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سخنى كوتاه در پيشباز اين كتاب:

حيثيت انسانى ستمديدگان جهان
و خروش آن در كوه هاى چياپاس 

 بووا آنووکه بوورایوومان .انوترنواسویونوالیسوت هسوتیم .دانووویم موووووبارزان بی مووووورز« می»موووا خوود را 
 گووذرد و هوووای خووواص خوود می سووت کووه تووغییر بوونیادیوون در هوور جووامووعهء طووبقاتی از ویووژگی بوودیهی

 در واقع، ای قابل الگوبرداری نبوده و نیست، اما به نقاط مشترک نیز توجه داریم. هیچ تجربه
 هومهء پورولوترهوا، .جودایی نواپوذیورانود و از هوم  هوای ویوژه دو روی یوک سوکه هوای عوام و جونبه جونبه

 دوزخویان روی زموین، کوارگوران و زحومتکشان و عوموم سوتمدیودگوان از هور جونس و رنوگ و نوژاد،
 ای نومایوان جوریوان ایوون اسووت کووه هوورجووا مووبارزه .و از هوور دیوون و زبووان در یووک صووف قوورار دارنوود

 چونین بود .داشوته، در عوین آنوکه بورای موا کوانوون همبسوتگی بوده کوانوون آمووزش نویز بوده اسوت
 یی کوه بودان توعلق داریوم، از  سوالوها کوه موا، یعنی جوریوان سویاسی، انوتقادی و انوقلبی تواریخی

 هوای انوقلب هووایووش، بووه درس زحوومتکشان  ایووران و  چووالووشپوویش، درعووین  زیسووت  در مووبارزهء  
 فووووورانوووووسه و کووووومون پووووواریوووووس و انوووووقلب روسووووویه و چوووووین و کووووووبوووووا و نووووویز بوووووه تجوووووربوووووهء موووووبارزات ضووووود

 هووووووای اسوووووتعماری در الجوووزایووووور، ویوووووتنام، فلسوووووطین، ظوووووفار، الوووووسالووووادور و حوووووال بوووووه آزموووووون بووووودیووووول
 داری در آموووریوووکای لتوووین و بوووه ویوووژه در چووویاپووواس، و هووورجوووای سوورمووایووه ضوودامووپریووالیسووتی و ضوود

 خود .دیووگری کووه در آن آزادی ـ بوورابووری شوورط زنوودگی بود چووشم دوخووتیم، خود را در آن دیوودیووم
 .پوای کووبویدیوم «هووای مووردم پووا بووه پووای شووادمووانی»هووم درد کووشیدیووم و هووم  .را از آنووان دانسووتیم

 درهوووووای ابوووووتکار بووووواز اسوووووت و خووووشوووووبختانوووووه جووووونبش موووووردمی اخووووویر .هیچ جوووووووا قوووووووبله موووووووان نیسوووووووت
.در راه هزار فرسنگ هایی آغازین هایی در این راه برداشت، گام گام(۱۳۸۸سال )ایران

 جووهان چووهارم« کووارگوورانی هسووتند بوودون کووار، مووهاجوورانی بوودون کووارت» اگور پورولوترهوا در
 اقووامووت، انووسانووهایی بوودون سوورپووناه، بوودون حووقوق شهوورونوودی، بوودون موودرسووه، بوودون بوویمارسووتان،

 آنوووها را توووعریوووف کووورد، (les sans) «بوووودون»توووووان تووووونها در یوووووک واژهء  حتی بوووووودون قووووووبر کووووووه می
 .شوند بومی نوامویده میجونوبی و چویاپواس  در فلسوطین آواره نوام دارنود و در آموریوکای پرولترها

 آغوووواز شوووود،(میلدی ۱۴۹۲)عوووملیات نوووابوودسوووازی بوومووویان در آموووریوووکا از زموووان کوووریسوووتف کووولمب
 کوولیسا بووه تووأیووید ایوون جوونایووت ضوودبشووری پوورداخووت بووا ایوون توجوویه کووه مووعلوم نیسووت بوموویان دارای

 بوووا دسووتگاه ایوودئوولوووژیووک دولتی« از جوومله »بوورای پووذیوورش مووسیحیت بوواشووند؛ و «روح و جوووان»
 وانووووومود کووووورد توووووا «توووووجسم شووووور»سووواخوووت فووویلم هوووای وسوووترن و کووواوبووووی در هوووالووویوود بووومووویان را 

 هووا سووت شووان را بووتوان بووه معنی پیشوورفووت و توومدن نووشان داد، هوومان سوویاسووتی کووه قوورن نوابودی
 تومدن»  یعنی بووردناکونون در افوغانسوتان و عوراق و فلسوطین، انود و هوم در آفوریوقا بودان موشغول
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 از طوووریوووق بووومباران و اداموووهء اشوووغال و موووحاصوووره کوووه در واقع هووودفی جوووز غوووارت «و دموووکووراسی
 دهند مبارزه هیچ از دست نمی در نقطهء مشترک پرولترهای جهان این است که .منطقه ندارد

 کوووند و بوووه نووواچوووار شووویوهء هووواشوووان در هووورجوووا بوووا دیوووگری فووورق می جوووز زنوووجیرهووواشوووان، اموووا ویوووژگی
.شان رهایی

 چوووون صووودف از» پووانووصد سووال رنج و مووقاومووت بووموویان، ارتووش آزادیووبخش زاپوواتیسووتی را
 بوووه گوووفتهء رژیوووس دبوووره(یکی از نوووویوووسندگوووان)مووعاون فوورمووانووده مووارکوس کووه«. سوووینه بووویرون داد

 بووزرگ آمووریووکای لتووین اسووت بوویان و لحنی دارد مووتناسووب بووا موقعیتی کووه مووردم بومی در آن بووه
.برند سر می

 نوومادهووای توواریخی و .ــ جووونبش زاپووواتیسوووتی فووورزنووود زموووانوووه و اوضووواع خووواص خوووویوووش اسوووت
 گویرنود توا رابوطهء تودهء سوتمدیوده بوا فورهنگی بوه اسوتادانوه توریون نوحوی موووورد اسوتفاده قورار می

 هوووای حووکایووت»کوووتاب  .اش بووه بهووتریوون وجهی بوورقوورار بوواشوود گوووذشوووته و نووویز بوووا چوووشم انوووداز آیووونده
 هوا بوا هوا، سونت ای درخوشان از حوضور و پویونود افوسانوه نومونوه(انودیوشه و پویکار«)آنوتونویوی پویر

 هوووا و سوووهولوووت انوووتقال موووفاهووویم از ایووون طوووریوووق قووووودرت بسیج ایووووون سووووومبل .هووووای آیوووونده اسووووت ایوووودآل
 اسوتفاه از حوافوظهء جومعی بورای انوتقال آگواهی و سوپس:بوسیار چوشمگیر اسوت و در یوک کولم

 نووووووووظیر نووووووووام)ارجوووووواع بووووووه نووووووام و سوووووونت انووووووقلبی و مووووووبارزاتی اموووووویلیانووووووو زاپوووووواتووووووا .اقووووودام موووووناسوووووب
 داشوووووت آن بوووووه عووووونوان و زنوووووده نوووووگه(اسووپارتوواکوس در اتووحادیووهء اسووپارتوواکیسووت رزا لوووکوزامووبورگ

 ای نووماد مووقاومووت و شووووورش دربوورابوور سوولطهء اسووتعماری و توولش بوورای رهووایی و سوواخووت آیوونده
 انوود کووه پشووتوانووهء مووقاومووت امووروز اسووت و سووابووقهء هووویووت آنوووها بوووین گوووذشوووته و حوووال پووول زده .آزاد

.یابد شان که امروز با ادامهء آن، از نو حیاتی افتخارآمیز می مبارزاتی
 در ژانوووویوووه)ــ نوووآوری زاپوووواتیسووووتها در تحوووومیل موووجووودیووووت شووووان از طووووریووووق قوووویام مسوووولحانووووه

 اموری قوابول توجوه اسوت، زیورا بودون ایون قویام نوه خودشوان، یعنی موردموشان، آن را جودی(۱۹۹۴
 و شدند؛ اُخت می با آن دادند و روانی آن تن می مادی و گورفوتند و بوه مولزوموات توشکیلتی، می

 آنووها بووا تووکیه بوور اسوولحه و حووالووت توودافعی درسووت .گورفوتند نووه دشوومنانووشان آنووان را بووه چوویزی می
 بووه نووظر مووا اگوور .کووند شووان ایووجاب می انود کوه شورایوط موادی خود را بووا مووقتضیاتی انووطباق داده

 داری کوه اموروز نوهادهوای سوراپوا ایودئولووژیوک سورموایوه داده بودند گوش     مشکوکی      توصیهءآنها به 
 پوراکونند هووای حووق طوولب می بوین توده «عودم خوشونوت»الللی بوورای قووالووب کووردن بووه اصووطلح  بوین

 (طووووبعواً در اشووووکال مووووختلفش)بووودون زور .شووونید هوووووا خوووووبری نمی هیچ کوووس اموووروز از زاپووواتیسوووت
 حوووفظ اسووولحه در دسوووت بوووه .هووای حووق طوولبانووه نیسووت گووش هیچ کسی بووودهوووکار شووونیدن خوواسوووت

 نووووه حووووملهء روزانووووه بووووه دشوووومن و انووووجام عووووملیات نووووظامی از نوووعی کووووه در)موووونظور دفوووواع از خووود
 در یوک کولم، توجوه بوه .سوت یکی از دسوتاوردهوای زاپواتیسوتها (ایوم جواهوای دیوگر سوراغ داشوته

 اهومیت اعومال قودرت مسولحانوه در توازن نویروهوای موجود و در عوین حوال موهار آن را در دسوت

۱۴



 ؛ زیوووورا بوووودون ایوووون مووووهار، مووووبارزه موووومکن اسووووت بووووه گووودال هووووایی لوووویز بووووخووورد کووووه از ابووووتداداشووووت
 زاپوواتیسووتها در هوومان حووال کووه بوور اهوومیت نوویروی نووظامی توواکووید دارنوود در .رفوووت تووووووصووورش نمی

 گوووری در موووناطوووق خووود و حوووضور و نووومایوووش علنی افوووراد مسووولح هووومان حوووال از هووور گوونوووه نوووظامی
ای از پائین است تا به نیروی مسلح. کنند. این نمایانگر اعتماد به قدرت توده خودداری می

 هوووای توووحت سوووتم در سوووراسووور دنووویا کوووه موووعمولً ــ جووونبش زاپووواتیسوووتی بووورخووولف اغووولب اقووولیت
 هوا در داخول موکزیوک و انود، کوشویده اسوت از طورق موختلف بوا توده خواسوتار اسوتقلل و جودایی

 در جوهان توماس بورقورار کوند و بور خواسوت خوویوش جهوت آنوکه بومویان حوق موساوی شهورونودی بوا
 هوووووووای دیوووووووگری از آنوووووووها در ایووووووون راه لیوووووووه .دیووووووگر مووووووردم مووووووکزیووووووک داشووووووته بوووووواشووووووند، پووووووای بووووووفشارد

 .کوونند سووتمدیوودگووان نووژادی، قومی، جنسی و نوویز طووبقاتی مووکزیووک را بووه حووقوق خووویووش آگوواه می
  بوووا دسوووتاویوووز قووورار دادِن اصووول درسوووت »حوووقدر عووورصوووهء موووطالوووبات سووویاسی، آنوووجا کوووه دیوووگران

  و جوووودایی از واحوووود کووووشوری معینی هسووووتند، خواسووتار اعوولم اسووتقللتووعیین سوورنووشووت موولل«
 دانیم این می و تا آنجا که مکزیکی هستیم وجزئی از آن؛ کنند که ما زاپاتیستها پافشاری می

.است(از جمله ایران)های حق طلب در هرجای دیگر دنیا درست برعکِس راه و روش اقلیت
 هوا از توأکوید بور حوقوق بومویان و دیوگر موطرودان و موبارزه بوا نولویبرالویسم آغواز ــ زاپاتیست

 بووووور موووووبارزه بوووووا شوووود، شوووووووان دیوووووووده می کووووردنوووود و سووووپس، هوووومان گووونووووه کووووه در بوووویانوووویه هووووای تبلیغی
 بویانویهء رک.)داری و وحودت طوبقاتی بوا کوارگوران و زحومتکشان پوای فشوردنود موناسوبات سورموایوه

(.ششم از جنگل لکاندونا در پایان همین کتاب
 هوای خونوبار و در عوین حوال نویروموند ــ جونبش زاپواتیسوتی کوشویده اسوت مجوموعوهء تجوربوه

.برد کار به خلقانه را آنها و بگیرد بدیده را همه اشتهد ۱۹۶۸ از چپ مکزیک پس که را پیشین
 جووومله، شوووکل سوووازموووانووودهی کوووهاز :ــ ابووووتکار، ابووووتکار و خووودداری از تووووقلید و الووووگوبوووورداری

 درسووووت واژگووونووووهء نووووظام حووووزبی رایج اسووووت یعنی فوووورمووووان دادن و رهووووبری کووووردن در عووووین مطیع
 مووووعاون»کووووووووند در واقع  انوووود و آنووووکه در ِسوَمت فوووورمووووانووووده انووووجام وظوووویفه می فوورمووانووده مووردم .بوووودن

 طورد ایودهء کسوب گیرد. شود و موووورد خوطاب قورار می  و بوه ایون نوام خوانوده میاسوت «فرمانده
 ای و قوووودم بووووه قوووودم قوووودرت بووووه هوووور قوووویمت، توووجووووه بووووه کسووووب قوووودرت از پووووایووووین و اعوووومال قوووودرت توووده

 از خود مارکوس بشنویم: .متناسب با صلحیت خود و شرایط بیرونی راه پیمودن
 کونند کوه در هوای کومک رسوانی زاپواتیسوتی اشوکالی از سوازموانودهی را تجوربوه می هوا، پوایوه توده»

 شود، نه از هیچ جزوهء آموزشی؛ این اشکال نه از هیچ کتابی حاصل می .رسند می آن به عمل حین
 هووا اشووکالی هسووتند از سووازمووانوودهی کووه بووسیار بووه ایووون .سوووت کوووه موووا هوووم بوووه آنوووها نوووگفتیم و الوووبته بووودیهی

 ای کوه از چوند سوده هووای خیلی قوودیمی و توواریخی مونظووورم فوقط تجوربوه .گوردد تجوربوهء خود آنوها بور می
:و باز .«ست به عنوان زاپاتیست در سازماندهی پیش دارند نیست، بلکه همچنین تجربهء آنها

  بووه هیچ عوونوان شووک نووداشووتیم آنووهم مشووروعوویت کووارمووانخیلی شوووک داشوووتیم. اموووا در یوووک مووووورد»
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 مووونظووورم توووصمیم شخصی هووورکووودام از رزموووندگوووان نیسوووت کوووه توووا حووود مووورگ بووورای بوووه دسوووت آوردن .بوود
 سووووت بووووا موووووونظووورم پوووووویش بووووووردن عملی !چوووووویزی مووووووبارزه کووووووند ــ کووووووه الووووووبته خیلی هووووووم مووووووهم اسووووووت ــ خوووووویر

.«ها هزار بومی و هزاران رزمنده پشتوانهء جمعی؛ و در این مووورد پشتوانهء ده
 ر پوووووویلهء خووووود فوووووورو رود و در نووووووتیجه، اقوووووودام بووووووه توووانووود د ــ تووووووووووشخیص ایوووووووووونکه جوووووووووونبش نمی

 هوای جوهانی بورقوراری ارتوباط بوا جوهان بویرون بوا اسوتفاده از توکنیک ارتوباطی مودرن و کونفرانوس
.های مکزیک و ایجاد پیوند با جهان ستمدیدگان هزار نفره و سه هزار نفره در دل جنگل

 ایونکه چوه بوگویوند، کی بوگویوند، چوه .هوا تجوربوهء جوالبی در سوکوت کوردن دارنود ــ زاپواتیسوت
 بارها که آنان .نگویند و کی سکوت کنند و درعین حال کار خود را آرام و هشیار ادامه دهند

 سوکوت ارزش کووه انود داده نووشان بوارهوا  دانووند، می را کلم ارزش انوودازه چوه تووا انود کوورده ثوابوت
 گووام سووکوت در طولنی موودت بووه گوواه بوارهوا، هووا زاپواتیسوت .شوناسوند می انوودازه هوومان بووه نوویز را

 یوک اگور .بوگذارنود کلم عورصوهء بوه پوا جودیود ابوتکاری بوا گوشایوند می زبوان کوه هوربوار توا بورداشوتند
 بوووووا دیوووووگر بووووواری دادنووووود، سوووازموووان را «خووووواک رنوووووگ» شوووووکوه بوووووا پووووویمائی راه سوووووکوت، از پوووووس بووووار
 ایوووونک .شووکافووتند فوووضائی دیووووگران بوووورای و گووووفتند سوووخن «شووایسووته خوووشم فسووووتیوال نخسووووتین»

ی بسوووور سووووکوت در کووووه اسووووت سووووال یووووک از بوووویش هووووا زاپوواتیسووت  در (.۲۰۰۹ ژانووویووهء از)بوورنوود م
 را گیاهی داروهای کشت های میدان کنند، می تربیت پزشکیار دهند، می آموزش معلم سکوت،

ی سوووازموووان موووووختلف روسوووتاهوووای در ی آمووووووزش مووووویلیشیا دهوووووند، م  و بهوووداشوووتی موووراکوووز دهوووووند، م
 شوان هوای رگ بوه توازه خوون جودیود، روسوتاهوای هووی و هوای بی پویوسوت بوا و سوازنود، می مودرسوه
.ببینند را جهان و بنگرند خویش درون در تا برند می بسر سکوت در آنان .شود می جاری

 ــ توووجووووه بووووه تووووغییرات و بهووووبودی کووووه در زنوووودگی مووووعمولی و روزموووورهء مووووردم و بووووا مووووشارکووووت
 هووای سوویاسی در دانویم نوه در بورنواموهء گوروه خودشووان بووایوود پوودیوود آیوود، چوویزی کووه تووا آنووجا کووه می

 هووووا در صوووووورتی کووووه زاپوووواتیسووووت .گوووونجیده، نووووه در غووووالووووب اردوگوووواه هووووای فلسووووطینی کووووردسووووتان می
 را بوووورای حوووول مووووشکلت روزموووورهء مووووردم بووووا کوووومک و(یوووا حوووکوموووت صوووالح«)دولوووت خوووب»تجووربووهء 

 ای سوووت بووورای توووربووویت و موووسؤولووویت پوووذیوووری فووورد و موووشارکوووت خووودشوووان دارنووود کوووه خووود مووودرسوووه
  نوووظر زاپووواتیسوووتها در عووودم تووولش بووورای کسوووب قووودرت سووویاسی بوووه معنی عوووقب نشینی و.جووامووعه

 کونند هوایی مورزبوندی می واقع، بوا روش در آنوان فوهمید. بود نوبایود را ایون نوکته زاهود منشی نیسوت.
 قویمت. آنوها تجوربوهء حواکومیت سویاسی، آنوهم بوه هور کوه مبنی سوت بور هومه چویز بورای کسوب قودرت

 اش، دارنوود و نوومونووه موووردمی و ادارهء اموووور جووواموووعه را بوووه دسوووت خوود موووردم بوووه خووووبی پووواس می
 دانوویم در ایوون مووناطووق، قوودرت سوویاسی و توووا آنوووجا کوووه می شووووورای دولوووت خووب)حووولزون(اسوووت و

 اجووووتماعی و غوووویره را در دسووووت دارنوووود. بووووه عووووبارت دیووووگر، کسووووب قوووودرت سوووویاسی اگوووور حووووق یووووک
باند)ولو به اصطلح به نمایندگی مردم(نیست، حق مسلم توده های کار و زحمت هست.

 خوووورد کوه بوار موند و هوشیار در ایون کوتاب بوه واژه هوا و توعبیراتی بور می ــ خوانوندهء عولقوه
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 کوونند و او را بووه تووماشووای گوونووهء هووووا آشوووونا می موووعنایی آنوووها او را مسوووتقیم بوووا دنووویای زاپووواتیسوووت
 هوا واژه .اش سوت، بوا زیوبایی خویره کوننده بورنود، کوه خود عوین زنودگی از کوار سویاسی می دیوگری

 ایم، کرده سوطور پویش بوه آنوها اشواره که در هوا، چونان موعنای زاپواتیسوت و پر  و اصوطلحوات ویوژه
 فورهونگ دیوگری سوت، زبوان صوریح آنوان در عوین درآمیختگی شوگفت انوگیز بوا طوبیعت، سورشوار

:های ادبی ست، غنی ولی مفهوم و تأثیرگذار از استعاره
 چوووه وقوووت واقوووعواً .نووود، اموووا ایووون بوووار بووورای زنووودگیمیر موووا آن موووردگوووان هسوووتیم کوووه بوووار دیوووگر می»

 رفوووت هووومه مووورده آیووود، اموووا آن روز كوووه آفوووتاب یوووك شوووانوووه می همگی خووواهوووویم موووورد؟ راسووووتش یووووادم نمی
 كوووووونم بووووووه هوووووومین دلوووووویل نمی فوووووووووكر می .هوووومهء مووووردان و زنووووان، زیوووورا زنووووان نوووویز هوووومراهوووومان بووودنوووود .بوودیوووم

 ترسد خوب، مورده از موردن نمی .زیورا آخور، كشوت یوك مورده كوار سختی اسوت .توانستند ما را بكشند
 دانوووم كوووه آیوووا بوووه ایووون نووومی .آن روز صبح از موووردم محشوووری بوووپا بووود .زیووورا بوووه خوودی خوود مووورده اسوووت

 كونند، دیودنود كوه ایون هومه مورده پیشوروی می خواطور بود كوه جونگ شوروع شوده، یوا بوه ایون خواطور كوه می
 دویوودنوود، بووعد دیووگر خووووب، مووووردم اول می .دارنووود، بووودون چهوووره، بووودون نوووام و موووانوووند هووومیشه گوووام بووور می

 اگور !عوجب خویالی .گوئویم شودنود توا بوشنونود كوه موا چوه می ایسوتادنود  و نزدیوك  می بوعد  می .ندویدند
 كوردم كوه چوطور فوكر می !گوویود بودم کوه بوروم بوبینم یوک مورده چوه می زنوده بودم بوایود خیلی احومق می
 انووگار موورده كووارش ایوون اسووت كووه بووترسووانوود و .انووود هوووا کوووه مووورده ایووون .مووورده حووورفی بووورای گوووفت نووودارد

 دارنووود، كوووار گوووفتند كوووه موووردگوووانی كوووه هووومچنان گوووام بووورمی آیوووود در خوووواك مووووا می یووووووادم می .حوورف نوزنوود
 كووونم در خووواك مووون ایووون طوووور میگوووفتند. گووومان می .گوویرنوود نووواتووومامی دارنووود و بوووه هووومین دلووویل آرام نمی

 آیود كوه اسومم پودرو اسوت یوا هومچنین یوادم نمی .خواكوم مویچوآكوان نوام دارد، اموا خیلی هوم بوه یواد نودارم
 كونم كوه اهمیتی نوداشوته بواشود كوه نوام مورده چوه بواشود، زیورا او دیوگر موانوئول یوا چویز دیوگری، گومان می

 شووایوود وقتی كسی زنووده اسووت مووهم بوواشوود كووه اسوومش چیسووت، ولی وقتی موورده، دیووگر چووه .موورده اسووت
«اهمیتی دارد؟

 نووادیووده گوورفووت و حووذف موجودیووت  «جووونگ بوووا فووورامووشی»یووووا  «شوووأن انوووسانی»ــ تووووووعبیر 
 چونان کوه کشود.  بوه چوالوش می وکوند بوه خوانونده یوادآوری میسوال گوذشوته را  ۵۰۰بومویان طی 

 »فورموانوبر، «خواهویم قووودرت نمی»»هوومه چوویز بوورای هوومه، بوورای مووا هیچ چوویز«، سووخنانی چووون 
 کوه در آن دنویاهوای پورشومار[خواهویم می]دنویایی»، «موا هوم موکزیکی هسوتیم»فورموان دادن«، 

 و بالخره آغاز قیام و اعلم موجودیت جنبش همزمان با «مسلح بودن برای دفاع» «،بگنجند
.دهد می نشان کنونی دنیای در را آنان وضع NAFTA شمالی، آمریکای مشترک بازار قرارداد

 داری، تولش بورای هوا تولش بورای خوروج از قوید و بوندهوای سورموایوه ــ در آثووار زاپوواتیسووت
 .خووورد پیوند باطبیعت و اهتمام به آن و نیز کار اشتراکی آشکارا به چشم می

 ها در پی آن زاپاتیست سیاسی رواج دارد بورخولف آنوچه موعمولً در بوین بورخی نویروهوای
 هوای توده ای را بورای کسوب قودرت یوا در کوشمکش بوا دولوت حواکوم در خودموت نیسوتند کوه جونبش

 هوودف آنووها ایووجاد دنوویای نوووینی .هووا نیسووت موسألوه شوان توحت کونترل گورفوت جونبش .خود گویرنود
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 ای از پایین، های توده دهد که جنبش اهمیت این جنبش در آن است که به ما نشان می .ست
 اقول در موقیاسی کووچوک مومکن اسوت اشوکالی از ای، حوود هووای روسووتایی، محوولی، موونطقه جونبش

 قودرت غویربوروکوراتویک و مبنی بور گوردش و توعویوض نومایوندگوان را بوه وجود آورنود کوه هیچ وجوه
 زاپووواتیسوووتها بوووا درکی کوووه از جوووهان .هوووای سووولطهء دولتی و اموووثال آن نووودارنووود مشوووترکی بوووا روش

 کوشووند در محوودودهء توانووایی کووونونی و داوهوووای موووبارزهء طوووبقاتی در عووورصوووهء جوووهانی دارنووود می
 زیورا بواور دارنود کوه در ایون عورصوهء فوکر خوویوش، عونصر و عوامول مؤثوری در ایون موبارزه بواشوند.

  آموریوکای لتوین آزموایوشگاه.هوای تواریخی خود نویز فوائوق خواهوند آمود و عومل اسوت کوه بور ضوعف
 هوووا و سوووت، و ایووون اسوووت عووولت اسووواسی اهوووتمام موووا بوووه ایووون جووونبش داری سورموایوه هوووای ضووود بوودیوول

 بودیهی سوت کوه توحولت تواریخی و سواخوتار اجوتماعی و. سورنوشوت مشوترکی کوه بوا آنوها داریوم
 و توافووق جوومعی طووبعا توانود بواشود و فورآیوند آگواهی فوورهنگی آنووان بووا مووثلً جووامووعهء مووا یکی نمی

 سووت، بووا زنوودگی شهووری در جوامع در شورایوط روسوتا کوه موحیط کوار و زنودگی جومعیت محودودی
 جهووت مووهم هوووای بوووسیار اسووواسی و مهمی دارد. ایووون اشووواره از ایووون داری موودرن تووفاوت سورموایوه

 و نوه بوه نفی موطلق اهومیت ایون جونبش، بولکه بوا دقوت تومام اسوت کوه موا نوه بوه الوگوبورداری بورسویم
 هووای قوودرت هووای آنوورا دنووبال کوونیم. مووهم درک مووکانوویسم تونگناهوا، دسوتاوردهوا، محودودیوتها و افوق

 بوا وجود ایون، بوا فوروتنی، بوایود از تجوربوهء آنوان درس گورفوت. زاپواتیسوتها. ای از پائین است توده
 انووووود. موووووبارزهء بوووورنوووود و هووووم اکوووونون یکی از عووواموووول موووؤثوووور در ایوووون راه تووووولش خوووود را بوووووه کوووووار می

 هوووای نوووبردش بووورای هووومهء آنوووان کوووه در اردوی کوووار طوووبقاتی بوووا گووونجینه هوووای توووئوریوووکش و مووویدان
 رزمند آموزنده است، پالینده است، سازنده است. علیه سرمایه می

:این یادداشت را با این سطور از کتاب به پایان می بریم
 بووووووبینید، می .آری، اگوووور وادارم كوووونید حتی بوووورایووووتان نووووقش مفسوووور سوووویاسی هووووم بووووازی می کوووونم»

 بوه هومین دلویل آفوتابوش سورد اسوت، و موردم .گوویوم موشكل ایون كوشور ایون اسوت كوه پور از توضاد اسوت
 جوونایووتكار بوور مووسند قووضاوت نشسووته، و .می بوووینند و اجوووازهء هوووركووواری را می دهوووند، انوووگار مووورده انووود

 حوووووقیقت هووووومچون بووووویماری توووووحت پووووویگرد اسوووووت، .قوووووربوووووانی در زنووووودان، و دروغوووووگو بووووور دولوووووت سووووار اسوووووت
 بووه نووادان ُكوورسی اسووتادی عووطا می كوونند، و دانووشمند را نوودیووده .دانووشجویووان زنوودانی انوود، و دزد آزاد

 كوووسانی كوووه در اقووولیت انووود .توونبل صوواحووب سوورمووایووه اسووت، و آنووكه كووار می كووند هیچ نوودارد .می گووویرنووود
 آنوكه زیواد دارد، هورچوه بیشوتر می بورد، .فورموان می رانوند و آنوان کوه در اکوثریوت انود اطواعوت می كونند

.به بد جایزه می دهند، و خوب را مجازات می كنند .و آنكه كم دارد، بی نصیب می ماند
 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

.«...ای برسد كه یادم نیست اسمش چیست رود، بدون آنكه به نقطه

۱۸

از طرف جمع انديشه و پيكار
        تراب حق شناس

، بيست و هفتمي سالگرد تأسيس جنبش زاپاتيستى۲۰۱۰نوامبر 



پیام معاون فرمانده شورشی ماركوس
به جلسۀ تدارك برگذاری سالگرد ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی

، آتش و كلم!»۱۰ و ۲۰و معرفی كتاب «ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی: 
نوشتۀ  گلوریا مونیوز رامیرز

ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی
۲۰۰۳ نوامبر ۱۰مكزیك،   

  بووا شووما سووخن می گووویوود. مووقدم۱روز بوه خویر، عوصر بوه خویر، شوب بوه خویر. سووپ مواركوس
همه تان گرامی باد.

 در ایووونجا حوووضور یوووافوووته ایوووم توووا موووراسوووم آغووواز بوووزرگوووداشوووت یوووك تووواریخ را بووورگوووذار كووونیم و بوووه
 موووعرفی  كوووتابی  بوووپردازیوووم كوووه بوووخش بوووزرگی از ایووون تووواریخ را شووورح می دهووود. بوووا وجوود آن كوووه
 می شود طوور دیوگری فوكر كورد، اموا آن تواریخی كوه بوایود بواز گوفت و آن را بوزرگ داشوت، تواریخ

  )ارتووش زاپوواتیسووتی آزادی بووخش ملی(نیسووت. می خواهووم بووگویووم،EZLN سووال ۱۰ سووال و ۲۰
 فووقط ایوون نیسووت. بووسیاری افووراد خوود را شووریووك ایوون هوور دو دوره می دانووند. موونظووورم هوزاران
 نوفر از سواكونین روسوتاهوای بومی شوووورشوگر 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 چوووه حوووال می نوووویوووسم و می گوووویوووم، خوووطاب بوووه هووومۀ ایووون افوووراد اسوووت كوووه بووودون آن كوووه در

  بواشوند، بوا موا در یوك ایوده شوریوك انود، بوا آن زنودگی و بورایوش موبارزه می كونند:EZLNصوفوف 
 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 كردِن تاریخ.
، قبل از آغاز جنگ، هفت مرحله داشت.EZLNبنا به تقویم ما، تاریخ 

  ، موووخففSub شووكل كودكووانووه ای از Sup- سووووپ مووواركووس شكلی سوووت كوووه خوود مووواركووس بوووا طووونز بوووه كوووار می بووورد. ۱
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.

۱۹



  را تووشكیل می دادنوود انووتخاب شوودنوود. ایوونEZLNاولووین موورحووله، زمووانی سووت كووه كووسانی كووه 
  بود. تمرین های یكی – دو ماهه در جنگل سازماندهی می شد،۱۹۸۲موضوع تقریبواً اواخر 

 كووه  در آن مووهارت شووركووت كوونندگووان افوزایووش  می یووافووت، تووا  سوورانووجام  مووعلوم شود چووه كسی
می تواند »از پس كار برآید«.

.EZLNمرحلۀ دوم، مرحلۀ »پیوند زدن« بود. یعنی تأسیس واقعی 
 است.۲۰۰۳امروز دهم نوامبر سال 

 توووقاضوووا دارم كوووه بوووه موووا اجوووازه بووودهوووید توووا روزی موووثل اموووروز را توووصور كووونیم، اموووا در بیسوووت
 . گوووووروهی در یوووووك خوووووانوووووۀ تیمی، توووووجهیزاتی را كوووووه می بوووووایسوووووتی بوووووه۱۹۸۳سوووووال پووووویش، در سوووووال 

 كووهسوووتان هوووای جووونوب شووورقی موووكزیوووك حووومل شوود، آمووواده می كووورد. شوووایووود، بیسوووت سوووال پووویش،
 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 نووووتایج آن بووووووررسی می شوووود. بیسووووت سووووال پوووویش، شووووایوووود در چوووونین سوووواعوووواتی، داشووووتند سووووار
 اتووموووبیل شوووده، سوووفرشوووان را بوووه چووویاپووواس آغووواز می كوووردنووود. آری، می تووانسوووتیم آنوووجا بووواشووویم،
 شوایود اگور از ایون افوراد می پورسویدیوم چوه كواری می خواهوند انوجام دهوند، موطمئنواً بوه موا پواسخ
 می دادنوود: »تووأسوویس ارتووش زاپوواتیسووتی آزادیووبخش ملی«. پووانوزده سووال بوورای بووه زبووان آوردِن

همین جمله صبر كرده بودند.
  آغوووواز می كوووونند. چووووند روز بووووعد بووووه۱۹۸۳ نوامووبر ۱۰فووورض می كووونیم سوووفرشوووان را در روز 

 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 هووووا بووووال می رونوووود از آن عووووبور كوووورده بووووه سوووووی غوووورب سوووورازیوووور می گووووردنوووود، جوووونگل

  كوویلو بووار بوور دوش، اولووین اردوگوواه خود را در۲۵. پووس از سوواعووت هووا راه پوویمائی، بووا ۲لكوندونوا
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
 قوووووووه، ایووووووون موووووووردان و  زنوووووووان از پووووووولسوووووووتیك سقفی می زنوووووووند و بوووووووا ریوووووووسمانی موووووووانوووووووند توووووووراِورس
 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

 . فوولن مووتر ارتووفاع از سووطح دریووا. بوواران۱۹۸۳ نواموبر ۱۷چوویزی از ایوون قووبیل می نووویسوود: »
 می بوووارد. اردو می زنووویم. خوووبر جووودیووودی هوووم نیسوووت«. در قوووسمت بوووال و چوووپِ صوووفحه، نوووام ایووون
 اولوووووین ایسوووووتگاه و راهی كوووووه هووووومه می دانوووووند بوووووسیار طوووولنی سوووووت، بوووووه چوووووشم می خوووووووورد. هیچ

2 -Selva Lacandona
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 موراسوم خواصی در كوار نوبود، ولی در ایون روز و ایون سواعوت ارتوش زاپواتیسوتی آزادیوبخش ملی
دیگر تأسیس شده بود.

 موطمئنواً 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 شوووورشی. پنج موورد و یووك زن. از

 ٪ بومی هورگوز۵۰٪ دورگووه و ۵۰ و سووه نووفر بومی بودنوود. نسووبت ۳ایوون شووش توون، سووه نووفر دورگووه
  توكرار نشود. نسوبت زنوان بوه موردان هوم هومینطور )كومتر ازEZLNدیوگر در بیسوت سوال تواریخ 

  نوووامووووبر، ایوووون۱۷٪ در آن روزهوووووای نخسوووووتین(. در حوووووال حووووواضووووور، بیسوووووت سوووووال پوووووس از آن ۲۰
 ٪ دورگوووه بووواشووود. نسوووبت زنوووان بوووه موووردان در حووودود۱٪ بووومی و حووودود ۹۸,۹نسوووبت بوووایووود حووودو  

٪ است.۴۵
  چوه بود؟ در ایون موووورد آن شوش نوفر اولویه هوم نوظر نیسوتند.EZLNاسوم ایون اولوین قورارگواه 

 آن طووور كووه موون بووعدهووا فووهمیدم، نووام قوورارگوواه هووا را بوودون هیچ منطقی انووتخاب می كووردنوود. بووه
 شكلی طبیعی  و بووودون درد و موووشقت. از گوووذاشوووت نوووام هوووای انجیلی و پووویاموووبرگووونوووه خووودداری

« ندارد.۱۹۹۴می كردند. برای مثال، هیچ كدام از آنها چنین نامی مثلً: »اول ژانویۀ 
 آن طوووور كووووه آن شووووش نووووفر اولی تووووعریووووف می كوووونند، روزی یكی از شوووووورشوووویان را بووووه جووووائی
 فوورسووتادنوود تووا بووبیند آیووا آن جووا شوورایووط مووناسووب بوورای اردو زدن دارد یووانووه. او بووازگشووت و گووفت
 آن محووول عوووالی سوووت، موووثل »رؤیوووا«. رفوووقا بوووه آن سوووو بوووراه افوووتادنووود و وقتی رسووویدنووود، بووواتووولقی
 یووووافووووتند. بووووه آن رفوووویق گووووفتند: »ایوووون رؤیووووا نیسووووت، كووووابوووس اسووووت«. از هوووومان جووووا ایوووون اردوگوووواه

  بوود.۴ بوده بوواشوود. نووام ایوون شووووورشووگر پوودرو۱۹۸۴»كووابوس« نووام گوورفووت. بووایوود اولووین موواه هووای 
 بعد ستوان دوم شد، ستوان، كاپیتان دوم، كاپیتان اول و معاون فرمانده. با چنین درجه ای و

 ، در۱۹۹۴در حوووالی كوووه رئووویس فووورموووانووودهی كووول زاپووواتیسوووتی بوود، ده سوووال بوووعد، در اول ژانوووویوووۀ 
، به خاك افتاد.۵اشغال شهر لس مارگاریتاس، در چیاپاس مكزیك

 شوود، زمووانی سووت كووه در فووكر بووقا و سوومووین موورحووله، كووه در آن هوومیشه قوویام پوویش بینی می
 ادامووۀ حوویات بوودیووم، یعنی شووكار، موواهوویگیری، جوومع كووردن موویوه هووا و گوویاهووان وحشی. در ایوون

 پویمائی و تووپووگورافی. در ایون كوردیوم، یعنی جهوت یوابی، راه دوران موا مونطقه را شوناسوائی می
 هوووووای آموووووریوووووكای شووووومالی و فووووودرال دوران اسووووتراتووووژی و توووواكووووتیك را از جووووزوات آموووووزشی ارتووووش

 هوای گونواگوون و چویزهوائی كوه »هونر جونگ« گورفوتیم، و اسوتفادۀ موحتاطوانوه از سلح موكزیوك یواد
 ای آموخووتیم و قووطعواً زنوودگی فوورهنگی بووسیار فشوورده نووامووند. در ضوومن توواریخ مووكزیووك را می می

۳ -Mestizo  .دو رگه، یا كسی كه بومی نیست، اما اروپائی هم نیست، فرزندان اشغالگران اسپانیائی با بومیان 

۴ -Pedro

۵ -Las Margaritas, Chiapas, México
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داشتیم.
 . حودود اوت - سوپتاموبر آن۱۹۸۴مون در ایون مورحولۀ سوم بوه جونگل لكوندونوا آمودم. در سوال 

  موواه پووس از آن كووه اولووین گووروه بوویایوود. هوومراه بووا موون دو رفوویق دیووگر آموودنوود: یووك۹سوووال. حووودود 
 . اگووور درسوووت بوووه خووواطووور۶رفووویق دخوووتر كوووه از بووومووویان چوووول بووود و یوووك رفووویق كوووه بووومی توووسوتوووسیل

  هوووفت نوووفر پوووایوووه ثوووابوووت داشوووت و دو نوووفر كوووه بووورای كوووارEZLNداشوووته بووواشوووم، وقتی مووون رسووویدم، 
 ارتووباطووات و تووهیۀ آذوقووه بووه شهوور »بووال و پووائووین« می رفووتند. در شووب، از روسووتاهووا عووبور كوورده،

خودمان را مهندس جا می زدیم.
 اردوهووووای آن دوران نسووووبتواً سوووواده بوووود: یووووك بووووخش داشووووت بووووه نووووام نووووظارت یووووا آشووووپزخووووانووووه،

 «، و مووووكان هووووای توووویر انوووودازی جهووووت۵۰ و ۲۵خوووابوووگاه، محووول تووومریووون، پسوووت كووونترل، و محووول »
 «۵۰ و ۲۵دفواع. شوایود بعضی از آنوهائی كوه حورفوم را می شونونود، از خود بوپرسوند كوه »محول 

 دیوگر چوه صویغه ایسوت. خوب، موضوع از ایون قورار اسوت كوه بورای بوه اصوطلح قوضای حواجوت
  موتر دور شود،۲۵می بوایسوتی از اردو موقداری فواصوله گورفوت. بورای ادرار كوردن، می بوایسوتی 

  چوووالوووه ای كوووند و بوووعد »توولوووید« را۷ موووتر. بوووه عووولوه می بوووایسوووتی بوووا مووواچِوووت۵۰و بووورای مووودفووع، 
 پوشووانوود. طبیعی اسووت كووه ایوون اوضوواع زمووانی بود كووه مووا، هوومانووطور كووه بعضی هووا می گووویووند،

  نوووفر توووجاوز نمی كووورد. بوووعدهوووا، در فووواصوووله۱۰»مشوووتی« مووورد و زن بوودیوووم. یعنی توووعدادموووان از 
 « هووومچنان  بوووه كوووار بووورده۵۰ و ۲۵هوووای دورتوووری  مسوووتراح  درسوووت كوووردیوووم،  ولی اصوووطلح »

می شد.
 قوورارگوواهی بود بووه نووام »اجوواق«. زیوورا در ایوون محوول بوورای اولووین بووار اجوواق درسووت كووردیووم.

  توا دیوگ: یكی بورای لووبویا و۲قوبل از آن آتوش را در سوطح زموین بورپوا می كوردیوم، و دیوگ هوا)
 دیوگری بورای حویوانواتی كوه شوكار می كوردیوم یوا مواهی هوائی كوه می گورفوتیم(بوا سواقوۀ پویچك بوه
 یوووك توووراورس)تووویرك عووورضی( آویوزان بوود. ولی بوووعدهوووا، كوووه توووعدادموووان بیشوووتر شووود، بوووه »دوران

 نفر بود.۱۲اجاق«، رسیدیم. در آن زمان شمار رزمندگان ارتش زاپاتیستی 
 موودتی بووعد، در اردویی بوونام »سووربووازهووای جوودیوود«)زیوورا  آنووجا رزمووندگووان جوودیوود را آمووزش
 می دادنووود(، وارد دوران »چووورخ« شووودیوووم. قوووضیه از ایووون قووورار اسوووت كوووه بوووا مووواشوووت)قووومه( از
 چووب چوورخی سوواخووتیم، و ایوون چوورخ گوواری ای شوود كووه بووا  آن بوورای سوونگر سووازی، سوونگ حوومل
 می كوووردیوووم.  بوووایووود خیلی وقوووت بووورده بووواشووود، زیووورا چووورخ، زیوووادی چوووهارگوووش بووود، و دسوووت آخووور

سنگ ها را روی كولان حمل كردیم.
 « نووووام داشووووت. »بووووه احووووترام« شخصی كووووه، بووووا موووافووووقت ایووووالتbaby Docاردوی دیووووگر »

۶ -Chol, Tzotzil

۷ -Machete.ابزاركار دهقانان، شبیه به قمه است و در سراسر آمریكای مركزی معمول 

۲۲



 متحووده، خوواك هووائیتی را  كوواموولً 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

 ای كوه بوزور بوه انودازۀ یوك گوربوه می شود، عوقب نشینی دشومن، یوا وقوتیكه خوك هوا رفوتند، خوكوچه
 گووذاشووتیم. زیوورا در هوومان روز Baby Docبووه جووا مووانوود. او را بووه فوورزنوودی پووذیوورفووتیم و نووامووش را 

  ُموووورد و قووووصابووووخانووووه را بوووورای ورثووووه اش بووووه ارث گووووذاشووووت. آنووووجا اردو زدیووووم تووووا۸پوواپووا دوك دوالوویه
 كووارمووان را موورتووب كوونیم و غووذائی بووخوریووم. آن خوك كوووچولووو از مووا خوشووش آموود، گوومان می كوونم

به خاطر بوی تن مان.
 اردوگوووووواه دیووووووگری اسوووووومش »از جوووووانی« بووووود. زیوووووورا در آن مووووووكان اولووووووین گووووووروه از جوووووانووووووان
 شوووووورشی، بووووه نووووام »جوووانووووان شوووووورشووووگر جوووونوب« دوره دیوووودنوووود. هووووفته ای یووووك بووووار، ایوووون جوووانووووان
 شووووورشی جوولسه می كووردنوود تووا بووا هووم آواز بووخوانووند، بوورقووصند، مطلبی بووخوانووند، ورزش كوونند و

مسابقه بدهند.
  را جووووشنEZLN سووووال پوووویش، اولووووین بوووواری بووود كووووه سووووالووووگرد ۱۹، ۱۹۸۴ نووامووبر ۱۷در روز 

  نوووفر بوودیوووم. گووومان می كووونم كوووه در اردوگووواهی بوووه نوووام »موووارگوووارت تووواچووور« بوود، زیووورا۹گوورفووتیم. 
آنجا یك میمون كوچك گرفته بودیم كه، قسم می خووورم، كلوِن ]كپی[ »بانوی آهنین« بود.

  سووالووگرد را بوورگووذار كووردیووم. اسووم۹، در اردوگووواهی بوووه نوووام واتووواپووویل۱۹۸۵یوووك سوووال بوووعد، در 
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

  بووا شووكر و یووك۱۱ شوده، قوهوه، پوینولوه۱۰بوواشوود، چووهار نووفر در ایوون اردوگوواه بودیووم. بووا توورتوویای تسووت

8 -François Duvalier  بهمعروف  Papá Doc ۱۹۷۱ تا  ۱۹۵۷)بابا دکتر(رئیس جمهور هائیتی از.

۹ -Watapil 

  نووان ذرت، غووذای اصلی سوواكوونین مووكزیووك. گوواهی وقتی توورتوویا كووهنه می شود، آن را یووا در روغوون و یوواTortilla- تورتویا ۱۰
  می نواموند. در واقع شویوه ایTostadaهومینطور روی »کومل« )بوریزه( داغ تسوت می كونند، و ایون نوان تسوت شوده را 

است برای جلوگیری از اتلف ترتیا.

- ذرت تست شده است که بعد آردش می كنند در گذشته، خوووردن آن تنها بین بومیان شمال مكزیك مرسوم بود. ۱۱

۲۳



 ، كوه هومان روز صبح كشوته بودیوم، سوالوروز را جوشن می گورفوتیم. تورانوه بود و۱۲بوقولمون وحشی
 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 موطمئنواً 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،
 نووووبوووت بوووه اهوووالی روسوووتا می رسوووید. از روسوووتا بوووه مووونطقه. بووودیووون تووورتووویب، كوووم كوووم، حوووضور موووا از
 حوالوت پچ پچ بوه توطوئه ای هومه گویر بودل  شود. در ایون مورحوله، كوه هومزموان بوا مورحولۀ سوم پویش

  دیووگر آن چوویزی نووبود كووه در زمووان آموودنوومان بوود. آن زمووان، دیووگر روسووتاهووایEZLNمی رفوووووت، 
  بوه لوحاظ جوغرافویائی آغواز شوده و »وضوعیتEZLNبومی موا را بولعیده بودنود. در نوتیجه، رشود 

 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.

  است. نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی،EZLNپنجمین مرحله، مرحلۀ رشد ناگهانی 
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
 ، كووه اولووین درگوویری نووظامی را۱۹۹۳«، در موواه مووه سووال ۱۳بوور آن بووه اصووطلح »نووبرد كوووورالووچِن

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.

۱۲ -Cójolaنوعی بوقوولمون وحشی كووه در جوونگل هووای جوونوب شوورقی مووكزیووك یووافووت می شود، سوویاه رنووگ اسووت و وزن ،  
 كیلوگرم می رسد.۲آن به حد اكثر 

۱۳ -Batalla de Corralchén .پوس از اطلع از وجود یوك گوروه مسولح، ارتوش فودرال توپۀ كوووورالوچن 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 شكسوووته، فووورار می كووونند. بوووا آن كوووه موووداركی دال بووور وجوود یوووك توووشكل نوووظامی ـ سووویاسی بوووه دسوووت ارتوووش موووكزیوووك می

  روی آنNAFTAافوتد، دولوت ایون كوشور، بورای جولوگویری از بوروز موشكلت در رابوطه بوا بوازار مشوترك آموریوكای شومالی 
سرپوش می گذارد.

۲۴



 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 كووچِك
 بوسیاری بوه هوم می پویوسوتند توا، بودون آن كوه توفاوتوشان را از دسوت بودهوند، یوك تواریخ بوزرگوتری

  را بووووتوان مووووانووووند ایوووون قووووابوووولمه - بووووطری دیوووود وEZLNرا تووووووشكیل دهووووووند. فووووووكر كووووووردم كووووووه توووووواریخ 
بووررسی كرد.
 ، بیسوووووت سوووووال پوووووس از آن سوووووفری كوووووه بووووونیانوووووگذاران سوووووازموووووان موووووا۲۰۰۳ نوواموووبر ۱۰امووووووروز، 

 انووووجامووووش دادنوووود، بووووه ابووووتكار نشووووریووووۀ ربوووولدیوووویا كووووارزاری آغوووواز می شوووود، تووووا بیسووووتمین سووووالووووگرد
EZLNو دهومین سوالوگرد آغواز جونگ عولیه فوراموشی بورگزار گوردد، و ایون كوتابی كوه عونوان اش ، 

 ، آتووش و كوولم«، اسووت و آن را  گوولوریووا مونوویز۱۰ و ۲۰ ارتوووش زاپووواتیسوووتی آزادیوووبخش ملی:»
 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.
 « را۱۴هووای كوومك رسووانی در یووك قووسمت از كووتاب، گوولوریووا شووهادت بعضی از رفووقای »پووایووه

 هووا و شووووورشووگرانی كووه از قووطعه آیوونۀ خودشووان در پنج موورحوولۀ گوورد می آورد. مووسئولووین، كوومیته
 گووویووند. زنوووند. یعنی از موووراحووول سووم، چوووهارم، پنجوووم، شوووشم و هوووفتم می قوووبل از قووویام حووورف می

  سال زیست در پیكار زاپاتیستی، قلب و حافظۀ۱۹این اولین بار است كه رفقائی با بیش از 
 شود ایون قوطعات گولوریوا قوادر می گوشایوند. بودیون تورتویب هوای سوكوت می بواره آن سوال خود را در

 را ممكن می كند.EZLNكوچك آینه را به قطعات كوچك بلوری بدل كند كه درِك ده سال اول 
 می توان از ایون طوریوق تواریخ دیوگری را حودس زد، تواریخی كوه اخوتلف زیوادی دارد بوا آن

  بوووووووا گووووووزارش هوووووووای پلیسی۱۵چووووه دولووووت هووووای كووووارلوووس سووووالوووویناس ِد گووووووورتوووواری و ارنسووووتو زدیوووویو
 تحوووریوووف شوووده و موووتناسوووب بوووا خوواسوووته هوووایوووشان، سووواخوووته انووود. ایووون تووواریخی سوووت بوووا شوووراكوووت و
 پوویوسووتِ 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.
 شود بوا قوطعات كووچوك آیونه و بولوری كوه گولوریوا توانسوته توهیه كوند، خوانونده كوتاب موتوجوه می

 كووه تووازه دارد از مووعمایی عووظیم سوور در می آورد. مووعمایی كووه قووطعۀ كوولیدی آن، در اولووین روز

۱۴ -EZLN،مووعمولً 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.

۱۵ -Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo .هر دو نفر سابقواً رئیس جمهور مكزیك بودند 

۲۵



  نوهفته اسوت، روزی كوه موكزیوك، از طوریوق »قورارداد توجارت آزاد«، وارد جوهان اول۱۹۹۴سوال 
شد. می

 در انتظار آن بسر می برد.EZLNهفتمین مرحله، پیش از این اول ژانویه بود، و 
  در جوووواده اوكووووسووووینگو ـ سوووون۱۹۹۳ دسووامووبر ۳۰بووووه خوووواطوووور می آورم كووووه شووووب هوووونگام روز 

  بودم. در ایون روز بوه مواضعی كوه در حوالی اوكوسوینگو در كونترل۱۶كریستوبال د لس كازاس
 موا بود، رفوته بودم. از طوریوق بویسیم وضع نویروهوایومان را كوه در نوقاط مختلفی، در كونار جواده،

  مووووتمركووووز می شوووودنوووود، كوووونترل۱۷در طوووول درۀ پوووتیویوووتس، در مووونطقۀ مووونوووته لووویبانوووو و لس توووازاس
  رزموونده می شوودنوود. مووأموووریووت۱۵۰۰كووردم. ایوون نوویروهووای هوونگ سووم پوویاده نووظام بوودنوود. حوودود 

 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. موطمئنواً 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
 هوووا می گوووذشوووتند، از آن هوووا بووویرون نمی رفوووتند. هووومۀ آنوووها را بووورای بسیج هووونگ سووم »قووورض«

 تشكیل شده بود.۱۸كرده بودیم. هنگ سوم كلً از بومیان تسلتسال
 )كووووووه بخشی از هوووووونگ پنجووووووم را تووووووشكیل می داد( كوووووونترل كوووووورده۸در راه، موووواضع گُووووردان 

  بود. بعد، می بایست۱۹بودم. وظیفۀ این گردان در اولین قدم، گرفت سر بخشداری آلتامیرانو
  را تووصرف كووند تووا بووعد در حووملۀ بووه پووادگووان »رنووچو۲۰در موسیرش چوانوال، اوخوچوك و هوویسوتان

 نوئوو« در حوالی سون كوریسوتوبوال شوركوت داشوته بواشود.  گوردان هشوت توقویوت شوده بود. بورای
  رزموونده حووساب می كووردیووم، كووه بخشی از آن هووا قوورار بوود۶۰۰اشووغال آلووتاموویرانووو روی حوودود 

 در محوول تووصرف شووده بوواقی بوومانوود. در حووین پیشوورفووت، رفووقای بیشووتری بووه آن می پوویوسووتند تووا
  نوفر در صوفوف خود داشوته بواشود. اكوثریوت اعوضای گوردان۵۰۰وقتی بوه رنوچو نوئوو می رسود، 

 تشكیل می دادند.۲۱هشت را بومیان تسلتال
 تووووور، توووووقفی داشوووووتم توووووا بوووووا بووووویسیم بوووووا گوووووردان راه، در یكی از موووووناطوووووق مووووورتفع  بووووواز  در بوووووین

۱۶ -Ocosingo, San Cristobal de las Casas

۱۷ -Patiwitz, Monte Líbano, Las Tazas

۱۸ -Tzeltzal

۱۹ -Altamirano

۲۰ -Chanal, Oxchuc, Huiztal, Rancho Nuevo

۲۱  -Tzeltal

۲۶



 بخشوووووداری سووووون )ایووووون هوووووم از هووووونگ پنجوووووم بوووود( توووووماس بوووووگیرم، كوووووه موووووأموووووریوووووت داشوووووت سووووور۲۴
  بوه پوادگوان رنوچو نوئوو۸كوریسوتوبوال د لس كوازاس را توصرف كورده، و سوپس هومراه بوا گوردان 

  نوووووووووفر می رسوووووووووید.۱۰۰۰ هوووووم توووووقویوووووت شوووووده بوووود. نووووویروهوووووایوووووش بوووووه حووووودود ۲۴حوووووومله كووووووند. گووووووردان 
 بودند.۲۲رزمندگانی كه همگی از منطقۀ »بلندی ها« و از بومیان تسوتسیل

 بووووه مووووحض رسوووویدن بووووه سوووون كووووریسووووتوبووووال، وارد شهوووور شووووده بووووه موووضعی رفووووتم كووووه قوووورارگوووواه
  می شوووود. از آنووووجا توووسووووط بوووویسیم بووووا فوووورمووووانوووودهی هوووونگ یووووكم تووووماسEZLNمووركووزی فوورمووانوودهی 

 گورفوتم، بوا موعاون فورموانوده شوووورشی پودرو، رئویس فورموانودهی كول زاپواتیسوتی و دوموین فورموانوده
EZLNمووووأموووووریووووت وی تووووصرف سووووربخشووووداری لس مووووارگوووواریووووتاس و پیشووووروی بوووورای حوووومله بووووه . 

  رزمونده در صوفوفوش، گوردان یوك، گوردانی نویروموند۱۲۰۰ بود. بوا ۲۳پوادگوان نوظامی »كوموینتان«
 ها تشكیل می دادند.۲۴بود كه اكثریت رزمندگانش را توخولبال

  در به اصطلح »دومین ذخیرۀ استراتژیكی«۲۵به علوه، یك هنگ متشكل از بومیان چول
 بوووواقی مووووانوووود. درعوووومق مووووناطووووق عووووقب نشینی مووووا، سووووه گووووردان حوووواضوووور و آمووووادۀ دیووووگر در مووووناطووووق
 تسووووولتال، تووووخووولبوووووال، توووووسوتوووووسیل و چوووووول وجوووود داشوووووتند كوووووه موووووعروف بوووودنووووود بوووووه »اولوووووین ذخووووویرۀ

استراتژیكی«.
 ۲۱ رزموووونده در صووووف مووووقدم آتووووش، در بووووه اصووووطلح لووووشگر ۴۵۰۰ بووووا بوووویش از EZLNآری، 

 رزمنده در نیروهای ذخیره علنی شد.۲۰۰۰پیاده نظام زاپاتیستی و حدود 
  دسوتور حومله، تواریخ و سواعوت آن را توأیوید كوردم. در مجوموع:۱۹۹۳ دسامبر ۳۱سحرگاه 

EZLNهووومزموووان بوووه چوووهار سوووربخشوووداری، و سوووه نوووقطۀ دیوووگر »سووور راه« حووومله كووورد. نووویروهوووای  
 پولیس و ارتوش را در ایون موناطوق از دور خوارج كورده، بوعد بوه پوادگوان هوای بوزرگ ارتوش فودرال

.۲۴. ساعت: ۱۹۹۳ دسامبر ۳۱یووورش برد. تاریخ: 
  تخولیۀ مواضع شهوری ای كوه در بورخی نوقاط داشوتیم خواتومه۱۹۹۳ دسواموبر ۳۱صوبح روز 

  نوووفر از۱۴۰۰یووافووته بود. توسووط بوویسیم بووه  فوورمووانوودهی مووركووزی اطلع داده شووده بود كووه حوودود 
 ، شوومارش مووعكوس آغوواز شوود: »اسووم ایوون سوواعووت۱۷هوونگ هووای مووختلف آموواده انوود. در سوواعووت 

 « گوذاشوتند. از آن زموان هور نوع ارتوباطی بوا هونگ هوا قطع شود. ارتوباط رادیوئی۷را »منهای 
 ...۱۹۹۴ روز اول ژانوویوهء ۷« بورنواموه ریوزی شوده بود، سواعوت ۷بووعد بوورای سوواعووت »بووه عوولوهء 

۲۲ -Tzotzil

۲۳ -Comintán

۲۴ -Tojolabal

۲۵ -Chol

۲۷



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
 عوووظیم بووودل می شوود، كوووه خووشوووبختانوووه در خوووطوط كلی اش تووسوووط گووولوریوووا نوووقاشی شوووده، و پووور

 ، در ده سووووالEZLNاسوووت از ایووون قوووطعات كووووچوووك آیووونه و بووولور كوووه در لحوووظات موووختلف زنووودگی  
 . موطمئنم۲۰۰۳ توا اول اوت ۱۹۹۴گوذشوته، سواخوته و پورداخوته شوده اسوت. یعنی از اول ژانوویوۀ 

 كوه افوراد بوسیاری آیونه و بولور خود را در آن می یوابوند. دقویقواً بوا هومین فوكر بود كوه در موعرفی
آن، اینطور نوشتم:

  یووك خووانووم روزنووامووه نووگار تووانسووت، بووا وجوود مووشكلت، از دیووار سووخت و سوونگین شووكاكوویت
 زاپووواتیسوووتی بجهووود، و زنووودگی در روسوووتاهوووای شووووورشوووگر بوومووویان را بووورگوووزیووود. از هووومان زموووان بوووا
 رفووووووقا. در رؤیووووووا و بی خووووووابی، در شووووووادی و غووووووم، در بوووووود یووووووا نووووووبود موووووواد غووووووذائی، در تووووووعقیب و
 آسووایووش، در موورگ و زنوودگی شووریووك شوود. كووم كووم رفووقا شووروع كووردنوود وی را بووپذیوورنوود و تووبدیوولش
 كوووردنووود بوووه بخشی از جووواموووعهء خوود. تووواریوووخش را شووورح نوووخواهوووم داد. از جووومله بوووه ایووون دلووویل كوووه

خود او ترجیح داده تاریخ یك جنبش را شرح بدهد و نه تاریخ شخصی خودش را.
  بوا نشوریوۀ موكزیكی۱۹۹۶ توا ۱۹۹۴نوام ایون خوانوم گولوریوا مونویوز رامویرز اسوت. در فواصولهء 

 ، بوا نشوریوۀ آموریوكائی اُپوینیونDPAكورد، و نویز بوا بونگاه خوبر رسوانی آلوانی  پونوتو هومكاری می
  هوووووومراه بووووووا هوووووورموووووون۱۹۹۵ فووووووریووووووه سووووووال ۹. صووبح روز ۲۶و بووووووا روزنووووووامووووووۀ مووووووكزیكی ل خوووووووورنووووووادا

  موووصاحوووبه ای بوووا موووعاون فووورموووانوووده شوووووورشی مووواركوووس، بووورای رونووواموووۀ لخوووووورنوووادا۲۷بووووولینگهاوِزن
  كووارش، خووانوواده اش، دوسووتانووش )و چوویزهووای دیووگری را كووه فووقط۱۹۹۷انوووجام داد. در سوووال 

 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
 كوووه دیووود دیوووگری داشوووته بووواشووود، دیووودی كوووه خیلی از نوووور زنوووندۀ نووووورافوووكن هوووا، تووویرگی صوووحنه هوووا،
 رقووووووابووووووت و مووووووبارزه بوووووورای كسووووووب خووووووبرهووووووای اخووووووتصاصی دور اسووووووت. نووووووگاهی كووووووه میتوووووان در
 كوووهسووووتان هووووای جوووونوب شوووورقی مووووكزیووووك آموووخووووت. او بووووا صووووبر و حوووصوووولۀ نووووقده دوزان، قووووطعات

 گرد آورد.EZLNواقعیت درون و بیرون زاپاتیسم را در این ده سال زندگی علنی 
 موووا خوووبر نوووداشوووتیم. توووا  زموووان  توولووود  »حووولزون هوووا«  و توووشكیل »شووووورای دولوووت خووب«، كوووه
 نواموه ای از وی دریوافوت كوردیوم كوه ایون نوقده دوزی واژه هوا، تواریخ و حوافوظهء جومعی را موعرفی

26 -Punto, DPA-Deutche Pre«e Agentur, La Opinión, La Jornada

۲۷ -Herman Belinghausen

۲۸



 قرار می داد.EZLNآنرا در اختیار كرده 
 رنووگ. كووه كوتاب را خوانودیوم. خوب، آنوموقع هونوز كوتاب نوبود، بولكه یوك فورش گسوترده و رنوگا

 ، ده سوووال زنووودگی۲۰۰۳ توووا ۱۹۹۴نووگاه بووه آن بووه توورسوویم مووحیط موورئی زاپوواتوویسم در سووال هووای 
 رساند. چه بهتر!دستش درد نكند! علنی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، بسیار یاری می

شناسیم كه تا این اندازه موشكافانه و كامل باشد. ای را نمی ما هیچ نوشتۀ منتشر شده
 بوووه گووولوریوووا هووومانوووطور پووواسخ دادیوووم كوووه موووعمولً پووواسخ می دهووویم، یعنی بوووا یوووك: »هوووم...«.

  سووال آغوواز جوونگ۱۰ و EZLN سووال ۲۰گولوریوا بواز بوه موا نوشوت و از سوالوگرد موضاعوف گوفت )
 هوا« و »شوووورای دولوت خوب« آغواز شود، ای كوه بوا ایوجاد »حولزون عولیه فوراموشی(، از مورحوله

 و چووویزهوووائی در موووووورد طووورح  یوووك جوووشن از طووورف نشوووریوووۀ »ربووولدیووویا« )شوووووورشوووگری(. و دیوووگر
 یووادم نمی آیوود كووه چووه چوویزهووائی گووفت. در موویان آن هوومه زیووركی و هووشیاری، یووك چوویز مووشخص
 بوووود: گووووولوریوووووا پووووویشنهاد می كووووورد كوووووه كوووووتاب منتشووووور شوووود توووووا جووووانوووووان اموووووروز بیشوووووتر در مووووووورد

زاپاتیسم بدانند.
  پووورسووویدم:۲۸فووووكر كووووردم موووونظور او از »جووووانووووان امووووروز« كیسووووت؟ و از سووووروان مووووویووووسس

 »یعنی می خواهود بوگویود كوه موا از جوانوان اموروز نیسوتیم؟« سوروان موویوسس كوه موشغول زیون
 . مووون در حوووال توووعمیر صوووندلی چووورخووودارم »موووعلوموووه كوووه هسوووتیم«كووووردن اسووووب بووود، پوووواسخ داد:

ُغروُغر می كردم كه چرا داروخانۀ صحرائی قرص »ویاگرا« ندارد.
 كووجا بودم؟ آه، آری! در موووورد كووتابی كووه هوونوز بووه صوووورت 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.
 رفووووتم سووووراغ كوووومیته، و بوووور سووووطح گِوووول آلووود آن سووووپتامووووبر، ایوووون فوووورش )یووووا پوووویش نووووویووووس ایوووون

كتاب( را پهن كردم.
 بوه خود نوگریسوتند. می خواهوم بوگویوم كوه رفوقا خودشوان را دیودنود. یعنی، ایون موت در كونار
 فووورش بووودنوووش، آیووونه هوووم بووود. هیچ نوووگفتند، ولی مووون فوووهمیدم كوووه افوووراد بیشوووتری هسوووتند، خیلی

بیشتر، كه شاید اگر آن را ببینند، خود را در آن خواهند دید.
به گلوریا پاسخ دادیم: »ادامه بده!«.

 ( رخ داد، درسوووووت یوووووادم نمی آیووووود،۲۰۰۳ایووون مووواجووورا در اوت یوووا سوووپتاموووبر اموووسال )یعنی 
 ولی پووس از »جووشن حوولزون« هووا بود. یووادم می آیوود كووه، آری، بوواران شوودیوودی می بوواریوود، و موون

۲۸ -Moisés.یكی از مهمترین فرماندهان نظامی ارتش زاپاتیستی است 

۲۹



  پوایوش۳۰ بود. و مونواركوا۲۹از توپه ای بوال می رفوتم كوه  هور قودموش موانوند نوفریون سویزیوفداشووتم 
 «، یك سالد)آهنگ۳۱را در یوك كوفش كورده بود كوه در »رادیوو شووورشویان، صودای بی صودایوان

  پووخش كوونیم از توورانووۀ »گوویسوی رنووگین«. وقتی بوورگشووتم تووا بووه مونوواركووا بووگویووم(Remixمخوولوط 
 موووین بوووار لووویز خوووووردم، ولی ایووون Nكووه بوورای انووجام ایوون كووار، بووایوود از روی جسوودم بووگذرد، بوورای 

 بوار افوتادم روی یوك ُكوپه 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
 »رادیوووو شووووورشووویان، صووودای بی صووودایوووان« بووورنووواموووه پوووخش می كوووردیوووم. یوووك اجووورا از »گووویسوی
 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.
 ، آتووووووش و كوووووولم، نوووووشووووووتۀ گوووووولوریووووووا۱۰ و ۲۰كوووووووووووتاب ارتوووووووووووش زاپووووووووووواتیسوووووووووووتی آزادیوووووووووووبخش ملی: 

 مونویوزرامویرز بوه هومت نشوریوۀ ربولدیویا و روزنواموۀ موكزیكی ل خوووورنوادا، كوه توسوط یوك زن دیوگر،
  و طورح۳۳ ویورایوش شوده اسوت. هوم، یوك زن دیوگر. صوفحه بوندی از افورایون هورررا۳۲كوارمون لویرا

 هوووای آن اثووور آنوووتونووویو رامووویرز و خوووانوووم دومی، هووم، بووواز هوووم زن، اسوووت. عوووكس هوووا موووتعلق انووود بوووه
 آدریووووان موووولند، آنخوووولس توووووورخووووون، آنووووتونوووویو توووروك، آراسوووولی هوووورررا، آرتووورو فوووئوووونتس، كووووارلوووس
 سینِسووورو، كوووارلووس رامووس مووهووواهووا، ادواردو ِوردوگوووو، اِنووویاك موووارتوووینز، فووورانوووسیسكو اولوووووورا،
 فووریوودا هووارتووس، جووورج بووارتولی، هوواریووبرتووو رودریووگز، خووزوس راموویرز، خوووزه كووارلوس گوووزالووس،

۲۹ -Sísifo،سویزیوف( 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.

۳۰ -Monarca

، رادیوی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملیRadio Insurgente-  رادیو شووورشگر ۳۱

۳۲- Carmen Lira

۳۳ -Efraín Herrera, Antonio Ramírez, Domi.  ,  Adrian Meland, Ángeles Torrejón, Antonio Turok, 

Araceli  Herrera,  Arturo  Fuentes,  Carlos Cisneros,  Carlos Ramos Mamahua,  Eduardo  Verdugo, 
Eniac  Martínez,  Francisco  Olvera,  Frida  Hartz,  Georges  Bartoli,  Heriberto  Rodríguez,  Jesús 
Ramírez, José Carlo González, José Nuñez, Marco Antonio Cruz, Patricia Aridjis, Pedro Valtierra, 

Simona Granati, Víctor Mendiola y Yuriria Pantoja,Priscila Pacheco
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 خووووزه نووونوووویز، موووواركووووو آنووووتونوووویو كووووروز، پوووواتووووریووووسیا آریوووودخوووویس، پوووودرو والووووتیووررا، سوووویمون گوووورانوووواتی،
 . توونظیم عووكس هووا بووا مووسئولوویت یووریووریووا پوونتوخووا بود و كوونترل۳۴ویوكتور موندیول و یووریوریوا پونتوخوا

 آن بووووه عهوووودۀ پووووریووووسیل پووووچكو. هوووم، بوووواز هووووم زنووووان بیشووووتری! اگوووور خوووانوووونده می بوووویند كووووه زنووووان
 اكوثریوت دارنود، هومان كواری را بوكند كوه مون انوجام می دهوم: »سور خود را بوخارانوید و بوگوئوید،

همینه كه هست«.
 توووا آنوووجا كوووه مووون فوووهمیدم )مووون ایووون موووطلب را از راه دور می نوووویوووسم(، كوووتاب سوووه قوووسمت
 دارد، در یوووك قوووسمِت آن موووصاحوووبه هوووائی سوووت بوووا رفوووقای پوووایوووه هوووای كووومك رسوووانی، كووومیته هوووا و
 سوربوازان شوووورشوگر. 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

 ، توا تولود »حولزون هوا« و توشكیل »شوووورای دولوت خوب« را  شوامول می شود. آن۱۹۹۴ژانوویوۀ 
 طووور كوووه مووون بوووه آن نوووگاه می كووونم، مووضووع بووور سووور گوووذاری هووومه جوووانوووبه اسوووت بووور عوووملكرد 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
 بوووایسوووتی در موووقابووول یوووك ضوووبط صوووت بوووه آنوووها پووواسخ می دادم. مووون هووومیشه فوووكر می كوووردم كوووه

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

 ۲۰۰۳ سوپتاموبر ۱۶ سور مویداد. سحورگواه ۳۵»شوووورای دولووت خوب«، داشووت »فووریوواد اسووتقلل«
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.
 اطووومینان دارم كوووه، موووثل گووولوریوووا، بوووسیاری در نوووگریسوووت بوووه موووا، بوووه خوود می نوووگرنووود. و هووومچنین

اطمینان دارم كه او، و بسیاری دیگر، بخوبی به این امر واقف اند.

 تا آخر کتاب کار بهرام قدیمی ست.۲۹۱- تمامی عکس های از صفحهء ۳۴

  سووپتامووبر، در بووزرگووداشووت اسووتقلل ایوون كووشور، رئوویس۱۶ بوووه ۱۵ شوووب ۱۲- در مووكزیووك رسووم اسووت كووه رأس سوواعووت ۳۵
 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:

 ، بوووورای دمووووكراسی، آزادی و عوووودالووووت بوووورای۱۹۹۴ده سوووال پووویش، در سحووورگووواه اول ژانوووویوووۀ 
 تووومام موووكزیكی هوووا، دسوووت بوووه قووویام مسووولحانوووه زدیوووم. در یوووك عووومل هووومزموووان، هوووفت سوووربخشووودارِى
 ایووالووت جوونوب شوورقی مووكزیووك، چوویاپوواس، را تووصرف كوورده، بووه دولووت فوودرال مووكزیووك، بووه ارتووش و
 پوووولیس آن، اعوووولم جوووونگ نوووومودیووووم. از آن روز جووووهان مووووا را بووووه عوووونوان »ارتووووش زاپوووواتیسووووتی آزادی

بخش ملی« می شناسد.
 ارتووش زاپوواتیسووتی آزادیووبخش ملیولی مووا خوود را از پوویش از آن نوویز چوونین می نوواموویدیووم. 

 ، بیسوووووووت سوووووووال پووووووویش، توووووووأسووووووویس شووووووود، و موووووووا، ارتوووووووش زاپووووووواتیسوووووووتی۱۹۸۳ نوووووامووووووبر سووووووال ۱۷در 
 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 سورخِ پنچ پوری بور آن، و

 «. هووونوز ایووون پووورچوووم را بووورEZLNزیووور سوووتاره، بوووه رنوووگ سووورخ ایووون حوووروف نووشوووته شوووده بوود: »
 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.
  آموواده كووردیووم، نووه بوورای دقووایووق بووعد از۱۹۹۴ده سووال خود را بوورای ایوون اولووین دقووایووق سووال 

 آن، و نوه بورای بیسوت سوال افوزون بور آن. قوضیه بوالتور از ایون هوا سوت، از سوال حورف نوخواهوم
 زد، از توووووواریخ و از تووووووقویووووووم نووووووخواهووووووم گووووووفت. می خوووووواهووووووم از یووووووك موووووورد بووووووگویووووووم، از یووووووك رزمووووووندهء
 شوووورشوگر، از یوك زاپواتیسوت. خیلی حورف نوخواهوم زد، نمی توانوم، هونوز نوه. نواموش پودرو بود و
 در حوووال نوووبرد جوووان سوووپرد. درجوووۀ فووورموووانوووده دوم داشوووت، و در لحوووظۀ بوووه خووواك افوووتادنوووش رئووویس

  بود، و پوس از مون، فورموانوده او بود. نوخواهوم گوفت كوه نومرده اسوت. موردهEZLNفورموانودهی كول 
 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

  مووین بووار سوویگارش راN شووخی می كووند، جوودی می شوود و بووازهووم قووهوه می خوواهوود، و بوورای
  اكووووتبر و روز تووولوووود او سووووت. بووووه وی می گووووویووووم:۲۶آتووووش می كووووند. حووووال ایوووون جوووواسووووت. امووووروز 

 »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 شوووویوووم. گووواهی سووورش ُغووورُغووور می كووونم. سووورش ُغووور می زنوووم كوووه دیوووسیپلین نووودارد، زیووورا مووون
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 نوووووداده بوووودم كوووووه بووووومیرد، و او ُمووووورد. اطووووواعوووووت نوووووكرد. پوووووس سووووورش ُغووووور می زنوووووم. او فوووووقطدسوووووتور 
 چوشمانوش را بیشوتر بواز می كوند و می گوویود: »هومینه كوه هسوت«. آره، هومینه كوه هسوت. بوعد
 بوووه او  نوووقشه ای  نوووشان  می دهوووم.  او نوووقشه نوووگاه كوووردن را خیلی دوسوووت دارد. بوووه او نوووشان

  نوزدیووك می شود، سوولم كوورده، تووبریووك۳۶می دهووم كووه رشوود  كوورده ایووم. لووبخند  می زنوود. خوووزوئووه
 می گوووووویووووود: »موووووبارك بووووواشوووووه موووووعاون فووووورموووووانوووووده شووووووورشی پووووودرو«. پووووودرومی خوووووندد و می گوووووویووووود
 »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 بووووینیم کووووه نوووواگووووهان در جووووشن توووولوووود کسی نیسووووتیم. هوووور سووووه نووووفر مووووان داریووووم از تووووپه ای
 صوعود می كونیم. یوكبار وقتی اسوتراحوت می كونیم، خوزوئوه می گوویود: »دیوگر دهومین سوال آغواز
 جوووونگ دارد فوووورا می رسوووود«. پوووودرو هیچ نمی گووووویوووود، توووونها سوووویگارش را آتووووش می كووووند. خووووزوئووووه

  مووووووتولوووووود شوووووود. بووووووایوووووود مجوووووولس رقووووووص عظیمیEZLN سوووووووال از روزی كوووووووه ۲۰ و ادامووووووووووه می دهوووووووووود،
برپاكرد«.

 و می افزایم »و آنهائی كه جایشان خالی ست«.۱۰ و ۲۰به آرامی تكرار می كنم 
 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

.۳۷در افق دیده می شود«
پدرو می رود. خزوئه باز كوله پشتی اش را بلند كرده، به من می گوید باید ادامه دهیم.

آری، چنین است: باید ادامه دهیم.
 داشوووتم چوووه می گوووفتم؟ آه، آری! موووا بیسوووت سوووال پووویش موووتولووود شووودیوووم و ده سوووال پووویش، در

 ، بوورای دمووكراسی، آزادی و عوودالووت، دسووت بووه قوویام مسوولحانووه زدیووم.۱۹۹۴سحورگواه اول ژانوویوۀ 
 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

 « بور زموینۀ سویاهوشEZLNمووج می زنود. هومین پورچومی كوه  سوتاره ی سورخ پنج پور و حوروف »
دیده می شود.

 هواشوان را می پوشوانوند موا زاپواتیسوت هوا بورپوا ایسوتاده ایوم. كوو چوكتریون هوا، آنوها كوه چهوره
 توا بوه چوشم هومگان بویایوند، موردگوانی كوه بورای زنودگی می مویرنود. و هومۀ ایون حورف هوا چوراییِ

۳۶ -Josué

 - اولووین بووند از سوورود زاپوواتیسووت هووا: »حووال دیووگر در  افووق  دیووده  می شوود،  رزمووندۀ  زاپوواتیسووت.  راه  را  نووشان۳۷
می گذارد، برای آن ها كه در پشت سر می آیند...«
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 ۱۷آن ده سوووال پووویش اسوووت، چووورایىِ یوووك روز اول ژانوووویوووه، و چووورایىِ بیسوووت سوووال پووویش، در یوووك 
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. مووووثل هوووومین امووووروز كووووه كوووولم موووون بووووه پووووایووووان می رسوووود و كووووارزار »ارتووووش زاپوووواتیسووووتی

 ، آتووش و كوولم«، بووا مووعرفی كووتابی كووه گوواهی قووابوولمه ـ بووطری سووت،۱۰ و ۲۰آزادیووووبخش ملی ، 
 پووووشوووویده از قووووطعات آیوووونه و بوووولور، و گوووواهی یووووك فوووورش، و هوووومیشه توووواریخی سووووت كووووه نووووبایوووود آنوووورا

فراموش كرد. زیرا با فراموش كردن اش، خود را فراموش خواهیم كرد.
  سوال، آتوش۱۰ سوال و ۲۰حوال دیوگر آری، بورنواموه رسمی شود، بوه هومۀ آنوهائی كوه در ایون 

و كلم را آوردند، تبریك می گوئیم.
  نوامووبر بووه نوومایووشگاه۱۱ایوون توومام مووطلب موون اسووت. اگوور حووصووله تووان سوور رفووت، هووم فووردا 

 ، کووووه در آن اثووووری بووووه۳۸هووونرهوووای گووورافیكی بووورویووود كوووه در موووركوووز فووورهنگی خوووزوس ریووویس اِرولس
.۳۹قرعه گذاشته می شود، و هم به مجلس رقص روز چهاردهم در سالن لس آنخولِس

 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 آكووووردهووای »نووامووه هووای عوولمووت دار«،
 بوووه گووش می رسووود. و اطووومینان دارم كوووه بوووا كووویك و پووواكوووت شووویرینی، نووویمه شوووب بووویدارم خوواهوووند

كرد.
بله، درود! و به امید آن كه همگان ما را بیابند، خود را بیابند.

از كوهستان های جنوب شرقی مكزیك
.۴۰و در حین باد كردن یك بادكنك، تا نگویند دیگر قادر به باد كردن نیست

معاون فرمانده  شووورشی ماركوس
۴۱ سالگرد بیستم و دهم.۲۰۰۳مكزیك، نوامبر 

۳۸ -Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles

۳۹ -Salón Los Ángeles

 - اشواره بوه یوك موثل مورد سوالرانوه در شهور موكزیوك اسوت كوه مودعی سوت كوه هور موردی كوه توان بواد كوردن بوادكونك را۴۰
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:

  باود و بااانا باااه تاااقویااام، اواساااط مااااه آوريااال. سحااارگااااه روز هجااادهااام باود  و  در۱۹۹۴سااااال 
 ای كاه در آن از »عالئام بايماری سايندرل« نوشاتم)ناک باه سايزدهامي كاتيبه، باخش هامان نااماه

آيد: اين طور می(*دوم
 »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 خاااوراكاشان ... 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
 رسااااااانی پاااااايشنهاد می كاااااارد كااااااه باااااارای »رفااااااقای شهاااااار« لااااااباس بااااااشویااااااد و يااااااا قااااااهوه دم كااااااند(.
 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 خااابرناااگاران گاااير ياااك آمااااده بااااش سااارخ افاااتادناااد، تاااماماااشان دچاااار ماااعمای غااام اناااگيز
 درساات و حااسابی شاادنااد، احااساس می كااردنااد باايخود و بيجهاات باارایااشان مازاحاامت ایااجاد می
ود، »وقتی هيچ خااااابری نيسااااات، آخااااار بااااارای چاااااه؟، ايااااان مااااااركاااوس-اون كااااااره- حاااااال كااااايفش  ش
 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 بااااياااد بااااشاااد کاااه بااابيند، و غااايره. ولی حاوصااالهء آن هاااا سااار رفااات. وقااات آن هاااا، باااا ماااا فااارق
 دارد، و مااااان خااااانده ام می گااااایرد از تاااااصور ايااااان ماااوضاااوع كاااااه »ايااااان جاااااا- هيچ- كااااااری- نمی
 شود- كرد- در عوض- من- بايد- در ماااورد- 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
 روزنااااماااه ناااگاری، باااا ماااا زاپااااتيساااتها زنااادگی كاااند. می دانااام كاااه وقتی ايااان ماوضاوع را مااایگويااام،
 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
 شااااخص را انااااتخاب كاااانيم. ولی هاااايچكس بااااه اناااادازهء كااااافی اياااانجا ناااامانااااده اساااات تااااا بااااتوانااااد در

كانكور شاركات كاند. دسات آخار، باه قاول ایان جاائی هاا »شاکایات- شاکایات- شاکایات...«.«

۳۶



 ساااه ساااال پاااس از ناااگارش ایااان ساااطور، ياااك خاااانااام خااابرناااگار باااا پاااريااادن از دياوار ساااخت و
 ساانگي شااكاكاايت زاپاااتيساات هااا، کااه آسااان هاام ناابود، خود را آماااده کاارد تااا باارای زناادگی كااردن
 در روسااتاهااای بومی شااااورشی 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 جاااامله بااااه اياااان دلاااايل كااااه خااود او تاااارجيح داده تاااااریخ يااااك جاااانبش را تااااعريااااف كااااند، تاااااریخ

زاپاتيسم را و نه سرگذشت خودش را.
  بارای نشارياهء ماكزيكی۱۹۹۶ تا ۱۹۹۴ناام ايان شاخص گالورياا مونايوز رامايرز اسات. از 

 ، بارای نشارياهء آمارياكائی »ل اوپاينيون« و بارایDPA»پوناتو« كاار كارد، بارای آژاناس آلاانی 
  فاورياه و هامراه باا هارماان۹، در صابح روز ۱۹۹۵روزنااامااهء مااكزيكی »ل خاااورنااادا«. در سااال 

 توانسات آخاريان ماصاحابه باا ماعاون فارمااناده باالينگهاوزن باارای روزنااامااهء خاااورنااادا، آنااچه كااه می
 اش را، و دوساتاناش را رهاا  كاارش را، خاانواده۱۹۹۷مااركوس بااشاد را اناجام داد. در ساال 

 داناد( و آماد تاا در روساتاهاای زاپااتيسات كارد )عالوه بار چايزهاای بيشاتری كاه فاقط خود او می
 زنااادگی كاااند. طی ايااان هااافت ساااال هيچ چااايز منتشااار ناااكرد، ولی ناوشااات را اداماااه داد و شااااماااهء

 اش او را تاارك نااكرد. مااعلوم  اساات  كااه  ديااگر  روزنااامااه نااگار ناابود. گاالوريااا ياااد ناااگاری روزنااامااه
 گاارفاات نااگاه ديااگری داشااته باااشااد، نااگاهی كااه از پاارتااو خاایره کاانندهء ناااورافااكنها، از هاایاهااوی می
 هااا، از تااقلی کسااب خاابر، و از مااسابااقه باارای مطلبی دساات اول دور اساات. نااگاهی كااه در ساان

 كوهساتاناهای جانوب شارقی ماكزياك مایتوان آموخات. او باا صابر و حوصاله ای درخاور گالدوزی،
 هاااای درون و بااايرون زاپااااتااايسم در ايااان دورهء ده ساااالاااهء زنااادگىِ علنی ارتاااش تاااار و پاود واقاااعيت

آوری كرد. زاپاتيستی آزاديبخش ملی را جمع
 ]از مااا خاابر نااداشااتيم. روز تولااد حاالزونااها و تااأساایس شاااوراهااای دولاات خوب بود كااه از او

 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
 ، ياعانی۲۰۰۳ تااا ۱۹۹۴رنااگارنگی بود كااه ماانظره اش بااه طاارح پاايچيدهء ساایمای زاپاااتيسااتی از 

 ده سااااااال زناااااادگی علنی ارتااااااش زاپاااااااتيسااااااتی آزادياااااابخش ملی بااااااسيار كاااااامك می رسااااااانااااااد. از آن
خوشمان آمد. ما هيچ كار منتشر شدهای سراغ نداريم كه چني دقت و كمالی داشته باشد.

 »خاب، باعدباه گالورياا هامان طاوری پااسخ داديام كاه هاميشه پااسخ مایدهايم، يعنی باا ياك 
»  . گااااالورياااااا بااااااز نااااااماااااه ناااوشااااات و از دو ساااااالاااااگرد تاااولاااااد )بيسااااات ساااااال ارتاااااش زاپااااااتيساااااتیچی؟

 آزاديااااااابخش ملی و ده ساااااااال از آغااااااااز جااااااانگ عاااااااليه فاااااااراماااااوشی(، و از دورانی كاااااااه حااااااالزوناااااااها و
 شاااوراهاای 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
 كارد كاتاب منتشار شود تاا جواناان باین هامهء ایانها ياك موضوع روشان بود: گالورياا پايشنهاد می

امروز در مااورد زاپاتيسم آگاه تر شوند.
 فاااكر كاااردم: »جااواناااان اماااروز؟«، و در حاااالااايكه صاااندلی چااارخااادارم را روغااان کااااری می
 کااااردم و بااااد و باااايراه می گاااافتم كااااه چاااارا در جااااعبهء داروهااااای اردوگاااااه قاااارص وياااااگاااارا نيساااات، از

  ساروان ماوياسس»می خواهاد باگوياد كاه ماا جواناان اماروز نيساتيم؟«ساروان ماوياسس پارسايدم 
...»معلوم است كه هستيم«بدون آنكه از زين كردن اسب دست بكشد پاسخ داد: 

 داشاااتم در باااارهء چاااه چااايزی حااارف می زدم؟ آهاااا، در باااارهء كاااتابی كاااه هااانوز كاااتاب نااابود.
 گااالورياااا مااانتظر نشاااد باااله باااگوئااايم، ياااا باااگوئااايم چاااه می دانااايم، و ياااا باااه شااايوهء خاااالاااص زاپااااتيساااتی
 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.
را گستردم. سراغ كميته رفتم، و بر زمي گللود سپتامبر فرش )يا چركنويس كتاب(

 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.
.»ادامه بده«به گلوريا پاسخ داديم 

 ( بود، دقايق باه خااطار نادارم،۲۰۰۳ايان موضوع در مااه اوت ياا ساپتامابر اماسال )يعنی 
 ولی بااعد از جااش حاالزونااها بود. يااادم می آيااد، آری، كااه باااران شاادياادی می آمااد و ماان در حااالی

  بودم، و مونااركاا پاافاشاری مایكرد*كاه از تاپه ای باال می رفاتم در هار قادم دچاار نافريان سایزیافو
 كاااه در رادياااو ايااانسااورخااانِتس، صااادای بااایصداياااان آهااانگ »مااايمون رنگی« را پاااخش كااانيم. وقتی
 بارگشاتم تاا باه او باگويام بارای ايان كاار بااياد از روی جساد مان رد شود، بارای هزارماي باار لايز
 خاااااوردم، ولی ايااان باااار روی ياااك ُكاااپه سااانگ تااايز افاااتادم و رانااام بااارياااد. وقتی داشاااتم خاااسارات را
 بااارآورد مااایكردم، ماونااااركاااا، كاااه اناااگار از روی جسااادم مااایگذرد، از باااالی سااارم رد شاااد. آن روز
 عااااصر از  راديااااو اياااانسااورخاااانِتس، صاااادای باااایصدايااااان يااااك رواياااات از آهاااانگ »ماااايمون 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

* Sísifo سیسیفو بنیانگذار پادشاهی اِفیرا 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 مجدداً از اول شروع می کرد.

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsifoن ک: 
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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.

 ، آتاااش و كااالم« ناوشاااتهء گااالورياااا۱۰ و ۲۰كاااااتاب »ارتاااااش زاپااااااتيساااااتی آزاديااااابخش ملی: 
 موناايوز راماايرز بااا هاامکاری ناايروهااای مااختلف انااتشار يااافاات، ناایروی نشااريااهء رباالدياايا و روزنااامااهء
 مااااكزيكی لخااااااورنااااادا كااااه خاااااناااام كااااارماااان لاااايرا آن را اداره می کااااند. اوه، باااااز هاااام يااااك زن ديااااگر.
 طاراحی نشار كاار اِفارايان هااارره را و ناقاشی هاا اثار آناتونايو رامايرز و خاانام ُدمی اسات. اوه...
 بااااز هااام تاااعداد بيشاااتری زن. عاااكسها كاااار آدرياااان ماااهآلناااد، آنِخااالِس تاااورِرخاااون، آناااتونااايو تاوروك،
 آراِسااالی هااارِررا، آرتااورو فااوئااانِتس، كاااارلااوس سيسنهاااروس، كاااارلااوس ِرمااوس ماااامااااهااوا، ادواردو
 وردوگااو، اِنااياك مااارتاايِنـز، فاارانااسيسكو اولاِورا، فاارياادا هااارتااس، گااهاورگِااس بااارتاولی، هااارياابرتااو
 رودريااگِز، ِخاازوس راماايِرز، خااوزه كااارلااو گونازالِااس، خااوزه نونااىِز، ماااركااو آنااتوناايو كااروز، پاااتااريااسيا
 آريااادخااايز، پااادرو والاااتيااررا، سااايموناااا گااارانااااتی، وياااكتور ِمااانديول و يااوريااارياااا پااااناااتوخاااا اسااات. تااانظيم
 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

.«»هامينه كاه هساترا بخارد و بگويد 
 تاااا آناااجا كاااه مااان فاااهميدم )از راه دور دارم ماااینوياااسم(، كاااتاب ساااه باااخش دارد. در يكی
 ماااااصاحااااابه باااااا رفاااااقای پااااااياااااهء كااااامك رساااااانی، كاااااميته هاااااا و سااااارباااااازان شااااااورشی می آياااااد. در ايااااان
 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.
 بااااایشك ايااااان قاااااطعات باااااسيار كااااامك می كاااااند بااااارای درك آناااااچه باااااعدهاااااا رخ می دهاااااد، يعنی
 باخش دوم. ايان باخش چايزی شابیه باه ياادداشات هاای روزاناهء عامليات علنی زاپااتايسم اسات. از

  تااا تولااد حاالزونااها و تااأساایس شاااوراهااای دولاات خوب.۱۹۹۴آغااز جانگ در سحارگااه اول ژاناوياهء 
 بااااه نااااظر ماااان مااوضااوع باااار ساااار مااااروری كاااااماااال اساااات بااااه آنااااچه عااااملكرد علنی ارتااااش زاپاااااتيسااااتی
 آزاديااابخش ملی باوده. در ايااان پاااانااااوراماااا خاوانااانده مااایتواناااد چااايزهاااای زياااادی باااياباااد ولی ياااك چااايز
 چااااشمگير اساااات: پاااايگيری يااااك جاااانبش. در سااومااااي بااااخش، مااااصاحاااابه ای می آيااااد بااااا خااود ماااان.
 سؤالااها را كتبی باارای ماان فاارسااتادنااد و می بااايسااتی در مااقاباال  يااك  ضاابط  صوت  كااوچااك  بااه

 ]بارگشات[ ضابط صوتاها باه rewindآن  پاااسخ  می دادم.  ماان  هااميشه  فااكر  می كااردم  كااه 
  ]باااه خااااطااار آودن[ اسااات، باااه هااامي عااالت می كااوشااام در ايااان قاااسمت در كااانارrecordarمااعاانی 

 تاااأمااال روی ماااسائااال دياااگر، تااارازنااااماااه ای ارائاااه بااادهااام از ده ساااال. وقتی در ماااقابااال ضااابط صاوت
 پاااسخ می دادم، در باايرون باااران می باااريااد و شاااورای دولاات خوب »فاارياااد اسااتقلل« ساار می
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 بود.۲۰۰۳ سپتامبر ۱۶. سحرگاه *داد
 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 موضوعِ همهء اینها فقط همي است: بهتر شدن.

 آری، ساااالماااات باااااشاااايد و در فاااارش در جسااااتجوی سااوسااااک نااااباشااااید، ماااامكن اساااات بااااه آن
برخااورد کنید، و در اين صااورت، بعله دیگه، طفلکی شما.

از كوهستانهای جنوب شرقی مكزيك
معاون فرمانده شااورشی ماركوس

۲۰۰۳مكزيك، اكتبر 

 ياد میشود. م.۱۸۱۰ سپتامبر با فرياد زنده باد مكزيك از پيروزی جنگ استقلل اين كشور در سال۱۶نيمه شب  *
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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.

 ۱۹۹۴ ساال پايش، در بااماداد اول ژاناوياه ۱۰»پى نوشات« كاه باه خودى خود گاوياا سات. 
 مااا اساالحه بااه دساات گاارفااتيم در راه دموكااراسى، آزادى و عاادالاات بااراى هاامهء مااكزيكى هااا. طى
 يااااك رشااااته عاااامليات هاااامزمااااان هاااافت شهاااار مااااركاااازى ايااااالاااات چااااياپاااااس را در جاااانوب شاااارقى مااااكزيااااك
 تاااصرف كااارديااام و باااه دولااات فااادرال، ارتاااش و پاااليس آن اعااالن جااانگ داديااام. از آن زماااان باااه باااعد،

همگان ما را »ارتش زاپاتيستى آزادى بخش ملى« مى شناسند.
 ۲۰ ياعانى ۱۹۸۳ نوامابر ۱۷امااا مااا پاايش از آن ناايز خود را بااه هاامي نااام مى شااناخااتيم. 

