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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١۴ جنوری ٠٢

  برای بيست سالگی جنبش زاپاتيستی
  زندگی در چياپاس چگونه است؟

  

وارد شھر سان کريستوبال و شش شھر ديگر در  ١٩٩۴ جنوریروز يکم ) EZLN(ارتش آزاديبخش ملی زاپاتيست 

جھانيان در اين روز شاھد آغاز مبارزات مردم بومی و سرخپوستانی بودند که عليه . ايالت چياپاس مکزيک شد

 روحيه ای که بر اعضای اين گروه انقالبی حاکم بود از ھمان روز  .نئوليبراليسم و برای آزادی و برابری به پا خاستند

 لنينيست در –گروه ھای چريکی مارکسيست ۀ  گرايانه و ضدسلسله مراتبی بود و بدين جھت آن را از بقينخست آزادی

  .دوران جنگ سرد متمايز می کرد

 به ALENAدر اين روز قرار بود توافقات موسوم به .  برای شروع جنبش اتفاقی نبود١٩٩۴ جنوریانتخاب روز يکم 

، امريکا ۀزادسازی نئوليبراليستی مبادالت اقتصادی را بين سه کشور اياالت متحداين پيمان آ. اجراء گذاشته شودۀ مرحل

  .کانادا و مکزيک در بطن خود داشت

رئيس . نبرد مسلحانه بين نيروھای ارتش آزاديبخش ملی زاپاتيست عليه دولت مرکزی دوازده روز به درازا کشيد

.  اعالم آتش بس يک جانبه و مذاکره با شورشيان گرفتجمھور وقت مکزيک، کارلوس ساليناس دو گورتاری تصميم به

 چدر ماه مار. آن ھا مدتی طول کشيد تا شکل بگيرند.  مذاکرات کردۀز را واسطئياو سپس يک اسقف به نام ساموئل رو

جناح ھای موجود در مکزيک شکل ۀ  نھادی به نام کميسيون ھمکاری و آشتی با شرکت سياستمدارانی از ھم١٩٩۵

ر طی اين دوران، حزب ساليناس دو گوتاری انتخابات رئيس جمھور را بُرد و شخص ديگری به نام ارنستو د. گرفت

مذاکرات در روستای کوچکی به نام سان آندرس در ايالت چياپاس ادامه پيدا کردند و . زدی يو به جای او نشست

ظف شد تا وقات مذکور، دولت مکزيک مبر اساس تواف.  توافقاتی به امضاء رسيدند١٩٩۶ بروری ف١۶سرانجام روز 

 سازمان ١۶٩ۀ حقوق بسياری را برای مردم بومی چياپاس به رسميت بشناسد که يکی از آن ھا پذيرفتن مقاوله نام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مردم چياپاس ۀ دولت مرکزی مکزيک ھمچنين خودگردانی گسترد.  پذيرفته بود١٩٩٠جھانی کار بود که مکزيک سال 

  . خود قبول کردرا برای بھبود شرايط زندگی

چياپاس ۀ زمانی طول نکشيد که دولت مرکزی از عمل به توافقات سرپيچی و تعداد نيروھای نظامی خود را در منطق

 توسط ١٩٩٧مبر  دس٢٢ تن در روز ۴۵ن ھا قتل عام سرکوب دولتی فجايع گوناگونی آفريد که يکی از آ. فزون تر نمود

شان در چندين  ۀ خانه و کاشانامی ديگر مردمان مختلفی را وادار به ترکگروه ھای شبه نظ. نيروھای شبه نظامی بود

  .چياپاس کردندۀ روستای منطق

ر اوضاع خوشبين شدند چرا که او در ئيعده ای به تغ.  ويسنته فوکس به رياست جمھوری مکزيک رسيد٢٠٠٠در سال 

ھر چند فوکس تعدادی از زندانيان !  حل خواھد کردچياپاس را در پانزده دقيقهألۀ تبليغات انتخاباتی اش گفته بود که مس

سياسی را آزاد و از شمار نظاميانی که مناطق گوناگون چياپاس را اشغال نموده بودند کم کرد، اما حاضر نبود به 

 سه ھزار ئیدر اين زمان بود که زاپاتيست ھا تصميم گرفتند يک راھپيما. مطالبات مردم چياپاس پاسخ مثبت دھد

 به ٢٠٠١ چ مار١١راھپيمايان روز . ی را از چياپاس به سمت مکزيکو، پايتخت مکزيک، سازماندھی کنندکيلومتر

