .او از مببارزه ببرایبمان گبفت ،امبا
م ببا خیلی ه ببم ب بباورش نمی كببردیببم ،زیببرا ایببن رفببیق گبباهی مسببت ببود .ولی او بببرایببمان تشببریح
م ی ك ببرد و م ببا ك ببم ك ببم ح ببرف ببش را ج ببدی گ ببرف ببتیم .ت ببا وقتی ب ببا ی ببك رف ببیق شب ببورش ببگر آم ببد ،و او
بببرایببمان سببخنرانی كببرد .رفببیق ش ببورشببگر جببزوه ای بببا خبود آورد كببه شببرایببط ملی را تبوضیح
می داد ،استثمار و همهء این چیزها را در آن توضیح می داد.
خبب ،مبا كبم و ببیش ببه سبرعبت فبهمیدیبم .زیبرا ببه خودی خود ایبدهء جبنبش هبای دیبگر در
م بببارزات قبلی م ببان وجببود داش ببت .ب ببا ای ببن ف ببرق ك ببه ن ببه ب ببا دركی ان ببقلبی ،ب ببلكه در م بببارزاتی
شببركببت داشببتیم كببه بببه مببذاكببره بببا دولببت بببر سببر زمببین ،قببهوه و مببنطقهء لكببندونببا و در مبونببتس
اَسبولِببس بببینجامببد .از آن جببا كببه هببمین طببوری هببم آنببچه رفببقا از سببركبوب و خببفقان تببعریببف
می كبردنبد ،خودمبان تجبرببه کبرده بودیبم ،وقتی پبیغام ارتبش زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی رسبید،
بببه سببرعببت خوشببحال شببدیببم ،و راضی از ایببن كببه مبببارزهء دیببگری وجود دارد كببه از دهببقانببان و
فقرا دفاع خواهد كرد.
تببعداد كمی بودیببم ،جوان ،و بببه تببدریج پببیغام را بببه دیببگر رفببقا رسببانببدیببم .بببه آنببان توضیح
می دادیببم كببه چببرا نبببایببد اطببلعببات خبود را بببه دیببگران بببگویببند .اگببر رفببیق جبوانی سببت نببه بببه
پدرش بگوید ،نه به مادرش و نه به برادر كوچكش ،فقط خود او.
روسببتای « » ۴۵قبببلً اسببمش «خبودكشی» ببود .بببه ایببن دلببیل ایببن اسببم را رویببش گببذاشببته
ببودیببم کببه تبومبباس می خبواسببت آنببجا بببه خبباطببر یببك دخببتر خبودكشی كببند .ولی بببعد ایببن نببام را
عوض كردیم و به خاطر داستان دیگری « »۴۵گذاشتیم.
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وقتی بببه انببدازهء كببافی در روسببتا رفببیق جببذب كببردیببم ،لزم دیببدیببم كببه بببه روسببتای دیببگری
برویم .به سینا رفتیم و بعد منطقه ای را تشكیل دادیم .من  ۱۸ساله بودم.
رفببقای دخببتر كببار تببهیهء تببرتببیائی را كببه مببا بببه كوه می ببردیبم ببه عهبده داشبتند .مبا مبردهبا
هببم بببه آنببها كببمك می كببردیببم .كببیسه هببای پببینولببه را بببین خودمببان تببقسیم می كببردیببم تببا آن هببا را
شبببانببه حببمل كببنیم .وقتی بببه كبوه می رفببتیم ،بببایببد داسببتانی بببرای محببمل حببرکببتمان آمبباده
می كبردیبم ،تبا اگبر ببا كسی مواجبه می شبدیبم توجیهی داشبته بباشبیم .چبرا كبه قببل از هبرچبیزی
ببایبد ببرای رد كبردن وسبائبل ،احبتیاط را رعبایبت كبرد .وقتی در راه ببه كسی ببر می خوری ،ببایبد
در مببقابببل سبؤال بببه كببجا می روی ،محببملی بببتراشی ،داسببتانی بببگوئی .مببثلً می توان گببفت كببه
برای دیدن خانواده می روم و یا چیزی شبیه به این .همهء این كارها برای حفظ امنیت جهت
رساندن آذوقه بود .خب ،در آن دوران ،اوائل کار ،افرادی بودند كه اصلً در جریان نبودند.
مببن دیببدم كببه مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی مبباركبوس و مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی پِببدرو از
روس ببتای م ببا رد ش ببدن ببد .ب ببه خ ببان ببه م ببا آم ببدن ببد و ب ببعد تببوم بباس ب ببه م ببا گ ببفت ك ببه ب ببای ببد ای ببن رف ببقا را
هبمراهی کبنیم و راه را ببه آنبها نبشان ببدهبیم .پبس هبمراهبشان راه ببیفتیم .سباعبت حبرکبت ۱۲
نببیمه شببب .بببایسببتی از روسببتاهببای دیببگر در شببب عبببور می كببردیببم و روز بببه كوه می رسببیدیببم.
وقتی به محل اردوگاه می رسیدیم ،باید بر می گشتیم و از آن دو نفرهمانجا جدا می شدیم.
اول ببین اردوگ بباهی ك ببه ش ببناخ ببتم ،اس ببمش «زاپ ببات ببا» اس ببت .ب ببعد م ببا را ب ببه اردوگ بباه دی ببگری
بببردنببد بببه نببام «یببوزپببلنگ» .پببس از آن اردوگبباه هببای دیببگری دیببدیببم .بببا آنببها بببه ایببن اردوگبباه هببا
می رفببتیم ،مببدتی را بببا هببم می گبذرانبدیبم و ببه روسبتایبمان بباز می گشببتیم .كباپبیتان مباركوس(در
آن دوران هبنوز مبعاون فبرمبانبده نببود) ببرایبمان توضیح می داد كبه وضبعیت كوه چبطوری سبت و
ک ببار اردوگ بباه چ ببگون ببه پ ببیش می رود .وقتی ب ببرای دی ببدن ببش می رف ببتیم ،ب ببه م ببا می گ ببفت ج ببای آب
آشبامبیدنی كبجاسبت ،اقبدامبات امنیتی و قواعبدی را کبه ببایبد رعبایبت کبنیم چبگونبه اسبت ،و ببرای
توالبت کبجا ببایبد رفبت .هبمه چبیز سبازمبانبدهی شبده بود ،و كباپبیتان مباركوس ببه مبا می گبفت اگبر
می خواهبیم می توانبیم آنبجا ببمانبیم .خبب ،می توانسبتیم آنبجا زنبدگی كبنیم .می گبفت«:ایبن جبا
بببا مببیمون هببا سببرمببان را گببرم می کببنیم» .پببس از مببدت کمی بببایببد جببا را تببرک می کببردیببم تببا در
روستاها كار كنیم.
هبرچبه پبیش می رفبتیم و نبیروهبای مببان زیببادتببر می شبد ،و آنبها خودشبان را سبازمبان
۵۰

می دادنببد .ش ببورشببگران بببیش از پببیش از کوه پببایببین می آمبدنبد تبا
ببا مبردم ِ روسبتاهبا بسبر ببرنبد و ببا آنبها حبرف بزنبند .مبا ببا اهبالی
جببشن می گببرفببتیم .هببرکببدام بببرنببامببه هببای فببرهببنگ محببلی شببان را
داشببتند و از ایببن قبببیل .ایببنطوری ببود کببه طی یببك سببال ایببن قببدر
رشببد كببردیببم .بببین سببال هببای  ۱۹۸۵و  ۱۹۸۶هببمهء اهببالی روسببتا
ب ب ببه م ب بببارزه پ ب ببیوس ب ببتند .و دی ب ببگر دلیلی ب ب ببرای مخفی ک ب بباری وجب ببود
نبداشبت .تبنها از كبسانی كبه نبه اهبل روسبتایبمان بودنبد و نبه رفبیق،
رازمان را پنهان نگه می داشتیم.
وقتی سببازمببان كببوچكی ببودیببم کببارمببان ایببن ببود کببه چببطور
عبببور رفببقا را از روسببتا عببادی جببلوه دهببیم و محببمل بببسازیببم .آنببها
می گببفتند كببه دكببتر ،مببعلم ،نببفتگر ،و غببیره انببد .وقتی بببا خود بببار
داشتند ،می گفتند برای مغازهء فلن منطقه قوطی کنسرو می بریم.
در كببلس هببای آمببوزشی ،رفببقا بببه مببا می گببفتند روزی خبواهببد رسببید كببه بببرای از مببیان
بببرداشببت سیسببتم بببایببد دسببت بببه اسببلحه ببببریببم .مببا قبببلً از روش هببا ی مببسالببت آمببیز اسببتفاده
كببرده بودیببم ،ولی كسی گوشببش بببه حببرف مببان بببدهببكار نبببود .پببس دیببدیببم كببه راهی نببمانببده جببز
آنببكه بببه مبببارزهء مسببلحانببه دسببت ببزنببیم ،و بببدیببن تببرتببیب هببر روز بببیش از پببیش مببتشكل شببدیببم.
وقتی ب ببه اردوگ بباه می رفببتیم ،یببا از هببم دیببدار می کببردیببم بببه تببمریببن و آمببوزش نببظامی
می پببرداخببتیم .رفببقا كبباربببرد اسببلحه را بببه مببا می گببفتند ،و ایببن كببه اسببم هببر سببلحی چیسببت و
ب ببردش چ ببقدر اس ببت .ك ببار ب ببدی ببن ش ببكل پ ببیش می رف ببت و م ببا ه ببرب ببار ب ببزرگ ببتر می ش ببدی ببم .از ی ببك
روستا به روستای دیگری می رفتیم و از منطقه ای به منطقهء دیگر.
وقتی م ببناط ببق ش ببكل گ ببرف ببتند ،ك ببار آغ بباز ش ببد .ب ببرای م ببثال ی ببك ك ببلینیك س بباخ ببته ش ببد ،ی ببك
ب ببیمارس ببتان ك ببه اس ببمش «پببوش» بببود .آن ببجا ب ببا رف ببقای زی ببادی آش ببنا ش ببدم .وقتی م ببتوج ببه ش ببدی ببم
سببازمببان بببزرگ شببده اسببت كببه دیببگر پیشببرفببت زیببادی حبباصببل شببده بود .در ایببن دوره اسببت کببه
دیببگر سببال  ۱۹۹۴نببزدیببك می شبود .زمببانی سببت كببه از روسببتاهببا می پببرسببند كببه چببه احببساسی
دارنببد ،آیببا فببكر می كببنند آمبباده انبد كبه تبرتبیب دولبت را ببدهبند .خبلق كبه دیبگر ذ ّلبه شبده می گبویبد
دیببگر وقببتش رسببیده اسببت .تببصمیم گببرفببت شببروع می شبود ،شببروع می كببنند بببه نوشببت ص ببورت
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جبلسات و ایبن صببورت جبلسات توسبط روسبتاهبا و رفبقا امبضاء می شود ،و ببعد ،پبیش ببه سبوی
جنگ.

رفیق خِ راردو
از اولین روستاهای زاپاتیست
نببام مببن خببراردو اسببت ،از روسببتای اسببرائببیل  .بعضی از رف ببقا م ببرا می ش ببناس ببند .آن ببجا
زنبدگی می كبنم و در ایبن مببورد حبرف خواهبیم زد .وقتی ایبن مباجبرا آغباز شبد ،مبانبند داسبتانی
بود كه همه بلد بودیم.
مبا شباهبد زمبانی بودیبم كبه كبار تبشكیلتی ارتبش زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی در روسبتاهبا
آغبباز شببد .مببا قبببل از هببر چببیزی كببارهببای امنیتی را آمببوخببتیم ،زیببرا اگببر امببنیت نببباشببد ،هیچ
ك بباری نمی شببود ك ببرد .ب ببا ت ببدب ببیر می تببوان ك ببار را ب ببه پ ببیش ب ببرد ،و ای ببن ه ببمان ك بباری س ببت ك ببه
كبردیبم .هبرچبه بیشبتر ببا مببارزه آشبنا می شبدیبم و رشبد می كبردیبم ،ببه تبداببیر امنیتی افبزودیبم.
زیبرا كبار پبیش می رفبت و گسبترش پبیدا می کبرد .مبا ببه تبدریج كبم یبا ببیش جبای اردوگباه هبا را
یب بباد می گب ببرفب ببتیم .مب ببن از سب ببال  ۱۹۸۴چب ببهار اردوگب بباه را شب ببناخب ببتم .اولب ببین اردوگب بباهی را كب ببه
شبناخبتم ،نبامبش «گبل رُز» بود ،دومی «آب سبرد» ،اسبم یكی دیبگر را ببه خباطبر نبدارم  ...وضع
طی س ب ببال ه ببائی ك ببه ب ببرای ك ببمك ب ببه رف ببقا ،ب ببرای ش ببورش ببگران ،ت ببرت ببیای ب ببرش ببته و پ ببینول ببه می
آوردیببم ایببن طببور ببود .هببر دو طببرف بببه یببكدیببگر كببمك می كببردیببم ،زیببرا آنببچه مببا نمی دانسببتیم،
آنبها ببلد بودنبد .مبا نبیاز داشبتیم چبیزهبائی ببدانبیم كبه نمی دانسبتیم و آنبها نبیز نبیازمبند کبمک مبا
بودند .انجام كارها این طوری شروع شد.
كبار کبه بیشبتر می شبد ،ببایبد تبداببیر امنیتی را بیشبتر رعبایبت می کبردیبم .در گبذشبته تبنها
یباورمبان شبب بود ،زیبرا فبقط شبب هبا می توانسبتیم رفبت و آمبد کبنیم .در روز نمی شبد .روزهبا
می خبوابببیدیببم و سبباعببت نببه ،ده یببا یببازده شببب راه می افببتادیببم بببا بیسببت و پنج كببیلو بببار کببه
می بببایببد طی سببه چببهار روز می پببیمودیببم .ایببن سبباعببت هببا ببود کببه از خببانببه راه می افببتادیببم تببا
آذوقه را به جایی می بردیم که به آن احتیاج داشتند.
روزهبایی کبه آنبجا ،در اردوگباه بودیبم ،شببورشبگران كبارهبائی را كبه ببلد نببودیبم ببه مبا یباد
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می دادنبد .می دیبدیبم كبه چبگونبه كبار پبیش می رود ،و چبگونبه
اشببكال مبببارزاتی مببان بسببته بببه افبزایببش نببیروهببای روسببتاهببا
تغییر می كند.
در اوائ ببل ،ت ببقریب بببا ً ح ببدود بیس ببت س ببال پ ببیش ،ی ببك ن ببفر
مبیلیشیا از روسبتا می رفبت دوره بببیند ،ببعد دونبفر ،و هبمان
طببور كببه تببعدادشببان بیشببتر می شببد ،كببار هببم فببرق می كببرد.
اگ ب ببر پنج ن ب ببفر م ب ببیلیشیا ب ببودن ب ببد ،اح ب ببتمالً ی ب ببك ن ب ببفر از ه ب ببمان
روسب ببتا ش ب ببورشب ببگر می شب ببد .می خ ببواهب ببم بب ببگویب ببم كب ببه حب ببفظ
مبارزه ،و یاری رساندن به آن گام به گام بود ،تند نبود.
ایب ببنطور ب ببود کب ببه هب ببمه چب ببیز رشب ببد کب ببرد .کمی ق ب ب بببل از
 ۱۹۹۴دیدیم كه وسائلمان آماده است و تعدادمان دیگر زیاد شده است.
خبود مببرا ،یكی از بببرادرانببم جببذب کببرد .در یكی از دفببعاتی كببه بببایببد ایببن راه را
می پببیمودم او بببرایببم شببروع کببرد بببه توضیح دادن .مببا تببقریبببا ً هببمزمببان شببروع كببردیببم .نببگذاشببتم
از او عبقب ببیفتم .پبس از یبك یبا دوببار حبرف زدن ببه او گبفتم حباضبرم مببارزه کبنم ،اگبر حبال نبه،
پس کی؟
اول رفبتیم ببه توضبیحاتی در مببورد مببارزه گوش كبنیم .ببه مبا چبیزهبای سباده را آموخبتند،
از ه ببمان اول ب ببما ن ببگفتند ك ببه مببوضببوع چیس ببت و ق ببضیه از چ ببه ق ببرار اس ببت .زی ببرا آن ك ببس ك ببه
جببذبببمان كببرد نببیز تببدابببیر امنیتی خبودش را داشببت و بببیهوده ریببسك نمی كببرد .آن وقببت از تببو
می خبواسببت كبباری را انببجام دهی؛ بببا سببفرکببردن شببروع می كنی تببا وارد قببضایببا شببوی ،ولی
برای شناخت باید از خودت مایه بگذاری.
روسببتای مببن در واقع از اولببین روسببتاهببائی سببت كببه بببه سببازمببان كببمك كببرد .سببال ۱۹۸۴
وارد سببازمببان شببدیببم .در ابببتدا هببمهء اهببالی روسببتا نبببودنببد ،ولی بببعد هببمه را سببازمببان دادیببم و
ب ببدی ببن ت ببرت ببیب دی ببگر شب ببورش ببگران می تببوانس ببتند وارد روس ببتای ببمان شببون ببد و اح ببساس ك ببنند ك ببه
محافظت می شوند .این گونه وارد جنگ شدیم...
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II
معاون فرمانده شورشی پدرو
در روز  ۲۱فببوریببهء سببال  ۲۰۰۰مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی مبباركوس نببامببهء پببس از مببرگی
خببطاب بببه نببویببسندهء مببكزیكی فببرنببانببدو بببنیتِز کببه تببازه درگببذشببته ببود ،نبوشببت .نببامببه حبباوی یببك

حبكایبت بود؛ « نبامبه ای كبه ببا آن كوشبیدیبم از كبسانی یباد كبنیم كبه امبروز در مبیان مبا نیسبتند،
ولی در گبذشبته بودنبد و ایبن امبكان را ببه وجود آوردنبد كبه مبا چبیزی بباشبیم کبه امبروز هسبتیم».
مببنظور مببارکوس مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی پببدرو بود كببه در نبببرد سحببرگبباه اول ژانببویببهء ۱۹۹۴
کشته شد.
در ایببن حببكایببت كببه فببرمببانببدهء نببظامی ارتببش زاپبباتیسببتی آزادیبببخش ملی از زبببان مببعاون
فببرمببانببده پببدرو تببعریببف كببرد ،انببگار خبود وی داشببت داسببتانببش را از آن سببوی مببرگ شببرح
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می داد .پس این پدرو است که سخن می گوید:
«آن روز را ببه یباد می آورم .آفبتاب صباف و راسبت گبام ببر نمی داشبت ،ببلكه یبك طبرفبه
می رفبت .می خواهبم ببگویبم ،كبه از ایبن جبا ببه آن جبا می رفبت .ولی انبگار یبك شبانبه می رفبت،
هببمین جببوری ،بببدون آنببكه بببخواهببم در م ببورد چببیزی كببه حببال یببادم نمی آیببد زور ببزنببم ،چببیزی كببه
قببلً یبك ببار مبعاون [فبرمبانبده مباركوس] ببه مبا گبفته بود .آفبتاب مبثل سبرمبا بود .آن روز هبمه چبیز
سببرد بود .البببته نببه هببمه چببیز .مببا گببرم بودیببم .انببگار خببون ،یببا هببرچببیز دیببگری كببه در بببدن داریببم
تببب داشببت .یببادم نمی آیببد كببه مببعاون چببه کببلمه ای می گفت« :اوج نببیمروز» ،یببا چببیزی شبببیه بببه
ایببن .یببا آنببجا كببه آفببتاب در بببالتببریببن نببقطه اسببت .امببا در آن روز ایببنطور نبببود .بیشببتر بببه نببظر
می رسبید كبه خبم شبده راه می رود .مبا هبم هبمانبطور پبیش می رفبتیم .مبن مبرده بودم ،شبكم ببه
هببوا ،درازك ببش ،و ب ببه خ ببوبی می دی ببدم ك ببه آف ببتاب ص بباف و راس ببت نمی رود ،ب ببلكه ی ببك په ببلو می
رود .آن روز هبمه مبرده بودیبم و ببا ایبن حبال پیشبروی می كبردیبم .ببه هبمین دلبیل مبعاون نوشبت
« مبا آن مبردگبان همیشگی هسبتیم كبه ببار دیبگر می مبیرنبد ،امبا ایبن ببار ببرای زنبدگی» .چبه وقبت
واق بعبا ً همگی خبواهببیم مببرد؟ راسببتش یببادم نمی آیببد ،امببا آن روز كببه آفببتاب یببك شببانببه می رفببت
هبمه مبرده بودیبم .هبمهء مبردان و زنبان ،زیبرا زنبان نبیز هبمراهبمان بودنبد .فبكر می كبنم ببه هبمین
دلبیل نمی توانسبتند مبا را ببكشند .زیبرا آخبر ،كشبت یبك مبرده كبار سختی اسبت .خبب ،مبرده از
مببردن نمی تببرسببد زیببرا بببه خبودی خبود مببرده اسببت .آن روز صبح از مببردم محشببری بببپا ببود.
نمی دانبم كبه آیبا ببه ایبن خباطبر بود كبه جبنگ شبروع شبده ،یبا ببه ایبن خباطبر كبه می دیبدنبد كبه ایبن
هبمه مبرده پیشبروی می كبنند ،و مبانبند هبمیشه گبام ببر می دارنبد ،ببدون چهبره ،ببدون نبام .خبب،
مبردم اول می دویبدنبد ،ببعد دیبگر نبدویبدنبد .ببعد می ایسبتادنبد و نزدیبك می شبدنبد تبا ببشنونبد كبه
مببا چببه می گوئببیم .عببجب خببیالی! اگببر زنببده بودم بببایببد خیلی احببمق می بودم کببه بببروم ببببینم یببک
مببرده چببه می گببویببد! چببطور فببكر می كببردم كببه مببرده حببرفی بببرای گببفت نببدارد .ایببن هببا کببه مببرده
انببد .انببگار مببرده كببارش ایببن اسببت كببه بببترسببانببد و حببرف نببزنببد .یببادم می آیببد در خبباك مببا می
گببفتند كببه مببردگببانی كببه هببمچنان گببام بببرمی دارنببد ،كببار نبباتببمامی دارنببد و بببه هببمین دلببیل آرام
نمی گببیرنببد .در خبباك مببن ایببن طببور می گببفتند .گببمان می كببنم خبباكببم مببیچوآكببان نببام دارد ،امببا
خیلی ه ببم ب ببه ی بباد ن ببدارم .ه ببمچنین ی ببادم نمی آی ببد ك ببه اس ببمم پ ببدرو اس ببت ی ببا م ببانببوئ ببل و ی ببا چ ببیز
دیببگری ،گببمان می كببنم كببه اهمیتی نببداشببته ببباشببد كببه نببام مببرده چببه ببباشببد ،زیببرا او دیببگر مببرده
۵۵

اسبت .شبایبد وقتی كسی زنبده اسبت مبهم بباشبد كبه اسبمش چیسبت ،ولی وقتی مبرده ،دیبگر چبه
اهمیتی دارد.
خببب ،قببضیه از ایببن قببرار اسببت كببه مببردم پببس از ایببن سببو و آن سببو دویببدن هبباشببان بببه مببا
نزدیبك می شبدنبد تبا ببشنونبد كبه مبا مبردگبان ببه آنبها چبه می خواسبتیم ببگوئبیم  .پبس حبرف زدیبم،
هبمان طبور كبه مبردگبان حبرف می زنبند ،یعنی آرام و شبایبد مبانبند گبپ هبای كوتباه .ببدون قبیل و
قبال زیبادی ،انبگار شخصی ببا شخصی دیبگر در مببورد چبیزی گبپ می زنبد و نبمرده ،ببلكه زنبده
اس ببت .ن ببه ،ی ببادم نمی آی ببد ك ببه در مب ببورد چ ببه ح ببرف زدی ببم .خ ببب ،ی ببك كمی ب ببه خ بباط ببر می آورم.
موضوع كمی مربوط به این بود كه ما مرده ایم و آنهم در جنگ.
سحبرگباه شهبر را تبصرف كبرده بودیبم ،ظهبر داشبتیم آمباده می شبدیبم كبه ببه سبوی شهبر
ب ببعدی راه ب ببیفتیم .م ببن دی ببگر دم ظه ببر درازك ببش بببودم .ب ببه ه ببمین دل ببیل ب ببه روشنی می دی ببدم ك ببه
آفب ببتاب راسب ببت نمی رفب ببت و دیب ببدم كب ببه سب ببرد ب ببود .دیب ببدم ولی احب ببساس نب ببكردم .زیب ببرا مب ببردگب ببان
اح ببساس نمی ك ببنند ،ام ببا می ب ببینند .دی ببدم ك ببه س ببرد بببود چ ببون خب ببورش ببید ان ببگار خ ببامببوش بببود،
ببسیار رنبگ پبریبده ،انبگار سبردش بود .هبمه چبیز از سوئی ببه سبوی دیبگر می رفبت .مبن نبه ،مبن
شب ببكم بب ببه ه ببوا درازكب ببش مب ببانب ببدم ،بب ببه آفب ببتاب می نب ببگریسب ببتم و می ك ببوشب ببیدم بب ببه یب بباد بب ببیاورم كب ببه
مببعاون[فببرمببانببده مبباركبوس] چببه می گببفت وقتی آفببتاب در آن بببالی بببالسببت ،وقتی بببال رفببته و
شبروع ببه افبتادن ببه آن طبرف می كبند ،ببه آن چبه می گبویبند .انبگار آفبتاب شبرمبش می شود و
می رود پش ببت ای ببن ت ببپه پ ببنهان شببود .وقتی دی ببگر آف ببتاب ب ببرای پ ببنهان ش ببدن رف ببت ،م ببن م ببتوج ببه
نش ببدم .آن طببور ك ببه م ببن درازك ببش بببودم ،نمی تببوانس ببتم س ببرم را بچ ببرخ ببان ببم ،ف ببقط می تببوانس ببتم
درسبت ببه آن ببال نبگاه كبنم .ببدون چبرخبش ،هبمان انبدك مبقداری كبه می شود ببه سوئی و یبا ببه
س ببوی دی ببگری ن ببگریس ببت .ولی ای ببن را می دی ببدم ك ببه آف ببتاب ص بباف و راس ببت نمی رفببت ،بببلكه یببك
شبانبه می رفبت .انبگار شبرمبگین بود ،انبگار می تبرسبید كبه ببه حبالتی بخزد كبه حبال یبادم نمی آیبد
كه معاون[فرمانده ماركوس]آنرا چگونه می نامید ،ولی الن شاید یادم بیاید.
حبال یبادم آمبد ،چبون سبنگ كمی تبرك ببرداشبته و درزی بباز شبده ،ببه انبدازهء زخبم چباقبو،
پببس نبباگببهان می توانببم آسببمان و آفببتاب را ببببینم كببه دارد مببثل آن روز از سوئی بببه سببوی دیببگر
می رود .نمی توانببم چببیز دیببگری ببببینم .ایببن طبور كببه مببن دراز كببش ام ،بببزور می توانببم آسببمان
را ببببینم .ابببر زیببادی در آسببمان نیسببت و رنببگ آفببتاب پببریببده ،و شببایببد سببرد اسببت .پببس یبباد آن
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روزی افببتادم كببه مببا مببردگببان جنگی را آغبباز كببردیببم تببا سببخن بببگوئببیم .آری ،بببرای سببخن گببفت.
برای چه چیز دیگری می شد مردگان جنگ راه بیندازند؟
بببه شببما می گببفتم چببون ایببن درز وجود داشببت ،می شببد آسببمان را دیببد .هببلی كببوپببترهببا و
هواپبیماهبایی از آنبجا می گبذشبتند .هبر روز می آیبند و می رونبد ،بعضی اوقبات حتی در شبب.
آن هببا نمی دانببند ،ولی مببن آن هببا را می بببینم .آنببها را می بببینم و مببراقبببشان هسببتم .هببمچنین
ببه آنبها می خبندم .آری ،چبرا كبه ببالخبره ایبن هواپبیماهبا و هبلی كبوپبترهبا از تبرس مبا اسبت کبه
ایببن جببا می آیببند .آری ،می دانببم كببه مببرده هببا هببمینطوری هببم وحشببت انببگیزنببد ،ولی موضوعی
كببه ایببن هواپببیما هببا و هببلی كببوپببترهببا را می تببرسببانببد ،ایببن اسببت كببه مببرده هببائی كببه مببا ببباشببیم،
دوبباره راه افبتاده ایببم .و نمی دانبم ،مبا كبه ببه هبر حبال مبرده ایببم و آن هببا هیچ كبباری نمی توانبند
ببكنند ،دیبگر ایبن هبمه قبیل و قبال ببرای چیسبت .آنبها راهی بجبز قبتل مبا نبدارنبد .شبک نیسبت كبه
م ی خبواهببند بببفهمند چببه خبببر اسببت و بببه كببسانی كببه آنببها را گببسیل داشببته انببد ،خبببر دهببند.
ترس قدرتمندان مثل بوی ماشین
ِ
نمی دانم .ولی می دانم كه می شود بوی ترس شنید ،و بوی
اسبت ،مبثل ببوی ببنزیبن ،روغبن ،فبلز ،بباروت و سبروصبدا و ...و ...و تبرس .آری تبرس ببوی تبرس
م ی دهببد .و ایببن هبواپببیماهببا و هببلیكوپببترهببا بببوی تببرس می ده ببند .هببوائی ك ببه از آن ب ببال می آیببد
ب ببوی ت ببرس می ده ببد .هببوائی ك ببه از پ ببائ ببین می آی ببد ،ن ببه .هببوای اع ببماق ب ببوی خ ببوبی دارد ،ان ببگار
اوضباع عوض خواهبد شبد ،انبگار هبمه چبیز بهبتر خواهبد شبد .هوای اعبماق ببوی امبید می دهبد.
مبا از اعبماقبیم .مبا و ببسیاری مبانبند مبا .آری ،مبسئله ایبن جباسبت :امبروز مبردگبان ببوی امبید می
دهند.
ه ببمهء ای ببن ه ببا را از درز می ب ببینم و می ش ببنوم .فببكر می كببنم ،و هببمسایببگانببم نببیز هببمین
عبقیده را دارنبد (ایبن را می دانبم چبون قببلً ببه مبن گبفته انبد) كبه خوب نیسبت كبه آفبتاب ببه پهبلو
گام برمی دارد ،و باید تنظیمش كرد .نه این كه این طوری یك پهلو برود و پریده رنگ و سرد
باشد ،چرا كه كار آفتاب گرما و نور بخشیدن است و نه سرما داشت.
آری ،اگببر وادارم كببنید حتی بببرایببتان نببقش مفسببر سببیاسی هببم بببازی می کببنم .ببببینید،
می گببویببم مببشكل ایببن كببشور ایببن اسببت كببه پببر از تببضاد اسببت .بببه هببمین دلببیل آفببتابببش سببرد
اسبت ،و مبردم می ببینند و اجبازهء هبركباری را می دهبند ،انبگار مبرده انبد .جبنایبتكار ببر مبسند
قبضاوت نشسبته ،و قبرببانی در زنبدان ،و دروغبگو ببر دولبت سوار اسبت .حبقیقت هبمچون ببیماری
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تببحت پببیگرد اسببت ،دانببشجویببان زنببدانی ان ببد ،و دزد آزاد .ب ببه ن ببادان ُك ببرسی اس ببتادی ع ببطا
می كبنند ،و دانبشمند را نبدیبده می گبیرنبد .تبنبل صباحبب سبرمبایبه اسبت ،و آنبكه كبار می كبند هیچ
نبدارد .كبسانی كبه در اقبلیت انبد فبرمبان می رانبند و آنبان کبه در اکبثریبت انبد اطباعبت می كبنند.
آنببكه زیبباد دارد ،هببرچببه بیشببتر می بببرد  ،و آنببكه كببم دارد ،بی نببصیب می مببانببد .بببه بببد جببایبزه
می دهند ،و خوب را مجازات می كنند.
ایبن هبمهء داسبتان نیسبت ،ببلكه مبردگبان حبرف می زنبند و راه می رونبد و كبارهبای عبجیب
می كبنند ،مبانبند هبمین كوشبش در تبنظیم كبردن آفبتابی كبه سبرمبا دارد ،و فبقط نبگاهبش كبن،
از په ب ببلو می رود ،ب ب ببدون آن ب ببكه ب ب ببه ن ب ببقطه ای ب ب ببرس ب ببد ك ب ببه ی ب ببادم نیس ب ببت اس ب ببمش چیس ب ببت ولی
معاون[فبرمبانبده مباركوس] یبكبار آن را ببه مبا گبفته بود .فبكر می كبنم روزی ببه خباطبر ببیاورم( ».
نامهء معاون فرمانده شببورشی ماركوس ۲۱ .فوریهء .)۲۰۰۰
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در كوهسبتان هبای جبنوب شبرقی مبكزیبك ،مبعاون فبرمبانبده شببورشی پبدرو تبنها یبك افبسانبه
نیس ب ببت ،چ ب ببیزی زن ب ببده اس ب ببت ،چ ب ببیزی ك ب ببه وجب ببود دارد و ه ب ببر لح ب ببظه ب ب ببه خ ب بباط ب ببر می آی ب ببد .وقتی
شببورشبگران از مبعاون پبدرو حبرف مبیزنبند بُبغض گبلوی شبان را می فبشارد .سبروان شببورشی
مبویبسس می گبویبد «:هببنوز نمی توانببم از او حببرف بزنببم ،بببسیار دردآور اسببت»  .مببویببسس كسی
بود كببه دقببایقی پببس از بببه خبباك افببتادن مببعاون فببرمببانببده پببدرو در نبببرد ،فببرمببانببدهی مببنطقه را بببه
عهده گرفت.
مبردی كبه دوسبت داشبت شبب راه ببرود ،كبه سبیگار«آلس» می كبشید ،کبه هبرگبز دعوت ببه
نبوشببیدن یببک فببنجان قببهوه را رد نمی ک ببرد ،ك ببه ب ببا آه ببنگ «اس ببب س ببفید» می رقببصید ،كببه شببعر
«تببكون اومببان»[قهببرمببان اسبباطببیریِ مببایببا] دكببلمه می كببرد ،كببه از نببیروهببای تببحت فببرمببانببدهی اش
مبواظبببت می کببرد ،كببه بببسیار نببظامی ببود و در م ببورد مببسائببل امنیتی شببدیببدا ً سببختگیر ،كببه بببا
م ببعاون ف ببرم ببان ببده م بباركببوس ،ك ببه خببود ن ببای بببش بببود ،شببوخی می ك ببرد ،و كسی ك ببه ب ببه ش ببهادت
ش ببورشببگرانی كببه بببا او زنببدگی می كببردنببد ،در سحببرگبباه اول ژانببویببهء  ۱۹۹۴در مببیدان نبببرد بببه
خباك افبتاد .مبردم روسبتاهبا ،مبردمی كبه او تبقریبببا ً ده سبال ببا آن هبا زنبدگی كبرده بود ،مبردمی
كب ببه او مب بببارزه را بب ببه آن هب ببا آم ببوخب ببت ،و آنب ببها را بب ببرای روزی كب ببه در جسب ببتجوی زنب ببدگی بهب ببتر،
مسلحانه قیام كنند آماده ساخت ،شهادت می دهند.
امببروز ده سببال پببس از مببرگ او بببه خببوبی روشببن اسببت کببه سببرگببذشببت ارتببش زاپبباتیسببتی
آزادیب بببخش ملی را نمی ت ببوان بب ببدون دانسب ببت تب بباریخ زنب ببدگی کب ببسانی چب ببون مب ببعاون فب ببرمب ببانب ببده
شببورشی پدرو درک کرد.

سروان پیاده نظام شورشی مویسس
حببرف زدن از مببعاون [فببرمببانببده] پببدرو ...بببرای مببن كببه بببا او كببار می كببردم كمی دردآور
اسبت .او را زمبانی شبناخبتم كبه او شببورشبگر بود و مبن هبم تبازه شبروع كبرده بودم .مبن شباهبد
بببودم ك ببه او چ ببگون ببه در ح ببال ان ببجام وظ ببیفه ب ببه خ بباك اف ببتاد و ف ببرم ببان ببدهی ای ببن واح ببد را ب ببه م ببن
واگبذاشبت .مبعاون [فبرمبانبده] پبدرو رفیقی بود ببسیار دلواپبس انبجام كبارهبای كبه در آن زمبان ببه
عهده اش قرار داشت .او هر كاری را كه لزم بود ،انجام داد.
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همان طور كه گفتم ،در جریان تدارک حمله ،بسیار سخت گیر بود  .وقتی با هم دربارهء
وظبایبفمان ببحث می کبردیبم ببه یبکدیبگر یباری می رسبانبدیبم ،ببه ویبژه در مببورد مبسائبل سبیاسی.
از مبن در ببارهء آداب و رسوم روسبتاهبا می پبرسبید و ایبنکه رفبقا چبطببورانبد ،چبرا سبازمبان هبای
مختلفی وجبود دارد ،و چببه كببسانی آن هببا را رهبببری می كببنند .تببمام ایببن سبؤال هببا بببه مببنظور
تعیین چگونگی انجام كار ،و كشف روستاها بود....
از آنب ب ب ب ببجا کب ب ب ب ببه مخفی ب ب ب ب ببودیب ب ب ب ببم و لزم ب ب ب ب ببود كب ب ب ب ببه ارتب ب ب ب ببش از كب ب ب ب ببارمب ب ب ب ببان ب ب ب ب ببوئی نب ب ب ب بببرد،
مبعاون[فبرمبانبده] پبدرو در ببارهء مبسائبل امنیتی شبدیبدا ً سبخت گبیر بود .در اسبتفاده از سلح و
شبناسبایی مبنطقه هبم ببسیار سبخت گبیر بود .هبمیشه ایبن طبور بود و وقتی مشكلی پبیش می
آمبد ،سبختگیر تبر می شبد .ولی در عبین حبال ایبنهم درسبت اسبت كبه او خیلی خوش ببرخببورد و
شاد بود .در باره اش خیلی می شود حرف زد و حكایت های زیادی تعریف كرد....
مببن بببا او در كوه آشببنا نشببدم ،در شهببر شببناخببتمش .در یببك خببانببهء تیمی كببه می بببایسببتی
در آن ببباشببم .دارم بببا تببو از دسببامبببر  ، ۱۹۸۳وقتی م ببرا ب ببه شه ببر ب ببردن ببد ،ح ببرف می زن ببم .ف ببكر
نمی كب ببردم كب ببه مب ببرا بب ببه شهب ببر بب بببرنب ببد .فب ببكر می كب ببردم كب ببه مب ببرا بب ببه ك ببوه می فب ببرسب ببتند ،چب ببون از
چبیزهبايی کبه از رادیبو ونسِ برموس جببههء آزادیببخش فبارابونبدو مبارتی ،از البسالوادر می شبنیدم
خیلی خوشببم می آمببد .ببباری ،قبببل از آنببكه پببایببم بببه كوه بببرسببد ،مببرا بببه شهببر بببردنببد و آن جببا بببا
مب ببعاون [فب ببرمب ببانب ببده] پِب ببدرو آشب ببنا شب ببدم .او قب بببلً در ك ببوه ب ببود ،هب ببمراه بب ببا بب ببنیانب ببگذاران ارتب ببش
زاپبباتیسببتی ،امببا می بببایسببتی بببه شهببر بببرگببردد چببون دچببار بببیماری لِببسمانی شببد ،كببه مببا آن را
جذام كائوچو می نامیم ،وقتی با او آشنا شدم ،داشتند در شهر معالجه اش می کردند.
آنزمبان مبن مبثل حبال ببلد نببودم اسبپانبیائی حبرف بزنبم .آن وقبت هبا ایبن مبشكل مبن بود.
دلببم نمی خواسببت بببه طببرف مببن بببیایببد ،چببون بببا مببن حببرف هببائی می زد كببه نمی فببهمیدم ...یببك
اتببفاقی كببه بببرایببم در آن روز هببا افببتاد ایببن بود :بعضی هببا كببه در آن خببانببهء تیمی بودنببد ،و بببه
مببن چببیز یبباد نمی دادنببد ،دسببتور دادنببد كببه بببرای سببفر چببند تببا از رفببقا غببذا درسببت كببنم .مببن
حتی ببلد نببودم اجباق گباز را روشبن كبنم ،ببعد معاون [فبرمبانبده] پبدرو (كبه هبنوز هیچ درجبه ای
نداشت) مرا درحالی كه غذا آماده می كردم ،دید و پرسید« :چه كار می كنی؟» ،گفتم «دارم
گوشبت مبرغ سبرخ می كببنم» .گببفت« :ولی اجبباق منفجببر می شود» .از او پبرسبیدم« :ببرای چبه؟»
گببفت« :چببون اجبباق را پببر از روغببن كببرده ای» .او عببصبانی شببده ،می رود و مببسئول را بببیدار
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كببرده ،سببرزنببش می کببند كببه چببرا كببار یببادم نببداده .آن جببا
مببتوجببه شببدم كببه خیلی جببدی سببت ،در م ببورد آن چببه قببرار
بود یبباد بببدهببد بببسیار بببسیار سببخت گببیر بود .او می گببفت
فببقط وقتی بببه یببك نببفر یببكبار كببار را یبباد دادی ،می توانی
كار را به او بسپاری ،وگرنه ،نمی شود.
در سب ببال  ۱۹۸۵دیب ببگر بب ببه ك ببوه آمب ببده ب ببودم ،و او را
ب ب ببار دی ب ببگر آن ج ب ببا دی ب ببدم .ای ب ببن ب ب ببار او س ب ببتوان دوم بب ببود.
رفیقی ببود بببسیار مببصمم ،ایببن كببه كبوه را نمی شببناخببت
ببرایبش اهمیتی نبداشبت .آن هبا كبه از شهبر می آیبند ،كوه
را نمی شبناسبند ،هبمان طبور كسی كبه از كوه اسبت و ببه
شه ببر می رود نمی تببوان ببد ای ببن ط ببرف و آن ط ببرف ب ببرود .ولی ب ببرای او اهمیتی ن ببداش ببت ،ت ببمام
سعی خود را بببه كببار می بببرد و بببه مببا آمبوزش می داد .مببدتی طولنی آمبوزش می دیببدیببم ،می
تببوان ببید ح ببساب ك ببنید ،دارم می گ ببوی ببم ك ببه او را دوب بباره در س ببال  ۱۹۸۵در ك ببوه دیب ببدم ،آمب بباده
سازی ما تا آخرین روزها ادامه داشت ،عملً تا صبح اول ژانویه .۱۹۹۴
می توانبیم مبانبند یبك انبقلبی ،شببورشبگر ،مببارز و غبیره حبرف بزنبیم .هبمان طبور كبه ببیرون
از ایبن جبا ببسیاری حبرفبش را می زنبند ،امبا او فبقط حبرف نمی زد ،ببلكه هبرچبه می گبفت ،ببه آن
تبا آخبریبن نبتایبجش عبمل هبم می كبرد .وقتی سبازمبان می دهی ،راه و چبباه را نببشان می دهی و
رهببری می كنی ،ببایبد تبا آخبرش پبیگیر بباشی .حتی اگبر در یبك تبظاهبرات مبسالبت آمبیز بباشبد.
وقتی كسی مبدعی سبت كبه ببایبد مببارزه كبرد ،پبس ببایبد تبا آخبرش ببیایبد .در مببورد مبا ببه عبنوان
ارتبش زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی ایبن طبوری سبت .مبعاون [فبرمبانبده] پبدرو ببه مبا نبشان داد کبه
فببقط نمی توان حببرف زد ،بببلكه بببایببد تببا آن جببائی پببیش رفببت كببه خود او بببه مببا نببشان داد .نمی
خواهبم ببگویبم كبه مببارزات مبسالبت آمبیز بی ارزشبند ،مسبلمبا ً ارزشبمندنبد .ولی ببایبد درك كبرد كبه
انبسان می توانبد ببه اشبكال مختلفی دچبار مبشكل شود ،مبمكن اسبت تبرا زنبدانی یبا مبفقودالثبر
کبنند ،یبا زیبر شبكنجه ببكشند و هیچ كبس بباخببر هبم نبشود كبه جسبدت كبجاسبت .در ایبن مببورد
ما می دانیم كه معاون پدرو كجاست ،از او با خبریم.
آن چببه او یببادمببان داد و نببیز كببلمببش را هببر كببدام از مببا بببه خبباطببر داریببم .و حببال نببوبببت
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ماست كه نشان دهیم می توانیم به آن عمل كنیم.
زمبانی خواهبد رسبید كبه ببتوان بیشبتر در ایبن بباره حبرف زد .مبن حبكایبت هبای ببسیاری از
او می دانبم .در آخبریبن مباه هبای سبال  ۱۹۹۳ببه مبن گبفت« :اگبر اتبفاقی افبتاد ،تبو كبارهبا را ببه
عه ببده ب ببگیر ،ه ببرچ ببه پ ببیش آی ببد ،ت ببو ب ببه عه ببده ب ببگیر» .ب بباورش نمی ك ببردم ،می گ ببفتم« :اوس ببت ک ببه
فبرمبانبده اسبت» .حباصبل ایبن شبد كبه وقتی در حبال نببرد بودیبم ،ارتبباط مبان را از دسبت دادیبم،
و ارت ببباط ب ببا او وص ببل نمی ش ببد ك ببه نمی ش ببد .راب ببط ف ببرس ببتادم ت ببا ب بببینم چ ببطور اس ببت ،پ بباسخ
نرسید .تا زمانی كه می بایستی مركز بخشداری را بگیریم.
وقتی خبببر بببه خبباك افببتادن مببعاون فببرمببانببده پببدرو را دریببافببت كببردم ،گببفتم« :لببعنت بببر!...
حبال نبوببت هبمان چبیزی سبت کبه ببه مبن گبفت ،هبمین حبال ،آری!» در چبنین لحبظاتی آدم یبادش
می رود کبه خودش هبم مبمكن اسبت مببورد حبمله واقع شود .در ایبن لحبظه ببرایبم مبهم نببود ،ببایبد
ب ببه خ ببیاب ببان ب ببعدی می رف ببتم ،م ببعاون [ف ببرم ببان ببده] آن ببجا بببود ،ب ببا او ح ببرف زدم ،ام ببا هیچ ع ببكس
العملی ن ببشان ن ببداد .آن وق ببت او را ب ببه رف ببقای به ببداری رس ببان ببدی ببم ...و ای ببن ب ببرای م ببیلیشیاه ببا و
بعضی رف ببقای شب ببورش ببگری ك ببه او را در ای ببن ح ببال دی ببدن ببد خیلی س ببخت بببود ...بعضی ش ببروع
كببردنببد بببگویببند « :چببطور مببمكن اسببت فببرمببانببده بببه خبباك بببیفتد؟ او آمببوزش دیببده ببود ،و غببیره».
گوئی مببمكن نیسببت كببه فببرمببانببده بببه خبباک بببیفتد .بببنا بببر ایببن می بببایسببتی مببسئولببیت را بببه عهببده
بببگیرم .بببایببد قببضایببا را تببحت كببنترل داشببت ،و هببمین طببور تببرس را .بببایببد جببلوی از دسببت دادن
روحببیه را گببرفببت .بببه رفببقا گببفتم« :گببلولببه رعببایببت سببرش نمی شبود و بببرایببش مببهم نیسببت كببه چببه
كسی در مقابلش است ،با این حال باید ادامه دهیم».
فببكر می كببنم بببایببد انببقلبی ببود ،بببایببد تببا بببه آخببر انببقلبی ببود  .چببون ایببن كببه شخصی تببا
آخببر پببیگیر نببباشببد و یببا مببردم را بببه حببال خود رهببا كببند ،كببار درسببتی نیسببت .مببا پببیكارگببران ،و
ب ببرادران دی ببگری ك ببه از ای ببالت دی ببگر ه ببمین م ببكزی ببك ،ی ببا ن ببقاط دی ببگری آم ببده ان ببد ،م ببجبوری ببم ای ببن
موضوع را بپذیریم.
موضوع جبالبب دیبگر ایبن اسبت كبه چبگونبه مبعاون پبدرو و مبعاون مباركوس یبكدیبگر را پبیدا
كبردنبد .مبن هبردو مبعاون [فبرمبانبده] را وقتی كبه ببا هبم بودنبد هبم دیبدم .یبادم می آیبد یبكبار ،فبكر
می كبنم آخبریبن ببار كبه یبكدیبگر را می دیبدنبد ،و یبا یكی از آخبریبن دفبعات ،در روسبتائی ببه نبام
زاكببا ِتببل بود .آن جببا بودم ،سببه نببفری مببثل مثلثی نشسببته بودیببم ،شببنیدم كببه مببعاون مبباركوس بببه
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مببعاون پببدرو راهببنمائی هببائی می كببرد« :بببایببد مواظببب خودت ببباشی»  .مببعاون پببدرو می گببفت:
« ببایبد هبمه مواظبب خودمبان بباشبیم ،چبون تبو فبرمبانبده اول هسبتی» .ببعد مبعاون مباركوس جواب

داد«:آری ،ولی من دارم به تو می گویم كه تو به عنوان نفر دوم فرماندهی باید مواظب خودت
ب بباشی ،زی ببرا پ ببس از م ببن تببوئی و ه ببر ب ببلئی ك ببه س ببر م ببن ب ببیای ببد ن ببوب ببت ت ببو خببواه ببد ش ببد» .ب ببعد،
مببعاون پببدرو گببفت «:بببایببد مواظببب ببباشببیم ،ولی هببر دوتببائی مببان» .هببر دو می فببهمیدنببد كببه
ب ببای ببد مببواظ ببب خببودش ببان ب بباش ببند ،ولی ه ببر دو می خببواس ببتند ع ببازم ن بببرد شببون ببد .ی ببكدی ببگر را می
فببهمیدنببد و درك می كببردنببد .مببعاون پببدرو بببه خبودی خبود هببم وقتی چببیزی را بببه روشنی بببه او
می گفتند ،می پذیرفت.
راببطهء فبرمبانبده ببا فبرمبانبده چبگونبه بود؟ می دیببدم كببه یببكدیببگر را دوسببت داشببتند و بببه هببم
احب ببترام می گببذاشببتند .گبباهی داشببتند حببرف می زدنببد و مببن صببدای جببدی ببودن شببان را
می شبنیدم ،و نباگبهان می شبنیدم کبه دارنبد جوك می گبویبند و ببگو و ببخند می كبنند .شبیوه كبار
این است كه آدم آنچه را كه باید اصلح كرد و آموخت بفهمد و درك كند.
در فبرصتی دیبگر از حبكایبت هبای مبعاون [فبرمبانبده] پبدرو بیشبتر حبرف خواهبیم زد ،چبون
حال نمی توان از همه چیز گفت ،دردآور است....

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی ِفدِریكو
مببن بببا مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی پببدرو روزی كببه بببه صببفوف ش ببورشببگران پببیوسببتم آشببنا
شبدم .از زمبانی كبه آمبدم توانبائی هبایبش را ببه عبنوان رزمبنده دیبدم .رفبیق خبوبی در مببارزه بود،
و خوب تا روز مرگش با ما ماند.
وقتی اجبلش رسبید ،ببا او بودم ،در واحبد او بودم و مبعاون فبرمبانبده در واقع فبرمبانبده مبن
بببود  .او وقتی نب ببقشه می كب ببشید ،بب ببسیار مب ببصمم ب ببود ،آدم او را ایب ببن طب ببور می دیب ببد .در م ب ببورد
مببسائببل امنیتی بببسیار سببخت گببیر بود .بببرای مببا از اهببمیت تببدابببیر امنیتی حببرف می زد ،و در
مسائل نظامی از او خیلی چیزها یاد گرفتیم.
او ببه مبردم خیلی نزدیبك شبد ،ببا آنبها هبمزیسبتی می كبرد ،هبرچبه مبردم می خببوردنبد ،او
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هببم می خببورد چببه پوسببول٭ بباشبد ،چبه لبوببیا ،چبه قبهوهء تلخ ،هبرگبز آنبها
را رد نبمی کببرد .می شببد دیببد كببه در مبببارزه خببلق رفیقی بببسیار مببصمم
اسب ببت .نب ببکتهء دیب ببگری در بب ببارهء او ایب ببن اسب ببت كب ببه وقتی كب بباری بب ببه مب ببا
واگ ببذار می كببرد ،هببمیشه سببركشی و نببظارت داشببت .یببادم می آیببد یببك
روز كببه پببیشش بببودم گببفت«:فببردا خببودت را آمبباده كببن ،چببون می رویببم
گبذرگباه را ببشناسبیم» .راه افبتادیبم ،و مبن ببه او گبفتم«:مبعاون فبرمبانبده،
خیلی راه رف ببتیم و هیچ چ ببیزی پ ببیدا نمی كببنیم» .او بببه مببن گببفت«:هببنوز
مببانببده» .و رفببتیم و رفببتیم ،و هببمچنان راه رفببتیم .دوببباره بببه او گببفتم«:هیچ خبببری نیسببت ،دیببگر
خیلی راه رفبتیم» .و بباز رفبتیم و رفبتیم .ببه مبن گبفت «دیبگه تبقریبببا ً رسبیدیبم ،آن جباسبت» .دسبت
آخببر رسببیدیببم ،و او بببه مببن گببفت كببه تببو حببق داشببتی ،چببون مببن تببازه داشببتم راه رفببت و مببقاومببت
كبردن در ببراببر شبرایبط فبیزیکی سبخت را یباد می گبرفبتم .آن روز بود كبه مبتوجبه شبدم كبه وضع
جسمی خ ب ببوبی دارد .او در راه پ ب ببیمائی رف ب ببیق م ب ببقاومی بب ببود و می تببوانسببت در بببرابببر هببمهء
شرایط زمین وراه تاب بیاورد.
ایببن رفببیق قببدر رفببقای ش ببورشببگر ،پببایببه هببای كببمك رسببانی ،زنببان ،كودكببان و سببالببندان را
خیلی خوب می دانست.
در حببركببت  ۱۹۹۴بببه مببن دسببتور پیشببروی داد .می گببفت كببه بببایببد در وظببایببف مببان امببور
امنیتی را کبامبلً رعبایبت کبنیم .روزی كبه ببه سبوی محبل عبملیات نبظامی راه می افبتادیبم ،در روز
 ۳۱دسبامببر  ،۱۹۹۳او هببنوز داشببت اتومبببیل هببا را آزمببایببش می كببرد و بببه مببن می گببفت «لببیكو،
مببن می روم بببا ایببن اتومبببیل تببمریببن كببنم ،چببون رانببندگی یببادم رفببته» .خببنده ام می گببرفببت ،چببون
مببعلوم ببود رانببندگی بببلد اسببت .راه افببتادیببم ،بببه سببوی مببیدان عببملیات حببركببت كببردیببم .و آخببریببن
دستببوراتی كه داد این بود كه هركسی به سوی محلی كه باید تحت پوشش بگیرد ،راه بیفتد.
برای من این آخرین راهنمائی های او بود.
یكچیزدیگر یادم میآید،اودكلمهكردن یك شعرراخبیلیدوستداشت ،شعر تكوماومان.خبیلیاز
كارشخنده ام می گرفت.اومی پرسید«:چرامی خندی؟»آخرخنده داربود.بهآنکهگوشمیدادم،متوجه
میشدمكهتكوماومان،همان«خاسینتوكانِک»بوده،یكرهبربومی.
٭ سوپ ذرت ،آن را از آرد ذرت پخته شده و شکر تهیه می کنند.
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کاپیتان اول شببورشی پیاده نظام نوئه
دربببارۀ رفببیقمان مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی پببدرو  ...ق بببل از
ه ببر چ ببیز ب ببگوی ببم ك ببه ت ببمام اح ببترام را ن ببثار او می ک ببنیم .ه ببرچ ببند ب ببه
لببحاظ جسمی او دیببگر عببضو ایببن هببنگ نیسببت ،مببا هببمچنان بببه او
احترام می گذاریم ...برای من او هنوز نمرده است.
مبن هبم ببا او مبدت زیبادی سبر کبردم ،و ببا شبخصیت و شبیوهء
زنببدگی او در كبوه آشببنا شببدم ،هببمان طببور كببه رفببقای دیببگر گببفتند،
او وقتی بببا نببیروهببا ببود ،خیلی خبوشبوقببت ببود .او در عببین مببربی ببودن مبوهبببت یببک فببرمببانببده را
دارا بود .مبعلم مبا بود .او بود کبه مبا را راهبنمایی می کبرد چبگونبه ببجنگیم و ببه مبا ببه خبوبی
نشان داد که جنگ با دولت بد را چگونه سازماندهی کنیم.
بب ببرای مب ببا مب ببانب ببند پب ببدر ب ببود ،بعضی اوقب ببات كب ببه كب ببارهب ببا را بب ببه خب ببوبی انب ببجام نمی دادیب ببم،
راهببنمائی می كببرد و می گببفت« :ایبن كبار را خوب انبجام نبدادی ،ببرای هبمین توجهبت را جبلب
می كبنم تبا در آیبنده آن را درسبت انبجام دهی» .و ایبن تجبرببه را ببرای مبان ببجای گبذاشبت كبه
یك اشتباه را دوبار تكرار نكنیم ...دورانی را كه با ما گذراند ،این طوری بود.
یببادم می آیببد او هببمیشه شببب راه می رفببت و امببتحان می كببرد كببه آیببا مببا هببم یبباد گببرفببته
ایببم كببه مسببلح و بببا احببتیاط در شببب راه بببرویببم  .در م ببورد مببسائببل امنیتی هببم سببخت گببیر ببود.
وقتی موضوع جدی بود ،همیشه با خبرمان می كرد تا از این طریق بیاموزیم.
ببه یباد دارم ،وقتی مبراسمی داشبتیم ،مبثلً یباد بود یبک رفبیق شبهید و یبا یبک جبشن تولبد،
او خیلی دوسببت داشببت بببا یببك آهببنگ بببرقببصد .نببام ایببن تببرانببه «اسببب سببفید» اسببت .بببرای رقببص
س ببر و ك ببله می شكس ببت .ه ببمچنین ش ببعر «ت ببكوم اوم ببان» را دك ببلمه می ك ببرد .ب ببدی ببن ش ببكل ب بباع ببث
خوشحالی ما می شد که نیروهایش بودیم.
وقببتی در  ۱۹۹۴راه اف ببتادی ببم ،ه ببراز گ بباهی ب ببه م ببا گببوشببزد می ك ببرد «رف ببقا ح ببال وق ببتش
رسبیده ،ببایبد ببه دولبت ببد نبشان دهبیم كبه در جبنگ پبیروز خواهبیم شبد ،زیبرا ببلئی كبه ببه سبرمبان
می آورد دیببگر از حببد گببذشببته اسببت» .او در مببورد مببسائببل جنگی و ایببن كببه چببگونببه خودمببان را
آمباده كبنیم آگباه مبان كبرد .از تباریخ دقبیق حبمله اطلع نبداشبتیم ،ولی ببه مبا می گبفت« :تبمریبن
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كبنید ،خود را آمباده و آزموده كبنید» .هبرگبز تبصببورش را هبم نمی كبردیبم كبه او در آن روز اول
ژانببویببه بببه خبباك افببتد ،ولی بببرای مببان روشببن بود كببه بعضی هببامببان كشببته خواهببیم شببد .دركببش
بببرای مببان سببخت ببود ،ولی چببه ببباک .بببایببد راهببش را ادامببه دهببیم ،مببانببند رؤیببایببش ...بببه خبباطببر
ایبن موضوع ببه او خیلی احبترام می گبذارم ،زیبرا ببه وظبیفه خود عبمل كبرد .عباشبق خبلقش بود،
مببا را کببه نببیروهببایببش بودیببم دوسببت داشببت ،بببه مببا آموخببت و هببمچنان از او درس می گببیریببم ،بببا
آنكه دیگر در میان ما نیست.

كاپیتان اول شورشی پیاده نظام لوسیو
خ ببب ،در ببباره رفببیق مببعاون فببرمببانببده پببدرو ،بببایببد بببگویببم كببه بببا او در سببال  ۱۹۸۹آش ببنا
ُ
شبدم .قببل از آن در واحبد دیبگری كبه مبن عبضوش بودم ،رفبقائی كبه از دوره آمبوزشی ببا او ببر
می گشبتند ،می گبفتند او رفیقی سبت ببسیار سبرحبال ،و ببا مبردم مهبرببان .از آن زمبان مبن هبم
می خواسبتم ببا او آشبنا شوم .الببته او را از مبراسبم مختلفی كبه ببرگزار می شبد می شبناخبتم،
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ولی بب ببا شب ببخصیتش از ن ببزدیب ببك آشب ببنا نب بببودم .از سب ببال  ۱۹۸۹ی ببواش
یواش شببروع كببردم او را بببشناسببم .پببیش او دوره دیببدم .آن جببا بود
كببه مببتوجببه شببدم او واقبعبا ً رفببیق خببوبی سببت ،بببسیار از خود گببذشببته،
ولی درعببین حببال بببسیار سببخت گببیر .مببا بببه ایببن دلببیل می گبوئببیم از
خبود گببذشببته ببود ،چببون دوسببت داشببت شببب هببا راه بببرود .آن روزهببا
مبا در گبذرگباه هبا و تبپه هبا راه می رفبتیم .راه رفبت در شبب ،بباران،
تاریكی ،و حمل بار و اكیپ کاری زجر آور است....
در م ببورد مببسائببل نببظامی سببخت گببیری داشببت ،چببون یببك ش ببورشببگر بببایببد بببفهمد كببه نببظم،
ی ببکان و ه ببمرزمی ب ببه چ ببه معنی س ببت  .اج ببازه نمی داد یکی ب ببر دی ببگران ام ببتیاز داش ببته ب بباش ببد.
هببرچببه مببا داریببم کببه حببال بببه رفببقای جببدیببد یبباد بببدهببیم ،مببدیببون اویببیم .در م ببورد مببسائببل نببظامی،
هببرچببه را کببه لزم ببود از او بببیامببوزیببم ،یببادمببان داد .در م ببورد مببسائببل سببیاسی هببم هببمین طببور
اسببت ،هببمه چببیز را از او آمبوخببتیم .وقتی بببه روسببتاهببا می رفببتیم ،بببرای كببار بببا اهببالی بببرنببامببه
ریبزی می كبردیبم .او می گبفت آن چبه ببه شبما یباد مبیدهبم ایبن اسبت کبه شبما هبم ببایبد ببه دیبگران
ببیاموزیبد و ببه اهبالی روسبتاهبای دیبگر هبم ببایبد ببرسبد .هبمچنین در مببورد مبسائبل امنیتی ببسیار
سبخت گبیر بود .ببرای ورود ببه یبك جبامبعه روسبتايی اول ببایبد از اوضباع سبر در می آوردیبم ،تبا
بببدانببیم بببا چببه روبببرو می شببویببم .آمببوزش هببای رفببیق مببعاون فببرمببانببده پببدرو تببا هببمین امببروز هببم
خیلی بدردمان می خببورد.
روز تببصمیم گببیری در م ببورد آغبباز جببنگ فببرا می رسببد .در آن روز ،در آن بببعد از ظهببر،
سبباعببت شببش یببا هببفت عببصر از مببن پببرسببید آیببا آمبباده هسببتم .آن روزهببا مببن سببلحی داشببتم بببه
نببام  SKSو او هببمان زمببان آنببرا بببا یببك  Stenعوض كببرد ،چببون می گببفت تببو بببایببد سبلح واقبعبا ً
خببوبی داشببته ببباشی .بببه او پبباسخ دادم« :حبباضببرم ،بببرای هببمین ایببن جببا هسببتم» .پببس ،از آن
لح ببظه ب ببه ب ببعد ،ه ببمان ط ببور ك ببه رف ببقای دی ببگر ش ببرح دادن ببد ،راه اف ببتادی ببم و ب ببه ن ببزدیكی مح ببلی
رسببیدیببم كببه بببایببد عببملیات نببظامی شببروع می شببد .وظببایببف را تببقسیم کببردنببد .مببا تببحت فببرمببان
سبروان مبویبسس قبرار گبرفبتیم .هبمراه ببا او نبقطه ای ببه مبا تبعلق می گبرفبت كبه نبیروهبای پبلیس
در آن بببودن ببد ،آن ج ببا ب ببایس ببتی ان ببجام وظ ببیفه می ك ببردی ببم .س بباع ببت ه ببا گ ببذش ببت ،س ببروان م ببا را
فببرسببتاد تببا ببببینیم بببر سببر گببروهی كببه زیببر نببظر مببعاون فببرمببانببده پببدرو عببمل می کببرد چببه آمببده
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است .من داوطلب شدم پیش شان بروم ،متأسفانه دیدم که او بر اثر گلوله زخمی شده است.
آزمبایبش نبكردم كبه آیبا هبنوز زنبده اسبت یبا نبه .كبار دیبگری ببه مبن واگبذار كبردنبد ،و مبن فبقط خببر
دادم كه زخمی ست ،آخرین باری بود كه دیدمش ،رفقای دیگری با او ماندند.
خ بباط ببره ای ك ببه ح ببال از او داری ببم ،ت ببمام آن آم ببوزش ه ببایی س ببت ك ببه ب ببه م ببا داده و ت ببا ب ببه
امروز به دردمان خببورده است.

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی كورنِلیو
م ببن در واح ببدی آمببوزش دی ببدم ك ببه ت ببحت ف ببرم ببان م ببعاون ف ببرم ببان ببده شب ببورشی پ ببدرو بببود ،ب ببه
هبمین دلبیل او را كبامبلً می شبناخبتم .زیبرا او فبرمبانبده مبا در ایبن واحبد ،از گبردان شبشم بود.
ببه عبنوان یبك نبظامی ببسیار سبخت گبیر بود ،در تبداببیر امنیتی ،در اسبتفاده از سلح ،و در هبر
چب ببیزی كب ببه خب ببطرنب بباك بب بباشب ببد .امب ببا در عب ببین حب ببال رفیقی ب ببود کب ببه در آمب ببوزش و تصحیح کب ببار و
برخببورد ما بسیار با حوصله بود.
تب ببمام مب ببدتی كب ببه در واحب ببد بب ببا او ب ببودم ،هب ببمیشه خ ببوشب ببحال می دی ببدم ببش .ه ببمیشه ب ببا م ببا
بببرخ ببوردی شبباد داشببت ...خیلی چببیزهببا را بببا مببا سببهیم می شببد .وقتی كببارهببا خبوب پببیش
م ی رف ببت ،خ ببشنود بببود ،در لح ببظاتی دی ببگر ک ببه در روس ببتاه ببا م ببشكلتی ب ببه وجببود می آمببد ،مببثلً
مشكلت امنیتی ،او تمام تلش خود را به کار می برد تا مشكل را حل كند.
چببون مببرا بببه عببنوان مببحافببظ خبود بببرگببزیببده ببود ،بیشببتر بببا او بسببر بببرده ببودم .وقتی او
راهی ج ببلسه ای در روس ببتاه ببا می ش ببد ،م ببرا ب ببا خببود می ب ببرد .گ بباهی رف ببیق دی ببگری می رف ببت،
ولی تبقریبببا ً هبمیشه مبن می رفبتم .دوسبت داشبت شبب راه ببرود ،گباهی تبمام شبب راه می رفبت،
بباران می بباریبد ،گِبل بود ،و هبر سختی دیبگری ،گبرسنگی و هبر چبیز ،...تبمام ایبن هبا را پشبت
سب ببر گب ببذاشب ببتیم .وقتی بب ببه روسب ببتائی می رسب ببیدیب ببم ،خسب ببتگی اش را نب ببشان نمی داد ،هب ببمیشه
سرحال و خوشحال بود ،بخصوص وقتی مردم روستا را می شناخت.
م ببعاون ف ببرم ببان ببده پِ ببدرو ق ببهوه و س ببیگار خیلی دوس ببت داش ببت ،ب ببخصوص س ببیگار «آلس»
خببودش را ،وقتی ب ببه روس ببتائی می رف ببتیم ،دی ببگر پ بباك ببت س ببیگار و پ ببارچ ق ببهوه اش ب ببه راه بببود،
بنابر این راضی تر و خوشحال تر می شد ،و خستگی از تنش در می رفت....
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وقتی نببتوانسببته ببودیببم كببارمببان را خبوب انببجام دهببیم ،تبوجببه
م ببان را ب ببه اش ببکالت ک ببار ج ببلب می كببرد و خببب دیببگر کببارمببان را
اص ب ببلح می ك ب ببرد ،و گ ب بباهی ه ب ببم ح ب ببسابی اوق ب ببات تلخی می کب ببرد.
واقبعبا ً ایبنطوری بود ،امبا وقتی درسبت تحبلیل می كبردیبم ،می دیبدیبم
ح ببق داش ببته ،زی ببرا م ببا ك ببار را درس ببت ان ببجام ن ببداده بببودی ببم .ج ببال ببب
ایبنجاسبت كبه ببعد او خودش هبم نبتیجه می گبرفبت كبه مببالبغه كبرده،
می آمبد و از مبا عبذرخواهی می كبرد ،و ببه مبا می گبفت كبه اوقبات
تبلببخی اش بببا مببا عببادلنببه نبببوده .ایببن طببوری اشببتباه خبود را
می پذیرفت.
قببل از آنبكه تبصمیم جبنگ تبأیبید شود ،او و مبا دیبگر می خواسبتیم دك و دهبن هبمدیبگر را
خبرد كبنیم ....از مبا می پبرسبید چبه می خواهبیم .ببه او می گبفتیم كبه ببایبد جبنگ را شبروع كبرد.
وقتی معلوم شد كه دیگر باید شروع كرد ،خوشوقت تر شد و خوشحال تر.
وقتی لح ببظهء ج ببنگ ف ببرارس ببید ،از كببوه س ببرازی ببر ش ببدی ببم ،در راه گ ببپ می زدی ببم ....آخببریببن
نبفراتی بودیبم كبه از كوه می رفبتیم .مبا و او ببا هبم می آمبدیبم و در مببورد نببرد حبرف می زدیبم،
و ایببن كببه حببال دیببگر وقببتش رسببیده اسببت .دیببگر وقببتش رسببیده اسببت كببه حببسابی درگببیر شببویببم.
از مببن خبواسببت بعضی چببیزهببا را بببرایببش نببگه دارم ،پببس هببنوز هببم یببادگبباری دارم ،یببك قببلم او
پیش من مانده....
وقتی محبل و زمبان حبمله ببه دشبمن فبرارسبید ،شبجاعبتش را ببه مبا نبشان داد ،نبشان داد
ك ب ببه پ ب ببیشاه ب ببنگ بب ببودن ،یعنی ح ب ببمله ك ب ببردن ب ب ببه دش ب ببمن  .ایب ببن خب بباطب ببره ای سب ببت كب ببه از او دارم،
شبجاعتی كبه انبسانی مبصمم از خود نبشان داد .ایبن طبور حبمله را آغباز كبردیبم ،و چبون حبمله
همیشه از روی نقشه انجام می شود ،او باید جای دیگری می رفت .بعد ها با خبر شدیم كه
كشته شده است.
آن جبا رفبتیم .مبن شبخصبا ً ببه مبكانی كبه مبعاون فبرمبانبده پبدرو بود ،رفبتم ،ببلندش كبردیبم و
ببه مبكانی ببردیبم كبه رفبقای مبان بودنبد .او ایبن طبور ببه خباك افبتاد ،امبا ببرای مبا او نبمرده ،زنبده
اسب ببت .در ذهب ببن مب ببن او حب ببضور دارد ....ایب ببن چب ببیزی سب ببت كب ببه می ت ببوانب ببم از رفب ببیقمان مب ببعاون
فرمانده پدرو بگویم.
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ستوان شببورشىِ بهداری گابریل
مبن مبعاون فبرمبانبده پبدرو را از وقتی شبناخبتم كبه ببه صبفوف ارتبش
زاپبباتیسببتی آزادیبببخش ملی پببیوسببتم .رفببیق در م ببورد دس بتببورات ،در
نبظم و در رفباقبت ببسیار دقبیق بود .و مبا افبراد گبردان هبر اشبتباهی
كه مرتكب می شدیم ،با شکیبايی اصلح مان می كرد.
رفببیق پببدرو ،رفببقای پببایببه هببای كببمك رسببانی را خیلی دوسببت داشببت،
چببه رفببقای مببرد ،چببه زن ،چببه كبودك و چببه بببزرگببسال ،هببمه را دوسببت
داشت .برای آن ها شرایط و دلیل مبارزه مان را توضیح می داد.
دوسبت داشبت شبب راه ببرود ،ببرایبش مبهم نببود كبه بباران بببارد یبا نبه.
مبا را هبم ببا خود می ببرد .او ببه ایبن طبریبق ببه مبا یباد داد چبطور در شبب راه ببرویبم ،ببدون نور،
در حرکت ،از چراغ قوه استفاده نمی شد.
یببك بببار می بببایسببتی بببه اردوگبباهی بببه نببام «لك پشببت» می رفببتیم .مببعاون فببرمببانببده پببدرو
لبباس پزشبكان را پوشبیده بود ،آن زمبان ببه دلیبل امنیتی می ببایسبتی مواظبب می بودیبم .ببه مبا
گبفت كبه ببایبد لبباس غبیر نبظامی تبن كبنیم .در راه ببه حبیوانباتی ببرخببوردیبم ،خودش شبلیك كبرد و
ب ببه م ببا گ ببفت ك ببه ب ببای ببد ش ببكار ك ببنیم ،زی ببرا رف ببقای دی ببگری هس ببتند ك ببه غ ببذا ن ببدارن ببد ،او دلببواپ ببس
نیروهایش بود.
ببعدهبا در جبنگ ،ببه مبا کبه نبیروهبای بهبداری بودیبم گبفت كبه ببایبد بیشبتر آمبوزش بببینیم ،و
داروخبانبه مبان را ببرای جبنگ آمباده كبنیم .یبادم می آیبد در آخبریبن لحبظات ببا مبا حبرف زد و از
م ببا پ ببرس ببید ك ببه آی ببا آم بباده هس ببتیم .پ بباسخ م ببثبت دادم .در م ببیدان ع ببملیات ب ببه م ببن گ ببفت ك ببه اگ ببر
زخببمی داشببتیم ،بببایببد بببه او اطلع دهببم ،ولی بببعد از آن دیببگر خبببر نببداشببتم كببه چببه شببد .وقتی
دنبببالببش رفببتم تببا خبببر دهببم كببه یببك نببفر زخببمی داریببم ،بببه مببن گببفتند كببه پببیدایببش نمی كببنند ...بببعد
رف ببیق س ببروان م ببوی ببسس آم ببد ت ببا ب ببه م ببن اطبلع ده ببد ك ببه م ببعاون ف ببرم ببان ببده پ ببدرو ب ببه خ بباك اف ببتاده
اسببت ...مببعایببنه اش كببردم ،از چببند جببا زخببمی شببده ببود ،آدرنببالببین تببزریببق كببردم ،ولی دیببگر
ن ببمی تببوانسببتیم بببرایببش كبباری كببنیم .ایببن بببود آن چببه اتببفاق افببتاد ،ولی مببهم ایببن اسببت كببه بببه
وظبیفه اش عبمل كبرد ،كبه در صبف مبقدم نبیروهبایبش جبان داد ،زیبرا فبرمبانبدهی بود كبه پشبت سبر
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نمی ماند .خیلی چیزها یادمان داد ....برای همین است که امروز با ما حضور دارد.

فرمانده آبراهام
كمیتهء مخفی انقلبی بومیان
زنبدگی مبعاون فبرمبانبده پبدرو هبمین طبوری بود كبه رفبقا تبعریبف می كبنند .مبن او را ببارهبا
دیب ببدم ،ولی وقب ببت زیب ببادی بب ببا او نب بببودم .از سب ببال  ،۱۹۸۵ه ببم در اردوگ بباه شب ببورش ببیان و ه ببم در
روسبتاهبا می دیبدمبش .وقتی ببا او آشبنا شبدم ،درجبه ای نبداشبت ،ببعدهبا مطلع شبدم كبه درجبه
نببظامی گببرفببته ،از چببریببك هببا ....خبباطببره ای كببه بببرایببم ببباقی گببذاشببته از زمببانی سببت كببه تببصمیم
گب ببرفب ببته شب ببد جب ببنگ آغب بباز ش ببود ،اگب ببر بب ببدانی او چب ببگونب ببه كب ببف می زد و می رقب ببصید ،وقتی دیب ببد
طببرفببداران آغبباز جببنگ اكببثریببت دارنببد .او می دانسببت كببه راه دیببگری نببمانببده ،و می دانسببت کببه
تببصمیم روسببتاهببا رعببایببت می شببود ،كببیف می كببرد .ایببن مببهمتریببن خبباطببره ای سببت كببه از او
دارم ،به طوری كه انگار دارم می بینمش....
هبمچنین وقتی ببا کسی حبرف می زد و توضیح می داد كبه چبگونبه می توان مبشكلت را
رفع ك ببرد ی ببا ك بباری را پ ببیش ب ببرد .ب ببا ع ببلق ببه ك ببار می ك ببرد و روش ببن و واضح تببوضیح می داد.
توانسببتم بببارهببا بببا او حببرف ببزنببم .شوخی می کببرد جبوك می گببفت ،مببثل خبود مببا كببه جبوك
می گبوئببیم .روز درگببیری هببمراه بببا او نبببودم ،چببون بببا رفببقای دیببگری رفببتم ،مببا می بببایسببتی بببه
سوی دیگری می رفتیم.
او در فببكرمببان حببضور دارد .از سببرمببشق او پببیروی می کببنیم .مبببارزهء ایببن رفببیق را كببه
همراه با ما جان داد ،ادامه می دهیم.

رفیق خراردو
از اولین روستاهای زاپاتیستی
مبعاون فبرمبانبده پبدرو ،مبعلوم اسبت کبه او را می شبناخبتیم ،ببا او كبار می كبردیبم .ببه مبا
در بب ببسیاری كب ببارهب ببا یب بباری رسب ببانب ببد و راهب ببنمائی كب ببرد .آدم خب ببوبی ب ببود ،مب ببن او را آدم خب ببوبی
شناختم.
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رفببیق مببعاون فببرمببانببده پببدرو ،رفیقی بود آگبباه ،هببر جببا بببرای جببلسه ای می رفببتیم ،او بود
ك ببه در نببواحی م ببختلف ب ببرای م ببان س ببخنرانی می ك ببرد ،آن زم ببان ه ببنوز م ببثل ام ببروز بخش ببداری
نداشتیم .این است خاطرهء من از او .با هم مدتی طولنی كار كردیم.
ت ب ب ببا وقتی ك ب ب ببه روز ج ب ب ببنگ  ۱۹۹۴ف ب ببرارس ب ببید ،ت ب ببا ه ب ببمان لح ب ببظه م ب ببا را آم ب ببوزش می داد،
راهبنمائی مبان كبرده ،می گبفت كبه ببه عبنوان مبسئول چبگونبه ببایبد ببا مبردم روسبتاهبای مبان رفبتار
كبنیم ،و ایبن كبه هبمیشه ببایبد روشبن ببین و مبتین بباشبیم و در هبر لحبظه كبه روسبتا نبیازمبند اسبت،
حباضبر و آمباده .مبن ببه دلبیل كبم سوادی نمی توانسبتم مبسئولبیت دیبگری ببپذیبرم ،ولی هبر چبه ببه
م ببا می گ ببفت ،ب ببه ح ببساب می آوردم .ه ببمیشه راه ببنمائی م ببان می ك ببرد ،می گ ببفت ب ببای ببد ن ببیرو
بگذاریم و صبر داشته باشیم ،این طوری ست که می توان دستاوردی داشت.
ت ببغییراتی ک ببه روی داده و ه ببمین الن ه ببم ات ببفاق می اف ببتد او از ه ببمان اول ب ببه م ببا ن ببشان
داده و گبفته بود چبه ببایبد ببکنیم .از وقتی جبنگ درگبرفبت ،دیبگر فبرصبت نشبد ببا او حبرف بزنبیم،
ولی آن چه را که به ما گفته بود ،به یاد داریم.
گوئی زنده است .به نوعی دردآورد است ،ولی یاد او با ماست با احترام.

رفیق رائول
مسئول ناحیه اىِ روستاهای زاپاتیست
مبن رفبیق مبعاون فبرمبانبده پبدرو را خوب می شبناخبتم .خیلی شباد بود ،او را در روسبتائی
دیببدم بببه نببام زولببا .آن جببا هببمهء ش ببورشببگران جببمع بودنببد ،او خیلی راضی بببه نببظر می رسببید،
خیلی شوخ طبع بود ،آره ،خیلی سرحال بود.
مببعاون فببرمببانببده پببدرو در جببریببان جببنگ ،بببسیار کببمک کببرد .وقتی بببرای تببصمیم گببیری در
بباره آغباز جبنگ جبلسه ببرپبا شبد ،ببسیار راضی ببه نبظر می رسبید ،خیلی خبشنود بود ،چبون ببه
هر حال این چیزی بود كه ما اهالی روستاها می خواستیم.
شاد .او را این طور به خاطر دارم....
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III
۲۰۰۳ - 1۹۸۳
از مخفی كاری های اوائل كار تا شورای دولت خوب
شببورشبگران ارتبش زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی می گبویبند« :بیسبت سبال خیلی كبم اسبت،
هببنوز راه ببباقی مببانببده» ،هببمان هببا كببه روزهببای پببیاپی در كوهسببتان هببای جببنوب شببرقی مببكزیببك
نگهبببانی می دهببند ،هببمان هببا كببه در حببال آمبباده ببباش بسببر می بببرنببد ،هببمان هببا كببه در اولببین
سحببرگبباه سببال  ۱۹۹۴جببان بببر كببف بببه راه افببتادنببد بببدون آنببكه تببصوری از مببسیری کببه مبببارزه
شان خواهد پیمود داشته باشند.
در ایببن بببخش از شببهادت نببامببه هببا ،ش ببورشببگران و نببمایببندگببان روسببتاهببا بببا یببکدیببگر
هبم عبقیده انبد كبه پبس از اول ژانبویبهء  ۱۹۹۴هبر چبیزی ببرایبشان غبافبلگیر کبننده بوده اسبت .می
گببویببند« :حتی نمی دانسببتیم كببه زنببده خواهببیم مببانببد» .و پببس از شببنیدن آن چببه در م ببورد مببعاون
فرمانده پدرو می گویند،سخن شان معنی بیشتری می یابد.
هببمه افببتخا ِر وابسببتگی بببه مبببارزه ای را دارنببد كببه «در آن از پیشببرفببت هببا بببرایببمان حببرف
نمی زنببند ،بببلكه مببا خبود شبباهببد آنببها هسببتیم ،بببا آن هببا زنببدگی می كببنیم ،و خبودمببان آن هببا را
می آفبریبنیم» .آری ،آن هبا هبرگبز از نشسبت هبای مبختلف ببا جبامبعهء مبدنی تبصوری نبداشبتند،
و حتی كب ببمتر از آن ،می ت ببوانسب ببتند روزی را مب ببتصور ش ببونب ببد كب ببه ش ب ببوراهب ببای دولب ببت خ ببوب را
سبازمبانبدهی كبنند .هبمان کبه امبروز در مبناطبق شببورشی ببه واقبعیت پبیوسبته :فبضائی كبه در آن،
فقط كسی فرمان می دهد كه خود فرمانبر است.
می گببویببند« :شببیوهء کببار مببا ایببن گونببه اسببت :اول عببمل می كبنیم ،و ببعد تبئوری می
ریبزیبم» .و ببدیبن نبحو اسبت کبه توضیح می دهبند خود مبختاری شبان چبگونبه سبازمبانبدهی شبده و
وضع کنونی مبارزه شان چگونه است.
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هببمه ،هببرکببدام شببان بببه نببوبببهء خود قبببول دارنببد كببه « :از دولببت نمی تبوان هیچ چببیز انببتظار
داشببت ،دولببت را دیببگر خوب می شببناسببیم» .اطببمینان می دهببند ،گببام بببعدی ،مببقاومببت ،تببشكل و
ادامهء شببورشگری ست« .همیشه شببورشگر خواهیم ماند»....

سروان شورشی پیاده نظام مویسس
تبرازنبامبهء ایبن بیسبت سبال و ایبن ده سبال؟ اول از آن نخسبتین ده سبال حبرف خواهبم زد،
س ببال ه ببائی ك ببه م ببشغول س ببازم ببان ببدهی روس ببتاه ببا و آمببوزش شب ببورش ببگران و م ببیلیشیا بببودی ببم ،از
 ۱۹۸۳ت ببا  . ۱۹۹۳در ای ببن س ببال ه ببا س ببازم ببان راه ب ببرق ببراری ارت ببباط ب ببا م ببردم را ی بباف ببت .ارت ببش
زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی مبا ،راه و روش انبطباق خود ببا بومبیان را ببلد بود ،ببه عببارت دیبگر
سببازمببان تبوانسببت تببغییرات لزم را بببرای رشببد خبود حبباصببل كببند .در شببیوهء جببذب افببراد ،مببا
م ببیبایس ببت م ببان ببند كمیس ببره ببای س ببیاسی ب ببشوی ببم ....رف ببقا ش ببیوهء زن ببدگی خببودش ببان را داش ببتند،
یبافبت شبیوهء آنبها بباعبث شبد كبه كبار در جهبت جبذب روسبتاهبای بیشبتری پیشبرفبت زیبادی داشبته
باشد.
وقتی شبروع كبردیبم ،مبشكل زمبین مبطرح بود .ببرای مبثال در مبنطقهء لكبندونبا ،در مونتِس
ا َسولِبس ببا قبیمت مبحصولت شبان و فبروش آن هبا مبشكل داشبتند ،تبمام ایبن مبشكلت كبار را ببه
آن جببا رسببانببد كببه رفببقا جنبشی مببانببند ارتببش زاپبباتیسببتی را بببفهمند .مببا بببرایببشان از مبببارزات
لوسیو كابانیاس و خِ بن َرو باسكِز حرف می زدیم.
سبازمبان مبا شبروع كبرد ببه بهببود وضع سبازمبانبدهی خود .وقتی شبرح می دادیبم كبه چبرا
م بببارزه می ك ببنیم ،دلی ببل و خببواس ببت م بببارزهء م ببا ب ببه شكلی روش ببنتر م ببطرح ش ببد .م ببن كمیس ببر
سببیاسی ببودم ،بببه عبببارتی وظببیفهء مببن ایببن ببود كببه بببه گببروه  -گببروه خببانبواده هببای هببر روسببتا،
مبببارزه مببان را تشببریح كببنم .تبوضیح می دادم كببه چببرا در ارتببش زاپبباتیسببتی آزادیبببخش ملی
مبببارزه می كببنیم ،از آن هببا دعوت می كببردیببم كببه در مبببارزه شببركببت كببنند ،و بببه آنببها می گببفتیم
چببگونببه بببایببد مبواظببب ببباشببند ،چببون ایببن کببارهببا مببخفیانببه اسببت .بببه آنببها می گببفتیم كببه مببخالببف
دولببتیم ،و بببا سیسببتمی مبببارزه می كببنیم كببه مببا را در فببقر و تببنگدسببتی نببگه می دارد .م ببورد بببه
م ببورد ،بببرای آن هببا تبوضیح می دادیببم کببه چببرا مبببارزه می کببنیم .مببشكل مببا ــ وقتی بببرایببشان
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توضیح می دادیببم ــ ایببن بود كببه ،بببرای مببثال ،بببرایببشان از مببشكل بهببداشببت حببرف می زدیببم ،و
آن ببها ای ببن طببور می ف ببهمیدن ببد ك ببه ف ببورا ً ب ببرای ببشان ام ببكان ببات خببوب به ببداش ببتی و آمببوزشی ف ببراه ببم
خببواهببد آمببد .پببس بببایببد تببوضیح می دادیببم كببه مبببارزه دراز مببدت اسببت ،و ایببن كببه روزی بببایببد
جنگی بببرپببا شبود تببا بببتوان ایببن امببكانببات را بببدسببت آورد ،و ایببن كببه دولببت بببا شببیوه هببای دیببگر
"حببالببیش نشببده" ،چببون ببومببیان بببرای دولببت اهمیتی نببدارنببد و او وقببتش را بببرای آنببان بببه هببدر
نببمی دهببد .بببه آنببها شببرایطی را تبوضیح می دادیببم كببه خبودشببان در آن می زیسببتند و بببه هببمین
دلیل با آن آشنا هستند و وضع شان به خودی خود این گونه است .آن ها از ما می پرسیدند
كبه چبه ببایبد كبرد .مبا ببرایبشان مببارزات ویبل ،زاپباتبا و ایبدالبگو را توضیح می دادیبم ،و ایبن كبه
آنبها چبگونبه توانسبتند دسبتاوردی داشبته بباشبند و ببه خباطبر هبمین مببارزات بوده كبه موفبق شبده
اند به امكاناتی برسند ،و این كه هنوز خیلی كمبودها وجود دارد.
بببعد بببا آن هببا از رؤیببای مببان حببرف می زدیببم .بببه آن هببا می گببفتیم كببه مبببارزهء مببا بببرای
ب ببدس ببت آوردن آم ببوزش خببوب ،به ببداش ببت خببوب و س ببرپ ببناه و س ببقف م ببناس ببب ،و ت ببمام چ ببیزه ببای
دیگری ست كه به هرحال به خاطرشان مبارزه می كنیم .با گذشت زمان ،سازمان رشد كرد.
گببردان هببای ش ببورشببگران و مببیلیشیا كببارشببان را آغبباز كببردنببد .شببروع كببردیببم در هببر مببنطقه ای
كبلینیك ببسازیبم .ایبن مبراكبز بهبداشبتی را مبا شببورشبگران سبازمبان می دادیبم و ببدیبن تبرتبیب ،ببه
عببنوان ارتببش زاپبباتیسببتی رسببانببدن خببدمببات بببه مببردم ،و سببازمببانببدهی خببود بببا آن هببا را آغبباز
كببردیببم .هببمهء ایببن كببارهببا بببه بببهای از خبود گببذشببتگی بببسیار عملی شببد ،تببا تبوده هببا بیشببتر در
كارها شركت كنند و خود آن ها برای ساخت مراكز بهداشتی خودشان كمك برسانند.
كبمك هبای مبردم ،پیشبرفبت ببزرگی ببرای مبا شببورشبیان بود  .حباصبل كبار سبیاسی مبا ایبن
ببود كببه روسببتاهببا ،خبواربببار ارتببش خبودشببان را تببأمببین می كببنند .قبببلً اوضبباع ایببن طببور نبببود.
آذوق ببهء شب ببورش ببیانی ك ببه در كببوه بببودن ببد از شه ببر آورده می ش ببد .وقتی ك ببار س ببیاسی پیش ببرف ببت
كبرد ،تبأمبین نبیروهبا ببه دسبت روسبتاهبا افبتاد .خود آن هبا کبم کبم احبساس كبردنبد كبه سبرنوشبت
شببان بببا مببا یكی سببت .آن وقببت اسببت كببه سبباخببتارهببای تببشكیلتی شببكل می گببیرد .روسببتاهببا
نببمایببندگببان خودشببان را انببتخاب می كببنند ،مببسئولببین محببلی را تببعیین می كببنند و ایببن مببسئولببین
وظببیفهء نببظارت ،نگهبببانی و آوردن اطببلعببات بببه روسببتایببشان را بببه عهببده دارنببد .مببسئول محببلی
راب ببط روس ببتا ب ببا شب ببورش ببگران اس ببت .ب ببعد م ببناط ببق ش ببكل گ ببرف ببت ،در ج ببلسات م ببنطقه ای ف ببقط
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م ببسئول ببین مح ببلی ش ببرك ببت داش ببتند .در آن ج ببلسات ،م ببسئول ببین مح ببلی م ببسئول ببین م ببنطقه ای را
انببتخاب می كببنند ،بببه عبببارتی دیببگر ،مببسئول چببند روسببتا را .آن هببا بببرای نببظارت و نگهبببانی
بیشبتر نبیازمبند ارتبباط و هبماهنگی در كبار بودنبد .آن هبا می ببایسبتی ببا روسبتاهبای مبختلف در
ارتبباط بباشبند تبا از هبر اتبفاقی بباخببر شونبد .ببرای مبثال اگبر نبظامبیان جبا ببجا می شبدنبد ،و یبا
اگر شخص غریبه ای به روستا نزدیك می شد ،آن ها به كوه خبر می دادند و بدین ترتیب ما
منطقه را تحت كنترل داشتیم.
سبازمبان چبنان رشبدی داشبت كبه ایبجاد مبكانبیسم هبای جبدیبد ارتبباطی ضبروری بود .زیرا
در گببذشببته ،پببیك پببیاده می آمببد و روزهببا طببول می كببشید تببا بببا مببا رابببطه بببرقببرار كببند ،ولی بببعد
سبازمبان چبنان ببزرگ شبده بود كبه اسبتفاده از بی سبیم ضبروری شبد .ببدیبن شبكل ببا خودشبان
و با ما در كوه رابطه داشتند.
رفب ببقا در جب ببلسات مب ببنطقه ای نب ببیروی سب ببازمب ببان را حب ببس می كب ببردنب ببد ،زیب ببرا هب ببركب ببدام از
مبسئولبین می دانسبت كبه تبعداد شببورشبگران و مبیلیشیا چبند نبفر اسبت ،دیبگر هبمه می دانسبتند
كببه تببعدادمببان بببسیار زیبباد اسببت .و در عببین حببالی كببه می بببینند تببعدادمببان زیبباد می شبود ،در
هبمان حبال درمی یباببند كبه شبرایبط هبر روز سبخت تبر می شود ،و هبر روز وضبعشان ببد تبر از
روز قببل اسبت .ببنا ببر ایبن ببه فبكر قبیام می افبتند .آن هبا دیبگر می ببینند كبه می توانبند مبتشكل
شببون ببد ،دی ببگر می دان ببند ك ببه ت ببعداد ش ببورش ببگران و م ببیلیشیا چ ببند ن ببفر اس ببت ،چ ببند روس ببتا ت ببحت
كنترل دارند ،و از این جاست كه ایدهء خود مختاری خلق زائیده می شود.
روس ببتاه ببا م ببتوج ببه می شببون ببد ك ببه ط ببرح ه ببائی ك ببه دول ببت ب ببرای روس ببتاه ببا دارد ،ب ببر اس بباس
تببصمیم مببردم نیسببت ،دولببت هببرگببز از مببردم نببپرسببیده كببه چببه می خبواهببند  .دولببت نمی خبواهببد
مببشكلت مببردم را حببل كببند ،تببنها خواسببت دولببت حببفظ وضببعیت موجود اسببت .از هببمین جببا ایببن
ایبده زاده می شود كبه ببایبد خود مبختار بود .ببایبد دخبالبتگر بود ،ببایبد ببه مبا احبترام ببگذارنبد ،و
بببایببد كبباری كببرد تببا خواسببت روسببتاهببا را بببه حببساب بببیاورنببد .دولببت بببا آن هببا بببه گونببه ای رفببتار
می كرده كه گوئی مردم روستاها فكر كردن بلد نیستند.
ببنا ببر ایبن ،یواش -یواش ایبن تبصمیم گبرفبته می شود كبه دیبگر دارد وقبت قبیام مسبلحانبه
فرا می رسد ،و این طوری به سال  ۱۹۹۲می رسیم.
دیببگر تببعداد مببا بببه هبزاران نببفر رسببیده و كببنترل تببدابببیر امنیتی سببخت می شبود .تببصور
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از راست به چپ ،ردیف عقب :رفیق رائول ،ستوان گابریل ،سروان مویسس ،فرمانده آبرام،
ردیف جلو :کاپیتان کورنلیو ،رفیق خراردو ،کاپیتان نوئه ،کاپیتان فدریکو

كنید كه چگونه می شود با وجود هزاران رفیق ،این همه مدت مخفی كاری را حفظ كرد؟
چ ببگون ببه می تبوانببیم بهببداشببت مببناسببب ،آمببوزش مببناسببب و مسكنی مببناسببب بببرای سببراسببر
مبكزیبك تبأمبین كبنیم؟ ایبن تعهبدی سبت ببیش از حبد ببزرگ .دیبد مبا ایبن طبور بود .در ایبن ده سبال
اول مببا آگبباهی ،تجببربببه ،ایببده و شببیوه هببای سببازمببانببدهی زیببادی كسببب كببردیببم .از خود
می پببرسببیدیببم كببه خببلق مببكزیببك چببگونببه مببا را خبواهببد پببذیببرفببت (زیببرا هببنوز آن را جببامببعهء مببدنی
نببمی نببامببیدیببم) .فببكر می كببردیببم كببه بببا شببادی بببه پببیشوازمببان خبواهببند آمببد ،چببرا كببه می خواهببیم
ببرایبشان مببارزه كبنیم و ببمیریبم .زیبرا می خواهبیم آزادی ،دمبكراسی و عبدالبت ببرای هبمه وجود
داش ببته ب بباش ببد .ولی ه ببمزم ببان ف ببكر می ك ببردی ببم ک ببه چ ببه خببواه ببد ش ببد؟ آی ببا اصبولً م ببا را خببواه ببند
پذیرفت؟
امببا در ببباره وضع کببنونی ،در م ببورد ده سببال آخببر ،یعنی از آخببریببن سبباعببات سببال ۱۹۹۳
و اولببین دقببایببق  ۱۹۹۴تببا حببال ،می بببینیم کببه دیببگر مببردم می دانببند مببا كیسببتیم ،در جسببتجوی
چبه هسبتیم ،و آن چبه می جوئبیم ببرای چبه كسی سبت .ببعد از اولبین روزهبای ژانبویبه مبا شباهبد
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بسیج عبظیم خبل ِق مبكزیبك بودیبم .آنبها ،توده هبای خبلق ،در دفباع از مبا ببه خبیاببان هبا می ریزنبد
و خواهان قطع جنگ می شوند ...هنوز از خودم می پرسم كه چگونه هزاران و هزاران تن از
انبسانبها ،ببدون آنبكه مبا را ببشناسبند ،در دفباع از مبا ببه خبیاببان ریبختند .ولی گبمان می كبنم كبه
ببه سبادگی دیبدنبد كبه حباضبریبم جبان مبان را در راه آنبچه می جوئبیم ببگذاریبم ،زیبرا راه دیبگری
نمانده است.
ببعد از آن خبلق مبكزیبك وادارمبان كبرد كبه در كبنار سلح ،راه هبای دیبگری را ببجوئبیم  .در
تبمام ایبن مبدت ،در ایبن ده سبالِ كبار علنی ،شباهبد بودیبم كبه در دوران دیبگری هسبتیم ،زیبرا نبه
مبا مبردم را می شبناخبتیم و نبه آن هبا مبا را .پبس شبروع كبردیبم یبكدیبگر را ببرسبمیت ببشناسبیم.
دیب ببدیب ببم كب ببه در دورانی بسب ببر می بب ببریب ببم كب ببه در آن لزم اسب ببت مب ببا را بب ببشناسب ببند و مب ببا آنب ببها را
بشناسیم.
ببه عبنوان ارتبش زاپباتیسبتی مبذاكبرات را پبذیبرفبتیم ،چبون مبردم از مبا خواسبتند .ولی ایببن
قبضیه امبروزه دیبگر كبهنه شبده .امبروزه خبلق مبكزیبك ،بومی و غبیر بومی ،دیبگر پی ببرده اسبت
كبه ببا دولبت كباری پبیش نمی رود .دولبت و ثبروتبمندان از اسبتثمار دسبت نبخواهبند كبشید ،آن هبا
از خود دفبباع خواهببند كببرد .آن هببا زنببدانی می كببنند ،بببه قببتل می رسببانببند ،شببكنجه می كببنند و
مببفقودالثببر می سببازنببد .دنببیایببشان ایببن گونببه اسببت .بببا مببا هببم كببه یببك ارتببش هسببتیم ،كوشببیدنببد
همین كارها را بكنند.
دولببت و احبزاب ببباز هببم بومببیان را بببه مسخببره گببرفببتند .ظبباهببرا ً مببذاکببره بببرای حببل مببسائببل
اسببت ،امببا مببذاکببره کبباری از پببیش نبببرد .ولی بببا وجببود ایببن بببرای آنببكه مببردم را بببشناسببیم بببه
كارمان آمد.
سببؤالی ك ببه آن زم ببان م ببطرح ش ببد ای ببن بببود ک ببه وقتی روش ببن ش ببد ك ببه دول ببت ب ببه هیچ دردی
نمی خببورد ،وقتی دولبت راه حبلی نمی یباببد ،وقتی دیبگر دیبدیبم كبه ببا آن هبا نمی توان كباری از
پیش برد ،خود ما باید چه كنیم؟
بببا ایببن حببال مببذاکببره بببرای گببفتگو بببا مببردم بببدرد خببورد ،زیببرا مببا اسببتثمارشببدگببان ،فببقرای
مبناطبق مبختلف یبكدیبگر را یبافبتیم و ببا هبم آشبنا شبدیبم .از ایبن جباسبت كبه مبا یبادگبیری از آنبان
و از م بببارزات ش ببان را آغ بباز ك ببردی ببم ،و در ع ببین ح ببال شب ببیوهء مب بببارزهء خ ببودمب ببان را ب ببرای ببشان
توضیح دادیم.
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احبساس كبردیبم كبه هبمراه ببا خبلق مبكزیبك ،هبر دو طبرف ببه هبم یباری می رسبانبیم .آن هبا
ببا ببه خبطر انبداخبت خود ببه ایبن جبا آمبدنبد تبا مبا را ببشناسبند ،و مبا هبم خود را ببرای رفبت ببه
مببناطببق آن هببا بببه خببطر انببداخببتیم ،هببمهء ایببن هببا بببرای شببناخببت یببكدیببگر و شببنیدن حببرف هببای
یبكدیبگر بود .ایبن كبارهبا ببه خبوبی ببه دردمبان خببورد تبا ببه اهبالی روسبتاهبای مبان توضیح دهبیم
کببه چببگونببه دیببگران از مبببارزه مببان پشببتیبانی می کببنند .مببردم مسببتقیمبا ً تببأیببید كببردنببد كببه در ایببن
مبارزه در كنارمان قرار دارند ،هرچند خودشان حاضر نیستند سلح برگیرند.
م ببا دی ببگر ،ح ببال م ببنطقه ای را ت ببحت ك ببنترل داش ببتیم و ب ببرای س ببازم ببان ببدهی آن بخش ببداری
های خود مختار تأسیس شد.
در ارت ببش زاپ بباتیس ببتی آزادی بببخش ملی ب ببه ان ببدازهء ك ببافی ای ببده وجببود دارد ك ببه ی ببك خ ببلق
مبتشكل و آزاد چبگونبه اسبت .مبشكل ایبن اسبت كبه هیچ دولتی نیسبت كبه پبیروی كبند ،ببلكه دولتی
داریبم كبه فبقط دسبتور دادن ببلد اسبت ،كبه اصولً تبو را ببه حبساب نمی آورد ،كبه ببرایبت احبترام
قبائبل نیسبت ،كبه گبمان می كبند توده هبای بومی فبكر كبردن ببلد نیسبتند ،كبه مبا بومبیان ببرایبشان
جببرز می خببوریببم ،ولی تبباریخ پبباسخ آنببان را داد و نببشان داد كببه فببكر كببردن بببلدیببم ،و
بببدرد لی ِ
می دانبیم چبطور مبتشکل شبویبم .ظبلم و فبقر تبرا وادار می كبند ببیندیشی ،ببه تبو ایبده می دهبد،
وادارت می ك ببند ت ببا ف ببكر كنی چ ببطور ك بباره ببا را ب ببه پ ببیش ب بببری ،ه ببرچ ببند دول ببت گببوش ببش ب ببه ت ببو
بدهکار نیست.
مبذاكبرات ببا دولبت ببه هیچ دردی نبخببورد .ولی ببه مبا غِبنا ببخشید ،زیبرا از ایبن طبریبق مبردم
را دیببدیببم و بببه مببا ایببده هببای بیشببتری داد .از زمببان «راه پببیمائی رنببگ خبباك» می گبوئببیم كببه بببا
قانون و یا بدون آن ،دولت مان را آن گونه كه می خواهیم بنا خواهیم كرد.
روش مببا ایببن اسببت کببه اول بببه عببمل می پببردازیببم و بببعد بببه تببئوری ،ایببن هببمان کبباری سببت
کببه پببس از خببیانببت احبزاب سببیاسی و دولببت انببجام دادیببم ،زمببانی کببه حبباضببر نشببدنببد خببلق هببای
بومی را برسمیت بشناسند ،و ما شروع كردیم ببینیم شیوه كارمان چگونه باید باشد.
ما در عمل بخشداری های خود مختار را بوجود آوردیم .بعد روی یك مجمع بخشداری
هببای خود مببختار فببكر كببردیببم .ایببن مببجامع پببیش درآمببد شببوراهببای دولببت خوب بود .ایببن مببجامع
تبمریبن و آزمبایشی بود از آن چبه می خواسبتیم سبازمبان ببدهبیم .از ایبن جباسبت كبه ایبدهء بهبتر
كردن كار و ایدهء شببورای دولت خوب پا می گیرد.
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م ببا ت ببصوری داری ببم و آن را ب ببه ع ببمل در می آوری ببم  .ف ببكر می ك ببنیم ك ببه ای ببده ه ببای خ ببوبی
هسبتند ،ولی تبازه در عبمل اسبت كبه می ببینیم چبه مبشكلتی دارد ،و یبا ایبن كبه چبگونبه مبشكلت
را حل كنیم.
هبر بخشبداری ببا مبشكلت خباص خودش مواجبه اسبت .بعضی پیشببرفببت بیشببتری دارنببد
و بعضی كببمتر .ولی ایببن عببمل كببه بببا هببم جببمع شببدنببد و در م ببورد حببل هببریببک از مببشکلتببشان
صحبت کردند ،باعث شد كه نهاد جدیدی شكل بگیرد ،همان شببورای دولت خوب.
حببال دیببگر بببین ش ببوراهببای مببختلف دولببت خوب نشسببت بببرگبزار می شود و بببدیببن تببرتببیب،
مبناسبب تبریبن راه حبل هبا ببرای مبشكلت پبیدا می شود .نشسبت هبا وقتی ببرگزار می شود كبه
شب ببورائی ب ببا شب ببورای دی ببگر م ببشكل دارد ،ولی ه ببمین ط ببور ب ببرای ك ببمك ب ببه ی ببكدی ببگر و ه ببر آن ببچه
هركدام از شببوراها ،به طور مجزا با آن مواجه است.
داریببم بببه كبشببورمببان و بببه جببهان نببشان می دهببیم كببه بببرای رشببد و یببك زنببدگی بهببتر نببیازی
بببه دخببالببت یببك دولببت بببد نیسببت .ایببن پیشببرفببت در بهببداشببت ،آمببوزش و تببجارت را بببا هببمكاری
جببامببعهء مببدنی ملی و بببین الللی حبباصببل می كببنیم ،زیببرا هببمه داریببم بببا هببم ایببن چببیزی را بببنا
می كنیم كه فكر می كنیم به نفع خلق است.
چببرا خببلق هببای مببكزیببك و دیببگر نببقاط جببهان بببه مببا كببمك می كببنند؟ فببكر می كببنیم بببه ایببن
دلبیل كبه می ببینند مبا فبقط ببه خودمبان فبكر نمی كبنیم .فبقط می گوئبیم كبه خبلق خودش می توانبد
شببكل اقببتصاد و دولببتش را طببرح ریببزی كببرده ،در م ببورد آن تببصمیم بببگیرد .مببا داریببم در عملی
ساخت چنین شکلی از دولت كار می كنیم.
ایببن كببار مببسئولببیت بببسیار بببزرگی سببت .احببساس می کببنیم بببه قببول آن تببرانببه ی مببعروف:
«زمبان می گبذرد و مبا پبیر می شبویبم» .مبا نبه می خواهبیم زعبیم بباشبیم ،نبه رهببر .ببه هبمین دلبیل
است که خود خلق باید متشكل شود.
در حببیص و بببیص گشببت هببای ارتببش ،نببیروهببای ضببد ش ببورش ،شبببه نببظامببیان و بببسیاری
مببشكلت دیببگر اسببت کببه کببار آمببوزش را بببه پببیش می بببریببم .آری ،در مببیان هببمهء ایببن مببشكلت
کار آماده سازی خویش ادامه دارد.
آنببچه ایببن جببا بببرسببمیت شببناخببته نمی شود ،دولببت قببانونی سببت .اگببر ایببن طببور نبببود ،پببس
چببرا كببار ش ببوراهببا بیشببتر از کببار کببارمببندان دولتی سببت؟ ش ببوراهببا مببشكلتی را حببل می كببنند
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كبه قببلً كبار دادسبتانی بود .حبال روسبتاهبا ،حتی اگبر زاپباتیسبت نبباشبند ،ببرای اجبرای عبدالبت
ببه شببوراهبا رجوع می كبنند .پبس ،مبن ایبن طبور می گبویبم ،آنبكه قبانونی نیسبت ،آن هبا هسبتند.
مردم ما را به رسمیت می شناسند.
ام ببا در ای ببن بیس ببتمین س ببال ببروز چ ببه اح ببساسی دارم؟  ۱۹سب ببالی را كب ببه مب ببن پشب ببت سب ببر
گبذاشبتم ،سبخت بود ،ولی چبیزی نیسبت چبون هبنوز خیلی كبارهبا مبانبده .حبال فبرقبش ایبن اسبت
كبه مبا ،خبلق مبكزیبك و ببرادران دیبگری از كبشببورهبای دیبگر ،یبكدیبگر را می شبناسبیم .امبیدوارم
وقتی می گ ببوی ببند ک ببه م ببا ت ببنها نیس ببتیم ،از ت ببه دل ب بباش ببد .ح ببال لزم اس ببت ک ببه آن را ب ببه ع ببمل در
آورنبد .آرزو داریبم روزی ببیایبد کبه مبسألبه «آنبها» و «مبا» در کبار نبباشبد ،ببلكه هبمه یكی بباشبیم:
زاپاتیست .همراه با آن ها آنچه را که به نفع خلق است بنا خواهیم کرد.
راسببتش فببكر نمی كببردم خبودمببان ایببنها را بببه چببشم ببببینیم  .پببیش آمببد كببه هببمه نببمردیببم و
ایبن جبائبیم ،و هبنوز خیلی مبانبده .حبال نبوببت خبلق مبكزیبك اسبت كبه ببگویبد دسبتاوردهبا چبه بوده
و بخصوص كارهائی كه باید به انجام رساند چیست.
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بیست سال چیزی نیست .هنوز راه درازی در پیش است...
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بببه نببظر مببن چببه روسببتائببیان و چببه ش ببورشببگران ،هیچ كببدام فببكر نمی كببردنببد كببه مبببارزه بببه
ای ببن زودی ش ببروع شببود و ب ببا ای ببن س ببرع ببت ب ببه ای ببن م ببرح ببله ب ببرس ببیم  .اگ ببرچ ببه ه ببنوز خیلی ك بباره ببا
مانده ....من به عنوان شببورشگر ،گمان می كردم كه ما خودمان را برای جنگ با دولت آماده
می كببنیم ،و كببار را هببمین طببور پببیش خبواهببیم بببرد .هببمان گبونببه كببه در «اولببین بببیانببیه از جببنگل
لكندونا» می آید ،با نبرد تا پایتخت پیش خواهیم رفت ،من باورم این بود.
مببا را ایببن طببور آمببوزش داده بودنببد .ایببده مببا چببنین شببکل گببرفببته بود ولی دسببت آخببر ایببن
طببور نشببد .هیچ كببس نمی دانسببت كببه مبببارزه و جببنگ چببه شکلی بببه خبود خبواهببد گببرفببت .مببثلً
رفببقای روسببتاهببا اگببر دام داشببتند و كمی پببول ،خببب ،از آن جببا كببه آدم می دانسببت كببه خواهببد
مبرد ،پبس ببایبد گوشبت حبیوانبات را می خ ببورد و یببا پببول را خببرج می كببرد .از ایببن نببظر آمببادگی
داشببتیم .فببكر می كببردیببم كببه اگببر مببا را می كببشند ،بببه خبباطببر مبببارزه اسببت ،نببه آنببكه فببقط بببرای
مبردن ببمیریبم .در آن دوران ذهبنیت بیشبتر روی مبسائبل نبظامی مبتمركبز بود .فبكر می كبردیبم كبه
خلق مكزیك مسلحانه قیام خواهد كرد و بدین ترتیب همه با هم دولت را ساقط خواهیم کرد.
در ده سبال اول ،از  ۱۹۸۳تبا  ۱۹۹۳اتبفاقبات خبوبی رخ داد .سبازمبان توانسبت رشبد كبند
و می دانسببت چببگونببه مببشکلت درونی اش را حببل كببند و بببلد بود چببطور در مببقابببل دشببمن خود
را حببفظ كببند .بببا آنببكه دشببمن حبضببورمببان را بببه عببنوان یببك گببروه انببقلبی مسببلح كببشف كببرد ،مببا
می دانسببتیم چببگونببه كببارمببان را ادامببه دهببیم و رشببد كببنیم .مببشكلت و اشببتباهببات مببان هببرگببز
آنببقدر بببزرگ نبببوده كببه موجببب از بببین رفببت مببان شود .زیببرا ایببده هببای اولببین رفببقای مببان آنببقدر
بببرایببمان روشببن اسببت و مببا آنببقدر بببه آن هببا مببعتقدیببم كببه هببر چببه پببیش بببیایببد ببباز هببم خودمببان را
پ ببس ن ببخواه ببیم ك ببشید .ای ببن مببوضببوع وقتی ب ببه روشنی ق بباب ببل رؤی ببت بببود ك ببه ت ببعداد ب ببیشماری از
روستاها به تشکیلت پیوستند و میلیشیا و شببورشگر بوجود آمد.
در ایبن ده سبال مببارزهء علنی هبم كبه كوشبیدیبم ببدون سلح پبیش بببریبم ،ببدون آنبكه سلح
مببان را زمببین بببگذاریببم پیشببرفببت داشببتیم .ب ببرای م ببثال در م ببسائ ببل س ببیاسی ،از اول ببین روزه ببای
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ژانبویبه حبرف مبان كبامبلً روشبن بود ،و ببا عبمل مبان نبشان دادیبم كبه ببرای چبه مببارزه می كبنیم و
مببردم توانسببتند قببضیهء مببا را درك كببنند .بببرای توده هببا تببعریببف كببردیببم كببه واقبعبا ً چببطور زنببدگی
می ك ببنیم ،و از ف ببقر ،از وضع ك ببارگ ببران ،و از اس ببتثمار گ ببفتیم .م ببا ف ببقط ب ببرای م ببنافع خببودم ببان
مببارزه نمی كبنیم ،ببلكه مببارزه مبان ببرای تبمام مبكزیبك ،و هبمهء توده هبا سبت .و ببه هبمین دلبیل
است که جامعهء مدنی به ما یاری رسانده و همچنان می رساند.
اولببین هببدف ایببن بود كببه جببامببعهء مببدنی نببه تببنها مببا را درك كببند ،بببلكه پببا بببه پببای مببا بببرای
اجرای مطالبات با دولت مقابله كند.
چببیزهببای دیببگری هببم آموخببتیم ،می بببینیم خببلق هببای دیببگری نببیز وجود دارنببد كببه مبببارزه و
مببقاومببت می كببنند .زیببرا اسببتثمار نببه فببقط در چببیاپبباس ،بببلكه در سببراسببر مببكزیببك وجبود دارد.
صببدای مبببارزهء ببومببیان دیببگر را شببنیدیببم ،آنببها نببیز در راه مببطالبببات خبود جببان داده ان ببد و ب ببه
شیوهء خود مقاومت می كنند.
از ایببن كببه داریببم ایببن بیسببت سببال و ایببن ده سببال را بببه پببایببان می بببریببم ،احببساس خببوبی
دارم .می ببینیم کبه توانسبتیم از طبریبق مبسالبت آمبیز چبیزهبائی را ببسازیبم ،امبا ایبن ببدان معنی
نیسببت كببه كببارمببان بببه پببایببان رسببیده ،هببنوز خیلی مببانببده .گببذشببته را مببثبت می بببینم و در م ببورد
آن احساس خوبی دارم ،اما حس می كنم كه هنوز خیلی كار مانده....
در ببارهء مبسائبل داخبلی ،مبهمتریبن مبسألبه تبشكیل شببوراهبای دولبت خوب اسبت .توده های
خود مبا در روسبتاهبا آموخبتند و دارنبد می آموزنبد كبه چبگونبه ببدون دولبت خود را سبازمبان دهبند.
در واقع مببردمببان مببا می دانببند چببگونببه خود را اداره كببنند .مببثلً ،آمبوزش شببان بببا شببیوهء دولتی
بببسیار اخببتلف دارد .بهببداشببت هببم هسببت ،بببیمارسببتان خبودشببان را دارنببد .انبببارهببای كببوچببك
دارو ه ببم آن ج بباس ببت .خ ببب ،کسی دی ببگری ه ببم در ک ببارنیس ببت ک ببه ب ببیای ببد و ب ببگوی ببد چ ببكار ك ببنیم؛
خودمان هستیم ،خودمان كه نه خواندن بلدیم و نه نوشت که باید كار را جلو ببریم.
بببه هببمهء ایببن كببار افببتخار می كببنم ،زیببرا می بببینیم كببه جببلو می رویببم و هببر روز شبباهببد
پیش ببرف ببتمان هس ببتیم .می ب ببینیم ك ببه وقتی چ ببیزی می خببواه ببیم ،ب ببه آن می رس ببیم .و ای ببن ب بباع ببث
افبتخار مباسبت .روسبتاهبای مبا ایبن را احبساس می کبنند ،ببا آنبكه هیچ کبس گبمان نمی کبند کبه
کار تمام است .ما مطمئنیم كه به شببورشگری ادامه خواهیم داد ،همیشه چنین خواهیم بود.
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ب ب ببرای م ب ببن بیس ب ببتمین س ب ببال ب ببگرد ارت ب ببش زاپ ب بباتیس ب ببتی آزادی ب بببخش ملی ،دس ب ببتاورد ب ب ببزرگی
م ببحسوب می شببود .ای ببن دس ببتاورد رؤی ببای رف ببقائی س ببت ك ببه اول از ه ببمه آم ببدن ببد .وقتی آمببوزش
می دیبدیبم ،فبكر می كبردم فبقط تبیرانبدازی در كبار خواهبد بود .ولی پبس از اولبین روزهبای ،۹۴
وقتی خودمبان را شبناسبانبدیبم و مبعلوم شبد كبه كیسبتیم و ببرای چبه مببارزه می كبنیم ،هبمه چبیز
عوض شبد .زیبرا جبامبعهء مبدنی مببارزه مبان را فبهمید .و ببدیبن تبرتبیب می خواهبم ببگویبم ایبن امبر
ببه لبطف رفبیق مبعاون فبرمبانبده شببورشی مباركوس بود كبه ببه مبردم فبهمانبد مببارزهء مبا تبنها ببرای
خودمببان نیسببت ،بببلكه بببرای سببراسببر مببكزیببك اسببت ،و ایببن كببه هببمه مببتوجببه شببدنببد كببه مببا بببدسببت
فببرامبوشی سببپرده شببده ببودیببم .فببكر نمی كببردیببم كببه بیسببت سببال را ایببن گبونببه پشببت سببر
می گببذاریببم .وقتی عببازم جببنگ شببدیببم ،بببه ایببن فببكر می كببردیببم كببه چببه كسی بببازخواهببد گشببت و
چه كسی نه .معاون فرمانده پِدرو از ما پرسید كه آیا مصمم هستیم که البته بودیم.
آری در ایبن ده سبال هبم شباهبد دسبتاوردهبائی بودیبم .زیبرا قببل از هبرچبیز جبامبعهء مبدنی
پی بببرد كببه از مببطالبببهء حببق مببان بببه عببنوان ببومی چببه هببدف هببایی داریببم ،یعنی سببیزده م ببوردی
كبه مبا ببرای هبمهء مبكزیكی هبا مبطالببهء می كبنیم .وقتی مبردم شبروع کبردنبد ببه درک مببارزهء مبا،
دورهبم جبمع شبدنبد تبا راهی ببرای سبازمبان دادن خودشبان ببا مبا ببیاببند .آن گباه جبلساتی مبثل
«پببیمان دمببكراتببیك ملی» بببا ارتببش زاپبباتیسببتی بببرگزار شببد .و سببازمببان مببا بیشببتر وارد مبببارزات
مببسالببت آمببیز گشببت و طی ایببن ده سببال هببمراه بببا آنببان كببار كببرد .ولی حتی بببا وجبود مبببارزهء
مبسالبت آمبیز در کبنار جبامبعهء مبدنی هبرگبز سلح را زمبین نبگذاشبتیم ،زیبرا می دانبیم كبه آنبچه
امبنیت مبا را تبضمین می کبند هبمین سلح اسبت .اگبر مببارزه مبسالبت آمبیز ببه جبایی نبرسبد ،مبا
هببمیشه آمبباده ایببم .مببا كسی را بببرای پببیوسببت بببه ارتببش زاپبباتیسببتی فببرانمی خبوانببیم ،بببلكه از
آنببان می خبواهببیم كببه مببقاومببت خبودشببان را سببازمببان دهببند .مببا و روسببتاهببایببمان در ش ببوراهببای
دولبت خوب مبتشكل می شبویبم ،و ایبن امبر نبشان می دهبد كبه ببدون دولبت می توانبیم كبار انبجام
دهیم .و درست به همین دلیل این راه حل ها بدون اجازهء آن ها بوجود آمد.
مببا ارتببش زاپبباتیسببتی ،مببا ش ببورشببگران از روسببتاهببا مببحافببظت خبواهببیم کببرد .بببرای مببثال
حببال ش ببوراهببا بببایببد فببرمببان بببدهببند در حببالی کببه خود فببرمببانبببرانببد .در مببناطببق دیببگر هببم مببردم
۸۴

می تبوانببند خبودمببختاری خبودشببان را سببازمببان دهببند .زیببرا قببرار نیسببت مببنتظر دولببت شبونببد،
هبرگبز دولبت چبیزی ببه مبا نبخواهبد داد .آنبچه ببدان نبیاز اسبت تبنها آگباهی سبت و شبجاعبت ،چبون
مجبوری با دولت روبرو شوی و این دولت البته چنین اجازه ای نخواهد داد.
دیببدیببم كببه در ایببن ده سببال زنببدگی علنی ،مبببارزهء مببا تببنوع یببافببت ،و در جسببتجوی بببدیلی
بود تببا بببه قببول مببا آن قببدرهببا هببم جنگی نببباشببد  .مببا بببه کببسانی کببه خببارج از مببا هسببتند فببرصببت
می دهبیم تبا خود را سبازمبانبدهی کبنند ،چبنان کبه خودمبان نبیز در درون ببه سبازمبانبدهی خبویبش
می پردازیم.
آری ،می تبوان بببه شببیوه ای مببسالببت آمببیز مبببارزه كببرد ،امببا مببا آمبباده ایببم مببانببند ده سببال
پیش از سلح مان هم استفاده كنیم .در واقع ما ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی هستیم.
می خواهبیم كبه ببه شبیوهء سبازمبانبدهی مبان احبترام گبذاشبته شود .داریبم نبشان می دهبیم
كبه می توان از كبوچبك آغباز كبرد و ببه تبدریج گبام هبای ببزرگبتری ببرداشبت ،و مبطمئنیم كبه موفبق
خواهببیم شببد .هببرگببز فببكرش را هببم نمی كببردیببم كببه ایببن هببمه دسببتاورد داشببته ببباشببیم ،ولی حببال
شاهد آن ها هستیم.
ه ببرگ ببز ت بصببورش را ن ببكرده بببودم ك ببه ای ببن ه ببمه آدم ب ببخواه ببند گ ببرد ه ببم آی ببند .ق بببل از س ببال
 ۱۹۹۴هببراسی نببداشببتیم .فببكرمی كببردیببم كببه توده هببا هببمراه مببا مسببلحانببه قببیام خواهببند كببرد.
ولی ف ببكرش را ه ببم نمی ك ببردی ببم ك ببه ج ببام ببعهء م ببدنی ج ببلوی م ببان را ب ببگیرد ب ببرای ای ببن ک ببه م ببا را
ب ببشناس ببد .ب ببسیاری را ش ببناخ ببتیم و ح ببال می دان ببیم كیس ببتند .طی ای ببن ده س ببال چ ببیزه ببایی ی بباد
گببرفببتیم .در سببیاسببت یبباد گببرفببتیم كببه دولببت بببایببد در عببین فببرمببانبببری فببرمببان بببدهببد ،از قبببل هببم
می دانسببتیم ولی بببازهببم یبباد گببرفببتیم .در زمببینهء نببظامی هببم بببسیار آمبوخببتیم در ایببن ده سببال.
یبادگبرفبتیم در مبقاببل  ۷۵هزار سبرببازی كبه عبلیه مبان فبرسبتادنبد ،مبقاومبت كبنیم .یبادگبرفبتیم حبلقه
هبای مبحاصبره ،ضبداطبلعبات ارتبش شبان و اسبتراتبژی شبان عبلیه مبا را ببه ریبشخند ببگیریبم .و
آن هبا را ببا سلح و ببدون آن ببه مسخبره گبرفبتیم .هبرگبز ببه دام تحبریبكاتبشان نبیفتادیبم ،و حتی
آن ه ببا را خنثی ک ببردی ببم .در زم ببینه اق ببتصادی ه ببمچنان داری ببم م ببقاوم ببت می ك ببنیم .آن ببچه داری ببم
چببیزی سببت کببه روسببتا بببه مببا می دهببد .در ایببدئولببوژی فببهمیده ایببم کببه هببمان راه را ادامببه دهببیم
تا زمانی كه مردم روستاها آن را تأیید می کنند.
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در ببباره ده سببال اول مبببارزه بببایببد گببفت کببه چببه بببرای مببا ش ببورشببگران و چببه بببرای اهببالی
روسببتاهببایببمان سببال هببای تببدارک سببیاسی و نببظامی بود .از هببرنببظر بببایسببتی آمبباده می شببدیببم.
ای ببن ی ببک دوره فش ببرده ت ببدارک ب ببرای ه ببمگان بببود .آن چ ببه ح ببال می ب ببینم ای ببن اس ببت ك ببه ای ببن ده
سبال ،از  ۱۹۸۳تبا  ۱۹۹۳بببسیار بببه دردمببان خ ببورد و می خ ببورد .زیببرا در ایببن دوران چببیزهببای
بببسیاری آموخببتیم كببه امببروز شبباهببدش هسببتیم .سببازمببان مببا بببرای خودمببان و بببرای عببدهء زیببادی
از مبردم چبیزی ببه ارمبغان آورد كبه قببلً وجود نبداشبته .وضعی کبه امبروز در آن بسبر می ببریبم،
نتیجهء تمام آن تجربیاتی ست كه در آن ده سال داشته و اندوخته ایم.
بببایسببتی می جببنگیدیببم ،و جببنگیدیببم  .بببایسببتی مسببلحانببه مبببارزه می كببردیببم ،و ایببن هببمان
كبباری ببود كببه كببردیببم .بببرایببمان روشببن ببود كببه مبببارزه بببا سببلح انببجام خبواهببد گببرفببت ،بببه ایببن
موضوع اعتقاد داشتیم ،و خودمان را برایش آماده كردیم.
ببه نبظرم پبس از گبذشبت ده سبال ببرایبمان روشبن اسبت كبه جبنگ ببایسبتی در سبال ۱۹۹۴
آغ بباز می ش ببد ،و م ببمكن اس ببت ه ببنوز خیلی ادام ببه داش ببته ب بباش ببد .زی ببرا راه طببولنی س ببت .ولی
شباهبدیبم كبه در مبقاببل مبردم رو سبفید مبانبدیبم و ببه آنبان خبیانبت نبکردیبم .آنبچه در تبمام ایبن مبدت
آمبوخببتیم ایببن اسببت كببه بببه خببوبی می دانببیم كببه دشببمن كببجا ایسببتاده اسببت ،و متحببدان مببا در
مببارزه در كبجا .مبا فبکر می کبردیبم كبه ببرای مبدتی طولنی مببارزه خواهبیم كبرد ،امبا مببارزه ای
مسبلحانبه .ولی حباصبل ایبن شبد كبه ببایبد دسبت ببه كبارهبای دیبگری بزنبیم ،ببایبد ببیاموزیبم ،و مبردم
یاریمان می دهند ،اما نه با برگرفت سلح.
م ببن ب ببه ای ببن دوران اف ببتخار می ك ببنم .از زم ببان ج ببنگ ت ببا ب ببه ح ببال خیلی چ ببیزه ببا دی ببدم ،و
روسبتاهبای مببان تجببربببیات زیببادی داشببتند .بببه نببظرم مببا فببقط حببرف نمی زنببیم ،بببلكه عببمل هببم
می كبنیم .مبردم ببا ببرگبرفبت سلح از مبا پشبتیبانی نبكردنبد ،ببلكه ببه آرمبان مبا یباری رسبانبدنبد و
عببلیه دولببت ان ببد .ای ببن ب ببه آن معنی نیس ببت ك ببه دی ببگر سببلح ب ببه درد نمی خب ببورد .سببلح هببایببمان را
داریبم .ولی در عبین حبال ببه شبیوه ای مبسالبت آمبیز مببارزه می كبنیم ،هبمراه ببا توده هبای نبقاط
دیگر مكزیك و جهان.
از س ببال  ۱۹۹۴ب ببه ب ببعد ام ببكان داش ببتیم ب ببا ان ببسان ه ببای زی ببادی آش ببنا ش ببوی ببم و از آن ه ببا
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آمببوخببتیم .از جببنگ هببم خیلی چببیزهببا بببرای دفبباع از خببود ،مبببارزه ،و خنثی کببردن دشببمن یبباد
گبرفبتیم .ببرای ایبنكه در گبذشبته ،در ده سبال اول ،فبقط آمبوزش بود ،و حبال در ایبن ده سبال از
این آموزش سیاسی  -نظامی در جهت دفاع از خودمان استفاده می كنیم.
ضبرببات سنگینی خببوردیبم ،ولی ایبن ضبرببات ببه مبا آموخبتند كبه ببایبد مبقاومبت كبرده ،مبشكلتی
را كه با آن ها مواجه می شویم حل كنیم.
ببه نبظرم ببه ببرکبت شبیوه ای كبه در مببارزه پبیش گبرفبتیم ،فبرصبت شبناخبت اشبخاصی را
از مبكزیبك و سبراسبر جبهان ببدسبت آوردیبم .احبتمالً اگبر ببه نبحو دیبگری بود هبرگبز ببا آنبها آشبنا
نمی شببدیببم .بببه عبببارتی اگببر هببمیشه فببقط تببیرانببدازی كببنیم ،مببعلوم نیسببت وقببت آشببنا شببدن بببا
مردم برایمان بماند.
بببرایببم كببامبلً روشببن اسببت كببه امببروزه داریببم بببر اسبباس نببیاز و رشببد مببردم مببان مبببارزه
می كبنیم .ایبن چبیزی سبت در حبال حباضبر روی آن مبتمرکبزیبم ،و امبیدواریبم كبه خبلق هبای دیبگر
مكزیك پی ببرند كه می توان متشكل شد ،حتی اگر به شیوهء دیگری متشكل شوند.
نمی دانسببتم كببه روزی ش ببوراهببای دولببت خوب خواهببیم داشببت ،و امببروز وجود دارنببد ،آن
ه ببا ب ببه ی ببک ن ببیاز پ بباسخ می گ ببوی ببند ،و ب ببرای روس ببتاه ببا خیلی خببوب اس ببت ،و پیش ببرف ببت خببواه ببد
داشت ،چون همین طوری هم طرح های زیادی در دست است و دارد عمیقبا ً رشد می كند.
مبن ببین حبال و دوره هبای دیبگر خیلی فبرق می ببینم .حبال دیبگر وقتی فبرزنبدان مبا مبتولبد
می شبونببد ،مببدرسببه دارنببد ،كببلینیك و سیسببتم آمببوزشی و بهببداشببتی مببختص بببه خبود را .هببنوز
وضع تبولببید و فببروش سببخت اسببت ،ولی دارنببد بببرایببش راه حببل پببیدا می كببنند .و در جسببتجوی
راه حل و اجرای پروژه هائی هستند .خیلی خوبه ،اصلً دیگه مثل سابق نیست.
م ببا ن ببیروه ببای ن ببظامی ب ببه ت ببأم ببین ن ببیازه ببای ببمان ادام ببه می ده ببیم و رش ببد می ک ببنیم  .ك ببار م ببا
حفاظت از كار شببورای دولت خوب است ،برای این كار همیشه حاضر و آماده ایم.
مببا آمبباده پببذیببرش دس بتببورات احببتمالی می مببانببیم ،ولی در حببال حبباضببر بببه کببار و وظببیفهء
خود به عنوان شببورشی مشغولیم.

