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قیام زاپاتیست ها در چیاپاس مکزیک نمایانگر گستتس
امکان سیاس

از ارتکسیسم ماریسیس م س

جکیک رادیکال ضکسرمایهداری بود .ماریسیس های اتونومیس

آن ونیو نگری ،متایک هار ،،جان هاووسی س هری یییور با بث

ماننک

در ای بار یه ای

جنبش را بایک گذار از اشتکال «یهنه»ی ستازماندهم سیسیهمراتبم حزب ونینیس م به
اشتکال شتبکهای فراگیر «جکیک» از انبوهه دانس  ،بر نثو ی نفوذ ای درک در میان
پژسهشتگران س فااوان تثییر گذارد انک .اما تفاستیر آنان یاریرد بسیار مه سازماندهم
م مریز س منضتتبد درسن اشتتکال شتتبکهای نمادی زاپاتیستت ها را نادیک ممگیرد س
دریم ناقص از پیکایم ستتیاستت

م مایز آنها ارائه ممدهک .بینش هار ،س نگری یه

اشتتکال ستتازماندهم انقیابم م ناظر با ستتازماندهم توویک اس ت
ممینک :ماهی

تفستتیری بکی ارائه

دسرگهی توزیعشک س سیسیهمراتبم سازماندهم زاپاتیس م را هماهنگ

با منطق دسرگهی مشابه توویک س انباش

سرمایهداری جهانم به ر ممتوان درک یرد.

خیزش زاپاتیس ها در نخس ی رسزهای تاطییا ،سال نوی  4991در چیاپاس
جنوبمتری ایاو

مکزیک به دوای مخ یف اهمی

جهانم یسب یرد .تصرف هف

شهر از شهرهای بزرگ در نیمهی شرقم یشور به دس

ارتش آزادیبخش میم

زاپاتیس ها -یا  -EZLNعمکتا م شک از دهقانان بومم مایا-از سوی مردم در سراسر
جهان بهعنوان تجربه س تبیور گسس
با ای سصف ،سرش

از فراینکهای جهانمشکن در نظر گرف ه ممشود،

س توانایم آن تا ای وثظه ،از سوی یم ر یسم به رش ه تثریر

در آمک اس  .بهسیژ زاپاتیس ها به یک امکان جکیک در مقاسم
سرمایهداری جهانم ،س به سرع

عییه رژی

به یک مرجع مه در بث های سیاسم ذی نام

تثووا ،جهانمسازی نوویبرال تبکی

شک انک (.)78–87 ,9009 ,Castells see

زاپاتیس ها بهسیژ  ،در جنبش ضک جهانمسازی بهعنوان بکی  ،نماینک اشکال سازمانم
جکیک ،رسشهای مبارز در قبال مشکیا ،نهادی شک ان خابا ،،س در برابر چاوشهای
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جهانمسازی نوویبراوم از سوی سازمانها س احزاب چپ انقیابم در آن زمان پذیرف ه
شکنک)9009 ,Rovira( .
اگرچه ای جنبش در تصور چپ در عرصهی بی اومییم برخیاف اسج اع راضا،
جنبش ضک جهانمسازی در اساخر قرن بیس

دیگر جایگا مریزی را نکارد ،اما

زاپاتیس ها یمایان مرجع مهمم برای بسیاری از فااوان بهشمار ممرسنک .ای امر را
در بث

بی یریس وفر هجز س دیویک گرابر در مورد نقاط قو ،س ضاف در اس فاد

از تای یکهای بیوک سیا در مرحیهی دسم اع راضا ،اشغال سال اس ری

در سال

 9049ممتوان مشاهک یرد ،یه در آن هر دس از تجربه زاپاتیس ها در پش یبانم از
موضع خود بهر ممگرف نک ( .)9049 Hedges ;9049 ,Graeberفراتر از تثییر
مس قی آنها بر چپ مااصر ،اما ،تثییر درسهای سیاسم س سازمانم درازمکتم اس
یه از جنبش ضکجهانمسازی اخذ شک اس ؛ درسهایم یه از آن زمان تاینون به
بخش عمک ای از عق سیی غاوباً ناشناخ ه فااوی های چپ تبکی شک انک .ای مطاواه
براساس تثقیقا ،پایاننامهی م  ،یک پژسهش تاریخم – جاماهشناخ م در مورد
پیکایش گف مان سیاسم م مایز س شیو های ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها اس ،
گاهم اسقا ،ذی عنوان «نو زاپاتیسمو» در تمایز از «زاپاتیسمو» به یار گرف ه ممشود،
مرادم ژنرال امیییانو زاپاتا اس  ،یه در انقیاب  4944مکزیک نقش اصیم را ایفا یرد.
در نوش ار حاضر چنکی تیاش برای بازگو یردن سیژگمهای م مایز س نوپای زاپاتیس
را یه فرآسرد ی جریان مارسف به ماریسیس اتونومیس

اس

مرسر ممین  ،س قابیی

آنها را با توجه به تاریخ شناخ ه شک ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها س پیشینه
های آن در جوامع بومم شرق چیاپاس مورد سارسم قرار ممده  .م با یک نگا
اجماوم به سیژگمهای م مایز زاپاتیس نو س اهمی

آن در توساهی جنبش تغییر س

ماطوف به جهانم دیگر شرسع ممین  ،آیار هری یییور س جان هاووسی را یه دس
پژسهشگر ماریسیس

اتونومیس

یه با زاپاتیس ها همکوم س همبس گم دارنک ،مورد
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سنجش قرار داد  ،آنگا اهمی

تجربهی زاپاتیس ها را در اس کوالهای مایک هار،

س آن ونیو نگری در یارهای مش رکشان ،امپراتوری س انبوهه ممیاسم .سپس به طور
خیاصه به تبار ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها اشار ممین  ،سرانجام ،در مورد
مثکسدی

رسیکردهای ماریسیس اتونومیس

تمریز سیژ بر غفی

یه ای چهار نویسنک ارائه یردنک با

آنها از نقش مه سازمانهای م مریزتر در توساهی ارتش

آزادیبخش میم زاپاتیس ها س خوانش آنها را از زاپاتیس نو در طرفکاری از نظرا،
نیمه آنارشیس م س نوعم تقیی گرایم در باب تشکییا ،در ونینیس  ،مورد بث

قرار مم

ده .

از سلوا لاکان دون تا سیاتل و فراسوی آن
در حاوم یه زاپاتیس ها ه چنان به اصیاح س تفسیر خود در باب سیاس

ممپردازنک،

سیژگمهای مشخص س م مایز زاپاتیس نو در دسر ی آغاز قیام سال  4991س در پایان
امضای توافقنامهی س آنکرس در سال  4998به طور گس رد در بیانیهها س اطیاعیهها
نمودار ممشود .در حاوم یه دربار ای م ِ مه تر از م ون زاپاتیس ها در جای دیگر
بث

یرد ام (گونکسون ، )9042 ،برای اهکاف مطاواه حاضر ،سنک اصیم «مانکار

اسدسم جیو» (رهبری از را پیرسی) ( ،)88-481 ، 4991 ،EZLNنخس ی اطیاعیه را
برممگزین یه خواس ار آن بود رئیسجمهور مکزیک یارووس ساویناس س فرمانکاران
دسو

مکزیک اس افا دهنک ،س ان خابا ،جکیک س دمویراتیکم تث

سازمانهای شهرسنکان غیرحزبم برای دسو

ین رل نهادها س

ان قاوم برگزار شود .اهمی

ساقام ای

اطیاعیه ،بیشتر ،در پیشنهاد خود زاپاتیس ها در دیکگا م مایز در باب دمویراسم س
نقش رهبری یاف

ممشود .یکم از چنکی صکای م مایز به یار رف ه در اعیامیههای

زاپاتیس ها ،با یک هیب

اسطور ای-شاعرانه ارائه شک یه چنکی عنصر را در ای

دیکگا به مارض نمایش ممگذارد .مورد نخس  ،نقک فرمانرسایم افراد ماکسدی اس

5

کریستوفر گاندرسون  /ترجمهی بیژن سپیدرودی

یه «بکسن پیرسی از اراد ی افراد« حکوم
یه دسو

ممیننک .برخیاف ای شیو از فرمانرسایم،

حام آن اس « ،انسانهای بمچهر ی مکافع حقیق » ارتش آزادیبخش میم

زاپاتیس ها از ای اصول حمای

ممیننک یه ایثری

بایک حکوم

ینک ،اقیی ها نبایک

خاموش شونک ،اما یسانم یه رهبری ممیننک بایک ب واننک مطابق خواس

ایثری

عم

س از اراد ی آنها پیرسی یننک .مفهوم پیرسی یردن مسیماً سیژگم اصیم م مایز زاپاتیس
نو اس  .ای مفهوم به طور مکاسم در اطیاعیهها س بیانیههای باکی تشریح ممشود س
یاب

