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داری سرمایه برابر در بدیلی مارینالدا،
ما از دور چندان نه ای فاصله در شهری آرمان

ترجمه و اقتباس: مصی ش.

دولت مردان و روزنامه نگاران بی   وقفه تکرار می کنند که الگییویی  جییز سییرمایه داری وجییود نییدارد و هیییچ
ی در اروپیا ییک شیهر بسییار آینده ای جز «بازار آزاد» برای اقتصاد نیست [یا همان الگوی نولیبرالی]. ول
کوچک در مقابل ایدئولوژی مسلط یعنی سرمایه داری مقاومت می کند و این شهر «مارینالییدا» اسییت؛ [بیه

واقع] روستایی از استان آندلس در اسپانیا

شهری  با نزدیک به سه هزار نفر جمعیت، جایی که نییه بیکییاری وجییود دارد و نییه پلیییس و نییه بسییاز و
که اگر مارکس زنده بود، حتما در آنجا زندگی می کرد. بفروش... جایی

از سی سال پیش به دنبال سال ها مبارزه، شکلی از یک سیستم خودگردان که در سرتاسر اروپا بی همتاست
ا هرگیز30، در مارینالدا برقرار شده است. آری بیش از  ی م ود دارد، ول و  وج ن الگ  سال است کیه ای

درباره ی آن نشنیدیم. رویای زیبایی که به طور واقعی وجود دارد.

جمل ت بال توسط عضوی از گروه «همبستگی سوئیس و کوبا» نوشیته شیده اسییت. او در سیفری کیه بیه
د.مارینالدا د خن می گوی هر س اشته است،  از مشاهدا ت خود از این ناحیه و گفتگوهایش با شهردار این ش

در ادامه ی  این متن باز هم گزیده هایی از روایت او را درباره ی تجربه ی مردم مارینالدا می آوریم.

پیش از هر چیز برای ارائه ی تصویری کلی از وضعیت مارینالدا طرح نکا ت زیر ضروری است: 

حییدود و مسییاحت مربییع کیلومتر پنج و بیست با ست    اسپانیا 1سویل شهرستان توابع از روستایی مارینالدا
از هکتییار هییزاران کییه ها    آریسییتوکرا ت و بییزرگ مالکییان های زمین توسط روستا جمعیت. این  نفر2800
ارگر هزار ها این] ده از پیش [تا و کرده اشغال را اطراف های زمین ارگرفته به را ک د، ک اطه بودن ده اح ش

آن عضییویت بییه روسییتا سییاکنین اکثر که 2زمین کارگران سندیکای تشکیل از  پس1977 سال است. در
بعیید سال یک گرفت. درست صور ت مالکان استثمارگری علیه رادیکال های حرکت  از ای رشته درآمدند،

اشییغال را منطقییه اییین های زمین از یکی روستا ساکنین خودجوش، حرکت یک طی در اتحادیه، تشکیل از
سیانچز مانوئیل خیوان« تارییخ، جیوان دبییر ییک ها شهرداری جدید انتخابا ت  در1979 سال کردند. در

ترین اصییلی از شییود. یکییی می مارینالییدا اسییپانیا) شییهردار (در منتخب مقام ترین جوان عنوان به »،گوردیو
سیسییتم یعنی کند، می ایجاد را فقر که چه آن تمام علیه و فقر علیه مبارزه جوان، شهردار این ی ها پرنسیپ
رای ها زمین که بود معتقد بود. او دولتی قدر ت و زمین مالکین و غالب اقتصادی د اشیتراکی شیود و ب بای

1. Seville

2. Sindicato de obreros del campo SOC
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اشتراکی کردن زمین ها، ابتدا می باید آن ها را از دست مالکین بیرون آورد و این چنین بییود کییه مبییارزه و
مقاومت سختی از جانب ساکنین روستا آغاز شد.

  پس از سال ها مبارزه، زنان و مردان روستا برای خلع ید مالکان از زمین هایی که رویشییان1986در سال 
کار می کردند، از طریق تظاهرا ت و اشغال زمین ها، ایستگاه قطار و... مالکین بییزرگ را مجبییور بییه فییروش

» پادشییاه اسییپانیا تعلییقخوآن کارلوس از دوستان «دوشس آلبزمین ها کردند. این زمین ها که عمدتا به 
داشت، در توافقی با دولت از دوشس خریده و به شهرداری سپرده شد، سپس بین ساکنین تقسیم گشییت.

