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مبارزه برای زندگی به شیوه ای از زندگی تبدیل شده است
نامه ی دریافت شده از شیلی به تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹

آخرین خبرهای شیلی به دستم رسیده است. دوست دارم این خبرها ترجمه و 
پخش شوند، توسط کسانی که آگاهی دارند از اهمیت خیزش جاری در شیلی 
برای جهان و به ویژه برای فرانسه ، جایی که مدت و رادیکالیته ی مقاومت در آن 
نمونه ی مهم دیگری از این گونه خیزش هاست. )در ضمن به این نکته هم توجه 
خواهید کرد که جلیقه ی زرد در شیلی اونیفورِم همکاران رژیم حاکم است. 

ماکرون الاقل در صادرات این یک قلم جنس موفق بوده است.( 
آیا یک  از خواسته هایش منصرف نمی شود. نمی دانم  از هیچ یک  زندگی 
آن  به هرحال چیزی شبیِه  نه، ولی  یا  دارد ساخته  می شود  نوع بشر  بین الملل 

است.
رائول ونه گم، چهارشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹
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دوست عزیز،
دولت ــ سرمایه به اداره ی بیش ازپیش سرکوبگرانه ی خشونت تقلیل یافته 
و سگ های نگهبانش برای قلع و قمع کردِن ما، به محضی که می کوشیم یوِغ 
وارد  شلیک کنان  انتظامی  نیروهای  نمی کنند.  تردید  درهم بشکنیم،  را  کاال 
ترور و  تا درون خانه هایمان دچار  را  ما  بیمارستان ها و مدرسه ها می شوند، 
وحشت می کنند، ناپدیدمان می کنند، زندانی مان می کنند و در خیابان ها لت و 
پارمان می کنند. تئاتِر سیاسی با استفاده از ابزارها و سازوکارهای دموکراسی در 
پی آن است تا این موقعیت را عادی جلوه دهد. همین چند روز پیش شورای 
امنیت ملی، که شامل بلندپایه ترین نمایندگان دیکتاتورِی بورکراتیِک نظامی مآب 
است، فراخوانده شد تا سرکوب را سازماندهی کند و براین پایه با اعالم یک 

رشته لوایح قانونی با تظاهرکنندگان به مثابه مجرم برخورد شود.
بوده  منطِق کاالیی  جاری کِل  مّصرانه ی  مبارزه ی  هدِف  آغاز  همان  از 
است. دانش جویان که با امتناع از پرداخت هزینْه نخستین جرقه ی خیزش را 
برافروختند امکاِن شیوه ی جدیدی از زندگی علیه بربریِت اقتصادی را اعالم 
کردند. به همین خاطر است که قیاِم کنونی به سرعت در همه ی مناطق همدستان 
خود را پیدا کرد. آن چه وجه مشخصه ی شورشیان است این آگاهی است که 
زندگی زیر سلطه ی پول از لحاظ مادی و معنوی خفت بار است و دلیلی وجود 

ندارد که وضع چنین باشد.
اکنون انرژی لیبدویِی ما از بنِد جباریِت کاِر مزدی ــ برای لحظه ای ــ رها 
شده و به آفرینندگِی ناب و جشن در خیابان ها تبدیل شده است! این موضوع 
به زبان های متعددی بیان و دیده می شود. برای مثال، در برخی شهرها کسانی 
هستند که کاِر شریِف تخریِب بناهای یادبوِد سرکوبگران، چه مربوط به دوران 
استعمار و چه دوران مدرن، را برعهده گرفته اند و کارهای بزرگی در عرصه ی 
از آن سرکوبگران در  انجام می دهند، مثِل گذاشتِن سِر یکی  عدالِت شاعرانه 
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دستاِن یکی از چهره های قهرماِن مقاومِت بومیاِن ماپوچ، یا غارِت کلیساها و 
استفاده از اثاثیه ی آن ها برای سنگرسازی. برخی از خیابان ها به یاِد رویدادهایی 
که در هفته های اخیر از سرگذراندیم به طور خودانگیخته دوباره نامگذاری شدند 
)مثاًل میداِن منزلِت انسانی، میدان ۱۸ اکتبر، و غیره(. در همه ی خیابان ها 
همه ی  برپاشد؛  رقص های خودجوش  و  اشک آور جشن ها  میان گازهای  در 
ما با قاشقی چوبی و قابلمه ای ُقرشده موسیقی دان هستیم! هر کسی می داند 
چه می خواهد بکند و به تکنوکرات ها نشان می دهد که برای تصمیم گیری در 
باره ی سازماندهِی زندگی مان هیچ مرجع اقتداری الزم نیست. هوشمندی و 