 طوالنی و عظيم فقط به تصويب يک قانون به نام قانون حقوق و ئیدولت مرکزی در برابر اين راھپيما. مقصد رسيدند

ھا قبل در کميسيون ھمکاری و آشتی در نظر فرھنگ ھای بومی بسنده کرد که بسيار محدودتر از آن چه بود که سال 

در اين جا بود که زاپاتيست . خودمختاری مردم بومی در قانون تصويب شده به کلی فراموش گشته بود. گرفته شده بود

  .ھا تصميم گرفتند ارتباطات خود را با دولت مرکزی قطع نمايند و راساً برای خودمختاری اقدام نمايند

» کاراکول«آنان در اين مقطع .  صورت گرفت٢٠٠٣ گستست ھا برای خودمختاری واقعی در ماه انخستين اقدام زاپاتي

 دولت مرکزی اصالً نمی پذيرفت تا با زاپاتيست ھا ١٩٩۴کاراکول ھا چيستند؟ زمانی که در سال . ھا را تأسيس نمودند

زاپاتيست ھا يک . تند و حفظ کردند را به دست گرفmunicipeل سی و ھشت مرکز شھری يا ومذاکره کند، آنان کنتر

ی که اميليانو زاپاتا و ئ نام شھری در شمال مکزيک است، جا ناميدند که در واقعaguascalienteسال بعد اين مراکز را 

آگواس کالينته ھا به فوروم ھای بحث و . انقالب گفت و گو نمايندۀ ا با يک ديگر ديدار کرده بودند تا برای ادامئيپانچو و

 منتظر می ماند ٢٠٠٣ گستاما می بايستی تا ا.  و گوی ھمگانی برای بررسی مسائل سياسی و فرھنگی تبديل شدندگفت

! ترجمه کرد» حلزون«می ديد، واژه ای که می توان به ) caracol( ھا را به کاراکول aguascalienteتا تحول اين 

  . را در خود جای داده اندmunicipeاکنون در چياپاس پنج کاراکول وجود دارند که سی و ھشت 

اما اين . چياپاس يکی از اياالت ھای مکزيک است که دارای بيشترين تعداد مردم بومی و به ويژه سرخپوستان است

اين در حالی ست که ايالت چياپاس دارای منابع نفتی، بزرگ ترين امکانات . مردم جزو فقيرترين ھا در کشور ھستند

دولت ھای مختلف مکزيک عمالً کاری برای بھبود . ای بسيار مناسب برای کشاورزی ستنيروی برق آبی و آب و ھو

برای مثال در پنج کاراکول فوق الذکر فقط يکی دارای جاده ای . زندگی مردم بومی چياپاس و به ويژه روستاھا نکردند

  .آسفالته است و بقيه جاده ھا خاکی و در وضعيتی بسيار بد ھستند

سازماندھی می کنند؟ چه تفاوتی بين اين » حلزون«نه خودمختاری و خودگردانی را در پنج زاپاتيست ھا چگو

  سازماندھی و نظم دولتی سنتی وجود دارد؟

زاپاتيست ھا سازماندھی زندگی خودگردان بی سلسله مراتب و بی رھبری مرکزی را در جوانب مختلف عملی کرده اند 

  .، زيست محيطی و اقتصادیسياسی، آموزشی، بھداشتی: که عبارتند از

  

  :خودگردانی سياسی زاپاتيستی
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چگونه به نوعی ديگر سياست گذاری نمود؟ چگونه در روند : پرسشی که در برابر زاپاتيست ھا قرار گرفت اين بود

 خودگردانی کاراکول ھا، زندگی سياسی شکل می گيرد؟

  

ی برمی خورد که روی آن ھا ئ می شود به تابلوھاط زاپاتيست ھاامروز ھر آن کس که وارد مناطق کنترل شده توس

اين جا مردم دستور می دھند و دولت اطاعت می . شورشی زاپاتيستی می شويدۀ شما وارد منطق«:نوشته شده است

شوراھای «اين تابلوھا زمانی در گوشه و کنار چياپاس نصب شدند که مردم شورشی آن برای خودگردانی ! »کند

گروه ھای مردم که در کاراکول ھا زندگی می کنند ھر سه سال يک بار تجمع و مستقيماً .  دادندرا تشکيل» خودحکومتی

تمام نمايندگان انتخابی با ھم در شوراھا نشست ندارند، بلکه ھر ھفته يا . نمايندگانی برای اين شوراھا انتخاب می نمايند

