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۱. زندگی یک ابژه نیست

ما هیچ گاه چیزی جز مردن نیاموخته ایم، اینک زماِن آن فرارسیده که زندگی کردن 
بیاموزیم.

و  فرومی ریزد  کهنه  جهان  به سرمی بریم.  تمدن  دو  گسست گاِه  در 
ناپدیدشدن اش به تأخیر افتاده است، جهان نو سربرآورده و چیره شدن اش به 

تأخیر افتاده است.
موج ضربه ای که سیاره را به تالطم انداخته، هستی مان را تکان می دهد و 
قدرِت  ایده ئولوژی یی  ازاین پس هیچ  پدیدار می سازد که  را چنان  آن  ریشه ی 

پوشاندن اش را ندارد. 
صخره ی حقیقت های قدیمی متالشی می شود.
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توافِق  گذشته ای  هیچ  مرگ.  از  اجتناب  برای  زندگی  از  انصراف 
به دست  را  حیرت آوری  مهمِل  چنین  با  انبوه  جمعیت هایی  رضایت مندانه ی 

نیاورده بود. هیچ دورانی تا به این حد به تحمیق شدِن دوستانه تن نداده بود.
تمکین،  ترس،  پلیدی های  ملیتی ها  و چند  دولت ها  هر چقدرهم که  اما 
انصراف، قربانی گری و سعایت را سیل آسا در همه جا اشاعه دهند، باز لحظه ای 
فرامی رسد که همه چیز سست و متزلزل می شود و توازِن همه چیز به هم می خورد 
زیرا زندگی باِر دیگر برتری می یابد و حقوق اش را از آن خود می سازد. ما در قلب 

چنین لحظه ای به سر می بریم. به زبان دقیق تر، ما قلِب چنین لحظه ای هستیم.
بی تردید تواِن منحل کردِن کابوس های واقعیت را باید به رؤیا منتسب کرد. 
اما این عبارتی تهی خواهد بود تا زمانی که مصمم نباشیم جنگِل اجتماعی یی 
را که در آن زنده ماندن نصیب مان شده ترک کنیم. اما برای رفتن به کجا؟ دقیقًا 
به همین جایی که هستیم. جایی که میِل سرکوب ناشدنی در ما بیدار می شود 
آن همیاری و خودمختارْی  در  برپاسازیم که  بستِر هستی مان جامعه ای  بر  تا 

کشف کردِن زندگی یی را به ما می آموزد که از آن دور نگاه  داشته شده بودیم.
پا  و  دست  مرده  ارزش های  میان  در  ما  ویرانه هایند.  از  تلی  ما  جوامِع 
را  عمومی  هوده ورِی  یا  خیر  عرصه ی  بودجه ای  محدود سازی های  می زنیم. 
تخریب کرده اند. مزایای اجتماعی که با مبارزه ای سخت از طریق اعتصاب ها، 
اشغاِل کارخانه ها، سماجت و مزاحمِت مطالباتی، به زور از قدرت ها ستانده 
شده بودند، متالشی، تکه پاره و نابود شدند. حقوق بازنشستگی و اعانه ها از 
کسانی که یک عمر از دست مزدهاشان برداشته شده تا به هنگام رها شدن از 
جبِر کار از آن بهره مند باشند، حاال با کاله برداری از آن ها سلب می شود. حمل 
و نقِل عمومی اوراق شده است، آموزش و پرورش که دیری است صرفًا به 
راهی برای دستیابی به بازار بردگان تبدیل شده حاال با سرعتی مشابِه سقوِط 
شرکت ها و مؤسسات، فرومی پاشد. آزمندِی معامالتی بیمارستان های عمومی 
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را چپاول کرد، بیمارستان هایی که تا همین چند دهه  پیش قادر بودند در مقابل 
بروز یک واگیرْی واکنشی کارآمد از خود نشان دهند.

از این کاله بردارِی ننگ آور چه نتیجه ای گرفته شد؟ یک تشخیص پزشکِی 
ساده: وجود بیمارگونگی morbidité. این مالحظه با تبدیل شدن به موضوع یا 
ابژه ی بحث های سیاسی، پیش پاافتاده شده، همراه با تحلیل های جامعه شناختی، 
اعتراض های فلسفی، نکوهش ها و ِشکوه نامه ها به لویاتاِن فرتوتی که با استناد 
بود، دل مان چنین  این نخواهد  امرِ واقع و »همین است که هست و جز  به 

می خواهد«، ناپذیرفتنی بودن درخواست ها را ابالغ کرده است.
زمین  بر  پا  تظاهرکنندگان  کند.  تغییر  نیست  قرار  هیچ چیز  بنابراین، 
تکرار  می آورند1.  به جا  را  همیشگی شان  مراسم  صنفی  مطالباِت  می کوبند، 

مکرراتی2 کسالت بار در میان منظرهایی سیمانی که چشم را می آزارند.
پیش احساِس شکست، سالح هایی بس کارآمد  تقدیِر محتوم،  نومیدی، 
در دست قدرت اند درست از آن رو که این خوِد ما هستیم که به او اهدایشان 

می کنیم.
به رغم  داشت که،  نوزدهم  قرن  در  را  ُحسن  این  سرمایه داری  بالندگِی 
مطالبات  به  نه  شود که  زاده  پرولتری  آگاهِی  یک  که  داد  اجازه  میل اش، 
دستمزدی محدود می شد و نه به خواسته هایی برای بهتر نفس کشیدن در ستِم 
نه چیزی کمتر  بود؟  پرولتری چه  آگاهِی  این  پروژه ی  زنده مانِی خفقانی.  یک 
آرزوی جامعه ای  از همان  آفرینِش جامعه ای بی طبقه. پروژه ای که پژواکی  از 
برخوردار از برابری را در خود داشت که از نوسان های تاریخ پیچ وخم برداشته 

بود بی آن که هیچ گاه مقصدش را عوض کند.
سرمایه دارِی صنعتی، با ارائه ی نوآوری های قابل خرید و فروش اش برق، 
نیروی بخار، راه آهن، درمان ها، پخش رادیویی توانسته بود به یک ترقی خواهِی 
پرومته ای بنازد که هم جذابیت داشت و هم انزجارآور بود. می دانیم که قهرماِن 
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اسطوره ی یونانْی جباریِت خدایان را به چالش می کشید تا به آدمیان آتشی اهدا 
کند که به یاری آن بتوانند کوره ای برای سرنوشت سازی خود برافروزند. اما 
جزایی که باید در قبال این کار پرداخته می شد قربانی کردِن زندگی یی محکوم 

به مثله شدِن ابدی بود.
می کرد  القا  چنین  ابایی  بی هیچ  سرمایه داری  انسان دوستانه ی  نگرِش 
که نویِد جهانی بهتر در اعماِق جهنِم صنعتی و به قیمِت رنِج کارگری تحقق 
نداشت که  آخرت  به  سفر  به گذرنامه ی  نیاز  دیگر  بهشت  بار  این  می یابد. 
صدورش برعهده ی دین ها بود. بهشت زمینی، ملموس و در دسترس بود، اگر 
نه برای دست راست، که مشغول کار بود، دست کم برای دسِت چپ که اصل 

امید بر آن نگاشته می شد.
استعماِر3  یکتا،  تصمیم گیرنده ی  و  اعظم  ارباِب  این  سود،  اغوای  به 
سرمایه داری  تولیدگرایانه ی  اساسًا  مرحله ی  جایگزیِن  مصرف گرایانه کم کم 
نیکوکارانه ی  انسان دوستِی  سوپرمارکتی،  دموکراسِی  باب شدِن  با  می شود. 
آشکار  را  پدیده ای  رفتن،  میان  از  اما ضمن  منسوخ شد.  و  فرسوده  قدیمی، 
دغل بازِی  پدیده ی  بود،  ننهاده  وقعی  آن  دقیِق  بررسِی  به  ساخت که کسی 

اومانیستی ]بشردوستی[.
اومانیسم در اصل چیست؟ محصوِل ناِب منطِق انتفاعی. یکی از نخستین 
هدایاِی تمدِن کاالیی. در مقابِل ضرِر یکسره ای که در کشتِن زندانیاِن جنگی 
با  آنان لطِف زنده ماندن  به  این عقیده پاگرفت که بهتر است  وجود داشت، 
تبدیل شدن به برده اعطا شود تا رونِد ابدِی چرخه های اقتصادی را تأمین کنند. 
بدین سان سخاوتمندی و محاسبه گری اتحادی نامحتمل منعقد کردند که تا به 

امروز استمرار یافته است.
دادگاه نورنبرگ نمایِش بشردوستانه ی نمونه ای به روی صحنه آورد. یک 
سرمایه دارِی به ادعا دموکراتیک یک سرمایه دارِی دولتِی توتالیتر را که نازیسم و 
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استالینیسم شقاوِت رقابتی اش را به خوبی پیش برده بودند، محکوم شناخت و 
رسوای زمانه کرد.

درست در همان دوره ای که غرب شورش مردمان استعمارشده را در هم 
می کوبید، بخش مصرف با به ارتعاش درآوردِن تارهای حساِس همنوع دوستی 
عبارت  به  یا  تولیدگرانه،  اجباِر  تا سختِی  بود  این  منظور  می یافت.  گشایش 
دیگر، بربریِت کار، به گونه ای بازانسانی شود. برنامه ی مارشال، که آغازگِر امواِج 
سیل آسای لذت های قابل مصرف بود، صدقه ی ناچیزی از سوی کلیسای انجیلِی 

آمریکایی به اروپای تارومارشده از جنگ محسوب شد.
آغاز شد و شهرها و روستاها  چندی نگذشت که تکثیِر عدن های وفور 
همچون  مصرفی،  همه گیری  گرفت.  قرار  نئون شان  چراغ های  احاطه ی  در 
فرامی گیرد  را  ملت هایی  نخست  سیاره ای اش،  سرریزشدن ِ  بر  پیش درآمدی 
که با ازدست دادِن منافع شان در مستعمرات، از باِد نخوِت استثمارگرانه شان 
می کاهند، در برابر امپراتوری کالوینیست سرتعظیم فرومی آورند و بر کون و کپِل 
این بافومه4 ی پلید، یعنی ایده ئولوژِی self-made-man ]انساِن خودساخته[ 

بوسه می زنند.
سوپرمارکت، از نگاه درونی، الگویی از خوش باشی، گزینه های انتخابی و 
دموکراسی است. در پناه مبادله ی آزاد، آزادی تمام و کمال است، جز این که باید 
به هنگام خروج بهایش را پرداخت. آیا در دِل این اماکِن روشن شده با چراغ های 

پرنور، ظلماتی حدس نازدنی نهفته نیست؟
یک عقیده به ضرِب کارزارهای تبلیغاِت ترفیعی رواج می یابد. کافی است 
این الگو به دنیای بیرونی هم گسترش داده شود البته با لحاظ کردِن عوارض 
پرداختی تا دولت رفاه welfare state ساخته شود، سعادِت نباتی، بهترین عاَلم 

ممکن.
اما این نکته فراموش می شود که حرف زدن از ممکنات در جامعه ای آکنده 
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از ممنوعات، بازی کردن با آتش است.
در  »هوهای هوهای!«  نعره ی  را که  ددخویانه ای  سرمایه داری جشن های 
نه  می دید.  خود  نفع  به  می شد  تبدیل  مصرف کنید!«  »مصرف کنید  به  آن ها 
نابه هنگام، مطالباِت دستمزدی،  با اعتصابات  تلنبارشده دیگر  تنها سودهای 
دستمزدهایی که  بلکه  نمی شد،  تهدید  سندیکایی  دستگاه های  ِنک ونال های 
دست های  به  سربه زیری  با  بود،  شده  ستانده  استثمارگر  چنگال  از  به سختی 

