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ها در چیاپاس مکزیک نمایانگر گستتس  از ارتکسیسم ماریسیس م س قیام زاپاتیست 

اننک   ماتونومیسهای داری بود. ماریسیس امکان سیاس  جکیک رادیکال ضکسرمایه

آن ونیو نگری، متایک  هار،، جان هاووسی س هری یییور با بث  در ای  بار  یه ای  

ه مراتبم حزب ونینیس م بدهم سیسیهازمانی ست«یهنه»جنبش را بایک گذار از اشتکال 

ی نفوذ ای  درک در میان ، بر نثو دانس  از انبوهه« جکیک»ای فراگیر اشتکال شتبکه

دهم انک. اما تفاستیر آنان یاریرد بسیار مه  سازمانپژسهشتگران س فااوان تثییر گذارد 

 گیرد سها را نادیک  ممای نمادی  زاپاتیستت م مریز س منضتتبد درسن اشتتکال شتتبکه

دهک. بینش هار، س نگری یه ها ارائه ممدریم ناقص از پیکایم ستتیاستت  م مایز آن

دهم توویک استت  تفستتیری بکی  ارائه دهم انقیابم م ناظر با ستتازماناشتتکال ستتازمان

 دهم زاپاتیس م را هماهنگمراتبم سازمانشک  س سیسیهی توزیعینک: ماهی  دسرگهمم

 رد.توان درک یداری جهانم به ر مموویک س انباش  سرمایهی مشابه تبا منطق دسرگه

 

در چیاپاس  4991 نویسال  تاطییا،رسزهای نخس ی  ها در خیزش زاپاتیس 

تری  ایاو  مکزیک به دوای  مخ یف اهمی  جهانم یسب یرد. تصرف هف  جنوبم

بخش میم ارتش آزادی به دس شرقم یشور  یشهر از شهرهای بزرگ در نیمه

از سوی مردم در سراسر -عمکتا م شک  از دهقانان بومم مایا -EZLNیا  -هااتیس زاپ

شود، نظر گرف ه مم شکن درعنوان تجربه س تبیور گسس  از فراینکهای جهانمجهان به

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

به یک امکان جکیک در مقاسم  عییه رژی   هاسیژ  زاپاتیس در آمک  اس . به

های سیاسم ذی  نام داری جهانم، س به سرع  به یک مرجع مه  در بث سرمایه

. (see Castells ,9009 ,87–78انک )سازی نوویبرال تبکی  شک تثووا، جهانم

 مانمنماینک  اشکال ساز ،عنوان بکی سازی بهسیژ ، در جنبش ضک جهانمها بهزاپاتیس 

ی هاس در برابر چاوش ،های مبارز  در قبال مشکیا، نهادی شک  ان خابا،رسش ،جکیک
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ها س احزاب چپ انقیابم در آن زمان پذیرف ه سازی نوویبراوم از سوی سازمانجهانم

 (Rovira ,9009شکنک. )

اسج اع راضا،  برخیافاومییم بی  یدر عرصه جنبش در تصور چپ ای  اگرچه

، اما را نکاردجایگا  مریزی  دیگرازی در اساخر قرن بیس   سجهانم جنبش ضک

ای  امر را  رسنک.شمار ممها یمایان مرجع مهمم برای بسیاری از فااوان بهزاپاتیس 

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

دسم اع راضا، اشغال سال اس ری  در سال  یهای بیوک سیا  در مرحیهاز تای یک

ها در پش یبانم از توان مشاهک  یرد، یه در آن هر دس از تجربه زاپاتیس مم 9049

فراتر از تثییر  .(Graeber ,9049; Hedges 9049گرف نک )موضع خود بهر  مم

 اس  ممکتدراز های سیاسم س سازمانماما، تثییر درس ها بر چپ مااصر،مس قی  آن

هایم یه از آن زمان تاینون به درس ؛سازی اخذ شک  اس یه از جنبش ضکجهانم

ای  مطاواه  انک.های چپ تبکی  شک ای از عق  سیی  غاوباً ناشناخ ه فااوی بخش عمک 

شناخ م در مورد جاماه –م ، یک پژسهش تاریخم  ینامهبراساس تثقیقا، پایان

 ها اس ،بخش میم زاپاتیس های ارتش آزادیپیکایش گف مان سیاسم م مایز س شیو 

شود، به یار گرف ه مم« زاپاتیسمو»در تمایز از « نو زاپاتیسمو»گاهم اسقا، ذی  عنوان 

 مکزیک نقش اصیم را ایفا یرد. 4944مرادم ژنرال امیییانو زاپاتا اس ، یه در انقیاب 

یز س نوپای زاپاتیس  های م مادر نوش ار حاضر چنکی  تیاش برای بازگو یردن سیژگم

یی  ین ، س قاب  اس  مرسر مماتونومیسجریان مارسف به ماریسیس   یرا یه فرآسرد 

شینهها س پیبخش میم زاپاتیس ها را با توجه به تاریخ شناخ ه شک  ارتش آزادیآن

ده . م  با یک نگا  های آن در جوامع بومم شرق چیاپاس مورد سارسم قرار مم

جنبش تغییر س  یس اهمی  آن در توساه های م مایز زاپاتیس  نوسیژگماجماوم به 

آیار هری یییور س جان هاووسی را یه دس  ین ،ماطوف به جهانم دیگر شرسع مم

د ها همکوم س همبس گم دارنک، مور  یه با زاپاتیس اتونومیسگر ماریسیس  پژسهش
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های مایک  هار، را در اس کوال هازاپاتیس  یتجربه اهمی  سنجش قرار داد ، آنگا 

یاسم. سپس به طور مم انبوههامپراتوری س شان، س آن ونیو نگری در یارهای مش رک

ین ، سرانجام، در مورد ها اشار  ممبخش میم زاپاتیس ارتش آزادی تبارخیاصه به 

ا ب یردنک  یه ای  چهار نویسنک  ارائه اتونومیسمثکسدی  رسیکردهای ماریسیس  

ارتش  یهای م مریزتر در توساهها از نقش مه  سازمانتمریز سیژ  بر غفی  آن

ها را از زاپاتیس  نو در طرفکاری از نظرا، ها س خوانش آنبخش میم زاپاتیس آزادی

مگرایم در باب تشکییا، در ونینیس ، مورد بث  قرار منیمه آنارشیس م س نوعم تقیی 

 ده .

 

 تا سیاتل و فراسوی آناز سلوا لاکان دون 
 پردازنک،چنان به اصیاح س تفسیر خود در باب سیاس  ممها ه در حاوم یه زاپاتیس 

س در پایان  4991آغاز قیام سال  یهای مشخص س م مایز زاپاتیس  نو در دسر سیژگم

ها ها س اطیاعیهبه طور گس رد  در بیانیه 4998س  آنکرس در سال  ینامهامضای توافق

 ها در جای دیگرتر از م ون زاپاتیس مه  در حاوم یه دربار  ای  م  ِ شود.نمودار مم

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

(، نخس ی  اطیاعیه را EZLN ،4991  ،481-88)رهبری از را  پیرسی( ) «جیو اسدسم

جمهور مکزیک یارووس ساویناس س فرمانکاران ئیسگزین  یه خواس ار آن بود ربرمم

دسو  مکزیک اس افا دهنک، س ان خابا، جکیک س دمویراتیکم تث  ین رل نهادها س 

اهمی  ساقام ای   های شهرسنکان غیرحزبم برای دسو  ان قاوم برگزار شود.سازمان

 ب دمویراسم سها در دیکگا  م مایز در باتر، در پیشنهاد خود زاپاتیس اطیاعیه، بیش

های یکم از چنکی  صکای م مایز به یار رف ه در اعیامیه شود.نقش رهبری یاف  مم

شاعرانه ارائه شک  یه چنکی  عنصر را در ای  -ایها، با یک هیب  اسطور زاپاتیس 

مورد نخس ، نقک فرمانرسایم افراد ماکسدی اس   گذارد.دیکگا  به مارض نمایش مم
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یننک. برخیاف ای  شیو  از فرمانرسایم، مم حکوم  »افراد یاراد از  پیرسیبکسن »یه 

بخش میم ارتش آزادی «ی مکافع حقیق چهر های بمانسان» یه دسو  حام  آن اس ،

ها نبایک اقیی  یننک یه ایثری  بایک حکوم  ینک،ها از ای  اصول حمای  ممزاپاتیس 

بایک ب واننک مطابق خواس  ایثری  عم  یننک خاموش شونک، اما یسانم یه رهبری مم

مفهوم پیرسی یردن مسیماً سیژگم اصیم م مایز زاپاتیس   پیرسی یننک. هاآن یاراد  س از

 س شودهای باکی تشریح ممها س بیانیهای  مفهوم به طور مکاسم در اطیاعیه نو اس .

 ح م اس ، هایس منک در دس  زاپاتنیرسبسیار  خطابمینک یه ای  یک سیاح یاب  مم

بهر  ممخود مکاران مکزیکم از ای  اصطیاح در سخنرانم تاکاد ماکسدی سیاس 

در اص  ای  اصطیاح به رسشم برای رهبری سیاسم س حکمرانم اشار  دارد یه  گرف نک.

