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کارگاه دیالکتیک:

هیچ نسخهی حاضر و آمادهای وجود ندارد:
شروع مبارزه ،ضرورت است
ِ
نقطهی
گفتگو با دِبورا نون ِس - 1از اعضای سازماندهندهی «جنبش کارگران بیزمین» (برزیل)
ترجمه :امین حصوری

یادداشت مترجم :در جریان یک نشست آموزشی ح ول موض وع ملزوم ات «سیاس ت از پ ایین» (تلویح ا :ک ار
تودهای ،)2که تابستان  ۲۰۲۱توسط چند گروه سیاسی فعال در این حوزه  -در آلمان - 3برگ زار گردید ،از یکی از
زنان سازماندهندهی «جنبش کارگران بیزمین» (برزیل) دعوت ش د ت ا بهط ور برخ ط (آنالین) در این نشس ت
شرکت نماید و تجارب مبارزاتی خویش در کار تودهای و فرآیند سازمانیابی فرودستان را ب ا ش رکتکنندگان در
میان بگذارد .متن پیش رو ترجمهی همین گفتگوی زنده 4است .از آنجا که زمینههای انض مامی-ت اریخیِ خ اص
هر جامعه ،شرایط پیشبرد مب ارزه در آن کش ور را تع یین میکنن د ،روش ن اس ت ک ه آموزهه ا و دس تاوردهای
مبارزاتی «جنبش کارگران بیزمین» ( )MSTدر برزیل مستقیماً در جوامعی مثل آلمان یا ای ران قاب ل کاربس ت
نیستند .با این همه ،نظ ام س رمایهداری خص لتها و رون دهای جهانش مولی دارد ک ه درسآم وزی ک ارگران و
ستمدیدگانِ جوامع مختلف از مب ارزات یک دیگر را ض روری میس ازد .بههمین دلی ل ،آنچ ه از انترناسیونالیس م
کارگری و مبارزات جهانی و همبستهی ضدسرمایهداری میشناسیم ،پیش از هرچیز در گر ِو این درسآموزیه ای
متقاب ل است{.توفی ق در پیری زیِ همبس تگی و حمایته ای انترناسیونالیس تی و برپ ایی س ازمانهای جه انیِ
مشترک ،وابسته به رشد مبارزات در هر یک از این جوامع است ،که خود نیازمند بازخوانی مستمر تجارب یکدیگر
است}.
اما برای اینکه خوانندهی متأثر از فرازوفرودهای حاد جامعهی ایران ارتب اط معن ادارتری ب ا مض مون این گفتگ و
برقرار کند ،شاید بتوان متن حاضر را در پرتو تأمل در یک پرسش باز و تعیینکننده برای وض عیت کن ونیِ ای ران
خوانش کرد؛ و آن اینکه :گسترش روزافزون جمعیت تهیدس تان و حاشیهنش ینان ش هری و روس تایی را چگون ه
میتوان تحلیل کرد؟ و مهمتر آنکه :مبارزات جاری و بالقوه در این حوزه چه نسبتی با سیاست طبقاتی رادیک ال
مییابن د؟ درک فش ردهی من آن اس ت ک ه رش د مش هود این پدی د ْه پیامدیس ت از رون دهای همپیون د
پرولتریزهس ازی و س لب م الکیت در س رمایهداری مت اخر ،ک ه بهط ور فزآین دهای ب ه ط رد و محرومس ازی و
حاشیهراندگی میانجامند؛ و بههمین اعتبار ،این جمعیت فراگیر را میباید همچون نمودهایی از چهرهی ناهمگون
1. Débora Nunes - Direção Nacional do MST

 2در ترجمهی این گفتگو ،اصطالح «کار تودهای» را بهعنوان معادلی تقریبی و نارس(ا ب(رای ت(رکیب آلم(انی  Basisarbeitبهک(ار
میبندیم ،که واژه خود ناظر بر کار سیاسی مستمر (و بلندمدت) در پایههای مردمی یا اعماق جامعه است .هدف بیواسطهی «کار
تودهای» در معنای یادشده ،برپایی یک جنبش تودهای سازمانیافته است.
 3دربارهی برخی رهیافتهای معطوف به «سیاست از پایین» در فضای سیاسی امروز آلمان پیشتر مت((ونی در وبس((ایت کارگ((اه
ترجمه و منتشر شده است .مخاطب عالقمند را به مقاالتی از کتاب الکترونیکی زیر (فصلهای  ۵تا  )۸ارجاع میدهم:
داری امروز – مجموعهمقاالت»؛ گردآوری و ترجمه :ا .حصوری؛ کارگاه دیالکتیک ،بهمن.۱۳۹۸
«گام معلق چپ در پيکارهای ضدسرمايه ِ
 4این گفتگو ازطریق ترجمهی همزمان به زبانهایی المانی و پرتغالی انجام گرفت.
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پرولتاریای عصر حاضر بازشناسی کرد (شرح مفصلتر این دیدگاه در متن دیگری آمده است .)6اما بهنظر نمیرسد
که چنین دیدگاهی دربارهی جایگاه طبقاتی تهیدستان ،در فضای فکری چپ ایران مقبولیت وسیعی داشته باشد.
یعنی رویکرد غالب ،تأکید بر تمایزگذاری میان طبقهی کارگر و تهیدس تان ش هری و روستاییست .7ب ا این هم ه،
دستکم تجربهی بلندمدت «جنبش کارگران بیزمین» در برزیل مؤید آن است ک ه جنبش ت ودهای تهیدس تان
نهفقط بخش مهمی از پیکار طبقاتی کارگران است ،بلکه میتواند و میباید سازمانیافته و ضدسرمایهدارانه باشد.

* * *

بسیار ممنونیم دبورا که قبول کردی در نشست ام روز م ا ش رکت ک نی؛ و خوش حالیم ک ه ب دینطریق
میتوانیم تجربه و دریافتات از کار تودهای در جنبش  MSTرا بشنویم.
سالم و وقت بهخیر! من هم بهنوبهی خ ودم خوش حالم ک ه میت وانم در جمعت ان باش م ت ا تجربی ات و
همچنین امیدهایم را با شما بهاشتراک بگذارم؛ چون م ا در مبارزاتم ان اش تراکات زی ادی داریم .البت ه
چالشهای بزرگی هم وجود دارند که  -چه ما در برزیل و چه شما در آلمان  -ب ا آنه ا روب رو هس تیم و
میتوانیم در مورد آنها با هم تبادلنظر کنیم .پس ،از دعوت شما بسیار سپاسگزارم.

ابتدا با این سوال شروع می کنیم که  MSTدقیقا چیست .میتوانی لطفا کمی در مورد چگونگی پیدایش
 MSTو اینکه چه نوع جنبش یا سازمانیست برای ما بگویی؟
MST

جنبش کارگران بدون زمین است.