مخمل پوِش خودش بازمی گشت.
پرولتر با تاخت زدِن لباس کارش با لباِس مصرف کننده، اندک اندک آگاهی 
و روحیه ی مبارزاتی اش را از دست می داد. ایده ئولوژی ها به چسِب حامی پروری 
و کلیانتلیسمی آغشته می شدند که دغدغه اش نه درِک هوشمندانه ی موجودات و 
چیزها بلکه بوق و کرناهای تبلیغاتی  به سوِد هرچیز و ناچیزی بود. اهمیتی که به 
قیمِت خرید داده می شد توجه به کاربرِد محصول را به سطحی نازل می کشاْند. 
آن چنان که خریداْر زرق وبرِق نمایشِی فالن مارک را به فایده ی کاربردِی یک 

جفت کفش ترجیح می داد.
با صنعتی شدْن شرایطی مساعِد جوانه زدن و شکفتِن آگاهِی طبقاتی آغاز 
شد. سیِل مصرف گرایی این آگاهی را زدود اما در مسیِل خود ارزش های سنتی 

را نیز تار و مار کرد.
را  زندگی  و  تهذیب  ریاضت،  موعظه گِر  تولیْد  اکیدًا مشخِص  ضرورِت 
قربانِی نیروی کار کردن، بود. فرماِن ریاکارانه و تملق گویانه به مصرْف راهی 
مضحکه ای  و  پارودی  همچون  اوضاع،  این  و  قبلی گشود.  مسیر  خالِف 
تلخ وشیرین، یادآوِر چرخِش عظیمی بود که مبادله ی آزاد، در هلهله ی به دام 
دوره ی  اندیشمندان  هولباخ ها،  روسوها،  دیدروها،  سابق،  رژیم  انداختِن 

روشنگری و ترغیب کنندگان به انقالب کبیر فرانسه، را به خود فراخوانده بود.
امت وارگِی ایده ئولوژیک مصرف گرایانه با منسوخ ساختِن ایده ئولوژی های 
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سنتی به تمجید از خوش باشی، انتخاِب آزاد، خودمختاری، امتناع از قربانی گری 
می پرداخت. کااْل کیِش خاِص خودش را مستقر می ساخت و داشتن و دارندگی 
اصِل  و  دین ها  از  راه  این  از  و  می داد،  ارتقا  متعال  وجوِد  و  بود  مقاِم  به  را 
اقتدار تقدس زدایی می کرد. این عقیده که طبیعی است انسان با خرج کردْن 
وجودش را هزینه کند5 و چندی نگذشت که معلوم شد واقعیِت پلشِت این 
عقیده معنایی جز »با مصرف کردن خود را مستهلک و مصروف ساختن« ندارد  
به هرحال مایه ای برای این اندیشه شد که اتحادی ازنوبرقرارشده با طبیعت 
می تواند جزم و دگِم ضدطبیعت بودن، آنتی فیزیس، را ملغا سازد. بزرگداشِت 
زِن مصرف کننده، که یکی از تبعات اش ترفیع ِ توجه به کودکان و حیوانات بود، 
نتوانست خوددفاعِی فمینیستی و طرفداراِن بازطبیعی سازِی موجودات و چیزها 

را زمانی طوالنی گول بزند.
جنبِش سیتواسیونیستی از همان سال های 1۹۶۰ درس های چرخشی را 
گرفته بود که فرگشِت سرمایه داری در دسترِس واکاوی و براندازِی رادیکال قرار 
می داد. این فرگشت به بیدارکردن و برانگیختِن آگاهی در کسانی دامن می زد 
که از پروژه ی رهایی جویِی انسانی، که نسل به نسل منتقل شده بود، دست 

برنداشته بودند.
جنبِش اشغاِل اماکن در سال 1۹۶۸، اغلِب تزهای سیتواسیونیستی را تأیید 
کرد. هر چند ماِه زیبای مه، با ناکام ماندن در تحقِق پروژه ی خودگردانِی عمومی 
و پایه ریزِی جامعه ای انسانی، نه پیروزی بود و نه شکست. فراخواندِن تاریخ به 

سِر قراری مداوم بود.
مسالمت آمیِز  شعله گرفتن  و  فرانسه  در  جلیقه زردها  جنبِش  پیدایش 
شورش های جهانی پژواک دهنده ی همان جنبش ماه مه 1۹۶۸ شدند بی آن که 
در این راه نیازی به اساتید فکری، مسند و منصب های رسمی، و شعارهای 

تهییجی داشته باشند.
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آگاهِی  به  بی وقفه  است که  برخوردار  نبوغ  این  از  زندگی  به  بازگشت 
از  یک  هر  دِل  از  برآمده  نازمانمندی که  و  تاریخی  توأمان  متناقض نمای 
ساکناِن کره ی زمین است جاِن تازه بدمد. عزم راسخ به اولویت بخشیدن به 
خودگمارده،  نمایندگان  سرکرده ها،  و  رؤسا  بیرون راندِن  به  انسانی،  موجود 
دم ودستگاه های سیاسی و سندیکایی، و پرداختن به حکومت مردم از طریق 
مجمع های مردم، آری همین  برای پایه ریزِی یک همیارِی اجتماعی کافی است.

بنا به قانوِن اضداد، حامی پرورِی مصرف گرایانه بستری مساعد برای ظهوِر 
مجدِد اصالت فراهم ساخت و به زدودِن این همانی میان زندگانی و زنده مانی 
آن  داده شد،  مِه ۶۸  رادیکالیته ی  روایِت دروغیِن  به  یاری رساند. قدرتی که 
رادیکالیته را در خود غرق کرد اما خفه نکرد. این را می توان به وضوح از هنگامی 
دید که ضربه های واردشده از طریق فقیرسازِی روزافزوْن اسطوره ی دولت رفاه 
از اسطوره ی عصر  آمریکایی«  »به سبک  را درهم می کوبد،که خود نشخواری 

زرین به روایِت هزیود است.
سایه ی تهدیِد فقیرسازی بر برج وباروهای فرآورده های قابل مصرف چنان 
سنگین است که سرمایه داری را متقاعد ساخته تا به سوداگری های بورس بازانه 
رو آَورد. ورود به مرحله ی مالی سرمایه داری را از تّوهِم سلطنِت مصرف دور 

کرده است.
بال های سفت و سخِت سرمایه داری همواره به او برای ترک کردِن آن چه 
ترک اش می کند هشدار داده اند. سرمایه داری پس از متروک ساختِن کارخانه ها 
و کاِر تولیدِی مفید، اکنون بخش مصرِف توده ای را، که در معرض غارت و 
متروکه و بیابان شدن است، وامی نهد. او محتضری است که احتضاِر همگانی را 
برنامه ریزی می کند. پوزخنِد نیهلیسم و هیچ باورِی سرمایه داری برای کسانی که 
گرایش به خودکشی دارند جذاب است. سرمایه داری از این که ستوِن پشتیباِن 
نمایش را نیز ویران کند کک اش نمی گزد. در یک صحنه پردازی عظیم که در آن 
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زندگی به این خو کرده که جز به صورت انعکاسی و نیابتی موجودیتی نداشته 
باشد، سرمایه داری بذِر انهزام می پاشد. آیا سرمایه داری با اذعان به کودنِی مسلم 

ِ خود ناخواسته به ما کمک می کند تا اصالت مان را بازیابیم؟
فروخزیدِن سرمایه داری در مداِر سوداگرِی بورسی او را از حساب پس 
دادن در قباِل فروپاشی اقتصاد معاف کرده است. او می خواهد زوال یابی خود 
را هم سودآور سازد. پس از پویایِی صنعتی و مستعمره سازِی مصرف گرایانه، 
به مرحله ای مالی رسیده است، در بطِن گردبادی که در آن پوِل جنون گرفته دوِر 

خودش می چرخد.
نتیجه اش پدیده ای است یادآوِر سرسام گرفتگِی سلول هایی که یک ارگانیسِم 
زنده را دچار سرطان می کنند. سرمایه داری نه یک ماده ی زنده است و نه یک 
ماده ی مرده. کارکردی مکانیکی است که بر موجود زنده پیوند زده شده است. 
نگون بختی های تجربی در مسیر فرگشِت تاریخی ما این را به روشنی اثبات کرده 
زنده  زواِل موجود  زنده موجِب  بر موجود  پیوندزدِن کارکرِد مکانیکی  است: 
و خودتخریبِی آن کارکرِد مکانیکی می شود. قابل توجِه ترانس اومانیست ها و 

طرفداراِن اعتباِر اجتماعی۶!
پس جا دارد از خود بپرسیم: آیا ترِس هیستریکی که جایگزیِن معالجه ی 
دورگه ای  اورگانیسِم  این  سرطانی شدِن  از  پیامدی  شد  ویروس کورونا  طبِی 

نیست که همین هیوالی سرمایه داری است؟
به هر صورت، ما از چنِگ جهان کهنه رها نخواهیم شد تا زمانی که نتوانیم 
شالوده های ُخرده جوامِع انسانی را برپایه ی همبستگِی جمعی و خودمختاری 

فردی تأمین کنیم.



۲. اعتراِض ازخودبیگانه

و  از طبیعِت زمینی  بهره کشی  پیکاری بی امان علیه  ما درگیِر  دیری است که 
طبیعِت انسانی شده ایم. ضربه هایی که پرولتاریا بر سرمایه داری وارد ساخت 
مرحله ای ویژه از تاریِخ ما را رقم زد که هنوز زیِر شوِک انقالب révolution و 

افشاشدن révélation ی بود که توتالیتاریسم سلطنتی را به پایان رسانده بود.
گاهی پرولترِی مسلح موفق نشد به سیطره ی سرمایه دارانه پایان دهد اما  آ
از کمون پاریس تا کلکتیویته ها ]جمع ها[ی لیبرتری اسپانیایی در سال 1۹3۶ 

نشان داد که پروژه ی جامعه ای از ریشه نوین از رده ی ممکنات شده است.
نوعی  بلکه  ناکجاآباد  یا  اتوپیا  نه یک  انسانی  براستی  بناکردِن جامعه ای 

همین جا بودن است.
چنین است واقعیتی که جنبِش مِه 1۹۶۸، شورش معروف به برآشفتگان، 
ظهور زاپاتیست ها، جلیقه زردها، مبارزان روژآوا، خیزش های زندگِی روزمره ای  
که در چهارگوشه ی جهان برافروخته، خاموش، وباز زاده می شوند، هر کدام 

برحسب ویژگی هاشان تجربه می کنند.
اهمیِت زماِن هستیانه و اجتماعِی ما در همین واقعیت نهفته است. به حال 
خود بگذاریم نعره کشاِن ضدسرمایه داری در متینگ بزرگ ِ کالن شهری شان را! 
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نظام  مرِگ  دارند  که  باشند  تّوهم  این  در  اسکالپ7  رقِص  برگزاری  با  بگذار 
را مهیا می کنند. مدت هاست که دیگر ابراز نفرت نمی تواند ناتوانِی کسانی را 
بپوشاند که چشمِ  امید به دولت و پدرخوانده های مافیایی اش بسته اند. چند 
سال دیگر الزم است تا متوجه شوند که در لوایح قانونی و اقداماِت قهری علیه 

آزادِی زندگی کردن مان هیچ تغییری رخ نداده است؟
دِژ قدرت َترک برداشته و ما با تّوهِم سرنگون کردن اش مشغوِل سنگ پرانی 
به سوی آن هستیم. اما این دژ بر سِر ما خراب می شود و آوارهای آن شانس 
بیشتری برای کشتِن ما دارند اگر همچنان در اطراف اش بمانیم. ُبرِج سراسربیِن 
قدرت مدعِی تغییرناپذیری بود. حال در برابر چشِم ما فرومی پاشد و چه بسا 
کسانی را که هنوز اعتباِر قدرقدرتی برایش قائل اند زیِر پوچِی هولناِک خود ِله کند.

