
 «ی کاملیک دایره»

 )سرخپوستان و جهان امروز(

 ریجپاینی اُگاال الکوتا، در اردوگاهِ در قبیله 1939راسل مینز، در سال 

به دنیا آمد. در دوران جوانی، زندگی  Black Hillsی نزدیکِ منطقه

، تمرکز و توان خویش 1960ی پرفراز و نشیبی داشت. مینز، از دهه

را  «جنبشِ بومیان آمریکا»را وقفِ دفاع از حقوقِ سرخپوستان کرد و 

 از دنیا رفت.  2012او در سال ریزی نمود. پایه

زار نفر ، در برابر چندین ه1980رانی زیر، توسط وی، در سال سخن

 المللی حیات دربین گردهمایی»از مردمی که از سرتاسر جهان در 

Black Hills» در ایالت داکوتای جنوبی حاضر شده بودند، انجام ،

شد. این، یکی از مشهورترین سخنان وی است که در آن، ضمن مرور 

ی های قومی خویش را دربارهوضعیت فعلی سرخپوستان، اندیشه

ن جهان )از جمله بحران محیط زیست( بازگو برخی مسائل امروزی

 کند.می

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ای، این است که همین جا از نوشتن ابراز ناخشنودی کنم. خود فرایند نوشتن، تنها شروع ممکن برای چنین بیانیه

چه گفته که آنشود اهمیتی دارد چه نوشته میدارند: آن« مشروع»ها چه تصوری از تفکِر دهد که اروپایینشان می

دانم. ، سنتی شفاهی دارد، به همین خاطر من معموال نوشتن را مردود می1شود ندارد. فرهنگ ما، فرهنگ الکوتامی

های غیر اروپایی است؛ تحمیل یک امر انتزاعی ]یعنی انسان های نابودِی فرهنگِ اصالت دادن به نوشته، یکی از راه

 .هاها[ بر روابط شفاهی انساننوشته

ک ام و ی؛ چیزی است که گفتهباشم نوشتهخوانید، چیزی نیست که من آن را جا میچه شما در اینبه همین خاطر، آن

رسد که تنها راه ارتباط با دهم، چون به نظر میی این کار را مینفر دیگر آن را پیاده و مکتوب کرده است. من اجازه

ی کتاب است. در واقع من چندان نگران این نیستم که خشک و مردههای دنیای سفیدپوستان، ارتباط از طریق برگ

، توانند بشنونداند که نمیشان نشان دادهها پیش از این، در طول تاریخرسد یا نه. آنام به گوش سفیدها میکلمات

ها ی قاعدهنندهکتنها فاش توانند بخوانند )البته استثنائاتی وجود دارند اما استثنائاتها فقط میتوانند ببینند؛ آننمی

هستند(. روی سخن من بیش از همه با مردمان بومی آمریکا )سرخپوستان(، دانشجویان و دیگرانی است که درون 

لی اند. تازه، این، نگرانی اصها و مؤسسات مختلف، شروع به فرورفتن و غرق شدن در دنیای سفیدپوستان نمودهگاهدانش

اش ای سفید. البته اگر کسی دلای سرخپوستی داشت اما ذهن و اندیشهکه چهرهاین نیست. حتی ممکن است 

 ی زیادیخواهد چنین انتخابی داشته باشد، آزاد است که داشته باشد؛ اما سخنان من برای چنین کسانی فایدهمی

کا در مردم بومی آمری ای است که امروزه توسط اروپاییان علیهکشی فرهنگیندارد. این وضعیت، بخشی از فرایند نسل

ای کشی مقاومت کنند اما عدهاند تا در برابر این نسلی کسانی است که انتخاب کردهی من دربارهجریان است. دغدغه

 اند که چگونه پیش بروند. از ایشان شاید سردرگم

ی این اصطالح و م. دربارهکناستفاده می« 2بومیان آمریکا»ام، از اصطالح بینید که من برای اشاره به مردمشما می

ر ی این اسامی دی چندانی ندارد. همهها فایدهگونه بحثاصطالحات مشابه، بحث و مناقشه بسیار است. به نظر من این

، 3ُاگاالتر ، یا به طور دقیقالکوتای اصل، اروپایی هستند. تنها شکل غیر اروپایِی صحبت، این است که بگوییم قبیله

 ها دارند. و صدها نام دیگر که هر یک از قبیله 6یکوسوکهم، 5دینه، 4برول

های مختلفی وجود دارد. یک باور شود، نیز پیچیدگی، نامی که به سرخپوستان اطالق می«Indian»ی ی واژه)درباره

یستف ( مرتبط است. اما چنین نیست. وقتی کرIndia« )هند»غلط رایج وجود دارد مبنی بر این که این کلمه به کشور 

ها ، اروپایی1492نبود. در آن زمان، در « India»کلمب به ساحل دریای کارائیب رسید، در جستجوی کشوری به نام 

ای های قدیمی را نگاه کنید. کلمب، مردم قبیلهبروید نقشه«. India»نامیدند، نه می« Hindustan»کشور هند را 

 (.(In God« )در خداوند»به معنی « in Dio»ی ایتالیایی ز واژهنامید؛ برگفته ا« Indio»اش بودند را که پیش روی

