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فهرست
 ۱۵سارا  ،رنیمی راز رعامر رخود ررا ربا رکنش رگری ردر رجنبش رآتونوم رمادرید رو ردر رپروژه رهییایی رعالیییه
سکوب رو رشکنجه رگذارنده راست؛ رتا راین رکه رمییوج رقدرتنیید ر»اشییغال رمییدان رخورشییید« ردر
سال ر ۲۰۱۱رهم رکلل رجنبش رو رهم رعامل رسیاسیی رخود روی ررا رتحت رتأثیر رقرار رداد.
 ۲۹آلبتر ،ردر رهمراهی ربا ریکی راز ربزرگ رترین رگروه رهای رمحلیی رفعال ردر رپلتفرم رپی.یای.اچ ،.ردر
متوقف رکرد ین رتخلیه رهای راجباری رو راشغال رکردن رساختمن رهای رخییالی راز رسییکنه رکنش رگییری
می رکنیید رو ر»در رمجییاورت راییین رمسیییر« ردر رراسییتای رسییاخت رسییوژه ری رسیاسییی رنییوین رتلشا
می رکند.
 ۴۲مارتا ،رسارا رو رررکُ  ،رآنارشیست رهایی رهستند رکییه ردر رمراکییز راجتمییاعای رمختلییف ردر رمادرییید
مشییارکت ردارنیید ،رو ردر رراسییتای ربرجسییته رکردن راصییول ر»سیاسییت رورزی راول-شییخص رها« رو
خلق رکردن رفضاهای رنقد رفمینیستی ،رخود-تعیین ربخشی رو رهمبستگیی رواقعی ربه رکنش رگییری
می رپردازند.
 ۵۲لوسیا ،رعاضو رمرکز راجتمعای رپاتیو ردر رمیاراویلسا راسییت ،راییین رمرکییز راجتمییاعای ردر رراسییتای
گسست راز ربسیییاری راز راشییکال ر»سیینتیی« رسیاسییت رورزی رآتونییوم رو رشییروع رکردن ربییه رتغییییر
رادیکایل رساختارهای رنهادیی رسیاست رگذاری رشهرداری رفعالیت رمی رکنند.
 ۶۴مارکو ،ربرونو رو رکارلوس  ،رخواهان رخلق رکردن رجزایری رمنزوی رشده ر]از رجامعه[ ربرای رزندگی
بهت رنیستند ،ربلکه رآن رها راز رطریق رمرکز راجتمعای رشیان ،ربه رنیام رل رباسییه ردر رشییهر ربارسییلونا،
خواهان رساخت رنیروهای رمحلی ردر رراستای رآماده رسازی ربرای رنزاع رهای رآینده رهستند.
 ۷۶هوگو ،ردر رل رمورادا رو ردیگر رمراکز راجتمعا یی رفضایی ربرای رسیاسی رکردن رمی ربیند ،رفضایی رکه
می رتواند رجمع رهایی ردر رآن رساخته رشییوند ،رجمع رهییایی رکییه رممکیین راسییت رقییدرت رراهییبیی
احزاب رچپ رگرای رنوین ررا راز رپایین رداشته رباشند .ر

پیشگفتار پراکسیس
۱
چپ رسوسیالیستی رایران ردر رپییی رهزیمییت رو رافییول رتییاریخی رخییود ،ردوره رای راز رگییذار رپرمشییقت ررا رسییپری
می رکند ،رگذاری رکه ردر رصورت رثربخش ربودن رمی رتواند ربه رحییدی راز ربازسییازی ردرونیی رو ربییاز-سیازمان ردهی
اجتمعای رو رسیاسی رچپ ربیانجامد .راین رگذار ربه رلحاظ رمضمونی ،ربنا ربییر رضییرورت رهای ردرونییی رو رتییاریخی
آن ،رچندسویه راست رو ربه رلحاظ رمسیر رفعلیت ریابی راشا ردر رپیکره ری رچپ ،ردر رواحدهایی رمجزا راز رهییم رو ردر
مراحلی رمتفاوت ررخ رمی ردهد .راز راین رنظر ،رچنین رگذاری رحداقل ردر رمقاطع راولیه ری رخود رلجرم ردر رشکلی
از رهم رگسیخته ،رناهمگن رو رهمچون رتحولی رناخودآگاه رنسبت ربه رکلیت رخییویش ررقییم رمی رخییورد .ربییا راییین
همه ،راین رواقعییت رنیه رنیافی رض ورت رخودآگاهانه رشیدن رایین رگیذار راسیت ،رو رنیه رامک ان رکسیب رچنیین
خودآگاهی رای ررا رنفی رمی رکند .ربه رعاکس ،رثربخش ربودن راین رگذار ربییرای رتحقییق رضییرورت رهای روجییودی راشا
نیازمند رهر رچه رخودآگاهانه رتر رشدن رآن راست .ربه ربیان ردیگییر ،ربه رسییرانجام ررسیییدن راییین رگییذار رمییرحله رای
مستلزم ررشد رآگاهی رعامومی ردر رمیان رنیروهای رسوسیالیست ردرباره ری رضورت رهای رتاریخی رو رملزومییات
نظری رو رپراتیک راین رفرایند راست .رنگریست ردر رتحولت رچپ رسوسیالیسییت ردر رسییایر رکشییورهای رجهییان،
حداقل ربه رمیانجی رتصویری رکه راز رکلیت ریک ررشته رمبارزات ردر ربست رزمان ربرمی رسازد ،رشیوه رای رجانبی ربییه
سمت رحصول/ارتقای راین رخودآگاهی رجمعی راست.
جنبش رسوسیالیستی ردر رسطح رجهانی راز رتجارب رخود رتغذیه رمی رکنیید :راز ریک رسییو ربییا رنگریسییت ردر رآن رهییا
هویت رو راهیداف رخییود ررا ردر ربرابیر رنظیام رسییرمایه رداری ربازمی رشناسیید؛ رو راز رسییوی ردیگییر ،رشکسییت رها رو
محدودیت رها رو رچالش رهای رمسیرهای رپراتیک رخود ررا ربه رموضوعااتی ربرای رتأمل رنظری رو رجست روجوهای
راهبدی-استاتژیک رخود ربییدل رمی رکنیید .ربییدین رترتیب ،رهمه ری راشییکال رو رتجییارب رمبییارزات رسوسیالیسییتی
به ررغیم رتفاوت رهیای ردرونیی ردر رخاسیتگاه رها رو ربسیتها رو رراهبدهیای رنظیری-پراتییک رخیود ،ربخش رهیای
جدایی رناپذیری راز رسنت رهای رپیکار رضد-سمایه رداری ررا رشکل رمی ردهند ،رو رتییداوم رپویییای رمبییارزه رنیازمنیید
ارتقای راین رسنت رها راز رطریق ربازبینی رانتقادی رآن رها رو رجذب رو رفراروی راز رآنهاست .ر
در رسپهر رمبارزه ری رطبقاتی ربرخییی رپرسییش رهای ربنیییادین رو رموقعیت رهییای رکلیییدی ردر راشییکال رو رمضییامین
تاریخی رمتفاوت ردر رساسییر رجغرافیییای رسییرمایه رداری رچهییره رمی رنایاننیید؛ رامییری رکییه ردر ردهه رهییای راخیییر
به رمیانجی رمرحله ری رمتأخر رجهانی رشدن رسرمایه ر)سیرمایه رداری رنیو-لییبال( ربه رطیور رآشییکارتری ررخ رنییوده

است .راین ر رپرسش رهای رتکرارشونده راز ریک رسو رریشه ردر رساختارهای ربرسازنده رو رتضییادهای ردرونییی رنظییام
سمایه رداری ردارند ،رو راز رسوی ردیگر راز رموقعیت رعاینی رپیکارگران راین رنظام ردر رمواجهه ربا راییین رپرسییش رها
برمی رخیزند .ربدین رمعنا رکه رساختارها رعامدتاا رحییدود رو رموانییع رمییرحله رایی رمبییارزه ررا رتعیییین رمی رکننیید ،رو رتییا
جایی رکه راین رساختارها رعامومیت رو ردوام رداشته رباشند ،رآن رموانع رهییم رلجییرم رطییی رزمییان رو ردر رگسییته ری
مکا ین رپدیدار رو رتکرار رمی رشوند ،رو ربدین رترتیب ،رهر ربار رضورت رفییراروی راز رآن رهییا ردر رقییالب رپرسییش رها رو
چالش رهای ربنیادین رقد رعالم رمی رکند ،رگو راین رکه ردللت رها رو رمضامین رمشخص راین رپرسش رها رتابع رمکییان رو
زمان رتاریخی راست.
بر رمبنای رآنچه رگفته رشد ،رمی رتوان رگفت رپی رگیری رروندی رکه رجنبش رهای رگونه رگون رضیید-سییرمایه رداری ردر
بخش رهییای رمختلییف رجغرافیییای رجهییانی رطییی رمی رکننیید رو رآگاهی ریییابی راز رچالش رهییای ی
 رپیش ر رروی رشییان رو
همین رطور رراهکارها رو رابتکار-عامل رهایشان رمی رتواند ربه رراهجویی رهای رمبارزات رسوسیالیسییتی ردر ردیگییر
نقییاط رجهییان رو رارتقییای رسیینت رهای رمبییارزاتی ر رسییتمدیدگان ریییاری ررسییاند .راز رجملییه رجنبش رهییایی رکییه ردر
سال رهای راخیر رپویایی رو رسزنده رگی ررا ردر ررگ رهای رپیکر رجهییانی رجنبییش رسوسیالیسییتی رتزریییق رکرده رانیید،
می رتوان ربه رمبارزات رطبقاتی رمختلف ردر رآمریکای رلتین ،رجنبش رهای رکارگری ردر رچییین رو رآسیییای رجنییوب
شییر قی رو رهنیید ،رپیکارهییای رمسییلحانه رو رسییازمان ریابی رتییوده رای ردر رکردسییتان ،رمقییاومت ردر رفلسییطین،
جنبش رهای رچپ رگرایانه ری رمختلف ردر رترکیه ،رنبد رتوده رای رپر رفراز رو رنشیب ردر رمص رو رتونس رعالیه رتهاجم
نو-لیبالی رحاکمیت رهای رخودکامه ،رو رجنبش رهای رعالیه رسیاست رهای رریاضتی رو رسلطه ری ر ترویکا ردر ریونان
و راسپانیا رو ربرخی رکشورهای راروپایی ردیگر راشاره رکرد.

۲
کتابچه رای رکه ردر ردست ردارید ،ردربردارنده ری رمجموعاه رای راز رگفت روگوها ربا رکنش رگران ربرخییی رجنبش رهییای
اجتمعای ردر راسپانیا ،رمشخصاا ردر ربارسلونا رو رمادرید راست رکه ربه ردست رفعالین رکلکتیو رمالبوکا رتهیه رشییده
و رانتشار ریافته راست .رانگیزه رها رو رچگونگی رتهیه ری راین رکتابچه ردر رمقدمه ری رگروه رمؤلف رتا رحدی رتوضیح
داده ر رشده راست .رجمع رمالبوکا رپیش ر راز راین رهم ،رپس راز ربه رقییدرت ر ررسیییدن رسیییریزا ردر ریونییان ،رکتییابچه رای
شامل رگفت روگوهایی ربا رکنش رگییران رجنبش رهیای راجتمییاعای ردر رآن رمقطییع ردر ریونییان رمنتشییر رسییاخت ،رکییه
پراکسیس رآن ررا رترجمه ر رو رمنتش رنوده راست .۱ربر رمبنای رآن رتجربه رو ردغدغه رها رو راهداف رالهام ربخش رآن،
این ربار رج مع رمالبوکا ربررسی روضعیت رجنبش رهای راجتمعای ردر راسپانیا ررا ردر ردستور رکار رخود رقرار ردادنیید
و ردر راواخر ردسیامب ر ۲۰۱۶ر—در رآسییتانه ری رانتخابیات راخییر راسیپانیا— ربیا ربرخیی رکنش رگیران رجنبش رهیای
اجتمعای ردر رشهرهای ربارسلونا رو رمادرید ردیدار رکردند رو رگزیده رای راز رگفتگوهای رشان ربا رآنهییا ررا ردر رقییالب
 ۱ر ر ر» رپس راز راین رچه؟ ر ر ر« ،ر رمجموعاه رمصاحبه رهایی ربا رفعالین رجنبش رهای راجتمعای ردر ریونان ر.
7

این رکتابچه رمنتش رنودند .رطبع اا رحجم راین ردفییت رو رتعییداد رو ردامنه ری رمضییمونی راییین رگفتگوهییا ربه رقییدری
نیست رکه ربه رمیانجی رآن ربتییوان رشییناخت رحییداقلی رمنسییجمی راز رجنبش رهییای راجتمییاعای ردر راسییپانیا رو ریییا
روندهای رمبارزه ری رطبقاتی رو رپیکارهای رضد-سمایه رداری ردر راین رجامعه ررا رانتظار رداشت؛ ربییا راییین رحییال،
به رنظر رمی ررسد رتصویری رکه رترسیییم رشییده راسییت ،ربرخییی راز رعاییام رترین رمسییائل رو رچالش رهییای رپییییش رروی
پیکارهای رضد-سمایه رداری رو رجنبش رهای راجتمعای رجاری ردر راین رجامعه ررا ربازتاب رمی ردهد .ر
جامعه ری راسپانیا رخاستگاه رشکل رگیری ربرخی راز رحمسی رترین راشیکال رتیاریخی رمبییارزات رکیارگری رو رپیکییار
عالیه رسمایه رداری ربوده راست .رنحله رهای رمتأخر رمبارزین راسپانیا رو رحتی رجنبش رهای راجتمعای رجدید رهییم
کم ریا ربیش راز ررادیکالیسم راین رسنت رمبارزاتی رتأثیر رپذیرفته راند رو ربه رسهم رخود ربرخی راز رارزشا رهای رآن ررا
بازتاب رو ریا رامتداد رمی ردهند .راز ردهه ری رهشتاد ربه ربعد ،رافول رجهانی رتحرکات رچپ رسوسیالیسییتی ردر رپییی
عایان رشدن رهرچه روسیع رتر رشکست ر»سوسیالیسم رواقعاا رموجود« ،ربا رتلشا رهای رسوسیال ردموکراسی راسییپانیا
—به ررهبی رحزب رکارگران رسوسیالیست— ربه رعانوان رجایگزینی ر»معتدل« ربرای ردیکتاتوری رمیراث رفرانکییو
)طولنی رترین رنظام رفاشیستی راروپا( رمقارن ربود ،رکه رهمنند ربسیییاری راز رتجییارب رمشییابه ردوره ری رگییذار راز
جنگ رسد ،رنظیر ربرخی رکشورهای رآمریکای رلتین رو ریا رآفریقای رجنوبی ،ربه رآشفتگی رهای رذهنی-سیاسییی
جامعه ردامن رزد رو رلجرم ربه رتضعیف رو رحتی رسدرگمی رنیروهای رچپ ررادیکال رو رسوسیالیست رانجامییید.
با راین ر رهمه ،رپیکارهای رضد-سمایه رداری ردر راسیپانیا ردر ردهه ری ر ۱۹۹۰رو ردهه ری رنخسییت رقیرن ربیسیتم ردر
اشکال رمتعددی ،راز رجمله رجنبش رچریکی رباسک ،رجنبش ر رضد-جهانی رسازی ر)اواخر ردهه ری ر (۹۰رو رجنبییش
ضد-جنگ ر)سآغاز رقرن ربیستم( رو رغیره رتداوم ریافت .رپس راز ربحران راخیییر رنظییام رسییرمایه رداری ردر رسییطح
جهانی رو ربا راعالم رحضور رجنبش ربرآشییفتگان ردر ر ۱۵رمییه ر ۲۰۱۱راییین رپیکارهییا روارد رمییرحله ری رتییازه رای رشیید.
جنبییش ربرآشییفتگان ربییه رپهنه ری رپیونییدیابی رمبییارزات رپراکنییده ری رنیروهییا رو رگرایش رهییای رگونییاگون رضیید-
سمایه رداری ربدل رشد ،رجنبشی رکه ر ربرپایی رو رفراگیرشدن راشا ررا ربخشاا رمدیون رچنین رسوابقی ربود؛ رهرچنیید
توده رای رشدن راین رجنبش رو رگسییتشا رسییریع رآن ردر رساسییر راسییپانیا ربی رگمییان رناشییی راز رگسییتدگی رو رعامییق
فلکتی ربود رکه ردولت رهای راسپانیا ردر رکار رتحمیل رآن ربر راکییثیت رجیامعه ربودنید .رسیاسییت رهای راقتصییادیی
نو-لیبال راز رسال رها رپیش رتر رمردم راسپانیا ررا رتحت رفشار رقرار رداده ربود ،راما ربا رفرا-رسیدن ربحران راقتصییادی
 ۲۰۰۸رو رتشدید رسیاسییت رهای رریاضیتی راز رسییوی ردولییت روقییت ،راییین رفشییار رآسییتانه ری رتحمیل رعامییومی ررا
درنوردید رو ربه رویژه ردر رپی رترکییدن ر»حبیاب رمسیکن« ردر ربحیران رعامیومی رمسیکن رتجلیی ری افت .راگرچییه
پیش رروی رتهاجمی رنو-لیبالیسم ربه رجنبشی رتوده رای رو ررادیکال رانجامید رکه رخواست ردموکراسی راز رپییایین
را ردر رشعارهایی رنظیر ر»دموکراسی رهمین رحال!ا« رمطرح رمی رکرد ،رو راگرچه رگروه رها رو رنحله رهای رچپ رغیر-
پارلانی رسهم رعامده رای ردر رسازمان ردهی راین رمبارزات رداشتند ،راما راین رجنبیش رنهایتیاا ربه رطیور رچشییم رگیر رو
تأسف رباری رافول ریافت .ر
۸

با راین رهمه ،رجنبش رهای راجتمعای راسپانیا ربا رعازمی رجدی ردر رتجارب رخود ربییاز رمی رنگرنیید رو رمی رکوشییند ربییا
درسا رآموزی راز رگذشته ربرای ررویارویی رهای رتوده رای رآتی رآماده رشوند .رآنان رفرایند رآماده رسازی رخییود ررا رنییه
در رفضاهایی ردربسته رو رذهنی ،ربلکه ردر رپراتیییک رسیاسییی رآشییتی رناپذیر رو رخلقیانه ری رخییود رپی ر رمی رگیرنیید.
آن رها رضمن رتأمل ردرباره ری راستاتژی رهای رممکن رو ربدیل ربرای ررشد رمبارزه ری ررادیکال رعالیییه رنظییم رمسییلط،
پلتفرم رهایی ربرای رپیوند ریابی ربا رمردم رفرودست رتدارک رمی ربینند؛ رآن رنوع رپیوند ریابی رکه ربه رمیانجی رآن رهییم
با رمردم رو راز رمردم رباشند ،رو رهم ردر رانگاره ر رهای رایدئولوژیک رنفوذیافته ردر رمردم رادغام رنشییوند .رآنییان ربییه
راه ر رهای رانضممی رتدارک ر»سیاست راز رپایین« رمی راندیشند رو رهمه ری راین رها رکافی راسییت رتیا ربه ررغیم رتیامی
تفاوت رها ردر رموقعیت رهای رانضممی-تاریخی ،رو رحتی ربرخی راختلفات رسیاسی-نظری رمان ربا رمبارزین راین
جنبش رها ،رمسیر رآن رها رو رپرسش رها رو رچالش ر رهای رپییش رروی رآنان ررا ردر رکلیت رشان راز رآن رخود رفرض رکنیم.
در رتامی رگفت روگوهای راین رکتابچه راگرچه رمسأله ری رسییازمان ردهی رو رضییرورت رها رو رمحییدودیت رهای رآن رو
نیز ربرخی راشکال رخلقا رگستشا رآن ربرجسته رمی رشود ،راما رخواننده ربا راییین رمسییأله رهمچییون رپرسشییی ربییاز
مواجه رمی رشود؛ رپرسشی رکه رهنوز رهم ر—و ربه رویژه رامروز— رسیاسییت رچییپ ررادیکییال ررا ردر رجهییت ریییافت
بدیل رهای رثربخش ربه رچالش رمی رکشد .رو ردر رهمین ربست ،رهمچنین رمسأله ری رکانونی رپیوندیابی ربا رتوده ری
میییردم رو راشیییکال رو رمضیییامین راجتمیییاعا ی رو رظرف رهیییای رعاملیییی رآن رجیییای ردارد :راین رکیییه رملزومیییات رو
محدودیت رهای رپرورشا رسوژه ری رسیاسی رجمعی رچیست؛ رآگاهی رانتقییادی ررادیکییال رچگییونه رمی رتوانیید ردر
سطح رجامعه رنفوذ رو رگستشا ربیابد ،رطوری رکه ردر رکنش رها رو رمطالبات رو رجهت رگیری رهییای رمییردم رمییادیت
بیابد رو رسازمان ریابی رمبارزاتی راز رپایین ررا رتسهیل رکند؛ راین رکه رچگونه رمی رتوان ربا رمطالبات رمییادی رملمییوسا
مردم رفرودست رپیوند ربرقرار رکرد رو رچگونه رو رتا رچه رحدی رمی رتوان راین رمطالبات ررا رسیاسی رو ررادیکییالیزه
کرد؟
مبارزه ربا رسمایه رداری ربه رصف راراده رپیش رنی ررود؛ رشایط راجتمعای رو رتاریخی رحدومرزهای راین رمبییارزه
را رمشوط رو رمحاط رمی رکنند .ربه رویژه رتحت رشایط رتاریخی رسیطره ری رفضای رضد-انقلبیی رشکل رگیری رکنش
سیاسی ررادیکال ردر رسطحی رفراگیر رشاید ردور راز رانتظار رباشد .ربیا رایین رحیال ،ردر رهمیین رگسیته ری رتاریخیا ا
ممکن ربرای رمبارزه ری ررادیکال رهم ربالقوه رگی رهای ربسیاری رعاموماا رنادیده رمی رمانند ،ریا ربه رراحییتی راز ردسییت
می رروند ،رچرا رکه راغلب راهمیت رآن رها ر—شاید ردر رمقایسیه رای رصیوری ربییا راقییدامات رچشیم رگیر رتیاریخی—
به رقدر رکافی ربازشناسی رنی رشییود .ردرسییت راسییت رکییه رانقلب ردر رمعنییای رمتعییاریف ربرانییدازی رسییاختارهای
موجود رپدیده رای رپیش ربینی رناپذیر راست ،رامییا ربستسییازی ربییرای رتحقیق راییین ردگرگییونی ربنیییادی رمسییتقل راز
مسیرهای رطی رشده ردر رفضای رپیشا-انقلبی رنیست .ردر راین رمعنای روسیع رتر ،رمی رتییوان رانقلب ررا رفراینییدی
تلقی رکرد رکه ربا رگستشا رامکانات رسییوژه رگی رسییتمدیدگان رآغییاز رمی رشییود ،ربییا ربسییط رو رتقییویت رسییویه ر رهای
رهایی ربخش راین رسوژه رگی ررشد رمی ریابد ،ربا رسییازمان ریابی رهای ردموکراتیییک رتییوده رای رو رپیوسییتگی رمبییارزات
۹

سازمان ریافته رمسلح رمی رشود ،ربا رواژگونی رساختارهای رنظم رموجود رنقطه ری رعاطفی رتییاریخی ررا رپشییت رسییر
می رنهد ،رو رهمچنان ر—با رنگاهی رنقادانه ربه رخود— ربی روقفه ربرای رتحقق رو رتضمین راهییداف ررهییایی ربخش
خود رو رگشودن رافق رهای رانسانی رتازه رپیکار رمی رکند .ربرای رمشارکت ردر ربرپایی رچنین رانقلبی رطبعییاا رزمییان
معین رو رقواعاد رویژه رای رمقرر رنشده راست ،رتنها رباید ربا ردرکی رکل رنگرانه رو رتییاریخیی رامکانییات رو رملزومییات
امروزی رمبارزه ری رانقلبی ررا ردر رگسته ری رانضممی-تاریخی رپیرامون رخود رباز رشناخت رو ربه رآن رهییا رمتعهیید
بود .ربا رچنیین رنگیاهی ،رمیاهیت رانقلبیی رکنیش رسیاسیی ردر روفیاداری ربیه رملزومیات ررهیایی ربخیش رچنیین
فرایندی رتجلی رمی ریابد.
* ر ر* ر ر*
در رپایان راین رپیش رگفتار ،راز رهمه ری ردوستانی رکه ردر رترجمه ری رمصاحبه رهای راین رکتابچه رمشارکت رنودند،
صیمیمنه رسیپاسا رگزاری رمی رکنی م .رامیید ردارییم رکیه رایین راثیر ،رکیه رمحتیوای رآن ربازتیابی راسیت راز رنظیرات
کنش رگران رهمراه ردر رابتکار-عامل رهای رجمعی ،ربتوانیید ربه رویییژه ردر رمیییان رفعییالین رجنبش رهییای راجتمییاعای-
طبقاتی رو رکنش رهای رجمعی ررهایی ربخش رمخاطبانی ربیابد رو ردر رپرسش رگری رها رو رراه رجویی رها ری رشان ربییرای
ایجاد رو رپیشبد رابتکار-عامل رهای رجمعی ربه رکار رآید.
پراکسیس
اسفند ر۱۳۹۴
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مقدمه
زمانی رکه ردر رفوریه ری ر ،۲۰۱۵ردو رهفته رپس راز رانتخاب رسیریزا ربرای راداره ری ردولییت ریونییان ،ربییا رکنش رگییران
جنبش رهای راجتمعای ردر رآتن رگفتگو رمی رکردیم ،رفضا ربه ررغم رتامی رتفاوت رها ردر رارزیابی رهییای رمربییوط ربییه
آن ،ربه رطور رکلی رخوشا ربینانه ربود .رپییس راز ربیییش راز رچهییار رسییال رریاضییت راقتصییادی رتحمیل رشییده راز رسییوی
دولت رسابق ریونان ،رو راثرات رویران رگر رآن ربر ربخش رعاظیمی راز رمردم ،ریونانی رها ربه ردولت رجدید ر ربه رمثابه ر ری
»هوایی ربرای رتنفس« ربه رتلخی رخوشا رآمد رگفتند .رامییا رمتأسییفانه ربعیید راز رگذشییت رده رمیاه رچنییین ربییه رنظییر
می ررسد رکه رروند ررویدادها راساساا رصیحت رترسا رهای رابرازشده ردر رآن رایام ررا ربیییش راز رابییراز رامیییدواری رهای
محتاطانه رتصدیق رمی رکنند .ردوباره رهوا ربرای رنفس رکشیدن رتنگ رتییر رمی رشییود .رامییید راسییتاتژیک رمبنییی ربییر
این رکه رنایندگی رپارلان یی رنارضایتی رهای راجتمعای رقادر راست رامکانات رجدیدی ربرای رجنبش رهای راجتمعای
) ربه رمثابه ری رنقش رآفرینان رواقعی رتغییر راجتمعای( رایجاد رکند ،ربه رطور ردردنییاکی ربییه رنییا-امیییدی ربییدل رشییده
است .راین رکه رآیا رسیپراسا  رو رهمراهانش رمسیر رانتخاب رشده ررا راز رابتدا راین رچنین ربرنامه رریزی رکرده ربودنیید،
و ریا رصف اا رتحت رفشار رسنگین ربیرونی رهژمونی رنو-لیبال ر)به ررهبی ردولت رآلان( ربه ر رسییمت راییین رسییقوط
کشیده رشدند ،رنقش رچندانی ردر راصل رمسأله ربازی رنی رکند.
طبع اا راکنون ربسیاری راز رکنش رگران رسیاسی رمی رگویند رکه راین رروند رقابییل رپیش ربینییی ربییود رو رنییتیجه ری رآن راز
ابتدا رمشخص ربود .رما راین ردیدگاه ررا رنادرست رمی ردانیم ،رزیرا ربه راعاتبییار رعاییایم راییین رگییزاره ربییاور رداریییم رکییه
»تاریخ رساخته رمی رشود« .ربا ردیدگاهی رمبتنی ربر ردانست رپیشینی رهمه رچیز ،رانسییان رخییود ررا راز رمسییئولیت
شکل ربخشییدن رو رسییاخت رمسیییر رتاریییخ رکنیار رمی رکشید رو ربییا رنیش رخنیدی ربییر رلییب ،رکسیانی ررا رکییه رچنییین
مسئولیتی ررا رجدی رمی رگیرند ،رتحقیر رمی رکند.
اما رمسأله ری رمهم رتر رآن راست رکه راز راین رتجربه ربیاموزیم رو رمباحثات راستاتژیک ررا ربه رپیش رببیم .رما رباییید
پرسنده رو رجست روجو رگر ربه رراه رمان رادامه ربدهیم .ربر راین راسییاسا ،راواخییر رتابسییتان رگذشییته رکوله ربارمییان ررا
بستیم رو رپس راز رگردشا رکوتاهی ردر رجنگل رهای راسکوریس ۱رراهی ربارسلونا ،رسابادل رو رمادرییید رشییدیم .ردر
آن رجا رنیز رمانند رآتن راین ربخت ررا رداشتیم رکه راز رمصاحبت ربا رکسانی ربرخودار رشویم رکه ربه رقدر رکافی رشور
و رشهامت ررا ردر رخود رپروده راند رکه ر»سر رخود ررا رزیر ربرف رپنهان رنکنند«.
همنند رآنچه ردر رسال رهای راخیر ردر ریونان ررخ رداده راست ،ردر راسپانیا رهم رپس راز راین رکه رصدهاهزار رتین راز
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مردم ردر رپانزدهم رمه ر ۲۰۱۱ر رمیدان رهای رمرکزی رشهرهای ربزرگ ررا راشغال رکردند ،رخشم راجتم اعای روسیعی
خود ررا رعالیه رمناسبات رموجود رتجلی ربخشید .ریکی راز رمطالبات رمحوری رآنها ر»دموکراسی رواقعییی ،رهمییین
حال!ا« ربود .رشکل رگیری رپودموسا ،رآئییورا رمادرییید ،۱ر رکمییون ربارسییلونا ۲رو راحییزاب رو رائتلف رهییای رانتخابییاتی
چپ رگرا ،رکه راز رهمن رزمان رشهرداری رهای رشهرهای ربزرگ ررا رتسخیر رکردند ،رنتایج رعازیمت راین رجنبیش ربیه
سوی رسطح رپارلانی ربود .ربسیج رهای رمردمی رمتعدد ربا رحضور رصییدهاهزار رنفییر ،رشییکل رگیری ریییک رجنبییش
مستقیل رنیرومند ردر رکاتالونیا ،رو رکارزارهای رمنطقه رای رو رملییی رکییوچک رتر رعالییه رمناسییبات رموجییود ،رتیامی
این رها ربه راین ر]مییوج[ ر»دموکراسییی رجدییید« رتعلق ر ردارنیید .رامییا ردر رورای رسییویه ری رقییابل ررویت رپارلان رهیا رو
میادین رمرکزی رشهرها ،ررفقا رو رهم ررزمان رما ردر راسپانیا ،رهمنند ررفقای ریونان ،رمباحثییات رو رگفتگوهییایی ررا
دربییاره ری رامکانییات رپایییداری ربلندمییدت راییین رمراحییل رشییورشا رگری راز رپییایین رپییی رمی رگیرنیید .رطییی رانجییام
گفتگوهای رگرد-آمده ردر راین ردفت رسعی رما ربر راین ربود رکه ردر رخصوص راین رامکانات ر]حرکییت راز رپییایین[،
همنند ردیگر رتدابیر راستاتژیک ربنیادین ،ربه رکنکاشا ردر رککنه رموضوع ربپردازیم .ریکی راز رانگیزه ر رهای ربنیادی
ما ربرای رپی رگیری راین رمباحثات ،راشتیاقا ربه ربحث رهای راستاتژیک ربییرای رتجهیییز رنیروهییای ررهییایی ربخش ردر
دوره ری رطولنی ربحران رجهانی رو رمدیریت ربحران ربود.
در رحالی رکه ربحران راقتصادی راخیر ردر رآلان ،راز ریک رسو ربا ردرمانییدگی رفراگیییر رنیروهییای رطیییف رچییپ رو راز
سوی ردیگر ر)و ردر رپیوند ربا رسویه ری رپیشین( ربا رعاروج ردوباره ری رراست رگریان رهمراه ربوده راست ،ردر راسییپانیا
پس راز رجنبش ر  ۱۵رمه راشکال رمتفاوتی راز رهمگرایی رهای رهمبستگی ردر رمواجهه ربا ربحرانی رشدن رمناسییبات
اجتمعای رپدیدار رشده راند .ر
مییا رخییود ررا ربه رطییور رچشییم رگیر ربییار ردیگییر ردر ر»مراکییز راجتمییاعای« ریییافتیم .رچهییار رتیین راز رشییش ررفیییق
مصاحبه رشونده راین رمکان رها ررا رآغازگاه رمهمی ربرای رپراتیک رسیاسی رخود رتلقی رمی رکنند .رآن ردو رنفر ردیگر
نیز رهر رکدام ردر رگروه رهای رمحلی رپلتفرم رساسی رپی.یای.اچ .رفعال رهستند ،رگروه رهایی رکه ربخش رعامده ری
کارشان ررا ردر رمراکز راجتمعای رو رحول رآن رسازمان رمی ردهند.
امییا راز راییین رمسیأله رهیییچ رنسییخه ری رواحییدی ربییرای ر»اسییتاتژی رمراکییز راجتمییاعای« ،رکییه رهمه ری رگروه رهییا رو
سازمان رها راز رمادرید رتا ربارسلونا رآن ررا ردنبال رکنند ،رمشتق رنی رشود .ربرعاکس ،رآنچه ربییا رآن رمییواجه رشییدیم،
استاتژی رهای رسیاسی ربسیار رمتفاوت رو رگاه رحتی راستاتژی رهای رمتضادی ربوده راست رکه ر—با روجییود راییین
— رهر ریک ربه رشیوه ری رخاص رخود ردر رشکل رمراکز راجتمعای رتجسم ریافته راند .روجه راشتاک رآن رها رشاید رپیش
از رهر رچیز ردر رگرایش رآن رها ربه رمحلی رسازی رفعییالیت ر رسیاسی رشییان رو رجییای ردادن رآن ردر رمکییانی رمعییین ردر
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دوره رای ربلند رمدت رباشد؛ رو رنیز راین رکه رآنها رمراکز راجتمعای ررا رهمچون رمکان رهایی ربییرای رملقییات رکسییانی
می ردانند رکه ردر رمواجهه ربا رفلکت رو ربدبختی رشان رتسلیم رنی رشوند ،ربلکه رآماده راند رتییا ربییرای ریییک رزنییدگی
بهت رمبارزه رکنند.
هدف رو رانگیزه ری رانتشار راین رکتابچه ،رشح رو ربازنایی راین رمقاومت رچندصدایی رو راستاتژی رهای رمتفاوت
آن رو ربه راشتاک رگذاری رآن ربا رشم ربوده راست .رکسی رکه رامیدشا ررا رتا ربه راکنون راز ردست رنداده راست ،رباییید
همچنان ربپرسد رکه رما رچگونه رقادر رخواهیم ربود ریک رزندگی رخییودگردان ررا رورای رسییلطه ،رجییب رو رسییتم ،رو
فقر رسازمان ربدهیم .راز رنگاه رما ،رتحولت رسیاسییی ردر راسییپانیا ردر رمباحثییات ررایییج رمیییان رطیف رهیای رچییپ
جایگاهی رحاشیه رای رو رجانبی رداشته راند/دارند .ردلیل راین رامر رهر راندازه رهم رمتفیاوت رباشیید ،رمیا رمتقاعایید
شده رایم رکه رمواجهه ربا رتحولت راسپانیا رو رتأمل رفشده رو ربازاندیشی ردرباره ری رآن راهمیت ربسیار ردارد.
برای رترسیم رتصویری راز راین رتحولت ،رشکل رمصاحبه ررا ربرگزیدیم ،رتا راز راین رطریق ربه رکنش رگییران رسیاسییی
مصاحبه رشونده رصدای رخودشان ررا ربیدهیم ،رو ردر رعایین رحیال رتنیوع رمواضیع رو ردیییدگاه رهای رآنییان ربه رطیور
مستدل ربازنایی رگردد .ربنابراین ،رسهم رخود رما ربه رویرایش رو رترجمه ری راین ردیدگاه رها رو ررویکردهییا رتقلیییل
یافته راست .راز رهمه ری ررفقای رمصاحبه رشونده ربرای راعاتمد ،رجرأت رو رامیدشان رکه رالهییام ربخش رمییا ربییوده رو
به رما رانگیزه رداده راند ،رسپاسا رگزاریم.
عالوه ربراین ،رتعداد رافرادی رکه ردر رآماده رسازی راین رکتابچه رکمک رو رمشارکت رکرده راند رچنییدان رزیییاد راسییت
که رفهرست رکردن رهمه ری رآن رها ردر راین رجا رممکن رنیست .رهمه ری رکسانی رکه ربه رما رانگیییزه ردادنیید ،رکسییانی
که رزمان رزیادی ربرای راین رکار رصف رکردند ،رکسانی رکه ردر رخانه رهای رشان ربه رمییا رپنییاه ردادنیید ،رکسییانی رکییه
ترجمه رکردند ،رکسانی رکه رما ررا ربه رمکان رهایی رکه رپیییش راز رآن رنی رشییناختیم ربردنیید رو… ر .رهییزاران ربییار راز
شم رسپاسا رگزاریم!ا ربدون رشم راین رکار رهرگز ربه رثر رنی ررسید.
امیدواریم راز رخواندن راین رکتابچه رلذت رببید .ر ...ریک ردیگر ررا ردر رخیابان رخواهیم ردید.
گروه رمالبوکا ر
دسامب ر۲۰۱۵

۱۳

۱۴

۱۵

”اگر دهسال پیش به من میگفتید که چنینکاری خواهم کرد ،هرگز باور نیکردم“
گفتگو ربا رسارا ،ریکی راز راعاضای رکمیسیون رحقوقی رمیدان رخورشید رو رپی.یای.اچ .ردر رید روال رلکاسا
)در رمادرید(

۱

ترجمه :رسارا امیریان

مقدمه :خانوادههای سیاسی مادرید
مالبوکا :رلطف اا رتصویری راز رفعالیت ر رسیاسی رتان رو رنیز رچشم رانداز رسیاسی رمادرید ررا ربرای رما ربه ر رطور رفشده
ارائه رکنید.
سارا  :رمن رفعالیت رسیاسی رام ررا راز رهفده رسال رپیش ،رزمانی رکه ربرای رزندگی ربه رمادرید رآمدم ،رآغاز رکییردم رو
از رآن رزمان ردر رگروه رهای رمختلفی رفعال ربوده رام .ردر رحال رحاضر ،ردر رکمیسیون رحقییوقی رخورشییید ۲رفعییال
هستم رکه ربه رطور رحقوقی راز رگییروه ر  ۱۵رمییه ر] [۳15Mرحمییایت رمی رکنیید رو رتنهییا رکییار-گییروه ربه رجامانییده راز
۴
آنهایی راست رکه ردر رمیدان رخورشید رشکل رگرفتند .رمن رهمچنین راز رسه رسال رپیش رعاضو رپلتفرم رپی.یای.اچ.
در رمنطقه ری روال رلکاسا رهسییتم .راز رنظییر رمیین رجنبش رهییای راجتمییاعای رمادرییید ررا رمی رتییوان ربه رطییور رکلییی رو
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 ۳ر 15Mرعالمت راختصاری رمتداول ربرای راشاره ربه رجنبش رضد-ریاضتی رمشهور راسپانیاست رکه ردر رسال ر  ۲۰۱۱ربا رگردهمیی رها
و رتجمعییات رعاظیییم ردر رمادرییید رو ربسیییاری راز رشییهرهای راسییپانیا رظهییور ریییافت رو ربییه ر»جنبییش ربرآشییفتگان« ر)Indignants
 (Movementرمشهور رشد .ر  15Mرناظر ربه رروز رآغاز رساسی راین راعاتاضات ر)  ۱۵رمی ر  (۲۰۱۱راست .ردر رمادرید راین رتظاهرات
با رتجمع رصدهاهزار رنفری ردر رمیدان رخورشید ر)   Solر   delر  (Puertaربرگزار رشیید رو رمتعاقبییاا ربییه راشییغال راییین رمیییدان راز رسییوی
معتضان رمنجر رشد .ر]برگرفته رو رترجمه راز رویکی رپدیا ر /رم[.
 ۴ر  Hipotecaر laر porر Afectadosر deر PlataformaرPAH:؛ ر»پلتفرم ربرای رآسیب ردیدگان روام رمسکن« ریک رسازمان رتوده رای
در راسپانیا راست رکه ربرای رجلوگیری راز رتخلیه ری راجباری رخانه رها راز رسوی ردولت رو رمالکین ردست ربه راقدام رمسییتقیم رمی رزنیید رو
کارزارهایی ربرای رحق راسکان ربرپا رمی رکند .رشکل رگیری راین رپلتفرم رو رگستشا رسیع ر رآن ربه رشهرهای رمختلییف راسییپانیا رناشییی راز
حادشدن ربحران راقتصادی راسپانیا ردر رسال ر ۲۰۰7رو ربحران رمسکن رپیامیید رآن ر)به رویییژه ربحییران ربییازپرداخت روام رهییای رمسییکن(
بود .ر]برگرفته راز رویکی رپدیا ری رانگلیسی ر /رم[.