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی ،كورنلیو
طی ایبن بیسبت سبال اتبفاقبات زیبادی افبتاده ،امبا در مجبموع موفبق بوده ایبم .قببلً دیبدمبان
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در م ببورد كببار مخفی فببرق داشببت .مببا بببرای رسببیدن بببه بعضی مببطالبببات مببان خودمببان را بببرای
جبنگ آمباده كبردیبم .وقبت زیبادی را صبرف آمبوزش نبظامی كبردیبم ،و مبعتقد بودیبم كبه تبا پبیروزی
مببارزهء مسبلحانبه را ادامبه خواهبیم داد .نبه ببه چبیز دیبگری فبكر می كبردیبم و نبه ببه ایبن كبه می
توانیم به شیوهء دیگری كار كنیم.
خببب ،وقببت نبببرد فببرا رسببید .قببل از آنبكه پبایبگاه مبان را ببرای جبنگ
مببا نببظامی هسببتیم ،و ُ
تبرك كبنیم ،مبن شبخصبا ً ببا كوه ببدرود گبفتم .می دانسبتم كبه نببرد ادامبه خواهبد داشبت ،و مبن یبا
زنبده می مبانبم ،یبا می مبیرم .ولی حباصبل ایبن شبد كبه چبیزهبای تبازه ای دیبدیبم ،و ایبن موضوع
مبا را كمی مبغشوش كبرد .ولی امبروز ،پبس از ده سبال ببرایبمان روشبن اسبت .می دانبیم كبه ببه
اشببكال مببختلف می تبوان مبببارزه كببرد .پببس از ده سببال ،بببرایببمان روشببن اسببت كببه بببه ایببن هببمه
دسبتاورد نبایبل شبدیبم ،چبون جبنگیدیبم .حبمایبت توده ای و اعبتمادی كبه نسببت ببه مبا وجود دارد،
خود سلح دیبگری سبت .ببا ایبن سلح می توانبیم دسبتاوردهبای زیبادی داشبته بباشبیم .هبرچبند
دیدیم كه در مذاکره با دولت ،به هر حال نمی توان به نتیجه ای رسید.
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ح ببال رش ببد واقعی م بببارزه مب ببان را می بببینم ،جببنگ چیسببت و چببگونببه بببه راه خبود ادامببه
می دهببد .طی مبببارزه جببنبیدیببم ،بببه گببفت و گببو بببا دیببگر خببلق هببای مببكزیببك رفببتیم ،بببا كببله چهببره
پوش و یونببیفرم ،تببمام ایببن كببارهببا را انببجام دادیببم و مببن هببرگببز فببکر نمی كببردم كببه چببنین چببیزی
امكان پذیر باشد.
حتی تببا پببایببتخت رفببتیم ،امببا قبببلً فببكر می كببردیببم بببا سبلح خواهببیم رفببت  .نببه دولببت گبوش
شببنوا دارد و نببه احببزاب سببیاسی ،ولی مببهم نیسببت ،ولی بببه هببر حببال آن جببا رفببتیم و بببا مببردم
ملقات داشتیم ،و این خود یک پیروزی ست.
دنبببالببۀ کببار بببرای روسببتاهببا ادامببهء مببقاومببت و سببازمببانببیابی سببت و بببرای مببا ش ببورشببگران
ادام ببهء هببوش ببیاری و آم ببادگی ن ببظامی و س ببیاسی؛ زی ببرا م ببا شب ببورش ببیان ب ببه ه ببمین ع ببنوان وجببود
داری ببم  .ه ببمچنان دوره ه ببای آم ببادگی می ب ببینیم ،ت ببمری ببن می ك ببنیم ،و ب ببه وظ ببایفی ك ببه ب ببه ع ببنوان
نب ببظامی بب ببه عهب ببده داریب ببم عب ببمل می كب ببنیم .وظب ببیفهء روسب ببتاهب ببا پیشب بببرد امب ببور بخشب ببداری هب ببای
خبودمببختارمببان اسببت و فببرمببان دادن در عببین فببرمببانبببری ،هببمان گبونببه كببه یببک قببدرت بببایببد واق بعبا ً
حکومت كند .همهء این ها را در عمل به اجرا می گذاریم چون وظیفهء ما همین است.
در ایببن ده سببال مببا ش ببورشببگران آمبوخببته ایببم كببه چببگونببه جببنگ هببای مختلفی را كببه دولببت
راه می انببدازد عببقب ببزنببیم ،جببنگ روانی ،جببنگ كببثیف ،تحببریببكات ،شبببه نببظامببیان و ...دیببگر یبباد
گبرفبته ایبم چبگونبه ایبن جبنگ هبا را پبس بزنبیم و آموخبته ایبم کبه در تبمام جبنبه هبای زنبدگی مبقاومبت
كبنیم .شباهبدیبم كبه چبگونبه وضع روسبتاهبای مبان بهبتر می شود .و چبگونبه روسبتاهبا یباد می گبیرنبد
كه مقاومت كنند ،و به همین دلیل می گوئیم كه خود ما از مردم مان چیز یاد می گیریم.
از ایبن كبه داریبم ببه ایبن پیشبرفبت هبا نبائبل می شبویبم ،احبساس رضبایبت دارم ،هیچ كبس
ای ببن پیش ببرف ببت ه ببا را ب ببرای م ببان ح ببکای ببت نمی ك ببند ،ب ببلكه خببودم ببان ب ببه چ ببشم می ب ببینیم .مببتوجببه
نشبدیبم چبگونبه ایبن ده سبال گبذشبت ،وقتی ایبن قبدر کبار هسبت  ،مبگر می شود گبذشتِ سبال هبا
را حس كرد؟

ستوان شورشی بهداری گابریل
مبا ببه عبنوان شببورشی ببه روسبتاهبا توضیح دادیبم كبه مببارزهء مبان سبال هبای زیبادی طبول
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خواهببد كببشید .بببا زنببان حببرف زدیببم ،بببا جوانببان ،و بببه ایببن شببكل ،اول گببردان تببشكیل دادیببم بببعد
هبنگ .تبعدادمبان زیباد شبد و سبازمبان مبان رشبد کبرد .در ده سبال اول فبقط رشبد كبردیبم ،و هبر
بار تعداد بیشتری به صف رفقای شببورشی پیوستند.
بببعد از  ،۱۹۹۴یعنی پببس از آنببكه عببازم جببنگ شببدیببم ،بببرای هببر چببه بببخواهببد پببیش بببیایببد،
مبصمم بودیبم .ولی ایبن طور شبد کبه هبنوز هبم ایبن جبا بباشبیم .شباهبد پیشبرفبت هبا هسبتیم و خوب
اح ببساس می كببنیم كببه اگببر زنببده ایببم بببرای ادامببهء كببار اسببت .می بببینیم كببه هببر سببال مببشاركببت
بیشببتر اسببت ،و مببا بیشببتر رشببد می كببنیم .بببرای مببثال قبببلً تببعداد زنببانی كببه در كببارهببا شببركببت
داشب ببتند بب ببسیار كب ببم ب ببود ،ولی بب ببعد از  ۱۹۹۴ب ببرای رف ببقای زن راه ب ببازت ببر ش ببد .رف ببقای زن در
روسبتاهبا شباهبد بودنبد كبه مبا زنبان شببورشبگر هبم عبازم جبنگ شبدیبم و چبگونبه اسبلحه در دسبتمان
می فشبردیبم و دیبدنبد كبه چبگونبه هبمانبند رفبقای مبرد عبازم شبدیبم .آن وقبت دیبدنبد كبه زنبان فبقط ببه
درد آشبپزخبانبه نمی خببورنبد و یبا ببرای نگهبداری از ببچه هبا ،ببلكه مبا هبم می توانبیم در صبفوف
شببورشگران شركت داشته باشیم.
ایببن طببوری شببد كببه پببس از جببنگ تببعداد بیشببتری از زنببان بببه مببا پببیوسببتند .امببروز ،بیسببت
سببال بببعد ،هببمچنان زنببان بببه ش ببورشببگران می پببیونببدنببد .بببه عبببارتی زنببان بیشببتری می آیببند و مببا
در واقع داریببم نببشان می دهببیم كببه رشببد می كبنیم .در روسبتاهبا هبم زنبان دارنبد رشبد می كبنند،
و تببعداد بیشببتری از زنببان بببه عببنوان مببسئول محببلی ،مببنطقه ای و عببضو كببمیته فببعالببند .زنببان در
عببین حببال ،بببه كببار بهببداشببت ،آمببوزش و كببارهببای دیببگری كببه بببرای مبببارزه لزم اسببت وارد
می شوند.
در دیببدگبباه هببای رفببقای مببرد روسببتاهببا نببیز تببغییر ایببجاد می شبود .حببال بببه زنببان اجببازه
م ی ده ببند ك ببه در ام ببور ش ببرك ببت ك ببنند ،ولی در گ ببذش ببته اج ببازه نمی دادن ببد .اف ببكار م ببردان عببوض
ش ببده ،و ب ببا ای ببن ك ببه ه ببنوز ك ببم اس ببت ،ولی دی ببگر م ببثل گ ببذش ببته نیس ببت .ای ببن ت ببغییرات در م ببردان
حباصبل مببارزات زنبان اسبت زیبرا زنبان ببه حبقوق خود آگباهی دارنبد و آن هبا را وادار می كبنند
كه تغییر كنند.
ایبن ده سبال خیلی زود گبذشبت .فبكر می كبنیم ببه خباطبر كبار و شبركبت در فبعالبیت هباسبت
كببه آدم ایببن طببور احببساس می كببند .بببا وجبود آنببكه مببشكلتی داریببم ،مببردم هببمچنان در كببارهببا
شركت می كبنند .حبال دیبگر دولبت خودمبان را در روسبتاهبا داریبم .كبم كبم شببوراهبای دولبت خوب
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وظببیفهء حببل مببشكلت را بببه عهببده می گببیرنببد .روسببتاهببا بببه ش ببورای شببان دسببتور می دهببند ،ایببن
طوری نیست كه شببورا هرچه دلش خواست انجام دهد .این جا خلق است كه دستور می دهد.
مبن ببه عبنوان عبضوی از ببخش خبدمبات بهبداشبتی شباهبدم كبه رشبد زیبادی داشبته ایبم .در
اببتدا چبند كبلینیك سباخبتیم كبه ببه نبیازهبای مببرم رسبیدگی می كبردنبد ،آنبها خیلی كبوچبك بودنبد.
ولی از سب ب ب ببال  ۱۹۹۴ایب ببن بب ببخش بب ببه تب ببدریج رشب ببد زیب ببادی داشب ببته .امب ببروزه در تب ببمام روسب ببتاهب ببا
«پبرومبتور بهبداشبت» [پزشبكیار -مبروج بهبداشبت] ،داروخبانبه ،و آمبوزش بهبداشبت داریبم .توده هبا
احببساس می کببنند كببه «پببرومببتور بهببداشببت» بببه آن هببا رسببیدگی می كببند ،چببون او اهببل هببمان
روسبتاسبت و از طبرف دولبت نبیامبده .حبال حتی ببیمارسبتان داریبم .آن جبا «پبرومبتور» هبائی كبه
در كبلینیك هبای كبوچبك مبشغولبند ،آمبوزش می ببینند .هبنوز نبیازهبای زیبادی داریبم ،ولی ببیماری
های خفیف تر را در خود روستاها معالجه می كنند.
در مببناطببق مببا تببعداد بببیماریببهای مببجاریِ تنفسی ،انگلی ،و روده ای كببم شببده اسببت .بببا
كببار و سببازمببانببدهی ،و بببا كببمك افببرادی از جببامببعهء مببدنی بببه هببمهء ایببن دسببتاوردهببا رسببیدیببم.
«پببروم بتببورهببا» بببه مببردم در م ببورد بهببداشببت تببا آن جببا كببه مببمكن ببباشببد تبوضیح می دهببند ،و بببه
همین دلیل توانستیم شمار بیماری ها را كم كنیم.
در ببیمارسبتان هبا كبم كبم دارنبد ببه ببیماران اورژانسی می رسبند .می دانسبتم كبه ببه ایبن
دسبتاوردهبا خواهبیم رسبید .زیبرا ببا آنبكه ببه مبا می گبفتند كبه مببارزهء مبا دراز مبدت خواهبد بود
و كببارمببان بیشببتر خبواهببد شببد ،ولی در عببین حببال فببكرش را می كببردم كببه شبباهببد تببغییراتی هببم
ببباشببم .مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی پببدرو بببه مببا می گببفت« :حتی اگببر بببمیریببم ،خبودتببان را آمبباده
كنید ،كه كار بیشتر خواهد شد ،چون افراد بیشتری روی خواهند آورد».
ف ببكرش را می ك ببردم ك ببه ت ببعداد بیش ببتری از م ببكزی ببك و م ببناط ببق دی ببگر خببواه ببند آم ببد ،چ ببون
فبرمبانبدهبان مبا ایبن طبور می گبفتند .ببه مبا می گبفتند كبارگبران ،مبعلمین و دانبشجویبان روزی ببا
مببا خواهببند بود ،و درسببت بود چببون آن هببا آمببدنببد .پبزشببكانی حتی از كبشببورهببای دیببگر بببه ایببن
جببا آمببدنببد تببا ببببینند كببه چببگونببه سببازمببانببدهی شببدیببم ،و بببا مببا «پببرومبتببورهببای بهببداشببت» مببشاركببت
ك ببنند .ب ببین م ببا و ب ببیمارس ببتان ه ببای دولتی ف ببرق زی ببادی س ببت .چ ببون از كسی پ ببول نمی گ ببیری ببم،
«پرومتببورها» برای خلق شان مجانی كار می كنند.
ب ببه م بببارزه م ببان اف ببتخار می ك ببنم  .چ ببون واق بعبا ً به بببود وضع روس ببتاه ببای م ببان را می تببوان
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دیبد .افبرادی از كبشببورهبای دیبگر هسبتند كبه ببه مبا كبمك می كبنند ،چبون داریبم نبشان می دهبیم
كببه در پی قببدرت نیسببتیم ،و بببرای هببمهء محببرومببین مبببارزه می كببنیم .انببقلبببیون دیببگر می گببویببند
كبه قبدرت را ببدسبت خواهبند گبرفبت ،امبا كباری نمی كبنند ،ولی مبا می گوئبیم كبه قبدرت را ببدسبت
نخواهیم گرفت و این طور متشكل می شویم .برای همین است كه افتخار می كنم.
بببه قببول رفببیق مببعاون فببرمببانببده ش ببورشی مبباركبوس ،مببا مببثل پلی هسببتیم كببه رفببقای دیببگر
می توانند از روی آن عبور كنند.

رفیق رائول
نمایندهء روستاهای زاپاتیست
مببا جهببت آمبباده سببازی دسببته جببمعی خبودمببان بببرای جببنگ ،ده سببال وقببت صببرف كببردیببم .
لبوببیا ،نبیشكر ،مبوز و سبیب زمینی شبیریبن [یوكبا] كشبت كبردیبم چبون فبكر می كبردیبم در صببورت
حملهء دشمن به روستاهای مان ،بدرد می خببورد.
مببا در روسببتا ،شببروع كببردیببم بببرای جببنگ مببتشكل شببویببم .بببیانببیهء جببنگ را امببضا كببردیببم
چبون راه دیبگری نمی دیبدیبم .فبكر می كبردیبم كبه مببارزهء مبا تبا شهبر مبكزیبك نبیز خواهبد رسبید.
ولی بعد كه جنگ شد ،اوضاع شكلی دیگری به خود گرفت.
در حبال حباضبر خیلی چبیزهبا در روسبتاهبای مبا تبغییر می كبند .رفبقا ببه مبا می گبفتند كبه
بببایببد از نببظر سببیاسی و نببظامی آمبوزش ببببینیم ،چببون بببعد بببه درد می خببورد .دیببدیببم كببه درسببت
است ،كه همه چیز به كار می آید....
بببه مببعاون فببرمببانببده مبباركبوس خیلی اعببتماد داریببم ،چببون او كبباری را انببجام می دهببد كببه
تبوده هببا می گببویببند  .مببثل دیببگران نیسببت كببه هببركببار دلببشان خبواسببت می كببنند .او نببه ،او مببثل
خود ماست و ما به او اعتماد داریم ،و او به ما اعتماد دارد...
در حببال حبباضببر در بخشببداری هببای خبود مببختار مببتشكلیم ،و هببر روز كببارمببان بیشببتر
می شود .با شببوراهای دولت خوب ،كار زیادتر شده ،و به خودی خود ،كار تمامی ندارد.
ابببتدا فببكر می كببردیببم فببقط بببا اسببلحه بببه آمببوزش و بهببداشببت و بببقیهء چببیزهببا می رسببیم .
ولی دیبدیبم كبه می توان ببه شبیوهء دیبگری نبیز مبتشكل شبد ،ببدون آنبكه اسبلحه را كبنار ببگذاریبم:
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بببا سببازمببان و كببارمببان .بببا دولببت نمی شود ،چببون از آن هیچ انببتظاری نببداریببم .ولی خودمببان را
همراه با مردم سازمان می دهیم.
خبوشببحالببم ،چببون ت بصببورش را هببم نمی كببردم كببه كببم كببم بببه كببارهببایببمان بببرسببیم .در ایببن
م ببورد بببه سببازمببان مببان اعببتماد داریببم ،چببون آن را می بببینیم ،چببون آن را در دسببت داریببم و نببه
به این خاطر كه كسی از آن برایمان تعریف كرده است.
جبایی كبه مبن سبکونبت دارم جباده نیسبت ،امبا مبدرسبه هسبت .كودكبان دیبگر دارنبد آمبوزش
می بببینند .در حببوزهء بهببداشببت هببم «پببرومببتور» داریببم كببه نببیازهببایببمان را بببرطببرف كببند ،هببرچببند
هنوز خیلی کار داریم.
دولبت هبرگبز ببه مبا چبیزی نبداد ،ببه هبمین دلبیل اسبت کبه مبا هبمیشه مبقاومبت كبرده ایبم  .از
دولبت هیچ چبیز نمی پبذیبریبم ،ولی دولبت هبم ببه هبر حبال ببه مبا چبیزی نمی دهبد .مبقاومبت از هبر
چیز دیگری برای روستاها مهم تر است .مقاومت و سازمان.
مب ببن  ۱۹سب ببال اسب ببت كب ببه در مب بببارزه ام .روسب ببتای مب ببن از اولب ببین روسب ببتاهب ببائی ب ببود كب ببه بب ببه
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سببازمببان پببیوسببت .پببس از نببوزده سببال نبببرد ،مببأیبوس نمی شبوم ،چببون مبوضبوع را فببهمیده ام.
ببیش از هبر چبیز ببه ایبن خباطبر كبه هبمه چبیز هبمان طبوری شبد كبه ببه مبا گبفتند ،یعنی حبقیقت را
به ما گفتند.

رفیق خراردو
عضو اولین روستاهای زاپاتیست
وقتی مببا در سببال  ۱۹۸۴فبعالبیت خود را در سبازمبان مبان شبروع کبردیبم ،تبصوری از آن
چه پیش خواهد آمد نداشتیم .كم كم جهت را یافتیم ،اما همیشه رعایت مسائل امنیتی را در
درجهء اول اهمیت قراردادیم.
در سب ببال هب ببای اول ،یعنی تب ببقری ب بببا ً بیسب ببت سب ببال پب ببیش ،وقتی کب ببه رفب ببقای ش ب ببورشب ببگر بب ببه
روس ببتاه ببا آم ببدن ببد ،ك ببار اصلی روس ببتاه ببا م ببراق بببت از ام ببنیت شب ببورش ببگران در كببوه بببود  .وظ ببیفهء
روستاها حفاظت از آنان بود.
هببمین طببور تببأمببین آذوقببهء آن هببا  .بببرایببشان آنببچه می تببوانسببتیم تببهیه كببنیم ،می بببردیببم.
تبرتبیای ببرشبته ،پبینولبه ،نبیشكر ،و یبا هبرچبیز دیبگری كبه می یبافبتیم .مبتوجبه شبدیبم كبه آنبجا كبه آن
ها هستند ،هیچ چیز در دسترس نیست ،و ما هر چه می توانستیم به آن ها می دادیم.
وظ ببیفهء دی ببگری ه ببم داش ببتیم ک ببه ع بببارت بببود از ادام ببه رش ببد س ببازم ببان در روس ببتاه ببا و
توضیح مببارزه مبان ،اببتدا ببرای چبند خبانواده ،ببعد ببرای هبمهء روسبتا .ببه عببارت دیبگر ،در ایبن
سب ببال ه ببا وظ ببیفه م ببان م ببتعدد بببود ،یعنی م ببراق بببت از ام ببنیت شب ببورش ببگران ،ت ببأم ببین روز ب ببه روز
نیازمندی هایشان با هرچه كه در استطاعت مان بود و همچنین توضیح مبارزهء مان و از این
طریق جذب تعداد بیشتری از خانواده ها و روستاها.
ببعد تبصمیم جبنگ گبرفبته می شود .مبا تبصمیم گبرفبتیم كبه دیبگر ببایبد جبنگ را آغباز كبرد ،و
بعد نوبت به كارهای دیگری می رسد .حال برایمان روشن است كه برای بدست آوردن آنچه
می خبواهببیم بببایببد مببتشكل شببویببم ،زیببرا هیچ كسی نمی آیببد بببه مببا چببیزی بببدهببد .نببه دولببت و نببه
هیچ كس دیگر.
در روسبتای مبن قببلً مبدرسبه نببود ،هیچ چبیز نببود .ولی حبال ببچه هبا دارنبد دوره می ببینند
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تبا «پبرومبتور هبای آموزش» [مبعلم خبلقی  -مبروج آمبوزش] شونبد .و مبا داریبم در روسبتا مبدرسبه
می سازیم ،چون وظایف متعددی داریم.
مبقاومبت یعنی آنبكه ببایبد نبیرو ببگذاریبم تبا وضبعمان خوب شود .مببردم مببنتظر ایببن نیسببتند
کببه لببقمه نببانی از کسی دریببافببت کببنند ،و آنببچه را کببه از عببرق جبببینشان حبباصببل می شبود می
خببورند .مقاومت را كنار نخواهیم گذاشت ،این تنها چیزی ست كه داریم.
مبببارزه دراز مببدت اسببت و دشبوار .در بببرخی فببرصببت هببا خبوشببحالببیم ،رقببص و پببایببكوبی
می كنیم؛ و اوقاتی دیگر ویژهء كار است و باید به آن پرداخت .به پیش می رویم ،روحیه مان
عالی ست.

۹۵

فرمانده آبرهام
كمیتهء مخفی انقلبی بومیان
اول ژانویهء  ۱۹۹۴هیچ تبصوری از آن چبه حبال می گبذرد نبداشبتم .تبصور می كبردیبم كبه
شهبر هبا را ببه زور اسبلحه اشبغال خواهبیم كبرد .فبكر نمی كبردیبم زنبده ببمانبیم ،فبكر می كبردیبم
شببایببد بببه خبباك بببیفتیم و شخصی دیببگر مبببارزه را ادامببه دهببد .فببكر نمی كببردیببم افببرادی ببباشببند
كه یاری مان دهند .فكر می كردیم تعداد افرادی كه مبارزه را درک کنند كم است.
ایببن یببک تببحول بببزرگ ببود ،چببون دیببدیببم كببه بببسیاری از افببراد شببروع کببردنببد بببه صببحبت
کبردن از مبا .می گبفتند ببایبد جبنگ را مبتوقبف کبرد و شبیوه هبای دیبگر و راه حبل هبای سبیاسی
را جستجو کرد .دیدیم نیروی توده از ما می خواست که نوع دیگری عمل کنیم .خلق خشونت
رد کرد ،و ما حرفش را گوش کردیم.
به روشنی دیدیم كه جامعه همراه با ما بسیج شد.
در جبریبان سبفر «راه پببیمائی» [رنببگ خبباک] بببسیار هببیجان زده شببدیببم .مببعمولً در مببناطببق
خبودمببان کببسان دیببگری را نمی بببینیم ،امببا بببه بببرکببت «هببمه پببرسی» و «راه پببیمائی» تبوانسببتیم
خیلی هببا را بببشناسببیم .وقتی بببه راه پببیمائی پببرداخببتیم ،افببراد بببسیاری را شببناخببتیم .از دیببدن
ایببن هببمه انببسان كببه انببتظارش را هببم نببداشببتی ببینی ،احببساس خبوشبببختی بببه آدم دسببت
می دهببد .هببمه خببطاب بببه مببا فببریبباد می زدنببد شببما را تببنها نمی گببذاریببم ،و ایببن هببیجان انببگیز
بود.
مبهم نیسبت كبه دولبت ببه مبردم گوش نمی دهبد .مبهم نیسبت زیبرا مبا نبیروی مبردم را دیبده
ایببم .بببه هببمین دلببیل اسببت کببه نببه دولببت ببباعببث نببگرانی مبباسببت و نببه احبزاب سببیاسی .فببقط بببه مببا
امببكان دادنببد كببه روی كببرسی هببای مجببلس شببان بببنشینیم ،فببقط ایببن ادا را در آوردنببد تببا بببه مببا
بگویند كه سر جای مان بنشینیم .اما هیچ چیزی برایشان جدی نبود ،مسخره بازی بود.
ببه هبمین دلبیل دیبدیبم دیبگر ارتبباط ببا دولبت ببس اسبت ،ببایبد مببارزه را ادامبه داد ،و بیشبتر
كار كرد .یعنی وقت كم است و خودمان باید بسیاری چیزها را در روستاها سازمان بدهیم.
چبیزی کبه الن سبازمبانبدهی می کبنیم ،ببه خباطبر اجبازهء دولبت نیسبت ،ببلكه ایبن سبازمبان و
این مبارزه بر پای خود ایستاده اند .دولت هرگز به میل خود چیزی نمی دهد .این خلق است
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كببه تببصمیم می گببیرد .و مببا هببم زنببده ایببم زیببرا ایببن جببا حببضور داریببم ،زیببرا نببتوانسببتند مببا را
ناپدید کنند .
سبیاسبتبازان ببرای آن اهمیتی قبائبل نشبدنبد ،ولی ایبن ببرای مبا غبافبلگیر کبننده نببود ،زیبرا
ببه هبر حبال کباری از آن هبا سباخبته نیسبت .ولی روسبتاهبا گبفتند كبه چبه قبانبون بباشبد چبه نبباشبد
کارمان را خودمان انجام می دهیم.
مبثل جبنگ  ۱۹۹۴اسببت کببه دولببت اجببازه نببداد ،ولی انببجام شببد .در مببورد شببوراهببای دولببت
خوب هم همین طور خواهد شد که دولت بخواهد یا نخواهد ،این كار به هدف خواهد رسید.
حببال خیلی احببساس افببتخار می کببنم .اولً بببه ایببن دلببیل كببه زنببده ایببم ،و سببازمببان را می
بببینیم .و سببپس بببه ایببن خبباطببر كببه تببغییراتی را ببوجبود آورده ایببم و می دانببیم كببه بیسببت سببال
مبدت زمبان ببسیار كوتباهی سبت .مببارزه درازمبدت اسبت .از  ۱۹۸۴ببه مبا ایبن موضوع را گبفته
اند ،به ما گفتند كه مبارزه طولنی مدت و سخت است ،و این امر برایمان روشن است.
آری ،بیست سال است ،ولی تازه اول کار است.
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ده سال مبارزه
و مقاومت زاپاتیستی

در اول ژانههویهههء  ۱۹۹۴ارت ههش زاپ ههاتیس ههتی آزادی ههبخش ملی پ ههدی ههد آم ههد ت هها دی ههگر ن ههاپ ههدی ههد
ن ههشود .ن ههیروه ههای آن در ای ههن سح ههرگ ههاه ب هها ت ههسخیر ن ههظامی ه ههفت م ههرک ههز بخش ههداری در ای ههال ههت
چهیاپهاس ،نهه فهقط مهکزیهک ،بهلکه سهراسهر جههان را بهه شگفتی وا داشهتند .ایهن نخسهتین روزههای
جنگی بود کهه زاپهاتیسهت هها ههمچون «آخهریهن علج ،ولی عهادلنهه» تهصمیمش را گهرفهته بودنهد،
همان گونه که در اولین بیانیه از جنگل لکندونا تأکید کردند .آخرین وسیله علیه فقر ،استثمار
و نهژاد پهرسهتی ،ولی بهخصوص آخهریهن وسهیله عهلیه فهراموشی .مهطالهبات آن هها :مهسکن ،زمهین،
کار ،آموزش ،تغذیه ،آزادی ،استقلل ،عدالت ،دمکراسی و صلح.
 ۱۷نهوامههبر  ۲۰۰۳بیس ههت س ههال از ت ههشکیل ارتشی می گ ههذرد ک ههه اک ههثری ههتش را بههوم ههیان
چههیاپههاس تههشکیل می دهههند .یههک ارتههش مههنظم کههه در اول ژانههویهههء  ۲۰۰۴از اعهلن جهنگ او عهلیه
دولهت فهدرال ده سهال می گهذرد .ارتشی کهه از نهظر تسهلیحاتی فهقیر اسهت ،ولی در داشهت کهلم
و شههورش ،شأن انسانی ،مقاومت ،پیشنهاد و رأی مخالف غنی ست.
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ده سههال فههعالههیت مخفی ،و بههازهههم ده سههال فههعالههیت علنی .گههفتنش آسههان اسههت ،ولی چههه
کسی می ت ههوانسه ههت در  ۱۷نهوامههبر  ۱۹۸۳ک ههه ی ههک گ ههروه ک ههوچ ههک بههومی و دو رگ ههه ،در ن ههقطه ای
پهنهان در جهنگل لکهندونها ،رسهمها ً تهشکیل یهک ارتهش خهلقی را اعهلم کهردنهد ،تهصور کهند کهه ههمین
ارتهش یهک روز بها مهطالهبهء پهایهه ای تهریهن حهقو ِق [بومهیان]عهلیه دولهت مهکزیهک اعهلن جهنگ دههد؟
چههه کسی می تههوانسههت تههصور کههند کههه ایههن روز مههصادف بهها روزی بههاشههد کههه «پههیمان تههجارت
آزاد»[آمههریههکای شههمالی]اعههتبار اجههرائی اش آغههاز می شههد ،یعنی اول ژانههویهههء ۱۹۹۴؟ و از
ایهن ههم بهالتهر ،چهه کسی می توانسهت تهصور کهند کهه ده سهال پهس از ایهن بهامهدا ِد جهنگ جهویهانهه
و  ۲۰س ههال ب ههعد از ت ههأس ههیس ،ای ههن ارت ههش از ی ههورش ه ههای ن ههیروه ههای دولتی و ن ههیز از ح ههمله ه ههای
سههیاسی قههدرت حههاکههم و هههمچنین بههارههها ،از حههملۀ گههروه هههایی کههه می شههد آنههها را بههرادر تلقی
کرد ،جان سالم به در برده باشد؟
مهت حهاضهر اسهاسها ً ایهن ده سهال آخهر را در بهر می گهیرد و می کوشهد ابهتکار عهمل ههای
سهیاسی زاپهاتیسهتها و مهبارزهء سهرسهختانههء آنهان بهرای یهافهت راه حهل سهیاسی جهتِ خهروج از
جه ههنگ را نه ههشان دهه ههد ،و نه ههیز مه ههقاومه ههت و ش ه ههورشه ههگری هه ههزاران ته ههن از ب ههومه ههیان چه ههول ،زوکه ههه،
توخولبهال ،تهسوتهسیل ،مهامهه و تسهلتال را .مهنظور ،ههمچنین نهشان دادن رشهته دراز دیهدارههائی
اسههت کههه ارتههش زاپههاتیسههتی آزادیههبخش ملی توانسههت در ایههن ده سههال بهها جههامههعهء مههدنی ملی و
بههین الللی داشههته بههاشههد؛ دیههدارهههایی در چههارچهوب یههک اسههتراتههژی در جههریههانِ عههمل و بههر پههایههه
اندیشهء «پرسشگر گام برداشت» صههورت می گیرد.
ارتههش زاپههاتیسههتی بههخش عههمدهء ایههن نخسههتین دهههه را بههه مههبارزهء سههیاسی اخههتصاص
داد ،از ای ههن ط ههری ههق ک ههه م ههقاوم ههت و س ههازم ههان ههدهی هههزاران روس ههتای بههومی شه ههورشی را ب ههر ب ههه
کهارگهرفهتِ سلح اولهویهت دههد .بها وجود ایهن ،خهصلت بهارز مهسیر سهیاسی آن ،نمی توانهد بهاعهث
فههرامهوش شههدن پههیکارهههای نخسههتین بههاشههد :پههیکارهههای سههن کههریسههتوبههال ِد لس کههازاس ،لس
مهارگهاریهتاس ،آلهتامهیرانهو ،اوکهسچوک ،ههویکسهتان ،چهانهال ،و اکوسهینگو .نهه می شود و نهه بهایهد
آغهاز جنگی را کهه ههمچنان تها بهه امهروز حهضور دارد ،بهه فهراموشی سهپرد ،زیهرا ایهن جهنگ ،آن
طههوری کههه بههعدههها خههوزه آنخههل گهورریهها ،وزیههر امههور خههارجههه وقههت مههدعی می شهود ،جنگی روی
کههاغههذ نههبود ،بههلکه جنگی بود کههه در آن هههر دو طههرف کشههته دادنههد .کههه در آن بومههیان تههسوتههسیل،
تسهلتال ،تهخولبهال ،چهول ،مهامهه ،و سهوکهه متحهدا ً و بهرای اولهین بهار در یهک قهیام حهضور داشهتند،
و از سهوی دیهگر ارتشی وجود داشهت مجههز بهه مسهلسل سهنگین ،و بههره مهند از کهمک هواپهیما،
هههلی کههوپههتر ،و تههانههک؛ یههک ارتههش ،ارتشی قههانونی کههه توسههط یههک ارتههش بومی کههه «دمههکراسی،
آزادی و عدالت» برای همهء شهروندان مکزیک مطالبه می کرد ،غافلگیر شد.
ای ههن را ه ههم نمی تههوان ف ههرامههوش ک ههرد ک ههه راه س ههیاسی زاپ ههاتیس ههت ه هها در م ههیان ت ههرس از
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حههملت نههظامههیان ،شههبه نههظامههیان و پههلیس طههرح ریههزی شههده اسههت .هههمان حههملتی کههه هههمچنان
صهدهها روسهتای بومی در مهناطهق جهنگل ،ارتهفاعهات ،شهمال و سواحهل چهیاپهاس بها آن روبهرویهند.
جههرم ایههن افههراد ایههن کههه آن هه هها می انههدیههشند کههه جهههان بهههتری مههمکن اسههت ،جهههانی کههه در آن
جهان های بیشماری بگنجند.

۱۰۳

۱۰۴

۱۹۹۴
قیام مسلحانهء ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی:
جنگ

اشه ههغال هه ههفت شهه ههر چه ههیاپه ههاس در حه ههمله اول ژانه ههویه هههء  ۱۹۹۴به ههرای ارته ههش زاپه ههاتیسه ههتی
آزادیههبخش ملی یههک پههیروزی نههظامی بود .هههمان طهور کههه بههعد ههها زاپههاتیسههت ههها گههفتند ،موضوع
شسهت نهیرومهند در اول کهار ،نهظرهها را جهلب کهنند .از
بهر سهر ایهن بود کهه بهتوانهند بها یهک ضهربِ َ
هههمان لحههظه مههسیر تههاریخ عوض می شود ،بههه زودی سههلحههها سههکوت می کههنند تهها راه بههگشایههند
برای کلم ،این سلح عمده مبارزهء زاپاتیست ها.
سه ههپیده دم اول ژانه ههویه ههه ،ارته ههش زاپه ههاتیسه ههتی به ههه «دوله ههت مه ههرکه ههزی» به ههه رهه ههبری که ههارل ههوس
سهلیناس ِد گههورتهاری و بهه ارتهش فهدرال اعهلن جهنگ داد .در ههمان روز زاپهاتیسهت هها بهرنهامهه ای
سهیاسی حهاوی مهطالهبات ده گهانهه را منتشهر کهرده ،بها اشهغال مسهلحانههء ههفت بخشهداری ،اعهلم
می کنند که آن ها در راه دمکراسی ،آزادی و عدالت برای همه اهالی مکزیک مبارزه می کنند.
۱۰۵

اولههین بههیانههیه از جههنگل لکههندونهها کههه از بههالههکن اصلی هههر یههک از بخشههداری هههای اشههغال
شههده قههرائههت شههد ،و از سههوی یههک نشههریهههء کههوچههک کههه دیههگر جههنبه افههسانههه ای بههه خود گههرفههته ،بههه
نه ههام «ا ِل ِدس ه هپِرته ههادور ِمه ههخیکانه ههو» [سه ههاعه ههت شه ههماطه ههه دار مه ههکزیکی] انه ههتشار یه ههافه ههت ،ارته ههش
زاپههاتیسههتی خههطاب بههه خههلق مههکزیههک چههنین گههفت« :مهها ،مههردان و زنههانِ مههختار و آزاد آگههاهههیم کههه
اعههلن جههنگ آخههریههن علج ،ولی عههادلنههه اسههت .دیههکتاتههورههها از مههدت ههها پههیش جههنگ کههثیف اعههلم
نشده ای را علیه خلق های ما پیش می برند .به همین دلیل از شما می خواهیم تا مصممانه
از ایههن طههرح خههلق مههکزیههک کههه بههرای کههار ،زمههین ،مههسکن ،تههغذیههه ،بهههداشههت ،آمههوزش ،اسههتقلل،
آزادی ،دم ههکراسی ،ع ههدال ههت و صلح م ههبارزه می ک ههند ،ح ههمای ههت ک ههنید .اع ههلم می ک ههنیم ت هها دس ههت
یههابی بههه ایههن مههطالههبات اولههیهء خههلق مههان ،و بههرقههراری دولههت در کههشور آزاد و دمههکراتههیک مههان ،از
مبارزه دست نکشیم»( .اولین بیانیه از جنگل لکندونا .اول ژانویهء )۱۹۹۴
در سههرمههقالهههء «ا ِل دسههپرتههادور مههخیکانههو» زاپههاتیسههت ههها دلیههل قههیام مسههلحانهههء خهود را
چهنین شهرح می دههند« :صهدهها سهال اسهت کهه تهقاضها می کهنیم و قهول و قهرارههائی کهه ههرگهز
انهجام نمی شونهد را بهاور داریهم .ههمیشه بهه مها گهفتند صهبر داشهته بهاشهیم ،و صهبر کهردن بهرای
روزههای بههتر را بهلد بهاشهیم .بهه مها پهیشنهاد می کهردنهد مهعقول بهاشهیم ،بها مها قهول می دادنهد کهه
آیههنده فههرق خهواهههد داشههت .دیههدیههم کههه ایههن طههور نیسههت ،هههمه چههیز مههثل سههابههق اسههت ،و یهها حتی
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بههدتههر از وضع پههدربههزرگههان و پههدران مههان .خههلق مهها هههمچنان
از گههرسنگی و بههیماری هههای عههلج پههذیههر جههان می دهههد ،و
غههرق اسههت در نههاآگههاهی ،بی سوادی ،و نههادانی .یههادگههرفههته
ایهم کهه اگهر مها مهبارزه نهکنیم ،فهرزنهدان مهان وضع مهشابهی
خواهههند داشههت .و ایههن نههاعههادلنههه اسههت»( .ال دسههپرتههادور
مخیکانو .اول ژانویهء )۱۹۹۴
روز به ه ههعد ( ۲ژانه ههویه ههه) نه ههیروهه ههای زاپه ههاتیسه ههت عه ههقب
نشینی ب ههه کههوه را آغ ههاز ک ههردن ههد .رزم ههندگ ههان زاپ ههاتیس ههت ب ههه
پههادگههان رنههچو نههئوو ،مههرکههز مههنطقهء نههظامی  ۳۱حههمله بههردنههد
تا عقب نشینی رفقایشان را استتار کنند.
خه ههشن ت ههری ههن درگ ههیری در بخش ههداری اوک ههسینگو رخ
داد .در اکوسهینگو بومهیان شههورشهگر دو روز در مهحاصهرهء
 ۸۰۰سههربههاز ،کههه روز بههعد بهها  ۲۴۰۰سههربههاز دیههگر تههقویههت شههده بودنههد ،قههرار داشههتند .عههده ای از
زاپههاتیسههت ههها و اهههالی غههیر نههظامی در بههازار اکوسههینگو گههیر افههتادنههد ،و بههاران گههلولههه را پههایههانی
ن ههبود .در روزه ههای ق ههبل ،س ههروان زاپ ههاتیس ههت آم ههال ههیا ،ی ههک زن شه ههورش ههگر ت ههسوت ههسیل در ح ههضور
خههبرنههگاران در روسههتای ش ههورشی پههارادو پههایههاکههال می گههفت« :اولههش کمی تههرسههیدم ،ولی بههعد
وقتی ش ه ههلیک می کنی ،ان ه ههگار دی ه ههگر چ ه ههیزی ح ه ههس نمی کنی .ولی ت ه ههرس از ای ه ههن ک ه ههه ب ه ههگذاری
گهرسنگی و بهیماری تهرا بکشهد ،ههراس آورتهر اسهت .بهرای ههمین مهبارزه می کهنیم ،بهرای ایهن کهه
دیگر نمیریم».
ج ههنگ ب هها ت ههمام وحش ههت و م ههرگی ک ههه ب هها خههود دارد در م ههکزی ههک ب ههرپ هها بههود .وقتی ی ههک مینی
هخش بههداشتِ زاپهاتیسهتی غهربهال می شهد ،ارتهش فهدرال جهاده هها را بسهت.
بوس حهامهل بومهیانِ ب ِ
نهیروههای فهدرال آمهبولنهس صهلیب سهرخ بهین الللی را نهیز زیهر رگهبار گهلولهه گهرفهتند کهه در آن دو
نهفر امهدادگهر زخهمی شهدنهد .در بهعد از ظههر دوم ژانهویهه ارتهش وارد شههر سهن کهریسهتوبهال شهد.
ای ههن شه ههر م هههمتری ههن شه ههر از ه ههفت س ههربخش ههداری اش ههغال ش ههده بههود .در ه ههمین زم ههان ،ژن ههرال
آبهسالهون کهاسهتییانهو دومهینگِز ،فهرمهانهدار اسهبق چهیاپهاس کهه مهشهور بهه اسهتبداد ،فهساد مهالی و
سرکوبی مدام مخالفین حکومت بود ،به عنوان اسیر جنگی ،توسط شههورشیان دستگیر شد.
بهین سوم و چههارم ژانهویهه سهربهازان بهازار اکوسهینگو را بهه کهنترل خود درآوردنهد .از آن
لحههظه و در سههاعههت هههای بههعد از آن ،فههرسههتادگههان صههدههها رسههانهههء گههروهی بههه مههنطقه آمههدنههد و
شههروع کههردنههد بههه شههمارش مههردگههان .ده ههها نههفر مههرده بودنههد ،هههر یههک از خههبرنههگاران رقمی ذکههر
می کرد ،ولی آنها در یک نکته هم نظر بودند و آن این که اکثریت تلفات از بین غیر نظامی ها
بوده اسهت .در ههمین جها عهکاسهان و فهیلمبردارانِ بهزرگهتریهن خهبرگزاری ههای بهین الللی از پنج
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زاپههاتیسههتی عههکس گههرفههتند کههه بهها دسههتان
به پشت بسته تیر خلص خههورده بودند.
در ه ه ههمان لح ه ههظات ،در ح ه ههالی ک ه ههه
زاپ ه ههاتیس ه ههت ه ه هها زخ ه ههمی ه ه ههای ه ههشان را از
بههیمارسههتان بخشههداری آلههتامههیرانههو بههیرون
می بههردنههد ،در سههن کههریسههتوبههال بههیش از
س ه ههه هه ههزار س ه ههرب ه ههاز از ل ه ههشگر  ۷۵په ه ههیاده
نظام کنترل شهر را بدست می گرفتند.
آزار نهظامهیان بهزودی شهامهل حهال خهبرنهگاران نهیز شهد؛ سهربهازان ارتهش فهدرال بهه اتومهبیل
های روزنامهء لخههورنادا ،آژانس فرانس پرس و ا ِل فینانسیرو شلیک کردند.
در ج ه ههاده ه ه هها م ه ههردم ش ه ههاه ه ههد آم ه ههد و ش ه ههد ک ه ههاروان ارت ه ههش به ههودن ه ههد و در پی آن ک ه ههاروان
خ ههبرن ههگاران .و ک ههم ک ههم ،ن ههمای ههندگ ههان س ههازم ههان ه ههای غ ههیر دولتی .راه ورود ب ههه م ههنطقهء درگ ههیری
ههمچنان بسهته مهانهد ،ولی مهطبوعهات از راه ههای دیهگر وارد می شهدنهد .در آن دقهایهق ،خهبر قهیام
بومیان ،دیگر به سراسر جهان رسیده بود و تیتر صفحهء اول مهمترین روزنامه ها شد.
بهه نهوبهه خود ،دولهت فهدرال کهه تها آن موقع سهکوت را حهفظ کهرده بود ،اولهین بهیانهیه اش را
تههوس ههط ی ههک خ ههان ههم ک ههارم ههند درج ههه دوم ،یعنی م ههعاون وزارت ک ههشور ،س ههوکه ههوررو دی ههیاز منتش ههر
سهاخهت ،نوشهته ای کهه بهه خهاطهر بی عهاطفگی و اسهتبدادش مهشهور شهد .از ایهن لحهظه سهیاسهت
مهطبوعهاتی رژیهم کهه در دوران رژیهم سهلیناس بهه شهیوهء غهافهلگیر کهننده ای خوب عهمل می کهرد،
اول ههین ض ههرب ههه را خه ههورد و در م ههبارزه ای ک ههه جه ههت کسهبِ اع ههتبار و مش ههروع ههیت درن ههظر داش ههت،
شکست خود را آغاز کرد.
اطهلعهیهء وزارت کهشور اههمیت درگهیری را نهاچهیز شهمرد« :از  ۱۱۰بخشهداری چهیاپهاس
فههقط در چهههار بخشههداری اوضههاع حههساسی بهوجهود آمههده ،و در سههایههر  ۱۰۶بخشههداری شههرایههط
عههادی سههت» .سههپس کهوشههش کههرد آن را بی اعههتبار کههند« :گههروه هههای خههرابههکار مخههلوطی از
علئق ملی و بین الللی را نشان می دهند و با دیگر گروه های خشونتگرای آمریکای مرکزی
مههطابههقت و نهزدیکی دارنههد» .و عههلوه بههر آن ،اطههلعههیهء مههزبههور مههانههند هههمیشه نسههبت بههه بهومههیان
تههبعیض قههائههل شههده می گههفت« :بعضی بهومههیان را عههضوگههیری کههرده و بی شههک آن ههها را آلههت
دست قرار داده اند».
در حههالی کههه در خههارج از اوکهوسههینگو درگههیری ادامههه داشههت ،سههامهوئههل روئههیز گههارسههیا،
اسهقف سهن کهریسهتوبهال و شهخصیت اصلی بهرای شهناخهت شهرایهط چهیاپهاس ،طهرفهین را بهه آتهش
بههس و کههنار گههذاشههت خههصومههت فههراخوانههد .هههمان روز هواپههیماههها و هههلیکوپههترهههای نههیروی هوائی
مههکزیههک بههمباران تههپه هههای جههنوب سههن کههریسههتوبههال ،و کهوهسههتان هههای مههنطقهء جههنگل را آغههاز
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کههردنههد .فههردای آن روز ،قههدرت نههظامی دولههت بهها انههدک سلح زاپههاتیسههت ههها غههافههلگیر شههد :هههفت
هواپیمای نظامی مههورد اصابت گلولهء شههورشیان قرار گرفتند.
تههرازنههامهههء ارائههه شههده زاپههاتیسههت ههها از پنج روز نههبرد چههنین اسههت :از زاپههاتیسههت ههها ۹
نهفر کشهته شهدنهد و  ۲۰نهفر شهدیهدا ً مجهروح ( بهدون بهه حهساب آوردن بومهیانی کهه در اوکوسهینگو
تههیر خههلص خ ههورده بودنههد) .بههر اسههاس گهزارش زاپههاتیسههت ههها از ارتههش فههدرال  ۲۷نههفر کشههته،
 ۴۰زخه ه ه ههمی و  ۱۸۰ن ه ه ههفر اس ه ه ههیر ش ه ه ههدن ه ه ههد .ای ه ه ههن اس ه ه ههرا ک ه ه ههه تس ه ه ههلیم ش ه ه ههده به ه ههودن ه ه ههد ،ب ه ه ههعد آزاد
شدند(.اطلعیهء ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی ۶ ،ژانویهء )۱۹۹۴
ب ههه ه ههمین ت ههرت ههیب در روزه ههای اول و دوم ژان ههوی ههه  ۲۳۰زنه ههدانی از زنه ههدان هه ههای مه ههختلف
چههیاپههاس آزاد شههدنههد(دو زنههدان در سههن کههریسههتوبههال  ،یکی در اکوسههینگو و یکی دیههگر در لس
مارگاریتاس).
در روز شه ههاهه ههان [روز سه ههه په ههادشه ههاه ،یعنی  ۶ژانه ههویه ههه-م] رئه ههیس جه ههمهور سه ههلیناس در
نخسههتین پههیام خهود خههطاب بههه مههلت ایههن نههکته را مههنکر شههد کههه قههیام بهومههیان در کههار بههاشههد و در
همان حال به کسانی که سلح زمین بگذارند وعدهء عفو داد.
در هههمان زمههان جههامههعهء مههدنی شههروع کههرد بههه مههتشکل شههدن بههرای پههایههان دادن جههنگ و
نههظارت بههر عههملیات ارتههش فههدرال .بههدیههن مههنظور  ۱۵سههازمههان توده ای ،هههماهنگی سههازمههان هههای
مدنی برای صلح  Conpazرا تشکیل دادند.
ب ههدی ههن ت ههرت ههیب ،ارت ههش زاپ ههاتیس ههتی در اج ههرای اس ههترات ههژی ارت ههباط گ ههیری ب هها ج ههام ههعه ک ههه
سههرانههجام بههه سهلح عههمدهء او تههبدیههل شههد ،نخسههتین اطههلعههیه از رشههتهء بههلند اطههلعههیه هههایههش را
منتشهر کهرد کهه انهعکاس قهابهل توجهی یهافهت .ارتهش زاپهاتیسهتی در عهین حهال شهروطهش را بهرای
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مههذاکههره بهها دولههت فههدرال تههعیین نههمود :بههرسههمیت شههناخههت ارتههش زاپههاتیسههتی آزادیههبخش ملی بههه
عهنوان طهرف مهقابهل در جهنگ ،آتهش بهس دوجهانهبه ،عهقب نشینی نهیروههای فهدرال ،قطع بهمباران و
تشکیل یک کمیسیون ملی میانجیگری( .اطلعیهء  ۶ژانویهء )۱۹۹۴
همبسههتگی ملی و بههین الللی بهها جههنبش ش ههورشی آغههاز شههد .آن ههها کههه بیشههتریههن انههتقاد
را داشههتند ،شههیوهء عههمل زاپههاتیسههت ههها را زیههر سهؤال می بههرنههد ،ولی هیچ کههس ،نههه خود دولههت و
ن ههه حتی م ههرتجع ت ههری ههن اق ههشار ،نمی توانههند عههلل موضوع را مههنکر شونههد .در پههایههتخت آمههریههکای
ش ههمالی ات ههحادی ههه م ههلت ه ههای مس ههتقل بههومی در ن ههیم ک ههرهء غ ههربی ،شه ههورای م ههعاه ههدهء ب ههین الللیِ
بومیان ،و کانون صلح واشنگت ،در حالی که خواستار منع «تعقیب نظامی ارتش زاپاتیستی
آزادیهبخش ملی» بودنهد در مهقابهل سهفارت مهکزیهک تهظاههرات کهردنهد .ههمزمهان حزب متحهد چهپ
در اسپانیا خواهان قطع سرکوب و جستجوی راه حلی سیاسی شد.
ب ههه ه ههمین ش ههکل ف ههعال ههین «ش ههبکه اق ههدام ک ههان ههادا» در درون س ههفارت م ههکزی ههک در اوت ههاوا
مهتحصن شهدنهد ؛ و در مهکزیهک گهروه اسهپارتهاکیسهت هها ،جهنبش مسهتقل دمهکراتهیک ،کهمیته دفهاع
خهلقی و حزب کهار خواههان قطع جهنگ ،احهترام بهه حهقوق بشهر ،ایهجاد شهرایهط مهذاکهره و جهبران
ع ههقب م ههان ههدگی ه ههای اج ههتماعی ش ههدن ههد .در م ههادری ههد ،ک ههمیتهء همبس ههتگی ب هها خ ههلق ه ههای بههومی در
مکزیک ،اقدام به راه پیمائی کرد و خواستار ترک مخاصمه شد.
در حههالههیکه بههمباران مههناطههق جههنگل و ارتههفاعههات چههیاپههاس هههمچنان ادامههه داشههت ،مههانهوئههل
کههامههاچههو سولههیس [وزیههر خههارجههه پههیشین] را بههه عههنوان مههسئول کههمیسیون بههرای صلح و آشههتی
در چهیاپهاس تهعیین کهردنهد .جهنگ اولهین قهربهانی اش را از مهیان کهارمهندان عهالهیرتهبه گهرفهت :وزیهر
ک ههشور و ف ههرم ههان ههدار پ ههیشین چ ههیاپ ههاس ،پ ههات ههری ههسیو گههونههزال ههس ک ههارری ههدو اس ههتعفا ک ههرد و خه ههورخ ههه
کارپیشو جانشین وی شد.
در ل ههندن ،س ههازم ههان ع ههفو ب ههین ال ههلل ب ههمباران روس ههتاه ههای بههومی تههوس ههط ارت ههش ف ههدرال را
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مهحکوم کهرد .در اسهپانهیا جهامهعهء روشهنفکران ،ههنرمهندان و نهویهسندگهان در مههورد لهزوم یهک راه
حههل سههیاسی بههرای درگههیری تههأکههید نههمود .کههانههون قههانههون اسههاسی در مههانهههاتههان ،ایههالت متحههده،
علیه اعدام ها و بمباران بومیان شکایت کرد.
ه ههنوز دو ه ههفته از م ههاج ههرا ن ههگذش ههته بههود ک ههه ارت ههش زاپ ههاتیس ههتی ک ههار ک ههمرش ههکن تههوضیح
م ههبارزه اش را آغههاز کههرد .مههبارزه ای کههه طی مههسیر و بهها هههمایههش غههافههلگیرانههه اش بهها جههامههعهء
م ههدنی رش ههد می ک ههرد ،ولی ن ههقطهء آغ ههازش ب ههه پ ههرن ههسیپ ه ههائی ب ههرمی گش ههت ک ههه ق ههبل از ج ههنگ
طهراحی شهده بود .زاپهاتیسهت هها در یکی از اولهین اطهلعهیه ههایهشان ،بهرای نخسهتین بهار موضع
خود را در م ههورد قههدرت و رونههد انههتخابههات بههیان کههردنههد ،هههمان موضعی کههه طی تههمام ایههن سههال
ههها هههمچنان حههفظ کههرده انههد(و مههصرانههه تهوضیح داده انههد)« :ارتههش زاپههاتیسههتی آزادیههبخش
ملی در پی آن نیسههت کههه ایههن یهها آن حهزب در انههتخابههات بههرنههده شود .ا ِرتههش زاپههاتیسههتی در پی
عهدالهت اسهت ،آزادی می خواههد و دمهکراسی .می خواههد دمهکراسی بهاشهد تها مهردم بهتوانهند آن
کسی را انهتخاب کهنند کهه بها درکهشان بههتر جهور در می آیهد و ایهن خواسهت ،خواسهت ههرکسی
کههه بههاشههد ،م ههورد احههترام هههمهء مههکزیکی ههها و خههلق هههای دیههگر قههرار بههگیرد .ارتههش زاپههاتیسههتی
آزادیهبخش ملی از دولهت مهکزیهک ،از ههر حهزبی کهه هسهت ،می خواههد دولتی مشهروع و بهرآمهده
از انهتخابهاتی واقهعها ً آزاد و دمهکراتهیک بهاشهد ،و مهبرم تهریهن مهشکلت خهلق مهکزیهک ،و بهخصوص
ما بومیان را رفع کند( ».اطلعیهء ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی ۱۱ ،ژانویهء .)۱۹۹۴
دو روز پههس از ش ههورش بهومههیان ،اعههلم می شهود کههه تههظاهههرات عظیمی بههه مههنظور تههحت
فههشار قههرار دادن رئههیس جههمهور بههرگههزار خهواهههد شههد تهها او آتههش بههس اعههلم کههرده ،بهها بهومههیان
ش ههورشی بههه مههذاکههره بههنشیند .جههامههعهء مههدنی در سههطح کههشور صههدایههش را رسهها نههمود و کههاری
کههرد کههه صههدایههش را بههشنونههد .سههلیناس در مههقابههل فههشار و مههطالههبهء عههموم مههردم مههکزیههک بههه نفع
یههک راه حههل سههیاسی پههیش دسههتی کههرد و قههبل از تههظاهههرات دسههتور آتههش بههس داد .وی گههفت:
«ارت ههش ف ههقط در صه ههورتی ک ههه مه ههورد ح ههمله ق ههرار گ ههیرد ،ح ههمله خههواه ههد ک ههرد» .ب ههه ه ههر ح ههال راه
پههیمائی انههجام شههد و زوکههالههو ،مههیدان اصلی شهههر مههکزیههکو مههملو شههد از بههیش از صههد هزار نههفر
علیه جنگ در جنوب شرقی مکزیک.
امهها در عههمل ۲۴ ،سههاعههت پههس از اعههلم آتههش بههس نههیروهههای نههظامی بهها اسههتفاده از هههلی
کوپترهای توپدار به یک ستون زاپاتیست اکوسینگو حمله بردند .جنگ به کوهستان منتقل شد
و آتههش بههس تههنها بههه شهههرههها محههدود مههانههد .بهها وجهود ایههن ارتههش زاپههاتیسههتی نههیز آتههش بههس را
پذیرفت.
زمههانی کههه در ایههن اول ژانههویههه ،ارتههش زاپههاتیسههتی بهها ی ههورش خهود جههنگ را آغههاز کههرد ،
هههمان گهونههه کههه بههعد ههها بههرخی رهههبرانههش شههرح دادنههد ،بهها جهههانی از نهوع دیههگر روبههرو شههد ،بهها
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سهناریوئی کهه در نهظر نهداشهت ،صهحنه ای کهه تهصههورش را ههم نمی کهرد .جههانی کهه آرمهان آن
ههها را درک کههرد ولی بسیج شههد و دسههت بههه راه پههیمائی زد تهها سهلح هههر دو طههرف سههکوت کههند.
ایه ههن لحه ههظه ای ته ههعیین که ههننده در ته ههاریخ ارته ههش زاپه ههاتیسه ههتی ب ههود .دو راه په ههیش رو ب ههود :گ ههوش
سهپردن بهه جهامهعهء مهدنی ،مهتوقهف کهردن مهبارزهء نهظامی و رو در رو شهدن بها دنهیای نهاشهناخهته،
کههه بههه روشنی بههرای آن آمههادگی نههداشههت؛ یهها ادامهههء مههبارزهء مسههلحانههه کههه طی ده سههال خود را
بههرای آن آمههاده کههرده بود .ارتههش زاپههاتیسههتی راه اول را بههرگههزیههد و از ایههن لحههظه آمههاده شههد تهها
از کههلم بههه عههنوان سهلح عههمده اسههتفاده کههند ،تهها گوش بسههپارد ،تهها سهؤال مههطرح کههند و بههکوشههد
نههیازهههای ایههن جههامههعهء مههدنی را کههه از او پشههتیبانی می کههند ،ولی تههفنگ بههر دوش در پی او راه
نمی افتد ،درک کند.
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فوریه تا دسامبر

۱۹۹۴
مذاکرات کاتدرال سن کریستوبال،
بازگشت هیئت زاپاتیستی به کوه،
مجمع دمکراتیک ملی (،)CND
انتخابات فدرال و ایالتی ،و شکست
محاصرهء نظامی

پددس از اعددلم آتددش بددس ،حدوادث يكى پددس از ديددگرى بدداشددتاب رخ مى دهددد .از  ۱۳تددا ۲۴
ژاندويده ارتدش زاپداتيسدتى مدانوئدل كدامداچدو سولديس را بده عدنوان ندمايدندهء دولدت فددرال بده رسدميت
شددناخددت ،كددفيل فددرمدداندددارىِ چددياپدداس اسددتعفا داد و بدده جدداى او خدداويددر لددوپددز مددورِ نددو را كددفيل
ك ددردن ددد .در ع ددرض چ ددند روز ت ددغييرات زي ددادى بددوجددود آم ددد ام ددا ه ددمان طددور ك دده م ددعاون ف ددرم ددان ددده
ماركوس توضيح خواهد داد ،هيچ كدامشان بنيادى نبود.
در نوشدته اى تدحت عدنوان «مدگر چده كدرده ايدم كده مدا را مى خواهدند عدفو كدنند؟» كده بدرخى
روش ددنفكران آن را ب دده ع ددنوان دف دداع دديه اى بليغ و رد ن دداش دددنی از دلي ددل م ددبارزهء زاپ دداتيس ددت ه ددا
ارزيدابى كدردندد ،سدخنگوى زاپداتيسدت هدا در پداسخ بده عدفو پديشنهادى رئديس جدمهور سدليناس ِد
گد ددورت ددارى چ ددني مى ن ددويس ددد « :ب دداب ددت چ دده چ دديزى ب دداي ددد ط ددلب ع ددفو ك ددنيم؟ ب ددراى چ دده ب دده م ددا ع ددفو
خواهدديد داد؟ بددابددت آنددکه از گددرسنگى نددمرديددم؟ بددابددت آنددکه در مددقابددل فددقر سددكوت نددكرديددم؟ بددابددت
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آندکه مدتواضدعانده بدار عدظيم و تداريخى تدحقير و بده فدراموشى سدپرده شددن را ندپذيدرفدتيم؟ بدابدت
آنددکه پددس از بسددته يددافددت هددمهء راه هددا ،مسددلحاندده قدديام كددرديددم؟ بدده خدداطددر آنددکه قدوانددي جدزائى
چددياپدداس را نددفهميديددم ،كدده احددمقاندده تددريددن و سددركددوبددگراندده تددريددن قوانينى سددت كدده حددافددظه بدده يدداد
مى آورد؟ ب دداب ددت آن ددکه ب دده ب ددقيهء ك ددشور و س ددراس ددر ج ددهان ن ددشان دادي ددم ك دده ف ددقيرت ددري ددن اه ددالى
چددياپدداس هددمچنان داراى شددأن و مددنزلددت انددسانى انددد؟ بددابددت آنددکه قددبل از مددبارزه کددردن ،آن را
آگدداهدداندده و بدده خددوبى آموخددتيم؟ بددابددت آنددکه بدده جدداى تددير و كددمان در نددبرد ،تددفنگ بددرگددرفددتیم؟ بددابددت
آندکه قدبل از مدبارزه ،مدبارزه كدردن آموخدتيم؟ بدابدت آندکه هدمه مدكزيكى هسدتيم؟ كده اكدثريدت مدان
بدومى سددت؟ بددابددت آنددکه مددردم مددكزيددك را بدده خدداطددر آنددچه بدده آنددان تددعلق دارد ،و بدده هددر شدديوهء
ممكنى ،ب دده م ددبارزه ف ددراخددوان دادی ددم؟ ب دده خ دداط ددر م ددبارزه ب ددراى آزادى ،دم ددكراسى و ع دددال ددت؟ ب دده
خداطدر آندکه سدبك كدار چدريدك هداى گدذشدته را ادامده ندداديدم؟ بدابدت آندکه تسدليم نمى شدويدم؟ بدابدت
آندکه خودمدان را نمى فدروشديم؟ بدابدت آندکه خدياندت نمى كدنيم؟ ...چده كسى بدايدد عدفو بدخواهدد و
چه كسى مى تواند عفو بدهد؟( »...اطلعيهء ارتش زاپاتيستى  ۱۸ژانويهء )۱۹۹۴
يكى از اولددي كددارهدداى نددمايددندهء دولددت ،مددانوئددل كددامدداچددو بددرقددرارى «دو مددنطقهء آزاد» بود:
س ددن م دديگل در اوكددوس ددينگو ،و گددوادال ددوپ دده ِت ددپه ي دداك در لس م ددارگ دداري ددتاس .ولى هيچ ي ددك از اي ددن
عددمليات جددلوى جدوش و غددليان اجددتماعى را در چددياپدداس نددگرفددت .هدزاران دهددقان بددراى بددركددنار
شدددن شهددرداران و بخشددداران مددختلف و مددطالددبهء واگددذارى زمددي تددظاهددرات كددردنددد .ش ددوراى
ايددالتى سددازمددان هدداى بومى و دهددقانى  COICكدده  ۲۸۰سدازمدان در چدياپداس عدضو آن هسدتند،
به اين بسيج پيوست.
در هددمي روزهدداسددت كدده زاپدداتيسددت هددا هددمزمددان بددا جنگى كدده پددايددان نمى پددذيددرفددت(بددا وجود
آتددش بددس اعددلم شددده)مدواضع خدود را مددشخص مى كددردنددد ،اسددتراتددژى خود را تددعيي
مى ندمودندد و بدا طدرف هداى مدذاكدرهء مدتعددى تدماس بدرقدرار مى كدردندد .بدديدن تدرتديب در روز ۲۰
ژانددويدده ،بددراى اولددي بددار در يددك اطددلعدديه ،اطددلعدديه اى كدده ده سددال بددعد ،هددنوز رابددطهء زاپدداتيسددت
هددا را بددا جددنبش بومدديان تددعيي مى كددند ،سددازمددان هدداى بومى كددشور را ايددن چددني مددورد خددطاب
قددرار دادنددد « :مددا زاپدداتيسددت هددا هددميشه بدده سددازمددان هدداى مسددتقل و درسددتكار مددختلف احددترام
گ ددذاش ددته و مى گ ددذاري ددم .هيچ ك ددس را وادار ن ددكردي ددم ك دده ب دده م ددبارزهء م ددا ب ددپيون دددد؛ اگ ددر ب دده آن
پدديوسددتند آزاداندده و بدده خدواسددت خدودشددان بدود ...اگددر مددا سدلح بددر نددگرفددته بدوديددم ،دولددت هددرگددز
تددوجهى ب دده بددوم دديان كد دشددورم ددان نمى داش ددت ...م ددا ه ددمچنان ب دده ش ددما و اش ددكال م ددبارزاتى ت ددان
احددترام مى گددذاريددم .از شددما دعدوت مى كددنيم كدده هددر يددك از مددا بددا سددازمددان و مددبارزهء خدودش،
دل هددايددمان را بددا امدديدى مشددترك بددراى آزادى ،دمددكراسى و عدددالددت يكى كددنيم»( .اطددلعدديهء
ارتش زاپاتيستى ۲۰ ،ژانويهء )۱۹۹۴
زمددان مددذاكددرات ندزديددك مى شددد و پدديش بينى مى شددد كدده بدده خدداطددر آزادى ژنددرال آبددسالددون
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كد دداسد ددتيياند ددو در مد ددبادلد دده بد ددا آزادى صد دددهد ددا ب ددومى
زاپدداتيسددت زندددانى و شددكنجه شددده در زندددان هدداى
مدختلف چدياپداس ،مدذاكدرات در مدسير خدوبى پديش
خ د ددواهد د ددند رفد د ددت .مد د ددراسد د ددم تد د ددحويد د ددل ايد د ددن ارتشى
ب ددازنشس ددته ف ددرصتى س ددت ت ددا ب ددراى اول ددي ب ددار ي ددك
روسد ددتاى سد ددراپد ددا ش د ددورشى هد ددويد ددت خ ددود را علنى
كددند :گدوادالددوپدده تددپه يدداك ،هددمان روسددتائى كدده بددا
گذشت زمان نماد مقاومت بوميان گشت.
اقددام بده تدحويدل فدرمدانددار اسدبق چدياپداس فدقط مدبادلدهء يدك زنددانى جنگى بديرحدم و سدنگدل
در بدرابدر صددهدا بومى زاپداتيسدت زنددانى ندبود ،بدلكه بدياندگر اخدلق يدك جدنبش شددورشى بود كده
نده تدنها فدرمدانددار سدابدق مدتهم بده قدتل هداى مدختلف را نمى ُكشدد ،بدلكه او را مدحكوم مى كدند تدا
ب ددار ع ددفو ش دددن تددوس ددط ك ددسانى را ب دده دوش بكش ددد ك دده خددود وى آن ه ددا را س ددال ه ددا ت ددحقير و
استثمار مى كرد.
ب ددا م دديان ددجيگرى اس ددقف س ددامددوئ ددل روئ دديز ق ددرار م ددذاك ددره ب ددي شد ددورش دديان و ك ددميسيون دولتى
گددذاشددته شددد .بدده گدوندده اى كدده در روز  ۲۰فددوريدده ۱۹ ،نددمايددندهء ارتددش زاپدداتيسددتى بددا آمددبولنددس
هدداى صددليب سددرخ بددي الللى بدده سددن كددريسددتوبددال آمدددنددد تددا مددذاكددره را شددروع كددنند ۱۸ .بدومى
بدودنددد و يددك دورگدده؛ دورگدده ای ك دده در ع ددي ره ددبری ن ددظامى ،خددود مج ددرى دس دتددوره دداى س ددياسى
فددرمدداندددهددان بومى بود .مددردى كدده توجدده وسددائددل ارتددباط هددمگانى را بدده خود جددلب كددرد تددا عددلل و
اندگيزهء مدبارزه اش را تبليغ كدند .او خود را بده ندام مدعاون فدرمداندده شددورشى مداركوس مدعرفى
كدرد .در پديكار زاپداتيسدت هدا ،مدذاكدرهء سدن كدريسدتوبدال لحدظه اى حدياتى بود .مدلقدات مسدتقيم
آن هددا بدود بددا مددطبوعددات ،جددامددعهء مدددنى ملى و بددي الللى ،و بددا سددياسددتمدارانى كدده عددليه شددان
مسلحانه قيام كرده بودند.
فدرمداندده تدچو ،از كدميتهء مخفى اندقلبى بومديان  ،CCRIبدعدهدا توضيح داد كده مدذاكدره «از
ايدن ندظر بده كدار آمدد كده مدا خودمدان را بدشناسدانديم و مدتقابدلً عددهء زيدادى را بدشناسديم .پدس بده
ايددن درد خ ددورد كدده تدوضيح بدددهدديم كدده كيسددتيم و بددراى چدده مددبارزه مى كددنيم» .زاپدداتيسددت هددا
عدملً از وقدت اسدتفاده كدردندد تدا صددهدا خدبرندگارى كده از سدراسدر جدهان آمدده بودندد بدا آن هدا
مددصاحددبه كددنند و بددا كددسانى از سددازمددان هدداى غدديردولتى ،كددليساهددا ،احدزاب سددياسى ،سددازمددان
ه دداى ده ددقانى ،و ب ددخصوص ب ددا م ددردم ع ددادىِ ج ددام ددعهء م دددنى ك دده آن ج ددا ح ددضور داش ددتند راب ددطه
بددرقددرار كددنند .ايددن آغدداز يددادگدديرى سددياسى يددك جددنبش مسددلحاندده بود ،آغدداز يددك سددرى هددمنظرى
هددا و اخددتلف نددظرات ،آغدداز سدداخددتمان جنبشى بدود كدده ويددژگى اش دانسددت (و يدداد گددرفددت)،
گوش سپردن ،حرف خود را زدن ،پرسيدن و رشد كردن بود.
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دوم مددارس گددفت و گددو هدداى صلح بدده ارائدده تددفاهددم نددامدده اى مى انددجامددد حدداوى  ۳۴مدداده كدده
ارتدش زاپداتيسدتى مى پدذيدرد آن را بدراى هدمه پدرسى بدبرد .پدس از پدايدان ايدن دور از مدذاكدرات،
زاپداتيسدت هدا بده كوه بدازگشدتند و رابدطهء خود را بدا ندمايدندگدان جدامدعهء مددنى و گسدتره اى از
نديروهداى سدياسى كدشور ادامده دادندد .بده دعوت رهدبرى زاپداتيسدت هدا رسدانده هداى گدروهى وارد
دزارش روس ددتاه دداى زاپ دداتيس ددتى ب دده س ددراس ددر ج ددهان
ِ
م ددناط ددق شد ددورشى ش دددن ددد و از اي ددن ط ددري ددق گد
رسيد.
ه ددمه پ ددرسى در مد ددورد پ دديشنهادات دول ددت در درهء ج ددنگل لك ددندون ددا آغ دداز ش ددد .ولى ب ددا ق ددتل
كددانددديددداى ريدداسددت جددمهورى حددزب انددقلبىِ نددهاديددنه شددده  ، PRIلدوئدديز دونددالدددو كددلوسدديوتددا ،ايددن
پروسه در  ۲۳مارس قطع شد.
در روز  ۱۰آوريدل زاپداتيسدت هدا سدالدروز غدم اندگيز قدتل ژندرال امديلياندو زاپداتدا را بدرگزار کدردندد.
از اول مداه تدا آخدر آن در حدالى كده دامدداران و زمدينداران بدزرگ تهدديدد عدليه روسدتاهداى بومى
را تشديد مى كردند ،كاروان هاى كمك رسانى وارد مناطق شددورشى مى شد.
يددك مدداه بددعد ،اولددي نشسددت بددي ارتددش زاپدداتيسددتى و كددانددديددداى ريدداسددت جددمهورى آن زمددان
حزب اندقلب دمدكراتديك  ،PRDكدائوتده موك كداردنداس ،بدرگزار شدد .كداردنداس چهدرهء سدياسى ای
بدود كدده زاپدداتيسددت هد ددا مى بددايسددتى بدده ندوعى رابددطهء خدود را بددا او بددر اسدداس تدوافددق و اخددتلف
نددظرهدداى مدددام حددفظ كددنند .در آن لحددظات ش ددورشدديان فددرايددند آشددنائى بددا چددشم انددداز سددياسى
م ددلى (و بدده رسددميت شددناخددت آن) را از س د ددر مى گددذراندددنددد ،كدده بدداعددث ديدددارهدداى مددتعدد آنددان
تقريبدا ً با نمايندگان تمام طيف هاى سياسى شد.
تددازه شددش مدداه از قدديام مى گددذشددت كدده زاپدداتيسددت هددا جنبشى را ،ندده تددنها حددول مددطالددبات
خ ددلق ه دداى بددومى ،ب ددلكه ع ددليه اق ددتدار گ ددرائى دولتى و س ددياس ددت ه دداى اق ددتصادى و اج ددتماعى آن
ش ددكل دادن ددد .در اي ددن راب ددطه ،آن ددان ه ددمزم ددان ب ددا ح ددفظ آت ددش ب ددس و گ ددشودن ب دداب گ ددفت و گ ددو ب ددا
ج د ددام د ددعهء م د دددنى ،ب د دده پ د دديشنهادات دول د ددت پ د دداسخ منفى دادن د ددد .اس د ددترات د ددژى آغ د دداز گ د ددفت و گ د ددو و
سدازمدانددهى هدمايدش بدا جدامدعهء مددنى (بده عدنوان هدمايدش هداى بدديدل) ،گوش سدپردن و پدرسدش
از آن هددا ،مسددتقل از مددذاكددره بددا دولددت فدددرال ،بدده مددشخصهء حددركددت سددياسى زاپدداتيسددت هددا در
سددال هدداى آيددنده بدددل شددد .چددگوندده سددخن گددفت و گوش سددپردن ،و پددرسددشگراندده گددام بددرداشددت.
اين است اسم رمز نهضت زاپاتيست ها.
بددديددن تددرتدديب در هددمان زمددان كدده مددذاكددره بددا دولددت را قطع مى كددنند ،زاپدداتيسددت هددا دومددي
بديانديه از جدنگل لكدندوندا را منتشدر كدردندد .در ايدن بديانديه جدامدعه را فدرا مى خواندند تدا از طدريدق
سددازمدداندددهى يددك مجددمع دمددكراتدديك ملى  ، CNDگددذارى مددسالددت آمدديز را بدده دمددكراسى تددأمددي
ك ددنند .آن ه ددا ه دددف را اي ددن گددون دده تددوضيح مى ده ددند« :س ددازم ددان دددهى اظ ددهار ن ددظر در ع ددرص ددهء
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مددنى و دفداع از بديان توده اى ...و مدطالدبهء اندتخابدات آزاد و دمدكراتديك ،و مدبارزه اى خسدتگى
ناپذير براى احترام به خواست توده ها»( .دومي بيانيه از جنگل لكندونا ۱۲ .ژوئن )۱۹۹۴
در حدالى كده ايدن مجدمع در مدكانى در جدنگل لكدندوندا سدازمدانددهى مى شدد ،مدانوئدل كدامداچدو
سولديس از پسدت خود بده عدنوان مدسئول كدميسيون صلح در چدياپداس اسدتعفا كدرد و جدايدش را
بدده خ ددورخدده مددادراسددو كوئدديار داد كدده در ايددن ايددالددت از خود هيچ نددشانى بدده جدداى نددگذاشددت .وى
به هيچ قرار و مدارى با شددورشيان دست نيافت و دست خالى ،همان طور كه آمده بود ،رفت.
از پنج ددم ت ددا ن ددهم م دداه اوت در م دديان ك ددارزار ان ددتخاب دداتى ري دداس ددت ج ددمهورى ،ه ددماي ددش مج ددمع
دم ددكرات دديك ملى ب ددرگددزار ش ددد .اي ددن ه ددماي ددش در اول ددي م ددرك ددز س ددياسى و ف ددرهنگى اى ك دده ارت ددش
زاپ دداتيس ددتى ط ددرح ري ددزى ك ددرده بددود« :اگددواس ك ددال ددينتِس» ،در روس ددتاى گددوادال ددوپ دده ت ددپه ي دداك
بدرگزار شدد( بدا اشداره بده ايدالدت اگواس كدالدينتس كده در آن پديمان نديروهداى اندقلبى مدكزيدك در
سدال  ۱۹۱۴امدضاء شدده بود) .حددود هدفت هزار مدكزيكى ،از ندمايدندگدان سدازمدان هداى توده اى
گدرفدته تدا هدنرمدندان ،روشدنفكران ،بومديان سدراسدر كدشور ،كدارگدران ،هدمجنسگرايدان ،دهدقاندان،
و افددرادى كدده بدده هيچ سددازمددان سددياسى اى وابسددته نددبودنددد بدده فددراخدوان زاپدداتيسددت هددا پدداسخ
مثبت دادند .زاپاتيست هائى كه جامعهء مدنى را فراخوانده بودند تا راه مسلحانه را شكست
بددهدد ،تدا خود آن هدا را بده عدنوان ندظامى شكسدت بددهدد ،تدا امدكان ادامدهء مدبارزه بددون سلح و
بددون چهدره پوش بوجود بديايدد .مجدمع دمدكراتديك ملى اولدي عدمل سدياسى و بدزرگ پدس از جدنگ
بود كده ارتدش زاپداتيسدتى توانسدت توسدط آن توان بسيج خود را بسنجدد .حداصدل كدار ،آن طدور
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كه خودشان اقرار كردند ،بيش از حد انتظارشان بود.
ش ددورشدديان بدومى فددقط  ۲۷روز وقددت لزم داشددتند تددا اولددي مددركددز سددياسى و فددرهنگى خدود
را ب ددنا ك ددنند .آن روزه ددا ،روزه دداى رنج ج ددان ددكاه بددود و ام دديد؛ روزه ددائى ك دده در آن س ددوى ج ددنگل
هددزاران نددفر مددتشكل مى شدددنددد تددا در نخسددتي عددبور يددك كشددتى شددركددت كددنند ،هددمان كشددتى
«فدديتس کددرالددد»٭  ،سددرشددار از ندداسددازه هددا « .تددضاد نددا بدده هددنگام ،جددنون مهددربددان بى چهددرگددان،
م دداج ددراجددوئى اح ددمقان دده ي ددك ج ددنبش م دددنى در گ ددفت و گ ددو ب ددا ي ددك ج ددنبش مس ددلحان دده» (س ددخنان
افتتاحيهء مجمع دمكراتيك ملى ۸ ،اوت .)۱۹۹۴
چددند روز پددس از بددرگدزارى مجددمع دمددكراتدديك ملى ،ارتددش زاپدداتيسددتى اعددلم كددرد كدده ندده بددا
اندتخابدات فددرال و نده ايدالتى مدخالدفت ندخواهدد كدرد .بده هدمي عدلت اجدازه خواهدد داد تدا مدراكدز
رأى گ دديرى داي ددر شددود ،و ك ددارم ددندان ن ددهاد ان ددتخاب دداتى ف دددرال و ك ددميسيون ان ددتخاب دداتى اي ددال ددت و
ندمايدندگدان احزاب سدياسى مدختلف آزادانده رفدت و آمدد كدنند .بدديدن تدرتديب و بدراى اولدي بدار در
تاريخ مدرن كشور در منطقه اى كه خود را علندا ً شددورشى ناميده است ،انتخابات برگزار شد.
در روز  ۲۱اوت انددتخابددات فدددرال و هددمزمددان ايددالتى در چددياپدداس بددرگدزار شددد .انددتخابدداتى
كدده نددشان از تددقلب داشددت و پدديروزى را بدده كددانددديددداى حزب دولددت ،ارنسددتو زديدديو داد .در حددالى
كده كداندديدداى فدرمدانددارى حزب اندقلبىِ ندهاديدنه شدده ،ادواردو روبدلِدو در مديان اعدتراضدات عدليه
تددقلب ،خود را بددرنددده اعددلم كددرد .يددك مدداه قددبل از انددتخابددات ،كددانددديددداى حدزب انددقلب دمددكراتدديك
بدراى فدرمدانددارى چدياپداس ،آرمدانددو آونددانديو فديگه روآ ،مددورد سوء قدصدى قدرار گدرفدت كده از آن
جان سالم بدر برد.
طى هددفته هدداى بددعد وجدود مددقاومددت مدددنى و درگدديرى هدداى پددسا انددتخابدداتى بدداعددث تددنش در
چدشم اندداز ندظامى شدد .در چدني حدال و هوائى سدت كده دومدي هدمايدش مجدمع دمدكراتديك ملى،
بدون دست يابى به هيچ گونه قرار و مدار مشخصى برگزار شد.
در هددمي رابددطه ارتددش زاپدداتيسددتى بددرداشددت خود را از پددروسدده انددتخابدداتى ارائدده مى دهددد:
«امددكان خددلص شدددن از سيسددتم حزب دولتى ،بددا اسددتفاده از سلح خود آن هددا وجود ندددارد،
زيددرا ايددن هددمان سددلحى سددت آن هددا بددراى تحددميل و توجدديه خود در بددرابددر افددكار عددمومى از آن
اس ددتفاده مى ك ددنند .ت ددا زم ددانى ك دده س ددازم ددان دددهى ان ددتخاب ددات در دس ددت حددزب دولتى اس ددت ،ه ددر
كدوششى در چددني مددبارزه اى بدده نددا امدديدى ،بی تحددرکی سددياسى و تسددليم بى شددرمدداندده منتهى
مى شود .بدراى دمدكراسى ،يدك دولدت گدذار ،يدك دولدت تدغيير لزم و ضدرورى سدت .بدديدن مدنظور،
فددراخدوان ه دداى م ددختلف جه ددت ت ددشكيل ي ددك ج ددبههء ب ددزرگ اپ ددوزي ددسيون ،ك دده م دديليون هد ددا م ددكزيكى
٭ تدداجددر پددروئی ایددسایدداس ِفددرمددین فددیتس کددارالددد  Isaías Fermín Fitzcarraldو دان ددشمند آل ددانی ور ِن ددر ه ددرت ددسوگ
 Werner Herzogموفدق شددندد در سدال  ۱۹۴۲بدا یدک کشدتی بدخاری از روی تدپه ای بده ارتدفاع  ۵۰۰مدتر کده رودخداندهء
اوکایالی و رودخانهء مادر ِد دیوس را از هم جدا می کند ،عبور کنند.
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مد ددخالد ددف سيسد ددتم ح ددزب دولتى را دربد ددر گد دديرد ،امد دديد
بد ددخش اسد ددت»( .مد ددقالد ددهء ارتد ددش زاپد دداتيسد ددتى تد ددحت
ع د د ددنوان «ع د د ددبور دراز م د د دددت از درد ب د د دده ام د د دديد»۲۲ ،
سپتامبر )۱۹۹۴
در اواخ د ددر م د دداه س د ددپتام د ددبر يكى دي د ددگر از س د ددران
س ددياسى ق دددرت در م ددكزي ددك ب دده ق ددتل رس دديد .ق ددرب ددانى،
دب د د ددير اول ح د د ددزب ان د د ددقلبىِ ن د د ددهادي د د ددنه ش د د ددده ،خ د د ددوزه
فرانسيسكو روئيز ماسييو بود.
ب ددعد ،در ادام ددهء گ ددفت و گ ددو ب ددا ج ددام ددعهء م دددنى،
زاپداتيسدت هدا پديامى فدرسدتادندد بده تدظاهدراتى كده بده مدناسدبت بيسدت و شدشمي سدالدروز كشدتار
داند ددشجويد ددان در  ۲اك د د ددتبر  ۱۹۶۸در شهد د ددر مد د ددكزيد د ددكو بد د ددرگ د ددزار مى شد د د ددد« :ش د د ددما ،ب د د ددرادران،
دان ددشجوي ددان ،ك ددارگ ددران ،اه ددالى م ددحلت ،ده ددقان ددان ،زن ددان خ ددان دده دار ،ك ددارم ددندان ،ه ددنرم ددندان و
روشد ددنفكران درسد ددتكار ،شد ددما زند ددان و مد ددردانى كد دده  ۲۶سد ددال پد دديش در يكى از مد ددهمتريد ددن
جددنبش هدداى ايددن قددرن دردندداك شددركددت داشددتيد ،مى داندديد كدده مددبارزه عددليه دروغ و افددترا بدده چدده
م دعددنی س ددت ،ف ددرزن دددان ددتان ن دديز مى دان ددند ،م ددردان و زن ددانى ك دده پ ددس از  ۱۹۶۸ع ددليه اي ددن سيس ددتم
ظددالدداندده مددبارزه كددرده و مى كددنند .امددروز هددم ،مددثل  ۲۶سددال پدديش هددر مددكزيكى كدده صدددقدده
ندمى پدذيدرد ،سدركوب نمى پدذيدرد ،شدأن و وقدار اندسانى دارد ،شددورشى سددت ،و مددبارزه مى كدند،
م ددظنون ق ددلمداد مى شدود كدده مددكزيكى نيسددت ،خددارجى سددت(».اطددلعدديهء ارتددش زاپدداتيسددتى۲ ،
اكتبر )۱۹۹۴
شددش روز بددعد ،در روز  ۸اكددتبر ارتددش زاپدداتيسددتى رس دمدا ً مددذاكددره بددا دولددت فدددرال را قطع
مى كددند « .تددا شددريددك جددرم نددبودن در ندديرنددگ سددليناس د گ ددورتددارى ،تددا از فددرهددنگ جددنايتى كدده
مدشخصهء دولدت فعلى سدت حدمايدت ندكند ،بدراى پدافدشارى بدر تعهدد خدويدش در مدبارزه عدليه دغدل
كارى و استبداد( »...اطلعيهء ارتش زاپاتيستى ۸ ،اكتبر )۱۹۹۴
در روز  ۱۷نوامدبر ،در «اگواس كدالدينتس» روسدتاى گوادالدوپده تدپه يداك ،بدراى نخسدتي بدار
زاپدداتيسددت هددا عددلندا ً يددك سددالددگرد بددرپددا كددردنددد .مددطبوعددات و نددمايددندگددان جددامددعهء مدددنى در جددشن
يدازدهدمي سدالدروز تدأسديس ارتدش زاپداتيسدتى حدضور بده هدم رسدانددندد .مدراسمى كده در آن ،بداز
هددم بددراى نخسددتي بددار زاپدداتيسددت هددا بددا صددداى مددعاون فددرمددانددده مدداركوس از اشددتباهددات سددخن
گفتند« :تا آن جا كه به ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى بر مى گردد ،مى توانيم بگوئيم كه
اشدتباهدات زيدادى مدرتدكب شدده ايدم .بعضى از آن هدا مدحصول نداشديگرى سدياسى ،ندا آگداهى،
و محددوديدت هداى نداشى از جدنبش مسدلحانده مدا ،بى چهدرگى و در مدحاصدره قدرار داشدت مدان
بود ...كلم مان بسيارى اوقات نه كامياب ترين بود ،و نه مناسب ترين»...
۱۲۱

و بدديدن تدرتديب در مديان رقدص و پدايدكوبى ،شدعر و ندمايدش ،ارتدش زاپداتيسدتى بدرندامده اش را
اعددلم مى كددند« :امددروز ،مددانددند  ،۱۹۹۳وقتى جددنگ را تدددارك مى ديددديددم ،مددانددند  ۱۹۹۲وقددتى
تدصميم گدرفدتيم ،مداندند  ۱۹۸۴وقتى يدك سدالده مى شدديدم ،مداندند  ۱۹۸۳وقتى بدديدارى امدديد آغدداز
شددد ،بددرنددامددهء زاپدداتيسددت هددا هددمان اسددت كدده بدود :تددغيير جددهان ،بهددتر سدداخددت آن ،بددا عدددالددت
بيشددتر ،آزادى بيشددتر ،و دمددكراسى بيشددتر ،يعنى انددسانى تددر كددردن آن»( .اطددلعدديهء ارتددش
زاپاتيستى ۱۷ ،نوامبر )۱۹۹۴
در روز اول دس د ددام د ددبر ارنس د ددتو زدي د دديو ب د دده ع د ددنوان رئ د دديس ج د ددمهور س د ددوگ د ددند خد د ددورد .ارت د ددش
زاپدداتيسددتى بددا يددك اطددلعدديه تددحت عددنوان «بدده كددابوس خوش آمددديددد» بدده پدديشوازش رفددت« :شددما
بددايددد ندداپددديددد شددويددد ،ندده تددنها بدده خدداطددر آنددکه نددمايددندگى مى كددنيد يددك خددطاى تدداريخى را ،انددكار
اندسان را ،و سدتمگرى بيشدرمدانده را ،بدلكه هدمچني بده ايدن عدلت كده ندمايدندهء توهينى هسدتيد بده
هددوش و فددراسددت .شددما بدداعددث وجددود مددا هسددتيد ،رشدددمددان داديددد ،مددا آن ديددگرى شددمائدديم ،دو
قددلوهدداى سدديامى تددان . ۱بددراى آنددکه مددا ندداپددديددد شددويددم ،بددايددد خود شددما ندداپددديددد شددويددد»(.اطددلعدديهء
ارتش زاپاتيستى ۱ ،دسامبر )۱۹۹۴
آمدادو آونددانديو بده عدنوان فدرمدانددار شددورشى چدياپداس كدارش را آغداز كدرد و زاپداتيسدت هدا
هددم بدده هددمان عددنوان وى را بدده رسددميت شددناخددتند و در مددراسمى سددرشددار از آئددي بدومدديان ،در
محوطهء جلوى كاخ دولت در توكستل گوتيرز ،چوبدست فرماندهى را تقديمش كردند.
در اواخ ددر س ددال ،در  ۱۹دس ددام ددبر (ي ددك روز پ ددس از س ددقوط ش دددي ددد ارزش پ ددزوى م ددكزيكى،
مددحصول بى اسددتعدادى دولددت جددديددد ،و فددرار سددرمددايدده هددا كدده بدداعددث يددك بحددران اقددتصادى بى
س دداب ددقه ش ددد) بددوم دديان شد ددورشى ،ب دددون آن ددکه حتى ي ددك گ ددلول دده ش ددليك ك ددنند ،ب ددا شكس ددت ح ددلقهء
مددحاصددره ،و حددضور در سى بخشدددارى ايددالددت و نددامددگذارى آن هددا بدده عددنوان بخشدددارى خدود
مدختار شددورشى ،حدملهء سدياسى جدديددى را آغداز كدردندد .آن هدا بدا ايدن تدرتديب پدروسدهء طولنى
بددرسددميت شددناخددت خود مددختارى شددان را آغدداز كددردنددد .در چددني حددال و هوائى و در مددقابددل از
سددرگدديرى قددريددب الدوقدوع حددملت خددصماندده ،اسددقف سددامدوئددل روئدديز روزه گددرفددت .۲چ ددند روز ب ددعد
دول ددت ،ك ددميسيون ملى م دديانجى گ ددرى  Conaiرا بدده عددنوان مددرجع مدديانجى مددذاكددرات بددرسددميت
شناخت.

