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  ]اشاره[

، هنوز خيلي جوان بود كه به ماركسيسم و مبارزات مردم آيمارا ١٩٦٢در  ]١[ ي كوچابامبا آلوارو گارسيا لينرا، زاده
؛ التحصيل شد ي رياضيات فارغ در رشته به مكزيك رفت و در آنجا ١٩٨٠ي  در اوايل دههنزديك شد. ] ٢[

. پس از ندكرد آرمان جمعيت بومي مبارزه مي برايهاي چريكي گواتماال قرار گرفت كه  تاثير جنبش تحت
ي طبقاتي  سياسي كه مبارزه يران ارتش چريكي توپاك كاتاري شد، سازماناوليوي، يكي از بنيانگذبه ب بازگشت

تركيب كرده بود. بين  كه پيشبرد رهايي بوميان را هدف خود قرار داده بود ]٣[تاريستيماركسيستي را با اصول كا
شناسي درس  جامعه ،آزادي از زندان؛ پس از محبوس بودامنيتي  در يك زندان فوق ١٩٩٧تا  ١٩٩٢هاي  سال
و از  پيوست مورالس ِاوMAS (داد و به روشنفكري تاثيرگذار بدل شد. بعدها به جنبش براي سوسياليسم ( مي

نظران در چپ  ترين صاحب اصيلچندقوميتي بوليوي شد. او يكي از دولت  جمهور به بعد معاون رييس ٢٠٠٦
) است. ٢٠٠٨( قدرت پلبين) و ١٩٩٥( ارزش و شكل جامعهشكل  با آثاري مانند آمريكاي التين

  هاي ديگر جهان است. خواه در اين بخش و بخش وگوي ما با او پيرامون وضعيت نيروهاي ترقي گفت

  

  ]گفتگو[

هاي كمونيست آمريكاي التين از سخن  وقوف به اينكه اغلب سازمانبا  شما سياسي تعهد: مارچلو موستو
. شود گران را ندارند، مشخص مي عملكرد نظاره و چيزي بيش ازهاي مردم در كل ناتوان هستند  گفتن با توده

تا  ـ لنينيسم مانع از آن شده ترين قرائت از ماركسيسم و اكونوميستي ترين به كليها  مثالً در بوليوي اتكاء آن
هاي  را توده بومياني بومي را تشخيص دهند و آن را در مركز فعاليت سياسي خود قرار دهند. آنان  ويژگي مسئله

شما چگونه تشخيص از هيچ توانمندي انقالبي برخوردار نيستند.  كه دانند ضعيفي مي» بورژواي خرده«دهقاني 
  ن زمان وجود داشت؟داديد كه بايد چيزي كامالً متفاوت با چپي بسازيد كه در آ

ها را  ها و خانه كردند، كارگران بومي ساختمان : در بوليوي كشاورزان بومي خوراك توليد ميآلوارو گارسيا لينرا
شان به  كردند، و نخبگان و طبقات متوسط براي مراقبت از فرزندان ها را بوميان نظافت مي ساختند، خيابان مي

چپ سنتي نسبت به اين وضعيت نابيناست و ذهنش را فقط د يرس نظر مي به. با اين همه، داشتندعتماد آنها ا
با اينكه  دهد. شان هيچ توجهي نشان نمي مقياس اشغال كرده است و به هويت قومي كارگران در صنايع بزرگ

گران ترديد كارگران صنعتي براي كار در معادن اهميت دارند، در مقايسه با كارگران بومي در اقليت بودند، كار بي
ي  از اواخر دههمارا . مردم آيشدند استثمار ميتر  بيرحمانهو حتي  شد ميشان تبعيض اعمال  اي كه در حق بومي
سقوط ديكتاتوري سازمان دادند.  برخاسته ازهاي دمكراتيك  هاي بزرگي را عليه ديكتاتوري و دولت جنبش ١٩٧٠
زارعان دهقان متحد هاي  ها را با زبان و نمادهاي خود برپا كردند و از طريق جماعت با افتخار اين جنبش بوميان

)Campesinos(  ي  تحت رهبري بوميان ياري رساندند. اين لحظه به زايش يك ملتو  زدند دست به عمل
  كشف اجتماعي بود.
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  واكنش شما به اين رخداد چه بود؟: م.م

