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1

یع جای دارد ِ فردی و اج�ت خوددفایِع زن در قلِب  رها�ی

اراده ی ریشه کن کردِن رفتارِ پدرساالرانه، آن گاه که این اراده از چنگ فمینیسم 
دولتی خالص شده باشد، مطمئن ترین وسیله برای پایان دادن به ترس و 

تحقیر هم در قبال طبیعت و هم در قبال زندگی است.

2

آوردن های پدرساالری علیه رس�ب

رفتارِ پدرساالرانه، چه دینی و چه الئیک، چه چپ گرا و چه راست گرا، 
ستوِن جامعه ی سلسله مراتبی است. برای درهم کوبیدن اش باید فرمان روایِی 

رئیس و سرکرده ها را، بدون تمایز قائل شدِن میان جنسیت ها، ملغا ساخت.

۳

کولوژِی ایده ئولوژییک علیه ا

تجاوز و خشونْت ماهوِی اقتصادی هستند که بر استثمارِ طبیعت بنیان یافته 
است. با تاراج طبیعت، که گشاینده ی فرمان روایِی کاال بود، تاریِخ نگون بختِی 
زن آغاز شد. تا هنگامی که مبارزه ی زن برای خودمختاری اش دربرگیرنده ی 
اتحادی نوین با عالِم زندگی نباشد، اکولوژی یک ایده ئولوژی بازار باقی 

خواهد ماند.

۴

س علیه آلت دست سازِی �ت

هراِس ناشی از ظهورِ یک ویروس، ظهوری هم غیرعادی و هم قابل پیش بینی، 
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عامدانه توسط قدرت با مقاصدی از این پس آشکاْر تشدید و تقویت شده 
است:

مبادرت به الپوشانِی وضعیِت فاجعه آمیزِ ساختارهای بهداشتی، که به  الف( 
مؤسساتی تجاری با اهداف انتفاعی تبدیل شده اند.

اقدام به حصر خانگی و پَربَست1 در مقیاس سیاره ای، به گونه ای که  ب( 
هیچ رژیم توتالیتری تا کنون نتوانسته بوده آن را بر جامعه تحمیل کند. 
آزادی، که پیش از این نیز به آزادِی کارکردن ) شعارِ نازی ها: آربایت 
ماخت فرای، "کار آزادی می آورد"( و مصرف کردن فروکاسته شده بود، 
امروزه به شرکت در یک مسابقه ی ساختگی دعوت شده که در آن 
الف زنِی منکراِن ویروس به مصاِف هیسترِی سرآسیمه هایی می رود که 

در باره ی اثرات ویروس مبالغه می کنند.

برانگیختِن توسعه ی بازارِ امنیتی. این وضعیت با تغذیه ی مبانِی پوپولیسِم  پ( 
فاشیسم مآبانه ) نژادپرستی، تبعیِض جنسی، ترس از دیگری(، همچنین 
به سودِ چپی عمل می کند که بیش از اندازه خشنود است از این که 
مبارزه اش در جبهه ی ایده ئولوژی ها باشد و نه در جبهه ی اجتماعی، 

جبهه ای که در آن بی اعتبارشده است.

رعب و وحشتی که  همه در آن فروخزیده اند به نفِع دغدغه ی اصلی  ت( 
حکومت گران است: دوام آوردن تا طوالنی ترین زماِن ممکن، حتا با 

گندیدن در جای خود.

و  محبوس  معنای  در   ،lockdown انگلیسِی  و   confinement فرانسوی  کلمه ی  برای  معادلی   .1
محصور سازی در چارچوب تدابیر امنیتی و بهداشتی، مفهومی که از هنگام بروز ویروس کورونا در 

سرتاسر دنیا کاربردی بی سابقه یافته است.
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۵
گ

سازِی زند� علیه فق�ی

»از امروز کام بیابید که فردا بدتر خواهد بود« کاراترین شعارِ مصرف گرایانه ی 
سرمایه داری بوده است. اما از این پس دیگر کاربردی برایش ندارد زیرا ما را 
در برابر عمِل انجام شده می گذارد. حکمی که اکنون صادر می کند این است: 
» بدترین چیز پیش آمده است، باید خود را با آن تطبیق دهید«. الگوی چینی 
ـ غیر  مهیاست، در انتظارِ فناوری های مدام کاراتر. درماِن بعدِی فقیرسازیـ 
از حذِف بی فایده ها و به دردنخورهاــ یک کاسه برنج و ترانس هومانیسم 

]تَراانسان گرایی[ خواهد بود.

۶

یتانیمس[ ک دی�ز ]پور زگشِت �پ علیه �ب

ضرورِت کارکردن کام یابی از خویش و از جهان را منع می کند. این ممنوعیت 
را پدرساالری به مرتبه ی دگم رساند. اما مصرف گرایی با برانگیختِن بازارِ 
لذت های قابل مصرف، ضربه های مهلکی به این دگم زد. فقیرسازی یی که 
مسابقه ی مصرف را تهدید می کند موجِب بازگشت پاک دینی در پلیدترین 
شکِل آن است: ترس از زندگی و تحقیرِ زندگی. پَربسِت اجتماعی، اقدامی 
ُکشنده است زیرا روابط عاطفی را می ُکشد. آیا نمی شنوید صدای غل و 
زنجیرهای شب های عزاداری را در طنیِن این نعره ها که: » خندیدن بس! 

کام بردن بس! زیستن بس!«؟

۷

ز تبدیل شدن  �ی به چ�ی
گ

ء شد� علیه �ش
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که  نمی کند  تحمل  نمی بیند.   کاالیی  ابژه ای  جز  را  زندگی  سرمایه داری 
زندگی از چنِگ پوِل، این قادرِ متعال، بگریزد. ماشیِن سود نشان می دهد که 
با دستاویزِ یک ویروِس گذرا توانسته است براستی یک طاعوِن عاطفی به راه 
بیندازد. یک هیسترِی پانیک میلیون ها نفر را واداشت تا خود را در گوشه ای 
مدفون کنند، جایی که نومیدی و مرگ اندیشی سرانجام داغان شان کرد  و 

ماهیِت انسانی شان را از آن ها ستاند.