نمايندگان انتخابی اجراء ۀ وظيف. ه ھای بعد گروھی ديگرھر دو ھفته تعدادی از آنان جلسه تشکيل می دھند و ھفته و ھفت

اين نمايندگان ھمچنين می توانند .  ست که مردم در تجمعاتشان برای آن ھا تصميم گيری کرده اندئیکردن برنامه ھا

 یحلھای ظف ھستند تا راه ونمايندگان شوراھا م.  را که به نظرشان برای ھمه سودمند است پيشنھاد کنندئیپروژه ھا

اين نمايندگان ھمچنين بايد برای اشخاصی که عضو کاراکول نيستند ولی مشکلی . برای مشکالت پيدا کنند و ارائه دھند

دارند، فعاليت نمايند، چرا که آنان می دانند حکومت مرکزی مکزيک برای رسيدگی به مطالبات بی کفايت است يا در 

  .بھترين حالت بی اعتناست

تالش کرده اند برابری کامل زن و مرد را ترويج کنند، اما ھنوز مقاومت بخشی از مردم عضو يا زاپاتيست ھا ھمواره 

غيرعضو در کاراکول ھا موجب شده است که اين برابری تحقق پيدا نکند، به ھمين جھت است که ھنوز شرکت زنان 

 رئاليداد نام دارد تعداد زنان و مردان با اين حال برای نخستين بار در يکی از کاراکول ھا که. در شوراھا کم رنگ است

  .عضو شوراھا برابر شد

ل اين که نمايندگان شوراھا به درستی وآنان تصميم گرفتند که برای کنتر. مردم خود را به تأسيس شوراھا قانع نکردند

در يکی . ندتصميمات و پروژه ھا را اجراء و برای رفع مشکالت تالش می کنند، کميسيون ھای مواظبت را تشکيل دھ

از کاراکول ھا به نام مورليا يک کميسيون اطالعاتی شکل گرفته است که بايد به مراجعه کنندگان گزارش کار شوراھا 

رغم تمام اين ھا، زاپاتيست ھا خواستار اين شدند که ھر  علی. و کميسيون ھای مواظبت را در ھر لحظه ارائه دھد

  .راء نمی کند بی درنگ عزل شود و تاکنون بارھا چنين اتفاقی افتاده استنماينده ای که تصميمات و پروژه ھا را اج

 نمی توانند حل نمايند با ئیديگر تماس می گيرند تا بتوانند مشکلی را که به تنھا زمانی که الزم باشد کاراکول ھا با يک

بت بين کاراکول ھا نيست و در اين جا ھرگز سخنی از رقا. به اشتراک گذاری شايستگی ھا و امکانات برطرف نمايند

  .ھمواره بر ھمبستگی آن ھا تأکيد می شود
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برای مثال .  خودگردان بايستی وجود داشته باشندۀيکی ديگر از تالش ھای زاپاتيست ھا تدوين قوانينی ست که در منطق

قاچاقچيان دستگير می . دآنان با قاچاقچيانی که با دريافت پول افرادی را به درون کاراکول ھا می آورند برخورد می کنن

خودگردان چياپاس شده ۀ شوند و از آن ھا خواسته می شود که مبلغ دريافتی را به افرادی که خواستار مھاجرت به منطق

  .سپس زاپاتيست ھا اين قاچاقچيان را معموالً پس از دو روز آزاد می کنند. اند برگردانند

 وابسته municipeبرای مثال اگر کسی بخواھد از خارج از يک . ستالبته سيستم سياسی کاراکول ھا دارای تناقضاتی 

اين موضوع نوعی تمرکز . به يکی از کاراکول ھا ديدار نمايد، بايد به مرکز آن برود و از آن اجازه نامه دريافت کند

  . را خدشه دار می کندmunicipe ارزيابی شده است که خودمختاری يک ئیگرا

اپاتيستی با شوراھا و کميسيون ھا و غيره موجب شده است که ھر روز تعداد بيشتری از به ھر حال الگوی سياسی ز

مردم به عضويت کاراکول ھا دربيايند چرا که به تدريج درمی يابند که خودشان مستقيماً از منافعشان دفاع و برای به 

  .دست گرفتن امور خود تصميم گيری می کنند

  

  :خودگردانی آموزشی زاپاتيستی

زاپاتيست ھا از . ول آن شناخته می شودؤاس بسيار بد است و دولت مرکزی مسيت آموزشی و مدارس در چياپوضع

