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 دوش به دوش نيروهاي چپي كه بر آمريكاي التين حكومت مي كنند

 آيا جنبش زاپاتيست ها از مد افتاده است

 برنار دو ترم: نوشته
 be.cetri.www: در بلژيك) Neuve-la-Louvain(، لوون ال نوو )Cetri(مدير مركز سه قاره 

 به ميانجي ديوان عالي قضائي كشور، بيست تن از شبه نظامياني را  اوت13دولت مكزيك روز  
را ) Tzotsiles( چهل و پنج تن از روستائيان بومي تزوتسيلس 1997آزاد كرد كه در دسامبر 

به قتل رسانده ) Chiapas(واقع در ايالت خود مختار چياپاس ) Acteal(در دهكده آكتيال 
دودي از صحنه سياسي مكزيك منزوي گرديده اند، به سركوبي زاپاتيست ها كه تا ح. بودند

با اعمال » چپگرا و در اعماق«با اينهمه آنها در مبارزه اي . شيوه اي نهاني تر دنبال مي شود
 .خويش در محل همچنان به مقاومت ادامه مي دهند» خود مختاري«

اين كلمات بر روي تابلو » .اند و حكومت اطاعت مي كنددر اينجا خلق فرمان مي ر. به سرزمين سركش زاپاتيست ها گام نهاده ايد«
آهني بزرگي نقش بسته كه هرچند گرد زمان بر آن نشسته و زنگار خورده اما هنوز به خوبي نمايان است و گذار از نواحي شورشي را 

در ايالت چياپاس ] يانو زاپاتازادگاه اميل) [Oventic(در دهستان اونتيك » خودمختاري عملي«پانزده سالي است كه . اعالم مي كند
)Chiapas (خويش 2001پس از آغاز قرن بيست و يكم بود كه زاپاتيست ها با پند گرفتن از كارنامه راهپيمائي سال . دوام آورده 

ا در آن سال زاپاتيست ه. در مكزيكو، مصممانه تر بر آن شدند كه به تدريج استراتژي خويش را به سوي اقدامات محلي سوق دهند
به دلگرمي بسيج بيش از يك ميليون هوادار در مركز شهر، روانه پايتخت شده بودند تا در اقدامي بي فرجام خواستار اصالح قانون 

 با دولت امضاء كرده بودند وعده آنرا داده 1996 فوريه 16كه در ) º (San Andrèsاساسي شوند كه توافقنامه هاي سان آندرس
 ).1(بود 

مكزيك، آمريكا و اروپا آنرا بد فهميدند و سپس » زاپاتيست هاي«وران عقب نشيني پيش آمد كه در وهله اول به دنبال آن يك د
با اينهمه دقيقا در جائي كه تبعيض ها و . همچون چشم پوشي قطعي از مطالبه دگرگوني از مسير سياسي بر مدار نهادها تعبير كردند

، سر به شورشي مسلحانه 1994را به بن بستي كشانده بود كه در اول ژانويه ) Maya(به حاشيه راندن ها، هزاران روستائي مايا 
 .است كه امروز در عمل سرشت يگانه جنبش است» جهاني ديگر«بردارند، باز همان تالش براي ساختن 

اونتيك :  كردنديا مناطق خود مختار قسمت) Caracoles(، حدود چهل شهرداري زاپاتيست را ميان پنج كاراكولس 2003در سال 
)Oventic( مورليا ،)Morelia( ال گاروچا ،)La Garrucha( روبرتو باريوس ،)Roberto Barrios ( و ال رئاليداد)La 

Realidad .( به همين تعداد شوراهاي حكومت صالح)Juntas de buen gobierno (مردان . را نيز براي اداره آنها برپا داشتند
طرز كاري گروهي، : قوام به نوبت در طول يك يا دو هفته مسئوليت هائي را در اين شوراها بر عهده گرفتندو زناني در هيئت نماينده ا

كه همچنان سخنگوي جنبش و فرمانده نظامي ارتش ملي آزاديبخش (افقي و به چرخش مسئوالن كه به عقيده نايب فرمانده ماركوس 
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دام هائي چون فساد و يا دور شدن از نگراني هاي روزمره مردم است كه قدرت بهترين وسيله براي پرهيز از ) زاپاتيست باقي مانده
 با اينهمه آيا چنين روشي با موفقيت نيز همراه بوده است؟... بر سر راه انسانها مي افكند 

