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อนาธิปไตย(Anarchy)
แมน้ถูกใสร้่ายปายสใีนคาํอัปรียส์าปแชง่
แมน้ไร้หวงแหง่แสงซับซาบรู้แจง้รู้ความ
แมน้เจา้นัน้ไซร้ใจทมิฬพร่ันสะพรึงกลัว
กระมึนมืดมิดมิสลัวสยองเกลา้แหง่เผา่พันธุ์
“ด่ังพิษร้ายอันซอ่นเร้นเคน้ช่ัวท่ัวคาํสัง่”
จงรํ่าหล่ังพล่ังระงม ชํา้ตรมระทมไห้
“ด่ังจิตเจา้มิหลุดพน้รุ่มร้อนรนรุมสุมไฟ
เพลิงจัญไรใฝ่สงคราม พลางเหยียดหยามทรามฆาตกรรม”
โถ ชํา้ชอกจงร้องสะอ้ืนจ้ืนเจือก
ไร้กระสนกระเสอืกไร้ทางสู้
เฟ้นสิง่แฝงเพียรใชต้า ใชป่ระจักษ์รู้
ยิง่ด่ิสูผู่มื้ดบอดมอดมว้ยทอดฝูงบอดช่ัวกัลป์
อันเจา้โถ คาํไร้เง่ือนงาํซํา้ตรึงตรา
ประกาศติลิขิตฟ้พลังคณนาสัจธรรมความจริง
ทุกสรรพสิง่เจา้ชิงเอย่ เพียงมิละเลยเผยอัตตา
ลว้นตอ้งกมลขา้ลว่งลุผลดุจดลใจ
ขา้จักเผ่ืออรุณรุ่งจักมุง่จุนเจือเพ่ืออนาคตเจา้!
ขา้จักเฝ้าปกป้า องสิง่ใตค้รอบครองไดด้าํรงไว้
ขา้จักเช่ือนัยท่ีสุดจักผุดผลุนผลันเพลาลัย
วญิญชนไซร้จักต่ืนรู้แจง้แหง่ตระหนักตน
แมน้แยกแยะสับสนเย้ืองยา่งกายแยบยลใตแ้สงแดด
รึแทรกเสยีงแผดระทึกแฝงพายุศกึอึกทึกมืดหมน่
ทวา่สายตาโลกแหง่หมูม่วลชน จักตอ้งพน้เลห่ก์ลแหง่มนตล์วง!
มิอาจักชว่งชิงทัง้ปวงตัวตนศักดาขา้นักอนาธิปไตย!
กระนัน้จักมิวา่เย่ียงไรจักมิเป็น นายผูขี้ดเขียนชีวติใ
เฉกเชน่จักกม้หัวเย่ียงบา่วไพร่จักคลอบงาํใตก้ฎไหน น่ัจักมิใชข่า้!
John Henry Mackay (Year, 1888.)
ประพันธปี์พุทธศักราช 2431 สายป่าเพลิงศลิป์ ผูแ้ปล

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เติบโตและมีพัฒนาการไปพร้อมๆกับประวัติศาสตร์การตอ่สู้อันรุนแรงไร้ความปราณีในทุกอณู ตอ่
อุดมคติใหมท่ี่มุง่สูห่นทางแหง่รุ่งอรุณผอ่งอาํพันท่ีงดงามกวา่ พวกท่ียึดม่ันถือม่ันจนหัวปักหัวปําตามความเช่ือโบรํ่าโบราณอันครํ่า
ครึ มิเคยลังเลท่ีจักใช้ประโยชน์จากวธีิการแยบยลอันเห้ียมโหดและเลวทรามอยา่งท่ีสุด เพ่ือคงไว้ซ่ึงการมิให้ถือกาํเนิดสิง่ใหม่มิ
วา่จะอุบัติในรูปแบบใด ทวา่ เรามิจาํเป็นตอ้งยอ้นรอยเทา้ทีละกา้วเพ่ือกลับสูอ่ดีตอันไกลโพน้เพียงให้ได้ตระหนักถึงความขัดแยง้
อันวปิโยค ความอัตคัดอดสู และความอับจนในทุกหน ทางบนรากฐานแหง่แนวคดิเชิงกา้วหน้าท่ีเพียงตอ้งการการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เคร่ืองทรมานเคร่ืองพันธนาการตรึงแขนขา เคร่ืองตอกเลบ็และแสล้งทัณฑยั์งคงอยูกั่บเรา ภายใต้คราบชุดนักโทษและเพลิง
แคน้อันเกร้ียวโกรธแหง่สังคมก็เฉกเชน่เดียวกัน ตา่งลม่หัวจมทา้ยสมคบคดิ ตอ่กรกับจิตวญิญาณท่ีกา้วไปขา้งหน้าอยา่งไม่สะทก
สะทา้น

อนาธิปไตยมิหวังท่ีจักรอดพน้จากเง้ือมมือแหง่ชะตากรรมด่ังนวัตกรรมทัง้มวล ในฐานะนักปฏิวัติสว่นมากและผูริ้เร่ิมท่ีแน่วแน่
อนาธิปไตยจาํตอ้งเผชิญหน้ากับการรวมกันของความไมรู้่และพิษร้ายจากโลกท่ีมุง่ไวเ้พ่ือสร้างใหม่

หากจะให้จัดการกับสิง่ท่ีถูกพูดหรือกระทาํตอ่อนาธิปไตยแมเ้พืยงนิดเดียวคงเขียนหนังสอืได้เป็นเลม่ ทวา่หลักโต้แยง้ถึงขอ้ถก
เถียงสาํคัญควรมีเพียงสองประการ ซ่ึงการจะจาํกัดความเย่ียงนัน้ได้จาํตอ้งเพิม่ความพยายามถึงขีดสุดในการสื่อความหมายอยา่ง
ชัดเจนท่ีวา่อนาธิปไตยยืนหยัดเพ่ือสิง่ใดอยา่งแทจ้ริง

ปรากฏการณ์อันน่าประหลาดของการคัดคา้นมิเหน็พอ้งตอ่อนาธิปไตยกลับนํามาซ่ึงแสงสวา่งแหง่การต่ืนรู้ของปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งสิง่ท่ีเรียกวา่สติปัญญาสร้างการตระหนักรู้ “เฉลียวฉลาด” และไร้ซ่ึงปัญญา ขาดการตระหนักรู้ “โง่เขลา” ทวา่น่ีมิใช่เร่ือง
แปลกหากใช้ดุลพินิจแหง่ทฤษฎีสัมพัทธภาพควบคู่กันไป กระท่ังพวกอวชิชาไร้อารยธรรมมิน้อยท่ีเหน็พอ้งตอ้งกันวา่ภูมิความรู้
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หรือการขม่ใจอดทนอดกลัน้นัน้มิอาจแสร้งได้ และการกระทาํท่ีเกิดจากแรงกระตุน้เพียงให้ได้ยึดถือปฏิบัติกม้หน้ากม้ตาสบืทอดคง
อยูบ่นเสน้บรรทัดฐานให้ได้ของเหตุและผลท่ีมิตา่งจากเดก็ๆ “ทาํไม” “เพราะวา่” แทจ้ริงแลว้การเป็นปรปักษ์ของเหลา่ “ผูไ้มรู้่” ตอ่
อนาธิปไตย จักสมควรไดรั้บการพิจารณาเฉกเชน่เดียวกับเหลา่ “ผูรู้้”

สิง่ใดกันเลา่ถึงกับหัวชนฝาด้ินดานอยา่งมิอาจะเหน็ดว้ยประการแรก อนาธิปไตยมิอาจเกิดข้ึนได้จริงแมน้เป็นอุดมคติอันดีงาม
กต็าม ประการท่ีสองอนาธิปไตยยืนหยัดเพ่ือความรุนแรงและภินทนาการทาํลายลา้งดว้ยเหตุฉะน้ี จาํตอ้งถูกปฏิเสธโดยสิน้เชิงดว้ย
ภาพอันฝังใจวา่เลวทรามตํา่ชา้และอันตราย ทวา่ ทัง้คนฉลาดและคนเขลาตา่งมิได้ตัดสนิบนองคค์วามรู้อันถอ่งแท้ มิหนําซํา้กลับยึด
ติดเพียงคาํลวงแหง่ครหานินทาหรือการตีความอันบดิเบือนเย่ียงนัน้แทน

Oscar Wilde เอย่วา่แบบแผนอันดีควรเป็นได้ทัง้ ท่ี มีอยู่แลว้หรือบรรลุผลได้ภายใต้เง่ือนไขท่ีมีอยู่ ซ่ึงจักมุง่ไว้เพียงเพ่ือ
วัตถุประสงคเ์ดียว แตมิ่วา่จะเป็นแบบแผนเย่ียงใดกต็ามทีท่ียอมรับเง่ือนไขเย่ียงน้ีให้ถือเป็นสิง่มิถูกตอ้ง และชา่งไมเ่ฉลียว กระนัน้
เกณฑอั์นแทจ้ริงแหง่แผนท่ีวา่ดีมิใช่การท่ีคนรุ่นหลังสามารถรักษาสิง่ท่ีผิดและคงความง่ีเงา่สบืไวไ้ด้อยา่งสมบูรณ์ คอ่นขา้งจะเป็น
ไปได้หรือไม่วา่รูปแบบแผนการท่ีดีดังกลา่วควรจะทรงพลังพอท่ีจักออกจากนํา้น่ิงแอง่เดิมเพ่ือให้ได้รังสรรค์สร้างตลอดจนชีวติ
ใหมที่ย่ังยืน เม่ือใช้ดุลพินิจตระหนักในแงค่ดิน้ียิง่ดูเหมือนวา่อนาธิปไตยชา่งเป็นแบบแผนอันดีงามควรนํามาปฏิบัติใช้กวา่อุดมคติ
อ่ืน ดว้ยการท่ีอนาธิปไตยมุง่ขจัดวังวนของสิง่มิถูกตอ้งและความโง่เขลาท่ีมากกวา่ น่ีแหละ จักพึงเรียกได้วา่การรังสรรคส์ร้างท่ีคํา้
จุนชีวติใหมใ่ห้ย่ังยืน

