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نوشته ی رائول ونه �
روز صفدری ه ی �ج �ج �ت

یه تغی�ی یم کند ان از �پ �ج

تکانه ی کوروناویروس فقط اجرای حکمی است که اقتصادی توتالیتر و 
بنیان یافته بر بهره کشی از انسان و از طبیعت، علیه خودش اعالم کرده بود.

و  مستأصل  نو،  جهاِن  فرومی ریزد.  و  است  ازکارافتاده  کهنه  جهاِن 
مبهوت از تِل خرابی ها، جرأِت روبیدن شان را ندارد؛ ترس اش بر عزم اش 
می چربد و هنوز قادر نیست شجاعت کودکی را بازیابد که شیوه ی راه رفتن 
می آموزد. انگار مردم چنان از دیرباز فغان از مصیبت سرداده اند که دیگر 

زبان شان بند آمده است.
بااین همه، زنان و مردانی که از چنِگ شاخک های مرگبارِ کاال جان سالم 
به برده اند در میان ویرانه ها با قامتی راست ایستاده اند. آن ها دارند چشم به 
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واقعیِت زندگانی یی می گشایند که دیگر همان واقعیِت پیشین نخواهد بود. 
میل و خواست شان رهاشدن از چنِگ کابوسی است که آنان را زیر ضرباِت 

غیرطبیعی ساختِن زمین و ساکنان اش  ِقرار داده است.
امِر  پایه ی همین  بر  آیا  تخریب ناپذیری زندگی نیست؟  این گواهِ  آیا 
مسلم و بدیهی نیست که دروغ های از باال و افشاگری های از پایین در 

غلتان موِج واحدی درهم می شکنند؟
نبرد برای دفاع از زندگان و زندگی هیچ نیازی به توجیهِ خود ندارد. 
مطالبه ی خودفرمانِی زندگی قادر است امپراتورِی کاال را، که نهادهایش در 

گستره ای جهانی به لرزه افتاده است، نابودکند.
تا به امروز ما فقط برای زنده ماندن و بقا مبارزه کرده ایم، و در جنگلی 
اجتماعی حصر بوده ایم که قانوِن قوی بر ضعیف و مکار بر بی ریا بر آن 
حکم فرما بوده است. آیا می خواهیم با ترک کردن زندانی که زیر فشار و 
به رقِص  باردیگر  آن محبوس شده ایم  در  اپیدمی کوروناویروس  اجبار 
مردگانی میان طعمه و طعمه جو، یا صیاد و شکار، بپیوندیم؟ آیا بر همگان 
آشکار نشده است که خیزِش زندگِی روزمره، که جنبش جلیقه زردها در 
فرانسه طالیه دار آن بود، چیزی نیست جز فراگذری از این زنده مانی که 
جامعه ای مبتنی بر طعمه جویی مدام به گونه ای روزمره و نظامی گرانه آن را 

بر ما تحمیل کرده است؟

مایه ی آن چه یم خواه�ی است �ی آن چه دیگر �خ خواه�ی �خ

زندگی پدیده ای است طبیعی در جوشِش تجربِی دائمی. زندگی نه خوب 
است و نه بد. مائده اش هم قارچ لذیِذ مورِل به ما اهدا می کند و هم قارچ 
سّمِی کالهِک مرگ. زندگی همچون نیرویی کور هم در ما و هم در عالم 
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است. اما نوِع انسان را از توانمندِی تشخیص و تمایز میان قارچ مورل 
و قارچ کالهک مرگ برخوردار ساخته است، و حتا اندکی بیش از این! 
زندگی ما را به نوعی آگاهی مسلح ساخته، و این توانمندی را به ما داده 

است که خود را با بازآفریدِن جهان بیافرینیم.
آن چه باعث شده تا این توانمندی خارق العاده را فراموش کنیم، فشار 
سنگین تاریخی است که با نخستین دولت ــ شهرها آغاز می شود و با 
ـ و مداخله ی ما در این رونِد  فروریزِی جهانی سازی کاالیی پایان می گیردـ 

پایان یابی شتاب بیشتری به آن می بخشد.
زندگْی سوداگری و معامله نیست، به نشانه های احترام، ستایش و کیِش 
پرستش وقعی نمی دهد. زندگی معنای دیگری جز آگاهی انسانی ندارد، یعنی 

