
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחד במאי

וכל שאר קורבנות , או יום זיכרון לאנרכיסטים שנרצחו על ידי הממשלה האמריקאית, חג הפועלים

?אלימות הקפיטליזם  

!פשע- ולאלימות של אינדיבידואלים, הממשלה קוראת לאלימות שלה חוק   

 

הכתוב פונה לכל המגדרים ולחסרי . זה בכוונה, המגדר בטקסט אקראי לחלוטין וכתוב בזכר ונקבה*

 המגדר

 

הכריזו איגודי עובדים ,  לקצר את יום העבודה לשמונה שעות לא נענתה1884לאחר שבקשתם משנת 

, מאחר ששביתות היו מחוץ לחוק בארצות הברית. 1886בארצות הברית על שביתה כללית באחד במאי 

 במאי שוטרים רצחו שתי 3ב. ההפגנות הסוערות שליוו את השביתה הובילו לעימותים עם כוחות המשטרע

כשאנרכיסטים ואיגודי עובדים התכנסו בכיכר היימרקט בשיקגו על . מפגינים במהלך אחת ההפגנות האלה

עד שמקור לא ידוע , שוטרים החלו לפזר באלימות את ההפגנה, מנת למחות בצורה שקטה על הרצח

השוטרים . השליך פצצה לכיוונם של השוטרים שגרמה להרג של שבעה מהם ולפציעתם של עוד עשרות

ומיד לאחריו הממשל ', מהומות היימרקט'האירוע הזה ידוע בתור . רצחו מספר דומה של מפגינות

 ביוני נפתח משפטם 21ב. האמריקאי החל ברדיפה של כל מי שנחשדה בדעות אנרכיסטיות או רדיקליות

לאחר עירעור . מהם שבעה נידונו למוות ואחד נידון לחמש עשרה שנות מאסר, של שמונה אנרכיסטים

השאר נרצחו על ידי . ומורשע נוסף התאבד בתאו, עונשים של שתיים נוספים מהמורשעים הומר למאסר

.הממשל האמריקאי  

הממשל נכנס, כל פעם שאנחנו לוקחות אחריות על המרחב הציבורי   

שהמדינה ורשויות אכיפת. לפאניקה ומנסה לדכא את ההתארגנות  

וכשאזרחים פרטיים, החוק שלה מבצעות אלימות זה נקרא חוק  

 נאבקים חזרה על החיים שלהם מול מכונה עצומה ומשומנת של דיכוי ושיעבוד

ממשלת ישראל תישלח מטוסים להפציץ. זה פשע חמור, שלא רואה אותם בעיניים  

ערים שלמות ותכפה מדיניות אלימה וגזענית של כיבוש ואפליה כלפי האוכלוסיות 

ובאותו זמן תשלח פאשיסטים במדים על מנת לדכא , הילידיות של האדמה הזאת

בנקים ישליכו. באלימות מחאה אזרחית למען צדק חברתי ברחובות תל אביב  

 מאות משפחות לרחוב מדי שנה תחת שיטה כלכלית דורסנית שמטיבה אך

אך, ורק עם המשפחות העשירות ובעלי ההון ולא רואה אזרחים בעיניים  

 התקשורת תצא מגדרה לדווח על אלימותם חוצת הגבולות של

 מפגינות שניפצו חלונות בנקים במהלך הפגנה נגד שלטון הטייקונים

ארצות הברית תפלוש למדינות במזרח.  אותו הם מייצגים  

  התיכון ותשכין טרור בעירק ואפגניסטן בשם

. ותדכא את מחאות האוקיופיי וול סטריט, "דמוקרטיה" ה  



 

, נשים שלוקחים אחריות על עצמם/א, התארגנות אזרחית מלמטה: זה מה שמפחיד אותם יותר מכל, ואכן

ופועלות כבר עכשיו על מנת , העיר שלהם, המרחב הציבורי שלהם, השכונות שלהם, הרחובות שלהם

המדינה מפעילה כוחות אדירים של דיכוי . החיים שלהן: לדרוש חזרה את מה ששייך להן באופן טבעי

ואלימות בלתי נתפסת כלפי כל מי שזזה ולו במעט מהסטטוס קוו ומעיזה למחות נגד שיטה הזויה וחולנית  

משעבדת מיליארדי בני אדם ברחבי העולם מדי יום ומשמידה באופן שיטתי את החיים , שלא רואה בעיניים

הושגה באלימות בלתי נתפסת תוך דיכוי וכיבוש של אוכלוסיות , כל מדינה, המדינה. על פני הכוכב הזה

צדק חברתי ושיעבוד בלתי פוסק -ועצם קיומה הוא אי, קהילות מסורתיות ועבדים במדינות עניות, ילידיות

-הגברית וההטרו, הלבנה, יומית כלפי כל מי שחורג מההגמוניה העשירה-בצורה של אלימות שיטתית יום

והיא מפעילה אמצעי דיכוי , קיומה אלים, המדינה היא השורש של האלימות. סקסואלית של המעמד השולט

את . מערכת שיפוטית ובתי כלא כלפי כל מי שמערער על עליונותה, מאסרים, חקירות, מעקבים, אלימים

.זה חובה עלינו לזכור  

 

הכרזה בלתי מתפרשת של , מה שהאנרכיסטים ניסו לעשות באותו יום זה להצית את הניצות של המהפכה

חברה שמבססת את עצמה את יחסי כוחות ופירמידה חברתית . הגנה עצמית נגד כוחות השעבוד והניצול

ושיטה כלכלית חולנית שמבוססת על , נוקשה שמפעילה יחס מפלה ואלים כלפי מה שסוטה מההגמוניה

המאבק . הם האויבים הגדולים ביותר של כל דבר חי וחופשי, רווח על פני כל דבר אחר ולא רואה בעיניים

יום חייבת להיות -הניכור והשעמום של חיי היום, נגד כוחות השיעבוד, או יותר נכון המלחמה שלנו, שלנו

הרחובות האלה . הבחירה שלנו לחיות לא יכולה להתפרש לשתי כיוונים. חד משמעית ובלתי מתפשרת

במקום לחכות לאישורים ובעלי , ואם לא ניקח אחריות על חיינו כבר עכשיו, המרחב הציבורי שייך לנו, שלנו

בשילוב הכוחות , כוחנו באחדותנו. הרי שדנו את עצמינו לעבדות וחיים אפורים, סמכות שיעשו זאת עבורנו

בעידן בו תאגידי ענק פולשים למדינות עניות . והמאבקים שלנו ובפריסת הדרך למאבק אחד ובלתי מתפשר

ותעשיות , ודורסות כלכלות מקומיות בעקבות הסכמי סחר עולמי דורסניים של הגלובליזציה העולמית

והקפיטליזם ממשיך לתת , עוסקות בהשמדת פיסות הטבע הפראיות האחרונות שנותרו על פני הכוכב הזה

המלחמה שלנו היא מלחמה על - בעלי חיים וכדור הארץ עצמו, אותותיו בשעבודם של מיליארדי בני אדם

.ושדה הקרב הוא כל מקום נתון. החיים שלנו  
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