تظلم  بزرگداشت های  ندبه،  دیوار  چیست؟  آنتی کاپیتالیسم۸  ترازنامه ی 
بایرکردِن  با  نهایی  سوِد  مافیاهای  درون گورستان هایی که  در  قربانی مآبی  و 

منظرهای ما می سازند.
پوپولیسم چپ گرای پایین به قدرت سرکوب گرای باال حقانیت می بخشد. 
می کند.  وصلت  موجودیت اش  توجیه گِر  جباریِت  با  ایده ئولوژیک  اعتراِض 
غضب زدگِی مبارزاتی militante از غضب زدگِی نظامی militaire تقلید و از 

ناتوانِی خود تغذیه می کند.
چرا باید در ایده ئولوژِی انقالبی یی فرورفت که در سایه ی مرگی برنامه ریزی شده 
بر بستِر اقتصاْد راکد و خمود مانده است؟ آیا ما محکوم به نشخواِر نقد اندر 

نقدهایی هستیم که خالء ناشِی از فرانگذشتن از فلسفه را ُپر می کنند؟
آن چه انزجارآورتر از پالسیده شدِن تدریجِی هوشمندی حسی است، فقداِن 

زندگی واقعی  است که در محافل روشنفکری بیداد می کند.
آن چه این ایده ئولوژِی آنتی کاپیتالیسم ]ضدسرمایه داری[ بیش ازهرچیز کم 

دارد، خیزِش دل، قیاِم قلب، است.
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در فرانسه، شناعت و مسخره آمیزی در چپ و چپ گرایِی بولشویکی به سبِک 
قدیم و نیز در آنارشیست هایی اوج گرفت که به صِف واکسیناسیون اجباری 
به دستور حکومت هایی چکمه لیِس  که  قانونی حمایت کردند  از  و  پیوستند 
مافیاهای داروسازی به اجرگذاشته شد. در حالی که پوپولیسمی فاشیسم مآب 
به دفاع از واکسن نزده ها روآورد و »آزادیِ« اخراِج مهاجران را ضمیمه ی آن 
تا  میان کشید  به  را  ابایی اصِل همبستگی  بی هیچ  پوپولیسم چپ گرا  کرد، 
واکسیناسیون اجباری و گذرنامه ی امنیتی، یعنی نخستین انجیِل اعتبارنامه ی 

اجتماعِی تجربه شده در چین، را توجیه کند.
چون  را  ما  دشمْن  بسنده کنیم که  میدانی  در  مبارزه  به  نمی توانیم  دیگر 
طعمه ای برای شکار به آن جا می کشاَند. قرار نیست مطالبه ی انسانی در منطقه ی 

آلوده و نظامی شده ماجراجویی کند. ماجرا جای دیگری است.
زندگِی براستی زیستنی به گفتگو با دولت وقعی نمی نهد. همیاری این را 
برنمی تابد که چنگاِل قدرت و حسابگرِی خودخواهانه بافِت اجتماعی  یی را 

پاره کند که در آن خودمختاری فردی راِه خود را می جوید.
داده ایم.  مأوا  می شود  زندگی کردن مان  از  مانع  آن چه  به  همواره  ما 
هیچ  اخالقیات کوفتن  طبِل  بر  و  شوریدن  وندبه کردن،  زاری  برآشفته شدن، 
تغییری در بهره کشِی انسان از انسان نداده است. باید این امر بدیهی را پذیرفت 
که: ما این جامعه ی مردگاِن زنده نما را تنها هنگامی می توانیم ملغا سازیم که 

جامعه ای سیاره ای بیافرینیم که گرانیگاه اش زندگی باشد.
و  آشوبه  سیطره ی  برهم زدِن  مستلزم  فردگرایِی گله وار  از  رفتن  بیرون 

هرج ومرِج مرگبار و آفریدِن نظمی زنده و زندگی محور است.
تنها این خیزِش زندگِی روزمره است که  آیا از خود پرسیده اید که چرا   
در همه جا از نو برمی جهد، بازمی ایستد، ازنو جان می گیرد، و معصومیت و 
بی گناهی را تا بدان جا پیش می برد که به سردتریِن هیوالهای سرد۹ و نابودگراِن 



13           www.behrouzsafdari.com

ناقص الخلقه اش وقعی نمی نهد.
تمدِن مبتنی بر کار انسان را به تبعید از خویشتن محکوم می کند. این است 
علِت واقعِی آن محنت عالم گیری که اندیشه ی بی گوشت و پوست و استخوان 

]ناتنانه[ به ملعنتِی در ذاِت هستی منسوب اش می کند.
می کند،  ممنوع  را  زندگی  از  ما  از خویشتن، که کام یافتِن  جدایی مان  به 
زیرشاخه ی دیگری هم شامل دو کارکرد یک کارکرد فکری و دماغی ]انتلکتوئل[، 
و یک کارکرد دستی  افزوده می شود که محصول جامعه ای است که از سروران 
و بردگان ساخته شده است. این تمایز مصنوعی و ریاکارانه موجب شیوه ای 
از درک و دریافِت دوگانی1۰ شده است، و این تکثیریابی که در آن هر واقعیتی 
ما  فراگذرِی  اراده ی  با ضِد خود همراه است همان دامی است که  تنگاتنگ 
و  الف  برمبنای  آن  منطِق  و  دوگانه باوری  یا  دوآلیسم  است.  شده  آن  گرفتاِر 
غیرالف، مانع و فلج کننده ی خواسِت ما برای برقرارِی وحدت با خودمان و با 

جهان است، وحدتی که حکمرانِی جدایی آن را درهم شکسته است.
تقابِل کهنه ی خیر و شر همچنان به کودن سازِی ما ادامه می دهد. نیهیلیسم 
و هیچ باورِی معامالتی این تقابل را نیز به همان سان باطل می سازد که همه ی 
ارزش ها را تنها با هدِف تحکیِم ارزش پول سر به نیست می کند. آن جا که آشوبه 
و هرج ومرج حکم فرماست سود آسان تر لفت ولیس می شود. آن چه که عیان 
است چه حاجت به بیان است: هر ضِد فرانگذشته ای به سد و مانعی ضدحال 

تبدیل می شود.
پایان  از  بردگی که،  ارباب  جامعه ی  ملغاکردِن  سیاست.  از  فراگذری 
دوراِن نوسنگی تا به امروز، ما را در وضعیت بیمارگونه و مرِگ نهفته نگاه داشته 
است، مستلزِم نوعی فراگذری از سیاست به مثابه اداره ی دنیای سلطه و دنیای 
زیرسلطه است. کرداِر سیاسی politque، به معنای اصلِی کلمه، یعنی اداره ی 
polis یا شهر، اقدامی است برای تعادل بخشیدن به نظم و بی نظمِی ماهوی 
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و  جنگ ها  تناوِب  استثمارشونده ها.  و  استثمارکننده ها  از  متشکل  جامعه ای 
و  تجارت  ترازوی  در  است  وزنه ای  بی عدالتی،  و  عدالت  همانند  صلح ها، 
تسویه حساب های آن میاِن ارزش مبادله صلح و ارزش کاربرد آن چه مفید یا 

خوشایند است.
کلیانتلیسم یا حامی پروری، با فروکاستِن فِن سیاسی به یک هیاهوی مبتذِل 
تبلیغاتی، آن را فراتر از هر انتظاری به امری مسخره تبدیل کرده است. همین امر 
 apolitisme برای جنبش ها و خیزش های مردمی فرصتی برای اعالِم غیرسیاسی
بودن شان فراهم آورد. از سوی دیگر، صرِف امتناع شان از پذیرفتن رئیس و 
تا  داد  امکان  آنان  به  بودن شان  غیرساالری،   acratie کراسی  آ یعنی  سرکرده 
آلت دست سازی ها و تطمیع هایی را، که حکومت ها و ماکیاولیسِم فرومایه شان 

به آن عادت دارند، افشا و طرد کنند.
خودمختاری  و  همیاری  بر  خودگردان  مجامِع  مادامی که  رو،  همین  از 
به منظور هارمونی و هماهنگی بخشیدن به امیال فردی و جمعی تکیه کنند، به 

چنین دامی نخواهند افتاد.
فراگذری از انتلکتوالیته ]هوشمندی دماغی[، اندیشه ی ارباب و سرور، 
چه گله ی  زراعت، گله داری  الزمه ی  است که  خاصی  سازماندهی  زاییده ی 
حیوانات، چه گله ی بردگان و مبادالت تجاری یی  است که ماحصلِ قابل خرید 

و فروش را توزیع می کند.
اما درجه ی هوشمندی برای یک کارگِر دستی نباید از حِد توانایی الزم برای 
اجرای دستورات فراتر رود. کارکردی که وظیفه اش اطاعِت بی چون وچراست 
به یک اقتدار و مرجِع قیّمانه نیاز دارد. کودک منش سازی11 چه در مورد بچه ی 
کوچک و چه در مورد مردِم کوچک به خیرخواهِی یک پدِر سخت گیر نیاز 
دارد. چه چیزی بهتر از یک وکالِت آسمانی و ضمانِت خدایان برای حک کردِن 
تکلیِف اطاعت و جباریت بر سنِگ مرمری که جاودانگِی مفروض اش تقریبًا ده 
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هزار سال عمر کرده است؟
همه ی دانش ها، همه ی فرهنگ ها فرومی ریزند. دانایی از بین نمی رود بلکه 
از ریخت و قیافه ی قدرتی که اصِل سلسله مراتبِی حاکم بر جوامِع زراعی کاالیی 
به آن داده بود خالص می شود. شناخت، با همه ی مبرم بودن اش، از لباِس تکّبر 

بیرون می آید، تکبری که باعث می شد همه به آن مظنون باشند.
پیامدهای رهایِی زن و سقوِط پدرساالری، که زن را به حد یک شیء و ابژه 
فروکاسته بود، تازه کم کم دارد معلوم می شود. هرچند این پیامدها در تحول و 
فرگشِت اجتماعی عیان هستند اما هنوز جامعه پی نبرده است که حس وحال یا 
حساسیِت12 زنانه چه انقالبی در همه ی سپهرهای دانایی و علم ایجاد خواهد 
کرد، دانایی و علمی که تا به امروز توسط نرینه ستایی و رجولیتی13 احتکار و 

تمشیت شده که مدام بر طبِل حقیقت های پر کبکبه و دبدبه اش کوبیده است.
باززایی و ُرنسانسی که به سوی آن در راه ایم تحقق بخشیدن به انساِن کامل 
]total یا هماک[ را بر عهده دارد که منظرگاِه سخاوتمندترین و شجاع ترین 
اندیشمندان از لئونارد داوینچی تا پی یر کروپوتکین از آن آکنده است . این 
آفریده و مخلوقی که شوِر کّلیت دل اش را تسخیر کرده چیزی نیست جز انسان، 
یعنی زنان و مردانی که، طبق رسالِت نوِع بشر، خود را وقِف تحقِق سرنوشِت 