   تاااأسااايس شاااد و ماااا باااه هااامي عااانوانEZLNسااااال پاااايش، ارتااااش زاپاااااتيسااااتى آزادى بااااخش ملى 
 شاروع كارديام باه ساير و گشات زدن در جانوب شارقى ماكزياك باا پارچامى كاوچاك بار دوش، كاه بار
 آن ساااتارهء سااارخ پنج پااارى روى زماااينه اى ساااياه ناااقش بساااته بااود و زیااار ساااتاره باااا رناااگ سااارخ

 . ماان هاانوز آن پاارچاام را باار دوش دارم پاار از وصااله اساات و تااكه پاااره شاادهEZLNنوشااته بود: 
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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

  سااال خود را بااراى۱۰آورده، امااا زمااانى كااه كاامتر انااتظارش را دارياام ساار باااز مى كاانند. طى 
  اسااات كاااه فااارا مى رساااد.۲۰۰۴ آماااده مى كااردياام و اياانك ژانااويااه ۱۹۹۴نخساااتي لحاااظات ساااال 

 ۱۰ ساااال آماااادگى و ۱۰ ساااال جااانگ را پشااات سااار گاااذارده بااااشااايم. ۱۰چااايزى ناااماناااده اسااات كاااه 
 سال.۲۰سال جنگ مى شود 

  سااال بااعدى نااه از مجااموع آنااها۱۰ سااال حاارف مى زناام نااه از ۱۰امااا ماان نااه از نخسااتي 
 كااه بيساات  سااال  مى شاود. عاالوه باار اياان، ماان نمى خاواهاام از سااال يااا تاااريخ يااا تااقوياام سااخن
 بااااگوياااام. ماااان مى خااواهاااام از يااااك انااااسان، از يااااك ساااارباااااز شاااااورشى، يااااك زاپاااااتيساااات حاااارف باازناااام.
 دربااااره اش زيااااد حااارف ناااخواهااام زد نمى تااوانااام. هااانوز ناااه. اسااامش پااادرو بااود و در پااايكار جاااان
 سااااپرد. رتاااابه اش مااااعاون فاااارمااااانااااده بااود و لحااااظه اى كااااه بااااه خاااااك افااااتاد فاااارمااااانااااده سااااتاد ارتااااش
 زاپااتيساتى آزادى باخش ملى بود و فارمااناده دومِ مان. نمى خواهام باگويام او نامرده اسات. او باه
 راساااتى مااارده اسااات و مااان دوسااات نااادارم كاااه مااارده بااااشاااد.  اماااا  چاااون  همگى مااارده ايااام  پااادرو
 بااز هام قاهوه سافارش مى دهاد و نمى دانام چاندماي سايگارش را روشان مى كاند. او در ايانجا

 »باااه سااالمتى، تاولااادت اكاااتبر اسااات و ساااالاااگرد تاولاااد اوسااات. باااه او مى گاااويااام ۲۶حاااضور دارد. 
 . نمى داناام »باه سالمتى، ماعاون«. او فانجان قاهوه اش را بالند مى كاند و مى گاوياد:مابارك«

  ياا شابيه»ماعاون«چارا اسام مان شاده مااركوس. هيچ كاس مارا چاني صادا نمى كاند. هامه مارا 
  صادا مى كاند. پادرو و مان باا هام گاپ مى زنايم. باراياش »ماعاون«آن صادا مى كانند. پادرو مارا

 تاعرياف مى كانم او هام بارايام تاعرياف مى كاند. هامدياگر را باه  يااد می آوريام. مایخنديام.  دوبااره
 جااادى مى شاااويااام. گااااه او را سااارزناااش مى كااانم. بى اناااضباطى اش را سااارزناااش مى كااانم چاااون
 فاارمااان نااداده بودم كااه بااميرد و ماارد. اطاااعاات نااكرد  پااس  او را ساارزنااش مى كاانم. او  چااشمش

 . آرى  اياان  اساات  ديااگر.  پااس  نااقشه»هاامينه ديااگه«را حااسابى باااز مى كااند  و  مى گااويااد: 
 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.
  »تولدت مبارك، رفيق معاون فرماندهخوزوئه پيش مى آيد سلم مى دهد و مى گويد:

 »دمااات گااارم، تاااا تاااو هااامه ایااانهاااا را باااگوئی. پاااادرو مى خااااندد و مى گااااويااااد: شااااااورشى پاااادرو«
 . پادرو باه خوزوئاه ناگاه مى كاند و باه مان. مان باهچاند  ساالاروز تولاد دیاگر هام سار خواهاد رساید«

سكوت پناه مى برم.
 ناااگااهان مى بااينم كااه در جااشن تاولاادش نيسااتيم. هاار سااه تااا دارياام از شاايب كاوه بااال مى

 .»از شااروع جاانگ داره كاام كاام ده سااال مى گااذره«گاوياد:  روياام. در توقفى كوتاااه خاوزوئااه مى
 »و بيسااات ساااالپااادرو چااايزى نمى گاااوياااد فاااقط سااايگارى روشااان مى كاااند. خاااوزوئاااه مى افاازاياااد: 
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.است كه ارتش زاپاتايستى متولد شده. بايد حسابى پاى كوبى كنيم«
.»و آنان كه باقى مانده اند...« و اضافه مى كنم «۱۰ و ۲۰»آرام تكرار مى كنم 

 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

 »آرى حااالجهاات می گااردانااد، باارمى خاايزد و مى گااويااد، بااا خود مى گااويااد، بااه مااا مى گااويااد: 
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
 مسااالحاناااه قااايام كااارديااام باااراى دماوكاااراسى، آزادى و عااادالااات. ماااا را باااه ناااام »ارتاااش زاپااااتيساااتى
 آزادى باااخش ملى« مى شاااناساااند و جاااانااامان باااا هااامهء وصاااله پاااينه هااااياااش، باااا هااامهء زخااامهاياااش
 مااااانااااند اياااان پاااارچاااام كااااهنه كااااه در آن بااااال ديااااده مى شااود هاااامچنان در اهااااتزاز اساااات، پاااارچاااامى بااااا

.«EZLN»ستاره اى سرخ پنج پر بر زمينه اى سياه و حروف 
 ماايايم زاپااتيسات هاا، كاوچاكتريان كاوچاك هاا، هامان هاا كاه صاااورتاشان را مى پوشااناند تاا
 بهااتر باابينندشااان، مااردگااانى كااه مى ماايرنااد بااراى آن كااه زناادگى كاانند. و اياانها هاامه بااه خاااطاار آن

  نااواماااابر در۱۷اسااااااات كاااااااه ده ساااااااال پااااااايش، ياااااااك روز اول ژاناااااااوياااااااه و بيسااااااات ساااااااال پااااااايش ياااااااك روز 
ى جنوب شرقى مكزيك...ها كوهستان

معاون فرمانده شااورشى ماركوس
 ۲۰۰۳ اكتبر ۲۶مكزيك 
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1۹۸۳ – 1۹۹۳
قطعاتی برای یک پازل

I

  گبروه كبوچكی مبتشکل از افبرادی بومی و دورگبه ببه جبنگل لكبندونبا۱۹۸۳ نوامببر ۱۷روز 

 رفبتند. ایبن گبروه در اردوگباهی در یبك كوه، زیبر پبرچبم سبیاهی كبه سبتاره ی سبرخ پنج پبری ببر

 آن نبقش شبده بود، رسبمباً ارتبش زاپباتیسبتی را تبأسبیس کبردنبد، و ببه مباجبراجبویی دیوانبه واری

دست زدند.

  هبزاران نببفر بومی مسببلح هببفت مببركببز بخشببداری را۱۹۹۴ده سببال بببعد، در اول ژانببویببهء 

 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 جبنوب شبرقی مبكزیبك چبه گبذشبت؟۱۹۹۴ و اول ژانبویبهء ۱۹۸۳ نوامببر ۱۷در فباصبلهء 

 هبببنوز نمی تبوان اببببعاد ایبببن تببباریخ را سبببنجید. نبببه ببببخاطبببر مخفی كببباری، نبببه ببببه خببباطبببر آنبببكه ایبببن

 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 عزمِ جزم

 و شبببجاعتی كبببه چبببنین قبببیام مسبببلحانبببه ای را مبببمكن سببباخبببت تبببصور کبببنیم، قبببیامی كبببه جبببهان را

زده کرد. هیجان

رفیق رائول

نمایندهء منطقه ای روستاهای زاپاتیست
 دیبببگر وقبببت آن رسبببیده تبببا تببباریخ کببباِر مخفی مبببان را تبببعریبببف كبببنیم. مبببن اهبببل پبوئببببلو چبببیكو

 هسبببتم، و اسبببمم رائبببول اسبببت. یكی از ببببرادرانبببم بببباعبببث جبببذب مبببن ببببه ایبببن مببببارزه شبببد. از مبببن

 خواهبند ببه مبن ببگویبند ببشنوم؟ ببدیبن خواهببم بببه جببائی بببروم تببا آن چببه را کببه می پببرسببید آیببا می

 ام تبببا تبببرتبببیب ببببه محبببلی رفبببتم کبببه در آن جبببا از مبببن پبببرسبببیدنبببد آیبببا واقبببعباً تبببصمیم خبودم را گبببرفبببته

دربارهء سیاست سازمانی مطالبی بشنوم؟ فقط همین را بمن گفتند، و من پاسخ دادم: آری.

 کببرد  شببب ببود. سبباعببت ده بببه جببلسات در آن زمببان، چببیزی  کببه  امببنیت مببا را تببأمببین می

 رفتیم و آدم ساعت دوازده و یا یك بعد از نیمه شب به منزل بر می گشت. تا هیچ كس از می

 سبروصبدا نبفهمد كبه ببه خبانبه ببرگشبتیم. ببعد مبرا ببه جبای دیبگری دعوت كبردنبد كبه خودشبان ببلد

 بودنبد و ببا شبببورشبیان جبلسه می كبردنبد. آن جبا بود کبه ببا یبك سبروان و یبك ُسبتوان آشبنا شبدم.

 لباس پِِمكس ]شبركبت نبفت مبكزیبك[ ببه تبن داشبتند، و شببیه ببه نبفتگران یبا مبعلمان بودنبد. وقتی

 دیببد، می گببفتند كببه مببعلم انببد، و بببه هببمین عببلت هیچ كببس فببكرش را هببم آدم آنبببها را در راه می

كنند. كرد كه دارند یک كاِر سیاسیِ سازمانی می نمی

 ُخبب، ببعد ببه مبن گبفتند كبه ببه اردوگباهی ببروم ببه نبام »فبوگبون«. ببه آن جبا رفبتم. فبقط هبفت

 رفببیق شببببورشببگر در آن جببا بودنببد، از جببمله سببروان مببویببسس. هببفت روز در اردوگبباه بودیببم. بببه

 میمببا آنببچه را کببه در روسببتاهببا می بببایسببتی انببجام دهببیم آمبوزش دادنببد. هببر وقببت بببه اردوگبباه 

 رفببتیم، آمببوزش می دادیببم. كببم كببم آموخببتیم. رفببقا بببه مببا جببزواتی می دادنببد و مببا بببه جببائی می
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 رفبببتیم كبببه از اسبببتثمار دولبببت ببببرای مبببان حبببرف می زدنبببد.

 ببعد كبه فبهمیدیبم قبضیه از چبه قبرار اسبت، خود مبا شبروع

 کبردیبم ببه ایبن کبه افبراد دیبگری را در روسبتاهبایبمان جبذب

 كبببنیم. كبببم كبببم، تبببا زمبببانی كبببه تبببمام روسبببتا جبببذب شبود. آن

وقت دیگر كار آسان می گردد.

 وقتی ببببببببرای ببببببببردن آذوقبببببببه ببببببببه اردوگببببببباه می رفبببببببتیم،

 مببببیبایسببببتی سبببباعببببت سببببه صبح راه می افببببتادیببببم، تببببا وقببببت

 . ایببن طببور كببار می كببردیببم. بببیش ازسحببر بببه قببله بببرسببیم

 هببببمه می بببببایسببببتی مببواظببببب مببببسائببببل امنیتی ببببباشببببیم. اگببببر

 كسی چبببیزی می دانسبببت، آن را در دلبببش نبببگه می داشبببت. هیچ كِس دیبببگر نمی دانسبببت. فبببقط

آن كس كه رفیق بود از آن خبر داشت، آنكه نبود، نمی دانست.

 وقتی دیبببگر هبببمهء اهبببالی روسبببتا جبببذب شبببدنبببد، و روسبببتاهبببای ببببسیاری در چبببنین وضعیتی

 هبا ایبن شبهامبت را داشبتند کبه ببه شبببورشبگران ببپیونبدنبد. ببسیاری رفبتند، قببرار گببرفببتند، بعضی

 رفتند، در روستاها نیز ای به كوه می هبا آغباز شبد. در حبالی كبه عبده و از آن زمان رشد چریك

 كببردیببم. اول یببك جوخببه، بببعد یببك گببروه. روزی رسببید كببه هببر روسببتائی پنچ مببیلیشیا را آمبباده می

طوری رشد كرد. دیدند و غیره. سازمان ما این یا شش گروه میلیشیا داشت كه آموزش می

 وقتی شبببورشببگران بببه روسببتای مببا می آمببدنببد بببدیببن مببعنا بود كببه دیببگر تببمام روسببتا جببذب

 . پبس لزم بود یبک مبسئول محبلیشبده، یبا ببه عببارت دیبگر، تبمام اهبالی روسبتا ببا مبا رفبیق بودنبد

تعیین شود، و بعد مسئول منطقه ای. زیرا دیگر تعداد روستاها زیاد شده بود.

 وقتی ببببرای رفبببقا آذوقبببه می ببببردیبببم، ببببرایبببشان تبببرتبببیّای ببببرشبببته، پبببینولبببه، شبببكر یبببا پببباِنبببل می

 ببردیبم، و اگبر پبول داشبتیم، ببرای رفبقا سبیگار هبم می ببردیبم. وقتی می رسبیدیبم آنبها خوشبحال

 می شبببدنبببد و زود جبببشن کبوتببباهی ببببرپبببا می کبببردیبببم. اگبببر گبببیتاری ببود، رقبببص هبببم می كبببردیبببم، 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 شببببورشببگر از آنببجا رد شببد و دیببدیببم كببه وارد

 مبببزرعبه شبد. تبرسبیدیبم. ببه جسبتجویبش رفبتیم، ولی پبیدایبش نبكردیبم. ببعد هبا، وقتی سبازمبان را

شناختیم، روستایمان را »سوستو« نامیدیم.

  ببببببا رفبببببیق مبببببعاون فبببببرمبببببانبببببده۱۹۸۵»اِل مببببببالببببببه فببببببیسیو« ]مببببببنحوس[ در سببببببال در اردوگبببببببباه 

 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.

 . تببمام رفببقای روسببتاوقتی هببمهء روسببتا از رفببقا ببباشببند، شبببورشببگران بببه روسببتا می آیببند

 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 مببببورد 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
« هستم.۴۵»نام من آبراهام است و اهل روستای 

  ارتببببش زاپبببباتیسببببتی آزادیبببببخش ملی بببببه روسببببتای مببببا۱۹۸۵ - ۱۹۸۴وقتی در سبببببال هبببببای 

 آمبببد، خببود مبببا اشبببكال مبببسالبببت آمبببیز مببببارزه را آزمببوده بببودیبببم. مبببردم نبببیز عبببلیه دولبببت دسبببت ببببه

 اعبببتراضببباتی زده ببودنبببد. آن زمبببان وقتی ایبببن سبببازمبببان مخفی ببببه روسبببتای مبببا آمبببد، ببببرایبببمان از

 هبا بودیبم. كسی كبه ایبدهء مببارزه را ببه روسبتای مببارزهء انبقلبی حبرف زد. مبا جبزو اولبین گبروه

 مبا آورد، رفیقی بود كبه دیبگر زنبده نیسبت. نبامبش تومباس بود. او از مببارزه ببرایبمان گبفت، امبا

 كببردیببم، زیببرا ایببن رفببیق گبباهی مسببت ببود. ولی او بببرایببمان تشببریح مببببا خیلی هببببم  ببببباورش نمی

ی  كببببرد و مببببا كببببم كببببم حببببرفببببش را جببببدی گببببرفببببتیم. تببببا وقتی بببببا یببببك رفببببیق شببببببورشببببگر آمببببد، و او م

 ببببرایبببمان سبببخنرانی كبببرد. رفبببیق شببببورشبببگر جبببزوه ای ببببا خبود آورد كبببه شبببرایبببط 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

 مببببببارزات قبلی مبببببان وجبببود داشبببببت. ببببببا ایبببببن فبببببرق كبببببه نبببببه ببببببا دركی انبببببقلبی، ببببببلكه در مببببببارزاتی

 شبببركبببت داشبببتیم كبببه ببببه مبببذاكبببره ببببا دولبببت ببببر سبببر زمبببین، قبببهوه و مبببنطقهء لكبببندونبببا و در مبونبببتس

 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.

 . بببه آنببان توضیحتببعداد كمی بودیببم، جوان، و بببه تببدریج پببیغام را بببه دیببگر رفببقا رسببانببدیببم

 می دادیبببم كبببه چبببرا نببببایبببد اطبببلعبببات خبود را ببببه دیبببگران ببببگویبببند. اگبببر رفبببیق جبوانی سبببت نبببه ببببه

پدرش بگوید، نه به مادرش و نه به برادر كوچكش، فقط خود او.

 « قبببلً اسببمش »خبودكشی« ببود. بببه ایببن دلببیل ایببن اسببم را رویببش گببذاشببته۴۵»روسبببتای 

 ببودیبببم کبببه تبومببباس می خبواسبببت آنبببجا ببببه خببباطبببر یبببك دخبببتر خبودكشی كبببند. ولی ببببعد ایبببن نبببام را

« گذاشتیم.۴۵عوض كردیم و به خاطر داستان دیگری »
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 وقتی بببه انببدازهء كببافی در روسببتا رفببیق جببذب كببردیببم، لزم دیببدیببم كببه بببه روسببتای دیببگری

 ساله بودم.۱۸. به سینا رفتیم و بعد منطقه ای را تشكیل دادیم. من برویم

 ببردیبم ببه عهبده داشبتند. مبا مبردهبا رفببقای دخببتر كببار تببهیهء تببرتببیائی را كببه مببا بببه كوه می

 كببردیببم تببا آن هببا را هببای پببینولببه را بببین خودمببان تببقسیم می كببردیببم. كببیسه هبببم ببببه آنبببها كبببمك می

 رفببتیم، بببایببد داسببتانی بببرای محببمل حببرکببتمان آمبباده شببببانبببه  حبببمل  كبببنیم.  وقتی  ببببه  كبوه  می

 كبردیبم، تبا اگبر ببا كسی مواجبه می شبدیبم توجیهی داشبته بباشبیم. چبرا كبه قببل از هبرچبیزی می

 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.

 مبببن دیبببدم كبببه مبببعاون فبببرمبببانبببده شبببببورشی مببباركبوس و مبببعاون فبببرمبببانبببده شبببببورشی پِبببدرو از

 روسببببتای مببببا رد شببببدنببببد. بببببه خببببانببببه مببببا آمببببدنببببد و بببببعد تببومبببباس بببببه مببببا گببببفت كببببه بببببایببببد ایببببن رفببببقا را

 ۱۲هبمراهی کبنیم و راه را ببه آنبها نبشان ببدهبیم. پبس هبمراهبشان راه ببیفتیم. سباعبت حبرکبت  

 نببیمه شببب. بببایسببتی از روسببتاهببای دیببگر در شببب عبببور می كببردیببم و روز بببه كوه می رسببیدیببم.

شدیم. گشتیم و از آن دو نفرهمانجا جدا می رسیدیم، باید بر می وقتی به محل اردوگاه می

 اولببببین اردوگبببباهی كببببه شببببناخببببتم، اسببببمش »زاپبببباتببببا« اسببببت. بببببعد مببببا را بببببه اردوگبببباه دیببببگری

 بببردنببد بببه نببام »یببوزپببلنگ«. پببس از آن اردوگبباه هببای دیببگری دیببدیببم. بببا آنببها بببه ایببن اردوگبباه هببا

 كباپبیتان مباركوس)در گشببتیم. گبذرانبدیبم و ببه روسبتایبمان بباز می رفببتیم، مببدتی را بببا هببم می می

 ببرایبمان توضیح می داد كبه وضبعیت كوه چبطوری سبت و آن دوران هبنوز مبعاون فبرمبانبده نببود(

 کبببار اردوگببباه چبببگونبببه پبببیش می رود. وقتی ببببرای دیبببدنبببش می رفبببتیم، ببببه مبببا می گبببفت جبببای 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.

 شبد، و آنبها  خودشبان  را  سبازمبان مببان  زیببادتببر  می رفبتیم و  نبیروهبای هبرچبه پبیش می
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 آمبدنبد تبا دادنببد. شبببورشببگران بببیش از پببیش از کوه پببایببین می می

 ببا مبردمِ روسبتاهبا بسبر ببرنبد و ببا آنبها حبرف بزنبند. مبا ببا اهبالی

 جببشن می گببرفببتیم. هببرکببدام بببرنببامببه هببای فببرهببنگ محببلی شببان را

 داشبببتند و از ایبببن قببببیل. ایبببنطوری ببود کبببه طی یبببك سبببال ایبببن قبببدر

  هببمهء اهببالی روسببتا۱۹۸۶ و ۱۹۸۵رشببد كببردیببم. بببین سببال هببای 

 ببببببببه مببببببببارزه پبببببببیوسبببببببتند. و دیبببببببگر دلیلی ببببببببرای مخفی کببببببباری وجبببببود

 نبداشبت. تبنها از كبسانی كبه نبه اهبل روسبتایبمان بودنبد و نبه رفبیق،

رازمان را پنهان نگه می داشتیم.

 وقتی سبببازمبببان كبببوچكی ببودیبببم کبببارمبببان ایبببن ببود کبببه چبببطور

 . آنببهاعبببور رفببقا را از روسببتا عببادی جببلوه دهببیم و محببمل بببسازیببم

 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 كبببلس هبببای آمببوزشی، رفبببقا ببببه مبببا می گبببفتند روزی خبواهبببد رسبببید كبببه ببببرای از مبببیان

 هبببا ی مبببسالبببت آمبببیز اسبببتفاده بببرداشببت سیسببتم بببایببد دسببت بببه اسببلحه ببببریببم. مببا قبببلً از روش

 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.

 کببردیببم  بببه  تببمریببن  و آمببوزش نببظامی رفبببتیم،  یبببا از  هبببم  دیبببدار  می وقتی  ببببببه  اردوگببببباه  می

 پببرداخببتیم. رفببقا كبباربببرد اسببلحه را بببه مببا می گببفتند، و ایببن كببه اسببم هببر سببلحی چیسببت و می

 بببببردش چببببقدر اسببببت. كببببار بببببدیببببن شببببكل پببببیش می رفببببت و مببببا هببببربببببار بببببزرگببببتر می شببببدیببببم. از یببببك

روستا به روستای دیگری می رفتیم و از منطقه ای به منطقهء دیگر.

 وقتی مببببناطببببق شببببكل گببببرفببببتند، كببببار آغبببباز شببببد. بببببرای مببببثال یببببك كببببلینیك سبببباخببببته شببببد، یببببك

 ببببیمارسبببتان كبببه اسبببمش »پببوش« بببود. آنبببجا ببببا رفبببقای زیبببادی آشبببنا شبببدم. وقتی مبببتوجبببه شبببدیبببم

 سببازمببان بببزرگ شببده اسببت كببه دیببگر پیشببرفببت زیببادی حبباصببل شببده بود. در ایببن دوره اسببت کببه

 پببرسببند كببه چببه احببساسی سبببت كبببه از روسبببتاهبببا می شبود. زمبببانی  نببزدیبببك می۱۹۹۴دیبببگر سبببال 

 گبویبد انبد كبه تبرتبیب دولبت را ببدهبند. خبلق كبه دیبگر ذّلبه شبده می كببنند آمبباده دارنببد، آیببا فببكر می

 كببنند بببه نوشببت صبببورت شبود، شببروع می دیببگر وقببتش رسببیده اسببت. تببصمیم گببرفببت شببروع می
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 شود، و ببعد، پبیش ببه سبوی جبلسات و ایبن صبببورت جبلسات توسبط روسبتاهبا و رفبقا امبضاء می

جنگ.

رفیق ِخراردو

از اولین روستاهای زاپاتیست
 . بعضی از رفبببقا مبببرا می شبببناسبببند. آنبببجانبببام مبببن خبببراردو اسبببت، از روسبببتای اسبببرائبببیل

 زنبدگی می كبنم و در ایبن مبببورد 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

 آغببباز شبببد. مبببا قببببل از هبببر چبببیزی كبببارهبببای امنیتی را آمببوخبببتیم، زیبببرا اگبببر امبببنیت نبببباشبببد، هیچ

 كبببباری نمی شببود كببببرد. بببببا تببببدبببببیر می تببوان كببببار را بببببه پببببیش بببببرد، و ایببببن هببببمان كبببباری سببببت كببببه

 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

  چبببببهار اردوگببببباه را شبببببناخبببببتم. اولبببببین اردوگببببباهی را كبببببه۱۹۸۴یبببببباد می گببببببرفببببببتیم. مببببببن از سببببببال 

 شبناخبتم، نبامبش »گبل ُرز« بود، دومی »آب سبرد«، اسبم یكی دیبگر را ببه خباطبر نبدارم ... وضع

 هبببائی  كبببه  ببببرای كبببمك ببببه رفبببقا، ببببرای شبببببورشبببگران، تبببرتبببیای ببببرشبببته و پبببینولبببه می طی  سبببببببال

 دانسبببتیم، كبببردیبببم، زیبببرا آنبببچه مبببا نمی آوردیبببم ایبببن طببور ببود. هبببر دو طبببرف ببببه یبببكدیبببگر كبببمك می

 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

 افببتادیببم تببا بببایببد طی سببه چببهار روز می پببیمودیببم. ایببن سبباعببت هببا ببود کببه از خببانببه راه می می

بردیم که به آن احتیاج داشتند.  آذوقه را به جایی می

 روزهبایی کبه آنبجا، در اردوگباه بودیبم، شبببورشبگران 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 اوائبببببل، تبببببقریببببببباً حبببببدود بیسبببببت سبببببال پبببببیش، یبببببك نبببببفر

 رفبت دوره بببیند، ببعد دونبفر، و هبمان مبیلیشیا از روسبتا می

 كببرد. طببور كببه تببعدادشببان بیشببتر می شببد، كببار هببم فببرق می

 اگببببببر پنج نببببببفر مببببببیلیشیا ببببببودنببببببد، احببببببتمالً یببببببك نببببببفر از هببببببمان

 روسبببببتا شبببببببورشبببببگر می شبببببد. می خببببواهبببببم ببببببگویبببببم كبببببه حبببببفظ

مبارزه، و یاری رساندن به آن گام به گام بود، تند نبود.

 . کمی قبببببببببببل ازایبببببنطور بببببود کبببببه هبببببمه چبببببیز رشبببببد کبببببرد

 دیدیم كه وسائلمان آماده است و تعدادمان دیگر زیاد شده است.۱۹۹۴

 خبود مبببرا، یكی از ببببرادرانبببم  جبببذب  کبببرد. در یكی  از دفبببعاتی  كبببه  ببببایبببد  ایبببن  راه  را

 پببیمودم او بببرایببم شببروع کببرد بببه توضیح دادن. مببا تببقریبببباً هببمزمببان شببروع كببردیببم. نببگذاشببتم می

 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 مبببورد مببارزه گوش كبنیم. ببه مبا چبیزهبای سباده را آموخبتند،

 از هببببمان اول بببببما نببببگفتند كببببه مببوضببوع چیسببببت و قببببضیه از چببببه قببببرار اسببببت. زیببببرا آن كببببس كببببه

 كبببرد. آن وقبببت از تبببو جبببذببببمان كبببرد  نبببیز تبببداببببیر امنیتی خبودش را داشبببت و ببببیهوده ریبببسك نمی

 كنی تبببا وارد قبببضایبببا شبببوی، ولی خبواسبببت كببباری را انبببجام دهی؛ ببببا سبببفرکبببردن شبببروع می می

برای شناخت باید از خودت مایه بگذاری.

 ۱۹۸۴. سبببال روسببتای مببن در واقع از اولببین روسببتاهببائی سببت كببه بببه سببازمببان كببمك كببرد

 وارد سببازمببان شببدیببم. در ابببتدا هببمهء اهببالی روسببتا نبببودنببد، ولی بببعد هببمه را سببازمببان دادیببم و

 بببببدیببببن تببببرتببببیب دیببببگر شبببببورشببببگران می تببوانسببببتند وارد روسببببتایببببمان شببونببببد و احببببساس كببببنند كببببه

محافظت می شوند. این گونه وارد جنگ شدیم...
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II

معاون فرمانده شورشی پدرو
  

  مببعاون فببرمببانببده شببببورشی مبباركوس نببامببهء پببس از مببرگی۲۰۰۰ فببوریببهء سببال ۲۱در روز 

 خبببطاب ببببه نبببویبببسندهء مبببكزیكی فبببرنبببانبببدو ببببنیِتز کبببه تبببازه درگبببذشبببته ببود، نبوشبببت. نبببامبببه حببباوی یبببك

 »نبامبه ای كبه ببا آن كوشبیدیبم از كبسانی یباد كبنیم كبه امبروز در مبیان مبا نیسبتند،حبكایبت بود؛ 

 .ولی در گبذشبته بودنبد و ایبن امبكان را ببه وجود آوردنبد كبه مبا چبیزی بباشبیم کبه امبروز هسبتیم«

 ۱۹۹۴مببنظور مببارکوس مببعاون فببرمببانببده شبببورشی پببدرو بود كببه در نبببرد سحببرگبباه اول ژانببویببهء 

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 مبببورد 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، درازكبببش، و ببببه خبببوبی می دیبببدم كبببه آفبببتاب صببباف و راسبببت نمی رود، ببببلكه یبببك پهبببلو می

 رود. آن روز هبمه مبرده بودیبم و ببا ایبن حبال پیشبروی می كبردیبم. ببه هبمین دلبیل مبعاون نوشبت

 . چبه وقبت»مبا آن مبردگبان همیشگی هسبتیم كبه ببار دیبگر می مبیرنبد، امبا ایبن ببار ببرای زنبدگی«

 واقبببعباً همگی خبواهبببیم مبببرد؟ راسبببتش یبببادم نمی آیبببد، امبببا آن روز كبببه آفبببتاب یبببك شبببانبببه می رفبببت

 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

 مبببردن نمی تبببرسبببد زیبببرا ببببه خبودی خبود مبببرده اسبببت. آن روز صبح از مبببردم محشبببری ببببپا 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

 انبببد. انبببگار مبببرده كبببارش ایبببن اسبببت كبببه ببببترسبببانبببد و حبببرف نببزنبببد. یبببادم می آیبببد در خببباك مبببا می

 گبببفتند كبببه مبببردگبببانی كبببه هبببمچنان گبببام ببببرمی دارنبببد، كبببار نببباتبببمامی دارنبببد و ببببه هبببمین دلبببیل آرام

 نمی گببیرنببد. در خبباك مببن ایببن طببور می گببفتند. گببمان می كببنم خبباكببم مببیچوآكببان نببام دارد، امببا

 خیلی هببببم بببببه یبببباد نببببدارم. هببببمچنین یببببادم نمی آیببببد كببببه اسببببمم پببببدرو اسببببت یببببا مببببانببوئببببل و یببببا چببببیز

 دیببگری، گببمان می كببنم كببه اهمیتی نببداشببته ببباشببد كببه نببام مببرده چببه ببباشببد، زیببرا او دیببگر مببرده
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 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

 . پبس حبرف زدیبم،نزدیبك می شبدنبد تبا ببشنونبد كبه مبا مبردگبان ببه آنبها چبه می خواسبتیم ببگوئبیم

 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 مبببورد چبیزی گبپ می زنبد و نبمرده، ببلكه زنبده

 اسببببت. نببببه، یببببادم نمی آیببببد كببببه در مببببببورد چببببه حببببرف زدیببببم. خببببب، یببببك كمی بببببه خبببباطببببر 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

 بببببعدی راه بببببیفتیم. مببببن دیببببگر دم ظهببببر درازكببببش بببودم. بببببه هببببمین دلببببیل بببببه روشنی می دیببببدم كببببه

 آفببببببتاب راسببببببت نمی رفببببببت و دیببببببدم كببببببه سببببببرد بببببود. دیببببببدم ولی احببببببساس نببببببكردم. زیببببببرا مببببببردگببببببان

 احببببساس نمی كببببنند، امببببا می بببببینند. دیببببدم كببببه سببببرد بببود چببببون خبببببورشببببید انببببگار خببببامببوش بببود،

 ببسیار رنبگ پبریبده، انبگار سبردش بود. هبمه چبیز از سوئی ببه سبوی دیبگر می رفبت. مبن نبه، مبن

 شبببببكم ببببببه هببببوا درازكبببببش مبببببانبببببدم، ببببببه آفبببببتاب می نبببببگریسبببببتم و می كببببوشبببببیدم ببببببه یببببباد ببببببیاورم كبببببه

 مبببعاون]فبببرمبببانبببده مببباركبوس[ چبببه می گبببفت وقتی آفبببتاب در آن ببببالی ببببالسبببت، وقتی ببببال رفبببته و

 شبروع ببه افبتادن ببه آن طبرف می كبند، ببه آن چبه می گبویبند. انبگار آفبتاب شبرمبش می شود و

 می رود پشببببت ایببببن تببببپه پببببنهان شبببود. وقتی دیببببگر آفببببتاب بببببرای پببببنهان شببببدن رفببببت، مببببن مببببتوجببببه

 نشبببدم. آن طبببور كبببه مبببن درازكبببش بببودم، نمی تببوانسبببتم سبببرم را بچبببرخبببانبببم، فبببقط می تببوانسبببتم

 درسبت ببه آن ببال نبگاه كبنم. ببدون چبرخبش، هبمان انبدك مبقداری كبه می شود ببه سوئی و یبا ببه

 رفبببت، ببببلكه یبببك دیببببدم كببببه آفببببتاب صبببباف و راسببببت نمی سببببوی دیببببگری نببببگریسببببت. ولی ایببببن را می

 آیبد تبرسبید كبه ببه حبالتی بخزد كبه حبال یبادم نمی رفبت. انبگار شبرمبگین بود، انبگار می شبانبه می

نامید، ولی الن شاید یادم بیاید. كه معاون]فرمانده ماركوس[آنرا چگونه می

 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،

 توانبند ایببم و آن هببا هیچ كبباری نمی دانبم، مبا كبه ببه هبر حبال مبرده ایببم. و نمی دوبباره راه افبتاده

 ببكنند، دیبگر ایبن هبمه قبیل و قبال ببرای چیسبت. آنبها راهی بجبز قبتل مبا نبدارنبد. شبک نیسبت كبه

 دهبببند. انبببد، خببببر خبواهبببند  ببببفهمند  چبببه خببببر اسبببت و ببببه كبببسانی  كبببه آنبببها را گبببسیل داشبببته می

 شود بوی ترس شنید، و بوی ترِس قدرتمندان مثل بوی ماشین دانم كه می دانم. ولی می نمی

 اسبت، مبثل ببوی ببنزیبن، روغبن، فبلز، بباروت و سبروصبدا و... و... و تبرس. آری تبرس ببوی تبرس

 آیبببد دهببببند. هببوائی كببببه از آن بببببال می دهببد. و ایببن هبواپببیماهببا و هببلیكوپببترهببا بببوی تببرس می می

 آیبببد، نبببه. هببوای اعبببماق ببببوی خبببوبی دارد، انبببگار دهبببد. هببوائی كبببه از پبببائبببین می ببببببوی تبببببرس می

 دهبد. اوضباع عوض خواهبد شبد، انبگار هبمه چبیز بهبتر خواهبد شبد. هوای اعبماق ببوی امبید می

 مبا از اعبماقبیم. مبا و ببسیاری مبانبند مبا. آری، مبسئله ایبن جباسبت: امبروز مبردگبان ببوی امبید می

دهند.

 . فبببكر می كبببنم، و هبببمسایبببگانبببم نبببیز هبببمینهببببمهء ایببببن هببببا را از درز می بببببینم و می شببببنوم

 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.

 کبببنم. بببببینید، آری، اگبببر وادارم كبببنید حتی ببببرایبببتان نبببقش مفسبببر  سبببیاسی هبببم ببببازی  می

 می گبببویبببم مبببشكل ایبببن كبببشور ایبببن اسبببت كبببه پبببر از تبببضاد اسبببت. ببببه هبببمین دلبببیل آفبببتاببببش سبببرد

 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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 انبببد، و دزد آزاد. ببببه نبببادان  ُكبببرسی  اسبببتادی  عبببطا تبببحت پبببیگرد  اسبببت، دانبببشجویبببان  زنبببدانی

 كبند هیچ گبیرنبد. تبنبل صباحبب سبرمبایبه اسبت، و آنبكه كبار می كبنند، و دانبشمند را نبدیبده می می

 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

 كبنند، مبانبند هبمین كوشبش در تبنظیم كبردن آفبتابی كبه سبرمبا  دارد، و  فبقط  نبگاهبش كبن، می

 از پهبببببببلو می رود، ببببببببدون  آنبببببببكه  ببببببببه نبببببببقطه ای ببببببببرسبببببببد كبببببببه یبببببببادم نیسبببببببت اسبببببببمش چیسبببببببت ولی

معاون]فبرمبانبده مباركوس[ یبكبار آن را ببه مبا گبفته بود. فبكر می كبنم روزی ببه خباطبر ببیاورم.« )

(.۲۰۰۰ فوریهء ۲۱نامهء معاون فرمانده شببورشی ماركوس. 
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 در كوهسبتان هبای جبنوب شبرقی مبكزیبك، مبعاون فبرمبانبده شبببورشی پبدرو تبنها یبك افبسانبه

 نیسبببببببت، چبببببببیزی زنبببببببده اسبببببببت، چبببببببیزی كبببببببه وجبببببود دارد و هبببببببر لحبببببببظه ببببببببه خببببببباطبببببببر می آیبببببببد. وقتی

 شبببورشبگران از مبعاون پبدرو حبرف مبیزنبند بُبغض گبلوی شبان را می فبشارد. سبروان شبببورشی

 . مببویببسس كسی»هببنوز نمی توانببم از او حببرف بزنببم، بببسیار دردآور اسببت«مبویبسس می گبویبد:

 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

 رقبببصید، كبببه شبببعر کببببرد، كببببه بببببا آهببببنگ »اسببببب سببببفید« می نبوشبببیدن یبببک فبببنجان قبببهوه را رد نمی

 اش كببرد، كببه از نببیروهببای تببحت فببرمببانببدهی »تببكون اومببان«]قهببرمببان اسبباطببیریِ مببایببا[ دكببلمه می

 مبواظببببت می کبببرد، كبببه ببببسیار نبببظامی ببود و در مببببورد مبببسائبببل امنیتی شبببدیبببداً سبببختگیر، كبببه ببببا

 مببببعاون فببببرمببببانببببده مبببباركبببوس، كببببه خبببود نببببایبببببش ببببود، شبببوخی می كببببرد، و كسی كببببه بببببه شببببهادت

  در مببیدان نبببرد بببه۱۹۹۴شبببورشببگرانی كببه بببا او زنببدگی می كببردنببد، در سحببرگبباه اول ژانببویببهء 

 خباك افبتاد. مبردم روسبتاهبا، مبردمی كبه او تبقریببباً ده سبال ببا آن هبا زنبدگی كبرده بود، مبردمی

 كبببببه او مببببببارزه را ببببببه آن هبببببا آمبببوخبببببت، و آنبببببها را ببببببرای روزی كبببببه در جسبببببتجوی زنبببببدگی بهبببببتر،

مسلحانه قیام كنند آماده ساخت، شهادت می دهند.

 امببروز ده سببال پببس از مببرگ او بببه خببوبی روشببن اسببت کببه سببرگببذشببت ارتببش زاپبباتیسببتی

 آزادیبببببببخش ملی را نمی تببببوان بببببببدون دانسببببببت تبببببباریخ زنببببببدگی کببببببسانی چببببببون مببببببعاون فببببببرمببببببانببببببده

.شببورشی پدرو درک کرد

سروان پیاده نظام شورشی مویسس
 ]فببرمببانببده[ پببدرو... بببرای مببن كببه بببا او كببار می كببردم كمی دردآورحببرف زدن از مببعاون 

 اسبت. او را زمبانی شبناخبتم كبه او شبببورشبگر بود و مبن هبم تبازه شبروع كبرده بودم. مبن شباهبد

 ببببودم كببببه او چببببگونببببه در حببببال انببببجام وظببببیفه بببببه خبببباك افببببتاد و فببببرمببببانببببدهی ایببببن واحببببد را بببببه مببببن

 ببهواگبذاشبت. مبعاون ]فبرمبانبده[ پبدرو رفیقی بود ببسیار دلواپبس انبجام كبارهبای كبه در آن زمبان 

عهده اش قرار داشت. او هر كاری را كه لزم بود، انجام داد.
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 . وقتی با هم دربارهءهمان طور كه گفتم، در جریان تدارک حمله، بسیار سخت گیر بود

 وظبایبفمان ببحث می کبردیبم ببه یبکدیبگر یباری می رسبانبدیبم، ببه ویبژه در مبببورد 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 آنببببببببببببببجا کببببببببببببببه مخفی ببببببببببببببودیببببببببببببببم و لزم ببببببببببببببود كببببببببببببببه ارتببببببببببببببش از كببببببببببببببارمببببببببببببببان ببببببببببببببوئی نبببببببببببببببرد،

 مبعاون]فبرمبانبده[ پبدرو در ببارهء مبسائبل امنیتی شبدیبداً 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 ببرخبببورد و

شاد بود. در باره اش خیلی می شود حرف زد و حكایت های زیادی تعریف كرد....

 . در یببك خببانببهء تیمی كببه می بببایسببتیمببن بببا او در كوه آشببنا نشببدم، در شهببر شببناخببتمش

 ، وقتی مببببرا بببببه شهببببر بببببردنببببد، حببببرف می زنببببم. فببببكر۱۹۸۳در آن ببباشببم. دارم بببا تببو از دسببامبببر 

 نمی كبببببردم كبببببه مبببببرا ببببببه شهبببببر بببببببرنبببببد. فبببببكر می كبببببردم كبببببه مبببببرا ببببببه كبببوه می فبببببرسبببببتند، چبببببون از

 چبیزهبايی کبه از رادیبو ونِسبرموس 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

 مببببببعاون ]فببببببرمببببببانببببببده[ پِببببببدرو آشببببببنا شببببببدم. او قبببببببلً در كببببوه بببببود، هببببببمراه بببببببا بببببببنیانببببببگذاران ارتببببببش

 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

 مبببن چبببیز یببباد نمی دادنبببد، دسبببتور دادنبببد كبببه ببببرای سبببفر چبببند تبببا از رفبببقا غبببذا درسبببت كبببنم. مبببن

 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

 پبرسبیدم: »ببرای چبه؟«كببنم«. گببفت: »ولی اجبباق منفجببر می شود«. از او  گوشبت مبرغ سبرخ می

 گبببفت: »چبببون اجببباق را پبببر از روغبببن كبببرده ای«. او عبببصبانی شبببده، می رود و مبببسئول را ببببیدار
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 كببرده، سببرزنببش می کببند كببه چببرا كببار یببادم نببداده. آن جببا

 مببتوجببه شببدم كببه خیلی جببدی سببت، در مببببورد آن چببه قببرار

 گببفت بود یبباد بببدهببد بببسیار بببسیار سببخت گببیر بود. او می

 توانی فببقط وقتی بببه یببك نببفر یببكبار كببار را یبباد دادی، می

شود. كار را به او بسپاری، وگرنه، نمی

  دیبببببگر ببببببه كبببوه آمبببببده ببببودم، و او را۱۹۸۵در سبببببال 

 ببببببببار دیبببببببگر آن جبببببببا دیبببببببدم. ایبببببببن ببببببببار او سبببببببتوان دوم ببببببود.

 رفیقی ببود ببببسیار مبببصمم، ایبببن كبببه كبوه را نمی شبببناخبببت

 ببرایبش اهمیتی نبداشبت. آن هبا كبه از شهبر می آیبند، كوه

 را نمی شبناسبند، هبمان طبور كسی كبه از كوه اسبت و ببه

 شهببببر می رود نمی تبببوانببببد ایببببن طببببرف و آن طببببرف بببببرود. ولی بببببرای او اهمیتی نببببداشببببت، تببببمام

 سعی خود را بببه كببار می بببرد و بببه مببا آمبوزش می داد. مببدتی طولنی آمبوزش می دیببدیببم، می

  در كبببوه دیبببببدم، آمببببباده۱۹۸۵تبببوانبببببید حبببببساب كبببببنید، دارم می گبببببویبببببم كبببببه او را دوبببببباره در سبببببال 

.۱۹۹۴سازی ما تا آخرین روزها ادامه داشت، عملً تا صبح اول ژانویه 

 توانبیم مبانبند یبك انبقلبی، شببورشبگر، مببارز و غبیره حبرف بزنبیم. هبمان طبور كبه ببیرون می

 گبفت، ببه آن زد، ببلكه هبرچبه می زنبند، امبا او فبقط حبرف نمی از ایبن جبا ببسیاری حبرفبش را می

 دهی و دهی، راه و چبباه را نببشان می كبرد. وقتی سبازمبان می تبا آخبریبن نبتایبجش عبمل هبم می

 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 مبببورد 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، مسبلمباً 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 مبببورد

ما می دانیم كه معاون پدرو كجاست، از او با خبریم. 

 . و حببال نببوبببتآن چبببه او یبببادمبببان داد و نبببیز كبببلمبببش را هبببر كبببدام از مبببا ببببه خببباطبببر داریبببم
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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

  ببه مبن گبفت: »اگبر اتبفاقی افبتاد، تبو كبارهبا را ببه۱۹۹۳او می دانبم. در آخبریبن مباه هبای سبال 

 عهبببده ببببگیر، هبببرچبببه پبببیش آیبببد، تبببو ببببه عهبببده ببببگیر«. بببباورش نمی كبببردم، می گبببفتم: »اوسبببت کبببه

 فبرمبانبده اسبت«. حباصبل ایبن شبد كبه وقتی در حبال نببرد بودیبم، ارتبباط مبان را از دسبت دادیبم،

 و ارتببببباط بببببا او وصببببل نمی شببببد كببببه نمی شببببد. رابببببط فببببرسببببتادم تببببا ببببببینم چببببطور اسببببت، پبببباسخ

نرسید. تا زمانی كه می بایستی مركز بخشداری را بگیریم.

 : »لبببعنت ببببر...!وقتی خببببر ببببه خببباك افبببتادن مبببعاون فبببرمبببانبببده پبببدرو را دریبببافبببت كبببردم، گبببفتم

 حبال نبوببت هبمان چبیزی سبت کبه ببه مبن گبفت، هبمین حبال، آری!« در چبنین لحبظاتی آدم یبادش

 می رود کبه خودش هبم مبمكن اسبت مبببورد حبمله واقع شود. در ایبن لحبظه ببرایبم مبهم نببود، ببایبد

 بببببه خببببیابببببان بببببعدی می رفببببتم، مببببعاون ]فببببرمببببانببببده[ آنببببجا بببود، بببببا او حببببرف زدم، امببببا هیچ عببببكس

 العملی نبببشان نبببداد. آن وقبببت او را ببببه رفبببقای بهبببداری رسبببانبببدیبببم... و ایبببن ببببرای مبببیلیشیاهبببا و

 بعضی رفببببقای شبببببورشببببگری كببببه او را در ایببببن حببببال دیببببدنببببد خیلی سببببخت بببود... بعضی شببببروع

 كبببردنبببد ببببگویبببند: »چبببطور مبببمكن اسبببت فبببرمبببانبببده ببببه خببباك ببببیفتد؟ او آمبببوزش دیبببده ببود، و غبببیره«.

 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«.

 . چبببون ایبببن كبببه شخصی تبببافببكر می كببنم بببایببد انببقلبی ببود، بببایببد تببا بببه آخببر انببقلبی ببود

 آخببر پببیگیر نببباشببد و یببا مببردم را بببه حببال خود رهببا كببند، كببار درسببتی نیسببت. مببا پببیكارگببران، و

 ببببرادران دیبببگری كبببه از ایبببالت دیبببگر هبببمین مبببكزیبببك، یبببا نبببقاط دیبببگری آمبببده انبببد، مبببجبوریبببم ایبببن

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

 نباممی كبنم آخبریبن ببار كبه یبكدیبگر را می دیبدنبد، و یبا یكی از آخبریبن دفبعات، در روسبتائی ببه 

 زاكبباِتببل بود. آن جببا بودم، سببه نببفری مببثل مثلثی نشسببته بودیببم، شببنیدم كببه مببعاون مبباركوس بببه
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 . مبببعاون پبببدرو می گبببفت:»بببایببد مواظببب خودت ببباشی«مبببعاون پبببدرو راهبببنمائی هبببائی می كبببرد: 

 . ببعد مبعاون مباركوس جواب»ببایبد هبمه مواظبب خودمبان بباشبیم، چبون تبو فبرمبانبده اول هسبتی«

 گویم كه تو به عنوان نفر دوم فرماندهی باید مواظب خودت »آری، ولی من دارم به تو میداد:

 ببببباشی، زیببببرا پببببس از مببببن تببوئی و هببببر بببببلئی كببببه سببببر مببببن بببببیایببببد نببببوبببببت تببببو خببواهببببد شببببد«. بببببعد،

 .  هببر دو می فببهمیدنببد كببهمببان« مببعاون  پببدرو  گببفت:»بببایببد  مواظببب  ببباشببیم،  ولی  هببر  دوتببائی

 ببببایبببد مببواظبببب خببودشبببان بببباشبببند، ولی هبببر دو می خببواسبببتند عبببازم نببببرد شببونبببد. یبببكدیبببگر را می

 فبببهمیدنبببد و درك می كبببردنبببد. مبببعاون پبببدرو ببببه خبودی خبود هبببم وقتی چبببیزی را ببببه روشنی ببببه او

می گفتند، می پذیرفت.

 دیببدم كببه یببكدیببگر را دوسببت داشببتند و بببه هببم راببطهء فبرمبانبده ببا فبرمبانبده چبگونبه بود؟ می

 شبببان را زدنبببد و مبببن  صبببدای  جبببدی  ببودن گبببذاشبببتند. گببباهی  داشبببتند حبببرف  می احبببببترام  می

 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.

 ]فبرمبانبده[ پبدرو بیشبتر حبرف خواهبیم زد، چبوندر فبرصتی دیبگر از حبكایبت هبای مبعاون 

حال نمی توان از همه چیز گفت، دردآور است....

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی ِفِدریكو
 مبببن ببببا مبببعاون فبببرمبببانبببده شببببورشی پبببدرو روزی كبببه ببببه صبببفوف شببببورشبببگران پبببیوسبببتم آشبببنا

 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

 . او وقتی نبببببقشه می كبببببشید، ببببببسیار مبببببصمم ببببود، آدم او را ایبببببن طبببببور می دیبببببد. در مبببببببوردبببود

 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 خبببوردنبد، او

۶۳



  بباشبد، چبه لبوببیا، چبه قبهوهء تلخ، هبرگبز آنبها٭هببم می خبببورد چببه پوسببول

 شببد دیببد كببه در مبببارزه خببلق رفیقی بببسیار مببصمم کبببرد. می را رد نبمی

 اسببببببت. نببببببکتهء دیببببببگری در بببببببارهء او ایببببببن اسببببببت كببببببه وقتی كبببببباری بببببببه مببببببا

 آیبببد یبببك كبببرد، هبببمیشه سبببركشی و نبببظارت داشبببت. یبببادم می واگببببذار می

 رویبببم روز كبببه پبببیشش بببودم گبببفت:»فبببردا خببودت را آمببباده كبببن، چبببون می

 گبذرگباه را ببشناسبیم«. راه افبتادیبم، و مبن ببه او گبفتم:»مبعاون فبرمبانبده،

 كببنیم«. او بببه مببن گببفت:»هببنوز خیلی راه رفببببتیم و هیچ چببببیزی پببببیدا نمی

 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 تبقریببباً رسبیدیبم، آن جباسبت«. دسبت

 آخببر رسببیدیببم، و او بببه مببن گببفت كببه تببو حببق داشببتی، چببون مببن تببازه داشببتم راه رفببت و مببقاومببت

 گبرفبتم. آن روز بود كبه  مبتوجبه شبدم كبه وضع كبردن در ببراببر شبرایبط فبیزیکی سبخت را یباد می

 تببوانسبببت در ببببراببببر هبببمهء جسمی خبببببببوبی دارد. او در راه پبببببببیمائی رفبببببببیق  مبببببببقاومی  ببببببود و می

شرایط زمین وراه تاب بیاورد.

 ایببن رفببیق قببدر رفببقای شبببورشببگر، پببایببه هببای كببمك رسببانی، زنببان، كودكببان و سببالببندان را

.خیلی خوب می دانست

  ببببه مبببن دسبببتور پیشبببروی داد. می گبببفت كبببه ببببایبببد در وظبببایبببف مبببان امبببور۱۹۹۴در حببركببت 

 افبتادیبم، در روز امنیتی را کبامبلً رعبایبت کبنیم. روزی كبه ببه سبوی محبل عبملیات نبظامی راه می

 گببفت »لببیكو، كبببرد و ببببه مبببن می هببا را آزمببایببش می ، او هببنوز داشببت اتومبببیل۱۹۹۳ دسبامببر ۳۱

 گببرفببت، چببون ام می مببن می روم بببا ایببن اتومبببیل تببمریببن كببنم، چببون رانببندگی یببادم رفببته«. خببنده

 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.

 یك چیز دیگر یادم می آید، او دكلمه كردن یك شعر را خبیلی دوست داشت، شعر تكوم اومان. خبیلی از

 دار بود. به آن که گوش می دادم، متوجه خندی؟« آخر خنده پرسید:»چرا می گرفت. او می ام می كارش خنده

می شدم كه تكوم اومان، همان »خاسینتو كاِنک« بوده، یك رهبر بومی.

سوپ ذرت، آن را از آرد ذرت پخته شده و شکر تهیه می کنند.  ٭
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کاپیتان اول شببورشی پیاده نظام نوئه
 ... قبببببل ازدرببببارۀ رفبببیقمان مبببعاون فبببرمبببانبببده شبببببورشی پبببدرو 

 هبببر چبببیز ببببگویبببم كبببه تبببمام احبببترام را نبببثار او می کبببنیم. هبببرچبببند ببببه

 لبببحاظ جسمی او دیبببگر عبببضو ایبببن هبببنگ نیسبببت، مبببا هبببمچنان ببببه او

احترام می گذاریم... برای من او هنوز نمرده است.

 مبن هبم ببا او مبدت زیبادی سبر کبردم، و ببا شبخصیت و شبیوهء

 زنبببدگی او در كبوه آشبببنا شبببدم، هبببمان طببور كبببه رفبببقای دیبببگر گبببفتند،

 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.

 ببببببرای مبببببا مبببببانبببببند پبببببدر بببببود، بعضی اوقبببببات كبببببه كبببببارهبببببا را ببببببه خبببببوبی انبببببجام نمی دادیبببببم،

 : »ایبن كبار را خوب انبجام نبدادی، ببرای هبمین توجهبت را جبلبراهببنمائی می كببرد و می گببفت

 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

 . در مببببورد مبببسائبببل امنیتی هبببم سبببخت گبببیر ببود.ایببم كببه مسببلح و بببا احببتیاط در شببب راه بببرویببم

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،

 . نببام ایببن تببرانببه »اسببب سببفید« اسببت. بببرای رقببصاو خیلی دوسببت داشببت بببا یببك آهببنگ بببرقببصد

 سبببر و كبببله می شكسبببت. هبببمچنین شبببعر »تبببكوم اومبببان« را دكبببلمه می كبببرد. ببببدیبببن شبببكل بببباعبببث

خوشحالی ما می شد که نیروهایش بودیم.

  راه افببببتادیببببم، هببببراز گبببباهی بببببه مببببا گبببوشبببزد می كببببرد »رفببببقا حببببال وقببببتش۱۹۹۴وقببتی در 

 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 مبببورد 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
  آشببببنا۱۹۸۹ُخبببب، در بببباره رفبببیق مبببعاون فبببرمبببانبببده پبببدرو، ببببایبببد ببببگویبببم كبببه ببببا او در سبببال 

 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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  یببببواش۱۹۸۹ولی ببببببا شبببببخصیتش از نببببزدیبببببك آشبببببنا نببببببودم. از سبببببال 

 یواش شببروع كببردم او را بببشناسببم. پببیش او دوره دیببدم. آن جببا بود

 كببه مببتوجببه شببدم او واقببعباً رفببیق خببوبی سببت، بببسیار از خود گببذشببته،

 ولی درعبببین حبببال ببببسیار سبببخت گبببیر. مبببا ببببه ایبببن دلبببیل می گبوئبببیم 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 مببببورد مببسائببل نببظامی سببخت گببیری داشببت، چببون یببك شببببورشببگر بببایببد بببفهمد كببه نببظم،

 . اجببببازه نمی داد یکی بببببر دیببببگران امببببتیاز داشببببته ببببباشببببد.یببببکان و هببببمرزمی بببببه چببببه معنی سببببت

 هببرچببه مببا داریببم کببه حببال بببه رفببقای جببدیببد یبباد بببدهببیم، مببدیببون اویببیم. در مبببورد مببسائببل نببظامی،

 هببرچببه را کببه لزم ببود از او بببیامببوزیببم، یببادمببان داد. در مببببورد 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 تبببصمیم گبببیری در مببببورد آغببباز جبببنگ فبببرا می رسبببد. در آن روز، در آن ببببعد از ظهبببر،

 سبباعببت شببش یببا هببفت عببصر از مببن پببرسببید آیببا آمبباده هسببتم. آن روزهببا مببن سببلحی داشببتم بببه

  عوض كببرد، چببون می گببفت تببو بببایببد سبلح واقببعباStenً و او هببمان زمببان آنببرا بببا یببك SKSنببام  

 خبببوبی داشبببته بببباشی. ببببه او پببباسخ دادم: »حببباضبببرم، ببببرای هبببمین ایبببن جبببا هسبببتم«. پبببس، از آن

 لحبببببظه ببببببه ببببببعد، هبببببمان طببببور كبببببه رفبببببقای دیبببببگر شبببببرح دادنبببببد، راه افبببببتادیبببببم و ببببببه نبببزدیكی محبببببلی

 رسبببیدیبببم كبببه ببببایبببد عبببملیات نبببظامی شبببروع می شبببد. وظبببایبببف را تبببقسیم کبببردنبببد. مبببا تبببحت فبببرمبببان

 سبروان مبویبسس قبرار گبرفبتیم. هبمراه ببا او نبقطه ای ببه مبا تبعلق می گبرفبت كبه نبیروهبای پبلیس

 در آن بببودنببببد، آن جببببا بببببایسببببتی انببببجام وظببببیفه می كببببردیببببم. سبببباعببببت هببببا گببببذشببببت، سببببروان مببببا را

 فبببرسبببتاد تبببا بببببینیم ببببر سبببر گبببروهی كبببه زیبببر نبببظر مبببعاون فبببرمبببانبببده پبببدرو عبببمل می کبببرد چبببه آمبببده
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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.

 خبببباطببببره ای كببببه حببببال از او داریببببم، تببببمام آن آمبببوزش هببببایی سببببت كببببه بببببه مببببا داده و تببببا بببببه

.امروز به دردمان خببورده است

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی كورِنلیو
 مبببن در واحبببدی آمبببوزش دیبببدم كبببه تبببحت فبببرمبببان مبببعاون فبببرمبببانبببده شبببببورشی پبببدرو بببود، ببببه

 . زیبرا او فبرمبانبده مبا در ایبن واحبد، از گبردان شبشم بود.هبمین دلبیل او را كبامبلً می شبناخبتم

 ببه عبنوان یبك نبظامی ببسیار سبخت گبیر بود، در تبداببیر امنیتی، در اسبتفاده از سلح، و در هبر

 چبببببیزی كبببببه خبببببطرنببببباك بببببباشبببببد. امبببببا در عبببببین حبببببال رفیقی بببببود کبببببه در آمبببببوزش و تصحیح کبببببار و

برخببورد ما بسیار با حوصله بود.

 دیبببببدمبببببش. هبببببمیشه ببببببا مبببببا تببببببمام مببببببدتی كببببببه در واحببببببد بببببببا او بببببودم، هببببببمیشه خببببوشببببببحال می

 شببد. وقتی  كببارهببا  خبوب  پببیش بببرخببببوردی شبباد داشببت... خیلی چببیزهببا را بببا  مببا سببهیم  می

 آمببد، مببثلً رفببببت، خببببشنود بببود، در لحببببظاتی دیببببگر کببببه در روسببببتاهببببا مببببشكلتی بببببه وجببود می می

مشكلت امنیتی، او تمام تلش خود را به کار می برد تا مشكل را حل كند.

 چبببون مبببرا ببببه عبببنوان مبببحافبببظ خبود ببببرگبببزیبببده ببود، بیشبببتر ببببا او بسبببر ببببرده ببودم. وقتی او

 راهی جبببلسه ای در روسبببتاهبببا می شبببد، مبببرا ببببا خببود می ببببرد. گببباهی رفبببیق دیبببگری می رفبببت،

 ولی تبقریببباً 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

 سببببببر گببببببذاشببببببتیم. وقتی بببببببه روسببببببتائی می رسببببببیدیببببببم، خسببببببتگی اش را نببببببشان نمی داد، هببببببمیشه

سرحال و خوشحال بود، بخصوص وقتی مردم روستا را می شناخت.

 مببببعاون فببببرمببببانببببده پِببببدرو قببببهوه و سببببیگار خیلی دوسببببت داشببببت، بببببخصوص سببببیگار »آلس«

 خببودش را، وقتی بببببه روسببببتائی می رفببببتیم، دیببببگر پبببباكببببت سببببیگار و پببببارچ قببببهوه اش بببببه راه بببود،

بنابر این راضی تر و خوشحال تر می شد، و خستگی از تنش در می رفت....
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 وقتی نبببتوانسبببته ببودیبببم كبببارمبببان را خبوب انبببجام دهبببیم، تبوجبببه

 كبببرد و خبببب دیبببگر کبببارمبببان را مبببببان را ببببببه اشبببببکالت کبببببار جبببببلب می

 کبببببرد. كبببببببرد، و گببببببباهی هبببببببم حبببببببسابی اوقبببببببات تلخی می اصببببببببلح می

 دیبدیبم كبردیبم، می واقبعباً ایبنطوری بود، امبا وقتی درسبت تحبلیل می

 حببببق داشببببته، زیببببرا مببببا كببببار را درسببببت انببببجام نببببداده بببودیببببم. جببببالببببب

 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

 اش ببببا  مبببا  عبببادلنبببه  نببببوده. ایبببن  طبببوری  اشبببتباه خبود  را تببلببخی

پذیرفت. می

 قببل از آنبكه تبصمیم جبنگ تبأیبید شود، او و مبا دیبگر می خواسبتیم دك و دهبن هبمدیبگر را

 .... از مبا می پبرسبید چبه می خواهبیم. ببه او می گبفتیم كبه ببایبد جبنگ را شبروع كبرد.خبرد كبنیم

وقتی معلوم شد كه دیگر باید شروع كرد، خوشوقت تر شد و خوشحال تر.

 .... آخببریببنوقتی لحبببظهء جبببنگ فبببرارسبببید، از كببوه سبببرازیبببر شبببدیبببم، در راه گبببپ می زدیبببم

 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

 . ایبببببن خببببباطبببببره ای سبببببت كبببببه از او دارم،كبببببببه پبببببببیشاهبببببببنگ ببببببودن، یعنی حبببببببمله كبببببببردن ببببببببه دشبببببببمن

 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.

 . مبن شبخصباً ببه مبكانی كبه مبعاون فبرمبانبده پبدرو بود، رفبتم، ببلندش كبردیبم وآن جبا رفبتیم

 ببه مبكانی ببردیبم كبه رفبقای مبان بودنبد. او ایبن طبور ببه خباك افبتاد، امبا ببرای مبا او نبمرده، زنبده

 اسبببببت. در ذهبببببن مبببببن او حبببببضور دارد.... ایبببببن چبببببیزی سبببببت كبببببه می تببببوانبببببم از رفبببببیقمان مبببببعاون

فرمانده پدرو بگویم.
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ستوان شببورشىِ بهداری گابریل
 مبن مبعاون فبرمبانبده پبدرو را از وقتی شبناخبتم كبه ببه صبفوف ارتبش

 زاپببباتیسبببتی آزادیببببخش ملی پبببیوسبببتم. رفبببیق در مببببورد دسبببتببورات، در

 نبظم و در رفباقبت ببسیار دقبیق بود. و مبا افبراد گبردان هبر اشبتباهی

كرد. شدیم، با شکیبايی اصلح مان می كه مرتكب می

 رفببیق پببدرو، رفببقای پببایببه هببای كببمك رسببانی را خیلی دوسببت داشببت،

 چببه رفببقای مببرد، چببه زن، چببه كبودك و چببه بببزرگببسال، هببمه را دوسببت

 . برای آن ها شرایط و دلیل مبارزه مان را توضیح می داد.داشت

 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.

 »لك پشببت« می رفببتیم. مببعاون فببرمببانببده پببدرویببك بببار می بببایسببتی بببه اردوگبباهی بببه نببام 

 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

 بببببه مببببا گببببفت كببببه بببببایببببد شببببكار كببببنیم، زیببببرا رفببببقای دیببببگری هسببببتند كببببه غببببذا نببببدارنببببد، او دلبببواپببببس

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

 مببببا پببببرسببببید كببببه آیببببا آمبببباده هسببببتیم. پبببباسخ مببببثبت دادم. در مببببیدان عببببملیات بببببه مببببن گببببفت كببببه اگببببر

 زخببمی داشببتیم، بببایببد بببه او اطلع دهببم، ولی بببعد از آن دیببگر خبببر نببداشببتم كببه چببه شببد. وقتی

 كببنند... بببعد دنبببالببش رفببتم تببا خبببر دهببم كببه یببك نببفر زخببمی داریببم، بببه مببن گببفتند كببه پببیدایببش نمی

 رفببببیق سببببروان مببببویببببسس آمببببد تببببا بببببه مببببن اطبلع دهببببد كببببه مببببعاون فببببرمببببانببببده پببببدرو بببببه خبببباك افببببتاده

 اش كبببردم، از چبببند جبببا زخبببمی شبببده ببود، آدرنبببالبببین تبببزریبببق  كبببردم، ولی  دیبببگر اسببت... مببعایببنه

 تببوانسبببتیم ببببرایبببش كببباری كبببنیم. ایبببن بببود آن چبببه اتبببفاق  افبببتاد، ولی مبببهم ایبببن اسبببت كبببه ببببه نبببمی

 اش عبمل كبرد، كبه در صبف مبقدم نبیروهبایبش جبان داد، زیبرا فبرمبانبدهی بود كبه پشبت سبر وظبیفه
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ماند. خیلی چیزها یادمان داد.... برای همین است که امروز با ما حضور دارد. نمی

فرمانده آبراهام

كمیتهء مخفی انقلبی بومیان
 . مبن او را ببارهبازنبدگی مبعاون فبرمبانبده پبدرو هبمین طبوری بود كبه رفبقا تبعریبف می كبنند

 ، هبببببم در اردوگببببباه شببببببورشبببببیان و هبببببم در۱۹۸۵دیببببببدم، ولی وقببببببت زیببببببادی بببببببا او نبببببببودم. از سببببببال 

 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

 گبببببرفبببببته شبببببد جبببببنگ آغببببباز شببببود، اگبببببر ببببببدانی او چبببببگونبببببه كبببببف می زد و می رقبببببصید، وقتی دیبببببد

 طببرفببداران آغبباز جببنگ اكببثریببت دارنببد. او می دانسببت كببه راه دیببگری نببمانببده، و می دانسببت کببه

 تبببصمیم روسبببتاهبببا رعبببایبببت می شببود، كبببیف می كبببرد. ایبببن مبببهمتریبببن خببباطبببره ای سبببت كبببه 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 كببببرد یببببا كبببباری را پببببیش بببببرد. بببببا عببببلقببببه كببببار می كببببرد و روشببببن و واضح تببوضیح می داد.

 گببفت، مببثل  خبود  مببا كببه جبوك کبببرد جبوك  می توانسببتم بببارهببا بببا او  حببرف  ببزنببم. شوخی  می

 گبوئببیم. روز درگببیری هببمراه بببا او نبببودم، چببون بببا رفببقای دیببگری رفببتم، مببا می بببایسببتی بببه می

رفتیم. سوی دیگری می

 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 ببببببسیاری كبببببارهبببببا یببببباری رسبببببانبببببد و راهبببببنمائی كبببببرد. آدم خبببببوبی بببببود، مبببببن او را آدم خبببببوبی

شناختم.
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 رفببیق مببعاون فببرمببانببده پببدرو، رفیقی بود آگبباه، هببر جببا بببرای جببلسه ای می رفببتیم، او بود

 كبببه در نببواحی مبببختلف ببببرای مبببان سبببخنرانی می كبببرد، آن زمبببان هبببنوز مبببثل امبببروز بخشبببداری

. این است خاطرهء من از او. با هم مدتی طولنی كار كردیم.نداشتیم

 داد،  فبببببببرارسبببببببید، تبببببببا هبببببببمان لحبببببببظه مبببببببا را آمبببببببوزش  می۱۹۹۴تببببببببببا وقتی كببببببببببه روز جببببببببببنگ 

 مبان كبرده، می گبفت كبه ببه عبنوان مبسئول چبگونبه ببایبد ببا مبردم روسبتاهبای مبان رفبتار راهبنمائی

 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

 مبببببا می گبببببفت، ببببببه حبببببساب می آوردم. هبببببمیشه راهبببببنمائی مبببببان می كبببببرد، می گبببببفت ببببببایبببببد نبببببیرو

بگذاریم و صبر داشته باشیم، این طوری ست که می توان دستاوردی داشت.

 تبببغییراتی کبببه روی داده و هبببمین الن هبببم اتبببفاق می افبببتد او از هبببمان اول ببببه مبببا نبببشان

 . از وقتی جبنگ درگبرفبت، دیبگر فبرصبت نشبد ببا او حبرف بزنبیم،داده و گبفته بود چبه ببایبد ببکنیم

ولی آن چه را که به ما گفته بود، به یاد داریم.

. به نوعی دردآورد است، ولی یاد او با ماست با احترام.گوئی زنده است

رفیق رائول

مسئول ناحیه اِى روستاهای زاپاتیست
 . خیلی شباد بود، او را در روسبتائیمبن رفبیق مبعاون فبرمبانبده پبدرو را خوب می شبناخبتم

 دیببدم بببه نببام زولببا. آن جببا هببمهء شبببورشببگران 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.

. او را این طور به خاطر دارم....شاد
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III

1۹۸۳ - ۲۰۰۳
از مخفی كاری های اوائل كار تا شورای دولت خوب

 : »بیسبت سبال خیلی كبم اسبت،شببورشبگران ارتبش زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی می گبویبند

 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

  جبببان ببببر كبببف ببببه راه افبببتادنبببد ببببدون آنبببكه تبببصوری از مبببسیری کبببه مببببارزه۱۹۹۴سحببرگبباه سببال 

شان خواهد پیمود داشته باشند.

 در ایببن  بببخش از  شببهادت  نببامببه هببا، شببببورشببگران و  نببمایببندگببان  روسببتاهببا بببا یببکدیببگر

  هبر چبیزی ببرایبشان غبافبلگیر کبننده بوده اسبت. می۱۹۹۴عبقیده انبد كبه پبس از اول ژانبویبهء  هبم

 گببویببند: »حتی نمی دانسببتیم كببه زنببده خواهببیم مببانببد«. و پببس از شببنیدن آن چببه در مبببورد مببعاون

فرمانده پدرو می گویند،سخن شان معنی بیشتری می یابد.

 هببمه افببتخاِر 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 كببببببمتر از آن، می تببببوانسببببببتند روزی را مببببببتصور شببببونببببببد كببببببه شبببببببوراهببببببای دولببببببت خببببوب 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.

 میكبنیم، و  ببعد  تبئوری  می گببویببند: »شببیوهء  کببار  مببا  ایببن گونببه  اسببت: اول  عببمل  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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 : »از دولبببت نمی تبوان هیچ چبببیز انبببتظارهببمه، هببرکببدام شببان بببه نببوبببهء خود قبببول دارنببد كببه

 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،

 سبببال هبببائی كبببه مبببشغول سبببازمبببانبببدهی روسبببتاهبببا و آمبببوزش شبببببورشبببگران و مبببیلیشیا بببودیبببم، از

 . در ایببببن سببببال هببببا سببببازمببببان راه بببببرقببببراری ارتببببباط بببببا مببببردم را یببببافببببت. ارتببببش۱۹۹۳ تبببببا ۱۹۸۳

 زاپباتیسبتی آزادیببخش ملی مبا، راه و روش انبطباق خود ببا بومبیان را ببلد بود، ببه عببارت دیبگر

 سبببازمبببان تبوانسبببت تبببغییرات لزم را ببببرای رشبببد خبود حببباصبببل كبببند. در شبببیوهء جبببذب افبببراد، مبببا

 مبببیبایسبببت مبببانبببند كمیسبببرهبببای سبببیاسی ببببشویبببم.... رفبببقا شبببیوهء زنبببدگی خببودشبببان را داشبببتند،

 یبافبت شبیوهء آنبها بباعبث شبد كبه كبار در جهبت جبذب روسبتاهبای بیشبتری پیشبرفبت زیبادی داشبته

باشد.

 . ببرای مبثال در مبنطقهء لكبندونبا، در مونِتسوقتی شبروع كبردیبم، مبشكل زمبین مبطرح بود

 اَسولِبس 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 ِخبنَرو باسِكز حرف می زدیم.

 سبازمبان مبا شبروع كبرد ببه بهببود وضع سبازمبانبدهی خود. وقتی شبرح می دادیبم كبه چبرا

 مببببببارزه می كبببببنیم، دلیبببببل و خبببواسبببببت مببببببارزهء مبببببا ببببببه شكلی روشبببببنتر مبببببطرح شبببببد. مبببببن كمیسبببببر

 سبببیاسی ببودم، ببببه عببببارتی وظبببیفهء مبببن ایبببن ببود كبببه ببببه گبببروه - گبببروه خبببانبواده هبببای هبببر روسبببتا،

 مببببارزه مبببان را تشبببریح كبببنم. تبوضیح می دادم كبببه چبببرا در ارتبببش زاپببباتیسبببتی آزادیببببخش ملی

 مبببارزه می كببنیم، از آن هببا دعوت می كببردیببم كببه در مبببارزه شببركببت كببنند، و بببه آنببها می گببفتیم

 چبببگونبببه ببببایبببد مبواظبببب بببباشبببند، چبببون ایبببن کبببارهبببا مبببخفیانبببه اسبببت. ببببه آنبببها می گبببفتیم كبببه مبببخالبببف

 دولببتیم، و بببا سیسببتمی مبببارزه می كببنیم كببه مببا را در فببقر و تببنگدسببتی نببگه می دارد. مبببورد بببه

 مببببورد، ببببرای آن هبببا تبوضیح می دادیبببم کبببه چبببرا مببببارزه می کبببنیم. مبببشكل مبببا ــ وقتی ببببرایبببشان
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 توضیح می دادیببم ــ ایببن بود كببه، بببرای مببثال، بببرایببشان از مببشكل بهببداشببت حببرف می زدیببم، و

 آنبببها ایبببن طبببور می فبببهمیدنبببد كبببه فبببببوراً ببببرایبببشان امبببكانبببات خببوب بهبببداشبببتی و آمبببوزشی فبببراهبببم

 خببواهبببد آمبببد. پبببس ببببایبببد تببوضیح می دادیبببم كبببه مببببارزه دراز مبببدت اسبببت، و ایبببن كبببه روزی ببببایبببد

 جنگی بببرپببا شبود تببا بببتوان ایببن امببكانببات را بببدسببت آورد، و ایببن كببه دولببت بببا شببیوه هببای دیببگر

 "حبببالبببیش نشبببده"، چبببون ببومبببیان ببببرای دولبببت اهمیتی نبببدارنبببد و او وقبببتش را ببببرای آنبببان ببببه هبببدر

 زیسببتند و بببه هببمین دادیببم كببه خبودشببان در آن می دهبببد. ببببه آنبببها شبببرایطی را تبوضیح می نببمی

 شان به خودی خود این گونه است. آن ها از ما می پرسیدند دلیل با آن آشنا هستند و وضع

 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

 بببببدسببببت آوردن آمببببوزش خببوب، بهببببداشببببت خببوب و سببببرپببببناه و سببببقف مببببناسببببب، و تببببمام چببببیزهببببای

 دیگری ست كه به هرحال به خاطرشان مبارزه می كنیم. با گذشت زمان، سازمان رشد كرد.

 گببردان هببای شبببورشببگران 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

 عبببنوان ارتبببش زاپببباتیسبببتی رسبببانبببدن خبببدمبببات ببببه مبببردم، و سبببازمبببانبببدهی خببود ببببا آن هبببا را آغببباز

 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.

 . حباصبل كبار سبیاسی مبا ایبنكبمك هبای مبردم، پیشبرفبت ببزرگی ببرای مبا شبببورشبیان بود

 ببود كبببه روسبببتاهبببا، خبوارببببار ارتبببش خبودشبببان را تبببأمبببین می كبببنند. قببببلً اوضببباع ایبببن طببور نببببود.

 آذوقببببهء شبببببورشببببیانی كببببه در كببوه بببودنببببد از شهببببر آورده می شببببد. وقتی كببببار سببببیاسی پیشببببرفببببت

 كبرد، تبأمبین نبیروهبا ببه دسبت روسبتاهبا افبتاد. خود آن هبا کبم کبم احبساس كبردنبد كبه سبرنوشبت

 شبببان ببببا مبببا یكی سبببت. آن وقبببت اسبببت كبببه سببباخبببتارهبببای تبببشكیلتی شبببكل می گبببیرد. روسبببتاهبببا

 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

 رابببببط روسببببتا بببببا شببببببورشببببگران اسببببت. بببببعد مببببناطببببق شببببكل گببببرفببببت، در جببببلسات مببببنطقه ای فببببقط
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 مببببسئولببببین محببببلی شببببركببببت داشببببتند. در آن جببببلسات، مببببسئولببببین محببببلی مببببسئولببببین مببببنطقه 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.

 . زیراسبازمبان چبنان رشبدی داشبت كبه ایبجاد مبكانبیسم هبای جبدیبد ارتبباطی ضبروری بود

 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.

 رفببببببقا در جببببببلسات مببببببنطقه ای نببببببیروی سببببببازمببببببان را حببببببس می كببببببردنببببببد، زیببببببرا هببببببركببببببدام از

 مبسئولبین می دانسبت كبه تبعداد شببورشبگران و مبیلیشیا چبند نبفر اسبت، دیبگر هبمه می دانسبتند

 كبببه تبببعدادمبببان ببببسیار زیببباد اسبببت. و در عبببین حبببالی كبببه می ببببینند تبببعدادمبببان زیببباد 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

 شببونبببد، دیبببگر می دانبببند كبببه تبببعداد شبببببورشبببگران و مبببیلیشیا چبببند نبببفر اسبببت، چبببند روسبببتا تبببحت

كنترل دارند، و از این جاست كه ایدهء خود مختاری خلق زائیده می شود.

 روسبببتاهبببا مبببتوجبببه می شببونبببد كبببه طبببرح هبببائی كبببه دولبببت ببببرای روسبببتاهبببا دارد، ببببر اسببباس

 . دولبببت نمی خبواهبببدتبببصمیم مبببردم نیسبببت، دولبببت هبببرگبببز از مبببردم نبببپرسبببیده كبببه چبببه می خبواهبببند

 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.

 - یواش ایبن تبصمیم گبرفبته می شود كبه دیبگر دارد وقبت قبیام مسبلحانبهببنا ببر ایبن، یواش

 می رسیم.۱۹۹۲فرا می رسد، و این طوری به سال 

 دیبببگر تبببعداد مبببا ببببه هبزاران نبببفر رسبببیده و كبببنترل تبببداببببیر امنیتی سبببخت می شبود. تبببصور
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شود با وجود هزاران رفیق، این همه مدت مخفی كاری را حفظ كرد؟ كنید كه چگونه می

 تبوانببیم بهببداشببت مببناسببب، آمببوزش مببناسببب و مسكنی مببناسببب بببرای سببراسببر چبببگونبببه می

 سبت ببیش از حبد ببزرگ. دیبد مبا ایبن طبور بود. در ایبن ده سبال مبكزیبك تبأمبین كبنیم؟ ایبن تعهبدی

 هببای  سببازمببانببدهی  زیببادی  كسببب  كببردیببم. از  خود اول مببا  آگبباهی،  تجببربببه،  ایببده  و شببیوه

 می پببرسببیدیببم كببه خببلق مببكزیببك چببگونببه مببا را خبواهببد پببذیببرفببت )زیببرا هببنوز آن را جببامببعهء مببدنی

 خواهببیم كببردیببم كببه بببا شببادی بببه پببیشوازمببان خبواهببند آمببد، چببرا كببه می نببامببیدیببم(. فببكر می نببمی

 خواهبیم آزادی، دمبكراسی و عبدالبت ببرای هبمه وجود ببرایبشان مببارزه كبنیم و ببمیریبم. زیبرا می

 كبببردیبببم کبببه چبببه خببواهبببد شبببد؟ آیبببا اصبولً مبببا را خببواهبببند داشببببته ببببباشببببد. ولی هببببمزمببببان فببببكر می

پذیرفت؟

 ۱۹۹۳امببا در ببباره وضع کببنونی، در مببببورد ده سببال آخببر، یعنی از آخببریببن سبباعببات سببال 

  تبببا حبببال، می ببببینیم کبببه دیبببگر مبببردم می دانبببند مبببا كیسبببتیم، در جسبببتجوی۱۹۹۴و اولببین دقببایببق 

 چبه هسبتیم، و آن چبه می جوئبیم ببرای چبه كسی سبت. ببعد از اولبین روزهبای ژانبویبه مبا شباهبد
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 بسیج عبظیم خبلِق 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.

 . درببعد از آن خبلق مبكزیبك وادارمبان كبرد كبه در كبنار سلح، راه هبای دیبگری را ببجوئبیم

 تبمام ایبن مبدت، در ایبن ده سباِل 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.

 دیببببببدیببببببم كببببببه در دورانی بسببببببر می بببببببریببببببم كببببببه در آن لزم اسببببببت مببببببا را بببببببشناسببببببند و مببببببا آنببببببها را

بشناسیم.

 . ولی ایبببنببه عبنوان ارتبش زاپباتیسبتی مبذاكبرات را پبذیبرفبتیم، چبون مبردم از مبا خواسبتند

 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.

 . ظبباهببراً مببذاکببره بببرای حببل مببسائببلدولببت و احبزاب ببباز هببم بومببیان را بببه مسخببره گببرفببتند

 اسبببت، امبببا مبببذاکبببره کببباری از پبببیش نببببرد. ولی ببببا وجببود ایبببن ببببرای آنبببكه مبببردم را ببببشناسبببیم ببببه

كارمان آمد. 

 سببؤالی كبببه آن زمبببان مبببطرح شبببد ایبببن بببود کبببه وقتی روشبببن شبببد كبببه دولبببت ببببه 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 خبببورد، زیببرا مببا اسببتثمارشببدگببان، فببقرای

 . از ایبن جباسبت كبه مبا یبادگبیری از آنبانمبناطبق مبختلف یبكدیبگر را یبافبتیم و ببا هبم آشبنا شبدیبم

 و از مببببببارزات شبببببان را آغببببباز كبببببردیبببببم، و در عبببببین حبببببال شبببببیوهء مببببببارزهء خبببودمبببببان را ببببببرایبببببشان

توضیح دادیم.
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 . آن هبااحبساس كبردیبم كبه هبمراه ببا خبلق مبكزیبك، هبر دو طبرف ببه هبم یباری می رسبانبیم

 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 خبببورد تبا ببه اهبالی روسبتاهبای مبان توضیح دهبیم

 کببه چببگونببه دیببگران از مبببارزه مببان پشببتیبانی می کببنند. مببردم مسببتقیمباً تببأیببید كببردنببد كببه در ایببن

مبارزه در كنارمان قرار دارند، هرچند خودشان حاضر نیستند سلح برگیرند.

 مببببا دیببببگر، حببببال مببببنطقه ای را تببببحت كببببنترل داشببببتیم و بببببرای سببببازمببببانببببدهی آن بخشببببداری

.های خود مختار تأسیس شد

 در  ارتببببش زاپبببباتیسببببتی آزادیبببببخش ملی بببببه انببببدازهء كببببافی ایببببده وجببود دارد كببببه یببببك خببببلق

 . مبشكل ایبن اسبت كبه هیچ دولتی نیسبت كبه پبیروی كبند، ببلكه دولتیمبتشكل و آزاد چبگونبه اسبت

 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

 بببدرد لی ِجببرز می خببوریببم، ولی تبباریخ پبباسخ آنببان را داد و نببشان داد كببه فببكر كببردن بببلدیببم، و

 می دانبیم چبطور مبتشکل شبویبم. ظبلم و فبقر تبرا وادار می كبند ببیندیشی، ببه تبو ایبده می دهبد،

 وادارت می كببببند تببببا فببببكر كنی چببببطور كببببارهببببا را بببببه پببببیش ببببببری، هببببرچببببند دولببببت گببوشببببش بببببه تببببو

بدهکار نیست.

 . ولی ببه مبا ِغبنا ببخشید، زیبرا از ایبن طبریبق مبردممبذاكبرات ببا دولبت ببه هیچ دردی نبخببورد

 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

 . بعد روی یك مجمع بخشداریما در عمل بخشداری های خود مختار را بوجود آوردیم

 هببای خود مببختار فببكر كببردیببم. ایببن مببجامع پببیش درآمببد شبببوراهببای 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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 . فببببكر می كببببنیم كببببه ایببببده هببببای خببببوبیمببببا تببببصوری داریببببم و آن را بببببه عببببمل در می آوریببببم

 هسبتند، ولی تبازه در عبمل اسبت كبه می ببینیم چبه مبشكلتی دارد، و یبا ایبن كبه چبگونبه مبشكلت

را حل كنیم.

 . بعضی پیشببرفببت بیشببتری دارنببدهبر بخشبداری ببا مبشكلت خباص خودش مواجبه اسبت

 و بعضی كبببمتر. ولی ایبببن عبببمل كبببه ببببا هبببم جبببمع شبببدنبببد و در مببببورد حبببل هبببریبببک از مبببشکلتبببشان

صحبت کردند، باعث شد كه نهاد جدیدی شكل بگیرد، همان شببورای دولت خوب.

 حببال دیببگر بببین شببببوراهببای 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

 شببببببورائی بببببا شببببببورای دیببببگر مببببشكل دارد، ولی هببببمین طببببور بببببرای كببببمك بببببه یببببكدیببببگر و هببببر آنببببچه

هركدام از شببوراها، به طور مجزا با آن مواجه است.

 دهببیم كببه بببرای رشببد و یببك زنببدگی بهببتر نببیازی داریببم بببه كببشببورمببان و بببه جببهان نببشان می

 ببببه دخبببالبببت یبببك دولبببت ببببد نیسبببت. ایبببن پیشبببرفبببت در بهبببداشبببت، آمبببوزش و تبببجارت را ببببا هبببمكاری

 كببنیم، زیببرا هببمه داریببم بببا هببم ایببن  چببیزی  را بببنا الللی حببباصبببل می جببامببعهء مببدنی ملی و بببین

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

 . فبقط می گوئبیم كبه خبلق خودش می توانبددلبیل كبه می ببینند مبا فبقط ببه خودمبان فبكر نمی كبنیم

 شببكل اقببتصاد و دولببتش را طببرح ریببزی كببرده، در مببببورد 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 شببببورش، 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 شببببوراهببا بیشببتر از کببار کببارمببندان دولتی سببت؟ شببببوراهببا مببشكلتی را حببل می كببنند
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 كبه قببلً كبار دادسبتانی بود. حبال روسبتاهبا، حتی اگبر زاپباتیسبت نبباشبند، ببرای اجبرای عبدالبت

 ببه شبببوراهبا رجوع می كبنند. پبس، مبن ایبن طبور می گبویبم، آنبكه قبانونی نیسبت، آن هبا هسبتند.

مردم ما را به رسمیت می شناسند.

  سبببببالی را كبببببه مبببببن پشبببببت سبببببر۱۹امبببببا در ایبببببن بیسبببببتمین سبببببالبببببروز چبببببه احبببببساسی دارم؟ 

 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 گبببویبببند کبببه مبببا تبببنها نیسبببتیم، از تبببه دل بببباشبببد. حبببال لزم اسبببت کبببه آن را ببببه عبببمل 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.

 . پببیش آمببد كببه هببمه نببمردیببم وراسببتش فببكر نمی كببردم خبودمببان ایببنها را بببه چببشم ببببینیم

 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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. هنوز راه درازی در پیش است...بیست سال چیزی نیست

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی ِفِدریكو
 بببه نببظر مببن چببه روسببتائببیان و چببه شبببورشببگران، هیچ كببدام فببكر نمی كببردنببد كببه مبببارزه بببه

 . اگببببرچببببه هببببنوز خیلی كببببارهبببباایبببن زودی شبببروع شببود و ببببا ایبببن سبببرعبببت ببببه ایبببن مبببرحبببله ببببرسبببیم

 مانده.... من به عنوان شببورشگر، گمان می كردم كه ما خودمان را برای جنگ با دولت آماده

 می كبببنیم، و كبببار را هبببمین طببور پبببیش خبواهبببیم ببببرد. هبببمان گبونبببه كبببه در »اولبببین ببببیانبببیه از جبببنگل

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 نشبببد. هیچ كبببس نمی دانسبببت كبببه مببببارزه و جبببنگ چبببه شکلی ببببه خبود خبواهبببد گبببرفبببت. مبببثلً

 دانسببت كببه خواهببد رفبببقای روسبببتاهبببا اگبببر دام داشبببتند و كمی پبببول، خبببب، از آن جبببا كبببه آدم می

 كببرد. از ایببن نببظر آمببادگی خببببورد و یببا پببول را خببرج می مبرد، پبس ببایبد گوشبت حبیوانبات را می

 كببشند، بببه خبباطببر مبببارزه اسببت، نببه آنببكه فببقط بببرای كببردیببم كببه اگببر مببا را می داشبببتیم. فبببكر می

 كبردیبم كبه مبردن ببمیریبم. در آن دوران ذهبنیت بیشبتر روی مبسائبل نبظامی مبتمركبز بود. فبكر می

خلق مكزیك مسلحانه قیام خواهد كرد و بدین ترتیب همه با هم دولت را ساقط خواهیم کرد.

  اتبفاقبات خبوبی رخ داد. سبازمبان توانسبت رشبد كبند۱۹۹۳ تبا ۱۹۸۳در ده سبال اول، از 

 و می دانسببت چببگونببه مببشکلت درونی اش را حببل كببند و بببلد بود چببطور در مببقابببل دشببمن خود

 را حببفظ كببند. بببا آنببكه دشببمن حببضببورمببان را بببه عببنوان یببك گببروه انببقلبی مسببلح كببشف كببرد، مببا

 می دانسبببتیم چبببگونبببه كبببارمبببان را ادامبببه دهبببیم و رشبببد كبببنیم. مبببشكلت و اشبببتباهبببات مبببان هبببرگبببز

 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

 پبببس نبببخواهبببیم كبببشید. ایبببن مببوضببوع وقتی ببببه روشنی قببباببببل رؤیبببت بببود كبببه تبببعداد ببببیشماری 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

 . ببببرای مبببثال در مبببسائبببل سبببیاسی، از اولبببین روزهبببایمبببان را زمبببین ببببگذاریبببم پیشبببرفبببت داشبببتیم
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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 واقببعباً چببطور زنببدگی

 می كبببنیم، و از فبببقر، از وضع كبببارگبببران، و از اسبببتثمار گبببفتیم. مبببا فبببقط ببببرای مبببنافع خببودمبببان

 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

 مبببقاومبببت می كبببنند. زیبببرا اسبببتثمار نبببه فبببقط در چبببیاپببباس، ببببلكه در سبببراسبببر مبببكزیبببك وجبود دارد.

 انبببد و ببببه صبببدای مببببارزهء ببومبببیان دیبببگر را شبببنیدیبببم، آنبببها نبببیز در راه مبببطالببببات خبود جبببان داده

شیوهء خود مقاومت می كنند.

 از ایببن كببه داریببم ایببن بیسببت سببال و ایببن ده سببال را بببه پببایببان می بببریببم، احببساس خببوبی

 . می ببینیم کبه توانسبتیم از طبریبق مبسالبت آمبیز چبیزهبائی را ببسازیبم، امبا ایبن ببدان معنیدارم

 نیسببت كببه كببارمببان بببه پببایببان رسببیده، هببنوز خیلی مببانببده. گببذشببته را مببثبت می بببینم و در مببببورد

آن احساس خوبی دارم، اما حس می كنم كه هنوز خیلی كار مانده....

 . توده هایدر ببارهء مبسائبل داخبلی، مبهمتریبن مبسألبه تبشكیل شببوراهبای دولبت خوب اسبت

 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

 ببببسیار اخبببتلف دارد. بهبببداشبببت هبببم هسبببت، ببببیمارسبببتان خبودشبببان را دارنبببد. انببببارهبببای كبببوچبببك

 دارو هببببم آن جبببباسببببت. خببببب، کسی دیببببگری هببببم در کببببارنیسببببت کببببه بببببیایببببد و بببببگویببببد چببببكار كببببنیم؛

خودمان هستیم، خودمان كه نه خواندن بلدیم و نه نوشت که باید كار را جلو ببریم.

 ببببه هبببمهء ایبببن كبببار افبببتخار می كبببنم، زیبببرا می ببببینیم كبببه جبببلو می رویبببم و هبببر روز شببباهبببد

 پیشببببرفببببتمان هسببببتیم. می بببببینیم كببببه وقتی چببببیزی می خببواهببببیم، بببببه آن می رسببببیم. و ایببببن ببببباعببببث

 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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كاپیتان اول پیاده نظام شورشی نوئه
 بببببببرای مببببببن بیسببببببتمین سببببببالببببببگرد ارتببببببش زاپبببببباتیسببببببتی آزادیبببببببخش ملی، دسببببببتاورد بببببببزرگی

 مبببحسوب می شببود. ایبببن دسبببتاورد رؤیبببای رفبببقائی سبببت كبببه اول از هبببمه آمبببدنبببد. وقتی آمبببوزش

 ،۹۴می دیبدیبم، فبكر می كبردم فبقط تبیرانبدازی در كبار خواهبد بود. ولی پبس از اولبین روزهبای 

 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

 كببردیببم كببه  بیسببت  سببال  را  ایببن  گبونببه  پشببت  سببر فببرامبوشی سببپرده شببده ببودیببم. فببكر نمی

 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.