ای  اصطیاح  ها پاسخگو باشنک.گیرد س ]رهبران[ اساساً بایک به آنمردم را جکی مم

به همی  ترتیب تنش ذاتم بی  دمویراسم س رهبری سیاسم را  م ناقض اس  س عمکاً

 ، بر تابع یردن نهایم آنرهبری سیاسمشناسک، س بکسن انکار اهمی  به رسمی  مم

 اصرار دارد.

دهم ساخ ارهای مس ق  مفهوم منکرج در مورد رهبری از را  پیرسی، در سازمان

ها ان قادهای باکی زاپاتیس  یها همهخودحکوم م در درسن س بی  جوامع زاپاتیس 

ها به همه اع مادی اساسم آنبم در مورد خصی  ضک دمویراتیک دسو  مکزیک،

ها س همبس گم با زاپاتی یاحزاب سیاسم، سبک رهبری در رابطه با جنبش گس رد 

  گیرد.مم اومییم را دربردر سطح میم س بی 

آزمایش س نوآسری سیاسم از سخ   یها دسر دس سال اسل پس از قیام زاپاتیس 

در خیال آن، در پم ساینش به سرع  آشکار حوادث س  یه ها بود،جانب زاپاتیس 

ای  پیشرف  بسیار مه  باع  شک تا آنچه را یه رسسیرا  تثووا، غیرمن ظر  بودنک.

طور رسسیرا به نامک پکیکار شود.مم «هااومییم زاپاتیس همبس گم بی  یشبکه»( 9009)

غاز دهک یه در فرآینک آشکن را نشان ممجهانم س مس نک تبکی  شکن جنبش ضکمفص  
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های برنامه با اع راضا،،ی فزاینک  با موج ،ای  شبکه با گذش  زمان آن، تشکی 

 دهک. اومییم را هکف قرار ممی خود، اجیاس بی های آماد مشخص س تای یک

ها نقش اومییم زاپاتیس بی همبس گم  یدر حاوم یه این رن  در تشکی  شبکه

ای  قاین رن  در ای  میان نقش انثصاری  برایخطا اس  یه  امایرد، اصیم را ایفا مم

رسک در دس رس بودن اطیاعا، در این رن ، فااوان را به برعکس، به نظر مم .شوی 

های سفرهای خود در این رن ، سفر به چیاپاس ترغیب یرد  س سپس، با ان شار گزارش

 ییاپاس، یک شبکهچبه  سفرای  اتفاقا، س  یهمه ها را تقوی  یرد.اس بی  آنتم

س ه  در میان  ،هاطرفکاران آن ،هابسیار م رای  از رسابد چهر  به چهر  بی  زاپاتیس 

طور ها هزار نفر از مردم یه به چیاپاس سفر یرد  س بهد  شان ایجاد یرد،هواداران

ر یک بزرگ س م اهک د ایانک، هس هها را تجربه یرد زاپاتیس شخصم س مس قی  قیام 

تر از دسس ان، اعضای خانواد ، همکاران، اعضای یییسا، دانشبسیار بزرگ یشبکه

گا  گذارنک س آنها اطیاعاتم را به اش راک ممانک. آنآموزان س دیگر فااوان را تشکی  داد 

 شونک.شان بسیج ممهایطبق خواس ه

بی   ها خواس ار اسوی  همایشک به تثکی  ای  شبکه افزایش یاف  س زاپاتیس امی

در قیمرسی  4998ای در برابر نوویبراویس  س بشری  شکنک )یه در تابس ان سال قار 

شک(، یه برای اسوی  بار هزاران نفر از فااوان همبس گم با ها برگزار ممزاپاتیس 

 ه  آسرد.ها یشور گردها را از د زاپاتیس 

خش بیننکگان به سخنان سخنگوی یاریزماتیک ارتش آزادیدر حاوم یه شری 

 ها گوشها س رهبر نظامم، ماریوس مااسن فرمانک  س سایر زاپاتیس میم زاپاتیس 

برخورد م قاب   در یردنک، اهمی  ساقامدادنک س در جیسا، رسمم شری  ممفرامم

 بود. خطوط ارتباطنهف ه ( یا چهر  به چهر  ای توسد ماریوس)باکها وقب بی  قار 

ادغام  ه س در ریزیها پایهوک رسنیکم تا ینون تا حک زیادی در میان هواداران زاپاتیس ا

مر ا درنگ بنیاد ظهور جنبش تغییر برای جهانم دیگر را فراه  یرد، ای بکسن شک، س 
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مردم نشان داد  بنکی ینش جهانم آشکارا در برخورد م قاب  شک خود را  سیمای

یاپاس به فراخوانم برای دسمی  چای در اسوی  همایش بی  قار  (.9001. )سسد، اس 

انجامیک. از همی   4998ای بشری  عییه نوویبراویس  در اسپانیا در سال ینفرانس بی  قار 

تا سازمان  ،صادر شک 4997اجیاس، فراخوانم برای جیسا، دیگری در ژنو در فوریه 

سازی نوویبراوم س ( برای هماهنگم مقاسم  در برابر جهانمPGAم مردم )اقکام جهان

 ،در نشس  سزیران آینک  در ژنو اقکام ینک. ای  اع راضا، در ژنو WTOسیژ  عییه به

اومییم س بارزتری  بیان اع راضا، فرامیم در جیسا، اجیاس سران بی  یآغاز چرخه

ازمانم انکاز سیاسم س عمیکرد سشکن بود. تثییر زاپاتیس  نو بر چش جنبش عییه جهانم

ر اصیم سحک، سیاسم د یشکن در پنج نک ه مشهود اس  یه پایهجنبش عییه جهانم

 پنج مشخصه عبارتنک از: دهک.سازمان اقکام جهانم مردم را تشکی  مم

 های داری، امپریاویس  س فئوداویس ؛ یییه موافق نامهنفم بسیار آشکار سرمایه

 یننک.سازی سیرانگر را ترسیج ممهایم یه جهانمتجاری، نهادها س دسو 

 مثکسد به موارد  نه صرفاً  -های سیطه س تبایض اشکال س نظام یما همه

اعیام  را مردسد -از ای  دس   ممذهبم س اع قادات ادگرایمبنیمردساواری، نژادپرس م س 

 ینی .ها دفاع ممانسان عیارتمامیرد ، س از یرام  

 س  مغرضهای ینی  بر چنی  سازمانفکر نمم چرایهجویانه،  س یز منگرش

گری وابم ،گذار ساقام اس فرامیم تنها سیاس  ییه در آن سرمایه مکغیردمویراتی

 .ای داش ه باشکتوانک تثییر عمک مم

 های فراخوان عم  مس قی  س نافرمانم مکنم، حمای  از مبارزا، جنبش

اج ماعم، حمای  از اشکال مقاسم  یه موجب اح رام به زنکگم س حقوق افراد تث  

 شود.داری جهانم ممهای مثیم در برابر سرمایهچنی  ایجاد گزینهس   س ه 

 (9001تمریز س خودگردانم )سسد، مب نم بر عکم سازمانم یفیسفه 
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شکن از نظر اج ماعم س ایکئوووژیکم غیرمنسج  بود، اما اگرچه جنبش عییه جهانم

های سیاسم اس  ها س شیو اصیم فرضیه یمجموعه یدهنک برجس ه نشان یپنج نک ه

س برای تاریف آن مطرح شک  اس . ای  موارد عبارتنک از:  ،یه در درسن آن غاوب

ک. اناشکال س احزاب سیاسم یه به دنبال قکر، یاع مادی عمیق به دسو  در همهبم

 ای یا افقم سازمان سیاسم، س دشمنم عمومماع قاد به برتری اشکال غیرم مریز، شبکه

ر اجماع، س گیری مب نم بمی های تصمراتبم. اتکا به رسشبا اشکال تشکییاتم سیسیه

 عنوان فضیی م در احقاق حق خود.تصکیق تنوع اج ماعم س فرهنگم به

مخ یفم از جمیه  هایجریانهای سیاسم ها س شیو فرضدر حاوم یه ای  پیش

را به خود  4980 یدههنوی چپ  آنارشیس ، فمینیس ، اخیاق مشاری م دمویراتیکِ

نبش پیکایش ج بخشیکن بهش ابها در م زاپاتیس ینک، ساضح اس  یه قیاجیب مم

س  انکاز سیاسمر چش دای شکن نقش مهمم داش . زاپاتیس  نو تثییر عمک ضک جهانم

اس . در حاوم یه سازمان اقکام جهانم مردم س  برجای نهاد عمیکردهای ای  جنبش 

  به کسیشکن در اسای  قرن بیس ماشکال دیگر مخ ص اع راضا، جنبش ضک جهان

 بسیاریر تثی ،یاف ه در ای  دسر های توساهانکاز سیاسم س شیو پایان رسیک  اس ، چش 

های میادی  در جنوب ارسپا، اشغال سال اس ری  در ایاوا، م ثک ، س بسیاری بر جنبش

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

 

 هازاپاتیستتفسیرهای قیام 
ها یهاهمی  قیام س اعیام یای از تفسیرها دربار ها طیف گس رد در پم قیام زاپاتیس 

عنوان مثال، ها عرضه شکنک. )بهبخش میم زاپاتیس س اقکاما، باکی ارتش آزادی

( Obregon .R  ،4998؛4998؛ نش، 4998؛ گوس ، 4991؛ بورباخ، 9000بنیامی ، 

فقد تثییر زسدگذر داش نک، اما با گذش  زمان در جنبش ضک  بسیاری از ای  تفسیرها

شود. با توجه به نقش مه  س مهیج س میانجم قیام شکن یک تثیی  غاوب ممجهانم
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شکن، ای  تثیی  غاوب در گف مان درسن آن ها در ظهور جنبش عییه جهانمزاپاتیس 

را ه  در مورد های مه  س اساسم س طیف سسیام از پرسش ،تر شکجنبش گس رد 

ای یه بایک از سوی دهک، س ه  در زمینهماهی  جکی بس ر مبارزا، اج ماعم شک  مم

 بازیگران جنبش اج ماعم هکای  شود.