                                                
1) Lakota 

2) American Indian 

3) Ogala 

4) Brule 

5) Dineh 

6) Miccousukee 



توان الزم برای خود را از اروپایی شدن نجات دهد.  ،ای استواری هر سرخپوستی است که با تالش و مجاهدهبر عهده

که پیشینیان ما برای ما نگاه  های سنتی)ارزش های موجود در سنتها و راهتوان از آیینای را تنها میچنین مجاهده

های جهات های مقدس )مثال نیایشهای و آیینی مقدس، نیایشاند( به دست آورد. این امر تنها از حلقهداشته

آید؛ از صفحات یک کتاب یا هزاران کتاب به دست پنهان در هستی به دست می ی جهان( و کشف ارتباطاتچهارگانه

تواند به یک الکوتایی بیاموزد که الکوتایی باشد، یا به یک هوپی بیاموزد که هوپی نخواهد آمد. یک اروپایی هرگز نمی

ی یا هر رشته« پرورش آموزش و»ی یا در رشته« مطالعات سرخپوستی»ی لیسانس در رشتهباشد. داشتن مدرک فوق

های سنتی را در اختیار او قرار دهد. تواند یک شخص را به یک انسان تبدیل گردانده یا دانشِ شناختِ آییندیگر، نمی

 تواند شما را به یک ذهن اروپایی، یک بیگانه، تبدیل گرداند. فقط می

ی آن وجود دارد. وقتی من هایی دربارهسد کژفهمیرکه به نظر میجا باید یک مسأله را شفاف کنم، به خاطر اینهمین

های مختلف تفکر اروپایی تمایز چندانی قائل نیستم. من ، بین شاخه«اندیشاناروپایی»یا « هااروپایی»گویم می

های بهکشانه هستیم )جناندیشی نسلدر تفکر اروپایی از یک طرف شاهد عوارض و نتایجِ صدها سال کوتاهگویم که نمی

ز این منظورم ا بینیم.های مثبت( را میها انقالبی جدید )جنبهی فکر اروپا( و از طرف دیگر رشد اندیشهنفی توسعهم

کنم یاست. من فکر م« های چپجنبش»های انقالبی، اصطالحا نظریات مارکسیستی و آنارشیسم و به طور کلی اندیشه

ها ندارند. های فکری اروپا جدا نیستند و در بُن تفاوت چندانی با آنها و نظریات انقالبی از سایر سنتحتی این اندیشه

 های زیادی با هم دارند. بینی شباهتخوب که فکر کنی می

ی های خطها پیش آغاز شد. به عنوان مثال، نیوتن، با تنزّل دادن جهان فیزیکی به معادلهاین شکل از تفکر، از مدت

اد. ی فرهنگ انجام ددکارت همین کار را با عرصه«. انقالبی ایجاد کرد»حا طبیعی، ریاضیاتی، در فیزیک و علومِ اصطال

ای پاره« اندیشمندان»جان الک، با سیاست چنین کرد و آدام اسمیت همین بال را بر سر اقتصاد آورد. هر کدام از این 

ها دست به کار شدند جایی که ت. آناز معنویت وجود انسان را گرفت و آن را به یک ُکد، یک امر انتزاعی، تبدیل ساخ

کردند و با این کار، اروپا را مهیای « دنیوی»ها دین مسیحی را مسیحیت دست از کار کشید: )به قول متخصصان( آن

های فکری کارشان این بود که طلب، عمل نماید. تمام این انقالبچون یک فرهنگِ توسعهاین کردند که بتواند هم

قی انگیزِ جهان را بزدایند و نتایجی منطتر انتزاعی نمایند؛ و معنویت و پیچیدگیِ شگفتر چه بیشذهنیت اروپایی را ه

 رسیم!را جایگزین آن نمایند: یک، دو، سه... این طوری به جواب می

 نامد. هر چیزی که مکانیکی )خودکار ومی« بازدهی»و « کارایی»این چیزی است که معموال در تفکر اروپایی، آن را 

و این، محکی که ثابت  -اکنون کارایی داردبدون فکر و احساس( باشد، کامل است. هر چیزی که به نظر رسد  هم

خورد؛ حتی اگر به وضوح ناحق و باطل باشد. مهر تأیید می -قبول استکند مدل مکانیکیِ پیِش رو، درست و قابلمی

هایی که از سریع، دچار تغییر و مسخ شده است. پاسخ در ذهن اروپایی تا این حد« حقیقت»به همین خاطر است که 

ند تا شوانداز هستند؛ و پیوسته دور انداخته میراه-آیند، فقط اموری موقتی و کارچنین فرایند تفکری به دست می

 ند.دارها را سرپا نگه میهای مکانیکی را تقویت کرده و آنها را بگیرند که مدلاندازهای جدیدی جای آنراه-کار

هگل و مارکس وارثاِن تفکرات نیوتن، دکارت، جان الک و آدام اسمیت هستند. هگل، فرایند دنیوی کردنِ الهیات را 

کرد، دنیوی نمود. سپس مارکس ای که اروپا جهان را از آن طریق اداراک میتفکر دینی -به بیان خودش –کامل کرد و 

زدایی شود مارکس کارهای هگل را یکسره معنویتمعموال گفته می پیوند داد؛ که« ماتریالیسم»ی هگل را به فلسفه



نمود. این عباراتی است که خود مارکس استفاده نمود. بنابراین، پتانسیل انقالبی اروپا نیز به این شکل رقم خورد. 

