
تیست ها  خوشامد به زا�پ

  یادداشت مترجم  
دیروز ۱۵ ژوئن زادروِز دوسِت ما مارک تومسن بود، که چند روزی پیش از این تاریخ 
در خانیا درگذشت. پیش از این واقعه ی دردناک مطلع شدم که رائول ونه گم قصد 
دارد هم پیام تبریکی برای روز تولد مارک به او بنویسد و هم متنی با عنوان خوشامد 
به زاپاتیست ها را به صورت عمومی منتشر کند. بی تردید مارک جزو اولین کسانی 
منابع  اصلی ترین  از  که  جاگوار،  راه  وبالگ اش،  در  را  متن  این  شادمانه  که  می بود 

انتشار اخبار زاپاتیست هاست، پخش می کرد.
ضمِن خواندن این متن، همان طور که به رائول هم گفتم، چهره و زندگِی مارک 
مدام به ذهن و خاطره ام می آمد، و بی شک خوِد رائول نیز با قلبی ماالمال از دوستی 
و پیوند با مارک این متن را درست در سالروز تولد مارک همچون نشانه ای تداعی گر 

تدوام زندگی او در اعماق وجود همه ی دوستاران اش، منتشر کرده است.
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من هم در همین حال و هوای عاطفی بالفاصله این متن را به فارسی برگرداندم.
کاًل جنبش  و  اروپا،  به  زاپاتیست ها  از  گروهی  کنونِی  دریایِی  باره ی  سفِر  در 
در  نیز  فارسی  به  اطالعاتی  و  اخبار  خوش بختانه  مکزیک،  جنوب  در  زاپاتیستی 
اینترنت منتشر شده است. من هم می کوشم در آینده ی نزدیک متن های دیگری در 

این زمینه منتشر کنم.



3           www.behrouzsafdari.com

من شخصًا برای هیئت نمایندگِی زاپاتیستی سفِر دریایِی خوب و خوشی آرزو 
می کنم به مناطقی که بزودی درمی نوردد.

در نگاِه اول هیچ چیْز این خطه ها را از بقیه ی جهان متمایز نمی سازد زیرا 
ــ همان گونه که همه می دانند ــ اروپای کهن سال سرچشمه ی مسمومی بوده که 

آلودگی و فنوِن ستمگری اش را به سرتاسِر زمین اشاعه داده است.
هیچ چیز! جز این که نه سرکوب گری و نه تاریک اندیشی  موفق نشده اند 
یک  قلِب  تاریخ  درازای  در  خفه کنند.  را  باززاده شده  پیوسته  شورش های 

زندگی خواهِی سرکوب ناشدنی با ضرباهنِگ انسانیت تپیده است. 
شما همراهان1 زاپاتیست به راحتی زنان و مردانی را که به پیشوازتان می آیند 
و از اعماِق گذشته به شما درود می فرستند بازخواهید شناخت: مردان و زناِن 
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مبارزه  نوپا  آزادِی  و  رهایِی کمون ها  برای  سیزدهم که  و  دوازدهم  سده های 
کردند؛ فیلسوفان دوران ُرنسانس و عصر روشنگری؛ زنان و مرداِن سرتافته ی 
انقالب فرانسه، کموِن پاریس، کرونشتات، کلکتیویته های لیبرتر، که هسته ی 

رادیکاِل انقالِب اسپانیا بودند.
من عضِو هیچ حزب، دسته، فرقه، گرایش و جنبشی نیستم. به هیچ پرچم، 

هیچ بیرق و هیچ نشانی از این دست تعلق و اعتقاد ندارم.
به مبارزه ای  را  این است که  زندگی ام  قائل ام  برای خود  تنها اهمیتی که 
بی وقفه تبدیل کرده ام تا رهایی ام به طور تفکیک ناپذیر رهایِی همگان باشد. 