เขา้ใจถึงอารมณ์ของผู้ไร้ภูมิความรู้แหง่อนาธิปไตยท่ีบีบอัดสัง่สมมาอยา่งตอ่เน่ืองดว้ยเร่ืองราวอันทาํให้เลือดตอ้งเดือด พลา่น
จากเหลา่นักอนาธิปไตยทวา่น่ีมิใช่เร่ืองน่ากลัวจนเกินไปท่ีจักโต้แยง้แนวคดิรึปรัชญาเย่ียงน้ีชา่งตีความได้สุด เพ้ียนเฉกเชน่น้ี
อนาธิปไตยจึงแสดงให้เหน็วา่มิเคยตราหน้าคนช่ัวท่ีทาํบาปอันอ้ือฉาวกับเดก็วา่เป็ นเย่ียงปี ศาจ เดรัจฉานใจระยาํดาํทมิฬกลืนกิน
ทุกสรรพสิง่เพียงเสี้ยวพริบตาและสร้างความวบัิติฉิบหายดว้ยการใชค้วามรุนแรง

ภินทนาการทาํลายลา้งและความรุนแรง!ตอ้งทาํเย่ียงไรกันเลา่เหลา่ปวงชนทัง้มวลจึงจะต่ืนรู้วา่องคป์ระกอบ ของความรุนแรงท่ี
สาํคัญท่ีสุดในสังคมคือความไมรู้่การไร้ซ่ึงภูมิความรู้และขาดซ่ึงความเขา้ใจซ่ึงน่ัเป็ นขุมพลัง แหง่หายนะท่ีอนาธิปไตยยืนหยัดสูมิ้มี
ผู้ใดทราบเลยวา่อนาธิปไตยซ่ึงมีรากเหงา้เคยเป็ นและยังคงเป็ นสว่นหน่ึงของ พลังแหง่ธรรมชาติและความพินาศทัง้ปวง อันตราย
เสมือนด่ังเน้ือร้ายทวา่การกัดกินแทะเลม็ท่ีสร้การเจริญเติบโตง ให้กับปรสติในสังคมกลับเผยให้เหน็ถึงความจริงจากเศษซากของ
สว่นท่ีเหลืออยู่อยา่งชัดเจน“แกน่แท้สาระสาํคัญ ของชีวติ”ชา่งประดุจด่ังการพรวนดินและการกาํจัดวัชพืชดว้ยมือท่ีเป้ื อนดินนัน้
กลับรังสรรคซ่ึ์งความงอกงามสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลลิตท่ีดีท่ีสุด

เคยมีวาทกรรมท่ีว าความตอ้งการในการพยายามใช้ความคดิของการประณามติฉินนินทาตรีตราให้ด อยคา่ จักมีน้อยกวา่การ
ใชค้วามคดิซ่ึงการแพร่หลายแหง่อันธการอยา่งดาษด่ืนในสังคมเป็ นเคร่ืองพิสูจน์แลว้า่สิง่น้ี

เป็ นได้เพียง“เร่ืองจริงซะยิง่กวา่จริงเย่ียงนัน้”แทนท่ีจะกลับไปพิจารณาถึงเจตจาํนงเร่ิมแรกในทุกๆ การแสดงความคดิเพ่ือให้
เขา้ใจท่ีมาและนัยสารใจความ ชนมิน้อยกลับเลือกท่ีจะกลา่วโทษสร้างมลทนิแบบเหมารวม หรือ้างอิงนิยามตา่งๆเพียงผิวเผินดว้ย
เหตุแหง่“อคติ” เย่ียงน้ีจึงไมแ่มน้จักให้คา่ความสาํคัญหรือความจาํเป็ น

อนาธิปไตยเรียกร้องช้ีนําให้ชนทัง้ปวง คดิทบทวนตรวจสอบ และวเิคราะห์ในทุกเร่ืองทวา่ดว้ยความสามารถ ทางสมองโดย
เฉล่ียของผูอ้า่นท่ีมิตอ้งเสยีภาษีมากจนเกินไปจักขอเร่ิมจากคาํจาํกัดความนิยาม และตามดว้ยการอธิบายรายละเอียด

อนาธิปไตยปรัชญาระเบียบสังคมใหม่บนพ้ืนฐานเสรีภาพอันมิอาจถูกลิดรอนจาํกัดขอบเขตดว้ยขอ้กาํหนดกฎหมาย ท่ีเพียงถูก
สร้างและบัญญัติข้ึนทฤษฎีท่ีวา่รัฐบาลทุกรูปแบบตา่งยึดติดกับการใช้ความรุนแรงเฉกเชน่น้ีจึงเป็นสิง่ท่ีผิด มิถูกตอ้งและอันตรายมิ
หนําซํา้ยิง่ไร้ซ่ึงความจาํเป็ นให้ต องมี

แน่นอนวา่ระเบียบสังคมใหม่ยังตอ้งดาํเนินอยู่บนพ้ืนฐานแหง่วัตถุปัจจัยในขณะท่ีนักอนาธิปไตยก็เหน็พอ้งตอ้งกัน วา่สิง่ช่ัว
ร้ายตัวพอ่ณ เพลาน้ีมิใช่อ่ืนใดเจา้ตัว“เศรษฐกิจ” โดยตา่งยืนยันวา่ยังคงมีคาํไขให้ได้หลุดพน้จากเง้ือมมือ แหง่มัจจุราชตนน้ี ทวา่
จักมีเพียงการใช้วจิารณญาณในทุกขณะของชีวติเทา่นัน้ท่ีจะชว่ยให้เราเหลา่วญิ�ูชน มิตอ้งตกเป็ นเหย่ือแมน้จักเป็ นสว่นตัวหรือ
สว่นรวมจากภายในหรือภายนอก ชา่งมิตา่งกัน

การพินิจพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงประวัติศาสตร์แหง่พัฒนาการมนุษยเ์ผยชัดถึงความเป็ นสองมาตรฐาน ของการขัดแยง้อันน่า
ขม ืนระหวา่งสองปัจจัยสาํคัญเร่ืองธรรมดาๆ ท่ีเราตา่งเพิง่เร่ิมจะเขา้ใจกระนัน้จักมิใช่ ความไมรู้่อีกตอ่ไปเพียงอยู่ในองค์ประกอบ
แวดลอ้มท่ีเหมาะสมเทา่นัน้จึงจะสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและกลมกลืน กันอยา่งแทจ้ริงขอ สัญชาตญาณระหวา่ง“อัตลักษณ์
แหง่ตัวตนและความเป็ นสัตวสั์งคม” ทวา่ความเป็ ตัวตน และความเป็ นสว่นตัวของปัจเจกบุคคลยังจาํตอ้งรบราฟาดฟันกับความ
เป็ นสว่นรวมของสังคมอยา่งมิมีวันจักจบสิน้ ทัง้ยังสร้างการนองเลือดสบืมาหลายยุคหลายสมัยดว้ยความท่ีตา่งฝ่ ายตา่งด้ินรน
แยง่ชิงเพ่ือให้ได้มาซ่ึง การครอบครองแห่งอาํนาจอันสูงสุดมิหนําซํา้ต่มองไม่เหน็ถึงคุณคา่และความสาํคัญของอีกฝ่ าย เย่ียงน้ี
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แลว้“สัญชาตญาณของปัจเจกบุคคลแ ะสังคม”จักเป็ นปัจจัยสาํคัญท่ีเป็ นเร่ืองงา่ยๆ แต่ทรงพลังยิง่ สาํหรับความมุมานะอุตสาหะ
ของแตล่ะคนเพ่ือการพัฒนาเติบโตความหลงใหลใฝ่ ฝันและการตระหนักรู้แหง่ตน พร้อมดว้ยปัจจัยอันทรงคา่เทียบเคียงแหง่การ
ชว่ยเหลือซ่ึงกันและกันและความผาสุกของสังคม

คาํอธิบายของพายุท่ีโหมกระหน่ําภายในตัวบุคคลและระหวา่งตนกับสภาพแวดลอ้มรอบตัวนัน้หาไดมิ้ยาก มนุษยชน แหง่บรรพ
กาลเม่ือมิสามารถเขา้ใจในความเป็ นตัวตนแหง่ตนได้จึงลดบทบาทความเป็ นอันหน่ึงอันเดียวกัน กับทุกสรรพสิง่ล มิใช่น้อยและ
จมอยูกั่บความรู้สกึท่ีว าตนจาํตอ้งพ่ึงพาอาศัยและข้ึนอยูกั่บอาํนาจแหง่ความมืดบอด อยา่งมิมีวันเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็พลังซอ่นเร้นท่ี
พร้อมจูโ่จมเพ่ือการเยย้หยันถากถางและเหน็บแนมตนเอง ทวา่ทัศนคติ เย่ียงน้ีจักยิง่สง่ผลให้แนวคดิทางศาสนาของมนุษยเ์ติบโต
และทรงอิทธิพล ในฐานะท่ีชนทัง้ปวงเป็ นได้เพียงเศษฝุ่ธุลีน ท่ีจาํตอ้งพ่ึงพาและข้ึนกับอาํนาจอันสูงสง่แหง่เบ้ืองบนผู้ซ่ึงจะสามา
รถทาํให้พอใจไดว้ยการยอมจาํนนอยา่งสิน้เชิง

มิเพียงเทา่นัน้เม่ือตาํนานเลา่ขานแหง่โบราณกาลลว้นมีตน้กาํเนิดอยู่บนรากฐานเชิงความคดิเย่ียงน้ีทัง้ ยังยึดถือปฏิบัติ เป็
บรรทัดฐานเดียวกันโดยอา้งอิงเร่ืองราวนิทานปรัมปราในพระคัมภีร์ ท่ี เอย่ถึงความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์ กับพระเจา้ตอ่รัฐและ
สังคมฝังลึกซํา้แลว้ซํา้เลา่กับสาระใจความท่ีว า“มนุษยไ์ร้ซ่ึงคา่ ทวา่พลังแห่งอาํนาจเปรียบด่ัง ทุกสรรพสิง่”ดว้ยเหตุฉะน้ีพระยะโฮ
วาจักยังคงอยูกั่บหมูม่วลมนุษยชนท่ีเพียงยอมตกอยูใ่นสภาพของการจาํนน โดยสิน้เชิงเป็ นเง่ือนไขแมน้กฎหมายระเบียบขอ้บังคับ
มิวา่จะเป็ นในสว่นของรัฐสังคมหรือศลีธรรมตา่งห้ามปราม ในสิง่ท่ีเหมือนๆ กัน “มนุษยจ์ะได้รับความรุ่งโรจน์ทัง้ปวงจากโลกหาก
เพียงไร้ซ่ึงการต่ืนู้วา่ตน คือมนุษย”์