۸

�ز گری علیه قر�ب

بنیان  عدنی  وفورِ  اسطوره ی  بر  را  اغواکنندگی اش  قدرِت  مصرف گرایْی 
نهاده بود. شعار »همه چیز در دسترِس همگان« اغوایی گذرا به آزادی های 
سوپرمارکتی یی می بخشید که در مقابِل صندوِق پرداخت در فروشگاه ها 
متوقف می شدند. دستمزدی که با مرارت کسب شده بود پاداِش خود را در 
آزاد گذاشتنی2 می یافت که خاصیِت یک عقده گشایی داشت. با فقیرسازی یی 
گناهِ  هماننِد  قربانی گری،  به  ترغیب  می کند  خالی  را  خانوار«  »سبِد  که 
نخستین که گمان می رفت در گذشته های دور مدفون شده باشد، بار دیگر 
رو می آید. باید هبوط را پذیرفت، باید قبول کرد که زندگی می خشکد. 
زمان آن فرارسیده تا یادآوری شود که افراد هیچ گاه به اندازه ی کافی کار 
نمی کنند، هیچ گاه به اندازه ی کافی قربانی نمی کنند. هستِی غیرانتفاعی یک 
جرم است. زیستن جنایتی است که باید کفاره اش  داده شود. دوری گرفتن، 
درخود خزیدِن امنیتی، ترس از دیگری، موجِب لو دادن، کیِش زهدفروشی، 
هیئِت حاکمه ی   ( تاریک اندیشی می شود  پیش روِی  باالگرفتِن خشونت، 
"اجناس  ندارد آن ها را در رده ی  را  فرانسه که جرأِت سوزاندِن کتاب ها 

2. اشاره به مکتب ِ اقتصاد آزاد، »بگذار بشود، بگذار بگذرد«.
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غیراساسی" قرار داده است(.

۹
داش�ت و امنی�ت زاِر کشتار �ب علیه �ب

در فرانسه، اداره ی سیاسِی مراقبت های سالمت و بهداشت به گونه ای  الف( 
از پیش طراحی شده به  قتِل زنجیره ای نخستین قربانیاِن فقیرسازی 
دست زد: بازنشستگان، سال خوردگان، آنانی که از کارآمدِی انتفاعی 
بر  را  پول  سردِ  دسِت  سنگینِی  داراها  نیستند. جمهورِی  برخوردار 
جمهورِی نادارها نشان داد. الگوی رفتاری اش زیر استیالِی اقتصادی 
عمل کرد و  عمل می کند که  سودِ در کوتاه مدت برایش بیشتر از 
بی هیچ  داراها  حکومت  نکنیم:  اشتباه  دارد.  اهمیت  مردم  سالمِت 
مراعاتی آن راه حِل نهایی یی را اعالم می کند که جباریِت جهان گیر 
برای مردمانی در نظر گرفته است که مصمم اند تا غنی سازِی اغنیا را 

ویران کنند.

امنیت، که قراردادِ اجتماعی ضامِن تأمیِن آن برای هر شهروند بود،  ب( 
جایش را به یک ایده ئولوژی امنیتی داده است که موجب افزایش و 
تکثیرِ خطرات، روحیه ی پرخاش و تهاجم، و اعماِل جنون آمیز می شود. 
پلیس و دستگاه قضایی که کارکردِ رسمی شان پیش گیری  از گزنِد 
تجاوزگران، قاتالن، مسموم کنندگان و آلوده کنندگان بر ماست، خود 
به دلیِل گرایش های فاشیست مآبانه ای که از سوی دولت در میان آنان 
تشویق می شود به مزدوران همین عامالن گزندرسانی تبدیل شده اند. 
استراتژِی بزِ عزازیل ــ که بر سر طیف رنگارنگی کوبید می شود، از 
جلیقه زردها گرفته تا مهاجران، تظاهرکنندکان اکولوژیست، مسلمان ها 
ـ از آن سوی بام بر سر  و نیز کسانی که سطل های زباله  آتش می زنندـ 
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خودِ پلیس و دستگاه قضایی کوبیده می شود، با شعار: » همه ی عالم 
از پلیس متنفر اند«. هدِف آلت دست سازی منحرف کردِن توجه است، 
توجه به آزادِی آسیب رساندن که در اختیار کسانی گذاشته شده که 
مصون از کیفر سیاره را به خاک سیاه نشانده اند و به آزادِی زیستن مان 

حتا  »تا درون خانه هامان« تجاوز می کنند.

1۰

انسا�ز شدن است فِت فناورانه ای که موجب �ز علیه پی�ش

و  داروسازی  فشارِ  گروه های  کلبی مسلکِی  ویروْس  یک  سرزده ی  ورودِ 
پزشکی را برمال کرد. دیدیم که چگونه این گروه ها بیش از آن که در پروای 
تیمارِ انسان ها باشند به فکرِ منافعی هستند برآمده از شیوع یک بیماری که 
ترِس از آن را اخبار تکراری مطبوعات اولیگارشیک و کنتورهای شمارِش 
مرِگ تقلبی در اذهان نشاندند. به این ترتیب منطِق اقتصادْی شیادِی پیشرفت 
فناورانه ای را تأیید می کند که برای توجیهِ دروغ های امروزش بر طبِل تذکِر 
آنتی بیوتیک ها،  امر نیست که  این  حقایِق دیروز می کوبد. کسی معترِض 
واکسن های ضِد سل، ضد فلِج اطفال، ضد کزاز، در اصل مفید بوده اند، اما 
چگونه می توان به البی هایی اعتماد کرد که داروهای قدیمی را برای فروش 
با نام هایی جدید به بازار سرازیر می کنند؟ چگونه می توان به واکسن های 
آزمایشی یی اعتماد کرد که همچون تدهیِن نهایِی یک محتضر به افراد سالم 
تزریق می شود؟  افزون بر این، چگونه می توان تاب آورد که ارکان قدرت 
به درمانگرهایی با تجربه ی میدانی که اختالس های قدرت را افشا می کنند 
بهتان بزند و آنان را تحت پیگرد کیفری قرار دهد؟ آیا بزودی نوبت به روِش 

قدیمی و مؤثر استالین در تصفیه ی "توطئه باوران"  خواهد رسید؟
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11

