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 گستتس  از ارتکسیسم ماریسیس م سنمایانگر ک یدر چیاپاس مکز هازاپاتیست قیام 

اننک   ماتونومیسهای د. ماریسیس بوی دارسرمایهجکیک رادیکال ضک امکان سیاس 

یلیور با بحث در این باره یه این آن ونیو نگری، متایک  هار،، جان هاووسی س هری 

ه مراتبم حزب ونینیس م بم سلسلهدهستازمانی «یهنه»جنبش را بایک گذار از اشتکال 

ی نفوذ این درک در میان از انبوهه، بر نحوه« جتکیتک» فراگیر ایشتتتبکتهاشتتتکتال 

 مدهانسازم بسیار مهمانک. اما تفاستیر آنان یاریرد هدگذار تأثیرپژسهشتگران س فااوان 

 س گیردممرا نادیکه  هازاپاتیستت نمادین  ایشتتبکهم مریز س منضتتبد درسن اشتتکال 

 ی یهر. بینش هار، س نگدهکممها ارائه دریم ناقص از پیکایم ستتیاستت  م مایز آن

تفستتیری بکی  ارائه استت  م توویک دهستتازمان م ناظر بام انقلابم دهستتازماناشتتکال 

 م زاپاتیس م را هماهنگدهسازمان مراتبمشکه س سلسلهتوزیع یدسرگهک: ماهی  ینمم

 رد.درک ی توانممی جهانم به ر دارسرمایهمشابه توویک س انباش   یدسرگهبا منطق 

 

در چیاپاس  4991 نویسال  تاطیلا،رسزهای نخس ین  در هازاپاتیس خیزش 

ترین ایاو  مکزیک به دوای  مخ لف اهمی  جهانم یسب یرد. تصرف هف  جنوبم

ملم  بخشآزادیارتش  به دس شرقم یشور  یشهرهای بزرگ در نیمه شهر از

از سوی مردم در سراسر -یاعمکتا م شک  از دهقانان بومم ما -EZLNیا  -هازاپاتیس 

، شودممنظر گرف ه  در شکنجهانمعنوان تجربه س تبلور گسس  از فراینکهای جهان به

 از سوی یم ر یسم به رش ه تحریربا این سصف، سرش  س توانایم آن تا این وحظه، 

به یک امکان جکیک در مقاسم  علیه رژیم  هاسیژه زاپاتیس بهآمکه اس . در 

های سیاسم ذی  نام ی جهانم، س به سرع  به یک مرجع مهم در بحثدارسرمایه

. (see Castells ,9009 ,87–78انک )ویبرال تبکی  شکهسازی نوجهانمتحووا، 

مانم نماینکه اشکال ساز ،بکی  عنوانبهسازی جهانمدر جنبش ضک ژه، سیبه هازاپاتیس 

ی هاس در برابر چاوش ،ی مبارزه در قبال مشکلا، نهادی شکه ان خابا،هارسش ،جکیک



 

 
 

 ی بیژن سپیدرودیون / ترجمهگاندرسکریستوفر  3

س احزاب چپ انقلابم در آن زمان پذیرف ه  هاسازمانویبراوم از سوی سازی نوجهانم

 (Rovira, 9009) شکنک.

اسج اع راضا،  برخلافم اومللبین یدر عرصه ور چپجنبش در تص این اگرچه

، اما را نکاردجایگاه مریزی  دیگردر اساخر قرن بیس م سازی جهانم جنبش ضک

این امر را  رسنک.شمار ممیمایان مرجع مهمم برای بسیاری از فااوان به هازاپاتیس 

 فاده اس در نقاط قو، س ضافدر بحث بین یریس وفر هجز س دیویک گرابر در مورد 

دسم اع راضا، اشغال سال اس ری  در سال  یی بلوک سیاه در مرحلههاتای یکاز 

در پش یبانم از  هازاپاتیس مشاهکه یرد، یه در آن هر دس از تجربه  توانمم 9049

 تأثیرفراتر از  .(Graeber ,9049; Hedges 9049گرف نک )موضع خود بهره مم

اس   ممکتدراز های سیاسم س سازمانمدرس تأثیرما، ا ها بر چپ مااصر،مس قیم آن

هایم یه از آن زمان تاینون به درس ؛اس  اخذ شکهسازی جهانمیه از جنبش ضک

این مطاواه  انک.های چپ تبکی  شکهاز عق  سلیم غاوباً ناشناخ ه فااوی ای عمکهبخش 

خ م در مورد شناجاماه –من، یک پژسهش تاریخم  ینامهبراساس تحقیقا، پایان

 اس ، هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش ی هاشیوهپیکایش گف مان سیاسم م مایز س 

، شودممبه یار گرف ه « زاپاتیسمو»در تمایز از « زاپاتیسمو نو»گاهم اسقا، ذی  عنوان 

 مکزیک نقش اصلم را ایفا یرد. 4944مرادم ژنرال امیلیانو زاپاتا اس ، یه در انقلاب 

های م مایز س نوپای زاپاتیسم حاضر چنکین تلاش برای بازگو یردن سیژگمدر نوش ار 

لی  م، س قابینمم  اس  مرسر اتونومیسجریان مارسف به ماریسیسم  یرا یه فرآسرده

شینهس پی هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش ها را با توجه به تاریخ شناخ ه شکه آن

دهم. من با یک نگاه سارسم قرار مم های آن در جوامع بومم شرق چیاپاس مورد

جنبش تغییر س  یس اهمی  آن در توساه های م مایز زاپاتیسم نواجماوم به سیژگم

آثار هری یلیور س جان هاووسی را یه دس  م،ینممماطوف به جهانم دیگر شرسع 

رد همکوم س همبس گم دارنک، مو هازاپاتیس   یه با اتونومیسگر ماریسیس  پژسهش
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های مایک  هار، را در اس کوال هازاپاتیس  یتجربه اهمی  ش قرار داده، آنگاهسنج

م. سپس به طور یاسمم انبوههامپراتوری س شان، س آن ونیو نگری در یارهای مش رک

م، سرانجام، در مورد ینمماشاره  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  تبارخلاصه به 

ا ب یردنک  یه این چهار نویسنکه ارائه اتونومیسمحکسدی  رسیکردهای ماریسیسم 

ارتش  یی م مریزتر در توساههاسازمانها از نقش مهم تمریز سیژه بر غفل  آن

ها را از زاپاتیسم نو در طرفکاری از نظرا، س خوانش آن هازاپاتیس ملم  بخشآزادی

بحث قرار مم دگرایم در باب تشکیلا، در ونینیسم، مورنیمه آنارشیس م س نوعم تقلی 

 دهم.

 

 تا سیاتل و فراسوی آن لاکان دوناز سلوا 
 پردازنک،چنان به اصلاح س تفسیر خود در باب سیاس  ممهم هازاپاتیس در حاوم یه 

س در پایان  4991آغاز قیام سال  یهای مشخص س م مایز زاپاتیسم نو در دسرهسیژگم

ها ها س اطلاعیهور گس رده در بیانیهبه ط 4998سن آنکرس در سال  ینامهامضای توافق

 در جای دیگر هازاپاتیس تر از م ون مهم در حاوم یه درباره این م نِ .شودممنمودار 

مانکار »( ، برای اهکاف مطاواه حاضر، سنک اصلم 9042ام )گونکسون، بحث یرده

اعیه را ، نخس ین اطل(EZLN ،4991  ،481-88) )رهبری از راه پیرسی( «جیو اسدسم

جمهور مکزیک یارووس ساویناس س فرمانکاران گزینم یه خواس ار آن بود رئیسبرمم

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

اهمی  ساقام این  ی شهرسنکان غیرحزبم برای دسو  ان قاوم برگزار شود.هاسازمان

در دیکگاه م مایز در باب دمویراسم س  هازاپاتیس خود تر، در پیشنهاد اطلاعیه، بیش

ی هااعلامیهیکم از چنکین صکای م مایز به یار رف ه در  .شودممنقش رهبری یاف  

شاعرانه ارائه شکه یه چنکین عنصر را در این -ای، با یک هیب  اسطورههازاپاتیس 

یم افراد ماکسدی اس  مورد نخس ، نقک فرمانرسا .گذاردممدیکگاه به مارض نمایش 
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یننک. برخلاف این شیوه از فرمانرسایم، مم حکوم  »افراد یاز اراده پیرسیبکسن »یه 

ملم  بخشآزادیارتش  «ی مکافع حقیق چهرهی بمهاانسان» یه دسو  حام  آن اس ،

ها نبایک اقلی  یه ایثری  بایک حکوم  ینک، نکینمماز این اصول حمای   هازاپاتیس 

بایک ب واننک مطابق خواس  ایثری  عم   نکینممموش شونک، اما یسانم یه رهبری خا

مفهوم پیرسی یردن مسلماً سیژگم اصلم م مایز زاپاتیسم  .یننکپیرسی  هاآن یاراده س از

 س شودممهای باکی تشریح ها س بیانیهاین مفهوم به طور مکاسم در اطلاعیه نو اس .