อนาธิปไตยถือเป็ นปรัชญาเดียวท่ีปลุกจิตสาํนึกมนุษยใ์ห้ต่ืนรู้ทัง้ยืนยันวา่พระเจา้รัฐและสังคมเป็ นสิง่ทไมมี่อยูจ่ริง กระนัน้คาํ
สัญญาทัง้มวลของพวกเขาลว้นไร้ความหมายอยา่ให้ซ่ึงคา่และจงถือเป็ น“โมฆะ” สบืเน่ืองจากสามารถ บรรลุผลดลใจได้เพียงการ
ตกอยูใ่ตฝ่้ าเทา้แหง่การบังคับบัญชาจากมนุษยส์ถานเดียวอนาธิปไตยจึงเป็ นครูผูป้ลูก

ภูมิปัญญาของความเป็ นเอกภาพแหง่ความสามัคคีในชีวติเพียงความเป็มิ นนํา้หน่ึงใจเดียวกันกับธรรมชาติ ทวา่ในความเป็
นมนุษย์นัน้มิควรมีความขัดแยง้ใดระหวา่งสัญชาตญาณของ“ความเป็ ตัวตนแหง่ปัจเจกบุคคล และความเป็ นสัตว์สังคม” ท่ีจัก
ทรงอิทธิพลเหนือกวา่ทมีอยูแ่ลว้ระหวา่ง“หัวใจและปอด” เม่ือหัวใจเปรียบด่ัง คลังผู้รักษาแกน่แท้นัยสาํคัญแหง่ชีวิตอันลํา้คา่ปอด
เป็สว่นนผู้เกบ็รักษาแกน่แท้ปัจจัยสาํคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ ให้คงไว้ซ่ึงแกน่แท้แหง่สัจธรรมอันบริสุทธ์ิและทรงพลัง“การมี
ชีวติ”เฉกเชน่น้ีความเป็ นตัวตนแหง่ปัจเจกบุคคล จึงเปรียบเสมือนหัวใจของสังคมอันจะรักษาไวซ่ึ้งแกน่แทข้องชีวติทางสังคมและ
สังคมเองมิตา่งจาก“ปอด” ท่ีจักชว่ย รักษาองคป์ระกอบสาํคัญอ่ืนให้คงไวซ่ึ้งแกน่แทแ้หง่ชีวติและน่ันคือ“ปัจเจกบุคคล”สัจธรรมอัน
บริสุทธ์ิและทรงพลังยิง่

“สิง่หน่ึงอันมีคา่บนโลก” Emerson เอย่“คือจิตวญิญาณอันทรงพลังซ่ึงยั คงไหลเวียนอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทัง้ปวง สิง่ซ่ึง
เหน็สัจธรรมเท่ียงแทเ้อย่ซ่ึงสัจธรรมเท่ียงธรรม และรังสรรคส์ร้างดว้ยการลงมือกระทาํ” อาจกลา่วอีกนัยหน่ึงได้วา่ อัตลักษณ์ความ
เป็ นตัวตนของแตล่ะคนนัน้เป็ นสิง่ท่ีมีคา่ยิง่บนโลกใบน้ีถือเป็ นขุมพลังแหง่จิตวญิญาณอันแทจ้ริง มองเหน็ความจริงแมน้ในความ
ลวงและยืนหยัดสู้เพ่ือให้ความจริงเป็ นสิง่ไม่ตายเย่ียงน้ีจักนํามาซ่ึงสัจธรรมความจริง อันทรงพลังท่ียิง่ใหญ่กวา่เรียกขานวา่“จิต
วญิญาณทางสังคมท่ีถือกาํเนิดใหม”่

อนาธิปไตยเป็ นผู้ปลดปลอ่ยท่ียิง่ใหญเ่ม่ือได้มอบอิสรภาพแก่มนุษยใ์ห้หลุดพน้จากการจองจาํและตกเป็ นทาส ของเหลา่ภูตผี
ทัง้ยังเป็ นผู้ช้ีขาดและปลอบประโลมให้กับทัง้สองฝ่เพ่ือคงรักษาไวซ่ึ้งความสามัคคีปรองดองาย ระหวา่งปัจเจกบุคคลแ ะสังคมทวา่
การจะบรรลุผลซ่ึงความเป็ นเอกภาพนัน้าธิปไตยได้ประกาศสงคราม กับเหลา่อิทธิพลทัง้มวลซ่ึงลว้นแต่เป็ภยันตรายอันสร้างการ
ขัดขวางและพร้อมท่ีจะทาํลายความผสานกลมกลืนกัน ของสัญชาติญาณความเป็“อัตลักษณ์แหง่ตัวตนและความเป็น นสัตวสั์งคม”
และความเป็ น“ปัจเจกบุคคลและสังคม”

ศาสนา อาํนาจครอบงาํจิตใจมนุษย์วัตถุทรัึพย์สินอาํนาจครอบงาํความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย์สว่นรัฐบาล ถือเป็ นอาํนาจ
ครอบงาํพฤติกรรมมนุษยซ่ึ์งน่ีไดต้อกยํา้ให้เหน็ถึงการฝ่ังรากแหง่ความเป็ นทาสของมนุษยพ์ร้อมกับ ความน่าสยดสยองสะพรึงกลัว
ทัง้มวลท่ีมิอาจะหลีกเล่ียงได้ศาสนา! ครอบงาํจิตใจมนุษยมั์นฉีกหน้า และดูหมิน่ดูแคลนจนทาํให้จิตวญิญาณมนุษยเ์สื่อมทรา ลง
ได้เย่ียงไร “พระองค์ทรงเป็ นทุกสรรพสิง่สว่นมนุษยนั์น้ มิมีคา่ใด”ศาสนารํ่าพรํ่าสอนสิง่อ่ืนใดนอกเหนือจากนัน้พระองค์มิได้เป็
รังสรรคน์ผู้างทัง้อาณาจักรแหง่เผดจ็การ การกดข่ีขม่เหงความโหดร้ายทารุณมาตรการคุมเขม้ท่ีลม้เหลวอยา่งสิน้เชิงกระนัน้ความ
มืดมนเศร้าหมองนํา้ตา และการหล่ังนองเลือดได้เขา้ครอบครองโลกน้ีตัง้แต่พระองคท์รงจุติอนาธิปไตยปลุกมนุษยใ์ห้ต่ืนรู้เพ่ือยืน
หยัดสู้ เย่ียงกบฏตอ่เจา้ปี ศาจทมิฬตนน้ี“จงทาํลายโซ่ตรวนทางจิตใจของเจา้เอง”อนาธิปไตยเอย่กับมนุษยห์ากมิใชเ่พียงการ ท่ีเจา้
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คดิและตัดสนิดว้ยตระหนักรู้แหง่ตนแลว้เจา้จะหลุดพน้จากการถูกครอบงาํภายใต้ความมืดบอดเฉกเชน่น้ีได้เย่ียงไร น่ีช างเป็ นอุป
สรรคอันใหญห่ลวงยิง่นักเพียงทวา่จาํตอ้งกา้วขา้มผา่นพน้ไปให้ได้

ทรัพยส์ินอาํนาจครอบงาํความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยเ์ป็ นการปฏิเสธสิทธิเพ่ือต บสนองตอ่ความตอ้งการ อันแทจ้ริงแหง่
ตน เวลา เป็ นเพียงชว่งระยะเวลาท่ีครอบครองกรรมสทิธ์ิแหง่ทรัพยส์นิซ่ึงเอย่อา้งถึงสทิธ์ิอันศักดิส์ทิธ์ิ จากเบ้ืองบนมนุษยก์็มิอาจ
ละเวน้เฉกเชน่เดียวกันแมน้ในฐานะศาสนา “เคร่ืองสังเวย!การสละ! ยอมจาํนน!”

จิตวญิญาณแหง่อนาธิปไตยชว่ยฉุดมนุษยข้ึ์นจากการตกเป็ นทาสผู้ตอ้งหมอบกม้กราบ ทวา่น้ีตา่งยืนหยัดสู้ในเพลา หันหน้า
เผชิญแสงเพ่ือเรียนรู้ท่ีจะตระหนักถึง“ความไมรู้่จักพอ”อันเป็ธรรมชาติแห่งการทาํลายลา้งของทรัพยส์นิน ซ่ึงหมู่มวลมนุษยชาติผู้
ต่ืนรู้ตา่งตระเตรียมความพร้อมในการท่ีจะเผดจ็ศกึเจา้อสูรกายวายร้ายตนน้ีให้ด้ินตาย