ِ مداوم
زآفری�ز هِل ابداع و �ب �ب

»نمی دانستند که کاری ناممکن است، پس انجام اش دادند.« به تدریج که 
خیزش های مردمی در گستره ی سیاره کثرت می یابند، فرومی خوابند و ازنو 
زاده می شوند، درستِی این گفته ی مارک تواین نیز روز به روز مصداق بیشتری 
می یابد. حاال دیگر هر کسی می تواند این موضوع را به چشم خود ببیند که: 
رویارویی های ایده ئولوژیک دام و نیرنگ اند. مبارزه ی واقعی در هر آن جایی 
است که ساکناِن یک روستا یا محله ای شهری از پذیرفتن آفت ُکش ها و 
آسیب رسان های دیگر سرباز می زنند، در زمینه ی آموزشی نوآوری می کنند، 
ساختارهای بیمارستانی و درمانگاهی را مرمت می کنند، مسأله ی رفت وآمد 
را مطرح می کنند، کسب وکارهای محلی را نجات می دهند، گذار از کشت 
و صنعِت غذایی به کشاورزِی بازطبیعی شده را بررسی می کنند، و مراکز 
پذیرش برای کسانی دائر می کنند که هر روزه از ستِم بوروکراتیک، اقتصادی، 

خانوادگی، جنسیتی، نژادی، و ... رنج می برند.

12
داش�ت هِل خوددفایِع �ب �ب

تدابیرِ قهرآمیز و بی انسجامی که ما قربانی اش هستیم نتیجه ی اختالس هایی 
بودجه ای اند که ساختارهای بیمارستانی را ویران کرده و می کنند. زنان و 
مردانی که در چنین مراکزی کار می کنند برای افشای گفتارهایی که ما را از 
واقعیِت زنده دور می کند، نه به توطئه باوری نیاز دارند نه به ضد توطئه باوری. 
با این  حال، نکوهش کردن و دشنام دادن به دروِغ باالیی ها سیاسِت خفگی آورِ 
بودجه ای را ذره ای به عقب نشینی وانمی دارد. آیا اولویت ندادن، این جا و 
اکنون، به خوب بودن و رفاهِ حال فردی و اجتماعی، و در هم نشکستِن 
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جباریِت سود، که اصلی ترین علِت بدحالی و ناراحتی و اختالل های ناشی از 
آن است، خود به معنی فرورفتن در پدیده ی خود را قربانی و مظلوم دانستن 
داروسازی  چندملیتِی   منافِع شرکت های  به  را  ارجحیت  دولت  نیست؟ 
می دهد که نوکرمنشاِن سیاسی را به جیره خوران خود تبدیل کرده اند، و نه 
به کارآمدِی پزشکانی که در میداِن عمل و در تماس مستقیم با بیماران شان 
هستند. عقِل سلیِم ساده حکم می کند که رابطه ای اجماعی میان بیماران و 
درمانگران برقرار شود، و حتا نوعی خودتجویزی دارویی اگرنه به عنوان 

درمان دست کم در جهت پیش گیری مورد تشویق قرار گیرد.

بررسِی ویروِس جاری به ما آموخته که شدِت آن منطقه به منطقه  الف( 
فرق می کند. بنابراین  روی آوردن به معالجه ی آن در سطحی ملی و 
جهانی کاری احمقانه است. بر عهده ی مجمع های شهروندی است 
که فرماِن خودفاعِی بهداشتی اعالم کنند. عمل کردن در هر محل و 
منطقه  از سوی بیماران و پزشکانی که ساکن آن مناطق اند، همدیگر 
را می شناسند و رابطه ای اعتمادآمیز با هم دارند، باعث بیدارِی نوعی 
آگاهِی بهیارانه میان افراد خواهد شد که یاد خواهند گرفت چگونه 
مرض و مرگ خویِی حاکم را ریشه کن و اداره کنندکاِن کلبی مسلک اش 

را برکنار سازند.

پیشرفت پزشکی در عین حال که در برخی عرصه ها مؤثربودن خود  ب( 
را ثابت کرده ، بر کاربردِ دارویی گیاهان انِگ بی اعتباری زده است، 
و با نام گذارِی آن به عنوان » دوا داروی بی بی خانم ها« نشان داده که 
چه روحیه ی پدرساالرانه ای بر عرصه ی پزشکی رسمی حاکم بوده 
است. گل وگیاهان بسیاری غارت شده، مهرِ ثبِت رسمی خورده، تقلب 
و دستکاری شده، و سپس به همان مردمانی فروخته شده که به طور 
رایگان از آن ها برخوردار بودند و تواِن این را داشتند که خواص چنین 
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گل وگیاهانی را بهبود بخشند. این ما هستیم که باید مانع از چپاول این 
گیاهان به دسِت علمی بی وجدان شویم، و نگذاریم گیاه درمانی به دامِ 
بازار بدیلی3 بیفتد که آماده است تا با همان منطق کاسبکارانه آن را 

غصب کند.

زیان بارِی حصر خانگی و پربست، درخودخزیدن، ترِس پانیک از مرِگ  پ( 
برنامه ریزی شده، در قطبی مخالف نشان دهنده ی اثر و خاصیِت درمانِی 
شادِی باهم بودن، با هم دیدار کردن و آشنایی، و لمس کردن یکدیگر 
بدون »سد و مانِع رفتاری«4 بوده است. ترس از زندگی همیشه جاذبه ی 
مرگ را تقویت کرده است. این را نازیسم و استالینیسم به خوبی ثابت 
کرده اند. کسی که لذت از وجود داشتن و هستن را جشن نمی گیرد، 
بسیج  را  سیاره  سرتافتگاِن  امروزه  آن چه  می کند.  برگزار  ُمردار  بزمِ 
می کند مبارزه ی بی اماِن جانبداری از زندگی علیه حزِب مرگ است. 
از همین حزب مرگ و رسالِت انتحاری آن است که  تمدِن کاالیی با 

خودویرانی یارگیری می کند.