ممینک یه ای یک سیاح خطابم بسیار نیرسمنک در دس

زاپاتیس ها اس  ،ح م

تاکاد ماکسدی سیاس مکاران مکزیکم از ای اصطیاح در سخنرانم خود بهر مم
گرف نک .در اص ای اصطیاح به رسشم برای رهبری سیاسم س حکمرانم اشار دارد یه
مردم را جکی ممگیرد س [رهبران] اساساً بایک به آنها پاسخگو باشنک .ای اصطیاح
عمکاً م ناقض اس
به رسمی

س به همی ترتیب تنش ذاتم بی دمویراسم س رهبری سیاسم را

ممشناسک ،س بکسن انکار اهمی

رهبری سیاسم ،بر تابع یردن نهایم آن

اصرار دارد.
مفهوم منکرج در مورد رهبری از را پیرسی ،در سازماندهم ساخ ارهای مس ق
خودحکوم م در درسن س بی جوامع زاپاتیس ها همهی ان قادهای باکی زاپاتیس ها
در مورد خصی

مکزیک ،بماع مادی اساسم آنها به همه

ضک دمویراتیک دسو

احزاب سیاسم ،سبک رهبری در رابطه با جنبش گس رد ی همبس گم با زاپاتیس ها
در سطح میم س بی اومییم را دربر ممگیرد.
دس سال اسل پس از قیام زاپاتیس ها دسر ی سخ

آزمایش س نوآسری سیاسم از

جانب زاپاتیس ها بود ،یه در خیال آن ،در پم ساینش به سرع
تثووا ،غیرمن ظر بودنک .ای پیشرف

بسیار مه باع

آشکار حوادث س

شک تا آنچه را یه رسسیرا

(« )9009شبکهی همبس گم بی اومییم زاپاتیس ها» ممنامک پکیکار شود .رسسیرا بهطور
مفص س مس نک تبکی شکن جنبش ضک جهانمشکن را نشان ممدهک یه در فرآینک آغاز
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تشکی آن ،ای شبکه با گذش

زمان ،با موج فزاینک ی اع راضا ،،با برنامههای

مشخص س تای یکهای آماد ی خود ،اجیاس بی اومییم را هکف قرار ممدهک.
در حاوم یه این رن

در تشکی شبکهی همبس گم بی اومییم زاپاتیس ها نقش

اصیم را ایفا ممیرد ،اما خطا اس

یه برای این رن

در ای میان نقش انثصاری قای

شوی  .برعکس ،به نظر ممرسک در دس رس بودن اطیاعا ،در این رن  ،فااوان را به
سفر به چیاپاس ترغیب یرد س سپس ،با ان شار گزارشهای سفرهای خود در این رن ،
تماس بی آنها را تقوی

یرد .همهی ای اتفاقا ،س سفر به چیاپاس ،یک شبکهی

بسیار م رای از رسابد چهر به چهر بی زاپاتیس ها ،طرفکاران آنها ،س ه در میان
هوادارانشان ایجاد یرد ،د ها هزار نفر از مردم یه به چیاپاس سفر یرد س بهطور
شخصم س مس قی قیام زاپاتیس ها را تجربه یرد انک ،هس های بزرگ س م اهک در یک
شبکهی بسیار بزرگتر از دسس ان ،اعضای خانواد  ،همکاران ،اعضای یییسا ،دانش
آموزان س دیگر فااوان را تشکی داد انک .آنها اطیاعاتم را به اش راک ممگذارنک س آنگا
طبق خواس ههایشان بسیج ممشونک.
امیک به تثکی ای شبکه افزایش یاف
قار ای در برابر نوویبراویس س بشری

س زاپاتیس ها خواس ار اسوی همایش بی

شکنک (یه در تابس ان سال  4998در قیمرسی

زاپاتیس ها برگزار ممشک) ،یه برای اسوی

بار هزاران نفر از فااوان همبس گم با

زاپاتیس ها را از د ها یشور گرده آسرد.
در حاوم یه شری یننکگان به سخنان سخنگوی یاریزماتیک ارتش آزادیبخش
میم زاپاتیس ها س رهبر نظامم ،ماریوس مااسن فرمانک س سایر زاپاتیس ها گوش
فراممدادنک س در جیسا ،رسمم شری

ممیردنک ،اهمی

ساقام در برخورد م قاب

(باکها وقب بی قار ای توسد ماریوس) یا چهر به چهر نهف ه بود .خطوط ارتباط
اوک رسنیکم تا ینون تا حک زیادی در میان هواداران زاپاتیس ها پایهریزی س دره ادغام
شک ،س بکسن درنگ بنیاد ظهور جنبش تغییر برای جهانم دیگر را فراه یرد ،ای امر
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سیمای خود را آشکارا در برخورد م قاب شک بنکی ینش جهانم مردم نشان داد
اس ( .سسد .)9001 ،اسوی همایش بی قار ای در چیاپاس به فراخوانم برای دسمی
ینفرانس بی قار ای بشری

عییه نوویبراویس در اسپانیا در سال  4998انجامیک .از همی

اجیاس ،فراخوانم برای جیسا ،دیگری در ژنو در فوریه  4997صادر شک ،تا سازمان
اقکام جهانم مردم ( )PGAبرای هماهنگم مقاسم
بهسیژ عییه  WTOدر نشس

در برابر جهانمسازی نوویبراوم س

سزیران آینک در ژنو اقکام ینک .ای اع راضا ،در ژنو،

آغاز چرخهی اع راضا ،فرامیم در جیسا ،اجیاس سران بی اومییم س بارزتری بیان
جنبش عییه جهانمشکن بود .تثییر زاپاتیس نو بر چش انکاز سیاسم س عمیکرد سازمانم
جنبش عییه جهانمشکن در پنج نک ه مشهود اس

یه پایهی اصیم سحک ،سیاسم در

سازمان اقکام جهانم مردم را تشکی ممدهک .پنج مشخصه عبارتنک از:
 نفم بسیار آشکار سرمایهداری ،امپریاویس س فئوداویس ؛ یییه موافق نامههای
تجاری ،نهادها س دسو هایم یه جهانمسازی سیرانگر را ترسیج ممیننک.
 ما همهی اشکال س نظامهای سیطه س تبایض  -نه صرف ًا مثکسد به موارد
مردساواری ،نژادپرس م س بنیادگرایم مذهبم س اع قاداتم از ای دس
یرد  ،س از یرام

 -را مردسد اعیام

تمامعیار انسانها دفاع ممینی .

 نگرشم س یز جویانه ،چرایه فکر نممینی بر چنی سازمانهای مغرض س
غیردمویراتیکم یه در آن سرمایهی فرامیم تنها سیاس گذار ساقام اس  ،وابمگری
ممتوانک تثییر عمک ای داش ه باشک.
 فراخوان عم مس قی س نافرمانم مکنم ،حمای
اج ماعم ،حمای

از اشکال مقاسم

از مبارزا ،جنبشهای

یه موجب اح رام به زنکگم س حقوق افراد تث

س س ه چنی ایجاد گزینههای مثیم در برابر سرمایهداری جهانم ممشود.
 فیسفهی سازمانم مب نم بر عکمتمریز س خودگردانم (سسد)9001 ،
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اگرچه جنبش عییه جهانمشکن از نظر اج ماعم س ایکئوووژیکم غیرمنسج بود ،اما
پنج نک هی برجس ه نشاندهنک ی مجموعهی اصیم فرضیهها س شیو های سیاسم اس
یه در درسن آن غاوب ،س برای تاریف آن مطرح شک اس  .ای موارد عبارتنک از:
بماع مادی عمیق به دسو

در همهی اشکال س احزاب سیاسم یه به دنبال قکر،انک.

اع قاد به برتری اشکال غیرم مریز ،شبکهای یا افقم سازمان سیاسم ،س دشمنم عمومم
با اشکال تشکییاتم سیسیهمراتبم .اتکا به رسشهای تصمی گیری مب نم بر اجماع ،س
تصکیق تنوع اج ماعم س فرهنگم بهعنوان فضیی م در احقاق حق خود.
در حاوم یه ای پیشفرضها س شیو های سیاسم جریانهای مخ یفم از جمیه
آنارشیس  ،فمینیس  ،اخیاق مشاری م دمویراتیکِ چپ نوی دههی  4980را به خود
جیب ممینک ،ساضح اس

یه قیام زاپاتیس ها در ش اببخشیکن به پیکایش جنبش

ضک جهانمشکن نقش مهمم داش  .زاپاتیس نو تثییر عمک ای در چش انکاز سیاسم س
عمیکردهای ای جنبش برجای نهاد اس  .در حاوم یه سازمان اقکام جهانم مردم س
اشکال دیگر مخ ص اع راضا ،جنبش ضک جهانمشکن در اسای قرن بیس سیک به
پایان رسیک اس  ،چش انکاز سیاسم س شیو های توساهیاف ه در ای دسر  ،تثییر بسیار
بر جنبشهای میادی در جنوب ارسپا ،اشغال سال اس ری

در ایاوا ،م ثک  ،س بسیاری

از مقاسم های اخیر در برابر سیاس ها س رژی های نوویبرال برجای نهاد اس .

