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	سازي شفاف

 
اند. اوضاع در شرف انفجار است. واقعيتي كه با نگاهي جدي و  همه موافق
شد، در راهروهاي مجلس  ها تكرار مي ديروز در كافهبينانه، همانگونه كه  خودبزرگ
ي خطرات است. پيشاپيش، فهرستي مفصل  اي در محاسبه شود. لذت ويژه تصديق مي

هاي سال  ها و مهماني شود. جشن از تدابيرِ پيشگيرانه براي امنيت كشور به ما ارائه مي
ار نخواهد بود. تا سالِ بعد ديگر صدفي در ك« -يابند  كننده مي نو چرخشي تعيين

هاي سنتي قرار  نظمي ها  تحت تاثير بي براي اينكه جشن» توانيد لذتشان را ببريد. مي
همان  -شوند هليكوپتر مستقر مي 16پليس و  36000 1ماري-نگيرند، به فرمان آليو

ها در دسامبر بيمناكانه در انتظار كوچكترين  دلقكي كه  هنگام تظاهرات دبيرستان
  بود و دستگاه پليس را براي چنين وضعيتي آماده 2آلودگي به وضعيت يونان ي از نشانه
بخشي، هياهوي  توانيم، در لواي چنين وِزوِز اطمينان تر مي كرد. هر روز روشن مي

سازي سرد و  سازي براي يك جنگ آشكار را بشنويم. ناممكن است كه از پياده آماده
دهد كه  حتي اين زحمت را به خود نمي پوشي كنيم كه ديگر اش چشم عملگرايانه

 خودش را به عنوان عمليات برقراري صلح معرفي كند.

كنند.  بحران  هاي ناگهاني ترسيم مي شناسانه فهرستي از داليل نگراني ها وظيفه روزنامه
هاي  ،  با سهمش در طرح اش، با سهمش در نااميدي مالي را داريم  با غريو بيكاري

؛ شكست سيستم آموزشي را  كه ديگر  3اش هاي ميدآف و كرِويل اييو با رسو  اجتماعي
                                                 

همزمان با شروع انقالب . 2011تا فوريه  2010و وزير امور خارجه از نوامبر  2009تا  2007ماري وزير داخلي فرانسه از -ميشل آليو  1
را به حكومت وي منتقل كند. تعطيالت سال نوي خود را در » مهارت فرانسه در امور امنيتي«علي پيشنهاد داد كه  تونس آشكارا به بن
 از كار بركنار شد. 2011انقالب تونس گذراند و سرانجام در فوريه  ي تونس و در بحبوحه

 2008هاي يونان در دسامبر  اشاره به شورش  2
3 Bernie Madoff  ,Jérôme Kerviel هاي سهامي  ي مالي چندميلياردي شركت برني ميدآف و ژروم كرويل اشاره به دو پرونده

 بزرگ دارند.
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ي  تواند كارگر توليد كند و نه شهروند، نه حتي با عزيمت از فرزندان طبقه نه مي
اي برايشان وجود ندارد،  كه تنها  متوسط؛ و ناخرسندي جوانان را كه نمايندگي سياسي

هاي عمومي كه  شده را بر روي دوچرخه وني واژگ ها خورند كه اتوموبيل به درد اين مي
 خواهد در اختيارش بگذارد،  پرتاب كنند.   جامعه مي

آيد كه شكلِ مسلط   نشدني به نظر اي رفع يك از اين موضوعات نبايد در دوره هيچ
ها است. مگر آنكه بپنداريم چيزي كه قدرت با آن در  حكومت در آن مديريت بحران

اي از مشكالت كمابيش مزمن  و نه  راني ديگر،  نه سلسلهحالِ مقابله است نه بح
شده بلكه خطري يگانه است: اشكالي از  بيني هاي كمابيش پيش اي از آشفتگي رشته

 نيستند. قابل مديريتاند كه آشكارا  شده هايي ظاهر تضاد و موقعيت

        *  *  * 
هايي متفاوت از  پرسشكنند،  بايد  آنهايي كه هرجا چنين خطري را اعالم مي

هايي كه به هر حال رخ  ها و تقابل هاي بيهوده در مورد داليل يا احتمال جنبش پرسش
هاي يونان در وضعيت  خواهد داد، بپرسند. براي نمونه بايد بپرسند چطور آشوب

ي  و پيش كردن ساده  تواند تنها پس اندازد؟ يك قيام در اينجا نمي فرانسه طنين مي
هاي محليِ خود را  شد كه آنجا پيش آمد. جنگ داخليِ عمومي هنوز ويژگياتفاقاتي با

 انگيزد. دارد. در فرانسه، وضعيت شورشِ عمومي انفجاري ديگرگونه را برمي

توانستند از محبوبيتي  شورشيان يوناني با دولتي ضعيف مواجه بودند و همزمان مي
ها بود  سال پيش، عليه رژيم كلنلنيرومند بهره گيرند. نبايد فراموش كرد كه تنها سي 

كه دمكراسي، خودش را بر اساسِ كنشِ خشونت سياسي برپا كرد.  اين خشونت، كه 
ها امري بديهي است. حتي  اش چندان دور نيست، هنوز براي بسياري از يوناني خاطره

اند.   مولوتوف پرتاب كرده شان يكي دو كوكتل رهبرانِ حزبِ سوسياليست هم در جواني
دانند چطور  ا اين همه سياست كالسيك مجهز به افرادي  است كه خيلي خوب ميب

بايد با اين كنش  تطبيق يابند و چطور آشغالِ ايدئولوژيك خود را دقيقا به قلب 
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از  -شورش گسترش دهند. اگر سرنوشت نبرد يونان در خيابان تعيين و يكسره نشد 
سازي آن در  به اين دليل بود كه خنثي -آن رو كه پليس آشكارا آنجا زير ضربه بود 

تر از سياست  كننده آورتر و خشك چيزي مرگ  شد. هيچ جايي ديگر پي گرفته مي
انديشد و با جهان كوچك  اش كه نمي اش، با انديشه كالسيك نيست با آيينِ خشك

 اش. بسته

هاي سوسياليست ما هرگز چيزي جز  ترين بوروكرات شده در فرانسه، ستايش
كنند. اينجا همه براي از بين  اند كه راهروهاي مجلس را پر مي هاي خشكي نبوده وسسب

اند. چيزي كه به آنها اجازه  بردن كوچكترين شكلِ شدت عملِ سياسي در رقابت
پايان از  دهد تا همواره بتوانند شهروند را در برابر خرابكار قرار دهند و از انباري بي مي

گران، مخالفان  كنندگان عليه اعتصاب نند: مصرفتقابالت خيالي برداشت ك
زباني  عليه گروگانگيران، افراد شجاع عليه اراذل و اوباش؛ عملياتي شبه 1مسدودسازي

اي  و در زمينه 2005هاي نوامبر  رود. شورش مي  نظامي پيش كه با همدستي با تدابير شبه
اند. تصويرِ  از اين وضع هاي متعددي نمونه 2007هاي اجتماعيِ پاييز  متفاوت، جنبش

هايشان را اخراج  كالسي هم 2دانشجويان دست راستي، هنگامي كه پليس در نانتر
دهد از آنچه آينده  كردند، تصويري مختصر به ما نشان مي كرد و آنها تشويقشان مي مي

 در انبارش دارد.

 
شمول و  هاي جهان به عنوان ضامن ارزش  ها به دولت مشخص است كه تعلق فرانسوي

دولت] بيش از [توان درمان كرد.  آخرين پناه در زمان فاجعه، مرضي است كه سخت مي
داند چطور بايد ادامه بيابد. فرمانروايانِ ما  پيش همچون داستاني است كه ديگر نمي

كنند چرا كه آنها، حداقل،  حاصل قلمداد مي اي بي خود به شكلي روزافزون آن را وزنه

                                                 
1 Antibloqueurs  هاي اعتراضي هستند. ها و اماكن هنگام جنبش مخالف مسدود كردن دانشگاه، افرادي كه 
2 Nanterre 
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كنند.  آنها هيچ مشكلي با فرستادن يك واحد  امي فرض ميتضاد را به شكلي نظ
تروريست براي به كنترل درآوردن شورش يا براي آزاد كردن يك مركزِ  ي آنتي برگزيده

پاشد، شاهد ظهور  بازيابيِ زباله از كارگرانش ندارند. هنگامي كه دولت رفاهي فرومي
خواهند  ناني كه ديگر آن را نمييك تضاد ناب ميان آناني كه خواهانِ نظم هستند و آ

است غيرفعال كند در حال رهاسازي   هستيم. هرچيزي كه سياست فرانسه توانسته
خويش است و اين سياست هرگز قادر نخواهد بود كه خود را از دست آنچه سركوب 

توانيم روي اين موضوع حساب  ي اجتماعي، مي ي عالي تجزيه كرده  رها كند. در درجه
هايِ آتي از نيهيليسم  دمي ناگزير بگيرند. هر چند اين بدان  معنا  نبشكنيم كه  ج

 نيست كه  ديگر حد و مرزي ديگر برايشان وجود نخواهد داشت.

   
شوند. چيزي كه اينجا  هاي اجتماعي نه با سرايت كه با طنين انداختن منتشر مي جنبش

جايي ديگر برساخته  شود طنيني از امواج شوكي است، كه از چيزي كه برساخته مي
اندازد.  خيزش چيزي  ي خود  طنين مي شده منتشر شده است. يك بدن با حالت ويژه

ي آغازين از محلي به  فرآيندي خطي كه پس از جرقه -چون طاعون يا آتشِ جنگل 
شود، نيست. خيزش بيشتر شكلي شبيه به موسيقي دارد، كه نقاط  محل ديگر منتشر مي

ر زمان و مكان پخش شده، موفق به تحميل ريتم ارتعاشات خود اش، اگر چه د مركزي
يابد تا جايي كه هر بازگشتي به وضعيت عادي نه  شود و هر لحظه تراكم بيشتري مي مي

 مطلوب است و نه حتي قابل تصور.

نهيم كه به شكل  هاي قدرتي را نام مي زنيم، مكانيسم هنگامي كه از امپراتوري حرف مي
كنند. به اين  حانه، هرشكلي از  انقالبي شدن را در وضعيت خفه ميپيشگيرانه و جرا

كند؛ ريتمي است كه خود را  معنا، امپراتوري تنها يك دشمن نيست كه با ما مقابله مي
اي است براي مرخص كردن و پراكنده كردن واقعيت؛ بيشتر از  كند و شيوه تحميل مي

 انگيز، سنگين و نظامي آن است. آنكه نظمي براي جهان باشد، به حراج گذاشتن غم
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كامال متفاوت است، طرف ديگرِ  تركيبِ طرحِ يك 1پاخاستگان منظور ما از حزب به
 ي فرانسه در جستجوي استحكام خويش است. واقعيت كه از يونان تا حومه

        *  *  * 
ي  هاي بحراني فرصتي است براي سامان دادنِ دوباره از اين پس، اين كه وضعيت

سلطه، يك رسوايي عمومي است. به همين دليل است كه ساركوزي، بي آنكه چندان به 
است » پايان يك جهان«تواند اعالم كند كه بحران مالي  گويد، مي نظر آيد كه دروغ مي

ه به عصري نوين خواهد بود. اين بازيِ بحرانِ شاهد ورود فرانس 2009و اينكه سالِ 
اقتصادي قرار است يك چيز تازه باشد: قرار است ما در طلوع يك عصر جديد، در 

كه در بحران  -مبارزه عليه نابرابري و گرمايش زمين به هم بپيونديم. اما براي نسل ما
 - نشناخته است شناسانه متولد شد و چيزي جز بحرانِ اقتصادي، مالي، اجتماعي و بوم

خواهيم دوباره  مي«قبول اين موضوع كمي سخت است. آنها دوباره با بحران، با اينكه 
كافي است كمربندهايمان براي مدتي كوتاه سفت «يا با اينكه » از اول شروع كنيم

بارِ بيكاري ديگر  ،  سر ما را شيره نخواهند ماليد. در حقيقت، اعالمِ ارقامِ فاجعه»ببنديم
آيد  اين جهان تنها با  انگيزد. آن هنگام كه به نظر مي ساسي در ما برنميهيچ اح

ماند، بحران يك وسيله براي حكومت  مديريت نامحدود فروپاشيِ خودش پابرجا مي
 كردن است.

كاري نامحتملِ جامعه ببينند.  شده و متحد با وصله خواهند ما را، پشت دولت، بسيج مي
وستن به اين بسيج بيزاريم كه ممكن است تصميم به در هم غافل از اينكه آنقدر از پي

 داري بگيريم. شكستن قطعي سرمايه
هاي متفاوت مديريت جامعه نيست  گيرد، راه چيزي كه بر سرِ آن اين جنگ صورت مي

را   هايشان است. ما ايده ناپذيرِ شادي و جهان ناپذير و آشتي هايِ تقليل بلكه ايده
هايِ مبارزان كه ما را پرشمارتر و غيرقابل  نيز همينطور. تفالهها  شناسيم و قدرت مي

                                                 
1 Insurgents, insurgés 
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كَنَند تا بكوشند ما در كشوهاي  بينند، موهايشان را از سر مي تر از هميشه مي شناسايي
كنند تا بهتر با  ي كوچكشان جا كنند. دستهايشان را به طرف ما دراز مي كله

مان كنند. از  شان خفه احمقانهشان و با مشكالت  هايشان، با ازكارافتادگي شكست
، مبارزان هرگز چيزي نخواهند بود جز همان چيزي كه ما را هر بار » انتقال«انتخابات تا 

كنند. خوشبختانه ما ديگر پذيراي خيانت و گمراهي  بيشتر از امكان كمونيسم دور مي
 نخواهيم بود.

 هايمان بوده  ما در پرسشگذشته به ما آنقدر جوابِ بد داده است كه نديديم اشتباهات
 است. نيازي نيست به انتخاب ميان:

 بتوارگيِ خودبخودي بودن يا كنترلِ سازماني؛
 مراتب؛ هايِ كنشگران يا چماقِ سلسله ميان سرهمبنديِ شبكه

 ميان عمل كردنِ نااميدانه در زمان حال يا انتظارِ نااميدانه براي بعد؛
قرار است اينجا و اكنون زندگي و تجربه شود ميان داخل پرانتز گذاشتنِ آن چيزي كه 

شود؛ يا با  تر به تعويق افتد، بيشتر به جهنم شبيه مي به نامِ بهشتي كه هر قدر طوالني
دهاني پر از مردار تكرار كردنِ اين كه تنها پرورش هويج براي رهايي از اين كابوس 

 كافي است.

 ؛1آور انتخابي شرم

 سازمان دادنِ خودمان.ها موانعي هستند براي  سازمان

دهيم و آنچه  هستيم و آنچه انجام مي  اي نيست ميان آنچه در حقيقت هيچ فاصله
هميشه با جداسازيِ  -سياسي يا كاري، فاشيست يا آنارشيست -ها شويم. سازمان مي

كنند. بعد از اين برايشان آسان است كه فرماليسمِ  هاي وجود آغاز مي عمليِ اين جنبه
را به عنوان تنها عالجِ اين جداسازي ارائه دهند. سازماندهي كردنْ  شان احمقانه

                                                 
1 Choix de l’embarras،  در اينجا با اصطالحl’embarras du choix  .كه در اصطالح به معناي انتخاب زياد داشتن است بازي شده است 
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ساختاري به يك ضعف دادن نيست بلكه بيش از هر چيز شكل دادنِ پيوندهاست كه به 
ي سازماندهي با شدت به  هيچ وجه خنثي نيستند، بلكه شديدا جهتدار هستند. درجه

 شود. اشتراك گذاشتنِ مادي و روحي سنجيده مي

هر جا، ». سازماندهي مادي براي بقا، سازماندهي مادي براي حمله«بعد از اين: پس 
ها، در  فروشي ي مشروب شود. در سايه ي نويني از كمونيسم پرورانده مي ايده

هايِ  هاي ورزشي همدستي ها، در باشگاه پله ، در مزارع، در راه1ها ها، قرقگاه چاپخانه
هاي باارزش وسايلِ ضروري را براي  ين همدستيتهاجمي در حالِ تولدند. نبايد از ا

 استقرار نيروهايشان  دريغ كرد.

هايِ  درست اينجاست كه ظرفيت  به راستي انقالبيِ اين عصر قرار دارد. كشمكش
هايي از اين  روزافزون اين كيفيت نيرومند را دارند: آنها هر بار فرصتي براي همدستي

اي فرآيند  شك اينجا گونه هم نابودنشدني. بي اند، گاهي زودگذر ، اما گاهي دست
كننده وجود دارد. هنگامي كه چندين هزار جوان بر رها كردن اين جهان و و  انباشت

شوند، بايد مثل يك مامور احمق بود تا آنجا در جستجوي  خرابكاري درآن مصمم مي
 گري بود. يك واحد مالي، يك رئيس يا الابالي

       *   *   * 
ها  از خودمان، از  انگاريِ بازار ما را به شديدترين بيگانگي داري و هيچ رمايهدوقرن س

كرد  ي فرد به همان سرعتي كه واقعيت پيدا مي ديگران و از جهان كشانده است. افسانه
بنديم: از  شهر، ما چنين شرطي مي از هم متالشي شده است. اي كودكانِ كالن

شده، همواره  امكانِ همواره خاموشترينِ محروميت از وجود است كه  عميق
 خيزد. ي كمونيسم بر مي شده نفرين

 
 ي انسان است كه در جنگيم. شناسي،  دقيقا با ايده ما ناگزير با تمام انسان 

                                                 
1 Squat -است.  شود كه اشغال شده متروكي گفته ميهاي  در اصطالح به خانه 
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گذاريِ يك حساسيت و   فرض و تجربه، به اشتراك و آنگاه كمونيسم، در مقام پيش

ساختنِ يك نيرو؛ كمونيسم در انديشيدن به اشتراك گذاشتن؛ بداهت امر مشترك و 
مقام ماتريسِ يورشيِ دقيق و جسورانه به سلطه؛ در مقام فراخواني و نامي براي تمام 

ي  سازي امپرياليستي،  فراخواني و نامي براي همه كننده در برابر آرام هاي مقاومت جهان
هايي كه  ي دوستي ناپذير به حكومت كااليي و براي همه هاي تقليل همبستگي
دانيم كه اين لفظي است  گيرند، كمونيسم. ما مي فرض مي هايِ جنگ را پيش ضرورت

ي بزرگ كلمات،  ديگر  كه بايد با احتياط استفاده شود. نه به اين خاطر كه در رژه
اند و  چندان مد روز نيست. بلكه به اين خاطر كه بدترين دشمنان ما از آن استفاده كرده

كنيم. برخي لغات به زمينِ مبارزه  استفاده از آن] پافشاري مي كنند. ما [بر هنوز چنين مي
اي  ه  اي انقالبي يا ارتجاعي است كه به ضرورت  از مبارز مانند كه معنايشان، پيروزي مي

 سخت كنده ميشود.

ي  خالي كردن ميدانِ سياست كالسيك به معناي رويارويي با جنگي است كه در عرصه
ها و زندگي به شكلي  اي كه لغات، ژست در اصل در شيوه شود، يا زبان نيز واقع مي

دهد تا چند  يابند. اگر كسي تالش زيادي به خرج مي جداناشدني به هم ارتباط مي
شركت » رسد خيزشي كه فرامي«رود در انتشارِ  جوانِ كمونيست را، كه گمان مي

بلكه به اين  1»نتشويش اذها«اند، به عنوان تروريست زنداني كند، نه به سببِ   كرده
بخشِ انسجامي ميان فكر و عمل باشند؛ چيزي  دليل است كه آنها ممكن است تجسم

 كه عموما بخشودني نيست.

ي  چيزي كه اين افراد بدان متهم هستند نوشتنِ يك كتاب نيست و نه حتي حمله
ست كه ها] اين ا شهر هستند. [ اتهام آن هاي كالن هايِ مقدسي كه آبراه فيزيكي به جريان
اند؛ اين كه يك  ها با قصد يك فكر و موقعيت سياسي مواجه شده آنها با اين جريان

                                                 
1 Délit d’opinion 
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توانست در سازگاري با جهاني غير از جهانِ متروك امپراتوري معنايي داشته  عمل مي
را دارد اما » انجمني بزهكار«ي ممكن  تروريسم ادعاي حمله به آينده باشد. واحد آنتي

شده به  گيرد شدنِ  يك وضعيت است؛ امكاني بيان حمله قرار مي چيزي كه واقعا مورد
تواند به  ناپذير، كه نمي نام اما پذيرنده، درانتشار و كنترل ي سياستي بي ي ايده وسيله
 هاي آزادي بيان موكول شود. انبار

ماند كه جوانان اولين كساني خواهند بود كه وحشيانه به قدرت  نمي  كمترين شكي باقي
 2008در الجزاير تا دسامبرِ  2001هاي بهارِ  كنند. چند سال اخير، از شورش حمله مي

هاي هشداردهنده در اين باب نيستند. آنهايي كه  اي از نشانه در يونان، چيزي جز دنباله
اي درنگ نخواهند كرد كه  يه والدين خويش طغيان كردند لحظهسال پيش عل 40يا  30

بينيِ نوجواني،  ي قابل پيش ها،  اگر نه به عارضه اين ستيز را  به تفاوت ميان نسل
 فروكاهند.

 
نسل قبلي باشد، راهي كه به شكلي گريزناپذير كه  اين است» نسل«ي يك  يگانه آينده

 به قبرستان ختم خواهد شد.

          *  *  * 
آغاز شود؛ به » جنبشِ اجتماعي«آن هر چيزي با يك   خواهد كه در سنت اينطور مي

است، [سنت]   اي كه چپ كه هنوز به طور كامل از هم نپاشيده خصوص در لحظه
ها به دست آورد، با اين تفاوت كه در  كوشد كه اعتبار خود را در خيابان مزورانه مي

آموزانِ دبيرستاني، و يا  بنگريد كه با هر بسيجِ دانش ها ديگر انحصاري ندارد. تنها خيابان
هرچيزي كه چپ هنوز جرئت حمايت كردن از آن را دارد، چگونه  شكافي متداوما 

 وار آنها و سطحِ خشونت و مصمم بودنِ جنبش. هايِ ناله شود ميان خواسته تر مي عميق

 از اين شكاف بايد سنگري بسازيم.

بينيم بدون آنكه  را، با شتاب يكي پس از ديگري مي» جتماعيهاي ا جنبش«اگر ما توالي 
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چيزي قابل مشاهده به جاي بگذارند، بايد به اين موضوع اقرار كرد كه چيزي بر جاي 
 ماند. مي

دهد كه  به تسخير شدن توسط موقتي  اي غبارآلود چيزهايي را به هم پيوند مي رشته
د است يا به هر توجيه ديگري  تن گرفتنِ قانوني جدي  بودنِ موهومي  كه در پس

گيريِ چيزي چون يك  دهد. با فراز و نشيب و با ريتم خاصِ خود، ما شاهد شكل نمي
كند بلكه به آرامي خود را تحميل  نيرو هستيم، نيرويي كه زمانِ خود را سپري نمي

 كند. مي

ه زود فرا ديگر مسئله پيشگويي يك فروپاشي يا اثبات امكانِ لذتبخشِ آن نيست؛ خوا
سازي كرد. مسئله فراهم كردن الگويي  نيست براي اين  رسد يا دير، بايد براي آن آماده

كه خيزش بايد چه  باشد بلكه  موضوع اين است كه بايد امكان به پاخاستن را به آن 
اي رساند كه در آن به پاخاستن انرژي حياتيِ جواني و خردي مردمي باشد، آنچه  درجه

بود. اگر كسي بداند كه چطور بايد حركت كرد، غيابِ  چيزي جز آن مي بايد هرگز نمي
ها، حفظ ابتكارعمل تنها  پاخاسته يك الگو نه يك مانع بلكه يك فرصت است. براي به

 تواند آنچه ضروري است را  تضمين كند. چارچوبي است كه مي

آتشي را برپا ماند تا خلق شود، تا بر پا داشته شود چون آناني كه  چيزي كه  مي 
اي، كه به محض ظهورش، حتي  دارند، يك دورنمايِ ويژه است؛ تب تاكتيكي ويژه مي

كند.  كننده و در مقام منبعِ دائم هر گونه عزم آشكار مي اكنون، خود را به شكلي تعيين
اند كه ديروز مضحك و منسوخ به نظر   همين حاال برخي سواالت دوباره احيا شده

ن سواالت را به تصرف درآورد نه به خاطر جواب قطعي دادن به آنها آمدند؛ بايد اي مي
كمي براي خيزش يوناني   شان. باز پرسيدن آنها  فضليت بلكه براي زنده نگاه داشتن

 نيست:

تواند به وضعيت خيزش تبديل گردد؟ چه بايد  چطور يك وضعيت شورشِ عمومي مي
ه پليس ناگهان شكست خورد؟ آيا ها اشغال شد، هنگامي ك كرد هنگامي كه خيابان
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ها هنوز ارزشِ حمله را دارند؟ معنايِ عمليِ برقراريِ محليِ قدرت چيست؟  پارلمان
 ؟1چطور بايد تصميم گرفت؟ چطور به زندگي ادامه داد

 چطور همديگر را پيدا كنيم؟
 2009ژانويه  –ي پنهاني  كميته

 
    

                                                 
1 subsist  
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رفتي به شما ارائه نخواهد كرد. و  حال برون نزديكش شويد، زمانِ  اي كهاز هر زاويه
گاهي را از آنهايي كه بيش از  اين موضوع فضيلت ناچيزي نيست. [زمانِ حال ] هر تكيه

هر چيز در جستجوي اميدند، خواهد ربود. آنهايي كه مدعي در دست داشتنِ 
» دارداي ن آينده هيچ آينده«رسند.  هايي هستند، تقريبا فوري به تناقض مي حل راه

اش، به  سطحِ آگاهيِ  نقصِ عادي ي ظاهرِ بي حكمت عصري است كه با وجود همه
 ها دست يافته است. اولين پانك

 
سياسي به پاياني رسيده است. از چپ تا راست، همان هيچي است  نمايندگيي  عرصه

ار خود هايي را كه گفت گذاشته شده ويترين ها، و آن پشت كش ها، جانمازآب پنبه كه پهلوان
گيرد. آنهايي  كنند، در بر مي هاي سرويسِ ارتباطات تنظيم مي را بر اساس آخرين يافته

ي راي  با  زدايي از جعبه رسد قصد ديگري جز تقدس دهند به نظر مي كه هنوز راي مي
كنيم كه تنها عليه خود  راي دادن به عنوان عملِ نابِ اعتراض ندارند. داريم شك مي

شود،  دهند. هر آنچه به ما ارائه داده مي كه مردم به راي دادن ادامه ميراي دادن است 
تر از آن  نهايت بالغ در حد وضعيت موجود نيست. جمعيت در سكوت خود، به نظر بي

كنند. هر  رسد كه براي حكومت كردن بر آنان جروبحث مي هايي به نظر مي عروسك
از به اصطالح حكمرانانِ ما در تمامي  تر هايش عاقل ي بلويل  در حرف محله 1شيباني

اظهاراتشان هستند. درِ كتريِ اجتماع سه قفله بسته شده، حال آنكه فشار درون رو به 
(همه بايد بروند)  Que Se Vayan Todos«2«شبحِ   افزايش دارد. از طرف آرژانتين،

 كند. ي حاكم را تسخير مي به شكلي جدي طبقه

هايِ  ر آگاهي همگان سايه افكنده است. آن  نخستين آتشهنوز ب 2005هاي نوامبر شعله

                                                 
1  Chibani هاي مهاجرنشين  هاي بِلويل، از محله كند كه در كافه اي عربي براي پيرمرد است و در اينجا به پيرمرداني اشاره مي كلمه

 كنند. م.ا. پاريس، تخته نرد بازي مي
 م.ا. 2001شعار شورشيان آرژانتين در سال   2
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ي شهر عليه  حومه«اي  اي سرشار از وعده بودند. داستانِ رسانه ْ غسلِ تعميد دهه لذت
خالي است. مراكزِ اجتماع تا مراكز   اثر نباشد، از حقيقت حتي اگر بي»  1جمهوري

هاي بارسلونا  . تمام خيابانشهرها، كه به شكلي روشمند خفه شده بودند، تسخير شدند
مردمي كه آنجا زندگي   كس جز سوختند اما هيچ مي [با اين اتفاقات]در همبستگي 

دانست. و حتي اين حقيقت ندارد كه كشور از سوختن  كردند چيزي از آن نمي مي
توان ميان دستگيرشدگان پيدا كرد با كمتر چيزي  بازايستاده است. سوابقِ گوناگوني مي

ي موجود ميانشان مشترك باشد، نه طبقه، نه نژاد و نه حتي  ر از نفرت از جامعهكه فرات
در جريان  80ي  چيز جديدي نبود چرا كه اين اتفاق از اوايل دهه»   طغيانِ حومه«محله. 