 . زیبرا قببل از هبرچبیز جبامبعهء مبدنیآری در ایبن ده سبال هبم شباهبد دسبتاوردهبائی بودیبم

 پی بببرد كببه از مببطالبببهء حببق مببان بببه عببنوان ببومی چببه هببدف هببایی داریببم، یعنی سببیزده مببببوردی

 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

 هبببمیشه آمببباده ایبببم. مبببا كسی را ببببرای پبببیوسبببت ببببه ارتبببش زاپببباتیسبببتی فبببرانمی خبوانبببیم، ببببلكه از

 آنببان می خبواهببیم كببه مببقاومببت خبودشببان را سببازمببان دهببند. مببا و روسببتاهببایببمان در شببببوراهببای

 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 شببببورشببگران از روسببتاهببا مببحافببظت خبواهببیم کببرد. بببرای مببثال

 حببال شبببوراهببا بببایببد فببرمببان بببدهببند در حببالی  کببه خود فببرمببانبببرانببد. در مببناطببق  دیببگر  هببم مببردم
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 می تبوانبببند خبودمبببختاری خبودشبببان را سبببازمبببان دهبببند.  زیبببرا قبببرار نیسبببت مبببنتظر دولبببت شبونبببد،

 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

 . مببا بببه کببسانی کببه خببارج از مببا هسببتند فببرصببتبود تببا بببه قببول مببا آن قببدرهببا هببم جنگی نببباشببد

 می دهبیم تبا خود را سبازمبانبدهی کبنند، چبنان کبه خودمبان نبیز در درون ببه سبازمبانبدهی خبویبش

می پردازیم.

 ایببم مببانببند ده سببال آری، می تبوان بببه شببیوه ای مببسالببت آمببیز مبببارزه كببرد، امببا مببا آمبباده

پیش از سلح مان هم استفاده كنیم. در واقع ما ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی هستیم.

 . داریبم نبشان می دهبیممی خواهبیم كبه ببه شبیوهء سبازمبانبدهی مبان احبترام گبذاشبته شود

 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.

 هبببرگبببز تبببصببورش را نبببكرده بببودم كبببه ایبببن هبببمه آدم ببببخواهبببند گبببرد هبببم آیبببند. قببببل از سبببال

  هببراسی نببداشببتیم.  فببكرمی كببردیببم كببه توده هببا هببمراه مببا مسببلحانببه قببیام خواهببند كببرد.۱۹۹۴

 ولی فببببكرش را هببببم نمی كببببردیببببم كببببه جببببامببببعهء مببببدنی جببببلوی مببببان را بببببگیرد بببببرای ایببببن کببببه مببببا را

 ببببشناسبببد. ببببسیاری را شبببناخبببتیم و حبببال می دانبببیم كیسبببتند. طی ایبببن ده سبببال چبببیزهبببایی یببباد

 گببرفببتیم. در سببیاسببت یبباد گببرفببتیم كببه دولببت بببایببد در عببین فببرمببانبببری فببرمببان بببدهببد، از  قبببل  هببم

 دانسببتیم ولی بببازهببم یبباد گببرفببتیم. در زمببینهء نببظامی هببم بببسیار آمبوخببتیم در ایببن ده سببال. می

  هزار سبرببازی كبه عبلیه مبان فبرسبتادنبد، مبقاومبت كبنیم. یبادگبرفبتیم حبلقه۷۵یبادگبرفبتیم در مبقاببل 

 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 هببببا را خنثی کببببردیببببم. در زمببببینه اقببببتصادی هببببمچنان داریببببم مببببقاومببببت می كببببنیم. آنببببچه داریببببم

 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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كاپیتان اول پیاده نظام شورشی لوسیو
 در ببباره ده سببال اول مبببارزه بببایببد گببفت کببه چببه بببرای مببا شببببورشببگران و چببه بببرای اهببالی

 روسببتاهببایببمان سببال هببای تببدارک سببیاسی و نببظامی بود. از هببرنببظر بببایسببتی آمبباده می شببدیببم.

 ایبببن یبببک دوره فشبببرده تبببدارک ببببرای هبببمگان بببود. آن چبببه حبببال می ببببینم ایبببن اسبببت كبببه ایبببن ده

  بببسیار بببه دردمببان خبببورد و می خبببورد. زیببرا در ایببن دوران چببیزهببای۱۹۹۳ تبا ۱۹۸۳سبال، از 

 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،

ایم. نتیجهء تمام آن تجربیاتی ست كه در آن ده سال داشته و اندوخته

 . بببایسببتی مسببلحانببه مبببارزه می كببردیببم، و ایببن هببمانبببایسببتی می جببنگیدیببم، و جببنگیدیببم

 كببباری ببود كبببه كبببردیبببم. ببببرایبببمان روشبببن ببود كبببه مببببارزه ببببا سببلح انبببجام خبواهبببد گبببرفبببت، ببببه ایبببن

موضوع اعتقاد داشتیم، و خودمان را برایش آماده كردیم.

 ۱۹۹۴ببه نبظرم پبس از گبذشبت ده سبال ببرایبمان روشبن اسبت كبه جبنگ ببایسبتی در سبال 

 آغبببباز می شببببد، و مببببمكن اسببببت هببببنوز خیلی ادامببببه داشببببته ببببباشببببد. زیببببرا راه طببولنی سببببت. ولی

 شباهبدیبم كبه در مبقاببل مبردم رو سبفید مبانبدیبم و ببه آنبان خبیانبت نبکردیبم. آنبچه در تبمام ایبن مبدت

 آمبوخبببتیم ایبببن اسبببت كبببه ببببه خبببوبی می دانبببیم كبببه دشبببمن كبببجا ایسبببتاده اسبببت، و متحبببدان مبببا 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.

 مببببن بببببه ایببببن دوران افببببتخار می كببببنم. از زمببببان جببببنگ تببببا بببببه حببببال خیلی چببببیزهببببا دیببببدم، و

 زنببیم، بببلكه عببمل هببم مببان تجببربببیات زیببادی داشببتند. بببه نببظرم مببا  فببقط  حببرف  نمی روسبتاهبای

 كبنیم. مبردم ببا ببرگبرفبت سلح از مبا پشبتیبانی نبكردنبد، ببلكه ببه آرمبان مبا یباری رسبانبدنبد و می

 هببایببمان را خبببببورد. سببلح انبببد. ایبببن ببببه آن معنی نیسبببت كبببه دیبببگر سببلح ببببه درد نمی عبببلیه دولبببت

 داریبم. ولی در عبین حبال ببه شبیوه ای مبسالبت آمبیز مببارزه می كبنیم، هبمراه ببا توده هبای نبقاط

دیگر مكزیك و جهان.

  ببببه ببببعد امبببكان داشبببتیم ببببا انبببسان هبببای زیبببادی آشبببنا شبببویبببم و از آن هبببا۱۹۹۴از سببببال 
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 آمببوخبببتیم. از جبببنگ هبببم خیلی چبببیزهبببا ببببرای دفببباع از خببود، مببببارزه، و خنثی کبببردن دشبببمن یببباد

 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 خبببوردیبم، 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

 . احبتمالً اگبر ببه نبحو دیبگری بود هبرگبز ببا آنبها آشبنااز مبكزیبك و سبراسبر جبهان ببدسبت آوردیبم

 نمی شبببدیبببم. ببببه عببببارتی اگبببر هبببمیشه فبببقط تبببیرانبببدازی كبببنیم، مبببعلوم نیسبببت وقبببت آشبببنا شبببدن ببببا

مردم برایمان بماند.

 مببان  مبببارزه بببرایببم كببامببلً روشببن اسببت كببه امببروزه داریببم بببر اسبباس  نببیاز و رشببد  مببردم

 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 شببببوراهببای دولببت خوب خواهببیم داشببت، و امببروز وجود دارنببد، آن

 هببببا بببببه یببببک نببببیاز پبببباسخ می گببببویببببند، و بببببرای روسببببتاهببببا خیلی خببوب اسببببت، و پیشببببرفببببت خببواهببببد

.داشت، چون همین طوری هم طرح های زیادی در دست است و دارد عمیقباً 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.

 . كببببار مببببامبببا نبببیروهبببای نبببظامی ببببه تبببأمبببین نبببیازهبببایبببمان ادامبببه می دهبببیم و رشبببد می کبببنیم

حفاظت از كار شببورای دولت خوب است، برای این كار همیشه حاضر و آماده ایم. 

 مببا آمبباده پببذیببرش دسببتببورات احببتمالی می مببانببیم، ولی در حببال حبباضببر بببه کببار و وظببیفهء

خود به عنوان شببورشی مشغولیم.

كاپیتان اول پیاده نظام شورشی، كورنلیو
 . قببلً دیبدمبانطی ایبن بیسبت سبال اتبفاقبات زیبادی افبتاده، امبا در مجبموع موفبق بوده ایبم
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 در مبببورد 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.

 . قببل از آنبكه پبایبگاه مبان را ببرای جبنگمببا نببظامی هسببتیم، و ُخببب، وقببت نبببرد فببرا رسببید

 تبرك كبنیم، مبن شبخصباً 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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 بببینم، جببنگ  چیسببت و  چببگونببه بببه  راه خبود ادامببه مبببببان را می حببببال رشببببد واقعی مبببببارزه

 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.

 . نببه دولببت گبوشحتی تببا پببایببتخت رفببتیم، امببا قبببلً فببكر می كببردیببم بببا سبلح خواهببیم رفببت

 شبببنوا دارد و نبببه احببزاب سبببیاسی، ولی مبببهم نیسبببت، ولی ببببه هبببر حبببال آن جبببا رفبببتیم و ببببا مبببردم

ملقات داشتیم، و این خود یک پیروزی ست.

 دنبببالببۀ کببار بببرای روسببتاهببا ادامببهء مببقاومببت و سببازمببانببیابی سببت و بببرای مببا شببببورشببگران

 ادامببببهء هببوشببببیاری و آمببببادگی نببببظامی و سببببیاسی؛ زیببببرا مببببا شبببببورشببببیان بببببه هببببمین عببببنوان وجببود

 . هببببمچنان دوره هببببای آمببببادگی می بببببینیم، تببببمریببببن می كببببنیم، و بببببه وظببببایفی كببببه بببببه عببببنوانداریبببم

 نببببببظامی بببببببه عهببببببده داریببببببم عببببببمل می كببببببنیم. وظببببببیفهء روسببببببتاهببببببا پیشبببببببرد امببببببور بخشببببببداری هببببببای

 خبودمببختارمببان اسببت و فببرمببان دادن در عببین فببرمببانبببری، هببمان گبونببه كببه یببک قببدرت بببایببد واقببعباً

حکومت كند. همهء این ها را در عمل به اجرا می گذاریم چون وظیفهء ما همین است.

 در ایببن ده سببال مببا شببببورشببگران آمبوخببته ایببم كببه چببگونببه جببنگ هببای مختلفی را كببه دولببت

 انببدازد عببقب ببزنببیم، جببنگ روانی، جببنگ كببثیف، تحببریببكات، شبببه نببظامببیان و... دیببگر یبباد راه می

 هبای زنبدگی مبقاومبت ایبم کبه در تبمام جبنبه هبا را پبس بزنبیم و آموخبته ایبم چبگونبه ایبن جبنگ گبرفبته

 گبیرنبد شود. و چبگونبه روسبتاهبا یباد می مبان بهبتر می كبنیم. شباهبدیبم كبه چبگونبه وضع روسبتاهبای

گیریم. مان چیز یاد می گوئیم كه خود ما از مردم كه مقاومت كنند، و به همین دلیل می

 از ایبن كبه داریبم ببه ایبن پیشبرفبت هبا نبائبل می شبویبم، احبساس رضبایبت دارم، هیچ كبس

 . مببتوجببهایبببن پیشبببرفبببت هبببا را ببببرای مبببان حبببکایبببت نمی كبببند، ببببلكه خببودمبببان ببببه چبببشم می ببببینیم

 نشبدیبم چبگونبه ایبن ده سبال گبذشبت، وقتی ایبن قبدر کبار هسبت ، مبگر می شود گبذشِت 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. 

 ، یعنی پببس از آنببكه عببازم جببنگ شببدیببم، بببرای هببر چببه بببخواهببد پببیش بببیایببد،۱۹۹۴بببعد از 

 هبا هسبتیم و خوب طور شبد کبه هبنوز هبم ایبن جبا بباشبیم. شباهبد پیشبرفبت مبصمم بودیبم. ولی ایبن

 بببینیم كببه هببر سببال مببشاركببت ایبببم ببببرای ادامبببهء كبببار اسبببت. می كبببنیم كبببه اگبببر زنبببده احبببببساس می

 كببنیم. بببرای مببثال قبببلً تببعداد زنببانی كببه در كببارهببا شببركببت بیشبببتر اسبببت، و مبببا بیشبببتر رشبببد می

  بببببرای رفببببقای زن راه بببببازتببببر شببببد. رفببببقای زن در۱۹۹۴داشببببببتند بببببببسیار كببببببم بببببود، ولی بببببببعد از 

 روسبتاهبا شباهبد بودنبد كبه مبا زنبان شببورشبگر هبم عبازم جبنگ شبدیبم و چبگونبه اسبلحه در دسبتمان

 فشبردیبم و دیبدنبد كبه چبگونبه هبمانبند رفبقای مبرد عبازم شبدیبم. آن وقبت دیبدنبد كبه زنبان فبقط ببه می

 درد آشبپزخبانبه نمی خبببورنبد 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

 آیببند و مببا پببیونببدنببد. بببه عبببارتی زنببان بیشببتری می سببال بببعد، هببمچنان زنببان بببه شببببورشببگران می

 كبنند، كبنیم. در روسبتاهبا هبم زنبان دارنبد رشبد می دهببیم كببه رشببد می در واقع داریببم نببشان می

 ای و عببضو كببمیته فببعالببند. زنببان در و تببعداد بیشببتری از زنببان بببه عببنوان مببسئول محببلی، مببنطقه

 عبببین  حبببال، ببببه كبببار  بهبببداشبببت، آمببوزش  و كبببارهبببای  دیبببگری  كبببه ببببرای مببببارزه لزم اسبببت وارد

شوند. می

 شبود. حبببال  ببببه  زنبببان اجبببازه هبببای رفبببقای مبببرد روسبببتاهبببا نبببیز تبببغییر ایبببجاد می در دیببدگبباه

 دادنببببد. افببببكار مببببردان عببوض دهببببند كببببه در امبببور شببببركببببت كببببنند، ولی در گببببذشببببته اجببببازه نمی می

 شببببده، و بببببا ایببببن كببببه هببببنوز كببببم اسببببت، ولی دیببببگر مببببثل گببببذشببببته نیسببببت. ایببببن تببببغییرات در مببببردان

 كبنند حباصبل مببارزات زنبان اسبت زیبرا زنبان ببه حبقوق خود آگباهی دارنبد و آن هبا را وادار می

كه تغییر كنند.

 ایبن ده سبال خیلی زود گبذشبت. فبكر می كبنیم ببه خباطبر كبار و شبركبت در فبعالبیت هباسبت

 كببند. بببا وجبود آنببكه مببشكلتی داریببم، مببردم هببمچنان در كببارهببا كبببه آدم ایبببن طبببور احبببساس می

 كبنند. حبال دیبگر دولبت خودمبان را در روسبتاهبا داریبم. كبم كبم شببوراهبای دولبت خوب شركت می
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 دهببند، ایببن گببیرنببد. روسببتاهببا بببه شبببورای شببان دسببتور می وظببیفهء حببل مببشكلت را بببه عهببده می

دستور می دهد. است كه جا خلق هرچه دلش خواست انجام دهد. این طوری نیست كه شببورا

 . درمبن ببه عبنوان عبضوی از ببخش خبدمبات بهبداشبتی شباهبدم كبه رشبد زیبادی داشبته ایبم

 اببتدا چبند كبلینیك سباخبتیم كبه ببه نبیازهبای مببرم رسبیدگی می كبردنبد، آنبها خیلی كبوچبك بودنبد.

  ایبببببن ببببببخش ببببببه تبببببدریج رشبببببد زیبببببادی داشبببببته. امبببببروزه در تبببببمام روسبببببتاهبببببا۱۹۹۴ولی از سبببببببببببال 

 »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.

 . ببببادر مبببناطبببق مبببا تبببعداد ببببیماریبببهای مبببجاریِ تنفسی، انگلی، و روده ای كبببم شبببده اسبببت

 كبببار و سبببازمبببانبببدهی، و ببببا كبببمك افبببرادی از جبببامبببعهء مبببدنی ببببه هبببمهء ایبببن دسبببتاوردهبببا رسبببیدیبببم.

 »پبببرومبببتببورهبببا« ببببه مبببردم در مببببورد بهبببداشبببت تبببا آن جبببا كبببه مبببمكن بببباشبببد تبوضیح می دهبببند، و ببببه

همین دلیل توانستیم شمار بیماری ها را كم كنیم.

 . می دانسبتم كبه ببه ایبندر ببیمارسبتان هبا كبم كبم دارنبد ببه ببیماران اورژانسی می رسبند

 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 شببببورشی پببدرو بببه مببا می گببفت: »حتی اگببر بببمیریببم، خبودتببان را آمبباده

كنید، كه كار بیشتر خواهد شد، چون افراد بیشتری روی خواهند آورد«.

 فببببكرش را می كببببردم كببببه تببببعداد بیشببببتری از مببببكزیببببك و مببببناطببببق دیببببگر خببواهببببند آمببببد، چببببون

 . ببه مبا می گبفتند كبارگبران، مبعلمین و دانبشجویبان روزی ببافبرمبانبدهبان مبا ایبن طبور می گبفتند

 مببا خواهببند بود، و درسببت بود چببون آن هببا آمببدنببد. پبزشببكانی حتی از كببشببورهببای دیببگر بببه ایببن

 جببا آمببدنببد تببا ببببینند كببه چببگونببه سببازمببانببدهی شببدیببم، و بببا مببا »پببرومببتببورهببای بهببداشببت« مببشاركببت

 كببببنند. بببببین مببببا و بببببیمارسببببتان هببببای دولتی فببببرق زیببببادی سببببت. چببببون از كسی پببببول نمی گببببیریببببم،

»پرومتببورها« برای خلق شان مجانی كار می كنند.

 . چبببون واقبببعباً بهببببود وضع روسبببتاهبببای مبببان را می تببوانبببببه مبببببارزه مببببان افببببتخار می كببببنم

۹۱



 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.

 فببرمببانببده  شببببورشی مبباركبوس، مببا مببثل پلی هسببتیم كببه رفببقای دیببگر  بببه قببول رفببیق مببعاون

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.

 . بببیانببیهء جببنگ را امببضا كببردیببممبببا در روسبببتا، شبببروع كبببردیبببم ببببرای جبببنگ مبببتشكل شبببویبببم

 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.

 . رفبقا ببه مبا می گبفتند كبهدر حبال حباضبر خیلی چبیزهبا در روسبتاهبای مبا تبغییر می كبند

 بببایببد از نببظر سببیاسی و نببظامی آمبوزش ببببینیم، چببون بببعد بببه درد می خبببورد. 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

 . مبببثل دیبببگران نیسبببت كبببه هبببركبببار دلبببشان خبواسبببت می كبببنند. او نبببه، او مبببثلتبوده هبببا می گبببویبببند

خود ماست و ما به او اعتماد داریم، و او به ما اعتماد دارد...

 هبببای خبود مبببختار مبببتشكلیم، و هبببر  روز  كبببارمبببان  بیشبببتر در حببال حبباضببر در بخشببداری

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.

 . در ایبببنخبوشببحالببم، چببون تببصببورش را هببم نمی كببردم كببه كببم كببم بببه كببارهببایببمان بببرسببیم

 مبببورد 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.

 . كودكبان دیبگر دارنبد آمبوزشجبایی كبه مبن سبکونبت دارم جباده نیسبت، امبا مبدرسبه هسبت

 می ببببینند. در حببوزهء بهبببداشبببت هبببم »پبببرومبببتور« داریبببم كبببه نبببیازهبببایبببمان را ببببرطبببرف كبببند، هبببرچبببند

هنوز خیلی کار داریم.

 . ازدولبت هبرگبز ببه مبا چبیزی نبداد، ببه هبمین دلبیل اسبت کبه مبا هبمیشه مبقاومبت كبرده ایبم

 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.

  سبببببال اسبببببت كبببببه در مببببببارزه ام. روسبببببتای مبببببن از اولبببببین روسبببببتاهبببببائی ببببود كبببببه ببببببه۱۹مبببببن 
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 سبببازمبببان پبببیوسبببت. پبببس از نبببوزده سبببال نببببرد، مبببأیبوس نمی شبوم، چبببون مبوضبوع را فبببهمیده 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
  فبعالبیت خود را در سبازمبان مبان شبروع کبردیبم، تبصوری از آن۱۹۸۴وقتی مببا در سببال 

 چه پیش خواهد آمد نداشتیم. كم كم جهت را یافتیم، اما همیشه رعایت مسائل امنیتی را در

درجهء اول اهمیت قراردادیم.

 در سببببببال هببببببای اول، یعنی تببببببقریبببببببباً بیسببببببت سببببببال پببببببیش، وقتی کببببببه رفببببببقای شببببببببورشببببببگر بببببببه

 . وظبببببیفهءروسبببتاهبببا آمبببدنبببد، كبببار اصلی روسبببتاهبببا مبببراقببببت از امبببنیت شبببببورشبببگران در كببوه بببود

روستاها حفاظت از آنان بود.

 . ببببرایبببشان آنبببچه می تببوانسبببتیم تبببهیه كبببنیم، می ببببردیبببم.هبببمین طبببور تبببأمبببین آذوقبببهء آن هبببا

 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.

 وظبببببیفهء دیبببببگری هبببببم داشبببببتیم  کبببببه عببببببارت ببببود از ادامبببببه  رشبببببد سبببببازمبببببان در روسبببببتاهبببببا و

 مبان، اببتدا ببرای چبند خبانواده، ببعد ببرای هبمهء روسبتا. ببه عببارت دیبگر، در ایبن توضیح مببارزه

 هبببببا وظبببببیفه مبببببان مبببببتعدد ببببود، یعنی مبببببراقببببببت از امبببببنیت شببببببورشبببببگران، تبببببأمبببببین روز ببببببه روز سبببببال

 هایشان با هرچه كه در استطاعت مان بود و همچنین توضیح مبارزهء مان و از این نیازمندی

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

 آنچهبعد نوبت به كارهای دیگری می رسد. حال برایمان روشن است كه برای بدست آوردن 

 می خبواهببیم بببایببد مببتشكل شببویببم، زیببرا هیچ كسی نمی آیببد بببه مببا چببیزی بببدهببد. نببه دولببت و نببه

هیچ كس دیگر.

 ببینند دوره می هبا دارنبد در روسبتای مبن قببلً مبدرسبه نببود، هیچ چبیز نببود. ولی حبال ببچه
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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.

 . مببردم مببنتظر ایببن نیسببتندمبقاومبت یعنی آنبكه ببایبد نبیرو ببگذاریبم تبا وضبعمان خوب شود

 کبببه لبببقمه نبببانی از کسی دریبببافبببت کبببنند، و آنبببچه را کبببه از عبببرق جببببینشان حببباصبببل 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.
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فرمانده آبرهام

كمیتهء مخفی انقلبی بومیان
  هیچ تبصوری از آن چبه حبال می گبذرد نبداشبتم. تبصور می كبردیبم كبه۱۹۹۴اول ژانویهء 

 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.

 ایبببن یبببک تبببحول ببببزرگ ببود، چبببون دیبببدیبببم كبببه ببببسیاری از افبببراد شبببروع کبببردنبببد ببببه صبببحبت

 . می گبفتند ببایبد جبنگ را مبتوقبف کبرد و شبیوه هبای دیبگر و راه حبل هبای سبیاسیکبردن از مبا

 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

 »راه پببیمائی« ]رنببگ خبباک[ بببسیار هببیجان زده شببدیببم. مببعمولً در مببناطببقدر جبریبان سبفر 

 خبودمبببان کبببسان دیبببگری را نمی ببببینیم، امبببا ببببه ببببرکبببت »هبببمه پبببرسی« و »راه پبببیمائی« تبوانسبببتیم

 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

. یعنی وقت كم است و خودمان باید بسیاری چیزها را در روستاها سازمان بدهیم.كار كرد

 وچبیزی کبه الن سبازمبانبدهی می کبنیم، ببه خباطبر اجبازهء دولبت نیسبت، ببلكه ایبن سبازمبان 

 . دولت هرگز به میل خود چیزی نمی دهد. این خلق استاین مبارزه بر پای خود ایستاده اند
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 كبببه تبببصمیم می گبببیرد. و مبببا هبببم زنبببده ایبببم زیبببرا ایبببن جبببا حبببضور داریبببم، زیبببرا نبببتوانسبببتند مبببا را

ناپدید کنند .

 سبیاسبتبازان ببرای آن اهمیتی قبائبل نشبدنبد، ولی ایبن ببرای مبا غبافبلگیر کبننده نببود، زیبرا

 هبا سباخبته نیسبت. ولی روسبتاهبا گبفتند كبه چبه قبانبون بباشبد چبه نبباشبد ببه هبر حبال کباری از آن

کارمان را خودمان انجام می دهیم.

  اسببت کببه دولببت اجببازه نببداد، ولی انببجام شببد. در مبببورد شبببوراهببای دولببت۱۹۹۴مبثل جبنگ 

خوب هم همین طور خواهد شد که دولت بخواهد یا نخواهد، این كار به هدف خواهد رسید.

 . اولً بببه ایببن دلببیل كببه زنببده ایببم، و سببازمببان را میحبببال خیلی احبببساس افبببتخار می کبببنم

 ببببینیم. و سبببپس ببببه ایبببن خببباطبببر كبببه تبببغییراتی را ببوجبود آورده ایبببم و می دانبببیم كبببه بیسبببت سبببال

  ببه مبا ایبن موضوع را گبفته۱۹۸۴مبدت زمبان ببسیار كوتباهی سبت. مببارزه درازمبدت اسبت. از 

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

  ارتههههش زاپههههاتیسههههتی آزادیههههبخش ملی پههههدیههههد آمههههد تهههها دیههههگر نههههاپههههدیههههد۱۹۹۴در اول ژانهههویههههء 
 نههههشود. نههههیروهههههای آن در ایههههن سحههههرگههههاه بهههها تههههسخیر نههههظامی هههههفت مههههرکههههز بخشههههداری در ایههههالههههت
 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.
  بیسهههههت سهههههال از تهههههشکیل ارتشی می گهههههذرد کهههههه اکهههههثریهههههتش را بهههومهههههیان۲۰۰۳ نهوامهههبر ۱۷

  از اعهلن جهنگ او عهلیه۲۰۰۴چههیاپههاس تههشکیل می دهههند. یههک ارتههش مههنظم کههه در اول ژانههویهههء 
 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
  کهههه یهههک گهههروه کهههوچهههک بههومی و دو رگهههه، در نهههقطه ای۱۹۸۳ نهوامههبر ۱۷کسی می تههههوانسههههههت در 

 پهنهان در جهنگل لکهندونها، رسهمهاً تهشکیل یهک ارتهش خهلقی را اعهلم کهردنهد، تهصور کهند کهه ههمین
 ارتهش یهک روز بها مهطالهبهء پهایهه ای تهریهن حهقوِق ]بومهیان[عهلیه دولهت مهکزیهک اعهلن جهنگ دههد؟
 چهههه کسی می تههوانسهههت تهههصور کهههند کهههه ایهههن روز مهههصادف بههها روزی بهههاشهههد کهههه »پهههیمان تهههجارت

 ؟ و از۱۹۹۴آزاد«]آمهههریهههکای شهههمالی[اعهههتبار اجهههرائی اش آغهههاز می شهههد، یعنی اول ژانهههویههههء 
 ایهن ههم بهالتهر، چهه کسی می توانسهت تهصور کهند کهه ده سهال پهس از ایهن بهامهداِد جهنگ جهویهانهه

  سهههال بهههعد از تهههأسهههیس، ایهههن ارتهههش از یهههههورش ههههای نهههیروههههای دولتی و نهههیز از حهههمله ههههای۲۰و 
 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 اسهاسههاً 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 جهِت خهروج از
 جههههههنگ را نههههههشان دهههههههد، و نههههههیز مههههههقاومههههههت و شههههههههورشههههههگری ههههههزاران تههههههن از بههههومههههههیان چههههههول، زوکههههههه،
 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
 بهههین الللی داشهههته بهههاشهههد؛ دیهههدارههههایی در چهههارچهوب یهههک اسهههتراتهههژی در جهههریهههاِن عهههمل و بهههر پهههایهههه

اندیشهء »پرسشگر گام برداشت« صههورت می گیرد.
 ارتهههش زاپهههاتیسهههتی بهههخش عهههمدهء ایهههن نخسهههتین دههههه را بهههه مهههبارزهء سهههیاسی اخهههتصاص
 داد، از ایههههن طههههریههههق کههههه مههههقاومههههت و سههههازمههههانههههدهی ههههزاران روسههههتای بهههومی شههههههورشی را بههههر بههههه
 کهارگهرفهتِ سلح اولهویهت دههد. بها وجود ایهن، خهصلت بهارز مهسیر سهیاسی آن، نمی توانهد بهاعهث
 فهههرامهوش شهههدن پهههیکارههههای نخسهههتین بهههاشهههد: پهههیکارههههای سهههن کهههریسهههتوبهههال ِد لس کهههازاس، 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
 طهههوری کهههه بهههعدهههها خهههوزه آنخهههل گهورریههها، وزیهههر امهههور خهههارجهههه وقهههت مهههدعی 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 متحهداً 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.
 ایهههن را ههههم نمی تههوان فهههرامههوش کهههرد کهههه راه سهههیاسی زاپهههاتیسهههت هههها در مهههیان تهههرس از

۱۰۲



 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.

 انهههدیهههشند کهههه جههههان بههههتری مهههمکن اسهههت، جههههانی کهههه در آن هههههها می جهههرم ایهههن افهههراد ایهههن کهههه آن
جهان های بیشماری بگنجند.

۱۰۳



۱۰۴



۱۹۹۴
قیام مسلحانهء ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی:
جنگ

  بههههههرای ارتههههههش زاپههههههاتیسههههههتی۱۹۹۴اشههههههغال هههههههفت شهههههههر چههههههیاپههههههاس در حههههههمله اول ژانههههههویهههههههء 
 آزادیههبخش ملی یههک پههیروزی نههظامی بود. هههمان طهور کههه بههعد ههها زاپههاتیسههت ههها گههفتند، موضوع
 بهر سهر ایهن بود کهه بهتوانهند بها یهک ضهرِب َشسهت نهیرومهند در اول کهار، نهظرهها را جهلب کهنند. از
 هههمان لحههظه مههسیر تههاریخ عوض می شود، بههه زودی سههلحههها سههکوت می کههنند تهها راه بههگشایههند

برای کلم، این سلح عمده مبارزهء زاپاتیست ها.
 سهههههپیده دم اول ژانهههههویهههههه، ارتهههههش زاپهههههاتیسهههههتی بهههههه »دولهههههت مهههههرکهههههزی« بهههههه رههههههبری کهههههارلهههوس

 ای هها بهرنهامهه سهلیناس ِد گهههورتهاری و بهه ارتهش فهدرال اعهلن جهنگ داد. در ههمان روز زاپهاتیسهت
 سهیاسی حهاوی مهطالهبات ده گهانهه را منتشهر کهرده، بها اشهغال مسهلحانههء ههفت بخشهداری، اعهلم

کنند. برای همه اهالی مکزیک مبارزه می عدالت آزادی و دمکراسی،  ها در راه کنند که آن می

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
 نههههههام »اِل ِدسههههههپِرتههههههادور ِمههههههخیکانههههههو« ]سههههههاعههههههت شههههههماطههههههه دار مههههههکزیکی[ انههههههتشار یههههههافههههههت، ارتههههههش
 زاپههاتیسههتی خههطاب بههه خههلق مههکزیههک چههنین گههفت: »مهها، مههردان و زنههاِن مههختار و آزاد آگههاهههیم کههه
 اعههلن جههنگ آخههریههن علج، ولی عههادلنههه اسههت. دیههکتاتهههورههها 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، دمههههکراسی، عههههدالههههت و صلح مههههبارزه می کههههند، حههههمایههههت کههههنید. اعههههلم می کههههنیم تهههها دسههههت
 یههابی بههه ایههن مههطالههبات اولههیهء خههلق مههان، و بههرقههراری دولههت در کههشور آزاد و دمههکراتههیک مههان، از

(۱۹۹۴مبارزه دست نکشیم«. )اولین بیانیه از جنگل لکندونا. اول ژانویهء 
 در سههرمههقالهههء »اِل 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

۱۰۶



 بههدتههر از وضع پههدربههزرگههان و پههدران مههان. خههلق مهها هههمچنان
 از گهههرسنگی و بهههیماری ههههای عههلج پهههذیهههر جهههان می دههههد، 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

(۱۹۹۴مخیکانو. اول ژانویهء 
  ژانهههههویهههههه( نهههههیروههههههای زاپهههههاتیسهههههت عهههههقب۲روز بهههههههههعد )

 نشینی بههههه کههوه را آغههههاز کههههردنههههد. رزمههههندگههههان زاپههههاتیسههههت بههههه
  حههمله بههردنههد۳۱پههادگههان رنههچو نههئوو، مههرکههز مههنطقهء نههظامی 
تا عقب نشینی رفقایشان را استتار کنند.

 تههههریههههن درگههههیری در بخشههههداری اوکههههسینگو رخ خهههههشن
 داد. در اکوسهینگو بومهیان شههورشهگر دو روز در مهحاصهرهء

  سههربههاز دیههگر تههقویههت شههده بودنههد، قههرار داشههتند. عههده ای از۲۴۰۰ سههربههاز، کههه روز بههعد بهها ۸۰۰
 زاپههاتیسههت ههها و اهههالی غههیر نههظامی در بههازار اکوسههینگو گههیر افههتادنههد، و بههاران گههلولههه را پههایههانی
 نههههبود. در روزهههههای قههههبل، سههههروان زاپههههاتیسههههت آمههههالههههیا، یههههک زن شههههههورشههههگر تههههسوتههههسیل در حههههضور
 خههبرنههگاران در روسههتای شههههورشی پههارادو پههایههاکههال می گههفت: »اولههش کمی تههرسههیدم، ولی بههعد
 وقتی شهههههههلیک می کنی، انهههههههگار دیهههههههگر چهههههههیزی حهههههههس نمی کنی. ولی تهههههههرس از ایهههههههن کهههههههه بهههههههگذاری
 گهرسنگی و بهیماری تهرا بکشهد، ههراس آورتهر اسهت. بهرای ههمین مهبارزه می کهنیم، بهرای ایهن کهه

دیگر نمیریم«.
 جهههنگ بههها تهههمام وحشهههت و مهههرگی کهههه بههها خههود دارد در مهههکزیهههک بهههرپههها بههود. وقتی یهههک مینی
 بوس حهامهل بومهیاِن بهخِش بههداشِت زاپهاتیسهتی غهربهال می شهد، ارتهش فهدرال جهاده هها را بسهت.
 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.
 ایههههن شهههههر مهههههمتریههههن شهههههر از هههههفت سههههربخشههههداری اشههههغال شههههده بههود. در هههههمین زمههههان، ژنههههرال
 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
 لحهههظه و در سهههاعهههت ههههای بهههعد از آن، فهههرسهههتادگهههان صهههدهههها رسهههانههههء گهههروهی بهههه مهههنطقه آمهههدنهههد و
 شههروع کههردنههد بههه شههمارش مههردگههان. ده ههها نههفر مههرده بودنههد، هههر یههک از خههبرنههگاران رقمی ذکههر

 ها بودند و آن این که اکثریت تلفات از بین غیر نظامی می کرد، ولی آنها در یک نکته هم نظر
 بوده اسهت. در ههمین جها عهکاسهان و فهیلمبرداراِن بهزرگهتریهن خهبرگزاری ههای بهین الللی از پنج

۱۰۷



 زاپهههاتیسهههتی عهههکس گهههرفهههتند کهههه بههها دسهههتان
به پشت بسته تیر خلص خههورده بودند.
 در ههههههههمان لحهههههههظات، در حهههههههالی کهههههههه
 زاپهههههههاتیسهههههههت هههههههها زخهههههههمی ههههههههایهههههههشان را از
 بههیمارسههتان بخشههداری آلههتامههیرانههو بههیرون
 می بههردنههد، در سههن کههریسههتوبههال بههیش از

  پههههههههیاده۷۵سههههههه ههههههزار سههههههربههههههاز از لههههههشگر 
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 اِل فینانسیرو شلیک کردند.
 در جهههههههاده هههههههها مهههههههردم شهههههههاههههههههد آمهههههههد و شهههههههد کهههههههاروان ارتهههههههش بههههههودنهههههههد و در پی آن کهههههههاروان
 خههههبرنههههگاران. و کههههم کههههم، نههههمایههههندگههههان سههههازمههههان هههههای غههههیر دولتی. راه ورود بههههه مههههنطقهء درگههههیری
 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
 تهههوسهههههط یهههههک خهههههانهههههم کهههههارمهههههند درجهههههه دوم، یعنی مهههههعاون وزارت کهههههشور، سهههههوکههههههوررو دیهههههیاز منتشهههههر
 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،
 اولههههین ضههههربههههه را خهههههورد و در مههههبارزه ای کههههه جهههههت کسهِب اعههههتبار و مشههههروعههههیت درنههههظر داشههههت،

شکست خود را آغاز کرد.
  بخشهداری چهیاپهاس۱۱۰اطهلعهیهء وزارت کهشور اههمیت درگهیری را نهاچهیز شهمرد: »از 
  بخشههداری شههرایههط۱۰۶فههقط در چهههار بخشههداری اوضههاع حههساسی بهوجهود آمههده، و در سههایههر 

 عهههادی سهههت«. سهههپس کهوشهههش کهههرد آن را بی اعهههتبار کهههند: »گهههروه ههههای خهههرابهههکار مخهههلوطی 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

 ههها را آلههت تههبعیض قههائههل شههده می گههفت: »بعضی بهومههیان را عههضوگههیری کههرده و بی شههک آن
اند«. دست قرار  داده

 در حهههالی کهههه در خهههارج از اوکهوسهههینگو درگهههیری ادامهههه داشهههت، سهههامهوئهههل روئهههیز گهههارسهههیا،
 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
 مهههکزیهههک بهههمباران تهههپه ههههای جهههنوب سهههن کهههریسهههتوبهههال، و کهوهسهههتان ههههای مهههنطقهء جهههنگل را آغهههاز
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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. 

 ۹تههرازنههامهههء ارائههه شههده زاپههاتیسههت ههها از پنج روز نههبرد چههنین اسههت: از زاپههاتیسههت ههها 
  نهفر شهدیهداً مجهروح )بهدون بهه حهساب آوردن بومهیانی کهه در اوکوسهینگو۲۰نهفر کشهته شهدنهد و 

  نههفر کشههته،۲۷ههها از ارتههش فههدرال  تههیر خههلص خههههورده بودنههد(. بههر اسههاس گهزارش زاپههاتیسههت
  نههههههههههفر اسههههههههههیر شههههههههههدنههههههههههد. ایههههههههههن اسههههههههههرا کههههههههههه تسههههههههههلیم شههههههههههده بههههههههودنههههههههههد، بههههههههههعد آزاد۱۸۰ زخههههههههههههمی و ۴۰

(۱۹۹۴ ژانویهء ۶شدند.)اطلعیهء ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، 
  زنههههههدانی از زنههههههدان هههههههای مههههههختلف۲۳۰بههههه هههههمین تههههرتههههیب در روزهههههای اول و دوم ژانههههویههههه 

 چههیاپههاس آزاد شههدنههد)دو زنههدان در سههن کههریسههتوبههال ، یکی در اکوسههینگو و یکی دیههگر در لس
مارگاریتاس(.

  ژانهههههویهههههه-م[ رئهههههیس جهههههمهور سهههههلیناس در۶در روز شهههههاههههههان ]روز سهههههه پهههههادشهههههاه، یعنی 
 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 ههههمان زمهههان جهههامهههعهء مهههدنی شهههروع کهههرد بهههه مهههتشکل شهههدن بهههرای پهههایهههان دادن جهههنگ و

  سههازمههان توده ای، هههماهنگی سههازمههان هههای۱۵نههظارت بههر عههملیات ارتههش فههدرال. بههدیههن مههنظور 
 را تشکیل دادند.Conpazمدنی برای صلح 

 بههههدیههههن تههههرتههههیب، ارتههههش زاپههههاتیسههههتی در اجههههرای اسههههتراتههههژی ارتههههباط گههههیری بهههها جههههامههههعه کههههه
 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

(۱۹۹۴ ژانویهء ۶تشکیل یک کمیسیون ملی میانجیگری. )اطلعیهء 
  همبسههتگی ملی و بههین الللی بهها جههنبش شهههورشی 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

 توانههند عههلل موضوع را مههنکر شونههد. در پههایههتخت آمههریههکای نههههه حتی مههههرتجع تههههریههههن اقههههشار، نمی
 شههههمالی اتههههحادیههههه مههههلت هههههای مسههههتقل بههومی در نههههیم کههههرهء غههههربی، شهههههورای مههههعاهههههدهء بههههین 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.
 بههههه هههههمین شههههکل فههههعالههههین  »شههههبکه اقههههدام کههههانههههادا« در درون سههههفارت مههههکزیههههک در اوتههههاوا
 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
 عهههقب مهههانهههدگی ههههای اجهههتماعی شهههدنهههد. در مهههادریهههد، کهههمیتهء همبسهههتگی بههها خهههلق ههههای 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
 کههههشور و فههههرمههههانههههدار پههههیشین چههههیاپههههاس، پههههاتههههریههههسیو گههونههزالههههس کههههارریههههدو اسههههتعفا کههههرد و خهههههورخههههه

کارپیشو جانشین وی شد.
 در لههههندن، سههههازمههههان عههههفو بههههین الههههلل بههههمباران روسههههتاهههههای بهههومی تهههوسههههط ارتههههش فههههدرال را
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 مهحکوم کهرد. در اسهپانهیا جهامهعهء روشهنفکران، ههنرمهندان و نهویهسندگهان در مهههورد لهزوم یهک راه
 حههل سههیاسی بههرای درگههیری تههأکههید نههمود. کههانههون قههانههون اسههاسی در مههانهههاتههان، ایههالت متحههده،

علیه اعدام ها و بمباران بومیان شکایت کرد.
 هههههنوز دو هههههفته از مههههاجههههرا نههههگذشههههته بههود کههههه ارتههههش  زاپههههاتیسههههتی کههههار کههههمرشههههکن تههوضیح

 اش را آغهههاز کهههرد. مهههبارزه ای کهههه طی مهههسیر و بههها ههههمایهههش غهههافهههلگیرانهههه اش بههها جهههامهههعهء مهههبارزه
 مههههدنی رشههههد می کههههرد، ولی نههههقطهء آغههههازش بههههه پههههرنههههسیپ هههههائی بههههرمی گشههههت کههههه قههههبل از جههههنگ
 طهراحی شهده بود. زاپهاتیسهت هها در یکی از اولهین اطهلعهیه ههایهشان، بهرای نخسهتین بهار موضع
 خود را در مههههورد قههدرت و رونههد انههتخابههات بههیان کههردنههد، هههمان موضعی کههه طی تههمام ایههن سههال
 هههها ههههمچنان حهههفظ کهههرده انهههد)و مهههصرانهههه تهوضیح داده انهههد(: »ارتهههش زاپهههاتیسهههتی آزادیهههبخش
 ملی در پی آن نیسههت کههه ایههن یهها آن حهزب در انههتخابههات بههرنههده شود. اِرتههش 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، مههههورد 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 واقهعهاً آزاد و دمهکراتهیک بهاشهد، و مهبرم تهریهن مهشکلت خهلق مهکزیهک، و بهخصوص

(.۱۹۹۴ ژانویهء ۱۱ما بومیان را رفع کند.« )اطلعیهء ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، 

 دو روز پهههس از شههههورش بهومهههیان، اعهههلم می شهود کهههه تهههظاههههرات عظیمی بهههه مهههنظور تهههحت
 فهههشار قهههرار دادن رئهههیس جهههمهور بهههرگههزار خهواههههد شهههد تههها او آتهههش بهههس اعهههلم کهههرده، بههها بهومهههیان
 شههههورشی 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:
 »ارتههههش فههههقط در صهههههورتی کههههه مهههههورد حههههمله قههههرار گههههیرد، حههههمله خههواهههههد کههههرد«. بههههه هههههر حههههال راه
 پههیمائی انههجام شههد و زوکههالههو، مههیدان اصلی شهههر مههکزیههکو مههملو شههد از بههیش از صههد هزار نههفر

علیه جنگ در جنوب شرقی مکزیک.
  سههاعههت پههس از اعههلم آتههش بههس نههیروهههای نههظامی بهها اسههتفاده از هههلی۲۴امههها در عهههمل، 

 کوپترهای توپدار به یک ستون زاپاتیست اکوسینگو حمله بردند. جنگ به کوهستان منتقل شد
 و آتهههش بهههس تهههنها بهههه شههههرهههها محهههدود مهههانهههد. بههها وجهود ایهههن ارتهههش زاپهههاتیسهههتی نهههیز آتهههش بهههس را

پذیرفت.
 زمهههانی کهههه در ایهههن اول ژانهههویهههه، ارتهههش زاپهههاتیسهههتی بههها یهههههورش خهود جهههنگ را آغهههاز کهههرد ،
 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.
 ایهههههن لحهههههظه ای تهههههعیین کهههههننده در تهههههاریخ ارتهههههش زاپهههههاتیسهههههتی بههههود. دو راه پهههههیش رو بههههود: گههههوش
 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،

 ،(CND)مجمع دمکراتیک ملی 
 انتخابات فدرال و ایالتی، و شکست
محاصرهء نظامی

 ۲۴ تددا ۱۳پددس از اعددلم آتددش بددس، حدوادث يكى پددس از ديددگرى بدداشددتاب رخ مى دهددد. از 
 ژاندويده ارتدش زاپداتيسدتى مدانوئدل كدامداچدو سولديس را بده عدنوان ندمايدندهء دولدت فددرال بده رسدميت
ندددو را كدددفيل  شدددناخدددت، كدددفيل فدددرمدددانددددارِى چدددياپددداس اسدددتعفا داد و بددده جددداى او خددداويدددر لدددوپدددز مدددورِ
 كدددردندددد. در عدددرض چدددند روز تدددغييرات زيدددادى بددوجددود آمدددد امدددا هدددمان طدددور كددده مدددعاون فدددرمددداندددده

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
 روشددددنفكران آن را بدددده عددددنوان دفدددداعدددديه اى بليغ و رد ندددداشدددددنی از دليددددل مددددبارزهء زاپدددداتيسددددت هددددا
 ارزيدابى كدردندد، سدخنگوى زاپداتيسدت هدا در پداسخ بده عدفو پديشنهادى رئديس جدمهور سدليناس ِد
 گدددددورتدددارى چدددني مى ندددويسدددد: »بدددابدددت چددده چددديزى بدددايدددد طدددلب عدددفو كدددنيم؟ بدددراى چددده بددده مدددا عدددفو
 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
 آندددکه پدددس از بسدددته يدددافدددت هدددمهء راه هدددا، مسدددلحانددده قددديام كدددرديدددم؟ بددده خددداطدددر آندددکه قدواندددي جدزائى
 چددياپدداس را نددفهميديددم، كدده احددمقاندده تددريددن و سددركددوبددگراندده تددريددن قوانينى سددت كدده حددافددظه بدده يدداد
 مى آورد؟ بددددابددددت آنددددکه بدددده بددددقيهء كددددشور و سددددراسددددر جددددهان نددددشان داديددددم كدددده فددددقيرتددددريددددن اهددددالى
 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 سدددت؟ بدددابدددت آندددکه مدددردم مدددكزيدددك را بددده خددداطدددر آندددچه بددده آندددان تدددعلق دارد، و بددده هدددر شددديوهء
 ممكنى، بددده مدددبارزه فدددراخددوان دادیدددم؟ بددده خددداطدددر مدددبارزه بدددراى آزادى، دمدددكراسى و عددددالدددت؟ بددده
 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

(۱۹۹۴ ژانويهء ۱۸چه كسى مى تواند عفو بدهد؟...« )اطلعيهء ارتش زاپاتيستى 
 يكى از اولددي كددارهدداى نددمايددندهء دولددت، مددانوئددل كددامدداچددو بددرقددرارى »دو مددنطقهء آزاد« بود:
 سددددن مدددديگل در اوكددوسددددينگو، و گددوادالددددوپدددده ِتددددپه يدددداك در لس مددددارگدددداريددددتاس. ولى هيچ يددددك از ايددددن
 عددمليات جددلوى جدوش و غددليان اجددتماعى را در چددياپدداس نددگرفددت. هدزاران دهددقان بددراى بددركددنار
 شددددن شهدددرداران و بخشدددداران مدددختلف و مدددطالدددبهء واگدددذارى زمدددي تدددظاهدددرات كدددردندددد. شدددددوراى

  سدازمدان در چدياپداس عدضو آن هسدتند،۲۸۰ كدده COICايددالتى سددازمددان هدداى بومى و دهددقانى 
به اين بسيج پيوست.

 پددذيددرفددت)بددا وجود هدددا هدددمزمدددان بدددا جنگى كددده پدددايدددان نمى در هددمي روزهدداسددت كدده زاپدداتيسددت
 را  تدددعيي كددردنددد، اسددتراتددژى  خود  آتدددش بدددس  اعدددلم  شدددده(مدواضع  خدود را  مدددشخص  مى

 ۲۰كدردندد. بدديدن تدرتديب در روز  هداى مدذاكدرهء مدتعددى تدماس بدرقدرار مى ندمودندد و بدا طدرف مى
 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 مدددورد خددطاب
 قددرار دادنددد: »مددا زاپدداتيسددت هددا هددميشه بدده سددازمددان هدداى مسددتقل و درسددتكار مددختلف احددترام
 گدددددذاشدددددته و مى گدددددذاريدددددم. هيچ كدددددس را وادار ندددددكرديدددددم كددددده بددددده مدددددبارزهء مدددددا بدددددپيونددددددد؛ اگدددددر بددددده آن
 پددديوسدددتند آزادانددده و بددده خدواسدددت خدودشدددان بدود... اگدددر مدددا سدلح بدددر ندددگرفدددته بدوديدددم، دولدددت هدددرگدددز
 تدددوجهى بدددده بدددومدددديان كددددشددورمددددان نمى داشددددت... مددددا هددددمچنان بدددده شددددما و اشددددكال مددددبارزاتى تددددان
 احددترام مى گددذاريددم. از شددما دعدوت مى كددنيم كدده هددر يددك از مددا بددا سددازمددان و مددبارزهء خدودش،
 دل هدددايدددمان را بدددا امددديدى مشدددترك بدددراى آزادى، دمدددكراسى و عددددالدددت يكى كدددنيم«. )اطدددلعددديهء

(۱۹۹۴ ژانويهء ۲۰ارتش زاپاتيستى، 
 زمددان مددذاكددرات ندزديددك مى شددد و پدديش بينى مى شددد كدده بدده خدداطددر آزادى ژنددرال آبددسالددون
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 كدددددداسددددددتييانددددددو در مددددددبادلدددددده بددددددا آزادى صدددددددهددددددا بددددومى
 زاپدداتيسددت زندددانى و شددكنجه شددده در زندددان هدداى
 مدختلف چدياپداس، مدذاكدرات در مدسير خدوبى پديش
 خدددددددواهدددددددددند رفدددددددددت. مدددددددددراسدددددددددم تدددددددددحويدددددددددل ايدددددددددن ارتشى
 بددددازنشسددددته فددددرصتى سددددت تددددا بددددراى اولددددي بددددار يددددك
 روسدددددتاى سدددددراپدددددا شدددددددورشى هدددددويدددددت خدددود را علنى
 كدددند: گدوادالدددوپددده تدددپه يددداك، هدددمان روسدددتائى كددده بدددا

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 شدددورشى بود كده
 نده تدنها فدرمدانددار سدابدق مدتهم بده قدتل هداى مدختلف را نمى ُكشدد، بدلكه او را مدحكوم مى كدند تدا
 بدددددار عدددددفو شددددددن تدددوسدددددط كدددددسانى را بددددده دوش بكشدددددد كددددده خدددود وى آن هدددددا را سدددددال هدددددا تدددددحقير و

استثمار مى كرد.
 بددددا مدددديانددددجيگرى اسددددقف سددددامددوئددددل روئدددديز قددددرار مددددذاكددددره بددددي شدددددورشدددديان و كددددميسيون دولتى

  نددمايددندهء ارتددش زاپدداتيسددتى بددا آمددبولنددس۱۹ فددوريدده، ۲۰گدددذاشدددته شدددد. بددده گدونددده اى كددده در روز 
  بدومى۱۸هدداى صددليب سددرخ بددي الللى بدده سددن كددريسددتوبددال آمدددنددد تددا مددذاكددره را شددروع كددنند. 

 ای كددده در عدددي رهدددبری ندددظامى، خددود مجدددرى دسدددتددورهددداى سدددياسى بدودندددد و يدددك دورگددده؛ دورگددده
 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 شدددورشى 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.
 ، بدعدهدا توضيح داد كده مدذاكدره »ازCCRIفدرمداندده تدچو، از كدميتهء مخفى اندقلبى بومديان 

 ايدن ندظر بده كدار آمدد كده مدا خودمدان را بدشناسدانديم و مدتقابدلً عددهء زيدادى را بدشناسديم. پدس بده
 ايدددن درد خدددددورد كددده تدوضيح بددددهددديم كددده كيسدددتيم و بدددراى چددده مدددبارزه مى كدددنيم«. زاپددداتيسدددت هدددا
 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
 هددداى دهدددقانى، و بدددخصوص بدددا مدددردم عدددادِى جدددامدددعهء مددددنى كددده آن جدددا حدددضور داشدددتند رابدددطه
 بددرقددرار كددنند. ايددن آغدداز يددادگدديرى سددياسى يددك جددنبش مسددلحاندده بود، آغدداز  يددك سددرى هددمنظرى

 اش دانسددت )و يدداد گددرفددت(، هدددا و اخدددتلف ندددظرات، آغددداز سددداخدددتمان جنبشى بدود كددده ويدددژگى
گوش سپردن، حرف خود را زدن، پرسيدن و رشد كردن بود.
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  مدداده كدده۳۴دوم مددارس گددفت و گددو هدداى صلح بدده ارائدده تددفاهددم نددامدده اى مى انددجامددد حدداوى 
 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
 مدددناطدددق شدددددورشى شددددندددد و از ايدددن طدددريدددق گددزارِش روسدددتاهددداى زاپددداتيسدددتى بددده سدددراسدددر جدددهان

رسيد.

 هددددمه پددددرسى در مددددددورد پدددديشنهادات دولددددت در درهء جددددنگل لكددددندونددددا آغدددداز شددددد. ولى بددددا قددددتل
 ، لدوئدديز دونددالدددو كددلوسدديوتددا، ايددنPRIكددداندددديدددداى ريددداسدددت جدددمهورى حددزب اندددقلبىِ ندددهاديدددنه شدددده 

 مارس قطع شد.۲۳پروسه در 
 بدرگزار کدردندد. را اندگيز قدتل ژندرال امديلياندو زاپداتدا هدا سدالدروز غدم آوريدل زاپداتيسدت ۱۰ در روز

 از اول مداه تدا آخدر آن در حدالى كده دامدداران و زمدينداران بدزرگ تهدديدد عدليه روسدتاهداى بومى
شد. رسانى وارد مناطق شددورشى مى هاى كمك كردند، كاروان را تشديد مى

 يددك مدداه بددعد، اولددي نشسددت بددي ارتددش زاپدداتيسددتى و كددانددديددداى ريدداسددت جددمهورى آن زمددان
 ای سدياسى ، كدائوتده موك كداردنداس، بدرگزار شدد. كداردنداس چهدرهءPRD حزب اندقلب دمدكراتديك

 بددايسددتى بدده ندوعى رابددطهء خدود را بددا او بددر اسدداس تدوافددق و اخددتلف هدددددا مى بدود كدده زاپدداتيسددت
 نددظرهدداى مدددام حددفظ كددنند. در آن لحددظات شددددورشدديان فددرايددند آشددنائى بددا چددشم انددداز سددياسى

 گددذراندددنددد، كدده بدداعددث ديدددارهدداى مددتعدد آنددان را از سدددددددر مى )و بددده رسدددميت شدددناخدددت آن( مددددلى
تقريبداً با نمايندگان تمام طيف هاى سياسى شد.

 تدددازه شدددش مددداه از قددديام مى گدددذشدددت كددده زاپددداتيسدددت هدددا جنبشى را، نددده تدددنها حدددول مدددطالدددبات
 خدددلق هددداى بددومى، بدددلكه عدددليه اقدددتدار گدددرائى دولتى و سدددياسدددت هددداى اقدددتصادى و اجدددتماعى آن
 شدددكل دادندددد. در ايدددن رابدددطه، آندددان هدددمزمدددان بدددا حدددفظ آتدددش بدددس و گدددشودن بددداب گدددفت و گدددو بدددا
 جددددددامددددددعهء مدددددددنى، بدددددده پدددددديشنهادات دولددددددت پدددددداسخ منفى دادنددددددد. اسددددددتراتددددددژى آغدددددداز گددددددفت و گددددددو و

 )بده عدنوان هدمايدش هداى بدديدل(، گوش سدپردن و پدرسدش سدازمدانددهى هدمايدش بدا جدامدعهء مددنى
 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.
 بدددديدددن تدددرتددديب در هدددمان زمدددان كددده مدددذاكدددره بدددا دولدددت را قطع مى كدددنند، زاپددداتيسدددت هدددا دومدددي
 بديانديه از جدنگل لكدندوندا را منتشدر كدردندد. در ايدن بديانديه جدامدعه را فدرا مى خواندند تدا از طدريدق

 ، گدددذارى مدددسالدددت آمددديز را بددده دمدددكراسى تدددأمددديCNDسدددازمدددانددددهى يدددك مجدددمع دمدددكراتددديك ملى 
 كدددنند. آن هدددا هددددف را ايدددن گددونددده تددوضيح مى دهدددند: »سدددازمدددانددددهى اظدددهار ندددظر در عدددرصدددهء
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 مددنى و دفداع از بديان توده اى... و مدطالدبهء اندتخابدات آزاد و دمدكراتديك، و مدبارزه اى خسدتگى
(۱۹۹۴ ژوئن ۱۲ناپذير براى احترام به خواست توده ها«. )دومي بيانيه از جنگل لكندونا. 

 شدد، مدانوئدل كدامداچدو در حدالى كده ايدن مجدمع در مدكانى در جدنگل لكدندوندا سدازمدانددهى مى
 سولديس از پسدت خود بده عدنوان مدسئول كدميسيون صلح در چدياپداس اسدتعفا كدرد و جدايدش را
 بدده خدددورخدده مددادراسددو كوئدديار داد كدده در ايددن ايددالددت از خود هيچ نددشانى بدده جدداى نددگذاشددت. وى

كه آمده بود، رفت. طور به هيچ قرار و مدارى با شددورشيان دست نيافت و دست خالى، همان
 از پنجدددم تدددا ندددهم مددداه اوت در مددديان كدددارزار اندددتخابددداتى ريددداسدددت جدددمهورى، هدددمايدددش مجدددمع
 دمدددكراتددديك ملى بدددرگددزار شدددد. ايدددن هدددمايدددش در اولدددي مدددركدددز سدددياسى و فدددرهنگى اى كددده ارتدددش
 زاپدددداتيسددددتى  طددددرح ريددددزى كددددرده بددود: »اگددواس كددددالددددينِتس«،  در روسددددتاى گددوادالددددوپدددده تددددپه يدددداك
 بدرگزار شدد)بدا اشداره بده ايدالدت اگواس كدالدينتس كده در آن پديمان نديروهداى اندقلبى مدكزيدك در

 اى هداى توده سدازمدان  امدضاء شدده بود(. حددود هدفت هزار مدكزيكى، از ندمايدندگدان۱۹۱۴سدال 
 گدرفدته تدا هدنرمدندان، روشدنفكران، بومديان سدراسدر كدشور، كدارگدران، هدمجنسگرايدان، دهدقاندان،
 و افدددرادى كددده بددده هيچ سدددازمدددان سدددياسى اى وابسدددته ندددبودندددد بددده فدددراخدوان زاپددداتيسدددت هدددا پددداسخ

 هائى كه جامعهء مدنى را فراخوانده بودند تا راه مسلحانه را شكست مثبت دادند. زاپاتيست
 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

۱۱۹



كه خودشان اقرار كردند، بيش از حد انتظارشان بود.
  روز وقددت لزم داشددتند تددا اولددي مددركددز سددياسى و فددرهنگى خدود۲۷شددددورشدديان بدومى فددقط 

 را بددددنا كددددنند. آن روزهددددا، روزهدددداى رنج جددددانددددكاه بددود و امدددديد؛ روزهددددائى كدددده در آن سددددوى جددددنگل
 هددزاران ندددفر مدددتشكل مى شددددندددد تدددا در نخسدددتي عدددبور يدددك كشدددتى شدددركدددت كدددنند، هدددمان كشدددتى

 ، سددرشددار از ندداسددازه هددا. »تددضاد نددا بدده هددنگام، جددنون مهددربددان بى چهددرگددان،٭»فدديتس کددرالددد«
 مدددداجددددراجددوئى احددددمقاندددده يددددك جددددنبش مدددددنى در گددددفت و گددددو بددددا يددددك جددددنبش مسددددلحاندددده« )سددددخنان

(.۱۹۹۴ اوت ۸افتتاحيهء مجمع دمكراتيك ملى، 
 چدددند روز پدددس از بدددرگدزارى مجدددمع دمدددكراتددديك ملى، ارتدددش زاپددداتيسدددتى اعدددلم كدددرد كددده نددده بدددا
 اندتخابدات فددرال و نده ايدالتى مدخالدفت ندخواهدد كدرد. بده هدمي عدلت اجدازه خواهدد داد تدا مدراكدز
 رأى گدددديرى دايددددر شددود، و كددددارمددددندان نددددهاد انددددتخابدددداتى فدددددرال و كددددميسيون انددددتخابدددداتى ايددددالددددت و
 ندمايدندگدان احزاب سدياسى مدختلف آزادانده رفدت و آمدد كدنند. بدديدن تدرتديب و بدراى اولدي بدار در

است، انتخابات برگزار شد. اى كه خود را علنداً شددورشى ناميده در منطقه تاريخ مدرن كشور
  اوت انددتخابددات فدددرال و هددمزمددان ايددالتى در چددياپدداس بددرگدزار شددد. انددتخابدداتى۲۱ در روز 

 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
 اسددددتفاده مى كددددنند. تددددا زمددددانى كدددده سددددازمدددداندددددهى انددددتخابددددات در دسددددت حدددزب دولتى اسددددت، هددددر

 تحددرکی سددياسى و تسددليم بى شددرمدداندده منتهى كدوششى در چددني مددبارزه اى بدده نددا امدديدى، بی
 شود. بدراى دمدكراسى، يدك دولدت گدذار، يدك دولدت تدغيير لزم و ضدرورى سدت. بدديدن مدنظور، مى

 هدددددا مدددددكزيكى هدددداى مددددختلف جهددددت تددددشكيل يددددك جددددبههء بددددزرگ اپددددوزيددددسيون، كدددده مدددديليون فدددراخدوان

 و دانددددشمند آلددددانی ورِنددددر هددددرتددددسوگIsaías Fermín Fitzcarraldتددداجدددر پدددروئی ایدددسایددداس ِفدددرمدددین فدددیتس کدددارالدددد  ٭
Werner Herzog مدتر کده رودخداندهء۵۰۰ ای بده ارتدفاع بدا  یدک کشدتی بدخاری از روی تدپه۱۹۴۲ موفدق شددندد در سدال  

اوکایالی و رودخانهء مادر ِد دیوس را از هم جدا می کند، عبور کنند.

۱۲۰



 مدددددخالدددددف سيسدددددتم حددددزب دولتى را دربدددددر گددددديرد، امددددديد
 بددددددخش اسددددددت«. )مددددددقالددددددهء ارتددددددش زاپدددددداتيسددددددتى تددددددحت

 ۲۲عدددددددددنوان »عدددددددددبور دراز مددددددددددت از درد بددددددددده امددددددددديد«، 
(۱۹۹۴سپتامبر 

 در اواخدددددددر مددددددداه سدددددددپتامدددددددبر يكى ديدددددددگر از سدددددددران
 سددددياسى قدددددرت در مددددكزيددددك بدددده قددددتل رسدددديد. قددددربددددانى،
 دبدددددددددددير اول حدددددددددزب اندددددددددددقلبىِ ندددددددددددهاديدددددددددددنه شدددددددددددده، خددددددددددوزه

فرانسيسكو روئيز ماسييو بود.
 بدددددعد، در ادامدددددهء گدددددفت و گدددددو بدددددا جدددددامدددددعهء مددددددنى،

 هدا پديامى فدرسدتادندد بده تدظاهدراتى كده بده مدناسدبت بيسدت و شدشمي سدالدروز كشدتار زاپداتيسدت
 »شدددددددددددما، بدددددددددددرادران، شدددددددددددد: در شهدددددددددر مدددددددددكزيدددددددددكو بدددددددددرگدددددددزار مى ۱۹۶۸ اكدددددددددددتبر ۲دانددددددشجويددددددان در 

 خدددداندددده دار، كددددارمددددندان، هددددنرمددددندان و دانددددشجويددددان، كددددارگددددران، اهددددالى مددددحلت، دهددددقانددددان، زنددددان
  سددددددال  پدددددديش در يكى از مددددددهمتريددددددن۲۶روشددددددنفكران  درسددددددتكار، شددددددما  زنددددددان  و مددددددردانى  كدددددده 

 داندديد كدده مددبارزه عددليه دروغ و افددترا بدده چدده هدداى ايددن قددرن دردندداك شددركددت داشددتيد، مى جددنبش
  عددددليه ايددددن سيسددددتم۱۹۶۸دانددددند، مددددردان و زنددددانى كدددده پددددس از  سدددت، فدددرزندددداندددتان نددديز مى مددعددنی

  سدددال  پددديش  هدددر  مدددكزيكى كددده صددددقددده۲۶كدددنند. امدددروز هدددم، مدددثل  ظددالدداندده  مددبارزه  كددرده و مى
 كدند، سددت، و مددبارزه مى پدذيدرد، شدأن و وقدار اندسانى دارد، شدددورشى پدذيدرد، سدركوب نمى ندمى

 ۲سددت.«)اطددلعدديهء ارتددش زاپدداتيسددتى،  شدود كددده مدددكزيكى نيسدددت، خدددارجى مددددظنون قددددلمداد مى
(۱۹۹۴اكتبر 

  اكددتبر ارتددش زاپدداتيسددتى رسددمداً مددذاكددره بددا دولددت فدددرال را قطع۸شدددش روز بدددعد، در روز 
 مى كدددند. »تدددا شدددريدددك جدددرم ندددبودن در نددديرندددگ سدددليناس د گدددددورتدددارى، تدددا از فدددرهدددنگ جدددنايتى كددده
 مدشخصهء دولدت فعلى سدت حدمايدت ندكند، بدراى پدافدشارى بدر تعهدد خدويدش در مدبارزه عدليه دغدل

(۱۹۹۴ اكتبر ۸كارى و استبداد...« )اطلعيهء ارتش زاپاتيستى، 
  نوامدبر، در »اگواس كدالدينتس« روسدتاى گوادالدوپده تدپه يداك، بدراى نخسدتي بدار۱۷در روز 

 زاپدداتيسددت هددا عددلنداً 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
  وقددتى۱۹۹۲، وقتى جدددنگ را تددددارك مى ديدددديدددم، مددداندددند ۱۹۹۳اعددلم مى كددند: »امددروز، مددانددند 

  وقتى بدديدارى امدديد آغدداز۱۹۸۳ وقتى يدك سدالده مى شدديدم، مداندند ۱۹۸۴تدصميم گدرفدتيم، مداندند 
 شدددد، بدددرندددامدددهء زاپددداتيسدددت هدددا هدددمان اسدددت كددده بدود: تدددغيير جدددهان، بهدددتر سددداخدددت آن، بدددا عددددالدددت
 بيشدددتر، آزادى بيشدددتر، و دمدددكراسى بيشدددتر، يعنى اندددسانى تدددر كدددردن آن«. )اطدددلعددديهء ارتدددش

(۱۹۹۴ نوامبر ۱۷زاپاتيستى، 
 در روز اول دسدددددددامدددددددبر ارنسدددددددتو زديددددددديو بددددددده عدددددددنوان رئددددددديس جدددددددمهور سدددددددوگدددددددند خددددددددورد. ارتدددددددش
 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 فدددراسدددت. شدددما بددداعدددث وجددود مدددا هسدددتيد، رشددددمدددان داديدددد، مدددا آن ديدددگرى شدددمائددديم، دو

 . بددراى آنددکه مددا ندداپددديددد شددويددم، بددايددد خود شددما ندداپددديددد شددويددد«.)اطددلعدديهء۱قددلوهدداى سدديامى تددان
(۱۹۹۴ دسامبر ۱ارتش زاپاتيستى، 

 آمدادو آونددانديو بده عدنوان فدرمدانددار شدددورشى چدياپداس كدارش را آغداز كدرد و زاپداتيسدت هدا
 هدددم بددده هدددمان عدددنوان وى را بددده رسدددميت شدددناخدددتند و در مدددراسمى سدددرشدددار از آئدددي بدومددديان، در

محوطهء جلوى كاخ دولت در توكستل گوتيرز، چوبدست فرماندهى را تقديمش كردند.
  دسددددامددددبر )يددددك روز پددددس از سددددقوط شددددديددددد ارزش پددددزوى مددددكزيكى،۱۹در اواخدددددر سدددددال، در 

 مددحصول بى اسددتعدادى دولددت جددديددد، و فددرار سددرمددايدده هددا كدده بدداعددث يددك بحددران اقددتصادى بى
 سددددابددددقه شددددد( بدددومدددديان شددددددورشى، بدددددون آنددددکه حتى يددددك گددددلولدددده شددددليك كددددنند، بددددا شكسددددت حددددلقهء
 مدددحاصدددره، و حدددضور در سى بخشددددارى ايدددالدددت و ندددامدددگذارى آن هدددا بددده عدددنوان بخشددددارى خدود
 مدختار شدددورشى، 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

 . چددددند روز بددددعد۲سددرگدديرى قددريددب الدوقدوع حددملت خددصماندده، اسددقف سددامدوئددل روئدديز روزه گددرفددت
  را بددده عدددنوان مدددرجع مددديانجى مدددذاكدددرات بدددرسدددميتConaiدولدددددت، كدددددميسيون ملى مددددديانجى گدددددرى 

شناخت.

 - دوقدلوهدای بده هدم چسدبيدهء يدك  تخدمى  كده بدا هدم رشدد مى كدنند و گداه در يكى از اعدضايدشان بدا هدم شدريدك اندد. ايدن۱
 اصدطلح واژه اى سدت بدي الللى كده ندظر بده دو خواهدر دوقدلو و مدتصل بده هدم سديامى كده اعدضاى مشدترك داشدتند و پدس

 درگذشتند، رايج شده. م.۱۹۱۲از شصت و يك سال عمر، در نهم اكتبر 
 در مكزيك اين عمل برابر با شكلى سمبليك از اعتصاب غذاست-م- ۲
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 سومي بيانيه از جنگل لكندونا.
  فوريه. مذاكره سن۹حملهء دولتىِ 

 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

  رفگگگگگگتند. در آنگگگگگگجا، در مگگگگگگيان آواز، شگگگگگگعر و رقگگگگگگص، پگگگگگگايگگگگگگه هگگگگگگاى كگگگگگگمك رسگگگگگگانى ارتگگگگگگش۱۹۹۵نگگگگگگگو 
 زاپگگاتيسگگتى و شگگگورشگگگران 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

 را به جامعهء مدنى پيشنهاد مى كند.MLNارتش زاپاتيستى ايجاد جنبش آزاديبخش ملى 
 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 كگردِن سيسگتم حزب
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 (. آن هگگگا هگگگمچني مجگگگمع۱۹۹۵دولتى« اسگگت)سگومگگي بگگيانگگيه از جگگنگل لكگگندونگگا، اول ژانگگويگگهء 
دمكراتيك ملى و كائوتموك كاردناس را نيز به شركت در جنبش آزاديبخش ملى فراخواندند.

 در اواسگگگط ژانگگگويگگگه، هگگگمايشى بگگگرگگگزار شگگگد كگگگه مى بگگگايسگگگتى اتگگگفاقگگگات مگگگاه هگگگاى آيگگگنده را
 مگشخص كگند. مگعاون فگرمگانگده مگاركوس و اعگضاى كگميتهء مخفى انگقلبى بومگيان در »اگواس
 كگگگالگگگينتس« روسگگگتاى گگگوادالگگگوپگگگه تگگگپه يگگگاك نشسگگگتى داشگگگتند بگگگا وزيگگگر دولگگگت وقگگگت، اسگگگتبان مگوكگگگته
 سگومگگگا. موكگگگته سگومگگگا و مگگگعاون وزيگگگر دولگگگت، بگگگه آتگگگريگگگز پگگگاردس رنِخگگگل بگگگا يگگگك هگگگليكوپگگگتر غگگگول پگگگيكر
 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
 يگگگك »آتگگگش بگگگس تگگگهاجگگگمى« صگگگادر كگگگرد. چگگگند روز بگگگعد بگگگراى سگومگگگي بگگگار رهگگگبرى شگگگگورشگگگگران

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

 هگگاى  را بگنا سگازد. هگدفى كگه بگه خگاطگر اخگتلف بگي جگريگانگات و سگازمگانMLNآزاديگگگبخش ملى 
 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.
  فگوريگه خگيانگت دولتى كگامگل شگد، در حگالى كگه دولگت در جگلسات مگقدمگاتى بگازگگشائى۹در 

 مگگگگگذاكگگگگگرات حگگگگگضور داشگگگگگت، رئگگگگگيس جگگگگگمهور ارنسگگگگگتو زديگگگگگيو طى يگگگگگك بگگگگگرنگگگگگامگگگگگهء راديگگگگگو تگگگگگلوزيگگگونى
 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
 شگگگگده بگگود كگگگگه دولگگگگت چگگگگه خگگواب و خگگگگيالى دارد، مى شگگگگد دلگگواپسى را در چهگگگگره اش ديگگگگد. 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، مگگگورخ و رزمگگندهء اجگگتماعى، خگگاويگگر اُلگگريگگگا بگگرِدگگگه و

خگگورخه سنتياگو را به جرم عضويت در رهبرى ارتش زاپاتيستى دستگير مى كنند.
 طى روزهگگاى پگگس از آن ارتگگش فگگدرال در مگگناطگگق شگگگگورشى جگگنگل و ارتگگفاعگگات پيشگگرفگگت
 كگرد. در مگسيرش، در روسگتاهگا كگلبه هگاى مگردم را ويگران نگمود، اسگباب خگانگه و ابزار كگارشگان
 را بگگگه سگگگرقگگگت بگگگرد، شگگگيلنگ هگگگا و شگگگيرهگگگاى آب را قگگگطعه قگگگطعه و داغگگگان كگگگرد، الگگگبسهء مگگگردم را
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 سگوزانگد، و حگيوانگات اهگلى را بگا خود بگرد. بگا ايگن وضع بومگيان بگه
 كگگگوه هگگگگگا گگگگگگريگگگگگختند و بگگگگگدون سگگگگگرپگگگگگناه، تگگگگگنها بگگگگگا خگگگگگگگوردن بگگگوتگگگگگه هگگگگگاى
 وحشى توانستند ادامهء حيات بدهند. در چني شرايطى مردم در
 سگگراسگگر كگگشور بسيج شگگدنگگد تگگا جگگلوى جگگنگ را بگگگيرنگگد و دولگگت را
 وادار كگگگگنند بگگگگه يگگگگك راه حگگگگل سگگگگياسى روى بگگگگياورد. بگگگگاز هگگگگم ده هگگگگا
 هزار نگگفر مگگیدان زوكگگلو، يعنى مگگيدان اصلى پگگايگگتخت را پگگر كگگردنگگد،
 و در هگگمان حگگال صگگدهگگا نگگفر در مگگقابگگل سگگفارت خگگانگگه هگگاى مگگكزيگگك
 در سگگگراسگگگر جگگگهان تگگگظاهگگگرات كگگگردنگگگد. بجگگگز زمگگگينداران و دامگگگداران
 بگگگگزرگ كسى بگگگگراى ايگگگگن حگگگگملهء نگگگگظامى كگگگگه حتى قگگگگادر نشگگگگد رهگگگگبر

زاپاتيست ها را دستگير كند، هگگورا نكشيد.
 فگگگگرمگگگگانگگگگدار  تحگگگگميلى، ادواردو روبگگگگلدو ريگگگگنكن اسگگگگتعفا كگگگگرد و

  هگگگگگگگگگگگگر دو طگگگگگگگگگگگگرف را بگگگگگگگگگگگگهConaiكگگگگگگگگگگگگگگگگميسيون ملى مگگگگگگگگگگگگگگگگيانجى گگگگگگگگگگگگگگگگگرى 
 بگگگگگازگگگگگگشائى مگگگگگذاكگگگگگرات دعگگگگوت نگگگگگمود. زاپگگگگگاتيسگگگگگت هگگگگگا بگگگگگازگشگگگگگت بگگگگگه
 مگگذاكگگره را مشگگروط كگگردنگگد بگگه خگگروج ارتگگش از روسگگتاهگگاى بومى و
 لگگگگگگگگغو احگگگگگگگگكام جگگگگگگگگلب. حگگگگگگگگاصگگگگگگگگل ايگگگگگگگگن حگگگگگگگگملۀ نگگگگگگگگظامى عگگگگگگگگبارت بگگگگگگود از
 دسگگگگتگيرى، كگگگگشمكش، قگگگگتل، تگگگگجاوز، غگگگگارت كگگگگامگگگگل روسگگگگتاهگگگگا، جگگگگلب
 مگگتهمي بگگه زاپگگاتگگيسم و شگگكنجهء آن هگگا در تولوكگگا)ايگگالگگت مگگكزيگگك(،

و در يانگا)ايالت وراكروز( و بيش از سى هزار نفر كه اجباراً كوچانده شدند.
 ده هگگگا خگگگبرنگگگگار بگگگه كگوه هگگگا رفگگگتند و شگگگاهگگگد صگگگدهگگگا زن و كگودكى بگودنگگگد كگگگه اگگگگر چگگگه زيگگگر
 سگگايگگهء درخگگتان و بگگا خگگگوردن 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

 انگيز هم وضع غم كه:»همي طورى كرد چيزى براى خگگوردن بيابد، پافشارى مى تا كاويد  مى
 دهگگگگيم... نگگگگه، از دولگگگگت هيچ چگگگگيز نمى خگگواهگگگگيم، اسگگگت، امگگگا مگگگبارزه هگگگمي اسگگگت و مگگگا ادامگگگه مى

 صگگدقگگه نمى خواهگگيم، فگگقط سگگربگگازانگگش را از روسگگتاهگگايگگمان بگگيرون بكشگگد، چگگون آن هگگا را نمى
خواهيم، هيچكدامشان را نمى خواهيم«.

 قگگگگگگگگانگگگگگگگگون مگگگگگگگگذاكگگگگگگگگره، آشگگگگگگگگتى و صلح  مگگگگگگگارس مجگگگگگگگلس]کگگگگگگگنگره اتگگگگگگگحادیگگگگگگگهء مگگگگگگگکزیگگگگگگگک[۱۱در 
 توافگق و مگسالگت مگتشكل كگرد. كگميسيون گگذاشگت و تگصويگب بگه بگحث چگياپگاس را شگرافگتمندانگه در

 از نگگمايگگندگگگان و سگگناتگگگورهگگاى تگگمام طگگيف هگگاى سگگياسى بوجود آمگگد. روزهگگاى بگگعد از آن ارتگگش
 زاپگگگگاتيسگگگگتى گگگزارشى از وضع روسگگگگتاهگگگگاى زاپگگگگاتيسگگگگت منتشگگگگر كگگگگرد و از بسيج جگگگگامگگگگعهء مگگگگدنى

سپاسگزارى نمود، و تعهد خود را براى پيشبرد يك راه حل سياسى مگگورد تأكيد قرار داد.
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 كمى بگگگعد اعگگگلم شگگگد كگگگه پگگگس از رد و بگگگدل كگگگردن چگگگند نگگگامگگگه، دولگگگت و ارتگگگش زاپگگگاتيسگگگتى
 انگگگگگگگد کگگگگگگگه محگگگگگگگل اولگگگگگگگي جگگگگگگگلسه در روسگگگگگگگتاى شگگگگگگگگورشى سگگگگگگگن مگگگگگگگيگل در بخشگگگگگگگدارى قگگگگرار گگگگگذاشگگگگته

 اكگگوسگگگگينگو خگگواهگگگگد بگگود. دو روز بگگگگعد دولگگگگت و ارتگگگگش زاپگگگگاتيسگگگگتى بگگگگيانگگگگيهء مشگگگگترك سگگگگن مگگگگيگل و
 بخشگگگگدارى سگگگگن در گگگگذاشگگگتند تگگگا اى بگگگراى مگگگذاكگگگرات را امگگگضاء كگگگردنگگگد و قگگگرار نگگامگگهء پگگايگگه مگگقاولگگه
ناميده شد. مذاكرات  و عنوان محل دائمى گفت و گو به لحظه آن از كه محلى كنند، جلسه آندرس

 روز بيسگگتم مگگارس بگگراى آغگگاز مجگگدد مگگذاكگگرات بگگرنگگامگگه ريگگزى شگگده بگود، بگگه عگگلت حگگضور
 هگزاران نگگگفر بگومى پگگگايگگگه هگگگاى كگگگمك رسگگگانى زاپگگگاتيسگگگتى كگگگه بگگگه مگگگنظور هگگگمراهى نگگگمايگگگندگگگگانگگگشان
 آمگگده بگودنگگد، جگگلسه لگگغو شگگد. دولگگت در رسگگانگگه هگگاى گگگروهى كگگارزار بگگزرگى بگگراه انگگداخگگت و بگگه

 هگگگا  را  هگگگمراهى عگگنوان  دلگگيل عگگدم  بگگرگگزارى جگگلسه مگگدعى  شگگد كگگه  بگومگگيانى  كگگه زاپگگاتيسگگت
ى  كگگگگگردنگگگگگد، مسگگگگگلح بگگگودنگگگگگد. بگگگگگا وجگگگود آن كگگگگگه هيچ كگگگگگس سگگگگگلحى كگگگگگشف نگگگگگكرد، فگگگگگرداى آن روز م

 زاپگگاتيسگگت هگگا بگگه خگگاطگگر انگگجام تگگظاهگگرات از بومگگيان سگگپاسگگگزارى كگگردنگگد و بگگراى آن كگگه حگگسِن
 نگگگيت شگگگان را نگگگشان دهگگگند، از پگگگايگگگه هگگگاى كگگگمك رسگگگانى شگگگان خگواسگگگتند تگگگا در روسگگگتاهگگگاى 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 جگگگديگگگد مگگگذاكگگگرات رسگگگمگاً آغگگگاز شگگگد و اولگگگي نگگگكتهء مگگگذاكگگگره اقگگگدامگگگات لزم بگگگراى تگگگنش
 زدائى بگود. سگگه جگگلسهء بگگدون نگگتيجه روى هگگمي مگگگگورد گگگذشگگت ولى در طى هگگمي مگگدت، ارتگگش
 زاپگگگاتيسگگگتى حگگگملهء سگگگياسى ديگگگگرى را تگگگدارك مى ديگگگد: يگگگك هگگگمه پگگگرسى در سگگگطح ملى و بگگگي
 الللى بگگراى آشگگنا شگگدن بگگا نگگظر جگگامگگعه در مگگگگورد آيگگندهء سگگياسى ارتگگش زاپگگاتيسگگتى، مگگطالگگبات

زاپاتيست ها، و لزوم يا عدم لزوم يك جبههء اپوزيسيون.
 عگگگگگليه دولگگگگگت، حگگگگگمله هگگگگگا)هگگگگگمه پگگگگگرسى(بگگگگود  و  ابگگگگزار ابگگگزار  حگگگگملهء  سگگگگياسى  زاپگگگگاتيسگگگگت

 هگگگاى خگگگارجى كگگگه بگگگا قگگگضيهء بگگومگگگيان همبسگگگتگى داشگگگتند)سگگگه كگگگشيش خگگگارجى عگگگضو كگگگگشيش
 قگگگلمرو اسگگگقف سگگگن كگگگريسگگگتوبگگگال را از كگگگشور اخگگگراج كگگگردنگگگد(. در چگگگني جگّوى پنجگگگمي مگگگرحگگگلهء
 مگگگگذاكگگگگرات سگگگگن آنگگگگدرس آغگگگگاز شگگگگد. در ايگگگگن مگگگگرحگگگگله هگگگگم هيچ تگگوافقى در مگگگگگگورد آرام كگگگگردن جگگگگو

نظامى حاصل نشد.
  اوت در سگگراسگگر كگگشور »هگگمه پگگرسى ملى بگگراى صلح و دمگگكراسى« انگگجام۲۷در روز 

  هگگزار۱۰ هگزار نگگگفر در سگگگازمگگگانگگگدهى ايگگگن هگگگمه پگگگرسى شگگگركگگگت داشگگگتند و بگگگيش از ۵۰پگذيگرفگت. 
 صگگگندوق جگگگمع آورى آراء بگگگرپگگگا كگگگردنگگگد. اكگگگثريگگگت بگگگزرگى از يگگگك مگگگيليون و هشگگگتاد و هشگگگت 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

  كگگگگشور شگگگگركگگگگت كگگگگردنگگگگد. ايگگگگن اولگگگگي بسيجى بگگود كگگگگه تگگوسگگگگط۵۰صگگگدهگگزار نگگگفر غگگگير مگگگكزيكى از 
 زاپگگاتيسگگت هگگا فگگراخوانگگده شگگده بود، و بگگا آن ده هگگا هگزار نگگفر از مگگكزيگگك و نگگقاط ديگگگر جگگهان بگگا
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 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 مگگگگگاه بگگگگگعد از آغگگگگگاز مجگگگگگدد مگگگگگذاكگگگگگرات، در جگگگگگريگگگگگان
 شگگگشمي نشسگگگت مگگگذاكگگگره در مگگگاه سگگگپتامگگگبر، بگگگالخگگگره گگگگروه
 هگگگگگگگگگگگاى كگگگگگگگگگگگارى مگگگگگگگگگگگشخص و دسگگگگگگگگگگگتور جگگگگگگگگگگگلسه تگگگگگگگگگگگعيي شگگگگگگگگگگگد:
 كگگگميسيون اول: حگگگقوق و فگگگرهگگگنگ بگومگگگيان؛ كگگگميسيون دوم:
 دمگگگگگگكراسى و عگگگگگگدالگگگگگگت؛ كگگگگگگميسيون سگگگگوم: رفگگگگگگاه و تگگگگوسگگگگگگعه؛
 كگگگميسيون چگگگهارم: آشگگگتى در چگگگياپگگگاس؛ كگگگميسيون پنجگگگم:
 حگگگگگگگگگگگگقوق زنگگگگگگگگگگگگان در چگگگگگگگگگگگگياپگگگگگگگگگگگگاس؛ كگگگگگگگگگگگگميسيون شگگگگگگگگگگگگشم: تگگگگگگگگگگگگرك

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 سگگگطح بگگگي الللى سگگگازمگگگانگگگدهى اولگگگي هگگگمايگگگش بگگگي الللى
 بگگگراى بشگگگريگگگت و عگگگليه نگگگئولگگگيبرالگگگيسم را فگگگراخگوانگگگدنگگگد. هگگگمي

 طگور در چگارچوب فگرايگند مگذاكگره بگا دولگت، قگرار گگذاشگتند یگک فوروم مگخصوص بگحث در بگارهء
 هگگای بومی، یگگک فوروم دیگگگر دربگگارهء رفگگرم دولگگت و بگگالخگگره یگگک فوروم هگگم در بگگارهء حگگقوق خگگلق

 مگگگسئلهء زنگگگان تگگگشکیل شگود. پگگگيام زاپگگگاتيسگگگت هگگگا روشگگگن بگود و فگگگرمگگگانگگگده داويگگگد آن را ايگگگن گگونگگگه
 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
 نگگگگفر مگگگگشاور، از رهگگگگبران بگگومى، تگگگگا مگگگگردم شگگگگناسگگگگان، تگگگگاريخگگگگدانگگگگان، روشگگگگنفكران و نگگگگمايگگگگندگگگگگان
 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

 اى فگگراگگگير كگگه بگگر شگگيوهء »بگگده بسگگتان« و شگگيوهء »گگگيشه اى« كگگه در حگگاكگگم افگگتتاح شگگد، شگگيوه
 داد كگه »ايگن داد و قگدرت حگاكگم پگاسخ مى آن گگروه خواسگته هگايگش را بگراى مگذاكگره تگحويگل مى

را آرى، آن را نه« برترى داشت .
 بگا مگذاكگره اى كگه ظگاهگراً پگيش مى رفگت، مگدت كوتگاهى آرامگش بگرقگرار بود، تگا آن كگه در

  اكگگتبر، دولگگت بگگا دسگگتگير كگگردن فگگرنگگانگگدو يگگانگگيز، بگگا اتگگهام ايگگن كگگه وى هگگمان »فگگرمگگانگگده۲۳روز  
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  وابسگگگته بگگگه ارتگگگش زاپگگگاتيسگگگتى سگگگت، بگگگه زاپگگگاتيسگگگت هگگگا ضگگگربگگگهء ديگگگگرى واردGerman ِخگگرَمگگن«
 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

تبرئه شد. PGR تزلزل ناپذير و سابقه دار، از سوى دادستانى كل كشور
 هگا گگفت و گوهگا در مگاه نوامگبر از سگر گگرفگته مى شود و در مگاه بگعد زمگانى كگه زاپگاتيسگت

يام، چهار »اگگواس كگگگالگگگينتس« ديگگگگر)محگگگل اعگگگگلم مى  كگگگنند كگگگه بگگگه مگگگناسگگگبت دومگگگي سگگگالگگگگرد ق
 هگگگمايگگگش سگگگياسى و فگگگرهنگى(در مگگگناطگگگق جگگگنگل، شگگگمال و ارتگگگفاعگگگات چگگگياپگگگاس ايگگگجاد خگواهگگگند
 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

 ۱۴رسگگگانى شگگگان، بگگگدون آن كگگگه سگگلح بگگگرگگگگيرنگگگد، دفگگگاع از آن هگگگا را سگگگازمگگگان دادنگگگد.  در روز 
 دسگگگگگامگگگگگبر پگگگگگس از آن كگگگگگه گشگگگگگت نگگگگگظامى مگگگگگلقگگگگگات بگگگگگي  كگگگگگميسيون ملى مگگگگگيانجى گگگگگگرى و ارتگگگگگش
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 زاپگگگگاتيسگگگگتى را مگگگگعلق كگگگگرد، كگگگگميسيون تگگوافگگگگق و مگگگگسالگگگگت و ارتگگگگش زاپگگگگاتيسگگگگتى مشگگگگتركگگگگگاً فگگوروم
 مگگگگگخصوص حگگگگگقوق بگگگومگگگگگيان را فگگگگگراخگگگوانگگگگگدنگگگگگد. آرامگگگگگش نسگگگگگبى اى بگگگوجگگگود آمگگگگگد و تگگگوافقى بگگگگگراى
 بگگرگزارى مگگراسگگم دومگگي سگگالگگگرد قگگيام حگگاصگگل شگگد. بگگديگگن تگگرتگگيب، زاپگگاتيسگگت هگگا دومگگي سگگالگگگرد

قيام مسلحانه را با رقص و پايكوبى جشن گرفتند.
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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.