انسانی شان می کنند.
همان گونه که خواسِت پرولتر نفی کردِن خود از طریق استقراِر جامعه ای 
بی طبقه است، اندیشمند نیز، با آگاه شدن از زندگی  یی که الهام بخِش اوست، 
پیوسته می کوشد تا خود را از هوشمندی دماغی یا انتلکتوالیته اش آزاد سازد و 

به آن تواِن شاعرانه ای که جهان شمول است دست یابد.
امان  در  آن  از  هیچ کس  "روشنفکری"[، که  دماغی،  ]هوش  انتلکتوالیته 
نیست، برآمده از جوشِن َمنشِی14 ارباب ]سرور، استاد، خدایگان[ است، که 
زهر آن را روِح آسمانی در ما و در جامعه می چکاَند. کارکرِد انتلکتوئلی ]فکِر 
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شکارگری[  و  صید  ]خوی  طعمه جویی  با  پیوند  در  "روشنفکرانه"[  دماغی، 
است، و قدرت اش را حتا تا دِل صادقانه ترین نیت های براندازانه ]انقالبی[ 
اعمال می کند. آسماِن ایده ها از آسماِن خدیان تقدس زدایی کرد بی آن که ارتفاع 

]باالنشینی و رفعت [اش را نسبت به زمین از دست دهد.
به میزانی که زنده مانی در برابر خواسِت زندگی کردن عقب می نشیند، شماِر 
وضعیت  شدِن  خراب تر  می شود.  مشخص تر  پیش بینی  قابل  دگردیسی های 
ذهنِی آخرین انتلکتوئل های ]روشنفکران[ غره به روشنفکری در همسویی با 
قدرتی است که مفصل بندی مکانیکی اش او را از فکرکردن معاف کرده است. 
که  اولین کسانی هستند  می چرخانند خودشان  را  مغززدایی  ماشیِن  آنانی که 

چوب اش را می خورند.
acephalisme و فقداِن هوشمندی چیره تر می شود، در  هر چه بی سری 
قطب مقابل، یعنی در اردوی زندگان، یا آنانی که دست کم می کوشند چنین 
باشند، نوعی هوشمندی حسی ظهور و توسعه می یابد که به حجِت15 دل و 
با اطالع رسانی های  آدمی  ندای زیسته های  ارجحیت می بخشد.  برتری و  تن 
شیء شده، با بیاِن ناحّسانی و بی حس شده ی لوگوس یا عقِل معامله گر، با علِم 

فروخته شده به "زباِن نو"1۶ قطِع رابطه می کند.
ایده های بدون امعاء و احشا با شکِم رو به هوا شناورند. پاسخ به عقالنیِت 
بی گوشت و پوست و استخوان ]ناتنانه شده[ هیچ چیز ناعقالنی یا عرفانی در 
خود ندارد، بلکه آن شعری است که رسالت اش جاِن تازه دمیدن به موجوِد زنده 

از طریق انسانی کردِن آن  است.
سبِک  cohérences[ست،  ]انسجام ها  همدوسی ها  از  میدانی  زنده مانی 
زندگی میدانی از بازآوایی ها ]پژواک ها résonances[ست. زباِن اقتصادی شده 

برآمده از اولی، و سرزندگِی شاعرانه برآمده از دومی است.
عصرِ آفرینش کار را ملغامی سازد. کار شکِل افتتاحِی بهره کشی انسان از 
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انسان است. بنیان گذارِی تمدنی است که در آن سوژه ای که نعمِت زمینی را به 
کاال تبدیل می کند خود به ابژه ای کاالیی تبدیل می شود.

به هنگام جنگ ها، که در اواخر دوره ی نوسنگی پدید آمدند، شکست خوردگان 
تنها در صورتی از کشت وکشتار در امان می ماندند که به بردگانی در خدمِت 
فاتحان تبدیل شوند. از آن تاریخ تا به امروز، زنده مانی همواره بهای یک مرگ 

تعلیقی بوده است.
آفرینندگِی مفید در فراینِد  از  زمانی بود که پویایِی تجاری حافِظ بخشی 
روحیه ی  در  تغییرهوایی  آزاد  مبادله ی  آزادی های گریزپای  بود.  نوآوری اش 
همه ی  با  آفریدن،  شوِر  می کرد.  ایجاد  زراعی  نظام های  محافظه کاِر  و  راکد 
محدود و حاشیه ای بودن اش، به کارهایی که مفیدبودِن اجتماعی شان مسلم 
می نمود جذابیت می بخشید. می دانیم که چگونه نوآوری های ارائه شده از سوی 
ترقی خواهِی  یک  اسطوره ی  به  توانست  صنعتی سازی  فاز  در  سرمایه داری 

پرومته وار دامن بزند.
متروکه شدِن تدریجِی بخِش تولیدی به سوِد بخِش مصرْف کار را به سطِح 
ضرورِت دستمزدی فروکاست که باید با ولخرجی در واحه های سوپرمارکتی 
هدر داده می شد. کاِر اجتماعًا مفید کم کم جای خود را به کاری انگلی داد که، 
نمونه اش بیمارستان ها، مدیریِت یک بازدهِی سودآور را اولویت می بخشد و 

کارآمدِی درمانی را به بهانه ی بهبوِد خدمات ویران می کند.
سرمایه داری به نوعی سنگربندِی مالی رو آورده است که در آن این حق را 
به خود می دهد که مرِگ خود را با برنامه ریزِی مرِگ ما سودآور سازد. ما گزینه ی 
دیگری نداریم جز محافظت، دفاع و بازآفریدِن زندگی مان و، به همراِه آن، منابِع 

طبیعِی اهداشده ای که در برابر چشم مان تخریب می شوند.
اگر به مشکالِت زیست محیطی جز به صورت جهانی و آماری با نتایجی 
که می دانیم پرداخته نمی شود از آن روست که ما به پرداختن به این مشکالت از 
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پایه، در سطح محلی و منطقه ای، بی اعتناییم. حال آن که آلودگی، سمی سازی، 
داغان کردِن آموزش و پرورش، بیمارستان ها، حمل و نقل عمومی، همه در 
سطح شهر و روستا و محله های ما رخ می دهد، یعنی در جاهایی که مداخله ی 
مستقیم ما امکان پذیر است. نالیدن، داد زدن، دعاکردن، چنین واکنش هایی 
همه مسخره اند و مسخره خواهند ماند تا زمانی که شهامِت ابداع کردن همراه 

با شهامِت سرانجام زندگی کردن از نو پدیدار نشود.
فراگذری از کج مَنشی و هیجان زدگی عاطفی17. دوگانگی ها حکم می رانند 
و چون حلقه های زنجیر به هم وصل اند و در صدایی از پتک و سندان است 
که ما را به فراگذری فرامی خوانند. زندگانِی روزمره ی ما کارگاهی تجربی است 
که در آن هر چیز و ضِد آن در صورت فراگذشته نشدن هستِی ما را به النه ی 

ضدحال ها مبدل می کنند.
از تن  نشان می دهد که علِت  روان شناسِی توده اِی فاشیسم،  در  رایش، 
فرقه گرایی،  پانیک، عرفان زدگی،  اشکاِل هیستری،  یعنی همه ی  آمدن  بیرون 
ناارضایِی عمیِق  و  موانِع ضدحال مواجهه شدن[  ]با  تعصب زدگی  سد شدن 

امیاِل توده هاست.
سخت پوسته ی َمنشی که در پوشِش مهار و کنترِل عواطف، آن ها را مسدود 
می کند نتیجه ای جز وحشی کردن شان ندارد. خوشی گرایی چیزی نیست جز 
مصادره به مطلوب کردِن ایده ئولوژیِک نوعی دیالکتیِک میل که در دِل هستِی 
فردگرایانه اش  الِک  از  فرد  آزادکردن  راِه  تنها  است.  نهفته  جمعی  و  فردی 
کاربسِت خودگردانِی عمومی است، تنها راِه تضمیِن خودمختاری، که چیزی 

جز آزادِی زیستن نیست، کاربسِت همیاری است.
 در پرتو خیزش های خودجوشی که سیاره ی زمین را نورانی می کنند آن چه 
رقم می خورد گذر از زنده مانی که یأسی هزاران ساله آن را در جان مان رسوخ 

داده به یک سبِک زندگی است که در آن همه چیز از نو ابداع می شود.



۳. خودگردانِی تعمیم یافته و پروژه ای برای یک زندگِی انسانی و 
خودفرمان

استفان ِهِسل در جزوه ی "برآشوبید" بر موضوع مقاومتی تأکید ورزیده بود که 
به فراخواِن زندگی علیه هر شکلی از ستم می ایستد. روند تاریخی به ما نشان 
آزاد جایگزین  داده که جباریِت "رژیم سابِق" زراعی با یک جباریِت مبادله ی 
شده که در آن آزادی های دروغین قساوت شان از کلبی منشِی طعمه جویانه ی 

امپراتوری های دنیوی و دینی کمتر نبوده است.
بی آن که بخواهیم مصادره به مطلوب شدِن فاجعه باِر سیاسی و ایده ئولوژیِک 
جنبش برآشفتگان را مقصر بشمریم، جا دارد خاطرنشان کنیم که آن چه جانشیِن 
بود که  خیزش گرانه  شعری  شد  برآشفتگان  بیدارکننده ی  اعتراضِی  روحیه ی 
آراِم زندگِی  در آن قهر و خشونِت سنگربندانه جای اش را به قهر و خشونِت 

درهمه جا حاضر داد.
ایده ها دائمًا به ورطه ی انتزاِع واهی درمی غلتند به محضی که لنگرگاه شان 
پراتیک و کنِش هستیانه و اجتماعی نباشد. خودسازمان یابی مردم برای خودش 
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تاریخی دارد که از رهگذِر پیروزی ها و شکست ها آموزش های گران بهایی برای 
ما باقی گذاشته است. گرچه این موضوع آشکارا پیدا نیست اما تجارب کمون 
اسپانیا،  انقالِب  لیبرتری  روسیه، کلکتیویته های  شوراهای کارگری  پاریس، 
رادیکالیته ی جنبِش مه 1۹۶۸، بیگانه نیست با امتناع از رئیس و سرکرده ، از 
نمایندگاِن خودگمارده و از دم ودستگاه های سیاسی، که خیزش مسالمت آمیز 

جلیقه زردها از آغاز آن را مطالبه می کرد.
تایلند،  تا  از شیلی  ره نموِن خیزش هایی است که،  همین گزینه است که 
تازگِی  یک  انقالب ها  تاریخ  در  این  می دهند.  اشاعه  را  خود  همانندی های 
رادیکال است و بیان گِر بداهتی است که همیشه پنهان نگاه داشته است: زندگی 

ارباب و سرور نمی خواهد.
طبیعی  به طور  است  خویش  انسانیِت  بازیافتِن  خواهاِن  که  موجودی 
 a-cratique ناساالرانه  و   ،a-religieux غیردینی   ،a-politique غیرسیاسی 
به هم جفت شده ی  برج وباروهای  تا  بود  مردم کافی  برای  تلنگر  همین  است. 