اش به همراه  شده هاي تثبيت بود؛  آنچه جديد بود گسستي بود كه اين طغيان با فرم
دادند، نه به برادرهاي بزرگ خود و نه  كسي گوش نميداشت. اين مهاجمين ديگر به 

كردند.  بايست بازگشت به وضعيت عادي را مديريت مي هاي محلي كه مي به انجمن
هاي سرطاني خود را دراين رخداد نفوذ  نتوانست ريشه 2اي »اس.او.اس راسيسم«هيچ 

اي توانستند  رسانه omertà(3دهد، رخدادي كه تنها خستگي، تحريفات و َاُمرتاي (
هاي شبانه و حمالت ناشناس  تظاهر به پايان دادنش كنند. تمام اين سري از خرابكاري

كس  تر كرد. هيچ را عميق 4حرف شكاف بين سياست و امر سياسي هاي بي و تخريب
تواند صادقانه اين امر بديهي را نفي كند كه اين حمالت تقاضايي و پيغامي جز  نمي

                                                 
ي  هاي عمومي فرانسه، همواره به  مكاني واقع در حومه )  در مورد خاص پاريس و در رسانهbanlieuها ( هاي شهر يا بانليو حومه   1

در گفتار رسمي به » بانليو«ي  هايي ثروتمند در اطراف پاريس وجود دارد،  واژه دهد. با وجود اينكه حومه شهرهاي بزرگ ارجاع نمي
شوند، مامن يا دليل بخشي از  و فقير قلمداد مي» خارجي«ي خود، كه عمدتا  دهد كه به دليل ساكنين ويژه ارجاع ميمناطقي  

» جمهوري«اجتماعي از قبيل بنيادگرايي مذهبي يا جرم و جنايت هستند وبدين ترتيب  در تنش با مفهوم » مشكالت«
)République ي مفاهيمي چون   در اين گفتار در بردارنده» جمهوري«ند. مفهوم قرار دار» الخطاب حاكميت فصل«)، به عنوان

 آزادي و الئيسيته است.
2 SOS-racism  توسط نزديكان حزب سوسياليست  1984، انجمني فرانسوي كه براي مبارزه با نژادپرستي و يهودستيزي درسال

 تاسيس شد.
 مافيا» كد سكوت« 3
4 La politique et le politique 



 رسدخيزشي كه فرا مي 17

تهديدي كه هدفش چيزي جز سياست نبود. يا بايد كور بود يا بايد  تهديد نداشتند؛
چيزي از جنبشِ جوانانِ سي سال اخير ندانست تا وجه نابِ سياسي اين نفيِ قاطعِ 

يِ خود را به آتش  سياست را نديد. چون كودكانِ گمشده، نخستين جواهرات جامعه
ي  تر از پاريس در پايان هفتهاي كه ديگر شايستگيِ احترامي بيش ايم، جامعه كشيده

 داند. و اين را مي 1خونين را ندارد

اي براي وضعيت كنوني وجود نخواهد داشت. اول، به اين دليل  هيچ راه حلِ اجتماعي
اش  ناميم جامعه مي  2هاي فردي كه با طعنه ي مبهم از نهادها و حباب كه اين مجموعه

ي مشترك نيست. و ثروت  باني براي تجربهانسجامي ندارد. دوم به اين دليل كه ديگر ز
 شود اگر زباني به اشتراك گذاشته نشود. به اشتراك گذاشته نمي

قرن مبارزه بر اساس روشنگري به درازا انجاميد تا انقالب فرانسه را ممكن ساخت  نيم
و يك قرن مبارزه بر اساس كار براي تولد دولت مخوف رفاهي. مبارزات زباني خلق 

كند. اما امروز چيزي مشابه اين وجود  كه در آن نظمي جديد خود را بيان مي كنند مي
خريد  Lidl  (3اي ورشكسته است كه  مخفيانه از فروشگاه ليدل ( ندارد. اروپا قاره

كند تا باز هم بتواند سفر كند.   ) سفر ميlow costكند و با پروازهاي ارزان قيمت ( مي
اند راه حلي ندارند. تا  ارت اجتماعي صورتبندي شدهكه با عب» مشكالتي«هيچكدام از 

شده تحت عنوان مسائلِ  گذاشته ، سرپوش هاي گزنده»گذار به عمل«آن هنگام كه 
، به شكلي پليسي مديريت شوند، »خشونت«و » جوانان«، »4ثباتي بي«،  »بازنشستگي«

 توانند در تعليق نگاه داشته شوند. اين مسائل تنها مي

                                                 
هاي اصلي در سراسر پاريس توسط كمونارها به آتش  سركوب كرد و در طول آن بسياري از ساختمان 1871كه كمون پاريس را درنبردي 1

 كشيده شد.
2 antiphrasis 
 ي كاال به قيمت بسيار ارزان.اي كه  مشهور است به عرضههاي زنجيرهفروشگاه 3
 مه شده است.ترج» امنيت شغلي«به  precarityدر ترجمه انگليسي،  4
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اند و چيزي براي گفتن  از تيمار كردن پيراني كه به حال خود رها شده توانيم نمي
ندارند، شاد باشيم. آناني كه در زندگي تبهكارانه تحقيرِ كمتر و سود بيشتري از 

هاي خود را تسليم نخواهند كرد و زندانْ عشق به جامعه را  اند، سالح زمينشويي يافته
هايِ بازنشسته كاهشِ دردناك حقوق  مهدر آنها حقنه نخواهد كرد. شورِ لذت ر

تواند بيشتر و بيشتر در برابر  كنان برنخواهد تابيد و تنها مي اش را كرنش ماهانه
خودداريِ از كارِ بخشِ بزرگي از جوانان به هيجان بيايد. در نهايت، هيچ درآمد 

ي جديد،  ، يك معاهده1هاي يك نيو ديل خيزش، پايه اي، فرداي يك شبه شده تضمين
يك صلح جديد را نخواهد گذاشت. احساسِ اجتماعي بيش از اندازه براي چنين 

 چيزي تبخير شده است.

به عنوان يك راه حل، فشار براي اينكه هيچ اتفاقي نيافتد و به همراهش نظارت پليسي 
ژوئيه گذشته بر  14بر قلمرو تنها شدت خواهد گرفت. هواپيماي بدون سرنشيني كه 

كرد، همانطور كه پليس نيز بدان اقرار كرد، آينده را با  پرواز مي 2دني فراز  سن
كند. اينكه تاكيد شد كه  تر از  گردوغبار انسانگرايانه تصوير مي هاي بسي زنده رنگ

دهد كه در چه مسيري گام  هواپيماي بدون سرنشين مسلح نبوده است، نشان مي
هايي  حدودتر تقسيم خواهد شد. بزرگراههاي محدودتر و م ايم. قلمرو به ناحيه گذاشته

كنند  ساخته شده است، ديوارهايي نامرئي برپا مي» 3هاي حساس محله«كه در مرزهاي 
هاي زيباي  كند. هر طور كه جان ها را از نواحي وياليي جدا مي كه اين محله

                                                 
 30ي هاي اقتصادي وضع شده در آمريكا در واكنش به ركود اقتصادي بزرگ دههبرنامه  (new deal) نيو ديل 1
هاي ي شورش، دو نوجوان در حال فرار از پليس، كشته شدند و جرقه2005اكتبر  27اي در شمال شرقي پاريس، جايي كه در  حومه2

 زده شد. م.ا. 2005
3 Quartier sensible 
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آشكارا كاراتَرين است. » 1هاتوسط جماعت«ها  ي محله جمهوريخواه فكر كنند، اداره
هاي كامال  كالنشهريِ قلمرو و مراكز اصلي شهر در مسير تخريب  بيش از پيش  بخش
تر خود حركت  گرانه، بيش از پيش پيچيده و بيش از پيش درخشانِ زندگي مجلل حليه
مند  آوري بهره در حالي كه از مصونيت قضاييِ بيش از پيش شرم ها  كنند. آن مي
هاي حفاظت شخصي، به طور  و شركت BAC2در حالي كه گشتهاي  شوند و مي

شان روشن  خانه تمامِ سياره را با نور روسپي شوند، خالصه ميليشيا تا بينهايت زياد مي
 .  كنند مي

شود. هرگز اين همه  بست زمانِ حال، كه همه جا قابل درك است، همه جا انكار مي بن
اند، هر كدام با ژارگون  بر اين هدف نگماشته شناس و اديب خود را روانشناس، جامعه

هاي  گيري به طور خاص غايب است. كافي است به ترانه خاص خود كه در آنْ نتيجه
بورژوازي حاالت  كه در آن خرده» آواز نوين فرانسوي«چرنديات  -زمان گوش كنيم

براي  – 3Mafia K’1Fry  هاي اش را موشكافي ميكند در كنار اعالن جنگ روحي
اينكه بدانيم كه يك شكل خاص از همزيستي به زودي پايان خواهد يافت و 

 يك تصميم نزديك است. ]زمان[اينكه 

شود. نويسندگانش مولفانش نيستند. آنها  امضا مي 4اين كتاب به نام يك تشكل خيالي
هاي مشترك اين دوران برقرار كنند، در  كاناند كه كمي نظم در م تنها به اين راضي

هاي خواب.  ي اتاق ها و پشت درهاي بستهفروشيهاي اطراف ميزهاي مشروب زمزمه

                                                 
) در اينجا، فراتر از گردهمĤيي صرف افراد، اشاره به وجود اشتراكي ميان اين افراد دارد كه ميتواند مذهبي، Communautéجماعت ( 1

قومي يا غيره باشد. حمله به جماعتگرايي به عنوان پديدهاي كه در آن فرد تعلق به يك جماعت را بر تعلق خود به جمهوري فرانسه 
 هد، يكي از بخشهاي اساسي گفتار راست افراطي در فرانسه است.اولويت ميد

) در gangپليسهاي لباسشخصي كه  به عنوان نيروي ضددستههاي تبهكاري ( ،  )Brigade Anti-Criminalitéبريگاد ضد تبهكاري ( 2
 مروها و منابع عمل ميكنند. م.ا.حومههاي شهر و همچنين در تظاهرات عمل ميكنند و غالبا خود مانند يك دسته در رقابت براي قل

 گروه رپ فرانسوي 3
4 Collectif imaginaire 
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اند كه واپس زدنشان بيمارستانهاي رواني  آنها تنها برخي حقايق ضروري را مستقر كرده
اند. اين امتياز   هاي دردمند را  پر كرده است. آنان خود را كاتبان وضعيت كرده و نگاه

در سير منطقي درستي به انقالب رهنمون  وضعيت راديكال است كه دقت، آن را
گيري  خواهد كرد. كافي است آنچه را در برابر چشمانمان قرار دارد بگوييم و از نتيجه

  فرار نكنيم.
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	ي اول حلقه

 
 .»هستم كه همينم من«

 
ي پاياني  اين آخرين پيشكش بازاريابي به جهان است، مرحله 1»من همينم كه هستم.«

ها به متفاوت بودن، اينكه خودت باشي و  ي تشويق ي تبليغات، فراتر از همه توسعه
پپسي بنوشي. دهها سال پيدايشِ مفاهيم براي رسيدن به جايي كه هستيم، براي رسيدن 

نوارِ لغزان روبروي آينه  به اينهمانگويي ناب. من = من. مردي در سالن ورزش روي
گردد. آيا آنها يكديگر را مالقات  راند و از كار برمي خود را مي 2دود. زني اسمارت مي

 خواهند كرد؟

ام به من تعلق دارد. من من هستم و تو تو هستي، و اوضاع  بدن» من همينم كه هستم.«
ر و فالكت. زندگي، كا -ها. انفرادي كردن همه چيز سازيِ توده خوب نيست. شخصي

اسكيزوفرني گسترده. افسردگيِ شايع. اتميزه شدن به اجزاي كوچك پارانوييك. 
باشم، بيشتر خالءاي را احساس » من«هيستريك شدنِ تماس. هر چه بيشتر بخواهم 

شوم. هر چه بيشتر در پي  كنم. هر چه بيشتر نظر خودم را بيان كنم، بيشتر محو مي مي
مان »من«چسبيم به  چسبي، ما مي چسبم، تو مي م. من ميتر ميشو دوم، خسته خودم مي
ايم،  آور. ما به نمايندگان خود در اين تجارت عجيب تبديل شده اي ماللت چون باجه

ماند. ما  اي كه در نهايت كامال به حالي چون قطع عضو مي سازي هاي شخصي ضامن
 نيم.ك دستي كمابيش پنهاني تا مرز ورشكستگي بيمه مي خود را با خام

ام،  ن ام، آپارتما . جستجو براي يك خود، وبالگكنم من مديريت ميدر همين حال، 
هاي روابط عاطفي، ماجراهاي كمر به پايين... هر  آخرين آشغالِ مد روزشده، درام

                                                 
 استفاده شد. Reebokشعاري كه در مجموعهاي از تبليغات شركت 1
 نام اتومبيلي با ابعاد كوچك 2
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تبديل به چنين تجريدي » جامعه«را نگه دارد. اگر » من«تصنعي كه الزم است تا يك 
داد  ي ادامه دادن مي هاي وجودي را كه به من اجازه دست قطعي نشده بود، تمام چوب

فرد كرد.  ام، مشخص مي ام قبول كرده هايي را كه به قيمت هويت و تمام وابستگي
هايي، كه  خالي از دورانديشي نيست اين كه انجمن  .ي شهروند فردا است معلولْ نمونه

طلب » درآمد امرار معاش«كنند، برايشان  كشي مي ، بهره]معلولين[امروزه از آنها، 
 كنند. مي

شناسانه است كه اين  حافظ وضعيتي آسيب» كسي باش«اين حكم كه در همه حال 
ضعفي است كه به سبب  سازد. اين حكم كه قوي باش مولد همان جامعه را ناگزير مي

طوري كه گويا همه چيز، حتي كار، حتي عشق كند،  آن، [جامعه] خود را حفظ مي
گوييم جامعه را  هايي كه به هم مي» اوضاع چطوره؟«ي  . همهموجوديتي درماني دارد

كند كه گويي متشكل از بيماراني است كه در حال اندازه گرفتن درجه  شبيه به اين مي
. اكنون معاشرتي بودن از هزار سوراخ كوچك ساخته شده است، حرارت يكديگرند
توانيد در آنجا سرپناه بگيريد. جايي كه هميشه از فضاي سرد و عبوسِ  هزار مفر كه مي

اي براي گرم  بيرون بهتر است. جايي كه همه چيز نادرست است، از آن جا كه تنها بهانه
هد، از آنجا كه  مخفيانه به لرزيدن كردن است. جايي كه هيچ اتفاقي نمي تواند رخ د

با هم مشغوليم.  به زودي اين جامعه تنها با كشمكش و فشار تمام اجزاي اجتماعي 
هايش را  كنند. نيروگاهي است كه توربين ماند كه براي درماني موهوم تالش مي باقي مي

 چرخاند، هميشه در آستانه سرريز. هاي نريخته مي با مخزني عظيم از اشك

سلطه هرگز چنين شعار مظلوم نمايانه و معصومي نداشته است. ». همينم كه هستم من«
در حالت هميشگيِ زوال، در حالت مزمنِ نزديك به نابودي، راز سر » من«نگهداري از 

منتقد، و مجازي اساسا آن -ضعيف، افسرده ، خود»ِ من«به مهر نظمِ موجود است. 
ذيري است كه توليدي بنا شده بر اساسِ  نوآوري،  پ پايانْ تطبيق اي بي ي به گونه سوژه

ها، دگرگون شدن مدام هنجارهاي اجتماعي، و انعطاف  منسوخ شدنِ پر شتابِ فنĤوري
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كننده است و در عين حال به شكلي  پذيري عمومي نياز دارد. او حريصترين مصرف
قيه خود را در تر و با انرژي بيشتر از ب ، كسي كه مشتاق»من«مولدترينْ  1وار ناسازه

 ي الرو. پرتاب مي كند، آن هم تنها براي بازگشت به حالت اوليه ها پروژهكوچكترين 

ها، صداها،  ها، داستان ؟ از دوران كودكي، از جريان شير، رايحه» من چه هستم«پس 
ها، آوازها، و غذاها  ها، تاثيرها، نگاه هاي كودكانه، مواد، ژستها، ايده احساسات، ترانه

ها،  ام. من چه هستم؟ در همه حال بسته به جاها، دردها، اجداد، دوستان، عشق گذشته
نيستند. هر آن چه » من«ي چيزهايي كه بديهي است  ها، خاطرات، به همه حوادث، زبان

سازند، تمام نيروهايي كه در  كند، تمام پيوندهايي كه مرا برمي مرا به جهان متصل مي
كنند، به من  تشويق به اهتزاز درآوردن هويتي ميمن سكونت دارند، آنطور كه مرا 

دهند جز وجودي تكين، مشترك، زنده، كه از آن، در لحظات، در جاها،  چيزي نمي
احساس ناسازگاري ما چيزي نيست جز   ».من«گويد  كند كه مي موجودي ظهور مي

سازد،  را  مي توجه ناچيزي كه به آنچه ما و» من«باورِ احمقانه به دوامِ ي اين  نتيجه
 داريم. مبذول مي

 
 

ريبك بر فرازِ آسمانخراشي در » من همينم كه هستمِ«ي به تخت نشستنِ  مشاهده
شانگهاي به راستي سرگيجه آور است. غرب در همه جا اسب ترواي محبوب خود را 

و جهان، فرد و گروه، بين تعلق و » من«كشنده بين  2كند: ناهمسازيِ معرفي و عرضه مي
ها نيست، بلكه ظرفيت عمليِ كاركردن روي آنها،  ي. آزادي، عملِ قطعِ تعلقآزاد

حركت كردن در فضايشان و شكل دادن يا حل كردنشان است. خانواده به مثابه 
اش  كننده هاي ناتوان دوزخي است براي كساني كه از تالش براي تغييردادن مكانيسم

                                                 
1 Paradoxicalement 
2 antinomie 
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 از جا كندنِ خود  چه بايد كرد. آزاديِ دانند براي اين تغيير  اند، يا نمي دست كشيده
توانيم خود را از آنچه گرفتارمان كرده است  همواره شبحِ آزادي بوده است. ما نمي

برهانيم، مگر اينكه در همان حال چيزي را كه نيرويمان بر آن اعمال خواهد شد از 
 دست بدهيم.

فقط يك دروغ يا كاري ساده براي بازاريابي نيست، بلكه » من همينم كه هستم«پس 
يك كارزارِ نظامي است، يك غريوِ جنگي كه هدايت شده است عليه هر چه بين 
موجودات است، عليه هر چه به طور نامشخصي در گردش است، هر چه آنها را به 

شود، عليه هر چه باعث  كامل ميكند، هر چه مانعِ ويراني  صورت نامريي مرتبط مي
كند كه همه جاي جهان شبيه يك بزرگراه،  شود ما وجود داشته باشيم، و تضمين مي مي

شور و حال اما مرتب و منظم،  پارك تفريحي يا شهري جديد نيست: ماللِ ناب، بي
هاي  گذاري شده، ماشين هاي شماره فضايي خالي و يخزده، جايي كه چيزي جز بدن

 آل در حركت نيست.   يا كاالهاي ايدهمولكولي 

ي اختالالت  هاي ضد استرس، داروهاي ضد افسردگي و كعبه فرانسه سرزمين قرص
توان به بيماري،  وريِ ساعتي باشد. مي ه بود بي آنكه قهرمانِ اروپاييِ بهر رواني نمي

اينها هاي فردي از آنچه بايد درمان شود نگريست.  خستگي و افسردگي به عنوان نشانه
با هنجارهاي ابلهانه و به » من«ي  كنند، به تطبيقِ مطيعانه به حفظ نظمِ موجود كمك مي

مدرنيزاسيونِ عصايِ زير بغل من. آنها در من، گزينشِ تمايالت مناسب، موافق و مولد 
كنند و همچنين آنهايي كه بايد مهربانانه برايشان سوگواري كرد.  را مشخص مي

توانند  هاي من، در مقامِ واقعيت، مي اما  شكست». ير كردن را بلد بود داني، بايد تغي مي«
شوند. آنها پس از آن تبديل به قوانينِ مقاومت در »  من«ي  منجر به نابودي فرضيه

شوند. آنها به يك شورش و نيرو بر عليه هر چه ما را به قاعده در  جنگ جاري مي
چيزي در درون ما نيست كه در » من«شوند.  كند، تبديل مي آورد و قطع عضومان مي مي
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خواهند تا از  خواهند به ما بچسبانند. آنها مي حالت بحران باشد؛ شكلي است كه آنها مي
خالصه قابلِ  كيفي، شدني و قابل ارزيابي بندي هاي محدودشده، جدا، طبقه»من«ما  

وجودات ديگر، كنترل بسازند، در حالي كه در واقع ما، موجوداتي در ميان م
ي  گوشت جهان  دهنده ي شكل هاي زنده هايي در ميان مشابهانمان، و گوشت تكينگي

خوانند، هوشمندي به اين معنا نيست  هستيم. بر خالف آنچه از كودكي در گوشمان مي
يا اگر اين يك نوع هوشمندي است، چيزي  -كه بدانيم چگونه خود را تطبيق دهيم 

خواهد ما را  ت. ناسازگاري و خستگيمان، تنها براي آنچه ميجز هوشمنديِ بردگان نيس
ي خروج و محل  ي يك نقطه هستند. آنها نشاندهنده مشكل يكبه انقياد درآورد، 

گذارند، اگر  اندازي را به نمايش مي هاي جديد هستند. آنها چشم برخورد براي همدستي
كه  1از تمامي فانتاسماگوريايي ترتنياشتراك گذاش بار اما بينهايت و خراب چه ضايع

 اين جامعه براي اهداف خود حفظ مي كند.