MST

در دههی  ،1980بهطور دقیقتر ،در سال  1984ایجاد

شد .فکر میکنم برای کار شما نیز مهم است که بدانید

MST

توسط شخص معینی تأسیس نشد؛ یع نی

کسی یک روز صبح با این فکر و الهام از خواب بیدار نشد که حاال میخواهم چنین س ازمانی را تأس یس
کنم .بلکه

MST

از دل ضرورتهای ساختاریای برآمد که در ش رایط آن زم ان [برزیل] وج ود داشت .و

این وضعیت بدین قرار بود :بعد از جنگ جهانی دوم تحولی در کشاورزی ایجاد شد .سرمایهداری خ ود را
در کشاورزی سازماندهی کرد .تغییرات زیادی رخ دادهاند ،بهعنوان مثال[ ،امروزه] ماشینهای بزرگتر و
مواد شیمیایی بیشتر و بیشتری استفاده میشوند و افراد بیشتری از زمینهای خود رانده میشوند .مهمتر
از همه ،کسانی که صاحب زمین نبودند ،یعنی فقط بر روی زمین کار و تولید میکردند ،ولی حق مالکیت
نداشتند ،آواره شدند و به شهرها رفتند؛ جایی که نه کار داشتند و نه خانه ،و نه چشماندازی برای آین ده.
اینها زمینههایی بود که نیاز واقعی به سازماندهی را ایجاد کرده بود .ازطرفی ،برخالف سایر نقاط جهان،
 6امین حصوری« :دربارهي ضعف و قدرت کارگران»؛ کارگاه دیالکتیک ،آبان .۱۴۰۰
 7هنوز هم اغلب مفسران و تحلیلگران چپ در اشاره به آرایش طبقاتی جامعه با تأکید یا صرفاً از سر عادت (ب((ه ادبی((ات رایج
ارتدوکسی) ،میان کارگران و معلمان و پرستاران و غیره تمایز قایل میش(وند ،و در همینراس(تا  -ازجمل(ه  -معلم(ان را ب(یرون از
شمول مفهومیِ طبقهی کارگر و یحتمل ذی(ل «طبقهی متوس(ط» ج(ای میدهند .در این ش(رایط نبای(د م(ایهی ش(گفتی باش(د ک(ه
تهیدستان بهسادگی بیرون از دایرهي طبقهی کارگر قلمداد شوند .برای مثال ،محمد مالجو در ف(رازی از گفتگو ب(ا هم(ایون ای(وانی
حول موضوع چگونگی سازمانیابی تهیدستان شهری ،میکوشد چ(نین رویک(ردی را مس(تدل نمای(د (دسترس(ی ب(ه این گفتگ(و در
وبسایت نقد اقتصاد سیاسی).
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در برزیل [پدیدهی] اصالحات ارضی هیچگاه رخ نداد .البته ،نباید تصور کرد که اص الحات ارض ی لزوم اً
چیزی انقالبیست .چون نظام سرمایهداری در هرحال به شکل خاصی از اصالحات ارضی نی از دارد؛ زی را
به افرادی نیاز دارد که در روستاها زندگی میکنند و غذا و مواد خام را تولید میکنند  .اما در برزیل حتی
این شکل کالسیک اصالحات ارضی سرمایهدارانه هم رخ نداد .بههمین دلیل ،چنین نیازی بهط ور عی نی
وجود داشت .جنبش

MST

برای سازماندهی این کارگران روستایی برپا شد ت ا بیش از هم ه دسترس ی

آنها به زمین را سازماندهی کند .دسترسی به زمین ضرورتی بنیادیست ت ا بت وان دسترس ی ب ه ک ار،
سالمت ،و خانه را برای مردم تضمین کرد .و از آنجایی ک ه دولت برزی ل آم ادگی آن را نداش ت ک ه این
حقوق را در اختیار مردم قرار دهد ،نیاز به سازماندهی و مبارزه برای مطالبهی این حقوق وجود داشت.
بنابراین ،جنبش

MST

بهدلیل نیاز به زمین بهوجود آمد.

MST

حدود  ۳۸سال است که فع الیت دارد و

تنها سازمان تودهای  -یا سازمان تودهای روستایی  -است که توانسته این مدت طوالنی ایستادگی کن د و
دوام بیاورد .همهی سازمانها و رویکردهای سیاسی دیگر از باال درهم شکسته شدند .اما ما دری افتیم ک ه
این فقط مبارزه برای زمین نیست که میتواند استمرار ما را تضمین کند؛ بلکه تداوم این مبارزه مس تلزم
آن است که مبارزات در حوزههای دیگر را نیز در فعالیتهای خود بگنجانیم یا با آنها پیوند برقرار کنیم .
برای مثال ،مبارزه برای عدالت ،مبارزه برای دگرگونی جامعه ،مبارزه برای توزیع مجدد ثروت ،ک ه نهتنه ا
شامل ثروت مادی ،بلکه همچنین مبارزه بر سر ثروتها و ارزشهای بدیل است تا بهپشتوانهی آنها بت وان
ارزشهای فراگیر و مسلط سرمایهدارانه  -نظیر فردگرایی ،خودمحوری و غیره  -را بهچالش کش ید .و م ا
دیدیم که مبارزات دیگری در بخشهای 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.