“ทรัพยส์มบัติมิตา่งจากโจรกรรม” Proudhon นักอนาธิปไตยผู้ยิง่ใหญช่าวฝร่ังเศสเอย่วาทกรรมไวเ้ร่ืองจริงมิหนําซํา้ ยังไร้ซ่ึง
ความเสี่ยงและภยันตรายตอ่โจรผู้ปลน้ชิงดว้ยความพยายามท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนานของมนุษยใ์นการผูกขาด กรรมสทิธ์ิการครอบ
ครองในวัตถุทรัึพยส์นิได้ปลน้สทิธิโดยกท่ีํเหลา่เนิดปวงมนุษยชาติพึงมีทัง้สร้างความเหล่ือมลํา้ ให้ตกเป็ นผู้อนาถายากไร้ตอ้งถูก
สังคมขับไลไ่สสง่ไปโดยปริยายกระนัน้ทรัพยส์นิกไ็มแ่มน้จักเสยีเวลาให้กับคาํแกตั้วใด มนุษยต์า่งหากเลา่ท่ียังสร้างมิพออันจะตอบ
สนองตอ่ความตอ้งการทัง้มวลแม้กระท่ังนักศกึษาวชิาเศรษฐศาสตร์ มิวา่จะอยู่ในระดับชัน้ปีตา่งทราบดีวา่ใดผลผลิตมวลรวมใน
ชว่งไมก่ี่ทศวรรษท่ีผา่นมาสูงเกินกวา่อุปสงคท่ี์เป้ี็ น ความตอ้งการซ้ือปกติทวา่ความตอ้งการปกติในสภาวการณ์อันมิพึงปกตินัน้เป็
นเย่ียงไรสาํหรับทรัพยส์นิแลว้ รับรู้ได้เพียงความตอ้งการเดียว“กิเลส” ความกระหายในความละโมบโลภแหง่ตนเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
การเพิม่พูนความม่ังค่ัง เม่ือความม่ังค่ังเปรียบด่ังพลังอาํนาจ อาํนาจแหง่การพิชิตบดขย้ีและแสวงหาประโยชน์อาํนาจแหง่การกดข่ี
มเหง ป่ าเถ่ือนช่ัวชา้และเลวทราม เราจักเหน็ได้ไมย่ากับอเมริกาผู้โอ้อวดในอาํนาจอันยิง่ใหญแ่ห ตนบนความม่ังค่ังง อันมหาศาล
แหง่ชาติอเมริกาผูน่้าสงสารสมบัติพัสถานทัง้มวลของเจา้จักมีประโยชน์เย่ียงไรเลา่หากปวงชน ผูเ้ป็ นองคป์ระกอบปัจจัยสาํคัญแหง่
ประเทศนัน้ชา่งอัตคัตขัดสนแล ่าอนาถเม่ือจาํตอ้งตกอยูใ่นความเศร้าหมอง ความโสมม อาชญากรรมตํา่ชา้ดว้ยแสงแหง่ความหวัง
อันริบหร่ีในความสุขท่ีลบเลือนการเร่ร่อนจรจซัดเซพเนจร มิตา่งจากเหลา่นักรบไร้แผน่ดินให้ปกป้ องเป็ นเชน่น้ีแลเหย่ือข งมนุษย์
ผูถู้กมนุษยด์ว้ยกันไลล่า่

เวน้เสยีแตว่า่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจอันเกินทุนและสิง่ท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
“การลม้ละลาย”เป็นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงมิไดท้วา่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในธุรกิจท่ีมุแตผ่ลผลิตแหง่ความม่ังค่ังยังมิเคยง
แมน้จักเรียนรู้กระท่ังบทเรียนงา่ยๆ น้ีในทุกๆ ปี ตน้ทุนการใช้ชีวติของมนุษยก์ลับจะยิง่เพิม่สูงข้ึนเม่ือปี( ท่ีผา่นมา มีจาํนวนผู้

เสยีชีวติกวา่50,000 ราย และหิวโหยกวา่100,000 รายในอเมริกา)กระนัน้คา่ตอบแทนท่ีได้รับ ของเหลา่แรงงานผู้ชว่ยสร้างความ
ม่ังค่ังกลับตํา่ตอ้ยดอ้ยคา่และ ดลงอยา่งตอ่เน่ืองมิวายท่ีอเมริกาจักยังคงแต่ มืดบอดจนมองไมเ่หน็ถึงการลม้ละลายอันหลีกเล่ียงมิได้
ของธุรกิจการผลิตแหง่ปวงชน และน่ีมิใช่เพียงอาชญากรรม เดียวท่ีเกิดข้ึนในยุคหลังแต่เลวร้ายิง่ไปกวา่นัน้คือการก่อาชญากรรม
อันเปล่ียนให้แรงงานผูผ้ลิตกลายเป็ นเพียง เศษเสี้ยวอนุภาคแหง่จักรกล ดว้ยการลดทอนความมุง่มตัง้ใจและความสามารถในการ
ตัดสนิใจให้ไร้คา่ยิง่กวา่่น ความเช่ียวชาญในงานเหลก็ของตนเอง มนุษยชนกาํลังถูกปลน้มิเพียงแตผ่ลงานการรังสรรคส์ร้างทวา่ยัง
รวมไปถึง “พลังอันเสรี” แหง่ความคดิริเร่ิมและความหลงใหลปรารถนาในสิง่ท่ีตนกาํลังทาํ

ความม่ังคัท่ีย่ังยืนอันแทจ้ริงประกอบดว้ยสิง่ท่ีมีคุณูปการและงดงาม สิง่ท่ีชว่ยสร้างความแขง็แกร่งความสวยงาม แหง่เรือนร่าง
และสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศัยให้เป็ นด่ังแรงบันดาลใจในการใช้ชีวติแต่ตราบใดท่ีมนุษย์ั งม้วนเสน้ฝ้ าย เขา้หลอดขุดเจาะถา่นหิน
ใช้หรือสร้างถนนตลอดชว่งชีวติกวา่สามสบิปีกระนัค้งมิอาจจะเอย่ถึงความม่ังค่ังได้ สิง่ท่ีเขาได้มอบให้กับโลกใบน้ีเป็ นเพียงแค่
สีเทาและความสยดสยองแหง่ความน่ารังเกียจสะทอ้นให้เหน็ถึงซ่ึง การดาํรงอยู่างไร้ชีวติชีวาและความน่าขยะแขยงอันพร่ันพรึง
ออ่นแอเกินกวา่จะมีชีวติและขลาดกลัวเกินกวา่จะตาย รู้สกึแปลกท่ีจาํตอ้งเอย่พวกเขาชา่งยกหางยกยอ่งสรรเสริญวธีิการลดทอน
การผลิตแบบรวมศูนยน้ี์วา่เป็ นความสาํเร็จ อัน่าภาคภูมิใจทีแห่สยงุดคของเรา ชา่งจมกับความลม้เหลวอยา่งท่ีสุดจนมิอาจพน้ตรม
ให้ต่ืนรู้หากเรายังคงยอมรับ

ตอ่สภาพจาํนนจาํตอ้งเช่ือฟังรับใช้คาํสัเคร่ืองจักรเย่ียง เย่ียงนัน้ความเป็ นทาสของเราจะยิง่สมบูรณ์กวา่ การตกเป็ นทาสตอ่
ชนชัน้ปกครองพวกเขามิตอ้งการท่ีจะรับูว้า่การรวมศูนยมิ์ไดเ้ป็ นเพียงความตายของเสรีภาพ เทา่นัน้ทวา่ยังรวมไปถึงสิง่ดีๆด่ังความ
งามแหง่ศลิปะและวทิยาศาสตร์ซ่ึงสิง่เหลา่น้ีมิสามารถบันดาลข้ึนไดด้ว้ยกลไก แหง่นาฬิกาบรรยากาศอารมณ์ศลิป์ ในแบบกลไก!

อนาธิปไตยมิสามารถบอกปัดปฏิเสธวธีิการดังกลา่วได้ เพียงทวา่ให้พุง่เป้ าไปท่ีการแสดงออกถึงตัวตนอยา่งเป อิสระท่ีสุดเทา่ท่ี
จะเป็พลังแฝงทัง้มวลท่ีแตล่ะบุคคลพึงจะมีนไปไดด้ว้ยOscar Wilde ให้คาํจาํกัดความท่ีสมบูรณ์แบบของ

บุคลิกภาพวา่“ผูท่ี้เติบโตภายใตส้ภาวะท่ีสมบูรณ์มิบาดเจบ็พิการหรือตกอยูใ่นภยันตราย” กระนัน้บุคลิกภาพ
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ท่ีสมบูรณ์แบบจะเกิดข้ึนไดก้ต็อ่เม่ือสังคมให้อิสระกับมนุษยใ์นการเลือกรูปแบบสภาพ และเสรีภาพในการทาํงาน
ผูค้นท่ีทาํโต๊ะสร้างบา้นหรือไถพรวนดินน่ันจักเป็ นภาพท่ีศลิปิ นวาดทัง้เป็ การคน้พบของบรรดานักวทิยาศาสตร์
น่ีเป็ด่ังผลลัพธ์ของพลังสร้างสรรคใ์นการทาํงานนแรงบันดาลใจจากความปรารถนาอันแรงกลา้และความหลงใหล ใสใ่จอยา่ง

ลึกซ้ึงอันถือเป็อุดมคติของอนาธิปไตยการเตรียมการทางเศรษฐกิจจาํตอ้งประกอบไปดว้ยความร่วมมือ กันของหลายฝ่ ายและหลาก
หลายภาคสว่นเพ่ือการผลิตและการกระจายโดยสมัครใจจึงคอ่ยปรับพัฒนาไปสู่ ลัท ธิ ค อ ม มิ ว นิเสสรีตซ่ึ์เป็ง น วิ ธี กผาลิร ตท่ี ดี
ท่ีเพรสุดาะสิ้ น เ ป ลืพอลัง ง า น ข อ งม นุษ ยน้์อ ย ท่ี สุด อยา่งไรกต็ามอนาธิปไตยยังตระหนักถึงสทิธิสว่นบุคคลแหง่อัตลักษณ์
ตัวตนของทุกคนเพ่ือจัดเตรียมและปรับ รูปแบบงานตลอดเวลาให้สอดคลอ้งกับรสนิยมความช่ืนชอบและความหลงใหลปรารถนา
ของแตล่ะบุคคล

การแสดงออกถึงพลังของมนุษยอ์ยา่งอิสระเย่ียงน้ีเกิดข้ึนไดเ้ม่ืออยูภ่ายใตเ้สรีภาพสว่นบุคคลและสังคมท่ีสมบูรณ์จัก
เพียงเทา่นัน้อาธิปไตยได้นํากองกาํลังเขา้สูกั้บศัตรูตัวท่ีสามเจา้ศัตรูตัวฉกาจ“ความเหล่ือมลํา้ทางสังคม” ซ่ึงรัฐหน่วยงานท่ีจัด