 ح م اس ، هازاپاتیس منک در دس  نیرسبسیار  خطابمسلاح  ک یه این یکینممثاب  

بهره ممخود مکاران مکزیکم از این اصطلاح در سخنرانم تاکاد ماکسدی سیاس 

در اص  این اصطلاح به رسشم برای رهبری سیاسم س حکمرانم اشاره دارد یه  گرف نک.

این اصطلاح  و باشنک.ها پاسخگس ]رهبران[ اساساً بایک به آن گیردمممردم را جکی 

م ناقض اس  س به همین ترتیب تنش ذاتم بین دمویراسم س رهبری سیاسم را  عمکاً

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

 اصرار دارد.

م ساخ ارهای مس ق  دهسازمانمفهوم منکرج در مورد رهبری از راه پیرسی، در 

 هازاپاتیس ان قادهای باکی  یهمه هازاپاتیس م در درسن س بین جوامع خودحکوم 

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

 هااتیس زاپهمبس گم با  یاحزاب سیاسم، سبک رهبری در رابطه با جنبش گس رده

  .گیردمم م را دربراومللبیندر سطح ملم س 

نوآسری سیاسم از  س آزمایش سخ  یدسره هازاپاتیس اسل پس از قیام دس سال 

ه سرع  آشکار حوادث س در پم ساینش ب ،در خلال آن یه ،بود هازاپاتیس جانب 

این پیشرف  بسیار مهم باعث شک تا آنچه را یه رسسیرا  من ظره بودنک.تحووا، غیر

 طوربهرسسیرا  نامک پکیکار شود.مم «هازاپاتیس م اومللبینهمبس گم  یشبکه»( 9009)

غاز یه در فرآینک آ دهکممرا نشان  شکنجهانم مفص  س مس نک تبکی  شکن جنبش ضک
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ی هابرنامه با ،اع راضا،ی فزاینکه با موج ،با گذش  زمان این شبکه آن، تشکی 

 . دهکممم را هکف قرار اومللبین، اجلاس خود یآماده یهاتای یکمشخص س 

نقش  ها زاپاتیسم اومللبینهمبس گم  یاوم یه این رن  در تشکی  شبکهدر ح

ای  قاین رن  در این میان نقش انحصاری  برایخطا اس  یه  اما، یردمماصلم را ایفا 

رسک در دس رس بودن اطلاعا، در این رن ، فااوان را به برعکس، به نظر مم .شویم

های سفرهای خود در این رن ، شار گزارشسفر به چیاپاس ترغیب یرده س سپس، با ان 

 ییاپاس، یک شبکهچبه  سفراین اتفاقا، س  یهمه ها را تقوی  یرد.تماس بین آن

س هم در میان  ،هاطرفکاران آن ،هازاپاتیس بسیار م رایم از رسابد چهره به چهره بین 

 طوربهیرده س ها هزار نفر از مردم یه به چیاپاس سفر ده شان ایجاد یرد،هواداران

ر یک بزرگ س م اهک د ای، هس هانکیردهرا تجربه  هازاپاتیس شخصم س مس قیم قیام 

تر از دسس ان، اعضای خانواده، همکاران، اعضای یلیسا، دانشبسیار بزرگ یشبکه

گاه س آن گذارنکممها اطلاعاتم را به اش راک . آنانکدادهآموزان س دیگر فااوان را تشکی  

 .شونکممشان بسیج یهاخواس ه طبق

بین  خواس ار اسوین همایش هازاپاتیس امیک به تحکیم این شبکه افزایش یاف  س 

در قلمرسی  4998ویبراویسم س بشری  شکنک )یه در تابس ان سال ای در برابر نوقاره

 برای اسوین بار هزاران نفر از فااوان همبس گم با شک(، یهبرگزار مم هازاپاتیس 

 ها یشور گردهم آسرد.را از ده هازاپاتیس 

 خشبآزادیارتش یننکگان به سخنان سخنگوی یاریزماتیک در حاوم یه شری 

 ها گوشزاپاتیس س رهبر نظامم، ماریوس مااسن فرمانکه س سایر  هازاپاتیس ملم 

برخورد م قاب   در نک، اهمی  ساقامیردممنک س در جلسا، رسمم شری  دادفرامم

 بود. خطوط ارتباطنهف ه توسد ماریوس( یا چهره به چهره ای قارهباکها وقب بین )

 ادغام همس در ریزیپایه هازاپاتیس تا حک زیادی در میان هواداران  تا ینون وک رسنیکما

مر ا درنگ بنیاد ظهور جنبش تغییر برای جهانم دیگر را فراهم یرد، اینبکسن شک، س 
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داده بنکی ینش جهانم مردم نشان برخورد م قاب  شک در  آشکاراخود را  سیمای

یاپاس به فراخوانم برای دسمین چدر ای قارهاسوین همایش بین  (.9001. )سسد، اس 

انجامیک. از همین  4998ویبراویسم در اسپانیا در سال نوبشری  علیه ای قارهینفرانس بین 

تا سازمان  ،صادر شک 4997اجلاس، فراخوانم برای جلسا، دیگری در ژنو در فوریه 

ویبراوم س سازی نوجهانمی هماهنگم مقاسم  در برابر برا (PGAاقکام جهانم مردم )

 ،ک. این اع راضا، در ژنوس  سزیران آینکه در ژنو اقکام یندر نش WTOعلیه سیژه به

 م س بارزترین بیاناومللبیناع راضا، فراملم در جلسا، اجلاس سران  یآغاز چرخه

سازمانم  سیاسم س عملکرد انکازچشمزاپاتیسم نو بر  تأثیربود.  شکنجهانمعلیه جنبش 

ر اصلم سحک، سیاسم د یدر پنج نک ه مشهود اس  یه پایه شکنجهانمجنبش علیه 

 . پنج مشخصه عبارتنک از:دهکممرا تشکی   سازمان اقکام جهانم مردم

  ی هاق نامهموافداویسم؛ یلیه ی، امپریاویسم س فئودارسرمایهنفم بسیار آشکار

 .نکینممسیرانگر را ترسیج سازی جهانمیم یه هادسو تجاری، نهادها س 

 محکسد به موارد  نه صرفاً  -ی سلطه س تبایض هانظاماشکال س  یما همه

اعلام  را مردسد -از این دس   ممذهبم س اع قادات گرایمبنیادمردساواری، نژادپرس م س 

 یم.ینممدفاع  هاانسان عیارتمام  یرده، س از یرام

 س  مغرضی هاسازمانیم بر چنین ینممفکر ن چرایهجویانه، هس یز منگرش

گری وابم ،گذار ساقام اس فراملم تنها سیاس  ییه در آن سرمایه مکدمویراتیغیر

 .داش ه باشکای عمکه تأثیرک توانمم

 ی هاجنبشی  از مبارزا، فراخوان عم  مس قیم س نافرمانم مکنم، حما

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

 .شودممی جهانم دارسرمایهی محلم در برابر هاگزینهچنین ایجاد س م س هم

 (9001گردانم )سسد، خودتمریز س عکمسازمانم مب نم بر  یفلسفه 
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ظر اج ماعم س ایکئوووژیکم غیرمنسجم بود، اما از ن شکنجهانماگرچه جنبش علیه 

ی سیاسم اس  هاشیوهها س اصلم فرضیه یمجموعه یدهنکهبرجس ه نشان یپنج نک ه

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

ک. انل قکر،اشکال س احزاب سیاسم یه به دنبا یاع مادی عمیق به دسو  در همهبم

م یا افقم سازمان سیاسم، س دشمنم عموم ایشبکهاع قاد به برتری اشکال غیرم مریز، 

بر اجماع، س  ی مب نمگیرتصمیمی هارسشمراتبم. اتکا به با اشکال تشکیلاتم سلسله

 فضیل م در احقاق حق خود. عنوانبهتصکیق تنوع اج ماعم س فرهنگم 

مخ لفم از جمله  یهاجریانی سیاسم هایوهشها س فرضپیشدر حاوم یه این 

را به خود  4980 یدههنوی چپ  آنارشیسم، فمینیسم، اخلاق مشاری م دمویراتیکِ

نبش پیکایش ج بخشیکن بهش ابدر  هازاپاتیس ک، ساضح اس  یه قیام ینممجلب 

س  مسیاس انکازچشمر دای عمکه تأثیرداش . زاپاتیسم نو نقش مهمم  شکنجهانمضک 

س  سازمان اقکام جهانم مردماس . در حاوم یه  برجای نهادهعملکردهای این جنبش 

م به یکس در اسای  قرن بیس شکنممخ ص اع راضا، جنبش ضک جهان اشکال دیگر

 بسیار یرتأث ،در این دسره یاف هتوساهی هاشیوهسیاسم س  انکازچشمپایان رسیکه اس ، 

پا، اشغال سال اس ری  در ایاوا، م حکه، س بسیاری ی میادین در جنوب ارسهاجنبشبر 

 اس . برجای نهادهویبرال نوی هارژیمس  هاسیاس ی اخیر در برابر هامقاسم از 

 