 - ۱دوقدلوهدای بده هدم چسدبيدهء يدك تخدمى كده بدا هدم رشدد مى كدنند و گداه در يكى از اعدضايدشان بدا هدم شدريدك اندد .ايدن
اصدطلح واژه اى سدت بدي الللى كده ندظر بده دو خواهدر دوقدلو و مدتصل بده هدم سديامى كده اعدضاى مشدترك داشدتند و پدس
از شصت و يك سال عمر ،در نهم اكتبر  ۱۹۱۲درگذشتند ،رايج شده .م.
 -۲در مكزيك اين عمل برابر با شكلى سمبليك از اعتصاب غذاست-م

۱۲۲

۱۹۹۵

سومي بيانيه از جنگل لكندونا.
حملهء دولتىِ  ۹فوريه .مذاكره سن
آندرس ساكامچن د لوس پوبرس.
بسيج ملى و جهانى زاپاتيست ها

هگزاران نگگفر از پگگايگگه هگگاى كگگمك رسگگانى زاپگگاتيسگگت هگگا ،هگگمراه بگگا صگگدهگگا روزنگگامگگه نگگگار و
افگرادى از جگامگعهء مگدنى ،در «اگواس كگالگينتس» روسگتاى گوادالگوپگه تگپه يگاك بگه اسگتقبال سگال
ن گ گگو  ۱۹۹۵رفگ گگتند .در آنگ گگجا ،در مگ گگيان آواز ،شگ گگعر و رقگ گگص ،پگ گگايگ گگه هگ گگاى كگ گگمك رسگ گگانى ارتگ گگش
زاپگگاتيسگگتى و ش گگورشگگگران زاپگگاتيسگگت اولگگي سگگالگگگرد قگگيامى را كگگه بگگاعگگث شگگناخگگته شگگدن مگگبارزه
شگان در سگراسگر جگهان گگرديگد جگشن گگرفگتند .در مگيان «آلِگگريگيا»«(،شگادمگانى» ،بگه قگول خود
بومگگيان)ارتگگش زاپگگاتيسگگتى سومگگي بگگيانگگيه از جگگنگل لكگگندونگگا را مگگعرفى مى كگگند .در ايگگن بگگيانگگيه
ارتش زاپاتيستى ايجاد جنبش آزاديبخش ملى  MLNرا به جامعهء مدنى پيشنهاد مى كند.
اين كوشش جديد جهت متحد كردن نيروهاى مختلف اجتماعى و سياسى در يك جبههء
وسيع اپگوزيگسيون بوده ،هگدفگش مگبارزه «بگا هگر وسگيله و در هگر سگطحى بگه مگنظور تگأسگيس يگك
دولگت گگذار ،يگك مجگلس مؤسگسان جگديگد ،و قگانگون اسگاسى جگديگد ،و ويگران كگردنِ سيسگتم حزب
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دولتى» اسگگت(سگومگگي بگگيانگگيه از جگگنگل لكگگندونگگا ،اول ژانگگويگگهء  .)۱۹۹۵آن هگگا هگگمچني مجگگمع
دمكراتيك ملى و كائوتموك كاردناس را نيز به شركت در جنبش آزاديبخش ملى فراخواندند.
در اواس گگط ژان گگوي گگه ،ه گگمايشى ب گگرگگگزار ش گگد ك گگه مى ب گگايس گگتى ات گگفاق گگات م گگاه ه گگاى آي گگنده را
مگشخص كگند .مگعاون فگرمگانگده مگاركوس و اعگضاى كگميتهء مخفى انگقلبى بومگيان در «اگواس
كگگالگگينتس» روسگگتاى گگگوادالگگوپگگه تگگپه يگگاك نشسگگتى داشگگتند بگگا وزيگگر دولگگت وقگگت ،اسگگتبان مگوكگگته
سگومگگا .موكگگته سگومگگا و مگگعاون وزيگگر دولگگت ،بگگه آتگگريگگز پگگاردس رنخِ گگل بگگا يگگك هگگليكوپگگتر غگگول پگگيكر
سگگفيد رنگگگ بگگه محگگل جگگلسه آمگگدنگگد .بگگه نگگظر مى رسگگيد كگگه هگگمه چگگيز خوب پگگيش خواهگگد رفگگت .بگگه
عنوان حاصل اين جلسه ،ارتش زاپاتيستى به صگگورتى يك جانبه و به مدت نامحدودى دستور
يگگك «آتگگش بگگس تگگهاجگگمى» صگگادر كگگرد .چگگند روز بگگعد بگگراى سگومگگي بگگار رهگگبرى ش گگورشگگگران
ملقاتى داشت با كائوتموك كاردناس.
روزهگگاى آيگگنده نگگاروشگگن بود .از دوم تگگا چگگهارم فگگوريگگه مجگگمع دمگگكراتگگيك ملى جگگلسهء خود
را در ايگالگت كگرتگارو بگرگزار كگرد تگا كگار سومگي بگيانگيه از جگنگل لكگندونگا را ادامگه دهگد و جگنبش
آزاديگگبخش ملى  MLNرا بگنا سگازد .هگدفى كگه بگه خگاطگر اخگتلف بگي جگريگانگات و سگازمگان هگگاى
چگگپ كگگمتر چنگى بگگه دل مى زد .تهگگديگگدهگگاى سگگرپوشگگيدهء رئگگيس جگگمهور زديگگيو كگگه بگگراى شگگركگگت
در مراسم سالگرد انتشار قانون اساسى به كرتارو آمده بود ،به محل جلسه هم رسيد.
در  ۹فگوريگه خگيانگت دولتى كگامگل شگد ،در حگالى كگه دولگت در جگلسات مگقدمگاتى بگازگگشائى
مگ گگذاكگ گگرات حگ گگضور داشگ گگت ،رئگ گگيس جگ گگمهور ارنسگ گگتو زديگ گگيو طى يگ گگك بگ گگرنگ گگامگ گگهء راديگ گگو تگ گگلوزي گگونى
سگگراسگگرى ،مگگشخصات فگگرضى رهگگبران زاپگگاتيسگگت را اعگگلم و حگگكم جگگلب شگگان را صگگادر كگگرد.
بگديگن طگريگق ارتگش فگدرال كگه بگه چگياپگاس اعزام شگده بود يگك حگملهء نگظامى عگليه روسگتاهگائى كگه
پايه هاى كمك رسانى شگگورشيان بودند آغاز كرد.
صبح هگمان روز مگا ،دو خگبرنگگار بگا مگعاون فگرمگانگده مگاركوس ديگدارى داشگتيم .وى ظگني
ش گگده بگگود ك گگه دول گگت چ گگه خگگواب و خ گگيالى دارد ،مى ش گگد دلگگواپسى را در چه گگره اش دي گگد .وقتى
جگگدا مى شگگديگگم گگگفت « :بگگه آن هگگا بگگگوئگگيد كگگه مگگا پگگيروز خواهگگيم شگگد» .جگگو آشگگفته اى بود ،امگگا
رهگبر زاپگاتيسگت هگنوز حتى تگصگگورش را هگم نمى كگرد كگه در هگمان لحگظه دادسگتانى كگل كگشور
در شهگگر مگگكزيگگكو مگگبارز اجگگتماعى ،الگگيزا بگگناويگگدس را دسگگتگير كگگرده اسگگت؛ ،مگگتهم بگگه ايگگنكه او
هگمان «فگرمگانگده الگيزا» اسگت .ارتگش فگدرال خود را بگراى ورود بگه روسگتاهگاى در حگال مگقاومگت
آمگگاده مى كگگرد ،و چگگند سگگاعگگت بگگعد از آن ،م گگورخ و رزمگگندهء اجگگتماعى ،خگگاويگگر ا ُلگگريگگگا بگگر ِدگگگه و
خگگورخه سنتياگو را به جرم عضويت در رهبرى ارتش زاپاتيستى دستگير مى كنند.
طى روزهگگاى پگگس از آن ارتگگش فگگدرال در مگگناطگگق ش گگورشى جگگنگل و ارتگگفاعگگات پيشگگرفگگت
كگرد .در مگسيرش ،در روسگتاهگا كگلبه هگاى مگردم را ويگران نگمود ،اسگباب خگانگه و ابزار كگارشگان
را بگگه سگگرقگگت بگگرد ،شگگيلنگ هگگا و شگگيرهگگاى آب را قگگطعه قگگطعه و داغگگان كگگرد ،الگگبسهء مگگردم را
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سگوزانگد ،و حگيوانگات اهگلى را بگا خود بگرد .بگا ايگن وضع بومگيان بگه
ك گگوه هگ گگا گگ گگريگ گگختند و بگ گگدون سگ گگرپگ گگناه ،تگ گگنها بگ گگا خ گ گگوردن ب گگوتگ گگه هگ گگاى
وحشى توانستند ادامهء حيات بدهند .در چني شرايطى مردم در
سگگراسگگر كگگشور بسيج شگگدنگگد تگگا جگگلوى جگگنگ را بگگگيرنگگد و دولگگت را
وادار ك گگنند ب گگه ي گگك راه ح گگل س گگياسى روى ب گگياورد .ب گگاز ه گگم ده ه گگا
هزار نگگفر مگگیدان زوكگگلو ،يعنى مگگيدان اصلى پگگايگگتخت را پگگر كگگردنگگد،
و در هگگمان حگگال صگگدهگگا نگگفر در مگگقابگگل سگگفارت خگگانگگه هگگاى مگگكزيگگك
در سگگراسگگر جگگهان تگگظاهگگرات كگگردنگگد .بجگگز زمگگينداران و دامگگداران
ب گگزرگ كسى ب گگراى اي گگن ح گگملهء ن گگظامى ك گگه حتى ق گگادر نش گگد ره گگبر
زاپاتيست ها را دستگير كند ،هگگورا نكشيد.
ف گگرم گگان گگدار تح گگميلى ،ادواردو روب گگلدو ري گگنكن اس گگتعفا ك گگرد و
ك گ گ گ گ گگميسيون ملى م گ گ گ گ گگيانجى گ گ گ گ گ گگرى  Conaiهگ گ گ گگر دو طگ گ گ گگرف را بگ گ گ گگه
بگ گگازگگ گگشائى مگ گگذاكگ گگرات دع گگوت نگ گگمود .زاپگ گگاتيسگ گگت هگ گگا بگ گگازگشگ گگت بگ گگه
مگگذاكگگره را مشگگروط كگگردنگگد بگگه خگگروج ارتگگش از روسگگتاهگگاى بومى و
ل گ گگغو اح گ گگكام ج گ گگلب .ح گ گگاص گ گگل اي گ گگن ح گ گگملۀ ن گ گگظامى ع گ گگبارت بگ گگود از
دس گگتگيرى ،ك گگشمكش ،ق گگتل ،ت گگجاوز ،غ گگارت ك گگام گگل روس گگتاه گگا ،ج گگلب
مگگتهمي بگگه زاپگگاتگگيسم و شگگكنجهء آن هگگا در تولوكگگا(ايگگالگگت مگگكزيگگك)،
و در يانگا(ايالت وراكروز) و بيش از سى هزار نفر كه اجبارا ً كوچانده شدند.
ده هگگا خگگبرنگگگار بگگه كگوه هگگا رفگگتند و شگگاهگگد صگگدهگگا زن و كگودكى بگودنگگد كگگه اگگگر چگگه زيگگر
سگگايگگهء درخگگتان و بگگا خ گگوردن سگگبزه و عگگلف ،بگگدون آب آشگگامگگيدنى ادامگگهء حگگيات مى دادنگگد ،ولى
هگمچنان ثگابگت و مگحكم بودنگد ،خگشمگي از خگيانگت دولگت ،بگدون آن كگه بگخواهگند زانگو خگم كگنند و
شگگرايگگط دولگگت را بگگپذيگگرنگگد .ورونگگيكا ،يكى از زنگگان جوان توخولبگگال كگگه هگگمراه بگگرادرانگگش كوه را
مى كاويد تا چيزى براى خگگوردن بيابد ،پافشارى مى كرد كه«:همي طورى هم وضع غم انگيز
اس گگت ،ام گگا م گگبارزه ه گگمي اس گگت و م گگا ادام گگه مى ده گگيم ...ن گگه ،از دول گگت هيچ چ گگيز نمى خگگواه گگيم،
صگگدقگگه نمى خواهگگيم ،فگگقط سگگربگگازانگگش را از روسگگتاهگگايگگمان بگگيرون بكشگگد ،چگگون آن هگگا را نمى
خواهيم ،هيچكدامشان را نمى خواهيم».
در  ۱۱م گ گگارس مج گ گگلس[ک گ گگنگره ات گ گگحادی گ گگهء م گ گگکزی گ گگک] قگ گ گگانگ گ گگون مگ گ گگذاكگ گ گگره ،آشگ گ گگتى و صلح
شگرافگتمندانگه در چگياپگاس را بگه بگحث گگذاشگت و تگصويگب كگرد .كگميسيون توافگق و مگسالگت مگتشكل
از نگگمايگگندگگگان و سگگنات گگورهگگاى تگگمام طگگيف هگگاى سگگياسى بوجود آمگگد .روزهگگاى بگگعد از آن ارتگگش
زاپ گگاتيس گگتى گگگزارشى از وضع روس گگتاه گگاى زاپ گگاتيس گگت منتش گگر ك گگرد و از بسيج ج گگام گگعهء م گگدنى
سپاسگزارى نمود ،و تعهد خود را براى پيشبرد يك راه حل سياسى مگگورد تأكيد قرار داد.
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كمى بگگعد اعگگلم شگگد كگگه پگگس از رد و بگگدل كگگردن چگگند نگگامگگه ،دولگگت و ارتگگش زاپگگاتيسگگتى
ق گگرار گ گگذاش گگته ان گ گگد ک گ گگه مح گ گگل اول گ گگي ج گ گگلسه در روس گ گگتاى شگ گ گگورشى س گ گگن م گ گگيگل در بخش گ گگدارى
اكگگوس گگينگو خگگواه گگد بگگود .دو روز ب گگعد دول گگت و ارت گگش زاپ گگاتيس گگتى ب گگيان گگيهء مش گگترك س گگن م گگيگل و
مگگقاولگگه نگگامگگهء پگگايگگه اى بگگراى مگگذاكگگرات را امگگضاء كگگردنگگد و قگگرار گگگذاشگگتند تگگا در بخش گگدارى س گگن
آندرس جلسه كنند ،محلى كه از آن لحظه به عنوان محل دائمى گفت و گو و مذاكرات ناميده شد.
روز بيسگگتم مگگارس بگگراى آغگگاز مجگگدد مگگذاكگگرات بگگرنگگامگگه ريگگزى شگگده بگود ،بگگه عگگلت حگگضور
هگزاران نگگفر بگومى پگگايگگه هگگاى كگگمك رسگگانى زاپگگاتيسگگتى كگگه بگگه مگگنظور هگگمراهى نگگمايگگندگگگانگگشان
آمگگده بگودنگگد ،جگگلسه لگگغو شگگد .دولگگت در رسگگانگگه هگگاى گگگروهى كگگارزار بگگزرگى بگگراه انگگداخگگت و بگگه
عگگنوان دلگگيل عگگدم بگگرگگزارى جگگلسه مگگدعى شگگد كگگه بگومگگيانى كگگه زاپگگاتيسگگت هگگا را هگگمراهى
م ى ك گگردن گگد ،مس گگلح بگگودن گگد .ب گگا وجگگود آن ك گگه هيچ ك گگس س گگلحى ك گگشف ن گگكرد ،ف گگرداى آن روز
زاپگگاتيسگگت هگگا بگگه خگگاطگگر انگگجام تگگظاهگگرات از بومگگيان سگگپاسگگگزارى كگگردنگگد و بگگراى آن كگگه حگگسنِ
نگگيت شگگان را نگگشان دهگگند ،از پگگايگگه هگگاى كگگمك رسگگانى شگگان خگواسگگتند تگگا در روسگگتاهگگاى خگود
بگگمانگگند .بگگه هگگر رو قگگدرت شگگان را نگگشان دادنگگد و صگگدهگگا خگگبرنگگگار رژهء بى پگگايگگان هزاران مگگرد،
زن و كودك تسوتسيل را كه براى كمك به نمايندگانشان آمده بودند تصديق كردند.
دور ج گگدي گگد م گگذاك گگرات رس گمگا ً آغ گگاز ش گگد و اول گگي ن گگكتهء م گگذاك گگره اق گگدام گگات لزم ب گگراى ت گگنش
زدائى بگود .سگگه جگگلسهء بگگدون نگگتيجه روى هگگمي م گگورد گگگذشگگت ولى در طى هگگمي مگگدت ،ارتگگش
زاپگگاتيسگگتى حگگملهء سگگياسى ديگگگرى را تگگدارك مى ديگگد :يگگك هگگمه پگگرسى در سگگطح ملى و بگگي
الللى بگگراى آشگگنا شگگدن بگگا نگگظر جگگامگگعه در م گگورد آيگگندهء سگگياسى ارتگگش زاپگگاتيسگگتى ،مگگطالگگبات
زاپاتيست ها ،و لزوم يا عدم لزوم يك جبههء اپوزيسيون.
ابگگزار ح گگملهء س گگياسى زاپ گگاتيس گگت هگ گگا(هگ گگمه پگ گگرسى)ب گگود و اب گگزار دولگ گگت ،حگ گگمله عگ گگليه
ك گگشيش ه گگاى خ گگارجى ك گگه ب گگا ق گگضيهء بگگوم گگيان همبس گگتگى داش گگتند(س گگه ك گگشيش خ گگارجى ع گگضو
قگگلمرو اسگگقف سگگن كگگريسگگتوبگگال را از كگگشور اخگگراج كگگردنگگد) .در چگگني جگوّى پنجگگمي مگگرحگگلهء
م گگذاك گگرات س گگن آن گگدرس آغ گگاز ش گگد .در اي گگن م گگرح گگله ه گگم هيچ تگگوافقى در مگ گگورد آرام ك گگردن ج گگو
نظامى حاصل نشد.
در روز  ۲۷اوت در سگگراسگگر كگگشور «هگگمه پگگرسى ملى بگگراى صلح و دمگگكراسى» انگگجام
پگذيگرفگت ۵۰ .هگزار نگگفر در سگگازمگگانگگدهى ايگگن هگگمه پگگرسى شگگركگگت داشگگتند و بگگيش از  ۱۰هگگزار
صگگندوق جگگمع آورى آراء بگگرپگگا كگگردنگگد .اكگگثريگگت بگگزرگى از يگگك مگگيليون و هشگگتاد و هشگگت هگگزار
مگگكزيكى شگگركگگت كگگننده در ايگگن هگگمه پگگرسى بگگه ايگگن سگؤال كگگه آيگگا ارتگگش زاپگگاتيسگگتى بگگايگگد بگگه يگگك
نگيروى سگياسى نگويگن بگدل شود ،پگاسخ مگثبت دادنگد .بگعلوه ،در هگمه پگرسى بگي الللى بگيش از
ص گگدهگگزار ن گگفر غ گگير م گگكزيكى از  ۵۰ك گگشور ش گگرك گگت ك گگردن گگد .اي گگن اول گگي بسيجى بگگود ك گگه تگگوس گگط
زاپگگاتيسگگت هگگا فگگراخوانگگده شگگده بود ،و بگگا آن ده هگگا هگزار نگگفر از مگگكزيگگك و نگگقاط ديگگگر جگگهان بگگا
۱۲۶

هگگم در ارتگگباط قگگرار گگگرفگگتند .در عگگي حگگال آغگگازى بود بگگراى
يگگك رشگگته ارتگگباطگگات بگگي الللى كگگه بوسگگيلهء آن مى بگگايسگگتى
بوميان شگگورشى را حفظ كرد.
پنج م گگاه ب گگعد از آغ گگاز مج گگدد م گگذاك گگرات ،در ج گگري گگان
شگگشمي نشسگگت مگگذاكگگره در مگگاه سگگپتامگگبر ،بگگالخگگره گگگروه
ه گ گ گگاى ك گ گ گگارى م گ گ گگشخص و دس گ گ گگتور ج گ گ گگلسه ت گ گ گگعيي ش گ گ گگد:
كگگميسيون اول :حگگقوق و فگگرهگگنگ بگومگگيان؛ كگگميسيون دوم:
دمگ گگكراسى و عگ گگدالگ گگت؛ كگ گگميسيون س گگوم :رفگ گگاه و ت گگوسگ گگعه؛
كگگميسيون چگگهارم :آشگگتى در چگگياپگگاس؛ كگگميسيون پنجگگم:
حگ گ گ گگقوق زنگ گ گ گگان در چگ گ گ گگياپگ گ گ گگاس؛ كگ گ گ گگميسيون شگ گ گ گگشم :تگ گ گ گگرك
مخاصمات.
بگگرنگگامگگهء كگگار زاپگگاتيسگگت هگگا از هگگمي جگگا تگگعيي شگگد:
آن هگگا بگگه نگگتيجهء هگگمه پگگرسى بگگا ايگگن پگگيشنهاد پگگاسخ دادنگگد
كگه يگك دور گگفتگو ،بگدون حگضور دولگت سگازمگانگدهى شود .و
در سگگطح بگگي الللى سگگازمگگانگگدهى اولگگي هگگمايگگش بگگي الللى
بگگراى بشگگريگگت و عگگليه نگگئولگگيبرالگگيسم را فگگراخگوانگگدنگگد .هگگمي
طگور در چگارچوب فگرايگند مگذاكگره بگا دولگت ،قگرار گگذاشگتند یگک فوروم مگخصوص بگحث در بگارهء
حگگقوق خگگلق هگگای بومی ،یگگک فوروم دیگگگر دربگگارهء رفگگرم دولگگت و بگگالخگگره یگگک فوروم هگگم در بگگارهء
مگگسئلهء زنگگان تگگشکیل شگود .پگگيام زاپگگاتيسگگت هگگا روشگگن بگود و فگگرمگگانگگده داويگگد آن را ايگگن گگونگگه
توضيح داد «:مگا نمى خواهگيم كگه در مگذاكگرات فگقط كگلم مگا شگنيده شود .مى خواهگيم صگداى
همهء مردان و زنانى كه مثل ما مبارزه مى كنند شنيده شود.»...
در واقع ،اسگگتراتگگژى زاپگگاتيسگگت هگگا در مگگذاكگگره شگگركگگت هگگمهء صگگداهگگاى مگگمكن را شگگامگگل
مى شگگد .كگگميتهء مخفى انگگقلبى بومگگيان بگگا اعگگلم ايگگن موضوع كگگه قگگصد دارد از بگگيش از صگگد
ن گگفر م گگشاور ،از ره گگبران بگگومى ،ت گگا م گگردم ش گگناس گگان ،ت گگاريخ گگدان گگان ،روش گگنفكران و ن گگماي گگندگ گگان
سگازمگان هگاى توده اى مگختلف دعوت بگه عگمل آورد تگا بگا آنگان در مگذاكگرات سگن آنگدرس شگركگت
كگگنند ،ضگگربگگهء سگگياسى جگگديگگدى وارد كگگرد .بگگه ايگگن تگگرتگگيب شگگيوهء جگگديگگدى از مگگذاكگگره بگگا قگگدرت
حگگاكگگم افگگتتاح شگگد ،شگگيوه اى فگگراگگگير كگگه بگگر شگگيوهء «بگگده بسگگتان» و شگگيوهء «گگگيشه اى» كگگه در
آن گگروه خواسگته هگايگش را بگراى مگذاكگره تگحويگل مى داد و قگدرت حگاكگم پگاسخ مى داد كگه «ايگن
را آرى ،آن را نه» برترى داشت .
بگا مگذاكگره اى كگه ظگاهگرا ً پگيش مى رفگت ،مگدت كوتگاهى آرامگش بگرقگرار بود ،تگا آن كگه در
روز  ۲۳اكگگتبر ،دولگگت بگگا دسگگتگير كگگردن فگگرنگگانگگدو يگگانگگيز ،بگگا اتگگهام ايگگن كگگه وى هگگمان «فگگرمگگانگگده
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خِ گگر َمگگن»  Germanوابسگگته بگگه ارتگگش زاپگگاتيسگگتى سگگت ،بگگه زاپگگاتيسگگت هگگا ضگگربگگهء ديگگگرى وارد
آورد .مگاجگراى تگغيير نگاپگذيگر مگذاكگرات ايگن گونگه اسگت :هگرگگاه بگه نگظر مى رسگيد كگه هگمه چگيز
مگرتگب پگيش مى رود ،يگك ضگربگهء جگديگد دولگت جگريگان كگار را مگختل مى كگرد .در چگني شگرايطى
زاپگاتيسگت هگا آمگاده بگاش سگرخ اعگلم كگردنگد ،تگا دو روز بگعد كگه آرشگيتك يگانگيز ،مگبارز توده اى
تزلزل ناپذير و سابقه دار ،از سوى دادستانى كل كشور  PGRتبرئه شد.
گگفت و گوهگا در مگاه نوامگبر از سگر گگرفگته مى شود و در مگاه بگعد زمگانى كگه زاپگاتيسگت هگا
اع گگلم مى كگگنند كگگه بگگه مگگناسگگبت دومگگي سگگالگگگرد ق يام ،چ هار «اگگواس كگگالگگينتس» ديگگگر(محگگل
هگگمايگگش سگگياسى و فگگرهنگى)در مگگناطگگق جگگنگل ،شگگمال و ارتگگفاعگگات چگگياپگگاس ايگگجاد خگواهگگند
كگگرد ،بگگاز تشنج بگگال مى گگگيرد .دولگگت ايگگن اقگگدامگگات را بگگه عملى مسگگلحانگگه تشگگبيه كگگرد و تهگگديگگد
كگرد كگه ايگن نگقاط را بگه اشگغال در خواهگد آورد .يگك بگار ديگگر نزديگك بود درگگيرى از سگر گگرفگته
شود .زاپگگاتيسگگت هگگا بگگا ويگگران كگگردن «اگواس كگگالگگينتس» هگگا مگگخالگگفت كگگردنگگد و پگگايگگه هگگاى كگگمك
رس گگانى ش گگان ،ب گگدون آن ك گگه سگگلح ب گگرگ گگيرن گگد ،دف گگاع از آن ه گگا را س گگازم گگان دادن گگد .در روز ۱۴
دس گگام گگبر پ گگس از آن ك گگه گش گگت ن گگظامى م گگلق گگات ب گگي ك گگميسيون ملى م گگيانجى گ گگرى و ارت گگش
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زاپ گگاتيس گگتى را م گگعلق ك گگرد ،ك گگميسيون تگگواف گگق و م گگسال گگت و ارت گگش زاپ گگاتيس گگتى مش گگتركگ گا ً فگگوروم
م گگخصوص ح گگقوق ب گگوم گگيان را ف گگراخ گگوان گگدن گگد .آرام گگش نسگ گگبى اى ب گگوج گگود آمگ گگد و ت گگوافقى ب گگراى
بگگرگزارى مگگراسگگم دومگگي سگگالگگگرد قگگيام حگگاصگگل شگگد .بگگديگگن تگگرتگگيب ،زاپگگاتيسگگت هگگا دومگگي سگگالگگگرد
قيام مسلحانه را با رقص و پايكوبى جشن گرفتند.

۱۲۹

۱۳۰

۱۹۹۶
چهارمي بيانيه از جنگل لكندونا و
فراخوان تأسيس جبههء زاپاتيستى
آزاديبخش ملى /اولي قرارداد در مورد
حقوق و فرهنگ بوميان /حملهء شبه
نظاميان /عمل نكردن به قراردادها،
قطع مذاكرات و سفر اولي زاپاتيست از
جنگل به شهر مكزيكو.

در روز اول ژانههويهههء  ، ۱۹۹۶هههمزمههان در پنج «اگهواس كههالههينتس» (كههه در هههمان روز و بهها
وجههود ته ههدي ههده ههاى ش ههدي ههد ارت ههش مبنى ب ههر وي ههران س ههاخ ههت شه ههان ،افه ههتتاح شه ههده بههود) ،ارت ههش
زاپهاتيسهتى آزاديهبخش ملى چههارمهي بهيانهيه از جهنگل لكهندونها را منتشهر سهاخهت .در ايهن بهيانهيه
ارتههش زاپههاتيسههتى تعهههد خهود را نسههبت بههه يههك راه حههل مههسالههت آمههيز م ههورد تههأكههيد قههرار داد و
په ههيشنهاد ته ههشكيل جه ههبههء زاپه ههاتيسه ههتى آزاديه ههبخش ملى  FZLNرا مه ههطرح نه ههمود .ايه ههن جه ههبهه يه ههك
نيروى سياسى طراز نوين خواهد بود ،بدون موضع گیری به نفع احزاب سياسى[پارلانی]،
بههدون آن كههه بههراى بههدسههت گههرفههت قههدرت مههبارزه كههند ،مسههتقل و خهودمههختار ،جههريههانى مههدنى و
مهسالهت آمهيز كهه بهر پهايهه ارتهش زاپهاتيسهتى بهنا شهده ،و زاپهاتيسهت هها پهس از پهايهان مهذاكهرات بهه
آن خواهند پيوست.
« مها جهامهعهء مهدنى ملى ،مهنفرديهن ،جهنبش اجهتماعى و شههرونهدى ،و ههمهء مهكزيكى هها را
۱۳۱

بهه تهشكيل يهك نهيروى سهياسى نهويهن دعوت مى كهنيم ...يهك نهيروى سهياسى جهديهد كهه اعهضاى آن
نهه مهنتخب در انهتخابهات بهاشهند ،نهه آرزوى آن را داشهته بهاشهند ،و نهه داراى هيچ گونهه پسهت و
مهقام دولتى در ههر سهطحى بهاشهند .يهك نهيروى سهياسى كهه خواههان بهدسهت گهرفهت قهدرت نيسهت.
يهك نهيروى سهياسى كهه حزب سهياسى نهباشهد ...يهك نهيروى سهياسى نهويهن كهه توان سهازمهانهدهى
مهطالهبات و پهيشنهادات شههرونهدان را داشهته بهاشهد ،بهه مهنظور آنهكه كسى كهه فهرمهان مى دههد،
م ههطيعان ههه ف ههرم ههان ده ههد .ي ههك ن ههيروى س ههياسى ك ههه حتى ب ههدون دخ ههال ههت احههزاب س ههياسى و دول ههت،
بههتوانههد حههل مههشكلت جههمعى را سههازمههان دهههد .بههراى آزاد بهودن بههه اجههازهء كسى نههياز نههداريههم.
ك ه ههارك ه ههرد دول ه ههت ،ام ه ههتياز ج ه ههام ه ههعه اس ه ههت و ج ه ههام ه ههعه ح ه ههق دارد اسه ه ههت خ ه ههودش آن را ب ه ههدس ه ههت
بگيرد(»...چهارمي بيانيه از جنگل لكندونا .اول ژانويهء )۱۹۹۶
در فههضاى جههشن و سههرور ،بهها وجهود خههشونههت هههاى اخههير نههظامههيان ،و بهها شههركههت جههامههعهء
مههدنى و پههايههه هههاى كههمك رسههانى زاپههاتيسههتى ،در هههر پنج «اگواس كههالههينتس» ،چهههارمههي بههيانههيه
كههه قههبلً ضههبط شههده بود ،هههمزمههان پههخش شههد .بههعد ،سههیل بههحث و گههفتگو در گههرفههت ،در نههقد و يهها
تههمجيد از ابههتكار جههديههد ش ههورشههيان ،مههقالههه نههويههسان و تحههليل گههران هيچ كههدام از نشههريههات ،از
ديههگرى كههم نههياوردنههد .زيههر سههؤال بههردن احههزاب سههياسى ،تههصميم بههه عههدم مههبارزه بههراى كسههب
قهدرت ،و تهشكيل يهك نهيروى سهياسى طهراز نهويهن بهر اسهاس [انهديهشهء] مهطيعانهه فهرمهان دادن،
از جههمله نههكاتى بهود كههه تهوسههط طههبقهء سههياسى زيههر سههؤال قههرار گههرفههت ،و در عههي حههال هههمي
نكات از سوى جامعۀ مدنى ناراضى از احزاب سياسى و دوران انتخابات بهتر درك شد.
ههمزمهان بها تهشكيل ايهن نهيروى سهياسى جهديهد ،در اولهي روزههاى ژانهويهه ارتهش زاپهاتيسهتى
كهار فوروم ملى مهخصوص حهقوق و فهرههنگ بومهيان را آغهاز كهرد .در ايهن فوروم بهيش از پهانهصد
نهمايهندهء حهداقهل  ۳۵خههلق بومى بههه بههحث نشسههتند و در م ههورد مههطالههباتههشان بههه توافههق رسههيدنههد.
آن ههها توافههق كههردنههد كههه خودمههختارى بومههيان مههحور مههبارزه بههراى رابههطهء جههديههد بههي خههلق هههاى
بومى و دولت باشد .در روز  ۷ژانهويهه ،بهه شهيوه ى غهافهلگير كهننده اى ،مهعاون فهرمهانهده مهاركوس
بههراى شههركههت در ايههن فهوروم بههه شهههر سههن كههريسههتوبههال رفههت .بهها پههايههان ايههن اولههي مههلقههات بههي
زاپهاتيسهت هها و طهيف ملىِ مهبارزهء بومهيان ،شهركهت كهنندگهان قهرار گهذاشهتند كهنگرهء ملى بومى
 CNIرا فرا بخوانند.
«فوروم ملى بومى مى توانههد نههمونههه بههاشههد زيههرا قههرار نيسههت اجههازه بههگيريههم تهها خود را آزاد،
بههه حههق و دمههكراتههيك بههدانههيم .از شههما نمى خهواهههيم كههه اخههتلفههات و بههحث هههايههتان را فههرامهوش
كههنيد .از شههما نمى خهواهههيم كههه بههزور متحههد شههويههد ،يهها يههك شههيوهء تههفكر بههه زور مههغلوب شههيوهء
دي ههگرى شههود .از ش ههما مى خههواه ههيم ت هها ب ههه كسى ك ههه در م ههسير ت ههفكر دي ههگرى س ههت ،ولى آرزوى
مههشابهى بههراى زنههدگى دارد ،احههترام بههگذاريههم و تحههمل كههنيم ...از شههما مى خواهههيم كههه بهها هههم،
بهه ايهن كهشور و ايهن جههان كهه بهه عهنوان آيهنده فهقط مهرگ يها تهحقير تهقديهم مهان مى كهند ،درسى
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بههدهههيم :درسى از شههأن انههسانى كههه جهههان را از حههماقههت و جههنايههت نههجات دهههد( ».سههخنان
افتتاحيهء فوروم ملى بومى .چهارم ژانويهء )۱۹۹۶
مهعاون فهرمهانهده مهاركوس در روز  ۸ژانهويهه پهايهان فوروم را اعهلم كهرد و روز بهعد نهمايهندگهان
 ۳۵خهلق بومى راهى روسهتاههايهشان شهدنهد .آن هها دسهت خهالى نهرفهتند ،وظهيفهء آن هها ايهن بود
ك ههه م ههيلد س ههازم ههان ج ههدي ههدش ههان را ب ههه اطههلع دي ههگران ب ههرس ههان ههند :ك ههنگرهء ملى بههومى ،ف ههضاى
هههمايشى بههدون رهههبر و آقههابههالسههر .فههضائى كههه بههه شههيوه اى افقى انههديههشيده شههده تهها در آن
مهبارزه بهراى مهطالهبات بومهيان سهراسهركهشور ،بهه ويهژه بهرسهميت شهناخهته شهدن خودمهختارى شهان،
به پيش رود.
اسههتراتههژى زاپههاتيسههتى كههه زاپههاتيسههت ههها طههرح اولههيهء آن را ريههخته بودنههد و اسههتوار بود بههر
ايهجاد فهضاى مهشاركهت و ههمايهش نهه تهنها در سهطح بومى و ملى ،بهلكه در سهطح بهي الللى ،در
روزهههاى آيههنده ادامههه مى يههابههد .در روز  ۳۰ژانهويهه اولهي بهيانهيهء لرئهالهيداد عهليه نهئولهيبرالهيسم و
بهه نفع بشهريهت منتشهر شهد .در ايهن بهيانهيه زاپهاتيسهت هها ابهتدا بهرگزارى یهک ههمايهش در سهطح
قه ههاره ،و سه ههپس اوله ههي هه ههمايه ههش به ههي قه ههاره اى در دفه ههاع از بشه ههريه ههت و عه ههليه نه ههئوله ههيبراله ههيسم را
فراخواندند.
پههس از كسههب حههمايههت بههي الللى در جههريههان جنگى كههه اول ژانههويهههء  ۱۹۹۴آغههاز شههد و پههس
از آن ،زاپ ههاتيس ههت ه هها س ههازم ههان ههدهى همبس ههتگى ب ههي الللى ب هها ج ههنبش ش ههان را طى اول ههي ه ههمه
پهرسى در مهاه اوت  ۱۹۹۵آغهاز كهردنهد .ايهن حهادثهه اى سهت كهه تهأثهير و نهفوذ عهظيم كهلمهشان را
در خهلق ههاى ديهگر جههان تهقويهت نهمود .بهديهن گونهه اسهت كهه در ژانهويههء  ۱۹۹۶دومهي فهراخوان
بههي الللى حههول قههضيه اى بههخصوص و جهههانى را صههادر مى كههنند« :عههليه بههي الههلل تههرور كههه
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نههئولههيبرالههيسم آن را نههمايههندگى مى كههند ،بههايههد بههي الههلل امههيد را بههرگهزار كههنيم .وحههدتى فههراتههر از
مههرزههها ،زبههان ههها ،رنههگ ههها ،فههرهههنگ ههها ،جههنسيت ههها ،اسههتراتههژى ههها و افههكار تههمام كههسانى كههه
بش ههري ههت زن ههده را ت ههرجيح مى ده ههند( ».اول ههي ب ههيان ههيهء لرئ ههال ههيداد ع ههليه ن ههئول ههيبرال ههيسم و ب ههه نفع
بشريت ۳۰ ،ژانويهء )۱۹۹۶
پههس زاپههاتيسههت ههها هههمهء افههراد ،گههروه ههها ،جههمع ههها ،جههنبش ههها ،سههازمههان هههاى اجههتماعىِ
شهههرونههدى و سههياسى ،سههنديههكاههها ،انجههمن هههاى مههحلت ،تههعاونى ههها ،تههمام چههپ هههاى موجود و
چهپ ههاى آيهنده ،سهازمهان ههاى غهير دولتى ،گهروه ههاى همبسهتگى بها مهبارزات خهلق ههاى جههان،
گ ههروه ه ههاى جههوان ههان ،ق ههباي ههل ،روش ههنفكران ،بههوم ههيان ،دان ههشجوي ههان ،مههوس ههيقيدان ههان ،ك ههارگ ههران،
هههنرمههندان ،دهههقانههان ،گههروه هههاى فههرهنگى ،جههنبش هههاى جهوانههان ،رسههانههه هههاى گههروهى بههديههل،
طههرفههداران مههحيط زيسههت ،مهههاجههريههن ،هههمجنس گههرايههان زن و مههرد ،طههرفههداران صلح ،فمينيسههت
هها ...ههمهء انهسان ههاى بهدون مهسكن ،بهدون زمهي ،بهدون كهار ،بهدون غهذا ،بهدون بههداشهت ،بهدون
آموزش ،بهدون آزادى ،بهدون عهدالهت ،بهدون اسهتقلل ،بهدون دمهكراسى ،بهدون صلح ،بهدون مهيهن،
بههدون فههردا ...را بههه شههركههت در اولههي هههمايههش بههي قههاره اى بههه نفع بشههريههت و عههليه نههئولههيبرالههيسم
دعوت كردند.
ب ههدي ههن ت ههرت ههيب اس ههت ك ههه آن ههان پ ههاى در راه طههولنى م ههبارزه اى ن هههادن ههد ع ههليه ج هههانى ش ههدن
س ههرم ههاي ههه و ت ههشكيل ي ههك ج ههنبش ب ههي الللى ك ههه س ههال ه ههاى پ ههس از آن مى ب ههايس ههتى ع ههملكرده ههاى
شگفتى آفرين بزرگى داشته باشد.
دهههم فهوريههه پههايههه هههاى كههمك رسههانى زاپههاتيسههتى بهها يههك راه پههيمائى در اولههي سههالههگرد اشههغال
ن ههظامى روس ههتاه ههاي ههشان اخ ههراج بههوم ههيان از روس ههتاى گههوادال ههوپ ههه ت ههپه ي ههاك و ب ههازداش ههت زن ههدان ههيان
سهياسى مهتهم بهه وابسهتگى بهه زاپهاتيسهت هها را يهاد آور شهدنهد .راه پهيمائى هزاران زن ،مهرد ،و
كهودك بهها چهههره هههاى پهوشههيده در روسههتاى قههديمى گهوادالههوپههه تههپه يههاكِ تههحت اشههغال ارتههش آغههاز
شههد و در روسههتاى لرئههالههيداد ،بهها يههك جههشن فههرهنگى در اگهواس كههالههينتس پههايههان يههافههت٭ .ام هها
انهگيزهء مهراسهم چيسهت؟ زنهان و مهردان در مهيان رقهص و آواز چهني پهاسخ مى دادنهد« :انهگيزه
ايههن اسههت كههه مهها زنههده ايههم» .بههراى آزادى زنههدانههيان سههياسى و خههاتههمهء تهههديههدهههاى نههظامى ،يههك
بار ديگر بوميان چياپاس مردم مكزيك را به تظاهرات فرخواندند.
در ادامه هههء راه گه ههفت و گه ههو به هها دوله ههت ،در  ۱۵فههوريههه فههرمههانههدهى ارتههش زاپههاتيسههتى پههس از
ان ههتشار س ههندى ك ههه ب هها ه ههمكارى گ ههروه گس ههتردهء م ههشاوران ههش ت هههيه ك ههرده بههود ،پ ههاي ههان اول ههي دور
مهذاكهرات را اعهلم كهرد .در ايهن سهند كهه تهحت عهنوان «مهذاكهرات سهن آنهدرس و حهقوق بومهيان،
نهقطه ،س ِر خهط ».منتشهر شهد ،آنهها روشهن مى سهازنهد كهه بهه مهطالهبات پهايهه اى خهلق ههاى بومى
پههاسخ ارضههاء كههننده اى داده نشههده و بههه هههمي دلههيل مههبارزه بههراى رسههيدن بههه رضههايههت خههاطههر
٭ پیمودن این مسیر سنگلخ با پای پیاده ،حدود چهار ساعت طول می کشد .م.
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كامل ادامه خواهد داشت.
ايهن سهند نهشان مى دههد كهه قهراردادهها نهه بهه مهشكلت وخهيم كهشاورزى مهلى مى پهردازنهد ،و
نهه بهه اصهلحهاتى كهه در ايهن زمهينه بهايهد در مهادهء  ۲۷قهانهون اسهاسى انهجام پهذيهرد .در عهي حهال
نشان مى دهد كه توافقات حداقل بي ارتش زاپاتيستى و دولت فدرال ،خودمختارى بخشدارى ها
و مهناطهق را بهه حهساب نهياورده انهد ،و در آن از جهمله مهشكل تهغيير ريهشه اى سيسهتم دادگسهترى
بها ههدف تهضمي نهه فهقط حهقوق فهردى ،بهلكه ههمچني حهقوق جهمعى خهلق ههاى بومى از قهلم افهتاده
بود .بعضى نكات ديگر مطرح شده اى كه همچنان معلق مانده بودند ،عبارتند از:راه حل ريشه
اى مههشكل زن بههومى ،دسههتيابى خ ههلق هههاى بهومى بههه رسههانههه هههاى گههروهى ،و بههه عههمل در آوردن
كامل دولت متعلق به خودشان( .سند ارتش زاپاتيستى و مشاورين«:مذاكرهء سن آندرس و
حقوق و فرهنگ بوميان ،نقطه ،س ِر خط ۱۵ ».فوريهء )۱۹۹۶
يههك روز پههس از انههتشار ايههن سههند ،در  ۱۶فههوريههه ،پههس از ده مههاه كههار ،يههك رشههته ديههدارهههاى
مهوفههق و نههامهوفههق ،كههشمكش و فههشار ،تههعقيب و تهههديههد ،ارتههش زاپههاتيسههتى و دولههت فههدرال اولههي
قههرارداد صلح در رابههطه بهها اولههي كههميسيون مههذاكههره ،يعنى حههقوق و فههرهههنگ بومههيان را امههضاء
كههردنههد .طههبق ايههن قههرارداد دولههت متعهههد شههد حههق خودمههختارى بومههيان را در قههانههون اسههاسى بههه
رس ههميت ب ههشناس ههد ،ب ههه ت ههعداد ن ههماي ههندگ ههان س ههياسى آن ههها ب ههيفزاي ههد ،دس ههترسى ك ههام ههل آن ه هها ب ههه
دادگس ههترى را ت ههضمي ن ههماي ههد ،ي ههك چ ههارچههوب ج ههدي ههد ح ههقوقى ب ههراى ت ههضمي ح ههقوق س ههياسى،
ق ههضائى و ف ههرهنگى بههوم ههيان اي ههجاد ك ههند .ب ههعلوه دول ههت متعه ههد ش ههد بههوم ههيان را ب ههه ع ههنوان ت ههبعهء
قوانههي عههمومى بههه رسههميت بههشناسههد .بههه نههظر مى رسههيد كههه هههمه چههيز خوب پههيش مى رود .اگههر
چهه زاپهاتيسهت هها هشهدار مى دادنهد كهه قهراردادهها فهقط يهك بهخش از حهقوق خهلق ههاى بومى را
در بههر مى گههيرد ،خهود تههصميم گههرفههتند آن را امههضاء كههرده متعهههد شهونههد كههه بههراى اجههراى آن
مبارزه كنند.
بهراى امهضاى ايهن نخسهتي قهراردادهها هيچ تشهريهفاتى در كهار نهبود .ههيئت زاپهاتيسهت هها بهه
رهههبرى فههرمههانههده تههچو ،داويههد و سههبدئههو اشههاره كههرد كههه در آن لحههظه ايههن قههراردادههها فههقط روى
كهاغهذ اسهت و بهايهد بهر اجهراى آن هها نهظارت كهرد .گهذشهت زمهان نهشان داد كهه حهق داشهتند .دو
هيئت به طور جداگانه آن را امضاء كردند.
مههذاكههرات در م ههورد نههكتهء دوم ،يعنى دمههكراسى و عههدالههت بهها فههال بههد آغههاز شههد .در هههمان
زم ههانى ك ههه ارت ههش زاپ ههاتيس ههتى ليس ههت م ههشاوري ههنش ،م ههتشكل از ب ههيش از  ۳۰۰نههفر از گههرايههشات
مهختلف سهياسى را منتشهر سهاخهت ،چهشم انهداز اوضهاع بها تههاجهم خهشونهت بهار گهروه «صلح و
عدالت»  Paz y Justiciaبهه يهك كهليساى كهاتولهيك در بخشهدارى تهيل و ويهران كهردن آن مهغشوش
شد.
ب هها وجههود اي ههن ،زاپ ههاتيس ههت ه هها از ج ههبههء دي ههگرش ههان ،يعنى ف ههضاى واقعى گ ههفت و گ ههوي ههشان
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غ ههفلت ن ههكردن ههد .در سههوم م ههاه م ههارس  ۱۹۹۶ب ههه پ ههيشواز «دوم ههي ه ههماي ههش ك ههشورى ك ههميته ه ههاى
مه ههدنى به ههراى گه ههفت و گه ههوى ملى» به ههه شهه ههر پ ههوسه ههاريه ههكا ،وراكه ههروز رفه ههتند .آن زمه ههان كه ههميسيون
مههخصوص تههرويج جههبههء زاپههاتيسههتى آزاديههبخش ملى تههشكيل شههد و هههمراه بهها آن كههميته هههاى
مهدنى مهذاكهره كهارشهان را آغهاز كهردنهد .ايهن كهميته هها سهاخهتار ابهتدائى مهشاركهت در ايهن نهيروى
سياسى جديد زاپاتيستى بودند.
ه ههمزم ههان ش ههورش ههيان ب ههه ج ههبههء بههوم ههيان پ ههرداخ ههتند .ب ههه ه ههمي م ههنظور پ ههيشنهادش ههان را ب ههراى
تشكيل كميسيون مروج فوروم دائمى ملى بومى ارسال داشتند .اين فوروم می بايستى تشكيل
كهنگرهء ملى بومى را سهازمهانهدهى كهند .پهرنهسيپ كهارى كهميسيون تهرويج ،ههمان بود كهه بهعدهها بهه
ك ههنگرهء ملى بههومى ان ههتقال می يههافههت ،و عههبارت مى شههد از :خهدمهت كههردن و نههه خههدمههت كههردن بههه
خود ،نههمايههندگى كههردن و نههه جهانشهي شههدن ،سهاخهت و نههه ويههران كههردن ،اطههاعههت كههردن و نههه دسههتور
دادن ،پيشنهاد كردن و نه تحميل كردن ،قانع كردن و نه چيره شدن ،پائي آمدن و نه بال رفت.
زاپههاتيسههت ههها در هههمان حههالى كههه مبلغ تههشكيل جههبههء زاپههاتيسههتى آزاديههبخش ملى ،كههنگرهء
ملى بهومى ،و هههمايههش هههاى بههي الللى عههليه نههئولههيبرالههيسم بهودنههد ،مههذاكههره بهها دولههت ،و هههمچني
سهازمهان دهى و بسيج داخهلى شهان را ادامهه مى دادنهد .در هشهتم مهاه مهارس زنهان پهايههء كهمك
رسهانى زاپهاتيسهتى ،در يهك راه پهيمائى بى سهابهقه ،شههر سهن كهريسهتوبهال را بهه اشهغال خود در
آوردنههد و صههداى زن ش ههورشى را بههگوش رسههانههدنههد .در خههيابههان ههها سههيل زنههانى بهود كههه كههله
چهههره پهوش بههر سههر و لههباس هههاى رنههگ و وارنههگ محههلى بههر تههن داشههتند .بههسيارى از ايههن زنههان
كهودكى بههر دوش و پههلكههاردى در دسههت شههان بهود ،فههريههاد مى زدنههد و شههعار مى دادنههد ،سههرود
خوان و رقصان .زنان شههورشى بدين شكل روز جهانى زن را جشن گرفتند.
«زنان زاپاتيست ،چه آن ها كه رزمنده اند و چه آنها كه نيستند ،براى حق خود به عنوان
زن مهبارزه مى كهنند .آن هها بها فهرههنگ مهردسهالر مهردان زاپهاتيسهت كهه بهه اشهكال مهختلف بهروز
ص ههرفِ زاپههاتيسههت بههودن زنههان زاپههاتيسههت الههزامه ها ً بههه معنى آزاد
مى كههند نههيز مههبارزه مى كههنندِ .
بودن آنههان نيسههت .هههنوز بههايههد بههراى خيلى چههيزههها مههبارزه كههنند و پههيروزى هههاى بههزرگ بههه دسههت
آورند( ».سخنرانى ارتش زاپاتيستى  ۸مارس )۱۹۹۶
عههلوه بههر سههازمههانههدهى راه پههيمائىِ زنههان ،ش ههورشههيان در هههمي مههاه بههراى خههريههدن كههارخههانههه
پههتروشيمى كههمك مههالى دادنههد٭  ،گههفت و گهوئى بهها كههاريههكاتههوريسههت ههها داشههتند ،بهها مههبارزهء خههلق
ت ههپوس ههتكو ع ههليه س ههاخ ههتمان ي ههك زم ههي گ ههلف٭ همبسه ههتگى كه ههردنه ههد ،و از ايه ههالت متحه ههده و اروپه هها
٭ همسههر رئههيس جههمهور اسههبق مههكزيههك و سههمبل ملى شههدن نههفت در ايههن كههشور ،لسههارو كههاردنههاس كههارزارى
عهليه خهصوصى سهازى نهفت بهه راه مى انهدازد .ارتهش زاپهاتيسهتى ازاديهبخش ملى بها اطهلعهيه اى از آن حهمايهت
كرده به شكلى نمادين براى خريد آن كمك مالى مى فرستند -م
٭ در شهرستان تپوتستلن در  ۶۰كيلومترى شهر مكزيكو -م
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خواستند تا فروش اسلحه به مكزيك را قطع كنند.
بها آن كهه در ايهالهت چهياپهاس سهركوب و كهوچ اجهبارى شهدت يهافهت ،زاپهاتيسهت هها مهذاكهرات
را ب هها دول ههت ف ههدرال ادام ههه دادن ههد .در ه ههمي زم ههان ،طى ع ههمليات پليسى در بخش ههدارى ن ههيكولس
روئههيس چهههار دهههقان جههان خهود را از دسههت دادنههد .ايههن كشههتار جههديههد بهومههيان دو ِر تههازه آغههاز
شدهء مذاكرات را متشنج نمود و بار ديگر مذاكره بحرانى شد.
گوئى هههمهء ايههن اتههفاقههات كههم بود ،نههمايههندگههان دولههت در ايههن مههذاكههره بههه سههكوت كههامههل دسههت
زدنهد .آن هها نهه بهراى مهذاكهره رفهته بودنهد و نهه بهراى شهنيدن ،تهنها مى خواسهتند حهضههورشهان را
نههمايههش دهههند .عملى كههه نههه تههنها از ديههد زاپههاتيسههت ههها ،بههلكه از ديههد تههمام شههركههت كههنندگههان ،بههه
منزلهء به مسخره گرفت صلح تلقى شد.
بههه رغههم ايههن وضع ،بهها تهوجههه بههه اسههتراتههژى بههازكههردن هههمزمههان كههانههال هههاى مههذاكههره ،از روز
چههارم تها هشهتم آوريهل در لرئهالهيداد ،بخشهدارى سهن پهدرو مهيچوآكهان ،اولهي ههمايهش قهاره اى
بههه نفع بشههريههت و عههليه نههئولههيبرالههيسم بههرگهزار شههد .در ايههن فوروم ههزاران نههفر از سههراسههر قههارهء
آمهريهكا شهركهت كهردنهد تها بهراى اولهي بهار جههت يهافهت راه حهل مهقابهله بها سهياسهت نهئولهيبرالى اى
كه در تمام دنيا تحميل شده ،بحث و گفتگو كنند.
م ه ههردان و زن ه ههانى از ك ه ههان ه ههادا ،اي ه ههالت متح ه ههده ،م ه ههكزي ه ههك ،گه ههوات ه ههمال ،كس ه ههتاري ه ههكا ،ون ه ههزوئ ه ههل،
پ ههورتههوريههكو ،اكهوادر ،بههرزيههل ،پههرو ،شيلى ،اروگهوئههه و آرژانههتي بههه عههلوهء نههاظههرانى از فههرانههسه،
آلههان و «دولههت اسههپانههيا»٭ در روسههتاى بهومههيان تهوخولبههال ،لرئههالههيداد جههلسه كههردنههد تهها زمههينه
ه ه ههاى اول ه ههي ه ه ههماي ه ههش ب ه ههي الللى در دف ه ههاع از بش ه ههري ه ههت و ع ه ههليه ن ه ههئول ه ههيبرال ه ههيسم ،م ه ههعروف ب ه ههه
«انترگلكتيك» را آماده كنند.
« قههدرت حههاكههم كوشههش خواهههد كههرد جههلوى يههك هههمايههش ديههگر از نوع لرئههالههيداد را بههگيرد .و
مهها بههايههد از ايههن رؤيهها دفههاع كههنيم ،آن را بههخوبى در آسههتي مههان نههگه داريههم ،هههر از گههاهى آن را
بههراى نهوازش و يهها تههشويههق بههيرون بههياوريههم» .ايههن ههها كههلم پههيامههبرگهونهههء سههخنان اخههتتامههيه
بود( .سخنان ارتش زاپاتيستى  ۷آوريل )۱۹۹۶
در روزهه ههاى  ۱۰آوري ههل ،س ههال ههروز ق ههتل ژن ههرال ام ههيليان ههو زاپ ههات هها ،و اول م ههاه م ههه ،روز ج هههانى
كهارگهر ،ارتهش زاپهاتيسهتى بهه تهظاههراتى كهه بهه ههمي مهناسهبت در شههر مهكزيهكو بهرگزار مى شهد،
پيام فرستاد.
در ح ههالى ك ههه م ههذاك ههره ب هها دول ههت ف ههدرال هيچ پيش ههرفتى ن ههدارد ،در ت ههاريخ سههوم م ههاه م ههه ،ي ههك
قهاضى در توكسهتل گوتهيررز مهبارزيهن توده اى ،خهاويهر الهريهگا بهر ِدگهه و سهباسهتيان اتنسهي گومِهز
٭ در مههت اسههپانههيائى و فههرانههسه بههه جههاى «اسههپانههيا»« ،دولههت اسههپانههيا» بههه كههار رفههته .بههه نههظر مى رسههد
اشاره اى ست به اين كه زاپاتيست ها تمايزى بي كشور يا جمهورى با مفهوم دولت گذاشته اند .اين امر به
مفهوم گرايش آن ها به جمهورى و مخالفت شان با نظام سلطنتى است - .م
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را بهه اتههام توطهئه ،شههورش و تهروريهسم مهحكوم كهرد  ،اولى را بهه  ۱۳سهال و دومى را بهه شهش
سههال زنههدان .ارتههش زاپههاتيسههتى اعههلم كههرد كههه ايههن حههكم بههه معنى آن اسههت كههه از نههظر دولههت،
زاپههاتيسههت ههها تههروريسههت هسههتند ،مجههرمههي خههطرنههاكى كههه بههايههد آن ههها را بههه زنههدان انههداخههت و
كشه ههت .و افه ههزودنه ههد كه ههه حه ههكم قه ههاضى تحه ههريكى سه ههت عه ههليه صلح و ته ههجاوزى سه ههت عه ههليه قه ههانه ههون
مههذاكههرات و بههه هههمي دلههيل شههركههت شههان را در مههذاكههره اى كههه در آن فههقط ارتههش زاپههاتيسههتى
حرف خودش را مى زند و پيشنهاد مى دهد قطع كردند.
فهرمهانهدهى مهركهزى ارتهش زاپهاتيسهتى هشهدار داد«:فهرايهند مهذاكهرات بهي ارتهش زاپهاتيسهتى
و دولت فدرال با اين استدلل ضربه اى كشنده خههورد ...تنها چشم اندازى كه دولت در پايان
گههفتگو و مههذاكههره بههراى مههان بههاقى مى گههذارد ،زنههدان و مههرگ اسههت .در واقع ،تههمام تههلش هههاى
ارتهش زاپهاتيسهتى جههت مهذاكهره و مهبارزه ى مهسالهت آمهيز ،كهه پهس از ژانهويههء  ۱۹۹۴بدان ملزم
شهده بود و مهردم مهكزيهك را بهه آن فهراخوانهده بود ،نهيز ههمراه بها مهحكومهيت مهتهمي بهه زاپهاتهيسم،
محكوم گشته است»(.اطلعيهء ارتش زاپاتيستى ۵ ،مه )۱۹۹۶
ب ههعده هها ارت ههش زاپ ههاتيس ههتى در ن ههام ههه اى خ ههطاب ب ههه ن ههماي ههندگ ههان ع ههضو ك ههميسيون تههواف ههق و
مهسالهت قهاطهعانهه مى نهويسهد« :چهه زاپهاتيسهت ههاى مهفروض آزاد شونهد چهه زنهدانى ،اگهر ارتهش
زاپهاتيسهتى توسهط ههر ارگهان فهدرال ،ايهالتى و يها محهلى بهه عهنوان يهك جهريهان تهروريسهت تهعريهف
شههود ،م ههذاك ههرهء س ههن آن ههدرس بى س ههران ههجام خههواه ههد م ههانه ههد( ».نه ههامه هههء ارته ههش زاپه ههاتيس ههتى ب ههه
كميسيون توافق و مسالت ۱۸ .مه )۱۹۹۶
ب ههار دي ههگر ش ههراي ههط بح ههرانى ش ههد .ولى ان ههگار ه ههمي ه ههم ك ههافى ن ههبود :گ ههروه ش ههبه ن ههظامى
بخشههدارى چههيلون ،مههعروف بههه «چههينچولههينِس» بهها سههلح هههاى سههنگي بههه دهههقانههان بههاچههاخههون
ح ههمله ب ههرده چ ههند خ ههان ههه را ب ههه آت ههش ك ههشيد .ك ههميسيون ملى ح ههقوق بش ههر از ف ههرم ههان ههدار چ ههياپ ههاس
خواسهت تها در مههورد آن تهحقيق كهند ولى پهاسخى بهه آن داده نشهد .چهند روز بهعد حهملهء ديهگرى
صههورت پهذيهرفهت ،ايهن بهار در روسهتاى اوسهيپا ،بخشهدارى تهيل ،توسهط شهبه نهظامهيان موسوم بهه
«صلح و عدالت».
نهيروههاى شهبه نهظامى كهه ارتهش فهدرال آموزش داده ،خهانهه هها ،امهاكهن مهقدس ،و مهدارس را
بهه آتهش كهشيده ،مهردان و زنهان پهايهه ههاى كهمك رسهانى زاپهاتيسهت را بهه قهتل رسهانهدنهد .تهمام ايهن
جهنايهات بى كهيفر مهانهد .در ههمان حهالى كهه چهني جهوى حهاكهم بود ،تهحت فهشار بسيج عهمومى در
مهكزيهك و در سهطح بهي الللى ،دادگهاه تجهديهد نهظر رأى دادگهاه عهليه خهاويهر الهريهگا و سهباسهتايهان
انتسه ههي را رد كه ههرد و آنه ههان آزاد شه ههدنه ههد .ارته ههش زاپه ههاتيسه ههتى در په ههاسخ ،دسه ههتور آمه ههاده به ههاش
ن ههيروه ههاي ههش را ل ههغو ك ههرد و چ ههند روز ب ههعد از آن ،مه ههورخ و م ههبارز اج ههتماعى ،خ ههاوي ههر ال ههري ههگا ب ههه
جبههء زاپاتيستى آزاديبخش ملى پيوست.
در اوائههل مههاه ژوئههن كههميسيون تهوافههق و مههسالههت  Cocopaب هها ام ههيد ب ههازگ ههشائى م ههذاك ههرات،
۱۳۸

مههوفههق شههد بهها ش ههورشههيان ارتههباط مسههتقيم بههرقههرار كههند .بهها وجههود ايههن در لحههظهء انههتظار آغههاز
مههذاكههره بههي ارتههش زاپههاتيسههتى و دولههت فههدرال ،در ايههالههت گ ههرررو بههراى اولههي بههار «ارتههش خههلقى
ان ههقلبى»  EPRعلنى ش ههد .اي ههن س ههازم ههان مس ههلح م ههحصول ب ههه ه ههم پ ههيوس ههت ن ههيروه ههاى ان ههقلبى
مه ههختلف ب ههود .ايه ههن روز  ۲۳ژوئ ههن ،اول ههي س ههال ههگرد ق ههتل ع ههام  ۱۷دهه ههقان اهه ههل گ ه ههرررو در فه ههلت
«اگواس بلنهكاس» ،روزى بود كهه «ارتهش خهلقى انهقلبى» بهراى ورود بهه چهشم انهداز آشهفتهء
سهياسى بهرگهزيهد .تهنش افزايهش يهافهت ،امها زاپهاتيسهت هها از ايهن جهنبش فهاصهله گهرفهتند و فوروم
مهخصوص رفهرم دولهت توانسهت كهارش را شهروع كهند .ايهن دومهي فهضائى سهت كهه در مهذاكهرات
روى آن تههواف ههق ش ههده بههود .در اي ههن ه ههماي ههش  ۳۰۰ن ههفر از ن ههماي ههندگ ههان س ههازم ههان ه ههاى س ههياسى،
س ههازم ههان ه ههاى تههوده اى ،س ههندي ههكاه هها ،شه ههرون ههدان ،و ه ههمچني روش ههنفكران و ش ههخصيت ه ههاى
سياسى و فرهنگى شركت داشتند.
فوروم مهخصوص رفهرم دولهت از  ۳۰ژوئهن تها  ۶ژوئهيه در شههر سهن كهريسهتوبهال ادامهه يهافهت.
اي ههن ه ههماي ههش بخشى از دوم ههي دور م ههذاك ههرات ،يعنى دم ههكراسى و ع ههدال ههت را ت ههشكيل داد .ي ههك
ههيئت از ارتهش زاپهاتيسهتى ،مهتشكل از گهروهى از فهرمهانهدههان ههمهء مهناطهق شههورشى و مهعاون
فهرمهانهده مهاركوس بهه ايهن ههمايهش رفهتند .ههمايهش موفهقيت آمهيز بود و توانسهت يهك طهيف گسهترده
و گوناگون سياسى را فرابخواند و يك پروژهء ملى جديد را تشكيل دهد.
در ايهن ههمايهش زاپهاتيسهت هها بهاز بيشهتر سؤال طهرح كهردنهد تها پهاسخ« :چهند گهروه چهريكى
ديهگر و در كهجا بهايهد ظهاههر شونهد تها جهامهعه و دولهت بهرسهميت بهشناسهند كهه ايهالهت ههايى داريهم
كههه هههنوز مههانههند ِمههلك پ ههورفههيريههائى اداره مى شونههد؟٭ چههند بههار بى ثههباتى سههياسى و اقههتصادى
٭ م ههنظور په ههورف ههيري هها دي ههاز دي ههكتات ههور م ههكزي ههك اس ههت ك ههه ب ههيش از سى س ههال ،از اول دس ههام ههبر  ۱۸۸۴ت هها  ۲۵م ههه
 ۱۹۱۱حكومت كرد و با انقلب سرنگون شد - .م
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لزم اسهت تها بهه يهاد ههمگان بهياورد كهه ابههام سهياسى قهدرت كهه توسهط پههورفهيريهو ديهاز نهمايهندگى
مى شهد ،بهاعهث بوجود آمهدن خونهي تهريهن جهنگ تهاريخ مهكزيهك شهد؟ چهقدر مهرگ ،چهقدر ويهرانى،
چههقدر زنههدانى ،چههقدر عجههز و نههاتوانى ،چههقدر قههتل سههياسى ،چههقدر جههنايههتكار كههه بههه ايههرلههند و يهها
مانهاتان پناه برده باشند٭ ،چقدر ناامنى اقتصادى ،چقدر فرماندار قاچاقچى ،چقدر ويرانى
در كهشور ،چهقدر لزم اسهت تها اعهتراف كهنند كهه در بهر پهاشهنهء خود نمى چهرخهد ،كهه چهيزى دارد
م ى گ ههندد ،ك ههه چ ههيزى در سيس ههتم س ههياسى م ههكزي ههك ب ههه ط ههور قطع دارد مى م ههيرد»( .س ههخنان
ارتش زاپاتيستى ۳۰ ،ژوئن )۱۹۹۶
طى هههفته هههاى پههس از آن دولههت فههدرال كههوشههيد از فههاصههله گههرفههت زاپههاتيسههت ههها از گههروه
چ ههريكى ج ههدي ههد« ،ارت ههش خ ههلقى ان ههقلبى» اس ههتفاده ب ههرده ك ههارزارى را س ههازم ههان ب ههده ههد ك ههه ب ههر
اس ه ههاس آن ب ه ههي «چ ه ههري ه ههك خه ههوب» (ارت ه ههش زاپ ه ههاتيس ه ههتى) و «چ ه ههري ه ههك ب ه ههد» (ارت ه ههش خ ه ههلقى
انههقلبى) تههمايههز قههائههل شود .ش ههورشههيان چههياپههاس اسههتراتههژى دولههت را افههشاء كههردنههد و بههدون آن
كه در دام آن بيفتند به همايش هاى سياسى و نشست خود با جامعه ادامه دادند.
در مهاه ژوئهيه ،زاپهاتيسهت هها بهه تهعداد نشسهت ههاى شهان بها جهامهعهء مهدنى افهزودنهد .از ۲۷
ژوئيه تا  ۳اوت اولهي ههمايهش بهي الللى بهه نفع بشهريهت و عهليه نهئولهيبرالهيسم ،مهرحهلهء جهديهدى از
مهبارزه عهليه نهئولهيبرالهيسم را در سهراسهر جههان افهتتاح كهرد .در ايهن ههمايهش قهريهب بهه پنج هزار
نهفر از  ۴۲كهشور در پنج اگواس كهالهينتس زاپهاتيسهتى ،واقع در روسهتاههاى اونهتيك ،لرئهالهيداد،
لگرروچا ،مههورليا ،و روبرتو برريو ،در بحث و گفت و گو شركت كردند.
اف ههتتاح اي ههن ه ههماي ههش در اگههواس ك ههال ههينتس اون ههتيك ،بخش ههدارى س ههن آن ههدرس ب ههرگههزار ش ههد و
مهردان و زنهانى كهه از پنج قهاره مى آمهدنهد :ههيئت ههائى از ايهتالهيا ،بهرزيهل ،بهريهتانهيا ،پهاراگوئهه،
شيلى ،فهيليپي ،آلهان ،پهرو ،آرژانهتي ،اتهريهش ،اروگوئهه ،گواتهمال ،بهلژيهك ،ونهزوئهل ،كهلمبيا ،ايهران،
ه ههائيتى ،دان ههمارك ،ن ههيكاراگههوئ ههه ،زئ ههير ،ف ههران ههسه ،اكههوادر ،يههونه ههان ،ژاپه ههن ،كه ههردسه ههتان ،اي ههرل ههند،
كس ههتاري ههكا ،ك ههوب هها ،سههوئ ههد ،ن ههروژ ،ه ههلند ،آف ههري ههقاى ج ههنوبى ،سههوئ ههيس ،اس ههپان ههيا ،اي ههالت متح ههده،
پههرتههقال ،سههرزمههي بههاسههك ،كههاتههالهونههيا ،قههنارى ،تههركههيه ،كههانههادا ،پ ههورتههوريههكو ،بهولههيوى ،اسههترالههيا،
مههوريههتانى ،و سههراسههر مههكزيههك بههه بههلندى هههاى چههياپههاس آمههده بودنههد تهها از آنههجا بههه بههقيهء اگواس
كالينتس ها پخش شوند.
در فهضاى مهه گهرفهتۀ «اونهتيك» ،در مهقابهل هزاران نهفر از رنهگ ههاى مهختلف ،زاپهاتيسهت هها
رشههتهء سههخن را بههه دسههت گههرفههتند« :در وراى چهههره مههان ،مهها شههمائههيم .در وراى كههله چهههره
پوش مههان ،چهههرهء هههمهء زنههان مههطرود هسههت .چهههرهء تههمام بومههيان فههراموش شههده ،چهههرهء تههمام
٭ رؤسههاى جههمهور اسههبق مههكزيههك پههس از اتههمام دورهء ريههاسههت جههمهورى شههان ،بههراى گههريههز از عههدالههت اغههلب در
خههارج از مههكزيههك زنههدگى مى كههنند .در ايههن م ههورد كههارلهوس سههليناس د گ ههورتههارى بههه ايههرلههند گههريههخته و ارنسههتو
زدييو به مانهاتان

۱۴۰

هههمجنسگرايههان تههحت تههعقيب ،چهههرهء تههمام جوانههان تههحقير شههده ،چهههرهء تههمام مهههاجههرانى كههه بهها
آنهان بهدرفهتارى شهده ،چههرهء تهمام زنهدانهيانى كهه بهه خهاطهر بهيان و انهديهشه بهه زنهدان افهتاده انهد،
چههرهء تهمام كهارگهران تهحقير شهده ،چههرهء تهمام فهراموش شهدگهانى كهه مهرده شههان مى پهندارنهد،
چههرهء تهمام مهردان و زنهان صهاف و ساده اى كهه بهه حهساب نمى آيهند و نهاديهده گهرفهته مى شونهد،
كهه اسمى از آن هها نيسهت و فهردائى نهدارنهد ...امهروز ،ايهنجا در كوهسهتان ههاى جهنوب شهرقى
مهكزيهك ،هزاران انهسان از پنج قهاره فهريهاد «ديهگر بهس اسهت!» شهان را سهر مى دههند .آن هها
بههه كههنفههورمههيسم[هههمرنههگ شههدن بهها جههماعههت] ،بههه دسههت روى دسههت گههذاشههت ،بههه سههينيسم[كلبى
گههرى ،سههگ خههويى] ،بههه خودپههرسههتى كههه بههه خههداى مههدرن بههدل شههده بهها فههريههاد مى گههويههند «ديههگر
خ ههرد ،از پنج ق ههاره ،اي ههنجا ،در كههوهس ههتان ه ههاى ج ههنوب
ب ههس اس ههت!» .ام ههروز ه ههزاران دن ههياى ُ
شههرقى مههكزيههك يههك آغههاز نههويههن را تجههربههه كههنند :آغههاز بههرپههائى جهههانى نههويههن و نههيك ،جهههانى كههه
تمام جهان ها را در بر گيرد»( .سخنرانى ارتش زاپاتيستى  ۲۷ژوئيهء )۱۹۹۶
در روز سوم اوت ههمايهش انهترگلكهتيك بها قهرائهت دومهي بهيانهيهء لرئهالهيداد بهه نفع بشهريهت و
ع ههليه ن ههئول ههيبرال ههيسم خ ههات ههمه ي ههاف ههت .س ههندى ك ههه تههول ههد ش ههبكه اى از م ههبارزات و م ههقاوم ههت ه هها ع ههليه
نههئولههيبرالههيسم را رقههم مى زنههد و در آن تههفاوت ههها بههه رسههميت شههناخههته مى شهود و شههباهههت ههها
شههناخههته مى شهود .ايههن شههبكهء بههي الللىِ مههقاومههت نههه سههاخههتار تههشكيلتى خهواهههد داشههت ،نههه
مركز مديريت و تصميم گيرى ،نه فرماندهى مركزى و نه سلسله مراتب.
ايههن مههيلد شههبكه اى بود كههه بهها گههذشههت زمههان جههنبش جهههانى ضههد جهههانى شههدن را تههشكيل
خواهد دهد.
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بههه مههحض پههايههان هههمايههش ،شههورشههگران كوشههيدنههد مههذاكههره در مههورد دمههكراسى و عههدالههت را
ادامهه دههند .ولى دولهت پهيشنهاد داد كهه ايهن موضوع بهه كهنارى نههاده شهده ،موضوع بهعدى در
دستوركار قرار گيرد ،كه از سوى شههورشيان رد شد.
در مه ههقابه ههل عه ههملكرد دوله ههت ،په ههس از يه ههك هه ههمه په ههرسى از ت ههوده هه ههاى سه ههازمه ههانى ،در روز ۳
س ههپتام ههبر ارت ههش زاپ ههاتيس ههتى اع ههلم ك ههرد ك ههه م ههذاك ههرات ههش را در س ههن آن ههدرس م ههعلق مى ك ههند.
لحهظاتى بود بها حهداكهثر تهنش ،بهه مهحض اعهلم ايهن موضوع دولهت بهه تههديهدات نهظامى خود عهليه
روستاهاى بومى شههورشى افزود.
در يههك اطههلعههيه شههورشههيان بههراى از سههرگههيرى مههذاكههرات پنج شههرط گههذاشههتند :آزادى هههمهء
مهتهمي بهه زاپهاتهيسم؛ وجود يهك ههيئت دولتى كهه توان تهصميم گهيرى سهياسى داشهته بهاشهد و بهه
هههيئت زاپههاتيسههتى احههترام بههگذارد؛ اسههتقرار كههميسيون پههيگيرى و تههحقيق؛ پههيشنهادات جههدى و
م ههشخص ب ههه ك ههميسيون «دم ههكراسى و ع ههدال ههت»؛ پ ههاي ههان ج ههو س ههركههوب ن ههظامى و پليسى ع ههليه
روستاهاى بومى( .ارتش زاپاتيستى ،اطلعيهء  ۲۹ژوئيهء )۱۹۹۶
دولت ارنستو زدييو اين شرايط را ناديده انگاشت و به جاى آن خشونت شبه نظاميان را
در منطقه افزايش داد.
هه ههمزمه ههان به هها ته ههعليق مه ههذاكه ههرات ،ارته ههش زاپه ههاتيسه ههتى نه ههامه ههه اى به ههه فه ههرمه ههانه ههدهى ارته ههش خه ههلق
انههقلبى[ايههالههت گههررو] فههرسههتاد .در ايههن نههامههه نههه تههنها كههمك هههاى نههظامى پههيشنهاد شههده تهوسههط
ايههن سههازمههان مسههلح را رد كههرد ،بههلكه يههك بههار ديههگر از موقههعيت اسههتفاده كههرده ،بهها لحنى صههريح
فهههم خود از مههقولهههء مههبارزه و عههلت مسههلح بودن خود را شههرح داد و بههر اخههتلف آشههكار خود بهها
چههريههك هههاى سنتى بههديههن نههحو تههأكههيد ورزيههد« :تههفاوت ،آن طههور شههما و ديههگران اصههرار داريههد
بهبينيد در ايهن نيسهت كهه شهما بها دولهت مهذاكهره نهخواههيد كهرد ،و شهما بهراى بهدسهت گهرفهت قهدرت
مههبارزه مى كههنيد ،و جههنگ را اعههلن نههكرده ايههد ،و بههر عههكس مهها مههذاكههره مى كههنيم (توجههه كههنيد:
نهه فهقط بها دولهت ،بهلكه ههمچني ،و بهخصوص بهه نسهبتى بهسيار بهزرگهتر ،بها جهامهعهء مهدنى ملى و
بههي الللى) .مهها بههراى بههدسههت گههرفههت قههدرت مههبارزه نمى كههنيم ،و بههه ارتههش فههدرال اعههلن جههنگ
داده ايهم (چهالشى كهه بهه خهاطهر آن مها را ههرگهز نهخواههند بهخشيد) .اخهتلف در ايهن اسهت كهه
پههيشنهادات سههياسى مهها بهها پههيشنهادات شههما صههد در صههد فههرق دارد ،و ايههن امههر در سههخنان و
مهوضع گههيرى ههها و عههملكرد دو سههازمههان كههام هلً روشههن اسههت .بههه يههمن ظهههور شههما ،حههال افههراد
بهسيارى مى توانهند بهفهمند كهه تهمايهز مها بها سهازمهان ههاى سهياسى موجود نهه در سلح اسهت و
ن ههه در ك ههله چه ههره پههوش ،ب ههلكه در پ ههيشنهادات س ههياسى م هها س ههت .م هها ي ههك خ ههط ب ههراى خههودم ههان
كهشيديهم :جهديهد و راديهكال .آنهقدر جهديهد و راديهكال كهه گهرايهشات سهياسى ،از جهمله شهما مها را
م ههورد انههتقاد و مههلمههت قههرار داده انههد .مهها مهزاحههميم .هههمي اسههت كههه هسههت ،زاپههاتيسههت ههها ايههن
طور ى اند( .»...نامهء ارتش زاپاتيستى ۳۰ ،اوت )۱۹۹۶
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زاپههاتيسههت ههها سههازمههانههدهى بومههيان بههقيهء كههشور را ادامههه دادنههد .بههه هههمي عههلت بههه پههيشنهاد
فهرسهتادن يهك نهمايهندهء شههورشى بهه «كهنگرهء ملى بومى» كهه در شههر مهكزيهكو بهرگزار مى شهد،
پهاسخ مهثبت دادنهد .دولهت فهدرال و كهارفهرمهايهان در مهقابهل امهكان آمهدن يهك زاپهاتيسهت بهه پهايهتخت،
جيغ و دادشه ههان به ههلند شه ههد .به ههه دنه ههبال آن يه ههك به ههار ديه ههگر ته ههنش و خه ههصومه ههت به ههال گه ههرفه ههت .دوله ههت
پهافهشارى كهرد كهه قهانهون مهذاكهره بهه زاپهاتيسهت هها اجهازهء رفهت و آمهد آزادانهه در سهراسهر كهشور
را نمى ده ههد .شه ههورش ههيان ،از س ههوى دي ههگر ،از شكس ههت ديههوار م ههحاص ههرهء ن ههظامى و س ههفر ب ههه
پهايهتخت دفهاع كهردنهد .بهراى آن كهه مهذاكهرات بهه پهايهان خوشى بهرسهد ،كهميسيون توافهق و مهسالهت
نههقش كههليدى داشههت .دسههت آخههر فههرمههانههده رامهونهها ،زنى بهومى و ش ههورشى ،بههيمار ولى مههصمم،
مههسئول بههه چههالههش طههلبيدن نههه تههنها قههدرت نههظامى دولههت ،بههلكه سههياسههتمداران و سههرمههايههه داران
شد.
 ۱۲اك ههتبر ،پ ههس از اول ههي راه پ ههيمائىِ ده ه هها هههزار ن ههفر از بههوم ههيان در م ههیدان زوك ههلوى شه ههر
مهكزيهكو يكى از اعهضاى رههبرى ارتهش زاپهاتيسهتى ،فهرمهانهده رامونها خهطابهه اى را قهرائهت كهرد
كههه يههك شههعار آن را بههه اوج خود رسههانههد ،شههعارى كههه مههبارزه بههراى بههرسههميت شههناخههت حههقوق و
فرهنگ بوميان را هميشه همراهى خواهد كرد« :هرگز مباد مكزيك بدون ما!».
ح ههضور ف ههرم ههان ههده رامههون هها در اول ههي ك ههنگرهء ملى بههومى ،ب ههه اي ههن ه ههماي ههش اهميتى ج هههانى
بههخشيد .صههدههها نههفر از بهومههيان از سههراسههر كههشور بهها هههم بههه بههحث و گههفت و گههو پههرداخههتند ،در
مههورد مهشكلت جوامع ههر كهدام مشهتركها ً انهديهشيدنهد .در ايهن كهه بهايهد مهبارزاتهشان را جههت بهه
عههمل در آوردن قههراردادهههاى سههن آنههدرس گسههترش بههخشند ،و در بههرداشههت گههام مشههترك بههراى
رسميت بخشيدن به خودمختارى شان ،هم عقيده شدند.
ب ههومه ههيان به ههه روسه ههتاهه ههاى خ ههود به ههازگشه ههتند ،و مه ههدت ك ههوته ههاهى په ههس از آن ،در هه ههفتم ن ههوامه ههبر
زاپهاتيسهت هها موفهق شهدنهد كهميسيون پهيگرى و تهحقيق قهراردادههاس سهن آنهدرس را دائهر كهنند.
از س ههوى ارت ههش زاپ ههاتيس ههتى ش ههخصيت ه ههاى ب ههرجس ههته اى مههانههند رودولههفو اسههتاونهههاگههن ،آمههالههيا
سولههورسانو ،و اسقف بارتلومئو كاراسكو در اين كميسيون شركت كردند.
به ههعد ،از  ۲۴ته هها  ۲۹نههوام ههبر ،ارت ههش زاپ ههاتيس ههتى ،ك ههميسيون تههواف ههق و م ههسال ههت  ،Cocopaو
ك ههميسيون ملى م ههيانجى گ ههرى  Conaiجههلسه كههردنههد تهها ليههحهء پههيشنهادى بههراى اصهلح قههانههون
اسهاسى در مههورد حهقوق و فهرههنگ بومهيان را تهنظيم كهنند .دولهت و ارتهش زاپهاتيسهتى پهذيهرفهتند
كهه نهمايهندگهان مجهلس عهضو كهميسيون توافهق و مهسالهت چهني ليهحهء پهيشنهادى اى را بهنويهسند
و اين پيشنهاد بدون تغيير پذيرفته شود يا رد گردد.
در آخههر جههلسه ،كههميسيون تهوافههق و مههسالههت پههيشنهاد نهههائى خهود را مههطرح كههرد و ارتههش
زاپههاتيسههتى بههه نههشانهههء حههسن نههيت آن را پههذيههرفههت ،ولى روشههن سههاخههت كههه ايههن پههيشنهاد بههرخى
جوانهب قهراردادههاى سهن آنهدرس را در نهظر نهگرفهته اسهت .وزيهر دولهت ،امهيليو چهايهفت ،موافهقت
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ش ههفاهى خههود را ب هها آن اع ههلم ك ههرد ،ام هها خههواس ههتار آن ش ههد ك ههه ب ههراى رس ههميت ب ههخشيدن ب ههه آن
منتظر بازگشت رئيس جمهور ارنستو زدييو از سفر شوند.
ايهن لحهظه اى سهت بحهرانى در مهذاكهرات :وزيهر كهشور از تهصميم اولهيهء خود عهقب نشسهت
و فههرايههند مههذاكههرات ضههربههه اى خ ههورد كههه تهها بههه حههال غههير قههابههل تههرمههيم اسههت .چههايههفت بهها اعههضاى
كهميسيون توافهق و مهسالهت مهلقهات كهرد تها بها آن هها اعهتراض بهه طهرح قهانونى در مههورد حهقوق
و فهرههنگ بومهيان را در مهيان بهگذارد .يعنى در مههورد قهول پهذيهرش طهرح بهه ههمان شهكل كهه بود،
پهيمان شكنى كهرد ،و خواسهتار تهغييرات اسهاسى در آن شهد .ايهن لحهظه ايسهت كهه بهيش از ههر
زمههان ديههگر هههمه چههيز بسههتگى دارد بههه كههميسيون پههارلههانى .آن ههها امههكان ايههن را دارنههد كههه بهها
اس ههتقلل و ب ههرخه ههوردى ش ههايس ههته ب هها اي ههن ط ههرح ق ههانههونى ب ههرخه ههورد ك ههنند .ن ههماي ههندگ ههان مج ههلس و
سهناتههورهها بها ارنسهتو زديهيو مهلقهات كهردنهد تها از او بهخواههند كهه ايهن ليهحهء قهانونى را تهصويهب
كه ههند .او به ههراى په ههاسخ ،از ايه ههشان  ۱۵روز وقه ههت خ ههواسه ههت .په ههاسخ «منفى» ب ههود و از آن زمه ههان
اجههراى قههراردادهههاى سههن آنههدرس ،كههه در  ۱۶فهوريهههء  ۱۹۹۶ام ههضاء ش ههده بههود ،م ههحور بسيج و
ح ههرك ههت زاپ ههاتيس ههت ه هها ،بههوم ههيان س ههراس ههر ك ههشور ،و ب ههخش مهمى از ج ههام ههعهء م ههدنى در س ههطح
كشورى و بي الللى بود.
سهومههي سههال ايههن گهونههه ،بههد يههمن بههه آخههر رسههيد .در هههراس از پههاسخ زاپههاتيسههت ههها بههه ايههن
ضههد پههيشنهاد ريههاسههت جههمهورى ،دولههت حههضور نههظامى و پليسى اش را در روسههتاهههاى بهومى
شههورشگر شدت بخشيد.
بههوم ههيان شه ههورش ههگر در ح ههال ههيكه رق ههص ،رقصى ك ههه دي ههگر ب ههه س ههنت ب ههدل ش ههده ،و ب هها وجههود
هواپهيما ،ههليكوپهتر ،و تهانهك ههاى تههديهدگهر ،هزار و نود و پنجهمي روز آغهاز قهيامهشان را جهشن
مى گهرفهتند ،گهفتند« :ايهن سؤال كهه ايهن سهال چههارم ،سهال جهنگ اسهت يها صلح ،بسهتگى دارد
بههه ايههن كههه قههدرت مههركههزى تههاريخ را قههبول داشههته بههاشههد [يهها نههه] و ايههن را بههرسههميت بههشناسههد يهها
ن ههشناس ههد ك ههه ك ههلم و م ههسير ان ههسان ه ههايى م ههتفاوت ب هها آن ههان ن ههيز ش ههايس ههتۀ آن اس ههت ك ههه م ههنزلتى
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داشهته بهاشهد .ايهن چههارمهي سهال مهانهند ههمهء آن سهال ههاى گهذشهته ،و آن هها كهه در پهيش اسهت
خواهههد بود ،سههال هههاى« ...زنههده بودن بههراى مههيهن ،و يهها مههردن بههراى آزادى!»( .پههيام ارتههش
زاپاتيستى ،سحرگاه اول ژانويهء )۱۹۹۷

۱۴۵

۱۴۶

۱۹۹۷
بسيج براى اجراى قراردادهاى سن
آندرس /افزايش عمليات شبه
نظاميان در منطقهء شمال /به كار
گرفت سكوت از سوى زاپاتيست ها به
عنوان سلح /راه پيمائى  ۱۱۱۱نفر
پايهء كمك رسانى زاپاتيستى به شهر
مكزيكو /افسارگسيختگى خشونت
شبه نظاميان در ارتفاعات چياپاس/
آوارگان و قتل عام بوميان در آكته آل

ساال باد شاگون آغااز شاد .در روزهااى اول ساال  ۱۹۹۷ارتاش زاپااتيساتى بااياد باه تاغييرات
اسااسى اى كاه دولات ارنساتو زديايو در طارح قاانونى ماربوط باه حاقوق و فارهانگ بومايان ،يعنى
ط اارح پ اايشنهادى ك ااميسيون تااواف ااق و م ااسال اات ،وارد ك اارده بااود پ اااسخ منفى ي ااا م ااثبت مى داد.
هاامان طاارحى كااه بااه رغاام ناااديااده انااگاشاات باارخى جاوانااب مااهم قااراردادهاااى امااضاء شااده در
فوريهء  ۱۹۹۶از سوى شااورشيان پذيرفته شده بود.
در روز  ۱۱ژانا ااويا ااه در روسا ااتاى لرئا ااالا اايداد ،در چا ااارچ ااوب نشسا اات با ااا نا اامايا ااندگا ااان عا ااضو
كااميسيون تاوافااق و مااسالاات و اعااضاى كااميسيون ملى ماايانجى گاارى ،زاپاااتيساات هااا قاااطااعانااه
ض ا ااد پ ا اايشنهادی را ک ا ااه زدي ا اايو ط ا اارح ک ا اارده ب ااود ن ا ااپذی ا اارف ا ااتند و اع ا االم ك ا ااردن ا ااد ك ا ااه ت ا ااا اج ا ااراى
قراردادهاى سن آندرس بر سر ميز مذاكره باز نخواهند گشت .فرداى آن روز ،دولت حضور
نظامى ،تهديد روستاهاى بومى و محاصرهء زاپاتيست ها را شدت بخشيد.
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ارتااش زاپاااتيسااتى در مااقاباال ناامايااندگااان عااضو كااميسيون توافااق و مااسالاات كااه هاار بااار
بى دفاااع ت اار از ق اابل مى شادناد ،اعالم كارد« :آقاااى ارنسااتو زدياايو از اجااراى قااراردادهااايى كااه
ناماياندگااناش در سان آنادرس اماضاء كارده اناد سار بااز مى زناد .ايان غاير قاابال قابول اسات .اناكار
كااردن تعهاادات در م ااورد حااقوق بوماايان بااه معنى آن اساات كااه فااردا كاال قااراردادهاااى صلحى را
كاه هار باار از آن دورتار مى شاويام اناكار كانند ...ضاد پايشنهاد دولات فادرال تامام پاروساهء صلح
را در ماكزياك بحارانى مى كاند و در اسااس ،اماكان ياك راه حال ساريع و ماسالات آمايز درگايرى
ها را زير سؤال مى برد و باز هم سايهء جنگ را بر سر بوميان مكزيك مى گستراند».
يااك ماااه بااعد ،در فااوريااه ،هاامزمااان بااا سااالااروز امااضاى قااراردادهااا ،باايش از ده هازار باومى
زاپااتيسات در شهار سان كاريساتوباال راه پايمائى كاردناد و از دولات خواساتار شادناد باه تعهاداتاش
عمل كند و ليحهء پيشنهادى كميسيون توافق و مسالت را بپذيرد.
در طاول ايان تاظاهارات وسيع و پارشاور ،بومايان شااورشاگر خااطار ناشان كاردناد« :در همان
زم ااانى ك ااه اول ااي ق اارارداده اااى صلح را ام ااضاء مى ك ااردن ااد ،دول اات ح اااك اام ط اارح مى ري ااخت ت ااا
قاراردادهااى سان انادرس را اناكار كاند ،و باعد در عامل از اجاراى آن سار بااز زد .در حاالى كاه
دولا اات از عا اامل با ااه تعها ااد خ ااود اما ااتناع مى كا اارد ،ده ها ااا ه اازار سا ااربا اااز ها اامچنان با ااه ما ااحاصا ااره
روسااتاهاااى بومى ،تهااديااد و تااعقيب ادامااه دادنااد .چااني بود شاايوهء دولاات در عااملكرد بااه تعهاادش
در ادامهء گفت و گو و مذاكره جهت يافت راه حلى براى جنگ عادلنهء زاپاتيست ها».
در ايان ماراسام شااورشايان در متنى كاه ماعاون فارمااناده مااركوس آن را اماضاء كارده بود،
نسابت باه فاتنهء دولات عاليه ماراحال ادارىِ كامك باه پاروساهء صلح اعاتراض كاردناد«:دولات باد كاه
كااور اساات ،نااه تاانها بااه باوماايان ش ااورشى ضااربااه مى زنااد ،باالكه هاامچني كااسانى را تااحت فااشار
قارار مى دهاد كاه ماشاور صلح اناد و هامهء كاسانى كاه مااناند اعاضاى كاميسيون توافاق و ماسالات
و كااميسيون ملى ماايانجى گاارى بااراى اجااتناب از جاانگ يااارى رسااانااده ،وساااطاات مى كاانند .طاارح
لي ااحهء پ اايشنهادى ك ااميسيون تااواف ااق و م ااسال اات ،يعنى ه اامان م ااراجع ق ااانااونى قااواى م ااقننه ،در
م ااورد قااانااون بوماايان ،پى در پى م ااورد حااملهء قواى مجااريااه قاارار گاارفااته اساات .حااال دولاات ،در
حا ااالى كا ااه با اايهوده مى ك ااوشا ااد خ ااود را پشا اات سا ااپر تا ااكنيك گا اارائى حا ااقوقى پا اانهان نا اامايا ااد ،ايا اان
ناامايااندگااان مجاالس را بااه عاانوان «منجى هاااى دروغااي» ،و خاود ليااحهء قاااناونى را بااه سعى در
«تافرقاه و تجازياه خالق ماكزياك» ماتهم مى كاند ...كوشاش دولات فادرال در ايان اسات كاه اسااسى
تاريان ناكته را مخفى كاند« :او حااضار نيسات باه تعهادش عامل كاند .ماطالابات ماشخص بومايان
مااكزيااك را باارسااميت نمى شااناسااد ،و نمى خواهااد كااشمكش بااا زاپاااتيساات هااا را از راه گاافت و
گو و مذاكره حل كند».
در روز چااهارم ماااه مااارس كااميسيون توافااق و مااسالاات وقتى عااملً دفاااع از پااروژهء قااانونى
خود را كانار مى گاذاشات ،اعالم كارد قاادر نيسات باه شايوه اى درخاور ،شاايساته و مساتقل عامل
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كاند .ياك باار دياگر دولات ناه تانها باه زاپااتيسات هاا ،بالكه باه هامهء آن هاائى
كااه خاواهااان اجااراى قااراردادهااا باودنااد ،بااا سااركاوب و تهااديااد پاااسخ داد.
ب ااراى ن اامون ااه اخ ااراج و ك ااوچ دادن اج اابارى  ۶۵خاااناوادهء عااضو سااازمااان
ب ا ا ا ا ااومى «خى نايچ» در روز  ۸م ا ااارس ،و دس ا ااتگيرى خ ا ااشون ا اات ب ا ااار دو
كاشيش ژوزوئايت كاه يكى از آناان ماشاور ارتاش زاپااتيساتى در ماذاكارات
بود ،و دو نفر از رهبران خى نيچ.
در اي اان راب ااطه ارت ااش زاپ اااتيس ااتى ب ااه اط االع اايهء ك ااميسيون تااواف ااق و
مااسالاات پاااسخ داد ،در حااالى كااه تاوجااه آن را بااه اياان نااكته جاالب می كاارد
كااه مااوضع كااميسيون باااعااث خااراب تاار شاادنِ اوضاااع سااياسى و نااظامى ماانطقه مى شااود .در
نااامااهء م ااورخ  ۹مااارس زاپاااتيساات هااا پااس از باارشاامردن زيااان اياان كااار ،بااه كااميسيون تاوافااق و
ماسالات تامام فارآيان ِد ماذاكارات را يااد آور شادناد .باه خااطار اهاميت ايان ساند ،باخش هاائى از آن
را در ادامه مى آوريم:
«در اواخر اوت  ۸( ۱۹۹۶مااه پاس از آن كاه قاراردادهاا اماضاء شاد ،ولى اجارا ناگردياد)،
پااياه هااى كامك رساانى ارتاش زاپااتيساتى باه كاميتهء مخفى اناقلبى بومايان -فارماانادهى ماركازى
دسااتور دادنااد تااا شااركاات خاود را در مااذاكاارهء ساان آناادرس لااغو كااند .لااغو شااركاات بااه دلاايل عاادم
جاديات دولات در ماذاكارات بود .عادم اجاراى قاراردادهاا ،وجود زنادانايان ساياسى ،تهادياد ناظامى
ارتاش و شابه ناظامايان ،حافظ ياك هايئت دولتى ناژادپارسات و نااتوان ،و عادم ارائاه پايشنهاد جادى
توسااط هاايئت دولتى در م ااورد موضوع دمااكراسى و آزادى تاانها ناامونااه هاااى كااوچكى از خااروار
اسااباب بااازى هاااى دولاات بود در بااازى جاانگ بااا بوماايان مااكزيااك .آن زمااان مااا پنج مااطالاابه بااراى
آغاااز مااذاكاارات مااطرح كااردياام( .ارتااش زاپاااتيسااتى ،بااه راسااتى ،هااميشه خااواسااتار يااك طاارف
مااذاكاارهء دولتى كااه تاوان تااصميم گاايرى و اراده سااياسى داشااته باااشااد و بااه هاايئت زاپاااتيسااتى
احاترام باگذارد ،بوده و هسات؛ ناه آن طاور كاه در نااماهء شاما مى آماده «تاقويات طارف ماذاكارهء
دولتى» .هامي قادر كاه آقااى زديايو قاراردادى را كاه ناماياندگااناش اماضاء كارده اناد نمى پاذيارد،
باه معنى ايان اسات كاه آقااياان بارناال و دل باايايه توان تاصميم گايرى ناداشاته و نادارناد ،و ناشاناهء
عدم خواست سياسى و بى احترامى آنهاست)».
«آن زماان كاميسيون توافاق و ماسالات ياك سارى پايشنهاد باراى از سارگايرى ماذاكارات ارائاه
داد .قارار شاد باه اصاطلح «جالسات ساه طارفاه» باي كاميسيون ملى مايانجى گارى ،كاميسيون
توافاق و ماسالات و ارتاش زاپااتيساتى بارگزار شود .ايان جالسات ناه تانها باه مانظور باحث و ياافات
راه حال خاروج از بحاران بود ،بالكه باراى بااز تاعرياف چاارچوب ماذاكارات و سارعات باخشيدن باه
آن ب اارگاازار ش ااد .در ع اامل ،ه اايئت دولتى ك اانار زده ش ااد و ج اااي ااش را ي ااك ب ااازي ااگر ج اادي ااد ،يعنى
كاميسيون توافاق و ماسالات گارفات .آقااياان بارناال و دل باايايه پاروساهء ماذاكارات را از بحارانى باه
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بحرانى ديگر كشاندند و شكست متدولوژى آن ها ديگر اثبات شده بود».
« پاس از توفايق در تاشكيل كاميسيون پايگرى و تاحقيق (نمى شود قابل از هارچايز ،اباتدا از
از رفع م ااوانع مهمى كا ااه وزارت كا ااشور ايا ااجاد كا اارده ب ااود ،حا اارف ن اازد) ،كا ااميسيون ت ااوافا ااق و
م ااسال اات ب ااه ت ااازگى يكى از ن ااكات اج اارائى ق اارارداده اااى ام ااضاء ش ااده تااوس ااط دول اات و ارت ااش
زاپ اااتيس ااتى در زم ااينهء ف ااره اانگ و ح ااقوق بااوم اايان را ح اال ك اارد .ارت ااش زاپ اااتيس ااتى پ ااذي اارف اات ك ااه
كااميسيون توافااق و مااسالاات يااك ليااحهء قااانونى در جهاات اصالح قااانااون اساااسى پاايشنهاد كااند،
كاارى كاه ناقش كاميسيون را باه عانوان ياارى دهاندهء فاراياند اماكاناپذيار سااخات .پاس ،باراى تاهيهء
ايان لياحه ،كاميسيون توافاق و ماسالات در ايان دوران ناقش نااماه رساان را باازى كارد (باا وجود
هشادار ماا مبنى بار ايان كاه هيچ چايزى را عوض نمى كاند) و پايشنهاد هار طارف را باه طارف
مااقاباال رسااانااد .پااس از شكساات اياان شاايوه (هاامان گاونااه كااه در ماايز مااذاكاارهء ساان آناادرس ناايز
شكساات خ ااورده بود) ،هاار دو طاارف قاارار گااذاشااتند كااه كااميسيون توافااق و مااسالاات سااندى در
مااورد قاراردادهاا تاهيه كاند و بار اسااس ايان ساند ارتاش زاپااتيساتى و دولات فادرال موضع خود
را بيان كنند».
« ي ااادت ااان مى آي ااد ك ااه ب ااا ب اادس اات آوردن اي اان تااواف ااق از ه اار دو ط اارف ،ق اارار ش ااد ك ااميسيون
تاوافااق و مااسالاات فااقط يااك سااند تااهيه كااند (« بااراى آن كااه تااا ابااد پاايشنهادات را از اياان بااه آن
نارسااناد» ،عاي كالم خود شاما) و بار اسااس ايان ساند ،طارفاي موضع خود را ماشخص كانند.
شاما طارح ياك لياحهء قاانونى را تاهيه كاردياد .در  ۲۹نوامابر  ۱۹۹۶ساندتاان را ماعرفى كاردياد و
هشادار دادياد كاه ايان آخاريان كوشاش كاميسيون توافاق و ماسالات خواهاد بود .و نسابت باه ايان
س ااند ف ااقط ي ااك پ اااسخ آرى ي ااا ن ااه مى پ ااذي ااري ااد ،در صا ااورتى ك ااه پ اااسخ ي ااك ط اارف منفى ب اااش ااد،
كاميسيون توافاق و ماسالات ايان پااسخ را باه عانوان شكسات در كاارش باه عانوان ياارى رسااناندهء
فاارايااند بااه حااساب آورده ،اسااتعفا مى كااند .در آن روزهااا شااما بااه مااا گاافتيد عااي هاامي هشاادار
را بااه دولاات هاام داده ايااد .مااا پااذياارفااتيم كااه سعى و كاوشااش كااميسيون تاوافااق و مااسالاات ماافيد
اساات و بااا وجود آن كااه تاامامى جوانااب قااراردادهاااى ساان آناادرس را در خود نااداشاات ،پيشاارفاات
به حساب مى آمد».
«بااعد (هاامچنان از حااافااظه يااارى مى خاواهاايم) هاامان طااور كااه بااه خاااطاار مى آوريااد ،وزياار
دولت (فكر مى كنم هنوز اميليو چويفت بود) سند شما را پذيرفت و فقط از شما خواست تا
بااراى علنى كااردن اياان پااذياارش ،ماانتظر پاااسخ آقاااى زدياايو باااشاايد (كااه آن زمااان در ساافر بود).
باعد ،آقااى چاويافت باا ايان ادعاا كاه ساند را ناپذيارفاته بود بزدلى و پساتى و عادم صاداقات خود را
نااشان داد .وى بااهانااه آورد كااه حتى آن را نااخوانااده اساات ،و پاااسخ مااثبتش بااه اياان خاااطاار بوده
كاه او در آن زماان تاحت تاأثاير ياك نوشااباه الكلى (شاناخاته شاده باراى او) موسوم باه چاينچون
(يااا چاايزى شاابيه بااه اياان) باوده اساات .بااعد آقاااى زدياايو بااا شااما حاارف زد و از مااا خاواساات تااا
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باراى پااسخ باه او وقات بادهايم (و ياا شااياد باراى ايان كاه باگذارد حاال آقااى چاويافت از چاينچون
سا اار جا ااا با اايايا ااد) .دو ها اافته با ااعد دولا اات با ااا يا ااك ضا ااد پا اايشنهاد درسا اات و حا ااسابى پا اااسخ داد.
پايشنهادى كاه ناه فاقط پايشنهاد كاميسيون توافاق و ماسالات را ناادياده مى گارفات ،بالكه مى كوشايد
روى تامام باحث هااى كاميسيون حاقوق و فارهانگ بومايان دوبااره ماذاكاره كاند .ماا ساند دولات را
خواناادياام ،و مااعلوم اساات كااه آن را رد كااردياام .باانا باار اياان ،بااعد از دو ماااه كااه از آن گااذشااته مى
خواهيم كميسيون توافق و مسالت در مقابل تظاهر دولت ،موضع خود را مشخص كند».
«ايان «ناه» ى زاپااتيسات هاا باه ضاد پايشنهاد زديايو باحث و جادلى داغ و پار باار در ساطح
ملى و ب ا ااي الللى در ب ا ااارهء ح ا ااقوق ب ااوم ا اايان ب ا ااراه ان ا ااداخ ا اات .ب ا ااخصوص در ن ا ااكات م ا اارب ااوط ب ا ااه
خودماختارى ،خاط مشى و شاركات ساياسى خالق هااى
بااومى ب ااه طااور خ اااص ،ب ااحث و ن ااظرات ج ااال ااب و رش ااد
ده ا اانده اى را ب ا ااران ا ااگيخت .آق ا اااى زدي ا اايو ب ا ااراى دلي ا اال
ض ااعيف و ن اااتااوان ااش ع االيه ب اارس ااميت ش ااناخ اات ح ااقوق
تاريخى خلق هاى بومى هيچ كمكى نيافت».
«در ماادتى كاامتر از دو هاافته ،دولاات ناابرد گاافتگوى
ملى را با ا ا اااخا ا ا اات و نا ا ا ااتوانسا ا ا اات دلا ا ا اايل ما ا ا ااقبولى در رد
پايشنهاد كاميسيون توافاق و ماسالات ارائاه دهاد .آناگاه
دوران س ا ااكوت و ك ا ااوچ ا ااك ج ا االوه دادنِ بح ا اارانِ ن ا ااهائىِ
م ااذاك ااره ب ااي دول اات و ارت ااش زاپ اااتيس ااتى ف اارا رس اايد.
باازودى روشاان شااد كااه دولاات نااه هيچ دليلى بااراى عاادم
پاذيارش پايشنهاد كاميسيون توافاق و ماسالات داشات و
ناه باراى عادم الاتزام باه وعاده اش .دلايل حقيقى امار باا
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شافافايت و كاوباندگى آشاكار شاد :دولات هارگاز قاصد ناداشات قاراردادهاا را اجارا و درگايرى را
از راه م ا ااسال ا اات آم ا اايز ح ا اال ك ا ااند .ف ا ااقط اق ا ااتدار گ ا اارائى ،س ا االطه گ ا اارائى و ن ا اااب ا ااينائى ك ا ااه ذاتى
پاارزياادنااسيالاايسم [نااظام مبتنى باار قاادرت فااائااقهء رئاايس جاامهور] اساات بحااران را بااه حااادتاارياان
وجه اش كاشاناد .آقااياان ناماياندهء مجالس ،ايان موضوع را پااسخ شاما روشان مى كاند»( .نااماهء
ارتش زاپاتيستى به كميسيون توافق و مسالت .نهم مارس )۱۹۹۷
آن روزها مذاكرات وارد بن بستى شد كه خروج از آن بسيار دشوار بود و بسيج عمومی
در ساطح ملى و باي الللى فااورا ً واكانش ناشان داد .هامان گوناه كاه ارتاش زاپااتيساتى در نااماهء
خود بااه كااميته هاااى همبسااتگى نااشان داد ،عاادم اجااراى قااراردادهااا از سااوى دولاات در يااك م ااورد
م ااثبت بااود :شاواهااد اماار نااشان داد كااه مااطالاابات باوماايان زاپاااتيساات تاانها بااه چااياپاااس خاالصااه
نامى شاد .بالكه پااسخى بود باه آماال و آرزوى تامام خالق هااى بومى كاشور ،و باا وياژگى خااص
خااود م ااطال اابات بااوم اايان ك اال ق ااارهء آم ااري ااكا را م اانعكس مى ك اارد .ب ااه ع االوه ،ي ااك ب ااار دي ااگر اي اان
تظاهرات آئينهء حمايت بي الللى از قضيهء بوميان بود.
بااديهى ساات كااه دولاات ناافهميد چااه مى گااذرد و بااراى صاادمااي بااار بااا خااشوناات بااه مااطالاابات
خالق هااى بومى پااسخ داد .چاند روز باعد پاليس باه روساتاى زاپااتيساتى سان پادرو نيكساتالوكوم،
بخش اادارى س اان خااوان د ل ل اايبرت اااد ه ااجوم ب اارد ،ح اااص اال آن ۴ :دهااقان زاپاااتيساات كشااته۲۹ ،
زخمى ،و  ۸۰خانواده مجبور شدند كوچ كنند.
در ماااه آورياال دولاات فاادرال يااك ناامايااندهء جااديااد بااراى مااذاكاارات تااعيي كاارد :پاادرو خاواكااي
كودول ،وزياار اساابق جااهانااگردى و فاارماااناادار اساابق چااياپاااس كااه جااانشااي ماااركااو آنااتوناايو باارنااال
شد .اين عمل هيچ چيز بيش از يك تغيير نام خشك و خالى نبود.
مااه هااى پاس از آن باا گساترش ناظامى كاردن مانطقه ،باه هامراهى خاشونات بى روياهء شابه
ن ااظام اايان ع االيه غ اايرن ااظام اايان زاپ اااتيس اات م ااشخص مى شااود .در ح ااالی ك ااه در س ااراس اار ك ااشور
كااارزار پاار خاارج انااتخابااات  ۱۹۹۷پاايش باارده مى شااد ،در هاامان حااال در چااياپاااس قااتل ،کااوچ
اجااباری مااردم ،آتااش زدن كاااماال روسااتاهااا ،عااملكرد دائمى شاابه نااظاماايانى بااود تااحت حااماياات
ارتش فدرال و دولت ايالتى.
ارتاش زاپااتيساتى ساكوت را باه عانوان سلح و پااسخ افاتتاح كارد .باه تحارياكات دولتى بادون
س اار و ص اادا پ اااسخ داده مى ش ااد ،و در ب ااراب اار پ ااروس ااهء پ اار غااوغ ااا و ج اانجالى ان ااتخاب ااات ع ااكس
العمل زاپاتيست ها سكوت بود.
در چاني حاال و هوائى ،تانها ساه روز پايش از اناتخاباات فادرال ،در روز سوم ژوئايه ارتاش
زاپ اااتيس ااتى اع االم ك اارد ك ااه از روس ااتاه اااى شا ااورشى مى خااواه ااد در ان ااتخاب ااات ش اارك اات ن ااكنند،
اناتخابااتى كاه در وساط تهادياد و ارعااب ارتاش و شابه ناظامايان بارگزار مى شاد .در هامان ساند،
سااكوتااشان را تشااريح كااردنااد« :در روزهاااى گااذشااته سااكوت كااردياام .تااا خاودمااان را در درون
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باانگرياام ،تااا خاود را مجااددا ً سااازماااناادهى كاانيم ،تااا ناايرومااندتاار شااوياام ،تااا
قاالب و كاالم فااضاى جاادياادى بااراى وجاود خااويااش باايابااند .بااه هاامي دلاايل
است كه فرياد سكوت مان به گوش مى رسد».
در ما اايان انا ااتخابا اااتى كا ااه در آن چا ااپ پا ااارلا ااانی اما ااكان پا اایروزی در
پااياتخت كاشور را داشات ،زاپااتيسات هاا بعضى از گاروه هااى «ماترقى» را ماتهم كاردناد باه ايان
كاه از آن هاا خواساته اناد ساكوت كارده ،مزاحام ناشوناد .زاپااتيسات هاا گافتند كاه از ماا مى خواهاند
«فروتنى فروتنان و سكوت لل هاى هميشگى» را داشته باشيم.
باا وجود اناتقاداتى كاه طابقۀ ساياسى عاليه ارتاش زاپااتيساتى ماطرح مى كاند ــ و بهاتر اسات
م ااشخصاا ً ب ااگوي اايم ب ااه خ اااط اار ه اامي ان ااتقادات ــ و ن اايز از آن ااجا ك ااه اي اان ارت ااش در ك ااار آف ااري اانش
سااياسااتى «ديااگر» اساات در توضيح خود تااأكاايد كاارد كااه سااياست «ديااگر» «در جسااتجوى آن
نيسات كاه فاضاى ساياسات حازبى را اشاغال كاند[ ،چارا كاه] خود ماحصول بحاران آن اسات و
ماايال اسات فاضائى را پار كاند كاه زيار پوشاش فاعالایت احزاب نيسات .ساياسات «دياگر» جاويااى
آن اسات كاه خود را ساازماان دهاد تاا مانطق ساياسات حازبى را «واژگوناه» كاند ،جاويااى راباطه
اى ناوينِ مالت [ماكزياك] بااا هاامۀ اجازاء مااتشكلۀ آن اساات  ،يعنى شهااروناادانى كااه از حااق وجود
بااه طااور كاااماال باارخ ااوردارنااد بااا تاافاوتااها و ويااژگى هااا شااان ،شهااروناادانى كااه تاوسااط يااك تاااريخ و
تااحولى كااه اياان تاااريخ مى يااابااد بااا يااكديااگر متحااد انااد .اياان رابااطۀ نااوياان هاامان قاادر پاااى دولاات و
اح اازاب سا ااياسى را با ااه ما اايان مى كشا ااد كا ااه رسا ااانا ااه ها اااى گا ااروهى ،كا االيساها ااا ،ارتا ااش ،با ااخش
خصوصى ،دستگاههاى پليس ،قوۀ قضائيه و پارلان فدرال را».
آن گاااه يااك بااار ديااگر پاايشنهاد سااياسى خاود را مااطرح كااردنااد« :در رونااد انااتخابااات و يااا
خ ااارج از آن ،مااوضع س ااياسى م ااا روش اان بااوده و هس اات .مااوضع م ااا ن ااه ح اازبى س اات ،ن ااه ض ااد
ح اازبى .ن ااه ان ااتخاب اااتى س اات ،ن ااه ض ااد ان ااتخاب اااتى .ب اال ع االيه سيسا ااتم ح اازب دولتى س اات ،ع االيه
پارزيادناسيالايسم [قادرت فاائاقۀ رئايس جامهور] اسات ،خواهاان دماكراسى سات ،آزادى ،عادالات،
همه گير و مخالف نئوليبراليسم».
موضعى كاه ارتاش زاپااتيساتى طى ايان چاهار ساال (و شاش ساال باعد از آن) حافظ كارد،
خ اااط اار ن ااشان مى کااند كااه سااياساات [بااه معنی رایج آن] كااار گااروهى از باارگاازياادگااان اساات و
دمااكراتاايزه كااردن آن بااه معنى افاازودن تااعداد اياان باارگاازياادگااان يااا جااايااگزياان كااردن آنااان تاوسااط
اف ااراد دي ااگرى نيس اات ،ب االكه «آزاد ك ااردن» س ااياس اات از ب ااندى س اات ك ااه س ااياس ااتمداران در آن
گارفاتارش كارده اناد و «باازگاردانادنِ آن باه اعاماق» ،باه ساوى كاسانى كاه بااياد فارماان باراناند و
كاسانى كاه در اساتقلل زنادگى مى كانند ،يعنى شهارونادان .آن هاا تاأكايد كاردناد كاه «ماطيعاناه
فاارمااان دادنِ » زاپاااتيساات هااا بااه معنى اياان «واژگااون ساااخاات» سااياساات اساات .اياان كااار يااك
فاراياند اسات و ناه ياك فارماان .آناان در آن ساال ماتلطام  ۱۹۹۷شارح دادناد كاه موضوع بار سار
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«انقلبى ست كه انقلب را ممكن سازد».
در ها اامان اطا االعا اايه ش ا ااورشا اايان روى م ااوضع خ ااود در ما ااقابا اال پا اارزيا اادنا ااسيالا اايسم ،فا ااضاى
ان ا ااتخاب ا اااتى ،دم ا ااكراسى ،رأى ب ا ااه ع ا اانوان ام ا ااكان شا ا ااورش ا ااگرى ،و رأى ب ا ااه ع ا اانوان مش ا ااروع ا اايت
بخشيدن به اقتدار گرائى تأكيد كردند.
اناتخاباات فادرال اناجام پاذيارفات و حزب اناقلبىِ ناهاديانه شاده اكاثريات ماطلق را در مجالس
از دسات داد .در هامان حاال كاائوتاموك كااردنااس ،از حزب اناقلب دماكراتايك ،باه عانوان رئايس
دولت شهر مكزيكو برنده شد.
در حاالى كاه «دماكراسى» باا ياك فارماان مساتقر شاده ،و روساتاهاا تاحت حاكومات ناظامى و
ماحاصاره ارتاش قارار گارفاتند ،ارتاش زاپااتيساتى ــ وفاادار باه اساتراتاژى خود مبنى بار باازكاردن
راه هااى ارتاباطى باا جااماعهء مادنى ــ باراى اولاي باار از كاشور خاارج شاد و توساط دو نامايانده
از پااايااه هاااى كاامك رسااانى ش ااورشااگران ،يااك ماارد و يااك زن ،راهى اسااپاناايا شااد تااا در «دومااي
همايش بي الللى در دفاع از بشريت و عليه نئوليبراليسم» شركت كند.
ي ااك ب ااار دي ااگر ارت ااش زاپ اااتيس ااتى آزادي اابخش ملى ت ااصميم گ اارف اات ش اايوهء «پ اارس ااشگر گ ااام
برداشت» را ادامه دهد .هدف تنها تشكيل جلسه با جامعهء مدنى در مناطق شااورشى نبود،
ب االكه شكس اات م ااحاص اارهء ن ااظامى و رس اايدن ب ااه شه اار م ااكزي ااكو بااود .پ ااس از آن ك ااه ت ااب و ت اااب
ان ااتخاب ااات خااواب اايد ،آن ه ااا راه پ اايمائى  ۱۱۱۱ن اافر از پ اااي ااه ه اااى ك اامك رس ااانى ب ااه س ااوى شه اار
مكزيكو را اعلم كردند.
در روز  ۸ساپتامابر بايش از هزار ناماياندهء شااورشاگر از چاياپااس باه راه افاتادناد .موضوع
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باارگازارى يااك بسيج گسااترده باود بااا اهااداف مااختلف :الااف) بسيج جااامااعهء ماادنى ملى و
ااس حاازب
ب ااي الللى در دوران بااعد از انااتخابااات در شاارايطى كااه بااا پاايروزى كااائاوتااموك كاااردنا ِ
انااقلب دمااكراتاايك ،دولاات فاادرال اعاالم كاارده باود كااه شاارايااط دمااكراتاايك حاااكاام باار كااشور بااراى
مااشاركاات ارتااش زاپاااتيسااتى در حاايات قاااناونى و ماؤسااساتى باارقاارار اساات .ب) تاوضيح دلياال
ق اايام ،تش ااريح وض ااعيت ك اانونى مبنى ب اار ن ااظامى و ش اابه ن ااظامى ك ااردن م اانطقه تااوس ااط دول اات ،و
ه اامي ط ااور ف ااراي ااند خااود م ااختارى .پ) تبليغ ق اارارداده اااى س اان آن اادرس ،اع ااتراض ع االيه ع اادم
اناجام آن و جاذب افاراد باراى تاصوياب لياحهء پايشنهادى كاميسيون توافاق و ماسالات در كانگرهء
ج ا اادي ا ااد .ت) شكس ا اات ح ا االقهء م ا ااحاص ا اارهء ن ا ااظامى و ش ا اابه ن ا ااظامىِ روس ا ااتاه ا اااىِ م ا ااقاوم ا ااتگر.
ث) ب اارق اارارى راب ااطهء مس ااتقيم ب ااا ج ااام ااعهء م اادنى ،س ااازم ااان ه اااى س ااياسى خ ااارج از احاازاب
رسمى ،سااازمااان هاااى غااير دولتى ،سااازمااان هاااى كااليسائىِ مااردمى ،دانااشگاهاايان ،كااارگااران،
دهااقانااان ،و بااوماايان سااراساار كااشور .ج) تشااريح ماابارزهء خااود و آشاانائى بااا ماابارزات ديااگر.
چ) گام برداشت و پرسيدن....
پ اااي ااه ه اااى ك اامك رس ااانى زاپ اااتيس ااتى در روز  ۸س ااپتام اابر ب ااا م ااراس اام ب ااسيار ب اازرگِ ب اادرق ااه
چااياپاااس را تاارك كااردنااد و در مااسيرشااان از ايااالت اوآخاااكااا ،پوئاابل ،و م ااورلوس بااذر كاالمااشان
را پاااشاايدنااد و افااراد جااديااد را بااه آغوش آرمااان خود پااذياارفااتند .بومى و غااير بومى در اياان
راه پا ا اايمائى فا ا ااضايى با ا ااراى بسيج و اعا ا ااتراض يا ا ااافا ا اات .اعا ا ااتراض نا ا ااه تا ا اانها با ا ااه عا ا اادم اجا ا ااراى
قاراردادهااى سان آنادرس ،بالكه باه توهاي و تاحقير بى حاد حاصرى كاه نائولايبرالايسم در ماسيرش
به جاى مى گذارد.
هزاران نافر از اهاالى پااياتخت (در روز  ۱۲ساپتامابر) از آن هاا اساتقبال شاور اناگيزى باه
عاامل مى آورنااد .ناامايااندگااان زاپاااتيساات در شهاار مااكزيااكو در كاانگرهء مؤسااس جاابههء زاپاااتيسااتى
آزادياابخش ملى شااركاات كااردنااد .در اياان كاانگره آن هااا دلئاال عاادم پاايوساات خاود بااه جاابههء تااازه
تاأسايس شادهء زاپااتيساتى را توضيح دادناد .ماعاون فارمااناده مااركوس پايامى فارساتاد و اشااره
كارد تاا زماانى كاه دولات باه وعادهء خود در پاروساهء ماذاكارات وفاا ناكند ،زاپااتيسات هاا نمى تواناند
بخشى از نيروى سياسى مدنى باشند.
با ااديا اان شا ااكل جا اابههء زاپا اااتيسا ااتى آزاديا اابخش ملى با ااه عا اانوان يا ااك سا ااازما ااان با اارادر ارتا ااش
زاپاتيستى زاده شد.
ارتااش زاپاااتيسااتى در پاايامااش اعاالم كاارد« :امااا زاپاااتيساات فااقط عااضو ارتااش زاپاااتيسااتى
نيس اات .ف ااقط زاپ اااتيس اات مس االح و مخفى ن ااداري اام ،زاپ اااتيس اات غ ااير مس االح و م ااسال اات آم اايز ه اام
هسات .هامان گوناه كاه در درون ارتاش زاپااتيساتى زاپااتيسات هسات ،جااهااى دياگر هام هسات…
م ااا ن ااه مى تااوان اايم ج االوى آن ه ااا را ب ااگيري اام و ن ااه مى تااوان اايم از آن ه ااا ب ااخواه اايم ت ااا م اانتظر م ااا
باامانااند ،پاايش ناارونااد ،رشااد نااكنند و باازرگ نااشونااد ،خود را مااتشكل نااكنند تااا زمااانى كااه صلحى
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ع ااادلن ااه و در خ ااور ان ااسان ح اااك اام شااود ،و ارت ااش زاپ اااتيس ااتى ب ااتوان ااد ب ااا ش ااما ح ااال و آي اانده را
شريك باشد».
هاازار و ص ااد و ي ااازده زاپ اااتيس اات در دوم ااي مج اامع ع اامومى ك اانگرهء ملى بااومى ن اايز ش اارك اات
كاردناد .در ايان جالسه ناماياندگاان تاقرياباا ً تامامى خالق هااى بومى كاشور ،باه تعهاد خود در مابارزه
بااراى تااحقق درآوردن قااراردادهاااى ساان آناادرس اعااتبار بااخشيدنااد كااه از جاامله شاااماال باارسااميت
شناخت خودمختارى آن ها در زمينهء حقوق و فرهنگ است.
پااياه هااى كامك رساانى پايش از باازگشات باه روساتاهااياشان ،موضع خود را در ساخنرانى
ق اابل از ب ااازگش اات از شه اار م ااكزي ااكو در روز  ۱۷س ااپتام اابر ،در م ااقاب اال ت ااجاوزات ن ااظامى روش اان
سااخاتند « :ماا تاا حاد اماكان كوشاش مى كانيم فاعالايت هاايامان غاير ناظامى و ماسالات جاويااناه
باشد و نه جنگى ،فعاليت هائى كه صلح را براى مكزيكى ها به ارمغان مى آورند».
در ماااه هاااى بااعد دولاات هاااى فاادرال و ايااالتى بااه اياان بسيج وسيع بااا تشااديااد جنگى كااثيف
عاليه بومايان شااورشى پااسخ دادناد .در چاهارم نوامابر ،در سوء قاصدى باه جاان اساقف سااموئال
روئاايز و دسااتيارش در بخشاادارى تاايل ،تاوسااط گااروه شاابه نااظامى ماوساوم «صلح و عاادالاات»،
چااند ناافر زخاامى شاادنااد .دو روز بااعد در شهاار ساان كااريسااتوبااال ،ماااريااا د ل لااوز روئاايز ،خاواهاار
اسقف ساموئل روئيز قربانى يك سوء قصد شد.
سااه روز بااعد زاپاااتيساات هااا در اطاالعاايه اى گاافتند« :هاادف سوء قااصد هاااى اخااير رساااناادنِ
اياان پاايام صااريح بااه ارتااش زاپاااتيسااتى ساات كااه :نااه ماايانااجيگرى دركااار اساات ،نااه مااذاكااره ،نااه
صلح».
بااعد نااوباات بااه هاافته هاااى پى در پى خااشوناات افااراطى تاوسااط گااروه هاااى شاابه نااظامى فاارا
رسيد .در بخشدارى چنالهو ،در بلندى هاى چياپاس ،هزاران تن بومى قربانى تجاوزات آنها
شادناد .بان بسات ماذاكارات بااعاث پادياد آمادن شاراياط خاطرنااك و خاشونتى شاد كاه دولات و ارتاش
او آن را دامان مى زناند .در حافاظات پاليس و ساربااز ،شابه ناظامايان بازور عاضو گايرى مى كانند،
ماالايات مى گايرناد ،و خااناه هااى بومايان ماخالاف دولات محالى و فادرال را باه آتاش مى كاشند .در
بااراباار چااني وضعى ،هازاران بومى از دساات خااشوناات گااريااختند و بااه روسااتاى زاپاااتيساات پولااهو
پناهنده شدند و تا امروز در شرايطى غير انسانى در آن بسر می برند.
اياان تااجاوزات ،باااعااث باارانااگيخت اعااتراضاااتى شااد .در  ۲۹ناواماابر پااايااه هاااى كاامك رسااانى
زاپ اااتيس ااتىِ م ااناطا ِق ب االندى ه اااىِ چ ااياپ اااس ،در ش اامال ،ج اانگل ،كااوهس ااتان ،م اارز ،و س اااح اال ب ااه
صااورتى ماسالات آمايز در شهار سان كاريساتوباال دسات باه تاظاهارات زدناد و اعاتراضاات خود را
بااا راهااپيمائى هاازاران ناافر در شهاار مااكزيااكو كااه از ماايدان «فاارشااتهء اسااتقلل» بااه زوكاالو مى
رفت ،همراه كردند .شعار اصلى تظاهرات «مخالفت با خشونت و معافيت از مجازات» بود.
در نخس ااتین روز ه اااى دس ااام اابر ،ك ااوچ اج اابارى ه اازاران بااومى ش ا ااورشى در ب االندى ه اااى
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چا ا ااياپا ا اااس اداما ا ااه داشا ا اات .روز  ۱۲ه ا ا اامان م ا ا اااه٭ ارت ا ا ااش
زاپاااتيسااتى وضعيتى را كااه وخاايم شااده چااني افااشاء مى
كند« :بيش از شش هزار نفر در جنگ اجبارا ً كوچانده
ش ااده ان ااد .اي اان ن ااتيجهء ح ااملت ب ااان ااده اااى ش اابه ن ااظامى و
ن اايروه اااى پ االيس اي ااالتى اس اات ،ك ااه ه اار دو ب ااا مااواف ااقت و
ح ااماي اات دول اات ف اادرال ،تااوس ااط دول اات اي ااالتى ه ااداي اات مى
شوناد .فاقط در روساتاى اياكسكوموماال بايش از ساه هزار
و پااناصد بومى آواره اناد .آن هاا كاامالً در انازوا و ماحاصارهء گااردهااى سافيد و پاليس امنيتى
ايالتى قرار دارند».
گااروه ش ااورشااگر در افااشاگاارى خود تااأكاايد مى كااند كااه «زاپاااتيساات هاااى چاانالااهو زياار باااد و
بااران ،بادون سارپاناه بسار مى بارناد و عالوه بار ناداشات ماسكن ،لاباس ،و غاذا از بايمارى هاائى
در حد اپيدمى نيز رنج مى برند».
در حاالى كاه دولات فادرال باه ماذاكاره باراى باازگشات آوارگاان تاظاهار مى كاند ،وابساتگان باه
حزب اناقلبىِ ناهاديانه شادهء چاياپااس ماشغول غاارت و چاپاول و وياران كاردن دارو نادار كاسانى
هسااتند كااه از روسااتاهااايااشان باازور كااوچااانااده شااده انااد .تااجاوزگااران شاابه نااظاماايان قااهوه ،دام،
لباس و اسباب و اثاثۀ خانه ها را بي خود تقسيم مى كنند.
ب ااعد خ اابر و گاازارش ش ااراي ااط زن اادگى و ادام ااهء ح اايات هاازاران بااومى بخش اادارى چ اانال ااهو از
طااريااق مااطبوعااات و تاالوزيااون پااخش شااد .گازارش تاالوزياونى ريااكاردو روچااا ،و دیااگر خاابرنااگاران
ماعروف ماطبوعاات ،باه جااماعه « قاطرهء كاوچكى از اقايانوس تاعصب دشامناناه و جانايااتى را كاه
ح اازب انا ااقلبىِ نا ااهاديا اانه شا ااده ،دولا اات ها ااای فا اادرال و ايا ااالتى مى خ ااواها ااند ت ااوسا ااط آن ما ااقاوما اات
زاپاتيست ها را در هم بشكنند» نشان داد.
در چااني وضعيتى بااسيار وخاايم ،كااميسيون تاوافااق و مااسالاات هيچ شااتابى بااه خاارج نااداد.
اياان كااميسيون اعاالم كاارد كااه در هاافتهء دوم ژانااويااه اعااضاى آن بااه چااياپاااس ساافر خواهااند كاارد.
گفتنى ساات كااه خاود آن هااا وضع اياان ايااالاات را باادتاار از اولااي روزهاااى قاايام ارزيااابى كااردنااد و
گفتند «تعداد كشتگان بيشتر از قبل است».
كاميسيون ملى مايانجى گارى و كااناون حاقوق بشار «فاراى باارتالومائو د لس كاازاس» چاني
ارزياابى مى كانند كاه باه خااطار «تالقى مانافع اياالتى و اساتراتاژى ضاد شااورش» ،ماذاكارات باا
يااك ساارى مااشكلت ماواجااه شااده اساات .در هاامان روز يااك گااروه پاانجاه ناافرى باوماايان وابسااته بااه
حازب انااقلبىِ نااهادياانه شااده دساات بااه تااير اناادازى مى زنااند و در ماانطقهء چاايميكس راه را باار
عااابااران مى بااندنااد .وابسااتگان مساالح حازب انااقلبىِ نااهادياانه شااده (شاابه نااظامى) تاامام روز در
٭ روز دوازدهم دسامبر ،روز تولد گوادالوپهء باکره ،مهمترين روز مذهبى مكزيك است ـ م.
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جاده اى كه روستاهاى اكته آل و اسپرنزا را به هم وصل مى كند ،گشت مى زنند.
در چا ااني شا اارايطى در روز  ۲۲دس ااام اابر يكى از وح ااشيان ااه ت ااري اان و م ااعروف ااتري اان ق ااتل ع ااام
ها ااائى كا ااه ما ااكزيا ااك با ااه يا اااد دارد ص ا ااورت پا ااذيا اارفا اات .در روسا ااتاى اكا ااته آل ،واقع در بخشا اادارى
چاانالااهو ،در باالندى هاااى چااياپاااس ۴۵ ،بااومى ،اك ااثري ااتشان كااودك و زن وابس ااته ب ااه گ ااروه م اادنى
«لس آبااه خاااس»٭ باا اساتفاده از سلح گارم و ضارباات مااچات[قامه] ،توساط ياك بااناد مسالح
شابه ناظامى ماتشكل از بومايان عاضو حزب اناقلبىِ ناهاديانه شاده و جابههء كااردنيسات PFCRN
قااتل عااام شاادنااد .در اياان حاامله  ۲۵ناافر ديااگر زخاامى شاادنااد ،بااسيارى از آنااها كودك بودنااد .ناابرد
باايش از شااش ساااعاات طااول كااشيد ،ده هااا تاان از اعااضاى پااليس امنيتى در دويساات مااترى محاال
واقااعه حااضور داشااتند ،صااداى شااليك گاالولااه هااا و فاارياااد را مى شاانيدنااد ،باادون آن كااه اقاادامى
كنند.
در ماااه هاااى بااعد  ۱۲۵ناافر تاوقاايف شاادنااد ،از جاامله شهااردار عااضو حازب انااقلبىِ نااهادياانه
شاده و تنى چاند از فارماانادهاان جزء پاليس ،اماا هيچ ماسئوليتى ماتوجاه كاارماندان عاالايرتابه نشاد.
تقريباا ً هفت سال پس از ماجرا ،جنايت اكته آل همچنان بدون كيفر مانده است.
ارتااش زاپاااتيسااتى مسااتقيماا ً ارنسااتو زدياايو پونااسه د لاائون و وزياار دولااتش ،اماايليو چاااياافت را
ماسئول دانسات .هامان كاسانى كاه دو ساال قابل از آن اساتراتاژى ضاد شااورش ارتاش فادرال را
تاصوياب كارده بودناد .باديان تارتايب روشان شاد كاه دولات فادرال ياك اساتراتاژى موازى باا ماذاكارات
ظاااهاارى را طاارح رياازى كاارده باود ،باادون آن كااه هيچ قااصدى بااراى اجااراى قااراردادهااا داشااته
باشد ،بلكه هدف وقت كشى بود تا بتواند جوخه هاى مرگ را آموزش بدهد.
كشاتار اكاته آل بااعاث صادهاا آكاسيون اعاتراضى در ماكزياك و ساراسار جاهان شاد .پاس از
ش ااورش اول ژانااويااهء  ،۱۹۹۴ايان لحاظه اى بود كاه بازرگاتريان حجام تبليغ در مااورد چاياپااس را
با ااه خ ااود اخا ااتصاص داد .اعا ااتبار زدیا اايو در سا ااطح با ااي الللى سا ااقوط كا اارد .وى كا ااه نسا اابت با ااه
اتاافاقااات هيچ حااساسيتى نااداشاات ،تهاادياادات را افاازايااش داد و كااوچ جاامعى و اجاابارى ده هااا
هزار بومى را باعث شد .در روز  ۲۶دسامبر بيش از دو هزار سرباز وارد چنالهو شدند.
ايان باار در ساطح باي الللى تانها گاروه هااى همبساتگى نابودناد كاه ماحكوم مى كاردناد ،بالكه
دولاات ايااالت متحااده ،نخساات وزياار فاارانااسه ،لاائوناال ژوسااپان ،پاااپ ژان پاال دوم ،اتااحاديااهء اروپااا،
دبا ااير اول سا ااازما ااان ما االل متحا ااد ،دها ااا نا اافر از شا ااخصيت ها اااى فا اارهنگى ،روزنا اااما ااه نا ااگاران و
ساياساتمدارانِ از جامله اساپانايا ،فاراناسه ،اياتالايا ،اروگوئاه ،بارزيال ،اياالت متحاده و غايره ...نايز
آن را محكوم كردند.
سااال ،باااز هاام ،بااا تشااديااد حااملهء نااظامى در ماانطقه بااه پااايااان رساايد و بااهانااۀ آن باارگاازارى
٭  Las Abejasزنبااورها یک گروه غیر زاپاتیست است که در عین حال طرفدار دولت نیست .م.
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مااراساام چااهارمااي سااالااگرد قاايام باود .ارتااش ماادعى شااد كااه زاپاااتيساات هااا از آن بااراى اشااغال
بخشا ا اادارى ها ا ااا س ا ااوء اسا ا ااتفاده خ ا ااواها ا ااند كا ا اارد .كا ا اانترل نا ا ااظامى روى بخشا ا اادارى ها ا اااى لس
م ااارگ اااري ااتاس ،كااوم ااينت ،اكااوس ااينگو ،آل ااتام اايران ااو ،چ اايلون ،س اايتال ،اوك ااسچوك ،پ ااال اانكه ،ت اايل،
س اااب ااان ااييا ،تااوم اابال ،س ااال ااتو د آگااوا ،س اايموخ ااووِل ،ه ااوي ااتيوپ ااان ،خااوتااوت ااول ،ا ِل بااوس ااكه ،و س اان
كريستوبال تشديد شد.
ب ااا وجااود اي اان ،زاپ اااتيس اات ه ااا ب ااراى آن ااكه ن ااشان ده ااند عااوض نش ااده ان ااد ،رق ااص را ك اانار
نگذاشتند....
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۱۹۹۸
تشديد خشونت نظامى،
شبه نظامى و پليسى.
سكوت زاپاتيست ها به عنوان پاسخ.
فراخوان به همه پرسى
در مورد برسميت شناخت حقوق و
فرهنگ بوميان

