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درآمد

در خیابان نسبتا کوچکی به یک ساختمان قدیمی می رسیم، می توان از پشککت ویککترین پنجککره ی مغککازه ای کککه در
طبقه ی پایین آن قرار دارد، حدس زد که در درون آن چه می گذرد. این مغازه ی کوچک که دیوارهایش پوشککیده از
پوسترهای سیاسی ست، اجناسش از تعاونی های تولیدی گوناگون و متنوعی می آیککد و بککه نظککر می رسککد وظیفه اش

بازاریابی برای این تعاونی هاست.

جلوی در ورودی ساختمان از جوانی سراغ خانم کارینا لوپز را می گیریم؛ پاسخ می دهد که او اکنون در جلسه است،
و راه اتاقی در طبقه ی اول را نشان مان می دهد. بککه بککاالی پله هککا کککه می رسککیم، ازدحککام جمعیت در درون یکی از
سالن ها ما را به سوی خود جلب می کند. از لباس و پوشش شرکت کنندگان می توان به راحتی حدس زد که کارگر و
زحمت کش و از حاَشیه نشینان محالت فقیرنشین شهر هستند. چند دقیقه ی بعد که جلسککه تمککام می شککود همککان

خانمی را با سر و وضع بسیار ساده صدا می زند: این خککانم کارینککا لککوپزدوست جوانی که راه را نشان مان داده بود، 
۱۹۹۰است، عضو جبهه ی خلقی داریو سنتییان. این جبهه که از درون مبارزات کارگران بیکککار آرژانککتین در دهه ی 

شکل گرفته است، یکی از گرایشات درون جنبش معروف »پیکته رو« است که در دوران دیکتککاتوری نظککامی شکککل
گرفته بود. 

 از به هم پیوستن چند سازمان دانشککجویی و سککندیکایی بککه بخشککی از۲۰۰۴جبهه ی خلقی داریو سنتییان در سال 
 یعنی »جنبش پیکته روها« تشکیل شد. بخش بزرگ این جبهککه یعککنی جنبش کککارگران1»جنبش کارگران بیکار«

 شکل گرفتککه بککود. این۱۹۹۰بیکار، خود بر اساس مبارزات کارگری، مبارزه برای کار و علیه نئولیبرالیسِم سال های 
تشکیالت خود را به عنوان یک تشکل ضدمردساالری و ضدسرمایه داری تعریف می کند که برای تحقق سوسیالیسککم
مبارزه می کند و معتقد به سازماندهی بر اساس دمکراسی پایه ای، با هککدف سککاختمان »قککدرت خلقی« از پککایین و

تغییر روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از »همین جا و همین االن« است.

و یک گروِه ارتباطککاتجنبش با اهمیت زنان )که زنان جوان در آن نقش تعیین کننده ای دارند(  در درون این جبهه،
 اسککتان،۱۵و فرهنگ خلقی که جزو گروه های کاری بسیار فعال به حساب می آیند نیز مشارکت دارند. این جبهه در 

 استان کشور آراژانتین حضور و فعالیت دارد. خانم کارینا لوپز یکی از رهبران شناخته شده ی این تشکل است۲۱از 
و هدف ما از صحبت با او، درک برخی از اشکال مبارزاتی و سازماندهی این جبهه است. مصاحبه بککا او در دو نککوبت،

 انجام گرفت. /  ب. ق. - ا. ح.۲۰۱۸ ماه مارس ۲۶ و ۲۳در روزهای 
                                       

( خود را به عنوان »سازمانی توده ای ازMovimiento de los Trabajadores desocupados - MTDکار )جنبش کارگران بی. 1
مردان و زنان« کارگر و بیکاری تعریف می کند که در یک »جنبش« )و نه در یک حزب، یتتا یتتک ستتندیکا( متشتتکل شتتده اند، تتتا
مشکالت شان را خودشان حل کنند«. این تشکل خود را مستقل از تمام احتتزاب سیاستتی، ستتندیکاها و کلیستتا می دانتتد. امتتا یکی از

ن کار از طریتتق شتتیوه های گونتتاگون مبتتارزاتی -از جملتتهر بخش های جنبش مردمی است. ایمعیارهای اساسی اش هماهنگی با دیگ
راه بندان جاده ها، بسیج عمومی، بستن راه های ورودی به بوئنتتوس آیرس - بتته پیش بتترده می شتتود. )برگرفتتته از ستتایت نشتتریه ی

»اِررامینتو«، نشریه ی بحث و نقد مارکسیستی(
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ارزه ایده را ساخت«»باید در حین مب

 مونخا 2گفتگو با کارینا لوپز
«3از جبهه ی خلقی »داریو سنتییان

۲۰۱۸ مارس  ۲۶ مارس و ۲۳

بوئنوس آیرس، آرژانتین

ساختار این جبهه و شکل تشکیالتی آن چگونه است؟سؤال: 

 مختلف سازماندهی می شوند. به این شکل کککه در این تشکل در سطوح شهری و در بخش هایکارینا لوپز:
هر منطقه  بخش های مختلف بین خودشان بحث کرده، خودشککان را تعریککف کککرده و تعککیین می کننککد کککه
به لحاظ سیاسی برای آن منطقه و بعد در سطح ملی چه کاری بایککد انجککام داد. مککا مجککامع عمککومی منظم

وماه برگزار می شوند.ساالنه در سطح کشوری داریم و جلسات محلی محدوتر هر د

2. Carina López Monjas

3. Frente Popular Dario Santillán

3



 تفاوت مجامع عمومی با آن جلساتی که می گویید »محدودتر« برگزار می شوند، چیست؟سؤال:

ت کنندگان در مجمع عمومی بسیار بیشتر است و در آن رفقای زن و مرد از مناطق تعداد شرککارینا لوپز:
دگان استان ها حضور دارند. مختلف شرکت می کنند. در جلسات محدودتر فقط نماین

ضوعاتی ست؟ها معمواًل حول چه مو بحث سؤال:

یکی از چالش های اصلی ما مربوط به بخشککی اسککت کککه مککا آن را اقتصککاد مککردمی می نککامیم: کارینا لوپز:
کارگران زن و مرد شرکت های تعاونی. در حال حاضر، تمرکز مککا در همکککاری بککا تعاونی هککای تولیککدی وارد
آوردن فشار به دولت درجهِت تضمین کار آنهاست. برای مثال ما کارگاه نجاری، ریسندگی و تعککاونی تولیککد
مواد غذایی داریم. در این کارخانه های بدون ارباب، در حال ایجاد روابککط اجتمککاعی جدیککدی بین کککارگران

های غیررسمی ]منظککور کارهککایی از قبیککلهستیم. در آرژانتین ما یک دهه موج بیکارسازی و گسترش کار
دست فروشی و امثالهم است. م[  را پشت سر گذاشته ایم. بنابراین، یکی از محورهای اصلی کککار مککا اتکککا بککه
همین تجربیات است و آموزش فنی رفقایی که این جا کار می کنند. مبارزه علیه دولت برای آن کککه "طککرح 

 تعدیل نشوند و همچنین برای این که کارگران شککاغل در این طرح هککا از همککان مزایککای کککارگران4شغلی"
شاغل در مؤسسات دیگر، یعنی از حق عیدی، مرخصی، بیمه و غیره برخوردار شوند. این یکی از محورهککای

کار ماست. 

یکی دیگر از محورهای بحث و کار جبهه، جنبش زنان است. در درون تشکل مان بحث و جککدل بسککیار مهمی
پیش برده شد تا سازمان ما به عنوان یککک تشکککل "ضککد مرد سککاالری" تعریککف شککود. از همین رو بککا دیگککر

زمان های درون جنبش هماهنگی به وجود آورده و به شکل گیری حرکت هایی مانند "اعتصککاب بین المللیسا
زنان"، آکسیون ضدخشونت علیه زنان و غیره کمک کرده است.

در کنار این ها، جنبش جوانان را داریم که بسیار در حال رشد است. به خصوص به این دلیل کککه در آرژانککتین
فضایی برای جوانان وجود ندارد، برای جوانان نه سیاستی در نظر گرفته شده و نه ایجاد شغل می شود، و نه

برنامه های آموزشی وجود دارد. جوانان بیش از همه زیر ضرب دولت کنونی قرار دارند.

در نشست های کشوری مان بیشتر در مورد سیاست در سطوح ملی و جهانی بحث می کنیم. تحلیککل مککا این
است که ماکری ]رئیس جمهور فعلی آرژانتین[ طی دو سالی که اختیار دولت را در دست داشته، عقب گککرد
چشم گیری را نه تنها در سیاست آرژانتین بلکه در زمینه ی سیاست اقتصادی، حقوق بشر و جایگاه آرژانککتین
در عرصه ی جهانی به وجود آورده است. تحلیل مسایلی از این دست که آرژانتین امروزه تحت سلطه ی آمریکا

Programa. طرح شغلی )ت4  del  trabajoطرحی است که بر اساس آن دولت بودجه ای در اختیتتار ستتازمان های متردمی قترار )
می دهد تا  بتوانند اشتغال سازی کنند. دولت ماکری از میان برداشتن این برنامه های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

/م.                                                                                    
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( در کنار اعتراضات به فقر و بحران های موجککودCriminalizaciónاست و یا سیاست مجرمانه سازِی جامعه )
به پیش برده می شود.

 چه بوده است؟5 که جبهه شکل گرفت سیاست شما در قبال کیرشنریسم۲۰۰۴ از سال سؤال:

مستقل از دولت بوده ایم. نه بخشی از دولت شدیم و نه بخشی از آن جنبش وسیعی ما همیشه کارینا لوپز:
که حول کیرشنریسم سازماندهی شده بود. ولی بر این نظریم که به هر صورت کیرشنرها بهتر از دولتی بودند
که در حال حاضر داریم. چه دولت نستور کیرشنر و چه دولت کریستینا کیرشنر، هر دو دولت هککایی بودنککد
که بازسازی دولت رفاه را برنامه ی خود قرار داده بودند و طرح شان تقسکیم و بککازتوزیع اجتمککاعی بخشکی از
سرمایه بود، بی آنکه به محورهای اساسی مدل اقتصادی سرمایه دست ببرند. آن ها ازطریق بازتقسیم درآمککد
صادرات کاالهای کشاورزی، رشد اقتصادی مهمی را در منککاطق غیرشککهری دامن زدنککد. این درآمککد مککدت

مدیدی تحت کنترل بخش های اقتصادی قدرتمند قرار داشت. 