رقِص زندگی هر چقدر هم ناشیانه باشد زمین را بارَور می سازد.
ظهوِر جنبِش زاپاتیستی، پیدایش جلیقه زردها در فرانسه، جنِگ کوردهای 
را که گمان  سیاره ای  و  برانگیختند  سرتافتگی  و  خیزش  از  امواجی  روژاوا، 
می رفت براثر گازگرفتن  ها زیر دنداِن سرمایه داری فلج شده باشد، تکان دادند. 
آیا این خود مایه ی تقویِت اعتماد به شعری نمی شود که ساخته ی همه و هرکس 
است؟ شعری که ساخته ی افرادی است که از چنِگ فردگرایی آزادشده اند و 
می کوشند با اتکا بر همیارْی محاسبه ی خودخواهانه و بندگِی خودخواسته ای را 

که کثافِت برخاسته از  آن است، از میان بردارند.
یاران و همراهان زاپاتیست، هجوِم2 مسالمت آمیز شما به جامعه ای که مرگ 

به حبِس خانگی اش کشانده است، هوای تازه ی زندگانی می دماَند. 
نامحتمِل  بودید. شورِش  ناممکنات  یوِغ  درهم شکستِن  پیش گاماِن  شما 
شما نشان داد که جسارِت شماری اندک می تواند باوری دیرینه را ریشه کن 
سازد، یعنی اعتقاِد  مضر و مهلک به ناتوانِی مادرزادِی انسان  و به ضعِف  ازلی ِ 

او که توجیه گِر وابستگی اش به قدرِت قیمانه ی یک ارباب و سرور است.
امروزه، عصیانی توأمان وجودی و اجتماعی تار و پوِد جهان را فراگرفته 
انواِع جماعت گرایی،  بر  است  بطالنی  مهِر  و سرتافتگی  این عصیان  است. 
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پوپولیسم و صحنه گردانی ها در تعویض های سیاسی که همه ی قدرت ها برای 
آلت دست ساختِن توده ها به آن متوسل می شوند.

کاری عظیم در پیش است زیرا حکومت ها به بهانه ی یک همه گیری، که 
هیچ کس منکِر واقعیِت خطرناِک آن نیست، ترسی هیستریک را اشاعه داده اند 
و گروه های  اورگانیسم های سرکوبگر  منافِع  در خدمت  از هر چیز  پیش  که 

بزرگ داروسازی است.
آینده خواهند پرسید که شما چگونه توانستید تحمل کنید که  نسل های 
مشتِی عقب افتاده ی ذهنی که حتا در دروغ گویی هاشان هم بی عرضه اند، احکاِم 

خودسرانه و کله شقی های احمقانه شان را بر شما تحمیل کنند؟
ــ  باعث شد تا شما برای  چه هیستری ای ــ کماِل مهمل و  نهایِت پوچی ! 
جلوگیری از خطرِ مردن، از زندگی کردن منصرف شوید؟ آیا می توانید بگویید 
پارس  فرمان  بر سرشان  تا همچون سگ هایی که  موجب شد  انگیزه ای  چه 
برابر ماه زوزه می کشند، چنین  آزادی های مرحوم شان در  بر  می کنند و آن ها 
شتابان به النه بازگردید؟ چنین پرسشی هیچ تازگی ندارد، اتی ین له بوئسی آن 
را در قرن شانزدهم مطرح کرده بود3. این که پرسش هنوز بی پاسخ مانده است 
باشد یک گرِه  آن که یک پرسش  از  آن است که موضوع بیش  نشان دهنده ی 

گوردیانی است، که هیچ کس به فکر قطع کردن اش نیفتاده است.
وروِد زاپاتیستی به جهان متصلِب ما به طور مغتنمی این سخن مارکس را به 
یادمان می آورد: فیلسوفان کارشان فقط تفسیِر جهان بوده است، اکنون موضوْع 

تغییِر آن است.
اگر گرِه گوردیانِی ما این است، آیا شمشیری که می تواند آن را بُبّرد رانه ی 
زندگی نیست که این جا و اکنون سربرمی آوَرد؟ نیرومندِی تصورناپذیِر این رانه 
موجب تجدیدحیات و تمدید قوای آن هوشمندِی حّسانی در انسان می شود 
که از سرشِت بودن است و نه داشتن، هوشمندی موجود زنده است  و نه شیِئ 
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دیجیتال و کاالگونه ای که ما را به آن تقلیل می دهند.
کم ترین هوایی که زندگی در آن نفس بکشد َدِمشی از فراخای دریا به همراه 
می آورد. همه چیز گشوده می شود. کشش و گیرایِی شور و شیفتگی هایی که به 
ما جان می بخشند و به جنبش در می آورند، استخدام کنندگاِن مرِگ انتفاعی را با 

