
ارپيالسده زاتش آزادتيستاپش املشيبخی ابانجهپچایهانمازسشبخاملهی روزمود.

درحتشجنبنيا راشيابحدتشهبزنيکيزمکی اشدهنه دربت.سده اشکستمهرای اين اینيابيزوانن ه

الهلجنگاز دتمهباندوناکای اشادرصانيام ارسده زاتت: ازبعیتيستاپش ديد یساسيارزهمبههک

واسناشنرایب دريامقخلوقحقاقحقدن ابددصا امر راخارزاتمباتتسده ریگارکایهشجنبابود

دسراسدر آنزبدنوپيانير ايد. رتونخدنواتیمتکرحنيا در ای ارساریجشجنبایگهازه کيازد؟

گوستاوسون  از جنگل های الکاندونا گزارش می دهد. 

تالش زاپاتيستها برای خروج از انزوا
 اريک گوستاوسون

  ترجمه ی بيتا منصوری

در سوئد۲۰۰۵ اوت ۱۲- ۱۸ منتشره در تاريخ ۳۲ " ( کارگر) شماره Arbetaren از هفته نامه " 

اخب آعر رزهرونيلماکاشبادهمالم اواکیيکرچدهمنای در ژومطسه رسوتنئاه ارهبط شتری

آزادتيستاپزا املشيبخی وفلگياغثعابديردگالمعی درشاننياجهبتعجری ايد. ازتوکهميالعک اه

رکماینهامازس وناسک زاکنتتتحقطامنهکدشهستواخیمردماننابحصلی راتيستهاپرل د.کننرکتا

(امانظرغيرادفا ارعضی زامختودخاینهاگای دنقهبیتيستاپار) "کیساسيزکرامد،ندشلمنتقريگاط ه

زاحل "تيستاپزون ونديردگلتعطيدنوميشدهميانی ذهرونيیماتمد، درکرهخيای ازبيه اهزارهش

روستای منطقه از مبارزات زاپاتيستی حمايت می کنند به خدمت نظامی فراخوانده شدند.

دهي ابیليلچ آيرای اناگهاناشبادهمن در ونشوانعناههميالعی دبهميد درلين روزچنولطل د

ابع از آعد وهیئوپيشگازارباش،بادهمالم رگانوگایهلتحليهيزتجا در داغموعمایههناسون ود.بی

ابح درصلث اعومطبی آکودبنيات اريه زاتا آزادتيستاپش ازبعريگاردبرایبشيبخی ۱۹۹۴السد

دصدر زدنسدد دوهرونيهعليیمانظمجاتهکيهبت ايزمکیلتای دوسک دبکيزمکتلت. وچگاستپا ی

وت زاخرافنيابرزلرس واتيستهاپوان داد.نششکنا دومانظایهرونيان آلاحهبیلتی دربادهمت اش

ودندمآ رومازساههد، و ازمانظیضرتعهحملکيرخطپچرانشنفکان را دوناجی زاعليتلب اتيستهاپه

محتمل شمردند. 

اب رمرنظهبدبعيههمنيا رکدسيی وجمهسئيه ارفشتتحدتشهبودخهکسکوفهيسنتور

ايهبتسا دمانظدامقک درونبورکشتيداهسکوفرایبد.نزبتسی ،سروپنچنيه ای شپيالسکيه

، برگ برنده ای محسوب نمی شود.۲۰۰۶ازانتخابات مجدد رئيس جمهوردر سال 

اصابمکاحجمتشنتضعيو ازميالعدور ای زاجنبویسخنگوسکارمبناجه درتيستاپش ۲۱ی



ائژو آرابیکدنن درئيراگشمه او اگشرسهمانکيد. "مجروعشدقصشجنبهکردکالمعاده ایهردنبدد

تهاجمی" را ندارد.

آکدشهگفت درمانظاشبادهمه زاطامنی اياتنهیتيستاپق دبک اعافزار ،طاحتيی نمياترایبی

درمنيا دروهواخرنظکيزاریگربت رعونايینی ابدومنرافی اضومت.سوده ريوع انرافن د،يردنگافشدم

اما گفته شد که موضوع آن نقش تعيين کننده ای در آينده جنبش بازی خواهد کرد .

دبسيتسناتيستهاپزا اينريار از ای دعمه دارمستقيیسراکومال درنم اریبسيایهتقعيومد.