 .ھمان ابتداء اعالم کردند که آموزش و بھداشت دو رکن اصلی ست که بايستی به آن ھا توجه شود

  

ن متفاوت دارند و فقط در  ست، در حالی که در سطح کشور مردم بومی پنجاه زبائیدر مکزيک زبان رسمی اسپانيا

در مدارس . مردم فقط به زبان محلی خود تکلم می کنند % ٢۵در اين ايالت . استچياپاس دوازده زبان موجود 

  .زاپاتيستی چھار زبان محلی به نام ھای تزلتال، تسوتسيل، تخوالبل و زوکه تدريس می شوند

ز اعضای کاراکول مورليا می گويد که دولت معلمانی را به يکی ا. له در مدارس فقط زبان آموزی محلی نبودأالبته مس

. تدريس به دانش آموزان را نداشتند و فقط برای دريافت دستمزدشان به اين جا می آمدندۀ چياپاس می فرستاد که دغدغ

ر وضعيت دانش آموزان دخت.  نيز خوب تدريس نمی شدئیوضعيت آموزشی در چياپاس چنان بود که حتا زبان اسپانيا

  .نسبت به پسر بسيار بدتر بود

برای مثال حتا اگر يک دانش آموز مبحثی را ياد . در مدارس زاپاتيستی دگرگونی ھای فراوانی به وجود آمده است

به معلمانی که در مدارس زاپاتيستی تدريس می کنند گفته شده است که بايد به . نگيرد، آن را تکرار و بازتکرار می کنند

ظف شده اند که ومعلمان ھمچنين م. زم داده شود تا اگر شده با روش خودش به فھم دروس برسدھر کودکی فرصت ال

اين روش ھا می تواند ابتکار . بھترين روش ھای آموزشی را يادداشت کنند و در اختيار ديگر ھمکارانشان قرار دھند

  .يک معلم و گاھی يک دانش آموز باشد
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ظف اند تمام کتاب ھا و وسايل آموزشی را برای وکاراکول ھا م.  رايگان استآموزش در سازماندھی زاپاتيستی کامالً 

معلمان داوطلبانه تدريس می کنند و دستمزد . دانش آموزان تھيه کنند تا ھيچ گونه بار مالی روی دوش خانواده ھا نباشد

را به معلمان نداريم، اما می ما امکان پرداخت دستمزد «:يکی از اعضای کاراکول باريوس می گويد. دريافت نمی کنند

معلمانی که در مدارس زاپاتيستی تدريس می کنند اين » .توانيم مسکن، غذا و وسايل بھداشتی در اختيارشان بگذاريم

  .سازماندھی را در چھارچوب يک نظم ھمبسته که ھر کس در آن شرکت دارد، پذيرفته اند

اين نامگذاری بدين . گفته می شود» مروج آموزش«امند و به آنان نمی ن» استاد«در مدارس زاپاتيستی معلمان را ھرگز 

جھت صورت گرفته است که سنت متکلم الوحده بودن يک معلم در کالس درس برچيده شود و ھر دانش آموزی بتواند 

  .نظر خود را بيان کند و اگر روشی برای يادگيری دارد در اختيار ديگران بگذارد

يک کاراکول به نام اونتيک دارای .  ساله را دارند١٢ تا ۶ر مدارس ابتدائی برای کودکان زاپاتيست ھا امکان آموزش د

ھيچ کالسی نبايد بيش از بيست دانش آموز داشته باشد و به محض اين که تعداد دانش آموزان از . يک دبيرستان است

ی برای دانش آموزانی ساخته يک آموزشگاه شبانه روز. بيست نفر بيش تر می شود، کالس جديدی تأسيس می گردد

  .ند راه دوری را بايد برای آمدن و رفتن به مدرسه طی کننداشده است که مجبور

ھر دانش آموز ھفته ای نصف روز وقت در اختيار مدرسه می . دانش آموزان ھر ھفته چھل ساعت درس می خوانند

  . کنداو در اين مدت به نظافت مدرسه وغذاخوری و تھيه غذا کمک می. گذارد

  

  :خودگردانی بھداشتی زاپاتيستی

 ئیبوميان چياپاس به سختی توانا. درمان و بھداشت دارای اھميت فراوانی ستألۀ در نظم خودگردان زاپاتيستی مس