یک بار کشیدِن کهنه ی زمین شویی بر آن ها می زدایند.
آیا احتمال ندارد که شادِی بازیافته از باهم زیستن انزجارش را از رفتارهای 
سالمْت  از  بازارساختن  با  که  دولتی،  کلبی مسلکِی  پاک دینی،  متصلب، 
سیستم های مصونیت و ایمنی ما را در پوشِش محافظت شان می ُکشد، هویدا 

سازد؟
ما در آستانه ی یک واژگونی عظیم هستیم. طرفه این که این واژگونی نتیجه ی 
گاهی یابِی آهسته ای است که افراد را به غنای ذهنیِت آفریننده شان حساس کرده  آ
است. کسانی که جِز زندگانِی روز به روز فقیرتر شده ای که یخ بنداِن سرمایه دارانه 
ایجاد می کند واقعیِت ملموس دیگری ندارند، زندگی خواهِی سرکوب ناپذیری را 
که به آنان تواِن ایستادن می بخشد همچون سالحی ّسری کشف می کنند. هم و 
غِم ما برای پرداختن به زندگی یی که باید بسازیم چنان زیاد است که دیگر جایی 

برای سرسپردن به امر و نهی های بازار باقی نمی گذارد.
یک  نیستیم،  الگو  یک  ما   « می گویید،  زاپاتیست ها  شما  همان طور که 
تجربه ایم«. آن چه در باره ی مردمی پای بند به خودویژگی شان صدق می کند در 
باره ی افراد خودویژه  ، یعنی همه ی ما نیز صادق است، با سرگذشِت خانوادگی 
برای  همواره مان  تالش  و  شخصی مان،  خصوصیاِت  با  جهان شمول مان،  و 
بازتعادل یابی  در جامعه ای که برای متزلزل کردن و به زانودرآوردِن ما هر کاری 

می کند.
ارتِش آزادی بخِش ملِی زاپاتیستی در حال جنگی بر صفحه شطرنِج بزرِگ 
جهاِن منافِع خصوصی نیست بلکه وارِد  میداِن بازِی  زندگی یی شده است که 
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برهم زننده ی قواعد تاکتیکی و استراتژیکی قدرت هایی است که کمر به نابودِی 
ما بسته اند.

خودمختارِی فردی و جمعی پایه ی یک بین الملِل نوِع بشر خواهد بود. 
توانمندی را می دهد که پیچیدگِی جوامِع  این  به ما  سادگِی خودسازمان دهْی 

بوروکراتیک را لغو و باطل کنیم.
نظِم آشفته و ُپر هرج ومرِج جهانی بر سه چهار امِر بدیهِی رذیلت آمیز استوار 
است که ملت ها و قاره ها را با قطع کردن ارتباط ِ آن ها با واقعیِت زنده شان و 
رفتاِر انتزاعی با آن ها، اداره می کند. این ساز و کارهایی، که در عین ابتدایی 
بودن کارا و مؤثر اند، و ذهنیت ها و رفتارهای ما را تعیین می کنند کدام اند؟ 
طعمه جویی، جنِگ رقابتِی سود و همسان انگاشتِن آزادی حیاتی و آزادی های 

کاالیی.
واژگونی عظیمی که در حال وقوع است دربرگیرنده ی نوعی بازگشت به 
پایه  است که ساختاِر سلسه مراتبی را از بنیان می فرساید و ریشه کن می کند و 
مقیاس و نردباِن باال و پایین را که نسل های پیاپی با اعتقادی پادرهوا به صعود 

یا سقوط به آن چنگ زده اند، منسوخ می سازد.
گوناگونِی خیزش های جهانی برآمده از تجربه ای مشترک و شاعرانه است: 

باهم زیستن و ُجستِن یک هارمونِی نامحتمل و بااین حال ممکن.
سادگِی رواِل ما در پیوند با چند امِر پیش پاافتاده ی بنیادی است: اولویِت 
مطلق بخشیدن به موجوِد انسانی، امتناع از رئیس ها، سرکرده ها و نمایندگاِن 

