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 پرادو آنخل. ونزوئال شوراهای یا هاکمون از یکی اصلی اعضای از یکی با است گوییوگفت حاضر مطلب

 علیه هم باید ونزوئال در شورایی/کمونی جنبش سوسیالیسم، سوی به حرکت برای چطور که دهدمی توضیح

 و وضع را دارانهسرمایه هایسیاست مادورو دولت که مسائلی در هم و کند مبارزه متحده ایاالت امپریالیسم

 مجبورند ایشان موارد برخی در که دهدمی توضیح تمام صداقت با او ،البته. بایستد آن جلو کندمی تشدید

 پرادو ترمهم توضیح. بپوشند چشم دولت ۀدارانسرمایه هایسیاست از امپریالیستی هایتوطئه با مقابله برای

 بر عالوه ،باید شوراها و هاکمون همین دل از سوسیالیسم ردپیشب برای دهدمی توضیح وی که است آنجایی

 بتوانند آینده در تا کنند تربیت نیروهایی و کنند کار آموزشی مسائل ۀزمین در اقتصادی، استقالل برای تالش

 مدیریت بر مبتنی طرح که است روشن البته. بگیرند پی دولتی و سیاسی باالتر سطوح در را حرکت این

 نیست، شوراها این همراه تماماً اگرچه دولت که است پذیرامکان ونزوئال مشابه جایی در شورایی خودگردان

فراهم  مبارزه زبرای این شکل ا یوضعیت مساعد انقالب بولیواریبا ضمن اینکه  .کندنمی سرکوب را هاآن

 بیش چیزی زدندمی جار کجا هر در را سازیشورایی شعار که هاییچپ ایران در که دیدیم برعکس، .شد

 و طلبانهسرنگونی راهبردهای با مشخصی مرزبندی هیچ فقط نه و کردندنمی طلب را چنجرژیم جور یک از

 حرکت برای امیدواری ضمن. کردندمی حرکت زمین همان در عمالً بلکه نکردند، ریزیطرح امپریالیستی

 با آشنایی که رسدمی نظر به پرولتاریا، دیکتاتوری استقرار و سوسیالیسم سمت به هاونزوئالیی بیشتر هرچه

 بر که است وظایفی ترینمهم از یکی ونزوئال در راستین امپریالیستِ ضد هایسوسیالیست عملکرد ۀنحو
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*** 

 
کند، هم غالت پروری میکه هم دام ،روستایی است بین ایاالت الرا و پرتغالیا هایکمون ی ازمایزال سرفرماندهیِ یکال

مایزال مبتنی است بر کنترل اجتماعیِ ابزار تولید. فرایندهای کند. تولید اشتراکی در الو محصوالت غذایی دیگری تولید می

در توزیع محصول اضافه که اغلب  ر و نیزگیری جمعی در فرایند کاند از تصمیمااین کمون عبارتاصلی  دموکراتیک



 ها و تدارک ابتکارشود و همچنین برای حمایت از دیگر کمونرف مسائل دارویی و مسائل مسکن در جامعه میص

 وتربیت هم استفاده دارد.های مربوط به تعلیمعمل

نقش کمون در انتقال به سوسیالیسم،  دربارۀمایزال، ما اختصاصی با آنخل پرادو، سخنگوی اصلی ال ۀدر این مصاحب

کنیم. های آموزشی و تربیتیِ بلندپروازانه صحبت میهایشان برای خالقیتکموناردها از دولت و برنامه ۀحمایت نقادان

 .کندصحبت میرو  های پیشدهمین سالگرد تأسیس کمون و چالش دربارۀتأمالت خویش از پرادو همچنین 

 

واحدی در مبارزه برای حاکمیت  ۀامپریالیسم است، باید جبه ۀفشار و محاصراز آنجا که ونزوئال تحت 

ای ایِ چاویستی نگرش نقادانههای تودهمایزال مانند بیشتر سازمانکمون ال ،مردمی وجود داشته باشد. البته

 دیالکتیک بین حمایت و نقادی چیست؟ دربارۀها و مواضع دولتی دارد. نظر شما به سیاست

چاوز جنگ  ها را کلید زد، زمانی بود که فرماندهسازی آنمانده و اشتراکیهای معطلمایزال اشغال زمینوقتی ال

نبرد  ۀمایزال در میانهای بزرگ شروع کرده بود. پس الجامانده از استعمار دولتامانی را علیه الیگارشی بهبی

ما.  ۀاقتصادی و سیاسی زاده شد. در این بستر، ما ضرورتاً وارد تضادی با نظم موجود شدیم: منطق حاکم بر جامع

 ۀجامع« هایارزش ضد»علیه دهی نقادانه کرد، یعنی نبرد جور سازمان به این ترتیب، تاریخمان ما را وارد یک

توانیم چشممان را بر روی این مسئله همین دلیل است که نمی ها را از میان برداریم. بهداری که باید آنسرمایه

 ببندیم که منطق غیرچاویستی در حال ورود به سپهر سیاسی است.