همان آگاهی یی که به نوِع انسان بخشیده است تا این معنا را روشن سازد.
زندگی و معنای انسانی اش شعری است ساخته ی هرکس و همگان. 
رخشای این شعر همواره در قیام های بزرِگ آزادی درخشیده است. ما 
دیگر نمی خواهیم که این شعر مانند گذشته ها درخششی زودگذر داشته 
باشد. می خواهیم خیزشی دائمی برپاسازیم که به سیمای آتِش شیفته دالنه ی 

زندگی، آرام می گیرد اما خاموش نمی شود.
که  است  چنین  می شود.  بداهه سازی  راه گلبانگی1  جهاْن  سرتاسِر  از 
طعمه گیری  و  قدرت  زنجیرهای  درهم شکستِن  با  ما  زندگی خواهِی 
خود  بدبختی مان  مایه ی  چون  که  زنجیرهایی  می شود،  ساخته وپرداخته 

ساخته وپرداخته ایم.
هستیانه  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  دگردیسِی  یک  دِل  در  اینک 
قرارگرفته ایم. این همان لحظه ی »Hic rhodus, hic salta رودِس اینجاست، 

1. معادلی برای chant de pistes، آوازهایی کهن که بومیان استرالیا همچون نشانه های راه یابی به هنگام 
کوچ و جابه جایی در راه می خواندند.
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اینجا بپَر« است. این فرمانی برای ازنو فتح کردِن جهانی که از آن رانده 
شده ایم نیست. این دمِش زندگی یی است که شور و خیِز سرکوب ناشدنِی 

مردمان آن را در بطن حقوق مطلِق خویش برپاخواهد ساخت.

ِ انتفایع از آن است
ره ک�ش ِ �ج

خ ن گرف�ت �ی وحدِت �ج طبیعت مستلزم �پ

علیه  اقتصاد  از سوی  اعمال شده  به هم پیوسته ی خشونِت  رابطه ی  از  ما 
طبیعتی که تاراج می کند، و خشونتی که پدرساالری از هنگام استقرارش، 
در سه یا چهار هزار سال پیش از تاریِخ موسوم به میالدی، علیه زنان به 

کار می برد، آگاهِی کافی نداشته ایم. 
با سرمایه دارِی سبز ـ دالری، غارتگرِی خشِن منابِع زمینی گرایش دارد 
که جایش را به زدوبندهای بزرِگ تطمیع و اغوا بدهد. در لوای حفاظت 
قیمت گذاری می شود. درست  این طبیعت است که  باز هم  از طبیعت، 
همان گونه که در وانمودسازی های عشْق شخص متجاوزِ جنسی رنگ و 
لعاِب عاشق پیشه ای دلفریب به خود می مالد تا طعمه اش را بهتر  به دام 

اندازد. از دیرباز طعمه جویی به دستکِش مخملی متوسل شده است.
اکنون ما در لحظه ای به سر می بریم که وحدتی نوین با طبیعت اهمیتی 
اصاًل مگر  ــ و  نیست که  این  بدیهی است که مسئله  یافته است.  اوال 
چنین چیزی ممکن است؟ ــ همان نوع همزی بودن با محیِط طبیعی را 
تمدنی  آن که  از  پیش  بود  برچینی  تمدن های  تحوِل  ویژه ی  که  بازیابیم 
و  پدرساالر  جامعه ی  بی رویه،  شدیِد  کشاورزِی  تجارت،  بر  بنیان یافته 

قدرت سلسله مراتبی جایگریِن آن ها شود.
آن  در  که  است  طبیعی یی  محیط  احیای  این پس  از  مسئله  بنابراین 
زندگْی ممکن، هواْ قابل تنفس، آْب آشامیدنی، کشاورزْی زدوده از سموم، 
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متالشی،  پدرساالرْی  معزول،  زندگاْن  آزادی  توسط  تجارت  آزادی های 
سلسله مراتب ها ملغا، شده باشد.

اثراِت ضدانسانی شدن و حمالِت پیاپِی منظم علیه محیِط زیست نیازی 
به کوروناویروس نداشتند تا زهرآگینِی ستم رانِی کاالیی را  ثابت کنند. در 
عوض، مدیریِت فاجعه بارِ فاجعه بی لیاقتِی دولت را نشان داد و این که 
قادر نیست کم ترین کارآمدی یی داشته باشد مگر همان یگانه کارکردی 
که از عهده اش برمی آید: سرکوب، نظامی و ارتشی ساختِن افراد و جوامع.