 MSTتأثیر بسیار چشمگیری بر رویکرد کار تودهای داشته است .بهعنوان مثال MST ،نشریهای با عنوان
«از سرگیری کار تودهای» منتشر میکند .میتوانی لطفا با جزئیات بیشتری توضیح بدهی که  MSTچ ه
درکی از کار تودهای دارد؟ کار تودهای باید واجد چه معیاره ایی باش د ت ا خص لتی دگرگونس از داش ته
باشد؟ خصوصا در شرایطی که این رویکرد در آلمان یا سایر نقاط اروپا چندان رایج نیس ت و جنبش چپ
پیوند اندکی با جامعه دارد .ما [جمعه ای ش رکتکننده در این نشست] ب ه رویک ردی تعل ق داریم ک ه
میکوشد الگوهایی را برای کار تودهای در سطح محالت [فقیر] شهری توسعه دهد .بههمین دلی ل اس ت
که ما به این جنبه از موضوع عالقهمندیم.
وقتی از کار تودهای صحبت میکنیم ،دو بُعد اصلی موردنظر ماست .بُع د نخست ،دع وت از جامع ه ب رای
سازماندادن خویش است .اگر به دههی  ۱۹۸۰فکر کنید ،تودهای از ک ارگران ب دون زمین و ب دون ک ار
وجود داشتند که توسط زمینداران بزرگ آواره شده بودند و هیچ چشماندازی برای سازماندهی خ ویش
نداش تند .هیچ س ازمانیابیِ خودجوش ی هم در می ان نب ود .پس ،اولین ک ار این ب ود ک ه خودم ان را
سازماندهی کنیم؛ مردم بیزمین را دعوت کنیم و بگوییم :این امکان وجود دارد که خودم ان را س ازمان
طریق است که امکان خواهیم یافت تغی یری ایج اد ک نیم .مخاطب ان م ا م ردمی در
بدهیم و تنها از این
ْ
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حاشیهی شهرها بودند ،در «فاوال»ها ()Favelas؛ افرادی که کار نداشتند و حتی غذای کافی هم نداشتند.
مساله این بود که آنها را دعوت به سازمانیابی کنیم ،بر اساس این آگاهی که دولت بهخودی خود کاری
انجام نخواهد داد .اگرچه در برزیل قانوناساسی نسبتاً م ترقیای وج ود دارد ک ه از دههه ای قبلی بهج ا
مانده است ،حقوق ذکرشده در قانوناساسی تنها درصورتی قابل تحقق خواهن د ب ود ک ه م ردم ازطری ق
سازماندهی خویش بتوانند [بر دولت] فشار وارد کنند.
بُعد دوم [در مقولهي کار تودهای] ایجاد و افزایش آگاهیست .مثال هزینههای باالی انرژی [برق و گ از و
بنزین و غیره] را در نظر بگیرید .معمو ًال مردم از این سطح فراتر نمیروند که از باالبودنِ هزینههای انرژی
شِ کوه کنند یا هزینههای مربوطه را بهدلیل ناتوانیِ مالی پرداخت نکنند .ام ا ک ار ت ودهای در این ح وزه
واقعیت
ِ
بدین معناست که آنها یاد بگیرید که در این رابط ه ک ل سیس تم را زی ر س وال ببرن د؛ تا کس ی
باالبودن قیمت انرژی را بهعنوان یک امر طبیعی و عادی درک نکند ،بلکه با خ ود بگوی د ان رژی چ یزی
مشترک و متعلق به همگان است؛ ان رژی از ط بیعت بهدس ت میآی د ،مث ً
ال از آب ،و ب االبودنِ قیمت آن
پس
ناشی از آن است که انرژی خصوصیسازی شده است .این بدان معناست ک ه آدم بای د فرآین دهای ِ
پشت مساله را درک کند ،تا آن را بهعنوان چیزی طبیعی نپذیرد .بنابراین ،برای اینکه بتوان نوعی آگاهی/
بیداریِ عمومی را برانگیخت ،کار تودهای ضرورت دارد .بههمیناعتبار ،کار ت ودهای مس تقیماً ب ا اف زایش
آگاهی مرتبط است و لذا یک فرآیند دائمی است .یعنی ،هیچ ش روع و پای انی ب رای ک ار ت ودهای وج ود
ندارد ،بلکه فرآیندیست که باید بهطور مداوم پیش برده شود.
ما ازطریق کار تودهای سه هدف را دنبال میکنیم .هدف اول مشارکت گستردهی کارگران ب رای پیش برد
مواجهات و پیکارهاست .در اینجا مشخصاً این هدف دنبال میشود که ازطریق این درگیریها و مب ارزات
دولت را به چالش بکشیم .مشارکت فراگیر نیازمند وج ود «تکثیرکنن ده»ه ا ( )Multiplikatorی ا اث رات
تکثیرکننده است ،تا بتوان افراد بیشتری را همراه کرد .برای مثال ،نهفقط میباید شمار اولیهی ده نف ر را
حفظ کنیم ،بلکه هر یک از ده نفر میباید به یک تکثیرکننده بدل شود؛ یعنی بهن وبهی خ ود ب ا ده نف ر
دیگر تماس برقرار کند ،آنها را بسیج نماید ،همراه سازد و درگیر کند؛ و این تنها راهیست که میتوان د
مشارکت شمار زیادی از مردم در فرآیند [مبارزه] را تضمین نماید.
دومین هدف کار تودهای ،دموکرات یزهکردن ق درت اس ت .این بهمعن ای توانمندس ازی اف راد ب رای فهم
ریشهی مشکالتشان ،و نیز سوقدادن آنان بهسمت یافتن راهح ل ازطریق ی ک فرآین د جمعیس ت .ام ا
همچنین بهمعنای کاربست ارزشهای جدیدیست که برای دستیابی به راهحل به آنها نی از داریم ،ولی
میتوانند با ارزشهای رایج سرمایهدارانه در تضاد باشند؛ نظیر همبستگی .این هدف معطوف به آن اس ت
که قدرت در خدمت اکثریت باشد و مشکالت روزمره قابلحل گردند.
هدف سوم کار تودهای ،گامنهادن در مسیر ساخت یک جامعهی سوسیالیستیست .پس ،تحقق این هدف
مستلزم آن است که مبارزات بهنوعی سازماندهی گردند ک ه ب ا بیع دالتی ،ن ابرابری ،اس تثمار و همهی
ستمها گسست حاصل کنیم .در اینجا مهم آن است که چشماندازی از مب ارزهی طبق اتی وج ود داش ته
باشد .ولی چرا بر چشمانداز مبارزهی طبق اتی تاکید میک نیم؟ در جه انی ک ه در آن زن دگی می ک نیم
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نابرابریهای بسیار ژرفی وجود دارد ،که نمود روش ن آن انباش ت دائمی ث روت در دس ت ع دهای بس یار
ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا
معدود است .از زمان ظهور پاندمی کرونا نیز شاهد بودهایم که چگونه
ْ
فقیرتر میشوند .بههمین دلیل است ک ه چش ماندازی از مب ارزهی طبق اتی الزم اس ت ک ه برپ ایهي آن
مردم/خلق

(«povo

 )»oخودشان را سازماندهی کرده و از اینطریق خود را ب رای رویاروییه ای بع دی

آماده سازند.
اما نباید این نکتهي مهم را از نظر دور داشت که هیچ دستورالعمل یا نسخهي حاضر و آمادهای برای ک ار
مهم
تودهای وجود ندارد؛ بلکه در ابتدا تنها نقطهی
ْ
عزیمت ض رورت [م ادی] اس ت؛ درنتیج ه ،مس الهی ْ
دئولوژیک اس ت .ب رای
ِ
آمادگی برای مواجهه با نابرابریها ،و توسعهی مستم ِر یک مب ارزهی سیاس ی و ای
مثال از دیدگاه  MSTمردم از سر ناچاری بهسوی ما میآیند ،چ ون زمین و خان ه ندارن د .ام ا در فرآیند
مبارزه نیازها و ضرورتهای دیگری پیدا میش وند .واردش دن ب ه این مب ارزاتِ وس یعتر تنه ا درص ورتی
امکانپذیر است که [در این فرایند] یک رون د دایمی آگاهش دن ،آگ اهی سیاس ی و ای دئولوژیک ،وج ود
داشته باشد .این آگاهی معطوف بدان است که ساخت و ساماندهی جامعه چگونه است؛ نابرابری چگون ه
سازمان یافته است و چگونگی تداوم مییابد؛ چرا بسیاری از مردم خانه ندارند و ب رخی دیگ ر دو ،سه ی ا
چند خانه دارند؛ و بهطور کلی اینکه جامعه به چه ترتیبی نظم و سامان یافته است .آدم فق ط وق تی ک ه
اینها را درک کند ،برای مبارزه آمادگی پیدا میکند و درمییابد کجا و چگونه مبارزه کند.