واختِ ی یکنگی ادامهها ممکن است این افکار را انقالبی بدانند، اما بومیان آمریکا )سرخپوستان( آن را به ساداروپایی

ییان، طلبیِ جهانیِ اروپاسلطه«. انباشتن»یا « بودن»بینند: تعارض بین ها میهمان تعارض همیشگی و قدیمیِ اروپایی

س و گردد که مارکطلبی به سنتی برمیهای فکریِ این سلطهشکل جدیدی پیدا کرد؛ شکلی مارکسیستی. ریشه

 ن، هگل و دیگران. اند؛ سنت نیوتاش به آن متصلپیروان

 زا آمریکایی، پوستان سرخ. مادی موضوع و افزایش سود، یک« انباشتن» است؛ یمعنو موضوع یک و هستی،« بودن»

 رایندِف از بخشی. توانندمی که باشند هاییآدم بهترین معنوی نظر از تا اندکرده تالش همواره خود، سنت طبق و قدیم

ثروت )نه به قصد اینکه  از کشیدن دست مال؛ این بوده و هست: رها کردن پول واز قدیم  معنوی، و روحانی رشد

 رد که حالی در دروغین و ساختگی؛ منزلتی ی است از ضعف وانشانه مادی، ما، سودِ سنت فرهنگ و در. سودی ببری(

دیدگاه متضاد هستیم. جا به وضوح شاهدِ دو در این. «است کارآمد سیستم اینکه بر است دلیلی» اروپاییان نزد

مارکسیسم در این دوگانه، از دیدگاهِ سرخپوستان خیلی دور و به دیدگاه دیگر نزدیک است. اما بیایید تا به نتایج 

 هایی روشنفکرانه نیستند.ها، صرفا بحثی این نگاهِ سودمدار نگاهی بیندازیم. این حرفگسترده

روع ای که شاند به فرایندهای روانیکنند، بسیار شبیهزدایی میعنویتی اروپایی که جهان را مگرایانههای مادیسنت

ُزدایی کردن یک فرد؛ ]تهی کردن او از احساس و عاطفه؛ شبیه کردن او به یک ماشین[. چه کسانی کنند به انسانمی

اند، های زیادی را دیدهها دارند؟ و چرا؟ سربازان؛ سربازان که جنگُزدایی کردِن انسانترین تخصص را در انسانبیش

گیرند از دشمن خود تصویری داشته و با او به نحوی رفتار کنند که گویی او قبل از فرستاده شدن به نبرد، یاد می

ی سازند. سربازان ویژهها برای خود میشده از آدمُزداییها نیز قبل از اقدام به قتل، تصویری انسانانسان نیست. قاتل

ها هم همین کار را دادند. پلیسهای کار اجباری انجام میتلری(، همین کار را با زندانیان اردوگاه)آلمان هی نازی



ها را به معادن کنند؛ از جمله کارگرانی که رؤسا آنها همین کار را با کارگران میکنند. رؤسای شرکتآموزند و میمی

نند. کشان است، میها همین کار را با هر کسی که پیش رویفرستند. سیاستمدارهای ذوب فوالد میاورانیوم و کارخانه

شد، آورد: کشتن )و اگر نزُدایی اند، یک مولودِ یکسان به همراه میهایی که در کار انساناین فرایند، برای تمامِ این گروه

، «کشیتو نباید ب» گوید:کند. یکی از فرامین مذهبی مسیحیت میتخریب و آسیب زدن به( دیگران را راحت و آسان می

اش آن است که از جهت روانی و ذهنی، زُدایی(، هدفها را نباید بکشی. به همین خاطر، این ترفند )انسانالاقل آدم

توانید )غیر انسان( تبدیل کند. به این ترتیب، شما می« انسان-نا»به « قربانی»هایی که قرار است کشته شوند را از انسان

 فرامین دینی است را کاری خوب و یک ارزش جلوه دهید.  کاری که نافرمانی از

د کنزدایی(، به نحوی کار میزدایی کردن از جهان هم، داستان همین است. این فرایندِ روانی )معنویتدر مورد معنویت

 ، کلماتی«توسعه»و « پیشرفت»شود به کاری ارزشمند و خوب. مفاهیمی مثل ی زمین، تبدیل میکه نابودی کره

شود، شبیه همان توجیهاتی است ای که از آن حرف زده میکاری؛ پیروزمندی و آزادیهستند برای ظاهرسازی و پنهان

ازی اندشد. به عنوان مثال، یک تاجرِ معامالتِ امالک، راهزدایی برای سالخی کردن دیگران آورده میکه در فرایند انسان

 یعنی محو و نابودسازی« توسعه»جا، کند؛ در اینتوصیف می یک منطقه «یتوسعه»یک معدنِ شن و ماسه را با عبارتِ 

ایم گوید ما چندین تُن شن و ماسه به دست آوردهگام و کامل زمین. طبیعت نابود شده است اما منطق اروپایی میبهگام

پیدا  توسعه»توانند ی میشود و به این ترتیب مناطق بسیارسازی برای مناطق مختلف استفاده میها در جادهکه از آن