تفاده ی1200بدین ترتیب  ورد اس  هکتار زمین به دست آمد که به صور ت اشتراکی برای کشت و کیار م
همگان قرار گرفت. بدین ترتیب بییود کییه در اییین منطقییه یکییی از رویاهییای بسیییار کهیین «زمییین از آن

کسانی ست که بر روی آن کار می کنند» تحقق یافت.

زمین متعلق به هیچ کس نیست، زمین متعلق به همه است!

اقتصاد مارینالدا اساسا بر کشاورزی تکیه دارد. اشتراک زمین و وجود یک تعاونی کشاورزی مردمی و یک
کارخانه ی کنسروسازی تنها منابع اقتصادی این ناحیه است. سود به دست آمده از طریق کشاورزی و کار
ی از ن یک ود و ای داخته می ش ه کاران ر ب های دیگ ه در بخش ود، بلک در کارخانه بین افراد تقسیم نمی ش

راه هایی ست که جلوی بیکاری ساکنین را می گیرد.

ممتی که باشند، برای شش ساعت ونیم کار در مزرعه و هشت ساعت کییار سس حقوق همه ی کارکنان در هر 
 یورو است. با وجود اینکه در فصولی از سال برای همه در مزرعه کار نیست، همییه47در کارخانه، روزانه 

حقوق دریافت می کنند. 

 یورو در مییاه12 یورو و مهدکودک همراه با غذا 15هزینه ی زندگی در مارینالدا بال نیست؛ اجاره ی خانه 
برای یک خانواده هزینه برمی دارد. شادی و جشن حق همه است و باید برای همگان رایگییان باشیید، پییس
جشن و فعالیت های فرهنگی نیز برای همه ی ساکنین مجانی ست. این مسئله شامل استخر، و به طور کلییی

ورزش که رایگان و یا تقربیا رایگان است، نیز می شود.

 زمینی که دیگر کالیی برای خرید و فروش نیست، بلکه حقی است برای همه!

خانه ی ساکنین روستا توسط خود ایشان ساخته می شود. بین افراد بییرای داشییتن مسییکن تبعیضییی وجییود
ندارد، تنها شرط برای ساختن خانه این است که فرد متقاضی، مسکن دیگییری نداشییته باشیید. شییهرداری
زمین و مهندس معمار را در اختیار فییرد متقاضییی مسییکن می گییذارد، و خییود فییرد و همسییایه ها بنییا بییه
توانایی هایی که دارند در ساختن خانه یاری می رسانند؛ در واقع صاحب خانه سییازنده ی خییانه اسییت، البتییه

هرگز نمی تواند آن را بفروشد.
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دمکراسی مشارکتی

 تا به امروز به صور ت دمکراسی مستقیم اداره می شود و تصییمیما تفرانکومارینالدا از پایان دوره ی ژنرال 
در آنجا به    طور جمعی گرفته می شود. تمامی مسائل مربوط به ساکنین این ناحیه (مسکن، شغل و مالیا ت و
...) مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و سپس در یک مجمع عمومی و بییا رأی همگییانی در موردشییان
تصمیم گیری می شود. قابل ذکر است که برای اعلم مجمع عمومی، افییرادی در کییامیون  کییوچکی کییه در

روستا حرکت می کند، با بلندگو روز و ساعت مجمع عمومی را به گوش ساکنین می رسانند.

برای هیچ یک از فعالیت های سیاسی، از جمله فعالیت سیاسی شهردار و همراهانش، حقوقی در نظر گرفتیه
نشده است. امتیاز ویژه ای برای آنان وجود ندارد. آنان تنها سخن گوی مطالبا ت مردم مارینالدا هستند.

