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:دیالکتیک کارگاه

 :هیچ نسخه ی حاضر و آماده ای وجود ندارد

نقطه ی شروِع مبارزه، ضرورت است

              

      (برزیل« )جنبش کارگران بی زمین»از اعضای سازمان دهنده ی -  ۱گفتگو با ِدبورا نونِس

امین حصوری: ترجمه

 آموزشی ح��ول موض��وع ملزوم��ات »سیاس��ت از پ��ایین« )تلویح��ا: ک��ارنشست: در جریان یک یادداشت مترجم

از یکی از، گردید - برگ��زار 3 فعال در این حوزه - در آلمانگروه سیاسی توسط چند 2۰21(، که تابستان 2توده ای

در این نشس�ت( آنالین)دعوت ش�د ت��ا به ط�ور برخ�ط ( برزیل« )جنبش کارگران بی زمین»زنان سازمان دهنده ی 

شرکت نماید و تجارب مبارزاتی خویش در کار توده ای و فرآیند سازمان یابی فرودستان را ب��ا ش��رکت کنندگان در

ت��اریخِی خ��اص-از آنجا که زمینه های انض��مامی.  است4متن پیش رو ترجمه ی همین گفتگوی زنده. میان بگذارد

هر جامعه، شرایط پیشبرد مب�ارزه در آن کش�ور را تع�یین می کنن�د، روش�ن اس�ت ک�ه آموزه ه�ا و دس�تاوردهای

در برزیل مستقیماً در جوامعی مثل آلمان یا ای�ران قاب�ل کاربس�ت(� MST« )جنبش کارگران بی زمین»مبارزاتی 

با این همه، نظ��ام س��رمایه داری خص��لت ها و رون��دهای جهان ش��مولی دارد ک��ه درس آم��وزی ک��ارگران و. نیستند

به همین دلی��ل، آنچ��ه از انترناسیونالیس��م. ستمدیدگاِن جوامع مختلف از مب��ارزات یک��دیگر را ض��روری می س��ازد

کارگری و مبارزات جهانی و هم بسته ی ضدسرمایه داری می شناسیم، پیش از هرچیز در گرِو این درس آموزی ه��ای

توفی�ق در پی ری�زِی همبس�تگی و حمایت ه�ای انترناسیونالیس�تی و برپ�ایی س�ازمان  های جه�انِی.}متقاب�ل است

مشترک، وابسته به رشد مبارزات در هر یک از این جوامع است، که خود نیازمند بازخوانی مستمر تجارب یکدیگر

{.است

 ب��ا مض��مون این گفتگ��ومعن��ادارتری ارتب��اط حاد جامعه ی ایران فرازوفرودهای از متأثرخواننده ی برای اینکه اما 

و تعیین کننده برای وض��عیت کن��ونِی ای��ران پرسش باز یک در تأمل را در پرتو متن حاضربرقرار کند، شاید بتوان 

گسترش روزافزون جمعیت تهیدس��تان و حاشیه نش��ینان ش��هری و روس��تایی را چگون��ه: خوانش کرد؛ و آن اینکه

مبارزات جاری و بالقوه در این حوزه چه نسبتی با سیاست طبقاتی رادیک��ال: می توان تحلیل کرد؟ و مهم تر آن که

می یابن��د؟ درک فش��رده ی من آن اس��ت ک��ه رش��د مش��هود این پدی��دْه پیامدی س��ت از رون��دهای هم پیون��د

پرولتریزه س��ازی و س��لب م��الکیت در س��رمایه داری مت��اخر، ک��ه به ط��ور فزآین��ده ای ب��ه ط��رد و محروم س��ازی و

حاشیه راندگی می انجامند؛ و به همین اعتبار، این جمعیت فراگیر را می باید همچون نمودهایی از چهره ی ناهمگون

1. Débora Nunes - Direção Nacional do MST

 به ک)ارBasisarbeit و نارس)ا ب)رای ت)رکیب آلم)انی تقریبی  در ترجمه ی این گفتگو، اصطالح »کار توده ای« را به عنوان معادلی 2
ناظر بر کار سیاسی مستمر )و بلندمدت( در پایه های مردمی یا اعماق جامعه است. هدف بی واسطه ی »کارژه خود می بندیم، که وا

توده ای« در معنای یادشده، برپایی یک جنبش توده ای سازمان یافته است.  

در فضای سیاسی امروز آلمان پیش تر مت))ونی در وبس))ایت کارگ))اه« سیاست از پایین» برخی رهیافت های معطوف به   درباره ی3
: ارجاع می دهم( ۸ تا ۵فصل های )مخاطب عالقمند را به مقاالتی از کتاب الکترونیکی زیر . ترجمه و منتشر شده است

.۱3۹۸، بهمنکارگاه دیالکتیکحصوری؛ . ا–  مجموعه مقاالت«؛ گردآوری و ترجمه: گام معلق چپ در پیکارهای ضدسرمایه دارِی امروز»

. انجام گرفت به زبان هایی المانی و پرتغالی ترجمه ی هم زمان این گفتگو ازطریق 4
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اما به نظر نمی رسد(. 6 آمده استمتن دیگریشرح مفصل تر این دیدگاه در  )پرولتاریای عصر حاضر بازشناسی کرد

.که چنین دیدگاهی درباره ی جایگاه طبقاتی تهیدستان، در فضای فکری چپ ایران مقبولیت وسیعی داشته باشد

ب��ا این هم��ه،. 7 بر تمایزگذاری میان طبقه ی کارگر و تهیدس��تان ش��هری  و روستایی ستتأکید رویکرد غالب، یعنی

مؤید آن است ک��ه جنبش ت��وده ای تهیدس��تان در برزیل« جنبش کارگران بی زمین»دست کم تجربه ی بلندمدت 

.نه فقط بخش مهمی از پیکار طبقاتی کارگران است، بلکه می تواند و می باید سازمان یافته و ضدسرمایه دارانه باشد

           

*   *   * 

بسیار ممنونیم دبورا که قبول کردی در نشست ام��روز م��ا ش��رکت ک��نی؛ و خوش��حالیم ک��ه ب��دین طریق

. را بشنویمMSTت ات از کار توده ای در جنبش دریافمی توانیم تجربه و 

من هم به نوبه ی خ��ودم خوش��حالم ک��ه می ت��وانم در جمع ت��ان باش��م ت��ا تجربی��ات و! سالم و وقت به خیر

البت��ه. چون م��ا در مبارزات م��ان اش��تراکات زی��ادی داریم همچنین امیدهایم را با شما به اشتراک بگذارم؛

ب�ا آن ه�ا روب�رو هس�تیم و- چه ما در برزیل و چه شما در آلمان - چالش های بزرگی هم وجود دارند که 

.پس، از دعوت شما بسیار سپاسگزارم. می توانیم در مورد آن ها با هم تبادل نظر کنیم

می توانی لطفا کمی در مورد چگونگی پیدایش. دقیقا چیست MSTابتدا با این سوال شروع می کنیم که 

MST و اینکه چه نوع جنبش یا سازمانی ست برای ما بگویی؟

MST جنبش کارگران بدون زمین است .MST  ایجاد 1984، به طور دقیق تر، در سال 198۰در دهه ی

توسط شخص معینی تأسیس نشد؛ یع��نی MSTفکر می کنم برای کار شما نیز مهم است که بدانید . شد

کسی یک روز صبح با این فکر و الهام از خواب بیدار نشد که حاال می خواهم چنین س��ازمانی را تأس��یس

و. وج�ود داشت[ برزیل]از دل ضرورت های ساختاری ای برآمد که در ش�رایط آن زم�ان  MSTبلکه . کنم

سرمایه داری خ��ود را. بعد از جنگ جهانی دوم تحولی در کشاورزی ایجاد شد: این وضعیت بدین قرار بود