آنان مجبور بودند با ساعت ھا سفر و پرداخت ھزينه ھای سنگين آن، خود را به شھرھای . معالجه ھای الزم را داشتند

 .سفر را برای درمان تھيه نمايندۀ برخی از بوميان حتا نمی توانستند ھزين. بزرگ برسانند

  

 پرسنل درمانی اعم از پزشک، ٨۵ کردند فقط  برای ھر صد ھزار نفری که در چياپاس زندگی می٢٠٠۵در سال 

روشی که زاپاتيست ھا .  تن بود١٣٢پرستار و غيره فعال بودند، در حالی که متوسط اين پرسنل در ديگر نقاط مکزيک 

  .برگزيدند نزديک کردن مراکز درمانی به مردم نيازمند بود

دسترسی به امکانات .  حقوقی دريافت نمی کننددر سازماندھی بھداشتی مانند سازماندھی آموزشی، دست اندرکاران

به ھمين جھت بسياری از . درمانی برای زاپاتيست ھا رايگان است، اما بقيه بايد بھای داروھای مصرفی را بپردازند

  .بيماران برای درمان به مراکز زاپاتيستی می آيند

 برای ئیاکول رئاليداد نمايشگاھی از گياھان دارودر کار.  زياد استفاده می شودئیدر پزشکی زاپاتيستی از گياھان دارو

در ھمين نمايشگاه بسياری از بازديدکنندگان دريافتند که گياھی مانند تره می تواند برای درمان .  مردم برپا شدئیآشنا
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ای درمان برخی از سوختگی ھا و نيش ھای جانواران استفاده گردد، گل کاغذی برای درمان سرفه، ميوه گوياو بر

بيماری ھا کافی نيستند، در اين صورت ۀ مسلم است که گياھان برای درمان ھم. خال مفيد استسھال و بگونيا برای تبا

  .داروھای ديگر با روش ھای مختلف تھيه می شوند  و در اختيار بيماران قرار می گيرند

ا در مجاورت بيماران قرار دھند، ھر چند زاپاتيست ھا تالش کردند تا با تأسيس چندين مرکز درمانی کوچک، آن ھا ر

در مراکز درمانی کوچک خدمات روز به روز گسترش يافته اند . اما برخی از درمانگاه ھا در مراکز کاراکول ھا ھستند

کاراکول رئاليداد تصميم . به طوری که آن ھا مجھز به دندان پزشکی، چشم پزشکی، آزمايشگاه و پزشکی زنان شدند

  .تص پزشکی زنان بسازدگرفت يک درمانگاه مخ

مراکز درمانی زاپاتيست دارای تمامی امکانات نيستند، در اين صورت بيماران به مراکز درمانی حکومت مرکزی 

  .مکزيک فرستاده می شوند

برای مثال کلينيک کاراکول اونتيک . بھداشت به کارزارھای پيشگيری اھميت فراوانی می دھندۀ زاپاتيست ھا در زمين

با اين حال حمام و مبال . شنھاد می کند که ميوه ھا را بشورند، در فضای آزاد ادرار نکنند يا پابرھنه راه نروندبه مردم پي

بسياری از مردم ھنوز .  از بيرون جدا می شودئیست عمدتاً با يک پرده مشماا که ھم ئیھمه جا وجود ندارد و آن جا

  .رون از خانه رفع نياز کنندترجيح می دھند در رودخانه ھا خود را بشويند يا بي

پيشگيری از بيماری ھا، زاپاتيست ھا موفق شدند تمام کاراکول ھا را به آب آشاميدنی مجھز کنند در حالی که ۀ در زمين

در اين زمينه . چنين امکانی پيش تر وجود نداشت، ھرچند ايالت چياپاس يکی از پرباران ترين ايالت ھای مکزيک است

چرا مردمی که «: متنی منتشر کرد و در آن نوشت٢٠٠۶آوری ھای مناسب برای سالمتی در سال ھماھنگی فن ۀ کميت

کنار رودخانه ھا زندگی می کنند از تشنگی می ميرند در حالی که برخی در وسط يک بيابان به گلف بازی مشغول 

  »اند؟

  

  :خودگردانی زيست محيطی زاپاتيستی

در جای » .ما بخشی از طبيعت استۀ انسان در فلسف«:له به چشم می خوردروی يک ديوار در کاراکول اونتيک اين جم

تو و طبيعت باغچه ات است، در حفظ آن ھا کوشا ۀ فراموش نکن که زمين خان«:ديگری روی ديوار نوشته شده است