نادقیق ردر رقالب رسه رخانواده رتوصیف رکرد .رشکل راین رخانواده رها ،رآن رگونه رکه رامییروز ربییه رنظییر رمی ررسییند،
نتیجه ری رفرایندی راست رکه ردر ردهه ری ر ۱۹۹۰رآغاز رشد رو رالبتییه راییین ریییک ردسییته ربندی ربسیییار رسییاده ر-شییده
است .رفکر رمی رکنم رتفاوت راصلی رآن رها ردر رمحور رایدئولوژیک رجای ردارد ،رچون راقییدامات رسیاسییی رآنهییا رو
برنامه ری رعامل رکنش رگری رآنان رتا رحد رزیادی رمشابه راند.
نخست ،ریک رخانواده ری رآنارشیستی روجود ردارد .راین رخانواده رکامال روسیع رو ربه رلحاظ ردرونی ربسیار رمتنوع
است .رسپس رطیف رضد-فاشیست رها رهسییتند رکییه ربییه رسییمت رمارکسیسییم رجهت رگیییری ردارنیید .رو رسییومین
خانواده ،رطیف رمربوط ربه رآتونوم رهاست رکه رناهمگن رتر راست ،رو رجریان رها رو رگرایش رهای ردرونی رپیچیییده
و رمتفاوتی ررا رشامل رمی رشود .رمن ربیش رتر رحیات رسیاسی رام ررا ردر راین رخانواده ری رآتونومیسییتی ،ربه رویییژه ردر
جنبش راشغال ر)خانه رها( رگذرانده رام.
از راین رمیان راحتمال رخانواده ری رآنارشیستی ردر ررویکرد رسیاسی رو راقداماتش رپایدارترین رخانواده راست ،رکه
این رهمچنین ربه رخاطر رتبادلت رو راثرپذیری رکم رتر راین رخانواده ربییا رفضییای ربییرون راسییت .ردر رحیال رحاضییر،
آنارشیست رها رحضور رنیرومندی ردر رجنبش رهای راشغال ردارند .رمراکز راجتمعای رمختلفی روجییود ردارنیید رکییه
خودشان ررا رآنارشیست رمی رنامند رو رتحرکات رشان راغلب رستیزه رجویانه رتر راز رگروه رهای ردیگر رمثال رآتونوم رهییا
است.
جنبش رضد-فاشیستی راز رزمانی رکه رمن ربه رمادرید رآمدم رتغییر رزییادی رکیرده راسیت .ردر رابتیدا رآنهیا رهنیوز
بخشی راز رقلمروی رآتونومیستی ربودند ،ربسیار رمتشکل رو ربا راکسیون ر رهایی ربسیار رمقابله رجویانه .ربا رتکییوین
و رظهور رجنبش رضد-جهانی رسازی ردر رسطح راروپا ،رجنبش رآتونومیستی ربه رتدریج راز رنظر رکنییش رسیاسییی راز
جنبش رضد-فاشیستی رتایز ریافت رو رهنوز رهم روضع ربه رهمین رمنوال راست.
در رسال رهای راخیر رطیف رآتونوم رها ردستخوشا ربیش رترین رتغییرات رشده راست ،ربه رویییژه راز رزمییان رتظییاهرات
 ۱۵رمه  .ربه ر رلحاظ رتاریخی ،رمشی رعاملییی رآتونوم رهییا رهمیشییه رنییادین رتر ربییوده راسییت رو رنقییش رعامییده رای ردر
مطالبات رعامومی ،راشغال ر رفضاهای رخودگردان رو رسایر راقدامایت رکنش رمستقیم رداشته راست .ردر رسییال رهای
اخیر ربا رتغییرات رنسلی رمواجه ربوده رایم رو رمشی رعاملی رآتونوم رها ربار ردیگر رآرام رتییر رشییده راسییت .رعالوه ربییر
سیاست رکنش رمسییتقیم ،ربخشییی راز رآتونوم رهییا راینییک رجییذب رفعییالیت ردر رسییطح رنهییادین ر]و رفعییالیت ردر
نهادهای ررسمی[ رشده راند رو ردر رچارچوب رشهرداری رها رفعالیت رمی رکنند.
مالبوکا  :رمی رتوانید ربیش رتر رتوضیح ربدهید رکه رچگونه راین رتغییرات ردر رجنبش رآتونوم راتفاقا رافتاده راست؟
سارا  :رجنبش رآتونوم ردر رزمانی رکه رمن ردر رآن رشوع ربه رفعالیت رکردم ،ربسیییار رمتفییاوت راز رامییروز ربییود .ردر
آغاز رمن رعاضوی راز رگروه رهایی ربودم رکه راز رجمع رهای رمحله ر ۱رحمیت رمی رکردند ،رکارزارهایی رعالیییه رقییوانین
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راست رگرایانه ربرپا رمی رکردند ،رو ربه رویژه ردر رزمینه ری رخانه رهای راشغال رشده رفعال ربودند .رما ردر رآن رزمییان ربییه
عانوان رفمینیست رهای رآتونویم رمرکز راجتمعای راسکالرا رکاراکول ردر رلواپیییس ررا راشییغال رکردیییم .راییین رمکییان
تنها ربه روسیله ری رزنان راداره رمی رشود؛ ربا راین روجود ،راز رآن رزمان راین رحرکییت رتغییییر رزیییادی رکییرده راسییت ،رو
مجبور ربه رجابه رجایی ربه رمکان ردیگری رشده راست ،ربا راین رحال رهنوز رهم روجود ردارد رو ربرپاست.
همییا ن رطور رکییه رگفتییم ،ررویکییرد رسیاسییی رمبییارزه ری رآتونومیسییتی ردر ردهه ری ر ۱۹۹۰رمییواجهه ری ررودررو رو
مقابله ری رمستقیم ربود ،راز رقبیل رمقابله ربا رپلیس ردر رخیابان رها رو رمقابله ربا ردولت ردر رهر رسییطحی .راز رسییال
  ۱۹۹۴ردر راولین رمراکز راجتمعای رمادرییید روضییعیت رکییامال ررزم رجویییانه ربییود .رتخلیه ری راجبییاری راییین رمراکییز
]اشغال رشده[ ربسیار روحشتناک ربود ،رکه ربه ردستگیری رتعداد رزییادی راز رکنش رگییران رو رمجروح رشییدن رتعییداد
بی رشمری رمنجر رشد.
این ربرنامه ری ر رعامیل ۱رمعطوف ربه رکنش ردر رپایان ردهه ری ر ۱۹۹۰رناپدید رشد رو ربا رجنبش رضد-جهانی رسازی ربییا
پویایی رجدیییدی روارد رعارصییه ری رمبییارزات رآتونومیسییتی رشیید .رمییا رشییدیداا ربه رسییوی رمباحثییات رو رکنش رهییای
جنبش رهای رآلان رو رایتالیا رسوقا رپید راکردیم رو رهمچنییین رتحت رتییأثیر رمبییارزات رآمریکییای رلتییین ،راز رجملییه
آرژانتین ،رقرار رگرفتیم .رما ربه ربسیج رتحرکات رسیاسی رعالیه رنشست رسان رقدرت رهای رجهان ،رعالیه رجنگ ردر
عاراقا رو رافغانستان رپرداختیم ،رجمع رهای ررسانه رای ربدیل ربرپا رکردیم رو ردر راعاتاضات ردانشجویی رمشییارکت
نودیم .رما رخود ررا ربه رروی رمقولت ربسیاری رگشودیم رو ربرنامه ری رعامییل رمییا رو رنیییز ردامنه ری رکارزارهییای رمییا
رشد رو رگستشا ریافت .راما راز رسوی ردیگر ،رحداقل راز رنگاه رمیین ،رجنبیییش ربخشییی راز رقییدرت رخییود ربییرای ربییه
کارگیری رو راعامل رفشار ر]سیاسی[ ررا راز ردست رداد.
در رحالی رکه رکارزارهای رعاظیمییی راز رطریییق رشبکه رسییازی رمیییان رجمع رهییا رو رشییمر ربسیییاری راز راکسیییون رها
همچنان ربرپا ربود ،راما رمی رشد رنوعای راز رخستگی ررا رهم رمشییاهده رکییرد .رمیین رجنبییش رآتونومیسییتی رنیمه ر ری
دوم ردهه ری ر ۲۰۰۰ررا رتوأم ربا رنوعای ربی ررمقی رو روارفتگی ربه ریاد رمی رآورم .رتا راین رکییه رجنبییش ر  ۱۵رمییه راتفییاقا
افتاد.

 ۱۵مه .میدان خورشید
مالبوکا  :رشم رعالوه ربر رسایر رفعالیت رهای رتان ردر رجنبش رآتونومیستی ،ردر رجنبش ر  ۱۵رمه رهم رفعال ربودید.
تجربیات رتان ردر ررابطه ربا رجنبش ر  ۱۵رمه رچیست؟ ر
سارا :رمسل ا
م رتنها رکنش رگران رجنبش رآتونوم ردر رجریان ررویدادهای رجنبش ر  ۱۵رمه رحضییور رنداشییتند ،ربلکییه
فکر رمی رکنم راین رمسأله ردر رمورد رجنبش ر  ۱۵رمه راهمیییت رداشییت رکییه رکنش رگییران ربییاتجربه ردر رآن رشکت
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داشتند .رشش رهفته راردو ردر رمیدان رخورشید ،۲رمیدان رمرکزی رمادرید ،رمثال رمناسبی ردر راین رزمینییه راسییت:
در رکییار-گروه رهییایی رکییه رپییس راز رآن رشییکل رگرفییت ،ربه رخصییوص ردر رحییوزه ری رتییاکتیکی ،رتعییداد رزیییادی راز
کنش رگران رآتونوم رمشارکت رداشتند؛ رهر رچند رطبیعتاا رتعداد رزیادی راز رشکت رکنندگان رکسیانی ربودنید رکییه
برای رنخستین ربار رکنش راعاتاضی رجمعی ررا رتجربه ر رمی رکردند.
من ردر رآن رجا ررفیقان ربسییاری ررا ردییدم رکیه ردسیت ربیه رکارهیای رنیو رو رمتف اوتی رمی رزدنید ،رکیه ربیازآفرینی
دوباره ری رطیف رآتونوم ربود .رجنبش ر  ۱۵رمه رالگوی رمتفاوتی ربود رو ربا رجنبش رهای راجتمییاعایی رپیییش راز رخییود
نقاط رمشتک رچندانی رنداشت .رما ربه رراه رپیمیی رهایی ربا رشکت رهزار رتا ردو رهزار رنفر رعاادت رکییرده ربییودیم
و راینک ربه رناگهان رراه رپیمیی رهای راعاتاضی ربا رحضور رصد رهاهزار رنفر ررا رپیش ررو رداشتیم.
جنبش رهییای رسیاسییی ربه رصییورت رروشیینی رقابییل رتعریییف رو رشناسییایی رنبودنیید رجنبییش ر  ۱۵رمییه ربه رلحییاظ
عاقیدتی/ایدئولوژیک رفاقد رهمگنی ربود .رو رهمچنین رروشا رحضییور رخیابییانی ربیرای رتظییاهرات رهیم رتغیییر
یافته ربود .راین ررویه ری رجدید رعامدت اا ربه رکنش رهای رنافرمانی رمدنی رمربوط ربود .ربخش رهایی راز راین رکنش رها
را رمی رشیید راز ردوره ری رراه رپیمیی رهییای رضیید-نظییامی رگری ربییه رخییاطر رآورد ،رامییا رپراتیک رهییای رجدیییدی ربییرای
کنش ر رگری ررشد رکرده ربود رکه ربرای رمن رهم رتازگی رداشت.
با رروشنی رزیاد ربه رخییاطر رمی رآورم رکییه رمییردم ردر رخلل ریکییی راز راولییین رراه رپیمیی رهییای رسییخت رو ربی رامییاین
جنبش ر  ۱۵رمه  ربا رمجروحین رو ربازداشتی رهای ربسیار رچگونه رعامل رکردند .رآن رهییا ردر رمقابییل رگییروه راعازامییی
پلیس ربه رسادگی رروی رزمین رنشستند .رمن ردر رپشت رتظاهرات رمانده ربییودم رو راطرافیم ررا رنگیاه رمی رکیردم رو
تعداد رزیادی راز ررفیقان رگذشته رام ررا ردیدم .ربه رهم رنگاه رمی رکردیم رو رفکر رمی رکردیم :راین رمردم ردیوانه رانیید.
آنها ربه ردلیل رفقدان رتجربه رحتی رنی رتوانستند رتصور رکنند رکه رامکان رکتک رخییوردن رو ربییاتوم رخوردن روجییود
دارد .رآنها رتا ر رآن رلحظه رهرگز راز رپلیس رکتک رنخورده ربودند ،رو ربییه راین ر رخییاطر ردر ربرابییر رپلیییس رروی رزمییین
نشسته ربودند .رآنها رشجاع ربودند ،رچون ردرکی رنداشتند رکه ربعد راز رآن رچه راتفاقی رخواهد رافتییاد .رو رمییا ربییه
واسطه ری رسال رهای رطولنیی رتجربیات رمان رترسو ربودیم.
من رنخستین رشیب ربرپایی رکمپ ررا ردقیقاا ربه رخاطر ردارم :رآن رجا رنشسته ربودم ،راز رپلیس رکتک رخورده ربییودم
و رسعی رداشتم رنیروی رخودم ررا ربازیابی رکنم .ردر راین رفاصله ،رمردم ررا رمی ردیدم رکه رشوع رکرده ربودنیید ربییه
ساخت رکمپ ردر رمیدان رخورشید  .رو ربار ردیگر رمن رو ردوستانم رفکر رکردیم ،رآنها ردیوانه رانیید راگییر رفکییر رکننیید
که ربه ر رسادگی رمی رتوانند ردر رآن رمیدان ربانند .رما رفکییر رمی رکردیییم رکییه رپلیییس رهرگییز رچنین رچیییزی ررا رتحمییل
نی رکند .راگر رتام رچیزها روابسته ربه رما رمی ربود ،راحتمال رچیزی رهم راتفاقا رنی رافتاد .رزیییرا رتجربیییات رلعنییتی
می رتوانند رآدم ررا ربه رعاقب ربرگردانند رو رهمنند ریک رمان یع رراه ردیدن ردیگر رگزینه رها ررا رسد رکنند .ربه رعابییارت
دیگییر ،ربی رتجربگییی رمییردم رکییار رعاظیمییی ررا ربییه رپیییش ربییرد .ردامنه ری رسییرکوب رمییا ،رشییمر رمجروحییین رو
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بازداشت رشدگان ،رو رهزینه رای رکه رپرداختیم ،ربسیار ربالتر راز رهمه ری رجنبش رهای راجتمعای راخیر ربییود .رهیییچ
جنبش راجتمعای رای رقادر ربه رتحمل رو رتاب رآوردن راین رهزینه رهییا رنیسییت .ربی رتجربگیی رو رناورزیییدگی رآنییان،
آنها ررا ربه رآماج رسهل رالوصولی ربرای ر]سکوب[ رپلیس ربدل رکرده ربود ،راما راین ربی رتجربگی رهمچنین ربه رآنهییا
اجازه ری رانجام رکارهایی ررا رمی رداد رکه رما رهرگز رقادر ربه رانجامش رنبودیم .ر
من رروز ردوم ربه رمیدان ربازگشتم .رهرگز رخوابش ررا رهم رنی ردیدم رکییه رهیزاران رنفییر راز رمیردم ردر رتظییاهرات
عالیه رتخلیه ری راجباری رکمپ ر ر]میدان رخورشید[ رحاض رشوند .رهرگز!ا رتلشا ردشواری رلزم ربود رتا ردریییابم رکییه
در رآن رلحظات رچه راتفاقی ردر رحال روقوع راست .رسوژه ری رسیاسی رکامال رجدیدی ردر رآن رجا ردر رحال رتکییوین
بود رکه ربرای رمن رغریب رو رشگفت رآور ربود.
تنها رعالت رمشتیک رحس رخشم رو رعاصیان ربود؛ ربه رجز رآن ،رمردمی رکه ردر رآن رجا رحضییور رداشییتند ربه رگییونه رای
باورنکردنی رمتنوع ربودند :رعاده رای راز رجریان رراست رگرای رحزب رخلق ،۱رعاده رای راز ریک رحزب رفاشیسییت ربییه
نام رحزب رفالنژ ،۲رامیا رتعیدادی رهیم راز رحییزب رسوسیالیسیت ر) (PSOEرو رحیزب رکمونیسییت۳؛ رهمین رطییور
کسانی رکه رمدتی رطولنی ردر رجنبش رهییای راجتمییا عای رفعییال ربودنیید رو رنیییز رآنهییایی رکییه رپیییش راز رآن رهرگییز
]به رلحاظ رسیاسی[ رسازمان ریافته رنبودند ریا رحتی رعالیق رسیاسی رنداشتند.
در رنخستین رمجامع  ۴رشاید رحدود رده رهزار رنفر رشکت ر رداشتند ،راین رپویایی رباورکردنی رنبود .رحییتی رتییدارک
وسیله رای رکه ربه رکمک رآن رهمه ری رآن رم ردم ربتواننید ربیا رهیم رارتبیاط ربرقیرار رکننید رو ریک ردیگیر ررا ربفهمنید،
ناممکن ربه رنظر رمی ررسید .رکار ربسیار رپیچیده رو ردشواری ربود رو رمن رواقعاا رهنوز رنی ردانییم رچگییونه راز رپییس
آن ربرآمدیم.
طی رنخستین رهفته رها ،رصبح رها ریک رمجمع رعامومی ربرگزار رمی رشد رو رعاصها ریک رنشست رعامییومی ردیگییر،
به رهمراه رهمه ری ردیدارهای رکمیسیون رها رو رکار-گروه رها .رواقعاا رجنون رآمیز ربود رو رگییاهی ربیش رتییر ربییه ریییک
نشست رجمعی ردرمانی رشبیه ربود .رمییردم رمیکروفن رهییا ررا رمی رگرفتنیید رو رتعریییف رمی رکردنیید رکییه رچقییدر راز
نکبت رو رفلکتی رکه رتاکنون رداشته راند رخسته رشده راند ،رو راین رکه ردرباره ری رحکومت رچییه رمی راندیشیییدند ،رو
همه ری رچیزهای ردیگر .راز رنیازهای رمردم ربه راین رکه رراحت رحرف ربزننیید رشییگفت رزده رشییده ربییودم رو راین رکییه
چقدر ربرای رشان رمه م ربیود رکیه رنارضایتی رشیان ررا ربییان رکننید .رهنیوز ربیه رخیاطر رم ی رآورم رکیه رهیر روقییت
می رخواستی ربرای ردوستی رچیزی ررا رتعریف رکنی ،رهر رچیز رمسییخره رای ،رتعییدادی روارد رگفتگییو رمی رشییدند رو
حرف رمی رزدند .رناممکن ربود ربتوانی ربه رتنهایی ربا رکسی رحرف ربزنی .رهر رچیییزی رکییه رتنهییا رانییدکی ربییه ریییک
مجمع رتصمیم رگیری رشبیه ربود ،رمردم ررا رجذب رمی رکرد .راین رخود ربیان راین رنیاز ربییود رکییه رچیییزی ررا ربه رطییور
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سیاسی ربا رهم رشکل ربدهیم ،رچیزی رکه ربه ردادن ریک ربرگه ری ررای رمحدود رنی رشد .ر
این رمسأله ری رکامال رجدیدی ربود ،رزیرا رفرهنگ رسیاسی رما ربه رمییدت ر ۴۰رسییال راز رسیاسییت رهای ردیکتییاتوری
فرانکو  رتأثیر رگرفته ربود .راین رجا راز ریک رفرهنگ رسیاسی ربردگی رو ربه ر-سکون ر-کشاندن رحرف رمی رزنیم رکه ردر
آن رهیچ رگییونه رمییداخله رگری رسیاسییی ردر ربیییرون راز رچییارچوب رسییازمان رهای رنهییادین روجییود رنداشییت .راییین
نتیجه ری رچهل رسال ردیکتاتوری ،رسکوت رو رترسا ربود .رتنهییا راسییتثناها رشییاید رکاتالن رهییا ۱رو راوسییکادی رها ۲ردر
منطقه ری رباسک رباشند .ردر رآن رجا ربه رمیدت رطیولنی ،رحیتی ردر رحییین رو ربه ررغیم ردیکتیاتوری رفرانکیو ،رییک
شبکه ری ربسیار رفعال راجتما عای رحضور رداشته راست ،رو رهمچنین ردر رحال رحاض رهم رمردم رآن رجا رفعال رتر راز
مردم رسایر رمناطق رکشور رهستند .رهمن رطور رکه رگفتم ،رنیاز رشدید رمردم ربه رگفتگییو رو رمبییاحثه ری رسیاسییی
مرا رغافل رگیر رکرده ربود.
مالبوکا :راز رمجامع رمیدان رخورشید رگفتی .راز رتصاویری رکه راز رآن رزمان روجود ردارد رمی رتوان ردییید رکییه راییین
مجامع رتصمیم رگیری رنیز ربه رگونه رای ربرگزار رمی رشدند رکه ردر ربخش رهایی راز رچپ ررادیکال رساغ رداریم .ر
سارا  :رتأثیر رروشا رهای ربرآمده راز رتجربیات رکنش رگران ردر راین ررابطه ربسیار رمهم راست .ربهییتین رمثییال ربییرای
آن رمجامع رمیدان رخورشید  راست .رهمچنین رتجمعاتی رکه ربا رروشا رهییای رطیف رهییای رآتونییوم رو رآنارشیسییتی
عامل رمی رکردند .ربرای رمثال ،رزبان راشاره رای ررا رکه رمردم ردر رتجمعات رمیدان رخورشید ربه رکییار رمی ربردنیید ،رمیا
در رخلل رجنبش رضد-جهانی رسازی ردر رسال رهای ردهه ری ر ۲۰۰۰ر رفراگرفته ربودیم .راین رآخرین رباری ربود رکییه
ما رمی ربایست ربا رهزاران رتن راز رمردم رارتباط ربرقرار رمی رکردیم.

بازگشت از میدان خورشید به محله
مالبوکا :رچه ربر رس رکمپ رمیدان رخورشید رآمد؟ رچه رزمانی رو رچرا رتصمیم ربه رترک رمیدان رگرفتید؟
سارا :رکمپ رمیدان رخورشید  ریک رماه رو رنیم رطول رکشید ،رتا راین رکه رتصمیم ربه ربازگشت ربه رمحله رگرفته رشد
تییا رمجییامع رمحله ر  ۳ررا ربنییا رکنیییم .رپیشیینهاد رترکززدایییی رمفهییومی راسییت رکییه راز رخییودگردانی رآتونوم رهییا رو
آنارشیست رها رریشه رگرفته راست .رمی رتوانم رمباحثات ربسیاری ررا رکه رمیان ررفقای رقدیمی رمان رجاری ربود ربه
یاد ربیاورم رکه رحول راین رمسأله رمی رچرخید رکه رماندن ردر رآن رجا ردیگر ربیش راز راین رقابل رتحمل رنیست .ر
در رحقیقت رکمیسیونی رکه رمن رعاضو رآن ربودم ،ریعنی ر کمیسیون رحقوقی رمیدان رخورشید ،۴رکمیسیونی ربود
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که ربه رویژه راز رایده ری رترک رمیدان رخورشید رجانب رداری رمی رکرد .ربرای رشخص رمیین رمهم رترییین ردلیییل رآن ربییود
کییه رکمییپ ربه رتدریییج رداشییت ربییه رجهنمییی ربییدل رمی رشیید رو ربیییان رکردن رآن ربه رخودی رخییود رمییوقعیت
چالش ربرانگیزی ربود .راز ریک رسو ،ربرپایی راین رکمپ رمسأله ری رشگفت رانگیزی ربود رکه ردر راین رشیهر ررخ رداده
بود؛ رکمپ ربه رمانند ریک رشهر رخودگردان ربود :رما رآن رجا ردو رمهد رکودک رداشتیم ،رسه رایستگاه رتقسیم رغییذا،
یک رگروه رکه رمسئول رتدارک رمراقبت رهای رپزشکی ربود ،رگروه رماساژدهنده ،ردو رکتابخانه ،رحتی راتاقی ربرای
بازی رشطرنج رو رخیلی رچیزهای ردیگر.
ییدل رمیشیید :رشییب رها ردرون رکمییپ
 ر
اما راز رسوی ردیگر ،رشب رها رکمپ ربه رطور رفزاینده رای ربه رمکان رنا-امنی رب
کتک رکاری ،رتعرضات رجنسی رو رحتی ربرخوردهای رمسلحانه ررخ رمی رداد .رشییمر رزیییادی رمجییروح رشییدید ردر
کمپ روجود رداشت؛ رخود رمن ریک ربار ردر راثر رضبات رچاقو رمصدوم رشدم .رما رطبیعتاا رنگران راین ربودیم رکه
این رامر ربه رمشکلی ردر رفضای رعامومی ربیدل رشییود .رنی رخواسیتیم رهی چ ربهیانه رای ربیه ردسیت روزییر رکشیور
بدهیم رتا رپندارهایش ررا رجدی رتر ربگیرد رکه رما رخطری ربرای رکل رشهر رایجاد رکرده رایییم .رامییا روضییعیت رچنییان
خطیر رو رحساسا ربود رکه رما رحتی راز راین رخطر رواهمه رداشتیم رکه رزمانی رقتلی ردر رکمپ ررخ ربدهد.
اما راین رتصمیم ربه رلحاظ رسیاسی رهم ربرای رمن رکامال رمنطقی ربود .رچییون ردستسییی ربییه رمرکیز رشییهر رعامییدتا ا
برای ربخش ربرگزیده رای ر]از رشهروندان[ رامکان رپذیر ربود رکه رمجبور رنبودند رکار رکنند ریا ردانشجویانی رکه ردر
دوره ری رتعطیلت ر رتحصیلی رشان ربودند رو روقت رآزاد رزیادی رداشتند .رعالوه ربراین ،ربییر-پییا-نگاه رداشییت رکمییپ
کار رو رانرژی رزیادی رطلب رمی رکرد رکه راکیث رمیردم ربرایییش رزمیانی رنی رگذاشیتند ریییا رنی رتوانسیتند ربگذارنیید.
کسانی رکه ربیییرون راز رکمییپ رزنییدگی رمی رکردنیید ،رشییاید رهییر رچنیید رروز ریک ربییار ربییه رآن رجییا رس می رزدند ،رامییا
نی رتوانستند ربه راین ردرک ربرسند رکه راین رجا ردقیقاا رچییه راتفاقیاتی رروی رداده راسیت .ربنییابراین ،راز رنظییر رمین
به رلحاظ رسیاسی رمنحل رکردن رکمپ رو رانتقال ردادن راعاتاضات رو رخودسازمان ردهی ر رو رخودگردانی ربه رزنییدگی
واقعی رمردم رکار ردرستی ربود.
مالبوکا :رچگونه راز رطریق ربسیج رحول رجنبش ر  ۱۵رمه  رتفکر راستاتژیکی ردر رجنبش رآتونومیستی رو ربه رطییور
عاموم ردر رجنبش رهای راجتمعای رتغییر ریافت؟
سارا  :راز راین رزمان ربه ر ربعد ،رجنبش رآتونوم ربخش ربزرگی راز رانرژی رخود ررا رص ف رراه رانییدازی رمجییامع رمحل  ره
کرد .رایین رمجیامع رمکان رهیایی ربودنید رکیه ردر رآن رجیا ربسییاری راز رآدم رهیای رمتفیاوت ریک ردیگ ر ررا رملقیات
می رکردند :رمبارزان رقدیمی رجنبش رمقاومت رعالیییه ردیکتییاتوری رفرانکییو ،رکنش رگییران ربییاتجربه ،رو رهمچنییین
مردمی رکه رپیش راز راین رسابقه ری رفعالیت رسیاسی رخاصی رنداشتند.
در رنخستین رما یه ربرگزاری رمجامع ردر راین رمحله رپنج رهزار رنفر رحاض رشدند ،راما راین ررویه رمدت رزیییادی ربییه
طول رنیانجامید رو ردر رآخر راز رآن رجمعیت رتنها ر ۴۰رنفر رباقی رماند .ردر راصل رچنین رچیزی ردر رهمه ری رمجامع
۲۲

محله ر راتفاقا رافتاد .ردرست راست رکه ردر ربرخی رمحلت رعاده رای رباقی رماندند ،راما راین رتعداد رسیعاا ر ربه ریک
مقدار رحداقلی رکاهش ریافت .ربا راین رحال ،رهنوز رجمعیییت رعاظیمییی ردر رراه رپیمیی رهییای رسییال رهای ربعییدی
شکت رمی رکردند .رمثال ردر رراه رپیمیی ربرای رکرامیت رانسیانی ۱رکیه ردر ر ۲۲رم ارسا ر ۲۰۱۴ربرگیزار رشید ،رحیدود
یک رمیلیون رنفر رشکت رکردند .راما رسکوب ردولتی رهم ربرای رآن ربه رخوبی رمهیا رشده ربود .ر
اگر تام چیزها وابسته به ما میبود ،احتملال چیزی هم اتفاق نیافتاد!
پس راز رآن ،رکنش رگران رو رگروه رهای رجنبش ر رآتونومیستی رتنهییا ردر رپروژه رهییایی رمشییارکت رکردنیید رکییه راز ردل
مجامع رمحله ر رپدید رمی رآمدند .ربخشی راز راین رجنبش راز راین رجا ربه رسوی رپی.یای.اچ .رسوقا رییافت ،رو ربخشییی
دیگر ربه رسوی رشهرداری ررفتند رتا ربه رعانوان رکاندیدای رانتخابات رمحلی رشهری رفعالیت رکنند .راییین رموضییوع
مرا رتا رحدی ربه ریاد رشکل رگیری رحزب رسوسیالیست ر) (PSOEردر رسال  ۱۹۸۲رمی راندازد .راییین رحییزب رکیه ردر
آن رزمان ربسیار ربی رتجربه ربود ،راز ردل رمجامع رمحله ر ،رکه رحدی راز رتجارب رسیاسییی ررا رکسییب رکییرده ربودنیید،
بیرون رآمد رو رسپس ربسیاری راز رکنش رگرا ین راین رمجامع ررا ربا رخود رهمییراه رکییرد رو رجنبییش رمحلت رگام ربه رگییام
ناپدید رشد.
پودموسا  رهم ردر روهله ری رنهایی ردر رحال رانجام رکار رمشابهی ربا رفضاهای رخودسازمان ر ردهی راست رکه راز ردل
جنبش رمحلت ربرآمده راند .رآنها ربخش ربزرگی راز رکنش رگران رباتجربه ررا رجذب رکرده رو ربه رکارمندان رسیاسییی
خود ربدل رکردند؛ ربدین رترتیب رپروژه رهای رمحلت رعامال راز رمیان ررفتند.

چشمانداز جنبش  ۱۵مه
مالبوکا :راین رتصویر ،رجمع ربندی رخیلی رمثبتی ربه رنظر رنی ررسد!ا ر
سارا :ردر رمورد رداوری ردرباره ری ردستاوردهایی رکه رجنبش ر  ۱۵رمه ربه رآن رها ررسید ،ردرک رمن رقدری رانتقییادی
است .رچیزی رکه ربه رویژه رشخصاا ربرای رمن ردشیوار ربییود ،رآن ربییود رکییه ربرنیامه ری رعامیل رجنبیش ر  ۱۵رمییه ررا ربییا
مردمی رتنظیم رکردیم رکه رمن رپیش راز رآن رعالیه رآن رها رمبارزه رمی رکردم :ریعنی ربا رراست ر رگراها رو رراست رگرایان
افراطی .رراست رگرایان رافراطی ردر رنهایت راین رجنبییش ررا رتییرک رکردنیید ،رامییا ربخشییی راز رراسییت رگرایان ربییاقی
ماندند .راین رامر ربه رشدت ردر رتضاد ربا رپرنسیپ رهای رمن ربود.
ما راز رهمن رآغاز ربا راین رمسأله رمواجه ربییودیم رکییه رچگییونه رجنبییش ر  ۱۵رمییه رمی رتوانیید ربییدین رطریق ردوام رو
گستشا ربیابد .رپویایی ربسیج راجتمعای رو رتحرکات رجنبش رمی رتوانست ربییرای رمییدتی ربرقییرار ربانیید ،رامییا رنییه
برای رمدتی رطولنی .رما رمی ردیدیم رکه ربا رگذشت رزمان رهرقدر رفرسییودگی رو رسییرکوب رجییای رشییور رو رشییوقا
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همگانی راولیه ررا رمی رگرفت ،رجنبش رهم رهرچه ربیش رتر رتحلیل رمی ررفت .ربسیاری راز رجمع رهای رکنش رگری راز
دل رجنبش رجنبش ر  ۱۵رمه  رپا رگرفتند ،رمانند رمراکز رمربوط ربه رخانه رهای راشغال رشده ریییا رمراکییز رموسییوم ربییه
انبارهای رغذایی . ۱رهیچ ریک راز راین رها رپیییش راز رآن روجییود رنداشییت ،ربلکییه رآن رهییا راز ردل ریییک رشییبکه ربیییرون
آمدند؛ رو راین رامر ربه رمعنای ریک رتغییر ربزرگ ربود.
اما رهنگامی رکه ردرباره ری رسطحی رجهانی رتر رصحبت رمی رکنیم ،رطرح رویژه رای ردر راین رزمینه روجود رنداشت رو
ما رقادر رنبودیم رچنین رطرحی ررا رپی ر ربریزیم .رهمچنین ربه راین ردلیل ،ربخشی راز رجنبش ربه رسمت رهمکییاری
در رساختارهای رنهادین رسوقا ریافت ،ردر رحالی رکه ربخش ردیگری راز رآن رتصمیم رگرفت ربه رخانه ربازگردد .ر
 رمیکییردم :ربسیییار رخییوب ،راییین رحرکییت ربییه رجییایی رراه
طی ردوره ری رکمپ رمیدان رخورشید  ،رمن رگاهی رفکییر  ر
خواهد ربرد رکه رشاید ربتواند رانقلبی رباشد .راما ربا ر رگذشت رزمان ،راز رسال ر ۲۰۱۲ربه ربعد ،ردریافتم رکییه رچنییین
انقلبی رفرا رنخواهد ررسید رو رتام رماجرا ربه رسمت روسوی رکامال رمتفاوتی ردر رحرکت راست .رترکز ربر رپارلییان،
به رویژه رپس راز رظهور رپودموسا  ،ربسیار رقوی ربود رو رامید ربه راین رکه رشاید ربتوانیم ردر رخیابییان رپیییروز رشییویم،
از رمیان ررفت .ر

