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  گم رائول ونه
  

   باشيمزچي دولت ديگر هيچي نيست، ما همه
  
  

  ي بهروز صفدري ترجمه
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  درآمد پيش
  

 Leلوشرش ميدي ساالري مستقيم چندي پيش از طريقِ انتشارات  خواهانِ يك مردمجنبش ِ ضد اقتداريِ
Cherche Midi  مش. من تماس گرفت با من در گردهماييرفقاي يوناني ابراز تمايل كرده بودند كه شاهد هايي باشند  اركت

روياروي ِ ما قرار اي  سيختهگ  در سودجوييِ لگام جهانيداريِ  بود كه سرمايههايي گزينهي   مباحثه دربارهآنهاف از برگزاريِ هدكه 
 بنابر عادت .سازد زدايد و تحريف مي مي  را آدميانو سرشت كند  مي زمين را ويراني  كرههمراه با تخريب خودشداده است كه 

ما در اين مورد خاص متني را برايشان كنم ا  پاسخ دادم كه من در هيچ مناظره و تظاهرات علني شركت نميام، ديرينه
  .فرستم كه هرطور دلشان خواست از آن استفاده كنند مي

وكراسيِ مستقيم در ي تجربه و معضلِ دم بارهاند در  كه مايل شدند كه من سه نفر از دوستاني راآنگاه ايشان خواهان
، بالفاصله مرا سرجيو گيراردي، بهروز صفدري و مارك تومسنشدن با  انداز ِ همراه چشم. كت كنند انتخاب كنمها شر بحث

 كمياب است، به  بس در فرانسهمجاب كرد تا با آنها همسفر شوم و براي استنشاق كمي هواي آزادي ِ آفرينشگرانه كه هنوز
ه در اختيارِ همه قرار گيرد، اي ك گونه وزيعِ رايگان آن بهام و ت يرايي و انتشارِ پيشاپيش متني كه نوشته بوده گرميِ پذ.يونان بروم

آنكه  مند و كامياب گردم بي وشمنديِ حسي بهرهي هها شرايطي را براي من فراهم ساخت تا بتوانم از فضاي همبستگي و غليان
  .ملبس شوم ايشي نم  ستارههاي مندرس برقزرق و   قرار گيرم كه بهخطرِاين  در معرضِ

  كههايي  و مهمانيها ها در گردش  آشنايي و ديدار با آن ـ از كساني كه فرصتندگانكن با اين حال، برخي از شركت
 مرا از هرگونه اجراي نقش با همدلي سرتافتنِكه   آن ضمنهاي تسالونيك براي ما ارمغان آورد نصيبِ من نشد ـ  كشف جذابيت

 اميد شد  برگزار ميانشگاهتئاترهاي د  كه در آمفيهايي گردهمايي به برگزاري يك مناظره در چارچوبِ ،و رغبت پذيرفته بودند
ها از سر لطف آن را به يوناني ترجمه   دوستاني از ميان خانم ِ زير را نوشتم و»توضيح « ه من خطاب به آنها بود ك. بسته بودند

  :دندكردند و براي حاضران خوان
ي بشريت   دموكراسيِ مستقيم براي آيندهقصد شي ضداقتداري بهمن خواستم تا در ميان ِ شما باشم زيرا از اهميتي كه جنب 

  .دارد آگاهي دارم
  چرا؟. دهم از شركت در مناظرات و تظاهرات علني خودداري كنم همه، من ترجيح مي  بااين

 وارد نمايش شوم، حتا براي خواهم ش ـ به معنيِ جدايي از زندگيِ روزانه ـ من نميام با هر شكلي از نماي زيرا، به دليلِ خصومت
  .انتقاد كردن از نمايش
 گيرمكه در آن در معرض اين خطر قرار ب ايفا كنم، نقشي دهم كه بتوانم نقشي ز آن اهميت ميا شده بيش من به اصالت زيسته

  .گورو و مرشد ِ فكر تبديل شومكه به 
آساني تبديل به  سخن گفتن تابعِ هيجانِ عاطفي است و به. از سخنراني اعتماد دارم به يك متنِ نوشته بيشدرضمن من  

شده خواننده آگاهي و آزاديِ  در متنِ نوشته). فريبي در همين است هنر مردمي  همه( شود  سازيِ عواطف مي دست آلت
  .، وقت بازانديشي داردفق باشد يا نباشدتواند دوباره بخواند، موا مي. دارد اش را نگاه مي انتخاب

اگر شما .  و در دسترس قرار گيرد شودي  من به يوناني آماده سپاسگزارم از رفقاي يوناني كه امكان اين را فراهم كردند تا نوشته
  هيجاناتسته به  بردارِزيرا پاسخ دادن به آنها مرا ناخوا.  نه به منارجاع دهيد متن   بهها را  آنهايي داريد، مهم است كه پرسش

ها در خود ِ شماست، فقط بايد  زيرا پاسخ. ها را از خودتان بكنيد ويژه مهم است كه شما اين پرسش و به. كند عاطفي تبديل مي
  .پيداشان كرد

  .ي شما با سپاس از همه
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ا همه  م  باشيمزچي دولت ديگر هيچي نيست، 
  

عليه فساد   ه مبارزهي را  است، نخستين گشاينده بودهدموكراسيي  تصادفي نيست اگر يونان، كه زادگاه ايده
 در اين كشور ظهورِ مقاومتي .يابد  مافياهاي مالي وخامت ميها و جا با فشارِ چندمليتي  كه در همهباشد، فسادي دموكراتيك
 ي رهايي هاي شيادانه تحريف پرستي و ي مصرف  سلطهها سال است دهكه از رخوت آن پرولتارياي اروپايي، كه  شود ديده مي
  . استگسسته كرده، اش  بيهوش

  .كنم پاافتاده را يادآوري مي  مطلب پيشبا اجازه چند
ترين آزاديِ انتخاب   اشاعه داده است كه در آن شهروندان از بزرگاي را  دموكراسيِ سوپرماركتي،كيشِ مصرف
پردازنداش را هنگام خروج ب  اكيد كه قيمتبرخوردارند به اين شرط.  