ماشین های بزرگ تر و[ امروزه]تغییرات زیادی رخ داده اند، به عنوان مثال، . در کشاورزی سازمان دهی کرد

مهم تر. مواد شیمیایی بیشتر و بیشتری استفاده می شوند و افراد بیشتری از زمین های خود رانده می شوند

از همه، کسانی که صاحب زمین نبودند، یعنی فقط بر روی زمین کار و تولید می کردند، ولی حق مالکیت

.نداشتند، آواره شدند و به شهرها رفتند؛ جایی که نه کار داشتند و نه خانه، و نه چشم اندازی برای آین��ده

ازطرفی، برخالف سایر نقاط جهان،. این ها زمینه هایی بود که نیاز واقعی به سازمان دهی را ایجاد کرده بود

. ۱4۰۰؛ کارگاه دیالکتیک، آبان «درباره ی ضعف و قدرت کارگران: »امین حصوری  6

 از سر عادت )ب))ه ادبی))ات رایجصرفاً یا تأکید مفسران و تحلیل گران چپ در اشاره به آرایش طبقاتی جامعه با اغلب  هنوز هم 7
- ازجمل)ه - معلم)ان را ب)یرون ازو در همین راس)تا ارتدوکسی(، میان کارگران و معلمان و پرستاران و غیره تمایز قایل می ش)وند، 

در این ش)رایط نبای)د م)ایه ی ش)گفتی باش)د ک)ه. می دهندشمول مفهومِی طبقه ی کارگر و یحتمل ذی)ل »طبقه ی متوس)ط« ج)ای 
ب)ا هم)ایون ای)وانی گفتگوبرای مثال،  محمد مالجو در ف)رازی از . تهیدستان به سادگی بیرون از دایره ی طبقه ی کارگر قلمداد شوند

دسترس)ی ب)ه این گفتگ)و در را مس)تدل نمای)د )رویک)ردیحول موضوع چگونگی سازمان یابی تهیدستان شهری، می کوشد چ)نین 
(.    نقد اقتصاد سیاسی  وبسایت 
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البته، نباید تصور کرد  که اص��الحات ارض��ی لزوم��اً. اصالحات ارضی هیچ گاه رخ نداد[ پدیده ی]در برزیل 

چون نظام سرمایه داری در هرحال به شکل خاصی از اصالحات ارضی نی��از دارد؛ زی��را. چیزی انقالبی ست

اما در برزیل حتی. به افرادی نیاز دارد که در روستاها زندگی می کنند و غذا و مواد خام را تولید می کنند

به همین دلیل، چنین نیازی به ط��ور عی��نی. این شکل کالسیک اصالحات ارضی سرمایه دارانه هم رخ نداد

برای سازمان دهی این کارگران روستایی برپا شد ت��ا بیش از هم��ه دسترس��ی MSTجنبش . وجود داشت

دسترسی به زمین ضرورتی بنیادی ست ت��ا بت��وان دسترس��ی ب��ه ک��ار،. آن ها به زمین را سازمان دهی کند

و از آنجایی ک��ه دولت برزی��ل آم��ادگی آن را نداش��ت ک��ه این. سالمت، و خانه را برای مردم تضمین کرد

. حقوق را در اختیار مردم قرار دهد، نیاز به سازمان دهی و مبارزه برای مطالبه ی این حقوق وجود داشت

 سال است که فع��الیت دارد و38حدود  MST. به دلیل نیاز به زمین به وجود آمد MSTبنابراین، جنبش 

است که توانسته این مدت طوالنی ایستادگی کن��د و- یا سازمان توده ای روستایی - تنها سازمان توده ای 

اما ما دری��افتیم ک��ه. همه ی سازمان ها و رویکردهای سیاسی دیگر از باال درهم شکسته شدند. دوام بیاورد

این فقط مبارزه برای زمین نیست که می تواند استمرار ما را تضمین کند؛ بلکه تداوم این مبارزه مس��تلزم

.آن است که مبارزات در حوزه  های دیگر را نیز در فعالیت های خود بگنجانیم یا با آن ها پیوند برقرار کنیم

برای مثال، مبارزه برای عدالت، مبارزه برای دگرگونی جامعه، مبارزه برای توزیع مجدد ثروت، ک��ه نه تنه��ا

شامل ثروت مادی ، بلکه همچنین مبارزه بر سر ثروت ها و ارزش های بدیل است تا به پشتوانه ی  آنها بت��وان

و م��ا. را به چالش کش��ید- نظیر فردگرایی، خودمحوری و غیره - ارزش های فراگیر و مسلط سرمایه دارانه 

دیدیم که مبارزات دیگری در بخش های دیگر جامعه وجود دارند ک��ه بای��د ب��ا آنه��ا متح��د ش��ویم ت��ا هم

.بتوانیم برای حقوق و مطالبات خود مبارزه کنیم و هم به دستاوردهای بیشتری برسیم

MST به عنوان مثال، . تأثیر بسیار چشم گیری بر رویکرد کار توده ای داشته استMST  نشریه ای با عنوان

چ��ه MST می توانی لطفا با جزئیات بیشتری توضیح بدهی که .منتشر می کند« از سرگیری کار توده ای»

درکی از کار توده ای دارد؟ کار توده ای باید واجد چه معیاره��ایی باش��د ت��ا خص��لتی دگرگون س��از داش��ته

باشد؟ خصوصا در شرایطی که این رویکرد در آلمان یا سایر نقاط اروپا چندان رایج نیس��ت و جنبش چپ

ب��ه رویک��ردی تعل��ق داریم ک��ه[ جمع ه��ای ش��رکت کننده در این نشست]ما . پیوند اندکی با جامعه دارد

به همین دلی��ل اس��ت. شهری توسعه دهد[ فقیر]می کوشد الگوهایی را برای کار توده ای در سطح محالت 

. که ما به این جنبه از موضوع عالقه مندیم

، دع�وت از جامع�ه ب�رایبُع�د نخست. وقتی از کار توده ای صحبت می کنیم، دو بُعد اصلی موردنظر ماست

 فکر کنید، توده ای از ک�ارگران ب�دون زمین و ب�دون ک�ار198۰اگر به دهه ی . استسازمان دادن خویش 

وجود داشتند که توسط زمین  داران بزرگ آواره شده بودند و هیچ چشم اندازی برای سازمان دهی خ��ویش

پس، اولین ک��ار این ب��ود ک��ه خودم��ان را. هیچ س��ازمان یابِی خودجوش��ی هم در می��ان نب��ود. نداش��تند

این امکان وجود دارد که خودم��ان را س��ازمان: سازمان دهی کنیم؛ مردم بی زمین را دعوت کنیم و بگوییم

مخاطب��ان م��ا م��ردمی در. و تنها از این طریْق است که امکان خواهیم یافت تغی��یری ایج��اد ک��نیم بدهیم
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.؛ افرادی که کار نداشتند و حتی غذای کافی هم نداشتند(Favelas)ها «فاوال»حاشیه ی شهرها بودند، در 

مساله این بود که آن ها را دعوت به سازمان یابی کنیم، بر اساس این آگاهی که دولت به خودی خود کاری

اگرچه در برزیل قانون اساسی نسبتاً م�ترقی ای وج�ود دارد ک�ه از دهه ه�ای قبلی به ج�ا. انجام نخواهد داد

مانده است، حقوق ذکرشده در قانو ن اساسی تنها درصورتی قابل تحقق خواهن��د ب��ود ک��ه م��ردم ازطری��ق

.فشار وارد کنند[ بر دولت]سازمان دهی خویش بتوانند 

 ]در مقوله ی کار توده ای[ ایجاد و افزایش آگاهی ست. مثال هزینه های باالی انرژی ]برق و گ��از وبُعد دوم

هزینه های انرژیباالبودِن بنزین و غیره[ را در نظر بگیرید. معموالً مردم از این سطح فراتر نمی روند که از 