محافظه کاری و ترقی گرایی را سرنگون کنند.
قیام ها در گستره ی  شاعرانه ی خیزش. شعله ور شدِن  تا هنرِ از مقاومت 
ناجور  مترو،  بلیط  بهای  افزایِش  ناحق،  تعرفه ای  ناچیز:  بهانه هایی  به  سیاره 
بودن یک اقدام بوروکراتیک در واقع از زندگِی روزمره ای برمی خیزند که در آن 

مدت هاست که امیال سرکوب می شوند.
است که  بار  نخستین  اما  می داد  رخ  هم  گذشته  در  خیزش هایی  چنین 
اراده ای یک دل و یک زبان »زندگی در آزادِی کامل« را مطالبه می کند. نخستین 
بار است که مردم عزِم خودسازمان یابی کرده اند، رئیس و سرکرده ها را از خود 
رخنه ی  از  را  خود  نمی پذیرند،  مشخص  وکالِت  بدون  نمایندگاِن  می رانند، 
دم ودستگاه های سیاسی در امان نگاه می دارند و در تقابل با محاسبه گری های 
خودخواهانه همیاری یی می گذارند که به کیفیِت انسانی اولویت مطلق می دهد.
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 Tierra y ستایش از کار و کنش های نزدیک به زندگِی انضمامی. اصِل
 Ricardo Flores زمین و آزادی، که از سوی ریکاردو فلورس ماگون ،liberta

Magón پیشنهاد شد و امیلیانو زاپاتا آن را مردمی کرد، امروزه چنان ابعادی 

یافته که به ذهِن رعیِت زحمت کش اجیِر زمین دار در مکزیِک شورش کرده در 
آن زمان خطور نمی کرد.

اصالحاِت ارضی که دیروز خواستار تملِک جمعی بر چند تکه زمین بود 
امروزه در مطالبه اش تمامی زمین را در برمی گیرد. البته با توجه به این نکته که 
بازتملِک ِ نعمت های زمینی از تکه زمینی آغاز می شود که توسط صنایِع زراعی 
غذایی در برابر چشِم ما بی هیچ کیفری به سموم آلوده می شود. نظاِم بهره کشی 
از طبیعت چیزی جز صدایی در راهروهای محافِل باال نیست. در پایین است 
که غارت و آلودگی مردمان را خفه می کند، در پایه است که باید به این وضع 

پایان داد.
در زمینه ی زیسته ی فردی، جمعی و زیست محیطی، هیچ مشکلی نیست 
که ارکاِن دولتی و مافوق دولتی به آن بپردازند و ما قادر نباشیم از طریِق واقعیِت 

محلی به آن بپردازیم.
با تمام پراکنده بودن اش، این احساس در هر کسی غلبه دارد که زندگانی اش 
را در خالِف جهِت عزیزترین امیال اش سپری می کند. تا دیروز دستاوردهای 
اجتماعی، که به زوِر مبارزات طوالنی کسب شده بود، همچون مابه ازایی در 
از  امروز  اما  می کرد.  عمل  اطاعت کردن  و  شنیِع کارکردن  ضرورِت  مقابِل 
به  امرِ جمهور، که  این رس پوبلیکا،  یا هوده وری همگانی،  این خیر عمومی 
تسالدهِی  َبَلم های  حتا  است؟  مانده  باقی  چه  فروخته شده  خصوصی  منافع 
مصرف گرایانه اکنون دستخوِش امواِج تعدیل های اقتصادِی سرمایه دارِی مالی، 
عمومی،  فقیرسازی  یا  بورس بازانه  سوداگرِی  دید،  باید  حال  شده اند.  غرق 

کدام یک چراغ های سوپرمارکت ها را خاموش می کنند.
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دولت دیگر کارکردی جز سرکوب گری ندارد. پرسش های مردم را چماق 
پاسخ می دهد با وحشی گرِی دست کم شوک آوری. باتوم برقی، که از صادرات 
موفِق نظام اعتبار اجتماعی به سبک چینی است، فقط به شقاوتی درونی نیاز 

دارد تا به خودویران گرِی شهروندی  چهره ای انسانی ببخشد.
به قول آرتور آرنولد، یکی از کمونارهای 1۸71: »شوم ترین کاِر استبداد این 
است که شهروندان را از هم جدا می سازد و در انزوا از یکدیگر قرار می دهد، 
آنان را به بدگمانی و تحقیِر متقابل می کشاند. دیگر کسی دست به کاری نمی زند 

زیرا هیچ کس جرأت نمی کند روی همسایه اش حساب کند.«
این را دیگر باید فهمیده باشیم که: جایی که ما هستیم، دیگر دولت نیست. 
تاریْخ همه ی شکل هایی از قدرت را که قرار بوده بر تن و آگاهی از تن حکومت 
کنند تا به انتها آزموده است. مرگ مهره های خود را همواره یواشکی جلو رانده 
است. این بار بی نقاب به مصاف ما آمده است. پوچی و مهمل بودن اش را با 

نخوت به رخ می کشد.
شارل ُد لیْنی Charles de Ligne تعریف می کند که یک ژنراِل آلمانی، که 
شناختی سطحی از زبان فرانسوی داشت، تنها نطقی که پیش از نبرد توانست 
به زبان بیاورد این بود که: »برویم بگاییم!« سربازان نیز گفتند ُخب حاال که این 
کار را این گونه می نامد، چرا که نه؟ دست برقضا، در جریان درگیری ها همین 
لینی  ُد  از مرگ نجات دادند. و شارل  آن ژنرال را در آخرین لحظه  سربازان 

می نویسد: واژه ای که موجب زندگی می شود زندگی اش را نجات داد.
مگر این نه ماییم که می توانیم درجا از بهار زندگی کامیاب شویم و جنگ 

را، که در آن گذشته در پی تسخیر جنون آمیز آینده است، به پشیزی نگیریم؟1۸
فرصت های بس گذرای خودگردانی تاکنون در پِی خشونِت سرکوب گرانه ی 
دولت ها پدید آمده اند. هیچ کس آن قدر ساده لوح نیست که گمان کند که این 
سردتریِن هیوالهای سرد در برابِر تالش های ما برای جایگزین کردن اش بی اعتنا 
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ازنفس افتاده اش  هارِی  رعشه های  آخرین  هم که  چقدر  هر  اما  بود.  خواهد 
سهمگین باشد، مگر انقراِض خودبرنامه ریزی شده اش مهلتی برای فروخواباندِن 

دمِش زندگی، که بی وقفه از نو جان می گیرد، خواهد داشت؟
زندگی سالحی است که بدون کشتن مستأصل می کند. چنین است آن تواِن 
تهاجمی یی که جنگ چریکی نوینی که سپیده دِم آن هر روز در افِق جهاِن کهنه 
طلوع می کند آرام آرام از آن آگاهی می یابد. خوددفاعِی ما پایه ای جز این ندارد.
خودگردانی مستلزم آفریدِن خرده جوامعی است که در پِی فِدِره ]هیاویده[

شدن اند. تکیه گاِه خودگردانی آفرینندگِی افراد و جست وجوی راسخ و شیفته واِر 
آنان به ساختِن سرنوشتی است که تقدیر، مشیت و سرنوشِت ازپیش مقررشده 

را برای همیشه فسخ می کند.
ماشیِن تهی مغزسازی، که با طاعوِن عاطفِی کوروناویروس و گاه گاه با تکرار 
مکررات در باره ی یک جنگ اتمی باردیگر به طرز مؤثری فعال شده بود، حال 
از کارافتاده، گیرپاژ کرده و دچار انفجار درونی شده است، زیرا بی عرضگِی 
گردانندگان اش حتا در دروغ گویی از حد گذشته و برمال شده است. اکنون 
زمان آن رسیده تا کسانی که براثِر پروپاگاندای رسانه ای و نیز زیرپاگذاشته شدن 
وظایف و موازین علمی به اغمای مصنوعی فرورفته بودند تکانی به خود دهند 

و از رخوت به درآیند.
اعماِق  در  حتا  می کند.  ازنوکشف  را  ممکنات  آزادِی  آگاهی ها  بیدارِی 
دنیای محبوس1۹ ستوه آور شده  این  از  بیکران  بندگی، ستوِه  توده های گرفتاِر 
است. پستی و زبونی به چنان درجه ای رسیده که هوای جوامِع مبتنی بر تمدِن 

تکنیکی ِ ما را غیرقابل تنفس گردانده است.
چگونه می توان رؤیای جامعه ای را در سر نداشت که مشکالت اش را بدون 
مراجعه به نخبگانی حل و فصل کند که جز پوچِی پرهیاهوی خود چیزی را 

نمایندگی نمی کنند.
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رؤیا تار و پوِد اندیشه است.
حسابگرِی خودخواهانه حاصلی جز تقویِت یخ بنداِن انسانیت نداشته و 
از خویش زاده شوند مدفون  از آن که  َکَفنی بوده است که باشندگان را پیش 
کرده است. پس از آن که چنین فرمان بردارانه نقِش پرومته ای در زنجیِر فنای 
توتالیتری اش را ایفا کرده ایم، حال کمترین کاری که می توانیم بکنیم این است 

که به پروژه ی بی انتهای انسانی شدن بپیوندیم.
و  نازمانمند  رؤیایی  تحقِق  و  انضمامی کردن  جز  نیست  چیزی  این  و 
دوران  اندیشه های  الهام بخِش  یا کامل، که  هماک  انساِن  رؤیاِی  بازآیند2۰، 
افراِد  ظهوِر  متقابل،  یا کمِک  همیاری  به  بازگشت  بود.  باززایی  و  رنسانس 
خودمختار، اتحاِد نوین با طبیعت، این ها نورهایی هستند که در شب و مِه 
شک و تردیدها نشانه هایی از یک باززایِی محتمِل انسانیت اند، یک واژگونِی 
چشم انداز که در آن زندگی حقوِق مطلِق خود را مطالبه می کند و سایه های مرگ 

را، که از خوِد مرگ زیان بارتر و مهلک تر اند، بیرون می راند.
این بود که به طور زنده جهانی آکنده  از جمله پیامدهای ویروس کورونا 
از دروغ، عدم تعادل، نفرت، خبرچینی و اعمال ناانسانی  را نشان داد، جهانی 
که ما دیگر آن را نمی خواهیم. اما این جا و اکنون پرسش این است که: میل 
و دلخواسِت ما براستی چیست؟ پاسخ دادن به این پرسش راه چاره ی اصلی ما 
در مقابله با سردرگمی و آشوبه ای است که ما را به سوی نظِم اعتباِر اجتماعی 

می کشاند، همان گونه که در چین به اجرا درآمده است.
البته پیش شرط چنین پاسخی تمایز نهادن میان میِل طبیعی یا میل قلبی و 
میِل غیرطبیعی شده است. مشخص کردِن این موضوع مهم است زیرا استناِد 
و  است  اقتصادی  سیطره ی  گونه  هر  نافِی  انسانی شده  جامعه ای  به  واضح 

طعمه  جویی، قدرت، مصرف زدگی و آلت دست سازی را بیرون می راند.
انتزاع جوهِر زنده ی میل را از آن سلب می کند، حال آن که میل معنایش را 
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از موقعیتی که از آن برمی خیزد کسب می کند. در رویارویی اش با هر مشکلی، 
با  و  واننهد  را  بودن اش  طبیعِت سوژه  و  میْل سرشت  دارد که  بسزا  اهمیتی 

غیرطبیعی شدن به ابژه تبدیل نشود.
باشد،  برخوردار  هم  توده ای  حمایتی  از  اگر  حتا  ناانسانی،  تصمیِم  یک 
بازنگری  باید در چنین معنایی  اقلیت  اکثریت و  ناپذیرفتنی است. مضامیِن 
یا  مرگ  مجازات  مسأله ی  در خودگردانی  است گفته شود که  ممکن  شوند. 
قطِع یک درخت چه  یا  ذبِح یک حیوان،  مورد  در  اما  نیست.  زندان مطرح 

خواهیم گفت؟
پیش آمده  مشکِل  فالن  برای  باشد  مایل  کسی که  هر  زاپاتیست ها،  نزد 
راه حلی ارائه دهد از طرف مجمِع محلی به او وکالِت نمایندگی داده خواهد شد. 
او فراز و نشیب های اقدام ِ خود را گزارش می دهد بی آن که با خطر تمجید یا 

تقبیح مواجه شود. همه، از هر سن و از هر جنس، حِق اظهار نظر دارند.
زاپاتیست ها دوست دارند این موضوع را یادآوری کنند که آن ها در این کار 
یک تجربه اند نه یک الگو. در الگو چیزی از جنس اقتدار نهفته است. اما تجربه 

آموزش هایی را که می تواند از آن گرفته شود آزاد می گذارد.
وقتی از تأسف خوردن از ناچیزِی ظاهرِی رویکردهایم دست برمی دارم، 
احساس می کنم میلیون ها زن و مردی که مانند من میل به زندگی کردن دارند، به 

من وکالت داده اند تا نماینده شان باشم.
همبستگی به تنهایی ام پر و بال می دهد.