سخاوتمندی از توده ی زندگان َفَوران می کند.
چگونه با تروریسم دولتی مقابله کنیم؟ رسانه های خرفت سازِی همگانی این 
پیاِم سیاست بازان و کارشناسان را مثل وردخوانی تکرار می کنند: به هرصورت 
ما باید دوباره به صلح و مسالمت دست یابیم. منظورشان از این حرف چیست؟ 
مسالمت آمیِز«  »همزیستی  همان  جز  نیست  چیزی  مسالمت  و  صلح  این 
دروغ های حاکم. جز همان عادی بودنی که کشتاِر ماپوچ ها را در جنوب شیلی، 
علیه مردماِن به حاشیه رانده شده ی شهرها )مثل َله ِلگوا، لو هرمیدا، و غیره( در 
مناطقی به شدت آلوده به خاطر نیازهای سودجویی )کینته رو، پوچونکاوی، و 
غیره( در خود متمرکز کرده بود، یا آن کشتار را »با درجه ی ضعیفی از شدت« 
با سکته های قلبی،  حفظ کرده بود زیرا زندگی یی که می کردیم ما را ذره ذره 
غده های سرطانی یا افسردگی می ُکشت. امروزه اما پوسته ی روابِط اجتماعی 
سرمایه دارانه ازهم شکافته و ما بروِز خشونِت ساختارِی برآمده از این روابط را 
به چشم خود می بینیم. اکنون فریاِد جمعی در این جمله بیان می شود: »شیلی 

بیدار شده است«
در نهایِت مضحکه بازِی این جهان واژگونه، سیاست بازاِن چسبیده به قدرت 
و مقصرساختِن  ارشادکردن  برای  از گفتماِن کهنه شان  استفاده  با  می کوشند 
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از  اخیر شکل جدیدی  روزهای  در  مثال،  برای  بکشانند.  تفرقه  به  را  ما  ما، 
تظاهرات پدیدار شده است. مردم جلِو رفت وآمد را می گیرند، رانندگان باید از 
خودروهاشان پیاده شوند و با مردم برقصند تا اجازه ی عبور به آن ها داده شود. 
یکشنبه بعدازظهر، یک شهرونِد آمریکایی که از وسط یکی از این تظاهرات 
می گذشته  به سوی معترضان شلیک کرده و گفته است که با این کار از خودش 
را  تظاهرات  این گونه  دولت  ماجرا،  این  از  پس  است.  مشروع« کرده  »دفاِع 
به عنوان “شکنجه ی روانی” ممنوع کرده و دولت مردان به مردم می گویند این 
گونه تظاهرات یک »عمل فاشیستی است،شکلی است از تحقیر برای باالبردن 
منزلِت خودتان تا به عابران بگویید زندگی تان متعلق به خودتان نیست و ما آن 
را کنترل می کنیم و شما باید فقط هرچه ما می خواهیم انجام دهید.« براستی 
که چه حرف های مهملی! برای این حضرات، این شکل از مالقات و آشنایِی 
پوسته ی  زیرا  است  مقایسه  قابل  نازی  نابودسازی های  با خشونِت  اجتماعی 
روان نژندی شان مانع از هرگونه ی حرکت خودانگیخته است و، برای نخستین 
بار، در برابِر َفَوراِن سرزندگی، درِد وحشتناِک یخ زدگِی خود را احساس می کنند. 
آن ها نمی توانند بازی کنند؛ تنها چیزی که می توانند بخواهند این است که ما 
در سکوِت فقداِن زندگی شان برای لیسیدن چکمه هاشان حاضر باشیم. آن ها 
جلیقه های زرد برتن کرده اند، ]در شیلی، این طرفدران دولت اند که جلیقه ی 
زرد پوشیده اند![ مجهز به سالح بیرون آمده اند )راکت بیس بال، چوِب پرتاِب 
توِپ گلف، تپانچه( و با خواندن سرود ملی برای دفاع از این جهاِن درحال 
و  تظاهرات ها خوردنی  در  مردمی که  که  مدعی اند  و  می کنند  دعا  فروریزی 
چپ  بین المللِی  سازمان های  سوی  از  می دهند  تظاهرکنندگان  به  نوشیدنی 
حمایت مالی می شوند. چه مفلوک هایی! این ها هرگز معنای همبستگِی انسانی 
را نشناخته اند و فکر می کنند همه چیز، حتا همدلی و احساِس درِد مشترک، 