 ، هههمزمههان در پنج »اگهواس كههالههينتس« )كههه در هههمان روز و بهها۱۹۹۶در روز اول ژانههويهههء 
 وجهههود تههههههديهههههدههههههاى شهههههديهههههد ارتهههههش مبنى بهههههر ويهههههران سهههههاخهههههت شهههههان، افهههههتتاح شهههههده بهههود(، ارتهههههش
 زاپهاتيسهتى آزاديهبخش ملى چههارمهي بهيانهيه از جهنگل لكهندونها را منتشهر سهاخهت. در ايهن بهيانهيه
 ارتهههش زاپهههاتيسهههتى تعههههد خهود را نسهههبت بهههه يهههك راه حهههل مهههسالهههت آمهههيز مههههورد تهههأكهههيد قهههرار داد و

  را مهههههطرح نهههههمود. ايهههههن جهههههبهه يهههههكFZLNپهههههيشنهاد تهههههشكيل جهههههبههء زاپهههههاتيسهههههتى آزاديهههههبخش ملى 
 نيروى سياسى طراز نوين خواهد بود، بدون موضع گیری به نفع احزاب سياسى]پارلانی[،
 بهههدون آن كهههه بهههراى بهههدسهههت گهههرفهههت قهههدرت مهههبارزه كهههند، مسهههتقل و خهودمهههختار، جهههريهههانى مهههدنى 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
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 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،
 مههههطيعانههههه فههههرمههههان دهههههد. يههههك نههههيروى سههههياسى كههههه حتى بههههدون دخههههالههههت احههزاب سههههياسى و دولههههت،
 بههتوانههد حههل مههشكلت جههمعى را سههازمههان دهههد. بههراى آزاد بهودن بههه اجههازهء كسى نههياز نههداريههم.
 كههههههههاركههههههههرد دولههههههههت، امههههههههتياز جههههههههامههههههههعه اسههههههههت و جههههههههامههههههههعه حههههههههق دارد اسههههههههت خههههههودش آن را بههههههههدسههههههههت

(۱۹۹۶بگيرد...«)چهارمي بيانيه از جنگل لكندونا. اول ژانويهء 
 در فهههضاى جهههشن و سهههرور، بههها وجهود خهههشونهههت ههههاى اخهههير نهههظامهههيان، و بههها شهههركهههت جهههامهههعهء
 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
 تهههمجيد از ابهههتكار جهههديهههد شههههورشهههيان، مهههقالهههه نهههويهههسان و تحهههليل گهههران هيچ كهههدام از نشهههريهههات، از
 ديهههگرى كهههم نهههياوردنهههد. زيهههر سههؤال بهههردن احههزاب سهههياسى، تهههصميم بهههه عهههدم مهههبارزه بهههراى كسهههب
 قهدرت، و تهشكيل يهك نهيروى سهياسى طهراز نهويهن بهر اسهاس ]انهديهشهء[ مهطيعانهه فهرمهان دادن،
 از جهههمله نهههكاتى بهود كهههه تهوسهههط طهههبقهء سهههياسى زيهههر سههؤال قهههرار گهههرفهههت، و در عهههي حهههال ههههمي

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

  خههلق بومى بههه بههحث نشسههتند و در مهههورد مههطالههباتههشان بههه توافههق رسههيدنههد.۳۵نهمايهندهء حهداقهل 
 آن ههها توافههق كههردنههد كههه خودمههختارى بومههيان مههحور مههبارزه بههراى رابههطهء جههديههد بههي خههلق هههاى

  ژانهويهه، بهه شهيوه ى غهافهلگير كهننده اى، مهعاون فهرمهانهده مهاركوس۷بومى و دولت باشد. در روز 
 بهههراى شهههركهههت در ايهههن فهوروم بهههه شههههر سهههن كهههريسهههتوبهههال رفهههت. بههها پهههايهههان ايهههن اولهههي مهههلقهههات بهههي
 زاپهاتيسهت هها و طهيف ملىِ مهبارزهء بومهيان، شهركهت كهنندگهان قهرار گهذاشهتند كهنگرهء ملى بومى

CNI.را فرا بخوانند 
 »فوروم ملى بومى مى توانههد نههمونههه بههاشههد زيههرا قههرار نيسههت اجههازه بههگيريههم تهها خود را آزاد،
 بهههه حهههق و دمهههكراتهههيك بهههدانهههيم. از شهههما نمى خهواههههيم كهههه اخهههتلفهههات و بهههحث ههههايهههتان را فهههرامهوش
 كهههنيد. از شهههما نمى خهواههههيم كهههه بهههزور متحهههد شهههويهههد، يههها يهههك شهههيوهء تهههفكر بهههه زور مهههغلوب شهههيوهء
 ديهههگرى شههود. از شهههما مى خههواههههيم تههها بهههه كسى كهههه در مهههسير تهههفكر ديهههگرى سهههت، 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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 بهههدههههيم: درسى از شهههأن انهههسانى كهههه جههههان را از حهههماقهههت و جهههنايهههت نهههجات دههههد.« )سهههخنان
(۱۹۹۶افتتاحيهء فوروم ملى بومى. چهارم ژانويهء 

  ژانهويهه پهايهان فوروم را اعهلم كهرد و روز بهعد نهمايهندگهان۸مهعاون فهرمهانهده مهاركوس در روز 
  خهلق بومى راهى روسهتاههايهشان شهدنهد. آن هها دسهت خهالى نهرفهتند، وظهيفهء آن هها ايهن بود۳۵

 كههههه مههههيلد سههههازمههههان جههههديههههدشههههان را بههههه اطههلع ديههههگران بههههرسههههانههههند: كههههنگرهء ملى بههومى، فههههضاى
 ههههمايشى بهههدون رههههبر و آقهههابهههالسهههر. فهههضائى كهههه بهههه شهههيوه اى افقى انهههديهههشيده شهههده تههها در آن

 خودمهختارى شهان، شهناخهته شهدن ويهژه بهرسهميت بهراى مهطالهبات بومهيان سهراسهركهشور، بهه مهبارزه
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

  ژانهويهه اولهي بهيانهيهء لرئهالهيداد عهليه نهئولهيبرالهيسم و۳۰روزهههاى آيههنده ادامههه مى يههابههد. در روز 
 بهه نفع بشهريهت منتشهر شهد. در ايهن بهيانهيه زاپهاتيسهت هها ابهتدا بهرگزارى یهک ههمايهش در سهطح
 قههههههاره، و سههههههپس اولههههههي هههههههمايههههههش بههههههي قههههههاره اى در دفههههههاع از بشههههههريههههههت و عههههههليه نههههههئولههههههيبرالههههههيسم را

فراخواندند.
  آغههاز شههد و پههس۱۹۹۴پههس از كسههب حههمايههت بههي الللى در جههريههان جنگى كههه اول ژانههويهههء 

 از آن، زاپههههاتيسههههت ههههها سههههازمههههانههههدهى همبسههههتگى بههههي الللى بهههها جههههنبش شههههان را طى اولههههي هههههمه
  آغهاز كهردنهد. ايهن حهادثهه اى سهت كهه تهأثهير و نهفوذ عهظيم كهلمهشان را۱۹۹۵پهرسى در مهاه اوت 

  دومهي فهراخوان۱۹۹۶در خهلق ههاى ديهگر جههان تهقويهت نهمود. بهديهن گونهه اسهت كهه در ژانهويههء 
 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
 بشههههريههههت زنههههده را تههههرجيح مى دهههههند.« )اولههههي بههههيانههههيهء لرئههههالههههيداد عههههليه نههههئولههههيبرالههههيسم و بههههه نفع

(۱۹۹۶ ژانويهء ۳۰بشريت، 
 پهههس زاپهههاتيسهههت هههها ههههمهء افهههراد، گهههروه هههها، جهههمع هههها، جهههنبش هههها، سهههازمهههان ههههاى اجهههتماعىِ
 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،
 گهههههروه ههههههاى جهههوانهههههان، قهههههبايهههههل، روشهههههنفكران، بهههومهههههيان، دانهههههشجويهههههان، مهههوسهههههيقيدانهههههان، كهههههارگهههههران،
 ههههنرمهههندان، دههههقانهههان، گهههروه ههههاى فهههرهنگى، جهههنبش ههههاى جهوانهههان، رسهههانهههه ههههاى گهههروهى بهههديهههل،
 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.
 بههههديههههن تههههرتههههيب اسههههت كههههه آنههههان پههههاى در راه طههولنى مههههبارزه اى نهههههادنههههد عههههليه جهههههانى شههههدن
 سهههرمهههايهههه و تهههشكيل يهههك جهههنبش بهههي الللى كهههه سهههال ههههاى پهههس از آن مى بهههايسهههتى عهههملكردههههاى

شگفتى آفرين بزرگى داشته باشد.
 دهههم فهوريههه پههايههه هههاى كههمك رسههانى زاپههاتيسههتى بهها يههك راه پههيمائى در اولههي سههالههگرد اشههغال
 نهههظامى روسهههتاههههايهههشان اخهههراج بههومهههيان از روسهههتاى گههوادالهههوپهههه تهههپه يهههاك و بهههازداشهههت زنهههدانهههيان

 هها را يهاد آور شهدنهد. راه پهيمائى هزاران زن، مهرد، و سهياسى مهتهم بهه وابسهتگى بهه زاپهاتيسهت
 كهودك بهها چهههره هههاى پهوشههيده در روسههتاى قههديمى گهوادالههوپههه تههپه يههاِك تههحت اشههغال ارتههش آغههاز

 . امهههها٭شهههد و در روسهههتاى لرئهههالهههيداد، بههها يهههك جهههشن فهههرهنگى در اگهواس كهههالهههينتس پهههايهههان يهههافهههت
 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.
  فهههوريهههه فهههرمهههانهههدهى ارتهههش زاپهههاتيسهههتى پهههس از۱۵در ادامههههههء راه گهههههفت و گهههههو بههههها دولهههههت، در 

 انهههتشار سهههندى كهههه بههها ههههمكارى گهههروه گسهههتردهء مهههشاورانهههش تههههيه كهههرده بههود، پهههايهههان اولهههي دور
 مهذاكهرات را اعهلم كهرد. در ايهن سهند كهه تهحت عهنوان »مهذاكهرات سهن آنهدرس و حهقوق بومهيان،
 نهقطه، سِر خهط.« منتشهر شهد، آنهها روشهن مى سهازنهد كهه بهه مهطالهبات پهايهه اى خهلق ههاى بومى
 پهههاسخ ارضهههاء كهههننده اى داده نشهههده و بهههه ههههمي دلهههيل مهههبارزه بهههراى رسهههيدن بهههه رضهههايهههت خهههاطهههر

 پیمودن این مسیر سنگلخ با پای پیاده، حدود چهار ساعت طول می کشد. م.٭
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كامل ادامه خواهد داشت.
 پهردازنهد، و مهلى مى دههد كهه قهراردادهها نهه بهه مهشكلت وخهيم كهشاورزى ايهن سهند نهشان مى

  قهانهون اسهاسى انهجام پهذيهرد. در عهي حهال۲۷ نهه بهه اصهلحهاتى كهه در ايهن زمهينه بهايهد در مهادهء
 ها دولت فدرال، خودمختارى بخشدارى زاپاتيستى و ارتش بي توافقات حداقل كه دهد نشان مى

 اى سيسهتم دادگسهترى از جهمله مهشكل تهغيير ريهشه آن انهد، و در بهه حهساب نهياورده و مهناطهق را
 ههاى بومى از قهلم افهتاده حهقوق جهمعى خهلق ههمچني بها ههدف تهضمي نهه فهقط حهقوق فهردى، بهلكه

 حل ريشه از:راه مانده بودند، عبارتند همچنان معلق اى كه مطرح شده بود. بعضى نكات ديگر
 ههههاى گهههروهى، و بهههه عهههمل در آوردن ههههاى بهومى بهههه رسهههانهههه خهههلق اى مهههشكل زن بههومى، دسهههتيابى

 كامل دولت متعلق به خودشان. )سند ارتش زاپاتيستى و مشاورين:»مذاكرهء سن آندرس و
(۱۹۹۶ فوريهء ۱۵حقوق و فرهنگ بوميان، نقطه، سِر خط.« 
  فههوريههه، پههس از ده مههاه كههار، يههك رشههته ديههدارهههاى۱۶يههك روز پههس از انههتشار ايههن سههند، در 

 مهوفهههق و نهههامهوفهههق، كهههشمكش و فهههشار، تهههعقيب و تههههديهههد، ارتهههش زاپهههاتيسهههتى و دولهههت فهههدرال اولهههي
 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
 رسههههميت بههههشناسههههد، بههههه تههههعداد نههههمايههههندگههههان سههههياسى آنههههها بههههيفزايههههد، دسههههترسى كههههامههههل آن ههههها بههههه
 دادگسهههههترى را تهههههضمي نهههههمايهههههد، يهههههك چهههههارچهههوب جهههههديهههههد حهههههقوقى بهههههراى تهههههضمي حهههههقوق سهههههياسى،
 قههههضائى و فههههرهنگى بههومههههيان ايههههجاد كههههند. بههههعلوه دولههههت متعهههههد شههههد بههومههههيان را بههههه عههههنوان تههههبعهء
 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 بهههر مى گهههيرد، خهود تهههصميم گهههرفهههتند آن را امهههضاء كهههرده متعههههد شهونهههد كهههه بهههراى اجهههراى 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.
 مهههذاكهههرات در مهههههورد نهههكتهء دوم، يعنى دمهههكراسى و عهههدالهههت بههها فهههال بهههد آغهههاز شهههد. در ههههمان

  نهههفر از گهههرايهههشات۳۰۰زمهههانى كهههه ارتهههش زاپهههاتيسهههتى ليسهههت مهههشاوريهههنش، مهههتشكل از بهههيش از 
 مهختلف سهياسى را منتشهر سهاخهت، چهشم انهداز اوضهاع بها تههاجهم خهشونهت بهار گهروه »صلح و

  بهه يهك كهليساى كهاتولهيك در بخشهدارى تهيل و ويهران كهردن آن مهغشوشPaz y Justicia عدالت«
شد.

 بهههها وجههود ايههههن، زاپههههاتيسههههت ههههها از جههههبههء ديههههگرشههههان، يعنى فههههضاى واقعى گههههفت و گههههويههههشان
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  بههههه پههههيشواز »دومههههي هههههمايههههش كههههشورى كههههميته هههههاى۱۹۹۶غههههفلت نههههكردنههههد. در سههوم مههههاه مههههارس 
 مهههههدنى بهههههراى گهههههفت و گهههههوى ملى« بهههههه شههههههر پههههوسهههههاريهههههكا، وراكهههههروز رفهههههتند. آن زمهههههان كهههههميسيون
 مهههخصوص تهههرويج جهههبههء زاپهههاتيسهههتى آزاديهههبخش ملى تهههشكيل شهههد و ههههمراه بههها آن كهههميته ههههاى
 مهدنى مهذاكهره كهارشهان را آغهاز كهردنهد. ايهن كهميته هها سهاخهتار ابهتدائى مهشاركهت در ايهن نهيروى

سياسى جديد زاپاتيستى بودند.
 بهههههراى را  مهههنظور پهههيشنهادشهههان جهههبههء بههومهههيان پهههرداخهههتند. بهههه ههههمي ههههمزمهههان شهههههورشهههيان بهههه

 بايستى تشكيل ارسال داشتند. اين فوروم می مروج فوروم دائمى ملى بومى تشكيل كميسيون
 كهه بهعدهها بهه بود سهازمهانهدهى كهند. پهرنهسيپ كهارى كهميسيون تهرويج، ههمان كهنگرهء ملى بومى را

 كههردن و نههه خههدمههت كههردن بههه خهدمهت شههد از: يههافههت، و عههبارت مى كهههنگرهء ملى بههومى انهههتقال می
 نههه دسههتور و كههردن كههردن، اطههاعههت نههه ويههران سهاخهت و شههدن، جهانشهي كههردن و نههه خود، نههمايههندگى

نه بال رفت. چيره شدن، پائي آمدن و نه كردن و پيشنهاد كردن و نه تحميل كردن، قانع دادن،
 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
 آوردنهههد و صهههداى زن شههههورشى را بهههگوش رسهههانهههدنهههد. در خهههيابهههان هههها سهههيل زنهههانى بهود كهههه كهههله
 چههههره پهوش بهههر سهههر و لهههباس ههههاى رنهههگ و وارنهههگ محهههلى بهههر تهههن داشهههتند. بهههسيارى از ايهههن زنهههان
 كهودكى بهههر دوش و پههلكهههاردى در دسهههت شهههان بهود، فهههريهههاد مى زدنهههد و شهههعار مى دادنهههد، سهههرود

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
 مى كهههند نهههيز مهههبارزه مى كهههنند. ِصهههرِف زاپهههاتيسهههت بههودن زنهههان زاپهههاتيسهههت الههزامههههاً بهههه معنى آزاد
 بودن آنههان نيسههت. هههنوز بههايههد بههراى خيلى چههيزههها مههبارزه كههنند و پههيروزى هههاى بههزرگ بههه دسههت

(۱۹۹۶ مارس ۸آورند.« )سخنرانى ارتش زاپاتيستى 
 عههلوه بههر سههازمههانههدهى راه پههيمائىِ زنههان، شههههورشههيان در هههمي مههاه بههراى خههريههدن كههارخههانههه

 ، گههفت و گهوئى بهها كههاريههكاتههوريسههت ههها داشههتند، بهها مههبارزهء خههلق٭پهههتروشيمى كهههمك مهههالى دادنهههد
  همبسههههههتگى كههههههردنههههههد، و از ايههههههالت متحههههههده و اروپهههههها٭تهههههپوسهههههتكو عهههههليه سهههههاخهههههتمان يهههههك زمهههههي گهههههلف

 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
 كيلومترى شهر مكزيكو- م۶۰در شهرستان تپوتستلن در    ٭
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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 بههها دولهههت فهههدرال ادامهههه دادنهههد. در ههههمي زمهههان، طى عهههمليات پليسى در بخشهههدارى نهههيكولس
 روئهههيس چههههار دههههقان جهههان خهود را از دسهههت دادنهههد. ايهههن كشهههتار جهههديهههد بهومهههيان دوِر تهههازه آغهههاز

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.
 مهههههههردان و زنهههههههانى از كهههههههانهههههههادا، ايهههههههالت متحهههههههده، مهههههههكزيهههههههك، گهههههواتهههههههمال، كسهههههههتاريهههههههكا، ونهههههههزوئهههههههل،
 پههههورتههوريههكو، اكهوادر، بههرزيههل، پههرو، شيلى، اروگهوئههه و آرژانههتي بههه عههلوهء نههاظههرانى از فههرانههسه،

   در روسهههتاى بهومهههيان تهوخولبهههال، لرئهههالهههيداد جهههلسه كهههردنهههد تههها زمهههينه٭آلهههان و »دولهههت اسهههپانهههيا«
 هههههههههاى اولههههههههي هههههههههمايههههههههش بههههههههي الللى در دفههههههههاع از بشههههههههريههههههههت و عههههههههليه نههههههههئولههههههههيبرالههههههههيسم، مههههههههعروف بههههههههه

»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
 بهههراى  نهوازش  و  يههها  تهههشويهههق بهههيرون بهههياوريهههم«. ايهههن هههها كهههلم پهههيامهههبرگهونههههء سهههخنان اخهههتتامهههيه

(۱۹۹۶ آوريل ۷بود. )سخنان ارتش زاپاتيستى 
  آوريههههل، سههههالههههروز قههههتل ژنههههرال امههههيليانههههو زاپههههاتهههها، و اول مههههاه مههههه، روز جهههههانى۱۰در روزههههههاى 

 كهارگهر، ارتهش زاپهاتيسهتى بهه تهظاههراتى كهه بهه ههمي مهناسهبت در شههر مهكزيهكو بهرگزار مى شهد،
پيام فرستاد.

 در حههههالى كههههه مههههذاكههههره بهههها دولههههت فههههدرال هيچ پيشههههرفتى نههههدارد، در تههههاريخ سههوم مههههاه مههههه، يههههك
 قهاضى در توكسهتل گوتهيررز مهبارزيهن توده اى، خهاويهر الهريهگا بهرِدگهه و سهباسهتيان اتنسهي گوِمهز

 در مهههت اسهههپانهههيائى و فهههرانهههسه بهههه جهههاى »اسهههپانهههيا«، »دولهههت اسهههپانهههيا« بهههه كهههار  رفهههته. بهههه  نهههظر مى رسهههد  ٭
 ست به اين كه زاپاتيست ها تمايزى بي كشور يا جمهورى با مفهوم دولت گذاشته اند. اين امر به  اشاره اى

مفهوم گرايش آن ها به جمهورى و مخالفت شان با نظام سلطنتى است. - م
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  سهال و دومى را بهه شهش۱۳را بهه اتههام توطهئه، شهههورش و تهروريهسم مهحكوم كهرد ، اولى را بهه 
 سهههال زنهههدان. ارتهههش زاپهههاتيسهههتى اعهههلم كهههرد كهههه ايهههن حهههكم بهههه معنى آن اسهههت كهههه از نهههظر دولهههت،
 زاپهههاتيسهههت هههها تهههروريسهههت هسهههتند، مجهههرمهههي خهههطرنهههاكى كهههه بهههايهههد آن هههها را بهههه زنهههدان انهههداخهههت و
 كشهههههت. و افهههههزودنهههههد كهههههه حهههههكم قهههههاضى تحهههههريكى سهههههت عهههههليه صلح و تهههههجاوزى سهههههت عهههههليه قهههههانهههههون
 مهههذاكهههرات و بهههه ههههمي دلهههيل شهههركهههت شهههان را در مهههذاكهههره اى كهههه در آن فهههقط ارتهههش زاپهههاتيسهههتى

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

  بدان ملزم۱۹۹۴ارتهش زاپهاتيسهتى جههت مهذاكهره و مهبارزه ى مهسالهت آمهيز، كهه پهس از ژانهويههء 
 شهده بود و مهردم مهكزيهك را بهه آن فهراخوانهده بود، نهيز ههمراه بها مهحكومهيت مهتهمي بهه زاپهاتهيسم،

(۱۹۹۶ مه ۵محكوم گشته است«.)اطلعيهء ارتش زاپاتيستى، 
 بههههعدههههها ارتههههش زاپههههاتيسههههتى  در نههههامههههه اى خههههطاب بههههه نههههمايههههندگههههان عههههضو كههههميسيون تههوافههههق 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
 شهههود، مهههههذاكهههههرهء سهههههن آنهههههدرس بى سهههههرانهههههجام خهههواههههههد مهههههانهههههد.« )نهههههامههههههء ارتهههههش زاپهههههاتيسهههههتى بهههههه

(۱۹۹۶ مه ۱۸كميسيون توافق و مسالت. 
  بههههار ديههههگر شههههرايههههط بحههههرانى شههههد. ولى انههههگار هههههمي هههههم كههههافى نههههبود: گههههروه شههههبه نههههظامى
 بخشهههدارى چهههيلون، مهههعروف بهههه »چهههينچولهههيِنس« بههها سههلح ههههاى سهههنگي بهههه دههههقانهههان بهههاچهههاخهههون
 حهههمله بهههرده چهههند خهههانهههه را بهههه آتهههش كهههشيد. كهههميسيون ملى حهههقوق بشهههر از فهههرمهههانهههدار چهههياپهههاس
 خواسهت تها در مههورد آن تهحقيق كهند ولى پهاسخى بهه آن داده نشهد. چهند روز بهعد حهملهء ديهگرى
 صهههورت 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
 انتسههههههي را رد كههههههرد و آنههههههان آزاد شههههههدنههههههد. ارتههههههش زاپههههههاتيسههههههتى در پههههههاسخ، دسههههههتور آمههههههاده بههههههاش
 نههههيروهههههايههههش را لههههغو كههههرد و چههههند روز بههههعد از آن، مهههههورخ و مههههبارز اجههههتماعى، خههههاويههههر الههههريههههگا بههههه

جبههء زاپاتيستى آزاديبخش ملى پيوست.
 بهههها امههههيد بههههازگههههشائى مههههذاكههههرات، Cocopaدر اوائهههل مهههاه ژوئهههن كهههميسيون تهوافهههق و مهههسالهههت 
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 مههوفهههق شهههد بههها شهههههورشهههيان ارتهههباط مسهههتقيم بهههرقهههرار كهههند. بههها وجههود ايهههن در لحهههظهء انهههتظار آغهههاز
 مههذاكههره بههي ارتههش زاپههاتيسههتى و دولههت فههدرال، در ايههالههت گههههرررو بههراى اولههي بههار »ارتههش خههلقى

  علنى شههههد. ايههههن سههههازمههههان مسههههلح مههههحصول بههههه هههههم پههههيوسههههت نههههيروهههههاى انههههقلبىEPRانهههههقلبى« 
  دههههههقان اههههههل گهههههههرررو در فهههههلت۱۷ ژوئههههن، اولههههي سههههالههههگرد قههههتل عههههام ۲۳مههههههختلف بههههود. ايههههههن روز 

 »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

  نههههفر از نههههمايههههندگههههان سههههازمههههان هههههاى سههههياسى،۳۰۰روى آن تههوافههههق شههههده بههود. در ايههههن هههههمايههههش 
 سههههازمههههان هههههاى تهههوده اى، سههههنديههههكاههههها، شهههههرونههههدان، و هههههمچني روشههههنفكران و شههههخصيت هههههاى

سياسى و فرهنگى شركت داشتند.
  ژوئهيه در شههر سهن كهريسهتوبهال ادامهه يهافهت.۶ ژوئهن تها ۳۰فوروم مهخصوص رفهرم دولهت از 

 ايههههن هههههمايههههش بخشى از دومههههي دور مههههذاكههههرات، يعنى دمههههكراسى و عههههدالههههت را تههههشكيل داد. يههههك
 ههيئت از ارتهش زاپهاتيسهتى، مهتشكل از گهروهى از فهرمهانهدههان ههمهء مهناطهق شهههورشى 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

  چههند بههار بى ثههباتى سههياسى و اقههتصادى٭كههه هههنوز مههانههند ِمههلك پهههورفههيريههائى  اداره مى شونههد؟

  مههههه۲۵ تهههها ۱۸۸۴  مهههنظور پهههههورفهههيريههها ديهههاز ديهههكتاتهههور مهههكزيهههك اسهههت كهههه بهههيش از سى سهههال، از اول دسهههامهههبر ٭
 حكومت كرد و با انقلب سرنگون شد. - م۱۹۱۱

۱۳۹



 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

 ، چقدر ناامنى اقتصادى، چقدر فرماندار قاچاقچى، چقدر ويرانى٭مانهاتان پناه برده باشند
 چهرخهد، كهه چهيزى دارد در كهشور، چهقدر لزم اسهت تها اعهتراف كهنند كهه در بهر پهاشهنهء خود نمى

ى  مههههيرد«. )سههههخنان گههههندد، كههههه چههههيزى در سيسههههتم سههههياسى مههههكزيههههك بههههه طههههور قطع دارد مى م
(۱۹۹۶ ژوئن ۳۰ارتش زاپاتيستى، 

 طى ههههفته ههههاى پهههس از آن دولهههت فهههدرال كههوشهههيد از فهههاصهههله گهههرفهههت زاپهههاتيسهههت هههها از گهههروه
 چههههريكى جههههديههههد، »ارتههههش خههههلقى انههههقلبى« اسههههتفاده بههههرده كههههارزارى را سههههازمههههان بههههدهههههد كههههه بههههر
 اسههههههههاس آن بههههههههي »چههههههههريههههههههك خههههههوب« )ارتههههههههش زاپههههههههاتيسههههههههتى( و »چههههههههريههههههههك بههههههههد« )ارتههههههههش خههههههههلقى
 انههقلبى( تههمايههز قههائههل شود. شهههورشههيان 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.
 ۲۷در مهاه ژوئهيه، زاپهاتيسهت هها بهه تهعداد نشسهت ههاى شهان بها جهامهعهء مهدنى افهزودنهد. از 

  اوت اولهي ههمايهش بهي الللى بهه نفع بشهريهت و عهليه نهئولهيبرالهيسم، مهرحهلهء جهديهدى از۳ژوئيه تا 
 مهبارزه عهليه نهئولهيبرالهيسم را در سهراسهر جههان افهتتاح كهرد. در ايهن ههمايهش قهريهب بهه پنج هزار

  كهشور در پنج اگواس كهالهينتس زاپهاتيسهتى، واقع در روسهتاههاى اونهتيك، لرئهالهيداد،۴۲نهفر از 
لگرروچا، مههورليا، و روبرتو برريو، در بحث و گفت و گو شركت كردند.

 افهههتتاح ايهههن ههههمايهههش در اگههواس كهههالهههينتس اونهههتيك، بخشهههدارى سهههن آنهههدرس بهههرگههزار شهههد 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،
 ههههههائيتى، دانهههههمارك، نهههههيكاراگهههوئهههههه، زئهههههير، فهههههرانهههههسه، اكهههوادر، يهههونهههههان، ژاپهههههن، كهههههردسهههههتان، ايهههههرلهههههند،
 كسهههتاريهههكا، كهههوبههها، سههوئهههد، نهههروژ، ههههلند، آفهههريهههقاى جهههنوبى، سههوئهههيس، اسهههپانهههيا، ايهههالت متحهههده،
 پهههرتهههقال، سهههرزمهههي بهههاسهههك، كهههاتهههالهونهههيا، قهههنارى، تهههركهههيه، كهههانهههادا، پهههههورتهههوريهههكو، بهولهههيوى، اسهههترالهههيا،
 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٭
 خهههارج از مهههكزيهههك زنهههدگى مى كهههنند. در ايهههن مههههورد كهههارلهوس سهههليناس د گههههورتهههارى بهههه ايهههرلهههند گهههريهههخته و ارنسهههتو

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،

 پهندارنهد، شههان مى چههرهء تهمام كهارگهران تهحقير شهده، چههرهء تهمام فهراموش  شهدگهانى كهه مهرده
 آيهند و نهاديهده گهرفهته مى شونهد، اى كهه بهه حهساب نمى ساده چههرهء تهمام مهردان و زنهان صهاف و

 ههاى جهنوب شهرقى كهه اسمى از آن هها نيسهت و فهردائى نهدارنهد... امهروز، ايهنجا در كوهسهتان
 هها مهكزيهك، هزاران انهسان از پنج قهاره فهريهاد »ديهگر بهس اسهت!« شهان را سهر مى دههند. آن

 شههدن بهها جههماعههت[، بههه دسههت روى دسههت گههذاشههت، بههه سههينيسم]كلبى بههه كههنفههورمههيسم]هههمرنههگ
 گههرى، سههگ خههويى[، بههه خودپههرسههتى كههه بههه خههداى مههدرن بههدل شههده بهها فههريههاد مى گههويههند »ديههگر
 بهههههس اسهههههت!«. امهههههروز ههههزاران دنهههههياى ُخهههههرد، از پنج قهههههاره، ايهههههنجا، در كهههوهسهههههتان ههههههاى جهههههنوب
 شههرقى مههكزيههك يههك آغههاز نههويههن را تجههربههه كههنند: آغههاز بههرپههائى جهههانى نههويههن و نههيك، جهههانى كههه

(۱۹۹۶ ژوئيهء ۲۷تمام جهان ها را در بر گيرد«. )سخنرانى  ارتش زاپاتيستى 
 در روز سوم اوت ههمايهش انهترگلكهتيك بها قهرائهت دومهي بهيانهيهء لرئهالهيداد بهه نفع بشهريهت و
 عههههليه نههههئولههههيبرالههههيسم خههههاتههههمه يههههافههههت. سههههندى كههههه تههولههههد شههههبكه اى از مههههبارزات و مههههقاومههههت ههههها عههههليه
 نهههئولهههيبرالهههيسم را رقهههم مى زنهههد و در آن تهههفاوت هههها بهههه رسهههميت شهههناخهههته مى شهود و شهههباههههت هههها
 شهههناخهههته مى شهود. ايهههن شهههبكهء بهههي الللىِ مهههقاومهههت نهههه سهههاخهههتار تهههشكيلتى خهواههههد داشهههت، نهههه

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.

۱۴۱



 بههه مههحض پههايههان هههمايههش، شهههورشههگران كوشههيدنههد مههذاكههره در مهههورد 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.
 ۳در مههههههقابههههههل عههههههملكرد دولههههههت، پههههههس از يههههههك هههههههمه پههههههرسى از تههههوده هههههههاى سههههههازمههههههانى، در روز 

 سهههههپتامهههههبر ارتهههههش زاپهههههاتيسهههههتى اعهههههلم كهههههرد كهههههه مهههههذاكهههههراتهههههش را در سهههههن آنهههههدرس مهههههعلق مى كهههههند.
 لحهظاتى بود بها حهداكهثر تهنش، بهه مهحض اعهلم ايهن موضوع دولهت بهه تههديهدات نهظامى خود عهليه

روستاهاى بومى شههورشى افزود.
 در يههك اطههلعههيه شهههورشههيان 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
 ههههيئت زاپهههاتيسهههتى احهههترام بهههگذارد؛ اسهههتقرار كهههميسيون پهههيگيرى و تهههحقيق؛ پهههيشنهادات جهههدى و
 مههههشخص بههههه كههههميسيون »دمههههكراسى و عههههدالههههت«؛ پههههايههههان جههههو سههههركهههوب نههههظامى و پليسى عههههليه

(۱۹۹۶ ژوئيهء ۲۹روستاهاى بومى. )ارتش زاپاتيستى، اطلعيهء 
 دولت ارنستو زدييو اين شرايط را ناديده انگاشت و به جاى آن خشونت شبه نظاميان را

در منطقه افزايش داد.
 ههههههمزمهههههان بههههها تهههههعليق مهههههذاكهههههرات، ارتهههههش زاپهههههاتيسهههههتى نهههههامهههههه اى بهههههه فهههههرمهههههانهههههدهى ارتهههههش خهههههلق
 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
 چهههريهههك ههههاى سنتى بهههديهههن نهههحو تهههأكهههيد ورزيهههد: »تهههفاوت، آن طههور شهههما و ديهههگران اصهههرار داريهههد
 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 گهههيرى هههها و عهههملكرد دو سهههازمهههان كهههامهههلً روشهههن اسهههت. بهههه يهههمن ظههههور شهههما، حهههال افهههراد
 بهسيارى مى توانهند بهفهمند كهه تهمايهز مها بها سهازمهان ههاى سهياسى موجود نهه در سلح اسهت و
 نههههه در كههههله چهههههره پهههوش، بههههلكه در پههههيشنهادات سههههياسى مهههها سههههت. مهههها يههههك خههههط بههههراى خهههودمههههان
 كهشيديهم: جهديهد و راديهكال. آنهقدر جهديهد و راديهكال كهه گهرايهشات سهياسى، از جهمله شهما مها را
 مههههورد انههتقاد و مههلمههت قههرار داده انههد. مهها مهزاحههميم. هههمي اسههت كههه هسههت، زاپههاتيسههت ههها ايههن

(۱۹۹۶ اوت ۳۰طور ى اند...«. )نامهء ارتش زاپاتيستى، 

۱۴۲



 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 دادشهههههان بهههههلند شهههههد. بهههههه دنهههههبال آن يهههههك بهههههار ديهههههگر تهههههنش و خهههههصومهههههت بهههههال گهههههرفهههههت. دولهههههت
 پهافهشارى كهرد كهه قهانهون مهذاكهره بهه زاپهاتيسهت هها اجهازهء رفهت و آمهد آزادانهه در سهراسهر كهشور
 را نمى دهههههد. شههههههورشههههيان، از سههههوى ديههههگر، از شكسههههت ديهههوار مههههحاصههههرهء نههههظامى و سههههفر بههههه
 پهايهتخت دفهاع كهردنهد. بهراى آن كهه مهذاكهرات بهه پهايهان خوشى بهرسهد، كهميسيون توافهق و مهسالهت
 نهههقش كهههليدى داشهههت. دسهههت آخهههر فهههرمهههانهههده رامهونههها، زنى بهومى و شههههورشى، بهههيمار ولى مهههصمم،
 مههسئول بههه چههالههش طههلبيدن نههه تههنها قههدرت نههظامى دولههت، بههلكه سههياسههتمداران و سههرمههايههه داران

شد.
  اكهههتبر، پهههس از اولهههي راه پهههيمائىِ ده هههها هههزار نهههفر از بههومهههيان در مهههیدان زوكهههلوى شههههر۱۲

 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!«.
 حههههضور فههههرمههههانههههده رامهههونهههها در اولههههي كههههنگرهء ملى بهههومى، بههههه ايههههن هههههمايههههش اهميتى جهههههانى
 بههخشيد. صههدههها نههفر از بهومههيان از سههراسههر كههشور بهها هههم بههه بههحث و گههفت و گههو پههرداخههتند، در
 مهههورد مهشكلت جوامع ههر كهدام مشهتركههاً 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.
 بهههومهههههيان بهههههه روسهههههتاههههههاى خهههود بهههههازگشهههههتند، و مهههههدت كهههوتهههههاهى پهههههس از آن، در ههههههفتم نهههوامهههههبر
 زاپهاتيسهت هها موفهق شهدنهد كهميسيون پهيگرى و تهحقيق قهراردادههاس سهن آنهدرس را دائهر كهنند.

 اى مهههانهههند رودولهههفو اسهههتاونههههاگهههن، آمهههالهههيا ههههاى بهههرجسهههته از سههههوى ارتههههش زاپههههاتيسههههتى شههههخصيت
سولههورسانو، و اسقف بارتلومئو كاراسكو در اين كميسيون شركت كردند.

 ، وCocopa نههوامهههبر، ارتهههش زاپهههاتيسهههتى، كهههميسيون تههوافهههق و مهههسالهههت ۲۹ تههههها ۲۴بهههههعد، از 
  جههلسه كههردنههد تهها ليههحهء پههيشنهادى بههراى اصهلح قههانههونConaiكههههميسيون ملى مههههيانجى گههههرى 

 اسهاسى در مهههورد 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 آخهههر جهههلسه، كهههميسيون تهوافهههق و مهههسالهههت پهههيشنهاد نههههائى خهود را مهههطرح كهههرد و ارتهههش
 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

۱۴۳



 شههههفاهى خههود را بهههها آن اعههههلم كههههرد، امهههها خههواسههههتار آن شههههد كههههه بههههراى رسههههميت بههههخشيدن بههههه 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 خهههورد 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 مهههورد 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
 زمهههان ديهههگر ههههمه چهههيز بسهههتگى دارد بهههه كهههميسيون پهههارلهههانى. آن هههها امهههكان ايهههن را دارنهههد كهههه بههها
 اسههههتقلل و بههههرخههههههوردى شههههايسههههته بهههها ايههههن طههههرح قههههانهههونى بههههرخههههههورد كههههنند. نههههمايههههندگههههان مجههههلس و
 سهناتهههورهها بها ارنسهتو زديهيو مهلقهات كهردنهد تها از او بهخواههند كهه ايهن ليهحهء قهانونى را تهصويهب

  روز وقهههههت خهههواسهههههت. پهههههاسخ »منفى« بهههود و از آن زمهههههان۱۵كهههههند. او بهههههراى پهههههاسخ، از ايهههههشان 
  امهههضاء شهههده بههود، مهههحور بسيج و۱۹۹۶ فهوريهههء ۱۶اجههراى قههراردادهههاى سههن آنههدرس، كههه در 

 حههههركههههت زاپههههاتيسههههت ههههها، بههومههههيان سههههراسههههر كههههشور، و بههههخش مهمى از جههههامههههعهء مههههدنى در سههههطح
كشورى و بي الللى بود.

 سهومههي سههال ايههن گهونههه، بههد يههمن بههه آخههر رسههيد. در هههراس از پههاسخ زاپههاتيسههت ههها بههه ايههن
 ضهههد پهههيشنهاد ريهههاسهههت جهههمهورى، دولهههت حهههضور نهههظامى و پليسى اش را در روسهههتاههههاى بهومى

شههورشگر شدت بخشيد.
 بهههومههههيان شههههههورشههههگر در حههههالههههيكه رقههههص، رقصى كههههه ديههههگر بههههه سههههنت بههههدل شههههده، و بهههها وجهههود
 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

 و ايههن را بههرسههميت بههشناسههد يهها ]يهها نههه[ بههه ايههن كههه قههدرت مههركههزى تههاريخ را قههبول داشههته بههاشههد
 نهههشناسهههد كهههه كهههلم و مهههسير انهههسان ههههايى مهههتفاوت بههها آنهههان نهههيز شهههايسهههتۀ آن اسهههت كهههه مهههنزلتى

۱۴۴



 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

(۱۹۹۷زاپاتيستى، سحرگاه اول ژانويهء 

۱۴۵
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۱۹۹۷
    

 بسيج براى اجراى قراردادهاى سن
 آندرس/ افزايش عمليات شبه
 نظاميان در منطقهء شمال/ به كار
 گرفت سكوت از سوى زاپاتيست ها به

  نفر۱۱۱۱عنوان سلح/ راه پيمائى 
 پايهء كمك رسانى زاپاتيستى به شهر
 مكزيكو/ افسارگسيختگى خشونت
 شبه نظاميان در ارتفاعات چياپاس/
آوارگان و قتل عام بوميان در آكته آل

  ارتاش زاپااتيساتى بااياد باه تاغييرات۱۹۹۷ساال باد شاگون آغااز شاد. در روزهااى اول ساال 
 اسااسى اى كاه دولات ارنساتو زديايو در طارح قاانونى ماربوط باه حاقوق و فارهانگ بومايان، يعنى
 طااارح پااايشنهادى كاااميسيون تااوافاااق و ماااسالااات، وارد كااارده بااود پااااسخ منفى ياااا ماااثبت مى داد.
 هااامان طااارحى كاااه باااه رغااام ناااادياااده اناااگاشااات بااارخى جاواناااب ماااهم قاااراردادهااااى اماااضاء شاااده در

 از سوى شااورشيان پذيرفته شده بود.۱۹۹۶فوريهء 
  ژاناااااوياااااه در روساااااتاى لرئاااااالااااايداد، در چاااااارچااااوب نشسااااات باااااا ناااااماياااااندگاااااان عاااااضو۱۱در روز 

 كاااميسيون تاوافاااق و ماااسالااات و اعاااضاى كاااميسيون ملى مااايانجى گااارى، زاپااااتيسااات هاااا قااااطاااعاناااه
 ضااااااد پاااااايشنهادی را کااااااه زدياااااايو طاااااارح کاااااارده باااااود نااااااپذیاااااارفااااااتند و اعاااااالم كااااااردنااااااد كااااااه تااااااا اجااااااراى
 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.

۱۴۷



  ارتااش  زاپاااتيسااتى  در مااقاباال  ناامايااندگااان  عااضو كااميسيون توافااق و مااسالاات كااه هاار بااار
 »آقاااى ارنسااتو زدياايو از اجااراى قااراردادهااايى كااه شادناد، اعالم كارد: تااار از قااابل مى دفاااع بى

 بااز مى زناد. ايان غاير قاابال قابول اسات. اناكار اناد سار ناماياندگااناش در سان آنادرس اماضاء كارده
 كااردن تعهاادات در ماااورد 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

گستراند.« ها را زير سؤال مى برد و باز هم سايهء جنگ را بر سر بوميان مكزيك مى
 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 همان در طاول ايان تاظاهارات وسيع و پارشاور، بومايان شااورشاگر خااطار ناشان كاردناد:

 زمااااانى كااااه اولااااي قااااراردادهاااااى صلح را امااااضاء مى كااااردنااااد، دولاااات حاااااكاااام طاااارح مى ريااااخت تااااا
 قاراردادهااى سان انادرس را اناكار كاند، و باعد در عامل از اجاراى آن سار بااز زد. در حاالى كاه
 دولااااات از عااااامل باااااه تعهاااااد خااااود اماااااتناع مى كااااارد، ده هاااااا هاااازار ساااااربااااااز هااااامچنان باااااه ماااااحاصاااااره
 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 شاااورشايان در متنى كاه ماعاون فارمااناده مااركوس آن را اماضاء كارده بود،
 نسابت باه فاتنهء دولات عاليه ماراحال ادارِى كامك باه پاروساهء صلح اعاتراض كاردناد:»دولات باد كاه

 را تاااحت فاااشار زناااد، بااالكه هااامچني كاااسانى كااور اسااات، ناااه تااانها باااه باومااايان شااااورشى ضااارباااه مى
 توافاق و ماسالات اناد و هامهء كاسانى كاه مااناند اعاضاى كاميسيون دهاد كاه ماشاور صلح قارار مى

 گاارى بااراى اجااتناب از جاانگ يااارى رسااانااده، وساااطاات مى كاانند. طاارح ملى مااايانجى و كااميسيون
 ليااااحهء پاااايشنهادى كااااميسيون تااوافااااق و مااااسالاااات، يعنى هاااامان مااااراجع قااااانااونى قااواى مااااقننه، در
 ماااورد  قااانااون بوماايان، پى در پى ماااورد حااملهء قواى مجااريااه قاارار گاارفااته اساات. حااال دولاات، در
 حاااااالى كاااااه بااااايهوده مى كاااوشاااااد خاااود را پشااااات ساااااپر تاااااكنيك گااااارائى حاااااقوقى پااااانهان ناااااماياااااد، ايااااان
 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
 كاااه خاواهاااان اجاااراى قاااراردادهاااا باودناااد، باااا ساااركاوب و تهااادياااد پااااسخ داد.

  خااااناوادهء عاااضو ساااازماااان۶۵باااراى ناااموناااه اخاااراج و كاااوچ دادن اجااابارى 
  ماااااااارس، و دساااااااتگيرى خاااااااشونااااااات باااااااار دو۸بااااااااااااااااومى »خى نايچ« در روز 

 كاشيش ژوزوئايت كاه يكى از آناان ماشاور ارتاش زاپااتيساتى در ماذاكارات
بود، و دو نفر از رهبران خى نيچ.

 در اياااان رابااااطه ارتااااش زاپاااااتيسااااتى بااااه اطاااالعاااايهء كااااميسيون تاااوافااااق و
 كاارد مااسالاات پاااسخ داد، در حااالى كااه تاوجااه آن را بااه اياان نااكته جاالب می

 كاااه مااوضع كاااميسيون بااااعاااث خاااراب تااار شااادِن اوضااااع ساااياسى و ناااظامى مااانطقه مى شااود. در
  مااارس زاپاااتيساات هااا پااس از باارشاامردن زيااان اياان كااار، بااه كااميسيون تاوافااق و۹نااااماااهء مااااورخ 

 ماسالات تامام فارآيانِد ماذاكارات را يااد آور شادناد. باه خااطار اهاميت ايان ساند، باخش هاائى از آن
را در ادامه مى آوريم:

  مااه پاس از آن كاه قاراردادهاا اماضاء شاد، ولى اجارا ناگردياد(،۸ )۱۹۹۶»در اواخر اوت 
 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 مااااورد 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
 آغااااز ماااذاكااارات ماااطرح كااارديااام. )ارتاااش زاپااااتيساااتى، باااه راساااتى، هاااميشه خااواساااتار ياااك طااارف
 ماااذاكااارهء دولتى كاااه تاوان تاااصميم گااايرى و اراده ساااياسى داشاااته بااااشاااد و باااه هااايئت زاپااااتيساااتى
 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 باااارگااازار شااااد. در عاااامل، هاااايئت دولتى كاااانار زده شااااد و جااااايااااش را يااااك بااااازيااااگر جااااديااااد، 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 مااااوانع مهمى كاااااه  وزارت كاااااشور اياااااجاد كااااارده بااااود، حااااارف ناااازد(، كاااااميسيون تااااوافاااااق و
 مااااسالاااات بااااه تااااازگى يكى از نااااكات اجاااارائى قااااراردادهاااااى امااااضاء شااااده تااوسااااط دولاااات و ارتااااش
 زاپاااااتيسااااتى در زمااااينهء فاااارهاااانگ و حااااقوق بااوماااايان را حاااال كاااارد. ارتااااش زاپاااااتيسااااتى پااااذياااارفاااات كااااه
 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

 )هااامان گاوناااه كاااه در مااايز ماااذاكااارهء سااان آنااادرس نااايز ماااقابااال رسااااناااد. پاااس از شكسااات ايااان شااايوه
 شكساات خاااورده بود(، هاار دو طاارف  قاارار گااذاشااتند كااه كااميسيون توافااق و مااسالاات سااندى در
 ماااورد قاراردادهاا تاهيه كاند و بار اسااس ايان ساند ارتاش زاپااتيساتى و دولات فادرال موضع خود

را بيان كنند.«
 »ياااادتاااان مى آياااد كاااه باااا بااادسااات آوردن ايااان تااوافاااق از هااار دو طااارف، قااارار شاااد كاااميسيون
 تاوافاااق و ماااسالااات فاااقط ياااك ساااند تاااهيه كاااند )»باااراى آن كاااه تاااا اباااد پااايشنهادات را از ايااان باااه آن
 نارسااناد«، عاي كالم خود شاما( و بار اسااس ايان ساند، طارفاي موضع خود را ماشخص كانند.

  ساندتاان را ماعرفى كاردياد و۱۹۹۶ نوامابر ۲۹شاما طارح ياك لياحهء قاانونى را تاهيه كاردياد. در 
 هشادار دادياد كاه ايان آخاريان كوشاش كاميسيون توافاق و ماسالات خواهاد بود. و نسابت باه ايان
 سااااند فااااقط يااااك پاااااسخ آرى يااااا نااااه مى پااااذيااااريااااد، در صاااااورتى كااااه پاااااسخ يااااك طاااارف منفى باااااشااااد،
 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 باااه دولااات هااام داده اياااد. ماااا پاااذيااارفاااتيم كاااه سعى و كاوشاااش كاااميسيون تاوافاااق و ماااسالااات مااافيد
 اساات و بااا وجود آن كااه تاامامى جوانااب قااراردادهاااى ساان آناادرس را در خود نااداشاات، پيشاارفاات

به حساب مى آمد.«
 هااامان طااور كاااه باااه خااااطااار مى آورياااد، وزيااار )هاامچنان از حااافااظه يااارى مى خاواهاايم( »باااعد

 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

 موسوم باه چاينچون )شاناخاته شاده باراى او( كاه  او در آن  زماان تاحت تاأثاير ياك نوشااباه الكلى
 باوده اساات. بااعد آقاااى زدياايو بااا شااما حاارف زد و از مااا خاواساات تااا )ياااا چااايزى شااابيه باااه ايااان(
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 باراى پااسخ باه او وقات بادهايم )و ياا شااياد باراى ايان كاه باگذارد حاال آقااى چاويافت از چاينچون
 ساااااار جااااااا باااااايايااااااد(. دو هاااااافته بااااااعد دولاااااات بااااااا يااااااك ضااااااد پاااااايشنهاد درساااااات و حااااااسابى پاااااااسخ داد.

 كوشايد گارفات، بالكه مى ماسالات را ناادياده مى و پايشنهادى كاه ناه فاقط پايشنهاد كاميسيون توافاق
 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 بااااااي الللى در بااااااارهء حااااااقوق باااااوماااااايان بااااااراه انااااااداخاااااات. بااااااخصوص در نااااااكات ماااااارباااااوط بااااااه

 خودماختارى، خاط مشى و شاركات ساياسى خالق هااى
 بااومى باااه طاااور خااااص، باااحث و ناااظرات جاااالاااب و رشاااد
 دهااااااانده اى را باااااااراناااااااگيخت. آقااااااااى زديااااااايو باااااااراى دليااااااال
 ضاااااعيف و نااااااتاااواناااااش عاااااليه بااااارساااااميت شاااااناخااااات حاااااقوق

تاريخى خلق هاى بومى هيچ كمكى نيافت.«
 »در ماادتى كاامتر از دو هاافته، دولاات ناابرد گاافتگوى
 ملى را بااااااااااااخااااااااااات و ناااااااااااتوانسااااااااااات دلااااااااااايل ماااااااااااقبولى در رد
 پايشنهاد كاميسيون توافاق و ماسالات ارائاه دهاد. آناگاه
 دوران ساااااااكوت و كاااااااوچاااااااك جااااااالوه دادِن بحاااااااراِن ناااااااهائىِ
 ماااااذاكاااااره باااااي دولااااات و ارتاااااش زاپااااااتيساااااتى فااااارا رسااااايد.
 بااازودى روشااان شاااد كاااه دولااات ناااه هيچ دليلى باااراى عااادم
 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 ماااااااسالااااااات آمااااااايز حااااااال كاااااااند. فاااااااقط اقاااااااتدار گااااااارائى، سااااااالطه گااااااارائى و نااااااااباااااااينائى كاااااااه ذاتى
 پاارزياادنااسيالاايسم ]نااظام مبتنى باار قاادرت فااائااقهء رئاايس جاامهور[ اساات بحااران را بااه حااادتاارياان

 اش كاشاناد. آقااياان ناماياندهء مجالس، ايان موضوع را پااسخ شاما روشان مى كاند«. )نااماهء وجه
(۱۹۹۷ارتش زاپاتيستى به كميسيون توافق و مسالت. نهم مارس 

 آن روزها مذاكرات وارد بن بستى شد كه خروج از آن بسيار دشوار بود و بسيج عمومی
 در ساطح ملى و باي الللى فاااوراً واكانش ناشان داد. هامان گوناه كاه ارتاش زاپااتيساتى در نااماهء

 هاااى همبسااتگى نااشان داد، عاادم اجااراى قااراردادهااا از سااوى دولاات در يااك ماااورد خود بااه كااميته
 شاواهااد اماار نااشان داد كااه مااطالاابات باوماايان زاپاااتيساات تاانها بااه چااياپاااس  خاالصااه ماااثبت بااود:

 شاد. بالكه پااسخى بود باه آماال و آرزوى تامام خالق هااى بومى كاشور، و باا وياژگى خااص نامى
 خااود مااااطالاااابات بااوماااايان كاااال قااااارهء آمااااريااااكا را ماااانعكس مى كاااارد. بااااه عاااالوه، يااااك بااااار ديااااگر اياااان

تظاهرات آئينهء حمايت بي الللى از قضيهء بوميان بود.
 باااديهى سااات كاااه دولااات نااافهميد چاااه مى گاااذرد و باااراى صااادماااي باااار باااا خاااشونااات باااه ماااطالااابات
 خالق هااى بومى پااسخ داد. چاند روز باعد پاليس باه روساتاى زاپااتيساتى سان پادرو نيكساتالوكوم،

 ۲۹ دهاااقان زاپااااتيسااات كشاااته، ۴بخشااادارى سااان خااوان د ل لااايبرتااااد هاااجوم بااارد، حااااصااال آن: 
 خانواده مجبور شدند كوچ كنند.۸۰زخمى، و 

 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

 كااااه در سااااراساااار كااااشور نااااظاماااايان عااااليه غاااايرنااااظاماااايان زاپاااااتيساااات مااااشخص مى شااود. در حااااالی
  پااايش بااارده مى شاااد، در هااامان حاااال در چاااياپااااس قاااتل، کاااوچ۱۹۹۷كااارزار پاار خاارج انااتخابااات 

 اجاااباری ماااردم، آتاااش زدن كاااامااال روساااتاهاااا، عاااملكرد دائمى شااابه ناااظامااايانى بااود تاااحت حااامايااات
ارتش فدرال و دولت ايالتى.

 ارتاش زاپااتيساتى ساكوت را باه عانوان سلح و پااسخ افاتتاح كارد. باه تحارياكات دولتى بادون
 سااار و صااادا پااااسخ داده مى شاااد، و در بااارابااار پاااروساااهء پااار غااوغاااا و جااانجالى اناااتخاباااات عاااكس

العمل زاپاتيست ها سكوت بود.
 در چاني حاال و هوائى، تانها ساه روز پايش از اناتخاباات فادرال، در روز سوم ژوئايه ارتاش
 زاپااااتيساااتى اعااالم كااارد كاااه از روساااتاهااااى شاااااورشى مى خااواهاااد در اناااتخاباااات شاااركااات ناااكنند،
 اناتخابااتى كاه در وساط تهادياد و ارعااب ارتاش و شابه ناظامايان بارگزار مى شاد. در هامان ساند،
 ساااكوتاااشان را تشاااريح كاااردناااد: »در روزهااااى گاااذشاااته ساااكوت كااارديااام. تاااا خاودماااان را در درون
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 باانگرياام، تااا خاود را مجاادداً سااازماااناادهى كاانيم، تااا ناايرومااندتاار شااوياام، تااا
 قااالب و كااالم فاااضاى جاااديااادى باااراى وجاود خاااوياااش باااياباااند. باااه هااامي دلااايل

است كه فرياد سكوت مان به گوش مى رسد«.
 در مااااايان اناااااتخابااااااتى كاااااه در آن چاااااپ پاااااارلاااااانی اماااااكان پااااایروزی در

 پااياتخت كاشور را داشات، زاپااتيسات هاا بعضى از گاروه هااى »ماترقى« را ماتهم كاردناد باه ايان
 خواهاند هاا گافتند كاه از ماا مى اناد ساكوت كارده، مزاحام ناشوناد. زاپااتيسات هاا خواساته كاه از آن

»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
 ماااشخصااً باااگويااايم باااه خااااطااار هااامي اناااتقادات ــ و نااايز از آناااجا كاااه ايااان ارتاااش در كاااار آفاااريااانش
 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

 بااا هاامۀ اجازاء مااتشكلۀ آن اساات ، يعنى شهااروناادانى كااه از حااق وجود اى ناويِن مالت ]ماكزياك[
 بااه طااور كاااماال باارخااااوردارنااد 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
 احاااازاب ساااااياسى را باااااه مااااايان مى كشاااااد كاااااه رسااااااناااااه هااااااى گاااااروهى، كاااااليساهاااااا، ارتاااااش، باااااخش

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
 خااااارج از آن، مااوضع سااااياسى مااااا روشاااان بااوده و هساااات. مااوضع مااااا نااااه حاااازبى ساااات، نااااه ضااااد
 حااااازبى. ناااااه اناااااتخابااااااتى سااااات، ناااااه ضاااااد اناااااتخابااااااتى. بااااال عاااااليه سيساااااتم حاااازب دولتى سااااات، عاااااليه
 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،

 کاااند كاااه ساااياسااات ]باااه معنی رایج آن[ كاااار گاااروهى از بااارگااازيااادگاااان اسااات و خااااطااار ناااشان مى
 دمااكراتاايزه كااردن آن بااه معنى افاازودن تااعداد اياان باارگاازياادگااان يااا جااايااگزياان كااردن آنااان تاوسااط
 افااااراد ديااااگرى نيساااات، باااالكه »آزاد كااااردن« سااااياساااات از بااااندى ساااات كااااه سااااياسااااتمداران در آن
 گارفاتارش كارده اناد و »باازگاردانادِن 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
 فااارماااان دادِن« زاپااااتيسااات هاااا باااه معنى ايااان »واژگاااون سااااخااات« ساااياسااات اسااات. ايااان كاااار ياااك

  شارح دادناد كاه موضوع بار سار۱۹۹۷فاراياند اسات و ناه ياك فارماان. آناان در آن ساال ماتلطام 
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»انقلبى ست كه انقلب را ممكن سازد«.
 در هااااامان اطااااالعااااايه شاااااااورشااااايان روى مااااوضع خااااود در ماااااقابااااال پااااارزيااااادناااااسيالااااايسم، فاااااضاى
 انااااااتخاباااااااتى، دمااااااكراسى، رأى بااااااه عاااااانوان امااااااكان شااااااااورشااااااگرى، و رأى بااااااه عاااااانوان مشااااااروعاااااايت

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 شااااورشااگران، يااك ماارد و يااك زن، راهى اسااپاناايا شااد تااا در »دومااي

همايش بي الللى در دفاع از بشريت و عليه نئوليبراليسم« شركت كند.
 يااااك بااااار ديااااگر ارتااااش زاپاااااتيسااااتى آزادياااابخش ملى تااااصميم گاااارفاااات شاااايوهء »پاااارسااااشگر گااااام
 برداشت« را ادامه دهد. هدف تنها تشكيل جلسه با جامعهء مدنى در مناطق شااورشى نبود،
 باااالكه شكساااات مااااحاصاااارهء نااااظامى و رساااايدن بااااه شهاااار مااااكزيااااكو بااود. پااااس از آن كااااه تااااب و تاااااب

  ناااافر از پااااايااااه هاااااى كاااامك رسااااانى بااااه سااااوى شهاااار۱۱۱۱اناااتخاباااات خااوابااايد، آن هاااا راه پااايمائى 
مكزيكو را اعلم كردند.

  ساپتامابر بايش از هزار ناماياندهء شاااورشاگر از چاياپااس باه راه افاتادناد. موضوع۸در روز 
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 بسيج  جااااماااعهء مااادنى ملى و باارگازارى يااك  بسيج  گسااترده  باود  بااا اهااداف  مااختلف: الااف(
 الللى در دوران باااعد از اناااتخاباااات در شااارايطى كاااه باااا پااايروزى كاااائاوتاااموك كااااردنااااِس حاازب بااااي

 اناااقلب دماااكراتااايك، دولااات فااادرال اعااالم كااارده باود كاااه شاااراياااط دماااكراتااايك حااااكااام بااار كاااشور باااراى
 مااشاركاات ارتااش زاپاااتيسااتى در حاايات قاااناونى و ماؤسااساتى باارقاارار اساات. ب( تاوضيح دلياال
 قاااايام، تشااااريح وضااااعيت كاااانونى مبنى باااار نااااظامى و شاااابه نااااظامى كااااردن ماااانطقه تااوسااااط دولاااات، و
 هاااامي طااااور فاااارايااااند خاااود مااااختارى. پ( تبليغ قااااراردادهاااااى ساااان آناااادرس، اعااااتراض عااااليه عاااادم
 اناجام آن و جاذب افاراد باراى تاصوياب لياحهء پايشنهادى كاميسيون توافاق و ماسالات در كانگرهء
 جااااااااديااااااااد. ت( شكساااااااات حاااااااالقهء مااااااااحاصاااااااارهء نااااااااظامى و شاااااااابه نااااااااظامىِ روسااااااااتاهاااااااااِى مااااااااقاومااااااااتگر.
 ث( باااارقاااارارى رابااااطهء مسااااتقيم بااااا جااااامااااعهء ماااادنى، سااااازمااااان هاااااى سااااياسى خااااارج از احااازاب
 رسمى، سااازمااان هاااى غااير دولتى، سااازمااان هاااى كااليسائىِ مااردمى، دانااشگاهاايان، كااارگااران،
 دهاااقاناااان، و بااومااايان ساااراسااار كاااشور. ج( تشاااريح مااابارزهء خااود و آشااانائى باااا مااابارزات دياااگر.

چ( گام برداشت و پرسيدن....
  سااااپتاماااابر بااااا مااااراساااام بااااسيار باااازرگِ باااادرقااااه۸پااااايااااه هاااااى كاااامك رسااااانى زاپاااااتيسااااتى در روز 

 چااياپاااس را تاارك كااردنااد و در مااسيرشااان از ايااالت اوآخاااكااا، پوئاابل، و ماااورلوس بااذر كاالمااشان
 را پاااشاايدنااد و افااراد  جااديااد  را بااه  آغوش  آرمااان  خود پااذياارفااتند. بومى و غااير بومى در اياان

 پاااااااايمائى فااااااااضايى بااااااااراى بسيج و اعااااااااتراض يااااااااافاااااااات. اعااااااااتراض نااااااااه تاااااااانها بااااااااه عاااااااادم اجااااااااراى راه
 قاراردادهااى سان آنادرس، بالكه باه توهاي و تاحقير بى حاد حاصرى كاه نائولايبرالايسم در ماسيرش

به جاى مى گذارد.
  ساپتامابر( از آن هاا اساتقبال شاور اناگيزى باه۱۲هزاران نافر از اهاالى پااياتخت )در روز 

 عاامل مى آورنااد. ناامايااندگااان زاپاااتيساات در شهاار مااكزيااكو در كاانگرهء مؤسااس جاابههء زاپاااتيسااتى
 آزاديااابخش ملى شاااركااات كاااردناااد. در ايااان كااانگره آن هاااا دلئااال عااادم پااايوسااات خاود باااه جااابههء تاااازه
 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.
 باااااادياااااان شااااااكل جاااااابههء زاپاااااااتيسااااااتى آزادياااااابخش ملى بااااااه عاااااانوان يااااااك سااااااازمااااااان باااااارادر ارتااااااش

زاپاتيستى زاده شد.
 ارتااش زاپاااتيسااتى در پاايامااش اعاالم كاارد: »امااا زاپاااتيساات فااقط عااضو ارتااش زاپاااتيسااتى
 نيساااات. فااااقط زاپاااااتيساااات مساااالح و مخفى ناااادارياااام، زاپاااااتيساااات غااااير مساااالح و مااااسالاااات آماااايز هاااام
 هسات. هامان گوناه كاه در درون ارتاش زاپااتيساتى زاپااتيسات هسات، جااهااى دياگر هام هسات…
 مااااا نااااه مى تااواناااايم جاااالوى آن هااااا را بااااگيرياااام و نااااه مى تااواناااايم از آن هااااا بااااخواهاااايم تااااا ماااانتظر مااااا
 باامانااند، پاايش ناارونااد، رشااد نااكنند و باازرگ نااشونااد، خود را مااتشكل نااكنند تااا زمااانى كااه صلحى
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 عاااادلناااه و در خاااور اناااسان حااااكااام شااود، و ارتاااش زاپااااتيساااتى باااتواناااد باااا شاااما حاااال و آيااانده را
شريك باشد.«

 هاازار و صاااد و ياااازده زاپااااتيسااات در دوماااي مجااامع عااامومى كااانگرهء ملى بااومى نااايز شاااركااات
 كاردناد. در ايان جالسه ناماياندگاان تاقريابااً 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

  سااااپتاماااابر، در مااااقاباااال تااااجاوزات نااااظامى روشاااان۱۷قاااابل از بااااازگشاااات از شهاااار مااااكزيااااكو در روز 
 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 مااااه هااااى باااعد دولااات هااااى فااادرال و اياااالتى باااه ايااان بسيج وسيع باااا تشااادياااد جنگى كاااثيف
 عاليه بومايان شااورشى پااسخ دادناد. در چاهارم نوامابر، در سوء قاصدى باه جاان اساقف سااموئال
 روئااايز و دساااتيارش در بخشااادارى تااايل، تاوساااط گاااروه شااابه ناااظامى ماوساوم »صلح و عااادالااات«،
 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 رساااناادِن
 ايااان پااايام صاااريح باااه ارتاااش زاپااااتيساااتى سااات كاااه: ناااه ماااياناااجيگرى دركاااار اسااات، ناااه ماااذاكاااره، ناااه

صلح«.
 باااعد ناااوبااات باااه هااافته هااااى پى در پى خاااشونااات افاااراطى تاوساااط گاااروه هااااى شااابه ناااظامى فااارا
 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

 كانند، ناظامايان بازور عاضو گايرى مى زناند. در حافاظات پاليس و ساربااز، شابه او آن را دامان مى
 كاشند. در گايرناد، و خااناه هااى بومايان ماخالاف دولات محالى و فادرال را باه آتاش مى ماالايات مى

 بااراباار چااني وضعى، هازاران بومى از دساات خااشوناات گااريااختند و بااه روسااتاى زاپاااتيساات پولااهو
برند. پناهنده شدند و تا امروز در شرايطى غير انسانى در آن بسر می

  ناواماابر پااايااه هاااى كاامك رسااانى۲۹اياان تااجاوزات، باااعااث باارانااگيخت اعااتراضاااتى شااد. در 
 زاپاااااتيسااااتىِ مااااناطااِق باااالندى هاااااِى چااااياپاااااس، در شاااامال، جاااانگل، كااوهسااااتان، ماااارز، و ساااااحاااال بااااه
 صااورتى ماسالات آمايز در شهار سان كاريساتوباال دسات باه تاظاهارات زدناد و اعاتراضاات خود را
 باااا راهاااپيمائى هاازاران نااافر در شهااار ماااكزياااكو كاااه از مااايدان »فااارشاااتهء اساااتقلل« باااه زوكااالو مى
رفت، همراه كردند. شعار اصلى تظاهرات »مخالفت با خشونت و معافيت از مجازات« بود.
 در نخساااااتین روز هااااااى دساااااامااااابر، كاااااوچ اجااااابارى هااازاران باااومى شااااااورشى در بااااالندى هااااااى
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  ارتاااااااااااش٭ هااااااااااامان مااااااااااااه۱۲چااااااااياپاااااااااس ادامااااااااه داشاااااااات. روز 
 زاپااااتيساااتى وضعيتى را كاااه وخااايم شاااده چاااني افاااشاء مى
 كند: »بيش از شش هزار نفر در جنگ اجباراً كوچانده
 شااااده انااااد. اياااان نااااتيجهء حااااملت باااااناااادهاااااى شاااابه نااااظامى و
 نااااايروهااااااى پاااااليس اياااااالتى اسااااات، كاااااه هااااار دو باااااا ماااوافاااااقت و
 حااااامايااااات دولااااات فااااادرال، تاااوساااااط دولااااات اياااااالتى هااااادايااااات 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 شاااورشااگر 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.
 باااعد خااابر و گاازارش شاااراياااط زنااادگى و اداماااهء حااايات هاازاران بااومى بخشااادارى چااانالاااهو 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

 هاااااای فااااادرال و اياااااالتى مى خاااواهاااااند تاااوساااااط آن ماااااقاومااااات حاااازب اناااااقلبىِ ناااااهاديااااانه شاااااده، دولااااات
زاپاتيست ها را در هم بشكنند« نشان داد.

 در چاااني وضعيتى باااسيار وخااايم، كاااميسيون تاوافاااق و ماااسالااات هيچ شاااتابى باااه خااارج ناااداد.

 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.
  دساااااماااابر يكى از وحااااشيانااااه تاااارياااان و مااااعروفااااترياااان قااااتل عااااام۲۲در چاااااني شااااارايطى در روز 

 هاااااائى كاااااه ماااااكزياااااك باااااه يااااااد دارد صاااااااورت پاااااذيااااارفااااات. در روساااااتاى اكاااااته آل، واقع در بخشااااادارى
  بااومى، اكاااثرياااتشان كااودك و زن وابساااته باااه گاااروه مااادنى۴۵چااانالاااهو، در بااالندى هااااى چاااياپااااس، 

  باا اساتفاده از سلح گارم و ضارباات مااچات]قامه[، توساط ياك بااناد مسالح٭»لس آبااه خاااس«
 PFCRNشابه ناظامى ماتشكل از بومايان عاضو حزب اناقلبىِ ناهاديانه شاده و جابههء كااردنيسات 

  ناافر ديااگر زخاامى شاادنااد، بااسيارى از آنااها كودك بودنااد. ناابرد۲۵قااتل عااام شاادنااد. در اياان حاامله 
 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.
  ناافر تاوقاايف شاادنااد، از جاامله شهااردار عااضو حازب انااقلبىِ نااهادياانه۱۲۵در مااااه هااااى باااعد 

 شاده و تنى چاند از فارماانادهاان جزء پاليس، اماا هيچ ماسئوليتى ماتوجاه كاارماندان عاالايرتابه نشاد.
تقريبااً هفت سال پس از ماجرا، جنايت اكته آل همچنان بدون كيفر مانده است.

 ارتااش زاپاااتيسااتى مسااتقيمااً 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
 ظااااهااارى را طااارح ريااازى كااارده باود، بااادون آن كاااه هيچ قاااصدى باااراى اجاااراى قاااراردادهاااا داشاااته

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

 ، ايان لحاظه اى بود كاه بازرگاتريان حجام تبليغ در ماااورد چاياپااس را۱۹۹۴شاااورش اول ژانااويااهء 
 بااااااه خااااود اخااااااتصاص داد. اعااااااتبار زدیاااااايو در سااااااطح بااااااي الللى سااااااقوط كاااااارد. وى كااااااه نساااااابت بااااااه
 اتااافاقاااات هيچ حاااساسيتى ناااداشااات، تهاااديااادات را افاازاياااش داد و كاااوچ جااامعى و اجااابارى ده هاااا

 دسامبر بيش از دو هزار سرباز وارد چنالهو شدند.۲۶هزار بومى را باعث شد. در روز 
 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،
 دبااااااير اول سااااااازمااااااان ماااااالل متحااااااد، دهااااااا ناااااافر از شااااااخصيت هاااااااى فاااااارهنگى، روزنااااااامااااااه نااااااگاران و
 ساياساتمداراِن از جامله اساپانايا، فاراناسه، اياتالايا، اروگوئاه، بارزيال، اياالت متحاده و غايره... نايز

آن را محكوم كردند.
 ساااال، بااااز هااام، باااا تشااادياااد حاااملهء ناااظامى در مااانطقه باااه پااااياااان رسااايد و باااهاناااۀ آن بااارگاازارى

 زنبااورها یک گروه غیر زاپاتیست است که در عین حال طرفدار دولت نیست. م. Las Abejas ٭
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 ماااراسااام چاااهارماااي ساااالاااگرد قااايام باود. ارتاااش مااادعى شاااد كاااه زاپااااتيسااات هاااا از آن باااراى اشاااغال
 بخشاااااااادارى هااااااااا ساااااااوء اسااااااااتفاده خاااااااواهااااااااند كاااااااارد. كاااااااانترل نااااااااظامى روى بخشاااااااادارى هاااااااااى لس
 مااااارگاااااريااااتاس، كاااومااااينت، اكاااوسااااينگو، آلااااتاماااايرانااااو، چاااايلون، ساااايتال، اوكااااسچوك، پااااالاااانكه، تاااايل،
 سااااابااااانااااييا، تاااوماااابال، سااااالااااتو د آگاااوا، ساااايموخااااوِول، هااااويااااتيوپااااان، خاااوتاااوتااااول، اِل باااوسااااكه، و ساااان

كريستوبال تشديد شد.

 بااااا وجاااود اياااان، زاپاااااتيساااات هااااا بااااراى آنااااكه نااااشان دهااااند عاااوض نشااااده انااااد، رقااااص را كاااانار
نگذاشتند....
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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

 ایرررن سرررال برررا ادامرررهء خرررشونرررت بى حرررد و حرررصرى كررره سرررال گرررذشرررته را مرررشخص مى كررررد
 ۴۵آغراز شرد. طى اولري روزهراى سرال، برا وجود عزادارى و درد حراصرل از قرتل عرام وحرشيانرهء 

 تسوتسيل در اكته آل، باز هم روستاهاى بومى شررورشى مررورد حملهء نظامى نيروهاى ارتش،
شبه نظاميان و پليس قرار گرفتند.

 واكررررنش دولررررت برررره قررررتل عررررام، اعرررزام هرررزاران سررررربرررراز برررره روسررررتاهررررا بررود. از اولرررري سرررراعررررات
 ، برا هردف تحرريرك درگريرى مسرلحانره، از بري برردن بخشردارى هراى خود مرختار، و ضرربره۱۹۹۸

 زدن برره پررايرره هرراى كررمك رسررانى شررررورشرريان، تررعقيب اعررضا و هواداران ارتررش زاپرراتيسررتى آغرراز
شد.

 در روز اول ژانررررويرررره ارتررررش برررره روسررررتاى بررومرررريان تسررررلتال، يررررالررررتچيلپيك واقع در بخشرررردارى
 آلرررررررتامررررررريرانرررررررو حرررررررمله بررررررررد. آن هرررررررا بررررررره ايرررررررن برررررررهانررررررره كررررررره در آن مررررررركان در جسرررررررتجوى زرادخرررررررانرررررررهء

۱۶۱



 شررررورشرررگران هسرررتند، دار و نررردار سررراكرررني روسرررتا را داغررران كررررده بررره سررررقرررت برررردنرررد. در هرررمان
 روز، سراكرني تسرلتال روسرتاى كرارالمرپيو، در بخشردارى اوكوسرينگو مرشمول حرملت نريروهراى

  را بررره جررررم٭فرردرال شرردنررد. نرريروهرراى فرردرال مررسئول ارتررش زاپرراتيسررتى در ايررن روسررتاى مررشاع
داشت سلح كمرى اى كه هرگز نيافتند، دستگير كردند.

 برررره عررررلوه، در روز سرروم ژانررررويرررره، يررررك يرررركان از ارتررررش فرررردرال، روسررررتاى بررومرررريان تررررخولبررررال،
  سررراعرررت در مرررحاصرررره نرررگه داشرررت. طى ايرررن عرررمليات، ارترررش بررره ترررنبيه۱۷لرئررالرريداد را برره مرردت 

 سرررراكررررنان روسررررتا پرررررداخررررته، از آنرررران بررررا خررررشونررررت و تهررررديررررد راجع برررره محررررل فرررررمررررانرررردهى مررررركررررزى
 زاپررراتيسرررت هرررا برررازجروئى كررررد. در هرررمان حرررال، سرررربرررازان ارترررش در يرررك حرررمله روسرررتاى تسرررلتال
 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.
  آوريررررل«، برررراز هررررم واقع در بخشرررردارى۱۰در روز پنجرررم ژانرررويررره، ارترررش فررردرال روسرررتاى »

 آلرررتامررريرانرررو را مرررحاصرررره كررررد. در هرررمان روز در حرررالى كررره دولرررت وجرود حرررمله را نفى مى كررررد،
 نرريروهرراى ضررربتى ارتررش كوشرريدنررد روسررتاى تررسوتررسيل آلرردامررا، واقع در بخشرردارى خود مررختار

سن آندرس ساكامچان را به تصرف خود در آورند.
 الللى، وزيرر دولرت، امريليو آل در سرطح ملى و بري در پى خرشم و بريزارى از قرتل عرام اكرته

 چرايرفت عوض شرد و لبسرتيدا اچوا بره جرايرش نشسرت. كرفيل فررمرانردارى چرياپراس، خولريو روئريز
 هرررا سرزار فرررررو اسرررتعفا داد و ارنسرررتو زديررريو، روبررررترررو آلررربررورس گررريي را جرررانشررري وى كررررد. نرررام

 عروض شرررد، امرررا هيچ ترررغييرى در اسرررتراترررژى حررراصرررل نشرررد. بررررعررركس، دولرررت تهرررديرررد روسرررتاهررراى
بومى را شدت بخشيد.

 هررررمزمرررران بررررا ترررراخررررت و ترررراز نررررظامى، ارنسررررتو زديرررريو ليررررحهء پرررريشنهادى در مررررررورد حررررقوق و
 فرررررهررررنگ بررومرررريان را تررررقديررررم مجررررلس )كررررنگره( كرررررد. امررررا مررررعلوم اسررررت كرررره مجررررلس نرررركات اصلى

پيشنهاد كميسيون توافق و مسالت و قراردادهاى سن آندرس را برسميت نشناخت.
  ژانرويره، پرايره هراى كرمك رسرانى زاپراتيسرتى و جرامرعهء مردنى در چرياپراس، در۱۲در روز 

 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

  مركزيرك سره نوع حرق قرانونى ترصاحرب برر۱۹۱۴ بره معنى مرشاع اسرت. انرقلب ejido - در زبران اسرپانريائى ٭
 زمري را بره رسرميت شرناخرته اسرت: اراضى خرصوصى، اراضى مرتعلق بره شهرر يرا روسرتا، و اراضى مرشاع.
 اراضى و روسرررتاهررراى مرررشاع مسرررتقيمراً تروسرررط خرود اهرررالى اداره مى شرود و قرررابرررل خرررريرررد و فرررروش نيسرررت. برررد
 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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 سررررركرروب شرررردنررررد. پررررليس امنيتى ايررررالتى حرررري سررررركرروب تررررظاهرررررات، يررررك زن زاپرررراتيسررررت را برررره نررررام
گوادالوپه منِدز لوپز، ساكن روستاى لگرروچا به قتل رساند.

 ايرررن سرررركروب و قرررتل بررراعرررث شرررد ترررا ارترررش زاپررراتيسرررتى نرررامررره اى خرررطاب بررره كرررميسيون ملى
  برررنويسرررد. در ايرررن نرررامررره ارترررش زاپررراتيسرررتى مروارد مررركرر تعهرررد خرود را برررهConaiمرررريانجى گرررررى 

  يررررادآور۱۹۹۴ ژانررويررهء ۱۲صلحى عرررادلنررره و شرررايسرررته طى چرررهار سرررال گرررذشرررته، دقررريقراً از روز 
 هرررائى از ايرررن ابرررتكار عرررمل هرررا: مرررذاكررررهء كررراتررردرال و مجرررمع دمررركراتررريك ملى شرررد. »ايرررنك نرررمونررره

CND  مررررذاكرررررهء سررررن آنرررردرس و هررررمه پرررررسى ملى و برررري الللى بررررراى صلح در۱۹۹۴در سرررال ، 
 ؛ فررررراخرروان و تررررأسرررريس جرررربههء زاپرررراتيسررررتى آزاديرررربخش ملى، برررررگرررزارى فرروروم ملى۱۹۹۵سرررررال 

 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

 «.)نرامرهء۱۹۹۷ نرفر از پرايره هراى كرمك رسرانى بره پرايرتخت در سرال ۱۱۱۱؛ و راه پريمائى ۱۹۹۶
(۱۹۹۸ ژانويهء ۱۴ارتش زاپاتيستى 

 پررررراسخ دولرررررت بررررره ابرررررتكارات و بسيج مرررررسالرررررت آمررررريز، چررررريزى نررررربود جرررررز عررررردم اجرررررراى اولررررري
 قررراردادهررا، فررعال كررردن گررروه هرراى شرربه نررظامى و كشررتار پررايرره هرراى كررمك رسررانى زاپرراتيسررتى،
 ترعقيب رهربران شرررورشى، 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،

  واحررد سواره در ايررن روسررتاى بومرريان تررخولبررال گشررت زدنررد. هواپرريماهرراى نررظامى۳۸ترررا حررردود 
 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.
 كرند، حتى الللى، كره ارترش زاپراتيسرتى مردام بره آنران رجوع مى جرامرعهء مردنى ملى و بري

 آل( تررا )روز قررتل عررام اكررته۱۹۹۷ دسرامربر۲۲يرك لحرظه دسرت از اعرتراض برر نرداشرت. از روز 
  )يرك روز پرس از تررور گوادالروپره ِمرنِدز، پرايرهء كرمك رسرانى زاپراتيسرتى(،۱۹۹۸ ژانويهء ۱۳روز 
 ۱۲ كرررررررشور پنج قررررررراره در اعرررررررتراض بسيج شرررررررده برررررودنرررررررد. برررررررخصوص در روز ۲۷ شهررررررر ۱۳۰در 

 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
 جرررامرررعهء مررردنى مرررعادل و در سرررطح هرررمان سرررركرروب بررود. جرررنبش عرررلوه برررر راه پررريمائى و فرررريررراد
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 اعتراض، شيوهء جديدى از سازماندهى را برگزيد، بدون رؤسا، نه رهبران، نه شخصيت ها،
 و بررردون آن كررره كسى از قررربل ترررعيي كرررند كررره چررره كرررار برررايرررد كررررد و چرررگونررره. آن گررراه در مررريان يرررك
 طررريف فررررهنگى و اجرررتماعىِ هرررر روز گسرررترده ترررر و گررونررراگرررون ترررر، يعنى در بررري بررومررريان، زنررران،
 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

(۱۹۹۸ ژانويهء ۲۰زاپاتيستى 
 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
 نررردارد، آنرررهم ترررحت مرررسؤولررريت فررررانرررسيسكو لبسرررتيدا اچروا، كررره خرود بررره ترررازگى بررره سرررمت 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
 »پررريشنهاد« كررررد »بررره ازاء مرررذاكررررهء مجررردد پررريرامرررون مرروضرروع بررومررريان، حررراضرررر اسرررت دربرررارۀ
 مررواضعى كرررره ارتررررش در آنررررجاهررررا مسررررتقر شررررده تجررررديررررد نررررظر كررررند«. »ايررررن پرررريشنهاد« از سرررروى
 شررررورشررگران 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
 مررررررذاكرررررررات را برررررره سررررررطح گررررررذشررررررتهء آن برررررراز مى گررررررردانررررررد، و در عرررروض انررررررتظار دارد كرررررره ارتررررررش
 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
 ارترررش زاپررراتيسرررتى آزاديررربخش ملى مسرررتقيمراً از دولرررت پرررول برررگيرنرررد ترررا كرررميته را اداره كرررنند؛ و
 پرريشنهاد مى دهررد شررررورشى 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
 ترررررا مى كررررشم«.  زاپرررراتيسررررت هررررا اخررررطار كررررردنررررد كرررره ترررراكررررتيك دولررررت ايررررن اسررررت كرررره بررررا تهررررديررررد برررره
 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 مررررورد موضوع
 برومرريان پرريش مى كشررد، كررل مررذاكرررات سررن آنرردرس، مررذاكررره در مررررورد »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...«.
 ۲۰۰۰ آغررراز شرررده برود كررره از جرررانشررري رئررريس جرررمهور در سرررال ۱۹۹۸ترررازه مررراه دوم سرررال 

 بگيرد. هدف امتياز كارزار انتخاباتی دوران پيش از در كوشيد زدنرد. دولرت فردرال مى حرف مى
 اصلى نرررامرزد ريررراسرررت جرررمهورى  ايرررن برود  كررره از  انرررتخابرررات »چرررياپررراس زدائى« شرود، چهررررهء

 مرنظور نريازمرند برراى ايرن يرابرد. امرا نرظامريان ترخفيف اش برازسرازى شود، و بى اعرتباری الللی بي
  را۱۹۹۵ مررارس ۱۱ايررن بود كرره بررا تررأيرريد قوهء مررقننه، و يررا برردون آن، قررانررون مررذاكرررات مررصوبررهء 

لغو كند، احكام جلب را مجدداً 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

 هرراى شردن حرقوق خرلق كررد مرصمم اسرت در مربارزه برراى شرناخرته پررغوغرايرش غررق شود، اعرلم
 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

  فروريرهء۲۷سرازمران هراى سرياسى و اجرتماعى مركزيرك ادامره دهرند«)مرقالرهء ارترش زاپراتيسرتى 
۱۹۹۸.)

 ارتررش زاپرراتيسررتى از جررامررعهء مرردنى خواسررت تررا راه ترررسرريم شررده را ادامرره دهررد: ايررجاد
 يرررك مررريز گرررفت و گرررو »جرررائى كررره هرررمه برررنشينيم، هرررمه اى كررره خرود مرررا هسرررتيم. مررريز گرررفت و گروئى
 خيلى مررررتفاوت، گسررررترده و عررررميق مررررانررررند هررررمانى كرررره شررررما و مررررا دو سررررال پرررريش در سررررن آنرررردرس
 سرراخررتيم. مرريزى كرره ديررروز را برره عررنوان پررايرره داشررته برراشررد، امررروز را برره عررنوان ظررروف غررذا، و
 فررررردا را برررره عررررنوان غررررذا. مرررريز گررررفت و گرروئى بررررا دوام و پررررايرررردار، مرررريزى از سررررنگ، از سررررنگ هرررراى
 بررررسيار، يعنى از مررررقاومررررت هرررراى بررررسيار )هررررمان شكلى كرررره امرررريد برررره خررود مى گرررريرد، در زمررررانررررهء

دشوار(...«.
 در هرمان حرال دولرت فردرال و دولرت ايرالتى چرياپراس عرليه بخشردارى هراى خود مرختار يرك

  آوريررل، در يررك عررمليات پليسى نررظامى جررنجالى و۸كررارزار علنى بررراه انررداخررته بودنررد. در روز 
 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

  نرفر دسرتگير شردنرد،۱۶يررك گررروه از نرراظررريررن برري الللى دسررت برره عررمليات مى زنررند. در مجررموع 
 از جرمله پررفرسور دانرشگاه، سررخريو برالِدز و دانرشجوئى بره نرام لوئريز مرنندز. دوازده خرارجى را

هم از كشور اخراج كردند.

۱۶۵



 هرررا بررره تحرررريررركات دولتى برررا ارتررش  زاپرراتيسررتى  آنررگاه  تررصميم  گرررفررت  حرررف  نرزنررد. آن
 آمرريز، و برره ضررد  پرريشنهاد  دولررت  كرره  قررراردادهرراى  پيشرري را  نرراديررده هرراى مررسالررت آكرررسيون

گيرد، با سلح سكوت پاسخ دادند. مى
 اول مررررراه مررررره، يرررررك عرررررمليات پليسى و نرررررظامى ديرررررگر، ايرررررن برررررار در بخشررررردارى خرررود مرررررختار
 »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

  نررفر از پررايرره هرراى كررمك۵۳كررشيد و تررعداد زيررادى از زنرران را زيررر كررتك گرررفررت. در ايررن عررمليات، 
رسانى زاپاتيستى دستگير، و هشت نفر از آن ها را محكوم و زندانى كردند.

  مرررررراه مرررررره در يررررررك عررررررمليات ديررررررگر، بخشرررررردارى نرررررريكولس روئرررررريز كرررررره تررررررحت كررررررنترل۵در روز 
 مرخالرفي سرياسى بود، ترصرف شرد. هزاران نرظامى و پرليس يرك ترظاهررات اعرتراضى را مرتفرق

  راPRD عررضو حرزب انررقلب دمرركراترريك ۱۵۰كررردنررد و برره حررريررم خررانرره هرراى مررردم تررجاوز كرررده، 
دستگير نمودند.

 ايرررن عرررمليات نرررظامى »بررره مرررنظور اسرررتقرار مجررردد حررركومرررت قرررانرررون« ترررجاوزات جررردى عرررليه
 حرقوق بشرر را براعرث شرد، برا ايرن حرال هرنوز برايرد در انرتظار بردترر از ايرن نريز بود. جرو خرشونرت

  ژوئرن ادامره داشرت. در ايرن روز طى يرك۱۳عرليه بخشردارى هرا و روسرتاهراى زاپراتيسرت ترا روز 
 عرررمليات گسرررتردهء نرررظامى مشرررترك ارترررش و پرررليس بررره سررره آبرررادى در اِل برروسررركه حرررمله شرررد. 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
 حرررال پرررليس هرررفت جرروان دهرررقان پرررايرررهء كرررمك رسرررانى زاپررراتيسرررتى را اعررردام كررررد و ده هرررا بررومى

دستگير شدند.
  ژوئرن ضرربرهء ديرگرى خرررورد. در ايرن روز سراموئرل روئريز۷مررذاكررره، يررا امرركان آن در روز 

 از عرررضويرررت در كرررميسيون ملى مررريانجى گررررى  اسرررتعفا داد و ايرررن كرررميسيون منحرررل شرررد. برررديرررن
 ترررترريب فرررايررند مررذاكررره كرره قطع شررده، ولى رسررمراً ملغى نشررده برود، از هرررگرونرره ارگرران مرريانجى
 گرررى محررروم گرررديررد. كررميسيون ملى مرريانجى گرررى  صررريررحراً اعررلم كرررد كرره انررحلل آن نررتيجهء

ارادهء سياسى دولت است.
  ژوئرن، ارترش زاپراتيسرتى برا يرك تحرليل از۱۷كمى برعد در 

 شرررايررط ملى سرركوتررش را شكسررت و دو روز بررعد پنجررمي برريانرريه
 از جرررررنگل لكرررررندونرررررا را منتشرررررر سررررراخرررررت. در ايرررررن بررررريانررررريه ارترررررش
 زاپرررررراتيسررررررتى بررررررراى اجررررررراى يررررررك نررررررظرخررررواهى سررررررراسرررررررى جهررررررت
 برررسررميت شررناخررت حررقوق خررلق هرراى بومى و پررايرران جررنگ نررابود

سازى فراخوان مى دهد.

۱۶۶



 ، قررررتل، رعررررب و وحشررررت ادامرررره مى يررررابررررد، ده هررررا نررررفر۱۹۹۸طى ايرررررن هرررررفت مررررراه از سرررررال 
 زنردانى و شركنجه مى شونرد، برا ترعرض و ترجاوز نرظامريان و شربه نرظامريان، هزاران نرفر اجرباراً
 كرروچ داده مى شونررد، و تررأسرريسات خود مررختار برره آتررش كررشيده مى شود. يررك بررار ديررگر پرراسخ
 شررررورشررريان عررربارت برود از »برررا پررررسرررش گرررام بررررداشرررت«. فرررراخروان بررره يرررك ترررظاهررررات گسرررتردهء

جديد و مقابله با خشونت دولت از طريق ابتكارهاى صلح.
 ارترررش زاپررراتيسرررتى جرررامرررعهء مررردنى را بررره عرررنوان ترررنها طررررف مرررذاكررررهء خرود ترررعيي كررررد. در
 چرررني شررررايطى امررركان هيچ مرررذاكرررره اى برررا دولرررت نررربود. ديرررگر هيچ مررررجعى برررراى مررريانرررجيگرى
 وجرررود نررررداشررررت و كررررميسيون تررروافررررق و مررررسالررررت  پررررس از تصميمى كرررره در عرررردم دفرررراع از ليررررحهء

قانونى پيشنهادى گرفت باعث تضعيف و خوارى خويش شد.
 اسرررتراترررژى دولتى مبنى برررر نرررابررود كرررردن پرررايررره هررراى كرررمك رسرررانى زاپررراتيسرررتى و از مررريان
 برررردن بخشررردارى هررراى خرود مرررختار، برررا وجرود خرررشونرررت بى حرررد و حرررصرى كررره بررره كرررار مى بررررد،

 كه عليه ترين حملتى حراصلى نرداشرت. ارترش زاپراتيسرتى بره عرنوان سرازمران، از يكى از كروبرنده
 هراى اجرتماعى خود را كررد، پرايره اش راحفظ آن انرجام دادنرد، جران سرالرم بردر بررد. توان نرظامى

گسترش داد و با نشان دادن حقانيت مطالباتش موجوديت سياسى خود را مستحكم نمود.

۱۶۷



 زاپرررراتيسررررت هررررا بررررا وجرررود سررررركررروب، سررررياسرِت بررررا پرررررسررررش گررررام برررررداشررررت 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
 كررره از طررررق مرررسالرررت آمررريز عرررليه نرررئولررريبرالررريسم مررربارزه مى كرررند، نرررقش داشرررتند. در
 همان حال، در زايش يك جنبش فرهنگى نوين سهم ايفا كردند، جنبشى بر مدار
 خررواسررررتى انررررسانررررگرايررررانرررره و مررررركررررزى يعنى برررررپررررايىِ »دنرررريائى كرررره در آن دنررررياهرررراى

بسيارى بگنجد«.
 در پنجرررمي بررريانررريه از جرررنگل لكرررندونرررا ارترررش زاپررراتيسرررتى عرررلت سررركوترررش 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 مسرتقيمراً 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 مرررورد

 هرراى درونى ارتررش زاپرراتيسررتى بررسازد و بررپراكررند و بررا وجود آنرركه كوشرريدنررد انررشعاب و گسسررت
 برررر مرررا لرررباس نررراشررركيبايى، سرررخت سررررى و ضرررعف و تررررديرررد برررپوشرررانرررند، برررا وجرود آنررركه بررررخى بررره

 شرران را از دسررت دادنررد و كررسانى هررم وانررمود كررردنررد كرره سررخنگوى خراطرر غرياب كرلم مرا روحريه
 مرررا هسرررتند، بررره رغرررم  هرررمهء ايرررن دردهرررا و  نررريز  بررره دلررريل هرررمي دردهرررا ديرررديرررم كررره چررره گرررام برررلندى

(.۱۹۹۸ ژوئيهء ۱۷ايم«.)پنجمي بيانيه از جنگل لكندونا،  برداشته
 پنجرررمي بررريانررريه هرررمان را بررريان مى كرررند كررره سرررازمررران هررراى مرررختلف سرررياسى و اجرررتماعى،
 روشررررنفكران، دانررررشگاهرررريان، شررررخصيت هرررراى فرررررهنگى و بررررخش هرررراى مهمى از جررررامررررعهء مرررردنى
 بررارهررا خرراطرررنررشان كرررده برودنررد كرره »برردون خررلق هرراى برومى، نرره هيچ گررذارى برره دمرركراسى در
 كرررار خرواهرررد برود، نررره رفررررم در دولرررت، و نررره حرررل واقعىِ مرررسائلى كررره مرررلت مرررا امرررروز در پررريش 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
 هررررا زمررررانى خرررراطررررر نررررشان كررررردنررررد كرررره تررررمامى خررررلق هرررراى بررومى كررررشور، جررررامررررعهء مرررردنى مرررركزيررررك،
 سرررازمررران هررراى سرررياسى و تروده اى مسرررتقل، و جرررامرررعهء مررردنى بررري الللى را برررراى بررررگرزارى يرررك
 هررررررمه پرررررررسى در سررررررطح ملى در مررررررررورد ليررررررحهء قررررررانررررررون حررررررقوق و فرررررررهررررررنگ بررررومرررررريان، پرررررريشنهادى

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
  را ترروضيح داده و در انررررجامCocopaمرررحتواى ليرررحهء پررريشنهادى كرررميسيون تروافرررق و مرررسالرررت 

همه پرسى شركت كند.
 هررررمان طررررور كرررره در تررررمام اقرررردامررررات ابررررتكارى شرررران مى ترروان ديررررد، خررررطاب ايررررن فررررراخرروان
 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 بررره شكلى فرررردى يرررا جرررمعى مسرررتقيمراً هرررمراه برررا زاپررراتيسرررت هرررا در تبليغ، كرررمك و انرررجام هرررمه

پرسى شركت كند.
 فررراخوان خررطاب برره جررامررعهء علمى، هررنرى و روشررنفكرى نرريز هسررت، هررمچني برره سررازمرران
 هرررراى ترروده اى و سررررياسى مسررررتقل و حتى احرررزاب سررررياسى »درسررررتكار و متعهررررد برررره قررررضايرررراى
 مرررررردمى«. آنرررررها از كرررررنگره يعنى مجرررررلس فررررردرال، و الررررربته از كرررررميسيون تررروافرررررق و مرررررسالرررررت نررررريز
 خررواسررررتند تررررا برررره نررررقش يررررارى دهررررندهء خررود در صلح عررررمل كرررررده، راه را بررررراى انررررجام ايررررن هررررمه

پرسى در مررورد طرح قانونى شان هموار كند.
 هرمانرند هرر كردام از ابرتكارات زاپراتيسرتى، سرازمرانردهى هرمه پررسى تربديرل بره بسيج قشرر
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 برزرگى از جرامرعهء مردنى حرول مرسئوليتى مرشخص شرد. بره بريان ديرگر، مسرتقل از نرتيجهء آراء،
سازماندهى آن خود يك بسيج عمومى بود.