 آمیز رفتار کنیم.سرانجام بر طبق این دیدگاِه اروپایی، دست ما باز است تا با تمام جهان این گونه جنون«. کنند

لوم است، مع. کنندنمی باختی و فقدان گونه هیچ احساسِ میانه، این در اروپاییان که است این جا،این در نکته ترینمهم

 ریاچهد یک کوه، یک شگفتیِ یی سادهاز مشاهده که اندکرده زُداییمعنویت واقعیت از چندان پاییارو فیلسوفان چون

 و مندیبهره حسب بر را خاطر رضایت ایشان بلکه دهد،نمی ها هیچ رضایتی دستانسانِ دارای حیات، به آن یک یا

 کنندهخنک مایع به دریاچه و شن و ماسه، معدن به کوهستان ایشان، نگاه ترتیب، از این به سنجند.می مادی یاستفاده

ای هسازی اولیه، به کارخانهکنند تا برای فراوری و آمادهبندی میها را بستهشود؛ و انسانمی تبدیل کارخانه برای

 بنامند. « مدرسه»ها دوست دارند آن را ای فرستاده شوند که اروپاییمغزشویی

 سازد. به عنوان مثالتر می، خطر را در جهان واقعی گسترده و گسترده«رفتپیش»گونه ینای در مسیر ااما هر گام تازه

ی ها برای تمامی آدمهای فسیلی برای ابزارآالت صنعتی. کمتر از دویست سال پیش، تقریبا همهاستفاده از سوخت

کردند؛ یک چیز طبیعی و یاحتیاجات بشری از جمله پختن غذا و گرم شدن، از چوب به عنوان سوخت استفاده م

تجدید. در آن زمان انقالب صنعتی رخ داد و زغال سنگ تبدیل شد به سوخت رایج و غالب؛ زمانی که تولید کردن قابل

ی اجتماعی. در شهرها، آلودگی به یک مشکل عمده تبدیل شد و زمین برای اروپاییان شده بود یک فرمان و فریضه

ی تاریخ، به نحوی زغال سنگ را از آن بیرون بکشند، در حالی که چوب را همیشه شد تاخورد و زخمی میشکاف می

ای سنگین در بر نداشت. سپس، نفت کردند؛ و این، برای طبیعت هزینهآوری نموده یا برداشت میساده از زمین جمع

ده تر شعلمی، کامل« هایانقالب»ای از های تولید با کمک مجموعهای که تکنولوژیتبدیل شد به سوخت اصلی؛ دوره

ای هداند در دراز مدت، هزینهها به نحوی دراماتیک افزایش پیدا کردند. با این حال هنوز هم هیچ کس نمیبود. آلودگی

در جهان وجود « بحران انرژی»محیطیِ استخراجِ این همه نفت از زمین، واقعا تا چه حد است. در حال حاضر هم زیست

 حال تبدیل شدن به سوخت غالب است. دارد و اورانیوم در 



های دهند که سود و مزیتاند که استفاده از اورانیوم به عنوان سوخت را تا جایی توسعه میداران، این گونهسرمایه

ی نهایی ]در ها، چنین است، و ضمنا شاید با این کار، فرارسیدنِ فاجعهخوبی را از آن به دست آورند. نظام اخالقیِ آن

ورانیومی های ااند که سوختها، این گونهیست[ را بتوانند کمی به تعویق بیندازند. در سمت دیگر، مارکسیستمحیط ز

ای ترین سوختِ دردسترس«مقرون به صرفه»دهند، به این دلیل ساده که این، تر گسترش میرا با سرعت هر چه تمام

ها هم این چنین است. من که هر چه تالش اخالقیِ این توانند جهت تولید از آن استفاده کنند. نظاماست که می

شوم فرقی بین این دو رویکرد ببینم. همان طور که گفتم، مارکسیسم، کامال حاوی عناصری است کنم موفق نمیمی

 های زیادی با هم دارند.بینی شباهتبرگرفته از قلبِ سنت اروپایی. خوب که فکر کنی می

توان بر اساس تغییراتی که در ساختار ها را نمیند که ذاتِ واقعیِ عقایِد انقالبیِ اروپاییدهتجربیات تاریخی نشان می

دارند،  ی خودشان ایجاد شده، ارزیابی کرد. تنها از طریقِ تأثیراتی که این عقاید بر مردمان غیراروپاییقدرت و جامعه

های ها و توانمندیدر تاریخ اروپا، در خدمتِ تقویتِ گرایشکه هر انقالبی توان این امر را ارزیابی کرد؛ به خاطر اینمی

ها و خود محیط زیست صادر کنند. من حاضرم با هر ها، فرهنگاروپا بوده است تا ویرانی و تخریب را به دیگر ملت

 کسی که بتواند یک مثال نقض بیاورد، بحث و مناظره کنم.

 ، یعنی مارکسیسم، تأثیرات«جدید»کنیم که یک آرمانِ انقالبیِ اروپاییِ خواهند باور حاال از ما، مردم بومی آمریکا، می

منفیِ تاریخ اروپا بر ما را به کلی خواهد ُزدود؛ و این که ساختارهای قدرت اروپایی قرار است بار دیگر بهبود یافته و 

د. اما این حرف، واقعا چه معنایی ی ما بهتر شوتعارضات آن رفع شود و به دنبال آن، انتظار می رود که اوضاع برای همه

 دارد؟!