 در این ح��وزهت��وده ایِشکوه کنند یا  هزینه های مربوطه را به دلیل ناتوانِی مالی پرداخت نکنند. ام��ا ک��ار 

واقعیِت کس��ی تا یاد بگیرید که در این رابط��ه ک��ل سیس��تم را زی��ر س��وال ببرن��د؛ آنهابدین معناست که 

، بلکه با خ��ود بگوی��د ان��رژی چ��یزینکند درک عادی طبیعی و امرباالبودن قیمت انرژی را به عنوان یک 

 ان��رژی از ط��بیعت به دس��ت می آی��د، مثاًل از آب، و ب��االبودِن قیمت آن؛مشترک و متعلق به همگان است

 بای��د فرآین��دهای پِسآدمناشی از آن است که  انرژی خصوصی سازی شده است. این بدان معناست ک��ه 

 نوعی آگاهی/برای اینکه بتوانپشت مساله را درک کند، تا آن را به عنوان چیزی طبیعی نپذیرد. بنابراین، 

 مس��تقیماً ب��ا اف��زایشت��وده ای، کار به همین اعتبار. را برانگیخت، کار توده ای ضرورت داردبیدارِی عمومی 

آگاهی مرتبط است و لذا یک فرآیند دائمی است. یعنی، هیچ ش��روع و پای��انی ب��رای ک��ار ت��وده ای وج��ود

.پیش برده شودندارد، بلکه فرآیندی ست که باید به طور مداوم 

پیش��برد مشارکت گسترده ی کارگران ب��رای هدف اول سه هدف را دنبال می کنیم. توده ایما ازطریق کار 

. در اینجا مشخصاً این هدف دنبال می شود که ازطریق این درگیری ها و مب��ارزاتپیکارهاست و مواجهات

ی��ا اث��رات(�� Multiplikator نیازمند وج��ود »تکثیرکنن��ده «ه��ا )فراگیردولت را به چالش بکشیم. مشارکت 

 کرد. برای مثال، نه فقط می باید شمار اولیه ی ده نف��ر راهمراه است، تا بتوان افراد بیشتری را تکثیرکننده 

حفظ کنیم، بلکه هر یک از ده نفر می باید به یک تکثیرکننده  بدل شود؛ یعنی به ن��وبه ی خ��ود ب��ا ده نف��ر

درگیر کند؛ و این تنها راهی ست که می توان��دسازد و دیگر تماس برقرار کند، آن ها را بسیج نماید، همراه 

.نمایدمشارکت شمار زیادی از مردم در فرآیند ]مبارزه[ را تضمین 

فهمتوانمندس��ازی اف��راد ب��رای به معن��ای ، دموکرات��یزه کردن ق��درت اس��ت. این توده ای کار دومین هدف

 ی��ک فرآین�د جمعی س�ت. ام�اازطریق مشکالت شان، و نیز سوق دادن آنان به سمت یافتن راه ح��ل ریشه ی

راه حل به آن ها نی��از داریم، ولیدست یابی به  ارزش های جدیدی ست که برای کاربستعنای م به همچنین

این هدف معطوف به آن اس��تمی توانند با ارزش های رایج سرمایه دارانه در تضاد باشند؛ نظیر همبستگی. 

.گردندقدرت در خدمت اکثریت باشد و مشکالت روزمره قابل حل که 

، گام نهادن در مسیر ساخت یک جامعه ی سوسیالیستی ست. پس، تحقق این هدفتوده ای کار هدف سوم

بی ع��دالتی، ن��ابرابری، اس��تثمار و همه یک��ه ب��ا مبارزات به نوعی سازمان دهی گردند مستلزم آن است که 

ستم ها گسست حاصل کنیم. در اینجا مهم آن است که چشم اندازی از مب��ارزه ی طبق��اتی وج��ود داش��ته

 می ک��نیم؟ در جه��انی ک��ه در آن زن��دگی می ک��نیمتاکیدباشد. ولی چرا بر چشم انداز مبارزه ی طبق��اتی 
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 وجود دارد، که نمود روش�ن آن انباش�ت دائمی ث�روت در دس�ت ع�ده ای بس�یارژرفینابرابری های بسیار 

نیز شاهد بوده ایم که چگونه ثروتمنداْن هر روز ثروتمندتر و فقرااز زمان ظهور پاندمی کرونا معدود است. 

فقیرتر می شوند. به همین دلیل است ک��ه چش��م اندازی از مب��ارزه ی طبق��اتی الزم اس��ت ک��ه برپ��ایه ی آن

o )»خلق/مردم  povo و از این طریق خود را ب��رای رویارویی ه��ای بع��دیکرده«( خودشان را سازمان دهی 

.سازندآماده 

هیچ دستورالعمل یا نسخه ی حاضر و آماده ای برای ک��ارنباید این نکته ی مهم را از نظر دور داشت که اما 

 درنتیج��ه، مس��اله ی مهْم  اس��ت؛     ض��رورت ]م��ادی[  نقطه ی عزیمْت    وجود ندارد؛ بلکه در ابتدا تنها   توده ای

آمادگی برای مواجهه با نابرابری ها، و توسعه ی مستمِر یک مب�ارزه ی سیاس�ی و ای�دئولوژیِک اس�ت. ب�رای

فرآیند زمین و خان��ه ندارن��د. ام��ا در چ��ون مردم از سر ناچاری به سوی ما می آیند، MSTمثال از دیدگاه 

ب�ه این مب�ارزاِت وس�یع تر تنه�ا درص�ورتیواردش�دن . پیدا می ش�وندمبارزه نیازها و ضرورت های دیگری 

امکان پذیر است که ]در این فرایند[ یک رون��د دایمی آگاه ش��دن، آگ��اهی سیاس��ی و ای��دئولوژیک، وج��ود

داشته باشد. این آگاهی معطوف بدان است که ساخت و سامان دهی جامعه چگونه است؛ نابرابری چگون��ه

 ی��اسه، دو خانه ندارند و ب��رخی دیگ��ر بسیاری از مردمرا تداوم می یابد؛ چسازمان یافته است و چگونگی 

 ک��هوق��تی. آدم فق��ط نظم و سامان یافته استچند خانه دارند؛ و به طور کلی اینکه جامعه به  چه ترتیبی 

. درک کند، برای مبارزه آمادگی پیدا می کند و درمی یابد کجا و چگونه مبارزه کنداین ها را 

مردم که در اینجا ]فضای آلمان[ ما را نگران می کند این است که اساساً چگونه می توانیم مسایلییکی از 

 در جلس��اتمتقاعد س��اخت که. چگونه می توان مردم را ترغیب کنیم پیوندی پایدار با کار سازمانی را به

 که سازما   ن دهی جمعْی مهم و حیاتی ست. و به ط��ورردشرکت کنند و اصوالً این آگاهی را در آنان ایجاد ک

؟ خود ش�ما چگون�ه می توانی�د م�ردم را درمحقق می شودکلی فرآیند سیاسی سازی چگونه است و چطور 

 مشارکت دهید؟MSTمبارزات 

در ابتدا مردم به دلیل ضرورت می آیند. در برزیل فرهن�گ مش�ارکت، یع�نی مش�ارکتهمان طور که گفتم 

ک رایج این است که ش��ما در انتخاب��ات ش��رکت می کنی��د - در برزی��ل رای دادن در.سیاسی، وجود ندارد

نیستاجباری ست - و سپس با دموکراسی نمایندگی زندگی می کنید. و هیچ کس نمی پرسد که آیا به��تر 

این میدان عم��ومی مجس��مه ای نص��ب ک��نیم. م��ا می خ��واهیم ایندر این محله یک مدرسه بسازیم یا در 

 م��ا این اس��ت ک��ه ازطری��ق بحث وک��ار را زیر سوال ببریم. وقتی مردم به م��ا مراجع��ه می کنن��د، فرهنگ