ها از جریان نظری موسوم به ماریسیس  زاپاتیس  یای  تثیی  غاوب دربار 

 انک.رد یان بی ای  نثیه یعمکتاً چنک نویسنک آن را ، گرف ه بود س ث  نشاتونومیس

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

س به نثو قاب   ،جکا شک  بود Operaia Autonomiaسیژ  ، به4980 یای اویا در دهه

یا  های سوسیاویس مهای یمونیس  شورایم، آنارشیس  س دیگر جریانتوجهم به ایک 

از   اتونومیسخوا  سفادار بود. تثیی  نویسنکگان ماریسیس  یمونیس م آزادی

س هاووسی  9001، 9000سیژ  آیار هار، س نگری )ها در چنکی  ایر جکیک، بهزاپاتیس 

سیژ  در مردمم، به پذیرش( پکیک آمک ، س نقش مهمم در ایجاد زمینه برای 9009)

 ایفا یرد  اس .  سازیجنبش عییه جهانم

انک: ها برجس هدس چهر  به طور خاص در بیان س توضیح تثیی  غاوب زاپاتیس 

هری م. یییور س جان هاووسی. یییور، دانشیار اق صاد دانشگا  تگزاس در آس ی  س 

 یس  چنکزبانهفهره ایجاد (، با یمک ب4989) ی اب خوانش سیاسم یاپی ال ینویسنک 

ها نقش اساسم داش . اس اطیاعا، در مورد زاپاتیس  یدر ان شار اسویه 91چیاپاس 

ای بر ( در مقکمهCleaver ،4991b ،4997a ،4997bتثییرگذار، ) یچنکی  مقاوهطم 

های ( س در یک سری از بررسمCleaver ،4991aها، )مجموعه اسناد قیام زاپاتیس 

نامه اصیم در ای  ( یمک به چنکی  پایانCleaver ،4991b ،4991c ،4991aی اب، )

 بار  نقش ایفا یرد.

 به طور گس رد  چاپ شک  اس  ستنها شش هف ه پس از قیام نوش ه  ای یهدر مقاوه

(Cleaver ،4991bیییور به ان شار فوق ) اوااد  سریع اطیاعا، در مورد شورش



 هازاپاتیستهای اتومومیست از خیزش نقدی بر تفسیرهای مارکسیست 01 

تر نک، یه پیشیهمبس گم با یک سازمان مسیح اشار  مم یها س بسیج گس رد زاپاتیس 

رار فقد تک»ها یه آیا زاپاتیس پرسش ای  ح م سجود آن نیز مشخص نبود. اس به 

سرسصکا  س، ایجاد دهم دهقانان برای پیوس   به حزبهای ونینیس م برای سازمانتیاش

ش ها با جنبنک زاپاتیس پیو ی. در عوض، دربار دهکمنفم ممپاسخ  «انکدسو عییه 

( س نقش این رن  در آن جنبش، اس کوال NAFTAدر آن زمان بر عییه نف ا ) مثیم

های س تاکد گر -شک  سازمانم جکیکی ایجاد یرد  اس  » فراینک ائ یافینک یه ای  مم

جکا از ه   پیش از آنیه را انواع مبارزا، در آمریکای شماوم  - ریزسماتیک  قمس 

و در سینهای بومم س یامپارتباطم یه گرس بر یییور  .«دهکبه ه  پیونک مم انکبود 

مب نم بر فرهنگ س »س  انکیرد مراتبم ایجاد  سیسیه های افقم س غیرمکزیک، بی  شبکه

 .ینکتثییک ممای مشابه مرتبد با سب اس  های سازمانم شبکهس شک  «زبان قومم سن م

در دفاع از  هاادعای زاپاتیس  نشان دهک یه یوشکبه همی  ترتیب، یییور مم

های ناسیوناویس م در اتثاد شورسی سابق س آرمان باها در تمایز اس قیال بومم

رجای بساخ ارهای  تنیک  بادره »را  های ناسیوناویس ماس ای  گرایش اس ،یوگسیاسی 

اج ماعم از خیال دانک یه همچون ساخ ارهای فرمانکهم ممانباش  سرمایه مانک  از 

 در مقاب ،«. یابک.پایان سازمان ممتبای  زنکگم از یار بم

س  فرهنگم گمی آمریکا... تثییک هوی  میم، در یگانس مردمان قار  بومیاندر میان 

اس قیال زبانم س سیاسم ریشه دارد، س نه تنها اشکال مخ یف فرهنگ غربم س سازمان 

  ها تثمی  شکیشم به آن، اس امار س نس یمیشورگشاداری را یه از طریق سرمایه

 ای را ابکاعنهی نوآسراهارسشم از سسیادهک، بیکه طیف مورد ان قاد گس رد  قرار مم

طبیا   یینک یه ه  رسابد اج ماعم س ه  رسابد بی  جوامع بشری س بقیهس تصکیق مم

 گیرد.را دربر مم
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آیی  ماریسیس م یه چنی  ادعاهای یییور با به چاوش یشیکن دیکگا  ظاهراً راس 

ک، ای  دانزنکگم رسس ایم مم «اصطیاحبه»ارتجاعم از سن  س  مفرهنگم را فقد دفاع

 پنکارد.داری ممخارج از مکارهای سرمایه «نفساع مادبه»تیاش جوامع بومم را 

ها آن شنژادپرس م س یا تیا از شانپیشرف هها را در ان قاد یییور اح رام به زاپاتیس 

گونه یه در قانون زنان انقیابم بیان برای تثول در سضای  زنان در جوامع بومم )همان

ی سژ انکاز پرس در چش  «منافع طبقاتم» از شک غنم بیان بینشمعنوان شک  اس ( به

 «کفرمووم برای تقیی»یه شورش زاپاتیس ا نبایک ینک. اس ضم  بیان ای انقیابم تصور مم

بخش از چگونگم دس یابم ای اوهامای  امر نمونه»در نظر گرف ه شود، اظهار داش  یه 

پساسوسیاویس م سازمان س مبارزا، انقیابم فراه   یح  یارآمک برای مسئیهبه را 

 «ینک.مم

های جکیک س ظهور شک  ،( به تشریح ای  موضوعا، پرداخ ه4997aیییور باکاً )

مم می  پیونک -ها را با اف  ظاهری قکر، دسو  زاپاتیس سازمانم مرتبد با قیام 

ها نقش اساسم در قانون اساسم ینک یه خودِ زاپاتیس چنی  اس کوال ممزنک. اس ه 

 انک.داش ه «بکی ساخ ار سیاسم »

های نهاد س سایر سازمانهای مردمهای سازمانیییور پس از توصیف رشک شبکه

 هیچ میانجم مه»ینک یه ها از این رن ، ادعا ممآن یاس فاد  یمکنم در ن یجه یجاماه

نبود ... یه در بسیج گس رد  سیاسم نقش داش ه  تر از رشک شورش بومیان زاپاتیس 

اطیاعا، مربوط به شورش  س هارسشاز  یییور ای  ادعا را با شرح مفص  .«باشک

دانشمنکان س فااوان عیاقمنک به  ،های آنیای حیقه تر در بی پیشها، یه زاپاتیس 

عنوان مثال، حقوق بومیان، مبارزا، ارضم، مبارزا، ارضم، فمینیس ، موضوعا، )به

با سی  ینک.آسری مم، جمعپراینک  بودنکاومییم( های تجار، بی شناسم، موافق نامهبوم

ینک یه س ، ادعا ممیه برخم از ای  موارد در مبارز  با نف ا اتفاق اف اد  ااشار  به ای 

تری بر رسنک جاری در سطح جهان برجای نهاد  س آنچه ها تثییر عمیقشورش زاپاتیس 
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از  4991یه در پم بثران پزس در سال  4«تثییر تکییا»نامیک ،...از  «هاتثییر زاپاتیس »اس 