ตัง้หรือกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน ลว้นมิตา่งจาก“การครอบงาํพฤติกรรมนุษย”์
เฉกเชน่ท่ีศาสนา หลอ่หลอมจิตใจมนุษยใ์ห้กลายเป็ นทรัพยส์นิและการผูกขาดสิง่ตา่งๆดว้ยถือเป็ นการชว่ยลด และยับยัง้ความ

ตอ้งการของมนุษยเ์ย่ียงน้ีรัฐจึงกดข่ีจิตวญิญาณชนทัง้ปวงดว้ยการสัง่การในทุกขัน้ตอน ของความประพฤติ“แกน่แทข้องทุกรัฐบาล”
วาทะของ Emerson “เป็ นเผดจ็การทรราช” จึงไมส่าํคัญวา่จักเป็ น การปกครองโดยอาํนาจจากพระเจา้หรือดว้ยหลักเสยีงขา้งมาก
ทวา่ทุกกรณีลว้นตัง้เปตอ้งาให้ยอมจาํนนภายใต้ กฎแหง่การบังคับบัญชาอยา่งสิน้เชิง

อา้งถึงรัฐบาลสหรัฐ นักอนาธิปไตยชาวอเมริกันท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดDavidThoreauเอย่ไว้วา่“รัฐบาลจะเป็ นสิง่ใดได้เลา่ นอกจาก
จารีตประเพณีไวส้บืทอดแมน้เพิง่ผา่นพน้มา ตา่งพยายามถา่ยทอดโดยไร้ข อบกพร่องสูลู่กหลาน เย่ียงน้ีแตล่ะกรณีจึงสูญเสยีความ
เป็ นอันหน่ึงอกันขาดการยึดหลักคุณธรเดียวไร้ซ่ึงพลังชีวิตมและมิสามารถ ดาํรงชีวติอยูไ่ด้เพียงลาํพังกฎหมาย มิเคยทาํให้มนุษย์
ได้รับความยุติธรรมข้ึน และดว้ยความเคารพตอ่มัน แมก้ระท่ังบอ่นํา้อันศักดิสท์ธ์ิยังถือเป็ นตัวแทนของ“ความอยุติธรรม”ในทุกวัน
น้ี”

ความเท่ียงแท้แหง่นัยสารของรัฐบาลคือความอยุติธรรมและดว้ยความหยิง่ผยองท่ีมิเคยจักแยแสใครประกอบกับ ความพอ
เพียงของบรรดาชนชัน้นําผู้มิสามารถกระทาํการใด “ผิด” ได้รัฐบาลในคราบนักบุญพิพากษาประณาม ดอ้ยคา่และสัง่ล โทษดว้ย
ความผิดอันไร้ซ่ึงสาระสาํคัญอยา่งท่ีสุดในขณะท่ียังดาํรงตนดว้ยความผิดอันใหญ่หลวง น่ันคือ“การทาํลายลา้งเสรีภาพสว่นบุคคล
เฉกเชน้ี่”Ouida ไดท้าํสิง่ถูกตอ้งเม่ือเธอยืนย“รันวฐมุง่มัาท่ีนจะปลูกฝัง คุณสมบัติเย่ียงน้ีให้กับสว่นรวมภายใตค้าํสัง่ให้เช่ือฟัง“และ
แลว้กรมสรรพากรแหง่คลังก็เติมเตม็” พร้อมกับ การบรรลุขัน้สุด“การทอนคา่ความเป็มนุษยใ์ห้มิตา่งจากจักรกลไขลาน” ทวา่ ใน
บรรยากาศของเสรีภาพอันแทจ้ริง ท่ีดีกวา่และให้ความใสใ่จกวา่จักตอ้งการการดูแลรักษาและการแผข่ยายอยา่งกวา้งขวางฉะนัน้จึง
ถึงคราแตกสลาย ยอ่ยยับอยา่งหลีกเล่ียงมิได้สว่นรัฐก็อยากจะมีเคร่ืองเกบ็ภาษีท่ีไมมี่การผูกปมขอ้ยกเวน้ใดจักเป็ นพอ่คา้ท่ีมิเคย
ขาดดุล

ทัง้ยังลา้งสมองวา่เชน่น้ีเป็ นเร่ืองของสว่นรวมพึงกระทาํในสิง่เหมือนๆช่ือหัวปักหัวปํกันขาดชีวติชีวาสงา่ราศีา และไร้ซ่ึง
วญิญาณดุจด่ังฝูงแกะผูน้อบน้อมท่ีย ํา่เดินผา่นทางทอดยาวอันขนาบขา้งดว้ยกาํแพงสูงตระหงา่นทัง้สองฟาก”

ทวา่แมน้ฝูงแกะก็ยังพร้อมเสมอท่ีจะเผชิญหน้าตอ่กรกับเลห่เ์หล่ียมเพทุบายแหง่การฉ้อฉลของรัฐหากมิใช่เพราะ วธีิการทุจริต
คอรัปช่ันการสร้างความเหล่ือมลํา้จนถึงวธีิการกดข่ีมแหงท่ีใช้เพียงมุต่อบสนองเจตจาํนงแหง่ตน เย่ียงน้ีแลว้Bakunin จึงปฏิเสธรัฐ
ชา่งมิตา่งจากการตอ้งยอมศโิรราบของเสรีภาพแหง่ปัจเจกบุคคลหรือชนกลุม่น้อย การภินทนาการทาํลายสัมพันธภทางสังคมพการ
ลดทอน หรือปฏิเสธโดยสิน้เชิงขอ การมีอยูน่ั่นเพ่ือให้เกิดเป็ น สริิมงคลแกชี่วติรัฐถือเป็ น“แทน่บูชาแหง่เสรีภาพทางการเมือง”เฉก
เชน่เดียวกับ“แทน่บูชาทางศาสนาซ่ึงไดรั้บ” การทาํนุธาํรงรักษาไวเ้พียงให้ตอ้งประสงคเ์พ่ือการสังเวยมนุษย์

แทจ้ริงแลว้แทบไมมี่นักคดิสมัยใหมท่า่นใดท่ีจะมิเหน็ดว้ยวา่รัฐบาลหน่วยงานของรัฐหรือรัฐตา่งมีไว้ เพ่ือความจาํเป็ นเพียงให้
รักษาหรือปกป้สทิธิผลประโยชน์ทางทรัพยส์นิและการผูกขาดองซ่ึงไ้รับการพิสูจน์แลว้วา่ มีประสทิธิภาพยิง่ในเร่ืองดังกลา่วเพียง
เทา่นัน้

แม้กระท่ังGeorge Bernard Shaw ผู้หวังพ่ึงปาฏิหาริยจ์ากรัฐภายใต้ลัทธิน ยมเฟมินิสมก์ระนัน้กย็อมรับวา่“ทุกวันน้ี ได้กลาย
เป็ นเคร่ืองจักรขนาดใหญ่กาํลังเตม็อัตราศกึสาํหรับการปลน้และขับทาสผู้อับจน” ในกรณีน้ีจึงเป็ นเร่ืองยาก ท่ีจะเหน็วา่เหตุใดผู้
นําอันฉลาดปราดเปร่ืองปรารถนาท่ีจะสนับสนุนคํา้ชูรัฐหลังจากกาํจัดความยากจนให้สิน้ซาก

ชา่งเป็ นท่ีน่าเสยีดายยิง่โชคร้ายท่ียังคงมีผู้คนจาํนวนมิใช่น้อยตา่งหลงเช่ือจนโงหัวมิข้ึนวา่“รัฐบาล” อยู่บนกฎแหง่ธรรมชาติ
เพ่ือรักษาระเบียบและความเป็ นเอกภาพแหง่สังคมลดการก่อาชญากรรม และป้ องกันมิให้ คนเกียจคร้านหลบหนีจากผลพวงแหง่
กรรมฉะนัน้เรามาไตร่ตรองถึงเหลา่ขอ้โตแ้ยง้น้ีกัน
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กฎแหง่ธรรมชาติคือปัจจัยในตัวมนุษยซ่ึ์งยืนยันตัวนอยา่งอิสระและเป็ นธรรมชาติโดยไมมี่ผลกระทบใดจากภายนอก
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของธรรมชาติตัวอยา่งเชน่ความตอ้งการสารอาหาร ความตอ้งการทางเพศ แสงสวา่ง
อากาศ รวมถึงการออกกาํลังกายน่ันลว้นอยูบ่นกฎแหง่ธรรมชาติซ่ึงการแสดงออกดังกลา่วมิจาํเป็ นตอ้งผา่นกลไก
ของรัฐบาลไมต่อ้งใชก้ระบอง ปื นกุญแจมือหรือคุกการตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายดว้ยเร่ืองเย่ียงน้ีคงเรียกไดเ้พียง
“การจาํตอ้งเช่ือฟัง”ทัง้ๆ ท่ีพึงปรารถนาเพียงความเป็นธรรมชาติดว้ยโอกาสอันเสรีการท่ีรัฐบาลไมด่าํรงตนดว้ย
ปัจจัยท่ีกลมกลืนกันัน้ไดรั้บการพิสูจน์แลว้จากมหากาพยแ์หง่ความรุนแรงการฝื นใจและการบีบบังคอับนเลวร้าย
ท่ีทุกรัฐบาลตา่งใชเ้พ่ือกระเสอืกกระสนในความอยูร่อดกระนัน้Blackstone เอย่ถูกตอ้งแลว้ท่ีว า“กฎหมายแหง่หมูม่วล
มนุษยชนมิไดอ้ยูบ่นพ้ืนฐานแหง่ความเป็จริงชา่งขัดกับกฎแหง่ธรรมชาติยิง่นักน”
เวน้เสยีแตว่า่เป็ นคาํสัง่ของกรุงวอร์ซอหลังจากท่ีกระทาํการสังหารหมูผู่ค้นกวา่หลายพันชีวติเฉกเชน่น้ี จึงเป็ นการยากท่ีจะไว้

ใจกาํหนดให้รัฐบาลมีอาํนาจสจัดระเบียบหรือความเป่็งการเพ่ือ นเอกภาพแหง่สามัคคีในสังคม การจัดระเบียบท่ีได้มาจากการยอม
จาํนนและคงไวด้ว้ยความหวาดกลัวนัน้ มิอาจรับประกันความปลอดภัยมาก