 هازاپاتیستتفسیرهای قیام 
 هاعلامیهااهمی  قیام س  یاز تفسیرها دربارهای گس ردهطیف  هازاپاتیس در پم قیام 

مثال،  عنوانبهعرضه شکنک. ) هازاپاتیس ملم  خشبآزادیارتش س اقکاما، باکی 

 (Obregon .R  ،4998؛4998؛ نش، 4998؛ گوسن، 4991؛ بورباخ، 9000بنیامین، 

زسدگذر داش نک، اما با گذش  زمان در جنبش ضک  تأثیربسیاری از این تفسیرها فقد 

 م قیامس میانج توجه به نقش مهم س مهیج. با شودممیک تحلی  غاوب  شکنجهانم
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 در گف مان درسن آن شکن، این تحلی  غاوبعلیه جهانم در ظهور جنبش هازاپاتیس 

هم در مورد ی مهم س اساسم را هاپرسشس طیف سسیام از  ،تر شکجنبش گس رده

 ای یه بایک از سوی، س هم در زمینهدهکممشک   بس ر مبارزا، اج ماعم ماهی  جکی

 د.شو هکای  بازیگران جنبش اج ماعم

از جریان نظری موسوم به ماریسیسم  هازاپاتیس  یبارهاین تحلی  غاوب در

 انک.ردهیبیان  این نحله یعمکتاً چنک نویسنکهآن را ، گرف ه بود س أ  نشاتونومیس

ی یارگری ای اویا برخاس ه بود س از حزب یمونیس  هاگرسه  از اتونومیسماریسیسم 

س به نحو قاب   ،جکا شکه بود Operaia Autonomiaسیژه ، به4980 یای اویا در دهه

یا  ی سوسیاویس مهاجریانهای یمونیسم شورایم، آنارشیسم س دیگر توجهم به ایکه

از   اتونومیسنویسنکگان ماریسیسم سفادار بود. تحلی   خواهآزادییمونیس م 

س هاووسی  9001، 9000)سیژه آثار هار، س نگری در چنکین اثر جکیک، به هازاپاتیس 

سیژه در مردمم، به پذیرش( پکیک آمکه، س نقش مهمم در ایجاد زمینه برای 9009)

 ایفا یرده اس .  سازیجنبش علیه جهانم

انک: برجس ه هازاپاتیس دس چهره به طور خاص در بیان س توضیح تحلی  غاوب 

 س ین سهری م. یلیور س جان هاووسی. یلیور، دانشیار اق صاد دانشگاه تگزاس در آ

 یزبانهس  چنکفهر، با یمک به ایجاد (4989) ی اب خوانش سیاسم یاپی ال ینویسنکه

نقش اساسم داش . اس  هازاپاتیس اطلاعا، در مورد  یدر ان شار اسویه 91چیاپاس 

بر ای مقکمهدر  (Cleaver ،4991b ،4997a ،4997b)گذار، تأثیر یچنکین مقاوهطم 

های ( س در یک سری از بررسمCleaver ،4991a، )هایس زاپاتمجموعه اسناد قیام 

نامه اصلم در این یمک به چنکین پایان (Cleaver ،4991b ،4991c ،4991aی اب، )

 باره نقش ایفا یرد.

س  ا به طور گس رده چاپ شکه ستنها شش هف ه پس از قیام نوش ه  یهای مقاوهدر 

(Cleaver ،4991b یلیور به ان شار )سریع اطلاعا، در مورد شورش  ادهاوافوق
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 ترپیشک، یه نیممهمبس گم با یک سازمان مسلح اشاره  یس بسیج گس رده هازاپاتیس 

رار فقد تک» هازاپاتیس یه آیا پرسش این ح م سجود آن نیز مشخص نبود. اس به 

کا صسرس س، ایجاد م دهقانان برای پیوس ن به حزبدهسازمانی ونینیس م برای هاتلاش

ش با جنب هازاپاتیس پیونک  ی. در عوض، دربارهدهکمممنفم پاسخ  «انکدسو علیه 

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

ی هارسهگتاکد  -شک  سازمانم جکیکی ایجاد یرده اس  » فراینک ائ لافک یه این ینمم

جکا از هم  پیش از آنیه را ارزا، در آمریکای شماوم انواع مب - ریزسماتیک  قمس 

در  وسینیامپی بومم س هاگرسهارتباطم یه بر یلیور  .«دهکممبه هم پیونک  انکبوده

مب نم بر فرهنگ س »س  انکیردهمراتبم ایجاد  سلسله ی افقم س غیرهاشبکهمکزیک، بین 

 .ینکمم تأییکمرتبد با سب اس  مشابه  ایشبکههای سازمانم س شک  «زبان قومم سن م

در دفاع از  هازاپاتیس ادعای  نشان دهک یه یوشکبه همین ترتیب، یلیور مم

ی ناسیوناویس م در اتحاد شورسی سابق س هاآرمان بادر تمایز  هابومماس قلال 

رجای بساخ ارهای  تنیکه بادرهم»را  های ناسیوناویس ماس این گرایش اس ،یوگسلاسی 

یه همچون ساخ ارهای فرمانکهم اج ماعم از خلال  دانکممانباش  سرمایه ه از مانک

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

س  فرهنگم گمآمریکا... تأییک هوی  ملم، در یگانی قاره س مردمان بومیاندر میان 

ان ف فرهنگ غربم س سازماس قلال زبانم س سیاسم ریشه دارد، س نه تنها اشکال مخ ل

ه ها تحمی  شکبه آن یشمنس ، اس امار س یشورگشایما یه از طریق ی ردارسرمایه

 ای را ابکاعنهی نوآسراهارسشم از سسیا، بلکه طیف دهکمممورد ان قاد گس رده قرار 

طبیا   یک یه هم رسابد اج ماعم س هم رسابد بین جوامع بشری س بقیهینممس تصکیق 

 .گیردممبر دررا 
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 ماریسیس م یه چنین ادعاهای آیینراس یلیور با به چاوش یشیکن دیکگاه ظاهراً 

، این کدانممزنکگم رسس ایم  «اصطلاحبه» ارتجاعم از سن  س مفرهنگم را فقد دفاع

 پنکارد.ی ممدارسرمایهخارج از مکارهای  «نفساع مادبه»تلاش جوامع بومم را 

ها نژادپرس م س یا تلاش آن از شانپیشرف هها را در ان قاد اتیس یلیور اح رام به زاپ

گونه یه در قانون زنان انقلابم بیان برای تحول در سضای  زنان در جوامع بومم )همان

ی رسژهپ انکازچشمس در  «منافع طبقاتم» از شکهغنم بیان بینشم عنوانبهشکه اس ( 

 «کفرمووم برای تقلی»یه شورش زاپاتیس ا نبایک نینک. اس ضمن بیان ایانقلابم تصور مم

 از چگونگم دس یابم بخشای اوهامنمونهاین امر »در نظر گرف ه شود، اظهار داش  یه 

راهم ف سوسیاویس م سازمان س مبارزا، انقلابمپسا ییارآمک برای مسئله ح راهبه 

 «ینک.مم

های جکیک س ظهور شک  ،هبه تشریح این موضوعا، پرداخ  (4997aیلیور باکاً )

مم مل  پیونک -با اف  ظاهری قکر، دسو   را هازاپاتیس سازمانم مرتبد با قیام 

نقش اساسم در قانون اساسم  هازاپاتیس ک یه خودِ ینممچنین اس کوال زنک. اس هم

 .انکداش ه «بکی ساخ ار سیاسم »

ی هاسازماند س سایر نهای مردمهاسازمانی هاشبکهیلیور پس از توصیف رشک 

مهیچ میانجم مه»ک یه ینممها از این رن ، ادعا آن یاس فاده یمکنم در ن یجه یجاماه

نبوده... یه در بسیج گس رده سیاسم نقش داش ه  رشک شورش بومیان زاپاتیس از  تر

لاعا، مربوط به شورش اط س هارسشاز  این ادعا را با شرح مفص یلیور  .«باشک

دانشمنکان س فااوان علاقمنک به  ،ی آنلاینهاحلقه در بین ترپیش، یه هاتیس زاپا

 ،زا، ارضم، مبارزا، ارضم، فمینیسممثال، حقوق بومیان، مبار عنوانبهموضوعا، )