خرید و فروش می شود.
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هستند کسانی که در هراس اند که مبادا این قیام با یک حمام خون پایان 
گیرد. من می دانم که خون ریخته خواهد شد، چه توسط نیروهای انتظامی تا 
بتوانند ما را درهم کوبند، و چه این که ما بتوانیم آن ها را منحل  کنیم تا هم از شِر 
آن ها و هم از اجبار به کاِر مزدی برای همیشه رها شویم. اما با وجودی که هیچ 
تضمینی برای پیروزی نهایی بر نظاِم تولیدِی کاالیی نیست، این گسست چنان 
لذِت جمعی یی برایمان به همراه آورده است که، این جا و  اکنون، پیروزِی جنبش 

ــ زندگِی سرمایه دارانه را در بر دارد. علیه نا
هرچند آن ها همچنان می خواهند به مکیدِن خوِن ما ادامه دهند و ما را به 
از سرگرفتن کار و بار به شیوه ی قبل و  زندگی کردن برای خریدن مجبور کنند، 
هرچند می کوشند با اهداِی توزیِع دیگری از فالکت و بینوایی انرژی این قیام را 
کانالیزه کنند، ولی ماسِک رفاِه اجتماعی از چهره ی قدرت فروافتاده است. برای 
اولین بار ما به طور جمعی، و بدون ترس، چهره ی قناِس حامی پرورِی سیاسی، 
ماهیِت خشونِت دموکراسی، کلبی منشِی اداره کنندگاِن بازسازماندهِی اجتماعی 
و تروریسم دولِت مافیایی را مالحظه می کنیم و پی می بریم که جز یک گزینه 
نداریم: آزادساختِن خود از یوغ بردگِی خودخواسته و سازماندهِی تولیِد همه ی 

جنبه های زندگِی اجتماعی مان.
بیش از بیست روز از این کار جمعی می گذرد. ما هنوز بیداریم، زنده تر از 
همیشه. آن قدر از ما ستانده اند که حتا ترس مان را هم از دست داده ایم. با یا 
بدون فراخواِن اعالم شده، انبوه مردم در بسیاری از شهرهای شیلی به خیابان ها 
آمده اند. چنان که گویی مبارزه برای زندگی به شیوه ای از زندگی تبدیل شده است.

مردگاِن ما الهام بخش ما شده اند تا به ظهور زندگی تازه ای در وجود خویش 
رو آوریم.

ترجمه از اسپانیایی )شیلی( به فرانسوی:
Marina Urquidi مارینا اورکیدی
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نامه ای دیگر از شیلی
)À contretemps معرفی این نامه از سوی سایت(

این نامه از سوی دوستانی به دست ما رسیده که نظِر صائب شان در این امر 
جلوه  می کند که بسیار سریع تر از عرصه ی بی در و پیکِر کارشناسان ناالیق پی 
بردند که جنبشی از نوع جنبش جلیقه زردها، که تعیین هویت اش چنین ناممکن 
و غیرحزبی بودن اش چنین آشکار است، می تواند چه اهمیِت تاریخی یی برای 
فراموش شدگان همه جا و هیچ جا داشته باشد. در این چند روزی که تا جشن 
مشاهده  به وضوح  است،  مانده  باقی  جلیقه زردها  خیزش  سالگرد  نخستین 
می کنیم که موج ضربه ی مسئله ی اجتماعی ــ یا به بیانی بهتر، بازگشِت آن ــ 
جهان  ازاین پس  و  است  چندین کشور  در  بزرگی  تأثیرات  ایجاد  حال  در 
اقتصاد با مقاومِت مردمِی بی سابقه ای مواجه است. زیرا آن چه به طور توده ای 
بافتار سیاسی  یا  به خود می گیرند  از شکلی که  فارغ  اعتراض هاست،  هدف 
ــ اجتماعی یی که در آن ها بیان می شوند، درست منطق این اقتصاد است که 
چیزی جز تاراِج همدارگاِن انسانی نیست. متن این نامه، که از سوی شورشیان 
سانتیاگو فرستاده شده، افزون بر مسائلی که مطرح می کند، و در کنار مسائل 
بسیار دیگری که به حال تعلیق نگاه داشته است، گواه احساس خوشبختی یی 
است برآمده از دیدِن برپاخیزِی مردم، و از بودن با آن ها، علیه ناپذیرفتنی ها و، 

از این طریق، ریختِن ترس  و بازیافتِن منزلت انسانی.