هم فکری آنها را متقاعد سازیم که جز خود ما کسی نیست که بتواند مشکالت ما را حل کن��د. یع��نی اگ�ر

خودمان برای حل اش اقدام نکنیم، کسی نیست که حل اش کند؛ نه شهردار، نه شورای شهر، نه نماینده ی

مجلس و غیره. و اینکه ما باید خودمان را سازمان بدهیم، از جمله، برای اِعمال فشار بر نمایندگان مجلس

سازمان دهی ست و مشارکت دادن ش��ماربر سر  باشد. بنابراین، مساله  کار ما- حتی اگر این فقط بخشی از 

هرچه بیشتری از مردم در آن. و همچنین به طور مشخص تر مساله این است که هر کس��ی در این فرآین��د

ما توافقات، اصول و ارزش های خاصی داریم. اگر کس��ی آن ه��ا را. بر عهده بگیرد معینی نقش ومسئولیت 
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قبول نکند، طبعا نمی تواند با ما همکاری کند. با این حال، ه�دف م�ا اف�زایش آگ�اهی از طری�ق مب�ارزات

عینی ست تا این درک حاصل شود که در دل چه واقعیتی زندگی می کنیم و چگونه می توانیم این واقعیت

، و این ک��ه فق��طم��انیمب��ه دیگ��ران برسیدن به این دریافت است که نباید وابس��ته را تغییر دهیم. و مهم 

که خودمان کاری را انجام دهیم، چیزی تغییر خواهد کرد.هنگامی 

 مهم برای ما، که تمام جهان نیز درگیر آن اس��ت، مس��اله ی س��ازمان دهی ک��ارگران درجهتمساله ییک 

ایجاد تغییرات بنیادِی ساختاری ست. یک جنبه ی مهم این مساله، مشاهده ی نتایج مبارزات و اس��تفاده از

آنها برای سازمان دهی مردم است. بسیاری از مردم سال ها ب��دون زمین زن��دگی کرده ان��د و تنه��ا ازطری��ق

سازمان  یابِی مردمی امکان تصاحب مجدد زمین به ط��ور جمعی ب��رای  آن ه��ا میس��ر ش��ده اس��ت. این ام��ر

نشان دهنده ی اهمیت وجود چنین سازمانی ست. چون آن ه��ا مس��لماً نمی توانس��تند به ط��ور خودج��وش و

انفرادی این کار را انجام دهند. از اینجا درمی یابیم که وقتی مردم خ�ود را بخش�ی از ی�ک فرآین�د جمعِی

تاثیرگذار می بینند، آنگاه برای قبول مسئولیت آمادگی می یابند ت��ا به ط��ور فع��ال در پیش��برد این فرآین��د

 خودمان را هم گول ب��زنیم. م��ا میلیون ه��ا نف��ر را دع��وت ب��ه مش��ارکتبا این همه، نبایدمشارکت نمایند. 

MST از مردم با م��ا می مانن��د )درصدی با ما همراه نمی شوند یا نمی مانند؛ فقط آنهامی کنیم، ولی همه ی 

در حال حاضر هشت صدهزار نفر عضو دارد(. ولی وقتی مردم دس�تاوردهای م�ا را می بینن��د، آنگ�اه تع�داد

.اهمیت داردبیشتری به فعالیت های ما جذب می شوند و درک می کنند که س��ازمان دادن جمعِی خ��ویش 

این تجربه ی ماست. وقتی در ابتدا از مردم دعوت می کنیم ک�ه ب�رای مش�ارکت در ی�ک اکس�یون اش�غال

 گروه ه��ای مس��لحیچ��ون. هم��راهی نمی کنندبپیوندند، بسیاری از آنها از سر ت��رس به ما ]اشغال زمین[ 

 م��ردم در ت��داوممش��ارکت از اش��غال زمین ه��ا ی��ا موظف اند]وابسته به زمین داران بزرگ[ وجود دارند که 

چنین اشغال هایی جلوگیری کنند. اما وقتی جامع��ه اب��راز همبس��تگی می کن��د، وق��تی موفقی��تی حاص��ل

 چیزی در حال پیش��رفتاین درک شکل می گیرد که ایجاد می شود و متفاوتیمی شود، آن وقت روحیه ی 

 ایجاد کنیم.تغییریاست، و اینکه ما می توانیم 

 شناخت واقعیت اهمیتی اساسی دارد؛ ازجمله، واقعیت افرادی که با آنها کار می کنید. ب��اتوده ایبرای کار 

 این واقعیت، راه دیگری برای درک آنچه مردم می گویند و مشخص��اً ب��رای ک��ار ب��ا آنه��ا گش��ودهشناختن

 که به درون محله ها و جماعت های روستایی می رون�دMSTمی شود. این بدان معناست که فعاالن جنبش 

 بدانند که چ��هتوامانو کار توده ای انجام می دهند، باید نیازها و واقعیت های مردم را بشناسند. آن ها باید 

 وجود دارد، و درعین ح��ال چ��ه(Communities)جماعت ها  در دل این محالت و نارسایی ها و کمبودهایی

. ولی درک این نکت�هباید گذاشت که جنبش�ی ش�کل بگ�یرد. بنابراین، نهفته استپتانسیل هایی در آن ها 

 ب�رای فعالیت ه�ای مختل�ف جلس�اتی رامس�تمرمهم است که این یک روند دائمی ست؛ اینکه باید به طور 

هس�تید، ک�هبرگزار کرد؛ و اینکه شما ]به عنوان فعال این جنبش[ حام�ل ای�ده ی ی�ک س�ازمان سیاس�ی 

. می باید آن را در کارتان جاری سازید

اما در این میان، همکاری با سایر سازمان های سیاسی نیز مهم است. منزوی کردن خ��ود رویک��ردی تمام��اً

. زی��را م�ا ب�اس�ازیدخطرناک است. اگر می خواهید نابرابری ها را از بین ببرید، نمی توانید خ�ود را م�نزوی 
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،پ��ا گرف��تیم در جنوب برزیل MSTدشمنان قدرت مندی روبرو هستیم. به عنوان مثال، ما به عنوان جنبش 

 که نباید یک جنبش محلی و محدود به مناطق جنوبی باقی بم��انیم، بلک��ه ایندریافتیماما از همان ابتدا 

 ایندرهم شکس��تنجنبش باید به یک جنبش سراسری بدل شود. زیرا در غیر این صورت ب��رای نخبگ��ان 

. تسهیل می شدجنبش و تجزیه ی آن به قطعات کوچک تر 

ما شاهد ب�ودیم ک��ه چگون��ه از

، ب���ا تعمی���ق و199۰دهه ی 

گس�����ترش س�����رمایه داری،

 آگاهی ی��ا امی��د دربرانگیختن

م���ردم نس���بت ب���ه امک���ان

 در جامع��ه دش��وارتردگرگونی

ش��ده اس��ت. ح��تی فع��االن

سیاسی نیز باید بارها و بارها با

 کنن��د ت��ا اینپیک��ارخودشان 

آگاهی و امید را در درون ش��ان

. ولی به نظ�ر ت�و چگون�هاهمیت دارند. تو البت�ه گف�تی در این زمین�ه موفقیت ه�ای کوچ�ک نمایندحفظ 

 یک س��ازمانبرایمی توان به عنوان یک فعال سیاسی نیروی درونی خود را تقویت کرد؟ و مهم تر این که، 

سیاسی چه ملزوماتی وجود دارد تا بتواند نیرو و امید را به اعضاء و مخاطبان خود انتقال دهد؟      

 قبال در این باره گفتم دقیقا همان چیزی بود ک��ه االن می گویی��د. وق��تی ام��روز در م��وردآنچهمنظورم از 

ح��تی ؛ طوری که و تاریخچه ی آن صحبت می کنیم، همه چ��یز بس��یار س��اده به نظ��ر می رسدMSTجنبش 