1۳

�ب هِل خوددفایِع غذا�ی

ضمانِت کاذِب تغذیه ی مردماِن کره ی زمین دیگر نمی تواند انگیزه ی حقیقِی 
بازارِ خورد و  ترفیِع  آْن  بپوشاند، و  را  انحصاراِت کشت وصنعِت غذایی 
خوراکی آلوده برای همه با مقاصدی انتفاعی است. کی می تواند انسان دوستِی 
گروه هایی را باور کند که با ضایِع کردِن سالمِت مصرف کنندگان ثروت 

3. منظور از بازار بدیل یا آلترناتیو، شاخه هایی از تولید و توزیع است که خود را طرفدار محیط زیست 
و مواد طبیعی جا می زنند.

gestes barrières .4 ، از اصطالحات رایج شده در دوران کورونا توسط ارکان قدرت . یعنی ضرورت 
رعایت فاصله و مانع گذاشتن میان خود و دیگران.
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می اندوزند؟ مگر نمی بینیم که دولت و آمراِن فراملی اش چگونه به آفت کش ها 
و دیگر موادِ زیان مند آزادِی تجارِی آلودِن سیاره را اعطا می کنند؟ شمار 
فراوانی از دهقانان قربانِی مقروض شدن های روزافزون اند و در وضعیتی 
قرار گرفته اند که هم مسموم می شوند و هم مسموم می کنند.  دست برداریم 
از این که از آنان بزهای عزازیل یا مهره هایی در شطرنج انتخاباتی بسازیم. 
پرسشی که مطرح است این است: چگونه به یاری کسانی بشتابیم که مسیِر 
کشِت پایا یا شکِل دیگری از کشاورزِی بازطبیعی شده را در پیش گرفته اند؟ 
آیا از گفتمان های انتزاعی خسته شده اید؟ آیا چیزی ملموس و انضمامی 
می خواهید؟ این گوی و این میدان، و سنِگ محکی که می توان نیت های 

قشنِگ اکولوژیست ها را با آن سنجید.

1۴
گ

صییل و فرهنیک
ت

�ب هِل خوددفایِع �

در مقابله با شیوه ی تحصیلِی نظامی شده ای که هنوز هم در روزگار ما بیداد 
می کند، ما خواهاِن ارتقای آموزشی برای همه در هر سن و سالی هستیم. 
محلی[،  امور  ]کانوِن  کمونال  مرکزِ  مردم،  خانه ی  عمومی،  میداِن  آگورا، 
باغ هایی هستند از دانایی و دانشی که سرچشمه اش آن شور و شیفتگِی بزرگ 
بازیگوشانه ی  یادگیرِی  دارد.  نام  کنج کاوی  که  است  و خاموشی ناپذیری 
»باهم زیستن« نشان می دهد که این شیوْه نافِی رقابت، طعمه جویی، احساس 
گناه و فرقه گرایی است. ازنوکشف کردِن شادِی زیستن با آفریدِن محیطی 
که پشتوانه ی آن باشد کم کم آن خودمختاری یی را تقویت می کند که با 
آزادساختِن ما از محافظِت دیگران از ما محافظت می کند. و این هنرِ دشواری 
است که نیازمنِد شکل دیگری از هوشمندی است کاماًل متفاوت از نیرنگ و 
زور که الزمه ی جنگ های مالی و رقابت  های بر سر قدرت است. هوشمندِی 
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حسی و حّسانی هوشمندِی موجودِ زنده است؛ و همواره ارزشی برتر از 
هوشمندِی کیِف پول دارد.

شود.  آزاد  فردگرایی  از  فرد  که  می گیرد  پایان  آن جا  گله گرایی  الف( 
آفرینندگی و خالقیتی که خیزش های زمانه ی ما از خود نشان می دهند 

بشارت دهنده ی پایاِن انبوه جماعت های دمدمی مزاج است.

کیفیت برتر از عدد است. بّرایِی حرف های یک جواِن پانزده ساله ی  ب( 
جلیقه زرد در یکی از تظاهراِت خیابانی حاکی از آن است که هوشمندِی 
حسی و شادخویانه ی چند نفر معدود برای ترکاندِن بادکنِک بیش ازحد 

بادشده ی پیش داوری های هزاران ساله کافی است.

هوشمندِی حّسانی از آِن باشندگی و بودن است و جایگزیِن اداره ی  پ( 
جبِر  شد.  خواهد  داشتن  و  دارندگی  فکرِی[  ـ  ]دماغی  انتلکتوئلِی 

فقیرسازی چنین حکم می کند!

1۵

�ی ژ�ی �ب هِل خوددفایِع ا�ز

سرمایه داری در دوران رونق یابی اش به شکوفایِی اختراعات جدید )برق، 
ماشیِن بخار، راه آهن( دامن زده بود. اکنون دیگر بازمانده های پژوهِش مستقْل 
در انقیاد و کنترِل روزافزوِن منافِع کاالیی یی است که اداره کننده ی بودجه ها 
هستند. سرمایه داری مالْی خالء ِ علم و خالء ِ آگاهی ]وجدان و شعور[ تولید 
می کند. این خالء، »که طبیعت از آن بی زار است«5، راه های ممکِن دیگری را 
آشکار می سازد. این خالء مشّوِق کشف و کاوش در دانایی و دانشی است که 

5. اشاره به جمله ای از ویکتور هوگو )در کتاب مردیکهمیخندد(، که اکنون به یک ضرب المثل 
تبدیل شده است.
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ـ  و نه دیگر از زنده مانی، آن چنان که تا کنون بوده  برخاسته از زندگی باشدـ 
است. فیزیک، زیست شناسی، هنر، پزشکی، در جست وجوی یک واسازی و 
بازسازِی ریشه ای اند. در حالی که، تحت تأثیر شوِک ویروس کورونا، محافِل 
علمی به دلیِل بی صالحیتی شان، دروغ هاشان و تکبّرشان، بی اعتبار شده اند، 
کنج کاوی و ذوق و ذائقه ی پژوهش در جست وجوی دینامیسِم نوینی است. 
کندوکاوهای بسیاری، که توسط البی های علمی به حاشیه رانده شده اند، 
خواهاِن آزادِی کاوش در زندگِی کشف  نشده و کاویده نشده هستند تا از آن 
 چیزی را  استخراج کنند که بتواند هستی روزمره ی ما و زیست محیِط آن را 

بهبود بخشد.

بر عهده ی کلکتیویته های6 محلی و منطقه ای است تا از پروژه هایی  الف( 
پشتیبانی کنند که در جهت رایگانِی برق و گرمایش فعالیت می کنند. 
تنها نبوغ و پافشاری است که امکان می دهد تا استیالی مافیاهای سبز 

ـ دالری بر انرژی های تجدیدپذیر از میدان بیرون رانده شود.