متن نامه:
هفته  دو  االن  عالی ست!  می کنیم  زندگی اش  داریم  این جا  در  آن چه که 
است که این خیزش به ما امکان داده تا بر ترس، بی رگی و حرماِن ناشی از 
زندگی کردن در زیر دیکتاتورِی پول چیره شویم، و همچنین به ما امکان داده 
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تا با یکدیگر، فراسوی همه ی هویت هایی که ما را جدا از هم نگه داشته بود، 
همچون موجودات انسانی مالقات کنیم و آشنا شویم.

از  نقدی عملی  بیانگِر  این شورِش عمومِی خودانگیخته  آغاز،  همان  از 
نمادهای  تخریب  و  مالکیت زدایی  به  و  است،  سرمایه دارانه  زندگی  شیوه ی 
این شیوه  و نمادهای دولت می پردازد: سوپرمارکت ها، داروخانه ها، بانک ها، 
شهربانی ها، ساختمان های شهرداری، و اماکنی از این دست. مطالبه های شورش 
یکی دو تا نیست و آنقدر زیاد است که هر کسی می داند تنها مسئله ای که مطرح 
است مسئله ی دگرگونی ساختاری است. آن چه در خیابان شنیده می شود این 
است که »دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود«. میل ما به زندگی کردْن نیروی 

خود را در ماجرای همین مبارزه ی علیه سیستم بازیافته است.
وضعیت بی ثبات معیشتی که بر این سرزمین مستولی است و این جنبش بر 
علیه آن برخاسته است، محصوِل تدابیر ریاضتی نیست. این جا، “دولِت رفاه” 
نتیجه ی چپاول گری سازمان یافته ی  این وضعیت  است.  نداشته  هرگز وجود 
از  ــ سرمایه است. همان طور که مطمئنًا خودت می دانی، شیلی یکی  دولت 
گهواره های نئولیبرالیسم بوده است. دیکتاتور پینوشه همه چیز را فروخت: آب، 
بازنشستگی، آموزش و پرورش، راه و ترابری،  سالمت و بهداشت، مقرری 
اجتماعی و  او شد همان سیستم  دریا، و غیره. و دموکراسی یی که جانشین 

اقتصادی را محکم تر کرد.
اما، از فرط خوارشماری ها و اجحاف های مکرر از سوی سیاست بازان و 
از شعارهای خیزش  این را یکی  گاهی همگانی صیقل خورد.  کارفرمایان، آ
کنونی چنین بیان می کند: »مسئله نه ۳۰ ِپزوس ]افزایش قیمت بلیط مترو که 
باعث این قیام شد ۳۰ پزوس، یعنی ۴ درصد بود[ بلکه ۳۰ سال است۱«. روشن 
زیرا سال ۱۹۸۹  به سوی دموکراسی« است،  به دوراِن »گذار  اشاره  است که 

1. «No son treinta pesos, son treinta años !»
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سالی بود که پس از دیکتاتوری، نخستین رئیس جمهور به صورت دموکراتیک 
انتخاب شد. این شعار ــ که بومیان ماپوچ با تغییردادن اش به »مسئله نه ۳۰ 
ــ  آشکارگِر سطِح  پزوس بلکه بیش از ۵۰۰ سال است۲« آن را از آِن خود ساختند 
گاهی شورشگرانی است که دیکتاتوری پینوشه و رژیم دموکراتیک را دو روی  آ
سکه ی دیکتاتورِی سرمایه می دانند، و به این موضوع واقف اند که دولت، با 
سیاست بازان و سایر کارشناسانی که در سپهرش می لولند، صرفًا عامل اجرایِی 

دیکتاتوری سرمایه است.
این جاست که یک ویژگی دیگِر این جنبش خود را نشان می دهد: غیاِب 
بودن  مسخره   از  بی واهمه  هرچند کسانی که،  آن.  در  سیاسی  احزاِب  کامِل 
حرف شان، به منتقدان این جنبش تبدیل شده اند و مدعی اند که بخش چپ گرا 
در این جا زیر نفوِذ روسیه، ونزوئال یا کوباست، آن چه مسّلم است این است 
که تنها پرچم هایی که در این جنبش دیده می شود پرچم های شیلی، مردمان 
بومی و تیم های فوتبال است. از بلندای قدرت و حکومت همه از این امر نومید 
شده اند که بتوانند برای جنبش نمایندگانی بسازند، یعنی صداهای ُمجازی که 
بشود با آن ها مذاکره کرد. پس در سازمان های سندیکایی و اجتماعی به دنبال  
چنین نمایندگانی می گردند؛ حتا به مجامع شهروندی متوسل می شوند. تا کنون 
هیچ کس نپذیرفته که چنین نقشی بازی کند. خصلت توده ای و تنوِع این جنبش 

