Serangan Bersenjata “Sel Olga” FIA/FRI
Terhadap CEO Ansaldo Nucleare, Roberto
Adinolﬁ
SEL OLGA - FEDERASI INFORMAL ANARKIS/ FRONT REVOLUSIONER
INTERNASIONAL

Conspiracy of Cells of Fire

19/05/2012

“Pemerintah ilmu pengetahuan dan makhluk ilmu pengetahuan tidak bisa gagal untuk menjadi impoten, konyol,
tidak manusiawi, jahat, opresif, mengeksploitasi, jahat. Kita dapat mengatakan bahwa makhluk ilmu pengetahuan,
sama seperti, apa yang telah aku katakan sebelumnya mengenai para teolog dan ahli metaﬁsika: mereka tidak memiliki
akal maupun hati untuk individu lain dan makhluk hidup. Sejauh mereka adalah makhlum ilmu pengetahuan, mereka
harus berhadapan dan hanya tertarik pada generalisasi; seperti yang mereka lakukan dengan hukum “- Michael
Bakunin
“Di Jepang ada lebih dari sepuluh ribu orang mati, tetapi tidak satu pun diakibatkan kecelakaan nuklir.” – Roberto
Adinolﬁ
“Dampak lingkungan karena energi nuklir sangat terbatas, mengingat nuklir tidak memproduksi CO2.” – Roberto
Adinolﬁ
TANDA BATAS DARI KEHIDUPAN
Menuju cara imajinatif untuk menghancurkan yang ada
Ide lahir dari nasib, kata-kata disertai dengan tindakan membawa penanda atas kehidupan. Kami telah
melumpuhkan Roberto Adinolﬁ, salah satu dari begitu banyak tukang sihir dengan semangat jujur dan kesadaran
yang penuh. Roberto Adinolﬁ, insinyur nuklir, administrator yang betanggungjawab atas Ansaldo Nuklir; ia
mengarahkan Konsorsium Ansaldo-FIAT sebagai direktur teknis, konsorsium ini diciptakan untuk mendesain
tanaman-tanaman Italia di Montalto di Castro dan Trino Vercellese; di masa lalu dia bekerjasama dalam renovasi
Superphenix dan telah membangun pabrik di Cernavoda di Rumania. Sebelum nuklir menjadi aib, ia adalah salah
satu orang yang paling bertanggung jawab bersama dengan Scajola dalam mengembalikan energi nuklir ke Italia.
Anggota Komisi Unicen untuk regulasi nuklir dan Wakil Presiden dari Masyarakat Nuklir Italia, bagian dari Dewan
Pimpinan Energi platform teknologi Eropa untuk Energi Nuklir Berkelanjutan.
Meski tidak menyukai retorika gaya kekerasan, sudah menjadi kepastian bahwa kami mempersenjatai diri
sendiri, dengan kenikmatan yang kami dapat dari majalah. Menggenggam pistol, memilih dan mengikuti sasaran,
mengkoordinasikan pikiran dan tangan sebagai langkah yang diperlukan, konsekuensi logis dari ide keadilan, risiko
dari setiap pilihan dan pada saat yang bersamaan mempertemukan sensasi yang menyenangkan. Sedikit keadilan,
sebagian membawa kaki untuk meninggalkan kenangan abadi bahwa dia sebenarnya adalah seorang pembunuh
abu-abu. Targetnya adalah seorang ilmuwan kulit putih, seorang teknisi, kata-kata sedih dalam fesyen hari ini
yang di balik netralitas ﬁktif menyembunyikan lengan panjang kapital, seorang direktur kecil kemungkinan untuk
muncul dalam sorotan, saat ini soal siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan yang tidak hanya merancang
dan merenovasi pembangkit nuklir yang telah menyebabkan dan menyebabkan kematian di seluruh dunia. Dia
tidak hanya mendesain dan berkolaborasi dalam penciptaan tanaman mematikan, tapi juga mempromosikan
pembangkit nuklir dan eksploitasi yang mereka lakukan melalui kelicikan Ansaldo dengan berbagai pemerintah;
ilmu pengetahuan, politik dan ekonomi adalah satuan yang sempurna.