 برررراى آن كررره هرررمه پررررسى بررره بهرررتريرررن وجهى انرررجام شرود، زاپررراتيسرررت هرررا برررراى بررررگررزارى
  نوامربر در شهرر سرن كرريسرتوبرال۲۲ تررا ۲۰هرمايرش »ارترش زاپراتيسرتى - جرامرعهء مردنى« از 

 )از جرررمله سرررروان شررررورشى مرررويرررسس كررره برررراى اولررري  نررمايررندهء زاپرراتيسررت۳۲فررراخوان دادنررد. 
 و برريش از سرره هرزار نررفر مرركزيكى از سررراسررر  از مرررنطقه خرررارج شرررد(۱۹۹۴برررار پرررس از جرررنگ 

كشور در اين همايش شركت كردند. 
 هررمايررش ارتررش زاپرراتيسررتى - جررامررعهء مرردنى در عرري حررال مررانررند چررارچرروبى بررراى جررلسه
 بررري رهررربرى زاپررراتيسرررت هرررا و نرررمايرررندگررران مجرررلس عرررضو كرررميسيون تروافرررق و مرررسالرررت عرررمل كررررد،
 جرررلسه اى كررره در ترررمام ابرررعادش بى ثرررمر برود. برررا نرررمايرررندگررران مجرررلس و سرررناتررور هرررا چررريز زيرررادى
 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
 كررره پنج هررزار زن و مررررد پرررايررره هررراى كرررمك رسرررانى روسرررتاهرررايرررشان را تررررك مى كرررنند ترررا در تبليغ
 اجررراى هررمه پرررسى شررركررت كررنند، يررك بررار ديررگر جررامررعهء مرردنى را غررافررلگير كررردنررد. برره عررلوه در
 قررررطعنامرررره تررررصويررررب شررررده پرررريش بينى شررررد كرررره ارتررررش زاپرررراتيسررررتى بررررا ترروجرررره برررره سررررخنرانى هررررا و

پيشنهادات شركت كنندگان، فراخوان نهائى همه پرسى را بنويسد.
  براى همه پرسى۱۹۹۹ مارس ۲۱ فراخوان صادر شد. روز ۱۹۹۸ دسامبر ۱۱در روز 

تعيي شد، و اين سؤالت در آن مطرح گرديد:
 سررؤال اول: آيرررا مروافرررقيد كررره خرررلق هررراى برومى برررا ترررمام نررريرو و ثرررروترررشان مرررشمول پرررروژهء

ملى سراسرى شوند و فعالنه در ساختمان يك مكزيك نوين سهيم باشند؟
 سررؤال دوم: آيرررا مروافرررقيد كررره حرررقوق برومررريان برررايرررد در قرررانرررون اسررراسى مررركزيرررك برررر اسررراس
 قررررراردادهرررراى سررررن آنرررردرس و پرررريشنهاد كررررميسيون ترروافررررق و مررررسالررررت مجررررلس فرررردرال مرررركزيررررك برررره

رسميت شناخته شود؟
 سؤال سوم: آيرا موافرقيد كره برايرد از طرريرق مرذاكرره هرمراه برا غرير نرظامى كرردن كرشور و

 كرنند، گونره كره قرانرون اسراسى و قوانري ايرجاب مى هرايرشان، هرمان برازگشرت سرربرازان بره پرادگران
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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 هرررراى تبليغ و كررند كرره گررروه سرررازمررران هرررمه پررررسى - بسيج در مررررحرررلهء اول پررريش بينى مى
 مسررررررتقيم پررررررخش تررررررشكيل  شررررود كرررررره در دفررررررتر روابررررررط عررررررمومى بررررررراى هررررررمه پرررررررسى كرررررره زيررررررر نررررررظر

 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 صرررررررورت بررررررسرررررميت شرررررناخرررررت ايرررررن حرررررقوق و پرررررايررررران جرررررنگ نرررررابرررود سرررررازى امررررركانرررررپذيرررررر اسرررررت.
 پ( ادامررررره دادن بررررره پيشررررربرد شررررركل جرررررديررررردى از كرررررار سرررررياسى )پررررررسرررررشگرانررررره راه سرررررپردن(،
 سرررياسرررتى بررررسررراخرررته »بررردسرررت هرررمگان، برررا هرررمگان، و برررراى هرررمگان«، ترررا ايرررن امررركان 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
 رسررريد. آن هرررا از ايرررن روز اسرررتفاده كرررردنرررد ترررا يرررك كرررارنرررامرررهء تحرررليلى از اوضررراع ارائررره كرررنند:

  دسرامربر۲۲ سررال جررنگ دولررت عررليه جوامع بومى مرركزيررك بود. ايررن سررال جررنگ در ۱۹۹۸»سررال 
  برررا قرررتل عرررام آكرررته آل آغررراز شرررد... ايرررن اقررردام وحرررشيانررره بررره معنى آغررراز حرررملت نرررظامى و۱۹۹۷

 پليسى عررليه خررلق هرراى بومى چررياپرراس بود... مررسئولرري تررئوريررك مسررتقيم قررتل عررام اكررته آل نررام و
 نرررام خرررانروادگى دارنرررد. در صررردِر ليسرررت ارنسرررتو زديررريو پرونرررسه د لرررئون قررررار دارد، پشرررت سررررش
 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 آلرربررورس گرريي، و خررررورخرره 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
 شرررران در ايررررن اعررررمال وحررررشيانرررره و خررونرررري كرررره سررررال هرررراى پررررايررررانى قرررررن را در مرررركزيررررك رقررررم زده،

پاسخگو باشند...«
 »فررعال كررردن گررروه هرراى شرربه نررظامى هررمانررا سررتون فررقرات جررنگ كررثيف دولررت زديرريو عررليه

  بره برعد زمرانى كره ترهاجرم نرظامى حراصرل از خريانرت دولرت۱۹۹۵بومريان مركزيرك اسرت. از فوريرهء 
 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 انرررقلبىِ نرررهاديرررنه شرررده نررريروى كرررار در اخرررتيار ايرررن شرررركرررت تررولررريد مررررگ مى گرررذاشرررت، در
 حررالى كرره ارتررش فرردرال اسررلحه و مررهمات، ابرزار و آلت، مررشاوره و آمرروزش را تررأمرري مى كرررد،
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 اسرت، مرذاكرره اى كره ]برا زاپراتيسرتها[ دولرت ارنسرتو زديريو ترظاهرر مى كررد كره مرشغول مرذاكرره
 در آن نررره در جسرررتجوى راه حرررل مرررسالرررت آمررريزى برررراى درگررريرى برودنرررد و نررره هسرررتند... اسرررتبان
 موكرته سومرا برررگران، مراركرو آنرتونريو بررنرال، خرررورخره 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 سرررر بررراز زنرررند، هرررمان قرررتل هرررائى كررره ترررنها ترررجسم مرررداخرررلهء دولرررت در كرررشمكش جرررنوب

شرقى مكزيك بود...«.
  را بررره پرررايررران مى بررررنرررد، فهررررسرررتى از۱۹۹۸در ايررررن سررررند كرررره بررررا آن زاپرررراتيسررررت هررررا سررررال 

 ( حملت متعدد به بخشدارى هاى خود۱حوادث خشونت آميز اين پنجمي سال آمده است: 
 ( حرررملت مرررتعدد عرررليه كرررميسيون ملى مررريانجى گررررى و كرررميسيون تروافرررق و مرررسالرررت.۲مررررختار. 

 ( حرررررملت مرررررتعدد بررررره نررررراظرررررريرررررن بررررري الللى. تررررررازنرررررامرررررهء حرررررمله: قرررررتل عرررررام برررومررررريان، يررررررورش بررررره۳
 مررختار، از سرررگرريرى نرربرد هررا، ويررران كررردن كررميسيون ملى مرريانجى گرررى، هرراى خود بخشرردارى

 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
  مررارس حررول هررمه پرررسى بررر پررايررهء چررهار سرؤال۲۱اثررباتى برره پررايرران بررردنررد، و آن ايررن كرره بسيج 

 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

 )و هسرت(. و پنج سرال پرس از آغراز قريام، ارترش زاپراتيسرتى شرناخرته شردن حرقوق بومريان بوده
 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، يرررا تررربديرررل شررردن بررره يرررك حررزب سرررياسى. مرررا برررراى صررردقررره و وام برررانكى قررريام نررركرديرررم. نررره
 كررنترل يررك مررنطقه را مى خواهرريم و نرره جرردائى از مرركزيررك را. نرره روى ويرررانى شرررط بسررته ايررم و

(۱۹۹۹نه روی وقت كشی«. )مقالهء ارتش زاپاتيستى سحرگاه اول ژانويهء  
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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

 ، در مووووووويان اغوووووووتشاش سوووووووياسى پووووووويش از۱۹۹۹شووووووشمي سووووووال جوووووونگ عووووووليه فوووووورامووووووشى، 
 انوووووتخابوووووات آغووووواز شووووود. طوووووبقهء سوووووياسى موووووكزيوووووك خوووود را بوووووراى انوووووتخاب كوووووانوووووديوووووداهووووواى ريووووواسوووووت
 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
 جوووريوووان، فوووضائى را گوووشود بوووراى شكلى نوووو از كوووار سوووياسى. نووعى كوووار سوووياسى هووومه گوووير و
 تحووومل كوووننده، نوووعى كوووار سوووياسى كوووه دائووومواً گوووش بسوووپارد، كوووه بوووال گسوووترد و بوووه اوج حووويثيت
 انوسانى، بوه بوال بونگرد، و هومچني بوه ابزار لزم بوراى واداركوردن آن بوالئى هوا بوه نوگاه كوردن

  مواه موارس بوراى بوه رسوميت شوناخوته شودن۲۱دائوم بوه اعوماق مجهوز بواشود، يعنى هومه پورسى 
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حقوق خلق هاى بومى، و پايان دادن به جنگ نابود سازى.
 ، در گووير و دار سووازمووانوودهى هوومه پوورسى، ارتووش فوودرال بووه بووهانووهء از۱۹۹۹در ژانووويووهء 

 بووي بووردن چووند موووزرعووهء مووارى جوانووا، بووه روسووتاى آلوودامووا در بخشوودارى چوونالووهو يوووورش بوورد. در
 سوووراسووور مووونطقهء زاپووواتيسوووتى گشوووت نوووظامى هووائى و زمينى ارتوووش افوزايوووش يوووافوووت و روسوووتاهوووا

همچنان زير تهديد نظامى جنگ كثيف به حيات خود ادامه دادند.
 در چوووووووني وضعيتى سوووووووت كوووووووه در دوموووووووي مووووووورحووووووولهء سوووووووازموووووووانووووووودهى هووووووومه پووووووورسى، ارتوووووووش

 خوانود توا در سوطح هور ايوالتى سوازموانودهى زاپواتيسوتى بوريوگادهواى تبليغ هومه پورسى را فورامى
 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

  سوووال بوووه بوووال كوووه در خوووارج از كوووشور بسووور مى بووورنووود، توووا۱۲بوووه هووومهء موووردان و زنوووان موووكزيكى 
 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.
 بوووديووون تووورتووويب آن طووويف اجوووتماعى و سوووياسى موووخاطوووب زاپووواتيسوووت هوووا بى وقوووفه گسوووترش
 يوووافوووت. در زموووينهء فووورهنگى، نوووويوووسندگوووان، هووونرپووويشگان، نوووقاشوووان، موووجسمه سوووازان و موووسيقى
 دانوان و ديوگر كواركونان عورصوهء هونر در زاپواتويسم فوضاى بويان سوياسى فورهنگى يوافوتند. گوروه

  نووه توونها همبسووتگى خوود را۱۹۹۴هوواى مووختلف راك از مووكزيووك و نووقاط مووختلف جووهان از سووال 
با آرمان بوميان، بلكه نارضايتى خودشان را نيز از مدل نئوليبرال نشان دادند.

  مووارس بووه مووناسووبت روز جووهانى زن پنج هوزار نوومايووندهء زن و موورد زاپوواتيسووت۸در روز 
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 كوووالوووينتس« روبووورتوووو بوووارريوووو پوووايوووه هووواى كووومك رسوووانى زاپووواتيسوووتى بوووه طووورف

ايالت يوكاتان، كينتانارو، كامپه چه، تاباسكو، براكروز، و چياپاس راه مى افتادند.
 از »اگواس كوالوينتس« لگورروچوا بوه ايوالت بواخوا كوالويفرنوياى شومالى، بواخوا كوالويفرنوياى
 جوونوبى، سونوووورا، سووينالوآ، چوويهواهوا، كووائوهوويل، نووئو لووئون، توومائولوويپا، دورانووگو، زاكوواتووه كوواس،

اگواس كالينتس، و سن لوئيز پوتوسى مى رفتند.
 و دسوووت آخووور، از »اگووواس كوووالوووينتس« ل رئوووالووويداد زاپووواتيسوووت هوووا عوووازم ايوووالت پوووئوووبل،
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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«

خود ببرد. با كنند شان ديدار مى ايالت  فرستد تا نمايندگان زاپاتيستى را كه از مى مووورد نظر
 ، زاپواتيسوت هوا در موراكوز اگواس كوالوينتس حوضور يوافوتند۱۹۹۹ موواه مووارس ۱۲از روز 

 و آموواده شوودنوود تووا در روز چووهاردهووم هوومان موواه سووفرشووان را آغوواز كوونند. روزى كووه بووه شوويوه اى
 غووووير عووووادى پنج هوووزار پووووايووووهء كوووومك رسووووانى زاپوووواتيسووووت از روسووووتاهووووايووووشان خووووارج شوووودنوووود تووووا 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 نوووورديودنود. رابوطهء مسوتقيمى بوا جواموعهء
 موودنى بوورقوورار شوود و مووبارزات و مووقاومووت هووا بووا هووم پوويمان بوورادرى بسووتند. دسووت آخوور، در روز

  موووواه مووووارس، هوووومه پوووورسى عووووظيم انووووجام پووووذيوووورفووووت و دو موووويليون و هشووووت صوووود هوووزار نووووفر در۲۱
  هزار نوفر موكزيكى موقيم خوارج از كوشور، و غوالوبواً در۴۸موكزيوك در آن شوركوت كوردنود، از جومله 

ايالت متحده.
 پنج هووزار زاپووواتيسوووت بوووه روسوووتاهووواى خوود بوووازگشوووته، در موووووورد آنوووچه بووويرون ديوووده بوودنووود
 گوووزارش دادنوووود: فووووقر، درد، نووووگرانى بووووه خوووواطوووور نووووبود كووووار، ويوووورانى مووووسكن، فووووقدان بهووووداشووووت و

 هوووا موووكزيكى اداموووه حووويات انووداز  تووأسووف بووارى  كووه در آن موويليون آموووزش، و در مجوووموع  چوووشم
 هووا شوواهوود مووبارزه و مووقاومووت، شووأن و موونزلووت انووسانى و گوورايووش بووه دهووووند. ولى هوووومچني آن مى

 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
 انوووداخوووتند كوووه در آن زاپووواتيسوووت هووواى شووووورشى فووورضى خوود را بوووه ارتوووش فووودرال تسوووليم كووورده،
 اسولحه و اونويفووورم خود را توحويول مى دادنود. بوزودى روشون شود كوه ايون زاپواتيسوت هواى جعلى

  بودنود و پواداش ايون نومايوش تسوليم را بوه صووورت جنسى)گواو(و پوول٭شوبه نوظامويان گوروه مويرا
نقد پرداختند.

 گوذشوت کوه نويروهواى مسولح پوليس و  آوريول، توازه پوانزده روز از هومه پورسى می۷در روز 
 امووووونيت عووووومومى ايوووووالوووووت چوووووياپووووواس بوووووا حووووومله اى بخشووووودارى سووووون آنووووودرس را بوووووه اشوووووغال خوووود در
 آوردنوووود. ايوووون مووووكان دفووووتر شوووووووراى بخشوووودارى خوووود مووووختار)كووووه بووووه شوووويوه اى دمووووكراتوووويك و بوووور
 اسوواس آداب و سوون روسووتاهوواى بومى انووتخاب شووده بود(، و مووركووز مووذاكوورات سوون آنوودرس بووي

دولت فدرال و ارتش زاپاتيستى بود.
 بووووديوووون توووورتوووويب دولووووت فوووودرال و دولووووت ايووووالتى يووووك بخشوووودارى نووووامشووووروع از اعووووضاى حووزب

Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista - MIRAجنبش بومی انقلبی ضد زاپاتیست  ٭
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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 حوووقوق و فووورهووونگ بوومووويان دفووواع كوووردنووود و بوووخصوص، »بوووه ارادهء مووويليون هوووا شهووورونووود كوووه در

  ابوراز شوده بود، ارج نوهادنود. اراده اى كوه بوا وضوح۱۹۹۹ مواه موارس ۲۱جوريوان هومه پورسى 
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
 پوووليس فووودرال و ايوووالتى زدنووود بوووديووون مووونظور كوووه بخشووودارى را بووواز پوووس بوووگيرنووود. ولى بوووعد، از آن

صرف نظر كردند.
  مواه موه و در روسوتاى توخولبوال۱۰ تا ۷شومارش آراء توقريوبواً دو مواه بوعد، يعنى از روز 

 لرئوووالووويداد انوووجام پوووذيووورفوووت كوووه حووودود دو هووزار نوووفر بوووه مووونظور بووورگووزارى دوموووي هووومايوووش ارتوووش
 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.
 هووومه پووورسى بوووا حوووركوووت از يوووك بسيج عوووظيم و بوووا اتوووكاء بوووه خوود جووونبش نوووتايج زيووور را بوووه

همراه آورد:
۲۳۵۸شمار گروه هاى تبليغى در مكزيك:

۲۷۸۵۹شمار شركت كنندگان در گروه هاى تبليغى در مكزيك:
۲۹شمار كشووورهاى ديگرى كه در آن همه پرسى انجام پذيرفت:

۲۶۵شمار گروه هاى تبليغى در كشووورهاى ديگر:
۴۹۹۶شمار نمايندگان زاپاتيست در مكزيك:

۱۲۹۹مجموع بخشدارى هائى از آنها ديدار به عمل آمد:
۶۴۵۹۸۴۰۹شمار افرادى كه در مكزيك كه با آنان تماس برقرار شد:

۱۱۴۱شمار سازمان هاى سياسى و اجتماعى در مكزيك كه با آنها تماس گرفته شد:
۱۲۰شمار افراد دست اندركار در سازماندهى در مكزيك، بدون به حساب آوردن چياپاس:

۱۴۸۹۳شمار جلسات و همايش ها: 
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۲۸۵۴۷۳۷شمار آراء در مكزيك:
۵۸۳۷۸شمار آراء در كشووورهاى ديگر:

 بووا توجووه بووه ايوون نووتايج ارتووش زاپوواتيسووتى ايوون
 سوووووؤال را بووووووراى خوووووود و ديووووووگران مووووووطرح كوووووورد كووووووه:
 »معنى ايووون امووور چيسوووت كوووه يوووك سوووازموووان موووحاصوووره
 شوووده، توووحت پووويگرد و آزار، و زيووور ضوووربوووات نوووظامى،
 سوياسى ، ايودئولووژيوك، اجوتماعى و اقوتصادى بوتوانود
 پنج هزار نووفر از اعووضايووش را بووراى شكسووت حوولقهء

  ايوووالوووت موووكزيوووك اعووزام۳۲مووووحاصووووره آموووواده كوووورده بووووه 
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؟«
 »توووحقق عوووظيمتريووون تووومريووون دموووكراسى اى كوووه تووواريخ ايووون كوووشور تووواكووونون بوووه خوود ديوووده،

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
 بووخووورنوود، 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؟«
 »پوووس كوووجاسوووت تووورس از تعهووود، تووورس از موووشاركوووت عملى، تووورس از بوووازيوووگرى بوووه جووواى

تماشاچى بودن؟«
 »چوووه انوووگيزه اى ده هوووا هووزار مووورد و زن موووكزيكى را در خووواك كوووشور و خوووارج از آن بوووه
 حوركوت در آورده توا پورچوم هومه پورسى را بوه اهوتزار دربوياورنود، آنوهم نوه تونها بودون مزد، بولكه بوا

مايه گذاشت از جيب خود؟«
 »شووووأن و موووونزلووووت انووووسانى، وظوووويفه، حووووافووووظه و تعهوووود هوووومهء ايوووون مووووردان و زنووووان كووووارگوووور،
 دهووووقان، بووومى، دانووووش جووووو، پووووانووووك، بووووانوووودهوووواى جوووانووووان، فووووعالووووي سووووياسى و اجووووتماعى، اعووووضاى

 گوووووورايووووووان زن و موووووورد، جوووووامع دولتى، هووووووونرموووووووندان و روشووووووونفكران، هووووووومجنس هووووووواى غوووووووير سووووازمووووان
 هوووا، بوووازنشسوووتگان، بووودهوووكاران، موووردان، زنوووان، هوووا، اسوووقف كوووليسائى موووردمى، كوووشيشان، راهوووبه

  مواه موه۱۰كودكوان، سوالوندان و جوانوان را چوگونوه بوايود ارزيوابى كورد؟)پويام ارتوش زاپواتيسوتى، 
۱۹۹۹)

 ولی توووووووومام خووووووووبرهووووووووا آنووووووووقدرهووووووووا هووووووووم خوووووووش نووووووووبود. دولووووووووت زديوووووووويو، بووووووووا هوووووووومكارى آلووووووووبووورس
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 گويي]فورموانودار وقوت چوياپواس[، بوا نوهايوت خوشم كوشويد توا كوارزار ضودشوووورش را تشوديود كوند،
 در حووالى كووه در لرئووالوويداد هوومايووش ملى در دفوواع از موويراث فوورهنگى بوورگوزار مى شوود، ارتووش
 وارد روسوووووووتاى زاپووووووواتيسوووووووتى آموووووووادور هووووووورنوووووووانووووووودز )واقع در »مووووووونطقهء توووووووحت حوووووووفاظوووووووت ]زيسوووووووت
 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 شوووورش
 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 شوووورش بود. در ايوون موووورد، مووانووند هوور
 يووك از بسيج هووايووشان، زاپوواتيسووت هووا توونها نووبودنوود، بووا وجود تهووديوود هوواى علنى فوورمووانوودار روبوورتووو

 ، صودهوا نوفر از جواموعهء مودنى ملى٭آلوبووورس گويي كوه در آن دوران موعروف بوه »كوروكوه توه« بود
و بي الللى در لحظات گوناگون اين اعتراض را همراهى كردند.

 اوضووواع عوووليه نووواظوووريووون داخووولى و خوووارجى در سوووراسووور موووناطوووق شوووووورشى دشوووار شووود:
 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.
 بووووا وجوووود ايوووون زاپوووواتيسووووت هووووا نووووه توووونها روابووووط خوووود را بووووا جووووامع ملى و بووووي الللى قطع
 نوكردنود و كواهوش نودادنود، بولكه آن را  در مواه هواى بوعد چوند بورابور كوردنود و در يوك رشوته ديودار
 بوووا گوووروه هووواى موووختلف جووواموووعهء مووودنى شوووركوووت نووومودنووود. فووورموووانووودهى كووول ارتوووش زاپووواتيسوووتى در
 روسوووتاى بووومى توووخوولبوووال، لرئوووالووويداد جووولساتى داشوووت بوووا جوووبههء زاپووواتيسوووتى آزديوووبخش ملى،
 اسوووتادان دانوووشگاه ملى توووربووويت موووعلم، جووونبش دفووواع از مووويراث فووورهنگى، سووونديوووكاى بووورقوووكاران

.UNAMمكزيك، و به ويژه با دانشجويان اعتصابى دانشگاه ملى خود مختار مكزيك 
 در هوووومي زمووووان، در بوووورابوووور موووضع گوووويرى هوووواى مووووتفاوتى كووووه در موووووورد دراز موووودت تووووريوووون
 اعووووتصاب دانووووشجوئى در توووواريخ دانووووشگاه ملى خووود مووووختار مووووكزيووووك وجووود داشووووت، تووووبادل نووووظر

مكاتبه اى بي معاون فرمانده ماركوس و بخشى از جامعهء روشنفكران مكزيك آغاز شد.
  آن را رهووووووبرى مى كوووووورد،CGHدر چووووارچوووب اعووووتصابى كووووه شووووووراى عوووومومى اعووووتصاب 

 صووودهوووا دانوووشجو عوووازم جووونگل لكوووندونوووا شووودنووود توووا بوووا كوووميتهء مخفى انوووقلبى شووووورشى تجوووربووويات
 شووووان را در موووويان بووووگذارنوووود. موووضع زاپوووواتيسووووت هووووا نسووووبت بووووه اعووووتصاب در يووووك نووووامووووه از سوووووى
ِس خوووولصووووه مى شوووود:  مووووعاون فوووورمووووانووووده موووواركووووس بووووه نووووويووووسندۀ مووووكزيكى كووووارلووووس موووونووووسيواي
 »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 صوووورت 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
 پووووائووووي، و غوووويره(. مووووهم اسووووت خوووواطوووور نووووشان كوووونيم كووووه فووووقط يووووك بووووخش از جوووونبش چووووني رفووووتارى
 داشت، ولى گروه وسيعى از دانشجويان دائمواً در جستجوى راه حلى شايسته براى درگيرى

بود، بدون آن كه از خواست هاى مشروع خود دست بردارد.
 اعوووتصاب در دانوووشگاه ملى خوود موووختار موووكزيوووك اداموووه داشوووت و هووومزموووان تسووولتال هوووا و
 تووووخولبووووال هوووواى شووووووورشى، در چووووادرهووووايووووشان در مووووقابوووول اردوگوووواه نووووظامى در روسووووتاى آمووووادور
 هورنوانودز، بوه هومراهى گوروه هواى دانوشجوى اعوتصابى، شواگوردان مودرسوهء ملى موردم شوناسى

  و اعوضاى سوازموان هواى موختلف، عومدتوواً از جوبههء زاپواتيسوتى آزاديوبخش ملىENAHو تواريخ 
 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،
 موووردان، زنوووان، كوودكوووان و سوووالوووخوووردگوووان نوووقاط ديوووگر كوووشور نووويز هسوووت. ايووون سووورموووشق حتى از

مرزهاى كشووورمان مكزيك فراتر مى رود...«.
 »در راديوووووو، در  تووووولوزيوووووون، و در موووووطبوعووووواتى كوووووه در خووووودموووووت دروغ و پوووووول قووووورار دارنووووود،
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 اى سواخوته انوود تووا جوواده انود كوه سوربوازان در آن جوا مسوتقر شوده موودعى
 دانويم كوه جواده شود كوه بوه نفع  روسوتاهواى بومى سوت... بوه خووبى مى

 هووووائى كووووه دولووووت سوووواخووووته اسووووت حتى در يووووك مووووووورد هووووم بووووه نفع بوووموووويان
 نووبوده. بووا جوواده پوزشووك وارد نشوود، بوويمارسووتانى هووم نووساخووتند، معلمى
 هوووم نووويامووود، مووودرسوووه اى هوووم بووونا نوووكردنووود، هيچ موواد اولووويه اى هوووم بوووراى
 بوووهسازى زنووودگى بووومووويان نووورسووويد، بوووهاى فوووروش تووولووويدات دهوووقانوووان هوووم
 بهوتر نشود، قويمت اجوناسى كوه بوايود بومويان بخورنود هوم ارزنوتر نشود... بوا
 جوواده تووانووك جنگى آموود، توووپ، سووربوواز، فووحشاء، بوويمارى هوواى مووقاربتى،
 الووووكليسم، تووووجاوز بووووه زنووووان و كووودكووووان بووومى، موووورگ و فووووقر...«)نووووامووووهء ارتووووش زاپوووواتيسووووتى، اوت

۱۹۹۹)
 سورموشق موقاوموت و شوأن انوسانى كوه پوايوه هواى كومك رسوانى زاپواتيسوتى در ايون موبارزه
 عووووليه سوووواخووووتمان يووووك جوووواده در جوووونگل لكووووندونووووا از خووود نووووشان دادنوووود، ارزش آن را دارد كووووه در

  سوواعووته۲۴بووارهء آن درنووگ كوونيم. چووند موواه كوواموول، زاپوواتيسووت هووا در مووقابوول يووك پووادگووان نووظامى 
 كوشيك دادنود. در آموادور هورنوانودز، وقتى زاپواتيسوت هوا بوراى تواب آوردن و تحومل سور و صوداى
 كووور كوووننده اى كوووه نوووظامووويان بوووا هووودف خوووفه كوووردن اعوووتراضوووات بووومووويان بوووراه انوووداخوووته بووودنووود، بوووا
 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.
 ، هووومزموووان بوووا اردوگووواه۲۰۰۰ و اولووووي موووواه هوووواى سووووال ۱۹۹۹در شوووش مووواهوووهء دوم سوووال 

آمووووادور هوووورنووووانوووودز، در همبسووووتگى بووووا اعووووتصاب دانووووشجوئى دانووووشگاه ملى خووود مووووختار مووووكزيووووك
UNAMو خووطاب بووه هوومايووش طوويف هوواى گوونوواگووون جووامووعه، مووعاون فوورمووانووده موواركووس، بووه نووام ، 

 كووووميتهء مخفى انووووقلبى بوووموووويان ارتووووش زاپوووواتيسووووتى مووووقالت مختلفى در مووووووورد نووووئولوووويبرالوووويسم و
 جووهانى شوودن سوورمووايووه دارى، جوونگ و اوضوواع ملى و بووي الللى، و در مووووورد نووقش روشوونفكر و
 چوپ منتشور سواخوت. از سووى ديوگر يوك رشوته نواموه نويز بوه موخاطوبان موختلف نوشوت، از جومله بوه
 روشووونفكران، بوووخش هووواى موووختلف جووواموووعه موووانوووند دانوووشجويوووان، كوووارگوووران، روزنووواموووهء لخووووورنوووادا،
 هوومجنس گوورايووان، مووادران مووفقودالثوورهوواى سووياسى. وى هوومچني يووك نووامووهء بوولند بووه گوزارشووگر
 موووخصوص سوووازموووان مووولل در موووووورد اعووودام هووواى غوووير رسمى، دسوووتورى و يوووا دلوووبخواهى، خوووانوووم

 ارسال داشت.Asma Jahangir اسما جهانگير
  از سوووئى بووووا تشووووديوووود تهووووديوووودات نووووظامى و جنگى كووووثيف۱۹۹۹وضوووعيت در پوووايوووان سوووال 

 عوووووليه خووووولق هووووواى بوووومى و تووووومام كوووووسانى كوووووه بوووووا زاپووووواتيسوووووت هوووووا اشوووووتراك موووووساعى داشوووووتند، چوووووه
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 موووكزيكى و چوووه خوووارجى، رقوووم خوووووورد، و از سووووى ديوووگر بوووا افووزايوووش ارتوووباط هووواى حوووضورى يوووا
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 گووورررو( 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

  آن را افووشا كوورده انوود، هشوودار دهوونده بود، و هسووت.٭سوازموان غوير دولتى »اِن لسوه سويويول«
  خووودرو)از جووومله جووويپ هووواى۲۰۰ هوزار سووربوواز، ۱۰ دولوووت فووودرال حووودود ۱۹۹۴از اول ژانووويووهء 

  هوليكوپوتر بوه مونطقهء درگويرى اعزام كورد. ولى طى ده روز۴۰مسولسل دار و توانوك نوفر بور(، و 
 (درگوويرى نووظامى دولووت۱۹۹۴هوزار نووفر افوزايووش يووافووت. در سووال)۱۷درگوويرى تووعداد نووفرات بووه 

 فووودرال محووودود بوووه چوووهار بخشووودارى بووود: سووون كوووريسوووتوبوووال، لس موووارگووواريوووتاس، اكوووسوووينگو و
  ارتووش مووكزيووك شووعاع فووعالوويت خوود را بووه۱۹۹۹آلووتاموويرانووو. امووا بووعد، گسووترش يووافووت. در سووال 

 بخشدارى ايالت چياپاس رساند.۱۱۱ بخشدارى از مجموع ۶۶
 بوراى جونگ در جونوب شورقى موكزيوك )بونا بور داده هواى موطالوعاتى ارتوش زاپواتيسوتى در

 ( ارتوووش فووودرال در هوووفت۱۹۹۹ نوامووبر ۲۰مووووورد جوونگ ژئووو اسووتراتووژيكى در چووياپوواس، مووووورخووه 
  در۳۰مووووووونطقهء نوووووووظامى موووووووتشكل اسوووووووت، كوووووووه خوووووود پنج نووووووواحووووووويه را در بووووووور مى گووووووويرد: مووووووونطقهء 

  در اكووووسوووووينگو. بوووووه۳۹ در توووونوسوووويكه، و ۳۸ در تووواپووواچول، ۳۶ در رنووووچو نووووئوو، ۳۱ويوووياهووورموووزا، 
 عوولوه، پووايووگاه هوواى هوائى زيوور نوويز شوواموول آن مى شود: توكسووتل گوتوويررز، سوويوداد پووه مووكس،

كوپالر.
 بوووه طوووور رسمى، نووويروى اصلى ارتوووش فووودرال،)موووعروف بوووا نوووام رموووزِى »نووويروى عووومليات

  مجوووووموعوووووه را شوووووامووووول مى شووووود: سووووون كوووووينتي، نوووووئوو مووووموووووون،۱۱رنوووووگي كووووومان«( در چوووووياپووووواس 
 آلوووتامووويرانوووو، لس تووواسووويتاس، ال لووويمار، گووادالووووپوووه توووپه يووواك، موونوووته لووويبانوووو، اكووسوووينگو، چوووانوووال،
 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، خووووردان، پونينسول، ايوبووررا، سولوتانوا، پواتويويوتس، گورروچوا، زاكويل، سون پودرو بوتينا،
 يولوموواكووس، فوولوريوودا، اوكوكووسيل، توومو، تونوويانووا، چوويلون، كوكووسولووها، رنووچو موسوويل، رنووچو نووئوو،
 اوكوووسچوك، رنوووچو ال بوووانوووكو، توووئوپووويسكا، كوومووويتان، لس موووارگووواريوووتاس، ريوووو كووروسوووال، ويوووسنته
 گووووورررو، فووورنوووسيسكو ويووويا، ال ادن، مووواراويووويا تووونه خووواپوووا، سووون ويوووسنته، ريوووو د اورو، ل سوووانوووبرا،

، يك سازمان غير دولتى مرتبط به پروژه هاى توليدى روستاهاى زاپاتيست. م.Enlace Civil  شبكهء مدنی٭
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 هورنوانودز، سولوداد، ريوو اويوسه بوا)در مونطقهء جونگل(؛ چونالوهو، لس لويماس، كافه، آمادور د فلور
 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،
 سوووون كووووايووووتانووووو، لوووس پوووولتووووانوووس، كوووواتووووه، سوووويموخوووووول، نوووويكولس روئوووويز، آموووواتووووه نووووانووووگو دل بووووايوووويه،
 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(.
 بوووه عووولوه بووونا بووور سوووازموووان هووواى موووتعدد بووومى و اجوووتماعى چوووياپووواس )كوووه هوووم بوووا ارتوووش

  موضع نظامى۲۶۶ داراى ۱۹۹۹زاپواتيسوتى فورق دارنود و هوم فواصوله( ارتوش موكزيوك در سوال 
  داشووت، رشوود قووابوول موولحووظه اى۱۹۹۵ پسوووتى كوووه در سوووال ۷۶در چووياپوواس بوود. كووه در مووقابوول 

 نووشان مى دهوود. سووازمووان هوواى توده اى بومى كووه در موونطقهء دره هوواى جوونگل چووياپوواس حووضور
 دارنووود، در نووواموووه اى خوووطاب بوووه ارنسوووتو زديووويو و وزيووور دفووواع كوووشور، انوووريوووكه سوووروانوووتس آگووويلر،
 اعوووولم مى دارنوووود كووووه فووووقط در بخشوووودارى هوووواى اكوووسووووينگو، آلووووتاموووويرانووووو، لس مووووارگوووواريووووتاس، ل

  هزار سووربوواز حووضور دارنوود. آن هووا اعوولم كووردنوود كووه در ايوون۳۷ايونديوپندنوسيا، و ل توريونيتاريوا، 
  نوووفر سووواكووون۹ هووووزار نووووووفر نمى رسوووووود، يعنى بووووووراى هوووووور ۳۰۰پنج بخشووووودارى توووووعداد جووووومعيت بوووووه 

منطقه يك سرباز وجود داشت.
 بوووه اسوووتثناى نووويروهووواى »مووونظم«، در چوووارچوووب موووناطوووق نوووظامى ارتوووش فووودرال و نووويروى

  داشوت كوه حوداقول پنجGAFE گوروه متحورك هوائىِ نويروهواى ويوژه۵۱هوائى در چوياپواس، دولوت 
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 گووروه شووان در چووياپوواس حووضور داشووت. در هوومان محوول يووك گووروه از
  گووردان پووياده نووظام، دو هوونگ سواره۶پووياده نووظام دفوواع روسووتائى، 

 نوووووظام مووووتوووووورى، سوووووه گوووووروه خووووومپاره انوووووداز، سوووووه گوووووروهوووووان بووووويرون از
  گووووروهووووان پووووياده نووووظام بوووويرون از۱۲سوووربوووازخوووانوووه هوووم بوود، بوووه عووولوه 

سربازخانه در سالتو د آگوا، تنخاپا، و بوكا لكانتون.

 ارقووام مووربوط بووه شووبه نووظامى كووردن ايوون موونطقه، شووش سووال
 پوووس از قووويام زاپووواتيسوووت هوووا، نووويز بوووه هووومان انووودازه هشووودار دهووونده اسوووت. فوووعالووويت حووود اقووول هوووفت
 گووروه شووبه نووظامى شووناخووته شووده اسووت. نووامووشان: موواسووكارا روخووا، صلح و عوودالووت، موويرا، چووي

.٭چولينس، دگويادورس، پونيالس، آلبووورس د چياپاس
 سوووال بوووه پوووايوووان رسووويد و زاپووواتيسوووت هوووا بوووه انووودازه كوووافى انوووگيزه بوووراى رقوووص و پوووايوووكوبى
 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 
Zapata vive, la lucha sigue اشاره است به شعار معروف »زاپاتا زنده است، مبارزه ادامه دارد!«  ٭
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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. 

  فرمانده و يك۲۳اعلم راه پيمائى 
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

 ،PAN تتعيي شتد. از ستوى حزب اقتدام ملى PRIجتمهورى از طترف حزب انتقلب نتهادیتنه شتده 
 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
 گتتتترفتتتتت و رستتتتمتاً رقتتتتيب انتتتتتخابتتتتاتى شتتتتد. كتتتتائتتتوتتتتتموك كتتتتاردنتتتتاس ستتتولتتتتتتورستتتتانتتتتو از حتتتزب انتتتتقلب

 براى سومي بار در ليست كانديداهاى انتخاباتى ثبت نام كرد.PRDدمكراتيك 

۱۸۷



 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
 درگتتتتير شتتود. وى تتتتتأكتتتتيد داشتتتتت كتتتته متتوضع اش در رابتتتتطه بتتتتا چتتتتياپتتتتاس بتتتتر استتتتاس متتتتذاكتتتتره بتتتتا
 شتتتتورشتتتگران استتتتوار استتتت؛ لبستتتتيدا اچتوا بتتته وضتوح بتتتا تتتتحقير در متتتتورد كتتتشمكش حتتترف زد؛
 كتتتتاردنتتتتاس ستتولتتتتتورستتتتانتتتتو بتتتته نتتتتوبتتتتهء ختتود ، متتتتانتتتتند متتوارد ديتتتتگر، كتتوشتتتتيد تتتتتا نستتتتبت بتتتته ايتتتتن گتتتتروه

شتتورشى، »فاصله اى سالم« را حفظ كند.
 ارتتش زاپتاتيستتى وارد شتدن بته بتازى انتتخابتاتى را رد كترده، يتك بتار ديتگر ستكوت را بته
 عتتتتنوان ستتتلح استتتتتراتتتتتژيتتتتك ختتود بتتتترگتتتتزيتتتتد. تتتتتنها در نخستتتتتي متتتتاه هتتتتاى ستتتتال، متتتتعاون فتتتترمتتتتانتتتتده
 متتاركوس نتتامتته نتتگارى بتتا شتتخصيت هتتاى متتختلف متتحيط روشتتنفكرى و فتترهنگى را ادامتته داد:
 نتامته اى در بتزرگتداشتت نتويتسنده، متتتورخ، و روزنتامته نتگار فتقيد، فترنتانتدو بتنيِتز؛ درود و تجتليلى
 از پتتتتابتتتتلو گتتونتتتزالتتتتس كتتتتازانتتوا؛ متتتتقالتتتته اى در متتتتتورد راستتتتت روشتتتتنفكر و فتتتتاشتتتتيسم لتتتتيبرال بتتتته نتتتتام
 »اوكتتتسيمورون«؛ درودى بتتته متوسيقى دان و متتتبارز اجتتتتماعى، ِرنتتته ويتتتيانتتتئوا، و پتتتيام ديتتتگرى بتتته

مناسبت روز جهانى زن، به زنان شتتورشى.
  بتتتتتته استتتتتتتقلل دانتتتتتتشگاه تتتتتتتجاوز كتتتتتترده،PFPدر متتتتتاه فتتتتتوريتتتتته، »پتتتتتليس فتتتتتدرال بتتتتتازدارنتتتتتده«

 تتأستيسات دانتشگاه ملى خود متختار متكزيتك را تتصرف كترد تتا اعتتصاب دانتشجوئى را بتشكند
 و دانتتتتتتتشجويتتتتتتتان عتتتتتتتضو شتتتتتتتتتوراى عتتتتتتتمومى اعتتتتتتتتصاب را دستتتتتتتتگير كتتتتتتتند. چتتتتتتتند روز بتتتتتتتعد، ارتتتتتتتتش
 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

  ژوئتن، ارتتش زاپتاتيستتى موضع خود را در متقابتل انتتخابتات۱۹حتتاكتتم بود. ستتر انتتجام در روز 
 ريتاستت جتمهورى اعتلم كترد. ابتتدا ختاطتر نتشان كترد كته انتتخابتات دارد در اثتناى جتنگ انتجام
 مى شتتود. جتتتتنگ هتتتتمانتتتتقدر كتتتته در چتتتتياپتتتتاس در جتتتتريتتتتان استتتتت، در گتتتتتترررو، اوآختتتتاكتتتتا، ايتتتتدالتتتتگو،
 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
 پتتتیگرد بتومتتتیان، بتتترستتتميت نتتتشناختتتت حتتتقوق آنتتتان، بتتتاعتتتث ادامتتتهء متتتقاومتتتت زاپتتتاتيستتتت هتتتا و فتتتعال

 ،EPR و ارتتش ختلقى انتقلبى ERPIمتانتدن گتروه هتاى چتريكى ارتتش انتقلبى ختلق شتتتورشتگر 
و پيوست گروه هاى مسلح ديگر به مطالباتى مانند عدالت و دمكراسى مى شود.

 كتتند كتته استتتفادهء (افتتتشاء مى۲۰۰۰ ژوئتتيهء ۱۹در هتمي ستند)متقالتهء ارتتش زاپتاتيستتى، 
 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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 هتتتاى بتتلكه متتهم بتترد يتتا بتتاختتت آن در ستترتتتيترهتتاى نشتتريتتات استتت و در بتتخش
خبرى راديو و تلوزيون.

 آن هتتتا بتتتا پتتتيش گتوئى پتتتيروزى احتتتتمالى يتتتك حتزب اپتتوزيتتتسيون، هشتتتدار
 دادنتد تتا زمتانى كته قوهء مجتريته در دستت يتك نتفر متتمركتز استت و قوهء متقننه
 و قتتتتضائتتتتيه صتتتترفتتتتتاً حتتتتكم عتتتتناصتتتتر تتتتزئينى را دارنتتتتد، رستتتتيدن اپتتتتوزيتتتتسيون بتتتته

كرسى رياست جمهورى به معنى گذار به دمكراسى نيست.
 در هتتتتمي راستتتتتا تتتتتأكتتتتيد كتتتتردنتتتتد كتتتته در دمتتتتكراسى، يتتتتك قتتوهء قتتتتانتتونتتتتگذار مستتتتتقل از قتتوهء

  بتتته نفع پتتتروژهء راستتتتروانتتته اى كتتته٭مجتتريتته لزم و ضتترورى ستتت. آن هتتا عتتليه »رأى ستودمتتند«
 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 شتتتورشى 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.
  و متديتر عتامتل ستابتقPANشتبانتگاه دوم ژوئتيه بتا تتأيتيد پتيروزى كتانتديتداى حزب اقتدام ملى 

 كوكتتاكول، ويتتسنته فوكتتس كتتسادا، بتته عتتنوان رئتتيس جتتمهور، بتتيش از هتتفتاد ستتال حتتاكتتميت بى
  مبنى بتر قتدرت ريتاستت جتمهورى بته پتايتان رستيد.PRIوقتفهء نتظام  حزب انتقلبىِ نتهاديتنه شتده 

 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 تتقريتبتاً 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
 هتتتتمان كتتتته بتتتتا آن بتتتته وى ختتوش آمتتتتد گتتتتفته بتتودنتتتتد، وداع كتتتتردنتتتتد. در ايتتتتن ستتتتند، متتتتعاون فتتتترمتتتتانتتتتده
 متاركوس كتابوسى را بته وى يتادآورى كترد كته معنى دورهء شتش ستالتهء زديتيو بتراى متيليون هتا
 متتتتكزيكى بتتود: »قتتتتتل عتتتتام، بحتتتتران اقتتتتتصادى، گستتتتترش بى حتتتتد و حتتتتصر فتتتتقر، ثتتتتروت انتتتتدوزى
 نتتامشتتروع و ختتشونتتت بتتار تتتعدادى انگشتتت شتتمار، چتوب حتتراج زدن بتته حتتاكتتميت ملى، نتتا امنى
 عتتتمومى، تتتتحكيم رابتتتطه بتتتي دولتتتت و جتتتنايتتتات ستتتازمتتتان داده شتتتده، فتتتساد متتتالى، بى متتتسئوليتى،

(۲۰۰۰ نوامبر ۲۸جنگ... و حرف هاى بى معنى و مضحك« )نامهء ارتش زاپاتيستى، 
 ارتتش زاپتاتيستتى استتراتتژى زديتيو در رابتطه بتا درگتيرى مستلحانته طى تتمام شتش ستال

 هتتائى كتته بتتا استتتراتتتژى دو گتتانتته متتشخص حتتاكتتميتش را دوبتتاره متتتتورد بتتتتررسى قتترار داد. ستتال
 مى شتد، تتظاهتر بته آمتادگى بته متذاكتره از يتك ستو، و پتيمودن راه ختشونتت از ستوى ديتگر. ستال

 )بتتا يتتتتورش٭هتائى كته قوهء مجتريته »كوشتيد تتاريخ ختيانتت چتينامتكا را كته زاپتاتتا قتربتانى آن شتد
 ( تتتتتكرار كتتتتند؛ متتتتيلياردهتتتتا پتتتتزو بتتتتراى ختتتتريتتتتدن وجتتتتدان شتتتتتتورشتتتتيان تتتتتلف كتتتترد؛۱۹۹۵ فتتتوريتتتهء ۹

 خواهتد بته کتتترد می  زاپتتاتتتا بتته دعوت ستتروان ِختتزوس گوآختتارادو کتته تتتظاهتتر می۱۹۱۹ آوریتتل ستتال ۱۰ در روز ٭
 انتتتتقلب بتتتتپیونتتتتدد، بتتتته ِمتتتتلک او واقع در روستتتتتای  چتتتتينامتتتتكا رفتتتتت و بتتتته متتتتحض ورود او بتتتته حتتتتیاط، بتتتترویتتتتش آتتتتتش

گشودند و وى را به قتل رساندند.
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 روستتاهتاى بومى را نتظامى كترد )و نته تتنها روستتاهتاى بومتيان چتياپتاس
 را(؛ نتتتتتاظتتتتتران بتتتتتي الللى را از كتتتتتشور اختتتتتراج كتتتتترد؛ شتتتتتبه نتتتتتظامتتتتتيان را
 آمتتتتتوزش داد، مجهتتتتتز و مستتتتتلح و تتتتتتأمتتتتتي متتتتتالى كتتتتترد؛  زاپتتتتتاتيستتتتتت و غتتتتتير
 زاپتاتيستت را هترچته بيشتتر تتعقيب كترد، بته زنتدان انتداختت و اعتدام كترد؛
 بتتتتتافتتتتتت اجتتتتتتماعى روستتتتتتاهتتتتتاى چتتتتتياپتتتتتاس را از هتتتتتم پتتتتتاشتتتتتيد؛ و بتتتتته دنتتتتتبال
 شتتتتتتتعارى افتتتتتتتتاد كتتتتتتته دستتتتتتتت پتتتتتتتروردهء ختتتتتتودش يعنى گتتتتتتتروه شتتتتتتتبه نتتتتتتتظامى
 »متتتاستتتكارا روختتتا« كتتته متتتطرح مى كتتترد كتتته »بتتتذر زاپتتتاتتتتيسم را ختتواهتتتيم

، بچه ها و زنان حامله را در اكته آل به مسلخ فرستاد«.۱۹۹۷ دسامبر ۲۲خشكاند« و در 
 ايتتتن نتتتامتتته بتتتا يتتتك جتتتملهء پتتتر طتتتني بتتتا پتتتايتتتان رستتتيد: »شتتتما بتتته كتتتشتتورهتتتاى ديتتتگر پتتتناهتتتنده
 ختواهتتيد شتتد. متتا هتتمي جتتا مى متتانتتيم«. دو روز بتتعد، در روز اول دستتامتتبر، ارتتتش زاپتتاتيستتتى

 ، دريتتتچه هتتتاى۲۰۰۰بتترداشتتت خود را از انتتتخابتتات اعتتلم كتترد. در متنى تتتحت عتتنوان »متتكزيتتك 
 بتاز، درهتائى كته بتايتد گتشود« و تتقديتم شتده بته رفتيق لتوچتاى شتتتورشتگر، زن زاپتاتيستتى كته روز

  ستتپتامتتبر درگتتذشتتت، شتتتتورشتتگران تتتراز نتتامتته اى از انتتتخابتتات ارائتته دادنتتد:»نتتقطهء مشتتترك۹
 كتتارزار انتتتخابتتات، تتتحقير شهتترونتتدان بتود. كتتارزارهتتاى انتتتخابتتات ريتتاستتت جتتمهورى كتته هتتر چتته

 شتتد، شهتترونتتدان را بتته عتتنوان يتتك ختتريتتدار فتتراموشتتكار بتته بيشتتتتر بتتته كتتتارزار تتتتبليغاتى شتتتبيه مى
 كتند و تتضمي نمى خواهتد. طتبقهء ستياسى حتساب آوردنتد كته نتقد مى پتردازد، زيتاد سؤال نمى

 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«.

  ستتتال حتتتكومتتتت، از ديتتتد۷۱پتتتيروزى اپتتتوزيتتتسيون بتتتر حتتزب انتتتقلبىِ نتتتهاديتتتنه شتتتده، پتتتس از 
 گفتند: كته بته ادامتهء سيستتم، »نته« مى عتظيم شهترونتدانى بود هتا متحصول تتظاهترات زاپاتيست

 »... تتتتودهء عتتتتتظيم بى نتتتتتام و نتتتتتشان متتتتتردان و زنتتتتتان متتتتتكزيكى تتتتتتير ختتتتتلص را در متتتتتغز سيستتتتتتم
 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

 «.)تحتتتتتليل۱۹۹۷-۱۹۹۴-۱۹۸۸-۱۹۸۵-۱۹۶۸-۱۹۶۵هتتتتتاى[ مى شتتتونتتتتد:]متتتتثلً در شتتتتتتورش
(۲۰۰۰ارتش زاپاتيستى، اول دسامبر 

 بتتتتته عتتتتتلوه، ارتتتتتتش زاپتتتتتاتيستتتتتتى از متتتتتردم ختتتتواستتتتتت كتتتتته تتتتتتناوب حتتتتتكومتتتتتت هتتتتتا بتتتتتا گتتتتتذار]بتتتتته
 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

 متتديتتريتتت بى هتتتاى اقتتتتصادى و اجتتتتماعى ختود، بتتتا انتتقلب نتتهادیتتنه شتتده هستتتند كتته بتتا ستتياستتت
 حتتساب و كتتتاب بتودجتته ختود، و بتتا روابتتط شتتان بتتا قتتاچتتاق متواد مختتدر بتتاعتتث شتتدنتتد تتتا اكتتثريتتت

۱۹۱



 بدانند.آنانشهروندان دمكراتيزه كردن كشور را بسته به شكست 
 ، كتتتتته تتتتتتحتPRD گتتتتروه شتتتتتورشى در بتتتتارهء كتتتتارزار انتتتتتخابتتتتاتى حتتتزب انتتتتقلب دمتتتتكراتتتتتيك 

 رهتتبرى كتتائوتتتموك كتتاردنتتاس بود، اظتتهار داشتتت كتته ايتتن كتتارزاری ستتت شتتدیتتداً 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.
 دستتتت آختتتر، متتتعاون فتتترمتتتانتتتده متتتاركتوس ختتتاطتتترنتتتشان كتتترد كتتته بتتتا صتتتعود فوكتتتس، ابتتتتدا در

 ، بتتتتتعد در كتتتتتارزار انتتتتتتخابتتتتتاتى، و حتتتتتال در پتتتتتيروزى انتتتتتتخابتتتتتاتى،PANدرون حتتتتتتتتتزب اقتتتتتتتتتتدام ملى 
 »راستت افتراطى چتتر، نتتورافتكن و تتريتبونى را كته مى ُجستت، يتافتته استت. بتديتن تترتتيب، بتر ستر

 گيرد. در جريان اى پنهانى در مى حزب اقدام ملى، بي راست افراطى و راست ميانه مبارزه
 ايتتن كتتشمكش، حزب متتحو مى شود، ختتطوط ستتيمايتتش را از دستتت مى دهتتد، و بتتديتتن تتترتتتيب بتته
 نتتتظر مى رستتتد فتتتقط دو چتتتيز در ختتتدمتتتت فوكتتتس بتتترنتتتدۀ انتتتتخابتتتات قتتترار دارد: رنتتتگ آبى]پتتترچتتتم

حزب[ و پيكرى كه بايد مسئوليت اشتباهات قوۀ اجرائيهء جديد را به عهده بگيرد«.
وكتتتس منتشتتتر  در متتتقالتتته اى كتتته يتتتك روز قتتتبل از احتتتراز رسمى ريتتتاستتتت جتتتمهورى تتوستتتط ف
 شتتد، زاپتتاتيستتت هتتا نتتشان دادنتتد كتته »دوم ژوئتتيه، حتزب انتتقلبىِ نتتهاديتتنه شتتده نتته تتتنها ريتتاستتت
 جتتتتمهورى كتتتتشور را از دستتتتت داد، بتتتتلكه هتتتتمچني دچتتتتار شكستتتتتى تتتتتاريخى شتتتتد. ايتتتتن شكستتتتت

محصول مبارزات بسيارى ست. نشناخت آن ها، و عمل نكردن به نتايجش رذالت است«.
 بتتومتتتيان شتتتتتورشى هتتتمه را بتتته يتتتك كتتتنفراس متتتطبوعتتتاتى غتتتير عتتتادى در روز دوم دستتتامتتتبر،
 يعنى يتتتتك روز پتتتتس از آن كتتتته رئتتتتيس جتتتتمهور جتتتتديتتتتد ستتتتوگتتتتند ختتتتتتورد، دعتتتوت كتتتتردنتتتتد. آن زمتتتتان،
 ستخنان ايتن گتروه مستلح انتتظار زيتادى بترانتگیخت و در روستتاى لرئتالتيداد ده هتا ختبرنتگار از
 تتتتقريتتتبتاً تتتتمام رستتتانتتته هتتتاى گتتتروهى ثتتتبت شتتتده در متتتكزيتتتك جتتتمع شتتتدنتتتد. عتتتلوه بتتتر ايتتتن، بتتترخى 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.

 اولتتتتتي اطتتتتتلعتتتتتيه، بتتتتته رئتتتتتيس جتتتتتمهور فتتتوكتتتتتس، بتتتتته ستتتتتبك زاپتتتتتاتيستتتتتتى ختتتتوش آمتتتتتد گتتتتتفتند:»بتتتتتا در
 شتتتود،  شتتتتتما از  صتتتتتفر هتتتتتا  در  متتتتتتتورد  آنتتتتتچه  بتتتتته اعتتتتتتبار  و اعتتتتتتماد  متتتتتربتتتتوط  مى زاپتتتاتيستتتت

 كتتتنيد)...(در ايتتتن نتتتبايتتتد  هيچ شكى وجتتود داشتتتته بتتتاشتتتد: متتتا ضتتتد شتتتما هستتتتيم. شتتتتتتروع مى
 سؤال ايتن استت كته آيتا ايتن اپتوزيتسيون از راه هتاى متدنى و متسالتت آمتيز حتركتت كتند؛ يتا ايتن

 خواهتيم كتتته مى هتتائى پوشتتيده ادامتته دهتتيم تتتا آنتتچه را متتان بتتا ستلح و بتتا چهتتره كتته بتتايتتد بتته قتتيام
 بتتتدستتتت آوريتتتم، كتتته چتتتيزى نيستتتت، آقتتتاى فتوكتتتس، متتتگر دمتتتكراسى، آزادى و عتتتدالتتتت بتتتراى هتتتمهء

(۲۰۰۰ دسامبر ۲مكزيكى ها...« )نامه به ويسنته فوكس كسادا، 
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  روز جتتنگ را ارائتته داد:۲۵۲۵در هتتتمي متتتت، متتتعاون فتتترمتتتانتتتده متتتاركتوس چتتتكيده اى از 
 »طى اين تقريبتاً هفت سال جنگ، ما زاپاتيست ها مقاومت كرديم و با دو قوهء مجريهء فدرال
 درگتتتتير شتتتتديتتتتم )كتتتته ختتتود را »رئتتتتيس جتتتتمهور« مى نتتتتامتتتتند(، دو وزيتتتتر دفتتتتاع ملى، شتتتتش وزيتتتتر
 كتتتتتتشور، پنج متتتتتتسئول هتتتتتتيئت »صلح«، پنج »فتتتتتترمتتتتتتانتتتتتتدار« چتتتتتتياپتتتتتتاس، و مجتتتتتتموعتتتتتتهء متتتتتتتنوعى از
 كتارمتندان متيان رتتبه... طى ايتن تتقريتبتاً 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 شتتتتورشتتيان را گوش مى داد:
 »اگتر راه متذاكترهء صتادقتانته، جتدى و متحترمتانته را انتتخاب كترديتد، آن را خيلى ستاده در عتمل
 نتتتشان دهتتتيد. متتتطمئن بتتتاشتتتيد كتتته از زاپتتتاتيستتتت هتتتا پتتتاسخ مثبتى دريتتتافتتتت ختتواهتتتيد كتتترد. بتتتديتتتن
 تتتترتتتتيب متتتذاكتتتره مى تتتوانتتتد از ستتتر گتتترفتتتته شتتود و بتتتزودى بتتتناى يتتتك صلح راستتتتي آغتتتاز ختتواهتتتد

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

 ، آزادى هتتتتمهءCocopaتتتتصويتتتب ليتتتحهء قتتتانتونى تتتتهيه شتتتده تتوستتتط كتتتميسيون تتوافتتتق و متتتسالتتتت 
 زاپتتتتاتيستتتتت هتتتتائى كتتتته در چتتتتياپتتتتاس و ختتتتارج از آن زنتتتتدانى هستتتتتند، و تختتتتليه و بتتتترچتتتتيدن هتتتتفت

  موضع كته ارتتش در چتياپتاس دارد: آمتادور هترنتانتدز، گوادالتوپته تتپه يتاك، ريتو۲۵۹موضع از 
 آئوستتبا )نزديتتك اگواس كتتالتتينتس لرئتتالتتيداد(، خولتتناچوخ )نزديتتك اگواس كتتالتتينتس اوونتتتيك(،
 روبتتتتتترتتتتتتتو بتتتتتترريتتتتتتو )نتتتتتزديتتتتتتك اگتتتتتواس كتتتتتتالينتسى بتتتتتته هتتتتتتمان نتتتتتتام در متتتتتتنطقهء شتتتتتتمال چتتتتتتياپتتتتتتاس(،
 لگتترروچتتا )نتزديتتك اگواس كتتالينتسى بتته هتتمان نتتام، در متتنطقهء جتتنگل(، و كوكتتسولتتخا )نتزديتتك

۱۹۳



روستاى مويسس گاندى(.
 در ستومتتي ستتندى كتته ختوانتتده شتتد، ارتتتش زاپتتاتيستتتى آزديتتبخش ملى اعتتلم كتترد
 كتتتتتته يتتتتتتك هتتتتتتيئت شتتتتتتتورشى بتتتتتته شهتتتتتتر متتتتتتكزيتتتتتتكو ختتتتواهتتتتتتد رفتتتتتتت تتتتتتتا از مجتتتتتتلس و ستتتتتتنا
 خواستتار تتصويتب ليتحهء قتانونى حتول حتقوق و فترهتنگ بومتيان شود كته در نوامتبر

 تهيه شده است.۱۹۹۶
  عتضو كتميتهء مخفى انتقلبى بومتيان، ختلق هتاى۲۴اعتلم كتردنتد كته هتيئت زاپتاتيستتى از 

 تتتتسوتتتتسيل، تستتتلتال، تتوخولبتتتال، چتتتول، زوكتتته، ِمتتتمه و دورگتتته هتتتا را نتتتمايتتتندگى ختواهتتتد كتتترد. نتتتام
 اعتتتتتضاى هتتتتتيئت از ايتتتتتن قتتتتترار استتتتتت: فتتتتترمتتتتتانتتتتتدهتتتتتان زن: اِستتتتتتر، فتتتتتيدلتتتتتيا، ستتتتوزانتتتتته و يتتتولتتتتتندا، 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.
 ستتترانتتتجام در چتتتهارمتتتي و آختتتريتتتن پتتتيامى كتتته در ايتتتن روز پتتتخش شتتتد، ارتتتتش زاپتتتاتيستتتتى
 آزاديتتتبخش ملى، بتتته انتتتتخاب لتوئتتتيز آچتتته آلتوارز بتتته عتتتنوان متتتسئول جتتتديتتتد بتتتراى صلح ختوش آمتتتد
 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.
 ستتتتتازمتتتتتانتتتتتدهى راه پتتتتتيمائى از روز بتتتتتعد از آن آغتتتتتاز شتتتتتد. آنتتتتتگاه اطتتتتتلعتتتتتيه هتتتتتاى مختلفى

خطاب به مطبوعات، كنگرهء ملى بومى، و جامعهء مدنى ملى و بي الللى صادر شد.
  دستتامتتبر پتتابتتلو ستتالستتار متتنديتتگوچتتيا بتته عتتنوان فتترمتتانتتدار ايتتالتتت چتتياپتتاس قتتدرت۸در روز 

 را بتدستت گترفتت. زاپتاتيستت هتا بتا او هتم، متانتند ويتسنته فوكتس، بتا جتنبهء متثبت تترديتد بترختتتورد
 كتتتردنتتتد: »آقتتتاى ستتتالستتتار متتتنديتتتگوچتتتيا حتتتال امتتتكان آن دارد كتتته اولً در از ستتترگتتتيرى متتتذاكتتتره
 ستتتتهيم بتتتتاشتتتتد، ستتتتپس آن را بتتتتا جتتتتديتتتتت و متتتتسئولتتتتيت تتتتتا پتتتتايتتتتان جتتتتنگ و آغتتتتاز ستتتتاختتتتتمان صلحى

(۲۰۰۰ دسامبر ۸عادلنه و در خور انسان به پيش ببرد«. )اطلعيهء ارتش زاپاتيستى ، 
  بتچه، زن، مترد، و۴۵ دستامتبر، سته ستال پتس از قتتل عتام اكتته آل، كته در آن ۲۲در روز 

 ستتتالتتتختتوردهء بتومى بتتته دستتتت شتتتبه نتتتظامتتتيان كشتتتتار شتتتده بتودنتتتد، ارتتتتش زاپتتتاتيستتتتى ختواستتتتار
 متتجازات عتتامتتلي واقعى، بتترچتتيدن گتتروه هتتاى شتتبه نتتظامى و ارستتال نتتشانتته هتتاى متتطالتتبه شتتده،

براى از سرگيرى مذاكرات شد.
  در روستتاى۱۹۹۹در هتمان روز، دولتت دستتور عتقب نشينى ارتتش از پستتى كته از اوت 

 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.

ى    متتتتاه، هتتتتر روز و هتتتتر دقتتتتيقه هتتتزاران بتتتومى از ختتتود بتتتترجستتتتته تتتتتريتتتتن نتتتتمونتتتته هتتتتاى۱۶ط
 ستتتازمتتتانتتتدهى، نتتتبوغ، ابتتتتكار عتتتمل و متتتقاومتتتت متتتسالتتتت آمتتتيز در متتتقابتتتل يتتتك اردوگتتتاه ارتشى را
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 نتشان دادنتد. آن هتا دربترابتر طترح كتشيدِن جتاده اى كته اجتازهء ورود ارتتش و فتحشا، و ختروج
 متتتنابع طبيعى شتتتان را از جتتتنگل مى داد، متتتقاومتتتت كتتتردنتتتد و ختواستتتت ختود را بتتته دولتتتت تحتتتميل

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
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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
 هااا باانا بااه شااد، هاافتمي سااال جاانگ عااليه فااراموشى. سااال راه پاايمائى رنااگ خاااك. زاپاااتيساات مى

  و كااايبااورد شاااب را سحااار كاااردناااد. صلح باااه ناااظر٭رساام و عااادت خاود، بااا رقااص و ناواى مااارياامبا
 سات و شاااورشايان، اگارچاه بار حاذر بودناد، ولى روى تاحقق آن حاساب رسايد اماكانى واقعى مى
كردند. مى

 هاا تارازنااماه اى از اناعكاس ساال باه ساال در ساخنرانى هافتمي ساالاروز قايام، زاپااتيسات
گام هاى مسلحانهء خود ارائه دادند:

 »در نخسااتي بااازتاااب، مااا نسيمى بودياام كااه از اعااماق مى وزيااد، باايداريى غااير ماانتظره.
دميد... از زمان هاى بسيار دور دست، حافظه جمعى دمى بود كه در آتش مى

 گزنافون، ساز اصلى موسيقى بوميان در چياپاس مكزيك و گواتمل ست.٭
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 »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...«
 كنند، پشتيبانى مى از ما  رانند و مى »در چاهارماي باازتااب بود كاه آناان كاه باه ماا فارماان

 اولاي گاام را بارداشاتند. ياك هزارو ياك صاد و ياازده باار ناگاه ماان باه انازوائى ناگريسات كاه سار
 راناد، مى خواسات ايان هامه ناگاه را اناجام ماغلوب شاده بود. اماا حاماقتى كاه باا خاون فارماان مى

شوند.« بپوشاند. »اكته آل« نام جائى ست كه در آن ديگر چشم ها هرگز بسته نمى
 آموخات. آن »پنجامي باازتااب رشاد ماقاومات بود، تابديال آن مادرساه و درسى بود كاه مى

 جاااا، از طااارف آن كاااه مااادعى فااارماااان دادن باود، جااانگ باود، ويااارانى، دروغ، عااادم تحااامل. ايااانجا،
شأن انسان كه لب فرو بسته است، سكوت شااورشى، دولتى كه از آن خود مردم است.«

 ، و بااااه سااااوى ساااارزمااااي هاااااى تاااامام٭» باااااازتااااااب شاااااشم باااااسيار راه پااااايمود، پنج هاااازار باااااار
 ناااماايم. از آن هااا پاارساايدياام، بااه آن هااا گوش سااپردياام، از كاالمااشان شاااااان مى كاااسانى كاااه بااارادر

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

(۲۰۰۱به سرزمي است كه از بال رشد مى كند.«)سخنان ارتش زاپاتيستى ، اول ژانويهء 
 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

(۲۰۰۱فراوانى هست كه علجش معوق مانده...« )سخنان ارتش زاپاتيستى، اول ژانويهء 
 روزهاااااى بااااعدى فشاااارده بااود. سااااازماااااناااادهى راه پاااايمائى درساااات و حااااسابى آغاااااز شااااد و

  را اعااالم كاااردناااد. دفاااترى كاااه كاااارشCIZزاپااااتيسااات هاااا تاااشكيل ماااركاااز اطااالعااااتى زاپااااتيسيتى 
 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 مسااتقيمااً از جاانگل صااادر مى شااد شااتاب گاارفاات. باارخى از پاايام

 نماينده اى كه از روستاهای زاپاتیست راهی همه پرسى شدند-م۵۰۰۰ اشاره است به تعداد ٭
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 هاا خاطاب بود باه: كانگرهء ملى بومى، جااماعهء مادنى ملى، جااماعهء باي الللى، كاميسيون توافاق
، كنگرهء فدرال و مطبوعات.Cocopaو مسالت 

  ژاناوياه ارتاش از كوكاسولاها، يعنى از دوماي موضع ناظامى اى كاه زاپااتيسات۱۰در روز 
 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«.
  ژاناوياه، در هافتمي ساالاگرد آتاش باس، بومايان شاااورشاگر بااز هام شهار سان۱۲در روز 

 كاريساتوباال را باه اشاغال خود در آوردناد. هزاران تاسوتاسيل، تسالتال، توخولباال، چاول، سوكاه،
  را تاااصرف كاااردناااد تاااا٭مااااماااه، و دورگاااه، باااا چهاااره هااااى پاوشااايده خاااياباااان هااااى »شهاِر ُكاولاااه تاااا«

رشتهء سخن را به دست گيرند:
 »از هااافت ساااال پااايش خااواساااتار آن بااوديااام كاااه زمااااماااداران، حاااقوق و فااارهنگى را كاااه باااه
 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
 جاااااادياااااادى آغاااااااز مى شاااااود، هاااااامچنان باااااار راه مااااااذاكااااااره پاااااااى مى فااااااشارياااااام تااااااا بااااااه جاااااانگ پااااااايااااااان

(۲۰۰۱ ژانويهء ۱۲ببخشيم.« )سخنان ارتش زاپاتيستى ، 
 حاااركااات هااايئت زاپااااتيسااات بحثى پااارتااالطااام باااراناااگيخته باود. در روز بيسااات و ساوم ژاناااوياااه
 رئااااايس دفاااااتر مجااااالس، رياااااكاردو گاااااارسااااايا سااااارواناااااتس اشااااااره كااااارد كاااااه بسيج و راه پااااايمائى غاااااير

قانونى ست و شااورشيان ممكن است دستگير شوند.
  ژانااااويااااه ارتااااش زاپاااااتيسااااتى مااااسير۲۴كااااارهاااااى تااااداركاااااتى راه پاااايمائى دناااابال شااااد و در 

حركت خود به سوى شهر مكزيكو را اعلم كرد.
وكاااس، باااا ساااخنورى هميشگى اش اعااالم  ساااه هااافته قااابل از آغااااز راه پااايمائى، وياااسنته ف
 كااارد: »كاااشور فاااراتااار از ]اياااالااات[ چاااياپااااس اسااات )...( اگااار قااارار اسااات راه پااايمائى بااااشاااد،

باشد، حرفى نيست. اگر نمى خواهيد راه پيمائى كنيد، نكنيد؛ هر طور ميل تان است«.
 بااااا وجااود اياااان، سااااه روزبااااعد گاااافتار رئاااايس جاااامهور تااااغيير كاااارد. نااااتيجهء نااااظرسنجى هااااا و

  فااوريااه گاافت:۲۳تااوجاااه باااي الللى  او را وادرار كااارد سااامت گااايرى خااود را عااوض كاااند. او در 
 »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«.
 فاااااقط چاااااند روز قااااابل از آغااااااز راه پااااايمائى، در هااااامان زماااااان كاااااه ماااااسئول هااااايئت صلح در

   لقبى سات  كاه سااكاني  اساپانايائى  تابار و ناژادپارسات شهار سان كاريساتوباال باا افاتخار باه خود مى دهاند،coleta ٭
  اگاار يااك بومى در پاايادرو راه مى رفاات و بااا يااك غااير بومى روباارو مى شااد بااايساات از۱۹۹۴در اياان شهاار تااا اول ژانااويااهء 

پيادرو کنار مى رفت تا راه را در اختيار او قرار دهد.

۱۹۹



 چااااياپاااااس، لاااوئاااايز آچ. آلاااوارز، پاااايشنهاد ارتااااش زاپاااااتيسااااتى را بااااراى مااااذاكااااره بااااا كاااانگرهء مااااثبت
 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.
 زاپااااتيسااات هاااا زباااان دو پهااالو و ريااااكاااارى دولااات را افاااشاء كاااردناااد كاااه از ياااك ساااو عااالنااً از
 حاااركااات فااارماااانااادهى زاپااااتيساااتى اساااتقبال مى كااارد، و از ساااوى دياااگر، باااراى امااانيت ماااسير ماااانع
 مى تاراشايد. پااسخ ارتاش زاپااتيساتى باه جااماعهء مادنى چاني بود: »ماا باا شاما خواهايم بود،

هيچ چيز نمى تواند ما را باز دارد«.
  فارمااناده۲۳ فاورياه، از پنج ناقطهء ماختلف سارزماي شاااورشى، ۲۴هامي طاور شاد. ظهار 

 و يااااااك مااااااعاون فاااااارمااااااانااااااده بااااااه سااااااوى شهاااااار مااااااكزيااااااكو راهى شاااااادنااااااد. اولااااااي ايسااااااتگاه، شهاااااار ساااااان
 كااريسااتوبااال، چااياپاااس باود. بااا چهااره هاااى پاوشاايده، باادن هيچ ساالحى، جااز كاالم و مشااروعاايت

  اسااااااتقبال كاااااارد.CCRI عااااااضو كااااااميتهء مخفى انااااااقلبى بااااوماااااايان ۲۴مااااااااابارزه، تاااااااودهء عظيمى از 
اكثرشان پايه هاى كمك رسانى بودند كه به منظور بدرقه آمدند.

 طى ماااااااراسمى باااااومى، هااااااايئت از هااااااار ياااااااك از روساااااااتاهااااااااى باااااومى شااااااااورشى و حااااااااضااااااار،
 ای كااه از آن راه پاايمائى چاوبادسات فارماانادهى درياافات كارد. و هامان جاا، از ساكوى ساخنرانی

 آغااااااز شاااااد، ارتاااااش زاپااااااتيساااااتى اعااااالم كااااارد كاااااه ناااااياز ماااااند كااااامك اسااااات: »ياااااك مااااابارز تاااوده اى،
 شخصى كااه تاامام طااول زناادگى خود را وقااف تااغيير شاارايااط زناادگى فااقراى مااكزيااك كاارده اساات،
 كسى كاااه باااه خااااطااار اهاااداف زاپااااتيساااتى تاااعقيب و زنااادان را تحااامل كااارده بااااشاااد، كسى كاااه نفع
 شخصى باااراياااش در مااايان ناااباشاااد و صاااداقااات داشاااته بااااشاااد«. بااانا بااار آناااچه در پااايام ايااان گاااروه
 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.
 سات گوئايم كاه باراى ماا افاتخارى گوئايم و مى زاپااتيسات هاا گافتند: »باه او خوشااماد مى

 ۲۴كاااه فاااردى باااه بااالنداى اناااسانى او در كااانار مااااسااات.« )ساااخنان ماااعاون فااارمااااناااده مااااركاوس، 
(۲۰۰۱فوريهء 

 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

(۲۰۰۱ فوريهء ۲۴معاون فرمانده ماركوس، 
  فاااورياااه، كااااروان شاااأن بااومااايان راه۲۵باااديااان تااارتااايب در سااااعااات شاااش بااااماااداد روز باااعد، 

 طولنى خود را باه ساوى شهار ماكزياكو آغااز كارد. بايش از چهال اتاوبوس، و هامي قادر اتومابيل
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 سااوارى، بااادون باااه حاااساب آوردن شاااركااات هااااى حااامل و ناااقل ملى و باااي الللى، باااراى هااامراهى
 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.
 ايساااتگاه باااعدى، جاااائى نااابود ماااگر ماااركاااز اياااالااات، تاوكساااتل گااوتااايرز. ماااركاااز هااامان قااادرت
 ماااانطقه اى كااااه آن هاااامه عااااليه شاااااورشااااگران ناااابرد كاااارده بااود. اياااان يكى از نخسااااتي حااوادث غااااير
 مااانتظرهء راه پااايمائى بااود، ناااه كسى اناااتظار ياااك آكاااسيون گساااترده داشااات و ناااه مااانتظر ايااان كاااه
 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
 طاااول راه اباااراز همبساااتگى هااارچاااه بيشاااتر مى شاااد هازاران نااافر از اهاااالى اوآخااااكاااا باااه اساااتقبال
 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
 بااارگاازار كااانند: خااالق هااااى هاواوه، ماااشه، زاپاوتاااهكو، و چااایناناااتهكو، از آناااان خاواساااتند تاااا ساااخن

بگويند و مطالبات خلق هاى منطقهء ايستمو را از آن خود كنند.
  فاورياه در خاوچايتان، اوآخااكاا باه پااياان رسايد. در خاوچايتان۲۵باالخاره راه پايمائى روز 

 فااارمااااناااده اساااتر از وضع باااسيار باااد زناااان بااومى ساااخن گااافت: »اسااااساااااً ماااا زناااان بااومى ماااااورد
 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
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 فااااقير هسااااتيم. هاااامه فااااقيرياااام، نااااه تااااغذيااااهء خااااوبى دارياااام، نااااه
 مسكنى مااااااناسااااااب، نااااااه آمااااااوزش، و نااااااه بهااااااداشاااااات مااااااناسااااااب.
 فااارزنااادان باااسيارى از زناااان از بااايمارى هااااى قاااابااال عالج در
 آغاااوشااااشان جااااان مى دهااااند.« )سااااخنان فاااارمااااانااااده اسااااتر،

(۲۰۰۱ فوريهء ۲۵ارتش زاپاتيستى، 
روز    فاااااورياااااه زاپااااااتيسااااات هاااااا ياااااك كااااانفراناااااس۲۶صااابح 

 ماطبوعااتى تاشكيل دادناد. عالت ايان بود كاه آن هاا از ساوى
 يااك گااروه مازدور هاامان ماانطقه تهااديااد بااه ماارگ شااده باودنااد.
 در چاااااني شااااارايطى، زاپااااااتيسااااات هاااااا پااااااسخ دادناااااد: »هيچ
 تهاادياادى نااظرمااان را در ماااورد رساايدن بااه محاال قواى مااقننه
 فااادرال، باااراى نااايل باااه بااارساااميت شاااناخااات حاااقوق و فااارهااانگ

بوميان عوض نمى كند.«
 پااااس از اعاااالم اياااان مااوضااوع، راه پاااايمائى راهااااش را ادامااااه
 مى دهااد و عااصر هاانگام بااه مااركااز ايااالاات، اوآخاااكااا، مى رسااد. در اياان مااكان، ماايدانى مااملو از
 باومااايان مااانطقه و دورگاااه هاااائى از ساااراسااار كاااشور، از هااايئت زاپااااتيساااتى اساااتقبال مى كاااند. در
 مايتينگ ماركازى ايان شهار، زاپااتيسات هاا گافتند: »توان تاشكيلتى شاما و رزماجوئى تاان ماا را
 جاااادو كااارده اسااات، افاااتخارى صاااميماناااه كاااه نسااابت باااه رياااشهء خاود دارياااد، رياااشه اى كاااه باااه ايااان
 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

(۲۰۰۱ فوريهء ۲۶معاون فرمانده ماركوس، 
 چاهارماي روز راه پايمائى در راه تاهوآكاان، اياالات پوئابل آغااز شاد. آن جاا هزاران بومى
 ناااااهااوا، ماااااساااااتااااك، پااااوپااولاوكااااا، و ميسااااتك از كاااااروان اسااااتقبال كااااردنااااد. هاااامان روز، كاااااروانى كااااه
 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 مااايدانى ماااملو از باومى، كاااارگااار، ماااهاجااار، كاودك، افااارادى از ساااازماااان هااااى تاوده اى
 مااختلف، و طاايف گسااترده اى از افااراد جااامااعهء ماادنى، فاارمااانااده اسااماعاايل يااك بااار ديااگر طاارح
 خااودماااختارى اى را كاااه روساااتاهااااى بااومى از آن دفااااع مى كااانند تااوضيح داد: »آن چاااه ماااا 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

۲۰۲



 كاااااااه در آن تنى چاااااااند ثاااااااروتااااااامند ناااااااشوناااااااد و مااااااايليون هاااااااا نااااااافر گااااااارفاااااااتار فاااااااقر، گااااااارسنگى و مااااااارگ
(۲۰۰۱ فوريهء ۲۷نباشند.« )سخنان فرمانده اسماعيل، 

 روز بااا يااك ماايتينگ مااركاازى در ماايدان اصلى شهاار پوئاابل بااه پااايااان رساايد. باااز هاام مااردم
 دادناد دخاتر تاشكيل مى  و  جواناان پسار شاان را كاردناد. تودهء عظيمى كاه اكاثريات پار را ها خاياباان

 باااا پااارچااام هااااى سااارخ و ساااياه، و نااايز گاااروه هااااى ماااعلمي، كاااارگاااران، حااااشااايه ناااشينان، اعاااضاى
 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 شهااروناِد 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 طاااااولنى مااااااااان، هاااااااامراهى كاااااااانند. و تااااااااا بااااااااا شااااااااما، ماااااااابارزهء مااااااااا باااااااازرگااااااااتر و ناااااااايرومااااااااندتاااااااار

(۲۰۰۱ فوريهء ۲۷شود.«)سخنان فرمانده داويد، ارتش زاپاتيستى، 
 زاپاااااتيساااات هااااا اياااان شااااب را در دياااار َكاااارملى هااااا]شااااعبه اى از آئااااي مسيحى[ بااااه صبح
 رساانادناد. در سحارگااه روز باعد راهى اياالات تلكاسكال شادناد كاه در آن فارمااناده ميساتر ساخن

 ماان  ساال ماقاومات كارديام، آن جاا كاه باا دروغ هااى ايادئولاوژياك شاان باي۵۰۰گاافت: »باايش از 
  سااال ديااگر در فااقر و اناازوا سااپرى۵۰۰تاافرقااه انااداخااتند. ولى حااال كااه دارياام متحااد مى شااوياام، 

 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

(۲۰۰۱ فوريهء ۲۸زاپاتيستى، 
 پاس از مايتينگ صبح دور ِسان مايدان اصلى تلكاسكال، راه پايمائى باه سامت پَاچوكاا باه
 راه افاتاد. در راه از بخشادارى ِتاپاِتاپِك، امايلياناو زاپااتاا، و شهار سااهاگون گاذشاتند و در بارابار

هزاران نفر ميتينگ هاى كوتاه مدتى برگزار كردند.
 در پاااچوكاااا، فااارمااااناااده سااابدئاااو، كاااه باااه خااااطااار ناااثر رناااگينش ماااعروف اسااات، ساااخن گااافت:
 »بااگذاريااد همگى بااا آگاااهى كاااماال در جسااتجوى يااك راه حاال مااسالاات آماايز باارای درگاايرى غاارق
 شااااوياااام. تااااا خاااالق مااااكزيااااك خااود مااااسير زناااادگى مشااااترك اجااااتماعى و فاااارهنگى شااااايااااانى را تااااعيي

(۲۰۰۱ فوريهء ۲۸كند.«)سخنان فرمانده سبدئو، ارتش زاپاتيستى، 
 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 پااااااياااااان روز، كااااااروان در بخشااااادارى تاااااپهه مااااااناااااد و هااااايئت زاپااااااتيساااااتى شاااااب را در ياااااك پااااالژ
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تفريحى آن، كه ملك جمعىِ بوميان اتومى منطقه است، گذراند.
 در روز اول ماااااه مااااارس، اولااااي تااااصادف بااااراى كاااااروان رنااااگ خاااااك روى داد. در مااااسير
 تهاپه باه شهار كارتاارو، ياك اتاوبوس باه ياك اتومابيل ماركاز اطالعاات زاپااتيساتى بارخاااورد كارد. در
 اياااااان تااااااصادف يااااااك افساااااار پااااااليس راه فاااااادرال كشااااااته شااااااد و چااااااهار ناااااافر از اكاااااايپ كاااااامك رسااااااانى
 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

 انااد اسااتفاده كاارده، بااه باارادران مااان نااكرده بودنااد، درود فاارسااتاد. »از اياان كااه تااا بااه حااال اعاادام
 زاپاااتيساات  اساايرمااان  در  زناادان كاارتااارو، ساارخاايو خااروناايمو سااانچااز، و آنساالمو پاارزر روباالس

 گوئاايم غاامگي نااباشااند، زياارا باازودى آزاد خواهااند شااد، و جااايااشان در زناادان بااا كااسانى كااه مى
 هيچ شااااناختى از تاااااريخ اياااان ايااااالاااات نااااداشااااته ولى امااااروز دولاااات را در دساااات دارنااااد پاااار خااواهااااد

(۲۰۰۱شد.«)سخنان معاون فرمانده ماركوس، اول ماه مارس 
 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
 تااااشكيل شااااد. يااااك تااوقااااف ديااااگر در بخشاااادارى اوروآپااااان، و بااااعد، كاااااروان بااااه مااااقصد نااااهائى روز
 رساايد يعنى روسااتاى باوماايان پااااوره پااه چااا در نااوريااو كااه در آن ساومااي كاانگرهء ملى باومى باارپااا

مى شد.
 در روز سااوم ماااااه مااااارس، رساااامااً بااااا شااااركاااات ناااامايااااندگااااان چهاااال خاااالق بااومى از سااااراساااار
 كاشور، كاار كانگرهء ملى بومى آغااز شاد. ناماياندگاان بومايان آماوزگاو، كاااورا، 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، پاااورهاپهچا، ِتِنك، تالهاوياكا، تالپااناكو، تاخولباال، توتونااكاو، تارياكه، تسالتال،
 تاااسوتاااسيل، وياااكسارياااتارى- هاااوياااچول، يااااكى، سااااپااوتاااكو، و ساوكاااه دو روز كاااار فشااارده را  در

زبان ها، رنگ ها، انديشه ها، پيكارها و مقاومت ها غرق كردند.
در قطعنامه كنگرهء ملى بومى اين مطالبات آمده است:

سگ. ايگناسيو لويول فرماندار كرتارو = Firulais ٭
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 اول: به رسميت شناخته شدن حقوق و فرهنگ ما خلق هاى بومى در قانون اساسى،
.Cocopaمطابق با طرح رفرم قانون اساسى پيشنهادى كميسيون توافق و مسالت 

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 پنجااام مااااه ماااارس، كااااروان راهى ماااااورلااايا، ماااركاااز اياااالااات مااايچوآكاااان شاااد. آن جاااا
 مااردم در ماايدان اصلى شهاار جاامع شاادنااد تااا در يااك ماايتينگ سحاارگاااهى شااركاات كاانند. در اياان
 ماايتينگ فاارمااانااده آباال در مااااورد تااجاوز بااه ماانطقۀ خاود سااخن گاافت: »مااراكااز فاارماااناادارى هااا و
 اتااااوريااااته هاااااى خااود مااااختار را كااااه مااااا فااااقراى مااااكزيااااك از عاااادم وجااودشااااان رنج مى باااارياااام داغااااان
 كااردنااد. بااا وجود اياان، روسااتاهاااى مااان رشااد كاارده انااد، آن هااا بااا تاابدياال ضااربااه هاااى دشاامن بااه
 ۵جاااشن و آواز، باااه ماااقاومااات و مااابارزه اداماااه مى دهاااند«. )فااارمااااناااده اَبااال، ارتاااش زاپااااتيساااتى، 

(۲۰۰۱مارس 
 توقافگاه باعدى در اياالات ماكزياك بود، دقايقااً 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.
 اى كااه ماايليون هااا ناافر مااكزيكى نااثار راه پاايمائى در ايان مارحاله، باا پايشواز پايروزمانداناه

 مى كاااردناااد، باااخصوص  ناااارضاااايتى و شااااورشى كاااه عاااليه دولااات در ماااسير راه پااايمائی گساااترش
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ى  يااااافاااات، باااااعااااث  دلاااواپسى و نااااگرانى ويااااسنته فااوكااااس و دولاااات او مى شااااد، چاااانانااااكه اقااااشار م
 گاارفاات. آنااان كااه ماانافع خود را در مااعرض تهااديااد تودهء اناابوهى سارماايهادارى را نايز در بار مى

 ديادناد، كاه ناه تانها خواهاان بارساميت شاناخاته شادن حاقوق بومايان بود، بالكه عادالات و بارابارى مى
نيز براى تمام مكزيكى ها مطالبه مى كرد.

 دقاايقااً در تولوكااا بود كااه فاارماااناادهى زاپاااتيساات پاايامى بااه اربااابااان پااول و ثااروت فاارسااتاد:
 حارمتى گاوياند كاه باا عابور ماا فاقرا قايام كارده، سزاى توهاي و بى تارساند، زيارا مى »آن هاا مى

 را خااواهااااند سااااتانااااد. آن هااااا مى تاااارسااااند، زياااارا قاااابول دارنااااد كااااه شاااارايااااط زناااادگى اكااااثرياااات مااااردم
 ماكزياك، و ناه تانها بومايان، باسيار باد اسات و مى تواناد شاااورش باراناگيزد...«.)ساخنان ماعاون

(۲۰۰۱ مارس ۵فرمانده ماركوس، 
 در روز شاااشم ماااارس كااااروان باااه كااوئااارنااااواكاااا، در اياااالااات ماااااورلااوس رسااايد. در آن ماااكان
 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
وكاااس مى كاوشاااد خااالق ماااكزياااك را اغااافال كاااند. بااااز هااام دارد مى گاااوياااد كاااه دماااكراسى  وياااسنته ف
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 وجاود دارد و دياااگر كاااشور تاااغيير كااارده اسااات. رفاااقا، ناااه! ماااا زاپااااتيسااات هاااا كاااه از اول ژاناااوياااهء
  قايام كارده ايام مى گوئايم: دياگر باس اسات! ...«. )ساخنان فارمااناده اياسياس، ارتاش۱۹۹۴

(۲۰۰۱ مارس ۶زاپاتيستى، 
 روز بااعد، شهاار ايااگوال، در ايااالاات گاااارررو، درهااا و دلااهايااش را بااه روى راه پاايمائى غااير
 قاااااااباااااال كاااااانترل رنااااااگ هااااااا گااااااشود. هاااازاران بااااومى آماااااوزگااااااو، تاااااالپااااااانااااااكو، ناااااااهااااواتاااااال، و ميسااااااتكو از
 روساتاهااياشا راهى شادناد تاا باا ماطالابات زاپااتيسات هاا و باقيهء بومايان كاشور هامصدا شوناد.

  باااا احاااترام باااه ساااازماااان هااااى مسااالح، ارتاااشCCRIدر ايااان جاااا كاااميتهء مخفى اناااقلبى بااومااايان 
 ، و نااايروهااااى مسااالح اناااقلبى خااالقEPR، ارتاااش خااالقى اناااقلبى ERPIاناااقلبى خااالق شااااورشاااگر 

FARP مارس در كائوتل، ايالت مااورلوس به پايان رسيد. در اين۷ درود فرستاد. فعاليت روز  
 ماكان از زاپااتايسم دياروز و اماروز ساخن گافتند:»پاس در هامان ماسير تااريخ گاام بارمى داريام،
 ولى آن را تااااكرار نمى كاااانيم. مااااا از گااااذشااااته اياااام، آرى، امااااا نااااو«. )سااااخنان مااااعاون فاااارمااااانااااده

(۲۰۰۱ مارس ۷ماركوس، 
 در روز جاااهانى زن، هشاااتم ماااارس، كااااروان از روساااتاى آناااه ناااه كااوئااايلكو گاااذشااات. محااال
 تولاد ژنارال امايلياناو زاپااتاا و جاائى كاه فارزنادان ايان رهابر اناقلبى باه پايشواز هايئت ماتشكل از

  فارمااناده و ياك ماعاون فارمااناده رفاتند. ماسير از چايناماكا اداماه ياافات، هامان جاا كاه باه زاپااتاا۲۳
 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.
  مااااه ماااارس، روساااتاى  سااان  پاااابااالو  اوكساااتوتاااپك  مااايهمانااادار  صاااف طولنى و۹در روز 

 بى پااااايااااان اتااوماااابيلهائى بااود كااااه ده هااااا هاازار ناااافر را بااااا خااود حاااامل مى كااااردنااااد. راه پاااايمائى بااااه
 ماااردم خاود را  باااراى اساااتقبال آمااااده دروازه هاااى شهاار مااكزيااكو رساايده باود، شهاارى كااه در آن

 كاردناد، اساتقبال از بومايان، دهاقاناان، كاارگاران، حااشايه ناشينان، هانرماندان، روشانفكران، مى
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
 »بيساااتم« ناااامااايده اناااد، دياااگر باااه پااااياااان رسااايده، و هاازارهء دوم پشااات سااار مااااناااده اسااات... اماااا،
 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،

(۲۰۰۱ مارس ۱۰
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  اياالات كاشور، راه پايمائى كاه از سان كاريساتوباال د۱۲ روز راه، و ديادار از ۱۵پااس از 
 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.
 شهااار ماااكزياااكو پااار از جااامعيت شاااد. خاااياباااان هاااا پااار باود از باومااايان، كاااارگاااران، دهاااقاناااان،
 ماعلمي، حااشايه ناشينان، راناندگاان، مااهايگيران، تااكسى راناان، كااركانان دفاترى، مساتخدماان،
 دساااااتفروشاااااان، ماااااذهااااابى هاااااا، هااااامجنسگراياااااان زن و مااااارد، هااااانرماااااندان، روشااااانفكران، مااااابارزان،
 ناااااماياااااندگاااااان مجااااالس، ورزشاااااكاران، فاااااعالاااااي و غااااايره و غااااايره كاااااه دهاااااا هاااازار مااااارد، زن، كااااودك و

بزرگسال را شامل مى شد.
 ياااك تاااريااالر بااازرگ سااافيد رناااگ كاااه فااارماااانااادهى ارتاااش زاپااااتيساااتى آزاديااابخش ملى بااار آن
 ساوار باودناااد، از ساااوچااايميلكو خاااياباااان هااااى شهااار را پشااات سااار گاااذاشااات تاااا باااه مااایدان زوكااالوى
 پااااااياااااتخت بااااارساااااد. و در ماااااقابااااال پااااارچااااام عظيمى كاااااه در وساااااط مااااايدان كاااونساااااتيتوسااااايون ]قااااااناااااون
 اساسى[موج مى زد، شااورشيان زاپاتيست كلمشان را ادا كردند: »مكزيكو، نيامديم تا به
 تاااو باااگوئااايم چاااه كاااار كنى، و ناااه آن كاااه باااه سااوئى رهااابرى ات كااانيم. آماااده ايااام تاااا فاااروتاااناناااه و باااا
 احاااترام از تاااو باااخواهااايم باااه ماااا كااامك كنى، و اجاااازه نااادهى كاااه خاااااورشااايد دوبااااره طااالوع كاااند تاااا
 زماااانى كاااه ايااان پااارچااام ماااكانى شاااايساااته باااراى ماااا، هااامرناااگان خااااك، ناااداشاااته بااااشاااد.«)ساااخنان

(۲۰۰۱ مارس ۱۱معاون فرمانده ماركوس، 
 فااارماااانااادهى كااال ارتاااش زاپااااتيساااتى آزاديااابخش ملى در پااااياااتخت، مااايهمان مااادرساااهء ملى

  باود، كاااه داناااشجوياااان و كااااركااانان آن از زاپااااتيسااات هاااا دعاوتENAHاناااسان شاااناسى و تااااريخ 
 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
 ساااناتااااورهاااا از هااايئت ناااماياااندگى زاپااااتيسااات دعاوت كاااردناااد تاااا در ماااقابااال كاااميسيون هااااى مشاااترك
 ماربوط باه قااناون اسااسى، و بومايان، و ماقننه حارف بزناند. پايشنهادى كاه كاميتهء مخفى اناقلبى

  و جااانبش بااومااايان باااه عااانوان پااايشنهادى غاااير قاااابااال قااابول، ارزياااابى كاااردناااد:»مااااCCRIباوماايان 
 ماذاكاره نانگي باا قواى ماقننه را نمى پاذياريام. ماذاكاره اى كاه باه گوشاه اى دنج، و تاعداد انگشات

  وCNIشاااامارى از ناااامايااااندگااااانى محاااادود شاااود كااااه كااااارشااااان اياااان اساااات كااااه كاااانگرهء ملى باااومى 
 ۱۳زاپااتيسات هاا ناتواناند باا مجاموعاهء قاوۀ ماقننه ماذاكاره كانند«.)اطالعايهء ارتاش زاپااتيساتى، 

(۲۰۰۱مارس 
 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 باااااه عااااامل در آوردن ساااااه ناااااشاناااااه اى سااااات كاااااه ارتاااااش زاپااااااتيساااااتى شااااارط از سااااارگااااايرى مجااااادد
 مااااذاكاااارات بااااا دولاااات قاااارار داده اساااات. ولى بااااه نااااظر نمى رساااايد كااااه هيچ يااااك از اياااان هااااا در بااااي

نمايندگان مجلس و سناتااورها گوش شنوائى يافته باشد.
 در حاااااالااااايكه ماااااحافااااال ساااااياسى مى كااااوشااااايدناااااد وقاااااايع را هاااااضم كااااانند، هااااايئت شاااااااورشى
 تاااماساااش را باااا جااااماااعهء مااادنى ملى و باااي الللى اداماااه داد. طى اولاااي هااافتهء اقاااامااات در شهااار
 مااكزيااكو كااميتهء مخفى انااقلبى باوماايان ارتااش زاپاااتيسااتى بااا كاانگرهء ملى باومى، روشاانفكران،
 كااااااارگااااااران، نااااوازناااااادگااااااان مااااوسيقى راك، گااااااروه هاااااااى تااااااأتاااااار، بااااااا مااااااعلمي و دانااااااش آماااااوزان، و بااااااا
 ماااايهماناااادارنااااش )جااااامااااعهء دانااااشگاهى ماااادرسااااهء ملى مااااردم شااااناسى، و مااااردم محاااالهء ايااااسيدرو
 فاااباال( جاالسه باارگازار كاارد. در هاامان حااال بااه دانااشگاه پلى تااكنيك ملى رفااتند و از روسااتاهااا و

محلِت شهردارى هاى مناطق مختلف پايتخت ديدار كردند.
 ياااك هااافته پاااس از آن كاااه باومااايان اعااالم كاااردناااد مى خاواهاااند ماااطالاااباتاااشان را در جااالسهء
 عااامومى مجااالس بااايان كااانند، ناااماياااندگاااان پااااسخى نااادادناااد. هااامه چااايز حااااكى از آن باود كاااه جاااناح
 ماحافاظه كاار حزب اقادام ملى و حزب اناقلبىِ ناهاديانه شاده، جالوى آن را مى گايرناد. باه هامي

  مااااه ماااارس، باااا ياااك مااايتينگ۲۲ ماااه مااارس زاپاااتيساات هااا اعاالم كااردنااد كااه در ۱۹عااالت در روز 
خداحافظى در مقابل مجلس، به كوهستان هاى جنوب شرقى مكزيك باز خواهند گشت.