خواهند خود را مديريت كنند،  ما افسرده نيستيم؛ ما در اعتصابيم. براي كساني كه نمي
يك حالت نيست، بلكه يك گذر است، يك خداحافظي و گامي به كنار » افسردگي«

ي دارويي و  اي جز مصالحه بعد، مصالحه. از چنين جايي به سياسيبراي انشعابي 
ي كنوني وحشتي از  تحميل ريتالين به  پليسي وجود ندارد. از اين روست كه جامعه

ها  مهابا افسارِ وابستگيِ دارويي را بر گرده بي كودكان بيش از اندازه سرزنده ندارد،  
دهد.  شخيص ميرا از سه سالگي ت» اختالالت رفتاري«كند كه  بندد ، و تظاهر مي مي

 دارد. است كه همه جا شكاف برمي» من«ي  چرا كه  اين فرضيه

  
    

                                                 
حرف زدن از «ترجمه شده. از لحاظ لغوي فانتاسماگوريا به معناي » انگاري  خود توهم«يا » خيالمندي«فانتاسماگوريا در زبان فارسي به  1

هاي اپتيك بوده كه از اوايل قرن نوزدهم  باشد. فانتاسماگوريا در اصل نوعي نمايش علمي براي نشان دادن آزمايش مي» ارواح در مأل عام
 به شكل نمايشي عمومي، چيزي مشابه شهرفرنگ، درآمد.
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	 ي دوم حلقه

 
 .»است حياتي نياز يك سرگرمي«

 
كند؛ كشوري كه  العاده مي حكومتي كه براي نوجوانان پانزده ساله اعالم وضعيت فوق

بيمارستان كه از سپارد؛ ماموري در تخت  اش را به دستانِ تيمِ فوتبالي مي رستگاري
كند؛ بخشداري كه حكم بر غير قانوني بودن  شدن شكايت مي» خشونت«قرباني 

، كه محكوم به سوزاندن 1دهد؛ دو كودك ده ساله، در شل ها مي ساخت كلبه در درخت
اي غرابت وضعيت سرآمد شده است كه  اند؛ اين عصر در گونه شده 2ي بازي يك خانه

د. بايد گفت كه  اصحاب رسانه از هيچ تالشي براي خفه گويا هر بار از آن مي گريز
بايد به اخباري  اي كه مي كنند؛ قهقهه كردن قهقهه در نمايشِ شكايت و خشم دريغ نمي

 آمد گويد.از اين دست خوش

اي كه اخبار  جدي» سواالت«ي منفجرشونده، تنها پاسخ مناسب است به تمام  قهقهه
ترين مثال: چيزي به عنوان  ي شروع كردن با تكراريروزانه دوست دارد مطرح كند. برا

وجود ندارد. امروزه چه كسي در جايي كه متولد شده است، بزرگ » ي مهاجرت مسئله«
كند؟ چه كسي در جايي  شود؟ چه كسي در جايي كه بزرگ شده است، زندگي مي مي

ندگي اند، ز كند؟ چه كسي در جايي كه اجدادش زيسته كند، كار مي كه زندگي مي
كند؟ و كودكان اين دوره به چه كسي تعلق دارند؟ به تلويزيون يا به والدينشان؟  مي

ايم، ديگر اهل هيچ كجا نيستيم، و  حقيقت اين است كه ما از هر تعلقي كنده شده
اش، عالوه بر تمايلي جديد به توريسم، زجر كشيدني انكارناپذير است. تاريخِ ما  نتيجه

هاست. داستانِ تمام  تها، جنگها، تبعيدها و نابودي تمام ريشهتاريخِ استعمار، مهاجر
                                                 

1 Chelles 
2 ludothèque 
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ي خود  چيزهايي است كه ما را در اين جهان به بيگانه  و به مهمانهايي در خانواده
هايمان را توسط  اند، ترانه تبديل كرده است. زبانِ ما را توسط نظام آموزشي از ما گرفته

رافيِ انبوه، شهرمان را توسط پليس و  موسيقيِ تجاري،  گوشتمان را توسط پورنوگ
دوستانمان را توسط كارمندي. در فرانسه به اين ليست بايد عمل سبعانه و قديمي 

بندي و  هايش را از سن كم طبقه منفردسازي توسط قدرت دولت را اضافه كرد كه سوژه
را كه از هايي  كند؛ عملي كه به غريزه همبستگي مقايسه كرده، نظم بخشيده و جدا مي

كند، تا اينكه چيزي باقي نماند جز شهروندي، جز تعلقِ ناب  چنگ آن بگريزد نابود مي
و موهوم به جمهوري. يك فرانسوي بيش از هر كس ديگر تجسمِ انساني محروم و 

ها به خاطر تنفرش از خود به عنوان يك خارجيست.  بينوا است. تنفرش از خارجي
، چيزي نيست 1هاي فقيرنشين ش نسبت به شهركا احساسِ مخلوط به حسادت و ترس

تواند جلوي  اش به خاطر همه چيزهايي كه از دست داده است. نمي جز ناراحتي
شوند بگيرد، چرا كه آنجا  خوانده مي 2»تبعيدي«هايي را كه  حسادتش نسبت به محله
خارج اي، ارتباطاتي بين ساكنان، اتحادي  اي از زندگي توده جايي است كه هنوز گوشه

از كنترل دولت، اقتصاد غيررسمي، و سازماني كه هنوز از سازمان دهندگانش جدا 
ايم كه تنها راه احساسِ  نشده است، وجود دارد. ما به نقطه اي از محروميت رسيده

اي  خارجيفرانسوي بودن، دشنام دادن به مهاجران است، آنهايي كه به صورتي نمايانتر 
اگر آنها اينجا  ، مهاجران موضعِ قدرت عجيبي دارند:هستند. در اين كشور چون من

 نبودند، شايد فرانسويها ديگر وجود نداشتند.

اش است، و نه بر عكس. ما در يك كشور بسيار آموزشگاهي  فرانسه محصول مدارس
اي تاثيرگذار  را مانند مرحله 3كنيم، جايي كه همگان قبولي در امتحانِ ديپلم زندگي مي

                                                 
1 Cité 
2 Quartier de relégation ،هايي ارزانقيمت و عمدتا مهاجرنشينمحله 
3 bac 
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ها هنوز از مردود شدنشان در فالن  آورند. جايي كه بازنشسته اد مياز زندگي به ي
شان را به باد داد،  امتحان در چهل سالِ پيش و اينكه اين موضوع چگونه شغل و زندگي

ي  نوعي سوبژكتويته» جمهوري«ي  زنند. طي يك قرن و نيم،  مدرسه با شما حرف مي
ها بارز است؛ افرادي كه وارد رقابت  ونهشده توليد كرده است كه در ميان ديگر نم دولتي

شوند به شرطي كه شانس مساوي داشته باشند؛ كساني كه در زندگي  و گزينش مي
هايش، همانند يك كنكور، پاداش داده  انتظار دارند كه به هر كس بر اساس شايستگي

گيرند؛ كساني كه با سكوت به  شود؛ كساني كه هميشه قبل از برداشتن اجازه مي
گذارند؛ حتي تعلقشان به روشنفكرانِ بزرگ  نگ، قانون، و شاگرد اولها احترام ميفره

داري از جانبشان نشان از اين عشق به مدرسه دارد. همين  منتقدشان و نفي سرمايه
ساخت دولتيِ سوبژكتيويته است كه هر روز، كمي بيشتر با افولِ موسسات آموزشي 

فرهنگ خياباني طي بيست سال گذشته در رقابت ريزد. ظهورِ مجدد مدرسه و  فرو مي
 1گرايي ترين ضربه بر كلي و فرهنگ مقوايي آن، اساسي» جمهوري«ي  با مدرسه

ترين راست در توافق با تندترين چپ  فرانسوي است . در اين موضوع خاص، افراطي
ين در زمانِ در هم شكستن كمون و تئوريس 3وزير تييِر - 2است.  تنها نام ژول فري

 به تنهايي بايد كافي باشد تا ما را به اين نهاد مشكوك كند. -استعمار 

 8، در اخبار ساعت 4»ي پاسبانيِ شهروندي كميته«وقتي كه معلماني، عضو مثال فالن 
آوريم كه چندين بار در  اند، به ياد مي شان را سوزانده زنند، كه مدرسه شب زار مي

ايم. وقتي كه وراجي روشنفكر چپي را  كودكي دقيقا روياي انجام همين كار را داشته
كنند، از  شنويم كه رهگذرانِ خياباني را اذيت مي ي بربريت گروهي از جوانان مي درباره

                                                 
1 Universalisme 
2 Jules Ferry،  داشته است.» مدرسهي جمهوري«قانونگذار مدرسهي اجباري و رايگان در فرانسه كه نفشي اساسي در شكلگيري مفهوم 
3 Thiers 
4 Comité de vigilance citoyen 
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موش و گربه بازي  1زنند، و با پليسِ ضد شورش دزدند، ماشين آتش ميها مي زهمغا
عصر « 3هاي ي شصت ، يا بهتر از آن آپاچي دهه 2هاي كنند، به ياد آنچه لباس سياه مي
نام «نويسد:  مي 1907در سال  5اي در دادگاه سن افتيم؛ قاضي گفتند، مي مي 4»زيبا

ته راهي براي تعيين تمام افراد خطرناك بوده است، ها در چند سالِ گذش عمومي آپاچي
ها، فراريان از همه وظايف،  داران، دشمنانِ جامعه، بدون كشورها يا بدونِ خانواده سابقه

اند، و براي هر نوع حمله به افراد و  ها آماده پرواترين شبيخون آنان كه براي بي
شان به عاريت  نامِ خود را از محلهكنند، كه  اين باندها كه از كار فرار مي» ها. دارايي

ي  يافته پردازند، كابوسِ شهروندانِ خوب و فرديت گيرند، و به مقابله با پليس مي مي
كند يعني تمامِ  فرانسوي هستند: آنها تجسمِ همه چيزهايي هستند كه او انكار مي

ود وج«لذتهايي كه او هرگز به آنها دسترسي نخواهد داشت. چيزي نامربوط هست در 
در كشوري كه در آن كودكي را كه در حال آواز خواندن به دلخواه خود است، » داشتن

كنند، جايي كه در آن اخته كردنِ آموزشي  ساكت مي 6»بس كن، االن باران ميĤيد«با 
باقي مانده بيش از  7اندازد. نام خوشي كه از مرين سيالبي از نسلِ كاركنانِ پليسيِ راه مي

اري و جسارت او ربط داشته باشد به اين واقعيت مربوط است كه او كآنكه به درست
گرفتيم، انتقام گرفت، يا در اصل از آنچه ما بايد  ي ما بايد از آن انتقام مي از آنچه همه

گرفتيم، درست همانجايي كه  ما مردد هستيم و اين كار را به  از آن انتقام مي مستقيما

                                                 
1 CRSپليس ضد شورش فرانسه ، 
2  blousons noirs ،هاي خاص خود را داشتند و در ي شصت كه عموما دستهاصطالحي براي ارجاع به بخشي از جوانان  در اوايل دهه

 شد.گفتار رسمي به عنوان يكي از عوامل بزهكاري به آنان اشاره مي
3 apaches كه در گفتار رسمي به عنوان يكي از عوامل بزهكاري »  عصر زيبا«جوانان در دوران هايي از ، اصطالحي براي ارجاع به دسته

 شد.به آنان اشاره مي
4 Belle Époque ، تا شروع جنگ جهاني اول 19نامي براي اشاره به سالهاي رونق اقتصادي در اروپا در انتهاي قرن 
5 Seine 
 شود.باعث به هم ريختن وضع هوا و بدبياري مياي كه اشتباه آواز خواندن اشاره به باور عاميانه 6
7 Jacques Mesrineي اي خود مشهور بود. معروف يه دشمن ملت شماره، نام تبهكار فرانسوي كه به سبب دستبردهاي متعدد و رسانه

 در پاريس كشته شد. 1979يك، مردهزار چهره و رابين هود فرانسوي، سال 
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كه  فرانسوي، با هزاران فرومايگيِ ناديده، با  انواع  اندازيم. زيرا شكي نيست تعويق مي
ام و در مقابلِ همه، از   ها، با كمي بدطينتيِ سرد و با ادبي زهرآگين، مد پراكني لجن

ايستد. زمانِ اين فرا رسيده بود  انتقام گرفتن از لگدمال شدني كه به آن تن داده باز نمي
حد و  شود. در اين معنا، خصومت بي بله، جناب سروانجايگزين  پليس را گاييدمكه 

ي جوِ سمي، روحِ  تر از ديگران نشاندهنده اي گنگها تنها به شيوه حصر برخي از دسته
بخشي است كه كشور در آن كامال تحليل رفته  فاسدشده، و ميل به تخريب رهايي

 است.

ن سرقتي كنيم، چنا به اين اجتماع بيگانگان كه ميانشان زندگي مي» جامعه«اطالق نام 
شناسان روياي انكار مفهومي را دارند كه براي يك قرن از آن نان  است كه حتي جامعه

ي شبكه استفاده كنند براي توصيف  دهند از استعاره خوردند. آنها اكنون ترجيح مي يم
اي كه تعامالت  شوند، و شيوه هاي سايبرنتيك به هم مرتبط مي هاي كه تنهايي شيو

در هم تنيده » رابطه«يا » نسبت«، »رفيق«، »تماس«، »همكار«چون ضعيف تحت عناويني 
شوند، جايي كه در آن  فشرده ميمحيط  هايي در يك شوند. گاهي اوقات چنين شبكه مي

ي  وقفه شود و  چيزي جز بازتركيب بي چيزي جز تعدادي كد به اشتراك گذاشته نمي
 دهد. يك هويت رخ نمي

 
ط اجتماعي موجود دردناك است، اتالف وقت خواهد فهرست كردن تمام آنچه در رواب

گردد  اي كه باز مي گردد. اما خانواده گردد، زناشويي باز مي گويند خانواده باز مي بود. مي
تر شدن جدايي مسلطي  اش چيزي نيست جز عميق هماني نيست كه رفته بود. بازگشت

شود. هر  تبديل مي كه  در خدمت پنهان كردنش است، و بدين ترتيب خودش به فريبي
هاي فاميلي،   تواند به ميزان اندوهي گواهي دهد كه سال به سال، جشنكس مي

كنند و حسِ  ي همگان  انباشته مي ي تظاهرِ بيهوده لبخندهاي زوركي و حيرت مشاهده
كنند كه گويي اتفاقي  جسدي كه روي ميز دراز به دراز افتاده، و همه طوري برخورد مي
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زني تا طالق، از زندگي مشترك تا تجديد فراش، همگان پوچيِ  از الس نيافتاده است.
رسد اغلب اعتقاد دارند كه  كنند، اما به نظر مي ي غمگين خانواده را احساس مي هسته
تر باشد. خانواده ديگر آنقدر خفقانِ كنترلِ مادرانه يا  كننده تواند حتي ناراحت اش مي نفي

اي مبهم، جايي كه  وانهادني كودكانه است به وابستگي ها نيست، كه پدرساالريِ تودهني
ي سبكباري در مقابلِ جهاني كه هيچ كس  همه چيز كامال شناخته شده،  اين لحظه

حسنِ تعبيري » مستقل شدن«اش را انكار كند، جهاني كه  تواند فروپاشي تدريجي نمي
اي كنند براي  نه بهاخواهند  خويشاونديِ بيولوژيكي را  مي». رئيسي يافتن«است براي 

پوساندنِ هر تعينِ كمي شكننده در ما، براي وادار كردنِ ما ، با توسل به اينكه رشدمان 
اند، به وانهادنِ هر گونه بزرگ شدن و هر كششي كه در خردسالي وجود دارد.  را ديده

 از اين پوسيدگي بايد خود را حفظ كرد.

اي در  اجتماعي است. همانند واحه ي نهايي افتضاحِ بزرگ زناشويي همچون مرحله
، در آن به دنبال هر آنچه در زندگي »صميمي«ميان صحراي انساني است. تحت عنوان 

گرديم: ماليمت، سادگي، حقيقت، زندگي بدون  اجتماعيِ معاصر غايب است مي
خود را آشكار »  صميميت«گذرد،  نمايش يا تماشاگر. اما پس از آن كه اوج عاشقانه مي

زد: خودش ابداعي اجتماعي است، با زبان مجالت زنانه و روانشناسي صحبت سا مي
هاي بسياري تا رسيدن به وضعيت تهوع مسلح  كند؛ مانند هر چيز ديگر، با استراتژي مي
شود. هيچ حقيقتي در اينجا بيش از جاهاي ديگر وجود ندارد؛ در اينجا نيز دروغها  مي

و هنگامي كه، از روي بخت، حقيقت زناشويي و قوانين بيگانگي حكمفرما هستند. 
كند كه دقيقا قالبِ زناشويي را زير  را طلب مي 1شود، اين حقيقت تشريكي كشف مي
دارند، همان چيزي  ي آن موجودات همديگر را دوست مي برد. آنچه به واسطه سوال مي

را ويران  دونفره 2كند و آرمانشهرِ درخودماندگيِ داشتني مي است كه آنها را دوست

                                                 
1 Partage 
2 Autisme 
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 كند. مي

آل  هاي اجتماعي غنيمتي است. اين براي ما وضعيتي ايده ي تمامي قالب در واقع، تجزيه
هاي جديد است.  جديد و با وفاداري 1هاي اي،  وحشيانه، با آرايش براي آزمايشي توده

نوعي رويارويي با جهان را بر ما تحميل كرده است كه  2»كناره گيري والدين«اصطالحِ 
ي  دهد. حال كه رابطه بيني زودرسي وا داشته و از طغياني زيبا خبر مي را به روشنما 

اند، و  ي بيدخورده به تن كرده نما شده، كه مردانگي و زنانگي رداهاي كهنه جنسي نخ
و  3اكنون كه سه دهه نوآوري بدون توقف پورنوگرافيكي تمام جذابيت سركشي

اي از  را از بين برده است، در مرگ زناشويي، شاهد تولد اشكالِ برهمزننده 4آزادسازي
عواطف جمعي هستيم. قصد داريم كه از آنچه در روابط خويشاوندي نامشروط است، 

ها در مقابل دخالت  ي همبستگيِ سياسي را بسازيم كه همچون اردوگاه كولي ستون پايه
ارد كه  نتواند تبديل به شكلي از كمك دولت غيرقابل رسوخ است. چيزي وجود ند

ناپذيري كه والدينِ پرشماري  هاي پايان مالي به نفع براندازيِ اجتماعي شود، حتي يارانه
» مستقل شدن«ي خود هستند.  هاي پرولتارياشده مجبور به واريز كردن به حساب توله

هاي خالي، توقف  هتواند به سادگي به معني يادگيري مبارزه در خيابان، اشغال خان مي
  ها باشد. وار به يكديگر، و دزديدن از مغازه كار، عشق ديوانه

    

                                                 
1 agancement 
2 Démission parentale ،ي بزهكاري نوجوانان استفاده ميي نود توسط سياستمداران فرانسوي به عنوان ريشهاصطالحي كه در دهه-

 شد.
3 Transgression 
4 Libération 
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	ي سوم حلقه

 بگريزد؟ قانون اين از بايد كار چرا – هستند 1ثبات بي عشق و سالمت زندگي،

 
تر از  اي خراب ي كار در فرانسه وجود ندارد. رابطه تر از مسئله اي مغشوش هيچ مسئله

ها با كارشان وجود ندارد. برويد به آندلس، به الجزاير، به ناپل. آنجا  فرانسويي  رابطه
شمارند. برويد به آلمان، به آمريكا، به ژاپن. آنها به كار احترام  كار را عميقا خوار مي

 froheدر ژاپن،  2هاotaku كنند، درست است. بسيارند گذارند. چيزها تغيير مي مي

Arbeitsloseو  در آلمان 3هاworkaholicدر آندلس. اما در حال حاضر اينها  4ها
مراتب سر و دست  اند. در فرانسه، براي ترقي در سلسله تنها يك سري كنجكاوي

انگاريم. وقتي  ها را به چيزي نمي ي اين كنيم كه همه شكنيم اما در خلوت افتخار مي مي
رفتن اين چيز و آن چيز مانيم اما هرگز از كش  كارمان زياد است، تا ده شب سركار مي

هاي قطعات جدا شده كه اگر  از اتاقِ كار معذب نبوديم يا از دستبرد زدن به انبارِ جعبه
خواهيم به هر قيمتي  شان. از رئيسان متنفريم اما مي فروشيم اش دست دهد، مي فرصت

استخدام شويم. داشتن شغل افتخار است و كار كردن نماد بندگي. خالصه، تصوير 
داريم و در حاليكه دوست  نيكيِ كاملِ هيستري. در حاليكه متنفريم دوست ميكلي
گيرد  دانيم چه گيجي و بهتي گريبان هيستريك را مي داريم متنفريم. و همه مي مي

دهد. در بيشتر مواقع، او خود را  اش را از دست مي اش را، ارباب هنگامي كه قرباني
 يابد. بازنمي

كه فرانسه باشد، قدرت صنعتي همواره مطيعِ قدرت دولتي  سياسيدر اين كشور عميقا 
                                                 

1 précaire 
ژاپني (مانگا) تماشا  هاي مصور شود كه بخش بزرگي از وقتش را به خواندن كتاب اي كه است در ژاپن به كساني اطالق مي كلمه   2

 گذارند. مي  كردن انيميشن
 كنند. ؛ اشاره به كساني كه با حقوق بيكاري زندگي مي»بيكاران خوشحال«به معناي    3
 كسي كه معتاد به كار است.  4
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بوده است. فعاليت اقتصادي هرگز  از هدايت شدن، به شكلِ مشكوكي، توسط نهاد 
زادگيِ دولتي  است. رؤساي بزرگ كه برخاسته از اشراف  اي باز نايستاده اداريِ وسواسي

اند؛ آنجايي كه در پشت  رتشدگان جهان تجا نيستند، رانده 1ِانا –همچون پلي تكنيك 
شان است: يك  ند. برنارد تاپي قهرمانِ تراژيك برانگيز كنيم كه ترحم صحنه، تأييد مي

. اينكه حاال روي صحنه بجنبد همواره مصونروز مورد ستايش، روز بعد در زندان، 
. با انديشيدن به وي چون يك هيوال، مردمِ فرانسه وي را در 2آور نيست اصالً تعجب

آبروييِ جذابي، خود را از  كنند و به مدد نمايشِ چنين بي اي مناسب حفظ مي  لهفاص
گذاري  كيشِ سرمايه، 1980ي  كنند. با وجود بلوف بزرگ دهه تماس با وي حفاظت مي

. هر كسي كتابي در بدگويي از آن بنويسد، بهترين فروش را هرگز در فرانسه پا  نگرفت
قدر هم مديران، اخالقشان و ادبياتشان  ميان مردم به براي خود تضمين كرده است. هر 

شود، باز هم كمربندي طبي از استهزاء به دورشان كشيده شده است و  مسخره گرفته مي
اقيانوسي از تحقير و دريايي از طعنه. كارآفرين بخشي از خانواده نيست. در كل، در 

د دولت بودن، با وجود دهيم. كارمن مراتبِ نفرت، پليس را به وي ترجيح مي سلسله
ي كار  ، تعريف گسترده3پسران طاليي سازي و تمامِ مشكالت، با وجود خصوصي

شان  هايي  را كه كارمند دولت نيستند بخواهيم اما شغل شود ثروت آن خوب است. مي
 خواهيم. را نمي

توانند اعالنِ جنگ با  هاي پي در پي مي رنجوري است كه دولت بر اساس چنين روان
اند در حاليكه مديرانِ  يكاري كنند و تظاهر كنند كه وارد نبرد براي ايجاد شغل شدهب

                                                 
1  Polytechnique-ENA ،ي بزرگ فرانسوي هستند كه خاستگاه بخش  ي ملي اداري دو مدرسه تكنيك و مدرسه ي پلي مدرسه

 .اي فرانسوي هستند زرگي از سياستمداران حرفهب
2  Bernard Tapieهمزمان يا به ترتيب «او  : ي ويكيپديا، گوياترين معرفي برنارد تاپي باشد ي بخش نخست صفحه ، شايد ترجمه

خصوص ورزشي، رئيس باشگاه فوتبال  هاي بازرگاني به ي مسابقات اتوموبيلراني، خواننده، مسئول فروش، تاجر، مدير گروه راننده
، مجري تلويزيون، نويسنده، سياستمدار، زنداني و }هاي مربوط به تباني ي نود و مصادف با رسوايي باشگاه مارسي در اوايل دهه{

 .در اينجا نويسندگان اشاره به حضور اخير وي در يك نمايش تئاتر دارند»  .بوده است بازيگر
3 Golden boys 
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هاي همراهشان در چادرهايِ صليبِ سرخ كنار بسترِ رود سن اردو  سابق با تلفن
هاي آماري تقال  ي مليِ كار با وجود دستكاري زنند؛ در حاليكه  افاضات عظيمِ اداره مي
و  1»قاچاق«ا به كمتر از دو ميليون كاهش دهد؛ در حاليكه كند تا تعداد بيكاران ر مي

، بر اساس اطالعات رسمي،  تضميني بودند عليه  RMI(2»(درآمد حداقل زندگي«
ها به  انفجار اجتماعي كه در هر لحظه ممكن است رخ دهد. اقتصاد رواني فرانسوي

 رند.ي كارمحور نقش دا همراه ثبات سياسيِ كشور در حفظ اين افسانه

 مان نباشد. باشد كه بگذارند به تخم
كند؛ كه هرگز نه  زندگي مي بسيار خوبما به نسلي تعلق داريم كه بدون اين افسانه 

در روي حقوق بازنشستگي حساب كرده است، نه روي حقِ كار  چه برسد به حق 
 ي هاي پيشرفته هم نيست آنطور كه بخش» 3ثبات بي«كار؛ كاري كه حتي ديگر  هنگامِ

ثبات بودن هنوز به معنايِ تعريف  چپ مبارز دوست دارند تئوريزه كنند، چرا كه بي
ي آن. ما  ي كار است كه يعني در ارتباط با تجزيه كردنِ خود در ارتباط با حوزه

كنيم چرا كه در حال حاضر  اي، تأييد مي ضرورت پول پيدا كردن را، به هر وسيله
كنيم. به  اما ما ضرورت كار كردن را رد مي غيرممكن است كه بدون آن كاري كرد؛

. شركت جايي نيست كه در آن وجود داريم، 4كنيم: ما مشغوليم عالوه، ما ديگر كار نمي
استفاده  شويم. ما بدبين نيستيم، تنها ميل نداريم از ما سوء جايي است كه از آن رد مي

ر برابر سردرگميِ مديرانِ گذاري د ها در مورد انگيزه، كيفيت و سرمايه كنند. سخنراني
گويند كه ما از شركت نااميديم،  شود. مي خورد و رد مي منابعِ انساني از روي ما سر مي

كه شركت وفاداريِ والدينمان را قدر ننهاده است و خيلي زود عذرشان را خواسته 
و  داشت. گويند. براي نااميد بودن، بايد اميدي به چيزي وجود مي ها دروغ مي است. آن

                                                 
1 Le biz 
2  Revenu minimum d'insertionگيرد. اي كه در فرانسه به افراد بدون درآمد يا كم درآمد تعلق مي , حقوق ماهانه 
3  Precarious, précaire يت شغلي دارد.اصطالحي كه ارجاع به عدم امن 
4 Nous taffons 
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ايم: ما آن را چنان كه هست و چنان كه  ما هرگز اميد به هيچ چيزي از شركت نداشته
ها با درجات راحتيِ متفاوت.  تنها افسوسِ ما  بينيم،  بازيِ احمق هميشه بوده است مي

 هايي كه بدان باور داشتند. براي والدينمان است كه به دام افتادند، حداقل آن

توان اينطور توضيح داد:  ي كار وجود دارد مي حول مسئله سردرگميِ احساساتي را كه
. 1مشاركتو بعد استثمار  متناقض شده است: بعد دو بعدمفهومِ كار همواره شامل 

استثمارِ نيروي كارِ فردي و جمعي با تصاحبِ خصوصي يا اجتماعيِ ارزشِ افزوده؛ 
قلبِ جهانِ توليد هايي را كه در  مشاركت در كاري مشترك از طريق روابطي كه آن

كند. اين دو بعد به شكلي معيوب در مفهومِ كار  كنند، به هم مرتبط مي همكاري مي
تفاوتيِ كارگران را در نهايت امر به سخنوريِ  آميخته شده است، چيزي كه بي

كند و  دهد؛ اولي بعد مشاركت را انكار مي ماركسيستي و سخنوريِ مديريتي توضيح مي
رسيم به دوپهلويي رابطه با كار، كه در يك  ترتيب مي ر را. و بديندومي بعد استثما

شده  سازد؛ و تحسين كنيم بيگانه مي آور است از آن رو كه ما را از آنچه مي زمان، شرم
از پيش اينجا   است از آن رو كه بخشي از خودمان به بازي گرفته شده است. فاجعه

يم، در تمامي آنچه بايد از ريشه در كرد بايست ويران مي هست: در تمامي آنچه مي
پديدار نشود. دهشتناكيِ  وجود داشتن  ي تنها شيوهآورديم تا كار در نهايت به عنوانِ  مي

ي  ي روِشمند است عليه همه ها هجمه كار  بيشتر از آنكه در خود كار باشد در قرن
با خويشاوندان، و آنچه كار نيست: نزديكي با محله، با حرفه، با دهكده، با مبارزه، 

 هاي انجام دادن و سخن گفتن. ها، به شيوه ها، به موجودات، به فصل دلبستگي به مكان

هاي ديگرِ وجود داشتن  ي كنوني قرار دارد: كار بر  تمامي شيوه اينجاست كه ناسازه
وري، انتقال  اند. درآمد بهره پيروز شده است، در زماني كه حتي كارگران اضافي شده

، مكانيزه كردن، اتوماتيك و ديجيتال كردنِ توليد آنقدر پيشرفت كرده 2جاتكارخان

                                                 
1 Participation 
2  Délocalisation,  ها نيروي كار ارزان وجود دارد. ها به كشورهايي كه در آن تغيير مكان كارخانه 
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ي ضروري براي توليد هر كاال را تقريباً به هيچ كاهش داده  است كه ميزان كار زنده
كنيم، جايي كه سرگرمي،  ي كارگران بدون كار را زندگي مي ي جامعه است. ما ناسازه 

بود آن چيزي هستند كه قرار بود حواس ما را گذراني تنها حاكي از كم مصرف و وقت
هاي تندش مشهور بود،  ، كه يك قرن به دليل اعتصاب1از آن پرت كنند. معدنِ كارمو

اي براي  تبديل شده است. قطبِ سرگرمي چند منظوره 2»ي اكتشاف دماغه«اكنون به 
ر آن، كند كه د خودنمايي مي»  ي معدن موزه«سواري،  كه با يك  اسكيت و دوچرخه

 شود. سازي مي ها شبيه انفجار متان در معدن براي به تعطيالت رفته

هاي با مهارت باال در تحقيقات، طراحي،  ها، كار هر روز آشكارتر به  شغل در شركت
هاي ضروري در فرآيند جديد  سازي دانش كنترل، هماهنگي و ارتباطات  مربوط به پياده

ن مهارت براي نظارت و حفظ اين فرآيند تقسيم هايي بدو توليد سيبرنتيكي و شغل
هاي اول كم تعدادند، با حقوقِ بسيار باال و بنابراين چنان  است. شغل شده

كنند تا نگذارند  اقليتي كه مشغول به آن هستند هر كاري مي  برانگيز كه آن حسرت
طرب يكي واقع تنها در يك آغوشِ مض  ها و كارشان در اي هم از كفشان برود. آن خرده
نويسان ،مشاوران و  گران، محققان، كارگزاران ، برنامه اند.  مديران، دانشمندان، البي شده

شان در  ايستند. حتي زندگي جنسي مهندسان، به راستي، هرگز از كار كردن باز نمي
پردازي  شان است. فيلسوف مديريت منابعِ انساني چنين نظريه وري خدمت افزايش بهره

شان بيشترين  هايي هستند كه  ارتباطات صميمي ها آن ترين شركت القخ«كند:   مي
همكاران در يك شركت بخشي «كند كه  تأييد مي 3مديرِ منابعِ انسانيِ دايملر بنز» است.