پذیر کرده است، تمرکز اصلی از زمان مرگ چاوز، که شدیداً ما را در مقابل امپریالیسم ایاالت متحده آسیب

 ۀها ایجاد کند، حتی با بخش سرمایکی با بسیاری از بخشدولت این بوده است که بکوشد تا اتحادهایی تاکتی

نظامی پیشگیری کنند و ثانیاً از  ۀها این کار را کردند تا اوالً از جنگ داخلی یا مداخلخصوصی انحصاری. آن

 سقوط دولت جلوگیری کنند.

های دولت توافق داشته توانیم با برخی از سیاستاصول ما، اهداف ما و تعهد ما به چاوز یعنی اینکه ما نمی

ها را به الواقع ظرفیت و توانش کموندهند، فیبسیاری از قراردادهایی که به بخش خصوصی انحصار میباشیم. 

کنیم. به هر رسد، ما از دولت پشتیبانی نمیها میگذاریجور سیاست بنابراین وقتی نوبت به این ــبرد حاشیه می

ز در که فعالً چنین است(، ما نی علیه امپریالیسم استوار و راسخ است )چنان جهت، تا زمانی که دولت در مبارزه

 مانیم.ای واحد با دولت راسخ میماندن در جبهه

 ۀخواهیم اقداماتی انجام دهیم که زمینما به انتقاد سازنده از دولت ادامه خواهیم داد، اما هر چه هم بشود، نمی

 نظامی را فراهم کند. ۀمداخل

تر هم شاهد اقدامات غیرمستقیم ایاالت دانیم و پیشمستقیم را منتفی نمی ۀدانید، ما مداخلکه می طورهمان

بار نیست که ایاالت متحده در ونزوئال مداخله کرده است؛  ایم. عالوه بر این، این نخستینمتحده در ونزوئال بوده



خی طوالنی از مداخالت را از سر گذرانده است ما تاری ۀ. قار1903ــ1902 هایسال ۀ دریایی طیدر محاصر ،مثالً

دلیل نیست که ایاالت متحده در کلمبیا بوده است. همچنین، بی 1989که یکی از آخرین مداخالت اشغال پاناما در 

 و آروبا پایگاه نظامی دارد.

های مردم از عام ها و قتلای از مداخالت ایاالت متحده، سرنگون کردن دولتآمریکای التین تاریخ طوالنی

سر گذرانده است. اما ونزوئال اینک توانسته بیخ گوش امپریالیسم ایاالت متحده روی پاهای خود بایستد. این تا 

که در ای که توسط چاوز کلید خورد )مرور زمان، فرایند یکپارچگی قاره المللی طیبستگی بینهم دلیلحدی به 

 کارگر بوده است. ۀدهی داخلی طبقت( و سازماناین مورد چاوز پا جای پای بولیوار گذاشته اس

مان برای بیان چیزهایی که باید با سطح استقالل و اختیار و اراده ــما که در جنبش مردمی حضور داریم 

ای که ایاالت متحده بشویم، مداخله ۀایم که مانع مداخلکسانی هستیم که شرایطی ایجاد کرده ءجز ــگفته شود 

 بار خواهد بود.قاره فاجعه ، بلکه برای کلبرای مردم ونزوئال فقطنه 

ها ما ها مخالفیم. در مقابل این سیاستهای زیادی وجود دارد که ما با آنکمی به عقب بازگردیم: سیاست

افکنی بمب، باید یکی از کلیدهای مقابله با میهنناپذیرمان به دفاع از فهمیم که تعهد تزلزلمنتقدیم نه مطیع. اما می

نفت که امپریالیسم ایاالت متحده به  ۀهای تولیدکننددر واقع، برخالف دیگر دولت و کشتار ایاالت متحده باشد.