یکی از مسایلی که در اینجا [فضای آلمان] ما را نگران میکند این است که اساساً چگونه میتوانیم مردم
را به پیوندی پایدار با کار سازمانی ترغیب کنیم .چگونه می توان مردم را متقاعد س اخت که در جلس ات
جمعی مهم و حیاتیست .و بهط ور
شرکت کنند و اصوالً این آگاهی را در آنان ایجاد کرد که سازماندهی
ْ
کلی فرآیند سیاسیسازی چگونه است و چطور محقق میشود؟ خود ش ما چگون ه میتوانی د م ردم را در
مبارزات  MSTمشارکت دهید؟
همانطور که گفتم در ابتدا مردم بهدلیل ضرورت میآیند .در برزیل فرهن گ مش ارکت ،یع نی مش ارکت
سیاسی ،وجود ندارد .درک رایج این است که ش ما در انتخاب ات ش رکت میکنی د  -در برزی ل رایدادن
اجباریست  -و سپس با دموکراسی نمایندگی زندگی میکنید .و هیچکس نمیپرسد که آیا به تر نیست
در این محله یک مدرسه بسازیم یا در این میدان عم ومی مجس مهای نص ب ک نیم .م ا میخ واهیم این
فرهنگ را زیر سوال ببریم .وقتی مردم به م ا مراجع ه میکنن د ،ک ار م ا این اس ت ک ه ازطری ق بحث و
همفکری آنها را متقاعد سازیم که جز خود ما کسی نیست که بتواند مشکالت ما را حل کن د .یع نی اگ ر
خودمان برای حلاش اقدام نکنیم ،کسی نیست که حلاش کند؛ نه شهردار ،نه شورای شهر ،نه نمایندهی
مجلس و غیره .و اینکه ما باید خودمان را سازمان بدهیم ،از جمله ،برای ا ِعمال فشار بر نمایندگان مجلس
 حتی اگر این فقط بخشی از کار ما باشد .بنابراین ،مساله بر سر سازماندهیست و مشارکتدادن ش مارهرچه بیشتری از مردم در آن .و همچنین بهطور مشخصتر مساله این است که هر کس ی در این فرآین د
مسئولیت و نقش معینی بر عهده بگیرد .ما توافقات ،اصول و ارزشهای خاصی داریم .اگر کس ی آنه ا را
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قبول نکند ،طبعا نمی تواند با ما همکاری کند .با اینحال ،ه دف م ا اف زایش آگ اهی از طری ق مب ارزات
عینیست تا این درک حاصل شود که در دل چه واقعیتی زندگی میکنیم و چگونه میتوانیم این واقعیت
را تغییر دهیم .و مهم رسیدن به این دریافت است که نباید وابس ته ب ه دیگ ران بم انیم ،و اینک ه فق ط
هنگامیکه خودمان کاری را انجام دهیم ،چیزی تغییر خواهد کرد.
یک مسالهی مهم برای ما ،که تمام جهان نیز درگیر آن اس ت ،مس الهی س ازماندهی ک ارگران درجهت
ایجاد تغییرات بنیادیِ ساختاریست .یک جنبهی مهم این مساله ،مشاهدهی نتایج مبارزات و اس تفاده از
آنها برای سازماندهی مردم است .بسیاری از مردم سالها ب دون زمین زن دگی کردهان د و تنه ا ازطری ق
سازمانیابیِ مردمی امکان تصاحب مجدد زمین بهط ور جمعی ب رای آنه ا میس ر ش ده اس ت .این ام ر
نشاندهندهی اهمیت وجود چنین سازمانیست .چون آنه ا مس لماً نمیتوانس تند بهط ور خودج وش و
انفرادی این کار را انجام دهند .از اینجا درمییابیم که وقتی مردم خ ود را بخش ی از ی ک فرآین د جمعیِ
تاثیرگذار میبینند ،آنگاه برای قبول مسئولیت آمادگی مییابند ت ا بهط ور فع ال در پیش برد این فرآین د
مشارکت نمایند .با اینهمه ،نباید خودمان را هم گول ب زنیم .م ا میلیونه ا نف ر را دع وت ب ه مش ارکت
میکنیم ،ولی همهی آنها با ما همراه نمیشوند یا نمیمانند؛ فقط درصدی از مردم با م ا میمانن د

(MST

در حال حاضر هشتصدهزار نفر عضو دارد) .ولی وقتی مردم دس تاوردهای م ا را میبینن د ،آنگ اه تع داد
بیشتری به فعالیتهای ما جذب میشوند و درک میکنند که س ازماندادن جمعیِ خ ویش اهمیت دارد.
این تجربهی ماست .وقتی در ابتدا از مردم دعوت میکنیم ک ه ب رای مش ارکت در ی ک اکس یون اش غال
[اشغال زمین] به ما بپیوندند ،بسیاری از آنها از سر ت رس هم راهی نمیکنند .چ ون گروهه ای مس لحی
[وابسته به زمینداران بزرگ] وجود دارند که موظفاند از اش غال زمینه ا ی ا مش ارکت م ردم در ت داوم
چنین اشغالهایی جلوگیری کنند .اما وقتی جامع ه اب راز همبس تگی میکن د ،وق تی موفقی تی حاص ل
میشود ،آنوقت روحیهی متفاوتی ایجاد میشود و این درک شکل میگیرد که چیزی در حال پیش رفت
است ،و اینکه ما میتوانیم تغییری ایجاد کنیم.
برای کار تودهای شناخت واقعیت اهمیتی اساسی دارد؛ ازجمله ،واقعیت افرادی که با آنها کار میکنید .ب ا
شناختن این واقعیت ،راه دیگری برای درک آنچه مردم میگویند و مشخص اً ب رای ک ار ب ا آنه ا گش وده
میشود .این بدان معناست که فعاالن جنبش  MSTکه به درون محلهها و جماعتهای روستایی میرون د
و کار تودهای انجام میدهند ،باید نیازها و واقعیتهای مردم را بشناسند .آنها باید توامان بدانند که چ ه
نارساییها و کمبودهایی در دل این محالت و جماعتها ( )Communitiesوجود دارد ،و درعین ح ال چ ه
پتانسیلهایی در آنها نهفته است .بنابراین ،باید گذاشت که جنبش ی ش کل بگ یرد .ولی درک این نکت ه
مهم است که این یک روند دائمیست؛ اینکه باید بهطور مس تمر ب رای فعالیته ای مختل ف جلس اتی را
برگزار کرد؛ و اینکه شما [بهعنوان فعال این جنبش] حام ل ای دهی ی ک س ازمان سیاس ی هس تید ،ک ه
میباید آن را در کارتان جاری سازید.
اما در این میان ،همکاری با سایر سازمانهای سیاسی نیز مهم است .منزویکردن خ ود رویک ردی تمام اً
خطرناک است .اگر میخواهید نابرابریها را از بین ببرید ،نمیتوانید خ ود را م نزوی س ازید .زی را م ا ب ا
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دشمنان قدرتمندی روبرو هستیم .بهعنوان مثال ،ما بهعنوان جنبش  MSTدر جنوب برزیل پ ا گرف تیم،
اما از همان ابتدا دریافتیم که نباید یک جنبش محلی و محدود به مناطق جنوبی باقی بم انیم ،بلک ه این
جنبش باید به یک جنبش سراسری بدل شود .زیرا در غیر اینصورت ب رای نخبگ ان درهمشکس تن این
جنبش و تجزیهی آن به قطعات کوچکتر تسهیل میشد.