کنیم که هستیم، داریم در جایی زندگی می« 7اردوگاه پاین ریج»در حال حاضر، همین امروز، ما سرخپوستانی که در 

. معنای این حرف این است که در این مناطق ما، ذخایر 9اعالم کرده است« 8مناطق ملی»ی سفیدپوست، آن را جامعه

زیادی وجود دارد و فرهنگ سفید )نه ما( به این اورانیوم نیاز دارد تا بتواند انرژی الزم برای تولید کاال را اورانیومی 

ترین و کارآمدترین راه برای صنایعِ استخراج و تولید اورانیوم، این تأمین نماید. ضمنا ]بر طبق قواعد تجاری[، ارزان

شده، دفن کنند؛ درست در همان جایی که ما ی حفاریا، در منطقهمانده را همان جهای اتمیِ باقیاست که زباله

صنایع و  کنند. البتهسکونت میها، پرتوزا هستند و تمام این منطقه را برای همیشه غیرقابلکنیم. این زبالهزندگی می

 گیرند که جهتمی در نظر« قبولیقابل»ی ها را هزینهی سفیدپوستی که این صنایع را خلق کرده است، اینجامعه

های زیرزمینی این بخش از ایالت داکوتای کنند که آبریزی میها برنامهزمان، آنی منابع انرژی باید پرداخت. همتوسعه

جنوبی را برداشت نمایند تا بتوانند آبِ مورد نیازِ صنایع را تأمین نمایند. در نتیجه این منطقه از یک حیث دیگر هم 

و  10شمالی ود. همین نوع اتفاقات در سرزمیِن قبایل ناواجو و هوپی، در سرزمین قبایلِ شایانشسکونت میغیرقابل

دهد. سی درصد زغال سنگ مناطق غرب آمریکا و نیمی از ذخایر اورانیوم و در همه جای دیگر هم دارد رخ می 11کرُو

                                                
7) Pine Ridge Reservation 

8) National Sacrifice Area 

. اختیار آن است، صاحبمناطق، در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار نداشته و دولت، به نمایندگی از ملت( منظور این است که مالکیِت این 9

 تواند ایشان را از این مناطقِ ملی، خارج نماید. چنین سخنی، این معنا را دارد که این مناطق، از آنِ سرخپوستان نیست و دولت هر گاه اراده کند، می

10) Northern Cheyenne 

11) Crow 



توان این مسأله را یک موضوع جزئی نمی کل ایاالت متحده، در زیر مناطق اردوگاهی سرخپوستان قرار دارد. بنابراین

 اعالم کرد. 

هیم دما اجازه نمی«. ی ملیمنطقه»های ما را تبدیل کنند به که سرزمینما مقابله و مقاومت خواهیم کرد بر علیه این

قبول است. ، از نظر ما، غیرقابلهای گزافِ این فرایند صنعتیکه ما را تبدیل کنند به مردِم تحت حراست ملی. هزینه

 کشی است...همین و بس!های زیرزمینی، نسلجا و کشیدن آبحفاری کردِن معادن اورانیوم در این

)تا با  هاییها و متحدپیمانمان علیه نابود شدن، شروع کنیم به یافتن همخب، بیایید فرض کنیم که در این مقاومت

گوید در نظر طور که خودش میم انقالبی را دقیقا همانما همراه باشند(. خب، باز هم فرض کنیم که ما مارکسیسی

نون، اکداریِ اروپایی راضی نخواهد شد؛ نظامی که همتر از سرنگونیِ کامِل نظاِم سرمایهبگیریم: اینکه به چیزی کم

و اتحاد، ها را در معرض تهدید قرار داده است. ظاهرا وارد شدن بومیان آمریکایی به این ائتالف هستیِ ما سرخپوست

خواهند ما ]و دارها هستند که میگویند، این سرمایهها میمنطقی و طبیعی است. باالخره همان طور که مارکسیست

 اند و حقیقت دارند.کنند. این سخنان تا حدودی درست« ی ملیمنطقه»ی ما[ را تبدیل به منطقه

فریبنده است. مارکسیسم انقالبی، همین فرایند  ، خیلی«حقیقت»اما، همان طور که سعی کردم به اشاره کنم، این 

تر، ادامه داده و پیش برده است. مارکسیسم انقالبی فقط را حتی خیلی بیش -که در حال نابود کردنِ  ما است -صنعتی

تری از کردن را بین بخش گستردهدهد که بیایید دستاوردهای )احتماال پول حاصل از( این فرایندِ صنعتیپیشنهاد می

داران بگیریم و آن را بین همدیگر پخش کنیم. کند که بیایید ثروت را از سرمایه؛ پیشنهاد می«بازتوزیع کنیم»مردم 

اما به منظور انجام چنین کاری، مارکسیسم ناچار است نظام صنعتی را حفظ نماید. ]به این ترتیب،[ بار دیگر شاهد 

شود اما یک بار دیگر، تأثیرات آن بر سرخپوستاِن خوشِ تغییر میی اروپایی، دستهستیم که روابط قدرت درون جامعه

ماند. این، بسیار شبیه است به )اصطالحا( انقالب های سایر نقط جهان، همان طور که بود، باقی میجا و غیراروپاییاین