سیاست بین المللی کیرشنریسم، سیاست ائتالف کشورهای آمریکای التین بود که بککرای مککا بسککیار اهمیت
 هم بسیار کمک کرد.6دی "اتحاد بولیواریایی دولت های آمریکای التین - آلبا"داشت و به مفصل بن

 رابطه کیرشنریسم با خود شما چگونه بود؟سؤال:

تمام جنبش های توده ای، منطقه ای، حقوق بشری و غککیره  را جککذب و بککه کیرشنریسم کوشید کارینا لوپز:
ش تبدیل کند. به این ترتیب، به اینجا رسیدیم کککه اینککک پنج تشکککل سراسککری سککندیکاییدنباله رو ی خود

داریم، سازمان های حقوق بشری تکه تکه شده، جنبش های کارگران بیکاِر )پیکته روهای( منشعب از یکککدیگر
و ... برخی جنبش های روستایی که فکککر می کردنکد بکا شکرکت در دولت و پیوسکتن بکه پککروژه ی دولت بکه
خواسته هایشان خواهند رسید. ما چنین نظری نداریم ولی درک می کنیم که بخش های متشکلی در جامعککه

هستند که به آن باور دارند.

 شما از یک سو می گویید که کیرشنریسم به سازمان های توده ای و اجتماعی کمک کککرد و از سککویسؤال:
آیا می خواهید بگویید که کیرشنریسم بککرای سککازمان های دیگر می گویید که می خواسته آنها را جذب کند.

ب کند؟د کنند، تا بعد خودش آنها را جذتوده ای فضایی شکافت تا رش

 گرایش سیاسی  وسیعی است که توسط پرونیست ها، پس از کناررفتن حکومت نظامیان، حتتول کتتارزار تبلیغتتاتی. کیرشنریسمت نام5
Nestorنستور کیرشنر )  Kirchner شتتکل گتترفت. پس از متترگ2۰۰۷ تتتا 2۰۰3( و سپس سایت های دولت کیرشنر )از سال )

(2۰15 تتتا 2۰۰۷ناگهانی کیرشنر، و به قدرت رسیدِن همسر وی کریستینا کیرشنر )نخستین رئیس جمهور زن در آمریکای التین -
کیرشنریسمت به رغم تغییرات و عقب گردهایی تداوم یافت.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra ). اتحاد بولیواریایی برای خلق های آمریکای ما - بازار آزاد خلق ها6
América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP ) پروژه ی همکاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین،ت

برخی کشورهای منطقه ی دریای کارائیب و آمریکای التین بود که توسط کوبا و ونزوئال به عنوان محور مقابله بتتا »بتتازار مشتتترک
) آمریکا «  Área de Libre Comercio de las Américas گرفته(ت می شود، شکل  برده  پیش  آمریکا  ایاالت متحده  توسط  که 

است.
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مان ها کمک کرد، بلکه بر این باوریم کککه می خواسککت این ما نمی گوییم که کیرشنریسم به سازکارینا لوپز:
سازمان ها را در پروژه ی خودش حل کند. برخی از این سازمان ها به طور فعال به آن پیوستند و خوْد بخشککی
از آن پروژه شدند. ولی هرگز طرحی برای کمک به این سازمان ها برای آن که رشد کنند، مستحکم شککوند و

ه در ونزوئال پیش برده شد.تجربه ی خودشان را پیش ببرند در کار نبود؛ یعنی عکس آن چ

رشنریسم موفق به جذب سازمان های توده ای شد؟ با چه مکانیسمی کیسؤال:

 یک روند دوگانه وجکود داشکته اسککت. از یکک طکرف کوشکش بکرای جکذب این سکازمان ها، وکارینا لوپز:
قانع کردن جنبش ها برای آن که به پروژه ی آنها بپیوندند. در مورد کوشش به جذب آنهککا بککرای مثککال از این

ی ها بودجه وجود داشت و برای آنهککا کککه جککزو دوسککتان بککه حسککابشیوه استفاده می کردند که برای خود
نمی آمدند، پول و طرح و برنامه ای در کار کار نبود. به جز این، به طور واقعی هم برخی از بخش هککای جنبش
به این پروژه باور داشتند و می گفتند این بهترین پککروژه ی تغیککیر آرژانککتین اسککت. بنککابراین، بخش هککایی از
چپ ها و نیروهای مترقی بودند که نه به دلیل جذب شدن، بلکه به خاطر اعتقادشان، به این پککروژه پیوسککتند.

که شما قباًل با او مصاحبه کرده بودید، جزوه همان گروهی است کککه به خککاطر  7 مثال، لوئیر آنخل دلیابرای
بخشی از این پروژه شده است، ولی بخش های مختلفی از حزب کمونیسککت و بخش هککایی از چپاعتقادش 

میانه هم به آن پیوستند.

بخش هایی از جنبش اجتماعی با پیوستن به یکدیگر جبهه ی داریو سنتییان را به وجود آوردنککد. اینسؤال: 
جبهه چه بخش هایی را شامل می شد و چرا وجود این جبهه الزم بود؟

 جنبش کارگران بیکار پیکته روها یک دست نبود. جنبش پیکته رو، جنبش کارگران بیکار است.کارینا لوپز:
. ولی در میککان جنبش بیکککاران، به طککور بسککیار8»پیکت« شکل مبارزاتی ای بود که آنان برای خود برگزیدند

کلی، گرایش های مختلفی وجود داشککت، شککامل:  گرایش هککایی متعلککق بککه احککزاب سیاسککی؛ گرایش هککای
 دولت و قککدرت تعریککف می کردنککد؛ و همچککنین جنبش خککود مککا کککه خککوداتونومیستی  کککه خککود را علیه

گرایش های ایدئولوژیک مختلفی دارد: رفقایی داریم که از سنت مارکسیستی می آیند، رفقایی کککه از سککنت
آنارشیستی می آیند، رفقایی که ریشه در پرونیسم داشتند، و نیز رفقایی که نخستین بار با سازماندهی آشککنا

می شدند. با این گوناگونی نظری، جبهه ای را تشکیل داده ایم که جبهه ی ماریو سنتییان است.

لوی خککود را در ضککدیت بککا قککدرتاینجا در آرژانتین، دوره ای گرایش اتونومیستی، که متأثر از آرای جان ها

Luisلوئیز آنخل دلیا ). ۷  Angel  D´Elíaیکی از رهبران مهم جنبش کارگران بیکار آرژانتین در حلبی آبتتاد متتتنزا در حومتته )
بوئنوس آیرس است. او در دوران حکومت کیرشنرها طی چند دوره نماینده مجلس نتتیز بتتود. بتترای اطتتاع بیشتتتر نگتتاه کنیتتد بتته:

«، فلیسیتاس ترویه و بهرام قدیمی.مبارزات حلبی آبادها در آرژانتین و مصاحبه ای با یکی از رهبران این جنبش توده ای»

. پیکت در آرژانتین به شکلی از مبارزه اطالق می شود که در آن کارگران با بستن در کارخانه و یا ایجتتاد راه بنتتدان در جاده هتتا و8
شان را به شرایط موجود بیان می کنند. برای اطالع بیشتر در این مورد نگاه کنید به مصاحبه با لوئیر آنختتل دلیتتااتوبان ها، اعتراض 

در کتاب »گفت و گوهایی با جنبش های کنونی آمریکای التین«، نشر نیکا.
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تعریف می کرد، به جنبش بسیار ضربه زد، زیرا فکر می کرد می توان در یک محله سوسیالیسم درسککت کککرد.
شود خود را به روی جهان بسککت و در یککک محلککه و یککا شککهر روابککط اجتمککاعیآن ها فکر می کردند که می 

جدیدی بنا کرد و به آنچه در جهان می گذرد آلوده نشد. البته بسیاری از رفقککای مککا بککا جنبش زاپاتیسککتی
آشنا شده اند و در ارتباط با آنان هستیم و به تفاوت دیدگاه های آنان را بککا هککالوی واقککف هسککتیم. آنهککا بککه
جنبش ضربه زدند، چون فکر می کردند نباید قدرت گرفت و برای مثال بودنککد رهککبرانی کککه می گفتنککد بککه
هیچ عنوان نباید هیچ یک از برنامه های کاری دولککتی را پککذیرفت؛ ولی درعین حککال از مؤسسککات غیردولککتی

کمک می گرفتند و البته برخی از آنان امروزه نمایندگان مجلس هستند.

جنبش کارگران بیکار در ابتدا از افرادی تشکیل شد که به نوعی در گذشته فعال سیاسی بودنکد و ایکده هایی
را هم از مبارزه با خود داشتند. جنبش کارگران بیکار جنبشی است مطالباتی و اید ه ی تشکیل جبهه از آنجا
شکل گرفت که می خواستیم یک جریان سیاسی با مطالبککات مختلککف تشکککیل دهیم. بککرای مثککال، جنبش
دانشجویی با مطالبات خودش، کارگران با مطالبات خودشان و بیکاران با مطالبات خودشان؛ یعنی هر کدام

دیشه ی یک پالتفرم عمومی و مبارزه ای جمعی تککر. این پالتفککرم دراز این بخش ها با مطالبات خودش و با ان
عمل شکل می گیرد. این هم یکی دیگر از مشخصاتی است که ما را از چپ سنتی تر و یا تروتسکیسککت ها در

آرژانتین متمایز می کند. نظر ما این است که انجیلی وجود ندارد که باید به آن عمل کنیم و ...