وعده  با  میانه ای  هیچ  طبیعت زدایی  و  ضدطبیعی سازی  علیه  نبرد 
وعیدها و خیرخواهی های بالغتی ندارد، چه حاصِل رشوه دهی ها در بازارِ 
انرژی های قابل احیا باشند چه نباشند. این نبرد بر طرحی عملی استوار 
است که به ابداع گرِی افراد و جمع ها دل بسته است. کشاورزِی پایدار و 
مبتنی بر بازطبیعی سازِی زمین های مسموم شده براثر بازارِ مواد حشره کش، 
فقط یکی از نمونه های گواهی دهنده بر آفرینندگِی مردم است، مردمی که 
منفعت اش جمله در گرو نابودکردِن عواملی است که در زیان رساندن به او 
دست به دست هم داده اند. زمان آن رسیده که دامپروری های اسارتگاهی 
با  بدرفتاری  آن ها  در  که  دامپروری هایی  شوند،  رانده  بیرون  میدان  از 
حیوانات به ویژه علِت طاعون خوکی، آنفوالنزای مرغی، و جنون گاوی 
بوده است، جنونی که خوْد حاصِل جنوِن پوِل بت واره شده ای است که 
عقِل اقتصادی بار دیگر می کوشد تا آن را به زور به خوردمان دهد و ما را 

به هضم کردن اش وادارد.
از  و  در هم می لولند  دامپروری های صنعتی  در  که  این حیواناتی  آیا 
حصرشدگی بیرون می آیند تا روانه ی کشتارگاه شوند، سرنوشتی چندان 
به  نمی بریم که  به سر  اجتماعی  آیا در  دارند؟  ما  از سرنوشت  متفاوت 
انگل وارگِی شرکت ها سودِ سهام می پردازد و مردان، زنان و کودکان را 
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یک  که  است  چنین  می سپارد؟  مرگ  به  درمانی  امکاناِت  فقداِن  اثر  بر 
افزایش یابنده ی سالمندان،  با احتساب شمارِ  اقتصادِی گریزناپذیر  منطق 
از مقدار بودجه ها می کاهد و با توصیه ی این »راه حِل نهایی«2 و مصون از 
مجازاْت سالمندان را به ُمردن در خانه های بازنشستگِی محروم از امکانات 
و بهیاران محکوم می سازد. همین چندی پیش یکی از مسئوالن بلندپایه ی 
بهداشت در شهر نانسی در فرانسه اعالم کرد که اپیدمی دلیل معتبری برای 
حذف نکردن شمار بیشتری از تخت ها و کارکنان بیمارستان نیست. کسی 
هم پیدا نشد که این شخص را با چند لگِد محکم به ماتحت اش از آن جا 
بیرون کند. آدم کش های اقتصادی کمتر از یک بیمارِ روانی که با چاقوی 

تجّلیاِت مذهبی در خیابان ها می دود3، احساسات را جریحه دار می کنند.
من نه به عدالِت خلقی فراخوان می دهم و نه اعدامِ انقالبِی کثافت های 
این را می خواهم که سخاوت مندِی  مال اندوزی را موعظه می کنم. فقط 

انسانی بازگشِت عقِل کاالیی را ناممکن سازد.
همه ی شیوه های حکومتی یی که تا کنون شناخته ایم بر اثر محمل بودن 
این  اکنون  کشیده شده اند.  و ورشکستگی  اضمحالل  به  قساوت بارشان 
مردم اند که باید طرحی از جامعه را به عمل درآورند که در آن وحدِت 

بنیادیِن عناصِر انسانی، حیوانی، گیاهی، کانی، به آن ها بازگردانده شود.
آن دروغی که چنین طرحی را اتوپیا می نامید، ضربه ی واقعیت را تاب 
نیاورد. تاریخ بر تمدِن کاالیی مهِر فرسودگی و سفاهت کوبید. بناکردِن 
یک تمدِن انسانی نه فقط به امری ممکن تبدیل شده بلکه گشاینده ی یگانه 
راهی است که، در تداوم رؤیای شیفته وار و نومیدانه ی نسل های بی شمار، 

اکنون به سوی پایاِن کابوس های ما گشوده می شود.
2. شعار و هدف نازیست ها.