اند كه نمايندگانِ  هايي تبليغاتي شده  تبديل به برگهاند و  ازدست دادهشان را هاي سياسي جوهرِ ذاتي ئولوژي ايده
 سياست، چه خود را چپ بداند چه راست، ديگر .كنند ز آنها براي افزايش طرفداران و قدرت خود استفاده ميشده ا انتخاب
شدگان  منافعِ خودشان، و نه شهرونداني كه قرار است   كه درآن انتخابانتليسمكلي پروري و  حامي يك جز نيستچيزي

را به اين كلمه » سياست« بارِ ديگر يونان در جايگاهي مناسب قرارگرفته تا معناي اصليِ . نمايندگي كنند، را مد نظر دارند
  .هنر زمامداري ِ شهر: بازگرداند

خير و ي   يعني اداره كه از آنِ خود كرده بودند، رااي تياز ويژهام ها لت اين است كه دوي دوم پاافتاده موضوعِ پيش
زورِ ماليات و تعرفه از شهروندان  البته دولت  به معناي سنتيِ آن، هميشه سهم خود را به. اند  از دست داده،صالح عمومي

اري، ي بيك ست، حمل و نقل، كمك هزينهگرفته است اما، در عوض، كاركرد خدمات عمومي، آموزش، بهداشت و تندرستي، پ مي
اين در . اند هاي چندمليتي ها و شركت ها ديگر فقط نوكرِ بانك  از اين پس دولت.استكرده  را تأمين مي... و حقوق بازنشستگي 
هاي اجتماعاً   بخشمند و ديگر نه در راه رونقِ صنايع ِ اولويت اند كه  مواجهها خودشان با فروپاشي ِ پولِ ديوانه حالي است كه اين

 سرنوشت  بازار سهامفروريزيِسازد كه انفجارِ دروني و  شود و حبابي مي گذاري مي هاي بورس سرمايه كه در سوداگريبلمفيد 
 سودها در كوتاه مدت از  كه حريصِ انباشتن آخرين، كسانيكنندگان ِ ورشكستگي هستيم ي مديريت  ما طعمه. استمقررِ آن

پذير  اند تا به بهاي يك زندگيِ بيش از پيش ناپايدار و آسيب اني هستند كه فراخوانده شدهازحد شهروند طريقِ استثمارِ بيش
  .هاي بانكي پديد آمده است اي را پر كنند كه به علت اختالس انتهاي كسرِ بودجه گودالِ بي

هاي مربوط به خدمات  بلكه از بودجهبر قرارداد اجتماعي را انجام دهد   ديگر قادر نيست وظايف مبتنينه تنها دولت
ماني  بود درهم   بقا و زندهكم ضامنِ ي يك زندگاني واقعي دست كننده فراهمنه  كاهد و هرآنچه را كه تاكنون هرچند عمومي مي

  .اند اش را بدهيِ عمومي گذاشته گيرد كه نام برداريِ كالني انجام مي همه در لواي آن كاله  و اين.كوبد مي
 ترويجِ ترس و نااميدي تنها راه ِ حفاظت از دولت. ركردي كه براي دولت باقي مانده است سركوبِ پليسي استتنها كا

پراكند  شايعه مي. ثري در انجام اين كار موفق شده است نوعي نگرشِ آخرالزماني تا حد مؤو دولت با اعتبار بخشيدن به. است
كند كه مردم مصرف كنند، پيش از ورشكستگي فراگير  ظر دولت، فرزانگي حكم ميپس، بنابر ن. كه فردا بدتر از امروز خواهد بود

برداري  ي زمين تا كاله  قرباني كردن هستي و تمام سيارهشود سودآور سازند، ولو به قيمت پول خرج كنند و هر آنچه را مي
  .يافته ماندگار گردد تعميم

تمامي از بين  ها به چيز باشد، ارزش جايي كه پول همه.  استي معامالت و بازرگاني انگاري و نيهيليسم فلسفه هيچ
: اند شد جاودانه يي انجاميد كه در گذشته ادعا مي»ها  حقيقت « به ايذاي پرستي ديديم كه مصرف. رود، جز ارزشِ كااليي مي

رمت و احترامِ رئيس و رهبر، قداست  وجهه و اعتبارِ ارتش و پليس، حها، ئولوژي اقتدار پدرانه و قدرت پدرساالرانه، اديان، ايده
آلوده كردنِ آن آگاهي و  اما همين كيشِ مصرف همزمان به خواب...  و ايثار، فضيلت كار، خوارداشت زن و كودك و طبيعت

ار نشانِ اين بيدارسازي قر را راه هاي انساني بدين طريق كه  ارزشي ماست،  اش امروز برعهده شعوري منجر شد كه بيدار ساختن
  .ها بوده است ها و انقالب ها، شورش هايي كه بارها و بارها در دلِ خيزش دهيم، ارزش
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شدن است،  كند در شُرُف انعقاد و بسته رايگان به ما اهدا مي دانيم كه اتحاد و پيوند نويني با آنچه طبيعت به اين را مي
هاي رايگان را از  ي ما خواهد بود كه اين انرژي  برعهده.دهد ان مي از زمين و انسان پاي كشي آزمندانه  كه به بهرهاتحاديپيوند و 
ها را خيلي گران به ما  شود كه آن اي به در آوريم كه در پيِ سودهاي جديد دارد آماده مي دارانه اندازيِ سازوكارِ سرمايه چنگ

 زير و رو شده است،  اقتصاد استثماريروست كه دورانِ ما، كه نه با بحراني افتصادي بلكه با يك بحرانِ از همين. بفروشد
 و انسان شدن به .دهد تا بتواند به موجودي انساني تبديل شود ي مساعدي است كه به انسان امكان مي همچنين معرّف برهه

ي كار و قدرت نفي كند و حقِ خود را براي آفريدنِ همزمانِ سرنوشت خويش و  اين معني است كه خود را به عنوان برده
  .اظهار و اثبات كندهايي مساعد خوشبختيِ همگان،  عيتموق

كنم از ارائه  من خودداري مي. يابد سيرِ طغيانِ حوادث شتاب  بابسا  با اضطراري كه چهمطرح است هايي چند پرسش
شدن قرار  عيشود، در معرضِ انتزا هاي برايشان مطرح مي هايي كه، بيرون از شرايط عملي و جمعِ مردماني كه چنين پاسخ پاسخ
ين بسنده  من به ا.سازد ي قدرت را احيا مي  از زندگي، هميشه هيوالهاي كهنه ي بريده  ـ و انتزاع، به مثابه انديشهگيرند مي

  .ها ببخشم  به آناي روشني كردم كه گونه
  
تا اختاپوسِ بانكيِ مكد   خونشان را مي بلكهنيست شهروندان در خدمت نقصانِ دولتي كه نه تنها ديگر براي جبرانِ -1

  اي حاضريم ارائه كنيم؟ چه راه چاره  را تغذيه كند،المللي بين
ئولوژيكي،  هاي خانوادگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، ايده سنت. كند  سكون عليه ما عمل مينيروي ماند و
در عوض، ما مجال داريم از . بخشند د، دوام مي آن تعبد و بندگيِ اختياري را، كه لَه بوئسي افشا كرده بوهمچنان نسل اندر نسل

 ايجاد خواهد ي نگريستن به دورتر از مرزهاي حقيرِ كاال  فروريختنِ نظام، متالشي شدن دولت و وسوسهازاي كه   و ضربه تكانه
يافته  فقيرشدنِ شتاب كه ها، فراتر از تاراجِ احتماليِ سوپرماركت. انداز را انتظار داشت بايد نوعي باژگوني چشم . بهره بجوييمشد
كند،  ي مصرف تهديدشان مي شدن از حيطه  بيرون راندهكنندگان، كه خطرِ بسا فراخواني به انجامِ آن است، بسياري از مصرف چه