 
غذيه و مرگ و گرچه اين شهرداري هاي خودمختار به بهشت هاي زميني مبدل نشده اند، اما نمودارهاي غيبت از مدرسه، نارسائي ت

اجراي .  در سنجش با بقيه نقاط كشور به باالترين سطح رسيده بود، رو به كاهش نهاده اند1994مير كودكان كه پيش از سال 
 خواستار آن بوده اند، از ميزان اعتياد به مشروبات 1993، كه بخش زنان جنبش از سال )Ley seca(» قانون ترك الكل«سختگيرانه 

 .كه تا آنوقت به طور مزمني گريبانگير جامعه بود و مرتبط با خشونت هاي خانوادگي و رفتارهاي ناشايست با زنانالكلي كاسته است 

 باز بيم خطر –حتي اگر باعث رهائي از سنت ساالري ريش سفيدان قبيله شود–در حوزه مسائل قضائي، توسل به كاربردهاي قومي 
كارشناس ) Mariana Mora(با اينهمه، از ميان ديگران ماريانا مورا . وجود دارد» چندگانگي احكام«پيدايش وضعيت هاي پيچيده 

مردم شناسي شرح مي دهد كه در منطقه خودمختار مورليا، دو رگه ها و بوميان زاپاتيست به همان اندازه غير زاپاتيست ها ترجيح مي 
آنها . »دسراهاي رسمي به خانه هاي انصاف بومي روي آورندبه جاي دا«دهند كه براي اقامه دعوا بر سر مالكيت زمين، دزدي، طالق 

 .»كارآمد ترند«و » عادالنه تر«بر اين باورند كه شيوه هاي بومي رسيدگي به دعاوي 

و پرداخت كمك هزينه، كه از سال ) كليانتاليسم(در جوامع محلي خودمختار، حامي پروري . حوزه اقتصادي لزوما دردسر سازتر است
ه، جاي خود را به گونه ديگري از وابستگي سپرده كه روي آوردن به همبستگي غير دولتي، چه داخلي و چه بين  طرد شد2003

هرچند اينگونه همبستگي ها پويائي ها و الويت هاي زاپاتيست ها را بيشتر مراعات مي كنند، با اينهمه از الگوي . المللي، نمود آنست
فراتر از اين مالحظات، مجموعه مناطق روستائي بومي نشين چياپاس است . ترحم نمي گسلندوابستگي به كمك رساني نامنظم و از سر 

كه همچنان هزينه هاي اسكان در مناطقي را بر دوش مي كشند كه كمترين سخني كه در باره آن مي توان گفت اينست كه در گستره 
هر بومي . كه به شدت اقوام شورشي را نيز در بر گرفتهشاهدي بر آن مهاجرت هائيست . اقتصاد ملي و جهاني بي مزيت ترين اند

منطقه چياپاس چه زاپاتيست باشد با نه به خوبي مي داند كه به جاي سرسختي و پشتكار در كشت قطعه زميني نابارور، چنانچه به 
كار بر . مي تواند برآيدگرفته تا اياالت متحده مهاجرت كند از پس زندگي خويش بهتر ) مكزيك(هرجاي ديگري از استان كانكون 

كه راه را بر مازاد ) Alena( تجارت آزاد آمريكاي شمالي 1994ذرتي كه از زمان انعقاد توافقنامه سال  روي زمين براي عمل آوردن
 .محصوالت كشت و صنعت آمريكائي گشوده است، ديگر سودي عايد نمي كند

 سرخپوستان تماشائي چياپاس

بع طبيعي سرشار و غني خود، همچنان سرزمين مناسبي براي پذيرش سرمايه است؛ اما سرمايه گذاري ها به يقين ايالت چياپاس با منا
در شكل كنوني آن چه در حوزه هاي كشاورزي، نفت، گاز، جنگل يا معدن، ترجيجا به صاحبان سرمايه آمريكائي، كلمبيائي، اسپانيولي 

.  تاراج كه بيشتر هم به چشم مي آيد، سازماندهي بازار گردشگري محلي استاغراق آميز ترين جنبه اين. و ديگران سود مي رسانند
انبوهي طبيعت «ويرانه هاي باز مانده از دوران پيش از كشف كريستف كلمب، » راز و رمز«چياپاس، » چشم انداز بديع سرخپوستان«