ي آنها، معلومات آنها، ظرفيت نوآوري آنها و توجه  اند.{...} انگيزه ي شركت از سرمايه
سازد. {...}رفتارشان و  امِ خدمات نوآورانه را ميها  مواد خ آنها به اميالِ مشتري

                                                 
1 Carmaux 
2 Cap Découverte 
3 Daimler Benz 
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هاي اجتماعي و احساسيِ آنها عامل رو به رشدي در ارزيابي كارشان است.  قابليت
شان بلكه براي اساسِ اهداف به دست آمده و  {...} كه ديگر نه بر اساس ساعت كاري

 »ها كارآفرينان است.  شود. آن شان ارزيابي مي كيفيت نتايج

ها را شكل  امي وظايفي كه نتوانستند به اتوماسيون حواله شوند، ابري از شغلتم
تواند توسط هر انساني اشغال  دهند كه در نبود ماشيني براي اشغالِ كردن آن، مي مي
دار، كارگران خط توليد، كارگران فصلي و غيره. اين كار يديِ  انباردار، مغازه -شود

شود و هرگز  اي ديگر گماشته مي اي به وظيفه ز وظيفهنشده، كه ا پذير، تفكيك انعطاف
ماند، از آن رو كه هرگز در مركزِ فرآيند توليد  براي مدتي طوالني در يك شركت نمي

تواند خود را در يك نيرو جمع كند بلكه، در حالي كه به پر كردن  نبوده است،  نمي
شود.  ها افشانده مي ز شكافاند گماشته شده، در انبوهي ا هايي كه مكانيزه نشده سوراخ

كارگر موقتي فيگورِ چنين كارگري است كه ديگر كارگر نيست و ديگر شغلي ندارد اما 
اش هنوز  فروشد و در دسترس بودن هايش مي هايي دارد كه در طول ماموريت شايستگي

 اي كار است. گونه
ثريتي اضافي ي اين قلبِ كارگريِ مؤثر و ضروري براي عملكرد ماشين، اك در حاشيه

اي  رو به رشد است، كه  قطعاً براي جريانِ توليد، و نه بيشتر، مفيد است، كه  به واسطه
اش  عاطل بودنش، اين خطر را    براي ماشين در بر دارد كه دست به از كار انداختن

بزند. تهديد انفعال عمومي شبحي است كه سيستمِ توليد كنوني را تسخير كرده است. 
درآمد «ي سابقِ  كننده ، هر كسي مانند اين دريافت»پس چرا بايد كار كنيم؟«به پرسشِ 

براي سالمتم . بايد خودم را «دهد:  پاسخ نمي ليبراسيوني  به روزنامه» حداقل زندگي
ريسكي جدي وجود دارد كه ما با پيدا كردن كاري به عاطل بودنمان » مشغول نگه دارم.

يد مشغول باشد يا مشغول نگه داشته شود. اما تا به اين جمعيت شناور با خاتمه دهيم.
اين روز روشِ انضباطي بهتري از كارِ مزدي يافت نشده است. بنابراين بايد به از دست 

هايي  قرارترين كارمندان را، آن ادامه دهيم براي اينكه بي» دستاوردهاي اجتماعي«دادنِ 
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وي ميان  مرگ از گرسنگي و پوسيدن شوند كه در برابر آلترناتي كه تنها وقتي تسليم مي
دار در  آغوشِ كارِ مزدي بياوريم. انفجارِ بخشِ برده  در زندان قرار داشته باشند، به

بايد ادامه يابد: زنانِ نظافتچي، بازسازي و تعمير، ماساژ، كمك در » خدمات شخصي«
ره؛ هاي روانشناسي و غي منزل، روسپيگري، مراقبت، تدريسِ خصوصي، تراپي، كمك

ي هنجارهاي امنيتي، بهداشتي، رفتاري و فرهنگي  ها همراه با افزايشِ پيوسته ي اين همه
، 1سازند. در روآن  و با تسريع در زودگذريِ مد، كه ضرورت چنين خدماتي را برمي

داده است: كسي كه » پاركومتر انساني«ي پارك  جاي خود را به  هاي صدور برگه ماشين
ي پارك تحويل دهد و اگر اتفاقاً هوا باراني  يستد تا به شما بركها در خيابان منتظر مي

 بود به شما چتر اجاره دهد.

اش  چه در پي اي از تصور آن كننده اش تشنجِ فلج نظمِ كار نظمِ جهان بود. قطعيت ويراني
توليد  اقتصاديِ كه در پيوند با ضرورت آفريند. امروزه، كاركردن، بيش از آن آيد مي مي
كننده و نجات نظمِ  توليد توليدكننده و مصرف سياسيِ ال باشد، در پيوند با ضرورتكا

ي  را توليد كردن در شُرُف بدل شدن به مشغله خود كار از هر طريق ممكن است.
هدف گشته است: به مانند نجاري كه  ست كه در آن توليد كردن بي اي غالب جامعه

كاري كند. و از  بخواهد، از سر ناچاري، خود را رندهباشند و   كارگاهش را از او گرفته
شان تمرينِ لبخند  ي شغلي آيد نمايشِ تمامِ اين جواناني كه براي مصاحبه جا بر مي اين

كنند، آناني كه به  يشان را سفيد مي ها كنند، آناني كه براي ترقيِ بيشتر دندان زدن مي
گيرند تا  ، آناني كه انگليسي ياد ميي جمعي را برانگيزند روند تا روحيه ديسكوتك مي

كنند تا بهتر  گيرند يا ازدواج مي شان را بتركاند، آناني كه طالق مي ي شغلي آينده
هاي  شوند يا دوره ليدرگذرانند تا   هاي آموزشِ تئاتر مي پيشرفت كنند، آناني كه دوره

، »ي فردي وسعهت«ترين  همدالنه«كنند.  » مديريت بحران«تا بهتر » 2ي فردي توسعه«

                                                 
1 Rouen 
2 Développement personnel 
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تر،  تر، روابطي سهل مدعي است، به ثبات احساسي مطلوب 1چنان كه هر گورويي هم
ازدحامِ تمامِ اين ». نجامد ا تر، و بنابراين كارآيي اقتصادي بهتر مي تيزهوشيِ هدايت شده
كند در انتظار  صبرانه و در حالي كه طبيعي بودن را تمرين مي دنياي كوچك كه بي

ناشي  2بسيج است از تالشي براي نجات نظمِ كار توسط اخالقِ گزينش شدنش
 امكان شود. بسيج رابطه برقرار كردن با كار نه به مثابه يك فعاليت، بل به مثابه يك مي

كند، به  بدنش خارج مي 3هاي كاري است. اگر فرد بيكاري كه جواهرات را از سوراخ
، كامالً در جهت  كند ي كاري تعيين مي»پروژه«رود و براي خود  آرايشگاه مي

شدنش را  كند، به اين خاطر است كه او بدين وسيله بسيج شدنش كار مي» پذير اشتغال«
شدگي ماليم از خود، همان گسيختگيِ جزئي از  دهد. بسيج شدن، همان كنده نشان مي

ي  تواند ابژه مي» من«ازدمان، همان شرط بيگانگي است كه بر اساس آن س چه بر مي آن
شود كه  نه نيروي كارِ خود بلكه خود را  كار شود، كه بر اساس آن ممكن مي

چه هستيم، به خاطر تسلط  كنيم، بل به خاطرِ آن چه مي ، كه نه به خاطر آنفروشيمب
مان  ي بيانِ مان، لبخندمان يا شيوه اطيهاي ارتب مانندمان بر آدابِ اجتماعي، قابليت بي

كسبِ درآمد كنيم. اين است هنجارِ جديد اجتماعي بودن. بسيج آميزشِ دو قطبِ 
كنيم، و هر مشاركتي را  جا، ما در استثمارِ خود مشاركت مي كند: اين متضاد را اداره مي

ل خود. كم و كاست، يك شركت كوچكيم، رئيسِ خود و محصو استثمار. ما، خود، بي
و خالصه » شبكه«آن چه مهم است، خواه كار كنيم يا نه،  كسبِ ارتباط، مهارت، 

 - اي،  ترين بهانه است. فرمانِ جهانيِ بسيج كردنِ خود، به كوچك» ي اجتماعي سرمايه«
 در را فرمانروا هاي قدرت عزمِ  –ها  خانمان لرزه، بي ، يك زمين»تروريسم«سرطان، 

 .كند مي خالصه اش، فيزيكي محوِ فراي كار، فرمانرواييِ حفظ

                                                 
 شود. بودايي و سيك گورو گفته ميبه آموزگاران و راهنمايان ديني هندو،  1

2  Mobilisation 
3 Piercings 
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آسايِ بسيجِ رواني و  بنابراين، سازوبرگ توليد كنوني، از يك طرف، اين ماشينِ غول
بندي  طبقهفيزيكي و پمپاژ كردن انرژيِ انسانيِ اضافي است و از طرف ديگر، ماشينِ 

افراد «ارد تمامي گذ دهد و مي هاي همساز امكان بقا مي است كه به سوبژكتيويته اي كننده
اي متفاوت از زندگي را تجسم  هايي كه استفاده ي آن سقوط كنند، همه» در ريسك

كنند. از يك طرف، اشباحي به زندگي  ترتيب در برابرش مقاومت مي بخشند و بدين مي
شوند تا بميرند. اين است كاركرد  شوند و از طرف ديگر زندگاني رها مي آورده مي

 ه توليد كنوني.دقيقاً سياسي دستگا

 
جمعي ترك كردن و نمايشِ  سازماندهي كردن وراي كار و عليه آن، رژيمِ بسيج را دسته

وجود دارد، جرمي است كه تمدني به زانو  زدايي بسيجانرژيِ زنده و انضباطي كه در 
  واقع اين تنها راه بقايش است. درآمده هنوز آمادگي بخشودنش را ندارد. در
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	چهارمي حلقه

 !»تر مطمئن تر، متحرك تر، 1فان تر،ساده«

 
 بود بهتر چه و زدند ينم حرف »روستا« و »شهر« از مان يبرا گريد كه شديم خوب چه
نه از دور  شده گسترده ما اطراف چه آن. گفتند ينم يزيچ دو نيا يميقد اختالف از كه
 نظم، بدون و شكل بدون است يواحد يشهر بافت: كينزد از نه و ستا هيشب شهر به

 و شكل موزه بزرگ مراكز از يجهان يوستاريپ نامحدود، و نامشخص ن،يغمگ يامنطقه
 از ،يكشاورز يبردار بهره ميعظ يهانيزم و بزرگ يها مجموعه از ،يعيطب يهاپارك
: كيش يبارها از و ييروستا يهاسرپناه از شده، يبندقطعه يهانيزم و يصنعت مناطق

 مدرن؛ شهر اي و ييوسطا قرون شهر است، داشته وجود يميقد شهر قطعاً. 2كالنشهر
. شوديم افتي قلمرو كي در چه آن هر قيتلف يعني كالنشهر. ندارد وجود كالنشهر يول

 به تا آن يهاشبكه يگ ديتن هم در ليدل به شتريب كنند، يم يستيز هم كالنشهر در همه
 .اش ييايجغراف تيموقع سبب

 
 حال در شهرن گشت وارهبت كه كرده يكار كالنشهر كه است خاطر نيبد اًقيدق امر نيا

 به ليتبد 3ليل شهر بزرگ يهاكارخانه .نباشد معلوم خيتار [بتوارگي] چونهم حاضر،
 يفرهنگ راثيم فهرست در 4لُوهور  شهر يبتون مركز اند، شده شينما يهاسالن

 كردند يم احاطه را ممنوعه شهر كه يكيبار يهاكوچه پكن، در. گرفته قرار ونسكوي
 دورتر يكم ها آن يقالب يهانمونه كنجكاوان توجه جلب يبرا و شدند بيتخر

                                                 
1  Fun 
2  Metropolis 
 .شهري در شمال فرانسه  3
4  Le Havreشهري بندري در شمال غربي فرانسه ،. 
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 يها بلوك از شده ساخته يهاخانه يرو يچوب يروبناها 1تُُرُوا در .اند ه شد يبازساز
 در ييايكتوريو سبك يها مغازه شكيب كه 2يديتقل شوند، يم چسبانده يمانيس
 آشوب گاهيجا يطوالن يزمان كه يخيتار مراكز. آورديم ادي به را 3سيپار لند يزنيد

 در. كننديم دايپ كالنشهر يسازمانده نمودار در را خود يجا متانت كمال با اند، بوده
 ريجزا به مراكز نيا. اند شده واگذار متظاهرانه مصرف به و سميتور به آنها واقع

 ي واسطه به كه ييها مكان مانند،يم تاجران زيانگ اعجاب يهاشينما يبرا يكوچك
 يبازارها ي كنندهخفه يقشنگ .شونديم حفظ زور با اي و يباسازيز و مكاره يبازارها

 كنترل .شوديم تمام يشهردار يهاگشت و شبگردها شتريب حضور يبها به سمسيكر
 به را قدرتمدارش ي چهره و شوديم ادغام كاالها ي منظره در يزيانگ شگفت طرز به
 يهايقيموس از يمخلوط ست، يدرهم ي زمانه .دهديم نشان است دنشيد طالب كه آن

 جابيا يسيپل كنترل كه  يزيچ آن است نيا.پشمك و يتلسكوپ يهاچماق از مهمل،
 !افسون: كند يم
 
 يبورژازخرده د،يآيم آن همراه به كه يكنترل و پسند ومهيگ- داخل-اصالت يقهيسل نيا
 شهر، بزرگ مراكز از شده رانده. كنديم عتيمشا 4يمردم يها محله استعمار در را

 يياليو يهاخانه در هرگز كه يزيچ ،»محله يزندگ« يجستجو در يبورژاز خرده
 جاديا با مهاجران، و خودروها فقرا، راندن رونيب با. ديآ يم جا آن به افته،ين 5كسيفن

 بود آمده شيجستجو به كه را چه آن تمام ها، كروبيم تمام يكنشهير با ،»زهيپاك« يمكان
 به را خود دست كه شوديم دهيد ينظافت مأمور يشهردار لبورديب يرو. كنديم رانيو

                                                 
1  Troyesشهري  در شمال  فرانسه ،. 
2  Art de pastiche 
 . باشد آن شركت والت ديزني مي ي حي در پاريس كه مالك و گردانندهينام يك پارك تفر  3
 .هاي فقيرنشينمحله  4
  .شركت خانه سازي نام يك   5
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 شهر ،1مونتابان«: خورديم چشم به شعار نيا و كرده دراز صلح پاسدار كي سمت
 .»زهيپاك
 
 رانشيو كه يشهر ند،ينگو سخن »2شهر« از گريد شهرسازان كه كنديم حكم كه يادب

 از گريد كه كرديم كيتحر ار آنان ستيبايم، »3يشهر« نديبگو عوض در و اندكرده
 به مكان و جا از چه آن. ندارد وجود گريد كه چرا اورند،ين انيم به يحرفنيز  »روستا«

 ست يا گذشته م،يدهيم نشان يديتبع و مشوش تيجمع به كه ست يا منظره مانده، جا
 از ينوع. ميبگذار شينما به ميتوانيم افتهي ليتقل ياندك به دهقانان شمار كه اكنون كه

 راثيم عنوان به در آن ديبا زيچ همه كه يي»قلمرو« در شده داده بسط است يابيبازار
 كننده منجمد يپوچ نيهم همواره. باشد آن از يجزئ اي و شود يگذار ارزش يفرهنگ
  .نوردديم در ناقوس، يها برج نيترافتاده دور تا را راهها تمام كه است

 
 طبقات يتمام كه ييجا ها، چهارراه در روستاست؛ و شهر زمانهم مرگ نيهم كالنشهر
 ييروستا مهاجرت از كالنشهر، متوسط، ي طبقه وسط نيا در رسند، يم هم به متوسط
 معاصر يمعمار وقاحت. ابدييم گسترش نامحدود طور به ،4»يسازيشهرشبه« تا گرفته
 ،يفرهنگ مركز مارستان،يب رستان،يدب. است يجهان قلمرو كردن ياشهيش ي برازنده
- شكل در يكدستي و بودن يخنث ت،يشفاف چون ينيمضام گوناگون يهانسخه يهمگ

 يكس چه سرپناه قرارست كه نيا دانستن از ازينيب ال،يس و ميحج هاساختمان. اند
 يجا هركه در  همان خوبي به باشند نجايا دستنتوانيم يكسان چه كه نيا اي و باشند

                                                 
 .شهري در جنوب فرانسه  1
2  Ville 
3  Urbain 
 70 يو اوايل دهه 60 يدهه در فرانسه، در روستايي مناطق در واقع شهري شبه فضاهاي به شهروندان بازگشت اشاره دارد به فرآيند  4

 .ميالدي
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 يهابرج با اي و م؟يكن چه 1الدفانس يادار يهابرج با. اند شده يطراح ،هستند گريد
 را ها آن سرنوشت خودش در 4»ديجد كامال« اصطالح ؟3لياورال اي و 2ويد پار ال يادار
 توسط سيپار يشهردار سوزاندن از پس ،ياسكاتلند مسافر كي. رديگ يم بر در تماماً
: « دهديم آتش در ور شعله قدرت ي گانهي شكوه به يگواه ،1871 يم در انيشورش

 كمون افراد. است العادهفوق بودم؛ نكرده تصور نيا از باتريز ياصحنه هرگز[...]
 با! اند يهنرمندان عجب يول كنم؛ينم انكار را نيا اند، وحشتناك رذل يمشت] سيپار[

 يآبها در شناور 5يامالف يهاخرابه من! نبودند آگاه خود يهنر اثر به كه نيا وجود
 ياريبس و روم پنجاب؛ در هور تانگ معابد يهارانهيو نيهمچن ام، دهيد را ترانهيمد
 داشتم چشمانم مقابل در امشب آنچه با را كدام چيه توانمينم اما را؛ گريد يزهايچ
  .»كنم سهيمقا
  
. اروست از ييها مانده ته و شهرست از ييها رگه مانده، يباق يكالنشهر ي شبكه در چه آن
 يسكن) گتوها( مطرود يها مكان در و كرده رها را كالنشهر است، سرزنده كه آن اما
 ييها مكان تنها اند يزندگ رقابليغ ظاهراً كه ييها مكان كه جاست نيا ناسازه. دهيگز

 همواره شده،اشغال ي كهنه يها آلونك. شوند يم دهيگز يزندگ يبرا واقعاً كه هستند
 دادن قرار جز يكار ها آن در كه پرتجملند و راحت يها آپارتمان از تر تيپرجمع
 از ياريبس در. ميبكن ميتوان ينم يبعد يكش اسباب تا ونيدكوراس كردن بهتر و مبلمان

 يكس كه طور همان ز،ين و يزندگ قابل و زنده يها مكان نيآخر 6آبادها يحلب ابرشهرها

                                                 
  .شودمي محسوب جهان تجاري-اقتصادي مراكز مهمترين و بزرگترين از حومه مهم شهر پاريس كه  1
 .فرانسه تجاري-اقتصادي اي در شهر ليون و از مهمترين و بزرگترين مراكزنام محله  2
 .فرانسه تجاري-اقتصادي مراكز بزرگترين و مهمترين از و ليل شهر در ايمحله نام  3
4  Brand New 
  .ميالدي ازدهي و نه هاي قرن ي فاصله در اروپا بنادر ترين مهم از و مديترانه درياي ي هيحاش در ايتاليا، جنوب در ساحلي شهري  5
6  Les bidonvilles 
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 دكور گريد يرو ها آن. هستند ها آن نيبارتر مرگ شود، ينم ريغافلگ دنشيشن از
 از كه س،يپار شمال يهاخوابگاه-شهرك. هستند يجهان يكالنشهرها يكيالكترون

 واگذاشته اند رفته خود يالهايو به قرقاول شكار يپ در ايگو كه يبورژاز خرده يسو
 دتريشد اريبس پس نيا از و اند بازگشته يزندگ به دوباره يجمع يكاريب سبب به شده،

  .آتش با اي كالم با يدرخشش ،1التن هيكارت ي محله از دتريشد يحت د،يدرخش خواهند
  

 ريتفاس اكثر كه يزيچ مفرط، تيمالك سلب ينوع از نه 2005 نوامبر 2يهايسوز آتش
 ميتوانيم .بود هشد دهييزا قلمرو كي بر تام تيمالك از عكس بر كه پرداختند،يم آن به

 كي كردن ريفراگ يبرا اما است، رفته سر مانحوصله چون ميبزن آتش را خودروها
 ديبا داد، سازمان را خود ديبا شكست، موضع در سيپل داشتن نگاه و ماهه كي شورشِ
 و مشترك يزبان ديبا شناخت، كمال به  را ]مبارزه[ نيزم  ديبا كرد، جاديا وحدت
 كه ييجا در .نشدند آتش گسترش مانع هاهفته و لومترهايك .كرد دايپ مشترك يدشمن
 .شد داده پاسخ يگريد يهاشراره با آتش يهاشراره نينخست رفت،يم انتظار نيكمتر
 .شود شنود تواندينم عهيشا
 

 اي و شويموگاد بصره، ريتسخ. است وقفهيب اما شدت كم يجدال محل كالنشهر
 يبرا شهر كه است يديمد مدت. نديآ يم شمار به جدال نيا اوج نقاط  3نابلوس

 كرد؛ محاصره را آن ديبا اي جست يدور آن از ديبا يا كه دارد را يمكان حكم انينظام
                                                 

 .اي در پاريس پيرامون دانشگاه سوربنمحله  1
اين . نوجوان در اثر برق گرفتگي هنگام فرار از پليس 2مرگ  در چند حومه ي فقير نشين پاريس در پي 2005هاي ماه نوامبر شورش  2

ها  كه به مدت بيش از سه هفته به طول انجاميد با سوزاندن خودروها و درگيري ساكنان اين مناطق با پليس ضد شورش  شورش
 . فرانسه همراه بود

هنگام عمليات  1992 سال در موگاديشو ، تسخير2003 الس در عراق اشغال هنگام آمريكائي نيروهاي توسط بصره تسخير به دارد اشاره  3
توسط نيروهاي اسراييلي و  2002 سال در نابلوس شهر نظامي سازمان ملل متحد تحت فرماندهي آمريكا در سومالي و تسخير

 ).2005 -2000 هاي ي سال فاصله در(دوم يانتفاضه هاي نيروهاي فلسطيني و اسراييلي در اين شهر طيدرگيري
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 يهايدگرگون از يالحظه تنها ينظام جدال .است جنگ مناسب لحاظ هر از كالنشهر
 به شونديم اداره بزرگ يهاقدرت توسط كه يينبردها .است كالنشهر يكربنديپ مداوم

