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پس از مشورت " ستيارتش زاپات"معروف به ك یمكزاپاس يو سرخپوستان منطقه چان يجبهه بوم
 یه اياني در ب"ی ملیست آزاديارتش زاپات". ه استش گرفتيد را در پی جدیاستي س، خودیبا اعضا

هدف د آرد آه يتاآ انتشار داد،"  ساده و محرومی انسان هایقلب ها"خطاب به ه آن را آ
خواهند همراه با همه  یمآنان بلكه  ،ستيناپاس يان چي بومیبرامبارزه تنها  ها ستيزاپات

ت جهان يوضعل يدر تحله يانين بیدر ا. زنديبه مبارزه برخك یمكزن و استثمارشدگان يمحروم
  .شده استوارد " برال ي شدن نئولیمرحله جهان "به یه داری شود آه سرمایته م گفیه داریسرما

سرتاسر جهان   براست "آزاد" یه داریشه آه سرماین اندی ایعنیسم يبرالينئول"ه يانين بیبراساس ا
آن هم . ميم و شورش نكني، سكوت آنمیریم، آن را بپذيم باشيبرابر آن تسل د دری ما باومسلط شود 
ز را فروخت و يآرد آه همه چد یبا و همه آار شدهاست آارگزار تجارت ي آه سیدر آشور

 ."ارزان فروخت
است يده است، بلكه سیفا یاست بيس"ست آه ي آند آه منظورش آن نید ميست تاآيجبهه زاپات
ده ی آنان را ناد، دهدی آورد، به آنان گوش نمیرا مردم را به حساب نمیده است زیفا یموجود ب

  ."  مگر در زمان انتخابات،دري گیم
ك جبهه ی ی بناهمگان به، شنهاد شده باشدي پسازمان مشخصك یل يآه تشك آنه بدون يانين بیدر ا
، زنان، جوانان، آموزگارانان، دهقانان، آارگران، ي همراه با بومی و خلقیاجتماع ،یاسيس

ن ی نویك قانون اساسیهان  آه خوای جبهه ا، شوندیخوانده م فرا یان و همه جنبش اجتماعيمذهب
ت ي مردم به رسمیها  ، حقوق و آزادیگرفته شدهك در نظر یمطالبات مردم مكز"در آن باشد آه 

  ."برابر قدرتمندان دفاع آند در از ضعفا و شناخته شود
ان و يارچوب بوم بوجود آورند آه از چیا  آوشند جبههیست ها ميست آه زاپاتين بار نين نخستیا

 یان را سازماندهي بومیت آنگره مليكسو با موفقی آنان از 1996در سال . دهقانان فراتر رود
اد گذاشتند اما نتوانستند ي را بنی ملیست آزادي، جبهه زاپاتیهه شهرك جبیگر ی دیآردند و از سو

 .ابندیبه هدف خود دست 
ونسان "دن يبه قدرت رس. دی آیبنظر م یمساعدترك شرایط ی مكزیط عمومیبه لحاظ شرااآنون 
بوجود  یاري بسد به تحول را دريام 2000 سال درك ی مكزی راستگراس جمهوریير" فوآس

 بود آه از انقالب فقط "نیانقالب نهاد"ان هفتاد سال حكومت حزب ی انتخاب او پارای ز،آورده بود
س یيشان داد آه ردر عمل ن فوآس و. گر رنگ باخته استید اآنون دين امیا. نام آن را داشت

ندره آ" ها یدر جبهه چپ نظرسنج.  نخواهد بودیس جمهور خوبیيشرآت آوآا آوال الزاما ر
ك ياما او آه عضو حزب انقالب دمكرات.  دهندی را برنده انتخابات نشان م"مانوئل لوپز ابرادور

  وییگرا ان عوامي او را به نوسان میرمعمول است آه عده اياستمدار غي سیاست نوع
 از همان حزب خودش است آه فرصت ی او اما بدرستینگران.  آنندی می معرفییاقتدارگرا

  .  استیف آرده و ناتوان از ارائه برنامه حكومتي آن را تضعیاسي سی هایطلب



 یاسي سی به فضای تكانیاست مليست در عرصه سي بخش زاپاتیورود جبهه آزادط ین شرایدر ا
 یاریهم به او ر آرده و یناگزهم  مانوئل لوپز را  و دادهب الوقوعیقر یآشور و مبارزات انتخابات

د آرده آه نه بدنبال سهم يتاآست يزاپاتجبهه .  ملتزم شودیك برنامه تحول واقعی درداده آه 
ك ین هستند یي آنان آه در پایبراو ن یي پا از"خواهد  ی بلكه م، است و نه مقام و منصبیخواه
 ."كی مكزیو چپ برايلترناتآك ی، برال بنا آنديبر ساختمان نئولبرا و دريلترناتآل و یبد