ما شاهد ب ودیم ک ه چگون ه از
دههی  ،1990ب ا تعمی ق و
گس ترش س رمایهداری،
برانگیختن آگاهی ی ا امی د در
م ردم نس بت ب ه امک ان
دگرگونی در جامع ه دش وارتر
ش ده اس ت .ح تی فع االن
سیاسی نیز باید بارها و بارها با
خودشان پیک ار کنن د ت ا این
آگاهی و امید را در درونش ان
حفظ نمایند .تو البت ه گف تی در این زمین ه موفقیته ای کوچ ک اهمیت دارند .ولی بهنظ ر ت و چگون ه
میتوان بهعنوان یک فعال سیاسی نیروی درونی خود را تقویت کرد؟ و مهمتر این که ،برای یک س ازمان
سیاسی چه ملزوماتی وجود دارد تا بتواند نیرو و امید را به اعضاء و مخاطبان خود انتقال دهد؟
منظورم از آنچه قبال در اینباره گفتم دقیقا همان چیزی بود ک ه االن میگویی د .وق تی ام روز در م ورد
جنبش  MSTو تاریخچهی آن صحبت میکنیم ،همهچ یز بس یار س اده بهنظ ر میرسد؛ طوریکه ح تی
میتوانیم آن را بهعنوان یک داس تان م وفقیت بی ان ک نیم ،چ ون عم ر  MSTتقریب اً دارد به  40س ال
داری نظ امی بس یار
میرسد .اما استمرار فعالیت ما اصال کار سادهای نبود .دقیقاً به ایندلیل ک ه س رمایه ْ
منحط و ویرانگر است .آنچه به حضور و فعالیت سیاسی ما دوام بخشید تنه ا معط وف ب ه آن نب ود ک ه
مردم خانهای آبرومند داشته باشند ،و شغلی که با آن بتوانند خانوادهی خود را تغذیه کنند ،و غیره .بلک ه
مساله همچنین مربوط به ذهنیت و سوژگیِ ( )Subjektivitätمردم است .باید درک کرد که مردم ماش ین
نیستند ،بلکه از ذهنیت و سوژگی خاص خویش برخوردارند .در بین مردم س رخوردگیها و ناامی دیهای
فراوانی وجود دارد ،و همچنین ارزشهای زیادی که جامعهی سرمایهداری در ذهنیت آنها کاشته اس ت؛
و مردم همهی اینها را با خود از جامعه به درون فرآیند کار جمعی میآورند؛ و دقیق اً همینجاس ت ک ه
باید روی این معضل کار کنیم .مردم باید احساس کنند که بخشی از یک فرآیند جمعی هستند .بهعنوان
مثال{با خنده میگوید} ،صحبت از توبیاس[مترجم همزمانِ گفتگو] نیست ک ه بگوی د چ ه ک اری بای د
انجام شود تا همه آن را انجام دهند؛ بلکه هر کسی بای د در قب ال این فرآین د ،بهعن وان بخش ی از ک ل،
احساس مسئولیت نماید .و فعالین سازماندهندهی جنبش باید این احساس جمعبودگی را پرورش دهند
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و از آن حمایت کنند .احساس باهمبودن و با کمک یکدیگر تغییری ایجادکردن ،این چیزی متفاوت از آن
چیزیست که ما در این جامعه میشناس یم ی ا تجرب ه میک نیم .پس ،مس اله ب ر س ر چ یزی از جنس
رمانتیک آن؛ یعنی موضوع این نیست که برای حفظ امید حرفهای قشنگ
ِ
سوژگیست ،اما نه در معنای
بزنیم .بلکه همانطور که از پداگوژی پائولو فریره میتوان آموخت« :م ا بای د امیدواران ه ادام ه ب دهیم.»7
جنبش باید دائماً این دگرگونی را بازآفرینی کند.
برای روشنشدن بیشتر معنای این مطلب ،مثالی میزنم :برزیل تا به ام روز ی ک کش ور بس یار مس یحی
مانده است .تا امروز افراد نسبتاً زیادی وجود دارند که  -برای مثال  -وجود نابرابری در برزیل و همچ نین
در سطح جهان را با این استدالل توجیه میکنند که خدا چنین خواسته و مردم را اینگونه آفریده اس ت
تا عدهای ثروتمند باشند ،و عدهای فقیر و بیچیز .م ا بای د از اینجا ش روع ک نیم ،یع نی به ک ار ت ودهای
گسترده در برزیل بپردازیم تا بتوانیم تسلط چنین ایدههایی را درهمبشکنیم .باید بگوییم «نه» ،و همزمان
نشان دهیم که چه فرآیندهایی در دل جامعه عمل میکنند ت ا ب رخی اف راد ص احب همهچ یز باش ند و
بس یاری تقریب اً هیچچ یزی نداش ته باش ند .بهبی ان دیگ ر ،این ک ار مس تلزم پیش برد بازاندیش یهای
تعلیمی/پداگوژیکیست ،تا بتوان [در میان فرودستان] دیدگاه انتقادیتری نسبت به جامعه ایجاد ک رد .و
هنگامیکه مردم بهتدریج قادر به درک چنین واقعیتهایی میشوند ،آنگاه عالقه و پیوند عاطفی وی ژهای
با جنبش برقرار میکنند .یعنی وقتی آنها شروع به درک چیزهایی میکنند که قب ً
ال از آن بیخبر [ی ا ب ه
آنها بیاعتنا] بودند ،همدلی با جنبش در آنها ایجاد میشود .و مهم این است که خود مردم به ب ازیگران
اصلی این فرآیند بدل شوند.