این امر در مورد خودسازمان دهِی رفت وآمد نیز صدق می کند، که نیازمنِد  ب( 
ایجادِ ترابری های ناآالینده و رایگان است. آیا این کلکتیویته های محلی 
نیستتند که باید هر آن چه را دولت و مافیاهای نفتی ویران کرده اند از نو 

ابداع و بازآفرینی کنند؟

هیچ نیازی به باورهای آخر الزمانی نیست تا دریابیم که در دِل یک  پ( 
جهش و دگرگونِی تمدنی به سر می بریم. معنای این حرف که همه چیز 
از پایه تغییر می کند، از جمله این است که تصمیم گیری ها در زمینه ی 
محیِط زیست باید منحصراً از آِن مجمع های محلی و منطقه ای باشد و 

به رفراندوم های به سرکردگِی دولِت آلوده ُکن وقعی ننهد.

6. جمع های مشترک المنافع. "گردآمدیگی"ها، ) از واژگان حیدری مالیری(.
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1۶

�ب هِل یک خوددفایِع پویل

اغلِب اقتصاددان ها قبول دارند که اداره ی جهان گرایانه ی سود زمینه را برای 
حذِف پوِل نقد به سود کارت های اعتباری آماده می کند، آن هم کارت هایی 

که دربرگیرنده ی اطالعاِت پلیسِی کاربران شان هستند.

در حالی که میلیون ها شهروند در وضعیتی قرار گرفته اند که پرداختن  الف( 
عوارض و مالیات ها ) که به قصِد ثروتمندترکردن ثروتمندان اخذ 
می شوند( برایشان ناممکن شده است، یک ابتکار در حال اشاعه یابی 
است: ایجادِ بانک های تعاونِی محلی، با پولی غیرقابل تبدیل به سرمایه، که 
ارزِش مبادله اش در مداری بسته، برای پرداختِن پاداِش کسب وکارهای 
طرح های  از  پشتیبانی  عام المنفعه،  مؤسساِت  به  یارانه دادن  محلی، 
استقالل یابِی انرژیایی، تسهیِل پیدایِش کشاورزِی بازطبیعی شده به کار 

می رود.

چنین اقدامی این مزیت را دارد که اولویِت ارزِش کاربردی بر ارزِش  ب( 
مبادله را تضمین می کند، به عبارت دیگر فرارسیدِن پایاِن کاال را خبر 

می دهد.

1۷

ال  مع های دموکراِ� مستق�ی است �ت زواِل دولت را که از �ب هعده ی مب �ب

شند. ز ز شتاب �ب ی�ی یم گندد از �پ

دولت دیگر چیزی نیست جز ابزاری آلت دسِت شرکت های چندملیتی  الف( 
که، چه از طریق اتحادیه ی اروپا و چه بدوِن آن، قوانین و موازین 
حقوقی شان را بر دولت تحمیل می کنند. تنها کارکردی که هنوز بر 
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عهده ی دولت است سرکوِب پلیسی است.

به  را  شهرستان ها  که  بوده  این  وظیفه اش  سنتاً  که  ژاکوبینسم،  ب( 
سیاسِت  انقیادِ  در  یکسره  اکنون  بکشاند،  پاریس  از  فرمان برداری 
بی انسجامِ  حکومتی است که دیگر حکومت نمی کند و  کلمه ی نخبه 
یا اِلیت را به مترداِف کودن تبدیل کرده است. خطری که وجود دارد 
این است که منطقه گرایی هایی جانشیِن دولت شوند که کاری جز 

افزودِن دولت هایی به دولِت ملی نخواهند کرد.

نقاِب پارلمانتاریسم دیگر نمی تواند مسخرگِی کریهِ دیکتاتوری یی را  پ( 
بپوشاند که از دموکراسی فقط نامِ تعمیدی اش را نگاه داشته است. 
نخوت آمیِز  وّراجی  آن  در  که  بوده  آوردگاه هایی  همیشه  انتخابات 
انتخاب شدگان دست به دامِن حماقِت انتخاب کنندگانی شده است که 
باور دارند از سوی منتخبان نمایندگی می شوند. با این همه، بی عرضگی، 
دروغ و فسادِ سیاست مداران، از هر حزب و در هر ِسَمتی، به چنان 
درجه ای از وقاحت و کلبی مسکلی رسیده که احتماِل خوددارِی توده ای 
از شرکت در انتخابات افزایشی خطرناک یافته است، آن چنان که ارکاِن 
حکومتی با کمال میل دلقک بازِی انتخاباتی را به تأخیر می اندازند یا 
حتا باطل می سازند، دست کم به این امید که عالقه  و نظر مساعد مردم 

را نسبت به آن برانگیزند.

هر بار که یک جمِع محلی فراخوانده می شود تا درباره ی مشکلی  ت( 
که اول از همه به خودش مربوط است اظهار نظر کند، رأی گیری و 
دموکراسی مستقیم  به معنای درست ِ کلمه کاربرد می یابد. حقیقِت 
زندگِی روزمرهْ دروغ های از باال را برمال می سازد و  آمار و ارقامی را 
که به واقعیت های زیسته شده وقعی نمی نهند رد می کند. چه کسی بهتر 
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از خودِ کسانی که در جایی زندگی می کنند می تواند درباره ی ظالمانه  
یا زیانمند بودِن حکمی که به آن ها مربوط است داوری کند؟ چه کسی 
بیشتر از آنان صالحیت دارد تا درباره ی راه های مبارزه با چنین حکمی 

تصمیم بگیرد؟ 

به جایی رسیده است  بود مدافِع جمهوری است  دولت که مدعی  ث( 
که از خود در برابرِ شهروندان محافظت می کند و حقوقی را که قرار 
آنان می ستاند. وضِع خراِب  از  به زور  کند   برای شان تضمین  بود 
دولت مجبورش می کند تا پلیس را، که بخشی از آن مخالِف تعرض به 
"حقوق بشر" است، به شبه نظامیان یا میلیشیای خصوصی تبدیل کند. 
دولت، این جغجغه ی سرمایه دارِی مالی، بدون حکومت کردن سلطنت 
می کند. دولت دیگر هیچ نیست. پوچ و بی فایده بودن اش زنگ ساعت 
را به صدا درآورده تا به ما اعالم کند که وقِت آن فرارسیده تا همه چیز 

باشیم.7

1۸

ِ و معامهل گر
رملا�ز هوری �پ گِر �ب هورِی خودگردان و الغا �ب هِل یک �ب

دورانی که ما سعی می کنیم در میان ویرانه هایش زندگی کنیم دوراِن یک 
جهش و دگرگونی است که زلزله هایش کِل جهان را به لرزه درآورده است:  
تمدِن کهنه در احتضاری بی پایان به سر می برد؛ و تمدِن نو شکفتن اش را به 

تأخیر می اندازد، چنان که انگار از جسارت خویش در هراس است.