بوميان تاثير چشمگيري بر من گذاشت. به نظر روشن   آموز بودم و اين شورش زمان دانشمن در آن : آ.گ.ل
سويه و  ي اجتماعي در چپ كالسيك كه فقط بر كارگران و بورژواها متكي بود، يك رسيد كه گفتمان مبارزه مي
اعي يا مالكيت جمعي بر ي زر گرفت و جامعه هاي بومي را در برمي مايه بايست درون اين مبارزه مي. استدار ايناپ

داد. عالوه بر اين، براي فهم زنان و مرداني كه  عي بازتاب مياي براي سازمان اجتما زمين را به عنوان پايه
وجه دادند و خواهان تاريخ و جايگاهي متفاوت در جهان بودند، الزم بود  اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي

 اندازي طرحو براي اين منظور  .رديمورد توجه قرار گ  يتر قيستم به نحو عم مردم تحت ي مسئله يـ مل يقوم
 وجوي منابع ديگري . اين موضوع سبب شد تا به جسترسيد نظرم مي ماركسيستي كامالً ناكافي به هاي نامه درس

ات ضداستعماري و ي مبارز هايش درباره تا ماركس كه نوشته ان سرخپوستهاي بومي هاي جنبش از مخزن ايده
  بپردازم. ،شده بودستم  هاي تحت ملتي  درباره اش موجب غناي واكاويهاي روستايي در روسيه  كمون

  
با ي دگرگوني اجتماعي ــ كه در انديشه و فعاليت سياسي شما اهميتي وافر دارد ــ  پيچيدگي سوژه م.م:

 اين ديدگاه علم به اينكهبا  خواه بدل شده است. ي نيروهاي ترقي اي اساسي براي همه به مسئلهگذشت زمان، 
ي پيشاهنگ انقالبي  و اسطوره است داري كه پرولتاريا به عنوان يگانه نيرو قادر به سرنگوني سرمايهرنگ باخته 

  آغازگاه جديد چپ باشد؟چه چيزي بايد ، رسيدهپايان به 
كار مزدي خلط  ي ازكل تاريخي خاصش را با» شرايط پرولتري«مشكل چپ سنتي اين است كه مفهوم : آ.گ.ل

. حقيقت شدهمادي در سراسر جهان بدل كند. شرايط پرولتري در همه جا گسترده است و به يك شرايط  مي
نبوده است. اما رشد  هاكشوري  همهندارد كه جهان كار در حال ناپديدشدن است ــ هرگز اين تعداد كارگر در 

هاي كارگري و ساختارهاي سياسي موجود در هم  ي اتحاديه اتفاق افتاده كه همه يعظيم نيروي كار جهاني زمان
 شرايطهمان ي نوزدهم، بار ديگر  بيش از هر زماني از اوايل سدهي كارگر،  طبقه شرايطشكسته شده است. 

تر،  آميخته تر، در به طريقي كه جهان كارگران پيچيدهاما اكنون  ،سرمايه و به نفع سرمايه است مطلوب
به تر و با وخامت بيشتري روبرو شده است. در عصري كه هر جنبه از زندگي انسان كاال شده است،  دوش به خانه

  ديگر هيچ كارگري وجود ندارد.كه گويي  چنان ،دهد رخ تواند  ميهر چيزي رسد كه  نحو متناقضي به نظر مي

  
هاي كارگري در  هاي سياسي و اتحاديه سازمانامروزه سرشت مبارزات اجتماعي چيست؟ آيا مشكالتي كه : م.م

ايجاد تشكل ميان مهاجران، كارگران ناامن و ناماهر با آن دست به گريبان هستند، با مشكالتي كه در زمان 
  ي بيستم وجود داشت، خيلي فرق دارد؟ توليد فورديستي سده
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. هنوز قدرت انجام اين كار را ندارد شود طبقه كارگر جديد اساساً پيرامون موضوعات كارگري متحد نمي: آ.گ.ل
هاي  هاي اجتماعي ديگر از طريق شكل هاي مديدي چنين قدرتي نداشته باشد. بسيج و شايد براي مدت

وكارهاي متفاوت، موضوعات  اي از كسب آميزهد بلكه از طريق نده كالسيك كنش متمركز طبقه كارگر رخ نمي
حرف هاي جديد كنش جمعي  . ما از شكلگيرند شكل مي ييرپذيرپذير، سيال و تغ هاي انعطاف متقاطع و شكل