3. اشاره به رویدادی اخیر در یکی از شهرهای فرانسه، پناهنده ای سودانی تبار در روزهای حصر خانگی 
اهلل اکبر گویان و با چاقو به جان چند نفر افتاد.
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زیرا ناامیدی تغییِر جبهه داده و به گذشته پیوسته است. شور و شیفتگِی 
به خود وقت و زمان  این پس  از  آِن ماست.  از  باید ساخت  که  اکنونی 
می دهیم تا شعارِ time is monney را که زماِن مرِگ برنامه ریزی شده است، 

ملغا سازیم.
ما  که  است  نوینی  پرورش های  و  آزمون  عرصه ی  بازطبیعی سازی 
تاتی کنان در میان سردرگمی  و ابداع  در قلمرو های بسیار گوناگون  در آن 
پیش می رویم. آیا تا کنون اعتباری بیش ازحد به یک پزشکِی مکانیستی 
نبخشیده ایم که اغلب تن را چنان معالجه می کند که گویی یک مکانیسیْن 
ماشین را تعمیر می کند؟ چه گونه می توان به متخصصی اعتماد کرد که شما 

را برای بازگرداندن تان به سر کار ترمیم می کند؟
توسط  طوالنی اش  بس  تکرارشدِن  فرط  از  طبیعت ستیزی،  ُدگِم  آیا 
الزامات تولیدگری، به تشدیِد واکنش های عاطفی و ترویِج وحشت زدگی 
و هیسترِی امنیتی، و در نتیجه اوج گیرِی کشمکش با ویروسی دامن نزده 
یا  رام  کند  را  آن  می توانست  ما  اورگانیسِم  بسا مصونیِت  که چه  است 
دست کم از تهاجم اش بکاهد چنان چه توتالیتاریسم کاالیی، که هیچ چیز 

غیرانسانی برایش بیگانه نیست، به این مصونیت آسیب نرسانده بود؟
در باره ی پیشرفت های فناوری برای ما به حد اشباع ِور زده اند. پیشرفت  
برای رسیدن به چه؟ وسایل هوانوردِی آسمانی به سوی مریخ و فقداِن 

زمینِی تخت و دستگاه های کمک تنفسی در بیمارستان ها.
به یقین، شگرفاییِ  ما در کشف هایمان در عرصه ی زندگی خواهد بود، 
زندگی  یی که تقریباً هیچ چیز از آن نمی دانیم. کیست که به این گفته شک 
کند؟  جز اولیگارک ها و پادوهایشان، که اسهاِل سوداگرانه شان آن ها را از 
ذاِت انسانی شان تهی ساخته، و ما به زودی آن ها را در مستراح هاشان حصر 

خانگی خواهیم کرد.
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خ ها، رمس  ها و روحیه ها ن دادن به نظایم سازِی �ت �ی �پ

فشار  زیِر  نیز  دولت  است. خودِ  دولت  دلیِل وجودِی  آخرین  سرکوْب 
چندملیتی هایی سرکوب می شود که اوامر ]دیکتات های[شان را به زمین 
و زندگی تحمیل می کنند. مواخذه ی قابل پیش بینِی حکومت ها باید به این 
پرسش پاسخ دهد: اگر زیرساخت های درمانی و پزشکی به گونه ای کارآمد 
باقی مانده بودند و دچار تخریبی نمی شدند که، می دانیم  به حکِم وظیفه ی 

سودآوری انجام گرفت، آیا حصر خانگی اقدام به جا و مناسبی بود؟
فعاًل آن چه به چشم خود می بینیم این است که نوبِت نظامی سازی و 
درنده خویِی امنیتی است تا سرکوب جاری در جهان را به دست گیرد. 
نظِم دموکراتیک دستاویزی بهتر از این برای محافظت از خود در برابِر 
خشِم مردمان در خواب هم نمی دید. زندانی کردن همه در خانه، مگر این 
همان هدفی نبود که رهبران حکومت در سر داشتند؟ رهبرانی که نگران 
بودند مبادا گردان های یورش، حقوق بگیرانی شامل چماق داران، چشم از 
حدقه درآورندگان و آدم کش ها، کم کم از کارشان خسته شوند. تاکتیِک 
محاصره کردن های خیابانی علیه تظاهرکنندگانی که در آرامش و مسالمت 
از جمله خواهان اعاده ی حیثیت از بیمارستان ها بودند، تمرینی بود برای 