مضحکه ی جنگی داخلی میان محافظه کاری و ترقی خواهی بخشی از  الف( 
صحنه پردازی یی است که جنگ واقعی را پنهان می سازد، همان جنِگ 
7. این معنا را به صورت های گوناگون در نوشته های رائول ونه گم می بینیم، از جمله در عنوان یکی از 

کتاب هایش : »ِ دولت دیگر هیچی نیست، ما همه چیز باشیم«.



1۷           www.behrouzsafdari.com

ویران گرانه ی همه جانبه ای که سرمایه داری به راه انداخته است. در 
همان هنگام که  بُولشویسمی به سبِک قدیم و فاشیسمی به سبک قدیم 
با هم سرشاخ می شوند، مافیاهای جهان گیر، مصون از کیفر شهرها و 
روستاها را مسموم و آلوده می کنند. کمون ها، محله ها و منطقه های 
خواستارِ انسانیِت بیشتر در انزوا و بی صدایی به سر می برند، در حالی که 
غضب زدگِی ناتوان مندانه و برآشفتگِی بی اختیار8  به صورت تحریکاِت 

پهلوان پنبه ای و آتش زدن سطل های زباله عقده گشایی می کنند.

دولت و آمران اش با تحقیرکردِن منافِع ما منافع شان را در صدر می نشانند.  ب( 
باشیم. مشروعیت و  سرنوشِت خودمان  فکرِ  به  باید  که  ماییم  این 

حقانیِت ما ّشم و سلوک انسانی است.

ما به گونه ای تفکیک ناپذیر هم وجودی و هم اجتماعی است.  نبردِ  پ( 
بلکه  نیست،  مسلکی  و  دینی  شخصِی  گزینه های  نافِی  نبرد  این 
همیاری و کمِک متقابلی است که از این گزینه ها فرامی گذرد و از هنِر 
هارمونی ساختن از آن ها برخوردار است. در مبارزه ی نافرمانِی مدنی، 

دغدغه ی چه کسی رنِگ پوست، جنسیت و اعتقادات است؟

مردمی که در باره ی امورِ خود و محیط زیست شان با اتکا به خویش  ت( 
تصمیم  می گیرند، در راستای همان تجربه ی خودگردانی یی هستند که 
از سوی کلکتیویته های لیبرترِ اسپانیا در 1۹36 پیش برده شد. امروزه  
زاپاتیست های چیاپاس، شورشیاِن روژاوا، رادیکال ترین گرایش در 
تاریخی،  به رغِم گوناگونِی شرایِط  فرانسه،  جنبِش جلیقه زردها در 
سیاسی و جعرافیایی شان، به اتفاق آرا از همان تجربه الهام می گیرند. 
پیدایِش اجتماع های کوچکی که در پِی خود گرداندن و فِِدره شدن در 

compusive .8 : در روان شناسی: رفتار بی اختیار.
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سطوح کمونی و منطقه ای اند، ناگزیر اشتباه ها، سردرگمی ها، یا چنان که 
نشان  خود  از  »قاراشمیش«هایی  می گویند  دولت  موذِی  حشراِت 
می دهند. اما جایی که نه آدم کشی و نه احساس گناه وجود دارد، همه چیز 
تصحیح می شود. چه خطری برایمان دارد که به آزمودِن اجتماع هایی 
مبتنی بر باهم زیستن روی آوریم، مایی که مدام مثل خوکچه هایی در 

آزمایشگاه های ضدانسانی سازی و سود به کار برده می شویم؟

1۹

آوردِن خرده ـ جوامیع �ب اعتنا به اقتداِر دول�ت اجازه ی مه زیس�ت  آ�ی رس�ب

�ب اراکِن حکوم�ت را یم دهد؟

دیالوگ با دولت دیگر وجود ندارد. هیچ شکایت نامه ای از مردم خطاب  الف( 
به دولت جز با ضربه های چماق تحویل گرفته نشده است. با این حال، 
به رغم گسسِت واقعی ــ و حتا بدون امیدداشتن به این که تظاهرات 
خیابانی بتواند به برداشته شدن احکامِ ظالمانه بیانجامد ــ بد نیست 
که دولت تحت مزاحمِت مداوم قرار گیرد و به ستوه آید. یادآورِی 
انگل وارگی شان به ارکاِن حکومتی هنگامی مناسب تر خواهد بود که 
خرده جوامعی که بانِگ آزادِی پایمال شده را در خیابان ها طنین انداز 
مجمع های  در  رأی گیری  از  برآمده  احکام  مشروعیِت  می سازند 
دموکراتیک  توتالیتاریسِم  اوامرِ  با  تقابل  در  را  مستقیم  دموکراسِی 

بگذارند.

خشم و مقاومِت شمار روزافزونی از شهردارها در روستاها و محله های  ب( 
شهری در قبال احکام دولت نشانگرِ مرزکشِی وجودی و اجتماعی یی 
است که در وجود هر کدام از آن ها کارمنِد دولتی را از ضامِن رفاهِ 
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منافع  میان  روبه افزایش  دائماً  گسسِت  می سازد.  جدا  مردم  حاِل 
خصوصی و مصالِح عمومی  از سرشتی است که می تواند موجب 
پیوستِن شمار بسیاری از شهروندان به مجمع های دموکراسِی مستقیم 
شود، شهروندانی که مسائل متعدْد زندگی شان را بی ثبات و متزلزل 
کرده است: فقر و تنگدستی، جباریِت ممنوعیت ها، پرداخت مالیات 
آموزگارها،  وکیل ها،  دهقان ها،  کوچک،  ) شرکت های  عوارض   و 
اغذیه فروش ها،  مهمانخانه دارها،  پیشه ورها،  دکان دارها،  پزشک ها، 
پلیس هایی که از نزدیک با مردم سر و کار دارند و از نقشی که دولِت 
اولیگارشیگ برایشان تعیین کرده حال شان به هم می خورد(. بر عهده ی 
شهردارهای معترض است که در برابر تهدیدها و فشارهای دولتی 
و مافیایی مقاومت کنند، منافع مردمِ منطقه شان را در نظر بگیرند، و 
به میانجِی احتمالِی گفت وشنود میان مجمع و دولت تبدیل شوند.  
این االکلنگ بازی به اندازه ی )اگر نگوییم بیش تر از( شورِش بخشی 
از پلیس اهمیت دارد ــ زیرا در زنجیره ی ممکنات چه بسا بخشی 
از پلیس به مردمِ سرتافته بپیوندد، با این اطمینان که مجرِی خدماِت 
عمومی  باشد، خدمات عمومی یی که فقط برتری یافتِن موجودِ انسانی 

بر انساِن طعمه جو ملغایش خواهد کرد. 