مایلیم در این پرسش به وضعیت سیاسیِ جاری بپردازیم .در حال حاضر اعتراضات خیابانی گستردهای در
برزیل علیه رئیسجمهور فاشیست ،بولسونارو ،جریان دارد MST .چه نقشی در این اعتراضات ایفا میکند؟
یا بهطور کلی ،سازمانی که عمدتاً کار تودهای میکند ،در چنین شرایطی چگونه باید با چنین اعتراض اتی
مواجه شود؟ آیا باید در آنها شرکت کند؟
متأسفانه ،ما در برزیل در یک وض عیت بس یار غمانگ یز بهس ر میب ریم ،ک ه همچ نین م وقعیت بس یار
چالشبرانگیزی برای همهی کارگران است .دولت درنهایت چیزی بیش از یک دولت نظامی نیست ،یع نی
رویههای عملی دولت بههمان شیوهای طراحی و پیاده میش وند ک ه از ی ک دولت نظ امی میشناس یم.
دولت برزیل فوقالعاده فاسد است ،و در کنار آن ،بهشدت دچار شوونیس م ،همجنسگ را هراس ی و غ یره
است .ما در اینجا با ی ک دولت اول ترا-نئولی برال س روکار داریم ک ه درح ال نابودس ازی تم ام خ دمات
عمومیایست که قبال وجود داشته؛ و در این مسیر بنیانه ای خ ودش را هم از بین میب رد .م ا بیش از
یک سال است که در تالش هستیم تا بههمراه سازمانهای دیگر نوعی سازماندهی مشترک ب رای بس یج
سیاسی مردم ایجاد کنیم .خصوصا وضعیت پاندمی و تبعات آن در برزی ل ح ایز اهمیت اس ت .در برزی ل
 7در اینجا دبورا توضیح میدهد که واژهی پرتغالی  esperançarترکیب جدیدیست که فریره از واژهی امید ساخت ،ت((ا معن((ای
«صبر کن و انجام بده» را برساند.
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تاکنون بیش از پانصدهزار تن در اثر کرونا جانشان را از دست دادهاند .ما میکوشیم در کنار سازمانهای
دیگر ،یعنی سازمانهای سیاسی ،اتحادیههای کارگری ،احزاب چپ و غیره علیه این وضعیت به خیابانه ا
بیاییم .چون بر این باوریم که این دولت حتی از ویروس کرونا هم کُشندهتر است.
گذشته از مرگومیر انبوه در برزیل در اثر کرونا ،گرسنگی نیز با قوت تمام به جامعه بازگشته اس ت .بیش
از  50درصد جمعیت نوعی از ناامنی غذایی را تجربه میکنند؛ بیش از  20میلیون نفر به سه وعده غ ذای
روزانه دسترسی ندارند و میزان مرگومیر روزانه در اثر تبعات گرسنگی ی ا س وءتغذیه بس یار باالست .م ا
بههمین دلیل در خیابان هستیم .برخی از مهمترین خواستههای ما عبارتند از :امکان واکسیناسیون برای
همه  -چون ما هنوز با وضعیتی که همهی افراد بتوانند واکسینه شوند فاصلهی زیادی داریم -؛ دسترسی
به غذا برای همه؛ و سرنگونی دولت حاکم  .برای درک بهتر این موضوع ،باید خاطرنشان کنم که ما اکنون
در موقعیتی قرار داریم که نمیتوانیم به مبارزه ب رای زمین ،یع نی اش غال زمین ،ادام ه دهیم؛ چ ون در
وضعیتی هستیم که نخست باید بر سر موجودیت کشور برزی ل بجنگیم .م ا در پایگاهه ای م ردمی خ ود
دراینباره با مردم صحبت میکنیم .اکنون اشغال زمین نمیتواند برای ما یک اولویت باشد ،زی را م ا بای د
برای بازگشت دموکراسی [حداقلی] بجنگیم و تنها پس از آن امکان خواهیم یافت ت ا دوب اره ب رای زمین
مبارزه کنیم.
بنابراین ،در رویارویی با دولتی که یک دولت تماما نظامیست ،ما واقعاً در وض عیت دش واری ق رار داریم.
حکومتی کام ً
ال فاسد که نهفقط به حداقل وظایف خود هم عم ل نمیکن د ،بلکه ویرانگر اس ت :چ را که
همچنان در حال ویرانسازی سیستم بهداش ت و سیس تم آموزش ی کش ور اس ت .ولی م ا همچن ان ب ه
پیکارمان را پیش میبریم و «امیدوارانه ادامه میدهیم» و ازجمله درجهت بسیج سیاسی مردم ،که بسیار
مهم است ،میکوشیم .درعین حال ،کار تودهای [در من اطق حاش یهای و جماعته ای روس تایی] را هم
ادامه میدهیم؛ یعنی توامان درگیر بسیج خیابانی و کار تودهای هستیم .زیرا شمار زیادی از اف راد جامع ه
دولت ح اکم
ِ
از عواقب سیاستهای
آس یب دیدهان د؛ یع نی گرس نه
هستند ،بیکارند ،یا از تبع ات نظ ام
ض عیف آموزش ی و بهداش تی رنج
میبرند .ما ب ه م ردم جماعته ا و
مناطق روس تایی ،و حاشیهنش ینان
توضیح میدهیم که مشکالت فعلی
ما از کجا و چگونه بهوجود آمدهاند؛
و از آنها دعوت میکنیم ک ه هم ب ا
وی روس [کرون ا] و هم ب ا دولت
مبارزه کنند ،تا بتوانند زندگی آبرومندانهای داشته باشند.
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از آنجایی که تخریب طبیعت نیز داللتهای طبقاتی دارد و افراد فقیر را بیشتر تحتتاثیر قرار میده د؛ و
ازطرفی ،روند تخریب طبیعت در برزیل  -بهویژه در آمازون  -بسیار نگرانکننده است ،سوال دیگر ما این
است که مبارزهی اکولوژیکی یا مبارزه با تغییرات اقلیمی چه جایگاهی در فعالیته ای  MSTدارد؟ و این
که اساسا چگونه می توانید به افرادی که در  MSTسازمان مییابند انگیزه بدهید تا برای هدفی که شاید
کمی غیرمستقیمتر از پیکار برای زمین باشد مبارزه کنند؟
مسائل مربوط به تخریب محیطزیست و تغییرات اقلیمی ارتباط زیادی با مبارزهی ما دارند .مساله مرب وط
میشود به داراییهای مشترک 8و طبیعت؛ و زمین [خاک قابلکشت] بهعنوان یک دارایی مشترک .م ا از
خود در برابر الگوی خاص ی از کس بوکار زراعی ( ،)Agrobusinessیع نی کش اورزی س رمایهدارانه دف اع
میکنیم؛ چرا که برمبنای این الگو ،زمین و بلکه طبیعت در دستان معدودی از اف راد متمرک ز میش ود و
این عدهی معدود قادر میشوند طبیعت ،آب ،و تنوع زیستی 9را به تصاحب خ ویش درآورن د .این هم ان
مدل کشاوزیست که ما با آن مخالفیم و مسبب همهی معضالتیس ت ک ه تحت عن وان مس الهی ک ربن
[گازکربنیک] و غیره میشناسیم .پس ،ضرورتی حیاتیست که ما برخالف این الگوی کش اورزی ح رکت
کنیم ،و در این راستا  -ازجمل ه  -علی ه کالنم الکیِ زمین ح رکت ک نیم ،ت ا بت وانیم م الکیت زمین را
ْ
ترک ک االیی ش ده و از
مالکیت زمین ،طبیعت و داراییه ای مش
ِ
دموکراتیزه کنیم[ .چون] از طریق کالن
چیزهایی که برای بقای انسانها ضروریاند ،به کاالهایی برای پولسازی [کسب س ود] تب دیل میش وند.
حال آنکه 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 کشوریست که بهلحاظ گسترهی مواد شیمیایی م ورد اس تفاده
کشاورزی مقام نخست را در سطح جه ان دارد؛ در برزی ل بیش از  400م ادهی ش یمیایی کش اورزی
در
ْ
[عمدتا کود و سم] بهطور ُمجاز استفاده میشوند که فروش و کاربرد بسیاری از آنها در بازار اروپا ممن وع
شده است .ولی آنها هنوز هم بهراحتی و بهوفور در برزیل استفاده میشوند .بنابراین ،مساله بر س ر تقاب ل
الگوهای متفاوت کشاورزی اس ت :در یکس و ،م دل تجاریس ازیِ کش اورزی 10ق رار دارد ،یع نی همین
وضعیت فعلی که زمینهای بزرگ در دستان عدهای مع دود ق رار دارن د  -بهج ای آنک ه بین کش اورزان
تقسیم شوند  -تا تولید انبوه محصوالت کشاورزی برای صادرات و کسب س ود میس ر گ ردد؛ و در س وی
دیگر ،الگوی دیگری از تولید کشاورزیست ک ه م واد غ ذایی الزم ب رای بق ای م ردم را تولی د میکن د.
بههمین ترتیب ،در یک ْ
طرف استفادهی بیش از حد از مواد شیمیایی ق رار دارد ک ه ط بیعت را بهش دت
تخریب میکند؛ و در طرف دیگر ،رویکرد کشاورزی پایدار یعنی کشاورزی اکولوژیک قرار دارد.
این همان چیزیست که ما در درون  MSTدربارهی آن بحث و برای آن مبارزه میکنیم .ولی همزم ان رو
به بیرون ،در ارتباط با کل جامعه ،اعالم میکنیم که تحقق این هدف به مبارزه ب رای دگرگ ونی جامع ه
نیاز دارد ،زیرا این تنها ما مردم ساکن روستاها نیستیم که تحتتأثیر این الگوی غل ط توس عه و تخ ریب
محیطزیست قرار میگ یریم ،بلک ه همهی م ردم ،ازجمل ه م ردمی ک ه در ش هرها زن دگی میکنن د هم
8 Gemeinschaftsgüter
9 Biodiversität
10 agronegócio
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تحتتأثیر آن هستند .همچنانکه هماینک درمعرض معضل تغییرات اقلیمی ی ا معض ل کمب ود آب ق رار
گرفتهاند .امروزه کمبود آب آشامیدنی یا غذاهای سالم در شهرها به یک معض ل تک راری و مش هود ب دل
شده است .پس ،مردم شهرها هم باید بفهمند که در اینجا پای مشکالتی ساختاری در میان است؛ اینکه
مدل هژمونیک کشاورزی یا تولید سرمایهدارانه ،که مبتنی بر تجاریسازیِ کشاورزیست ،بر مردم شهرها
و درنهایت بر کل بشریت تأثیر میگذارد .این معضالت طبعا تنها محدود به شرکتها و کنسرنهای بخش
کشاورزی نمیشوند ،بلکه بخشهای خدمات ،تجارت ،و صنعت نیز در آنها سهیم هس تند .ب رای مث ال،
میتوان به کنسرن کوکاکوال اشاره کرد .بیشترین میزان خصوصیس ازی من ابع آب آش امیدنی در برزی ل
توسط شرکت کوکاکوال انجام شده است .ما باید درک کنیم که طبیعت متعلق ب ه هم ه اس ت و بای د در
خدمت همه  -نهفقط در برزیل ،بلکه در سراسر جهان  -باشد؛ نه آنک ه مل ک خصوص یِ ع دهای مع دود
باشد.

