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 Political  سياسی

  
  ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی: نويسنده

   بھرام قديمی:رگردان ازب
 ٢٠١۶ جوالی ٠١

 ناز ميان طوفا

  
 ٣٠١٣ليس فدرال مکزيک در ايالت اوآخاکا به معلمينی حمله کردند که از سال و، ارتش و نيروھای پونج ١٩در روز 

در اعتراض به روند خصوصی سازی آموزش و پرورش در اين کشور و در دفاع از سنديکاھای آموزگاران دست به 

ھماھنگی ملی کارگران آموزش « از ميان برداشتن  آموزش و پروش وی کردن ئ ھدف اصلی دولت کاال .اند زه زدهمبار

بر و با دوتن از رھبران جنبش معلمان مکزيک، اکتصاحبهم: در مورد اين تشکل نگاه کنيد به. ( است» و پرورش

 )٢(ھاله صفرزاده /  مردم مکزيک در برابر نئوليبراليسمۀ و زندگی و مبارز )١(بھرام قديمی - ٢٠١٣

 درگيری ھای شھرستان نوچيکستالن در ايالت اوآخاکا، حداقل سيزده نفر به قتل رسيدند و بيش از صد نفر در جريان

ھای امنيتی  را در زندان» ھماھنگی ملی کارگران آموزش و پرورش« دولت مکزيک برخی از رھبران  .زخمی شدند

  .ن سنديکا احکام جلب صادر کرده استحبس کرده، عليه بسياری از فعاال

 دولت  .ليسی در ايالت اوآخاکا، ھنوز تأثير چندانی در روند سرکوب ھا نداشته استوی به سرکوب پئاعتراضات توده 

لم ھای بسيار، می کوشد  شدن عکس و فءًليس اصوال سالح ھمراه نداشته است، پس از افشاو مدعی بود که پءکه ابتدا

 يکی  .مکزيک حمايت خود را از معلمان اعالم کرده اندھای مردمی در   سازمان .موضوع را ھرچه زودتر خاتمه دھد

از مراکز مھم درگيری ايالت چياپاس است که در آن معلمان مبارز از حمايت ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی 

  .برخوردارند
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ابل در ايالت اوآخاکا که از سابقۀ مبارزاتی وسيعی برخوردار است، آموزگاران با تشکل وسيع خود ھمچنان در مق 

 )٣ ( .کنند  دولتی مقاومت می سرکوب

را در اين باره مشاھده می » ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی«و » کنگرۀ ملی بومی«در ادامه، ترجمۀ اطالعيۀ مشترک 

  .کنيد

  ٢٠١۶ ونج ٢٢  . ق .ب

  

  :اينک متن بيانيه

 از ميان طوفان 

  "ديبخش ملیاآزارتش زاپاتيستی "و " کنگرۀ ملی بومی"اطالعيۀ مشترک  

. در شھر نوچيکستالن، ايالت اوآخاکا" ھماھنگی ملی کارگران آموزش و پرورش"ليسی عليه ودر بارۀ حملۀ بزدالنۀ پ 

*  

  ٢٠١۶ونج ٢٠

   

  خطاب به خلق مکزيک،

  :ھای جھان خطاب به خلق

وسل به آن دولت مکزيک  که بات-در مقابل حملۀ بزدالنۀ سرکوبگران عليه معلمان و جامعۀ نوچيکستالن، اوآخاکا  

ارتش زاپاتيستی "و " کنگرۀ ملی بومی"ھا و اقوام بومی که  ھا، ملت  ما خلق عليه ھمه می جنگد،کند که  يادآوری می

 می دانيم که ھم خرد و ھم حقيقت با  يم که تنھا نيستيدئگو دھيم، به معلمان شريف می ل میرا تشکي" آزاديبخش ملی

رکی که صدای مقاومت شماست، شکست ناپذير است و اين سالح اصلی ھمۀ ما، مردم اعماق شماست، که کرامت مشت

  .است

ِ رفرم نئؤليبرال   سرکوبی که توسط آن قصد دارند .کنيم ًما شديدا اين موج سرکوب فزاينده را محکوم می
 اياالت اوآخاکا، چياپاس، ً را در سراسر کشور، و مشخصا در نامند می" آموزشی) "رفرم(شان، را که  داری سرمايه