تفسیرهای قیام زاپاتیستها
در پم قیام زاپاتیس ها طیف گس رد ای از تفسیرها دربار ی اهمی

قیام س اعیامیهها

س اقکاما ،باکی ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها عرضه شکنک( .بهعنوان مثال،
بنیامی 9000 ،؛ بورباخ4991 ،؛ گوس 4998 ،؛ نش4998 ،؛)4998 ، R. Obregon
بسیاری از ای تفسیرها فقد تثییر زسدگذر داش نک ،اما با گذش

زمان در جنبش ضک

جهانمشکن یک تثیی غاوب ممشود .با توجه به نقش مه س مهیج س میانجم قیام
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زاپاتیس ها در ظهور جنبش عییه جهانمشکن ،ای تثیی غاوب در گف مان درسن آن
جنبش گس رد تر شک ،س طیف سسیام از پرسشهای مه س اساسم را ه در مورد
جکی بس ر مبارزا ،اج ماعم شک ممدهک ،س ه در زمینهای یه بایک از سوی

ماهی

بازیگران جنبش اج ماعم هکای
ای
اتونومیس

شود.

تثیی غاوب دربار ی زاپاتیس ها از جریان نظری موسوم به ماریسیس
نشث ،گرف ه بود س آن را عمکتاً چنک نویسنک ی ای نثیه بیان یرد انک.

ماریسیس اتونومیس

از گرس های یارگری ای اویا برخاس ه بود س از حزب یمونیس

ای اویا در دههی  ،4980بهسیژ  Autonomia Operaiaجکا شک بود ،س به نثو قاب
توجهم به ایک های یمونیس شورایم ،آنارشیس س دیگر جریانهای سوسیاویس م یا
یمونیس م آزادیخوا سفادار بود .تثیی

نویسنکگان ماریسیس

اتونومیس

از

زاپاتیس ها در چنکی ایر جکیک ،بهسیژ آیار هار ،س نگری ( 9001 ،9000س هاووسی
( )9009پکیک آمک  ،س نقش مهمم در ایجاد زمینه برای پذیرش مردمم ،بهسیژ در
جنبش عییه جهانمسازی ایفا یرد اس .
دس چهر به طور خاص در بیان س توضیح تثیی غاوب زاپاتیس ها برجس هانک:
هری م .یییور س جان هاووسی .یییور ،دانشیار اق صاد دانشگا تگزاس در آس ی س
نویسنک ی ی اب خوانش سیاسم یاپی ال ( ،)4989با یمک به ایجاد فهرس

چنکزبانهی

چیاپاس  91در ان شار اسویهی اطیاعا ،در مورد زاپاتیس ها نقش اساسم داش  .اس
طم چنکی مقاوهی تثییرگذار )b4997 ،a4997 ،b4991 ،Cleaver( ،در مقکمهای بر
مجموعه اسناد قیام زاپاتیس ها )a4991 ،Cleaver( ،س در یک سری از بررسمهای
ی اب )a4991 ،c4991 ،b4991 ،Cleaver( ،یمک به چنکی پایاننامه اصیم در ای
بار نقش ایفا یرد.
در مقاوهای یه تنها شش هف ه پس از قیام نوش ه س به طور گس رد چاپ شک اس
( )b4991 ،Cleaverیییور به ان شار فوقاوااد سریع اطیاعا ،در مورد شورش

01

نقدی بر تفسیرهای مارکسیستهای اتومومیست از خیزش زاپاتیستها

زاپاتیس ها س بسیج گس رد ی همبس گم با یک سازمان مسیح اشار ممینک ،یه پیشتر
ح م سجود آن نیز مشخص نبود .اس به ای پرسش یه آیا زاپاتیس ها «فقد تکرار
به حزب ،ایجاد س سرسصکا

تیاشهای ونینیس م برای سازماندهم دهقانان برای پیوس

عییه دسو انک» پاسخ منفم ممدهک .در عوض ،دربار ی پیونک زاپاتیس ها با جنبش
مثیم در آن زمان بر عییه نف ا ( )NAFTAس نقش این رن

در آن جنبش ،اس کوال

ممینک یه ای فراینک ائ یاف «شک سازمانم جکیکی ایجاد یرد اس

 -تاکد گرس های

مس ق ریزسماتیک  -انواع مبارزا ،در آمریکای شماوم را یه پیش از آن جکا از ه
بود انک به ه پیونک ممدهک» .یییور بر ارتباطم یه گرس های بومم س یامپسینو در
مکزیک ،بی شبکههای افقم س غیر سیسیه مراتبم ایجاد یرد انک س «مب نم بر فرهنگ س
زبان قومم سن م» س شک های سازمانم شبکهای مشابه مرتبد با سب اس

تثییک ممینک.

به همی ترتیب ،یییور ممیوشک نشان دهک یه ادعای زاپاتیس ها در دفاع از
اس قیال بوممها در تمایز با آرمانهای ناسیوناویس م در اتثاد شورسی سابق س
یوگسیاسی اس  ،اس ای گرایشهای ناسیوناویس م را «دره تنیک با ساخ ارهای برجای
مانک از انباش
تبای

سرمایه ممدانک یه همچون ساخ ارهای فرمانکهم اج ماعم از خیال

زنکگم از یار بمپایان سازمان ممیابک .».در مقاب ،
در میان بومیان س مردمان قار ی آمریکا ...تثییک هوی

میم ،در یگانگم فرهنگم س

اس قیال زبانم س سیاسم ریشه دارد ،س نه تنها اشکال مخ یف فرهنگ غربم س سازمان
سرمایهداری را یه از طریق یشورگشایم ،اس امار س نس یشم به آنها تثمی شک
مورد ان قاد گس رد قرار ممدهک ،بیکه طیف سسیام از رسشهای نوآسرانهای را ابکاع
س تصکیق ممینک یه ه رسابد اج ماعم س ه رسابد بی جوامع بشری س بقیهی طبیا
را دربر ممگیرد.
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یییور با به چاوش یشیکن دیکگا ظاهراً راس آیی ماریسیس م یه چنی ادعاهای
فرهنگم را فقد دفاعم ارتجاعم از سن

س «بهاصطیاح» زنکگم رسس ایم ممدانک ،ای

تیاش جوامع بومم را «اع مادبهنفس» خارج از مکارهای سرمایهداری ممپنکارد.
یییور اح رام به زاپاتیس ها را در ان قاد پیشرف هشان از نژادپرس م س یا تیاش آنها
برای تثول در سضای

زنان در جوامع بومم (همانگونه یه در قانون زنان انقیابم بیان

شک اس ) بهعنوان بیان بینشم غنمشک از «منافع طبقاتم» س در چش انکاز پرسژ ی
انقیابم تصور ممینک .اس ضم بیان ای یه شورش زاپاتیس ا نبایک «فرمووم برای تقییک»
در نظر گرف ه شود ،اظهار داش

یه «ای امر نمونهای اوهامبخش از چگونگم دس یابم

به را ح یارآمک برای مسئیهی پساسوسیاویس م سازمان س مبارزا ،انقیابم فراه
ممینک».
یییور باکاً ( )a4997به تشریح ای موضوعا ،پرداخ ه ،س ظهور شک های جکیک
سازمانم مرتبد با قیام زاپاتیس ها را با اف

ظاهری قکر ،دسو

 -می

پیونک مم

زنک .اس ه چنی اس کوال ممینک یه خودِ زاپاتیس ها نقش اساسم در قانون اساسم
«ساخ ار سیاسم بکی » داش هانک.
یییور پس از توصیف رشک شبکههای سازمانهای مردمنهاد س سایر سازمانهای
جاماهی مکنم در ن یجهی اس فاد ی آنها از این رن  ،ادعا ممینک یه «هیچ میانجم مه
تر از رشک شورش بومیان زاپاتیس

نبود  ...یه در بسیج گس رد سیاسم نقش داش ه

باشک» .یییور ای ادعا را با شرح مفص از رسشها س اطیاعا ،مربوط به شورش
زاپاتیس ها ،یه پیشتر در بی

حیقههای آنیای  ،دانشمنکان س فااوان عیاقمنک به

موضوعا( ،بهعنوان مثال ،حقوق بومیان ،مبارزا ،ارضم ،مبارزا ،ارضم ،فمینیس ،
بومشناسم ،موافق نامههای تجار ،بی اومییم) پراینک بودنک ،جمعآسری ممینک .سی با
اشار به ای یه برخم از ای موارد در مبارز با نف ا اتفاق اف اد اس  ،ادعا ممینک یه
شورش زاپاتیس ها تثییر عمیقتری بر رسنک جاری در سطح جهان برجای نهاد س آنچه
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اس «تثییر زاپاتیس ها» نامیک ...،از «تثییر تکییا» 4یه در پم بثران پزس در سال  4991از
بازارهای نوظهور ماوم سرچشمه ممگرف  ،در نهای

به «نظ

نسب

جهانم

نوویبراویس » تهکیکآمیزتر ممدانک.
از یک سو بی «جاماهی مکنم» ،سازمانهای شورشم جاماه س

یییور با دق

شبکهی مثققان م رقم س سازمانهای ساقام یامیاً تاریف شک  ،با نهادهای نخبهی
حمای

تث

بنیاد فورد ،تمایز قائ ممشود .س از سوی دیگر ،ه چنی تصویری

مردمم از خود زاپاتیس ها را بهعنوان فااوان سایبری توانا س ارسالیننک ی پیامهای
تبییغاتم از طریق این رن
زاپاتیس ها اهمی

از جنگ وایاندسن گس رش ممدهک .آنچه یه در مورد

دارد ،ظرفی

آنها برای تطبیق سریع در ای

زمینهی جکیک،

اس فاد ی مؤیر از دانشگاهیان ،یارگران ،سازمانهای غیردسو م س فااوانم اس

یه

گزارشهای مربوط به سخنان س اقکاما ،آنها را در سرتاسر جهان پخش ممیردنک ،س
شناخ

را ها س بس ر جکیکی یه ممتوانک جه گیری اس راتژیک آنها را تغییر دهک.