 س��ال4۰ به تقریب��اً دارد MSTمی توانیم آن را به عنوان یک داس��تان م��وفقیت بی��ان ک��نیم، چ��ون عم��ر 

می رسد. اما استمرار فعالیت ما اصال کار ساده ای نبود. دقیقاً به این دلیل ک��ه س��رمایه دارْی نظ��امی بس��یار

 است. آنچه به حضور و فعالیت سیاسی ما دوام بخشید تنه��ا معط��وف ب��ه آن نب��ود ک��هویران گرمنحط و 

مردم خانه ای آبرومند داشته باشند، و شغلی که با آن بتوانند خانواده ی خود را تغذیه کنند، و غیره. بلک��ه

( مردم است. باید درک کرد که مردم ماش��ینSubjektivitätمساله همچنین مربوط به ذهنیت و سوژگِی )

 ناامی��دی هایس��رخوردگی ها ونیستند، بلکه از ذهنیت و سوژگی خاص خویش برخوردارند. در بین مردم 

ذهنیت آن ها کاشته اس��ت؛ همچنین ارزش های زیادی که جامعه ی سرمایه داری در وفراوانی وجود دارد، 

خود از جامعه به درون فرآیند کار جمعی می آورند؛ و دقیق��اً همین جاس��ت ک��هو مردم همه ی این ها را با 

باید روی این معضل کار کنیم. مردم باید احساس کنند که بخشی از یک فرآیند جمعی هستند. به عنوان

مثال}با خنده می گوید{، صحبت از توبیاس]مترجم هم زماِن گفتگو[ نیست ک��ه بگوی��د چ��ه ک��اری بای��د

 بای��د در قب��ال این فرآین��د، به عن��وان بخش��ی از ک��ل،هر کسی بلکه ؛انجام شود تا همه آن را انجام دهند

 را پرورش دهندجمع بودگی باید این احساس فعالین سازمان دهنده ی جنبش. و نمایداحساس مسئولیت 
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و از آن حمایت کنند. احساس با هم بودن و با کمک یکدیگر تغییری ایجادکردن، این چیزی متفاوت از آن

پس، مس��اله ب��ر س��ر چ��یزی از جنسچیزی ست که ما در این جامعه می شناس��یم ی��ا تجرب��ه می ک��نیم. 

 این نیس�ت ک�ه برای حفظ امید حرف های قشنگیعنی موضوع، اما نه در معنای رمانتیِک آن؛ سوژگی ست

«.7: »م��ا بای��د امیدواران��ه ادام��ه ب��دهیممی توان آموخت پائولو فریره پداگوژی همان طور که از بلکهبزنیم. 

 را بازآفرینی کند.دگرگونیجنبش باید دائماً این 

برای روشن شدن بیشتر معنای این مطلب، مثالی می زنم: برزیل تا به ام��روز ی��ک کش��ور بس��یار مس��یحی

 نابرابری در برزیل و همچ��نینوجودمانده است. تا امروز افراد نسبتاً زیادی وجود دارند که - برای مثال - 

 توجیه می کنند که خدا چنین خواسته و مردم را این گونه آفریده اس��تاستداللدر سطح جهان را با این 

 ک��ار ت�وده ایبه ش��روع ک��نیم، یع��نی اینجاتا عده ای ثروتمند باشند، و عده ای فقیر و بی چیز. م��ا بای��د از 

هم زمانگسترده در برزیل بپردازیم تا بتوانیم تسلط چنین ایده هایی را درهم بشکنیم. باید بگوییم »نه«، و 

ص��احب همه چ��یز باش��ند و ت��ا ب��رخی اف��راد عمل می کنندنشان دهیم که چه فرآیندهایی در دل جامعه 

به بی��ان دیگ��ر، این ک��ار مس��تلزم پیش��برد بازاندیش��ی های. بس��یاری تقریب��اً هیچ چ��یزی نداش��ته باش��ند

دیدگاه انتقادی تری نسبت به جامعه ایجاد ک��رد. و[ در میان فرودستان]پداگوژیکی ست، تا بتوان /تعلیمی

 می شوند، آن گاه عالقه و پیوند عاطفی وی��ژه ایواقعیت هایی به درک چنین قادرهنگامی که مردم به تدریج 

 می کنند. یعنی وقتی آنها شروع به درک چیزهایی می کنند که قباًل از آن بی خبر ]ی��ا ب��هبرقراربا جنبش 

به ب��ازیگرانآنها بی اعتنا[ بودند، هم دلی با جنبش در آن ها ایجاد می شود. و مهم این است که خود مردم 

.بدل شوند فرآینداین اصلی 

. در حال حاضر اعتراضات خیابانی گسترده ای دربپردازیم جاریمایلیم در این پرسش به وضعیت سیاسِی 

 چه نقشی در این اعتراضات ایفا می کند؟MST. جریان داردبرزیل علیه رئیس جمهور فاشیست، بولسونارو، 

 می کند، در چنین شرایطی چگونه باید با چنین اعتراض��اتیتوده اییا به طور کلی، سازمانی که عمدتاً کار 

 آیا باید در آن ها شرکت کند؟مواجه شود؟

 بس��یارم��وقعیت، ک��ه همچ��نین به س��ر می ب��ریممتأسفانه، ما در برزیل در یک وض��عیت بس��یار غم انگ��یز 

یع��نی، دولت درنهایت چیزی بیش از یک دولت نظامی نیستچالش برانگیزی برای همه ی کارگران است. 

.می شناس��یمرویه های عملی دولت به همان شیوه ای طراحی و پیاده می ش��وند ک��ه از ی��ک دولت نظ��امی 

دولت برزیل فوق العاده فاسد است، و در کنار آن، به شدت دچار شوونیس��م، هم جنس گ�را هراس��ی و غ�یره

 ک��ه درح��ال نابودس��ازی تم��ام خ��دماتس��روکار داریم ی��ک دولت اول��ترا-نئولی��برال ما در اینجا بااست. 

عمومی ای ست که قبال وجود داشته؛ و در این مسیر بنیان ه�ای خ�ودش را هم از بین می ب�رد. م�ا بیش از

بس�یجب�رای یک سال است که در تالش هستیم تا به همراه سازمان های دیگر نوعی سازمان دهی مشترک 

وضعیت پاندمی و تبعات آن در برزی��ل ح��ایز اهمیت اس��ت. در برزی��لخصوصا سیاسی مردم ایجاد کنیم. 

  ترکیب جدیدی ست که فریره از واژه ی امید ساخت، ت))ا معن))ایesperançar در اینجا دبورا توضیح می دهد که واژه ی پرتغالی 7
»صبر کن و انجام بده« را برساند.
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سازمان هایما می کوشیم در کنار . تن در اثر کرونا جان شان را از دست داده اندتاکنون بیش از پانصدهزار 

دیگر، یعنی سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، احزاب چپ و غیره علیه این وضعیت به خیابان ه��ا

بیاییم. چون بر این باوریم که این دولت حتی از ویروس کرونا هم ُکشنده تر است.

 کرونا، گرسنگی نیز با قوت تمام به جامعه بازگشته اس��ت. بیشدر اثرگذشته از مرگ ومیر انبوه در برزیل 

سه وعده غ��ذایبه  میلیون نفر 2۰ بیش از ؛ درصد جمعیت نوعی از ناامنی غذایی را تجربه می کنند5۰از 

. م��اباالستروزانه دسترسی ندارند و میزان مرگ ومیر روزانه در اثر تبعات گرسنگی ی��ا س��وءتغذیه بس��یار 

 واکسیناسیون برایامکانبه همین دلیل در خیابان هستیم. برخی از مهم ترین خواسته های ما عبارتند از: 

همه - چون ما هنوز با وضعیتی که همه ی افراد بتوانند واکسینه شوند فاصله ی زیادی داریم- ؛ دسترسی

. برای درک بهتر این موضوع، باید خاطرنشان کنم که ما اکنونحاکمبه غذا برای همه؛ و سرنگونی دولت 

نمی توانیم به مبارزه ب��رای زمین، یع��نی اش��غال زمین، ادام��ه دهیم؛ چ��ون درموقعیتی قرار داریم که در 

وضعیتی هستیم که نخست باید بر سر موجودیت کشور برزی�ل بجنگیم. م�ا در پایگاه ه�ای م�ردمی خ�ود

در این باره با مردم صحبت می کنیم. اکنون اشغال زمین نمی تواند برای ما یک اولویت باشد، زی��را م��ا بای��د

دوب��اره ب��رای زمینامکان خواهیم یافت ت��ا برای بازگشت دموکراسی ]حداقلی[ بجنگیم و تنها پس از آن 

مبارزه کنیم.