پادزهرهایی علیه هر گونه اقدام به مصادره کردن آن است.
تا به امروز ۴۰۰۰ بازداشت )که ۴۰۰ کودک و نوجوان در میان آن هاست( 
و بیش از ۱۳۰۰ زخمی بر اثر شلیک گلوله شمارش شده است. تعداد ۱۰۰ 
شکایت از شکنجه و نزدیک ۲۰ شکایت از تجاوزهای جنسی که پلیس مرتکب 
شده در دادگاه ثبت شده است. بنا به ارقام رسمی، مرگ ۳۳ نفر و جراحت ها در 
ـ که ۲۶ نفرشان یک چشم خود را از دست داده اند  ناحیه چشم در مورد ۱۴۰ نفرـ 

2. «No son treinta pesos, son más de quinientos años»! 
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ــ گزارش شده است. )وقتی در مقاله ای که روزنامه ی لوموند آن را سانسور کرده 
بود خواندم که در فرانسه نیز پلیس باعث شده تا تعدادی از تظاهرکنندگان در 
جنبش جلیقه زردها یک چشم شان از حدقه درآید، از مشاهده ی این امر یکه 

خوردم که هر دو پلیس از فنون سرکوبگری یکسانی استفاده می کنند.(
ــ  که هزینه ی گرانی برای  درست چند ساعت پس از شروع خیزش مردم 
سرمایه داران به بار آورد، هر چند این هزینه با مبلغ دزدی هایشان قابل قیاس 
او اجازه داد  به  نیست، حکومت »وضعیت استثنایی« اعالم کرد، چیزی که 
فرمان منع عبور و مرور اعالم کند و نیروهای ارتش را از پادگان ها بیرون آَوَرد 
»وضعیت  است که  هفته  یک  االن  را سرکوب کنند.  مردم  پلیس  در کنار  تا 
استثنایی« برداشته شده، اما از میزان سرکوب کاسته نشده است. پلیس همچنان 
از سالح های ضدشورش استفاده می کند )این شیوه در جریان تظاهرات اخیر 

به کار گرفته شد( و دست به بازداشت های انبوه یا گزینشی می زند.
می گویند که  ما  به  تلویزیونی  و کانال های  سیاسی  بخش های  همه ی 
از  )بعضی  باشد«.  مسالمت آمیز  شرطی که  »به  است  امکان پذیر  تظاهرات 
شهروندان نیکوکار جلیقه هایی زرد ــ که جنبش فرانسه معنایی مردمی به آن ها 
به شیوه ی خودشان در حفظ  پلیس  به عنوان متحدان  تا  به تن کردند  ــ  داد 
نظم بکوشند(. اما سطح سرکوب بسیار باالست، حتا وقتی تظاهرات با حالت 
تهاجمی کمتر و رفتار معتدل تری صورت می گیرد. گویا پلیس براستی هراس 

دارد از این که ما زمانی طوالنی با هم باشیم…
دست های دولت به خون آغشته است. او می گوید به خاطر صلح و آرامِش 
ما سرکوب می کند. اندک اند کسانی که حرف اش را باور  کنند. به رغم خشونت 
عظیمی که بر ما اعمال می کند، کسی از او نمی ترسد. و از همین رو، در جریان 
خشونت  با  هستیم که  وسیع تری  دم  هر  هسته های  تکثیر  شاهد  تظاهرات 