فايده  هاي تقلبي و بي  انباشت فرآوردهارزش است ماني زندگاني نيست، و چه بي  كه زندهاز توجه به اين نكته غافل نخواهند شد
و پي . هاي ميل همخوان باشد دريغِ طبيعت با جذابيت هاي بي ها و نعمت  هستي و حياتي كه در آن كشف انرژير برابرِ لذت ازد

ها قرار گيرد چيزي جز ساخته شدن و  ، و وقتي در دستان بيشترين شمارِ انسانخواهند برد كه زندگي اينجا و اكنون است
  .خواهد اشاعه يافتن نمي

 جوييِ انسان در طول تاريخ خورده است، نه به منظور هايي كه رهايي سوزي به حال شكست  از دلدست برداريم
 ــ زيرا در مفاهيمِ موفقيت و شكست بوي گندي از رقابت كااليي، از تاكتيك و استراتژي،  گاهيِ آن هايي گاه داشت توفيق گرامي

اي همراه با سعادت و شجاعت، در  نِ تجاربي كه، همچون طرح اوليه ــ بلكه براي جلوتر بردهستجويانه،  ي طعمه از مسابقه
شان   ادامه دموكراسيِ مستقيم،بر مبتني ِ  گردهماييهاي اي براي خودگرداني و مجلس ژه عملي ساختنِ پروانتظارند كه ما، با

  .دهيم
هاي به  زمين. برند ا به كار ميهاي زاپاتيست چياپاس شايد تنها كساني باشند كه امروزه دموكراسي مستقيم ر جماعت

خصوصي را منتفي مياشتراك گذاشته شده از ابتدا منازعات حق دارد در ، حتا كودكان،هر كسي. سازد  مربوط به تملك 
به  شدگاني با رأي مجلس ،  در اينجا ، انتخاب. دهدنشاناش را  اش را بزند و انتخاب ها شركت كند، حرف ها و گردهمايي مجلس
آموزش، بهداشت، ( ها  موضوع فقط اين است كه به افراد عالقمند به انجام كاري در برخي حوزه. اص كلمه، وجود نداردمعني خ

شود كه  پيشنهاد مي...) اي كشاورزيِ طبيعي، روابط خارجي وه ها، شيوه دهيِ جشن  سازمانحرفه و فن، كشت و برداشت قهوه،
» شوراي حكومت خوب« شوند به نامِ  اين افراد سپس وارد شورايي مي.  برعهده گيرنداي محدود نمايندگي جماعت را براي دوره

 زنان، كه به علت رسومِ .گو هستند دهند و پاسخ شان گزارش مي ي مأموريت بارهشان مرتب در  طولِ مدت نمايندگيو در
ها براي تعريف  زاپاتيست. ين شوراها دارنداي در ا نخست اكراه داشتند، اكنون جاي مهم و برجسته ي مايايي پدرساالرانه

ما نه يك الگوي نمونه بلكه : تر عبارتي دارند كه هشداري به ضرورت مراقبت دائم است اي انساني شان در بناكردنِ جامعه خواست
  . ايم يك تجربه
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هاي  قالبِ اسپانيا، جماعتهنگام ان به. يابد بلكه در حالِ از ميان رفتن است  ارزش مي دارد كاهشِ پول نه تنها-2
ها همچنان  بعضي(  توزيعي برقرار ساختند كه روي آوردن به پول و سكه را منتفي كرده بود آندلس، آراگون و كاتالونيا، نظامي

 امروزه با ).خوبي همكاري كردند ي جديدي ضرب زدند و درعين حال همه با هم به ها نيز سكه كردند، بعضي تا استفاده مي از پزه
هاست، با  كشانه را كه در آن تجارت چيزها باعث به تجارت گذاشته شدنِ انسان ي بهره  كه بررسي كنيم چگونه رابطهماست
  .اي انساني جايگزين كنيم كه به جاي مبادله بر دهش مبتني باشد رابطه

ي كرده است، تمدني كه  استقرارش سند تولد تمدنِ كااليي را گواهايم كه ما بردگان ِ كاركردي اقتصادي بوده
آرزوي انساني و زدايي، پيشرفت و پسرفت،   ميان رفاه و طبيعت دائمرفتارهاي فردي و اجتماعي را ضايع كرده و خلط معانيِ

  .بربريت، را پيوسته نگاه داشته است
انسجامي است  ه ك ــاست نظامي منسجم ي  سامانهي واقعي و مجازي تا به امروز نيز ي تأمين بودجه يقين، شيوه به

  پول راگاه كه ورشكستگي و سقوط مالي در عوض، آن. قادر است همچنان بر رفتارها حكومت كند پوچ و عبث، آري، اما
  اي ممكن است رخ دهد؟  چه حادثهفايده كند ارزش و بي بي

  حق اينكه به پولبخش مورد استقبالِ كساني قرار خواهد گرفت  اي رهايي بدون شك ازبين رفتنِ پول همچون واقعه
وارگي پول چنان در عادات ما ريشه دوانده  با وجود اين، بت. جباريت خود در آوردشان را به يوغِ   زندگيِ روزانه كهدهند  نميرا

اي قرار خواهند گرفت كه قانونِ جنگل بر  هاي عاطفي  در معرضِ سرگشتگياش، ، در اسارت يوغِ هزاران ساله كسانكه بسياري
  .گسيخته بيداد خواهد كرد حكمفرماست و جنگ همه با همه و خشونت كوري كه در پيِ بزهاي ازازيل است لگامآن 

زيرا فروپاشيِ پول . نبايد غافل باشيم رانده شده است هاي اين اختاپوسي كه به واپسين سنگرهايش پس از شاخك
هاي  سود سازمان همه به ومرج، كه اين يابيِ هرج  حدت.را در برندارد  و تملك موجودات و چيزها ،جويي، قدرت پايانِ طعمه الزاماً

ي خوشبختي و شادي ِ زيستن را در مركزِ  چه شعورِ حسيِ موجود زنده مسئله  چنانتواند،  ميدولتي و مافيايي است،
، هاي ناسيوناليستي زخيزيبا اش  نشانه كهانجامدبي اي گرانه ، به شيوعِ آن ويروسِ خودويرانهاي ما قرار ندهد دلواپسي

اي است كه    طاعونِ فاشيستي، بلشويكي يا بنيادگرايانههاي بازخيزي انتحاري، زد و خوردهاي مذهبي، هاي گشايي عقده
  .خطرشان مسموم كردن اذهان است

تظر گشايد و من اش پس از اكراه ِ نخست، راهي مخفيانه براي خود مي با همان فريبندگيِ هميشگيپستي و رذالت 
پاگرفتن ِ نازيسم در (  كند تضمينمصونيت از مجازات و مشروعيت   براي بربريتهاي اجتماع ي اليه است تا با چيرگي بر همه
  ). تبديل شود توحشتواند به طغيانِ  انتزاعي ميگراييِ  اومانيسم يا انسانآلمان نشان داد كه چگونه