آن چه در موجودیِت محتمل و هنوز نامطمئِن جوامعی خودگردان برعهده 
داریم این است که پیش بینی کنیم دیر یا زود با چه اقداماتی برای بازسازی یا 
نوسازی مواجه خواهیم شد، با علم به این موضوع که یگانه پشتوانه های ما 
همیاری، توانِش آفرینندگِی افراِد خودمختار و چشم انداِز شورانگیِز انسانی سازِی 

روزافزون است.
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مداخله ی مستقیِم جمع ها و افراِد تشکیل دهنده ی آن ها در مسائل مربوط 
چنین  چند،  هر  می شود؟  ممنوع  حقی  چه  به  بالفصل شان  زیست محیِط  به 
که به نظر می رسد، دفاتِر مدیریِت آماری کمتر از خانه های مجاوِر کشتزارها 
در معرِض آلودگِی متعفِن ناشی از صنایِع زراعی غذایی هستند، با این حال 
تصمیم گیری ها در رأس هرم با کاغذبازی های آغشته به مواد ضدبو و توأم با 

تحقیِر تمام عیاِر پایه انجام می گیرد.
اعالم رِد تقاضا از سوی ارکان حکومتی، رنج نامه هایی را که مردم خطاب 
به دولت می نویسند به کار مسخره ای تبدیل کرده است. دولت به مچاله کردن 
قرارداِد اجتماعی بسنده نمی کند بلکه به فکِر جایگزینی آن با اعتبار اجتماعی 

به سبِک چینی است که به بندگِی شهروندان نمره ی تنبیهی و تشویقی می دهد.
اگر می خواهیم از چنین ننگی جلوگیری کنیم، آیا زماِن آن نرسیده که به 
تدوین یک قانون اساسِی حقوِق موجوِد انسانی بپردازیم که به آن چه حکومِت 
مردم توسط مردم خواهد بود مشروعیِت طبیعی اش را اعطا کند؟ به نام چنین 
قانون اساسی و استقرار آن در عمل است که ما قادر خواهیم بود در کماِل شعر 
و شاعرِی عملی به مسائلی بپردازیم که منافِع دولتی و مافیایی جز به شیوه ی 
آن ها  به  مکانیکی کردن شان،  با  اندرونه شان،  از  آن ها  تهی کردِن  با  و  نمایش، 

نمی پردازند.
ما خواهیم توانست با بیرون آوردِن آن چه چون استخوان در گلویمان گیر 
یا  آِن خود کردن  از  فروبسته مان بگشاییم.21  از بغض ها و کارهای  کرده گره 
مصادره به مطلوب کردِن شناخت ها، دانایی، هنر و علوِم کسب شده در تمدِن 
مستلزِم  این کار  نیست.  کافی  نو  نیازهای جهاِن  به  پاسخ دادن  برای  کاالیی 

تبدیِل پیشرفِت تکنیکی به پیشرفِت انسانی است.
همه چیز باید بازسازی شود، ازنو ابداع گردد، ازنو طبیعی شود.

در گام نخست، مدرسه، سالمت و بهداشت، ترابری، کشاورزی، محیط 
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تولید و مبادله ی فراورده های  بیان،  آزادی  زبان و  انرژی، مهاجرت،  زیست، 
مصرفی.

کار و کنش در نزدیکی با امور روزمره، واکنشی مبتنی بر زندگی و فائق بر 
الزاماِت سودجویی است که بر زندگی لگام می زنند، آن را غیرطبیعی و ویران 

می کنند.
جایی که مسأله اول از همه به ما مربوط باشد، ما اولویت داریم.

مدرسه بیش از این نمی تواند استیالی باستانِی طعمه جویی و صیادخویی، 
رقابت گری، مسابقه، قربانی گری، روحیه ی نظامی گری، را تاب آورد. آیا کشِش 
شیفته دالنه22 نمی تواند کنجکاوی را به کار و کنشی در نزدیکی با امور تبدیل 
سازد که ترکه ی اقتدار و دستورنامه نویساِن الئیک و دینی اش را معزول می کند؟ 
چشم و هم چشمی در بهتر انجام دادن باعث می شود رقابت گری و روحیه ی 
مسابقاتی به لئامِت کاسبکارانه اش رانده شود. چنین رویکردی تندکردِن آتش 
میل به آموختن است در هر سنی، در هر عرصه ای، در هر لحظه ای بنا بر روِش 
رابله ای که از نان و قاشق و چنگاِل سِر سفره مواد اولیه ی تاریخی برای تحلیل 

و درِک شاعرانه ی موجودات و چیزها را استخراج می کند.
کارکردی،  دماغِی  هوِش  نه  و  حسی  هوشمندِی  به  اولویت بخشیدن 
دانایِی عاطفِی شاعرانه ای را تغذیه می کند که ذهنیت یا سوژه بودگی را از داِم 
نگاه  امان  در  آن  پسیکودرام های  یا  روانی بازی  و  ابژه شدگی  یا  عینیت بخشی 

می دارد.
آیا عالوه بر مبارزه ی حقوقی و توان فرسا علیه حشره ُکش های شیمیایی، 
مدبرانه تر نخواهد بود که مبارزه با صنایع زراعی غذایی از راِه زمینه سازِی گذار 
به کشِت پایا permaculture و اشکاِل کشاورزی و دامپرورِی بازطبیعی شده، 
سبزی کارِی متناسب با نیازهای محلی، تنوِع خرده صیفی کاری های شخصی و 

کشت های جمعِی مشترک پیش برده شود؟
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تا زمانی که تأمیِن منافِع چند سهامدار بر سالمِت اهالی غلبه داشته باشد، 
احتماِل ممنوع ساختِن صنایِع سمی ضعیف است. در عوض اقدام هایی مانند 
خریِد قلمروهای شکار به منظور تبدیل کردن شان به صیفی کاری های جمعی 
چنین کارخانه هایی  به کارگران  که کمک  می دهد  نشان  روستائیان  سوی  از 
برای ترک کردن چنین مشاغلی بدون محروم شدن از امکاِن معاش، شایسته ی 

زمینه سازی برای بحث و گفتگوست.
خودگردان  جامعه ی  نقلیه ی عمومی  وسایل  و کمیابی  شدن  مار  و  تار 
با نوسازی آن ها، تنوع دهی به آن ها و تضمیِن  را وامی دارد که این وسایل را 
رایگان بودن شان، همراه با تحریِم البی های نفتی و ماشین های آن ها، که به غلط 

»خودرو« نامیده می شوند، از نو در دسترس همگان قرار دهد.
وضِع مصیبت باِر بیمارستان ها به خرده جوامِع خودمختار القا می کند که 
اماکنی به نام خانه ی سالمت یا سالمت خانه مهیا سازند که در آن ها رابطه ی 
ایجاد کند، فضایی  اعتماِد متقابل  از  میان درمان گر و درمان شونده فضایی 
که بدون آن هیچ شفایی ممکن نیست.در دوره ی اخیر شاهد بی اعتبارشدِن 
بسیاری از پزشکان و دانشمندان بودیم که با ضمانت کردن گذار از سالمت به 
امنیت، به ازای دریافت پول به نوکراِن قدرِت سیاسی و مافیاهای داروسازی 

تبدیل شدند.
با  به سبِک زملوایس23«  اختالس های علم و دانشی بی وجدان و »رفتار 
ازاین پس  بود،  مغایر  داروسازی  مافیاهای  منافِع  با  آرای شان  دانشمندانی که 
به کاوش در خواِن نعمِت درمان های طبیعی  تا  اجازه می دهد  به پژوهندگان 
روآورند و هرگونه مرجع قدرِت ملی و فراملی در زمینه ی دوا درمان را کنار بزنند.
]ضددرمانی[  آلوپاتی  طِب  خشِن  و  زمخت  جنبه های  وضعیتی که  در 
سوی کشِف  به  دریچه ای  طبیعت  با  نوین  اتحاد  است،  شده  پرسش برانگیز 
مجدِد گیاهاِن درمانی و توسعه ی خواص شان می گشاید. در این زمینه نیز با 
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همان اصِل نزدیکی سر و کار داریم.
همان طور که در قرن نوزدهم اعتالی سرمایه داری صنعتی کسانی چون ولتا، 
وات، لوبون، پاَپن، هویگنس را اغلب با اتکا به امکاناِت شخصِی خودشان  
به آزمودِن نبوِغ اختراع برانگیخت24، اکنون نیز ظهور تمدنِی انسانی مشوق 
چشم داشتِن به هوشمندی و آفرینندگی افرادی است که سرانجام به آگاهی از 

آزادی هایشان دست یافته اند.
اصِل همیارْی فراخوانی است به آفریدِن جاهایی برای سخن، سخن کده ها. 
و  با گپ  تحقیرآمیزشان  برخورد  و  روشنفکران  یا  دماغی  پایاِن هوش ورزاِن 
میدان های عمومی،  به  بار دیگر  پاتوق های مردمی25،  در  َبزم گونه  گفت های 
که  بازمی گرداند  را  بیانی  شیوه های  آن  مردم،  خانه های  خیابان ها، کافه ها، 
ناشی  روانی بازی ها، که  و  کشمکش ها  از  قادرند  آزادی شان  به خاطر  درست 
از متزلزل شدن راه نشانه های قدیمی و بنابراین عدم تعادل های وجودی است، 

جلوگیری کرده یا آن ها را آرام سازند.
بر عهده ی مجالس و مجامِع تشکیل شده توسط خرده جوامِع خودگردان 
تا  باشد  بازآفرینی کنند.  را  اکنون  و  بازپردازی2۶  را  است که گذشته  ِفِدره  و 
هیچ یک از مسائلی که لویاتان و سرسپردگان درگاهش به عبث تالش کرده اند تا 
در انحصار خودشان درآوردند، از چنِگ ما درنرود. آری در وجوِد ما آن تواِن 
ابداع گرانه ای نهفته است که قادر است به مسأله ی انرژی رایگان و ناآالینده 
بپردازد، زبان را، که با اقتصادی شدن محکوم به انفصال و خشکیدگی است، از 
نو زنده کند، به بازتوزیِع سیاله های مهاجرتی بپردازد که پذیرش آن ها به صورت 
مهمانان اندک شمار توسط کلکتیویته ها  یا جمع های پرشمار و برقراری ارتباط 
مبادله ای یا جفت شدگی با سرزمین های خاستگاه شان، می تواند این سیاله ها را 

