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های سیاه و رداهای مواج با دستار آیند،گرد هم می نشستی محرمانهشناختی در آنارشی هستی معیتج
ی مراکش کشند و علفنوشند و چپق بلند میی تلخ میکه قهوهحالیشوند درولو میهای شیرازی بر فرش
اخیر از آنارشیسم  هایوانهادنو ها گردانیرویی این ی همهکنند. پرسش: موضع ما دربارهدود می

عنوان به شان کنیم یا؟ تبرئهبپوشیم کنیم یا از آن چشم این عمل را محکومچیست:  )خصوصاً در کالیفرنیا(
 یا خائنان؟ .درود بفرستیم؟ نخبگان گنوسی.. پیشگامان به ایشان

همچون سندباد و پیر شان بر آنارشیسم داریم. در واقع، ما همدلی بسیاری با فراریان و نقدهای مختلف
ردید با ت ،هایش چسبیدهبه شانه با جادومرداب راکد تاریخ گمشده جسد شهیدی که  به آنارشیسم ،مخوف

  انقالبی درآمده است.و مازوخیسم میراث خطا  تسخیر به کههمانبه نگرد ــ می

ی ناممکن است ــ انگار ی تراژیک و آیندهرسد آنارشیسم فاقد یک زمان حال میان گذشتهنظر میبه
د چه شو بسیار دیرو پیش از آنکه  ؟امیال حقیقی من چه هستندترسد از خودش بپرسد، اینجا و اکنون، می

بار به شما خیره اید که شرارترویارو شده توان کرد؟... بله، خود را تصور کنید که با جادوگریمی
افتید، و در حرف می پتهتهکنید و به تمِن میآیا شما مِن «ات چیست؟میل حقیقی»پرسد، شود و میمی

هم  و ببینیدتوانید هم رویا ، آیا میداریدگیرید؟ آیا تخیل و اراده مفت یا شعارهای ایدئولوژیک پناه می
 ید؟ افایدهی یک فانتزی بیخوردهیا آیا فریب شهامت داشته باشید ــ 

 ...(ی یک جادوگر استچهره انهایت)زیرا یکی از نقاب ...بنگرید و سعی کنید ]چیزی ببینید[در آینه 

شامل  یا کودکی را ،بومی ، آمریکاییپوست، ایبریاییآنارشیستی کمابیش هیچ سیاه« جنبش»امروزه 
شود می چیزی را که بیشترین پا خیزند تا به ایستمدیده واقعاً هایگروه چنین نظریه در. حتی اگر ..شودنمی

نضمامی ارائه ندهد که دست آورند. آیا ممکن است آنارشیسم هیچ برنامه ااز هر شورش ضداقتدارگرا به
ای گونهکم به)یا دست شان را برآورده سازندقعیواقعی بتوانند نیازها و امیال وا محرومان به موجبش

 آن نیازها و امیال بستیزند(؟ گرایانه برای تحققواقع

میلی و یهمچنین ب که، بلآنارشیسم به فقرا و حاشیه توسلاگر چنین است پس این کاستی نه تنها عدم 
 تجدیدچاپ آثار و ،گر، کارگران اعتصابکنندگانتظاهردهد. های هواداران را هم توضیح میوانهادن

انجامد. اگر بناست که بخشی نمیرهاییی حیاتی و متهورانه برای خودابه دسیسه  کالسیک قرن نوزدهم
ای هخالص شد و برخی ایده انشینی بسط یابد، باید از شر بسیاری از چیزهای ناکارجنبش به جای عقب

 آمیز را پذیرفت.مخاطره

 مقادیری از که اندشدهها متوجه آمریکایی. امروزه روز، شمار عظیمی از پتانسیلش وجود دارد
 ود.شزور به خوردشان داده میبه °ی ارتجاعیکنندهخستهو ریک وبوی هیسترنگخوش مصنوعاً  یهاتفاله
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آشوبگرانِ خشمگین مراکز خرید را  ...آورندزنند و باال میعق می خروشانی عظیمی از همسرایانِ دسته
تواند کانونی غیره. درفش سیاه میو ، ... و غیرهکنندشکنند و غارت میهم میکنند، اموال را در اشغال می

