
میظع تارهاظت کی زا یشرازگ  
دش زاغآ »رگید یرازراک«

 نس رهش مه زاب یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا ،اه تسیتاپاز مایق درگلاس نیمهدزاود رد
.دروآ رد دوخ لاغشا هب ار لابوتسیرك

۲۰۰۶ ءهیوناژ ۴ کیزكم ،یمیدق مارهب

 نس رهش لامش یدورو هار راهچ رد ۲۰۰۶ ءهیوناژ لوا رهظ زا دعب ۳ تعاس دودح زا
 و مارآ ،دندمآ یم نویماك و سوبوتا اب زاپایچ فلتخم قطانم زا هك یلاها زا یعیسو عمج ،لابوتسیرك
 نانز .دیسر رفن نارازه هب ناشدادعت جیردت هب .دندنام دوخ یاقفر ءهیقب راظتنا رد و دندیشك فص مظنم
 نیا لاغشا یارب شیپ لاس هدزاود هك یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا نالاسگرزب و ناكدوك ،نادرم و
 نیا هب یلبق عالطا اب و »رگید یرازراك« ءهمانرب زا یشخب ناونع هب راب نیا ،دندوب هدمآ هنایفخم رهش
 یادص ندینش روظنم هب ار دوخ ءههام شش رفس ناشناگدنیامن زا هورگ نیتسخن ات دندمآ رهش
.دننك زاغآ نایادصیب

 وچت یهدنامرف هب لگنج - یزرم ءهقطنم نایموب لماح نویماك دنچ ،راظتنا تعاس هس ود زا سپ
 یم هدایپ پیج کی زا سوكرام یشروش هدنامرف نواعم ،نآ زا سپ هقیقد دنچ و دنسر یم هار راهچ هب
 ِد لابوتسیرك نس رهش و اچورگال یتسیتاپاز راتخمدوخ یاتسور نیب ءهلصاف سوكرام هدنامرف( .دوش
 ۵۲ لاناك ربتعم ءهدنیوگ ،سوناسرولوس ریواخ .درك یط تلكیسروتوم کی رب راوس ار سازاك سال
 هسیاقم اراوگ هچ وتسنرا تلكیسروتم رفس اب کیلبمس روط هب ار سوكرام لمع نیا کیزكم رد نویزولت
 رورت و هلمح زا یسرت چیه هك دهد ناشن تساوخ یم راك نیا اب سوكرام هك دور یم نامگ اما .درك
 ،رگید ناهدنامرف اب ات دور یم یناسر کمك یاه هیاپ مظنم فوفص نورد هب تیعمج ماحدزا رد وا ).درادن
 ندادرس اب نآ زكرم ات ار رهش یدنبرمك طخ زا ینالوط هار دعب ات دنك هدامآ یئامیپ هار یارب ار دوخ
 هدمآ هنهرب یاپ اب نانآ زا یدایز دادعت هك ناگدننك رهاظت رهظ زا دعب ۷ تعاس دودح .دننك یط راعش
 شیپ لاس هدزاود هك یئاج نامه ،رهش مظعا یاسیلك لباقم نادیم هب ات دنتفر هار مین و تعاس ود ،دندوب
 .دسرب دوب هدرك تئارق یللملا نیب و یلم تاعوبطم یارب انودنكال لگنج زا ار هینایب نیلوا سوكرام هدنامرف

:تفگ نخس نارنخس نیلوا ناونع هب وچت هدنامرف
 هب میهاوخ یم زورما :کیزكم رسارس ناقهد نارهاوخ و ناردارب ،رگراك نارهاوخ و ناردارب«

 ناناقهد ام ،نیا دوجو اب .دوش یم رت میخو زور ره اهرهش و اهاتسور رد نارگراك عضو هك میئوگب امش
.میهد یم لیكشت ار کیزكم قلخ زا یمهم شخب ،نازرا راك و دیلوت ءهنیمز رد نارگراك و

 نیرتریقف کیزكم ناناقهد ام هك تسا ملسم اما ،تس یرورض و مزال نامدوجو ،نامنهیم یارب
 هكنیا دوجو اب ،مینك یمن تفایرد یزیچان غلبم زج روشك نیا رد نامتادیلوت یارب هكنیا دوجو اب .میدارفا
 دیلوت لاح نیا اب و ،میتسین رادروخرب دیلوت یارب مزال تاناكما زا و میراد رایتخا رد یدب رایسب یضارا
 تالوصحم دناوت یم هریغ و نافوط ،یلاسكشخ ،ناراب .میرادن راك ءهمادا یارب ینیمضت چیه و مینك یم
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.دنك یمن یتیلوؤسم ساسحا ام تشونرس لابق رد سك چیه و دنك دوبان ار نام
 یم دیدهت جارخا هب ناشقوقح زا عافد مرج هب ،دنرادن ینئمطم لغش نارگراك هك اج نآ زا