پی.اای.اچ.
مالبوکا  :رآیا راین رطور رفکر رنی رکنی رکه رمرکززداییی ،رنظییر رمراکیز راجتمییاعای رو رپیی.یای.اچ ،.ربخشیی راز رییک
فرایند رانقلبی ربسیار رتدریجی ردر رسطح رمحلی رهستند؟
سارا :ربرای رمن رپی .یای.اچ .رتنها راستثناء راز رمیان رآن رچیزی راست رکیه رتیا راکنییون رتوضییح ردادم .رمین ردر رسییال
 ۲۰۰7رعاضو رکارزاری ربرای راسکان رشافت رمندانه ربودم رکه روی رید رویوییندا ۲ر]الف ربرای راسکان[ رنام رداشییت.
این رکارزار ررا رمی رتوان ربه رمنزله ری ربی رواسطه رترین رتبیار رتیاریخی رپیی.یای.اچ .رتوصییف رکیرد .ربنیابراین ،رمین
 رمی رکنم ،رچون راز رنظر رمن رتنهییا رنییونه ربییرای رپییایه رریزی
انکشاف رو رگستشا رپی .یای.اچ .ررا رخیلی رمهم رتلقی  ر
یک رجنبش راجتمعای رنیرومند راست .ر
آنچه ردر راین رگستشا ریابی رنقش رمهمی رایفا رکرد ،رمشارکت رو رسیاسی رشدن رکسانی ربود رکه ربییا راییین رمسییأله
درگیر ربودند؛ ریعنی رسیاسی رشدن رموضوع راسکان ردر رگفتمن راجتمعای رو رنیز رمدیون رشدن رمطالبات ردقیق.
این رجنبه ر رها رشاید ربتوانند رمزیت رهای راین رجنبش ررا رنسبت ربه رجنبش ر  ۱۵رمه ربازگو رکنند .رو راین رکییه ربییرای
دولیت رحمله ربه رپی .یای.اچ .ردشوار راست ،رچون ربسیاری راز رمردم رعاادی ،رنظیر رمییادر رمیین ،ردر رآن رحضییور رو
مشارکت ردارند .ر
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در رحال رحاض ،رحضور رو رمشارکت رجنبش رآتونومیستی ردر رپی.یای.اچ .ربسیار رشکننده راست .ربییرای رمثییال،
این رجا ردر روال رلکاسا رما رچهار رفعال رسیاسی رهستیم رو ر  ۹۰ردرصد رباقی راعاضاء رزنان رآمریکای رلتینی رهستند
که ردهه ری رپنجاه رعامرشان ررا رسپری رمی رکنند .رهمچنین ردر راین رزمینه رمجامع رتصییمیم رگیری رای روجییود ردارد،
مثل رکارابانچل ، ۳رکه رتعداد رکنش رگران رسیاسی رحاض ردر رآن ردو ربرابر رتعداد رمییا ردر روال رلکییاسا راسییت ،رو ریییا
حتی رمجامعی رکه ربدون رحمیت رکنش رگران رسیاسی رکار رمی رکنند.
خوید رمشی رعاملی رپی .یای.اچ .ربه رنوعای رآتونومیستی راست ،راما رتفییاوت ربییزرگ رآن ربییا راشییکال رآتونومیسییتیی
سنتی ردر رموضوع رمذاکره راست .راگر ربخییواهم رآن ررا ربه رطیور راغراقا رآمیییز ربییان رکنیم :رسیاسییت رپیی.یای.اچ.
اصلح رطلبانه راست .رمنظورم رآن راست رکه ربخش رعامده ری رکار رمن رمذاکره ربا رمدیران ربانک رهییا راسییت ،رو رنییه
پرداخت ربه رموارد رتخلیه ری راجباری رخانه رها .رما ردر رمورد رراه رهای رجایگزین ربرای رپرداخت ربدهی رها رمذاکره
می رکنیم ،ربه رطوری رکه رمردم رخانه رهایشان ررا راز ردست رندهند.
اگر رضوری رباشد ،رما ریک ربانک ررا راشغال رمی رکنیم ،رو رممکن راست ردرگیری رهایی ربییا رپلیییس ررخ ردهیید .رامییا
نهایت اا رهمه ری راین رها ربه رمذاکره رمربییوط رمی رشییود .رمی رخییواهم ربگییویم ردر رگذشییته رچنییین ررویه رای رآشییکارا
هیچ رگاه ربخشی راز رمشی رعاملی رآتونومیستی رنبوده راست .ربنابراین ،رپی.یای.اچ .ردر رنهایت ربیان رگر رگسستی
از رمشی رعاملی ررویکردهای رسنتی رآتونومیسییتی راسییت .راگیر رده رسییال رپیییش ربییه رمیین رچیییزی رمثییل راییین ررا
می رگفتی ،رهیچ رگاه رآن ررا رباور رنی رکردم .رحتی رچنین رچیزی ربه رنظرم رنادرست رمی ررسید.
مالبوکا :رو رچرا راکنون ربا رچنین رشکلی راز رسیاست رموافق رهستی؟ ر
سارا  :رتصور رمی رکنم رشاید ربه راین ردلیل رباشد رکه ردر رحال رپیرشدن رهستم .راین ربه رمعنای رآن رنیست رکه رمن
]با رافزایش رسن[ رمحافظه رکارتر رمی رشوم ،ربلکه ربه راین ردلی ل رکیه رتضیادهای رخیودم ررا ر]بیش رتیر[ رتشیخیص
می ردهم .رمن رناگهان ربه رسمت رواقعیتی رچرخیدم رکه رما رهمیشه رمی رخواستیم ربییا رآن رتییاسا ربرقییرار رکنیییم:
همسییایه رها رو رمحله رهییا ،رمهییاجرین رو رمییردم رسییاده رو رعاییادی .رحییداقل ردر رسییطح رگفتمییانی ،رمییا رهمیشییه
می رخواستیم ربه راین ربخش رهای رجامعه ردستسی رپیدا رکنیم .ر
اکنون ردر رجریان رکنش ربالفعل رمتوجه رمی رشوی رکه رچیزهایی رمثل رنیازهای رفوری روجییود ردارنیید .رمنظییورم
جنبه رهایی ر]ضوری[ راز رحیات رروزانه راست ،رمثل رقادربودن ربه راین رکه رشکم رفرزندانت ررا رسیر رکنییی .راییین
امر ریک ردو-راهی رجدی ررا ربرای رتصمیم رگیری رپیش رروی رمن رمی رگذارد .رمن ردر رگذشته رهییم رتلشا رکییرده رام
همه ری راین رمسائل ررا ربرای رخودم رحل رکنم ،راما راز رطریق رتغییردادن رنظام رو رییک رپوییایی رمقیابله ،رکییه ردر
انتها رقادر ربه رانجام رآن رنبودم .رانرژی رزیادی راز رمن رگرفت رتا ربتوانم ردر راین رشیییوه ری رمسییتقیم رتر رسیاسییت
مشارکت رکنم .راما راکنون ردر راین رشکل راز رسیاست ربالقوه رگی رهییایی ررا ربییرای رایجییاد ردگرگییونی ر]اجتمییاعای[
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می ربینم .ر
در رکوتاه رمدت ،راگر ردر رکارمان رموفق رشویم ،رتوانسته رایم رچیزی ربسیار رویژه ررا ربرای رزنییدگی ریییک رنفییر ربییه
دست ربیاوریم .ردر رمیان رمدت ،رتصور رمی رکنم رما رهمچنین ربتوانیم ردر رسطوح ردیگری رهم رموفقیت رکسییب
کنیم .راما ردر راین رصورت ،راین رجنبه ربار ردیگر رحاکی راز ریک ردو-راهی رتصییمیم رگیری راسییت .رباییید رتصییدیق
کنم رکه راین رهمه ری رآن رچیزی راست رکه روجود ردارد .رمی ردانم رکه رشیییوه رهای ربسیییاری ربییرای رحییل رمشییکلت
فوری روجود ردارد رو راین رکه ربسیاری راز رمییردم ربییه رکمک رهیای رفییوری رنییاز ردارنید ،رچییون رآن رهیا ردر رحییال راز
دست ردادن رخانه رهای رشان رهستند .رمن رتصمیم ر رگرفتم ردر رحال رحاضر رروی راییین رشیییوه ری ربسیییار رمسییتقیم
ترکز رکنم ،راما رهمیشه ردر رحال رکشمکش ربا رایده رها رو رامیدهایی رهستم رکه ردر رآغاز رراهم رداشته رام.
مالبوکا :رپیش رتر راشاره رکردی رکه ر ۹۰ردرصد رافرادی رکه ردر راین رمحله ردر رپی.یای.اچ .رمشارکت ردارنیید ،رزنییان
هستند .رما رچیز رمشابهی ررا ردرباره ری رمجامع رپی.یای.اچ .ردر رسایر رمحلت رشنیده رایم .رآیا رتصییدیق رمی رکنییی
که راز ریک رمنظر رفمینیستی رگشایش رهای رمثبتی ردر رخصوص راین رموضوع روجییود ردارد؟ رو راین رکییه ردر رطیی
این راقدام ربه رویژه رزنان رخودشان ررا رسیاسی رمی رکنند؟ ر
سارا :رنی ردانم رکه رآیا راین رنسبت رزنان رواقع اا رامری رعامومی ردر رهمه ری رمجامع رمحلت راست ریا رنه؛ راما راگییر
در رسایر رمحلت رهم راین رگونه رباشد ،رمن رهم ربا ردرک رشم رموافقم .رتصور رمی رکنم رکه ربسیاری راز رمردان ربه
دلیل رماچوئیستی رمشارکت رنی رکنند ،رچون رآن رها رشم ردارند .راغلییب رخییود رآن رهییا ربوده رانیید رکییه ربه رعانییوان
پدران رخانواده رتصمیم رگرفته راند رکه رپای رقرارداد روام رمسکن ر]رهن رسپاری رخییانه[ ررا رامضییاء رکننیید .راکنییون
آن رها رمجبورند ردریابند رکه راین رکار رشاید رهمن راشتباهی ربوده رکه رهستی رخانواده ررا ربه رورطه ری رنییابودی
کشانده راست.
تصدیق رچنین راشتباه ریا رمشکلی رعاموم اا ربرای رآن رهییا ردشییوار راسییت .ربنییابراین ،رزنییان راغلییب راز رمنظییر ریییک
شیوه ری رتفکر رعامل رگرایانه ربا راین رمسأله رمواجه رمی رشوند :ر”این رمسییأله رای ر راسییت رمربییوط ربییه رخییانواده رام،
مربوط ربه رکودکانم رو رخانه ر رام ،رو رما رباید رباقی ربانیم“  .رتصور رمی رکنم رکه راین رهمن رچیزی ر راست رکییه رزنییان
را ربه ر رسوی رمجامع رپی .یای.اچ .رسوقا رمی ردهد ،راما ر]نیاز ربه[ رانجام ردادن رکاری رکیه ربیه رآن رهییا رامکیان ربدهیید
خودشان ررا رتوانند رکنند رنیز ردر رآن رنقش ردارد .ر
بر راساسا رتجربیاتم ،ردریافته رام رکه رمردم ردر رجنبش رهای راجتمعای رگرایش ردارنیید رکییه ردربییاره ری راحییتام ربییه
احساسات ریک ردیگر رو رمراقبت رمتقابل راز رهم ردیگر ربسیار رحرف ربزنند؛ راما ردر رحوزه ری رعامیییل راییین رمسییأله
همواره رمتفاوت ربوده راست .ربه رویژه ردر راین رسطح ،ریعنی ردر رسطح رحمیت رمتقابل ،رآنچه ردر ربرنامه رهییای
پی.یای.اچ .ردر رمحله ری رما ررخ رمی ردهد رواقعاا رخیره رکننده راست .رمن رواقعاا رفکر رمی رکنم رکه راین رامییر رارتبییاط
زیادی ربا راین رواقعیت ردارد رکه رزنا ین راکثیت رتشکیل ردهنده ری راین رمجامع رهستند .ربرای رمثال ،راگر رزنی ربییه
۲۶

اتفییاقا ربچه رهییایش ربییه ریییک رمجمییع رتصیمیم رگیری ربیایید ،رو رپییس راز رگفتیین رشییرح رحال راشا رش وع رکنید ربییه
گریه رکردن ،رهمه ری رحاضین ربه رهمراه راو رگریه رسمی ردهند .رآن رها راو ررا ردر رآغوشا رمی رگیرند رو راو ررا رتسلی
می ردهند ،ربه راو رمی رگویند رکه رآن رها رهم رچنین رشایطی ررا رعایناا رتجربه ر رکرده راند ،رو راین رکییه راو رنباییید رنگییران
باشد ،رچون رآن رها راز راو رحمیت رخواهند رکرد .ر
هر ربار رکه رکسی ربا راخبار ربد راز رراه رمی ررسد ،رکسانی رکه ردر راین رجا رحضور ردارند ربا راو ربه رخانه راشا رمی رروند
و ربا رهم رغذا ردرست رمی رکنند ،ربه راو ربرای رانجام رنامه رنگاری رهای راداری رکمک رمی رکنند ریا رجویای راحییوال راو
و رکارهایش رمی رشوند .راین رگونه رروابیط رواقعیاا ریکیی راز رمجذوب رکننیده رترین رچیزهیایی راسییت رکیه رمین ردر
زندگی رام ردیده رام .راما رعاجیب رآن رکه راین رهییا رنخسییت رباییید رپیییش رمی رآمدنیید رتییا ربییه رمیا ربیاموزنیید رکییه ر”امیر
خصوصی ریک رسپهر رسیاسی راست“ .ر
اکث رزناین رحاض ردر رمج امع رهم ر رسن روسیا یل رم ادر رمین رهس تند رو ربسییاری راز رآنییان رهرگیز رخیوابش ررا ره م
نی ردیدند رکه رروزی رکاری ررا ربکنند رکه رامییروز رانجییام رمی ردهنیید .رمیین رطییی رفعالیت رهییایم ردر رجنبش رهییای
اجتمعای رهمواره ردل رمی رخواست رهم ررزمانی رمانند راین رزنان ردر رکنارم رباشند .رآن رها رخستگی رناپذیرند .راگر
لزم رباشد رپوستهایی ررا ردر رسطح رشهر رنصب رکنیم ،ر ۵۰رتن راز رآنان رعاازم رایین رکیار رمی رشیوند؛ راگیر ربیانکی
باید راشغال رگردد ،ر  ۱۰۰رنفر راز رآنان رراهی رمی رشوند رو ربانک ررا راشغال رمی رکنند؛ راگر ریک رنفر رباید ردر رکارها
و رنامه رنگاری رهای راداری رهمراهی رشود ،ر ۳۰رنفر راز رآن رها ربا راو رهمراهی رمی رکنند؛ رهنگامی رکه رمی رخواهیم
از ریک رتخلیه ری راجباری رجلوگیری رکنیم ،رآن رها رساعات رپنج رصیبح راز رخییواب ربرمی رخیزنیید .رو رهمه ری راین رهییا
بارها رو ربارها ررخ رمی ردهند .رباورنکردنی راست رکه رچقدر رانرژی رو رتحییرک ردر رپشییت راییین رواقعیییت روجییود
دارد .رو راین رصفاا راز ریک رعاقیده ری رتئوری یک رناب رناشی رنی ر رشود ،ربلکه راز رعامل رروزانه ری رآن رها رو رپیوندشان
با رواقعیت ربرمی رخیییزد .ربه رهمییین رخییاطر ،رآن رهییا رارزشییمندترین رکنش رگرانییی رهسییتند رکییه رمیین ردر رساسییر
زندگی رام ردیده رام .ر
در رامتداد رهمه ری راین رفرایندها ،ررشد رعاظیمی ردر رمیان ربسیاری راز رآنان روجود ردارد رکه رخود رآن رها رنیز ربییه
آن رواقف رمی رشوند .رمن ردر ررشته ری رحقوقا رتحصیل رمی رکنم رو رمی ردانم رکه رمقوله ری ربدهی روام رمسییکن رتییا
چه راندازه رموضوع رپیچیده رای راست .رمشاوره ر رو رخدمات رحقوقی ربه رطور رجمعی ربرگزار رمی رشود .ردر رآن رجییا
زناین رشصت رساله رای ردور رهم رجمع رمی رشوند رکه رقبال رشاید رحتی ردقیقاا رنی ردانستند رکه رپای رچه رقییراردادی
را رامضاء رمی رکنند .راما رآن رها رپس راز رچند رماه رقادر رشدند رپرونده ر رهایی ررا رحل رو رفصییل رکننیید رکییه رحییتی رمیین
قادر ربه رپی رگیری رآن رها رنبودم .رما راز راین رطریق رچیزهای ربسیار رزیادی رمی رآموزیم .ر
عامل رکییرد رپییی.یای.اچ .ردر روال رلکییا یسا راشییغال ربرخییی رسییاختمن رها ربه رمنظییور راسییکان رکسییانی راسییت رکییه
خانه رهای رشییان ربییا رزور رو راجبییار رتخلیه ر رشییده راسییت .روال رلکییاسا ریکییی راز رمنییاطقی راسییت رکییه ربیش رترییین
ساختمن رهای راشغال رشده ردر رآن رواقع رهستند .ردر رابتییدا ،راکییث رمشییارکت رکنندگان ربییه رشیییوه رای رمرسییوم رو
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متعارف راز رپدیده ری راشغال رصحبت رمی رکردند :ربه رعانوان رجرم ریا رتخلف .ربعد راز رچهار رالی رپنج رماه رمی رشود
دید رکه رآن رها رچگونه راز راشغال ردفاع رمی رکنند .رسپس رشوع ربه ردرک رو رفهم رآن رمی رکنند رکه راشغال رعاادلنه
است رو راین رکه رحق رمردم راست رکه رخانه رای ربرای رسکونت رداشته رباشیند رو راگیر رایین رحیق راز رآن رهیا رسیلب
شود ،رباید راین رحق ررا ربازپس رگرفت .رواقعاا رحیرت رانگیز راست رکییه رشییرکت ردر رتظییاهرات رثبت رنشییده رو ریییا
اشغال ریک ربانک رچقدر ربرای رآن رها ربدیهی رمی رشییود؛ ربه ررغییم راین رکییه رهمه ری راین رهییا ربییه ردلیییل رحضییور ر]و
سکوب[ رنیروهای رپلیس ربا رخطر رهمراه راست ،رو ربه ررغم راین رکه رآن رها رمی رتوانند ردر رخانه رهایشان ربانند رو
تلویزیون رتاشا رکنند .رگفتمن رسیاس یی رآن رها ررا رتغییر رمی ردهد ،رو رآن رها رترسا رشان راز رزیرپاگذاشت رقوانین ررا
وامی رنهند ،رو راین رعازم رو رآمادگی ررا ربه رگونه رای رگستشا رو ربازتاب رمی ردهند رکه ربسیار رتأثیرگذار راست.
انرژی زیادی از من گرفت تا بتوانم خودم را قانع کنم که در این شیوهی مستقیمتر سیاست
مشارکت کنم؛ اما اکنون در این شکل از سیاست بالقوهگیهایی را برای ایجاد دگرگونی اجتماعای
میبینم.
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“وظیفهی ما ساخت سوژههای بالقوهی انقلبی است”
گفتگو ربا رآلبتر راز راعاضای رپی.یای.اچ .رسابادل

۱

ترجمه :رمیتا یوسفی

پی.اای.اچ .سابادل :تاریخ ،چالشها و تاکتیکهای آن
مالبوکا :رآلبت ،ربرای رما ردرباره ری رفعالیت رات ردر رپییی.یای.اچ .ر—این رجییا ردر رسییابادل— رو روضییعیت رکنییونی
مبارزاتی ر رات ربگو.
آلبتر :رجایی رکییه راکنییون رواقییع رشییدیم ،ربییه ردلیییل ربسیییاری رمییوقعییت رپیچیییده رای راسییت؛ راول راین رکییه رمییا
سال رهاست رمشغول رمبارزه رایم رو رحال رجنبش ردچار رنوعای رحیس رفرسودگی رشده راسییت .راییین رنییوع رکییار راز
حیث رزمان رو رانرژی ربسیار رهزینه رزاست .ربه رصددرصد رمشارکت رشییم رنیییاز ردارد .رتعطیلت رآخییر رهفته رای
وجود رندارد .ر هنگامی رکه ردرباره ری رزندگی ریک رنفر رصحبت رمی رکنیم ،رکسی رکییه ردوسییت رشمسییت ،رکسییی
ییته رمیشییود ،رشییم ردیگییر ربییه راییین رفکییر
 ر
که رعاضوی راز رپلتفرم رهم رهست رو رخانه رشا رفردا ربه رمزایییده رگذاش
نی رکنید رکه ریک رشنبه راست رو ریا رنه ،رصبح ریا رعاصر .ر هنگامی رکه رخییانه ری رکسییی ررا ربه رطییور راجبییاری رتخلیییه
می رکنند ،رما رباید ربه رسعات ربه رآن رجا ربرویم ،ربه-تعویق ر-انداخت راشا رممکن رنیست.
دوم ،ردوره رهای رمشخصی ردر ربسیج ر راجتمعای روجود ردارند رو رما ریک ر رسییال رو رنیییم رپیییش ربه رخییاطر رافزایییش
 ربیکییاری
تخلیه رهای راجباری ردر راسییپانیا ردوران راوج رفعالیت رمییان ررا رتجربییه رکردیییم .راییین رزمییانی ربییود رکییه  ر
بیش رتر رشده ربود ،ربیش رترین راخراج رها ر]بی رکارسازی رها[ رانجییام رمی رشییدند رو رتقریبییاا ریک ر رسییال ربعیید رشییاهید
بیش رترین رمیزان رتخلیه ری راجباری رخانه رهای ررهنی ربییودیم رو ریک ر رسییال ربعید راز رآن رهیم ربیش رتریین رتعیداد
  ۱ر Hypotecaر laر deر Affectadosر losر deر PlataformaرPAH:؛ رپلتفرمی ربرای رآسیب ردیدگان روام رمسکن.
Sabadell؛ رمنطقه رای ردر رحومه ری ربارسلونا ربا ردویست رهزار رساکن.

اشغال رها رانجام رشد .راین رمرحله رای ر راست رکه رحال ردر رآن ربیه رسیر رمی ربری م .ردر رنیتیجه ،ردلیلیی رکیه رمیردم
به رواسییطه ری رآنهییا ربییه رطیرف رمیا رمی رآینیید ،راییین راواخییر رتغییییر رکییرده راسییت .راز ریک ر رسییال رپیییش ،رمسییأله ری
بدهی رهای روام رمسکن رمنحصاا ررو ربه ر رکاهش راست رو رتعداد رافرادی رکه رتوان رپرداخت راجییاره ررا رندارنیید رو
یا رخانه ررا راشغال رکرده راند ربیش رتر رشده راست.
این رتغیییر رتنش رهایی ردرون رجنبش رایجاد رمی رکند .ردر رموارد ر]مربوط ربه[ ربییدهی ر روام رمسییکن ،راز رابتییدا رتییا
پایان رکار ،رتقریباا ردو رسال روقت ردارید .ر در راین ردو رسال رشم ربا رآدم رها ربه رصورت رسیاسی رارتباط رمی رگیرییید.
آنها ردر راجتمعاات رمشغول رمی رشوند ،رکار رمی رکنند ،رهم ردیگر ررا رمی رشناسییند رو ربییه راییین رترتیییب رمییا رنییوعای
انجمن رخواهیم رساخت رو رجنبشی ربا رروابط رمسیتحکم رشیکل رمی رگییرد .رام ا رهنگیامی رکیه رشیم ربیا رخطیر
تخلیه ری راجباریی رمکانی رکه راجاره ریا راشغال رکرده راید رروبه ررو رمی رشوید ،رچییارچوب رزمییانی ربسیییار رمتفییاوت
خواهد ربود .راز رزمانی رکه رشم رپرداخت ر]بدهی[ ر را رمتوقف رمی رکنید رتا رزمانی رکه رشم ررا ربیییرون رمی رکننیید،
ممکن راست رتنها رسی رروز رزمان رباقی رباشد .ربنابراین ،رما ربه رنحییو رفزاینییده رای ردیگییر رآن رفرصییت رزمییانی ررا
نداریم رکه رهمچون رگذشته ربه رشکل رییک رجنبیش رسیاسیی ربییا رآن رهیا رکیار رکنییم .ربییه رایین رترتیییب ،ربسییار
دشوارتر رخواهد ربود رتا رآن رشکلی راز رمشارکت رو ردرگیری رسیاسی ررا رایجاد رکنیم رکه رچنین رجنبشی رنیازمند
آن راست .ر از رآن رجا رکه رقانون رتام رو رکمل رمقابل رماسییت ،رنی رتییوانیم رپیییروز رشییویم ،رمگییر رآنکییه رقییانون ررا
فراموشا رکنیم رو ربه رقدر رکافی رناراحت ر]و رکپرزحمت[ رزندگی رکنیم .راما راین رتنهییا رزمیانی رعاملیی راسیت رکییه
تعهد رو رهمراهی رکامل رمردم ررا رداشته رباشیییم ،رکیه ردسیت ریافت ربیه رآن رزمیان ربیش رتییری رمی رطلبیید؛ رو رایین
همن رزمانی راست رکه رما رسال رگذشته ردر راختیار رنداشتیم.
مالبوکا :رشم رچطور ربا راین رنوع رمشکلت ربرخورد رمی رکنید؟ ر
آلبتر :ر ما رسعی رمی رکنیم رتا رجایی رکه رممکن راست راین رزمان ررا رطولنی رکنیم ،رالبته رمعموال رتنها ردو رتا رسییه
ماه رممکن راست .ر در راین رصورت رمردم رمی رتوانند ردر ربعضی رکارگاه رها رشکت رکنند ،رالبته رآنهییا ربییه رشکت
در رمجامع رعالقه ری رچندانی رندارند .ر اما ربه رهرحال رمی رتوانند ردیگران ررا ربشناسند رو ربه رنوعای رارتباط ربرقییرار
کنند.
در ر]پلتفرم[ ر رکابرا رسوسیال ۱راین رخیلی رآسان رتر راست ،رزیرا رکه رسییاختمن رها ر»متعلییق« ربییه رپلتفییرم راسییت رو
مستقی ام ربه رآن رمرتبط راست ،ربه رشکل رجمعی راداره رمی رشود رو رشم رتا رزمانی رکییه رآن رجییا رزنییدگی رمی رکنییید،
مستقی ا
م ربه رمجموعاه رمتصل رخواهید ربود .راما رساختمن ر را کبییرا رسوسیییال رتنهییا رجواب رگییوی ربخشییی راز رکییل
تخلیه رهای راجباری رست رکه راز رمجموع راشغال رها راتفاقا رمی رافتد .ردر رحال رحاض ،راشغال رهای ربسیار رزیییادی
به رطور رخصوصی رو رخودگردان رانجام رمی رشوند ،رزیرا رکه رمردم ربه رآن رنیاز ردارند .رمن رنی ردانم رتا رچه رحد رما
 ۱ر کابرا رسوسیال ر) PAHر Laر Socialر (Obraر برنامه ری راشغال رساختمن رهای رخالی ربرای رکسانی راست رکه رخانه رهاشان ربه رطور
اجباری رتخلیه رشده راست .ر)معادل رفارسی :رعامل راجتمعای(.
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در رتطبیق ربا راین رشایط رجدید رموفق ربوده رایم ،راما رتام رتلشا رخود ررا رمی رکنیم.
مالبوکا :راجازه ربده راز رکار رروزانه ری ر]پلتفرم[ رشم ردر راین رجا رشوع رکنییم .ربییه رمیا ردربییاره ری رتارییخ راین رجیا
بگو ،رچطور رشوع رشد ،رو رچطور ربه رچیزی رکه رامروز رهست رگستشا رپیدا رکرد؟
آلبتر :رهمه رچیز راز رابتدای رسال ر ۲۰۱۱رهمراه ربا رجنبییش رمردمییی رسییابادل ،۱رکییه رائتلفییی راز رمجموعاه رهییای
سیاسی رمختلف ردر رشهر ربود ،رشوع رشد .رآنها راز رپلتفرمی رکه ردر ربارسلونا رو رتراسا ۲ربییه روجییود رآمییده ربییود
مطلع رشده ربودند رو رگفتند :ر ما رهم رباید راین رکیار ررا ردر رسییابادل ربکنیییم؛ راز رآن رجییایی رکییه رمیا رهییم ربییا راییین
مشکل ربزرگ رمواجه رایم ،راین رپلتفرم رمی رتواند رجنبش رسیاسی ربسیار رمهمی ربسازد .ردر رنتیجه راییین رتصییمیم
سیاس یی رآگاهانه ری رجنبش رهای رسیاسی ربود رکه راین رپلتفرم ررا رایجاد رکنند .راین رمورید رکمی ربا رجاهیای ردیگیر
متفاوت رهست رکه ریا رسنت رسیاسی رآغازگران راشا رمتفاوت راند رو ریا ربرپاشدن رشان ربه رصورت رخودانگیخته راز
طرف رشهروندان رو ریا رانجمن رهای رمحلی راتفاقا رافتییاده راسییت رکییه رآن ردللت رهییا رو ریییا رسیینت رهای رسیاسییی
مشخص ررا رندارند.
این رجا ردر رسابادل ،رآنها ربا ریک رپلتفرم رمحدود رو رتعییداد رکمییی راز رمییردم رآغییاز ربییه رکییار رکردنیید .ربعیید راز رآن
اعاتاض رجنبش ر  ۱۵رمه راتفاقا رافتاد رو راین ردر رمعنای رسازمانی ،رنایش ررسییانه رای رو رمردمیییی رانفجییار ربزرگییی
محسوب رمی رشد .رسال ربعد راز رجنبش ر  ۱۵رمه ر]یعنی ر [۲۰۱۲رما راز رمجامع رپنجاه رنفره ربه ر ۲۵۰رتا  ۳۰۰ر رنفر
رسیدیم .ر در ریک رهفته رآدم رهای رجدیدی رکه رمی رپیوستند ربیش رتر راز رکل رتعدادی ربود رکه ریک رسال رپیش ربییا
ما ربودند .ر پس رباید رساختاری رفراهم رمی رکردیم رتا رهمه ری راین رمردم ررا ردر رخودشا رجای ربدهد .ربسیییاری راز
جنبش رهای ردیگر ربا رچنین رفشاری رممکن راست رفرو ربپاشند ،راما رتفاوت ردر راین راست رکه راز رآن رجییا رکییه رمییا
ان.جی.کاو .ر) ( NGOرنیستیم ،رهر رفرد رجدیدی رکه ربه رما رمی رپیوندد ،ربرای رما ربه رمعنییای رکنش رگییری رجدییید
است.
ما رهمواره رتأکید ربسیاری ربر رساخت رسوژه رهای رسیاسی رمی رکنیم ،رسوژه رهای رسیاسییی رجمعییی .رو رمیین رفکییر
می رکنم ردر راین رمعنا رفلسفه ری رکار رما ربا رسایر رجنبش رها ،رحتی ردرون رپلتفرم رهای رپی.یای.اچ ،.ربه رطور رجییدی
متفاوت راست .رما رهمییواره رتأکییید ربسیییار رزیییادی رروی رگفتمییان رطبقییات رمحور رو رسیاسییت رداشییته رایم ،رمییا
مفاهیم ررادیکال رچپ رگرا ررا راستفاده رکرده رایم :ردر راین رجا رایده رهای ربسیار رباز ،رآشتی رناپذیر رو رآشکارا رضیید-
سمایه ردارانه رگرد رهم رآمد ره راند .راین ربه رمییا رکمییک رکییرد رتییا رپلتفییر یم رقییوی رتری ربسییازیم؛ رنی رخییواهم رواژه ری
»پرخییاشا رگر« ررا راسییتفاده رکنیم .ر و راز ریییک رجییایی رتعییداد ربیش رتییری راز رمییردم ردر رمقایسییه ربییا ربارسییلونا ردر
آکسیون رهای رما رشکت رکردند .ربدین رمعنا رکه رتاکتیک رما ربرای ردرگیرکردن رواقعیی رمردم ربه رصورت رسیاسییی
به رعانوان رکنش رگر رو رمبارز ،رو رعادم رمواجهه ربا رآنها ربه رمثابه ری رکسانی رکه رنیازمند رکمک راند ،رثربخش ربود.
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 ۲رتراسا ر) (Terrassaریک رشهر رصنعتی رمدرن ردر رایالت رکاتالونیا ردر ر ۲۸رکیلومتی رشمل رغربی ربارسلونا.
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مشکل راین راست رکه رشم ربرای راین رکار ربه رزمان راحتیاج ردارید ،رکه رما ررا ربه رآن رمسأله رای رکییه رابتییدا راشییاره
کردم رباز رمی رگرداند .ر ما ردر رحال رحاض راز راین رمسأله ررنج رمی ربریییم ،رزیییرا رمییا ربییا رفقییدان رزمییان رو رتکییانه ری
سیاسی رای رکه رقبال رداشتیم رمواجه رایم .راما ردر ردو رسایل رگذشته رتاکتییک رما رتأثیر رشگرفی ربر رجییای رگذاشییت.
ما رنونه رهای رمشخصی رداشتیم رکه ردر رآنها رمردم ربه رشییکل رشییگرفی ردگرگونی رهییای رسیاسییی رو رشخصییی ررا
محقق رمی رکردند .ربه رعانوان رمثال ،رمن ردوستی ردر رپلتفرم ردارم رو رروزی راو ربرای رمین راعاییتاف رکیرد رکییه راو رو
همسشا رپیش راز راین ربه ررای ردادن ربه رحزیب ربیگانه رهراسا ر]و رراست رافراطیی[ رپلتاکفرما رپییر رکاتالونیییا ۱رفکییر
می رکردند .ر آنها ربه راین رفکر رمی رکردند ،رو ربعد راز ریک رسال رحضور ردر رپلتفرم رهر ردو رخییال رکوبیی رجمله رای راز
گرامشی ررا ر]بر ربدن رشان[ رداشتند .ریا ریک رنونه ری ردیگر :ر فردی ربود رکامال رغیر-سیاسی رکه ردر رکم رتر راز ریک
سال رنه رتنهییا رعاضیو رپلتفییرم رشیید ،ربلکییه ربییرای رمحییل رکییارشا راتحییادیه ری رکیارگری رتشیکیل رداد رو ردر رنهییایت
کاندیدای ریکی راز راحزاب رمحلی راین رجا رشد .راینها رمردمی رهستند رکه رواقعاا ربرای رجنبش رحیاتی رهستند.
من رفکر رمی رکنم رکه راین رنتیجه ربسیار رماندگارتر رو رقابل راتکاتر راز رصحبت رکردن رصف ردرباره ری رشییهروندان
و رحقوقا ربش راست رکه ربیش رتر رانتزاعای راند رو رهم رراستا ربا رگفتمن رجریان راصییلی رهسییتند .ر]گفتییار رحقییوقا
بشی[ ر ممکن راست ردر رآغاز رراه رکار ررا رساده رتر رکند ،رامییا رمیین ردربییاره ری رتییأثیرات رمانییدگارشا رتردییید ردارم.
پلتفرم رپی.یای.اچ .ردر ربارسلونا ریکی راز راین رموارد راست :رمن رک ار ردشیواری رکیه رانجیام رشیده راسیت رو رتیام
تخلیه رهای راجباری رکه رمتوقف رشده راست ررا رتصدیق رمی رکنم ،رتییام رتغییییرات رقییانونی رو رماننیید راین رهییا ررا.
همه ری راین رها رعاالی راند ،راما راز رنقطه رنظر رتأثیرات رشخصی رو رسیاسی رکه راز رطریق راین رمجمییوعاه ربییر رمییردم
داشته راند ،رمطمئ رنیستم رکه رآنها ربه رتناقض رهایی رکییه ربرخییی راز رمییردم رداشییتند رپرداختییه رباشییند .ربییه ریییاد
می رآورم رکه ردو رسال رپیش ربیا رآنییدریا ،رپیارتن رآدا رکیولو رشیهردار رکنیونی ربارسیلونا ،رگفتگ ویی رداشیتم رو راو
می رگفت :ررای ردهندگان رطبقه ری رکارگر رهوادار رحزب ر]محافظه رکار[ رپارتیدو رپوپولر ۲ر رکه ربه رپلتفرم رمی رآیند
چه؟ راگر رما ربگوییم رچپ رگرا رو رضد-سمایه رداری رهستیم ،رآنها رنخواهند رآمد .رو رجواب رمن راییین ربییود :ر”تییو
اشتباه رمی رکنی .راو ربرای راین رنی رآید رکه رما راین رگونه ریا رآن رگونه ر رهستیم  .راو رخواهد رآمد ،رچون رمشکل ردارد،
چون رنی رتواند روام رمسکن ررا ربپردازد .ر و راو ربا رشیطان رهم رمذاکره رمی رکند ،راگر رشیطان رقول ربدهد رمشییکل
وام رمسکن ررا رحل رمی رکنیید“ .رمهم رترییین رموضییویع رکیارکردن رروی رتناقضی رسییت رکییه راو ردارد ،رچییون راو راییین
تناقض ررا ردارد؛ رو رمن رندارم .راو ربه رحزب رمحافظه رکار ررای رمی رداد رو راو رالن راین رجاست .رپییس رآیییا رمییا رروی
تناقض راو رکار رمی رکنیم رو ربه راو رابزاری رمی ردهیم رتا ربفهمد رعاضوی راز رطبقه ری رکارگر ربودن ربییا ررأی ردادن ربییه
محافظه رکاران رناسازگار راست؟ راگر رما راین رکار ررا رنکنیم ،رشاید رمییردیم ربیش رتییری ربییه راین رجییا ربیاینیید ،رامییا ردر
عارض رپنج رسال رعامال رهیچ رچیزی رنخواهیم رداشت .رزیرا ربرای رسییاخت رسییوژه ری رسیاسییی ،رکییه ربییه ربییاور رمیین
مهم رترین روظیفه ری رهر رجنبش راجتمعای ر راست ،راقدام رنکردیم.
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 ۲ر ر popularرPartido؛ رحزب رمحافظه رکار راسپانیا.
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تاکتیک ما برای درگیرکردان واقع ای مردم بهلحاظ سیاسی و عادم مواجهه با آنها بهمثابهی مردمی که
نیازی به کمک دارند ،بلکه بهعانوان کنشگر و مبارز ثربخش بوده است.
مالبوکا :رآیا رشم ربا رهم ردیگر رمارکس رمی رخوانید رتا رآگاهی رکارگران ررا ربال رببید؟ ربه رصورت رروزانییه رچطییور
با راین رمردم رکار رمی رکنید؟
آلبتر  :رفکر رمی رکنم راین رموضوع رعامل رو رگفتمن راست .راگر رشم رسخنگوی رپلتفرم رتان ررا ردر راخبار رببینییید،
که رمعموال رکسی ر راست رکه رمورد راحتام رشمست ،ردر رحییال ربیییان رآن راسییت رکییه راقلیییتی راز رمییردم رثروتنیید
وجود ردارند رکه راز رکار رما رپول ردرمی رآورند رو راگر رآنها ربه رخوبی رزندگی رکنند رما ربد رزنییدگی رخییواهیم رکییرد رو
برعاکس ،رو راین رمشکل رنظام رسمایه رداری راست .رلزم رنیست ردیگر ربه ردنبال رجزئیات راین ریافته رهیا ربرویید،
مردم راین ررا ربه رصورت رروزانه رتجربه رمی رکنند .راین رجا رآغازگاه رساخت ریک رگفتمان رمشییخص رو ریییک ربافتییار
سیاسی رمشخص راز ردل راین رتجربه راست .رسپس رشم رآن ررا ربا رعاملی ربر رمبنای رنافرمانی رو رمییواجهه رتلفیییق
می رکنید ،رتا رواقع اا رنشان ردهید رچه رتفاوتی ربین رگفتمن رهژمونیک رو رواقعیت روجود ردارد.
به رعانوان رمثال :ربیش رتر رمردم ربییاور ردارنیید رکیه رپلییس راین رجاسییت رتیا راز رآنهیا رمحیافظت رکنیید رو رجرائیم ررا
حل رو رفصل رکند ،رزیرا رآنها رآدم رهای رخوبی رهستند .راما راگر رشم رآنها ررا ربییه ریییک رآکسیییون رسیاسییی رببییید رو
برای راولین ربار ردر رزندگی رشیان رببینن د رکیه رپلییس رجرائیم ررا رحل رو رفصیل رنی رکن د ،رآدم رهیای ربید ررا ردس تگیر
نی رکند ،ربلکه ردر رواقع ربه رضب رو رشیتم رکسیانی رمی رپیردازد رکیه ربییه رم ردم رو رجنبیش رکمیک رمی رکننید ،رایین
لحظه ری رخطیری ر راست .رمردم راز رخودشان رمی رپرسند ر»چرا؟«؛ رو رآنها راحمق رنیستند.
من رفکر رمی رکنم رکه رگفتمن رمبتنی ربر رحقوقا ربش رو رشهروندی ردر رواقع رکامال رپدرسالرانه راست ،رزییرا ربیر
اساسا راین رفرض ربنا رشده راست رکه رطبقه ری رکارگر رمفاهیم ربسیار رابتدایی ررا رنی رتواند ربفهمد ،رمثل راین رکه:
پلیس ردر ریک ردولت رسمایه رداری ردر رجهت ردفاع راز راهداف رسمایه ردار رخدمت رمی رکند .رو رروند رامور رهم
همین رطور راست ،راین رچیزی ر راست رکه رمردم رتجربییه رمی رکننیید .رمییا رمییردم ررا ربرابییر رتصییور رمی رکنیییم رو رفکییر
می رکنیم رکه رآنها رخودشان رمغز ردارند .رما رمعلم رآنها رنیستیم؛ رما رفقط ربه رآنها رمی رگ وییم رکیه ربیه رچه رچییزی
باور رداریم .رو راگر ربا رما رموافق رباشند ،رشوع رمی رکنیم ربه رساخت رسوژه رهای رسیاسی .رالبته راین ربییرای رهمییه
 ربزرگ رترییین
یکسان رنیست ،رمثال رمن ردو رنونه راز رموفق رترین رها ررا ربرای رشم رمی رگویم .رفکر رمی رکنم ریکی راز  ر
اشتباهات رچپ ربه رلحاظ رتاریخی راین راست رکه رطبقه ری رکارگر ،ریا ر ۹۹ردرصد ریا رهر رچییه رنییام راشا رهسییت ،ررا
به رشکل رموجییودات رتامیی اا رایییده رآل رفییرض رمی رکنیید .رالبتییه رکییه راین رطییور رنیسییت .رطبقه ری رکییارگر رمی رتوانیید
جنسیت رزده ،رنژادگرا ،ربیگانه رهراسا رو رهر رچیز راسفناک ردیگری رکه رفکرشا ررا ربکنید رباشد .راما رشم رباییید ربییا
آن ررودررو رشوید رو رروی رآن رکار رکنید .رو رحال رشم رمی رتوانید رچیزهایی ررا رببینید رکه راگر رپنج رسال رپیش ربه
مردم رمی رگفتید ،رهرگز راز رشم ر رقبول رنی رکردند .ردو رماه رقبل رفرد رجدیدی ربییه رمجمییع رآمیید رو رمییا ردر رمییورد
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یک رزن رمسلمن رصحبت رمی رکردیم رو راین رفرد رشوع رکرد ربه رگفت رنظرات رنژادگرایییانه رو راسلم رهراسییانه رو
بعد رکل رمجمع ربیرون راشا رکردند .رو راین رمردیم رطبقه ری رکارگر راز رمحلتی رواقعاا رفرودست رهستند .ربه رعانوان
نونه رای ردیگر ،رچهارشنبه ری رهفته ری رپیش رمطلع رشییدیم ر رکسییی رکییه راز رمییاه رپیییش ربییه رمجییامع رپلتفییرم رمییا
می رآمد ،ربه رسوءرفتار ربا رخانواده راشا رمحکوم رشده راست .رما ردر راین رباره رپرسا رو رجو رکردیم رو رسپس ربه رصورت
]نظرخییواهی[ ربی رنییام رتصییمیم رگرفییتیم رکییه راو ررا راخییراج رکنیییم؛ رمییا ردر راییین رجمییع رنژادگرایییی رو ریییا
جنسیت رزده رگی ررا رتحمل رنخواهیم رکرد.
این رتلفیقی ر راست راز رعامیل رو رگفتمین ردر رکنیار رسیاعات رها رو رسییاعات رها رکیار رروی رتضییادها رو رتناقض رهیای
موجود ردر رنظام .رباید رکار رمیدانی رکرد ،راین رتضادها ررا رشناسایی رکرد رو ربییر رآن رهییا رانگشییت رگذاشییت .رکیل
داستان ربدهی ربانکی رو ربحران رمسکن رمسأله ری رعامده رای ربود رکه رپییییش رروی رنظییام رقییرار رداشییت .رو رهیییچ
راه رحلی ربرای رآن روجود رنداشت؛ ردولت رتنها رخودشا ررا رمبا رمی رکرد .رو ردر رچنین روضعیتی ربرنده ری رسیاسی
کسی ر راست رکه ربرای رمردم رآن رچیزی ررا رمهیا رکند رکه ربه رآن رنیاز ردارند.
اگر تنها راه ممکن برای شم و فرزندانتان برای داشت خانه نافرمانی در برابر قانون و ارتکاب جرم
باشد ،این امر بهروشنی ]ماهیت[ جامعه و نظام اقتصادی را افشا میکند.
مشکل رچپ ردر راین ررابطه ر— دست رکم ردر راسپانیا ،رو رفکر رمی رکنم ربتوانیم ربگوییم ربه رطور رکلی ردر راروپا —
این راست رکه رمییا ربه رصییورت رسیینتی راهییداف رانقلبییی رداشییته رایم ،رامییا راز رابزارهییای راصییلح رطلبانه راسییتفاده
کرده رایم .ردر رحالی رکه راگر رابزار رشم راصلح رطلبانه رباشد ،رشم ردر رتییور رنهاد رهییا ربییه ردام رمی رافتییید رو رهرگییز
نی رتوانید ربه راهداف رتان ردست رپیدا رکنید .رآنچه رما ردر رپلتفرم رانجییام رداده رایییم راییین راسییت رکییه رمعییادله ررا
برعاکس رکنیم :رما راهداف راصلح رطلبانه رداریم ،راما راز رابزارهای رانقلبی راستفاده رمی رکنیم .رو راییین رموضییوع
بسیار رمهم رتری ر راست ،رزیرا رشم رواقع اا رچیزهایی ربرای ربه ردست رآوردن ردارید ،رشییم رمی رتوانییید رپیروزی رهییای
واقعی ررا ربه رمردم رنشان ربدهید :رنگاه رکنید!ا رما رانجام راشا ردادییم!ا رم ا ردر رمقابیل رتخلیه ری راجبیاری رخیانه ری
شم رایستادیم .رنگاه رکنید ،رما رانجام راشا ردادیم!ا رما رخانه ری رجدیدی ررا ربا رشم راشغال رکردیم .رو رهم رزمییان ربییا
به ردست رآوردن راین رپیروزی رهای رمشخص ،رما رمشغول رساخت رسوژه ری ربالقوه ری رسیاسی رو رطبقاتی رهستیم.
و راین رچیزی ر راست رکه ربیش رتر رمردم ردرون رجنبش رمتوجه رآن رنیستند .رمییا ریییک راقلیت ر رهسییتیم رو راکییثیت
جنبش رمتاسفانه رهم رسو ربا رگفتمن رپسا-مدرنیستی رحقوقا ربش راست .ر