خودگماشته، نپذیرفتِن دستگاه های بوروکراتیک، سیاسی و سندیکایی.
نوعی  احکاِم تصویب شده در مجلِس دموکراسِی مستقیم  الزامِی  وکالِت 
عمودی بودن است که تابِع افقی بودنی است که ازحقوق اقلیت محافظت می کند 
و از خطراِت احتمالی مصادره به مطلوب کردن ها و مسابقاِت گالدیاتورهای 
نمایشی  میدان های صحنه پردازی های  در  که  می کند  پهلوان پنبه ای جلوگیری 



تیست ها 8          خوشامد به زا�پ

میان  سنتی  رویارویی های  داِم  به  را  ما  نمی تواند  دیگر کسی  می شوند.  اجرا 
محافظه کاری و ترقی خواهی بیندازد که ما را از نبرِد واقعی دور می کنند، یعنی 
از نبرِد زندگِی روزمره با بهره کشی از طبیعِت زمینی و انسانی. دست کم این 
را آموخته ایم که در برابِر هرکسی که خدمات اش را به ما پیش نهاد می کند این 

پرسِش مقدماتی را مطرح کنیم: فایده اش به کی می رسد؟
برپاسازِی خرده جوامِع خودمختار، همبسته و ِفِدره، واقعیتی است که در 
کوتاه یا بلند مدت جانشیِن مخروبه ی دولتی و جهانی خواهد شد. قدرْت در 

اضطراِر قاپیدِن سود فرورفته است. فضای پولی اش تنگ تر می شود .
ولی ما در فضا و مکاِن زندگی یی هستیم که باززاده می شود، در آستانه ی 
یک ُرنسانس و باززایی، باززایِی تاریخی که گذشته ی اسفناک اش را از خود 
زاپاتیست ها،  آرام، وجه مشترِک  بدیهِی  امر  این  این جاییم«4.  ما   « می تکاند. 
جلیقه زردها و خیزشی است که از شیلی تا تایلند شعله می گیرد. و خود یادآوِر 
با  جامعه  دشمناِن  آوردِن  ستوه  به  برای  نوین  شیوه ی  به  چریکی  جنگ  یک 
به  تن دادن  نه  و  است  زیستن  است، جامعه ای که خواهان  تدریجی  ضربات 

اضمحالل و هالکت.
انبوهِی افراِد ناشناسی که در خوْد عصیان حمل می کنند چشمگیر است. اما 
ارزِش آن جز ارزش رقم و عدد نخواهد بود مادام که نتواند با آن نیرویی پرتو 
افکند که همانا آگاهِی انسانی  است، آگاهی یی که هر کسی از انسانیِت خویش 
دارد، آگاهی از این که ما تعداِد توأمان معدود و میلیونی یی هستیم  خواهاِن 

زیستن در جهانی که دیگر هرگز به سان ابژه و اشیاء با ما رفتار نشود.
هر چه زْن برترِی آکراتیک5 )بدون قدرت(اش را بیشتر ابراز و تصدیق 
کند، بیشتر معلوم خواهد شد که آن چه از مردانگی در زن و از زنانگی در مرد 
هست به میل عاشقانْه گاِم موسیقایی کاملی خواهد بخشید که در آن آزادِی 
ُمدوالسیون باعث می شود کسی مجبور نباشد رفتارش را توجیه کند و خود 
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را تکه تکه در مقوله هایی بگنجاند که از سوی قدرت، که در جست وجوی ُبِز 
عزازیل است، دست کاری می شوند.