ي  ترين خواسته ي را از حافظه بزدايد كه راديكالي بزرگ  جويانه ييهاي رها درعوض، نبايد ناانسانيت گذشته ياد جنبش
اي  ي آزاد ساختنِ انسانِ ازخودبيگانه و فراهم كردنِ زايشِ انسانيت در او بوده است، انسانيتي كه به گونه ها اراده آن

  .نمايد ناپذير نسل اندر نسل از نو رخ مي اجتناب
 كه، از اي را از سر گيرد و گسترش دهد هاي خودگرداني  طرح آنز اين كه ج نداردي ديگري ي آينده گزينه جامعه

رار دادند كه در اي ق بنايِ جستنِ آن هارموني هاي ليبرتر ِ اسپانياي انقالبي، خودمختاريِ افراد را سنگ كمونِ پاريس تا جماعت
  .باشد ي خوشبختي ِ هركس آن خوشبختيِ همگان همبسته

  
 تا براي مصالحِ عمومي مديريتي برپا سازند كه با هاي محلي را وادار خواهد كرد ت جماعت شكست و ناتوانيِ دول-3

ي كااليي و   اگر فكر كنيم كه آزادساختنِ مناطق از چنگ سلطهايم دچار توهم شده .منافعِ حياتيِ افراد بهتر منطبق باشد
 از. زد، بدون درگيري انجام خواهد گرفتكن سا ا ريشهسودآوري رهايي كه در آن حقوقِ انساني حقوقِ تجارت و  استقرار خطه

 در حصار شان را در جهاني بكاريم كه هايي كه خواهيم كوشيد نهال هايي كه در آن رايگاني برقرار است ، حيطه ي حيطه محدوده
   است، چگونه دفاع كنيم؟ورزي جويي و طمع  از طعمهشمول  جهان نظاميو كنترلِ

او در . پيدا كرد اهميتي ويژه  از نظر منشده ازسوي يك دوست ايراني  كه پرسشِ مطرحاندازي بود در چنين چشم
ي ديكتاتوري به پژواك دادن مسائلي پرداخت كه روياروي اپوزيسيوني است كه هم از توانِ  مواجهه با خشونت سركوبگرانه

.  ي نظامي  نيروهاي ويژه ارتش، پليس وخشنِاي ه تأثرانگيزش در مقابله با مداخلهعدديِ خود آگاهي دارد و هم از ناتواني 
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  .ي اين دوست نوشته شده است  به خواستهآيد تأمالتي كه در پي مي
  

  جو نه شهيد نه جنگ                                                                         
  
  

اصل ِ » تواند  تواند كمتر هم مي يشتر ميكسي كه ب« طلبد،  ملي كه توسل به خشونت يا عدم خشونت ميدر تأ
 يك سازمانِ مافيايي، يك دين، يك كجا كه سركوب از سوي يك دولت، يك حزب، يك طبقه،هم در هر آن ؛جايي است به

ن شكل تري رحمانه ترين و بي اگر ما بتوانيم در جايي كه اين سركوب به سبعانه. ئولوژي، مانعِ آزاديِ هستي و بيانِ افراد است ايده
 در نظر بگيريم كه فورماليسمِ شود به اين مسئله بپردازيم، قادر خواهيم شد پيامدهاي آن را براي كشورهايي اعمال مي
 در كشورهايي چون ايران، گري و خفقان  بديهي است كه شرايط ستم.شان براي بربريت حد و مرز قائل است دموكراتيك

  .كند بسيار با يكديگر فرق مي ...  وا، روسيه، چين، اياالت متحده آمريكا، كلمبياعربستان سعودي، الجزاير، فرانسه، ايتالي
 تواند القوه ميب، به نظرِ من برمهي شمالي يا  اي چون ايران، كره  نمونهداشتنِ مسئله همراه با در نظر  اين طرحِ

  . پيش بنهد،رندعادت داكمتر  كاربرد توحش  به كه فراخور ِ حالِ كشورهاي ديگر نيزهايي پاسخ
 پا ي دشمن گرانه به عرصه يا عزم به پايان دادن به خشونت سركوب: ايم  مواجه بودهدوگزينهبا اين  ما تا به امروز

شده است ـ يعني با خشونتي از سرشت همان خشونت هرچند در جهتي برعكس به مقابله با  نهاده و در آن مستقر مي مي
  يعنيشده است،  متوسل مي )passive( كنش   آرام و بي تقابل با جباريت به مقاومتيدشمن پرداخته است ـ ؛ يا مخالفت و

  .چون و چرا به همراه داشته است يتي بياي كه گاندي توصيه كرده و موفق )  pacifisme ( جويي مسالمتي  شيوه به
 داشت در برابرِ خودود كه رقيبي ها چيره شد، از آن رو ب بااين حال، اگر گانديسم بر اشغال هندوستان توسط انگليسي

، جان ي سخت جامانده  به، رسوم اخالقيِ دوستانه گراييِ نوع صوريهاي خود، به علت  رحم بود، در واكنش كه، هرچقدر هم بي
چار ، دداد سوق ميسالح   اما بيمعاند كشتارِ مردمي كه در مجموع او را به ناشايست دانستنِبندي به رعايت شعايرِ جنگي،  پاي

  .ازكارافتادگي شدسردرگمي و حتا 
كرد جنبشِ  وپاگيرِ عزم و قاطعيتي بود كه حكم مي اش، همين مروت نشان دادنِ نظامي، دست با وجود رياكارانه بودن

 در پيروزيِ مطالباتMountbatten باتن   كه فراست ديپلوماتيك لُرد مونتدانيم مي. بدون تعلل در نطفه خفه شودشورشي 
هاي اخالقي نبود، مثل   با حكومتي برخورد كرد كه چندان دلواپسِ مشغله، هنگامي كه گانديسم در عوض.تأثير نبود يمي بمرد

شمارِِ مخالفاني را كه  به   جمعيت بيبرمه خونتاي نظامي در همين سان،  به.رژيمِ آپارتايد در آفريقاي جنوبي، ناكارا از آب درآمد
  .اخته بودند، بي هيچ ترديدي به رگبارِ مسلسل بستپرد آميز تظاهراتي مسالمت
 زند رقم ميي همانندي  گرانه  نيز منطقِ سركوب را ايرانوضعيت.  