 شما می گویید که به انجیلی اعتقاد ندارید که راه را نشان تان بدهد. آیا می توان این گونه فهمیککد کککهسؤال:
شما کمونیست هایی هستید که به برنامه اعتقاد ندارید؟

 چپ آمریکای التینی تعریف می کنیم که سعی می کند نگککاه خاصککی نه. ما خودمان را به عنوانکارینا لوپز:
 به سنت های سیاسککی خلق های مککان رجککوعیعنیرا سنتز کند. باید تجربیات خلق های مان را نجات بدهیم، 

کنیم تا بتوانیم چیز جدیدی بسازیم. ما نه بکه یکک انجیکل اعتقکاد داریم و نکه بکه »خود به خکودی گرایی« )
Espontanaismoنه به یک عقِل کل که همه ی راه را تعیین کند، و نه به افقی گرایِی مطلق. ما بککه یککک راه .)

 بککراینککیزحل سوسیالیستی فکر می کککنیم، ولی معتقککدیم کککه تککا آن زمککان بایککد شککرایط زنککدگی بهککتری 
خلق های مان ایجاد کنیم. 

برخالف دیگر کشورها، در آرژانتین یک چپ تروتسکیستی بسیار قوی وجود دارد، و این چپ خککودش را بککا
اطمینان کامل و برنامه ی روشنی بازسازی می کند. آنان سخن گوی حزب کمونیست انقالبی ای هسککتند کککه
در این کشور وجود داشت. مشکل وقتی بزرگ تر می شود که می بیککنیم آن هککا گروه هککای مختلفی بککا همین
مشخصات هستند. در مقابل این گرایش، با وجود ارتباطی که با آنان داریم، معتقدیم که باید چککیز دیگککری

ارزه آن ایککده را سککاخت. در دوره ی اوج جنبش مککان، به نظککرساخت، و بر این بککاوریم کککه بایککد در حین مبکک
می رسید که ما به »خودبه خودی گرایی« می اندیشیم. امروزه با نگاهی انتقادی بککه آن دوره نگککاه می کککنیم و
می گوییم مطمئنًا در حین مبارزه نظریه ساخته می شککود. درعین  این کککه مخککالف رهککبری واحککد، برنککامه ی
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مشخص و ایده ی یک »انجیل« هستیم، درهمان حال به »خود به خودی گرایی« هم انتقاد می کنیم و بککه این
 جنبش به خودِی خود به هدف می رسد. معتقدیم کککه سککاختن یککک پالتفککرم سیاسککی و یکککایده که خود

استراتژی سیاسی در مقابل قدرت مهم است و در این اسککتراتژی، مبککارزه امری سککت اساسککی. اوال به دلیککل
تسخیر مطالبات؛ و دوما به این دلیل که رفقا در جریاِن مبارزه آموزش می بینند و یاد می گیرند، آگاهی شککان
ساخته می شود. ولی مبارزه به تنهایی کافی نیست. وقتی ما از ساختن »قدرت خلقی« حککرف می زنیم، داریم
در همان حال از ساختمان نهادهای جدید حرف می زنیم: باید آموزش نوینی شکل بگیرد، فرهنککگ جدیککدی
شکل بگیرد. با این همه، درک ما این است که ما نخواهیم توانست چنین کاری را به تنهایی انجککام بککدهیم.

باید برای آن مبارزه کرد، وسایل ارتباط جمعی را به کار گرفت و به فهم جمعی جامعه رجوع کرد.

است از پایین« در شکل سازمان یافته  ی آن است؟ آیا کارتان نوعی »سیسؤال:

[Publicن مکان مککا یککک مدرسککه ی عمککومی ] آری، برای آن که برای شما مثالی بزنم: در همیکارینا لوپز:
خلقی داریم. ما تنها گروهی نیستیم که چنین مدرسه ای داریم، سازمان های دیگری هم هسککتند کککه از این
نوع مدارس دارند، از جمله کارخانه هککای اشککغال شککده. ولی تمککام این مبککارزه فقککط بککرای بهبککود آمککوزش

ست، بلکه همچنین برای ساختن نهادهککای خودمککان اسککت؛ بککا منطککقعمومی ای که دولت پیش می برد نی
نهادهای خودمان. این امر، یعنی پای بندی عملیبه آموزش درونی در شغلی و اقتصادِی خودمان و با دعوت 

.  است که برای ما ارجحیت حیاتی داردPrefigurativeبه باورهای مان در پراتیک روزمره همان سیاسِت 

  ارجحیت دارد؟prefigurativeچرا برای شما سیاسِت سؤال:  

ما معتقدیم جهانی که رؤیایش را در سر داریم، یا جککامعه ای کککه رؤیککایش را داریم، صککرفًا بککا  کارینا لوپز:
به دست گرفتِن قدرت تحقق نخواهد یافت؛ بلکه باید آن را همین جا و از همین االن بنا کنیم. مثککال روشککنی
که چندسال پیش در مورد آن بحث می کردیم این بود که رزمنده ای که عضو تشکککل اسککت، نمی توانککد بککه
خانه اش برود و در درون خانه اش رابطه ای داشته باشد که مغککایر سوسیالیسککم و آرمان هککای سوسیالیسککتی
باشد؛ این رابطه ها را باید از همین حاال درست کرد، که در این مککورد، بککه نفی و طککرد مردسککاالری مربککوط
است. ولی وقتی از کار حرف می زنیم، اگر ما می خواهیم رابطه های جدیدی در محل کارمان درسککت کککنیم

که خارج از چارچوب سرمایه داری باشد، باید تعاونی هایی بسازیم که شکل دیگری از کار را ایجاد کنند.

 آیا مدارسی که از آن ها حرف می زنید، از ایده های پائولو فریره نشات گرفته اند؟ال:سؤ

 آری. اغلب این مدارس از رهیافت پداگوژی پائولو فریره استفاده می کنند. بحث هککای دیگککری کارینا لوپز:
هم در این مورد هست که این مدارس باید بخشی از سیستم آموزش رسمی باشند و عده ای می گوینککد کککه

نه. ولی چنین بحث هایی در سطحی محدود جریان دارد.
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انی که در مدارس شما شرکت می کنند، عضو تعاونی ها هستند؟ آیا کسسؤال:

 به جامعه باز هستند و کمابیش بخشککی از سیسککتم آموزشککی دولککتیرو نه لزوما. این مدارس  کارینا لوپز:
ا بکا دولت مبککارزه می کککنیم کککه این مککدارس را بکه رسکمیت بشناسکد. یعککنیمحسوب می شوند. درواقع مکک

ایندانش آموزان این مدارس بتوانند مدرک رسمی دور ه ی راهنمکایی را کسکب کننکد. موضکوع جالب توجکه 
است که در یک مجمع عمومی که در آن دانش آموزان و معلمان شرکت دارند، افککرادی هسککتند کککه نککه بککا
ایده ی این مدارس موافقند و نه حتی بککا شکککل سککازماندهی آن، ولی بککا این حککال در این مککدارس شککرکت

می کنند.                            

 یعنی نقش شما بردِن این ایده به درون جامعه است؟سؤال:

 آری. جالب این که بسیاری از این دانش آموزان بعدها به سازمان می پیوندند.  کارینا لوپز:

 آیا برای آموزش سیاسِی این افرادی که به تعاونی می پیوندند، برنامه ای دارید؟سؤال:

 آری. در درون سککازمان سککطوح مختلفی از آمککوزش سیاسککی وجککود دارد. آمککوزش سیاسککْیکارینا لوپز:
پایه ای ست که در تمامی محالت و برای تمامی رفقا پیش برده می شود. این کار را رفقایی پیش می برند کککه
خودشان در روند آموزِش آموزش دهندگاْن دوره دیده اند. عالوه بر آن، دوره هککای آموزشککی هفتگی داریم کککه

 طی چندسطوح متوسط را شامل می شود. و بعد از آن اردوهای ساالنه ی آموزشی که در آن فرآیند آموزش
رفقککا بککه دوره هککای آموزشککی »جنبش کککارگرانروز به صورتی فشرده پیش برده می شود. هر ساله بککرخی از 

( در برزیککل فرسککتاده می شککوند. این جنبش بککرای مککا یکی از مهم تککرینMSTروسککتایی بککدون زمین« )
یکککای التین بککه راهجنبش های توده ای آمریکای التین است و پروسه ی آمککوزش کادرهککا را در سراسککر آمر

انداخته است.

شی، از سویی از »قدرت خلقی« حرف می زنید ککه گفتمکانی اسکت آمریکککای شما در دوره های آموزسؤال:
التینی که گاهی در ارتباط با مائوئیسم قرار دارد و می توان آن را در چارچوب مارکسیسم سنتی هم دیککد، و
از سوی دیگر می گویید که در جستجوی »برنامه« نیستید و این که باید در جریککان مبککارزات در جسککتجوی
راه حل بود و در روند مبارزه گام بعدی کشف می شود. به عبارتی به شکلی از برنامه اعتقاد دارید، ولی نککه بککه
گونه ای انجیل وار که تا نهایت راه را تعیین کرده باشد. بنابراین، گویا در یک داد و ستد با جنبش هسککتید. بککا

این حال، پاسخ های شما درباره ی این تضاد چندان قانع کننده به نظر نمی رسد.

 وجود دارد. مککا»قدرت خلقی« است. تعاریف زیادی از »قدرت خلقی«ُخب، این نوع دیگری از  کارینا لوپز:
،»قککدرت خلقی«کتابی داریم به نام »درآمککدی بککر قککدرت خلقی«. در آرژانککتین، به جککای یککک دیککدگاه بککه 

لککق حککرف حککرف می زنیم، از سککاخت قککدرت خ»قدرت خلقی«دیدگاه های متنوعی وجود دارد. وقتی ما از 
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تککوان واقعی مفصککل بندی، نه تنهککادر مقابل اشکال دیگری از قدرت بایستد. یعنی  حقیقتًا بتواند می زنیم که
به عنوان سازمان، بلکه به عنوان همسایه، شهروند و یا زن. در هریکک از فضککاهایی ککه مککا در آن هککا شکرکت
می کنیم، چندان به عنوان سازمان حضور نداریم، بلکه بیشتر به عنوان این مفصل بندی تکوده ی متشکل شکده.