 »اگااار قااارار باااه اناااتخاب باااي ماااردم و ساااياساااتمداران  بااااشاااد، ارتاااش  زاپااااتيساااتى  تاااردياااد
 نمى كاااند: ارتاااش زاپااااتيساااتى باااا ماااردم اسااات. آن هاااا گاوش شااانوا داشاااتند، و باااا ماااا باااه احاااترام
 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 ايساااااتيم... بسااااات درهاااااا تاااوساااااط ساااااياساااااتبازان روشااااان اسااااات. ماااااردم، خااااالق هااااااى باااومى، و

۲۰۹



 جااماعهء مادنى ملى و باي الللى باه حاقانايت خواسات هااى ماا بااور دارناد و
 بااادون هيچ شااارط و شاااروطى از آن حااامايااات كااارده اناااد. ارتاااش زاپااااتيساااتى
 هااااااامچنان باااااااه جساااااااتجو و اياااااااجاد  فاااااااضاهاااااااائى اداماااااااه خاااااواهاااااااد داد كاااااااه در
 بارگايرنادهء ماشاركات هامهء كاسانى بااشاد كاه آرزوى ياك ماكزياك واقاعااً ناويان

(۲۰۰۱ مارس ۱۹دارند...« )اصلعيهء ارتش زاپاتيستى، 
 هاااااامان روز، شااااااب هاااااانگام ويااااااسنته فاااوكااااااس عااااااقب كااااااشيدن ارتااااااش از
 روسااااتاى گااوادالااااوپااااه تااااپه ياااااك را اعاااالم كاااارد و اشاااااره ناااامود كااااه پاااايامى بااااه
 فاارماااناادهى زاپاااتيسااتى خواهااد فاارسااتاد. نااامااه ناارساايد، و زاپاااتيساات هااا بااه
 بااارنااااماااهء پااايش بينى شااادهء خاود، قااابل از تااارك شهااار ماااكزياااكو اداماااه دادناااد.

 UAMباادياان تاارتاايب از هاار سااه مااحوطااهء دانااشگاه خود مااختار مااتروپولاايتان 

 دياادار كااردنااد، و دساات آخاار در يكى از احااتمالً مهيج تاارياان ماايتينگ هاااى راه پاايمائى شااان، در
 شركت جستند.UNAMدانشگاه ملى خودمختار مكزيك 

  زاپااااتيسااات هاااا هااامان گااوناااه كاااه از قااابل اعااالم كااارده بااودناااد در ماااحوطاااهء بااايرونى مجااالس
 حاااضور ياااافاااتند تاااا عاااليه كاااورى و ناااژادپااارساااتىِ طيفى از طااابقهء ساااياسى كاااه حااااضااار باااه شااانيدن
 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
 مجااالس، ناااماياااندگاااان باااحث داشاااتند كاااه آياااا اساااتفادهء زاپااااتيسااات هاااا از ماااهمتريااان تاااريااابون كاااشور

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.

  ماااه مااارس، در حااالى كااه هاامه فااكر مى كااردنااد كااه مااعاون فاارمااانااده ماااركوس۲۸در روز 
 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.
 فاااارمااااانااااده اسااااتر در سااااخنانااااش از شاااارايااااط وحشااااتناك زناااادگى زنااااان بااومى گاااافت، از فااااقر
 شااان، اسااتثمار، سااركوب، و محااروماايت آنااان. از تاابعيض سااه گااانااه عااليه آنااان حاارف زد: فااقير،

 شاااااان. وى از مااااانافعى كاااااه تاااااصوياااااب لياااااحهء پااااايشنهادى كاااااميسيون تاااوافاااااق و زن، و بااااومى بااااودن
 داشااات، حااارف زد. وى از حاااق دياااگر گااوناااه بااودن باومى كاااشور خاواهاااد هااااا ماااسالااات باااراى مااايليون

 دفاااع كاارد، دساات آخاار، امااكان مااذاكاارهء واقعى بااا قوهء مجااريااه را مااطرح ناامود. وى اعاالم كاارد

۲۱۰



 كاه ماهندس ماعمار فارناانادو ياانايز باا هادف ضامانات اجاراى ساه ناشاناۀ حاسن نايت كاه زاپااتيسات
 هاااا باااه عااانوان شااارط ماااذاكاااره قااارار داده باودناااد، باااا ماااسئول كاااميسيون صلح در چاااياپااااس، لاوئااايز

(۲۰۰۱ مارس ۲۸آلوارز، ارتباط برقرار خواهد كرد.)سخنرانى فرمانده استر، 
  فارمااناده و ياك ماعاون فارمااناده از مايليون هاا نافر كاه۲۳بااا اياان واقااعهء تاااريخى و مااهم، 

 چااااه در مااااكزيااااك و چااااه در كااااشااورهاااااى ديااااگر جااااهان گااااامااااشان را هاااامراهى كااااردنااااد، خااااداحااااافظى
 كاردناد. شااياد بايش از هار لحاظهء دياگرى در هافت ساال گاذشاته، احاتمال داده مى شاد كاه صلح

واقعااً ممكن باشد.
  روزه،  راه پايمائى رناگ خااك بايش از شاش هزار كايلو ماتر را۳۷مجاموعاااً در ياك سافر 

 پشات سار گاذاشات. هايئت زاپااتيساتى و ده هاا هزار نافر بومى و غاير بومى كاه آن را هامراهى
  اياااالااات كاااشور را پشااات سااار گاااذاشاااتند: چاااياپااااس، اوآخااااكاااا، پاوئااابل، باااراكاااروز،۱۳مى كااااردنااااد، 

 تااالكااااسكل، اياااادالااااگو، كاااارتااااارو، گااواناااااخااواتااااو، ماااايچوآكااااان، ايااااالاااات مااااكزيااااك، ماااااورلااوس، گاااااارررو، و
 تواناد كاردناد. آياا كسى باا عاقل ساالام مى اى بارگزار  مايتينگ توده۷۷هاا در مجاموع  پااياتخت. آن

 صداى اين بسيج را نشنود؟ آيا كسى مى تواند اين همه كور و كر باشد؟ آيا منافع سياسى
 و اقاااتصادى بااار فاااريااااد ناااارضاااايتى شهااارونااادى تااارجيح داده مى شاود؟ آياااا باااه باومااايان ماااكزياااك و
 مااايليون هاااا نااافر در ماااكزياااك و ساااراسااار جاااهان كاااه خااواساااتار بااارساااميت شاااناخاااته شااادن حاااقوق و

فرهنگ بوميان هستند، مى توان پشت كرد؟
  رأى از فااراكااسيون هاااى حازب انااقلبى۱۰۹ِ آوريااال رسااايد. مجااالس سااانا،  باااا ۲۵پااااسخ 
 ، و حازب ساابز مااحيطPRD، حزب اناقلب دماكراتايك PAN ، حازب اقااادام ملىPRIناهاديانه شاده 

 زيسات، رفارم قااناون اسااسى در مااورد بومايان را باه اتافاق آراء تاصوياب كارد كاه ناكات اسااسى
  باار اساااس قااراردادهاااى ساان آناادرس را نااادياادهCocopaپاايشنهاد كااميسيون توافااق و مااسالاات 

مى گرفت.
 پاايش از آن كااه زاپاااتيساات هااا بااه آن پاااسخ باادهااند، ناامايااندگااان بومى از سااراساار كااشور،
 ساااازماااان هااااى تاوده اى و حاااقوق بشااار، آكاااادميساااي هاااا، روشااانفكران ماااكزيكى و غاااير ماااكزيكى،
 هااانرماااندان، و حاااقوقاااداناااان باااه تاااصوياااب  ايااان رفااارم در مجااالسي كاااه ماااتناساااب باااا ارتاااجاعى تاااريااان
 نااااايروهااااااى كاااااشور اسااااات اعاااااتراض كاااااردناااااد. ساااااراناااااجام، باااااا تااااابصره هاااااائى كاااااه طااااارح پااااايشنهادى
 كااميسيون توافااق و مااسالاات را مسخ مى كااند، طاارح بااه تااصويااب رساايد و رئاايس جاامهور فوكااس

كه به عواقب آن كاملً واقف بود، سريعااً از آن استقبال كرد.
  آورياال، ارتااش زاپاااتيسااتى موضع خود را مااشخص كاارد؛ اعاالم كاارد كااه اول۲۹ًدر روز 

 رفارمى كاه باه تاازگى تاصوياب شاده باه هيچ عانوان باه ماطالابات خالق هااى بومى ماكزياك، كانگرهء
 ملى بااومى، ارتااااش زاپاااااتيسااااتى، و جااااامااااعهء ماااادنى ملى و بااااي الللى كااااه طى راه پاااايمائى بسيج

شده بود، پاسخ نمى دهد. 

۲۱۱



 ثاانايااً از ناظر زاپااتيسات هاا ايان رفارم  خايانتى سات باه قاراردادهااى سان آنادرس باه طور
 « در ناكات اسااسىCocopaكلى، و باه طور خااص »طارح قاانونى كاميسيون توافاق و ماسالات 

 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.
 »آقاااااى ويااااسنته فااوكااااس در حااااالى كااااه مى دانساااات كااااه اياااان رفاااارم حتى از دور هاااام هيچ
 شاااباهاااتى باااه لياااحه ى اصلى ارجااااع شاااده نااادارد، آن را پاااذيااارفااات. باااديااان تااارتااايب ماااعلوم شاااد كاااه
 فوكاس در حاالى كاه در ماااورد 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

(۲۰۰۱ آوريل ۲۹و مسالت« فقط و فقط تظاهر مى كرد.« )اطلعيهء ارتش زاپاتيستى، 
 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،
 طااافره رفاااتند؛ و باااا واگاااذار كاااردن وظااايفهء ماااقننهء فااادرال بااار دوش ماااجالاااس اياااالتى، كاوشااايدناااد در

(۲۰۰۱ آوريل ۲۹جنبش بوميان انشعاب راه بيندازند.«)اطلعيهء ارتش زاپاتيستى 
 ارتااااش زاپاااااتيسااااتى اياااان رفاااارم قااااانااااون اساااااسى در مااااااورد حااااقوق باااوماااايان را نااااپذياااارفاااات.
 زاپاااتيساات هااا اياان قااانااون را خااياناات بااه اماايدهاااى يااك راه حِل مااذاكااره شاادۀ جاانگ در چااياپاااس

دانستند و اعلم كردند كه بي طبقۀ سياسى و مطالبات توده اى طلق كامل برقرار است.
 در پى آن شااااورشاايان اعاالم كااردنااد كااه آرشاايتكت فاارناااناادو ياااناايز ماوناايوز كااار و فااعالاايت
 خااويااش را بااه عاانوان رابااط بااي ارتااش زاپاااتيسااتى و دولاات كاااماالً لااغو مى كااند. آن هااا گاافتند تااا
 زمااانى كااه حااقوق و فاارهاانگ بوماايان باار اساااس »طاارح پاايشنهادى كااميسيون توافااق و مااسالاات«
 در قااااااانااااااون اساااااااسى باااااارسااااااميت شااااااناخااااااته نااااااشود، هيچ رابااااااطه اى بااااااي دولاااااات فااااوكااااااس و ارتااااااش

زاپاتيستى نخواهد بود. بدين ترتيب زاپاتيست ها مقاومت و شااورشگرى را ادامه دادند.
 اگاااااار ارنسااااااتو زدياااااايو تاااااانها دو ماااااااه وقاااااات لزم داشاااااات تااااااا اسااااااتراتااااااژى واقعى خااااود را در
 چااياپاااس نااشان دهااد، ويااسنته فوكااس بااه كمى بيشااتر وقاات ناايازمااند بود. وى نااه تاانها آن طاور كااه

  دقاايقه« درگاايرى را حاال نااكرد، باالكه۱۵در تاابليغات انااتخاباااتى قولااش را داده بود، در عاارض »
 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 تقريبااً تمام طيف هاى جامعه در
 ماااورد 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،
 مااااردم شااااناسااااان، حااااقوق دانااااان، مااااتخصصي كااااشااورهاااااى ديااااگر در مااااسائاااال بااوماااايان، سااااياساااات
 شااناسااان، روزنااامااه نااگاران و مااقالااه نااويااسان در دفاااع و عااليه يااك ليااحهء قااانونى بااحث كااردنااد و
 انااااديااااشيدنااااد. اگاااارچااااه اياااان ليااااحه كااااليت قاااارارداد ساااان آناااادرس را بااااازتاااااب نمى داد، امااااا ارتااااش
 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
 كاااااميسيون صلح، لااااوئااااايز آچ. آلااااوارز، پاااااس از اعااااالم ايااااان مااااوضااااوع كاااااه: »ساااااكوت باااااه 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.
 ، شارياك جارم رفارمى كاه پاس ازCocopa مااه ماه كاميسيون توافاق و ماسالات ۲۴در روز 

 تاغيير لياحهء پايشنهادى خود آن هاا اناجام پاذيارفات، بادون آن كاه كاارى از آن سااخاته بااشاد، بى
 شااارم و بااادون هيچ حاااساسااايت ساااياسى اى اصااارار كااارد تاااا باااا وياااسنته فوكاااس نشساااتى داشاااته

باشد »براى تحليل سناريوهاى ممكن براى خروج از بن بست و درگيرى«.
  كاانگره ايااالتى ارسااال شااد و در ماااه هاااى مااه، ژوئاان و۳۱اياان رفاارم سااپس بااه هاار يااك از 

 ژوئااااايه در مااااايان ماااوجى از تاااااظاهااااارات و اعاااااتراضاااااات عاااااليه ناااااماياااااندگاااااان محااااالى كاااااه »خاااااائااااان« و
 هااا بااه سااوى ناامايااندگااان تخاام شاادنااد، بااه تااصويااب رساايد. در بعضى ايااالاات »يااهودا« خاوانااده مى

 شااد، و در ايااالت  ديااگرى  مااجبور  باودنااد از در  عااقب  بااگريازنااد. آن هااا  ديااگر ماااارغ پاااارت مى
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 تااوانساااتند خااودشاااان را باااه ماااردم ناااشان دهاااند، ولى ايااان ماااانع از آن نااابود كاااه هااامچنان باااه ناااامى
هاى بومى ادامه دهند. خيانت به خلق

 هاامزمااان بااا كااارزار سااراساارى بى اعااتبار كااردن زاپاااتيساات هااا، خااشوناات گااروه هاااى شاابه
 ناااظامى در مااانطقه تشااادياااد شاااد و تاااعداد گشااات و تاااعرض ناااظامااايان عاااليه روساااتاهااااى شاااااورشى

افزايش يافت.
 از مااه ماه تاقريابااً در تامام ماناطاق درگايرى، عامليات ناظامى اناجام پاذيارفات، از جامله بارپاا
 ساااااخاااات پساااات هاااااى كاااانترل جااااديااااد، گشاااات نااااظامى، تهااااديااااد و بااااازجااوئى مااااردم. باااانا باااار شااااهادت
 ساااااازماااااان هااااااى حاااااقوق بشااااار، ارتاااااش در ماااااسيرش از ماااااردم در مااااااورد چاااااگونگى وضع سااااااكاااااني

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، »رسامااً« بارچايده شاده
 بااودناااد، پسااات هااااى جاااديااادى باااراى ماااثال در چاااهارراه هااااى فلساااطي، ساااينتالپاااا، پاااارائااايسو، و

 هاااى نااظامى اى كااه در  گااذشااته بااا سااه  واحااد انااجام چوكولاخا بارقارار كاردناد. باه عالوه، گشات
 پاذيارفات، باا گشات هاايى جااياگزيان شاد كاه شاش خودروى مسالح ناظامى داشاتند و ساه باار مى

کردند. در روز عبور می
 در مااااااورد افااازايااااش عاااامليات نااااظامى در ماااانطقه مى تااوان مااااثال هاااااى زياااار را باااارشاااامرد:
 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

  مااااه ماااه، در بخشااادارى خاود ماااختار رياااكاردو فااالااورس مااااگاااون ناااظامااايان از مااارداب۲۷شاااد؛ در 
 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.
 هاااااامچني بااااااي روزهاااااااى دوم تااااااا چااااااهارم ماااااااه ژوئاااااان، در روسااااااتاى تااااااسكلوم كااااااه اكااااااثرياااااات
 ساااااكاااانينش را زاپاااااتيساااات هااااا تااااشكيل مى دادنااااد، بااااه بااااهانااااهء جسااااتجوى مااواد مخاااادر دساااات بااااه

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.
 دولاااات فاااادرال و دولاااات ايااااالتى از طااااريااااق رسااااانااااه هاااااى گااااروهى اطاااامينان ماااايدادنااااد كااااه در

  ژوئاايه،۱۱چااياپاااس آرامااش حاااكاام اساات و ارتااش دارد عااقب نشينى مى كااند. در واقع در روز 
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 از جااامله باااه تاااعداد سااارباااازان در ساااينتالپاااا افااازوده شاااد. شااابكهء دفااااع
 ماااااردمى حاااااقوق بشااااار از تاااااهاجااااام ناااااظامى جااااادياااااد عاااااليه بخشااااادارى خاااود

مختار ويسنته گاارررو خبر داد. 
 رفااارم جااادياااد درباااارۀ ماااسألاااۀ باومااايان و افاازاياااش عااامليات ناااظامى
 بخشى ساات از يااك طاارح كلى كااه هاادف از آن خااصوصى كااردن ماانابع
 طبيعى ساااات. باااادياااان تاااارتاااايب، مااااقامااااات خاااودمااااختاِر بخشاااادارى روباااارتااااو
 باااررياوس كااشيدن يااك جاااده را كااه احااداث آن جازئی از ساااخااتمان يااك

باشگاه گلف و يك مركز توريستى است، افشا و تقبيح كردند.
 در هاااامان زمااااان سااااازمااااان هاااااى مااااختلف حااااقوق بشاااار، از وضع

 حااد زنادانايان ساياسى در زنادان هااى ماختلف اياالتى خابر دادناد و ساركوب زنادانايان، باه خااطار
 دفااااع از حاااقوقاااشان، و باااه خااااطااار آن كاااه ماااصراناااه خاواساااتار شاااده باودناااد كاااه ساااه ناااشاناااه اى كاااه

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.

  اوت، باااااا اناااااتشار فااااارماااااان ريااااااسااااات جااااامهورى در »روزنااااااماااااهء رسمى۱۴دساااااات آخاااااار در 
 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
 هاااااى ايااااالتى را تااااحت فااااشار قاااارار دادنااااد تااااا بااااه نااااام خااودشااااان عااااليه آن بااااه ديااوان عااااالى كااااشور

شكايت برند و از اجراى اين رفرم جلوگيرى كنند.
  اعااتراض قاااناونى از سااوى بخشاادارى۳۳۰، در مجاااموع ۲۰۰۱باااي ژوئااايه و اكاااتبر ساااال 

 هااااى اياااالت اوآخااااكاااا، چاااياپااااس، گااااارررو، ماااااورلااوس، باااراكاااروز، مااايچوآكاااان، خاااالااايسكو، پااوئااابل،
 تاابااساكو، ايادالاگو، و تلكاسكال باه ديوان عاالى كاشور تاقديام شاد. ايان اعاتراضاات عاليه رفارم در

  قااااااااناااااااون اسااااااااسى فااااااادرال و شااااااايوهء تاااااااصوياااااااب آن هاااااااا باااااود. اولاااااااي۱۱۵ و ۱۸، و ۴، ۲، ۱ماااااااواد 
 بخشاادارى مااعترض، بخشاادارى مولااكاساااك در ايااالاات پوئاابل بود، كااه رفاارم را مااتهم مى كااند بااه

 سازمان جهانى كار كه مكزيك نيز آن را امضا كرده است.۱۶۹نقض معاهدهء 
 در حااالى كااه دادگاااه عااالى در ماااورد شااكايااات تااصميم مى گاارفاات، مااشكل هازاران بومى
 آواره در چااياپاااس، كااه اكااثرياات شااان را پااايااه هاااى كاامك رسااانى زاپاااتيسااتى تااشكيل مى دادنااد،
 هااامچنان حااال نااااشاااده بااااقى مااااناااده بااود. باااا وجااود ايااان، در اوت هااامان ساااال، باااه خااواسااات دولااات
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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 ماااورد حااقوق و فاارهاانگ بوماايان،
  ساپتامابر، ساندياكاى مساتقل كاارگاران روزنااماهء خاااورناادا و ساندياكاى كاارگاران داناشگاه۶روز 

  در ساازماان باي الللى كاار، در ژناو، عاليه ماكزياك باه خااطارSTUNAMملى خود ماختار ماكزياك 
  در ماااورد خالق هااى بومى و اقوام كاشااورهااى مساتقل، و ناقض ايان۱۶۹عادم اجاراى ماعاهادهء 

معاهده بي الللى توسط رفرم جديد قانون اساسى مكزيك شكايت كردند.
  در سانا، هامان فاراكاسيونى كاهPRDدر هامان روز، فاراكاسيون حزب اناقلب دماكراتايك 

 باه خالق هااى بومى پشات كارده، باه رفارم پايشنهادى ماحافاظه كاارتاريان و مارتجع تاريان ناماياندگاان
 كااااشور يااااارى رسااااانااااده بااود، خااواسااااتار آن شااااد كااااه بااااحث حااااول رفاااارم قااااانااااون اساااااسى در ماااااورد

 PRDباومااايان، دوبااااره گاااشوده شاود. خااالق ماااكزياااك باااه خااايانااات اعاااضاى حازب اناااقلب دماااكراتااايك 

معترض بود و هدف اين حزب، حال فقط اين بود كه عمل خود را توجيه كند.
 در پااااياااان نخساااتي سااااِل دولااات وياااسنته فاوكاااس، ناااارضاااايتى فاااقيران كاااشور، باااه عااابارتى
 اكاااثريااات ماااردم، دياااگر حاااس مى شاااد. هيچ چااايز عااوض نشاااده بااود. احاااساس ماااردم ايااان بااود كاااه
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 چايزى تاغيير ناكرده، و حاادثاه اى آن را باه ناحوى خاشن تاأئايد كارد و آن ايان كاه دياگنا اچوا اى
  اكاااااتبر در دفاااااتر كاااااارش باااااه قاااااتل۱۹پاااااالسااااايو، وكااااايل دادگساااااترى و مااااادافع حاااااقوق بشااااار در روز 

رسيد.
  آوريال باه مادت شاش مااه ساكوت كارده بود، باه۲۹فارماانادهى كال زاپااتيساتى، كاه از روز 

 سااخن درآمااد: »اخاايراً 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

 دهاااد و خاااشم او را بااار مى اناااگيزد. وقتى مااابارزان تاوده اى نااااباود مى شاوناااد، قااادرت حااااكااام مى
 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 شااااود. اعااااااماق هاااااامچنان شاااااااهااااااد درد و خااااااشم اساااااات، ولى ديااااااگر عجاااااازى در كااااااار نااااااخواهااااااد

(۲۰۰۱بود«. )نامهء ارتش زاپاتيستى، اكتبر 
 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.
  باومى تااسوتااسيل در۴۵در هااامان مااااه، شاااش نااافر از باومااايانى را كاااه ماااتهم باااه قاااتل عاااام 

  باودنااد، آزاد كااردنااد. اهااالى چاانالااهو خااشم و تاانفر خاود را۱۹۹۷ دساااماابر ۲۲اكاااته آل، در روز 
 اباراز داشاتند زيارا شابه ناظامايان آزاد شادناد و زاپااتيسات هااى زنادانى هامچنان گاروگاان دولات

ايالتى و دولت فدرال باقى ماندند.
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۲۰۰۲
   

   
 ديوان عالى كشور حلقهء محاصره عليه
خلق هاى بومى مكزيك را مى بندد.
 جدل  دربارهء ارتش زاپاتيستى، مبارزات

.ETAدر سرزمي باسك و اتا 
 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 اوللللللي ملللللاه هلللللاى سلللللال، بللللله نلللللظر مى رسللللليد كللللله هيچ چللللليز سلللللكوت فلللللرملللللانلللللدهى كلللللل
 زاپللللاتيسللللت هللللا را نللللخواهللللد شكسللللت. ولى سللللخنگويللللان بخشللللدارى هللللاى خلللود مللللختار تللللجاوزات

نظامى به روستاهاى زاپاتيست را افشاء مى كردند.
  اعللللللتراض بلللللله رفللللللرم قللللللانللللللون اسللللللاسى در ملللللللورد مللللللسئلهء بللللوملللللليان هللللللمچنان بلللللله۳۳۰آن 

 راهلللشان ادامللله مى دادنلللد. قلواى مجلللريللله و ملللقننه نلللظر خلود را بللليان كلللرده بلودنلللد و آن ايلللن كللله
 حلللاضلللر نيسلللتند حلللقوق و فلللرهلللنگ خللللق هلللاى بللومى را بللله رسلللميت بلللشناسلللند. حلللال نلللوبلللت قلللوۀ

قضائيه كه توسط ديوان عالى كشور نمايندگى مى شود بود كه نظر خود را بدهد.
 روسلللتاهلللاى شلللللورشى بللله سلللهم خللود بللله سلللازملللانلللدهى خللودملللختارى شلللان ادامللله دادنلللد.
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  و بليش از هشلت سلال پليش آغلاز كلرده بودنلد ، و چلاللش۱۹۹۴هلمان فلرايلندى كله در دسلاملبر 
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 كلللارى نمى آملللد جلللز علللبور ارتلللش فلللدرال و غلللارت ملللخفيانلللهء جلللنگل را نلللپذيلللرفلللتند. در ملللاه
 ژوئلللليه راه  ورود بلللله روسللللتاى نلللليچتيل را بسللللتند. در نلللزديكى روسللللتاى بللللاچللللاخللللون )بخشللللدارى

  ملرد، زن، و كودك زاپلاتيسلت اعللم كلردنلد كله راه بلندان تلا زملانى۲۰۰رسمى چلليلون(، حللدود 
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 ملللربلوط بللله ملللشكل ديلللريلللن سلللند ملللاللللكيت زملللي. اسلللتاونلللهاگلللن واضلللحات 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 مللكاِن نللماديللن، مللعاون فللرمللانللده مللاركلوس نللاملله اى ارسللال
 داشلللت: »هلللمان طلللور كللله مى دانللليم، شلللما هلللمگام بلللا ملللردان و زنلللان صلللادق ديلللگرى، در حلللفظ
 تلللللاريخ ملللللبارزات خللللللق ملللللان كلللللار مى كلللللنيد. بلللللخش ملللللهم ايلللللن حلللللافلللللظه در خلللللانللللله - ملللللوزهء دكلللللتر
 مارخيل، در شهر مونته رى، ايالت نئوو لئوِن 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

(۲۰۰۲زاپاتيستى، ژوئيهء 
 در حلالى كله ديوان علالى كلشور هلر روز بيشلتر در صلدور حلكم پليراملون اعلتراض علليه

 يافت. كلرد، در چلياپلاس خلشونلت بلاز شلدت مى رفلرم قلانلون ملربوط بله ملسئلهء بومليان تلأخلير مى
  اوت، خلوزه لللوپللز سللانللتيز، دهللقان بومى تسلللتال و پللايللهء كللمك رسللانى زاپللاتيسللتى، در۷در روز 

 اى  نواملبر، اعلدام شلد. فلرزنلد او، بلچه۱۷نزديكى روسلتاى شلشم اوت، بخشلدارى خود ملختار 
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  سلللالللله كللله شلللاهلللد عينى ايلللن جلللنايلللت بللود اطلللمينان۱۲
 داد كلله  بللالللتازار آلللفونللزو، صللاحللب يللك شللركللت حللمل و
 نلللقل در آللللتامللليرانلللو، بلللا يلللك تلللپانلللچه دسلللت بللله ايلللن قلللتل

زده است.
 خلللللشونلللللت شلللللبه نلللللظامللللليان و تلللللعرض نلللللظامى و
 پليسى نلللللتوانسلللللت جللللللوى ادامللللله كلللللارى سلللللازملللللانلللللدهى
 خودملختارى را بلگيرد. بلرعلكس، صلدهلا هزار نلفر از
 پللللللايلللللله هللللللاى كللللللمك رسللللللانى زاپللللللاتيسللللللتى روى فللللللرايللللللند
 مللللطالللللبهء  اشللللكال  خللللاص  حللللكومتى  خللود  مللللتمركللللز
 مى شللدنللد. از جللمله پللروژه هللاى مسللتقل در رابللطه بللا
 بهلللللداشلللللت، آملللللوزش و بلللللازاريلللللابى پللللليش مى رفلللللت؛ در
 هلللللللمان حلللللللال هلللللللر روز تلللللللعداد بيشلللللللترى از بخشلللللللدارى
 هلللللاى خلللود ملللللختار بلللللا ملللللحلت، شهلللللردارى هلللللا و دول
 كللشللورهللاى ديللگر، بللخصوص اروپللائى، پلليمان بللرادرى

مى بستند.
 در چللني زمللينه اى، مللسئولللي بخشللدارى خلود
 مللللللللختارى تلللللللليللررا اى للللللللليبرتللللللللاد، تللللللللصميم گللللللللرفللللللللتند تللللللللا
 اراضى لپلللللللاز )بخشلللللللدارى رسمى ملللللوتلللللوسلللللللينتل در
 نزديكى ملرز گواتلمال را »كلامللً« بلازپلس گليرنلد. آن
 هللا گللفتند »ايللن اراضى مللتعلق بلله رفلليق مللان گللييرمللو
 پللللوملللللپيليو گلللللاللللللبز پلللللينتو، اهلللللل مللللللك ملللللشاع بلللللليساريلللللو
 دوملللللللينگز بللللللوده كللللللله آن را در اخلللللللتيار سلللللللاكلللللللني خللللللود

مختار اين ملك مشاع قرار داده است«.
 در اواسللللط مللللاه اوت، بللللاز در ايللللالللللت چللللياپللللاس
 تهللللديللللد و ارعللللاب از سللللر گللللرفللللته شللللد. بلللله روسللللتاهللللاى

 بلومى زاپللاتيسللت و وابسللته بلله تللشكل هللاى ديللگر اخللطار كللردنللد كلله از مللنطقهء حللفاظتى زيسللت
 اى در مونلتس اسوللس]كوهسلتان هلاى آبى[كلوچلانلده خواهلند شلد. ملدتى بلعد شلللورشليان ُكلره

به اين تهديد پاسخ دادند.
 زنلجيرهء خلشونلت پلايلان نمى پلذيلرفلت و دولِت »تلغيير« شلريلك جلرم ملعافليت از كليفر بود

  اوت در بخشلللدارى۱۸كلله بللانللدهللاى شللبه نللظامى تللحت پوشللش آن فللعاللليت مى كللردنللد. در روز 
 خلود ملللختار سلللن ملللانلوئلللل، شلللايلللد شلللديلللد تلللريلللن حلللملهء شلللبه نلللظامللليان پلللس از قلللتل علللام اكلللته آل

۲۲۱



 صلللللورت پلللذيلللرفلللت. يلللك نلللفر دسلللتگير و شلللكنجه شلللده، چلللهار نلللفر زخلللمى بلللر اثلللر گللللولللله، و تلللعداد
  درOPDICزيلادى زخلمى بلر اثلر چوب و چلماق حلاصلل حلملهء سلازملان شلبه نلظامى اوپ ديلك 

 چللهار راه كوئللكسيل بود. بللا وجود ايللن حللملهء خللشونللت بللار، پللايلله هللاى كللمك رسللانى زاپللاتيسللتى
 روشلللن سلللاخلللتند كللله پسلللت كلللنترل خلود بلللراى جللللوگللليرى از قلللاچلللاق چلوب، اتلوملللبيل هلللاى سلللرقلللت

شده، و الكل را همچنان بر پا نگه خواهند داشت. آن ها به حرف خود عمل كردند.
  درPRIگلروه هلاى شلبه نلظامى كله در ابلتدا بلر اثلر شكسلت حزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده 

 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.

  اوت، دو دهلقان پلايلهء كلمك رسلانى زاپلاتيسلتى در آبلادى آملايلتيك بله ضلرب۲۵در روز 
 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
 شلللوراى 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

  مجلللللروح بللللله جلللللا گلللللذاشلللللت و۲۰ نللللللفر كشللللللته و ۴حلللللملت بللللله بخشلللللدارى هلللللاى خلللود ملللللختار)كللللله 
 خلانواده هلائى بله طلور كلاملل جلا بله جلا شلدنلد و تلنش شلديلدى در روسلتاهلا ايلجاد كلرد(، گلروه
 هلللاى ملللدنى، چللله حلللقوق بشلللرى، و چللله طلللرفلللداران ملللحيط زيسلللت، و يلللا كلللميته هلللاى همبسلللتگى،
 شلخصيت هلاى فلرهنگى و دانلشگاهليان ملتخصص، بلا شليوه هلاى مختلفى علليه دولِت »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.
 ۳۲۲در هلمي راسلتاسلت كله در روز شلشم سلپتاملبر، ديوان علالى كلشور اعللم كلرد كله 

  شلكايلت قلانونى كله توسلط هلمي تلعداد بخشلدارى از ايلالت چلياپلاس،۳۳۰شلكايلت از مجلموع 
 گللللرررو، ايللدالللگو، خللليسكو، ملليچوآكللان، مللللورللوس، 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،
 تلللصميم گلللرفلللت علللدم صللللحللليت خلود را بلللراى رسللليدگى بللله ملللطاللللبات مشلللروع خللللق هلللاى 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 عللللالى كللللشور اسللللتدلل كللللرد كلللله نلللله رسلللليدگى و كللللنترل رفللللرم قللللانللللون اسللللاسى در
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 اخلللتيار اوسلللت، و نللله رونلللدى كللله اسلللاس ايلللن رفلللرم بلوده. بلللا ايلللن شللليوه، هشلللت قلللاضى حتى نللله
  شللللكايللللات ارائلللله شللللده را در نللللظر گللللرفللللتند و نلللله مللللحتواى آن را. در حللللالى كلللله سلللله۳۳۰دليللللللل 

 قللاضى ديللگر مللعتقد بودنللد كلله بللايللد دليللل شللكايللات را در نللظر گللرفللت و اسللتدلل آنللها را تحللليل
كرد.

 فلللرايلللندى كللله ديلوان علللالى بلللا آن روبلللرو بلود تلللا آن روز سلللابلللقه نلللداشلللت و ايلللن املللكان 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.
 بلللاز هلللم چلللياپلللاس بللله ملللركلللز بلللحث و جلللدل كلللشور بلللدل شلللد. نلللتايج حلللكم دادگلللاه غللليرقلللابلللل
 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
 دادنلللد كللله »ملللا هلللمهء راه هلللاى قلللانللونى را پللليموده ايلللم و صلح دور از دسلللترس اسلللت چلللرا كللله

آخرين دريچهء ارتباطى دولت بر خلق هاى بومى بسته شده است«.
 در حللللالى كلللله اسللللقف اعللللظم تللللهوانللللتپك، آرتللورو لللونللللا فللللريللللاد مى زد: »خللللدا بلللله دادمللللان
 بلرسلد! بله ملا تلير خللص زده انلد«، ملانلو چلاوو خوانلندۀ آواز نلظر خود را بله صلللورت پليام زيلر
 منتشلللر كلللرد: »و حلللال چى؟ راه خلللروج كلللجاسلللت؟ راه حلللل كلللدام اسلللت؟ بللله نلللظر مى رسلللد كللله
 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...«.
  در مجللللس، بلللاPRI و حلزب انلللقلبىِ نلللهاديلللنه شلللده PANنلللمايلللندگلللان حلزب اقلللدام ملى 

 وفلللادارى بللله اسلللتراتلللژى سلللياسى خلود، بلللراى رأى ديلوان علللالى كلللف زدنلللد. نلللويلللسندگلللانى چلللون
 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
 قلللابلللل پللليش بينى اى خلواهلللد داشلللت: »تلللقسيم مجلللدد قللللمرو كلللشور بلللر اسلللاس نللليازهلللاى طلللرح

 «. آدوللفو سلانچلز بلاسلكز فليلسوفALCA و مللنطقهء آزاد تللجارى آمللريللكا PPPپوئلبل - پلانلاملا 
 نللليز بللله نلللوبلللهء خلود ايلللن قلللطعنامللله را چلللني تلللفسير نلللمود: »بلللا بسلللت راه قلللانلونى، راه خلللشونلللت

  سللللال پلللليش تللللا بلللله۳۵گللللشوده مى شللود«. و كللللشيش ژزوئلللليت و متعهللللد بلللله قللللضيهء بللوملللليان، از 
 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 ملللورلوس كلله بلله ايللن رفللرم قللانونللاً اعللتراض كللرده بودنللد، بللا
 للباس عزا بلرتلن در ملقابلل ديوان علالى مليتينگ بلرپلا كلردنلد؛ در هلمان حلال گلروه هلاى همبسلتگى

 ملشی در شهلر هلاى ملختلف اروپلا تلصميم دادگلاه را ملحكوم كلردنلد: در ملادريلد، اسلپانليا، خلط
  سلاعلته در ملقابلل وزارت امور خلارجله فلراخوان داد،۲۴همبسلتگى بلاچلياپلاس بلراى يلك مليتينگ 
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 و گلللللروه هلللللاى مختلفى در آللللللان بللللله خلللللاطلللللر خلللللشونلللللت در چلللللياپلللللاس و رأى ديلللوان علللللالى ملللللكزيلللللك
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 مللّد نللظر داريللم، هللرگللز تللفرقلله و خلود

پرستى را تبليغ نمى كنيم، زيرا بايد ارزش ها و سن خلق هاى بومى را حفظ كنيم«.
 اعلللللتراضلللللات را پلللللايلللللانى نلللللبود. بخشلللللدارهلللللاى بلللومى اوآخلللللاكلللللا، بلللللراكلللللروز و چلللللياپلللللاس، و
 نللللمايللللندگللللان مللللردمى و اراضى كللللمونى اعلللللم كللللردنللللد كلللله خللود را بلللله خللللاطللللر رأى ديللوان عللللالى،
 زخلللمديلللده، خلللشمگي، و تلوهلللي شلللده حلللس مى كلللنند. آن هلللا قلللاطلللعانللله گلللفتند: »ملللا را مسخلللره

كرده اند. پاسخ اميدمان به عدالت را با حماقت و اقتدارگرائى داده اند«.
  ايلللاللللت۱۳ نلللمايلللنده از ۲۰۰از سلللللوى ديلللللگر، هلللللمايلللللش ملى خللللللق هلللللاى بلللومى كللللله حلللللدود 

 كلللشور را در شهلللر چللليلپانلللسينگو، ايلللاللللت گلللللرررو جلللمع كلللرده بلود، بللله يلللك بسيج علللمومى در روز
  اكلتبر فلراخوان داد. ايلن بسيج شلاملل راه پليمائى در پلايلتخت، گلللرررو، اوآخلاكلا، ملللورلوس،۱۲

 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.

 ۵۰۰بلعد هلا، سوملي فوروم ملى در دفلاع از طلب سنتى گلشايلش يلافلت. و در آن حلدود 
  ايلاللت كلشور شلركلت كلردنلد. آن هلا رفلرم قلانلون اسلاسى »بومى۲۰ خلللق بومى از ۲۹نللفر از 

   را بلللرسلللميت نلللشناخلللتند و اعللللم نلللمودنلللد بلللا تللوجللله بللله ايلللن كللله دوللللت۲۰۰۱ آوريلللللل ۲۸گلللللراى« 
 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«.
  سللللپتامللللبر، مللللجسمه هللللاى اصلى قهللللرمللللانللللان اسللللتقلل مللللكزيللللك در شهللللر۱۶در بلللاملللداد 

 ملللكزيلللكو، بللله نلللشانلللۀ اعلللتراض بلللا كلللله چهلللره پلوش سلللياه رنلللگ بلللر سلللر، دسلللتمال گلللردن سلللرخ و
 بيدار شدند. EZLNپرچم ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى 

 در حرف، شيوه مذاكره طلبانهء دولت ويسنته فوكس همچنان ادامه يافت، ولى در عمل
 يلللك اردوگلللاه نلللظامى جلللديلللد در ملللنطقهء شلللمالى ايلللاللللت، در ورودى بخشلللدارى خلود ملللختار لپلللاز
 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
 بللله بلومللليان كللله ملللنافع آنلللان را تلللأملللي نمى كلللرد، و در ملللقابلللل اعلللتراض آنلللان كللله »خلللشونلللت فلللقط
 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.
  نللمايللندهء مجلللس آن كللشور، از هللمهء۲۷۵در هللمان زمللان، در ميتينگى در رم، ايللتاللليا، 

 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
 بللله خللودملللختارى و اسلللتقلل« مجللللس و كلللنگرهء ملللكزيلللك خللواسلللتار تلللصويلللب قلللانلللون بللومللليان بلللر

 ، كلله »بلليانللگر قللراردادهللاى سللن آنللدرسCocopaاسللاس پلليشنهاد كللميسيون تلوافللق و مللسالللت 
است« شدند.

  نللواملللبر در ملللراسلللم نلللوزدهلللمي سلللاللللگرد تلللشكيل ارتلللش زاپلللاتيسلللتى، يلللك نشلللريلللهء۱۷در 
 ديللللللگر چللللللپ علنى شللللللد: نشللللللريللللللهء ربلللللللديلللللليا )شلللللللورشللللللگری(، كللللوششى نللللوشللللللتارى كلللللله بللللوملللللليان

شللورشی، به زبان سخنگوی خود، معاون فرمانده ماركوس، از آن استقبال كردند.
 ايلللن نشلللريللله ملواضع خلود را پلللنهان نلللساخلللت: »ملللا زاپلللاتيسلللت هسلللتيم. بللله هيچ رو بى
 طلرفى دروغلي و ريلاكلارانله تلظاهلر نمى كلنيم. علميقلاً متعهلديلم. مى خواهليم در سلاخلت ابزارى
 كللمك بللدهلليم بلله نفع تللمام كللسانى بللاشللد كلله مللبارزه مى كللنند، امللا نلله بللراى كسللب قللدرِت 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 ُدن دوريللتو

 زد. و رابطۀ آن با قدرت حرف مى مللورد زاپاتيسم  جمله در ها وى از فرستاد. در اين داستان
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 بلللتوانلللد يلللك سللليِب رسللليده بلللچيند و آزادانللله تلللصميم بلللگيرد كللله آيلللا مى خلواهلللد آنلللرا در يلللك
 سلالد مليوه بلخللورد، يلا هلمچون پلللوره، يلا آب سليب، يلا در كليك يلا در يكى از ايلن نوشلابله هلاى

(۲۰۰۲، نوامبر ۱سيب )كه به سليقهء دوريتو نفرت انگيز است(.« )ربلدييا، شماره 
 »وقتى شلللورشلگر 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 فللللوراً بللشكند. هللمان جللورى كلله

(۲۰۰۲، دسامبر ۲فللوراً پيش مى آيد. همي!« )ربلدييا، شماره 
 »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 حللتملاً سللاده لوحللانلله فللكر مى كللند كلله بللديللن تللرتلليب
 بله قلطار پشلت پلا مى زنلد و آن ملاشلي نليروملند، نلاگلزيلر، از خلط

(۲۰۰۳، ژانويه ۳خارج مى شود.« )ربلدييا، شماره 
 »دوريلتو مى گلويلد در حلالى كله سلياسلتمداران بلراى جللو
 زدن از يلكديلگر بلر درگلاه قلدرت گلرد مى آيلند و تلوى سلر و كللهء
 هلللم مى زنلللند، زاپلللاتيسلللت هلللا از كلللنارشلللان مى گلللذرنلللد، در بلللرابلللر
 يكى از ديوارهلاى يلك هزارتلو كله تلازه هيچ شلباهلتى هلم بله اطلاق

 ،۴كللشند...«)ربلللديلليا، شللماره  « مىXقلللدرت نلللدارد مى ايسلللتند، و بلللا يلللك ملللاژيلللك سلللياه يلللك »
(۲۰۰۳فوريه 

 »دوريلتو مى گلويلد كله تلمام سلمتگيرى هلاى سلياسى كله قلدرت ارائله مى دهلد، دامى را
 پللللنهان ملللليكنند: جللللائلللليكه راه هللللاى بللللسيارى وجلللود دارد و مللللا امللللكان انللللتخاب داريللللم، يللللك چلللليز
 اسلاسى را فلراموشى مى كلنيم، و آن ايلن كله تلمام ايلن راه هلا بله يلك جلا خلتم مى شود. بلديلن
 تلللللرتللللليب، ايلللللن درك از آزادِى انلللللتخاب شلللللاملللللل ملللللقصد، پللللليمودِن راه، ضلللللرب آهلللللنگ، سلللللرعلللللت، و

 شللود بللله انلللتخاب  خللود  راه. و از ايلللن هلللم فلللراتلللر، شللود، بلللللكه تللللنها خلللللصلللله مى هلللللللمسفر نمى
 كللند، فللقط و فللقط آزادى گللزيللنش كسى سللت كلله بلله نللام مللا گللام اى كلله قللدرت عللرضلله مى آزادى

(۲۰۰۳، مارس ۵بردارد.«)ربلدييا، شماره 
 »دوريللللتو مى گللللويللللد كلللله شلللللورشللللگرى در جللللهان مللللانللللند تلللَرك در يللللك ديللوار اسللللت: اولللللي
 مللفهوم آن توانللايى نللگاه كللردن بلله آن سللوى ديوار اسللت. ولى بللعد، ايللن نللگاه ديوار را تللضعيف

(۲۰۰۳، آوريل ۶مى كند و سرانجام آن را به طور كامل فرو مى اندازد.«)ربلدييا، شماره 
 »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

(۲۰۰۳، مه ۷مى ريند.« )ربلدييا، شماره 
 در اواخلر نواملبر، در چلارچوب افلتتاح »اگواس كلاللينتس« ملادريلد در اسلپانليا، بلاز هلم
 ارتلللش زاپلللاتيسلللتى بلللا ارسلللال نلللامللله اى كللله در آن گلللشايلللش ايلللن فلللضاى جلللديلللد شلللللورشلللگرى را
 تللللبريللللك مى گللللفت، سللللكوتللللش را شكسللللت. فللللضائى كلللله مللللانللللند اگللواس كللللاللللليتنس هللللاى چللللياپللللاس،

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

 ها شده بود، يك حادثهء ديگر متعلق به اين ده سال مبارزه و شللورشگرى آغاز شد. زاپاتيست
 از سللللطنت اسلللپانللليا، نخسلللت وزيلللر آن خلللوزه ملللاريلللا ازنلللار، فلللليپه گلونللزاللللس، و قلللاضى فلللرنلللانلللدو
 بللالللتازار گللارسللون انللتقاد كللردنللد. گللارسللون را مللتهم كللردنللد بلله »پلليش بللردن يللك تللروريللسم واقعى
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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...«.
 پللللاسخ قللللاضى گللللارسللللون طلللولى نللللكشيد. وى در روزنللللامللللهء مللللكزيكى »ال اونلللليللورسللللال«
 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 شلللورشللگرى، سللياسللت،
 عللللدالللللت، و تللللمام آن ارزش هللللائى كلللله بللللراى سللللاخللللتمان يللللك كللللشور و يللللك دمللللكراسى و دفللللاع از

حقوق كسانى كه از آن كمتر برخللوردارند لزم است مجادله كنيم«.
  نواملبر نلوبلت ارتلش زاپلاتيسلتى بود. ملعاون فلرملانلده ملاركوس ملناظلره را پلذيلرفلت۷روز 

 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
 هللللمهء نللللقش آفللللريللللنان سللللياسى، اجللللتماعى، و فللللرهنگى قللللضيهء بللللاسللللك كلللله خللواهللللان آن بللللاشللللند،

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
 ارتلللش زاپلللاتيسلللتى بلللاشلللد در بلللردن شلللكايلللت هلللاى آن بللله ملللنظور دسلللترسى بللله قلللانلللون حلللقوق 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

.٭، جوامع اسپانيا و باسك، و بخصوص از چپ )اَِبرتساله(ETAاتا 
 سللخنگوى زاپللاتيسللت هللا در بللرابللر سللازمللان سللياسى - نللظامى بللاسللك، »اويللسكادى تللا

  ]مللليهن بلللاسلللك و آزادى[ نللليز ملوضع خلود را روشلللن كلللرد: »ملللبارزهء خللللقETAازكلاتلاسونلا« 
 بلاسلك را علادلنله و بله حلق ارزيلابى مى كلنيم. املا نله ايلن انلگيزهء شلريلف و نله هيچ چليز ديلگرى
 قلللربلللانى كلللردن زنلللدگى غللليرنلللظامللليان را تللوجللليه نمى كلللند. ايلللن گللونللله علللمليات نللله تلللنها دسلللتاورد
 سلياسى اى نلدارد، حتى اگلر هلم داشلت، بلاز هلم هلزيلنهء انلسانى آن غليرقلابلل پلرداخلت بود. ملا

  بلله معنى كسى كلله عللشق مى ورزد. ايللنtzale بلله معنى ملليهن و aberria »علاشلق مليهن« تلركليب دو كللمهء ٭
 صلفت علمومللاً 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

  و سلايلت:http://www.abertzale.org صللفت در مللللورد جللريللانللات چللپ بلله كللار مى رود. بللر گللرفللته ازسللايللت:
http://es.wikipedia.org/wiki/Abertzale
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 عللللمليات نللللظامى اى كلللله بلللله غللللير نللللظاملللليان آسلللليب بللللرسللللانللللد مللللحكوم مى كللللنيم. و آنللللرا از طللللرف
 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 اِتا، را پيش برد.
  دسللللامللللبر، حللزب سللللياسى مسللللتقل بللللاسللللك، بللللاتللللاسللونللللا از ارتللللش زاپللللاتيسللللتى۱۵در روز 

 آزاديلللبخش ملى  بللله خلللاطلللر »تلوجللله، همبسلللتگى و پشلللتيبانى از قلللضيهء بلللاسلللك« سلللپاسلللگزارى
 كللرد و آمللادگى خلود را بللراى »شللركللت در هللر ابللتكار عللمل جللدى كلله اسللاس دمللكراتلليك داشللته
 بلللللاشلللللد، و هلللللدفلللللش ايلللللجاد  شلللللرايلللللط سلللللياسى لزم« بلللللراى تلللللضمي حلللللق تلللللصميم گللللليرى 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.
 دوللللت فلللدرال ويلللسنته فلوكلللس تهلللديلللدى را كللله از ملللاه اوت ملللطرح شلللده بللود، بللله علللمل در
 آورد. ايللللن عللللمل در حللللمايللللت از يللللك پللللروژهء نللللئوللللليبرال انللللجام مى پللللذيللللرفللللت كلللله بللللرچلللليده شللللدن
 روسلتاهلاى بومى در جلنگل لكلندونلا، دقليقلاً 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

۲۲۹



 واقعى كلللللارفلللللرملللللايلللللان نلللللهفته اسلللللت. ملللللشكل واقعى مللللونلللللتس اسللللوللللللس ايلللللن اسلللللت كللللله
 روسللللتاهللللاى بللومى سللللاكللللن آن جلللللوى دولللللت فللوكللللس را در كللللمك بلللله اجللللراى يللللك طللللرح
 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.
 مللللشكل ابللللتدا بلللله عللللنوان ملللوضع زيسللللت محيطى طللللرح شللللد، بللللعد بلللله مللللشكل حللللقوقى

  هلللللزار۶۰۰ارضى بللللللدل شللللللد. چللللللرا كلللللله ذخلللللليرهء مللللونللللللتس اسللللولللللللس بخشى سللللللت از 
  بلا يلك فلرملان رئليس جلمهور بله تلعداد انگشلت شلمارى بومى۶۰هلكتارى كله در دهلهء 

 لكللللندونللللا واگللللذار شللللده بللود، يعنى كللللسانى كلللله در حللللال حللللاضللللر حللللق مللللالللللكيت آن را
 مللطالللبه مى كللنند. لزم اسللت توضيح دهلليم كلله بللر اسللاس تللحقيقاتى كلله سللازمللانى بلله
 نللللام »مللللادر خلللللق« انللللجام داده، بللوملللليان لكللللندونللللا ايللللن اراضى را از رئلللليس جللللمهور
 وقلت لوئليز اچله وريلا آلوارز دريلافلت داشلتند و اجلازه دادنلد و تلسهيلت فلراهلم كلردنلد

تا طى ده ها سال چوب قيمتى آن غارت شود.
 روسلللتاهلللائى كللله بللله كلللوچ اجلللبارى تهلللديلللد شلللده انلللد بللله سلللازملللان هلللاى بلومى مختلفى
 وابسلته انلد. بلرخى پلايله هلاى كلمك رسلانى زاپلاتيسلتى انلد، بلرخى ديلگر بلا »انجلمن

  - مسللتقل كللار مى كللنند، و گللروهى ديللگر مللتشكلندARICروسللتائى مللنافع جللمعى« 
.PRIدر حزب انقلبىِ نهادينه شده 

  دسللامللبر، دو روز قللبل از جللشن نللهمي سللالللگرد قلليام، ارتللش زاپللاتيسللتى۲۹در روز 
 ملوضع گللليرى كلللرد و بلللدون آن كللله ملللشخص كلللند كللله كلللدام يلللك از روسلللتاهلللاى تهلللديلللد
 شللده از پللايلله هللاى كللمك رسللانى آن هسللتند، و كللدام نلله، »تللا روسللتاهللاى غللير زاپللاتيسللت را در
 ملللعرض خلللطر قلللرار نلللدهلللد« هشلللدار مى دهلللد كللله: »خلوب اسلللت هلللمه بللله ملوقع بلللدانلللند كللله: در

مللورد روستاهاى زاپاتيست، هيچ تخليهء مسالت آميزى در كار نخواهد بود«.
 بللله عللللوه بلومللليان شلللللورشى تلوضيح دادنلللد كللله زاپلللاتيسلللت هلللائى كللله در ملللنطقهء ملونلللتس
 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

(۲۰۰۲ دسامبر ۲۹مرگ بوميان مكزيكى را دفن مى كنند«.)نامهء ارتش زاپاتيستى، 
 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 اجباراً 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 آوردنللللد. مللللاچللللت ]قللللمه، ابللزار كللللار دهللللقانللللان- م[ و مللللشعل در دسللللت، مللللتشكل در صللللفوف
 مللنظم، مللردان، زنللان، كلودكللان و سللالللخللوردگللان روسللتاهللاى شللللورشى، بلله هللمراه هلزاران نللفرى

كه از نقاط ديگر مكزيك و جهان آمده بودند، خيابان ها را غرِق خويش كردند.
 تلظاهلراتى كله نلشانلهء قلدرت و سلازملانلدهى بود، در ميتينگى بلا حلضور فلرملانلدهى كلل

۲۳۳



 ، پللس از بللازگشللت از راه پلليمائى رنللگ خللاك، علنى نشللده۲۰۰۱ارتلش زاپلاتيسلتى كله از آوريلل 
 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 طلبعلاً 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

  آغللاز شللده بود: زمللانى كلله ارتللش زاپللاتيسللتى و دولللت فللدرال اولللي۱۹۹۶ فلوريلهء ۱۶پلليش، در 
 قلراردادهلا را بلراى حلل ملسئلهء جلنگ در چلياپلاس املضاء كلردنلد. پلس از يلك رشلته از تلنش هلا

  در ملاه نواملبر هلمانCocopaدسلتاورد زاپلاتيسلت هلا ايلن بود كله كلميسيون توافلق و ملساللت 
 سلللال يلللك طلللرح قلللانلونى تلللهيه كلللند كللله هلللرچلللند تلللمام نلللكات ملللطروحللله در قلللراردادهلللا را در زملللينهء
 حلللقوق و فلللرهلللنگ بللومللليان در بلللر نلللداشلللت، بلللا ايلللن حلللال تللوسلللط هلللر دو طلللرف پلللذيلللرفلللته شلللد. در

  قوهء مجللريلله سللخنش را پللس گللرفللت و ايللن طللرح قللانونى بلله مللدت بلليش از چللهار۱۹۹۷ژانلويلهء 
 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
 پلللذيلللرفلللت؛ و حلللول آن بلللحث و جلللدل بى سلللابلللقه اى در ملللكزيلللك و نلللقاط ديلللگر جلللهان درگلللرفلللت. بللله

  تعداد۱۹۹۷علنوان بخشى از فلشار بلراى بلرسلميت شلناخلت حلقوق و فلرهلنگ بومليان، در سلال 
 ۱۹۹۹ نلفر از پلايله هلاى كلمك رسلانى شلللورشى در پلايلتخت راه پليمائى كلردنلد؛ در سلال ۱۱۱۱

 ارتللللش زاپللللاتيسللللتى بلللله يللللك هللللمه پللللرسى عللللظيم كللللشورى و بللللي الللى فللللراخللوان داد؛ و در سللللال
  فللرمللانللدهى كللل ارتللش زاپللاتيسللتى در مللسيرى كلله در آن ملليليون هللا نللفر مللكزيكى بللا آنللها۲۰۰۱

همصدا شدند و بر خواست هاى آنان پاى فشردند، به سوى شهر مكزيكو راه پيمائى كرد.
 ، در حللالى كلله روشللن بود كسى بلله آن رأى مللثبت نللخواهللد داد،۲۰۰۰در دسللامللبر سللال 

  را بلله مجلللس فللرسللتاد. درCocopaقوهء مجللريلله ليللحهء پلليشنهادى كللميسيون توافللق و مللسالللت 
 ، پلس از راه پليمائى رنلگ خلاك، سلناتلللورهلاى هلر سله نليروى علمدهء كلشور )حزب۲۰۰۱آوريللل 

 ( ليلللحهءPRD، و حلزب انللقلب دمللكراتلليك PAN، حلللزب اقلللللدام ملى PRIانلللقلبىِ نلللهاديلللنه شلللده 
 پللللليشنهادى را علللوض كلللللردنلللللد و بللللله نفع قلللللانلللونى رأى دادنلللللد كللللله قلللللراردادهلللللاى سلللللن آنلللللدرس را
 بلرسلميت نمى شلناخلت. كلنگرهء ايلن ضلد رفلرم را تلصويلب كلرد و رئليس جلمهور ويلسنته فوكلس
 فللللوراً بللله ايلللن خللليانلللت خلوشلللاملللد گلللفت. و چلللند ملللاه بلللعد آن را تلوشيح كلللرد و در رونلللاملللهء رسمى

كشور منتشر شد.
  بخشللدارى بلومى كللشور بللرداشللتند. آن هللا كلله از يللك رفللرم۳۰۰گلللام بلللعدى را بللليش از 

۲۳۴



 بليگانله بلا قلراردادهلاى سلن آنلدرس خلشمگي بودنلد، بله ديوان علالى كلشور شلكايلت كلردنلد. در
 ، قللللوۀ قللللضائلللليهء كللللشور اعللللتراضللللات را وارد نللللدانسللللت و بلللله ايللللن تللللرتلللليب، حلللللقۀ۲۰۰۲سلللپتاملللبر 

تجديد نظرهاى قانونى بسته شد.
  ارتلللللش زاپلللللاتيسلللللتى مللللوضع خللللود را در ملللللللورد ايلللللن پلللللروسللللله۲۰۰۳در روز اول ژانلللويلللهء 

 مللللشخص كللللرد. فللللرمللللانللللده تللللچو گللللفت: »هللللر سلللله حلللزب اصلى كللللشور، يعنى حلللزب اقللللدام ملى
PANحزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده ،PRI و 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«.
 يللابللد. مللا، بلله عللنوان زاپللاتيسللت »ايللن تللاريخ نلليرنللگ و خلليانللت بللا شكسللت مللا پللايللان نمى

 مللان بللاشللد، و فللرمللانللده هللللمچنان در جسللللتجوى راهى هسللللتيم تللللا حللللق حللللاكللللميت بلللله دسللللت خلللللق
 مطیع]خللق[بلاشلد. پلس هلمچنان از ملا بلا خلبر خواهليد شلد، و بلخصوص خواهليد دانسلت كله

 فروشيم...«.)سخنان شويم، و خودمان را نمى كنيم، تسليم نمى نمى  فراموش ها زاپاتيست ما
(۲۰۰۳فرمانده تچو، ارتش زاپاتيستى، اول ژانويهء 

 جللللشن نللللهمي سللللالللللگرد قلللليام طلولنى بللود، و در آن فللللرمللللانللللدهللللان بللومى زاپللللاتيسللللت عللللمل
 ملللعاون فلللرملللانلللده شلللللورشى ملللاركلوس، فلللرملللانلللده نلللظامى و سلللخنگوى شلللللورش را ملللللورد حلللمايلللت
 قلللرار دادنلللد. فلللرملللانلللده ميسلللتر بلللا اشلللاره ملللشخص بللله ابلللتكار علللمل زاپلللاتيسلللتى »فلللرصتى بلللراى
 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«.
 الللى مى انلللللديلللللشيم، و روشلللللن اسلللللت ملللللا »مللللعلوم اسللللت كلللله مللللا بللوملللليان بلللله  رابللللطهء بللللي

 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

(۲۰۰۳ژانويهء 
 تللللعيي مللوضع در بللللرابللللر »آقللللاى ويللللسنته فللوكللللس« را فللللرمللللانللللده اسللللتر، كلللله هللللمان شللللال
 تسللتالى را كله در مجللس شلانله هلايلش را بلا آن پوشلانليده بود، بلر شلانله داشلت، بله عهلده گلرفلت
 و گلللفت: »فلللقط بللله تلللو مى گلللويلللم كللله خللللق از نللليرنلللگ تلللو نلللاراضى سلللت... گفتى كللله ملللشكلت،

  دقلللليقه۱۵بللللخصوص مللللسئلهء مللللبارزهء ارتللللش زاپللللاتيسللللتى را حللللل خللواهى كللللرد. كلللله در عللللرض 
 شللللرايللللط فللللقرا را در مللللكزيللللك علللوض خلللواهى كللللرد. ولى دروغ بلللود. بللللراى تللللو كللللسانى كلللله نلللليرو

۲۳۵



 گلذاشلتند تلا تلو بلر اريلكهء قلدرت سوار شلوى، اهميتى نلدارد. آن چله بلرايلت ملهم اسلت، داشلت
 ات بلا ثلروتلمندان اسلت، نله بلا فلقرا...«.)سلخنان فلرملانلده اسلتر، ارتلش زاپلاتيسلتى، اول رابلطه

(۲۰۰۳ژانويهء 
 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
 تللللهيهء پللللول و وسلللليلهء نللللقليه در روسللللتاى خللود مللللانللللدنللللد و نللللتوانسللللتند بلللله ايللللن تللللظاهللللرات بلللليايللللند،

(۲۰۰۳زاپاتيست نيستند؟ )سخنان فرمانده داويد، ارتش زاپاتيستى، اول ژانويهء 
 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،

(۲۰۰۳اول ژانويهء 
 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
 بلللا هلللم ايلللن دول نلللئولللليبرال را عللوض كلللنيم«.)سلللخنان فلللرملللانلللده علللمر، ارتلللش زاپلللاتيسلللتى، اول

(۲۰۰۳ژانويهء 
 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 شللللورشلليان واقعى مللتشكل شللويللم، مللنتظر كسى نللمانلليم كلله اجللازهء
 خلللود ملللللختارى بللللله ملللللا بلللللدهلللللد، بلللللا قلللللانلللللون يلللللا بلللللدون آن«.)سلللللخنان فلللللرملللللانلللللده بلللللروس لى، ارتلللللش

(۲۰۰۳زاپاتيستى، اول ژانويهء 
 تلظاهلراتى رزملنده كله كلمتر سلابلقه داشلت، حلدود نليمه شلب بلا هزاران ملشعل سلوزان و
 صللداى بلله هللم خللللوردن هلزاران مللاچللت]قللمه[، تللبرهللاى هلليزم شللكنان، داس و ابلزار آلت ديللگر
 كللللشاورزى بلللله پللللايللللان رسلللليد. در پللللايللللان ايللللن ملللليتينگ عللللظيم، فللللرمللللانللللده داويللللد گللللفت: »آتللللش را

برافروزيم تا خلق ها ببينند كه همچنان شللورشگريم«.

۲۳۶



 پللللس از ايللللن ملللليتينگ پللللر اهللللميت بللوملللليان، اولللللي روزهللللاى ژانللللويلللله بللللحث در ملللللورد ابللللتكار
 »فلرصتى بلراى كللم«، و ملسئلهء سلرزملي بلاسلك، و نليز دربلارۀ بله اصلطلح گلرايلش زاپلاتيسلت

  كلللله از سللللوى وسللللائللللل ارتللللباط هللللمگانى و بللللرخىETAهللللا بلللله سللللازمللللان سللللياسى - نللللظامى اتللللا
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
 شلللده بلود، ملللعاون فلللرملللانلللده ملللاركلوس لحنى قلللاطع داشلللت: »سللح ملللا بلللراى تحلللميل نلللظر و يلللا
 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
 بلللياملللوزد، چلللنانلللكه خيلى چللليزهلللا نللليز بلللراى يلللاد دادن دارد. از ملللا نيسلللت كللله شلللما بلللايلللد احلللترام
 بلللطلبيد. از خللللق خلودتلللان اسلللت كللله بلللايلللد احلللترام بللله دسلللت آوريلللد. »احلللترام« يلللك چللليز اسلللت 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
 نيسلللللتيم. ملللللا تلللللا كلللللنون از همبسلللللتگى و پشلللللتيبانى انلللللسان هلللللاى بلللللسيارى در ملللللكزيلللللك و جلللللهان

۲۳۷



ايم«. برخللوردار بوده
 هلا هلاى علميق بلي ملبارزهء زاپلاتيسلت سلخنگوى شلللورشى تلفاوت

 اسللللللتفادهء اتللللللا را بلللللله روشنى نللللللشان داد: هللللللاى مللللللللورد و شللللليوه
 كلللللله از كللللللند »ملللللللللبارزهء ملللللللللا از سنتى افلللللللللتخار آمللللللللليز پللللللللليروى مى

 ايلللللللن ايلللللللم، از جلللللللمله حلللللللاوى پلللللليشينيان مللللللبارزمللللللان بلللللله ارث بللللللرده
 )حتى اگللللللر در دولتى كلللللله نللكات: احللترام بلله جللان غلليرنللظاملليان

 مللان مى كللند، نقشى داشللته بللاشللند(؛ عللدم دسللت زدن سلركوب
 بله جلنايلت بلراى دسلترسى بله املكانلات )حتى از ملغازهء بلقالى
 هلللللللللللم دزدى نمى كلللللللللللنيم(؛ و پلللللللللللاسخ نلللللللللللدادن بللللللللللله كللللللللللللم تلللللللللوسلللللللللللط
 آتللش)هللرچللقدر هللم كلله زخللمى مللان كللند يللا بلله مللا دروغ بللگويللد(.

 توانلد بله نلظر بلرسلد كله بلا كلنار گلذاشلت ايلن ملتدهلاى سنتى مى
 »انلقلبى«، پيشلروى در ملبارزه خود را كلنار مى گلذاريلم. املا،

 رسلد كله بليش از آن ملان، بله نلظر مى در روشلنائى للطيف تلاريخ
 شللونلللد، پيشلللرفلللت چللللللللني  اسللللللللتدللى بللللللللند مى كللللللسانى  كلللللله  بلللللله 

(۲۰۰۳ ژانويهء ۷ايم...«.)نامهء ارتش زاپاتيستى،  داشته
 بللللحث و جللللدل اداملللله يللللافللللت و در ايللللن اوضللللاع و احللوال، فللللرمللللانللللدهى ارتللللش زاپللللاتيسللللتى

  سللللند، هللللر كللللدام بللللراى يللللك مللللاه از سللللال، كلللله در آن۱۲»تلللقويلللم ملللقاوملللت« را منتشلللر سلللاخلللت. 
 فلللرملللانلللده نلللظامى و سلللخنگوى شلللللورشى تلللصويلللرى از ملللبارزاتى كللله در هلللمان تلللعداد از ايلللالت

كشور جريان دارد، ارائه داد.
 مللرتللبط كللردن مللبارزاتى كلله صللدهللا سللازمللان توده اى در مللناطللق مللختلف كللشور بلله پلليش
 مى بلللرنلللد، از اوآخلللاكلللا آغلللاز شلللد و بلللا ايلللاللللت پللوئلللبل ادامللله يلللافلللت، بلللعد، بلللراكلللروز، تلللكلللسكال،
 ايللدالللگو، كللرتللارو، گلوانللاخلواتللو، مللنطقهء پللاسلليفيك شللمالى، ايللالللت مللكزيللك، گللللرررو، مللللورللوس، و

 . يعنى، هللمان مللسيرى كلله راه پلليمائى رنللگ خللاك طى كللرد )بلله شللكل يللكDFديسلتريلتو فلدرال 
حلزون(.

 در هلريلك از اسلناد، موسوم بله »كلتيبه« )سلنگ نوشلته، كلارى كله بلا تلكنيك رلليف علميق
 انللللللللللجام مى شللللللللود، و حللللللللللاوى مللللللللللعرفى و نللللللللللمايللللللللللش شللللللللللخصيت، تللللللللللاريخ، نللللللللللام، عللللللللللمل... و پلللللللللليام
 اسللللت( فللللرمللللانللللدهى ارتللللش زاپللللاتيسللللتى مللللبارزاتى را كلللله خلللللق هللللاى مللللختلف در مللللقاومللللت عللللليه
 خلللصوصى سلللازى ابلللنيهء تلللاريخى، در دفلللاع از زملللي، احلللترام بللله حلللقوق بشلللر، ملللطاللللبهء حلللقوق

 (، و غلللليره و غلللليره بلللله پلللليش مى بللللرنللللد يللللكجا گللللرد٭كلللارگلللران بلللدون ملللدرك)كلللارگلللران كلللشاورزی
 آورد. ايللن تللصويللرنللگارِى مللبارزات بلليشمارى بلود كلله در رّد سللياسللت هللاى نللئوللليبرالى خلللصلله

 كارگران كشاورزى مكزيكى كه در آمريكا كار مى كنند و از داشت هر نوع مدرك قانونى محرومندBraceros ٭

۲۳۸



 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 تلللللقويلللللم ملللللقاوملللللت، ارتلللللش زاپلللللاتيسلللللتى تلللوضيح مى دهلللللد:»كسى كللللله از اعلللللماق و از
 تلللللاريخى چلللللنان دور مى آيلللللد، طبيعى سلللللت كللللله بلللللار بلللللردوشلللللش اسلللللت و درد دارد. ولى ايلللللن را
 كلللسانى بللله آنلللان تحلللميل كلللرده انلللد كللله ثلللروت را خلللدا و علللذر مللوجللله خللود كلللرده انلللد. و هلللمچني
 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

(۲۰۰۳كه در آن همهء جهان ها بگنجند...«. )تقويم مقاومت، ارتش زاپاتيستى، فوريهء 
 در دوازدهلمي سلند تلقويلم ملقاوملت، »دوازدهلمي كلتيبه«، ارتلش زاپلاتيسلتى از پليشنهاد
 خللود »فللللرصتى بللللراى كلللللم« صللللرف نللللظر كللللرد. ابللللتكارى كلللله در آن بلللله نلللليروهللللاى اجللللتماعى و
 سللياسى بللاسللك پلليشنهاد مى كللرد در ملللورد مللسئلهء ايللن سللرزمللي بللينديللشند. و بلله علللوه، سللفر
 يلللك هللليئت زاپلللاتيسلللتى بللله اروپلللا را در نلللظر داشلللت. بلللا ايلللن هلللدف كللله بللله عللللوهء حلللضور در ايلللن
 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 خللواسللللت بلللله دور از احللللترام بللللاشللللد. ايللللن شلللليوهء مللللا نيسللللت... اگللللر بللللايللللد از شللللركللللت 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

 تلللوانللللليم در هلللللمايشى شلللللركلللللت كلللللنيم كللللله بلللللراى آن كلللللفاللللللت هلللللمهء نللللليروهلللللاى مللللللللللللان نمى اخلللللقلللليات
 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
 علللكس گلللرفلللت بلللا اعلللضاى خلللانلوادهء قلللربلللانللليان تلللروريلللسم و راه انلللداخلللت كلللارزار كلللانلللديلللدا كلللردن
 خودش بلراى نلوبلل صلح، خوب اسلت، املا جلرئلت بلحث و گلفت و گلو بلا كسى بلا هوش ملتوسلط

را هم ندارد.«
 تلللعريلللف زاپلللاتيسلللت هلللا از سلللياسلللتمداران، در رابلللطه بلللا مجلللموعلللهء آنلللان، بلللخصوص زيلللر

 ، حلزبى كله ملثلً »چلپ« اسلت، بلاعلث درگلرفلتPRDسؤال بلردن عملى حزب انلقلب دملكراتليك 
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 يللللك سللللرى بللللحث و جللللدل جللللديللللد در سللللطح ملى شللللد. ايللللن بللللحث هللللا از جللللمله شللللامللللل كللللائللوتللللموك
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

PDR.و 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،

(۲۰۰۳ فوريهء ۱۵
 بلللعد در ملللاه آوريلللل، بلللاز هلللم صلللداى زاپلللاتيسلللت هلللا علللليه جلللنگ بللله گلوش رسللليد. ايلللن بلللار
 تلوسللط يللك كللاسللت ضللبط صلوت كلله بلله راه پلليمائى ضللد جللنگ در شهللر مللكزيللكو فللرسللتاده شللده
 بلللللود: »ايلللللللن جنگى سلللللللت علللللللليه شللللللللورشلللللللگرى، يعنى، علللللللليه بشلللللللريلللللللت. جنگى سلللللللت جلللللللهانى در
 تللأثلليراتللش، بللخصوص در »نلله« اى كلله بللر مى انللگيزد... امللروز عللراق در اروپللا قللرار دارد، در
 آملللريلللكا، در اقللليانلوسللليه، در آملللريلللكاى لتلللي، در كلوهسلللتان هلللاى جلللنوب شلللرقى ملللكزيلللك. و ايلللن
 »نللللله« ى جلللللهانى و شللللللورشلللللگر نلللللقشهء جلللللديلللللدى را رسلللللم مى كلللللند كللللله در آن شلللللأن انلللللسانى و

(۲۰۰۳اخلق، همانا خانه و پرچم است«.)پيام ارتش زاپاتيستى، آوريل 
 شللورشلگرى در جلهان بله اشلكال بلسيارى بلروز مى كلند. يكى از آنلان خود را در زملينۀ

 ٭ آوريلللللللللللللللل نلللللللللللللللشان داد. آنلللللللللللللللجا كللللللللللللللله گلللللللللللللللروه تلللللللللللللللئاتلللللللللللللللر تلللللللللللللللاملللللللللللللللرانلللللللللللللللتونلللللللللللللللگ۱۰فللللللللللللللللللرهلنلگى در روز 
Tamèrantongكللللودك از محللللللهء ِبلللللللِويلللللل در پلللللاريلللللس، بلللللا۲۴دملللللللپائی(ملللللللتشكل از  در )ملللللللادرت  

 كللودكلللان شلللللورشلللگر بللومى در اگللواس كلللاللللينتس اونلللتيك ديلللدار كلللرد. آرى در بلللحبوحلللۀ جلللنگ در
 چلياپلاس، و جلنگ ويلرانلگر ايلالت متحلده علليه علراق، گلروهى از كودكلان ملطرود و شلللورشى 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٭
 تأسيس شده .۱۹۹۲اعتراضى توده اى در تاريخ فرانسه)مانند كمون(و نيز امروز است. اين گروه در 
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 در هلللمان ملللاه آوريلللل، بلللازهلللم در فلللضاى ضلللد جلللنگ علللراق، ارتلللش زاپلللاتيسلللتى بللله يلللارى
 كلللارزار ضلللد جلللنگ شلللتافلللت و جلللاملللعهء ملللدنى ملللكزيلللك و جلللهان را فلللراخللوانلللد تلللا بسيج شللونلللد و
 اعلللتراضلللات را قطع نلللكنند:»بلللراى صلح و علللداللللت فلللعالللليت  كلللنيم«. املللضاى  يلللك  بللليانللليه  هلللم

مى تواند براى آن كه صداى مان را بشنوند، به كار آيد.
  ملللاه مللله دوللللت ايلللالتى و۷تهللديللدهللاى تخللليهء ملونللتس اسلولللس اداملله يللافللت. امللا در روز 

 رهلبران بومليان لكلندون ملعاهلده نلامله اى را بلراى جللوگليرى از كلوچ اجلبارى بومليان از ملنطقۀ
 . از سلوى ديلگر نلمايلندگلان روسلتاهلاى نلئوو سلن٭ذخليرهء طبيعى مونلتس اسوللس املضاء كلردنلد

 كلردنلد، اى را بللا مللسئولللي دولتى رد مى ايلسيدرو و نلئوو سلن رافلائلل كله داشلت هلرگونله رابلطه
 گلويلند، هللا مى كلنيم كله كلوچ اجلبارى، آن طلور كله دوللت و لكلندون اعللم نلمودنلد:»ملا بلاور نمى

 ای بلا دوللت نلخواهليم قطع شود. ملا تلا زملانى كله قلانلون بومليان بله علمل در نليايلد، هيچ ملذاكلره
داشت.«

 بلللللديلللللن تلللللرتللللليب در زملللللي ملللللي گلللللذارى شلللللدهء سلللللياسلللللت هلللللاى ضلللللد شلللللللورشى كللللله قلللللصد
 »فلللللرونلللللشانلللللدن« و تلللللضعيف ملللللطاللللللبات بللللومللللليان شلللللللورشى را داشلللللت، پلللللروژه هلللللاى تلللللوريسلللللتى

  از نلوع خللصوصى جهللت گللشودن جللاده، بللخصوص در جللنوبconservationnistesحلفاظلتگرا 
و شرق مونتس اسولس مصرانه ادامه داشته و دارد.

 انجللمن مللدنى »مللادر خلللق جللنوب شللرقى« در گلزارشى اشللاره كللرد كلله »در پلليروى از
 ملللنافع شلللركلللت هلللاى چلللند مليتى اى كللله مى خللواهلللند آب و يلللا نلللفت تلللصرف كلللنند، و تلللكنوللللوژى
 زيسلللللت محيطى را در جلللللنگل لكلللللندونلللللا گسلللللترش دهلللللند ، دوللللللت پلللللرچلللللم »طلللللرفلللللدارى از ملللللحيط
 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

  بللللا فللللرمللللان رئلللليس جللللمهور لللوئلللليز اچلللله وريللللا آلللوارز و بللللر اسللللاس يللللك تللللقلب عللللظيم۱۹۷۲مللللارس 
 ارضى تلللشكيل شلللده. بلللا ايلللن تلللقلب بلللا املللتياز دادن  بللله ايلللن سللله روسلللتا )كللله دو تلللا از آن هلللا

  خلانوادهء ملايلاى كلارائيبى )كله بله غللط آن۶۶حتى در آن محلل حلضور نلداشلتند(، و فلقط بله 
 هلا را »لكلندون« مى نلاملند(، علمداً بلزرگ زمليندارى دسلته جلمعى بوجود مى آيلد. بلا ايلن كلار

  روسلتاى بومى و چلهار هزار خلانوار تسللتال، چلول، تلسوتلسيل، و تلخولبلال كله۴۷حلللق ارضى 
  سلال پليش در ايلن ملناطلق زنلدگى۶۰ تللا ۵۰بله هلمان انلدازهء كلارائيبى هلا، ملايلا هسلتند، و از 

  روسلللللتائى كللللله در هلللللمان زملللللان هلللللم دارای سلللللند ملللللاللللللكيت صلللللادر شلللللدهء رئللللليس۱۷مى كلللللللللنند و 

 از بلللرنلللامللله هلللای ایلللن پلللروژه كللله بلللراى گسلللترش پلللروژهء علللظيم تلللوريسلللتى درنلللظر گلللرفلللته شلللده، کلللوچ اجلللباری ٭
http://www.hns-info.net/spip.php?article19781  بوميان است. رک به:
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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
 چلللياپلللاس، بخشلللدارى هلللاى خلود ملللختار زاپلللاتيسلللتى اجلللازه نلللدادنلللد در روسلللتاهلللايلللشان صلللندوق

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
 شلللورشى 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 جلللللسات مللللختلف رئلللليس جللللمهور فلوكللللس اعلللللم كللللرد كلللله در چللللياپللللاس آرامللللش حللللاكللللم
 اسلللت. بلللا وجللود ايلللن، روزهلللاى قلللبل و بلللعد از انلللتخابلللات فلللدرال پسلللت هلللاى جلللديلللد بلللازرسى در
 جلاده هلا و خليابلان هلاى ملنطقه هلمچنان بله كلارشلان ادامله دادنلد، بلرخى از آن هلا تلحت فلرملان

  و پلللليسPFP ، بلللا پلللرسلللنل هلللاى نلللظامى و پليسى فلللدرال بلللازدارنلللدهAFIآژانلللس فلللدرال تلللحقيق 
 ملنطقه اى. در هلمان حلال در ايلاللت »آرام« دو پسلت كلنترل جلديلد در روسلتاى سلن آنلتونليو ال
اد )در ال بللوسلللكه( ونللليز در روسلللتاى يبرت  بلللريلللنلللته، بخشلللدارى خللود ملللختار سلللن خللوان د ل ل

تاسيتا، واقع در بخشدارى خود مختار سن مانوئل )در اكوسينگو( دائر كردند.
 در درهء اكلللللللوسللللللللينگو و مللللللللنطقهء شللللللللمال آمللللللللد و شللللللللد ارتللللللللش و پللللللللليس ايللللللللالتى تشللللللللديللللللللد
 شللللد)مللللشخصلاً در چللللنالللللهو، شللللمال جللللنگل، مللللنطقهء مللللرزى، و حللللول و حللوش مللللنطقهء شللللمال(.

  پسللت كللنترل جللديللد در سللراسللر ايللالللت خللبر دادنللد. پسللت هللاى كللنترلى كلله۴۰ملللنابع خلللبرى از 
البته رسملاً وجود نداشتند.

۲۴۲



 وقتى رونلللد انلللتخابلللاتى كللله املللتناع از رأى دادن بلللرنلللدهء اصلى آن بللود، بللله سلللر رسللليد،
 الللللى صلدور يلك رشلته اطللعليهء ملهم و قلاطع، موضع خود را در زملينۀ بلي بلا ارتلش زاپلاتيسلتى

 علليه جلنگ علراق ملللورد 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.
  ژوئلللللللللللليه مللللللللللللعاون فللللللللللللرمللللللللللللانللللللللللللده مللللللللللللاركللللللللللوس اشللللللللللللاره كللللللللللللرد كلللللللللللله »در كللللللللللللشور مللللللللللللا،۱۹در 

 سللياسللتمداران)كلله تللمام احلزاب سللياسى  بلله  ثللبت رسلليده و هللر سلله قلواى كللشورى را در بللر
 گللليرد(نسلللبت بللله امللليد مللليليون هلللا نلللفر ملللكزيكى و هلزاران نلللفر غلللير ملللكزيكى بلللراى رسلللميت مى

 يللللافللللت حللللقوق و فللللرهللللنگ بللوملللليان خلللليانللللت كللللرده انللللد... در چللللني شللللرايطى، ارتللللش زاپللللاتيسللللتى
 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

(۲۰۰۳ ژوئيهء ۱۹خود بدل كنند«. )اطلعيهء ارتش زاپاتيستى، 
 آن هللا تلوضيح دادنللد كلله طى مللاه هللاى گللذشللته، روسللتاهللاى بلومى زاپللاتيسللت يللك رشللته

 الللللللللى تلللللغييرات را در  مللللللورد علللللملكرد داخللللللى  و رابلللللطه  شلللللان بلللللا جلللللاملللللعهء ملللللدنى ملى و بلللللي
  بخشللدارى خلود مللختار۳۰بللرنللاملله ريللزى كللردنللد. آن هللا گللفتند كلله بللراى توضيح ايللن تللغييرات، 

 زاپلللاتيسلللتى از ملللعاون فلللرملللانلللده ملللاركلوس خلواسلللتند تلللا هلللرچلللند بلللراى ملللدت محلللدودى بلللاشلللد، بللله
عنوان سخنگوى آنان عمل كند.

 در بللللرابللللر رشللللد عللللمليات شللللبه نللللظاملللليان در مللللنطقهء بلللللندى هللللاى چللللياپللللاس، بللللخصوص
 بخشلللدارى چلللناللللهو، پلللانلللتلهو، و كلللنكوك، فلللرملللانلللدهى كلللل ارتلللش زاپلللاتيسلللتى بللله فلللرملللانلللدهى ايلللن
 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 تلللمام دنلللدان هلللا را در بلللرابلللر يلللك دنلللدان بلللگيريلللم، بلللنا بلللر ايلللن اگلللر جلللرأتلللش را داريلللد قلللدم جللللو
 بللگذاريللد.« در هللمان اطلللعلليه اعلللم كللردنللد كلله در مللناطللق شلللورشى اجللازه نمى دهللند كلله طللرح

پوئبل - پاناما به اجرا درآيد.
 ملعاون فلرملانلده ملاركوس بله علنوان سلخنگوى ارتلش زاپلاتيسلتى و بخشلدارى هلاى خود
 ملللختار، طى يلللك هلللفته هلللفت اطللللعللليهء تلوضيحى ملللهم منتشلللر سلللاخلللت، كللله بلللا هلللم »سللليزدهلللمي
 كللتيبه« )ادامللهء تللقويللم مللقاومللت( را تللشكيل مى دادنللد. در اولللي اطلللعلليه جلوهللر زاپللاتلليسم را
 تلوضيح داد. گلللفت: ايلللن بلومللليان »حتى كلللسانى را كللله بللله قلللضيهء آن هلللا عللللقلللمندنلللد علللصبانى
 مى كللللنند. قللللضيه از ايللللن قللللرار اسللللت كلللله اطللللاعللللت نمى كللللنند. وقتى انللللتظار مى رود كلللله حللللرف
 بلزنلللند، سلللكوت مى كلللنند. وقتى انلللتظار سلللكوت مى رود، حلللرف مى زنلللند. وقتى انلللتظار مى رود
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 كلله رهللبرى كللنند، عللقب مى رونللد. وقتى انللتظار مى رود عللقب بللمانللند، بلله طللرف ديللگر مى رونللد.
 وقتى انللللتظار مى رود كلللله فللللقط از خللودشللللان حللللرف بللزنللللند، شللللروع مى كللللنند از چلللليزهللللاى ديللللگر
 حللللرف زدن. و وقتى از آن هللللا انللللتظار مى رود كلللله بلللله محللللدودۀ جللللغرافلللليايى خللود قللللانع بللللاشللللند،
 تللللمام دنلللليا و مللللبارزاتللللش را گشللللت مى زنللللند«.)سلللليزدهللللمي كللللتيبه، ارتللللش زاپللللاتيسللللتى، ژوئلللليهء

۲۰۰۳)
 در دومللللي بللللخش سلللليزدهللللمي كللللتيبه، بلللوملللليان شللللللورشى بلللله شللللكل گسللللترده اى، فللللرآيللللنِد
 آملوزش طولنى خود را كله علبارت اسلت از تلماس بلا جلاملعهء ملدنى ملى و بلي الللى، طى ايلن

تقريبلاً ده سال مبارزه و مقاومت توضيح دادند.
 در رابلللطه بلللا »كمكى« كللله بلللخش هلللاى ملللختلف جلللاملللعه بللله روسلللتاهلللاى بلومى شلللللورشى

 »در اگواس كالينتس ها دادند كه با لحنى كه خالى از خشم نبود، نشان ارسال داشته بودند،
 كلاملپيوتلرهلاى بله درد نلخور، داروهلاى خلراب، اللبسهء علجيب و غلريلب)بلراى ملا(كله حتى بلراى

 گويند »نمايش«(هم از آن استفاده نمى كنند، و كفش هائى كه كار تئاتر)اين جا به آن مى
 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، حلتملاً هلر چليزى بله دردشلان مى خلللورد،

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

  و نلللهادهلللاى بلللي الللى انلللجام مى دهلللند. روى هلللمNGOبعضى از سللللازمللللان هللللاى غللللير دولتى 
 رفلللته، ايلللن شللليوهء علللالى از ايلللن قلللرار اسلللت كللله خلودشلللان تلللعيي مى كلللنند كللله روسلللتاهلللا بللله چللله
 چللليزى نلللياز دارنلللد. و حتى بلللدون آن كللله از آنلللان بلللپرسلللند، نللله تلللنها پلللروژه هلللاى بلللخصوصى را
 تحللميل مى كللنند، بلللكه وقللت و شلليوهء اجللراى آن را هللم هللمينطور. لللبريللز شللدن صللبر روسللتائى
 را تلللللصور كلللللنيد كللللله بللللله آب آشلللللامللللليدنى نللللليازملللللند اسلللللت، و آن چللللله بللللله آن هلللللا مى انلللللدازنلللللد، يلللللك
 كللتابللخانلله اسللت؛ آن چلله لزم دارنللد يللك مللدرسلله بللراى كلودكللان اسللت، و بللراى آن هللا يللك دورهء

(۲۰۰۳آموزشى گياه داروئى مى گذارند«.)سيزدهمي كتيبه، قسمت دوم، ژوئيهء 
 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
 خللللود ادامللللله مى دهلللللند، و در هلللللمان حلللللال، فلللللقرشلللللان را)بلللللراى كسى كللللله بللللللد اسلللللت بلللللبيند(بللللله
 صلللورت درسى از شلأن انلسانى و بلزرگ منشى درآوردنلد. ملا زاپلاتيسلت هلا مى گوئليم »هلمه
 چللليز بلللراى هلللمه، بلللراى ملللا هيچ چللليز«، اگلللر ايلللن را مى گللوئللليم بللله ايلللن خلللاطلللر اسلللت كللله آن را
 زيسللت مى كللنيم... حللمايتى كلله از جللامللعهء مللدنى مى خواهلليم، بللراى سللاخللتمان بللخش كللوچكى
 از ايلللن جلللهان اسلللت؛ جلللهانى كللله در آن تلللمام جلللهان هلللا بلللگنجند. دسلللت آخلللر، ايلللن كمكى سلللت

سياسى، نه صدقه«.
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 اوت مللللللرگ ]۹در ايلللللن رابلللللطه ارتلللللش زاپلللللاتيسلللللتى در روز 
 پلايلان[ اگواس كلاللينتس هلا را اعللم كلرد. بله گلفتۀ آنلها ايلن ملرگ،
 هللللللللللللمچني مللللللللللللرگ »سلللللللللللليندروم سلللللللللللليندرل« ئى بعضى از افللللللللللللراد و
 تلللشكلت »جلللاملللعهء ملللدنى« و اربلللاب منشى بعضى از »سلللازملللان

 . »آن هللا حللد اقللل بللراى٭هلللاى غلللير دولتى« ملى و بلللي الللى سلللت
 روسلللتاهلللاى زاپلللاتيسلللت مى مللليرنلللد، كللله از حلللال بللله بلللعد، نللله پلللاكتى
 دريلللافلللت  خلواهلللند  كلللرد  و نللله بللله پلللروژه هلللاى تحلللميلى اجلللازه علللمل

مى دهند.«
 در سلللللللوملللللللللي بلللللللللخش سللللللللليزدهلللللللللمي كلللللللللتيبه، زاپلللللللللاتيسلللللللللت هلللللللللا

 بلازسلازملانلدهى درونى شلان را از طلريلق تلشكيل شلللوراهلاى دوللت خوب و توللد پنج حللزون، در
همان نقاطى كه سابقلاً »اگواس كالينتس« ها برپا بود، اعلم كردند.