بالقوهگی انقلبی .واقعیت اصلحاطلبانه.
مالبوکا :رآیا راز رنظر رتو رپی.یای.اچ .ریک رسازمان رانقلبی رست؟
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آلبتر :ربله رو رنه .رپلتفرم رپی.یای.اچ .راز ربیرون رو راز ردرون راغلب ربد رفهمیده رشده راست .ربه رلحاظ رعاینی راییین
پلتفرم راصول رضد-سمایه ردارانه ررا ردر رهسته ری رخود ردارد رو ربییه رسییرمایه ردر ربرخییی راز ربنیادهییایش رحملییه
می ربرد؛ ر]یعنی[ راین رپلتفرم رهم ربه رشالوده رهای رسمایه ر ربه رعانوان ریک رگفتمن رحملییه رمی رکنیید ،رو رهییم راییین
شالوده رها ررا ربه رمثابه ری رتبلوری راز رپویایی رهای راجتمعای ردر رمسأله ری رمسکن رمییورد رحملییه رقییرار رمی ردهیید:
چقدر ربابت رهزینه ری رمسکن رمی رپردازید ،ربا رچه رکسی رزندگی رمی رکنید ،رکجا رخرید رمی رکنید ریا ربییه رمدرسییه
می رروید؛ رهمه ری راین رها ردر راین رمسأله رمتبلور رمی رشود رکه رکجا رخانه ردارییید؛ رو راز رهمییین ررو راشییغال رکردن
یکی راز رراه رهای ربرهم رزدن راین روضعیت راست .رامییا رایین رکیار رهمچنییین ررونیید رانباشییت رسییرمایه ررا رمختیل
می رکند رو ردر راین رمعنا رمسکن ررا رکالزدایی رمی رکند ،ردر رنتیجه رسمایه ررا ربه رشیوه رهای رعاینییی رمختلییف ربییه
محاقا رمی ربرد.
مشکل راین رجاست رکه ربیش رتر رمردم ر—حتی ردرون رجنبش— ردرک رنی رکنند رکه راین رپلتفییرم رواقعییاا رتییا رچییه
حد رضد-سمایه رداری ر راست .رمن رفکر رمی رکنم رامروزه رضد-سمایه رداری ر ربودن رمتادف رانقلبی ربودن راسییت.
فکر رمی رکنم رگفتمن رپلتفییرم ربیش رتییر رترکییز ر ربییر راهییداف راصییلح رطلبانه ررا ربرگزیییده راسییت ،رتییا رترکییز رروی
ابزارهای رانقلبی .رچیزی رکه ربیش رتر رمردم راز رپلتفرم رفهمیده راند ،راین راسییت رکییه رمییا رمی رخییواهیم رقییانون ررا
عاوض رکنیم ریا رتوافقی ربا ربانک ررا رامضاء رکنیم .راما راز رقضیا رابیزاری رکیه رمیا رواقعیاا راز رآن راسیتفاده رمی رکنی م
بیش رتر رمانند ریک رهدف راست رتا رهر رچیز ردیگر .راز رطریق رابزارهای رمان راست رکه ردر رواقع رمییا رسییوژه رهای
سیاسی ررا رمی رسازیم .رهدف رمانند رطعمه رای ر راست رکه رشم راستفاده رمی رکنییید رتییا رمییردم ررا رجییذب رکنییید ،رو
فکر رمی رکنم راین رتنها رراه رممکن راست .رو راگر رتنها رراه رممکن ربرای رشم رو رفرزندان رتان ربییرای رداشییت رخییانه
]یا رحفظ رخانه رتان[ ،رنافرمانی ردر ربرابر رقانون رو رارتکاب رجرم رباشیید ،راییین ربه رروشیینی ر]مییاهیت[ رجییامعه رو
نظام راقتصادی ررا رافشا رمی رکند .رو ردرک راین رموضوع راحتیاجی ربه رهوشا ربسیار رندارد.
مالبوکا :رآدا رکولو ،رشهردار ربارسلونا ،ریکی راز رکنش رگراین رمعروف رپی.یای.اچ .راست .ربا ر»جنبیش ردر رقییدرت«
حال رکار رشم رچطور رمتأثر رشده راست؟
آلللبتر  :رایین ر»جنبیش ردر رقیدرت« رنیسیت ،ربلکیه ر ربرآمیدن راحیزاب رجدیید راسییت رکیه ربنیا ردارنید ردعا اوی
جنبش رهای راجتمعای ررا رپوشش ربدهند .ربعضی رهاشان ربهت راز ردیگران رکار رمی رکنند ،راما رکاری رکه ردر رعامییل
همه ری رآنها ر]حتی[ ربا ربهتین راهداف رانجام رمی ردهند راین راسییت :رآنهییا رمنییابع رانسییانی ررا راز رجنبییش رجییدا
می رکنند رو ردر رنهادهای ررسمی ربه رکار رمی رگیرند .رما ردر رهر رحییال رظرفیت رهییای ربسیییار رمحییدودی رداریییم؛ رو
حال رعامال ربا رتعداد رمعینی راز رافراد رباید ردو ربرابر رمیزان رگذشته رکار رکنیم.
و راییین رامییر رمشکل رزاسییت ،ربه رخصییوص راین رکییه ربه رعانییوان ریییک رجنبییش راجتمییاعای رشییم رمی رتوانییید ربسیییار
رادیکال رتر رباشید ،رو ردرخواست رها رو رمطالبات ربیش رتری رداشته رباشید ،ردر رحالی رکه رنهادهییا رفضییای رکییاری
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شم ررا رمحدود رمی رکنند ،رآنها ربرای راین ر]هدف[ رطراحی رشده راند.
بزرگ رترین رو رمسأله رسازترین رنونه رپودموسا راست :راز رزمانی رکه رسیاست رانتخاباتی ررا رپیش رگرفتند ،رآنها رو
گفتمن رشان رشدید اا رتغییر رکردند .راما رآنها رهم ربه رهمراه رخودشان رنیروهای ربالقوه ری ربسیییاری ررا راز رجنبییش
کندند .ربنابراین ،رما ربا رخطر رگستده ری راز-دست-دادن رنیروی رجنبشی ربه رخاطر رامید ربییه رتغییییرات رنهییادی
روبرو رهستیم .راما رهنگامی رکه راین رتغییییرات راتفییاقا رنی رافتنیید ،رنییا-امیییدی رو رسییرخوردگی رعاظیمییی رروی
می ردهد رو ربرگشت ربه رجایی رکه رقبال ربودیم رهم رعامال رامکان رپذیر رنیست .رسال رها رطول رمی رکشیید رکییه ربتییوان
جنبش راجتمعای رفعال رو رمستحکمی ربنا رکرد ،رو رهنگامی رکه رشم ربه رسییمت ردیگییری رمی رچرخییید ،رممکیین
نیست رکه ربتوانید ربار ردیگر راز رابتدا رشوع رکنید .ربه رخصوص راین رکه رکسییانی رکییه ربییه رنهادهییا رمی رپیوندنیید،
تصمیم رمی رگیرند راز راقدام رخود رو رکاری رکه رکرده راند ردفاع رکنند .راین رمسییأله ربارهییا ردر رتاریییخ ردموکراسییی
پارلانی راتفاقا رافتاده راست .رآنها ربه رآن رجا رمی ررسند ،رش وع ربییه رکییار رمی رکننیید ،رو ربعیید رمجبییور ربییه رسییازشا
می رشوند ،رو ربعد رمجبور رمی رشوند رکمی ربیش رتر رسازشا رکنند رو ربعد رشوع ربه ردفاع راز رخودشان رمی رکنند؛ رو
این رهمن ردام راست .راین ربخشی راز رچیزی ر راست رکه ربر رس رسیریزا ردر ریونان رآمد .رمشییکل راییین راسییت رکییه
]چنین ررویکردی[ رجنبش ررا رنابود رمی رکند .رو رمن رفکر رمی رکنم ،ردر ریک رمقیاسا رکوچک رتر رما رهم رتا راین رجییا
به رصورت ربالقوه ردر رحال رتجربه ری رروندی رمشابه رهستیم .ر
اکنون رخطرات ربسیاری روجود ردارند :ریکی رچرخیدن ربه رسمت رراسییت رافراطیی راسییت؛ رکیه راجتناب رناپیذیر
نیست ،راما راین رهم ریک رگزینه راست ،رو ر]در رواقع[ ربدترین رگزینه .راما راین رتنها رانتخایب ربی ررغبییتی رو رعاییدم
فعالیت رجمعیت رو رچرخیدن راز رسوی رمقاومت ربه رسمت رارتجاع راست .رما رهمیشه رفرض رمی رکنیم رکه راین
ایده رکه ربگوییم رما رباختیم رممکن رنیست ،راما رشکست رامری رواقعی ر راست رو رمردم رمی رتواننیید رشکسییت ررا
به رعانوان رچیزی ربسیار رواقعی رحس رکنند .رمردم رمی رتوانند رتسلیم رشوند رو رتسلیم رمی رشییوند .رمییا ردر رتاریییخ
بارها رتسلیم رشده رایم رو راین رمی رتواند رباز رهم راتفاقا ربیافتد .ردر رنتیجه ،رمن ردر راین رباره ربسیییار رتردییید ردارم
که راکنون ردر رموقعیت رخوبی رهستیم .رممکن راست ربه رصورت ربالقوه رخییوب رباشیید ،رامییا رمییا راین رجییا رباییید
بازی ر رخودمان ررا رپیش رببیم رو رمن رمطمئ رنیستم رکه رمنابع رلزم ربرای رآن ررا ردر راختیار رداشته رباشیم.
مالبوکا  :راز رمنظر رجنبش رهای راجتمعای ،رچه رگام رهایی رحال رباید ربرداشته رشود رتا راز راین ردسییت روانهادن رهییا
یا رافول ردوباره ری رنیروی رجنبش رها رجلوگیری رشود؟
آلبتر  :رفکر رمی رکنم رکارهای رزیادی رمی رتوان رکرد .راول ،رما رباید رروی رروابط رموجود رجنبش-حزب رکار رکنیم.
اگر رما ربه رکاتالونیا رنگاه رکنیم ،ردر رحال رحاض رسه رتا راز ربزرگ رترین رپلتفرم رهای رپی.یای.اچ .رروابطی ربییا ریییک
یا رچند رحزب ردارند .رکاری رکه رما رباید رانجام ربدهیم راین راست :رباید راین راحزاب ررا راز ربیرون رهدایت رکنیم.
ما رباید رارتباطات رو رشبکه رها ررا ربیرون راز رنهادها ربسازیم .ردرون رنهادها رشم رباید رهر رچه رمنزوی رتر رنسبت
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به رسایر راحزاب رباشید .رزیرا رآنها ردر رچارچوب رمنطقی رجای ردارند رکه راگر ربا رآنها رآغاز ربه رکییار رکنییید ،رشییم
هم راسیر رآن رمنطق رخواهید رشد.
بعد ،رما رباید ربا رگرایشاتی ردرون رجنبش رمبارزه رکنیم رکه ربرای رمتحداین رنهادی ر ر—که رما رتابه رحییال رنداشییتیم
—  ربیش راز رحد رجایگاه رو راحتام رقائل راند رو رآن رها ررا ربه رعانییوان رنیروهییایی رمی ربیننیید رکییه رمییا رباییید ربییا رآنهییا
همکاری رکنیم رو ر]در رهمین رراستا[ رنباید رفشاری رکه رپیش راز راین روارد رمی رکردیم ررا راعامل رکنیم .ربه رعانوان
مثال ،رحال رکه رآدا رکولو  رشهردار ربارسلون رااست رو راگر ردولت رتحت رفرمان راو رکسی ررا راز رخییانه راشا راجبییارا ا
بیرون ربراند ،رکسی راز ردرون رجنبش رخواهد رگفت :راین رکار رنادرستی راست ،راما ر]با راییین رحییال[ رآنهییا ردارنیید
سعی رخودشان ررا رمی رکنند رو رباید ربه رآنها رفضا ربدهیم ،رچون ربه رآنها راعاتمد رداریم .راین رخطییر رهسییت رکییه
چنین ررویکردی ردرون رجنبش رهژمونیک رشود رو ر]در رنییتیجه[ رمییا رمطیالبه رکردن رو رمنتقییدبودن ررا رمتوقییف
کنیم ،رچون رما راین رگونه رافراد ررا رهمچون رمتحدان رمان رمی ربینیم ،ربه رجای راین رکه رآن رها ررا رچهره رهای رنهییادی
]در رسازمان رهای ررسمی[ ر ربینیم .رآنها رممکن راست ربیش رتر ر]از رسییایرین[ ردلسییوز ربییه رنظییر ربرسییند رو رشییاید
حتی ربهتین رایده ر رال رها ررا رداشته رباشند؛ راما رآنها رشخصیت رهای رنهادی-سازمانی رباقی رمی رماننیید رو رمییا رنیییز
باید ر ربه رهمن رگونه ربا رآنها رمواجه رشویم .رما رباید راز رآنها رانتقاد رکنیم رو رآن رها ررا ربه رچییالش ربکشیییم؛ رو راییین
آنها رهستند رکه رباید راز رما راطاعات رکننید .رحیال رکیه ردرون رپلتفیرم رکمییون ربارسییلونا ۱ربیر رشییعار رزاپاتیسییتی
»حکم رراندن راز رطریق راطاعات رکردن «۲رتأکید رزییادی رمی رشییود ،رپییس رجییدی ربگیرییدشا!ا رکلمییات ررا رتهیی رو
بی رمعنا رنکنید .رانجام راشا ربدهید!ا
آنچه ما باید انجام دهیم این است :سعی کنیم این احزاب را از بیرون هدایت کنیم.
مالبوکا :ر آیا رشم رفکر رمی رکنید رکه راحزاب رجدید ردر رپی رآن ر رهستند رکییه رتضییادها ررا رحییل رکننیید ،رو ریییا ربییین
بخش رهای رمتضاد رمیانجی رگری رکنند؟ رآیا راین رمسأله ربه رکار رشم رروی راین رتضادها رکمک رمی رکند ریا رصدمه
می رزند؟
آلبتر :ر نهادها رآن رجا رهستند رتا ردر رحالت رایییده رآل ربه رعانییوان رمیییانجی رعامییل رکننیید ،رتییا رحلل رمشییکلت ردر
سپهر رعامومی رباشند :ر فضای رعامومی رمتکث راست رو رما رباید ربه راین رتکث راحتام ربگییذاریم رو رمییا رباییید ربییین
احزاب رو رمنافع رمختلف رمیانجی رگری رکنیم .ر حداقل راین رهمن رکاری ر راسیت رکیه رنهادهیا ردر رسیطح رتئیوری
برای رانجام راشا رساخته رشده راند .ریک رمثال رخیلی رمتداول راشا راین رایده راست رکه ر”من رتصمیم ردارم رشییهردار
همه ری رمردم رمادرید ریا رهمه ری رمردم ربارسلونا رشوم“؛ راما رقطعاا راین رطور رنیست رو رشم رهم رنباید راییین رکییار
را ربکنید .رشم رباید رشهردار رطبقه ری رکارگر ریا ر ۹۹ردرصیید ریییا رچیییزی راز ر راین ردسییت رباشییید .رمهم ر رنیسییت رکییه
 ۱ردر رمت رمصاحبه ،رمعادل رکاتالونیایی رآن رآمده راست :ر Comuر enر.Barcelona
 ۲ر obedeciendoرMandar؛ ریکی راز رشعارهای رزاپاتیست رها .ر ر
۳۸

احزاب رجدید ررا رتحت رچه راصییطلحی ربنییامیم ،رامییا راین رکییه راییین راحییزاب رعالیییق رو رمنییافع رچییه رکسییانی ررا
نایندگی رمی رکنند ،رتعیین رکننده راست .راین رکه رآن رها ربتوانند راز رمنطق ر»پلورالیستی« رخود رگسست رکنند ،رو
این ربه راراده ری رسیاسی رآن رها ربستگی ردارد ،رکه رمن ربه رآن رچندان راعاتمد رنییدارم .رنییه ربه رخییاطر راین رکییه رآنهییا
دروغ رگو رهستند ،ربلکه رمن ربه رخودم رهم راعاتمد رندارم .راین رچیزی رست رکه ربیش راز رهمییه راز رآن رمی رترسییم.
به رعانوان رمثال ،راین رجا ردر رسابادل ،رحیزب رسییی.ییو.پیی ۱.ر ر) (CUPرتجیربه رای رطییولنی ردر رزمینه ری رسیاسیت
محلت رشهری ردارد رو راز راین رطریق ربرای رایجاد رکنییتل راز رپییایین ربییه ربییال رو ربرپییایی رمجییامع رمحلییی رتلشا
می رکند .ر اما رتنها رچهارسال ربعد راز رآغاز رفعالیت راین رحزب ردر رپارلیان رکاتالونییا ،رآدم رهییای رزییادی ربییه رایین
وادی رسوقا ریافته راند رکه رتنها ردر رچارچوب رمنطق رانتخاباتی رو رنهادی رفکر ر رکنند .رپس رچطییور رسییازمان رهای
آئورا رمادرید ۲ریا رکمون ربارسلونا ۳رقادر رخواهند ربود راز راین ردام رفرار رکنند؟ ربه روییژه راین رکییه ربه رخییاطر رنوپیا-
بود ین راحزاب رشان ،رحتی رسنت رمبارزاتی رتوده رای رو رکنتل راز رپایین رهم ردر رآنها رضعیف رتر راست؟ رآنهییا راییین
فرصت ررا رنداشته راند رکه رچنین رساختارهایی ررا ربسازند .رهمین رطییور ،راراده ری رسیاسییی رآنهییا رنیییز رضییعیف رتر
است ،رنه رچون ربدترند ،ربلکه ربه ر راین رخاطر رکه رائتلف رهای ربزرگی رهسییتند رمتشییکل راز رسیینت رهای رسیاسییی
بسیار رمتفاوت ،رکه رهمگی ربا رهم رسازگار رنیستند.
و ردر رنهایت رسومین رموردی رکه رمرا رمردد رمی رکند راین راست رکه :رمن رتصور رنی رکنم رکییه رآنهییا راز رچییارچوب
]اقتصادی[ رنو -کینزی ربریده رباشند رو راین رعادم رگسست ریعنی رتکییرار رتجییربه ری ریونییان .رشییم رباییید راز راییین
چارچوب رجدا رشوید ،رزیرا رکه ردرون رسمایه رداری رابداا رهیچ ربییدیلی روجییود رنییدارد؛ ردر راییین رمعنییا رماگییارت
تاچر ردرست رمی رگفت .ر اگر راز رسمایه رداری ربیرون رنروید ،ردرون رس مایه رداری رهیییچ ربییدیلی روجییود رنییدارد.
آنها رهیچ ربرنامه ری رروشنی رندارند رکه رحزب رشان ررا راز رسوسیال ردموکرات رهای ردهه ری رهفتاد رمتمیز رکنیید ،رو
]تازه[ راکنون ردیگر ردهه ری رهفتاد رهم رنیست.
و رمن رفکر رنی رکنم رکه ربتوانیم رسمایه رداری ررا راز رطریق رمنشور رو ردستورالعمل راز رمیییان ربردارییم ،ر]بلکیه[
نیاز ربه ریک ردوران رگذار رهست .ربه راصلحاتی رنیاز رهست .راین رفرایندی رطولنی رست رو رنیاز ربه رمتحدان رو
بست ربین رالللی ردارد .رمن رسیریزا ررا ربه رعانوان رخیانت رکار رشمتت رنی رکنم .راما رما رهم رباید راز روضعیت رآگاه
باشیم رو ربدانیم رچه رکاری رمی رتوانیم رانجام ردهیم رو رچه رکاری رنی رتوانیم.

 popular۱ر d'unitatرCandidatura؛ رحزب رچپ رگرای رشهری رمتمرکز ردر رکاتالونیا.
۳۹

 Madridر Ahoraر2
 Comuر enر Barcelonaر3

چگونه همهچیز را تغییر دهیم.
مالبوکا  :ربا ردرنظرگرفت رجنبش رهای راجتمعای ردر راسپانیا رو راروپا ردر راین روضعیت رتاریخی ،راستاتژی رای رکه
جامعه ررا ردر رکل ربتواند رتغییر ردهد رچیست؟
آلبتر  :راین رپرسش ربسیار ربزرگی ر راست رو رمن رفکر رنی رکنم ربتوانم ربه رآن رجواب ربدهم .رامییا رتصییور رمی رکنییم
مشکل رسناریوی راروپا راین راست رکه روضیعیت راز رکشیوری ربییه رکشییور ردیگیر ربسییار رمتفیاوت راسییت رو ردر
ده رسال رگذشته رهم راروپا رهر رچه ربیش رتر رپاره رپاره رشده راست .رموارد ریونان ،راسییپانیا رو رهمین رطییور رایرلنیید،
پرتغال رو رشاید رایتالیا ردر رآینده؛ راینها رهرچه ربیش رتر ربه رحاشیییه ررانییده رمی رشییوند ،ردر رحییالی ر رکییه رمیییانه ررا
آلان ،رکشیورهای ربنلییوکس  ۱ر)بلژییک ،رهلنید رو رلوکزامبیورگ( رو رجنییوب رانگلسییتان راشییغال رکرد ره رانیید .راییین
موقعیت ربه راستاتژی رهای رمختلفی رنیاز ردارد .رشم رنی رتوانید رتجربه ری رمشابهی ررا ردر رکشورهای رمختلییف
انتظار رداشته رباشید ،رزیرا رشایط رتجربی ربسیار رمتفاوت راست.
من رفکر رمی رکنم ربرای رحاشیه رنشینان رسیاسی رو راقتصادی رچیزی رمانند رتجربه رای رمشتک رمیان رمردم روجود
دارد رو رباید ربه راین رنقاط رتنش رو رگسست رتوجه رکرد ،رهمن رجایی رکه ردولت رنی رتواند رحضور رداشته رباشد.
در رمورد راسپانیا راین رموضو یع ربدهی رهای رمسکن ربود .رشاید ردر رپرتغال ریا رایرلند راین رمسییأله رچیییز ردیگییری
باشد ،راین ربه رمردم ربستگی ردارد رکه رواقع اا رشایط رمشخص رخودشان ررا ربفهمند رو رتحلیل رکننیید .رهییدف راز
شناسایی رنقاط رتنش ،ربیش راز رهمه ،رساخت رسوژه رهاست :رسوژه رهای رسیاسی .ریک رسوژه ری رسیاسی رهمییان
چیزی راست رکه رفکر رمی رکنم رنه رتنها ردر رجنبش رهای راجتمعای رغایب راست ،ربلکه ردر رجنبش رهای رضد-نظییام
در رمعنای رعاام رهم رهمین رطور .رکاری رکه رما رباید رانجام ردهیم راین راست رکه رروی راین رتضادها رو رتناقضییات
مردم رکار رکنیم ،رسعی رکنیم رآنها ررا ربه رشکل ریک رموضوع رمشخص ربیان رکنیم ر—مهم رنیسییت رکییه ربییدهی ر،
غذا ،ریا رلباسا رباشد ،ریا رهر رچیز ردیگری— رو ربعد رمی ربایست رشبکه ری رهمبستگی ربسازیم رکه ربه رعانوان ریییک
پلتفرم رکاری ربرای رایجاد ریک رسوژه ری رسیاسی رفعالیت رکند .ربه رعانوان رمثال ،رمشکل رجنبش ر  ۹۹ردرصیید راییین
بود رکه ربسیار رپاره رپاره ربود .راین رهمن رچیزی رست رکه رتونی رنگری رمی رگوید :ر”انبوه رخلق ربه رجییای رمییردم.“۲
اما رما رباید ربه رمردم ربرگردیم .رجمعیت رتکه رتکه راست ،رو رجمعیت رهرگز رنی رتوانیید ردر رمقابییل ریییک رقییدرت
متمرکز رو ریک رپارچه رکه ردر ردستان راقلیتی رمحدود رقرار ردارد ،رهمچون ریک رنیرو رقد رعالم رکند .رتنها ر رامکییان
مقاومت ردر ربرابر راین رنیرو راز رطریق رتجارب رمشتکی ر راست رکه رحول رنقاط رگسست رسیاسییی رو راجتمییاعای
شکل رمی رگیرد .رو راز ریک رجایی رما رقادر رخواهیم ربود رائتلف رهییای رفراملییی ربسییازیم ،رتییا ربتییوانیم راز رطریییق
آن رها راعامل رفشار رکنیییم ،رکییه رفکییر رمی رکنیم رهنییوز راز رآن ربسیییار ردوریییم .ربیش رتییر رمییردم راییین ررا رهمچییون
روزنه رای راز رفرصت رمی ربینند ،راما رمن رفکر رنی رکنم رتغییرات رعامییده رای ردر رحییال رشییکل رگیری رباشییند .رتصییور
 Luxembourgر Netherlands,ر Belgium,ر lands:ر Beneluxر ر1
 Peopleر ofر insteadر Multitudeر Theر2

۴۰

می رکنم رما ردر رحال رحاض ردر رحییال ربازسییازی ردر رپییی رشکسییت رهای رتییاریخی رسیینگین ردهه رهییای ر ۸۰رو ر۹۰
هستیم ،رتازه ردر رحال ربازپروری رخودمان رهستیم رو رراه رزیادی رپیش رروی رماست.
پس ربرای رمن رمهم رترین روظیفه ری رسیاسی رساخت رسییوژه رهای رسیاسییی ر راز رطریییق رتجییارب رواقعییی رتضییاد رو
رویارویی رروزمره رو رکارکردن رروی رآن راست ،رو رهمچنین رآگاه ربودن ربه رخطر رسیاست رنهاد-محور .راگر رشم
می رخواهید رکه رسیاست رنهاد-محور ررا رامتحان رکنید ،رسعی رکنید راز رطریق رسازوکارهایی رانجییام راشا ردهییید
که ربه رشم راجازه رمی ردهد ردر رهر ربرهه رای رترمز راضطراری ررا ربکشید .رسعی رکنید رحزب ررا ربه رابیزار رجنبیش
تبدیل رکنید ،رنه راین رکه ر ر—آن رطور رکه ررایج راست— رجنبش ررا ربه رابزار رحزب ربدل رکنییید .رامییا ردر رواقییع ربییه
ساختارها رفکر رکنید رو ربه رکلمت رزیبا ربسنده رنکنید .رفکر رکنید رچطور رمی رتوانید رانجام راشا ردهید.
مهمترین وظیفهی سیاسی ساخت سوژههای سیاسی از طریق تجارب واقعی تضاد و رویارویی
روزمره و کارکردن روی آن است ،و همچنین آگاهبودن به خطر سیاست نهاد-محور.

۴۱

”مساله بر س بودن/زیست به شیوهای است که به آن باور داریم“
گفتگو ربا رسارا رو رررکُ راز رمرکز راجتمعای ر ۱۳/۱۴ر ر)مادرید( رو رمارتا راز رمرکز راجتمعای رل رکویمرا ۱ر
ترجمه :رفرداد راد

فمینیسم در مادرید و ل کویمرا
مالبوکا :رلطف اا رخودتان رو رپروژه رای رکه ردر رحال رحاض رمشغول رآن رهستید ررا رمعرفی رکنید.
مارتا  :رقبل راز رهر رچیز رباید ربگویم رکه رمن ربه رعانوان رناینده ری راین رمکییان رصییحبت رنی رکنییم رو رسییخنانم ربییر
۲
مبنای رتجارب رشخصی راست .ر… ر ربسیار رخوب ،رما رروی رکپشت ربام رمرکز راجتماعای رل رکییویمرا ردر رلواپیییس
نشسته رایم .ردر راین رمنطقه ،راشغال رمراکز ریک رسنت رقدیمی راست .رحدود رپنج رتا رشش رمورد ردیگر رقبییل راز
این روجود رداشته راند .رلکویمرا راز ردو رسال رپیش راشییغال رشیید .راییین رسییاختمن رکییه رمتعلییق ربییه ریییک رمالییک
خصوصی راست ،ربرای رده رسال رخیالی راز رسیکنه ربییود .رایید ره ری رپشیت راشیغال رم دوام ،رفراهم رکیردن رفضیایی
اشغال رشده ربرای ریک رمحله ر راست .رتازگی رپروژه ری رحاض ردر راین راست رکه :رافراد رعامدتا ا ربا رایده رهای رضیید-
اقتدارگرا ۳رییهویت ریابی رمی رکنند؛ راین رجا ربه ریک رمکان رگیاه رخواری ر)وگن( رتبدیل رشده راست؛ رتوافق ربییر راییین
است رکه رفضایی رفمینیستی رباشد؛ رو رعاقیده ری رسراستی ردر رمورد رمذاکره ربییا رنهاد رهییای رحکومییتی ردارد :رل
کویمرا رمذاکره رنخواهد رکرد.
خود  رمیین رفعییالیت رسیاسییی ررا راز رجنبییش ردانشییجویی رش وع رکییردم .راز رآن رزمیان رتابه رحییال ردر رگروه رهییای
فمینیستی ،رو ربه رویژه رگروه رهایی رکه رصفاا رمختص رزنان ربودند رفعالیت رجمعی رداشییته رام ،ردر رحییال رحاضییر

Lavapies .۲؛ ریکی راز رنواحی ردرون رشهری رمادرید.

 Quimeraر Laر1
 ideasر Anti-authoritarianر3

عاضوی راز ریک رمرکز راطلع ررسانی ۱رهستم رکه ربه رآن ردیستی ۲رمی رگوییم .رما راز رطریق رحضور ردر ررویدادها،
فسیتیوال رها رو ربازارهییای رمحلی یی رمختلییف رمضییامین رفمینیسییم رآنارشیسیتی رو رفمینیسیم رکییوئیر ررا رترویییج
می رکنیم.
مالبوکا :رلطف اا ردرباره ری رپروژه رهییای رفمینیسییتی رو رتییاریخچه ری رآنهییا ردر رمادرییید راز ردییید رخودتییان ربیش رتییر
بگویید.
مارتا :ردیدگاه رمن ردیدگاه رآتونوم راست .رمثل رهر رمقوله ری ردیگری ردر راین رجا رهم ریک رشکاف رنسلی روجییود
دارد .ربخشی راز رنسل رمسن رتر رجنبش رفمینیستی ردر رآپارتانی رواقع ردر رمرکییز رشییهر رفعییالیت رمی رکننیید .ردر
گذشته راین رآپارتان رنقشی ربه رشدت رنادین رداشییت رکییه ربسیییاری راز رجلسییات ردر رآن ربرگییزار رمی رشیید؛ رمثلا
برای ربرنامه رریزی رراهپیمیی ر  ۸رمارسا .راین ریکی راز ربخش رهای ررسمی رو رنهادی رشده ر ری ۳رجنبییش رفمینیسییتی
است.
مکان رتاریخی رمهم ردیگر راسکالرا ردکاراکو رلسا راست .رجایی ردر رهمین رمحله رکه ردر ردهه ری رنییود ربه ردسییت
گروهی راز رزنان رو رلزبین رها راشغال رشد .رآن رها رپس راز رتخلیه ری راجباری ر]این رمکان[ ،ربا رشورای رشهر رمذاکره
کردند رو رنیازشان ربه رمکانی رمختص رزنان ردر رشهر ررا راعالم رنودند ،رو ردر رآخر رموفق رشدند .راین رمکان رحتی
خارج راز رمادرید رو راسپانیا رهم ربه رخوبی رشناخته رشده راست.
بخش ردیگری راز رجنبش رآتونوم ،رالبته ربخشی  رنییامرئی راز رآن ،رگروه رهییایی راز رزنییان ،رلزبین رهییا رو رتییرنس ر*هییا
هستند رکه ربسته ربه رنیازهای رشان رمثال ردر رگروه رهییای ربسییته ر ریییا رحلقه رهییای رارتقییای رآگییاهی ۴رسییازمان ردهی
شده راند .ردر راین رگروه رها رمی رتوان ربه رعانوان ریک رزن ،رلزبین ریا رترنس* ردرباره ری رمسییائل رو رتجییارب رروزانه ری
خود ردر رجامعه رصحبت رکرد.
مالبوکا :راین رها رهمه رقبل راز رجنبش ر  ۱۵رمییه ربییود ،ردرسییت راسییت؟ رجنبییش رفمینیسییتی ر]مادرییید[ رپییس راز
اشغال رمیدان رخورشید رچگونه رگستشا ریافت؟
مارتا :راین رجنبش  رفضاهایی ررا ربرای رفعالیت راجتمعای-سیاسییی ربییاز رکیرد .رپیییش راز رآن ،رفضییاهای رمییا رتنهییا
پذیرای رما رو ردوستان رمان ربود رو رجایی ربرای ردیگران رنداشییت .رامیا رجنبیش ر  ۱۵رمییه راییین رالگیو ررا رشکسییت.
بسیییاری راز رافییراد رخییود رابتکییار-عامییل ررا ربه ردسییت رگرفتنیید ،ردر رحییالی ر رکییه راکییثیت رآنهییا رتییا رقبییل راز راییین
سازمان ردهی رسیاسی رنشده ربودند.
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در ردوره ری ربرپایی رکمپ رآکامپادا ردر رمیدان رخورشید ،رجلساتی رتحت رعانییوان رفمینیسیییم رکسییل ۱ر)فمینیسیییم
میدان رخورشید( ربرگزار رمی رشد .راین رجلسات رهنوز رهم رفعالنه ربه رکار رخییود رادامییه رمی ردهنیید رو ربییه رروی
عاموم رجنسیت رها رو رگرایش رهای رجنسی رباز رهستند .راین رگروه رچیزهای رزیییادی ررا رتغییییر رداد .رکنش رگییران
گروه رهای رکوچک ریا ربسته رتوانستند ربییا ریک ردیگییر رآشینا رشییوند .ردر رفمینیسیییم رکسییل رهمچنیین رکمیسیییونی
 ر
۲
وجود رداشت رکه راز رچشم راندازی رفمینیستی ربر رمقوله ری ربی رثباتی راقتصادی  رو راقتصاد رترکز رداشت ،رکه ربا
»ابتکار-عامل راعاتصاب ربرای رهمه « ردر ربارسلونا رقابل رمقایسه راست؛ ریک راعاتصاب رفمینیستی رکه رمسییأله ری
کار رو رنیروی رکار ررا ربا ردیدی رفمینیستی رطرح رمی رکند.
کمیسیون ردیگری رکه راز ردل رفمینیسیم رکسل رشکل رگرفت ،رکارگروه رال.جی.بی.تی .ر] [LGBTربا رنییام رمجمییع
ترنس رمتابولیکو ۳راست .رآنها رمسأله ری رال.جی.بی.تی .ر را ردر رمیییدان رخورشییید رو ردر رمکان رهییای رخییودگردان
مرئی رتییر رسییاختند  .رجنسیییت رو رگرایییش رجنسییی ربییه رمقوله رهییایی رمرتبییط ربییدل رشییدند رو رگرایییش رجنسییی
]سکسوالیته[ ردر رفعالیت رفمینیستی رحضور رپررنگ رتری ریافت.
مالبوکا :رپس رمبارزه ربرای رمسائل رترنس ر*ها ربعد راز ر]جنبش[ ر ۲۰۱۱ر رقوی رتر رشد؟
مارتا :ربله .رو ردر رسال ر ۲۰۱۳رتلشا رهایی ردر رجهت رفراتررفت راز رتظاهرات رسیینتی ر  ۸رمییارسا رانجییام رشیید .ردر
این رتظاهرات  رقاعاده ربر راین ربود رکه رتامی رگروه رهای رفمینیسییتی ریییا رتحییت راییین رنییام رمشییارکت رکننیید :راز
اتحادیه رها رو راحزاب رگرفته رتا رگروه رهای رآتونوم ر)خودگردان( .رایده ،رارتقاء رپایگاه رهای رخییودگردان ربیش رتییر
بود .ریک رماه رتام راکسیون رو رفعییالیت رفشییرده رسییازمان ردهی رشید ،رکیه رتیرنس ر*هییا ردر راییین رفراینید رنقییش
برجسته رای رداشتند  .راز رآن رجا رکه رفمینیست رها راغلب رفقط رزنان ررا ربه رعانوان رسوژه ری رسیاسی رمد رنظییر رقییرار
می ردهند ،راین رامری رنامعمول رو رشگفت ربود .ردر رمیدت رآماده رسییازی ،رگروه رهیای ردرگییر ردر رایین رفعییالیت
فضایی ررا ربه رمنظور رفراهم رسازی رمرکزی ربرای رفعالیت رهای رخود رطی راین رماه راشغال رکردند .رپس راز رپایان
فعالیت رها ریک رجمعیت رترنس* رفمینیستی رحول راین رمکان رشکل رگرفت .رشبکه رهای رمتعییدد رو رارتباطییات
نوینی ربرای رکارکردن رروی راین رموضوع رشکل رگرفتند  .رمتاسفانه رآنها ربعد راز رچند رماه راز رآن رمکان رخلع رید
شدند ،راما رآن رجمعیت رهنوز رهم روجود ردارد.