تهاجمی و دفاع از خود به »نیروهای انتظامی« پاسخ می دهند.
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باید گفت که اکثریتی از ما احساس می کنیم که دیگر چیزی برای از دست 
دادن نداریم، که در این جامعه برای ما آینده ای وجود ندارد. از یک سو، تلویزیون 
ما را در سیِل خبرهای مربوط به فاجعه ی زیست محیطی غرق می کند و بالفاصه 
از  بخریم  نمی توانیم  چیزهایی که  تمام  از  تبلیغاتی  گهی های  آ دادن  نشان  با 
دیگر، مشاهده  در سوی  فراموش کنیم.  را  فاجعه ها  این  می کند  ما خواهش 
می کنیم که پیر شدن در این شیلی ورود به جهنم است. شخص همه ی عمرش 
ازهمین رو،  و  می شود.  عایدش  بازنشستگی فالکت باری  و حق  می کند  کار 
مسن ترها مجبورند تا دم مرگ همچنان کار کنند. مبالغه گویی نمی کنم. پنج 
سال پیش، این خبر در همه جای کشور پیچید: داستاِن باغبانی بود که روبروی 
کاِخ له موِندا، مقر ریاست جمهوری، کار می کرد، و روزی نشسته روی نیمکتی 
در میدان، که جاروکشی آن را، آن هم در ۸۰ سالگی، برعهده داشت جان سپرد.
بعضی ها مایل اند این طغیان مردمی را به سوی برقراری یک قانون اساسِی 
جدید سوق دهند. قانون اساسِی فعلی در زمان پینوشه وضع شده است؛ و 
تاراج را قانونی کرده است. مطالبه ی یک مجلس مؤسسان برای وضع کردن 
قانون اساسی جدید میان گروه هایی از مردم هر دم پژواکی بیشتر می یابد. گاهی 
فکر می کنم که اگر چنین خواسته ای برآورده شود از توان جنبش کاسته خواهد 
شد. اما از سوی دیگر به این هم فکر می کنم که یک قانون اساسی دیگر اگر 
به خواسته های گوناگون مردم پاسخ دهد می تواند اوضاع را در شیلی چنان 
عمیقًا تغییر دهد که کشوِر دیگری از دل اش زاده شود که شاید در آن قانون 
اساسی جدید هم ضرورت اش به پایان رسد. زیرا شورش کنونی به طور شهودی 

بنیان های ساختاِر اجتماعی سرمایه داری را زیر سئوال برده است.
به نظر می رسد لحظه ای که در آن به سر می بریم یگانه خاِک باروِر ماست. 
در طول چند روز همه چیز به نظر ممکن رسید. در بسیاری جاها مجمع های 
خودفراخوانده ی محله ها ایجاد شد. بعضی شهرها که دچار آلودگی برآمده از 
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صنایع حفاری هستند با سرمایه های بزرگ درافتادند و پروژه هاشان را مختل 
کردند. ظهور این اشکال سازماندهِی خودجوش را به چشم خود دیدن براستی 

شورانگیز بود.
تظاهرات همچنان توده ای اند. شبیه جشن هایند. در خیابان های فتح شده، 
مردم خود را خوشبخت احساس می کنند. می رقصند، آواز می خوانند، ایده ها، 
غذاها و لبخندهاشان را باهم قسمت می کنند. هیچ کس نمی داند همه ی این ها 
به کجا خواهد رسید. فعاًل همچنان از مالقات ها و آشناشدن هامان با یکدیگر 
استفاده می کنیم و روی توانی شرط می بندیم که از دیدن و حس کردن یکدیگر 

برایمان زاده خواهد شد.
برای پیش  رفتن در ویران شدِن این نظمی که خودبه خود و بدون دخالِت ما 
فرومی ریزد چه باید کرد؟ آیا باید فقط زندگی هامان را، برخالف جریاِن الزامات 
از سرنگون کردن مجموعه ی سیستم منصرف  باید  آیا  سرمایه، زندگی کنیم؟ 
شویم و خود را بر ویرانه های آن، اینجا و اکنون و در محدوده ی توانش های 

اوضاع و احوال، وقف ساختِن اشکاِل سازماندهِی خاص خود کنیم؟

سانتیاگو، یکم نوامبر ۲۰۱۹،
]ترجمه از اسپانیایی )شیلی( به فرانسوی از خوزه فرگو[
منبع

http://acontretemps.org/spip.php?article735
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نامه ی سوم

شورشِی  زن  یک  سوی  از  است  نامه ای  شامل  می خوانید  زیر  در  مطلبی که 
شیلیایی به رائول ونه گم و بخشی از پاسخ رائول به او. متن کامل این پاسخ 
را در روزهای آینده در اختیار خوانندگان این سایت خواهم گذاشت. نسخه ی 

فرانسوی این دو متن  در این نشانی در دسترس است:
Correspondance avec une insurgée chilienne
Retour à la base, Thèses et observations sur les objectifs de 
la lutte en France