توانستیم ستیزی را از سر بگیریم که از کند. می ششورش تخیل هدایت سمت آماده سازد و به خشمبرای 
ی افتاده بود، و آن را به مرحله راهبه 07ی در دهه 2و جنبش خودآئینی 86در  1گراییسوی جنبش موقعیت

یال توانستیم بسیاری از امتوانستیم در دوران خودمان شورش کنیم  ــ و در این فرآیند میبعد برسانیم. می
مان را برآورده سازیم، حتی اگر فقط برای مدتی کوتاه، اتوپیای کوچکی از دزدان دریایی، یک راستین
 ر فضا/زمان قدیمی.شده در پیوستامنحرفآزاد ی منطقه

نین ما نیز چ ،کندحفظ می را «جنبش»با  اش( پیوستگیناشناسشناختی  آنارشیسم هستی)آ.ه.آ.  اگر
. آنارشیسم های مفقوداز انگیزهیک جانبداری رمانتیک  از دل ــ یا نه کامالً ــ صرفاً کنیم اما نهمی
های مسیست»ی است و نه یک سیستم( از بین همههایش و دقیقاً به این خاطر که نه سیاسی رغم کاستی)به

و اما در مورد شناسی، و ماهیت هستی دارد. بیشترین نزدیکی را به فهم ما از واقعیت، هستی« سیاسی
رسد آنها هیچ بدیل قدرتمند جدیدی ارائه نظر میگوییم بهیم، اما میاما با نقدهایشان موافق ...هافراری

 دهیم بر تغییر آنارشیسم از درون متمرکز شویم.ترجیح میکنند. پس عجالتاً نمی

 ی ما از این قرار است رفقا:برنامه

عنوان یکی از جای تبعیض نژادی علنی بهکه به نژادپرستی روانیاثرگذاری بر تحقق آن . یک
ر دها، خصوصاً دیگر فرهنگ درآفرین ی ما نشسته است. مشارکت تخیلترین وجوه جامعهمنزجرکننده

 کنیم.هایی که خود با آن زندگی میفرهنگ

را  3موقتی باب بلک)اگر شعار « 3نوع »وانهادن هرگونه خلوص ایدئولوژیکی. پذیرش آنارشیسم . دو
 مخوف، ان، از شرّ پیرو روب کنید رفت را های واهینه فردگرا. معبدِ بت گرا: نه جمع(کارگیریمبه

 شوید. ها خالصو شهیدشناسی ،بقایای گذشته

بار به آموزش و بردگی ی رادیکال و شاید خشونت، حمله«صفرکار»کار یا ـاکیداً مهم ضد جنبش. سه
 .شودکودکان را شامل می

                                                            
1 Situationism  

2 Autonomia 

3 Bob Black 
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گاندا/انتشار پروپامنسوخ های تاکتیکجای و بهآمریکایی را بسط دهید،  4شرنی خودشبکه. چهار
  ی ابزاری برای بازآموزی رادیکال.منزلهپسند به نگاری و سرگرمی عامهبنشانید. هرزه

یک  داریم، نیاز باید برانداخته شوند. به موسیقی جدیدی 4/4و  2/2ضرب هژمونی  ،در موسیقی. پنج
حال قدرتمند است، و همین که از حیث ریتمی ظریف و با اینگوی زندگی، کامالً دیوانه، اما آری موسیقی

 حاال به آن نیاز داریم.

افتاده  پا گراییِ قرن نوزدهمی دو بعدی پیشخودش را از ماتریالیسم انجیلی و علمسم باید . آنارشیشش
ای هصرفاً اشباحی نیستند که کشیشان خبیث ابداع کردند. فرهنگ« حاالت واالتر آگاهی»جدا کند. 