   .چوآکان محقق کنند گرررو، و می

 اکنون قتل، کمر   ناحق و انداختن  و به زندان آنھا تالش می کنند با ارعاب و تھديد، يورش و تعقيب و اختناق، ضربات

  .شرافت آموزگاران شورشی را بشکنند

خوانيم که پيوسته به ھمبستگی و قرار گرفتن در کنار آموزگارانی فرا میھايمان و به طور کلی جامعۀ مدنی را  ما خلق 

پاخاسته اند که می خواھند با ھدف ه ھا که در مقابل کسانی ب ھمان. ما در آنھا خودمان را باز بيابيم. کنندمقاومت می

 انعکاس ھمان  اين . شان را سلب کنندی شغلیئرورش، با اعمال خشونت حقوق ابتداخصوصی سازی آموزش و پ

   .شويم ھای نخستين، دھقانان و شھر نشينان چپاول می  خلق، ما ست که توسط آن ، خشونتی

اند که آموزش و پرورش، بھداشت، سرزمين بوميان و دھقانان، ھمچنين  کسانی که به قدرت خود می بالند، تصميم گرفته

ی قرار دھند که استطاعت آن را دارند؛ که عنوان می کنند  کاال ھستند در اختيار کسانۀصلح و امنيت، را که ھمه به مثاب

شود غارت و چپاول کرد، و با ھر آنچه  شود به تصرف در آورد، می که میًحق ديگر حق نيست، بلکه تماما کاالست 

به قتل رساندن با . ای خونين تحميل شود کوشد به شيوه مھمل می ۀ اين ايد .شود معامله کرد سرمايۀ بزرگ ديکته کند، می

شرمانه به  ھای با حداکثر امنيت، با تبديل شکنجۀ بی مان به زندان و مفقوداالثر کردن رفقای ما، راھی کردن سخنگويان
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ھای  ِ و ھمرديف جنايتکاران خواندن ارزشمندترين انسان ِکاالی دولتی و با کمک رسانه ھای عمومی خريده شده

  .دھند شوند، خود را نمی فروشند و تن در نمی ، تسليم نمیکنند مکزيک، يعنی کسانی که پيکار می

ھستيم و خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمام زندانيان ما خواھان قطع فوری سرکوب عليه معلمان مبارز 

   .سياسی

علمان؛ تا خوانيم تا گوش به زنگ باشند و در ھمبستگی با مبارزات م ھا در روستاھا و شھرھا را فرامی تمامی خلق

ای مستقل سازمان بدھيم تا مطلع باشيم و حواسمان جمع باشد در برابر طوفانی که بر سرمان خراب  خودمان را به شيوه

 کند که از  آگاه از اين که طوفان، عالوه بر آن که کوالک است و ھرج و مرج، زمين را ھم حاصلخيز می .خواھد شد

  .شود يده میئآن ھميشه جھانی نو زا

  .ھا و اقوام نخستين مکزيک ھا و محالت روستاھا، ملت ھا، دره ھا، کشتزاران، فالت وھستاناز ک

  !ِتا ديگر ھرگز يک مکزيک بدون ما وجود نداشته باشد

  

  میکنگرۀ ملی بو

  ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی

  ٢٠١۶ ونج ٢٠مکزيک، 

 ٢٠١۶ ونج ٢٧؛ ١٣٩۵ ]سرطان[ تير٧دوشنبه ،  

html.28-28-21-27-06-2016-1056/zapatists/org.peykarandeesh.www://http  

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

  :زيرنويس ھا

کانون مدافعان حقوق .  جداگانه ای مبارزات معلمان درمکزيک مورد بررسی قرار خواھد گرفتۀ مقال طی به زودی- * 

  کارگر

١-    http://www.kanoonm.com/1331  

٢-   http://www.kanoonm.com/405  

  :ی بيشتر، از جمله نک به منابع زيرئ برای آشنا -٣

http://noticaribe .com .mx/2016/06/19/se-convierte-oaxaca-en-foco-de-la-resistencia-

magisterial-choque-entre-maestros-de-la-cnte-y-federales-en-nochixtlan-deja-heridos-en-

ambos-bandos/ 

 و

https://www. youtube. com/watch?v=٠_XGg6j_E3o 

   سايت کانون مدافعان حقوق کارگر:رسالیا

http://www.kanoonm.com/2395  

 

 

 
 