كارگري  شود از هويت كنند، حتي اگر در بسياري موارد آنچه پديدار مي زنيم كه كارگران با شتاب ايجاد مي مي
كارگران هاي]  [هويت كارگري كنشنظير  ،برخوردار باشدهاي مكمل ديگر  كمتري در مقايسه با ساير ويژگي

  .هستندهايي كه خواهان حق سالمتي، آموزش و حمل و نقل عمومي  اي يا گروه ي منطقه هاي هزار شاخه بنگاه
هاي مبارزات گذشته فرق دارد، چپ  هايشان با شكل سرزنش اين مبارزات به دليل اينكه شكلبه جاي 

ها را با  د را درك كند و آنپيوندخوردگي يا ناهمگني توجه كند ــ پيش از هرچيز مبارزات موجوبايست به  مي
موضوع تغيير است: كارگراني هنوز » كار زنده«بندي كند.  المللي مفصل مبارزات ديگر در سطح محلي، ملي و بين

ها بسيار  ها و هويت هاي سازماني، گفتمان اند. اما شكل هاي گوناگوني فروخته كه نيروي كارشان را به شيوه
  شناختيم. ي بيستم مي كه در سدهاست هايي  هويتها و  ها، گفتمان متفاوت از شكل

  
  مفهوم طبقه الزم است؟ به، انديشيدن هزماناين ي پيچيدگي اجتماعي  كنيد كه در بحبوحه آيا شما فكر مي م.م:

جهان ي جمعي  هاي تجربه ها شكل تند: آنشده انتزاعات نيس بسيج هاي جماعتها و  طبقات، هويت: آ.گ.ل
تصادفي را هاي  طور كه صد سال پيش شكل شوند. همان گسترده برساخته ميهستند كه در مقياسي 

انگيزي كه بسيار  نشده و اغلب شگفت بيني هاي پيش گزيدند، اكنون بار ديگر از طريق مسيرها و علت برمي
اد بندي آماري افر ي اجتماعي ــ راهي براي طبقه كنند. ما نبايد مفهوم طبقه چنين مياند  گذشته بامتفاوت 

هاي  ي همبستگي هاي بالفعلي كه در آن برپايه براساس دارايي، منابع، دسترسي به ثروت و غيره ــ را با شيوه
شوند، مغشوش سازيم. اين يك  بندي مي هاي فرهنگي گروه گزيده، محل اقامت، مسائل مشترك و خصيصه

هاي آماري  شده در داده هاي ارائه گاه تالقيجنبش واقعي برساخت متحرك طبقات است كه فقط از سر تصادف با 
  اند. منطبق

  
تان چقدر اهميت داشته  هاي سياسي ي او براي انتخاب انديشهكنيد.  شما اغلب از آنتونيو گرامشي نقل مي: م.م

  است؟
بودم، شروع به خواندن  كننده بوده است. وقتي خيلي جوان هايم تعيين گرامشي براي بسط انديشه: آ.گ.ل

يافت. از آن زمان به بعد،  انتشار مي بين كودتاهاي  در فاصله ها اين نوشتهكه  هم زماني كردم، آن هايش نوشته
شناسي  و تمركزشان زيبايي ندهاي فلسفي بود بندي ها كه حاوي واكاوي اقتصادي يا صورت برخالف بسياري متن

در خودم رشد بدهم. او از  ستن رااز نگريي ديگري  ها بود و نه واقعيت، گرامشي به من كمك كرد شيوه واژه
رسند،  اي به نظر مي حاشيه گفت كه با اينكه ظاهراً يم سخن ميسل  مسائلي مانند زبان، ادبيات، آموزش يا عقل
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شان را تعيين  دهند و ادراكات و تمايالت سياسي جمعي ي افراد را تشكيل مي ي زندگي روزمره عمالً شبكه
  د.نكن مي

رفتم و او هميشه نكات جديدي را برايم آشكار  طور منظم سراغ گرامشي مي ن بهاز همان روزهاي نخستي
ناپذير براي  متفكري است اجتنابتشكيل مولكولي دولت. معتقدم كه گرامشي  ي در زمينه هبه ويژ ،كرد مي

  تجديدحيات ماركسيسم در جهان امروز.