نامه نگاری با یک زن عصیان گرِ شیلیایی
نامه از شیلی )به رائول ونه گم(

و  بهداشتی  تروریسم  نظرم  به  روزها،  این  در  شیلی  وضع  باره ی  در   )…(
مضحکه ی انتخاباتی در نهایت به سرکوب نیروی عصیانیِ ِ خالقانه ای انجامید 
بیدار کرده بود. همه ی علت هایی  که به دست نسل های جوان همه ی ما را 
که موجِب این خیزش شدند همچنان وجود دارند، و حتا به نظر می رسد که 
شرایِط زندگانِی همگان بدتر هم شده است، اما آن تمرِد جمعِی چند ماِه پیش 
نه گفتن  آورده می شد!  تاب  تا مرز تحمل ناپذیری  به فقیرشدنی که  )نه گفتن 
به رقابت گری میان برادران و خواهران، نه گفتن به نوعی هستی  که در آن ما 
صرفًا ماشین هایی برای مصرف کردن و کارکردن ایم، و غیره و  غیره( نتوانست 
در راِه آفرینِش شکل های جدیدی از زندگی پیش رود. برعکس، این نبردی که 
ذاِت انسانی را در هر یک از ما دوباره زنده کرده بود در نوعی وانمودسازی به 

انجماد کشیده شد.
در  نیز  و  سانتیاگو  در  )میداِن کرامت(  دیگنیداد  ال  د  پالتزا  در  هنوز 

https://www.lavoiedujaguar.net/Correspondance-avec-une-insurgee-chilienne
https://www.lavoiedujaguar.net/Retour-a-la-base-Theses-et-observations-sur-les-objectifs-de-la-lutte-en-France
https://www.lavoiedujaguar.net/Retour-a-la-base-Theses-et-observations-sur-les-objectifs-de-la-lutte-en-France
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میدان ها و خطه های دیگری در شیلی، تظاهراتی بر پا می شود، اما دیگر آن 
از  بزرگی  بخِش  آن گونه که من می بینم  ندارند.  را  پیش  و طراوِت  جمعیت 
مردم  انرژی حیاتِی خود را، از یک سو در زد و خورد و درگیرِی پوچ با پلیس، 
با قدرت حاکم به هدر می دهند. بخش  و از سوی دیگر در گفتگویی عبث 
اول تن های خود را همچون مواد اولیه به ماشین سرکوب عرضه می کنند و 
تا در  اجازه می دهد  پلیس ها  به  ترتیب خوراِک مناسکی می شوند که  این  به 
نقش مقهورکنندگاِن شکست ناپذیر ابراز وجود کنند. بخش دوم، به این گمان 
که در مسیِر تغییر پیش می روند، خوراِک الشه ی خون آشاِم سیاست  و مناسِک 
ازخودبیگانگی یی می شوند که بنیاِن هنجارمندِی کاپیتالیستی است. خالصه، 
نیروی عصیاِن خالقانه خاموش مانده است زیرا نبرد برای زندگی به جای آن که 
یابد، همچنان در عرصه ی  قلمرو جریان  این  آفریدِن  با  و  قلمرِو خودش  در 
سرمایه جاری است، بی هیچ جهِش کیفی و هیچ گسستی از نظِم فقر و فالکت.
چه گونه از این بن بست بیرون خواهیم آمد؟ آیا باز سی سال طول خواهد 
تضادها  وخیم شدِن  برابر  در  نقشی  چه  مذلت  از  احساسی  اشاعه ی  کشید؟ 
»پیروزِی  داشت؟  خواهد  می شود(  دیده  این جا  در  هم اکنون  از  )جریانی که 
به  دارد  زد،  رقم خواهد  را  پینوشه  میراِث  پایاِن  می شد  انتخاباتی«، که گفته 
کابوس و هزارتویِی بوروکراتیک تبدیل می شود که آرزوها و امکان های واقعِی 
مشارکِت اکثریتی را که به تغییر قانون اساسی رأی داد از میان برمی دارد و از 
نو قدرِت جهاِن کهنه را برقرار می سازد. زندانیاِن جواِن شورش بدون دلیل و 
شواهد متهم گشته و به چندین سال زندان محکوم  شده اند، در حالی که رؤسای 
کارخانه ها و شرکت های تجاری شیلیایی )که جرم شان شامِل  کاله برداری و 
سرقِت آشکار از میلیون ها نفر است( به شرکت در کالس های اخالق محکوم 