لکویمرا و همسایههایش
مالبوکا :ربه رساغ رلکویمرا ربرویم :رچگونه رخودآگاهی رفمینیستی رشم ردر رپیوند ربا راین رمکییان ردر رپراتیییک
 .۱ر feminismرSol؛ ر کسل ر)خورشید( رنام رمیدانی ردر رمرکز رمادرید راست رکه ردر ر ۱۵رمه ر ۲۰۱۱ر رتصف رشد.
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۴۵

روزانه رتان ربروز رمی ریابد؟
مارتا  :رشمر رزیادی راز رزنان ،رلزبین رها رو رترنس ر*ها رفعالنه راین رمکان ررا رمطالبه رمی رکنند رو ربرای رحمییایت راز
آن رفراخوان رمی ردهند .راین رامر رنشان رگر رتفاوت رعاظیمی ربا ردیگر رمراکز راجتمییاعای راسییت رکییه راکییثا ا رتحییت
سیطره ری رمردها رقرار ردارند .ردر رلکویمرا ،راگر رکاری رفنی رانجام رشود ،رعامدتاا ربه ردست ریک رزن رخواهد ربود.
من راین ررا رپیش راز راین رو ریا ردر رجاهای ردیگر رندیده رام .رپس راین رخودآگاهی رفمینیستی ربی رآنکه رلزم رباشد
خود ررا ربه رطور رصیح رنشان ردهیید ،رقطعیی اا ردر رفعالیت رهییای رروزانه ری رمییا رحضییور ردارد .رو رالبتییه ردر راین رجییا
ایده ری رکل ی ر»داشیت رییک رفضیای رامین«  ره م روجییود ردارد ،رفضیایی رکیه ردر رآن ره ر رگ ونه ربییان ری ا ررفتیار
جنسیت رزده ،رنژادگرایانه ریا رهوموفوبیک رجایی رندارد .راما رمثل رهمیشه ،راین رامر ربا رداشت رفضاهای رباز ردر
تضاد رقرار رمی رگیرد.
مالبوکا  :ربا رتوجه ربه رتلشا رشییم ربیرای رداشیت رییک رفضیای ربیاز ،ررویکیرد رشیم رنسیبت ربییه رهمسیایگان رتان
چیست؟
مارتا :رسعی رما ربر راین راست رکه رپذیرا رباشیم .راز رماه رژوئن رپروژه رای ررا رتحیت رعانیوان ر»اییین رمییدان راز رچیه
می رگوید «۱رآغاز رکرده رایم .رهر رپنج رشینبه رییک رگردهمیایی ربرپیا رمی رکنی م رکیه ردر رآن رهیر ربیار ربیه رموضیوع
متفاوتی رمی رپردازیم .ربرای راین ر رکییار راز رجمع رهییای رفعییال ردر رمجاورت رمییان رکییه رحییول رآن رمسییأله رفعییالیت
می رکنند ردعاوت ربه رعامل رمی رآید .رهدف راز راین رکار راین رنیست رکییه ردر رنهییایت ربییه ریییک ردیییدگاه رو رموضییع
مشتک ربرسیم  ،ربلکه رهدف رمان ربیش رتر رآشنایی ربا رجمع رهای ردیگر رو رنیز ردیده رشییدن ردر رمیییدان راسییت .راز
این رطریق رهمسایه رها راندک راندک ربه رما رعاادت رکرده راند رو رچهره رهای رما ررا رشناخته راند .راییین راعاتمییاد رمهییم
است ،رچرا رکه ربیان رسیاسی رما رممکن راست ربرای رآن رها ربیگانه رجلوه رکند .ربنابراین ،رانجام رکارها ردر رمحیط
بیرون ریکی راز راستاتژی رهای رماست.
توجه ربه رهمسایگان رو رگوشا ردادن ربه رنظرات رآن رها رمهم راست .ریک رروز رزنی رنزد رما رآمد رو رپیشنهاد رداد رتا
در ربالکن رما رگل رو رگیاه ربکارد ،رچون رنای رساختمن رما رنسبتاا رزشت ربه رنظر رمی ررسید .رپس راز رآن ،رچند رنفر
شییر وع ربییه رکاشییت رگییل رو رگیییاه ردر ربییالکن رکردنیید ،رو رحییال ردیگرانییی رکییه رقبال رهرگییز رپای رشییان ررا راین رجییا
نی رگذاشتند ،رداخل رمی رآیند رو ربه رگل رها رآب رمی ردهند.
توجه به همسایگان و گوشدادن به نظراتر آنها مهم است.
مالبوکا  :رقدری ردر رمورد رفعالیت رخود رتو رصحبت رکنیییم :رچییه رچیزهییایی رموضییوعاات راصییلی رفعییالیت رتییو
  ۱رل رکویمرا ردر رمجاورت ریک رمیدان ربزرگ ردر رمحله ری رلواپیس ر) (Lavapiesرواقع راست.
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هستند؟
مارتا  :ردر رحال رحاض ،رمن ربه رانجام راموری رعالقه رمندم رکیه رخییود رفمینیسیتی رنیسیتند ،رامیا ربیا رآن ررابطه رای
تنگاتنگ ردارند ،رمثل رهمین رمسأله ری راشغال .رمن ریکی راز راعاضای ردفت راشغال رکنندگان رهستم .رمییا ردر راییین
زمینه ربه رمردم رمشاوره رهایی ردر رسطح رحقوقی رو رفنی رارائه رمی ردهیم .رما رجیداا رفقیط رمشیاوره رمی ردهی م.
یعنی رمسائل رکسی ررا رحل رنی رکنیم .رآنچه رما رانجام رمی ردهیم ،رهمراهی ربییا رمراجعه رکننییدگان رطییی رفراینیید
مواجهه ر ری رآنان ربا رمشکلت رشان راست ،ربه رنحوی رکه رخودشییان ربتواننیید رابتکییار-عامییل رلزم ربییرای ررفییع راییین
مشکلت ررا ربه ردست ربگیرند.
هنگامی رکه رمن روارد راین رکار رشدم ،راین رگییروه رتنهییا راز رزنییان رتشییکیل رشییده ربییود .رحییال رمیا ریییک رگییروه راز
جنسیت رهای رمتفاوت رهستیم .ربه رعانییوان ریییک رفمینیسییت رعاضییویت ردر رچنییین رگروهییی رتجییربه ری ربسیییار
جالبی راست ،رچرا رکه راشغال رامری ربه رشدت رفنی راست رو راغلب رتناسبی ربا رنقش رهای رجنسیتی رزنانه رندارد.
اما ربا راین روجود راکث رافرادی رکه ربه راین رجا رمی رآیند رزن رهستند رو راین ربا رتصور رعاموم ردربییاره ری راشییغال ردر
تناقض راست.
ما مسائل کسی را برایش حل نیکنیم ،بلکه مراجعهکنندگان را طی فرایند مواجهه با مشکلترشان
همراهی میکنیم ،بهنحوی که بتوانند ابتکار-عامل لزم برای رفع این مشکلتر را به دست بگیرند.

مذاکره کردن یا نکردن
مالبوکا  :رتا رجایی رکه ربه رمسأله ری راشغال/تصف رمربوط رمی رشود ،رنظر رشم ردرباره ری رمییذاکره ر]بییا ردولییت[
چیست؟ رپس راز ربه ر-قدرت ر-رسیدن ردولت رمحلی رجدید رمادرید ر)از رطیییف رآئییورا رمادرییید( رو رپیشیینهاد رآن
مبنی ربر رارائه ری رمکان رهایی ربییه  ر رآن ر ردسییته راز رپروژه رهییای رسیاسییی رکییه رمکییانی ررا ردر راشییغال رخییود ردارنیید،
موضوع راشغال رو رمذاکره ربار ردیگر ربرجسته رشده راست .رپرسشی راحتمال رناشیانه :رچرا راشغال رمی رکنییید؟ رو
چرا راشغال رمی رکنید ،رولی رمذاکره رنی رکنید؟
مارتا :رشایط رفعلی رسیاسی ریادآور ردوره ری ر]به راصطلح[ رگذار راز رفرانکو ربه ر»دموکراسی« راست .رزمانی رکه
حزب رچپ ر رگرای رحاکم رشوع رکرد ربه رنهادینه رکردن رچیدمان رمحله رها .ربعد راز رآن ،ردیگر رجنبش رخودگردانی
)آتونیوم( روجیود رخیارجی رنداشیت .ربیرای رمین رمسیأله رتامیاا ربیر رسیر رخییودگردانی رفضا رهاسییت .راگیر رایین
خودگردانی ررا راز ردسییت ربدهییید ،ردر رپایییان رپییروژه ری رسیاسییی رخییود ررا رنیییز راز ردسییت رخواهییید رداد .رو ردر
درازمدت ،راز رآن رجایی رکه ردان یش رچگونه رمستقل ربودن ررا راز ردست رداده راید ،ربه رنهادها روابسته رمی رشوید.
ررکُ  :رما راز رجنبش راشغال رآلان رآموختیم رکه رنهادهای رحکومتی رمی رکوشند رتا ربین راشغال ر رکنندگان راز رطریق
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مذاکره ربا ربرخی راز رآنها رتفرقه ربیاندازند .رآنها راز راین رطرقا ر»اشغال رکننده ری رخییوب« ،ریعنییی رکسییی رکییه ربییه
دنبال رقانونی رشدن راست ،رو ر» راشغال رکننده ری ربد« ،رآن رهایی رکه رغیر-قانونی رباقی رمی رماننیید ،ررا ربییه روجییود
آوردند .ردر رنهایت ،راین رآسان رتر راست رکه رخوب رها ررا رکنتل رو ربدها ررا ربیرون رکنی.
مارتا  :رمن رموافقم رکه رچنین رخطری رما ررا رهم ردر رمادرید رتهدید رمی رکند.
سارا  :رخب راین ردر رگذشته راتفاقا رافتاده راست .راشغال رهای رغیر-قانونی رمعموال راهمیتی ربه رآیین رنامه رهییای
دولتی ،رنظیر ررعاایت رمحدودیت رتعداد رافراد ردر ربرگزاری رمراسییم رو ررویدادهای رشییان ردر رفضییای رمشییخص
نی ردهند .راز رنظر رآنها رقانون ردولتی رابزار رسکوب راست ،ردر رنتیجه رسعی رشان ربر راین راست رکه راشییکالی راز
قواعاد رخودشان ررا ر از رطریق رخود-سازمان ردهی رپیدا رکنند .ردولییت رییا رهیر ربخییش رتیابع رآن ،رماننیید رقییانون،
بیرون راز راین رحوزه رنگه رداشته رمی رشوند .رحدود ریک رسال رپیش ،رشهرداری راز رحادثه ری رپیش رآمده ردر ریکییی
از ربزرگ رترین رکلب رهای رمادرید راستفاده رکرد رتا رمراکز راشغال رشده رای ررا رکه رآیین رنامه رهای رجدییید رپییارتی رو
کنست ررا ررعاایت رنی رکنند ،رتعطیل رناید .ربعضییی راز رمراکییز راشغال رشییده رخواسییته ری رشییهرداری ررا راجییابت
کردند رو ربرگزاری رمراسم ررا رمتوقف رساختند .ردیگران رپس راز ردریافت رتهدیید ،ردر رییک رجلسییه ری رساسیری
شامل رتامی رنواحی رمادرید رگرد رهم رآمدند ،رتا رشایط ررا رمورد ربررسی رقییرار ردهنیید رو رواکنشییی رجمعییی ررا
سامان ربدهند .ربنابراین ،رمراکز راشغال رشده ری رمختلف رمادرید ردر ربرابر رسکوب ربا رهییم رمتحیید رشییدند ،رامییا
دیگران رنه.
برای من مسأله بهتامی بر س خودگردانی فضاهاست.
مالبوکا :رسارا رتو ربه راین رنکته راشاره رکییردی رکییه ردولییت ریییا رنهادهییای ردولییتی ر)مثییل رشییهرداری( ربیییرون راز
دایره ری رعامل راشغال رکنندگان رمی رمانند .راز رسوی ردیگر ،رمسأله ری رتخلیه ری راجباری رنشان رمی ردهد رکه ردولت
و رنهادهایش رتوانایی راین ررا ردارند رکه ربا رتوسل ربه رزور روارد راین رمکان رها رشده رو رآن رها ررا رنابود رسییازند .ردر
نتیجه راستدلل رآنهایی رکه راجاره رپرداخت رمی رکنند راین راسییت رکیه رپرداختیین راجاره ربهییا رو رداشییت روضیعیتی
قانون یی رادامه ری رکار رسیاسی ررا رتضمین رمی رکند .رنظرت ردرباره ری راین راستدلل رچیست؟
سارا  :راشغال ریک رراه رمبارزه راست .راگر رشم رخواهیان رییک رپیروژه ری رباثبیات رهسیتید ،رمی رتوانیید رمکیان ررا
اجاره رکنید .ربه رعانوان رمثال رماگدالنا ،رمکانی رآنارشیستی رکییه ربایگییانی رعاظیمییی ردارد ،ربییه رتضییمین رقییانونی
نیازمند راست ،ربنابراین رآنها رتصمیم رگرفتند رکه راجاره رپرداخت رکنند .راما رمسأله ری رمن راییین راسییت رکییه راگییر
شم ردرون رجنبش راشغال  رو رگفتمن رآن رباشید ،رهمین رکه رشوع ربه رمذاکره رکنید ،ربیه راییده ری راشیغال رکردن
پشت رکرده راید.
ررکُ :رشعار رجنبش راشغال راین راست :ر”اشغال رهدف رنیست ،روسیله راست“ .رهدف رما راز راشغال ر رتنها رداشت
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یک رمکان رنیست .رچیزی رکه ربییه ردنبییال رآن رمی رآییید ،راییین رفهییم رسیاسییی ر راسییت رکییه رچگییونه راییین رمکان رهیا
می ربایست رفراهم رو رسازمان ردهی رشوند؛ رما راین رکار ررا راز رطریق ردرخواست رانجام رنی ردهیم ،ربلکییه رآنچییه
باید ربرای رما رباشد ررا رمی رگیریم.
مالبوکا  :رممکن راسییت رراهییبد ربلندمییدت رتان ررا رروشیین رتر رتوضیییح ربدهییید .رچگییونه راشییغال رمی رتوانیید ردر
درازمدت ربه رجنبشی رفراگیرتیر رتکامییل ربیابیید؟ رجنبشیی رکییه روضییعیتی ررا رخلییق رکنید رکییه ردر رآن رمییالکیت
خصوصی رو رمردسالری رریشه رکن رشده رباشند.
سارا :رمن رنی رتوانم راز رطرف رل رکویمرا رصحبت رکنم ،راما ربرای رمیا ردر ر  ۱۳/۱۴ردر راییین رمسییأله رجییای ربحییثی
نیست رکه رمیا ربییرای ردیگیران رمحیل رسیکونت رفراهیم رنی رکنییم .رمیا رمکیانی ربیرای رخودمیان رمی رخیواهیم.
درب رهای راین رمکان ربه رروی ردیگران رباز راست ،ربه رشطی رکه ربا رروشا رسازمان ردهی رمیا رموافیق رباشیند .رمیا
خدماتی رکه ردولت راز رارائه ری رآنها رس رباز رمی رزند ررا رفراهم رنی رکنیم .راما ربسیاری راز رمراکز راجتمعای ردیگییر
اکنون رفعالیت رهای رشان ررا ربر راین رحوزه رمتمرکز رکرده راند .ردر ر  ۱۳/۱۴رترکز رما ربییر رپروژه رهییای رسیاسییی رمان
است؛ ربرای رمن راین رپروژه ری رگروه رزنانی راست رکه ربه رآن رتعلق ردارم .راین راستاتژی ربر رپییایه ری راییین راعاتقییاد
من راست رکه رجامعه ربه رشیوه ری رسیاسی رتغییر رنخواهیید رکییرد .ربییرای ردگرگون رسییازی ررادیکیال رجییامعه رباییید
اتفاقا رمهیبی رمثل رجنگ ررخ ربدهد .رمن رتایلی رندارم رتا ربرای رتغییر رچیزی رمبارزه رکنم رکه رمطمئن رهسییتم
تغییر رنخواهد رکرد .ربلکه رترجیح رمی ردهم رخودم ررا رتغییر ردهم .راییین رچیییزی راسییت رکییه رمییا ردر ر  ۱۳/۱۴ردر
راستای رسازمان ردهی راشا رتلشا رمی رکنیم .رما رخودمان ررا رآمیاده رمی رکنییم .رخودم ان ررا ربیرای رانقلبیی رآمیاده
می رکنیم رکه روقوع راشا رقابل رپیش ربینی رنیست ،راما رممکن راست ربه رناگاه رس ربرآورد.
ررکُ :ردر ر  ۱۳/۱۴رهد یف رخلق رفضایی ربر رپییایه ری رنیازهای رمییان راسییت .راییین رمکییانی راسییت رکییه ردر رآن رمییا رآن
شیوه ری رزندگی ررا رکه رخواهانش رهستیم رآزمون رو رترین رمی رکنیم .راین رامر ربه رمسائل رفنیی رو رنییز ربییش راز
آن ربه رسطوح راحساسی رو راجتمعای ربرمی رگردد .رما راز راین رطرییق ربییه ردنیییای ربیییرون رنشییان رمی ردهیییم رکییه
امکانات رو رگزینه رهای ردیگری رهم ربرای رسازمان ردهی رزندگی رو رامر راجتمعای روجود ردارد.
مارتا  :ربه رعانوان ریک رفمینیست ،رآرزوی رمن رتغییر رشیوه ری رزندگی رمردم راین رشییهر رنیسییت .رمیین رنقش رهییای
جنسیتی رای رکه ربر رمن رتحمیل رشده ررا رزیر رسوال رمی ربرم رو راگر رطی راین رفرایند رمردم رهم ربییه رچنییین رراهییی
ملحق رشدند رکه رچه ربهت .ربرای رنونه ،رتوزیع رمطالب رو رمنابع رفمینیستی ردر رمرکز ردیستی ربا راییین رهییدف
انجام رنی رشود رکه رما رمی رخواهیم رمردم ررا رتغییر ردهیم .رمیین ربییه راییین رجریییان رپیوسییتم رچییون رکتاب رهییایی
وجود ردارند رکه رمن ردوست رشان ردارم رو رمی رخواهم ردر ردستسا رهر رکس ردیگییری رکییه رخواهییان رمطییالعه ری
آن رهاست رقرار رگیرند .رمسأله ربر رس ربودن/زیست ربه رشیوه رای راست رکه ربه رآن رباور رداریییم .راگییر رطییی راییین
فرایند ،ردیگران ربه رعاقاید رو راعامل رما رعالقه رمند رشدند ،رمی رتوانیم ردر رموردشا رصحبت رکنیم رو ردانش رمان ررا
۴۹

به راشتاک ربگذاریم ،راما راین ربه رمعنای رآن رنیست رکه ربخواهیم رکسی ررا ردر رمورد رچیزی رمتقاعاد رکنیم.
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”سبک سیاستورزی ما :بیرون از خلوترگاه ،در ارتباط با افراد متفاوتر ،بسیار باز و
بسیار دموکراتیک“
مصاحبه ربا رلوسیا راز رمرکز راجتمعایی رپاتیو رماراویلسا
ترجمه :رفرداد راد

پاتیو ماراویلس ۱و خصوصیتهایش
مالبوکا :رمی رتوانید ربرای رما رشح ردهید رکه رپاتیو رمیاراویلسا ردربیاره ری رچیسیت؟ رپییش راز رجنبیش ر  ۱۵رمیه
چگونه رشوع رکردید رو ردر رحال رحاض راوضاع رچطور راست؟
لوسیا :رپاتیو رماراویلسا ریک رمرکز راجتمعای راشغال رشده راست رکه راز رسال ر ۲۰۰7ردر رمرکییز رشییهر ر ربییا ر ۱۵رتییا
 ۲۰رنفر راز رجنبش رهای راجتما عای رمختلف رشوع ربه رکار رکرد .ربرخی راز رما رعاضو رجنبش راشییغال ر ر]خانه رهییای
بدون ر رسکنه[ ربودیم ،ربرخی راز رجنبش رهای ردانشییجویی ،رتعییدادی رمسیییحی رو رعایده رای رهیم رعاضییو رجنبییش
زیست ربوم رگرا ر]اکولوژیست[.
پس راز رتخلیه ری راجباری رمرکز راجتمعای رمهیم رکولبوراتیو ،۲ربه رمدت رپنج رسال رمرکزی راجتماعای راز رآن رنییوع
در رمادرید روجود رنداشت .ربنابراین ،رطی ریک رنشست رتصمیم رگرفییتیم رتییا ریییک رمرکییز راجتمییاعای ردر رمرکییز
مادرید ردایر رکنیم رکه رترکز رفعالیت رهایش رنه رفقط ربر رمحله رکه ربر رکل رشهر رباشد .رما رمی رخواستیم رکه ریک
مرکز رکلن رشهری رباشیم.
عالوه ربراین ،رمی رخواستیم ربرخی رخصوصیات ر»سنتی« رمراکز راجتمعای راشغال رشده ررا رتغییر ردهیییم .راول راز
همه راین رعاقیده ررا رکه رمراکیز راجتمییاعای راشغال رشییده رتنهیا ربخشییی راز رزیرسییاخیت ریییک رجنبیش رمحسیوب
می رشود .رخواست رما راضافه رکردن رچیزی ربه رآن ربود .ردر رنتیجه ،ربا راین رکییه رروشیین راسییت رکییه رپییاتیو رمکییانی
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است رکه رهمه ری رجنبش رها رمی رتوانند راز رآن راستفاده رکنند ،راما رما رهمچنییین راز راین رجییا رسیاسییت رورزی رهییم
می رکنیم؛ ر ما رمی رخواهیم رکه ریک رموجودیت رسیاسی رباشیم رو ربه رعانوان ریک رجمیع رکنش رگریی رسیاسی رداشته
باشیم  .رعالوه ربراین ،ربرای رما رمهم راست رکه راین رنگاه رکلیشه رای رنسبت ربه رپانک رها رو راشییغال رکنندگان ررا ربییه
چالش ربکشیم رکه ربه رآن رها رهمچییون رجوانییانی رمی رنگییرد رکییه ردر رخلوت رگاه رهایشییان رگییرد رهییم رمی رآینیید رو
کنست ربرگزار رمی رکنند رو رمواد رمخدر رمصف رمی رکنند .ردر رمقابل ،رما ردرب رهای رمرکز راجتمعای ررا ربییه رروی
تام رشهر رباز رکردیم.
از رهمن رابتدا راعالم رکردیم رکه رقصدمان رمذاکره ربا رشهرداری ربه رمنظور راخذ رمکانی راست رتا ربدون رنیاز ربییه
اشغال رکردن ردر رآن رمستقر رشویم .ربدین رترتیب ،راز رهمن رآغاز-به ر-کار ربه رنوعای راعالم رکردیم :رما ریک رمرکییز
اجتمییا عای راشغال رشییده رهسییتیم .راشییغال رکردن ربییرای رمییا رابییزاری ربییرای رجلب رکییردن رتوجهییات ربییه رسییمت
اعایانی رسازی  ۱رو رزمین رخواری ردر رمرکز رشهر رمادرید راست .راما راشییغال رکردن رهییدف رمییا رنیسییت ،رهییدف رمییا
فرایندی رسیاسی رو رپروژه ر رای رسیاسی راست .رما رترجیح رمی ردهیم رکه راین رهییدف ررا ردر رمکییانی رپییی ربگیریییم
که رترسا ردائی راز رتخلیه ری راجباری رما ررا رهمراهی رنکند .راین رهمن رچیزی راست رکه راین رپروژه ررا راندکی راز
سایر رپروژه رها رمتفاوت رمی رکند.
هم راکنون ،رپس راز رسه ربار رتخلیه ری راجباری ،ربیرای راولین ربییار ردر رتاریخ رمیان ربی رجاومکیان رشییده رایم .رآخرییین
تخلیه ری راجباریی رما ردر رماه راوت رامسال ربود رو رحال رمشغول رمذاکره ربیا رشیهرداری رهسیتیم رتیا ریییک رمکیان
عامومی ررا ردر راختیار ربگیریم.
مالبوکا :رترکیب رجمع رشم راز رچه رقرار راست؟ رآیا راین ربرای رشم ریک رهدف راست رکه راین رجمییع رافییرادی ررا
دربرگیرد رکه رسابقاا رفعال رسیاسی رنبوده راند؟
لوسیا :رسازمان رپاتیو ربسیار رپیچیده راست .ر البته رکه رما رمی رخواهیم رهر رکسی رکه رمایل ربه رایفییای رنقییش ردر
کار رجمعی راست ،ربتواند ربه رمجامع ربیاید رو ردر رفرایند رتصمیم رگیری رمشیارکت رکنید .رامیا رشییرط رهایی ره م
تعریف رکرده رایم .ر برای رحضور ردر رمجامع رشییم رباییید رعاضییوی راز ریییک رجمییع رباشییید ریییا رروزانییه ردر رفضییای
مجموعاه ربه رکار رمشغول رباشید ،ربه رنحوی رکه رما راین ررا رمشاهده رکنیییم .رپییس رهیچ رکییس رنی رتوانید راز ردرب
وارد رشود رو راز رمطالباتش ربگوید؛ رشییم ربایید ردر رکیار رروزانه ری راییین رمکییان رسیهمی رداشیته رباشییید .رهمه ری
کسانی رکه ردر رمجمع رتصمیم رگیری رحضور ردارند ،رکه رحدود ر ۶۰رتیا ر 7۰رنفییر رمی رشیوند ،ردر راییین رجمع رهییای
مورد راشاره رعاضویت ردارند.
همچنین راین رامکان رهم روجود ردارد رکه رشم رعاضو ریکییی راز رگروه رهییای رکییاری رمییا رباشییید ،رکییه رشییامل راییین
گروه رها رهستند :ر گروه رحقوقی ،رگروه رارتباطات ،رگروه رخوشا رآمدگویی ،رگروه رجنسیت رو رگروه رمذاکره رکییه
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به رتازگی رتشکیل رشده راست .رعالوه ربراین ،ریک رمجمع ربرای رجمع رهایی رداریم رکه رتنها رمایل ربه راسییتفاده راز
پاتیو رهستند رو رنی رخواهند ردرگیر رفراینیدهای رسیاسیی رشیوند .ردر راین رجیا رسیطوح رمختلفیی راز رحضیور رو
فعالیت رمیس راست ،راما رشم رباید ردر ریکی راز راین رمجامع رحضور رداشته رباشید.
اگر رمی رخواهید ربه رعانوان ریک رگروه رفقط راز راین رمکیان راسییتفاده رکنییید ،رمی ربایسییت ربیار رمسیئولیت ررا ربیر
عاهده ربگیرید ،رمکان رمورد راستفاده رتان ررا رتیز رکنید ،ردر ربرنامه ری رنظافت رماهانه رشکت رکنید رو ردر رمجمع
مشارکت رداشته رباشید .ر دیروز رما ریکی راز راین رمجامع ررا ربرگزار رکردیم ،رو رحدود ر  ۱۰۰رنفر راز ر ۶۱رجمع ردر
آن رحضور رداشتند.
جدا راز رآن ،رما ربه رچهار رنفر رحقوقا رپرداخت رمی رکنیم .ر دو رنفر راز رآنها رمسئول رهمهنگی رمکییان رهسییتند رو
امور رمربوط ربه ربرنامه رریزی راتاقا رها ،رپاسخ ربه رنامه رها ،رسفارشا رآبجو رو رمانند راین ررا رانجام رمی ردهند .ریییک
نفر ردر رکتاب رفروشی رمشغول ربه رکار راست رو ریک رنفر راز راهالی رهمین رمحله رکه رسییابق ربییر راییین ربی رخانییان
بود ،روظیفه ری رباغبانی ررا ربر رعاهده ردارد.

اما ربله ،رساختار راین رمرکز رتا رحدود رزیادی رپیچیده راست رو رواردشدن رو رقوام ریافت ردر رآن رساده رنیست.
سال رگذشته رسعی رکردیم رتا راین رمسأله ررا رمییدیریت رکنیییم ،رچییرا رکییه رجمییع رمییا رآن رقییدرها رهییم رجییوان
نیست .رهمگی رما راز ر ۳۰رساله رگی رعابور رکرده رایم .رما رطی رهمکیاری رب ا رییک رابتک ار-عامیل رمربیوط ربیه
جوانان ،رموفق رشدیم ر ۲۰رنفر رافراد رجوان رتر رتازه روارد ررا ربه رهمکاری ربا رپاتیو رتشویق رکنیییم رو رآن رهییا ررا
گرد رهم رآوریم .راما ربا رچنین رکاری رعاموماا ردشوار راست .رما رمشغویل رپروژه رای ربا رمیزان ربییالیی راز رتعهیید
هستیم رکه ردر رآن رتصمیم ر رهای رمهیمی راتخاذ رمی رشوند .ر در رنتیجه ،رمشارکت رهمیشه رآسان رنیست رو رما
این ررا ردرک رمی رکنیم.

پاتیو ماراویلس در جریان جنبش  ۱۵مه ،قبل و بعد از آن
مالبوکا :رپاتیو رماراویلسا رقبل راز رجنبش ر  ۱۵رمه رشوع ربه رکار رکرد .رلطفاا ردر رمورد رایده ری راولیه رو رتغییرات
آن رطی راشغال رمیدان ردر رسال ر ۲۰۱۱ربیش رتر ربگویید.

لوسیا :رتعدادی رپروژه روجود رداشتند رکه ربه رخلق رجنبش ر  ۱۵رمه رکمک رکرد؛ ربه رنظر رمن رپییاتیو رمییاراویلسا
یکی راز رآنهاست .ر در رآن رزمان ،رما رخود ربییه رآن رآگییاه رنبییودیم ،رولییی رسییبک رسیاسییت رورزی رمییا ر—بیییرون راز
خلوت رگاه رها ،ردر رارتباط ربیا رافیراد رمتفییاوت ،ربسیییار ربییاز رو ربسیییار ردموکراتییک ردر رمعنیای ررادیکییال— رییدر
شکل رگیری راین رجنبش رتأثیر رداشت.

۵۵

 رمیکییرد .رجوانییاین ربییدون رآینییده ۲رکییه ریکیی راز
قبل راز رجنبش ر  ۱۵رمه رییپاتیو رپیرامون ربی رثباتی ۱رجوانییان رکییار  ر
جمع رهای رعامده رای ربود رکه رجنبش ر  ۱۵رمه ررا رراه راندازی رکرد ،رکار رخود ررا ردر رپاتیو رآغاز رکرد .راین رموضییوع
تأثیر رزیادی رروی رما رگذاشت .رموضوع رمهم ردیگر رمهاجرت رو رحقوقا راجتمعای ربود .رکارهییای رانجییام رگرفته
در رمورد رحقوقا راجتمعای ردر ردفاتر رحقوقا راجتمعای ۳ر ربر ربسیاری راز رافراد رتأثیرگذار ربود ،رهم رن رهییایی رکییه
بعدها ربه رپی.یای.اچ ۴.ر) (PAHرپیوستند .ربنابراین ،رحال رکیه رکم ی ربیا رفاصیله ربیه رآن رزمیان رمی رنگییرم ،رفکیر
می رکنم رکه رچیزهای رزیادی ردر رپاتیو روجود رداشت ر—نه ر رفقط ردر راین رجا ،ربلکه ردر رمکان رهای ردیگر رگرداگرد
شهر رو ردر ربسیاری رنقاط ردیگر ردر رستاس راسپانیا— رکه ردر رنهایت ربه رجنبش ر  ۱۵رمه رختم رشد.
هنگامی رکه رجنبش ر  ۱۵رمه  رشوع رشد ،رما رمرکز راجتمعای ررا ربه رمدت رسه رماه رتعطیل رکردیییم رو ربییه رمیییدان
رفتیم؛ رنه ربه رعانوان ریک رجمع ربلکه ربه رعانوان رشهروندان .رما رنی رخواستیم ردر رفضایی رغیر-سازمان ریافته ریک
موجودیت رسازمان ریافته رباشیم .ر ما رفکر رکردیم رکه ردر رغیر راین رصورت رفشار ربسیار رزیادی ربییه رمیییدان روارد
می رآوریم .رپس ردر ربرخی راز رکمیسیون رهای رمیدان رمشارکت رکردیم.
پییس راز رپایییان رکمییپ ،رمییا رمرکییز راجتمییاعای ررا ربازگشییایی رکردیییم .راین رجییا رنزدیییک ربییه ریک رسییال رمملییو راز
کمیسیون رها رو رکارهای رمربوط ربه ر جنبش ر  ۱۵رمه ربود .ربه رمدت ریک رسال رونیم رپاتیو رزیرساخت راین رجنبش
بود؛ راین رمکان ربه رروی رهر رفعالیتی ردر راین رباره رباز ربود .رچنیان ربییود رکیه رگیویی رجنبیش ر  ۱۵رمییه راز رپیاتیو
ماراویلسا رعابور رکرد رو رهمه رچیز ررا رتغییر رداد ،رالبته ربه رطریقی ربسیار رعاالی .رما راحسیاسا رمی رکردیییم رجزئیی
 راز رخود رمی رپنداشت.
 ر
از رجنبش رهستیم رو رجنبیش رپاتیو ررا ربه رعانوان ریک رجمع رجزئی

بعد راز رآن ،رهنگامی رکه رکلیت رجنبییش راز ربیییرون رو ردرون رنهادهییا رش وع رشیید ،رمییا ربه رعانییوان رجمییع رپییاتیو
مشارکیت ربه رشدت رفعالی ردر رگانوسا ۵رداشتیم ،رکه ریکی راز راجزای رآئورا رمادرید ۶راست .ربنییابراین ،ردر رسییال
گذشته رما رعامدتاا ربر رگانوسا رو رپی.یای.اچ .رمتمرکز ربوده رایم.
مالبوکا :رمکان رو رموضوع رکار رسیاسی رشم رشهر راسییت .رهنگییامی رکییه ربییه ر»شییهر« رارجییاع رمی ردهیید ،رچییه
معنایی راز رآن ررا ردر رنظر ردارید؟
لوسیا :ر منظور رمن رشهری راست رکه رسعی ردر رساختنش رداریم .ر جنبش رهایی روجود ردارند رکه رتلشا رمی رکنند
 ر Precarityر1
 futuroر sinر Juventudر2
 socialesر derechosر deر officinasر3

 ۴ر  Hypothecaر laر deر Afectadoر lesر porر PlataformaرPAH:؛ رظرفی ربرای رفعالیت رکسانی رکه ربا رمشکل روام رهای ررهنی
مسکن رمواجه رشدند.
 Ganemosر5
 ۶ر  Madridر Ahora؛ رائتلفی رچپ رگرایانه راز راحزاب رو رنهادهای رسیاسی ،رکه ردر رزمان رحاض رقدرت ررا ردر رشهرداری رمادرید ربه
دست رگرفته راست.
۵۶

شهر ررا رتغییر ردهند ،رهمن رهایی رکه رما ردر رتلشا ربییرای رانگیزه ربخشییی رو رتوانندسییازی رآن رهییا رهسییتیم .رمییا
همگی ،رشامل رجمع رهای رعالیه رلی رموردازا ،۱رپی.یای.اچ ،.رگانوسا ،رلرکادوسا رسوسیییالز ۲ر ر—کییه ردر رحییوزه ری
اقتصاد راجتمعای رکار رمی رکند رو ردر رتلشا راست رتا ربرای رخلق رکردن ربدیل رهایی ربرای رجوانانی رکه رفاقد رشغل
هستند رهمبستگی رهایی رتشکیل ردهد— ردر رکنار رهم ردر رحال رخلق رشهری رمتفاوت رهستیم ،ریک رمادرییید
بدیل .ر این ربدیل راکنون ربسیار رقابل رمشاهده رتر راست ،رچرا رکه رما رشهردار رو رشهرداری رمتفاوتی رداریم ،رامییا
این رشهیر ردیگر ،راین رمادرید رمتفاوت ،رقبل راز راین رهم روجود رداشت.
مالبوکا :ریک رمرکییز رکلن رشییهری ردر رمنطقه رای رپیشییاپیش راعایانی ر رسازی رشییده ردر رمرکییز رمادرییید رچگییونه ردر
زمینه رهای رروزمره رفعالیت رمی رکند؟ رآیا رشم ربه رطور رفعالی ردر رامور رمحله رمشارکت ردارید؟
لوسیا :رمالسانا ۳رهمواره رمحله رای ردارای رجذابیت رهای رفرهنگیی رزیرزمینی ربوده راست .ردر ردهه ری رگذشییته،
این رمنطقه ربه رشدت راعایانی رسازی رشد .ر اکث رمردمی رکه رحییال راین رجییا رزنییدگی رمی رکننیید ،رجوانییان رمتخصییص
لیبال رطبقات رمتوسط رو ربال رهستند .ر امییا راجتمعاییات رگونییاگونی راز رمهییاجران رو ربسیییاری رمییردم رسییال رمنید
به رنسبت رفقیر رهم راین رجا روجود ردارند .ر پس رما رنباید راییین رمنطقییه ررا رکییامال راعایانی رسازی رشییده ربه ر رحسییاب
آوریم .رشهرهای رمتفاوتی ردر ردل ریک رشهر رخانه رکرده راند.
ولی رما راین رپرسش ررا راز رخود رمی رپرسیم :ر”آیییا رپییاتیو رمییاراویلسا ردر رحییال راعایان رسییازی رمحلییه راسییت؟“ .رو
به رگونه رای ربله ،ربدون رتردید .رما رافراد رتحصیل رکرده رو رجوان ررا ربه رخود رجذب رمی رکنیم .رمییا ریییک ربییایر ر)(Bar
باز ربه رعاموم ربا ربرنامه رهای رفرهنگی رو رکنست رداریم ،رکه رترکزشا ربر رآن رهایی رنیست رکه رسابق ربر راین ردر
این رمحله رساکن ربوده راند.

کار ربا رهمسایه رها رترکز راصلی رما رنیست .رما ربخشی راز رمجامع رقدرتند رمحلت رپس راز رجنبش ر  ۱۵رمییه
بودیم .رما ربا رهم ردیگر رمکان رخالی راز رسکنه رای ررا راشغال رکردیم رو ریک ربوسییتان رجمییاعاتی ررا رراه رانییدازی
کردیم .رحال راین رمکان ربه ردست ریک رمجمع ربا رهمکاری رپییاتیو راداره رمی رشییود .راینییک ،راز رآن رجییایی رکییه
این رمکان رمتعلق ربه رشهرداری راست ،رما ردر ر رحال رمذاکره ربا رآنها رهستیم .رولی رکییامال راطمینییان رداریییم
که رمالکیت راین رجا ربه رزودی ربه رما رمی ررسد.