 ،قوقح شیازفا ناهاوخ رگا نوچ ،نابابرا ًاعبط هن و دنك یم تظافح اهنآ زا یتلود نیناوق هن .دنوش
 یم جارخا هناملاظ ،دشاب ینوناق ناشتساوخ رگا یتح ،دنشاب نئمطم یلغش ای و همیب زا یرادروخرب
 رت دنمتورث یارب و نابابرا عفن هب و نارگراك نایز هب نوچ دنوش یمن ارجا نیناوق نیا عقاو رد .دنوش
».دنا هدش عضو نانآ ندرك

:تفگ یلك هدنامرف مناخ .دندرك ینارنخس ناهدنامرف زا دنچ ینت سپس
 و هزرابم ءهفیظو مه ام هك داد میهاوخ ناشن )رالاسدرم( »تسیچام« نادرم هب لكش نیدب«

 ،هدیسر رس هب شنامز هك میهد ماجنا ار یراك میناوت یمن رگید الاح اریز .میراد ار نامقوقح رد تكرش
 میناوت یم دنیوگب نادرم هك یراكره .دوش یمن دودحم لزنم و باوختخر هب نامراك طقف نز ناونع هب اریز
».میناسر ماجنا هب و میریگب هدهع رب هنادرم حالطصا هب یاه تیلوؤسم میناوت یم مه ام ،میهد ماجنا

:ایسنتروا هدنامرف مناخ دعب و
 رگشروش ،ایشیلیم نانز زا رفن اهدص .میدرك مایق هناحلسم ۱۹۹۴ لاس ءهیوناژ لوا نآ رد ام«

 لاغشا ار نام ناتسا رهش دنچ و میدرك مایق هناحلسم یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا ناربهر و
 ،دوخ یهاتسور رد فلتخم یاه تیلوئسم اب یناسر کمك یاه هیاپ زا نز نارازه لاح نامه رد .میدومن
 .دننك عافد نز ناونع هب دوخ تلزنم و نأش و ،دوخ قوقح ،دوخ یاتسور زا هزرابم اب ات دندوب ممصم
 همادا .میهد یم همادا ار هزرابم نیا نانچمه و دش زاغآ هنوگ نیا ۱۹۹۴ ءهیوناژ لوا زور نآ رد هزرابم
.دنا هتسویپ ام ءهیضق هب هك اه نآ ءهمه و درم یاقفر هارمه هب میهد یم

 همادا مینك زارحا میراد قح نز ناونع هب هك یهاگیاج ندروآ تسدب روظنم هب ار نام هزرابم
.داد میهاوخ

 هب ات اریز ،داد میهاوخ همادا هزرابم هب ،نز ناونع هب نام قوقح و هاگیاج ندروآ تسدب یارب
 نامتخاس و نامیاهاتسور دشر روظنم هب اهراك زا یرایسب رد لماك تكارش و یدازآ ،ربارب قح زا زورما
 زا ،تناها زا ،ریقحت زا ،میرب یم جنر یتلادعیب زا نانز ناونع هب اج همه .میرادن نام یراتخمدوخ
 نانز ام هب هك یا هناملاظ طیارش نیا هك میهدب هزاجا میناوت یمن .نام قوقح هب زواجت و نیهوت زا ،ضیعبت
».دسرب رخآ هب دیاب زور کی هكلب ،دشاب هتشاد همادا هشیمه یارب نانچمه ،دوش یم اور

 یاقفر هب باطخ طقف ادتبا سوكرام یشروش هدنامرف نواعم نارنخس نیرخآ ناونع هب هاگ نآ
:یئایناپسا هب دعب و دز فرح لیستوست یلحم نابز هب لوا شخب نیا رد یو .تفگ نخس یتسیتاپاز شترا

 نیرفآ راختفا امش رانك رد هزرابم میارب هك دینادب مهاوخ یم ،دتفیب میارب یدب قافتا رگا ...«
 شیپ هب تسرد یهار رد ار نام هزرابم هك مراد نانیمطا و ،دیدوب ناربهر و ناراگزومآ نیرتهب امش .دوب
 رتهب و دوب رتهب ناوت یم هنوگچ هك داد دیهاوخ ناشن یناسنا تلزنم و نأش مالك اب همه هب .درب دیهاوخ
....میساره یمن هزرابم رد گرم زا و میداب نوچمه ام .تسیز