زاهبر راگيمتصمياتيستهاپری راجنبادیبنيممهلئامسهبعجری رایبوطمنش روکناسه ایهاستان

انمیتيستاپزا آنوده دوچنيمهانهد. ازنوگن ،ملایهوراشه وياحمابی اینهامازسیناپشتيبت

درگانوگ ، درمانظرغيی(ندمعمواجون اتشکيکيزمکی) داده آنل در درکاهوراشوعننيرخد. السه

 ميليون مکزيکی شرکت کرده اند. ۳ ايجاد گرديده بيش از ۱۹۹۹

درتيستهاپزا دروهواخرنظهنتيجنئژو۲۶ا اخینی را ازبيد.نردکالمعود زصدر۹۸ش از وند ان

روکاسالگسزربردانم ازهاستن اکیناپشتيبديدجادپيشنها وراینرده امثبد داده درنت اتنههليکاحد،

 درصد رای منفی داده اند.۲کمتر از 

اممک ارسن دادهقت درسرپههمهنتيجهبهشيبدهشام ايابيربنظیبزحکتامنظکيی . امد

انتيجس،عکربتسدر راسرپههمنيه دراريستابی وبارکالسارچهاباطتبی وفقی یساسيداوممه

اضيوتاتيستهاپزا داد. زتعنچنيهينکح ابادیيداد ريه راینرافن امثبدم داده متصميهکدهدمياننشدنت

اتخاد شده به خوبی مورد بحث بررسی قرار گرفته است.

آبدشیموطبرمیهواخرنظوعضوم اخطش.جنبیساسيدهينه زاساسيیصلوط دبعاتيستهاپت

زاکیلاس،۱۹۹۴الساز دوباتيستهاپه وارديزمکزیکرمتلا ابد،نودبدهشراتکذامک ويوهاتثبا ت

ایمشطخود،بوردهخدنوپيکيزمکانميوبقخلوقحقاقحقا اشستواخنيرمهمتهکی حسطودبهبه

زندگی  خلقهای بومی  بوده است.

ازستاسينچنينفترگشپي زاناجی رمربنظولمعقاربسياتيستهاپب زسی اکرايد، تيرکثه

اعظياربسي اعضم راجنبنيای وموبایخلقهش دبيهبی ،يامانميوبرتققيان ازکا شپيالس۵۰۰ه

اکینامز ائيهانياسپه راميرزسنيا آوردخرفتصهبن در وبصدنود ایناحشيورت ژادنمستوردمه

پرستانه قرار گرفته اند، تشکيل ميدهند.

ازبخنيا زامبش ی دمبمتجسالمثرایبالباغهکاتيستهاپارزه یمهشتانگرافقيانناهقارزه

 رنگ و بوی مبارزات قومی به خود گرفته اند.  ۱۹۹۰شود نتيجه آن نوع مبارزات طبقاتی است که در دهه 

دربیموبتيوهقتحقژیتراستا آن آفقيومهجه ابزميت ازنفونميلي۲۰ات۱۰هکتسوده قخلر
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ازميوب اخترداپتياحمهبشجنبایههستواخان انه ازمد. دطا زايگرف درتيستهاپر اتما ابالهاسنيام

ويانه اضت داعوح اشتالم آههکدنه ازنهدف رمبا اماتمیئاهارزه رنظرفصانهانسی از وسوپگنر ت

آبز زاجنبویسخنگوسکارمد.شابیمانهان زتيستاپش در اومی اليره ابرادیفن ويزتجهبهکتسوده ه

تحليل پديده جهانی شدن  پرداخته است و  آنرا " جنگ جهانی چهارم " ناميده است.

دب آليه درمبدهعمشبخشجنبهنکل را اجهارزه امازسیموبایخلقهوقحقاقحقت داده تسان

ا دورههيادتح، و درباهرشهنکاسرفقيایههگا آن ایجه زاکه اتيستهاپه دانتظا اشتار شجنبنيابدنه

نپيوسته اند.