حاکمیت مردمی در میان باشد در کنار  ۀ کلگاه که مسئل ها هم نظر داشته است، جنبش مردمی ونزوئال هرآن

 هنوز بر سر کار است. وایستد و این یکی از دالیلی است که مادوردولت می

جا  توانیم بگوییم که جمهوری بولیواری ونزوئال تا همینکنم میهر قدر هم عجیب به نظر برسد، فکر می

بخش مردمان آمریکای التین است، ونزوئال الهام ۀامپریالیستی را در کشور شکست داده است. نمون ۀهم پروژ

 اند.شود به پا خاستههاست پیاده میالاینک علیه نظام نئولیبرالی که سمردمانی که هم

کنید یا از ایستید تا از ونزوئال حمایت کنید، آیا صرفاً از حاکمیت دولت حمایت میوقتی در کنار دولت می

 کنید؟انقالب هم حمایت می

رفرمیستی  اگرچه فرایندی انقالبی در ونزوئال در کار است، بخشدهیم. خواهم بگویم که هر دو کار را انجام میمی

ها بیرون هایی که از دل بحرانهم وجود دارد که ما با در تعارض است. این بخش رفرمیست با استفاده از فرصت

از این مسئله آگاه است و جنبش مردمی سخت در تالش است تا  خلقشود. با این همه، آید، قدرتمندتر میمی

 فرایند انقالبی از رونق نیفتد.

با امپریالیسم ایاالت متحده بجنگیم، بلکه  فقطقدر قوی خواهیم شد تا بتوانیم نه مطمئنم که یک روز آن

هایی که شخصاً از بستر آن ــزنند هم مبارزه کنیم انقالبی ضربه می ۀهایی که از درون به پروژهمچنین با بخش

 برند.بحران و جنگ اقتصادی منفعت می



کمون در حال وقوع است. دفاع از  ۀنقالب در ساختن هرروزدهد. دفاع از اروزه رخ میدفاع از انقالب هر

کند، اما همچنین زمانی اش تولید میبرای برآورده کردن نیازهای خانواده دهقاندهد که یک انقالب وقتی رخ می

 که او به جامعه در مقام یک کلیت متعهد است نیز دفاع از انقالب در حال روی دادن است.

اهمیتی نیست. ست که ما هنوز یک ملت حاکم هستیم، که اصالً چیز کممردم ونزوئالاین یک پیروزی برای 

کنند. این هم پیروزی مهمی است و باید به دنیا شناسانده شود! ممکن روزه از انقالب دفاع میمردم ونزوئال هم هر

کنیم که گفت کرار میها این حرف چاوز را تالمللی این را نفهمد. ما خطاب به آنهایی از چپ بیناست بخش

«. اندها هرگز چیزی نساختهاند، اما در عمل آنشان را صَرف پیگیری یک رؤیا کردهزندگی کسانی هستند که کل»

کنیم و پیروزی نهایی ما آن روزی خواهد بود که مان دفاع میخودمان را داریم. ما از پروژه ۀما روش، کار و پروژ

 «.قدرت را به دست بگیرد خلق»

فهمید؟ آیا این کاری است مربوط به چاوز برای کمون را می ۀمایزال چطور طرح و نقششما درون ال

 رود؟حاکمیت بر خود و خودمدیریتی یا از این هم فراتر می

، این «چیزیا کمون یا هیچ»دانست. شعار او، چاوز است. او آن را در رأس امور می کمون قمار سیاسی فرمانده

 رساند.سرمنزل مقصود میمفهوم را به 

کاشت، هرس کرد و بارورش ساخت. او این کار را طوری انجام ای است که چاوز آن را کمون نظام سیاسی

دهی جامعه در مقام یک جدید در حال شکفتن است. کمون چیزی نیست جز بازسازمان ۀداد که گویی یک جامع

 که مردم بتوانند قدرت داشته باشند.طوری  ترین بخش، بهترین بخش تا بزرگکلیت، از کوچک

سال در دست بورژوازی، طبقات های تفکر چاوز، کمون بناست که به قدرتی پایان بدهد که سال ۀدر شیو

از مشارکت در سپهر سیاست، بلکه از  فقطدولتی که مردم عادی را نه  ــو دولت منسوخ آن بوده است  حاکم

 دیگر سپهرهای زندگی نیز محروم کرده بوده است. ۀهم

دهد تا سرنوشت کند، به ما این قدرت را میجذابی است: شکلی از خودمدیریتی ارائه می ۀنقش و کمون طرح