 را این طور می فهمیم. به همین دلیل می خکواهیم نکوع دیگکری از قکدرت را بسکازیم، نکوع»قدرت خلقی«ما 
دیگری از نهاد را. این به معنی طرد نهادهای موجکود نیسکت، بکه معکنی رقککابت در قلمکروی کالسکیک هم
نیست. ما ابزار سیاسی انتخاباتی هم ساخته ایم و در این فضا هم مبارزه کرده ایم. درک مککا این اسککت کککه از
آنجا که سرمایه در عین یکپارچگی چندجانبه عمل می کنککد، مبککارزه هم بایککد درعین انسککجام، چندجانبککه
باشد. به همین دلیل می گوییم که مبارزه ی مرکزی درست اسککت، ولی بایککد ملمککوس و قابککل دسترسککی هم
باشد. با رویه ی »مبارزه برای مبارزه« به چیزی نخواهیم رسید. به خصوص در شکرایط امککروز کککه به نظککر مککا
سرمایه داری شکل خودش را عوض کرده است. در دوره ی جدیکد، بکرای مثککال، دولت هککای آمریکککای التین
توانسته اند نفوذ خود را گسترش بدهند، و ما مجبوریم روی استراتژی جنبش هککای تککوده ای و این امککر کککه
لحظات تاریخی تغییر می کنند تأمل کنیم. امروزه مبارزه در پیکت، همان مبارزه ای نیست که در پیکت های
ده سال پیش جریان داشت؛ زیرا واقعیت اقتصادْی عین واقعیت آن زمان نیست؛ زیرا افکار عمومی در مورد
مشروعیت پیکت همانی نیست که ده سککال پیش بککود. و این امککر مهم اسککت کککه زمانی کککه واقعیت تغیککیر
می کند، نمی توان با همان شیوه های گذشته مبارزه را به پیش بککرد. هککدف، تغیککیر این واقعیت اسککت، حککول

طرح بدیل سوسیالیسم. 

ی گوید، وقتی از چیزی مانند »قدرت خلقی« حرف زده می شود، باید در انتظار آن بککود عقل سلیم مسؤال:
که دیر یا زود سرکوب هم از راه برسد. آیا شما می توانید در مورد چنین چیزهایی در جامعه حرف بزنید، یککا

هنوز امکان آن نیست؟

: نه، نه خیلی. ما گمان می کردیم که در سککطح دیگککری از بحث هسککتیم، ولی این دولت ]دولتکارینا لوپز
مکری[ به ما نشان داد که این گونه نیست؛ ما گمان می کردیم که در آرژانتین دیگر در مککورد سککی هزار نفککر
کشته و یا مفقوداالثرشده در دوران دیکتاتوری بحثی در میان نیست، ولی بخش هککایی از مککردم، بککا کمککک
دولت و رسانه های همگانی، تازه دارند در مورد تعداد کشته شده ها بحث ]و ایجککاد شککبهه[ می کننککد؛ گمککان

 را پشت سر گذاشککته ایم، ولی امککروزه  بازتککاب این »نظریککه« در«9 »تئوری دو شیطانمی کردیم که دیگر
درون جامعه مشاهده می شود؛ گمان می کردیم که سرکوب جنبش های اجتماعی را پشت سککر گذاشککته ایم،

 ژوئن۲۲ولی امروزه سازمان های توده ای از جمله سازمان ما که نامش داریو سانتییان است )که خودش در 
 به قتل رسیده( همچنان به اشکال مختلف سرکوب می شوند. با این حال، وقتی یک دولت بعد از۲۰۰۲سال 

به قتل رساندن دو جوان در عملیات سرکوب، مجبور می شود  برای انتخابات زودرس فراخوان بدهککد، معککنی
. برمبنای این تئوری، در فجایع سیاسی دوران ژنرال ها دو طیف به یک میزان مقصر بودند: هم نظامیان و هم نیروهای رزمنتتده ی9

چپ. به این معنا، مثاًل اگر تندروی جریانات چپ  نبود، ممکن بود آن جنایت ها رخ نمی داد یا ابعاد بستتیار محتتدودتری می داشتتت.
این »تئوری« در ارزیابی نهایی، نیروهای مقاومت را مقصر اصلی جلوه می دهد. /م.
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ست که جامعه در روند حرکت خویش نشان داده است که حاضککر نیسککت یککک دولت سککرکوبگر راآن این ا
بپککذیرد. البتککه عقب گککرد داشککته ایم. بککرای مثککال، در دوران کیرشککنر پلیس اسککلحه حمککل نمی کککرد، و در
تظاهرات های بزرگ نوعی کنترل روی عملکرد پلیس بود. این چیزی که افکار عمومی آن را یککک دسککتاورد
تلقی می کرد، از بین رفته است. امروزه خودمان را در شرایطی می بینیم که بخشی از جامعه حتی سککرکوب

اعتراضات را توجیح می کند.

 به معنی آن نیست که باید به نوعی از »دفاع از خککود« فکککر10 آیا مفقوداالثر شدن سنتیاگو مالدوناداسؤال:
کرد؟

 مسلما باید به »دفاع از خود« فکر کرد. کارینا لوپز:

]پایان بخش اول مصاحبه با کارینا لوپز[

*   *   *

 

Santiago پس از سرکوب بومیان در روستای کوشاِمن توسط ژانتتدارمری آرژانتتتین، ستتنتیاگو ملتتدونادا )ت2۰1۷در اول اوت . 1۰
Maldonado بعد از آن کتته آکستتیون های اعتراضتتی بستتیاری بتتدون نتیجتته مانتتد،2۰1۷(  مفقوداالثر شد. در روز اول سپتامبر 

 هتتزار نفتتر در9۰ هتتزار نفتتر در بوئنتتوس آیتترس، 25۰تظاهرات گسترده ای در سراسر آرژانتین شکل گرفت کتته در آن ازجمله
 روز جسد سانتیاگو پیدا شد.۷8ست از تند. سرانجام، پ هزار نفر در روساریو شرکت داش4۰کوردوبا، 
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بخش دوم مصاحبه با کارینا لوپز

۲۰۱۸ مارس ۲۶

 رابطه شما با کارخانه های اشغال شده چگونه است؟سؤال:

ی اشغال شده در ارتباط هستیم. برای مثال با کارخانه ی اشغال شده ی ایمپا کککه ما با کارخانه هاکارینا لوپز:
آنها هم یک دبیرستان خلقی دارند و ما در بحث ها و در فضای آموزشی با آنها سهیم هسککتیم. به غککیر از آن،
برخی از کارخانه های اشغال شده جزو »سندیکای کارگران اقتصاد خلقی« هستند. ما عضو آنها نیستیم، ولی
همیشه فعالیت های مان را با آنان هماهنگ می کنیم و همکاری داریم. بنککابراین، آنجککا هم بین مککا دیککالوگی
وجود دارد. به عالوه، یک رابطه ی هم بسته نیز با هم داریم: برای مثال رفقای زنون سال گذشته برای فعالیت

ط اقتصادی شان، تقاضای کمک کردند و همه ی سازمان های سیاسککیبه بوئنوس آیرس آمدند و به خاطر شرای
جمع شدیم تا با آنها در این مبارزه ی مشخص همراهی کنیم.

بسیاری از جریانات توده ای به احزاب نزدیک شدند و در انتخابککات شککرکت کردنککد. موضککع شککما درسؤال: 
مورد انتخابات چیست؟

 که جبهه ی ما تشکیل شد تصمیم گرفتیم و تا همین اواخر هم بر این۲۰۰۴: ما در همان سال کارینا لوپز
نظر بودیم که در انتخابات شرکت نکنیم. بحث ما بر این اساس بود که انتخابکات ممکن اسکت مثبت باشکد،
اما ساختمان سیاسی قدرت از مسیر دیگری می گذرد. ما در شرایط خاصی شکل گرفتیم و به عبارتی متعلق

« می نککامیم؛ یعککنی برآمککده از آن لحظه ی تککاریخی ای کککه شکعار۲۰۰۱به نسلی هستیم که آن را »فرزندان 
توده های مردم - و سازمان ما به عنوان بخشی از همان مردم - این بود که »همه گورشان را گم کننککد!«. در
آن دوران، بحران بسیار شدیدی در ساختار سیستم نمایندگی وجود داشت که تنهککا یککک بحککران سیاسککی-
انتخاباتی نبود، بلکه تمام نهاد ها را در بر می گرفت: ازجمله سندیکاها، کلیساها و مککدارس. در چککارچوب این
بحراِن نمایندگی بود که ما به عنوان آنتی تز وضعیت، یعنی علیه »تمرکزگرایی«، »حککزب سیاسککی« و غککیره
شکل گرفتیم. درواقع، »کیرشنریسم« آمد تا این بحران نمایندگی را از میان ببرد. فارغ از نقشی که ما برای

 که اوج غیبت مردم در انتخابات بود، امککروزه درصککد بسککیار بککاالیی از۲۰۰۱انتخابات قایلیم، برخالف سال 
اپوزیسیون در انتخابات شرکت می کند؛ و فرامککوش نکنیککد کککه در آرژانککتین بککر اسککاس قککانون، شککرکت در

ار باالیی از جمعیت در انتخابات شرکت و تعیین می کند که پروژه ی کشورانتخابات اجباری ست. درصد بسی
در چارچوب انتخابات چه خواهد بککود. و درعین حککال در آمریکککای التین نککیز از طریککق انتخابککات تحککوالت

کوچکی حاصل شده است.
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رچوبی اسککت کککه مککا بکه این دیککدگاه روی آوردیم کککه شکرکت در انتخابککات سککنگر مبککارزاتیدر چنین چا
دیگری ست در کنار بقیه سنگر ها. از آنجا که ما برای ایجککاد اشککتغال مبککارزه می کککردیم و بکه مبککارزه علیککه
سیستم مردساالری ]پاتریارشال[ روی آوردیم، و بکرای تکدارک جکامعه ای دیگککر بکرای جوانککان، و یککا بکرای
ارتباطات همگانی، و دگرگونی فرهنگی و غیره مبارزه می کردیم، به این نتیجه رسیدیم کککه مهم اسککت کککه
صدای دیگری نیز در فضای انتخاباتی شنیده شود. هم چنین بدین منظور که از نککاحیه ی نیروهککای چپ نککیز
صدای دیگر و یا نگاه دیگری در انتخابات مطرح شود، که همان نگاه چپ سنتی باشد: یعنی نه رویکرد چپ

رفرمیستِی کیرشنریسم و نه نگاه تروتسکیستی. 