شده اند. برون رفت از بن بست را چه گونه باید برانگیخت؟
)…( از بسیاری جنبه ها، روال معمول و هنجارمندِی سرمایه دارانه بار دیگر 
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زمینه ی اجتماعی اش را بازیافته است. جان به لب رسیدگِی اجتماعی در حال 
افزایش است اما از مناسِک درگیرِی مستقیم با پلیس رها نشده است. آیا این 
درگیری و رویارویی، در مناطِق سکونت مان، به حِل مشکالِت اضطرارِی ما 
خواهد انجامید یا همچنان در عرصه های نمادینی باقی خواهیم ماند که در 
آن ها قدرِت حاکم خشم های فروخورده مان را اداره خواهد کرد؟ اعتراض ها 
تا به امروز ادامه دارند اما به نمایش خونینی از مثله شدِن توده ها تبدیل شده اند، 
توده هایی که از سوی سیاسِت ادارِی جدید یکسره در مقوله ی »مردماِن زیادی 
و اضافی« گنجانده شده اند. به طور کلی، شهر دارد به چیزی تبدیل می شود که 
این مردمان یادآوِر آن اند: جایی نامهربان، خشن و ُپر از افرادی در خصومت 

با یکدیگر.
همه  این  دلسرد کرد.  و  غمگین  مدت ها  تا  مرا  مردمی  خیزِش  مرِگ 
برایم  عظیمی،  توان  چنین  رفتِن  فنا  به  و  زندانی شده،  مثله شده،  کشته شده، 
دردناک بود. با این حال، کم کم، در دروِن خودم  حقیقِت این لحظه را از صافی 
گذراندم  و دیدم  آن چه این تجربه به من، با گوشت و پوست و استخوانم، و نیز 
در حافظه ام، آموخته است به دعوت و فراخوان تبدیل می شود. هرچند براستی 
نمی دانم چه چیزی ما را به طور جمعی از این بن بست بیرون خواهد آورد، اما 
آن چه می دانم این است که دیگر منتظر انقالب اجتماعی نیستم تا بتوانم، اینجا 
و اکنون، شیوه ی نوینی از بودن را تصدیق کنم که قطِب معناطیسی اش زندگی، 
زندگِی من، باشد. شاید این کمی خودخواهانه باشد، اما می دانم تو منظورم را 
می فهمی، تویی که گفته ای: » زندگی کردن آموختن، آموختِن زنده ماندن نیست«.

جهاِن ما چه جهانی می شد اگر هر کس تصمیم می گرفت آنی باشد که 
هست و نه آن چه دیگران از او می خواهند که باشد؟ و اگر همه می توانستند به 
جای الزاماِت همدارگان ]کمونیته ی[ انتزاعِی پول، نیازهاِی وجوِد اساسِی خود 
را در کانوِن هستی شان بنشانند؟ فکر می کنم اگر قرار است روزی انقالبی به 
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وجود آید که به شیوه ی تخریبی سرمایه پایان دهد و  زندگِی همدارگاِن انسانی 
را تصدیق کند، چنین انقالبی نمی تواند برآمده از نبردی مبتنی بر قربانی گری 
همه ی  فراسوی  باشد  هستن  از  شادی  سرایِت  از  برخاسته  باید  بلکه  باشد 
هویت سازی هایی که ما را در تقابل و جدایی از یکدیگر و از کِل هستی قرار 

می دهد.
از احساس ها  و نظرهای خودت درباره ی آن چه در فرانسه و در دنیا می گذرد 

برایم بنویس.
Josep Cormini :ترجمه از اسپانیایی به فرانسوی

پاسِخ رائول ونه گم:

)…( از تو به خاطر پیام ات سپاس گزارم. این پیام به روشنی موقعیتی را گزارش 
می دهد که از بسیاری جهات مشابه موقعیت در فرانسه است. یکی از دوستان 
تحلیِل تو را به فرانسوی ترجمه کرده و من آن را به اطالِع شورشیانی خواهم 
رساند که »خلع سالح« نشده اند. برای پاسخ به خواسته ی تو، به نظرم رسید جا 
دارد به بازنویسِی رشته تزهایی در باره ی وضعیِت روز و روزگار بنشینم. این 
تزها را در فایل ضمیمه  برایت می فرستم )شاید آن ها را به صورت کتابچه ای 
منتشر کنم چون سایه ی تهاجم سانسور بر فضای اینترنت سنگینی می کند(. 

]نک. بازگشت به پایه، در همین سایت[
من همچنان بر این اندیشه ام که بیدارِی عظیِم آگاهی ها دیر یا زود انسان های 

خفته بر امِر ممکِن بزرگ را از رخوت شان بیرون خواهد آورد )…(.
رائول ونه گم، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰
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