ایررن سررال بررا ادامررهء خررشونررت بى حررد و حررصرى كرره سررال گررذشررته را مررشخص مى كرررد
آغراز شرد .طى اولري روزهراى سرال ،برا وجود عزادارى و درد حراصرل از قرتل عرام وحرشيانرهء ۴۵
تسوتسيل در اكته آل ،باز هم روستاهاى بومى شررورشى مررورد حملهء نظامى نيروهاى ارتش،
شبه نظاميان و پليس قرار گرفتند.
واك ررنش دول ررت ب رره ق ررتل ع ررام ،اعررزام هررزاران س رررب رراز ب رره روس ررتاه ررا بررود .از اول رري س رراع ررات
 ،۱۹۹۸برا هردف تحرريرك درگريرى مسرلحانره ،از بري برردن بخشردارى هراى خود مرختار ،و ضرربره
زدن برره پررايرره هرراى كررمك رسررانى ش ررورشرريان ،تررعقيب اعررضا و هواداران ارتررش زاپرراتيسررتى آغرراز
شد.
در روز اول ژان رروي رره ارت ررش ب رره روس ررتاى برروم رريان تس ررلتال ،ي ررال ررتچيلپيك واقع در بخش رردارى
آل ر ررتام ر رريران ر ررو ح ر ررمله ب ر رررد .آن ه ر ررا ب ر رره اي ر ررن ب ر ررهان ر رره ك ر رره در آن م ر رركان در جس ر ررتجوى زرادخ ر رران ر ررهء
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ش ررورشررگران هسررتند ،دار و نرردار سرراكررني روسررتا را داغرران كرررده برره سرررقررت بررردنررد .در هررمان
روز ،سراكرني تسرلتال روسرتاى كرارالمرپيو ،در بخشردارى اوكوسرينگو مرشمول حرملت نريروهراى
فرردرال شرردنررد .نرريروهرراى فرردرال مررسئول ارتررش زاپرراتيسررتى در ايررن روسررتاى مررشاع٭ را برره جرررم
داشت سلح كمرى اى كه هرگز نيافتند ،دستگير كردند.
ب رره ع ررلوه ،در روز سرروم ژان رروي رره ،ي ررك ي رركان از ارت ررش ف رردرال ،روس ررتاى برروم رريان ت ررخولب ررال،
لرئررالرريداد را برره مرردت  ۱۷سرراعررت در مررحاصررره نررگه داشررت .طى ايررن عررمليات ،ارتررش برره تررنبيه
س رراك ررنان روس ررتا پ رررداخ ررته ،از آن رران ب ررا خ ررشون ررت و ته رردي ررد راجع ب رره مح ررل ف رررم رران رردهى م رررك ررزى
زاپرراتيسررت هررا بررازجروئى كرررد .در هررمان حررال ،سررربررازان ارتررش در يررك حررمله روسررتاى تسررلتال
مررورلريا ،در بخشردارى آلرتامريرانرو را اشرغال كرردنرد .در ايرن روسرتا خرانره هرا را ترفتيش كررده ،بره
تهرديرد اهرالى پررداخرتند .چرند سراعرت برعد ،در مرسير جراده اى كره بره بخشردارى مى رسرد ،چرهار
نفر از ساكني اين روستاى مشاع دستگير و شكنجه شدند.
در روز پنجررم ژانررويرره ،ارتررش فرردرال روسررتاى « ۱۰آوري ررل» ،ب رراز ه ررم واقع در بخش رردارى
آلررتامرريرانررو را مررحاصررره كرررد .در هررمان روز در حررالى كرره دولررت وجرود حررمله را نفى مى كرررد،
نرريروهرراى ضررربتى ارتررش كوشرريدنررد روسررتاى تررسوتررسيل آلرردامررا ،واقع در بخشرردارى خود مررختار
سن آندرس ساكامچان را به تصرف خود در آورند.
در پى خرشم و بريزارى از قرتل عرام اكرته آل در سرطح ملى و بري الللى ،وزيرر دولرت ،امريليو
چرايرفت عوض شرد و لبسرتيدا اچوا بره جرايرش نشسرت .كرفيل فررمرانردارى چرياپراس ،خولريو روئريز
سرزار فررررو اسررتعفا داد و ارنسررتو زديرريو ،روبرررتررو آل ربررورس گرريي را جررانشرري وى كرررد .نررام هررا
عروض شررد ،امررا هيچ تررغييرى در اسررتراتررژى حرراصررل نشررد .برررعرركس ،دولررت تهررديررد روسررتاهرراى
بومى را شدت بخشيد.
ه ررمزم رران ب ررا ت رراخ ررت و ت رراز ن ررظامى ،ارنس ررتو زدي رريو لي ررحهء پ رريشنهادى در مر ررورد ح ررقوق و
ف ررره ررنگ برروم رريان را ت ررقدي ررم مج ررلس (ك ررنگره) ك رررد .ام ررا م ررعلوم اس ررت ك رره مج ررلس ن رركات اصلى
پيشنهاد كميسيون توافق و مسالت و قراردادهاى سن آندرس را برسميت نشناخت.
در روز  ۱۲ژانرويره ،پرايره هراى كرمك رسرانى زاپراتيسرتى و جرامرعهء مردنى در چرياپراس ،در
پرايرتخت ،و نرقاط ديرگر كرشور بره يرك راه پريمائى اعرتراضى عرليه خرشونرت دولتى دسرت مى زنرند.
پررايرره هرراى كررمك رسررانى اى كرره بررراى صلح بسيج شررده برودنررد ،در مررركررز بخشرردارى اكروسررينگو
٭  -در زبران اسرپانريائى  ejidoبره معنى مرشاع اسرت .انرقلب  ۱۹۱۴مركزيرك سره نوع حرق قرانونى ترصاحرب برر
زمري را بره رسرميت شرناخرته اسرت :اراضى خرصوصى ،اراضى مرتعلق بره شهرر يرا روسرتا ،و اراضى مرشاع.
اراضى و روسررتاهرراى مررشاع مسررتقيمرا ً تروسررط خرود اهررالى اداره مى شرود و قررابررل خررريررد و فررروش نيسررت .بررد
نيسررت اضررافرره كررنيم كرره يكى از نرركات مررهم قرررارداد تررجارت آزاد آمررريرركاى شررمالى  -نررفتا خررصوصى كررردن و
قابل فروش كردن اراضى مشاع است -م.
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س ررركرروب ش رردن ررد .پ ررليس امنيتى اي ررالتى ح رري س ررركرروب ت ررظاه رررات ،ي ررك زن زاپ رراتيس ررت را ب رره ن ررام
گوادالوپه مندِز لوپز ،ساكن روستاى لگرروچا به قتل رساند.
ايررن سررركروب و قررتل برراعررث شررد تررا ارتررش زاپرراتيسررتى نررامرره اى خررطاب برره كررميسيون ملى
م رريانجى گ رررى  Conaiبررنويسررد .در ايررن نررامرره ارتررش زاپرراتيسررتى مروارد مرركرر تعهررد خرود را برره
صلحى ع ررادلن رره و ش ررايس ررته طى چ ررهار س ررال گ ررذش ررته ،دق رريقرا ً از روز  ۱۲ژانررويررهء  ۱۹۹۴ي ررادآور
شررد« .ايررنك نررمونرره هررائى از ايررن ابررتكار عررمل هررا :مررذاكرررهء كرراترردرال و مجررمع دمرركراترريك ملى
 CNDدر سررال  ، ۱۹۹۴م ررذاك رررهء س ررن آن رردرس و ه ررمه پ رررسى ملى و ب رري الللى ب ررراى صلح در
سر ررال  ۱۹۹۵؛ ف ررراخرروان و ت ررأس رريس ج رربههء زاپ رراتيس ررتى آزادي رربخش ملى ،ب رررگررزارى فرروروم ملى
بومى ،امرضاى اولري قرراردادهرا برا دولرت فردرال (كره هرمچنان از سروى دولرت اجررا نشرده انرد)،
هررمايررش برري قرراره اى ،فوروم ملى بررراى رفرررم دولررت ،هررمايررش برري الللى برره نفع بشررريررت و عررليه
نرئولريبرالريسم ،جرلسات سره طررفره برا كرميسيون توافرق و مرسالرت  ،مجرمع دمركراتريك ملى در سرال
۱۹۹۶؛ و راه پريمائى  ۱۱۱۱نرفر از پرايره هراى كرمك رسرانى بره پرايرتخت در سرال (.»۱۹۹۷نرامرهء
ارتش زاپاتيستى  ۱۴ژانويهء )۱۹۹۸
پ رراسخ دول ررت ب رره اب ررتكارات و بسيج م ررسال ررت آم رريز ،چر رريزى نر رربود جر ررز عر رردم اجر ررراى اول رري
قررراردادهررا ،فررعال كررردن گررروه هرراى شرربه نررظامى و كشررتار پررايرره هرراى كررمك رسررانى زاپرراتيسررتى،
ترعقيب رهربران شررورشى ،و انرباشرتِ چرياپراس از سرربراز .ايرن هرم نرمونره اى از تشرديرد شررايرط
نررظامى در آن روزهررا :تهررديررد مررمتد نررظامى روسررتاى لرئررالرريداد كرره در آن ارتررش فرردرال تررعداد
اتومربيل هراى مسرلسل دار ،و نريز سرربرازان و گشرت هرايرش را دو بررابرر كررد .روزى چرهار برار،
تررا حرردود  ۳۸واحررد سواره در ايررن روسررتاى بومرريان تررخولبررال گشررت زدنررد .هواپرريماهرراى نررظامى
روز و شب بالى آن مانور دادند ،عمليات «ايذائى» بر فراز كلبه هاى محقر روستائيان (كه
در نربردهراى هوائى برراى بره مسرلسل بسرت و برمباران مواضع ثرابرت انرجام مى شود) بره اجررا
درآمد.
جرامرعهء مردنى ملى و بري الللى ،كره ارترش زاپراتيسرتى مردام بره آنران رجوع مى كرند ،حتى
يرك لحرظه دسرت از اعرتراض برر نرداشرت .از روز  ۲۲دسرامربر (۱۹۹۷روز قررتل عررام اكررته آل) تررا
روز  ۱۳ژانويهء  ( ۱۹۹۸يرك روز پرس از تررور گوادالروپره مِرندِز ،پرايرهء كرمك رسرانى زاپراتيسرتى)،
در  ۱۳۰شهر ررر  ۲۷ك ر ررشور پنج ق ر رراره در اع ر ررتراض بسيج ش ر ررده بر ررودن ر ررد .ب ر ررخصوص در روز ۱۲
ژانرويرهء ايرن سرال كره فرعالريت هراى كروچرك و برزرگ زيرادى در مركزيرك و كرشررورهراى مرختلف جرهان
انررجام پررذيرررفررت و تررمام آن هررا بررا شررعار واحررد :پررايرران جررنگ نررابودسررازى ،مررجازات مررسئولرري قررتل
عام اكته آل ،اجراى قرارداهاى سن آندرس.
مروازى بررا آن ،جررنبش همبسررتگى بررا زاپرراتيسررت هررا در مرركزيررك و جررهان رشررد كرررد .پرراسخ
ج ررام ررعهء م رردنى م ررعادل و در س ررطح ه ررمان س ررركرروب بررود .ج ررنبش ع ررلوه ب ررر راه پ رريمائى و ف ررري رراد
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اعتراض ،شيوهء جديدى از سازماندهى را برگزيد ،بدون رؤسا ،نه رهبران ،نه شخصيت ها،
و برردون آن كرره كسى از قرربل تررعيي كررند كرره چرره كررار بررايررد كرررد و چررگونرره .آن گرراه در مرريان يررك
طرريف فرررهنگى و اجررتماعىِ هررر روز گسررترده تررر و گررونرراگررون تررر ،يعنى در برري بررومرريان ،زنرران،
جوانرران ،زنرران خررانرره دار ،دانررشجويرران ،فمينيسررت هررا ،هررمجنس گرررايرران ،سررنديرركاهررا ،دهررقانرران،
كررارگررران ،كررميته هرراى همبسررتگى ،روشررنفكران ،هررنرمررندان ،افررراد برردون مرردرك ،وغرريره ،رقررص،
ترررانرره ،شررعر ،راه پرريمائى ،نررقاشى ،فررريرراد و خررشم بررسيار شرركفت .افرررادى بررا نررام يررا برردون آن:
«از آن گرونرره مررردمرران كرره فررريرراد مى زنررند :ديررگر بررس اسررت! و ترراريخى بررا ارزش و مررنزلررت و
مررعتبر را رقررم مى زنررند .مررردمى كرره بررا مررا حرررف مى زنررند ،مررردمى كرره مررا برره آن هررا گروش مى
سرپاريرم ،مرردمى كره مرخاطرب ايرن نرامره انرد .مرردمى چرون شرما ،چرون خود مرا( ».نرامرهء ارترش
زاپاتيستى  ۲۰ژانويهء )۱۹۹۸
در هررمي روزهررا برراز يررك بررار ديررگر نررمايررندۀ دولررت در كررميسيون صلح چررياپرراس عوض شررد.
جرراى يررك شررخص بى خرراصرريت و حررقير يعنى پرردرو خرواكرري كرولرردول ،را يررك نررفر ديررگر بررا هررمان
مرشخصات ،يعنى امريليو رابراسرا گررفرت ترا هرماهرنگ كرنندهء مرذاكرره اى براشرد كره وجود خرارجى
نرردارد ،آنررهم تررحت مررسؤولرريت فرررانررسيسكو لبسررتيدا اچروا ،كرره خرود برره تررازگى برره سررمت وزارت
كشور منصوب شده بود.
اسرتراترژى دولرت برر ايرن اسراس بود كره برا يرك دسرت روسرتاهراى بومى را سرركوب كرند ،و
برا دسرت ديرگر ،در رسرانره هراى گرروهى ،خواهران از سرر گريرى مرذاكررات براشرد .لبسرتيدا اچوا
«پ رريشنهاد» ك رررد « ب رره ازاء م ررذاك رررهء مج رردد پ رريرام ررون مرروضرروع برروم رريان ،ح رراض ررر اس ررت درب ررارۀ
مررواضعى ك رره ارت ررش در آن ررجاه ررا مس ررتقر ش ررده تج رردي ررد ن ررظر ك ررند»« .اي ررن پ رريشنهاد» از س رروى
ش ررورشررگران برره عررنوان يررك حرريلهء جررديررد كرره هرردفررش اغررفال افرركار عررمومى سررت رد شررد« .بررديررن
ترررترريب دولررت برره حررضور نررظامى خود و تررعقيب ارتررش زاپرراتيسررتى مى افرزايررد تررا وانررمود كررند كرره
مر ررذاكر رررات را بر رره سر ررطح گر ررذشر ررتهء آن بر رراز مى گر ررردانر ررد ،و در ع رروض انر ررتظار دارد كر رره ارتر ررش
زاپرراتيسررتى از مررطالرربهء اجررراى قرررارداهرراى سررن آنرردرس عررقب نشينى كررند؛ برره بخشرردارى هرراى
خود مرختار حرمله مى بررد ،و مى خواهرد نرقشهء بخشردارى هرا را برا «حرذف» جوهرر بومى آن
ترغيير دهرد؛ پريشنهاد مى كرند فررمرانردهران كرميتهء مخفى انرقلبى بومريان  -فررمرانردهى مرركرزى
ارت ررش زاپ رراتيس ررتى آزادي رربخش ملى مس ررتقيمرا ً از دول ررت پ ررول ب ررگيرن ررد ت ررا ك ررميته را اداره ك ررنند؛ و
پرريشنهاد مى دهررد ش ررورشى كرره مرركزيررك را ترركان داده و شررام آخررر قرررن و هرزارهء قرردرت را تلخ
كرده« ،فراموش» شود».
بررداشرت زاپراتيسرت هرا از پريغام دولرت ايرن بود كره مى گرويرد« :يرا شررايرطم را برپذيرر ،يرا
ت رررا مى ك ررشم» .زاپ رراتيس ررت ه ررا اخ ررطار ك ررردن ررد ك رره ت رراك ررتيك دول ررت اي ررن اس ررت ك رره ب ررا ته رردي ررد ب رره
نررابودى ،افرركار عررمومى را آمرراده كررند تررا مررذاكرررهء مجرردد ترررجيح داده شود .زاپرراتيسررت هررا توجرره
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را برره ايررن نرركته جررلب كررردنررد كرره «در پررس ادعرراى مررذاكرررهء مجررددى كرره دولررت در م ررورد موضوع
برومرريان پرريش مى كشررد ،كررل مررذاكرررات سررن آنرردرس ،مررذاكررره در م ررورد «سررياسررت ديررگر» قرررار
دارد ،هرمان سرياسرتى كره برا ترغيير چهررهء مريز مرذاكررهء سرن آنردرس از برحث و جردل شرديرد بره
يك ميز پهناور همايش و زايش عمق و گسترش يافت.»...
تررازه مرراه دوم سررال  ۱۹۹۸آغرراز شررده برود كرره از جررانشرري رئرريس جررمهور در سررال ۲۰۰۰
حرف مى زدنرد .دولرت فردرال مى كوشيد در دوران پيش از كارزار انتخاباتی امتياز بگيرد .هدف
اصلى نررامرزد ريرراسررت جررمهورى ايررن برود كرره از انررتخابررات «چررياپرراس زدائى» شرود ،چهرررهء
بي الللی اش برازسرازى شود ،و بى اعرتباری نرظامريان ترخفيف يرابرد .امرا برراى ايرن مرنظور نريازمرند
ايررن بود كرره بررا تررأيرريد قوهء مررقننه ،و يررا برردون آن ،قررانررون مررذاكرررات مررصوبررهء  ۱۱مررارس  ۱۹۹۵را
لغو كند ،احكام جلب را مجددا ً فعال كند ،و بر اساس آن تعقيب از سر گرفته شود.
در هرمي رابرطه ،ارترش زاپراتيسرتى پريش از آن كره برراى دومري برار در سركوت اسرتراترژيرك
پررغوغرايرش غررق شود ،اعرلم كررد مرصمم اسرت در مربارزه برراى شرناخرته شردن حرقوق خرلق هرراى
بومى هرمچنان بره مرقاومرت و اسرتوارى ادامره دهرد .زاپراتيسرت هرا متعهرد شردنرد ترا «هرمچنان بره
جسرتجوى وسريله يرا وسرايرل برراى ايرجاد پرل هراى ارترباط و مرذاكرره برا جرامرعۀ ملى و بري الللى و
سرازمران هراى سرياسى و اجرتماعى مركزيرك ادامره دهرند»(مرقالرهء ارترش زاپراتيسرتى  ۲۷فروريرهء
.)۱۹۹۸
ارتررش زاپرراتيسررتى از جررامررعهء مرردنى خواسررت تررا راه ترررسرريم شررده را ادامرره دهررد :ايررجاد
يررك مرريز گررفت و گررو « جررائى كرره هررمه بررنشينيم ،هررمه اى كرره خرود مررا هسررتيم .مرريز گررفت و گروئى
خيلى م ررتفاوت ،گس ررترده و ع ررميق م رران ررند ه ررمانى ك رره ش ررما و م ررا دو س ررال پ رريش در س ررن آن رردرس
سرراخررتيم .مرريزى كرره ديررروز را برره عررنوان پررايرره داشررته برراشررد ،امررروز را برره عررنوان ظررروف غررذا ،و
ف ررردا را ب رره ع ررنوان غ ررذا .م رريز گ ررفت و گرروئى ب ررا دوام و پ رراي رردار ،م رريزى از س ررنگ ،از س ررنگ ه رراى
ب ررسيار ،يعنى از م ررقاوم ررت ه رراى ب ررسيار (ه ررمان شكلى ك رره ام رريد ب رره خررود مى گ رريرد ،در زم رران ررهء
دشوار).»...
در هرمان حرال دولرت فردرال و دولرت ايرالتى چرياپراس عرليه بخشردارى هراى خود مرختار يرك
كررارزار علنى بررراه انررداخررته بودنررد .در روز  ۸آوريررل ،در يررك عررمليات پليسى نررظامى جررنجالى و
شررگفت انررگيز ،رهرربران بومى پررروتسررتان را در شهررر سررن كررريسررتوبررال دسررتگير كررردنررد .سرره روز
برعد ،در ترانى پِررل ،مرركرز بخشردارى خودمرختار ريركاردو فرلررورس َمرگون ،بريش از هزار سرربراز،
پررليس و مررأمرروريررن ادارهء مررهاجرررت بررراى بررازداشررت و زنرردانى كررردن غررير نررظامرريان زاپرراتيسررت و
يررك گررروه از نرراظررريررن برري الللى دسررت برره عررمليات مى زنررند .در مجررموع  ۱۶نرفر دسرتگير شردنرد،
از جرمله پررفرسور دانرشگاه ،سررخريو برالدِز و دانرشجوئى بره نرام لوئريز مرنندز .دوازده خرارجى را
هم از كشور اخراج كردند.
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ارتررش زاپرراتيسررتى آنررگاه تررصميم گرررفررت حرررف نرزنررد .آن ه ررا ب رره تح ررري رركات دولتى ب ررا
آكررسيون هرراى مررسالررت آمرريز ،و برره ضررد پرريشنهاد دولررت كرره قررراردادهرراى پيشرري را نرراديررده
مى گيرد ،با سلح سكوت پاسخ دادند.
اول م رراه م رره ،ي ررك ع ررمليات پليسى و ن ررظامى دي ررگر ،اير ررن بر ررار در بخشر رردارى خ ررود م ررختار
«تريررررا اى ليبرتاد» [زمري و آزادى] انرجام شرد .صردهرا سرربراز و پرليس برا سراكرني روسرتاى
آمرپارو اگواترينا ،مرركرز بخشردارى درگرير شردنرد .پرليس مرركرز بخشردارى را غرارت كررد ،بره آترش
كررشيد و تررعداد زيررادى از زنرران را زيررر كررتك گرررفررت .در ايررن عررمليات ۵۳ ،نررفر از پررايرره هرراى كررمك
رسانى زاپاتيستى دستگير ،و هشت نفر از آن ها را محكوم و زندانى كردند.
در روز  ۵مر رراه مر رره در ير ررك عر ررمليات دير ررگر ،بخشر رردارى نر رريكولس روئر رريز كر رره تر ررحت كر ررنترل
مرخالرفي سرياسى بود ،ترصرف شرد .هزاران نرظامى و پرليس يرك ترظاهررات اعرتراضى را مرتفرق
كررردنررد و برره حررريررم خررانرره هرراى مررردم تررجاوز كرررده ۱۵۰ ،عررضو حرزب انررقلب دمرركراترريك  PRDرا
دستگير نمودند.
ايررن عررمليات نررظامى «برره مررنظور اسررتقرار مجرردد حرركومررت قررانررون» تررجاوزات جرردى عررليه
حرقوق بشرر را براعرث شرد ،برا ايرن حرال هرنوز برايرد در انرتظار بردترر از ايرن نريز بود .جرو خرشونرت
عرليه بخشردارى هرا و روسرتاهراى زاپراتيسرت ترا روز  ۱۳ژوئرن ادامره داشرت .در ايرن روز طى يرك
ع ررمليات گس ررتردهء ن ررظامى مش ررترك ارت ررش و پ ررليس ب رره س رره آب ررادى در ا ِل برروس رركه ح ررمله ش ررد .در
چرراواخرره بررال ،سررربررازان بررا گررشودن آتررش و شررليك بررازوكررا برراعررث برره قررتل رسرريدن سرره دهررقان و يررك
پرليس شردنرد .در اونريون پرروگررسرو بره شرهادت سراكرني محرل ،هيچ كرس مرقاومرت نركرد و برا ايرن
ح ررال پ ررليس ه ررفت جرروان ده ررقان پ رراي ررهء ك ررمك رس ررانى زاپ رراتيس ررتى را اع رردام ك رررد و ده ه ررا بررومى
دستگير شدند.
مررذاكررره ،يررا امرركان آن در روز  ۷ژوئرن ضرربرهء ديرگرى خررورد .در ايرن روز سراموئرل روئريز
از عررضويررت در كررميسيون ملى مرريانجى گرررى اسررتعفا داد و ايررن كررميسيون منحررل شررد .بررديررن
ترررترريب فرررايررند مررذاكررره كرره قطع شررده ،ولى رس رمرا ً ملغى نشررده برود ،از هرررگرونرره ارگرران مرريانجى
گرررى محررروم گرررديررد .كررميسيون ملى مرريانجى گرررى صررري رحرا ً اعررلم كرررد كرره انررحلل آن نررتيجهء
ارادهء سياسى دولت است.
كمى برعد در  ۱۷ژوئرن ،ارترش زاپراتيسرتى برا يرك تحرليل از
شرررايررط ملى سرركوتررش را شكسررت و دو روز بررعد پنجررمي برريانرريه
از جر ررنگل لكر ررندونر ررا را منتشر ررر سر رراخر ررت .در اير ررن بر رريانر رريه ارتر ررش
زاپر رراتيسر ررتى بر ررراى اجر ررراى ير ررك نر ررظرخ ررواهى سر ررراسر رررى جهر ررت
برررسررميت شررناخررت حررقوق خررلق هرراى بومى و پررايرران جررنگ نررابود
سازى فراخوان مى دهد.
۱۶۶

طى اير ررن هر ررفت مر رراه از سر ررال  ، ۱۹۹۸ق ررتل ،رع ررب و وحش ررت ادام رره مى ي رراب ررد ،ده ه ررا ن ررفر
زنردانى و شركنجه مى شونرد ،برا ترعرض و ترجاوز نرظامريان و شربه نرظامريان ،هزاران نرفر اجربارا ً
كرروچ داده مى شونررد ،و تررأسرريسات خود مررختار برره آتررش كررشيده مى شود .يررك بررار ديررگر پرراسخ
ش ررورشرريان عرربارت برود از «بررا پرررسررش گررام برررداشررت» .فررراخروان برره يررك تررظاهرررات گسررتردهء
جديد و مقابله با خشونت دولت از طريق ابتكارهاى صلح.
ارتررش زاپرراتيسررتى جررامررعهء مرردنى را برره عررنوان تررنها طرررف مررذاكرررهء خرود تررعيي كرررد .در
چ ررني ش رررايطى ام رركان هيچ م ررذاك ررره اى ب ررا دول ررت ن رربود .دي ررگر هيچ م رررجعى ب ررراى م رريان ررجيگرى
وجررود ن ررداش ررت و ك ررميسيون تررواف ررق و م ررسال ررت پ ررس از تصميمى ك رره در ع رردم دف رراع از لي ررحهء
قانونى پيشنهادى گرفت باعث تضعيف و خوارى خويش شد.
اسررتراتررژى دولتى مبنى بررر نررابررود كررردن پررايرره هرراى كررمك رسررانى زاپرراتيسررتى و از مرريان
بررردن بخشرردارى هرراى خرود مررختار ،بررا وجرود خررشونررت بى حررد و حررصرى كرره برره كررار مى برررد،
حراصلى نرداشرت .ارترش زاپراتيسرتى بره عرنوان سرازمران ،از يكى از كروبرنده ترين حملتى كه عليه
آن انرجام دادنرد ،جران سرالرم بردر بررد .توان نرظامى اش راحفظ كررد ،پرايره هراى اجرتماعى خود را
گسترش داد و با نشان دادن حقانيت مطالباتش موجوديت سياسى خود را مستحكم نمود.
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زاپ رراتيس ررت ه ررا ب ررا وجررود س ررركرروب ،س ررياسرتِ ب ررا پ رررس ررش گ ررام ب رررداش ررت را
هررمچنان ادامرره دادنررد و برره وسرريلهء آن پررل ارتررباطى خود را بررا ديررگر سررازمرران هرراى
توده اى و هزاران نفر افراد بدون تشكيلت حفظ كرده؛ همراه با ديگران ارتباط
خرود را بررا سررراسررر جررهان گسررترش دادنررد .آنررها در بروجرود آوردن شرربكهء بررزرگى
كرره از طرررق مررسالررت آمرريز عررليه نررئولرريبرالرريسم مرربارزه مى كررند ،نررقش داشررتند .در
همان حال ،در زايش يك جنبش فرهنگى نوين سهم ايفا كردند ،جنبشى بر مدار
خررواس ررتى ان ررسان ررگراي رران رره و م رررك ررزى يعنى ب رررپ ررايىِ «دن رريائى ك رره در آن دن ررياه رراى
بسيارى بگنجد».
در پنجررمي برريانرريه از جررنگل لكررندونررا ارتررش زاپرراتيسررتى عررلت سرركوتررش را تروضيح
داد و جروانررب منفى آن را برررشررمرد« :سرركوت ،شررأن انررسانى و مررقاومررت ،هررمانررا
بررج و برارو و بهرتريرن سلح مران بود .از ايرن طرريرق بود كره وارد نربرد شرديرم و دشرمن قردرترمند
را شكسررت داديررم ،دشمنى كرره عررلت وجودى اش نرراحررق و نرراعررادلنرره اسررت ...بررا آنرركه طى مرردتى
كره سراكرت بوديرم و مسرتقيمرا ً برا مواضع و پريشنهاداترمان در مرباحرث عرمدۀ ملى شرركرت نركرديرم؛
برا وجود آنركه سركوت مرا بره قردرت حراكرم امركان داد ترا شرايرعات و دروغ پرردازى هرايى در مررورد
انررشعاب و گسسررت هرراى درونى ارتررش زاپرراتيسررتى بررسازد و بررپراكررند و بررا وجود آنرركه كوشرريدنررد
بررر مررا لررباس نرراشرركيبايى ،سررخت سرررى و ضررعف و ترررديررد بررپوشررانررند ،بررا وجرود آنرركه برررخى برره
خراطرر غرياب كرلم مرا روحريه شرران را از دسررت دادنررد و كررسانى هررم وانررمود كررردنررد كرره سررخنگوى
مررا هسررتند ،برره رغررم هررمهء ايررن دردهررا و نرريز برره دلرريل هررمي دردهررا ديررديررم كرره چرره گررام بررلندى
برداشته ايم»(.پنجمي بيانيه از جنگل لكندونا ۱۷ ،ژوئيهء .)۱۹۹۸
پنجررمي برريانرريه هررمان را برريان مى كررند كرره سررازمرران هرراى مررختلف سررياسى و اجررتماعى،
روش ررنفكران ،دان ررشگاه رريان ،ش ررخصيت ه رراى ف رررهنگى و ب ررخش ه رراى مهمى از ج ررام ررعهء م رردنى
بررارهررا خرراطرررنررشان كرررده برودنررد كرره « برردون خررلق هرراى برومى ،نرره هيچ گررذارى برره دمرركراسى در
كررار خرواهررد برود ،نرره رفرررم در دولررت ،و نرره حررل واقعىِ مررسائلى كرره مررلت مررا امررروز در پرريش رو
دارد .هررمراه بررا برومرريان اسررت كرره يررك كررشور نررويررن و بهررتر ضرررورى و امرركان پررذيررر اسررت .برردون
آنررها هيچ آيررنده اى بررراى مررلت بررديررن عررنوان وجود نررخواهررد داشررت» .ايررن موضوع را زاپرراتيسررت
ه ررا زم ررانى خ رراط ررر ن ررشان ك ررردن ررد ك رره ت ررمامى خ ررلق ه رراى بررومى ك ررشور ،ج ررام ررعهء م رردنى م رركزي ررك،
سررازمرران هرراى سررياسى و تروده اى مسررتقل ،و جررامررعهء مرردنى برري الللى را بررراى برررگرزارى يررك
هر ررمه پر رررسى در سر ررطح ملى در م ر ررورد لير ررحهء قر ررانر ررون حر ررقوق و فر رررهر ررنگ ب ررومر رريان ،پر رريشنهادى
كميسيون توافق و مسالت ،و قطع جنگ نابود سازى فرا مى خواندند.
ايررن «ابررتكار -بسيج» ،يررك بررار ديررگر ويررژگى خررلق و جررسور و بى پرررواى فررراخوان هرراى
زاپاتيست ها را آشكار ساخت.
۱۶۸

ارتررش زاپرراتيسررتى برره هررر يررك از بخشرردارى هرراى كررل كررشور هيئتى اعرزام خواهررد كرررد تررا
مررحتواى ليررحهء پرريشنهادى كررميسيون تروافررق و مررسالررت  Cocopaرا ترروضيح داده و در ان ررجام
همه پرسى شركت كند.
ه ررمان ط ررور ك رره در ت ررمام اق رردام ررات اب ررتكارى ش رران مى ترروان دي ررد ،خ ررطاب اي ررن ف ررراخرروان
زاپرراتيسررت هررا برره طرريف اجررتماعى گسررترده و هررمه گررير بود :خررلق هرراى بومى سررراسررر مرركزيررك،
كرارگرران ،دهرقانران ،مرعلمي ،دانرش آمروزان ،زنران خرانره دار ،مرهاجرريرن ،خررده مرالركان ،ترجار و
صرنعتگران كروچرك ،برازنشسرتگان ،مرعلولري ،مرردان و زنران روحرانى ،جوانران ،زنران ،برزرگرسالن،
مرردان و زنران هرمجنس گررا ،پسرر برچه هرا و دخرتر برچه هرا ...آن هرا توضيح دادنرد كره موضوع
برر سرر آن اسرت كره هرر كسى جراى خود را برراى مرشاركرت سرياسى در ايرن هرمه پررسى بريابرد
و ب رره شكلى ف ررردى ي ررا ج ررمعى مس ررتقيمرا ً ه ررمراه ب ررا زاپ رراتيس ررت ه ررا در تبليغ ،ك ررمك و ان ررجام ه ررمه
پرسى شركت كند.
فررراخوان خررطاب برره جررامررعهء علمى ،هررنرى و روشررنفكرى نرريز هسررت ،هررمچني برره سررازمرران
ه رراى ترروده اى و س ررياسى مس ررتقل و حتى احررزاب س ررياسى «درس ررتكار و متعه ررد ب رره ق ررضاي رراى
مر ررردمى» .آنر ررها از كر ررنگره يعنى مجر ررلس فر رردرال ،و الر رربته از كر ررميسيون ت رروافر ررق و مر ررسالر ررت نر رريز
خررواس ررتند ت ررا ب رره ن ررقش ي ررارى ده ررندهء خررود در صلح ع ررمل ك رررده ،راه را ب ررراى ان ررجام اي ررن ه ررمه
پرسى در مررورد طرح قانونى شان هموار كند.
هرمانرند هرر كردام از ابرتكارات زاپراتيسرتى ،سرازمرانردهى هرمه پررسى تربديرل بره بسيج قشرر

۱۶۹

برزرگى از جرامرعهء مردنى حرول مرسئوليتى مرشخص شرد .بره بريان ديرگر ،مسرتقل از نرتيجهء آراء،
سازماندهى آن خود يك بسيج عمومى بود.
بررراى آن كرره هررمه پرررسى برره بهررتريررن وجهى انررجام شرود ،زاپرراتيسررت هررا بررراى برررگررزارى
هرمايرش «ارترش زاپراتيسرتى  -جرامرعهء مردنى» از  ۲۰تررا  ۲۲نوامربر در شهرر سرن كرريسرتوبرال
فررراخوان دادنررد ۳۲ .نررمايررندهء زاپرراتيسررت (از جررمله سررروان ش ررورشى مررويررسس كرره بررراى اولرري
بررار پررس از جررنگ  ۱۹۹۴از مررنطقه خررارج شررد) و برريش از سرره هرزار نررفر مرركزيكى از سررراسررر
كشور در اين همايش شركت كردند.
هررمايررش ارتررش زاپرراتيسررتى  -جررامررعهء مرردنى در عرري حررال مررانررند چررارچرروبى بررراى جررلسه
برري رهرربرى زاپرراتيسررت هررا و نررمايررندگرران مجررلس عررضو كررميسيون تروافررق و مررسالررت عررمل كرررد،
جررلسه اى كرره در تررمام ابررعادش بى ثررمر برود .بررا نررمايررندگرران مجررلس و سررناتررور هررا چرريز زيررادى
برراى مرذاكرره وجود نرداشرت چررا كره در بررابرر آن اوضراع خرشونرت برار دسرت شران بسرته بود ،نره
قرردرت تررصميم گرريرى داشررتند ،نرره مررخاطبى در قوهء مجررريرره ،و نرره حتى خواسررت دفرراع از ليررحه
اى كه خودشان نوشته بودند.
بررا وجود ايررن ،نررتايج آن هررمايررش مررنعكس كررنندهء روحرريهء جررامررعه اى بود كرره حرراضررر اسررت
در ابرتكارات مرسالرت آمريز ارترش زاپراتيسرتى شرركرت كرند .زاپراتيسرت هرا ،برا اعرلم ايرن موضوع
كرره پنج هررزار زن و مرررد پررايرره هرراى كررمك رسررانى روسررتاهررايررشان را ترررك مى كررنند تررا در تبليغ
اجررراى هررمه پرررسى شررركررت كررنند ،يررك بررار ديررگر جررامررعهء مرردنى را غررافررلگير كررردنررد .برره عررلوه در
ق ررطعنام رره ت ررصوي ررب ش ررده پ رريش بينى ش ررد ك رره ارت ررش زاپ رراتيس ررتى ب ررا ترروج رره ب رره س ررخنرانى ه ررا و
پيشنهادات شركت كنندگان ،فراخوان نهائى همه پرسى را بنويسد.
در روز  ۱۱دسامبر  ۱۹۹۸فراخوان صادر شد .روز  ۲۱مارس  ۱۹۹۹براى همه پرسى
تعيي شد ،و اين سؤالت در آن مطرح گرديد:
سررؤال اول :آيررا مروافررقيد كرره خررلق هرراى برومى بررا تررمام نرريرو و ثررروتررشان مررشمول پررروژهء
ملى سراسرى شوند و فعالنه در ساختمان يك مكزيك نوين سهيم باشند؟
سررؤال دوم :آيررا مروافررقيد كرره حررقوق برومرريان بررايررد در قررانررون اسرراسى مرركزيررك بررر اسرراس
ق رررارداده رراى س ررن آن رردرس و پ رريشنهاد ك ررميسيون تررواف ررق و م ررسال ررت مج ررلس ف رردرال م رركزي ررك ب رره
رسميت شناخته شود؟
سؤال سوم :آيرا موافرقيد كره برايرد از طرريرق مرذاكرره هرمراه برا غرير نرظامى كرردن كرشور و
برازگشرت سرربرازان بره پرادگران هرايرشان ،هرمان گونره كره قرانرون اسراسى و قوانري ايرجاب مى كرنند،
به صلحى واقعى دست يابيم؟
سؤال چرهارم :آيرا موافرقيد كره مرردم برايرد مرتشكل شونرد و از دولرت برخواهرند ترا در ترمام
زمينه هاى حيات ملى« ،مطیعانه فرمان دهند»؟
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سررازمرران هررمه پرررسى  -بسيج در مرررحررلهء اول پرريش بينى مى كررند كرره گررروه ه رراى تبليغ و
پر ررخش تر ررشكيل ش ررود كر رره در دفر ررتر روابر ررط عر ررمومى بر ررراى هر ررمه پر رررسى كر رره زير ررر نر ررظر مسر ررتقيم
زاپرراتيسررت هررا اسررت نررام نررويسى كررنند .يررك بررار موضوع بررر سررر ايررن بود كرره دسررت برره كررارى زده
شود بررا چررند هرردف :الررف) مررطالرربهء حررقوق خررلق هرراى بومى .ب) برريان ايررن امررر كرره صلح فررقط
در ص ر ررورت بر رررسر ررميت شر ررناخر ررت اير ررن حر ررقوق و پر رراير رران جر ررنگ نر رراب ررود سر ررازى امر رركانر ررپذير ررر اسر ررت.
پ) ادامر رره دادن بر رره پيشر رربرد شر رركل جر رردير رردى از كر ررار سر ررياسى (پر رررسر ررشگرانر رره راه سر ررپردن)،
سررياسررتى برررسرراخررته «برردسررت هررمگان ،بررا هررمگان ،و بررراى هررمگان» ،تررا ايررن امرركان را بروجرود
آورد كره « صرداى خود را بره گوش هرمگان بررسرانرند و وزن خرويرش را در ترصميمات برزرگ ملى
بررراى هررمگان مررحسوس كررنند» .ت) سرروق دادن هررمه پرررسى مررردمى برره عررنوان شرركل مررشاركررت
آزاد و داوطرلبانره ،برا هردف مرطالربهء راه حرل مرسائلى كره كرشور دچرار آن اسرت .ث) تبليغ هرمه
پرررسى برره عررنوان بررخش جرردائى نرراپررذيررر از يررك فرررايررند بسيج خررلق مرركزيررك در مرربارزه اش بررراى
دمكراسى ،آزادى و عدالت.
ايررن سررال بحرررانى بررراى روسررتاهرراى زاپرراتيسررت بررا مررراسررم پنجررمي سررالررروز قرريام برره پررايرران
رس رريد .آن ه ررا از اي ررن روز اس ررتفاده ك ررردن ررد ت ررا ي ررك ك ررارن ررام ررهء تح ررليلى از اوض رراع ارائ رره ك ررنند:
«سررال  ۱۹۹۸سررال جررنگ دولررت عررليه جوامع بومى مرركزيررك بود .ايررن سررال جررنگ در  ۲۲دسرامربر
 ۱۹۹۷بررا قررتل عررام آكررته آل آغرراز شررد ...ايررن اقرردام وحررشيانرره برره معنى آغرراز حررملت نررظامى و
پليسى عررليه خررلق هرراى بومى چررياپرراس بود ...مررسئولرري تررئوريررك مسررتقيم قررتل عررام اكررته آل نررام و
نررام خررانروادگى دارنررد .در صررد ِر ليسررت ارنسررتو زديرريو پرونررسه د لررئون قرررار دارد ،پشررت سرررش
امرريليو چررايررفت ،فرررانررسيسكو لبسررتيدا ،ژنرررال انررريرركه سررروانررتس ،خرولرريو سرزار لروئرريس فررررو ،و
آدولررفو اوريوه رديررف شررده انررد .بررراى ترركميل ليسررت ،ايررن افررراد را نرريز برره آن اضررافرره مى كررنيم:
روزاريررو گررريررن ،امرريليو رابرراسررا گررامروآ ،روبرررتررو آلربررورس گرريي ،و خ ررورخرره مرردراسررو كروئرريار .ايررن
جررنايررتكاران پسررت هرراى مررختلف دولتى را چرره در سررطح فرردرال و چرره در سررطح ايررالررت چررياپرراس
دارا بودنررد و يررا هررنوز دارا هسررتند .و ديررر يررا زود بررايررد در دادگرراه بررا توجرره برره درجررهء مررسئولرريت
ش رران در اي ررن اع ررمال وح ررشيان رره و خررون رري ك رره س ررال ه رراى پ رراي ررانى ق رررن را در م رركزي ررك رق ررم زده،
پاسخگو باشند»...
« فررعال كررردن گررروه هرراى شرربه نررظامى هررمانررا سررتون فررقرات جررنگ كررثيف دولررت زديرريو عررليه
بومريان مركزيرك اسرت .از فوريرهء  ۱۹۹۵بره برعد زمرانى كره ترهاجرم نرظامى حراصرل از خريانرت دولرت
برره شكسررت انررجامرريد ،ارنسررتو زدیرريو برره اسررتراتررژى شرربه نررظامى پى برررد ،آن را تررأئرريد كرررد و برره
اجرررا گررذاشررت تررا بررا اسررتفاده از زور مررسئلهء مرربارزهء زاپرراتيسررت هررا را حررل كررند .در حررالى كرره
حررزب انررقلبىِ نررهاديررنه شررده نرريروى كررار در اخررتيار ايررن شررركررت تررولرريد مرررگ مى گررذاشررت ،در
حررالى كرره ارتررش فرردرال اسررلحه و مررهمات ،ابرزار و آلت ،مررشاوره و آمرروزش را تررأمرري مى كرررد،
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دولرت ارنسرتو زديريو ترظاهرر مى كررد كره مرشغول مرذاكرره [برا زاپراتيسرتها] اسرت ،مرذاكرره اى كره
در آن نرره در جسررتجوى راه حررل مررسالررت آمرريزى بررراى درگرريرى برودنررد و نرره هسررتند ...اسررتبان
موكرته سومرا برررگران ،مراركرو آنرتونريو بررنرال ،خررورخره دل برايريه ،گوسرتاوو ايرروئره گراس ،و امريليو
رابرراسررا گررامرربوآ اسررامى مختلفى هسررتند كرره ريرراكررارى دولتى بررر خود نررهاده بود .هيچ كرردامررشان
شررهامررتش را نررداشررتند كرره بررا عررلم برره ايررنكه در خرردمررت جررنگ قرررار دارنررد ،از هررمدسررتى در قررتل و
آدمكشى سررر برراز زنررند ،هررمان قررتل هررائى كرره تررنها تررجسم مررداخررلهء دولررت در كررشمكش جررنوب
شرقى مكزيك بود.»...
در اي ررن س ررند ك رره ب ررا آن زاپ رراتيس ررت ه ررا س ررال  ۱۹۹۸را برره پررايرران مى برررنررد ،فهرررسررتى از
حوادث خشونت آميز اين پنجمي سال آمده است )۱ :حملت متعدد به بخشدارى هاى خود
م ررختار ) ۲ .حررملت مررتعدد عررليه كررميسيون ملى مرريانجى گرررى و كررميسيون تروافررق و مررسالررت.
 ) ۳ح ررملت م ررتعدد ب رره ن رراظ ررري ررن ب رري الللى .ت رررازن ررام ررهء ح ررمله :ق ررتل ع ررام برروم رريان ،ي ر ررورش ب رره
بخشرردارى هرراى خود مررختار ،از سرررگرريرى نرربرد هررا ،ويررران كررردن كررميسيون ملى مرريانجى گرررى،
فلج كررردن كررميسيون تروافررق و مررسالررت ،عرردم اجررراى قررراردادهرراى سررن آنرردرس ،تررحقير آشرركار
كنگرهء اتحادیه [مجلس فدرال] مكزيك و اخراج ناظرين بي الللى.
برا وجود ايرن ،زاپراتيسرت هرا سرال را نره برا افرشاگررى و نفى ،برلكه برا يرك توصريه و موضع
اثررباتى برره پررايرران بررردنررد ،و آن ايررن كرره بسيج  ۲۱مررارس حررول هررمه پرررسى بررر پررايررهء چررهار سرؤال
آماده شده :دو سؤال در مررورد حقوق بوميان ،يكى در مررورد جنگ و يكى در مررورد رابطه بي
حركومرت كرنندگران و حركومرت شونردگران .آن هرا ترأكريد كرردنرد كره مرطالربهء اصلى شران بره رسرميت
شرناخرته شردن حرقوق بومريان بوده (و هسرت) .و پنج سرال پرس از آغراز قريام ،ارترش زاپراتيسرتى
آزاديربخش ملى هرمچنان برراى دمركراسى ،آزادى و عردالرت برراى هرمهء مركزيكى هرا مربارزه مى
كررند .زاپرراتيسررت هررا تررأكرريد كررردنررد« :هرردف مررا نرره برردسررت گرررفررت قرردرت اسررت ،نرره احررراز پسررت
دولتى ،يررا ترربديررل شرردن برره يررك حررزب سررياسى .مررا بررراى صرردقرره و وام بررانكى قرريام نرركرديررم .نرره
كررنترل يررك مررنطقه را مى خواهرريم و نرره جرردائى از مرركزيررك را .نرره روى ويرررانى شرررط بسررته ايررم و
نه روی وقت كشی»( .مقالهء ارتش زاپاتيستى سحرگاه اول ژانويهء )۱۹۹۹
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۱۹۹۹
فضاى پيش از انتخابات.
پنج هزار زاپاتيست در سراسر مكزيك پخش
مى شوند ،همه پرسى ملى و بي الللى به
منظور برسميت شناخته شدن حقوق و فرهنگ
بوميان و پايان بخشيدن به جنگ نابود سازى.
همايش ارتش زاپاتيستى با جامعهء مدنى.
خشونت شبه نظامى .مقاومت در آمادور
هرناندز.
اعتصاب در دانشگاه خود مختار مكزيك و
رابطهء آن با زاپاتيستها

ش و ووشمي س و ووال ج و وونگ ع و ووليه ف و وورام وووشى ، ۱۹۹۹ ،در م و وويان اغ و ووتشاش س و ووياسى پ و وويش از
ان ووتخاب ووات آغ وواز ش وود .ط ووبقهء س ووياسى م ووكزي ووك خووود را ب ووراى ان ووتخاب ك ووان وودي ووداه وواى ري وواس ووت
جوومهورى آموواده مى كووردنوود .احوزاب سووياسى ،بوودون آن كووه بووه رأى دهووندگووان گوش دهووند يووا آن
هووا را بووبينند ،در كووشمكش هوواى درونى خود غوورق شووده بودنوود كووه مووانووند هوور كووارزار انووتخابوواتى
ديگرى هيچ ربطى به خواست مردم نداشت.
در هوومي زمووينه ،ارتووش زاپوواتيسووتى يووكبار ديووگر بووه حووماقووت هووا دهوون كجى كوورد و خوولف
جووريووان ،فووضائى را گووشود بووراى شكلى نووو از كووار سووياسى .نووعى كووار سووياسى هوومه گووير و
تح وومل ك ووننده ،نوووعى ك ووار س ووياسى ك ووه دائ وموا ً گوووش بس ووپارد ،ك ووه ب ووال گس ووترد و ب ووه اوج ح وويثيت
انوسانى ،بوه بوال بونگرد ،و هومچني بوه ابزار لزم بوراى واداركوردن آن بوالئى هوا بوه نوگاه كوردن
دائوم بوه اعوماق مجهوز بواشود ،يعنى هومه پورسى  ۲۱مواه موارس بوراى بوه رسوميت شوناخوته شودن
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حقوق خلق هاى بومى ،و پايان دادن به جنگ نابود سازى.
در ژانووويووهء  ،۱۹۹۹در گووير و دار سووازمووانوودهى هوومه پوورسى ،ارتووش فوودرال بووه بووهانووهء از
بووي بووردن چووند مووزرعووهء مووارى جوانووا ،بووه روسووتاى آلوودامووا در بخشوودارى چوونالووهو ي ووورش بوورد .در
سووراسوور موونطقهء زاپوواتيسووتى گشووت نووظامى هووائى و زمينى ارتووش افوزايووش يووافووت و روسووتاهووا
همچنان زير تهديد نظامى جنگ كثيف به حيات خود ادامه دادند.
در چ و ووني وضعيتى س و ووت ك و ووه در دوم و ووي م و وورح و وولهء س و ووازم و ووان و وودهى ه و وومه پ و وورسى ،ارت و ووش
زاپواتيسوتى بوريوگادهواى تبليغ هومه پورسى را فورامى خوانود توا در سوطح هور ايوالتى سوازموانودهى
شونود ،توا هوم اعوضاى جوبههء زاپواتيسوتى آزاديوبخش ملى و هوم سوازموان هواى ديوگر ،بوخصوص
جواموعهء مودنى غوير توشكيلتى ،فوضائى چوند جوانوبه ،بواز ،بوردبوار و بودون محوروم كوردن كسى از
مشاركت سياسى براى فعاليت بيابند.
هومزموان ،فوراخوان هومه پورسى در سوطح بوي الللى صوادر مى شود .فوراخوانى خوطاب
بووه هوومهء مووردان و زنووان مووكزيكى  ۱۲سووال بووه بووال كووه در خووارج از كووشور بسوور مى بوورنوود ،تووا
مووتشكل شونوود و در كووشور محوول اقووامووت خود در ايوون حووادثووه شووركووت كوونند .هوومچني ،زاپوواتيسووت
ها سازماندهى يك روزجهانى به نفع مطرودين جهان را كه در يك روز مشخص در پنج قارهء
جهان برگزار شود ،فراخواندند.
بووديوون توورتوويب آن طوويف اجووتماعى و سووياسى مووخاطووب زاپوواتيسووت هووا بى وقووفه گسووترش
ي وواف ووت .در زم ووينهء ف وورهنگى ،ن وووي ووسندگ ووان ،ه وونرپ وويشگان ،ن ووقاش ووان ،م ووجسمه س ووازان و موووسيقى
دانوان و ديوگر كواركونان عورصوهء هونر در زاپواتويسم فوضاى بويان سوياسى فورهنگى يوافوتند .گوروه
هوواى مووختلف راك از مووكزيووك و نووقاط مووختلف جووهان از سووال  ۱۹۹۴نووه توونها همبسووتگى خوود را
با آرمان بوميان ،بلكه نارضايتى خودشان را نيز از مدل نئوليبرال نشان دادند.
در روز  ۸مووارس بووه مووناسووبت روز جووهانى زن پنج هوزار نوومايووندهء زن و موورد زاپوواتيسووت
كه همه پرسى را تبليغ مى كردند ،به اين قرار در مناطق مختلف پخش شدند:
از «اگواس كالينتس» اوونتيك پايه هاى كمك رسانى عازم ايالت اوآخاكا مى شدند.
از «اگواس كالينتس» مووورليا به ايالت ناياريت ،خليسكو ،كوليما ،ميچوآكان ،گوورررو،
گواناخواتو ،كرتارو ،و ايدالگو اعزام مى شدند.
از «اگووواس ك ووال ووينتس» روب وورت ووو ب ووارري ووو پ وواي ووه ه وواى ك وومك رس ووانى زاپ وواتيس ووتى ب ووه ط وورف
ايالت يوكاتان ،كينتانارو ،كامپه چه ،تاباسكو ،براكروز ،و چياپاس راه مى افتادند.
از «اگواس كوالوينتس» لگورروچوا بوه ايوالت بواخوا كوالويفرنوياى شومالى ،بواخوا كوالويفرنوياى
جوونوبى ،سون ووورا ،سووينالوآ ،چوويهواهوا ،كووائوهوويل ،نووئو لووئون ،توومائولوويپا ،دورانووگو ،زاكوواتووه كوواس،
اگواس كالينتس ،و سن لوئيز پوتوسى مى رفتند.
و دس ووت آخ وور ،از «اگووواس ك ووال ووينتس» ل رئ ووال وويداد زاپ وواتيس ووت ه ووا ع ووازم اي ووالت پوووئ ووبل،
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مووورلوس ،تلكسكال ،ايالت مكزيك ،و شهردارى هاى مناطق مختلف پايتخت مى شدند.
هوور يووك از ارگووان هوواى هووماهنگى ايووالتى ،اعوولم كوورد كووه هيئتى بووه «اگواس كووالووينتس»
مووورد نظر مى فرستد تا نمايندگان زاپاتيستى را كه از ايالت شان ديدار مى كنند با خود ببرد.
از روز  ۱۲موواه مووارس  ،۱۹۹۹زاپواتيسوت هوا در موراكوز اگواس كوالوينتس حوضور يوافوتند
و آموواده شوودنوود تووا در روز چووهاردهووم هوومان موواه سووفرشووان را آغوواز كوونند .روزى كووه بووه شوويوه اى
غ ووير ع ووادى پنج هووزار پ وواي ووهء ك وومك رس ووانى زاپ وواتيس ووت از روس ووتاه وواي ووشان خ ووارج ش وودن وود ت ووا در
سراسر كشور پخش شوند.
جواموعهء مودنى كوشوش قوابول توجهى بوكار بورد .زاپواتيسوت هوا بوا اتووبوس ،قوطار ،هواپويما،
سوار بور الغ و اسوب و پوياده جومهورى موكزيوك را در نووورديودنود .رابوطهء مسوتقيمى بوا جواموعهء
موودنى بوورقوورار شوود و مووبارزات و مووقاومووت هووا بووا هووم پوويمان بوورادرى بسووتند .دسووت آخوور ،در روز
 ۲۱م وواه م ووارس ،ه وومه پ وورسى ع ووظيم ان ووجام پ ووذي وورف ووت و دو م وويليون و هش ووت ص وود هووزار ن ووفر در
موكزيوك در آن شوركوت كوردنود ،از جومله  ۴۸هزار نوفر موكزيكى موقيم خوارج از كوشور ،و غوالوبوا ً در
ايالت متحده.
پنج هووزار زاپوواتيسووت بووه روسووتاهوواى خوود بووازگشووته ،در م ووورد آنووچه بوويرون ديووده بوودنوود
گووزارش دادن وود :ف ووقر ،درد ،ن ووگرانى ب ووه خ وواط وور ن ووبود ك ووار ،وي وورانى م ووسكن ،ف ووقدان به ووداش ووت و
آموووزش ،و در مجووموع چووشم انووداز تووأسووف بووارى كووه در آن موويليون هووا مووكزيكى ادامووه حوويات
مى ده ووند .ولى ه وومچني آن هووا شوواهوود مووبارزه و مووقاومووت ،شووأن و موونزلووت انووسانى و گوورايووش بووه
سووازمووانوويابى بوودنوود .بووراى مووطالووباتووشان كوومك پوويدا كووردنوود ،و نوويز آمووادگى جووامووعهء موودنى بووراى
ادامهء پيشروى دسته جمعى.
در واكونش بوه موفوقيت هومه پورسى ،دولوت فودرال و دولوت ايوالوت چوياپواس نومايشى بوه راه
انووداخووتند كووه در آن زاپوواتيسووت هوواى ش ووورشى فوورضى خوود را بووه ارتووش فوودرال تسووليم كوورده،
اسولحه و اونويفووورم خود را توحويول مى دادنود .بوزودى روشون شود كوه ايون زاپواتيسوت هواى جعلى
شوبه نوظامويان گوروه مويرا٭ بودنود و پواداش ايون نومايوش تسوليم را بوه صووورت جنسى(گواو)و پوول
نقد پرداختند.
در روز  ۷آوريول ،توازه پوانزده روز از هومه پورسى می گوذشوت کوه نويروهواى مسولح پوليس و
ام وونيت ع وومومى اي ووال ووت چ ووياپ وواس ب ووا ح وومله اى بخش وودارى س وون آن وودرس را ب ووه اش ووغال خووود در
آوردن وود .اي وون م ووكان دف ووتر شو وووراى بخش وودارى خووود م ووختار(ك ووه ب ووه ش وويوه اى دم ووكرات وويك و ب وور
اسوواس آداب و سوون روسووتاهوواى بومى انووتخاب شووده بود) ،و مووركووز مووذاكوورات سوون آنوودرس بووي
دولت فدرال و ارتش زاپاتيستى بود.
ب وودي وون ت وورت وويب دول ووت ف وودرال و دول ووت اي ووالتى ي ووك بخش وودارى ن ووامش ووروع از اع ووضاى حووزب
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انوقلبىِ نوهاديونه شودهء چوياپواس را مونصوب كوردنود ،و يوك پوادگوان از پوليس مسولح بورپوا سواخوتند
و شووروع كووردنوود بووه تووبليغات پوور از سووتايووش از خود ،مبنى بوور ايوون كووه يووك بخشوودارى خودمووختار
زاپاتيستى ديگر را از «ميان برداشته اند».
بووا وجوود ايوون ،در فوورداى اخووراج ،سووه هوزار نووفر پووايووهء كوومك رسووانى ارتووش زاپوواتيسووتى،
هومه از قوم توسوتوسيل ،بوه شويوه اى موسالوت آمويز بخشودارى سون آنودرس را بواز پوس گورفوتند و
همان جا ماندند تا از دولت خود حفاظت كنند.
زاپواتيسوت هوا گوفتند كوه بوه بوركوت ايون اقودام موركوز موذاكورات صلح را بواز پوس گورفوته انود،
از حووقوق و فوورهوونگ بووموويان دفوواع كووردنوود و بووخصوص« ،بووه ارادهء موويليون هووا شهوورونوود كووه در
جوريوان هومه پورسى  ۲۱مواه موارس  ۱۹۹۹ابوراز شوده بود ،ارج نوهادنود .اراده اى كوه بوا وضوح
كامل به رسميت شناخت حقوق و فرهنگ بوميان را پذيرفت و جنگ را رد كرد».
سووپس ،دولووت فوودرال و دولووت ايووالتى دسووت بووه يووك رشووته جووا بووه جووائى نوويروهوواى نووظامى و
پووليس فوودرال و ايووالتى زدنوود بووديوون موونظور كووه بخشوودارى را بوواز پووس بووگيرنوود .ولى بووعد ،از آن
صرف نظر كردند.
شومارش آراء توقريوبوا ً دو مواه بوعد ،يعنى از روز  ۷تا  ۱۰مواه موه و در روسوتاى توخولبوال
لرئ ووال وويداد ان ووجام پ ووذي وورف ووت ك ووه ح وودود دو هووزار ن ووفر ب ووه م وونظور ب وورگووزارى دوم ووي ه ووماي ووش ارت ووش
زاپواتيسوتى  -جواموعهء مودنى آنوجا آموده بودنود .هودف از ايون هومايوش تجوزيوه و تحوليل نوتايج هومه
پورسى و تودويون اسوتراتوژى نوويون بوه مونظور موطالوبهء اجوراى قوراردادهواى سون آنودرس از دولوت
بود؛ و بووه ويووژه پى گوويرى گووفت و گوووى فوويمابووي و عووقد پوويمان بوورادرى بووي مووبارزات هوور كوودام از
دو طرف.
هوومه پوورسى بووا حووركووت از يووك بسيج عووظيم و بووا اتووكاء بووه خوود جوونبش نووتايج زيوور را بووه
همراه آورد:
شمار گروه هاى تبليغى در مكزيك۲۳۵۸:
شمار شركت كنندگان در گروه هاى تبليغى در مكزيك۲۷۸۵۹:
شمار كشووورهاى ديگرى كه در آن همه پرسى انجام پذيرفت۲۹:
شمار گروه هاى تبليغى در كشووورهاى ديگر۲۶۵:
شمار نمايندگان زاپاتيست در مكزيك۴۹۹۶:
مجموع بخشدارى هائى از آنها ديدار به عمل آمد۱۲۹۹:
شمار افرادى كه در مكزيك كه با آنان تماس برقرار شد۶۴۵۹۸۴۰۹:
شمار سازمان هاى سياسى و اجتماعى در مكزيك كه با آنها تماس گرفته شد۱۱۴۱:
شمار افراد دست اندركار در سازماندهى در مكزيك ،بدون به حساب آوردن چياپاس۱۲۰:
شمار جلسات و همايش ها۱۴۸۹۳ :
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شمار آراء در مكزيك۲۸۵۴۷۳۷:
شمار آراء در كشووورهاى ديگر۵۸۳۷۸:
بووا توجووه بووه ايوون نووتايج ارتووش زاپوواتيسووتى ايوون
سو ووؤال را ب و ووراى خ ووود و دي و ووگران م و ووطرح ك و وورد ك و ووه:
«معنى ايوون اموور چيسووت كووه يووك سووازمووان مووحاصووره
ش ووده ،ت ووحت پ وويگرد و آزار ،و زي وور ض وورب ووات ن ووظامى،
سوياسى  ،ايودئولووژيوك ،اجوتماعى و اقوتصادى بوتوانود
پنج هزار نووفر از اعووضايووش را بووراى شكسووت حوولقهء
م ووحاص ووره آم وواده ك وورده ب ووه  ۳۲ايووالووت مووكزيووك اعووزام
كند؟»
« چوه نويروى سوياسى ،اجوتماعى و شهورونودى لزم اسوت توا بوتوانود ايون پنج هزار متخولف
از قوانوون را از كوهسوتان هواى جونوب شورقى موكزيوك گوردآورده و توا اقصى نوقاط خواك موكزيوك
همراهى كند؟»
« تووحقق عووظيمتريوون توومريوون دمووكراسى اى كووه توواريخ ايوون كووشور توواكوونون بووه خوود ديووده،
چگونه امكانپذير شد؟»
«در دل ايوون مووردان ،زنووان ،كودكووان و سووالووندان چووه مى گووذشووت كووه بووا تهووديوود ،دروغ ،و
خوطر در افوتادنود توا از نزديوك بوا زاپواتيسوت هوا مولقوات كونند ،بوا آن هوا سوفر كونند ،بوا آن هوا غوذا
بوخووورنوود ،بووا آن هووا بووه خواب رونوود ،بووا آن هووا حوورف بوزنووند ،بووا آن هووا بووپرسووند ،بووا آن هووا پوواسخ
بگويند ،و با آن ها گام بردارند؟»
« پ ووس ك ووجاس ووت ت وورس از تعه وود ،ت وورس از م ووشارك ووت عملى ،ت وورس از ب ووازي ووگرى ب ووه ج وواى
تماشاچى بودن؟»
« چووه انووگيزه اى ده هووا هووزار موورد و زن مووكزيكى را در خوواك كووشور و خووارج از آن بووه
حوركوت در آورده توا پورچوم هومه پورسى را بوه اهوتزار دربوياورنود ،آنوهم نوه تونها بودون مزد ،بولكه بوا
مايه گذاشت از جيب خود؟»
« ش ووأن و م وونزل ووت ان ووسانى ،وظ وويفه ،ح وواف ووظه و تعه وود ه وومهء اي وون م ووردان و زن ووان ك ووارگ وور،
ده ووقان ،بووومى ،دان ووش ج ووو ،پ ووان ووك ،ب ووان ووده وواى جوووان ووان ،ف ووعال ووي س ووياسى و اج ووتماعى ،اع ووضاى
س ووازم ووان ه و وواى غ و ووير دولتى ،ه و وونرم و ووندان و روش و وونفكران ،ه و وومجنس گو وورايو ووان زن و مو وورد ،ج وووامع
ك ووليسائى م ووردمى ،ك ووشيشان ،راه ووبه ه ووا ،اس ووقف هووا ،بووازنشسووتگان ،بوودهووكاران ،مووردان ،زنووان،
كودكوان ،سوالوندان و جوانوان را چوگونوه بوايود ارزيوابى كورد؟(پويام ارتوش زاپواتيسوتى ۱۰ ،مواه موه
)۱۹۹۹
ولی ت و وومام خ و ووبره و ووا آن و ووقدره و ووا ه و ووم خ و وووش ن و ووبود .دولو و ووت زديو و وويو ،بو و ووا هو و وومكارى آلو و وبووورس
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گويي[فورموانودار وقوت چوياپواس] ،بوا نوهايوت خوشم كوشويد توا كوارزار ضودشووورش را تشوديود كوند،
در حووالى كووه در لرئووالوويداد هوومايووش ملى در دفوواع از موويراث فوورهنگى بوورگوزار مى شوود ،ارتووش
وارد روس و ووتاى زاپ و وواتيس و ووتى آم و ووادور ه و وورن و ووان و وودز (واقع در «م و وونطقهء ت و ووحت ح و ووفاظ و ووت [زيس و ووت
محيطى] مونوتس اسولوس» ،در جونگل لكوندونوا) شود كوه اهوالى آن در بورابور احوداث يوك جواده
موخالوفت مى كوردنود .جواده اى كوه تونها هودفوش گوشودن راه بوراى ارتوش و عومليات ضود شووورش
آن ،غوارت چوب و موعادن اورانويوم و نوفت بود .شووورشويان از پيشوروى مواشوي آلت و سوربوازان
جولوگويرى كوردنود و يوك جونبش موقاوموت بوجود آوردنود كوه بويش از يوك سوال اداموه يوافوت .طى ايون
مودت در موقابول اردوگواه نوظامى توازه توأسويس يوك چوادر اعوتراض دائمى بورپوا سواخوتند .ايون مواه
هوواى مووبارزه و مووقاومووت نوومونووه اى از حوويثيت انووسانى ،و ش ووورش بود .در ايوون م ووورد ،مووانووند هوور
يووك از بسيج هووايووشان ،زاپوواتيسووت هووا توونها نووبودنوود ،بووا وجود تهووديوود هوواى علنى فوورمووانوودار روبوورتووو
آلوبووورس گويي كوه در آن دوران موعروف بوه «كوروكوه توه» بود٭ ،صودهوا نوفر از جواموعهء مودنى ملى
و بي الللى در لحظات گوناگون اين اعتراض را همراهى كردند.
اوض وواع ع ووليه ن وواظ ووري وون داخ وولى و خ ووارجى در س ووراس وور م ووناط ووق شو ووورشى دشوووار ش وود:
تووعداد پسووت هوواى كوونترل نووظامى و ادارهء مووهاجوورت را افوزايووش دادنوود ،و كووارزار آزار و پوويگرد
را توسوط رسوانوه هواى گوروهى عوليه هور كسى كوه بوه نوعى در همبسوتگى بوا يكى از روسوتاهواى
بومى زاپاتيست شركت داشته شدت بخشيدند.
ب ووا وجووود اي وون زاپ وواتيس ووت ه ووا ن ووه ت وونها رواب ووط خووود را ب ووا جوووامع ملى و ب ووي الللى قطع
نوكردنود و كواهوش نودادنود ،بولكه آن را در مواه هواى بوعد چوند بورابور كوردنود و در يوك رشوته ديودار
ب ووا گ ووروه ه وواى م ووختلف ج ووام ووعهء م وودنى ش وورك ووت ن وومودن وود .ف وورم ووان وودهى ك وول ارت ووش زاپ وواتيس ووتى در
روس ووتاى بووومى توووخوولب ووال ،لرئ ووال وويداد ج وولساتى داش ووت ب ووا ج ووبههء زاپ وواتيس ووتى آزدي ووبخش ملى،
اس ووتادان دان ووشگاه ملى ت وورب وويت م ووعلم ،ج وونبش دف وواع از م وويراث ف وورهنگى ،س ووندي ووكاى ب وورق ووكاران
مكزيك ،و به ويژه با دانشجويان اعتصابى دانشگاه ملى خود مختار مكزيك .UNAM
در ه وومي زم ووان ،در ب ووراب وور موووضع گ وويرى ه وواى م ووتفاوتى ك ووه در مو ووورد دراز م وودت ت ووري وون
اع ووتصاب دان ووشجوئى در ت وواريخ دان ووشگاه ملى خووود م ووختار م ووكزي ووك وجووود داش ووت ،ت ووبادل ن ووظر
مكاتبه اى بي معاون فرمانده ماركوس و بخشى از جامعهء روشنفكران مكزيك آغاز شد.
در چ ووارچوووب اع ووتصابى ك ووه شو وووراى ع وومومى اع ووتصاب  CGHآن را رهو ووبرى مى كو وورد،
صوودهووا دانووشجو عووازم جوونگل لكووندونووا شوودنوود تووا بووا كووميتهء مخفى انووقلبى ش ووورشى تجووربوويات
ش ووان را در م وويان ب ووگذارن وود .موووضع زاپ وواتيس ووت ه ووا نس ووبت ب ووه اع ووتصاب در ي ووك ن ووام ووه از س وووى
س خ وولص ووه مى ش وود:
م ووعاون ف وورم ووان ووده م وواركوووس ب ووه ن وووي ووسندۀ م ووكزيكى ك ووارلوووس مووون ووسيواي ِ
« قووضيهء آن هووا عووادلنووه اسووت ،حووق بووا آن هوواسووت ،مووا از آن هووا پشووتيبانى مى كوونيم ،آن هووا را
٭ نوعی غذاى آمادهء سگ ،لقبى بود كه فرمانده رویش گذاشته بود یعنی وى خاصيت يك سگ نگهبان را دارد-م
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تحسوي مى كونيم ،آن هوا را دوسوت داريوم ،آن هوا پويروز خواهوند شود .بوه عولوه ،آن هوا نوشانوهء
همان «چيزى» هستند كه ما هم هستيم :بحران سياسى و يا بحران كار سياسى.»...
يوك بوار ديوگر بوا بوخش هوائى از جونبش دانوشجوئى مولقوات هوائى صووورت گورفوت ،موفوق
و نواموفوق .جنبشى كوه موطالوباتوش مشوروع بود ولى شويوهء كوارش از سووى اقوشار وسيع جواموعه
زيوور سوؤال قوورار گوورفووته بود( سووكتاريووسم ،عوودم تحوومل ديووگران ،تووصميم گوويرى عوومودى از بووال بووه
پ ووائ ووي ،و غ وويره) .م ووهم اس ووت خ وواط وور ن ووشان ك وونيم ك ووه ف ووقط ي ووك ب ووخش از ج وونبش چ ووني رف ووتارى
داشت ،ولى گروه وسيعى از دانشجويان دائموا ً در جستجوى راه حلى شايسته براى درگيرى
بود ،بدون آن كه از خواست هاى مشروع خود دست بردارد.
اعووتصاب در دانووشگاه ملى خوود مووختار مووكزيووك ادامووه داشووت و هوومزمووان تسوولتال هووا و
ت ووخولب ووال ه وواى شو ووورشى ،در چ ووادره وواي ووشان در م ووقاب وول اردوگ وواه ن ووظامى در روس ووتاى آم ووادور
هورنوانودز ،بوه هومراهى گوروه هواى دانوشجوى اعوتصابى ،شواگوردان مودرسوهء ملى موردم شوناسى
و تواريخ  ENAHو اعوضاى سوازموان هواى موختلف ،عومدتوا ً از جوبههء زاپواتيسوتى آزاديوبخش ملى
بوه موقاوموتشان اداموه مى دادنود .يوك پويام دلوگرم كوننده از كوميتهء مخفى انوقلبى بومويان رسويد:
« سورمشقى كوه شوما از شوأن انوسانى و شوجاعوت نوشان مى دهويد ،الوهام بوخش موا ،رفوقايوتان،
در ارتووش زاپوواتيسووتى سووت .ايوون سوورمووشق الووهام بووخش كووارگووران ،دهووقانووان ،بوموويان ،مووهاجووران،
زنوان خوانوه دار ،دانوشجويوان ،موعلمان ،هونرموندان ،روشونفكران ،موذهوبيون صوادق ،بوازنشسوتگان،
مووردان ،زنووان ،كوودكووان و سووال وخوووردگووان نووقاط ديووگر كووشور نوويز هسووت .ايوون سوورمووشق حتى از
مرزهاى كشووورمان مكزيك فراتر مى رود.»...
«در رادي ووو ،در ت وولوزي ووون ،و در م ووطبوع وواتى ك ووه در خو وودمو ووت دروغ و پو ووول قو وورار دارن وود،
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موودعى انود كوه سوربوازان در آن جوا مسوتقر شوده انوود تووا جوواده اى سواخوته
شود كوه بوه نفع روسوتاهواى بومى سوت ...بوه خووبى مى دانويم كوه جواده
ه ووائى ك ووه دول ووت س وواخ ووته اس ووت حتى در ي ووك مو ووورد ه ووم ب ووه نفع بوووم وويان
نووبوده .بووا جوواده پوزشووك وارد نشوود ،بوويمارسووتانى هووم نووساخووتند ،معلمى
هووم نووياموود ،موودرسووه اى هووم بوونا نووكردنوود ،هيچ موواد اولوويه اى هووم بووراى
ب ووهسازى زن وودگى بوووم وويان ن وورس وويد ،ب ووهاى ف ووروش تووول وويدات ده ووقان ووان ه ووم
بهوتر نشود ،قويمت اجوناسى كوه بوايود بومويان بخورنود هوم ارزنوتر نشود ...بوا
جوواده تووانووك جنگى آموود ،توووپ ،سووربوواز ،فووحشاء ،بوويمارى هوواى مووقاربتى،
ال ووكليسم ،ت ووجاوز ب ووه زن ووان و كووودك ووان بووومى ،م وورگ و ف ووقر(»...ن ووام ووهء ارت ووش زاپ وواتيس ووتى ،اوت
)۱۹۹۹
سورموشق موقاوموت و شوأن انوسانى كوه پوايوه هواى كومك رسوانى زاپواتيسوتى در ايون موبارزه
ع ووليه س وواخ ووتمان ي ووك ج وواده در ج وونگل لك ووندون ووا از خووود ن ووشان دادن وود ،ارزش آن را دارد ك ووه در
بووارهء آن درنووگ كوونيم .چووند موواه كوواموول ،زاپوواتيسووت هووا در مووقابوول يووك پووادگووان نووظامى  ۲۴سوواعووته
كوشيك دادنود .در آموادور هورنوانودز ،وقتى زاپواتيسوت هوا بوراى تواب آوردن و تحومل سور و صوداى
ك وور ك ووننده اى ك ووه ن ووظام وويان ب ووا ه وودف خ ووفه ك ووردن اع ووتراض ووات بوووم وويان ب ووراه ان ووداخ ووته بووودن وود ،ب ووا
صودهوا هواپويماى كواغوذى پوادگوان فودرال را «بومباران كوردنود» ،نويروى هوائى زاپواتيسوتى بوراى
اولووي بووار عوومليات انووجام داد .در آمووادور هوورنووانوودز صوودهووا موورد و زن مووكزيكى و از بووقيهء نووقاط
جووهان ،در مووقابوول سوورمووا ،گوورمووا ،گوورسنگى و خسووتگى مووقاومووت كووردنوود و بووا مووقاومووت بوموويان كووه
خواهان خروج ارتش و باز پس دادن ارضى شان بودند ،همراهى نمودند.
در ش ووش م وواه ووهء دوم س ووال  ۱۹۹۹و اول ووي م وواه ه وواى س ووال  ،۲۰۰۰ه وومزم ووان ب ووا اردوگ وواه
آم ووادور ه وورن ووان وودز ،در همبس ووتگى ب ووا اع ووتصاب دان ووشجوئى دان ووشگاه ملى خووود م ووختار م ووكزي ووك
 ، UNAMو خووطاب بووه هوومايووش طوويف هوواى گوونوواگووون جووامووعه ،مووعاون فوورمووانووده موواركووس ،بووه نووام
ك ووميتهء مخفى ان ووقلبى بوووم وويان ارت ووش زاپ وواتيس ووتى م ووقالت مختلفى در مو ووورد ن ووئول وويبرال وويسم و
جووهانى شوودن سوورمووايووه دارى ،جوونگ و اوضوواع ملى و بووي الللى ،و در م ووورد نووقش روشوونفكر و
چوپ منتشور سواخوت .از سووى ديوگر يوك رشوته نواموه نويز بوه موخاطوبان موختلف نوشوت ،از جومله بوه
روشوونفكران ،بووخش هوواى مووختلف جووامووعه مووانووند دانووشجويووان ،كووارگووران ،روزنووامووهء لخ ووورنووادا،
هوومجنس گوورايووان ،مووادران مووفقودالثوورهوواى سووياسى .وى هوومچني يووك نووامووهء بوولند بووه گوزارشووگر
م ووخصوص س ووازم ووان م وولل در م ووورد اع وودام ه وواى غ ووير رسمى ،دس ووتورى و ي ووا دل ووبخواهى ،خ ووان ووم
اسما جهانگير  Asma Jahangirارسال داشت.
وضووعيت در پووايووان سووال  ۱۹۹۹از سوووئى ب ووا تش وودي وود ته وودي وودات ن ووظامى و جنگى ك ووثيف
ع ووليه خ وولق ه وواى بووومى و ت وومام ك ووسانى ك ووه ب ووا زاپ وواتيس ووت ه ووا اش ووتراك م ووساعى داش ووتند ،چ ووه
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م ووكزيكى و چ ووه خ ووارجى ،رق ووم خو ووورد ،و از س وووى دي ووگر ب ووا افووزاي ووش ارت ووباط ه وواى ح ووضورى ي ووا
كتبى ارتش زاپاتيستى با طيف هاى مختلف در سطح ملى و بي الللى.
پووس از شووش سووال جوونگ ،نووظامى كووردن و شووبه نووظامى كووردن ايووالووت چووياپوواس(و ايووالت
ديوگرى موانوند اوآخواكوا ،ايودالوگو ،و گ وورررو) وضوعيت هشودار دهونده اى بوه خود گورفوته بود .بونا
بوور ارقووام رسمى ،سى هزار سووربوواز ارتووش مووكزيووك بووه چووياپوواس اعزام شوودنوود .مووعذالووك آمووارهوواى
غير رسمى اطمينان مى دهند كه تعداد آن ها حدود هفتاد هزار نفر است.
نوظامى كوردن چوياپواس كوه سوازموان هواى حوقوق بشورى ،اردوگواه هواى صلح و بوخصوص
سوازموان غوير دولتى «ا ِن لسوه سويويول»٭ آن را افووشا كوورده انوود ،هشوودار دهوونده بود ،و هسووت.
از اول ژانووويووهء  ۱۹۹۴دولووت فوودرال حوودود  ۱۰هوزار سووربوواز ۲۰۰ ،خووودرو(از جوومله جوويپ هوواى
مسولسل دار و توانوك نوفر بور) ،و  ۴۰هوليكوپوتر بوه مونطقهء درگويرى اعزام كورد .ولى طى ده روز
درگوويرى تووعداد نووفرات بووه  ۱۷هوزار نووفر افوزايووش يووافووت .در سووال()۱۹۹۴درگوويرى نووظامى دولووت
ف وودرال مح وودود ب ووه چ ووهار بخش وودارى بووود :س وون ك ووريس ووتوب ووال ،لس م ووارگ وواري ووتاس ،اكوووس ووينگو و
آلووتاموويرانووو .امووا بووعد ،گسووترش يووافووت .در سووال  ۱۹۹۹ارتووش مووكزيووك شووعاع فووعالوويت خوود را بووه
 ۶۶بخشدارى از مجموع  ۱۱۱بخشدارى ايالت چياپاس رساند.
بوراى جونگ در جونوب شورقى موكزيوك (بونا بور داده هواى موطالوعاتى ارتوش زاپواتيسوتى در
م ووورد جوونگ ژئووو اسووتراتووژيكى در چووياپوواس ،م ووورخووه  ۲۰نوامووبر  )۱۹۹۹ارتووش فوودرال در هووفت
م و وونطقهء ن و ووظامى م و ووتشكل اس و ووت ،ك و ووه خو ووود پنج ن و وواح و وويه را در ب و وور مى گ و وويرد :م و وونطقهء  ۳۰در
ويووياهوورموووزا ۳۱ ،در رن ووچو ن ووئوو ۳۶ ،در توواپوواچول ۳۸ ،در ت وونوس وويكه ،و  ۳۹در اكوووس ووينگو .ب ووه
عوولوه ،پووايووگاه هوواى هوائى زيوور نوويز شوواموول آن مى شود :توكسووتل گوتوويررز ،سوويوداد پووه مووكس،
كوپالر.
ب ووه طووور رسمى ،ن وويروى اصلى ارت ووش ف وودرال(،م ووعروف ب ووا ن ووام رم ووزىِ «ن وويروى ع وومليات
رنو ووگي كو وومان») در چو ووياپو وواس  ۱۱مج ووموع ووه را ش ووام وول مى ش وود :س وون ك ووينتي ،ن ووئوو موووم ووون،
آلووتاموويرانووو ،لس توواسوويتاس ،ال لوويمار ،گووادالوووپووه تووپه يوواك ،موونووته لوويبانووو ،اكووسووينگو ،چووانووال،
بووچويل ،و آمواتويتلن .بوا وجود ايون ،يوك گشوت در مونطقه اموكان مى دهود كوه وجود پوادگوان هواى
فووراوان ديووگرى را نوويز مووشاهووده كوونيم كووه در ليسووت رسمى وجود نوودارنوود ،مووانووند پووادگووان هوواى:
سونكارالموپيو ،كوالواريوو ،لگونوا سوسوپيرو ،توانويپرل ،سوينتالپوا ،لگونوا اوكوتوالويتو ،سونتو تومواس،
ل توريونيداد ،خوووردان ،پونينسول ،ايوبووررا ،سولوتانوا ،پواتويويوتس ،گورروچوا ،زاكويل ،سون پودرو بوتينا،
يولوموواكووس ،فوولوريوودا ،اوكوكووسيل ،توومو ،تونوويانووا ،چوويلون ،كوكووسولووها ،رنووچو موسوويل ،رنووچو نووئوو،
اوكووسچوك ،رنووچو ال بووانووكو ،تووئوپوويسكا ،كووموويتان ،لس مووارگوواريووتاس ،ريووو كووروسووال ،ويووسنته
گ وورررو ،فوورنووسيسكو ويوويا ،ال ادن ،موواراويوويا توونه خوواپووا ،سوون ويووسنته ،ريووو د اورو ،ل سووانووبرا،
٭ شبكهء مدنی  ، Enlace Civilيك سازمان غير دولتى مرتبط به پروژه هاى توليدى روستاهاى زاپاتيست .م.
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فلور د كافه ،آمادور هورنوانودز ،سولوداد ،ريوو اويوسه بوا(در مونطقهء جونگل)؛ چونالوهو ،لس لويماس،
يوواكووتكلوم ،ل لوويبرتوواديوواكووسمل ،پوئووبل ،تووانووكينوكوم ،اكووسويووبه ،موواخوموت ،موواخوم ،پهووپنتيك ،لوس
چوروس ،اكووته آل ،پكسووتيل ،سوواكووالوكوم ،اكووسوميچ ،كووانونووال ،تووسان بولوم ،چوويميكس ،كسووتيك،
بوواخوووونووتيك ،پووانتهوولو ،زيووتال ،توونخاپووا ،سوون آنوودرس ،سوونتياگووو ال پووينار ،خوولووناچووخ ،ال بووسووكه،
س وون ك وواي ووتان ووو ،لوووس پ وولت ووانوووس ،ك ووات ووه ،س وويموخ وووول ،ن وويكولس روئ وويز ،آم ووات ووه ن ووان ووگو دل ب وواي وويه،
ونوسووتيانووو كوواررانووسا (در موونطقهء ارتووفاعووات)؛ هوئووتيپان ،سووابووانووييا ،پووارائوويسو ،لوس مووويوس،
كووينتانووارو ،لوس نووارانووخاس ،خووزوس كوواررانووسا ،توويل ،اموويليانووو زاپوواتووا ،لوويمار ،تومووبال ،ايوودالووگو،
خوئوكسيل ،يواخوالوون ،سوالوتو د آگوا ،پوالونكه ،چوانوكال ،روبورتوو بورريوس ،پليوا د كواتواسواخوا ،بوكوا
لوكاتون (در منطقهء شمال).
ب ووه ع وولوه ب وونا ب وور س ووازم ووان ه وواى م ووتعدد بووومى و اج ووتماعى چ ووياپ وواس (ك ووه ه ووم ب ووا ارت ووش
زاپواتيسوتى فورق دارنود و هوم فواصوله) ارتوش موكزيوك در سوال  ۱۹۹۹داراى  ۲۶۶موضع نظامى
در چووياپوواس بوود .كووه در مووقابوول  ۷۶پسووتى كووه در سووال  ۱۹۹۵داشووت ،رشوود قووابوول موولحووظه اى
نووشان مى دهوود .سووازمووان هوواى توده اى بومى كووه در موونطقهء دره هوواى جوونگل چووياپوواس حووضور
دارنوود ،در نووامووه اى خووطاب بووه ارنسووتو زديوويو و وزيوور دفوواع كووشور ،انووريووكه سووروانووتس آگوويلر،
اع وولم مى دارن وود ك ووه ف ووقط در بخش وودارى ه وواى اكوووس ووينگو ،آل ووتام وويران ووو ،لس م ووارگ وواري ووتاس ،ل
ايونديوپندنوسيا ،و ل توريونيتاريوا ۳۷ ،هزار سووربوواز حووضور دارنوود .آن هووا اعوولم كووردنوود كووه در ايوون
پنج بخشو وودارى تو ووعداد جو وومعيت بو ووه  ۳۰۰ه ووزار نو ووفر نمى رسو وود ،يعنى بو ووراى هو وور  ۹نووفر سوواكوون
منطقه يك سرباز وجود داشت.
ب ووه اس ووتثناى ن وويروه وواى «م وونظم» ،در چ ووارچوووب م ووناط ووق ن ووظامى ارت ووش ف وودرال و ن وويروى
هوائى در چوياپواس ،دولوت  ۵۱گوروه متحورك هوائىِ نويروهواى ويوژه  GAFEداشوت كوه حوداقول پنج
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گووروه شووان در چووياپوواس حووضور داشووت .در هوومان محوول يووك گووروه از
پووياده نووظام دفوواع روسووتائى ۶ ،گووردان پووياده نووظام ،دو هوونگ سواره
ن ووظام موووت ووورى ،س ووه گ ووروه خ وومپاره ان ووداز ،س ووه گ ووروه ووان بو وويرون از
سووربووازخووانووه هووم بوود ،بووه عوولوه  ۱۲گ ووروه ووان پ ووياده ن ووظام ب وويرون از
سربازخانه در سالتو د آگوا ،تنخاپا ،و بوكا لكانتون.
ارقووام مووربوط بووه شووبه نووظامى كووردن ايوون موونطقه ،شووش سووال
پووس از قوويام زاپوواتيسووت هووا ،نوويز بووه هوومان انوودازه هشوودار دهوونده اسووت .فووعالوويت حوود اقوول هووفت
گووروه شووبه نووظامى شووناخووته شووده اسووت .نووامووشان :موواسووكارا روخووا ،صلح و عوودالووت ،موويرا ،چووي
چولينس ،دگويادورس ،پونيالس ،آلبووورس د چياپاس٭.
س ووال ب ووه پ وواي ووان رس وويد و زاپ وواتيس ووت ه ووا ب ووه ان وودازه ك ووافى ان ووگيزه ب ووراى رق ووص و پ وواي ووكوبى
داشووتند :زنووده بودنوود ،روسووتاهووا مسووتحكم مووانوودنوود و مووقاومووت مى كووردنوود ،حوووزهء تووأثوويرشووان را
روى روسووتاهووا و مووناطووق بيشووترى گسووترش دادنوود ،و موودام افووراد بيشووترى در مووكزيووك و جووهان
٭
جذب كردند .زاپاتا زنده است ،و مبارزه ،شك نيست كه ادامه دارد.

 Máscara Roja, Paz y Justicia, MIRA, Chinchulines,Degolladores, Puñales, Albores de Chiapas٭
٭ اشاره است به شعار معروف «زاپاتا زنده است ،مبارزه ادامه دارد!» Zapata vive, la lucha sigue
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۲۰۰۰
سكوت زاپاتيستى در برابر آشوب
انتخاباتى.
همبستگى با دانشجويان زندانى.
موضع در برابر انتخابات رياست
جمهورى.
وداع با ارنستو زدييو.
اعلم راه پيمائى  ۲۳فرمانده و يك
معاون فرمانده به شهر مكزيكو.

متكزيتك در اوضتاع آشوب غتير عتادى قتبل از انتتخابتات بته پتيشواز قترن جتديتد رفتت .احزاب
ستتياسى ،غتترق در متتبارزهء انتتتخابتتات ريتتاستتت جتتمهورى ،تتتعيي استتتراتتتژى خود در بتترابتتر جتتنگ
در چياپاس را آغاز كردند ،موضوعى ضرورى ،ولو در حرف.
پتس از يتك متبارزهء هتيجان آمتيز بتراى نتامزدى در انتتخابتات ،فترانتسيسكو لبستتيدا اچوا،
يكى از متتروجتتي و دستتت انتتدركتتاران اصلى جتتنگ كتتثيف در چتتياپتتاس بتته عتتنوان نتتامتزد ريتتاستتت
جتمهورى از طترف حزب انتقلب نتهادیتنه شتده  PRIتتعيي شتد .از ستوى حزب اقتدام ملى ،PAN
متديترعتامتل ستابتق كوكتاكول و فترمتانتدار استبق ايتالتت گوانتاخواتتو ،ويتسنته فوكتس كتسادا ،بتا كتمك
گتروهى كته خود را «دوستتان فوكتس» مى نتامتيد ،بتر اعتضاى متتعصب حزب اقتدام ملى پيشى
گ تترف تتت و رست تمتا ً رق تتيب ان تتتخاب تتاتى ش تتد .ك تتائتتوت تتموك ك تتاردن تتاس ستتولت تتورس تتان تتو از حتتزب ان تتقلب
دمكراتيك  PRDبراى سومي بار در ليست كانديداهاى انتخاباتى ثبت نام كرد.
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طى ايتتن كتتارزار ويتتسنته فوكتتس بتته ستتوى يتتك استتتراتتتژى روشتتن كتته متتطالتتعهء بتتازار آن را
تتتعيي كتتند ،ستتمت گتتيرى كتترد؛ نتتظرختواهى هتتا بتته او نتتشان مى داد كتته نتتبايتتد بتتا زاپتتاتيستتت هتتا
درگ تتير شتتود .وى ت تتأك تتيد داش تتت ك تته متتوضع اش در راب تتطه ب تتا چ تتياپ تتاس ب تتر اس تتاس م تتذاك تتره ب تتا
ش تتورشتتگران استتتوار استتت؛ لبستتتيدا اچتوا بتته وضتوح بتتا تتتحقير در م تتورد كتتشمكش حتترف زد؛
ك تتاردن تتاس ستتولت تتورس تتان تتو ب تته ن تتوب تتهء ختتود  ،م تتان تتند متتوارد دي تتگر ،كتتوش تتيد ت تتا نس تتبت ب تته اي تتن گ تتروه
شتتورشى« ،فاصله اى سالم» را حفظ كند.
ارتتش زاپتاتيستتى وارد شتدن بته بتازى انتتخابتاتى را رد كترده ،يتك بتار ديتگر ستكوت را بته
ع تتنوان ستتلح اس تتترات تتژي تتك ختتود ب تترگ تتزي تتد .ت تتنها در نخس تتتي م تتاه ه تتاى س تتال ،م تتعاون ف تترم تتان تتده
متتاركوس نتتامتته نتتگارى بتتا شتتخصيت هتتاى متتختلف متتحيط روشتتنفكرى و فتترهنگى را ادامتته داد:
نتامته اى در بتزرگتداشتت نتويتسنده ،متتورخ ،و روزنتامته نتگار فتقيد ،فترنتانتدو بتنيتِز؛ درود و تجتليلى
از پ تتاب تتلو گتتونتتزال تتس ك تتازانتتوا؛ م تتقال تته اى در مت تتورد راس تتت روش تتنفكر و ف تتاش تتيسم ل تتيبرال ب تته ن تتام
«اوكتتسيمورون»؛ درودى بتته متوسيقى دان و متتبارز اجتتتماعىِ ،رنتته ويتتيانتتئوا ،و پتتيام ديتتگرى بتته
مناسبت روز جهانى زن ،به زنان شتتورشى.
در م تتاه ف تتوري تته« ،پ تتليس ف تتدرال ب تتازدارن تتده» PFPب ت تته اس ت تتتقلل دان ت تتشگاه ت ت تتجاوز ك ت تترده،
تتأستيسات دانتشگاه ملى خود متختار متكزيتك را تتصرف كترد تتا اعتتصاب دانتشجوئى را بتشكند
و دان ت تتشجوي ت تتان ع ت تتضو شت ت تتوراى ع ت تتمومى اع ت تتتصاب را دس ت تتتگير ك ت تتند .چ ت تتند روز ب ت تتعد ،ارت ت تتش
زاپتتاتيستتتى همبستتتگى بتتدون قتتيد و شتترط خود را بتتا جتتنبش دانتتشگاهى اعتتلم كتترده ،استتتفاده
از خشونت را براى شكست اعتصاب محكوم نمود و خواهان آزادى دانشجويان زندانى شد.
متتكاتتتبات زاپتتاتيستتت هتتا در متتاه آوريتتل قطع شتتد و طى دو متتاه بتتعد از آن ،ستتكوت متتطلق
حتتاكتتم بود .ستتر انتتجام در روز  ۱۹ژوئتن ،ارتتش زاپتاتيستتى موضع خود را در متقابتل انتتخابتات
ريتاستت جتمهورى اعتلم كترد .ابتتدا ختاطتر نتشان كترد كته انتتخابتات دارد در اثتناى جتنگ انتجام
مى شتتود .ج تتنگ ه تتمان تتقدر ك تته در چ تتياپ تتاس در ج تتري تتان اس تتت ،در گت تترررو ،اوآخ تتاك تتا ،اي تتدال تتگو،
پوئتتبل ،بتتراكتتروز ،ستتن لوئتتيز پوتوسى ،و در متتناطتتق ديتتگرى كتته بومتتيان ستتاكتتن انتتد ،نتتيز جتتريتتان
دارد .ده هتا هزار ستربتاز دولتت فتدرال و پتليس متتعلق بته واحتدهتاى متختلف در حتال پتيش بتردن
يتك جتنگ نتابود ستازى عتليه بومتيان متكزيتك هستتند .آن هتا اشتاره كتردنتد كته فتقر بيحتد ،تتعقيب و
پتتیگرد بتومتتیان ،بتترستتميت نتتشناختتت حتتقوق آنتتان ،بتتاعتتث ادامتتهء متتقاومتتت زاپتتاتيستتت هتتا و فتتعال
متانتدن گتروه هتاى چتريكى ارتتش انتقلبى ختلق شتتورشتگر  ERPIو ارتتش ختلقى انتقلبى ،EPR
و پيوست گروه هاى مسلح ديگر به مطالباتى مانند عدالت و دمكراسى مى شود.
در هتمي ستند(متقالتهء ارتتش زاپتاتيستتى ۱۹ ،ژوئتتيهء )۲۰۰۰افتتشاء مى كتتند كتته استتتفادهء
نتامحتدود از «نتظرخواهى هتا» ،مى رود كته جتاى رأى شهترونتد بته عتنوان رأى دهتنده را بتگيرد.
و در نتتتيجه آنتتچه متتهم استتت ديتتگر شتتركتتت در انتتتخابتتات و انتتداختتت رأى درون صتتندوق نيستتت،
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بتتلكه متتهم بتترد يتتا بتتاختتت آن در ستترتتتيترهتتاى نشتتريتتات استتت و در بتتخش ه تتاى
خبرى راديو و تلوزيون.
آن هتتا بتتا پتتيش گتوئى پتتيروزى احتتتمالى يتتك حتزب اپتتوزيتتسيون ،هشتتدار
دادنتد تتا زمتانى كته قوهء مجتريته در دستت يتك نتفر متتمركتز استت و قوهء متقننه
و ق تتضائ تتيه ص تترفت تا ً ح تتكم ع تتناص تتر تتتزئينى را دارن تتد ،رس تتيدن اپ تتوزي تتسيون ب تته
كرسى رياست جمهورى به معنى گذار به دمكراسى نيست.
در ه تتمي راس تتتا ت تتأك تتيد ك تتردن تتد ك تته در دم تتكراسى ،ي تتك قتتوهء ق تتانتتون تتگذار مس تتتقل از قتتوهء
مجتتريتته لزم و ضتترورى ستتت .آن هتتا عتتليه «رأى ستودمتتند»٭ بتته نفع پتتروژهء راستتتروانتته اى كتته
ويتتسنته فوكتتس رهتتبرى مى كتترد ،موضع گتترفتتتند و بتته سود يتتك متتبارزهء انتتتخابتتاتى پتتاك ،بتترابتتر،
منصفانه و چندجانبه.
دستتت آختتر متوضع ستتياسى اى را كتته طى شتتش ستتال حتتفظ كتترده بتودنتتد ،تتتكرار كتتردنتتد.
«زمتتانتتهء انتتتخابتتات ،زمتتانتتهء زاپتتاتيستتت هتتا نيستتت .نتته تتتنها بتته ختتاطتتر بى چهتتره بودن و متتقاومتتت
مستلحانتهء متا ،بتلكه هتمچني ،و بتخصوص بته ختاطتر سعى و كوشتش متا در يتافتت شتكل جتديتدى
از كتار ستياسى ستت كته بتسيار انتدك بته انتتخابتات متربوط مى شود ،و يتا اصول هيچ ربطى بته
آن نتدارد ...در ديتدگتاه زاپتاتيستتى ،دمتكراسى چتيزى ستت كته از پتائتي و بتا هتمه بتنا مى شود،
از جتمله بتا آن هتائى كته بتا متا اختتلف نتظر دارنتد .دمتكراسى تتمريتن قتدرت توستط متردم در هتر
زمان و مكانى ست».
در روز دوم ژوئتتيه ،روز انتتتخابتتات ريتتاستتت جتتمهورى و پتتارلتتانى ،بتتر استتاس يتتك موضع از
قتبل تتعيي شتده ،اجتازه دادنتد در متناطتق شتتورشى صتندوق هتاى انتتخابتاتى دايتر شود .آن هتا
از خترابتكارى و هتر نوع عملى عتليه متراكتز انتتخابتاتى ،كتارمتندان انستتيتوى فتدرال انتتخابتات ،و
رأى دهتتندگتتان خود دارى كتتردنتتد .و در عتتي حتتال كسى را بتته حتتمايتتت از يتتك كتتانتتديتتدا و يتتا یتتک
حتزب فتترا نتتخوانتتدنتتد و بتته ختتلق متتكزيتتك كتته در انتتتخابتتات امتتكانی بتترای متتبارزه مى ديتتد ،توصتتيه
كردند كه اگر در اين زمي و با اين وسائل مبارزه مى كند ،از رأى خود هم دفاع كند.
شتبانتگاه دوم ژوئتيه بتا تتأيتيد پتيروزى كتانتديتداى حزب اقتدام ملى  PANو متديتر عتامتل ستابتق
كوكتتاكول ،ويتتسنته فوكتتس كتتسادا ،بتته عتتنوان رئتتيس جتتمهور ،بتتيش از هتتفتاد ستتال حتتاكتتميت بى
وقتفهء نتظام حزب انتقلبىِ نتهاديتنه شتده  PRIمبنى بتر قتدرت ريتاستت جتمهورى بته پتايتان رستيد.
در چتتياپتتاس پتتابتتلو ستتالستتار ،كتتانتتديتتد يتتك ائتتتلف هتتمگانى عتتليه حزب انتتقلبىِ نتتهاديتتنه شتتده ،در
انتخابات فرماندارى برنده شد.
٭ یتک تتاکتتیک مؤثتر حزب عتمل ملی در انتتخابتات ،طترح ایتن موضوع بود کته از آنتجا کته کتانتدیتد حزب انتقلب دمتکراتتیک
بتته هتتر حتتال امتتکان بتترنتتده شتتدن در انتتتخابتتات را نتتدارد ،پتتس بتترای تتتغییر قتتدرت بهتتتر استتت بتتا دادن «رأی سودمتتند» بتته
ویسنته فوکس ،فعلً تغییر را امکانپذیر کرد .م.
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پتس از يتك ستكوت طولنى تتقريتبتا ً شتش متاهته ،ارتتش زاپتاتيستتى بته صتحنه بتازگشتت .در
اواختر نوامتبر ،زاپتاتيستت هتا از رئتيس جتمهور ارنستتو زديتيو پونتسه د لتئون بتا نتامته اى شتبيه بته
ه تتمان ك تته ب تتا آن ب تته وى ختتوش آم تتد گ تتفته بتتودن تتد ،وداع ك تتردن تتد .در اي تتن س تتند ،م تتعاون ف تترم تتان تتده
متاركوس كتابوسى را بته وى يتادآورى كترد كته معنى دورهء شتش ستالتهء زديتيو بتراى متيليون هتا
م تتكزيكى بتتود « :ق تتتل ع تتام ،بح تتران اق تتتصادى ،گس تتترش بى ح تتد و ح تتصر ف تتقر ،ث تتروت ان تتدوزى
نتتامشتتروع و ختتشونتتت بتتار تتتعدادى انگشتتت شتتمار ،چتوب حتتراج زدن بتته حتتاكتتميت ملى ،نتتا امنى
عتتمومى ،تتتحكيم رابتتطه بتتي دولتتت و جتتنايتتات ستتازمتتان داده شتتده ،فتتساد متتالى ،بى متتسئوليتى،
جنگ ...و حرف هاى بى معنى و مضحك» (نامهء ارتش زاپاتيستى ۲۸ ،نوامبر )۲۰۰۰
ارتتش زاپتاتيستتى استتراتتژى زديتيو در رابتطه بتا درگتيرى مستلحانته طى تتمام شتش ستال
حتتاكتتميتش را دوبتتاره م تتورد ب تتررسى قتترار داد .ستتال هتتائى كتته بتتا استتتراتتتژى دو گتتانتته متتشخص
مى شتد ،تتظاهتر بته آمتادگى بته متذاكتره از يتك ستو ،و پتيمودن راه ختشونتت از ستوى ديتگر .ستال
هتائى كته قوهء مجتريته «كوشتيد تتاريخ ختيانتت چتينامتكا را كته زاپتاتتا قتربتانى آن شتد٭(بتتا ي تتورش
 ۹فتتوريتتهء  )۱۹۹۵ت تتكرار ك تتند؛ م تتيليارده تتا پ تتزو ب تتراى خ تتري تتدن وج تتدان شت تتورش تتيان ت تتلف ك تترد؛
٭ در روز  ۱۰آوریتتل ستتال  ۱۹۱۹زاپتتاتتتا بتته دعوت ستتروان خِ تتزوس گوآختتارادو کتته تتتظاهتتر می کتترد می خواهتد بته
ان تتقلب ب تتپیون تتدد ،ب تته ِم تتلک او واقع در روس تتتای چ تتينام تتكا رف تتت و ب تته م تتحض ورود او ب تته ح تتیاط ،ب تتروی تتش آت تتش
گشودند و وى را به قتل رساندند.
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روستتاهتاى بومى را نتظامى كترد (و نته تتنها روستتاهتاى بومتيان چتياپتاس
را)؛ نت تتاظت تتران بت تتي الللى را از كت تتشور اخت تتراج كت تترد؛ شت تتبه نت تتظامت تتيان را
آمت تتوزش داد ،مجهت تتز و مست تتلح و تت تتأمت تتي مت تتالى كت تترد؛ زاپت تتاتيست تتت و غت تتير
زاپتاتيستت را هترچته بيشتتر تتعقيب كترد ،بته زنتدان انتداختت و اعتدام كترد؛
بت تتافت تتت اجت تتتماعى روست تتتاهت تتاى چت تتياپت تتاس را از هت تتم پت تتاشت تتيد؛ و بت تته دنت تتبال
ش ت تتعارى اف ت تتتاد ك ت تته دس ت تتت پ ت تتروردهء خت تتودش يعنى گ ت تتروه ش ت تتبه ن ت تتظامى
«متتاستتكارا روختتا» كتته متتطرح مى كتترد كتته «بتتذر زاپتتاتتتيسم را ختتواهتتيم
خشكاند» و در  ۲۲دسامبر  ،۱۹۹۷بچه ها و زنان حامله را در اكته آل به مسلخ فرستاد».
ايتتن نتتامتته بتتا يتتك جتتملهء پتتر طتتني بتتا پتتايتتان رستتيد« :شتتما بتته ك تشتتورهتتاى ديتتگر پتتناهتتنده
ختواهتتيد شتتد .متتا هتتمي جتتا مى متتانتتيم» .دو روز بتتعد ،در روز اول دستتامتتبر ،ارتتتش زاپتتاتيستتتى
بتترداشتتت خود را از انتتتخابتتات اعتتلم كتترد .در متنى تتتحت عتتنوان «متتكزيتتك  ،۲۰۰۰دريتتچه هتتاى
بتاز ،درهتائى كته بتايتد گتشود» و تتقديتم شتده بته رفتيق لتوچتاى شتتورشتگر ،زن زاپتاتيستتى كته روز
 ۹ستتپتامتتبر درگتتذشتتت ،ش تتورشتتگران تتتراز نتتامتته اى از انتتتخابتتات ارائتته دادنتتد«:نتتقطهء مشتتترك
كتتارزار انتتتخابتتات ،تتتحقير شهتترونتتدان بتود .كتتارزارهتتاى انتتتخابتتات ريتتاستتت جتتمهورى كتته هتتر چتته
بيشتتتر بتته كتتارزار تتتبليغاتى شتتبيه مى شتتد ،شهتترونتتدان را بتته عتتنوان يتتك ختتريتتدار فتتراموشتتكار بتته
حتساب آوردنتد كته نتقد مى پتردازد ،زيتاد سؤال نمى كتند و تتضمي نمى خواهتد .طتبقهء ستياسى
متكزيتك در متسير خود كته قتاطتعانته در ختلف جهتت شهترونتدان استت ،متحتمل پتيامتدهتاى تتفاوتى
شد بي آن چه عرضه مى كند از يك طرف ،و انتظارات مردم از طرف ديگر».
پتتيروزى اپتتوزيتتسيون بتتر حتتزب انتتقلبىِ نتتهاديتتنه شتتده ،پتتس از  ۷۱ستتال حتتكومتتت ،از ديتتد
زاپاتيست هتا متحصول تتظاهترات عتظيم شهترونتدانى بود كته بته ادامتهء سيستتم« ،نته» مى گفتند:
« ...ت تتودهء ع تتظيم بى ن تتام و ن تتشان م تتردان و زن تتان م تتكزيكى تت تتير خت تتلص را در مت تتغز سيس تتتم
ستياسى اى ختالى كترد كته بتيش از هتفت دهته تتاريخ كتشور را بتا فتاجتعه هتا و كشتته هتا انتباشتته
بود .كشتته هتاى ايتن راه كتم نتبودنتد :عتدالتت ،دمتكراسى ،آزادى ،حتاكتميت ملى ،صلح ،زنتدگى
شتتايستتته ،حتتقيقت ،مشتتروعتتيت ،شتترف ،و بتتخصوص امتتيد .ايتتن كشتتته هتتا هتتر از گتتاهى بتتاز زنتتده
مى شتتون تتد[:م تتثلً در شت تتورش ه تتاى](.»۱۹۹۷-۱۹۹۴-۱۹۸۸-۱۹۸۵-۱۹۶۸-۱۹۶۵تحت تتليل
ارتش زاپاتيستى ،اول دسامبر )۲۰۰۰
بت تته عت تتلوه ،ارتت تتش زاپت تتاتيست تتتى از مت تتردم خ تتواست تتت كت تته تت تتناوب حت تتكومت تتت هت تتا بت تتا گت تتذار[بت تته
دموكتتراسى و عتتدالتتت]اشتتتباه گتترفتتته نتتشود(«زيتترا بتته قتتدرت رستتيدن فوكتتس فتتقط و فتتقط هتتمي
تتناوب استت و نته چتيزى ديتگر») .و ختاطترنتشان كترد كته تتنها متقصر واقعى خود اعتضاى حزب
انتتقلب نتتهادیتتنه شتتده هستتتند كتته بتتا ستتياستتت هتتاى اقتتتصادى و اجتتتماعى ختود ،بتتا متتديتتريتتت بى
حتتساب و كتتتاب بتودجتته ختود ،و بتتا روابتتط شتتان بتتا قتتاچتتاق متواد مختتدر بتتاعتتث شتتدنتتد تتتا اكتتثريتتت
۱۹۱

شهروندان دمكراتيزه كردن كشور را بسته به شكست آنان بدانند.
گ تتروه شت تتورشى در ب تتارهء ك تتارزار ان تتتخاب تتاتى حتتزب ان تتقلب دم تتكرات تتيك  ،PRDكت تته تت تتحت
رهتتبرى كتتائوتتتموك كتتاردنتتاس بود ،اظتتهار داشتتت كتته ايتتن كتتارزاری ستتت شتتدیتتدا ً تتتحت تتتأثتتیر ختتط
متیانته(و آن طتور كته مى گتويتند ،در ستياستت ،ختط متیانته چتيزى نيستت متگر راستت جتمع و جتور
نشستته) ،و بترغتم آن كته بتعدهتا بته ستوى چتپ لتغزيتد ،در طتول راه زختمى هتاى متتعددى بتر جتاى
گذاشت كه عبارتند از :اعتبار ،اعتماد ،انسجام و اميد.
دستتت آختتر ،متتعاون فتترمتتانتتده متتاركتوس ختتاطتترنتتشان كتترد كتته بتتا صتتعود ف وكتتس ،ابتتتدا در
درون حت ت تتزب اق ت ت تتدام ملى  ، PANبت تتعد در كت تتارزار انت تتتخابت تتاتى ،و حت تتال در پت تتيروزى انت تتتخابت تتاتى،
«راستت افتراطى چتتر ،نتتورافتكن و تتريتبونى را كته مى جُ ستت ،يتافتته استت .بتديتن تترتتيب ،بتر ستر
حزب اقدام ملى ،بي راست افراطى و راست ميانه مبارزه اى پنهانى در مى گيرد .در جريان
ايتتن كتتشمكش ،حزب متتحو مى شود ،ختتطوط ستتيمايتتش را از دستتت مى دهتتد ،و بتتديتتن تتترتتتيب بتته
نتتظر مى رستتد فتتقط دو چتتيز در ختتدمتتت فوكتتس بتترنتتدۀ انتتتخابتتات قتترار دارد :رنتتگ آبى[پتترچتتم
حزب] و پيكرى كه بايد مسئوليت اشتباهات قوۀ اجرائيهء جديد را به عهده بگيرد».
در متتقالتته اى كتته يتتك روز قتتبل از احتتراز رسمى ريتتاستتت جتتمهورى تتوستتط ف وكتتس منتشتتر
شتتد ،زاپتتاتيستتت هتتا نتتشان دادنتتد كتته «دوم ژوئتتيه ،حتزب انتتقلبىِ نتتهاديتتنه شتتده نتته تتتنها ريتتاستتت
ج تتمهورى ك تتشور را از دس تتت داد ،ب تتلكه ه تتمچني دچ تتار شكس تتتى ت تتاريخى ش تتد .اي تتن شكس تتت
محصول مبارزات بسيارى ست .نشناخت آن ها ،و عمل نكردن به نتايجش رذالت است».
بتتوم تتيان شت تتورشى ه تتمه را ب تته ي تتك ك تتنفراس م تتطبوع تتاتى غ تتير ع تتادى در روز دوم دس تتام تتبر،
يعنى ي تتك روز پ تتس از آن ك تته رئ تتيس ج تتمهور ج تتدي تتد س تتوگ تتند خت تتورد ،دعتتوت ك تتردن تتد .آن زم تتان،
ستخنان ايتن گتروه مستلح انتتظار زيتادى بترانتگیخت و در روستتاى لرئتالتيداد ده هتا ختبرنتگار از
تتتقري تبتا ً تتتمام رستتانتته هتتاى گتتروهى ثتتبت شتتده در متتكزيتتك جتتمع شتتدنتتد .عتتلوه بتتر ايتتن ،بتترخى از
نشريات خارجى نيز براى تهيهء گزارش از تغيير رئيس جمهور به مكزيك آمده بودند.
يتتك بتتار هتتم كتته شتتده ،زاپتتاتيستتت هتتا ستتر وقتتت آمتتدنتتد .متتعاون فتترمتتانتتده متتاركوس هتتمراه بتتا
ستروان متويتسس و فترمتانتده تتچو ظتاهتر شتد و كتنفرانتس را بتا قترائتت چتهار اطتلعتيه آغتاز كترد.
در اولت تتي اطت تتلعت تتيه ،بت تته رئت تتيس جت تتمهور فتتوكت تتس ،بت تته ست تتبك زاپت تتاتيست تتتى خ تتوش آمت تتد گت تتفتند«:بت تتا
زاپتتاتيستتت هت تتا در م ت تتورد آنت تتچه بت تته اعت تتتبار و اعت تتتماد مت تترب تتوط مى ش تتود ،شت تتما از صت تتفر
ش ت تتروع مى ك تتنيد()...در اي تتن ن تتباي تتد هيچ شكى وجتتود داش تتته ب تتاش تتد :م تتا ض تتد ش تتما هس تتتيم.
سؤال ايتن استت كته آيتا ايتن اپتوزيتسيون از راه هتاى متدنى و متسالتت آمتيز حتركتت كتند؛ يتا ايتن
كتته بتتايتتد بتته قتتيام متتان بتتا ستلح و بتتا چهتتره هتتائى پوشتتيده ادامتته دهتتيم تتتا آنتتچه را كتته مى خواهتيم
بتتدستتت آوريتتم ،كتته چتتيزى نيستتت ،آقتتاى فتوكتتس ،متتگر دمتتكراسى ،آزادى و عتتدالتتت بتتراى هتتمهء
مكزيكى ها( »...نامه به ويسنته فوكس كسادا ۲ ،دسامبر )۲۰۰۰
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در هتتمي متتت ،متتعاون فتترمتتانتتده متتاركتوس چتتكيده اى از  ۲۵۲۵روز جتتنگ را ارائتته داد:
«طى اين تقريبتا ً هفت سال جنگ ،ما زاپاتيست ها مقاومت كرديم و با دو قوهء مجريهء فدرال
درگ تتير ش تتدي تتم (ك تته ختتود را «رئ تتيس ج تتمهور» مى ن تتام تتند) ،دو وزي تتر دف تتاع ملى ،ش تتش وزي تتر
كت تتشور ،پنج مت تتسئول هت تتيئت «صلح» ،پنج «فت تترمت تتانت تتدار» چت تتياپت تتاس ،و مجت تتموعت تتهء مت تتتنوعى از
كتارمتندان متيان رتتبه ...طى ايتن تتقريتبتا ً هتفت ستال متا زاپتاتيستت هتا هتر بتار روى متذاكتره تتأكتيد
كترديتم .ايتن كتار را بته دلتيل تعهتدمتان بته جتامتعهء متدنى انتجام داديتم كته از متا متصرانته خواستته
بود به زبان سلح سخن نگوئيم و راه حلى مسالت آميز را بجوئيم».
در جتتائى در شهتتر متتكزيتتكو ،رئتتيس جتتمهور جتتديتتد صتتداى ش تتورشتتيان را گوش مى داد:
«اگتر راه متذاكترهء صتادقتانته ،جتدى و متحترمتانته را انتتخاب كترديتد ،آن را خيلى ستاده در عتمل
ن تتشان ده تتيد .م تتطمئن ب تتاش تتيد ك تته از زاپ تتاتيس تتت ه تتا پ تتاسخ مثبتى دري تتاف تتت ختتواه تتيد ك تترد .ب تتدي تتن
ت تترت تتيب م تتذاك تتره مى تتتوان تتد از س تتر گ تترف تتته شتتود و ب تتزودى ب تتناى ي تتك صلح راس تتتي آغ تتاز ختتواه تتد
شد».
در دومتتي اطتتلعتتيه ،كتته بتتا صتتداى ستتخنگو و فتترمتتانتتده نتتظامى زاپتتاتيستتت هتتا خوانتتده شتتد،
ستته نتتشانتتهء حتتد اقلى را كتته از دولتتت بتتراى آغتتاز مجتتدد متتذاكتترات مى طتتلبند بتتر شتتمردنتتد ،يعنى
تتتصويتتب ليتتحهء قتتانتونى تتتهيه شتتده تتوستتط كتتميسيون تتوافتتق و متتسالتتت  ،Cocopaآزادى ه تتمهء
زاپ تتاتيس تتت ه تتائى ك تته در چ تتياپ تتاس و خ تتارج از آن زن تتدانى هس تتتند ،و تخ تتليه و ب تترچ تتيدن ه تتفت
موضع از  ۲۵۹موضع كته ارتتش در چتياپتاس دارد :آمتادور هترنتانتدز ،گوادالتوپته تتپه يتاك ،ريتو
آئوستتبا (نزديتتك اگواس كتتالتتينتس لرئتتالتتيداد) ،خولتتناچوخ (نزديتتك اگواس كتتالتتينتس اوونتتتيك)،
روب ت تترت ت تتو ب ت تترري ت تتو ( نت تتزدي ت تتك اگ تتواس ك ت تتالينتسى ب ت تته ه ت تتمان ن ت تتام در م ت تتنطقهء ش ت تتمال چ ت تتياپ ت تتاس)،
لگتترروچتتا ( نتزديتتك اگواس كتتالينتسى بتته هتتمان نتتام ،در متتنطقهء جتتنگل) ،و كوكتتسولتتخا (نتزديتتك
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روستاى مويسس گاندى).
در ستومتتي ستتندى كتته ختوانتتده شتتد ،ارتتتش زاپتتاتيستتتى آزديتتبخش ملى اعتتلم كتترد
كت تته يت تتك هت تتيئت ش ت تتورشى بت تته شهت تتر مت تتكزيت تتكو خ تتواهت تتد رفت تتت تت تتا از مجت تتلس و ست تتنا
خواستتار تتصويتب ليتحهء قتانونى حتول حتقوق و فترهتنگ بومتيان شود كته در نوامتبر
 ۱۹۹۶تهيه شده است.
اعتلم كتردنتد كته هتيئت زاپتاتيستتى از  ۲۴عتضو كتميتهء مخفى انتقلبى بومتيان ،ختلق هتاى
تتتسوتتتسيل ،تستتلتال ،تتوخ ولبتتال ،چتتول ،زوكتتهِ ،متتمه و دورگتته هتتا را نتتمايتتندگى ختواهتتد كتترد .نتتام
اع تتضاى ه تتيئت از اي تتن ق تترار اس تتت :ف تترم تتان تتده تتان زن :اِس تتتر ،ف تتيدل تتيا ،س تتوزان تته و يتتول تتندا ،و
فترمتانتدهتان مترد :اَبتل ،آبتراهتام ،آلتخانتدرو ،بولتارو ،دانتيل ،داويتد ،ادواردو ،فتيلمون ،گوستتاوو،
ايتسياس ،ايتسمائتيل ،ختاويتر ،متاكتسو ،ميستتر ،متويتسس ،عتمر ،سترختيو ،تتچو ،ستبدئتو ،و متعاون
فرمانده شتتورشى ماركوس.
ستترانتتجام در چتتهارمتتي و آختتريتتن پتتيامى كتته در ايتتن روز پتتخش شتتد ،ارتتتش زاپتتاتيستتتى
آزاديتتبخش ملى ،بتته انتتتخاب لتوئتتيز آچتته آلتوارز بتته عتتنوان متتسئول جتتديتتد بتتراى صلح ختوش آمتتد
گتفت و اشتاره كترد كته بته متحض ايتن كته دولتت سته نتشانته ى متطالتبه شتده را بته عتمل درآورد ،بته
وى مشخصهء «طرف مذاكرهء معتبر» را خواهند داد.
ست تتازمت تتانت تتدهى راه پت تتيمائى از روز بت تتعد از آن آغت تتاز شت تتد .آنت تتگاه اطت تتلعت تتيه هت تتاى مختلفى
خطاب به مطبوعات ،كنگرهء ملى بومى ،و جامعهء مدنى ملى و بي الللى صادر شد.
در روز  ۸دستتامتتبر پتتابتتلو ستتالستتار متتنديتتگوچتتيا بتته عتتنوان فتترمتتانتتدار ايتتالتتت چتتياپتتاس قتتدرت
را بتدستت گترفتت .زاپتاتيستت هتا بتا او هتم ،متانتند ويتسنته فوكتس ،بتا جتنبهء متثبت تترديتد بترختتورد
ك تتردن تتد« :آق تتاى س تتالس تتار م تتندي تتگوچ تتيا ح تتال ام تتكان آن دارد ك تته اولً در از س تترگ تتيرى م تتذاك تتره
س تتهيم ب تتاش تتد ،س تتپس آن را ب تتا ج تتدي تتت و م تتسئول تتيت ت تتا پ تتاي تتان ج تتنگ و آغ تتاز س تتاخ تتتمان صلحى
عادلنه و در خور انسان به پيش ببرد»( .اطلعيهء ارتش زاپاتيستى  ۸ ،دسامبر )۲۰۰۰
در روز  ۲۲دستامتبر ،سته ستال پتس از قتتل عتام اكتته آل ،كته در آن  ۴۵بتچه ،زن ،مترد ،و
ستتال تختتوردهء بتومى بتته دستتت شتتبه نتتظامتتيان كشتتتار شتتده بتودنتتد ،ارتتتش زاپتتاتيستتتى ختواستتتار
متتجازات عتتامتتلي واقعى ،بتترچتتيدن گتتروه هتتاى شتتبه نتتظامى و ارستتال نتتشانتته هتتاى متتطالتتبه شتتده،
براى از سرگيرى مذاكرات شد.
در هتمان روز ،دولتت دستتور عتقب نشينى ارتتش از پستتى كته از اوت  ۱۹۹۹در روستتاى
آمتادور هترنتانتدز بترپتا بود صتادر كترد .عتلوه بتر آن دستتور متصادره ى اراضى بومتيان روستتاى
تسلتال را كه دولت ارنستو زدييو گرفته بود ،لغو كرد.
ط ى  ۱۶م تتاه ،ه تتر روز و ه تتر دق تتيقه هتتزاران بتتومى از ختتود ب تترجس تتته ت تتري تتن ن تتمون تته ه تتاى
س تتازم تتان تتدهى ،ن تتبوغ ،اب تتتكار ع تتمل و م تتقاوم تتت م تتسال تتت آم تتيز در م تتقاب تتل ي تتك اردوگ تتاه ارتشى را
۱۹۴
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نتشان دادنتد .آن هتا دربترابتر طترح كتشيدنِ جتاده اى كته اجتازهء ورود ارتتش و فتحشا ،و ختروج
متتنابع طبيعى شتتان را از جتتنگل مى داد ،متتقاومتتت كتتردنتتد و ختواستتت ختود را بتته دولتتت تحتتميل
نمودند و به هدف رسيدند.
ارتتش زاپتاتيستتى از ختروج ستربتازان استتقبال كترد ولى بتا احتتياط هميشگى ،از جتامتعهء
مدنى ملى و بي الللى خواست تا تحقق بقيهء مطالبات ،به بسيج خود ادامه دهند.
بتتديتتن تتترتتتيب پتتايتتان ستتال فتترا رستتيد ،و هتتمراه بتتا آن جتتشن هتتفتمي ستتالتتروز قتتيام مستتلحانتته .يتتك
بتار ديتگر هزاران بومى در پنج اگواس كتالتينتس زاپتاتيستتى متتمركتز شتدنتد تتا بتا رقتص و آواز
هفت سال زنده بودن شان ،مقاومت شان ،و بخصوص پيگيرى شان را جشن بگيرند.