با درکی فراتر از به دست آوردن یک کرسی نمایندگی در مجلس و یا سککنا، فضککای مبککارزه انتخابککاتی اجککازه
می دهد که با جامعه مستقیما وارد دیالوگ شد. و به خصوص این مساله اهمیت دارد که دامنه ی این فضا در

آرژانتین، گستره ی مشخصی است برای بحث و گفت و گو درباره ی پروژه های سیاسی. 

در افکار عمومِی آرژانتین چنین حک شده است که سیاست مدار در کارزار انتخابککاتی قککول خیلی چیزهککا را
می دهد، حال آن که خودش می داند که بعد از انتخابات کار دیگری انجام خواهد داد؛ و نککیز این انگککاره کککه
چپ ها می آیند و فقط اعتراض می کنند. در چنین بستری، گفتمان ما این بود که ما نیامده ایم بگککوییم اگککر
انتخاب بشویم چه کاری خواهیم کرد؛ بلکه از کارهایی که تا به حال انجکام داده ایم حکرف می زنیم. اگکر مککا
بدون شرکت در دولت، با امکاناتی اندک و فقط با فعالیت خودمان قادریم مدرسه بنا کنیم، می توانید تصککور
کنید که با داشتن امکانات بیشتر چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم. نکته ی دیگری که برای مککا در مککورد
شرکت در انتخابات اهمیت دارد، این است که در برابر سیستم نمایندگی، نقش شرکت توده هککا را برجسککته
کنیم. بنابراین، به جای طرح این کلیشه که »اگر حزب ما به قدرت برسد چه کاری را می کند«، پیام مککا این

است که سازماندهی جمعی چه کاری را می تواند به پیش ببرد.

ما در درون حزب، ک با الهام از کمیسیون های ونزوئال - »کمیسیون اقتصککاد خلقی« را تشکککیل داده ایم کککه
ایده ی آن این است که همه ی تعاونی ها و کارخانه های اشغال شکده تولیدات شککان را در شکبکه ای از فککروش،
خارج از کانال های موجود به فروش برسانند. این کار به ما اجازه داد که بدون آن که نیازمنککد به وجودآمککدن
شرایط خاصی باشیم، پیشنهاد مشخصی را مطرح کککنیم ککه فککورًا بشکود آن را به عمکل در آورد و بکا شکعار

محوری »سازمان یافته و متشکل برای یک زندگی با کرامت« وارد عرصه ی انتخابات شدیم.

تمام آن چیزهایی که در چارچوب اقتصاد خلقی به فروش می رسککند، تولیککدات تعاونی هککای )کئوپراتیوهککا(،
کشاورزی خانوادگی، مواد غذایی سالم و... هستند. این فعالیت بککه مککا اجککازه داد بتککوانیم دربککاره ی واقعیت
زندگی کارگران با کسانی که این تولیدات را می خرند به بحث بپردازیم. بککا آنککان در مککورد نقش فککروش در
مدل اقتصادی سرمایه داری بحث می کنیم و دست آخر وقتی خریداری کاالی تعاونی را می خرد و بککابت آن
بهای عادالنه ای پرداخت می کند، در همان حال در مورد مفهککوم چککنین کککاری وارد بحث و تأمککل می شککود.
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یعنی این کار در عین حال به ما اجازه داد با کسانی وارد بحث بشویم کککه لزومککًا فعککالیت مبککارزاتی ندارنککد:
توده ی مردم به طور کلی، جنبش های کارگران بیکار و نیز آنهایی کککه کارشککان در چککارچوب اقتصککاد خلقی
جای می گیرد. … یکی از فعالیت های مهم دولت بی اعتبارکردن جنبش پیکته روها )کارگران بیکار( است که
مبارزه را به خیابان ها برده و هنوز از اعتبار اجتماعی وسیعی برخوردار است. ما می گوییم بستن جاده هککا بککه
این دلیل انجام می شود که جاده ها متعلق به دولت اند؛ ولی درعین حال می گوییم که ما در کنار انجام چنین
کارهایی، هم زمان پروژه ای هم برای کشور داریم. رد نظککام سکرمایه داری، توامککان پیشککنهاد نکوع دیگککری از

ساختمان جامعه نیز هست.

 جنبش پیکته رو ازطریق اشغال و بستن جاده ها معروف شد. آیا استفاده از این شکل مبارزاتی هنککوزسؤال:
برای شما مطرح است و در صورت لزوم باز به آن دست خواهید زد؟

ی از دستور کار خارج نشککده اسککت، امککا جنبش پیکته رو در یککک لحظه ی  این شیوه ی مبارزاتکارینا لوپز:
تاریخی مشخصی متولد شد: در دورانی که بیکاری به اوج خود رسیده بود و کار و اشتغال در دسترس نبود.

 تا به امروز مبارزه برای ایجککاد شککغل۱۹۹۵بنابراین، جنبش بیکاران با مطالبه ی شغل شکل گرفت. از سال 
، امککروز در۲۰۰۱ تکا ۱۹۹۰رسمی در بازار کار بخشًا دوباره فعال شده است. بسکیاری از بیکککاران سکال های 

تعاونی ها کار می کنند. برای آن که بهتر متوجه شوید، الزم اسککت بگککویم وقککتی مککا از اقتصککاد خلقی حککرف
می زنیم، از چه کسانی سخن می گوییم: از جالیزکاران که عمومککا تولیدشککان بککه صککورت خانوادگی سککت؛ از
دست فروشان در خیابان ها؛ از کارتون جمع کن ها ]کسانی کککه بککا جمع کککردن کککارتون و فککروش آن روزگککار
می گذرانند[؛ تا کارگران شرکت تعاونی ها )برای مثال در حوزه ی خیاطی، یا ساختمان سازی(. برای مککا تمککام
اینها بخشی از فرآیند کار در چارچوب اقتصاد خلقی هستند. یعنی این که این ها ارباب ندارند )حتی اگر این
ارباب دولت باشد(؛ شغل رسمی ندارند و از تمام حقوق یک کارگر رسمی، از جمله عیدی و پککاداش و غککیره
که یک کارگر از آن بهره مند است، محروم اند. این بخش  با این همه گوناگونی و تنککوع درونی نیازمنککد نککوع
دیگری از تشکل  است، که این تشکْل سندیکا نیست. چون آنها از یک ابککزار صککنفی یک دسککت کککه آنککان را
نمایندگی کند برخوردار نیستند. ما معتقدیم که این بخش از جامعه می تواند یک رابطه ی ضدسککرمایه دارانه
را بنا کند. ولی این امر هم مطلق نیست، چون آن هککا ممکن اسککت همککان روابککط سککرمایه داری را در درون
تعاونی ها هم بازسازی کنند. با این حککال، این بککالقوه گی در درون این بخش وجککود دارد کککه بتوانککد رابطه ی
دیگری را ایجاد کند و همه ی کارگران در تمام کارها آموزش ببینند تا بتوانند کارها را با همدیگر به شکککل

برابر پیش ببرند. 

تمام اینها را گفتم تا بگویم که این بخش که از آن به عنوان اقتصاد خلقی حرف می زنیم، همان بخشی است
که در گذشته پیکته روها بود، با این تفاوت که امروز بیکار نیستند، بلکه کارگراند. این بخش بککا شککیوه هایی
مشابه همان شیوه های سابق مبارزه اش را به پیش می بککرد: جککاده را می بنککدد. ولی در عین حککال درخصککوص
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دیگری از مبارزه هم که الزاما بستن جاده ها نباشد، می اندیشد، چرا که بدان نیاز دارد. به گمککان مککا،اشکال 
این شیوه ی مبارزه ]بستن جاده ها[ تنها شیوه ای نیسکت کککه بایکد بکه کککار گککرفت، بلککه در کنککار آن بایکد
شیوه های دیگری را نیز به کار گرفت. ما فکر می کنیم که این بخش از جمعیت جامعککه در حککال گسککترش
است، زیرا سرمایه داری امکان جذب آنان را در بازار کار ندارد و به همین دلیل آنها را حذف می کنککد و وقککتی

حذف شان کرد، این اشکال جدید اشتغال به وجود می آید.

 آیا آماری دارید که چه تعداد از کارگران در تعاونی ها مشغول اند؟سؤال:

 جبهه داریو سنتییان به تنهایی در سراسر کشور حکدود هفت هککزار کککارگر زن و مککرد را شککاملکارینا لوپز:
 ولی رقم تقریککبی آنارائککه دهم، دقیق رقممی شود. من جرات نمی کنم از تعداد کل کارگران تعاونی ها یک 

می تواند بین هفتاد تا صدهزار نفر  باشد. یک سوم کارگران در آرژانتین در بازار رسککمی کککار حضککور ندارنککد،
البته این امر به معنی آن نیست که همه ی آنها در اقتصاد خلقی مشارکت دارند.