 آب شدن فرهنگي نرم، دكور انساني نوبر و ، منطقه را دنجي رويائي براي جهانگرداني ساخته كه در جستجوي آب به»حراست شده
ترتيبات جهانگردي و پاسداري از پاكيزه «با اينهمه تنها چند بنگاه هاي گردشگري چند مليتي با تبليغ ... رابطه اي شيفته با جهان اند 

آنها از نارسائي تغذيه % 70كه همچنان نخستين برخورداران از ازدحام گردشگرانند و هيچ بهره اي از آن به ماياهائي نمي رسد » بومي
 . رنج مي برند

از بنگاه هاي گردشگري مي ستانند كه محموله » در قانون گريزي كامل«در اين ميان سهم سنتي ناچيزي كه شورشيان زاپاتيست 
براز نمادين و خالي مي كنند، بيشتر به ا) Agua Azul(روزانه سياحان شگفت زده خويش را در دروازه ورودي آبشارهاي آگوا آزول 

 .بي آزار عزمي مقبول براي احراز مجدد حق خويش مي ماند تا سكوي پرشي براي زير و رو كردن نامحتمل نظم و گرايش كنوني
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نتايج بهداشتي و اقتصادي دلگرم كننده «اگر به فرماندهان شورشي گوش فرا دهيم، تهديدات اصلي كه بر طرح خودمختاري آنها و 
نهفته است كه زمامداران مكزيك در سال هاي اخير ] هاي قومي[مقابله با سرپيچي ] دولت براي[ در استراتژي سنگيني مي كند،» اش

 با روي برتافتن از هزينه سياسي ريشه كني ارتش ملي آزاديبخش 1994همينها از همان سال . به آن اهميت بيشتري داده اند
مذاكرات، با اعمال انحاء چندگانه اين استراتژي، به اميد آنكه با خسته كردن زاپاتيست از طريق نظامي يا برعكس به فرجام رساندن 

 .اقوام شورشي، پيروز از ميدان نبرد بيرون آيند، آزار فعاالنه جسمي و رواني جوامع خود مختار را پيشه كرده اند

ارتش فدرال، كه صد و هفت واحد آن صد و هجده پايگاه يا پاسگاه هاي ديده باني (استقرار نيروهاي نظامي در نواحي شورشي 
گروه » زير پر و بال گرفتن«، تهديدات، جابجا كردن هاي اجباري خانوارها، )درسرزمين هائي جاي گرفته اند كه به اقوام تعلق دارند

 بومي و به هاي شبه نظامي، قطع برق و خرابكاري هاي گوناگون، وخيم تر كردن تفرقه ها و ستيزها در ميان سازمان هاي روستائي
همه اين عوامل در راكد گذاردن اوضاع سهمي ... ويژه بخشيدن سند مالكيت زمين هائي كه زاپاتيست ها بر روي آنها ساكن اند 

هفته اي نمي گذرد كه خبر زد و خورد هاي پراكنده كمابيش خشونت باري در اين يا آن گوشه . دارند تا اقوام را از مبارزه بيزار كنند
 .اعي به گوش نرسد كه براي دير زماني از هم دريده استبافتي اجتم

آنها قبول دارند كه . كساني كه در درون سازمان هاي غير دولتي محلي نزديك به اقوام شورشي سرگرم كارند همچنان خوش بين اند
قادر نباشد پايگاه هاي پشتيبان ارتش ملي آزاديبخش زاپاتيست، خود «، حتي اگر »اكنون كم شمارتر از ده سال پيش اند«زاپاتيست ها 

اما اين اعتقاد دست . »برخي جنبش را ترك مي گويند و برخي ديگر به آن مي پيوندند] واقعيت آنست كه[خويش را دقيقا برشمارد، 
ع هاي مجتم«. سر و كار داريم» پايدار«و » مصمم تر از هميشه«، »برگشت ناپذير«، »جنبشي انتظام گريز«نخورده باقي است كه با 

توليدي كشاورزي كه با رعايت نظام زيست بومي به كشت و كار سرگرمند، در ارتباطي تنگاتنگ با نظام هاي آموزشي و بهداشتي به 
 ».خود مختاري جان مي بخشند

اين امر خود ماركوس هم به . با اينهمه انزواي نسبي سياسي زاپاتيست ها در نقاط ديگر مكزيك بر آسيب پذيري شورشيان مي افزايد
در ميان چپ گرايان مكزيك بسيارند كساني كه تقصير آنرا به گردن شخص » .زاپاتيسم از مد افتاده است«اذعان دارد و مي گويد 
فراتر از عواقب ناگزير همه پديده هاي رسانه اي و از نفس افتادن اجتناب ناپذير يك بسيج اجتماعي، باز . نايب فرمانده مي اندازند