. ين پيامد را داشته است ، بدترغلبه يافتهنهد؟ هربار كه چنين جنبشي  اما جنبش چريكي چه پاسخي پيش مي
  .انجامد  تلخي ميپيروزيِ سالح همواره به شكست انسانيِ

 .به يك هدف نظامي به جاي آفريدنِ زندگيِ بهتر براي همه است خطاي ِ اساسي ِ نبرد مسلحانه اولويت بخشيدن
 .اش، خيانت به خواست زندگي براي خواست قدرت است كه، رخنه كردن در قلمروِ دشمن براي پايان دادن به حكومت حال آن

اي  هاي موجود در نهادي مالي به نامِ  بانك فرانسه و استفاده ت كردن از پولكموناردها توپ و تفنگ به چنگ آوردند اما با غفل
 چگونه بلشويسم ِ دانيم كه مي. رساي در موقعيتي فرودست قرار گرفتندتوانستند از آن بكنند، بار ديگر در برابر قواي وِ كه مي
هاي ليبرتر در اسپانيا را، در  الب، نخستين شوراها، ملوانانِ كرونشتات، طرفدارانِ ماخنو، و بعد ها، جماعتشده، به نامِ انق نظامي

 را 68ي استاليني بود كه جنبشِ ماه مه   و نيز، با قياسي متناسب با اوضاع، اين حزب به اصطالح كمونيست و روحيه.هم كوبيد
ي كسب قدرت حكومتي بود كه بالندگي ِ  ايده  چريكي بلكه ماندگاريِ اسفناك ي مبارزهاينجا مسئله نه ( از جوهرش تهي كرد 

  ).به كژراهه و تباهي كشاند خيزشِ اجتماعي را 
آيا نيازي به يادآوري هست كه، در هر كجا جنبشِ چريكي به پيروزي رسيده ــ در چينِ مائو، در ويتنام، در كامبوج 

درهم كوبيده كرده است؟ آزادي را ،ي مبارزه براي آزادي ئولوژيك بوده كه به بهانه سالحي ايده ئولوژيِ مسلحانه يا در كوبا ــ ايده
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. پيچند گيرد كه از هر شكلي از اقتدار سر مي نخست كساني را نشانه مي » خيزد برمي تفنگ ي از لولهقدرت « آورِ  شعار چندش
  .اند تر قرباني گرفته است تا از كساني كه در صف ضدانقالبيان بودهبيش اند  از ميان انقالبياني كه دشمن جباريت بودهاين شعار

  
، دهقانانِ 1535 در سال ي فرانكنهاوزن هم نيستيم، جايي كه، هايي چون واقعه در قطبِ ديگر، ما خواهانِ تكرار تجربه

گان گردن نهادند، زيرا با   شاهزادهقلع و قمع شدنِ خود به دست سپاه به  مقاومت با خودداري ازسر به شورش برداشتهآلمانيِ 
خدا هميشه در كنارِ « ،  Bussy-Rabutinي بووسي ـ رابوتَن  وش كرده بودند كه، به گفتهاز خدا، فرام چشمِ ياري داشتن

، چهل و پنج نفر، كه بيشترشان زن و كودك 1977 دسامبر 22خواهيد؟ در  ترش را مي ي تازه  نمونه.» سنگين است هاي گُردان
. نظاميان ِ بومي قتل عام شدند اي در مكزيك، در حالِ نيايش در كليسايي، به دست شبه  ، دهكدهActealآل  دند، در اَكتهبو

كه، در عينِ نزديكي با  جو بودند، كه گروهي است از مسيحيانِ مسالمت) زنبوران  (Abejas اسآبخ  جنبشِاعضايي آنها  همه
هايي   روي زمين  اسكانِ اعضاي آبخاس از برخاسته دليلِ چنين قساوتي.كند فداري ميها، از عدم خشونت مطلق طر زاپاتيست

  .اند هستند به تصرف آنها چشم دوخته) PRI ("حزبِ انقالبيِ نهادي"است كه بومياني ديگر، كه عضو حزبِ فساد، يعني 
كه ميل و رغبت  آن  برآشفت بيانتوان عليه دژخيم انگيزد، آيا مي  كه چنين شقاوتي در انسان برميجدا از تهوعي

 ترينِ كسان مايه گذارد و به سست كننده اثر مي اي تحريك  ماده كه بر آدمِ زبون همچون نيز،مسيحايي به شهادت و انصراف را
 گاه كه قربانيان كند آن داند كه خطري تهديدش نمي ها مي ترين بزدل ، عاملِ جنايت شمرد؟ بزدلبخشد قساوتي رجزگويانه مي

  .سپارند پردازند و حتا گردن به زيرِ تيغ مي به دفاع از خود نمي
كند،  چه، در رفتارمان، دشمن را در حمله به ما دعوت و ترغيب مي ما بايد توجه و دقت بيشتري داشته باشيم به آن

  .ماي كه همواره از اين امر آگاهي داشته باشيم ــ در را به رويش گشوده آن در اين صورت ــ بي زيرا
قطره در  شان را قطره ر قدرتيد به قَ ياوه باورِ يك كهگونه بدينيابند؟ اغلب  شان دست مي دشمنانِ ما چگونه به اهداف

كه اين جهان  زنند، حال آن دامن ميدر ما ناپذيريِ جهانِ كهنه است  شكست مروجِها اين بازتافت ترس را كه  آن. چكانند ما مي
ها نيست، بلكه همچنين به  هبارِ چنين جزمي تنها در ايجاد تمكين و تقديرباوريِ تود  تأثيرِ مصيبت.دريز سو دارد فرومي از همه

 كه به وري است توأم با احساسِ رفتنِ به سوي مرگ در نبردي زند كه موجبِ نوعي حمله اي دامن مي جرأت و جسارت نوميدانه
  .بالد بيهودگيِ خود مي

آسا و مهارناشدني  ي برق  القاگرِ توانِ مداخلهاش  پيچيدگي و دنگ و فنگكوبگري كهي سر  اين زرادخانهيست چاما 
در . گونه نشد كاردستي با وسايلي سرسري و هاي نيويورك از تخريبِ برجمانع مراقبت فنيِ سرتاسري ي  جانبه حضورِ همه ؟است

  . اصالً اعتنا نكرد، مسخره شدين خط دفاعيِناپذير با تهاجمِ ارتش آلمان، كه به ا گذشته نيز، خط ماژينوي شكست
 چنين نقص و كمبودهايي از خود نشان هاي مراقبت در مبارزه با نيروهاي مخربي كه خطرشان دائمي است اگر شبكه

اش نه نابودكردن آنها بلكه طرحي است كه فقط  دهند، چگونه خواهند توانست در برابرِ عملي كارايي داشته باشند كه هدف مي
دوش  اي، چه كالشينكوف به ها را، با هر ريخت و قيافه  كه بتواند مترسكاي ي از بنياد ديگري است، جامعه پيِ آفريدنِ جامعهدر 

  .اي، از كار بيندازد و مضحك بشمرد  هستهو چه مجهز به موشك
پذيريم و نه مقابله با  ميهاي سركوب را  دفاع ماندن در مقابلِ تفنگ اگر همزمان نه بي: گردم به پرسش يادشده برمي

  چه بايد بكنيم؟ برد، پس هايي كه عليه ما به كار مي قدرت حاكم با توسل به همان سالح
فقط آرزومندم با طرح . وچرايي ندارم كه پيشنهاد كنم چون قاطعانه و بيمن هيچ پاسخِ .  باز استوگو باب اين گفت
  .تر كنم چند نكته بحث را روشن
 و اميدوارِ حضورمان  ما نشويم كه در آن دشمن منتظرِاي زمين و عرصه اين است كه وارد حفاظتمي  بهترين شيوه