Dalam abad yang lalu ilmu pengetahuan telah menjanjikan era keemasan, hari ini ilmu pengetahuan sedang
menuju penghancuran diri dan perbudakan total yang lebih. Pasangan antara ilmu pengetahuan-teknologi tidak
pernah melayani umat manusia, dalam esensinya yang paling dalam mereka menunjukkan keharusan yang mendesak
untuk menghilangkan segala sesuatu yang irasional, untuk merendahkan, untuk memusnahkan, untuk secara efektif
menghancurkan kemanusiaan. Kapitalisme dengan bantuan ilmu pengetahuan cenderung membatalkan konﬂik,
individu hari ini merasa bebas hanya untuk menyadari subjektif diri mereka melalui konsumsi dan produksi
barang. Mesin memerintahkan, manusia yang melakukan. Kapital memerintahkan, konsumen mengkonsumsi. Ilmu
pengetahuan memerintahkan, teknologi membunuh. Negara dan ilmu pengetahuan, teknologi dan kapitalisme
hanyalah satu hal, Molokh tunggal.
Perjanjian yang semakin erat antara negara, difusi kapitalisme, ketelitian ilmu pengetahuan, teknologi kriminal
tak terelakkan membunuh planet ini. Beberapa kilometer di sebelah utara Perancis, Swiss, Rumania, proyek nuklir
tidak bisa lagi dihitung. Di Uni Eropa saja ada 197, 12 dalam perbatasan Italia. Adinolﬁ tahu benar bahwa itu
hanya masalah waktu sebelum tragedi Fukushima melanda Eropa dan menuai kematian di benua ini. Kami yakin,
insinyur, bahwa walau hanya untuk satu detik anda pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk pedang Damocles
yang bergelantungan di atas kepala kita. Kami punya kabar buruk untuk anda: untuk setiap tindakan ada reaksi yang
sama keras dan bertentangan, dan tubuh anda menunjukkan hal itu.
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Dengan aksi kami ini, kami ingin mengembalikan kepada anda bagian kecil dari penderitaan yang kau -makhluk
ilmu pengetahuan- alirkan ke dunia. Roberto Adinolﬁ, pemimpin utama dari Ansaldo Nuclear, tentakel dari
Finmeccanica, gurita artiﬁsial yang mengerikan. Ini adalah tentakel yang mencekik di mana-mana, membunuh dan
menindas. Finmeccanica berarti Ansaldo Energy dengan makam nuklirnya. Finmeccanica berarti Ansaldo Breda
dengan kereta api berkecepatan tinggi yang menghancurkan tanah. Finmeccanica berarti Selex SISTEMI Integrati,
Dirstechnical Service, Inc. Elsac Datamat melengkapi dengan polisi rasis AS untuk mengontrol perbatasan Meksiko,
dengan desain sirene elektronik di dinding perbatasan perbatasan Libya untuk para migran, dan perlengkapan
elektronik canggih yang disuplai kepada polisi Chili. Finmeccanica berarti Avio Alenia, Galileo dan Selex dengan
pesawat pembom tempur F35 yang mematikan, dan pesawat udara mengerikan tanpa pilot. Finmeccanica berarti
rentang kekuatan penindas dari Salto hingga Quirra di Sardegna. Finmeccanica berarti bio dan nano-teknologi.
Finmeccanica berarti kematian dan penderitaan, garis depan terbaru kapitalisme Italia.
Manusia terbuat dari daging dan mimpi. Impian kami adalah umat manusia yang bebas dari segala bentuk
perbudakan, yang tumbuh harmonis dengan alam. Sebuah mimpi yang kami hidupi di mana saat yang bersamaan
kami berjuang untuk mewujudkannya. Mimpi yang bagi kami memiliki nama, “anarki,” dan kami siap untuk
mempertaruhkan segalanya untuk mewujudkannya. Kami tidak sendirian dalam petualangan ini, di seluruh dunia
para anarkis baru bermekaran untuk menentang ideologi dan sinisme Anarki-sme, sebuah anarki-sme kosong
dalam tiap nafas kehidupan, yang hanya menemukan realisasinya dalam teori dan hadir di pertemuan-pertemuan
dan manifesto, seluruh kepengecutan warga negara-isme yang berbau kematian. Sebuah anarki baru bangkit dari
reruntuhan anarki-sme ini, ribuan dan ribuan sel yang berbicara antara satu dengan yang lain melalui ribuan dan
ribuan tindakan.