با سی  ک.ینمم آسریجمع، پراینکه بودنکم( اومللبینی تجار، هاموافق نامهشناسم، بوم

ک یه ینمماین موارد در مبارزه با نف ا اتفاق اف اده اس ، ادعا یه برخم از اشاره به این

تری بر رسنک جاری در سطح جهان برجای نهاده س آنچه عمیق تأثیر هازاپاتیس شورش 
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از  4991یه در پم بحران پزس در سال  4«تکیلا تأثیر»نامیکه،...از  «هازاپاتیس  تأثیر»اس 

نظم جهانم »نسب  به در نهای  رف ، گبازارهای نوظهور ماوم سرچشمه مم

 .دانکممتر آمیزتهکیک «نوویبراویسم

ی شورشم جاماه س هاسازمان ،«ی مکنمجاماه»یلیور با دق  از یک سو بین 

 یبا نهادهای نخبه ،ی ساقام یاملاً تاریف شکههاسازمانمحققان م رقم س  یشبکه

چنین تصویری وی دیگر، هم. س از سشودممتح  حمای  بنیاد فورد، تمایز قائ  

های پیام ییننکهعنوان فااوان سایبری توانا س ارسالرا به هازاپاتیس مردمم از خود 

آنچه یه در مورد  .دهکممگس رش  ندسوایانتبلیغاتم از طریق این رن  از جنگ  

ی جکیک، ها برای تطبیق سریع در این زمینه، ظرفی  آندارداهمی   هازاپاتیس 

ی غیردسو م س فااوانم اس  یه هاسازمانمؤثر از دانشگاهیان، یارگران،  یاس فاده

نک، س یردممها را در سرتاسر جهان پخش های مربوط به سخنان س اقکاما، آنگزارش

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

 م آغاز شکه توسداومللبینملم س  های  چنکین گردهمایمسپس یلیور در مورد اهمی

در انسجام مکارهای جهانم  بارآسرهای وحظه»ها را ک، یه اس آنینممبحث  هازاپاتیس 

ی سایبری هاسازمانخورده از ارتباطا، محکم بین فضای مجازی س تر س گرهبیش

( 9009رسیرا )«. کینممن را تهکیک یه فااوی  س انحصار سن م از باوا به پاییدانک[ ]مم

 .دهکممباکاً توضیحا، بسیار مفصلم از این رسنک ارائه 

پژسهشگاه علوم اج ماعم س علوم انسانم در  شناسمجان هاووسی، اس اد جاماه

ود یه یاپاس بچاسپانیایم زبان  یکار م ناسب مجلهتحریریه س هم هیأ،مکزیک، عضو 

در  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش ورا، علمم از دهم تصنقش مهمم در شک 

 داش . 4991پس از قیام  یدهه

                                                      

4 Tequila Effect 

  4991آمکهای بحران اق صادی ناشم از سقوط پزسی مکزیک در اشاره به پم
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( در 4997) ای از مقاوا، را به زبان انگلیسمچنین با اووینا پلاسز، مجموعهاس هم

 «تغییر جهان بکسن یسب قکر،»ی اب  یسیرایش یرد س نویسنکه هازاپاتیس مورد 

 هایس زاپاتشک، به ر میان فااوان تغییر جهان، یه بهگذار دتأثیر( اس ، اثری 9009)

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

مضامین اصلم مشاری  اس در اخ لاف میان  هازاپاتیس تحلی  هاووسی در مورد 

تکرار را  «سو بحث د» اصطلاحبهدر  4980 یی مخ لف ماریسیس م در دهههاجریان

 (4987ک. )هاووسی س پیکیوتو ، ینمم

 هازاپاتیس ک یه اهمی  جهانم شورش ینمم( اس کوال 47-4،  4997هاووسی )

 بسیاری گرایماق کار»در تقاب  هم با  «میرام  انسان»بودن خواس  ناشم از عام

« ش هذی سیاس  هوی م از گبخش شکهی انقلابم س هم با خصوصیا، بخشهاجنبش

قکر،، بلکه  برایمبارزا، نه »ها با انجام اس  یه زاپاتیس  بر این باسراس . اس 

 انک.انقلاب یدسباره ، حام «برعلیه آن

  :هازاپاتیس علاسه بر این، 

ه های باشکوخواهیم از سن )یکم از اقوام مایا( هس یم س مم ما چل  » گوینک:نمم

های بسیاری خواهیم یه در آن جهانما جهانم را مم» :نکگوی، بلکه مم«خود دفاع ینیم

صکای ما : جهانم یه گیردممسجود داش ه باشنک، جهانم یه ما س دیگران را دربر 

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

 .رف ن از آن اس  فراس هوی  اظهار زمان هم «هس یم!

چنان  ، اماکردهاخ راع ن هازاپاتیس  راانسانم  یرام  یایکه»اس کوال اس  یایهبر پ

نبوده  ن جایگاه برخوردارایانقلابم از  یهرگز در انکیشه ترپیشیه  انکیرده تأییک آنبر 

یرام  انسانم برای ایجاد سحک،  ی( یشف هاووسی این اس  یه ایکه480، )«اس 

ی جهانم از ظرفی م برخوردار اس ، یه تلاش یلاسیک دارایهسرممبارزا، م نوع علیه 
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 اریا طبقاتم میان بورژسازی س پرسوی از مبارزهتمام مبارزا،  تبای ماریسیس م برای 

 آشکارا ن وانس ه بود به آن دس  یابک.

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

یوشک ابطال ینک تاریف ماریسیس م جا ممآنچه اس در این«. رایانهگیک مفهوم انسان

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

( تناقض اصلم در جاماه بین دس گرسه از مردم نیس ، 479اس .)« تابای  / تابای 

 عم  اج ماعم بشر را سازمان داد: توانممهای مخ لفم اس  یه در آن بلکه بین راه

ی نیس  یه مبارزا، دارسرمایهرسابد اج ماعم  توسدگرف ه های شک این قاوب

ها س اشکال رسابد طبقاتم اس  یه قاوب یبلکه این مبارزه :دهکممطبقاتم را شک  

طبقاتم س  یبسیار غنم از مبارزه مما را به مفهومامر آسرد. این اج ماعم را پکیک مم

 سازد.ی  فااوی  اج ماعم رهنمون مم

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

ی س تلاش برای زنکگم علیه س فراسوی دارسرمایهی یننکهشکه س تاریفتحریف شکه،

 ها. آن شک 

طور هب باشک. در میانک نتواممطبقاتم نهیچ پرسشم در باب اشکال غیر ،از این رس

عنوان آن به یک، بلکه از مشاهکهینممطبقاتم را رد ن یفشرده، هاووسی محوری  مبارزه

قاتم طب یاین برداش  از مبارزه ک.ینمممادی از سوی پرسو اریا خودداری  ییک مبارزه

نامک، مهم مم «قلب مفهوم انقلاب»ای یه اس ی هاووسی برای ح  مسئلههاتلاشبرای 

 اس :

م انک(، دنیایچگونه ممکن اس  یسانم یه در حال حاضر بیگانه شکه )یا تحقیر شکه

 أثیرتما تح   یاگر همه انسانم( نباشک؟ یرام ا یایجاد یننک یه در آن بیگانگم )

س اگر برداش  ما به چارچوب  ،یمینممشراید س م اج ماعم قرار داریم س در آن زنکگم 
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قیک اس ، آیا همواره هر یاری یه انجام دهیم این شراید را بازتوویک این شراید م

 (471ک؟ )ینممن

یه  با حزب پیشگام ونینیس م هازاپاتیس در ایجاد تقاب  بین فااوی   هاووسی

 این مشک ؛ مشخص در ناتوانم از ح  س ،کینممیاد  از آن مخرب نیرسیعنوان به

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

 توانمم، شودمم، از مقاسم م یه از شراید ظلم س س م ما ناشم شودمم آغازی دارسرمایه

یک  حاسی خود یاین اما به نوبه برای رفع این مشک  اساسم ارائه یرد. مامکان

گم در نظام سادیه بهناپذیر سازش یمبارزه» عنوانبه اس  سازی از انقلابیمفهوم

  .(478)« خود ما از سوی ک به دس  آیک: عز،، ین رل زنکگمتوانممی ندارسرمایه

 