وضعیِت کنونی.
دست کم این را دیگر پیشاپیش می دانیم: حکومت ها دست به هر کاری 
خواهند زد تا ما را از حصر خانگی به سوی النه بکشانند. اما کی خواهد 
پذیرفت که با اطاعت و سربه زیری از ریاضِت بازداشتگاهی به رفاهِ بندگِی 

وصله پینه شده منتقل شود؟
احتمال دارد که خشم و عتاب محبوسان فرصت را غنیمت بشمارد 
با  رفتارش  که  سازد  محکوم  و  افشا  را  مهمالنه ای  و  جبارانه  نظام  و 
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کوروناویروس به شیوه ی همان تروریسم چندرنگه ای است که با آن ناِن 
بازارِ ترس در روغن است.

در  که،  کنید  فکر  دانش آموزانی  به  نمی شود.  به همین جا ختم  ماجرا 
بزنند.  کشور حقوق بشر، مجبور شدند در مقابل گزمه های دولت زانو 
اقتدارگرایِی استادمآبانه  آموزش و پرورش فکر کنید که در آن  به خودِ 
قرن هاست کنجکاوِی خودانگیخته ی کودک را سد می کند و مانع از آن 
می شود که  سخاوت مندِی علم و دانایی آزادانه اشاعه یابد. به این موضوع 
فکر کنید که اصرار سماجت ورزانه در رقابت گری، مسابقه و سبقت جویی 

در » برو کنار تا من بشینم «، ما را در فضایی پادگانی حصر کرده است.
بندگِی اختیاری نوعی رفتار سربازمآبانه است که با قدم رو گام برمی دارد. 
یک گام به چپ، یک گام به راست؟ و این چه اهمیتی دارد وقتی هر دو 

گام در دِل نظِم امور برداشته می شود؟
کسی که می پذیرد که بر سرش، یا به زیرش، پارس کنند، از هم اکنون 

آینده ای برده وار در انتظارِ اوست.

دِن اکال�ی
ت
اِن مریض و مسدوِد � خ از �ج ون رف�ت ب�ی

زندگی جهانی است که گشوده می شود و گشایشی رو به جهان است. 
درست است که زندگی اغلب دچار پدیده ی وارونه شدگی بوده است، 
عشق به نفرت تبدیل شده و شیفتگِی زیستن به غریزه ی مرگ دگردیسی 
یافته است. طِی قرن ها، زندگی به بردگی فروکاسته شده، و جبِر خام و 
زمخِت کارکردن و زنده ماندن به سان یک حیوان، آن را مستعمره ی خود 

کرده است.
اما هیچ نمونه ای سراغ نداریم از این که ورشکستگِی خدمات بهداشتی، 
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تا  باشد  کرده  مجاب  را  خلوت گزین  افراد  و  خانواده  زوج،  میلیون ها 
حبس شدن در سلول های انزوا را به عنوان سرنوشت شان، اگر نه با اطاعت 

دست کم با خشمی فروخورده، بپذیرند.
هر کسی با خود تنها و با زندگانی یی روبه رو شده که وسوسه اش می کند تا 
در وجودِ خویش بخِش کارِ بنده وار را از بخِش امیاِل دیوانه وار تفکیک کند. 
آیا مالِل لذت های مصرف شدنی می تواند با شورانگیزِی رؤیاهایی سازگار 

باشد که دوران کودکی آن ها را سنگدالنه تحقق نیافته باقی گذاشته است؟
دیکتاتورِی سود مصمم است تا همه چیز را از ما بستاند، درست به 
یک  معرِض  در  و  برمال شده  سراسر جهان  در  ناتوانی اش  که  هنگامی 

نابودِی ممکن قرارش داده است.
ناانسانی بودِن پوچ و مهملی که دیرزمانی است بر جان ما زخم می زند 
اینک در حصری که سیاسِت قاتالنه ی انتفاعی ایجاد کرده و مافیاهای مالی 

آن را کلبی منشانه اجرا می کنند، چون تاولی چرکین ترکیده است.
مرگ آخرین سرافکندگی و تحقیری است که انسان بر خود روا می دارد. 
نه بر اثر ملعنتی بلکه به دلیل غیرطبیعی شدنی که بر او تحمیل شده است.