 شما گفتید که هنوز از شیوه ی بستن جاده ها در مبارزه استفاده می شود. آخرین بار چه زمانی چنینسؤال:
کاری انجام شد و واکنش دولت و دستگاه سرکوب چگونه بود؟

: مککا حککدود ده روز پیْش چهککارراهی را در خیابککان کورینتککه ]یککک خیابککان اصککلی در مرکککزکارینا لوپز
بوئنوس آیرس / م.[ بستیم که البته مانند بستن جاده های اصلی نیست. دو سه ماه پیش هم، یککک راه بنککدان

 پککل پوئککیردون وصککلیعککنیبزرگ  تر را در مکانی که برای ما اهمیت سککمبلیک دارد سککازمان دهی کککردیم؛ 
. دولت در حال حاضر شدیدا اوضککاع را11می کند،  جایی که رفیق مان داریو سنتیییان را به قتل رسانده بودند

پلیسی می کند تا کسی پل های مهم را مسدود نکند. گاهی ممکن است یککک خککروجی پککل را ببنککدیم، ولی
معمواًل اجازه نمی دهند یک پل را به طور کامل مسدود کنیم. دولت کنونی سیاست اش به این تککرتیب اسککت
که یا قبل از شروع آکسیوْن نیروهای انتظامی را آن چنان وسیع بسیج می کند که اصوال امکان بستن جککاده

در شهر بوئنوس آیرس انگار یک پیمان نانوشککته ای وجککودنباشد، و یا کاًل به قصد سرکوب آکسیون می آیند. 
داشت که طبق آن از یک سو کسانی که خیابان را مسدود می کنند، یک خط را آزاد می گذاشتند، و از سککوی
دیگر پلیس هم دخالت چندانی نمی کرد. ولی از دو سککال پیش به طککورکلی در همه ی آکسککیون های بسککتِن
جاده و خیابان جو بسیار حادی پیدا شده است و عملیات پلیسی هم بسیار گسترده تر و شدیدتر شده است.
در بسیاری از موارد هم کار به درگیری و سرکوب می کشد. ولی به طور خالصه، اگر سؤال  فقط این باشد که

 ژوئن پل پوئیه ردون را۲۶آیا ما هنوز اقدام به بستن جاده ها می کنیم، باید بگویم آری. برای مثال، هر سال 

Eduardo در دوران ریاست جمهوری ادواردو دوآلتتته )2۰۰2 ژوئن 22در روز . 11  Duhaldeدر حالی کتته پنج هتتزار نفتتر از ،)
( بودند کهPuente Pueyrredónاعضای جنبش کارگران بیکار - پیکته رو در منطقه ی جنوبی بوئنوس آیرس عازم پل پوئیردون )

Daríoبوئنوس آیرس را به شهر اویینادا مرتبط می کند، به شدت توسط پلیس سرکوب شتتدند. طی این عملیتتات داریتتو ستتانتییان )
Santillán( و ماکسیمیلیانو کوستِکی )Maximiliano  Kostekiبه قتل می رسند، سی نفر زخمی و حدود دویستتت نفتتر دستتتگیر )

می شوند.
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به طور کامل می بندیم. در این روز دیگر دولت نمی تواند کاری از پیش ببرد، زیرا سالگرد قتل رفیق مان است
و دولت می پذیرد که این پل تمام روز بسته بماند. 

فارغ از مزاحمت هایی که بستن جاده هککا بککرای دولت ایجککاد می کنککد، به نظککر می رسککد کککه دولت از سؤال:
عمومیت یافتن این شیوه ی مبارزه هراس دارد. نظر شما چیست؟

 ممکن است همین طور باشد. چون فرم های مبارزه می توانند گسترش بیابنککد. بککرای مثککال، درکارینا لوپز:
دسامبر گذشته روزی که در کنگره در مورد اصالح قانون بازنشستگی رأی گککیری می شککد، تظککاهرات بسککیار
مهمی علیه این اصالحیه برگزار شد که بخش های مختلفی از مردم در آن شککرکت داشککتند؛ یککک اعککتراض
تاریخی که صدها هزار نفر به خیابان آمدند و تنوع شرکت کنندگان چشم گیر بود. در این روز دولت دست به
سرکوب زد و بسیاری از حاضرین شدیدًا زخمی شدند؛ حتی خبرنگککاران را زیککر کتککک گرفتنککد، ده هککا نفککر
دستگیر شدند که فعال منتظر دادگاهی شدن هستند. با این حال، این تظاهرات حرکت بسیار مهمی بود کککه
یک قبل و یک بعد را نشانه گذاری کرد؛ چه از طرف دولت و چه از طرف جنبش اجتماعی و همچنین بدین 
لحاظ که نیروهای سرکوب گر با شرایط جدیدی مواجه شدند. اگرچه این قانون سرانجام بککا اکککثریت بسککیار
جزیی به تصویب رسید، ولی بککرای دولت بهککای سیاسککی سککنگینی در پی داشککت. همککان شککب، آکسککیون

« به راه افتاد. در آرژانتین سنت »قاشق زنی« متعلککق بککه طبقه ی متوسککط اسککت؛ کسککانی کککه12»قاشق زنی
متشکل نیستند و فقط به بالکن یا جلوی در خانه های شان می آیند و به قابلمه های شان می کوبنککد. موضککوع
این است که »قاشق زنی« معموال علیه حکومت های راست گرا انجککام نمی شککد؛ ولی این بککار، جمعیت زیککادی

علیه این قانون و علیه سرکوب دولتی »قاشق زنی« کردند.

 چه تعداد مدرسه ی خلقی در آرژانتین فعالیت دارند؟سؤال:

 خود ما شش مدرسه داریم. فکر می کنم بیش از پنجاه مدرسه باشند. بیشترین تعککداد آنهککا درکارینا لوپز:
 سرانجام دولتتاپایتخت قرار دارند. در شهر بوئنوس آیرس برای این مدارس مبارزات شدیدی جریان داشت 

آنها را به رسمیت شناخته است، یعنی حقوق  معلمککان و پرسککنل را می پککردازد؛ بککرای دانش آمککوزان کمککک
هزینه ی تحصیلی می دهد و مدارک شان را به رسکمیت می شناسکد. ولی در ایککالت بوئنکوس آیرس چکارچوب
قانونی دیگری وجود دارد، که به موجِب آن مدارک تحصیلی  این مدارس با کارنکامه ی مکدارس دولکتی فکرق
دارد. در برخی ایالت های دیگر از جمله در سنتافه و کوردوبا، تجربه های دیگری وجود دارد. در برخی از آنها
این مدرسه ها به رسمیت شناخته شده اند و در برخی دیگر پروسه ی مبارزه در جریان است. درحککال حاضککر
دولت ماکری حمله وسیعی را علیه آموزش عمومی آغاز کرده است که علیککه مککدارس خلقی مککا نککیز عمککل

 دارد مدارس دیگر را هم ببندد. درمی کند . دولت تاکنون بعضی از این مدارس را تعطیل کرده است و سعی

در اسپانیایی به آن می گویند قابلمه کوبی. /م. . 12
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هور جلوی مذاکرات برای باال رفتن حقوق را بگیرنککد. و همچککنینهمین راستا می خواهند با حکم رئیس جم
می خواهند تمام دانش سراهای تربیت معلم را ببندند. 

 ارتباط جبهه ی شما با جنبش های اجتماعی دیگر به چه صورت است؟سؤال:

 با بسیاری از گروه های اجتماعی رابطه داریم. برای مثال با گروه هایی که در ارتباط بککا اقتصککادکارینا لوپز:
مردمی فعالیت می کنند، برای تدوین برنامه ی مبارزاتی مشترک گفت و گو می کنیم. چهار-پنج سککازمان مهم
وجود دارد که در زمینه ی اقتصاد مردمی کار می کنند؛ ما همراه آنان برای برقراری قانون خدمات اجتماعی
]قانون کمک های ضروری اجتماعی[ مبارزه کردیم و توانستیم آن را بککه تصککویب برسککانیم. بککا سککازمان های
حقوق بشری هم رابطه داریم. با آنان نوعی ابتکار مشکترک تحت نکام »حافظکه، حقیقت و عکدالت« تشککیل

]سککالروز کودتککای نظککامی[ را سککازماندهی13 مککاه مککارس ۲۴داده ایم. این همان تشکلی است که تظککاهرات 
 ارتباط هستیم، با این که ممکن است در بسیاری از موارد بامی کند. در محالت هم با سازمان های محلی در

یکدیگر هم نظر نباشیم. با برخی سندیکاها نیز در ارتباط هستیم. 

 شما برای گزینش سندیکاهایی که با آنان همکاری می کنید چیست؟معیارسؤال: 

 اول بگویم که ما عضو هیچ کدام شان نیستیم. بحث بر سککر بحککران نمایندگی سککت. سککندیکاهاکارینا لوپز:
سال ها در دوره ی بحران نئولیبرالیسم اهمیت چندانی نداشته اند و درعین حال به خودشککان زحمت دفککاع از
بیکاران را هم ندادند. بنابراین، ما صرفًا می توانیم با آنان وارد نوعی دیالوگ بشویم، بی آنکه بخشی از سندیکا
باشیم. درعین حال، سندیکایی هم برای اقتصاد خلقی نداریم. تمککام سککندیکاهایی کککه اینجککا وجککود دارنککد،
سندیکاهای کارگران رسمی اند. ارتباط ما با این سندیکاها فقط برای سککازمان دادن آکسککیون های مشککترک

علیه ماکری است.

آیا شما برنامه ی مبارزاتی مشخصی علیه دولت ماکری دارید؟سؤال: 

 آری طرحی داریم. آنچه در آرژانتین بحث می شود این است که چگونه گسککترده ترین اتحککاد راکارینا لوپز:
برای مقابله با حمالت دولت شکل بدهیم. ما هم مانند بسیاری از سازمان های دیگککر در آرژانککتین معتقککدیم
که باید بیشترین سطح وحدت را برای مبارزه در خیابان ها به وجود آورد. به همین دلیل، برای مککا راه پیمککایی

 فوریه ی گذشته هم یک تظاهرات بسیار بککزرگ داشککتیم کککه۲۱ دسامبر گذشته اهمیت دارد. در ۱۸عظیم 
 آن روز موفککق شککدیم تمککام مککاکری بککود.هدف آن نشان دادِن گوناگونی رویکردهککا در مبککارزه علیککه دولت

سندیکاها، جنبش های اجتماعی و احزاب چپ را جمع کنیم.