ทวา่ น่ันกลับเป็“การจัดระเบียบนเดียวท่ีรัฐบาลคงรักษาไว”้เอกภาพแหง่สังคมแทจ้ริงแลว้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ จากความเป็
นนํา้หน่ึงใจเดียวกันของผลประโยชน์ร่วมแหง่สังคมเฉกเชน่น้ีในสังคมท่ีผู้คนทาํงานหามรุ่งหามคํา่ มิเคยเหลือสิง่ใดขณะท่ีอีก
หลายๆคนอันมิเคยตอ้งทาํงานกลับมีความสุขในทุกสรรพสิง่ความเป็ นนํา้หน่ึงใจเดียวกัน แหง่ผลประโยชน์ร่วมจึงไมมี่อยูจ่ริงเย่ียง
น้ีเอกภาพแหง่สังคมจักเป็ นเพียงตาํนานเลา่ขานในจินตนาการเทา่นัน้ หนทางเดียวท่ีผู้มีอาํนาจจัดระเบียบจักพบกับสถานการณ์
มหาวบัิติน้ีคือการมอบเอกสทิธิอันพิเศษกวา่ ให้กับบรรดาผู้ท่ีผูกขาดโลกไว้แลว้พร้อมกดข่ีมวลชนเพ่ือยัดเยียดสง่ตอ่การตกทอด
ความเป็ นทาส กระนัน้ทุกอณู คลังแสงของรัฐบาลมิวา่จะเป็กฎหมายน ตาํรวจทหาร ศาล สภานิติบัญญัติเรือนจาํตา่งมีสว่นร่วม
อยา่งมาก ในการ “สร้างความปรองดอง” ทวา่ กลับเป็ นองคป์ระกอบซ่ึถือเป็ นอริแหง่ปฏิปักษ์มากท่ีสุดในสังคม

คาํขอโทษแกตั้วอันฟังไมข้ึ่นท่ีสุดสาํหรับผู้มีอาํนาจและกฎหมาย“เพ่ือทาํหน้าท่ีลดอาชญากรรม”นอกเหนือจาก ขอ้เทจ็จริงแหง่
สัจธรรมท่ีวา่“รัฐตา่งหากเป็ นอาชญากรตัวพอ่”แหกทุกฎแหง่ลายลักษณ์อักษรพร้อมยอ่ยสลาย กฎแหง่ธรรมชาติให้สิน้ปลน้ใน
คราบภาษีทัง้ยังฆา่ในรูปแบบสงครามและโทษประหารเฉกเชน่น้ีจึงมิใช่การรับมือกับ อาชญากรรมโดยสิน้เชิง ไม่แม้แต่จักทาํลาย
หรือลดความหายนะอันน่าสยดสยองลงเพียงน้อยชา่งลม้เหลวอยา่งท่ีสุด

แมน้อาชญากรรมจักเป็ นความลม้เหลวไร้คา่ทวา่กลับเป็ นขุมพลังให้หนทางท่ีผิดตราบใดท่ีทุกสถาบันในทุกวันน้ี เศรษฐกิจ
การเมืองสังคมและศลีธรรมยังสมคบคดิกันเพ่ือจะนําพลังความสามารถของมนุษยไ์ปใช้ในทางมิถูกมิควร และตราบใดท่ีมนุษยมิ์ใช่
น้อยยังอู่ผิดท่ีผิดทางทาํในสิง่ท่ีไม่ชอบทาํและใช้ชีวติท่ีเกลียดการมีชีวติอยู่เย่ียงนัน้ อาชญากรรมจักเป็ นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงมิได้และ
กฎหมายท่ีบัญญัติบังคับใช้รังแต่จะทวีข้ึนแมน้อาชญากรรมมิเคยลดทอน สังคมอยา่งท่ีเป็ นอยู่ในทุกวันน้ีรับรู้ถึงสิง่ใดบา้งเก่ียว
กับหนทางสูค่วามสิน้หวังความอัตคัดยากไร้ความหวาดหว่ัน พร่ันพรึงการตอ่สูอั้นน่ากลัวท่ีจิตวญิญาณแห่งมนุษยจ์าํตอ้งสง่ตอ่ไป
สูอ่าชญากรรมและความเสื่อมทราม กระนัน้มิวา่ผู้ใดกต็ามทีท่ีรู้หนทางอันเลวร้ายเฉกเชน่น้ีอาจมองไมเ่หน็ถึง“สัจธรรม” ในคาํพูด
ของPeter Kropotkin

“บรรดาผู้ท่ีจะรักษาสมดุลระหวา่ง“ผลประโยชน์” ซ่ึงเกิดจากผลพวงแหง่กฎหมายและการลงโทษ กับ“ผลกระทบ” อันเสื่อม 
ทรามท่ีจักเกิดแกม่วลมนุษยชาติตามมาผูท่ี้จะประเมินกระแสแหง่ความช่ัวชา้สามานยอั์นหล่ังไหลสูสั่งคมมนุษย์

“ผู้แจง้เบาะแส” กลับเป็ นท่ีโปรดปรานของผู้พิพากษาดว้ยซํา้ทัง้ยังรับเงนิสดท่ีสัง่จา่ยโดยรัฐบาลภายใต้ข ออา้ง ในการชว่ยเปิ
ดโปงอาชญากรรมเหลา่ผู้ท่ีจะเขา้ไปในกาํแพงคุกเพ่ือดูวา่มนุษยจั์กเป็ นเย่ียงไรหากตอ้งถูกลิดรอนเสรีภาพ เม่ือตอ้งตก ยู่ภายใต้
การดูแลของผู้คุมขังอาํมหิตดว้ยถอ้ยคาํหยาบคายทิม่แทงจิตใจซํา้แลว้ซํา้เลา่และเยย้หยัน แดกดันให้อัปยศอดสูทวา่พวกเขาเหลา่
นัน้จัเหน็พอ้งตอ้งกันเย่ียงเดียวกับเราอยา่งท่ีสุดวา่เคร่ืองคุมขัง แหง่พันธนาการการจาํคุกและการลงโทษเป็ นสิง่ท่ีน่าสะอิดสะเอียน
พึงยุติ”

อิทธิพลซ่ึงการยับยัง้แหง่กฎหมายอันมีผลตอ่ผู้เกียจคร้านจึงเป็ เร่ืองเหลวไหลเกินกวา่จะพิจารณาเหน็ชอบได้ กระนัน้หาก
สังคมเพียงลดความสูญเสยีทัง้คา่ใช้จา่ยในการคงอยู่ของ“ชนชัน้ข้ีเกียจ”และคา่ใช้จา่ยท่ีมากพอกัน ของ “ผู้ติดตาม”เพ่ือคุม้ครอง
กราบกม้รับใชต้ามคาํขอของพวกชนชัน้ข้ีเกียจเย่ียงน้ีจักทาํให้ตารางงานสังคม มีลน้เหลือสาํหรับทุกคนรวมไปถึงผูข้ี้เกียจแมน้เพียง
ครัง้คราวฉะนัน้ควรใช้ดุลพินิจวา่ความเกียจคร้านเปรียบได้ด่ัง สทิธิพิเศษหรือความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจกันแน่ซ่ึงดว้ย
ระบบการผลิตอันบา้คล่ังในทุกวันน้ียิง่จักเสริม ทัง้สองสิง่ ทวา่ปรากฏการณ์อัน่าประหลาดท่ีสุดณเพลาน้ีกลับเป็การท่ีผูค้นยังอยาก
น “ทาํงาน” อนาธิปไตย หมายม่ันท่ีจะปลดเปล้ืองการใชแ้รงงานเย่ียงจักรกล ทัง้ไร้ความรู้สกึ ขาดชีวติชีวาเศร้าโศกสิน้หวังและตอ้ง
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ถูกบังคับ จิตใจเพ่ือให้“งาน” กลายเป็ นเคร่ืองมือแหง่ความสุขด่ังขุมพลังให้ชีวติชีวา ดว้ยความเหมาะสมสอดคลอ้งอันแทจ้ริง แม้
กระทัง้ปวงประชาผูย้ากจนขน้แคน้ท่ีสุดพึงจักไดรั้บทัง้นันทนาการและความหวังจากการทาํงานเฉกเชน่เดียวกัน

เพ่ือให้บรรลุซ่ึงสิง่ท่ีไดเ้ตรียมการไวส้าํหรับชีวติดังกลา่วจงต่ืนรู้วา่รัฐบาลพร้อมท่ีจะใชม้าตรการเย่ียงอธรรม
โดยพลการ และการปราบปรามให้อันตรธารสิน้ซากอยา่งดีท่ีสุดคือทุกชีวติถูกขีดเขียนช้ีนําเพรูปแบบเดียวง
ไร้ซ่ึงห้วงคะนึงถึงสัมพันธภาพแหง่ความผันแปรและความตอ้งการแทจ้ริงของปัจเจกบุคคลแ ะสังคมการจะลม้ลา้ง
รัฐบาลและกฎหมายลายลักษณ์อักษรอนาธิปไตยเสนอให้กอบกู“้ความเคารพตนเอง” และ “อิสรภาพท่ีแตล่ะบุคคล
พ่ึงจะมี” ดว้ยการยับยัง้ช่ังใจาํกัดและการรุกรานจากเหลา่ผูมี้อาํนาจแหง่รัฐในขอ้เพราะในเสรีภาพเทา่นัน้ท่ีมนุษย์
จักยังคงเติบโตไดอ้ยา่งสมบูรณ์เรียนรู้ท่ีจะคดิและเคล่ือนไหวอยา่งอิสรเพ่ือม บสิง่ท่ีดีท่ีสุดแกต่นเอง ตระหนักถึง
ขุมพลังแหง่พันธะทางสังคมท่ีผูกมัดหมูม่วลมนุษยไ์วด้ว้ยกันน่ันเป็ นสัจธรรมแหง่รากฐานของชีวติทางสังคมอันปกติ
ทวา่ธรรมชาติของมนุษยล์ะ่เปล่ียนไดห้รือไม?่หาก ไมแ่ลว้จักยืนหยัดภายใตอ้นาธิปไตยไหม?
เจา้ธรรมชาติของมนุษย์ผู้น่าสงสารอาชญากรรมสยองเกลา้ใดเลา่ท่ีกอ่ภายในนามเจา้! หมู่มวลมนุษยชผู้โง่เขลา มิวา่จะราชา

