
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  آنتونيو گرامشی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ فبروری ٠٢

  

  تفاوتی متنفرم از بی

  
  آنتونيو گرامشی

کنند،  ًکسانی که واقعا زندگی می. دار بودن نی موضع گرفتن و جھتتفاوتی بيزارم، وبراين باورم که زندگی يع من از بی

به . ست، نه زندگی گری و کژراھی توجھی، طفيلی تفاوتی و بی بی. نمی توانند که يک شھروند و يک پارتيزان نباشند

  .  تفاوتی اکراه دارم ست که از بی ھمين دليل

منفعالنه  تفاوتی بی. فاوتی با قدرت زياد در تاريخ عمل می کندت بی. ست حرکت و فاقد ارزش تاريخ تفاوتی جسم بی بی

تفاوتی برنامه ھا را پيچيده  بی. شود رويش حساب کرد ست، که نمی ی ااين سرنوشت. عمل می کند، اما عمل می کند

ش و ست که ھو تفاوتی مواد خامی بی. ی را تخريب می کند که به بھترين وجھی طراحی شده اندئھا کند و طرح می

تفاوتی  بی. کند  ھمه سنگينی میۀست که بر روی شان ست که اتفاق می افتد، ضرری اين چيزی. سازد ذکاوت را نابود می

دھد ترويج شوند که تنھا با شورش لغو   بشری فاقد اراده است؛ به قوانينی اجازه میۀبدين جھت اتفاق می افتد که تود

  .  رسند شوند و به قدرت می نھا با شورش قادر به سرنگونی میمانند که ت ی باقی میئشوند و انسان ھا می

رسد که شبيه محصول  نظر میه گيرد و سپس ب ست، قوانين را ناديده می توده بدين جھت که الابالی ومسامحه کار

ست؛ کسی که  ست و کسی که مخالف کسی که راضی: کند ی میئفروا ست که بر ھر چيزی و ھر کسی فرمان سرنوشتی

کنند،  داری ناله و شکايت می  و دينابرخی از روی تقو. تفاوت چنين بی داند؛ فعال و ھم چنين کسی که نمی داند و ھم می
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 ۀاگر من تالش کرده بودم که اراد: پرسند  قليلی از خودشان میۀکس، يا فقط عد گويند، اما ھيچ ديگران وقيجانه ناسزا می

  تاد؟خودم را تحميل کنم، آيا اين اتفاق می اف

من ھر يک را . دھد گناھند مرا آزار می ی که بیئھا  بی پايان آنۀآه و نال: تفاوتی بيزارم که من نيز بدين خاطر از بی

کنند، آنھا  دھد دست و پنجه نرم می ھا می چگونه آنھا با تکليفی که زندگی داده است و ھر روزه به آن: ول می دانمؤمس

سوزی خود را برباد ندھم،  دل باشم و دل کنم حق دارم که سنگ  اند؟ و من احساس میويژه، چه نکردهه چه کرده اند، و ب

 شھر ۀکنم نبض فعاليت آيند  و احساس می من يک پارتيزان ھستم، من زنده ام. ھا به اشتراک نگذارم ھايم را با آن اشک

 اجتماعی در خدمت اقليتی نيست؛ و ۀو در آن، زنجير. شود در وجدان آنھا زنده است کسانی که در کنار من ساخته می

. ست مند شھروندان ھر چيزی که در آن اتفاق می افتد به دليل شانس، يا محصول سرنوشت نيست، بلکه کار ھوش

  .   زنده ام، من يک پارتيزان ھستم. کند  قليلی نگاه نمیۀ فداکاری و فاضالب عدۀکسی در آن از دريچ ھيچ

  .تفاوتی متنفرم دار نيستند بيزارم، من از بی که جھتی ئھا ست که از آن به ھمين دليل

خواھد بد باشد که  گذرد، می ست که می چيزی. اما در يک مضمون منفی. ست  اصلی تاريخۀتفاوتی در واقع انگيز بی

ار چند  زيادی به دليل ابتکۀکند، و يا شايد خوب که با يک اقدام دالورانه کلی می آيد، و به انداز ھرکسی را پريشان می