سپس یییور در مورد اهمی
زاپاتیس ها بث

چنکی گردهمایمهای میم س بی اومییم آغاز شک توسد

ممینک ،یه اس آنها را «وثظههای بارآسر در انسجام مکارهای جهانم

بیشتر س گر خورد از ارتباطا ،مثک بی فضای مجازی س سازمانهای سایبری
[ممدانک] یه فااوی

س انثصار سن م از باوا به پایی را تهکیک ممینک» .رسیرا ()9009

باکاً توضیثا ،بسیار مفصیم از ای رسنک ارائه ممدهک.
جان هاووسی ،اس اد جاماهشناسم پژسهشگا عیوم اج ماعم س عیوم انسانم در
مکزیک ،عضو هیث ،تثریریه س همکار م ناسب مجیهی اسپانیایم زبان چیاپاس بود یه
نقش مهمم در شک دهم تصورا ،عیمم از ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها در
دههی پس از قیام  4991داش .
4 Tequila Effect
اشار به پم آمکهای بثران اق صادی ناشم از سقوط پزسی مکزیک در 4991
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اس ه چنی با اووینا پیاسز ،مجموعهای از مقاوا ،را به زبان انگییسم ( )4997در
مورد زاپاتیس ها سیرایش یرد س نویسنک ی ی اب «تغییر جهان بکسن یسب قکر»،
( )9009اس  ،ایری تثییرگذار در میان فااوان تغییر جهان ،یه بهشک ،به زاپاتیس ها
سابس ه اس  .مثال از جنبشم یه «جهان را بکسن یسب قکر »،دسبار ممسازد)90(.
تثیی هاووسی در مورد زاپاتیس ها مضامی

اصیم مشاری

اس در اخ یاف میان

جریانهای مخ یف ماریسیس م در دههی  4980در بهاصطیاح «بث

دسو » را تکرار

ممینک( .هاووسی س پیکیوتو )4987 ،
هاووسی ( )47-4 ، 4997اس کوال ممینک یه اهمی
«یرام

ناشم از عامبودن خواس

جهانم شورش زاپاتیس ها

انسانم» در تقاب ه با «اق کارگرایم بسیاری

جنبشهای انقیابم س ه با خصوصیا ،بخشبخش شک ی سیاس
اس  .اس بر ای باسر اس

هوی م از گذش ه»

یه زاپاتیس ها با انجام «مبارزا ،نه برای قکر ،،بیکه

برعییه آن» ،حام دسبار ی انقیابانک.
عیاس بر ای  ،زاپاتیس ها:
نممگوینک« :ما چی

(یکم از اقوام مایا) هس ی س ممخواهی از سن های باشکو

خود دفاع ینی » ،بیکه ممگوینک« :ما جهانم را ممخواهی یه در آن جهانهای بسیاری
سجود داش ه باشنک ،جهانم یه ما س دیگران را دربر ممگیرد :جهانم یه صکای ما
همچون یکم از فراسان صکاها شنیک ممشود» .سق م زاپاتیس ها ممگوینک «ما ای جا
هس ی !» ه زمان اظهار هوی

س فرا رف

بر پایهی اس کوال اس «ایک ی یرام

از آن اس .
انسانم را زاپاتیس ها اخ راع نکرد  ،اما چنان

بر آن تثییک یرد انک یه پیشتر هرگز در انکیشهی انقیابم از ای جایگا برخوردار نبود
اس » )480( ،یشف هاووسی ای اس

یه ایک ی یرام

انسانم برای ایجاد سحک،

مبارزا ،م نوع عییه سرمایهداری جهانم از ظرفی م برخوردار اس  ،یه تیاش ییاسیک
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ماریسیس م برای تبای

تمام مبارزا ،از مبارز ی طبقاتم میان بورژسازی س پرسو اریا

آشکارا ن وانس ه بود به آن دس

یابک.

با ای سصف ،هاووسی اصرار دارد یه «یرام

انسانم یک مفهوم طبقاتم اس  ،نه

یک مفهوم انسانگرایانه» .آنچه اس در ای جا ممیوشک ابطال ینک تاریف ماریسیس م
ارتکیس از طبقه مب نم بر تابای
تابای

طبقهی یارگر از سرمایه ،در رابطهی مب نم بر «عکم

 /تابای » اس  )479(.تناقض اصیم در جاماه بی دس گرس از مردم نیس ،

بیکه بی را های مخ یفم اس

یه در آن ممتوان عم اج ماعم بشر را سازمان داد:

ای قاوبهای شک گرف ه توسد رسابد اج ماعم سرمایهداری نیس
طبقاتم را شک ممدهک :بیکه ای مبارز ی طبقاتم اس

یه مبارزا،

یه قاوبها س اشکال رسابد

اج ماعم را پکیک ممآسرد .ای امر ما را به مفهومم بسیار غنم از مبارز ی طبقاتم س
ی فااوی

اج ماعم رهنمون ممسازد.

هر عم اج ماعم تضادی دایمم اس

بی مقیک یردن عم به شک های ب سار

شک  ،تثریفشک س تاریفیننک ی سرمایهداری س تیاش برای زنکگم عییه س فراسوی
آن شک ها.
از ای رس ،هیچ پرسشم در باب اشکال غیرطبقاتم نممتوانک در میان باشک .بهطور
فشرد  ،هاووسی مثوری

مبارز ی طبقاتم را رد نممینک ،بیکه از مشاهک ی آن بهعنوان

یک مبارز ی مادی از سوی پرسو اریا خودداری ممینک .ای برداش

از مبارز ی طبقاتم

برای تیاشهای هاووسی برای ح مسئیهای یه اس «قیب مفهوم انقیاب» ممنامک ،مه
اس :
چگونه ممک اس

یسانم یه در حال حاضر بیگانه شک (یا تثقیر شک انک) ،دنیایم

ایجاد یننک یه در آن بیگانگم (یا یرام

انسانم) نباشک؟ اگر همهی ما تث

شراید س اج ماعم قرار داری س در آن زنکگم ممینی  ،س اگر برداش

تثییر

ما به چارچوب
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ای شراید مقیک اس  ،آیا هموار هر یاری یه انجام دهی ای شراید را بازتوویک
نممینک؟ ()471
هاووسی در ایجاد تقاب بی فااوی

زاپاتیس ها با حزب پیشگام ونینیس م یه

بهعنوان نیرسی مخرب از آن یاد ممینک ،س در ناتوانم از ح مشخص ای مشک ؛
اس

اس کوال ممینک تنها یک سیاس

یه از ماهی

م ناقض از سجود ما در نظام

سرمایهداری آغاز ممشود ،از مقاسم م یه از شراید ظی س س ما ناشم ممشود ،ممتوان
امکانم برای رفع ای مشک اساسم ارائه یرد .ای اما به نوبهی خود حاسی یک
مفهومیسازی از انقیاب اس

بهعنوان «مبارز ی سازشناپذیر یه بهسادگم در نظام

سرمایهداری نممتوانک به دس

آیک :عز ،،ین رل زنکگم از سوی خود ما» (.)478

امپراتوری و انبوهه
مضامینم یه یییور س هاووسی مطرح یردنک چنان مورد توجه قرار گرف

س تکرار شک

یه به نوعم عق سیی در جنبش ضک جهانمشکن تبکی شک ،عق سییمم یه به اس قبال
مردمم از آیار تثییرگذار برخاس ه از ماریسیس اتونومیس  ،بهسیژ هار ،س نگری،
بسیار یاری رسانک .در حاوم یه امپراتوری هار ،س نگری ( )9000به مبارز در چیاپاس
اشار ممینک ،ای امر اما حکای

از درک اهمی

فزاینک ی دسو

س می

دارد یه

پیشتر در بی فااوان همبس گم با زاپاتیس ها از سوی یییور س هاووسی رساج یاف ه
بود .انبوهه ( )9001در تثیی خود بسیار صریح س مکرر از زاپاتیس ها بهعنوان
نماینک ی تثووا ،یاد ممینک ،س آنها را «حیقهی پیونک بی مکل چریکم قکیمم س
مکل جکیک ساخ ارهای شبکهای زیس م-سیاسم» توصیف ممینک یه به «رسش تری
سجه ممک

ماهی

س سم

س سوی گذار پسامکرن اشکال سازمانم را نشان

ممدهنک )71(».در انبوهه ظهور یک سوژ ی انقیابم جکیک اقامه ممشود ،یه با حایمی
جکیک امپریاویس م مطرح شک در امپراتوری م ناظر اس  .انبوهه مثصول شک های
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جکیک س هژمونیک یار غیرمادی س سازماندهم غیرمس قی

توویک به شک

غیرسیسیهمراتبم شبکههای توزیعشک اس  .ظاهراً برخیاف تیاشهای تاریخم پیشی
برای تشکی یک سوژ ی انقیابم (پرسو اریا ،خیق س غیر ) ،انبوهه به جای تیاش از
طریق ایجاد یک حایمی

جکیک ،قکر،اش را از تنوع خود برممگیرد.