 ۱ر   MordazaرLey؛ رقانون رجدیدی راست رکه راز رسال ر ۲۰۱۳رجییاری رشیده راسییت ،راییین رقییانون رآزادی ربیییان رو رآزادی رمجمیع ررا
محدود رمی رکند.
 socialesر Lercadosر2
 ۳رMalasana؛ رمنطقه رای ردر رمرکز رمادرید.
۵7

مذاکراتر و دولت محلی جدید
مالبوکا :رآن رگونه رکه رشم رپاتیو رم اراویلسا ررا رتوصییف رکردیید ،رجایگیاه ربسییار رمهم ی رمییان رجنبش ره ای
مادرید ردارد .ردر  رنتیجه ،رحدسا رمی رزنم رانتقاداتی رهم ردر ربین رجنبش رها ربه رآن روجود رداشته رباشد.
لوسیا :رما راصلح رطلب رهستیم .رما رهمیشه راصلح رطلب ربوده رایم رو راز راین رموضوع رخرسندیم.
مالبوکا :رچرا رخرسند؟
لوسیا :راین ریک رکلیشه ۱راست رکه رهیچ رمعنایی رندارد .رما رطی رهشت رسال رفعالیت رمان رنشان ردادیم رکه راین
قابلیت ررا رداریم رکه ردر رمواقعی ربسیار ررادیکال رعامل رکنیم رو رمواقعی ردیگر ربسیار راصییلح رطلب رو رگییاهی
هم رترکیبی راز رهر ردو .رما ربه راقتضای رهیدف رمان رعامیل رمی رکنییم .رالبتیه ردر رمحیدوده ری رایییدئولوژی رای رکیه
بدان رباور رداریم .راما ر—این ریکی راز رچیزهایی رست رکه ردوست ردارم ربگویم— رپاتیو رایدئولوژیک رنیست.
ما رمی رخواهیم رکه رشهر ررا رتغییر ردهیم ،ربییرای رحقییوقا رشییهروندان رمبییارزه رکنیییم ،ربییرای رحییق رخییودگردانی
مکان ر رهای رشان .ربنابراین ،راهداف رمان ربسیار ررادیکال رهستند .رامییا راگییر رمجبییور رباشیییم ربییا رشییهردار رجلسییه
بگذاریم ،راین رکار ررا رمی رکنیم رتا رنقطه رنظرات رمان ررا رتوضیح ردهیم.
افرادی رکه رپاتیو ررا رتشکیل رمی ردهند ،رایدئولوژی رهای رمتفاوتی ردارند .رشم رمی رتوانییید راشخاصیی ررا راین رجییا
بیابید رکه رخودشان ررا رآنارشیست ،رکمونیست رو ریییا راشییغال رکننده رمی رداننید رو رکنارشییان رآدم رهیایی ررا رپییدا
می رکنید رکه راشغال رکردن ررا ردوست رندارند ،رچون ربه رمالکیت رخصوصی راحتام رمی رگذارنید .رایین رگونیاگونی
ارزشا رافزوده رای ربه رایین رپیروژه راسیت .ر پیس رم ا راص لح رطلب رهس تیم رییا رهرچییزی ،رکسیی رچیه راهمییتی
می ردهد ،راین رهیچ رمعنایی رندارد.
مالبوکا :ربیایید رروی رمسأله ری رمذاکره رترکز رکنیم .ر آیا رشم ردر روضعیت رفعلی رخطری رمشییاهده رمی رکنییید؛
وضعیتی رکه ردر رآن ،راز ریک رسو ،رشم رجنبشی رقوی ر)تر( ربا رتعداد رزیادی رمراکز رایجادشییده رپییس راز رجنبییش
 ۱۵رمه ردارید ،رو راز رسوی ردیگر ،رموقعیت  رجدیدی ربه رعانوان رمذاکره رکننده ردارید رکه رمی رتواند راییین رجنبییش
را رتضعیف رکند...
لوسیا :ر اجازه ردهید ربین رجنبش راشغال رو رجنبش رمراکز راجتمعای رتفاوت رقائل رشویم .راینها ریکییی رنیسییتند.
یک رمرکز راجتمعای ربرای رمستقل رو رقدرتند ربودن رالزاماا رنبایست راشغال رشده رباشد.
مالبوکا  :راما رنکته ری راین رنقد راین راست رکه راگر ربرخی راز رمراکز راجتمعای رکییه ردر رحییال رحاضییر راشغال رشییده
هستند ،ربرای رقانونی رشدن ردر رآینده رتلشا رکنند ،راین رامر رمی رتواند ربه رعانوان ربرهانی رعالیه رکلیت رفضییاهای
 ر Stereotypeر1
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اشغال رشده راستفاده رشود...
لوسیا :رنخست راین رکه رما ربرای رقانونی رشدن رتلشا رنی رکنیم .ریک رعامل رسیاسی رنی رتواند رقانونی ر رسازی رشود.
اشغال رکردن رغیر -قانونی راست ،راما رفقط ریک رابزار راست رکه رتام رعامل رسیاسی رشییم ررا رتشییکیل رنی ردهیید.
شم رمی رتوانید رفضایی ررا ربه ردست رآورید رو ردر رمبارزه ربا رنهاد رها رموفقیت رهییای رکوچییک رو ربزرگییی رکسییب
کنید .ر بنابراین ،رچیزی ر رکه رباید ردر رموردشا رصحبت رکنیم ،راین راست رکه ربا رتوجه ربه راین رنهادهییایی رکییه رمییا
در رمادرید رداریم ،رمراکز راجتمعای رتا رچه ر رحدی راز رخودگردانی راجتمعای ررا ردر رمقابله ربا رنهادها ربه ردسییت
می رآورند؟
آنهایی رکه رمذاکره رنی رکنند ،ردر رهمن رموضعی رکه رهمواره ربوده راند رخواهند ربییود .راشییغال رخواهنیید رکییرد،
بیرون ررانده رمی رشوند رو ردوباره راشغال رمی رکنند؛ رهمن رطور رکه رهمین رحال رهم رمشغول ربه رهمین رکارنیید.
قرار رنیست رچیزی ربدتر رشود ،رچون راین رروندی رقانونی راست ،رنه رمسیأله رای رسیاسییی .رمیین رکیامال رمطمئین
هستم رکه ربا رایین رشیهردار رجدییی ید راشییغال رکننده رها ربییش راز رپیییش رتحییت رپیگییرد رقییانونی رقیرار رنی رگیرنید.
بی رخیال ،ربدتر راز رگذشته؟ رچنین رچیزی رمحال راست .رپس رحال ربهتین رزمییان رهییم ربییرای رآنهییایی راسییت رکییه
می رخواهند راشغال رکنند رو رهم ربرای رآن رهایی رکه رقصد ردارند رمذاکره رکنند.
یک عامل سیاسی نیتواند قانونیسازی شود.
مالبوکا :رآخرین رتخلیه ری راجباری رپاتیو رماراویلسا  ردر رماه رژوئن راتفاقا رافتاد ،ریعنی ربعد راز رانتخاب ردولییت
محلی رجدید ،ردرست راست؟
لوسیا :ربله ،ردو رروز رقبل راز رمراسم رسوگند راتفاقا رافتاد .راین رآخرین رکاری ربود رکه رشهردار رقبلی رانجییام رداد.
آخرین ردستویر رحزب ر]محافظه رکایر[ رپی.پی .ریییا رپارتیدو رپاپولر ردر رشهر رتخلیه ری راجبیاری رمکییاین رمیا ربییود .رو
تخلیه ری راجباریی ربعدی ردر رماه راوت ررقم رخورد رکه رتحت رامر ردولت رجدید رانجام رگرفت.
مالبوکا :رپس ررابطه ری رشم ربا ردولت رجدید رچگونه راست؟ ر
لوسیا :ر ارتباط ربا ردولت رجدید راز راین رقرار راست رکه رآنها ردر رمورد رفرایندهای رقانونی رقادر ربه رانجام رکییاری
نیستند .ر این ردولت رهای رمحلی رنیستند رکه رتخلیه ری راجباری رمراکز راجتمییاعای ریییا رخانه رهییای راشغال رشییده ررا
پیش رمی ربرند ،ربلکه ردادگاه راست رکه راین رکار ررا رانجام رمی ردهد .رو راین رروند رنی رتواند ربه ردسییت رشییهرداری
متوقف رشود .ر کاری رکه راز ردست رآنها رساخته راست ،رپیشنهاددادن رگزینه رهای ربدیل راست .رتوقییف رتخلیه ری
اجباری ردر رحوزه ری راختیارات ردولت رهای رمحلی رنیست .راین رجا رفراینییدی رحقییوقی رو راسییتقلل رقییوا روجییود
دارد.
۵۹

مالبوکا :ربا راین راوصاف ،رشم ربه رچه رامید ربسته راید؟ رآیا ردریچه ری راقبالی رمی ربینید؟
لوسیا :ر ما رفکر رمی رکنیم رکه ریک رامکان رتاریخی ربرای رتغییر رمادرید ردارییم .رم ا ردر رموضیعی ربسییار رخیوب
قرار رگرفته رایم رو رامیدواریم ربتوانیم ربا ردولت رمحلی رجدید رهمکاری رکنیم .رما ربه رپی رگیری رسیاست رهای رمان
به رشیوه رای رخودگردان رادامه رمی ردهیم .راین رهدیف رما رغیر-قابل رتغییر راست .رحتی راگر راز رسییوی رشییهرداری
مکانی رهیم ربییه رمیا رداده رشیود ،رشیهردار رقیادر رنخواهید ربییود ردر رمیورد رآنچییه ردر رآن رجیا رخواهید رگذشییت
اظهارنظری رکند .راین رخط رقرمز رماست.
از راین رگذشته ،رپاتیو رماراویلسا  رهنییوز رهییم ردر رحییال رکییار ردربییاره ری راسییتاتژی رهای رحییق ربییر رشییهر راسییت،
موضوعای رکه رما رو رشهرداری ردر ررابطه ربا رآن رهمکاری رخواهیم رداشت .ردر رمادرید رهم راکنییون رهییر رنییاحیه
می ربایست ر ۹رنفر ررا رانتخاب رکند رتا رقسمتی راز ردولت رمحلیی رآن رمحله رباشند .رپاتیو رقرار راست ردو رکاندیدا
برای رانتخابات رمقدماتی رمنطقه ری رمرکزی رمادرید رمعرفییی رکنیید .رمییا رمی رخییواهیم ربخشییی راز راییین رجریییان
باشیم رو ردر رآن رمشارکت رناییم.

البته رکه رخطرات رزیادی ردر راین رهست .راز رجمله راین رکه رآنها ربه روعاده رهایشان رعامل رنکنند ،رکه رتغییییر
کنند ،رکه رحزب رسوسیالیست رقدرت ررا رتصاحب رکند .رهر رچیزی رممکن راست ربه رفاصله ری ریییک رروز ربییه
کابوسی ربدل رشود .راما رما رچاره رای رجز رقبول راین رخطرات رنداریم.

چگونه مادرید را تغییر دهیم؟
مالبوکا :ر در رموقعیتی رکه رشم رتصویر رکردید ،ربهتین ردستاورد رجنبش رهای راجتمعای رچه رمی رتواند رباشد؟
لوسیا :ر نکته ری رشایان رذکر ردر رمورد رفرایندهای رجاری ردر ربارسلونا رو رمادرید راین راست رکه ر ر آئورا رمادرید رو
کمون ربارسلونا رکه ربرنده ری رانتخابات ربودند ،رتعداد رزیادی راز راعاضای رجنبش رهای راجتمییاعای ررا ردربردارنیید.
در رنتیجه ،رما روزن رزیادی ربرای رآن ردولت رهای رمحلی رکه ربا رپودموسا رییمخالف رهستند ر—مخییالفتی رکییه ردر
حال رحاض رنوعای رمبارزه ری ردرونی رمحسوب رمی رشود— رقائل رهستیم .رآئورا رمادرید رو رکمییون ربارسییلونا راز
دل رجنبش رها ربرآمده راند ،ربنابراین ،رما رخود ررا رقسییمتی راز راییین ردولت رهییای رمحلییی رمی ردانیییم .ردر رگذشییته،
شهرداری رسیاست رورزی رمی رکرد رو رما رمنش رضد-سیاست رورزی ررا ربرابر رآن رپیش رگرفته ربودیم .ر رمییا رهمیشییه
بر رضد رقدرت رحرکت رکرده رایم .رحال رما رمی ربایست ردر رچارچوبی رمحلی ربا ریک ردیگر رفعالیت رکنیم.
در رسطح رنهادی ،رما رمی ربایست رتلشا رکنیم رتا راز ردولت رشهری ربه رسمت ردولت رمحله رای رترکززدایی رکنیییم
و رظرف رهایی ر]پلتفرم رهایی[ ربرای رمشارکت رایجاد رکنیم .رتا راین رکه رسیاست رهای ر رشهری ،رنه رفقییط ربه ردسییت
شهرداری ،ربلکه ربه ردست رهمگی رما رطراحی رو راجرا رشود .ردر راین رجاست رکه رمفاهیم رمربوط ربه رچگییونگیی
۶۰

سیاست رورزیی رما رنیازمند رتغییر رهستند.
در رمرحله ری رکنونی ،رما رباید رمسئولیت رهای ردولت رهای رمحلی رو رمسئولیت رهای رخودمان ربه رعانوان رجنبییش
را رتعریف رکنیم .راز رجمله راین رکه رتوقف رتخلیه رهای راجباری رابزار رما رعالیه رپلیس رملی راسییت ،رو راییین رکییاری ر
است رکه رانجام رخواهیم رداد .راما ردولت رهییای رمحلییی رمی ربایسییت راز رارسییال رپلیییس رمحلیی ر]بییرای رتخلیه ری
اجباری[ راجتناب رکنند؛ رو رسعی رکنند رتا ربه رما ردر رمذاکره ربا ربانک رها رکمک رکنند؛ رو ربرای ریییافت رخانه رهییای
خالی ربانک رها رجست روجو رکنند رو رآنها ررا ربه رما رواگذار رکنند .راما راین رما رهستیم رکه رخانواده رهییایی رکییه ردر
این رآپارتان رها رساکن رمی رشوند ررا رانتخاب رمی رکنیم ،رچرا رکه رما ربا رخانواده رها ردر رارتباطیم.
خب راین رمضمون رمذاکراتی راسییت رکییه رمییا رباییید رانجییام ردهیییم ،رکییه ربسیییار رهییم رجییالب ،رشییگفت رانگیز رو
هیجان رانگیز راست.
مالبوکا :ر حال رکه ربحیث ربیه رچشیم رانداز رکشییده رشید ،رچشیم رانداز رشخصیی رشییم رچیسیت؟ رایین رمادریید
متفاوت رکه راز رآن رسخن رگفتید ،راین رشهر رمتفاوت رچگونه رجایی رخواهد ربود؟
لوسیا :ر بسیار رخییب ،راز رطرفییی رآنچییه رمییا رباییید رانجییام ردهیییم رتغییییردادین رنهادهییا ردر رراسییتایی راسییت رکییه
دموکراسی رواقعییی ردر رشییهر ربه روجییود رآییید رو رشییهروندان رامکییان رمشییارکت ردر رآن رداشییته رباشییند .ربیایییید
این رگونه ربگوییم رکه رما ربه رقراردادی رجدید ربییین رشییهروندان رو رنهادهییا ردربییاره ری رچگییونگی رتصییمیم رگیری
نیازمندیم .ر این رنحوه ری رتصمیم رگیری رمی ربایست ربه رطور ررادیکالی ردموکراتیک رباشد.
از رسوی ردیگر ،رما رباید رقادر ربیه راییین رباشییم رکیه رمیردم رهییرچه ر ربیش رتیری ررا ردرگییر رکنییم .راییین رحیزب ردر
انتخابات رپیروز رشد ،رولی رما ربه رمنزله ری رجنبش رها رهنوز ربسیار رانییدک رهسییتیم .راز راییین ررو ،رمیا رمی ربایسییت
شبح رمشارکت رو راین ردرک ررا رکه رشهر رچیزی راز رآن رشمست ،ربر رفراز راین رشهر ربه رحرکت ردرآوریم .ر
ما رهمچنین رباید رراهکاری ربرای رمسأله ری رحقوقا راجتمعای ربیابیم .ربحران رها رتأثیر رگستده رای ربر رسییکونت،
سلمت رو رآموزشا رداشته راند .ربسیاری راز رسیاست رگذاری رها رنه ردر رسطح رمحلی رکییه ردر رسییطح رملییی راتفییاقا
می رافتند .ر اما رحتی ردر رسطح رملی رنیز رفرایند رسیاست رگذاری رباید راز رپایین ربه ربال رصورت رگیرد.
اینک رزمان رآن رفرا ررسیده راست رکه رجنبش رها رچنین رفرایندی ررا رباور رکرده رو ردر ران رمشییارکت رناینیید .رمیین
از رآن رها رانتظار رندارم رکه ربه رآن رایمن رآورند ریا رحتی رکامید ربندند ،ربلکه رتنها رخواسته ری رمن راییین راسییت رکییه
سعی رکنند رکمی ربرای رآن رکار رکننیید .رانییدکی ربییه رروی راییین رفراینیید رگشییوده رباشییند .رصییدایش ررا ربشیینوند.
رادیکال رباشند .رهرآن رجایی رکه رنیاز ربه رانتقاد ربود ،رآن ررا رنقد رکنند ،راما راگر رجایی رنیاز ربه رهمکاری ربود رنیز
در رآن رهمکاری رکنند .ر شهری رمتفاوت رخلق رکنند ،رشهری رکه ردر رآن رحقییوقا رتضییمین رشییده راند ،رجییایی رکییه
می رتوانیم ردرونش راقتصاد راجتمعای رتری ر]یا رسوسیال رتری[ ربنا رکنیم .ربرای رانجام رچنین رکاری ربییه رپشییتیبانی
تامی رشهر رنیازمندیم.
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برای رتحقق رهمگی راین رها ،رپاتیو ،رپی.ای.اچ ،.رل رمورادا رو رتام راییین رجمع رهییا رمی ربایسییت ربییا ریک ردیگییر
همکاری رنایند رو رکار رروی رپروژه رهای رخود ررا رادامه ردهند .راین رتغییر ردر رحال ررخ ردادن راست .رپس رما
باید رکار رروی رچنین رپروژه رهایی ررا رادامه ردهیم .رما رنی رتوانیم رتامیی رپروژه رهای رمان ررا ربه ر ردلیل رکار ربییا
شهرداری ررها رکنیم .رما رمی ربایست راز رطریق رادامه ردادین رکار رروی رپروژه رهایمن ،رشبکه رهای رتییوده رای راز
پایین ررا ردوباره رتقویت رکنیم.

۶۲

”بر مبنای ترجمهی تحتالفظی میتوان به اینجا گفت »پایگاه« ،جایی که معنای
بنیانی را دارد که ساخت روی آن ممکن است ،اما معنای پایگاه نظامی را نیز
میرساند“
مصاحبه ربا رکنش رگرانی راز رل رباسه ،۱ردر ربارسلونا
ترجمه :رهومن کاسبی

معرفی :ل باسه ،ایدهها و ساختارها
مالبوکا :رلطفاا ربه رما ربگویید رشم ردر رل رباسه رچه رمی رکنید؟
مارکو :رنخست ،رتایل ردارم ردر رمورد رایده رهایی رکه ردر رپس ر رل رباسییه روجییود ردارنید ،رص حبت رکنیم .راییده ری
اصلی رل رباسه رساخیت ریک رنیروی رخودگردان ر]آتونوم[ ردر رمحله راست رکییه ربییا ردیگییر رنیروهییای رخییودگردان
پیوند ریابد ،رتا ربرای رفرارسیدن رخیزشا رو رموقعیت رانقلبی رآمادگی رکسب رکنند .راییین رآن ر رهییدفی ر راسییت رکییه
قلب رما ربرایش رمی رتپد .راما رخوید رایده ری رل رباسه ربیش رتر رفرایندوار راست .رمییا ردر رمییورد رگییردهم رآوردن رسییه
کبعد راستاتژیک رفکر رکردیم ،رسه رکبعدی رکه رهمیشه ردر ریک رپروژه ری رانقلبی ربه رنحوی رحاض رهستند.
نخستین رمورید رکبعید رمادی راست ،رشامل رمواردی رهمچون رماشین رها ،رمکان رهایی ربرای رماندگاری ،ریییا ردانییش
کییاربردی .ردومییین ربعیید ربیش رتییر ردر رسییطحی رمعنییوی رقییرار رمی رگیییرد رو رچیزهییایی رماننیید رجمع ربییوده رگی
]کلکتیویته[ ،رتئوری ریا رتصور راست .رکبعید رسویم رنظامی راست ،رو رشامل ررویارویی رو رمبارزه ری رسیاسی.
بر راین راساسا ،رما ردر رهمن رآغاز رتشخیص ردادیم رکه ربر ر کبعد رمادی ،رکه رتوسعه ری رجمع ربوده رگی رو رمبارزه ررا
ممکن رمی رسازد ،رکنتلی رنداریم .ردر رنتیجه ،رکار رساخت روسییاز ررا ردر راییین رمکییان رشییروع رکردیییم .رعالوه ربییر
بناهای ردیگر ،رما ریک رآشپزخانه رو ریک رکارگاه رساختیم.
 Baseر Laر1

ل رباسه ردر رمنطقه ری رال رپوبله ۱رواقع رشده راسییت ،رکییه ریییک رمحله ری رقییدیمی رکارگرنشییین ردر ربارسییلونا
ایدهی رایجاد رساختاری رکه
است ،رکه راگرچه رنسبتاا رمرکزی راست ،راما رهنوز رزندگی ردر رآن رممکن راست .ر  ر
رو ربه رساکنان رمحله رگشوده رباشد ،ردر ردوره ری راوج ربحران ،راشغال ر رکردن رها رو رتخلیه رهای راجباریی رمراکیز
اشغال رشده ربه رذهن رما رراه ریافت .رما ردر راین رجا رامکانی ربرای رخلق ریک رمبارزه ری رجمعی ردیدیم.
ایدهی پشت آن ،کنتلداشت بر ابزارهای خودمان و فضاهای تولیدی خودمان است.

آتنئو اد آفیسیوس

۲

مالبوکا :رمی رتوانید ربیش رتر رتوضیح ردهید رکه ربر رپایه ری رچه رساختارهایی ردر رل رباسه رسازمان ریابی رمی رکنید؟
برونو :ربه رنظر رمن ،رآتنئو رد رآفیسیوسا ،رکه رنوعای رانجمن رصنایع ردسییتی ریییا رصیینعت رگری ردر رکارگاه رهییا ۳ردر
 رمیخییواهیم
این رجاست ،راز راهمیت ربالیی ربرای رکیل رپروژه رمان ربرخوردار راست؛ ربه رهمین ردلیل راست رکییه  ر
آن ررا ربیشت رتجهیز رکنیم .رایجاد رآتنئو رد رآفیسیوسا رپس راز راین رکه رایده ری رآن ربه رذهن رافرادی رکه راین رجا رکار
ساخت رو رساز ررا رانجام رمی ردادند رراه ریافت ،ردر ردستور رکار رقرار رگرفت.
هدف رما راز رایجاد رآن ،رکنتل رداشت ربر رابزارهای رخودمان رو رفضاهای رتولیدی رخودمان راست؛ رفضاهایی رکه
بتوانیم ،ربرخلف ربازار رکار رعاادی ،ربه رشیوه رهایی رمتفاوت ربیاموزیم رو رکار رکنیم .راز راین ررو ،رکارگاه رها ربرای
آموخت ،ررشدکردن ،رو رنگه رداری راز راین رفضا ردر رآن رفعالیت رمی رکننیید .رالبتییه رسییویه ری ردیگییری رهییم رمطییرح
هسییت رکییه ربگذارییید رآن ر ررا رسییویه ر ی رهمبسییتگی ربنییامیم .راییین رسییویه ری رهمبسییتگی رمربییوط راسییت ربییه
حمیت رکردن راز رآن ر ردسته راز رساکنین ردر رمحله رکه ربرای راجرای رپروژه رهایشان رپول رکافی ردر راختیار رندارند،
یا راصال رهیچ رپولی رندارند .ردر راین رراستا ،رما رگاهی راوقات رچیزهایی ررا رمخصوصاا ربا رقیمتی رپایین ریییا رحییتی
رایگان رتولید رمی رکنیم .رعالوه ربراین ،رآتنئو رد رآفیسیوسا رقرار راست ربه رنوعای رمکان رکارآموزی رنیز ربدل رشود؛
چنین رکارکردی رمی رتواند ردر رخدمت راین رهدف رباشد رکه رمردم ررا رقادر رسازد رکه رکار-آزمییوده رشییوند رو ردر
پدیدآمیید ین رپروژه رهییا رو راقییدامات ردیگییر ربییه رشیییوه رای رخییودگردان رسییهیم رباشییند ،ردر رنییتیجه رکارهییایی راز
این ردست رمی رتواند ربه ردست رخود راین رافراد رانجام رشود .رما رهمچنان ربه رتلشا رمان ردر رراسیتای رایین رکیارکرد
ادامه رمی ردهیم .رما ربه ر رمدت ریک رسال رونیم رفعییالیت راییین رکارگاه رهییا ررا رپیییش ربرده رایییم رو ردر رجسییت رو رجوی
اشکال رو رشیوه رهای رنوینی ردر راین رمسیر رهستیم .راین رپروژه رای ر راست رکه ربه رزمان رکییافی رنیییاز ردارد رتییا ربییه
بلوغ ربرسد رو ردقیق اا ربه رچیزی ربدل رشود رکه ردر راذهان رمان رآن ررا رتجسم رکرده ربودیم .ریک رمسییأله ری رخییایص
 Secر Pobleر Elر1
 Oficiosر deر Ateneoر2
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همهنگ رکردن رتناقضات رمتفاوتی ر راست رکه ردر رحین رکار رپیش رمی رآینیید ،رمنظییورم راییین راسییت رکییه راگرچییه
شیوه ری رتولید رسمایه رداری رناعاادلنه راست ،راما رکارآمد رنیز رهست .ردر رنییتیجه ،ربه ر-انجییام ر-رسییاندن رکارآمییید
همن رکارها راز رراهی رعاادلنه ردشوار راست .رما ربه ردنبال رشکلی رهستیم رکییه ردر رآن رزنییدگی رمیا رص ف رکیار
ن شود ،رشکلی رکه ردر رآن راین رامکان روجود رداشته رباشد رکه رکارهایی رکه رخواهان رانجام رشان رهسییتیم ررا ربییه
رایگان ربه رعامل ردرآوریم .رنیازی ربه رگفت رنیست رکه رما رمی ربایست ربرای رزنییدگی رو رخییانه رداری رجمعی رمییان
پول ربه ردست رآوریم .ردر رنتیجه ،رما راغلب رنیروی رکارمان ررا ربه رطور ررایگان رعارضه رمی رکنیم.
کارلوس :رکارگاه رهایی راز راین ردست ررا رمی رتوان ردر ربخش رهای ردیگر ربارسییلونا رنیییز رپیییدا رکییرد .ربییرای رنییونه،
کارگاه رهایی ردر رحرفه رهای رکار ربا رچوب ،رخییودرو رو رموتورسیییکلت ،رو ریکییی رهییم ربییرای رزیرسییاخت رانییرژی
وجود ردارد .رعالوه ربراین ،رقرار راست رنوعای رمدارسا رفنی روحرفه رای ردر رمکان رهای ردیگر رایجاد رگردند .ریکی راز
این رپروژه ر رها ربه رتازگی ردر رگراسیا ، ۱ربخش ردیگری ردر رشمل ربارسلونا ،رشوع ربه رکار رکرده راسییت رکییه ربیش رتیییر
حرفه رهایی رهمچون رکفش رسازی ررا ربرای راهداف رپروژه رمد رنظر رقرار رداده راند .راین رفرایند ریادگیری رفنییی رو
توانندشدن ربرای رکار ربه رشیوه رای رمتفاویت ربخش رمهیمی راز راین رجنبش راست .ر
مارکو :ر بله ،رما راز راین رجا ربازمی رگردیم ربه راهمیت رکسب ردانش ردر راین رراستا رکییه رقییادر ربییه رسییاخت رچیزهییا
به ردست رخودمان رشویم .ربه راین رترتیب ،رما ردیگر رمجبور رنخواهیم ربود رکییه ربییه رفروشییگاه رها ریییا رشکت رها
مراجعه رکنیم ،ربلکه ردر رعاوض ربه ررفقای رخودمان ررجوع رمی رکنیم.

کارلوس :راین رهمن ر ردیدگاهی ر راست رکه رایده ری رفوندو رکمون ،۲رکه رنوعای رخییانه رداری رجمعی ر راسییت ،راز
دل رآن ربه رذهین رمیا رراه رییافت .ربخشیی راز رپیول رجمعیی رحاص ل راز رک ار ردر رب ار ،رآشیپزخانه ،رکارهیای
ساخت رو رساز ،رو رهمچنین رحق رعاضویت رماهانه ربه رقیمت ر ۱۰ریورو ربه ردست رهمه ری ر ۱۸۰رعاضو ربه راین
صندوقا رپول رجمعی رواریز رمی رشود .رما ربه روسیله ری رهمه ری رپولی رکه رجمع رمی رشود ،راجاره ری راین رفضا رو
یک رفضای ردیگر ررا رمی رپردازیم .رتصمیم رگیری ردر رارتباط ربیا رکیاری رکیه رب ا ربیاقی رای ن رپیول رجمعیی ر—
فوندو رکمون— رانجام رمی رشود ،ربه رطییور رجمعییی رصییورت رمی رپییذیرد ،راز رجملییه رطییی رمجییامع رعامییومیی
بزرگی رکه رسالی ردو ربار ربرگزار رمی رشوند .ردر راین رمجامع رهم رتصمیمت راستاتژیک رو رهم رتصییمیمتی
در رمورد رچگونگی راستفاده راز رپول راتخاذ رمی رشوند .ربرای رنییونه ،رسییال رگذشییته ربخشییی راز رپییول ربییرای
مکان رجدیدی رکه رآتنئو رد رآفیسیوسا راجاره رکرده ربود رهزینه رشد.

 Graciaر1
 Fondo Communر2
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اتحادیهی محله۱؛ ارتباط با منطقه
مالبوکا :رشم رگفتید رکه رل رباسه ربا رخانه رهای راشغال رشده رای ۲رکه رپیش رتر روجود رداشته راند رتفاوت ردارد ،رچییرا
که رخانه رهای راشغال رشده ری رپیشین راساس اا ربرای رجوانان ،رو ربیش رتر رخرده-فرهنگی ،ربودند رو رکم رتر ربییه رروی
باقی رساکنین رمحله رگشوده ربودند .ربنابراین ،رشم رگفتید رکه رمی رخواسییتید رچیییزی ررا رتغییییر ردهییید .ردقیقییا ا
چه رچیزی ررا؟ رو راز رچه رطریقی ربرای ردرگیرکردین رمحله ردر رراستای رآن رتغییر رتلشا رمی رکنید؟
مارکو :ربسیار رخب ،ربسیاری راز رمردمی رکه ردر ر ل رباسه رفعال راند ،ردر رخانه رهای راشغال رشده ر رزندگی رمی رکنند.
بنابرین ،راین رطور رنیست رکه رما راز رخانه رهای راشغال رشده ر رناپدییید رمی رشییویم .رامییا ربرخییی راز رمییا رکییه راین رجییا
فعالیت رداریم ،رخواهان رنوعای رتغییر ردر رمکان رو رشییکل رفعالیت رمییان ربییودیم .ربییرخلف رخانه رهییا رو رمراکییز
اجتمعای راشغال رشده ،رمکاین رل رباسه رقانونی راست .رما راین رمکان ررا راجاره رمی رکنیم رو ربه راین رترتیب ردر رپییی
دستیابی ربه رنوعای رامنیت رهستیم .ر البته راین رواقعیت رکه راین رمرکز راشغال رنشده راست ،ربییدین رمعنا رنیسییت
که رراه رمان ررا راز رجنبش راشغال ر ۳رجدا رمی رکنیم؛ ربلکه راین رامر رما ررا رقادر رمی رسازد رتا رانرژی ربسیاری ربییه راییین
پروژه رسازیر رکنیم رو رساختاری ررا رمستقر رسازیم رکه رممکن راست ربرای ر ۱۰ریا ر ۲۰رسال رآتی ردوام رآورد .ربییر
مبنای رترجمه ری رتحت رالفظی رمی رتوان ربه راین رجییا رگفییت ر»پایگییاه« ،رجییایی رکییه رمعنییای ربنیییانی ررا ردارد رکییه
ساخت رروی رآن رممکن راست ،راما رمعنای رپایگاهی رنظامی ررا رنیز رمی ررساند.
این رثبات رو راین رامکان ربرای رافزودن رکارهای ربیش رتر ربه راین رپروژه رهمچنین راین رامکیان ررا رمهییا رمی رسیازد
که ربه ر رشیوه رای رمتفاوت رامور ررا رسامان ردهیم ،ردر رنتیجه راین رمکان رمی رتواند رتأثیر ردوسییتانه رتری ربییر رمحلییه
داشته رباشد .رمنظورم راین راست رکه رمسأله ری راستاتژی ردر راین ررابطه رمطرح راست.
کسییانی راز رمراکییز راجتمییاعای راشغال رشییده ری رمختلییف رو راز رجمع رهییای رمتعییدد ردیگییری ربییرای رگفت روگییو رو
تبادل رنظر رنزد رما رمی رآیند .رولی رمن رفکر رمی رکنم رکه رمردم رساکن ردر رمحله رهم رل رباسییه ررا رمی رشناسییند ،ردر
نتیجه رل رباسه رتنها ربرای رکسانی رکه ربخشی راز رجنبش رهسیتند ،رمعیروف رنیسییت .ربیرای رنیونه ،ردر رهمیین
راستا ربود رکه رما ردر رفستیوا رل رهای رخیابانیی راین رمحله رشکت رکردیم .رمردم رنزد رما رآمدنیید رتییا ربییه ربرخییی راز
فعالیت رهایی رکه رما رعارضه رکردیییم رملحیق رشییوند ،رهمچییون رمسییابقه ردادن ربییا رارابه رهیای رکییوچکی رکییه ردر
کارگاه رهایمان رساختیم .ر اما رروی رهم ررفته ،رما رهنوز رکیار رزیییادی ربیرای رانجیام ردادن ردر رایین رراسیتا رپیییش ررو
داریم.
البته رگروهی روجود ردارد ربه رنام رسیندیکاتو رید رباریو ،رکه رمی رتوان رگفت ربه ر رمعنیی رکمیته ری ردفاع راز رمحله ریییا
 Barrioر deر Sindicatoر1
 ر Squatsر2
 movementر squattingر Theر3
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اتحادیه ری رمحله راست ،رکه ردر رل رباسه رفعال راست .رما رقصد رداریم راز رطریق راین رگروه ردر رمسییائل رمنطقییه
مداخله ری رسیاسی رکنیم؛ رهدفی رکه رحتی رما ررا ربا رمشکلت روسیع رتری رمواجه رمی رکند .ریافت رفضایی رکه ردر
آن ربتوانیم ربا رآن ر ردسته راز رمردم رمنطقه رکه ربیش ر راز رسایرین ردر رمعرض رخطر رقرار ردارند ریییا ربییا راجتمعاییات
مهاجران رگرد رهم رجمع رشویم ،رکار رآسانی رنیست .رهمن رطور رکه رگفتم ،رما رهنوز ردر رآغاز رکاریم ،راما ربییرای
پیش رروی ردر رراستای راین رهدف ،ردو رمسیر رعامده روجود ردارد رکیه راتحیادیه ری رمحلییه رقصیید ردارد ربییه رآن رهیا
بپردازد.
نخستین رمورید رمباحث رمربوط ربه راسکان ریابی رخواهد ربود ،ریعنییی رموضییوع راشییغال ر رکردن رها رو رتخلیه رهییای
اجباری ر رمراکز راشغال رشده .رمورد ردیگر ،رککمیتی رتکنیکو ریا رکمیته ری رفنی رخواهد ربود .راین رکمیته ربا رکسانی
سر رو رکار رخواهد رداشت رکه ردست رشان راز رگاز ،ربرقا ریا رآب رکوتاه رشده راسییت .رهییدف راصییلیی راییین رکمیتیه،
ایده ری رسازمان ردهی رو رگستشا رتامی راین رها ردر رشکل ردفاع-از-خوید رجمعی راست.

کارلوس :ربا راین رکه ردر راین رجا ،رچنان رکه رمی ربینید ،راقدامایت ربسیاری ربه رعانوان رآزمایش رو رتجییربه ر روجییود
دارد ،راما رما رهمچنین رآموخته رایم رکه روضعیت رهایی ررا رکه ردر رآنها ریک رجای رکار راشکال ردارد رشناسییایی
کرده رو رمورد رتوجه رقرار ردهیم .ردر رچنییین رمییواقعی ،رمییا رباییید ردوبییاره راز راول رشییروع رکنیییم ،ربییازنگری
ناییم ،رتبادل رنظر رکنیم ،رو راقدام ربه رباز-آرایی رنییاییم .ربنییابراین ،رهمیشییه ربه رطییور رتوامییان رهییم رنییوعای
برنامه ،ریا رچیزی رکه رما رتصور رکرده رایم روجود ردارد ،رو رهم ریک روضعیت رحادث رو رپیش رآمدی.