مان م، مدل تولیدی خودمان را معین کنیم و نوع زندگییخودمان را تعیین کنیم، خودمان برای منابعمان تصمیم بگیر

داری است، کنم که کمون معتبرترین شیوه برای غلبه بر مدل تحمیلیِ سرمایهیل بکنیم. من فکر میرا تصور و تخ

 ۀهای مشخصی از سلطسازد تا کنترل منابع ما را در دست بگیرد و عالوه بر آن، شکلمدلی که ماشینی دولتی می

 فرهنگی، ایدئولوژیک و دینی بر مردم ایجاد کند.

ای نقشه ؛ای برای صرفاً مردم ونزوئال نیستنقشه و گویم کمون طرحدهم و میحتی جسارت به خرج می

مان شروع ما باید مرحله و سطح محلی ۀهم ــچیزان، اکثریت است برای رهایی مردم جهان. طبقات عامه، بی



ها( باید به شده در کموندهیسازمان خلقمیانجی  های سوسیالیستی ایجاد کنیم. از آنجا )یعنی بهکنیم و کمون

 طور کلی. مان بهکمیتی با کنترل واقعی منابع طبیعی و منابع اقتصادیحاکمیت مردم برسیم، حا

طریق، مردم به بخشی  ای مردمی است در راستای دگرگونی مدل سیاسی و اقتصادی از پایین. بدیناین پروژه

نخست، حاکمیت محلی خود را شروع  ۀخود خواهند دانست و در وهل ۀرا پروژ از پروژه تبدیل خواهند شد، آن

دهی کنیم، قادر خواهیم بود از کشورهایمان ، بتوانیم خودمان را سازمانخلقخواهند کرد. همچنین، تا جایی که ما، 

امپریالیسم است هر کشور را تعیین کنیم. در پایان، این تنها راه رها شدن از یوغ  ۀتوانیم آینددفاع کنیم و حتی می

طور باشد که این بورژوازی داخلی است ها سلطه دارد، حتی اگر در ظاهر اینکه منابع ما را در اختیار دارد و بر آن

 کند.که بر ما حکومت می

یکپارچه  خلقهای درون یک کشور را با محوریت ای است که سرزمینای وسیع است. پروژهکمون پروژه

ایِ جور یکپارچگی قاره شود یکتواند پایگاهی باشد که از طریق آن میکه کمون میکنم کند. من فکر میمی

داری جدید است. این تنها بدیل سیاسی در مواجهه با سرمایه میهنطور که چاوز گفت، کمون راستین بنا کرد. همان

 است.

سیاسی مربوط  ۀهر پروژجور خالقیت آموزشی مهم را کلید زده است. در  مایزال یکدر چند ماه اخیر، ال

این طرح بیشتر  دربارۀتوانید های اصلی باشد. میگاهوتربیت سیاسی باید یکی از تکیهبه خودمدیریتی، تعلیم

 بگویید؟

وتربیت ها ساختن نظام تعلیمایم. یکی از آنمایزال، ما چند هدف راهبردی تعیین کردهکار کمون ال ۀبرای دومین ده

سازد و ابزارهایی در اختیار ما ی آماده میدهد، از لحاظ فنرا به لحاظ سیاسی آموزش میای است که ما مردمی

ایم و این چیز کمی نیست، اما اینک گذارد تا در راستای دگرگونی اشتراکی عمل کنیم. ما یک کمون ساختهمی

جور آگاهی  م. ما باید یکرسیده است تا برای رفتن به سمت دگرگونیِ فرهنگیِ بنیادی سخت کار کنین آن فرازما

 ۀمان مسائل را با معیارهای خویش ببیند و از مجرای فرایندهای آگاهانخلقجدید خلق کنیم. ما به این نیاز داریم تا 

خویش را تعیین کند؛ در این کار باید سازوکارهای الزم برای ساختمان اشتراکی را نیز  ۀمباحثه و تأمل آیند

 ایم.کارهایی، ما نظام تربیتی خود را ایجاد کرده بیاموزیم. برای انجام چنین

یا کورکورانه دنبال یک سرنام یا پرچم برود. امسال، صرفاً شعارها را تکرار کند،  خلقخواهیم ما نمی

وتربیت سیاسی و آموزش فنی را به هدفی متقاطع تبدیل کنیم. این هدف نباید محدود باشد. ما خواهیم تعلیممی

ها اینجا در کمون تحصیل شود و آنترین فرزندانمان شروع میوسالسنزنیم که با کمنظامی حرف می دربارۀ

ایِ خودمان را هم ایجاد کنیم. نوجوانان، دانشجویان تحصیلیِ مدرسه ۀها برنامخواهند کرد و امیدواریم که برای آن



همه باید در این نظام، که ساخت سیاسیِ نقادانه را محور کار خویش قرار داده، مشارکت  ــدانشگاهی، کارگران 

 داشته باشند.