نظ  جهانم »گرف ، در نهای  نسب  به بازارهای نوظهور ماوم سرچشمه مم

 دانک.تهکیکآمیزتر مم «س نوویبراوی

های شورشم جاماه س سازمان ،«ی مکنمجاماه»یییور با دق  از یک سو بی  

 یبا نهادهای نخبه ،های ساقام یامیاً تاریف شک مثققان م رقم س سازمان یشبکه

چنی  تصویری شود. س از سوی دیگر، ه تث  حمای  بنیاد فورد، تمایز قائ  مم

های پیام ییننک عنوان فااوان سایبری توانا س ارسالها را بهزاپاتیس مردمم از خود 

آنچه یه در مورد  دهک.گس رش مم ندسوایانتبییغاتم از طریق این رن  از جنگ  

ی جکیک، ها برای تطبیق سریع در ای  زمینه، ظرفی  آنداردها اهمی  زاپاتیس 

های غیردسو م س فااوانم اس  یه ، سازمانمؤیر از دانشگاهیان، یارگران یاس فاد 

یردنک، س ها را در سرتاسر جهان پخش ممهای مربوط به سخنان س اقکاما، آنگزارش

ها را تغییر دهک. گیری اس راتژیک آنجه  توانکممها س بس ر جکیکی یه شناخ  را 

 آغاز شک  توسد اومییممیم س بی  هایسپس یییور در مورد اهمی  چنکی  گردهمایم

در انسجام مکارهای جهانم  بارآسرهای وثظه»ها را ینک، یه اس آنها بث  ممزاپاتیس 

های سایبری خورد  از ارتباطا، مثک  بی  فضای مجازی س سازمانتر س گر بیش

( 9009رسیرا )«. ینکیه فااوی  س انثصار سن م از باوا به پایی  را تهکیک ممدانک[ ]مم

 دهک.باکاً توضیثا، بسیار مفصیم از ای  رسنک ارائه مم

پژسهشگا  عیوم اج ماعم س عیوم انسانم در  شناسمجان هاووسی، اس اد جاماه

ود یه یاپاس بچاسپانیایم زبان  یتثریریه س همکار م ناسب مجیه هیث،مکزیک، عضو 

ها در اپاتیس بخش میم زدهم تصورا، عیمم از ارتش آزادینقش مهمم در شک 

 داش . 4991پس از قیام  یدهه

                                                      

4 Tequila Effect 

  4991آمکهای بثران اق صادی ناشم از سقوط پزسی مکزیک در اشار  به پم
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( در 4997) ای از مقاوا، را به زبان انگییسمچنی  با اووینا پیاسز، مجموعهاس ه 

 «تغییر جهان بکسن یسب قکر،»ی اب  یها سیرایش یرد س نویسنک مورد زاپاتیس 

ها س به زاپاتی شک،( اس ، ایری تثییرگذار در میان فااوان تغییر جهان، یه به9009)

( 90سازد.)دسبار  مم« جهان را بکسن یسب قکر،»سابس ه اس . مثال از جنبشم یه 

ها مضامی  اصیم مشاری  اس در اخ یاف میان تثیی  هاووسی در مورد زاپاتیس 

تکرار را  «بث  دسو » اصطیاحبهدر  4980 یهای مخ یف ماریسیس م در دههجریان

 (4987پیکیوتو ، ینک. )هاووسی س مم

ها ینک یه اهمی  جهانم شورش زاپاتیس ( اس کوال مم47-4،  4997هاووسی )

 بسیاری اق کارگرایم»در تقاب  ه  با  «میرام  انسان»بودن خواس  ناشم از عام

« هی سیاس  هوی م از گذش بخش شک های انقیابم س ه  با خصوصیا، بخشجنبش

قکر،، بیکه  برایمبارزا، نه »ها با انجام زاپاتیس اس  یه  بر ای  باسراس . اس 

 انک.انقیاب ی، حام  دسبار «برعییه آن

  :هاعیاس  بر ای ، زاپاتیس 

  های باشکوخواهی  از سن )یکم از اقوام مایا( هس ی  س مم ما چی  »گوینک: نمم

های بسیاری جهانخواهی  یه در آن ما جهانم را مم»: نکگوی، بیکه مم«خود دفاع ینی 

صکای ما گیرد: جهانم یه سجود داش ه باشنک، جهانم یه ما س دیگران را دربر مم

جا ما ای »گوینک ها ممسق م زاپاتیس «. شودهمچون یکم از فراسان صکاها شنیک  مم

 .رف   از آن اس  فراس هوی  اظهار زمان ه  «هس ی !

چنان  ، اماکرد ها اخ راع نزاپاتیس  راانسانم  یرام  یایک »اس کوال اس  یبر پایه

نبود     جایگا  برخوردارایانقیابم از  یتر هرگز در انکیشهیه پیش انکتثییک یرد  آنبر 

یرام  انسانم برای ایجاد سحک،  ی( یشف هاووسی ای  اس  یه ایک 480، )«اس 

ک دار اس ، یه تیاش ییاسیداری جهانم از ظرفی م برخورمبارزا، م نوع عییه سرمایه
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 اریا طبقاتم میان بورژسازی س پرسوی از مبارز تمام مبارزا،  تبای ماریسیس م برای 

 آشکارا ن وانس ه بود به آن دس  یابک.

انسانم یک مفهوم طبقاتم اس ، نه  یرام »با ای  سصف، هاووسی اصرار دارد یه 

یوشک ابطال ینک تاریف ماریسیس م جا ممآنچه اس در ای «. گرایانهیک مفهوم انسان

عکم » نم بر مب یرابطه دریارگر از سرمایه،  یارتکیس از طبقه مب نم بر تابای  طبقه

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

 ن داد:توان عم  اج ماعم بشر را سازماهای مخ یفم اس  یه در آن ممبیکه بی  را 

داری نیس  یه مبارزا، رسابد اج ماعم سرمایه توسدگرف ه های شک ای  قاوب

ها س اشکال رسابد طبقاتم اس  یه قاوب یبیکه ای  مبارز  دهک:طبقاتم را شک  مم

طبقاتم س  یبسیار غنم از مبارز  مما را به مفهومامر آسرد. ای  اج ماعم را پکیک مم

 سازد.ی  فااوی  اج ماعم رهنمون مم

  سارهای ب اس  بی  مقیک یردن عم  به شک  دایممهر عم  اج ماعم تضادی 

داری س تیاش برای زنکگم عییه س فراسوی ی سرمایهیننک شک  س تاریفشک ، تثریف

 ها. آن شک 

طور هب باشک. در میاننک تواهیچ پرسشم در باب اشکال غیرطبقاتم نمم ،از ای  رس

عنوان آن به یینک، بیکه از مشاهک طبقاتم را رد نمم یفشرد ، هاووسی مثوری  مبارز 

قاتم طب یای  برداش  از مبارز  ینک.مادی از سوی پرسو اریا خودداری مم ییک مبارز 

نامک، مه  مم «قیب مفهوم انقیاب»ای یه اس های هاووسی برای ح  مسئیهبرای تیاش

 اس :

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

یر ما تث  تثی یاگر همه ا یرام  انسانم( نباشک؟یایجاد یننک یه در آن بیگانگم )

س اگر برداش  ما به چارچوب  ،ینی شراید س   اج ماعم قرار داری  س در آن زنکگم مم
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قیک اس ، آیا هموار  هر یاری یه انجام دهی  ای  شراید را بازتوویک ای  شراید م

 (471ینک؟ )نمم

یه  ها با حزب پیشگام ونینیس مدر ایجاد تقاب  بی  فااوی  زاپاتیس  هاووسی

 ای  مشک ؛ مشخص در ناتوانم از ح  س ،ینکاز آن یاد مم مخرب نیرسیعنوان به

اس  یه از ماهی  م ناقض از سجود ما در نظام ک تنها یک سیاس  ینمم اس کوال

توان شود، ممشود، از مقاسم م یه از شراید ظی  س س   ما ناشم مممم آغازداری سرمایه

یک  حاسی خود یای  اما به نوبه برای رفع ای  مشک  اساسم ارائه یرد. مامکان

سادگم در نظام به ناپذیر یهسازش یمبارز »عنوان به اس  سازی از انقیابیمفهوم

  .(478« )خود ما از سوی توانک به دس  آیک: عز،، ین رل زنکگمداری نممسرمایه

 

 انبوههامپراتوری و 
مضامینم یه یییور س هاووسی مطرح یردنک چنان مورد توجه قرار گرف  س تکرار شک 

بال شکن تبکی  شک، عق  سییمم یه به اس قجهانم یه به نوعم عق  سیی  در جنبش ضک

ری، سیژ  هار، س نگ ، بهاتونومیسمردمم از آیار تثییرگذار برخاس ه از ماریسیس  

در چیاپاس   ( به مبارز9000در حاوم یه امپراتوری هار، س نگری ) ک.یاری رسانبسیار 

  س می  دارد یه دسو یینک، ای  امر اما حکای  از درک اهمی  فزاینک اشار  مم

 ه ها از سوی یییور س هاووسی رساج یافتر در بی  فااوان همبس گم با زاپاتیس پیش

عنوان ها به( در تثیی  خود بسیار صریح س مکرر از زاپاتیس 9001) انبوههبود. 

پیونک بی  مکل چریکم قکیمم س  یحیقه»ها را ینک، س آنتثووا، یاد مم ینماینک 

تری  رسش » ینک یه بهتوصیف مم« سیاسم-ای زیس ماخ ارهای شبکهمکل جکیک س

پسامکرن اشکال سازمانم را نشان  گذارسجه ممک  ماهی  س سم  س سوی 

شود، یه با حایمی  ی انقیابم جکیک اقامه ممظهور یک سوژ  انبوهه( در 71«)دهنک.مم

های مثصول شک  انبوهه جکیک امپریاویس م مطرح شک  در امپراتوری م ناظر اس .