ظهور انبوهه ،اح مال یک دمویراسم غنم س جهانم را برای اسوی بار در تاریخ بر
اساس امر «مش رک» نشان ممدهک – «در ساقع ،امر مش ریم یه در آن سهی هس ی ،
بیش از ای یه یشف شود توویک شک اس »...ای امر بهسیژ  ،دربار ی تمام یارهایم
صادق اس

یه پرسژ های یار غیرمادی چون (افکار ،تصاسیر عواطف س رسابد س غیر

را) بهسجود ممآسرنک .رسیکرد تبارشناخ م درازمک ،سازمانهای مقاسم
نشان ممدهک «آنها نهتنها تمای

س انقیاب

دارنک به ابزارهایم برای دس یابم به جاماهای

دمویراتیک تبکی شونک ...بیکه از اشکال م مریز دیک اتوری س سیطهی انقیابم تا
سازمانهای شبکهای یه اق کار را از مناسبا ،مشاری م ینار ممگذارد »،دسری
ممجوینک.
انبوهه یک تثقیق گس رد س بینکپرسازانهی سیاسم س فیسفم در مورد منطق پکیک ی
م مایز سرمایهداری جهانم در آغاز قرن بیس سیک س پیامکهای آن برای سرنگونم
انقیابم اح ماوم آن اس  .بسیاری از تغییرا ،عمیق مربوط به جهانمسازی را شناسایم
س صور،بنکی ممینک ،س تثییر آنها را در زمینهی ایجاد سوژ های جکیک در جریان
مقاسم

به سرمایه نشان ممدهک .در حاوم یه هار ،س نگری بار دیگر بهما یادآسری

ممیننک یه در حال پیشبرد برنامه یا اس راتژی خاصم برای جنبشهای اج ماعم مااصر
نیس نک ،خصی

گس رد ی ادعاهای آنها برای امکانهای یک انقیاب جهانم

دمویراتیک س ضکسرمایهداری ،س رد اوگوهای تاریخم یه ویبراویس س ونینیس ساخ هانک،
ناگزیر پرسشهایم راجع به پمآمکهای برنامهریزیشک ی اس کوال آنها مطرح ممینک.
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در ای جا به نمونههای فرضم انبوهه در عم ممپردازی  .هار ،س نگری شماری
از جنبشها س مبارزا ،مااصر را بهعنوان سیمای سوژ ی انقیابم جکیک بیان ممیننک.
ای ها جنبش سفیکپوشان (تو ،بیانکه) در ای اویا ،تظاهرا ،س یز جویانه عییه اجیاس
های مخ یف بی اومییم در سیات  ،یبک ،جنوا ،ینکون س غیر  ،ه چنی برخم از
مبارزا ،زیس مثیطم س بر س ِر زمی

را دربرممگیرد ،اما در ای

زاپاتیس ها مورد توجه قرار نممگیرد .شایان ذیر اس

میان مبارزا،

یه اسوی بار در ادامهی ی اب

از آنها نق شود:
«زاپاتیس ها ...بهطرزی شگف انگیزی نشان ممدهنک یه چگونه گذار اق صادی به
پسافوردیس با پیونک دادن تجربههای مثیم به مبارزا ،جهانم ممتوانک بهطور برابر
در سرزمی های رسس ایم س شهری نمود پیکا ینک .زاپاتیس ها یه به صور ،جنبش
دهقانم س بومم بهسجود آمکنک س اساساً چنی ه باقم مانکنک ،از این رن

س تکنوووژی

های ارتباطم نهتنها بهمثابهی سسییهای برای گس رش ارتباطا،شان با جهان بیرسن
اس فاد ممیننک ،بیکه ه چنی  ،دس ی تا حکسدی ،از آن ه چون عنصری ساخ اری
در درسن سازمانشان بهر ممگیرنک؛ بهسیژ سق م از جنوب مکزیک فراتر ممرسنک س
به سطوح میم س جهانم ممرسنک .در مفهوم انقیاب موردنظر زاپاتیس ها ،ارتباط نقش
مریزی دارد س دایماً بر نیاز به ایجاد سازمانهای شبکهای افقم تثییک ممیننک نه
ساخ ارهای م مریز س عمودی .اوب ه بایک اشار یرد یه ای مکل سازمانم غیرم مریز با
سجههی سن م س نظامم ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها تضاد دارد .رسیه رف ه،
زاپاتیس ها خودشان را ارتش ممداننک س در س ونم از سم ها س یگانهای نظامم
سازمان یاف هانک .با ای حال ،سق م دقیقتر برخورد ینی  ،ممتوانی ببینی یه اگرچه
زاپاتیس ها برداش

سن م از دل مبارزا ،چریکم امریکای واتی  ،اع از گرایش به

سیسیهمراتب نظامم م مریز را اق باس یرد انک ،در عم بهطور مس مر ای سیسیه
مراتب را زیرپا ممگذارنک س با سارسنهسازیهای ظریف س طنز خاص خطابمشان اق کار
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را از مریزی

ممانکازنک( .در ساقع ،آنان خود طنز را به اس راتژی سیاسم بکل ممیننک)

برای مثال ،شاار پارادسیسیکال زاپاتیس ها« ،اطاع

از فرمان» بهدنبال ساژگونسازی

رسابد سن م سیسیهمراتبم در درسن سازمان بود اس  .سم های رهبری به صور،
چرخشم عوض ممشود س به نظر ممرسک در مریز با خیاء اق کار مواجه هس ی .
فرمانکهم جزء

ماریوس ،سخ گوی اصیم س نماد شبهاسطور ای زاپاتیس ها سم

را دارد تا بر فرسدس م نسبم خود تثییک ینک .عیاس بر ای  ،هکف آن هرگز شکس دادن
دسو

س بهدس

گرف

اق کار حای نبود  ،بیکه تغییر جهان بکسن گرف

قکر ،بود

اس  .به عبار ،دیگر ،زاپاتیس ها تمام عناصر ساخ ار سن م را اق باس س آنها را
دگرگون ممیننک س به رسش تری سجه ممک ماهی

س سم

س گذار عبور پسامکرن

اشکال سازمانم را نشان ممدهنک( .ص)81 .
ما در ای م

ساحک ه فشرد ای از حس مش رک پایکار جنبش دگر جهانمشکن

س ه تصویری از مریزی

نمونهی زاپاتیس ها را در زیربنای آن حس مش رک میاحظه

ممینی  .بنابرای  ،زاپاتیس ها بهخوبم نمایانگر انبوهه در عم نیس نک ،بیکه دارنک ی
تثییر سیژ بر موارد دیگر شناخ ه ممشونک .بهعنوان مثال ،در بث

در مورد جنبش

ای اویایم مارسف به سفیکپوشان ،هار ،س نگری ادعا ممیننک یه «پرسو اریای ییانشهرها
یه در ارسپا دسبار به خود آمک بود به سیاس م جکیک فراسوی نمادگرایم نیاز داش
س آنها را در جنگ های چیاپاس یاف نک»( .)988هرچنک آنها در اعیان آن مث اط بودنک،
هنگاممیه هار ،س نگری به ارائهی ساقای

سوژ ی جکیک انقیابمشان ممرسنک،

زاپاتیس ها در ارتقای آن نقش سنگینم ایفا ممیننک .همانگونه یه خواهی دیک ،ای
بیانیه حاسی ساقای هایم مه س عیاس بر آن دارای خطاهایم اساسم اس

یه

پرسشهای جکی را برای عق سیی جنبشم یه به ای خوبم تصویر شک مطرح ممینک.
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اشار به ای یه «خیاء اق کار در مریز» ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها سجود
دارد س ای امر به چرخش فرضم رهبری مربوط اس  ،اغ شاشبرانگیز اس  .هر چنک
ساخ ارهای دسو

غیرنظامم خودمخ ار ،از همه مه تر شوراهای حکمرانم خوب

 )JBGsیه زاپاتیس ها در سال  9000ایجاد یردنک ،سیس مم چرخشم را برای
نماینکگان من خب شهرداریهای خودمخ ار بهیار گرف  ،اما ای بیانیه به تکاسم اق کار
سیاسم -نظامم باواتری پیکر رهبری ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها – یمی هی
انقیابم مخفم بومیان -فرمانکهم ی یا ( )GGCC-CGبمتوجهم ممینک .در حاومیه
تغییر ترییب – یمی هی انقیابم مخفم بومیان -فرمانکهم ی یا ( )CCGG-CGدر
طم ساویان ،برآمک عمیکردی طبیام بود نه اص چرخشم .بههمی

