
 ماند نخواهد باقی  یامنظره   چیه جنگاز  پس

 ( نیبه اوکرا هیارتش روس یورش ) پیرامون

 

 2022مارس   2  مکزیک -هازاپاتیست  ششم سیونیکم

 را امضا کردند:  ماندگار  همایشبیانیه که   یبه کسان

 : نال جهانی و سراسریوی انترناس  ینششمبه 

با شما   دهد ، رخ مید ینامیش می اروپا که ی جغرافیای در اکنونکه  چهن آخود پیرامون در باره نگرش  ما

 : گوییم سخن می 

  هایسود  ،وی درگیریسدر هر دو . باشد می هی ارتش روس  نو آ  ی متجاوز در میان است یرو ین  -خستن

 نه رافریباکاو محاسبات   یتوهمات برخ یدر نتیجهکه اکنون  یدر خطر است. کسان ظیمع  هیسرما

 در گرید  یکشورها  ،یبه زود  د ی)و شا  نی و اوکرا  هیروس انبرند، مردمیمرنج  گرید  یبرخ  یاقتصاد 

بلکه از  م،ی کنی نم  پشتیبانیآن دولت  ای نیاز ا  اهست یزاپات  سان( هستند. ما به کینزد  ای دور  یایجغراف

 کنند.ی مبارزه م این سیستم  هیعل  یزندگ یکه برا می کنی مپشتیبانی   یکسان

  یهاج ی بس کا،یارتش آمر به رهبری(، شیسال پ ۱۹  نزدیک بهبه عراق ) هاملیتی چند  یورش انیجر در

به این  در ذهن درست خویش،  کس  چی. هشد بر پا آن جنگ  در برابر در سراسر جهان  ایگسترده

.  قرار گرفته است  نی در کنار صدام حس است که به معنای آن ، تهاجماین که مخالفت با  نگرش نبود 

 .  است  به همانگونهط شرایسان، هرچند نه هم،  نیز اکنون



 ! دیمتوقف کن ا! جنگ رنیو نه پوت  ینه زلنسک

  بنا بهرا  کارکرد  نیاند و اهماهنگ کرده  گرید  جانب  ای جانب  کیخود را با   گوناگون، یها دولت  – دوم

ها و  دولت  نیا یدر آنها وجود ندارد. برا ی انسان یابیارز چی دهند. هیانجام م  یمحاسبات اقتصاد 

هستند   ییها آنها خوب و بد وجود دارد. خوب  یران یو  -تهاجم  - هاله گری مداخ شان،ی« یها دئولوگ ی»ا

 قی . تشوشوند مرتکب می مخالفانشان هایند کهچیزهایی  ،و بدها دهند ساختار میرا آنان  ی همانندها که 

  سوگی سنگین به ین زما  ،نیبه اوکرا ینظام  اشغالگری هیتوج  در نی پوت تکارانهی جنا هایبرهان  یبرا

  کالن هایبا سرمایه  ت مخالف در روند که  گر مردمانیدیعلیه   ، تهاجمهاواژهخواهد شد که با همان   لیتبد 

 شود. هیتوج ،دارند  رایند ف

  یهابه "دولت  ایند رهایی بخش" ینئوناز   ستمحمله خواهند کرد تا آنها را از "  دیگر هایسرزمین به   ناآن

 ای ) م«یکنی م ییزدای : »ما نازکنند یرا تکرار م نی پس همان سخنان پوتد. سدهن انیپا  هی مخدر" همسا

. و سپس، رانند سخن می «خویش  مردمان ی»خطر برا  از فراوان»استدالل«  با  آن( و چیزی شبیه

به سمت  یروس  یها گلوله  و ها،ها، موشک : "بمب ند ی گوی به ما م  هیما در روس یفقار که هنگون هما

چیزی   ،کنند گفتگو میه با آن ک یو زبان یاس یس د یمورد عقا  درکه آنبیکنند ی از مها پروی ن یاوکرا

 خواهد کرد.   رییتغ  گرید  یو برخ ی" برخ ت ی، اما "ملند بپرس 

  ای گی خواهد کرد اد ایست نی اوکرا ای که آ نند ی تا بب ماندند آنها  که تهاجم آغاز شد، یسپس، هنگام  – سوم

  ناآن ن،ی در نظر گرفتند. با مقاومت اوکرا را کرد  دریافت  نتیجه آن ای نیاز ا  توانیو آنچه را که م ر،یخ

  ست ین یتنها کس   نیپوت اینک، . زدند  د نشوی م یجمع آور  سپسکه "کمک"  های بارنامه صدور دست به 

  شده است. ریغافلگ نی از مقاومت اوکرا که

هستند   یبزرگ  یهاه یرما س و  یحاتیبزرگ تسل یهاوم ی شوند، کنسرسی م روزیجنگ پ نی که در ا یکسان

 د یجد  یبازارها جاد یا یبرا  گر،ید  بیانبه و یا ها  ن یسرزم  یبازساز/ب ی، تخرچیرگی دررا  المجکه 

 . بینند می  مردم عنیی   کاالها و مصرف کنندگان،



منتشر   درگیر هایجانب  گانیهمه  یهاها و شبکه به آنچه رسانه  گوش سپردن یبه جاما  – چهارم