یک جمع خودگردان که سعی  می کند از درگیرِی مستقیم با دولت و  پ( 
با استیالگری اقتصادی دوری جوید این ُحسن را دارد که از خشونتی 
اجتناب می کند که اغلِب شهروندان از آن بیزارند، اگر چه اکثریِت 
خاموْش فریادِ بزرِگ نفرت است. با این حال، کی می تواند منکر این 
موضوع شود که خشونت نیازِ مبرم قدرتی است که بقای خود را با 
سرکوب تأمین می کند. همان گونه که درهم کوبیدِن "منطقه ی دفاعی 
نوتردام دِ الند" نشان داد می توان پیش بینی کرد که پیدایِش خرده جوامِع 
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رهاشده از چنِگ جباریِت دولتی و کاالیی موجب مداخله ی نظامِی 
حکومت فرانسه با نیروی کمکِی راسِت افراطی خواهد شد، راسِت 
افراطی یی که حکومت فرانسه در پوشش مبارزه با آن پیوسته آرزوهای 

دیکتاتوری خواهانه اش را تقویت می کند.

2۰

نظایم شده �ب هل یک مبارزه ی چرییِک غ�ی

خیزِش سیاره اِی جاری از زندگی روزمره ی زنان، مردان و کودکان برمی خیزد. 
این پدیده تازگی ندارد، آن چه تازگی دارد آگاهی یابی یی است که آن را اشاعه 
می دهد. مطالبه هایش از ارضای مصرف گرانه بسی فراتر می رود. شعرش از 
سبِد خانوار می گریزد حتا پیش از آن که این سبد براثر روند فقیرسازی خالی 

شود.

خیزِش زندگِی روزمره تکینگِی شگفت انگیزی عرضه می کند. خیزشی  الف( 
است مسالمت آمیز از این لحاظ که خواهاِن فراگذشتن از جداِل سنتی 
میان مسالمت گرایِی اصالح طلبانه و انقالِب مبتنی بر سنگربندی است. 
و نیز از این لحاظ که تله ی دوگانه باوری هایی را درهم می شکند ــ 
دوگانه هایی چون بر له و بر علیه، خیر و شر ــ که عملکردشان به 
زمینی مین گذاری شده و نظامی شده نیاز دارد که در آن قدرْت پادشاه 

است.

زندگْی سالحی است که بدون کشتْن به ستوه می آورد. دشمن هیچ  ب( 
فرصتی را از دست نمی دهد تا ما را به زمینی بکشاند که خود آن را 
کاماًل می شناسد زیرا صاحِب چیرگِی نظامی بر آن است. در عوض، 
هیچ نمی داند از شور و شیفتگِی زندگی کردن که پیوسته ازنو زاده 
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خود  آِن  از  ازنو  را  آن  وامی نهد،  را  ویران شده  سرزمینی  می شود، 
می سازد، به تکثیرِ اشغال مناطق دفاعی رو می آورد، و همچون گربه ی 
چشایر۹ ناپدید و پدیدار می شود. دشمن قادر نیست این را بفهمد که 
مبارزه ی زندگی برای بودْن داشتن را منحل می کند  و نظِم فالکت را 
باطل می سازد. مبارزه ی چریکِی ما بی پایان است. برعکِس نبرد برای 
داشتن، که از به زوال کشاندِن بودن خود نیز جان سالم به در نمی برد. 

آزمندی نوعی خفگی است.

آن چه  ویران کردِن  از  هیچ گاه  و  ویران نکردن  را  انسانی  »هیچ گاه  پ( 
غیرانسانی اش می کند بازنایستادن« اصلی مبارزاتی است با این ُحسن 
که با سیستِم ستمگری درمی افتد و نه با کسانی که خود را موتورِ 
نیستند.  آن  چرخ دندانه های  جز  چیزی  اما  می پندارند  سیستم  این 
خراب کاری و اخالل در رونِد برپایِی یک آسیب رسانی به معنی کشتِن 

کسانی نیست که مسؤوِل آن اند.

زمان با ماست. خیزش زندگِی روزمره تازه آغاز شده و دارد آفرینندگی  ت( 
و توانایی اش را در پیوسته باززاده شدن نشان می دهد. بهتر آن است که 

هم وغِم ما نه تندتر رفتن بلکه دورتر رفتن باشد.

سنجش و بررسِی قطعه های یک قانون اساسی توسط مردم و برای  ث( 
مردم در مجمع ها به نپذیرفتِن احکامِ آزادی ُکشانه ای که توتالیتاریسِم 
کاالیی بر ما تحمیل می کند بار و اعتبارِ مشروعیت خواهد بخشید. ارکاِن 
فرادست جامعه، وقتی در برابر عمل انجام شده شان قرار می گیریم، ما 
را به چالش می کشند تا عمِل انجام شده ی خودمان را در تقابل با آنان 
بگذاریم. اما پذیرفتن چنین چالشی بی هوده است زیرا حاصلی جز 

۹. گربه ی معروف در کتاب آلیسدرسرزمینعجایب.
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کشاندِن ما به زمیِن دشمن نخواهد داشت. پیام ما روشن است: حِق 
زندگی کردن به احکام و مقرراِت پول، که کارش ُکشتن است، وقعی 

نمی نهد.