จนถึงตาํรวจผู้สอนศาสนาครํ่าครึหัวกลวงไปจนถึงนักเลน่แร่แปรธาตุท่ีมองไม่เหน็ซ่ึงวทิยาศาสตร์ คงจักเอย่ได้วา่“เผดจ็การแหง่
ธรรมชาติของมนุษยป็์น”ยิง่มีจิตใจปล้ินปลอ้นเจา้เลห่ก์จั็กยิง่ยืนกรานหนักแน่นตอ่ ความช่ัวร้ายและความออ่นแหง่ธรรมชาติของม
นุษยอ์ทวา่ ในเพลาน้ีจักมีใครเอย่วาทกรรมใดถึงเร่ืองน้ีเย่ียงไรได้ กับทุกจิตวญิญาณในคุกดว้ยจิตท่ีถูกลิดรอนอิสพร้อมโซ่ตรวน
ภาพบาดเจบ็สาหัสและทุพพลภาพิการทุกดวง

John Burroughs ได้ระบุในผลการศกึษาทดลองวา่“สัตว์ท่ีถูกจองจาํนัน้มิมีซ่ึงประโยชน์ใด” สัญชาติญาณเฉพาะตัวของ อุ
ปนิสตัยวตนและความอยากอาหารได้เปล่ียนแปลงไปโดยสมบูรณ์เม่ือตอ้งถูกตัดขาดจากผืนดินแหง่ทุง่หญา้และป่ าเขา กระนัน้
ดว้ยธรรมชาติของมนุษยท่ี์จาํตอ้งถูกักขังในพ้ืนท่ีจาํกัดจาํเข่ียทัง้การลงแสทุ้กวันให้ยอมจาํนนแลว้จักเอย่ถึง “ศักยภาพ” ไดเ้ย่ียงไร

เสรีภาพแผ่สยายปี กสร้างโอกาสอันดีทวา่สิง่เหนืออ่ืนใดสันติภาพและสันติสุข การได้อยู่กับตนจักทาํให้ต่ืนรู ตระหนักถึงสิง่
ครอบงาํท่ีทรงอาํนาจเหนือกฎแหง่ธรรมชาติของมนุษยพ์ร้อมกับความเป็ นไปไดอั้นยอดเย่ียม

เย่ียงน้ีอนาธิปไตยจึงหมายถึงการปลดปลอ่ยจิตใจมนุษยใ์ห้เป็ นอิสระภายใต้การครอบงาํทางศาสนา ปลดปลอ่ย รูปกายให้เป็
นอิสระจากการครอบงาํทางวัตถุทรัพยส์นึิทัง้ให้หลุดพน้จากพันธนาการแหง่การควบคุมสัง่การ

ของรัฐบาลอนาธิปไตยจึงยืนหยัดเพ่ือการจัดระเบียบทางสังคมท่ียึดตามการรวมกลุม่โดยเสรีและมุง่สร้าง ความม่ังค่ังแทจ้ริง
ทางสังคมให้ผาสุกย่ังยืนดว้ย“ระเบียบ” ท่ีจักรับประกันวา่มนุษย์ทุกชีวติสามารถเขา้ถึง ทุกสรรพสิง่บนโลกได้อยา่งอิสระพร้อม
ความเพลิดเพลินอยา่งเตม็ท่ีกับสิง่จาํเป็ นอันสาํคัญแหง่ชีวติ ตามอัตลักษณ์ตัวตนแหง่ปรารถนา รสนิยมและความหลงใหลพึงใจ
ของปัจเจกบุคคล

น่ีมิใช่เร่ืองเพอ้ฝันหรือความผิดปกติทางจิตทวา่เป็ นบทสรุปจากเจา้ภาพแหง่วญิ�ูชนทัง้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผู้มีปัญญา
จากทุกหัวระแหงบนโลกใบน้ีดว้ยขอ้สรุปอันเป็ นผลมาจากการศกึษาแนวโน้มของสังคมสมัยใหมอ่ยา่งใกลชิ้ด จดจอ่และรอบคอบ
พบวา่“เสรีภาพสว่นบุคคล”แหง่ปัจเจกชนและ “ความเทา่เทียมกัน” ทางเศรษฐกิจของสังคม คือคู่ขุมพลังแฝงท่ีเปรียบได้ด่ังแรง
ผลักดันเพ่ือรังสรรคส์ิง่ดีงามแกม่นุษยชาติให้เป็ นจริง

เฉกเชน่“วถีิแหง่วธีิการ”ของอนาธิปไตยมิได้เป็อยา่งท่ีบางคนฝังใจนถือเป็ ทฤษฎีแหง่อนาคตท่ีจักเป็ นจริงได้เพียง การดลใจ
จากสรวงสวรรค!์แตห่ากอิงสัจธรรมน่ียิง่เป็ วถีิแหง่พลังชีวติท่ีหลอ่เล้ียงชุมชนผาสุกให้สังคมและไมแ่มน้ “หยุดสร้างเง่ือนไขใหมอ่ยู่
เสมอ”กระนัน้วถีิแหง่อนาธิปไตยจึงมิอาจรวมถึงแผนการท่ีตายตัวอันจักนําไปใช้กับ ทุกสถานการณ์กระบวนการวธีิจาํตอ้งเกิดจาก
พ้ืนฐานแหง่ความจาํเป็ นอันแทจ้ริงทางเศรษฐกิจในแตล่ะอณูพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศทัง้ความตอ้งการทางภูมิปัญญาและความเจา้
อารมณ์ของแตล่ะบุคคลซ่ึงตัวละครท่ีเงียบสงบ ผู้มีอุปนิสัยเยือกเยน็เชน่Tolstoyจักปรารถนาวถีิทางอ่ืนเพ่ือการสร้างสังคมใหม่ที
แตกตา่งไปจากผู้ท่ีมีบุคลิกจริงจัง ดุดันซ่ึงแสดงตัวตนชัดเจนอยา่งMichael Bakunin หรือPeter Kropotkin ในทาํนองเดียวกัน
อันจักเหน็ได้ชัดเจนวา่ ความตอ้งการทางเศรษฐกิจและการเมืองอยา่งรัสเซียจาํตอ้งมีการออกมาตรการคุมเขม้ตา่งๆ ท่ีแทรกซึม
ความโหดร้ายและรุนแรงกวา่ในอังกฤษหรืออเมริกาอนาธิปไตยเองมิได้ยืนหยัดสู้ดว้ยการฝึ กซอ้มและเป็ นหน่ึงเดียวกัน เย่ียง
ทหาร ทวา่ ไดฝึ้ กซอ้มและเป็ นหน่ึงเดียวเฉกเชน่เดียวกันอยา่งไรกต็าม ยืนหยัดซ่ึงจิตวญิญาณแหง่การปฏิวัติ มิวา่จะในรูปแบบใด
ตอ่ทุกสรรพสิง่ท่ีขัดขวางเพ่ือถว่งความเจริญของมนุษยชาติเหลา่นักอนาธิปไตยเหน็พอ้งตอ้งกัน เย่ียงน้ีตา่งสนับสนุนและร่วมตอ่
ตา้นกลไกทางการเมืองเพ่ือนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางสังคมครัง้ยิง่ใหญ่

“การลงคะแนนเสยีงทัง้มวล”วาทกรรมจาก Thoreau “เป็ นเพียงการเลน่เกมประเภทหน่ึงมิตา่งจากหมากฮอส หรือแบค็แกม
มอนคือการเลน่กับความถูกและผิดซ่ึงพันธกรณีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบมิเคยเกินความได้เปรียบ แม้กระท่ังการโหวตลงคะแนนเพ่ือ
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สิง่ถูกตอ้งกช็า่งไร้คา่นักปราชญจั์กมิละทิ้งสทิธ์ิในความเมตตาแหง่โอกาสรึปรารถนา จักมีชัยดว้ยอาํนาจของคนสว่นใหญ”่การพินิจ
พิเคราะหก์ลไกทางการเมืองและความสาํเร็จของมันอยา่งถ่ีถว้นจะเผย ให้เหน็ซ่ึงสัจธรรมแหง่ตรรกะของ Thoreau

ประวัติศาสตร์ของรัฐสภาสะทอ้นให้เหน็ถึงสิง่ใดกันแทบมิเหน็สิง่ใดเลยนอกจาก“ความลม้เหลวและความพา่ยแพ”้ ไม่แมน้
จัก“ปฏิรูป”เพียงครัง้เพ่ือให้ได้บรรเทาความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและสังคมแหง่ปวงประชา ถึงแม้จะมีการผา่นร่างกฎหมายอัน
มีผลบังคับใช้เพ่ือการพัฒนาและคุม้ครองแรงงานแต่กไ็ด้รับการพิสูจน์แลว้ ในปี ท่ีผา่นมา เม่ือรัฐอิลลินอยสซ่ึ์งบังคับใช้กฎหมาย
คุม้ครองการทาํเหมืองท่ีเขม้งวดท่ีสุดจาํตอ้งประสบกับารจลาจล ครัง้มโหฬารท่ีสุดเชน่กันทัง้ในรัฐทม่ีการบัญญัติกฎหมายวา่ดว้ย
แรงงานเดก็การแสวงหาผลประโยชน์จากเดก็ กลับอยูใ่นระดับสูงสุดและถึงแมน้เหลา่แรงานจักได้รับโอกาสอยา่งเตม็ท่ีางการเมือง
ทวา่ทุนนิยมกม็าถึงจุดสูงสุด แหง่ความไร้ซ่ึงยางอายอันหาท่ีสุดมิได้