ترتیب ،مقام/

ماریوس بهعنوان جانشی فرمانک آنگونه یه مطرح ممیردنک یک ژس

نمایشم نبود،

بیکه تبای

رسمم اس از اق کار یمی هی انقیابم مخفم بومیان -فرمانکهم ی (یا -CG

 )GGCCرا بیان ممیرد .ای مقامم بود یه اس در سال  4992در اخ یار داش  ،پیش از
آنیه (یمی هی انقیابم مخفم بومیان -فرمانکهم ی یا  )GGCC-CGبهسجود آیک ،س
تصمی اقکام به جنگ اتخاذ شود ،بهعیاس  ،اس ای مقام را با دس زاپاتیس

دیگر سهی

بود ،جانشی فرمانک دانیال (یه مخاوف تصمی را انکازی قیام بود س در مقاب دسو
مکزیک به تشکییا ،خود خیان

یرد) ،س جانشی فرمانک پکرس ،یه در عمییا ،شهر

واس مارگاری اس در سال قیام  4991یش ه شک (-9000تیم دیاز) .در سال ،9042
س وان یین موئیزس به مقام جانشی فرمانک ارتقا یاف  ،س بهعنوان سخنگوی ارتش
شورشم (مونز رمیرز  )9042جایگزی ماریوس شک (یه نام گاوئانو را بر خود ممنهک).
هیچیکام از ای ها حایم از آسانم رابطه بی (یمی هی انقیابم مخفم بومیان -فرمانکهم
ی یا  )GGCC-CGس ماریوس نیس  ،بیکه بیشتر تثییک دارد یه مشخصهی ای
رابطه مس قیماً «خیاء قکر ،در مریز» نیس  .اش باها ،هار ،س نگری در زمینهی ای
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مسائ

ساقام ،همانطور یه خواهی

دیک از تفسیرشان از درسهای تجربهی

زاپاتیس ها ن یجه ممشود.

تبارشناسی نو-زاپاتیستها
پیش از بررسم نقاط قو ،س یاس مهای تثیی
زاپاتیس ها ،ضرسری اس

ماریسیس های اتونومیس

از

یه دس ی طرح ییم از شراید پیکایش ارتش آزادیبخش

میم زاپاتیس ها را نشان دهی  .هر چنک ریشههای شورش زاپاتیس ها اح ماواً به
غیبهی اسپانیایمها برممگردد ( ،)CUR، 4991 ،42سیاس های م مایز زاپاتیس های
جکیک خاس گاهم تاز دارد .ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها در  48نوامیر  4972با
ایجاد اردسگاهم از هس ههای چریکم در عمق یو های جنگ وایاندسن پایهگذاری
شک ،جائم یه باکها حمای

گس رد ی بسیاری از جماع های سای آنجا را بهدس

آسرد یه طم چنکی دهه از دههی  4920شرسع به ایجاد یینمهای فشرد یرد بودنک.
( .)ED SOV ،9009 ،421-70بیشتر ای جماع ها را سرخپوس ان مایا تثسیس
یرد بودنک ،یه یا از رسس اها در ارتفاعا ،با زمی های بمحاص  ،یا از مزارع دارای
صنا

بهر برداری از چوب جنگ  ،در اساخر قرن  49س آغاز قرن بیس گریخ ه بودنک.

بیشتر ای جماع ها خود را بهعنوان «اژیکسس»  -یه در آن زمی م ایق به جماع
اس  ،اما تاانکاز ای بهسسییهی خانوارها یش
صرفنظر از ای یه چنی چیزی از سوی دسو

ممشود -سازماندهم ممیردنک،
مکزیک بهرسمی

شناخ ه ممشود یا

نه .هس ههای چریکم شام شش عضو از (نیرسهای آزادیبخش میم  )NLFبود یه
بهطور مساسی بی بومیان س وادینوها (وبوو

 ،4998سکییو  )9040تقسی شکNLF .

خود یک تشکییا ،سیاسم -نظامم مخفم بود یه در سال  4989در شمال شهر مون ری
بنیان نهاد شک ،س اساسا از دانشجویان دانشگا س جوانان حرفهای تشکی ممشک یه با
شری شان در یک سری از مبارزا ،در طم دسر ی  4980س در پم سریوب مرگبار
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جنبش دانشجویم در  4987رادیکاویز شکنک (سکییو  .)9007چهار عضو مؤسس
 NLFدر طرحم بسیار یوتا مک ،س تیاش ناموفق برای ایجاد گرس چریکم موسوم
به ارتش شورشم مکزیک ( )IDCدر جنگ های وایاندسن در سال  4989مشاری
یرد بودنک NLF .دسمی تیاش خود را برای ایجاد هس ههای چریکم در جنگ های
وایاندسن در اساخر سال  4989انجام داد ،هنگامم یه در  41فوریهی  4981ارتش
مکزیک با یورش به مریز فرمانکهم جکیک  NLFدر شهر نپانتیا در جنوب
مکزیکوسی م ،دس عضو  NLFرا در مون ری دس گیر یرد ،طرحشان را جیو انکاخ نک.
پنج عضو  NLFبرایر تیرانکازی یش ه شکنک .ارتش مکزیک با مکارک بهدس
در نپانتیا به سم

یمپ  NLFدر چیاپاس حری

یرد .در حاومیه اعضای هس هی

چریکم در یورش اسویه فرار یرد بودنک ،چنک هف ه باک آنها را با موفقی
دس گیر س به ق

آمک

شکار یرد ،

رسانکنک .تقریباً د سال باک بود یه  NLFتیاش جکی دیگری برای

ایجاد پایهی چریکم در وایاندسن انجام داد .در طم ای د سال تغییرا ،بسیاری
صور ،گرف  .سریوب اساخر  NLF ،4981را سیران یرد .هنگاممیه آنها در اساخر
دههی  4980به چیاپاس بازگش نک ،رسیکرد جکیک  NLFپیش از تیاش برای ایجاد
نیرسی چریکم ،ظاهراً ه تجربهی سریوب ،س ه وزسم درک ژرفتری از خاس گا های
جماع های بومم را مناکس ممیرد (سکییو  .)9007آنها به جای عجیه در رف
جنگ  ،صبورانه رسابد با وایههای با تجربه س یارآزمود ی بومیان را تقوی

به

یردنک ،س

نیرسی تاز ی جنبش (یمپسینو) دهقانان را جذب یردنک .ماریوس جانشی فرمانک ،
سخنگوی ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها س رهبر نظامم ،باکها آنها را «نخبگان
بومم سیاسمشک » خوانک س مراقب بود یه آنها را از جماع های بومم در یاناداس
یه به پایههای اسویهی حمای

از ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها تبکی شکنک،

م مایز ینک .ماریوس گرس قبیم را با ظرفی

باوای تشک یابم س دارای تجربهی بسیار

غنم مبارز ی سیاسم توصیف ممینک .آنها عمیاً در همهی سازمانهای سیاسم موجود
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چپ حضور داش نک ،س با همهی زنکانهای یشور آشنا بودنک .آنها دریاف ه بودنک یه
برای ح مشکیا،شان در رابطه با زمی  ،با شراید زنکگم س حقوق سیاسم ،را دیگری
به جز بهر گیری از قهر سجود نکارد ( ،4998 ،429وبو.)،
ای گرس از فااوان بومم از جماع هایم در شهرداریهای سابانییا س هوی یوپان در
منطقهی شمال چیاپاس جذب شکنک .آنها ه به نوبهی خود خواهران /برادران نوجوان
س عموزادگان خود را برای ارائهی آموزش سیاسم س نظامم در شبکههای خانههای ام
شهری  ،9001( NLFایماز گیزپر ، 9040 ،،سکییو) جذب یردنک .هنگاممیه در سال
 ،4972شماری از آنان برای تثسیس اسوی اردسگا از هس هی چریکم ارتش میم
آزادیبخش زاپاتیس ها به تنم چنک از اعضای وادینوی  NLFپیوس نک ،م ایر از ادامهی
راهم بودنک یه برخم از اعضای خانواد در دهههای گذش ه با تثسیس یینمهایم در
عمق جنگ های وایاندسن در مجاسر ،واگونا میامار ،آغاز یرد بودنک .پس از اس قرار
هس هی چریکم ،آن جماع ها به اسوی طرفکاران مه زاپاتیس ها بکل شکنک ،یه در
سال  4971شرسع به یار یرد بودنک .آنها سریا ًا نفوذ خود را گس رش دادنک تا حکی
یه تا پیش از اساخر  4977تقریباً تمام منطقهی یاناداس به ارتش آزادیبخش میم
زاپاتیس ها سابس ه بود ،4999( .سسمک ،9007 ،موریکو اسکامییا ،4998 ،ل بو،،
 9007ایریبارن).
زاپاتیس های جکیک  NLFتوانس نک با اتکا بر میراث قاب توجه دس تشک
مائوئیس م اتثاد مردمم ( )UUس سیاس