 نانآ .دنا هداتفا کاخ هب لاس ۱۲ نیا رد هك یئاقفر مامت زا منك یدای مهاوخ یم امش ءهزاجا اب
 و هداتفا کاخ هب یاقفر ءهمه رطاخ هب دینك توكس هقیقد کی هك مهاوخ یم امش زا و مروآ یم دای هب ار
)راضح توكس هقیقد کی( ».وردپ هدنامرف نواعم قیفر مان هب
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:درك هفاضا »رگید یرازراك« ءهمانرب یاضعا هب باطخ وا نآ زا سپ
 دوخ نآ ساسا رب میدرك داهنشیپ هك درك میسرت ار ینشور طخ رگید یرازراك و هینایب نیمشش«

 پچ هن ،ور هنایم تسار هن ،تسیرتناس همین هن ،تسیرتناس هن .دینك فیرعت یراد هیامرس دض و پچ ار
 ام .ادرف ینعی ُبخ ،هدنیآ زین و دراد رارق بلق هك یئاج میتفگ هك روطنامه .پچ هكلب ،ینوناق ای و یقطنم
 ،دنا هدرك دوخ نآ زا ار »رگید یرازراك« و دنا هتسویپ هینایب نیمشش هب لاح هب ات هك یئاقفر مامت زا
».دنیآ یم رامش هب ام یاقفر هظحل نیا زا .میرازگساپس

:درب نایاپ هب هنوگ نیا ار دوخ ینارنخس یو
 ،میرب یمن نایاپ هب »EZLN داب هدنز« راعش اب هیوناژ لوا رد ار نویسكآ کی راب نیلوا یارب«

.»!رگید یرازراك داب هدنز« :میئوگ یم قیفر ناونع هب هكلب
».مرازگساپس

.دش زاغآً المع »رگید یرازراك« ءهمانرب بیترت نیدب
 ،نایموب اب کیزكم رسارس رد رامشیب تارطاخم دوجو اب هام شش تدم هب تسیتاپاز ناگدنیامن

 .تشاد دنهاوخ تسشن ،یمدرم یاهورین ءهیقب و ناناقهد ،نارگراك
 یعون هب کیزكم رد همكاح ءهقبط ناگدنیامن هك دوب هتشذگن تكرح زاغآ زا تعاس ۲۴ زونه

.دندش راچد بارطضا
 رازراك دروم رد تبحص هب کیزكم روهمج تسایر یوگنخس ِلاس یتاعوبطم سنارفنك نیلوا

.دش هصالخ اه تسیتاپاز
 و بازحا نیا .دنتفگ »دمآ شوخ« اه تسیتاپاز رازراك هب کیزكم رد فلتخم یسایس بازحا

 رارق یتاباختنا رازراك بوچراهچ رد یعون هب رگید رازراك هك دننك دومناو دننك یم ششوك کیزكم تلود
 هك درك مالعا »یعامتجا ویتانرتلآ« بزح لوا ریبد هك تساج نآ ات یچتاباختنا بازحا یبلط تصرف .دراد
 نیا .دننك هدافتسا نآ زا ناشتازرابم نایرج رد ات دهد یم رارق اه تسیتاپاز رایتخا رد ار دوخ بزح
 رد تكرش لمع تیلك هجوتم اه تسیتاپاز داقتنا زیت کون هك تسا هاگآ رگید بازحا ءهمه دننام بزح
 هب هك ناشروهمج سیئر و راكبیرف بازحا نیا اذل .تسا تاناكما و تردق ندروآ تسدب روظنم هب تاباختنا
 هب اه نآ ندرب نایم زا یارب ار دوخ شالت مامت ،تولخ رد ،دنیوگ یم دمآ شوخ اه تسیتاپاز هب رهاظ
 تئیه لك هب عوضوم نیا ،تسین بزح نآ ای نیا ءهلئسم اه تسیتاپاز هب دروخرب ءهلئسم .دنرب یم راك
.ددرگ یم رب همكاح تاقبط عفانم ءهدنیامن ناونع هب تلود و همكاح