  

كنيد ــ كه شما  اي كه خودتان را به ماركس مرتبط مي گوييد، روشن است كه شيوه براساس آنچه مي: م.م
ي ماركسيسم روسي  بسيار متفاوت از شيوهايد ــ  ي آن نوشته شناسيد و مطالب زيادي درباره بسيار خوب او را مي

هاي  نوشته ، كه در دست دهاها و تردي سرشار از پرسش كنيد كه چرخش به سوي ماركسِ است. آيا فكر مي
ها و  شود، ممكن است سودمندتر از احكامي باشد كه در جزوه هاي زندگيش يافت مي واپسين سال ي نيافته پايان
  اش گنجيده است؟ هاي انتشاريافته كتاب

دست به اين ابتكار زدم كه به كندوكاو اي هميشه برايم ناكافي بود. بنابراين،  نامه درس ماركسيسمِ: آ.گ.ل
هاي ديگر و  گرفتند و نيز به ماركسيست سرمشق مي گراها بوميم كه از ايدئولوژي بپردازي نويسندگاني  درباره

گفت. به اين طريق، ماركسي را  سخن مي تلفيقيهاي اجتماعي  رجوع كردم كه با من از هويت يديگر ماركسِ
و  گفت روستايي سخن مي هاي جماعتآموخت، از  مبارزات استعماري مي ي كشف كردم كه به من درباره

هاي  كسي كه در خصوص حاشيهمارستم را بر بنيادي استوار قرار دهد ــ  هاي تحت ي ملت كوشيد درونمايه مي
ها قادر ساخت به نحو  اين سواالت بود كه مرا در خالل سال. ها هاست تا پاسخ مشغول پرسش داري، دل سرمايه

را بخوانم و در آن عناصر منطق تكويني  سرمايهو  ١٨٦٣ـ١٨٦١هاي  نوشته گروندريسه، دستمتفاوتي 
  ماركس، آن را نفهميدند. از داري را بيابم كه نويسندگان ديگر، قبل و بعد سرمايه

  

هاي  ايدئولوژياند كه  هايي به قدرت رسيده در چهار سال اخير، تقريباً در همه جاي آمريكاي التين، دولت: م.م
ي اقتصادي نوليبرالي را تحميل كنند. انتخاب  كوشند دوباره برنامه اند و مي ارتجاعي را سرمشق خود قرار داده

راست تند به  اين چرخشِاحتمال دارد ره است. آيا اشا ي قابل ترين نمونه دهنده در برزيل تكان ژائير بولسونارو
  مدت مديدي ادامه داشته باشد؟

هايي كه  كنم معضل بزرگ راست جهاني اين است كه هيچ روايتي براي آينده ندارد. دولت من فكر مي: آ.گ.ل
شان اربابان  جمهوريروساي كشند، گويي  اكنون در مقابل مهاجران و كاالها ديوار مي ،بازار آزاد بودندگر  موعظه

شوند كه سابقاً از  ند اكنون به هر دولتي متوسل ميسازي بود فئودالي مدرن هستند. آنهايي كه خواهان خصوصي
د. و آنهايي كه روزگاري طرفدار نها خالص كن ها را از بار بدهي كردند، با اين اميد كه آن آنها بدگويي مي
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» اي امنيت قاره«به دستاويز اكنون  ،كه سرانجام يكي خواهد شد گفتند شدن بودند و از جهاني سخن مي جهاني
  اند. چنگ انداخته

بيني كرد كه  توان پيش كنيم كه در آن به دشواري مي اي زندگي مي سياره سروساماني بيدر وضعيت  ما در
؟ را گرايي حمايت كنند يا شدن را انتخاب مي . آيا جهانيكردهاي جديد آمريكاي التين در آينده چه خواهند  راست

اهند كرد يا دخالت دولت را؟ خودشان هم پاسخ به اين سواالت را وسازي را دنبال خ هاي خصوصي آيا سياست
را بيان كنند. اين  اندازهاي محدود چشمتوانند  كنند و فقط مي راني مي دانند زيرا در دريايي از اغتشاش قايق نمي

ي آمريكاي التين بتواند انتظارات درازمدت خود را به  كنند كه جامعه اي را نمايندگي نمي نيروهاي راست آينده
ي ملموسي كه آنها  عدالتي و نابرابري خواهند شد. يگانه آينده واگذار كند. برعكس: آنها باعث صعود بيآنها 
  قطعيت. اي است سرشار از اضطراب و عدم دههاي جديد بدهند آين توانند به نسل مي