خواھند   زيادی به دليل چند نفر نيست که میۀگذرد به انداز چيزی که می. تفاوتی، و غيبت بسياری فعال نيست، مانند بی

حال خود ه طور ب گذارند چيزھا ھمان وليت خود چشم پوشيده اند و میؤ شھروندانی که از مسۀاين اتفاق بيفتد، مانند تود

ھا  را ببرد؛ آن ست آناگونه ای کور شوند که پس از مدتی تنھا يک شمشير قادره گذارند که گره ھا ب ھا می آن. باشندرھا 

ه مرگ و ميری که ب. ی به قدرت برسند که تنھا در زمانی با يک شورش سرنگون خواھند شدئھا دھند انسان اجازه می

رويدادھا در خارج از . ست ، از اين غيبت تفاتی  اين بیۀگمراه کنندًرسد بر تاريخ تسلط يافته است دقيقا ظاھر  نظر می

سرنوشت . خبر و ناآگاھند  و توده ھا بی–ل نشده تار وپود زندگی جمعی را می بافد وصحنه و پنھانی ايجاد شده اند؛ کنتر

 شھروندانی ۀو تود –کاری شده اند  يک عصر به نفع افق ھای باريک در جھت پايان فوری يک گروه کوچک فعال دست

  . دانند که چيزی نمی

ه  و سپس ب گردند؛ بافت تاروپود پنھانی به پايان رسيده است ی که ايجاد شده اند، آشکار میئاما درنھايت، اين رويدادھا

سد که ر نظر میه ب. دھد شکند و تحت الشعاع قرار می رسد که مرگ و مير، ھر چيز و ھر کسی را در ھم می نظر می

ی که خواستند ئھا کران، يک زلزله، که ما ھمه قربانی اش ھستيم، ھر دو آن  طبيعی بیۀيديزی نيست مگر يک پدتاريخ چ

دانستند،  ی که نمیئدانستند اين اتفاق می افتد و آن ھا ی که میئھا خواستند، آن ی که نمیئھا چنين آن اين اتفاق بيفتد و ھم

شوند، و کسانی که مايلند  تفاوت ھا ھستند که عصبانی می و سپس اين بی. تفاوتند ی که بیئھا ی که فعالند و آنئھا آن

خواستند و بنابراين، ھيچ  که می خواھند شناخته شوند که اين را نيز نمی خودشان را از عواقب جدا کنند، کسانی

يگر وقيحانه فرياد کنند، و برخی د طور رقت بار آه و ناله میه و در حالی که برخی ب. کنند وليتی را قبول نمیسؤم

اگر من به عنوان يک انسان : پرسند ال را میؤ قليلی، در صورتی که وجود داشته باشند، از خودشان اين سۀزنند، عد می

چيزی که  دنبال آن بودم که صدايم شنيده شود، و اراده ام تحميل گردد، آيا آنه  خود عمل کرده بودم، اگر من بۀبه وظيف

 –دانند  تفاوتی خودشان را مقصر می  قليلی، در صورتی که وجود داشته باشند، بیۀی داد؟ اما عداتفاق افتاد ھرگز رخ م

ی خودشان، شکست خودشان را جھت حمايت مالی و معنوی  دادن به آن گروه ھای سياسی و اقتصادی ئشک گرا

در عوض، چنين .  نمايندکردند از يک شر خاص جلوگيری نمايند و يا خير خاصی را ترويج بينند که تالش می می

تفاوتی  آنھا به بی. دھند از شکست ايده ھا، از فروپاشی قطعی برنامه ھا، و ديگر تعارفات حرف بزنند مردمی ترجيح می

  .دھند و ترديد ھای خود ادامه می
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  .١٩١۶اوت 

  

  : نويسندهۀدربار

 در آليس در استان ١٨٩١سال نوری  ج٢٢ی، در ئمدار مارکسيست ايتاليا آنتونيو گرامشی، نظريه پرداز و سياست

  . در رم درگذشت١٩٣٧او در سال . کاگلياری، ساردينا متولد شد

  

  :برگردانده شده از

Antonio Gramsci - I hate the indifferent 

https://communismgr.blogspot.com.au/2017/01/antonio-gramsci-i-hate-indifferent_23.html 

  

 

 