 آغاز نو از همواره كالنشهر يهاچالهاهيس در ستيبايم كه ماننديم يسيپل اتيعمل كي
 اي و اپاسيچ در خواه ،يكاماگازاك در ،يجنوب برانكس در نافاسو،يبورك در خواه«- شود

 يبرقرار يبرا نه و رنديگيم صورت يروزيپ هدف با نه »ها يگر مداخله« نيا.  »1كورنو
 است كار به مشغول مدام كه 2يسازتيامن شركت  يبقا جهت در بلكه صلح، و نظم
 از يامجموعه به جنگ بلكه كرد، محدود زمان در توانينم گريد را جنگ. باشنديم

  .كند نيتضم را تيامن تا گردديم هيتجز ينظام و يسيپل كوچك اتيعمل
  
- جرم كي. شونديم داده قيتطب  گريكدي با گام به گام و يمواز طور به ارتش، و سيپل

 و متحرك كوچك يهاواحد يسازمانده يتقاضا 3فرانسه شورش ضد سيپل از شناس
 يهيپا بر خود يسازمانده به منضبط، يهاروش مهد ،ينظام نهاد. كنديم ياحرفه
 را 4يمشاركت روش« خود يرزم گردان يبرا ناتو افسر كي. برديم ظن مراتب سلسله

 اتيعمل كي يابيارز و اجرا ،يسازآماده ل،يتحل در گردان افراد يتمام آن بر بنا كه
 نيح در روز، چند يط و بارها و بارها اتيعمل طرح. بندديم كار به كنند،يم شركت

 يزيچ چيه. رديگيم قرار بحث مورد يافتيدر اطالعات نيآخر مطابق و ينظام نيتمر
 ي زهيانگ و وحدت تيتقو موجب اتيعمل كي طرح مشترك تدارك مانند تواندينم

   ».شود گردان
  

                                                 
 جنوب در خودگردان حكومتي چياپاس، ژاپن؛ ازاكاي شهر هاي محله از  يكي كاماگازاكي، نيويورك؛ هاي محله از يكي جنوبي، برانكس  1

 .پاريس هاي حومه از  يكي نام كورنو، مكزيك؛
2  Sécurisation 
3  CRS 
4  Méthode participative 
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. دهنديم زين شكل آن به بلكه دهنديم قيتطب كالنشهر با را خود تنها نه ارتش يروهاين
 هاآن. شدند بدل يداخل معماران به نابلوس نبرد از پس يليياسرا سربازان كه طورهمان
 چگونه آموختند اما وانهادند، را پرمخاطره يهاابانيخ ،ينيفلسط يزانهايپارت فشار تحت

 يشرويپ يشهر يهاسازه درونِ ها،سقف و وارهايد كندن با ،يافق و يعمود صورت به
يم حيتوض گونه نيا فلسفه، ليالتحص فارغ ل،ياسرائ يدفاع يروهاين افسر كي. كنند
 نيا من كه يحال در است، يسنت و كيكالس يبرداشت فضا، از دشمن برداشت «: دهد

 جنگ ذات نيا! كنم ريغافلگ را او خواهميم من. افتمينماو  دام در و ندارم را برداشت
 وارهايد مودنيپ به وادار مرا كه دميبرگز را يروش من. [...] شوم روزيپ ديبا من! است

 منطقه.» خورديم ابد،ييم راهش سر چه هر و روديم شيپ به كه يكرم مانند .كنديم
 نيا. است آن يبرا يالهيوس است، برخوردها شينما يصحنه از شيب يزيچ يشهر ي
 بود زشيخ حزبِ به خطاب بار نيا م،ينكن 1يبالنك يرهنمودها از يادي ميتوانينم جا
 شده يسنگربند يهاابانيخ يهاخانه تا كرديم هيتوص سيپار ي ندهيآ انيشورش به كه
 سوراخ را شانيوارهايد كنند، محافظت را خود مواضع تا درآورند خود ارياخت در را

 در و بكوبند را اول ي طبقه يهاپله راه كنند، برقرار ارتباط گريكدي با بتوانند تا كنند
 را درها كنند، دفاع خود از ياحتمال تهاجم مقابل در بتوانند تا كنند جاديا حفره ها سقف
 پست كي به را طبقه هر و بسازند هاپنجره مقابل در ييسنگرها هاآن از و بكنند

  . كنند ليتبد يراندازيت
 

 نيچن هم روستا، و شهر يينها تصادمِ نيا ست،ين شدهيشهر ي كپه كي تنها  كالنشهر
 ،ينور بريف يهاشبكه از يامجموعه از كه يانيجر. زهايچ و موجودات از است يانيجر

 جهان تا گذرد يم بسته، مدار يهانيدورب از ها،ماهواره از ر،يالس عيسر قطار خطوط
 با را زيچ همه خواهديم كه يانيجر. ستدينا باز اشينابود يپ در دنيدو از گاه چيه

                                                 
 .)ميالدي 1881-1805(فرانسوي  انقالبي بالنكي، اگوست لويي  1
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 آن در كه ييجا. كند جيبس را كس همه خواهديم كه يانيجر. ببرد خود ديناام تحرك
 اطالعات تهاجم مورد ميريگيم قرار دشمن يروهاين تهاجم مورد كه بيترت همان به

 دنيكش انتظار آن در كه ييجا. ميندار دنيدو جز ياچاره آن در كه ييجا. ميهست
  .مترو اُم ِان واگن به دنيرس يبرا يحت است، سخت

  
 با كَند،يم اكنون و نجايا از را ما وستهيپ ارتباطات و نقل و حمل ليوسا ريتكث

 ،يشهر درون قطار ر،يالس عيسر قطار گرفتن. بودن گريد يسو آن شهيهم ي وسوسه
 انزوا شدن، كنده جز يزيچ تحرك نيا. بودن جا آن شيپ از يبرا تلفن يگوش برداشتن

 يفضا اگر بود، تحمل قابل ريغ يكس هر يبرا يزندگ. شودينم سبب را ديتبع و
 تركد،ينم يخصوص حباب. نبود 1متحرك »يداخل امر« اگر نداشت، وجود يخصوص
 كي از. است آمدنش در حركت به تنها ست،ين 2ينينشخوش انيپا نيا. شوديم شناور

 نيا  ،يگريد به هتل كي از ،يمال بانك كي از ،يتجار مركز كي از قطار، ستگاهيا
 كرده، خوش جا جا همه شده، شناخته حد نيبد افتاده، پا شيپ اندازه نيا تا ،يگانگيب

 يجوها يتصادف اختالط نيهم كالنشهر جالل و شكوه. هاتيميصم نيآخر در يحت
 مراكز. دارند را دوباره شدن ختهيآم تيقابل تينهايب تا كه است ييجوها شده،فيتعر
 عرضه بكر، يجوها ي ارائه مكان عنوان به بلكه كساني ييهامكان عنوان به نه را شهر

 گرانيد و ميكنيم انتخاب را يكي م،ييجويم تكامل هاآن انيم در كه ييجوها. كننديم
- مشروب يهاسبك انيم يوجود  3ينگيشاپ در نشيگز ينوع مانند م،يگذار يوام را

 ارباب خوانميتريپام با «. 5پاديآ كي 4ستيليپِل انيم اي هايطراح و افراد ها،يفروش

                                                 
1  L’intérieur portatif 
2  Cocooning 
3  Shopping 
4  Playlists 
5  ipod 
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 نيا چاره راه تنها الشكل، متحد يايدن نيا در ماندن زنده يبرا. »هستم خودم يايدن
 در را خود ي كلبه كه يكودك مانند م،يكن يبازساز دائماً را خود يدرون يايدن كه است
 متروك يرهيجز در را خود يعطار يايدن كه نسونيراب مانند. كنديم يبازساز جا همه
 ميهست اردهايليم ما و است تمدن همان كه ما متروك يرهيجز هيشب باًيتقر سازد،يبازم
 است، انيجر يِمعمار نيهم تمدن كه خاطر نيبد قاًيدق. ميگذاريم پا آن بر وقفه يب كه

 وجود آن مانند هرگز كه است يبشر التيتشك نيترريپذ بيآس از يكي كالنشهر
 كي علت به مرزها، يناگهان شدن بسته. ريپذ بيآس و فيضع اما ق،يدق منعطف،. نداشته

 شده يده سازمان يانسداد ،ياتيح يهاآذوقه ي هيته در يناتوان گونه هر د،يشد يدمياپ
صحنه تواند ينم گريد و شوديم آب دكور نيا تمام ناگهان  و ارتباطات، يمحورها در
 وستهيپ اگر جهان نيا. بپوشاند دهند،يم آزار را روحش لحظه هر كه را يكش آدم يها

 ياشبكه ساختار. كردينم حركت سرعت نيا به شد،ينم بيتعق اشيفروپاش توسط
 تا گرفته اتصاالت و انشعاب نقاط از اشكيتكنولوژ يهارساختيز تمام با جهان نيا

 بروز صورت در را كالنشهر كه است نيا يراب همه اش، شدهييمركززدا يمعمار
 مقاومت ياهسته ي حمله برابر در ديبا نترنتيا .دارد نگاه محفوظ ريناگز يهانقصان
 را يكالنشهر تحرك تيامن ديبا كاالها و انسان اطالعات، انيجر يدائم كنترل .كند
 كم جنس انبار كي از ياتخته هرگز كه كند نيتضم ديبا يريپذيابيرد .كند نيتام

 كمك به .نباشد مايهواپ در يستيترور اي و بازار در يدزد ياسكناس هرگز كه نشود،
  .   يا.ان.يد ي نمونه اي و كيومتريب يهاگذرنامه ،1تيهو صيتشخ يهاتراشه

 
 امور در يكائيآمر كارشناس كي. كنديم فراهم را اشيرانيو اسباب خود كالنشهر

 يهازانيپارت يباال تيظرف از عراق در ييكايآمر يروهاين شكست حيتشر در ،يتيامن
 كا،يآمر عراق، اشغال با. ديگويم ارتباطات ديجد يهاوهيش از يريگ بهره در يعراق

                                                 
1  RFID 
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 وارد عراق به را يبريسا يهاشبكه كند، وارد كشور آن به را يدموكراس كه نيا از شيب
يم همراه به شد برده كار به شكستشان يبرا كه را ييهاسالح از يكي هاآن. كرد

 ديجد امكانات به را هازانيپارت نترنتيا به يدسترس و همراه يهاتلفن ريتكث. آوردند
  .  ساخت دشوار را آنان به حمله و كرد مجهز يده سازمان

 
 شود، متوقف انيجر تا برد نيب از ديبا كه ينقاط دارد، را خود ضعف نقاط شبكه هر
: داد نشان يخوب به را نيا اروپا در برق يخراب نيآخر. شود شكافته عنكبوت تار تا

 در قاره كي از يبزرگ بخش تا است يكاف يقو فشار خطوط از يكي ريمس در ياخالل
 شود، داريپد كالنشهر ي صحنه در يزيچ كه نيا يبرا حركت نياول. رود فرو يخاموش

 آنچه است؛ 1اشيدائم حركت كردن متوقف شوند، گشوده گريد يهاامكان تا
 دهيفهم يخوب به بودند، كرده يكيالكتر يهارله پراندن به اقدام كه يلنديتا انيشورش
 ييهاآن دند،يفهم فرانسه در (CPE)2  كار ديجد قانون بيتصو مخالفان آنچه. بودند

 كه يزيچ همان و. كنند مسدود را اقتصاد بعدها تا كردند مسدود را دانشگاهها كه
آن دند،يفهم شغل 300 حفظ يبرا اعتصاب نيح 2002 اكتبر در كايآمر بنادر كارگران

 اقتصاد. بودند كرده مسدود روز 10 مدت به را كايآمر يغرب سواحل مهم بنادر كه ييها
 نيا ي نهيهز كه است وابسته ييايآس يكشورها از واردات به چنان آن كايآمر

 نيبزرگتر ميتوانيم هزار ده با. بود روز در وروي ارديليم كي از شيب يمسدودساز

                                                 
1  perpetuum mobile 
2  Contrat première embauche، آموزي در فرانسه عليه تصويب طرح تغيير قانون كار اشاره دارد به اعتراضات دانشجويي و دانش 

ي آزمايشي كار پس  كي از اين تغييرات افزايش طول دورهي .مقررات مربوط به اولين استخدام بود كه متوجه تغيير) (CPEموسوم به
اين تغييرات در قانون  د.دا از اولين استخدام بود كه به كارفرما آزادي عمل بيشتري براي اخراج كارمندان تازه به استخدام در آمده مي

در مجلس فرانسه تصويب   2006مارس  31پن، نخست وزير وقت فرانسه، در دومينيك دوويل به طرح پيشنهادي حكومت كار بنا
با آن دست به تظاهرات زدند و خواستار  تبه همراه گروهي از سنديكاها و احزاب چپ در مخالف ،ها اما دانشجويان و دبيرستاني .شد

طرح در مجلس، حكومت مجبور به باز از تصويب اين در پي اين اعتراضات، حدوداً دوماه پس  .گيري اين طرح شدند بازپس
 گيري طرح خود شد.  پس
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 جنبش نيا اگر ،»كارشناسان« يبرخ نظر به. ميدرآور لرزه به را ايدن ياقتصاد قدرت
 و كايآمر به ياقتصاد ركود بازگشت« شاهد ما د،يانجام يم طول به ماه كي از شيب

  .ميبود »يشرق جنوب يايآس يبرا يكابوس
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	پنجم	ي حلقه

 »بيشتر! ي رابطه كمتر، دارايي«

 
 كنند وادار را ما هنوز خواهنديم و رونق،يب رشد ،»بحران« ،يجمع يكاريب سال يس
 چند با شدهيگذارنشانه سالِ يسواقعيت اين است، . ميباش داشته باور اقتصاد به كه
 تواند يم چپ دولت كه نيا وهم ،1983- 1981 يهاسال پردهانيم: وهم از پردهانيم

يم كه يزمان ،)1989- 1986( 1پول يهاسال يپردهانيم شود؛ مردم يخوشبخت موجب
- 1998( نترنتيا يهاسال يپردهانيم باز؛ بورس اي تاجر م،يشديم ثروتمند ستيبا

 كه يزمان م،يفتين عقب روز مد از تا ميكرد يم دايپ يمجاز شغل همه كه يزمان ،)2001
 به را يجهان يهاجام تمام فرهنگ، با و يفرهنگ چند واحد، اما رنگ چند ي فرانسه
 آس م،اي هديرس ته به م،اي هكرد خرج را مان وهم يهارهيذخ تمام حاال اما. آورديم خانه

 .قرض ريز اي م،يهست پاس و
 
 اقتصاد خود بحران بلكه است، بحران دچار كه ستين اقتصاد نيا كه ميافتيدر اجبار به

 يوقت ؛است ياضاف كار كه است نيا مسأله است، كم كار كه ستين نيا مسأله ؛است
 افسرده را ما كه ستين بحران نيا كه ميشويم متوجه م،يسنجيم درست را زيچ همه

شاخص دار كش اعالم: كرد داعترافيبا. كرده افسرده را ما كه است رشد بلكه كند، يم
 زبان به شنبه كي روز يدعا كه دهديم قرار ريتاث تحت را ما اندازه همان به بورس يها
 يافراد ما از منظور. ميا دهيرس جهينت نيا به كه ميهست يجمع ما خوشبختانه. نيالت
 سال 10 مدت به اي گذراننديم قاچاق و يكالهبردار انواع با را خود يزندگ كه ستندين

  شان شغل با توانند ينم گريد كه يكسان تمام كنند؛يم افتيدر يزندگ حداقل درآمد
 كه يآنان از ما . پردازنديم شانيهايسرگرم به شتريب جهينت در و كنند يپندارهمذات

                                                 
1  fric 
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 با تا دهند يم انجام را نيكمتر كه ييهاآن تمام شدگان،يمخف از اند،كرده حبس را خود
 دچار كه ييهاآن ي همه ي درباره نه و .ميكن ينم صحبت كنند، يزندگ نيشتريب

 يها يكش بهره و بازنشستگان چون ييهانمونه كه هستند يبيغر يجمع دسته يريگ كناره
 هاآن از ما .كنديم  اش  برجسته شيپ از شيب رشدهيپذانعطاف كارِ يحانهيوق اًديشد

  .باشند دهيرس مشابه يا جهينت به ،يشكل هر به است، ممكن كه نيا با م،يكنينم صحبت
 

 مانيا كه است ييهاقاره سراسر و كشورها تمام م،يزنيم حرف موردش در آنچه
 پول يالملل نيب صندوق نگييبو يمايهواپ سقوط و خسارات دنيد با را خود ياقتصاد

 كه ياعتقاد بحران از نانيا. اند داده دست از دنيچش را يجهان بانك يمزه يكم با و
 نه،يگ در چه آن. نديگوينم يزيچ زنديم پرسه آن در رمق يب ،غرب سراسر در اقتصاد
 و نييآ نيا داريپا و خشن ياعتبار يب است، مطرح يويبول و نيآرژانت ه،يروس

 آرام ايدر اعماق در كه پول يالمللنيب صندوق اقتصاددان هزار به«. است انشيروحان
 يجهان بانك در كه است يجوك نيا ».خوب شروع كي - م؟ييگو يم چه اند گرفته
يم يگريد از يكي نند،يبيم را گريكدي اقتصاددان دو: «يروس جوك. شوديم گفته
يم جواب گريد اقتصاددان »است؟ افتادن حال در ياتفاق چه يفهميم تو ايآ«: پرسد
 دادن حيتوض نه، «: دهديم جواب ياول. »دهم يم حيتوض تيبرا االن! كن صبر«: دهد

 يروحان »»؟يفهم يم تو ايآ: است نيا من سواال نه،. اقتصاددانم هم من ست،ين سخت
 يكم انيجر تنها. كنديم تيجزم از انتقاد و مخالفت به تظاهر با سر و صدا خودش

 باشد داشته يشوخ قصد كه آن بدون كه يانيجر - »اقتصاد علم« اصطالح به يزنده
 خود يبرا يديجد كار به بعد حاال از -خوانديم »1درخودنمانده اقتصاد« را خود
 كه يعلم آن يتقلب يهاشاخص و هايتردست ات،يغصب كردن مصرفيب: است دهيتراش
 كردن همراه گران، سلطه يهاييگوشانيپر به زدن تشر و توپ محسوسش نقش تنها

                                                 
1 Economie non autistique 
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 ان،ياد يشگيهم اقيس به باالخره، و ،ياضاف فاتيتشر ياندك با مِيتسل به هايشان دعوت
 شوديم تحمل قابل ريغ لحظه آن ريفراگ يبدبخت كه چرا. است حاتيتوض كردن فراهم

  .ليدل يب و علت يب: دارد وجود سبب چه به شود معلوم كه
 

 كه ييهاآن نزد نه و دارند پول كه ييهاآن نزد نه ست،ين محترم جا چيه گريد پول
 كاره چه ديخواهيم شوديم سؤال هاآن از يوقت يآلمان جوانان از درصد ستيب. ندارند

 از يمشخص ي داده عنوان به تواندينم گريد كار. »هنرمند«: دهنديم پاسخ د،يشو
 ارزش دانندينم كه كننديم اعتراف زين ها شركت يحسابدار. اورديب دوام يانسان طيشرا
 شهرت ،نبود آن هاي اخالقي افسانه عيوس امكانات و سرسختي اگر. شوديم ديتول كجا
جا همه خود، عام يمعنا در رشد. زمينش زده بود ش،يب ي دهه كي از شيب از ،بازار بد 

 در كه همانگونه زد،يگريم زيچ همه اقتصاد جهان در. است شده فاجعه با مترادف
 ينگاه مين كه ييها آن. ختنديگريم يشورو ريجماه اتّحاد از همه 1اندروپوف يهدور
 يهادعوت يتمام يالبال در اند،انداخته يشورو ريجماه اتّحاد يسالها نيآخر به

 اند،كرده گم را ردش كه ياندهيآ يسو به گرفتنشان اوج در مان،حاكمان 2يانهيگرااراده
 نياول يصدا ز،يچ چيه و همه »اصالح« شيك به دنيگرو به شانيهااقرار يتمام در

- هيسرما يروزيپ ينشانه يستياليسوس بلوك يفروپاش. نوندشيم را »واريد«  يهاترك
 مرگ صورت، هر به. بود آن يهاگونه از يكي شكست بر يدييتا مهر بلكه نبود، يدار

 با. بود 3نومنكالتورا در جاها ضيتعو يجهينت بلكه ،يمردم ياميق حاصل نه يشورو
 فيتكال تمام ديق از را خود بالفاصله حاكم يطبقه از يبخش سم،ياليسوس انيپا اعالن

                                                 
1  Andropov ؛ وي نبردي عليه فساد 1984تا زمان مرگش در فوريه  1982، دبير كل حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي از نوامبر

 .مقامات دولتي را بركنار كرد رو به رشد اقتصادي راه انداخته بود كه طي آن بخش بزرگي از
2  Volontarisme 
3  Nomenklatura اصطالحي روسي كه در كشورهاي بلوك شرق رواج يافت و به بخشي از خواص حزب كمونيست اشاره داشت كه ،

 . اي داشتندامتيازات ويژه
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 را آنچه يخصوص كنترل و كرد رها داديم ونديپ مردم به را او يزمان كه 1ينابهنگام
 كه گفتنديم هاكارخانه در. همه نام به بار نيا اما گرفت، دست به كرديم كنترل تر شيپ
 يگارشيال. »ميكنيم كار به تظاهر زين ما دهند،يم حقوق ما به كه كنند يم تظاهر چون«

 مواد هايبعض.» ميكنينم تظاهر گريد  ما پس نيا از! ستين يمشكل باشد« :داد پاسخ
 را هاسكوتكيد و هابانك ،يصنعت - ينظام يهامجموعه ،يصنعت يهاساخت يرز خام،

- دوره يِشورو در گريد كس چيه كه يطور همان. را مهاجرت اي فقر گرانيد و گرفتند

 يهاسالن در گريد يكس ز،ين فرانسه در امروز نداشت، باور بدان  اندروپوف ي
 ،!»ستين يمشكل باشد. «ندارد باور بدان دفاتر، در و يآموزش يهاكارگاه در كنفرانس،
 فيتلط زحمت خود به يحت كه يكسان .دهنديم پاسخ گونه نيا حاكمان و انيكارفرما

 كاركنان به و كننديم جابجا را ياكارخانه شبانه دهند،ينم را »ياقتصاد سخت نيقوان«
 فرستادن در يحت نانيا است، ليتعط كارخانه زود صبح فردا از كه دهنديم اطالع آن
 همانگونه كنند،ينم ديترد اعتصاب به دادن انيپا يبرا 2يستيترور ضد سيپل يروهاين

 مورد در گذشته، سال اي و 3ييايدر نقل و حمل شركت كاركنان اعتصاب مورد در كه
تيفعال تمام. كردند عمل 4رن درشهر يپست يهابسته و هانامه يجداساز مركز اشغال

 گريد يسو از و رانهيو نيا تيريمد يراستا در سو كي از يكنون قدرت مرگبار يها
 .است »نينو ياقتصاد« يهاهيپا ختنير به معطوف

 م،يشد تيترب يپ در يپ يهانسل يط. ميبود شده ساخته اقتصاد يبرا واقع در ما اما 
 است نيا و. كردن مصرف از يراض مولد، عتايطب ييهاسوژه به ميشد بدل م،يشد رام

. است استيس كي اقتصاد كه ميكن فراموش ميشد وادار چگونه دهديم نشان آنچه
 ديزا ييهاتوده شكل به كه تيبشر قلب در نشيگز استيس مثابه به امروز كه ياستيس

                                                 
1  Anachronique 
2  GIGN- Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale 
3  SNCM- Société Nationale Maritime Corse Méditerranée 
4  Renne 
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 به همواره دولت ،3سوم ناپلئون ريمس از گذر با ،2دوگل تا 1كلبر از .كنديم عمل درآمده
 سود اقتصاد از كه يايبورژواز كه زانيم همان به كرده، نگاه استيس چشم به اقتصاد

 قشر نيا و .دارد اقتصاد به ياسيس نگاه است، آن با جدال در كه ييايپرولتار اي برديم
 يريگموضع كه يكسان از فيضع اما نادر تجمع نيا ت،يجمع  بيغر و بيعج يانيم
 اقتصاد به كه كرده وانمود همواره كه است يگروه تنها ،يبورژاز خرده يعني ،كنندينم
 خرده. كند حفظ را خود يخنثا تيموقع لهيوس نيبد تا دارد باور تيواقع كي مثابه به

 نگاران، روزنامه معلمان، ،يادار يكادرها جزء، كارمندان ان،يكارفرما خرده تاجرها،
 از مركب ياجتماع ينيژالت. دهند يم شكل فرانسه در را ناطبقه نيا نوع، هر از هايانيم

 و خيتار از دور به را خود زيناچ يخصوص يزندگ تنها خواهند يم كه يكسان يهتود
 ؛است كاذب يآگاه قهرمان اشيعيطب استعداد به بنا باتالق نيا. بگذرانند شيهاآشوب
 كه يجنگ يرو به را شيچشمها اشخواب مهين نيا در تا است، يكار هر به حاضر

 در يديجد يجبهه هر شدن روشن  .دارد نگاه بسته آورده، در تالطم به را اطرافش
 و بود 4اتك نيا گذشته سال ده يط .ي استديجد هوس و يهو ابداععالمت  فرانسه
 يجهان حكومت كي استقرار كم دست كه يطرح- 5اشنيتوب اتيمال يالعادهفوق طرح

 ينوستالژ و يمال يبازارها برابر در »يواقع اقتصاد« از اشهيدفاع با -كرديم طلب را
 يلودگ به و كشديم درازا به بخواهد قدر هر يكمد. دولت مورد در زشينگاتاثربر
 رشد زمان اكنون اما شود؛يم گريد هوس نيگزيجا يهوس  .شد خواهد ختم يخنك
 نجات در يسع اشيمردم يآموزش يهادوره ي لهيوس به اتك اگر. است 6ينزول

                                                 
1  Jean-Baptiste Colbert 1683تا  1665طي  14و وزير اقتصاد لويي  17، سياستمدار فرانسوي قرن. 
2  Charles de Gaulle 1969تا  1959جمهوري فرانسه در جمهوري پنجم از ، اولين رئيس . 
 .ور و آخرين پادشاه فرانسهجمههمزمان اولين رئيس  3
4  ATTAC ،»جهاني شدن از نوع ديگر(سازماني آلترموندياليست ، »گذاري بر نقل و انتقال مالي و براي كنش شهرونديانجمن ماليات (