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

س قبال ا تبکی  شک، عق  سلیمم یه به شکنجهانم یه به نوعم عق  سلیم در جنبش ضک

ری، سیژه هار، س نگ ، بهاتونومیسگذار برخاس ه از ماریسیسم تأثیرمردمم از آثار 

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

دسو  س مل  دارد یه  یحکای  از درک اهمی  فزاینکه، این امر اما نکیمماشاره 

 ه از سوی یلیور س هاووسی رساج یاف هازاپاتیس ااوان همبس گم با در بین ف ترپیش

 عنوانبه هازاپاتیس ( در تحلی  خود بسیار صریح س مکرر از 9001) انبوهه. بود

پیونک بین مکل چریکم قکیمم س  یحلقه»ها را ک، س آنینممتحووا، یاد  ینماینکه

ترین رسشن» ک یه بهینممتوصیف  «سیاسم-زیس م ایشبکهمکل جکیک ساخ ارهای 

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

، یه با حایمی  شودممی انقلابم جکیک اقامه ظهور یک سوژه انبوهه( در 71«)دهنک.مم

های محصول شک  انبوههم ناظر اس .  طرح شکه در امپراتوریجکیک امپریاویس م م
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به شک   توویک م غیرمس قیمدهسازمانمونیک یار غیرمادی س جکیک س هژ

یشین ی تاریخم پهاتلاشبرخلاف  ظاهراً شکه اس .ی توزیعهاشبکهمراتبم هسلسلغیر

ش از به جای تلا انبوههس غیره(،  خلقانقلابم )پرسو اریا،  یبرای تشکی  یک سوژه

 .گیردممبرخود  اش را از تنوعطریق ایجاد یک حایمی  جکیک، قکر،

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

ساقع، امر مش ریم یه در آن سهیم هس یم،  در» – دهکممنشان  «مش رک»اساس امر 

م تمام یارهای یسیژه، دربارهاین امر به«...یه یشف شود توویک شکه اس بیش از این

 غیرمادی چون )افکار، تصاسیر عواطف س رسابد س غیره یار هایرسژهصادق اس  یه پ

ی مقاسم  س انقلاب هاسازماندرازمک،  خ مآسرنک. رسیکرد تبارشناسجود مم( بهرا

ای تنها تمای  دارنک به ابزارهایم برای دس یابم به جاماهها نهآن» دهکممنشان 

ی انقلابم تا ل م مریز دیک اتوری س سلطهدمویراتیک تبکی  شونک... بلکه از اشکا

دسری  «،گذاردمممشاری م ینار  مناسبا،یه اق کار را از  ایشبکهی هاسازمان

 جوینک.مم

ی یکهسیاسم س فلسفم در مورد منطق پک یبلنکپرسازانهیک تحقیق گس رده س  انبوهه

ای آن برای سرنگونم یکم س پیامکهسی جهانم در آغاز قرن بیس دارسرمایهم مایز 

ا شناسایم رسازی جهانمبسیاری از تغییرا، عمیق مربوط به  انقلابم اح ماوم آن اس .

های جکیک در جریان ایجاد سوژه یها را در زمینهآن تأثیرس  ،کینممبنکی س صور،

ما یادآسری دیگر به در حاوم یه هار، س نگری بار .دهکمممقاسم  به سرمایه نشان 

م مااصر ی اج ماعهاجنبشدر حال پیشبرد برنامه یا اس راتژی خاصم برای  یه نکینمم

های یک انقلاب جهانم ها برای امکانادعاهای آن ینیس نک، خصل  گس رده

 ،انکس رد اوگوهای تاریخم یه ویبراویسم س ونینیسم ساخ ه ،یدارسرمایهدمویراتیک س ضک

 ک.ینممها مطرح اس کوال آن یشکهریزیمکهای برنامهآراجع به پم یمهاپرسشناگزیر 
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 شماریپردازیم. هار، س نگری در عم  مم انبوهههای فرضم جا به نمونهدر این

. نکنیممانقلابم جکیک بیان  یسیمای سوژه عنوانبهس مبارزا، مااصر را  هاجنبشاز 

جویانه علیه اجلاسس یزه هرا،در ای اویا، تظا پوشان )تو، بیانکه(ها جنبش سفیکاین

چنین برخم از م در سیات ، یبک، جنوا، ینکون س غیره، هماومللبینهای مخ لف 

اما در این میان مبارزا،  ،گیردممزمین را دربر محیطم س بر سرِ مبارزا، زیس 

  ابی ی. شایان ذیر اس  یه اسوین بار در ادامهگیردمممورد توجه قرار ن هازاپاتیس 

 ها نق  شود:از آن

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

برابر  ورطبهک توانممهای محلم به مبارزا، جهانم پسافوردیسم با پیونک دادن تجربه

یه به صور، جنبش  هازاپاتیس های رسس ایم س شهری نمود پیکا ینک. در سرزمین

چنین هم باقم مانکنک، از این رن  س تکنوووژی سجود آمکنک س اساساًم س بومم بهدهقان

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

چون عنصری ساخ اری یم تا حکسدی، از آن همچنین، دس ، بلکه همنکینمماس فاده 

رسنک س سق م از جنوب مکزیک فراتر ممسیژه بهگیرنک؛ هره ممشان بدر درسن سازمان

 ، ارتباط نقشهازاپاتیس نظر رسنک. در مفهوم انقلاب موردبه سطوح ملم س جهانم مم

ه ن نکینمم تأییکافقم  ایشبکهی هاسازمانبر نیاز به ایجاد  مریزی دارد س دایماً

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

رف ه، همتضاد دارد. رسی هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش ی سن م س نظامم سجهه

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

یم ببینیم یه اگرچه توانممتر برخورد ینیم، .با این حال، سق م دقیق انکسازمان یاف ه

چریکم امریکای واتین، اعم از گرایش به  مبارزا، برداش  سن م از دل هازاپاتیس 

همس مر این سلسل طوربه، در عم  انکیردهمراتب نظامم م مریز را اق باس سلسله

کار اق  شانخطابمهای ظریف س طنز خاص سازیس با سارسنه گذارنکمممراتب را زیرپا 
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( نکینمم، آنان خود طنز را به اس راتژی سیاسم بکل عدر ساق) انکازنک.را از مریزی  مم

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

های رهبری به صور، در درسن سازمان بوده اس . سم  ممراتبرسابد سن م سلسله

رسک در مریز با خلاء اق کار مواجه هس یم. س به نظر مم شودممچرخشم عوض 

سم  فرمانکهم جزء  هازاپاتیس ای اسطورهگوی اصلم س نماد شبهماریوس، سخن

دادن  ن هرگز شکساین، هکف آ ینک. علاسه بر تأییکد را دارد تا بر فرسدس م نسبم خو

قکر، بوده  نجهان بکسن گرف دس  گرف ن اق کار حایم نبوده، بلکه تغییر دسو  س به

ها را تمام عناصر ساخ ار سن م را اق باس س آن هازاپاتیس  اس . به عبار، دیگر،

عبور پسامکرن  گذارترین سجه ممکن ماهی  س سم  س س به رسشن نکینممدگرگون 

 (81)ص.  دهنک.نشان مم اشکال سازمانم را

 

 شکنجهانم دگرای از حس مش رک پایکار جنبش ما در این م ن ساحک هم فشرده

را در زیربنای آن حس مش رک ملاحظه  هازاپاتیس ی س هم تصویری از مریزی  نمونه

ی ه دارنکهدر عم  نیس نک، بلک انبوههخوبم نمایانگر به هازاپاتیس بنابراین،  یم.ینمم

ر مورد جنبش مثال، در بحث د عنوانبه .شونکممبر موارد دیگر شناخ ه  سیژه تأثیر

 هاشهرلانپرسو اریای ی»یه  نکینمم، هار، س نگری ادعا پوشانسفیک ای اویایم مارسف به

اش  نیاز د نمادگرایمجکیک فراسوی  میه در ارسپا دسباره به خود آمکه بود به سیاس 

نک، بودمح اط ها در اعلان آن هرچنک آن (.988«)یاف نکهای چیاپاس ها را در جنگ س آن

 ک،نرسشان مممجکیک انقلاب یسوژهساقای   ییه هار، س نگری به ارائههنگامم

ن گونه یه خواهیم دیک، ای. هماننکینممایفا نقش سنگینم  ارتقای آندر  هازاپاتیس 

اساسم اس  یه  خطاهایمعلاسه بر آن دارای  س هایم مهمساقای بیانیه حاسی 

  ک.ینمم حمطر جنبشم یه به این خوبم تصویر شکای عق  سلیم را بر جکی یهاپرسش
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د سجو هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  «اق کار در مریز ءخلا»یه اشاره به این