بحران ،پودموس و انقلب؟
مالبوکا :ربا رتوجه ربه رتحولت راخیر رطی ربحران رو رسیاست رهای رریاضت راقتصادی ردر ریونان ،راسپانیا ،رایرلند،
ایتالیا رو رغیره ،رزندگی ربسیاری راز رمردم ردر ریک ردوره ری رزمانی رکوتاه رتغییر رکرده راست .ردر رگذشییته ،رمییردم
به رتوانایی رحزب ریا راتحادیه ری رمورد رحمیت رشان ربرای رحل رمسائل راجتمعای راعاتمد رمی رکردند؛ راکنون رآنهییا
شاهد راین رهستند رکیه رچنیین رسیازمان رها ریی رفاقید رتوانیایی رلزم ردر رآن رراسیتا رهسیتند .رآییا روجییود رچنیین
تردیدهایی رنزد رمردم رکار رشم ررا رآسییان رتر رمی رکننیید؟ رآیییا رمییردم ربه رمنظییور رحییل رمشکلت رشییان رشییروع ربییه
جست رو رجو ربرای ربدیل رهایی رنظیر رپروژه ری رشم رمی رکنند؟
مارکو :رخب ،ردر ربرخی رموارد ،ربله .رمناسب رترین رمثال رجنبش ر  ۱۵رمه راست .راگرچه راین رکه رصرفاا روضییعیت
اجتمعای ر رمردم رتغییر رمی رکند ،ربه راین رمعنی رنیست رکه رآنها رناگهان ربییه ریییک راقییدام رانقلبییی رمی رپیوندنیید.
بسیاری راز رمردم ربا رنگاه ربه رگذشته رحست روضعیت ر رعامومی ردر رآن رزمان ررا رمی رخورند ،راز رجمله رحسییریت
یک رنظام رسلمت رعاموم یی رخوب ،ریا ردر ررابطه ربا ربی رکاری ،رحست رموقعیت رهای رکاری ربیش رتییر ،رو ردولییتی
که رقادر ربه رحمیت راز رشم ردر راین رزمینه رباشد ،رو رچیزهای ردیگری راز راین ردست .ربسیاری راز رکسانی رکه ربه
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این رمرکز راجتمعای رمی رآیند ،رضورتاا ربینشی رانقلبی ردر رپییس رذهن رشییان رندارنیید .راغلییب رمییا رتایییل رداریییم
چنین ربیاندیشیم رکه ر”اوه ،رآنها رآینده رام ررا راز رمن رگرفتنیید“ ،رولییی ربه رراسییتی ردر رمییورد رچییه رنییوع رآینییده رای
سخن رمی رگوییم؟
من ،رهمن رطور رکه رپیش رتر رگفتم ،رفکر رمی رکنم رکه رجست رو رجو ربییرای ربییدیل رها ریییا رتغییییرات رافزایییش ریییافته
است .ربا راین رحال ،رفکر رمی رکنم ربه رمنظور رفراروی رکردن راز راین رجامعه رهنوز رکار رزیادی رهسییت رکییه رباییید
انجام رشود ،ربه رویژه ردر رموضوع رتئوری ،رو رهمچنین ردر ررابطه ربا رعامل.
برونو :ر من رموافقم رکییه رمییردم رایمن رشییان ربییه رنهادهییای رخاصییی ررا راز ردسییت رداده رانیید .رامییا رفکییر رمی رکنییم
حکم ررانی رهم ردارای ریک ر کبعد رفنی راست ،رکه رزیرسییاخت ،رتییدارکات رنظییامی ،رپلیییس ریییا رنظییارت ررا رشییامل
می رشود ،رو رهم ردارای رکبعدی رالهیاتی ،ربییه رمعنیای رحییس رامنییت ،رایین رحییس رکیه رنظیم راز رشییم رمحییافظت
میکنیید ،رحییتی راگییر ردر رهمییان رلحظییه رچنییین رمحییافظتی ردر رکییار رنباشیید .رمیین رفکییر رمی رکنییم راییین رحییس
 ر
درهم رشکسته راست .رپس راز رجنبش ر  ۱۵رمه ،ربحران رو روضعیت رجاری ردر راسپانیا رو ریونان ،راین رحیس رامنیت
که رنظم رموجود رتا رآن رموقع رمنتقل رمی رکرد ،ربه رناگهان رفروریخته راسییت .رپاسییخی رکییه رپودمییوسا رو رسیییریزا
می ردهند ،رمستقیم رترین رو رساده رترین رپاسخ راست؛ رپاسخ رآن رها رادعاای ربازگشت ربه رآن رامنیییت راسییت .رفکییر
می رکنم رپاسخ ر رآن رها ررا ربتوان ردر راین رامر رملحظه رکرد رکه رمذاکرات رمیان رسیییریزا رو ربانییک رمرکییزی راروپییا ر)
 (ECBرپیش رمی ررود ،ر در رحالی رکه روضعیت رهمچنان ربی رثبات رباقی ر رمانده راست.
کارلوس :رنکته ری ردیگر راین راست رکه رچگونه رمی رتوان رپیوندی رواقعی ربا رمردم ردر رمحله ربرقرار رکرد؟ رو رمیین
فکییر رمی رکنیم رکییه رچنییین رکیاری ربسیییار رپیچییده رتر راسییت .ردر رلحظییاتی رماننیید راکنییون ،رکییه رهیییچ رجنبییش
اجتمعای رای روجود رندارد ،رنی ردانید رتوده ری رمردم ردر رکدام رطرف رقرار ردارد .ردر رلحظاتی رمی رتوان ردییید رکییه
مردم رواقعاا ردر رکدام رطرف رمی رایستند رکه ریک رجنبیش ،رهمیراه ربیا راییده رهایی رکیه ربخشیی راز رآن رهسیتند،
وجود ردارد .رمن رفکر رمی رکنم راین رموضوع ردر رکان رویییز ۱رکامال رآشکار ربود .رکان رویییز ریک رمرکییز راجتمییاعای
واقع ردر رمحله ری رسانس ۲ربود رکه ردر رسال ر ۲۰۱۴ربه رطور راجباری رتخلیه رشد .ردر رآن رجا رمییردم راز ریییک رشییکل
خشونت ربایر راعاتاض رحمیت رکردند ،ردفاع راز ریک رمکان راشغال رشده .رچنین رحمیتی ربییه راییین ردلیییل راتفییاقا
افتاد رکه رمحله رسازمان ریافته ربود.
مارکو :رفکر رمی رکنم رجنبه ری ردیگیر رتشخیص ردادین راین رموضوع راست رکه رداشت ریک رقدرت رو ریییک رصییدا ردر
جنبش رهای راجتمعای رتا رچه راندازه ردارای راهمیت راست .رجناح رآنارشیست رها رو راتونوم رها ربه رمشکلتی رکییه
در ردرک راین رجنبه رداشتند رپی ربرده راند .راییین رمشییکلت ربخشییاا ربه ردلییل رشیییوه ری رسازمان ریابی رشییان ربعیید راز
 ۱ر   Viesر   ،Canرساختمنی رواقع ردر رمحله ری رسانس ردر رشهر ربارسلونا .راین رسییاختمن راز رسییال ر ،۱۹۹7رزمییانی ر رکییه رگروهییی راز
جوانان رآن ررا راشغال رکرده رو راز رآن ربه رعانوان رمرکز رفرهنگی رو راجتمعای رخود راستفاده رکردند ،رتحت راشییغال ربییود .ر]از رمییدخل
ویکی رپدیا ر.م[
 Sansر2
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دهه ری ر ۱۹7۰ربود رکه رنسبتاا رمنزوی راز رتییوده ری رمییردم ربییود .رپییس راز رپی ربییردن ربییه راییین رمشییکلت ربییود رکییه
فدراسیییون رآنارشیسییتی رکاتالونیییا ر) ،۱(FACرو رآپویییو رموتییو ۲ر]هم ریییاریی رمتقابییل[ ردر رمادرییید رو رهمچنییین
سازمان رهای رآنارشیستی ردر رسطح رملی رشکل رگرفتند .رما ردر رحال رارزیابی ربرای رپیوست ربه رفرایند ریامبییات ر)
 ،(EMBATریک رشبکه ری رآنارشیستی ردر رکاتالونیا رهستیم .ربه رعاقیده ری رمن ،رهنییوز رکارهییای رزیییادی ربییرای
انجام ردادن رپیش ررو رداریم.
مالبوکا :رشم ربییه رسیییریزا رو رپودمییوسا راشییاره رکردییید .رنظییر رشییم ردر رمییورد ردولت رهییای رمحلییی رجدییید ردر
بارسلونا ،رکمون ربارسلونا ۳رچیست؟ ریا رحتی ردر رمورد رامکان ریک رحکومت رفدرال رجدید؟ رآیییا راییین راحییزاب
سیاسی ربه رجنبش رهای راجتمعای رکمک رمی رکنند ،ریا ربیش رتر ربه رآنها رزیان رمی ررسانند؟
مارکو :رکتابی رهست راز ررائول رسیبه رچی ۴ربییه رنییام ر»اسییتعمرزدایی راز رشییورشا« ۵رکییه ربییه رامریکییای رجنییوبی
می رپردازد .ردر راین رکتاب ربحث ربسیار رپیش رتر رمی ررود .رسیبه رچی رنشان رمی ردهد رکه رهمراه ربا رحکومت رهای
چپ رجدید ردر رامریکای رجنییوبی رشیییوه رهای رجدییید رسییرکوب رو رسییلطه ردر رحییال ررشیید رهسییتند ،رکییه راییین
پیاده رسازیی رشکل رجدیدی راز رنو-لیبالیسم راست .ر حکومت ربه ردست ردانشگاهیان رشکل رمی رگیرد ،رو رممکن
است رآنها ربرنامه رهایی راجتمعای رطراحی رنایند رکه رفاقد ربینش رتحویل راقتصادی ربه رطور ربنیادی رباشد.
آنها رمدعای راند رکه رتوسعه ری راقتصادی ردر رجهت ر»زندگی رخوب« رسیر رمی رکنید ،رام ا رتوسییعه ری راقتصیادی رای
که رآنها ردرباره ر راشا رسخن رمی رگویند رسمایه رداری راست .راین رتغییری ر راست ردرون رنو-لیبالیسم ،رنه رگسسییت
از رسمایه رداری .رما رهنوز رنی ردانیم رکه ربا رپودموسا ریا رسیریزا رچه راتفاقی رقرار راست ربیافتد ،رچرا رکییه رهنییوز
تغییری ردر رجهت رشکل رجدیدی راز رحکومت رسمایه ردارانه رایجاد رنشده راست ،راگرچه راحتمال رچنین رچیزی
رخ رخواهد رداد .ر در رنهایت راین رچپ رسیاسی راست رکه رشکل رجدیدی راز رحاکمیت ررا ردر ردوره رهای ربحییران
و ردگرگونی ردرونی رسمایه رداری ررقم رمی رزند .ربرای رنونه ،ردر راین رزمینه رمی رتوانید رنقش رحیزب رکمونیسییت
در ردهه ری ر ۱۹7۰ردر رایتالیا ریا رحزب رسوسیالیست ردر راین رجا ررا رملحظه رنایییید .رمیین رفکییر رمی رکنییم رکییه ردر
فاصله ری رمیان رظهور رپودموسا ریا رکمون ربارسلونا رو ررشد رشیوه رای رممکن رو رجدید ربرای رحکم ررانییی ،رممکیین
) (FACر Catalunyaر deر Anarquistaر Federacionر1

 ۲ر mutuoر ،Apoyoربه ر رمعنی رهم ریاریی رمتقابل ،رنام ریک رجنبش راجتمعای-سیاسی ردر رمادرید راست رکه راز رتاریخ ر  ۹رماه رمه ،راز
طریق رانتشار ریک راعالم رموجودیت ،رفعالیت رخود ررا ربه راطلع رهمگان ررساند .رانگیییزه ری رشییکل رگیری راییین رجنبیییش رشییک رگرایی
نسبت ربه رسیاست رانتخاباتی رو ردل ربست ربه رنتایج رحاصل راز رصندوقا رهای رانتخابات ربود ،رهدف راین رکنش رگران رراه ریابی رشور رو
انگیزه ری رمردم رخسته رشده راز روضعیت ربه رجریانی ر راست رکییه ،ردر رامتییداد رجنبییش ر  ۱۵رمییه ،ربییه رسییازمان ریابی رعاملییی رآن رهییا ردر
راستای رایجاد رتغییرات راجتمعای رمنجر رگردد .ربرای راطلعاات ربیش رتر ردرباره ری راین رجنبش راز رجمله ربییه راییین رمصییاحبه ررجییوع
نایید ر].م[ :ر  Magazineر Roarر| ر Spainر inر Mutuoر Apoyoر box:ر ballotر theرBeyond
 Comuر enر Barcelonaر3
 Zibechiر Raulر4
) Rebellionر theر Decolonizingر (Eng:ر Rebeldiaر laر Descolonizarر5
7۱

است رلحظه رای رفرا ربرسد رکه ربرای رما رمعنای راستاتژیک رمهمی رداشته رباشد .راین رهمن رلحظه رای راست رکییه
وقفه رای ردر رتهاجم رنو-لیبالی ررخ رمی ردهیید ،رو رتنگ رنییای رکنش رگییری رناشییی راز ربحییراین رطاقت رفرسییا رکییاهش
مییابد ،رکه راین رامر رگشایش رخاصی ررا رپدید رمی رآورد.
 ر
من رفکر رمی رکنم راین ریک رواقعیت راست رکه رکمون ربارسلونا رمی رتواند ربرای رما رسودمند رباشد رتا ربتوانیم رهر
میزاین رممکن راز رساختارها ،راز رجمله رفضاهای رباز ،ررا رکه ربه رتصییرف ردرآورییم ،رو رهمین رطیور رزمیانی ربیرای
تأمل رکردن رو راندیشیدن ربه ردست رآوریم .رسپس ،رآن ها رراه رخودشان ررا رخواهند ررفت رو رما رراه رخودمان ررا.

برونو :رما رناچاریم رمنتظر ربانیم رتا رببینیم رآنها ردر رنهایت رتا رچه رجایگاهی راز رقدرت رصییعود رمی رکننیید.
منظورم رآن راست رکه راین رکه رکمون ربارسلونا ردولت رمحلیی رشهر ررا ربییه ردسییت رگیییرد ،ردسییتاورد رچنییدان
زیادی رنیست .رمن رفکر رمی رکنم رکه رسیاست رحزبی رنیز رنوعای ربازی رکردن ربا رکامید رمردم راسییت .رمردمییی
که ردر رغیر راین رصورت ربه رطور ربالقوه ربه ریک رتخریب رو ربعد ریک ربازسازی ر—در راشکال رجدید رموجییود
— رییباور ردارند ،ربا رسیاست رحزبی ربه رنوستالژی ربازگشت رمی رکنند .ربر راساسا راین رنکته ،رسیاست رحزبیییی
مورد ربحث رفقط رنوعای ربازیابیی ریک رسمایه رداریی رمنصفانه رتر رو رعاییادلنه رتر راسییت .ردوبییاره رصییحبت راز
چشم راندازی ربرای رثبات رو رکییار رخییوب ردر رمیییان راسییت .رامییا رچنین رچیییزی ربه رویییژه راز ریییک رچشییم رانداز
جهانی رناممکن راست .رمن رفکر رمی رکنم رمیا رهنیوز ربایید ردر رایین رمییورد ربیاندیشییم رکیه رآییا رایین رنیوع
سیاست رورزی ربرای رجنبش رهای راجتمعای رجاری ،ریا رجنبش رهییای رانقلبی رای رکییه رممکیین راسییت رپدیییدار
شوند ،رمفید راست ریا رنه .رهنوز رباید ردید رکه رآیا رواقعاا رلحظه رای ربرای رصلح رفییرا رمی ررسیید رکییه ردر رآن ربییا
آرامش ربتوانیم رچیزهایی ررا ربسازیم ،ریا رنه .رتا رکنون رکه رمن رچنین رچیزی رمشاهده رنی رکنم .راییین ربسیییار
نامحتمل راست رکه رآنها رکل رنهادها ررا رتجدیدساختار رکنند؛ ربرای رمثال ،رآنها رپلیس ریا رزندا رن رها ررا رمنحییل
نخواهند رکرد .رآنها رهر رچه رباشند ،رانقلبی رنیستند ،رآنها راصلح رطلب راند.

شط میبندم که...؛ بحثهای استاتژیک
مالبوکا :ربرخلف رمناطق رانقلبی رهمچون ربخش رهایی راز رکردستان ریا رچیاپاسا ،ردولت ردر رشهرهایی رماننیید
بارسلونا ،رآتن ریا رفرانکفورت رکامال رحاضر راست .ربنابراین ،راگر رمی رگویییید راحییزاب رجدیییدی رکییه ردر رراهنیید،
سمایه رداری ررا رنفی رنخواهند رکرد ربلکه رآن رها ردر رجهت راشکال رجدید رسلطه رو رمهار رجنبش رهای راجتمعای
راهبی رخواهند رکرد ،رچطور رفکر رمی رکنییید ردگرگییونی رجییامعه راز رطریییق رسییازمان ردادن رجزایییر رخییودگردان
ممکن راست؟ رمنطورم راین راست رکه ریک ردولت رقدرتند ربه ردلیل روجود رفضاهای رخودگردان رگود ررا رخییالی
نی رکند .ربنابراین ،رمن رواقعاا رامکانی رجز رجنییگ ربییرای رفروپاشیییدین رقییدرت ردولییت رنی ربینییم رو رعالقه رمنییدم
بدانم رکه رآیا رچنین ر رگزینه رای رواقعاا ربرای رشم رهم رگزینه رای رمطرح راست ریا رنه.
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مارکو :رخب ،ربله ،راما رچیاپاسا ریا رکردستان رهم رنتیجه ری رجنگ رداخلی رهستند.
برونو :ربه رعاقیده ری رمن ،رپروژه ری رما رنه رساخت رجزایر ربلکه رساخت رنیروهای رمحلی راست؛ ربنیان رنهادین ریییک
نیروی رمحلیی رمتفاوت راز رخلق ریک رجزیره راست .رمییا ربییا ردیگیر رمحله رهیا ردر ربارسییلونا رارتبییاط رداریییم ،رامییا
همچنین ربا رمردمی رخارج راز راسپانیا ،ربرای رمثال راز رفرانسه ریا رآلان.
من رفکر رمی رکنم رکه راستاتژی رانقلبی رتا رحد رزیادی ربه راین رمسأله رارتباط ردارد رکه روضعیت رکنونی ربه رچه
 رمیتییوان رتکیییه رکییرد .رمنظییورم راییین
سمتی ردر رحال رتحول راست ،رو ربر راین راساسا ربر رچه رنوع راسییتاتژی رای  ر
است رکه ردر رنهایت رهمواره رشبیه ریک رشط ربندی راست .ربرخی راز رما رفکییر رمی رکننیید رکییه رس مایه رداری ربییه
سمت رثبات رحرکت رنخواهد رکرد ،ربلکه ردر رعاوض ردرجه ری ربالتری راز ربی رثباتی رسیر رخواهد رکرد .رو رتام رآن
احزاب رجدید ربا رهم ردیگر رقادر ربه رتثبیت رسمایه رداری رنخواهند ربود .رو رهنگامی رکه رچیزی رقرار راسییت ررخ
بدهد ،ربه رنفع رماست رکه ردر رارتباط ربا رآن روضعیت رقدرتند رشویم ،رهم ربه رطور رمحلی رو رهم ردر رارتباط ربا
دیگر رمکان رها .رشم رنه رقیام ررا رمی رسازید ،رنه رآن ررا ربه رحرکت ردرمی رآورید ،ربلکه رقیام ررخ رمی ردهیید .ربیایییید
تحولت ردر رتونس ریا رمص ررا رملحظه رکنیم .ربه رنظر رمی ررسید رهم رتونس رو رهم رمص رباثبات رترین رکشورها
در رافریقای رشملی رباشند .راما رهنگامی رکه رقیام رفرا رمی ررسد ،رمؤلفه ری رسنوشت رسییاز راییین راسییت رکییه رچییه
نیروهایی رموجود رهستند .ربنابراین ،رمسأله راییین راسییت :رهنگییامی رکییه رحکییومت رسییرنگون رمی رشییود ،رچییه
نیروهایی رسازمان ریافته رهستند؟ ردر رمص ،رنیروهای رسازمان ریافته رارتییش رو راخییوان رالسیلمین ربودنید .راییین
موضوع ربه رما رنشان رمی ر ردهد رکه رما رمی ربایست رخودمان ررا ربه رنیروهایی رسازمان ریافته ربدل رسازیم.
کارلوس :رموافقم ،رمن رفکر رمی رکنم رما رآماده رنیستیم رکه ردر رحمله رپیش رقدم رشویم ،رهمچنین رفکر رنی رکنم
که ردر راین رجا رو ردر روضعیت رکنونی رچنییین راقییدامی رمطلییوب رباشیید .رهیییچ رذهنیییتی ربییرای ریییک رمبیارزه ری
مسلحانه روجود رندارد .راغلب رکسانی رکییه رامییروزه ردر رجنبش رهییای راجتمییاعای رفعییال رهسییتند ،راز رآن ردسییت
کنش رگرانی رنیستند رکه رهیچ رچیز ربرای راز-دست ر-دادن رنداشته رباشند .راما ردر رزمان رهای رگذشییته ،راز رجملییه
در ردوره ری رنبدهای رطبقه ری رکارگر ردر ردهه ری ر ۱۹۲۰ردر راسپانیا ریا راین رجا ردر ربارسلونا ،رچنین رنبود .رحیداقل
در رظاهر راین رطور ربه رنظر رمی ررسیید رکییه رآنهییا رهیچ رچییز ربییرای راز-دسییت ر-دادن رنداشییتند ،رو رالبتییه رشییهامت
فوقا رالعاده رای رداشتند .ربا رنگاهی ربه ردهه ری ر ،۱۹۲۰رمی رتوان رگفت رهیچ رتوهمی رنسبت ربه رنقش ردولت ردر
ایجاد رتغییرات رمطلوب روجود رنداشت .ربه رویژه ردر رمناطقی رهمچون راین رجا ردر ربارسلونا ،رجایی رکه رجنبش
آنارشیستی ریک رقوت ریابی ر]چشم رگیر[ ررا رتجربه رکرده راست ،رو ربر راساسا راین راندیشه ر رعامل رکرده راست رکه:
در راین ردولت رهیچ رکاری رپیش رنی ررود رو رپیش رنخواهیید ررفییت ،ربییه رهمییین ردلیییل رباییید راز رشییر رآن رخلص
شویم .ربه رویژه رمردم رساکن ردر رمناطق رروستایی ر—کسانی رکه رهنییوز ردارای رنییوعای رخییودگردانی ربودنیید رو
سپس ربییه رشیهر رآمدنیید رو ربییا راییین روضیعیت راسیف ربار رو رسکوب رمیواجه رشیدند— رایین رفرمییویل رسیاده ررا
می رپذیرفتند رکه رمی رگفت :ر”بر ر من رستم رمی رشود ،رپس رباید رآن رچه رکه ربر رمن رستم رمی رکند ررا رنابود رسازم“.
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مارکو :بله رالبته ،رما ردیگر ردر ردهه ری ر ۱۹۲۰ریا ر ۱۹7۰رنیستیم .رامیا رهنگیامی رکیه راتفیاقی ردر رحیال ررخ ردادن
باشد ،رآنگاه رذهنیت رمردم رنیز رتغییر رمی رکند .روقتی رکییه راییین راتفییاقا ربییا رکشته رشییدن ربییه رضییرب رگلییوله ردر
خیابان رشوع رشود ،رسپس ربه رکنش رگری رهای رمختلفی رمی رانجامد .راییین رچیییزی رنیسییت رکییه ردر رخییون رشییم
باشد ریا رچیزی رشبییه رآن؛ ردر رعاوض ،راین رکنش رگری رهای رشم رمبتنی ر راسییت ربییر رآنچییه روضییعییت رآن ررا رطلییب
می رکند.

کارلوس :رخب ،ربله .ر اما ردر رحال رحاض رمی رتوانیم ربگوییم رکه رما رفعال ریک راستاتژی ررشد رو ردفاع ررا رپی
می رگیریم ،راین رطور رنیست؟ ربرای راین رمنظییور ،رفکیر رمی رکنیم راینیک رزمیان رخیوبی ر راسیت ربییرای راین رکیه
ساختارهایی ربنا رکنیم ،رتا ربدین رترتیب رمصییالح رو رزیرسییاخت ربیش رتییری ربییه ردسییت رآوریییم ،رتییا ردر ریییک
لحظه ری رمشخص ،رکه رمورد رنیاز رواقع رمی رشوند ،ربتوانیم رآن رها ررا ربه رکار رببیم.
شاید برای وضعیت ما سلحاها تغییر کردهاند.
منظورم راین راست رکه رما ردر رحال ربرنامه رریزی ربرای رمسلح رشدن رو ررفت ربه رکوه رها رنیستیم .ربه رهمین ردلیل
است رکه رما رمانند رسی.ان.تی .ر) ،(CNTریکی راز راتحادیه رهای رآنارکو-سندیکالیست راسییپانیا ردر رزمان رهییای
گذشته ،ربا رذخیره رسازی رانبارهای راسلحه رآغاز رنی رکنیم .ر یا ردر ررابطییه ربییا رکردسییتان؛ ربلییه ،رآن رافییراد رنیییز ربییا
سلح رمی رجنگند؛ رپ.ک.ک ،.رحزب رکارگران رکردستان رکمونیست ،راز ردهه ری ر ۱۹۸۰رمی رجنگد رو ریییک رارتییش
چریکی رکامال رسازمان ریافته ردر رکوه رها ردارد ،رو راین ریعنی رییک رسیاختار رنظیامی رخیاص .ردر رم ورد رشیاخه ری
مسلح رجنبش رآزادی ربخش رملی رزاپاتیستی ر) ،(EZLNراوضاع رکامال رمشابه راسییت .ردر رآن رجییا راییین رذهنیییت
وجود ردارد :رهمه رچیز ریا رهیچ رچیز؛ ریییا رمییرگ رییا رزنییده رگی .ردر راین رجییا رو راکنییون ،رمیا ردارای رچنییین رذهنییتی
نیستیم.

مارکو :رشاید ربرای روضعیت رما رسلح رها رتغییر رکرده راند .رمن رفکر رمی رکنم رشکل رمتفاوتی راز رسلح رها رهم
وجییود ردارنیید ،راشییکالی رکییه رمییا ررا رقییادر رمی رسییازند رتییا ر»در روهله ری رنخسییت« راییین رجهییان ررا ربییدون
ریخته رشدن رخون رزیادی ربه رجهنم ربفرستیم .راما رباید ردید.
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”مردم نیازی به یک پرچم برای دنبالهروی از آن ندارند“
مصاحبه ربا رهوگو راز رمرکز راجتمعای رل رمورادا ۱ر)در رمادرید(
ترجمه :رمعصومه فراهانی

از میدان تا محله
مالبوکللا :راز رزمییان رجنبییش ر  ۱۵رمییه ،۲ردر رجای رجییای رمادرییید رو رشییهرهای ردیگییر راسییپانیا ،رمجییامع رمحلییه،
بوستان رهای رجمعاتی ،رمراکز راجتمعای رو ردیگر رپروژه رهای رسیاسی رمحلی رپدید رآمدند .ربا راشاره ربه رنونه ری
ل رمورادا  ،ربرای رما رتوضیح ردهید رکه رچگونه راین رجنبش راز رمیدان ربه رمراکز راجتمعای رکشیده رشد.
هوگو :رمن رو ربسیاری ردیگر رکه راز رجنبش رهای رمستقل ،ربه رعانوان رمثال رکازابلنکا  ۳رو رهمتایان رآن ،رمی رآمدیم
بخشی راز رکمیسیون رمحلت ۴ردر رمیدان ربودیم .رپس راز رتحلیل روضعیت رکنونی راشغال ،رما رهمگییی ربییا راییین
درک رموافق ربودیم رکه رتنها رگزینه ردر رآن رلحظه ری رخاص رترکززدایی راز رجنبش ربود.
این یک ایدهی دیوانهوار بود که بهنحوی کارا از آب درآمد.
در رابتدا راین رایده رچندان رمحبوب رنبود ،رو رفقط ریک رفکر رآنیی ردیوانه روار ربود .رنخستین رکاری رکه رما رکردیم
 ۱رل رموراردا ر) morandaر  (Laرکه ردر رچمبی ر) ،(Chamberiربخیش رمرکییزی رمادریید ،رواقیع رشیده راسیت ،ردر رسیپتامب ر ۲۰۱۲
به رعانوان ریک رمرکز راجتمعای رمتولد رشد.
 ۲ر 15M؛ ر»جنبش رضد رسیاست رهای رریاضتی ردر راسپانیا« رکه ربا رنام رهای رجنبش ر  ۱۵رمه ،ر»جنبییش ربرآشییفتگان« ریییا ر»میییدان ررا
تص ف رکنییید« رنیییز رشییناخته رمی رشییود ،رمجمییوعاه رای راز راعاتاضییات ردر راسییپانیا ررا ردربرمی رگیییرد رکییه رتغییراتییی ررادیکییال ررا ردر
سیاست رهای رحاکم ربر راسپانیا ررا رمطالبه رمی رکند .راین رجنبش راز رتاریخ ر ۱۵رماه رمه ردر رسییال ر ،۲۰۱۱ربه روسیییله ری ریییک رفراخییوان
اولیه ،ردر ر ۵۸رشهر رآغاز رگشت رو ردر راشکال رمتفاوتی رهمچنان رهمچنان رادامه ردارد .ر].م[
» ۳مرکز راجتمعای رکازا ربلنکا« رکه ر]در رساختمنی راشغال رشده[ ردر رمحله ری رلواپیز ر) (lavapiesرواقع رشده ربود ،رپس راز ردو رسال
در رسپتامب ر ۲۰۱۲ربرچیده رشد.
 neighborhoodsر ofر Commissionر Eng:ر; barriosر deر Comisiónر4

نصب ریک رپوست ربزرگ ردر روسط رمیدان ربود رکه راز رمردم ردرخواست رمی رکرد رتا ربرای رانجمن رهای رمحله ر ریییا
روستای رخود رتاریخ ربرگزاری رنخستین رمجمع ررا رتعیین رکنند .رپس راز رچنیید رروز ،رگردهم رآیی رهییای ربیییش راز
یک رصد رمجمع ربرگزار رشد .ر پس راز رمدت رکوتاهی ،رهزاران رنفر راز رمردم ردر راین رمجامع رگرد رهم رآمدند ،رکه
شاید ر ۹۰ردرصد راز راین رجمعیت رتنها ریک ریا ردو ربار ردر رجلسات رحاض رشدند ،راما رتأثیر راولیه ری راین رحرکیت
شگفت رانگیز ربود.
هنگامی رکه رجنبش ر—منظورم رمردمی راست رکه رمیدان رخورشییید ررا ربییه راشییغال ردرآورده ربودنیید— رچنییین
محرکه رای ررا ردید ،ربه رسعات راین ردرک ردر رجنبش رایجاد رشد رو رگستشا ریافت رکه رایده ری رخوبی راست رکییه راز
جنبش رترکززدایی رشییود .ر امییا ربییا راییین روجییود ربیش ر راز ردو رهفتییه رطییول رکشییید رتییا رمردمییی رکییه ردر رمیییدان
می رخوابیدند رمتقاعاد رشوند رکه رواقعاا رآن ررا رترک رکنند .رالبتییه ،راییین رکمییپ رنییادی رقدرتمنیید ربییود رو ربرخییی
مصمم ربودند رکه ربرای رهمیشه ر]در رمییدان[ ر باننید ،رام ا ردر رانتهیا ربسییاری راز رمیردم ربیا راییده ری رمیا ربیرای
ترک رکردن رمیدان رو رنقل رمکان ربه رمحلت رموافقت رکردند.
در رمجموع راین رایده ر رای ردیوانه روار ربود رکییه ربه رنحییوی رکییارا راز رآب ردرآمیید .ربییا راین رکییه رمیا ردر رآن رکمیسیییون
افرادی ربسیار رمتفا وت ربا رعاقایدی رواگرا ربودیم ،راما رهمگی رتوافق رداشیتیم رکیه رتنهیا رراه رحیل رممکین رتیرک
میدان ربود .ر گزینه ر رهای ردیگری روجود رنداشت ،رچرا رکه رمشکلت رهرچه ربیش رتر ردر رکمپ رایجاد ر رمی رشیید ،رو
با رتوجه ربه رتعداد ربین ر ۵۰۰رتا ر ۱۰۰۰رنفری رمردم ،رکه ربیا ریک ردیگیر رکیامال رغریبیه ربودنید ،ری افت رراه رحیل رو
تصمیم رگیری ردر رمورد راین رمشکلت رناممکن رمی رگشت .ربرای رجنبش رو رپدیداربودین رآن ،رکمپ ربسیار رمهم
بود ،راما ردر رلحظه رای رمشخص رما رمج بور ربودیم رچیزی ررا رتغییر ردهیم؛ رو رتاریخ رنشان رداد رکییه رحییق ربییا رمییا
بود.
مالبوکا :رچنین راقدامی ربسیار رعامل رگرایانه ربه ر رنظر رمی ررسد .رآیا ردلیل ردیگری رهم ربرای رترک رکییردن رمیییدان
وجود رداشت؟ رایده رهای رسیاسی رچه ربودند؟
هوگو :رما راز رآغاز راین رشیوه ری رآنارشیستی رسازمان ردهی ررا ردر رذهن رداشیتیم ،رامیا رنتوانسییتیم رآن ررا رتحقیق
بخشیم .ربرخی راز رما رفکر رمی رکردیم ر—و رمتون ربسیاری ردر راین رمییورد رنوشییته رشییده راسییت— رکییه رادامه ری
این رجنبش رمی ربایست رترجیحاا رمشخیصات رخاصی رداشته رباشد :ر باید ربر رمجامع رتصمیم رگیری رمبتنی رباشد،
شالوده ری رآن رباید رمحله رها رباشند رو ر]شکل رروابط[ رآن رباید رشبکه ر رای ربدون رسلسله رمراتب رباشید .ربنییابراین،
ما ربه رشبکه رای رقوی ربرای رتوسعه ری رابزار ر رهمهنگی رنیاز رداشتیم .راییین رایییده ربه رلحییاظ رسیاسییی ردر رامتییداد
اندیشه رهای رکنفدراسیون رملی رکار ر) ،(CNTریکی راز راتحادیه رهای رآنارکو-سندیکالیستی راسپانیا ،ریا رارتییش
زاپاتیستی رآزادی ربخش رملی رجهت رگیری رشده ربود .رو رپس راز رسال رها رمطالعه ری رمتییون رآنهییا ،راییین رآن رچیییزی
بود رکه رما راز رایده ری رآن ها ردرک رمی رکردیم رو رتوانستیم رآن ررا ردر رعامل ربه رکار رببنییدیم .ربنییابراین ،رایییده ری رمییا
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بنیان رنهادن رگروه رهای رکوچک رمحلی ربییود رکیه ردر رییک راییدئولوژی رمشیتک رسیهیم ربودنید :راگ ر رخواهیان
دسییتیابی ربییه ریییک رانقلب رهسییتید ،رناگزیرییید ردر رمحله ری رخییود ربییا رافییرادی رکییه رآن رجییا رزنییدگی رمی رکننیید
سازمان ردهی رکنید.
همه رنوع رافراد راز رجنبش رهای راجتمعای رمختلف ،ربیش راز رهمه راز رخانه رها رو رمراکز راجتماعای راشغال رشییده،
و رنیز راز ردیگر رگروه رهای رچپ رگرا ،ربه راین رمجامع رتصمیم رگیری رمی ررفتند .ر]در راین رمجامع[ رحجم رعاظیمییی
از  رانتقال ردانش ردر رجریان ربود ،رکه ربه رویژه ربرای رکسانی رسودمند ربود رکییه ربییرای راولین ربییار ردر رزندگی رشییان
جدا راز رساختارهای رسنتی ،رمانند راتحادیه رها ریا راحزاب رسیاسی رقدیمی ،رسازمان ردهی رمی رشدند .رآنها رچیزی
نوین ررا رآغاز رکردند؛ رآنها رشوع ربه رسازمان ردهی ربا رکسانی رکردند رکه ربا رآنها رزندگی رمی رکردند.