سبک تر کند.
آیا از تورم و ناپدیدشدن تدریجِی پول نقد آنقدر آگاه نشده ایم که بتوانیم 
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بانک  های همیاری، نظام های مبادله ی پایاپای، مسکوکاِت غیرقابل تبدیل به 
سرمایه، پیش بینی کنیم؟

زایِش  زمینه  ساِز  جلیقه زردها  از  ساطع شده  زندگِی  درخشش های 
کلکتیویته هایی شد تا پیشنهادهای فرستاده شده روی یک شبکه را، که همواره 
در معرض تشدید کنترِل نظرات و عقاید است، در مجمع های محلی به طور 
ماهرانه تر،  به طرزی  یا  آغاز تخریب  نقطه ی  این  آیا  متحقق سازد.  انضمامی 
و  همراه  تلفن های  شامل  می تواند  نیست که  بازطبیعی شده  انطباِق  و  تبدیل 
َگجت هایی شود که با کلبی منشِی بهت آوری از ما جاسوسی می کنند و جیب ها 

و خانه هامان را زیر نگاه "برادر بزرگ" قرار داده اند؟



۴. واژگونِی چشم انداز

اقتصاِد زراعی کاالیی علیه توسعه ی آزاِد انسانیت سدی برافراشت که امواِج 
رهایی جویی بی وقفه به آن اصابت می کنند. در طول قرن ها، در برابر این مانِع 
غول آسا تالطم ها، شورش ها، خیزش ها همواره پس رفته اند بی آن که، بااین همه، 

یورش هاشان تضعیف شود و به ته برسد.
امروزه حصاربندی های ستم در حال ترک برداشتن و فروپاشیدن اند  اگر 
علت اش بیش از آن که در قهر و خشونتی باشد که از بیرون ضربه می زند در 

کژدیسگی یی است که از درون موجب ازهم گسیختن شان می شود.
جنگی که تمدِن کاالیی عزم کرده بود علیه طبیعت به پیش َبرد از همان 
آغاز محکوم بود که جز با تسریِع شکست اش به پیروزی نرسد. باید ده هزار 
سال می گذشت تا آخرین قربانیان اش این را بپذیرند. اما در قیاس با سه میلیون 
سالی که از لوسی Lucy به نقاشی های دیوارِی السکو می انجامد ده هزار سال 

چیست؟
باززاده  بهاری27 که  و  لرزش های  می میرد  زمستانی که  لرزهای  میان  ما 
می شود سرگردان ایم. لرزه ی رویندگی با لرزه ی چنگ زده به سقوط یکی نیست.
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انسانی عرضه  به موجود  آزادانه ای است که  انتخاِب  واژگونِی چشم انداز 
شده است. این انتخاب الزام آوری ها و دستورنامه ها2۸ را فسخ می کند. عصِر نو 

از آزادی یی برخوردار است که آن را می کاود و قابل رؤیت می سازد.
پیشنهادکردِن نوعی طرح و برنامه، اگر جایگزیِن تواِن شاعرانه ی شود که 

فرد را نسبت به قابلیت های خالقانه اش بیدارمی کند، یک اشتباه خواهد بود.
طریقی  چه  از  اقتصادی،  انسان   ،homo œconomicus نمی داند  کسی 
طلسِم صدها ساله ای را درهم خواهد شکست که او را چنین آسان به ناتوانی 
مادرزادی اش مجاب ساخته است. آیا از طریق سانحه ای روانی خواهد بود مانند 
آن سیالب ناگهانی در آزمایشگاه پاولوف که بازکنِش تبعیت و تسلیم را، که با 
موفقیت روی سگ ها آزموده شده بود، از میان برداشت؟ یا، سعادتمندانه تر، از 
طریِق دگرسوشدنی که ثمره ی نجات بخش آن واژگونِی چشم انداز باشد و انرژِی 
گاهِی انسانی یی که به ما بخشیده، و اغلب  ما را بر زندگِی خودفرمان و بر آ

برای مان بیگانه مانده است، متمرکز سازد؟
به  اصاًل  می کنیم. کارمان  مبارزه  زندگی  به  بازگشت  نوعی  برای  ما 
دارد.  معنایی  نه  و  است  پروژه  یک  نه  زندگی  نیست.  مرگ  چالش کشیدِن 
این ماییم که به زندگی معنایی می دهیم، مایی که زندگی استعداِد مداخله در 
اختیارمان نهاده است، مداخله در فرایند تکثیریابِی تجربی اش و، اگر بخواهیم، 
اجتناب از مرگی که معمواًل تخریب مازادها را تنظیم می کند بیش از حد شدِن 

تولدها، مخلوقات، درختان، دارندگی به زیاِن باشندگی.
ما در عمِق وجودمان زندگی را در هیئِت خردک شرری از بیکرانگی اش 
حمل می کنیم. آن چه نصیب ]سرنوشِت خودساخته ی[ ماست، انسانی ساختِن 

زندگی است.
برای توافق با این موضوع که هیچ موجوِد برتِر دیگری جز موجود انسانی 
نیست، نخست باید نقِش ارباب و سرور را که تاریخی غیرطبیعی شده به ما 
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تحمیل کرده از خود بزداییم. زماِن آن فرارسیده تا احساس برترِی احمقانه، 
سنگدالنه و ویرانگرانه ای را که موجب فرمانروایِی ما بر جانوران، گیاهان و 

جمادات شده برای همیشه فسخ و باطل سازیم.
در این کار پای هیچ گونه امر و تکلیِف اخالقی در میان نیست. خواست 
ما فقط از بین بردن رنجی است که بر آنان اعمال می کنیم و خود از آن زجر 
می کشیم. باید به چه درجه ای از زمختی و خرفتِی مرگبار، چه شکارگرانه و چه 
نظامی گرانه، فروغلتید تا این موضوع فراموش شود که این تیره های حیات، 

موسوم به تیره های کهتر، بخشی از عناصِر سازنده ی وجوِد خوِد ما هستند؟
مبارزاِت ما در قلمرویی محصور مانده که توسط دشمنان مان، برای کشاندِن 
ما به آن جا و به دام انداختن مان، عالمت گذاری شده است. آن ها از زندگی جز 
دشنه ای که آن را می ُبّرد چیز دیگری نمی شناسند، پس کافی است گلوهامان را 
برای بریده شدن در اختیارشان بگذاریم. در عوض اما اگر طوری عمل کنیم که 
از ترفندهای پهلوان پنبه ای شان برحذر بمانیم، آن ها به ناچار سرهای خودشان 
را خواهند برید. پارودِی جنِگ جهانی، که اوکراین بهانه ی آن است، یک بار 
دیگر خصلِت خونیِن صحنه پردازی هایی را نشان می دهد که از طریق آن  تمامی 
دولت ها، بدون استثناء، می کوشند فروپاشِی خود را پنهان سازند و برپایه ی 

قدرِت اعتقاد به همین مضحکه از فروپاشِی خود جلوگیری کنند.
نمی کند.  سوراخ  را  پرده  گوش ها  دیگر  و  شده  سوراخ  طبل هاشان 
نه  و  بانک دار  نه  اسلحه فروش ایم،  نه  ما  ندارد.  ربطی  ما  به  جنگ هاشان 

عروسک های خیمه شب بازی سیاسی.
چگونه خوددفاعِی مسالمت آمیز و جنِگ چریکی ی را تصور کنیم که در آن 
سماجِت زندگی دشمن را آنقدر آزار می دهد و به ستوه می آورد که موجِب تسریع 
انهزام اش می شود؟ شارل فوریه، که چندان عالقه ای به انقالب ها ندارد، راه حلی 
پیشنهاد می کند که زیِر ظاهر ساده لوحانه اش نشان دهنده ی راه هایی برای آزمودن 
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و کاویدن است. در فاالنسترها، که درهاشان به یکسان به روی ثروتمندان و 
فقیران باز است، همچنان نوعی جدایی برقرار است میان میِز غذای اغنیا، که 
بنا به عادت شان خوراک های اعال می لمبانند، و همسفرگِی طبقاِت فرودست 
که به غذایی ساده خرسند اند. لیکن نشاطی که میان فقرا حکم فرماست چنان 
از دلمردگی و بی مزگِی خوش باشانه  که مایه ی حزِن اغنیاست متمایز است که 
اینان کم کم میزهای مملو از خوراکی اما فاقِد جذابیت شان را ترک می کنند تا به 

فقیرانی بپیوندند که از کوچک ترین لذت ها به وجد می آیند.
نابغه ی  نظریه پرداِز  نهان بینانه ی  واقعیِت  از  بخشی  پندآمیز  روایِت  این 
اما اشاره های شاعرانه به جامعه ی فاالنستری  کشش مندِی شورمندانه است. 
به هرحال پژواک هایی الهام بخش در پروژه ی خودگردانی می یابد که مزیت اش 
تاریخی که  تاریخ است،  لنگرگاه اش  این است که  فوریریستی  بر ساخته های 

شواهدی بی چون وچرا از تحقق یابی این پروژه عرضه کرده است.
مالحظه ای که مورد نظر فوریه است امروزه متوجه اولیگارش هایی است 
که بر اثِر ناخویشتن داری ها2۹ در دارندگی از اندرونه تهی و در کفِن خوشی های 
مالل آورشان مومیایی شده اند، در حالی که در هر کوی و برزن، در فلکه ها، 

شهرها و روستاها، فقیران به بزرگ داشِت بهاِر جاودانه ی زندگی می پردازند.
قلِب  که  آنانی  است.  گشوده شده  جهان شمول  همسفرگِی  سفره ی 
خشکیده شان به ُمهر و نشاِن آزمندی تبدیل شده بعید است از ضیافِت فنا جان 

سالم به در برند.
زندگی برای بودِن خود نیازی به ما ندارد. در عوض ما برای وجود داشتن 
به او نیاز داریم و او نیز، بدون تشخیص و تمایز، این نیاز را برآورده می سازد. 
آن چه ناظران آینده را در نگریستن به گذشته ی ما بهت زده خواهد کرد این است 
یا  زندگان  میان هماهنگ سازِی  انتخاب  تواِن  از  برخورداری  با وجود  ما  که 
وانهادِن آنان برای بازتعادل یابی از طریق تخریِب ما، مساوات گرایِی مرگ را به 
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جای کامیابی های برابرانه از رایگانی برگزیدیم.
خیزش های زندگِی روزمره ناقوس مرِگ سرمایه دارِی انتحاری را در همه جا 

به صدا درآورده است. دروغ هم زیر این همه حرِف مفلوج خفه می شود.
ما خودمختار و مغرور از بی نام ونشان بودن خود، هنرکاراِن بازگشت به 
عنصر زندگی هستیم، عنصری که در چهارگوشه ی جهان پژواک افکنده است. 
ما به محاسبه ی خودخواهانه و بندگی، که سیاره ی زمین را تبدیل به دره ای از 

اشک کرده، پایان می دهیم.
جهانی خواهیم آفرید که در آن موجوِد انسانی نخواهد مرد مگر در آستانه ی 
ارضا شده اش، هر چند در  توانش های  کمال و سرشارِی خود، در درخشِش 

تمامیت شان سیراب ناشده باقی می مانند.
زندگی هیچ گاه حرِف آخر ندارد.