 هازاپاتیستهای اتومومیست از خیزش نقدی بر تفسیرهای مارکسیست 06 

دهم غیرمس قی  توویک به شک  جکیک س هژمونیک یار غیرمادی س سازمان

یشی  های تاریخم پبرخیاف تیاش ظاهراً شک  اس .های توزیعمراتبم شبکههغیرسیسی

ش از به جای تیا انبوههس غیر (،  خیقانقیابم )پرسو اریا،  یبرای تشکی  یک سوژ 

 گیرد.ممبراش را از تنوع خود طریق ایجاد یک حایمی  جکیک، قکر،

، اح مال یک دمویراسم غنم س جهانم را برای اسوی  بار در تاریخ بر انبوههظهور 

ساقع، امر مش ریم یه در آن سهی  هس ی ،  در» –دهک نشان مم «مش رک»اساس امر 

م تمام یارهای یسیژ ، دربار ای  امر به«...شک  اس یه یشف شود توویک بیش از ای 

غیرمادی چون )افکار، تصاسیر عواطف س رسابد س غیر   یار هایصادق اس  یه پرسژ 

های مقاسم  س انقیاب درازمک، سازمان خ مآسرنک. رسیکرد تبارشناسجود ممرا( به

ای برای دس یابم به جاماه تنها تمای  دارنک به ابزارهایمها نهآن» دهکنشان مم

ی انقیابم تا دمویراتیک تبکی  شونک... بیکه از اشکال م مریز دیک اتوری س سیطه

دسری  «گذارد،مشاری م ینار مم مناسبا،ای یه اق کار را از های شبکهسازمان

 جوینک.مم

ی یک سیاسم س فیسفم در مورد منطق پک یبینکپرسازانهیک تثقیق گس رد  س  انبوهه

سیک  س پیامکهای آن برای سرنگونم داری جهانم در آغاز قرن بیس م مایز سرمایه

ناسایم سازی را شبسیاری از تغییرا، عمیق مربوط به جهانم انقیابم اح ماوم آن اس .

های جکیک در جریان ایجاد سوژ  یها را در زمینهس تثییر آن ،ینکبنکی ممس صور،

ما یادآسری دیگر به در حاوم یه هار، س نگری بار دهک.نشان مم مقاسم  به سرمایه

مااصر  های اج ماعمیننک یه در حال پیشبرد برنامه یا اس راتژی خاصم برای جنبشمم

های یک انقیاب جهانم ها برای امکانادعاهای آن ینیس نک، خصی  گس رد 

 انک،هه ویبراویس  س ونینیس  ساخ س رد اوگوهای تاریخم ی ،داریدمویراتیک س ضکسرمایه

 ینک.ها مطرح مماس کوال آن یشک ریزیمکهای برنامهآراجع به پم هایمپرسشناگزیر 
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 شماریپردازی . هار، س نگری در عم  مم انبوهههای فرضم جا به نمونهدر ای 

ننک. ین ممانقیابم جکیک بیا یعنوان سیمای سوژ ها س مبارزا، مااصر را بهاز جنبش

جویانه عییه اجیاسس یز  در ای اویا، تظاهرا، ها جنبش سفیکپوشان )تو، بیانکه(ای 

چنی  برخم از اومییم در سیات ، یبک، جنوا، ینکون س غیر ، ه های مخ یف بی 

اما در ای  میان مبارزا،  گیرد،زمی  را دربرمم مثیطم س بر سرِ مبارزا، زیس 

 اب ی یگیرد. شایان ذیر اس  یه اسوی  بار در ادامهمورد توجه قرار نممها زاپاتیس 

 ها نق  شود:از آن

دهنک یه چگونه گذار اق صادی به انگیزی نشان ممطرزی شگف به ها...زاپاتیس »

ور برابر طتوانک بههای مثیم به مبارزا، جهانم ممپسافوردیس  با پیونک دادن تجربه

ها یه به صور، جنبش ی رسس ایم س شهری نمود پیکا ینک. زاپاتیس هادر سرزمی 

چنی  ه  باقم مانکنک، از این رن  س تکنوووژی سجود آمکنک س اساساًدهقانم س بومم به

شان با جهان بیرسن ای برای گس رش ارتباطا،ی سسییهمثابهتنها بههای ارتباطم نه

چون عنصری ساخ اری ی  تا حکسدی، از آن ه س چنی ، دیننک، بیکه ه اس فاد  مم

رسنک س سیژ  سق م از جنوب مکزیک فراتر ممگیرنک؛ بهشان بهر  ممدر درسن سازمان

ها، ارتباط نقش رسنک. در مفهوم انقیاب موردنظر زاپاتیس به سطوح میم س جهانم مم

یننک نه افقم تثییک ممای شبکههای بر نیاز به ایجاد سازمان مریزی دارد س دایماً

ساخ ارهای م مریز س عمودی. اوب ه بایک اشار  یرد یه ای  مکل سازمانم غیرم مریز با 

رف ه، ه ها تضاد دارد. رسیبخش میم زاپاتیس ی سن م س نظامم ارتش آزادیسجهه

های نظامم یگان ها سداننک س در س ونم از سم ها خودشان را ارتش ممزاپاتیس 

توانی  ببینی  یه اگرچه تر برخورد ینی ، مم.با ای  حال، سق م دقیق انکسازمان یاف ه

چریکم امریکای واتی ، اع  از گرایش به  مبارزا، ها برداش  سن م از دلزاپاتیس 

طور مس مر ای  سیسیهانک، در عم  بهمراتب نظامم م مریز را اق باس یرد سیسیه

اق کار  شانخطابمهای ظریف س طنز خاص سازیگذارنک س با سارسنها زیرپا مممراتب ر
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نک( ین، آنان خود طنز را به اس راتژی سیاسم بکل ممعدر ساق) انکازنک.را از مریزی  مم

سازی دنبال ساژگونبه« اطاع  از فرمان»ها، برای مثال، شاار پارادسیسیکال زاپاتیس 

های رهبری به صور، در درسن سازمان بود  اس . سم  ممراتبرسابد سن م سیسیه

رسک در مریز با خیاء اق کار مواجه هس ی . شود س به نظر ممچرخشم عوض مم

ها سم  فرمانکهم جزء ای زاپاتیس اسطور گوی اصیم س نماد شبهماریوس، سخ 

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

دس  گرف   اق کار حای  نبود ، بیکه تغییر جهان بکسن گرف   قکر، بود  دسو  س به

ها را ها تمام عناصر ساخ ار سن م را اق باس س آناس . به عبار، دیگر، زاپاتیس 

عبور پسامکرن  گذارتری  سجه ممک  ماهی  س سم  س یننک س به رسش دگرگون مم

 (81)ص.  دهنک.انم را نشان مماشکال سازم

 

شکن جهانم دگرای از حس مش رک پایکار جنبش ما در ای  م   ساحک ه  فشرد 

ها را در زیربنای آن حس مش رک میاحظه ی زاپاتیس س ه  تصویری از مریزی  نمونه

ی ه دارنک در عم  نیس نک، بیک انبوههخوبم نمایانگر ها بهبنابرای ، زاپاتیس  ینی .مم

عنوان مثال، در بث  در مورد جنبش به شونک.بر موارد دیگر شناخ ه مم تثییر سیژ 

 هاشهریانپرسو اریای ی»یننک یه ، هار، س نگری ادعا ممپوشانای اویایم مارسف به سفیک

اش  نیاز د یمنمادگراجکیک فراسوی  میه در ارسپا دسبار  به خود آمک  بود به سیاس 

نک، بودها در اعیان آن مث اط هرچنک آن (.988«)های چیاپاس یاف نکها را در جنگ س آن

ک، نرسشان مممجکیک انقیاب یسوژ ساقای   ییه هار، س نگری به ارائههنگامم

  گونه یه خواهی  دیک، ای. همانیننکایفا ممنقش سنگینم  ارتقای آنها در زاپاتیس 

اساسم اس  یه  خطاهایمعیاس  بر آن دارای  س هایم مه ساقای بیانیه حاسی 

  ینک.مم جنبشم یه به ای  خوبم تصویر شک مطرحجکی را برای عق  سیی   هایپرسش
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د سجو هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادی «اق کار در مریز ءخیا»یه اشار  به ای 

برانگیز اس . هر چنک ، اغ شاشمربوط اس  چرخش فرضم رهبریبه  رامس ای   دارد

تر شوراهای حکمرانم خوب ساخ ارهای دسو  غیرنظامم خودمخ ار، از همه مه 

JBGs سیس مم چرخشم را برای یردنکایجاد  9000 ها در سال( یه زاپاتیس ،

یار گرف ، اما ای  بیانیه به تکاسم اق کار ههای خودمخ ار بگان من خب شهردارینماینک

 ییمی ه – هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیرهبری  پیکرنظامم باواتری   -سیاسم