صی(، )صاحبان مشاغل و تجارت شخ 12بورژوازی؛ وقتی که قدرت از چنگ کلیسا خارج شد و بین بخش خصوصی

ها اش با غیراروپاییاما رفتار و سلوک -الاقل به میزانی سطحی -ی اروپایی اندکی تغییر یافتتوزیع گردید. جامعه

چه بر سر سرخپوستان  1776توانید نگاه کنید که انقالب آمریکا در طور که بود، مثل قبل، ادامه پیدا کرد. شما میهمان

 زیادی تغییر نکرده است.بینی چیز آورد. خوب که نگاه کنی، می

ها را بر اساس ]قواعد و اقتضائاتِ[ خواهند تمامی انسانی صنعتی، همگی میهای جامعهمارکسیسم و دیگر شکل

های معنوی سازی و حداکثر تولید. چنین عقاید و رویکردهایی، سنت؛ بر اساس حداکثر صنعتی«عقالنی کنند»صنعت، 

های[ شمرند. مارکس خودش هم ما را ]انسانزندگی ایشان را خوار می یها و شیوهسرخپوستان، فرهنگ آن

ار که از دید او، ما نیز سرانجام قر، خیلی ساده، یعنی این«داریسرمایهپیش»نامید. می« ابتدایی»و « داریسرمایهپیش»

ا به واژگان مارکسیستی، ما داری شود. بنی خودمان هم سرمایهداری برسیم، به آن پی ببریم و جامعهاست به سرمایه

در  توانند بدان طریقها میای که سرخپوستافتاده هستیم. ]نتیجتا[ تنها شیوهها از لحاظ اقتصادی، عقبسرخپوست

انقالب مارکسیستی مشارکت کنند، این خواهد بود که به سیستم صنعتی بپیوندند و کارگر کارخانه شوند؛ یا به تعبیر 

                                                
12) Private Business 



کرد که انقالب مورد نظرش، تنها از طریق نبردِ پرولتاریا ن مرد ]مارکس[، خیلی واضح ابراز میآ«. پرولتاریا»مارکس 

 ق است.ی مارکسیستی موفتواند به وقع بپیوندد و وجود یک نظام تولید انبوه، پیش شرطِ یک جامعه)طبقه کارگر( می

ها در ذهن خودشان انقالبی ی آنها. همهسیستدارها، مارکانداز اند؛ مسیحیان، سرمایهکنم، کلمات غلطمن فکر می

د به دهناند را انجام میها کاری که برای خود تعریف کردهاند اما هیچ یک از ایشان، واقعا به معنای انقالب نیستند. آن

وسعه ت این منظور که فرهنگ اروپایی بتواند بقای خود را ادامه داده و بر طبق امیالی که برای خود تعریف کرده است،

 یابد. ]...[

کنند، رآکتورهای اتمی ای ساخته و آزمایش میهای هستهای مثل چین هم بمببینم که کشورهای کمونیستیمن می

ور که طاند تا به استعمار و اسثمار سیارات دیگر بپردازند؛ همانای ترتیب دادهی فضاییدهند و برنامهرا گسترش می

ده بینی چیز زیادی تغییر نکرکشی قرار دادند. خوب که نگاه کنی، میمار کرده و مورد بهرهها این زمین را استعاروپایی

 است. 

گفت که وقتی اورانیوم تمام شود هم ]علم[ جایگزینِ من خود شنیدم که یکی از دانشمندان طراز اول شوروی، می

داند این دانشمند بسیار جالب است. آیا او میدیگری خواهد یافت ]تا سوخت مورد نیاز بشر تأمین شود[. ]...[ اظهارات 

حلی خواهد یافت. من دلیل[ دارد که علم راهاین منبعِ انرژیِ جایگزین چه چیز خواهد بود؟ نه، او فقط ایمانی ]بی

گویند که نابودسازی طبیعت، آلودگی و پخش دارها[ میهای انقالبی هم ]درست مثل سرمایهشنوم که مارکسیستمی

ها بر طبق همین ایمان گونه نگرانی نیست[. و آنکنترل ]و جای هیچواد پرتوزا در طبیعت، چیزی است قابلکردن م

جا به نحوی توان کنترل کرد؟ نه، در ایندانند که چگونه این چیزها را میها واقعا میزنند. آیا آنهم دست به عمل می

سازی در هر حال خوب و ضروری ها را پیدا خواهد کرد و صنعتیحلدلیل[ دارند که علم راهخیلی واضح، ایمانی ]بی

کند. در اروپا همیشه این گونه باورهای اش را پیدا میحلاند؟ با ایمان! علم راهاست. چگونه به چنین باوری رسیده

دید؛ ه یک دین جبینیم که علم برای اروپاییان تبدیل شده است بدانند. حاال میاثبات[ را جزئی از دین می]غیرقابل

ای از یک فرهنگ ها. این دو دسته جدا از هم نیستند؛ هر دو جزء و قطعهدارها و هم برای مارکسیستهم برای سرمایه

 اند. ]...[یکسان

داند هایی که مردمان بومی آمریکا دارند. این راهی است که میاما راه دیگری هم وجود دارد؛ راه سنتِ الکوتا، و راه

 تصور به اروپایی ذهن که هرچه از فراتر داند که نیروهاییحرمتی به مادرشان، زمین، را ندارند؛ میحق بیها انسان