.ق��رار داریم نظامی ست، ما واقعاً در وض��عیت دش��واری یک دولت تمامابنابراین، در رویارویی با دولتی که 

چ��را که اس��ت: ویران گر بلکهحکومتی کاماًل فاسد که نه فقط به حداقل وظایف خود هم عم��ل نمی کن��د، 

همچنان در حال ویران سازی سیستم بهداش��ت و سیس��تم آموزش��ی کش��ور اس��ت. ولی م��ا همچن��ان ب��ه

 بسیج سیاسی مردم، که بسیاردرجهت و »امیدوارانه ادامه می دهیم« و ازجمله را پیش می بریمپیکارمان 

 حاش��یه ای و جماعت ه��ای روس��تایی[ را هممن��اطقمهم است، می کوشیم. درعین حال، کار توده ای ]در 

 درگیر بسیج خیابانی و کار توده ای هستیم. زیرا شمار زیادی از اف��راد جامع��هتوامان ؛ یعنیادامه می دهیم

از عواقب سیاست های دولِت ح��اکم

آس��یب دیده ان��د؛ یع��نی گرس��نه

هستند، بیکارند، یا از تبع��ات نظ��ام

رنج بهداش��تی وض��عیف آموزش��ی 

جماعت ه��ا وب��ه م��ردم ما . می برند

 روس��تایی، و حاشیه نش��ینانمناطق

توضیح می دهیم که مشکالت فعلی

ما از کجا و چگونه به وجود آمده اند؛

و از آنها دعوت می کنیم ک��ه هم ب��ا

وی���روس ]کرون���ا[ و هم ب���ا دولت

مبارزه کنند، تا بتوانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.
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 طبقاتی دارد و افراد فقیر را بیشتر تحت تاثیر قرار می ده��د؛ وداللت هایاز آنجایی که تخریب طبیعت نیز 

، سوال دیگر ما ایننگران کننده استازطرفی، روند تخریب طبیعت در برزیل - به ویژه در آمازون - بسیار 

  دارد؟ و اینMST در فعالیت  ه��ای جایگاهیاست که مبارزه ی اکولوژیکی یا مبارزه با تغییرات اقلیمی چه 

 که شایدهدفی  سازمان می یابند انگیزه بدهید تا برای MSTکه اساسا چگونه می توانید به افرادی که در 

 مبارزه کنند؟باشد برای زمین پیکارکمی غیرمستقیم تر از 

مساله مرب�وطمسائل مربوط به تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی ارتباط زیادی با مبارزه ی ما دارند. 

 مشترک. م��ا ازدارایی و طبیعت؛ و زمین ]خاک قابل کشت[ به عنوان یک 8 مشترکدارایی های می شود به

(، یع��نی کش��اورزی س��رمایه دارانه دف��اعAgrobusiness )کس��ب وکار زراعی خاص��ی از الگویخود در برابر 

می کنیم؛ چرا که برمبنای این الگو، زمین و بلکه طبیعت در دستان معدودی از اف�راد متمرک�ز می ش�ود و

 را به تصاحب خ��ویش درآورن��د. این هم��ان9 عده ی معدود قادر می شوند طبیعت، آب، و تنوع زیستیاین

 ک�ربنمس�اله یمدل کشاوزی ست که ما با آن مخالفیم و مسبب همه ی معضالتی س��ت ک�ه تحت عن�وان 

 کش��اورزی ح��رکتالگوی]گازکربنیک[ و غیره می شناسیم. پس، ضرورتی حیاتی ست که ما برخالف این 

 م��الکیت زمین رات��ا بت��وانیمکنیم، و در این راستا - ازجمل��ه - علی��ه کالن م��الکِی زمین ح��رکت ک��نیم، 

 و ازش�دهدموکراتیزه کنیم. ]چون[ از طریق کالن مالکیِت زمین، طبیعت و دارایی ه�ای مش�ترْک ک�االیی 

چیزهایی که برای بقای انسان ها ضروری اند، به کاالهایی برای پول سازی ]کسب س��ود[ تب��دیل می ش��وند.

حال آن که ما به یک مدل کشاورزی پایدار نیاز داریم، الگویی که در آن انسان و طبیعت با هم هماهن��گ

باشند. شاید شما مطلع نباشید که برزیل کشوری ست که به لحاظ گستره ی مواد شیمیایی م��ورد اس��تفاده

 م��اده ی ش��یمیایی کش��اورزی4۰۰در کشاورزْی مقام نخست را در سطح جه��ان دارد؛ در برزی��ل بیش از 

]عمدتا کود و سم[ به طور ُمجاز استفاده می شوند که فروش و کاربرد بسیاری از آنها در بازار اروپا ممن��وع

مساله بر س��ر تقاب��ل. ولی آنها هنوز هم به راحتی و به وفور در برزیل استفاده می شوند. بنابراین، استشده 

 ق��رار دارد، یع��نی همین1۰کشاورزی اس��ت: در یک س��و، م��دل تجاری س��ازِی کش��اورزیالگوهای متفاوت 

کش��اورزانوضعیت فعلی که زمین های بزرگ در دستان عده ای مع��دود ق��رار دارن��د - به ج��ای آنک��ه بین 

و در س��ویس��ود میس��ر گ��ردد؛ تقسیم شوند - تا تولید انبوه محصوالت کشاورزی برای صادرات و کسب 

دیگر، الگوی دیگری از تولید کشاورزی ست ک��ه م��واد غ��ذایی الزم ب��رای بق��ای م��ردم را تولی��د می کن��د.

ط��بیعت را به ش��دتق��رار دارد ک��ه به همین ترتیب، در یک طرْف استفاده ی بیش از حد از مواد شیمیایی 

 یعنی کشاورزی اکولوژیک قرار دارد.پایدارتخریب می کند؛ و در طرف دیگر، رویکرد کشاورزی 

 درباره ی آن بحث و برای آن مبارزه می کنیم. ولی هم زم��ان روMST دروناین  همان چیزی ست که ما در 

به بیرون، در ارتباط با کل جامعه، اعالم می کنیم که تحقق این هدف به مبارزه ب��رای  دگرگ��ونی جامع��ه

نیاز دارد، زیرا این تنها ما مردم ساکن روستاها نیستیم که تحت تأثیر این الگوی غل��ط توس��عه و تخ��ریب

محیط زیست قرار می گ�یریم، بلک�ه همه ی م�ردم، از جمل�ه م�ردمی ک�ه در ش�هرها زن�دگی می کنن�د هم

8 Gemeinschaftsgüter

9 Biodiversität

10 agronegócio
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 معضل تغییرات اقلیمی ی��ا معض��ل کمب��ود آب ق��راردرمعرضتحت تأثیر آن هستند. همچنان که هم اینک 

 ب�دلمش�هود کمبود آب آشامیدنی یا غذاهای سالم در شهرها به یک معض�ل تک�راری و امروزه. گرفته اند

این کهدر میان است؛ شده است. پس، مردم شهرها هم باید بفهمند که در اینجا پای مشکالتی ساختاری 

مدل هژمونیک کشاورزی یا تولید سرمایه دارانه، که مبتنی بر تجاری سازِی کشاورزی ست، بر مردم شهرها

 شرکت ها و کنسرن های بخشمحدود بهو درنهایت بر کل بشریت تأثیر می گذارد. این معضالت طبعا تنها 

، بلکه بخش های خدمات، تجارت، و صنعت نیز در آن ها سهیم هس��تند. ب��رای مث��ال،نمی شوندکشاورزی 

می توان به کنسرن کوکا کوال اشاره کرد. بیشترین میزان خصوصی س��ازی من��ابع آب آش�امیدنی در برزی��ل

توسط شرکت کوکا کوال انجام شده است. ما باید درک کنیم که طبیعت متعلق ب��ه هم��ه اس��ت و بای��د در

نه آنک��ه مل��ک خصوص��ِی ع��ده ای مع��دودباشد؛ - نه فقط در برزیل، بلکه در سراسر جهان  خدمت همه -

باشد.