یه ینک. در حاومتوجهم مم( بمCG-GGCC) یا ی  فرمانکهم -بومیان مخفم انقیابم

 در( CG-GGCC) یا ی  فرمانکهم -بومیان مخفم انقیابم ییمی ه –تغییر ترییب 

همی  ترتیب، مقام/ نه اص  چرخشم. به بود طبیامبرآمک عمیکردی  ساویان، طم

یردنک یک ژس  نمایشم نبود، گونه یه مطرح ممعنوان جانشی  فرمانک  آنهماریوس ب

-CGیا ) فرمانکهم ی  -انقیابم مخفم بومیان یاق کار یمی ه از اس رسمم تبای بیکه 

GGCC) از  پیش ،در اخ یار داش  4992 در سال اس ای  مقامم بود یه. یردممبیان  را

س  ،سجود آیکه( بCG-GGCCفرمانکهم ی  یا  -انقیابم مخفم بومیان ییه )یمی هآن

اس ای  مقام را با دس زاپاتیس  دیگر سهی   ،عیاس هشود، ب اتخاذبه جنگ  اقکامتصمی  

انکازی قیام بود س در مقاب  دسو  بود، جانشی  فرمانک  دانیال )یه مخاوف تصمی  را 

خیان  یرد(، س جانشی  فرمانک  پکرس، یه در عمییا، شهر خود مکزیک به تشکییا، 

، 9042تیم دیاز(. در سال -9000یش ه شک ) 4991واس مارگاری اس در سال قیام 

ارتش  عنوان سخنگویهبس  به مقام جانشی  فرمانک  ارتقا یاف ، سس وان یین  موئیز

. (نهکبر خود ممجایگزی  ماریوس شک )یه نام گاوئانو را  (9042مونز رمیرز )شم شور

رمانکهم ف -انقیابم مخفم بومیان یرابطه بی  )یمی ه حایم از آسانمها یکام از ای هیچ

ای   یمشخصهتر تثییک دارد یه ، بیکه بیشنیس ( س ماریوس CG-GGCCی  یا 

ای   یزمینه. اش باها، هار، س نگری در نیس  «یزقکر، در مر ءخیا» رابطه مس قیماً
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 یهای تجربهتفسیرشان از درس ازطور یه خواهی  دیک همان ،مسائ  ساقام

 شود.مم هجیها ن زاپاتیس 

 

 هازاپاتیست-تبارشناسی نو
از   اتونومیس هایتثیی  ماریسیس  هاییاس ماز بررسم نقاط قو، س  پیش

بخش ارتش آزادیطرح ییم از شراید پیکایش  ی دس ها، ضرسری اس  یه زاپاتیس 

 به ها اح ماواًهای شورش زاپاتیس را نشان دهی . هر چنک ریشه هامیم زاپاتیس 

های های م مایز زاپاتیس سیاس  ،(CUR، 4991، 42) گرددها برمماسپانیایم یغیبه

با  4972نوامیر  48در  هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادی. دارد تاز  خاس گاهمجکیک 

گذاری پایه ندسوایانهای جنگ  های چریکم در عمق یو ایجاد اردسگاهم از هس ه

  دسهرا ب جاسای  آن هایجماع بسیاری از  یگس رد شک، جائم یه باکها حمای  

 .های فشرد  یرد  بودنکشرسع به ایجاد یینم 4920 یدههآسرد یه طم چنکی  دهه از 

(70-421 ،9009 ،SOV EDبیش .)  سیس ثپوس ان مایا تسرخ را ها جماعتر ای

مزارع دارای یا از  ،حاص های بمیه یا از رسس اها در ارتفاعا، با زمی    بودنک،دیر

ن بیس   گریخ ه بودنک. قر آغازس  49چوب جنگ ، در اساخر قرن  برداری ازبهر  صنا 

 جماع یه در آن زمی  م ایق به  - «اژیکسس»عنوان هخود را ب هاجماع تر ای  بیش

یردنک، دهم ممسازمان -شودخانوارها یش  مم یسسییههب ایتاانکاز اس ، اما 

ود یا شرسمی  شناخ ه ممهدسو  مکزیک ب از سوییه چنی  چیزی نظر از ای صرف

( بود یه NLFبخش میم های چریکم شام  شش عضو از )نیرسهای آزادیهس ه نه.

 NLF( تقسی  شک. 9040، سکییو 4998ها )وبوو  دینوطور مساسی بی  بومیان س وابه

در شمال شهر مون ری  4989سال  نظامم مخفم بود یه در -تشکییا، سیاسم یک خود

یه با  شکای تشکی  مم  س جوانان حرفهس اساسا از دانشجویان دانشگا ،شک بنیان نهاد 

سریوب مرگبار  در پمس  4980 یشان در یک سری از مبارزا، در طم دسر شری 
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سس ؤ(. چهار عضو م9007رادیکاویز  شکنک )سکییو  4987م در یجنبش دانشجو

NLF  مک، س تیاش ناموفق برای ایجاد گرس  چریکم موسوم در طرحم بسیار یوتا

مشاری   4989در سال  ندسوایانهای ( در جنگ IDC)مکزیک  به ارتش شورشم

های های چریکم در جنگ برای ایجاد هس ه را تیاش خود  دسمی NLFیرد  بودنک. 

ارتش  4981 یفوریه 41داد، هنگامم یه در  مانجا 4989در اساخر سال  ندسوایان

تیا در جنوب در شهر نپان NLFمکزیک با یورش به مریز فرمانکهم جکیک 

ک.  ننکاخجیو ا را نشاطرحرا در مون ری دس گیر یرد،  NLFمکزیکوسی م، دس عضو 

آمک   دس هتیرانکازی یش ه شکنک. ارتش مکزیک با مکارک ب برایر NLFپنج عضو 

 ییه اعضای هس ه. در حاومحری  یرددر چیاپاس  NLFیمپ  سم  تیا بهدر نپان

 ، ها را با موفقی  شکار یردنک، چنک هف ه باک آن  بودچریکم در یورش اسویه فرار یرد

برای  تیاش جکی دیگری NLFد  سال باک بود یه  نک. تقریباًبه ق   رسانکدس گیر س 

در طم ای  د  سال تغییرا، بسیاری  انجام داد. ندسوایانچریکم در  یایجاد پایه

ها در اساخر یه آن. هنگاممسیران یردرا  NLF ،4981صور، گرف . سریوب اساخر 

از تیاش برای ایجاد  پیش NLF جکیک به چیاپاس بازگش نک، رسیکرد 4980ی دهه

 هایخاس گا  از تریژرفس ه  وزسم درک ، سریوب یه  تجربه نیرسی چریکم، ظاهراً

جای عجیه در رف   به ه ب هاآن (.9007)سکییو  یردبومم را مناکس مم هایجماع 

س  نک،تقوی  یردرا  انبومیی آزمود یار س های با تجربهرسابد با وایه صبورانهجنگ ، 

. ماریوس جانشی  فرمانک ، را جذب یردنکسینو( دهقانان جنبش )یمپ ینیرسی تاز 

ان نخبگ» راها س رهبر نظامم، باکها آن هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیسخنگوی 

 سبومم در یانادا هایها را از جماع یه آن بودب خوانک س مراق «شک بومم سیاسم

، تبکی  شکنک هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیحمای  از  یهای اسویهیه به پایه

بسیار  ییابم س دارای تجربهم مایز ینک. ماریوس گرس  قبیم را با ظرفی  باوای تشک 

 دموجو های سیاسمسازمان یهمهدر  ها عمیاًینک. آنسیاسم توصیف مم یغنم مبارز 
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ها دریاف ه بودنک یه های یشور آشنا بودنک. آنزنکان یس با همه ،کحضور داش نچپ 

دیگری  را  ،شان در رابطه با زمی ، با شراید زنکگم س حقوق سیاسمبرای ح  مشکیا،

 ، وبو،(. 4998، 429قهر سجود نکارد ) گیری ازبهر جز ه ب

های سابانییا س هوی یوپان در در شهرداریهایم جماع  از ن بومماوای  گرس  از فاا

نوجوان  ان/ برادرانخود خواهر یها ه  به نوبهشکنک. آن جذبشمال چیاپاس  یمنطقه

های ام  های خانهآموزش سیاسم س نظامم در شبکه یارائهرا برای  خود زادگانعموس 

یه در سال یردنک. هنگامم جذبسکییو(  ، 9040، ایماز گیزپر،، 9001) NLF شهری

چریکم ارتش میم  یسیس اسوی  اردسگا  از هس هث، شماری از آنان برای ت4972

 یدامهپیوس نک، م ایر از ا NLF دینویاز اعضای وا تنم چنکها به زاپاتیس  شبخآزادی

ر د هایمسیس یینمثهای گذش ه با تراهم بودنک یه برخم از اعضای خانواد  در دهه

 اس قراردسن در مجاسر، واگونا میامار، آغاز یرد  بودنک. پس از یانهای واعمق جنگ 

شکنک، یه در  بکلها زاپاتیس  مه اسوی  طرفکاران ها به چریکم، آن جماع  یهس ه

نفوذ خود را گس رش دادنک تا حکی  ها سریااً . آنبه یار یرد  بودنکشرسع  4971سال 

بخش میم ارتش آزادیبه  سیانادا یتمام منطقه تقریباً 4977اساخر از  پیشیه تا 

، ل بو،، 4998، موریکو اسکامییا، 9007، سسمک، 4999) سابس ه بود. هازاپاتیس 

 ایریبارن(. 9007

 توجه دس تشک بر میراث قاب با اتکا توانس نک  NLFهای جکیک زاپاتیس 

ش آموز ، درندسوایان( در جنگ  UUردمم )( س سیاس  مUU) مردمممائوئیس م اتثاد 

 یدهم چنکی  اتثادیهدر سازمان سیننک،  مشاری  دهمسازمان توانایمسیاسم س 

(. دیاز وگورتا ،4997 رسبیوووپز، – 9004سهمم ادا یننک، ) «اژیکسس»رزمنک  س مس ق  

 منطقه در 4988 سال در( UU) مردمم سیاس  س 4982 سال در( UU)اتثاد مردمم

یم بخش مارتش آزادیتثسیس یه از ای  پیشچنکی  ما  تا  NLF. یرد یار به شرسع

 در، 4972شان در سال ها تا زمان بیرسن رانکنینک، مائوئیس  را آغاز هازاپاتیس 
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توجهم در فرهنگ سیاسم داش نک. ای  ها، تثییر قاب جماع وارد در زنکگم م بسیاری