Damiano Bolano, Giorgos Nikolopoulos, Panayiotis Argyrou, Gerasimos Tsakalos, Michalis Nikolopoulos,
Olga Ikonomidou, Christos Tsakalos, Haris Hatzimichelakis, anggota dari Sel Dalam Penjara CCF/FAI adalah
saudara-saudari yang memberikan tekad dan keberanian untuk melawan, konsistensi dan projektualitas mereka
telah membuat kami kuat. Camenish, Pombo da Silva, Eat & Billy, Tortuga, Silvia, Costa, Billy dan banyak lagi
tahanan lain di penjara di seluruh dunia, di Rusia, Meksiko, Chili, Indonesia, Swiss, Amerika Serikat, adalah
orang-orang yang mengajarkan kami agar tidak takut dengan penjara. De Blasi, Pinones, Di Napoli, Cinieri,
Morales, Sole, Baleno dan mereka yang terbunuh karena represi negara, adalah orang-orang yang mengajarkan
kami untuk tidak takut mati. Mereka adalah saudara dan mereka yang tidak kami kenal dari FIA/FRI Italia yang
telah memberikan perspektif dasar mengenai organisasi informal. Dengan keteguhan tekad dan ketekunan mereka,
meski menuai pesimisme umum, menentang kritik-kritik yang selalu penuh dengan iri hati, menentang realisme
tanpa harapan, menentang semua orang dan segalanya, mereka telah berhasil dalam menjaga nyala api dari anarki
baru. Sebuah api menjadi terang seperti matahari, ketika saudara-saudari kami dari CCF membawa kontribusi
mereka melalui aksi berani organisasi.
Jika kami adalah realis kami tidak akan mengambil risiko tersebut, kami akan menghidupi eksistensi kami
dengan memproduksi dan mengkonsumsi, mungkin menjadi marah. Kami adalah pecinta gila dari kebebasan
dan kami tidak akan pernah meninggalkan revolusi dan destruksi utuh dari negara dan perangkat kekerasannya.
Dalam revolusi anarkis nihilis kami, harapan akan masa depan tidaklah memiliki batas, perang-perang, kelas sosial,
ekonomi, yang melakukan eksploitasi dan yang dieksploitasi. Kemungkinan mewujudkan mimpi ini bagi kami
seperti secercah cahaya dalam kegelapan. Namun redup sinar ini masih mungkin, dan hal ini selalu layak meraih,
memiliki konsekuensinya, dan kualitas hidup kami akan jauh lebih kaya.
Untuk anda para anarkis yang menuduh kami tidak realistis, adventuris, bunuh diri, provokatif, martir, kami
mengatakan bahwa dengan perjuangan “sosial” anda, dengan kewarganegaraan-isme anda, anda telah bekerja untuk
menguatkan demokrasi. Selalu mencari konsensus, tanpa pernah melampaui batas dari “posibilitas” dan “rasional”,
satu-satunya kompas yang membimbing tindakan adalah hukum pidana. Hanya bersedia mengambil resiko sampai
titik tertentu, selalu siap untuk menemukan pembenaran ideologis yang tak terbatas untuk menyembunyikan
ketakutan sendiri. Kami yakin suatu hari anda akan akan memiliki kata-kata terakhir untuk kami, seperti juga di
masa lalu telah anda lakukan terhadap perjuangan bersenjata. Dalam beberapa tahun ke depan anda akan menulis
buku yang bagus mengenai cerita kami, mengkritik kesalahan dan kekurangan kami, dari ketinggian “koherensi”
anda tidak ada yang cukup revolusioner, tetapi tidak ada seorang pun, bahkan anda, yang dapat mengambil
kesenangan hari ini yang telah kami sadari dan hidupi sepenuhnya, di sini dan sekarang, revolusi kami.
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Jika kami mempertimbangkan sebagian besar kehidupan kami sebagai anarkis, kami menyadari bahwa kami
tidak terlalu jauh dengan alienasi mereka yang memproduksi, mengkonsumsi dan mati. Kami memproduksi dan
mengkonsumsi budaya radikal dan musik alternatif dan perlahan-lahan, dengan sangat perlahan, mati tanpa pernah
mengangkat tangan untuk melawan dan menembak penindas. Semua ketegangan revolusioner kami hanya dilepaskan
dalam bentuk artikel yang berapi-api untuk jurnal dan website, dalam kata-kata yang berapi-api untuk lagu-lagu dan
bentrokan sporadis di alun-alun, dan itu terasa cukup untuk membungkam hati nurani kami sendiri. Jelas bahwa apa
yang kami buat adalah kritik-diri, kami tidak merasa bahwa kami adalah sesuatu yang berbeda dari kaum anarkis
lainnya. Dengan memegang pistol bodoh, kami hanya mengambil satu langkah dari sekian banyak langkah untuk
melarikan diri keluar dari alienasi “Sekarang bukan saat ini …” “Waktu tidak matang …”
Menaklukkan ketakutan lebih sederhana dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Lakukan hari ini apa yang
kami pikir pada hari kemarin tidak mungkin adalah satu-satunya solusi yang kami temukan untuk menghancurkan
dinding penindasan sehari-hari, dari impotensi dan pengunduran diri yang kami lihat hingga kini sebagai pion-pion
dalam anarkisme insurrectionalist dengan kurangnya keberanian menentang legitimasi. Kami bisa menyerang sambil
mencari “konsensus” di tempat gigi yang terasa sakit, misalnya beberapa pejabat Equitalia [badan pemungutan pajak
di Italia, yang sangat tidak populer hari ini – penerj], tetapi dengan tindakan ini kami tidak mencari “konsensus”.