۱۹۵

۱۹۶

سخنرانی فرمانده استر در مجلس سنای مکزیک

۲۰۰۱
راه پيمائى رنگ خاك ،اميد و بسيج.
مكزيك و جهان از زاپاتيست ها
استقبال مى كنند.
خيانت احزاب سياسى و تصويب يك
ضد رفرم در مورد حقوق و فرهنگ
بوميان.
ادامهء تعرض و تعقيب ،اما اين بار به
دست دولت «تغيير».

سااال و قاارن باايش از هاار زمااان ديااگر بااا اماايد و خوش بينى آغاااز شااد .سااال هاافتم آغاااز
مى شااد ،هاافتمي سااال جاانگ عااليه فااراموشى .سااال راه پاايمائى رنااگ خاااك .زاپاااتيساات هااا باانا بااه
رساام و عااادت خاود ،بااا رقااص و ناواى مااارياامبا٭ و كاايبااورد شااب را سحاار كااردنااد .صلح بااه نااظر
مى رسايد اماكانى واقعى سات و شااورشايان ،اگارچاه بار حاذر بودناد ،ولى روى تاحقق آن حاساب
مى كردند.
در ساخنرانى هافتمي ساالاروز قايام ،زاپااتيسات هاا تارازنااماه اى از اناعكاس ساال باه ساال
گام هاى مسلحانهء خود ارائه دادند:
«در نخسااتي بااازتاااب ،مااا نسيمى بودياام كااه از اعااماق مى وزيااد ،باايداريى غااير ماانتظره.
از زمان هاى بسيار دور دست ،حافظه جمعى دمى بود كه در آتش مى دميد...
٭ گزنافون ،ساز اصلى موسيقى بوميان در چياپاس مكزيك و گواتمل ست.

۱۹۷

«در دوماي باازتااب ،لاب شاديام باراى كالم و گوش باراى قالب آن دياگرى .آتاش آرام مااناد
و سينه آموخت كه با گسترش دادن خويش[ ،من را] ما كند»...
« باا تاكه پااره هااى سوماي باازتااب ،باا او كاه فارماان مى راناد ،قارارداد بساتيم تاا ماا كاه
بااه رنااگ و از خااون خاااكاايم ،هاامراه بااا هاامه ،مااكانى شااايااان بااياباايم .آن كااه فاارمااان مى رانااد ،بااه
كلمش عمل نكرد ،ولى هر طور بود ،ما به پلى بدل شديم براى جهان هاى ديگر»...
«در چاهارماي باازتااب بود كاه آناان كاه باه ماا فارماان مى رانند و از ما پشتيبانى مى كنند،
اولاي گاام را بارداشاتند .ياك هزارو ياك صاد و ياازده باار ناگاه ماان باه انازوائى ناگريسات كاه سار
اناجام ماغلوب شاده بود .اماا حاماقتى كاه باا خاون فارماان مى راناد ،مى خواسات ايان هامه ناگاه را
بپوشاند« .اكته آل» نام جائى ست كه در آن ديگر چشم ها هرگز بسته نمى شوند».
«پنجامي باازتااب رشاد ماقاومات بود ،تابديال آن مادرساه و درسى بود كاه مى آموخات .آن
جااا ،از طاارف آن كااه ماادعى فاارمااان دادن باود ،جاانگ باود ،وياارانى ،دروغ ،عاادم تحاامل .اياانجا،
شأن انسان كه لب فرو بسته است ،سكوت شااورشى ،دولتى كه از آن خود مردم است».
« ب ااازت اااب ش ااشم ب ااسيار راه پ اايمود ،پنج ه اازار ب ااار٭ ،و ب ااه س ااوى س اارزم ااي ه اااى ت اامام
كااسانى كااه باارادر ش ااان مى ناااماايم .از آن هااا پاارساايدياام ،بااه آن هااا گوش سااپردياام ،از كاالمااشان
حراست كرديم تا به ثمر برسد ،و وقتش كه رسيد ،وقت خويش را دريابد».
بالخره هفتمي بازتاب فرارسيد و با آن ،آنچه لرزان بود برافتاد .ديگرى آمد با چهره
هاى بسيار و بدون صااورت ،با يك نام و درعي حال بى نام ،كاملً بى نام ،كه نه پايان سفر،
بالكه تانها ياك مارحاله بود ...باا ماا حارف زدناد و باه ماا گافتند كاه در ایان هافتمین ،لحاظهء رسايدن
به سرزمي است كه از بال رشد مى كند(».سخنان ارتش زاپاتيستى  ،اول ژانويهء )۲۰۰۱
باا آن كاه ساخنان آغااز ساال ناشان دهاندهء خوش بينى بود ،اماا ارتاش زاپااتيساتى عادم
اعااتماد خود را باااز هاام نااشان داد« :امااروز ،آن كااه فاارمااان روائى مى كااند مى گااويااد كااه صلح
مى خواهاد .آن كاه قابل از او بود نايز هامي را مى گافت و هيچ كاارى ناكرد بجاز كوشاش باراى
ويااران ساااخاات كااسانى كااه فااقط بااا زنااده باودن خاود ،وى را خاوار و حااقير مى كااردنااد .بااه هاامي
عاالت امااروز مى خواهاايم بااه ياااد هاامگان و آنااان كااه دولاات انااد بااياورياام كااه هاانوز بى عاادالتى هاااى
فراوانى هست كه علجش معوق مانده( »...سخنان ارتش زاپاتيستى ،اول ژانويهء )۲۰۰۱
روزه اااى ب ااعدى فش اارده بااود .س ااازم ااان اادهى راه پ اايمائى درس اات و ح ااسابى آغ اااز ش ااد و
زاپاااتيساات هااا تااشكيل مااركااز اطاالعاااتى زاپاااتيسيتى  CIZرا اعاالم كااردنااد .دفااترى كااه كااارش
ايااجاد پاال ارتااباطى بااي ارتااش زاپاااتيسااتى و جااامااعهء ماادنى ملى و بااي الللى بود .يااك بااار ديااگر
اعلم كردند كه سازماندهى به عهده خودشان است.
ارسااال پاايام هااائى كااه مسااتقيماا ً از جاانگل صااادر مى شااد شااتاب گاارفاات .باارخى از پاايام
٭ اشاره است به تعداد  ۵۰۰۰نماينده اى كه از روستاهای زاپاتیست راهی همه پرسى شدند-م
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هاا خاطاب بود باه :كانگرهء ملى بومى ،جااماعهء مادنى ملى ،جااماعهء باي الللى ،كاميسيون توافاق
و مسالت  ،Cocopaكنگرهء فدرال و مطبوعات.
در روز  ۱۰ژاناوياه ارتاش از كوكاسولاها ،يعنى از دوماي موضع ناظامى اى كاه زاپااتيسات
هااا خواسااتار تخااليهء آن شااده بودنااد عااقب نشينى كاارد .پااايااه هاااى كاامك رسااانى ،مااثل هااميشه بااا
بى اعتمادى گفتند« :هم راضى هستيم ،هم راضى نيستيم».
در روز  ۱۲ژاناوياه ،در هافتمي ساالاگرد آتاش باس ،بومايان شااورشاگر بااز هام شهار سان
كاريساتوباال را باه اشاغال خود در آوردناد .هزاران تاسوتاسيل ،تسالتال ،توخولباال ،چاول ،سوكاه،
مااامااه ،و دورگااه ،بااا چهااره هاااى پاوشاايده خاايابااان هاااى «شها ِر كُاولااه تااا»٭ را تااصرف كااردنااد تااا
رشتهء سخن را به دست گيرند:
«از ه اافت س ااال پ اايش خااواس ااتار آن بااودي اام ك ااه زم ااام ااداران ،ح ااقوق و ف اارهنگى را ك ااه ب ااه
ماايهن مااان مااكزيااك تاااريخ و افااتخار داده بااه رسااميت بااشناسااند ...از هاافت سااال پاايش روى راه
مااذاكااره بااا هاامه بااراى دساات يااافاات بااه صلح تااأكاايد كااردياام .اياان روزهااا كااه قاارن جااديااد و هازارهء
ج ا اادي ا اادى آغ ا اااز مى ش ااود ،ه ا اامچنان ب ا اار راه م ا ااذاك ا ااره پ ا اااى مى ف ا ااشاري ا اام ت ا ااا ب ا ااه ج ا اانگ پ ا اااي ا ااان
ببخشيم( ».سخنان ارتش زاپاتيستى  ۱۲ ،ژانويهء )۲۰۰۱
حااركاات هاايئت زاپاااتيساات بحثى پاارتاالطاام باارانااگيخته باود .در روز بيساات و ساوم ژانااويااه
رئ اايس دف ااتر مج االس ،ري ااكاردو گ ااارس اايا س ااروان ااتس اش اااره ك اارد ك ااه بسيج و راه پ اايمائى غ ااير
قانونى ست و شااورشيان ممكن است دستگير شوند.
ك اااره اااى ت اادارك اااتى راه پ اايمائى دن اابال ش ااد و در  ۲۴ژان ااوي ااه ارت ااش زاپ اااتيس ااتى م ااسير
حركت خود به سوى شهر مكزيكو را اعلم كرد.
سااه هاافته قاابل از آغاااز راه پاايمائى ،ويااسنته ف وكااس ،بااا سااخنورى هميشگى اش اعاالم
كاارد« :كااشور فااراتاار از [ايااالاات] چااياپاااس اساات ( )...اگاار قاارار اساات راه پاايمائى باااشااد،
باشد ،حرفى نيست .اگر نمى خواهيد راه پيمائى كنيد ،نكنيد؛ هر طور ميل تان است».
ب ااا وجااود اي اان ،س ااه روزب ااعد گ اافتار رئ اايس ج اامهور ت ااغيير ك اارد .ن ااتيجهء ن ااظرسنجى ه ااا و
تااوج ااه ب ااي الللى او را وادرار ك اارد س اامت گ اايرى خااود را عااوض ك ااند .او در  ۲۳فااوريااه گاافت:
«اياان روزهااا ،ماان تاارجيح مى دهاام كااه راه پاايمائى ارتااش زاپاااتيسااتى درساات انااجام شاود .در
ايان راه مان ريااسات جامهورى و سارمااياهء ساياسى ام را باه خاطر مى انادازم .بااياد باه مااركوس
يك فرصت داد».
فا ااقط چا ااند روز قا اابل از آغا اااز راه پا اايمائى ،در ها اامان زما ااان كا ااه ما ااسئول ها اايئت صلح در
٭  coletaلقبى سات كاه سااكاني اساپانايائى تابار و ناژادپارسات شهار سان كاريساتوباال باا افاتخار باه خود مى دهاند،
در اياان شهاار تااا اول ژانااويااهء  ۱۹۹۴اگاار يااك بومى در پاايادرو راه مى رفاات و بااا يااك غااير بومى روباارو مى شااد بااايساات از
پيادرو کنار مى رفت تا راه را در اختيار او قرار دهد.

۱۹۹

چ ااياپ اااس ،لااوئ اايز آچ .آلااوارز ،پ اايشنهاد ارت ااش زاپ اااتيس ااتى را ب ااراى م ااذاك ااره ب ااا ك اانگرهء م ااثبت
ارزيااابى كاارد ،در هاامان حااال كااميتهء بااي الللى صااليب ساارخ كااه پااذياارفااته بود هاايئت زاپاااتيسااتى
را در سافر باه شهار ماكزياكو هامراهى كاند ،باه باهاناهء ايان كاه دولات ماكزياك ماشاركات خود را در
اين روند مذاكره به بعد موكول كرده ،حرفش را پس گرفت.
زاپاااتيساات هااا زبااان دو پهاالو و رياااكااارى دولاات را افااشاء كااردنااد كااه از يااك سااو عاالناا ً از
حااركاات فاارماااناادهى زاپاااتيسااتى اسااتقبال مى كاارد ،و از سااوى ديااگر ،بااراى اماانيت مااسير مااانع
مى تاراشايد .پااسخ ارتاش زاپااتيساتى باه جااماعهء مادنى چاني بود« :ماا باا شاما خواهايم بود،
هيچ چيز نمى تواند ما را باز دارد».
هامي طاور شاد .ظهار  ۲۴فاورياه ،از پنج ناقطهء ماختلف سارزماي شااورشى ۲۳ ،فارمااناده
و يا ااك ما ااعاون فا اارما ااانا ااده با ااه سا ااوى شها اار ما ااكزيا ااكو راهى شا اادنا ااد .اولا ااي ايسا ااتگاه ،شها اار سا اان
كااريسااتوبااال ،چااياپاااس باود .بااا چهااره هاااى پاوشاايده ،باادن هيچ ساالحى ،جااز كاالم و مشااروعاايت
ما ا اابارزه ،ت ا ااودهء عظيمى از  ۲۴عا ااضو كا ااميتهء مخفى انا ااقلبى ب ااوما اايان  CCRIاسا ااتقبال كا اارد.
اكثرشان پايه هاى كمك رسانى بودند كه به منظور بدرقه آمدند.
طى م ا ااراسمى با ااومى ،ه ا اايئت از ه ا اار ي ا ااك از روس ا ااتاه ا اااى با ااومى شا ا ااورشى و ح ا اااض ا اار،
چاوبادسات فارماانادهى درياافات كارد .و هامان جاا ،از ساكوى ساخنرانی ای كااه از آن راه پاايمائى
آغا اااز شا ااد ،ارتا ااش زاپا اااتيسا ااتى اعا االم كا اارد كا ااه نا ااياز ما ااند كا اامك اسا اات« :يا ااك ما اابارز ت ااوده اى،
شخصى كااه تاامام طااول زناادگى خود را وقااف تااغيير شاارايااط زناادگى فااقراى مااكزيااك كاارده اساات،
كسى كااه بااه خاااطاار اهااداف زاپاااتيسااتى تااعقيب و زناادان را تحاامل كاارده باااشااد ،كسى كااه نفع
شخصى باارايااش در ماايان نااباشااد و صااداقاات داشااته باااشااد» .باانا باار آنااچه در پاايام اياان گااروه
مساالح آمااده ،كسى كااه هاامهء اياان خااصلت هااا را يااك جااا در خود جاامع دارد ،آرشاايتكت مااعروف
فارناانادو ياانايز مونايوز اسات ،و از او در خواسات كارد تاا هايئت را در راه پايمائى هامراهى كاند
و پلى باشد بي ارتش زاپاتيستى ،نمايندگان مجلسي و رهبران احزاب سياسى مختلف.
زاپااتيسات هاا گافتند« :باه او خوشااماد مى گوئايم و مى گوئايم كاه باراى ماا افاتخارى سات
كااه فااردى بااه باالنداى انااسانى او در كاانار ماااساات( ».سااخنان مااعاون فاارمااانااده ماااركاوس۲۴ ،
فوريهء )۲۰۰۱
باعد فارماانادهء ناظامى و ساخنگوى زاپااتيسات هاا خاطاب باه تودهء عاظيم تاظاهار كانندگاان
گاافت « :گااام هاااى تاامام خاالق هاااى باومى مااا را هاامراهى مى كاانند ،و گااام تاامام مااردان ،زنااان،
كودكاان و ساالاخااوردگاانى كاه مى داناند هامهء رناگ هااى زماي در جاهان مى گنجاد( ».ساخنان
معاون فرمانده ماركوس ۲۴ ،فوريهء )۲۰۰۱
باادياان تاارتاايب در ساااعاات شااش بااامااداد روز بااعد ۲۵ ،ف ااوري ااه ،ك اااروان ش ااأن بااوم اايان راه
طولنى خود را باه ساوى شهار ماكزياكو آغااز كارد .بايش از چهال اتاوبوس ،و هامي قادر اتومابيل
۲۰۰

سااوارى ،ب اادون ب ااه ح ااساب آوردن ش اارك اات ه اااى ح اامل و ن ااقل ملى و ب ااي الللى ،ب ااراى ه اامراهى
هاايئت زاپاااتيسااتى بااراه افااتادنااد .راه پاايمائى تااازه داشاات آغاااز مى شااد ،كااه باايش از سااه هازار
نفر از سازمان ها و مليت هاى مختلف آن را همراهى مى كردند.
ايس ااتگاه ب ااعدى ،ج ااائى ن اابود م ااگر م اارك ااز اي ااال اات ،تاوكس ااتل گااوت اايرز .م اارك ااز ه اامان ق اادرت
م اانطقه اى ك ااه آن ه اامه ع االيه شا ااورش ااگران ن اابرد ك اارده بااود .اي اان يكى از نخس ااتي حااوادث غ ااير
م اانتظرهء راه پ اايمائى بااود ،ن ااه كسى ان ااتظار ي ااك آك ااسيون گس ااترده داش اات و ن ااه م اانتظر اي اان ك ااه
ساااكااني توكسااتلگوتاايرز در خاايابااان هااا بااا فاارياااد و شااعار نااه تاانها بااه هاايئت زاپاااتيسااتى ،باالكه بااه
تمامى كاروانى كه ساعت به ساعت گسترش مى يافت ،يارى رساند.
پاس از ياك مايتينگ كوتااه ،هزاران بومى اى كاه از ساوى جااماعهء مادنى ملى و باي الللى
هامراهى مى شادناد ،راه شاان را در ماسير خاوچايتان ،اياالات اوآخااكاا در پايش گارفاتند .در تامام
طااول راه ابااراز همبسااتگى هاارچااه بيشااتر مى شااد هازاران ناافر از اهااالى اوآخاااكااا بااه اسااتقبال
كااروان آماده بودناد و باراى آن مايوه ،آب ،ساانادويچ ،تارتاييا [ناان ذرت] و هار آن چاه داشاتند،
آورده بودند.
در محالى ماعروف باه لوناتوساا ايساتادناد تاا باا گاروهى از بومايان مانطقه مايتينگ كاوچكى
باارگاازار كاانند :خاالق هاااى هاواوه ،مااشه ،زاپاوتااهكو ،و چااینانااتهكو ،از آنااان خاواسااتند تااا سااخن
بگويند و مطالبات خلق هاى منطقهء ايستمو را از آن خود كنند.
باالخاره راه پايمائى روز  ۲۵فاورياه در خاوچايتان ،اوآخااكاا باه پااياان رسايد .در خاوچايتان
ف اارم ااان ااده اس ااتر از وضع ب ااسيار ب ااد زن ااان بااومى س ااخن گ اافت« :اس اااسا اا ً م ااا زن ااان بااومى م ااورد
اساتثمار ساه گااناه قارار داريام .اول :چاون بومى هساتيم خوانادن و نوشات نمى دانايم ،و تاحقير
مى شاويام .دوم :باه خااطار زن بودن و چاون زنايم ،مى گاوياند حارف زدن بالد نيساتيم ،مى گاوياند
احامقيم ،فاكر كاردن بالد نيساتيم .فارصات هااى بارابار باا ماردان ناداريام .سوم :باه عالت آن كاه زن
۲۰۱

ف ااقير هس ااتيم .ه اامه ف ااقيري اام ،ن ااه ت ااغذي ااهء خ ااوبى داري اام ،ن ااه
مسكنى ما ااناسا ااب ،نا ااه آما ااوزش ،و نا ااه بها ااداشا اات ما ااناسا ااب.
فاارزناادان بااسيارى از زنااان از باايمارى هاااى قاااباال عالج در
آغااوش ااشان ج ااان مى ده ااند( ».س ااخنان ف اارم ااان ااده اس ااتر،
ارتش زاپاتيستى ۲۵ ،فوريهء )۲۰۰۱
صاابح روز  ۲۶فا ااوريا ااه زاپا اااتيسا اات ها ااا يا ااك كا اانفرانا ااس
ماطبوعااتى تاشكيل دادناد .عالت ايان بود كاه آن هاا از ساوى
يااك گااروه مازدور هاامان ماانطقه تهااديااد بااه ماارگ شااده باودنااد.
در چ ااني ش اارايطى ،زاپ اااتيس اات ه ااا پ اااسخ دادن ااد« :هيچ
تهاادياادى نااظرمااان را در م ااورد رساايدن بااه محاال قواى مااقننه
فاادرال ،بااراى ناايل بااه باارسااميت شااناخاات حااقوق و فاارهاانگ
بوميان عوض نمى كند».
پ ااس از اع االم اي اان مااوضااوع ،راه پ اايمائى راه ااش را ادام ااه
مى دهااد و عااصر هاانگام بااه مااركااز ايااالاات ،اوآخاااكااا ،مى رسااد .در اياان مااكان ،ماايدانى مااملو از
باوماايان ماانطقه و دورگااه هااائى از سااراساار كااشور ،از هاايئت زاپاااتيسااتى اسااتقبال مى كااند .در
مايتينگ ماركازى ايان شهار ،زاپااتيسات هاا گافتند« :توان تاشكيلتى شاما و رزماجوئى تاان ماا را
جااادو كاارده اساات ،افااتخارى صااميمانااه كااه نساابت بااه ريااشهء خاود داريااد ،ريااشه اى كااه بااه اياان
خااك رناگ و ناام مى دهاد ...بومايان اوآخااكاائى كاارى مى كانند كاه هار فارد بومى در هار كاجاى
مااكزيااك كااه باااشااد ،بااه بومى بودن خود افااتخار كااند ...اماايدوارياام حااال آنااچه تاامام بوماايان مااكزيااك
مى جوئايم مامكن شود ،و آن گااه ،بومايان ايان خااك ماكان مهمى داشاته بااشاند( .»...ساخنان
معاون فرمانده ماركوس ۲۶ ،فوريهء )۲۰۰۱
چاهارماي روز راه پايمائى در راه تاهوآكاان ،اياالات پوئابل آغااز شاد .آن جاا هزاران بومى
ن اااهااوا ،م اااس ااات ااك ،پ ااوپااولاوك ااا ،و ميس ااتك از ك اااروان اس ااتقبال ك ااردن ااد .ه اامان روز ،ك اااروانى ك ااه
هاارلحااظه بااه تااعداد اتوماابيل هااايااش افاازوده مى شااد ،راهااش را بااه سااوى شهاار اوريااسابااا ،ايااالاات
باراكاروز اداماه داد .در ايان ماكان شااياد غاافالگيركاننده تاريان و هايجان اناگيزتاريان مايتينگ قابل از
رسيدن به شهر مكزيكو برگزار شد.
در ماايدانى مااملو از باومى ،كااارگاار ،مااهاجاار ،كاودك ،افاارادى از سااازمااان هاااى تاوده اى
مااختلف ،و طاايف گسااترده اى از افااراد جااامااعهء ماادنى ،فاارمااانااده اسااماعاايل يااك بااار ديااگر طاارح
خااودمااختارى اى را كااه روسااتاهاااى بااومى از آن دفاااع مى كاانند تااوضيح داد« :آن چااه مااا از
خودماختارى مى خواهايم ،تاقسيم كاردن كاشااورماان ماكزياك نيسات .آن چاه مى خواهايم باناى ياك
ماكزياك دياگر اسات كاه در آن تامام فاقراى ايان كاشور باگنجند .سااخاتمان ياك ماكزياك باا آيانده اى
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ك ا ااه در آن تنى چ ا ااند ث ا ااروت ا اامند ن ا ااشون ا ااد و م ا اايليون ه ا ااا ن ا اافر گ ا اارف ا ااتار ف ا ااقر ،گ ا اارسنگى و م ا اارگ
نباشند( ».سخنان فرمانده اسماعيل ۲۷ ،فوريهء )۲۰۰۱
روز بااا يااك ماايتينگ مااركاازى در ماايدان اصلى شهاار پوئاابل بااه پااايااان رساايد .باااز هاام مااردم
خاياباان ها را پار كاردناد .تودهء عظيمى كاه اكاثريات شاان را جواناان پسار و دخاتر تاشكيل مى دادناد
بااا پاارچاام هاااى ساارخ و سااياه ،و ناايز گااروه هاااى مااعلمي ،كااارگااران ،حاااشاايه نااشينان ،اعااضاى
بارزون [تاشكل بادهاكاران بااناك هاا] ،هامجنس گاراياان ،كودكاان ،و زناانى از هار سان و ساال كاه
فرماندهى زاپاتيستى و اعضاى كنگرهء ملى بومى را پذيرا شدند.
فاارمااانااده داويااد كااه آشااكارا هاايجان زده شااده بود ،در بااراباار ده هااا هازار شهاارونا ِد شهاار
پوئاابل گاافت« :طى چااهار روز راه پاايمائى شااأن انااسانى بوماايان ،و در گااذرمااان از روسااتاهااا و
شهارهااى ماختلف ،هامراه باا هزاران بارادر و خواهار جااماعهء مادنى ملى و باي الللى؛ گاام هاا و
قالب هااى هزاران بارادر و خواهار ماكزيكى و از كاشااورهااى دياگر باا ماا هامگام شادناد تاا ماا را
در راه طا ااولنى م ا ااان ،ه ا اامراهى ك ا اانند .و ت ا ااا ب ا ااا ش ا ااما ،م ا اابارزهء م ا ااا ب ا اازرگ ا ااتر و ن ا اايروم ا ااندت ا اار
شود(».سخنان فرمانده داويد ،ارتش زاپاتيستى ۲۷ ،فوريهء )۲۰۰۱
زاپ اااتيس اات ه ااا اي اان ش ااب را در دي اار َك اارملى ه ااا[ش ااعبه اى از آئ ااي مسيحى] ب ااه صبح
رساانادناد .در سحارگااه روز باعد راهى اياالات تلكاسكال شادناد كاه در آن فارمااناده ميساتر ساخن
گاافت« :باايش از  ۵۰۰ساال ماقاومات كارديام ،آن جاا كاه باا دروغ هااى ايادئولاوژياك شاان باي ماان
تاافرقااه انااداخااتند .ولى حااال كااه دارياام متحااد مى شااوياام ۵۰۰ ،سااال ديااگر در فااقر و اناازوا سااپرى
نااخواهااد شااد ،باالكه مااجبااورنااد مااا را بااه عاانوان خاالق هاااى باومى كااه بخشى از كااشور را تااشكيل
مى دهاايم ،بااه رسااميت بااشناسااند و بااه مااا احااترام بااگذارنااد( ».سااخنان فاارمااانااده ميسااتر ،ارتااش
زاپاتيستى ۲۸ ،فوريهء )۲۰۰۱
پاس از مايتينگ صبح دور سِ ان مايدان اصلى تلكاسكال ،راه پايمائى باه سامت پَاچوكاا باه
راه افاتاد .در راه از بخشادارى ِتاپا ِتاپِك ،امايلياناو زاپااتاا ،و شهار سااهاگون گاذشاتند و در بارابار
هزاران نفر ميتينگ هاى كوتاه مدتى برگزار كردند.
در پ ااچوك ااا ،ف اارم ااان ااده س اابدئ ااو ،ك ااه ب ااه خ اااط اار ن ااثر رن ااگينش م ااعروف اس اات ،س ااخن گ اافت:
« بااگذاريااد همگى بااا آگاااهى كاااماال در جسااتجوى يااك راه حاال مااسالاات آماايز باارای درگاايرى غاارق
ش ااوي اام .ت ااا خ االق م ااكزي ااك خااود م ااسير زن اادگى مش ااترك اج ااتماعى و ف اارهنگى ش اااي ااانى را ت ااعيي
كند(».سخنان فرمانده سبدئو ،ارتش زاپاتيستى ۲۸ ،فوريهء )۲۰۰۱
كاار آن روز باا مايتينگ هااى ماتعددش باه هامينجا تامام نشاد ،ساخنرانى در روى ساكو و
گاردهامائى در آكاتوپاان و اياكسميكيلپان اداماه ياافات .در اياكسميكيلپان بااران موسمى هامه را
غاافالگير كارد ،تودهء عاظيم جامعيت از جااياش ناجنبيد تاا باه ساخنان زاپااتيسات هاا گوش فارادهاد.
در پا ااايا ااان روز ،كا اااروان در بخشا اادارى تا ااپهه ما ااانا ااد و ها اايئت زاپا اااتيسا ااتى شا ااب را در يا ااك پا االژ
۲۰۳

تفريحى آن ،كه ملك جمعىِ بوميان اتومى منطقه است ،گذراند.
در روز اول م اااه م ااارس ،اول ااي ت ااصادف ب ااراى ك اااروان رن ااگ خ اااك روى داد .در م ااسير
تهاپه باه شهار كارتاارو ،ياك اتاوبوس باه ياك اتومابيل ماركاز اطالعاات زاپااتيساتى بارخااورد كارد .در
اي ا اان ت ا ااصادف ي ا ااك افس ا اار پ ا االيس راه ف ا اادرال كش ا ااته ش ا ااد و چ ا ااهار ن ا اافر از اك ا اايپ ك ا اامك رس ا ااانى
زاپااتيساتى زخامى شادناد .ارتاش زاپااتيساتى از مارگ پاليس اظاهار تاأساف كارد و تاحقيق در ايان
مااورد كه آيا موضوع بر سر تصادف بوده ،يا سوء قصد آغاز شد.
كاااروان راهااش را ادامااه داد .در مااركااز ايااالاات كاارتااارو ،يكى از تااند تاارياان سااخنرانى هااا
٭
عاليه ياك فارماانادار اياالات اياراد شاد و وى از آن لحاظه باه باعد ،باه «فايرولياز» لاويول
معروف گرديد .او قبلً اعضاى كاروان را چه علنى و چه به اشاره تهديد كرده بود .همان جا
ارتااش زاپاااتيسااتى بااه زاپاااتيساات هااائى كااه ناااعااادلنااه توسااط دولاات لااويول بااه زناادان افااكنده شااده
بودنااد ،درود فاارسااتاد« .از اياان كااه تااا بااه حااال اعاادام مااان نااكرده انااد اسااتفاده كاارده ،بااه باارادران
زاپاااتيساات اساايرمااان در زناادان كاارتااارو ،ساارخاايو خااروناايمو سااانچااز ،و آنساالمو پاارزر روباالس
مى گوئاايم غاامگي نااباشااند ،زياارا باازودى آزاد خواهااند شااد ،و جااايااشان در زناادان بااا كااسانى كااه
هيچ ش ااناختى از ت اااريخ اي اان اي ااال اات ن ااداش ااته ولى ام ااروز دول اات را در دس اات دارن ااد پ اار خااواه ااد
شد(».سخنان معاون فرمانده ماركوس ،اول ماه مارس )۲۰۰۱
فارداى آن روز كااروان در ماقابال هزاران نافرى كاه خاياباان هاا و مايدان اصلى اَكاامابارو،
ايااالاات گواناااخواتااو را پاار كاارده بودنااد قاارار گاارفاات .راه بااه سااوى ساايناپااكوارو ،و پاااتااسكوارو در
ايااالاات ماايچوآكااان ادامااه يااافاات .در اياان شهاارهااا بااه اصاارار مااردم ماايتينگ هاااى پاايش بينى نشااده
ت ااشكيل ش ااد .ي ااك تااوق ااف دي ااگر در بخش اادارى اوروآپ ااان ،و ب ااعد ،ك اااروان ب ااه م ااقصد ن ااهائى روز
رساايد يعنى روسااتاى باوماايان پ ااوره پااه چااا در نااوريااو كااه در آن ساومااي كاانگرهء ملى باومى باارپااا
مى شد.
در روز سااوم م اااه م ااارس ،رس اماا ً ب ااا ش اارك اات ن ااماي ااندگ ااان چه اال خ االق بااومى از س ااراس اار
كاشور ،كاار كانگرهء ملى بومى آغااز شاد .ناماياندگاان بومايان آماوزگاو ،كااورا ،سايوكااتاكو ،چاياپاا،
چااينانااتكو ،چااوچولااتكو ،چااول ،چونااتال ،گواريااخييو ،هواسااتهكو ،سوآوه ،كاايكاپااو ،كوكاااپااا ،مااامااه،
ماتلزيانكا ،مااياو ،مااياا ،ماساهوا ،مااسااتاكو ،مايشه ،ميكساتكو ،نااهواتال ،ناانايو ،اواودهاام ،پااپاه،
پاوپولوكاا ،راراماورى ،پااورهاپهچاِ ،ت نِك ،تالهاوياكا ،تالپااناكو ،تاخولباال ،توتونااكاو ،تارياكه ،تسالتال،
ت ااسوت ااسيل ،وي ااكساري ااتارى -ه ااوي ااچول ،ي اااكى ،س اااپااوت ااكو ،و ساوك ااه دو روز ك ااار فش اارده را در
زبان ها ،رنگ ها ،انديشه ها ،پيكارها و مقاومت ها غرق كردند.
در قطعنامه كنگرهء ملى بومى اين مطالبات آمده است:
٭  = Firulaisسگ .ايگناسيو لويول فرماندار كرتارو
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اول :به رسميت شناخته شدن حقوق و فرهنگ ما خلق هاى بومى در قانون اساسى،
مطابق با طرح رفرم قانون اساسى پيشنهادى كميسيون توافق و مسالت .Cocopa
دوم :به رسميت شناخت وجود كامل ما به عنوان خلق هاى بومى....
سوم :بااه رسااميت شااناخاات حااقوق انااتقال ناااپااذياار حااق تااعيي ساارنوشاات مااان كااه بااه شااكل
خودمختارى در چارچوب كشور مكزيك بيان مى شود ،در قانون اساسى.
چهارم :به رسميت شناخت منطقه و خاك آباء و اجدادى مان...
پنجم :به رسميت شناخت هنجارهاى ما بوميان در يك رژيم قضائىِ تعددگرا.
ششم :غير نظامى كردن تمام مناطق بومى كشور.
هافتم :آزادى تامام زنادانايان بومى كاشور كاه باه خااطار مابارزه در دفااع از خودماختارى
و در رابطه با حقوق فردى و جمعى مان در بند هستند.
در روز پنجاام ماااه مااارس ،كاااروان راهى م ااورلاايا ،مااركااز ايااالاات ماايچوآكااان شااد .آن جااا
مااردم در ماايدان اصلى شهاار جاامع شاادنااد تااا در يااك ماايتينگ سحاارگاااهى شااركاات كاانند .در اياان
ماايتينگ فاارمااانااده آباال در م ااورد تااجاوز بااه ماانطقۀ خاود سااخن گاافت« :مااراكااز فاارماااناادارى هااا و
ات ااوري ااته ه اااى خااود م ااختار را ك ااه م ااا ف ااقراى م ااكزي ااك از ع اادم وجااودش ااان رنج مى ب ااري اام داغ ااان
كااردنااد .بااا وجود اياان ،روسااتاهاااى مااان رشااد كاارده انااد ،آن هااا بااا تاابدياال ضااربااه هاااى دشاامن بااه
جااشن و آواز ،بااه مااقاوماات و ماابارزه ادامااه مى دهااند»( .فاارمااانااده اَباال ،ارتااش زاپاااتيسااتى۵ ،
مارس )۲۰۰۱
توقافگاه باعدى در اياالات ماكزياك بود ،دقايقاا ً در بخشادارى ِتاموآياا .در پااياان روز ،كااروان
بى اناتهائى كاه از بومايان ساراسار كاشور و جااماعهء مادنى ملى و باي الللى تاشكيل شاده بود،
به شهر تولوكا ،مركز ايالت مكزيك رسيد.
در ايان مارحاله ،باا پايشواز پايروزمانداناه اى كااه ماايليون هااا ناافر مااكزيكى نااثار راه پاايمائى
مى كااردنااد ،بااخصوص نااارضااايتى و ش ااورشى كااه عااليه دولاات در مااسير راه پاايمائی گسااترش
۲۰۵

م ى ي اااف اات ،ب اااع ااث دلااواپسى و ن ااگرانى وي ااسنته فااوك ااس و دول اات او مى ش ااد ،چ اانان ااكه اق ااشار
سارماايهادارى را نايز در بار مى گاارفاات .آنااان كااه ماانافع خود را در مااعرض تهااديااد تودهء اناابوهى
مى ديادناد ،كاه ناه تانها خواهاان بارساميت شاناخاته شادن حاقوق بومايان بود ،بالكه عادالات و بارابارى
نيز براى تمام مكزيكى ها مطالبه مى كرد.
دقاايقاا ً در تولوكااا بود كااه فاارماااناادهى زاپاااتيساات پاايامى بااه اربااابااان پااول و ثااروت فاارسااتاد:
«آن هاا مى تارساند ،زيارا مى گاوياند كاه باا عابور ماا فاقرا قايام كارده ،سزاى توهاي و بى حارمتى
را خااواه ااند س ااتان ااد .آن ه ااا مى ت اارس ااند ،زي اارا ق اابول دارن ااد ك ااه ش ااراي ااط زن اادگى اك ااثري اات م ااردم
ماكزياك ،و ناه تانها بومايان ،باسيار باد اسات و مى تواناد شااورش باراناگيزد(.»...ساخنان ماعاون
فرمانده ماركوس ۵ ،مارس )۲۰۰۱
در روز شااشم مااارس كاااروان بااه كااوئاارناااواكااا ،در ايااالاات م ااورلااوس رساايد .در آن مااكان
عاالوه باار كاالمى كااه زاپاااتيساات هاااى چااياپاااس باار زبااان آوردنااد ،تاااج گلى ناايز بااه پاااى بااناى ياااد
بود ژنارال امايلياناو زاپااتاا ناهادناد .توقافگاه باعدى تاپوتسالن بود .فارمااناده اياسياس بااز هام تاأكايد
كارد كاه زاپااتيسات هاا باه دولات جادياد اعاتماد نادارناد« :دياگر نمى خواهايم فاريابمان دهاند .آقااى
ويااسنته ف وكااس مى كاوشااد خاالق مااكزيااك را اغاافال كااند .باااز هاام دارد مى گااويااد كااه دمااكراسى
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وجاود دارد و ديااگر كااشور تااغيير كاارده اساات .رفااقا ،نااه! مااا زاپاااتيساات هااا كااه از اول ژانااويااهء
 ۱۹۹۴قايام كارده ايام مى گوئايم :دياگر باس اسات! ( .»...ساخنان فارمااناده اياسياس ،ارتاش
زاپاتيستى ۶ ،مارس )۲۰۰۱
روز بااعد ،شهاار ايااگوال ،در ايااالاات گ اارررو ،درهااا و دلااهايااش را بااه روى راه پاايمائى غااير
قا ااابا اال كا اانترل رنا ااگ ها ااا گا ااشود .ه اازاران ب ااومى آما ااوزگا ااو ،تا االپا ااانا ااكو ،نا اااه ااواتا اال ،و ميسا ااتكو از
روساتاهااياشا راهى شادناد تاا باا ماطالابات زاپااتيسات هاا و باقيهء بومايان كاشور هامصدا شوناد.
در اي اان ج ااا ك ااميتهء مخفى ان ااقلبى بااوم اايان  CCRIبااا احااترام بااه سااازمااان هاااى مساالح ،ارتااش
انااقلبى خاالق ش ااورشااگر  ،ERPIارتااش خاالقى انااقلبى  ،EPRو ناايروهاااى مساالح انااقلبى خاالق
 FARPدرود فرستاد .فعاليت روز  ۷مارس در كائوتل ،ايالت مااورلوس به پايان رسيد .در اين
ماكان از زاپااتايسم دياروز و اماروز ساخن گافتند«:پاس در هامان ماسير تااريخ گاام بارمى داريام،
ولى آن را ت ااكرار نمى ك اانيم .م ااا از گ ااذش ااته اي اام ،آرى ،ام ااا ن ااو»( .س ااخنان م ااعاون ف اارم ااان ااده
ماركوس ۷ ،مارس )۲۰۰۱
در روز ج ااهانى زن ،هش ااتم م ااارس ،ك اااروان از روس ااتاى آن ااه ن ااه كااوئ اايلكو گ ااذش اات .مح اال
تولاد ژنارال امايلياناو زاپااتاا و جاائى كاه فارزنادان ايان رهابر اناقلبى باه پايشواز هايئت ماتشكل از
 ۲۳فارمااناده و ياك ماعاون فارمااناده رفاتند .ماسير از چايناماكا اداماه ياافات ،هامان جاا كاه باه زاپااتاا
خااياناات شااد و وى را بااه قااتل رساااناادنااد؛ بااعد تااللااتيساپااان ،كااه در آن از پااادگااان مااركاازى زاپاااتااا
دياادار كااردنااد .بسيج در اياان روز فشااردهء انااقلبى ،در ماايلپا آلااتا ،در محاادودهء پااايااتخت بااه اوج
خود رسيد .در اين جا از وضع زنان بومى و دهقان سخن رفت.
در روز  ۹ماااه مااارس ،روسااتاى ساان پاااباالو اوكسااتوتااپك ماايهماناادار صااف ط ولنى و
بى پ اااي ااان اتااوم اابيلهائى بااود ك ااه ده ه ااا هاازار ن اافر را ب ااا خااود ح اامل مى ك ااردن ااد .راه پ اايمائى ب ااه
دروازه هاااى شهاار مااكزيااكو رساايده باود ،شهاارى كااه در آن مااردم خاود را بااراى اسااتقبال آماااده
مى كاردناد ،اساتقبال از بومايان ،دهاقاناان ،كاارگاران ،حااشايه ناشينان ،هانرماندان ،روشانفكران،
نويسندگان ،و جوانان دختر و پسر از سراسر مكزيك و كشااورهاى مختلف جهان .
يااك روز قاابل از ورود بااه قاالب شهاار مااكزيااكو ،هاايئت زاپاااتيسااتى و هازاران ناافر هاامراه آن
در ساوچايميلكو توقاف كاردناد .ماعاون فارمااناده مااركوس ياك باار دياگر باه بايانايه هااى كاارفارمااياان
اشاااره كاارد « :تاارس در ادراك فاااسااد شاادهء كااارفاارمااايااان آشوب بااه پااا كاارده اساات .اياان اماار و
نايز وجود روشانفكران خاشك ماغز هامدسات شاان اجاازه نمى دهاد ماتوجاه شوناد قارنى كاه آن هاا
«بيسااتم» ناااماايده انااد ،ديااگر بااه پااايااان رساايده ،و هاازارهء دوم پشاات ساار مااانااده اساات ...امااا،
اربااابااان پااول و ثااروت ،خوب اساات بااداناايد زمااانااهء ديااروز نااه امااروز باارمى گااردد ،و نااه فااردا .ديااگر
در سااكوت بااه تااحقير و توهااي تااان گوش نمى سااپارياام( »...سااخنان مااعاون فاارمااانااده ماااركوس،
 ۱۰مارس )۲۰۰۱
۲۰۷

پااس از  ۱۵روز راه ،و ديادار از  ۱۲اياالات كاشور ،راه پايمائى كاه از سان كاريساتوباال د
لس كاازاس آغااز شاده بود ،دياگر ماثل روز اولاش نابود .مايليون هاا نافر آن را هامراهى كاردناد،
صادهاا بايانايه در حامايات و ياا عاليه آن صاادر شاد ،اولى صاداى بى چايزان بود و محاروماان ،و
دومى صداى دولتمردان ،كارفرمايان و قدرتى كه احساس خطر مى كرد.
شهاار مااكزيااكو پاار از جاامعيت شااد .خاايابااان هااا پاار باود از باوماايان ،كااارگااران ،دهااقانااان،
ماعلمي ،حااشايه ناشينان ،راناندگاان ،مااهايگيران ،تااكسى راناان ،كااركانان دفاترى ،مساتخدماان،
دسا ااتفروشا ااان ،ما ااذها اابى ها ااا ،ها اامجنسگرايا ااان زن و ما اارد ،ها اانرما ااندان ،روشا اانفكران ،ما اابارزان،
نا اامايا ااندگا ااان مجا االس ،ورزشا ااكاران ،فا ااعالا ااي و غا اايره و غا اايره كا ااه دها ااا ه اازار ما اارد ،زن ،ك ااودك و
بزرگسال را شامل مى شد.
ي ااك ت ااري االر ب اازرگ س اافيد رن ااگ ك ااه ف اارم ااان اادهى ارت ااش زاپ اااتيس ااتى آزادي اابخش ملى ب اار آن
ساوار باودنااد ،از سااوچاايميلكو خاايابااان هاااى شهاار را پشاات ساار گااذاشاات تااا بااه ماایدان زوكاالوى
پا ااايا ااتخت با اارسا ااد .و در ما ااقابا اال پا اارچا اام عظيمى كا ااه در وسا ااط ما اايدان ك ااونسا ااتيتوسا اايون [قا ااانا ااون
اساسى]موج مى زد ،شااورشيان زاپاتيست كلمشان را ادا كردند« :مكزيكو ،نيامديم تا به
ت ااو ب ااگوئ اايم چ ااه ك ااار كنى ،و ن ااه آن ك ااه ب ااه سااوئى ره اابرى ات ك اانيم .آم ااده اي اام ت ااا ف ااروت اانان ااه و ب ااا
اح ااترام از ت ااو ب ااخواه اايم ب ااه م ااا ك اامك كنى ،و اج ااازه ن اادهى ك ااه خا ااورش اايد دوب اااره ط االوع ك ااند ت ااا
زم ااانى ك ااه اي اان پ اارچ اام م ااكانى ش ااايس ااته ب ااراى م ااا ،ه اامرن ااگان خ اااك ،ن ااداش ااته ب اااش ااد(».س ااخنان
معاون فرمانده ماركوس ۱۱ ،مارس )۲۰۰۱
فاارماااناادهى كاال ارتااش زاپاااتيسااتى آزادياابخش ملى در پااايااتخت ،ماايهمان ماادرسااهء ملى
ان ااسان ش ااناسى و ت اااريخ  ENAHباود ،كااه دانااشجويااان و كاااركاانان آن از زاپاااتيساات هااا دعاوت
كااردنااد تااا زمااانى كااه در شهاار مااكزيااكو هسااتند ،ماايهمان آن هااا باااشااند .روزهاااى پااس از آن تااب
آلود و پااردرد ساار بود ،مااشكلت آن جااا آغاااز شااد كااه چااگونااه موافااقت كاانگره كسااب شود كااه بااه
اساتدلل هااى ماربوط باه بارساميت شاناخات حاقوق و فارهانگ بومايان گوش بساپارد .ناماياندگاان و
ساانات ااورهااا از هاايئت ناامايااندگى زاپاااتيساات دعاوت كااردنااد تااا در مااقاباال كااميسيون هاااى مشااترك
ماربوط باه قااناون اسااسى ،و بومايان ،و ماقننه حارف بزناند .پايشنهادى كاه كاميتهء مخفى اناقلبى
باوماايان  CCRIو ج اانبش بااوم اايان ب ااه ع اانوان پ اايشنهادى غ ااير ق اااب اال ق اابول ،ارزي ااابى ك ااردن ااد«:م ااا
ماذاكاره نانگي باا قواى ماقننه را نمى پاذياريام .ماذاكاره اى كاه باه گوشاه اى دنج ،و تاعداد انگشات
ش اامارى از ن ااماي ااندگ ااانى مح اادود شااود ك ااه ك ااارش ااان اي اان اس اات ك ااه ك اانگرهء ملى بااومى  CNIو
زاپااتيسات هاا ناتواناند باا مجاموعاهء قاوۀ ماقننه ماذاكاره كانند»(.اطالعايهء ارتاش زاپااتيساتى۱۳ ،
مارس )۲۰۰۱
باادياان طااريااق ناامايااندگااان مجاالس كوشاايدنااد ابااعاد تاااريخى اياان بسيج ملى و بااي الللى را
ناادياده باگيرناد .خالق ماكزياك بادون توجاه باه ناژاد ،وضايعت اقاتصادى ،رناگ ،جانس ،ايادئولاوژى،
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سان ،و ياا انادازۀ قاد اعالم كارد كاه خواهاان بارساميت شاناخات حاقوق بومايان در قااناون اسااسى
و با ااه عا اامل در آوردن سا ااه نا ااشانا ااه اى سا اات كا ااه ارتا ااش زاپا اااتيسا ااتى شا اارط از سا اارگا اايرى مجا اادد
م ااذاك اارات ب ااا دول اات ق اارار داده اس اات .ولى ب ااه ن ااظر نمى رس اايد ك ااه هيچ ي ااك از اي اان ه ااا در ب ااي
نمايندگان مجلس و سناتااورها گوش شنوائى يافته باشد.
در حا ااالا اايكه ما ااحافا اال سا ااياسى مى ك ااوشا اايدنا ااد وقا ااايع را ها ااضم كا اانند ،ها اايئت ش ا ااورشى
ت ااماس ااش را ب ااا ج ااام ااعهء م اادنى ملى و ب ااي الللى ادام ااه داد .طى اول ااي ه اافتهء اق ااام اات در شه اار
مااكزيااكو كااميتهء مخفى انااقلبى باوماايان ارتااش زاپاااتيسااتى بااا كاانگرهء ملى باومى ،روشاانفكران،
كا ااارگا ااران ،ن ااوازنا اادگا ااان م ااوسيقى راك ،گا ااروه ها اااى تا ااأتا اار ،با ااا ما ااعلمي و دانا ااش آما ااوزان ،و با ااا
م اايهمان اادارن ااش (ج ااام ااعهء دان ااشگاهى م اادرس ااهء ملى م ااردم ش ااناسى ،و م ااردم مح االهء اي ااسيدرو
فاااباال) جاالسه باارگازار كاارد .در هاامان حااال بااه دانااشگاه پلى تااكنيك ملى رفااتند و از روسااتاهااا و
محلتِ شهردارى هاى مناطق مختلف پايتخت ديدار كردند.
يااك هاافته پااس از آن كااه باوماايان اعاالم كااردنااد مى خاواهااند مااطالااباتااشان را در جاالسهء
عاامومى مجاالس باايان كاانند ،ناامايااندگااان پاااسخى ناادادنااد .هاامه چاايز حاااكى از آن باود كااه جااناح
ماحافاظه كاار حزب اقادام ملى و حزب اناقلبىِ ناهاديانه شاده ،جالوى آن را مى گايرناد .باه هامي
عاالت در روز  ۱۹ماااه مااارس زاپاااتيساات هااا اعاالم كااردنااد كااه در  ۲۲ماااه مااارس ،بااا يااك ماايتينگ
خداحافظى در مقابل مجلس ،به كوهستان هاى جنوب شرقى مكزيك باز خواهند گشت.
«اگاار قاارار بااه انااتخاب بااي مااردم و سااياسااتمداران باااشااد ،ارتااش زاپاااتيسااتى تاارديااد
نمى كااند :ارتااش زاپاااتيسااتى بااا مااردم اساات .آن هااا گاوش شاانوا داشااتند ،و بااا مااا بااه احااترام
ساخن گافتند .در ماقابال ساياساتمداران هارگاز ناه سارماان را پاائاي خواهايم آورد ،و ناه تاحقير و
نايرناگ مى پاذياريام .باراى آن كاه باه ماطالابات تااريخى ماان مهار «درياافات شاد» بزناند ،باه صاف
نمى ايس ااتيم ...بس اات دره ااا ت ااوس ااط س ااياس ااتبازان روش اان اسا اات .ما ااردم ،خا االق ها اااى ب ااومى ،و
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جااماعهء مادنى ملى و باي الللى باه حاقانايت خواسات هااى ماا بااور دارناد و
باادون هيچ شاارط و شااروطى از آن حااماياات كاارده انااد .ارتااش زاپاااتيسااتى
ه ا اامچنان ب ا ااه جس ا ااتجو و اي ا ااجاد ف ا ااضاه ا ااائى ادام ا ااه خا ااواه ا ااد داد ك ا ااه در
بارگايرنادهء ماشاركات هامهء كاسانى بااشاد كاه آرزوى ياك ماكزياك واقاعاا ً ناويان
دارند( »...اصلعيهء ارتش زاپاتيستى ۱۹ ،مارس )۲۰۰۱
ها اامان روز ،شا ااب ها اانگام ويا ااسنته فااوكا ااس عا ااقب كا ااشيدن ارتا ااش از
روس ااتاى گااوادال ااوپ ااه ت ااپه ي اااك را اع االم ك اارد و اش اااره ن اامود ك ااه پ اايامى ب ااه
فاارماااناادهى زاپاااتيسااتى خواهااد فاارسااتاد .نااامااه ناارساايد ،و زاپاااتيساات هااا بااه
باارنااامااهء پاايش بينى شاادهء خاود ،قاابل از تاارك شهاار مااكزيااكو ادامااه دادنااد.
باادياان تاارتاايب از هاار سااه مااحوطااهء دانااشگاه خود مااختار مااتروپولاايتان UAM
دياادار كااردنااد ،و دساات آخاار در يكى از احااتمالً مهيج تاارياان ماايتينگ هاااى راه پاايمائى شااان ،در
دانشگاه ملى خودمختار مكزيك  UNAMشركت جستند.
زاپ اااتيس اات ه ااا ه اامان گااون ااه ك ااه از ق اابل اع االم ك اارده بااودن ااد در م ااحوط ااهء ب اايرونى مج االس
حااضور يااافااتند تااا عااليه كااورى و نااژادپاارسااتىِ طيفى از طاابقهء سااياسى كااه حاااضاار بااه شاانيدن
صاادايااشان ناابود ،اعااتراض كاانند .در حااالى كااه آن هااا وضااعيت را توضيح مى دادنااد و هازاران
ناافرى كااه در خاايابااان هاااى دور و باار مجاالس جاامع شااده باودنااد ،خااداحااافظى مى كااردنااد ،داخاال
مجاالس ،ناامايااندگااان بااحث داشااتند كااه آيااا اسااتفادهء زاپاااتيساات هااا از مااهمترياان تاارياابون كااشور
جايز و متناسب است ،يا نه.
باا وجود ماخالافت كال فاراكاسيون حزب رئايس جامهور ،وياسنته فوكاس (حزب اقادام ملى
 ،)PANناماياندگاان باقيهء نايروهااى ساياسى بارگزارى هاماياش باا زاپااتيسات هاا در ساالان مجالس
را امكانپذير ساختند.
در روز  ۲۸ماااه مااارس ،در حااالى كااه هاامه فااكر مى كااردنااد كااه مااعاون فاارمااانااده ماااركوس
تاريابون را در اخاتيار خواهاد گارفات ،باار دياگر زاپااتيسات هاا ناه تانها ساياساتمداران ،بالكه باخش
اعااظم جااامااعهء ماادنى ملى و بااي الللى را ناايز غااافاالگير كااردنااد .يااك زن ،يااك باومى ،يااك فاارمااانااده
زاپاااتيساات كاالم را آغاااز كاارد و بااه نااام كااميتهء مخفى انااقلبى باوماايان  -فاارماااناادهى كاال ارتااش
زاپاتيستى پيام اصلى را قرائت نمود.
ف اارم ااان ااده اس ااتر در س ااخنان ااش از ش ااراي ااط وحش ااتناك زن اادگى زن ااان بااومى گ اافت ،از ف ااقر
شااان ،اسااتثمار ،سااركوب ،و محااروماايت آنااان .از تاابعيض سااه گااانااه عااليه آنااان حاارف زد :فااقير،
زن ،و ب ااومى ب ااودن ش ااان .وى از م اانافعى ك ااه ت ااصوي ااب لي ااحهء پ اايشنهادى ك ااميسيون تااواف ااق و
مااسالاات بااراى ماايليون ه ااا باومى كااشور خاواهااد داشاات ،حاارف زد .وى از حااق ديااگر گااونااه بااودن
دفاااع كاارد ،دساات آخاار ،امااكان مااذاكاارهء واقعى بااا قوهء مجااريااه را مااطرح ناامود .وى اعاالم كاارد
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كاه ماهندس ماعمار فارناانادو ياانايز باا هادف ضامانات اجاراى ساه ناشاناۀ حاسن نايت كاه زاپااتيسات
هااا بااه عاانوان شاارط مااذاكااره قاارار داده باودنااد ،بااا مااسئول كااميسيون صلح در چااياپاااس ،لاوئاايز
آلوارز ،ارتباط برقرار خواهد كرد(.سخنرانى فرمانده استر ۲۸ ،مارس )۲۰۰۱
بااا اياان واقااعهء تاااريخى و مااهم ۲۳ ،فارمااناده و ياك ماعاون فارمااناده از مايليون هاا نافر كاه
چ ااه در م ااكزي ااك و چ ااه در ك اشااوره اااى دي ااگر ج ااهان گ ااام ااشان را ه اامراهى ك ااردن ااد ،خ ااداح ااافظى
كاردناد .شااياد بايش از هار لحاظهء دياگرى در هافت ساال گاذشاته ،احاتمال داده مى شاد كاه صلح
واقعاا ً ممكن باشد.
مجاموعاا ً در ياك سافر  ۳۷روزه ،راه پايمائى رناگ خااك بايش از شاش هزار كايلو ماتر را
پشات سار گاذاشات .هايئت زاپااتيساتى و ده هاا هزار نافر بومى و غاير بومى كاه آن را هامراهى
مى ك ااردن ااد ۱۳ ،ايااالاات كااشور را پشاات ساار گااذاشااتند :چااياپاااس ،اوآخاااكااا ،پاوئاابل ،بااراكااروز،
تاالك ااسكل ،اي اادال ااگو ،ك اارت ااارو ،گااوان اااخااوات ااو ،م اايچوآك ااان ،اي ااال اات م ااكزي ااك ،ما ااورلااوس ،گا اارررو ،و
پااياتخت .آن هاا در مجاموع  ۷۷مايتينگ توده اى بارگزار كاردناد .آياا كسى باا عاقل ساالام مى تواناد
صداى اين بسيج را نشنود؟ آيا كسى مى تواند اين همه كور و كر باشد؟ آيا منافع سياسى
و اقااتصادى باار فاارياااد نااارضااايتى شهااروناادى تاارجيح داده مى شاود؟ آيااا بااه باوماايان مااكزيااك و
م اايليون ه ااا ن اافر در م ااكزي ااك و س ااراس اار ج ااهان ك ااه خااواس ااتار ب اارس ااميت ش ااناخ ااته ش اادن ح ااقوق و
فرهنگ بوميان هستند ،مى توان پشت كرد؟
پاااسخ  ۲۵آورياال رساايد .مجاالس ساانا ،بااا  ۱۰۹رأى از فااراكااسيون هاااى حازب انااقلبىِ
ناهاديانه شاده  ، PRIحازب اقاادام ملى  ،PANحزب اناقلب دماكراتايك  ، PRDو حازب ساابز مااحيط
زيسات ،رفارم قااناون اسااسى در مااورد بومايان را باه اتافاق آراء تاصوياب كارد كاه ناكات اسااسى
پاايشنهاد كااميسيون توافااق و مااسالاات  Cocopaباار اساااس قااراردادهاااى ساان آناادرس را ناااديااده
مى گرفت.
پاايش از آن كااه زاپاااتيساات هااا بااه آن پاااسخ باادهااند ،ناامايااندگااان بومى از سااراساار كااشور،
سااازمااان هاااى تاوده اى و حااقوق بشاار ،آكااادميسااي هااا ،روشاانفكران مااكزيكى و غااير مااكزيكى،
هاانرمااندان ،و حااقوقاادانااان بااه تااصويااب اياان رفاارم در مجاالسي كااه مااتناسااب بااا ارتااجاعى تاارياان
ن اايروه اااى ك ااشور اس اات اع ااتراض ك ااردن ااد .س ااران ااجام ،ب ااا ت اابصره ه ااائى ك ااه ط اارح پ اايشنهادى
كااميسيون توافااق و مااسالاات را مسخ مى كااند ،طاارح بااه تااصويااب رساايد و رئاايس جاامهور فوكااس
كه به عواقب آن كاملً واقف بود ،سريعاا ً از آن استقبال كرد.
در روز  ۲۹آورياال ،ارتااش زاپاااتيسااتى موضع خود را مااشخص كاارد؛ اعاالم كاارد كااه اولً
رفارمى كاه باه تاازگى تاصوياب شاده باه هيچ عانوان باه ماطالابات خالق هااى بومى ماكزياك ،كانگرهء
ملى بااومى ،ارت ااش زاپ اااتيس ااتى ،و ج ااام ااعهء م اادنى ملى و ب ااي الللى ك ااه طى راه پ اايمائى بسيج
شده بود ،پاسخ نمى دهد.
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ثااناياا ً از ناظر زاپااتيسات هاا ايان رفارم خايانتى سات باه قاراردادهااى سان آنادرس باه طور
كلى ،و باه طور خااص «طارح قاانونى كاميسيون توافاق و ماسالات  »Cocopaدر ناكات اسااسى
آن :از جاامله حااق خودمااختارى و تااعيي ساارنوشاات ،خاالق هاااى بومى بااه عاانوان موضوع حااقوق
ماادنى ،زمااي و ماانطقه ،اسااتفاده و بهااره ورى از ماانابع طبيعى ،انااتخابااات مااسئولااي بخشاادارى
ها و انجمن هاى محلى.
«آق اااى وي ااسنته فااوك ااس در ح ااالى ك ااه مى دانس اات ك ااه اي اان رف اارم حتى از دور ه اام هيچ
شااباهااتى بااه ليااحه ى اصلى ارجاااع شااده ناادارد ،آن را پااذياارفاات .باادياان تاارتاايب مااعلوم شااد كااه
فوكاس در حاالى كاه در مااورد رفارمى كاه حاقوق بومايان را بارساميت نمى شاناساد باا طايف هااى
ماقاوم در كانگره گافت و گاو مى كارد ،در هامان حاال باه پاذيارش «طارح قاانونى كاميسيون توافاق
و مسالت» فقط و فقط تظاهر مى كرد( ».اطلعيهء ارتش زاپاتيستى ۲۹ ،آوريل )۲۰۰۱
اين هم يكى ديگر از لحظات تعيي كنندهء شااورشگرى زاپاتيست ها بود .از اين لحظه
دياگر هيچ چايز ماثل سااباق ناخواهاد بود .هامان طاور كاه در اطالعايهء خود اشااره كاردناد ،باا ايان
رفاارم قاااناونااگذاران فاادرال و دولاات فوكااس باااب گاافت و گااو و صلح را بسااتند .آن هااا جاالوى حاال
يكى از ماشكلتى كاه بااعاث قايام زاپااتيسات هاا شاده بود گارفاتند«:آن هاا باا ساد فاراياند ماذاكاره
و گاافت و گااو بااه گااروه هاااى مااختلف مساالح در مااكزيااك عاالت وجودى دادنااد؛ از تااسويااه حااساب يااك
تعهااد تاااريخى كااه مااكزيااك در تاامام اياان حاادود دويساات سااال اسااتقللااش در پى خاود مى كشااد،
طاافره رفااتند؛ و بااا واگااذار كااردن وظاايفهء مااقننهء فاادرال باار دوش مااجالااس ايااالتى ،كاوشاايدنااد در
جنبش بوميان انشعاب راه بيندازند(».اطلعيهء ارتش زاپاتيستى  ۲۹آوريل )۲۰۰۱
ارت ااش زاپ اااتيس ااتى اي اان رف اارم ق ااان ااون اس اااسى در ما ااورد ح ااقوق بااوم اايان را ن ااپذي اارف اات.
زاپاااتيساات هااا اياان قااانااون را خااياناات بااه اماايدهاااى يااك راه ح ِل مااذاكااره شاادۀ جاانگ در چااياپاااس
دانستند و اعلم كردند كه بي طبقۀ سياسى و مطالبات توده اى طلق كامل برقرار است.
در پى آن ش ااورشاايان اعاالم كااردنااد كااه آرشاايتكت فاارناااناادو ياااناايز ماوناايوز كااار و فااعالاايت
خااويااش را بااه عاانوان رابااط بااي ارتااش زاپاااتيسااتى و دولاات كااام الً لااغو مى كااند .آن هااا گاافتند تااا
زمااانى كااه حااقوق و فاارهاانگ بوماايان باار اساااس «طاارح پاايشنهادى كااميسيون توافااق و مااسالاات»
در قا ااانا ااون اسا اااسى با اارسا ااميت شا ااناخا ااته نا ااشود ،هيچ رابا ااطه اى با ااي دولا اات ف ااوكا ااس و ارتا ااش
زاپاتيستى نخواهد بود .بدين ترتيب زاپاتيست ها مقاومت و شااورشگرى را ادامه دادند.
اگا اار ارنسا ااتو زديا اايو تا اانها دو ما اااه وقا اات لزم داشا اات تا ااا اسا ااتراتا ااژى واقعى خ ااود را در
چااياپاااس نااشان دهااد ،ويااسنته فوكااس بااه كمى بيشااتر وقاات ناايازمااند بود .وى نااه تاانها آن طاور كااه
در تاابليغات انااتخاباااتى قولااش را داده بود ،در عاارض « ۱۵دقاايقه» درگاايرى را حاال نااكرد ،باالكه
در عاارض چااهار ماااه رياااساات جاامهورى هاار نوع امااكان مااذاكااره بااا ارتااش زاپاااتيسااتى را ناايز از
دست داد.
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تا به حال كسى يك ليحهء قانونى را به ياد ندارد كه تقريباا ً تمام طيف هاى جامعه در
م ااورد آن بااحث كاارده باااشااند .چااهار سااال تاامام در ماايان بااخش هاااى مااختلف جااامااعهء ماادنى ،از
جامله :داناشگاهايان ،ناماياندگاان مجالس ،خالق هااى بومى ،تحاليلگران ،ساازماان هااى اجاتماعى،
م ااردم ش ااناس ااان ،ح ااقوق دان ااان ،م ااتخصصي كا اشااوره اااى دي ااگر در م ااسائ اال بااوم اايان ،س ااياس اات
شااناسااان ،روزنااامااه نااگاران و مااقالااه نااويااسان در دفاااع و عااليه يااك ليااحهء قااانونى بااحث كااردنااد و
ان اادي ااشيدن ااد .اگ اارچ ااه اي اان لي ااحه ك االيت ق اارارداد س اان آن اادرس را ب ااازت اااب نمى داد ،ام ااا ارت ااش
زاپااتيساتى ،خالق هااى بومى ماكزياك ،و مايليون هاا نافر از افاراد جااماعهء مادنى ملى و باي الللى
آن را معتبر شناخته بودند.
دولاات فاادرال در گااام بااعدى اش بااا مااتهم كااردن زاپاااتيساات هااا بااه آشااتى ناااپااذياارى و عاادم
خواسات ماذاكاره ،كاارزارى باراى بى اعاتبار كاردن آن هاا باراه اناداخات .در ايان راباطه ،ماسئول
كا ااميسيون صلح ،ل ااوئا اايز آچ .آل ااوارز ،پا ااس از اعا االم ايا اان م ااوض ااوع كا ااه« :سا ااكوت با ااه تصحيح
اشاتباهااتى كاه ،بى شاك روساتاهااى بومى بايش از انادازه متحامل شاده اناد ،كمكى نمى كاند».
او روى فراخوانش براى از سرگيرى مذاكرات پافشارى كرد.
در روز  ۲۴مااه ماه كاميسيون توافاق و ماسالات  ،Cocopaشارياك جارم رفارمى كاه پاس از
تاغيير لياحهء پايشنهادى خود آن هاا اناجام پاذيارفات ،بادون آن كاه كاارى از آن سااخاته بااشاد ،بى
شاارم و باادون هيچ حااساساايت سااياسى اى اصاارار كاارد تااا بااا ويااسنته ف وكااس نشسااتى داشااته
باشد «براى تحليل سناريوهاى ممكن براى خروج از بن بست و درگيرى».
اياان رفاارم سااپس بااه هاار يااك از  ۳۱كاانگره ايااالتى ارسااال شااد و در ماااه هاااى مااه ،ژوئاان و
ژوئا اايه در ما اايان م ااوجى از تا ااظاها اارات و اعا ااتراضا ااات عا االيه نا اامايا ااندگا ااان محا االى كا ااه «خا ااائا اان» و
«يااهودا» خاوانااده مى شاادنااد ،بااه تااصويااب رساايد .در بعضى ايااالاات هااا بااه سااوى ناامايااندگااان تخاام
م اارغ پ اارت مى شااد ،و در ايااالت ديااگرى مااجبور باودنااد از در عااقب بااگريازنااد .آن هااا ديااگر
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ن اامى تااوانس ااتند خااودش ااان را ب ااه م ااردم ن ااشان ده ااند ،ولى اي اان م ااانع از آن ن اابود ك ااه ه اامچنان ب ااه
خيانت به خلق هاى بومى ادامه دهند.
هاامزمااان بااا كااارزار سااراساارى بى اعااتبار كااردن زاپاااتيساات هااا ،خااشوناات گااروه هاااى شاابه
ن ااظامى در م اانطقه تش اادي ااد ش ااد و ت ااعداد گش اات و ت ااعرض ن ااظام اايان ع االيه روس ااتاه اااى شا ااورشى
افزايش يافت.
از مااه ماه تاقرياباا ً در تامام ماناطاق درگايرى ،عامليات ناظامى اناجام پاذيارفات ،از جامله بارپاا
س اااخ اات پس اات ه اااى ك اانترل ج اادي ااد ،گش اات ن ااظامى ،ته اادي ااد و ب ااازجااوئى م ااردم .ب اانا ب اار ش ااهادت
س ااازم ااان ه اااى ح ااقوق بش اار ،ارت ااش در م ااسيرش از م ااردم در م ا ااورد چا ااگونگى وضع س اااك ااني
منطقه ،زاپاتيست ها ،و «بيگانگانى» كه اهل منطقه نباشند ،پرس و جو مى كرد.
باه جااى پسات هااى كانترلى كاه باا روى كاار آمادن دولات فوكس« ،رساماا ً» بارچايده شاده
بااودن ااد ،پس اات ه اااى ج اادي اادى ب ااراى م ااثال در چ ااهارراه ه اااى فلس ااطي ،س ااينتالپ ااا ،پ ااارائ اايسو ،و
چوكولاخا بارقارار كاردناد .باه عالوه ،گشات هاااى نااظامى اى كااه در گااذشااته بااا سااه واحااد انااجام
مى پاذيارفات ،باا گشات هاايى جااياگزيان شاد كاه شاش خودروى مسالح ناظامى داشاتند و ساه باار
در روز عبور می کردند.
در ما ااورد افاازاي ااش ع اامليات ن ااظامى در م اانطقه مى تااوان م ااثال ه اااى زي اار را ب اارش اامرد:
گشات هااى ناظامى جاديادى باي كااتاه و سان كااياه تااناو در بخشادارى سان آنادرس سااكااماچن د
لاوس پااوباارس؛ بااي كاااتااه و ساايموخااوول يااك پساات كاانترل و مااركازعاامليات نااظامى جااديااد تااأساايس
شااد؛ در  ۲۷ماااه مااه ،در بخشاادارى خاود مااختار ريااكاردو ف الااورس ماااگااون نااظاماايان از ماارداب
سانتا كالرا ،تاا ساينتالپاا ،فاراناسيسكو لائون ،و فلساطي پنج گشاتى اعزام داشاتند ،چاناناكه باه
اردوگاه هاى نظامى در سينتالپا و چهار راه فلسطي نيروهاى كمكى فرستادند.
ه ا اامچني ب ا ااي روزه ا اااى دوم ت ا ااا چ ا ااهارم م ا اااه ژوئ ا اان ،در روس ا ااتاى ت ا ااسكلوم ك ا ااه اك ا ااثري ا اات
س اااك اانينش را زاپ اااتيس اات ه ااا ت ااشكيل مى دادن ااد ،ب ااه ب ااهان ااهء جس ااتجوى مااواد مخ اادر دس اات ب ااه
عمليات نظامى زدند.
در هامي راباطه ،طى اولاي هافتهء مااه ژوئايه پارواز ساريع هواپايما بار فاراز روساتاى سان
مايگل (بخشادارى اكوساينگو) ثابت شاد ،هامزماان ياك هواپايماى غاير ناظامى از باالى روساتاى
زاپاااتيساات پاارادو پاااياااكااال ،چاايزى را پاارت كاارد كااه منفجاار شااد .در هاامان ماااه ،روسااتاى روباارتااو
باررياو باه آزار و اذيات ناظامايان اعاتراض كارد .روساتاهااى ماختلف يااخاالاون در ماعرض عامليات
خالع سالحى قارار گارفاتند كاه اگار چاه در آن هيچ گوناه سالحى ياافات نشاد ،اماا حاقوق اناسانى
شهروندان اين روستاها مااورد تجاوز قرار گرفت.
دول اات ف اادرال و دول اات اي ااالتى از ط ااري ااق رس ااان ااه ه اااى گ ااروهى اط اامينان م اايدادن ااد ك ااه در
چااياپاااس آرامااش حاااكاام اساات و ارتااش دارد عااقب نشينى مى كااند .در واقع در روز  ۱۱ژوئاايه،
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از ج اامله ب ااه ت ااعداد س اارب ااازان در س ااينتالپ ااا اف اازوده ش ااد .ش اابكهء دف اااع
م ااردمى ح ااقوق بش اار از ت ااهاج اام ن ااظامى ج اادي ااد ع االيه بخش اادارى خااود
مختار ويسنته گاارررو خبر داد.
رفاارم جااديااد دربااارۀ مااسألااۀ باوماايان و افاازايااش عاامليات نااظامى
بخشى ساات از يااك طاارح كلى كااه هاادف از آن خااصوصى كااردن ماانابع
طبيعى س اات .ب اادي اان ت اارت اايب ،م ااقام ااات خااودم ااختا ِر بخش اادارى روب اارت ااو
باااررياوس كااشيدن يااك جاااده را كااه احااداث آن جازئی از ساااخااتمان يااك
باشگاه گلف و يك مركز توريستى است ،افشا و تقبيح كردند.
در ه اامان زم ااان س ااازم ااان ه اااى م ااختلف ح ااقوق بش اار ،از وضع
حااد زنادانايان ساياسى در زنادان هااى ماختلف اياالتى خابر دادناد و ساركوب زنادانايان ،باه خااطار
دفاااع از حااقوقااشان ،و بااه خاااطاار آن كااه مااصرانااه خاواسااتار شااده باودنااد كااه سااه نااشانااه اى كااه
زاپاتيست ها براى از سرگيرى مذاكرات با دولت مطالبه كرده بودند به عمل درآيد.
طى ماااه هاااى پااس از آن ،تااظاهاارات در مااحكوماايت مجاالس و دولاات فوكااس كااه ماادعى بود
در چااياپاااس «صلحى مااقدس» حااكم فاارماااساات ،ادامااه يااافاات .وقتى مااسئول كااميسيون مااسائاال
بومايان ،خاانام ساوچايتل گاالابز ،اعالم كارد قاابال فاهم اسات كاه «هامه از تاغييرات قااناون اسااسى
راضى نشوند» ،چهرهء دو پهلوى گفتمان استراتژيك دولت براى چياپاس بيشتر بر مل شد.
دسا اات آخا اار در  ۱۴اوت ،ب ااا ان ااتشار ف اارم ااان ري اااسا اات جا اامهورى در «روزنا اااما ااهء رسمى
كااشور» ،ويااسنته فوكااس رفاارم قااانااون اساااسى و خااياناات بااه خاالق هاااى اصلى ساااكاان مااكزيااك را
به تصويب رساند.
ماعترضاي دسات باه عامل زدناد؛ خالق هااى بومى و جااماعهء مادنى بخشادارى هاا و دولات
ه اااى اي ااالتى را ت ااحت ف ااشار ق اارار دادن ااد ت ااا ب ااه ن ااام خااودش ااان ع االيه آن ب ااه ديااوان ع ااالى ك ااشور
شكايت برند و از اجراى اين رفرم جلوگيرى كنند.
بااي ژوئاايه و اكااتبر سااال  ،۲۰۰۱در مجااموع  ۳۳۰اعااتراض قاااناونى از سااوى بخشاادارى
هاااى ايااالت اوآخاااكااا ،چااياپاااس ،گا اارررو ،م ااورلااوس ،بااراكااروز ،ماايچوآكااان ،خااالاايسكو ،پااوئاابل،
تاابااساكو ،ايادالاگو ،و تلكاسكال باه ديوان عاالى كاشور تاقديام شاد .ايان اعاتراضاات عاليه رفارم در
م ا ااواد  ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۸و  ۱۱۵ق ا ااان ا ااون اس ا اااسى ف ا اادرال و ش ا اايوهء ت ا ااصوي ا ااب آن ه ا ااا با ااود .اول ا ااي
بخشاادارى مااعترض ،بخشاادارى مولااكاساااك در ايااالاات پوئاابل بود ،كااه رفاارم را مااتهم مى كااند بااه
نقض معاهدهء  ۱۶۹سازمان جهانى كار كه مكزيك نيز آن را امضا كرده است.
در حااالى كااه دادگاااه عااالى در م ااورد شااكايااات تااصميم مى گاارفاات ،مااشكل هازاران بومى
آواره در چااياپاااس ،كااه اكااثرياات شااان را پااايااه هاااى كاامك رسااانى زاپاااتيسااتى تااشكيل مى دادنااد،
ه اامچنان ح اال ن اااش ااده ب اااقى م ااان ااده بااود .ب ااا وجااود اي اان ،در اوت ه اامان س ااال ،ب ااه خااواس اات دول اات
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فادرال و باا ايان توجايه كاه حاضور كاميتهء باي الللى صاليب سارخ ضارورى نيسات ،صاليب سارخ
خود را براى خروج از چياپاس آماده مى كرد.
در زمااينهء مااقاوماات ماادنى عااليه رفاارم قااانااون اساااسى در م ااورد حااقوق و فاارهاانگ بوماايان،
روز  ۶ساپتامابر ،ساندياكاى مساتقل كاارگاران روزنااماهء خااورناادا و ساندياكاى كاارگاران داناشگاه
ملى خود ماختار ماكزياك  STUNAMدر ساازماان باي الللى كاار ،در ژناو ،عاليه ماكزياك باه خااطار
عادم اجاراى ماعاهادهء  ۱۶۹در مااورد خالق هااى بومى و اقوام كاشااورهااى مساتقل ،و ناقض ايان
معاهده بي الللى توسط رفرم جديد قانون اساسى مكزيك شكايت كردند.
در هامان روز ،فاراكاسيون حزب اناقلب دماكراتايك  PRDدر سانا ،هامان فاراكاسيونى كاه
باه خالق هااى بومى پشات كارده ،باه رفارم پايشنهادى ماحافاظه كاارتاريان و مارتجع تاريان ناماياندگاان
ك ااشور ي ااارى رس ااان ااده بااود ،خااواس ااتار آن ش ااد ك ااه ب ااحث ح ااول رف اارم ق ااان ااون اس اااسى در ما ااورد
باوماايان ،دوباااره گااشوده شاود .خاالق مااكزيااك بااه خااياناات اعااضاى حازب انااقلب دمااكراتاايك PRD
معترض بود و هدف اين حزب ،حال فقط اين بود كه عمل خود را توجيه كند.
در پااايااان نخسااتي سااالِ دولاات ويااسنته فاوكااس ،نااارضااايتى فااقيران كااشور ،بااه عاابارتى
اكااثرياات مااردم ،ديااگر حااس مى شااد .هيچ چاايز عااوض نشااده بااود .احااساس مااردم اياان بااود كااه
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چايزى تاغيير ناكرده ،و حاادثاه اى آن را باه ناحوى خاشن تاأئايد كارد و آن ايان كاه دياگنا اچوا اى
پ ااالس اايو ،وك اايل دادگس ااترى و م اادافع ح ااقوق بش اار در روز  ۱۹اكا ااتبر در دفا ااتر كا ااارش با ااه قا ااتل
رسيد.
فارماانادهى كال زاپااتيساتى ،كاه از روز  ۲۹آوريال باه مادت شاش مااه ساكوت كارده بود ،باه
سااخن درآمااد« :اخاايرا ً از قااتل ديااگنا اچوا اى پااالساايو مطلع شاادياام ،قتلى كااه تهااديااد بااه آن بااه
نااحوى گسااترده اعاالم شااده باود ،هاام اكاانون بااا بى مااسئوليتى آن را بااسيار ناااچاايز جاالوه
مى دهااند .جاانايتى كااه اياان زناادگى را ناااباود كاارد ،هاار انااسان درسااتكارى را تااحت تااأثااير قاارار
مى دهااد و خااشم او را باار مى انااگيزد .وقتى ماابارزان تاوده اى ناااباود مى شاونااد ،قاادرت حاااكاام
جاشن مى گايرد ،بهاتريان لاباساش را باه تان كارده اجاازه مى دهاد چاند ساكه از دساتش بايفتد تاا
صاادقااه اى باااشااد بااراى خاارياادن لابااالاايگرى و بى قاايدى .در آن بااال هيچ تااغييرى در كااار نيساات
مااگر آن چااه مااد روز تااعيي كااند ،و در اعااماق ،بى عاادالتى و فااقر در چهااره هااا و گااام هااا تااكرار
مى ش ااود .اعا ااماق ها اامچنان شا اااها ااد درد و خا ااشم اسا اات ،ولى ديا ااگر عجا اازى در كا ااار نا ااخواها ااد
بود»( .نامهء ارتش زاپاتيستى ،اكتبر )۲۰۰۱
در اوائاال ماااه ناواماابر ،بااا وقاااحاات كسى كااه نااه ديااگر كااارى دارد و نااه حاارفى بااراى زدن،
باارخى اعااضاى كااميسيون تاوافااق و مااسالاات پاايشنهاد كااردنااد كااه اياان نااهاد تااا زمااانى كااه كااارى
براى انجام ندارد ،خود را به حالت تعليق دايم در آورد.
در هاامان ماااه ،شااش ناافر از باوماايانى را كااه مااتهم بااه قااتل عااام  ۴۵باومى تااسوتااسيل در
اكااته آل ،در روز  ۲۲دساااماابر  ۱۹۹۷باودنااد ،آزاد كااردنااد .اهااالى چاانالااهو خااشم و تاانفر خاود را
اباراز داشاتند زيارا شابه ناظامايان آزاد شادناد و زاپااتيسات هااى زنادانى هامچنان گاروگاان دولات
ايالتى و دولت فدرال باقى ماندند.

۲۱۷

۲۱۸

۲۰۰۲
ديوان عالى كشور حلقهء محاصره عليه
خلق هاى بومى مكزيك را مى بندد.
جدل دربارهء ارتش زاپاتيستى ،مبارزات
در سرزمي باسك و اتا .ETA
روستاهاى زاپاتيستى سازماندهى
خودمختارى شان را ادامه مى دهند.
افتتاح خانه  -موزهء دكتر مارخيل و
تأسيس نشريهء ربلدييا

روشلنائى بلاملداد روز اول سلال روسلتاهلاى بومى زاپلاتيسلت را در حلال رقلص غلافللگير
كرد .به قول خودشان ،جشن هشتمي سالگرد قيام بود و ورود به نهمي سال.
طى اول للي م للاه ه للاى س للال ،ب لله ن للظر مى رس لليد ك لله هيچ چل لليز سل للكوت فل للرمل للانل للدهى ك للل
زاپ للاتيس للت ه للا را ن للخواه للد شكس للت .ولى س للخنگوي للان بخش للدارى ه للاى خللود م للختار ت للجاوزات
نظامى به روستاهاى زاپاتيست را افشاء مى كردند.
آن  ۳۳۰اعل للتراض بل لله رفل للرم قل للانل للون اسل للاسى در م ل للورد مل للسئلهء ب للومل لليان هل للمچنان بل لله
راهللشان اداملله مى دادنللد .قلواى مجللريلله و مللقننه نللظر خلود را بلليان كللرده بلودنللد و آن ايللن كلله
حللاضللر نيسللتند حللقوق و فللرهللنگ خلللق هللاى بللومى را بلله رسللميت بللشناسللند .حللال نللوبللت قللوۀ
قضائيه كه توسط ديوان عالى كشور نمايندگى مى شود بود كه نظر خود را بدهد.
روسللتاهللاى ش للورشى بلله سللهم خللود بلله سللازمللانللدهى خللودمللختارى شللان اداملله دادنللد.
۲۱۹

هلمان فلرايلندى كله در دسلاملبر  ۱۹۹۴و بليش از هشلت سلال پليش آغلاز كلرده بودنلد  ،و چلاللش
آن همچنان ادامه داشت.
بللناى خلود مللختارى بللدون دسللت كللشيدن از مللقاومللت فللرايللندى سللت دشلوار .بللراى مللثال
پلايله هلاى كلمك رسلانى زاپلاتيسلتى بخشلدارى خود ملختار اوللگا ايزابلل كلشيدن جلاده اى كله بله
هيچ ك للارى نمى آم للد ج للز ع للبور ارت للش ف للدرال و غ للارت م للخفيان للهء ج للنگل را ن للپذي للرف للتند .در م للاه
ژوئ لليه راه ورود ب لله روس للتاى ن لليچتيل را بس للتند .در نللزديكى روس للتاى ب للاچ للاخ للون (بخش للدارى
رسمى چلليلون) ،حللدود  ۲۰۰ملرد ،زن ،و كودك زاپلاتيسلت اعللم كلردنلد كله راه بلندان تلا زملانى
كه ماشي آلت راهسازى را نبرند ،ادامه خواهد داشت.
در چللياپللاس ،نللقض حللقوق بشللر هللمچنان اداملله يللافللت .بلله هللمي علللت سللازمللان عللفو بللي
اللللل بلله جللمع آورى شللهادت نللامللهء فللعالللي حللقوق بشللر ،و شللهادت كللسانى كلله قللربللانى حللملت
مختلف مسئولن فدرال و ايالتى و شبه نظاميان در اين ايالت شده بودند اقدام كرد.
در هللمان زمللان گلزارشللگر سللازمللان ملللل متحللد در امللر حللقوق انللسانىِ خلللق هللاى بومى،
رودولللفو اِسللتاونللهاگللن ،اعلللم كللرد كلله در مللكزيللك دهللقانللان قللربللانى تللجاوز بلله حللقوقللشان هسللتند،
قللربللانى سلوء اسللتفاده ،خللشونللت هللاى گللزينشى ،و خللطاهللاى ادارات دادگسللترى ،بلله خللصوص
ملوارد مللربلوط بلله مللشكل ديللريللن سللند مللالللكيت زمللي .اسللتاونللهاگللن واضللحات را تلوضيح داد:
«رسلليدن بلله صلح در چللياپللاس بللسيار سللخت خواهللد بود ،زيللرا بوملليان بللر ايللن بللاورنللد كلله ايللن
دولت ،مانند دولت سابق به وعده هاى خود عمل نمى كند».
در ملاه ژوئليه ،در شهلر مونلته رى ،ملركلز ايلاللت نلئوو للئون ،آرشليتكت و ملبارز اجلتماعى،
فلرنلانلدو يلانليز مونليوز ،خلانله  -ملوزهء دكلتر ملارخليل را افلتتاح كلرد .گلهوارهء تلاريخى سلازملانى
كه سى سال پيش تشكيل ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى را نويد مى داد.
بللراى بللرنللامللهء گللشايللش ايللن مللكانِ نللماديللن ،مللعاون فللرمللانللده مللاركلوس نللاملله اى ارسللال
داشللت « :هللمان طللور كلله مى دانلليم ،شللما هللمگام بللا مللردان و زنللان صللادق ديللگرى ،در حللفظ
ت للاريخ م للبارزات خ لللق م للان ك للار مى ك للنيد .ب للخش م للهم اي للن حل للافل للظه در خل للانل لله  -م للوزهء دك للتر
مارخيل ،در شهر مونته رى ،ايالت نئوو لئونِ مكزيك نگهدارى مى شود .در اين خانه  -موزه،
شلهادت هلا و اسلناد يلك دورۀ بلنياديلن از تلاريخ ملا بله علنوان زاپلاتيسلت وجود دارد .تلاريخى كله
بله آن افلتخار مى كلنيم ،و در حلد توان ملان مى كوشليم تلا بله آن ارج بلگذاريلم»(.نلاملهء ارتلش
زاپاتيستى ،ژوئيهء )۲۰۰۲
در حلالى كله ديوان علالى كلشور هلر روز بيشلتر در صلدور حلكم پليراملون اعلتراض علليه
رفلرم قلانلون ملربوط بله ملسئلهء بومليان تلأخلير مى كلرد ،در چلياپلاس خلشونلت بلاز شلدت مى يافت.
در روز  ۷اوت ،خلوزه لللوپللز سللانللتيز ،دهللقان بومى تسلللتال و پللايللهء كللمك رسللانى زاپللاتيسللتى ،در
نزديكى روسلتاى شلشم اوت ،بخشلدارى خود ملختار  ۱۷نواملبر ،اعلدام شلد .فلرزنلد او ،بلچه اى
۲۲۰

 ۱۲سللاللله كلله شللاهللد عينى ايللن جللنايللت بللود اطللمينان
داد كلله بللالللتازار آلللفونللزو ،صللاحللب يللك شللركللت حللمل و
نللقل در آلللتاملليرانللو ،بللا يللك تللپانللچه دسللت بلله ايللن قللتل
زده است.
خ للشون للت ش للبه ن للظام لليان و ت للعرض ن للظامى و
پليسى نل للتوانسل للت جل لللوى ادامل لله كل للارى سل للازمل للانل للدهى
خودملختارى را بلگيرد .بلرعلكس ،صلدهلا هزار نلفر از
پ ل للاي ل لله ه ل للاى ك ل للمك رس ل للانى زاپ ل للاتيس ل للتى روى ف ل للراي ل للند
م للطال للبهء اش للكال خ للاص ح للكومتى خللود م للتمرك للز
مى شللدنللد .از جللمله پللروژه هللاى مسللتقل در رابللطه بللا
به للداش للت ،آم للوزش و ب للازاري للابى پ لليش مى رف للت؛ در
ه ل للمان ح ل للال ه ل للر روز ت ل للعداد بيش ل للترى از بخش ل للدارى
هل للاى خ للود مل للختار بل للا مل للحلت ،شهل للردارى هل للا و دول
كلشللورهللاى ديللگر ،بللخصوص اروپللائى ،پلليمان بللرادرى
مى بستند.
در چللني زمللينه اى ،مللسئولللي بخشللدارى خلود
مل ل للختارى تل ل ليللررا اى لل ل لليبرتل ل للاد ،تل ل للصميم گل ل للرفل ل للتند تل ل للا
اراضى لپ ل للاز (بخش ل للدارى رسمى مل للوتل للوس ل للينتل در
نزديكى ملرز گواتلمال را «كلامللً» بلازپلس گليرنلد .آن
هللا گللفتند «ايللن اراضى مللتعلق بلله رفلليق مللان گللييرمللو
پ للومل للپيليو گل للالل للبز پل للينتو ،اهل للل مل لللك مل للشاع بل للليساريل للو
دوم ل للينگز بل للوده ك ل لله آن را در اخ ل للتيار س ل للاك ل للني خل للود
مختار اين ملك مشاع قرار داده است».
در اواس للط م للاه اوت ،ب للاز در اي للال للت چ للياپ للاس
ته للدي للد و ارع للاب از س للر گ للرف للته ش للد .ب لله روس للتاه للاى
بلومى زاپللاتيسللت و وابسللته بلله تللشكل هللاى ديللگر اخللطار كللردنللد كلله از مللنطقهء حللفاظتى زيسللت
كُلره اى در مونلتس اسوللس[كوهسلتان هلاى آبى]كلوچلانلده خواهلند شلد .ملدتى بلعد شللورشليان
به اين تهديد پاسخ دادند.
زنلجيرهء خلشونلت پلايلان نمى پلذيلرفلت و دولتِ «تلغيير» شلريلك جلرم ملعافليت از كليفر بود
كلله بللانللدهللاى شللبه نللظامى تللحت پوشللش آن فللعاللليت مى كللردنللد .در روز  ۱۸اوت در بخشللدارى
خلود مللختار سللن مللانلوئللل ،شللايللد شللديللد تللريللن حللملهء شللبه نللظاملليان پللس از قللتل عللام اكللته آل
۲۲۱