 . در فرانسه ايجاد شد 1998كه در سال 
5  Taxe Tobinالمللي گذاري بر نقل و انتقاالت پولي بين، طرح ماليات 
6  Décroissanceهاي اكولوژيست كه بر كاهش تدريجي رشد اقتصادي تاكيد ميهاي اقتصاديِ برخي از گروهاي از ايده، مجموعه -
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. دارد را اخالق مثابه به اقتصاد نجات يادعا ينزول رشد داشت، را علم مثابه به اقتصاد
 نيع در بودن جو صرفه. است كردن نزول است، راه در كه يآخرالزمان يبرا ليبد تنها
 شدن، جا به جا دوچرخه با خوردن، يعيطب مواد. كردن ديتول و مصرف كمتر .يشاد
 چه آن به بودن يراض .ميخريم كه يمحصوالت مورد در ديشد مراقبت و گاريس ترك
 در نهفته يقيحق ثروت يدوباره كشف«. داوطلبانه يسادگ .است يضرور داًياك

-يعيطب يهيسرما استخراج توقف« .»سالم يجهان در دوستانه ياجتماع روابط ييشكوفا
 زيپره.» «آشوب ياري به يگذارقاعده از زيپره.» «سالم اقتصاد« يسو به حركت .»مان
 : خالصه .»برديم سوال ريز را سمياومان و يدموكراس كه ياجتماع يبحران جاديا از

. 1950 يهاسال: يبورژواز خرده ييطال عصر در بابا اقتصاد به بازگشت .شدن مقتصد
 اشيزندگ ياداره يبرا كس هر ييدارا است، خوب مقتصد كي فرد هر كه يزمان«

 در خواه و يعموم اتيح پناه در خواه  تا دهديم اجازه او به و كنديم تيكفا كامال
 ».ببرد لذت يزندگ از يخصوص يمحدوده

 
وهيم مشروب ياكافه تراس در دوستان جمع در تن، بر بافدست پولور ست،يگراف كي
ينم صدا و سر ياديز. زننديم حرف آرام ،يميصم سخن، خوش. نوشديم را خود يا

يم نگاه هم به تيرضا يكم با توام لبخند با. ستندين ساكت هم اديز ضمن در و كنند
 در بزنند، ليب را محلّه يهاباغچه از يكي تا رونديم ياعده رتريد. متمدنند اريبس: كنند
 در هاآن. ننديبب كارتون كه نيا اي و ذن اي و كنند يگرسفال خواهنديم گرانيد كه يحال

 خالصه و ترپالوده داناتر، يتيبشر ن،ينو يتيبشر به دادن شكل يبرا قيعم ياحساس
 در يبيغر طرز به ينزول رشد و 1اَپِل. دارند حق هاآن. هستند كيشر آن نوع نيآخر
 كنند،يم دنبال يبرخ كه سابق اقتصاد به بازگشت فكر. دارند تفاهم ندهيآ تمدن مورد

                                                                                                                                            
 . گذارند

1  Apple 
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 در گريد يبرخ كه را، كيتكنولوژ بلند زيخ كي يدهيا كه است يموقع به خاك و گرد
 بازگشت يهيتوص ندارد، وجود بازگشت خيتار در كه سبب نيبد. پوشانديم دارند سر
 ديآيم شيپ ندرت به و است حال زمان در يآگاه اشكال از يكي انگريب تنها گذشته، به
 رشد كه ستين يتصادف. مدرنند كمتر كه باشد ييهاآن انيم از يآگاه از شكل نيا كه
 صفر رشد مبدعان. باشد 1»هاشكنغيتبل« يمجله شيدگراند يهايچغاتيتبل بنر ينزول

 و يادار ماموران و صنعتگران از يجمع خود زين -1972 سال در 2رم باشگاه- درصد
 هيتك يت.يا.ام دانشگاه كيبرنتيسا متخصصان از يقيتحق يگزارش به كه بودند يدولت
 .كردنديم
 
 در است ييفرساطاقت ييمايراهپ از يبخش بلكه. ستين يتصادف ييهمگرا نيا

 ياجتماع يوندهايپ تمام توانستهيم تا يدارهيسرما. اقتصاد يبرا ينيگزيجا يجستجو
 نموده خودش اصول يهيپا بر وندهايپ نيا يبازساز به اقدام اكنون و گسسته را پردوام
. است آن پرورش يبسترها از يكاش، ي فعلي يِكالنشهراز نوع  ،بودن يمعاشرت. است

 را هاآن يبازساز خام اليخ اكنون و كرده بيتخر را يعيطب ياهايدن ب،يترت نيهم به
 تيبشر نيا. پرورانديم الزم يسنسورها انواع به مجهز شده، كنترل يهاطيمح شكل به

 از جدا ياعرصه هدخواينم گريد كه ياقتصاد. دارد ديجد ياقتصاد به ازين ديجد
 يانسان روابط خام يماده كه ياقتصاد باشد، تاروپودش هدخوايم بلكه باشد وجود
 »هيسرما« از يديجد فيتعر و خود، يرو كار يمعنا به كار از يديجد فيتعر است؛

 و يارتباط ييدارا ديتول مثابه به ديتول از يديجد تصور ؛يانسان يهيسرما يمعنا به
 از يديجد تصور ژهيو به و ها؛تيموقع مصرف مثابه به مصرف از يديجد تصور

                                                 
1  Casseurs de pubي مصرفي است، انجمني كه هدفش ترويج آثار گرافيكي و هنري بر اساس نقد جامعه . 
2  Club de Rome آورده ، »هاي رشدمحدوديت«تحت عنوان  1970در گزارشي در سال . تشكيل شد 1968؛ گروهي فكري كه در سال

 .اندهاي رشد اقتصادي را زير سوال بردهتي فضيلت.آي.شد كه گروهي از محققان ام
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 كه 1»اقتصاد– ستيز« نيا. رديگيم بر در را موجودات يهاتيفيك تمام كه مصرف
 نظر در تيريمد يبرا بسته نظام كي عنوان به را ارهيس گذراند،يم را يباردار دوران

 شده گنجانده آن در يزندگ يپارامترها يتمام كه است يعلم خواستار و رديگيم
 يزمان شود، ندازاغلط يهاشاخص يبرا يدلتنگ يهيما يروز ديشا يعلم نيچن .باشند

-يم يداخل ناخالص  ديتول شاخص با مردم يخوشبخت گرفتن اندازه به  تظاهر كه
 .نداشت باور آن به كس چيه كه  وجود نيا با م،يكرد

 
 ينزول رشد كارِ همزمان دستور  »يزندگ ياقتصاد ريغ يهاجنبه به دوباره دادن ارزش«
 ،يمخف كنترل يهانيدورب ،يكياكولوژ يهادهكده. است هيسرما اصالح يبرنامه و

 در »محور تمدن« خاص يالگو كي به يهمگ بودن يمعاشرت و يوتكنولوژيب ت،يمعنو
. دارند تعلق آمده، وجود به آن مطابق هيپا از اقتصاد كه ييالگو آن يعني آموزش،

 كنترل علم يعني ها،ستميس علم ك،يبرنتيس جز يزيچ اشيفكر  سيماتر[الگويي كه] 
 يقطع طور به را خود يپرستمال و يكار اخالق اقتصاد كه نيا يبرا.  ستين هاآن

 جادوگران، گداها، كاران،يب تيجمع تمام هفدهم، قرن يط ستيبايم كند، ليتحم
 را عفّت و منفعت نظام كه را يتيبشر كلّ و در، به در رانيفق گريد و اشانيع وانگان،يد

 زين ديجد اقتصاد. كند حذف اي و دارد نگاه نهيقرنط در كرد،يم رد خود وجود با تنها
 ليتحم را خود ،يناگهان يرييتغ مساعد ها،محدوده و هاسوژه از مشابه ينشيگز بدون

 نيا يبرا باشد يفرصت توانديم رفت شرحش كه گونه همان يآشفتگ نيا. كرد نخواهد
  .منفور ي پروژه نيا بر ما يروزيپ اي و كيتفك

    

                                                 
1  Bioéconomie 
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  ششم ي حلقه
  . »است صنعتي چالشي زيست محيط« 
  

ها به آن  سپرديم، يكشنبه 1سبزهااكولوژي كشف سال است. به مدت سي سال آن را به 
كرديم كه گويي نگران آنيم. اينك او ما را جا  ها طوري رفتار مي خنديديم و دوشنبه مي

شود، اين روزها  چون يك آهنگ مد روز تابستاني كه در همه جا شنيده مي گذاشته. هم
  جا صحبت از اين است كه مثالً چرا در ماه دسامبر دما بيست درجه است. همه

اند. باقي هم دير يا زود ناپديد  ها ناپديد شده هاي ماهي در اقيانوس ك چهارم گونهي
  شوند.  مي

مهاجر را در حال  ي شوند تا صدها هزار پرنده زنگ خطرِ آنفوالنزاي مرغي: متعهد مي
  پرواز بزنند.

يي ها ميزان جيوه در شير مادر ده برابر بيش از ميزان مجاز جيوه در شير گاو است. لب
با وجودي كه اين سيب، نوبر بازار  -كنند  زنم باد مي كه به سيب گاز مي يكه هنگام

است. همه چيز سمي شده، حتي رفتارهاي بسيار پيش پا افتاده. در سي و پنج سالگي 
ها دست و پنجه نرم خواهيم كرد، كه با آن مانند ساير بيماري» يك بيماري طوالني«از 
» ب«جا، به ساختمان  گرفتيم پيش از آن كه ما را به آن مي بايست درسي ميريم. مي مي

  هاي تسكيني، ببرند. مركز مراقبت
  

بر ما  يكنيم، تأثير كه ما با هياهوي زياد حفظش مي» فاجعه«بايد اعتراف كرد: تمام اين 
ها شايد  اش به ما ضربه بزنند. آن بيني ندارد. دست كم پيش از آن كه عواقب قابل پيش

                                                 
 .زيست محيط طرفدار سبز احزاب به دارد اشاره سبزها1
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  جاست. اين» فاجعه«. و كنندلمسمان نمي، اما ما نظر داشته باشند هب
  
محيط  ست به نام اي چه وجود دارد فاجعه وجود ندارد. آن» زيست محيطي يفاجعه«

ست كه براي انسان باقي مانده، پس از آن كه همه چيز  . محيط زيست آن چيزيزيست
ك، در ميدان جنگ، اي كوچ هايي كه در يك محله، در يك كوچه، در دره را باخت. آن

اشغال شده  جهانيها در  ندارند، آن 1»محيط زيست«كنند، در يك كارگاه، زندگي مي
هاي مرگ، با تمام  هاي زندگي و لحظه ها، لحظه ها، دشمن با حضورها، خطرها، دوست
يابند. اين جهان ثبات خودش را دارد، ثباتي كه متناسب با انواع موجودات، تكامل مي

ها وصل كرده،  اين موجودات و مكان ي پيوندهايي كه ما را به همه شدت و كيفيت
هاي آخر ـ كه در هاي لحظه كند. كسي جز ما، فرزندان خلعِ يد نهايي، تبعيدي تغيير مي
چينند و انعكاس صداي  ها ميوه مي آيند، در سوپرماركت هاي بتوني به دنيا مي مكعب

وجود ندارد.  محيط زيست داشتننشينند ـ براي  جهان را پاي تلويزيون به انتظار مي
كسي جز ما وجود ندارد براي حضور يافتن در نابودي خودش، گويي كه اين نابودي، 

- روي شدن نسبت به آخرين پيش دني ساده است؛ براي برآشفتهآب و هوا عوض كر

  المعارف. ها در دايره هاي فاجعه و سرِ فرصت، وارد كردن آن
  
 مديريت ي اي با جهان است بر پايه چه در محيط زيست خود را منجمد كرده، رابطه آن

ختان، از اي با جهان كه در آن ما جدا از خش خش در بيگانگي. رابطه ي يعني بر پايه
آيد، از شرشر آب، از هياهوي كالس  اي كه از يك ساختمان مي كرده بوي روغن سرخ

                                                 
1  Evnironnement 
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اي با جهان كه يك طرفش منم و طرف  هاي تابستان، رابطه درس يك مدرسه يا نم شب
ديگر محيط زيست من، محيطي كه من را احاطه كرده بي آن كه جزئي از آن باشم. ما 

اجتماع مالكان مشترك سياره.  تصور جهنمي از اين  ايم به همسايگاني در بدل شده
  تر دشوار است. كامل

  
 نبوده.» محيط زيست«گونه اليق نام  هرگز محيطي مادي اين ،شايد به غير از كالنشهر
اُمي، نور آبي  با سوت قرن بيست و يك يهاي تلفني، ترامواي صداهاي ديجيتاليِ پيام

هاي  روهاي آراسته به مانكن آسا، پياده غولهايي  هاي خياباني به شكل كبريت چراغ
هاي  هاي مداربسته، جرينگ و جرينگ تيز ورودي صداي دوربين معيوب، چرخش بي

ها، جو الكترونيكي  زني شركت ها و دستگاه كارت هاي سوپرماركت مترو، صندوق
هاي اينترنت، اسراف در استفاده از تلويزيون هاي پالسما، از خطوط سريع و  كافه
كنند، غايب  هايي كه از آن گذر مي تكس. هرگز دكوري به اين خوبي از حضور روحال

اي اين چنين  زمينه وجود نداشته. هرگز پس اتوماتيكنبوده. هرگز محيطي به اين شكل 
تفاوتي را براي بقا طلب كند، وجود نداشته. نهايتاً  تنها بي ،تفاوت كه در عوض بي

خود را بر  ي ي با جهان، خاصِ كالنشهر كه سايهاچيزي نيست جز رابطه محيط زيست
 گسترد. گريزد مي چه از آن مي هر 

 

 خواهندمي گماشتند، جهان اين تخريب به را مانپدران هاآن :است شرح بدين وضعيت

 نيز سودزا بازسازي اين كه خواهندمي بدتر اين از و بگمارند اش   بازسازي به را ما

 براي ايتازه دليل كه ها هرگاهچيتبليغات و نگاران روزنامه يبيمارگونه هيجان .باشد
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 كند؛مي آشكار را سبز داريسرمايه نماي دندان لبخند شود،مي پيدا زمين گرمايش

بزنگاه مچش  سرِظاهر شد و ما منتظر بوديم  تا  1970 هايسال در كه ايداريسرمايه
داري  همين سرمايهي، اكولوژ! اينك اينجاستو  .رسيد نمي آن لحظه فرا را بگيريم، ولي

بي. صحت سياره، باز هم خود اوست! هاي بديل، هم خودش استحل راه !سبز است
محيط زيست محور اقتصاد سياسي قرن بيست و يكم  1شك عمق هوا سبز است؛

هاي راه حل«گرايي مساوي است با رگباري از  از اين پس هر هجوم فاجعه.خواهد بود
 .»صنعتي

 

كه براي متوقف كردن گرمايش  كندمخترع بمب هيدروژني، ادوارد تلر، توصيه مي
مأيوس ، ناسا .به صورت پودر پاشيده شود 2در هواكره فلزي يها تن برادهزمين، ميليون

 ي اش را در موزهدفاعي سپر موشكي ي كه به اجبار طرح بزرگ حلقه از اين
فانتاسماگورياي جنگ سرد گذاشت، متعهد شده تا براي محافظت از ما در برابر اشعه

تصويري متفاوت  د.اي عظيم، دورتر از مدار ماه مستقر كنبار خورشيد، آينه هاي مرگ
راند؛ بشريتي موتوريزه با سوخت الكل طبيعي كه از سائوپائولو تا استكهلم مي :از آينده

زراعي سياره به مزارع  هاي تمام زمينكه چيزي جز تبديل  ،3كاران بوس روياي غله
 يهاي پاكيزه، مشاورهخودروهاي اكولوژيك،انرژي .سويا و چغندر قند در بر ندارد

                                                 
هاي كريس ماركر كارگردان فرانسوي است در مورد جنبش يساخته» عمق هوا قرمز است«ين عبارت احتماالً برگرفته از عنوان فيلم ا 1 

 .است 1970 و 1960 يدهه
 .كيلومتر باالتر از سطح زمين 48ثابتي از جو، حدوداً  ياليه 2

3  Beauceو حاصلخيز در جنوب غربي فرانسه ياي زراع، ناحيه 
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هاي گالسهبر روي ورق 1هيچ مشكلي با آخرين آگهي تبليغاتي شنلزيست محيطي، بي
 .كنند هاي خبري ـ تحليلي همزيستي ميمجله ي
 

ترين همتا را دارد كه به عنوان مهمشده كه محيط زيست اين لياقت بيبه ما گفته 
عضلي جهاني يعني معضلي كه م .كه بشريت با آن روبروست مطرح شود معضل جهاني

- و آنها را ما مي. آيندحل آن بر مي يتنها كساني كه سازماندهي جهاني دارند از عهده

و اكنون  اند يك قرن جلودار فاجعه بودههايي هستند كه نزديك به گروه آنهاشناسيم. 
كه  اين. شان را حفظ كنندنيز قصد دارند با پرداخت بهايي اندك يعني تغيير لوگو، نقش

اي خود را به هسته يشود كه از نو برنامهشرمي مي مرتكب اين بي 2سازمان برق فرانسه
گوياي اين است كه براي بحران جهانيِ انرژي به ما عرضه كند،  حلي جديد راهعنوان 

 مديران دولتي از اين پس. اندهاي جديد به مشكالت قديمي شبيهحل تا چه حد راه
بيان ] چندمنظوره يهاگالري- كافه[هاي آلترناتيو در پستوي كافه شان راهايدغدغه

نه . است بسيج شدنهدف  اند.كنند، با كلماتي كه همواره همان كلمات هميشگي مي
، نه 1980 يها مانند دههنه براي اتيوپيايي گ،مانند دوران پس از جن براي بازسازي،

براي اين  او از شما .نه، اين بار براي محيط زيست. 1990  يبراي ايجاد شغل مانند دهه
و رشد نزولي در كنار جاودانه  3اكولوژي به روش اولو، ال گور. كار تشكر خواهد كرد

بندند تا نقش احياي جمعيت اندك چپ و احياي صف مي »جمهوري«هاي بزرگ  روح

                                                 
 .مارك لباس  1
2  EDF 
3  Nicolas Hulot؛ نويسنده، گزارشگر و فعال محيط زيست فرانسوي. 
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ها آن ،پرچم رياضت خودخواسته برافراشته .گرايي  معروف جواني را بازي كنندآرمان
سازگار  »رسدوضعيت اضطراري اكولوژيكي كه فرا مي«كنند تا ما را با داوطلبانه كار مي

شود و ميما كوبيده مي يهاي خسته ها بر شانهگرد و چسبناك تقصير آن يتوده .كنند
مان و هايمان وا دارد، به جداسازي زبالههايخواهد ما را به كشت و كار در باغچه

  .مياكه در آن و براي آن عزيز شده يهاي مهماني مردگان مانده بازيافت طبيعي پس
 

ها، گردبادها، ، ذوب يخچالدر جو CO2اي، مازاد مديريت خروج از انرژي هسته
هاي گونه يها، انفجار جهاني جمعيت، فرسايش خاك، انقراض گستردهاپيدمي

خواهيم الگوي زيباي تمدني گويند اگر ميجانداران . . . اين است بار سنگين ما. مي
بايد كمتر مصرف » است كه رفتارش را تغيير دهد.  بر هر كسي«خود را نجات دهيم، 

تا باز هم الت ارگانيك توليد كنيم . بايد محصوتا باز هم بتوانيم مصرف كنيمكنيم 
. بدين ترتيب تا باز هم بتوانيم محدود كنيم. بايد خود را محدود كنيم بتوانيم توليد كنيم

گسستي چون  هم از خود، ظاهريي  با ارائه ابد چگونهياست كه منطق يك جهان در مي
كنند تا در  خواستند ما را قانعنجات دهد. بدين ترتيب است كه ميخود را  ،تاريخي
هايي كه ما باشيم آماده هاي صنعتي قرن حاضر مشاركت كنيم. كودنترين چالشبزرگ

كردند پرتاب كنيم تا ما را از ايم خود را در آغوش كساني كه اين تاراج را هدايت مي
  اين مهلكه نجات دهند.

  
يت نيز هست. وضع» سرمايه«اكولوژي تنها منطق اقتصاد تام نيست، اخالق جديد  

هاي فعلي به ترتيبي است كه دوباره نياز به  بحران داخلي سيستم و شدت گزينش
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هاي مشابهي صورت گيرد. با گذر از وجود معياري است كه به كمك آن تفكيك
فضيلت هرگز جز ابداع رذيلت نبوده است. از اين پس  يعصري به عصري ديگر، ايده

متفاوت در صنايع غذايي را توجيه كنيم؛  يتوانيم بدون اكولوژي وجود دو شاخهنمي
براي ثروتمندان، ديگري، از نظر غذايي سمي براي فقرا و » سالم و ارگانيك«يكي 

توانست اي نميفرزندانشان ـ وعده داده شده به بيماري چاقي ـ. كالن بورژوازي سياره
 هاي ناگهانيسبك معمولي زندگي خود را محترم جلوه دهد، اگر هنگام چرخش

آورد. بدون  را به جا نمي» احترام به محيط زيست«گونه  اخيرش به اين شكل وسواس
مفرط  يكس اقتدار كافي براي خاموش كردن اعتراضات نسبت به توسعهاكولوژي هيچ
 داشت. كنترل را نمي

 

محيطي و پليسِ  رديابي پذيري، شفافيت، تصديق، ماليات اكولوژيك، فضيلت زيست
سازند. گويي وضعيتي استثنايي را كه اعالن خواهد شد ممكن مي براي ما پيش 1آب

گيرد، همه چيز زيستي مي براي قدرتي كه اختيارش را از طبيعت، از تندرستي و سالم
  مجاز است.

  
 شكبيبه محض اينكه فرهنگ اقتصادي و رفتاري جديد وارد آداب و رسوم شد، «

اندام مجري  يورزيدگي مسخره». خواهند افتادبرتمهيدات الزام آور به خودي خود 
 ؛اندازي چنين منجمدبراي دفاع از چشم تلويزيوني الزم است يماجراجوي يك برنامه

نند، ك مانبسيج تاكافي  يبه ميزان» غم سياره«زمان براي فراخواندن ما به خوردنِ و هم

                                                 
 .در فرانسه مأمور كنترل كيفيت آب و نظارت بر اجراي قوانين مربوط به منابع آب است 1990 يپليسي كه از اوايل دهه  1
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اينها با ادب و  يدر همهكه  اين برايباقي بمانيم و  در حالت بيهوشيتا به حد امكان 
است، الزامي  خودكنترلي. پارسايي نوينِ ارگانيك همان بيابيمداري حضور خويشتن

 براي همه، براي پيشبرد مذاكرات عمليات نجاتي كه خود سيستم در آن گير افتاده
است. از اين پس بايد كمربندهايمان را به نام اكولوژي سفت كنيم، مثل ديروز كه به نام 

سواري تبديل خواهد شد، هاي دوچرخهشان. جاده مطمئناً به پيستبستيماقتصاد مي
مان، به عنوان پاداش صاحب درآمدي  آزادي عمل ي شايد روزي ما، البته در محدوده

كنند هايي كه ادعا مي. آندرمانوجودي تماماً وابسته به اي تضمين شده شويم، اما به به
دهد ِ عموميت يافته ما را از شر يك ديكتاتوري زيست محيطي نجات ميخودكنترلي
كند و ما هر دو را با هم خواهيم گويند: يكي رختخوابِ آن ديگري را پهن مي دروغ مي

  داشت.
  

همواره پليس بين اين دو قرار مي وجود دارد،» محيط زيست«و » انسان«مادامي كه 
  گيرد.

        
» فجايع«ها از جايي كه آنها همه چيز بايد واژگون شود. آناكولوژيستدر گفتمان 

گويند، ما ميهاي نظام فعليِ مديريت موجودات و اشياء سخن  براي نشان دادن لغزش
استوايي  يكه ناحيه ترين موج قحطيبينيم. بزرگ عيب آن نمياي جز عملكرد بيفاجعه

) به خود ديده بود، مصادف بود با خشكسالي جهاني و 1876-◌ٰ 1879تا آن زمان (
مخصوصاً با دوران اوج استعمار. تخريب جوامع دهقاني و كشاورزي و دامداري 
خودكفا، ابزار مقابله با قحطي را ناپديد كرده بود. بيش از كمبود آب، اين اثرات اقتصاد 



 رسدخيزشي كه فرا مي 69

ها جسد نحيف پوشاند. استعماري بود كه تمامي نوار استوا را با ميليونرو به گسترش 
كند، همواره و باالتر محيطي معرفي ميزيست  يآنچه خود را همه جا به عنوان فاجعه

بار ما با جهان بوده است. هيچ چيز را زندگي نكردن ما مصيبت ياز همه، نمايش رابطه
آب و هوايي آسيب يترين حادثها كوچكيو ترين تكان سيستم را در مقابل كوچك

ها همچنان به  شد، توريستاي كه آخرين سونامي نزديك ميكند. در فاصلهپذير مي
با شتاب  1»هاگردآورنده -شكارچي«كه  دادند، در حاليبازي روي امواج ادامه ميديوانه

 ين است كه به بهانهفعلي اكولوژي اي يگريختند. ناسازهدر پي پرندگان از سواحل مي
اي غمگين ساخته نجات نميچه از زمين ستارهنجات زمين، چيزي را جز زيربناي آن

 دهد.