زنجیرهایی که در ترس و احساس گناه برای خود ساخته ایم، هرگز 
نمی توانیم نه با ترس و نه با احساس گناه آن ها را پاره کنیم. این کار را 
فقط با زندگِی ازنوکشف شده، ازنوبرپاشده و احیاگشته میسر است. این را، 
در همین ایام پر جور و ستم نیز، تواِن شکست ناپذیِر همیاری و همبستگی 

به ما نشان داده است.
تعلیم و تربیتی که هزاران سال در گوش مان خوانده اند به ما آموخته است 
که عواطف مان را سرکوب کنیم و شور و خیز زندگی را در وجودمان بشکنیم. 

از ما خواسته اند که به هر قیمتی حیوان درون مان خود را فرشته بنماید.
شکنجه گراِن  و  روانی  واپس راندگان  ریاکاران،  مأمِن  ما  مدارس 
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دلیل تراش است. آخرین شیفتگاِن دانش و دانایی با جرأتی برخاسته از 
ناامیدی در آن جا دست و پا می زنند. آیا با بیرون آمدن از این سلول های 
و  غل  از  را  علم  چگونه  که  گرفت  یادخواهیم  سرانجام  زندان واره مان، 
زنجیِر فایده مندی انتفاعی اش آزاد سازیم؟ آیا نیروی خود را برای تلطیف 
و پاالیِش عواطف مان، و نه سرکوب کردن شان، به کار خواهیم برد؟ اعاده ی 
حیثیت از بخش حیوانی درون مان و نه رام کردن اش به شیوه ای که برادراِن 

موسوم به کهتر خود را رام می سازیم؟
قصد من در اینجا برانگیختِن همان نیک خواهِی اخالقی و روان شناختی 
امور  آن  در  که  می گذارم  انگشت  ترسی  بازار  بر  من  نیست،  همیشگی 
امنیتی صدای چکمه هایش را به گوش  می رساند. من توجه را به سوی این 
آلت دست سازی  عواطف جلب می کنم که جماعت های انبوهی را منگ و 
کودن می سازد، من علیه  احساس تقصیر برانگیزی هایی هشدار می دهم که 

در جست وجوی بزهای عزازیل همه جا می گردند.
را،  مدارک  بدون  اشخاص  را،  بیکاران  را،  سالمندان  بگیرید  آی 
کارتن خواب ها را، خارجی ها را، جلیقه زردها را، همه ی بیرون مانده ها را! 
این است نعره ی سهام داراِن نیستی و فنا که از کوروناویروس دکانی برای 
ترویِج طاعوِن عاطفی شان برپاکرده اند. مزدوراِن مرگ کاری جز اطاعت از 

اوامِر منطِق حاکم ندارند.
باید ریشه کن شود سیستِم ضدانسانی سازی یی است که ایجاد  آن چه 
ذائقه ی  خاطر  به  که  می گیرد  انجام  کسانی  توسط  سبعانه اش  اجرای  و 
دیرزمانی  می کنند.  دفاع  از چنین سیستمی  پول پسند شان  و  قدرت پسند 
است که سرمایه داری محاکمه شده و محکوم شناخته شده است. زیِر آوار 

خروارها مدرک جرم علیه سرمایه داری مانده ایم. دیگر بس است.
تصویرسازِی کاپیتالیستی، پایان سرمایه داری را با پایاِن کِل جهان یکی 
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می دانست. شبِح کوروناویروس، اگر نه نتیجه ای ازپیش اندیشیده، دست کم 
نمودارِ دقیِق طلسِم نحس و مهمِل آن است. این بحث به پایان رسیده است. 
بهره کشِی انسان از انسان، که سرمایه داری آواتاری از آن است، تجربه ای 
بدفرجام بوده است. باید کاری کنیم که شوخِی شوم اش در مقام شاگردِ جادوگر 

در همان گذشته ای بلعیده شود که نمی بایست هرگز از آن سربرمی آوْرد.
فقط سرشارِی زندگِی بازیافته است که می تواند با ضربه ای واحد هم 
دستبندهای بربریِت کاالیی و هم پوسته ی َمنشی یی4 را درهم بشکند که بر 

گوشِت زنده ی هر کس ُمهِر »از لحاِظ اقتصادی درست«5 می کوبد.