ه  و آ کیت یکارشناسان ژئوپل  های آن" لیبه "تحل ای  -شوند ی مشناسانده  "خبر"   سانبه دو  و هر -کنند یم

،  شوند می ازدیاد انبوه کارشناسنانی که پیوسته  نآ  یورشو و ناتو مانیپپیرامون  هایگریس و افسو

و   نیدر اوکرا ی زندگ یبرا که  باشیم مانند خود  یکسان از پرسشگر و در جستجو  تا میگرفت  می تصم

 هستند.مبارزه  ریدرگ هیروس

در   قیامدر مقاومت و  هایمان نند ا همد خوموفق شد با  ستایششم زاپات ونی سیبار تالش، کم نی از چند  پس

 . یابیم پیوند نامند ی م  نیو اوکرا  هیروس  آنرا آنها هک  ییایجغراف

  دونباسدر آنانی که  اند، ه برافراشت  زیرا ن  یخواهیما، که پرچم آزاد اران ی نی ، افشردهی اگونه به  - پنجم

ها و   ابانیدر خ م،و قیا   در شورشکه  یکسان: ستند یایم ایدارو پاستوار  هستند  در مقاومت  نی اوکرا و

،  جنگ در برابراعتراض  لیبه دل  هیدر روسآنانی که کنند.  یو کار م پویند ره می  هی مزارع روس

  هیارتش روس به دست  نی هستند که در اوکرا نیآنا  نیز هما نانآ شوند، می و ضرب و شتم  شدهبازداشت 

 .ند زباو جان می  د نرسمی به قتل 

 آنها ، کنند ی سرکوب مد را مردمان خوکه  ییها" با دولت یی"همسوسرپیچی از به جنگ، بلکه  نهنه تنها 

 .سازند و همبسته می  و با ما متحد  گریکد یرا با 

مبارزه  برای  است:  هایشان استواررمان آ، سویو و هرج و مرج از هر د  های سردرگم انیم دره آنان ک

که فقط   مربوطه یهاو ستم  ستییناسیونال  ی هامرزها و دولت  ناختنبه رسمیت نش ،یآزاد  اهدر ر

 . است  ای دیگرهبه رنگ   یشانهاپرچم 

  کی ،ایماژ کی، واژه کی . میکن  آنان پشتیبانیاز  داریم، توان در تا آنجا که است که  نی ما ا فهی وظ

  هیتک  زین -دور   هایسرزمین از  یحت -آغوش  کیشود، یممشت که بلند  کیرقص،  کیهنگ، آ

 .بخشد جان می آنها را  هایکه قلب  هستند  یهایگاه



در   یعنیدر مقاومت آنها،  یامانی ها آن همانند از  د ییایب دارد. همراهی روز یو پ ایستادگی مقاومت،

 . می هست خویش  آن به وامدارو آنها   وامدارما  .میکن  شتیبانیپ  یزندگ یمبارزه آنها برا

 

Subcomandantes Insurgentes Galeano   وMoisés 

 

واکنشی نشان   هنوز  کسانی را که ششم و سراسری المللن یب از سوی ا موارد فوق، م  یبرا -ششم 

و   های نی از اوکرا پشتیبانیجنگ و  هیعل،د خو روشو   ایجغراف م،ی تقو بنا به که  مینخوایم فرا را اند نداده

 .برخیزند   به همایش کنند آزاد مبارزه می  ییایدنبرای  خود  یهاایجغراف و هاسرزمین  که در ییهاروس 

که در زمان   میهست   هاییحساب ن و واریز به یاز مقاومت در اوکرا یمال پشتیبانیخواستار  نیهمچن  ما

 د شد.نمناسب به ما نشان داده خواه

که   یکسان یرا برا یی ها دهد و کمکی کار را انجام م نیهم  زین  خود  سهم به اهزاپاتیست ششم  ونی سیکم

  نمایاران با   ییهاتماس  نیهمچن  د.کن یهستند ارسال م  گعلیه جنمبارزه  در حال نیو اوکرا هیدر روس

 . آغاز شده است  نیوکرااز مقاومت کنندگان در ا  پشتیبانی یبرا  مشترک مالیصندوق  کی برپایی یبرا

  نیاز اوکرا هیارتش روس: م یدهراخوان می زدن ف اد یفر برای  و می زنیم اد ی، فرسرفرود آوردن بدون

 ! برو بیرون

-*- 

 متوقف کرد!   باید همین اکنون جنگ را



 یکس دیگر جنگ، پس از   د ی، شااست  بینیپیش   شدت یابی آن قابل نگونه کهو هما ادامه یابد اگر جنگ 

 . نشیند تماشا ب اندازها را بهچشم باشد که  هنماند 

 یک مکز یجنوب شرق  یکوه ها از

 گالئانو و  سیمو شگرانشورنده معاون فرما

(eInsurgent Galeano,Subcomandante Insurgente Moisés ) 

 ها کمیته ششم زاپاتیست  

 2022 مارس

 عباس منصوران دان ربرگ

منتشر شده است،   Enlace Zapatistaتوسط  ییا یاصل به زبان اسپان  در

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/03/03/no-habra-paisaje-despues-de-la-

batalla / 

 یافت.بازنشر   یسیبا ترجمه انگل اپاسیچ یبان یپشت   تهیکم  توسط
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