 ما2۰18. یکی از مهم ترین راهپیمایی های عمومی ساالنه در آرژانتین، که در سال روز کودتای نظامیان انجام می شود. در مارس 13
 هزار نفر در آن شرکت داشتند. /م.  35۰شاهد برپایی این تظاهرات عظیم در بوئنوس آیرس بودیم، که حدود 
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 آیا کسی در آرژانتین شکل دیگری از مبارزه، مثاًل مبارزه ي مسلحانه، را تصور نمی کند؟سؤال:

 نه. کارینا لوپز:

 ترس از گذشته است؟اشدلیل  آیا سؤال:

 به این سو اکککثریت جامعککه بککا وجککود۲۰۰۱ هم به دلیل این ترس، و هم بدین خاطر که از سال کارینا لوپز:
تمام آنچه گذشت، فکر می کند که برای تغییر سرنوشت کشور باید در انتخابات شرکت کند و باید بککه چککیز

دیگری رأی بدهد.

 شرکت در انتخابکات در آرژانکتین اجباری سکت. لطفککًا در این بکاره بیشکتر توضکیح پیش تر گفتید کهسؤال:
بدهید.

 در آمریکای التین کشورهایی وجود دارد که در آن ها شرکت در انتخابات اجباری ست، ازجملهکارینا لوپز:
 سالگی می رسککند موظف انککد در انتخابککات شککرکت کننککد. اگککر۱۸در آرژانتین. در اینجا تمام کسانی که به 

 شرایط به گونه ای بود که جنبشکی به وجکود۱۹۹۰ پزو[. در سال ۲۰۰شرکت نکنی، جریمه می شوی ]حدود 
«. بدین معنا که اگر پانصد کیلومتر از شهر محل اقامت ات دور بککودی، می توانسککتی۵۰۱آمد به نام »جنبش 

 کیلومتر دور می شدند تککا در انتخابککات شککرکت نکننککد، و۵۰۱در انتخابات شرکت نکنی. بنابراین، خیلی ها 
« شکل گرفت. در این  کشور می توانی به نفککع یککک کاندیککدا رأی بککدهی، یککا رأی۵۰۱بدین ترتیب »جنبش 

 و سککال۲۰۰۱سفید بیاندازی و یا برگه ی باطل تحویل بدهی؛ یعنی روی آن شعار بنویسی و غیره. در سال 
 در آرژانتین تعداد آرای سفید و آرای باطل شده و نیز تعداد کسانی که با وجود اجبککاری بودن، اصککوال۲۰۰۳

رأی ندادند به اوج خود رسید. ولی طی این سال ها، این شکل از اعتراض تغییر کرده و امروز تعککداد کسککانی
که رأی می دهند بسیار باالست. 

 آیا این تغییر پیامدی از دوران کیرشنریسم بود؟سؤال:

 آری. کیرشنریسم آمد تا به بحران نمایندگی خاتمه بدهد. ما معتقدیم کککه هم کیرشنریسککم وکارینا لوپز:
 هستند. یک روایت از »حککزب عککدالت طلب« به عنککوان حککزبی کککه۲۰۰۱هم ماکریسم محصول بحران سال 

مدت زیادی در آرژانتین در قدرت بود، با تعریفی از حقوق بشر و ترقی خواهی -طوری که حتی پلیس آن در
تظاهرات برخوردهای بسیار آرامی داشت - شیوه ای بود که در آن برهه ی تاریخی الزم بککود. حککزب مککاکری
متشکل از کسانی است که از بیروِن دنیای سیاست می آیند؛ سرمایه دارانی که یککک حککزب سیاسککی درسککت
کرده اند و با همان شعار »همه ]سیاستمداران[ گورشان را گم کنند« قدرت را به دست گرفتند. بعد از دوازده
سال حکومت کیرشنریسم، کارزار انتخاباتی ماکری حول این محور بود کککه بککه یککک تغیککیر در کشککور نیککاز

الیی از آرا را بککه، جریان ماکریسم توانست درصد با۲۰۱۵داریم. با مشارکت بخش وسیعی در انتخابات سال 
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صاص دهککد. امککروز هم درصککد بککاالیی از مککردم بککا این کککه خواهککان تغیککیر هسککتند و می خواهنککدخود اخت
 با هلی کوپتر کشور را ترک کنند، به پککای صککندوق های رأی می رونکد. ولی۲۰۰۱سیاست مداران مانند سال 

خوشبختانه مردم آرژانتین نشان داده اند که ورای سازمان های سیاسی و رهبران شان، از توان مقاومت بسیار
( ماکری با درصد بککاالیی برنککده شککد، ولی هنککوز سککه مککاه از۲۰۱۵باالیی برخوردارند. در انتخابات گذشته )

. 14انتخابات نگذشته بود که تظاهرات بسیار عظیمی علیه سیاست هایش برگزار شد

برگردم به سؤال تان درباره ی چالش سیاسی کنونِی ما با دولت ماکری. ما معتقککدیم کککه یککک وظیفه ی کلی
وجود دارد و آن ایجاد حداکثر ممکن وحدت برای مقابله با سیاست های ماکری است، تا نتواند با طرح هککای
اقتصادی اش باعث تغییر ]پس رفت[ خصلت های عمومی جامعه و اوضاع آینده ی کشور شود. فقط در خیابان

 هم باید با حد اکثر وحدت بککا۲۰۱۹و متحدًا می توان به این هدف رسید و معتقدیم که برای انتخابات سال 
دولت مکری مقابله کرد.                                   

 آیا در قانون اساسی چارچوب آن چه می توان انجام داد روشن نیست؟ آیا این طور نیست که شککما درسؤال:
صورت برنده شدن می باید در انتخابات هم در همین چارچوب فعالیت کنید؟

اید این قانون اساسی را رعایت کرد، ولی می تککوان تغیککیراتی هم در آن به وجککود آورد و حتما بکارینا لوپز:
هیچ شکل قانونی ای نمی تواند تغییر کند، مگر آن که نیروی اجتماعی کککافی بککرای آن موجککود باشککد. یککک
مثال بزنم: در آرژانتین از سال ها پیش هر بار اوایل مککاه مککارس طککرح قککانون سککقط جنین بککه مجلس بککرده
می شود. در دوران کیرشنرها، با مخالفت کریستینا کیرشنر این طرح حتی به بحث هم گذاشککته نشککد. ولی
جنبش زنان امروزه به چنان نیرویی دست یافته است که این طرح در کنگره به بحث گذاشته خواهککد شککد.
حاال دیگر مساله این است که چه گرایشی توان بیشتری داشته باشد. جنبش زنان نه نماینده ای در پارلمان
دارد و نه در مجلس سنا؛ با این حال، قادر بوده است کککه این طککرح را بککه مجلس بکشککاند. اضککافه کنم کککه
بسیاری افراد معتقدند که بحث در مورد سقط جنین در مجلس می توانککد نظرهککا را از بحث در مککورد فقککر و
دیگر نیازهای مبرم در کشور منحرف کند. در هرحال، رئیس جمهککور می بایسککتی در مککورد این موضککوع بککه
بحث می نشست، زیرا این موضوع دیگر در جامعه مطککرح شککده بککود. خککود این امککر نشککان می دهککد کککه در

حزاب سیاسی، بدون آن که حتی خودت یککک نماینککده درآرژانتین شرایطی وجود دارد که می توان بر فراز ا
مجلس داشته باشی، پروژه ای را به پیش ببری.

ا بککا وجککود این،م واالیی برخوردار است. پس چر به نظر می رسد که در آرژانتین کیرشنریسم از احتراسؤال:

( اعتراضتتات و اعتصتتابات وستتیعی در آرژانتتتین2۰19 ستتپتامبر 25. هم اینک که ویرایش نهایی این مصاحبه انجام می گیرد )14
 به دنبتتال کتتاهش ارزش پتتول ملی2۰18جریان دارد و دولت ماکری بار دیگر با چالشت سیاسی بزرگی مواجه شده است. از ستتال 

آرژانتین و رشد تورم، ناتوانی دولت ماکری برای مهار بحران مزمن اقتصادی آشکارتر شد و دامنه ی نارضایتی های عمومی نیز بتتاال
گرفت. شواهد کنونی حاکی از آن است که در آنتخابات آینده ماکری با شکست فاحشی روبرو خواهد شد. /م. 
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ماکری توانست در انتخابات برنده شود؟

 دلیل این امر از یک سو آن بود کککه در کیرشنریسککم انشککعاب شککد. بین سککبک حکککومت کردنکارینا لوپز:
نستور و کریستینا کیرشنر اختالف وجود داشککت. خکود این امککر، در میککان جنبش اجتمککاعی طرفککدار آنهککا
انشعاب انداخت. بسیاری از کسانی که به ماکری رأی دادند، خواهککان تغیککیری در جامعککه بودنکد؛ بککا این کککه
احتماال وضع اقتصادی در دوران کیرشنر بهتر بود، ولی ایجاد تغییراتی در شکل اداره ی کشککور الزم به نظککر
می رسید. از سوی دیگر، از آنجا که کریستینا کیرشنر به لحاظ قانونی نمی توانست یک بار دیگر رئیس جمهور
گردد، در غیاب او بخش های بزرگی از جامعه نظر مسککاعدی نسککبت بککه کسککی کککه بککه جککای او کاندیککدای
کیرشنریسم بود، نداشتند. عالوه بر این، در زمان مبارزه ی انتخاباتی، ماکری تبلیغ می کککرد کککه تمککام نکککات

مثبت کیریشنریسم را حفظ خواهد کرد و تنها نکات منفی آن را تغییر خواهد داد. 