دادقهکیقتو آورصلرار در زاشهجوامرانبحاب۲۰۰۱ليح راتيستهاپد رنظديدتجهبورمجبا

اخطدر اساسيیصلوط ونمانشت رتحPANزبحیقتود. رهبت ،جمهسئيری تياحمابس،کوفور

دحا دريگزاب درمنعقحصلانبيمادمفتنسواترهکنگر ازماکرا۱۹۹۶السد وسیلاخشيوامحتال ازد

دگوردخرسثعابد،ناسرببيوتصهبرانآ و درگستردیلسی ای ابيرده هکديردگشجنبایعضن

راهنتيجدنديدمي ایهفتنيدچنیئاپيمه اشاروانکه ایساسيجيانتهبانشینانسأن آکی انهه ارشنتظا

را داشته اند دست نيافته است.

ريوتصهبهکینوناق زامختودخایهرداریشهتيودجومیحتدسيب راتيستاپار ربی تسميه

نشناخت.

ا راهجنبس،پنياز راخش وفرگشپيود وئاپربابت دادنمازسی دريوخیندمعمواجان ش

رمختودخقطامن وشار آيوخلماتکد را انمازغش ایهرداریشهار"مختودخایهداریبخشن"يود.

دوهرداریشهوازاتمهبدهستنیيلدب ولتای ايريدمی دبارکنيت اسه امانظرغيرادفت طسوتهکتسی

رولاها امنطقایهاستی ازمختودخایيهردارشهد.نوميشابنتخه ارايرطار اومدخهئق یشتدابههليات

آ وشوزمو ازمهمتی رسافدارانستماسيورحضدمعههمر و آن،گيوهشد در انستواتر شبختياحمدنه

افقيتجمعيمعظي راطامننير درينانمبجلق اب۲۰۰۳السد. «يجا دوشاد ایمنطقوبِ»ختلورای ربه

قدرت و اعتبار اين شهرداری ها افزوده شد.

درکادیپيشنه ايوتصهبیسرپههمانيرجه رولاهب زاطامنایهاستی رتيستاپق اسيی تسده

دروحثامبهنتيج انات درسی دبت راههاوردستاره اشاروانکیئاپيمای درنانسأن هب۲۰۰۱السی

،سيتويکزمک وبهکی اجا درنباجههماسنعکود آن انبقفيوتنيرقدانچنیناجهاتعومطبه ت.سوده

ائانههنتيج احثامبنيی ابارزهمبهکدشنيات ت.نيسیفاکروزیپيرایبیموبایخلقهوقحقاقحقرای

دبهمي آلين دجنبرشگسترایبطيراشردنکادهمل در روزستش افترگرارقور همسئلربدکياتت.سه

قومی باحتمال زياد تعديل خواهد شد.
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ارکیهدنامرف آزادتل -ملشيبخش امخفهکميتی درميوبیبالنقی از"يابخشهان، هنيابينششميی

از جنگل های الکاندونا "  مينويسند:

اب آتمداهامشاسسر و اجنبدينوميگابمانيماقلبههنچان در زمقطنيش ایحلرمهبینامع اپه

اشتذاگ اکتسه دگه ابتسر انيزنیمداقه داردمکم دماتمهکان ازيماهاوردستی را زهيدبفکان . انمم

ر اسيآن اخطرپیماگهکتسده امر دبراههمم،هابیهمگامدياشم.يرداربیمزالا اینهامازسريگا

افع ازکیناکسی،عاجتمال رقوحقانهمدانفقه آبا،مهکدنربیمجنی درسامقحهکهنچه و ورخت

شأن انسانی همگی ماست دست يابيم . 

راهتامگنشترداب در ای ابیموبایخلقههکدشابیمنممکیطرشهبیموبایخلقهارزاتمبازه

داگارک آيونشجران، وگوزمان، و..............منارکاران آماتمدان درکیئانهی روهرشهه و اهاستا

بکاری اشتغال دارند....... همگام شود.

اتيستهاپزا در اشرمنتشیگازتهبهکهنيابينيا ازسده ويامرسمسيستت داری درکیحشه ه

پوشش جهانی کردن در حال گسترش به سراسر کره زمين می باشد، اعالم انزجار می کنند.