از  جهانی که  ماشینی  از  چرخ دنده ای  جز  نیست  چیزی  دیگر  دولت 
ویران کردِن زندگی سود به دست می آورد. در این معنا، دولت به پایان رسیده 
اما آن چه جانشین اش شده چیزی بدتر است. اما ما نمی خواهیم که برچیده شدن 
بساط و ارکان دولتْی پیروزِی شیئ شدگی یی را رقم بزند که هیچ گاه بدترین 
حکومت های استبدادی نیز به آن دست نیافته بودند. ازاین پس مطالبه ی ما، 
به ناِم آزادِی تحِت ستم، دیگر فقط پایان ِ دولت نیست، بلکه فراَروی از دولت  
ـــ حفظ و نفِی آن ـــ است. آن res publica ، امِر عمومی، جمهوری، خیِر 
همگانی، که به یاری مبارزه ای سخت و طوالنی به دست آورده بودیم، دولت 
آن را به منافع خصوصی فروخت. از آموزش و پرورش، حمل و نقل، بهداشت 
و سالمت، مسکن، کمک به ضعیف ترها، چه باقی مانده است؟ آیا برقراری و 
توسعه ی رفاه که حِق هر موجودی از بدو تولد است، نباید برعهده ی خرده جوامِع 

ِفِدره  و در راِه انسانی شدن باشد؟
نیست: سرمایه داری چیزی  بیهوده  نیز  این موضوع  یادآوری  و سرانجام 
جز شکلی نسبتًا جدید از استثماِر دیرینه و مستمِر طبیعِت زمینی و طبیعِت 
از  آگاه  طبیعتی  است  طبیعت  »انسان  روکلو  الیزه  به گفته ی  نیست.  انسانی 
خویش«. نظام کاالیی تعادِل شکننده ای را درهم می شکند که تنها وحدتی نوین 
با طبیعت می تواند آن را دوباره برقرار سازد. این است آن چه به مبارزاِت ما 

معنای واقعی اش را می بخشد.
آزادْی زندگی است، زیستْن آزادبودن است. آن چه حقیقت و درستِی این 
حرف را تضمین و از تبدیل شدن اش به یک عبارِت تهی  جلوگیری می کند، 
تجربه ی زیسته ی خرده جوامعی است که در آن ها زمام دارِی مردم مستقیمًا به 

دست مردم انجام می گیرد.
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از  شما  نگفته ام که  چیزی  من  جلیقه زرد،  دوستان  زاپاتیست،  دوستاِن 
قبل آن را ندانید. در عوض، آن چه به یاری شما می دانیم این است که بدون 
جسارت و سماجتی که جذابیِت ساده ی زندگی به انسان می بخشد، هیچ چیز 

تغییر نخواهدکرد.
پس باید سپاس گزارتان بود!

رائول ونه گم، 15 ژوئن 2۰21
ترجمه به فارسی: بهروز صفدری

پی نوشت ها:

compagnes et compagnons  .1 : این دو کلمه در این جا و به طور کلی در زبان های 
اروپایی، هم روی معنای » یار و همراه« ) که در قاموس و سنِت آنارشیستی و لیبرتری 
مترادف و در عین حال متفاوت از کلمه ی »رفیق« در سنت کمونیستی است( و هم بر زن 
و مرد بودِن این همراهان داللت دارد. اگر فرصت کنم روزی در باره ی پیشینه ی این کلمه 
در جنبش های لیبرتری خواهم نوشت. چنین معنایی در زبان فارسی غایب یا ضعیف 

است.

2.  درست همزمان با آغاز سفر دریایی هیئت نمایندگی زاپاتیست ها به سوی اروپا، در محل 
نوتردام ِدالند ) منطقه ی دفاعِی یا zad ( بر پارچه هایی آویخته بر برجکی این عبارت به 

نشانه ی خوشامد نوشته شده بود: » زاپاتیست ها به ما هجوم آورید!«.

در کتاب معروف بندگی خودخواسته.  .3

Nous sommes là، شعار و سرود همیشگی در تظاهرات مکررِ جلیقه زردها در فرانسه.  .4

کلمه  ی  Acratieکه نباید آن را با کلمه ی مشابه اش Acrasie اشتباه گرفت، از روی معنای   .5
ریشه ای آن در زبان یونانی یعنی “نبوِد حاکم وحکومت” یا ” بی ساالری” نخستین بار در 
) )acracia اواخر قرن نوزدهم در جریان های آنارشیست و لیبرتر اسپانیایی ) به صورت

به کار برده شد. خواننده باید با تداعی آوایی و معنایی کلمات رایجی مثل ” دموکراسی” 
و ” دموکراتیک” به کاربرد کلمه ی ” آکراتیک” در این متن توجه کند.
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