اي است كه  شناسد، سرزميني كه در حصارِ كاال و عادات رفتاري كنارهاي اين سرزمين را مي ترين گوشه او كوچك .در آنجاست
 حرص و آز،وارگيِ پول،   تقصير، بترس، احساسِجويي، رقابت، مسابقه، اقتدارگرايي، ت طعمه(كاال مستقر ساخته است 

  .داند چيز نمي اش هيچ شمارِ آفريننده هاي بي اما برعكس، او از زندگي و سرچشمه).  كليانتليسمپروري و حامي
 خود هر ها و مجالسِ انجمنيِ است كه در گردهمايي اين  درمان يشاپيش براي مصونيت يك احتياط پي  پايهبنابراين،

شرطي براي خودگرداني  كاربست خودمختاريِ فردي پيش. كن سازيم يابيِ اقتداري را ريشه  هوسِ قدرت و سازمانشكلي از
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اي خود  كوشد با انجمن يا مجلسِ پايه  ، كه در اوخاكا برپا شده، ميVOCAL *اين همان امري است كه جنبشِ وكال. است
هاي  احزاب، سنديكاها، جناحي   و هرگونه رخنهايندگان منتقل كند به نم از اين طريقهايش را  تصميميعني مستقر سازد،

  .فريبانِ كليانتليست را پس بزند  مردمسياسي و
هاي  جمع(ها  يويتهآينده از آنِ كلكت. و اجتماعي ميسر است ي شاملِ زندگيِ فردي ا ي پروژه انسجام فقط برپايه

منظورم اين است كه .  بينديشندglobal  فراگيرسراسري، جهاني و و كلي  كه بتوانندlocal اي است  محلي)المنافعِ مشترك
ي  اين تنها طريقه. المللي در خدمت نوعِ بشر ببندد گذاريِ بين  ترويجِ آن براي بنياني خود و بتوانند دل در گروِ راديكاليته

 .كوبينيسمِ دولتي استاست كه خود محصولِ ژا) گرايي  تعلقات جماعتي، خودي (اجتناب از دامِ كمونوتاريسم
اي كه در اواخاكا صورت گرفته است درخورِ آن است كه همچون مسيرِ  هاي محله به گونه ي تشكيلِ كميته ايده

مكزيك ايران نيست و با اين كشور بسي تفاوت دارد، اما داراي شرايطي هم نيست كه ما در اروپا . ممكني بررسي شود
اين فرماندار به مخاطباني نياز دارد كه در . كشند نظامي با فتواي فرمانداري مستبد آدم مي ه در اواخاكا، نيروهاي شب.شناسيم مي

از . هاي سياسي نياز دارد  او به احزاب، سنديكاها، و جناح.وجودشان بذرِ فساد ماهويِ قدرت، از هرنوعش، قابل تشخيص باشد
وقعيت، آنها را له تواند، بسته به م كند و بنابراين مي احساس همپالگي مي  با آنها. كند ميآساني آنها را پيدا  هاشان به روي نشانه

  . معامله كندكند يا با آنها
طور  چيز به كس و همه هاي محله هدفي جز دفاع از منافعِ اهالي محل ندارند به همين منظور به همه در مقابل، كميته

، بار اين( شود  گيرد از طرف بسياركسان پذيرفته مي س انجام ميقسمي كه اقدامي كه به سود چند ك پردازند، به اي مي ريشه
هاي محله تهديدي مسلحانه به شمار  كميته). استglobal  سراسرياز  local محليناپذيريِ   همان اصلِ جداييديگر،
  بههند كه در آند  را تشكيل مياي شده چندان شناخته  نه  آنها كشور.روند و خطري قابل شناسايي براي قدرت نيستند نمي

ظاهر  هايي به يابد كه، در ارتباط با موضوع اي گسترش مي  در آنجا همبستگي.پردازند  خورد و خوراك، و آب و انرژي ميتأمينِ
گونه، برابري مرد و زن، حقِ   بدين.گشايد  را به رويشان ميي آگاهي و ابداع دهد و دريچه ها را تغيير مي ناچيز، ذهنيت

انتزاعيِ خود را از دست ميخوشبختي، بهبود زيست، خصلت دگرگونيِ رفتارها مي  زندگيِ روزمره و محيط شوند دهند و باعث .
طور سنتي ورد  كوبد كه به اندك مهر بطالن بر مسائلي مي اندك برخاسته از زندگي روزمره هاي پرسشمندانه به  پرداختنِ اولويت
 اصليِ  خاستگاهي وسان ما به معناي  بدين.اي است كه از آنِ جهانِ كهنه است  كهنهها، مذاهب و آن سياست زبانِ ايدئولوژي
شان   اميال برطبقِ زيستني كه مردمي خواهانِي اجتماعي و رواني در جاي هبود گسترهي شهر، ب هنرِ اداره: گرديم سياست برمي

  .اند
 .هايي كه همزمان مسؤوالن و بردگانِ آن هستند  آدمنه را مورد حمله قرار دهيم وبرد ما يكسره در اين است كه نظام 

ومرج و خشونت كوري است  ، به معنيِ سهيم شدن در هرجطغيانِ اميالِ فروخوردهگيري،  تسليم شدن به طاعونِ عاطفي، انتقام
اي كه  آلوده نِ غضبخواهم به احساسِ تسكي  من نمي.شان به آن نياز دارند ي حيات كه دولت و مراجعِ سركوبگرش براي ادامه

دانيم كه تخطي  اما ما مي. شود كم بها دهم اش مي اي خشمگين با به آتش كشيدن يك بانك يا يك سوپرماركت تسليم توده
 به گري  ستم.سازد برد بلكه احيا مي  است كه آن را از بين نميستم، مرهمي بر زخمِ  ممنوعيت استداشت كردن گرامي

  .هاي كور نياز دارد عصيان
( بينم  اي كاراتر از ترويجِ مفهومِ رايگاني و عمل كردن به آن نمي در مقابل، براي ويران كردنِ نظامِ كااليي من وسيله

گيرد براي از كار انداختنِ پاركومترهاي توقف كه سخت ناخوشايند است براي  هاي كمرنگي شكل مي اينجا و آنجا اقدام
  ).را از ما بدزدند قصد دارند مكان و زمانِ ما مؤسساتي كه

هاي دولتي و  شده توسط البي هاي اعمال ي تخيلِ در ما آنقدر ناچيز است كه نتوانيم فشارهاي ناشي از اخاذي آيا قوه
ها ساخته خواهد بود در برابرِ جنبشي جمعي كه رايگاني حمل و نقلِ عمومي را  كن سازيم؟ چه كاري از اين خصوصي را ريشه

هايي به كار اندازد  ت عوارض و ماليات به دولت كالهبردار سر باز زند و اين وجوه را به نفعِ همگان در زمينه از پرداخاعالم كند،
                                                 