 هایریکچیه اب کا با  مهایجماع یه  بودبه ای  مانم  در گذش ه فراینک رشک سیاسم

DRLF  /NLF شک   هانباش یس تجربه ،مب کی نبودنکیاران ، سیاسمدر ارتباط بودنک

  جکیک آسردنک. یس تثیی  خود را به پرسژ 

 اوهیا، مبیغانخود بر رسی یار پیشی   یها به نوبههای مائوئیس فااوی 

 9044یر، ، مم9000، موراوز برمودز، 9001ها )در آموزش بومم شخبرهایم

تر مبارزا، برای زمی  س پیکایش چنکی  تشک  مس ق  گانکرسون( س احیای گس رد 

، یه شک هارسی( ساخ ه ،4997های گوناگون چپ )یشاسرزان تث  رهبری سازمان

اری ، بسیهای منطقهاسقف یسسییههدیک  بمسیثم آموزش مبیغهزاران  های آن،فراسرد 

 ها س سپسمائوئیس  تثسیس شک  از سوی «اژیکسس»های اتثادیه یاز رهبران آینک 

 «مرسشنفکران بومم دهقان»ای از وایه تشکی  س ،هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادی

با بومم  هایهای جماع ها قادر به ترییب تجربه(. آن9044د  اس ، )گانکرسون بو

حال های م واوم، برای توویک گف مان م مایز س یاریردی بودنک یه درک پرسژ 

 شود.نوزاپاتیس  نامیک  مم

 

 تاتونومیسهای مارکسیسم محدودیت
ز اس قبال بازتابم ا، سازیجهانمدگر  بر جنبش اتونومیسهای نفوذ تفکر ماریسیس 

 یز دههامکرن بود یه پساسیاسم  هایگونهبرخم از  ییننک گف مان فیج اسویه از پایان

نشینم جهانم نیرسهای مردمم در مقاب  بازسازی جهانم عقب بس ردر  4970

 در گیریسفانه ن یجهث، ایگی ون(. م 4998، هارسی، 4994) داری رشک یردنکسرمایه

 یاز تجربه خطای خودها با تفسیرهای یه آن دهم[ خودانگیخ همورد ]سازمان

را  ییاتمتشکاز منطق گف مان ضک گریزدر  نایاممدر نهای   ،یننکممارائه ها زاپاتیس 

 :نخستدس مشک  اصیم با هاووسی، یییور، هار، س نگری سجود دارد:  اساساً دارد.دربر
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 از حی ای اشکال سازمانم شبکه یگس رد  یتوساه در باب خود گا دیکدر  هاآن

تر اشکال بیش بنیادیعمیکرد  بررخ داد،  4991ه در پم قیام مثیم، میم س جهانم، ی

ای   در رأس یهای رشک س حفظ آن اشکال شبکه ،در تسهی  م مریز س منضبد سازمانم

 پایان ،. درچش  فرسبس نک ،قرار دارد هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادی خودِ هاشبکه

ر س نظامم مق ک -سازمانم سیاسم ،هازاپاتیس بخش میم ارتش آزادی یار رسزانه ای 

ق توان تصور یرد یه تثقسخ م ممهمانک، س بمراتبم باقم ممسیسیهدهم با سازمان

ها در سطح باشک. زاپاتیس  فرم تشکییاتم میسر ای  بکسن مزایای اهکاف آن، بخشم از

سو م یر دؤطور مبهاً رأسیه  محاو در نک،جویمیم از دس رسم به قکر، دسو م دسری مم

 رسیکگم بهآسری ماویا،، اجرای قانون، برای جمع آنهای ظرفی  یبا همه ،در دسو 

 اخ یافا، س غیر  تشکی  دادنک. 

ها را   گس رش ایکئوووژی م مایز زاپاتیس اتونومیسهای ، ماریسیس دوم

 (، سیاس  مردممUU)مردمم  اتثاد در ونینیس  هایجریان عنوان نفمهسادگم ببه

(UU س )NLF راسم یوخود از تشکییا،، رهبری س دم آنارشیس منفع دیکگا  نیمهبه

  اس  یه ه های اسویه اس وارسازمان ی ازیاریکاتور خوانش بریننک. ای  تابیر مم

 ین اس کوال مم ،برای مثال انگارد.یکسان ممه  تضادها در هر گرس  را  ها ستفاس،

اتیک یرواخیاق مشاری م دم بر م   ها قویاً زاپاتیس  یخواهانهآزادی هایاوی فایه، 

های مسیر رغ )به (UU)س سیاس  مردمم  (UUمردمم ) مائوئیس  غیرارتودسیس اتثاد

نوویبرال حزب حای  مکزیک،  در داخ  جناح هاآن باکی برخم از رهبران س اعضای

CCU ، ،در پیش گرف ه  ای دهقانانهای تود ( س سازمان4997، مون ه مایور، 4997یانو

عمیکرد  هر چنک .نک  بویمک یرد 4980 یدههساخ   آن در  در هاای  جریان یه شک

 . در ساقع دقیقاً تکاسم نکاش ، 4970دسو م در اسای   یها با توجه به سریوب فشرد آن

 ادرهایی از سوینظامم پیشرف ه  ،تشکییاها به ضرسر، جماع به ای  دوی  بود یه 

NLF   م بر ای  باسرم   .رسی آسردنک هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیبه شک
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های ماریسیس  ییه درک یاریکاتور دهکممنشان  NLF تربررسم نزدیک

تجارب ی توساه ییمر  ،NLFبیکه، سیاس   ،دکارای  تاریخ مطابق  ن با  اتونومیس

ها را ای یه آنگونهاس . به 4980ی چریکم مکزیکم در دهههای س سایر گرس  هاآن

هایم درآمیزنک یه پیشاپیش تث  رهبری طور سودمنکی با جماع قادر ساخ  به

 ای رادیکال برخوردار بودنک. ی تود ها از تجربهس مائوئیس  بخشمبیغان اوهیا، رهایم

 هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیپیشاتاریخ مه  ناآگاهم هار، س نگری از ای  

   ی سیسی ماریوس جانشی  فرمانک  شورشیان دربار ها با بیانیهآشکار اس ، آن

ضاد یننک. در تیامیاً غیران قادی برخورد مم هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادی داخیم

خودی آگاهم انقیابم، بهبا باسر یییور، هار،، نگری س هاووسی در رابطه با زایش خود

از تشکییاتم با  4991از  پیش هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیتاریخ یب  شک  

س  های مائوئیس ممراتب حکای  دارد )یشیشان مذهبم، گرس دیسیپیی  س سیسیه

NLF،بنکی شک ، در هر گام از (. بکیهم اس  پم گرف   اهکاف ایکئوووژیک صور

. ینک، نقشم اساسم داردد فااوی م جمام آگاهانه را توویک ممای  رسنک یه تامیق خو

 دهنک هنگامم یه مم نویسنک: هار، س نگری خییم ساد  خود را فریب مم

های مواد مخکر ییمبیا س اوقاعک  از دیکگا  ضک برای مثال، ممک  اس  یارت 

مریز س اوااد  م ها دارای شکیم فوقشورش شبیه شبکه به نظر برسنک، اما در ساقع ای 

سجه هیچشان بهعمودی س سن م فرمانکهم هس نک. ساخ ارهای سازمانم یزنجیر 

رخم ها از بای ، ان فاضه س زاپاتیس طور یه دیک دمویراتیک نیس . برعکس، همان

ای گرایش دارنک یه فاقک هرگونه مریز شک ای توزیعجها، به ساخ ارهای شبکه

ها از حکایثر اس قیال برخوردارنک. یننک  در آنعناصر شری  فرمانکهم اس  س تمام

ها مقاسم  در برابر سیطه س اع راض عییه فقر، یا در سجه مثب ، در عوض، مریز آن

 سیاسم اس .-های زیس ممبارز  برای سازمانم دمویراتیک از پیکر
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 مکهایآها مرجع باارزشم برای درک پمبث  بر سر ای  نیس  یه زاپاتیس 