برانگیز اس . هر چنک ، اغ شاشمربوط اس  چرخش فرضم رهبریبه  امرس این  دارد

ای حکمرانم خوب تر شوراهساخ ارهای دسو  غیرنظامم خودمخ ار، از همه مهم

JBGsسیس مم چرخشم را برای یردنکایجاد  9000 در سال هازاپاتیس  ( یه ،

یار گرف ، اما این بیانیه به تکاسم اق کار همخ ار بهای خودشهرداریگان من خب نماینک

 ییمی ه – هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش رهبری  پیکرنظامم باواترین  -سیاسم

 یهک. در حاومینممتوجهم بم (CG-GGCC) یا ی  فرمانکهم -بومیان مخفم انقلابم

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

همین ترتیب، مقام/ . بهنه اص  چرخشم بود طبیامبرآمک عملکردی  ساویان، طم

بود، ایشم ننک یک ژس  نمدیرممگونه یه مطرح عنوان جانشین فرمانکه آنهماریوس ب

-CGیا ) فرمانکهم ی  -انقلابم مخفم بومیان ییمی هاق کار  از اس رسمم تبای بلکه 

GGCC) از  پیش ،در اخ یار داش  4992 در سال اس . این مقامم بود یهیردمم بیان را

س  ،کآیسجود هب( CG-GGCCفرمانکهم ی  یا  -انقلابم مخفم بومیان ییمی هیه )آن

 با دس زاپاتیس  دیگر سهیم اس این مقام را ،علاسههب شود، اتخاذجنگ  به اقکام میمتص

قیام بود س در مقاب  دسو   انکازیراهیه مخاوف تصمیم نکه دانیال )بود، جانشین فرما

هر ش نشین فرمانکه پکرس، یه در عملیا،خیان  یرد(، س جاخود به تشکیلا، مکزیک 

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

ارتش  عنوان سخنگویهب س به مقام جانشین فرمانکه ارتقا یاف ، سس وان یلن  موئیز

. (نهکبر خود ممیه نام گاوئانو را جایگزین ماریوس شک ) (9042مونز رمیرز )شورشم 

رمانکهم ف -ابم مخفم بومیانانقل ییمی هرابطه بین ) حایم از آسانمها یکام از اینهیچ

این  یمشخصه دارد یه تأییکتر ، بلکه بیشنیس ( س ماریوس CG-GGCCی  یا 

این  یزمینه. اش باها، هار، س نگری در نیس  «قکر، در مریز ءخلا» رابطه مس قیماً
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 یهای تجربهتفسیرشان از درس ازطور یه خواهیم دیک همان ،مسائ  ساقام

 .شودمم هجین  هازاپاتیس 

 

 هازاپاتیست-نوتبارشناسی 
از   اتونومیس هایماریسیس تحلی   هاییاس ماز بررسم نقاط قو، س  پیش

 بخشیآزادارتش طرح یلم از شراید پیکایش  یمدس ، ضرسری اس  یه هازاپاتیس 

 به اح ماواً هازاپاتیس های شورش هر چنک ریشه را نشان دهیم. هازاپاتیس ملم 

ی هازاپاتیس ی م مایز هاسیاس  ،(CUR، 4991، 42) گرددها برمماسپانیایم یهغلب

با  4972امیر نو 48در  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش دارد.  تازه خاس گاهمجکیک 

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

  دسهرا ب جاساین آن های جماعبسیاری از  یگس ردهشک، جائم یه باکها حمای  

 .های فشرده یرده بودنکشرسع به ایجاد یلنم 4920 یدههیه طم چنکین دهه از  آسرد

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

دارای مزارع یا از  ،حاص های بماز رسس اها در ارتفاعا، با زمین یه یا ،نکه بوددیر

 .گریخ ه بودنک قرن بیس م آغازس  49در اساخر قرن  ،جنگ چوب  برداری ازبهره صنا 

  جماعیه در آن زمین م الق به  - «اژیکسس»عنوان هخود را ب ها جماعتر این بیش

نک، یردممم دهسازمان -شودممخانوارها یش   یسسیلههب ایتاانکازهاس ، اما 

یا  ودشممرسمی  شناخ ه هدسو  مکزیک ب از سوییه چنین چیزی نظر از اینصرف

( بود یه NLFبخش ملم نیرسهای آزادیهای چریکم شام  شش عضو از )هس ه نه.

 NLF ( تقسیم شک.9040، سکیلو 4998)وبوو   هاویندابین بومیان س ومساسی  طوربه

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

یه با  شکای تشکی  ممدانشجویان دانشگاه س جوانان حرفهس اساسا از  ،شک بنیان نهاده

سریوب مرگبار  در پمس  4980 یشان در یک سری از مبارزا، در طم دسرهشری 
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سس ؤ(. چهار عضو م9007رادیکاویزه شکنک )سکیلو  4987م در یجنبش دانشجو

NLF مک، س تلاش ناموفق برای ایجاد گرسه چریکم موسوم در طرحم بسیار یوتاه

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

های های چریکم در جنگ برای ایجاد هس ه را خود تلاش ندسمی NLFیرده بودنک. 

ارتش  4981 یفوریه 41م یه در ، هنگامداد مانجا 4989در اساخر سال  ندسوایان

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

ک.  ننکاخجلو ا را نشاطرحرا در مون ری دس گیر یرد،  NLFسی م، دس عضو مکزیکو

آمکه  دس هتیرانکازی یش ه شکنک. ارتش مکزیک با مکارک ب براثر NLFپنج عضو 

 ییه اعضای هس ه. در حاومیرد حری در چیاپاس  NLFیمپ  م س به تلانپاندر 

، هها را با موفقی  شکار یردنک، چنک هف ه باک آنه بوددر یورش اسویه فرار یرد چریکم

برای  تلاش جکی دیگری NLFده سال باک بود یه  نک. تقریباًبه ق   رسانکدس گیر س 

ر طم این ده سال تغییرا، بسیاری د انجام داد. ندسوایانچریکم در  یایجاد پایه

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

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

 هایخاس گاه از تریژرفدرک  وزسم س هم ،سریوب یهم تجربه نیرسی چریکم، ظاهراً

به  رف ن جای عجله دره ب هاآن (.9007)سکیلو  یردممرا مناکس  بومم هایع جما

س  ،نکتقوی  یردرا  انبومی یهآزمودیار س های با تجربهرسابد با وایه صبورانه جنگ ،

 ،. ماریوس جانشین فرمانکهرا جذب یردنکسینو( دهقانان جنبش )یمپ ینیرسی تازه

ان نخبگ» راها س رهبر نظامم، باکها آن هازاپاتیس م مل بخشآزادیارتش سخنگوی 

 سبومم در یانادا هایجماع از ها را یه آن بودخوانک س مراقب  «شکهبومم سیاسم

، تبکی  شکنک هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش حمای  از  یاسویه هایپایهیه به 

بسیار  ییابم س دارای تجربهرسه قبلم را با ظرفی  باوای تشک م مایز ینک. ماریوس گ

 دموجو ی سیاسمهاسازمان یهمهدر  ها عملاًک. آنینممسیاسم توصیف  یغنم مبارزه
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دریاف ه بودنک یه ها های یشور آشنا بودنک. آنزنکان یس با همه ،کداش نحضور  چپ

ه دیگری ار ،شان در رابطه با زمین، با شراید زنکگم س حقوق سیاسمبرای ح  مشکلا،

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

نیلا س هوی یوپان در های سابادر شهرداریم یاهجماع  از ن بوممااین گرسه از فااو

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

های امن ی خانههاشبکهزش سیاسم س نظامم در آمو یارائهرا برای  خود زادگانوعمس 

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

چریکم ارتش ملم  یسیس اسوین اردسگاه از هس هأ، شماری از آنان برای ت4972

 یادامه زپیوس نک، م اثر ا NLF دینویاز اعضای وا تنم چنکبه  هازاپاتیس  شبخآزادی

ر د هایمیلنمسیس أهای گذش ه با تیه برخم از اعضای خانواده در دههراهم بودنک 

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

شکنک، یه در  بکل هازاپاتیس  مهماسوین طرفکاران ها به  چریکم، آن جماع یهس ه

وذ خود را گس رش دادنک تا حکی نف ها سریااً آن .به یار یرده بودنکشرسع  4971سال 

ملم  بخشآزادیارتش  به سیانادا یتمام منطقه تقریباً 4977از اساخر  پیشتا  یه

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

 ایریبارن(. 9007

 توجه دس تشک بر میراث قاب با اتکا نس نک توا NLFی جکیک هازاپاتیس 

ش آموز در ،ندسوایاندر جنگ   (UU( س سیاس  مردمم )UU) مردمممائوئیس م اتحاد 

 یم چنکین اتحادیهدهسازماندر  س، یننک مشاری  مدهسازمان توانایمسیاسم س 

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

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

لم م بخشآزادیارتش  سیسأتیه از این پیشچنکین ماه تا  NLF .یرد یار به شرسع

 در، 4972شان در سال ها تا زمان بیرسن رانکنمائوئیس ینک،  را آغاز هازاپاتیس 
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توجهم در فرهنگ سیاسم داش نک. این قاب  تأثیرها، ماع جوارد در زنکگم م بسیاری