پیشتر گفتی که عملکرد سیاسی نمیتواند فقط در سطح محلی باقی بماند و همکاری با سایر س ازمانها
اهمیت دارد .همکاریها بین  MSTو سایر سازمانهای سیاسی دقیقاً چگونه است؟
س ازمانهای 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
چشماندازی از مبارزهی طبقاتیست .این مهم است ک ه درک ک نیم طبق ه چیس ت ،مناس بات طبق اتی
چگونهاند ،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 بهرغم اینکه پیکارهای مختلفی وجود دارن د
و مسائل/معضالت متفاوتی داریم ،اما درنهایت دش من همهی م ا یکیس ت .نم ونهای ک ه در این زمین ه
میخواهم ذکر کنم مربوط به ایالتیست که در آن زندگی میکنم .آنجا یک شرکت معدنی وج ود دارد و
بهدلیل فعالیتهای استخراج معدن ،مردم مناطق روستایی در حال از دستدادن زمینهای کشاورزیشان
هستند ،یعنی آنها دیگر امکانی برای کار و زندگی در روستا ندارند .اما همزمان ،ساکنان کل ی ک محلهی
شهری [در شهر مجاور] نیز ،با جمعیتی حدود  800هزار نفر ،بهدلیل فعالیت این شرکت مع دنی مجب ور
به ترک خانههای خود شدند .این بدان معناست ک ه فع الیت این ش رکت بر س اکنان ش هر هم ت أثیرات
مشابهی [همانند ساکنان روستا] بر جای گذاشت .پس ،میتوان نتیجه گرفت که اگرچه بهلحاظ تفکی ک
نظری ،پیکارهای متفاوتی در سطح شهر و روستا جریان دارند ،اما اگر با دقت بیشتری به آنها نگاه ک نیم،
همهي آنها عم ً
ال و درنهایت مبارزاتی همسان علیه دشمنانی مشترک هستند .بنابراین ،بسیار مهم اس ت
که بههمین ترتیب [مبارزات] بخشهای مختل ف طبقهی ک ارگر را س ازماندهی ک رد :خ واه در جنبش
بیخانمانها ،خواه در اتحادیههای کارگری ،خواه در جنبشهایی که برای حق دسترس ی ب ه آب مب ارزه
میکنند و غیره .برای مثال ،جنبش  ،MABکه جنبشیست متشکل از افراد آسیبدیده از سدس ازیها،11
به یکی از جنبشهای مردمیِ مرجع در برزیل ب دل ش ده است ،طوریک ه گهگ اه ب رخی آن را بهعن وان
اصلی همکاری
رقیبی برای  MSTقلمداد میکنند ،ولی ما بهخوبی واقفیم که اینطور نیست .چون ،مساله
ْ
)11 Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB
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و همسازی نیروهای مردمیست .در اینخصوص ،برای مثال ،ما به س ازماندهندگان جنبش  MABب رای
چگونگی برپایی ک ار تودهایش ان کم ک ک ردیم .دراینج ا همچ نین بای د به جنبش ، MANمتش کل از
آسیبدیدگان صنایع معدنکاری ،12اشاره کنم .ما برای کمک به پاگرفتن آنها ،بخشی از فعاالن  MSTرا از
مسئولیتهایش ان آزاد ک ردیم ت ا بتوانن د به س ازمانیافتن این جنبش کم ک کنن د .اینها بخش ی از
همبستگی درونیِ طبقه [ی کارگر] بر اساس درک مشترک از یکسانبودنِ دشمن اس ت .فک ر میکنم در
آلمان هم با دشمنان مشترکی روبرو هس تیم ،ازجمل ه ،کنس رنهای چن دملیتی .پس ،بای د این درک را
ایجاد کنیم که مساله اص ً
ال این نیست چه سازمانی بهتر از بقیه عمل کرده است؛ بلکه مسالهی اص لی این
است که ما کنار یکدیگر ،در رویارویی با دشمن مشترک ،قطعاً بهتر ایستادگی خواهیم کرد.

ما تاکنون درباره سازماندهی و سازوکارهای سیاسیسازی فرودستان تا حدی صحبت ک ردهایم .پرس ش
آخر ما این است که فعالیتهای اجتماعی یا ف رهنگی چ ه نقش ی در جنبش  MSTدارن د و چگون ه ب ه
سیاسیشدن فرودستان کمک میکنند؟
سوال بسیار خوب و مهمیست .ما یک اصطالح در  MSTداریم  -که در جنبشهای دیگر نیز وجود دارد.
این مفهوم ،تخیلورزی و نمادپردازی ( )Mystikاست .مانند جشنهای متداول ،آیینه ا و مراس م جمعی
و ...به همهی اینها میگوییم تخیلورزی .این تخیلورزیِ جمعی مبارزهی ما را تغذیه میکند ،همچ نین
برای ما نوعی پیوند ذهنی-عاطفی با اتوپیاست که بهمیانجی این آیینها آن را جشن میگ یریم و تم رین
میکنیم .و همانطور که قب ً
ال گفتم ،مردم ماشین نیستند .و چون انس ان هس تند ،نیازه ا و احساس ات و
عواطفی دارند .اما تخیلورزی و نمادپردازی م وجب حف ظ ن وع خاص ی از فرهن گ ن یز هس ت .بیش از
پانصدهزار خانواده در  MSTسازماندهی شدهاند ،ک ه این بهمعن ای آن اس ت ک ه جنبش م ا ترکی بی از
هزاران جماعت ( )communitiesمختلف است .بنابراین ،حفظ فرهنگهای روس تایی و زیس تنِ جمعیِ آن
برای ما اهمیت مییابد ،گرچه کارکرد تخیلورزیِ جمعی فراتر از این میرود .برای مث ال ،نم ادپردازی و
تخیلورزی همچنین معطوف است به مسائل ایدئولوژیک و حفظ ارزشه ایی ک ه س رمایهداری در ح ال
نابودسازی آنهاست .همانطور که گفتم افرادی که به جنبش  MSTمیپیوندند ،از دل جامع ه میآین د و
ارزشهای خاصی از جمله فردگرایی ،شووینیس م ،سکسیس م ،همجنسگ را هراس ی و غ یره را ب ا خ ود
بههمراه میآورند .درنتیجه ،یک وظیفهی مهم فعالیتهای فرهنگی حفظ ارزشهای معین یا انتقال آنها
به درون جنبش است .اجرای نوعی از موسیقی را تصور کنید که نقشهای جنس یتی خاص ی ی ا کُدهای
تبعیض علیه زن ان را منتق ل نمیکن د ،بلک ه ارزشه ای متف اوتی را بی ان میدارد .بهمی انجی اینگون ه
فعالیتهای جمعی فرهنگی-هنری ،همچنین میکوشیم این درک و بینش را گسترش دهیم که فرهن گ
– شامل تئاتر ،موسیقی و غیره – امتی ازی مختص طبقهی فرادس ت نیس ت ،ک ه ب ه چ نین چیزه ایی
دسترسی دارد ،بلکه بخشی از همهی ماست و به همگان تعلق دارد .درعین حال ،موسیقی ،تئ اتر و غ یره
فرصتی فراهم میکنند تا اتوپیای مورد نظرمان را تاحدی فرابخوانیم و لمسپذیر سازیم .زیرا حتی بع د از
)12 Movimento de Atingidos pela Mineração (MAN
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آنکه [فرضاً] بهناگهان به جامعهی جدیدی پا بگذاریم ،هیچ معج زهای رخ نخواه د داد؛ بلکه ارزشه ای
جمعی زندگی و تمرین کنیم ،یع نی
حیات اجتماعی بدیل را باید از همامروز در گامهای کوچک فردی و
ْ
روابط و مناسبات جدیدی میان خود ایجاد کنیم .چنین کاری بهمیانجی مراسم و روی دادهای ف رهنگی-
پیش روی ماست که غلب ه ب ر آنها آس ان
هنری بهتر امکانپذیر میشود .قطعاً چالشهای بسیار بزرگی ِ
نخواهد بود ،اما با زندهنگهداشتن امید جمعی و ارزشهای بدیل ،انجام آن امکانپذیر است.