طور ماناداری از ها بههای مقاسم  نیس نک، یا یه آنسازی برای سازمانجهانم

انک. اوب ه یه هس نک. نک ه ای  اس  در قاب  تشخیص  های مواد مخکر یا اوقاعکیارت 

ای تکاسم به شک  شبکه 4991دنبال قیام اومییم، بهشرایطم یه ساخ ار حمای  بی 

توانس  چنی  شکیم را نه بایک س نه مم هابخش میم زاپاتیس آزادیارتش یاف ، 

های شبکه تر به فرمیار بنکد. اوب ه اگر فردی در پم مکوم سازمانم با مشابه  بیشبه

از سوی  4980ی مراجاه ینک یه در دهه« اژیکال»های گس رد  باشک، بایک به اتثادیه

ها س ه  اسم  در برابر سریوب خش  جماع ها ساخ ه شک؛ یه ه  در مقمائوئیس 

م بودن شان ناموفق بودنک. دقیقا نایافاومییم نسب  به مطاوبا،در جیب توجه میم س بی 

ها را نه به رها یردن آن، بیکه به تکمی  آن با ادغام ای  اشکال افقم بود یه جماع 

هکای   هااتیس بخش میم زاپارتش آزادینظامم  -ی عمکتاً عمودی سیاسمپرسژ 

 یرد. مشک  مشابهم در ادعای هار، س نگری سجود دارد یه :

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

های چریکم امریکای ها در بسیاری از موارد سن  ارتشدر چیاپاس اس . زاپاتیس 

اسم ، قکر، سیپوشرموم یوبا، رهبر یونیف. در مکل سن یامیًا سارسنه یردنکواتی  را 

در  های نظامم بایک تابع سیننک یه تمام فااوی ها تثییک ممعاوم اس ، اما زاپاتیس 

 (212خکم  تصمیما، سیاسم اج ماع باقم بمانک.)

. شودجا مطرح ممتر از آن چیزی اس  یه ای بسیار م ناقض« سازیسارسنه»ای  

ارتش  ( ارگان رهبریCG-GGCCم بومیان فرمانکهم ی  )ی انقیابم مخفیمی ه

 ظاهراً غیرنظامم از مناطق« نماینکگانم»ود، س م شک  از ب هابخش میم زاپاتیس آزادی

را  هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیهای حمای م های قومم یه پایهگوناگون س گرس 

تثسیس  4991سال پیش از قیام یکتر میاحظه یردی  گونه یه پیشساخ نک، همانمم

یردنک، س « ان خاب»ها شک. دوییم سجود نکارد یه باسر ینی  یه اعضایش را جماع 
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ها نیز هرگز چنی  ادعایم نکردنک. اعضای ای  ارگان، اغیب افراد باسابقه خود زاپاتیس 

یه می زنکگم مخفم بودنک. در حاونظامم، س دارای تجربه -های سیاسمدر سازمان

ها مس قیماً درگیر مسای  نظامم نباشنک، اما تمایز در سازمان انقیابم ی آنشایک همه

با  هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادی ی ساخ ارمخفم مسیح رسش  نیس . مقایسه

ها های چینم س یا سی نامم، یه در آنرسک تا با مکلتر ممبه نظر خیاقانه« مکل یوبا»

رتش خیقم هموار  تابع اق کار غیرنظامم حزب یمونیس  قرار داش . ساخ ار نظامم ا

س  ها بخش میم زاپاتیسارتش آزادی بث  بر سر ای  نیس  یه اخ یاف بی  ساخ ار

های ساخ اری برای مشکیا، ح ی را ساخ ارهای دیگر سجود نکارد، بیکه زنجیر 

ه ینک، نبی  آن دس را مطرح ممتر ترییب عمومم اق کار نظامم س غیر نظامم، بیش

دسگانگم اخص بی  اشکال اس بکادی س ضک اق کارگرایم یه هار، س نگری مطرح 

 یننک.مم

قیقًا در ساقع، د هابخش میم زاپاتیس ارتش آزادیاوب ه اس کوال م  ای  اس  یه  

  اس . کدهم شمراتبم سازماندر راس ای خطوط سن م سازمان پیشاهنگ نظامم سیسیه

ها ها یه پایگا  آنسازد از سریوب غاوباً شکیک عییه جماع ها را قادر ممای  امر آن

رسنک، در امان بماننک؛ سانگهم از فضای سیاسم مثافظ  یرد  یه در آن شمار ممبه

ابنک. یگیرنک س توساه ممها شک  مم اتونومیسی ی مورد عیاقههای گس رد شبکه

ی ی ای  تضاد، یاس م عمک   در مشاهک اتونومیسهای ماریسیس  نابینایم

سازد. ای  یاس م، گرایش شناخ م را در تثیی  یمایان ارزشمنکشان نمودار ممرسش

های شی گرایینک یه گویا تث  سیطهداری را چنان تیقم ممی سرمایهجکیک در توساه

جکیک توویک غیرمادی ممک  اس  بسیار های درسنم قرار نکارنک. اشکال م قاب  یا تضاد

 ی خود دارای برخمای فراگیر را توویک ینک یه به نوبهخوب اشکال سازمانم شبکه

ها هس نک. اما پیکایش ای  اشکال، پایان داس ان نیس . ماهی  آمکهای من سب به آنپم

 ایجم آمیخ ه س ن هنهک یه درداری، منطق سازمانم م ناقضم را بنیاد ممم ناقض سرمایه



 هازاپاتیستهای اتومومیست از خیزش نقدی بر تفسیرهای مارکسیست 28 

اً ما به های فراگیر فزاینک ، اح ماوآسرد. به جای گرایش اییک به شبکهبار ممترییبم به

ابع های مشخص، اما تهای فراگیر دارای مسئووی تر، با شبکههمان انکاز  یا ح م بیش

ی . های بزرگ مواجه شوگیریمراتب انضباطم، برای اتخاذ تصمی ساخ ارهای سیسیه

رد تا بریزان بهر  ممهای فراگیر برنامهافزاری، از شبکههای نرماز باب نمونه، شری 

انک ح  ینک تا به های رهبری تایی  یرد ها را یه تی مسای  درسن ماماری

سیار طرح یرد  پاسخ دهنک. گس رش ش ابان هایم یه مکیری  یسباس راتژی

بم س مراتهای نظارتم سیسیهخود گس رش فناسریدنبال های فراگیر عموماً به شبک

 سجود آسرد  اس .ها را بههای نظار، بر آنرسش

ی عنوان فاضیانه س پیشرس س میاحظههای فراگیر بهی شبکهیه مشاهک در عی  حال

تر همچون میراث بکخی  گذش ه، یامیاً فریبنک  اس ، اس کوال مراتبمساخ ارهای سیسیه

 بخش میمارتش آزادیای  اس  یه داسری در باب تثیی  جنبش شورشم نظیر  م 

نیاز به بررسم دقیق توساه تاریخم اشکال مربوطه در چارچوب شراید  ،هازاپاتیس 

  ساقام س مشخص دارد.

 

 گیری نتیجه
ای، اشکال مناسب سازمان انقیابم اگر بینش هار، س نگری را بپذیری  یه در هر دسر 

ی اشکال سازمانم گا  سرش  دسرگهبا سازمان توویکی آن دسر  م ناظر اس ، آن

 چون یکی جهانم به ر درک یرد، تا ه ها را بایک همگام با منطق سرمایهزاپاتیس 

جکیک  س شک « قکیمم»اتبم حزب ونینیس م مرشک  ان قاوم بی  اشکال سیسیه

آمکهای ساقام ای  فراینکها های فراگیر انبوهه. در ای  صور،، ضرسری اس  پمشبکه

انک، بار دیگر ارزیابم ینی . نویسنکگان   ارائه یرد اتونومیسهای را یه ماریسیس 

دهای های ضرسری در عمیکری پکیک انک یه همه  مکعماتونومیسماریسیس  

 ها بر نقشانک. پافشاری آنی جهانم س مقاسم  در برابر آن را شناسایم یرد سرمایه
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شان از رسانم تثووا، اس راتژیک در سازمان سرمایه س درکمه  مقاسم ، در اطیاع

های ها از فرمهای جکیک، ناشم از توویک غیرمادی اس . آنگیری سازمانی شک نثو 

های گیرد خبر داد  س تثیی  مثب م از جنبشکی یه مقاسم  در پیش ممسازمانم جکی

رک ها از ددهنک. م ثسفانه بررسم آندس  ممها بهسیژ  زاپاتیس اج ماعم مااصر به

ی یافم انک، به انکاز ها در پم توضیح آن بود تضادهای درسنم رسنکهایم یه آن

 م قام هس نک س بر سازمان سرمایه س نیز بر مقاسمها تناقضاتم سادیاوک یکم نیس . ای 

داری اس ، تثییر قکرتمنکی بر جای طور جکی در پم به چاوش گرف   سرمایهیه به

ی هم  خود قرار داد  یه نه های آنان ای  مساوه را سجههیه تئوریجایمنهک. از آنمم

راتر انک، نایامم در ای  زمینه فی انقیابم یاری رسصرفاً به شناخ  بیکه به خیق سوژ 

ر ها، یه دتری از زاپاتیس تر س تاریخمآمکهای آیادمیک اس . بررسم دقیقاز پم

کرد های رسیشود، مثکسدی   بر آن تثییک مماتونومیسهای های ماریسیس اس کوال

یق آن به های پراهمی م اس  یه از طری را دهنک ینک، س نشانها را آشکار ممآن

 ها مبادر، یرد.بازنگری در تزهای اصیم آن
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