 هایریکچیه اب کا با  میهاجماع یه  بودبه این مانم  در گذش ه فراینک رشک سیاسم

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

  جکیک آسردنک. یس تحلی  خود را به پرسژه

 اوهیا، مبلغانی یار پیشین خود بر رس یها به نوبههای مائوئیس فااوی 

 9044یر، مم ،9000، ، موراوز برمودز9001) هابوممدر آموزش  شبخمیرها

تر مبارزا، برای زمین س پیکایش چنکین تشک  مس ق  ( س احیای گس ردهگانکرسون

، یه شک ی( ساخ هسهار ،4997ی گوناگون چپ )هاسازمانیشاسرزان تح  رهبری 

اری بسی ،های منطقهاسقف یسسیلههدیکه بم آموزشمسیح مبلغهزاران  آن، هایفراسرده

 ها س سپسمائوئیس  سیس شکه از سویأت «اژیکسس»های اتحادیه یاز رهبران آینکه

 «مرسشنفکران بومم دهقان»ای از وایه تشکی  س ،هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش 

بومم با  های های جماعها قادر به ترییب تجربه(. آن9044گانکرسون )ه اس ، دبو

حال یه ، برای توویک گف مان م مایز س یاریردی بودنک های م واومدرک پرسژه

 .شودممزاپاتیس  نامیکه نو

 

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

 یز دههامکرن بود یه پساسیاسم  هایگونهبرخم از  ییننکهگف مان فلج اسویه از پایان

م در مقاب  بازسازی جهانم نشینم جهانم نیرسهای مردمعقب بس ردر  4970

 رد گیریسفانه ن یجهأ، ایگل ون(. م 4998، هارسی، 4994) ی رشک یردنکدارسرمایه

 یتجربه زا خطای خودها با تفسیرهای یه آن دهم[ خودانگیخ همورد ]سازمان

را  یلاتمتشکاز منطق گف مان ضک گریزدر  نایاممدر نهای   ،نکینممارائه  هازاپاتیس 

 :نخست: ر، هار، س نگری سجود دارد، یلیوووسیدس مشک  اصلم با ها اساساً دارد.دربر
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 از حیث ایشبکه سازمانم اشکال یگس رده یتوساه ابدر ب خود گاهدیکدر  هاآن

تر اشکال بیش بنیادیعملکرد  بر رخ داد، 4991 ، یه در پم قیاممحلم، ملم س جهانم

این س أدر ر یه ایشبکهرشک س حفظ آن اشکال  ،در تسهی  سازمانم م مریز س منضبد

 پایان . در،چشم فرسبس نک ،ردقرار دا هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  خودِ هاشبکه

ر س نظامم مق ک -سازمانم سیاسم ،هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  یار رسزانه این

قق تصور یرد یه تح توانممسخ م همانک، س بمراتبم باقم مملهسلسدهم با سازمان

ر سطح د هازاپاتیس  باشک. فرم تشکیلاتم میسر این بکسن مزایای اهکاف آن، بخشم از

سو م ثر دؤم طوربه ساًأریه  محاو در نک،جویز دس رسم به قکر، دسو م دسری ممملم ا

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

 اخ لافا، س غیره تشکی  دادنک. 

را  هازاپاتیس ی م مایز   گس رش ایکئوووژاتونومیسهای ، ماریسیس دوم

 ، سیاس  مردمم(UU) مردمم اتحاد در ونینیس  یهاجریان عنوان نفمهسادگم ببه

(UU س )NLF راسم یوخود از تشکیلا،، رهبری س دم آنارشیس منفع دیکگاه نیمهبه

م اس  یه ه ی اسویه اس وارهاسازمان ی ازیاریکاتور بر خوانش. این نکینممتابیر 

 مینمماس کوال  ،برای مثال .انگاردیکسان ممر هر گرسه را هم تضادها د س هاتفاس،

اتیک یرواخلاق مشاری م دم بر م ن قویاً  هازاپاتیس  یانهخواهآزادی هایفااوی  یه،

ی هامسیر رغمبه) (UU)س سیاس  مردمم  (UU) مردمم مائوئیسم غیرارتودسیس اتحاد

ویبرال حزب حایم مکزیک، نو اخ  جناحدر د هاآن باکی برخم از رهبران س اعضای

CCU ، ،در پیش گرف ه  ای دهقانانی تودههاسازمان( س 4997، مون ه مایور، 4997یانو

عملکرد  هر چنک .نکه بویمک یرد 4980 یدههساخ ن آن در  در هاجریاناین  یه شک

 در ساقع دقیقاً  .تکاسم نکاش ، 4970دسو م در اسای   یبا توجه به سریوب فشردهها آن

 ادرهایی از سوی رف هنظامم پیش ،تشکیلاها به ضرسر، جماع به این دوی  بود یه 

NLF   م بر این باسرمن  .سردنکآرسی  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش به شک
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های ماریسیس  ییاریکاتور درکیه  دهکممنشان  NLF تربررسم نزدیک

تجارب ی توساه یثمره ،NLF، سیاس  بلکه ،دکار  نمطابق این تاریخ با  اتونومیس

ها را یه آن ایگونهبه اس . 4980 یدهه چریکم مکزیکم دری هاگرسهس سایر  هاآن

تح  رهبری  پیشاپیش یه آمیزنکدر هایم جماعبا  طور سودمنکیهقادر ساخ  ب

 . کبودنرادیکال برخوردار  ایی تودهاز تجربهها س مائوئیس  بخشمبلغان اوهیا، رهایم

 هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  مهم تاریخپیشاهار، س نگری از این  ناآگاهم

 م سیس یبارهدرشورشیان  جانشین فرمانکهماریوس  یبا بیانیه هاآشکار اس ، آن

 ر تضاد. دنکینممرخورد ان قادی بغیر یاملاً هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  داخلم

خودی آگاهم انقلابم، هبوسی در رابطه با زایش خود، نگری س هاوبا باسر یلیور، هار،

از تشکیلاتم با  4991از  پیش هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش تاریخ ثب  شکه 

س  ی مائوئیس مهاگرسه، یشیشان مذهبم) حکای  داردمراتب دیسیپلین س سلسله

NLF ز ادر هر گام شکه،  بنکیصور،ئوووژیک اهکاف ایک پم گرف ن (. بکیهم اس

. ارددک، نقشم اساسم ینممفااوی م جمام آگاهانه را توویک  این رسنک یه تامیق خود

 یه مم نویسنک:  دهنک هنگاممفریب ممهار، س نگری خیلم ساده خود را 

های مواد مخکر یلمبیا س اوقاعکه از دیکگاه ضک برای مثال، ممکن اس  یارت 

مریز س م  اواادهفوقها دارای شکلم ه شبکه به نظر برسنک، اما در ساقع اینشورش شبی

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

رخم از ب هازاپاتیس ایم، ان فاضه س طور یه دیکهدمویراتیک نیس . برعکس، همان

ای گرایش دارنک یه فاقک هرگونه مریز هشکتوزیع ایشبکهجها، به ساخ ارهای 

ها از حکایثر اس قلال برخوردارنک. یننکه در آنفرمانکهم اس  س تمام عناصر شری 

ها مقاسم  در برابر سلطه س اع راض علیه فقر، یا در سجه مثب ، در عوض، مریز آن

 سیاسم اس .-های زیس ممبارزه برای سازمانم دمویراتیک از پیکر
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 آمکهایارزشم برای درک پممرجع با هازاپاتیس نیس  یه  سر این بحث بر

ماناداری از  طوربهها یه آن یای مقاسم  نیس نک، هاسازمانبرای سازی جهانم

. اوب ه یه هس نک. نک ه این اس  در نکاقاب  تشخیص ههای مواد مخکر یا اوقاعکیارت 

تکاسم  ایشبکهبه شک   4991دنبال قیام هب م،اومللبینساخ ار حمای   شرایطم یه

را  مچنین شکل س توانممبایک س نه نه  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش ، یاف 

ی هاشبکه تر به فرم. اوب ه اگر فردی در پم مکوم سازمانم با مشابه  بیشنکدیار بهب

 از سوی 4980ی ههدیه در  مراجاه ینک «اژیکال»های بایک به اتحادیه، باشکگس رده 

س هم  ها اسم  در برابر سریوب خشن جماعها ساخ ه شک؛ یه هم در مقمائوئیس 

ن ایافم بوددقیقا ن ک.بودن وفقنامشان به مطاوبا،نسب  م اومللبیندر جلب توجه ملم س 

 تکمی  آن با ادغامبه ها را نه به رها یردن آن، بلکه  این اشکال افقم بود یه جماع

هکای   هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش نظامم  -عمودی سیاسم عمکتاً یپرسژه

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

 ها زاپاتیستابای  امر نظامم از امر سیاسم، به این نحو، در ساقع یکم از اصول 

 یکم امریکایهای چردر بسیاری از موارد سن  ارتش هازاپاتیس در چیاپاس اس . 