 

بار ما را پوشش نظم داير جهاني در شرايط عادي، وضعيت خلعِ يد كامالً فاجعه 
خوانيم چيزي جز تعليق اجباري اين وضعيت نيست، مي» فاجعه«چه ما دهد. آن مي

ابيم. ي معدود لحظاتي كه در آن ما كم و بيش حضورمان را در جهان باز مييكي از 
هاي بگذاريد كه زودتر از وقت موعود به اتمام ذخائر نفتي برسيم، بگذاريد كه جريان

كنند بازبايستند، بگذاريد كه به سوي آهنگ كالنشهر را حفظ ميالمللي كه ضرببين
بازگشت به عصر توحش «گذاريد كه هاي بزرگ اجتماعي برويم، بقاعدگي بي

فرابرسد! هر گونه خللي در كنترل، بر تمام » پايان تمدن«، »ايتهديد سياره«، »جمعيت
ها را نبايد نزد سناريوهاي مديريت بحران ترجيح دارد. از آن پس بهترين توصيه

                                                 
1  Chasseurs-cueilleursها رواج زندگي است كه قبل از فراگيري كشاورزي توسط انسانهاي يكي از شيوه، گردآورنده -، شكارچي

ها و گياهان تأمين آوري ميوهها تمام مواد غذايي مورد نياز خود را از راه شكار و يا جمعداشته و به اين معناست كه گروهي از انسان
 .كردندمي
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هاي سيستم است كه اجزاي ها و اتصاليپايدار جست. درون نقص يكارشناسان توسعه
شوند. ميان امضاكنندگان پيمان تواند مسأله باشد ظاهر ميچه ميپاسخ منطقي به آن

كنند، البته به رغم خودشان، كيوتو، امروزه تنها كشورهايي كه به تعهدات خود عمل مي
ها در مقياس جهاني ترين آزمايشاوكراين و روماني هستند. حدس بزنيد چرا. پيشرفته

گيرند. كوبا صورت مي يدر جزيره 1989از سال » انيكارگ«كشاورزي  يدر زمينه
ها همهاي آفريقا و نه جاي ديگرست، كه مكانيكيحدس بزنيد چرا. درامتداد بزرگراه

  اند. حدس بزنيد چرا.     تراز كارگاههاي هنر مردمي قد علم كرده
  
زيست سازد اين است كه حين آن محيط زيست از محيط چه بحران را خواستني ميآن

اي هر چند مهلك، با  اي نداريم جز از سرگيري رابطه، رابطهما چاره .زندبودن سربازمي
چه ما را احاطه كرده، ديگر آن.اي نداريم جز بازيافتن آهنگ واقعيتچه هست، چارهآن

منظره، چشم انداز، تئاتر نيست، آن چيزي است كه به ما داده شده تا زندگي كنيم، آن 
ما اجازه نخواهيم داد كه  .ايد با آن تركيب شويم، از آن بياموزيمچيزي است كه ب

آن .اند، از نظرها غايب شويمرا سبب شده »فاجعه« هايي كه محتويات ممكنتوسط آن
بدون «چگونگي زير و روكردن اوضاع  يوار بين خود دربارهجايي كه مديران افالطون

بينيم جز  اي نميگرايانهواقع يزينهكنند، ما گبحث مي »كسي يشكستن كاسه و كوزه
هاي  و بردن بيشترين بهره از هر يك از ريزش در اسرع وقت »هاشكستن كاسه و كوزه«

 .شان و گرفتن نيروي مضاعف از هر كدام سيستم تا آخرين
 



 رسدخيزشي كه فرا مي 71

در اين ،زندگي ،در اين فضاي آخرالزماني .2، چند روز پس از گردباد كاترينا1نيواورلئان
در مقابل انفعال ادارات خدمات عمومي كه  .دهدجا، دوباره خود را سامان ميجا و آن

هاي واقع و حفاظت مغازه 3»فرانسوي يكاره«هاي توريستي بيشتر مشغول نظافت محله
رساني به ساكنان فقير شهر، اَشكال فراموش شده دوباره متولد ها هستند تا كمك در آن
هاي رغم ضيافت منطقه، علي يبعضاً قهرآميز براي تخليههايي رغم تالشعلي د.شون مي

، بسياري نخواستند 5نظاميان خودبرترانگارتوسط شبه »4شكار كاكاسياهان«گاه به گاه 
» پناهندگان زيست محيطي«كساني كه زير بار نرفتند همچون  براي .منطقه را ترك كنند

گرفتند از گوشه و كنار به  هايي كه تصميمكشور تبعيد شوند و آن يبه چهار گوشه
به آنان بپيوندند،  6همبستگي به دعوت يكي از اعضاي سابق بلك پانتر ينشانه

كلينيك «چند هفته  يدر فاصله .خودساماني دوباره به صورت امري بديهي ظاهر شد
ِ حقيقتاً صحرايي از همان روزهاي اول خدمات اين بيمارستان.شد برپا»  7زمين مشترك

داوطلبان، عرضه  يوقفهرايگان و همواره كارآمدتر از قبل را، به سبب هجوم بيدرماني 
ك سال پيش تا كنون، كلينيك، پايگاه مقاومتي هر روزه بوده در مقابل ي از .كندمي

عمليات تخريب توسط بولدوزرهاي حكومتي براي تبديل اين قسمت شهر به چراگاه 
آذوقه، پزشكي خياباني، تصاحب  يههاي همگاني، تهيغذاخوري. هابسازبفروش

                                                 
1  La Nouvelle Orléans (New Orleans) 
2  Katrina 
3  Carré français، ي نئواورلئان استترين محلهها كه قديميي فرانسويمحله. 
4  Chasse au nègre 
5  Suprématistes 
6  Black Panthers ،در كاليفرنيا به وجود آمد و عليه تبعيض نژادي  1966ها در آمريكا كه در سال آقريقايي- جنبش انقالبي آمريكايي

 .كردمبارزه مي
7  Common Ground Clinic 
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دانش عملي اندوخته شده در طول : هاي اضطراريگاهغيرقانوني، ساخت سكونت
به دور از  ؛جا مجالي براي عرضه شدن پيدا كرداين،زندگي توسط تك تك افراد

 .ها و آژيرهايونيفرم
 

ديده، و همچنين هاي نيواورلئان را قبل از فاجعه اين محله يكسي كه شادي محرومانه
 1يجا حاكم بود و با  كاربلدآشنا است با سوءظني كه نسبت به دولت از پيش بر آن

جا ممكن  اين اتفاقات در آن يزده نخواهد شد كه همهدر اين ناحيه، شگفت گسترده
هاي مسكوني بيابان يجان و اتميزهكسي كه گرفتار روزمرگي بي س،به عك .باشد

از سرگيري اين رفتارهاي پنهان شده . عزمي شك خواهد كرد ماست در وجود چنين
ها زندگي استاندارد تنها راه عملي براي نجات از غرق شدن همراه اين جهان زير سال

 .مياآن يزماني فرارسد كه شيفته باشد كه .است
  

                                                 
1  La débrouille 
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  هفتم ي حلقه
  » سازيم مي متمدن فضايي جا اين ما« 
  

اين اجازه را داد تا  1918و  1914هاي  ي سال فاصلهاولين قصابي جهاني، هماني كه در 
در آن واحد، شر بخش بزرگي از پرولتارياي روستايي و شهري كنده شود، به نام 

هاست كه از  آزادي، دموكراسي و تمدن به راه افتاده بود. و در ظاهر به نام همان ارزش
هاي هدفمند،  با قتل، خواه »عليه تروريسم « پنج سال پيش به اين طرف، جنگ كذايي 

شود: در ظواهر.  جا متوقف مي يابد. اين توازي همين هاي ويژه، ادامه مي خواه با عمليات
تحويل بوميانش دهيم. آزادي ديگر آن   هيچ مجادله تمدن ديگر آن بداهتي نيست كه بي

همواره او را » امنيت « نويسندش، چرا كه زين پس  اسمي نيست كه بر ديوارها مي
هاي  سازي ترين قاعده كند. و دموكراسي، رسوايِ عموم، در ناب ايه تعقيب ميچون س
در فرانسه  21ً در احياي رسمي شكنجه در اياالت متحده يا در قانون پربن  مثال –استثنا 

  ست.  حل شدني –
اند. اينك تمام  ها كشانده شدهطي يك قرن، آزادي، دموكراسي و تمدن به سطح فرضيه

در اينست كه شرايط مادي و اخالقي، نمادين و اجتماعي را طوري  همِّ حكمرانان
كه فضاهايي  ها با تقريب خوبي معتبر باشند و اين ترتيب دهند كه در آن اين فرضيه

كنند. تمام وسايل در خدمت به  ها ظاهراً عمل مي ها اين فرضيه شكل دهند كه در آن
كراتيك و متمدن و بيشتر امنيتي هايي كه كمتر دمو اند، حتي آن اين هدف پذيرفتني

                                                 
1   La loi Perben II كه بزه و فساد » يافته  بزهكاري و جنايت سازمان مبارزه عليه« با هدف ، 2004، قانوني در فرانسه مصوب مارس

 .كند يافته مستثنا مي هاي سازمان مالي را از جنايات و بزهكاري
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آورده  هاي فاشيست به بار  ك قرن است كه دموكراسي مرتباً رژيميباشند. بدين معنا كه 
قافيگي با كشتار از هم - 2و يا آيرون ميدن 1آهنگ با واگنر هم  –است؛ كه تمدن  

ي  ي دوگانه چهره 1929يكي از روزهاي   دربازنايستاده است، و آزادي  3جمعيدسته
ي كارگري كه از  كند و خانواده يك بانكدار كه خود را از پنجره به پايين پرتاب مي

اين امر  – 1945تقريباً از  –شود را گرفته است. از زماني به بعد  گرسنگي تلف مي
هاي  آزاديهاي امنيتي، محدود كردن  ها، فعاليت دستگاه توده 4پذيرفته شد كه فريب

از وسايل تضمين دموكراسي،  يهاي گوناگون جزئ عمومي و حاكميت كامل پليس
ي اين تكامل، نخستين شهردار سوسيالسيت  آزادي و تمدن هستند. در آخرين مرحله

ك يشهري، در نوسازي پليسي  5سازيپاريس را داريم كه خشت آخر را در آرام
جا  ما اين« دهد:  ب شده چنين شرحش مينهد، و با كلماتي حسا ي فقيرنشين مي محله

  جا همه چيز نابود خواهد شد.  حرفي ناگفته نمانده، اين هيچ» سازيم.  فضايي متمدن مي
  

اش، نشاني از پرسشي فلسفي ندارد. تمدن  هواي كليو  پرسش تمدن، پشت حال
ست كه بر  اش بر سر زندگي سنگيني كند. دقيقاً هماني انتزاعي نيست كه سايه

كند.  راند، محاصره و استعمارشان مي مي ترين وجودها حكم ترين، شخصي روزمره
ارد. در د ترين بعد را در كنار هم نگاه مي ترين بعد و عمومي ست كه خصوصي هماني

تر باشد، كمتر  تر و قديمي ست. هرچه دولتي قوي فرانسه، تمدن از دولت جداناشدني
                                                 

1  Wagner 
2  Iron Maiden 
3  Extermination 
4  Manipulation 
5  Pacification 
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ست، و در واقع، بيشتر به شكل  ك روبنا و اسكلت خارجي يك جامعه اي
هاي  كنند. دولت فرانسه همان تار و پود ذهنيت ست كه در آن سكونت مي 1هايي ذهنيت

هايش به خود گرفته است. با  قرنيِ سوژه كردن چند ست، سيمايي كه اخته فرانسوي
ي زيادي از كساني كه به عنوان  كه كارِ عده تفاصيل، نبايد متعجب شويم از اين اين

هاي رواني ختم شود؛  گويي در بيمارستان شدند، به هذيان هاي سياسي شناخته مي چهره
ه ما عالقه داريم دائماً ك دانند، اين ها مي ي تمام بدي ها رهبرانشان را ريشه كه آدم از اين

اش آنان را به تخت  از دستشان بناليم و اين گونه ناليدن تأييدي باشد كه بواسطه
ي سياست را به مثابه واقعيتي خارج از  جا ما دغدغه نشانيم. چرا كه اين مان مي اربابي

 پنداريمش. آن زندگي كه مسئوليتش را به اي از خود مي چون پاره خود نداريم، بل هم
  ست كه مسرورمان كرده است.  سپاريم، هماني اين فيگورها مي

شود. همه چيز حتي درخشش جهاني  جا ناشي مي اگر مورد فرانسه استثناست، از همين
ست كه حاكمانه  ي اين قطع عضو است. ادبيات در فرانسه فضايي ادبيات فرانسه زاييده

ست كه به آناني واگذار شده  يصور ها تخصيص داده شده است. آزاديِِ به تفريح اخته
هايي  توانند با عدمِ آزادي واقعي خو كنند. به همين سبب است كه غمزه كه نمي

مردان  شوند، در كشوري كه دولت هاست كه در اين كشور رد و بدل مي قرن  شرمانه بي
جا  گيرند. و به همين علت است كه اين و اديبان به آساني لباس يكديگر را قرض مي

اين چنين بلند  يهستند، با صداي دونكران عادت دارند، زماني كه اين چنين روشنف
اي كه  كننده خراب كنند، يعني تنها لحظهي تعيينسخن بگويند و همواره در لحظه

                                                 
1  Subjectivities 
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شان نيز محروم   توانست آنان را از حرفه توانست به وجودشان معنا دهد و اما مي مي
  كند. 

ي آن ادبيات مدرن با بودلر، هاينه و  دارد كه بر پايهشده و قابل دفاع وجود تزي دفاع
متولد شد. در خون شورشيان  18481فلوبر و همچون واكنشي به كشتار دولتي ژوئن 

شوند  پاريسي و عليه سكوتي كه كشتارگاه را احاطه كرده اشكال مدرن ادبي زاييده مي
اي كه  ي عصبي تفاوتي بيمارگونه. عالقه جسارت، دمدمي مزاجي، فتيشيسمِ فرم و بي  -

دهند ـ هماني كه به نامش هر خبطي شأن  شان نشان مي ها نسبت به جمهوري فرانسوي
قربانيان  2زدندر هر لحظه واپس –شود  بازي ستايش مي يابد و هرگونه دغل يم

هزار و پانصد كشته حين  – 1948كند. روزهاي ژوئن  را تمديد مي 3نخستين
زنده باد «ها و مجلسي كه با فرياد  ها، هزاران اعدام سرپايي در زندان درگيري

هايي  لكه 4ي خونين هفته و -كند  استقبال مي سنگراز تسليم آخرين » جمهوري!
  اي هنر زدودنشان را ندارد. اند كه هيچ جراحي مادرزادي

ها هنوز  آل فرانسه و فرانسوي ايده» رسمي«امروز، سياست «نوشت:  1945در  5كوژِو
است. از سوي ديگر، » ناپذير جمهوري واحد و جدايي«ملت،  –همان سياست دولت 

سياسي  6آل، متوجه ناهمزماني بودن اين ايدهكشور، در اعماق روحش، متوجه ناكافي 
اي شفاف و مشخص  است. مسلماً اين احساس هنوز به سطح ايده» ملي « ي اكيداً  ايده

                                                 
 . در اعتراض به تعطيلي كارگاههاي ملي 1848ژوئن  26تا  22ي روزهاي  اشاره دارد به سركوب قيام مردم پاريس در فاصله  1
2  Refoulement 
3  Sacrifice fondateur 
 . زماني كه كمون از هم پاشيده شد و اعضايش اعدام شدند، ي پاياني كمون پاريس هفته، 1871مه  28تا  22از   4
5  Alexandre Kojève ي هگل در فرانسه  شهرت دارد اش درباره، فيلسوف فرانسوي روسي االصل قرن بيستم كه به سبب مطالعات . 
6  Anachronisme 
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بندي كند. بعالوه  خواهد آن را آشكارا فرمول تواند و نمي است: كشور هنوز نمي نرسيده
ي  يخ و درك همهدر تار» ملي«ي  ي واقعيت پايان دوره بازشناختن و قبول صادقانه

 اش ملي يهمتاي گذشته عواقبش، آشكارا، به ويژه براي فرانسه، به سبب درخشش بي
نمايد. براي كشوري كه اسكلت ايدئولوژيك ناسيوناليسم را، قطعه به قطعه،  دشوار مي

زين پس، از آن همه،  ساخته و آن را به تمام جهان صادر كرده، سخت است كه بپذيرد،
  » هاي تاريخي ضبط شود.  بايد در آرشيو ي مانده كه ميتنها سندي باق

ملت و سوگ آن، جوهر اصلي چيزي را، كه از بيش از نيم قرن پيش -ي دولت مسأله
دهد. اين  تعلل درجاخشكيده، اين رسم از  ناميد، تشكيل مي ناخوشي فرانسويبايد 

مانند فاز جنون در  وار، به گاه از راست به چپ تاب خوردنِ  پاندول چپ به راست وآن
كند، به مانند همزيستي  پي فاز افسردگي كه زمينه را براي فاز ديگري آماده مي

همزيستي ها،  مسلكي ترين كلبيها به فردگرايي و  وحشيانه انتقادترين سخنورانه
شود. از  ناميده مي»  1تناوب« ها در فرانسه، مؤدبانه  توده  ها و هراس ترين سخاوت عالي

محو شد، از عميق  68، اين ناخوشي، كه به ظاهر تنها در التهاب شورشيِ مي 1945
آيد؛ كشوري كه هر  ها به سر مي ها و جمهوري ها، ملت شدن باز نايستاده. عصر دولت

ماند. از انفجاري كه با  اي را كه دربر داشته فداي اينها كرده، منگ ميچيز سرزنده
توان  ، ايجاد شد مي»آيد ي تمام كارها بر نمي دولت از عهده: «2ي ژوسپن ادهي س جمله

كه دولت ديگر از  اي ساخته شود براي اعتراف به اين حدس زد كه دير يا زود جمله
كه سرمان كاله رفته به رشد و گنديدن ادامه  آيد. احساس اين ي هيچ كاري بر نمي عهده

                                                 
1  Alternance  
 .2002تا  1997هاي  ي سال ر سوسياليست فرانسه در فاصلهنخست وزي  2
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آورد. عزاي  سر بر مي كند كه به هر بهانهايجاد ميدهد. اين احساس، خشمي نهان را  مي
هايي انقالبي  است و كليد امكان ها، كليد ناهمزماني  فرانسوي برپانشده براي عصر ملت

  كه فرانسه در خود انباشته است. 
جمهوري آينده اعالن هشدارِ به پايان  ي آن، نقش انتخابات رياست فارغ از نتيجه
كنيم،  ست كه در آن زندگي مي ست، تركاندن حبابي تاريخي ي هاي فرانسو رسيدن وهم
(كه در خارج به آن  1را چون جنبش عليه تغيير قانون كاررخدادهايي  حبابي كه 

سازد. به  ممكن مي ، نگريسته شد)1970هاي  چون رؤيايي بد، به جا مانده از سال هم
ندارد. فرانسه براستي همين دليل است كه هيچ كس از ته دل تمايلي به اين انتخابات 

  ي غربست.  ناحيه سرخ فانوس
و در حال گوش  M1است كه سوار بر يك تانك آبراهام  2غرب، امروز، يك جي. آي

شده در  ست گم شتابد. جهانگردي كردن هارد راك با بلندترين صدا به سوي فلوجه مي
ي  تختهچون تنها  اش را هم ي همه كه كارت اعتباري هاي مغولستان، مضحكه دشت

خورد. دختر  سوگند مي 3ست كه تنها به بازِي گو نجات خود دودستي چسبيده. مديري
كننده  هاي مرطوب ها، پسران و كرم اش را در ميان لباس ست كه خوشبختي جواني

كند  ي زمين سفر مي ست كه به چهارگوشه كند. كنشگر حقوق بشر سوئيسي جستجو مي
مادامي كه شكست خورده  –ي جهان نشان دهد ها اش را با تمام شورش تا همبستگي

است از وقتي كه آزادي  خيال آزادي سياسي شده ست كه بي باشند. يك اسپانيايي
ست كه قرني از هنرمندان را، براي تحسيني  اش تضمين است. هنردوستي جنسي

                                                 
 .CPEي معروف به  و بويژه اليحه 2006عليه لوايح تغيير قانون كار در سال   1
2  GI (Government Issue, General Infantry) شود است كه به يك سرباز آمريكايي يا تجهيزات ارتش آمريكا اطالق مي ، نامي  . 
3  Goاي هاي تخته ازي، يكي از ب . 
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كشد؛ هنرمنداني كه از  زده و به عنوان كالم آخر نبوغ مدرن به نمايش مي حيرت
گيري  كردند تا ببينند چه كسي با هدف ويني با هم رقابت مي 1سم تا آكسيونيسمسورئالي

كند. دست آخر، يك دانشمند علوم سايبرنتيك  دهان پرتاب مي بهتري به روي تمدن آب
است كه در بودائيسم تئوري رئاليستي آگاهي را يافته و يك فيزيكدان ذراتست كه منشأ 

  است.  اكتشافات اخيرش را در متافيزيك هندوئي جستجو كرده
اش با راهبردي يگانه  هاي فروپاشي گويي ست كه در برابر تمام پيش غرب آن تمدني

انكار به مثابه يك طبقه  چون بورژوازي كه مجبور شد تا خود را دوام آورده است. هم
كند تا بورژواسازي جامعه را، از كارگر گرفته تا بارون، ممكن سازد. به مانند سرمايه 

اي  چون رابطه قرباني كند تا همي دستمزدي،  به مثابه رابطهرا،  كه مجبور شد تا خود
ي  ي فرهنگي و سرمايه اجتماعي تحميل شود، و بدين ترتيب، بدل شود به سرمايه

ي مالي بدل شده است. مثل مسيحيت كه وادار شد  گونه كه به سرمايه بهداشتي همان
چون حكمي  اري احساسي، همچون ساخت تا خود را، به مثابه يك دين، فدا كند تا هم

غرب نيز خود را، به مثابه يك تمدن نشريافته بر بشريت، به ترحم و ناتواني، دوام يابد، 
توان اين عمليات را  ميچون فرهنگي جهانشمول تحميل شود.  خاص، فدا كرد تا هم

كند تا به  چنين خالصه كرد: هويتي در احتضار كه خود را به مثابه محتوا قرباني مي
  نوان يك شكل تداوم يابد. ع

                                                 
از . آيد به شمار مي) پرفورمانس(كه تالشي مستقل براي گسترش هنر اجرا  1960ي  يك جريان هنري كوتاه اما راديكال در دهه  1

) Hermann Nitsch(هرمان نيچ ، )Otto Muehl(اوتو موهل ، )Günter Brus(توان از گونتر بروس  گذاران اين جريان مي پايه
 . نام برد) Rudolf Schwarzkogler(تزكوگلر و رودولف شوآر
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، چون فُرم حفظ 1كوچينگ» معنويِ « هاي  هاي فرد خود را، به مدد تكنولوژي تكه
هاي مردانه: اراده، تسلط بر  كند. پدرساالري با بار كردن زنان با تأثرآورترين مشخصه مي

پذيري و  پاشيده با شيوع دادن اپيدمي معاشرت هم ي از احساسي. و جامعه خود، بي
هاي بزرگ ولي منسوخ غربند كه با تصنعاتي، گاه نقطه  ها همه همان افسانه اين فريح. ت

  شوند.  ها، حفظ مي به نقطه در تضاد با آن
چه با آن مواجهيم، تمدني در حالت مرگ  يي در كار نيست. آن»ها برخورد تمدن«

صر به ست كه دم و دستگاه حيات مصنوعي بر سرش تعبيه شده، تا تعفن منح باليني
هايش نيست كه   »ارزش«يك از  فردش را در جو سياره بگستراند. در اين مرحله، هيچ

شود، يك  شرمانه محسوب مي بتواند به طريقي باورش كند، و هر تأييدي يك عمل بي
شود، و به شك واگذاشته شود.  2واسازيآميز كه بهترست تكه تكه شود،  عمل تحريك

اين نقطه نظر « كه است ست، همين  گرايي نسبيامروز، امپرياليسم غربي، همان 
ست كه هنوز آن قدر  كسي دار به هر آن ، نگاه چپ كردن و يا اعتراضي جريحه»توست

ابله، بدوي و يا خودرأي باشد كه به چيزي باور داشته باشد و اصالً چيزي را تأييد 
 ي3اگنسي گري است كه در هر اينتلي انديشي مربوط به پرسش كند. همين جزم

ي ميان مغزهاي  نقد كند. هيچ ي چشمي مي به همدستي، اشاره  دانشگاهي و ادبي،
                                                 

 Coaching 1  يا ،Life coachingميالدي رواج گرفته است 80و  70هاي  اي جديد كه از دهه ، اشاره دارد به مربيگري زندگي، حرفه. 
كند تا  زندگي  كوچ يا مربي مشتريان خود را كه معموالً از مديران و افراد پرمشغله هستند، در مسائل خصوصي و كاري راهنمايي مي

 . باشند تري داشته»موفق«
2  Déconstruir 

3 Intelligentsiaاست، از جمله هنرمندان و  اي اجتماعي كه در كار خلق و نشر آثار فرهنگي مشغول اي در اصل روسي كه به طبقه ، واژه
ي خاصي از روشنفكران روسي در زمان امپراتوري روس در قرن نوزدهم  اين واژه براي ناميدن طبقه، در ابتدا. شود استادان، اطالق مي

ات و ي علم، ادبي شود كه حوزه گروهي از نخبگان فكري نزديك به قدرت اطالق مي اين واژه بيشتر به، 21در قرن . شد استفاده مي
   . مند است اي بهره اي گسترده كند و از امكانات رسانه هنر را اداره مي

 



 رسدخيزشي كه فرا مي 81

گيرد.  اي از يقين را در بر ميكه پوچي  اميدمدرن بيش از حد راديكال نيست ما پست
شد، امروز، هر تأييدي كه هيچ  تا يك قرن پيش، هر نفي پرهياهو رسوايي محسوب مي

   لرزشي در او نيست رسوايي است. 
تواند، به شكلي پايدار، بر اساس اين اصل كه هيچ چيز حقيقي  هيچ نظم اجتماعي نمي

« داشت. در روزگار ما، به كاربستن مفهوم  سرپا نگاهشنيست، پا بگيرد. پس بايد 
آل در خود موجودات، در  ي ادغام ِ نظم ايده ي همه چيز، نمايانگر پروژه درباره» امنيت 

هيچ چيز «ي تن دادن به آن نيستند.  ظمي كه آنان ديگر آمادههاست؛ ن رفتارها و مكان
ي مفهوم غربي حقيقت همه چيز را  گويد، اما درباره از جهان هيچ نمي» حقيقي نيست

شود، بل  ها درك نمي ها يا چيز ي هستي چون مشخصه جا، هم كند. حقيقت، اين بيان مي
ه تطابق دارد، حقيقي محسوب شان است. آن بازنمايي كه با تجرب ي بازنمايي مشخصه

جهانشمول است. چرا كه   پذيري شود. علم، در تحليل آخر، همين امپراتوري تحقيق مي
ي  شان، بر پايه ترين ها تا عالمانه ترين آن افتاده پا تمامي رفتارهاي انساني، از پيشِ

ي ا ها از نقطه اند استوارند، تمامي عمل بندي شده شواهدي كه نابرابرانه صورت
اند، در هر ها به شكل تمايزناپذيري در پيوند باهم آغازند كه در آن چيزها و بازنمايي مي

جا،  شود كه مفهوم غربي از آن غافل است. اين زندگي دوزي از حقيقت وارد مي
سخن گفت، اما اين همواره براي به تمسخر گرفتن فقيران » افراد حقيقي«توان از  مي

ها، در همه جا، توسط افرادي كه مورد  كه غربيست. به همين خاطرست  ذهني
  شوند.  اند به عنوان دروغگو و دورو شناخته مي استعمارشان بوده

ورزيم و  چه دارند، پيشرفت تكنولوژيكشان، رشك مي به همين خاطرست كه ما به آن
شماريمشان. ما  چه هستند، آن چيزي كه به خاطرش، به حق، خوار مي نه هرگز به آن



 رسدخيزشي كه فرا مي 82

ها ساد، نيچه و آرتو آموزش دهيم، اگر پيشاپيش اين مفهوم،  انستيم در دبيرستانتو نمي
ها، غيرفعال  ي تأييد حد همه يعني حقيقت را، از اعتبار نيانداخته بوديم. دربرگرفتن بي

شوند، اين است كارِ هوشمندي  هايي كه به ناچار ظاهر مي ساختن تدريجي تمام يقين
ي همگرا هستند، هر چند به ظاهر  س و فلسفه دو وسيلهغربي. براي اين منظور، پلي

  متمايزند. 
! امپرياليسمِ امر نسبي در هر نوع جزم گراييِ توخالي رسوخ كرده، در فالن  قطعاً

لنينيسم، در بهمان سلفيسم، و يا نئونازيسم، رقيبي براي خود پيدا كرده:  -ماركسيسم
  گيرند.  با هم اشتباه مي ها، تأييد و تحريك را كسي كه، به مانند غربي

چه ما با آن  خواهد ببيند آن در اين مرحله، هر اعتراض به شدت اجتماعي كه نمي
مواجهيم، بحران يك جامعه نيست بلكه انقراض يك تمدن است، خود در تداومش 

گردد. و حتي اكنون، يك استراتژي متداول، نقد اين جامعه به اميد پوچ  همدست مي
  ست. نجات اين تمدن ا

  
پس بدين ترتيب، ما نعشي بر دوش داريم، اما به اين سياق از شرش خالص نخواهيم 

گونه كه هست،  اش نبايد داشت. اين شد. هيچ انتظاري از پايان تمدن، از مرگ باليني
است، بايد از آن واقعيت تواند مورد توجه مورخان قرار گيرد. اين يك  تنها مي
ست. تصميم به مرگ  اند، تصميم سياسيساخت. واقعيات قابلِ مخفي كردن تصميمي

را تصدي كردن: تنها تصميم است كه ما را از  رقم خوردنش  چگونگيتمدن گرفتن، 
  كند. شر اين نعش خالص مي
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	به پيش!