  
در بسياري از نقاط جهان، زوال شديد احزاب سياسي سنتي پا به پاي ظهور نيروهاي سياسي جديدي بوده : م.م

كشد. بازار آزاد  شدن نوليبرالي و نظم موجود را به چالش مي است كه هر يك به سياق متفاوت خويش جهاني
شود، چنانكه به نادرست پس از سقوط ديوار برلين چنين تلقي  كراسي قلمداد نميديگر مترادف با توسعه و دم

انگيزاند. چپ آمريكاي  ي چشمگيري را برمي عالقهداري بار ديگر  هاي سرمايه ي بديل شد، و بحث درباره مي
ي جديدي از دخالت و رهايي سياسي را آغاز  چرخه به اين وضعيت رونقي بدهد وتا  بكند بايست التين چه مي

  ؟كند
، ي گذشته به دست آمده از آنچه در دهه فراتر ،ي جديد ترقيخواه شرايط براي ايجاد يك مرحله: آ.گ.ل
گيري جمعي به  بزرگ، فضايي براي پيشنهادات بديل و جهت ساماني تزلزل و نابهمرحله از . در اين مهياست

محيطي) بر  ود دارد كه متكي است بر دخالت واقعي مردم و غلبه (پايدار از لحاظ زيستهاي جديد وج سوي افق
  هاي اجتماعي. عدالتي بي

ي بيستم، ترسيم افق جديدي است  ها و خطاهاي سوسياليسم سده ي بزرگ چپ، در غلبه بر محدوديت وظيفه
» اصل اميد«دهد. اين افق در خدمت   هايي را براي مسائل بالفعلي كه باعث عذاب مردم است ارائه حل كه راه
هاي  ، آزادي اجتماعي و حقوق و ظرفيت برابرياست ــ هر نامي كه دوست داريد به آن بدهيد ــ كه  يجديد
  دهد. اشاعه مياي براي خودتعيني جمعي  شمولي را به عنوان پايه جهان
  

.پاتريك كاميله از ايتاليايي به انگليسي:  ترجمه  *  
  لينك زير به زبان ايتاليايي انتشار يافته است. دري حاضر  مقاله

https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-la-
lettura/٢٠١٩٠٦٠٩/٢٨١٥٧٨٠٦٢١٦٥٠٠٧  

  .تر انجام شده است يافته بسط به روايتي ي انگليسي آن ي فارسي مقاله از ترجمه ترجمه
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هاي او كه در سايت  شناسي در دانشگاه يورك، تورنتو، كانادا. نوشته ي جامعه ، دانشيار نظريهمارچلو موستو
www.marcellomusto.org  در دسترس است، در سراسر جهان به بيش از بيست زبان ترجمه شده

 ها ماركس در واپسين سالو  ١٣٨٩نشر نيكا،  ،ي كارل ماركس گروندريسهاست. دو كتاب 
  م. – برگردانده شده استبه فارسي  ١٣٩٨، نشر چشمه، )١٨٨٣ـ١٨٨١(
   

  :ها يادداشت
  شهري در بوليوي. ]١[
  .اآمريكجنوب  در درياچه تيتيكاكا و آلتيپالنو در نزديكي آند مناطق مردم بوميِآيمارا،  ]٢[
كه جنبش سياسي بوميان در بوليوي است و از نام رهبر بومي (به اسپانيايي كاتاريسمو) منسوب به كاتاريسم  ]٣[

با اين هدف آغاز  ١٩٧٠ي  جنبش كاتاريستي در اوايل دههي هجدهم گرفته شده است.  توپاك كاتاري در سده
) ميراث ١ي كليدي استوار بود:  شد كه هويت سياسي مردم آيمارا را به دست آورد. اين جنبش بر دو مقوله

جمعيت (و اكثريت  بوميان) اينكه ٢هاي آمريكاي التين ادامه يافت و  س از استقالل در جمهورياستعماري كه پ
كند كه مردم بومي هم ستم طبقاتي (به  د. كاتاريسمو تاكيد مياز اين رو اكثريت سياسي) را در بوليوي دارن

  كنند. معناي اقتصادي ماركسيستي) و هم ستم قومي را تحمل مي
 