 آن هلللا تلوضيح دادنلللد كللله حللللزون هلللا عللللوه بلللر آن كللله محللللى بلللراى هلللمايلللش سلللياسى 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

 ملان را بله دوردسلت هلا بلرسلانلد، بلبينند، و ملا بليرون را بلبينيم؛ پنجلره اى كله ملانلند بللندگلو كللم
 آورى به ما و بلراى آن كله بلشنويلم صلداى آن كسى را كله دور اسلت. ولى بلخصوص، بلراى يلاد

 هلائى بلاشليم كله سلاكلن جلهان انلد.«)سليزدهلمي كله بلايلد بليدارى بلكشيم و گوش بله زنلگ جلهان
(۲۰۰۳كتيبه، قسمت سوم، ژوئيهء 

 نلللام حللللزون هلللا را كللله در ملللجامع علللمومى هلللر ملللنطقه اى انلللتخاب كلللردنلللد، از ايلللن قلللرار
 اسللت: حلللزون لرئللاللليداد، مللتعلق بلله زاپللاتيسللت هللاى بومى تللخولبللال، تسلللتال، و َمـِمه: »مللادر
 حلللزون هللاى دريللاى رؤيللاهللاى مللان«؛ حلللزون ملللورللليا، 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
 هلللاى چلللول، زوكللله، و تسللللتال: »كللله بلللراى هلللمه سلللخن بلللگويلللد«؛ و دسلللت آخلللر، حللللزون اونلللتيك،
 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 مللللورد اذيللت و آزار قللرار مى گللرفللت و سللپس بلله دسِت 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
 آنلللللللان نلللللللخواسلللللللته، هلللللللمچنان بلللللللراى دملللللللكراسى، آزادى و علللللللداللللللللت
 مللللبارزه مى كللللنند. طللللرح مللللا عللللبارت اسللللت از حللللرف زدن و گللوش
 سللللپردن بلللله آنللللان.« )سلللليزدهللللمي كللللتيبه، قللللسمت چللللهارم، ژوئلللليهء

۲۰۰۳)
 در سللللللطح بللللللي الللى هللللللم آن هللللللا بللللللرنللللللاملللللله دادنللللللد: بللللللراى
 شلللللمال قلللللارهء آملللللريلللللكا، »طلللللرح ملللللللورلللللليا - قلللللطب شلللللمال«؛ بلللللراى

 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 نفع

بشريت«.
 تللللاريخ و عللللملكرد بخشللللدارى هللللاى خللود مللللختار، تللللا كللللنون بلللله شللللكل وسيعى در پنجللللمي
 قلللسمت ايلللن كلللتيبه تلوضيح داده شلللد. آن هلللا پلللذيلللرفلللتند كللله: »بلللا وجلود آن كللله در ملواردى طى

  بللللللرپللللللائى شللللللان اعلللللللم شللللللده بللللود، ايللللللن بخشللللللدارى هللللللاى خللللود مللللللختار۱۹۹۴ملللللحاصلللللرهء سلللللال 
  نللللياز بلللله زمللللان داشللللتند تللللا تللللحقق يللللابللللند.« و افللللزودنللللد امللللروزهMAREZشللللللورشى زاپللللاتيسللللتى 

 »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
 كللللار خلللود را فللللقط خلللود بلللله هللللمراهى آن خلللللصلللله كللللرده، و تللللنها در ملللواردى دخللللالللللت كللللرده كلللله

(۲۰۰۳درگيرى و يا انحراف وجود داشته است.«)سيزدهمي كتيبه، قسمت پنجم، ژوئيهء 
 ايللن اسللناد گسللترده، جلزئلليات را تشللريح كللردنللد: »وقتى بخشللدارى هللاى خلود مللختار
 كلللللارشلللللان را آغلللللاز كلللللردنلللللد، حلللللكوملللللت بلللللر خلللود نللللله تلللللنها از سلللللطح محللللللى، بللللله سلللللطح ملللللنطقه اى

 اى گسللترش يللافللت، بلللكه هللمچني از »سللايللهء« سللاخللتار نللظامى نلليز رهللا شللد)هللميشه بلله گونلله
 گلللرايشى(. در تلللعيي و يلللا بلللركلللنارى ملللسئوللللي ملللراجع خلود ملللختار، ارتلللش زاپلللاتيسلللتى بللله هيچ

 كلند كله بلا توجله بله ايلن كلند. و هلميشه خود را محلدود كلرده خلاطلر نلشان مى علنوان دخلاللت نمى
 كلللند، هللايللش بللراى بللدسللت گللرفللت قللدرت مللبارزه نمى كلله ارتللش زاپللاتيسللتى بللر اسللاس پللرنللسيپ

 هيچ كللللدام از فللللرمللللانللللدهللللان نللللظامى، و يللللا اعللللضاى كللللميتهء مخفى انللللقلبى بلللوملللليان نمى تلللوانللللد
 مللللسئوللللليت و پسللللتى را در ارگللللان هللللاى روسللللتاهللللا و يللللا بخشللللدارى هللللاى خللود مللللختار بلللله عهللللده
 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



 ، آنMAREZپس از توضيح عملكرد بخشدارى هاى خود مختار شللورشى زاپاتيستى 
 هلللا پلللذيلللرفلللتند كللله هلللنوز از رسللليدن بللله كلللمال بلللسيار دورنلللد. گلللفتند ملللطيعانللله فلللرملللان دادن »در
 ملناطلق زاپلاتيسلتى يلك گلرايلش اسلت و از بلال و پلائلي، تلضاد و انحلراف مسلتثنى نيسلت، ولى

يك گرايش غالب است.«
 بللللللا شللللللشمي پلللللليام، بللللللا ادامللللللهء تلللللوضيح ايللللللن فللللللاز جللللللديللللللد سللللللازمللللللانللللللدهى درونى، ارتللللللش
 زاپلللاتيسلللتى تلللشكيل شللللوراهلللاى دوللللت خلوب را اعللللم كلللرد. شللللوراهلللائى كللله بلللا هلللدف تلللغيير علللدم

 هلاى گلرى در درگليرى بلنا شلده؛ مليانجى هلاى خود ملختار و روسلتاهلا تلعادل در رشلد بخشلدارى
 هلاى هلاى خود ملختار بلا بخشلدارى هلاى خود ملختار، و بلي بخشلدارى احلتمالى بلي بخشلدارى

 دولتى؛ رسللليدگى بللله شلللكايلللات علللليه شلللللوراهلللاى خللود ملللختار بللله خلللاطلللر تلللجاوز بللله حلللقوق بشلللر،
 اعلتراضلات و نلارضلايتى هلا؛ بلراى نلظارت بلر پيشلبرد پلروژه هلا و وظلايلف اجلتماعى در درون

 ؛ و بلللللللللراى تبليغ پلللللللللروژه هلللللللللاىMAREZبخشللللللدارى هللللللاى خلللللود مللللللختار شللللللللورشى زاپللللللاتيسللللللتى 
 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
 قلللللرار مشلللللترك بلللللا كلللللميتهء مخفى انلللللقلبى بللللومللللليان- فلللللرملللللانلللللدهى ملللللركلللللزى ارتلللللش زاپلللللاتيسلللللتى
 آزاديللبخش ملى، بللراى تبليغ و تللصديللق شللراكللت رفللقاى مللرد و زن در فللعاللليت هللا و رويللدادهللاى
 بليرون از روسلتاهلاى شلللورشى. آن هلا توضيح دادنلد كله در مجلموع »بلراى مواظلبت از آن كله
 در مللناطللق شلللورشى زاپللاتيسللتى آن كلله فللرمللان مى رانللد، فللرمللانللبر بللاشللد.«)سلليزدهللمي كللتيبه،

(۲۰۰۳قسمت ششم، ژوئيهء 
 هلللر كلللدام از شللللوراهلللاى دوللللت خلوب نلللام ملللخصوص خلود را دارد كللله تلوسلللط شللللوراهلللاى
 خود ملختار ملربوطله انلتخاب شلده انلد: شلللوراى دوللت خوب ملنطقهء جلنگل - ملرزى نلاملش »بله
 سللللوى املللليد« اسللللت. و بخشللللدارى هللللاى خلللود مللللختار »ژنللللرال املللليليانللللو زاپللللاتللللا«، »سللللن پللللدرو
 ميچوآكان«، »ليبرتاد د لوس پوئبلوس ماياس«، و »تيللررا اى ليبرتاد« را در خود جمع كرده
 اسلللت. شلللللوراى دوللللت خللوب تلللسوتلللس چللوخ، نلللاملللش »قللللب رنلللگي كلللمان امللليد« اسلللت و شلللاملللل

  نللوامللللبر«، »اول ژانللللويلللله«، »ارنسللللتو چلللله گللوارا«، »اولللللگا۱۷بخشلللللدارى هلللللاى خلللود ملللللختار »
 ايزابل«، »لوسيو كابانياس«، »ميگل ايدالگو«، و »ويسنته گللرررو« مى شود. شللوراى دولت
 خلللللللللوب جللللللللللنگل تسلللللللللللتال، »راه آيللللللللللنده« نللللللللللام دارد و شللللللللللامللللللللللل بخشللللللللللدارى هللللللللللاى خلللللللللود مللللللللللختار
 »فللرانللسيسكو گلومللز«، »سللن مللانلوئللل«، »فللرانللسيسكو ويلليا«، و »ريللكاردو فلللللورس مللاگللون«
 مى شود. چللهارمللي شللللورا مللتعلق بلله مللنطقهء شللمال چللياپللاس اسللت و نللامللش »بللذر جللديللدى كلله
 مللحصول خواهللد داد« اسللت. ايللن شلللورا بخشدارى هاى »ويللسنته گللللرررو«، »دل تللرابللاخللو«،
 »ل مونلتانليا«، سلن خوزه اِن ربللديليا«، »لپلاز«، »بلنيتو خوارز«، و فلرانلسيسكو ويلل« اسلت.
 و دسللت آخللر، شلللوراى دولللت خوب بلللندى هللاى چللياپللاس »قلللب مللركللزى زاپللاتيسللت هللاى پيشللتاز

۲۴۷



 جلللهان« نلللام دارد و بخشلللدارى هلللاى خلود ملللختار »سلللن آنلللدرس سلللاكلللاملللچن د للوس پلللوبلللرس«،
 ۱۶سللن خلوان د ل للليبرتللاد«، »سللن پللدرو پلولللهو«، سللنتا كللاتللاريللنا«، »مللاگللدالللنا د ل پللاز«، »

گيرد. فوريه«، و »سن خوان اپوستول كانكوك« را در بر مى
 هلللللللاى پلللللللياپى، ارتلللللللش زاپلللللللاتيسلللللللتى از در هلللللللفتمي و آخلللللللريلللللللن قلللللللسمت از ايلللللللن اطللللللللعللللللليه

 الللى دعلوت كللرد بللراى »بللرگلزارى مللراسللم پللايللان »اگلواس كللالللينتس جلللاملللعهءملللدنى ملى و بلللي
 هلللا« و جلللشن نلللاملللگذارى »حللللزون هلللا« و آغلللاز كلللار »شلللللوراهلللاى دوللللت خلوب« شلللركلللت كلللنند.
 قللللرار ملللللقللللات در: اونللللتيك، بخشللللدارى خللود مللللختار سللللن آنللللدرس سللللاكللللامللللچن د لللوس پللللوبللللرس،

(۲۰۰۳.« )سيزدهمي كتيبه، قسمت هفتم، ژوئيهء ۲۰۰۳ اوت ۱۰ و ۹، ۸روزهاى 
 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

  بخشللللدارى خللود مللللختار و تللللعداد بلللليشمارى روسللللتاى شلللللورشى بلللله آن بللللخشيده بللودنللللد،۳۰كلللله 
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
 اجللللللتماعى كلللللله بللللللا غلللللليبت گسللللللترده در انللللللتخابللللللات خللللود را نللللللشان مى داد. بللللللراى بللللللسيارى ايللللللن
 سللازمللان شلللورشللگر بلله معنى آن بود كلله هللمچنان مى توان بللاور داشللت كلله جللهان بهللترى مللمكن

است.
  اوت، اووِنللتيك لللباس جللشن بلله تللن كللرد. هلزاران نللفر بومى و غللير بومى بلله حلللزون۸در 

 كلنند و بخشى هلا را جلشن بلگيرنلد، هلمراهى جلديلد زاپلاتيسلت ايلن روسلتا آملدنلد تلا ملبارزه طلبى
 از آن بللاشللند. تشللديللد بسيج نللظامى نللتوانسللت اجللازه نللدهللد كلله اعللضاى فللرمللانللدهى كللل ارتللش
 زاپلللاتيسلللتى ملللحاصلللره را بللله مسخلللره گلللرفلللته و در ملللركلللز يكى از پنج حللللزون جلللديلللد اللللتأسللليس
 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.
  اوت، بلليش از ده هلزار نللفر در جللشن اعلللم »مللرگ« اگلواس كللالللينتس هللا و تلولللد۹در 

»حلزون« ها، و به علوه، افتتاح عملى »شللوراهاى دولت خوب« شركت كردند.
 تلللللا بلللللراى حلللللق هلللاى بلومى را فلللراخلوانلللد در بلللرنلللاملللهء اصلى، خلللانلللم فلللرملللانلللده اسلللتر خللللق
 مللليان بلللبرنلللد و يلللا بللله ملللا  تلوانللند مللا را از ملللكزيكى بللودن خللود ملللبارزه كلللنند:»ديلللگر هلللرگلللز نمى

 نللظر داشللت، گللفت:»بللراى آن كلله خلليانللت كللنند«. و در حللالى كلله سلله حزب اصلى كللشور را مللد
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 حللق مللان را نفى كللنند، بللا هللم قللرار و مللدار گللذاشللته انللد.«)سللخنان
(۲۰۰۳ اوت ۹فرمانده استر، 

 هلللمان فلللرملللانلللدهى كللله دوسلللال پيشلللتر از آن در مجللللس كلللشور
 بلرسلميت شلناخلت حلقوق و فلرهلنگ بومليان را ملطاللبه كلرده بود، خللق
 هلللاى اولللليه را فلللراخلوانلللد تلللا »قلللانلللون قلللراردادهلللاى سلللن آنلللدرس را بللله
 علمل در بلياورنلد. ديلگر وقلت بله علمل در آوردن آن در سلراسلر كلشور
 فلللرارسللليده اسلللت. للللزومى نلللدارد كللله از كسى اجلللازه بلللخواهللليم. بلللا آن
 كله دوللت آن قلرارداد هلا را بلرسلميت نلشناخلته اسلت، بلراى ملا قلانلون

است و با آن از خود دفاع خواهيم كرد.« 
 يلللللك خلللللانلللللم فلللللرملللللانلللللده ديلللللگر بللللله نلللللام ُرزالللللليا از نلللللشان قلللللدرت 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

(۲۰۰۳ اوت ۹جهان رفيق زن و مرد داريم.«)سخنان فرمانده ُرزاليا، 
 در يللك هللمايللش مللهم و هلليجان انللگيز، فللرمللانللده داويللد، بلله عللنوان ملليهمانللدار، بلله هلزاران
 نلللللفر شلللللركلللللت كلللللننده خلللوش آملللللد گلللللفت و بلللللا آن هلللللا از خللللللق هلللللاى خلللودشلللللان حلللللرف زد، و بلللللقيهء
 سلخنرانى هلا را پوشلانلد. فلرملانلده تلچو ملشخصلاً 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، فلللرملللانلللده بلللروس لى طلللرح لرئلللالللليداد - تللليخوانلللا را بلللا هلللفت ملللعاهلللده و هلللفت ملللطاللللبهء در
 سلللطح ملى ملللعرفى كلللرد. و دسلللت آخلللر، فلللرملللانلللده سلللبدئلللو بلللراى آنلللان از شللللورشلللگران سلللراسلللر

كرهء زمي گفت.
 در يللك اظللهار نللظر كلله آن را »راديللو شللللورشللگر، صللداى بلليصدايللان« كلله تللازه تللأسلليس

 هلللاى خللود شللده ضللبط و تلوللليد كللرده بلود، مللعاون فللرمللانللده مللاركلوس بلله روسللتاهللا و بخشللدارى
 ملختار شلللورشى، »گوش، صلدا و نلگاهى« را بلرگلردانلد كله بلا اعلتماد در اخلتيارش قلرار داده
 بللودنللللد تللللا در ايللللن دوره، بلللله مللللكزيللللك و جللللهان بللللاز سللللازمللللانللللدهى داخلللللى شللللان را تللوضيح دهللللد.
 فلللرملللانلللده  نلللظامى  و بلللار  ديلللگر، سلللخنگوى فلللقط ارتلللش زاپلللاتيسلللتى گلللفت:»ارتلللش زاپلللاتيسلللتى
 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 بلللقيهء طلللرح لرئلللالللليداد - تللليخوانلللا، فلللرملللانلللده بلللروس لى هلللفت ملللعاهلللده را بللله
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 مللللنظور آن كلللله تللوسللللط سللللازمللللان هللللاى مسللللتقل سللللراسللللر كللللشور امللللضاء شللللده، گسللللترش يللللابللللند،
 هلللا؛ هللا بللرجسللته یلودن احللترام بلله خلود مللختارى و اسللتقلل سللازمللان ملللعرفى كلللرد. از جلللمله آن

 تبليغ اشللكال حللكومللت بللرخلود و ادارهء امللور خلود در سللراسللر خللاك كللشور؛ تللشكيل يللك شللبكهء
 آمللليز علللليه داد و سللتد اجللناس پللايلله اى بللي روسللتاهللا، و تللشويللق شللللورشللگرى مللدنى و مللسالللت

  اوت۹ملللقللررات دوللللت بلللد و احلزاب سلللياسى.)از پللليام فلللرملللانلللده بلللروس لى، ارتلللش زاپلللاتيسلللتى، 
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؛
 كلللار در شلللآن انلللسان و علللادلنللله بلللراى هلللمه، ملللسكن، بهلللداشلللت علللمومى، تلللغذيللله، اللللبسه، آملللوزش

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 ملللورد 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
 جلللزيلللره دروغلللي نيسلللتند، هلللمان طلللور كللله تلللصميم ايلللن خللللق بلللراى ملللقاوملللت و دفلللاع از خللود در

  اوت۹مللقابللل اشللغال خللارجلليان دروغ نيسللت.«)سللخنان فللرمللانللده سللبدئللو، ارتللش زاپللاتيسللتى، 
۲۰۰۳)

  آغلاز شلد، هلمان روزى كله در۲۰۰۳بلا دوره اى كله هلفت ملاه قلبل، در روز اول ژانلويلهء 
 شهللر سللن كللريسللتوبللال د لس كللازاس فللرمللانللدهى مللركللزى ارتللش زاپللاتيسللتى موضع خود را در
 بلللرابلللر قلللدرت سلللياسى كلللشور ملللشخص نلللمود، افلللتتاح حللللزون هلللا و شلللللوراهلللاى دوللللت خللوب بللله
 پلايلان رسليد)و شلايلد آغلاز شلد؟(. در آن روز آن هلا اعللم كلردنلد كله قلصد دارنلد قلراردادهلاى

 انلللد، را بللله واقلللعيت بلللدل كلللنند. و از سلللن آنلللدرس، كللله هلللر سللله قلواى كلللشور بللله آن خللليانلللت كلللرده
 هللاى ديللگر چلله در مللكزيللك، و شللان در ادامللهء در هللم بللافللت مللبارزات و مللقاومللت هللاى خلللق طللرح

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

 ، وقتى ارتللش زاپللاتيسللتى آزاديللبخش ملى۲۰۰۲ ملاه قلبل آغلاز شلده بود، يعنى در نواملبر ۹از 
بيستمي سال موجوديتش را آغاز مى كرد.

 طولى نكشيد كه پاسخ دولت به مبارزه طلبى زاپاتيست ها رسيد. در حرف، و فقط در
 حلللرف، دوللللت فلللدرال  اعللللم كلللرد  كللله  شللللوراهلللاى د وللللت  خلوب  در  چلللارچلوب قلللانلللون اسلللاسى
 مى گلنجند، و ايلن كله پليشنهاد زاپلاتيسلت هلا در محلدودهء سلياسى و نله نلظامى اسلت. معهلذا،

 هلللللاى غلللللير دولتى ملللللختلف، دوللللللت، ايلللللن بلللللار از آن زمللللان بلللله بللللعد، بللللر اسللللاس گلللزارش سللللازمللللان
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مستقيملاً عليه شللوراهاى دولت خوب، به فعاليت مجدد گروه هاى شبه نظامى دامن مى زند.
 شللللكايللللات مللللطرح شللللده تللوسللللط شلللللوراهللللاى دولللللت خللوب از زمللللانى كلللله كللللارشللللان را آغللللاز
 كللردنللد، بلله روشنى حللملهء نللظامى عللليه مللراكللز مللقاومللت مللدنى را نللشان مى دهللد. بى شللك، بلله
 نلللظر مى رسلللد كللله هيچ چللليز نمى تلوانلللد هللزاران روسلللتاى ملللتشكل در ارتلللش زاپلللاتيسلللتى را بللله
 وحشللت بلليانللدازد. آن هللا اطللمينان مى دهللند كلله هيچ چلليز نمى توانللد جلللوى ايللن پللروسللهء تللثبيت

خود مختارى شان را سد كند.
 در مللللللنطقهء شللللللللورشى، هللللللر روز و هللللللر سللللللاعللللللت، صللللللدهللللللا هلللللزار مللللللرد، زن، و كلللللودك در
 سلاخلتمان يلك بلديلل كلار مى كلنند. آجلر بله آجلر، بلناى جلهانى بهلتر نلهاده مى شود، جلهانى كله

در آن تمام جهان ها بگنجند.
 حلللال ديلللگر ده سلللال از قللليام سلللپرى شلللده اسلللت. يلللك دهللله كللله در جلللنوب شلللرقى ملللكزيلللك
 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.
 هلللا مى گلللذرد. سلللرودشلللان كللله بيسللت سللال از تللأسلليس و ده سللال از خلليزش زاپللاتيسللت

 گلللويلللد:»حلللال ديلللگر افلللق بللله چلللشم  مى آيلللد«، بلللا  جلللملۀ »تلللو  راه  را  بلللراى  آنلللان  كللله از مى
آيند، نشان مى گذارى« پايان مى يابد. پى مى
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وقتى هست براى درخواست،
وقتى ديگر براى مطالبه
و وقتى ديگر براى اقدام

  بيست سال از تأسيس ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى در۲۰۰۳ نوامبر سال ۱۷روز 
  ده سلللللال از ملللللبارزهء علنى،۲۰۰۴نلللقطه اى از جلللنگل لكلللندونلللا مى گلللذشلللت. و در اول ژانلللويلللهء 

 ملللقاوملللت، خللللقللليت و ملللخاللللفت بلللا وضلللعيت حلللاكلللم سلللپرى مى شلللد. جنبشى كللله در اول ژانلللويلللهء
  درگلللرفلللت و آملللد تلللا ديلللگر از ديلللده هلللا نلللرود و بلللمانلللد. وقلللت جلللشن گلللرفلللت اسلللت و ارائلللۀ۱۹۹۴

 كلللارنلللامللله. وقلللت نلللگاه كلللردن بللله گلللذشلللته اسلللت، سلللنجش تلللرازنلللامللله، وقلللت ارزيلللابى پللليروزى هلللا و
شكست ها، استراتژى ها و غافلگيرشدن ها، بارى وقت تأمل در راهى ست كه پيموده شده.
 بيسللت سللال اسللت كلله صللدهللا روسللتاى شللللورشللگر و صللدهللا هلزار بومى مللبارزه را اداملله
 مى دهللللند. ده سللللال اول، سللللال هللللاى كللللار مخفى بلللود، در حللللالى كلللله نللللفر بلللله نللللفر، خللللانلللواده بلللله
 خلللانللواده، روسلللتا بللله روسلللتا بللله كلللار سلللياسى مى پلللرداخلللتند. چلللگونللله ايلللن ده سلللال، بلللدون آنلللكه
 كسى بلوئى بلللبرد ملللمكن شلللد؟ چلللگونللله ملللمكن اسلللت راز هلزاران بلومى شللللورشلللگر پلللنهان بلللمانلللد؟
 بيسلللت سلللال بلللعد، هلللنوز تلللاريخ ايلللن قهلللرملللانى هلللاى روزملللره و ايلللن عللزم نخسلللتي روسلللتاهلللا را
 كسى نللنوشللته اسللت؛ تللاريخى كلله تللنها در صللللورتى 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 مللقاومِت 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 شللللورشى مللاركلوس، رئلليس نللظامى و سللخنگوى ايللن جللنبش شللللورشللگر،
 ده سلال ملبارزه و ملقاوملت زاپلاتيسلتى را بلللررسى مى كلند. وى در اوللي ملصاحلبه اش پلس از
 »راهلپيمائى رنلگ خلاك« بله سؤالتى كله نشلريلهء ربللديلا و روزنلاملهء لخلللورنلادا در جلريلان تلهیۀ

اين كتاب به دستش رساندند، پاسخ مى دهد. 
 ملللاركللوس پللليشنهاد ملللا را كللله خللواسلللته بللوديلللم بللله صلللللورت كتبى بللله سللؤالت پلللاسخ نلللدهلللد
 پلذيلرفلت. او در ملقابلل مليكروفلون يلك ضلبط صوت، رشلتۀ سلخن را بى وقلفه بله دسلت مى گليرد.
 مى تللوان تلللصور كلللرد كللله او بلللدون كلللله چهلللره پللوش، تلللنها و بلللدون هيچ شلللاهلللدى جلللز بلللاران 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
 سللللخن مى گللللويللللد، از اولللللي درگلللليرى هللللا و بللللعد از آن. او بللللراى اولللللي بللللار در يللللك مللللصاحللللبه از

 ياد مى كند.۱۹۹۴معاون فرمانده شللورشى پدرو و مرگ او در سحرگاه اول ژانويهء 
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آغاز جنگ و انگيزه هاى آن، خاطرات و درگيرى ها
    

  اسلت. هلميشه بلايلد تلاريخ هلا۲۰۰۳املروز پلس از نله سلال و نله ملاه، ملاه سلپتاملبر سلال 
 را نلشان گلذاشلت، زيلرا شلرايلط عوض خواهلد شلد، ملا هلنوز بله جنگى كله در روز اول ژانلويلهء

  آغلاز شلده، و هلمچنان ادامله مى دهليم، بله علنوان جنگى مى نلگريلم كله بلراى پلايلان يلافلت۱۹۹۴
 آغللاز شللده، ولى مللا آن را لزم مى دانسللتيم. نلله سللال و نلله مللاه بللعد، هللنوز آن را لزم ارزيللابى

مى كنيم.  
 گللللمان مى كللللنيم كلللله اگللللر جللللنگ آغللللاز نمى شللللد، اگللللر قلللليام مسلللللحانللللهء ارتللللش زاپللللاتيسللللتى

 سللت، بلله نفع آزاديللبخش ملى آغللاز نمى شللد، بللسيارى از چلليزهللائى كلله بلله نفع خلللق هللاى بومى
 بللود. از طلللرف ديلللگر يلللادآورى ملللردم ملللكزيلللك و حتى جلللهان اسلللت، بللله ايلللن گللونللله كللله هسلللت نمى

 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
 ملللارگلللاريلللتاس و  آللللتامللليرانلللو بللله خلللاك افلللتادنلللد. رفلللقائى كللله قلللبل از ايلللن اول ژانلللويللله، سلللال هلللاى
 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 سللاعللاِت
 نخسِت روز اول ژانللويلله در شهللر لس مللارگللاريللتاس جللان مى سللپارد. هللمچني فللرمللانللده هللوگللو،
 يلللا آن گلونللله كللله صلللدايلللش مللليزديلللم: آقلللاى ايلللك، را بللله خلللاطلللر مى آورم كللله در نلللبرد علللليه ارتلللش
 فلدرال در شهلر اوكوسلينگو بله خلاك افلتاد. از رفلقاى شللورشلگر بلخش تلداركلات، بلياد مى آوريلم
 آلوارو و ِفِردى 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 شللرِف نللظامىِ ارتللش فللدرال را
 بلللله يللللاد مى آوريللللم. ارتشى كلللله تللللنها عللللليه نلللليروهللللاى مللللا، كلللله درسللللت بللللراى هللللمي آنللللجا بللوديللللم،
 نلللجنگيد. بللللكه بلللا شلللليك كللور بللله هلللرسلوئى، دسلللت بللله قلللتل غللليرنلللظامللليان زد و وانلللمود كلللرد كللله 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؛ املللللرى كللللله طى ايلللللن ده سلللللال جلللللنگ پلللللراكلللللنده كللللله در بلللللرابلللللرش دوام آورديلللللم هلللللميشه
 احللللساس مى شللود. هللللميشه بللللا آنللللها بللللا هللللمي فللللقدان شللللرف نللللظامى حللللي جللللنگ و حلللليله هللللاى

  در حللین حللملهء نلليروهللاى ارتللش بلله چللیاپللاس، سللربللازان از دو سللو درهللاى بللازار۱۹۹۴ ژانللویللهء ۱۱در روز  ٭

 ماكوسينگو را بستند و هركسى را كه چهره اى بومى داشت به قتل رساندند.
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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،
 بللللكه هلللمچني از رفلللقايى كللله بللله ملللبارزه ادامللله مى دهلللند، بللله ويلللژه از زنلللان شلللللورشلللگرى كللله در

بسيارى موارد رزمندگانى هستند قابل تر از مردان.
 در علي حلال ملتانلت و اسلتوارى رفلقاى فلرملانلده، اعلضاى كلميتهء مخفى انلقلبى بومليان،

 هللللللللا در صللللللللف اول نللللللللبرد در كللللللللنار هللللللللا در درگلللللللليرى نلللللليز هسللللللت، اكللللللثريللللللت قللللللريللللللب بلللللله اتللللللفاق آن
 هللا بلله نللدرت ديللده نلليروهللايللمان بودنللد. و چلليزى  را بلله نللمايللش  گللذاردنللد كلله امللروزه در سللازمللان

 شود و آن ايلنكه رهلبر بلايلد هلمگام توده هلايلش بلاشلد، نله در حلاشليهء آن، نله جلداى از آن و مى
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
 جللللنگ هللللمان انللللدازه كلللله از سلللِر نللللاچللللارى بلللود، لزم هللللم بلللود. لزم بلللود بللللراى تلللوده هللللاى بلللومى
 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
 علللوض مى كللللرد و نلللله تللللنها نللللظر دولللللت فللللدرال، بلللللكه هللللمچني ديللللدگللللاه جللللامللللعهء مللللكزيللللك 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 زدِن يكى از طلرف هلاى درگلير، يعنى ارتلش فلدرال، تلا سلرانلجام آن را بله

كلى به حاشيه راند.
  بلللنگريلللم، شلللاهلللد هلللمزيسلللتى نللليروهلللاى ملللا بلللا۱۹۹۴وقتى بلللله عللللكس هللللاى آن اول ژانللللويللللهء 

 جلاملعهء ملدنى خواهليم بود. از هلمي جلا رابلطه بلي نليروهلاى زاپلاتيسلت و جلاملعهء ملدنى تلقريلبلاً
 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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 ايللللن طللللرف خللللشونتى داشللللت و نلللله آن طللللرف. انللللگار هللللر دو
طرف متقاعد بودند كه آن ديگرى دشمن نيست.

 ايلن هلمان چليزى سلت كله نلشاِن خود را بلر پليشانى
 تلمام ايلن سلال هلاى مللقلات، علدم مللقلات و مللقلات مجلدد
 بللللللي ارتللللللش زاپللللللاتيسللللللتى و جللللللامللللللعهء مللللللدنى مى گللللللذارد. در
 تللللللفسيرى كلللللله كللللوشللللللش مى كللللللنيم ارائلللللله دهلللللليم، مللللللهم اسللللللت
 يلادآور شلويلم كله ايلن مللقلات از هلمان آغلاز وجود داشلته و
 از هلللللمان آغلللللاز، دوللللللت و ارتلللللش در حلللللاشللللليه ملللللانلللللدنلللللد. آنلللللها
 وجلللللود و حلللللللضور دارنلللللللد، آرى، املللللللا بللللللله علللللللنوان يلللللللك نللللللليروى
 ملللللتجاوز كللللله بلللللايلللللد بلللللا او ملللللبارزه كلللللرد. دوللللللت و ارتلللللش هيچ
 ربطى بلللا آنلللچه طى ايلللن تلللقريلللبلاً ده سلللال - نللله كللله نلللابلود –

  ايلن۱۹۹۴بللكه سلاخلته مى شود  نلدارنلد. از اول ژانلويلهء  
 رابللطه چلله از طللرف مللا و چلله آن هللا، زاپللاتيسللت بللاشللند يللا
 غللللللير نللللللظامى، غللللللافلللللللگير كللللللننده اسللللللت. ايللللللن رابللللللطه اول بللللللا

تعجب بود كه آهاى، اين جا چه مى كنى!  
 كللللنم كلللله ايللللن قللللضيه گللللويللللم و تللللكرار مى بللللله شلللللما مى

 جللللامللللعهء   نلللللللبرد،    هلللللللمهء  روزهلللللللاى  ملللللللهم اسلللللللت،  زيلللللللرا  در
 انللللديللللشند و چلللله مى انللللد، چللللگونلللله مى خلواهللد شللللورشلليان را بللشناسللد، بللدانللد چللگونلله مى مللللدنى 

 كوشلد درك كلند كله چله عللى بلاعلث شلد كله آنلها چلني تصميمى بلگيرنلد. در حلالى خواهلند. مى
 كللله علللملكرد دوللللت و ارتلللش فلللدرال در جهلللت حلللذف، پلللايلللمال كلللردن، نلللابلودى و ملللفقودالثلللر كلللردن

 هلاى علمده را بله اوللي نلبردهلا، كله طى آن بخشلدارى  توان گلفت كله ملا پلس از آنلها بود. املا مى
 اشللللللللغال درآورديللللللللم، بيشللللللللتر حلللللللواسللللللللمان مللللللللشغول رزم، فللللللللراهللللللللم آودن شللللللللرايللللللللط عللللللللقب نشينى

نيروهايمان و ادامهء حيات بود.
 ايلن بود و نله  نله انلد. ايلن بلار قلاعلده ايلن اسلت كله در جلنگ، غلير نلظامليان آواره و قلربلانى

 آن، اگللرچلله پلليش آمللدهللاى ايللن چنينى هللم داشللتيم. ولى در اغلللب اوقللات غللير نللظاملليان حللضور
 جنگيديم، كه مى بود، در ميدانهايى اشغال ما هايى كه در بخشدارى داشتند، حداقل در مراكز

 رفللللتیم و می آمللللدیللللم، هللللرجللللا نللللبردى بللود، و هللللرجللللا كلللله حللللضور داشللللتيم. در ملللليدانللللهايى كلللله می
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 عللميقلاً 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
 تللوانلللش را داريلللم؟ پلللاسخ ملللردم چللله خللواهلللد بللود؟ پلللاسخ ارتلللش دشلللمن چللله خللواهلللد بللود؟ پلللاسخ
 رسللانلله هللاى گللروهى چلله خواهللد بود؟ خيلى شللك داشللتيم، امللا در يللك ملللورد 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-
 خلللير، ملللنظللورم پللليش بلللردن عملى سلللت بلللا پشلللتوانلللهء جلللمعى، و در ايلللن ملللللورد پشلللتوانلللهء ده هلللا

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 تللقريللبلاً ده

 نلامليم، مى مللحور آتللش مللا آن را اسللاسى مللشخص كللنيم. يللكم مللحورى كلله سللال را بللا سلله مللحور
 كلللله در رابللللطه اسللللت بللللا اعللللمال نللللظامى، بللللا آمللللادگى و بسيج، بللللا نللللبرد، بللللا حللللركللللت هللللاى 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 نللبوِد 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

كند. يابد، و ده سال زندگى علنى ارتش زاپاتيستى را مشخص مى سازماندهى خود را مى
 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
 حلللللول و حلللوش آن، بلللللر زنلللللدگى در سلللللطح ملى و يلللللا بلللللي الللى. ولى ايلللللن دو ملللللحور هلللللميشه بللللله
 سللاخللتارى كلله روسللتاهللا بلله تللدريج بلله خود مى گلليرنللد مللربوط مى شود؛ روسللتاهللايى كلله نلله تللنها
 پشللللتيبان ارتللللش زاپللللاتيسللللتى هسللللتند، بلللللكه هللللمان طللللور كلللله بللللارهللللا گللللفتيم، مللللسيرى هسللللتند كلللله

EZLNدارد. ملدت زملان پليمودن راه، فلاصللهء يلك گلام بلا گلام بلعدى و سلرعلت،  بلر آن گلام بلرمى 
چه در محور آتش و چه در كلم، تحت تأثير پروسهء سازماندهى روستاها  قرار دارد.

 هللا بللراى در بعضى ملوارد آتلللش، يلللا بللله علللبارت ديلللگر بلللخش نلللظامى، يعنى آملللاده سلللازى
 نللبرد، بسيج نلليرو، عللمليات و مللشخصلاً خود درگلليرى نللظامى، عللمليات پيشللروى و عللقب نشينى

 هلايى اسلت. كللم و سلكوت ديلگر اهلميت كللم بيشلتر آيلد. در موارد سلت كله بيشلتر بله چلشم مى
 كللللله در حلللللول و حلللوش آن شلللللكل مى گللللليرد، يلللللا بللللله تلللللعبير ملللللا بلللللا سلللللكوت سلللللخن گلللللفت، سنگينى
 بيشترى مى يابد. طى اين تقريبلاً 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 كلللله خللود را بللللراى مللللذاكللللره بللللا دولللللت يللللا جللللامللللعهء مللللدنى سللللازمللللان مى دهللللند، يكى نيسللللت،
 چللنانللكه بللا شكلى كلله بللراى مللقاومللت يللا بللراى سللاخللتمان خود مللختارى شللان و يللا بللراى سللاخللت
 اشلللكال حلللكوملللت، يلللا بلللراى بلللرقلللرار كلللردن ارتلللباط بلللا جلللنبش هلللا و سلللازملللان هلللاى ديلللگر، يلللا بلللا

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
 آملللللللوزشى، و اللللللللبته بلللللللديهى سلللللللت كللللللله ملللللللا هلللللللم بللللللله آنلللللللها نلللللللگفتيم. ايلللللللن هلللللللا اشلللللللكالى هسلللللللتند از
 سلللازملللانلللدهى كللله بلللسيار بللله تجلللربلللهء خلود آنلللها بلللر مى گلللردد. ملللنظللورم فلللقط تجلللربللله هلللاى خيلى
 قلللديمى و تلللاريخى اى كللله از چلللند سلللده پللليش دارنلللد نيسلللت، بللللكه هلللمچني تجلللربلللهء آنلللهاسلللت بللله

عنوان زاپاتيست در سازماندهى.
  علميقلاً تلحت تلأثلير ملحور آتلش اسلت؛ نله تلنها بله خلاطلر آغلاز جلنگ۱۹۹۴بله نلظر ملن سلال 

 و درگللليرى هلللاى نلللظامى طى ملللاه ژانلللويللله، بللللكه هلللمچني بللله خلللاطلللر آن كللله بسيج نلللظامى چللله از
 سلوى دوللت و چله از طلرف ملا تلمام سلال را در بلرگلرفلت و نلقش ملحور كللم در آغلاز كلاِر خود

بود و تازه داشت راه مى افتاد.
  و  دسللامللبر هللمان سللال، وقتى مللحاصللره مى۱۹۹۴بسيج گسللتردهء  نللظامى  در ژانللويلله 

شكند، صللورت گرفت. هر دو مللورد به معنى بسيج هزاران رزمنده بود. 
  منتشلر شلده، بلر جلنبهء نلظامى تلأكليدEZLNاگلر بله خلاطلر داشلته بلاشليد، هلر چليزى از 

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.

  را داريلم كله بليش از آن كله ملذاكلره بلا دوللت بلاشلد، گلفت و٭بلراى ملثال ملذاكلرهء كلاتلدرال
  بللا غللير نللظاملليان اسللت كلله درEZLNگللو بللا جللامللعهء مللدنى بلود. ايللن ادامللهء هللمايللش نللاگللهانى 

  بله آن اشلاره كلردم. املا در حلي ملذاكلره كلاتلدرال، ايلن گلفت و گلو۱۹۹۴رابلطه بلا اول ژانلويلهء 
  بلليش از آن كلله بللا دولللت مللذاكللره كللند، وقللتش را بللا گللفت و گللو بللاEZLNهللا روشللنتر بود، زيللرا 

 مللردم گللذرانللد. ايللن بللار از طللريللق وسللائللل ارتللباط هللمگانى. مللصاحللبه هللاى زيللادى شللد، نشسللت
  كلوشلليد بللگويللد كلله چيسللت. ولى هللنوز قللادر نللبود از جللامللعهء مللدنىEZLNگللذاشللتيم و غلليره، و 
بپرسد: تو كيستى؟

  نللليز هلللنوز تلللأكللليد بلللر سلللر ايلللن اسلللت كللله ملللاCND در هلللمايلللش »پلللیمان دملللكراتللليك ملی« 
 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

 اش بله ايلن املر موفلق نشلد. هلمي اخلتلفلات بلاعلث بله چلله دسللت آخللر بلله دللليل اخللتلفللات درونى
  گلللرديلللد... املللا خلللب، در ملللحور كللللم آنلللچه رخ داد٭قللللتل رسلللليدن كلللللوسلللليو و بللللعد روئلللليز مللللاسلللليو

همانا  »پيمان دمكراتيك ملی« بود.
  مى كوشللد طللبقهء سللياسى را نلليز كلله بللا آن سللروكللارEZLNدر عللي حللال ۱۹۹۴در سللال 

 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.
 بللللله هلللللر شلللللكل، حتى بلللللا وجلللود ملللللذاكلللللره، بلللللرپلللللايى مجلللللمع دملللللكراتللللليك ملى و نشسلللللت هلللللاى

 خط آتش است كه مسلط است.۹۴مختلف با سياستمداران، به نظر من در سال 
  هلللمچنان خلللط آتلللش ادامللله دارد. در حلللالى كللله بلللا خللليانلللت دوللللت زديللليو بللله۱۹۹۵در سلللال 

  درEZLNملللذاكلللره اى كللله تلللازه در ملللراحلللل ابلللتدائى اش بلود نلللشان خللللورده اسلللت. بللله ملواضع 
 جللنگل لكللندونللا حللمله مى شلود. در گلليرى مسلللحانلله پلليش مى آيللد، رفللقائى بلله خللاك مى افللتند،

 كردن منطقه، سلربلازان دشلمن كشلته مى شونلد، و بلالخلره آن بسيج نلظامى گسلترده و نلظامى

 كليساى جامع شهر سن كريستوبال -م٭
  كانديداى رياست جمهورى حزب انقلبىِ نهادينه شده در يك Luis Donaldo Colosio  لوئيز دونالدو كلوسيو٭

  در شهللر تلليخوانللا بلله قللتل رسلليد. دولللت مللكزيللك اعلللم كللرد كلله ايللن۱۹۹۴ ملللاه ملللارس ۲۳كللارزار انللتخابللاتى در 
 از اقلوام كللارللوس سللليناس، رئلليس Ruis Masieu علللمل يلللك نلللفر بلوده و دليلللل سلللياسى نلللدارد و  روئللليز ملللاسللليو
  در شهلر ملكزيلك۱۹۹۴ سلپتاملبر ۲۸ بود كله در PRIجلمهور اسلبق ملكزيلك، دبلير اول حزب انلقلب ادارى شلده 

به قتل رسید. م.
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كه هنوز نه تنها به همان حالت باقى ست بلكه طى اين سال ها افزايش نيز يافته است.
 بر پيشانى دارد. با آن كه مذاكره با  اين طور است و همان نشان را ۱۹۹۵ تمام سال 

 زدديليو شلروع مى شود، املا عللملت ملشخصهء آن تهلديلد نلظامى سلت. تهلديلد نلظامى از سلوى
  در ملاه اوت بله يلك هلمه پلرسى دسلت مى زنلد كله پليش در آملدى سلتEZLNدوللت فلدرال، زيلرا 

 انللجامللد:اولللي هللمه پللرسى آنللللدرس مى تللر، بلله مللذاكللرات سللن هللللا بلللله شكلى رسمى بللر آنللچه بللعد
شود. كشورى و جهانى كه در آن در مللورد آيندهء ارتش زاپاتيستى نظرخواهى مى

  هلمه پلرسى مى كلند؟ زيلرا مى خواهلد اگلر وارد ملذاكلره مى شود، بلا جلديلتEZLNچلرا 
 وارد شلود. در ايلللن هلللمه پلللرسى نلللظر بلللخش بلللزرگى از ملللردم، يلللك مللليليون و دويسلللت هلزار نلللفر،

  بللايللد بللا چللني چللشمEZLN بلللايلللد بللله يلللك نللليروى سلللياسى بلللدل شلود. للللذا EZLNايلللن اسلللت كللله 
 شللد. امللا بللا ايللن حللال مللسئلهء كلللم هللنوز در سللطحى ابللتدائى سللت. انلللدازى وارد ملللذاكلللره مى

  خللط آتللش هللمچنان تللعيي كللننده اسللت، بللا آن كلله هللمه پللرسى بلليش از مجللمع۱۹۹۵طى سللللال 
  ازEZLN ۱۹۹۵ بللللا مللللردم نلللزديكى ايللللجاد مى كللللند. در سللللال ۱۹۹۴دمللللكراتلللليك ملى در سللللال 

خللورد. چند جا ضربه مى
  مى رسليم. ارتلش زاپلاتيسلتى شلروع مى كلند ملحور كللم را چله بله علنوان۱۹۹۶بله سلال 

  فوروم ملى بومى را داريلم كله۱۹۹۶سلح، و چله بله علنوان نلقطهء توافلق، تلقويلت كلند. در سلال 
 بللعد كللنگرهء ملى بلومى را تللشكيل مى دهللد. ايللن فلوروم بللراى رفللرم در دولللت اسللت و نشسللتى
 سلللت قلللاره اى و بلللي الللى. بللله بلللركلللت ملللجامع و روسلللتاهلللاى زاپلللاتيسلللتى و نللليز بللله خلللاطلللر  ايلللن

  شلللروع مى كلللند از جلللاملللعهء ملللدنى بلللپرسلللد: تلللو كيسلللتى؟ و پلللاسخ هلللم مىEZLNنشسلللت هلللا 
  بللله ايلللنEZLN در حلللالى كللله ۱۹۹۷گللليرد. بلللرتلللرى يلللافلللت ملللحور كللللم آغلللاز مى شلود. در سلللال 

 شللليوهء جلللديلللد سلللازملللانلللدهى در روسلللتاهلللا پلللاسخ مى دهلللد، هلللر روز پيشلللروى مى كلللند، و بلللا يلللك
 ابللتكار عللمل تللازه بللاب گللفت و گللو را مى گللشايللد. ايللن بللار بلله جللاى يللك كللميسيون، هيئتى عللظيم

  نلللفر اسلللت كللله بلللا خلواسلللت اجلللراى قلللراردادهلللاى سلللن۱۱۱۱اعلللزام مى شلللود. ايللللن راه پلللليمائى 
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
  بللدل مى شود. بى شللك، رژيللم بلله مللنظور جلللوگلليرىEZLNيكى از ملللحللورهلللاى اسلللاسى بسيج 

 از پيشلروى ملا و در ملقابلل شكسلت خودش، گلروه هلاى شلبه نلظامى را مجلدداً فلعال مى كلند.
  بلا قلتل علام اكلته۱۹۹۷حلاصلل آن، شلرايلط جنگى هلرچله بيشلترى سلت كله بلالخلره در دسلاملبر 

 (، ايللللن سللللال شكلى قطعى بلللله نفع خللللط آتللللش بلللله خلللود مى گلللليرد. ايللللن۱۹۹۷ دسللامللبر ۲۴آل)
جراحت، اين جاى زخم تا به امروز همچنان وجود دارد.

  بليش از هلرچليزى خلط آتلش اسلت. ارتلش زاپلاتيسلتى و بلخصوص روسلتاهلا۱۹۹۸ سلال 
 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 بللرخلللورد 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

 توسط خط آتش نشان خللورده است.۱۹۹۸كه سال 
 را بچللرخللانللد]بللازی را علوض کللند كلوشلللد، ملللثل هلللميشه، كللله تلللرتلللییا مى EZLN ۱۹۹۹در 

 گللردد تللا روى كلللم پللاى بللفشارد، زيللرا در بللرابللر ايللن سلؤال كلله »تللو كيسللتى؟« -م[. بللللاز مى
 توان بهلللتر مى گلليرد. بلله تللدريج، ديللگر هللم از جللامللعهء مللدنى و هللم از طللبقهء سللياسى پللاسخ مى

 ۲۰۰۲ و ۲۰۰۱هللللاى  طلللبقهء سلللياسى ملللكزيلللك را احلللاطللله كلللرد، آن را بهلللتر شلللناخلللت و در سلللال
تصويرى كامل تر از او داشت.

 شود. سلازملانلدهى مى حلقوق و فلرهلنگ بومليان ملى در مللللللورد هللمه پللرسى ۱۹۹۹در سللال 
  زن بللللله سلللللراسلللللر كلللللشور نلللللمونللللله اى از۲۵۰۰ مللللللللرد و ۲۵۰۰روسلللللتاهلللللاى زاپلللللاتيسلللللت بلللللا اعللللزام 

 اسلللتحكام را بللله نلللمايلللش مى گلللذارنلللد. هلللمه پلللرسى ملى نللله تلللنها نلللمايلللانلللگر قلللدرت سلللازملللانللليابى
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.

EZLNبلللر كلللمك اسلللاسى بللله قلللانلللون حلللقوق و فلللرهلللنگ بللومللليان، ايلللن بسيج دملللاسنج كلللاملى در  
  قللرار داد كلله بللا آن مى توانللد رابللطه اى را كلله طى ايللن مللدت بللا جللامللعهء مللدنىEZLNاخللتيار 

 بلللوجلللود آورده بسنجللللد. بلللله گللللمانللللم در مللللللورد مللللفهوم نلللليروى تللللشكيلتى ايللللن هللللمه پللللرسى بللللراى
جامعهء مدنى، در نشريهء ربلدییا بايد اطلعاتى آمده باشد.

  پللللاسخى سللللت بلللله دولللللت فللللدرال و سللللياسللللت خشنى كلللله در سللللال۱۹۹۹از نللللظر مللللا سللللال 
  پللللللليش بلللللللرده بللللللود. پلللللللاسخى سلللللللت بللللللله قللللللوهء ملللللللقننه در ملللللللللورد اهلللللللميت قلللللللانلللللللون]حلللللللقوق و۱۹۹۸

  از سلوى بلخش وسيعى از جلاملعه كلهEZLNفلرهلنگ[ بومليان، املا بلخصوص پلاسخى سلت بله 
منتظر برقرارى رابطه اى سياسى با ما بود.

  علللللقب نشينى كلللللرده و بلللللار ديلللللگر از ملللللحورEZLN در دوران انللتخابللات، ۲۰۰۰در سلللللال 
 كللم اسلتفاده مى كلند، املا ايلنبار بلا سلكوت. انلتخابلات بلرگزار مى شود، حزب انلقلب نلهادیلنه

  بللرگ بللرنللدهء خلود را رو مىEZLNشلللده شكسلللت مى خللللورد و فوكلللس بللله قلللدرت مى رسلللد. و 
 كلللند. پلللس از بلللللررسى هلللمه پلللرسى ملى و هلللمايشى كللله بلللا اقلللشار اجلللتماعى ملللختلف در سلللال

 داشته، راه پيمائى رنگ خاك را سامان مى دهد.۲۰۰۰
 در راه پلليمائى رنللگ خللاك، ارتللش زاپللاتيسللتى كوشللش خود بللراى نلزديللك تللر شللدن هللرچلله

 كللند.  بلللا آن ارتلللباط داشلللته آغلللاز مى۱۹۹۹اى كلله از زمللان هللمه پللرسى سللال  بيشللتر بلله جللامللعه

۲۶۵



 سلللت، هلللمان چللليزى كللله اى كلله خلواهللان بللرپللا كللردن بللناى نللوينى جللامللعه
  نيز دارد از خودEZLN عي حال ها نيز خواهان آنند. و در زاپاتيست

 كلللند:آيلللا سلؤالى اسلللاسى در مللللورد سلللياسلللتمداران ملللكزيلللك ملللطرح مى
 اى هسللت؟ بللارى، راه پلليمائى بللا هللمهء علتى بللراى ادامللهء چللني رابللطه

آن آكسيون هائى كه اين جا تكرارشان نخواهم كرد، برگزار شد.
 پلللللللس از آن كللللللله در مجللللللللس سلللللللنا رأى گللللللليرى مى شللللللود، ارتلللللللش

 رسلد زاپلاتيسلتى در ملللورد طلبقهء سلياسى ملكزيلك بله نلظرى قطعى مى
  خود را وقلف آملاده سلازى هلمي گلفتگوى۲۰۰۲و بلنا بلر ايلن، در سلال 

 فعلى بلا جلاملعهء ملدنى مى كلند يعنى سلاخلتمان عملى هلمان چليزى كله
طى تمامى اين مدت خواهانش بوده است.

  وقتى تللللللشكيل شلللللللوراهللللللاى دولللللللت خللللوب اعلللللللم مى شللللود، خللللود مللللللختارى۲۰۰۳در سللللللال 
  نله تلنها در حلرف، بللكه در علمل نليز بله علنوانEZLNبومليان گلام هلايى بله پليش بلر مى دارد و 

 يلللك بلللديلللل ظلللاهلللر مى شلود. نللله از يلللك سلللرملللشق، نللله از يلللك راهلللنماى علللمل، بللللكه فلللقط از ملللرجع
 حلللرف مى زنلللم. ارتلللش زاپلللاتيسلللتى فلللعالللليت عملى ـ سلللياسى اى دارد كللله در گلللفتگو بلللا ديلللگران
 علللرضللله كلللند؛ ملللرجعى سلللياسى ـ عملى، سلللابلللقه اى سلللياسى عملى، ملللدنى و ملللساللللت جلللويلللانللله،
 زيلللرا ملللرجعى كللله در گلللذشلللته داشلللتيم، ملللتعلق بللله يلللك سلللازملللان نلللظامى بللود. ايلللن ايلللده كللله بلللايلللد

تشكل يافت و قيام كرد.
 حلللال تلللشكيل شلللللوراهلللاى دوللللت خللوب و بخشلللدارى هلللاى خللود ملللختار بللله معنى يلللك بلللديلللل

است، سمتگيرى ديگر  يا قطب مراجعهء ديگرى براى جامعه.
 ۱۹۹۶، ولى بلخصوص در سلال هلاى ۲۰۰۳ تلا ۱۹۹۴طى تلمامى ايلن سلال هلا، از سلال 

  شللروع بلله بللرقللرارى رابللطه بللا جللهان مى كللند. بللرقللرارى رابللطه بللا اشللخاص وEZLN ۱۹۹۷و 
 تلللشكل هلللا در سلللطح جلللهان؛ رابلللطه اى كللله بلللا فلللراز و نلللشيب هلللمراه اسلللت، املللا هلللمواره بلللراى
 فلللرآيلللند ايلللجاد يلللك ملللرجع ملللدنى و بلللديلللل ملللساللللت جلللويلللانللله اهلللميت خلواهلللد داشلللت. نلوعى تلللمريلللن
 بلراى جلهان ديلگرى كله املكان پلذيلر اسلت، جلهانى كله در روسلتاهلاى بومى بلراى بلرپلا كلردنلش

كوشش در جريان است.
 توانللم در ملللورد ايللن سلله مللحور بللگويللم: كللم يللا بلليش، و بللطور كلى، ايللن چلليزيسللت كلله مى

 مللحور كلللم و مللحور آتللش بسللتگى دارنللد بلله مللحور تللشكل روسللتاهللا كلله حللكم سللتون فللقرات را
 اى بللا جللامللعهء مللدنى  بللا خللصلت هللاى  ويللژهء خلودش بللنا سللت. و از ايللنجاسللت كلله رابللطه دارا
  با رد قانون حقوق و فرهنگ بوميان،۲۰۰۱شود و همي جا ست كه سياستبازان در سال  مى

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 بلرخلللورد بلا جلهانى
 سللت كلله بللا آن روبللرو شللديللم. جللهانى كلله هيچ ربطى بللا تللخيلت مللا در كلوه نللداشللت. مللهمتريللن
 ملللسئله ايلللن اسلللت كللله ملللتوجللله شلللديلللم ملللردم علللمومللللاً بلللسيار عللللقللله ملللند هسلللتند كللله بلللفهمند، 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 كللاملللً
 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 هللللاى سللللياسى مللللا تللللأثللللير كلللللم زاپللللاتيسللللت هللللا در سللللطح بللللي الللى بللود.
 ملنظللورم تلنها از جلنبهء روشلنفكرى نيسلت، بللكه تلأثليرى سلت كله بلر جلنبش هلا و سلازملان هلا در

سراسر جهان داشت.
 كللرد و بللايللد پللذيللرفللت انحللطاط طللبقهء يكى ديللگر از ملوضلوعللاتى كلله مللا را شللگفت زده مى

 تلوان جلللرأت كلللرده گلللفت كللله واقلللعلاً هيچ امللليدى  بللله آن سلللياسى ملللكزيلللك اسلللت بللله طللورى كللله مى
 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
 ايلللن اسلللت كللله: آملوخلللتيم كللله بللليامللوزيلللم، هلللرچلللند ايلللن علللبارت شلللبيه پلللندى بلللاشلللد كللله در ملللدارس

شنيده مى شود.

انتقاد از خود، چيزى كه ديگر تكرار نمى كنيم
 دادیلللللللم و ... تلللللللرویج نمی شلللللد بللللله گلللللذشلللللته بلللللرگشلللللت،  آنلللللچه دوبلللللاره اجلللللازه نمی اگللللللللللر مى

کردیم... این بود که چهرهء ماركوس ابعاد بيش از اندازه اى بيابد.
 كلردیلم؟ فلكر مى كلنم صلادقلانله هلركلارى كله كلرديلم، خوب يلا ديللگر چلله كللارى سللت كلله نمی

 بد- پلس از بلللررسى آن-، بلا ايلن فلكر انلجام داديلم  كله در آن لحلظه بهلتريلن تلصميم بود. اگلر
 در آنلللموقع چللليز ديلللگرى را كللله نلللديلللده بلوديلللم بلللللررسى مى
 كلللللرديلللللم، شلللللايلللللد تلللللصميم ديلللللگرى مى گلللللرفلللللتيم. املللللا در آن
 لحللللظه هيچ كللللار ديللللگرى نمى تلللوانسللللتيم بللللكنيم. كللللارى را
 انللجام داديللم كلله فللكر مى كللرديللم مى توانلليم انللجام دهلليم.
 بعضى مللللللواقع اشللللللللتباه كللللللللرديللللللللم و مللللللواقع ديللللللللگر درسللللللللت

ديديم.

يادگيرى
 گللرفللتيم، يكى هللم ايللن  يلاد كلله زيللادى از مليان چليزهلاى

است كه گوناگونى خود ثروت است.
 بللللزرگللللتريللللن فللللايللللده اى كلللله ارتللللباط بللللا جللللامللللعهء مللللدنى
 بلللراى ملللا داشلللت، تلللماس داشلللت بلللا انلللديلللشه هلللاى فلللراوان
 بود و نله فلقط بلا يكى. ايلن املر بله ملا املكان داد ايلن نلكته
 را درك كلللللنيم بلللللا كلللللسانى كللللله بلللللا ملللللا ملللللتفاوت انلللللد رابلللللطهء
 هلمزيسلتى و احلترام بلر رابلطهء مبنى بلر يلكدسلت بودن و
 سلللطه تللرجيح دارد. چلليز ديللگرى را كلله آموخللتيم ارزش و
 احلللللللترام گلللللللذاشلللللللت، و بللللللله حلللللللساب آوردن هميشگى بللللللللند
 همتى اكلثريلت ملردم اسلت. ملردمى كله در موارد اسلاسى
 مختلفى، نلله تللنها خود را بللدون چللشمداشللت، وقللف ارتللش
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 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.
 فلللرآيلللند ديلللدار بلللا جلللاملللعهء ملللدنى را ملللن در بخشى از كلللتيبهء سللليزدهلللم دربلللارهء چلللياپلللاس
 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
 وسلللائلللل ارتلللباط هلللمگانى، و بلللعد ديلللديلللم كللله نلللتايج خلللوبى بلللبار آوردنلللد. سلللكوت را بلللعدهلللا كلللشف
 كللرديللم، زمللانى كلله مللتوجلله شللديللم كلله دولللت بيشللتر علللقللمند اسللت مللا حللرف بلزنلليم، مللهم نللبود كلله

 كرد كه از اين طريق مى دروغ سر هم ببافيم، برايش مهم بود كه يك چيزى بگوئيم. گمان مى
 كللنيم. دانلللد چللله كلللار مى بللريللم نمى سلللكوت بسلللر مى بللللياورد. و وقتى در توانللد از كللارمللان سللردر

 ارتشى كللله از كللللم بللله چلللنان شللليوه اى اسلللاسى هلللمچون سلللح اسلللتفاده كلللرده، وقتى سلللكوت
 كلللند، دوللللت را بلللا دلللواپسى بللله جلللنب و جللوش مى انلللدازد. نمى تللوانلللم بلللگويلللم دقللليقلاً چللله زملللانى

  كلله شللكل بلله خود۱۹۹۷-۱۹۹۶سللكوت چللني وزنى يللافللت... در دوران زديلليو بود قللطعلاً حوالى 
  بلود، دقللليقلاً قلللبل از دوملللي ديلللدار بلللا۱۹۹۸گللرفللت. امللا زمللانى كلله تللأثللير بيشللترى داشللت، سللال 

جامعهء مدنى در شهر سن كريستوبال ِد لس كازاس.

راه كلم
 جلللنگ، ملللذاكلللرهء سلللن كلللريسلللتوبلللال، مجلللمع دملللكراتللليك ملى، اوللللي هلللمه پلللرسى ملى بلللراى
 صلح، ملذاكلرات سلن آنلدرس َسلكاملچِن ِد لوس پلوبِرس، 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
 نلللئولللليبرالللليسم، تلللشكيل جلللبههء زاپلللاتيسلللتى آزاديلللبخش ملى، ملللشاركلللت در تلللشكيل كلللنگرهء ملى

  نلفر از پلايله هلاى كلمك۱۱۱۱بومى، سلفر ]خلانلم[ فلرملانلده رامونلا بله شهلر ملكزيلك، راه پليمائى 
 رسلانى زاپلاتيسلتى، هلمه پلرسى ملى و بلي الللى جهلت بلرسلميت شلناخلت خللق هلاى بومى كله
 شلللاملللل سلللفر پنج هلزار نلللفر زاپلللاتيسلللت بللله سلللراسلللر خلللاك كلللشور بلود، راه پللليمائى رنلللگ خلللاك، و

۲۶۹



 دسللت آخللر بللرپللاسللازى شللللوراهللاى دولللت خوب و تولللد حلللزون هللاى زاپللاتيسللتى، و فللعاللليت هللاى
بيشمار ديگرى از نوع  پيام ها و فراخوان ها.

 هلاى سلت، بلا آن كله حلركلت هللاى علنى هلا موضوع بلر سلر ابلتكارهلا و حلركلت در تلمام ايلن
 ديلگرى هلم داشلتيم كله بلازتلابى نلداشلتند يلا بلازتلابلشان كلم بود. حلركلت هلائى كله بلرپلايلهء فلرآيلند
 سلللازملللانلللدهى روسلللتاهلللاى زاپلللاتيسلللت و در راه رشلللد انلواع تلللشكل هلللاى آنلللان شلللكل مى گللليرنلللد،
 فلللرآيلللندى كللله حلللكم سلللتون فلللقرات تلللشكل هلللا را دارد. از سلللازملللانى حلللرف مى زنللليم كللله دارد بللله

 تلوانللد شلللللللود و بلللللللله سختى مى اش ذوب مى هللللاى كللللمك رسللللانى اى در مللردمللش و در پللايلله گلونلله
 اقلللدامى كلللند كللله از ايلللن پلللايلللگاه اجلللتماعى مجلزا بلللاشلللد، يلللا آن را دخللليل و ملؤثلللر نلللدانلللد و يلللا در
 رابللللطه بللللا آن نللللباشللللد. پللللس بللللگوئلللليم كلللله در ايللللن خللللط كلللللم، در ايللللن خللللط آتللللش، فللللرآيللللند ايللللجاد 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 بلللا تلوضيح انلللگيزه هلللايلللش، شلللرايطى كللله بلللاعلللث بلوجلود آملللدنلللش شلللده انلللد، و شلللرح
 اشلللكال سلللازملللانللليابى اش. چلللنان كللله هلللمگان را فلللرا مى خللوانلللد نللله بلللراى آن كللله دنلللبال ملللا 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

 الللى داشللللته، روى روابللللط بللللا اشللللخاص و هللللاى بللللي  در بلللدسلللت آوردن كلللمكEZLNتلللأثللليرى كللله 
 ملللدنى، بلللدون تلللعيي تللرى بللا جللامللعهء الللى تللللأكلللليد دارد. بلللله شللللكل كلى هلللا در سلللطح بلللي جلللنبش

 طلللبقه و يلللا قشلللر خلللاصى. هلللميشه در بلللرقلللرارى ايلللن رابلللطه بلومللليان، زنلللان و جلوانلللان را تلللرجيح
 داده اسلللت. اسلللتراتلللژى ملللا تلللا آن جلللا كللله مى تللوان گلللفت، كسلللب مشلللروعللليت يلللك جلللنبش اسلللت،
 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 ِدگللللورتللارى چلله آن زمللان و چلله امللروز، دزدى وقيح بلود و هسللت. اولللي
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 ملللذاكلللرات بلللا دوللللت او در سلللن كلللريسلللتوبلللال از ايلللن نلللظر بللله درد ملللا خلللللورد كللله تلوانسلللتيم طلللرف
 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 مللللورد 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 هلللمه بلللا رسلللانللله هلللاى گلللروهى بلللرقلللرار شلللد بلللا ايلللن امللليد كللله ملللردم، جلللاملللعهء ملللدنى، از طلللريلللق
 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

 مللا بلله روشنى پى طلريلق افلراد بيشلترى ملا را شلناخلتند و بله آرملان خلوبى داشلت. زيلرا از ايلن
  مشلروعليت فعلىEZLNبلردنلد. نليت و اهلداف ملا ايلن بود و ايلن نلقطهء آغلازى بود بلراى آن كله 

اش را بدست آورد.

مذاكرات سن آندِرس و ارنستو زديیو پونسه ِد لئون
 زديلليو جللنايللتكارى سللت كلله اقللتصاد دان هللم هسللت، يللا مللدعى آن اسللت. بلليلن مللذاكللرات
 سللللن آنللللدِرس بللللا دولللللت او بللللراى مللللا بللللسيار مللللثبت اسللللت. زيللللرا اجللللازه داد آنللللچه را كلللله در سللللن
 كللللريسللللتوبللللال بلللله انللللجامللللش مى كللوشلللليديللللم بيشللللتر بللللپرورانلللليم. مللوفللللق شللللديللللم تللللا هللللركسى را كلللله
 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
 مللللورد ارزيللابى قللرار نللگرفللته اسللت. تجللربللهء مللذاكللره، تجللربللهء ملللقللات بللا نلليرويى كلله مللدعى آن
 نيسلت كله ملاللك  ملنحصر بله فلرِد مليز ملذاكلره اى سلت كله در آن خواسلتهايلش را بلللررسى 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.
 دسلللتاورد اصلى ملللذاكلللرات سلللن آنلللدرس شللليوهء ملللذاكلللره بلللي دوللللت و ارتلللش زاپلللاتيسلللتى
 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 تلحقِق آن

  آن را بلله موضوع روز كللل كللشور بللدل كللرده بود، يعنى وضع۱۹۹۴امللر اسللاسى بود كلله قلليام 
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 ملللعناى آن بلود هلللا بللله هللاى بومى در مللكزيللك. ايللن توافللق خللللق
 هاى خللق ديگر هلا، بللكه تجلربلهء كله نله تلنها تجلربلهء زاپلاتيسلت

 ملللللناطلللللق ملللللكزيلللللك را نللللليز مى تلللوان جلللللذب كلللللرد و آنلللللها را در
 ملللطاللللبهء بللله رسلللميت شلللناخلللته شلللدِن حلللقوق شلللان در قلللانلللون

 اى كله در فلرآيلند اسلاسى گلنجانلد. ملشخصلاً بله خلاطلر شليوه
 اى كلللللله ايللللللن ايلللللن ملللللذاكلللللرات بللللله كلللللار رفلللللت، بللللله خلللللاطلللللر شللللليوه

 دسلتاوردهلا از آن پلديلد آملد، توافلق هلاى سلن آنلدرس بلديلن
 ملعنا بود كله ارتلش زاپلاتيسلتى قلدم بله علرصلهء حليات علمومى
 كللللشور گللللذارده اسللللت. بلللله هللللمهء ايللللن دليللللل، هللللمان گللونلللله كلللله
 بللعداً ديللديللم، هللمهء طللبقهء سللياسى يللكدسللت و يللكصدا شللدنللد

 هللاى بومى را تللا جلللوى بللرسللميت شللناخللته شللدن حللقوق خلللق
 هلللللاى بلللگيرنلللد و ارتلللش زاپلللاتيسلللتى را از فلللعالللليت در علللرصللله

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  
 بلللللللرخى، از جلللللللمله، مجلللللللمع ملى گلللللللروه هلللللللاى ملللللللتعدد بلللللومى بلللللللراى نللللللليل بللللللله خلللللودملللللللختارى

ANIPA و از آنلللللجا كللللله جلللللنبش۱۹۹۴ ، ادعلللللا مى كلللللنند كللللله ارتلللللش زاپلللللاتيسلللللتى پلللللس از قللللليام ، 
 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
  را در نللظر بللگيريللم،۱۹۹۴آن اسلللت حلللقير و بى پلللايللله اسلللت. اگلللر اقلللدام اسلللاسى اول ژانلللويلللهء 

  سلللال۵۰۰نخسللتي بلليانلليهء جللنگل لكللانللدونللا صللريللحلاً مى گللويللد كلله مللا كيسللتيم: »مللا حللاصللل 
 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
 آزادیلللبخش ملى كللله تلللنها دو سللله نلللفر در آن دورگللله هسلللتند و هلزاران نلللفر بلللقيه بلومى انلللد، فلللكر

 كلنم لزم بلاشلد بلگويليم كله ملسأللهء بومليان ملهم اسلت. ديلگر ايلنكه وقتى ارتلش زاپلاتيسلتى نللمى
 مللللرزهللللاى خللود را بلللله روى مللللطبوعللللات مى گللللشايللللد شللللايللللد بللللتوان گللللفت كلللله ايللللن امللللكان را بللللراى
 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.
 تللللنها كللللسانى كلللله بللللر سللللر »مللللسند« نللللمايللللندگى بللوملللليان، و بلللله دللللليل مللللنافع اقللللتصادى يللللا
 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 مللللورد 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 )روسلللتاهلللاى( بللومى سلللت كللله در چلللارچللوب ايلللن ارتلللش و ملللشخصلاً در جلللنوب شلللرقى

مكزيك سازمان يافته اند.
 هلاى جلاملعه از بللخش بللرخى آملليز كلله در يللا افللترا  داورى انللتقادى ايللن ايللنها، خلب، عللوه بلر

 دانلند روى ملا، زيلرا آنلها مى چلرخلد هلميشه در پشلت سلر ملا جلريلان دارد و نله هلرگلز رو در مى
موضع آنان در حضور ما نمى تواند برپا بماند.

  در كلللللللميتهء انلللللللقلبى مخفى۱۹۹۳بلللللپردازيلللللم بللللله اداملللللهء تلللللاريخ خلللودملللللان. وقتى در سلللللال 
 بومليان يعنى مجلمع رؤسلاى خللق هلاى ملختلف بومى ــ تسللتال، تلسوتلسيل، چلول، زوّكله و ملاملا
 ــ كللله داشلللت شلللكل مى گلللرفلللت، دربلللارهء قلوانلللي انلللقلبى بلللحث جلللريلللان داشلللت، روى ايلللن سللؤال
 گللفتگو شللد كلله آيللا روى بللرخى مللطالللباتى كلله ارتللش زاپللاتيسللتى در زمللان قلليام در بللارهء مللسئلهء
 بلومللليان ملللطرح كلللرده پلللافلللشارى خلواهللليم كلللرد يلللا نللله. املللا منطقى كللله درسلللت تلللر بلود و اكلللثريلللت
 آورد، مى گلللفت كللله بلللايلللد بللله قللليام خصلتى ملى و سلللراسلللرى داد. بللله شكلى كللله قللليام بللله علللنوان
 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، علللنلاً 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

  آغللاز شللد و نلله در چللياپللاس. پلليش از۱۹۹۴دارد. در مللللورد مللكزيللك، پلليكار بوملليان نلله در سللال 
  مللللبارزات تللللدافعى زيللللادى جللللارى بللوده و نللللمونلللله هللللاى قهللللرآملللليز آن در نللللقاط۱۹۹۴اول ژانللويللهء 

 ملللختلف ملللكزيلللك، كللله در آن خللللق هلللاى ديلللگر بللومى فلللعال بللوده انلللد وجللود داشلللته اسلللت. ارتلللش
زاپاتيستى هميشه اين موضوع را خاطر نشان كرده است.

 ملللليز مللللذاكللللرهء شللللماره يللللك در سللللن آنللللدرس، كلللله ملللوضلللوع آن بللللللررسى حللللقوق و فللللرهللللنگ
 كرديم كه ما رهبران جنبش كرد. اگر فكر می بوميان بود، ارتش زاپاتيستى را نمايندگى نمى

 هلا و هلا، گلروه شلديلم. از سلازملان بومى سلراسلر كلشور هسلتيم، فلقط خودملان وارد ملذاكلره مى
 هللاى خلللق دانلند كله خواسلته انلللد و مى روشللنفكران، و هللمهء آنللهائى كلله در ايللن ملللورد كللار كللرده

 هلاى بومى چيسلت، دعوت كلرديلم. گلروه هلائى كله بلا هلم فلرق دارنلد ولى خود را بله طور كلى بلا
 كلنند. از هلمان اول تلأكليد روى ايلن آن چلله بلله عللنوان خود مللختارى مللشخص شللده، تللعريللف مى

 قلللللضيه ملللللهم بلللود، زيلللللرا در آغلللللاز جلللللنبش، در ملللللاه هلللللاى اول آن، سلللللياسلللللتمداران و بلللللسيارى از
 وسللللايللللل ارتللللباط هللللمگانى تللللأكلللليد ورزيللللدنللللد كلللله مللللشكل اصلى، و يللللا زيللللربللللناى مللللسئلهء 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
 دورهلللللا صلللللداى انلللللفجار تلللللرقللللله هلللللاى جلللللشن بللللله گلللوش مى رسلللللد. ملللللعاون فلللللرملللللانلللللده، در ملللللقابلللللل

  »ايلللن صلللداى انلللفجار از جلللائى مى آيلللد كللله شلللللوراهلللاىمللليكروفلللون ايلللن طلللور شلللرح مى دهلللد:
  سللللپتامللللبر اسللللت و داريللللم۱۶دولللللت خلللوب »فللللریللللاد اسللللتقلل« را جللللشن مى گلللليرنللللد. سحللللرگللللاه 

 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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  »تلللرقللله دركلللردن هلللا ادامللله دارد، ولى بللله خلللاطلللر جلللشن اسلللتقلل ملللكزيلللك ازملللتوقلللفش مى كلللند:
معذرت مى خواهد. اسپانياست، ولى حال...«،

 ُخب، از همان اوائل كار، بودند كسانى كه مسئلهء بوميان را به عنوان مشكل فقر مادى
 هلللا و كللردنللد و حللال آنللكه نلله تللنها ارتللش زاپللاتيسللتى، بلللكه بللسيار پلليش از آن، خلللق ملللللطرح مى

 تلللر ملللطرح اى  پللليچيده هلللمچون  قلللضيه هللاى بلومى در بللقيهء  نللقاط  كللشور  مللسأللله را  سللازمللان
 كلردنلد. چليزى كله ملفهوم فلرهنگى، حلكوملت بلرخود و خود ملختارى داشلت و بله هيچ علنوان مى

 بلللله معنى بللللخشش و صللللدقلللله اى اسللللاسى تللللر نللللبود. اوائللللل بللللخش بللللزرگى از افللللكار عللللمومى در
 سلطح ملى و جلهانى بله ملشكل بله علنوان ايلنكه »بليچاره بومليان، بلايلد كمى بله آن هلا كلمك كلرد
 تلللا ملللسكن خلللوبى داشلللته بلللاشلللند، و آملللوزش بلللبينند«.  گلللمان مى كلللردنلللد كللله بللومى بلللا ملللدرسللله
 رفللللللت، بلللللومى بلللللودنللللللش را كللللللنار مى گللللللذارد. اسللللللپانلللللليائى يللللللاد مى گلللللليرد، زبللللللان خلللللودش را بلللللله

 سلللپارد، يلللا دورگللله مى شللود يلللا آنلللطور كللله قلللديلللم هلللا مى گلللفتند خللود را از تلللبار فلللرامللوشى مى
 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
 قلللبول دارنلللد كللله بلومللليان در شلللرايلللط فلللكلللت بلللار و ملللاقلللبل تلللاريخى بسلللر مى بلللرنلللد. آنلوقلللت، ايلللن
 شلرايلط را بلا پلروژهء سلليناس ِد گلللورتلارى مى سلنجند كله ظلاهلراً 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 تلقريلبلاً 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
 شلللونلللللد كللللله ملللللسأللللللهء بلللومللللليان تلللللنها يلللللك ملللللسأللللللهء اقلللللتصادى نيسلللللت، بللللللكه فلللللرهنگى، سلللللياسى و
 اجلللتماعى نللليز هسلللت. تلللجارب مللوجللود در جلللاهلللاى ديلللگر هلللم ملللللورد تللوجللله قلللرار مى گللليرد و بللله
 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 بلعداً بلا بخشلداری  هلاى خودملختار
 زاپلللاتيسلللتى و شلللللوراهلللاى دوللللت خللوب در پللليونلللد قلللرار مى گللليرد و چللليزى كللله نللله تلللنها نلللاشى از
 تجللللربللللهء زاپللللاتيسللللتى سللللت، بلللللكه از كللللليهء آنللللچه از تللللماس بللللا جللللنبش سللللراسللللرى بلللوملللليان و در

مواردى از جنبش انترناسيوناليستى آموخته ايم نيز مايه مى گيرد.
 در ايللللن مللللرحلللللهء دوم، جللللنبش بلللوملللليان مللللكزيللللك در كللللنار ارتللللش زاپللللاتيسللللتى ــ و نلللله تللللحت
 رهللبرى آن ــ پللديللد مى آيللد، ايللن گونلله اى پللل يللا آرمللان مشللترك اسللت كلله هللمه را زيللر چللتر خود
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 هللاى بلومى گللردد و از آنللجا كلله خلللق هلللاى سلللن آنلللدرس ملللعروف مى آورد كلله بلله توافللق گللللرد مى
 قللدرت آن را دارنللد كلله حللكومللت كللنند، بللر خللويللش حللكومللت كللنند و چلليزهللاى فللراوانى بللراى گللفت

 اسلللت كللله تلللا زملللانى كللله عللللت ايلللن  شللود. دارنلللد، جلللنبش بلومللليان قلللانلونلللاً بللله رسلللميت شلللناخلللته مى
  آن را سللرچللشمهءPRI,PAN,PRDملللسألللله در چلللارچلوب كلللمك و صلللدقللله طلللرح شلود، احللزاب

 دادِن پول است، باشد.  مسأله بر سِر گويند خب، اگر كنند و مى سود و ناندانى خود تلقى مى
 دهلليم، هللمان طللور كلله آراء انللتخابللاتى را داريلللم و بلللقيه اش را بللله شلللما می قسمتى را نللللللگه مى

 هللاى هلاى بومى را هلمچون سلازملان اى كله خواسلت هلاى خللق خلرنلد و غليره. املا از لحلظه مى
 سللللياسى و اشللللكال دولتى تللللشخيص دهللللند، ديللللگر بللللا آن مللوافللللق نيسللللتند. آنللللها ايللللن امللللر را در

دهند. نشان مى »كنگرهء اتحادیه« نشان دادند و حال هم در كارزارهاى خودشان 
 خللللب، در دومللللي مللللرحللللله، دسللللت يللللافللللت بلللله اجللللماع )اتللللفاق نللللظر(در بللللارهء خللواسللللت هللللاى
 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
  ارتللللللش زاپللللللاتيسللللللتى علنى مى شللللود و ظللللللهورى خلللللليره كللللللننده دارد، شللللللروع مى كللللللند بلللللله
 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
 طللللرف مللللقابللللل هللللم هللللمي امللللر صللللادق اسللللت، و مللللدتى طللللول مى كشللللد تللللا بللللفهميم كلللله ايللللن طللللور
 نيسللت، كلله بللراى طللبقهء سللياسى، كلللم مللطلقلاً ارزشى نللدارد. امللا تللا ايللن قللضيه را بللفهميم بلله

قول يكى از رفقا، ماه ها گذشت.
 آنللللزملللللان پلللللاورچلللللي راه مى رفلللللتيم، و بلللللا گلللللروه هلللللاى مختلفى
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 حللرف مى زديللم. اولللي چلليزى كلله از ايللن دوران فللهميديللم ايللن بلود
 كله بلراى سلياسلتبازان، كللم هيچ ارزشى نلدارد. دوملي چليزى كله
 فلللللهميديلللللم ايلللللن بللللود كللللله هيچ اصلللللل و  پلللللرنلللللسيپ سلللللياسى در كلللللار
 نيسللللت، چلللله بللللرسللللد بلللله اخلللللقى. آن هللللا بلللله هيچ پللللرنسيپى پللللايللللبند

 زنلند، و روز بلعد حلرفى ديلگر. تلازه نيسلتند. يلك روز حلرفى را مى
 نلللگرنلللد. بلللللله كسى كلللللله خلللللللف آن رفللللللتار كللللللند، بلللللله چللللللشم بللللللدى مى

 مللللنظللورم بلللله طللللور كلى تللللمام طللللبقهء سللللياسى اسللللت، بللللدون آن كلللله
 اهميتى داشلته بلاشلد كله بله چله حلزبى وابسلته انلد. تلفاوت بلي ايلن
 بللا آن يكى مى توانللد در ايللن بللاشللد كلله بعضى هللايللشان درسللتكار
 بلللللللاشلللللللند، يعنى دزد نلللللللباشلللللللند. ملللللللنظللورم ايلللللللن نيسلللللللت كللللللله منسجلللللللم

 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
 آنللللهاسللللت. مللللن هيچ اسللللتثنائى قللللائللللل نيسللللتم. در ايللللن كلللله نلللله پللللرنسيپى دارنللللد و نلللله اخلللللقلللليات

 توانللند راسللت بللاشللند اگللر نللظرسنجى بلله ايللن سللو سلللرشلللان مى شلود، علللي هلللم انلللد. يلللكروز مي
 توانللند بلله ملليانلله تللعلق داشللته بچللرخللد، يللا چللپ بللاشللند اگللر بلله سللوى ديللگر بچللرخللد، چللنانللكه مى
 انللد، زيللرا ايللن طللور راحللتتر بللاشللند. بلله  هللمي دللليل  هللم  هسللت  كلله  در جسللتجوى خللط ملليانلله

 توانللند از يللك انللتها بلله انللتهاى ديللگر بللغلتند. هللرچللند احلزابى هللم هسللتند كلله ايللن كللار را بللا مى
چابكى عجيبى انجام مى دهند.

 تلللمام ايلللن هلللا را كلللم كلللم فلللهميديلللم. بلللا وجلود آنلللكه بللله تلخى آگلللاه بلوديلللم كللله بلللا چللله چللليزى
 روبرو خواهيم بود، به راه پيمائى رنگ خاك رفتيم تا به شكلى وادارشان كنيم عاقل شوند، يا

 هلللاى ايلللن كللله ملللتوجللله شلونلللد كللله ديلللگر بلللا ارتلللش زاپلللاتيسلللتى طلللرف نيسلللتند، بللللكه بلللا تلللمامى خللللق
 الللى، هللللمان طلللور كلللله راه پلللليمائى رنللللگ خللللاك بللومى ملللكزيلللك و يلللك بسيج علللظيم كلللشورى و بلللي

كرد. مى اقتضا كه سياستبازى  آنها طورى رفتار كردند وجود اين، نشان داد روبرو هستند. با
 درس اصلى كلله طى ايللن دهلله گللرفللتيم ايللن بود كلله طللبقهء سللياسى مللكزيللك بلله هيچ دردى

نمى خللورد، حتى نمى توان به آن خنديد.

 و مكزيك امروز۱۹۹۴تفاوت هاى بي مكزيك 
  يللك تللفاوت اسللاسى وجود دارد. ابللتداى جللنگ۱۹۹۴، و ملكزيلك ۲۰۰۳بلي ملكزيلك املروز، 

  وقلوع رخلللدادهلللايى آغلللاز گشلللت. رخلللدادهلللايى كللله سلللالللليان دراز در۱۹۹۴بلود و از اول ژانلللويللله 
 تلاريخ ملعاصلر ملكزيلك سلابلقه نلداشلت: قلتل كلانلديلداى ريلاسلت جلمهورِى 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
  پللللس از آن هللللمه سللللال كلللله در قللللدرت بلللود. تللللمام ايللللن هللللا در درونPRIانلللقلبىِ نلللهاديلللنه شلللده 

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 سلِر سللقوط آزاد اسللت نلله پللرواز بلله

 اى كلله نسللبت بلله اعللتنايى و كللينه آبللللرويى، بى اعللللتبارى، بى بللال. بللدون آن كلله مللتوجلله شلونللد بى
 هللاى گللروهى نلليز شللكل طللبقهء سللياسى در بللي مللردم انللباشللته مى شود، عللينلاً دارد عللليه رسللانلله

ى  هلللللللللايى كللللللللله شلللللللللاد و دللللللللللخوش از شلللللللللغل جلللللللللديلللللللللدى كللللللللله بللللللللله علللللللللنوان ملللللللللدعى گللللللليرد، رسلللللللانللللللله م
 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.
 ملللا تلللغييرى اسلللاسى را در ملللردم شلللاهلللد بلوده ايلللم. نلللظام سلللياسى و تلللناوب آن يلللك تلللغيير
 اسلت، املا بله هيچ علنوان بله معنى دملكراسى نيسلت. آخلريلن انلتخابلات ايلن را نلشان داد زيلرا

 ۱۹۹۴ملردم در آن غلايلب بودنلد. هلمان ملدل اقلتصادى كله حزب انلقلبىِ نلهاديلنه شلده در سلال 
 داشللللت، نلللله تللللنها اداملللله دارد، بلللللكه  عللللميق تللللر نلللليز شللللده اسللللت. پللللايلللله هللللاى اسللللتقلل ملى را بلللله
 حللراج گللذاشللته انللد. در زمللينهء اجللتماعى، فللساد و پوسلليدگى شللدت بيشللترى يللافللته، بلله ويللژه بللا
 سلللللياسلللللت هلللللاى اقلللللتصادى اى كللللله بلللللافلللللت اجلللللتماعى را نلللللابلللود مى سلللللازد. ايلللللن وقلللللاحلللللت طلللللبقهء

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

 بسر مى برد.۱۹۹۴در بحرانى عميقتر از بحران 

 ۲۰۰۳ و در سال ۱۹۹۴جهان در سال 
  بلا آن روبلرو بوديلم مى توانسلتيم تلصور كلنيم يلا حلدس۱۹۹۴جللهانى را كلله مللا در سللال 

 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
 ايلللن را داشلللتيم. املللا مللليزان پيشلللرفلللت نلللئولللليبرالللليسم و جلللهانى شلللدن سلللرملللايللله 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
 سلللرملللايللله دارى، نلللاپلللديلللد شلللده بلودنلللد، املللا از هلللر طلللرف كلللانلللون هلللاى ملللقاوملللت سلللر بلللرآورده بلللر
 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 هللللمدردى و احللللساسللللات شللللديللللد ــ كلللله الللللبته مشللللروع اسللللت ــ نسللللبت بلللله مللللعناى قلللليام ارتللللش

 ۱۹۹۴زاپلللاتيسلللتى و از طلللريلللق آن، قلللدرت شلللناخلللت اوضلللاعى كللله بللومللليان قلللبل از اول ژانلللويلللهء 
 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.
  يللافللتيم، هللرچللند تللصللورش را مى كللرديللم امللا قللادر بلله فللهم آن۱۹۹۴دنلليائى كلله در سللال 

 نلبوديلم و بله هلمي دلليل تلأثلير پلذيلرى گلروه هلاى فلراوان، بلخصوص گلروه هلاى جوانلان بلا كلليهء
 گلللللرايلللللش هلللللاى سلللللياسى و نلللللظرى را نمى فلللللهميديلللللم. نمى تللللوانسلللللتيم بلللللفهميم كللللله چلللللرا جلللللنبش
 زاپللاتيسللتى ايللن هللمه حللمايللت و جللانللبدارى بلله خلود جلللب كللرده و چللرا عللملً در پنج قللاره كللميته

هاى همبستگى با ما تشكيل شده اند.
 جلللهان املللروز ده سلللال پلللس از قللليام، بيشلللتر قلللطب بلللندى شلللده اسلللت. ايلللن را پللليش 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 شللللورش نللليز چلللني اسلللت كللله بللله صللللورت خلودملللختار و مسلللتقل رشلللد مى كلللند، نللله تلللنها پلللياملللد
 چللليزى نيسلللت، نللله تلللنها ملللقاومتى نيسلللت كللله بلللتوان آن را بللله هلللمه جلللاى جلللهان ملللنتقل كلللرد، بللللكه

همچون مقاومتى ست كه در هر جايى راه خود را باز مى كند.

جنبش ضد جهانى شدن. ما اولي گروه نبوديم
 جلللللللللللنبش ضلللللللللللد جلللللللللللهانى شلللللللللللدن، يلللللللللللا آن طلللللللللللور كللللللللللله املللللللللللروزه آن را مى نلللللللللللاملللللللللللند، جلللللللللللنبش
 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
 بللللللنا شللللود - بلللللله نللللللظر مللللللا ايللللللن جنبشى تللللللك خللللللطى نيسللللللت كلللللله پلللللليشينه هللللللايى داشللللللته بللللللاشللللللد و
 پلللياملللدهلللايى، يلللا ربطى بللله شلللرايلللط جلللغرافللليائى، بللله تلللقويلللم، يلللا تلللاريخ روز و ملللاه و سلللال داشلللته
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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.

  هللمچون نللشانلله اى از۱۹۹۴مللا از جللنبش خلودمللان ايللده و تللصورى داشللتيم و آن را در 
 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 شللللورش جللهانى كلله خللارج از
 احللزاب سللللياسى و خللللارج از مللللسيرهللللاى سنتى كللللار سللللياسى دارد شللللكل مى گلللليرد. بلللله هللللمي
 تللرتلليب، هللريللك از تللظاهللرات، مللنظللورم نلله آنللها سللت كلله سللازمللان تللجارت جللهانى را ذللله و تللعقيب
 كلللردنلللد و بللله كلللابلوس روزانلللهء آن بلللدل شلللدنلللد، بللللكه بللليان هلللا، بسيج هلللا و جلللنبش هلللايى از نلوع
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ديگر است كه عليه جهانى شدن مرگ و ويرانى دوام و پايدارى بيشترى دارند.
 در ملللورد 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. شلللورش چلياپلاس زاپلاتيسلتى نلام دارد، املا شلللورش 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.
 هلللمان انلللدكى كللله ملللن از تلللظاهلللرات كلللانلللكون مى دانلللم، يعنى هلللمان كللله در ملللطبوعلللات مى
 تلوان ديلللد، بللله ويلللژه در روزنلللاملللهء لخللللورنلللادا، نلللشان مى دهلللد كللله ايلللن پلللويلللايى بلللرپلللا مى ملللانلللد و
 ايلنكه بله علنوان جنبشى چلند جلانلبه، هلرچلند نله زيلاد انلبوه ادامله دارد، جنبشى كله در سلراسلر
 كلللرهء زملللي سلللير مى كلللند. بسيج شلللدن بلللراى كسى كللله در چلللياپلللاس اسلللت و خيلى نللزديلللك، بلللا
 بسيج شللللدن بللللراى كسى كلللله مللللثلً در كللللرهء جللللنوبى سللللت يللللكسان نيسللللت. امللللا ايللللن چللللندگللللانگى
 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 خلواهلللد داشلللت بللله شلللرط ايلللنكه بلللر سللِر هلوس نللليل بللله سلللاخلللتارهلللا يلللا آتلللش چلللراغ هلللاى
 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 بللليافلللريلللند نللله آنلللكه اللللگوهلللا را تلللقليد و تلللكرار كلللند. بلللديلللن ملللعنا،
 آنللللچه زاپللللاتلللليسم بلللله آنللللان ارائلللله مى دهللللد يللللك آئللللينه اسللللت كلللله تللللو
 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
 خلللطاهلللاى ملللا را و پللليروزى هلللاى ملللان را ــ اگلللر هسلللت ــ بلللبينند و نللليز چللليزهلللايى كللله مى تلوانلللد
 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 بلرخلللوردارنلد 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 تلقصيِر ملردم نيسلت، بللكه نلاشى از
 اشللتباهللاتى سللت كلله وجلود داشللته و در ايللنجا اشللتباهللاِت 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 قللاعللدتللاً بللايللد آغللاز »يلللورش«
 ارتلش زاپلاتيسلتى بله اروپلا مى شلد؛ و ديلگرى فلراخوانى سلت در پليونلد بلا وضعيتى كله در آن،
 جلللنگ ايلللالت متحلللده در علللراق رسلللانللله هلللاى گلللروهى را فلللرا گلللرفلللته بلود و ملللا خلواسلللتار صلللدور
 بللليانللليه اى بلوديلللم بللله املللضاى گلللروهى از روشلللنفكران. ملللا ملللردم را بللله بلللرپلللايى جللللسات بلللحث 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
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 ملللن هلللميشه قلللضايلللا را بللله درسلللتى نلللديلللده ام زيلللرا اشلللتباهلللات را بلللايلللد بللله صللليغهء اول شلللخص
مفرد صرف كرد.