باشند، در غیر این  هماهنگ[ هستی نظام در] های موجودپیوند تمام با باید هاانسان داند کهدارد؛ می وجود درآورده،

ی و خواهند ُزدود. در جهان، سرشتی وجود دارد بدین نحو که همهها را سِتُرده ناهماهنگی پیوندها سرانجام صورت این

تواند ورای این سرشت کند میچیزها را به هم پیوند داده است. خودبینی و نخوتی در اروپاییان هست که وانمود می

عیار تمام اییسویه بر انسان )توسط انسان( که فقط منجر به ناهماهنگای یکقرار گیرد و عمل کند؛ تأکید و پافشاری

ها طعِم کند و به آنهای خودبینی بشری را هرس میرسد، سرشاخهای تازه از راه میبخشیشود. آن گاه هماهنگمی

 گرداند. نوایی انسان با هستی را بازمیچشاند و همهاست را میآن واقعیتی که ورای چنگ و کنترل آن



[ را ایجاد کرده و رقم بزنید، اما آن، ورای آن ]واقعیت به چنگ نیامدنیای انقالبی داشته باشید تا خواهید نظریهمی

ازی پردی آن، نظریهدانند و به همین خاطر دربارهسرشتِ این سیاره، این را میهای طبیعتکنترل انسان است. انسان

 کنند. نظریه، یک امر انتزاعی است؛ دانش ما، واقعیت است.نمی

ها، از جمله ایمان جدیدشان به علم، عبارت است از این لی آن، این است که ایمان اروپاییبه طور خالصه، عبارت اصو

گشته است؛ که گاه عیسی مسیح بوده است، یا کارل می 13بخشکه انسان خداست. اروپا همیشه به دنبال یک نجات

 ی مخلوقات،ها، در بین همهدانند. انسانمعنی میمارکس یا آلبرت انشتین. سرخپوستان چنین چیزی را پوچ و بی

اند جسم خویش را در اختیار او گذارند تا شاید زنده بماند. چنان ضعیف که دیگر مخلوقات مایلترین هستند؛ آنضعیف

 های دیگر مخلوقات )مثالها برای کسب غذا، تواناییتوانند زنده بمانند، زیرا آنها تنها با به کارگیری عقل میانسان

 گال( ندارند.دندان یا چن

ها را تواند سبب گردد که آدمیان نظمِ طبیعِی پدیدهی رنج و مصیبت است زیرا میاما همین عقل، ]به یک معنا[ مایه

فراموش کنند؛ در حالی دیگر مخلوقات هرگز چنین نیستند. یک گرگ، هرگز جایگاه خود در نظم طبیعی را فراموش 

نند. ما کها تقریبا همیشه این نظم طبیعی را فراموش میوش کنند. اروپاییتوانند فرامکند، اما سرخپوستان مینمی

دهند تا از جسم و تن ای که به ما میکنیم برای گوزن، برای پیوندهای خلقت؛ به خاطر اجازهمناجات و شکرگزاری می

و گوزن را موجودی زیردست دانند ها خیلی ساده گوشت حیوانات را مال خود و حق خود میایشان تغذیه کنیم. اروپایی

نه گوشان، خود را موجودی خدایها بنا به عقالنیت و علمکنند. باالخره آنتر از انسان تلقی میو دارای شأنی پایین

 ی موجودات دیگر باید زیردست او باشند.دانند؛ خدا هم که وجودی واالست و طبیعتا همهمی

د. های عالم بایستناند تا در برابر نظم طبیعی پدیدهبه دست هم دادهتمام سنت اروپایی، از جمله مارکسیسم، دست 

مه تواند تا ابد ادااند و این وضع نمیزمین مادر، مورد تجاوز قرار گرفته است؛ نیروهای بنیادین مورد تجاوز قرار گرفته

 خواهیمادر به خون تواند جایگزینی برای این وضعیت واضح پیدا کند. زمینیابد. هیچ کشف علمی جدیدی نمی

ها خواهی برخواهد خواست و تجاوزگران محو و نابود خواهند شد. پدیدهزیست به خونبرخواهد خاست، تمام محیط

 گوییجا که از آن آغازیدند. این است انقالب. و این است پیشی کامل را طی خواهند کرد، بازگردنده بدانیک دایره

 اندیش دیگر.تمامی مردمان نیک ی هوپی ومردم من و مردم قبیله

شان ها نطور که قبال گفتم، اروپاییکوشند این را به اروپاییان بفهمانند. اما، همانهاست که میبومیان آمریکا، قرن

اند. نظم طبیعی، سرانجام پیروز خواهد گشت و مجرمان از بین خواهند رفت؛ درست  اند که ناتوان از شنیدنداده

حسابِ یک زیستگاه، گاه که ایشان هماهنگی عالم را با پرجمعیت ساختِن بیوزن از بین رفت آنگونه که گهمان

نامند، به وقوع می« ی مناسبات جهانیفروپاشی گسترده»چه اروپاییان دار نمودند. فقط زمان الزم دارد تا آنخدشه

ی این است که زنده بمانند. بخشی از این زنده ی تمام موجودات طبیعی مردمان بومی آمریکا و وظیفهبپیوندد. وظیفه