خودمان را بسط دهیم و آگاهی سیاسی ایجاد کنیم. همچنین باید آگاهی مرتبط  ۀدوستانما باید آگاهی میهن

 وتربیت و آموزش.ز طریق تعلیماز طریق کار واقعی در این منطقه، اما همچنین ا ــبا کمون ایجاد کنیم 

ای که دهیم. جامعهاست انجام می صنقمان که فعالً سراسر ما این کار را با هدف دگرگونی فرهنگی جامعه

 داری بار آورده است، اطاعتی که با خشونت بر ما تحمیل شده است.ما را مانند موجوداتی مطیع نظام سرمایه

فرایندهای تولیدی  ۀکلیدهای کمون ماست، اما آموزش فنی نیز برای همسازی کادرهای مبارز یکی از آماده

 گرایانه است.ما اهمیت ویژه دارد. هدف نظام آموزشی و تربیتی ما کل

کنیم و این به دگرگونی فرهنگی سترگی حرکت میبه سوی آن نوین کار و  ایهجامعدهی سازمان برایما 

 نیاز دارد.

 

توانید مختصراً بگویید تا به اینجا چه چیزهایی مایزال است. آیا میالدهمین سالگرد تأسیس کمون  2019سال 

 اید؟به دست آورده

های اقتصادی، ایم و در جبههما تجارب زیادی انباشتهمایزال، در این ده سالِ ساختن اشتراکی اینجا در کمون ال

ایم که ها، ما این فرصت را داشتهسال طیایم. دهی نبردهایی انجام دادهسیاسی، ایدئولوژیک، انتخاباتی و سازمان

اند، ارتباط برقرار کنیم. به عبارت دیگر، ما مشارکت داشته ۀکه در پروژ ،های داخل و خارج کمونبا بسیاری از آدم

 جور ساختمان جمعی برای رهایی جمعی است. کمون یک

ها و امورات متنوع طریق آن برای پروژهایم نظامی اقتصادی طراحی کنیم که از تولیدی، ما توانسته ۀدر جبه

ایم با موقعیت اقتصادی دشوار تولید مواجهه کنیم گذاری کنیم. ما قادر بودهسرمایهخودمان  ۀدرون سازمان و جامع

ایم همچنین توانستهایم. و توزیع محصوالت غذایی و بازتوزیع محصوالت اضافی خودمان را هم گسترش داده

را به نظام تولیدی  ــهم تولیدکنندگان منفرد و هم تولیدکنندگان جمعی  ــتولیدکنندگان کوچک و متوسط 

 این کار باعث شده است تا کمون در قامت یک کلیت نیرومند شود.مایزال متصل کنیم. ال

ایم و در این راستا ما برای حاکمیت و استقالل مردم کار کردهپیروزی اقتصادی کلید پیروزی سیاسی است. 

دهی کسان بسیاری ما با کمک و جهترسیدند. ایم که در نگاه اول نامطمئن به نظر میهایی را اجرا کردهپروژه

های آموزشی و کشاورزی خودمان را هم کلید توانیم پروژهکنیم که میایم. اینک، احساس میاین کار را انجام داده

 بزنیم.



هایی ایم، اما همچنین پیروزیانتخاباتی هم  در نبردهایی سخت چند بار بر راست سیاسی پیروز شده ۀدر حوز

ی مؤسسان مجلس ملایم. االن ما در هم علیه دولت خودمان و نظام سیاسی و انتخاباتی خودمان هم به دست آورده

خودمان. آن نبردها و  ۀهای منطقشهرک طور در شوراهاینمایندگان خودمان را داریم، در پارلمان دولتی و همین

بین دولت، شود که ای میهای نمایندگیها شامل پستاینآن فضاهای نمایندگی از لحاظ نمادین اهمیت دارند. 