رائول ونه گم، 7 مارس 2۰22
ترجمه ی فارسی: بهروز صفدری، مارس 2۰22 
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پی نوشت ها

accomplissent leur petit tour de manège با معنای تحت الفظی اش: دوری با   .1
چرخ و فلک کوچک شان می زنند.

و  عام  »جاهای  لفظ  در  است، که   lieux communs این جا  در  فرانسوی  اصطالح   .2
معنی  مستعمل«  و  بی ارزش  »چیزهای  »پیش پاافتاده ها«،  استعاری  به طور  اما  عادی«، 
می دهد. و همین معناست که با کلمه ی » منظرها« در بخش دوم جمله تناظر و تقارن 

می یابد. اما در ترجمه ی فارسی، جمله ناگزیر به شکل دیگری درآمده است.

کلمه ی colonisation در آثار سیتواسیونیستی، و به ویژه رائول ونه گم، اغلب در معنای   .3
ریشه ای کلمه، یعنی مستعمره سازی یا کولونی سازی به کار می رود. هر چند در این معنا 
نیز، همان معنای منفِی استعمار را نیز در خود دارد. استعماری که دیگر نه در مناطق دور 

بلکه در دل جامعه ی موجود انجام می گیرد.

Baphomet، که در فارسی به دو صورت بافومه، و بافومت، تلفظ می شود.  .4

 se خرج و هزینه کردن( و ( dépenser :دو صورت فعلی از یک ریشه اما در دو معنا  .5
dépenser ) خود را وقف کردن، از خود مایه گذاشتن، وجود خود را خرج یا هزینه 

کردن(.

استقرار »اعتبار اجتماعی« به سبکی که در چین به اجرا درآمده است.  .۶

رقصی که در آن پوستِ سرِ دشمن کنده می شود.  .7

ضدسرمایه داری، نامی است که احزاب و گروه هایی در فرانسه بر ایده ئولوژی سیاسی خود   .۸
گذاشته اند. نقِد ونه گم متوجه برداشت صورِی چنین گرایش هایی است. به همین دلیل در 

ترجمه هم آن را به همین صورت اصلی، آنتی کاپیتالیسم، نگه داشتم.

سردترینِ هیوالهای سرد، عبارتی از نیچه در توصیفِ دولت.  .۹

binaire، دودویی، دو عنصری، "بیناری" در قاموس کامپیوتری.  .1۰

infantilisation: بچه انگاشتن، تحمیل منشِ کودکانه،  .11

sensibilité  .12

virilisme  .13

از اصطالحات کلیدیِ ویلهلم رایش  .14

جا دارد یادآوری کنیم که واژگان و مفاهیم این جمله حاوی اشاره ای است به عبارت   .15
معروِف پاسکال: » قلِب دالیل خاِص خود را دارد که عقل از آن ها بی خبر است«. برای 
کلمه ی raison، می توان در فارسی معادل های مختلفی به کار برد: دلیل، عقل، خرد، 
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برهان، حق، حجت. برای cœur ما با همان مسأله ی همیشگی مترداف های فارسی و 
عربی مواجه ایم، زیرا دو معادل »قلب« و »دل« همیشه یکسان و مترادف نیستند. 

اصطالح معروفِ جورج اوروِل.  .1۶

این دو معادل را به ترتیب برای caractériel و émotionnel به کار می برم. پیشینه ی   .17
اندیشه ی روان شناختِی ویلهلم رایش و هم در نوشته های شارل  این دو مفهوم هم در 
فوریه  نهفته است. کاراکتر، که در فارسی برایش معادل هایی چون کاراکتر، خصلت، 
شخصیت، منش، سرشت، به کار رفته، در روان شناسی رایشی، یک مرض نشانه است. 
فرد بر اثر واپس رانی و سرکوبی امیال جنسی اش، در واکنشی دفاعی به پوست ضخیمی 
) که رایش آن را جوشن یا زره می نامد( فرو می خزد که رفته رفته به کاراکتر یا منِش او 
 temperamental که معادل تقریبی انگلیسی اش ( caractériel تبدیل می شود. کلمه ی
است( نه صرفًا کج خلقی و تندخویی، بلکه اختالِل ناشی از منش است که می تواند به 
اشکال گوناگون نمود یابد. شاید بتوان این اختالِل منشی را با پسونِد "زدگی" با نوواژه ی 
»منش زدگی« بیان کرد. یا برای این که پیوند معنایی با کلمه ی کاراکتر )منش، خصلت( 
نیز   émotion برای  برد.  به کار  بدخصال  یا  مثل کج منش  معادل هایی  شود،  حفظ 
همان طور که در جاهای دیگر نیز گفته ام، معادل های فارسی، عاطفه، هیجان، ضعیف و 
نارساست. به هرحال، این جا نیز با مفهوِم رایشی »طاعون عاطفی« سر و کار داریم. شاید 

در این مورد نیز نوواژه ی »عاطفه زدگی«، به سیاق هیجان زدگی منظور را بهتر برساند.

کاربرد خاص و چند معنای بعضی از واژه ها در این عبارات، ترجمه ی آن ها را به فارسی   .1۸
بسیار دشوار می کند. تا بدان جا که نزدیک بود از ترجمه ی این پاراگراف چشم پوشی کنم. 
فعل foutre ) که هم قدیمی و هم عامیانه است( چندین معنی دارد: انجام  )ترتیب 
چیزی را( دادن، کردن، جماع، گاییدن، یا در جمله ای مانند "چه غلطی می کنی؟" نیز از 
 se foutre همین فعل استفاده می شود. و بسیاری معانی دیگر. اما در حالت انعکاسی
و در ترکیب هایی به معنی بی خیال چیزی بودن، به تخم کسی بودن یا نبودن و ... به کار 
به  می رود. اصطالِح sur le champ در لفظ یعنی "روی کشتزار و مزرعه" ) مربوط 
زمانی که مالیات از کشاورزان در محل کارشان اخذ می شده(، اما در زبان رایج به معنی 
بی درنگ، فوری، درجا، الساعه است. در عین حال champ به معنی عرصه و آوردگاه 
نیز هست. امیدوارم که با این توضیحات خواننده بتواند تا حدی به حال و هوای کاربرد 

این کلمات در زبان اصلی متن پی ببرد.

کاربرد کلمه ی confiné و مشتقات آن در این متن، در تداعی و ارتباط با پدیده ای است   .1۹
که در همه گیری اخیر با معادل هایی چون حبس و حصر خانگی و گاهی نیز قرنطینه در 
زبان فارسی رایج شد. واژه نامه ی فراوا برای این کلمه  نوواژه ی  "پربست" و "پربسته" را 

پیشنهاد کرده که من نیز گاهی آن را در ترجمه هایم به کار برده ام.

récurrent، آن چه بازمی آید، بازگشتِ مکرر.  .2۰

شاید ضروری نباشد ولی حیفم می آید توجه خواننده را به چندمعنایِی ظریف نهفته در این   .21
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 engorger یعنی گلو و گلوگاه. از روی این کلمه، فعل gorge جمله جلب نکنم. کلمه ی
ساخته شده، تا گلو پرکردن یا پرشدن، بنابراین engorgement یعنی شلوغی و ازدحام 
تبدیل   désengorger به  نفی  پسونِد  با  این کلمه  راه بندان.  و  انسداد  پرشدن.  فرط  از 
می شود، یعنی از شلوغی در آوردن، روان ساختن. کلمه ی gosier نیز به معنی حنجره 
است. رائول ونه گم در این جا نیز پژواکی از مفاهیمی به گوش خواننده می رساند که ریشه 
در اندیشه ی شارل فوریه دارد. سعی کردم در ترجمه ی این جمله به فارسی، تا حد امکان 

طنینی از این نکته ها باقی بماند. 

attraction passionnelle، کشش شورمندانه و مبتنی بر شور و شیفتگی. از مفاهیم   .22
کلیدی در اندیشه ی شارل فوریه.

Ignace Philippe Semmelweis، پزشک مجار و ابداع گر روش ساده ی ضدعفونی   .23
از طریق شستن دست ها. نهاد پزشکی او را با بدرفتاری و خصومِت روانه ی تیمارستان 
بعدها  درگذشت.  سالگی   47 سن  در  نگهبانان  شتم  و  ضرب  اثر  بر  آن جا  در  و  کرد 
شیوه ی بهداشتی درمانگرانه اش به رسمیت شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت. "تأثیر 
زملوایس«، اصطالحی است در وصف موقعیتی که در آن یک شناخت تجربِی موثق 
به علت تقابل با هنجارها و باورهای مستقر مورد تحقیر و عناِد نهادهای رسمی قرار 
می گیرد. در ضمن بد نیست بدانیم که سرنوشت تراژیِک این پزشک مجاری موضوع 

رساله ی تحصیلیِ فردینان سلین بوده است.

Alessandro Volta، آلساندرو ولتا، مخترع ایتالیایی، به خصوص باتری های الکتریکی،   .24
)1۸27ـ1745(.

James Watt جیمز وات، مخترع اسکاتلندی، توسعه دهنده ی ماشین بخار، )1۸1۹ـ 
)173۶

Philippe Lebon فیلیپ لوبون، مهندس و شیمیدان فرانسوی، مخترع استفاده از گاز 
برای روشنایی.

بخار،  ماشین  مخترع  اولین  فرانسوی،  فیزیکدان  پاَپن،  ُدنی   Denis Papin
)1712ـ1۶47(. 

Christiaan Huygens کریستیان هویگنس یا هوخنس، مخترع هلندِی ساعِت آونگی 
و معروف به "همزاد گالیله"، )1۶۹5ـ 1۶2۹(.

palabres: از واژگان آفریقایی تبار فرانسوی است. arbre à palabres به درختی گفته   .25
می شود که اهالی روستا زیر آن گرد می آیند و از هر دری حرف می زنند و با هم مشورت 
می کنند. گاهی به معنی وراجی نیز کار می رود. در متن palabre festive آمده، یعنی 

هم صحبتی هایی  شبیه حرف هایی که در جشن و مهمانی رد و بدل می شود.

reconversion  .2۶: این کلمه در متن های رائول ونه گم، از جمله در کتاب "بین الملل نوع 
بشر" بسیار به کار رفته است. هنوز معادل فارسی درستی ندارد. حیدری مالیری برای 
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conversion معادل "هاگرد" را ساخته است، اما برای reconversion مشکل بتوان 
معادل "بازهاگرد" به کار برد. من گاهی آن را »تبدیل و انطباق" یا تبدیل انطباقی، ترجمه 

کرده ام. این جا به نظرم "بازپردازی" رساتر است.

این دو ی در زمستان و بهار، یای نکره است و نه صفت. همان مشکل آشنای رسم خط   .27
فارسی که هنوز راه حلی یکدست و همگانی نیافته است.

mot d’ordre، تحت الفظی " کلمه ی دستوری، یا کلمه ی نظم" معنی می دهد. مترداِف   .2۸
"شعار" و " کلید واژه" هم هست. این جا بیشتر همین جنبه ی آمرانه و دستوری مد نظر 

است.

به کار  ادرار  نگهداشتِن  در  ناتوانی  در مورد  incontinence، همان کلمه ای است که   .2۹
می رود. ونه گم گاهی از این کلمه، همراه با نیش و طعنه ی نهفته در آن، در موردهای دیگر 

نیز استفاده می کند. 
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