ص للورت پللذيللرفللت .يللك نللفر دسللتگير و شللكنجه شللده ،چللهار نللفر زخللمى بللر اثللر گلللوللله ،و تللعداد
زيلادى زخلمى بلر اثلر چوب و چلماق حلاصلل حلملهء سلازملان شلبه نلظامى اوپ ديلك  OPDICدر
چللهار راه كوئللكسيل بود .بللا وجود ايللن حللملهء خللشونللت بللار ،پللايلله هللاى كللمك رسللانى زاپللاتيسللتى
روشللن سللاخللتند كلله پسللت كللنترل خلود بللراى جلللوگلليرى از قللاچللاق چلوب ،اتلومللبيل هللاى سللرقللت
شده ،و الكل را همچنان بر پا نگه خواهند داشت .آن ها به حرف خود عمل كردند.
گلروه هلاى شلبه نلظامى كله در ابلتدا بلر اثلر شكسلت حزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده  PRIدر
انلتخابلات ايلالتى و كلشورى ،تلمركلز خود را از دسلت داده بودنلد ،دوبلاره ملتشكل شلده ،حلملت
خود را به بخشدارى هاى خود مختار از سر گرفتند.
در روز  ۲۵اوت ،دو دهلقان پلايلهء كلمك رسلانى زاپلاتيسلتى در آبلادى آملايلتيك بله ضلرب
گلللولللهء شللبه نللظاملليان حلزب انللقلبىِ نللهاديللنه شللده سللاكللن ايللن آبللادى و روسللتاى هللمسايلله ،پللنيا
لليمونلار در چلند كليلوملترى سلينتالپلا ،ملركلز علمليات ارتلش بله قلتل رسليدنلد .در ايلن علمليات كله
شللوراى خود ملختار آن را كلمي نلام نلهاد ،شلش بومى زاپلاتيسلت ديلگر نليز زخلمى شلدنلد ،يكى
از آن ها به وضعى بسيار وخيم.
در چلني شلرايطى ،همبسلتگى و كلمك ملى و بلي الللى بلار ديلگر بلروز كلرد .بلر اسلاس
حل للملت بل لله بخشل للدارى هل للاى خ للود مل للختار(كل لله  ۴نل للفر كشل للته و  ۲۰مج للروح ب لله ج للا گ للذاش للت و
خلانواده هلائى بله طلور كلاملل جلا بله جلا شلدنلد و تلنش شلديلدى در روسلتاهلا ايلجاد كلرد) ،گلروه
هللاى مللدنى ،چلله حللقوق بشللرى ،و چلله طللرفللداران مللحيط زيسللت ،و يللا كللميته هللاى همبسللتگى،
شلخصيت هلاى فلرهنگى و دانلشگاهليان ملتخصص ،بلا شليوه هلاى مختلفى علليه دولتِ «تلغيير»
بله رهلبرى ويلسنته فوكلس اظلهار نلظر كلردنلد و در ملقابلل سلفارت خلانله هلاى ملكزيلك در خلارج از
كشور ،دست به يك سلسله اعتراض زدند.
در هلمي راسلتاسلت كله در روز شلشم سلپتاملبر ،ديوان علالى كلشور اعللم كلرد كله ۳۲۲
شلكايلت از مجلموع  ۳۳۰شلكايلت قلانونى كله توسلط هلمي تلعداد بخشلدارى از ايلالت چلياپلاس،
گ للرررو ،ايللدالللگو ،خللليسكو ،ملليچوآكللان ،م للورللوس ،اوآخللاكللا ،پلوئللبل ،تللابللاسللكو ،و بللراكللروز عللليه
رونلدى كله در آن رفلرم قلانلون اسلاسى در بلارهء حلقوق و فلرهلنگ بومليان بله تلصويلب رسليده بى
اسللاس و غلليرمللجاز اسللت .بللالتللريللن دادگللاه كللشور بللا اكللثريللت هشللت رأى در بللرابللر سلله رأى،
تللصميم گللرفللت عللدم صلللحلليت خلود را بللراى رسلليدگى بلله مللطالللبات مشللروع خلللق هللاى اصلى
مللكزيللك اعلللم كللند .بللديللن تللرتلليب قلوهء قللضائلليه كلله آخللريللن املليد قللانلونى خلللق هللاى بلومى بللراى
بلرسلميت شلناخلته شلدن حلقوق شلان بود ،حللقهء خليانلت را كلاملل كلرد .قواى سله گلانلهء كلشور،
مجلريله ،ملقننه و قلضائليه نله بله ملطاللبات بلرحلق بومليان پلاسخ دادنلد و نله بله ملطاللبات جلاملعه در
مجموع .آنها اصولً در چني سطح و لياقتى نبودند.
ديللوان ع للالى ك للشور اس للتدلل ك للرد ك لله ن لله رس لليدگى و ك للنترل رف للرم ق للان للون اس للاسى در
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اخللتيار اوسللت ،و نلله رونللدى كلله اسللاس ايللن رفللرم بلوده .بللا ايللن شلليوه ،هشللت قللاضى حتى نلله
دليل للل  ۳۳۰ش للكاي للات ارائ لله ش للده را در ن للظر گ للرف للتند و ن لله م للحتواى آن را .در ح للالى ك لله س لله
قللاضى ديللگر مللعتقد بودنللد كلله بللايللد دليللل شللكايللات را در نللظر گللرفللت و اسللتدلل آنللها را تحللليل
كرد.
فللرايللندى كلله ديلوان عللالى بللا آن روبللرو بلود تللا آن روز سللابللقه نللداشللت و ايللن امللكان را
بوجود مى آورد تلا بله اسلتقلل واقعى قواى سله گلانله منجلر شود .بلا ايلن حلال اكلثريلت قلضات
تلرجيح دادنلد تلحت فلرملان قوهء مجلريله بلمانلند .پليامى كله بومليان دريلافلت كلردنلد روشلن بود و آن
ايلنكه راه هلاى قلانونى بلراى زنلده كلردن و اعلتبار بلخشيدن بله حلقوق شلان بله بلن بسلت رسليده
است.
بللاز هللم چللياپللاس بلله مللركللز بللحث و جللدل كللشور بللدل شللد .نللتايج حللكم دادگللاه غلليرقللابللل
پيشلبينى بود و خوش بينى بله آيلنده شلايسلته نلبود .فلرملانلدهى كلل ارتلش زاپلاتيسلتى در سلكوت
ملأيوس كلننده اى فلرو رفلته بود در حلالى كله فلعاللي ملختلف جلاملعهء ملدنى در سلطح ملى و بلي
الللى عليه حكم دادگاه مخالفت خود را اعلم مى كردند.
صللد سللازمللان بلومى ،حللقوق بشللرى ،روشللنفكرى و دانللشگاهى در اطلللعلليه اى هشللدار
دادن للد ك لله « م للا ه للمهء راه ه للاى ق للانللونى را پ لليموده اي للم و صلح دور از دس للترس اس للت چ للرا ك لله
آخرين دريچهء ارتباطى دولت بر خلق هاى بومى بسته شده است».
در ح للالى ك لله اس للقف اع للظم ت للهوان للتپك ،آرتللورو لللون للا ف للري للاد مى زد« :خ للدا ب لله دادم للان
بلرسلد! بله ملا تلير خللص زده انلد» ،ملانلو چلاوو خوانلندۀ آواز نلظر خود را بله صللورت پليام زيلر
منتشللر كللرد« :و حللال چى؟ راه خللروج كللجاسللت؟ راه حللل كللدام اسللت؟ بلله نللظر مى رسللد كلله
ديلوان عللالى تللصميم گللرفللته اسللت كلله هيچ كللدام نللباشللد! ...وقللاحللت هللمچنان قللانللون خلودش را
ديكته مى كند .و من ،از بارسلون ،با تمام وجودم تأسف مى خللورم.»...
نللمايللندگللان حلزب اقللدام ملى  PANو حلزب انللقلبىِ نللهاديللنه شللده  PRIدر مج لللس ،ب للا
وفللادارى بلله اسللتراتللژى سللياسى خلود ،بللراى رأى ديلوان عللالى كللف زدنللد .نللويللسندگللانى چللون
خلوزه سللارامللاگللو و ارنسللتو سللابللاتللو نوملليدى و مللخالللفت خود را بللا تللصميم دادگللاه بلليان نللموده،
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دوللت ملكزيلك و رئليس جلمهور ويلسنته فوكلس را بله خلاطلر موضع خلصمانله علليه خللق هلاى بومی
كشور سرزنش كردند.
روشللنفكر مللكزيكى ،پللابلللو گونلزالللس كللازانوا بلليان داشللت كلله تللصميم ديوان عللالى نللتايج
قللابللل پلليش بينى اى خلواهللد داشللت « :تللقسيم مجللدد قلللمرو كللشور بللر اسللاس نلليازهللاى طللرح
پوئلبل  -پلانلاملا  PPPو مللنطقهء آزاد تللجارى آمللريللكا  .»ALCAآدوللفو سلانچلز بلاسلكز فليلسوف
نلليز بلله نللوبللهء خلود ايللن قللطعناملله را چللني تللفسير نللمود« :بللا بسللت راه قللانلونى ،راه خللشونللت
گ للشوده مى شللود» .و ك للشيش ژزوئ لليت و متعه للد ب لله ق للضيهء بللوم لليان ،از  ۳۵س للال پ لليش ت للا ب لله
امللروز ،ريللكاردو روبلللس اظللهار كللرد :رأى منفى دادگللاه «تللحقير و نللژاد پللرسللتى دولللت مللكزيللك
عليه بوميان را منعكس مى كند».
اعلضاى كلنگرهء ملى بومى ،انجلمن ملى وكللى ملدافع دملكرات ،اتلحاديلهء حلقوق دانلان
مللكزيللك ،ائللتلف مللدنى ،و خلللق هللاى م للورلوس كلله بلله ايللن رفللرم قللانون لا ً اعللتراض كللرده بودنللد ،بللا
للباس عزا بلرتلن در ملقابلل ديوان علالى مليتينگ بلرپلا كلردنلد؛ در هلمان حلال گلروه هلاى همبسلتگى
در شهلر هلاى ملختلف اروپلا تلصميم دادگلاه را ملحكوم كلردنلد :در ملادريلد ،اسلپانليا ،خلط ملشی
همبسلتگى بلاچلياپلاس بلراى يلك مليتينگ  ۲۴سلاعلته در ملقابلل وزارت امور خلارجله فلراخوان داد،
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و گ للروه ه للاى مختلفى در آل للان ب لله خ للاط للر خ للشون للت در چ للياپ للاس و رأى ديللوان ع للالى م للكزي للك
اعتراض نامه فرستادند.
نللمايللندگللان كللليساهللاى بللراكللروز و ملليچوآكللان هللم اعللتراض خلود را بلليان داشللتند ،و بلله
موازات آن اعلضاى سلازملان هلاى بومليان در چلياپلاس در خليابلان هلاى سلن كلريسلتوبلال ،دسلت
به يك راه پيمائى زده خواهان راه حلى براى كشمكش شدند.
در حلالى كله ايلن هلمه اعلتراضلات در جلريلان بود ،ملشاور حلقوقى رئليس جلمهور ،خوان
ديوس كللاسللترو لوسللانللو تللأكلليد كللرد« :اكللنون كلله نللهادهللاى كللشور دارنللد عللمل مى كللنند ،كللشور
بلايلد راضى و خوشلحال بلاشلد» و خلانلم ملارتلا سلهگون د فوكلس ،همسلر رئليس جلمهور بله نلام
دولللت فللدرال اعلللم كللرد « مللا بللرقللرارى صلح و تلوسللعه را مل ّد نللظر داريللم ،هللرگللز تللفرقلله و خلود
پرستى را تبليغ نمى كنيم ،زيرا بايد ارزش ها و سن خلق هاى بومى را حفظ كنيم».
اع للتراض للات را پ للاي للانى ن للبود .بخش للداره للاى بللومى اوآخ للاك للا ،ب للراك للروز و چ للياپ للاس ،و
ن للماي للندگ للان م للردمى و اراضى ك للمونى اع لللم ك للردن للد ك لله خللود را ب لله خ للاط للر رأى ديللوان ع للالى،
زخللمديللده ،خللشمگي ،و تلوهللي شللده حللس مى كللنند .آن هللا قللاطللعانلله گللفتند« :مللا را مسخللره
كرده اند .پاسخ اميدمان به عدالت را با حماقت و اقتدارگرائى داده اند».
از سل للوى ديل للگر ،هل للمايل للش ملى خل لللق هل للاى ب للومى كل لله حل للدود  ۲۰۰نللمايللنده از  ۱۳ايللالللت
كللشور را در شهللر چلليلپانللسينگو ،ايللالللت گ للرررو جللمع كللرده بلود ،بلله يللك بسيج عللمومى در روز
 ۱۲اكلتبر فلراخوان داد .ايلن بسيج شلاملل راه پليمائى در پلايلتخت ،گللرررو ،اوآخلاكلا ،مللورلوس،
و مليچوآكلان ،و بسلت جلاده در بلراكلروز ،يوكلاتلان ،و كلاملپه چله بود ،بلا هلدف ادامله ملبارزه بلراى
برسميت شناخته شدن قراردادهاى سن آندرس در قانون اساسى.
بلعد هلا ،سوملي فوروم ملى در دفلاع از طلب سنتى گلشايلش يلافلت .و در آن حلدود ۵۰۰
نللفر از  ۲۹خلللق بومى از  ۲۰ايلاللت كلشور شلركلت كلردنلد .آن هلا رفلرم قلانلون اسلاسى «بومى
گ للراى»  ۲۸آوري للل  ۲۰۰۱را بللرسللميت نللشناخللتند و اعلللم نللمودنللد بللا تللوجلله بلله ايللن كلله دولللت
قللانللون بلله ورشكسللتگى افللتاده ،آن هللا تللنها «قللانللون اسللاسى اى را بللرسللميت مى شللناسللند كلله
حقوق بوميان را كه در قراردادهاى سن آندرس قيد شده ،در بر داشته باشد».
در بللامللداد  ۱۶س للپتام للبر ،م للجسمه ه للاى اصلى قه للرم للان للان اس للتقلل م للكزي للك در شه للر
مللكزيللكو ،بلله نللشانللۀ اعللتراض بللا كللله چهللره پلوش سللياه رنللگ بللر سللر ،دسللتمال گللردن سللرخ و
پرچم ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى  EZLNبيدار شدند.
در حرف ،شيوه مذاكره طلبانهء دولت ويسنته فوكس همچنان ادامه يافت ،ولى در عمل
يللك اردوگللاه نللظامى جللديللد در مللنطقهء شللمالى ايللالللت ،در ورودى بخشللدارى خلود مللختار لپللاز
بللرپللا شللد .ايللن نللقل و انللتقال نللظامى مللدتى قللبل از افلزايللش نلليروهللا(حللد اقللل هلزار سللربللاز)در
شمال جنگل لكندونا و در نزديكى هاى مونتس اسولس در اواخر ماه اوت انجام گرفت.
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در برابر شكايات روستاهاى بوميان تريكى در اوآخاكا ،عليه تصويب يك قانون مربوط
بلله بلوملليان كلله مللنافع آنللان را تللأمللي نمى كللرد ،و در مللقابللل اعللتراض آنللان كلله «خللشونللت فللقط
اسلتفاده از گللولله نيسلت ،بللكه نلبود آب و آموزش هلم خلشونلت اسلت» ،ويلسنته فوكلس خللق هلاى
بومى مكزيك را فراخواند تا از «خشونت و آشتى ناپذيرى» دست بردارند.
در هللمان زمللان ،در ميتينگى در رم ،ايللتاللليا ۲۷۵ ،نللمايللندهء مجلللس آن كللشور ،از هللمهء
نلليروهللاى سللياسى ،از دولتى تللا اپلوزيللسيون ،از جللمله حزب نخسللت وزيللر سلليلويللو بللرلوسللكونى،
نلاملهء سلرگلشاده اى خلطاب بله نلمايلندگلان مجللس ملكزيلك منتشلر سلاخلتند كله در آن بلا «احلترام
ب لله خللودم للختارى و اس للتقلل» مج لللس و ك للنگرهء م للكزي للك خللواس للتار ت للصوي للب ق للان للون بللوم لليان ب للر
اسللاس پلليشنهاد كللميسيون تلوافللق و مللسالللت  ،Cocopaكلله «بلليانللگر قللراردادهللاى سللن آنللدرس
است» شدند.
در  ۱۷نللوام للبر در م للراس للم نللوزده للمي س للال للگرد ت للشكيل ارت للش زاپ للاتيس للتى ،ي للك نش للري للهء
ديل للگر چل للپ علنى شل للد :نشل للريل للهء ربل لللديل لليا (ش ل للورشل للگری) ،ك للوششى ن للوشل للتارى كل لله ب للومل لليان
شللورشی ،به زبان سخنگوی خود ،معاون فرمانده ماركوس ،از آن استقبال كردند.
ايللن نشللريلله ملواضع خلود را پللنهان نللساخللت« :مللا زاپللاتيسللت هسللتيم .بلله هيچ رو بى
طلرفى دروغلي و ريلاكلارانله تلظاهلر نمى كلنيم .علميقلا ً متعهلديلم .مى خواهليم در سلاخلت ابزارى
كللمك بللدهلليم بلله نفع تللمام كللسانى بللاشللد كلله مللبارزه مى كللنند ،امللا نلله بللراى كسللب قللدرتِ كللسانى
كه اعلم آمادگى مى كنند تا به رغم هر دليلى ،قانون جاذبۀ قدرت را به چالش بگيرند».
مللعاون فللرمللانللده مللاركوس ،بللراى اولللي هللفت شللمارهء نشللريلله ،هللفت داسللتان دُن دوريللتو
فرستاد .در اين داستان ها وى از جمله در مللورد زاپاتيسم و رابطۀ آن با قدرت حرف مى زد.
در ادامه پاره هائى از اين داستان ها را مى آوريم:
«دوريلتو مى گلويلد زاپلاتيسلت سليب را مى كلارد تلا روزى ،آنلگاه كله ديلگر او نيسلت ،هلر
كسى بللتوانللد يللك سلليبِ رسلليده بللچيند و آزادانلله تللصميم بللگيرد كلله آيللا مى خلواهللد آنللرا در يللك
سلالد مليوه بلخللورد ،يلا هلمچون پللوره ،يلا آب سليب ،يلا در كليك يلا در يكى از ايلن نوشلابله هلاى
سيب (كه به سليقهء دوريتو نفرت انگيز است)( ».ربلدييا ،شماره  ،۱نوامبر )۲۰۰۲
«وقتى شللورشلگر بله صلندلى قلدرت(بله معنى اخلص كللمه)روبلرو مى شود ،بلا دقلت بله
آن نلگاه مى كلند ،تجلزيله و تحلليلش مى كلند ،ولى بله جلاى آن كله رويلش بلنشيند ،مى رود دنلبال
يللك سوهللان نللاخللن ،و بللا صللبر و حوصللله ،پللايلله هللا را مى سللايللد .تللا زمللانى كلله تللشخيص بللدهللد
آنللقدر شللكننده شللده كلله بلله مللحض آن كلله كسى رويللش نشسللت ف للورا ً بللشكند .هللمان جللورى كلله
فللورا ً پيش مى آيد .همي!» (ربلدييا ،شماره  ،۲دسامبر )۲۰۰۲
«دوريللتو مى گللويللد :مللا زاپللاتيسللت هللا پللياده هللايى هسللتيم بللسيار مللتفاوت از ديللگران.
زيللرا ،يللك زاپللاتيسللت بلله جللاى آن كلله بللا بى اعللتنائى عللبور خودخواهللانللهء تللرن را تللماشللا كللند ،بللا
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لللبخند بلله ريللل راه آهللن نلزديللك مى شلود و يللك پللايللش را روى آن
مى گللذارد .او حللتملا ً سللاده لوحللانلله فللكر مى كللند كلله بللديللن تللرتلليب
بله قلطار پشلت پلا مى زنلد و آن ملاشلي نليروملند ،نلاگلزيلر ،از خلط
خارج مى شود( ».ربلدييا ،شماره  ،۳ژانويه )۲۰۰۳
«دوريلتو مى گلويلد در حلالى كله سلياسلتمداران بلراى جللو
زدن از يلكديلگر بلر درگلاه قلدرت گلرد مى آيلند و تلوى سلر و كللهء
هللم مى زنللند ،زاپللاتيسللت هللا از كللنارشللان مى گللذرنللد ،در بللرابللر
يكى از ديوارهلاى يلك هزارتلو كله تلازه هيچ شلباهلتى هلم بله اطلاق
قللدرت نللدارد مى ايسللتند ،و بللا يللك مللاژيللك سللياه يللك « »Xمى كللشند(»...ربلللديلليا ،شللماره ،۴
فوريه )۲۰۰۳
«دوريلتو مى گلويلد كله تلمام سلمتگيرى هلاى سلياسى كله قلدرت ارائله مى دهلد ،دامى را
پ للنهان م لليكنند :ج للائ لليكه راه ه للاى ب للسيارى وجللود دارد و م للا ام للكان ان للتخاب داري للم ،ي للك چ لليز
اسلاسى را فلراموشى مى كلنيم ،و آن ايلن كله تلمام ايلن راه هلا بله يلك جلا خلتم مى شود .بلديلن
تل للرتل لليب ،ايل للن درك از آزادىِ انل للتخاب شل للامل للل مل للقصد ،پل لليمودنِ راه ،ضل للرب آهل للنگ ،سل للرعل للت ،و
ه ل للمسفر نمى شللود ،ب لللكه ت للنها خ لللص لله مى شللود ب لله ان للتخاب خللود راه .و از اي للن ه للم ف للرات للر،
آزادى اى كلله قللدرت عللرضلله مى كللند ،فللقط و فللقط آزادى گللزيللنش كسى سللت كلله بلله نللام مللا گللام
بردارد(».ربلدييا ،شماره  ،۵مارس )۲۰۰۳
«دوري للتو مى گ للوي للد ك لله شل للورش للگرى در ج للهان م للان للند ت لرَك در ي للك ديللوار اس للت :اول للي
مللفهوم آن توانللايى نللگاه كللردن بلله آن سللوى ديوار اسللت .ولى بللعد ،ايللن نللگاه ديوار را تللضعيف
مى كند و سرانجام آن را به طور كامل فرو مى اندازد(».ربلدييا ،شماره  ،۶آوريل )۲۰۰۳
« مللانللند هللر پللرنللده اى ،زاپللاتلليسم زاده مى شود ،رشللد مى كللند ،بللا ديللگران و در آن هللا
خود را بللازتوللليد مى كللند ،مى ملليرد ،و هللمان طلور كلله هللر پللرنللده اى بللايللد بللكند ،بللر مللجسمه هللا
مى ريند( ».ربلدييا ،شماره  ،۷مه )۲۰۰۳
در اواخلر نواملبر ،در چلارچوب افلتتاح «اگواس كلاللينتس» ملادريلد در اسلپانليا ،بلاز هلم
ارت للش زاپ للاتيس للتى ب للا ارس للال ن للام لله اى ك لله در آن گ للشاي للش اي للن ف للضاى ج للدي للد شل للورش للگرى را
ت للبري للك مى گ للفت ،س للكوت للش را شكس للت .ف للضائى ك لله م للان للند اگللواس ك للال لليتنس ه للاى چ للياپ للاس،
مكانى براى همايش هاى سياسى ،و فرهنگى در كشور اسپانيا مى شد.
بلا قلرائلت پليامى كله خلطاب بله سلازملان دهلندگلان و شلركلت كلنندگلان در ملراسلم ارسلال
شده بود ،يك حادثهء ديگر متعلق به اين ده سال مبارزه و شللورشگرى آغاز شد .زاپاتيست ها
از سلللطنت اسللپانلليا ،نخسللت وزيللر آن خللوزه مللاريللا ازنللار ،فللليپه گلونللزالللس ،و قللاضى فللرنللانللدو
بللالللتازار گللارسللون انللتقاد كللردنللد .گللارسللون را مللتهم كللردنللد بلله «پلليش بللردن يللك تللروريللسم واقعى
۲۲۷

دولتى كه هيچ زن و مرد صادقى نمى تواند جز با خشم به آن برخللورد كند».
ملعاون فلرملانلده ملاركوس ،اظلهار داشلت كله «دللقك گلارسلون ملبارزهء سلياسى سلرزملي
بلاسلك را غلير قلانونى اعللم كلرده اسلت ...و بلا نفى حلق ملبارزهء سلياسى بلراى خللق بلاسلك در
آرمان مشروع شان ،ماهيت واقعى فاشيستى خود را نشان مى دهد.»...
پ للاسخ ق للاضى گ للارس للون طللولى ن للكشيد .وى در روزن للام للهء م للكزيكى «ال اونل ليللورس للال»
پللاسخ داد ...« :مللن شللما را بلله مللناظللره فللرا مى خوانللم ،هللرجللا و هللر زمللان كلله شللما بللخواهلليد
بللحث كللنيم؛ بللدون مللاسللك و تللغيير چهللره ،رو در رو ،مى توانلليم در بللارۀ ش للورشللگرى ،سللياسللت،
ع للدال للت ،و ت للمام آن ارزش ه للائى ك لله ب للراى س للاخ للتمان ي للك ك للشور و ي للك دم للكراسى و دف للاع از
حقوق كسانى كه از آن كمتر برخللوردارند لزم است مجادله كنيم».
روز  ۷نواملبر نلوبلت ارتلش زاپلاتيسلتى بود .ملعاون فلرملانلده ملاركوس ملناظلره را پلذيلرفلت
و شللرايللط ملللقللات را مللشخص نللمود« :ايللن مللناظللره در جللزيللرهء لنللساروتلله ،در مجللمع الجزايللر
قللنارى بللرگلزار خواهللد شللد ،در هللمي محللل ،بلله موازات يللكديللگر ،ولى نلله هللمزمللان ،هللمايشى از
ه للمهء ن للقش آف للري للنان س للياسى ،اج للتماعى ،و ف للرهنگى ق للضيهء ب للاس للك ك لله خللواه للان آن ب للاش للند،
برگزار خواهد شد.
اگلر ملعاون فلرملانلده ملاركوس جلدل را بلبازد ،گلارسلون مى توانلد كلله چهلره پوش را از
سلر وى بلر دارد ،ولى اگلر قلاضى گلارسلون بلبازد ،بلايلد متعهلد شود كله بله للحاظ حلقوقى ملشاور
ارت للش زاپ للاتيس للتى ب للاش للد در ب للردن ش للكاي للت ه للاى آن ب لله م للنظور دس للترسى ب لله ق للان للون ح للقوق و
فرهنگ بوميان به مراجع بي الللى».
آن چله ملعاون فلرملانلده ملاركوس مى خواسلت «فلرصتى بلراى كللم» بود .وى فلرصتى
مى خواسلت بلراى حلرف زدن در مللورد شلرايلط پليچيدهء سلرزملي بلاسلك از دوللت اسلپانليا ،گلروه
اتا  ،ETAجوامع اسپانيا و باسك ،و بخصوص از چپ (اَبِرتساله)٭.
سللخنگوى زاپللاتيسللت هللا در بللرابللر سللازمللان سللياسى  -نللظامى بللاسللك« ،اويللسكادى تللا
ازكلاتلاسونلا» [ ETAملليهن بللاسللك و آزادى] نلليز ملوضع خلود را روشللن كللرد« :مللبارزهء خلللق
بلاسلك را علادلنله و بله حلق ارزيلابى مى كلنيم .املا نله ايلن انلگيزهء شلريلف و نله هيچ چليز ديلگرى
قللربللانى كللردن زنللدگى غلليرنللظاملليان را تللوجلليه نمى كللند .ايللن گللونلله عللمليات نلله تللنها دسللتاورد
سلياسى اى نلدارد ،حتى اگلر هلم داشلت ،بلاز هلم هلزيلنهء انلسانى آن غليرقلابلل پلرداخلت بود .ملا
٭ «علاشلق مليهن» تلركليب دو كللمهء  aberriaبلله معنى ملليهن و  tzaleبلله معنى كسى كلله عللشق مى ورزد .ايللن
صلفت علموم لا ً در رابلطه بلا چلپ بلاسلك ،بلخصوص فلعاللي هلارى بلاتلاسونلا ،اويلسكال هلريلتاروك ،و بلاتلاسونلا بله
كلار مى رود .اگلرچله احزاب نلاسليونلاليسلت بلاسلك نليز خود را ايلن گونله بلناملند ،بلا ايلن حلال بله طور علمومى ايلن
صللفت در م للورد جللريللانللات چللپ بلله كللار مى رود .بللر گللرفللته ازسللايللت http://www.abertzale.org :و سلايلت:
http://es.wikipedia.org/wiki/Abertzale
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ع للمليات ن للظامى اى ك لله ب لله غ للير ن للظام لليان آس لليب ب للرس للان للد م للحكوم مى ك للنيم .و آن للرا از ط للرف
هلركلس كله بلاشلد ملحكوم مى كلنيم ،از اِتلا بلاشلد ،يلا از دوللت اسلپانليا ،از اللقاعلده يلا جلرج دبلليو
بوش ،از اسللرائلليليان يللا فلسللطينى هللا ،و يللا از طللرف هللر كسى ديللگر ،بلله هللر نللام و نللشانى كلله
بلاشلد ،هلدفلش دوللت بلاشلد يلانله .اگلر قلربلانليانلش را از مليان كودكلان ،زنلان ،سلاللندان و كلسانى
بگيرد كه ربطى به موضوع نداشته باشند ،آنرا محكوم مى كنيم».
آن گلاه از سلازملان اِتلا خواسلت تلا يلك آتلش بلس يلك جلانلبه اعللم كلند تلا بلتوان هلمايلش
نيروهاى سياسى باسك ،از جمله خود ا ِتا ،را پيش برد.
در روز  ۱۵دس للام للبر ،حللزب س للياسى مس للتقل ب للاس للك ،ب للات للاسللون للا از ارت للش زاپ للاتيس للتى
آزاديللبخش ملى بلله خللاطللر « تلوجلله ،همبسللتگى و پشللتيبانى از قللضيهء بللاسللك» سللپاسللگزارى
كللرد و آمللادگى خلود را بللراى «شللركللت در هللر ابللتكار عللمل جللدى كلله اسللاس دمللكراتلليك داشللته
بل للاشل للد ،و هل للدفل للش ايل للجاد شل للرايل للط سل للياسى لزم» بل للراى تل للضمي حل للق تل للصميم گل لليرى آزاد و
دمكراتيك براى آيندهء سرزمي باسك باشد اعلم كرد.
آن روزهللا مللشاجللره اى درگللرفللت دربللارۀ كللشمكش بللاسللك كلله روى آن بللسيار تبليغ شللده
ولى كللم تللر درك شللده اسللت .بللخش اعللظم رسللانلله هللاى گللروهى از ايللن اغللتشاش سوء اسللتفاده
كلرده ،تبليغ كلردنلد كله ارتلش زاپلاتيسلتى از گلروه تلروريسلتى اِتلا حلمايلت مى كلند .ايلن بلهانله اى
شد براى برخى از روشنفكران و دانشگاهيان تا با جنبش زاپاتيستى مرز بندى كنند.
در حلالى كله ايلن بلحث روى جللد نشلريلات و بلرنلامله هلاى گونلاگلون راديلو تللوزيلون را پلر
مى كلرد ،روسلتاى بومى ارويلو سلن پلابللو ،واقع در ملنطقهء مونلتس اسوللس ،توسلط دوللت فلدرال
تخلليه شلد .ايلن روسلتاى غلير زاپلاتيسلتى يكى از روسلتاهلاى بومى اى بود كله آن را بله تخلليه و
كوچ اجبارى از منطقه تهديد كرده بودند.
دول للت ف للدرال وي للسنته فلوك للس ته للدي للدى را ك لله از م للاه اوت م للطرح ش للده بللود ،ب لله ع للمل در
آورد .اي للن ع للمل در ح للماي للت از ي للك پ للروژهء ن للئول لليبرال ان للجام مى پ للذي للرف للت ك لله ب للرچ لليده ش للدن
روسلتاهلاى بومى در جلنگل لكلندونلا ،دقليقلا ً در ملنطقهء مونلتس اسوللس را در نلظر دارد .بلهانلهء
كللوچ اجللبارى سللاكللني آن ،حللفظ ذخلليرهء زيسللت محيطى سللت .بللا وجود ايللن ،در پللس آن مللنافع
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واقعى كل للارفل للرمل للايل للان نل للهفته اسل للت .مل للشكل واقعى م للونل للتس اس للولل للس ايل للن اسل للت كل لله
روس للتاه للاى بللومى س للاك للن آن ج لللوى دول للت فللوك للس را در ك للمك ب لله اج للراى ي للك ط للرح
توريسلتى در ملنطقه مى گليرنلد .ايلن طلرح از جلمله شلاملل هلتل و گلردشلگاه هلاى آبى
ست كه به منظور جلب توريست خارجى ايجاد خواهد شد.
م للشكل اب للتدا ب لله ع للنوان مللوضع زيس للت محيطى ط للرح ش للد ،ب للعد ب لله م للشكل ح للقوقى
ارضى بل للدل شل للد .چل للرا كل لله ذخل لليرهء م للونل للتس اس للولل للس بخشى سل للت از  ۶۰۰ه للزار
هلكتارى كله در دهلهء  ۶۰بلا يلك فلرملان رئليس جلمهور بله تلعداد انگشلت شلمارى بومى
لك للندون للا واگ للذار ش للده بللود ،يعنى ك للسانى ك لله در ح للال ح للاض للر ح للق م للال للكيت آن را
مللطالللبه مى كللنند .لزم اسللت توضيح دهلليم كلله بللر اسللاس تللحقيقاتى كلله سللازمللانى بلله
ن للام «م للادر خ لللق» ان للجام داده ،بللوم لليان لك للندون للا اي للن اراضى را از رئ لليس ج للمهور
وقلت لوئليز اچله وريلا آلوارز دريلافلت داشلتند و اجلازه دادنلد و تلسهيلت فلراهلم كلردنلد
تا طى ده ها سال چوب قيمتى آن غارت شود.
روسللتاهللائى كلله بلله كللوچ اجللبارى تهللديللد شللده انللد بلله سللازمللان هللاى بلومى مختلفى
وابسلته انلد .بلرخى پلايله هلاى كلمك رسلانى زاپلاتيسلتى انلد ،بلرخى ديلگر بلا «انجلمن
روسللتائى مللنافع جللمعى»  - ARICمسللتقل كللار مى كللنند ،و گللروهى ديللگر مللتشكلند
در حزب انقلبىِ نهادينه شده .PRI
در روز  ۲۹دسللامللبر ،دو روز قللبل از جللشن نللهمي سللالللگرد قلليام ،ارتللش زاپللاتيسللتى
ملوضع گلليرى كللرد و بللدون آن كلله مللشخص كللند كلله كللدام يللك از روسللتاهللاى تهللديللد
شللده از پللايلله هللاى كللمك رسللانى آن هسللتند ،و كللدام نلله« ،تللا روسللتاهللاى غللير زاپللاتيسللت را در
مللعرض خللطر قللرار نللدهللد» هشللدار مى دهللد كلله« :خلوب اسللت هللمه بلله ملوقع بللدانللند كلله :در
مللورد روستاهاى زاپاتيست ،هيچ تخليهء مسالت آميزى در كار نخواهد بود».
بلله علللوه بلوملليان ش للورشى تلوضيح دادنللد كلله زاپللاتيسللت هللائى كلله در مللنطقهء ملونللتس
اسولللس اسللكان گللزيللده انللد « ،علللت آن نيسللت كلله چللون زمللي نللداشللتند ،و يللا بلله بلليمارى لللذت از
نللابودى جللنگل دچللار هسللتند بلله آنللجا رفللته انللد ،بلللكه آنللان مللجبور بودنللد هللمه چلليز شللان را رهللا
كلنند تلا بلازهلم قلربلانى سلكوتى نلباشلند كله قلدرت حلاكلم و روشلنفكرانلش توسلط آن سليه روزى و
مرگ بوميان مكزيكى را دفن مى كنند»(.نامهء ارتش زاپاتيستى ۲۹ ،دسامبر )۲۰۰۲
در اخلطارنلامله اى كله توسلط سلخنگو و فلرملانلده نلظامى ارتلش زاپلاتيسلتى املضاء شلده
بود ،گلفتند « :ملا بلا نلمايلندگلان ايلن روسلتاهلاى زاپلاتيسلت ،و بلا ملسئوللي بخشلدارى هلاى خود
ملختار ملربوطله حلرف زديلم .آن هلا قلصد شلان را در ملانلدن ،حتى بله بلهاى جلانلشان ،تلا زملانى
كله ملطاللبات زاپلاتيسلت هلا پلاسخى درخلور نلگيرد ،بلا ملا درمليان گلذاشلتند .ملا بله آن هلا پلاسخ
داديم كه كاملً به آن ها كمك خواهيم كرد».
۲۳۰

با وجود آن كه تهديد همچنان ادامه دارد ،فعلً كسى اجبارا ً كوچانده نمى شود.
طى روزهللاى پللس از آن ،در سى ام و سى و يللكم دسللامللبر ،ده هللا هلزار مللرد و زن از
جللنگل ،مللنطقهء شللمال ،و بلللندى هللاى چللياپللاس خللارج شللدنللد .مللقصد آن هللا مللثل نلله سللال پلليش،
شهر سن كريستوبال بود.

۲۳۱

۲۳۲

۲۰۰۳
موضع گيرى زاپاتيستم در قبال
طبقهء سياستمداران.
تولد حلزون ها و شوراى هاى
دولت خوب.
ارتش زاپاتيستى خود مختارى
خود را تحكيم مى كند ،و براى
ساخت و بافت شبكه هاى مقاومت
در سطح ملى و بي الللى دست به
ابتكار عمل هائى مى زند.

در سحللرگللاه نللهمي سللالللگرد قلليام بلوملليان ،ده هللا هلزار زاپللاتيسللت تللسوتللسيل ،تسلللتال،
تلخولبلال ،چلول ،زوكله ،و ملامله رهسلپار سلن كلريسلتوبلال شلدنلد .شهلرى مسلتعمراتى كله تلا هلمي
چلندى پليش ،بومليان حلق قلدم گلذاشلت بلر پلياده روى خليابلان هلايلش را نلداشلتند .ملانلند نله سلال
پلليش ،ولى ايللن بللار بللدون هيچ سلللحى ،مللگر سللخن سللنجيده ،بلله ايللن شهللر وارد مى شونللد .در
يكى از پللر ازدحللام تللريللن بسيج هللاى نلله سللال گللذشللته ،بلليش از بيسللت هلزار نللفر بلومى از پللايلله
هلاى كلمك رسلانى ارتلش زاپلاتيسلتى آزاديلبخش ملى ،شهلر سلن كلريسلتوبلال را بله اشلغال خود
در آوردن للد .م للاچ للت [ق للمه ،ابللزار ك للار ده للقان للان -م] و م للشعل در دس للت ،م للتشكل در ص للفوف
مللنظم ،مللردان ،زنللان ،كلودكللان و سللال لخللوردگللان روسللتاهللاى ش للورشى ،بلله هللمراه هلزاران نللفرى
كه از نقاط ديگر مكزيك و جهان آمده بودند ،خيابان ها را غر ِق خويش كردند.
تلظاهلراتى كله نلشانلهء قلدرت و سلازملانلدهى بود ،در ميتينگى بلا حلضور فلرملانلدهى كلل
۲۳۳

ارتلش زاپلاتيسلتى كله از آوريلل  ،۲۰۰۱پللس از بللازگشللت از راه پلليمائى رنللگ خللاك ،علنى نشللده
بود ،خلتم شلد .فلرملانلدهلان زن ،اسلتر و فليدلليا و فلرملانلدهلان ملرد داويلد ،تلچو ،علمر ،ميسلتر ،و
بلروس لى هلفت سلخنرانى خلطاب بله انلبوه جلمعيت ارائله دادنلد كله در آن موضع خود را نسلبت
بله سلياسلتمداران ملكزيكى و دوللت فلدرال ملشخص كلردنلد .آن هلا هلمچني از ملسئلهء بومليان،
زنلان ،و ملقاوملت خللق هلاى ديلگر جلهان حلرف زدنلد ،از روشلنفكران ،و طلبعلا ً از تلمام آن هلائى
كه صفوف ارتش زاپاتيستى را تشكيل مى دهند.
سللخنان زاپللاتيسللت هللا در نللهمي سللالللگرد قلليام بلله فللرايللندى بللاز مى گشللت كلله سللال هللا
پلليش ،در  ۱۶فلوريلهء  ۱۹۹۶آغللاز شللده بود :زمللانى كلله ارتللش زاپللاتيسللتى و دولللت فللدرال اولللي
قلراردادهلا را بلراى حلل ملسئلهء جلنگ در چلياپلاس املضاء كلردنلد .پلس از يلك رشلته از تلنش هلا
دسلتاورد زاپلاتيسلت هلا ايلن بود كله كلميسيون توافلق و ملساللت  Cocopaدر ملاه نواملبر هلمان
سللال يللك طللرح قللانلونى تللهيه كللند كلله هللرچللند تللمام نللكات مللطروحلله در قللراردادهللا را در زمللينهء
ح للقوق و ف للره للنگ بللوم لليان در ب للر ن للداش للت ،ب للا اي للن ح للال تللوس للط ه للر دو ط للرف پ للذي للرف للته ش للد .در
ژانلويلهء  ۱۹۹۷قوهء مجللريلله سللخنش را پللس گللرفللت و ايللن طللرح قللانونى بلله مللدت بلليش از چللهار
سال به بايگانى سپرده شد .طى همي مدت شللورشيان مبارزه كردند تا اين طرح به تصويب
برسد و قانون به اجرا درآيد.
طى چللهار سللال تللعداد بلليشمارى تللظاهللرات در حللمايللت از ايللن طللرح پلليشنهادى انللجام
پللذيللرفللت؛ و حللول آن بللحث و جللدل بى سللابللقه اى در مللكزيللك و نللقاط ديللگر جللهان درگللرفللت .بلله
علنوان بخشى از فلشار بلراى بلرسلميت شلناخلت حلقوق و فلرهلنگ بومليان ،در سلال  ۱۹۹۷تعداد
 ۱۱۱۱نلفر از پلايله هلاى كلمك رسلانى شللورشى در پلايلتخت راه پليمائى كلردنلد؛ در سلال ۱۹۹۹
ارت للش زاپ للاتيس للتى ب لله ي للك ه للمه پ للرسى ع للظيم ك للشورى و ب للي الللى ف للراخللوان داد؛ و در س للال
 ۲۰۰۱فللرمللانللدهى كللل ارتللش زاپللاتيسللتى در مللسيرى كلله در آن ملليليون هللا نللفر مللكزيكى بللا آنللها
همصدا شدند و بر خواست هاى آنان پاى فشردند ،به سوى شهر مكزيكو راه پيمائى كرد.
در دسللامللبر سللال  ،۲۰۰۰در حللالى كلله روشللن بود كسى بلله آن رأى مللثبت نللخواهللد داد،
قوهء مجللريلله ليللحهء پلليشنهادى كللميسيون توافللق و مللسالللت  Cocopaرا بلله مجلللس فللرسللتاد .در
آوريللل  ،۲۰۰۱پلس از راه پليمائى رنلگ خلاك ،سلناتللورهلاى هلر سله نليروى علمدهء كلشور (حزب
انللقلبىِ نللهاديللنه شللده  ، PRIح للزب اق للدام ملى  ، PANو حلزب انللقلب دمللكراتلليك  )PRDلي للحهء
پل لليشنهادى را ع للوض كل للردنل للد و بل لله نفع قل للان للونى رأى دادنل للد كل لله قل للراردادهل للاى سل للن آنل للدرس را
بلرسلميت نمى شلناخلت .كلنگرهء ايلن ضلد رفلرم را تلصويلب كلرد و رئليس جلمهور ويلسنته فوكلس
ف للورا ً بلله ايللن خلليانللت خلوشللامللد گللفت .و چللند مللاه بللعد آن را تلوشيح كللرد و در رونللامللهء رسمى
كشور منتشر شد.
گللام بللعدى را بلليش از  ۳۰۰بخشللدارى بلومى كللشور بللرداشللتند .آن هللا كلله از يللك رفللرم
۲۳۴

بليگانله بلا قلراردادهلاى سلن آنلدرس خلشمگي بودنلد ،بله ديوان علالى كلشور شلكايلت كلردنلد .در
سللپتامللبر  ، ۲۰۰۲ق للوۀ ق للضائ لليهء ك للشور اع للتراض للات را وارد ن للدانس للت و ب لله اي للن ت للرت لليب ،ح لللقۀ
تجديد نظرهاى قانونى بسته شد.
در روز اول ژان للوي للهء  ۲۰۰۳ارتل للش زاپل للاتيسل للتى م للوضع خ للود را در م ل للورد ايل للن پل للروسل لله
م للشخص ك للرد .ف للرم للان للده ت للچو گ للفت« :ه للر س لله حللزب اصلى ك للشور ،يعنى حللزب اق للدام ملى
 ،PANحزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده  ،PRIو حزب انلقلب دملكراتليك  PRDهلمهء خللق هلاى بومى
كلشور و نليز تلمام كلسانى را كله در ملكزيلك و سلراسلر جلهان بله رسلميت يلافلت حلقوق ملان يلارى
رسلانلدنلد بله مسخلره گلرفلتند ...هلر سله قواى كلشور :مجلريله ،ملقننه ،و قلضائليه بله يلك راه حلل
صلح آميز و مطالبات خلق هاى بومى مكزيك پاسخ منفى دادند».
«ايللن تللاريخ نلليرنللگ و خلليانللت بللا شكسللت مللا پللايللان نمى يللابللد .مللا ،بلله عللنوان زاپللاتيسللت
ه للمچنان در جس للتجوى راهى هس للتيم ت للا ح للق ح للاك للميت ب لله دس للت خ لللق مللان بللاشللد ،و فللرمللانللده
مطیع[خللق] بلاشلد .پلس هلمچنان از ملا بلا خلبر خواهليد شلد ،و بلخصوص خواهليد دانسلت كله
ما زاپاتيست ها فراموش نمى كنيم ،تسليم نمى شويم ،و خودمان را نمى فروشيم(.»...سخنان
فرمانده تچو ،ارتش زاپاتيستى ،اول ژانويهء )۲۰۰۳
ج للشن ن للهمي س للال للگرد ق لليام طلولنى بللود ،و در آن ف للرم للان للده للان بللومى زاپ للاتيس للت ع للمل
مللعاون فللرمللانللده ش للورشى مللاركلوس ،فللرمللانللده نللظامى و سللخنگوى ش للورش را م للورد حللمايللت
قللرار دادنللد .فللرمللانللده ميسللتر بللا اشللاره مللشخص بلله ابللتكار عللمل زاپللاتيسللتى «فللرصتى بللراى
كللم» كله سعى داشلت ملذاكلره و هلمايلش نليروهلاى ملختلف سلياسى سلرزملي بلاسلك را ملمكن
سلازد ،اظلهار داشلت« :ملا بله شلما مى گوئليم وقتى ملعاون فلرملانلده ملاركوس مى گلويلد كله از
مللبارزات سللياسى خلللق هللا حللمايللت مى كللنيم ،از زبللان مللا مللردان ،زنللان ،و كلودكللان زاپللاتيسللت
سخن مى گويد».
«م للعلوم اس للت ك لله م للا بللوم لليان ب لله راب للطهء ب للي الللى مى ان للدي للشيم ،و روش للن اس للت م للا
بومليان حلق داريلم نلظر بلدهليم و تلصميم بلگيريلم كله چله كلار مى خواهليم انلجام دهليم ...بله هلمي
دللليل بلله قللدرتللمندان جللهان مى گلوئلليم ،اگللر آن هللا بللراى جللهانى كللردن مللرگ متحللد مى شلونللد،
پلس ملا هلم آزادى را جلهانى خواهليم كلرد( ».سلخنان فلرملانلده ميسلتر ،ارتلش زاپلاتيسلتى ،اول
ژانويهء )۲۰۰۳
ت للعيي مللوضع در ب للراب للر «آق للاى وي للسنته فللوك للس» را ف للرم للان للده اس للتر ،ك لله ه للمان ش للال
تسللتالى را كله در مجللس شلانله هلايلش را بلا آن پوشلانليده بود ،بلر شلانله داشلت ،بله عهلده گلرفلت
و گ للفت « :ف للقط ب لله ت للو مى گ للوي للم ك لله خ لللق از ن لليرن للگ ت للو ن للاراضى س للت ...گفتى ك لله م للشكلت،
ب للخصوص م للسئلهء م للبارزهء ارت للش زاپ للاتيس للتى را ح للل خللواهى ك للرد .ك لله در ع للرض  ۱۵دق لليقه
ش للراي للط ف للقرا را در م للكزي للك عللوض خللواهى ك للرد .ولى دروغ بللود .ب للراى ت للو ك للسانى ك لله ن لليرو
۲۳۵

گلذاشلتند تلا تلو بلر اريلكهء قلدرت سوار شلوى ،اهميتى نلدارد .آن چله بلرايلت ملهم اسلت ،داشلت
رابلطه ات بلا ثلروتلمندان اسلت ،نله بلا فلقرا(.»...سلخنان فلرملانلده اسلتر ،ارتلش زاپلاتيسلتى ،اول
ژانويهء )۲۰۰۳
بللراى سللخن گللفت از سللكوت مللشاجللره انللگيز و پللرغوغللاى زاپللاتيسللت هللا ،فللرمللانللده داويللد
از كلللم اسللتفاده كللرد« :از سللكوت مللان اسللتفاده كللردنللد تللا بللگويللند كلله كللارمللان تللمام شللده ،كلله
بلي ملا تلفرقله افلتاده ،كله رهلبران ملان تسلليم شلده ،يلا خود را فلروخلته انلد ،كله فلرملانلدهى تلنها
مللانللده اسللت ،كلله روسللتاهللاى زاپللاتيسللت بلله دولللت پلليوسللته انللد ...پللس ،اگللر ايللن طللور اسللت ،ايللن
هلمه آدمى كله ايلن جلا حلضور دارنلد ،كله هسلتند؟ آيلا مى گوئليد ايلن هزاران ملرد و زن ،جوان،
كودك و سلاللندى كله ايلن جلا تلظاهلرات مى كلنند ،و دهلا هزار نلفرى كله بله دلليل علدم توانلائى در
ت للهيهء پ للول و وس لليلهء ن للقليه در روس للتاى خللود م للان للدن للد و ن للتوانس للتند ب لله اي للن ت للظاه للرات ب للياي للند،
زاپاتيست نيستند؟ (سخنان فرمانده داويد ،ارتش زاپاتيستى ،اول ژانويهء )۲۰۰۳
در ملقابلل كلاتلدرال[كلليساى اعلظم]سلن كلريسلتوبلال ،هلمان جلا كله نله سلال پيشلتر اوللي
ملذاكلره بلا دوللت فلدرال انلجام شلد ،فلرملانلده فليدلليا در رابلطه بلا زنلان گلفت« :مى خواهلم زنلان
را دعوت كلنم كله ملتشكل شونلد تلا بلتوانليم بلا هلم از حلقوق ملان دفلاع كلنيم و ملا هلم بله بلرابلرى
دسللت يللابلليم .خواهللران ،ديللگر اجللازه نللدهلليم كلله دولللت و رئلليس جللمهور گللول مللان بلزنللند ،زيللرا بلله
علنوان زن بله انلدازهء كلافى بلل سلرملان مى آيلد»( .سلخنان فلرملانلده فليدلليا ،ارتلش زاپلاتيسلتى،
اول ژانويهء )۲۰۰۳
فللرمللانللده عللمر نلليز بلله نللوبللهء خود از ملليليون هللا جوانى حللرف زد كلله در مللكزيللك و جللهان
شللورشگرى زاپاتيستى را از آن خود كرده اند«:ما جوانان سرزمي مكزيك و بقيهء جهان از
مللبارزه و مللخالللفت بللا دولللت هللاى جللهان دسللت نللخواهلليم كللشيد ،زيللرا املليد مللا ايللن اسللت كلله هللمه
ب للا ه للم اي للن دول ن للئول لليبرال را عللوض ك للنيم»(.س للخنان ف للرم للان للده ع للمر ،ارت للش زاپ للاتيس للتى ،اول
ژانويهء )۲۰۰۳
فلرملانلده بلروس لى خلطاب بله بومليان كلشور سلخن گلفت« :ديلگر وقلت آن رسليده اسلت
كلله مللتشكل شللويللم و بخشللدارى هللاى خلود مللختارمللان را بلوجلود بللياوريللم .نللبايللد مللنتظر اجللازهء
دولللت بللد مللانللد .بللايللد مللانللند ش للورشلليان واقعى مللتشكل شللويللم ،مللنتظر كسى نللمانلليم كلله اجللازهء
خللود م للختارى ب لله م للا ب للده للد ،ب للا ق للان للون ي للا ب للدون آن»(.س للخنان ف للرم للان للده ب للروس لى ،ارت للش
زاپاتيستى ،اول ژانويهء )۲۰۰۳
تلظاهلراتى رزملنده كله كلمتر سلابلقه داشلت ،حلدود نليمه شلب بلا هزاران ملشعل سلوزان و
صللداى بلله هللم خ للوردن هلزاران مللاچللت[قللمه] ،تللبرهللاى هلليزم شللكنان ،داس و ابلزار آلت ديللگر
ك للشاورزى ب لله پ للاي للان رس لليد .در پ للاي للان اي للن م لليتينگ ع للظيم ،ف للرم للان للده داوي للد گ للفت« :آت للش را
برافروزيم تا خلق ها ببينند كه همچنان شللورشگريم».
۲۳۶

پ للس از اي للن م لليتينگ پ للر اه للميت بللوم لليان ،اول للي روزه للاى ژان للوي لله ب للحث در مل للورد اب للتكار
«فلرصتى بلراى كللم» ،و ملسئلهء سلرزملي بلاسلك ،و نليز دربلارۀ بله اصلطلح گلرايلش زاپلاتيسلت
ه للا ب لله س للازم للان س للياسى  -ن للظامى ات للا  ETAك لله از س للوى وس للائ للل ارت للباط ه للمگانى و ب للرخى
روشنفكران جعل شده و همه جا براه افتاده بود ،ادامه يافت.
در دوملي نلاملهء خلطاب بله اتلا ،و در پلاسخ بله پليامى كله از سلوى ايلن سلازملان فلرسلتاده
شللده بلود ،مللعاون فللرمللانللده مللاركلوس لحنى قللاطع داشللت« :سللح مللا بللراى تحللميل نللظر و يللا
شليوهء زنلدگى خلاصى نيسلت ،بللكه بلراى دفلاع از نوعى انلديلشه اسلت و شليوه اى از نلگرش بله
جللهان و بللرقللرارى رابللطه بللا آن ،كلله الللبته مى توانللد از انللديللشه هللا و انواع ديللگر زنللدگى بللسيار
بلليامللوزد ،چللنانللكه خيلى چلليزهللا نلليز بللراى يللاد دادن دارد .از مللا نيسللت كلله شللما بللايللد احللترام
بللطلبيد .از خلللق خلودتللان اسللت كلله بللايللد احللترام بلله دسللت آوريللد« .احللترام» يللك چلليز اسللت و
«ترس» چيزى ديگر و كاملً متمايز از آن ...ما نمى دانيم در چه مللوردى مى توانيم از شما
بللخواهلليم كلله وظلليفه مللان چيسللت و چللگونلله آن را انللجام دهلليم .بلله مللا چلله چلليزى را مى خواهلليد
يللاد دهلليد؟ قللتل روزنللاملله نللگاران بلله خللاطللر آنللكه از مللبارزه تللان بللدگللويى كللرده انللد؟ توجلليه مللرگ
كلودكللان بلله خللاطللر «هللدف»؟ خللير .مللا بلله كللمك و همبسللتگى شللما نللياز نللداريللم ،خلواهللانللش هللم
نيسل للتيم .مل للا تل للا كل للنون از همبسل للتگى و پشل للتيبانى انل للسان هل للاى بل للسيارى در مل للكزيل للك و جل للهان
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برخللوردار بوده ايم».
سلخنگوى شللورشى تلفاوت هلاى علميق بلي ملبارزهء زاپلاتيسلت هلا
و شل لليوه هل للاى م ل للورد اس ل للتفادهء ات ل للا را ب ل لله روشنى ن ل للشان داد:
«مل ل للبارزهء مل ل للا از سنتى افل ل للتخار آمل ل لليز پل ل لليروى مى ك ل للند ك ل لله از
پل لليشينيان مل للبارزمل للان بل لله ارث بل للرده اي ل للم ،از ج ل للمله ح ل للاوى اي ل للن
نللكات :احللترام بلله جللان غلليرنللظاملليان (حتى اگل للر در دولتى كل لله
سلركوب مللان مى كللند ،نقشى داشللته بللاشللند)؛ عللدم دسللت زدن
بله جلنايلت بلراى دسلترسى بله املكانلات (حتى از ملغازهء بلقالى
ه ل ل للم دزدى نمى ك ل ل للنيم)؛ و پ ل ل للاسخ ن ل ل للدادن ب ل ل لله ك ل ل لللم تل ل للوس ل ل للط
آتللش(هللرچللقدر هللم كلله زخللمى مللان كللند يللا بلله مللا دروغ بللگويللد).
مى توانلد بله نلظر بلرسلد كله بلا كلنار گلذاشلت ايلن ملتدهلاى سنتى
«انلقلبى» ،پيشلروى در ملبارزه خود را كلنار مى گلذاريلم .املا،
در روشلنائى للطيف تلاريخ ملان ،بله نلظر مى رسلد كله بليش از آن
كل للسانى كل لله بل لله چ ل للني اس ل للتدللى ب ل للند مى شللون للد ،پيش للرف للت
داشته ايم(.»...نامهء ارتش زاپاتيستى ۷ ،ژانويهء )۲۰۰۳
ب للحث و ج للدل ادام لله ي للاف للت و در اي للن اوض للاع و احللوال ،ف للرم للان للدهى ارت للش زاپ للاتيس للتى
«تللقويللم مللقاومللت» را منتشللر سللاخللت ۱۲ .س للند ،ه للر ك للدام ب للراى ي للك م للاه از س للال ،ك لله در آن
فللرمللانللده نللظامى و سللخنگوى ش للورشى تللصويللرى از مللبارزاتى كلله در هللمان تللعداد از ايللالت
كشور جريان دارد ،ارائه داد.
مللرتللبط كللردن مللبارزاتى كلله صللدهللا سللازمللان توده اى در مللناطللق مللختلف كللشور بلله پلليش
مى ب للرن للد ،از اوآخ للاك للا آغ للاز ش للد و ب للا اي للال للت پللوئ للبل ادام لله ي للاف للت ،ب للعد ،ب للراك للروز ،تلللك للسكال،
ايللدالللگو ،كللرتللارو ،گلوانللاخلواتللو ،مللنطقهء پللاسلليفيك شللمالى ،ايللالللت مللكزيللك ،گ للرررو ،م للورللوس ،و
ديسلتريلتو فلدرال  .DFيعنى ،هللمان مللسيرى كلله راه پلليمائى رنللگ خللاك طى كللرد (بلله شللكل يللك
حلزون).
در هلريلك از اسلناد ،موسوم بله «كلتيبه» (سلنگ نوشلته ،كلارى كله بلا تلكنيك رلليف علميق
ان ل ل للجام مى شل ل للود ،و ح ل ل للاوى م ل ل للعرفى و ن ل ل للماي ل ل للش ش ل ل للخصيت ،ت ل ل للاريخ ،ن ل ل للام ،ع ل ل للمل ...و پ ل ل لليام
اس للت) ف للرم للان للدهى ارت للش زاپ للاتيس للتى م للبارزاتى را ك لله خ لللق ه للاى م للختلف در م للقاوم للت ع للليه
خللصوصى سللازى ابللنيهء تللاريخى ،در دفللاع از زمللي ،احللترام بلله حللقوق بشللر ،مللطالللبهء حللقوق
كللارگللران بللدون مللدرك(كللارگللران كللشاورزی٭ ) ،و غ لليره و غ لليره ب لله پ لليش مى ب للرن للد ي للكجا گ للرد
آورد .ايللن تللصويللرنللگارىِ مللبارزات بلليشمارى بلود كلله در ر ّد سللياسللت هللاى نللئوللليبرالى خلللصلله
٭  Bracerosكارگران كشاورزى مكزيكى كه در آمريكا كار مى كنند و از داشت هر نوع مدرك قانونى محرومند
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مى شود؛ سللياسللت هللايى كلله تللحت رهللبرى دولتى اعللمال مى گللردد كلله اكللثريللت جللامللعه را يعنى
طبقات خلع يد شده و آن هائى را كه كمتر دارند ،به فراموشى مى سپارد.
در ت للقوي للم م للقاوم للت ،ارت للش زاپ للاتيس للتى تللوضيح مى ده للد«:كسى ك لله از اع للماق و از
تل للاريخى چل للنان دور مى آيل للد ،طبيعى سل للت كل لله بل للار بل للردوشل للش اسل للت و درد دارد .ولى ايل للن را
ك للسانى ب لله آن للان تح للميل ك للرده ان للد ك لله ث للروت را خ للدا و ع للذر مللوج لله خللود ك للرده ان للد .و ه للمچني
كسى كله بلا گلام هلائى چلني بللند بليايلد ،مى توانلد دوردسلت هلا را بلبيند .در ايلن نلقطهء دور كله
قلللبش پلليش گلوئى مى كللند ،جللهان ديللگرى سللت .جللهانى نللويللن ،بهللتر ،لزم و ضللرورى ،جللهانى
كه در آن همهء جهان ها بگنجند( .»...تقويم مقاومت ،ارتش زاپاتيستى ،فوريهء )۲۰۰۳
در دوازدهلمي سلند تلقويلم ملقاوملت« ،دوازدهلمي كلتيبه» ،ارتلش زاپلاتيسلتى از پليشنهاد
خللود «ف للرصتى ب للراى ك لللم» ص للرف ن للظر ك للرد .اب للتكارى ك لله در آن ب لله ن لليروه للاى اج للتماعى و
سللياسى بللاسللك پلليشنهاد مى كللرد در م للورد مللسئلهء ايللن سللرزمللي بللينديللشند .و بلله علللوه ،سللفر
يللك هلليئت زاپللاتيسللتى بلله اروپللا را در نللظر داشللت .بللا ايللن هللدف كلله بلله علللوهء حللضور در ايللن
هلمايلش و جلدل بلا قلاضى بلاللتاسلار گلارسلون ،بلا رجوع بله ملراجع بلي الللى كوشلش كلند حلقوق
و فللرهللنگ بوملليان ،كلله مللراجع ملى نسللبت بلله خلللق هللاى اوللليه نفى كللرده انللد ،بللرسللميت شللناخللته
شوند.
مللعاون فللرمللانللده مللاركوس توضيح داد«:ارتللش زاپللاتيسللتى نلله هللرگللز مى خواسللت خود
را بللراى ملليانجى شللدن در درگلليرى بللاسللك پلليشنهاد كللند ،و نلله آن كلله بلله بللاسكى هللا بللگويللد كلله
چله كلارى بلايلد بلكنند و چله كلارى نلكنند .تلنها خواهلان فلرصتى بلراى كللم بوديلم .ملمكن اسلت
پليشنهاد ملا نلادرسلت يلا سلاده لوحلانله يلا هلردوى آن هلا بوده بلاشلد ،املا هلرگلز نلاصلادقلانله نلبود،
و نمى خللواس للت ب لله دور از اح للترام ب للاش للد .اي للن ش لليوهء م للا نيس للت ...اگ للر ب للاي للد از ش للرك للت در
هلمايلش «فلرصتى بلراى كللم» خود دارى كلنيم ،بله ايلن خلاطلر نيسلت كله انلتقادات ،مللملت هلا
و اتللهامللات رذیللنلله مللجبللورمللان مى كللند كلله چللني كللنيم؛ بلللکه بلله ايللن علللت اسللت كلله بللا تلوجلله بلله
اخ لللق لليات م ل ل ل للان نمى تللوان لليم در ه للمايشى ش للرك للت ك للنيم ك لله ب للراى آن ك للفال للت ه للمهء ن لليروه للاى
نللاسلليونللاليسللت سللرزمللي بللاسللك را نللداريللم .»...وى هللمچني بللحث و جللدل بللا قللاضى بللالللتاسللار
گللارسللون را مللختوملله اعلللم كللرد « :قللاضى گللارسللون ،در عللي آنللكه پلليشنهاد مللناظللره داده بود،
تلرجيح داد سلكوت كلند .بلديلن تلرتليب نلشان داد كله بلراى بلازجوئى و شلكنجه كلردن زنلدانليان و
عللكس گللرفللت بللا اعللضاى خللانلوادهء قللربللانلليان تللروريللسم و راه انللداخللت كللارزار كللانللديللدا كللردن
خودش بلراى نلوبلل صلح ،خوب اسلت ،املا جلرئلت بلحث و گلفت و گلو بلا كسى بلا هوش ملتوسلط
را هم ندارد».
تللعريللف زاپللاتيسللت هللا از سللياسللتمداران ،در رابللطه بللا مجللموعللهء آنللان ،بللخصوص زيللر
سؤال بلردن عملى حزب انلقلب دملكراتليك  ،PRDحلزبى كله ملثلً «چلپ» اسلت ،بلاعلث درگلرفلت
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ي للك س للرى ب للحث و ج للدل ج للدي للد در س للطح ملى ش للد .اي للن ب للحث ه للا از ج للمله ش للام للل ك للائللوت للموك
كاردناس سولللورسانو ،رهبر سياسى اين حزب نيز بود.
در حللالى كلله ايللن بللحث هللا جللريللان داشللت ،پللايلله هللاى كللمك رسللانى زاپللاتيسللتى روسللتاى
فللور د كلافله ،واقع در بخشلدارى خود ملختار لپلاز ،در ملنطقهء بومليان چلول در توملبال(ملنطقهء
شلمال چلياپلاس) ،خلبر دادنلد كله از سلوى گلروه كليچان كليچانليوب كله بلا حزب انلقلب دملكراتليك
 PDRو دولت ايالتى در رابطه است ،به اخراج و كوچ اجبارى و خشونت تهديد شده اند.
در عللرصللۀ بللي الللى ،دولللت ايللالت متحللدهء آمللريللكا ،بلله رهللبرى جللرج دوبللليو بوش جللنگ
ويلران كلننده اى را علليه ملردم علراق آغلاز كلرد .آن زملان تلظاهلرات مليليون هلا نلفر در سلراسلر
جهان و مكزيك آغاز شد.
در ايلتالليا كله بليش از يلك مليليون نلفر در شهلر رم گلرد هلم آملدنلد و علليه جلنگ و بلربلريلت
تلظاهلرات كلردنلد ،زاپلاتيسلت هلا صلدا و اعلتراض شلان را بلگوش رسلانلدنلد« :ايلن جلنگِ تلرس
اسلت .ملقصود از آن نله سلرنلگونىِ صلدام حسلي در علراق اسلت ،نله از بلي بلردن «اللقاعلده» و
نلله آزادى مللردم عللراق .چللنان كلله انللگيزهء ايللن تللرور نلله عللدالللت اسللت ،نلله دمللكراسى و نلله آزادى.
بلل تلرس اسلت ،تلرس .تلرس از آن كله ملردم سلراسلر جلهان دسلت رد بله سلينهء ژانلدارمى بزنلند
كلله بلله آن هللا مى گللويللد چلله كللارى بللايللد بللكنند و چللگونلله و چلله زمللانى( .پلليام ارتللش زاپللاتيسللتى،
 ۱۵فوريهء )۲۰۰۳
بللعد در مللاه آوريللل ،بللاز هللم صللداى زاپللاتيسللت هللا عللليه جللنگ بلله گلوش رسلليد .ايللن بللار
تلوسللط يللك كللاسللت ضللبط صلوت كلله بلله راه پلليمائى ضللد جللنگ در شهللر مللكزيللكو فللرسللتاده شللده
بل للود« :اي ل للن جنگى س ل للت ع ل للليه شل ل للورش ل للگرى ،يعنى ،ع ل للليه بش ل للري ل للت .جنگى س ل للت ج ل للهانى در
تللأثلليراتللش ،بللخصوص در «نلله» اى كلله بللر مى انللگيزد ...امللروز عللراق در اروپللا قللرار دارد ،در
آمللريللكا ،در اقلليانلوسلليه ،در آمللريللكاى لتللي ،در كلوهسللتان هللاى جللنوب شللرقى مللكزيللك .و ايللن
«ن لله» ى ج للهانى و ش ل للورش للگر ن للقشهء ج للدي للدى را رس للم مى كل للند كل لله در آن شل للأن ان للسانى و
اخلق ،همانا خانه و پرچم است»(.پيام ارتش زاپاتيستى ،آوريل )۲۰۰۳
شللورشلگرى در جلهان بله اشلكال بلسيارى بلروز مى كلند .يكى از آنلان خود را در زملينۀ
٭
فل ل ل ل ل للرهلنلگى در روز  ۱۰آوريل ل ل ل للل نل ل ل ل للشان داد .آنل ل ل ل للجا كل ل ل ل لله گل ل ل ل للروه تل ل ل ل للئاتل ل ل ل للر تل ل ل ل للامل ل ل ل للرانل ل ل ل للتونل ل ل ل للگ
(Tamèrantongم ل للادرت در دم ل للپائی)م ل للتشكل از  ۲۴ك للودك از محل لللهء ِب ل للِويل للل در پل للاريل للس ،بل للا
كللودك للان شل للورش للگر بللومى در اگللواس ك للال للينتس اون للتيك دي للدار ك للرد .آرى در ب للحبوح للۀ ج للنگ در
چلياپلاس ،و جلنگ ويلرانلگر ايلالت متحلده علليه علراق ،گلروهى از كودكلان ملطرود و شللورشى از
فرانسه با هزاران كودك پسر و دختر زاپاتيست ديدار كردند.
٭ يلك گلروه موسيقى و تلئاتلر در فلرانلسه و بلطور خلاص در پلاريلس اسلت كله تلمام كلارهلايلش ملربوط اسلت بله جلنبش هلاى
اعتراضى توده اى در تاريخ فرانسه(مانند كمون)و نيز امروز است .اين گروه در  ۱۹۹۲تأسيس شده .
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در هللمان مللاه آوريللل ،بللازهللم در فللضاى ضللد جللنگ عللراق ،ارتللش زاپللاتيسللتى بلله يللارى
ك للارزار ض للد ج للنگ ش للتاف للت و ج للام للعهء م للدنى م للكزي للك و ج للهان را ف للراخللوان للد ت للا بسيج شللون للد و
اعللتراضللات را قطع نللكنند«:بللراى صلح و عللدالللت فللعاللليت كللنيم» .امللضاى يللك بلليانلليه هللم
مى تواند براى آن كه صداى مان را بشنوند ،به كار آيد.
تهللديللدهللاى تخللليهء ملونللتس اسلولللس اداملله يللافللت .امللا در روز  ۷م للاه م لله دول للت اي للالتى و
رهلبران بومليان لكلندون ملعاهلده نلامله اى را بلراى جللوگليرى از كلوچ اجلبارى بومليان از ملنطقۀ
ذخليرهء طبيعى مونلتس اسوللس املضاء كلردنلد٭ .از سلوى ديلگر نلمايلندگلان روسلتاهلاى نلئوو سلن
ايلسيدرو و نلئوو سلن رافلائلل كله داشلت هلرگونله رابلطه اى را بللا مللسئولللي دولتى رد مى كلردنلد،
اعللم نلمودنلد«:ملا بلاور نمى كلنيم كله كلوچ اجلبارى ،آن طلور كله دوللت و لكلندون هللا مى گلويلند،
قطع شود .ملا تلا زملانى كله قلانلون بومليان بله علمل در نليايلد ،هيچ ملذاكلره ای بلا دوللت نلخواهليم
داشت».
بل للديل للن تل للرتل لليب در زمل للي مل للي گل للذارى شل للدهء سل للياسل للت هل للاى ضل للد ش ل للورشى كل لله قل للصد
«فل للرونل للشانل للدن» و تل للضعيف مل للطالل للبات ب للومل لليان ش ل للورشى را داشل للت ،پل للروژه هل للاى تل للوريسل للتى
حلفاظلتگرا  conservationnistesاز نلوع خللصوصى جهللت گللشودن جللاده ،بللخصوص در جللنوب
و شرق مونتس اسولس مصرانه ادامه داشته و دارد.
انجللمن مللدنى «مللادر خلللق جللنوب شللرقى» در گلزارشى اشللاره كللرد كلله «در پلليروى از
م للنافع ش للرك للت ه للاى چ للند مليتى اى ك لله مى خللواه للند آب و ي للا ن للفت ت للصرف ك للنند ،و ت للكنول للوژى
زيسل للت محيطى را در جل للنگل لكل للندونل للا گسل للترش دهل للند  ،دولل للت پل للرچل للم «طل للرفل للدارى از مل للحيط
زيسلت» بللند كلرده و «بلراى ملنفعت بشلريلت» سلاكلني روسلتاهلاى مونلتس اسوللس را بله كلوچ
اجبارى خشونت آميز تهديد مى كند.
تللحقيق نللامللبرده توضيح مى دهللد كلله «آنللچه جللامللعهء لكللندون نللاملليده مى شود ،در مللاه
م للارس  ۱۹۷۲ب للا ف للرم للان رئ لليس ج للمهور لللوئ لليز اچ لله وري للا آلللوارز و ب للر اس للاس ي للك ت للقلب ع للظيم
ارضى ت للشكيل ش للده .ب للا اي للن ت للقلب ب للا ام للتياز دادن ب لله اي للن س لله روس للتا (ك لله دو ت للا از آن ه للا
حتى در آن محلل حلضور نلداشلتند) ،و فلقط بله  ۶۶خلانوادهء ملايلاى كلارائيبى (كله بله غللط آن
هلا را «لكلندون» مى نلاملند) ،علمدا ً بلزرگ زمليندارى دسلته جلمعى بوجود مى آيلد .بلا ايلن كلار
حللق ارضى  ۴۷روسلتاى بومى و چلهار هزار خلانوار تسللتال ،چلول ،تلسوتلسيل ،و تلخولبلال كله
بله هلمان انلدازهء كلارائيبى هلا ،ملايلا هسلتند ،و از  ۵۰تللا  ۶۰سلال پليش در ايلن ملناطلق زنلدگى
مى ك ل ل للنند و  ۱۷روس للتائى ك لله در ه للمان زم للان ه للم دارای س للند م للال للكيت ص للادر ش للدهء رئ لليس
٭ از بللرنللاملله هللای ایللن پللروژه كلله بللراى گسللترش پللروژهء عللظيم تللوريسللتى درنللظر گللرفللته شللده ،کللوچ اجللباری
بوميان است .رک بهhttp://www.hns-info.net/spip.php?article19781 :
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جمهور بودند ،زير پا گذاشته شد».
انجللمن مللادر خلللق هللاى جللنوب شللرقى اعلللم مى كللند كلله ايللن روسللتاهللا هللر از گللاهى بلله
اخلراج و كلوچ تهلديلد شلدنلد .اول آن هلا را بله «اشلغال اراضى لكلندون» ملتهم كلردنلد ،و بلعد
به «غارتگرى» منطقهء طبيعى تحت حفاظت.
در روز شللشم ژوئلليه در سللراسللر مللكزيللك انللتخابللات نللمايللندگللان مجلللس بللرگلزار شللد .در
چللياپللاس ،بخشللدارى هللاى خلود مللختار زاپللاتيسللتى اجللازه نللدادنللد در روسللتاهللايللشان صللندوق
هاى رأى نصب شود ،و در مواردى نيز صندوق ها را به آتش كشيدند.
بلدون آن كله هيچ اطللعليهء رسمى صلادر شود ،ملسئوللي و سلخنگويلان چلند بخشلدارى
ش للورشى در مللناطللق بلللندى هللا چللياپللاس و جللنگل لكللندونللا بللا يللكديللگر هللمنظر شللدنللد كلله در روز
شللشم ژوئلليه پللايلله هللاى كللمك رسللانى ارتللش زاپللاتيسللتى آزاديللبخش ملى از بللرگلزارى انللتخابللات
توسط سياستمدارانى كه به خلق هاى بومى خيانت كرده اند جلوگيرى كنند.
در ج لللسات م للختلف رئ لليس ج للمهور فلوك للس اع لللم ك للرد ك لله در چ للياپ للاس آرام للش ح للاك للم
اسللت .بللا وجللود ايللن ،روزهللاى قللبل و بللعد از انللتخابللات فللدرال پسللت هللاى جللديللد بللازرسى در
جلاده هلا و خليابلان هلاى ملنطقه هلمچنان بله كلارشلان ادامله دادنلد ،بلرخى از آن هلا تلحت فلرملان
آژان للس ف للدرال ت للحقيق  ،AFIبللا پللرسللنل هللاى نللظامى و پليسى فللدرال بللازدارنللده  PFPو پ للليس
ملنطقه اى .در هلمان حلال در ايلاللت «آرام» دو پسلت كلنترل جلديلد در روسلتاى سلن آنلتونليو ال
ب للريلللن للته ،بخش للدارى خللود م للختار س للن خللوان د ل ل يبرت اد (در ال بللوس للكه) ون لليز در روس للتاى
تاسيتا ،واقع در بخشدارى خود مختار سن مانوئل (در اكوسينگو) دائر كردند.
در درهء اك ل للوسل ل للينگو و مل ل للنطقهء شل ل للمال آمل ل للد و شل ل للد ارتل ل للش و پل ل للليس ايل ل للالتى تشل ل للديل ل للد
ش للد( م للشخصلا ً در چ للنال للهو ،ش للمال ج للنگل ،م للنطقهء م للرزى ،و ح للول و حللوش م للنطقهء ش للمال).
مللنابع خللبرى از  ۴۰پسللت كللنترل جللديللد در سللراسللر ايللالللت خللبر دادنللد .پسللت هللاى كللنترلى كلله
البته رسملا ً وجود نداشتند.
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وقتى رون للد ان للتخاب للاتى ك لله ام للتناع از رأى دادن ب للرن للدهء اصلى آن بللود ،ب لله س للر رس لليد،
ارتلش زاپلاتيسلتى بلا صلدور يلك رشلته اطللعليهء ملهم و قلاطع ،موضع خود را در زملينۀ بلي الللللى
علليه جلنگ علراق مللورد تلأكليد قلرار داد و در سلطح ملى موضع خود را در بلرابلر دوللت ويلسنته
فوكللس ،و سلله حلزب سللياسى اصلى ،و قواى سلله گللانللهء مجللريلله ،مللقننه و قللضائلليه تللكرار نللمود.
در همان حال برنامه عمل هاى نوين و سازماندهى درونى مجددش را تشريح كرد.
در  ۱۹ژوئل ل ل لليه مل ل ل للعاون فل ل ل للرمل ل ل للانل ل ل للده مل ل ل للارك ل ل للوس اشل ل ل للاره كل ل ل للرد كل ل ل لله «در كل ل ل للشور مل ل ل للا،
سللياسللتمداران( كلله تللمام احلزاب سللياسى بلله ثللبت رسلليده و هللر سلله قلواى كللشورى را در بللر
مى گلليرد)نسللبت بلله املليد ملليليون هللا نللفر مللكزيكى و هلزاران نللفر غللير مللكزيكى بللراى رسللميت
ي للاف للت ح للقوق و ف للره للنگ بللوم لليان خ لليان للت ك للرده ان للد ...در چ للني ش للرايطى ،ارت للش زاپ للاتيس للتى
تللصميم گللرفللته اسللت كلله بلله طللور كللامللل هللرگلونلله رابللطه اى را بللا دولللت فللدرال مللكزيللك و احلزاب
سلياسى قطع كلند؛ و روسلتاهلاى زاپلاتيسلت تلأيليد كلردنلد كله ملقاوملت را بله شلكل اصلى ملبارزهء
خود بدل كنند»( .اطلعيهء ارتش زاپاتيستى ۱۹ ،ژوئيهء )۲۰۰۳
آن هللا تلوضيح دادنللد كلله طى مللاه هللاى گللذشللته ،روسللتاهللاى بلومى زاپللاتيسللت يللك رشللته
ت للغييرات را در م ل للورد ع للملكرد داخ لللى و راب للطه ش للان بل للا جل للامل للعهء مل للدنى ملى و ب للي ال لللللى
بللرنللاملله ريللزى كللردنللد .آن هللا گللفتند كلله بللراى توضيح ايللن تللغييرات ۳۰ ،بخشللدارى خلود مللختار
زاپللاتيسللتى از مللعاون فللرمللانللده مللاركلوس خلواسللتند تللا هللرچللند بللراى مللدت محللدودى بللاشللد ،بلله
عنوان سخنگوى آنان عمل كند.
در ب للراب للر رش للد ع للمليات ش للبه ن للظام لليان در م للنطقهء ب لللندى ه للاى چ للياپ للاس ،ب للخصوص
بخشللدارى چللنالللهو ،پللانللتلهو ،و كللنكوك ،فللرمللانللدهى كللل ارتللش زاپللاتيسللتى بلله فللرمللانللدهى ايللن
سللازمللان هللا اخللطار داد كلله جللنايللاتللشان «از ايللن پللس بى كلليفر نللخواهللد مللانللد» .زاپللاتيسللت هللا
ايلن پليام را بله بلانلد هلاى شلبه نلظامى ارسلال داشلتند« :بلر اسلاس قلانلون قلصاص ،چلشم در
بلرابلر چلشم و دنلدان در بلرابلر دنلدان اسلت ،ولى ملا تلصميم داريلم هلردو چلشم در بلرابلر يكى،
و تللمام دنللدان هللا را در بللرابللر يللك دنللدان بللگيريللم ،بللنا بللر ايللن اگللر جللرأتللش را داريللد قللدم جلللو
بللگذاريللد ».در هللمان اطلللعلليه اعلللم كللردنللد كلله در مللناطللق شللورشى اجللازه نمى دهللند كلله طللرح
پوئبل  -پاناما به اجرا درآيد.
ملعاون فلرملانلده ملاركوس بله علنوان سلخنگوى ارتلش زاپلاتيسلتى و بخشلدارى هلاى خود
مللختار ،طى يللك هللفته هللفت اطلللعلليهء تلوضيحى مللهم منتشللر سللاخللت ،كلله بللا هللم «سلليزدهللمي
كللتيبه» (ادامللهء تللقويللم مللقاومللت) را تللشكيل مى دادنللد .در اولللي اطلللعلليه جلوهللر زاپللاتلليسم را
تلوضيح داد .گللفت :ايللن بلوملليان «حتى كللسانى را كلله بلله قللضيهء آن هللا علللقللمندنللد عللصبانى
مى ك للنند .ق للضيه از اي للن ق للرار اس للت ك لله اط للاع للت نمى ك للنند .وقتى ان للتظار مى رود ك لله ح للرف
بلزنللند ،سللكوت مى كللنند .وقتى انللتظار سللكوت مى رود ،حللرف مى زنللند .وقتى انللتظار مى رود
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كلله رهللبرى كللنند ،عللقب مى رونللد .وقتى انللتظار مى رود عللقب بللمانللند ،بلله طللرف ديللگر مى رونللد.
وقتى ان للتظار مى رود ك لله ف للقط از خللودش للان ح للرف بللزن للند ،ش للروع مى ك للنند از چ لليزه للاى دي للگر
ح للرف زدن .و وقتى از آن ه للا ان للتظار مى رود ك لله ب لله مح للدودۀ ج للغراف لليايى خللود ق للانع ب للاش للند،
ت للمام دن لليا و م للبارزات للش را گش للت مى زن للند»(.س لليزده للمي ك للتيبه ،ارت للش زاپ للاتيس للتى ،ژوئ لليهء
)۲۰۰۳
در دوم للي ب للخش س لليزده للمي ك للتيبه ،بللوم لليان شل للورشى ب لله ش للكل گس للترده اى ،ف للرآي للن ِد
آملوزش طولنى خود را كله علبارت اسلت از تلماس بلا جلاملعهء ملدنى ملى و بلي الللى ،طى ايلن
تقريبلا ً ده سال مبارزه و مقاومت توضيح دادند.
در رابللطه بللا «كمكى» كلله بللخش هللاى مللختلف جللامللعه بلله روسللتاهللاى بلومى ش للورشى
ارسال داشته بودند ،با لحنى كه خالى از خشم نبود ،نشان دادند كه «در اگواس كالينتس ها
كلاملپيوتلرهلاى بله درد نلخور ،داروهلاى خلراب ،اللبسهء علجيب و غلريلب(بلراى ملا)كله حتى بلراى
كار تئاتر(اين جا به آن مى گويند «نمايش»)هم از آن استفاده نمى كنند ،و كفش هائى كه
فلقط يلك للنگه دارنلد ،روى هلم تللنبار شلده انلد .از ايلن قلبيل چليزهلا بلاز هلم مى رسلد .انلگار ايلن
آدم هلا مى گلويلند « بليچاره هلا ،خيلى احلتياج دارنلد ،حلتملا ً هلر چليزى بله دردشلان مى خللورد،
در حالى كه براى من دست و پاگير است».
عللوه بلر ايلن ،اشلاره كلردنلد كله «نوعى صلدقلهء شليك هلم وجود دارد .ايلن كلارى سلت كله
بعضى از س للازم للان ه للاى غ للير دولتى  NGOو ن للهاده للاى ب للي الللى ان للجام مى ده للند .روى ه للم
رفللته ،ايللن شلليوهء عللالى از ايللن قللرار اسللت كلله خلودشللان تللعيي مى كللنند كلله روسللتاهللا بلله چلله
چلليزى نللياز دارنللد .و حتى بللدون آن كلله از آنللان بللپرسللند ،نلله تللنها پللروژه هللاى بللخصوصى را
تحللميل مى كللنند ،بلللكه وقللت و شلليوهء اجللراى آن را هللم هللمينطور .لللبريللز شللدن صللبر روسللتائى
را تل للصور كل للنيد كل لله بل لله آب آشل للامل لليدنى نل لليازمل للند اسل للت ،و آن چل لله بل لله آن هل للا مى انل للدازنل للد ،يل للك
كللتابللخانلله اسللت؛ آن چلله لزم دارنللد يللك مللدرسلله بللراى كلودكللان اسللت ،و بللراى آن هللا يللك دورهء
آموزشى گياه داروئى مى گذارند»(.سيزدهمي كتيبه ،قسمت دوم ،ژوئيهء )۲۰۰۳
آن هللا هللمچني ،بلله نللحوى روشللن ،از مللفهوم مللقاومللت و مسلللح بودن خود سللخن گللفتند:
« بله زاپلاتيسلت هلا بلراى خلريلد وجلدانلشان پليشنهادات زيلادى شلده ،و بلاوجود ايلن ،بله ملقاوملت
خ للود ادامل لله مى دهل للند ،و در هل للمان حل للال ،فل للقرشل للان را(بل للراى كسى كل لله بل لللد اسل للت بل للبيند)بل لله
صللورت درسى از شلأن انلسانى و بلزرگ منشى درآوردنلد .ملا زاپلاتيسلت هلا مى گوئليم «هلمه
چ لليز ب للراى ه للمه ،ب للراى م للا هيچ چ لليز» ،اگ للر اي للن را مى گللوئ لليم ب لله اي للن خ للاط للر اس للت ك لله آن را
زيسللت مى كللنيم ...حللمايتى كلله از جللامللعهء مللدنى مى خواهلليم ،بللراى سللاخللتمان بللخش كللوچكى
از ايللن جللهان اسللت؛ جللهانى كلله در آن تللمام جللهان هللا بللگنجند .دسللت آخللر ،ايللن كمكى سللت
سياسى ،نه صدقه».
۲۴۴

در ايل للن رابل للطه ارتل للش زاپل للاتيسل للتى در روز  ۹اوت م ل للرگ [
پلايلان] اگواس كلاللينتس هلا را اعللم كلرد .بله گلفتۀ آنلها ايلن ملرگ،
ه ل ل ل للمچني م ل ل ل للرگ «س ل ل ل لليندروم س ل ل ل لليندرل» ئى بعضى از اف ل ل ل للراد و
تللشكلت «جللامللعهء مللدنى» و اربللاب منشى بعضى از «سللازمللان
هللاى غللير دولتى» ملى و بللي الللى سللت٭« .آن هللا حللد اقللل بللراى
روس للتاه للاى زاپ للاتيس للت مى م لليرن للد ،ك لله از ح للال ب لله ب للعد ،ن لله پ للاكتى
دريللافللت خلواهللند كللرد و نلله بلله پللروژه هللاى تحللميلى اجللازه عللمل
مى دهند».
در س ل للومل ل للي بل ل للخش سل ل لليزدهل ل للمي كل ل للتيبه ،زاپل ل للاتيسل ل للت هل ل للا
بلازسلازملانلدهى درونى شلان را از طلريلق تلشكيل شللوراهلاى دوللت خوب و توللد پنج حللزون ،در
همان نقاطى كه سابقلا ً «اگواس كالينتس» ها برپا بود ،اعلم كردند.
آن هللا تلوضيح دادنللد كلله حلللزون هللا علللوه بللر آن كلله محلللى بللراى هللمايللش سللياسى و
فلرهنگى هسلتند (ملثل «اگواس كلاللينتس» هلاى سلابلق)« ،ملانلند درى خواهلند بود بلراى ورود
بله روسلتاهلا ،و بلراى آن كله روسلتاهلا بلتوانلند خلارج شونلد؛ ملانلند پنجلره اى ،تلا ملا را در داخلل
بلبينند ،و ملا بليرون را بلبينيم؛ پنجلره اى كله ملانلند بللندگلو كللم ملان را بله دوردسلت هلا بلرسلانلد،
و بلراى آن كله بلشنويلم صلداى آن كسى را كله دور اسلت .ولى بلخصوص ،بلراى يلاد آورى به ما
كله بلايلد بليدارى بلكشيم و گوش بله زنلگ جلهان هلائى بلاشليم كله سلاكلن جلهان انلد(».سليزدهلمي
كتيبه ،قسمت سوم ،ژوئيهء )۲۰۰۳
ن للام ح لللزون ه للا را ك لله در م للجامع ع للمومى ه للر م للنطقه اى ان للتخاب ك للردن للد ،از اي للن ق للرار
اسللت :حلللزون لرئللاللليداد ،مللتعلق بلله زاپللاتيسللت هللاى بومى تللخولبللال ،تسلللتال ،و مَـ مِه« :مللادر
حلللزون هللاى دريللاى رؤيللاهللاى مللان»؛ حلللزون م للورللليا ،مللتعلق بلله زاپللاتيسللت هللاى بومى تسلللتال،
تلسوتلسيل ،و تلخولبلال« :گلرد بلاد كللم ملان»؛ حللزون زاپلاتيسلت هلاى تسللتال كله در لگلرروچلا
واقع اسللت« :مللقاومللت بلله سللوى طلللوعى نللويللن»؛ و حلللزون روبللرتللو بللرريللو ،مللتعلق بلله زاپللاتيسللت
هللاى چللول ،زوكلله ،و تسلللتال« :كلله بللراى هللمه سللخن بللگويللد»؛ و دسللت آخللر ،حلللزون اونللتيك،
مللتعلق بلله بلوملليان تللسوتللسيل و تسلللتال از هشللت اوت ايللن گلونلله نللاملليده مى شلود« :مللقاومللت و
شللورشگرى براى بشريت».
در چهار پيام از اين رشته پيام هاى مهم ،از طرح پوئبل  -پانا ،به عنوان «چيزى كه
ديلگر رنلگ بلاخلته» سلخن رفلت .در بلرابلر ايلن پلروژهء جلهانى تجلزيلهء مللت ملكزيلك ،زاپلاتيسلت هلا
طلرح لرئلالليداد  -تليخوانلا را ارائله دادنلد .ايلن طلرح «بلر اسلاس ملرتلبط كلردن تلمام ملبارزاتى
٭ اشللاره اسللت بلله سلليندرل كلله تلوسللط نللامللادرى اش م للورد اذيللت و آزار قللرار مى گللرفللت و سللپس بلله دستِ شللاهلزاده اى كلله از راه
رسید نجات يافت ،انتقاد به سازمان هاى غير دولتى ست که مى خواهند نقش ناجى بوميان را به عهده بگیرند -م

۲۴۵

كله در كلشللورملان جلريلان دارد ،و بلاز سلازى مللت ملكزيلك از پلائلي
اسللتوار اسللت .در تللمام ايللالت كللشور ،مللردان ،زنللان ،كلودكللان ،و
سلاللندانى وجود دارنلد كله تسلليم نمى شونلد و بلا آن كله كسى از
آن ل للان ن ل للخواس ل للته ،ه ل للمچنان ب ل للراى دم ل للكراسى ،آزادى و ع ل للدال ل للت
م للبارزه مى ك للنند .ط للرح م للا ع للبارت اس للت از ح للرف زدن و گللوش
س للپردن ب لله آن للان( ».س لليزده للمي ك للتيبه ،ق للسمت چ للهارم ،ژوئ لليهء
)۲۰۰۳
در سل للطح بل للي الللى هل للم آن هل للا بل للرنل للامل لله دادنل للد :بل للراى
شل للمال قل للارهء آمل للريل للكا« ،طل للرح م ل للورلل لليا  -قل للطب شل للمال»؛ بل للراى
آمللريللكاى مللركللزى ،كللارائلليب و آمللريللكاى جللنوبى« :طللرح لگللرروچللا  -سللرزمللي آتللش»؛ بللراى
اروپلا و آفريقا« :طلرح اونلتيك  -ملسكو»؛ بلراى آسليا و اقليانوسليه« :طلرح روبلرتلو بلرريوس
 دهللى نلو» .و هلدف تلمام ايلن طلرح هلا علي هلم اسلت« :ملبارزه علليه نلئولليبرالليسم و بله نفعبشريت».
ت للاريخ و ع للملكرد بخش للدارى ه للاى خللود م للختار ،ت للا ك للنون ب لله ش للكل وسيعى در پنج للمي
قللسمت ايللن كللتيبه تلوضيح داده شللد .آن هللا پللذيللرفللتند كلله« :بللا وجلود آن كلله در ملواردى طى
م للحاص للرهء س للال  ۱۹۹۴بل للرپل للائى شل للان اعل لللم شل للده ب للود ،ايل للن بخشل للدارى هل للاى خ للود مل للختار
شل للورشى زاپ للاتيس للتى  MAREZن للياز ب لله زم للان داش للتند ت للا ت للحقق ي للاب للند ».و اف للزودن للد ام للروزه
« علمل كلردن بله خود ملختارى بومليان ،ديلگر در سلرزملي زاپلاتيسلت هلا بله واقعيتى بلدل شلده و
مفتخلريلم بلگوئليم كله توسلط خود روسلتاهلا هلدايلت شلده اسلت .در ايلن پلروسله ارتلش زاپلاتيسلتى
ك للار خللود را ف للقط خللود ب لله ه للمراهى آن خ لللص لله ك للرده ،و ت للنها در مللواردى دخ للال للت ك للرده ك لله
درگيرى و يا انحراف وجود داشته است(».سيزدهمي كتيبه ،قسمت پنجم ،ژوئيهء )۲۰۰۳
ايللن اسللناد گسللترده ،جلزئلليات را تشللريح كللردنللد« :وقتى بخشللدارى هللاى خلود مللختار
ك للارش للان را آغ للاز ك للردن للد ،ح للكوم للت ب للر خللود ن لله ت للنها از سل للطح محل لللى ،بل لله سل للطح م للنطقه اى
گسللترش يللافللت ،بلللكه هللمچني از «سللايللهء» سللاخللتار نللظامى نلليز رهللا شللد(هللميشه بلله گونلله اى
گللرايشى) .در تللعيي و يللا بللركللنارى مللسئولللي مللراجع خلود مللختار ،ارتللش زاپللاتيسللتى بلله هيچ
علنوان دخلاللت نمى كلند .و هلميشه خود را محلدود كلرده خلاطلر نلشان مى كلند كله بلا توجله بله ايلن
كلله ارتللش زاپللاتيسللتى بللر اسللاس پللرنللسيپ هللايللش بللراى بللدسللت گللرفللت قللدرت مللبارزه نمى كللند،
هيچ ك للدام از ف للرم للان للده للان ن للظامى ،و ي للا اع للضاى ك للميتهء مخفى ان للقلبى بللوم لليان نمى تللوان للد
م للسئول لليت و پس للتى را در ارگ للان ه للاى روس للتاه للا و ي للا بخش للدارى ه للاى خللود م للختار ب لله عه للده
بللگيرد .كسى كلله تللصميم بلله شللركللت در ارگللان هللاى دولللت خود مللختار مى گلليرد ،بللايللد بلله طللور
قطع از وظيفهء سازمانى خود در درون ارتش زاپاتيستى استعفا كند.
۲۴۶

پس از توضيح عملكرد بخشدارى هاى خود مختار شللورشى زاپاتيستى  ،MAREZآن
ه للا پ للذي للرف للتند ك لله ه للنوز از رس لليدن ب لله ك للمال ب للسيار دورن للد .گ للفتند م للطيعان لله ف للرم للان دادن «در
ملناطلق زاپلاتيسلتى يلك گلرايلش اسلت و از بلال و پلائلي ،تلضاد و انحلراف مسلتثنى نيسلت ،ولى
يك گرايش غالب است».
بل للا شل للشمي پل لليام ،بل للا ادامل للهء ت للوضيح ايل للن فل للاز جل للديل للد سل للازمل للانل للدهى درونى ،ارتل للش
زاپللاتيسللتى تللشكيل ش للوراهللاى دولللت خلوب را اعلللم كللرد .ش للوراهللائى كلله بللا هللدف تللغيير عللدم
تلعادل در رشلد بخشلدارى هلاى خود ملختار و روسلتاهلا بلنا شلده؛ مليانجى گلرى در درگليرى هلاى
احلتمالى بلي بخشلدارى هلاى خود ملختار ،و بلي بخشلدارى هلاى خود ملختار بلا بخشلدارى هلاى
دولتى؛ رس لليدگى ب لله ش للكاي للات ع للليه شل للوراه للاى خللود م للختار ب لله خ للاط للر ت للجاوز ب لله ح للقوق بش للر،
اعلتراضلات و نلارضلايتى هلا؛ بلراى نلظارت بلر پيشلبرد پلروژه هلا و وظلايلف اجلتماعى در درون
بخش ل للدارى ه ل للاى خ للود م ل للختار شل ل للورشى زاپ ل للاتيس ل للتى  MAREZ؛ و ب ل ل للراى تبليغ پ ل ل للروژه ه ل ل للاى
اجللتماعى؛ بللراى نللظارت بللر اجللراى قوانللي؛ بللراى رسلليدگى و راهللنمائى جللامللعهء مللدنى ملى و
بلي الللى در ديلدار از روسلتاهلا ،پيشلبرد پلروژه هلاى تولليدى و بلرپلائى اردوگلاه هلاى صلح؛ در
قل للرار مشل للترك بل للا كل للميتهء مخفى انل للقلبى ب للومل لليان -فل للرمل للانل للدهى مل للركل للزى ارتل للش زاپل للاتيسل للتى
آزاديللبخش ملى ،بللراى تبليغ و تللصديللق شللراكللت رفللقاى مللرد و زن در فللعاللليت هللا و رويللدادهللاى
بليرون از روسلتاهلاى شللورشى .آن هلا توضيح دادنلد كله در مجلموع «بلراى مواظلبت از آن كله
در مللناطللق ش للورشى زاپللاتيسللتى آن كلله فللرمللان مى رانللد ،فللرمللانللبر بللاشللد(».سلليزدهللمي كللتيبه،
قسمت ششم ،ژوئيهء )۲۰۰۳
هللر كللدام از ش للوراهللاى دولللت خلوب نللام مللخصوص خلود را دارد كلله تلوسللط ش للوراهللاى
خود ملختار ملربوطله انلتخاب شلده انلد :شللوراى دوللت خوب ملنطقهء جلنگل  -ملرزى نلاملش «بله
س للوى ام لليد» اس للت .و بخش للدارى ه للاى خللود م للختار «ژن للرال ام لليليان للو زاپ للات للا»« ،س للن پ للدرو
ميچوآكان»« ،ليبرتاد د لوس پوئبلوس ماياس» ،و «تيللررا اى ليبرتاد» را در خود جمع كرده
اس للت .شل للوراى دول للت خللوب ت للسوت للس چللوخ ،ن للام للش «ق لللب رن للگي ك للمان ام لليد» اس للت و ش للام للل
بخش للدارى ه للاى خللود م للختار « ۱۷نللوام للبر»« ،اول ژان للوي لله»« ،ارنس للتو چ لله گللوارا»« ،اول للگا
ايزابل»« ،لوسيو كابانياس»« ،ميگل ايدالگو» ،و «ويسنته گللرررو» مى شود .شللوراى دولت
خل ل للوب ج ل ل للنگل تس ل ل لللتال« ،راه آي ل ل للنده» ن ل ل للام دارد و ش ل ل للام ل ل للل بخش ل ل للدارى ه ل ل للاى خل ل للود م ل ل للختار
«فللرانللسيسكو گلومللز»« ،سللن مللانلوئللل»« ،فللرانللسيسكو ويلليا» ،و «ريللكاردو ف للللورس مللاگللون»
مى شود .چللهارمللي ش للورا مللتعلق بلله مللنطقهء شللمال چللياپللاس اسللت و نللامللش «بللذر جللديللدى كلله
مللحصول خواهللد داد» اسللت .ايللن شللورا بخشدارى هاى «ويللسنته گ للرررو»« ،دل تللرابللاخللو»،
«ل مونلتانليا» ،سلن خوزه ا ِن ربللديليا»« ،لپلاز»« ،بلنيتو خوارز» ،و فلرانلسيسكو ويلل» اسلت.
و دسللت آخللر ،ش للوراى دولللت خوب بلللندى هللاى چللياپللاس «قلللب مللركللزى زاپللاتيسللت هللاى پيشللتاز
۲۴۷

جللهان» نللام دارد و بخشللدارى هللاى خلود مللختار «سللن آنللدرس سللاكللامللچن د للوس پللوبللرس»،
سللن خلوان د ل للليبرتللاد»« ،سللن پللدرو پلولللهو» ،سللنتا كللاتللاريللنا»« ،مللاگللدالللنا د ل پللاز»۱۶« ،
فوريه» ،و «سن خوان اپوستول كانكوك» را در بر مى گيرد.
در ه ل للفتمي و آخ ل للري ل للن ق ل للسمت از اي ل للن اط ل لللع ل لليه ه ل للاى پ ل للياپى ،ارت ل للش زاپ ل للاتيس ل للتى از
جللامللعهءمللدنى ملى و بللي الللى دعلوت كللرد بللراى «بللرگلزارى مللراسللم پللايللان «اگلواس كللالللينتس
هللا» و جللشن نللامللگذارى «حلللزون هللا» و آغللاز كللار «ش للوراهللاى دولللت خلوب» شللركللت كللنند.
ق للرار م لللق للات در :اون للتيك ،بخش للدارى خللود م للختار س للن آن للدرس س للاك للام للچن د لللوس پ للوب للرس،
روزهاى  ۹ ،۸و  ۱۰اوت ( ».۲۰۰۳سيزدهمي كتيبه ،قسمت هفتم ،ژوئيهء )۲۰۰۳
از روز هللفت اوت ،هلزاران نللفر از پللايلله هللاى كللمك رسللانى و افللرادى از جللامللعهء مللدنى
ملكزيلك و كلشللورهلاى ديلگر شلروع كلردنلد ،بله گلرد هلم آيى در روسلتاى اونلتيك ،كله ملركلز هلمايلش
سللياسى و فللرهنگى ،محللل آن را بلله خللاطللر وظللايللف جللديللدش ،بلله سللاخللتمان ديللگرى مللنتقل كللرده
بود .صلدهلا سلازملان ملى و بلي الللى بله زايلش ايلن ملرحللهء جلديلد خود ملختارى بومليان تلبريلك
گللفتند .ايللن خلود مللختارى بللدون تللقاضللاى اجللازه از هيچ مللرجع قللدرت دولتى ،و بللا مشللروعيتى
ك لله  ۳۰بخش للدارى خللود م للختار و ت للعداد ب لليشمارى روس للتاى شل للورشى ب لله آن ب للخشيده بللودن للد،
عملى شد.
فللراخلوان هللمراهى ايللن جهللد و كلوشللش جللديللد سللازمللانللدهى روسللتاهللاى زاپللاتيسللت ،در
لحللظهء وخلليم شللدن بحللران احزاب سللياسى بلله جللامللعهء مللدنى ملى رسلليد ،در ملليانللهء تللنگدسللتى
اجل للتماعى كل لله بل للا غل لليبت گسل للترده در انل للتخابل للات خ للود را نل للشان مى داد .بل للراى بل للسيارى ايل للن
سللازمللان شللورشللگر بلله معنى آن بود كلله هللمچنان مى توان بللاور داشللت كلله جللهان بهللترى مللمكن
است.
در  ۸اوت ،او ِونللتيك لللباس جللشن بلله تللن كللرد .هلزاران نللفر بومى و غللير بومى بلله حلللزون
ايلن روسلتا آملدنلد تلا ملبارزه طلبى جلديلد زاپلاتيسلت هلا را جلشن بلگيرنلد ،هلمراهى كلنند و بخشى
از آن بللاشللند .تشللديللد بسيج نللظامى نللتوانسللت اجللازه نللدهللد كلله اعللضاى فللرمللانللدهى كللل ارتللش
زاپللاتيسللتى مللحاصللره را بلله مسخللره گللرفللته و در مللركللز يكى از پنج حلللزون جللديللد الللتأسلليس
حلضور يلابلند .جلاده هلاى آسلفاللته و خلاكى بله اشلغال هزاران ملرد ،زن ،و كودك پلايله هلاى كلمك
رسانى در آمدند كه راهى جشن شان و مراسم خود مختارى بودند.
در  ۹اوت ،بلليش از ده هلزار نللفر در جللشن اعلللم «مللرگ» اگلواس كللالللينتس هللا و تلولللد
«حلزون» ها ،و به علوه ،افتتاح عملى «شللوراهاى دولت خوب» شركت كردند.
در بللرنللامللهء اصلى ،خللانللم فللرمللانللده اسللتر خلللق هللاى بلومى را فللراخلوانللد ت للا ب للراى ح للق
م للكزيكى بللودن خللود م للبارزه ك للنند«:دي للگر ه للرگ للز نمى تلوانللند مللا را از ملليان بللبرنللد و يللا بلله مللا
خلليانللت كللنند» .و در حللالى كلله سلله حزب اصلى كللشور را مللد نللظر داشللت ،گللفت«:بللراى آن كلله
۲۴۸

حللق مللان را نفى كللنند ،بللا هللم قللرار و مللدار گللذاشللته انللد(».سللخنان
فرمانده استر ۹ ،اوت )۲۰۰۳
هللمان فللرمللانللدهى كلله دوسللال پيشللتر از آن در مجلللس كللشور
بلرسلميت شلناخلت حلقوق و فلرهلنگ بومليان را ملطاللبه كلرده بود ،خللق
هللاى اوللليه را فللراخلوانللد تللا «قللانللون قللراردادهللاى سللن آنللدرس را بلله
علمل در بلياورنلد .ديلگر وقلت بله علمل در آوردن آن در سلراسلر كلشور
فللرارسلليده اسللت .لللزومى نللدارد كلله از كسى اجللازه بللخواهلليم .بللا آن
كله دوللت آن قلرارداد هلا را بلرسلميت نلشناخلته اسلت ،بلراى ملا قلانلون
است و با آن از خود دفاع خواهيم كرد».
يل للك خل للانل للم فل للرمل للانل للده ديل للگر بل لله نل للام رُزالل لليا از نل للشان قل للدرت و
سللازمللانللدهى شللان حللرف زد« :امللروز داريللم نللشان مى دهلليم كلله مللا نلليروئى بللراى مللبارزه ايللم.
مى دانلليم كلله در ايللن مللبارزه ده سللال مللقاومللت كللرده ايللم و مللصميم اداملله دهلليم ».و آنللطور كلله
گللويللا كسى شللك داشللته بللاشللد ،گللفت« :واضح اسللت كلله بخشللدارى هللاى خود مللختار خللوبللند و
علالى زيلرا بللديلم ملقاوملت كلنيم .دوللت بلد شكسلت ملان نلداده ،چلون نمى توانلد .ملأيوس نلشويلد،
از تهللديللد و تللعقيب دولللت هللاى بللد ،نللترسلليد .مللبارزهء مللا رشللد زيللادى داشللته اسللت .در سللراسللر
جهان رفيق زن و مرد داريم(».سخنان فرمانده رُزاليا ۹ ،اوت )۲۰۰۳
در يللك هللمايللش مللهم و هلليجان انللگيز ،فللرمللانللده داويللد ،بلله عللنوان ملليهمانللدار ،بلله هلزاران
ن للفر ش للرك للت ك للننده خللوش آم للد گ للفت و ب للا آن ه للا از خ لللق ه للاى خللودش للان ح للرف زد ،و ب للقيهء
سلخنرانى هلا را پوشلانلد .فلرملانلده تلچو ملشخصلا ً در بلارهء ملبارزات دهلقانلان ملكزيلك حلرف زد؛
در حللالى كلله فللرمللانللده عللمر بللا جلوانللان سللخن گللفت و خللانللم فللرمللانللده فلليدللليا از زنللان .بلله نللوبللهء
خلود ،فللرمللانللده بللروس لى طللرح لرئللاللليداد  -تلليخوانللا را بللا هللفت مللعاهللده و هللفت مللطالللبهء در
سللطح ملى مللعرفى كللرد .و دسللت آخللر ،فللرمللانللده سللبدئللو بللراى آنللان از ش للورشللگران سللراسللر
كرهء زمي گفت.
در يللك اظللهار نللظر كلله آن را «راديللو ش للورشللگر ،صللداى بلليصدايللان» كلله تللازه تللأسلليس
شللده ضللبط و تلوللليد كللرده بلود ،مللعاون فللرمللانللده مللاركلوس بلله روسللتاهللا و بخشللدارى ه للاى خللود
ملختار شللورشى« ،گوش ،صلدا و نلگاهى» را بلرگلردانلد كله بلا اعلتماد در اخلتيارش قلرار داده
بللودن للد ت للا در اي للن دوره ،ب لله م للكزي للك و ج للهان ب للاز س للازم للان للدهى داخ لللى ش للان را تللوضيح ده للد.
فللرمللانللده نللظامى و بللار ديللگر ،سللخنگوى فللقط ارتللش زاپللاتيسللتى گللفت«:ارتللش زاپللاتيسللتى
نمى توانلد صلداى كلسانى بلاشلد كله فلرملان مى رانلند ،بلا آن كله خوب و ملطيعانله فلرملان بلرانلند.
ارتش زاپاتيستى صداى انسان هاى اعماق است».
در تلوضيح بللقيهء طللرح لرئللاللليداد  -تلليخوانللا ،فللرمللانللده بللروس لى هللفت مللعاهللده را بلله
۲۴۹

م للنظور آن ك لله تللوس للط س للازم للان ه للاى مس للتقل س للراس للر ك للشور ام للضاء ش للده ،گس للترش ي للاب للند،
مللعرفى كللرد .از جللمله آن هللا بللرجسللته یلودن احللترام بلله خلود مللختارى و اسللتقلل سللازمللان هللا؛
تبليغ اشللكال حللكومللت بللرخلود و ادارهء امللور خلود در سللراسللر خللاك كللشور؛ تللشكيل يللك شللبكهء
داد و سللتد اجللناس پللايلله اى بللي روسللتاهللا ،و تللشويللق ش للورشللگرى مللدنى و مللسالللت آم لليز ع للليه
م لقللررات دولللت بللد و احلزاب سللياسى(.از پلليام فللرمللانللده بللروس لى ،ارتللش زاپللاتيسللتى ۹ ،اوت
)۲۰۰۳
طللرح لرئللاللليداد  -تلليخوانللا بلله نللوبللهء خود هللمان هللفت خواسللتى را تبليغ مى كللند كلله در
جسللتجوى تللحقق مللالللكيت مللشاع و اجللتماعى بللر زمللي اسللت و حللفظ و دفللاع از مللنابع طبيعى؛
كللار در شللآن انللسان و عللادلنلله بللراى هللمه ،مللسكن ،بهللداشللت عللمومى ،تللغذيلله ،الللبسه ،آمللوزش
لئيك و مجانى ،احترام به شأن و منزلت زنان ،كودكان و سالندان.
در علرصلۀ بلي الللى ،زاپلاتيسلت هلا بله ملبارزات و ملقاومتى كله در جلهان وجود دارد ،بله
خلصوص بله ملبارزه ى خللق بلاسلك درود فلرسلتادنلد .و شلايلد بلراى اوللي بلار ،بله گونله اى علنى،
در مللورد كلوبلا سلخن گلفتند« :سلتايلش و تحسلي ،و احلترام ملا نلثار ايلن خللق .آن طلور كله ملا
كللوچللك ايللم ،كللارى از دسللت مللان بللر نمى آيللد .ولى خوب مى دانلليم كلله طللرح هللاى حللمله بلله ايللن
ج للزي للره دروغ للي نيس للتند ،ه للمان ط للور ك لله ت للصميم اي للن خ لللق ب للراى م للقاوم للت و دف للاع از خللود در
مللقابللل اشللغال خللارجلليان دروغ نيسللت(».سللخنان فللرمللانللده سللبدئللو ،ارتللش زاپللاتيسللتى ۹ ،اوت
)۲۰۰۳
بلا دوره اى كله هلفت ملاه قلبل ،در روز اول ژانلويلهء  ۲۰۰۳آغلاز شلد ،هلمان روزى كله در
شهللر سللن كللريسللتوبللال د لس كللازاس فللرمللانللدهى مللركللزى ارتللش زاپللاتيسللتى موضع خود را در
ب للراب للر ق للدرت س للياسى ك للشور م للشخص ن للمود ،اف للتتاح ح لللزون ه للا و شل للوراه للاى دول للت خللوب ب لله
پلايلان رسليد(و شلايلد آغلاز شلد؟) .در آن روز آن هلا اعللم كلردنلد كله قلصد دارنلد قلراردادهلاى
سللن آنللدرس ،كلله هللر سلله قلواى كللشور بلله آن خلليانللت كللرده انللد ،را بلله واقللعيت بللدل كللنند .و از
طللرح شللان در ادامللهء در هللم بللافللت مللبارزات و مللقاومللت هللاى خلللق هللاى ديللگر چلله در مللكزيللك ،و
چه در نقاط ديگر جهان حرف زدند.
اگلر چله ايلن موضوع را هلفت ملاه قلبل از آن اعللم كلرده بودنلد ،ولى در واقع ايلن دوره
از  ۹ملاه قلبل آغلاز شلده بود ،يعنى در نواملبر  ،۲۰۰۲وقتى ارتللش زاپللاتيسللتى آزاديللبخش ملى
بيستمي سال موجوديتش را آغاز مى كرد.
طولى نكشيد كه پاسخ دولت به مبارزه طلبى زاپاتيست ها رسيد .در حرف ،و فقط در
حللرف ،دولللت فللدرال اعلللم كللرد كلله ش للوراهللاى د ولللت خلوب در چللارچلوب قللانللون اسللاسى
مى گلنجند ،و ايلن كله پليشنهاد زاپلاتيسلت هلا در محلدودهء سلياسى و نله نلظامى اسلت .معهلذا،
از آن زم للان ب لله ب للعد ،ب للر اس للاس گللزارش س للازم للان هل للاى غل للير دولتى مل للختلف ،دولل للت ،ايل للن بل للار
۲۵۰

مستقيملا ً عليه شللوراهاى دولت خوب ،به فعاليت مجدد گروه هاى شبه نظامى دامن مى زند.
ش للكاي للات م للطرح ش للده تللوس للط شل للوراه للاى دول للت خللوب از زم للانى ك لله ك للارش للان را آغ للاز
كللردنللد ،بلله روشنى حللملهء نللظامى عللليه مللراكللز مللقاومللت مللدنى را نللشان مى دهللد .بى شللك ،بلله
نللظر مى رسللد كلله هيچ چلليز نمى تلوانللد هللزاران روسللتاى مللتشكل در ارتللش زاپللاتيسللتى را بلله
وحشللت بلليانللدازد .آن هللا اطللمينان مى دهللند كلله هيچ چلليز نمى توانللد جلللوى ايللن پللروسللهء تللثبيت
خود مختارى شان را سد كند.
در م ل للنطقهء شل ل للورشى ،ه ل للر روز و ه ل للر س ل للاع ل للت ،ص ل للده ل للا هل للزار م ل للرد ،زن ،و ك للودك در
سلاخلتمان يلك بلديلل كلار مى كلنند .آجلر بله آجلر ،بلناى جلهانى بهلتر نلهاده مى شود ،جلهانى كله
در آن تمام جهان ها بگنجند.
حللال ديللگر ده سللال از قلليام سللپرى شللده اسللت .يللك دهلله كلله در جللنوب شللرقى مللكزيللك
درد ،غلم و انلدوه كلم نلبود .املا در آن دهله آنلچه بلرجسلته اسلت ،هلمايلش ايلن خللق هلاى اولليه بلا
جللهانى سللت كلله ،بلله قللول خودشللان ،هللر بللار روح و روان شللان را غللافلللگير مى كللند ،نلله تللنها بلله
خاطر همراهى آنان در مبارزه ،بلكه از آن خود كردن اين مبارزه ،و همكارى در بناى آن.
بيسللت سللال از تللأسلليس و ده سللال از خلليزش زاپللاتيسللت هللا مى گللذرد .سللرودشللان كلله
مى گللويللد«:حللال ديللگر افللق بلله چللشم مى آيللد» ،بللا جللملۀ «تللو راه را بللراى آنللان كلله از
پى مى آيند ،نشان مى گذارى» پايان مى يابد.
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وقتى هست براى درخواست،
وقتى ديگر براى مطالبه
و وقتى ديگر براى اقدام

روز  ۱۷نوامبر سال  ۲۰۰۳بيست سال از تأسيس ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى در
نللقطه اى از جللنگل لكللندونللا مى گللذشللت .و در اول ژانللويللهء  ۲۰۰۴ده سل للال از مل للبارزهء علنى،
مللقاومللت ،خلللقلليت و مللخالللفت بللا وضللعيت حللاكللم سللپرى مى شللد .جنبشى كلله در اول ژانللويللهء
 ۱۹۹۴درگ للرف للت و آم للد ت للا دي للگر از دي للده ه للا ن للرود و ب للمان للد .وق للت ج للشن گ للرف للت اس للت و ارائ للۀ
ك للارن للام لله .وق للت ن للگاه ك للردن ب لله گ للذش للته اس للت ،س للنجش ت للرازن للام لله ،وق للت ارزي للابى پ لليروزى ه للا و
شكست ها ،استراتژى ها و غافلگيرشدن ها ،بارى وقت تأمل در راهى ست كه پيموده شده.
بيسللت سللال اسللت كلله صللدهللا روسللتاى ش للورشللگر و صللدهللا هلزار بومى مللبارزه را اداملله
مى ده للند .ده س للال اول ،س للال ه للاى ك للار مخفى بللود ،در ح للالى ك لله ن للفر ب لله ن للفر ،خ للانللواده ب لله
خللانللواده ،روسللتا بلله روسللتا بلله كللار سللياسى مى پللرداخللتند .چللگونلله ايللن ده سللال ،بللدون آنللكه
كسى بلوئى بللبرد مللمكن شللد؟ چللگونلله مللمكن اسللت راز هلزاران بلومى ش للورشللگر پللنهان بللمانللد؟
بيس للت س للال ب للعد ،ه للنوز ت للاريخ اي للن قه للرم للانى ه للاى روزم للره و اي للن عللزم نخس للتي روس للتاه للا را
كسى نللنوشللته اسللت؛ تللاريخى كلله تللنها در ص للورتى قللابللل تللصور اسللت كلله در نللظر بللگيريللم هللمۀ
وقللايع كلله در پى آن آمللد ،و نلليز آنللچه از ايللن پللس رخ خلواهللد داد بلله دللليل مللقاومتِ ايللن هسللتۀ
اصلى امللكانللپذيللر شللده ،يعنى هللمي گللروهى كلله بيسللت سللالگى خود و ده سللال آتللش و كلللم را
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امروز جشن مى گيرد.
مللعاون فللرمللانللده ش للورشى مللاركلوس ،رئلليس نللظامى و سللخنگوى ايللن جللنبش ش للورشللگر،
ده سلال ملبارزه و ملقاوملت زاپلاتيسلتى را ب للررسى مى كلند .وى در اوللي ملصاحلبه اش پلس از
«راهلپيمائى رنلگ خلاك» بله سؤالتى كله نشلريلهء ربللديلا و روزنلاملهء لخللورنلادا در جلريلان تلهیۀ
اين كتاب به دستش رساندند ،پاسخ مى دهد.
م للاركللوس پ لليشنهاد م للا را ك لله خللواس للته بللودي للم ب لله صل للورت كتبى ب لله سللؤالت پ للاسخ ن للده للد
پلذيلرفلت .او در ملقابلل مليكروفلون يلك ضلبط صوت ،رشلتۀ سلخن را بى وقلفه بله دسلت مى گليرد.
مى تللوان ت للصور ك للرد ك لله او ب للدون ك للله چه للره پللوش ،ت للنها و ب للدون هيچ ش للاه للدى ج للز ب للاران و
سللروصللداى تللرقلله هللاى آتللش بللازى كلله بلله زودى از دور بلله گوش خواهللد رسلليد ،بلله ايللن سؤالت
پاسخ مى دهد.
مللعاون[فللرمللانللده مللاركوس]آغللاز جللنگ را بلله خللاطللر آورده ،و از آن دوازده روز نخسللتي
س للخن مى گ للوي للد ،از اول للي درگ لليرى ه للا و ب للعد از آن .او ب للراى اول للي ب للار در ي للك م للصاح للبه از
معاون فرمانده شللورشى پدرو و مرگ او در سحرگاه اول ژانويهء  ۱۹۹۴ياد مى كند.
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آغاز جنگ و انگيزه هاى آن ،خاطرات و درگيرى ها
املروز پلس از نله سلال و نله ملاه ،ملاه سلپتاملبر سلال  ۲۰۰۳اسلت .هلميشه بلايلد تلاريخ هلا
را نلشان گلذاشلت ،زيلرا شلرايلط عوض خواهلد شلد ،ملا هلنوز بله جنگى كله در روز اول ژانلويلهء
 ۱۹۹۴آغلاز شلده ،و هلمچنان ادامله مى دهليم ،بله علنوان جنگى مى نلگريلم كله بلراى پلايلان يلافلت
آغللاز شللده ،ولى مللا آن را لزم مى دانسللتيم .نلله سللال و نلله مللاه بللعد ،هللنوز آن را لزم ارزيللابى
مى كنيم.
گ للمان مى ك للنيم ك لله اگ للر ج للنگ آغ للاز نمى ش للد ،اگ للر ق لليام مس لللحان للهء ارت للش زاپ للاتيس للتى
آزاديللبخش ملى آغللاز نمى شللد ،بللسيارى از چلليزهللائى كلله بلله نفع خلللق هللاى بومى سللت ،بلله نفع
م للردم م للكزي للك و حتى ج للهان اس للت ،ب لله اي للن گللون لله ك لله هس للت نمى بللود .از ط للرف دي للگر ي للادآورى
نللبردهللا و درگلليرى هللاى روزهللاى نخسللت ،خللاطللره اى دردآور اسللت .پللس رفللقائى را كلله درايللن
روزهللاى نخسللت بلله خللاك افللتاده انللد بلله خللاطللر مى آوريللم .رفللقائى را كلله در اوكلوسللينگو ،لس
مللارگللاريللتاس و آلللتاملليرانللو بلله خللاك افللتادنللد .رفللقائى كلله قللبل از ايللن اول ژانللويلله ،سللال هللاى
زيلادى را بلا ملا شلريلك بودنلد .كلسانى كله خود را آملاده مى كلردنلد و بله ايلن مى انلديلشيدنلد كله
آغلاز جلنگ چلگونله خواهلد بود و پلس از آن ،چله پليش خواهلد آملد .بلا ايلن رفلقا چليزهلاى زيلادى
را شللريللك مى شللديللم .يكى از آنللها «مللعاون پللدرو» [مللعاون فللرمللانللده پللدرو] بود ،كلله آن زمللان
رئلليس سللتاد فللرمللانللدهى ،و فللرمللانللده دوم ارتللش زاپللاتيسللتى آزاديللبخش ملى بود .او در سللاعللاتِ
نخستِ روز اول ژانللويلله در شهللر لس مللارگللاريللتاس جللان مى سللپارد .هللمچني فللرمللانللده هللوگللو،
يللا آن گلونلله كلله صللدايللش ملليزديللم :آقللاى ايللك ،را بلله خللاطللر مى آورم كلله در نللبرد عللليه ارتللش
فلدرال در شهلر اوكوسلينگو بله خلاك افلتاد .از رفلقاى شللورشلگر بلخش تلداركلات ،بلياد مى آوريلم
آلوارو و ِفرِدى را .آن هلا نليز در نلبرد اكوسلينگو بله خلاك افلتادنلد… هلمچني رفلقاى مليليشيائى
را به خاطر مى آوريم كه در اين دو نبرد به خاك افتادند.
هللمچني خللاطللرهء پللاسخ وحللشيانلله – و بلله دور از هللرگونلله شللرفِ نللظامىِ ارتللش فللدرال را
ب لله ي للاد مى آوري للم .ارتشى ك لله ت للنها ع للليه ن لليروه للاى م للا ،ك لله درس للت ب للراى ه للمي آن للجا بللودي للم،
نللجنگيد .بلللكه بللا شللليك كللور بلله هللرسلوئى ،دسللت بلله قللتل غلليرنللظاملليان زد و وانللمود كللرد كلله آن
غليرنلظامليان از نليروهلاى ملا بوده انلد ،بله خلصوص قلتل علام اكوسلينگو در روزهلاى نخسلت را٭.
هلمچني فلقدان شلرف نلظامى را كله ارتلش فلدرال از هلمان زملان بله نلمايلش گلذاشلت بله خلاطلر
مى آورم؛ ام للرى ك لله طى اي للن ده س للال ج للنگ پ للراك للنده ك لله در بل للرابل للرش دوام آورديل للم ه للميشه
اح للساس مى شللود .ه للميشه ب للا آن للها ب للا ه للمي ف للقدان ش للرف ن للظامى ح للي ج للنگ و ح لليله ه للاى
٭ در روز  ۱۱ژانللویللهء  ۱۹۹۴در حللین حللملهء نلليروهللاى ارتللش بلله چللیاپللاس ،سللربللازان از دو سللو درهللاى بللازار

اكوسينگو را بستند و هركسى را كه چهره اى بومى داشت به قتل رساندند .م
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كثيفى كله بلراى بلالبلردن پلرسلتيژ فلاسلد شلان بله كلار مى بلرنلد ،روبلرو بوديلم(ايلن تلنها خلاطلره
اى ست كه از نيروهاى فدرال داريم).
از خودمللان ،از رفللقاى رزمللنده يللاد مى كللنيم ،نلله تللنها رفللقائى كلله در پلليكار جللان بللاخللتند،
بلللكه هللمچني از رفللقايى كلله بلله مللبارزه اداملله مى دهللند ،بلله ويللژه از زنللان ش للورشللگرى كلله در
بسيارى موارد رزمندگانى هستند قابل تر از مردان.
در علي حلال ملتانلت و اسلتوارى رفلقاى فلرملانلده ،اعلضاى كلميتهء مخفى انلقلبى بومليان،
نل لليز هسل للت ،اكل للثريل للت قل للريل للب بل لله اتل للفاق آن ه ل للا در درگ ل لليرى هل ل للا در صل ل للف اول نل ل للبرد در ك ل للنار
نلليروهللايللمان بودنللد .و چلليزى را بلله نللمايللش گللذاردنللد كلله امللروزه در سللازمللان هللا بلله نللدرت ديللده
مى شود و آن ايلنكه رهلبر بلايلد هلمگام توده هلايلش بلاشلد ،نله در حلاشليهء آن ،نله جلداى از آن و
يا پشت سرش .اين چيزى ست كه از آنها به ياد داريم.
در مجموع برداشتى كه نه سال و نه ماه پس از آغاز اين جنگ داريم اين است كه اين
ج للنگ ه للمان ان للدازه ك لله از س ل ِر ن للاچ للارى بللود ،لزم ه للم بللود .لزم بللود ب للراى تللوده ه للاى بللومى
چلياپلاس و ملكزيلك كله تلا آن روز بله دسلت فلراموشى سلپرده شلده بودنلد ،و يلا بله اصلطلح ملا،
در فراموش شده ترين گوشهء ميهن قرار داشتند .اين جنگ تنها شيوه اى بود كه اوضاع را
عللوض مى ك للرد و ن لله ت للنها ن للظر دول للت ف للدرال ،ب لللكه ه للمچني دي للدگ للاه ج للام للعهء م للكزي للك و حتى
جامعهء بي الللى را تغيير داد.
آغللاز جللنگ بللراى مللا سللرشللار از درد اسللت و در عللي حللال از املليد .بللرداشللت مللا امللروزه
ايللن اسللت كلله ايللن جللنگ نللقطهء عطفى بلود كلله آنللچه را كلله پللس از آن روى داده مللمكن سللاخللته
است .بدون نخستي ساعات قيام مسلحانه ،نه سال گذشته دستاوردى نمى داشت.
بلرداشلت ملا ايلن اسلت كله جلدا از توضيح و تلفسير درونى ،ايلن آغلاز جلنگ ،تلاريخ علنى
ارتللش زاپللاتيسللتى رهللايى بللخش ملى را تللا بلله امللروز رقللم مى زنللد .زيللرا مى بللينيم كلله علللوه بللر
رودررويى ايللن ارتللش بللا ارتللش فللدرال ،رودررويى ديللگرى بللي ارتللش زاپللاتيسللتى از يللك سللو و
چلليزى كلله مللا ـ كلله ديللگران بللاشلليم ـ آن را جللامللعۀ مللدنى مى نللاملليم ،از سللوى ديللگر ،وجود دارد
كله نمى شود آن را خلشونلتبار نلامليد .ايلن تللقى از نخسلتي دقلايلق قليام آغلاز شلد و بله نلحوى
شلروع كلرد بله كلنار زدنِ يكى از طلرف هلاى درگلير ،يعنى ارتلش فلدرال ،تلا سلرانلجام آن را بله
كلى به حاشيه راند.
وقتى ب لله ع للكس ه للاى آن اول ژان للوي للهء  ۱۹۹۴بللنگريللم ،شللاهللد هللمزيسللتى نلليروهللاى مللا بللا
جلاملعهء ملدنى خواهليم بود .از هلمي جلا رابلطه بلي نليروهلاى زاپلاتيسلت و جلاملعهء ملدنى تلقريلبلا ً
خودمانى مى شود .چيزى كه من حال در خاطر دارم غافلگيرى از ديدن شللورشيانى ست كه
غلليرنللظاملليان آنللها را دربللرگللرفللته بودنللد .غللافلللگيرى از ديللدن آن هللا ،غللافلللگيرى و حلليرتى كلله از
مللقلاتلمان بلا ايلن ملردم در ملا بود ،در نلگاه ملان و در چهلره ملان .رفلاقتى در كلار نلبود ،ولى نله
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اي للن ط للرف خ للشونتى داش للت و ن لله آن ط للرف .ان للگار ه للر دو
طرف متقاعد بودند كه آن ديگرى دشمن نيست.
ايلن هلمان چليزى سلت كله نلشانِ خود را بلر پليشانى
تلمام ايلن سلال هلاى مللقلات ،علدم مللقلات و مللقلات مجلدد
بل للي ارتل للش زاپل للاتيسل للتى و جل للامل للعهء مل للدنى مى گل للذارد .در
تل للفسيرى كل لله ك للوشل للش مى كل للنيم ارائل لله دهل لليم ،مل للهم اسل للت
يلادآور شلويلم كله ايلن مللقلات از هلمان آغلاز وجود داشلته و
از ه للمان آغ للاز ،دول للت و ارت للش در ح للاش لليه م للان للدن للد .آن للها
وجل للود و ح ل للضور دارن ل للد ،آرى ،ام ل للا ب ل لله ع ل للنوان ي ل للك ن ل لليروى
م للتجاوز ك لله ب للاي للد ب للا او مل للبارزه كل للرد .دولل للت و ارت للش هيچ
ربطى بللا آنللچه طى ايللن تللقري لبلا ً ده سللال  -نلله كلله نللابلود –
بللكه سلاخلته مى شود نلدارنلد .از اول ژانلويلهء  ۱۹۹۴ايلن
رابللطه چلله از طللرف مللا و چلله آن هللا ،زاپللاتيسللت بللاشللند يللا
غل للير نل للظامى ،غل للافل لللگير كل للننده اسل للت .ايل للن رابل للطه اول بل للا
تعجب بود كه آهاى ،اين جا چه مى كنى!
بل لله شل للما مى گ للوي للم و ت للكرار مى ك للنم ك لله اي للن ق للضيه
م ل للهم اس ل للت ،زي ل للرا در ه ل للمهء روزه ل للاى ن ل للبرد ،ج للام للعهء
م للدنى م ى خلواهللد ش للورشلليان را بللشناسللد ،بللدانللد چللگونلله ان للد ،چ للگون لله مى ان للدي للشند و چ لله مى
خواهلند .مى كوشلد درك كلند كله چله عللى بلاعلث شلد كله آنلها چلني تصميمى بلگيرنلد .در حلالى
كلله عللملكرد دولللت و ارتللش فللدرال در جهللت حللذف ،پللايللمال كللردن ،نللابلودى و مللفقودالثللر كللردن
آنلها بود .املا مى توان گلفت كله ملا پلس از اوللي نلبردهلا ،كله طى آن بخشلدارى هلاى علمده را بله
اشل ل للغال درآورديل ل للم ،بيشل ل للتر ح ل للواسل ل للمان مل ل للشغول رزم ،فل ل للراهل ل للم آودن شل ل للرايل ل للط عل ل للقب نشينى
نيروهايمان و ادامهء حيات بود.
قلاعلده ايلن اسلت كله در جلنگ ،غلير نلظامليان آواره و قلربلانى انلد .ايلن بلار نله ايلن بود و نله
آن ،اگللرچلله پلليش آمللدهللاى ايللن چنينى هللم داشللتيم .ولى در اغلللب اوقللات غللير نللظاملليان حللضور
داشتند ،حداقل در مراكز بخشدارى هايى كه در اشغال ما بود ،در ميدانهايى كه مى جنگيديم،
در م لليدان للهايى ك لله می رف للتیم و می آم للدی للم ،ه للرج للا ن للبردى بللود ،و ه للرج للا ك لله ح للضور داش للتيم.
اكثريت ساكنان غير نظامى از حضور نيروهاى ما نترسيدند و نگريختند.
پللس ،از نخسللتي سللاعللات آغللاز ايللن جللنگ ،كلله ديللگر دارد عللمرش بلله ده سللال مى رسللد،
ايللن ملللقللات وجود داشللته و بللا ادامللهء خود ،دولللت فللدرال و نلليروهللايللش را از موضع بللرتللرى كلله
مى خواسللتند داشللته بللاشللند دور كللرده اسللت .گللمان مى كللنم ايللن امللر بللراى هللمهء آنللچه بللعدهللا
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اتفاق افتاد تعيي كننده بود.
ملوضلوع ديللگرى نلليز هسللت ،شللكل تللصميم گلليرى در بللي زاپللاتيسللت هللا ،بلله عللبارت ديللگر
سللاخللتمان از پللائللي و نلله تللصميم گلليرى از بللال .ايللن هللمان چلليزى سللت كلله از هللمان زمللان آغللاز
جلنگ بله ملا نليرو مى دهلد و ملا را بله درسلتى راهلمان اطلمينان مى بخشلد .در بلي تلرديلدهلاى
بللسيارى كلله يللك رزمللنده عللميقلا ً بللار آنللها را بلله دوش مى كشللد يكى هللم ايللن اسللت كلله آيللا كللارى
كله مى كلنم درسلت اسلت يلا نله؟ بلسيار شلك داشلتيم .از خود مى پلرسليديلم آيلا مى توانليم؟ آيلا
تللوانللش را داريللم؟ پللاسخ مللردم چلله خللواهللد بللود؟ پللاسخ ارتللش دشللمن چلله خللواهللد بللود؟ پللاسخ
رسللانلله هللاى گللروهى چلله خواهللد بود؟ خيلى شللك داشللتيم ،امللا در يللك م للورد بلله هيچ عللنوان شللك
نلداشلتيم آنلهم مشلروعليت كلارملان بود .ملنظللورم تلصميم شخصى هلركلدام از رزملندگلان نیسلت
كله تلا حلد ملرگ بلراى بلدسلت آوردن چليزى ملبارزه كلند نيسلت  -كله اللبته خيلى هلم ملهم اسلت-
خ للير ،م للنظللورم پ لليش ب للردن عملى س للت ب للا پش للتوان للهء ج للمعى ،و در اي للن مل للورد پش للتوان للهء ده ه للا
هزار نفر بومى و هزاران رزمنده.