 مناقشه است. و جنبش مردمی، از طرف دیگر، محل حزب و حکومت، از یک طرف، و مردم

سیاستمردانی که غالباً  ۀبر مشکلی فائق آییم که بین همایم خوشبختانه، در موضوعات انتخاباتی، ما توانسته

های انتخاباتی داریم، در نمایندگی یهایدرست است که برخی از ما مسئولیتاند شایع است. از مردم جدا افتاده

 یم.باالتر از هر چیز، ما کمونارداما 

ای از گسترده ۀشبکمایزال امروزه، الایم. کنم که پیشرفت زیادی داشتهاخالقی هم من فکر می ۀدر جبه

طور  ما به ۀگیرد که در فرایندهای تولیدی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی مشارکت دارند. هممی بر جوانان را در

مان کشیم و بر اصول جمعیمان را به چالش و پرسش میهای پذیرفتهکنیم و ارزشمداوم با هم مباحثه می

اش، بلکه همچنین مایزال روی پای خود ایستاده است، اما نه صرفاً به خاطر ظرفیت تولیدیامروزه، الیم. متمرکز

دهی است و ما در مسیر حرکت به بستگیِ کارگری در خدمت سازماناش. صداقت و همبه خاطر مثال اخالقی

سراسر کشور و سراسر جهان چنین چیزی را های مردمیِ بسیاری از سازمانیم. طورما این ــیم سوی سوسیالیسم

ای کوچک چیز مهمی است و ارزش آن را عنوان تجربهمایزال بهکنند که الکنند و تصدیق میارزشمند تلقی می

 دارد که چیزهایی از آن بیاموزیم.

شورای  22مایزال از بیش از ایم. کمون المان، ما کمی جلو رفتهسالهکنم که در مسیر اشتراکی دهمن فکر می

ما فرایند پیوند یافتن با دیگر فته است و خودمان فراتر ر قلمروکار ما از حدود اشتراکی تشکیل شده است. 

در میان اهداف تاریخی ما، هدف گسترش ایم. در واقع، دهی را هم کلید زدههای سازماناجتماعات و با دیگر پروژه

ایم و نخستین خودمان به وحدت را ابراز کرده ۀجا، ما عالق اشتراکی یکی از اهداف راهبردی ماست. تا بدین ۀپروژ

 ایم.اشتراکی را برداشته ۀهای حرکت به سوی جامعگام

 

 دانید؟های اساسی آینده را چه میچالش

کنیم، کار خودمان را به صورت دموکراتیک را تثبیت  ینظام تولیدی جدیدکنیم تا در ده سال آتی ما سخت کار می

ها را از سر راه برداریم. هدفمان هم این است که سازی حرکت کنیم و میانجیدهی کنیم، به سوی صنعتیسازمان

منطقی که هدفش کنترل نیازهای اساسی مردم ما و غارت ایشان  ،نابود کنیممنطق سرمایه و انحصارهای سرمایه را 

 است.



های مردمی و اشتراکی را در کل کشور اً سازمانمان این است که قویتنها گزینهبرای غلبه بر منطق سرمایه، 

های چاویسموی راستین به ما فراخوان داده شده است تا برای نیازهای )و کل جهان( متحد سازیم. از پایگاه

 یای نویندهی تودهسازمانهمراهی با هم برای ساخت این کار باید در هایی ارائه کنیم. حلمان راهبنیادین جامعه

یم مواجهه کند. این کار به سپهر یروهایی که با آن روبهباید با چالشجوییِ سیاسی که جور مبارزه رخ بدهد، یک

سازیم فهم ایجاد کنیم و این قضیه را قابل یدهی بزرگسازمانما مجبوریم شود. سیاسی و اقتصادی محدود نمی

 که یک بدیل وجود دارد. این همچنین نبردی ایدئولوژیک است.

و بزرگ  کنیممیشویم، رشد رو میها روبهرو است. وقتی با این چالشهای زیادی روبهمایزال با چالشال

ما به دیدار دانیم که مردمان سراسر جهان د ایجاد کمون فرایند یادگیری و یاددهی هم هست. مینشویم. فرایمی

زندگی و از آنان بیاموزیم.  کنیمهای مشابه دیدن کنند. امیدوارم ما هم بتوانیم از پروژهآیند و ما را راهنمایی میمی

 های مردمی اشتراکی و جمعی خواهد بود.ما را هر جا که ببرد، هدف ما تالش برای نیرومندسازی پروژه
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