 گفتی که عملکرد سیاسی نمی تواند فقط در سطح محلی باقی بماند و همکاری با سایر س��ازمان هاپیش تر

؟است و سایر سازمان های سیاسی دقیقاً چگونه MST. همکاری ها بین اهمیت دارد

س��ازمان های مختل��ف و متع��ددی در برزی��ل وج��ود دارن��د. آنچ��ه ب��رای م��ا مهم اس��ت، داش��تن بینش و

مناس��بات طبق��اتیچشم اندازی از مبارزه ی طبقاتی ست. این مهم است ک��ه درک ک��نیم طبق��ه چیس��ت، 

چگونه اند، چه کسانی متحدان، و چه کسانی دشمن ما هستند. دانستن این مساله از آن رو مهم است ک��ه

بتوانیم با همدیگر علیه دشمن ]مشترک[ مبارزه کنیم. چون به رغم اینکه پیکارهای مختلفی وجود دارن��د

و مسائل/معضالت متفاوتی داریم، اما درنهایت دش��من همه ی م��ا یکی س��ت. نم��ونه ای ک��ه در این زمین��ه

می خواهم ذکر کنم مربوط به ایالتی ست که در آن زندگی می کنم. آنجا یک شرکت معدنی وج��ود دارد و

به دلیل فعالیت های استخراج معدن، مردم مناطق روستایی در حال از دست دادن زمین های کشاورزی شان

 ندارند. اما همزمان، ساکنان کل ی��ک محله یروستا کار و زندگی در امکانی برای آنها دیگر یعنیهستند، 

 هزار نفر، به دلیل فعالیت این شرکت مع��دنی مجب��ور8۰۰ جمعیتی حدود باشهری ]در شهر مجاور[ نیز، 

 س��اکنان ش��هر هم ت��أثیراتبربه ترک خانه های خود شدند. این بدان معناست ک��ه فع��الیت این ش��رکت 

پس، می توان نتیجه گرفت که اگرچه به لحاظ تفکی��کمشابهی ]همانند ساکنان روستا[ بر جای گذاشت. 

اما اگر با دقت بیشتری به آنها نگاه ک��نیم،نظری، پیکارهای متفاوتی در سطح شهر و روستا جریان دارند، 

بنابراین، بسیار مهم اس��ت. مبارزاتی هم سان علیه دشمنانی مشترک هستندهمه ی آن ها عماًل و درنهایت 

که به همین ترتیب ]مبارزات[ بخش های مختل��ف طبقه ی ک��ارگر را س��ازمان دهی ک��رد: خ��واه در جنبش

جنبش هایی که برای حق دسترس��ی ب��ه آب مب��ارزهبی خانمان ها، خواه در اتحادیه های کارگری، خواه در 

  ،  11  ، که جنبشی ست متشکل از افراد آسیب دیده از سدس��ازی ها  MAB  جنبش  و غیره. برای مثال، می کنند

آن را به عن�وان، طوری ک�ه گهگ��اه ب�رخی به یکی از جنبش های مردمِی مرجع در برزیل ب�دل ش��ده است

چون، مساله اصلْی همکاریوبی واقفیم که این طور نیست. خ ما به ولی قلمداد می کنند، MSTرقیبی برای 
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 ب��رایMAB. در این خصوص، برای مثال، ما به س��ازمان دهندگان جنبش و هم سازی نیروهای مردمی ست

 ، متش�کل ازMAN جنبشبهچگونگی برپایی ک�ار توده ای ش�ان کم�ک ک�ردیم. دراینج�ا همچ�نین بای�د 

 را ازMST، اشاره کنم. ما برای کمک به پاگرفتن آنها، بخشی از فعاالن12آسیب دیدگان صنایع معدن کاری

 بخش��ی ازاین هااین جنبش کم��ک کنن��د. س��ازمان یافتن  بهمسئولیت های ش��ان آزاد ک��ردیم ت��ا بتوانن��د 

 دشمن اس��ت. فک�ر می کنم دریکسان بودِنهمبستگی درونِی طبقه ]ی کارگر[ بر اساس درک مشترک از 

آلمان هم با دشمنان مشترکی روبرو هس��تیم، ازجمل��ه، کنس��رن های چن��دملیتی. پس، بای��د این درک را

 این نیست چه سازمانی بهتر از بقیه عمل کرده است؛ بلکه مساله ی اص��لی ایناصاًلایجاد کنیم که مساله 

. خواهیم کرد بهتر ایستادگی قطعاًاست که ما کنار یکدیگر، در رویارویی با دشمن مشترک ، 

 صحبت ک��رده ایم. پرس��شتا حدیما تا کنون درباره سازمان دهی و سازوکارهای سیاسی سازی فرودستان 

  دارن��د و چگون��ه ب��هMSTآخر ما این است که فعالیت های اجتماعی یا ف��رهنگی چ��ه نقش��ی در جنبش 

سیاسی شدن فرودستان کمک می کنند؟

 در جنبش های دیگر نیز وجود دارد.که داریم - MSTسوال بسیار خوب و مهمی ست. ما یک اصطالح در 

 متداول، آیین ه��ا و مراس��م جمعیجشن های مانند( است. Mystikپردازی )نماد و تخیل ورزیاین مفهوم، 

 مبارزه ی ما را تغذیه می کند، همچ��نینتخیل ورزِی جمعی. این تخیل ورزیو... به همه ی این ها می گوییم 

آن را جشن می گ�یریم و تم�ریناتوپیاست که به میانجی این آیین ها برای ما نوعی پیوند ذهنی-عاطفی با 

می کنیم. و همان طور که قباًل گفتم، مردم ماشین نیستند. و چون انس��ان هس��تند، نیازه��ا و احساس��ات و

پردازی م��وجب حف��ظ ن��وع خاص��ی از فرهن��گ ن��یز هس��ت. بیش ازنماد و تخیل ورزیعواطفی دارند. اما 

 سازمان دهی شده اند، ک�ه این به معن�ای آن اس�ت ک�ه جنبش م�ا ترکی�بی ازMSTپانصدهزار خانواده در 

(  مختلف است. بنابراین، حفظ فرهنگ های روس��تایی و زیس��تِن جمعِی آنcommunitiesهزاران جماعت )

برای مث��ال، نم��ادپردازی و. گرچه کارکرد تخیل ورزِی جمعی فراتر از این می رودبرای ما اهمیت می یابد، 

 مسائل ایدئولوژیک و حفظ ارزش ه��ایی ک��ه س��رمایه داری در ح��المعطوف است بهتخیل ورزی همچنین 

 می پیوندند، از دل جامع��ه می آین��د وMSTنابودسازی آنهاست. همان طور که گفتم افرادی که به جنبش 

خ��ودب��ا ارزش های خاصی از جمله فردگرایی، شووینیس��م، سکسیس��م، هم جنس گ��را هراس��ی و غ��یره را 