سیاست نوین ،مردم نوین
مالبوکا :راین رنوع راز رسازمان ردهی رپیش رتر ،رقبل راز رجنبش ر  ۱۵رمه ،ردر رکازابلنکا ر—مرکییز راجتمییاعای رای رکییه
شم ربخشی راز رآن ربودید— ربه رعامل ردر رآمده ربود .رایده رهای رشم راز رکجا رآمد رو رچه رتأثیری ربییر ربحث رهییای
شم ردر رمیدان رگذاشت؟
هوگو :رما راز رروز راول راز رتجربه رای رکه ردر رکازابلنکا ربالفعل ربود ریاد رگرفتیم .رما ردر راین رمورد ردرک رروشیینی
داشتیم رکه ربه ردنبال رارائه ری رهیچ رگونه ر ر»طیرح رجیادویی« ربیرای رتغیییر ردنییا ربیه رمیردم رنباشییم ،ربلکیه ربیه
توانایی رآن ها ربرای رتعیین رسنوشت رخودشان رو رتغییر رزندگی رو رجامعه ردر رجهت ربهت راعاتماد رکنیییم ،رو ربییه
این ر رکه رچنین رچیزی رباید ربه رروی رهمه رگشیوده رباشید .ردس تیابی ربییه رهمه ری رمیردم ردشیوار راسیت ،رآن رهیم
زمانی رکه ریک رزیبایی رشناسی ربه رروشنی رتعریف رشییده روجییود رداشییته رباشید ،رخیرده ر-فرهنگیی رکیه رشیم رییا
بخشی راز رآن رهستید ریا رنیستید ،رزمانی رکه راین رااشکایل ر]فرهنگی[ رپیش رشط رهای رزیادی ررا رمطییالبه رکننیید.
برای رمثال ،رزمانی رکه راز رشم رانتظار رمی ررود رادبیات رمعینی ربخوانید ،ربه رشیوه ری رمعینی رصییحبت رکنییید ریییا
به رزمان رآزاد ربسیار رزیادی ردستسی رداشته رباشید ،رکه رعامدتاا ربه رسن رو روضییعیت راقتصییادی رشییم ربسییتگی
دارد .ربنابراین ،رما ربا رخود رگفتیم :رباید رمسیر رآسان رتری روجود رداشته رباشد .رمعیار راصلیی رحداقلی رای رکه ردر
دست رداشتیم ،ر]بهره ربردن راز[ رروشا ر مجمع ربییود رتییا راز راییین رطریییق ربتییوانیم ردر رقییالب رچنییین رگروه رهییایی
تصمیم رگیری رکنییم ،رو ر—بیا رتکییه ربیر رتاکتیک رهیای رسینتی رجنبش رهیای رلیبتیارین— ریبیرای رپیوسیت ربیه رو
همهنگ رشدن ربا ردیگران رآمادگی رکسب رکنیم ،ربرخی رپرنسیییپ رهای رحییداقلی ربییرای رطییرد راشییکال رمتنییوع
خشونت ،راز رجمله رنژادگرایی ر]ییا رراسیسیم[ ،رفاشیسیم ری ا رماچوئیسیم ر]نرینه ر ررفتیاری[ ،ررا راعامیل رکنییم رو
آگاهی رنسبت ربه رتخریب رزیست رمحیطی ررا رافزایش ردهیم.
انتقال راین رمعیارها رنسبت اا رآسان راست رو رما رمی رخواستیم راز راین رطریق ردر رمیان رمدت ربه راین رنتیجه ردسییت
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یابیم رکه رهمگان ،رفارغ راز راین رکه رچه رکسی رهستند رو رچه رامکاناتی ردارند ،ربخشی راز راییین رجنبییش رشییوند.
نکته ری رجالب رتوجه رپیونددادن رافراد رمختلف ردر رموقعیت رهای ربسیار رمتفاوت راجتماعای ربییود؛ رآگاه رشییدن
از راین رامر رکه ربنیان رمشتکی روجود ردارد؛ رو رسپس ،رتعریف رکردن راهداف رسیاسی رمان رمبتنی ربر راین ربنیییان
مشتک .ر برای رتحقق رچنین رامری ،رحیاتی ر ربود رکه رافراد ربه رعانوان رآنارشیست ر ،رمارکسیست ر ریا رهر رچیز ردیگر
تعریف رنشوند ،ربلکه رهرکسی رمی رتواند ریک رکنش رگر رسیاسی رباشد ،رزیرا رساکن رمحله ری رخود راست.
مالبوکا :رامروز رشم ربخشی راز رمرکز راجتمعای رل رمورادا رهستید ،رکییه راز راعاتاضییات رجنبییش ر  ۱۵رمییه ،رو ردر
پی رآن ر»مجمع رعامومی رمحلت ردر رچمبی« رگستشا ریافت .رفعالیت رروزانه ری رخود ردر راین رپروژه ررا رشرح
دهید.
هوگو :ردر رنگاه راول ،رل رمورادا رییاینک رمشابه رمراکیز راجتمییاعای رسینتی راسییت :رجمع رهییایی رمختلییف ،رو رییک
مجمع رتصمیم رگیری رمتشکل راز رجمع رها رو رکارگروه رهای رمختلف روجود ردارد .ردر رواقع ،رچیز رچندان رخاصی
وجود رندارد .ر اصلی رترین رمجمع رتصمیم رگیری رمحله ،رجایی رکه رتصییمیم رگیری ردربییاره ری راشییغال ر راییین رمرکییز
اجتمعای راز رآن رنشات رگرفت ،ردیگر رمستقی ا
م ربه رل رمورادا رمربوط رنیست .راما رابتکییار-عامل رهییای ربسیییاری
در رمرکز روجود ردارند رکه ردر رفرایند رسیاسی رجنبش ر  ۱۵رمه رآغاز رشدند .رآنها ردر رکمییپ ر]میییدان رخورشییید[
هم ردیگر ررا رملقات رکردند رو ردر رمجامع رتصییمیم رگیری رمحلت رگییرد رهییم رآمدنیید رو ردر رآن رجییا ربییا رهییم رکییار
کردند .ر اکنون ،رپروژه رهای رمختلف ربسیاری روجود ردارند رکه رهمه ربرای ربرگزاری رجلسات رشان ردر راین رمرکییز
اجتمعای رجمع رمی رشوند :ربرخی ربیش رتر رروی رکنش رگری رسیاسی رمتمرکز رمی رشوند ،ربرخی ردیگر ربیش رتر ربییا
مسائل رفرهنگی ردرگیر رهستند.
آنچه رکه رتغییر رکرده راین راست رکه راکنون رهمه ردر رمادرید راهمیت رمراکز راجتمعای ررا ردرک رمی رکنند  .رپیش
از رجنبش ر  ۱۵رمه  ،رصحبت رکردن راز راشغال ر رساختمن رهای رخالی راحتمال ربییا راز-دسییت ر-دادن راعاتبییار رهمییراه
بود .ر کار ردر رمجامع رتصمیم رگیری رو ردر رمحله ربرای راین رنوع رعامل رسیاسی رمشوعایت رآفرییید ،رمشییروعایتی
برای رمراکز راشغال رشده .راکنون رهمه رمی رفهمند رکه ر ل رمورادا ر یک رپروژه ری رمهم رسیاسی ردر رمحله راست .رما
بر رتلقی رمنفی رسابق راز راین رعامل رغلبه رکردیم.
مالبوکا :ر این رمشوعایت راز رکجا رمی رآید رو رچرا راین راقدامات رسیاسی رنوین ردر روهله ری راول رلزم رهستند ،ر از
جمله ردر رتقابل ربا رنهادهای رسیاسی راز رپیش رموجود؟
هوگو :ر آنها ربخشی راز رچیزی رهستند رکه رنی رتوانست ربدون رآنها روجود رداشییته رباشیید .رالبتییه ،ربییرای ربرخییی
آن رها ربه راین ردلیل رمشوعایت ریافته رهستند ر که روجودشان رنایان رگر ریورشی ررادیکال ربر رمالکیت رخصوصیی
است ،راما ردر رواقع راین رعامل ربه رمراتب رآسان رتر راست :رمردم ردرک رمی رکنند رکییه رحییق ردارنیید رکارهییایی ررا ربییا
همراهی رهم رانجام ردهند ،رو راین ربر رزندگی ر رو رمحله رشان رو رکل رجامعه رتأثیر رمثبتی رمی رگذارد .ر
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زمانی رکه رمردم ربخواهند ربا رهم رجمع رشوند رو رچیزی رجمعی رپرورشا ردهند ،رمراکز راجتمییاعای رمکان رهییایی
هستند رکه رچنین رامری ردر رآنها رامکان رپذیر راست .ربه رعانوان رمثال :رچندی رپیش ،رما ریک رمسابقه ری ررقص ردر
ل رمورادا ر برگزار رکردیم؛ رمسابقه رای رمیان ردسته ری ررقص رهیپ رهاپ رو ردسته ری ررقص رسییوئینگ ،رکییه رهییر ردو
این رجا رهم ردیگر ررا رملقات رکردند .ر ما رجشن ربزرگی ربا رحضور رمردم راین رمنطقه رسامان ردادیییم .ررقص رهییای
بسیار رجالب رتوجهی رکه رارائه رشد ،رو رتنوع رو رترکیب رمردمی رکه ردر راین رجا رگرد رآمده ربودنیید رشییگفت رانگیز
بود .رهمه ری راینها رکامال رخود-سازمان ریافته رو رانقلبی ربود .رخود-سازمان ریافته ربود ،رزیرا رهیییچ رپییول رو رهیییچ
سودی رتولید رنشده ریا رهیچ رگونه رحمیتی راز رخارج روجود رنداشت؛ رو رانقلبی ،ربه ردلیییل رمردمییی رکییه راین رجییا
می آیند ،رو رروابط رو رشبکه رهای رنوینی رکه ردر رطول رچنین رمناسبت رهایی رایجییاد رمی رشییوند .رچنییین راتفییاقی
 ر
هرگز ردر رفضاهای رسازمان ردهی رشده رتوسط ردولییت ررخ رنی ردهیید؛ رو ربییه رهمییین ردلیییل ،رروشیین راسییت رکییه
آکسیون رهای راعاتاضی رعالیه ردولت ریا رشهرداری رو رسیاست رهای راخیر رآنها ردر رچنان رفضاهایی رسازمان ردهی
نی رشوند.
پیش از جنبش  ۱۵مه ،صحبتکردن از اشغا ال ساختمنهای خالی احتملال با از-دست-دادان اعاتبار
همراه بود.
امروز ربا رنگاهی ربه رل رمورادا ،رمی رتوان رگفت رکه ر رل رمورادا ریک رفضای رعامومی راسییت ،رو رمراکییز راجتمییاعای
آخرین رفضاهای رعامومی رواقعی رهستند .رفضاهای ر»عامومی« ربسیاری روجود ردارنیید رکییه ردر رنهییایت رفقییط
کمی رعامومی رهستند .ر اگر رخوشا رشانس رباشید ،رممکن راسییت ربتوانییید رگییاهی راز رآنهییا راسییتفاده رکنییید ،رامییا
تحت رشایط رو رمقرراتی رکه رشم ردر رتعیین رآن رنقشی رنداشته راید  .رهمین رامر ،رتفاوت راین رمکان رو رجادوی
اندکی رکه راز رآن ربرخوردارد راست ررا ربرمی رسازد :رمکانی رکه ردر رآن رهیچ رقانون رو رضابطه رای روجود رندارد رکه
به رطور رجمعی رمقرر رنشده رباشد .رهمین رویژگیی راین رمکان رو رنیز رفرایندهایی رکه ردرون رآن رجریییان ردارنیید
را ربی رهمتا رمی رسازد.

سازماندادن پیرامون عامل
مالبوکا :ر ایدئولوژی رهای رسنتی رمانند رآنارشیسم ریا رکمونیسم رچه ر رنقشییی ردر راییین رشییکل راز رسیاسییت رایفییا
می رکنند؟
هوگو :ر در رپروژه رهایی رکه رمن ربخشی راز رآنها رهستم ،رنقش رعامده رای ربازی رنی رکنند .رمردم رنیییازی ربییه ریییک
پرچم ربرای ردنباله رروی راز رآن رندارند .ر این ر رجنبه رزمان رهایی ربروز رمی ریابد ریییا راهمیییت رپیییدا رمی رکنیید رکییه ردر
مورد رمسائل رعاملی رصحبت رمی رکنیم ،رنه ردر ربحث رهای رانتزاعای .ربه رعانوان رمثال ،رهنگامی رکییه رمییا ردر راییین
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مورد رصحبت رمی ر کنیم رکه ربا رپولی رکه رکسب رکردیم رچه رکار رکنیم ریا راین رکه رچگییونه رکییار رتولیییدی ریییا ربییاز-
تولیدی رای رکه رمرکز ررا رزنده رنگاه رمی ردارد رتوزیع رکنیم ،رممکیین راسییت رمطالعییات راحتمییالی رشییم ردر رمییورد
آنارشیسم ریا رمارکسیسم رکمک رکننده رباشد .ر بییا راییین روجییود ،رمسییأله ری رمربییوط ربییه رپرچییم رشییم ،ربرچسییب
ایدئولوژیک رشم ،رمسأله رای رمتعلق ربه رگذشته راست .ر اگر رمردم ربرای راولین ربار ربه رمرکز رما روارد رشییوند ،رمییا
به رآنها رتوضیح رمی ردهیم رکه رامور ردر راین رمرکز رچگونه رکییار رمی رکنیید ،رو رچگییونه رمی رشییود ربخشییی راز راییین
مرکز رشد .ر اگر رشم ربه راین رجا ربیایید ،رچون ربه راصیول رحیداقلی رمیا ربیاور رداریید ،رمی رخواهیید ردر رییک رام ر
اشتاکی رهمکاری رکنید ،ربه راین رطریق رمی رخواهید رخود-سازمان ریابی رکنید ،راهمیتی رنییدارد رکییه رشییم ریییک
آنارشیست ،رمارکسیست ،رتروتسکیست ریا رهر رچیز ردیگری رباشید .رالبته رمهم راست رکییه ربخوانییید رو رمطلییع
باشید .ر اما راین رکه ردر رامتداد راین رتعاریف ربه رخودتان ربرچسب ربزنید ،رچون رمی رخواهییید رجییامعه رای ردیگییر
خلق رکنید ،ربه رنظر رمن ر ر—با رهمه ری راحتامی رکیه ربیرای رایین راییدئولوژی رها رقائ ل رهس تم— رییک راشیتباه
است.
مالبوکا :ردر ردوره رهای ر گذشته رایییدئولوژی رچیییزی ربییود رکییه رمییردم ررا ردر ریییک رپییروژه ریییا رسییازمان ردر رکنییار
یک ردیگر رحفظ رمی رکرد .رییاگر رچنین رچیزی رتغییر رکرده  ،رو رایدئولوژی رها ردیگر رچنین رنقشییی رایفییا رنی رکننیید،
چه رچیزی رامروز رامر رپیونددهنده راست؟
هوگو :رپراکسییس رمشتیک رافراد ررا ربییا رهیم رنگییاه رمی ردارد .راین رکییه ربخشییی راز رمییردم رچنیین ربیاندیشیند رکیه
به رعانوان ریک رجمع ر]کلکتیو[ رمی رتوانند رچیزها ررا رتغییر ردهند ،رو ردیگران رفکیر رکننید رکیه رم ا ربیرای رکسیب
موفقیت رمجبور ربه ررقابت ربا ریک ردیگر رهستیم ،راین ربحثی ر—در رچارچوب رانتزاعای— رمیییان رآنارشیسییم رو
لیبالیسم ریا رکمونیسم رو رلیبالیسم راست .ردر ررابطه ربا راین رایده رها رمهم راست رکه رمطلع ربانید رو رخودتییان
را رآموزشا ردهید ،راما رفهیم ر ردرستیی راین رایده رها ربه ربهتین رشکل راز رطریق رپراکسییس رمشتک رعامل رمی رکنیید.
هنگییامی رکییه ردر رمرکییز راجتمییاعایی رمییا ربرگییزاری ر مجمییع ربه رخییوبی رامییور ررا رپیییش رمی ربییرد ،رو رمشییکلت ررا
به روسیله ری رکنش رمستقیم رحل رمی رکند ،ربه راهداف رعاملی رمشخص ردست رمی ریابد رو ربسیاری راز رمییردم ررا راز
این رطریق ربه رهم رنزدیک رمی رکند ،راین رآن رجنبه ری ربسیار رمهم ربرای رکار رسیاسی رما راست .راین ردریک رسییاده
به رنظر رمی ررسد ،راما رهمین ربیاین رسادیه رتجربه ری رما ررا راین رجا ردر رمادرید رتوصیف رمی رکند  :ربا ریک رپراکسییس
مشتک ردر ریک رجمع ردستاورد ربسیار ربیش رتری رداریم رتا راز رطریق رتبلیغات رسنتی .رو رمن رسیال رها ربیود رکیه
جزوه رهای رآنارشیستی رو رمارکسیستی ررا رتوزیع رمی رکردم؛ ر ممکن راست رمردم رآنها ررا رخوانده رباشند رو رشاید
به رآنها رعالقه رم ند رشده رباشند ،راما راین راقدام ردر رنهایت رتنها ربه رمشارکت رمیزان راندکی راز رآنها ردر رمبارزات
واقعی رمنجر رشد .راندیشه ری رکمونته رگرایی ۱رفرصتی ربرای رمشارکت رواقعی رعارضه رمی رکند ،رو ردر راین رفرایند
مردم رطرز رتفکر رخود ررا رتغییر رمی ردهند .رمن رشخصاا رمراکز راجتمعای ررا رعامدتاا ربه رمنییزله ری رمییدارسا رعاملییی
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می ربینم ،ربه رعانوان رمکان رهایی رکه ردر رآن رچیزهایی رکه رقبال روجود رنداشتند ،رپرورشا رمی ریابند.
مجامع رمحلت ریکی راز راین رچیزهای رنوین رهسییتند .رچیییزی رکییه راز ردرون رآن رمییا رموفییق ربییه رایجییاد رمراکییز
اجتمعای رای رشدیم رکه رآنها رنیز رقبال روجود رنداشتند .ر این رجییا رنیییز رایییدئولوژی رهایی روجییود ردارنیید رکییه رشییم
احتمال رمی رتوانید رهر رجای ردیگر رآن رهییا ررا ربیابییید :ریییک رایییدئولوژی رضیید-سییرمایه رداری ،ریییک رایییدئولوژی
کمونته رگرا ،ریا ریک رایدئولوژی ردموکراسی ررادیکال رنیرومند .راما رمهم رترین رچیز راین راست رکییه رهمه ری راینهییا
این رجا رگرد رهم رمی رآیند ،راتفاقی رکه رقبال ررخ رنی رداد .ر در رعاوض ،رما ردر رگذشته رمرزبندی رها رو رمنازعاات ربین
این رایده رهای رمختلف ررا رداشتیم .ر اکنون ،رمهمتین رچیز ردرک رمنافع رمشتک رمان رو رمبارزه ربیرای رآن راسییت.
مردم رمسئویل رجامعه رپذیری ۱ریا رپس رزمینه ری رطبقاتی ر رشان رنیستند .ر مردم ،ربنا ربه ردلیل ربسیار رمتفاوتی ،رفکر
می رکردند راین رکه رهر رچهار رسال ررأی ربدهند رکافی ر راست ،رحتی راگر راین رکار رهیچ رچیزی ررا رتغییییر رنی ردهیید؛
 ۹۵ردرصد راز رجامعه راین رچنین رمی راندیشد .ربنابراین ،رما رمی رخواهیم ربا ر ۹۵ردرصد راز رجامعه رکار رکنیم رو رنه
بییا ر ۱ردرصیید راز ردانشییگاهیان رسیاسی رشییده .ر کیار رمیا رچییالش ربرانگیز راسییت ،رو راغلییب ربسیییار رآهسییته رو ربییا
موفقیت رهایی رجزئی رپیییش رمی ررود .رامییا رهنگییامی رکییه رهمییه ردر رجمییع رمشییارکت رکننیید ،رفییارغ راز راین رکییه
چه رکاری ردر رآن رانجام رمی ردهند ،راین رجمع رمی رتواند ربسیار رقدرتمند رگییردد .رو راگییر رجمییع رقدرتنیید رباشیید،
چیزها رمی رتوانند رتغییر رکنند.
مالبوکا :رمراکز راجتمعای رچه رتأثیراتی ربر رمنطقه ری رخود ردارند؟
هوگو :رهستند رفعالیت رهایی رکه رهیچ رتأثیری ربر رمنطقه رندارند .ربسیاری راز رگروه رها ردر راییین رمرکییز ردیییدار
می رکنند رو رفعالیت رهای رمتمرکز ربر رمناطق ردیگری ررا رتدارک رمی ربینند .راما ربییرای رنییونه ،رابتکیار-عامل رهییای
فرهنگی ردر راحیای رحیات رفرهنگی رمنطقه ربسیار رمؤثر رهسییتند .رو راییین رنیییز رنییونه ری رخییوبی راز رسیاسیییت
محله راست ،رچیرا رکیه رایین رابتکیار-عامل رهیا رفعالیت رهیایی رفرهنگیی رجیدا راز رمنطیق رسیرمایه ردارانه رارائیه
می ردهند .ر همچنین رآنها ربرای ربسیاری راز رمردم ربسیار رجالب رهستند ،رچرا رکه رفضا ررا ربرای رنییوع رنییوینی راز
جامعه رپذیری رمی رگشایند .ربدون رچنییین رفضییاهایی رگسییتشا راییین رنییویع رنییوین رروابییط ربه رمراتییب رسییخت رتر
خواهد ربود .راما راین رنوع رروابیط رنوین ربرای رپیشبد رانواع رمختلف رپروژه رها رضوری رهستند.
ابتکار-عامل رهای ردیگر راثر رمستقیم رتری ربر رمنطقه ردارند .ربرای رنونه رذخایر رغییذا ،۲رکییه رپروژه رهییای رفعییالی
در ربسیاری راز رمناطق رشهر رمادرید رهستند .رذخیایر رغیذا رهیزاران رنفیر ررا ،رکیه ربیرای رفراهم رکییردن رزیسیت
روزانه رشان ردر رتقل رهستند ،رمورد رحمیت رخود رقرار رمی ردهد .رپروژه رهای ربسیاری روجود ردارند رکییه رسییعی
می رکنند رحمیت رهای ربنیادی ررا ربه رشیییوه رای رخییود-سیازمان ریافته رعارضیه رکننید .رآنهیا رمیییزان رمیورد رنیییاز ررا
محاسبه رمی رکنند ،رو رچگونگی رتوزیع رکار رو رنیز رش ایط رلزم ربیرای رکسیانی رکییه راز رایین رخییدمات ربهره رمنید
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می رشوند ررا رتعریف رمی رنایند .رشم رمی رتوانییید رخییدمات ردریییافت رکنییید ،رامییا رهمچنییین رباییید رفعییالنه ردر
کارهای رجمع رمشارکت رکنید .راین رپیونیدها رفضییایی ربیرای رنیوع ربییدیلی راز رجامعه رپییذیری رخلیق رمی رکننید،
فضایی رکه ردر رآن رمردم رحمیت رو رهمبستگی رمتقابل ررا رمی رآموزند.
یک رنونه ری ردیگر :ر برخی راز ردختان رطی ریک رجشنواره ری رخیابانی ربسیار ربزرگ راین رجا ردر رمادرید رفضییایی
را ردرون ریک رمرکیز راجتمییاعای رایجیاد رکردنیید .رآن رجیا رشییم رمی رتوانسییتید ردر رصییورت رپیش رآمییدین رتعرضییات
جنسیتی رکمک رو رحمایت ردریافت رکنید .رحضور رآنها رطی رجشنواره ربسیییار رمشییهود ربییود رو ربیسییت رو رچهار
ساعاته ردر ردستسا ربودند .رهر ردو رپروژه ر رنونه رهای رخوبی راز رابتکار-عامل رهایی رهستند رکه رتییأثیر رآشییکاری
بر رمحله رداشتند .راما ردروغ راست راگر ربگوییم رکه رهمیشه راین رطور رپیش ررفته راست .رفعالیت رهای ربسیییاری
هستند رکه رشم ربه رآن رها رمی رپیوندید رو رکارهای رمورد رنظر ررا رانجام رمی ردهید ،راما ربه رطور رواقعی ربا رمنطقه
تاسی رندارید .رمواردی رکه رشم ردر رمنطقه رتأثیرگذار رهستید ،رآن هییایی رهسییتند رکیه ربیا رمشییکلت رمشییخص
موجود ردر رمنطقه ردرگیر رمی رشوید .ر همواره ،رچیزهایی رمشخص ،رافییرادی رمشییخص رو رمشییکلتی رمشییخص
وجود ردارند .ربسیاری راز رمرد یم راین رجا ردر رش ایط ربییدی رزنییدگی رمی رکننیید رو رشیییوه ری رتفکرشییان رلیییبالی ریییا
سمایه ردارانه-خودمحورانه ربود :راگر رمن رروبراه رهستم ،رهمه رچیز رخوب راست .رآنها ربییه رجنییاح رراسییت ررأی
دادند .ر اما راین رشیوه ری رتفکر ربه رمیانجی رتجارب رمعینی رکه رشم رآن رهییا ررا ررقییم رمی رزنییید رتغییییر رمی رکنیید ،رو
مراکز راجتمعای راین رتغییر ررا رممکن رمی رسازند.

عالیه بیقدرتربودن تاریخی
مالبوکا :رچرا رجنبش راین رشیکل رخیاص ررا رانتخییاب رکیرد؟ رچییرا رایین رروشا رهیای رنیوین ،رو رنییه راصییول رسیینتی
سازما رندهی ،رمانند راحزاب رسیاسی ریا راتحادیه رها؟
هوگو :ربه ردلیل رمحدودیت رهای رساختاری راییین رجنبش رهییا رو رسییازمان رهای رسیینتی .راییین رجنبش رهییا ربه رلحییاظ
تاریخی ربه رعالت رجنگ رداخلی رو ردیکتاتوریی رمتعاقیب رآن رنابود رشییدند .رسییپس ردر ردهه ری رهفتییاد ،رتییوافقی
بین راحزاب رفرانکوئیست رو راحزاب رجدید ربه راصطلح ر»چپ« ۱ربه روجود رآمد .رهمراه ربییا راییین رتوافیییق رنییوع
جدیدی راز راتحادیه رهای رکارگری رشکل رگرفت رکه ردیگر ردر رمسیر رخطوط رطبقاتی رجهت ریابی رنشده ربود رو
همن رچیزی راست رکیه رام روز رآن ررا ر»اتحادیه رهیای راکیثیت« رمی رنیامیم .رایین رشیکل رغیالب راتحادیه رهیای
کارگری رمبارزات رطبقاتی ررا ربه رمبارزات رتوزیعی رفروکاسته راست رو ردر رجهت رمهیار رجنبش رهیای رانقلبیی،
که رپیش رتر رعالیه ردیکتاتوری رمبارزه رمی رکردنیید ،رعامییل رمی رکنیید .ربنییابراین ،ردر رمییورد رمادرییید ر—در رمنییاطق
دیگر رداستانی ربسیار رمتفاوت رخواهید رشنید— رقبل راز رجنبش ر  ۱۵رمه راز رنظر رسیاسی رهیچ رچیییزی روجییود
 ۱راین رتوافق راز رسال ر ۱۹77ربه رعانوان رپیمن رمونکوال رشناخته رمی رشود.
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نداشت ،رواقعاا رهیچ رچیز .رایزکویردا راونیدا ۱ر) ،(IUرائتلفی راز راحزاب رچپ ررادیکال ،ردر رتام رسطوح رصییحنه
را رترک رکرده ربود .راتحادیه رهای راکثییت رپول رکارگران ررا رمی رگرفتند رو ردر رنهایت رتنها ربر رسر رهمییان رشییرایط
بد رقدیمی راز رسوی رکارگران رمذاکره رمی رکردند .رو رهمه ری رآن رهایی رکه ربا رپی.اسا.کا.ای ،۲.رایزکویردا راونییدا رییا
اتحادیه رها ررابطه رای رنداشتند ،راقلیتی رکوچک ررا رتشکیل رمی ردادند رکه ربه رطور رکامل راز رواقعیت ربسیییاری راز
مردم رجدا رشده ربودند .ردر ردهه رهای ر  ،7۰ر ۸۰رو  ۹۰رما رگروه رهای رمارکسیست ربا رتحلیل رهای رگاه ردرخشان
داشتیم ،راما راین رتحلیل رها ربه رپراکسیس ردرخوری رپیوند رنی ریافتند.
پس راز رآن ،ربا ردر رنظر رداشت رنونه رها رو رتجاربی راز رآلان رو رایتالیا ،ریک رجنبش رآتونوم رشکل رگرفت رکه ریییک
پراکسیس رجدید رتاریخی ررا رکانون رمتمرکز رخود رقرار رداد .رکنش رگراین راین رطیف رسیاسییی رطییی رجنبییش ر ۱۵
مه ر در رمبارزات رمختلییف رمشییارکت رکردنیید .رشییبکه رهای ربییدیل رشییکل رگرفتنیید رو رتوسییعه ریافتنیید رو رمراکییز
اجتمعای ربه رمکان رهیایی ربیرای رشبکه رسیازی ربیدل رشیدند .راگ ر راتحیادیه رای ربیدیل ربخواهید ربیا رییک رگیروه
به رحاشیه ررانده رشده رو رکوچک ،ریک رجمع رمحله ریا ریک رگروه رکوچیک رکنش رگران رزیست ربوم رگرا رتاسا ربگیرد،
مرکز راجتمعای رجایی ر راست رکه رباید ربه رآن رمراجعه رکند .رآن رجا رجایی ر راست رکه رسوژه رهای رنوین ،رشییبکه رها،
ایده رها رو رپروژه رهای رمشتک رمی رتوانند رپرورشا ریابند .راز رطریق رجنبش ر  ۱۵رمییه رییهیزاران رنفییر راز رمیردم رکیه
درگیر رپروژه رهای رمبتکرانه راما ربسیار رکوچکی ربودند ،رکه رهیچ رتأثیری ربر رجامعه رنداشتند ،ردر رمنطقه رهای
خود ردر رمجامع رمحلت ریا ردر رمراکز راجتمعای رگرد ر رهم رآمدند رو ربه رنیروهای رموجییود رپیوسییتند .رفراینییدی
که رنیروی ربالقوه ری رعاظیمی رخلق رکرد .رو رالبته ،رتفاوتی راست ردر راین رکه رکه رگروه رشییم ربییا رنییامی رطنزآمیییز
خوانده رشود ریا ربا رنام رمجمع رتصمیم رگیری رفلن رمحله؛ ربا راین رنام رهای رنیوین ،رم ردم رفیوراا رمی ردانسیتند ردر
مورد رچه رصحبت رمی رکنید رو رمی رخواستند ربخشییی راز رآن رباشییند .رمجییامع رتصییمیم رگیری رانقلبییی ربسیییاری
وجود ردارند ،ربرخی ردیگر رچندان رانقلبی رنیسییتند ،رو رترکیب ربنییدی راجتمعای رشییان رهمیشییه ردربردارنییده ری
تفاوت رها راست ،راما ردر رمجمویع رآنها رگرایشی رنوین رو رجمعی ربه رسوی رعامیل رسیاسی رآفریدند.
از راین ررو ،راین رفرایند ربر رسازمان رهای رسنتی رجناح رچپ رتأثیراتی رگذاشت .راگر رشییم ربییا رهییر رسییازمانی رکییه
قبل راز رجنبش ر  ۱۵رمه ر وجود رداشت رصحبت رکنید ،رچه ریک رحزب رسیاسی رباشد ،رچه ریک راتحادیه ریییا ریییک
گروه ررادیکال رکوچک ،رآنها رهمه ربخشی راز راین رگفتمن رو رگرایش رعاملیی رسیاسی رنوین ررا راقتبییاسا رکردنیید:
گفتمن رجنبش رهای راجتمعای رنوین.
پس راز رتجارب ردیکتاتوری رو رگذار رمتعاقیب رآن ،ربسیاری راز رمردم ربه رلحاظ رسیاسی راحساسا ربی رقییدرت ربودن
میکردند .ریکی راز ربحث رهای راصلی رما ردر رمراکز راجتمعای راین راست رکه ربارها رو ربارها ربییه رمییردم ربگییوییم
 ر
که راین رفقط رپروژه ری ر»آنها« رنیست ،ربلکه رپییروژه ری ر»میا«سییت ،رکیه رفقیط ر»آنهیا« ردر رحییال رانجییام رکارهییا
 ۲ر  Espanaر Obreroر Socialistaر ،Partidoرحزب رکارگران رسوسیالیست راسپانیا.
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نیستند ،ربلکه ر»ما« ردر رحال رانجام ردادن رشان رهستیم .رو راین رموضوعای رپیچیده راست ،رچرا رکییه رمییا ردر ریییک
»جامعه ری ر]مبتنی ربر[ رنایندگی« رزندگی رمی رکنیم .ر اتحادیه رمسائل رمن ررا رحل رمی رکنید ،راحیزاب ربیرای رمین
حکم ررانی رمی رکنند ،رپلیس رمراقب راین راست رکه رما رچگونه ردر رکنار ریک ردیگر رزندگی رمی رکنیییم .رتغییییردادن
این رچشم رانداز ربه رچشم راندازی رکه ردر رآن رشم ربه رلحاظ رسیاسی رفعال رهستید رو رامور ررا رهمراه ربا ردیگییران
تغییر رمی ردهید ،رکار رسختی راست .رکتاب رها رمی رتوانند ردر راین رراه ربه رما رکمک رکنند ،راما راول راز رهمییه ریییک
عامل رمشتک ،رتجربه رو رزندگی رواقعی راست رکه رذهن رمردم ررا رتغییر رمی ردهد.

حکومتکردن از طریق اطاعاتکردن )مطیعانه فرمانراندن(
مالبوکا :ر این رشکل راز رسیاست رکامال ردر رسطح رمحلی رو رمنطقه رای رمتمرکز رشده راست .راگر رتقاضای رواقعی
شم ردگرگونی رجامعه ربه رعانوان ریک رکل رباشد ،رآیا رچنین رسیاستی رکافی رخواهد ربود؟
هوگو :ر این ریک رپرسش ردشوار ،راما رهمچنین رپرسشی ربسیار رعامل رگرایانه ردر راسپانیاست .رمن رفکیر رمی رکنیم
تنها رراه رترکیبی راز راین رسیاست رخود -مدیریتی رو رسیاست رکلسیک رنایندگی راست ،ربرای رنییونه ربییا رحزبیی
مانند رپودموسا  ،ریا رحداقل ربا رآن رحزب ردموکراتیک رایده رآلی رکه رپودمییوسا ردر رآغییایز رتجسییم ربخش رآن ربییود؛
چنین ردرکی راز رآرمان رارتش رآزادی ربخش رزاپاتیستی ریعنی ر»حکومت رکردن راز رطریق راطاعات رکردن «۱رپیروی
می رکند رو ربا رروشا رهای رمدرن رمشارکت رقابل رترکیب راست .ربا راین روجود ،رروشن راست رکه رمجامع رمحلت رو
مراکز راجتمعای رتأثیری رباورنکردنی ردر رسطح رمحلی ردارند .راما رزمان رکافی ربرای رساخت ریک رفدراسیییون راز
محلت رمادرید ربا ربینش ردراز-مدت روجود رنداشت رو رحال رنیز روجود رندارد .راین روظیفییه رتقریبییاا رنییاممکن
اسییت :ریییک رمجمییع رتصییمیم رگیریی رکلییی رکییه ردر رآن رصییدها رمحله ری رمختلییف رناینییدگی رمی رشییوند ،رکییه
می رخواهند ربر رس ر ۱۵۰رم وضوع رمختلییف ربحییث رکننید ،رو رسییپس رباییید راز رمجییامع رمحلییی رخییود ربییازخورد
دریافت رکنند ،رچنین رچیزی رعاملی رنیست .ربنابراین ،رما رنیاز رداریم رتا رشیوه ری ردیگری ربرای رپاسییخ ردادن ربییه
پرسش رهای ربزرگ رپیدا رکنیم ،رچون ردر رپایان رما رهمه رمی رخواهیم رثروت رو رغنا ررا ربیا ریک ردیگ ر ربیه راشیتاک
بگذاریم ،رنه ربدبختی رو رفلکت ررا.
اما ردر رحال رحاض راین رثروت ربه رطور رخاص ربه رسمایه رداران رتعلق ردارد .ربنابراین ،رفکر رمی رکنییم رمییا راز راییین
نظر رنیاز رداریم ربه رروشا رهای رکلسیک رسیاست رپناه رببیم رو ردر رحین رچنین رکاری ردر رعاین رحییال رفرامییوشا
ییوط رمیشییود .رکسییانی رهسییتند رکییه رانتخییاب رمی رشییوند رتییا
 ر
نکنیم رکه راین رروشا رها رصف اا ربه رناینییدگان رمرب
تکلیفی ررا ربه رانجام ربرسانند؛ رو رهنگامی رکه راین رتکلیف رانجام رشییود ،راییین رمسییئولیت ربییار ردیگییر رخواهیید
چرخید ر]و ربه رکسان ردیگری رواگذار رخواهد رشد[؛ رو ربه راییین رترتیییب رمیا رقییدرتی رکییه ریییک رفییرد ردارد ررا ربییه
 Obedeciendoر Mandarر1
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حداقل رمی ررسانیم .رمن ریک رچاوز رنی رخواهم رکه رهمه رچیز ررا ربرای رمن رحل رکنیید رو ربییرای رسییال رها رروی رآن
صندلی ر رتکیه ربزند .رآمریکای رلتین ربه رما رنشان رداد رکییه رچیزهییای رمعینییی روجییود ردارنیید رکییه رمییا ربه رعانییوان
جنبش رهای راجتمعای رمی ر توانیم رآن رها ررا رحل رکنیم .ردر رحالی ر رکه ردر رشایط رفعلی رچیزهای ردیگییر رباییید ربییا
سازوکارهایی رحل رشوند رکه راز رنظام ربورژوایی ربرخاسته راست .رما رنیاز ربه راصلح رو رانطباقا رآنها ربا رشییرایط
داریم ،راما ردر روضع رموجود رهیچ رگزینه ری ردیگری ردر رمسائلی رمعییین روجییود رنییدارد .رکودکییانی ردر راسییپانیا
وجود ردارند رکه راز رگرسنگی ررنج رمی ربرند .روقتی رکه رمن رصبح راز رخانه ر رام ربیرون رمی رآیم ،راغلب راولین رچیییزی
که رمی ربینم راین رصحنه راست رکه رپنج ریا رشش رنفر ردر رجست روجوی رغذا ردر رسطل رزباله ر رهستند .راییین ریییک
وضعیت راضطراریی راجتمعای راست؛ رچگییونه رمی رتوانییید رآن ررا رتغییییر ردهییید؟ راول راز رهمییه ربییا ربرنامه رهییای
اجتمعای ربرای رمعاف رکردن راین رمردم راز رجست روجو ردر رسطل رزباله .راما رشییم رفقییط ربییا ربه ر-دسییت ر-گرفتیین
حکوم یت راین رشهر ربه رآن ردست رمی ریابید .راین رراه رحل رمشکل رنیست ،راما ردر روهله ری رنخست رراهی ر راسییت
برای رمهار راولیه ری رمشکلت رایجادشده ردر رایین رجیامعه .رهنگیامی رکیه رجنبش ره ای راجتمیاعای ربه رانیدازه ری
کافی رقوی رنباشند ،رفوراا رناپدید رخواهند رشد .رآنچه رباقی رمی رماند ،رطعم رتلخ راست رو رما رباییید رهمه رچیییز ررا
دوباره راز راول رشوع رکنیم .ربنابراین ،رما ربه رترکیبی راز رجنبش رهییای راجتمییاعای ر ۹۰ردرصییدی ،رو ربییرای رمییدت
زمییانی رمحییدود ربییه رسیاسییت رهای رنهییادی ر ۱۰ردرصییدی ردر رجهییت رگشییودن ردرب ررو ربییه رتحییولت ردیگییر
نیازمندیم.

ائتلفه ای رانتخابیاتی رمنطقه رای رماننید رآئییورا رمادریید
مالبوکلا :رآییا راحیزاب رنیوین رماننید رپودمیوسا ریییا ر  ر
میتوانند ردر راین رراستا رکمک رکنند؟
 ر
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هوگو :ربله ،راین ردر رواقع رایده ری راولیه ری رآنها ربود .ربسیاری راز رمردم ربه رجای رپودموسا رییدرگیییر رآئییورا رمادرییید
شدند ،رچون ربه ر-دست ر-آوردن رموفقیت رواقعییی ردر رسییطحی رمحلییی ربسیییار رآسییان رتر راسییت .رامییا ردر رحییال
حاض ،رموضویع رانتخابات رملی راست .راییین ربازاریییابی ریییا رفییروشا رخییود راسییت ،رهمه راشا رهیاهوسییت ،ریییک
داستان رمتفاوت .راما رافراد ربسیاری روجود ردارند رکه ردر رآئورا رمادرید رمشییارکت ردارنیید ،ردر رعاییین رحییال رکییه
بخشی راز رجنبش راجتمعای رنیز رهستند رو رکارهای رمعینی رانجام رمی ردهند رکه ربسیار رجییالب رتوجه رهسییتند،
از رجملییه ردر ررابطییه ربییا رخییدمات رعامییومی ،رحساب ررسییی ربییدهی ،ربه ر-رسییمیت ر-شییناخت رمراکییز راجتمییاعای
اشغال رشییده ریییا رحییذف ریادبودهییای رفاشیسییتی رو رفرانکوئیسییتی .ربرنامه رهییایی رهییم ردربییاره ری رچگییونگی
پیش رگیری راز رتخلیه ری راجباری رمراکز راشغال رشده روجود ردارد .ر با راین روجود ،رهنوز رهم رمهم رترین رچیز ربرای
من رکار راز رپایه ر]یا ربدنه ری راجتمعای[ راست .رپودمییوسا رچیییزی رشییبیه ریییک ربرداشییت رمحصییول ،رو رنییتیجه ری
فرایندی راست رکه رسال رها رطول رکشید رو رطی رآن رجامعه رگفت :رایزکویردا راونیدا ،راتحادیه رهای رکلسیییک ،رو
 رنایندگی ر رموجوید رما ررا ربه رجایی رنی ررسانند .ر بنابراین ،رما ردر رحال رانجام رکار رنوینی رهستیم رکییه
این راشکایل
ی
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جنبش ر  ۱۵رمه ررا رناد رخود رمی رسازد ،ردر رهمین رزمان ربود رکه رپودموسا رسر ربرآورد .راما رکار رواقعی ردر رپییایه
است ،رکار ردر رجنبش رهای راجتمعای .ر انتخابات رنخستین رمکان رسیاست رنیست ،رحییتی راگییر ررأی ردادن ربییرای
ایده رهای رخوب رکار رخوبی رباشد .ربه راین رمعنا ،رپودموسا ر در رحال رحاض رفقط رابزار راست ،رابزاری رکه ربه رما
امکان رتغیییرات رسیاختاری ردر رمییورد رقانون رگیذاری رملیی رو رش ایط راقتصییادی ررا رمی ردهید .رچنییین رابیزاری
ضورت ردارد ،رچرا رکه ربسیاری رچیزها ررا رمی رتوان ردر رسطحی رمحلی ربه ردست رآورد ،راما ربرخی ردیگییر رتنهییا
در ریک رسطح رملی رعامل رمی رکنند ،رچون ربسیاری رچیزها رتوسط رقوانین رملی رتنظیم رمی رشوند.
بنابراین ،ما به ترکیبی از جنبشهای اجتمعای  ۹۰درصدی ،و برای مدتر زمانی محدود به
سیاستهای نهادی  ۱۰درصدی در جهت گشودن درب رو به تحولتر دیگر نیازمندیم.
با راین رحال ،راین رها رهمگی رتنها رهنگامی رمی رتوانند رکارساز رباشند رکه راییین راشییکال رناینییدگی رتحییت رفشییار
یک رپایه ری رسیاسی رباشند .رپودموسا ،رمانند رسیریزا  ردر ریونان ،رمی رتواند ردر راین رجا ربه رحکییومت ربرسیید .رامییا
برای راین رکه راین رسیاست رموفقیت رآمیز رباشد ،رفشار رسیاسی راز رخیابان رلزم راست رتا راین رامر ررا رپییی ربگیییرد
که رآیا رنایندگان رآن رچه ررا رکه روعاده رداده راند رانجام رمی ردهند ریا رنه .رمردم رتنها ردر رصورتی رکه رسییازمان ر ریافته
شوند ،رقادر رخواهند ربود راین رفشار ررا رایجاد رکنند رو رفریب رنخورند .روظیفه ری رم ا رایین راسییت رکیه رمطمئین
شویم رآنها رفراموشا رنی ر کنند ربرای رچه رانتخاب رشده راند رو ردر رآن رمکان رجای رگرفته رانیید :رتییا رزمینه ری رهرچییه
بیش رتری ربرای رخود-مدیریتیی رجمع یی رمردم رایجاد رگردد ،رتا ریک رسوژه ری رجمعی ربتواند رخود ررا ررشد ردهیید
و رتوسعه ربخشید.
انتخاباتر نخستین مکان سیاست نیست!
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