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 پرسش : 

 
دِ ورم یِآرمان طِیشرا ای بااکنون، جامعه، هممیتوانمی چگونه ●

 صورتِ ه ب ،"یاسیس قدرتِ" کسبِ بدونِ ،را یعتیشر نظرِ
 ؟کنیم جادیا در مکانی خاص،و ، کوچک یانطفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
معتقدم  چون .باور ندارمی شما این ایدهبه  یلیمن خ! خب ●

رویایی  زیادیتا حدِ از جامعه،  یجداهای کُمون نیساختنِ ا ،که
هکتار  و چندبرویم ما  دیفرض کناست. به این صورت که، 

که  یافراد گروهی ازبا  ،در آن منطقه ، ومیبخردر جایی  نیزم
و شروع  ،بسازیم آلایده ی کوچکِجامعه یک ،میهمفکر هست

 چکِ کو کشورِ کی ،، و در حقیقتو خدماتی یدیتول کارِکنیم به 
 !میخودمان بساز یبرا آرمانی

 
که پیش از این در برخی از  این نوع نگاه، !من به نظرِ ●

دهیاسخت نگاهِ  کی، بودجریاناتِ آنارشیستی نیز مطرح شده 
، و به ویژه یامروزهای ملت_در دولت چرا که،است،  یستیآل

 نیای سرکوبگر دارد، اصالً اجازه یدولت هایی کهحکومت در
 به معنای چون این امر، .نخواهند داد مارا به ها یسازنوع الگو

 است. اکمح طبقاتِ یِنفو  ت،یحاکم یِدولت، نف یِنف
 
چترِ یک قادر نیستید که از زیرِ از سویی پس شما  ●

ی مستقل ایجاد خارج شوید، و یک جامعه خاصیملتِ _دولت
نیز، که دارای  ملت_دولتآن درونِ در و از سوی دیگر،  ،کنید

داری است، یک سرمایه نظامِ مبتنیِ برخاصی  قانونِ اساسیِ
 برپا کنید! مِ دموکراتیکِ سوسیالیستیِ اومانیستینظا



 
 ،است شما حاکم بر هِ آن کشوردادگا و قانوندر آن شرایط،  ●

 یِ ونیزیتلو ییک شبکه دیبخواه مثالًشما  و در نتیجه، اگر
 .تحاکم اس شما تلویزیونِآن دولت بر  قانونِ ،دیبزن خصوصی

را در آن  "مالکیتِ اجتماعی"قانونِ  دیتواننمی شمانیز  و
یک  در درونِ یزیچ نیچن کی !ی کوچک حاکم کنیدجامعه
که اصاًل  یاسالم یدر جمهور .ستاممکن غیرِ ملت_دولت

 .است تربه شوخی شبیهکه  ،دیش را نکناصحبت
 
با  یشهر میبخواهاگر  هم یغربکشورهای در حتی  ما ●
 شهرِ  کییعنی ، ایجاد کنیم نماخود خاصِ یارهایمع

 هایاز نظرِ آزادی ،آن که رغمعلی، میجاد کنیا یستیالیسوس
و تا حدِ زیادی قابِل  فردی و اجتماعی مشکلی وجود ندارد

 ،استموجود برای ایجادِ آن شهر  هم هیسرماو تحقق است، 
مطمئن تکنیکی و زیربنایی هم وجود دارد، باز هم  امکاناتِ و

به  ،یسازالگو شکل نیچون ا .نداریم یاجازه نیکه چن دیباش
و  ،ی استدارهیسرمانظامِ  یِنفحرکتی در راستای  ،نوعی

 نخواهند داد. ی چنین کاری رازهاجا مابه طبیعی است که 
 
ک ی ملتِ کوچک، با_تنها با تشکیل یک دولتما حقیقت، در  ●

و پذیرِش ، ملی حاکمیتِحقِ اساسی، و برخورداریِ از  قانونِ
ی کوچِک ملل است که قادریم چنین جامعه آن از سوی سازمانِ

 آلی را بنا کنیم!ایده



 
 د،یدار شوکوچک بچه یجامعه نیکه شما در ا دیفرض کن ●
اج ازدو دیبخواه ای. دیریاو شناسنامه بگ یبرا دیبا عتاًیطب
وِن قانشروطِ تحتِ  دیبرو دیباهم باز  د،یریطالق بگ ای د،یکن

 د،یو اگر ثبت نکن د،یآنان و قرارداد را در دفاترِ آنان ثبت کن
 چون شما فاقدِ د،یبه قانون و دادگاهِ آنان پاسخگو باش دیبا
ضمن آن که، قادر هم  د،یمستقل هست یِحقوق ستمِیس کی
 یو برا د،یآنان خارج شو یِحقوق ستمِیکه از س دیستین

 !دیبساز ییجدا یِقانونِ مدن کیخودتان 
 
ارزِش  یلیخ دهیا نیکه، در جهانِ امروز، ا کنمیمن فکر نم ●

ه ن ست،یکه خودِ طرح خوب ن نیبحث کردن داشته باشد. نه ا
کامالً  یدهیا کیکه،  لِیدل نیبلکه به ا ست،یما ن یکه آرزو نیا

 کی: ازمندِیشما، ن یدهیا نیاست. چون ا رِممکنیو غ یذهن
، تا است یبر آن، و استقاللِ مل تِیمستقل، حقِ حاکم نِیسرزم

 داشت! یخاص یِو قانونِ مدن یبعد بتوان قانونِ اساس
 
شده توسطِ آن جهانِ اشغال نیکه امروز، در ا ییآرزو ●
 !ستین شیب ییای، رو"ریشومِ زر و زور و تزو ثِیتثل"
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