 املللا در واقلللعيت املللر، آنلللچه ملللطرح اسلللت ايلللن اسلللت كللله گلللام بلللعدى چيسلللت و ايلللنكه ارتلللش
 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
 بللللللازو يللللللا دو خللللللط مشى، يعنى سللللللتون آتللللللش و سللللللتون كلللللللم، مللللللحور سللللللازمللللللانللللللدهى سللللللياسى،
 اجللتماعى و فللرهنگى موجود در بللي جوامع بوملليان اسللت، يعنى اكللنون هللمان شلللوراهللاى دولللت

خوب و جوامع خودگردان. و البته در اين باب سخنان فراوان مى توان گفت.
  اوت بلليان شللده، يعنى هللمان روزى كلله۹داوهلا بله وضوح در گلفتار فلرملانلدهى در تلاريخ 

 هلا« پلا بله جلهان گلذاشلتند. داوهلايى نليز در علرصلهء هلا« ملردنلد و »حللزون »اگواس كلليانلتس
 بللللي الللى وجلللود دارد. يللللك داو خيلى روشللللن هللللم در عللللرصللللهء ملى هسللللت كلللله عللللبارت اسللللت 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 خللللطوط كلى، چلللليزى را كلللله سللللتون فللللقرات جللللنبش زاپللللاتيسللللتى سللللت، چلللليزى را كلللله بلللله

فرآيند سازماندهى روستاها مربوط مى شود مى توان چني توضيح داد:
 بلايلد بله زملانى بلرگشلت كله روسلتاهلا بله صلللورت يلك سلازملان سلياسى ـ نلظامى درآملدنلد،
 هللللمراه بللللا آنللللچه لزمللللهء آن اسللللت يعنى هللللميشه دسللللتجمعى بللودن و در ايللللنجا عللللبور از هسللللتهء
 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

 هلا تجلربلهء فلرهنگى خود و بله تلعبير ملا، افلق فلرهنگى خلويلش الللى بلرقلرار شلد، خللق سلطح بلي
 بلسيار ملهم Anipa را غلنا بلخشيدنلد و آنلگاه، زملانى كله تلعصب قومى را ــ كله بلراى »آنى پلا«

 اسلللت ــ از خلللويلللش دور كلللردنلللد راحلللت تلللر مى تللوانلللند فلللرآيلللند حلللاكلللميت بلللرخلللويلللش را بلللر عهلللده
 بللگيرنللد، هللرچللندايللن حللاكللميت از آنللجا كلله خلواسللتهايللش در چللارچلوب ملى مللطرح مى شلود، تللا

حدى محدود بماند.
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 ايللللن طللللور بللللگويلللليم كلللله اشللللكال پيشللللرفللللته تللللر خلللودگللللردانى و
 حلاكلميت بلر خلويلش كله حتى پليش از پلديلد آملدن ارتلش زاپلاتيسلتى
 در چللياپللاس در سللطح جوامع روسللتايى عللملكرد داشللته شللروع بلله

 مللللرحلللللهء  بلللللللله۹۶ و ۹۵شللللللللكل گللللللللرفللللللللت مى كللللللللند و در سللللللللال هللللللللاى 
 هلللاى خللودملللختار قلللدم مى گلللذارد، تلللللرى يعنى بخشلللللداری پيشللرفللته

 هلللرچلللند ايلللن پيشلللرفلللت بللله شكلى نلللاملللنظم رخ مى دهلللد. بلللرخى از
 هللللا تجللللربللللهء بيشللللترى در فللللرآيللللند حللللاكللللميت بللللر خللللويللللش بخشللللللداری

 دارنلللللد. آنلللللها ايلللللن تجلللللربللللله را مى سلللللازنلللللد و ايلللللن نلللللتيجهء ملللللبارزهء
 خللللاص و تللوسللللعهء خللللاص خللودشللللان اسللللت و ايللللنجا سللللت كلللله آنللللها
 ارتللللش زاپللللاتيسللللتى را آمللللوزش مى دهللللند تللللا بلللله تللللدريج بلللليامللللوزد و

خود را تطبيق دهد.
 در جللللللللاهللللللللاى ديللللللللگر، جللللللللريللللللللان املللللللور چللللللللني نيسللللللللت. مللللللللنظور

 هلاى خود ملختار وجود داشلته جلاهلايى سلت كله قلاعلدتللاً بخشلداری
 ولى بلللللللللله طللللللللللور واقعى كللللللللللار نمى كللللللللللرده انللللللللللد. در نلللللللللواحى ديللللللللللگر،
 بخشللداری  هللاى خود مللختار هللمانللند يللك دولللت رشللد مى كللنند كلله

 سللت، و تللعويللض كللاركللنان، قللدرت عللزل كللاركللنان، ويللژگى شللان فللرمللانللروايى در عللي فللرمللانللبرى
 اعللمال مللجازات در صللللورت 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 بلللي الللى كللله بللله نفع حلللقوق و فلللرهلللنگ بللومللليان بلللرپلللا شلللده بللود خللليانلللت كلللرد، ملللا شلللروع
 كللللرديللللم بلللله كللوشللللش بللللراى بللللرقللللرارى تللوازن در تللوسللللعهء بخشللللداری  هللللاى خللود مللللختار، تللللحكيم
 بخشلداری  هلايى كله بلرپلا شلده انلد و توسلعهء بخشلداری  هلايى كله كمى علقب هسلتند. سلپس

 هللاى بومى را لللغو بلا علزيلمت از بليانليهء ديوان علالى كلشور كله بله رسلميت شلناخلت بخشلداری 
 نلامليم، اى كلله آن را شللللوراهللاى دولللت خوب می گلذاريلم، ملرحلله كلرد قلدم بله ملرحللهء جلديلدى مى

 مللسائلى كلله طى تجللربللهء حللل هللاى خود مللختار بلله مللنظور ملرحللهء روابلط ملتقابلل بلي بخشلداری 
اند. خودشان به آن برخللورد كرده

 ام ــ و بلللله آن اشللللاره خلللواهللللم كللللرد ــ بلللله خللللصوص در هللللمان طللللور كلللله در كللللتيبه هللللا گللللفته
 كلللللتيبهء سللللليزدهلللللم، هلللللمهء ايلللللنها در مللللليانلللللهء فلللللرآيلللللند جلللللنگ، تلللللجاوز و حلللللملت ملللللليشيا و كلللللارزار
 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.
 انللد. گللفت ايللنها سللاده اسللت، سللت آنللچه روسللتاهللاى زاپللاتيسللتى بللا آنللها روبللرو بوده ايللنها

 املللا فلللهم آنلللها و درسلللت بللله سلللرانلللجام رسلللانلللدن آنلللها دشللوار اسلللت. آنلللچه در ايلللنجا مى تللوانلللد
 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
 مللللمكن اسللللت كلللله دسللللتجمعى سللللت. مللللقاومللللت ايللللن مللللزيللللت را نلللليز دارد كلللله در پى گللللفتگويى كلللله
 زاپللاتلليسم بللا جللامللعهء مللدنى در سللطح ملى و بللي الللى بلله پلليش بللرده، مللقاومللت دسللت بلله ايللجاد
 شلللرايطى زده اسلللت تلللا بلللتوان بللله يلللك بلللديلللل نلللايلللل آملللد. مللوضللوع صلللرفللللاً بلللر سلللر ايلللن نيسلللت كللله
 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.
 آنللللللچه بللللللاعللللللث مى شللللود كلللللله زاپللللللاتيسللللللت هللللللا دربللللللرابللللللر دولللللللت هللللللاى مللللللختلف ]مللللللكزيللللللك[ 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 اعللللللضاء را دربللللللر گلللللليرد، اعللللللضائى كلللللله بللللللا ادامللللللهء مللللللقاومللللللت، خلللللود را آقللللللا و تللللللعيي كللللللنندهء

سرنوشت خويش مى دانند.
 )حزبPRIملا اخليراً يلك بلللررسى كلرده ايلم كله نلشان مى دهلد ملثلً روسلتاهلاى جلانلبدار 

 انللللقلبى نللللهاديللللنه شللللده(در شللللرايللللط بهللللترى از روسللللتاهللللاى زاپللللاتيسللللتى بسللللر نمى بللللرنللللد. تللللنها
 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
 اسللللت كلللله وجللود دارد يللللا نلللله. و ديللللگر ايللللنكه روسللللتاهللللاى زاپللللاتيسللللتى بلللله طللللور مللللتوسللللط، مللللراكللللز
 آملللوزشى بيشلللترى دارنلللد تلللا روسلللتاهلللايى كللله از حللزب انلللقلب نلللهادیلللنه شلللده پللليروى مى كلللنند.
 چلللني اسلللت وضع آملللوزش و بهلللداشلللت. دربلللارهء تلللأملللي مللواد غلللذائى هلللم وضع بللله هلللمي ملللنوال
 اسللت. كمكى كلله دولللت بلله پى. آر. آى. مى دهللد صللرف مشللروبللات الكلى مى شود و در تللغذيلله
 و پللوشللللاك مللللردم بهللللبودى حللللاصللللل نمى شللود. دربللللارهء مللللسألللللهء زمللللي وضع بللللراى هللللمه يللللكسان
 اسلللت، هلللرچلللند تللللش زاپلللاتيسلللت هلللا بلللراى ارتلللقا و تلللشويلللق تللولللليد دسلللتجمعى بلللاعلللث شلللده كللله

وضعيت به اندازهء روستاهاى حزب انقلب نهادینه شده تنزل پيدا نكند.
 ملللا در بهلللتريلللن وضلللعيت نيسلللتيم، املللا در وضعيتى بهلللتر از دورهء پللليش  از  قللليام  بسلللر
 مى بلللريلللم. عللللوه بلللر ايلللن، ايلللن بهلللبودهلللا نلللاشى از صلللدقللله يلللا ايلللنكه ملللا خلود را فلللروخلللته بلللاشللليم
 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 شلللورشى 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
 زمللللانى كلللله بللللرخى از زنللللان جللوان بللومى بلللله كللوه زدنللللد و رشللللد كللللردنللللد در جللللامللللعهء بللومى تللللأثللللير

گذاشتند.
 در ايلللن دوره، زنلللان شلللللورشى پيشلللرفلللته تلللر بللودنلللد، بلللا آنلللها بللله علللنوان زن، بهلللتر از زنلللان
 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،
 رفللللقايى در بللللي زنللللان هسللللتند كلللله در نللواحى خللود مللللسؤوللللليت رهللللبرى بللللر عهللللده دارنللللد. در ايللللن
 نلاحليه هلا زنلانى كله علضو كلميته، و فلرملانلده بلاشلند، ملانلند نلاحليهء تسللتال نلداشلتيم؛ زيلرا زنلان
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 انلد تلا نلمايلندگلان و ملسؤوللي خلاص خود را انلتخاب كلنند. روسلتاهلا، بله قلول ملا، سلازملان يلافلته
 شود. امللا در جللاهللاى ديللگر دو سلله سللال سللت كلله در نللاحلليهء تسلللتال انللجام مى ايللن امللر مللدتللها
 سلت كله اجلراى نلظام آموزش زاپلاتيسلتى شود و اين از وقتی زنلان ملشاهلده مى است كه ارتقاء

 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 اجلللبارى يعنى شلوهلللر دادن دخلللترى بللله كسى كللله او را دوسلللت نلللدارد علللملً ديلللگر
 ديلللده نمى شللود. دسلللت كلللم در روسلللتاهلللاى زاپلللاتيسلللتى چلللني اسلللت. املللا آنلللچه هلللمچنان ادامللله
 دارد خللللشونللللت در خللللانللواده هللللا عللللليه زنللللان اسللللت و تللللعرض جنسى، هللللرچللللند قللواعللللد حللللاكللللم بللللر
 روسلتاهلا چلني املرى را پليش بينى نلكرده اسلت. آنلچه هسلت ايلن اسلت كله در ايلن ملللورد 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
 زنلللان بلللسيار وابسلللته بللله شلللرايلللط ملللادى سلللت. يعنى زنى كللله از نلللظر اقلللتصادى بللله ملللرد وابسلللته
 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
 سِرتلشويلق و داملن زدن بله املكانى سلت كله زنلان بلتوانلند كلار كلنند يلا درآملدى داشلته بلاشلند كله
 بلللله آنللللان اسللللتقلل بللللدهللللد و راه را بللللراى چلللليزى ديللللگر بللللگشايللللد. امللللا هللللنوز راه درازى در پلللليش

است زيرا اين امور بسيار وابسته به شرايط اقتصادى جامعه هاى زاپاتيستى ست.
 )كلللميتهء مخفى انلللقلبى بلومى( هسلللتيم. درCCRIمللا شللاهللد مللشاركللت بيشللتر زنللان در 

  درصلد افزايلش يلافلته، حلال آنلكه در۳۰سله سلال گلذشلته، نسلبت حلضور زنلان در كلادر رهلبرى 
  درصلد، آنلهم در كلل كلميته بود. هلم اكلنون زنلان فلرملانلده از كلليهء۱۵ تلا ۱۰گلذشلته، ايلن نسلبت 

 خلللق هللاى بومى وجود دارنللد كلله سللابللقلاً 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
 چلللاللللش علللمده هلللمان اسلللت كللله همگى بلللا آن روبلللرو هسلللتيم: يلللادگللليرى. شلللللوراهلللاى دوللللت

 انلللللد بللللله طلللللور بلللرنلللد و در آن ملوظلللف خلللوب در حلللللال حلللللاضلللللر در يلللللك فلللللرآيلللللند آملللللوزشى بسلللللر می
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 هللللللاى خلللللود مللللللشخص عللللللملكرد خلللللود را نسللللللبت بلللللله بخشللللللداری
 مللللللللختار تللللللللعريللللللللف كللللللللنند، زيللللللللرا در مللللللللراحللللللللل اوللللللللليه در مللللللللعرض
 آشفتگى وظلايلف قلرار دارنلد. گلاه پليش مى آيلد كله شلللوراهلاى
 دولللت خوب دسللت بلله اتللخاذ تللصميماتى مى زنللند كلله مللتعلق بلله
 بخشلللداری  خللود ملللختار اسلللت و زملللانى ديلللگر وظلللايفى را بلللر
 عهللللده مى گلللليرنللللد كلللله بخشللللداری  هللللاى خلللود مللللختار بلللله آنللللان

محّول مى كنند.
 حللال حللاضللر در مللرحلللهء اسللتقرار در جللاهللاى  هلللا در آن

 خللللود،  تللللللعريللللللف  افللللللق  و  شللللللعاع  عللللللمل  خللللللويللللللش  در  قللللللبال
 هللاى ديللگرى هللاى خود مللختار، در قللبال بخشللداری بخشللداری

 كللله زاپلللاتيسلللتى نيسلللتند و نللليز در قلللبال ديلللگر شللللوراهلللاى دوللللت
 خللوب هسللللتند. اكللللنون اسللللت كلللله بللللراى ايللللن يللللادگلللليرى خللود را مللللتشكل مى كللللنند. در هللللرجللللايى
 نللللمايللللندگللللانى از هللللر بخشللللداری خللود مللللختار حللللضور دارنللللد هللللمراه بللللا يللللك هللللیأت نللللمايللللندگى از

CCRIوابسلته بله هلر ملنطقه اى كله توضليحاتى در اخلتيار آنلان مى گلذارد و بله آنلان يلارى مى  
  آن اسللت كلله تللضمي كللند هللمهCCRIدهلد كله بله هلر تلازه واردى چله توضليحاتى بلدهلند. نلقش 

 چلليز بللراى جوامع بومى بلله صلللورت 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
 ملللراقلللبت را پلللياده كلللند، املللرى كللله طى قلللرن هلللا ثلللمربلللخش بلوده و جلللمع ملللراقلللب بلوده كللله فلللرد بللله

فساد درنغلتد.
 ملسألله اى كله هلم اكلنون پليش مى آيلد ايلن اسلت كله ملردم مى آيلند تلا بلا شللوراهلاى دوللت
 خلللوب سلللللخن بلللللگويلللللند و فلللللكر مى كلللللنند كللللله شللللللوراهلللللا وابسلللللته بللللله ارتلللللش زاپلللللاتيسلللللتى هسلللللتند 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
 آنلللهايى سلللت كللله بللله صلللللورت بخشلللداری  هلللاى خللود ملللختار و شلللللوراهلللاى دوللللت خللوب سلللازملللان
 يللافللته انللد. يللك دسللته از جوامع بومى وجود دارنللد كلله هللنوز بلله انللسجام نللرسلليده انللد و توانللايى
 آن را نلللدارنلللد كللله در قللللمرو خللود يلللك بخشلللداری خللود ملللختار تلللشكيل دهلللند و از آن هلللم كلللمتر،
 هلنوز نمى توانلند يلك شلللوراى 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 شلللوراهلاى دوللت خوب يكى سلت بله معنى
 ايللللن اسللللت كلللله هللللنوز چلللليزى كلللله ارتللللش زاپللللاتيسللللتى پلللليشنهاد مى كللللند فللللهميده نشللللده و آنللوقللللت
 نلللللللاگلللللللهان از شلللللللللوراهلللللللاى دوللللللللت خللللللوب انلللللللتظار دارنلللللللد تلللللللصميم گللللللليرى كلللللللنند، علللللللقيدهء 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 ملقابِل 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
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ضمیمه:

کندونا ششمین بیانیه از جنگل ل
در سه بخش
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کندونا *ششمين بيانيه از جنگل ل

 ايان کالم بی تاکلف مااسات بارای لاس قالوب ماردماانی کاه مااناند خود ماان فاروتان و سااده
اين کلم بی تکلف ماست برای  . ولی در همان حال منزلتی انسانی دارند و شااورشگرند  اند، 
باارای توضيح دادن آن  .  آن کااه شاارح دهاايم کااه مااسيرمااان چااه بوده وامااروز در کااجا قاارار داريم
و بارای آن کاه باگوئايم چاه می خواهايم اناجام دهايم،   .  کاه چاگوناه جاهان و کاشااورماان را می باينيم
و باااارای آن کااااه از ديااااگران دعاااوت کاااانيم تااااا باااارای هاااادف  .  نااااحوهء بااااه عاااامل در آوردن آن چيساااات
. باا ماا گاام باردارناد و هادف بازرگاتری کاه جاهان ناام دارد،   باسيار بازرگی کاه ماکزياک ناام دارد، 
باارای اياان کاالم بی تااکلف ماااساات باارای آنااکه بااه هاامهء دلااهائی کااه درسااتکارنااد و نااجيب بااگوئاايم،   
زيارا ماعتقديام بااياد هامهء افارادی ايان کالم بی تاکلف مااسات،   .  ماکزياک و جاهان چاه می خواهايم
فااارباااخوانااايم و باااه آناااها هااارجاااا بااااشاااند و مااابارزه کااانند،  هااامه جاااا،   را کاااه مااااناااند خااودماااان هساااتند، 

. بپيونديم
* Sexta Declaración de la Selva Lacandona 

http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2005/2005_06_SEXTA.htm
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در بارهء آن چه هستيم۱  -. 
 ماااا ارتاااش زاپااااتیساااتی  آزادیااابخش  ملی  هساااتیم، اگااار چاااه ماااا را »نااائو زاپااااتیسااات« نااایز

  مسالحاناه قایام کاردیام، زیارا دیادیام۱۹۹۴ در ژاناویاه EZLNنااماند. بااری ماا زاپااتیسات هاای  می
ديديم برخااورد آن ها با ما جز اين نيست که ما ،ست دیگر این همه شرارت قدرتمندان کافی  

بدزدند، را تحقير کنند، به زندان بيفکنند و بکشند،  و هيچ کس نه به آن اعتراض   کند و نه می 
. کاند عاليه آن کااری می باه هامي دلايل گافتيم دياگر باس اسات » »!، يعنی دياگر اجاازه نمی   دهايم 

. مااان کاارده و باادتاار از حاايوان بااا مااا رفااتار کاانند کااه کااوچااک آنااگاه هاامچني گاافتيم کااه دمااکراسی  
آزادی و عاادالاات باارای هاامهء شهااروناادان مااکزيااک، خواهاايم، می هااار چاااند بيشاااتر روی خااالق   هاااای 

.بومی ماتمرکاز شاديام زياارا اگاار چااه مااا افااراد   EZLN ًهاامه بومیِ  تااقريااباا چاياپااس هساتيم،  امااا   
و ياا فاقط بارای خالق هاای بومی ماکزياک مابارزه فاقط بارای مانافع خودماان و ياا بومايان چاياپااس،  

بالکه می خواهايم هامگام باا هامهء آن هاائی کاه مااناند خودماان ماردمی فاقير و سااده نمی کاانيم،  
و بااسيار ناايازمااند، انااد، ماابارزه کاانيم،  هااامراه باااا کاااسانی کاااه از اساااتثمار رنج باااسيار می   بارناد و 

غارت می کنند پولدارها و دولت های بد در مکزيک و در جهان آن ها را . 
 تاارياخچهء ماا از ايان قارار اسات کاه ماا از اساتثمار شادن توساط قادرتامندان خساته شاديام
ابااتدا تااعدامااان کاام  .  و لااذا مااتشکل شاادياام تااا از خاودمااان دفاااع کاارده باارای عاادالاات ماابارزه کاانيم

باه باه باه تاعداد انگشاتان دسات می  زور  بود،   . باا سوئی باه ساوی دياگر می  علوه از رسايد  رفاتيم، 
سااال هااا کااارمااان  .  افااراد ديااگری مااثل خاودمااان حاارف می زدياام و بااه آن هااا گاوش می سااپردياام
باااه عااابارت دياااگر  . يعنی بااادون باااراه اناااداخااات سااار و صااادا ماااخفياناااه کاااار می کااارديااام،   هااامي باود، 
باااعد رشاااد کااارديااام و دياااگر ده ساااال ايااان طاااوری کاااار کااارديااام،   .  نااايرويااامان را در ساااکوت اناااباشاااتيم
بااعد خاودمااان را در سااياساات و اسااتفاده از سالح بااه خااوبی  .  تااعدادمااان بااه هازاران ناافر رساايد
روی شهاااارهااااايااااشان و ناااااگااااهان وقتی پااولاااادارهااااا سااااال نااااو را جااااشن می گاااارفااااتند،   آماااااده کااااردياااام، 
بااه آن هااا فااهماناادياام کااه مااا را بااايااد بااه حااساب  . و بااه سااادگی آن هااا را اشااغال کااردياام  ريااختيم، 
ثااروتاامندان از جااانااشان تاارساايدنااد و ارتااش باازرگ شااان را باار ساارمااان ريااختند تااا پااس،   .  بااياورنااد
هامان کااری را کاردناد کاه هاميشه وقتی اساتثمارشادگاان شاااورش کانند،  .  ماا را از مايان باردارناد

بااا آن هااا می کااه آدم می  زيارا کاانند،  اماا ناتوانساتند ناابودماان کانند،   .  فارساتند تاا ناابودشاان کاند
همان در کوهستان های  قبل از شروع جنگ به خوبی آموزش ديده و  .  مان نيرومند شده بوديم

داشااتند نااقشه می  .  کااشيدنااد کااه جااا ارتااش در جسااتجوی مااا باود و روی ساارمااان باامب ماايريااخت
چاون باي زاپااتيسات . ماا هاا و دياگر بومايان فارقی نمی هامهء بومايان را ياکباره باکشند،   گاذاشاتند

هاامان طااور کااه اجاادادمااان می گااارياااختيم و نااابرد می می باادون آن کااه ساار خاام کااردياام،   .  رزماايدنااد
. و بدون آن که شکست بخوريم بدون آن که تسليم شويم،  کنيم، 

و فارياادشاان بارای قطع جانگ بالند می باعد ماردم در شهارهاا باه خاياباان می . ريزناد،   شود
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و باه ايان بارادران و خواهاران در شهارهاا گوش می پاس ماا جانگ ماان را قطع می کانيم،   دهايم، 
قااارار باااگذاريااام کاااه بااادون قاااتل و يعنی باااا دولااات باااد،  آن هاااا از ماااا می خاواهاااند کاااه راهی بااايابااايم،   

زيارا ايان ماردم هامان ماا ماردم را باه حاساب آورديام،   .  هاائی هساتند کشاتار ماشکلت حال شود
« می کااه مااا آن خاالق باديان تارتايب آتاش را باه کانار ناهاديام و هااا را »  . يعنی خالق ماکزياک  ناامايم، 

. کلم را به ميان آورديم
 ها گفتند رفتاری مناسب خواهند داشت و مذاکره خواهند کرد و به حاصل آن که دولت

ولی در عاي حاال گافتيم بااشاد،   .  قاراردادهاائی خواهاند رسايد و باه وعاده شاان عامل خواهاند کارد
پس اين مردمی که برای قطع جنگ به خيابان گفتيم خوب است با  .  ها ريختند نيز آشنا شويم

باااا هااامي اشاااخاص نااايز حااارف زديااام و هاااای باااد ماااذاکاااره می در عاااي حاااالی کاااه باااا دولااات  کااارديااام، 
يعنی آن شااان مااردمی فااقير و ساااده دياادياام کااه اکااثرياات و هاااردو طااارف،   . ماااثل خاود ماااا  هااا و اناااد، 
باااه خاااوبی می « فاااهميم کاااه باااه چاااه مااانظوری مااابارزه می ماااا،  جااامااعهء ماادنی اياان مااردم را »  .  کاانيم

بالکه افارادی بودناد ماعمولی، زيارا اکاثريات آن هاا باه احزاب ساياسی ربطی ناداشاتند،   . ناامايديام  
. مردمی فقير و ساده مثل خود ما،  

باالکه خواسااتند بااه قاارار و ماادار درسااتی باارسااند، امااا نااتيجه اياان شااد کااه دولااتهای بااد نمی  
. 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   
.  ما بسيج شدندياریخوبی مقاومت کرديم و انسان های بيشماری در سراسر جهان به  پس  

چاااااه می EZLN دولااتهای بااد انااديااشيدنااد کااه افااراد بااسياری مااتوجااه انااد کااه باار ساار آنوقاات آياااد،   
 واناامود کااردنااد کااه انااگار هيچ خاابری نيساات و در هاامان حااال مااا را مااحاصااره کااردنااد و انااتظار

ماااردم باااه خااااطااار دوری از انااااد، هاااای ماااا باااه خااودی خااود دورافاااتاده داشاااتند کاااه چاااون کاوهساااتان  
. ياااد باابرنااد  از  ماااا را  هاااا ساارزمااي زاپاااتيساات هااار چاااند  ماااان کوشاايدنااد فااريااب گاااااه دولااااتهای بااااد می 

مانند فوريهء بادهاند و ياا باه ماا حامله کانند،  ۵۹۹۱ کاه تاعداد کاثيری ناظامی سارماان رياختند،  اما   
. شکساات نااخااوردياام زياارا هاامان طااور کااه گاااه کااسانی بااما گااويااند، مااا تاانها ناابودياام و انااسان   هااای 

.بسياری به ما ياری رساندند و به خوبی مقاومت کرديم 
ديااااگر دولااااتهای بااااد مااااجبور باااونااااد بااااا  خاااوب، EZLN ،قااارارداد بااابندناااد ايااان قاااراردادهاااا را   

قاراردادهاای سان آنادرس»  » ناامايديام، زيارا ناام بخشاداری   ای کاه در آن ايان قاراردادهاا اماضاء 
سااان آنااادرس »شااد اسااات«   . در  اياان  مااذاکاارات  تاانها  مااا  ناابودياام  کااه  بااا  دولااتهای بااد حاارف  

باالکه افااراد و سااازمااان هااای  زيااادی  کااه  باارای  خاالق هااای  بومی  مااکزيااک  ماابارزه می زدياااام،  
يااااا می کاااانند، کااردنااد، می شاارکاات داشااتند   . هااامه کااالماااشان را بااازباااان می آوردناااد و هااامه باااا هااام  

. گااااذاشااااتيم کااااه بااااا دولااااتهای بااااد چااااگونااااه حاااارف بااازناااايم قااااااااااارار می مااااذاکاااارات اياااان گااونااااه بااود، فااااااقط   
بلکه زاپاتيست نبود،  ديگر طرف در يک طرف و دولت ها در زاپاتيست  های خلق با بودند همراه ها 
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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 باااه ماااحض آن کاااه اماااضاء زدناااد، دولاات بااد   
 طااااوری رفااااتار کاااارد کااااه انااااگار فااااراماااوش کاااارده اساااات و سااااال هااااا باااادون بااااه اجاااارا درآوردن اياااان

. قاااراردادهاااا ساااپری شاااد باارعااکس، دولاااات بااااه بااوماااايان حاااامله کاااارد تااااا آن هااااا را وادار کااااند کااااه از   
۲۲ مااااثل ماااابارزه عااااقب بااااکشند، ۷۹۹۱ دساااماابر  روزی کااااه زدياااايو دسااااتور قااااتل ، ماااارد و زن و ۵۴   

. 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

تارديادی باه خود راه نمی دهاند حامله و قاتل کاسانی کاه عاليه بايعدالتی می شااورناد،  . و در حالی  
ماا زاپااتيسات هاا در عاي ماقاومات در کوهساتان هاای جانوب کااه تاامام اياان اتاافاقااات رخ می داد،  

هر چه در توان داشتيم برای اجرای اين توافق ها به کار برديم شرقی مکزيک، . 
 اياان زمااانی ساات کااه گاافت و گااو بااا ديااگر خاالق هااای بومی مااکزيااک و سااازمااان هااايااشان را

ياعانی آغاااز کاارده بودياام و بااا آن هااا قاارار گااذاشااتيم کااه بااا هاام باارای هاادف واحاادی ماابارزه کاانيم،  
رساااميت شاااناخاااته شااادن حاااقوق و فااارهااانگ باومااايان . بااارای باااه  خااوب، افاااراد باااسياری از ساااراسااار   

افاااراد باااسيار ماااحترمی کاااه کااالماااشان بااازرگ اسااات، جاااهان باااه ماااا يااااری رساااانااادناااد، زياااارا آن   هااااا 
هانرماندان و داناشمندان ماکزياک و ساراسار جاهان روشانفکران، . اناد  هاماياش  الللی ناايز هاای باي 

يعنی باااااااه گااااااافتگو نشساااااااتيم باااااااا افااااااارادی از آمااااااارياااااااکا، باااارگااازار کااااردياااام، آسااااااايا،  اروپاااااااا،  آفااااريااااقا و   
و آن را هاااااماياااااش هااااااا را شااااااناخااااااتيم، اقاااااايانااااوساااااايه.  ماااااابارزه و اشااااااکال کااااااار آن اناااترگااالکاااتيک  » 

 »Intergalactico،فاقط بارای آن کاه مزاحی هام کارده بااشايم و چاون از دياگر کارات  ناامايديام  
امااااا بااااه نااااظر می رسااااد کااااه نااااياماااادنااااد، ناااايز دعااوت کاااارده بااودياااام، و شااااايااااد آماااادنااااد ولی خااود را بااااه   

روشن نشناساندند  ما . 
باه قولاشان عامل ناکردناد بااه هاار حااال دولاات هااای بااد،  . باانا باار اياان مااا طاارحی ريااختيم تااا بااا  
حارف بزنايم تاا از ماا حامايات هااا کااه بااه مااا ياااری می رسااانااند، تااعداد بااسيار زيااادی از مااکزيکی  

. کنند بار هامي اسااس اول در ساال  ۷۹۹۱ ياک راهاپيمائی باه ساوی شهار ماکزياک داشاتيم کاه باه   
راهااپيمائی»  ۱۱۱۱ ناافر   » . مااعروف شااد زياارا از سااوی هاار روسااتای زاپاااتيسااتی يااک رفاايق دخااتر  

. يااا پساار بااه شهاار مااکزيااک رفاات ولی دولااات باااراياااش اهميتی قاااائااال نشاااد  . باااعد در ساااال  ۹۹۹۱  در 
آن جااا مااعلوم شااد کااه اکااثرياات مااردم بااا مااطالاابات سااراساار کااشور يااک هاامه پاارسی باارپااا کااردياام،  

اما دولت های بد آن را هم به حساب نياوردند خلق های بومی هم عقيده اند،  . دست آخر در  
۱۰۰۲ سال دسات باه راه پايمائی ماعروف باه  راهاپيمائی بارای شاأن اناسانی بومايان »  » زديام کاه  

غاااااير ماااااکزيکی بااااارخااااااوردار شاااااد و تاااااا مجااااالس ناااااماياااااندگاااااان و هاااااااا ماااااااکزيکی و از حااااامايااااات مااااايليون  
يعنی تاااااا کااااانگره، سااناتااااورهااا، پاااايش رفاااات   . خاواسااات ايااان راهاااپيمائی باااه رساااميت شاااناخاااته شااادن  
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.حقوق و فرهنگ بوميان مکزيک بود 
کاه ساياساتمداران احزاب! اماا حااصال ايان بود کاه ناه  PRI و  PAN و  PRD باا هام قارار  

 و ماادار گااذاشااتند و بااه هاامي سااادگی از بااه رسااميت شااناخاات حااقوق و فاارهاانگ باوماايان ساارباااز
. زدنااد ايان مااجارا در آوريال  ۱۰۰۲ اتاافاق افااتاد،  و باادياان شااکل سااياسااتمداران بااه روشنی نااشان   

 دادنااد کااه حاافظ ظاااهاار ساارشااان نمی شود و بی شاارم هااائی هسااتند کااه بااه عاانوان حااکومااتگرانی
فاقط باه درآماد شخصی خودشاان می انادياشند بد،  . ايان موضوع را ناباياد از يااد بارد  . در آينده  

. خواهاايد ديااد بااگويااند کااه حااقوق و فاارهاانگ بوماايان را بااه رسااميت خواهااند شااناخاات ولی ايااان هااام  
اما آن گاوياند کاه باه آن هاا رأی بادهايم، دروغی بايش ناخواهاد بود و فاقط بارای آن می  ها فرصت 

.خودشان را داشتند و عمل نکردند 
باه روشنی دياديام کاه گافت و گاو و ماذاکاره باا دولات باديان تارتايب، باايهوده هاای باد ماکزياک،   

. اسااات يعنی معنی نااادارد کاااه باااا ساااياساااتمداران حااارف باازنااايم، چاااون ناااه قااالب پااااکی دارناااد و ناااه   
بااالکه دغااال و فاااريااابکارناااد و باااه وعااادهااااشاااان عااامل نمی کاااالمی صااااادق، . کاااانند  يعنی آن روزی کااااااااه  
  قااااناونی را باااه  تاااصوياااب  رساااانااادناااد  کاااه  باااه  هيچ دردیPRD و PRI, PANسااياسااتمداران 

باه ياکباره ماذاکارات را بار هام زدناد و باه وضوح گافتند کاه آن چاه اماضاء می خااااورد، نمی  کنند و 
باارايااشان اهميتی ناادارد، گاذارناد، قااارار می چااون قااول ساارشااان نمی شود   . پااس از آن ديااگر بااا  

زياارا باارداشاات مااا اياان بود کااه بااه خاااطاار هاامي اياان قوای فاادرال هيچ رابااطه ای باارقاارار نااکردياام،  
گااافت و گاااو و ماااذاکااارات باااه شکسااات اناااجامااايد احاازاب ساااياسی،  . دياااديااام باااراياااشان ناااه خاااون ماااهم  

نااه ماارگ، اساات، ناااه رنج و عاااذاب،  ناه تاظاهارات،  ناه ناظرخواهی،  نااه سعی و کوشااش،نااه  اظااهار    
ناه تاماس هاا، ناظرهاا در ساطح ملی و باي الللی، ناه قاراردادهاا،  ناه اماضاء و قاول و قارار   . بدين  

راه را باار خاالق هااای باومی بسااتند؛ باالکه هاامچني ضااربااه تاارتاايب سااياسااتمداران نااه تاانها مجاادداً  
 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
مااااناااند زماااانی کاااه نااابردماااان را  اولاااي چااايزی کاااه دياااديااام ايااان باود کاااه قااالب ماااا مااااناااند سااااباااق، 

زيارا قالوب اناسان بالکه بازرگاتر اسات،  نيسات،  . هاای خوب زياادی را لاس کارده شاروع کارديام،   ايم
و اياان زخاام بااه دلاايل اياان کااه  . هاامچني دياادياام کااه قاالب مااان انااگار مجااروح تاار و زخاامی تاار اساات  
در هامان بالکه وقتی قالوب دياگران را لاس می کانيم،   فارياب دولات هاای باد را خاااورده ايام نيسات، 

يا يعنی انگار خودمان را در آينه می . حال دردهايشان را لس می کنيم،  بينيم
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- در بارهء وضعيت کنونی مان۲
 کااارديااام کاااه دسااات کاااشيدن از ماااذاکاااره باااا دولااات پاااس ماااا باااه عااانوان  زاپااااتيسااات  فاااکر  نمی

باااالکه لزم بااود ماااابارزه را بااااه رغاااام وجااود سااااياسااااتمداران انااااگل و تاااان پاااارورده ادامااااه ساااات، کااااافی  
آنااااگاه ماااصمم شاااد تاااا قااارادادهاااای سااان آنااادرس را در زماااينهء حاااقوق و فااارهااانگ EZLN دهاااایم.   

فاقط از جااناب خودش بومايان، ياعانی  ياکطرفاه ») »، چاون فاقط از ياک طارف اناجام می   پاذيارد(باه 
. اجاارا در آورد طی چاااهار ساااال، از اواسااط   ۱۰۰۲ تااا اواسااط   ۵۰۰۲ خودمااان را وقااف اياان کااار   

و کارهای ديگری که برايتان شرح خواهيم داد کرديم، . 
بانا بار ايان شاروع کارديام روی بخشاداری هاای خود ماختار شاااورشی نايرو باگذاريام ُخاب، 

بخشاااداری خااودماااختار شااايوهء ساااازماااانااادهی دهاااکده هاااای بااومااايان بااارای اداره شااادن و اداره.   
و بااارای نااايروماااند کااااردن اساااات، ايااان شااايوهء حاااکومااات کاااردن مااان درآوردی هااااا. تاااار کااااردن دهااااکده   

باااااالکه مااااااحصول قاااااارن نيساااااات،  هااااا مااااقاوماااات بااوماااايان و تجااااربااااهء خااود جاااانبش زاپاااااتيسااااتی و شااااکل 
. خودگااردانی روسااتاهاااساات يعنی باااااه ايااااان معنی نيسااااات کاااااه شخصی از خاااااارج بااااارای حاااااکومااااات  

باالکه خود روسااتاهااا بااا هاام تااصميم گاايری می کاردن باياياد،  کاانند کااه چااه کسی و چااگونااه حااکوماات 
. کااااااااااند و اگااااار فااااارماااااانااااابر ناااااباشاااااد، او را خاااااااااااااااااالع می  . کاااااااااانند  يعنی اگااااااااااااار آن کسی کاااااااااااااه فااااااااااااارماااااااااااااان  

فارماانابِر مایراناد، توده  دک هاا ناباشاد،  اخااتياراتااش را می اش می کااانند،   گايرناد و باه کاس دياگری 
.دهند می 

بالکه بعضی هاا پيشارفاته تار باعد دياديام کاه بخشاداری هاای خودماختار همساطح نيساتند،  
و بارخی دياگر مانزوی شاده بودناد و از ساوی جااماعهء مادنی کامک بيشاتری درياافات می کاردناد،  

. بودناد يعنی ناياز بود بارای ياکدسات کاردن آن هاا بيشاتر ساازماانادهی شود  . و دياديام کاه باخش  
ناظامی در تاصميم گايری هاای ماسئولاي دماکراتايک، - ساياسی ياا آن طاور کاه می گاوياند   غاير »
. «]مااادنی[دخاااالااات می کاااردناااظامی ماااشکل ايااان جااااسااات کاااه باااخش ساااياسی ناااظامی -    ارتاااش

دمااکراتاايک نيساات، زاپااتیساتی چااون ارتااش اساات،  و شاااهااد بودياام کااه اياان موضوع کااه نااظاماايان   
زياارا ناابايااد بااه شاايوه ای نااظامی در مااااورد بااال باااشااند و بااخش دمااکراتاايک پااائااي درساات نيساات،  

غاااير ناااظامی تاااصميم گااايری شاود، اماااری 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  

نااظامی نااباشااد، چاايز نااباشااد، و هاامه چاايز بااراباار باااشااد،  و بااه هاامي دلاايل زاپاااتيساات هااا ساارباااز   
. هساااتند بااارای آن کاااه هيچ سااارباااازی ناااباشاااد خااوب، پاااس در بااارابااار ايااان ماااشکل،  باااخش ساااياسی   

نااااظامی را از اشااااکال خااود مااااختار و دمااااکراتاااايک سااااازماااااناااادهی روسااااتاهااااای زاپاااااتيساااات جاااادا-   
. کارديام باديان تارتايب کاارهاائی کاه در گاذشاته اناااجام می داد و ارتااش زاپاااتیسااتی آزادیاابخش ملی   

کااااام کااااام باااااه ماااااسئولينی کاااااه باااااه شکلی دماااااکراتااااايک در روساااااتاهاااااا تاااااصميماتی را کاااااه می گااااارفااااات،  
واگاااذار شاااد باارگاازيااده شااده بودنااد،  . طاباياعی ولی در عااااامل سااات کاااه چاااني اماااری در حااارف سااااده،   
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زيرا سال بسيار دشوار است، اول در دورهء هاا ايان وضاعيت طاول کاشيده بود،   و گنج کرادت  
. سااپس در جااريااان جاانگ باادياان تاارتاايب بااه اماار سااياسی ناااظامی عاااادت کااارده باوديااام  -   . ولی هاااااار  

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

۳۰۰۲ اياااان طاااور بااود کااااه در اوت شاااااوراهاااای دولااات خااوب زاده شااادناااد و هااامراه باااا آن هاااا   
مطیعانه فرمان دادن »خودآموزی و تمرين .» 

۵۰۰۲ از آن زمااااااان تااااااا اواسااااااط رهاااااابری   EZLN دياااااگر در ماااااااورد مااااوضااااوعاااااات مااااادنی هيچ   
. دساتوری صاادر ناکرد امااا بااا مااسئولينی کااه بااه شاايوه  ای دماکراتايک از ساوی روساتاهاا اناتخاب 

. هااا ياااری رسااانااد شااده باودنااد هاامراهی کاارد  و  بااه  آن باااه عااالوه ناااظارت داشااات  کاااه در مااااورد  
باااه روساااتاهاااا، هااااا، هااااای رساااايده و شااااکل اسااااتفاده از آن کاااامک جااااامااااعهء ماااادنی ملی و بااااي   الاالاالی 

. گزارش درساتی ارائاه شود در حااال حاااضاار دارياام کااار نااظارت باار دولاات خوب را بااه پااايااه هااای  
. کاامک رسااانی زاپاااتيسااتی واگااذار می کاانيم باااا ماااسؤلااايت هاااای فصلی و ناااوبتی باااه صااااورتی کاااه  

. هاااامه اياااان کااااار را ياااااد بااااگيرنااااد و در آن نااااقش داشااااته باااااشااااند چاااارا کااااه مااااعتقدياااام خاااالقی کااااه باااار  
مااحکوم بااه بااردگی ساات، حاکوماتگراناش ناظارت ناداشاته بااشاد، و مااا باارای آزاد باودن پاايکار می   

نه برای آن که هر شش سال فرمانروا عوض کنيم کنيم، . 
هااامچني پشاااتيبانی و تاااماس هاااائی را کاااه طی ساااال هاااای EZLN طی اياااان چااااهار سااااال  

 جاااانگ و مااااقاوماااات از سااااراساااار مااااکزيااااک و جااااهان کسااااب کاااارده بااود بااااه شااااااوراهااااای دولاااات خااوب و
. بخشااااااداری هااااااای خاااااود مااااااختار تااااااحوياااااال داد بااااااه عاااااالوه در اياااااان ماااااادت   EZLNآن کااااااامک هاااااااای  

 اقاااااتصادی و ساااااياسی ای را بااااانا سااااااخااااات کاااااه باااااه روساااااتاهاااااای زاپااااااتيسااااات اماااااکان می دهاااااند باااااا
و در بااهسازی شاارايااط شااان پيشاارفاات حاااصاال ماااشکلت کااامتری در سااااخاااتمان خاود ماااختاری،  

. کاانند اياان کاامک هااا چااشمگير نيساات، امااا از آن چااه قاابل از قاايام در ژانااويااهء   ۴۹۹۱ بود،   خايالی 
. بيشاتر اسات اگار شاما يکی از آن تاحقيقاتی کاه دولات هاا اناجام می دهاند را بانگرياد، خواهايد   

آمااوزش، ديااد تاانها روسااتاهااای بومی ای کااه شاارايااط زناادگی شااان در بهااداشاات، تااغذيااه و مااسکن   
روساتاهاای واقع در ماناطاق زاپااتيساتی، بهاتر شاده، يعنی روساتاهاای باه قاول ماا زاپااتيساتی   اند. 

و کاامک هااای شااايااانی امااکانااپذياار شااد کااه مااا از ایاان هاامه تاانها بااا رشااد روسااتاهااای زاپاااتيسااتی،  
 سااااوی افاااارادی خاااوب و باااالند هاااامت و سااااازمااااان هااااايااااشان از سااااراساااار جااااهان کااااه مااااا ايااااشان را

جااااااماااااعهء مااااادنی»  » می ناااااااامااااااايم، دريااااافاااات کااااردياااام   . گاااااوئی هااااااامهء ايااااااان افاااااااراد، در عااااااامل و ناااااااه باااااااا   
دنيای ديگری ممکن است »شعار حرافی، را به واقعيت بدل کردند«  . 

در حااال حاااضاار تااعداد رفااقای ماارد و زنی کااه دارنااد  .  پااس روسااتاهااا رشااد خااوبی داشااتند
زنااان بيشااتری بااه اياان قاابيل کااارهااا و بااا آن کااه کاام کاام،   .  حااکوماات کااردن می آماوزنااد بيشااتر اساات
و شارکات اياشان در کاارهاای مابارزاتی هانوز باا وجود ايان مايزان احاترام باه زناان،   می پاردازناد، 
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حال ماشکلت هاماهنگی باي بخشاداری هاای خود ماختار،  باا شاااوراهاای دولات خوب،   .  کام اسات
در هاااامان حااااال  .  بااااا سااااازمااااان هااااای ديااااگر و ارگااااان هااااای رسمی دولتی بهااااتر انااااجام می پااااذياااارد
و تاااقسيم پاااروژه هاااا و کااامک  .  پاااروژه هاااائی کاااه در روساااتاهاااا اناااجام می گااايرد باااسيار بهاااتر شاااده
وضع  هااای جااامااعهء ماادنی از سااراساار جااهان در روسااتاهااا بااه صاااورتی يااک دساات تاار در آمااده: 
. در باا آن کاه هانوز خيلی مااناده تاا باه حادی بارساد کاه بااياد بااشاد  بهاداشات و آموزش بهاتر شاده، 
در باارخی مااناطااق وضع زمااي هاام بهااتر  .  مااااورد مااسکن و تااغذيااه ناايز وضع باار هاامي ماانوال اساات
ولی هاامچنان مااناطقی چااون اراضی پااس گاارفااته شااده را بااي دهااقانااان تااقسيم کاارده انااد،   شااده، 

کامک  .  هاای جااماعهء مادنی در ساطح ملی وجود دارد کاه اراضی کاشاورزی باه حاد کاافی نادارناد
هارکاس باه حاساب خودش هارجاا کاه مايلش می و بي چاون قابلً   رفات کاشيد می الللی بهاتر شاده، 

و بااه هااا را بااه آن جااا کااه بيشااتر نااياز هساات جهاات می و حااال شااااوراهااای دولاات خاوب آن  .  دهااند
 گااايرناااد باااا افااارادی از هاااامي دلاااايل هاااامه جااااا تااااعداد بيشااااتری از رفااااقای ماااارد و زن دارنااااد ياااااد می

دارنااااد ياااااد می  .  گااايرناااد احاااترام باااگذارناااد و نااااقاط ديااااگر مااااکزيااااک و جااااهان ارتااااباط باااارقاااارار کاااانند
دارند ياد می  که هرکدام مکان، و اين های زيادی وجود دارد گيرند که جهان احترام بخواهند، 

. به يکديگر احترام گذاشت و به همي دليل بايد متقابلً  و شيوه ی خودش را دارد،  زمان،  
EZLN هااای مااا زاپاااتيساات خاودمااان را وقااف ناايروی اصلی  يعنی تااوده مااان کااردياام،   هااائی 
. رسااانااند کااااه بااااه مااااا ياااااری می باااديااان تااارتااايب وضع بهاااتر شاااد، يعنی کسی نيساااات کااااه بااااگويااااد کااااه   

بالکه اگار ماا را ساازماان و مابارزهء زاپااتيساتی بايهوده بود،  ،دنناک دوباانهام کاامالً  پايکارماان بادرد   
.خااورده است 

بااالکه نااه تاانها روسااتاهااای زاپاااتيساات رشااد کااردنااد،  EZLN نااايز رشاااد کااارد  . زياااارا طی اياااان  
. دوران نسال هاای جاديادی ساازماان ماان را اصلح کاردناد باه عابارت دياگر نايروی جاديادی بادان  

. باااخشيدناااد فااارماااانااادهاااان مااارد و زن، کااااااسانی کااااااه در آغاااااااز قاااااايام   ۴۹۹۱ بااااااه ساااااان باااااالوغ  نااارسااايده   
اماروزه از دانشی بارخاااوردارناد کاه طی جانگ و بودناد،  ۲۱ ساال گافت و گاو باا هزاران نافر مارد   

. و زن از سااراساار جااهان اناادوخااتند اعااضای  CCRI ،]کااميتهء مخفی انااقلبی باوماایان رهاابری ]  
حال به افراد سازمانی زاپاتيستی، -سياسی  ها شوند و به آن مان می جاديادی کاه وارد مابارزه 

پند و اندرز داده، گيرند، ماأموريات رهابری باه عهاده می  که اياشان را راهانمائی می  . کنند  ديگر  
کاميته »سات کاه مادتی هاا)« هامان طاور کاه ماا خاطاباشان می کانيم(نسال جاديادی از فارماانادهاان  

. اناد مارد و زن را آمااده کارده ايان افاراد پاس از ياک دورهء آماوزش و اماتحان،  کانند شااروع می 
. اش بااار آياااند بااا وظااايااف ماادياارياات و سااازماااناادهی آشاانا شااده از عهااده هااامي طاااور شااااورشاااگران  

مااايليشيا مااارد و زن ماااا، ماااسؤلاااي محااالی و مااانطقه هاااا،   ماااان کاااه در هاااای کااامک رساااانی ای و پااايااه 
حاااال دياااگر ماااردان و زناااانی باااا تجااارباااه، آغاااز قاايام جاوان باودنااد، سااربااازان کااارکشااته،  و رهااابران   

. طبيعی واحااادهاااا و روساااتاهاااای خاود هساااتند و کاااسانی کاااه در ساااال  ۴۹۹۱ کاودک باودنااد،  حاااال   
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و در شااااااورشاااااگریِ جااااوانااااااانی هسااااااتند کااااااه در مااااااقاوماااااات رشااااااد کاااااارده انااااااد، شااااااياااااانی کاااااه تاااوساااااط   
آماااااااااااااوزش ديااااااااااااااده بااااااازرگاااااااسالناااااااشان باااااااراناااااااگيخته شاااااااده، . انااااااااااااااد  اياااااااااان جاااااااااوانااااااااااان دارای آمااااااااااوزشی  

تکنيکی و فاارهنگی هسااتند کااه خود مااا، سااياسی، يعنی افارادی کاه جانبش زاپااتيساتی را آغااز   
ناداشاتيم کارده ايام،  . ايان جواناان حاال، بايش از پايش،  هام نايروهاايامان و هام پسات هاای رهابری   

. مااااااان را در تااااااشکيلت تااااااغذيااااااه می کاااااانند و ُخااااااب، مااااا هاااامه شاااااهااااد فااااريااااب هااااای سااااياسااااتمداران   
و تخااااااريااااااب هااااااای ناااااااشی از آن هااااااا در ماااااايهن مااااااان بااااوده اياااااام مااااااکزيکی،  . ماااا شااااهاااد بااازرگاااتريااان  

غاارت هاائی بوده ايام کاه نائولايبرالايسم در جاهان باراه اناداخاته اسات بايعدالتی هاا و قاتل و  .  اماا
.در اين مااورد بعد خواهيم گفت 

در ماقابال  EZLN باديان تارتايب ۲۱  ساال جانگ،  ايادئولاوژياک سااياسی،   حاملت ناظامی،   
تهااديااد و تااعقيب مااقاوماات کاارد ماحاصاره، و اقااتصادی،  . آن هااا باار مااا چاايره نشاادنااد، خودماان را   

. ناااااافروخااااااتيم و پيشاااااارفاااااات داشااااااتيم تاااااااعداد بيشاااااااتری از رفاااااااقا از ماااااااناطاااااااق گاااااونااااااااگاااااااون باااااااه مااااااابارزه  
بانا بار ايان باه جاای آن کاه پاس از ايان هامه ساال ضاعيف تار شاويام، پايوساتند، قاوی تار شاده ايام  

طبيعی سااات ماااشکلتی وجاود دارد کاااه باااا بيشاااتر جااادا کاااردن امااار ساااياسی.  نااظامی از اماار -   
دمااااکراتاااايک می تاااوان آن هااااا را حاااال کاااارد - ماااادنی  . امااااا چاااايزهااااائی هاااام وجااود دارد، آن هاااام از   

مااثل مااطالااباتی کااه باارايااشان پاايکار می کاانيم، ماهمتريان چايزهاا، کااه آن طاور کااه بااايااد و شااايااد بااه   
.آن ها دست نيافته ايم 

بااه نااقطه ای رساايده اياام کااه نمی و آن چااه در قاالب مااان می بااينيم،   باار اساااس نااگرش مااا، 
اگااار هااامي طاااور کاااه هساااتيم بااامانااايم و بااارای پيشاااروی و باااه عااالوه،   تاوانااايم از آن بيشاااتر بااارويااام، 
باه عابارت دياگر وقات آن رسايده کاه ياک  . مامکن اسات هار چاه داريام از دسات بادهايم  کااری ناکنيم، 
زيارا شااياد  . کاه در عاي حاال ارزشاش را دارد  باار دياگر رياسک کانيم و گاام خاطرنااکی بارداريام، 
ماامکن باااشااد آن چااه را کااه  متحااد بااا اقااشار اجااتماعی ديااگر کااه هاامان کاامبودهااای مااا را دارنااد، 
در نبرد بوميان گامی نوين به پيش تنها در صااورتی  .  نيازمنديم و حق مان است بدست آوريم
بااه عاابارت ديااگر  ، ... کااارمااند و معلم،  دانااشجو،  دهااقان،   امااکان پااذياار اساات کااه باومی بااا کااارگاار، 

. متحد شود کارگران شهر و روستا، 

)... ادامه دارد ( 

 شرقی مکزيکهای جنوب از کوهستان
فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی  - کميتهء مخفی انقلبی بوميان

در ششمي ماه سال  مکزيک،  ۵۰۰۲  
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، معاون فرمانده شورشی مارکوس در مسیر »کارزاری دیگر« ۲۰۰۶ آوریل ۲۵
در مقابل زندان چیکونائتل در انتظار ملقات با زندانی سیاسی،
گلوریا آرناس )کلنل آئورورا از ارتش انقلبی خلق شورشگر(

        



کندونا ششمين بيانيه از جنگل ل
(بخش دوم)

بينيم ی اينکه ما دنيا را چگونه می  درباره-۳

 هاااااااا، حاااااال باااااراياااااتان شااااارح خااااواهااااايم داد کاااااه ماااااا، زاپااااااتيسااااات
 باااه ناااظر ماااا سااارمااااياااه باااااينيم. خاااااب، چاااااگوناااااه می را رويااادادهاااای جاااهان

 ساااات يعنی داری نااظامی اجااتماعی داری  در  حاال حااضار نايروماندتاريان قادرت اسات. سارمااياه
 شوناد، ساات کااه باار اساااس آن اشااياء و اشااخاص در درون يااک جااامااعه سااازماااناادهی می شاکالی

 راناند و بارخی اناد و بارخی هيچ نادارناد. بارخی فارماان می بارخی اشاخاص چايزهاايی را ماالاک
 بارناد. در سارمااياه داری کاسانی هساتند کاه پاول يعنی سارمااياه و کاارخااناه و تاجارت فاارمااان می

 و مزارع و باسياری چايزهاای دياگر دارناد و نايز کاسانی دياگر کاه هيچ نادارناد جاز نايرو و داناش
 داری، آنااان کااه پااول و ساااياار چاايزهااا دارنااد و کاااردانی باارای کااار کااردن. چاانان کااه در ساارمااايااه

رانند و آنها که چيزی جز قدرت کار کردن ندارند فرمان می برند. فرمان می

 اند نه بدين ست که معدودی صاحب ثروتهای کلن داری بدين معنا بدين ترتيب، سرمايه
 اناد ياا باه آناها ارث پادر و ماادر رسايده اسات، عالت کاه جاايزه ناصيبشان شاده ياا گنج پايدا کارده

 انااد. بااه بالکه باديان عالت کاه ايان ثاروتاها را باا اساتثمار شامار زياادی از اناساناها باه دسات آورده
 داری متکی باااه اساااتثمار کاااارگاااران اسااات. باااديااان ماااعنا کاااه  کاااارگاااران را عااابارت دياااگر، سااارمااااياااه

 ساتاناد. ايان تواناد بارای آناان منفعتی داشاته بااشاد از آناها می  و آناچه را کاه می«می چلناد»
 دار آنااچه را کااه کااارگاار باادان ناايازمااند گاايرد زياارا ساارمااايااه عااامل هااامراه باااا بااايعدالتی صاااااورت می

 اسااات باااه او نمی پاااردازد، بااالکه دساااتمزدی را باااه او می دهاااد تاااا باااتواناااد باااه زور چااايزی باااخااورد و
 کمی بااياسااايااد و روز بااعد، ساِر کاااِر خود باارای اسااتثمار شاادن باارگااردد، چااه در روسااتا باااشااد و

چه در شهر.

 داری باااا  محاااروم  کاااردن  دياااگران  يعنی  دزدی ثاااروتااامند باادياان تاارتاايب اساات کااه ساارمااايااه
 گاايرد. خواهااد مااثل زمااي و ثااروت هااای طبيعی را از ديااگران می می شاود زياارا آنااچه را کااه می

 داری  ناااظامی سااات  کاااه  در  آن دزدهاااا آزادناااد، ماااااورد تحساااي قااارار بااه عاابارت ديااگر، ساارمااايااه
گيرند و به عنوان نمونه از آنها ياد می شود. می

 داری بااااه ساااارکااوب هاااام می پااااردازد عااالوه بااار اساااتثمار و محاااروم کاااردن دياااگران، سااارمااااياااه
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رساند. يعنی کسانی را که عليه بيعدالتی می شااورند به زندان می اندازد يا به قتل می

 خرد سات زيارا وقتی کاال را می ست کال داری آناچه بايش از هارچايز مااورد توجاه سارمااياه
 داری هاارچاايزی را بااه کااال باادل شود. بانابارايان،  سارمااياه فااروشااد باار ثااروتااش افاازوده  می و می

  اشااخاص، طاابيعت، فاارهاانگ، تاااريخ، وجاادان. در نااظر ساارمااايااه داری هاامه چاايز بااايااد:کاااند می
 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
 اساااات کااااه بااااازار عاااالوه باااار اياااانکه در خاااادماااات خااااريااااد و فااااروش کااااالهااااا ساااات باااارای پاااانهان کااااردن

 ای اساتثمار کاارگاران نايز باه کاار می آياد. بارای ماثال، در باازار قاهوه را کاه باه خاوبی در کايسه
 باااينيم ولی دهاااقانی را کاااه بااارای چااايدن آن رنج ای باااسيار زيااابا بساااته باااندی شاااده می ياااا شااايشه
 بااينيم بااينيم، چاانان کااه اسااتثمارگااری را کااه دسااتمزد وی را بااه درسااتی نااپرداخااته نمی بااارده نمی

 کاانند ای قااهوه را بسااته بااندی می هاامان طاور کااه کااارگااران مؤسااسات باازرگ را کااه بی هيچ وقاافه
 بااينيم کااه آن را تاوان بااا آن بااه ماوسيقی گاوش داد می بااينيم. يااا مااثل دسااتگاهی را کااه می ناامی

 رساد، اماا آن اناد و موسيقی باه خاوبی از آن باه گوش می طابق ساليقه ی هارکسی درسات کارده
 هاااای بااينيم کااه در کااارخااانااه ساااعااتها جااان کاانده تااا ساايمها را بااه ديااگر بااخش زن کاااارگااار را نمی

 اش هام دور دساتگاه لاحيم کاند و در بارابار کاارش جاز مزدی نااچايز درياافات ناکرده و چاون خااناه
 هااا، بااا عاالوه باار اياان از محاال کااارش اساات بااايااد باارای بااازگشاات بااه خااانااه پااول گازافی بااپردازد و

 ساايوداد»ساات کااه او را بااربااايااند و ماااورد تااجاوز قاارار دهااند هاامان طااور کااه در  اياان خااطر روباارو
.٭ مکزيک روی می دهد«خوارز

 باينيم اماا اساتثماری کاه کاالهاا را باا آن درسات باه عابارت دياگر، در باازار کاالهاا را می
 سااات، باااازاری بااازرگ، باااازار داری ناايازمااند بااازارهااای فااراوانی بااينيم. لااذا ساارمااايااه اناااااد نمی کااارده

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
 سااااراساااار جااااهان تساااالط يااااابااااند. جااااهان يعنی زمااااي، کااااره ی زمااااي، و بااااه هاااامي دلاااايل اساااات کااااه از

 يعنی تمام جهان حرف می زنند.«جهانی شدن»

   زن کاارگار را۵۰۰اقاال  هااای مااختلف حااقوق بشاار و زنااان، طی چااند سااال گااذشااته حااد   طابق گزارش ساازماان٭
 های پااورنوگرافی به قتل اند و پس از تجاوز و احتمالً تهیهء فیلم در سیوداد خوارز، در شمال مکزیک، ربوده

های این قربانیان نرسیده است. م. اند. تا به حال هیچ مرجع قانونی در مکزیک به داد خانواده رسانده
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 داری آزاد اسات تاا بار کال جاهان تسالط يااباد و از نائولايبرالايسم يعنی ايان اياده کاه سارمااياه
 ايان بادتار ايانکه دربارابارش بااياد تساليم شاد، خود را باا آن اناطباق داد و دسات باه اعاتراض نزد

 ی جااااااهانی شاااااادن يعنی ناااااباياااااد بااااار آن  شااااورياااااد.  درواقع،  نااااائولااااایبرالااااایسم حاااااکم تااااائوری و ناااااقشه
 داری را دارد. ناااااااائولاااااااایبرالاااااااایسم دارای طاااااااارح هااااااااای اقااااااااتصادی، سااااااااياسی، نااااااااظامی و  ساااارمااااايااااه

 فاارهنگی ساات. در هاامه ی اياان نااقشه هااا مااسألااه باار ساِر ساالطه باار جااهان اساات و اياانکه هاارکااس
 اطااعات ناکند بااياد سارکوب ياا طارد شود تاا اياده هاای شاااورش را باه دياگران سارايات نادهاد. بانا

 داران کااالن کاااه در کاااشااورهاااای قااادرتااامند مااااناااند بااار ايااان، در جاااهانی شااادن نااولااايبرالی، سااارمااااياااه
 باارنااد خواسااتشان اياان اساات کااه سااراساار دناايا بااه يااک شاارکاات ی آمااريااکا بساار می ايااالت متحااده

 کاااند، باااه ناوعی باااازار بااازرگ بااادل شاود. باااازاری جاااهانی، باااازاری بااارای بااازرگ کاااه کاااال تاولااايد می
 داران خااريااد و فااروش هاارچاايز و پاانهان کااردن اسااتثمار از ديااد هاامگان. اياانجا ساات کااه ساارمااايااه

 جاااهانی شاااده در هااامه چااايز دخاااالااات می کااانند، باااه عااابارت دياااگر باااه هااامه ی کاااشااورهاااای دنااايا می
 روناااد تاااا ماااعامااالت عاااظيم يعنی بهاااره کشی هااااشاااان را باااه اناااجام رسااااناااند. آناااها هيچ چااايزی را
 رعاااياات نمی کاانند و هاارجااا بااخواهااند خاايمه می زنااند و بااارگاااه می سااازنااد. در واقع، رفااتار آنااها

 گااوياايم باااه تاااسخير کاااشااورهاااای دياااگر شااابيه اسااات. باااه ايااان دلااايل اسااات کاااه ماااا زاپااااتيسااات هاااا می
 داری جاهانی، جنگی کاه سارمااياه جااهان، جنگی تاسخير سات بارای نولايبرالی جنگی جاهانی شادن

 هايی بار جاهان تسالط يااباد. چاني اسات کاه گااه ايان تاسخير توساط ارتاش ياازد تاا بادان دسات می
 گايرد کاه باه ياک کاشور حامله می بارناد و آن را باا اعامال زور تاسخير می کانند. اماا صااااورت می

  سارمااياه داران بازرگ پاول خود را در:مواردی هام هسات کاه توساط اقاتصاد صاااورت می گايرد
 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.

 خواهاد می خود که را آناطور داری، تسخير می کاند، يعنی سارمااياه ايان، آناکه تاسخير بار بنا
 دهاد و آناچه را کااند و تااغيير می آيااد ويااران می دهاد. آناچه را کاه از آن خوشاش نمی انااجام می

 کاند ماثل کاسانی کاه کاالهاای دساتاورد مادرنايته را آورد ناابود می کاه باراياش مزاحامت پادياد می
 شااااورنااد و ايااان ناااظم می فااروشااند يااا کااسانی را کااه باار خاارنااد و نااه می کااانند، ناااه می نااه تاولاايد می

 کااند. بااه اياان آيااند او طاارد می کااااری نمی کاانند. اياانها را کااه بااه هيچ باارايااش مزاحاامت ايااجاد می
 دلايل اسات کاه بومايانابرای جاهانی شادِن نولايبرالی مزاحام تلقی می شوناد، بی ارزش باه حاساب

 داری نولايبرالی قوانينی را نايز کاه ماانع بهاره کشی می آياند و بااياد آناها را ناابود کارد. سارمااياه
 کاند کاه بار ماثل قاانونی را باه هامگان تحاميل می کاند. هااای بااسيار سودآورش هسااتند ملغی می

 پاااول فاااراوانداری  اساااس آن بااتوان هاارچاايزی را فااروخاات و هاارچاايزی را خااريااد و چااون ساارمااايااه
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 خواهاد داری می دارد هااار چااايزی را می خااارد. بااار ايااان اسااااس، باااه ناااظر می رساااد کاااه سااارمااااياااه
 کااشااورهااايی را کااه از طااريااق جااهانی شاادن نولاايبرالی تااصاحااب می کااند ويااران ناامايااد. چاانان کااه
 باااه ناااظر می رساااد می خااواهاااد هااارچااايزی را بااار طااابق قااااعاااده ی ماااااورد ناااظر خااودش و باااه سااابک
 خاودش سااااماااان دهاااد يعنی از آناااها ساود بااابرد بی آناااکه ماازاحااامش شاوناااد. ناااتيجه ايااانکه جاااهانی

 کااند، شاود وياااران می شاادن نولاايبرالی يااا ساارمااايااه داری آنااچه را کااه در اياان کااشااورهااا يااافاات می
 ی مااناساابات فاارهاانگشان، زبااانااشان، نااظام اقااتصادی شااان، نااظام سااياسی شااان و حتی شاايوه

 موجود باي کاسانی کاه در ايان کاشور زيسات می کانند. باه عابارت دياگر هارچايزی کاه ياک کاشور
گردد. را کشور می کند ويران می

 باانابااراياان، جااهانی شاادن نولاايبرالی می خواهااد ماالت هااای جااهان را نااابود کااند تااا تاانها يااک
 خااواهاااد  کااااشور پااااول، کااااشور ساااارمااااايااااه. ساااارمااااايااااه داری می:مااااالت ياااااا ياااااک کاااااشور بااااااقی باااااماناااااد

 هارچايزی آناطور بااشاد کاه او می خواهاد، باه سابک خودش، و آناچه را کاه از نوع دياگری سات و
 خوش آيااند او نيساات ماااورد 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 شاادِن 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
 زنند، چنانکه هستند شوناد، بالکه دسات باه شااورش می تسليم نمی و کنند هار کاشور ماقاومات می
 شوناد کاه اناد و ماانع از آن می اناد و بايش از حاد ماقاوم[داری سارمااياه]بارخی کاه واقاعا مزاحاامِ

 توان دياد تاهيدسات، کاه ناابودشاان کانند. باه ايان دلايل اسات کاه در ساراسار جاهان کاسانی را می
 يک کشور بلکه در همه جا. در شااورند، نه تنها کنند و می برای آنکه تسليم نشوند مقاومت می

هست. نيز شااورش شدن دارد، جهانی شدن نوليبرالی وجود طور که جهانی همان نحو، و بدين

 اناااد، در اياان جااهانی شاادن شااااورش، تاانها کااارگااران شهاارهااا و روسااتاهااا نيسااتند کااه فااعال
 بالکه اشاخاص باسيار دياگری نايز وجود دارناد کاه در ماعرض تاعقيب و تاحقير اناد زيارا آناها نايز
 در بااااراباااار ساااالطه ی ناااولاااايبرالی ساااار تسااااليم فاااارود نمی آورنااااد مااااانااااند زنااااان، جاااوانااااان، باااوماااايان،
 هااامجنس گاااراياااان مااارد ياااا زن، ماااهاجاااران و گاااروه هاااای باااسيار دياااگر در ساااراسااار جاااهان کاااه ماااا

  تااحقير مااا بااس اساات.:حااضور آنااها را تاانها زمااانی احااساس می کاانيم کااه فاارياااد باار می آورنااد
 هاامينها هسااتند کااه بااپا می خاايزنااد و آناوقاات مااا آنااها را می بااينيم، صاادايااشان را می شاانوياام و

شناسيم. آنها را می
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 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
 خاواهاااند باااا جااانگها و اساااتثمارگاااری شاااان کااال اناااسانااايت را وياااران ساااازناااد. اماااا در هااامان حاااال،
 رضاايات خااطار عظيمی نايز ماا را فارا می گايرد آناگاه کاه می باينيم ماقاومات و شاااورش در هامه
 جاا هسات مااناند شاااورش ماا کاه هارچاند نسابتااً 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.

بينيم ی اينکه ما کشورمان مکزيک را چگونه می   درباره-۴

 باينيم حاال می پاردازيام باه ايانکه وضع ماکزياک خودماان را چاگوناه می باينيم. خاب، ماا می
 کاه بار کاشااورماان نولايبرالاها حاکومات می کانند، يعنی هاماناطور کاه گافتيم، رهابران ماا دارناد مالت

 های مردم، کانند. هادف ايان رهابراِن باد ناه بهابود زنادگی توده ماا، مايهن ماا ماکزياک را وياران می
 قااارارداد»بااالکه فاااقط روباااراه کاااردن وضع سااارمااااياااه داران اسااات. بااارای ماااثال، آناااها قااااناونی ماااثل 

  وضع می کااااانند کاااااه باااااسياری از ماااااردم ماااااکزياااااک را باااااه فااااالکااااات می انااااادازد از«مااابادلاااه ی آزاد
 دهاااقاناااان گااارفاااته تاااا تاولااايد کااانندگاااان خااارد، چااارا کاااه شااارکااات هاااای بااازرگ کاااشاورزی صنعتی ايااان

 چانان کاه کاارگاران و مؤساسات کاوچاک را ناابود می کانند زيارا ايانها «می خااااورناااد»اقااشار را 
 توانااند بااه راحتی در توانااند بااا شاارکااتهای باازرگ چااند مليتی رقاااباات کاانند. اياان شاارکااتها می ناامی

 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 ماااورد ناظرشاان و نايز قايمت

 گاوياند بارخی از کاانند. در واقع، هاامان طااور کااه می باالی کاالهااياشان را باه هامگان تحاميل می
 ماااابانی اقااااتصادی کااااشور مااااا مااااکزيااااک کااااه عاااابارت بااود از کااااشاورزی، صاااانعت و بااااازرگااااانی ملی

ويران شده و تنها مواردی چند باقی مانده که مطمئنااً به فروش خواهند رفت.

 کانند، ايانهاسات آفات هاای بازرگ مايهن ماا، چارا کاه در روساتاهاا دياگر خوارباار تولايد نمی
 بااااالکه تااااانها چااااايزهاااااايی کاااااه سااااارمااااااياااااه داران بااااازرگ می فاااااروشاااااند تااااولااااايد می شااااود و زماااااي هاااااای
 حااصالخيز هام باا پشاتيبانی ساياساتمداران باا زرنگی تامام دزدياده شاده اسات. بانابار ايان آناچه
 در روسااااتاهااااا می گااااذرد هاااامان چاااايزی ساااات کااااه در دوره ی پاااااورفاااايريااااسمو می گااااذشاااات، بااااا اياااان
 تاااافاوت کااااه بااااه جااااای هاااااساااايانااااداس]اماااالک اربااااابی باااازرگ- م[، امااااروز شاااارکاااات هااااای خااااارجی

 دارنااد و جاااهااايی کااه اعااتباراتی وجود داشاات و از هسااتند کااه روسااتاهااا را در فاالکاات نااگاه می
صدقه وجود ندارد، گاه همي هم نيست. جز شد، ديگر چيزی های داخلی حمايت می فرآورده
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 از ناظر وضع کاارگاران در شهارهاا بااياد گافت کاه باا بسات کاارخااناه هاا کاارگاران را بايکار
 اناد و بارای سااعاتها کاار، کانند کاه خاارجی  بااز می«٭مکيل»رهاا می کانند ياا چايزهاايی باه ناام 

 پاردازناد. ايانکه قايمت ماحصولت مااورد ناياز مالت چاه بااشاد اهميتی نادارد زيارا مزدی نااچايز می
 چااااه گااااران و چااااه ارزان، هيچ کااااس قاااادرت خااااريااااد آنااااها را ناااادارد. و اگاااار کسی در يااااک شاااارکاااات

 کاارده ديااگر حااال چااني وضعی ناادارد زياارا آن شاارکاات بسااته شااده يااا کاوچاک ياا ماتوساط کاار می
 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،

 از در غاير ايان صاااورت شارکات درهاای خود را بساته باه کاشور دياگری عازيامت خواهاد کارد. باعد
 ی اقاتصادی دولات هامان بارنااماه ای گوناه باه خود هام هسات کاه  «دکاه ی کاوچاک ياا باساط»ايانها 

 ی خاااايابااااان آدامااااس و کااااارت تاااالفن اسااات بااارای ايااانکه کاااارگاااراِن شهااار حااااضااار بااااشاااند در گااوشاااه
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 روساااتا رقااات اناااگيز اسااات باااسياری از زناااان و ماااردان ماااکزيکی نااااگااازيااارناااد مااايهن و سااارزماااي
 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 مااااورد اسااتثمار قاارار می گاايرنااد، مااااورد پاايگرد و تااحقير

کشند. گيرند و حتی احيانااً آنها را می قرار می

 کانند ناه تانها وضع اقاتصادی را بهابود هاای باد بار ماا تحاميل می نائولایبرالیسمی کاه دولات
 ناابخشيده، باالکه  باارعااکس، در  روسااتا  فااقر و فاااقااه حاااکاام اساات و در شهاارهااا  هاام  کااار  پاايدا

 شود و وضع طااوری ساات کااه مااکزيااک بااه مااکانی باادل شااده اساات کااه در آن افااراد بااه  دناايا ناامی
 هاااا، عااامدتااااً مااايرناااد تاااا بااارای تاولااايد ثاااروِت خاااارجی مااااناااند و ساااپس می آيااااند، ماااادتی زنااااده می می

 گاويايم ماکزياک ، کاااار کااانند. باااه ايااان دلااايل اسااات کاااه می[يااانکی، آمااريااکايی] gringoثاروتامندان 
تحت سلطه ی ايالت متحده است.

 ی ساااااياسی را، و بهاااااتر باااااگويااااايم خاااااب، ايااااان هااااامه ی مااااااجااااارا نيسااااات. نااااائولااااایبرالااااایسم طااااابقه
 اناد کاه ساياسايون ماکزياک را تاغيير داده اسات، چارا کاه آناها باه نوعی کاارکانان ماغازه بادل شاده

 بااااايااااد هاااارکاااااری از دسااااتشان باااار می آيااااد انااااجام دهااااند تااااا هاااارچاااايزی را، آنااااهم ارزان بااااه فااااروش
  قااااناااون۲۷باااارسااااانااااند. عاااالوه باااار اياااان، آنااااها قااااانااااون را ناااايز تااااغيير داده انااااد تااااا بااااا لااااغو ماااااده ی 

گویند که در مناطق آزاد تجاری فعال اند و قوانین کاری کشور در آن لزم الجرا نیست. مکیل به مانوفاکتااورهائی می٭
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  ناايز زمااي هااای مااتعلق بااه شهاارهااا را بااتوان فااروخاات. چاانيejidalesاسااااسی، اراضی ماااشاع 
 . او و هامدساتاناش می گافتند کاه اقادام آناان باه سود روساتاهاا و«ساليناس دی گااورتاری»بود 

 دهاقاناان اسات و ايانکه کاار دهاقاناان روناق خواهاد گارفات و آناها زنادگی بهاتری خواهاند داشات.
 آياااااا چاااااني چااااايزی راسااااات اسااااات؟ وضع روساااااتاهاااااای ماااااکزياااااک از هااااار زماااااان دياااااگر بااااادتااااار اسااااات و
 دهااقانااان بااا فاالکاات بيشااتری دساات بااه گاارياابانااند تااا دوره ی پاااورفاايريااو دياااز. آنااها هاامچني گاافته
 انااااد کااااه قااااصد دارنااااد بااااه خااااصوصی کااااردن دساااات بااازنااااند يعنی شاااارکاااات هااااای دولتی را بااااه قااااول
 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

  بود اماروز لاگدماال۱۹۱۰پيشارفات کاردن، آن دساته از حاقوق اجاتماعی را کاه دساتاورد اناقلب 
 مايکنند باه طاوری کاه آدم را باه خاشم می آورد. آناها هامچني گافته اناد کاه بااياد مارزهاا را بارای
 ورود سااارمااااياااه ی خاااارجی بااااز کااارد و باااديااان تااارتااايب اسااات کاااه کاااارفااارمااااهاااای ماااکزيکی شاااتاباازده
 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.

 هاااااام کااااااه مااااااتعلق بااااااه  يعنی ناااااااااااافت راPemex خااواهاااند بااااااری، ساااااياساااااتمداران ماااااکزياااااک می
 خواهند و هرچيزی را گويند همه می برخی است که اين ست بفروشند، و تنها فرق ها مکزيکی

 خواهااند گاااوياااند فاااقط بخشی را خاواهاااند فاااروخااات. آناااها هااامچني می فاااروخااات و بااارخی دياااگر می
 هاای اجاتماعی، بارق، آب، جانگلها و هامه چايز را خاصوصی کانند، تاا آناجا کاه دياگر چايزی بايمه

 از مااااکزيااااک باااااقی ناااامانااااد و کااااشور مااااا چاااايزی نااااباشااااد جااااز خاااارابااااه ای يااااا جااااايی باااارای تاااافريح 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 سااااياسی انااااتخاباااااتچی نااااه فااااقط بااااه دفاااااع از مااااکزيااااک نمی پااااردازنااااد، باااالکه خااود، قاااابل از

 باندناد و کاارشاان ايان اسات کاه هارکاس دياگر، کامر باه خادمات بايگاناگان عامدتاااً اياالت متحاده می
 گااذارنااد و ساود بااه ماااا را فااارياااب دهاااند و  کااااری کااانند کاااه  وقتی  هااار چااايزی  را باااه فاااروش  می

 زناند ماا حواسامان ماتوجاه جاای دياگری بااشاد. تامام احزاب ساياسی اناتخابااتچی کاه جااايب می
 ی ايانکه اماروز وجود دارناد هامي طاور اناد و ايان فاقط وضع بارخی از آناها نيسات. اگار دربااره

 آياا آناها کاار خاوبی هام کارده اناد ياا ناه تاأمال کانيد خواهايد دياد کاه کااری جاز دزدی و فاريابکاری
 هاای زياباياشان را باينيد کاه احزاب ساياسی اناتخابااتچی هاميشه خااناه نااکرده انااد. آشااکارا می
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 ممنون دارند از آنها هاای زيابا و تجاملتاشان را. تاازه از ماا اناتظار اناد و نايز اتومابيل دارا بوده
 گويند می ها خودشاان بعضی وقات که طور بادهايم. راساتش، هامان رأی باه آناها هم بااشايم و بااز

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 طاااورناد 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 رسااتااوران هااای مااعروف غااذا می خاااورنااد و

 باينيم کاه خوش تايپ و خوش لاباس در جاشن هااشاان شارکات هااا می عاکس شاان را در روزنااماه
 حتی رهبر، و برخی از آنها  هستند «آدم های خوبی» شود که گفته می طور همان دارند. اينها

ی مجلس، سناتور، وزير خارجه، کارفرمای موفق، فرمانده پليس و ژنرال هستند. نماينده

 آيااا بااا اياان حاارف هااا می خاواهاايم بااگوياايم کااه سااياساات بااه هيچ دردی نمی خااااورد؟ خااير،
 چاايزی کااه مااا می خاواهاايم بااگوياايم اياان اساات کااه اياان سااياساات بااه هيچ دردی نمی خااااورد، زياارا
 مااااسألااااه اش مااااردم نيساااات، بااااه آنااااها گااوش نمی دهااااد، بااااه کااااار آنااااها نمی پااااردازد، تاااانها در مااوقع

 هااااا اناااتخاباااات باااه ساااراغ ماااردم می رود. حتی باااه رأی آناااها هااام دياااگر ناااياز نااادارد. ناااظرخااواهی
 باارای نااشان دادن اياانکه چااه کسی باارنااده شااده کااافی ساات. فااقط وعااده می مااانااد کااه مااا چااني و

 شاان را چانان خواهايم کارد و باعد خادا حاافاظ. دياگر پايداياشان نمی شود. فاقط در اخابار اسام
 اناد زيارا قاانونی شاانوياام کااه آنااها پااول زيااادی باالند کاارده انااد و دچااار هيچ مشکلی هاام نشااده می

کند. اند آنها را از هر خطری محافظت می که خودشان تصويب کرده

 چاااون ماااسألاااه از ايااان قااارار اسااات می باااينييم کاااه قااااناااون اسااااسی را تحااارياااف کااارده اناااد و
 ی رناااجبر نيسااات، هاااای تاوده تااغيير داده انااد. اياان قااانااون اساااسی، ديااگر قااانااون حااقوق و آزادی

 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.

 هاايی خاب، باا وجود ايان هامه ماغلطه کاه نولايبرال هاا بار هامه جاا حااکام کارده اناد ماکزيکی
کنند. از زن و مرد هستند که متشکل می شوند، مبارزه و مقاومت می

 از ايااان طااارياااق باود کاااه ماااا فاااهميديااام در ايااانجا باومااايانی وجاود دارناااد کاااه سااارزماااي شاااان از
 کااانند و اياانجا، از چااياپاااس، دور اساات و اياانکه آنااها خودمااختارانااد و از فاارهاانگ خود دفاااع می
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کنند. ها و آبهاشان حراست می کنند، از جنگل شان را آباد می زمي

 زحااااامتکشان روساااااتاهاااااا هااااام هساااااتند، يعنی دهاااااقاناااااان کاااااه ماااااتشکل می شاااوناااااد و دسااااات باااااه
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
 هااامي انااادکی را هااام کاااه دارناااد از آناااها بااااز ناااگيرناااد و آناااچه را کاااه واقاااعااً ماااتعلق باااه کاااشور اسااات

مانند برق، نفت، بيمه های اجتماعی، آموزش و پرورش از آنها پس نگيرند.

 کانند داناشجوياان هام هساتند کاه اجاازه نمی دهاند آماوزش خاصوصی شود و مابارزه می
 تاااا راياااگان، ماااردمی و علمی بااااشاااد يعنی پاولی ناااباشاااد، هااامه باااتواناااند داناااش فاااراگااايرناااد و ايااانکه

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
 باااايندازنااااد يااااا بااااه خاااااطاااار ساااابک و رفااااتار زناااادگی شااااان کسی بااااتوانااااد مااازاحاااامشان شااود، باااالکه بااااا

يابند. شان و در واقع با شااورش خود، به آگاهی بيشتر دست می شان، با فرهنگ موسیقی

 وسااتید و کااسانی ديااگر بااا رفااتارهااای جنسی ديااگر هاامجنس گاارايااان ماارد و زن و تاارانااس
 دهاااند کسی آناااان را باااه مسخاااره باااگيرد و مااااورد تاااحقير و بااادرفاااتاری هااام هساااتند کاااه اجاااازه نمی

 قااارار دهاااد و احاااياناااااً آناااها را بکشاااد باااه ايااان جااارم کاااه رفاااتاری ماااغايااار دياااگران دارناااد ياااا آناااان 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

ی مردم همراهی کنند. مبارزه

 هستند که زنانی و مردان اينها گويند. می فعالي اجتماعی آنها کاسانی هام هساتند کاه باه
 هااااای اعااااتصاب در کااااه هسااااتند هااااا هاااامي و انااااد کاااارده مااااردم باااارای ماااابارزه صاااارف را عاامرشااان تاااامام

 بااازرگ دهاااقاناااان هااااای جاااانبش شهااروناادان، در بااساايج وساايع کااارگااری، در هااااای باااازرگ و آکااااسيون
 انااد و در هاار وضعی باااشااند بااه رغاام آنااکه شارکات دارناد و در ماعرض سارکوب هاای بازرگ بوده
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 شوناد و در جساتجوی مابارزه، تاشکيلت، عادالات اناد از راه خود روياگردان نمی برخی پير شده
 هاااای هاااای غاااير دولتی، ساااازماااان هاااای چاااپ، ساااازماااان زنااند و سااازمااان ای ساااااار می باااه هااار گاوشاااه

 هاااای دفااااع از زنااادانااايان ساااياسی و کااوشاااش بااارای باااازگشااات مااافقوديااان، حااااقوق بشاااار، سااااازمااااان
 دارنااااد. بااااه عاااابارت ديااااگر، هااااای مااااعلمي يااااا دانااااشجويااااان را باااار پااااا می اناااتشارات چاااپ، ساااازماااان

 از هاارگااز آورناااد. آناااها می وجاود باااه ـ ناااااظامی ساااياسی هاااای سااازمااان حاااتی و اجاااتماعی ی مااابارزه
اند. اند و رزميده اند، زيسته اند، شنیده ديده دانند زيرا می چيزها بسيار و مانند نمی باز رفت

 اناد کاسانی باينيم کاه در کاشور خودماان کاه ماکزياک ناام دارد، فاراوان باديان تارتايب کالً می
 آنااها  بااه باايان ديااگر،  شوناد. کااه فااروخااته نمی  شوناد، کاااه تساااليم نمی  نااشينند، کااه  ساااکاات  نمی

 هاااااايی هساااااتند شاااااايساااااته. ماااااا خااااوشااااوقاااااتيم زيااااارا باااااا وجااااود چاااااني اناااااساناااااهايی، طااااارفاااااداران آدم
 نائولایبرالایسم باه آساانی چايره ناخواهاند شاد. شااياد هام موفاق شاويام مايهن ماان را از دزدی هاا و

  کااه«مااا»آورناد  بارهاانايم  و  امايدواريام  ايان  هااا  بااه  بااار  می هااای باازرگ کااه نولاايبرال وياارانی
می گوييم روزی بتواند همه ی اين شااورشيان را يکجا دربر گيرد.

از کوهستانهای جنوب شرقی مکزيک 

ی مخفی انقلبی بوميان، فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی کميته

 ۲۰۰۵مکزيک، ششمي ماه سال 
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کندونا ششمين بيانيه از جنگل ل
(بخش سوم)

خواهيم چه کنيم؟ - می۵
 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.
 کانند و باه ی کاسانی کاه ماقاومات می خواهايم ايان اسات کاه باه هامه باديان تارتايب، آناچه می

 کانند باگويايم کاه شاما تانها نيساتيد و ايانکه ماا زاپااتيساتها سابک خود در کاشااورشاان مابارزه می
 توانايم شاما را کانيم و در فاکر آنايم کاه چاگوناه می هارچاند خيلی کاوچاکيم، از شاما پشاتيبانی می

 در ماابارزه تااان ياااری دهاايم و بااا شااما درباااره ی آموخاات صااحبت کاانيم چااون در واقع، آنااچه مااا
ياد گرفته ايم، ياد گرفت است.

 ی افاتخار اسات خواهايم باه ماردم آمارياکای لتاي باگويايم کاه بارای ماا مااياه هامچني ماا می
 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

گيرند. ها نامی را همچون پرچم به دست می شود که خلق فروزان بود. آری، گاه می و روشن
 کاانند ساات بااه ساابک خود مااقاوماات می خواهايم باه ماردم کاوباا کاه ساالاها ديااگر اياانکه مااا می

 آناايد مااخالاافيم و در فااکر آناايم کااه ای کااه گاارفااتار بااگوياايم کااه شااما تاانها نيسااتيد و مااا بااا مااحاصااره
 تاوانااايم بااارای ماااقاومااات تاااان چااايزی بااافرساااتيم، هااارچاااند غاااير از ذرت چااايزی در دسااات چاااااااطور می

 خواهايم باگويايم نيساات. بااه مااردم آمااريااکای شاامالی هاام می
 دانايم کاه باي کاانيم و می َخاالط نمی ياکدياگر ماا ماسائال را باا

 رسااانااند، و دولاااات هااااای بااااد شااااما کااااه بااااه هاااامگان آساااايب می
 شااااااما مااااااردم آمااااااريااااااکای شاااااامالی کااااااه در درون کااااااشور خااااود

 ی ديااااااااااگر ماااااااااالتها ابااااااااااراز کاااااااااانيد و بااااااااااا ماااااااااابارزه مااااااااااااااااااباارزه می
 گااااذارياااام و هااااردو طاااارف را کااااااانيد فااااااارق می همبساااااااااتگی می

 خواهاايم بااه باارادران و دانااايم. هااامچني ماااا می يااااکسان نمی
 ی شما باگويايم کاه ماا مابارزه در شيلی »ماپوچه« خواهران

 آمااوزياام. بااه داريااام و از مااابارزاتاااتان می ناامی ناااظر دور را از
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 گاويايم کاه ماا دفااع شاما را از حاق حااکاميت تاان، يعنی حاق مالت تاان را در هاا هام می ونزوئليی
 می کاانيم و ناايز بااه باارادران و خواهااران اياانکه مااسير زناادگی خااويااش را خود تااعيي کااند تحسااي

 بومی در اکوادور و در بولاايوی می گااوياايم کااه شااما بااه سااراساار آمااريااکای لتااي درسی تاااريخی
 کااانيد. باااه »پااايکه تاااروهاااا« و می دهااايد، زيااارا ساااراناااجام جاااهانی شااادن ناولااايبرالی را ماااتوقاااف می

 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
 لتاااي هااام می خاواهااايم ايااان ناااکته را باااگويااايم کاااه آناااچه در کاااار اناااجاماااش هساااتيد ارزناااده اسااات و

برای ما بسيار اميدوار کننده.
 مااا بااه باارادران و خواهااران اروپااای اجااتماعی ]فوروم اجااتماعی اروپااا[ هاام می خواهاايم
 باااگويااايم کاااه شاااما تااانها نيساااتيد و ايااانکه جااانبش بااازرگ شاااما عاااليه جااانگ هاااای ناولااايبرالی مااااياااه ی
 خااوشاااحالی فاااراوان ماااا سااات. هااامچني ماااا اشاااکال ساااازماااانااادهی و نااوع مااابارزه تاااان را باااا دقااات
 دنااابال می کااانيم بااارای آناااکه شااااياااد چااايزی از آن باااياماااوزيااام و ايااانکه ماااا در جساااتجوی وسااايله 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
 اسااات باااراياااتان »پااوساااول« ]نااوشااااباااه ای سااات از آرد ذرت[ بااافرساااتيم کاااه در ماااقاومااات نااايروی
 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.
 ماااا می خاواهااايم باااه جاااهانااايان باااگويااايم کاااه ماااا خاواساااتار عاااظمت شااامايااايم، آناااقدر عاااظيم باااه
 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.
 خاااب، اماااا آناااچه در ماااکزياااک می خاواهااايم اناااجام دهااايم ايااان اسااات کاااه باااا افاااراد و ساااازماااان
 هاای واقاعااً چاپ باه ياک توافاق دسات ياابايم زيارا فاکر می کانيم در چاپ ساياسی سات کاه اياده ی
 مااااقاوماااات در بااااراباااار جااااهانی شاااادن نااولاااايبرالی وجااود دارد تااااا کااااشوری بااااسازياااام کااااه در آن باااارای
 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

   ۳۱۴



 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،

. نجنگنددرباره ی کشااورمان چه فکر می کنند و اينکه ما بايد چکار کنيم که دولتيان با ما
 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،
 باااا هااامگان مااابارزه ای را سااااماااان می دهااايم، باااا باومااايان، باااا کاااارگاااران، دهاااقاناااان، داناااشجوياااان،
 ماعلمان، کاارماندان، زناان، کودکاان، ساالاندان. يعنی هامه ی آدم هاا و کاسانی کاه قلبی بازرگ و
 باااخشنده دارناااد و ماااايااال اناااد مااابارزه کااانند تاااا مااايهن ماااا کاااه ماااکزياااک ناااام دارد باااه ويااارانی کاااشيده
 نااشود، ميهنی کااه بااي »ريو براوو« و »ريااو سوشاايات« قاارار دارد، يااک طاارفااش اقاايانوس آرام

است و طرف ديگرش اقيانوس اطلس.

- درباره ی روش ما برای انجام کار۶
 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.
 ارتاااش زاپااااتيساااتی هااامراه باااا ايااان اباااتکار ماااسالااات آمااايز کاااه آغااااز می کااانيم، هااامچنان بااار
 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
 زاپاااااتيسااااتی را کااااه عااواماااال تااااشکيل دهاااانده ی آن و بااااالتاااارياااان ارگااااان رهاااابری اش هسااااتند ماااااورد
 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
 اوضااااع زنااادگی عاااموم ساااهم خااود را ادا می کاااند. باااه عااابارت دياااگر، آناااچه ماااا در ماااکزياااک 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...
 ـ ماا رواباط ماتقابال احاترام آمايز و هامياری باا افاراد و ساازمااناهايی بارقارار می کانيم کاه۱

مقاومت می کنند، با نئولیبرالیسم مبارزه می کنند و به سود انسانيت عمل می نمايند.
 ـ در محااادوده ی اماااکانااااتااامان کااامک هاااای ماااادی ماااثل خاوارباااار و کاااارهاااای دساااتی بااارای۲

برادران و خواهرانی که در سراسر جهان مبارزه می کنند خواهيم فرستاد.
 بااارای شاااروع، از شااااورای دولااات خاوب در لرئاااالااايداد کاااامااايونی قااارض خاواهااايم گااارفااات کاااه

  تاان. آن را پاار از ذرت خاواهاايم کاارد و شااايااد دو۸»چاومااپيراس« نااام دارد بااا ظاارفاايت تااقريبی 
 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.
 بااااا تااااعاونی هااااای کااااارهااااای دسااااتی و زنااااان ناااايز قااااراردادهااااايی می بااااندياااام تااااا ماااايزان قاااااباااال
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 توجهی از لااباس هااای گاالدوزی شااده را باارای اروپااايی هااا باافرسااتيم کااه چااه بااسا اتااحادشااان بااه
 هااام خااااورده بااااشاااد. هااامي طاااور شااااياااد قاااهوه ی ماااحصول تاااعاونی هاااای زاپااااتيساااتی را باااراياااشان
 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
 بااااشاااد می تاواناااند لاااباس هاااای گااالدوزی شاااده ی زاپااااتيساااتی را باااپوشاااند کاااه حتی اگااار باااا دسااات

شسته شود رنگش نمی رود.
 بااااه باااارادران و خاااواهااااران باااومی باااولاااايوی و اکاااوادور ناااايز کمی ذرت کااااه ژن آن دسااااتکاری
 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.
 ـ بااااه هاااامه ی مااااردان و زنااااانی کااااه در سااااراساااار جااااهان مااااقاوماااات می کاااانند می گااااوياااايم کااااه۳

 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 جامعااً 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
 زنااادانااامان انااادازناااد هااامه ی ماااا تااالنبار ناااخواهااايم شاااد و اگااار زنااادانی بااااشااايم و خاوب ساااازماااانااادهی
 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...
 ـ مااا بااه ماابارزه ی خود بااه نفع خاالق هااای بومی مااکزيااک ادامااه خواهاايم داد. امااا نااه فااقط۱

 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.
 ـ مااا مسااتقيمااً و بی واسااطه بااا مااردمااان ساااده و عااادی مااکزيااک صااحبت خواهاايم کاارد و۲

 باار پااايااه ی آنااچه از آنااان می شاانوياام و فاارا می گاايرياام، در کاانار هاامي هااا کااه مااثل خاود مااا آدم
 هااااای فااااقير و ساااااده ای هسااااتند دساااات بااااه تاااادوياااان باااارنااااامااااه ای سااااراسااااری و ملی باااارای ماااابارزه
 خواهاايم زد، باارنااامااه ای کااه صااريااحااً چااپ باااشااد يعنی ضااد ساارمااايااه داری و ضااد نولاايبرالی. بااه

عبارت ديگر برای عدالت، دموکراسی و آزادی مردم مکزيک.
  ما خواهيم کوشيد شيوه ی ديگری از سياست بسازيم يا بازسازی کنيم که به نحویـ۳

 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.
 ـ ماااا در ناااظر داريااام مااابارزه ای در جهااات تااادويااان ياااک قااااناااون اسااااسی جااادياااد آغااااز کااانيم۴

 يعنی قواناي جاديادی کاه خواسات هاای ماردم ماکزياک را ناصب الاعي خود قارار دهاد ماثلً خااناه،
 زماااي، کاااار، خاااااوراک، بهاااداشااات، آماااوزش، اطااالعاااات، فااارهااانگ، اساااتقلل، دماااوکاااراسی، عااادالااات،
 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
 هااامراه باااا ساااازماااان هاااا و افاااراد چاااپ کاااه ايااان بااايانااايه ی شاااشم جااانگل هاااای لکاااانااادوناااا را تاااأيااايد

خواهند کرد، به جاهايی خواهد رفت که مشخصااً از آن دعوت کرده باشند.
 ماا هامچني باه اطلع می رساانايم کاه ارتاش زاپااتيساتی باا ساازمااناها و جانبش هاايی کاه
 اناااتخابااااتچی نيساااتند و خااود را در ناااظر و عااامل چاااپ می داناااند، در چاااارچااوب شااارط هاااای زيااار

ائتلف خواهد کرد:
 هيچ توافقی از باال بارای تحاميل باه پااياي صاااورت 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

 اناد ماااورد ماعاماله و چااناه زنی قارار گايرد، نادهايم کاه باعداً در غاياب کاسانی کاه آن را بارپاا کارده
 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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 کساااب کااانيم، بااالکه از چاااارچاوب هاااای اناااتخابااااتی فاااراتااار رويااام. هااارگاااز ناااکوشااايم کاااه ماااسائااال مااالت
 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
 ناااحوه ی ساااازماااانااادهی شاااان، روناااد درونی تاااصميم گااايری هااااشاااان و ناااماياااندگی هاااای 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.
 هاای ساياسی و اجاتماعی چاپ کاه رسمی نيساتند]یعنی باه  عابارت دياگر، ماا از ساازماان

 داناند و باه احزاب ساياسی ماااورد تاأيايد رژيام حااکام نيساتند[ و اشاخاصی کاه خود را چاپ می
 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 تاااامام گااوشااااه و کاااانارهااااای قاااااباااال دسااااترسی ماااايهن مااااان دياااادن کاااانيم تااااا بااااه سااااخن مااااردم
 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 چاااارچااوب احاااترام ماااتقابااال، باااه تااابادل تاااجاربااامان، تااااريخااامان، اياااده هاااا و رؤيااااهاااايااامان
 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.
 ماااا از لرئاااالااايداد تاااا تااایخواناااا باااه ساااراغ کاااسانی خااواهااايم رفااات کاااه می خااواهاااند ماااتشکل
 شاوناااد، مااابارزه کااانند، آخاااريااان امااايد را اگااار هسااات ماااحقق ساااازناااد تاااا ايااان مااالت ناااميرد، ملتی کاااه
 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.
 باه ساوی دماوکاراسی، آزادی و عادالات باه نفع کاسانی کاه از آن محاروم رويام می ماا پايش

اند. مانده
 روياام بااا سااياسااتی از ناوع ديااگر، جهاات دسااتيابی بااه باارنااامااه ای چااپ و يااک مااااا پاااايش می

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،
 ماااردان و زناااان ماااذهااابی، داناااشمندان، هااانرماااندان، روشااانفکران، جاواناااان، زناااان، ساااالاااخااوردگاااان،
 هاامجنس گاارايااان ماارد و زن، پسااران و دخااتران دعوت می کاانيم کااه بااه صاااورت 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 مستقيمااً با زاپاتيست ها مشارکت و همکاری کنند.
 ايااان اسااات ساااخن و عهاااد ماااا در آناااچه خاواهااايم کااارد و شااايوه ای کاااه باااا آن، کاااار را اناااجام

خواهيم داد. اين را اگر بخواهيد در آن شرکت کنيد، خود به چشم خواهيد ديد.

   ۳۲۰



 ماااا از ماااردان و زناااانی کاااه در دل و جاااان خاااوياااش انااادياااشه ای نااايک دارناااد و باااا ساااخن ماااا
 موافاق اناد، و نمی تارساند، ياا تارس دارناد ولی خود را کانترل می کانند می خواهايم کاه اگار باا

 اناد، موافاقت خاوياش را عالنااً اعالم ناماياند و باديان تارتايب، ماا کانيم موافاق ای کااه اعاالم می ايااده
 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

 ، ما مردان، زنان، خردسالن و کهنسالن ارتش زاپاتايستی آزاديبخش مالی تصميم خود را۲۰۰۵
 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.
 ايااان باود ساااخن سااااده ی ماااا خاااطاب باااه دلاااهای شااارافاااتمند اناااسان هاااای سااااده و فاااقير کاااه

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

۲۰۰۵مکزيک، ماه ششم  يعنی ژوئن سال 

۳۲۱



   ۳۲۲
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