ده سال :آتش و كلم ،تثبيت خود مختارى
بلله جللاى آنللكه ايللن دوران را بلله سلله مللرحللله بللزرگ تللقسيم كللنيم ،بهللتر اسللت ايللن تللقريلبلا ً ده
سللال را بللا سلله مللحور اسللاسى مللشخص كللنيم .يللكم مللحورى كلله مللا آن را مللحور آتللش مى نلامليم،
ك لله در راب للطه اس للت ب للا اع للمال ن للظامى ،ب للا آم للادگى و بسيج ،ب للا ن للبرد ،ب للا ح للرك للت ه للاى اصلولً
نلظامى .دوم ملحور كللم ،كله ملنظور از آن هلمايلش هلا ،گلفت و گوهلا و اعللمليه هلا سلت .جلايى
كلله يللا كلللم هسللت يللا سللكوت ،يعنى نللبو ِد كلللم .مللحور سلوم مللحورى كلله حللكم سللتون فللقرات را
دارد .ملنظور از آن پلروسلهء سلازملانلدهى و اشلكال رشلد سلازملان روسلتاهلاى زاپلاتيسلت اسلت.
ايللن سلله مللحور ،مللحور آتللش و مللحور كلللم كلله در پلليونللد بللا مللحور توده هللا قللرار گللرفللته ،پللروسللهء
سازماندهى خود را مى يابد ،و ده سال زندگى علنى ارتش زاپاتيستى را مشخص مى كند.
ملحور آتلش و ملحور كللم در دوره هلاى مشخصى بلا حلدت و شلدت بيشلتر و ملدت زملان
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كلوتللاه تللر يللا بلللندتللر ظللاهللر مى شلونللد بللا تللأثلليرى كللمتر يللا بيشللتر بللر وجلود ارتللش زاپللاتيسللتى و
ح للول و حللوش آن ،ب للر زن للدگى در س للطح ملى و ي للا ب للي الللى .ولى ايل للن دو مل للحور ه للميشه ب لله
سللاخللتارى كلله روسللتاهللا بلله تللدريج بلله خود مى گلليرنللد مللربوط مى شود؛ روسللتاهللايى كلله نلله تللنها
پش للتيبان ارت للش زاپ للاتيس للتى هس للتند ،ب لللكه ه للمان ط للور ك لله ب للاره للا گ للفتيم ،م للسيرى هس للتند ك لله
 EZLNبلر آن گلام بلرمى دارد .ملدت زملان پليمودن راه ،فلاصللهء يلك گلام بلا گلام بلعدى و سلرعلت،
چه در محور آتش و چه در كلم ،تحت تأثير پروسهء سازماندهى روستاها قرار دارد.
در بعضى ملوارد آتللش ،يللا بلله عللبارت ديللگر بللخش نللظامى ،يعنى آمللاده سللازى هللا بللراى
نللبرد ،بسيج نلليرو ،عللمليات و مللشخصلا ً خود درگلليرى نللظامى ،عللمليات پيشللروى و عللقب نشينى
سلت كله بيشلتر بله چلشم مى آيلد .در موارد ديلگر اهلميت كللم بيشلتر اسلت .كللم و سلكوت هلايى
كل لله در حل للول و ح للوش آن شل للكل مى گل لليرد ،يل للا بل لله تل للعبير مل للا بل للا سل للكوت سل للخن گل للفت ،سنگينى
بيشترى مى يابد .طى اين تقريبلا ً ده سال اين يا آن محور مشخص تر مى شود ،اما هميشه
بسته به اين است كه سازماندهى توده ها به چه شكلى ست.
شلكل سلازملانلدهى كله پلايله هلاى كلمك رسلانى ارتلش زاپلاتيسلتى در تلدارك جلنگ دارنلد ،بلا
وقتى ك لله خللود را ب للراى م للذاك للره ب للا دول للت ي للا ج للام للعهء م للدنى س للازم للان مى ده للند ،يكى نيس للت،
چللنانللكه بللا شكلى كلله بللراى مللقاومللت يللا بللراى سللاخللتمان خود مللختارى شللان و يللا بللراى سللاخللت
اش للكال ح للكوم للت ،ي للا ب للراى ب للرق للرار ك للردن ارت للباط ب للا ج للنبش ه للا و س للازم للان ه للاى دي للگر ،ي للا ب للا
اشخاصى كه نه عضو جنبشى هستند و نه سازمانى برمى گزينند فرق دارد.
در ايلن حلاللت توده هلا ،پلايله هلاى كلمك رسلانى زاپلاتيسلتى ،اشلكالى را مى پلذيلرنلد كله در
حللي عللمل بلله آن مى رسللند .ايللن اشللكال نلله از هيچ كللتابى حللاصللل مى شود نلله از هيچ جللزوهء
آم ل للوزشى ،و ال ل للبته ب ل للديهى س ل للت ك ل لله م ل للا ه ل للم ب ل لله آن ل للها ن ل للگفتيم .اي ل للن ه ل للا اش ل للكالى هس ل للتند از
سللازمللانللدهى كلله بللسيار بلله تجللربللهء خلود آنللها بللر مى گللردد .مللنظللورم فللقط تجللربلله هللاى خيلى
قللديمى و تللاريخى اى كلله از چللند سللده پلليش دارنللد نيسللت ،بلللكه هللمچني تجللربللهء آنللهاسللت بلله
عنوان زاپاتيست در سازماندهى.
بله نلظر ملن سلال  ۱۹۹۴علميقلا ً تلحت تلأثلير ملحور آتلش اسلت؛ نله تلنها بله خلاطلر آغلاز جلنگ
و درگلليرى هللاى نللظامى طى مللاه ژانللويلله ،بلللكه هللمچني بلله خللاطللر آن كلله بسيج نللظامى چلله از
سلوى دوللت و چله از طلرف ملا تلمام سلال را در بلرگلرفلت و نلقش ملحور كللم در آغلاز كلا ِر خود
بود و تازه داشت راه مى افتاد.
بسيج گسللتردهء نللظامى در ژانللويلله  ۱۹۹۴و دسللامللبر هللمان سللال ،وقتى مللحاصللره مى
شكند ،صللورت گرفت .هر دو مللورد به معنى بسيج هزاران رزمنده بود.
اگلر بله خلاطلر داشلته بلاشليد ،هلر چليزى از  EZLNمنتشلر شلده ،بلر جلنبهء نلظامى تلأكليد
مى ورزد .رژه مى رويم و به صف مى شويم تا تأكيد كنيم كه ارتشيم.
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در بللخش كلللم ،هللمايللش هللاى مهمى بللرگلزار مى شلود ،ولى در مللقايللسه بللا آنللچه پللس از
آن مى آيد ،كوشش هاى ابتدائى به نظر مى رسد.
بلراى ملثال ملذاكلرهء كلاتلدرال٭ را داريلم كله بليش از آن كله ملذاكلره بلا دوللت بلاشلد ،گلفت و
گللو بللا جللامللعهء مللدنى بلود .ايللن ادامللهء هللمايللش نللاگللهانى  EZLNبللا غللير نللظاملليان اسللت كلله در
رابلطه بلا اول ژانلويلهء  ۱۹۹۴بله آن اشلاره كلردم .املا در حلي ملذاكلره كلاتلدرال ،ايلن گلفت و گلو
هللا روشللنتر بود ،زيللرا  EZLNبلليش از آن كلله بللا دولللت مللذاكللره كللند ،وقللتش را بللا گللفت و گللو بللا
مللردم گللذرانللد .ايللن بللار از طللريللق وسللائللل ارتللباط هللمگانى .مللصاحللبه هللاى زيللادى شللد ،نشسللت
گللذاشللتيم و غلليره ،و  EZLNكلوشلليد بللگويللد كلله چيسللت .ولى هللنوز قللادر نللبود از جللامللعهء مللدنى
بپرسد :تو كيستى؟
در هللمايللش «پللیمان دمللكراتلليك ملی»  CNDنلليز هللنوز تللأكلليد بللر سللر ايللن اسللت كلله مللا
كيسللتيم .ارتللش زاپللاتيسللتى مللتوجلله شللد كلله بللراى دولللت ،مللسئله نلله پللايللان بللخشيدن بلله درگلليرى،
بللكه محلدود نلگاه داشلت آن اسلت تلا دورهء شلش سلاللهء ريلاسلت جلمهورى بله پلايلان بلرسلد .اگلر
چلله دسللت آخللر بلله دللليل اخللتلفللات درونى اش بله ايلن املر موفلق نشلد .هلمي اخلتلفلات بلاعلث بله
ق للتل رس لليدن ك لللوس لليو و ب للعد روئ لليز م للاس لليو٭ گ للردي للد ...ام للا خ للب ،در م للحور ك لللم آن للچه رخ داد
همانا «پيمان دمكراتيك ملی» بود.
در سللال ۱۹۹۴در عللي حللال  EZLNمى كوشللد طللبقهء سللياسى را نلليز كلله بللا آن سللروكللار
دارد بللشناسللد .در كللنار هللمايللش بللا جللامللعهء مللدنى ،اولللي نشسللت هللا بللا احلزاب و يللا رهللبران
سلياسى هلم بلرگزار مى شونلد .ارتلش زاپلاتيسلتى هلنوز بلا آزملايلش و ارزيلابى بله پليش مى رود
تا ببيند قضيه از چه قرار است.
ب لله ه للر ش للكل ،حتى ب للا وجللود م للذاك للره ،ب للرپ للايى مج للمع دم للكرات لليك ملى و نشس للت ه للاى
مختلف با سياستمداران ،به نظر من در سال  ۹۴خط آتش است كه مسلط است.
در سللال  ۱۹۹۵هللمچنان خللط آتللش اداملله دارد .در حللالى كلله بللا خلليانللت دولللت زديلليو بلله
مللذاكللره اى كلله تللازه در مللراحللل ابللتدائى اش بلود نللشان خ للورده اسللت .بلله ملواضع  EZLNدر
جللنگل لكللندونللا حللمله مى شلود .در گلليرى مسلللحانلله پلليش مى آيللد ،رفللقائى بلله خللاك مى افللتند،
سلربلازان دشلمن كشلته مى شونلد ،و بلالخلره آن بسيج نلظامى گسلترده و نلظامى كردن منطقه،
٭ كليساى جامع شهر سن كريستوبال -م
٭ لوئيز دونالدو كلوسيو  Luis Donaldo Colosioكانديداى رياست جمهورى حزب انقلبىِ نهادينه شده در يك
كللارزار انللتخابللاتى در  ۲۳مللاه مللارس  ۱۹۹۴در شهللر تلليخوانللا بلله قللتل رسلليد .دولللت مللكزيللك اعلللم كللرد كلله ايللن
عللمل يللك نللفر بلوده و دليللل سللياسى نللدارد و روئلليز مللاسلليو  Ruis Masieuاز اقلوام كللارللوس سللليناس ،رئلليس
جلمهور اسلبق ملكزيلك ،دبلير اول حزب انلقلب ادارى شلده  PRIبود كله در  ۲۸سلپتاملبر  ۱۹۹۴در شهلر ملكزيلك
به قتل رسید .م.

۲۶۲

۲۶۳

كه هنوز نه تنها به همان حالت باقى ست بلكه طى اين سال ها افزايش نيز يافته است.
تمام سال  ۱۹۹۵اين طور است و همان نشان را بر پيشانى دارد .با آن كه مذاكره با
زدديليو شلروع مى شود ،املا عللملت ملشخصهء آن تهلديلد نلظامى سلت .تهلديلد نلظامى از سلوى
دوللت فلدرال ،زيلرا  EZLNدر ملاه اوت بله يلك هلمه پلرسى دسلت مى زنلد كله پليش در آملدى سلت
بللر آنللچه بللعد ه للا ب لله شكلى رسمى تللر ،بلله مللذاكللرات سللن آن للدرس مى انللجامللد:اولللي هللمه پللرسى
كشورى و جهانى كه در آن در مللورد آيندهء ارتش زاپاتيستى نظرخواهى مى شود.
چلرا  EZLNهلمه پلرسى مى كلند؟ زيلرا مى خواهلد اگلر وارد ملذاكلره مى شود ،بلا جلديلت
وارد شلود .در ايللن هللمه پللرسى نللظر بللخش بللزرگى از مللردم ،يللك ملليليون و دويسللت هلزار نللفر،
ايللن اسللت كلله  EZLNبللايللد بلله يللك نلليروى سللياسى بللدل شلود .لللذا  EZLNبللايللد بللا چللني چللشم
انللدازى وارد مللذاكللره مى شللد .امللا بللا ايللن حللال مللسئلهء كلللم هللنوز در سللطحى ابللتدائى سللت.
طى س للال  ۱۹۹۵خللط آتللش هللمچنان تللعيي كللننده اسللت ،بللا آن كلله هللمه پللرسى بلليش از مجللمع
دم للكرات لليك ملى در س للال  ۱۹۹۴ب للا م للردم نللزديكى اي للجاد مى ك للند .در س للال  EZLN ۱۹۹۵از
چند جا ضربه مى خللورد.
بله سلال  ۱۹۹۶مى رسليم .ارتلش زاپلاتيسلتى شلروع مى كلند ملحور كللم را چله بله علنوان
سلح ،و چله بله علنوان نلقطهء توافلق ،تلقويلت كلند .در سلال  ۱۹۹۶فوروم ملى بومى را داريلم كله
بللعد كللنگرهء ملى بلومى را تللشكيل مى دهللد .ايللن فلوروم بللراى رفللرم در دولللت اسللت و نشسللتى
سللت قللاره اى و بللي الللى .بلله بللركللت مللجامع و روسللتاهللاى زاپللاتيسللتى و نلليز بلله خللاطللر ايللن
نشسللت هللا  EZLNشللروع مى كللند از جللامللعهء مللدنى بللپرسللد :تللو كيسللتى؟ و پللاسخ هللم مى
گلليرد .بللرتللرى يللافللت مللحور كلللم آغللاز مى شلود .در سللال  ۱۹۹۷در ح للالى ك لله  EZLNب لله اي للن
شلليوهء جللديللد سللازمللانللدهى در روسللتاهللا پللاسخ مى دهللد ،هللر روز پيشللروى مى كللند ،و بللا يللك
ابللتكار عللمل تللازه بللاب گللفت و گللو را مى گللشايللد .ايللن بللار بلله جللاى يللك كللميسيون ،هيئتى عللظيم
اع للزام مى شللود .اي للن راه پ لليمائى  ۱۱۱۱نللفر اسللت كلله بللا خلواسللت اجللراى قللراردادهللاى سللن
آندرس توسط دولت ،بخش بزرگى از كشور را طى مى كند تا به شهر مكزيك برسد.
از ايلن لحلظه اجلراى قلرادادهلاى سلن آنلدرس كله چلشم انلداز جلنگ زاپلاتيسلت هلاسلت بله
يكى از م لحللورهللاى اسللاسى بسيج  EZLNبللدل مى شود .بى شللك ،رژيللم بلله مللنظور جلللوگلليرى
از پيشلروى ملا و در ملقابلل شكسلت خودش ،گلروه هلاى شلبه نلظامى را مجلددا ً فلعال مى كلند.
حلاصلل آن ،شلرايلط جنگى هلرچله بيشلترى سلت كله بلالخلره در دسلاملبر  ۱۹۹۷بلا قلتل علام اكلته
آل( ۲۴دسللامللبر  ،) ۱۹۹۷اي للن س للال شكلى قطعى ب لله نفع خ للط آت للش ب لله خللود مى گ لليرد .اي للن
جراحت ،اين جاى زخم تا به امروز همچنان وجود دارد.
سلال  ۱۹۹۸بليش از هلرچليزى خلط آتلش اسلت .ارتلش زاپلاتيسلتى و بلخصوص روسلتاهلا
در ملقابلل حلملهء وحلشيانلهء دوللت ملقاوملت مى كلنند .ايلن سلال شلاهلد حلمله بله بخشلدارى هلاى
۲۶۴

خود ملختار ،بلرخللوردهلا ،درگليريلهاى نلظامى هلمراه بلا تللفات از هلر دوطلرف در ملناطلق ملختلف
جللنبش زاپللاتيسللتى ،و بللرخللورد هزاران نللفر از پللايلله هللاى كللمك رسللانى بللا صللفوف ارتللش فللدرال
بلله مللنظور جلللوگلليرى از بللناى پللايللگاه هللاى نللظامى سللت .خلللصلله ،تللمام ايللن هللا نللشان مى دهللد
كه سال  ۱۹۹۸توسط خط آتش نشان خللورده است.
در  EZLN ۱۹۹۹م ى كلوشللد ،مللثل هللميشه ،كلله تللرتللییا را بچللرخللانللد[بللازی را علوض کللند
م] .ب للاز مى گللردد تللا روى كلللم پللاى بللفشارد ،زيللرا در بللرابللر ايللن سلؤال كلله «تللو كيسللتى؟»هللم از جللامللعهء مللدنى و هللم از طللبقهء سللياسى پللاسخ مى گلليرد .بلله تللدريج ،ديللگر به للتر مى توان
ط للبقهء س للياسى م للكزي للك را اح للاط لله ك للرد ،آن را به للتر ش للناخ للت و در س للال ه للاى  ۲۰۰۱و ۲۰۰۲
تصويرى كامل تر از او داشت.
در سللال  ۱۹۹۹هللمه پللرسى ملى در م ل للورد حلقوق و فلرهلنگ بومليان سلازملانلدهى مى شود.
روسل للتاهل للاى زاپل للاتيسل للت بل للا اع للزام  ۲۵۰۰م ل للرد و  ۲۵۰۰زن بل لله سل للراسل للر كل للشور نل للمونل لله اى از
اسللتحكام را بلله نللمايللش مى گللذارنللد .هللمه پللرسى ملى نلله تللنها نللمايللانللگر قللدرت سللازمللانلليابى
 EZLNكلله سللال هللا سللابللقهء تللشكل داشللتيم بود ،بلللكه قللدرت سللازمللانلليابى بللسيارى از افللراد را
كله هيچ گونله وابسلتگى تلشكيلتى نلدارنلد نليز نلشان داد .افلرادى كله نله تلنها ملتشكل شلدنلد تلا
هلمه پلرسى را سلازملان دهلند ،بللكه هلمچني ملتشكل شلدنلد تلا از نلمايلندگلان زاپلاتيسلت پلذيلرايى
كلنند ،هلمه جلا آنلان را هلمراهى كلنند و شلرايلط فلعالليت شلان را بلراى هلمه پلرسى فلراهلم كلنند.
 EZLNب للر ك للمك اس للاسى ب لله ق للان للون ح للقوق و ف للره للنگ بللوم لليان ،اي للن بسيج دم للاسنج ك للاملى در
اخللتيار  EZLNقللرار داد كلله بللا آن مى توانللد رابللطه اى را كلله طى ايللن مللدت بللا جللامللعهء مللدنى
بللوجللود آورده بسنج للد .ب لله گ للمان للم در مل للورد م للفهوم ن لليروى ت للشكيلتى اي للن ه للمه پ للرسى ب للراى
جامعهء مدنى ،در نشريهء ربلدییا بايد اطلعاتى آمده باشد.
از ن للظر م للا س للال  ۱۹۹۹پ للاسخى س للت ب لله دول للت ف للدرال و س للياس للت خشنى ك لله در س للال
 ۱۹۹۸پ ل لليش ب ل للرده بل للود .پ ل للاسخى س ل للت ب ل لله قل للوهء م ل للقننه در مل ل للورد اه ل للميت ق ل للان ل للون[ح ل للقوق و
فلرهلنگ] بومليان ،املا بلخصوص پلاسخى سلت بله  EZLNاز سلوى بلخش وسيعى از جلاملعه كله
منتظر برقرارى رابطه اى سياسى با ما بود.
در س للال  ۲۰۰۰در دوران انللتخابللات EZLN ،عل للقب نشينى كل للرده و بل للار ديل للگر از مل للحور
كللم اسلتفاده مى كلند ،املا ايلنبار بلا سلكوت .انلتخابلات بلرگزار مى شود ،حزب انلقلب نلهادیلنه
شللده شكسللت مى خ للورد و ف وكللس بلله قللدرت مى رسللد .و  EZLNبللرگ بللرنللدهء خلود را رو مى
ك للند .پ للس از بل للررسى ه للمه پ للرسى ملى و ه للمايشى ك لله ب للا اق للشار اج للتماعى م للختلف در س للال
 ۲۰۰۰داشته ،راه پيمائى رنگ خاك را سامان مى دهد.
در راه پلليمائى رنللگ خللاك ،ارتللش زاپللاتيسللتى كوشللش خود بللراى نلزديللك تللر شللدن هللرچلله
بيشللتر بلله جللامللعه اى كلله از زمللان هللمه پللرسى سللال  ۱۹۹۹بللا آن ارتللباط داشللته آغللاز مى كللند.
۲۶۵

جللامللعه اى كلله خلواهللان بللرپللا كللردن بللناى نللوينى سللت ،هللمان چلليزى كلله
زاپاتيست ها نيز خواهان آنند .و در عي حال  EZLNنيز دارد از خود
سلؤالى اسللاسى در م للورد سللياسللتمداران مللكزيللك مللطرح مى كللند:آيللا
علتى بللراى ادامللهء چللني رابللطه اى هسللت؟ بللارى ،راه پلليمائى بللا هللمهء
آن آكسيون هائى كه اين جا تكرارشان نخواهم كرد ،برگزار شد.
پ ل للس از آن ك ل لله در مج ل لللس س ل للنا رأى گ ل لليرى مى شل للود ،ارت ل للش
زاپلاتيسلتى در مللورد طلبقهء سلياسى ملكزيلك بله نلظرى قطعى مى رسلد
و بلنا بلر ايلن ،در سلال  ۲۰۰۲خود را وقلف آملاده سلازى هلمي گلفتگوى
فعلى بلا جلاملعهء ملدنى مى كلند يعنى سلاخلتمان عملى هلمان چليزى كله
طى تمامى اين مدت خواهانش بوده است.
در سل للال  ۲۰۰۳وقتى تل للشكيل ش ل للوراهل للاى دولل للت خ للوب اعل لللم مى ش للود ،خ للود مل للختارى
بومليان گلام هلايى بله پليش بلر مى دارد و  EZLNنله تلنها در حلرف ،بللكه در علمل نليز بله علنوان
يللك بللديللل ظللاهللر مى شلود .نلله از يللك سللرمللشق ،نلله از يللك راهللنماى عللمل ،بلللكه فللقط از مللرجع
حللرف مى زنللم .ارتللش زاپللاتيسللتى فللعاللليت عملى ـ سللياسى اى دارد كلله در گللفتگو بللا ديللگران
عللرضلله كللند؛ مللرجعى سللياسى ـ عملى ،سللابللقه اى سللياسى عملى ،مللدنى و مللسالللت جللويللانلله،
زيللرا مللرجعى كلله در گللذشللته داشللتيم ،مللتعلق بلله يللك سللازمللان نللظامى بللود .ايللن ايللده كلله بللايللد
تشكل يافت و قيام كرد.
ح للال ت للشكيل شل للوراه للاى دول للت خللوب و بخش للدارى ه للاى خللود م للختار ب لله معنى ي للك ب للدي للل
است ،سمتگيرى ديگر يا قطب مراجعهء ديگرى براى جامعه.
طى تلمامى ايلن سلال هلا ،از سلال  ۱۹۹۴تلا  ،۲۰۰۳ولى بلخصوص در سلال هلاى ۱۹۹۶
و  EZLN ۱۹۹۷شللروع بلله بللرقللرارى رابللطه بللا جللهان مى كللند .بللرقللرارى رابللطه بللا اشللخاص و
ت للشكل ه للا در س للطح ج للهان؛ راب للطه اى ك لله ب للا ف للراز و ن للشيب ه للمراه اس للت ،ام للا ه للمواره ب للراى
فللرآيللند ايللجاد يللك مللرجع مللدنى و بللديللل مللسالللت جللويللانلله اهللميت خلواهللد داشللت .نلوعى تللمريللن
بلراى جلهان ديلگرى كله املكان پلذيلر اسلت ،جلهانى كله در روسلتاهلاى بومى بلراى بلرپلا كلردنلش
كوشش در جريان است.
كللم يللا بلليش ،و بللطور كلى ،ايللن چلليزيسللت كلله مى توانللم در م للورد ايللن سلله مللحور بللگويللم:
مللحور كلللم و مللحور آتللش بسللتگى دارنللد بلله مللحور تللشكل روسللتاهللا كلله حللكم سللتون فللقرات را
دارا سللت .و از ايللنجاسللت كلله رابللطه اى بللا جللامللعهء مللدنى بللا خللصلت هللاى ويللژهء خلودش بللنا
مى شود و همي جا ست كه سياستبازان در سال  ۲۰۰۱با رد قانون حقوق و فرهنگ بوميان،
ما را به آن جا كشاندند.

۲۶۶

شگفتى هاى اين ده سال ،موفقيت ها ،همايش ها
اگلر بله سلادگى بله تلرتليب زملان بلخواهليم بلگوئليم ،اوللي شگفتى ملا از بلرخللورد بلا جلهانى
سللت كلله بللا آن روبللرو شللديللم .جللهانى كلله هيچ ربطى بللا تللخيلت مللا در كلوه نللداشللت .مللهمتريللن
مللسئله ايللن اسللت كلله مللتوجلله شللديللم مللردم عللموم لا ً بللسيار علللقلله مللند هسللتند كلله بللفهمند ،مطلع
شونلد و بلدانلند كله موضوع از چله قلرار اسلت؛ و ايلن از آنلچه مى شلد انلتظار داشلت كله ملردم
مللمكن اسللت لقلليد بللاشللند و آن چلله مى گللذرد بللرايللشان اهميتى نللداشللته بللاشللد بللسيار مللتفاوت
بود .از ايلن جهلت از يلافلت ايلن ملكزيلك بلسيار خوشلنود بوديلم .بلا ايلن ملردمى كله تلمايلل داشلتند
بللشنونللد و بللبينند كلله بللر زاپللاتيسللت هللا چلله مى رود .ايللن يكى از بللزرگللتريللن موضوعللاتى بود كلله
باعث شگفتى مان شد.
دومللي چلليزى كلله شللگفت زده مللان كللرد ،جوانللان بودنللد .فللكر مى كللرديللم كلله جوانللان كللامللً
ديلربلاور بلاشلند ،للجوج ،بى حليا و بله نلدرت تلأثلير پلذيلر از هلر نوع جنبشى ،بيشلتر خودخواه و
بيشللتر درونللگرا و مللنزوى .حللال آنللكه ايللنطور نيسللت .جوانللان بلللند نللظرنللد ،بللاز ،علللقللمند بلله فللهم
موضوعات و اختصاص دادن نيروى خود در راه آرمانى عادلنه.
يكى ديللگر از شگفتى هللاى بللزرگ شللركللت وسيع زنللان يللا بلله تللعبيرى كلله مى گللويللند بللخش
زنلان بود ،در هلر گونله ابلتكارى و در تلمام سلطح هلا .اراده و فلداكلارى ايلن زنلان ،يلا بله قلول ملا
خواهران ،چه در سطح كشورى و چه در سطح جهانى براى ما شگفتى آور بود.
يكى از شگفتى ه للاى س للياسى م للا ت للأث للير ك لللم زاپ للاتيس للت ه للا در س للطح ب للي الللى بللود.
ملنظللورم تلنها از جلنبهء روشلنفكرى نيسلت ،بللكه تلأثليرى سلت كله بلر جلنبش هلا و سلازملان هلا در
سراسر جهان داشت.
يكى ديللگر از ملوضلوعللاتى كلله مللا را شللگفت زده مى كللرد و بللايللد پللذيللرفللت انحللطاط طللبقهء
سللياسى مللكزيللك اسللت بلله طللورى كلله مى تلوان جللرأت كللرده گللفت كلله واق لعلا ً هيچ املليدى بلله آن
نمى تلوان داشللت .بللطور كلى گللمان مى كللرديللم كلله مى شلود بللا بللخش هللائى از آنللها كللارى بلله
پيش برد ،اما ديديم كه نه.
اگللر بللتوانللم هللمه را جللمع بللندى كللنم ،مى توانللم بللگويللم كلله شگفتى عللظيم سللياسى در ايللن
بود كلله بللي ايللن فللرآيللند سللازمللانللدهى جوامع روسللتايى و آنللچه در اعللماق ،چلله در سللطح ملى و
چله بلي الللى اتلفاق مى افلتاد ،نلقاط تللقى و ديلدار ،كلانلالى بلراى ارتلباط توانسلت پلديلد آيلد .و
آخلريلن شگفتى بلزرگ ،آملادگى رسلانله هلاى هلمگانى در ابلتداى املر ،در درك چليزى بود كله در
روسلتاهلاى بومى نله تلنها در چلياپلاس ،بللكه در سلراسلر ملكزيلك جلريلان داشلت (هلرچلند اكلثريلت
اين رسانه ها به تدريج و با گذشت سال ها ،بسته شدند).
فللكر مى كللنم بللزرگللتريللن ملوفللقيت مللا در علللقلله و ظللرفلليتمان بللراى يللادگلليرى سللت .قللبل از
هلرچليز آموخلتِ ملبارزه ،آموخلتِ بلرسلميت شلناخلت دشلمن ،آموخلتِ بلرسلميت شلناخلت آن كلس
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كله دشلمن نيسلت ،آموخلتِ حلرف زدن ،آموخلتِ گوش سلپردن ،آموخلتِ گلام بلرداشلت بلا ديلگران،
آموخلت احلترام و بلرسلميت شلناخلت اخلتلف نلظر .و بلخصوص آموخلت ديلدن خود آن طلور كله
هسللتيم و آن طللور كلله ديللگران مللا را مى بللينند .فللكر مى كللنم بللزرگللتريللن موفللقيت زاپللاتيسللت هللا
ايللن اسللت كلله :آملوخللتيم كلله بلليامللوزيللم ،هللرچللند ايللن عللبارت شللبيه پللندى بللاشللد كلله در مللدارس
شنيده مى شود.

انتقاد از خود ،چيزى كه ديگر تكرار نمى كنيم
اگ ل ل للر مى ش للد ب لله گ للذش للته ب للرگش للت ،آن للچه دوب للاره اج للازه نمی دادی ل للم و  ...ت ل للرویج نمی
کردیم ...این بود که چهرهء ماركوس ابعاد بيش از اندازه اى بيابد.
ديللگر چلله كللارى سللت كلله نمی كلردیلم؟ فلكر مى كلنم صلادقلانله هلركلارى كله كلرديلم ،خوب يلا
بد -پلس از بللررسى آن ،-بلا ايلن فلكر انلجام داديلم كله در آن لحلظه بهلتريلن تلصميم بود .اگلر
در آنللموقع چلليز ديللگرى را كلله نللديللده بلوديللم بل للررسى مى
ك للردي للم ،ش للاي للد ت للصميم دي للگرى مى گ للرف للتيم .ام للا در آن
لح للظه هيچ ك للار دي للگرى نمى تللوانس للتيم ب للكنيم .ك للارى را
انللجام داديللم كلله فللكر مى كللرديللم مى توانلليم انللجام دهلليم.
بعضى م ل للواقع اشل ل للتباه كل ل للرديل ل للم و م ل للواقع ديل ل للگر درسل ل للت
ديديم.

يادگيرى
از مليان چليزهلاى زيللادى كلله يلاد گللرفللتيم ،يكى هللم ايللن
است كه گوناگونى خود ثروت است.
ب للزرگ للتري للن ف للاي للده اى ك لله ارت للباط ب للا ج للام للعهء م للدنى
بللراى مللا داشللت ،تللماس داشللت بللا انللديللشه هللاى فللراوان
بود و نله فلقط بلا يكى .ايلن املر بله ملا املكان داد ايلن نلكته
را درك ك للنيم ب للا ك للسانى ك لله ب للا م للا م للتفاوت ان للد راب للطهء
هلمزيسلتى و احلترام بلر رابلطهء مبنى بلر يلكدسلت بودن و
سلللطه تللرجيح دارد .چلليز ديللگرى را كلله آموخللتيم ارزش و
اح ل للترام گ ل للذاش ل للت ،و ب ل لله ح ل للساب آوردن هميشگى ب ل لللند
همتى اكلثريلت ملردم اسلت .ملردمى كله در موارد اسلاسى
مختلفى ،نلله تللنها خود را بللدون چللشمداشللت ،وقللف ارتللش
۲۶۸

زاپللاتيسللتى و روسللتاهللاى بومى كللردنللد ،بلللكه از خودشللان نلليز خيلى مللايلله گللذاشللتند .در بللرخى
موارد جلان خودشلان را در راه كلمك بله قلضيه اى كله آن را علادلنله ارزيلابى مى كلنند بله خلطر
انداختند.
فللرآيللند ديللدار بللا جللامللعهء مللدنى را مللن در بخشى از كللتيبهء سلليزدهللم دربللارهء چللياپللاس
بلازگلو كلرده ام ،املا آن را مى توان ايلن گونله خللصله كلرد :ديلدارى بود كله بلا يلادگليرى ملا و
يللادگلليرى جللامللعهء مللدنى در شللناخللت و بللرسللميت شللناخللت مللتقابللل از يللكديللگر و از خودمللان رقللم
خللورد و آغازى بود براى ساختِ زبانى ،پل ارتباطى و شيوه اى براى فهميدن يكديگر.

كلم به عنوان سلح و سكوت به عنوان استراتژى
در واقع از زملان ملذاكلرهء كلاتلدرال [سلن كلريسلتوبلال -م] يلا كمى پلس از آن اسلت كله
ارزش كللم بلرايلمان روشلن مى شود .آنلجا بود كله سلخنان زيلادى گلفتيم ،بلخصوص از طلريلق
وسللائللل ارتللباط هللمگانى ،و بللعد ديللديللم كلله نللتايج خللوبى بللبار آوردنللد .سللكوت را بللعدهللا كللشف
كللرديللم ،زمللانى كلله مللتوجلله شللديللم كلله دولللت بيشللتر علللقللمند اسللت مللا حللرف بلزنلليم ،مللهم نللبود كلله
دروغ سر هم ببافيم ،برايش مهم بود كه يك چيزى بگوئيم .گمان مى كرد كه از اين طريق مى
توانللد از كللارمللان سللردر ب للياورد .و وقتى در سللكوت بسللر مى بللريللم نمى دانللد چلله كللار مى كللنيم.
ارتشى ك لله از ك لللم ب لله چ للنان ش لليوه اى اس للاسى ه للمچون سلللح اس للتفاده ك للرده ،وقتى س للكوت
ك للند ،دول للت را ب للا دلللواپسى ب لله ج للنب و جللوش مى ان للدازد .نمى تللوان للم ب للگوي للم دق لليقلا ً چ لله زم للانى
سللكوت چللني وزنى يللافللت ...در دوران زديلليو بود قللطعلا ً حوالى  ۱۹۹۷-۱۹۹۶كلله شللكل بلله خود
گللرفللت .امللا زمللانى كلله تللأثللير بيشللترى داشللت ،سللال  ۱۹۹۸بلود ،دقلليقلا ً قللبل از دومللي ديللدار بللا
جامعهء مدنى در شهر سن كريستوبال ِد لس كازاس.

راه كلم
جللنگ ،مللذاكللرهء سللن كللريسللتوبللال ،مجللمع دمللكراتلليك ملى ،اولللي هللمه پللرسى ملى بللراى
صلح ،ملذاكلرات سلن آنلدرس سَ لكاملچِن ِد لوس پلوبرِس ،فوروم هلاى ملخصوص در بلارهء حلقوق
و فلرهلنگ بومليان و در بلارهء رفلرم دوللت ،هلمايلش قلاره اى و بلي الللى بله سود بشلريلت و علليه
ن للئول لليبرال لليسم ،ت للشكيل ج للبههء زاپ للاتيس للتى آزادي للبخش ملى ،م للشارك للت در ت للشكيل ك للنگرهء ملى
بومى ،سلفر [خلانلم] فلرملانلده رامونلا بله شهلر ملكزيلك ،راه پليمائى  ۱۱۱۱نلفر از پلايله هلاى كلمك
رسلانى زاپلاتيسلتى ،هلمه پلرسى ملى و بلي الللى جهلت بلرسلميت شلناخلت خللق هلاى بومى كله
شللامللل سللفر پنج هلزار نللفر زاپللاتيسللت بلله سللراسللر خللاك كللشور بلود ،راه پلليمائى رنللگ خللاك ،و
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دسللت آخللر بللرپللاسللازى ش للوراهللاى دولللت خوب و تولللد حلللزون هللاى زاپللاتيسللتى ،و فللعاللليت هللاى
بيشمار ديگرى از نوع پيام ها و فراخوان ها.
در تلمام ايلن هلا موضوع بلر سلر ابلتكارهلا و حلركلت هللاى علنى سلت ،بلا آن كله حلركلت هلاى
ديلگرى هلم داشلتيم كله بلازتلابى نلداشلتند يلا بلازتلابلشان كلم بود .حلركلت هلائى كله بلرپلايلهء فلرآيلند
سللازمللانللدهى روسللتاهللاى زاپللاتيسللت و در راه رشللد انلواع تللشكل هللاى آنللان شللكل مى گلليرنللد،
فللرآيللندى كلله حللكم سللتون فللقرات تللشكل هللا را دارد .از سللازمللانى حللرف مى زنلليم كلله دارد بلله
گلونلله اى در مللردمللش و در پللايلله ه للاى ك للمك رس للانى اش ذوب مى ش ل للود و بل ل لله سختى مى تلوانللد
اقللدامى كللند كلله از ايللن پللايللگاه اجللتماعى مجلزا بللاشللد ،يللا آن را دخلليل و ملؤثللر نللدانللد و يللا در
راب للطه ب للا آن ن للباش للد .پ للس ب للگوئ لليم ك لله در اي للن خ للط ك لللم ،در اي للن خ للط آت للش ،ف للرآي للند اي للجاد و
پيشلبرد سلاخلتمان اشلكال سلازملانليابى روسلتاهلاى زاپلاتيسلت ،بسلتگى زيلادى دارد بله بلرسلميت
شناخت طرف ديگر ،و در اين مللورد خاص جامعهء مدنى .بنا بر اين بخش بزرگى از حركت
هللاى نللامللبرده ،كوششى هللائى هسللتند ،خوب يللا بللد ،موفللق يللا نللاموفللق ،بللراى بللرقللرارى رابللطه و
گفتگوى دوجانبه با اين يا آن فرد ،توسط روستاهاى زاپاتيستى.
در ايلجاد ايلن رابلطهء ملتقابلل ،در ايلن شلناخلت هلمزملان از ديلگرى و شلناسلانلدن خودملان
بله او ،ارتلش زاپلاتيسلتى ــ هلمراه بلا جوامع روسلتايى ــ دارد پلايله هلاى مشلروعليت جلنبش خود
را مى ريلزد بللا تلوضيح انللگيزه هللايللش ،شللرايطى كلله بللاعللث بلوجلود آمللدنللش شللده انللد ،و شللرح
اش للكال س للازم للان لليابى اش .چ للنان ك لله ه للمگان را ف للرا مى خللوان للد ن لله ب للراى آن ك لله دن للبال م للا راه
بيفتند ،بلكه تا راه خودشان را هرچه باشد ادامه دهند.
گلاهى رابلطه بلا جلاملعه ،بله خلاطلر ريلشهء بومى ارتلش زاپلاتيسلتى بلا بلخش هلاى ملختلف
بلطور مجزا بلرقلرار مى شود .بلا تلأكليد بلسيار روى رابلطه بلا خللق هلاى بومى .هلمچني نلظر بله
تللأثلليرى كلله  EZLNدر بللدسللت آوردن كللمك ه للاى ب للي الللى داش للته ،روى رواب للط ب للا اش للخاص و
جللنبش هللا در سللطح بللي الللى ت للأك لليد دارد .ب لله ش للكل كلى تللرى بللا جللامللعهء مللدنى ،بللدون تللعيي
طللبقه و يللا قشللر خللاصى .هللميشه در بللرقللرارى ايللن رابللطه بلوملليان ،زنللان و جلوانللان را تللرجيح
داده اس للت .اس للترات للژى م للا ت للا آن ج للا ك لله مى تللوان گ للفت ،كس للب مش للروع لليت ي للك ج للنبش اس للت،
شللناخللت طللرف مللقابللل ،شللناخللت ابزارش و شللناخللت شللرايللط چلله در سللطح ملى و چلله در سللطح
جهانى ست.

ترازنامهء مذاكرات سن كريستوبال ِد لس كازاس
و كارلوس سليناس ِد گورتارى
كللارللوس سللليناس ِدگ للورتللارى چلله آن زمللان و چلله امللروز ،دزدى وقيح بلود و هسللت .اولللي
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مللذاكللرات بللا دولللت او در سللن كللريسللتوبللال از ايللن نللظر بلله درد مللا خ للورد كلله تلوانسللتيم طللرف
مللقابللل را بللبينيم .در ايللن لحللظه اسللتراتللژى ارتللش زاپللاتيسللتى در چللرخللانللدن روى صللندلى آغللاز
شللد .يعنى پللايللان بللخشيدن بلله مللذاكللرات پشللت درهللاى بسللتهء دولتى و اسللتفاده از ايللن امللكان
جهت مذاكره با ديگران ،با مردم و يا به قول خودمان جامعهء مدنى.
در م للورد مللذاكللرهء كللاتللدرال در سللن كللريسللتوبللال د لس كللازاس ،از آن جللا كلله روشى از
پليش آملاده شلده نلداشلتيم نمى دانسلتيم گلفتگو بلا جلاملعهء ملدنى چلگونله اسلت .ايلن گلفتگو بليش
از هللمه بللا رسللانلله هللاى گللروهى بللرقللرار شللد بللا ايللن املليد كلله مللردم ،جللامللعهء مللدنى ،از طللريللق
رسلانله هلا از آن چله مى خواهليم بلگوئليم مطلع شونلد:گلفت ايلنكه ملن ايلن هسلتم ،ايلن چليزيسلت
كه مى خواهم ،و اين چيزيست كه بودم .مذاكرهء كاتدرال در اين باره به دردمان خللورد.
مللذاكللره اى بود كلله از خيلى جللهات بللراى مللا مللفيد بود :بلله دللليل بللسيار فشللرده بودنللش،
بلسيار خسلته كلننده بود .روزهلا ملعدود و كلار بلسيار بود .بلا گلذشلت زملان مى گوئليم كله نلتيجهء
خلوبى داشلت .زيلرا از ايلن طلريلق افلراد بيشلترى ملا را شلناخلتند و بله آرملان مللا بلله روشنى پى
بلردنلد .نليت و اهلداف ملا ايلن بود و ايلن نلقطهء آغلازى بود بلراى آن كله  EZLNمشلروعليت فعلى
اش را بدست آورد.

مذاكرات سن آندرِس و ارنستو زديیو پونسه ِد لئون
زديلليو جللنايللتكارى سللت كلله اقللتصاد دان هللم هسللت ،يللا مللدعى آن اسللت .بلليلن مللذاكللرات
س للن آن للدرِس ب للا دول للت او ب للراى م للا ب للسيار م للثبت اس للت .زي للرا اج للازه داد آن للچه را ك لله در س للن
ك للريس للتوب للال ب لله ان للجام للش مى كللوش لليدي للم بيش للتر ب للپروران لليم .مللوف للق ش للدي للم ت للا ه للركسى را ك لله
توانسلتيم دعوت كلنيم تلا بلر سلر مليز ملذاكلره بلنشيند .ايلن كلار بله ملفهوم يلك تجلربله بود .در ايلن
جلا هلنوز قلراردادهلا را بله حلساب نمى آوريلم ،تجلربله اى كله هلنوز نله در ملكزيلك و نله در جلهان
م للورد ارزيللابى قللرار نللگرفللته اسللت .تجللربللهء مللذاكللره ،تجللربللهء ملللقللات بللا نلليرويى كلله مللدعى آن
نيسلت كله ملاللك ملنحصر بله فلر ِد مليز ملذاكلره اى سلت كله در آن خواسلتهايلش را ب للررسى مى
كلنند ،بللكه از هلمه دعوت مى كلند تلا در آن نلقش داشلته بلاشلند .در بلارهء ايلن موضوع قلبلً در
جاى ديگر نوشته شده است.
دس للتاورد اصلى م للذاك للرات س للن آن للدرس ش لليوهء م للذاك للره ب للي دول للت و ارت للش زاپ للاتيس للتى
اسلت .املا ملذاكلرات ،عللوه بلر ايلن ،درهلا را بلراى ارتلش زاپلاتيسلتى جهلت مللقلات بلا سلازملان
هايى كه نسبت به آن انتقاد دارند يا حتى رقيب اويند گشود.
توافلق هلاى بله دسلت آملده در بلارهء حلقوق و فلرهلنگ بومليان ،در واقع ،تلجسم و تلحق ِق آن
امللر اسللاسى بود كلله قلليام  ۱۹۹۴آن را بلله موضوع روز كللل كللشور بللدل كللرده بود ،يعنى وضع
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خلللق هللاى بومى در مللكزيللك .ايللن توافللق هللا بلله مللعناى آن بلود
كله نله تلنها تجلربلهء زاپلاتيسلت هلا ،بللكه تجلربلهء ديگر خللق هاى
مل للناطل للق مل للكزيل للك را نل لليز مى ت للوان جل للذب كل للرد و آنل للها را در
م للطال للبهء ب لله رس للميت ش للناخ للته ش للدنِ ح للقوق ش للان در ق للان للون
اسلاسى گلنجانلد .ملشخصلا ً بله خلاطلر شليوه اى كله در فلرآيلند
اي للن م للذاك للرات ب لله ك للار رفل للت ،بل لله خل للاطل للر شل لليوه اى كل لله ايل للن
دسلتاوردهلا از آن پلديلد آملد ،توافلق هلاى سلن آنلدرس بلديلن
ملعنا بود كله ارتلش زاپلاتيسلتى قلدم بله علرصلهء حليات علمومى
ك للشور گ للذارده اس للت .ب لله ه للمهء اي للن دلي للل ،ه للمان گللون لله ك لله
بللعدا ً ديللديللم ،هللمهء طللبقهء سللياسى يللكدسللت و يللكصدا شللدنللد
تللا جلللوى بللرسللميت شللناخللته شللدن حللقوق خلللق هللاى بومى را
بللگيرنللد و ارتللش زاپللاتيسللتى را از فللعاللليت در عللرصلله هل للاى
مدنى و سياسى مانع گردند.

ويسنته فوكس ،شكست طبقهء سياسى مكزيك
بلله طللور خلللصلله ،فللقط مى توانللم بللگويللم كلله فللرآيللند مللذاكللرات بللا ويللسنته فوكللس بللراى كللل
طلبقهء سلياسى يلك شكسلت بود .نله تلنها بله عللت فوكلس ،بللكه بله عللت تلمام آنلان كله قلدرت را در
كشور در دست دارند ،به علت موضع گيرى همهء احزاب سياسى و همهء طبقهء سياسى اين
فللرآيللند بلله شكسللت انللجاملليد .اگللر ملوفللق شللده بلود نلله تللنها بللراى مللكزيللك ،بلللكه بللراى كللل جللهان
سلرملشق مى شلد .مى توانسلت گسسلتى از شليوه هلاى گلذشلته بلاشلد و سلابلقه اى گلردد بلراى
جهلت دادن بلراى فلرآيلندهلاى گلفتگو و ملذاكلره در سلراسلر دنليا؛ ولى بلجاى آن تلرجيح دادنلد در
اطلاق هلايلشان خود را حلبس كلنند و بلجاى حلل ملشكل و بلجاى گلذاشلت يلك نلمونله عملى بلراى
حل درگيرى هاى بي الللى ،به شمارش پولهايى بپردازند كه از آن برخللوردارند.

 EZLNو مبارزهء بوميان
ب ل للرخى ،از ج ل للمله ،مج ل للمع ملى گ ل للروه ه ل للاى م ل للتعدد بل للومى ب ل للراى ن ل لليل ب ل لله خل للودم ل للختارى
 ، ANIPAادعل للا مى كل للنند كل لله ارتل للش زاپل للاتيسل للتى پل للس از قل لليام  ،۱۹۹۴و از آنل للجا كل لله جل للنبش
بومليان رونلق دارد از ملبارزهء بومليان دم مى زنلد .ادعلا مى كلنند كله ارتلش زاپلاتيسلتى بلا شليوه
اى فلرصلت طللبانله و از آنلجا كله مى بليند ايلن ملضمون ملبارزهء بومليان خلريلدار دارد ملطاللبات
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خود را در اين جهت سمت و سو داده است .اين اتهام نيز مانند همهء آنچه «آنى پا» منشأ
آن اسللت حللقير و بى پللايلله اسللت .اگللر اقللدام اسللاسى اول ژانللويللهء  ۱۹۹۴را در نللظر بللگيريللم،
نخسللتي بلليانلليهء جللنگل لكللانللدونللا صللري لحلا ً مى گللويللد كلله مللا كيسللتيم« :مللا حللاصللل  ۵۰۰س للال
ملبارزه ايلم و .»...هيچ گلروه اجلتماعى ،بله اسلتثناى بومليان ،وجود نلدارد كله بلتوانلد در ملكزيلك
چلني سخنى بلگويلد .نله كلارگلران ،نله دهلقانلان ،نله روشلنفكران نمى توانلند چلني بلگويلند :ملا از
پانصد سال پيش اينجا هستيم.
واقلعيت ديلگرى كله بلايلد در نلظر داشلت ايلن اسلت كله در ارتشى ملانلند ارتلش زاپلاتيسلتى
آزادیللبخش ملى كلله تللنها دو سلله نللفر در آن دورگلله هسللتند و هلزاران نللفر بللقيه بلومى انللد ،فللكر
نللمى كلنم لزم بلاشلد بلگويليم كله ملسأللهء بومليان ملهم اسلت .ديلگر ايلنكه وقتى ارتلش زاپلاتيسلتى
م للرزه للاى خللود را ب لله روى م للطبوع للات مى گ للشاي للد ش للاي للد ب للتوان گ للفت ك لله اي للن ام للكان را ب للراى
ملطبوعلات فلراهلم مى آورد كله بله ملجامع (روسلتاهلاى) بومى وارد شونلد و روزنلامله نلگاران بلا
ملردم صلحبت كلنند .ايلن خيلى رسلاتلر و شليواتلر از بليانليه هلايى سلت كله رهلبران «آنى پلا» و
مشاوران شان صادر مى كنند.
ت للنها ك للسانى ك لله ب للر س للر «م للسند» ن للماي للندگى بللوم لليان ،و ب لله دل لليل م للنافع اق للتصادى ي للا
رسليدن بله سهمى از قلدرت سلياسى بلا يلكديلگر درگليرنلد ،كلسانى كله خود را بومليان حلرفله اى
مى نلاملند ،كلسانى كله تلنها هلدفلشان ايلن اسلت كله بومى تلقى شونلد يلا تلظاهلر بله بومى بودن
مى كللنند مى تلوانللند ايللن چللني ارتللش زاپللاتيسللتى را م للورد سللرزنللش قللرار دهللند .بلله خللصوص
اگللر در نللظر بللگيريللم كلله ارتللش زاپللاتيسللتى هللرگللز خلود را نللمايللنده ،رهللبر و پلليشواى خلللق هللاى
بومى مللكزيللك مللعرفى نللكرده اسللت .ارتللش زاپللاتيسللتى هللمواره گللفته اسللت كلله خللطابللش تللنها بلله
جللوامع (روس للتاه للاى) بللومى س للت ك لله در چ للارچللوب اي للن ارت للش و م للشخصلا ً در ج للنوب ش للرقى
مكزيك سازمان يافته اند.
خلب ،عللوه بلر ايللنها ،ايللن داورى انللتقادى يللا افللترا آملليز كلله در بللرخى از بللخش هلاى جلاملعه
مى چلرخلد هلميشه در پشلت سلر ملا جلريلان دارد و نله هلرگلز رو در روى ملا ،زيلرا آنلها مى دانلند
موضع آنان در حضور ما نمى تواند برپا بماند.
ب للپردازي للم ب لله ادام للهء ت للاريخ خللودم للان .وقتى در س للال  ۱۹۹۳در ك ل للميتهء ان ل للقلبى مخفى
بومليان يعنى مجلمع رؤسلاى خللق هلاى ملختلف بومى ــ تسللتال ،تلسوتلسيل ،چلول ،زوكّله و ملاملا
ــ كلله داشللت شللكل مى گللرفللت ،دربللارهء قلوانللي انللقلبى بللحث جللريللان داشللت ،روى ايللن سللؤال
گللفتگو شللد كلله آيللا روى بللرخى مللطالللباتى كلله ارتللش زاپللاتيسللتى در زمللان قلليام در بللارهء مللسئلهء
بلوملليان مللطرح كللرده پللافللشارى خلواهلليم كللرد يللا نلله .امللا منطقى كلله درسللت تللر بلود و اكللثريللت
آورد ،مى گللفت كلله بللايللد بلله قلليام خصلتى ملى و سللراسللرى داد .بلله شكلى كلله قلليام بلله عللنوان
جنبشى بلا خواسلته هلاى ملنطقه اى و يلا «قومى» ملعرفى نلشود ،زيلرا خلطرنلاك اسلت كله جلنگ
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مللا را بلله عللنوان جللنگ بلوملليان عللليه دورگلله هللا بللبينند .و ايللن خللطرى سللت كلله بللايللد از آن دورى
جسلت .بلنظرم مى آيلد كله تلصميم درسلتى گلرفلتيم .ايلنكه اوللي بليانليه از جلنگل لكلندونلا صلريح
و واضح اسللت ،ايللنكه مللسألللهء بلوملليان نلليز هللمپاى پيشللرفللت جللنبش از زمللانى كلله علنى شللده و
نلليز پللس از شللروع جللنگ تللعريللف مللشخص تللرى پلليدا كللرده امللرى سللت عللادلنلله و فللروتللنانلله .مللا
هلرگلز ادعلاى رهلبرى خللق هلاى بومى ملكزيلك نلداشلته ايلم و بله نلام آنلان سلخن نلگفته ايلم .بلنا بلر
ايلن ملعلوم نيسلت چلرا چلني ادعلاهلايى را جلعل مى كلنند ،ملگر نله ايلن اسلت كله ملقام و ملنصب
خويش را دارند و از آن سود مى برند؟
بللارى ،علللنلا ً مى گوئلليم كلله ارتللش زاپللاتيسللتى خود را بلله عللنوان سللنگ مللحك پلليكار بوملليان
نمى دانلد و چلني دركى از خلويلش نلدارد .ملا هلمانلطور كله در نخسلتي بليانليه آملده اسلت ،خود
را بلله عللنوان بخشى از فللرآيللند مللبارزه اى مى بللينيم كلله سللال هللاسللت در مللناطللق مللختلف اداملله
دارد .در م للورد مللكزيللك ،پلليكار بوملليان نلله در سللال  ۱۹۹۴آغللاز شللد و نلله در چللياپللاس .پلليش از
اول ژانللويللهء  ۱۹۹۴م للبارزات ت للدافعى زي للادى ج للارى بللوده و ن للمون لله ه للاى قه للرآم لليز آن در ن للقاط
م للختلف م للكزي للك ،ك لله در آن خ لللق ه للاى دي للگر بللومى ف للعال بللوده ان للد وجللود داش للته اس للت .ارت للش
زاپاتيستى هميشه اين موضوع را خاطر نشان كرده است.
م لليز م للذاك للرهء ش للماره ي للك در س للن آن للدرس ،ك لله مللوضللوع آن ب ل للررسى ح للقوق و ف للره للنگ
بوميان بود ،ارتش زاپاتيستى را نمايندگى نمى كرد .اگر فكر می كرديم كه ما رهبران جنبش
بومى سلراسلر كلشور هسلتيم ،فلقط خودملان وارد ملذاكلره مى شلديلم .از سلازملان هلا ،گلروه هلا و
روشللنفكران ،و هللمهء آنللهائى كلله در ايللن م للورد كللار كللرده انللد و مى دانلند كله خواسلته هللاى خلللق
هلاى بومى چيسلت ،دعوت كلرديلم .گلروه هلائى كله بلا هلم فلرق دارنلد ولى خود را بله طور كلى بلا
آن چلله بلله عللنوان خود مللختارى مللشخص شللده ،تللعريللف مى كلنند .از هلمان اول تلأكليد روى ايلن
ق للضيه م للهم بللود ،زي للرا در آغ للاز ج للنبش ،در م للاه ه للاى اول آن ،سل للياسل للتمداران و بل للسيارى از
وس للاي للل ارت للباط ه للمگانى ت للأك لليد ورزي للدن للد ك لله م للشكل اصلى ،و ي للا زي للرب للناى م للسئلهء بللومى در
ملكزيلك ،ملشكل اتلكالى بودن يلا اتلكالى بلارآوردن بومليان اسلت كله فلقيرنلد و گلويلا بلايلد بله آنلها
صدقه داد ،و اينبار صدقهء بيشتر ،دلسوزى بيشتر.
مللعاون [مللاركوس] بلله سللخنانللش در مللقابللل ضللبط صوت اداملله مى دهللد .نللاگللهان از آن
دوره للا ص للداى ان للفجار ت للرق لله ه للاى ج للشن ب لله گ للوش مى رس للد .م للعاون ف للرم للان للده ،در م للقاب للل
ملليكروفللون ايللن طللور شللرح مى دهللد« :ايللن صللداى انللفجار از جللائى مى آيللد كلله ش للوراهللاى
دول للت خللوب «ف للری للاد اس للتقلل» را ج للشن مى گ لليرن للد .سح للرگ للاه  ۱۶س للپتام للبر اس للت و داري للم
اسلتقلل ملكزيلك را جلشن مى گليريلم .اللبته ملن نله ،چلون در گوشله اى ،ايلنجا ،نشسلته ام ،ولى
آن جا شللوراى دولت خوب برپا ست».
مللعاون فللرمللانللده كوشللش مى كللند ضللبط را اداملله دهللد ،امللا سللروصللداى تللرقلله هللا بللاز هللم
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مللتوقللفش مى كللند « :تللرقلله دركللردن هللا اداملله دارد ،ولى بلله خللاطللر جللشن اسللتقلل مللكزيللك از
اسپانياست ،ولى حال ،»...معذرت مى خواهد.
خُب ،از همان اوائل كار ،بودند كسانى كه مسئلهء بوميان را به عنوان مشكل فقر مادى
مل للطرح مى كللردنللد و حللال آنللكه نلله تللنها ارتللش زاپللاتيسللتى ،بلللكه بللسيار پلليش از آن ،خلللق هللا و
سللازمللان هللاى بلومى در بللقيهء نللقاط كللشور مللسأللله را هللمچون قللضيه اى پلليچيده تللر مللطرح
مى كلردنلد .چليزى كله ملفهوم فلرهنگى ،حلكوملت بلرخود و خود ملختارى داشلت و بله هيچ علنوان
ب لله معنى ب للخشش و ص للدق لله اى اس للاسى ت للر ن للبود .اوائ للل ب للخش ب للزرگى از اف للكار ع للمومى در
سلطح ملى و جلهانى بله ملشكل بله علنوان ايلنكه «بليچاره بومليان ،بلايلد كمى بله آن هلا كلمك كلرد
ت للا م للسكن خ للوبى داش للته ب للاش للند ،و آمللوزش ب للبينند» .گ للمان مى ك للردن للد ك لله بللومى ب للا م للدرس لله
رف ل للت ،ب للومى ب للودن ل للش را ك ل للنار مى گ ل للذارد .اس ل للپان ل لليائى ي ل للاد مى گ ل لليرد ،زب ل للان خ للودش را ب ل لله
فللرامللوشى مى س للپارد ،ي للا دورگ لله مى شللود ي للا آن للطور ك لله ق للدي للم ه للا مى گ للفتند خللود را از ت للبار
كوللون هلا مى دانلد و زيلر بومى بودن خودش مى زنلد .بله نلظر آنلها بله ملحض دسلت كلشيدن از
بومى بودن ،وضعش بهتر مى شود.
مى توان گلفت كله ايلن نخسلتي ملرحلله در ملبارزهء بومليان اسلت .در ملكزيلك و جلهان هلمه
قللبول دارنللد كلله بلوملليان در شللرايللط فلللكللت بللار و مللاقللبل تللاريخى بسللر مى بللرنللد .آنلوقللت ،ايللن
شلرايلط را بلا پلروژهء سلليناس ِد گللورتلارى مى سلنجند كله ظلاهلرا ً پلروژه اى سلت بلراى ورود بله
جلهان اول ،از سلوى كلشورى كله توان آن را دارد كله در فلرآيلند جلهانى شلدن شلركلت كلند .ولى
واضح است كه مسئلهء بوميان تنها به اين عدم توازن محدود نمى شود.
در دوملي ملرحلله كله تلقريلبلا ً بلا ملذاكلرات سلن آنلدرس هلمزملان اسلت موفلق شلديلم هلمهء ايلن
تللجارب و مللطالللبات را يللكجا جللمع كللنيم آنللهم درسللت در زمللانى كلله ارتللش زاپللاتيسللتى از نللقش
پيشللتاز و رهللبرى جللنبش غنى و مللتنوع بلوملليان صللرف نللظر مى كللند .آنلوقللت مللردم مللتوجلله مى
ش للونل للد كل لله مل للسألل للهء ب للومل لليان تل للنها يل للك مل للسألل للهء اقل للتصادى نيسل للت ،بل لللكه فل للرهنگى ،سل للياسى و
اج للتماعى ن لليز هس للت .ت للجارب مللوجللود در ج للاه للاى دي للگر ه للم مل للورد تللوج لله ق للرار مى گ لليرد و ب لله
تللدريج بلله حللساب مى آيللد .بللا شللناخللته شللدن ايللن تللجارب و پلليونللدهللايى كلله بللا قللراردادهللاى آتى
سلن آنلدرس مى يلابلند ،در ايلن قلراردادهلا خواسلت خودملختارى ،خودسلالرى و خواسلت هلاى
فلرهنگى نليز گلنجانلده مى شود .ايلن هلمان چليزى سلت كله بلعدا ً بلا بخشلداری هلاى خودملختار
زاپللاتيسللتى و ش للوراهللاى دولللت خللوب در پلليونللد قللرار مى گلليرد و چلليزى كلله نلله تللنها نللاشى از
تج للرب للهء زاپ للاتيس للتى س للت ،ب لللكه از ك للليهء آن للچه از ت للماس ب للا ج للنبش س للراس للرى بللوم لليان و در
مواردى از جنبش انترناسيوناليستى آموخته ايم نيز مايه مى گيرد.
در اي للن م للرح لللهء دوم ،ج للنبش بللوم لليان م للكزي للك در ك للنار ارت للش زاپ للاتيس للتى ــ و ن لله ت للحت
رهللبرى آن ــ پللديللد مى آيللد ،ايللن گونلله اى پللل يللا آرمللان مشللترك اسللت كلله هللمه را زيللر چللتر خود
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گ للرد مى آورد كلله بلله توافللق هللاى سللن آنللدرس مللعروف مى گللردد و از آنللجا كلله خلللق هللاى بلومى
قللدرت آن را دارنللد كلله حللكومللت كللنند ،بللر خللويللش حللكومللت كللنند و چلليزهللاى فللراوانى بللراى گللفت
دارنللد ،جللنبش بلوملليان قللانلون لا ً بلله رسللميت شللناخللته مى شللود .ع لللت اي للن اس للت ك لله ت للا زم للانى ك لله
مللسأللله در چللارچلوب كللمك و صللدقلله طللرح شلود ،احللزاب  PRI,PAN,PRDآن را سللرچللشمهء
سود و ناندانى خود تلقى مى كنند و مى گويند خب ،اگر مسأله بر س ِر دادنِ پول است ،باشد.
قسمتى را نل للگه مى داريللم و بللقيه اش را بلله شللما می دهلليم ،هللمان طللور كلله آراء انللتخابللاتى را
مى خلرنلد و غليره .املا از لحلظه اى كله خواسلت هلاى خللق هلاى بومى را هلمچون سلازملان هللاى
س للياسى و اش للكال دولتى ت للشخيص ده للند ،دي للگر ب للا آن مللواف للق نيس للتند .آن للها اي للن ام للر را در
«كنگرهء اتحادیه» نشان دادند و حال هم در كارزارهاى خودشان نشان مى دهند.
خ للب ،در دوم للي م للرح للله ،دس للت ي للاف للت ب لله اج للماع (ات للفاق ن للظر)در ب للارهء خللواس للت ه للاى
بومليان آغلاز مى شود .در ملرحللهء سوم كله از املضاى توافلق هلاى سلن آنلدرس تلا راه پليمايى
رنلگ خلاك را دربلر مى گليرد ،ايلن خواسلت هلا علمومليت مى يلابلد و در جلنبش سلراسلرى بومليان
و نلليز در خللارج از آن ،هللمچني در جللامللعهء مللدنى ،در رسللانلله هللاى گللروهى و از طللريللق ديللگر
سازمان هاى اجتماعى پخش مى شود .اين مرحلهء سوم زمانى به پايان مى رسد كه كنگرهء
اتلحاد ملكزيلك علليه ايلن حلقوق قلانلون وضع مى كلند و قوهء مجلريله هلم از آن حلمايلت مى نلمايلد
و سللپس ديوان عللالى كللشور هللم ايللن تللصميم را تللأيلليد مى كللند .ايللن مللرحللله در ايللنجا بلله پللايللان
مى رسللد و مللرحللله اى كلله در آنلليم آغللاز مى شود .بلله طللور خلللصلله در مللرحلللهء نخسللت ،بللرخى
حللقوق ضللرورت خلود را نللشان مى دهللند ،در مللرحلللهء بللعد ،مللا بللراى اجللرا و تللحقق ايللن حللقوق
ملطاللبه و پلافلشارى مى كلنيم و در ملرحللهء نلهائى ايلن حلقوق را خود بله اجلرا مى گلذاريلم و ايلن
است آن مرحله اى كه هم اكنون در آن بسر مى بريم.

طبقهء سياسى
ارتل للش زاپل للاتيسل للتى علنى مى ش للود و ظل للهورى خل لليره كل للننده دارد ،شل للروع مى كل للند بل لله
پللاورچللي راه رفللت و بللازشللناسى ملليدان و افللراد .نلله تللنها در رابللطه بللا سللياسللتمداران ،بلللكه از
جمله در رابطه با طبقهء سياسى ،ارتش زاپاتيستى در حال يادگرفت بود.
سللازمللانى كلله ايللن هللمه اهللميت بللراى كلللم قللائللل اسللت ،پلليش فللرضللش ايللن اسللت كلله بللراى
ط للرف م للقاب للل ه للم ه للمي ام للر ص للادق اس للت ،و م للدتى ط للول مى كش للد ت للا ب للفهميم ك لله اي للن ط للور
نيسللت ،كلله بللراى طللبقهء سللياسى ،كلللم مللطلقلا ً ارزشى نللدارد .امللا تللا ايللن قللضيه را بللفهميم بلله
قول يكى از رفقا ،ماه ها گذشت.
آن للزمل للان پل للاورچل للي راه مى رفل للتيم ،و بل للا گل للروه هل للاى مختلفى
۲۷۷

حللرف مى زديللم .اولللي چلليزى كلله از ايللن دوران فللهميديللم ايللن بلود
كله بلراى سلياسلتبازان ،كللم هيچ ارزشى نلدارد .دوملي چليزى كله
فل للهميديل للم ايل للن ب للود كل لله هيچ اصل للل و پل للرنل للسيپ سل للياسى در كل للار
نيس للت ،چ لله ب للرس للد ب لله اخ لللقى .آن ه للا ب لله هيچ پ للرنسيپى پ للاي للبند
نيسلتند .يلك روز حلرفى را مى زنلند ،و روز بلعد حلرفى ديلگر .تلازه
ب ل لله كسى ك ل لله خ ل لللف آن رف ل للتار ك ل للند ،ب ل لله چ ل للشم ب ل للدى مى نللگرنللد.
م للنظللورم ب لله ط للور كلى ت للمام ط للبقهء س للياسى اس للت ،ب للدون آن ك لله
اهميتى داشلته بلاشلد كله بله چله حلزبى وابسلته انلد .تلفاوت بلي ايلن
بللا آن يكى مى توانللد در ايللن بللاشللد كلله بعضى هللايللشان درسللتكار
ب ل للاش ل للند ،يعنى دزد ن ل للباش ل للند .م ل للنظللورم اي ل للن نيس ل للت ك ل لله منسج ل للم
بلاشلند ،كله بلندرت بلي شلان يلافلت مى شود .آن چله از آنلان سلياسلتباز مى سلازد ،تلحقير و بى
ارزش كلردن قولى سلت كله مى دهلند .بى پلرنسيپى و فلقدان بلينش سلياسى وجله مشلترك هلمهء
آن للهاس للت .م للن هيچ اس للتثنائى ق للائ للل نيس للتم .در اي للن ك لله ن لله پ للرنسيپى دارن للد و ن لله اخ لللق لليات
سللرشللان مى شلود ،عللي هللم انللد .يللكروز مي توانللند راسللت بللاشللند اگللر نللظرسنجى بلله ايللن سللو
بچللرخللد ،يللا چللپ بللاشللند اگللر بلله سللوى ديللگر بچللرخللد ،چللنانللكه مى توانللند بلله ملليانلله تللعلق داشللته
بللاشللند .بلله هللمي دللليل هللم هسللت كلله در جسللتجوى خللط ملليانلله انللد ،زيللرا ايللن طللور راحللتتر
مى توانللند از يللك انللتها بلله انللتهاى ديللگر بللغلتند .هللرچللند احلزابى هللم هسللتند كلله ايللن كللار را بللا
چابكى عجيبى انجام مى دهند.
تللمام ايللن هللا را كللم كللم فللهميديللم .بللا وجلود آنللكه بلله تلخى آگللاه بلوديللم كلله بللا چلله چلليزى
روبرو خواهيم بود ،به راه پيمائى رنگ خاك رفتيم تا به شكلى وادارشان كنيم عاقل شوند ،يا
ايللن كلله مللتوجلله شلونللد كلله ديللگر بللا ارتللش زاپللاتيسللتى طللرف نيسللتند ،بلللكه بللا تللمامى خلللق هللاى
بللومى م للكزي للك و ي للك بسيج ع للظيم ك للشورى و ب للي الللى ،ه للمان ط للور ك لله راه پ لليمائى رن للگ خ للاك
نشان داد روبرو هستند .با وجود اين ،آنها طورى رفتار كردند كه سياستبازى اقتضا مى كرد.
درس اصلى كلله طى ايللن دهلله گللرفللتيم ايللن بود كلله طللبقهء سللياسى مللكزيللك بلله هيچ دردى
نمى خللورد ،حتى نمى توان به آن خنديد.

تفاوت هاى بي مكزيك  ۱۹۹۴و مكزيك امروز
بلي ملكزيلك املروز ،۲۰۰۳ ،و ملكزيلك  ۱۹۹۴يللك تللفاوت اسللاسى وجود دارد .ابللتداى جللنگ
بلود و از اول ژانللويلله  ۱۹۹۴وقلوع رخللدادهللايى آغللاز گشللت .رخللدادهللايى كلله سللاللليان دراز در
تلاريخ ملعاصلر ملكزيلك سلابلقه نلداشلت :قلتل كلانلديلداى ريلاسلت جلمهورىِ حزب حلاكلم ،قلتل دبلير
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كل همان حزب ،تصفيه هاى درونى با محمل هاى قضائى و اتهام به يكديگر و شكست حزب
ان للقلبىِ ن للهادي للنه ش للده  PRIپ للس از آن ه للمه س للال ك لله در ق للدرت بللود .ت للمام اي للن ه للا در درون
طبقهء سياسى اتفاق افتاد.
در هللمان حللال ،از سللوى ديللگر ،مللردم هللم تللحول يللافللتند .در مللقايللسه بللا چللند سللال پلليش،
ديللد مللردم حللال انللتقادى تللر اسللت ،بيشللتر حللاضللرنللد در كللارهللا شللركللت داشللته بللاشللند و بسيج
شلونللد .امللا از بللركللت اقللدامللات طللبقهء سللياسى ،مللردم حللال مللشكوك تللرهللم شللده انللد .امللا ايللن
شلكاكليت ملانلند سلابلق نيسلت كله مى گلفتند« :هلميشه حزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده بلرنلده خواهلد
شد» .حال اكثريت مردم نسبت به طبقهء سياسى كينه مى ورزند و خشمگي اند.
اتلفاقى كله دارد مى افلتد ايلن اسلت كله غلاللب رسلانله هلاى گلروهى دارنلد خود را بله طلبقهء
سللياسى مى چسللبانللند بللدون آن كلله مللتوجلله شونللد قللضيه بللر سل ِر سللقوط آزاد اسللت نلله پللرواز بلله
بللال .بللدون آن كلله مللتوجلله شلونللد بى اع للتبارى ،بى آب للرويى ،بى اعللتنايى و كللينه اى كلله نسللبت بلله
طللبقهء سللياسى در بللي مللردم انللباشللته مى شود ،عللينلا ً دارد عللليه رسللانلله هللاى گللروهى نلليز شللكل
م ى گ ل لليرد ،رس ل للان ل لله هل ل للايى كل ل لله شل ل للاد و دلل ل للخوش از شل ل للغل جل ل للديل ل للدى كل ل لله بل ل لله عل ل للنوان مل ل للدعى
الللعموم(دادسللتان) بللراى خود بللرگللزيللده انللد ،فللراموش مى كللنند طللبقه اى كلله دسللت در دسللت او
راه مى روند هيچ مشروعيتى ندارد .قانونيت اگر همراه با مشروعيت نباشد بى پايه است.
مللا تللغييرى اسللاسى را در مللردم شللاهللد بلوده ايللم .نللظام سللياسى و تللناوب آن يللك تللغيير
اسلت ،املا بله هيچ علنوان بله معنى دملكراسى نيسلت .آخلريلن انلتخابلات ايلن را نلشان داد زيلرا
ملردم در آن غلايلب بودنلد .هلمان ملدل اقلتصادى كله حزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده در سلال ۱۹۹۴
داش للت ،ن لله ت للنها ادام لله دارد ،ب لللكه ع للميق ت للر ن لليز ش للده اس للت .پ للاي لله ه للاى اس للتقلل ملى را ب لله
حللراج گللذاشللته انللد .در زمللينهء اجللتماعى ،فللساد و پوسلليدگى شللدت بيشللترى يللافللته ،بلله ويللژه بللا
سل للياس للت ه للاى اق للتصادى اى ك لله ب للاف للت اج للتماعى را ن للاب للود مى سل للازد .ايل للن وقل للاحل للت ط للبقهء
سياسى ست كه براى اكثريت مردم هيچ بديل واقعى ندارد كه ارائه دهد.
در مجلموع ،در زملينه هلاى سلياسى نليز ملانلند زملينه هلاى اقلتصادى و اجلتماعى ،ملكزيلك
در بحرانى عميقتر از بحران  ۱۹۹۴بسر مى برد.

جهان در سال  ۱۹۹۴و در سال ۲۰۰۳
جللهانى را كلله مللا در سللال  ۱۹۹۴بلا آن روبلرو بوديلم مى توانسلتيم تلصور كلنيم يلا حلدس
مى زديلم كله چلگونله خواهلد بود .اردوگلاه سوسلياليسلتى فلروپلاشليده بود و ملبارزهء مسللحانله در
آمللريللكاى لتللي چللندان طللرفللدارى نللداشللت ،ديللگر از بللقيهء نللقاط دنلليا حللرفى نمى زنلليم .انللتظار
ايللن را داشللتيم .امللا ملليزان پيشللرفللت نللئوللليبراللليسم و جللهانى شللدن سللرمللايلله شگفتى آور بلود.
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زيلرا نله تلنها فلرآيلند ويلرانى و بلازسلازى اى كله از آن در بعضى ملقالت گلفته بوديلم ،پيشلرفلت
زيلادى داشلت ،بللكه ظلهور و تلحكيم اشلكال ملقاوملت و ملبارزه نليز در سلراسلر جلهان رشلد كلرده
بود .انللترنللاسلليونللال هللاى سوسللياليسللتى ،كللمونيسللتى يللا شللبكه هللاى بللي الللىِ همبسللتگى عللليه
سللرمللايلله دارى ،نللاپللديللد شللده بلودنللد ،امللا از هللر طللرف كللانللون هللاى مللقاومللت سللر بللرآورده بللر
شلمارشلان افلزوده مى شلد .اسلتقبال افلراد ملتشكل و يلا آن هلائى كله خواهلان تلشكل بودنلد ،از
قيام ما در بخش بزرگى از جامعهء جهانى از همي روست .من از چيزى حرف مى زنم بيش
از ه للمدردى و اح للساس للات ش للدي للد ــ ك لله ال للبته مش للروع اس للت ــ نس للبت ب لله م للعناى ق لليام ارت للش
زاپ للاتيس للتى و از ط للري للق آن ،ق للدرت ش للناخ للت اوض للاعى ك لله بللوم لليان ق للبل از اول ژان للوي للهء ۱۹۹۴
درآن بلله سللر مى بللردنللد .چللني بود وضع بللسيارى از مللردم ،در حللالى كلله بللراى ديللگران ،علللوه
بر اين ها قيام ارتش زاپاتيستى ،خود ،يك داو سياسى عظيم بود.
دنلليائى كلله در سللال  ۱۹۹۴يللافللتيم ،هللرچللند تلصللورش را مى كللرديللم امللا قللادر بلله فللهم آن
نلبوديلم و بله هلمي دلليل تلأثلير پلذيلرى گلروه هلاى فلراوان ،بلخصوص گلروه هلاى جوانلان بلا كلليهء
گل للرايل للش هل للاى سل للياسى و نل للظرى را نمى فل للهميديل للم .نمى ت للوانسل للتيم بل للفهميم كل لله چل للرا جل للنبش
زاپللاتيسللتى ايللن هللمه حللمايللت و جللانللبدارى بلله خلود جلللب كللرده و چللرا عللملً در پنج قللاره كللميته
هاى همبستگى با ما تشكيل شده اند.
ج للهان ام للروز ده س للال پ للس از ق لليام ،بيش للتر ق للطب ب للندى ش للده اس للت .اي للن را پ لليش بينى
كلرده بوديلم چليزى كله جلهانى شلدن آن را پلديلد مى آورد نله دهلكده اى سلت كله كلرهء ارض را
دربلر گليرد ،بللكه مجلمع الجزايلرى جلهانى خواهلد بود و ايلن وضع هلرچله وخليم تلر مى شود نله
تلنها در زملينهء ملنافع اقلتصادى ،سلياسى و اجلتماعى ايلن جلاملعهء بلزرگ و در زملينهء قلدرت بله
طلور كلى ــ و بله تلعبير ملا قلسمت كلردن ،تلسخير و نلابودى جلهان ــ بللكه در رابلطه بلا ملقاوملت
و ش للورش نلليز چللني اسللت كلله بلله ص للورت خلودمللختار و مسللتقل رشللد مى كللند ،نلله تللنها پلليامللد
چلليزى نيسللت ،نلله تللنها مللقاومتى نيسللت كلله بللتوان آن را بلله هللمه جللاى جللهان مللنتقل كللرد ،بلللكه
همچون مقاومتى ست كه در هر جايى راه خود را باز مى كند.

جنبش ضد جهانى شدن .ما اولي گروه نبوديم
ج ل ل للنبش ض ل ل للد ج ل ل للهانى ش ل ل للدن ،ي ل ل للا آن ط ل ل للور ك ل ل لله امل ل ل للروزه آن را مى نل ل ل للامل ل ل للند ،ج ل ل للنبش
آللترمونلديلاليسلتى(طلرفلدارى از جلهانى ديلگر) -زيلرا آن طلور كله در ايلنجا مى گلويلند موضوع
بللر سللر مللخالللفت بللا ايللن نيسللت كلله جللهان ،جللهان بللاشللد ،بلللكه بللر سللر آن اسللت كلله جللهانى ديللگر
بل للنا ش للود  -بل لله نل للظر مل للا ايل للن جنبشى تل للك خل للطى نيسل للت كل لله پل لليشينه هل للايى داشل للته بل للاشل للد و
پلليامللدهللايى ،يللا ربطى بلله شللرايللط جللغرافلليائى ،بلله تللقويللم ،يللا تللاريخ روز و مللاه و سللال داشللته
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بلاشلد .نمى توان گلفت كله اول چلياپلاس بود ،بلعد سلياتلل و پلس از آن جلنوا و حلال كلانلكون .ايلن
طور نيست كه يكى بر ديگرى سبقت گرفته و اورا وارث خود كرده است.
مللا از جللنبش خلودمللان ايللده و تللصورى داشللتيم و آن را در  ۱۹۹۴هللمچون نللشانلله اى از
گلذشلته يلا از آنلچه در راه اسلت بله رسلانله هلاى گلروهى جلهان اعللم كلرديلم .ملا تلصويلر كوه يخ
را بلله كللار گللرفللتيم .مى گللفتيم مللا نلوك قلللهء ايللن كلوه يخ هسللتيم كلله سللر بللر مى آورد وبلله زودى
نوك قلله هلاى ديلگرى از جلاهلاى ديلگر سلربلرخواهلند آورد ،نوك قللهء چليزى كله در اعلماق اسلت،
كه دارد شكل مى گیرد و منفجر خواهد شد .اينطور مى گفتيم در آن زمان.
چللياپللاس بللر سللياتللل سللبقت نللگرفللته تللا بللديللن مللعنا بللاشللد كلله از وقوع آن خللبر دهللد يللا آنللكه
سللياتللل ادامللهء چللياپللاس بللاشللد .سللياتللل بلليان ديللگرى سللت از ايللن ش للورش جللهانى كلله خللارج از
احللزاب س للياسى و خ للارج از م للسيره للاى سنتى ك للار س للياسى دارد ش للكل مى گ لليرد .ب لله ه للمي
تللرتلليب ،هللريللك از تللظاهللرات ،مللنظللورم نلله آنللها سللت كلله سللازمللان تللجارت جللهانى را ذللله و تللعقيب
كللردنللد و بلله كللابلوس روزانللهء آن بللدل شللدنللد ،بلللكه بلليان هللا ،بسيج هللا و جللنبش هللايى از نلوع
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ديگر است كه عليه جهانى شدن مرگ و ويرانى دوام و پايدارى بيشترى دارند.
در مللورد نلقش و جلايلگاه خودملان فلروتلن هسلتيم .ملا نلشانله و عللملت راه هسلتيم و گلمان
مى كلنيم وظليفه ملان ايلن اسلت كله تلا آنلجا كله بلرايلمان املكان دارد ،خود را هلمچون نلشانله اى
در راه و ملرجعى نلگه داريلم نله هلمچون سلرمشقى بلراى پليروى .بله ايلن دلليل اسلت كله هلرگلز بله
بللحث ننشسللته ايللم و نللخواهلليم نشسللت كلله آيللا جللنبش از چللياپللاس آغللاز شللد يللا از هللمايللش هللاى
قلاره اى و بلي قلاره اى .شللورش چلياپلاس زاپلاتيسلتى نلام دارد ،املا شللورش در سلياتلل را نلام
ديلگرى سلت و شللورش در اروپلا يلا آسليا يلا در اقليانوسليه نلام ديلگر .حتى در درون ملكزيلك ،در
مناطق ديگر ،شللورش به نام ديگرى خوانده مى شود.
بله نلظر ملا جلنبش آللترمونلديلاليسلتى(جلانلبدارى از جلهانى از طلراز ديلگر)جلنبش خلوبى
سلت بله شلرط ايلنكه شليوهء علمودى تلصميم گليرى از بلال بله پلايلي را تلكرار نلكند و بلا ايلن اقلدام
سهمى در ايلن رونلد بله عهلده بلگيرد كله يلك رهلبرى ملركلزى ،ارگلان هلاى ملديلريلت و چليزهلايى از
ايللن نلوع وجلود نللداشللته بللاشللد .و سللرانللجام ايللنكه جللنبش فللهميده اسللت چللگونلله بلله انللديللشه هللا،
گلرايلش هلا ،سلليقه هلا و شكلى كله تلصميمات بله خود مى گليرنلد در تلمام اشلكال گونلاگونى كله
در درون جنبش پيدا مى كنند ،احترام بگذارد.
هللمان انللدكى كلله مللن از تللظاهللرات كللانللكون مى دانللم ،يعنى هللمان كلله در مللطبوعللات مى
تلوان ديللد ،بلله ويللژه در روزنللامللهء لخ للورنللادا ،نللشان مى دهللد كلله ايللن پللويللايى بللرپللا مى مللانللد و
ايلنكه بله علنوان جنبشى چلند جلانلبه ،هلرچلند نله زيلاد انلبوه ادامله دارد ،جنبشى كله در سلراسلر
كللرهء زمللي سللير مى كللند .بسيج شللدن بللراى كسى كلله در چللياپللاس اسللت و خيلى نللزديللك ،بللا
بسيج ش للدن ب للراى كسى ك لله م للثلً در ك للرهء ج للنوبى س للت ي للكسان نيس للت .ام للا اي للن چ للندگ للانگى
سلليقه هلا ،ايلن تلنوع ،ايلن سلرشلارى و غلنا ،و نليز ايلن اشلكال ملبارزه و ايلن انواع بليان هلمواره
وجود دارد.
بللديللن مللعنا سللت كلله مى بللينيم جللنبش ضللدجللهانى شللدن بلله غنى كللردن تللجارب خود اداملله
مى دهللد و هللنوز دسللتاوردهللاى زيللادى دارد و مللا گللمان مى كللنيم كلله چلليزهللاى فللراوانى بلله مللا
ارزانى خلواهللد داشللت بلله شللرط ايللنكه بللر سل ِر هلوس نلليل بلله سللاخللتارهللا يللا آتللش چللراغ هللاى
جللوى صلحنه از پلا در نليايلد .مى خواهلم بلگويلم خلطرى كله هلمواره در كلمي يلك جلنبش نشسلته
ايللن اسللت كلله بلله نللمايللش شللخصيت هللا بللدل شلود بى آنللكه پشللتوانللهء بسيج تلوده اى در حللوزهء
خودشان داشته باشند.
ملا فلكر مى كلنيم كله ايلن جلنبش نله تلنها بلا انلتقاد بله اللگويى كله سلازملان جلهانى تلجارت
ارائله مى دهلد تلعريلف مى شود ،بللكه بلرپلايى بلديلل هلايى را نليز در زملينه هلاى ملتعدد پليشنهاد
مى كللند ،نلله روى كللاغللذ ،بللل در قللالللب سللازمللانللدهى اجللتماعى در جللاهللاى مختلفى كلله مى توان
گفت آمادگى دارند بذرهاى جهانى از طراز ديگر را در دامان خود بپرورند.
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گلفته مى شود كله جلنبش هلاى مختلفى چله در ملكزيلك ،چله
در مللناطللق ديللگر جللهان ،بلله جللنبش زاپللاتيسللتى هللمچون سللرمللشق
مى نلگرنلد و حتى بلرخى از آنلان اصلول زاپلاتليسم را از آن خود
كرده اند تا مقاومت خاص خويش را سامان دهند.
ملا بله كلسانى كله از تجلربلهء ملا پليروى مى كلنند مى گلويليم
چلني نلكنند .ملا فلكر مى كلنيم هلركسى بلايلد تجلربلهء خلاص خود
را بلليافللريللند نلله آنللكه الللگوهللا را تللقليد و تللكرار كللند .بللديللن مللعنا،
آن للچه زاپ للات لليسم ب لله آن للان ارائ لله مى ده للد ي للك آئ للينه اس للت ك لله ت للو
نيسلت و در بهلتريلن حلاللت بله تلو يلارى مى دهلد كله ببينى شلكلت
چللگونلله اسللت ،موهللايللت را شللانلله بزنى و خود را آراسللته كنى .بللنابللرايللن ،مللا بلله آنللها مى گللويلليم
خللطاهللاى مللا را و پلليروزى هللاى مللان را ــ اگللر هسللت ــ بللبينند و نلليز چلليزهللايى كلله مى تلوانللد
بللراى آفللريللنش تجللربللهء خللاص خلودشللان بلله آنللان يللارى دهللد بللبينند .بللحث بللر سللر صللادر كللردن
زاپلاتليسم يلا وارد كلردنلش نيسلت .ملا فلكر مى كلنيم ملردم بله حلد كلافى از شلجاعلت و خلردملندى
بلراى آفلريلدن تجلربلهء خلاص خلويلش بلرخللوردارنلد زيلرا تلاريخ خلاص خلويلش را دارنلد .ايلن املر
را نه تنها بايد به رسميت شناخت ،بلكه بايد آن را تشويق كرد و دامن زد.

چالش ها ،اشتباهات ،داوها و بعد چى...؟
بلرنلاملهء عملى مى خواهليد؟ ...هوم ...قلبل از هلر چليز بلايلد تلأكليد كلرد كله فلراخوان هلا و
ابلتكار علمل هلاى زاپلاتيسلت هلا همگى از جلانلب جلاملعهء ملدنى ملى و بلي الللى پلاسخى توده
اى و انلبوه دريلافلت نلكرده اسلت .ملا فلكر مى كلنيم كله ايلن تلقصي ِر ملردم نيسلت ،بللكه نلاشى از
اشللتباهللاتى سللت كلله وجلود داشللته و در ايللنجا اشللتباهللاتِ مللن .چللرا كلله ايللن كللار بلله مللن مللربلوط
اسللت .رسللم مللا در ارتللش زاپللاتيسللتى ايللن اسللت كلله اشللتباهللات را بلله اول شللخص مللفرد نسللبت
مى دهليم و موفلقيت هلا را بله سوم شلخص جلمع .تلنها دو مللورد از ابلتكار علمل هلاى زاپلاتيسلت
هللا را ذكللر مى كللنم كلله بللا پللاسخ تلوده اى روبللرو نشللد .يكى ابللتكار عملى كلله «فللرصتى بللراى
کلللم» نللام گللرفللت و مللربوط مى شود بلله مللسألللهء بللاسللك؛ چلليزى كلله قللاعللدت لا ً بللايللد آغللاز «يللورش»
ارتلش زاپلاتيسلتى بله اروپلا مى شلد؛ و ديلگرى فلراخوانى سلت در پليونلد بلا وضعيتى كله در آن،
جللنگ ايللالت متحللده در عللراق رسللانلله هللاى گللروهى را فللرا گللرفللته بلود و مللا خلواسللتار صللدور
بلليانلليه اى بلوديللم بلله امللضاى گللروهى از روشللنفكران .مللا مللردم را بلله بللرپللايى جلللسات بللحث و
گلفتگو فلراخوانلديلم كله انلعكاسى نليافلت .ايلن دو ابلتكار علمل پلاسخى توده اى نلگرفلت .دسلت كلم
ايندو چني شد .شايد نمونه هاى ديگر هم وجود داشته باشد .معناى اين سخن اين است كه
۲۸۳

مللن هللميشه قللضايللا را بلله درسللتى نللديللده ام زيللرا اشللتباهللات را بللايللد بلله صلليغهء اول شللخص
مفرد صرف كرد.
امللا در واقللعيت امللر ،آنللچه مللطرح اسللت ايللن اسللت كلله گللام بللعدى چيسللت و ايللنكه ارتللش
زاپلاتيسلتى در حلال حلاضلر هلدفى جلز ايلن نلدارد كله جوامع بومى را تلقويلت كلند و حلقوق آنلان
را بلله اجللرا درآورد؛ زيللرا هللمان طللور كلله در ابللتدا گللفتم مللحور اصلى يللا سللتون فللقرات ايللن دو
ب ل للازو ي ل للا دو خ ل للط مشى ،يعنى س ل للتون آت ل للش و س ل للتون ك ل لللم ،م ل للحور س ل للازم ل للان ل للدهى س ل للياسى،
اجللتماعى و فللرهنگى موجود در بللي جوامع بوملليان اسللت ،يعنى اكللنون هللمان ش للوراهللاى دولللت
خوب و جوامع خودگردان .و البته در اين باب سخنان فراوان مى توان گفت.
داوهلا بله وضوح در گلفتار فلرملانلدهى در تلاريخ  ۹اوت بلليان شللده ،يعنى هللمان روزى كلله
«اگواس كلليانلتس هلا» ملردنلد و «حللزون هلا» پلا بله جلهان گلذاشلتند .داوهلايى نليز در علرصلهء
ب للي الللى وجللود دارد .ي للك داو خيلى روش للن ه للم در ع للرص للهء ملى هس للت ك لله ع للبارت اس للت از
سللرايللت دادن و تللعميم ايللن اشللكال ضللد دولتى يللا خلودگللردانى (كلله در ايللنجا ــ چللياپللاس ــ بلله
نحوى امكان پذير است) به ديگر مناطق.
املا چلندان نمى ارزد كله بله دوللت و طلبقهء سلياسى بلپردازيلم زيلرا وجود ملا ذهلن آنلان را
به خود مشغول نمى كند .پس لزومى ندارد كه به خاطر آنها شب را تا دير وقت بنشينيم.

روستاهاى زاپاتيستى ،مقاومت
در خ للطوط كلى ،چ لليزى را ك لله س للتون ف للقرات ج للنبش زاپ للاتيس للتى س للت ،چ لليزى را ك لله ب لله
فرآيند سازماندهى روستاها مربوط مى شود مى توان چني توضيح داد:
بلايلد بله زملانى بلرگشلت كله روسلتاهلا بله صللورت يلك سلازملان سلياسى ـ نلظامى درآملدنلد،
ه للمراه ب للا آن للچه لزم للهء آن اس للت يعنى ه للميشه دس للتجمعى بللودن و در اي للنجا ع للبور از هس للتهء
خلانوادگى بله هسلتهء روسلتا .سلپس از هسلتهء روسلتا بله نلاحليه كله روسلتاهلاى فلراوان را دربلر
مى گليرد ،و بلعد ،از نلاحليه بله ملنطقه اى كله نواحى زيلادى را شلاملل مى شود؛ آنلگاه از ملنطقه
به كل ارتش زاپاتيستى ،به خلق هاى بومى كه گرد هم مى آيند.
پللس از قلليام ،بلله علللت تللماسى كلله بللا جللامللعهء مللدنى ملى و بلله ويللژه بللا جللامللعهء مللدنى در
سلطح بلي الللى بلرقلرار شلد ،خللق هلا تجلربلهء فلرهنگى خود و بله تلعبير ملا ،افلق فلرهنگى خلويلش
را غلنا بلخشيدنلد و آنلگاه ،زملانى كله تلعصب قومى را ــ كله بلراى «آنى پلا»  Anipaبلسيار ملهم
اس للت ــ از خ للوي للش دور ك للردن للد راح للت ت للر مى تللوان للند ف للرآي للند ح للاك للميت ب للرخ للوي للش را ب للر عه للده
بللگيرنللد ،هللرچللندايللن حللاكللميت از آنللجا كلله خلواسللتهايللش در چللارچلوب ملى مللطرح مى شلود ،تللا
حدى محدود بماند.
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اي للن ط للور ب للگوي لليم ك لله اش للكال پيش للرف للته ت للر خللودگ للردانى و
حلاكلميت بلر خلويلش كله حتى پليش از پلديلد آملدن ارتلش زاپلاتيسلتى
در چللياپللاس در سللطح جوامع روسللتايى عللملكرد داشللته شللروع بلله
شل ل للكل گل ل للرفل ل للت مى كل ل للند و در سل ل للال هل ل للاى  ۹۵و  ۹۶بل ل لله م للرح لللهء
پيشللرفللته تل للرى يعنى بخشل للداری ه للاى خللودم للختار ق للدم مى گ للذارد،
هللرچللند ايللن پيشللرفللت بلله شكلى نللامللنظم رخ مى دهللد .بللرخى از
بخشل للداری ه للا تج للرب للهء بيش للترى در ف للرآي للند ح للاك للميت ب للر خ للوي للش
دارنل للد .آنل للها ايل للن تجل للربل لله را مى سل للازنل للد و ايل للن نل للتيجهء مل للبارزهء
خ للاص و تللوس للعهء خ للاص خللودش للان اس للت و اي للنجا س للت ك لله آن للها
ارت للش زاپ للاتيس للتى را آم للوزش مى ده للند ت للا ب لله ت للدريج ب لليام للوزد و
خود را تطبيق دهد.
در ج ل للاه ل للاى دي ل للگر ،ج ل للري ل للان ام ل للور چ ل للني نيس ل للت .م ل للنظور
جلاهلايى سلت كله قلاعلدتلا ً بخشلداری هلاى خود ملختار وجود داشلته
ولى ب ل ل لله ط ل ل للور واقعى ك ل ل للار نمى ك ل ل للرده ان ل ل للد .در نل ل للواحى دي ل ل للگر،
بخشللداری هللاى خود مللختار هللمانللند يللك دولللت رشللد مى كللنند كلله
ويللژگى شللان فللرمللانللروايى در عللي فللرمللانللبرى سللت ،و تللعويللض كللاركللنان ،قللدرت عللزل كللاركللنان،
اعللمال مللجازات در ص للورت فللساد و غلليره .هللمهء ايللنها در وضللعيت مللا ،در جلوامع زاپللاتيسللتى،
نلله وعللده و نللاكللجاآبللاد ،بلللكه واقللعيت اسللت .ايللنها دسللتاورد مللا نيسللت ،دسللتاورد جوامعى سللت
كله قلبل از ورود ملا فلعالليت داشلته انلد .ايلن وضعى سلت كله بلدون وقلفه بله پليش مى رود ،املا بله
نحوى نابرابر.
طى دو سلال اخلير ،پلس از آنلكه كلنگرهء اتلحاديلهء ملكزيلك و قوهء مجلريلهء فلدرال بله بسيج
ملى و ب للي الللى ك لله ب لله نفع ح للقوق و ف للره للنگ بللوم لليان ب للرپ للا ش للده بللود خ لليان للت ك للرد ،م للا ش للروع
ك للردي للم ب لله كللوش للش ب للراى ب للرق للرارى تللوازن در تللوس للعهء بخش للداری ه للاى خللود م للختار ،ت للحكيم
بخشلداری هلايى كله بلرپلا شلده انلد و توسلعهء بخشلداری هلايى كله كمى علقب هسلتند .سلپس
بلا علزيلمت از بليانليهء ديوان علالى كلشور كله بله رسلميت شلناخلت بخشلداری هللاى بومى را لللغو
كلرد قلدم بله ملرحللهء جلديلدى مى گلذاريلم ،ملرحلله اى كلله آن را ش للوراهللاى دولللت خوب می نلامليم،
ملرحللهء روابلط ملتقابلل بلي بخشلداری هللاى خود مللختار بلله مللنظور حللل مللسائلى كلله طى تجللربللهء
خودشان به آن برخللورد كرده اند.
ه للمان ط للور ك لله در ك للتيبه ه للا گ للفته ام ــ و ب لله آن اش للاره خللواه للم ك للرد ــ ب لله خ للصوص در
كل للتيبهء سل لليزدهل للم ،هل للمهء ايل للنها در مل لليانل للهء فل للرآيل للند جل للنگ ،تل للجاوز و حل للملت مل للليشيا و كل للارزار
خللصمانلله اى كلله در رسللانلله هللاى گللروهى جللريللان دارد ،در حلليص و بلليص شلليوع بلليمارى هللا و
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فجايع طبيعى و هرچيزى كه به عنوان مانع مى توان تصور كرد رخ مى دهد.
ايللنها سللت آنللچه روسللتاهللاى زاپللاتيسللتى بللا آنللها روبللرو بوده انللد .گللفت ايللنها سللاده اسللت،
ام للا ف للهم آن للها و درس للت ب لله س للران للجام رس للان للدن آن للها دشللوار اس للت .آن للچه در اي للنجا مى تللوان للد
بلسيار كلمك كلند هلمانلا تجلربلهء اجلدادى جوامع بومى سلت كله خود حلاصلل انلباشلت قلرنلها سلت
از رشللد و شللكوفللايى در بللطن فللرهللنگشان تللا بللاقى مللانللدن و ادامللهء حلليات بلله رغللم تلللش هللاى
مختلفى كلله طى تللاريخ ،پللس از كللشف قللارهء آمللريللكا تللا امللروز ،بللراى نللابودى و كشللتار بوملليان
به عمل درآمده است.
ايلن شليوهء كلار جلمعى كله بله آنلان املكان داده بله للحاظ فلرهنگى ،اجلتماعى و اقلتصادى
رشلد كلنند و پلس از فتح قلاره ،پلس از اسلتقرار اسلتعمار ،در ملكزيلك مسلتقل ،در ملكزيلك ملدرن
هلمچنان بله حليات خود ادامله دهلند ،بلعدهلا نليز بله آنلان املكان داده در شلكل جوامع روسلتايى
مللقاومللت كللنند .آنللچه در ايللن مللقاومللت جللنبهء اسللاسى دارد ايللن اسللت كلله مللقاومللت بلله ايللن دللليل
م للمكن اس للت ك لله دس للتجمعى س للت .م للقاوم للت اي للن م للزي للت را ن لليز دارد ك لله در پى گ للفتگويى ك لله
زاپللاتلليسم بللا جللامللعهء مللدنى در سللطح ملى و بللي الللى بلله پلليش بللرده ،مللقاومللت دسللت بلله ايللجاد
شللرايطى زده اسللت تللا بللتوان بلله يللك بللديللل نللايللل آمللد .مللوضللوع صللرفل لا ً بللر سللر ايللن نيسللت كلله
مللقاومللت كللنيم تللا روزى كلله توافللق هللا اجللرا شود ،بلللكه هللمزمللان بللا ايللن مللقاومللت شللروع كللنيم بلله
فراهم كردن ابزارهاى لزم براى اجراى آنها و پياده كردن حقوقى كه درخواست شده است.
آنل للچه بل للاعل للث مى ش للود كل لله زاپل للاتيسل للت هل للا دربل للرابل للر دولل للت هل للاى مل للختلف [مل للكزيل للك] و
پلليشنهادهللاى آنللها سللر فللرود نللياورنللد تجللربللهء آنللها سللت و تللاريخ ،و آگللاهى آنللان از ايللن تللاريخ.
هللرآنللچه پيشللتر رخ داده ،سللخن هللا ،وعللده هللا و سللرانللجامى كلله وعللده هللا پلليدا كللرده انللد مللا را
هلمواره بله ايلن نلتيجهء قطعى مى رسلانلد كله آنلها مى كوشلند ملا را بلفريلبند .بله ايلن دلليل اسلت
كلله مللا از آنللها نمى خواهلليم بلله مللا چلليزى بللدهللند ،بلللكه مللا را واگللذارنللد تللا آنللچه هسللتيم بللمانلليم.
بومى و مكزيكى.
هلمي شليوهء علمل دسلتجمعى ،كلار سلياسى ،كلنترلى كله اجلرا مى شود ،توسلعهء اشلكال
ارتلباط كله ملا در درون جوامع خود داريلم بله ملا املكان مى دهلد كله جلاملعهء بومى هلمه و هلريلك
از اعل للضاء را دربل للر گل لليرد ،اعل للضائى كل لله بل للا ادامل للهء مل للقاومل للت ،خ للود را آقل للا و تل للعيي كل للنندهء
سرنوشت خويش مى دانند.
ملا اخليرا ً يلك ب للررسى كلرده ايلم كله نلشان مى دهلد ملثلً روسلتاهلاى جلانلبدار (PRIحزب
ان للقلبى ن للهادي للنه ش للده)در ش للراي للط به للترى از روس للتاه للاى زاپ للاتيس للتى بس للر نمى ب للرن للد .ت للنها
جوامع شللورشى زاپاتيستى ،نه همه شان ،هستند كه از نظام بهداشتى رايگان برخللوردارند.
هيچ يلك از روسلتاهلا نيسلت ،بله اسلتثناى زاپلاتيسلت هلا ،اللبته بلاز هلم نله هلمه شلان ،كله بلتوانلند
چني ادعايى بكنند.
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در زمللينهء آمللوزش ،مللسأللله ايللن نيسللت كلله مى توان خللرجللش را پللرداخللت يللا نلله ،بلللكه ايللن
اس للت ك لله وجللود دارد ي للا ن لله .و دي للگر اي للنكه روس للتاه للاى زاپ للاتيس للتى ب لله ط للور م للتوس للط ،م للراك للز
آمللوزشى بيشللترى دارنللد تللا روسللتاهللايى كلله از حللزب انللقلب نللهادیللنه شللده پلليروى مى كللنند.
چللني اسللت وضع آمللوزش و بهللداشللت .دربللارهء تللأمللي مللواد غللذائى هللم وضع بلله هللمي مللنوال
اسللت .كمكى كلله دولللت بلله پى .آر .آى .مى دهللد صللرف مشللروبللات الكلى مى شود و در تللغذيلله
و پللوش للاك م للردم به للبودى ح للاص للل نمى شللود .درب للارهء م للسأل للهء زم للي وضع ب للراى ه للمه ي للكسان
اس للت ،ه للرچ للند ت لللش زاپ للاتيس للت ه للا ب للراى ارت للقا و ت للشوي للق تللول لليد دس للتجمعى ب للاع للث ش للده ك لله
وضعيت به اندازهء روستاهاى حزب انقلب نهادینه شده تنزل پيدا نكند.
م للا در به للتري للن وض للعيت نيس للتيم ،ام للا در وضعيتى به للتر از دورهء پ لليش از ق لليام بس للر
مى بللريللم .علللوه بللر ايللن ،ايللن بهللبودهللا نللاشى از صللدقلله يللا ايللنكه مللا خلود را فللروخللته بللاشلليم
نيسللت ،بلللكه نللاشى از سللازمللانللدهى درونى روسللتاهللا ،سللازمللانللدهى مللتقابللل روسللتاهللا و حللمايللت
قهرمانانهء جامعهء مدنى در سطح ملى و بي الللى ست.
ايلن آن چليزى نيسلت كله ملا مى خواهليم .بلسيار بلايلد كلار كلرد ولى ملا در شلرايطى بهلتر
از دورهء پليش از قليام هسلتيم .از ايلن هلم فلراتلر ،اعلتقاد ملا بلر ايلن اسلت كله فلقر و كلمبودهلاى
ملا بله پلايلان و سلرانلجامى خواهلد رسليد ،يعنى اوضلاع ملا از امليدى بلرخللوردار اسلت كله آن را
تغذيه مى كند.

زنان در ارتش زاپاتيستى
دربللارهء مللبارزهء زنللان بومى ش للورشى و حللاشلليه اى بودن مللضاعللف و سلله گللانللهء آنللان بلله
علنوان زن ،بومى و فلقير مى توان گلفت كله ايلن رفلقا در دو سلطح سلازملان يلافلته انلد .بله للحاظ
تلاريخى مى شود گلفت كله زنلان جوامع بومى در حلاشليه بودنلد ،كلنار گلذاشلته شلده بودنلد ،و در
زم للانى ك لله ب للرخى از زن للان جللوان بللومى ب لله كللوه زدن للد و رش للد ك للردن للد در ج للام للعهء بللومى ت للأث للير
گذاشتند.
در اي للن دوره ،زن للان ش للورشى پيش للرف للته ت للر بللودن للد ،ب للا آن للها ب لله ع للنوان زن ،به للتر از زن للان
روسللتاهللا رفللتار مى شللد ،امللا تللأثلليرى كلله ايللن امللر در جوامع روسللتاهللاى بومى داشللت بلله نللوبللهء
خلود بلله اطلع ديللگران رسلليد .و اكللنون ،در جلوامع بلومى ايللن فللرآيللند سللازمللانللدهى بيشللتر هللم
پيشرفت داشته ،اما راه پيموده نشده همچنان طولنى ست.
چليزى كله در خلطوط كلى آن مى توان ملشاهلده كلرد ايلن اسلت كله از دو سله سلال پليش،
رف للقايى در ب للي زن للان هس للتند ك لله در نللواحى خللود م للسؤول لليت ره للبرى ب للر عه للده دارن للد .در اي للن
نلاحليه هلا زنلانى كله علضو كلميته ،و فلرملانلده بلاشلند ،ملانلند نلاحليهء تسللتال نلداشلتيم؛ زيلرا زنلان
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روسلتاهلا ،بله قلول ملا ،سلازملان يلافلته انلد تلا نلمايلندگلان و ملسؤوللي خلاص خود را انلتخاب كلنند.
ايللن امللر مللدتللها سللت كلله در نللاحلليهء تسلللتال انللجام مى شود .امللا در جللاهللاى ديللگر دو سلله سللال
است كه ارتقاء زنلان ملشاهلده مى شود و اين از وقتی سلت كله اجلراى نلظام آموزش زاپلاتيسلتى
در هللمه جللا شللروع شللده و زنللان ،دخللتران كللوچللك كلله مللعمولً وقللتشان در پللخت و پللز و نگهللدارى
برادران كوچكتر صرف مى شد به مدرسه مى روند حتى اگرچه همه جا چني نباشد.
ازدواج اجللبارى يعنى شلوهللر دادن دخللترى بلله كسى كلله او را دوسللت نللدارد عللملً ديللگر
دي للده نمى شللود .دس للت ك للم در روس للتاه للاى زاپ للاتيس للتى چ للني اس للت .ام للا آن للچه ه للمچنان ادام لله
دارد خ للشون للت در خ للانللواده ه للا ع للليه زن للان اس للت و ت للعرض جنسى ،ه للرچ للند قللواع للد ح للاك للم ب للر
روسلتاهلا چلني املرى را پليش بينى نلكرده اسلت .آنلچه هسلت ايلن اسلت كله در ايلن مللورد زنلها
هستند كه مى توانند بگويند با چه مسائلى روبروهستند نه من.
ملا بله علنوان ارتلش زاپلاتيسلتى فلكر مى كلنيم كله ايلن جلنبش آزادى بلخش و رهلايى بلخش
زنللان بللسيار وابسللته بلله شللرايللط مللادى سللت .يعنى زنى كلله از نللظر اقللتصادى بلله مللرد وابسللته
اسللت نمى توانللد مسللتقل و آزاد بللاشللد .بللديللن مللعنا ،پيشللرفللت تللعاونى هللاى بومى زنللان بلله آنللان
امللكان مى دهللد كلله درآمللدى داشللته بللاشللند و اسللتقلل اقللتصادى شللان بللراى آنللان ايللن فللرصللت
را فلراهلم مى آورد كله چليزهلايى داشلته بلاشلند كله پليش از آن ملمكن نلبود .ايلن املرى سلت كله
بلله تللدريج عللموملليت مى يللابللد ،هللرچللند هللميشه در چللارچلوب تللعاونى هللا نيسللت .امللا ملوضلوع بللر
س ِرتلشويلق و داملن زدن بله املكانى سلت كله زنلان بلتوانلند كلار كلنند يلا درآملدى داشلته بلاشلند كله
ب لله آن للان اس للتقلل ب للده للد و راه را ب للراى چ لليزى دي للگر ب للگشاي للد .ام للا ه للنوز راه درازى در پ لليش
است زيرا اين امور بسيار وابسته به شرايط اقتصادى جامعه هاى زاپاتيستى ست.
مللا شللاهللد مللشاركللت بيشللتر زنللان در ( CCRIكللميتهء مخفى انللقلبى بلومى) هسللتيم .در
سله سلال گلذشلته ،نسلبت حلضور زنلان در كلادر رهلبرى  ۳۰درصلد افزايلش يلافلته ،حلال آنلكه در
گلذشلته ،ايلن نسلبت  ۱۰تلا  ۱۵درصلد ،آنلهم در كلل كلميته بود .هلم اكلنون زنلان فلرملانلده از كلليهء
خلللق هللاى بومى وجود دارنللد كلله سللابلقلا ً چللني وضعى نللبود .مللشاركللت آنللها بيشللتر شللده و آنللها
گللردهللم آيى هللاى خللاص خلودشللان را دارنللد .مللن مللتوجلله شللده ام كلله فللرمللانللدهللان مللرد احللترام
بلسيار بيشلترى بلراى فلرملانلدهلان زن قلائلل انلد ،در حلالى كله قلبلً چلني نلبود .امليدواريلم روزى
بتوانيم بگوييم كه وضع در اين باره رضايت بخش است.