แม้กระท่ังบรรดาแรงงานก็สามารถมีผู้แทนได้ซ่ึงนักการเมืองสังคมนิยมคนดีของเรากาํลังสง่เสยีงกู่กอ้งสดุดี โอกาสใดสาํห
รับความซ่ือสัตยสุ์จริตของพวกเขากระนัน้สิง่หน่ึงท่ีพึงต่ืนรู้หากเป็ นเร่ืองกระบวนการทางการเมือง “วถีิแหง่เจตนาดัีน้เตม็ไปดว้ย
หลุมพราง”เสน้สายเครือขา่ยอุปถัมภ์เลห่์เพทุบายประจบสอพลอ โกหกหลอกลวง ฉ้อฉลกลโกงแทจ้ริงแลว้เปรียบด่ังทุกคาํอธิบาย
แหง่“ความลวง” ท่ีผู้หวังผลประโยชน์ทางการเมืองจักสามารถ ประสบความสาํเร็จได้และสิง่ท่ีเพิม่เขา้มากลับเป็การยอ่ยสลายความ
เป็น นอัตตาทัง้ความเช่ือม่ันแหง่ตนให้เสื่อมลง อยา่งสมบูรณ์จนมิเหลือซ่ึงความหวังจากมนุษยผู์้ท่ีถูกทอดทิ้งครัง้แลว้ครัง้เลา่กับ
การท่ีผูค้นโง่พอจะไว้วางใจ หลงเช่ือ และให้การสนับสนุนนักการเมืองท่ีใฝ่ ฝัน“คนสุดทา้ยเพียงเพ่ือจักพบวา่ตนเองถูกทรยศหัก
หลังและโกงในทา้ยท่ีสุด”

อาจเอย่อา้งได้วา่มนุษย์ผู้มีคุณธรรมจักไม่ทุจริตแมน้ในการเมืองสกปรก รึบางทีอาจจะ “ไม”่ทวา่มนุษย์ในนาม ผู้แทนแหง่
แรงงานคงทาํสิง่ใดมิถูกเลยหากตอ้งใช้อาํนาจแม้เพียงน้อยเพ่ือแรงงาน ดังท่ีแสดงให้เหน็แลว้ในหลายกรณี รัฐเป็ นเจา้ยทาง
เศรษฐกิจของประชาทาสผูรั้บใช้ทัง้ปวง โถ คนดีหากเป็ นฉะน้ีแลว้จักยังคงยึดม่ันตอ่ศรัทธา ทางการเมืองเพ่ือแลกกับความสูญเสยี
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือยึดติดกับเจา้แหง่เศรษฐกิจนมิสามารถ กระทาํความดีได้แมเ้พียงเลก็น้อยเพราะเวทีการเมืองไมมี่ท
่สาํหรับตัวละครอ่ืนใดจาํตอ้งเป็ไดเ้พียงน“คนโงห่รือคนโกง”

ไสยศาสตร์ทางการเมืองยังครอบงาํจิตใจและความคดิแหง่มวลชน เฉกเชน่น้ีมนุษยผู์้รักในเสรีภาพแทจ้ริงจักไม่ ขอ้งเก่ียวอีก
ตอ่ไปจักเช่ือในวาทกรรมของ Stirner “มนุษย์มีเสรีภาพอเทา่ท่ีเขาเตม็ใจรับมากกระนัน้”อนาธิปไตย จึงหมายถึง“การลงมือทาํ”
ดว้ยการตอ่ตา้นขัดขืนท่ีเปิ ดเผยทัง้คัดคา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดอันมีผลบังคับใช้ทัง้มวล เศรษฐกิจสังคมรวมถึงศลีธรรม ทวา่
การยืนหยัดเพ่ือการตอ่ตา้นกลับถือเป็“นสิง่ผิดกฎหมาย” แมน้“ความอยู่รอด แหง่หมู่มวลนุษยชาติ”อยู่ในนัน้ด่ังทุกสรรพสิง่ท่ีผิด
กฎหมายจาํตอ้งมีองค์ประกอบแหง่คุณธรรมความซ่ือตรง การพ่ึงพาตนเองและความกลา้หาญซ่ึงรวมอยู่ในนัน้เชน่กันเอย่ได้อีก
นัยหน่ึงตา่งร้องเรียกหา “อิสระ” พร้อมการ ปลดปลอ่ย“จิตวญิญาณแหง่อิสรภาพ”แกม่นุษย“์มนุษย”์ผู้เป็ นมนุษยท่ี์ยังมีกระดูกสัน
หลังซ่ึงคุณจักแตอ้งมิไดง้า่ยะ

การลงคะแนนเสยีงแหง่สากลลว้นเป็ นหน้ีการมีอยู่ของ“การลงมือทาํ” ทวา่หากมิใช่เพราะจิตวญิญาณแหง่การกบฏ และการ
ตอ่ตา้นของบรรพบุรุษนักปฏิวัติชาวอเมริกันลูกหลาของพวกเขาจักยังค สวมเสื้อคลุมของกษัตริยแ์ละหาก มิใช่เพราะการลงมือทาํ
ของJohn Brown พร้อมิตรสหาย อเมริกายังคงจักคา้เน้ือคนผิวดาํจริงอยู่ทีการคา้เน้ือ คนผิวขาวยังเป็ นเย่ียงนัน้สบืมาซ่ึงน่ันจาํ
ตอ้งถูกทลายดว้ยการลงมือทาํเฉกเชน่เดียวกัน“การจัดตัง้สหภาพแรงงาน” สังเวียนเศรษฐกิจของเหลา่นักสู้กลาดิเอเตอร์ยุคใหม่
ลว้นเป็ นหน้ีการคงอยูข่องการลงมือทาํเม่ือมินานมาน้ีกฎหมาย และรัฐบาลได้พยายามบดขย้ีบวนการสหภาพแรงงาน ทัง้ประณาม
สทิธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐานในการรวมตัวอันมีผลให้ ตอ้งถูกจาํคุกในฐานะผู้สมรู้ร่วมคดิกระนัน้หากเพียงมองวา่น่ีเป็การพยายาม
ยืนยันเหตุแหง่ผลของชีวติแ ่ละคน ผา่นการร้องขอ วงิวอน ดว้ยความประนีประนอมเย่ียงนัน้ในทุกวันน้ีสหภาพแรงงานคงมีเพียงข้ี
ปะติว๋แค่หยบิมือ ทัง้ในฝร่ังเศสสเปน อิตาลีรัสเซียหรือแมแ้ต่ในอังกฤษเอง (การจลาจลท่ีเพิม่ข้ึนของสหภาพแรงงานอังกฤษเป็ น
สักขีพยาน) การลงมือปฏิวัติวงการเศรษฐกิจโดยตรงกลายเป็ นขุมพลังสาํคัญในการตอ่สูเ้พ่ือเสรีภาพทางอุตสาหกรรม จนโลกได้
ตระหนักถึงพลังแทจ้ริงแห่งอาํนาจแรงงาน “การประทว้งผละงาน”ท่ีพ่ึงผา่นพ้เป็นนัน้การแสดงออก ซ่ึงจิตสาํนึกทางเศรษฐกิจขัน้
สูงสุดของเหลา่แรงงาน กลับถูกเยย้หยันในอเมริกาฉะนัน้ณ เพลาน้ีทุการประทว้งใหญ่ ท่ีมุง่ม่ันชัยชนะ จาํตอ้งต่ืนระหนักถึงปัจจัย
สาํคัญท่ัวไปของการประทว้งู“้ความเป็ นปึ กแผน่เดียวกันแหง่เอกภาพ”

“การลงมือทาํ”ซ่ึงได้รับการพิสูจน์แลว้วา่มีประสิทธิภตามแนวทาพงเศรษฐกิจนัน้มีศักยภาพเทา่เทียมกัน ในสภาพแวดลอ้ม
ของแตล่ะบุคคลเฉกเชน่นัน้เม่ือมีกองกาํลนังบร้อยรุกลํา้เขา้โจมตีผูใ้ดผูห้น่ึงจักมีเพียง“การมิยอม จาํนน”ทุม่สุดกาํลังสูอ้ยา่งมิลดละ
เทา่นัน้ท่ีจะปลดปลอ่ยเขาให้เป็ได้ในท่ีสุดนอิการลงมือทาํระเพ่ือมิยอมจาํนนตอ่ ผู้มีอาํนาจแหง่ทุนนิยมการลงือทาํเพ่ือคัดคา้นตา้น
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อาํนาจกฎหมายการลงมือทาํเพ่ือยืนหยัดสูต้อ่การรุกราน ของอาํนาจแทรกแซงอันขัดหลักศลีธรรมจรรยาบรรณของเรา ทวา่น่ีเป็น
ตรรกะ “วถีิซ่ึงสอดคลอ้งกันแหง่อนาธิปไตย”

เฉกเชน่น้ีจักมินําไปสู่การปฏิวัติหเย่ียงรือ?แน่นอนน่ีจะนําไปสู่การปฏิวัติเม่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคมจักเกิดข้ึน มิได้จริง
หาก“ไมมี่” การปฏิวัติผูค้นมักมิคุน้เคยกับประวัติศาสตร์แหง่ตน รึไมแ่มน้จักเรียนรู้วา่การปฏิวัติ เป็ นเพียง“อุดมการณ์” อันจักนํา
ไปสู“่การลงมือทาํ”

อนาธิปไตยหัวกะทิชัน้เลิศแหง่อุดมคติอันสูงสง่ ณ เวลาน้ี ได้แทรกซึมไปท่ัวทุกหัวระแหง ในความบากบ่ันอุตสาหะของมวล
มนุษยชาติ วทิยาศาสตร์ศลิปะวรรณกรรม นาฏกรรม หรือความเพียรพัฒนาเศรษฐกิจ อันท่ีจริง การตอ่ตา้นของปัจเจกบุคคลและ
ทางสังคมตอ่ความมิชอบธรรมอันไมป่กติทัง้ปวง ลว้นนําทางสอ่งสวา่งดว้ยแสงแหง่จิตวญิญาณของอนาธิปไตย ด่ังปรัชญาอาํนาจอ
ธิปไตยแหง่ปัจเจกชน ทฤษฎีแหง่ความเป็นเอกภาพทางสังคม สัจธรรมอันยิง่ใหญผุ่ดผอ่งและยังคงอยู่ ท่ีกาํลังสร้างโลกข้ึนมาใหม่
และน่ันจักนําพาสูรุ่่งอรุณอันงดงามกวา่
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