Apa yang kami cari sekarang. adalah keterlibatan. Pada masa lalu, sebuah sel dari FIA/FRI melukai seorang pejabat
Equitalia dengan parah, dan menerima persetujuan yang luas, sesuatu yang dinamakan sendiri sebagai anarkis “sosial”
dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba berkali-kali untuk dicapai tanpa banyak keberhasilan. Saudara-saudari
dari sel “Bebaskan Eat & Billy” telah menunjukkan dengan tindakan bahwa di akhir konsistensi akan terbayar, dan
bahwa tidak perlu membatasi seseorang untuk beraksi dalam rangka mencapai “konsensus”. Para kamerad ini telah
mengguncang sebuah kutukan yang terlalu lama membebani punggung para anarkis’, kutukan yang secara terbalik
diinterpretasikan sebagai konsensus sosial yang mengikat tangan mereka yang sadar akan urgensi untuk bertindak,
sini dan sekarang.
Di zaman di mana telah pasti begitu banyak ibukota negara-tenggelam, ide kebebasan tidak dapat di hina: gagasan
perjuangan sosial di mana kami mengenali diri kami sendiri dan kami ingin memindahkan diri kami sendiri di
mana terdapat orang-orang yang mengangkat senjata melawan segala manifestasi negara, politik, atau penindasan
ekonomi. Kami tidak menganggap diri kami mewakili warga yang marah atas beberapa gangguan fungsi pada sistem
di mana mereka ingin terus menjadi bagian dari hal tersebut. Bertukar kemarahan dan kemarahan di tempat proses
revolusi terhadap status quo adalah tanda bahaya dari miopia revolusioner. Dengan melibatkan para kamerad, bahkan
yang paling murah hati, ke dalam kultivasi dari ruang disentiﬁkasi demokrasi, dengan klik-klik kecil yang terpisah
dan konsorsium mini politisi, kemurahan hati berubah menjadi bantuan, spektakularisasi dari bentrokan dengan
manipulasi relatif oleh media. Hanya radikalisasi konﬂik dapat mengarah ke jalur kebebasan sosial dan individu.
Dengan aksi ini kami memperkenalkan “Sel Olga”. Kami secara antusiasi bergabung dengan FIA/FRI, bergabung
dengan dengan begitu banyak grup anarkis baru di internasional, mulai dari Meksiko, Chili, Peru, Argentina,
Indonesia, Rusia, Inggris, Spanyol, Yunani.. Memproyeksikan dan melakukan aksi anarkis ini tanpa pengalaman
“militer”, tanpa spesialisasi apapun, hanya para anarkis yang dengan aksi pertama kami ingin mendeﬁnitifkan
batas antara diri kami dan anarki-sme yang hanya membakar ketika berbicara dan tenggelam dalam persahabatan
belaka. Kami telah mengambil nama seorang saudari kami dari CCF, Olga Ekonomidou karena konsistensi dan
kekuatannya sebagai bagian dari “Sel Anggota Dalam Penjara CCF”, ia berada di hati dari FIA/FRI. Dalam
aksi berikutnya, nama lain saudara Yunani kami akan digunakan, satu aksi untuk masing-masing kamerad.
Dengan melukai Adinolﬁ kami mengusulkan kampanye perjuangan melawan Finmeccanica, sang gurita pembunuh.
Hari ini Ansaldo Nuclear, besok bagian lain dari tentakel tersebut – kami mengundang semua kelompok dan
individu-individu dari FIA untuk menyerang monster ini dengan semua sarana yang diperlukan.
PANJANG UMUR CONSPIRACY of CELLS of FIRE
PANJANG UMUR FRONT INFORMAL ANARKIS (FIA) – FRONT REVOLUSIONER INTERNASIONAL
(FRI)
PANJANG UMUR ANARKI !
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