 آن هایا انتقالمعین به همراه می آورند. درنتیجه، یک وظیفه ی مهم فعالیت های فرهنگی حفظ  ارزش های 

هایُکد که نقش های جنس��یتی خاص��ی ی��ا تصور کنید. اجرای نوعی از موسیقی را به درون جنبش است

تبعیض علیه زن�ان را منتق�ل نمی کن�د، بلک�ه ارزش ه�ای متف�اوتی را بی�ان می دارد. به می�انجی این گون�ه

فعالیت های جمعی فرهنگی-هنری، همچنین می کوشیم این درک و بینش را گسترش دهیم که فرهن��گ

– شامل تئاتر، موسیقی و غیره  امتی��ازی مختص طبقه ی فرادس��ت نیس��ت، ک��ه ب��ه چ��نین چیزه��ایی –

دسترسی دارد، بلکه بخشی از همه ی ماست و به  همگان تعلق دارد. درعین حال، موسیقی، تئ��اتر و غ��یره

 و لمس پذیر سازیم. زیرا حتی بع�د ازتا اتوپیای مورد نظرمان را تاحدی فرابخوانیمفرصتی فراهم می کنند 
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 ارزش ه��ایبلکه نخواه��د داد؛ رخ، هیچ معج��زه ای بگذاریم به ناگهان به جامعه ی جدیدی پا [فرضاًآن که ]

 زندگی و تمرین کنیم، یع��نیدر گام های کوچک فردی و جمعْی از هم امروز باید حیات اجتماعی بدیل را

 خود ایجاد کنیم. چنین کاری به میانجی مراسم و روی��دادهای ف��رهنگی-میانروابط و مناسبات جدیدی 

 آس��انآن ها چالش های بسیار بزرگی پیِش روی ماست که غلب��ه ب��ر قطعاً. می شودهنری بهتر امکان پذیر 

.امکان پذیر استنخواهد بود، اما با زنده نگه داشتن امید جمعی و ارزش های بدیل، انجام آن 

ممنون دبورا که برای این گفتگو وقت گذاشتی. حضور و گفته هایت برای ما الهام بخش و نیرودهنده ب��ود.

 گفتی -  از شور وخودت - همان طور که در کلمات ات روشنی و نیرویی را حس کردیم کهباالتر از همه، 

MST اکن��ون به��تر دری��افتیم ک��ه ق��وت برمی آی��د. توده ایسازمان دهی یک مبارزه ی همراهی در اشتیاق 

معضالتبه عنوان یک سازمان توده ای در آن است که توانسته است ترکیبی از سازمان دهی مبارزات حول 

 برای ما منبعیMST؛ و بنابراین، تجارب سازداجتماعی و فرآیند آگاهی بخشی سیاسی را به خوبی محقق 

از این م��ا نمی ت��وانیم روش��ن اس��ت کهالهام بخش در مسیری ست که در جامعه ی آلم��ان در پیش داریم. 

 کپی برداری کنیم، بلکه فقط می ت��وانیم اله��ام بگ��یریم و ببی��نیم ب��رای ش��رایط اینج��اتجارب و رویکردها

م��راودات می��ان. امیدواریم به کار ببندیم مبارزه ی خود پیشبرد درچه چیزی می توانیم از آنها یاد بگیریم و 

 مب��ارزاتاز ادامه یابد تا ما باز هم از شما یاد بگیریم. درعین حال،  به هر ط��ریقی ک��ه بت��وانیم ما همچنان

 دشمنان ما، به رغم نقاب های مختلف، یکسان هستند؛-گفتی شما حمایت می کنیم؛ زیرا - همان طور که 

 ب��ابت حض��ور م��وثرت در اینتو. ب��از هم از پیوند دارند و بای��د هم بس��ته باش��ندلذا مبارزات ما نیز به هم 

نشست صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

 قباًل گفتم، هیچهم��ان طور که. یکی آن ک��ه، دهممن هم م��ایلم ب��ا ذک��ر چن��د نکت��ه س��خنانم را پای��ان 

و پیوس��ته بایددستورالعمل یا فرمول سرراستی وجود ندارد که بتوانید به سادگی آن را کپی برداری کنید. 

مب�ارزات نیز همیشه از جنبش های دیگ�ر درس گرفت�ه و از سرچش�مه های MST. گرفت یاد در همه حال

دیگران نوشیده است: هم از جنبش های بومی در برزیل، هم از جنبش ه��ای سیاه پوس��تان ک��ه خ��ود را از

 در سراس��ر جه��ان، مانن��د انقالب کوب��ا. درس گ��رفتن از ت��اریخ وو هم سایر مبارزاتبردگی رها کرده اند، 

بازاندیشی ها و جمع بندی های، و از نظریه ها، بلکه همچنین از پیکارهادیگران واقعا ضروری ست. نه فقط از 

در13 ی��ک مدرس��ه ی آم�وزش سیاس��یMSTک��ه این اس��ت  دیگری که می خواستم بگویم نکته ی. دیگران

 اش��غال زمینیا م��ردم فقط ازطریق بسیج MSTبرزیل برپا کرده است. چون کار آگاهی بخشی در جنبش 

 به میانجی یک مدرسه - است،مثاًل آموزشی - منسجم نمی شود، بلکه درواقع نیازمند یک پروسه ی محقق

MSTتا به طور روزانه عملکرد جنبش از زوایای مختلف مورد ارزی��ابی و بازاندیش��ی ق��رار گ��یرد. در درون 

؛ نه تنه��ا ب��رای انتق��التح��رک دارند بین المللی وجود دارد که در سراسر جهان چندین کمیته یهمچنین 

 انتقال تجربیات مان در رابطه با کمپین های سوادآموزی یا شیوه های کشاورزینظیر، تجارب ما به  دیگران

پایدار، به مناطقی مثل کوبا، آفریقا، بولیوی و غیره، بلکه همچنین ب�رای ی�ادگیری و گ�ردآوری تجربی�ات
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 م��ا ت��ا پیش از همه گ��یری کرون��ا ب��اMST ]ب��ه درون جنبش[. در مدرس��ه ی آن هادیگران و بازگردان��دن 

 از اروپ��ا، ب��رای تب��ادلولی همچ��نین کشور، عمدتاً از آمریکای جنوبی و مرک��زی، 2۰ از بیش از فعالینی

تجربیات مالقات می کردیم؛ زیرا مساله ی مشترک م��ا نح��وه ی روی��ارویی ب��ا سرمایه داری س��ت. همچ��نین

جمله کمیته ای در آلمان. بنابراین، این من هستم که، از وجود دارندMSTکمیته های مختلفی از دوستان 

. و ب�رای ُحس�ن خت�ام،از م�ترجم همچ�نین ؛ که در اختی�ارم گذاش�تید سپاس�گزارمفرصتیاز شما برای 

Viaمی خواهم شعار معروفی از جنبش   Campesina رد، جنبش��ی متش��کل از کش��اورزان  در قاره ه��ایخُ��

فراخ��وانچرا که فکر می کنم ؛ : »بیایید مبارزات را، و نیز امید را بین المللی کنیم«را تکرار کنم، 14مختلف

. هیچ گاه مثل امروز معنا و ضرورت نداشته است!« کارگران جهان متحد شویدمارکسِی »

*   *   *

  kaargaah.net 

          

                      

          

 کهآنهاست مبارزات هماهنگ سازی کشاورزان و برای دفاع از حقوق( یک سازمان بین المللی Via Campesina ویا کامپسینا )۱4
 کشور جهان۸۱ سازمان فعال در حوزه ی کشاورزی در ۱۸2. این سازمان، که متشکل ازگردید در بلژیک تأسیس ۱۹۹3در سال 

خود را جنبشی بین المللی توصیف می کند که سازمان های دهقانی تولیدکنندگان کوچک و متوسط، کارگران کشاورزی، زناناست، 
روستایی، و جوامع بومی از آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا را هماهنگ می نماید.     
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