ممنون دبورا که برای این گفتگو وقت گذاشتی .حضور و گفتههایت برای ما الهامبخش و نیرودهنده ب ود.
باالتر از همه ،در کلماتات روشنی و نیرویی را حس کردیم که  -همانطور که خودت گفتی  -از شور و
اشتیاق همراهی در سازماندهی یک مبارزهی تودهای برمیآی د .اکن ون به تر دری افتیم ک ه ق وت MST
بهعنوان یک سازمان تودهای در آن است که توانسته است ترکیبی از سازماندهی مبارزات حول معضالت
اجتماعی و فرآیند آگاهیبخشی سیاسی را به خوبی محقق سازد؛ و بنابراین ،تجارب  MSTبرای ما منبعی
الهامبخش در مسیریست که در جامعهی آلم ان در پیش داریم .روش ن اس ت که م ا نمیت وانیم از این
تجارب و رویکردها کپیبرداری کنیم ،بلکه فقط میت وانیم اله ام بگ یریم و ببی نیم ب رای ش رایط اینج ا
چهچیزی میتوانیم از آنها یاد بگیریم و در پیشبرد مبارزهی خود بهکار ببندیم .امیدواریم م راودات می ان
ما همچنان ادامه یابد تا ما باز هم از شما یاد بگیریم .درعین حال ،بههر ط ریقی ک ه بت وانیم از مب ارزات
شما حمایت میکنیم؛ زیرا  -همانطور که گفتی  -دشمنان ما ،بهرغم نقابهای مختلف ،یکسان هستند؛
لذا مبارزات ما نیز به هم پیوند دارند و بای د همبس ته باش ند .ب از هم از تو ب ابت حض ور م وثرت در این
نشست صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.
من هم م ایلم ب ا ذک ر چن د نکت ه س خنانم را پای ان دهم .یکی آنک ه ،هم انطور که قب ً
ال گفتم ،هیچ
دستورالعمل یا فرمول سرراستی وجود ندارد که بتوانید بهسادگی آن را کپیبرداری کنید .باید پیوس ته و
در همهحال یاد گرفت MST .نیز همیشه از جنبشهای دیگ ر درس گرفت ه و از سرچش مههای مب ارزات
دیگران نوشیده است :هم از جنبشهای بومی در برزیل ،هم از جنبشه ای سیاهپوس تان ک ه خ ود را از
بردگی رها کردهاند ،و هم سایر مبارزات در سراس ر جه ان ،مانن د انقالب کوب ا .درسگ رفتن از ت اریخ و
دیگران واقعا ضروریست .نهفقط از پیکارها ،بلکه همچنین از نظریهها ،و از بازاندیشیها و جمعبندیهای
دیگران .نکتهی دیگری که میخواستم بگویم این اس ت ک ه  MSTی ک مدرس هی آم وزش سیاس ی13در
برزیل برپا کرده است .چون کار آگاهیبخشی در جنبش  MSTفقط ازطریق بسیج م ردم یا اش غال زمین
محقق نمیشود ،بلکه درواقع نیازمند یک پروسهی منسجم آموزشی  -مث ً
ال بهمیانجی یک مدرسه  -است،
تا بهطور روزانه عملکرد جنبش از زوایای مختلف مورد ارزی ابی و بازاندیش ی ق رار گ یرد .در درون

MST

همچنین چندین کمیتهی بینالمللی وجود دارد که در سراسر جهان تح رک دارند؛ نهتنه ا ب رای انتق ال
تجارب ما به دیگران ،نظیر انتقال تجربیاتمان در رابطه با کمپینهای سوادآموزی یا شیوههای کشاورزی
پایدار ،به مناطقی مثل کوبا ،آفریقا ،بولیوی و غیره ،بلکه همچنین ب رای ی ادگیری و گ ردآوری تجربی ات
13 Escola Nacional Florestan Fernandes-ENFF
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دیگران و بازگردان دن آنها [ب ه درون جنبش] .در مدرس هی  MSTم ا ت ا پیش از همهگ یری کرون ا ب ا
فعالینی از بیش از  20کشور ،عمدتاً از آمریکای جنوبی و مرک زی ،ولی همچ نین از اروپ ا ،ب رای تب ادل
تجربیات مالقات میکردیم؛ زیرا مسالهی مشترک م ا نح وهی روی ارویی ب ا سرمایهداریس ت .همچ نین
کمیتههای مختلفی از دوستان  MSTوجود دارند ،ازجمله کمیتهای در آلمان .بنابراین ،این من هستم که
از شما برای فرصتی که در اختی ارم گذاش تید سپاس گزارم؛ همچ نین از م ترجم .و ب رای ُحس ن خت ام،
میخواهم شعار معروفی از جنبش  ،Via Campesinaجنبش ی متش کل از کش اورزان خُ رد در قارهه ای
مختلف ،14را تکرار کنم« :بیایید مبارزات را ،و نیز امید را بینالمللی کنیم»؛ چرا که فکر میکنم فراخ وان
مارکسیِ «کارگران جهان متحد شوید!» هیچگاه مثل امروز معنا و ضرورت نداشته است.

* * *

kaargaah.net

 14ویا کامپسینا ( )Via Campesinaیک سازمان بینالمللی برای دفاع از حقوق کشاورزان و هماهنگسازی مبارزات آنهاست که
در سال  ۱۹۹۳در بلژیک تأسیس گردید .این سازمان ،که متشکل از ۱۸۲سازمان فعال در حوزهی کشاورزی در  ۸۱کشور جهان
است ،خود را جنبشی بینالمللی توصیف میکند که سازمانهای دهقانی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ،کارگران کشاورزی ،زنان
روستایی ،و جوامع بومی از آسیا ،آفریقا ،آمریکا و اروپا را هماهنگ مینماید.
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