مردمم ( )UUدر جنگ وایاندسن ،در آموزش

سیاسم س توانایم سازماندهم مشاری

یننک ،س در سازماندهم چنکی اتثادیهی

رزمنک س مس ق «اژیکسس» سهمم ادا یننک – 9004( ،رسبیوووپز ،4997 ،وگورتا دیاز).
اتثاد مردمم( )UUدر سال  4982س سیاس

مردمم ( )UUدر سال  4988در منطقه

شرسع به یار یرد NLF .تا چنکی ما پیش از ای یه تثسیس ارتش آزادیبخش میم
زاپاتیس ها را آغاز ینک ،مائوئیس ها تا زمان بیرسن رانکنشان در سال  ،4972در
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بسیاری موارد در زنکگم جماع ها ،تثییر قاب توجهم در فرهنگ سیاسم داش نک .ای
فراینک رشک سیاسم در گذش ه به ای مانم بود یه جماع هایم یه اب کا با چریکهای
 NLF / DRLFدر ارتباط بودنک ،سیاسمیاران مب کی نبودنک ،س تجربهی انباش هشک
س تثیی خود را به پرسژ ی جکیک آسردنک.
فااوی های مائوئیس ها به نوبهی خود بر رسی یار پیشی

مبیغان اوهیا،

رهایمبخش در آموزش بوممها ( ،9001موراوز برمودز ،9000 ،ممیر9044 ،
گانکرسون) س احیای گس رد تر مبارزا ،برای زمی س پیکایش چنکی تشک مس ق
یشاسرزان تث

رهبری سازمانهای گوناگون چپ ( ،4997هارسی) ساخ ه شک ،یه

فراسرد های آن ،هزاران مبیغ مسیثم آموزشدیک بهسسییهی اسقفهای منطقه ،بسیاری
از رهبران آینک ی اتثادیههای «اژیکسس» تثسیس شک از سوی مائوئیس ها س سپس
ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها ،س تشکی وایهای از «رسشنفکران بومم دهقانم»
بود اس ( ،گانکرسون  .)9044آنها قادر به ترییب تجربههای جماع های بومم با
درک پرسژ های م واوم ،برای توویک گف مان م مایز س یاریردی بودنک یه حال
نوزاپاتیس

نامیک ممشود.

محدودیتهای مارکسیسم اتونومیست
نفوذ تفکر ماریسیس های اتونومیس

بر جنبش دگرجهانمسازی ،بازتابم از اس قبال

اسویه از پایان گف مان فیجیننک ی برخم از گونههای سیاسم پسامکرن بود یه از دههی
 4970در بس ر عقبنشینم جهانم نیرسهای مردمم در مقاب

بازسازی جهانم

سرمایهداری رشک یردنک ( ،4994هارسی ،4998 ،ایگی ون) .م ثسفانه ن یجهگیری در
مورد [سازماندهم] خودانگیخ ه یه آنها با تفسیرهای خطای خود از تجربهی
زاپاتیس ها ارائه ممیننک ،در نهای

نایامم در گریز از منطق گف مان ضکتشکییاتم را

دربردارد .اساساً دس مشک اصیم با هاووسی ،یییور ،هار ،س نگری سجود دارد :نخست:
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آنها در دیکگا خود در باب توساهی گس رد ی اشکال سازمانم شبکهای از حی
مثیم ،میم س جهانم ،یه در پم قیام  4991رخ داد ،بر عمیکرد بنیادی اشکال بیشتر
م مریز س منضبد سازمانم در تسهی  ،رشک س حفظ آن اشکال شبکهای یه در رأس ای
شبکهها خودِ ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها قرار دارد ،چش فرسبس نک .،در پایان
یار رسزانه ای ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها ،سازمانم سیاسم -نظامم مق کر س
با سازماندهم سیسیهمراتبم باقم مممانک ،س بهسخ م ممتوان تصور یرد یه تثقق
بخشم از اهکاف آن ،بکسن مزایای ای فرم تشکییاتم میسر باشک .زاپاتیس ها در سطح
میم از دس رسم به قکر ،دسو م دسری ممجوینک ،در حاوم یه رأساً بهطور مؤیر دسو م
در دسو  ،با همهی ظرفی های آن برای جمعآسری ماویا ،،اجرای قانون ،رسیکگم به
اخ یافا ،س غیر تشکی دادنک.
دوم ،ماریسیس های اتونومیس
بهسادگم بهعنوان نفم جریانهای ونینیس

گس رش ایکئوووژی م مایز زاپاتیس ها را
در اتثاد مردمم ( ،)UUسیاس

مردمم

( )UUس  NLFبهنفع دیکگا نیمهآنارشیس م خود از تشکییا ،،رهبری س دمویراسم
تابیر ممیننک .ای خوانش بر یاریکاتوری از سازمانهای اسویه اس وار اس

یه ه

تفاس،ها س ه تضادها در هر گرس را یکسان ممانگارد .برای مثال ،اس کوال ممین
یه ،فااوی های آزادیخواهانهی زاپاتیس ها قوی ًا بر م
مائوئیس غیرارتودسیس اتثاد مردمم ( )UUس سیاس

اخیاق مشاری م دمویراتیک
مردمم (( )UUبهرغ مسیرهای

باکی برخم از رهبران س اعضای آنها در داخ جناح نوویبرال حزب حای مکزیک،
 ،CCUیانو ،4997 ،مون ه مایور )4997 ،س سازمانهای تود ای دهقانان در پیش گرف ه
شک یه ای جریانها در ساخ

آن در دههی  4980یمک یرد بونک .هر چنک عمیکرد

آنها با توجه به سریوب فشرد ی دسو م در اسای  ،4970تکاسم نکاش  .در ساقع دقیق ًا
به ای دوی بود یه جماع ها به ضرسر ،تشکییا ،نظامم پیشرف ه از سوی یادرهای
 NLFبه شک ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها رسی آسردنک .م بر ای باسرم
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بررسم نزدیکتر  NLFنشان ممدهک یه درک یاریکاتوری ماریسیس های
اتونومیس

نکارد ،بیکه ،سیاس

با ای تاریخ مطابق

 ،NLFیمر ی توساهی تجارب

آنها س سایر گرس های چریکم مکزیکم در دههی  4980اس  .بهگونهای یه آنها را
بهطور سودمنکی با جماع هایم درآمیزنک یه پیشاپیش تث

قادر ساخ

رهبری

مبیغان اوهیا ،رهایمبخش س مائوئیس ها از تجربهی تود ای رادیکال برخوردار بودنک.
ناآگاهم هار ،س نگری از ای پیشاتاریخ مه ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها
آشکار اس  ،آنها با بیانیهی ماریوس جانشی فرمانک شورشیان دربار ی سیس
داخیم ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها یامیاً غیران قادی برخورد ممیننک .در تضاد
با باسر یییور ،هار ،،نگری س هاووسی در رابطه با زایش خودبهخودی آگاهم انقیابم،
تاریخ یب
دیسیپیی

شک ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها پیش از  4991از تشکییاتم با
س سیسیهمراتب حکای

 .)NLFبکیهم اس

پم گرف

دارد (یشیشان مذهبم ،گرس های مائوئیس م س
اهکاف ایکئوووژیک صور،بنکی شک  ،در هر گام از

ای رسنک یه تامیق خود فااوی م جمام آگاهانه را توویک ممینک ،نقشم اساسم دارد.
هار ،س نگری خییم ساد خود را فریب ممدهنک هنگامم یه مم نویسنک:
برای مثال ،ممک اس

یارت های مواد مخکر ییمبیا س اوقاعک از دیکگا ضک

شورش شبیه شبکه به نظر برسنک ،اما در ساقع ای ها دارای شکیم فوقاوااد م مریز س
زنجیر ی عمودی س سن م فرمانکهم هس نک .ساخ ارهای سازمانمشان بههیچسجه
دمویراتیک نیس  .برعکس ،همانطور یه دیک ای  ،ان فاضه س زاپاتیس ها از برخم
جها ،به ساخ ارهای شبکهای توزیعشک ای گرایش دارنک یه فاقک هرگونه مریز
فرمانکهم اس

س تمام عناصر شری یننک در آنها از حکایثر اس قیال برخوردارنک.