 در ییک2012 او ت 16شهردار که [همچنیین] نماینیده ی اتحیاد چیپ در پارلمیان آنیدلس اسیت،  در 
راهپیمایی سه هفته ای به سمت مادرید شرکت داشییت و در اییین راهپیمییایی برنییامه ی اشییغال بانک هییا و

ترغیب مقاما ت محلی به عدم پرداخت بدهی ها را تدوین نمود.

عضو «همبستگی کوبا و سوئیس» در گزارش خود می نویسد: 

د ه چن خ ب ش را در پاس ه نظرات هردار نقط م، ش در یک کنفرانس در شهرداری مارینالدا شرکت می کن
پرسش چنین بیان می کند: 

در سطح بین المللی باید متحییدانه مبییارزه کییرد. مییا چییه در سییندیکاها و چییه در احییزاب”
“ضدسرمایه داری  متشکل هستیم.

ما به پلیس نیازی نداریم، چرا که خرج بیهوده ای ست؛ مردم هیچ علقه ای ندارند که شهر”
خودشان را خراب و ویران کنند. در ضمن ما کشیش هم نداریم به شییکر خییدا (بیا خنییده)؛

“البته آزادی مذاهب تضمین شده است.

بحران؟ سیستم سرمایه داری همیشه یک شکست بوده اسییت. در واقییع بحییران از دیییروز”
شروع نشده است، البته امتیاز این بحران اخیر این است که اسییطوره ی بییازار سییقوط کییرد.
آنانی که می خواهند سرمایه داری را اصلح کنند، کسانی هستند که می خواهند همه چیییز را
عوض کنند تا چیزی عوض نشود. در سرمایه داری مییا سییندیکاهای سیسییتم را داریییم، نییه

“سندیکاهای طبقه را.

ما دمکراسی مشارکتی و مستقیم داریم. همه با هییم در مجمییع عمییومی در مییورد مسییایل”
م ا) ه ده ها (راه حل ه مربوط به شهر تصمیم گیری می کنیم. مسلما وقتی تعداد زیاد است ای
بیشتر است. مردم در اینجا می دانند که می شود برای ارزش های دیگری کار کرد، نییه فقییط
برای پول. برای مثال، هر چند وقت یک بار بنا به تمایییل و یییا اراده ی عمییومی،  مییا تصییمیم
می گیریم که یک یکشنبه ی سرخ ترتیب دهیم، و جوانان زیادی به طییور داوطلییب می آینیید
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که میدان ها را تمیز کنند و یک صبحانه ی بزرگ برای بچه ها آماده کنند. تمام اییین کارهییا
س ت باهم بودن و داشتن یک شهر تمیز ترتیب داده می شود. دمکراسی نه تنها سیاسی برای لذ
که باید اجتماعی و اقتصادی نیز باشد. تا آنجا کییه  بییه دمکراسییی سیاسییی مربییوط اسییت،
اکثریت پنجاه درصد به اضافه یک به درد نمی خییورد، بییرای یییک دمکراسییی واقعییی باییید

“دست کم هشتاد یا نود در صد یک ایده را قبول داشته باشند.

تلویزیون را خاموش کن و مغزت را روشن کن!

مارینالدا یک شبکه ی تلویزیون محلی دارد که علیه تبلیغا ت گروه های قدرتمند اقتصییادی کییه واقعیییت را
واژگونه جا می زنند، مبارزه می کند. هر شنبه شهردار در اییین شییبکه ی تلویزیییون محلییی بییه پرسییش های

ساکنین پاسخ می دهد.

 این شعار روی دیییواری در مقابییل شییبکه ی تلویزیییون«تلویزیون را خاموش کن و مغز ت را روشن کن!»؛
محلی، نوشته شده است. عضو «همبستگی کوبا و سوئیس» در این باره چنین می نویسد:

خوان مانوئل سانچز گوردیو با من درباره ی رسانه ها و نقش آنها در حفظ سیستم سخن می گوید:

ا در” ه چپ ه انی ک تنها چند قدر ت مالی بزرگ در جهان رسانه ها را در دست دارند و زم
بکه ی دها ش ورژوازی ص ت ب حال نوشتن جزواتی هستند که خواننده ای ندارد، اقتصاد راس
تلویزیونی برای ما درست می کند که تقریبا همه ی آنها ارزش های دروغین سییرمایه داری را

“تبلیغ می کنند.