 .بين المللي رهبر ارتش ملي آزادي بخش زاپاتيست است كه ترديدهائي برانگيختهراهبرد ملي و 

هرچند دالئل روي گرداندن تدريجي سازمان ها، روشنفكران و جنبش ها از زاپاتيسم چندگانه اند، با اينهمه انتخابات رياست جمهوري 
كوس در حاشيه كارزار رسمي انتخاباتي به راه انداخت تا كه مار» كارزاري ديگر«از .  را مي توان تبلور اين گسل دانست2006سال 

و خصوصا حمالت مكرر وي عليه آقاي » سياست گريزي«را بسيح كند و به جنبش وادارد، به ويژه » چپگرا و در اعماق « پيكارهاي 
فكار عمومي نامزد محبوب نيروهاس چپ بود كه در ا) Andrés Manuel López Obrador(آندرس منوئل لوپز اوبرادور 

حزب انقالب دموكراتيك، تشكل سياسي وي بارها به مدعاي زاپاتيست . مخالفت با آقاي لوپز اوبرادور البته بي دليل نبود. رسوخ كرد
ستيزه هاي پراكنده و مرگباري را مي توان برشمرد كه در ايالت چياپاس ميان بوميان زاپاتيست يا كساني كه : ورزيده بود» خيانت«ها 

كه گونه » قانون بومي« به نفع 2001ا وابسته به اين حزب اعالم مي كردند در گرفت؛ راي حزب انقالب دموكراتيك در سال خود ر
 به شمار مي رفت؛ ابن الوقتي سياسي و فساد بارز در صحن حزب؛ ابهام هاي برنامه اقتصادي ºاي ابطال توافقنامه هاي سان آندرس

 .ز موجبات بي اعتمادي بودآشكارا ا... آقاي لوپز اوبرادور 

بحث و جدل هاي نيشدار نايب فرمانده نيز از آزار و فشار راست ها بر نيروهاي دست چپي مكزيك چيزي كم نداشت كه اكثر آنها 
. عليرغم همه گوناگوني ها و تفاوت هاي ميان خويش در پشتيباني از نامزد حزب انقالب دموكراتيك پيكر واحدي تشكيل داده بودند

تر از همه آنكه در فرداي انتخابات مسئله اصلي اعتراض به تقلبات انتخاباتي اي بود كه پيروزي را از دسترس آقاي لوپز اوبرادور بد
رئيس جمهور دست راستي محافظه كار و هواخواه ليبراليسم ) Filipe Calderón(به در برد، و دوره زمامداري آقاي فيليپه كلدرون 

 . كشور تمديد كردنو را بار ديگر بر صدر
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، ايراد اصلي به ماركوس آنست كه با ناچيز شمردن پويائي انقالب هاي ديگر »پيچ و واپيچ هاي سياسي«و » خودپسندي«گذشته از 
آمريكاي جنوبي، با تكيه براين يا آن عمل گناه آلود، با مشخص كردن و تعيين دائمي راهي كه بايد پيمود، و در عين حال با تكرار 

» طرد«مكزيك و پهنه بين المللي ] سياسي[جنبش زاپاتيسم را از صحنه » خود«... هرگز نمي خواسته است رهبر اين فرايند باشد اينكه 
اما گرچه به خصوص از شخصيت . نايب فرمانده به روشن بيني برخي از اشتباهات ارزيابي خويشتن را باز مي شناسد. كرده است

 زاپاتيست در زماني كه در صدر اخبار رسانه ها بود متأسف است، براي وي كاري ندارد كه از پردازي افراطي ارتش ملي آزاديبخش
بدنامي خويش نزد كساني به شگفتي درآيد كه تا همين ديروز هم او را به گزاف چون سخنگوي نابغه شورشي مي ستودند كه بي وي 

 .وي خويش كشدشايد هرگز نمي توانست بيش از چهل هشت ساعت توجه جهاني را به س

 پشت و پناه خواسته هاي محلي، جستار آرماني جهاني

كارزار «ارتش ملي آزاديبخش زاپاتيست، بيدرنگ پس از . انزوائي كه هرچند واقعي است، اما ظرايف و زواياي آنرا مي بايد شكافت
زير پا مي نهاد كه سر به ... نسي، نسلي خود كه در آن هنگامه كشور را در جستجوي آندسته از اقليت هاي اجتماعي، قومي، ج» ديگر