 طبيعت زاپاتيست ھا به حفاظت از زمين و. می نامند که زندگی می دھد» زمين مادر«مردم چياپاس زمين را » .باش

  .توجه خاصی می کنند

با اين حال مردم بسياری ھنوز به دسته بندی .  که امکان دارند زباله ھا را دسته بندی می کنندئیکاراکول ھا تا آن جا

  .  می اندازندئیزباله ھا اھميت نمی دھند و آن ھا را ھر جا

 در ئی جوهراکول گاراچوا برای صرفکا. ت می کنند و از دست می روندأمنبع ھای آب زيادی وجود دارند که نش

در بيش تر کاراکول ھا . توالت ھای خشک زده است و بدين ترتيب کود طبيعی توليد می شودۀ  دست به تھي،مصرف آب

  .مخازنی برای جمع آوری آب باران تعبيه شده است

 در کاراکول رئاليداد کارگاھی برای . را برای بازيافت حداکثر در دستور کار قرار داده اندئیتمام کاراکول ھا برنامه ھا

ھدف کاراکول ھا بازيافت مواد اوليه و اجناس ساخته .  راه اندازی شده است الکترونيکآموزش بازيافت دستگاه ھای

  .شده قرار گرفته است

اکول در اين کار. کاراکول مورليا نخستين کاراکولی بود که يک رشته اقدامات را برای حفاظت از جنگل ھا عملی کرد

ھر . تصميم گرفته شد که از چوب فقط در مصارف خانگی بھره برداری شود و کسی نمی تواند آن را به فروش برساند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

بقيه کاراکول ھا ھمين . ظف است درخت ھای ديگری بکاردوکس که درختی را برای مصرف خانگی قطع می کند، م

  .تصميم را پس از مورليا گرفتند

در ھمين کاراکول برق از طريق .  خورشيدی برای توليد برق به تدريج مستقر می شونددر کاراکول رئاليداد صفحات

ند به کمک ھای بين المللی چشم ايک توربين تھيه می شود، اما اگر نقص فنی به وجود بيايد، زاپاتيست ھا مجبور

  . بدوزند

  

  :خودگردانی اقتصادی زاپاتيستی

در خصوصی .  در پی خصوصی سازی ھر چه بيش تر اقتصاد استکاامريۀ دولت مرکزی مکزيک پس از اياالت متحد

بی جھت نيست که ده سال پس از . سازی نئوليبرالی ھر قدر سرمايه داران ثروتمندتر می شوند، مردم فقيرتر می گردند

 در ھمين زمان کارلوس سليم به سومين. کاھش يافتند %  ٢٠ دستمزدھای واقعی زحمتکشان ALENAاجرای توافقات 

  .ثروتمند بزرگ در سراسر جھان تبديل شد

. تر بخش کشاورزی ھمت گماردشته به ليبراليزه کردن ھر چه بيشگذۀ نود ميالدی سدۀ دولت مرکزی مکزيک در دھ

 اين کشور بود به ١٩١٧اين دولت حتا دست به ترميم قانون اساسی زد به طوری که موادی از آن که دستاورد انقالب 

 رسيد که برخی از کشاورزان تصميم گرفتند زمين ئیکار به جا. ر کردييليدکنندگان کوچک تغضرر کشاورزان و تو

ھای خود را بفروشند و برای کار به شھرھای بزرگ بروند که اين پديده خود به خود به بزرگ شدن ارتش بينوايان 

  . شھرھا انجاميدۀحاشي

  .ندھی نوين بتوانند از دست رنج کار خود به زندگی ادامه دھندتأسيس کاراکول ھا به دھقانان اجازه داد که با يک سازما

در ھر . در کاراکول اونتيک سه تعاونی ايجاد شد تا زنان بتوانند محصوالتی را که توليد می کنند به فروش برسانند

ه می تعاونی را برای يک ھفتۀ  ھای مختلف گردھم آمدند و ھر کس به نوبت مغازmunicipeتعاونی چندين زن از 

کافی مشتری ندارد و به ھمين دليل تصميم ۀ  تعاونی به اندازۀيکی از زنان عضو تعاونی می گويد که مغاز. گرداند

  .صادرات يک سال وقت بردۀ ايجاد يک شبک. گرفته شد محصوالت توليدی به خارج صادر گردد

 بتوانند محصوالتشان را پنجاه درصد گران تر تعاونی ايجاد شده در کاراکول مورليا به توليدکنندگان قھوه امکان داد تا