ریکای التینی« هستید. چپ در آمریکای التین گرایش های مختلفی داشککته شما می گویید »چپ آمسؤال:
است؛ حتی در سطح دولتی با دولت های کوبا، ونزوئال و اکوادور روبه رو هستیم. شککما خودتککان را بیشککتر بککا

کدام یک از تجارب یا سنت های چپ در آمریکای التین تعریف می کنید؟

 ما معتقدیم که در ده سال گذشته در آمریکای التین سه پروژه ی مختلف وجود داشته است:  کارینا لوپز:

پروژه نئولیبرال، یعنی سرمایه داری وحشی رشد مترقیانه که خواهان تقسیم بهتر درآمدهاسککت؛ و پککروژه ای
که یک دورنمای سوسیالیستی داشته است، به این معنی که برای آن سوسیالیسم برای همین امروز مطککرح

در برزیککلدا سیلوا  نبوده، بلکه در حکم یک چشم انداز است. با چنین درکی، نظککر مککا این اسککت کککه لککوال 
 تغییر سیستم نبوده، بلکه در جستجوی یکک سکرمایه داری انسکانی تر بکود. در مکورد ونکزوئال مکا درقصدش

گذشته از دولت چاوز حمایت می کردیم و امروز از دولت مادورو، زیرا معتقدیم در دورنمای آنها ایجککاد یککک
نظم دیگر وجود دارد. از سوی دیگر، با وجود حمایت از این دولت ]ونزوئال[، معتقدیم کککه تغیککیرات بایککد از
عمق جامعه شکل بگیرد. به همین  دلیل با روند جنبش های اجتماعی کککه در دوران چککاوز جوشککیده اند، ولی
مستقل اند و راه شان جدا از دولت است، همراهی کرده و از آن هککا حمککایت می کککنیم. این جنبش هککا روابککط
اجتماعی دیگری را مد نظر دارند و قادرند مدل اقتصادی دیگری را بنککا کننککد. بککا وجککود مقاومت هککایی در
درون دولت، چاوز چند کمون به راه انداخت و سیستم کمونال را پایه ریخت. اینها پروسه های اجتمککاعی ای

کنیم و از آن ها انرژی می گیریم. همراهی شان می هستند که

 آیا گمان می کنید که اگر روزی شرایط آرژانتین عوض بشود، مدل ونککزوئالیی می توانککد بککرای شککماسؤال:
کمکی باشد؟
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 شیوه ی آرژانتینی نه می تواند از کوبا و نه از ونزوئال نسخه برداری بشود. تغییر در آرژانتین عینککاکارینا لوپز:
همان طوری نخواهد بود که در کوبا و یا در ونزوئال انجام گرفت؛ بلکه شکل ویژه ی آرژانتینی خود را خواهککد
داشت. هر کشوری شرایط ویژه ی خودش را دارد. ولی باور داریم که از ونزوئال می تکوانیم درس هکای زیکادی
فرا بگیریم، به ویژه از فعالیت های جنبش های توده ای آن. به همین دلیل است که با »جنبش هککای از پککایین«

در آن کشور و به طور کلی در قاره ی آمریکا تبادل نظر و تعامل می کنیم.

آیا شما انتقادی هم به مشی سیاسی چاوز یا طرفداران وی دارید؟سؤال: 

 حتما نگاه انتقادی به ونزوئال داریم، ولی انتقادی که ما داریم با توجه به حمالت راسککت گراها وکارینا لوپز:
امپریالیست ها به ونزوئال است. ما معتقدیم که در مقابل این شرایط باید از انقالب ونزوئال دفککاع کککرد. خککود
فرمانده چاوز می گفت که از انتقککاداتی کککه از جککانب جنبش هککای اجتمککاعی می آینککد، اسککتقبال می کنککد و
وزارت خانه ها باید نسبت به سککازمان های تککوده ای گککوش شککنوا داشککته باشککند. به همین علت از این رابطه ی
دوگانه حرف میزنیم: از دولتی دفاع می کنیم که علیه آن یک جنککگ اقتصککادی به پیش بککرده می شککود و در
عین حال می دانیم که راه تفکر در مورد ونزوئال باید از دریچه ی جنبش های تکوده ای باشکد و نکه از دریچه ی

دولت.

 آیا یک تفسیر دولتی از سوسیالیسم نمی تواند به جنبش های توده ای آسیب بزند؟سؤال:

 ما معتقدیم که باید به سوسیالیسکم از چشکم جنبش هکای تکوده ای نگکاه ککرد و آن را توسکطکارینا لوپز:
جنبش های توده ای بنا کرد. عمال جنبش توده ای در ونزوئال با آن که از چککاویزم دفککاع می کنککد، در فضککای
دیگری جنبش خودش را می سازد، یعنی در یک سنگر دیگر. ولی با بناکردن یک دولت نوین، باید در دولت
بود و آن را از میان برد. تجربیاتی که در ونزوئال با آنان رابطه ی نزدیک تککری داریم، تجربیککات کمون هاسککت.

 مبارزه برای شرایط بهکتر و امکانکات بیشکتر را داشکتند، ولی بکا این حکال به طکورآنها در درون دولت امکان
مستقل متشکل شدند. به عبارت دیگر، کمون ها زائده های دولت نیستند؛ نمی گویم یک دولت متوازی، بلکککه

به نوع دیگری متشکل می شوند و چشم انداز رهایی بخش دارند.

 آیا بکه نظکر شکما بایکد توده هکا را آمکوزش داد؟ به طکور کلی در یکک سکاختار بکدیل، چگونکه رونکدسؤال:
سیاسی شدن توده های غیرسیاسی و فردگرا، نژادپرست و سکسیست انجام می شود؟ 

 اولین نکته ای که باید بگویم این است ککه مککا تشککل تکوده ای هسکتیم و نکه تشککل کادرهککا.کارینا لوپز:
بنابراین رفقای زن و مردی که عضو سازمان ما هستند، تمام آنچه شما خصلت های منفی فرهنگ بککورژوایی
می نامید، یعنی نژادپرستی، سکسیسم و فردگرایی را با خککود حمککل می کننککد. اولین گککام مککا این بککود کککه

گواراهکایی ککه وارد تشککیالت شکده اندبپذیریم با جمعی از مبارزان کادر، ]به طنز ادامه می دهد[ یکا بکا چه 
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مواجه نیستیم. ضمن این که باید بپذیریم که هیچ  فردی، حتی در یک تشکل کادرها نیز عاری از این عیوب
نیست، چرا که او هم در فضای همین سیستم سرمایه داری رشککد کککرده اسککت و در بسککیاری مککوارد همککان
َاشکال سرما یه دارانه و مردساالرانه را در فعالیت روزمره ی خود باز تولید می کنککد. بنککابراین، اگککر از ابتککدا این
واقعیت را بپذیریم، آنگاه می توانیم ببینیم چگونه باید تاریخ خودمککان و ایککدئولوژی خودمککان را بسککازیم. در
این جاست که پیشبرد پروسه های آموزش در اشکال و فضاهای مختلف اهمیت می یابد. این آموزش می تواند
در یک مجمع عمومی محله و با شرکت همسایگان پیش برود، و یا در یک تعاونی کار؛ می تواند در همککایش
زنان باشد. ولی در هر حال این آموزش حتما باید طی مبارزه بککه پیش بککرده شککود. مککا می گککوییم هیچ کس
سوسیالیست یا فمینیست زاده نمی شود؛ ساختن افراد هم با کمک آمکوزش و پکداگوژی بایکد انجکام گکیرد.
آموزش در مدارس خلقی، »آموزش به میانجی نمونه ها« )برگرفتکه از این ایکده ای گواریسکتی ککه  بایکد بین
حرف و عمِل فرد همخوانی وجود داشته باشد.(، آموزش در حین مبارزه: ما معتقدیم خوِد فضککایی  هم کککه
در آن مبارزه پیش می رود، فضای آموزش است. یعنی کسی ازطریق کوهی از اطالعککات آمککوزش نمی بینککد،
بلکه به طور واقعی برای هر رفیقی لحظه ی متشکل شدن و عازم خیابان شککدْن یککک لحظه ی اساسککی در این
پروسه ی آموزش است. دست کم تجربه ی ما این بوده است که در روند فعالیت سیاسی، اگر اطالعککات واقعی
و ابزار الزم برای پیش بکرِد بحث وجکود نداشکته باشکد، هیچ سیاسی شکدنی هم در کککار نیسکت. اینجکا یکک
وظیفه ی بزرگ بر دوش ما قرار دارد تا تضمین کنیم که ابزار الزم در اختیککار رفقککا قککرار می گککیرد؛ این کککه
بتوانند در بحث شرکت کنند و خودشان در آن نقش داشککته باشککند. یعککنی اطالعککات هم، بخشککی از رونککد
سیاسی سازی است. دست آخر وقتی از »آموزِش به میانجِی نمونه ها« حرف می زنیم، موضوع انتقاد و انتقاد از

خود نیز مطرح است. 

 آیا از دید شما نفس وجود کسی که آموزش می دهد و کسی کککه آمککوزش می بینککد، بککاعث به وجککودسؤال:
آمدِن یک هیرارشی نمی شود؟

 این به توان آن آموزش دهنده بستگی دارد. گمان می کنم که همین مولفه ی انتقاد و انتقککاد ازکارینا لوپز:
خود اهرمی است که ازطریق آن شخصی که آموزش می بیند می تواند آن رفیق دیگر را نقد کنککد و همیشککه
بسته به این است که از چه جایگاهی این آموزش به پیش برده می شککود. در ضکمن جایگککاه »نمونه هککا« هم
نقش خودش را ایفا می کند. برای مثال، اگر کسی که آموزش می دهد، اول خککودش دسککت بککه عمککل بزنکد،
تفاوت می کند با زمانی که فقط آموزش بدهد و منتظر بماند که دیگران کارها را انجام بدهند. بککرای مککا این
بخش از آموزش، برخالف سازمان های دیگری که به شیوه ی دیگری مبارزه می کننککد، محککور اصککلی کککار را
تشکیل می دهد. به همین علت اسم سازمان ما داریو سانتییان است، نه فقککط به این دلیککل کککه او یککک رفیقی
بوده که به قتل رسیده است، بلکه هم چنین به این دلیل  کککه داریککو سککنتییان رهککبری بککود کککه در سککازمان
خویش، در جنبش کارگران بیکار، در صف اول حفاظت از تظاهرات شرکت داشت، و زمانی که او را بککه قتل
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ساندند، برای کمک به رفیق ناشناسی به نقطه ای رفته بود که نیروهای انتظامی درحال سرکوب رفقای مانر
بودند. ما می گوییم این »آموزش به میانجی نمونه ها« است. چون با یک نمککونه ی مشککخص می تککوان اهمیت

ازخود گذشتگی، فداکاری و همبستگی را ساده تر و بهتر توضیح داد تا در تئوری.

از شما به خاطر وقتی که در اختیارمان گذاشتید بسیار سپاس گزاریم.

                                                                          

*   *   *
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