* Voix d’Oaxaca construisant l’autonomie et la liberté "نك. "ي خودمختاري و آزادي صداي اواخاكا سازنده :
   .,Rue des Cascades, 2008 ، نشرِ George Lapierreي  ، نوشتهكمونِ اواخاكا
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وپرورش، خورد و  هاي بهداشت و سالمت، آموزش مانند تجهيزِ يك منطقه به انرژهاي احياشونده، برقراري كيفيت مراقبت
هاي يك  توانيم پايه ار يك سياست واقعيِ نزديك به امورِ زندگي ميكه با استقر  مگر نه اين استخوراك، محيط زيست؟

كند، آنها را  وآمد شهروندان را مختل مي ها، متروها، كه رفت ي خودگردان را بريزيم؟ چرا به جاي اعتصابِ قطارها، اتوبوس جامعه
زيان رساندن به سوددهيِ : نخواهد بود   آيا چنين اقدامي از اين حسن چهارگانه برخورداربه رايگان به حركت نيندازيم؟

تر از همه، ايجاد  هاي نفتي، درهم شكستنِ كنترلِ بوروكراتيك سنديكاها و، مهم هاي حمل و نقل، كاستن از منافعِ البي شركت
  اي از سوي كاربران؟ زمينه براي پيوستن مردم به اين اقدام و جلبِ حمايت توده

در واقع  شوند،  عقايد، كه پيوسته آلت دست مي.سازند نهان ميه مسائلِ واقعي را ما غرق ِ مسائلِ كاذبي هستيم ك
 شان،  اميالِ روزمرهنشده در روند بيني رويدادهاي پيش: سازند يعني ي افراد باشد آلت دست مي چه را كه بايد يگانه پشتوانه آن
 وزنه و .كشد چه به زنجيرشان مي ت براي درهم شكستن آنشان از امكانا  برخورداريچه دوست دارند زندگي كنند و چگونگيِ آن

 چه  از آن بيرون آمد بيرون نيامدن از آناز طريقِ بحراني كه بايد  اغفال كردنِ رام وبراي  گفتارهمه حرف و حديث و اين تأثيرِ
هاي  شور و شوق صراف از ملول شدن از مصرف، دست شستن و ان نوميدي ناشي از اجبارِ كار كردن، در كنارِتواند باشد مي

  هم و زوالش  تازه، اُفتها در بسترِ بودن به سود داشتني كه، ي شادي خويش، تصاحب كردن بيشتر با از دست دادنِ همه
  ريزي شده است؟ برنامه

  كليانتليسمگرايي و شيادهاي ديگري ، مانند مصرف) ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم( هاي رهايي  به اين شيادي
كه آگاهي طبقاتي را، كه شماري دستاوردهاي اجتماعي از  افزوده شد ،هاي به اصطالح دموكراتيك  رژيم)پروريِ اميح(

خلق بر خلق » آرمان«. ي خون و لجن رانده شديم هاي انتزاعي ما به ورطه  با ايده.ندستانده بود، به نابودي كشاندداري  سرمايه
  .آوار شد و كمرش را شكست

هاي كاذبي را كه منبعِ آشفتگيِ عاطفي است به سود كسبِ   پرسشكه هاست  بازگشت به پايه يكاليتهد را شكلِتنها
 حقِ  به نظرِ من گوياي آن كاركرد نمايشي است كه» ي حجابِ اسالمي  مناقشه«  براي نمونه، .كند حذف ميآگاهي 

تهذيب و ر، اين مجادله، كه در آن توجيه و تكفي. كند برخورداري ما را از يك زندگي راستين و اصيل غصب و تحريف مي
: سازد  شده را پنهان مي ، يك واقعيت زيستهچرخند پيوسته در مداري عبث ميتساهل، سركوب و آزادي، ممنوعيت و تخطي، 

 هاي شانهن: ت پايان بر سرِ زلم زيمبوهاس هاي بي  خورد و خوراك و فكر و ذكرِ نمايش جر و بحث.شده بر زن  شرايط تحميل
فولكوريك،بندگيِ اختياري، تحريكات ها  هاي مذهبي، واكنش هاي گروهي ـ قومي،گزينه ها و عضويت   يارگيري عمدي، تظاهرات
گري و نزاكت، بيانِ نوعيِ  پنهان و پوشيده، پيوند عشوههاي  هاي تبليغاتي، تلويحات اروتيك جذابيت عليه تحقيرِ زن در آگهي

رسم و سنت زده  با نگاه مبهوت حرمانهايي كه  هاي جنسي از سوي نرينه آسان براي جلوگيري از آزار و اذيتاي  قداست، وسيله
  .دانند گشايي خود مي  را مجوزِ عقدهپدرساالرانه

دنِ ها بلكه در پايه و بنيانِ امور است، در رهاييِ توامانِِ مرد و زن، در مردود شمر اما، نبرد واقعي نه در اين مجادله
هاي كاذب، ديگر بس است   ديگر بس است بحث.گرا هراسانه است ستيزانه يا همجنس آپارتايد، طردسازي، و رفتارهاي زن

ي  مدارا با همه: ، از اين موضوع دفاع كردم تواند گفته شود چيز مي چيز مقدس نيست، همه هيچمن در كتابِ ! ها ئولوژي ايده
حقِ . سازيِ زندگيِ روزمره است  پيشرفت انساني، سخاوت در رفتار، غنيتنها معيارِ ما. يانهها، عدم مدارا با هر عملِ وحش ايده

  .كند زندگي مشروعيت ما را ضمانت مي
ي خشونت كوري است كه  دهد سرچشمه اي كه اشاعه مي ترسِ ناعقالني. كند ي امورِ عاطفي بازي مي قدرت در عرصه

شان است، و  ي سرنوشت گيري در باره شان تصميم هاي محلي، كه هم و غم  وجه امتيازِ جماعت.برَد  مي بهرهخود ماهرانه از آن 
شان فراگذشتن از عواطف خام و   عمل كهخشند، اين استب  ميخاطر به برقراريِ يك زندگيِ براستي انساني اولويت به همين

  .انگيزد گيرد و بيداريِ شعورِ شاعرانه را برمي لص را در برميناخا
هاي تقلبيِ برآمده از مافياهاي پتروشيمي و كشاورزي، اگر با دسترسي به خورد و  گونه كه تحريم فرآورده همان

ينِ گرايي نيز، كه در آن داشتن جايگز ماند، خواست پايان دادن به مصرف ثمر مي خوراك مرغوب و باكيفيت همراه نباشد بي
  .روي كند ي يك زندگي آزادانه پي قي بلكه بيشتر از جاذبهدستورهاي اخال شود، بايد نه چندان از  ميبودن

ناً به امرِ شده است، روشِ برعكسِ آن نيز مطمئ ريزي درآمد شكستي برنامه متوسل شدن به سالحِ دشمن پيشاگر 
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هاي يك  هساني تنها خميرماي كه زندگي و همبستگيِ ان بيشتر ترويج يابدهر چه اين احساس: انجامد بديهيِ نوعِ ديگري مي
ي مزدورانِ حزبِ فساد و  ي اين نام، هستند، به همان نسبت نيز قاطعيت و تعصبي كه برانگيزنده هستي، به معنايي شايسته
  . تزلزل و اختالل خواهد شدمرگ است بيشتر دستخوشِ