 مالی ئیصادرات توليد قھوه به خارج بررسی شد چرا که مردم محلی تواناألۀ در اين تعاونی ھم مس. از گذشته بفروشند

  .کافی را برای خريد قھوه ندارند

ی تعاونی به دست می آيد فقط سودی که از فروش اجناس در بقالی ھا. بقالی ھا نيز به صورت تعاونی فعاليت می کنند

  .صرف بھبود زندگی اعضای آن نمی شود و بخشی از آن در اختيار اجرای برنامه ھای کاراکول قرار می گيرد

در کاراکول ھای باريوس و گاروچا اتصال اينترنت در . يکی ديگر از برنامه ھای کاراکول ھا گسترش اينترنت است

ھدف زاپاتيست ھا برای . انزده پزوس برابر با يک يورو دريافت می گردداختيار ھمگان است و برای يک ساعت پ

آنان ھمچنين گفته اند که اينترنت فرصت .  با جھان استئیگسترش اينترنت ياری رساندن به مردم چياپاس برای آشنا

  .تبادل تجربيات را فراھم می کند

شان ايزوله  ئیکنند فقط به علت وضعيت جغرافيامردمی که در چياپاس، اين جنوبی ترين ايالت مکزيک، زندگی می 

زاپاتيست ھا به ھيچ وجه . نيستند، جاده ھا و راه ھای ارتباطی يا اصالً وجود ندارند يا در وضعيت بسيار بدی ھستند

  مالی گسترش جاده ھا را ندارند، لذا تصميم گرفته شد که برای کم کردن رنج مردم که مجبور بودند برای برخیئیتوانا

  . در منطقه ايجاد گرددئیاز کاالھا به شھرھای بزرگ بروند، انبارھا
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کاراکول اونتيک .  پذيرفتنی به فروش برسندئیزاپاتيست ھا تالش می کنند که محصوالت توليدی در چياپاس به بھا

ج نيز به آن برای نخستين بار بازاری را برای فروش محصوالت توليدی راه اندازی کرد که ھمگان می توانند از خار

اين موضوع به دھقانان امکان داد تا بتوانند محصوالتی را که پيش از اين واسطه ھا به بھای کم می خريدند، . بيايند

اما ھمين واسطه ھا و دالالن بيکار ننشستند و بارھا دست اندرکاران بازار اونتيک . مستقيماً به مصرف کنندگان بفروشند

  .را به مرگ تھديد کردند

وسايل نقليه برای حمل و نقل افراد و کاالھا از روستا به شھر و از شھر به ۀ ديگر از اقدامات زاپاتيست ھا تھييکی 

جان مردم را می مکيدند، آنان ۀ روستاست چرا که تا پيش از آن دالالن و واسطه ھا ھر جور که می خواستند شير

  . را گران می فروختندمحصوالت توليدی را ارزان می خريدند و محصوالت مورد نياز

 رسيده است که برخی از اجناس به نام آنان در مغازه ھا فروخته می شوند در حالی که ئیمحبوبيت زاپاتيست ھا تا جا

  . در چياپاس و توسط مردم خودگردان کاراکول ھا توليد نشده اند

انجمن باسک صلح و . می برندزاپاتيست ھا برای عملی کردن برخی از پروژه ھا از کمک ھای بين المللی بھره 

مدرسه برای «چندين انجمن بين المللی به نام . ھمبستگی به سيستم بھداشتی کاراکول گاروچا کمک مالی می کند

پوشيده نيست که زاپاتيست ھا به اين کمک ھا نيازمندند . شکل گرفته اند که به مدرسه سازی ياری می رسانند» چياپاس

ھا جلو می » حلزون«کاراکول ھا، اين .  تدريج بخشی از نيازھای مالی را برآورده می کندھر چند ايجاد تعاونی ھا به

  !روند، اما آھسته و کم و کم

**  

. در بيستمين سالگرد تولد جنبش زاپاتيستی زندگی آن گونه که در باال به طور خالصه آورده شد، سازماندھی می شود

  .زمينه ھا فراوان ھستندۀ  تبديل نکرده اند و مشکالت و کمبودھا در ھممسلم است که زاپاتيست ھا چياپاس را به بھشت

در اين سازماندھی از کسی . سازماندھی آن ھا با امکانات موجود بوده استۀ رمز تداوم جنبش زاپاتيستی تاکنون در نحو