رملا�خ را ملغا یم سازد دموکرایِس خودگردا�خ حمور دموکرایس �پ

دیگر نباید تحمل کنیم که مسئوالِن جاخوش کرده در تمام رده های 
کمیسیون های ملی، اروپایی، آتالنتیک و جهانی، بیایند و نقش مقصر و 
غیرمقصر برای ما بازی کنند. حباِب اقتصاد، که این ها با بدهی های مجازی 
و پول ساختگی آن را باد کرده بودند، از درون منفجر شده و در برابر چشِم 

ما ترکیده است. اقتصاد فلج شده است.
حتا پیش از آن که کوروناویروس گستره ی فاجعه را آشکار کند، »مراجع 
عالی« ماشین اقتصاد را مختل و متوقف کرده بودند، به گونه ای مطمئن تر 
از اعتصاب ها و جنبش های اجتماعی که، با همه ی مفیدبودن شان از لحاظ 

اعتراضی، به هرحال کارایی چندانی نداشتند.
دیگر بس است این مضحکه های انتخاباتی و این اُشتلم های پوشالی. باشد 
که این منتخبین، که مراجع مالی َعَلم می کنند، همچون زباله هایی کثیف جارو 

4. مترادف همان جوشن منشی، در واژگان و مفاهیم روان کاوی ویلهلم رایش.
économiquement correct :اینجا politiquement correct 5. به سیاق عبارِت قالبِی
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شوند و از افِق دیِد ما ناپدید گردند، درست همان طور که تکه زندگی یی که 
به آن ها چهره ای انسانی می داد، در وجودشان از میان رفته است.

ما نمی خواهیم سیستِم سرکوب گرانه ای را که به مرگ محکوم مان کرده 
است، محاکمه و محکوم کنیم. ما خواهاِن نابودکردن اش هستیم.

چگونه می توان بدون بناکردن یک جامعه با انسانیتی که در دسترس 
ماست و با همبستگی فردی و جمعی،  بار دیگر به ورطه ی این جهانی که 
در حال فروپاشی در ما و در برابر ماست فرونیفتاد؟ آگاهی از اقتصادی 
که توسط و برای مردم اداره شود مستلزمِ از میان برداشتِن مکانیسم های 

اقتصادِ کاالیی است.
دولت، در آخرین شیرین کاری اش، فقط به گروگان گرفتن شهروندان 
و زندانی کردن شان بسنده نکرده است. عدم کمک رسانی اش به افرادِ در 

معرِض خطر، هزاران شهروند را کشته است.
دولت و آمران اش، خدماِت عمومی را داغان کرده اند. دیگر هیچ چیز کار 
نمی کند. این را با اطمنیان کامل می دانیم: تنها چیزی که دولت قادر است 

به کار بیندازد، سازمان دهِی جنایت کارانه ی سود است.
آن ها امور و کار و بارشان را با تحقیِر مردم پیش برده اند، و نتیجه اش 
رقت بار است. حال این مردم اند که باید امور خودشان را با به انتها رساندِن 
ویرانِی امورِ حاکمان پیش ببرند. ماییم که باید دست به هر کاری بزنیم تا 

راه های نوینی در پیش گیریم.
هرچه ارزِش مبادله بر ارزِش کاربرد بیشتر غلبه یابد، فرمان روایِی کاال 
بیشتر چیره می شود. هرچه به کاربردی که مایل ایم زندگی مان و محیط 
زیست مان داشته باشد اولویت بیشتری ببخشیم، کاال بّرایی اش را بیشتر از 

دست می دهد. و رایگانْی ضربه ی کارسازِ نهایی را به آن خواهد زد.
اخیر  پاندمِی  که  دولتی  زد،  خواهد  رقم  را  دولت  پایان  خودگردانی 
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هم ورشکستگی و هم زیان مندی اش را به روشنی آشکار ساخته است. 
پارلمانی کفن ودفن کنندگاِن جامعه ای هستند  دست اندرکاراِن دموکراسِی 