افتاده است، از اي  كند كه همچون خوره به جانِ قاتالنِ حرفه هايي حكايت مي اطميناني هاي گوناگون از بي مشاهده
شان در نوار غزه  كند، يا سربازانِ اسرائيلي كه بربريت كاراني كه حماس استخدام مي  بزه در ايران گرفته تاي نظامي نيروهاي ويژه

ي چنين امري هيچ استداللِ  مشاهده. ييگرانِ سوماليا كشانِ شمال و جنوبِ سودان، يا غارت به محاكمه كشيده شد، يا آدم
كه گويا دشمن گورِ خودش را  كند اندازِ نظامي نيست كه، با اندكي اهمال، چنين القا   بر ندارد و مشمولِ اين چشم درتاكتيكي

 بحران و ورشكستگيِ مالي موجب طور كه برجسته شدنِ همان: ورزد  مزبور فقط بر يك احتمال تأكيد مي مشاهده. كَنَد مي
كند، يعني درست همان   عزم و قاطعيت انتحاري را تهديد مينيزشِ ارزش  نوعي كاهتخريبِ پول خواهد شد، به همين قياس

تا  ( كنند هاي جنايت و مافياهاي بربريت سودآور در به كار گماشتنِ قشونِ خود روي آن حساب مي چيزي را كه بوروكرات
رفته دارند به  عصبان دوآتشه نيز رفتهئولوژيكي اعتبارشان را از دست داده و مت ي مذهبي يا ايده جا كه دستاويزهاي كهنه بدان

  ).كنند كش شك مي احكامِ يك خداي آدم
  بارور گرداندهايي را  كه بتواند خطهگذارم داو مي تكثيرِ واكنشي از سوي زندگي روي چنين معنايي است كه من به

ي ما از اين رمزِ كار  گرانه ناي آفرينشثروت و غ.  سترون كرده است و بيابانياش كشانه و بوروكراسيِ مافيايي كه اقتصاد بهره
هايي بسازد كه سرانجام از بند ستم و اختناقِ كااليي آزاد  برخوردار است كه چگونه در زندگيِ اجتماعي و فردي مكان و زمان

  .راند تنها شورِ زندگي مرگ را به عقب مي. ي قدرت در امان است  تنها شعر از گزند نگاه برنّده.شده باشند
  

  ي دفاع از خود دو يادداشت افزوده در باره
  
    
 اسكان Selvaي سلوا   است كه در منطقهشاملِ چند هزار رزمنده) EZLN( زاپاتيستيِ آزاديِ ملي ارتشِـ 1

ي  ها و جلسات دموكراسيِ مستقيم اين پيشنهاد را مطرح و تصويب كردند كه ارتش يادشده به شيوه زنان در گردهمايي. اند يافته
هاي زاپاتيست توسط گروهاي  حال، وقتي دهكده  با اين.تعرضي مداخله نكند و فقط نقشي تدافعي برعهده داشته باشد

با ياري صدها پارتيزان و » شوراهاي حكومت خوب  « .كناره جستاز درگيري  ، ارتشِ زاپاتيستيشدندنظامي تهديد  شبه
بردارانِ تلويزيون اين رويداد  نگاران و فيلم روزنامه. سپرِ انساني تشكيل دادندشتاب آمده بودند، يك  جا به سمپاتيزان، كه از همه

اين اقدام براي عقب راندنِ مهاجمان . گذرد باخبر شوند چه مي  از آناي كه با نمايشِ آن سراسر دنيا را پوشش دادند به گونه
  .كفايت كرد
كشد به  زند و مي يك مارِ تنومند كه آنها را نيش مياز شقاوت ي هندي روايت شده كه روستائياني  در يك قصهـ 2
دهد رعب و وحشت دهكده را فرا  اش را خبر مي كه نزديك شدن  مارصفيرِگويند با همان  مي. برند اي شكايت مي نزد فرزانه

پايد  اما ديري نمي. گذاردشود او را متقاعد سازد كه روستائيان را آسوده ب  موفق ميكند و رود مار را پيدا مي فرزانه مي. گيرد مي
گيرند  كنند به مسخره كردنِ مار، كه اكنون صلح و مسالمت پيشه كرده؛ ضعف مار را به ريشخند مي كه اهالي دهكده شروع مي

رساند و  كشان خود را به نزد فرزانه مي  مار از تحقيرشان به ستوه آمده و كشان.اندازند اش مي و به مزاح و سرخوشي دست
من از تو خواستم نيش « : گويد كند تا بداند چه رفتاري بايد پيشه كند؟ فرزانه پس از تأملي مي اطريِ خود را بازگو ميخ پريشان

                  » . نكشيصفيرنزني، از تو نخواستم كه ديگر 
    
               

  يادداشتي خطاب به اتقالبيانِ يوناني
اكنون كمتر از . ام  ،به مثابه انقالبِ زندگيِ هرروزه، دلسرد نشدهخواه خودگرداني به امكانِ انقالبِ  نسبترفقا، من هرگز

  .هر وقت ديگر
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ي سراسرِ جهان، با فراتر رفتن از سنگرهاي مقاومت و دفاع از خود، از خوابي طوالني  اعتقاد دارم كه نيروهاي زنده
كرانِ  ي موانع مستقر در برابرِ ميلِ بي آميز است، همه مسالمتناپذير و  توانِ تعرضيِ اين نيروها، كه مقاومت. شوند بيدار مي

قهر و . ي آنهاست ي بيشمار كساني است كه هر روزشان تولد و تولد دوباره مايه  ميلي كه جانزندگي كردن را خواهد روفت،
  .خشونت مبتني بر جهاني كه بايد آفريد جايگزينِ خشونت جهانِ خودويرانگرِ كنوني خواهد شد

 عريض و يما انبارهاجوامعِ . ايم، نيمه انساني و نيمه حيوانِ وحشي ما تا به امروز چيزي جز موجوداتي دورگه نبوده
يكسان نفيس و پست، در خورِ اجيرشدن در كار مزدوري و قابل  نسان، فروكاسته به مقامِ كاال، بهها ا اند كه در آن  بودهطويلي

چه  رويم تا زمانِ نويني را افتتاح كنيم كه درآن انسان، با تبديل شدن به آن كنون مي ما ا.تبادل و تعويض محسوب شده است
  .دارِ تقديرِ خويش به مثابه انديشمند و آفريننده خواهد شد عيار، عهده هست و تاكنون نبوده است، يعني موجود انسانيِ تمام

تنها ميل و دلخواست من . ميدينهم نه به ناا ي مي نه به اميد وقع.هيچ درخواستي ندارم. من خواستارِ ناممكن نيستم
 كه تمدنِ كااليي را، كه المللي ، بينتحقق يابدبه دست شما و مردمانِ سراسرِ زمين  بشر  نوعالمللِ بين  يكاين است كه ببينم

  .ن سازددهد، در گذشته مدفو هايش را نشان مي امروزه در حالِ مردن است، و حزبِ مرگ را كه آخرين جان كندن
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