آمدچنیطشجنبصمشخدامقا رسترفده،يناه داساسيتِگشکيهبشجنبریهبادن در لخی

ابدهواخورکش – ایيود رمربنظهکده انناهمدسی راهيد اشاروانکیئاپيمده درنانسأن اجهی اقحقت

  باشد.۲۰۰۱حقوق خلق بوميان  در سال 

زاهاربنيا آبلکدشابینمکيزمکانگدينانمسمجلابرهکذاماتيستهاپدف هکدهستنممصمانهه

درخنيدمتح را انهامازسود و درجومایههيادتحا وکننوجستجورکشرسراسود آبد اپيمانها ادتحان

اندببن . ايد آسن (کهنچت " )کمپيارزار ريرطنيدبود.ميشدهميان"kampanjن دهشنتضميشجنبدشق

و خواسته های آن از اهميت بيشتری برخوردار خواهد شد.

ازکمت اباليکسر رمجاتبانتخه انامیقابورجمهسئيدد اسده رساسيزابحت، اماتمیسمی

رپيهبرایبدرتقگجنرمگرس زاشنابیمودخایهدايدناکدنناسروزی امتمشپياپيشاتيستهاپد.

راجومیساسيزابحا داحيالصدقافود انستت ،سيتويکزمکوبمحبردارشهیحتد.نه زپوللئونامی

امرادور،با ازيدشادنتقورد افترگرارقوسکارمبناجد اوسه اگفتت، ادباوریبهکتسه اهاعه رادوربای

مبنی بر اجرای طرحهائی در جهت بهبود اوضاع اجتماعی کشور ندارد.

ويزمکیفعلورجمهسئير ، ،کوفهيسنتک رقبهکس از ربدنسيل لماعريدموریجمهتسايه

درکاکوکهناخارک ابکيزمکوال وسوده دشکسراPRIزبحهلاس۷۰تموحکدشقفومت وبد،هت ودجا

راح اشماحارکهفظامحتسزب درکPANی امجله روقليس و دارد را الفامخابدنشروبت و راضعتت

های زيادی در دوره رياست جمهوری خويش  موقعيت تضعيف شده ای دارد.
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انشقفومسکوف وبسيهبتسده از اهدهعاری آطاخهبهکیساسياتحالصای درنهر السا

رقهب۲۰۰۰ اناشوبپلعمهماجدسيدرت ابPRDوPRIزابحد. هنقشدنستنواتدسمقاندینوپياديجا

راکوف اشتذاگازبرایبس درجارخذاریگهيامرسانمکن وينانمفقومتتنفعياصنی راکشهجودبد ور

داروئذاغوادمرباتليامردنباالباب و نچنيهناکريزPRIزبحهکدسرميرنظهبد.ينانمنمياتیئی

دستاسي را اگشازبددامجاتودهنمالنبی راحنيت اقهبزب ايدناکروزیپيد.يانمريذنپامکدرت نيدای

اح در ابانتخزب درنامرفرخيات ،سيتويکزمکداری اینربرگبک،يزمکتيتخاپی ابده درحنيرای زب

انتخابات رياست جمهوری محسوب ميشود.

ايدناک رلاحتمدای روجمهتسايی آطلگجنکيهکادرازو،موتربوری، دمب ابدهيوزش اسسر

اشابیمهکهنیساسيایهارزش و اوگد انربر ی ايده درخطودشاتبانتخن ونامسلحایهریگير ه

جنگ داخلی در مکزيک محتمل است.

درکسکوفان،مزهم اظالفه ،نیکمدادستعی ابششالتتيانهدارد راکتينسر راه ابه ابنتخرای

،همس رعنهبون،گاهاساتارمرش آجمهسئيوان اقهکازدسوارهمکيزمکدهينور وانعنهبتسرار

 معرفی شود.PANکانديدای  حزب 

درکوفژیتراستا الاسارچهس ابرخيه درهیماآرانردنشمتهميی یمنطقا وبازپاچيه وده

موریط اکلع ايوگهکتسرده در دوردشوگنيا يتسه اه فچ تیقات ف ي ان رساده . يت هسئ م ورج

ابودخاتسبامحدر رنتيجنيه اسيه ازکتسده زاناجه دوجومتدیجیمانظديدتهاتيستهاپب تله

نخواهد بود.

راخودجومایههايگاپشتار درکاکمود درکظحفهمنطقان و راحتقطامنیبعضرده آن تيوتقی

انم .سوده ابحمسلانچنمهیمانظهشبایهرونيت ، ازچرگوده دودیحاتودخهنامسلحاتعمليه

کاسته اند. 