 می آيند مجبور نيستند خواسته نمی شود که بگويد دين دار است يا خداناباور است، مردمی که در مجامع عمومی گردھم

عضويت در . پايبند به يک ايدئولوژی باشند و از کسی پرسيده نمی شود که عضو چه گروه يا حزبی ھست يا نيست

بخش ملی زاپاتيست حق ويژه ای به اعضای آن نمی دھد و آنان مانند ھر کس ديگری در مجامع عمومی ئيارتش رھا

بسياری از رسانه ھای بزرگ مارکوس را رھبر جنبش . ميم گيری می کنندشرکت کرده و برابرانه نظر می دھند يا تص

با اين . نيست» فرمانده« يا Comandanteزاپاتيستی معرفی می کنند، در حالی که او بارھا اعالم کرده است که او 

 مردمی Comandanteاو با گفتن اين که .  يا معاون فرمانده برای او برگزيده شده استSubcomandanteحال لقب 

  .ھستند که در مجامع عمومی شرکت می کنند اين نامگذاری را می پذيرد

بديھی ست که بسياری ھم ھستند که با تمسخر به جنبش زاپاتيستی نگاه می کنند و آن را نه يک جنبش ضدليبرالی و 

ز پای در غل و زنجيرھای اينان البته ھنو. برای آزادی و برابری بلکه جنبشی دھقانی و عقب مانده ارزيابی می کنند

بد نيست اين افراد به اين نکته توجه کنند . بيستم ميالدی شاھد بودندۀ ايدئولوژيکی دارند که شکستشان را ھمگان در سد

که در نقطه ای کوچک از جھان به نام چياپاس مردم تصميم گرفتند خود رتق و فتق امورشان را به دست بگيرند و 

 مردم ھر ئیچنين ديدی نه فقط عقب مانده نيست بلکه خود می تواند الگوی خودرھا. بخشندعطای دولت را به لقايش ب

واضح است که جنبش زاپاتيستی نيز مانند ھر جنبش انقالبی ديگر می تواند از مسير . نقطه ی ديگری از جھان باشد

در . لف باالی سر مردم قرار دھداصلی منحرف شود و مثالً رھبرپذير يا تمرکزگرا گردد و عده ای را به عناوين مخت

فروپاشی و اضمحالل تک به تک کشورھای سابق و موجود بلوک . اين صورت اين جنبش نيز شکست خواھد خورد
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شرق از شوروی و لھستان گرفته تا چين و کوبا به ھمگان نشان داد که دوران جنبش ھای انقالبی ايدئولوژيک، حزبی و 

  .رانجام آن ھا به جز بازسازی نظم نابرابر و آزادی ستيز سرمايه داری نيستمتمرکز به پايان رسيده است و س

جنبش زاپاتيستی ھر چند تالش ھای فراوانی برای ارتباط با جھان می کند اما ھميشه از سکوت رسانه ھا در بازتاب 

ش از چھل ھزار  ورود بي٢٠١٢مبر  دس٢١ بود که روز بزرگیۀ برای مثال کم تر رسان. اقداماتش رنج برده است

 ١٧٠٠ باخبر شد که زاپاتيست ھا ٢٠١٣ گستکم تر کسی در ماه ا. زاپاتيست را به پنج شھر اصلی چياپاس بازتاب داد

» آزادی از نظر زاپاتيست ھا«زاپاتيستی دعوت کردند تا با آنان از » مدارس کوچک«جھان به ۀ نفر را از چھارگوش

پاتيست ھا امکان داد تا مدعوين را با برنامه ھای آموزشی و بھداشتی آشنا نمايند اين تجمع بين المللی به زا. سخن بگويند

زاپاتيست ھا . ارتباطات، کارگاه ھای کفش سازی و حتا بانک ھای خودگردان معرفی کنندۀ و پروژه ھای خود را در بار

يم و بازآموزی و نه تنبيه قرار  کم نظير ھمچنين از سازماندھی قضائی سخن گفتند که بر اساس ترمئیدر اين گردھم آ

  .دارد

در کشورھای مختلف جھان مراسم گوناگونی برای بزرگداشت بيستمين سالگرد تولد جنبش زاپاتيستی در نظر گرفته 

شرکت در اين مراسم نشان از ھمبستگی بين المللی با جنبش . شده است که عمدتاً در طی يک ھفته برگزار می شوند

  .زاپاتيستی خواھد داشت
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