اسم ، قکر، سیپوشرمو. در مکل سن م یوبا، رهبر یونیفیاملًا سارسنه یردنکواتین را 

در  های نظامم بایک تابع سیه تمام فااوی  نکینمم تأییک هازاپاتیس عاوم اس ، اما 

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

. شودممجا مطرح چیزی اس  یه این از آنتر بسیار م ناقض« سازیسارسنه»این 

ارتش  ارگان رهبری( CG-GGCCی  )فرمانکهم  انقلابم مخفم بومیان ییمی ه

طق انظامم از منغیر ظاهراً «نماینکگانم» شک  از م ، سودب هازاپاتیس ملم  بخشآزادی

را  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش های حمای م یه پایه ی قوممهاگرسهگوناگون س 

سیس أت 4991سال پیش از قیام ملاحظه یردیم یک ترپیشگونه یه همان، ساخ نکمم

دنک، س یر «ان خاب»ها جماع  راشک. دویلم سجود نکارد یه باسر ینیم یه اعضایش 
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سابقه افراد بااغلب  ،نکردنک. اعضای این ارگان یمین ادعانیز هرگز چن هازاپاتیس خود 

یه نک. در حاومبودزنکگم مخفم  یدارای تجربه س نظامم، -اسمی سیهاسازمان در

نظامم نباشنک، اما تمایز در سازمان انقلابم  سای درگیر م ها مس قیماًآن یشایک همه

با  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش  ساخ ار یمخفم مسلح رسشن نیس . مقایسه

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

. اش قرار دساخ ار نظامم ارتش خلقم همواره تابع اق کار غیرنظامم حزب یمونیس  

س  هاس زاپاتیملم  بخشآزادیارتش  این نیس  یه اخ لاف بین ساخ ار بحث بر سر

شکلا، های ساخ اری برای مح راه یی دیگر سجود نکارد، بلکه زنجیرهساخ ارها

ه ک، نینممرا مطرح  عمومم بین آن دستر ترییب اق کار نظامم س غیر نظامم، بیش

 م یه هار، س نگری مطرحیگراکاردسگانگم اخص بین اشکال اس بکادی س ضک اق 

 .نکینمم

 قیقاً د ساقع،در  هازاپاتیس ملم  بخشآزادیارتش اوب ه اس کوال من این اس  یه  

. که اس م شدهسازمانمراتبم نظامم سلسله شاهنگن م سازمان پیس در راس ای خطوط

ها آنیه پایگاه ها  جماع علیهشکیک  از سریوب غاوباًسازد ها را قادر ممآن این امر

یه در آن  محافظ  یرده از فضای سیاسم سانگهم ؛بماننکدر امان  ،رسنکشمار ممبه

. ابنکیتوساه ممک س نگیرشک  ممها  اتونومیس یمورد علاقه یی گس ردههاشبکه

 ییاس م عمکه ی این تضاد،  در مشاهکهاتونومیسهای نابینایم ماریسیس 

 یاس م، گرایشاین  .سازدنمودار مم یمایان ارزشمنکشان تحلی  را در شناخ مرسش

های یشاگر یک یه گویا تح  سلطهینممتلقم  چنانی را دارسرمایه یجکیک در توساه

 اشکال جکیک توویک غیرمادی ممکن اس  بسیار نک.قرار نکارهای درسنم یا تضاد قاب م 

رخم بدارای خود  ییه به نوبهتوویک ینک  را فراگیر ایشبکهسازمانم  اشکالوب خ

اهی  اس ان نیس . مپایان د ،این اشکال . اما پیکایشنکهس  هامن سب به آن آمکهایپم

 م ایجآمیخ ه س نهمنهک یه دربنیاد ممی، منطق سازمانم م ناقضم را دارهسرمایم ناقض 
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ما به  ح ماواً، افزاینکه فراگیری هاشبکهبه  . به جای گرایش اییکآسردبار ممبهترییبم 

اما تابع  ،ی مشخصهادارای مسئووی  فراگیری هاشبکه، با ترهمان انکازه یا ح م بیش

یم. های بزرگ مواجه شویگیرتصمیم برای اتخاذ، تب انضباطممراساخ ارهای سلسله

رد تا بریزان بهره ممبرنامه فراگیری هاشبکه، از یافزارهای نرمشری از باب نمونه، 

انک ح  ینک تا به های رهبری تایین یردهها را یه تیممسای  درسن ماماری

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

بم س مراتسلسله مهای نظارتسریفنادنبال خود گس رش به فراگیر عموماًی هاهشبک

 سجود آسرده اس .هها را بنظار، بر آن یهارسش

 یظهملاحس  پیشرسس  فاضلانهعنوان هب فراگیری هاشبکه یمشاهکهیه عین حال در

اس کوال  ،یبنکه اس فر ، یاملاًچون میراث بکخیم گذش ههم ترمراتبمساخ ارهای سلسله

لم م بخشآزادیارتش  نظیرتحلی  جنبش شورشم  باب در داسری من این اس  یه

 یخم اشکال مربوطه در چارچوب شرایدنیاز به بررسم دقیق توساه تار ،هازاپاتیس 

  دارد. س مشخص ساقام

 

 گیری نتیجه
 مسازمان انقلاب مناسب اشکال ،ایدر هر دسرهیه  یمش هار، س نگری را بپذیرر بیناگ

اشکال سازمانم  یدسرگهسرش   گاهآن اس ،م ناظر سازمان توویکی آن دسره ا ب

 چون یکهم تا ،دیرجهانم به ر درک  یبایک همگام با منطق سرمایه را هازاپاتیس 

جکیک  س شک  «قکیمم»حزب ونینیس م  مراتبمشک  ان قاوم بین اشکال سلسله

 هانکفرای این ساقام مکهایآپمرسری اس  ض، صور،ین . در اانبوهه فراگیری هاشبکه

نکگان . نویسبار دیگر ارزیابم ینیم، انکرائه یرده  ااتونومیسهای ماریسیس  یهرا 

در عملکردهای  ضرسری یهاپکیکه ییه همه انکمکعم  اتونومیسماریسیس  

 ها بر نقشپافشاری آن .انکیردهم یدر برابر آن را شناساجهانم س مقاسم   یسرمایه
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شان از رسانم تحووا، اس راتژیک در سازمان سرمایه س درکمهم مقاسم ، در اطلاع

های ها از فرممادی اس . آنی جکیک، ناشم از توویک غیرهاسازمانگیری شک  ینحوه

ی هاشجنبس تحلی  مثب م از  دادهخبر  گیردممم  در پیش سازمانم جکیکی یه مقاس

رک د ها ازآن بررسمسفانه أدهنک. م   ممدسهب هاسیژه زاپاتیس بهاج ماعم مااصر 

یافم  یه انکازهب ،انکبودهها در پم توضیح آن درسنم رسنکهایم یه آن تضادهای

ر مقاسم م ب زس نیبر سازمان سرمایه هس نک س  ساقام متناقضات هااین .نیس  دیاوک یکم

ر جای بقکرتمنکی  تأثیری اس ، دارسرمایهگرف ن  به چاوشجکی در پم  طوربهیه 

نه  یه هم  خود قرار داده یههمساوه را سجهای آنان این یه تئوریمجایک. از آننهمم

فراتر  هدر این زمین نایامم، یاری رسانک ابمانقل یسوژه خلقبلکه به  خ شناصرفاً به 

 در یه ،هازاپاتیس تری از تر س تاریخم. بررسم دقیقآیادمیک اس های آمکپم از

 کردهای رسیمحکسدی  ،شود  بر آن تأییک مماتونومیسهای ماریسیس  هایاس کوال

اس  یه از طریق آن به های پراهمی م ی راهدهنکهنشانس  ،کینممرا آشکار  هاآن

 .مبادر، یرد هابازنگری در تزهای اصلم آن
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