در عوض ،مریز آنها مقاسم

در برابر سیطه س اع راض عییه فقر ،یا در سجه مثب ،

مبارز برای سازمانم دمویراتیک از پیکرهای زیس م-سیاسم اس .
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بر سر ای نیس

بث

یه زاپاتیس ها مرجع باارزشم برای درک پمآمکهای
نیس نک ،یا یه آنها بهطور ماناداری از

جهانمسازی برای سازمانهای مقاسم

یارت های مواد مخکر یا اوقاعک قاب تشخیصانک .اوب ه یه هس نک .نک ه ای اس
شرایطم یه ساخ ار حمای

در

بی اومییم ،بهدنبال قیام  4991به شک شبکهای تکاسم

یاف  ،ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها نه بایک س نه ممتوانس
بهیار بنکد .اوب ه اگر فردی در پم مکوم سازمانم با مشابه

چنی شکیم را

بیشتر به فرم شبکههای

گس رد باشک ،بایک به اتثادیههای «اژیکال» مراجاه ینک یه در دههی  4980از سوی
مائوئیس ها ساخ ه شک؛ یه ه در مقاسم
در جیب توجه میم س بی اومییم نسب

در برابر سریوب خش جماع ها س ه

به مطاوبا،شان ناموفق بودنک .دقیقا نایافم بودن

ای اشکال افقم بود یه جماع ها را نه به رها یردن آن ،بیکه به تکمی آن با ادغام
پرسژ ی عمکتاً عمودی سیاسم -نظامم ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها هکای
یرد .مشک مشابهم در ادعای هار ،س نگری سجود دارد یه :
تابای

امر نظامم از امر سیاسم ،به ای نثو ،در ساقع یکم از اصول زاپاتیس ها

در چیاپاس اس  .زاپاتیس ها در بسیاری از موارد سن

ارتشهای چریکم امریکای

واتی را یامی ًا سارسنه یردنک .در مکل سن م یوبا ،رهبر یونیفورمپوش ،قکر ،سیاسم
عاوم اس  ،اما زاپاتیس ها تثییک ممیننک یه تمام فااوی های نظامم بایک تابع س در
خکم

تصمیما ،سیاسم اج ماع باقم بمانک)212(.

ای «سارسنهسازی» بسیار م ناقضتر از آن چیزی اس

یه ای جا مطرح ممشود.

یمی هی انقیابم مخفم بومیان فرمانکهم ی ( )GGCC-CGارگان رهبری ارتش
آزادیبخش میم زاپاتیس ها بود ،س م شک از «نماینکگانم» ظاهراً غیرنظامم از مناطق
گوناگون س گرس های قومم یه پایههای حمای م ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها را
ممساخ نک ،همانگونه یه پیشتر میاحظه یردی یکسال پیش از قیام  4991تثسیس
شک .دوییم سجود نکارد یه باسر ینی یه اعضایش را جماع ها «ان خاب» یردنک ،س
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خود زاپاتیس ها نیز هرگز چنی ادعایم نکردنک .اعضای ای ارگان ،اغیب افراد باسابقه
در سازمانهای سیاسم -نظامم ،س دارای تجربهی زنکگم مخفم بودنک .در حاومیه
شایک همهی آنها مس قیماً درگیر مسای نظامم نباشنک ،اما تمایز در سازمان انقیابم
مخفم مسیح رسش نیس  .مقایسهی ساخ ار ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها با
«مکل یوبا» به نظر خیاقانهتر ممرسک تا با مکلهای چینم س یا سی نامم ،یه در آنها
ساخ ار نظامم ارتش خیقم هموار تابع اق کار غیرنظامم حزب یمونیس
بث

بر سر ای نیس

قرار داش .

یه اخ یاف بی ساخ ار ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها س

ساخ ارهای دیگر سجود نکارد ،بیکه زنجیر ی را ح های ساخ اری برای مشکیا،
اق کار نظامم س غیر نظامم ،بیشتر ترییب عمومم بی آن دس را مطرح ممینک ،نه
دسگانگم اخص بی اشکال اس بکادی س ضک اق کارگرایم یه هار ،س نگری مطرح
ممیننک.
اوب ه اس کوال م ای اس

یه ارتش آزادیبخش میم زاپاتیس ها در ساقع ،دقیق ًا

در راس ای خطوط سن م سازمان پیشاهنگ نظامم سیسیهمراتبم سازماندهم شک اس .
ای امر آنها را قادر ممسازد از سریوب غاوباً شکیک عییه جماع ها یه پایگا آنها
بهشمار ممرسنک ،در امان بماننک؛ سانگهم از فضای سیاسم مثافظ

یرد یه در آن

شبکههای گس رد ی مورد عیاقهی اتونومیس ها شک ممگیرنک س توساه ممیابنک.
نابینایم ماریسیس های اتونومیس

در مشاهک ی ای

تضاد ،یاس م عمک ی

رسششناخ م را در تثیی یمایان ارزشمنکشان نمودار ممسازد .ای یاس م ،گرایش
جکیک در توساهی سرمایهداری را چنان تیقم ممینک یه گویا تث

سیطهی گرایشهای

م قاب یا تضادهای درسنم قرار نکارنک .اشکال جکیک توویک غیرمادی ممک اس

بسیار

خوب اشکال سازمانم شبکهای فراگیر را توویک ینک یه به نوبهی خود دارای برخم
پمآمکهای من سب به آنها هس نک .اما پیکایش ای اشکال ،پایان داس ان نیس  .ماهی
م ناقض سرمایهداری ،منطق سازمانم م ناقضم را بنیاد ممنهک یه دره آمیخ ه س ن ایجم
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ترییبم بهبار ممآسرد .به جای گرایش اییک به شبکههای فراگیر فزاینک  ،اح ماواً ما به
همان انکاز یا ح م بیشتر ،با شبکههای فراگیر دارای مسئووی های مشخص ،اما تابع
ساخ ارهای سیسیهمراتب انضباطم ،برای اتخاذ تصمی گیریهای بزرگ مواجه شوی .
از باب نمونه ،شری های نرمافزاری ،از شبکههای فراگیر برنامهریزان بهر ممبرد تا
مسای

درسن ماماریها را یه تی های رهبری تایی

اس راتژیهایم یه مکیری

یرد انک ح

ینک تا به

یسبسیار طرح یرد پاسخ دهنک .گس رش ش ابان

شبک های فراگیر عموماً بهدنبال خود گس رش فناسریهای نظارتم سیسیهمراتبم س
رسشهای نظار ،بر آنها را بهسجود آسرد اس .
در عی حالیه مشاهک ی شبکههای فراگیر بهعنوان فاضیانه س پیشرس س میاحظهی
ساخ ارهای سیسیهمراتبمتر همچون میراث بکخی گذش ه ،یامیاً فریبنک اس  ،اس کوال
م ای اس

یه داسری در باب تثیی جنبش شورشم نظیر ارتش آزادیبخش میم

زاپاتیس ها ،نیاز به بررسم دقیق توساه تاریخم اشکال مربوطه در چارچوب شراید
ساقام س مشخص دارد.

نتیجهگیری
اگر بینش هار ،س نگری را بپذیری یه در هر دسر ای ،اشکال مناسب سازمان انقیابم
با سازمان توویکی آن دسر م ناظر اس  ،آنگا سرش

دسرگهی اشکال سازمانم

زاپاتیس ها را بایک همگام با منطق سرمایهی جهانم به ر درک یرد ،تا ه چون یک
شک

ان قاوم بی

اشکال سیسیهمراتبم حزب ونینیس م «قکیمم» س شک

شبکههای فراگیر انبوهه .در ای صور ،،ضرسری اس
را یه ماریسیس های اتونومیس
ماریسیس

اتونومیس

سرمایهی جهانم س مقاسم

جکیک

پمآمکهای ساقام ای فراینکها

ارائه یرد انک ،بار دیگر ارزیابم ینی  .نویسنکگان

مکعمانک یه همهی پکیک های ضرسری در عمیکردهای
در برابر آن را شناسایم یرد انک .پافشاری آنها بر نقش
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مه مقاسم  ،در اطیاعرسانم تثووا ،اس راتژیک در سازمان سرمایه س درکشان از
نثو ی شک گیری سازمانهای جکیک ،ناشم از توویک غیرمادی اس  .آنها از فرمهای
سازمانم جکیکی یه مقاسم

در پیش ممگیرد خبر داد س تثیی مثب م از جنبشهای

اج ماعم مااصر بهسیژ زاپاتیس ها بهدس

ممدهنک .م ثسفانه بررسم آنها از درک

تضادهای درسنم رسنکهایم یه آنها در پم توضیح آن بود انک ،به انکاز ی یافم
دیاوک یکم نیس  .ای ها تناقضاتم ساقام هس نک س بر سازمان سرمایه س نیز بر مقاسم م
یه بهطور جکی در پم به چاوش گرف

سرمایهداری اس  ،تثییر قکرتمنکی بر جای

ممنهک .از آنجایمیه تئوریهای آنان ای مساوه را سجههی هم
صرفاً به شناخ

خود قرار داد یه نه

بیکه به خیق سوژ ی انقیابم یاری رسانک ،نایامم در ای زمینه فراتر

از پمآمکهای آیادمیک اس  .بررسم دقیقتر س تاریخمتری از زاپاتیس ها ،یه در
اس کوالهای ماریسیس های اتونومیس

بر آن تثییک ممشود ،مثکسدی های رسیکرد

آنها را آشکار ممینک ،س نشاندهنک ی را های پراهمی م اس

یه از طریق آن به

بازنگری در تزهای اصیم آنها مبادر ،یرد.
متن بالا ترجمهای است از:
CHRISTOPHER GUNDERSON, Autonomist Marxist
& Interpretations of the Zapatista Uprising: A Critique, Science
Society, Vol. 82, No. 4, October 2018, 531–554
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