که به علِت سودجویی ناانسانی شده است. 
در عوض، دیدیم که مردمِ رویارو با کمبود و نقصان  حکومت ها چه 
همبستگِی کاستی ناپذیری از خود نشان دادند و یک خوددفاعِی بهداشتِی 
واقعی به راه انداحتند. آیا این تجربه ای نیست که گسترش یابِی کردارهای 

خودگردانی محور را نوید می دهد؟
هیچ چیز مهم تر از این نیست که خود را برای برعهده گرفتن بخش های 
عمومی آماده کنیم، همان بخش هایی که در قدیم دولت عهده دارشان بود، 

پیش از آن که دیکتاتورِی سود آن ها را اوراق کند.
دولت و آزمندِی سبعانه ی آمران اش همه چیز را به توقف کشانده اند 
و فلج کرده اند، جز ثروتمندترشدِن ثروتمندان. طنز تاریخ این جاست که 
ازاین پس بنیاِن نوعی بازسازِی عمومِی جامعه فقیرشدگی است. مگر ممکن 
است کسی که به مصاف مرگ رفته است از دولت و گزمگان اش بترسد؟

ثروت و توانگرِی ما، اراده ی ما برای زندگی کردن است.
حاال دیگر، سرپیچی از پرداختِن عوارض و مالیات چیزی نیست که متعلق 
به مجموعه ترغیب های بنیان براندازانه باشد. میلیون ها نفری که دچار کمبود 
امکاناِت معاش خواهند شد، در حالی که پول در ارقامی میلیاردی همچنان در 
قعرِ اختالس های مالی و بدهی های حاصل از آن ها فروبلعیده می شود، چگونه 
قادر خواهند بود چنین عوارض و مالیات هایی بپردازند؟ فراموش نکنیم که هم 
پاندمی ها و هم بی صالحیتی در شیوه ی رویارویی با آن ها و درمان کردن شان، 
از اولویت بخشیدن به سود زاده می شود. آیا ما هم به سیاِق گاوهای جنون گرفته 
هیچ عبرتی از این ماجرا نخواهیم گرفت؟ آیا سرانجام خواهیم پذیرفت که 

بازار و اداره کنندگان اش آن ویروسی هستند که باید ریشه کن شود؟
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اکنون دیگر زماِن برآشفتگی و برخورندگی، ندبه و زاری، مشاهدات 
عینی مبتنی بر پریشان حالِی انتلکتوئلی نیست. من بر اهمیِت تصمیم هایی 
تأکید می ورزم  که مجمع های محلی و فِِدره  ]هیاویده، فدرالی[، در زمینه ی 
خورد و خوراک، مسکن، ترابری، سالمتی و بهداشت، آموزش و پرورش، 
تعاونی های مبتنی بر کاربردِ پوِل غیرانتفاعی، بهسازِی محیط زیسِت انسانی، 

حیوانی، گیاهی، خواهند گرفت.
بهتر  تجربه کردن  با  همراه  پلکیدِن  تاتی  کنان.  حتا  رویم،  به پیش  باید 
حال  در  خودگردانی  است.  گذشته  اشتباهاِت  تکرارِ  و  واپس رفتن  از 
آن چه  باشیم  داشته  یاد  به  است.  روزمره  زندگِی  خیزِش  در  جوانه زدن 
تجربه ی کلکتیویته های لیبرترِی انقالِب اسپانیا را ویران و تباه کرد، شیادِی 

کمونیستی بود.
من از هیچ کس نمی خواهم که حرف های مرا تأیید کند، یا دنباله رِو من 
باشد.  من راهِ خود را می روم. هر کسی آزاد است همین گونه رفتار کند. 
میل به زندگی بی انتهاست. میهِن واقعِی ما هر آن جایی است که آزادِی 

زندگی کردن تهدید می شود. زمیِن ما میهنی بدون مرز است.

رائول ونه گم
1۰ آوریل 2۰2۰
ترجمه ی فارسی: بهروز صفدری
15 آوریل 2۰2۰

 
 encore un است. عبارِت peuples du mond, encore un effort ،عنوان فرانسوی این متن *
effort ، ) یک سعِی دیگر( به خاطر اولین کاربردش توسط مارکی دوساد ) فرانسویان، 

یک سعی دیگر اگر می خواهید جمهوری خواه باشید( معروف است.
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