در رابطه با رسانه ها سؤالی که از خودم می پرسم این است، که چرا تجییربه ی مارینالییدا درسییت برعکییس
 آمریکییا بییودجه ی هنگفییتی (میلیون هییا دلر)درکوبا، تا این اندازه برای مردم جهان ناشناخته است؟ تنها 

برای بدنام کردن کوبا و حمله به این کشور کوچک صرف می شود. بدیلی که در مقابل نظام سرمایه داری
دارن ت قدر ت م رس و وحش اعث ت ونه ب د، این گ ولنی دوام بیاب اا ط بت کارآیی داشته باشد و زمانی نس

می گردد. 

این الگو [مارینالدا] می تواند در شهرهای دیگر نیز پیاده شود، تنها به عزم و اراده ی وجدان جمعی بسییتگی
دارد. مبارزه ی جمعی و مشارکت داوطلبانه و دمکراسی سیاسی و اقتصادی برای همگان! ساکنین مارینالییدا
مثل همیشه با شهامت تمام و با شوق و قاطعیت تجربه ی فوق العاده ی خود را دنبییال می کننیید. بییه سییبب
خلع مالکیت از مالکان (سرمایه دار یا آریستوکرا ت) ساکنین مارینالدا مورد تهدید و ارعاب بوده و بارها به
الم به در دادگاه فراخوانده شده اند. شهردار نیز تاکنون دو بار مورد سوءقصد قرارگرفته که از آنها جیان س

برده است. او به درستی می گوید: 

اقی نقیاط” اری در سر تا سیر اروپیا و ب آنچه که هم اکنون در جریان است، (یعنی بحران ج
من این حق را می دهد که بگویم سرمایه داری یک اژدها ی هییزار سییر اسییت کییهجهان) به 
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زندگی و هستی ما را می بلعد؛ .نظامی خون آشام، که باید در مقابلش مقاومت کیرد و چنییین
مقاومتی مفهوم مبارزه ی من است.“

بحران سرمایه داری و سیاست های حزب سوسیالیست (سوسیال دمکرا ت) اسپانیا میلیون ها اسییپانیایی را از
داشتن کار محروم ساخته است و آنان را به فقر و فلکت کشانده است. اما زحمت کشان شهر مارینالدا بییا
کار و زحمت روزانه، بی وقفه سعی در بهبود موقعیت مادی و فرهنگی خییود دارنیید. تمییامی تصییمیما ت بییا
مشارکت همگان و در کمال شفافیت گرفته می شود. زنان و مردان این شهر بیرای خیود جیامعه  ای کیامل

متفاو ت از جامعه  ی سرمایه داری آرزو کرده اند و سعی در ساختن آن دارند.

زیر: منابع از برگرفته ست ااقتباسی و  ترجمه فوق، * متن

Marinaleda, un village en utopie

http://www.legrandsoir.info/Marinaleda-un-modele-d-auto-gestion-unique-en-Europe.html

http://www.marinaleda.com                                                                                                                            

http://www.youtube.com/watch?v=UkLbnLpHl-8

کنید:  انگلیسی) رجوع زبان (به زیر منابع به مارینالدا مردم ی تجربه مورد در بیشتر آگاهی * * برای
1. Marinaleda, all equal (Video)

2. Marinaleda, The Land of Utopia (Video with English subtitle)

3. To Capitalist Folly, Town in Spain Offers Reply (Text, Guardian)

4. Spain's communist model village (Text, Guardian)
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http://www.theguardian.com/world/2013/oct/20/marinaleda-spanish-communist-village-utopia
http://www.nytimes.com/2009/04/24/world/europe/24iht-spain.html
https://www.youtube.com/watch?v=8rlqT4NPM9E
https://www.youtube.com/watch?v=kb7TBwYMv1Q
http://www.youtube.com/watch?v=UkLbnLpHl-8
http://www.marinaleda.com/
http://www.google.fr/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUkLbnLpHl-8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4hq3U9mdG8fI0wXxiYGoDA&ved=0CBcQtwIwAA&usg=AFQjCNH2zTIQNxHoXSQB1wuzYCHrakVuyQ