 یرایسب .دنراد رارق یموب و یا هدوت یناقهد ،یرگراك یاه نامزاس ارجام نیا رگید فرط رد
 .دنداد یم یأر راك و کیتاركمد بالقنا بازحا هب هتشذگ تاباختنا رد کیزكم رد پچ یاه نامزاس زا
 هدرتسگ ثحب ]دیبای یم تیاس نیمه یور ار نآ لماك نتم[ »انودنكال لگنج زا هینایب نیمشش« راشتنااب
 ،یبالقنا یاهدروخرب عاونا دهاش ناوت یم اه ثحب نیا رد .تفرگ لكش اه هورگ نیا بلغا نایم رد یا
 ۲۵ زور .دنك یم قدص زین کیزكم حلسم یاه نامزاس دروم رد رما نیا .دوب هناراكبساك و یتسینوتروپا
 - یسایس فلتخم یاه نامزاس نالاعف و اهرداك ،یربهر هب باطخ دسیون یم یا همان سوكرام ربماسد
 و »رگید یرازراك« ات دهاوخ یم هزاجا اه نامزاس نیا زا وا همان نیا رد .کیزكم رد یبالقنا یماظن
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 اه نآ قطانم رد دنناوتب یتسیتاپاز شترا )تسا هدیمان هنوگ نیا ار دوخ سوكرام( »رفص هرامش رومأم«
 هك نایرج نیا هك نآ دوجو اب .دوب EPR داد خساپ EZLN تساوخ رد هب هك یهورگ نیلوا .دنك تیلاعف
 شوح و لوح یاه نامزاس لیلد نیمه هب و هتسب دیما مشچ کیتاركمد بالقنا بزح هب یعون هب زونه دوخ
 هب دوخ ربماسد ۲۹ ءهیعالطا رد لاح نیا اب ،دنا هتسویپن انودنكال لگنج زا هینایب نیمشش هب نآ
 مامت یارب ERPI  ینعی ،کیزكم رد رگید حلسم مهم نایرج .داد تبثم خساپ اه تسیتاپاز تساوخرد
 هدرك عونمم ًادیكا ار یئادیدناك ره زا عافد و تاباختنا رد تكرش دوخ هب کیدزن یا هدوت یاه نامزاس
 نآ رد ًادیدش و هتسویپ رگید یرازراك و هینایب نیمشش هب همه لكشت نیا هب هتسباو یاه نامزاس .تسا
 ریغ یاه نامزاس ءهدودحم زا یتسیتاپاز شبنج ریثأت هك درك هدهاشم ناوت یم باسح نیا اب .دنلاعف
.تسا هتفر رتارف رایسب حلسم

 نایموب قوقح دوخ ءهناحلسم مایق اب یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا ۱۹۹۴ ءهیوناژ لوا رد رگا
 نایموب زا نت نارازه تكرش اب ۲۰۰۶ ءهیوناژ لوا رد ،داد رارق کیزكم رد پچ تسایس راك روتسد رد ار
 تروص ینامز رد یشم نیا ذاختا .درك یراد هیامرس هجوتم ار هزرابم زیت کون لابوتسیرك نس رهش رد
 یتلود تردق مرها نتفرگ تسدب اب »یمسر پچ« یبونج یاكیرمآ رد یفلتخم یاهروشك رد هك دریگ یم
 یم هدهع هب ،مدرم یگدنز عضو رد کدنا رایسب دوبهب اب مریگ ،ار یراد هیامرس تایح ءهمادا ءهفیظو
 .دنك یم لكشم راچد اه تسیتاپاز اب دروخرب رد ار نادرمتلود هك تس یا هتكن نامه نیا .دریگ

 ندوب تسرد تابثا رد یمسر بازحا ءهمهِ مغ و مه ،رگید یرازراك زاغآ زور نیمراهچ رد ،زورما
 یاه هاگدید تفرشیپ زا ار اه نآ سرت ،لمعلا سكع نیا دوخ .تسا هدش هصالخ یشیامن تاباختنا
.دهد یم ناشن کیزكم حطس هب نآ شرتسگ و یتسیتاپاز

 اه تسیتاپاز .»دنك هزرابم دناوت یمن ،دنارورپب ایؤر دناوتن هك یسك« هك تس یتسرد نخس نیا
 رورس یتیعقاو هب ادرف دور یم دیما هك دنتسه یئایؤر ناشفا رذب نیتال یاكیرمآ و کیزكم رد هزورما
.دوش لدب زیگنا

:هب دوش عوجر رتشیب عالطا یارب
:رگید یرازراك و یتسیتاپاز شترا تیاس

http://enlacezapatista.ezln.org.mx
:یتسیتاپاز شترا یللملا نیب طباور تیاس

http://zeztainternazional.ezln.org.mx

www.peykarandeesh.orgراكیپ و هشیدنا تاراشتنا