است.  مطالبات  کیفیِت  بلکه  شورشیان  تعدادِ  نه  است  مهم  آن چه  ج( 
خودمختارِی افراْد پایه و بنیاِن خودگردانی است؛ آنان را از فردگرایی، 
این آزادِی موهوم که برای گوسفنداِن بندگِی خودخواسته تعیین شده 
mili�  است، می رهاند و به آنان یاد می دهد که فرق مبارزه ی سیاسی
tantisme با نظامی گری militarisme را تشخیص دهند. تعهِد مبتنی بر 

شور و شیفتگی نمی تواند با قربانی گری و فدایی گری خلط و مشتبه 
شود. مبارزه برای آزادی دستور و فرمان نمی پذیرد. اعتماد و مأموریت 

برخاسته از همبستگِی جمعی برایش کافی است.
قدرت  به ستوه آوردن  برای  پایان ناپذیر  توانی  از  فردی  خودمختارِی  چ( 
برخوردار است. در مقابل، پوسِت لویاتان پیوسته وارفته تر و در برابر 

نیِش پشه ها آسیب پذیر می شود.

21

 است
گ

خوددفایِع زیست مییط خوددفایِع شادِی زند�

کسانی که این عبارت را انتزاعی یا تهی از معنا می بینند به هستِی روزمره ی 
خود و محیطی که آن را شرطی می سازد استناد می کنند. مگر این همان زمینه 
و عرصه ای نیست که مشکالت روان شناختی، خانوادگی و اجتماعی شان 

پیچ وتاب می خورد و کمک می طلبد؟

این ایده که انسان خوشبختی خود را با مساعدت به خوشبختِی دیگران  الف( 
افزایش می دهد فرصِت تحقق یابِی انضمامی اش را در بازکردِن مراکز 
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پذیرشی می یابد که هدف شان یاری رساندن به کسانی است که در 
زندگی رومره شان از ستِم بوروکراتیک، اقتصادی،خانوادگی، جنسیتی 

و نژادی رنج می برند.

هیچ مشکلی نیست که همیاری نتواند آن را حل کند، از جمله مسأله ی  ب( 
پذیرِش مهاجران. تحِت یخ بنداِن آمارگرانه ای که مهاجران را به رده ی 
اشیاء فرومی کاهد، انسان هایی درمانده و گرفتار وجود دارد که شمار 
بزرگی از کمون ها ]بخش ها، مراکز روستایی و شهرستان ها[ این امکان 
را دارند تا آن ها را در گروه های کوچک و با رضایت مردمِ محل در 

خود اسکان دهند.

سخاوت مندی انسانی یی که به یاری ضعیف ترها می شتابد بدون شک  پ( 
باید هم در کسانی که مورد استقبال و پذیرایی قرار می گیرند و هم 
در پذیرایی کنندگاْن همراه با بازشناسِی مطلِق حقوِق زن و آزادی های 
بازشناخته شده ی دگرجنس گرایی باشد. نمی توان با این موضوع مدارا 
کرد که جماعت گرایی، چندفرهنگ گرایی یا سنّْت مجوز رفتارهایی 

شوند که یک قرن است در پی ریشه کن ساختن شان هستیم.

در دنیایی که بیش از پیش طعمه ی زشتی های پول و محاسبه گرِی  ت( 
به  عشق،  به  دوستی،  به  زیبایی،  به  بازگشت  است،  خودخواهانه 
سخاوت مندی، به همیاری، مرّوِج براندازی یی می شود که ترجیع بنِد 
ُحسن نیت های اخالقی و صدقاتی را به امری مسخره تبدیل خواهد 

کرد.

به  درست  می خندد،  بشردوستی   ایده ئولوژِی  ریِش  به  انسانی  شمِّ 
راستین صحنه پردازی هاِی جعل وقلب کننده ی  زندگِی  که  همان سان 

زندگِی اصیل را به پشیزی نمی گیرد.
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مصرف گرایی نشان داده که لذِت خریداری شده لذتی ضایع شده است.  ث( 
با خاموش کردِن نئون های سوپرمارکت ها، فقیرسازی با نورهایی کمتر 
فروپاشِی بی فایدگِی سودآور به  فریبنده روشن می شود؛ و با اعالمِ 
قحطی هایی که در راه اند زمان می دهد تا زمین را ازنو طبیعی کنند، 
خورد و خوراکی سالم را بازیابند و تفریح و لذت هایی که دیگر تقلبی 
نباشند. همان طور که ویروس کورونا به ما آموخته تا مصونیت مان را 
تقویت کنیم، ورشکستگی اقتصادی نیز وادارمان می کند تا به منابِع 
 »do it yourself خالقیت مان روآوریم. » خودتان دست به کار شوید
نیشخندی است بر »مردِ خودساخته self made man«ای که به قهرماِن 

معامله گری ها تبدیل شده بود.

حفاظِت جانوران، گیاهان، مناظر و طبیعت، دیگر آن مداد رنگی یی  ج( 
نیست که در بازارِ اکولوژیک به فروش می رسید. کمک رسانِی قیمانه 
به زمین و انواع موجودات اش، هر چقدر هم مفید باشد، و حتا وقتی 
فرمان و یک  دارد که یک  را  این عیب  فراتر می رود،  از همدردی 
امر به معروِف اخالقی است. امروزه این نوع محافظت  جایش را به 
احساس همجوشی و همامیختگی با موجودات زنده می دهد. آگاهی 
از » زندگِی عمیْق« سازه های کانی، گیاهی، جانوری را در ما ازنو زنده 
می کند، یعنی همان ابعادی که سطحی نگرِی زنده مانی آن ها را همچون 
الیه بندی هایی مرده در نظر می گرفت. چنین است که انسان ــ  بی 
ـ بزرگ ترین گام را به سوی  آن که خود از موضوع آگاهی یافته باشدـ 

انسانیت اش برمی دارد.

فراخوان به انسانیِت تمام عیار همواره در دِل سرنوشِت خودساخته ی10  چ( 

déstinée .10 ، در باره ی این مفهوم نک. مقاله ی سرنوشتوسرنوشته در همین سایت.
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ما طنین افکنده است. طرِح جهاِن نو در شگرفایی و اعجابی نقش 
می بندد که کودکان آن را به هر آن کس که کودکی اش را ازنوکشف 
یادگرفتِن  است:  این  ماست  اختیار  در  آن چه  می آموزند.  می کند 

باززاده شدن در دِل باززایِی جهان.

رائول ونه گم
21 دسامبر 2020

 

  