دمآ قار ي ازق عی ات ارفداد شراد درت يی دپاچ در ستساز ي ان ، ارمت اتا اکالمعش هکتسرده

اخیمانظروینيشبخنيرگتزرب در را انمرمستقهمنطقنيود دکت.سوده درتشراربگوکرساهستگل ی

چياپاز به حضور خود ادامه ميدهد.

ظرص ن اف از کر ن سهچهي اک در خی ت ربان هتسايات م آسوریج نال يدهي ،شروزپ بود ن شج

درختقعيومتيوتقهبیتيستاپزا ويزمکود درميانهمهبک ابيحسطزان ینورانهلاهازدارد.نيیلملن

آکای در اکارمومسزارههازغه را ،يردگرتوسمکودبردهکهطاحوس دودیحاتشجنبهنکاچنمهده

نقش خود را بعنوان مرکز ثقل جنبش چپ جهانی برای عده ای  از دست داده است.

زاگيعضوم اعلياتيستهاپری رحه درجومیسمزاب ،يزمکود ازبع،PRDاصوخصک السد
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راشياحهببسب،۲۰۰۱ درجنبدنشدهنه ابياتحثامبش اين درونحن در دهميهبد.يردگورکشزاب للين

امکا زاينکان ازننوابتاتيستهاپه ايرطد ارالوقبلباقليدبانشديدجاربتکق دئی دننامدننوابتهکدهنه

گذشته  مجموع نيروهای چپ را حول خود گرد آورند  مشکل می نمايد.

زاجنبعنفهبهنچآ دالتيستاپش اکنیمتلی ايد زاکتسن انشاهارباتيستهاپه داده هکدنان

دارفيرظ را آن دادنمازسهبهکدنت ،نردازبپوهشکابیساسيدتمندرقایهشيانمان ازکد هجمله

"zapatouren .تور زاپا" به مکزيکو سيتی  از آخرين نمونه های آن می باشد 

ازچنمهشجنب درگستتياحمان ای اخربازپاچيهمنطقرده رسوردار و آجنبریهبت از هکانجش

ازنفزارهاههد ايرترفقير راموبایخلقهرادفن اميکنیگدينانمی از ايتورتد وردارخربیهميتراپیقالخه

اسا اخطامت. "يارزارکهينکر دبیساسيشيانمکيهبزنيزیئياپن"کمپيا آوردسدون لباقایهت

مالحظه  و نتايج مشخص سياسی تبديل شود نيز وجود دارد .

واماهنگراجام زاکدشدهواخهجوتبلاجاقعی اتعابدنوشقفوماتيستهاپه از ایههيادتحدادی

ومستق دبدياشیحتل درمردماینهامازسريگا انوپيکيزمکی آينانمرارقربادتحد امزند. هکتسان

بارديگر بحث جنبش زاپاتيستی در بين اين احزاب باال بگيرد. 

"يابخشهدر از ازنيابينششميی الجنگه "ندوکنل ازههکودميشهگفتا دئياپجبسيدف تسزی

وافتاي دبرکمشتیساسيرمتفالپکياديجن زتودهبانهامازسريگا کيرایبادیپيشنهرحطهمينا

درگامهيديدجهماسناسا اتمهککيزمکردد. رحام درسعیمرشهنوگچهيیبودجومیسمزاب بجلی

اتمتياحم وبانهامازسنيام اکمکهدهعا وقتصای ازمدخادی دنات ازایيگوع در اپير یتابانتخروزی

داريوخ ،نش اپيمد دريودن راه آحن دريامينمانسرف و امشکاربسيلعمد زاگل. ازننوابتاتيستهاپر د

،لداعرایبتيربشقبحیموعمایههستواخ دبرابت و آمنشیسرامکری روفصياننچنوری و نشح

ديوننطنيهکديننرفابي و دارانوگرگن ای ويدبد،شابه ایتوانتشجنبهسيلن هکیناکسههمهبازه

برای دنيائی بهتر مبارزه مينمايند خواهد بخشيد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

توگکيار روزساوس گهمانون قتسارین ت س روزبهکلم یمانا به Dagensدئوسحص

Nyheterاوهمک دارد. راکارمایههشتونالقباری "ازعنتتحوس وهکیقرشوبجناینهاهستوکوان

") در سوئد منتشر کرده است.Ord frontهای زيرزمينی مکزيک" ( در مجله ”جبهه کالم" ” 
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