کنیم، نه به این منظور که حکومتی را سرنگون کرده یا قدرت سیاسی را به ماندن، مقاومت کردن است. ما مقاومت می

دست بیاوریم، بلکه به این خاطر که زنده ماندن و مقاومت در برابر این نابودسازی، طبیعی است. ما خواهان تسلط بر 

                                                
13) Messiah 



های سفیدپوستان، از میان برداشته شوند. به این خواهیم که سازمانهای سفیدپوستان نیستیم؛ ما میدها و سازماننها

 گویند انقالب. می

ن ماهای اجدادمان. ما از پیشینیاننگری، با سنتبینی و آیندهاند؛ با ژرفها در تماسسرخپوستان هنوز با واقعیت

آموزیم. و آن زمان که فاجعه به پایان رسید، ما بومیان آمریکا یم، از نیروهای هستی میآموزآموزیم، از طبیعت میمی

های هنوز این جا خواهیم بود تا در زمین زندگی کنیم. اهمیتی ندارد که جمعی اندک و دوستانه باشیم در ارتفاعات کوه

 گویند انقالب.گشت. به این میآند. مردمان سرخپوست زنده خواهند ماند؛ هماهنگی بار دیگر برپا خواهد 

هایی که زدم تر حرف بزنم؛ چیزی البته قبال هم با حرفبایست در مورد یک مسأله خیلی واضحجا شاید میدر این

شود، به همین خاطر جهت ]احتماال[ روشن شده باشد اما این روزها آشفتگی و کژفهمی به سادگی کِشت و پخش می

 کنم:کاری مرور میمحکم

کنم، مقصودم رنگ پوست یا ساختار ژنتیکی و نژاد نیست. مقصود من، استفاده می« هااروپایی»وقتی من از اصطالح 

حاظ ها به لای که محصول گسترش فرهنگ اروپایی است. انسانبینینوعی رویکرِد فکری و ساختارِ ذهنی است؛ جهان

ه اتخاذ ها را بپذیری است که آنبگیرند؛ پرورش و فرهنگشوند که این رویکرد را در پیش ژنتیکی طوری طراحی نمی

 هد. های دیگر نیز رخ دتواند برای خود سرخپوستان یا برای افرادِ هر یک از فرهنگکشاند. این اتفاق میاین رویکرد می

 ی. ما برایبینی اروپایهای اروپایی، این جهانکامال محتمل است که یک سرخپوست همراه و شریک شود در این ارزش

 اشاش )نژادش( قرمز است و درونی بیرونینامیم؛ پوستهمی« سیب»ها را چنین اشخاصی یک اصطالح داریم. ما آن

ونی هایی که بیرشود: انسانطور که قبال گفتم، در عموم سفیدها هم استثناء یافت میهایش( سفید. ]...[ و همان)ارزش

« انسان»که ایشان را رسد جز اینام نمید. در مورد این افراد اصطالحی به ذهنسفید دارند اما از درون سفید نیستن

 بنامم. 

هایی که به شدت از اصول ی فرهنگی است. آنی نژادی نیست، یک مسألهکنم یک مسألهجا مطرح میچه در اینآن

یه کنند، علعلیه آن مقاومت می کنند، دشمنان من اند. آنانی کهسازی دفاع و طرفداری میفرهنگ اروپایی و صنعتی

ان شو مردمان بومی آمریکا هستند و من کمترین اعتنایی به این ندارم که رنگ پوست کنند، متحدان منآن مبارزه می

گویم است؛ وقتی می« Caucasian»بریم، سفید به کار می نژادِای که ما برای چه چیز ممکن است باشد. کلمه

 ایم. ]...[ است که با آن مخالف ردیرویک، مقصودم «اروپایی»

ی گر جهات چهارگانهها نشانهای مقدس مردم الکوتایی است؛ قرمز، زرد، سفید و سیاه. این، یکی از رنگ«سفید»

 ایگردند، قهوهی زندگی و عمر؛ چهار نژادِ بشریت. و وقتی این چهار رنگ با هم ادغام میگر چهار دورهمقدس اند؛ نشان

هاست. بنابراین، برای من کامال طبیعی است که در کنار آید؛ رنِگ پنجمین نژاد. این، نظم طبیعِی پدیدهیبه دست م

 تمام نژادها کار کنم؛ هر کدام با معنا، هویت و رسالت خاص خودشان.]...[

سعی کنم. تا حدودی من توانم اعالم کنم که تصور من این نیست که کسی را به سمت چیزی رهبری میمن می

ها دوست دارند از این اصطالح استفاده کنند؛ این، های سفیدپوستباشم؛ به معنایی که رسانه« رهبر»کردم که یک می

ای بود ی سردرگمیتأسیس بود. این کار من، نتیجهمربوط به زمانی است که جنبش بومیان آمریکایی، یک نهاد تازه



ام این نیست که در قالبِ این مُدهایی که ی، چیزی باشید. من هدفتوانید برای کسکه اکنون دیگر ندارم. شما نمی

اندازند، مورد سوءاستفاده قرار بگیرم. من یک رهبر نیستم. من طرفدار ]فرهنگ[ ُاگاال الکوتا هستم. ام راه میدشمنان

هستم، بسیار خواهم و تمام چیزی است که بدان نیاز دارم. اکنون من از چیزی که این تمام چیزی است که می

 خشنودم.

 