اعتقاد دارد كه از » امكان برپائي يك جنبش ملي ضدسرمايه داري چپرو«شورش برداشته بودند، اينك رسما اصرار مي ورزد كه به 
. ياسي بركنار باشداعماق جامعه برخاسته و به فرماندهي گسترش يافته آحاد خلق ها، از هرگونه ادعاي نمايندگي، پادرمياني يا نهاد س

. در چياپاس برگزار شد» جشنواره خشمي موقر« به گراميداشت پانزدهمين سالگرد قيام، نشست بين المللي تازه 2009در آغاز سال 
 برگزار گرديده است هواخواهان كمتري را به سوي 1996كه از سال » ●ميان كهكشاني«هرچند به يقين از گردهمائي هاي موسوم به 

توانست گل هاي سرسبدي از روشنفكران و سياستمداران آمريكاي التين، جنبش هاي بومي و » رخداده« با اينهمه اين خود كشيد،
 ).2(روستائي ملي و بين المللي، از جمله ويا كامپسينا را گرد آورد 

گاه خواهد داشت كه هرچه هست اين شورش سرحدات مكزيك به هر فرجامي منتهي شود، اين شايستگي را براي خويشتن محفوظ ن
] ثروت[با تكيه بر مطالبات محلي، يك آرمان اخالقي و سياسي جهانشمول را حيات بخشيده است، يعني پيوند دادن دستور كار توزيع 

؛ جنبشي كه نخست به پيكار مسلحانه روي آورد و سپس بر حسب توازن نيروها و سازگاري راهبردهاي ]خلق ها[با شناسائي حقوق 
فرماندهان آن از زير نقابي كه نماد غريبي از احراز هويت شده است تكرار مي كنند كه . ي آشتي جويانه در پيش گرفتخود، طريق

 ».ما مي خواهيم برابر شمرده شويم زيرا متفاوتيم«

ئي نهادها و ، به باز نويسي قانون اساسي، استعمارزدا»دموكراسي، آزادي و عدالت« براي تحقق 1994گرچه آنها پس از قيام سال 
دموكراسي براي كشور دست نيافتند، با اينهمه قصد دارند كه وزنه خويش را در گزينش نوع جامعه در مكزيكي اعمال كنند كه دچار 

 .انسداد سياسي است و آغوش خويش را بر جريانات سلطه گر اقتصادي جهاني شده باز گشوده

تاني مشاركت مي جويد كه در مكزيك، بوليوي و ديگر جاها، هر چند به بدينگونه زاپاتيسم با همه وجود در جنبش هاي سرخپوس
براي شناساندن و تحميل پذيرش گوناگوني ها لزوما متضمن عناد به سبب هويت پرستي ] خلق ها[شكنندگي، ثابت كرده اند كه بسيج 

 .انون همگام و همراه ساختو مي توان آنرا با نبرد براي عدالت اجتماعي و حكومت ق» برخورد تمدن ها نيست«و يا 

  
º قراردادي كه ميان ارتش آزاديبخش زاپاتيست و رئيس جمهور وقت مكزيك به امضاء رسيد و خودمختاري و 

 ).م(حقوق ديگر بوميان ايالت چياپاس از جمله ديگربودگي آنها را به رسميت شناخت 
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انسانيت و برعليه « با مضمون ملي زاپاتيستگردهمائي هائي گفته مي شود كه به ابتكار ارتش آزاديبخش به  ●
 در ايالت چياپاس مكزيك با حضور نمايندگان همه قاره ها 1996، نخستين بار در تابستان سال »ليبراليسم نو
 ).م(برگزار شد 

 

 ها پي نوشت 

به . ود در پايان نخستين مرحله مذاكرات، اين اصالح در قانون اساسي راجع به حقوق و فرهنگ هاي بومي ب-1
سبب عدم اجراي اصالحات، مراحل ديگر مذاكرات پيش بيني شده خصوصا در باب مطالبات اجتماعي و 

 .اقتصادي ارتش ملي آزداي بخش زاپاتيست نتوانست سر گيرد

براي احقاق حق مردم در امنيت غذائي و احترام به 1993 ويا كامپسينا جنبشي بين المللي است كه از سال -2
 .زارهاي كوچك و متوسط مبارزه مي كندروستائيان كشت