چالش هاى شوراهاى دولت خوب
چللالللش عللمده هللمان اسللت كلله همگى بللا آن روبللرو هسللتيم :يللادگلليرى .ش للوراهللاى دولللت
خللوب در ح للال ح للاض للر در ي للك ف للرآي للند آم للوزشى بس للر می بللرنللد و در آن ملوظللف انل للد بل لله طل للور
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م ل للشخص ع ل للملكرد خ للود را نس ل للبت ب ل لله بخش ل للداری ه ل للاى خ للود
م ل للختار ت ل للعري ل للف ك ل للنند ،زي ل للرا در م ل للراح ل للل اول ل لليه در م ل للعرض
آشفتگى وظلايلف قلرار دارنلد .گلاه پليش مى آيلد كله شللوراهلاى
دولللت خوب دسللت بلله اتللخاذ تللصميماتى مى زنللند كلله مللتعلق بلله
بخش للداری خللود م للختار اس للت و زم للانى دي للگر وظ للايفى را ب للر
عه للده مى گ لليرن للد ك لله بخش للداری ه للاى خللود م للختار ب لله آن للان
محوّل مى كنند.
آن ه للا در حللال حللاضللر در مللرحلللهء اسللتقرار در جللاهللاى
خ للود ،تل للعريل للف افل للق و شل للعاع عل للمل خل للويل للش در قل للبال
بخشللداری هللاى خود مللختار ،در قللبال بخشللداری هللاى ديللگرى
كلله زاپللاتيسللتى نيسللتند و نلليز در قللبال ديللگر ش للوراهللاى دولللت
خللوب هس للتند .اك للنون اس للت ك لله ب للراى اي للن ي للادگ لليرى خللود را م للتشكل مى ك للنند .در ه للرج للايى
ن للماي للندگ للانى از ه للر بخش للداری خللود م للختار ح للضور دارن للد ه للمراه ب للا ي للك ه للیأت ن للماي للندگى از
 CCRIوابسلته بله هلر ملنطقه اى كله توضليحاتى در اخلتيار آنلان مى گلذارد و بله آنلان يلارى مى
دهلد كله بله هلر تلازه واردى چله توضليحاتى بلدهلند .نلقش  CCRIآن اسللت كلله تللضمي كللند هللمه
چلليز بللراى جوامع بومى بلله صللورت شللفاف درآيللد و آنللها بللدانللند هللريللك در هللر لحللظه چلله وظلليفه
اى دارد ،چلله مبلغى دريللافللت شللده و بلله چلله مللصرفى خلواهللد رسلليد تللا بللتوانللد سللاز و كللار ايللن
مللراقللبت را پللياده كللند ،امللرى كلله طى قللرن هللا ثللمربللخش بلوده و جللمع مللراقللب بلوده كلله فللرد بلله
فساد درنغلتد.
ملسألله اى كله هلم اكلنون پليش مى آيلد ايلن اسلت كله ملردم مى آيلند تلا بلا شللوراهلاى دوللت
خ للوب س للخن ب للگوي للند و ف للكر مى ك للنند ك لله ش ل للوراه للا وابسل للته بل لله ارتل للش زاپل للاتيسل للتى هس للتند و
سؤالتى از آنلها مى كلنند كله بله حلوزهء اخلتيارات ارتلش زاپلاتيسلتى تلعلق دارد و نله بله اشلكال
حللكومتى .در هللر حللال ،نللبايللد فللراملوش كللرد كلله شللمار بخشللداری هللاى زاپللاتيسللتى بيشللتر از
آن للهايى س للت ك لله ب لله ص للورت بخش للداری ه للاى خللود م للختار و شل للوراه للاى دول للت خللوب س للازم للان
يللافللته انللد .يللك دسللته از جوامع بومى وجود دارنللد كلله هللنوز بلله انللسجام نللرسلليده انللد و توانللايى
آن را نللدارنللد كلله در قلللمرو خللود يللك بخشللداری خللود مللختار تللشكيل دهللند و از آن هللم كللمتر،
هلنوز نمى توانلند يلك شللوراى دوللت خوب داشلته بلاشلند و بله طلور نسلبى اگلر حلساب كلنيم ايلن
اكثريت است كه نمايندگى خود مختار در يك بخشداری يا در يك شللوراى دولت خوب ندارد.
بلنا بلر ايلن ،تلصور ايلنكه ارتلش زاپلاتيسلتى بلا شللوراهلاى دوللت خوب يكى سلت بله معنى
اي للن اس للت ك لله ه للنوز چ لليزى ك لله ارت للش زاپ للاتيس للتى پ لليشنهاد مى ك للند ف للهميده نش للده و آنللوق للت
ن ل للاگ ل للهان از شل ل للوراه ل للاى دول ل للت خل للوب ان ل للتظار دارن ل للد ت ل للصميم گ ل لليرى ك ل للنند ،ع ل للقيدهء معينى و
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عملكردهايى داشته باشند كه به ارتش زاپاتيستى مربوط مى شود و سازمانى كه روستاهاى
در حلال ملقاوملت را يلكجا گلرد آورد .ايلنجا چليزى سلت كله هلنوز طلرف ملقاب ِل ملا يعنى جلاملعهء
مدنى بايد بياموزد.
ملا فلكر مى كلنيم ايلنها هلمه بله بلركلت ظلرفيتى كله در آغلاز سلخن گلفتم و ملا زاپلاتيسلت هلا
به آن افتخار مى كنيم حل خواهد شد ،يعنى ظرفيت يادگيرى.
پايان

۲۹۰

ضمیمه:

ششمین بیانیه از جنگل ل کندونا
در سه بخش

۲۹۱

۴۶

ششمين بيانيه از جنگل ل کندونا

*

ايان کالم بی تاکلف مااسات بارای لاس قالوب ماردماانی کاه مااناند خود ماان فاروتان و سااده
اند، ولی در همان حال منزلتی انسانی دارند و شااورشگرند .اين کلم بی تکلف ماست برای
آن کااه شاارح دهاايم کااه مااسيرمااان چااه بوده وامااروز در کااجا قاارار داري م .باارای توضيح دادن آن
کاه چاگوناه جاهان و کاشااورماان را می باينيم  .بارای آن کاه باگوئايم چاه می خواهايم اناجام دهايم، و
ن ااحوهء ب ااه ع اامل در آوردن آن چيسا ات .و ب اارای آن ک ااه از دي ااگران دعااوت ک اانيم ت ااا ب اارای ه اادف
باسيار بازرگی کاه ماکزياک ناام دارد، و هادف بازرگاتری کاه جاهان ناام دارد، باا ماا گاام باردارناد.
اياان کاالم بی تااکلف ماااساات باارای آنااکه بااه هاامهء دلااهائی کااه درسااتکارنااد و نااجيب بااگوئاايم  ،باارای
ماکزياک و جاهان چاه می خواهايم .ايان کالم بی تاکلف مااسات، زيارا ماعتقديام بااياد هامهء افارادی
را کااه مااانااند خااودمااان هسااتند، هاامه جااا، هاارجااا باااشااند و ماابارزه کاانند، فااربااخواناايم و بااه آنااها
بپيونديم.
Sexta Declaración de la Selva Lacandona
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2005/2005_06_SEXTA.htm
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 -۱در بارهء آن چه هستيم.
مااا ارتااش زاپاااتیسااتی آزادیاابخش ملی هسااتیم ،اگاار چااه مااا را «ناائو زاپاااتیساات» ناایز
می نااماند .بااری ماا زاپااتیسات هاای  EZLNدر ژاناویاه  ۱۹۹۴مسالحاناه قایام کاردیام ،زیارا دیادیام
دیگر این همه شرارت قدرتمندان کافی ست  ،ديديم برخااورد آن ها با ما جز اين نيست که ما
بدزدند ،به زندان بيفکنند و بکشند، و هيچ کس نه به آن اعتراض می کند و نه

را تحقير کنند،
عاليه آن کااری می کاند .باه هامي دلايل گافتيم «دياگر باس اسات!»  ،يعنی دياگر اجاازه نمی دهايم
کااه کااوچااک مااان کاارده و باادتاار از حاايوان بااا مااا رفااتار کاانند .آنااگاه هاامچني گاافتيم کااه دمااکراسی
م ی خواهاايم، آزادی و عاادالاات باارای هاامهء شهااروناادان مااکزيااک، هاار چااند بيشااتر روی خاالق ه ااای
بومی ماتمرکاز شاديام .زياارا اگاار چااه مااا افااراد  EZLNتااقرياباا ً هاامه بومیِ چاياپااس هساتيم، امااا
فاقط بارای مانافع خودماان و ياا بومايان چاياپااس، و ياا فاقط بارای خالق هاای بومی ماکزياک مابارزه
نمی کاانيم،  بالکه می خواهايم هامگام باا هامهء آن هاائی کاه مااناند خودماان ماردمی فاقير و سااده
انااد، و بااسيار ناايازمااند، ماابارزه کاانيم، هاامراه بااا کااسانی کااه از اسااتثمار رنج بااسيار می بارناد و
پولدارها و دولت های بد در مکزيک و در جهان آن ها را غارت می کنند.
تاارياخچهء ماا از ايان قارار اسات کاه ماا از اساتثمار شادن توساط قادرتامندان خساته شاديام
و لااذا مااتشکل شاادياام تااا از خاودمااان دفاااع کاارده باارای عاادالاات ماابارزه کاانيم .ابااتدا تااعدامااان کاام
بود، باه زور باه تاعداد انگشاتان دسات می رسايد .باه علوه از سوئی باه ساوی دياگر می رفاتيم، باا
افااراد ديااگری مااثل خاودمااان حاارف می زدياام و بااه آن هااا گاوش می سااپردي ام .سااال هااا کااارمااان
هاامي باود، مااخفيانااه کااار می کااردياام، يعنی باادون بااراه انااداخاات ساار و صاادا .بااه عاابارت ديااگر
ناايروياامان را در سااکوت انااباشااتيم .ده سااال اياان طااوری کااار کااردياام  ،بااعد رشااد کااردياام و ديااگر
تااعدادمااان بااه هازاران ناافر رساايد .بااعد خاودمااان را در سااياساات و اسااتفاده از سالح بااه خااوبی
آم اااده ک ااردي اام، و ن اااگ ااهان وقتی پااول ااداره ااا س ااال ن ااو را ج ااشن می گ اارف ااتند، روی شه ااره اااي ااشان
ريااختيم، و بااه سااادگی آن هااا را اشااغال کاارديام .بااه آن هااا فااهماناادياام کااه مااا را بااايااد بااه حااساب
بااياورناد .پااس،  ثااروتاامندان از جااانااشان تاارساايدنااد و ارتااش باازرگ شااان را باار ساارمااان ريااختند تااا
ماا را از مايان باردارناد .هامان کااری را کاردناد کاه هاميشه وقتی اساتثمارشادگاان شااورش کانند،
بااا آن هااا می کاانند، کااه آدم می فارساتند تاا ناابودشاان کاند .اماا ناتوانساتند ناابودماان کانند  ،زيارا
قبل از شروع جنگ به خوبی آموزش ديده و در کوهستان های مان نيرومند شده بوديم .همان
جااا ارتااش در جسااتجوی مااا باود و روی ساارمااان باامب ماايريااخت .داشااتند نااقشه می کااشيدنااد کااه
هامهء بومايان را ياکباره باکشند، چاون باي زاپااتيسات هاا و دياگر بومايان فارقی نمی گاذاشاتند .ماا
می گااريااختيم و ناابرد می کااردياام، هاامان طااور کااه اجاادادمااان می رزماايدن اد .باادون آن کااه ساار خاام
کنيم، بدون آن که تسليم شويم، و بدون آن که شکست بخوريم.
باعد ماردم در شهارهاا باه خاياباان می ريزناد، و فارياادشاان بارای قطع جانگ بالند می شود.
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پاس ماا جانگ ماان را قطع می کانيم، و باه ايان بارادران و خواهاران در شهارهاا گوش می دهايم ،
آن هااا از مااا می خاواهااند کااه راهی بااياباايم، يعنی بااا دولاات بااد  ،قاارار بااگذارياام کااه باادون قااتل و
کشاتار ماشکلت حال شود .ماا ماردم را باه حاساب آورديام  ،زيارا ايان ماردم هامان هاائی هساتند
کااه مااا آن هااا را «خاالق» می ناامايم، يعنی خالق ماکزياک .باديان تارتايب آتاش را باه کانار ناهاديام و
کلم را به ميان آوردي م.
حاصل آن که دولت ها گفتند رفتاری مناسب خواهند داشت و مذاکره خواهند کرد و به
قاراردادهاائی خواهاند رسايد و باه وعاده شاان عامل خواهاند کارد .گافتيم بااشاد، ولی در عاي حاال
گفتيم خوب است با اين مردمی که برای قطع جنگ به خيابان ها ريختند نيز آشنا شويم .پس
در عااي حااالی کااه بااا دولاات هااای بااد مااذاکااره می کااردياام، بااا هاامي اشااخاص ناايز حاارف زدياام و
دياادياام کااه اکااثرياات شااان مااردمی فااقير و ساااده انااد، مااثل خاود م اا .و هااردو طاارف، يعنی آن هااا و
مااا، بااه خااوبی می فااهميم کااه بااه چااه ماانظوری ماابارزه می کاانيم .اياان مااردم را «جااامااعهء ماادنی»
ناامايديام .زيارا اکاثريات آن هاا باه احزاب ساياسی ربطی ناداشاتند، بالکه افارادی بودناد ماعمولی ،
مثل خود ما، مردمی فقير و ساده.
امااا نااتيجه اياان شااد کااه دولااتهای بااد نمی خواسااتند بااه قاارار و ماادار درسااتی باارسااند، باالکه
ادعای مذاکره و قراردادش حيله و نيرنگی بيش نبود .داشتند برای حمله به منظور ريشه کن
کااردن مااا آماااده می شاادنااد .چااندياان بااار بااه مااا حاامله کااردنااد، امااا باار مااا چاايره نگشااتند، زياارا بااه
خوبی مقاومت کرديم و انسان های بيشماری در سراسر جهان به ياری ما بسيج شدند .پس
 Eچا ااه می آيااد، آنوقاات
دولااتهای بااد انااديااشيدنااد کااه افااراد بااسياری مااتوجااه انااد کااه باار ساار   ZLN
واناامود کااردنااد کااه انااگار هيچ خاابری نيساات و در هاامان حااال مااا را مااحاصااره کااردنااد و انااتظار
داشااتند کااه چااون کاوهسااتان ه ااای م ااا ب ااه خااودی خااود دوراف ااتاده ان ااد، مااردم بااه خاااطاار دوری از
ساارزمااي زاپاااتيساات ه ااا م ااا را از ياااد باابرنااد .ه اار چ ااند گ اااه دول ااتهای ب ااد می کوشاايدنااد فااريااب م ااان
بادهاند و ياا باه ماا حامله کانند، مانند فوريهء  ۹۹۵ ۱کاه تاعداد کاثيری ناظامی سارماان رياختند، اما
شکساات ناخااوردياام .زياارا هاامان طااور کااه گاااه کااسانی بااما گااويااند، مااا تاانها ناابودياام و انااسان هااای
بسياری به ما ياری رساندند و به خوبی مقاومت کرديم.
خ ااوب، دي ااگر دول ااتهای ب ااد م ااجبور بااون ااد ب ااا  EZLNق اارارداد ب اابندن ااد، اي اان ق اارارداده ااا را
«قاراردادهاای سان آنادرس» ناامايديام، زيارا ناام بخشاداری ای کاه در آن ايان قاراردادهاا اماضاء
«ساان آناادرس» اساات .در اياان مااذاکاارات تاانها مااا ناابودياام کااه بااا دولااتهای بااد حاارف
شااد 
می زدي اام،  باالکه افااراد و سااازمااان هااای زيااادی کااه باارای خاالق هااای بومی مااکزيااک ماابارزه
می کااردنااد، ي ااا می ک اانند، شاارکاات داشااتند .هاامه کاالمااشان را باازبااان می آوردنااد و هاامه بااا هاام
اود ،فا ااقط
ق ا ا اارار می گ ااذاش ااتيم ک ااه ب ااا دول ااتهای ب ااد چ ااگون ااه ح اارف باازن اايم .م ااذاک اارات اي اان گااون ااه با 
نبود ،بلکه زاپاتيست ها همراه بودند با خلق های

زاپاتيست ها در يک طرف و دولت در طرف ديگر
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بومی ماکزياک و حااماياناشان  .پااس در اياان قااراردادهااا دولاات هااای بااد گاافتند کااه حااقوق خاالق هااای
بومی ماکزياک را باه رساميت خواهاند شاناخات و باه فارهانگ آن هاا احاترام خواهاند گاذاشات و باه
آن در قااانااون اساااسی رسااميت خواهااند بااخشيد .ولی بااه مااحض آن کااه امااضاء زدنااد، دولاات بااد
ط ااوری رف ااتار ک اارد ک ااه ان ااگار ف اارامااوش ک اارده اس اات و س ااال ه ااا ب اادون ب ااه اج اارا درآوردن اي اان
ق اارارداده ااا س ااپری ش ااد .باارعااکس، دول اات ب ااه بااوم اايان ح اامله ک اارد ت ااا آن ه ااا را وادار ک ااند ک ااه از
 ۴م اارد و زن و
اتل  ۵
 ۲دساااماابر ۹۹۷ ۱ ،روزی ک ااه زدي اايو دس ااتور ق ا 
م اابارزه ع ااقب ب ااکشند، م ااثل  ۲
باازرگااسال و کودک را در روسااتائی در چااياپاااس بااه نااام اکااته آل صااادر کاارد .اياان جااناياات باازرگ
باه ايان ساادگی از خااطار زدوده نمی شود و ناموناه ای سات از ايان کاه چاگوناه دولات هاای باد در
حامله و قاتل کاسانی کاه عاليه بايعدالتی می شااورناد، تارديادی باه خود راه نمی دهاند .و در حالی
کااه تاامام اياان اتاافاقااات رخ می داد، ماا زاپااتيسات هاا در عاي ماقاومات در کوهساتان هاای جانوب
شرقی مکزيک، هر چه در توان داشتيم برای اجرای اين توافق ها به کار برديم.
اياان زمااانی ساات کااه گاافت و گااو بااا ديااگر خاالق هااای بومی مااکزيااک و سااازمااان هااايااشان را
آغاااز کاارده بودياام و بااا آن هااا قاارار گااذاشااتيم کااه بااا هاام باارای هاادف واحاادی ماابارزه کاانيم ، ياعانی
باارای بااه رسااميت شااناخااته شاادن حااقوق و فاارهاانگ باوماايان .خااوب، افااراد بااسياری از سااراساار
جااهان بااه مااا ياااری رساااناادنااد، اف ااراد ب ااسيار م ااحترمی ک ااه ک االم ااشان ب اازرگ اس اات، زي اارا آن ه ااا
روشانفکران، هانرماندان و داناشمندان ماکزياک و ساراسار جاهان اناد .هاماياش هاای باي الللی ناايز
ب اارگاازار ک ااردي اام، يعنی ب ا ااه گ ا اافتگو نشس ا ااتيم ب ا ااا اف ا اارادی از آم ا ااري ا ااکا، آس ا اايا، اروپ ا ااا، آف ااري ااقا و
اش «ان ااترگ االک ااتيک 
اقا اايان ااوسا اايه .ما اابارزه و اشا ااکال کا ااار آن ها ااا را شا ااناخا ااتيم، و آن را ه ااماي ا 
  »Intergalacticoناامايديام،  فاقط بارای آن کاه مزاحی هام کارده بااشايم و چاون از دياگر کارات
ن اايز دعااوت ک اارده بااودي اام، ام ااا ب ااه ن ااظر می رس ااد ک ااه ن اايام اادن ااد، و ش اااي ااد آم اادن ااد ولی خااود را ب ااه
ما روشن نشناساندند.

بااه هاار حااال دولاات هااای بااد، باه قولاشان عامل ناکردناد .باانا باار اياان مااا طاارحی ريااختيم تااا بااا
تااعداد بااسيار زيااادی از مااکزيکی هااا کااه بااه مااا ياااری می رسااانااند، حارف بزنايم تاا از ماا حامايات
کنند .بار هامي اسااس اول در ساال  ۹۹۷ ۱ياک راهاپيمائی باه ساوی شهار ماکزياک داشاتيم کاه باه
«راهااپيمائی  ۱۱۱ ۱ناافر» مااعروف شااد .زياارا از سااوی هاار روسااتای زاپاااتيسااتی يااک رفاايق دخااتر
يااا پساار بااه شهاار مااکزيااک رفاات .ولی دولاات باارايااش اهميتی قااائاال نشااد .بااعد در سااال  ۹۹۹ ۱در
سااراساار کااشور يااک هاامه پاارسی باارپااا کااردياام، آن جااا مااعلوم شااد کااه اکااثرياات مااردم بااا مااطالاابات
خلق های بومی هم عقيده اند، اما دولت های بد آن را هم به حساب نياوردند .دست آخر در
 ۲دسات باه راه پايمائی ماعروف باه «راهاپيمائی بارای شاأن اناسانی بومايان» زديام کاه
سال  ۰۰۱
از ح ااماي اات م اايليون ه ا ااا م ا ااکزيکی و غ ااير م ااکزيکی ب اارخ ا ااوردار شا ااد و تا ااا مجا االس نا ااماي ااندگ ااان و
ساانات ااورهااا، يعنی تا ااا کا اانگره، پ اايش رف اات .خاواساات اياان راهااپيمائی بااه رسااميت شااناخااته شاادن
۲۹۶

حقوق و فرهنگ بوميان مکزيک بود.
 Pباا هام قارار
 Pو  RD
 Pو  AN
اماا حااصال ايان بود کاه ناه! کاه ساياساتمداران احزاب  RI
و ماادار گااذاشااتند و بااه هاامي سااادگی از بااه رسااميت شااناخاات حااقوق و فاارهاانگ باوماايان ساارباااز
 ۲اتاافاق افااتاد، و باادياان شااکل سااياسااتمداران بااه روشنی نااشان
زدنااد .ايان مااجارا در آوريال  ۰۰۱
دادنااد کااه حاافظ ظاااهاار ساارشااان نمی شود و بی شاارم هااائی هسااتند کااه بااه عاانوان حااکومااتگرانی
بد ،فاقط باه درآماد شخصی خودشاان می انادياشند .ايان موضوع را ناباياد از يااد بارد .در آينده

خواهاايد ديااد بااگويااند کااه حااقوق و فاارهاانگ بوماايان را بااه رسااميت خواهااند شااناخاات .ولی اي اان ه اام
دروغی بايش ناخواهاد بود و فاقط بارای آن می گاوياند کاه باه آن هاا رأی بادهايم، اما آن ها فرصت
خودشان را داشتند و عمل نکردند.
باديان تارتايب،  باه روشنی دياديام کاه گافت و گاو و ماذاکاره باا دولات هاای باد ماکزياک، باايهوده
اساات .يعنی معنی ناادارد کااه بااا سااياسااتمداران حاارف باازناايم، چااون نااه قاالب پاااکی دارنااد و نااه
ک االمی ص ااادق،  باالکه دغاال و فاارياابکارنااد و بااه وعاادهاااشااان عاامل نمی ک اانند .يعنی آن روزی ک ا ااه
سااياسااتمداران  PRI, PANو  PRDقاااناونی را بااه تااصويااب رساااناادنااد کااه بااه هيچ دردی
نمی خ ااورد،  باه ياکباره ماذاکارات را بار هام زدناد و باه وضوح گافتند کاه آن چاه اماضاء می کنند و
ق اارار می گاذارناد، باارايااشان اهميتی ناادارد، چااون قااول ساارشااان نمی شود .پااس از آن ديااگر بااا
قوای فاادرال هيچ رابااطه ای باارقاارار نااکردياام، زياارا باارداشاات مااا اياان بود کااه بااه خاااطاار هاامي اياان
احاازاب س ااياسی، گاافت و گااو و مااذاکاارات بااه شکساات انااجاماايد .دياادياام باارايااشان نااه خااون مااهم
اساات، نااه ماارگ، نااه رنج و عااذاب، ناه تاظاهارات، ناه ناظرخواهی، نااه سعی و کوشااش،نااه اظااهار
ناظرهاا در ساطح ملی و باي الللی، ناه تاماس هاا، ناه قاراردادهاا، ناه اماضاء و قاول و قارار .بدين
تاارتاايب سااياسااتمداران نااه تاانها مجااددا ً راه را باار خاالق هااای باومی بسااتند؛ باالکه هاامچني ضااربااه
ای کاااری باار راه حاال مااسالاات آماايز جاانگ وارد کااردنااد کااه بااا گاافت و گااو و مااذاکااره حاااصاال شااده
بود  .هامچني دياگر نمی توان بااور کارد کاه باه هيچ قاراردادی کاه باا کسی بابندد، عامل کاند .اين
موضوع را ببينيد تا آن چه را که به ما رفت دريابيد.
ما همهء اين اتفاقات را ديديم و در قلب خود انديشيديم چه کار کنيم .
اولااي چاايزی کااه دياادياام اياان باود کااه قاالب مااا مااانااند سااابااق  ،مااانااند زمااانی کااه ناابردمااان را
شاروع کارديام، نيسات، بالکه بازرگاتر اسات، زيارا قالوب اناسان هاای خوب زياادی را لاس کارده ايم.
هاامچني دياادياام کااه قاالب مااان انااگار مجااروح تاار و زخاامی تاار اس ات .و اياان زخاام بااه دلاايل اياان کااه
فارياب دولات هاای باد را خااورده ايام نيسات، بالکه وقتی قالوب دياگران را لاس می کانيم، در هامان
حال دردهايشان را لس می کنيم، يا يعنی انگار خودمان را در آينه می بينيم.

۲۹۷

 -۲در بارهء وضعيت کنونی مان
پ ااس م ااا ب ااه ع اانوان زاپ اااتيس اات ف ااکر نمی کااردياام کااه دساات کااشيدن از مااذاکااره بااا دولاات
ک ااافی س اات،  ب االکه لزم بااود م اابارزه را ب ااه رغ اام وجااود س ااياس ااتمداران ان ااگل و ت اان پ اارورده ادام ااه
  Eم ااصمم ش ااد ت ااا ق ااراداده ااای س اان آن اادرس را در زم ااينهء ح ااقوق و ف ااره اانگ
ده اایم .آن ااگاه   ZLN
(ياعانی «ياکطرفاه»  ،چاون فاقط از ياک طارف اناجام می پاذيارد)باه
بومايان، فاقط از جااناب خودش 
 ۲خودمااان را وقااف اياان کااار
 ۲تااا اواسااط  ۰۰۵
اجاارا در آورد .طی چااهار سااال، از اواسااط  ۰۰۱
کرديم ،و کارهای ديگری که برايتان شرح خواهيم داد.

خاب،  بانا بار ايان شاروع کارديام روی بخشاداری هاای خود ماختار شااورشی نايرو باگذاريام
ُ
 .بخش ااداری خااودم ااختار ش اايوهء س ااازم ااان اادهی ده ااکده ه ااای بااوم اايان ب اارای اداره ش اادن و اداره
ک ااردن اس اات، و باارای ناايرومااند ت اار ک ااردن ده ااکده ه ااا .اي اان ش اايوهء ح ااکوم اات ک ااردن م اان درآوردی
نيسا اات، با االکه ما ااحصول قا اارن ه ااا م ااقاوم اات بااوم اايان و تج اارب ااهء خااود ج اانبش زاپ اااتيس ااتی و ش ااکل
خودگااردانی روسااتاهاااساات .يعنی ب ااه اي اان معنی نيس اات ک ااه شخصی از خ ااارج ب اارای ح ااکوم اات
کاردن باياياد،  باالکه خود روسااتاهااا بااا هاام تااصميم گاايری می کاانند کااه چااه کسی و چااگونااه حااکوماات
ک ا ا ااند .و اگا اار فا اارما ااانا اابر نا ااباشا ااد، او را خا ا ا ا ا االع می ک ا ا اانند .يعنی اگ ا ا ا اار آن کسی ک ا ا ا ااه ف ا ا ا اارم ا ا ا ااان
مایراناد، فارمااناب ِر توده هاا ناباشاد، دک اش می کاانند، اخااتياراتااش را می گايرناد و باه کاس دياگری
می دهند.
باعد دياديام کاه بخشاداری هاای خودماختار همساطح نيساتند، بالکه بعضی هاا پيشارفاته تار
بودناد و از ساوی جااماعهء مادنی کامک بيشاتری درياافات می کاردناد، و بارخی دياگر مانزوی شاده
بودناد .يعنی ناياز بود بارای ياکدسات کاردن آن هاا بيشاتر ساازماانادهی شود .و دياديام کاه باخش
اياسی  -ناظامی در تاصميم گايری هاای ماسئولاي دماکراتايک، ياا آن طاور کاه می گاوياند «غاير

س
اياسی  -ن ااظامی ارت ااش

ن ااظامی»[م اادنی]دخ ااال اات می ک اارد .مااشکل اياان جاااساات کااه بااخش سا
زاپااتیساتی دمااکراتاايک نيساات، چااون ارتااش اساات، و شاااهااد بودياام کااه اياان موضوع کااه نااظاماايان
بااال باااشااند و بااخش دمااکراتاايک پااائااي درساات نيساات، زياارا ناابايااد بااه شاايوه ای نااظامی در م ااورد
امااری غااير نااظامی تااصميم گاايری شاود، باالکه بااايااد باارعااکس باااشااد :بااخش سااياسی دمااکراتاايک
بااياد از باال دساتور بادهاد و ناظامی در پاائاي اطااعات کاند .و شااياد بهاتر ايان اسات کاه پاائاي هيچ
چاايز نااباشااد، نااظامی نااباشااد، و هاامه چاايز بااراباار باااشااد، و بااه هاامي دلاايل زاپاااتيساات هااا ساارباااز
هسااتند باارای آن کااه هيچ سااربااازی نااباشااد .خااوب، پااس در بااراباار اياان مااشکل، بااخش سااياسی
  ن ااظامی را از اش ااکال خااود م ااختار و دم ااکرات اايک س ااازم ااان اادهی روس ااتاه ااای زاپ اااتيس اات ج ااداملی ان ااجام می داد و

کارديام .باديان تارتايب کاارهاائی کاه در گاذشاته ارتااش زاپاااتیسااتی آزادیاابخش
تا ااصميماتی را کا ااه می گا اارفا اات، ک اام ک اام ب ااه م ااسئولينی ک ااه ب ااه شکلی دم ااکرات اايک در روس ااتاه ااا
باارگاازيااده شااده بودنااد، واگااذار شااد .طاباياعی ساات کااه چااني امااری در حاارف ساااده، ولی در ع اامل
۲۹۸

بسيار دشوار است، زيرا سال هاا ايان وضاعيت طاول کاشيده بود، اول در دورهء تدارک جنگ و
سااپس در جااريااان جاانگ .باادياان تاارتاايب بااه اماار سااياسی  -نااظامی عااادت کاارده باودياام .ولی ها اار
گوئيم ،عمل کنيم .زيرا

طور که بود به انجامش رسانديم، چون شيوهء ماست که به هر چه می
در غير اين صااورت چرا چيزی بگوئيم که بعد به آن عمل نمی کنيم.

 ۲ش ااوراهااای دولاات خااوب زاده شاادنااد و هاامراه بااا آن هااا
اي اان ط ااور بااود ک ااه در اوت  ۰۰۳
تمرين «مطیعانه فرمان دادن».

خودآموزی و
 Eديا ااگر در م ا ااورد م ااوض ااوعا ااات ما اادنی هيچ
 ۲رها اابری  ZLN
از آن زما ااان تا ااا اواسا ااط  ۰۰۵
دساتوری صاادر ناکرد .امااا بااا مااسئولينی کااه بااه شاايوه ای دماکراتايک از ساوی روساتاهاا اناتخاب
شااده باودنااد هاامراهی کاارد و بااه آن هااا ياااری رسااانااد .بااه عاالوه نااظارت داشاات کااه در م ااورد
اا ،ج ااام ااعهء م اادنی ملی و ب ااي الالاالی
ک اامک ه ااای رس اايده و ش ااکل اس ااتفاده از آن ه ااا، بااه روسااتاها 
گزارش درساتی ارائاه شود .در حااال حاااضاار دارياام کااار نااظارت باار دولاات خوب را بااه پااايااه هااای
کاامک رسااانی زاپاااتيسااتی واگااذار می کاانيم .بااا مااسؤلاايت هااای فصلی و نااوبتی بااه ص ااورتی کااه
ه اامه اي اان ک ااار را ي اااد ب ااگيرن ااد و در آن ن ااقش داش ااته ب اااش ااند .چ اارا ک ااه م ااعتقدي اام خ االقی ک ااه ب اار
حاکوماتگراناش ناظارت ناداشاته بااشاد، مااحکوم بااه بااردگی ساات، و مااا باارای آزاد باودن پاايکار می
کنيم ،نه برای آن که هر شش سال فرمانروا عوض کنيم.

  Eه اامچني پش ااتيبانی و ت ااماس ه ااائی را ک ااه طی س ااال ه ااای
طی اي اان چ ااهار س ااال   ZLN
ج اانگ و م ااقاوم اات از س ااراس اار م ااکزي ااک و ج ااهان کس ااب ک اارده بااود ب ااه شا ااوراه ااای دول اات خااوب و
 Eآن ک ا اامک ه ا ااای
بخش ا ااداری ه ا ااای خ ااود م ا ااختار ت ا ااحوي ا اال داد .با ااه عا االوه در ايا اان ما اادت  ZLN
اق ااتصادی و س ااياسی ای را ب اانا س اااخ اات ک ااه ب ااه روس ااتاه ااای زاپ اااتيس اات ام ااکان می ده ااند ب ااا
مااشکلت کاامتری در ساااخااتمان خاود مااختاری، و در بااهسازی شاارايااط شااان پيشاارفاات حاااصاال
بود ،خايالی

کاانند .اياان کاامک هااا چااشمگير نيساات، امااا از آن چااه قاابل از قاايام در ژانااويااهء  ۹۹۴۱
بيشاتر اسات .اگار شاما يکی از آن تاحقيقاتی کاه دولات هاا اناجام می دهاند را بانگرياد، خواهايد
ديااد تاانها روسااتاهااای بومی ای کااه شاارايااط زناادگی شااان در بهااداشاات، آمااوزش، تااغذيااه و مااسکن
بهاتر شاده، روساتاهاای واقع در ماناطاق زاپااتيساتی، يعنی روساتاهاای باه قاول ماا زاپااتيساتی اند.
ایاان هاامه تاانها بااا رشااد روسااتاهااای زاپاااتيسااتی، و کاامک هااای شااايااانی امااکانااپذياار شااد کااه مااا از
س ااوی اف اارادی خااوب و ب االند ه اامت و س ااازم ااان ه اااي ااشان از س ااراس اار ج ااهان ک ااه م ااا اي ااشان را
اراد ،در ع ا اامل و ن ا ااه ب ا ااا
« ج ااام ااعهء م اادنی» می ن ا ااام ا اايم، دري اااف اات ک ااردي اام .گا ااوئی ه ا اامهء اي ا اان اف ا ا 
شعار «دنيای ديگری ممکن است» را به واقعيت بدل کردند.


حرافی،
پااس روسااتاهااا رشااد خااوبی داشااتند .در حااال حاااضاار تااعداد رفااقای ماارد و زنی کااه دارنااد
حااکوماات کااردن می آماوزنااد بيشااتر اسات .و بااا آن کااه کاام کاام، زنااان بيشااتری بااه اياان قاابيل کااارهااا
می پاردازناد، باا وجود ايان مايزان احاترام باه زناان، و شارکات اياشان در کاارهاای مابارزاتی هانوز
۲۹۹

کام اسات .باا شااوراهاای دولات خوب، هاماهنگی باي بخشاداری هاای خود ماختار، حال ماشکلت
ب ااا س ااازم ااان ه ااای دي ااگر و ارگ ااان ه ااای رسمی دولتی به ااتر ان ااجام می پ ااذي اارد .در ه اامان ح ااال
پااروژه هااائی کااه در روسااتاهااا انااجام می گاايرد بااسيار بهااتر شااده .و تااقسيم پااروژه هااا و کاامک
هااای جااامااعهء ماادنی از سااراساار جااهان در روسااتاهااا بااه ص ااورتی يااک دساات تاار در آمااده :وضع
بهاداشات و آموزش بهاتر شاده،  باا آن کاه هانوز خيلی مااناده تاا باه حادی بارساد کاه بااياد بااشاد .در
م ااورد مااسکن و تااغذيااه ناايز وضع باار هاامي ماانوال اسات .در باارخی مااناطااق وضع زمااي هاام بهااتر
شااده،  چااون اراضی پااس گاارفااته شااده را بااي دهااقانااان تااقسيم کاارده انااد، ولی هاامچنان مااناطقی
وجود دارد کاه اراضی کاشاورزی باه حاد کاافی نادارناد .کامک هاای جااماعهء مادنی در ساطح ملی
و بي الللی بهاتر شاده، چاون قابلً هارکاس باه حاساب خودش هارجاا کاه مايلش می کاشيد می رفات
و حااال ش ااوراهااای دولاات خاوب آن هااا را بااه آن جااا کااه بيشااتر نااياز هساات جهاات می دهااند .و بااه
ه اامي دل اايل ه اامه ج ااا ت ااعداد بيش ااتری از رف ااقای م اارد و زن دارن ااد ي اااد می گاايرنااد بااا افاارادی از
ن ااقاط دي ااگر م ااکزي ااک و ج ااهان ارت ااباط ب اارق اارار ک اانند .دارن ااد ي اااد می گاايرنااد احااترام بااگذارنااد و
احترام بخواهند، دارند ياد می گيرند که جهان های زيادی وجود دارد و اين که هرکدام مکان،
لً به يکديگر احترام گذاشت.
زمان، و شيوه ی خودش را دارد، و به همي دليل بايد متقاب 
 Eخاودمااان را وقااف ناايروی اصلی مااان کااردياام، يعنی تااوده هااائی
مااا زاپاااتيساات هااای  ZLN
ک ااه ب ااه م ااا ي اااری می رسااانااند .باادياان تاارتاايب وضع بهااتر شااد، يعنی کسی نيس اات ک ااه ب ااگوي ااد ک ااه
ساازماان و مابارزهء زاپااتيساتی بايهوده بود، بالکه اگار ماا را هام کاامالً ناابود کانند، پايکارماان بادرد
خااورده است.
 Eناايز رشااد کاارد .زي اارا طی اي اان
نااه تاانها روسااتاهااای زاپاااتيساات رشااد کااردنااد، باالکه   ZLN
دوران نسال هاای جاديادی ساازماان ماان را اصلح کاردناد .باه عابارت دياگر نايروی جاديادی بادان
الوغ ناارساايده
بااخشيدنااد .فاارماااناادهااان ماارد و زن، کا ااسانی کا ااه در آغا اااز قا اايام  ۹۹۴ ۱با ااه سا اان با ا 
بودناد، اماروزه از دانشی بارخااوردارناد کاه طی جانگ و  ۲ ۱ساال گافت و گاو باا هزاران نافر مارد
ایان] ،رهاابری

و زن از سااراساار جااهان اناادوخااتند .اعااضای [ CCRIکااميتهء مخفی انااقلبی باوما
سياسی -سازمانی زاپاتيستی، حال به افراد جاديادی کاه وارد مابارزه مان می شوند و به آن ها
گيرند ،پند و اندرز داده، اياشان را راهانمائی می کنند .ديگر

که ماأموريات رهابری باه عهاده می
مادتی سات کاه «کاميته»هاا(هامان طاور کاه ماا خاطاباشان می کانيم)نسال جاديادی از فارماانادهاان
مارد و زن را آمااده کارده اناد .ايان افاراد پاس از ياک دورهء آماوزش و اماتحان، شااروع می کانند
بااا وظااايااف ماادياارياات و سااازماااناادهی آشاانا شااده از عهااده اش باار آيااند .هاامي طااور ش ااورشااگران
م اارد و زن م ااا، م اايليشيا ه ااا، مااسؤلااي محاالی و ماانطقه ای و پااايااه ه ااای ک اامک رس ااانی م ااان ک ااه در
آغاااز قاايام جاوان باودنااد، حااال ديااگر مااردان و زنااانی بااا تجااربااه، سااربااازان کااارکشااته، و رهاابران
اال  ۹۹۴ ۱کاودک باودنااد، ح ااال
طبيعی واحاادهااا و روسااتاهااای خاود هسااتند .و ک ااسانی ک ااه در س ا 
۳۰۰

ج ااوانا ااانی هسا ااتند کا ااه در ما ااقاوما اات رشا ااد کا اارده انا ااد، و در ش ا ااورشا ااگریِ ش اااي ااانی ک ااه تااوس ااط
ب ا اازرگ ا ااسالن ا ااشان ب ا ااران ا ااگيخته ش ا ااده، آم ا ا ا ااوزش دي ا ا ا ااده ان ا ا ا ااد .اي ا ا اان جا ا ااوان ا ا ااان دارای آم ا ا ااوزشی
سااياسی، تکنيکی و فاارهنگی هسااتند کااه خود مااا، يعنی افارادی کاه جانبش زاپااتيساتی را آغااز
کارده ايام، ناداشاتيم .ايان جواناان حاال، بايش از پايش، هام نايروهاايامان و هام پسات هاای رهابری
خا ااب، م ااا ه اامه ش اااه ااد ف ااري ااب ه ااای س ااياس ااتمداران
ما ااان را در تا ااشکيلت تا ااغذيا ااه می کا اانند .و ُ
م ا ااکزيکی، و تخا ااريا ااب ها ااای نا اااشی از آن ها ااا در ما اايهن ما ااان ب ااوده ايا اام .م ااا ش اااه ااد ب اازرگ ااتري اان
بايعدالتی هاا و قاتل و غاارت هاائی بوده ايام کاه نائولايبرالايسم در جاهان باراه اناداخاته اسات .اماا
در اين مااورد بعد خواهيم گفت.
اظامی ،سااياسی، ايادئولاوژياک

باديان تارتايب   EZLNدر ماقاب ال  ۲ ۱ساال جانگ،  حاملت ن
و اقااتصادی، ماحاصاره، تهااديااد و تااعقيب مااقاوماات کاارد .آن هااا باار مااا چاايره نشاادنااد، خودماان را
نا اافروخا ااتيم و پيشا اارفا اات داشا ااتيم .ت ا ااعداد بيش ا ااتری از رف ا ااقا از م ا ااناط ا ااق گا ااون ا اااگ ا ااون ب ا ااه م ا اابارزه
پايوساتند،  بانا بار ايان باه جاای آن کاه پاس از ايان هامه ساال ضاعيف تار شاويام، قاوی تار شاده ايام
اياسی  -نااظامی از اماار

 .طبيعی ساات مااشکلتی وجاود دارد کااه بااا بيشااتر جاادا کااردن اماار سا
ادنی  -دم ااکرات اايک می تااوان آن ه ااا را ح اال ک اارد .ام ااا چ اايزه ااائی ه اام وجااود دارد، آن ه اام از
ما 
ماهمتريان چايزهاا، مااثل مااطالااباتی کااه باارايااشان پاايکار می کاانيم، کااه آن طاور کااه بااايااد و شااايااد بااه
آن ها دست نيافته ايم.
باار اساااس نااگرش مااا، و آن چااه در قاالب مااان می بااينيم، بااه نااقطه ای رساايده اياام کااه نمی
تاواناايم از آن بيشااتر بااروياام، و بااه عاالوه، اگاار هاامي طااور کااه هسااتيم بااماناايم و باارای پيشااروی
کااری ناکنيم، مامکن اسات هار چاه داريام از دسات بادهايم .باه عابارت دياگر وقات آن رسايده کاه ياک
باار دياگر رياسک کانيم و گاام خاطرنااکی بارداريام، کاه در عاي حاال ارزشاش را دارد .زيارا شااياد
متحااد بااا اقااشار اجااتماعی ديااگر کااه هاامان کاامبودهااای مااا را دارنااد، ماامکن باااشااد آن چااه را کااه
نيازمنديم و حق مان است بدست آوريم .در نبرد بوميان گامی نوين به پيش تنها در صااورتی
امااکان پااذياار اساات کااه باومی بااا کااارگاار، دهااقان، دانااشجو، معلم، کااارمااند و،... بااه عاابارت ديااگر
کارگران شهر و روستا، متحد شود.
(ادامه دارد)...
از کوهستان های جنوب شرقی مکزيک
کميتهء مخفی انقلبی بوميان -فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
۲
مکزيک ،در ششمي ماه سال  ۰۰۵
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 ۲۵آوریل  ،۲۰۰۶معاون فرمانده شورشی مارکوس در مسیر «کارزاری دیگر»
در مقابل زندان چیکونائتل در انتظار ملقات با زندانی سیاسی،
گلوریا آرناس (کلنل آئورورا از ارتش انقلبی خلق شورشگر)

ششمين بيانيه از جنگل ل کندونا
)بخش دوم(

 -۳درباره ی اينکه ما دنيا را چگونه می بينيم
حا ااال با اارايا ااتان شا اارح خ ااواها اايم داد کا ااه ما ااا ،زاپا اااتيسا اات ه ا ااا،
روي ااداده ااای ج ااهان را چ ااگون ااه می ب ااينيم .خ ااب ،ب ااه ن ااظر م ااا س اارم اااي ااه
داری در حاال حااضار نايروماندتاريان قادرت اسات .سارمااياه داری نااظامی اجااتماعی س اات يعنی
شاکالی ساات کااه باار اساااس آن اشااياء و اشااخاص در درون يااک جااامااعه سااازماااناادهی می شوناد،
بارخی اشاخاص چايزهاايی را ماالاک اناد و بارخی هيچ نادارناد .بارخی فارماان می راناند و بارخی
فاارمااان می بارناد .در سارمااياه داری کاسانی هساتند کاه پاول يعنی سارمااياه و کاارخااناه و تاجارت
و مزارع و باسياری چايزهاای دياگر دارناد و نايز کاسانی دياگر کاه هيچ نادارناد جاز نايرو و داناش
و کاااردانی باارای کااار کااردن .چاانان کااه در ساارمااايااه داری ،آنااان کااه پااول و ساااياار چاايزهااا دارنااد
فرمان می رانند و آنها که چيزی جز قدرت کار کردن ندارند فرمان می برند.
بدين ترتيب ،سرمايه داری بدين معنا ست که معدودی صاحب ثروتهای کلن اند نه بدين
عالت کاه جاايزه ناصيبشان شاده ياا گنج پايدا کارده اناد ياا باه آناها ارث پادر و ماادر رسايده اسات،
بالکه باديان عالت کاه ايان ثاروتاها را باا اساتثمار شامار زياادی از اناساناها باه دسات آورده انااد .بااه
عاابارت ديااگر ،ساارمااايااه داری متکی ب ااه اس ااتثمار ک ااارگ ااران اس اات .ب اادي اان م ااعنا ک ااه ک ااارگ ااران را
«می چلناد» و آناچه را کاه می تواناد بارای آناان منفعتی داشاته بااشاد از آناها می ساتاناد .ايان
عاامل هاامراه بااا باايعدالتی ص ااورت می گاايرد زياارا ساارمااايااه دار آنااچه را کااه کااارگاار باادان ناايازمااند
اساات بااه او نمی پااردازد ،باالکه دسااتمزدی را بااه او می دهااد تااا بااتوانااد بااه زور چاايزی ب اخااورد و
کمی بااياسااايااد و روز بااعد ،سا ِر کااا ِر خود باارای اسااتثمار شاادن باارگااردد ،چااه در روسااتا باااشااد و
چه در شهر.
باادياان تاارتاايب اساات کااه ساارمااايااه داری بااا محااروم کااردن ديااگران يعنی دزدی ثااروتاامند
می شاود زياارا آنااچه را کااه می خواهااد مااثل زمااي و ثااروت هااای طبيعی را از ديااگران می گاايرد.
بااه عاابارت ديااگر ،ساارمااايااه داری نااظامی ساات کااه در آن دزدهااا آزادنااد ،م ااورد تحسااي قاارار
می گيرند و به عنوان نمونه از آنها ياد می شود.
عاالوه باار اسااتثمار و محااروم کااردن ديااگران ،ساارمااايااه داری ب ااه س اارکااوب ه اام می پ ااردازد
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يعنی کسانی را که عليه بيعدالتی می شااورند به زندان می اندازد يا به قتل می رساند.
آناچه بايش از هارچايز مااورد توجاه سارمااياه داری ست کال سات زيارا وقتی کاال را می خرد
و می فااروشااد باار ثااروتااش افاازوده می شود .بانابارايان ،سارمااياه داری هاارچاايزی را بااه کااال باادل
م ی ک ااند :اشااخاص ،طاابيعت ،فاارهاانگ ،تاااريخ ،وجاادان .در نااظر ساارمااايااه داری هاامه چاايز بااايااد
باتواناد خارياد و فاروش شود .سارمااياه داری هارچايزی را پشات کاال پانهان می کاند تاا ماا ناتوانايم
اسااتثمار را باابينيم .در اياان حااالاات اساات کااه کااالهااا در بااازار خااريااد و فااروش می شونااد .واضح
اس اات ک ااه ب ااازار ع االوه ب اار اي اانکه در خ اادم اات خ ااري ااد و ف ااروش ک اااله ااا س اات ب اارای پ اانهان ک ااردن
اساتثمار کاارگاران نايز باه کاار می آياد .بارای ماثال ،در باازار قاهوه را کاه باه خاوبی در کايسه ای
يااا شاايشه ای بااسيار زياابا بسااته بااندی شااده می ب ااينيم ولی ده ااقانی را ک ااه ب اارای چ اايدن آن رنج
باارده نمی بااينيم ،چاانان کااه اسااتثمارگااری را کااه دسااتمزد وی را بااه درسااتی نااپرداخااته نمی بااينيم
هاامان طاور کااه کااارگااران مؤسااسات باازرگ را کااه بی هيچ وقاافه ای قااهوه را بسااته بااندی می کاانند
ناامی بااينيم .يااا مااثل دسااتگاهی را کااه می تاوان بااا آن بااه ماوسيقی گاوش داد می بااينيم کااه آن را
طابق ساليقه ی هارکسی درسات کارده اناد و موسيقی باه خاوبی از آن باه گوش می رساد ،اماا آن
زن کااارگاار را نمی بااينيم کااه در کااارخااانااه ساااعااتها جااان کاانده تااا ساايمها را بااه ديااگر بااخش هااای
دساتگاه لاحيم کاند و در بارابار کاارش جاز مزدی نااچايز درياافات ناکرده و چاون خااناه اش هام دور
از محاال کااارش اساات بااايااد باارای بااازگشاات بااه خااانااه پااول گازافی بااپردازد و عاالوه باار اياان هااا ،بااا
اياان خااطر روباارو ساات کااه او را بااربااايااند و م ااورد تااجاوز قاارار دهااند هاامان طااور کااه در «ساايوداد
خوارز» مکزيک روی می دهد٭.
باه عابارت دياگر ،در باازار کاالهاا را می باينيم اماا اساتثماری کاه کاالهاا را باا آن درسات
کاارده ان ااد نمی بااينيم .لااذا ساارمااايااه داری ناايازمااند بااازارهااای فااراوانی ساات ،بااازاری باازرگ ،بااازار
جهانی.
نااتيجه اياانکه ساارمااايااه داری امااروز بااا ساارمااايااه داری دوره ی پاايش کااه ساارمااايااه داران بااه
اساتثمار کاشور خود باسنده می کاردناد فارق دارد زيارا هام اکانون در مارحاله ای سات کاه آن را
جاهانی شادن نولايبرالی می خواناند .مانظور از ايان جاهانی شادن ايان اسات کاه سارمااياه داران
نااه تاانها در يااک يااا چااند کااشور باار کااارگااران تساالط دارنااد باالکه بااه هاار وساايله ای می کاوشااند باار
س ااراس اار ج ااهان تس االط ي اااب ااند .ج ااهان يعنی زم ااي ،ک ااره ی زم ااي ،و ب ااه ه اامي دل اايل اس اات ک ااه از
«جهانی شدن» يعنی تمام جهان حرف می زنند.
٭ طابق گزارش ساازماان هااای مااختلف حااقوق بشاار و زنااان ،طی چااند سااال گااذشااته حااد اقاال  ۵۰۰زن کاارگار را
در سیوداد خوارز ،در شمال مکزیک ،ربوده اند و پس از تجاوز و احتمالً تهیهء فیلم های پااورنوگرافی به قتل
رسانده اند .تا به حال هیچ مرجع قانونی در مکزیک به داد خانواده های این قربانیان نرسیده است .م.
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نائولايبرالايسم يعنی ايان اياده کاه سارمااياه داری آزاد اسات تاا بار کال جاهان تسالط يااباد و از
ايان بادتار ايانکه دربارابارش بااياد تساليم شاد ،خود را باا آن اناطباق داد و دسات باه اعاتراض نزد
يعنی ن ااباي ااد ب اار آن ش ااوري ااد .درواقع ،ن اائول اایبرال اایسم ح ااکم ت اائوری و ن ااقشه ی جا ااهانی شا اادن
س اارم اااي ااه داری را دارد .ن ا اائول ا اایبرال ا اایسم دارای ط ا اارح ه ا ااای اق ا ااتصادی ،س ا ااياسی ،ن ا ااظامی و
فاارهنگی ساات .در هاامه ی اياان نااقشه هااا مااسألااه باار سا ِر ساالطه باار جااهان اساات و اياانکه هاارکااس
اطااعات ناکند بااياد سارکوب ياا طارد شود تاا اياده هاای شااورش را باه دياگران سارايات نادهاد .بانا
ب اار اي اان ،در ج ااهانی ش اادن نااول اايبرالی ،س اارم اااي ااه داران کاالن کااه در ک اشااورهااای قاادرتاامند مااانااند
ايااالت متحااده ی آمااريااکا بساار می باارنااد خواسااتشان اياان اساات کااه سااراساار دناايا بااه يااک شاارکاات
باازرگ کااه کااال تاولاايد می کااند ،بااه ناوعی بااازار باازرگ باادل شاود .بااازاری جااهانی ،بااازاری باارای
خااريااد و فااروش هاارچاايز و پاانهان کااردن اسااتثمار از ديااد هاامگان .اياانجا ساات کااه ساارمااايااه داران
جااهانی شااده در هاامه چاايز دخااالاات می کاانند ،بااه عاابارت ديااگر بااه هاامه ی ک اشااورهااای دناايا می
رونااد تااا مااعاماالت عااظيم يعنی بهااره کشی هاااشااان را بااه انااجام رسااانااند .آنااها هيچ چاايزی را
رعاااياات نمی کاانند و هاارجااا بااخواهااند خاايمه می زنااند و بااارگاااه می سااازنااد .در واقع ،رفااتار آنااها
بااه تااسخير ک اشااورهااای ديااگر شاابيه اساات .بااه اياان دلاايل اساات کااه مااا زاپاااتيساات هااا می گااوياايم
جاهانی شادن نولايبرالی جنگی سات بارای تاسخير جااهان ،جنگی جاهانی ،جنگی کاه سارمااياه داری
بادان دسات می ياازد تاا بار جاهان تسالط يااباد .چاني اسات کاه گااه ايان تاسخير توساط ارتاش هايی
ص ااورت می گايرد کاه باه ياک کاشور حامله می بارناد و آن را باا اعامال زور تاسخير می کانند .اماا
مواردی هام هسات کاه توساط اقاتصاد صااورت می گايرد :سارمااياه داران بازرگ پاول خود را در
کاشوری دياگر سارمااياه گاذاری می کانند ياا باه آن کاشور قارض می دهاند باه ايان شارط کاه هارچاه
باه آن می گاوياند اطااعات کاند .آناها نايز هامراه باا اياده هااشاان وارد کاشوری می شوناد يعنی باا
فرهنگ سرمايه داری که فرهنگ کالها ست و فرهنگ کسب امتياز ،فرهنگ بازار.
بنا بار ايان ،آناکه تاسخير می کاند ،يعنی سارمااياه داری ،تسخير را آناطور که خود می خواهاد
انااجام می دهاد .آناچه را کاه از آن خوشاش نمی آيااد ويااران می کااند و تااغيير می دهاد و آناچه را
کاه باراياش مزاحامت پادياد می آورد ناابود می کاند ماثل کاسانی کاه کاالهاای دساتاورد مادرنايته را
نااه تاولاايد می ک اانند ،ن ااه می خاارنااد و نااه می فااروشااند يااا کااسانی را کااه باار اي اان ن ااظم می ش ااورنااد و
باارايااش مزاحاامت ايااجاد می کاانند .اياانها را کااه بااه هيچ کاااری نمی آيااند او طاارد می کااند .بااه اياان
دلايل اسات کاه بومايانابرای جاهانی شادنِ نولايبرالی مزاحام تلقی می شوناد ،بی ارزش باه حاساب
می آياند و بااياد آناها را ناابود کارد .سارمااياه داری نولايبرالی قوانينی را نايز کاه ماانع بهاره کشی
هااای بااسيار سودآورش هسااتند ملغی می کاند .ماثل قاانونی را باه هامگان تحاميل می کاند کاه بار
اساااس آن بااتوان هاارچاايزی را فااروخاات و هاارچاايزی را خااريااد و چااون ساارمااايااه داری پااول فااراوان
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دارد هاار چاايزی را می خاارد .باار اياان اساااس ،بااه نااظر می رسااد کااه ساارمااايااه داری می خواهاد
کاشااورهااايی را کااه از طااريااق جااهانی شاادن نولاايبرالی تااصاحااب می کااند ويااران ناامايااد .چاانان کااه
ب ااه ن ااظر می رس ااد می خااواه ااد ه اارچ اايزی را ب اار ط اابق ق اااع ااده ی ما ااورد ن ااظر خااودش و ب ااه س اابک
خاودش سااامااان دهااد يعنی از آنااها ساود باابرد بی آنااکه ماازاحاامش شاونااد .نااتيجه اياانکه جااهانی
شاادن نولاايبرالی يااا ساارمااايااه داری آنااچه را کااه در اياان کاشااورهااا يااافاات می شاود ويااران می کااند،
فاارهاانگشان ،زبااانااشان ،نااظام اقااتصادی شااان ،نااظام سااياسی شااان و حتی شاايوه ی مااناساابات
موجود باي کاسانی کاه در ايان کاشور زيسات می کانند .باه عابارت دياگر هارچايزی کاه ياک کاشور
را کشور می کند ويران می گردد.
باانابااراياان ،جااهانی شاادن نولاايبرالی می خواهااد ماالت هااای جااهان را نااابود کااند تااا تاانها يااک
ما االت يا ااا يا ااک کا ااشور با اااقی با اامانا ااد :ک ااشور پ ااول ،ک ااشور س اارم اااي ااه .س اارم اااي ااه داری می خااواهااد
هارچايزی آناطور بااشاد کاه او می خواهاد ،باه سابک خودش ،و آناچه را کاه از نوع دياگری سات و
خوش آيااند او نيساات م ااورد پاايگرد قاارار می دهااد ،بااه او حاامله می باارد يااا در گوشااه ای ماانزوی
می سازد به طوری که بود و نبودش يکسان باشد.
خاالصااه اياانکه هاامانااطور کااه می گااويااند ساارمااايااه داریِ جااهانی شاادنِ نولاايبرالی مبتنی باار
اساتثمار ،غاارت ،تاحقير و سارکوب عاليه کاسانی سات کاه ماقاومات می کانند يعنی حاال هام مااناند
گذشته عمل می کند اما اکنون به نحو فراگير و جهانی.
اماا قاضيه آناقدرهاا هام بارای جاهانی شادن نولايبرالی سااده نيسات زيارا اساتثمارشادگاان
هار کاشور ماقاومات می کنند و تسليم نمی شوناد ،بالکه دسات باه شااورش می زنند ،چنانکه هستند
بارخی کاه واقاعا مزاحام ِ[سارمااياه داری]اناد و بايش از حاد ماقاوم اناد و ماانع از آن می شوناد کاه
ناابودشاان کانند .باه ايان دلايل اسات کاه در ساراسار جاهان کاسانی را می توان دياد تاهيدسات ،کاه
برای آنکه تسليم نشوند مقاومت می کنند و می شااورند ،نه تنها در يک کشور بلکه در همه جا.
و بدين نحو ،همان طور که جهانی شدن نوليبرالی وجود دارد ،جهانی شدن شااورش نيز هست.
در اياان جااهانی شاادن ش ااورش ،تاانها کااارگااران شهاارهااا و روسااتاهااا نيسااتند کااه فااعال انااد،
بالکه اشاخاص باسيار دياگری نايز وجود دارناد کاه در ماعرض تاعقيب و تاحقير اناد زيارا آناها نايز
در ب ااراب اار س االطه ی نااول اايبرالی س اار تس االيم ف اارود نمی آورن ااد م ااان ااند زن ااان ،جااوان ااان ،بااوم اايان،
ه اامجنس گ ااراي ااان م اارد ي ااا زن ،م ااهاج ااران و گ ااروه ه ااای ب ااسيار دي ااگر در س ااراس اار ج ااهان ک ااه م ااا
حااضور آنااها را تاانها زمااانی احااساس می کاانيم کااه فاارياااد باار می آورنااد  :تااحقير مااا بااس اساات.
هاامينها هسااتند کااه بااپا می خاايزنااد و آناوقاات مااا آنااها را می بااينيم ،صاادايااشان را می شاانوياام و
آنها را می شناسيم.
۳۰۶

آنگاه است که همه ی اين گروه های انسانی را می بينيم که با نئولیبرالیسم مبارزه می
کاانند يعنی عااليه طاارح جااهانی شاادن ساارمااايااه دارانااه و بااه نفع انااساناايت می رزمااند .اياانها هاامه
وحاشت عاظيمی در ما بر می انگيزد وقاتی حماقت طرفداران نئولیبرالیسم را می بينيم که می
خاواهااند بااا جاانگها و اسااتثمارگااری شااان کاال انااساناايت را ويااران سااازنااد .امااا در هاامان حااال،
رضاايات خااطار عظيمی نايز ماا را فارا می گايرد آناگاه کاه می باينيم ماقاومات و شااورش در هامه
جاا هسات مااناند شااورش ماا کاه هارچاند نسابتاا ً کاوچاک اسات اماا حاضااورماان قاابال اناکار نيسات.
چني وضاعی را ما در سراسر جهان می يابيم .اينها به ما می آموزد که ما تنها نايستيم.

 -۴درباره ی اينکه ما کشورمان مکزيک را چگونه می بينيم
حاال می پاردازيام باه ايانکه وضع ماکزياک خودماان را چاگوناه می باينيم .خاب ،ماا می باينيم
کاه بار کاشااورماان نولايبرالاها حاکومات می کانند ،يعنی هاماناطور کاه گافتيم ،رهابران ماا دارناد مالت
ماا ،مايهن ماا ماکزياک را وياران می کانند .هادف ايان رهابرانِ باد ناه بهابود زنادگی توده های مردم،
باالکه فااقط روبااراه کااردن وضع ساارمااايااه داران اساات .باارای مااثال ،آنااها قاااناونی مااثل «قاارارداد
ماابادلااه ی آزاد» وضع می کا اانند کا ااه با ااسياری از ما ااردم ما ااکزيا ااک را با ااه فا االکا اات می انا اادازد از
دهااقانااان گاارفااته تااا تاولاايد کاانندگااان خاارد ،چاارا کااه شاارکاات هااای باازرگ کااشاورزی صنعتی اياان
اقااشار را «می خ ااورنااد» چانان کاه کاارگاران و مؤساسات کاوچاک را ناابود می کانند زيارا ايانها
ناامی توانااند بااا شاارکااتهای باازرگ چااند مليتی رقاااباات کاانند .اياان شاارکااتها می توانااند بااه راحتی در
کاشور ماا مساتقر شوناد بی آناکه کسی باتواناد باه آناها باگوياد باالی چاشمتان ابارو سات ،بالکه از
آناها خيلی هام مامنون بود .آناها حاقوق و دساتمزدهاای خيلی پااياي مااورد ناظرشاان و نايز قايمت
باالی کاالهااياشان را باه هامگان تحاميل می کاانند .در واقع ،هاامان طااور کااه می گاوياند بارخی از
م اابانی اق ااتصادی ک ااشور م ااا م ااکزي ااک ک ااه ع اابارت بااود از ک ااشاورزی ،ص اانعت و ب ااازرگ ااانی ملی
ويران شده و تنها مواردی چند باقی مانده که مطمئناا ً به فروش خواهند رفت.
ايانهاسات آفات هاای بازرگ مايهن ماا ،چارا کاه در روساتاهاا دياگر خوارباار تولايد نمی کانند،
با االکه تا اانها چا اايزها ااايی کا ااه سا اارما ااايا ااه داران با اازرگ می فا ااروشا ااند ت ااولا اايد می ش ااود و زما ااي ها ااای
حااصالخيز هام باا پشاتيبانی ساياساتمداران باا زرنگی تامام دزدياده شاده اسات .بانابار ايان آناچه
در روس ااتاه ااا می گ ااذرد ه اامان چ اايزی س اات ک ااه در دوره ی پا ااورف اايري ااسمو می گ ااذش اات ،ب ااا اي اان
ت اافاوت ک ااه ب ااه ج ااای ه اااس اايان ااداس[ام االک ارب ااابی ب اازرگ -م] ،ام ااروز ش اارک اات ه ااای خ ااارجی
هسااتند کااه روسااتاهااا را در فاالکاات نااگاه می دارنااد و جاااهااايی کااه اعااتباراتی وجود داشاات و از
فرآورده های داخلی حمايت می شد ،ديگر چيزی جز صدقه وجود ندارد ،گاه همي هم نيست.
۳۰۷

از ناظر وضع کاارگاران در شهارهاا بااياد گافت کاه باا بسات کاارخااناه هاا کاارگاران را بايکار
رهاا می کانند ياا چايزهاايی باه ناام «مکيل٭» بااز می کانند کاه خاارجی اناد و بارای سااعاتها کاار،
مزدی نااچايز می پاردازناد .ايانکه قايمت ماحصولت مااورد ناياز مالت چاه بااشاد اهميتی نادارد زيارا
چ ااه گ ااران و چ ااه ارزان ،هيچ ک ااس ق اادرت خ ااري ااد آن ااها را ن اادارد .و اگ اار کسی در ي ااک ش اارک اات
کاوچاک ياا ماتوساط کاار می کاارده ديااگر حااال چااني وضعی ناادارد زياارا آن شاارکاات بسااته شااده يااا
ايانکه ياک شارکات باي الللی بازرگ آن را خارياده اسات .و اگار کسی ياک ماغازه ی کاوچاک داشاته
او نايز نااپادياد شاده ياا ايانکه خود تابديال باه کاارگاری قااچااقی بارای شارکات هاای بازرگ شاده کاه
او را باا خاشونات هارچاه تاماماتر اساتثمار می کانند و حتی کودکاان را باه کاار می کاشند .و اگار
کااارگاار عااضو ساانديااکايی بوده تااا حااقوقااش را بااه طااور قااانونی مااطالاابه کااند باااز بی نااتيجه اساات.
امروز حتی سنديکا به او می گويد که دستمزد بايد کاهش يابد يا امتيازها بايد حذف گردد،
در غاير ايان صااورت شارکات درهاای خود را بساته باه کاشور دياگری عازيامت خواهاد کارد .باعد از
ايانها «دکاه ی کاوچاک ياا باساط» هام هسات کاه خود باه گوناه ای هامان بارنااماه ی اقاتصادی دولات
اساات باارای اياانکه کااارگاارانِ شهاار حاااضاار باااشااند در گااوشااه ی خ ااياب ااان آدام ااس و ک ااارت ت االفن
بفروشند .به عبارت ديگر در شهر هم جز ويرانی اقتصادی وجود ندارد.
بانابار ايان وضع از ايان قارار اسات ،از آناجا کاه وضع اقاتصادی ماردم چاه در شهار و چاه
در روسااتا رقاات انااگيز اساات بااسياری از زنااان و مااردان مااکزيکی ناااگاازياارنااد ماايهن و ساارزمااي
مااکزيااک را تاارک کاانند و در کااشوری ديااگر يعنی ايااالت متحااده بااه جسااتجوی کااار باار می آيااند.
در آنااجا بااا آنااها باادرفااتاری می شاود و م ااورد اسااتثمار قاارار می گاايرنااد ،م ااورد پاايگرد و تااحقير
قرار می گيرند و حتی احياناا ً آنها را می کشند.
نائولایبرالیسمی کاه دولات هاای باد بار ماا تحاميل می کانند ناه تانها وضع اقاتصادی را بهابود
ناابخشيده ،باالکه باارعااکس ،در روسااتا فااقر و فاااقااه حاااکاام اساات و در شهاارهااا هاام کااار پاايدا
ناامی شود و وضع طااوری ساات کااه مااکزيااک بااه مااکانی باادل شااده اساات کااه در آن افااراد بااه دناايا
م ی آي ااند ،م اادتی زن ااده می م ااان ااند و س ااپس می ماايرنااد تااا باارای تاولاايد ثااروتِ خااارجی هااا ،عاامدت اا ً
ثاروتامندان [ gringoيااانکی ،آمااريااکايی]  ،کااار کاانند .بااه اياان دلاايل اساات کااه می گاويايم ماکزياک
تحت سلطه ی ايالت متحده است.
خ ااب ،اي اان ه اامه ی م اااج اارا نيس اات .ن اائول اایبرال اایسم ط اابقه ی سا ااياسی را ،و بها ااتر ب ااگوي اايم
ساياسايون ماکزياک را تاغيير داده اسات ،چارا کاه آناها باه نوعی کاارکانان ماغازه بادل شاده اناد کاه
ب اااي ااد ه اارک اااری از دس ااتشان ب اار می آي ااد ان ااجام ده ااند ت ااا ه اارچ اايزی را ،آن ااهم ارزان ب ااه ف ااروش
ب اارس ااان ااند .ع االوه ب اار اي اان ،آن ااها ق ااان ااون را ن اايز ت ااغيير داده ان ااد ت ااا ب ااا ل ااغو م اااده ی  ۲۷قااانااون
٭ مکیل به مانوفاکتااورهائی می گویند که در مناطق آزاد تجاری فعال اند و قوانین کاری کشور در آن لزم الجرا نیست.

۳۰۸

اس اااسی ،اراضی م ااشاع  ejidalesناايز زمااي هااای مااتعلق بااه شهاارهااا را بااتوان فااروخاات .چااني
بود «ساليناس دی گااورتاری»  .او و هامدساتاناش می گافتند کاه اقادام آناان باه سود روساتاهاا و
دهاقاناان اسات و ايانکه کاار دهاقاناان روناق خواهاد گارفات و آناها زنادگی بهاتری خواهاند داشات.
آي ااا چ ااني چ اايزی راس اات اس اات؟ وضع روس ااتاه ااای م ااکزي ااک از ه اار زم ااان دي ااگر ب اادت اار اس اات و
دهااقانااان بااا فاالکاات بيشااتری دساات بااه گاارياابانااند تااا دوره ی پ ااورفاايريااو دياااز .آنااها هاامچني گاافته
ان ااد ک ااه ق ااصد دارن ااد ب ااه خ ااصوصی ک ااردن دس اات باازن ااند يعنی ش اارک اات ه ااای دولتی را ب ااه ق ااول
خودشااان بااه خاااطاار ماانافع اهااالی کااشور بااه خااارجی هااا باافروشااند زياارا شاارکااتهای ماازبااور خوب
کااار نمی کاانند و بااايااد آنااها را ماادرن کاارد و فااروش آنااها مااقرون بااه صاارفااه اساات .امااا بااه جااای
پيشارفات کاردن ،آن دساته از حاقوق اجاتماعی را کاه دساتاورد اناقلب  ۱۹۱۰بود اماروز لاگدماال
مايکنند باه طاوری کاه آدم را باه خاشم می آورد .آناها هامچني گافته اناد کاه بااياد مارزهاا را بارای
ورود ساارمااايااه ی خااارجی باااز کاارد و باادياان تاارتاايب اساات کااه کااارفاارماااهااای مااکزيکی شااتاباازده
خواهاند کوشايد امور را بهابود باخشند .اماا اماروز می باينيم کاه دياگر شارکات و مؤساسه ی ملی
وجود ناادارد ،خااارجی هااا هاامه چاايز را باالعيده انااد و آنااچه می فااروشااند باادتاار از آن چاايزی ساات
که در مکزيک رايج بود.
با اااری ،سا ااياسا ااتمداران ما ااکزيا ااک می خااواه ااند  Pemexيعنی نا ا ا اافت را ه ا اام ک ا ااه م ا ااتعلق ب ا ااه
مکزيکی ها ست بفروشند ،و تنها فرق اين است که برخی می گويند همه و هرچيزی را خواهند
فااروخاات و باارخی ديااگر می گااويااند فااقط بخشی را خاواهااند فااروخاات .آنااها هاامچني می خواهااند
بايمه هاای اجاتماعی ،بارق ،آب ،جانگلها و هامه چايز را خاصوصی کانند ،تاا آناجا کاه دياگر چايزی
از م ااکزي ااک ب اااقی ن اامان ااد و ک ااشور م ااا چ اايزی ن ااباش ااد ج ااز خ ااراب ااه ای ي ااا ج ااايی ب اارای ت اافريح و
ساارگاارمی ثااروتاامندان جااهان ،و مااا مااردان و زنااان مااکزيکی خاادمااه ی آنااان خواهاايم شااد کااه تاانها
در فااکر آن خاواهاايم باود کااه چااه بااه آنااان تااقدياام کاانيم در حااالی کااه خاود در ناوعی زناادگی سگی
بسر بريم ،بی ريشه ،بی فرهنگ ،بی وطن.
بااه عاابارت ديااگر ،طاارفااداران ناائولاایبرالاایسم می خواهااند مااکزيااک ،ماايهن مااا را نااابود کاانند.
احاازاب س ااياسی ان ااتخاب اااتچی ن ااه ف ااقط ب ااه دف اااع از م ااکزي ااک نمی پ ااردازن ااد ،ب االکه خااود ،ق اابل از
هارکاس دياگر ،کامر باه خادمات بايگاناگان عامدتاا ً اياالت متحاده می باندناد و کاارشاان ايان اسات کاه
م ااا را ف ااري ااب ده ااند و ک اااری ک اانند ک ااه وقتی ه اار چ اايزی را ب ااه ف ااروش می گااذارنااد و ساود بااه
جاايب می زناند ماا حواسامان ماتوجاه جاای دياگری بااشاد .تامام احزاب ساياسی اناتخابااتچی کاه
اماروز وجود دارناد هامي طاور اناد و ايان فاقط وضع بارخی از آناها نيسات .اگار دربااره ی ايانکه
آياا آناها کاار خاوبی هام کارده اناد ياا ناه تاأمال کانيد خواهايد دياد کاه کااری جاز دزدی و فاريابکاری
نااکرده انااد .آشااکارا می باينيد کاه احزاب ساياسی اناتخابااتچی هاميشه خااناه هاای زياباياشان را
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دارا بوده اناد و نايز اتومابيل هاای زيابا و تجاملتاشان را .تاازه از ماا اناتظار دارند از آنها ممنون
بااشايم و بااز هم باه آناها رأی بادهايم .راساتش ،هامان طور که خودشاان بعضی وقات ها می گويند
شرف ندارند ،ندارند برای اينکه ميهن ندارند .چيزی که دارند فقط حسابهای بانکی ست.
ايان را هام باه چاشم می باينيم کاه قااچااق مواد مخادر و انواع جارايام رو باه افزاياش اسات.
گااه فاکر می کانيم کاه بزهاکاران هامان طااورناد کاه در آوازهاا و فايلم هاا باه ماا ماعرفی می کانند.
شااايااد هاام بعضی هاامي طاور باااشااند ولی اياانها ساارکاارده ی واقعی باااناادهااای بزهااکاری نيسااتند.
ساارکاارده هااای واقعی لااباس خيلی خوب می پوشااند ،در خااارجااه درس خوانااده انااد ،شاايک پوش
انااد ،از ديااده هااا خود را پاانهان نمی دارنااد ،باالکه در رساتااوران هااای مااعروف غااذا می خااورنااد و
عاکس شاان را در روزنااماه هااا می باينيم کاه خوش تايپ و خوش لاباس در جاشن هااشاان شارکات
دارند .اينها همان طور که گفته می شود «آدم های خوبی» هستند و برخی از آنها حتی رهبر،
نماينده ی مجلس ،سناتور ،وزير خارجه ،کارفرمای موفق ،فرمانده پليس و ژنرال هستند.
آيااا بااا اياان حاارف هااا می خاواهاايم بااگوياايم کااه سااياساات بااه هيچ دردی نمی خ ااورد؟ خااير،
چاايزی کااه مااا می خاواهاايم بااگوياايم اياان اساات کااه اياان سااياساات بااه هيچ دردی نمی خ ااورد ،زياارا
م ااسأل ااه اش م ااردم نيس اات ،ب ااه آن ااها گااوش نمی ده ااد ،ب ااه ک ااار آن ااها نمی پ ااردازد ،ت اانها در مااوقع
ان ااتخاب ااات ب ااه س ااراغ م ااردم می رود .حتی ب ااه رأی آن ااها ه اام دي ااگر ن ااياز ن اادارد .ن ااظرخااواهی ه ااا
باارای نااشان دادن اياانکه چااه کسی باارنااده شااده کااافی ساات .فااقط وعااده می مااانااد کااه مااا چااني و
چانان خواهايم کارد و باعد خادا حاافاظ .دياگر پايداياشان نمی شود .فاقط در اخابار اسام شاان را
می شاانوياام کااه آنااها پااول زيااادی باالند کاارده انااد و دچااار هيچ مشکلی هاام نشااده اناد زيارا قاانونی
که خودشان تصويب کرده اند آنها را از هر خطری محافظت می کند.
چااون مااسألااه از اياان قاارار اساات می بااينييم کااه قااانااون اساااسی را تحااريااف کاارده انااد و
تااغيير داده انااد .اياان قااانااون اساااسی ،ديااگر قااانااون حااقوق و آزادی هااای تاوده ی رنااجبر نيساات،
باالکه حااقوق و آزاديااهای طاارفااداران ناائولاایبرالاایسم اساات باارای آنااکه بااه سودهااای کالنااشان دساات
يااباند .خااصايت قااضی هاا هام ايان اسات کاه باه هامي طارفاداران نائولایبرالایسم خادمات کانند و از
هاامينجا ساات کااه هااميشه از ناولاايبرال هااا دفاااع می کاانند .آنااها کااه ثااروتی ناادارنااد نااصيب شااان
هميشه بی عدالتی ست ،زندان است و گااورستان.
خاب ،باا وجود ايان هامه ماغلطه کاه نولايبرال هاا بار هامه جاا حااکام کارده اناد ماکزيکی هاايی
از زن و مرد هستند که متشکل می شوند ،مبارزه و مقاومت می کنند.
از اياان طااريااق باود کااه مااا فااهميدياام در اياانجا باوماايانی وجاود دارنااد کااه ساارزمااي شااان از
اياانجا ،از چااياپاااس ،دور اساات و اياانکه آنااها خودمااختارانااد و از فاارهاانگ خود دفاااع می کاانند و
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زمي شان را آباد می کنند ،از جنگل ها و آبهاشان حراست می کنند.
زح اامتکشان روس ااتاه ااا ه اام هس ااتند ،يعنی ده ااقان ااان ک ااه م ااتشکل می شااون ااد و دس اات ب ااه
تظاهرات و بسيج می زنند تا برای کشاورزی اعتبار و حمايت به دست آورند.
زحامتکشان شهار هام هساتند کاه اجاازه نمی دهاند حاقوق شاان را از آناان باازپاس گايرناد
ياا کاارشاان را خاصوصی کانند ،بالکه عالوه بار ايان ،دسات باه اعاتراض و تاظاهارات می زناند تاا
هاامي اناادکی را هاام کااه دارنااد از آنااها باااز نااگيرنااد و آنااچه را کااه واق اعاا ً مااتعلق بااه کااشور اساات
مانند برق ،نفت ،بيمه های اجتماعی ،آموزش و پرورش از آنها پس نگيرند.
داناشجوياان هام هساتند کاه اجاازه نمی دهاند آماوزش خاصوصی شود و مابارزه می کانند
تااا رايااگان ،مااردمی و علمی باااشااد يعنی پاولی نااباشااد ،هاامه بااتوانااند دانااش فااراگاايرنااد و اياانکه
مدارس درس حماقت و کودنی ندهند.
زناان هام هساتند کاه اجاازه نمی دهاند باا آناان چاون شايئ رفاتار شود ياا آناان را تاحقير و
توهاي کانند فاقط باه ايان خااطار کاه زن اناد ،بالکه ماتشکل می شوناد و مابارزه می کانند تاا احاترام
و شأنی را که به عنوان زن شايسته اش هستند به دست آورند.
جاوانااان هاام هسااتند کااه حاااضاار نيسااتند آنااها را بااا ماواد مخاادر گيج و ماانگ کاانند و از پااا
ب اايندازن ااد ي ااا ب ااه خ اااط اار س اابک و رف ااتار زن اادگی ش ااان کسی ب ااتوان ااد ماازاح اامشان شااود ،ب االکه ب ااا
موسیقی شان ،با فرهنگ شان و در واقع با شااورش خود ،به آگاهی بيشتر دست می يابند.
هاامجنس گاارايااان ماارد و زن و تاارانااس وسااتید و کااسانی ديااگر بااا رفااتارهااای جنسی ديااگر
هاام هسااتند کااه اجااازه نمی دهااند کسی آنااان را بااه مسخااره بااگيرد و م ااورد تااحقير و باادرفااتاری
قاارار دهااد و احاايان اا ً آنااها را بکشااد بااه اياان جاارم کااه رفااتاری مااغاياار ديااگران دارنااد يااا آنااان را
غاايرعااادی و بازهااکار تلقی کااند ،باالکه مااتشکل می شاونااد تااا از حااق خاود باارای تاافاوت داشاات بااا
ديگران دفاع کنند.
کااشيشان و خاواهااران مااقدس و هاامچني کااسانی کااه آنااها را عاارفی می نااامااند ناايز وجاود
دارناد کاه ناه جاانابدار ثاروتامندان اناد ،ناه باه دعاا باسنده می کانند ،بالکه ماتشکل می شوناد تاا باا
مبارزه ی مردم همراهی کنند.
کاسانی هام هساتند کاه باه آنها فعالي اجتماعی می گويند .اينها مردان و زنانی هستند که
ت اامام عاامرشااان را ص اارف م اابارزه ب اارای م ااردم ک اارده ان ااد و ه اامي ه ااا هس ااتند ک ااه در اع ااتصاب ه ااای
ب اازرگ و آک ااسيون ه ااای کااارگااری ،در باساايج وساايع شهااروناادان ،در ج اانبش ه ااای باازرگ دهااقانااان
شارکات دارناد و در ماعرض سارکوب هاای بازرگ بوده انااد و در هاار وضعی باااشااند بااه رغاام آنااکه
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برخی پير شده اناد از راه خود روياگردان نمی شوناد و در جساتجوی مابارزه ،تاشکيلت ،عادالات
بااه هاار گاوشااه ای سا اار می زنااند و سااازمااان هااای چااپ ،سااازمااان ه ااای غ ااير دولتی ،س ااازم ااان ه ااای
ح ااقوق بش اار ،س ااازم ااان ه ااای دف اااع از زن اادان اايان س ااياسی و کااوش ااش ب اارای ب ااازگش اات م اافقودي اان،
انااتشارات چااپ ،سااازمااان ه ااای م ااعلمي ي ااا دان ااشجوي ااان را ب اار پ ااا می دارن ااد .ب ااه ع اابارت دي ااگر،
ماابارزه ی اجااتماعی و حااتی سااازمااان هااای سااياسی ـ نا ااظامی بااه وجاود م ی آورنااد .آنااها هاارگااز از
رفت باز نمی مانند و بسيار چيزها می دانند زيرا ديده اند ،شنیده اند ،زيسته اند و رزميده اند.
باديان تارتايب کالً می باينيم کاه در کاشور خودماان کاه ماکزياک ناام دارد ،فاراوان اناد کاسانی
کااه ساااکاات نمی نااشينند ،کااه تسااليم نمی شوناد ،کااه فااروخااته نمی شوناد .بااه باايان ديااگر ،آنااها
آدم ها ااايی هسا ااتند شا ااايسا ااته .ما ااا خ ااوش ااوقا ااتيم زيا اارا با ااا وج ااود چا ااني انا ااسانا ااهايی ،طا اارفا ااداران
نائولایبرالایسم باه آساانی چايره ناخواهاند شاد .شااياد هام موفاق شاويام مايهن ماان را از دزدی هاا و
وياارانی هااای باازرگ کااه نولاايبرال هااا بااه بااار می آورناد بارهاانايم و امايدواريام ايان «مااا» کااه
می گوييم روزی بتواند همه ی اين شااورشيان را يکجا دربر گيرد.
از کوهستانهای جنوب شرقی مکزيک
کميته ی مخفی انقلبی بوميان ،فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مکزيک ،ششمي ماه سال ۲۰۰۵
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ششمين بيانيه از جنگل ل کندونا
)بخش سوم(
 -۵می خواهيم چه کنيم؟
بسيار خوب ،حال برايتان تعريف می کنيم که می خواهيم در جهان و در مکزيک چکار
کانيم .زيارا نمی توانايم باه آناچه در کاره ی خااکی ماا می گاذرد ناگاه کانيم و سااکات بانشينيم .تاو
گويی جز خود ما کسی ديگر اينجا نيست.
باديان تارتايب ،آناچه می خواهايم ايان اسات کاه باه هامه ی کاسانی کاه ماقاومات می کانند و باه
سابک خود در کاشااورشاان مابارزه می کانند باگويايم کاه شاما تانها نيساتيد و ايانکه ماا زاپااتيساتها
هارچاند خيلی کاوچاکيم ،از شاما پشاتيبانی می کانيم و در فاکر آنايم کاه چاگوناه می توانايم شاما را
در ماابارزه تااان ياااری دهاايم و بااا شااما درباااره ی آموخاات صااحبت کاانيم چااون در واقع ،آنااچه مااا
ياد گرفته ايم ،ياد گرفت است.
هامچني ماا می خواهايم باه ماردم آمارياکای لتاي باگويايم کاه بارای ماا مااياه ی افاتخار اسات
کاه بخشی هارچاند کاوچاک از شاما بااشايم .ايان را ماا باه بهاتريان وجاه چانديان ساال پايش فاهميديام
و احااساس کااردياام ،زمااانی کااه اياان قاااره بااا ناوری کااه چااه گوارا و پاايش از او بولاايوار نااام داشاات
روشن و فروزان بود .آری ،گاه می شود که خلق ها نامی را همچون پرچم به دست می گيرند.
ديااگر اياانکه مااا می خواهايم باه ماردم کاوباا کاه ساالاها ساات بااه ساابک خود مااقاوماات می کاانند
بااگوياايم کااه شااما تاانها نيسااتيد و مااا بااا مااحاصااره ای کااه گاارفااتار آناايد مااخالاافيم و در فااکر آناايم کااه
چ ا ااطور می تاواناايم باارای مااقاوماات تااان چاايزی باافرسااتيم ،هاارچااند غااير از ذرت چاايزی در دساات
نيساات .بااه مااردم آمااريااکای شاامالی هاام می خواهايم باگويايم
خاالط نمی کاانيم و می دانايم کاه باي
ماا ماسائال را باا ياکدياگر َ
دول اات ه ااای ب ااد ش ااما ک ااه ب ااه ه اامگان آس اايب می رسااانااند ،و
شا ااما ما ااردم آما ااريا ااکای شا اامالی کا ااه در درون کا ااشور خ ااود
م ا ا ا ا ا اباارزه می ک ا ا اانيد و ب ا ا ااا م ا ا اابارزه ی دي ا ا ااگر م ا ا االتها اب ا ا ااراز
همبس ا ا ااتگی می ک ا اانيد ف ا اارق می گ ااذاري اام و ه ااردو ط اارف را
ي ااکسان نمی داناايم .هاامچني مااا می خواهاايم بااه باارادران و
خواهران «ماپوچه» در شيلی باگويايم کاه ماا مابارزه ی شما
را از نااظر دور ناامی دارياام و از ماابارزاتااتان می آمااوزياام .بااه
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ونزوئليی هاا هام می گاويايم کاه ماا دفااع شاما را از حاق حااکاميت تاان ،يعنی حاق مالت تاان را در
اياانکه مااسير زناادگی خااويااش را خود تااعيي کااند تحسااي می کاانيم و ناايز بااه باارادران و خواهااران
بومی در اکوادور و در بولاايوی می گااوياايم کااه شااما بااه سااراساار آمااريااکای لتااي درسی تاااريخی
می دهاايد ،زياارا ساارانااجام جااهانی شاادن ناولاايبرالی را مااتوقااف می کاانيد .بااه «پاايکه تااروهااا» و
جوانااان آرژانااتي هاام می خواهاايم بااگوياايم کااه شااما را دوساات دارياام .چاانانااکه بااه کااسانی کااه در
اوروگاوئااه خاواهااان کااشور بهااتری هسااتند می گااوياايم شااما را تحسااي می کاانيم .بااه آنااان کااه در
باارزياال فاااقااد زمااي انااد می گااوياايم کااه بااه شااما احااترام می گااذارياام و بااه تاامام جاوانااان آمااريااکای
لتااي هاام می خاواهاايم اياان نااکته را بااگوياايم کااه آنااچه در کااار انااجامااش هسااتيد ارزنااده اساات و
برای ما بسيار اميدوار کننده.
مااا بااه باارادران و خواهااران اروپااای اجااتماعی [فوروم اجااتماعی اروپااا] هاام می خواهاايم
بااگوياايم کااه شااما تاانها نيسااتيد و اياانکه جاانبش باازرگ شااما عااليه جاانگ هااای ناولاايبرالی مااايااه ی
خااوشااحالی فااراوان مااا ساات .هاامچني مااا اشااکال سااازماااناادهی و نااوع ماابارزه تااان را بااا دقاات
دناابال می کاانيم باارای آنااکه شااايااد چاايزی از آن باايامااوزياام و اياانکه مااا در جسااتجوی وساايله ای
هساتيم کاه از شاما در مابارزه تاان پشاتيبانی کانيم ،اماا باراياتان يورو ناخواهايم فارساتاد چاون در
ناتيجه ی درهام بارهمی اتاحادياه ی اروپاا ارزش يورو تانزل می کاند ،اماا شااياد باراياتان کاارهاای
دسااتی و قااهوه باافرسااتيم تااا باافروشاايد و کمکی باااشااد باارای فااعالاايت هااای ماابارزاتی تااان .ماامکن
اس اات ب ااراي ااتان «پااوس ااول» [نااوش اااب ااه ای س اات از آرد ذرت] ب اافرس ااتيم ک ااه در م ااقاوم اات ن اايروی
زياادی می دهاد .اماا ايان شااياد پايشنهاد خاوبی ناباشاد چاون بارای ماا پوساول عاادی سات ،ولی
شااايااد شااما را مااريااض کااند و در ماابارزه ضااعيفتان کااند ،آنوقاات طاارفااداران ناائولاایبرالاایسم ماامکن
است بر شما غلبه کنند.
مااا بااه باارادران و خاواهااران آفااريااقايی ،آساايايی و اقااياناوساايه هاام می خاواهاايم بااگوياايم مااا
نيز می دانيم که شما مبارزه می کنيد و می خواهيم افکار و تجارب شما را بهتر بشناسيم.
مااا می خاواهاايم بااه جااهاناايان بااگوياايم کااه مااا خاواسااتار عااظمت شااماياايم ،آنااقدر عااظيم بااه
طااوری کااه شااما کااه مااقاوماات می کاانيد بااتواناايد دوام بااياوريااد زياارا طاارفااداران ناائولاایبرالاایسم می
خواهاند شاما را از پاای درآورناد و امايدواريام شاما ماانع آناان شاوياد و باه نفع کال اناسانايت باه
مبارزه ادامه دهيد.
خااب ،امااا آنااچه در مااکزيااک می خاواهاايم انااجام دهاايم اياان اساات کااه بااا افااراد و سااازمااان
هاای واقاعاا ً چاپ باه ياک توافاق دسات ياابايم زيارا فاکر می کانيم در چاپ ساياسی سات کاه اياده ی
م ااقاوم اات در ب ااراب اار ج ااهانی ش اادن نااول اايبرالی وجااود دارد ت ااا ک ااشوری ب ااسازي اام ک ااه در آن ب اارای
هاامگان عاادالاات ،دمااوکااراسی و آزادی وجاود داشااته باااشااد .نااه مااثل حااال کااه عاادالاات ،تاانها باارای
ثاروتامندان اسات و آزادی فاقط بارای شارکات هاای بازرگ ،و دماوکاراسی فاقط بارای آناکه ديوارهاا
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را بااا پاوسااترهااای انااتخاباااتی بااپوشااانااند .مااا فااکر می کاانيم کااه تاانها از چااپ اساات کااه می تاوانااد
برنامه ی مبارزه ای سر برآورد .تا ميهن ما مکزيک نميرد.
بانابار ايان ،ماا فاکر می کانيم کاه باا ايان افاراد و ساازماان هاای چاپ بااياد باه طارحی دسات
ياااباايم تااا بااه هاامه ی مااناطااق مااکزيااک بااروياام کااه در آن آدم هااای فااروتاان و ساااده ای مااثل خودمااان
بسر می برند.
ما به آنها نمی خواهيم بگوييم که چني و چنان کنند يا به آنان دستور بدهيم.
هامچني از آناها ناخواهايم خواسات کاه باه فالن ياا باهمان کااناديادا رأی بادهاند زيارا از حاال
می دانايم کاه همگی نولايبرال هساتند .هامچني از آناها ناخواهايم خواسات کاه ماثل ماا باشوناد ياا
اسلحه به دست گيرند.
کاری که می کنيم اين است که از آنها بپرسيم زندگی شان ،مبارزه شان چگونه است،
درباره ی کشااورمان چه فکر می کنند و اينکه ما بايد چکار کنيم که دولتيان با ما نجنگند.
کااری کاه خواهايم کارد ايان اسات کاه فاکر آدم هاای سااده و ماعمولی را مالک قارار دهايم
شايد همان عشقی را که ما برای ميهن مان داريم در آنها بيابيم.
و شااياد هام باه توافقی دسات ياابايم باي هامه ماان کاه آدم هاای سااده و ماعمولی هساتيم و
باا هام در ساراسار کاشور ماتشکل شاويام و مابارزاتامان را کاه در حاال حااضار تاک تاک و جاداگااناه
اسات هامآهانگ کانيم و بارنااماه ای بايابايم کاه شاامال چايزی بااشاد کاه هامه ماان می خواهايم و نايز
طارحی بارای آناکه چاکار کانيم تاا ايان بارنااماه يعنی «بارنااماه ی ساراساری ملی بارای مابارزه» باه
اجرا درآيد.
آنوقات بار اسااس موافاقت اکاثريات ايان افاراد کاه باه ساخنان و آراء شاان گوش می دهايم،
بااا هاامگان ماابارزه ای را سااامااان می دهاايم ،بااا باوماايان ،بااا کااارگااران ،دهااقانااان ،دانااشجويااان،
ماعلمان ،کاارماندان ،زناان ،کودکاان ،ساالاندان .يعنی هامه ی آدم هاا و کاسانی کاه قلبی بازرگ و
بااخشنده دارنااد و ماااياال انااد ماابارزه کاانند تااا ماايهن مااا کااه مااکزيااک نااام دارد بااه وياارانی کااشيده
نااشود ،ميهنی کااه بااي «ريو براوو» و «ريااو سوشاايات» قاارار دارد ،يااک طاارفااش اقاايانوس آرام
است و طرف ديگرش اقيانوس اطلس.

 -۶درباره ی روش ما برای انجام کار
خااب ،اياان کاالم ساااده ی مااا خااطاب بااه افااراد فااروتاان و ساااده ی مااکزيااک و جااهان اساات و
کلم امروزمان را ششمي بيانيه ی جنگل لکاندونا می ناميم.
با کلم ساده مان می خواهيم بگوييم که...
ارتااش زاپاااتيسااتی آزادياابخش ملی بااه تاوافااق آتااش بااس تااهاجاامی خاود وفااادار اساات و بااه
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نيروهای دولتی و حرکت های نظامی تهاجمی هيچ گونه حمله ای نخواهد کرد.
ارتااش زاپاااتيسااتی هاامراه بااا اياان ابااتکار مااسالاات آماايز کااه آغاااز می کاانيم ،هاامچنان باار
توافااق مبتنی باار تااأکاايد باار ماابارزه ی سااياسی وفااادار اساات .باار اياان اساااس ،ارتااش زاپاااتيسااتی
بااه ايااده ی خود مبنی باار آنااکه هيچ نوع ارتااباط مخفی بااا سااازمااان هااای سااياسی ـ نااظامی چااه
در مکزيک و چه در ديگر کشااورها نداشته باشد وفادار است.
ارتاش زاپااتيساتی توافاق مبتنی بار دفااع ،حامايات و فارماانابرداری از جااماعه هاای بومايان
زاپ اااتيس ااتی را ک ااه عااوام اال ت ااشکيل ده اانده ی آن و ب ااالت ااري اان ارگ ااان ره اابری اش هس ااتند ما ااورد
تااأکاايد مجاادد قاارار می دهااد بی آنااکه در فاارآيااند دمااوکااراتاايک درونی مااداخااله ای کااند و الاابته در
چاارچوب اماکانااتی کاه دارد در تاحکيم خودماختاری ،در تاقويات دولات خوب و بهابود باخشيدن باه
اوض اااع زن اادگی ع ااموم س ااهم خااود را ادا می ک ااند .ب ااه ع اابارت دي ااگر ،آن ااچه م ااا در م ااکزي ااک و در
جاهان اناجام خواهايم داد بادون سلح خواهايم کارد ،باا جانبش مادنی و ماسالات آمايز و بی آناکه
حمايت از جامعه های خودمان را از ياد ببريم يا متوقف کنيم.
بدين ترتيب...

در جهان...
۱ـ ماا رواباط ماتقابال احاترام آمايز و هامياری باا افاراد و ساازمااناهايی بارقارار می کانيم کاه
مقاومت می کنند ،با نئولیبرالیسم مبارزه می کنند و به سود انسانيت عمل می نمايند.
 ۲ـ در محاادوده ی امااکاناااتاامان کاامک هااای مااادی مااثل خاواربااار و کااارهااای دسااتی باارای
برادران و خواهرانی که در سراسر جهان مبارزه می کنند خواهيم فرستاد.
باارای شااروع ،از ش ااورای دولاات خاوب در لرئااالاايداد کاااماايونی قاارض خاواهاايم گاارفاات کااه
«چاومااپيراس» نااام دارد بااا ظاارفاايت تااقريبی  ۸تاان .آن را پاار از ذرت خاواهاايم کاارد و شااايااد دو
بااشکه باانزياان يااا ناافت ،باار اساااس اياانکه کاادام مااناسااب آنااان باااشااد و آن را بااه ساافارت کااوبااا در
مااکزيااک خاواهاايم باارد تااا آن را بااه عاانوان پشااتيبانی زاپاااتيساات هااا از مااقاوماات مااردم کااوبااا عااليه
مااحاصااره ی اقااتصادی ايااالت متحااده باارای آنااان باافرسااتد .شااايااد هاام بااشود جااايی نازديااک تاار
تاحويال داد چاون هاميشه تاا ماکزياکو سيتی رفات راه دراز اسات و اگار چوماپيراس در وساط راه
خراب شود نمی توانيم به وعده مان وفا کنيم.
و بااايااد اياان کااار را زود انااجام داد بااه شاارط اياانکه بااه مااا حاامله نااکنند .چااون اگاار چااند ماااه
عاقب بايفتد فاقط می توانايم جواناه ی ذرت بافرساتيم کاه آناهم در راه خاراب می شود .پاس بهاتر
است در همي نوامبر و دسامبر فرستاده شود.
ب ااا ت ااعاونی ه ااای ک اااره ااای دس ااتی و زن ااان ن اايز ق اارارداده ااايی می ب ااندي اام ت ااا م اايزان ق اااب اال
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توجهی از لااباس هااای گاالدوزی شااده را باارای اروپااايی هااا باافرسااتيم کااه چااه بااسا اتااحادشااان بااه
هاام خ ااورده باااشااد .هاامي طااور شااايااد قااهوه ی مااحصول تااعاونی هااای زاپاااتيسااتی را باارايااشان
بافرساتيم تاا بافروشاند و کمکی بارای مابارزه شاان بااشاد و اگار قاهوه باه فاروش نارفات ،می تواناند
کمی قاهوه بانوشاند و دربااره ی مابارزه ی ضاد نولايبرالی باحث کانند و اگار هوا کمی سارد شاده
باااشااد می تاوانااند لااباس هااای گاالدوزی شااده ی زاپاااتيسااتی را بااپوشااند کااه حتی اگاار بااا دساات
شسته شود رنگش نمی رود.
ب ااه ب اارادران و خااواه ااران بااومی بااول اايوی و اکااوادور ن اايز کمی ذرت ک ااه ژن آن دس ااتکاری
نشاده خواهايم فارساتاد .ماشکل فاقط ايان اسات کاه نمی دانايم باه کاجا تاحويال دهايم تاا درسات باه
مقصد برسد .با وجود اين ،آماده ايم اين کمک ناچيز را تقديم کنيم.
 ۳ـ ب ااه ه اامه ی م ااردان و زن ااانی ک ااه در س ااراس اار ج ااهان م ااقاوم اات می ک اانند می گ ااوي اايم ک ااه
باالخاره بااياد ديادارهاای باي قااره ای دياگری ،دسات کام ياک ديادار ،احاتمالً در دساامابر اماسال
يااا ژانااويااه ی سااال آياانده باارپااا کاانيم .بااايااد روی اياان پاايشنهاد فااکر کاارد .مااا نمی خواهاايم در اياان
بااره تاصميم باگيريام باه خاصوص از ايان لاحاظ کاه بااياد جامعاا ً در موارد زيار باه توافاق بارسايم کاه
دياادار کااجا ،کی ،چااگونااه و بااا حااضور چااه کااسانی باارپااا شود .نمی خواهاايم وضع طااوری باااشااد
کاه تانها ياک تاريابون وجود داشاته بااشاد ،کاه کاسانی صاحبت کانند و دياگران گوش بادهاند ،بالکه
تريبونی درکار نباشد ،همه در يک سطح باشند ،همه صحبت کنند البته با نظم ،وگر نه غلغله
می شود و کسی چايزی نمی شانود .عالوه بار ايان ،باا ساازماانادهی خوب ،هامه گوش می دهاند،
در دفترچه هاشان از کلم مقاومت ديگران يادداشت بر می دارند تا بعد ،با همرزمان مرد و
زن خود در عاارصااه ی فااعالاايت خااويااش بااه گاافتگو باانشينند .مااا فااکر می کاانيم کااه اياان دياادار بااايااد
در جااايی باااشااد کااه زناادانی بااس باازرگ داشااته باااشااد ،زياارا آنااها اگاار مااا را ساارکاوب کاانند و بااه
زنااداناامان اناادازنااد هاامه ی مااا تاالنبار نااخواهاايم شااد و اگاار زناادانی باااشاايم و خاوب سااازماااناادهی
شاده بااشايم ،در زنادان باه ديادارهاای باي قااره ای خود باه نفع کال بشاريات و عاليه نائولایبرالایسم
ادامااه خاواهاايم داد .آنااجا بااه شااما خاواهاايم گاافت کااه چااه بااايااد کاارد و چااه می کاانيم تااا بااه تاوافااق
برسيم .باری ،اين است آنچه فکر می کنيم که بايد در جهان به انجام رسانيم .و اکنون...

در مکزيک...
۱ـ مااا بااه ماابارزه ی خود بااه نفع خاالق هااای بومی مااکزيااک ادامااه خواهاايم داد .امااا نااه فااقط
باه نفع آناها و ناه فاقط باا آناها ،بالکه باه نفع اساتثمار شادگاان و سالب ماالاکيت شادگاان ماکزياک و
هاامراه بااا هاامه ی اياانان در سااراساار کااشور .وقتی می گااوياايم هاامه ی اسااتثمار شاادگااان مااکزيااک
مانظااورماان بارادران و خواهارانی کاه نااگازيار شاده اناد بارای پايدا کاردن کاار و ناان باخور و نامير
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به ايالت متحده بروند نيز هست.
۲ـ مااا مسااتقيماا ً و بی واسااطه بااا مااردمااان ساااده و عااادی مااکزيااک صااحبت خواهاايم کاارد و
باار پااايااه ی آنااچه از آنااان می شاانوياام و فاارا می گاايرياام ،در کاانار هاامي هااا کااه مااثل خاود مااا آدم
ه ااای ف ااقير و س اااده ای هس ااتند دس اات ب ااه ت اادوي اان ب اارن ااام ااه ای س ااراس ااری و ملی ب اارای م اابارزه
خواهاايم زد ،باارنااامااه ای کااه صاارياحاا ً چااپ باااشااد يعنی ضااد ساارمااايااه داری و ضااد نولاايبرالی .بااه
عبارت ديگر برای عدالت ،دموکراسی و آزادی مردم مکزيک.
 ۳ـ ما خواهيم کوشيد شيوه ی ديگری از سياست بسازيم يا بازسازی کنيم که به نحوی
از انحاء حامل آگاهی در جاهت خدمت به ديگران باشد ،بدون نافع مادی ،با فداکاری و اخلص
و درساتکاری ،کاه باه عهاد خاوياش وفاادار بااشاد و تانها مزد آن رضاايات خااطار از اناجام درسات
وظااايااف باااشااد .بااه عاابارت ديااگر هاامان کاااری کااه قاابلً ماابارزان چااپ می کااردنااد و هيچ چاايز ،نااه
ضربات ،نه زندان و نه مرگ و البته نه دلر آنها را از ادامه ی وظايف شان باز نامی داشت.
 ۴ـ مااا در نااظر دارياام ماابارزه ای در جهاات تاادوياان يااک قااانااون اساااسی جااديااد آغاااز کاانيم
يعنی قواناي جاديادی کاه خواسات هاای ماردم ماکزياک را ناصب الاعي خود قارار دهاد ماثلً خااناه،
زمااي ،کااار ،خ ااوراک ،بهااداشاات ،آمااوزش ،اطاالعااات ،فاارهاانگ ،اسااتقلل ،دمااوکااراسی ،عاادالاات،
آزادی و صلح .قااناون اسااسی جاديادی کاه حاقوق و آزادی هاای ماردم را باه رساميت باشناساد و
از ناتوانان در برابر زورمندان دفاع کند.

بدين منظور...
ارتاش زاپااتيساتی آزادی باخش ملی هایأتی از رهابری خود را باه مانظور تاحقق ايان هادف
بادون محادوده ی زماانی ماعي باه ساراسار کاشور خواهاد فارساتاد .ايان هایأت رهابری زاپااتيساتی
ه اامراه ب ااا س ااازم ااان ه ااا و اف ااراد چ ااپ ک ااه اي اان ب اايان اايه ی ش ااشم ج اانگل ه ااای لک ااان اادون ااا را ت ااأي اايد
خواهند کرد ،به جاهايی خواهد رفت که مشخصاا ً از آن دعوت کرده باشند.
ماا هامچني باه اطلع می رساانايم کاه ارتاش زاپااتيساتی باا ساازمااناها و جانبش هاايی کاه
انااتخاباااتچی نيسااتند و خااود را در نااظر و عاامل چااپ می دانااند ،در چااارچااوب شاارط هااای زياار
ائتلف خواهد کرد:
هيچ توافقی از باال بارای تحاميل باه پااياي صااورت ناگيرد ،بالکه توافاق خواهايم کارد کاه باا
هام حارکات کانيم و باه خاشم ماردم گوش کانيم و آن را ساازماان دهايم .هيچ جنبشی را ساازماان
نادهايم کاه باعدا ً در غاياب کاسانی کاه آن را بارپاا کارده اناد مااورد ماعاماله و چااناه زنی قارار گايرد،
بالکه هاميشه ناظرات کاسانی کاه در آن شارکات می ورزناد در ناظر گارفاته شود .در جساتجوی آن
نااباشاايم کااه از دولاات يااا کااسانی کااه الااهام بااخش آن هسااتند هااديااه ،موقااعيت ،امااتياز ،مااقام دولتی
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کسااب کاانيم ،باالکه از چااارچاوب هااای انااتخاباااتی فااراتاار روياام .هاارگااز نااکوشاايم کااه مااسائاال ماالت
خاوياش را از باال حال کانيم ،بالکه از پااياي و توساط پااياي باديلی باسازيام جهات ماقاباله باا عامليات
ويران سازی که نئولیبرالیسم مرتکب می شود ،بديلی چپ برای مکزيک.
مااا تااأياايد می کاانيم احااترام مااتقاباال و اخااتيار و اسااتقلل سااازمااانااها را ،اشااکال ماابارزه و
ن ااحوه ی س ااازم ااان اادهی ش ااان ،رون ااد درونی ت ااصميم گ اايری ه اااش ااان و ن ااماي ااندگی ه ااای رسمی و
مشاروعاشان ،آرزوهاا و ماطالاباتاشان ،چانان کاه تاأيايد می کانيم رسايدن باه توافقی روشان جهات
دفاع مشترک و همآهنگ از حاکميت ملی و مخالفت قاطع با تلش هايی که برای خصوصی
کردن نيروی برق ،نفت ،آب و منابع طبيعی در جريان است.
باه عابارت دياگر ،ماا از ساازماان هاای ساياسی و اجاتماعی چاپ کاه رسمی نيساتند[یعنی
مااورد تاأيايد رژيام حااکام نيساتند] و اشاخاصی کاه خود را چاپ می داناند و باه احزاب ساياسی
رسمی وابساته نيساتند دعوت می کانيم کاه در زماان و محال و ناحوه ای کاه در موقع ماناساب باه
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آنها پيشنهاد خواهيم کرد ملقات کنيم تا به کارزاری ملی و سراسری دست بزنيم.
از ت اامام گااوش ااه و ک ااناره ااای ق اااب اال دس ااترسی م اايهن م ااان دي اادن ک اانيم ت ااا ب ااه س ااخن م ااردم
خااويااش گوش فاارا دهاايم .اياان شاابيه يااک کااارزار عاامومی ساات ،امااا چاايزی بااه کلی مااتفاوت بااا آن
است ،زيرا انتخاباتی نيست.
برادران و خواهران،
اين سخن و عهد ما با شما ست و ما اعلم می کنيم:
در جاهان ،ماا بايش از پايش باا مابارزه و ماقاومات عاليه نائولایبرالایسم و در راساتای ماصالح
بشريت همراهی و برادری خواهيم کرد.
و از اين مبارزات ،هرچند توانمان ناچيز باشد ،پشتيبانی خواهيم کرد.
در چااارچااوب احااترام مااتقاباال ،بااه تاابادل تااجارباامان ،تاااريخاامان ،ايااده هااا و رؤياااهاااياامان
خواهايم پارداخات .در ماکزياک ،ساراسار کاشور را زيار پاا خواهايم گاذاشات و از وياراناه هاايی کاه
جاانگ نولاايبرالی باارجااا گااذاشااته تااا انواع مااقاوماات و ساانگرهااايی کااه هاامه جااا گسااترده می شود
ديدن خواهيم کرد.
مااا بااه سااراغ کااسانی کااه اياان ساارزمااي و آساامانااش را دساات کاام بااه اناادازه ی مااا دوساات
دارند خواهيم رفت و با آنان ملقات خواهيم کرد.
م ااا از لرئ ااال اايداد ت ااا ت اایخوان ااا ب ااه س ااراغ ک ااسانی خااواه اايم رف اات ک ااه می خااواه ااند م ااتشکل
شاونااد ،ماابارزه کاانند ،آخاارياان اماايد را اگاار هساات مااحقق سااازنااد تااا اياان ماالت نااميرد ،ملتی کااه
دسات کام از زماانی کاه عاقاب بار خاار کااکاتوس نشسات تاا مااری را تاکه کاند و بابلعد ،در حارکات
است و به پيش می رود.
ماا پايش می رويام باه ساوی دماوکاراسی ،آزادی و عادالات باه نفع کاسانی کاه از آن محاروم
مانده اند.
م ااا پ اايش می روياام بااا سااياسااتی از ناوع ديااگر ،جهاات دسااتيابی بااه باارنااامااه ای چااپ و يااک
قانون اساسی نوين.
ماا از بومايان ،کاارگاران ،دهاقاناان ،ماعلمان ،داناشجوياان ،زناان خااناه دار ،اهاالی ماحلت،
ماالاکان خارد ،ماغازه داران خارد ،شارکات هاای کاوچاک ،باازنشساتگان ،اشاخاص نااتوان از کاار،
مااردان و زنااان مااذهاابی ،دانااشمندان ،هاانرمااندان ،روشاانفکران ،جاوانااان ،زنااان ،سااال اخااوردگااان،
هاامجنس گاارايااان ماارد و زن ،پسااران و دخااتران دعوت می کاانيم کااه بااه صااورت فااردی يااا جاامعی
در ايان کاارزار ملی جهات بانای ساياسات باه ناحوی دياگر ،جهات تادويان بارنااماه ی مابارزه ی ملی
و چپ و تدوين قانون اساسی جديد مستقيماا ً با زاپاتيست ها مشارکت و همکاری کنند.
اياان اساات سااخن و عهااد مااا در آنااچه خاواهاايم کاارد و شاايوه ای کااه بااا آن ،کااار را انااجام
خواهيم داد .اين را اگر بخواهيد در آن شرکت کنيد ،خود به چشم خواهيد ديد.
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مااا از مااردان و زنااانی کااه در دل و جااان خااويااش انااديااشه ای ناايک دارنااد و بااا سااخن مااا
موافاق اناد ،و نمی تارساند ،ياا تارس دارناد ولی خود را کانترل می کانند می خواهايم کاه اگار باا
ايااده ای کااه اعاالم می کانيم موافاق اناد ،موافاقت خاوياش را عالناا ً اعالم ناماياند و باديان تارتايب ،ماا
باالفاااصااله خواهاايم ديااد کااه بااا چااه کسی و چااگونااه و چااه زمااانی اياان گااام نااوياان بااه سااوی ماابارزه
برداشته خواهد شد.
اکنون که شما به آن فکر می کنيد ،ما به شما اطلع می دهيم که در اين ماه ششم سال
 ،۲۰۰۵ما مردان ،زنان ،خردسالن و کهنسالن ارتش زاپاتايستی آزاديبخش مالی تصميم خود را
گرفته ايم و اين بيانيه ی ششم جنگل لکاندونا را تأييد کرده ايم .کسانی که سواد دارند آن را
امضا کرده و کسانی که ندارند بر آن اثر اناگشت نهاده اند .اضافه کنيم که شمار کسانی که
سواد ندارند هرچه کمتر می شود ،زيرا در اينجا ،در اين سرزمي شااورش به نافع انسانيت و عليه
نئولیبرالیسم در آسمان و زمي زاپاتايستی آموزش پايشرفت کرده است.
اياان باود سااخن ساااده ی مااا خااطاب بااه دلااهای شاارافااتمند انااسان هااای ساااده و فااقير کااه
مقاومت می کنند ،که عليه بيعدالتی در سراسر جهان سر به شااورش برداشته اند.
دموکراسی!
آزادی!
عدالت!
از کوهستان های جنوب شرقی مکزيک
کميته ی مخفی انقلبی بوميان ،فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مکزيک ،ماه ششم يعنی ژوئن سال ۲۰۰۵
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