دست  هب» واقعیی آنارشیستی شیوهتوان بههستند که می فنونیشرقی، غریبه و مخفی، و ایلیاتی دارای 
ی هنالوو در شکلی از فالکت و آهرسد، به پایان راه می« حاالت واالتر آگاهی»آنارشیسم بدون «. گرفت

 ،عصر نوه گونیاز داریم، عاری از هرگونه عن« آنارشیسم عرفانی»عملی از  سنخیخشکد. ما به نقو مینق
ــ  5هرگونه تکنولوژی جدید آگاهی و متانویاکشیشانه؛ عاری از ارتدادی و ضد رحمانهچیزی بی

 گری، سرمست و متین.سازی شمنیدموکراتیک

تری از طرف جنبش طرز ظریفهای دست راستی، و به. سکسوالیته آشکارا از طرف گروههفت
ها و تبلیغات، در رسانه 8نمایشی احیای تر از طرفکانهیرزطرز ، و حتی بهالکی نو ی«سکسوالیتهپسا»

سیاست  آگاهیجلو در ای بهگام عمده اکنون وقت این است:. است تحت یورش و تجاوز قرار گرفته
ــ  (حتی و خصوصاً رویاروی مصیبت و اندوهاروس چندریخت ــ ) انفجاری دوباره بهگویی آری ،جنسی

 بگذارید.ای مطبوع. هرگونه نفرت جهانی و شرم را کنار فظی از حواس، آموزهلالتمجید تحت

به منافع عملی،  بیازمایید. گراتدارکات منسوخ چپ برای جایگزینیِ یهای جدید. تاکتیکهشت
وجود میلیتانسی  برای خشونت یا یمنیاوقات خوشسازی رادیکال اهمیت دهید. شبکه مادی و شخصی

ینی چنقشه بکشید و دسیسه مورد نیست.گاه بی، اما یقیناً کمی خرابکاری و اختالل ابتکاری هیچندارد
 است.« تروریسم شاعرانه»سزاوار دوزی از  و ناله نکنید. خصوصاً هنر جهانی کنید، غر نزنید

اما  همراه دارد سازی کامپیوتری( بهصنعتی مزایایی )از جمله شبکهی پساجامعه از زداییفضا .نه
زدایی معمارانه، نابودی طبیعت، ، شخصیتمرمتخانمانی، ی فرمی از ستم )بیمنزلهتواند بههمچنین می

 یاما شکست خورند. مسئله کنند غلبهاین نیروها بر ی شصت کوشیدند های دههکمون غیره( بروز کند.
یم؟ جدا کن کنترلهای را از مکانیزم فضاتوانیم مفهوم . چگونه میکندشانه خالی میسرزمین از محوشدن 

                                                            
4 Samizdat  

5 Metanoia: مثبِت متعاقب روانشناختِی  یا التیام پریشانه و بازسازیی فروشکنی روانفرآیند تجربهتغییر ذهن؛ و نیز   

6 Spectacular Recuperation 
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 ارینگتواند نقشهکسی می اند. چهزور گرفتهها، سرتاسر نقشه را بهدولت/ملتهای قلمرومند، دارودسته
 را در بر بگیرد؟ نماای ترسیم کند که امیالتواند نقشهابداع کند، چه کسی میبرای ما خودآئینی را 

 کند ــ و آنارشی آشوب است. آنارشی را ایجاب می سرانجام آنارشیسم

 و آشوب هرگز نمرد. ...آشوب اصل آفرینش مداوم است

 ای آ.ه.آ.ـــ نشست سیاره

 ، نیویورک1860مارس 

 

 

 

 

 

 

   

 Source: Post Anarchism: A Reader, Edited by Duane Rouselle, Süreyyya Evren, Pluto 
Press, 2011, 69-72; as a part of Bey’s The Temporary Autonomous Zone: Ontological Anarchy, 
Poetic Terrorism also accessible online in: https://theanarchistlibrary.org/library/hakim-
bey-post-anarchism-anarchy  
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