توانيم ببينيم چطور ممكن است آغاز شود. شصت سال ديگر حتي نمي ؛خيزشيك 
دمكراتيك و مديريت  هوشيتاريخي، شصت سال بي هايدگرگوني تعليقآرامسازي و 

 در ما را كنونيجنگ چريكي  از واقعيت و احساس ناگهانيادراك  ايگونه رخدادها
 .كرد بازيابي را بايد اين ادراكبراي شروع،  است. ضعيف كردهت

نون امنيت از اين واقعيت كه پنج سال است قانوني مانند قا برآشفته شويماست  موردبي
است كه به  شود كه چنين رسوايانه خالف قانون اساسي است.  بيهودهروزمره اجرا مي

خود را در  بايدقانوني اعتراض كنيم. مي چارچوبشكلي قانوني به چنين انفجار كامل 
 .كنيمسازماندهي  نتيجه

- در چنين و چنان گروه شهروندي، در چنين و چنان بن درگير شويماست اگر  موردبي

هاي فعاليت اجتماعي. هر سازمان كه ادعاي بست چپ افراطي و در آخرين نسخه
اعتراض عليه نظم موجود را دارد، مقلدي است از فرم، آداب و زبان دولتي مينياتوري. 

- شبهنامتناهي تنها به گسترش » ورزي متفاوتسياست« تمامي تمايالت بهبدين سان، 

 بازوهاي دولت كمك رسانده است.

را اطالعاتي بايد هر به اخبار روز؛ در عوض مي واكنش نشان دهيماست اگر  موردبي
 ؛هايي كه بناست كدگشايي شونداستراتژي يمتخاصمانهديد در ميدان  عملياتي در مقام

زد چنين و چنان در ن را واكنشهاي خاصچنين و چنان اند تا عملياتي كه طراحي شده
-است كه بايد به عنوان اطالعاتي واقعي در بطن تكه برانگيزند. خود اين عمليات فرد

 هاي اخبار در نظر گرفته شود.
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اي يا يك انقالب، يك آخرالزمان هسته ،شكافبراي يك  صبر كنيماست اگر  درومبي
-چيزي نيست كه فرا مي جنبشي اجتماعي. به صبر ادامه دادن ديوانگي است. فاجعه

فروپاشي يك تمدن  يميانههمين جاست. ما از پيش در  چيزي است كه رسد، فاجعه
 ي خود را برگزينيم.ههي چنين واقعيتي است كه بايد جبايم. در ميانهايستاده

شكل، ورود به همين منطق خيزش است. بناست بار هر بيش از اين صبر نكردن، به 
ديگر لرزش حقير اما هميشه حاضر وحشت را در صداي رهبرانمان بشنويم. چرا كه 

-لحظه به تعويق انداختنِ ،با هزاران حيلهجز، حكومت كردن هرگز چيزي نبوده است 

-سيله، و هر عمل حكومت چيزي نيست جز وكشدبه زير ميرا  شمااي كه انبوه مردم 

 اي براي از دست ندادن كنترل بر جمعيت.

همه چيز بناست در مفرط.  ناتوانيي انزواي مفرط و شويم از اين نقطهما خارج مي
تر از خيزش نيست و ليك هيچ ساخته شود. هيچ چيزي نامحتملي خيزش يفرايند

   تر از آن نيز وجود ندارد.چيزي ضروري
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	يافتن يكديگر 

 .. عزيمت كردن از آنجادانيمحقيقت ميپيوستن به آنچه 

ها، زلزله: هر رخدادي حقيقتي توليد يك مواجهه، يك كشف، موجي وسيع از اعتصاب
اي كه ما را ي وجود ما در دنيا. به عكس، هر مشاهدهي تغيير شيوهكند به واسطهمي
كند، لياقت ينهد و ما را به چيزي متعهد نمگذارد، تاثيري بر ما نميتفاوت باقي ميبي

نام حقيقت را ندارد. پشت هر ژستي، هر فعاليتي، هر ارتباطي و هر وضعيتي حقيقتي 
كنيمش، چيزي كه چنين مي مديريتكنيم، نهفته است. ما معموال از آن اجتناب مي

جنوني گسترده را در عصر ما پديد آورده است. در واقعيت، هر چيزي با هر چيز ديگر 
خود هنوز يك حقيقت است. مسئله تنها رها  زندگي در دروغاحساس درگير است. 

نكردن آن است و آغاز كردن از همانجا. يك حقيقت نگاهي به دنيا نيست بلكه آن 
زند. يك حقيقت آنچه ما با خود به ناپذير بدان پيوند مياي تقليلاست كه ما را به شيوه

- سازد و از هم ميبرد؛ مرا ميبريم نيست، چيزي است كه ما را به همراه ميهمراه مي

كند و به كند؛ مرا از بسياري دور ميآفريند و ويران ميگشايد؛ مرا در مقام يك فرد مي
يك موجود منفرد كه به حقيقتي دست  اند.سازد كه آن را تجربه كردهآناني نزديك مي

شي از يازد ناگزير فورا ديگراني چون خود خواهد يافت. درواقع هر فرايند خيزمي
در هامبورگ،  1980ي ي دههنيم. در ميانهكيرهايش نمشود كه حقيقتي آغاز مي

بايد براي بيرون كردنشان از تصميم گرفتند كه از اين به بعد  شدهاشغالاي ساكنين خانه
. محله با تانك و هليكوپتر محاصره شد به همراه چندين روز روي جسدشان رد شد

، ژرژ 1940م و و در نهايت شهرداري كه تسليم شد. در جنگ خياباني، تظاهراتي عظي
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، اولين مبارز جبهه مقاومت فرانسه، با هيچ آغاز كرد؛ تنها با رد كردن اشغال 1گنگون
اي جنگلي نبود تا وقتي ها. در آن زمان او براي حزب كمونيست چيزي جز ديوانهنازي
 آزاد شد.ي جنگلي جمع گشتند، و ليموژ ديوانه 20000جا كه آن

 .آورديت به همراه مز سياسدر برابر آنچه دوستي ادن يشكن عقب

نتيجه درك بي ناب و اي طبيعي از دوستي داده شده است كه در مقام مهربانيبه ما ايده
اي در بطن حقيقتي مشترك است. هر مواجهه شود. اما هر وابستگي، وابستگيمي

. هيچ باشد تخريباگر تاييد يك اي است در بطن تاييدي مشترك، حتي مواجهه
ارتباطي معصومانه نيست در عصري كه دست يازيدن به چيزي و اجتناب از رها كردن 

شود، جايي كه براي كار كردن بايد دروغ گفت، و بايد به اوضاع منجر به بيكاري مي
ا عزيمت از كه ب موجوداتي. را حفظ كرد دروغ بتوان وسايل كار كردن ادامه داد تا

پذيرند اتحاد بها نتايجش را در تمامي زمينه شدند كهم، هم قسم ميفيزيك كوانتو
جنگند. آنها ند كه عليه تجارت كشاورزي چندمليتي ميشتسياسي كمتري از آناني ندا

 . شدندكشيده مي نبرد به گريز از وضع موجود وهمه دير يا زود 

- ها بيابند و بعد در كارخانهكارگاهدر  را توانستند يكديگرپيشگامان جنبش كارگري مي

كنند. آنها رسوا را  2زردهاها. آنها اعتصاب را داشتند تا تعدادشان را نشان دهند و 
داد، در نزاع با هم قرار ميحزب كار و حزب سرمايه را  كه ،را روابط دستمزدشان

ما تمام . انداختدر ميرا در مقياسي جهاني ها ها و جبههطرح همبستگي داشتند كه
فضاي جامعه را در اختيار داريم تا آنجا يكديگر را بيابيم. ما امكان نافرماني هرروزه را 

                                                 
١  Georges Guingouin  
٢٢  Les jaunes هاي كنش چون اعتصاب عليه سنديكاهاي سرخ ايجاد شدند و برخي شيوه 19، نامي براي سنديكاهايي كه در اواخر قرن

  كردند.را رد مي
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مان با ي دشمنيبرداريم. ما به واسطه زردهاداريم تا تعدادمان را نشان دهيم و پرده از 
  .دراندازيمرا در مقياسي جهاني ها جبههو  هاهمبستگي طرح توانيماين تمدن مي

 

 ها نداشتنانتظاري از سازمان

  نشدن. از آنها از همه يكياول و موجود هاي فلبرحذر بودن از تمامي مح
 

هاي سياسي، برخوريم به سازمانپيگير يك انشعاب نامعمول نيست كه در جريانِ 
توان حتي كساني را يافت و غيره. ميان اعضايشان، مي هاكارگري، بشردوستانه، انجمن

ي ها به واسطهكار. سازمانكمي مستاصل، و مشتاق گرچه كمي مسامحهصادق گرچه 
اند؛ آنها تاريخ دارند و رئيس اداره و اسم و منابع و رهبر و انسجام مشخصشان جذاب

حتي ارج و احترامِ تهي هستند كه  عمارتي. با اين وجود آنها راستراتژي و گفتا
ها در تمامي امورشان، در هر اين سازماند. كن شانتواند پرنميشان قهرمانانه هايمبدا

انديشند و كمتر به چيز ديگري. سطحي، تنها به بقاي خود در مقام يك سازمان مي
و به همين  بيگانه كرده است. شانبه مباني علقتآنها را از هاي مكررشان اغلب خيانت

- ن پيدا ميتوانيد، در موقع لزوم به موجودات ارزشمندي كه ميانشادليل است كه مي

-تواند بيرون سازمان و به شكلي اجتنابي مواجهه تنها ميشود پناه ببريد. اما وعده

 ناپذير در مقابل آن تحقق يابد.

پذيرشان، با اراجيفشان، با اند با بافت انعطافهاي اجتماعياز اينها، محيطتر وحشتناك
بگريزيد، تك تكشان به سوي ها شان. از تمامي اين محيطآن سلسله مراتب غيررسمي

هاي ادبي هستند تا وضوح نگارش را خفه اند. حلقهخنثي ساختن حقيقتي جهت يافته
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هاي علمي هستند تا امروزه . محيط2كنش مستقيمآن هم از نوع  1ليبرترهاي كنند. محيط
هاي ورزشي هستند تا در شان را از اكثريت مردم دريغ كنند. محيطتبعات تحقيقات

هاي گوناگون جاي دهند كه  شكلاز زندگي را گوناگوني ي هاهايشان شكلاهباشگ
هاي و حلقه مبارزانهاي د.  به خصوص بايد از حلقهركميخلق بايست ورزش مي

 تمايالت بهتمامي  هاي سالمنداني هستند كه در آنخانه دو  فرهنگي  دوري كرد. آنها
 هاي فرهنگي آن است كه  تولدي حلقهه. وظيفماندناكام ميانقالب به شكلي سنتي 

- را بيرون  كنيدمعناي هر چه ميي فرسايقلم از شما بارا رصد كند و هاي اخير شدت

كشد تا از بتان را ي انرژيعصاره مبارزان آن است كههاي حلقهي كشد؛  وظيفه
گسترانند ي خود را به سراسر فرانسه ميشبكه مبارزانهاي انجامش بازتان دارد. محيط

شوند. آنان هيچ چيزي براي ارائه ندارند مي خود يافتانقالبي در مسير هر صيرورت  و
شان، چون فرسودگياي كه از آن حاصل شده. هاي متعددشان و تلخيجز شكست

. نامناسب ساخته استهاي حال امكانشان، آنان را براي دست يازيدن به يناتوان مازاد
كنند و همين آنها خود، بسيار وراجي مي يشوربختانهانفعال  بزك كردنبه عالوه براي 

كند. همانطور كه هيچ سودي ندارد كه انتظاري از غيرقابل اعتماد مياز نظر پليسي را 
آنها در ست كه كافي اآنان داشته باشيم، احمقانه است كه از جمودشان نااميد شويم.  

 .شان واگذاريمجان كندن

بي هستند چرا كه آنها تنها متوجه حفظ آرامش غمگين خود ها ضدانقالتمامي محيط
  هستند.

                                                 
١  libertaire 
٢   Action Directeي هفتاد و هشتاد در فرانسه دست به اقدامات مسلحانه  كمونيست كه در دهه-، همچنين نام گروهي است آناركو

  زده بود.
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  شكل دادن  كمون خود را در
 

آيند كنند، با هم كنار ميهمديگر را پيدا مي موجودات آن چيزي است كه وقتي كمون
. كمون شايد آن چيزي است كه افتداتفاق مي گيرندو روي مسيري مشترك تصميم مي

ز هم جدا در آن ا معموالشود كه ما اش تصميم گرفته ميدربارهدرست در لحظاتي 
ن چيزي آ؛ يابداز خفگي ناگزيرش نجات مييك مواجهه است كه  لذت يم؛شدمي

سبب را  بودنش رخدادچيزي است  كه و آن  ،»ما«كند بگوييم است كه ما را وادار مي
اند كموني كه با هم هماهنگ موجوداتي. چيزي كه عجيب است اين نيست كه شودمي

 نهايتتا بيمانند. چرا كمونها ميدهند بلكه آن است كه آنها از هم جدا را شكل مي
 شوند؟ در هر كارخانه، هر خيابان، هر روستا، هر مدرسه. سرانجام تكثيرنبايد 

 آنچه هستند را در جايي كهبودنِ هايي كه كمونليكن آن هاي پايه! فرمانروايي كميته
-مي نهادهاي جامعهجايگزين ها كه پذيرند. و اگر ممكن است، كثرت كمونمي هستند

ترسند كه فراتر از ها نمي: خانواده، مدرسه، صنف، باشگاه ورزشي و غيره. كمونشوند
هاي سياسي خاص خود، خود را براي بقاي مادي و اخالقي اعضايشان فعاليت

 يي كهها. كمونتندسهاطراف آنان دراني كه دربهي سازماندهي كنند و براي بقاي همه
درون و ي يك ه واسطهتمايل به انجامش دارند، نه ب هاتشكلخود را بر خالف آنچه 

كنند. عريف ميت شان وجود دارددر بطنكه  شدت روابطي يبيرون، بلكه به واسطهيك 
نها را به ي روحي كه آدهند بلكه به واسطهاشخاصي كه تشكيلش مي ينه به واسطه
 آورد.حركت درمي
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-شان، تصميم مي، رها شده از لباس ديوانگي انفراديايعده زماني كهيك كمون هر 

- ، شكل ميگيرند تنها به خودشان تكيه كنند و قدرت خود را عليه واقعيت بسنجند

گروهي و بر به شكل . هر اعتصاب غيرمجازي يك كمون است، هر ساختماني كه گيرد
كمون بودند  68هاي كنش كميتهپايه و اساسي روشن اشغال شده يك كمون است، 

در سال  2در اياالت متحده امريكا يا راديو آليس 1فراري از اربابانهمانطور كه بردگان 
 ي خود باشد.در بولونيا كمون بودند. هر كموني در پي آن است كه خود پايه 1977
آن است كه تمام وابستگي اقتصادي را در هم  حل كند. در پي خواهد معضل نياز رامي

د آنگاه كه يابمي تنزلبشكند و هر بندگي سياسي را ملغي كند. كمون به محيطي صرف 
تماس خود را با حقايقي از دست دهد كه براساسش بنيان گذاشته شده است. انواع و 

 »ي مناسبيلحظه«منتظر  و نهيل وسا نه منتظر تعداد ونه ها وجود دارند كه اقسام كمون
  شوند.براي سازماندهي نمي رسدكه هرگز فرانمي

                                                 
١   Escalaves  marrons 
  در ايتاليا  70ي نام راديويي آزاد در اواخر دههراديو آليس  2
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	سازماندهي يافتن

 
 سازماندهي يافتن تا ديگر مجبور به كار كردن نباشيم

 

و در حقيقت، بيشترْ اتالف وقت است كه به ماللمان در  شوند كمياب ميها  مخفيگاه
ي شرايط نامساعد چرت زدن و مطالعه نشان  آنجا ادامه دهيم. آنها خود را به واسطه

 دهند. مي

، كه مجبور امرار معاش كند دانيم كه فرد چنان ناچيز وجود دارد كه مجبور است مي
مبادله كند. زمانِ شخصي براي  است وقت خود را در ازاي اندكي وجود اجتماعي

وجود اجتماعي: كار چنين است و بازار نيز چنين. زمانِ كمون فورا از كار طفره ميرود، 
 1دهد. گروه پيكتروهاي چيزهاي ديگري را بر آن ترجيح مي -گذارد به اين بازي پا نمي
عتي كار، را، تنها مشروط به چند سا» محلي درآمد حداقل زندگي«آرژانتين  شكلي از 

گذارند  كنند، سود به دست آمده را به اشتراك مي كاري نمي به چنگ آوردند؛ آنها اضافه
 كنند. هاي لباس، نانوايي، باغها و مزارعي را كه نياز دارند برپا مي و كارگاه

براي كمون بايد به دنبالِ پول گشت، اما نه هرگز به سبب اجبار براي امرارِ معاش. 
ها متعددي وجود دارند. گذشته  خود را دارند. حقه 2ي دوقِ ذخيرهها صن ي كمون همه
هاي تحصيلي  هاي دولتي، مرخصيِ استعالجي، بورس ،  كمك»درآمد حداقلِ زندگي«از 

هاي ماليِ حاصل از وضعِ حملِ قالبي و انواع و اقسام قاچاق هم  جمعشده، كمك
هاي كنترل پديد  ولِ شيوههاي ديگري كه از هر تح وجود دارد و همچنين بسيار راه

                                                 
1 Piqueteroنود آغاز شده است.ي  ، نامي است براي جنبشي در آرژانتين كه از دهه 
2 Caisse noir 
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هاي موقتي  آيند. برما نيست كه از اين چيزها دفاع كنيم يا خود را در چنين پناهگاه مي
مستقر كنيم يا آنها را به مثابه امتيازي اساسي حفظ كنيم. آن چيزي كه پروراندن و 
انتشارش مهم است، اين به خدمت گرفتنِ ضروريِ شيادي و به اشتراك گذاشتنِ 

هاي حاصل از آن است. براي كمونها پرسش كار تنها در ارتباط با  درآمدهايِ  ينوآور
شود.  نبايد چشمپوشي كرد از تمامي اطالعات سودمندي كه  از پيش موجود مطرح مي

 آورند. هاي خوش موقعيت در اين بين به دست مي ها و مقام ها، حرفه برخي آموزش

ممكن را براي همه فراهم كند. الزامي كه تنها و الزام كمونها آن است كه بيشترين زمانِ 
آورد. زمانِ آزادشده ما را  فارغ از استثمارِ كارمزدي را به حساب نميتعداد ساعات ذاتا  

اين  -فرستد. زمانِ تعطيل، زمانِ مرده، زمانِ پوچ و ترس از پوچي به تعطيالت نمي
در كار نخواهد بود بلكه  پر كردنزمانِ كار است. ديگر از اين پس زماني براي 

شود؛  محصور نمي» زماني«اي در كار خواهد بود كه در هيچ  آزادسازي انرژي
توانيم در  كنند،  مسيرهايي كه مي گيرند، به هم اشاره مي مسيرهايي كه شكل مي

 كنند. شان كه مسيرهاي ديگر را قطع مي فراغتمان دنبال كنيم، تا نهايتشان، تا ببينيم

  

 پروراندن و ساختن غارت كردن،

آيند تا نگهبان. برخي  بيشتر سارق از كار در مي 1برخي از كارمندانِ سابقِ متالوروپ
شود  دهند چطور مي كارمندانِ سازمانِ برقِ فرانسه به دوستان و آشنايان نشان مي

افتند چپ و راست  ها مي كنتورهاي برق را دستكاري كرد. كاالهايي كه از پشت كاميون

                                                 
1 Metaleurop شركت چندمليتي توليد فلزات غيرآهني ، 



 رسدخيزشي كه فرا مي 94

تواند  كند نمي اش را اعالم مي مسلكي روند. دنيايي كه چنين آشكار كلبي مي به فروش
 چندان انتظار وفاداري ازپرولتاريايش داشته باشد.

هميشه سر » دولت رفاه«تواند روي اين حساب كند كه  از يك طرف، يك كمون نمي 
ند كه از اي حساب ك تواند به مدتي طوالني روي زندگي كار باشد و از طرف ديگر نمي

هاي سوپرماركتها يا انبارهاي  آوريهاي شبانه در زباله طريق جنس بلند كردن،  جمع
هاي بيمه و ديگر  هاي دولتي، دزدي از شركت هاي صنعتي، فريب دادن كمك ناحيه

شود. بنابراين بايد در نظر  ها، يك كالم از طريقِ غارت كردن تامين مي كالهبرداري
اش را گسترش دهد.  ي خودسازماندهي ستمر سطح و حوزهبگيرد كه چطور به شكلي م

هاي  ، تراشكاري، و دستگاهفرِزكاري هاي نيست كه ماشيناز اين تر  چيزي منطقي
اند، براي  فتوكپي كه با تخفيف پس از بسته شدن يك كارخانه فروخته شده

 ي كااليي به خدمت گرفته شوند. چيني عليه جامعه دسيسه

فروپاشي، اين روزها با چنان قدرتي در همه جا حاضر است كه  الوقوعيِ احساس قريب
هاي كنوني در باب ساخت وساز، انرژي، مواد،  به حساب آوردنِ تماميِ آزمايش

ها تنها در اين  ها و تكنيك قانوني يا كشاورزي دشوار خواهد بود. انبوهي از توانايي بي
شان بيرون كشيده شوند  محيطي زيست ي اخالقگرايانه، تحقيرشده و انتظارند كه از لفافه

ها  ها تنها بخشي از تمام شهودها، كارداني و به غارت روند. با اين حال اين دسته تجربه
ها هستند كه اگر قصد داريم اين صحراي  شهري را دوباره  ي زاغه هاي ويژه و زيركي

تا به مدت يك خيزش را تضمين كنيم، برماست  مسكوني كنيم و امكانپذيري ميان
 خوبي بر پايشان كنيم.
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هنگام توقف كاملِ جريانها، چطور ارتباط برقرار خواهيم كرد و جابجا خواهيم شد؟ 
هاي روستايي احيا خواهيم كرد تا جايي كه  ي غذا را در ناحيه چطور توليد دوباره

دادند؟  بتوانند دوباره جمعيتي را در خود جاي دهند كه شصت سال پيش جاي مي
فضاهاي بتوني را به باغِ سبزيجات تبديل كنيم، آن چنان كه كوبا كرد تا در برابر چطور 
 هاي آمريكا و فروپاشي شوروي تاب بياورد؟ تحريم

 

 آموزش دادن و آموختن 

هايِ مجازِ  مانده است، ما كه اين چنان از تمامي سرگرمي چه چيزي برايمان باقي
ها  داشت يكشنبه صبح د كه روزي ما را واميايم؟ چه بو دمكراسيِ كااليي استفاده كرده

، DIY1هاي كاراته، ذوبشدگان در  ي اين خوره برويم بدويم؟ چه چيزي همه
راند؟ چه چيزي به جز ضرورت پر كردنِ  گيري و قارچشناسي را به پيش مي ماهي

شان؟ بسياري از »ي سالمتي سرمايه«زماني عاطل و بازسازيِ نيروي كارشان يا 
شان جدا و تبديل به چيزي غير از  معنايي تواند به سادگي از بي تفريحي مي هاي فعاليت

يا برگزاري  2هاي تلويزيونيِ خيريه سرگرمي شوند. بوكس هميشه منحصر به برنامه
مسابقاتي با تماشاگران انبوه نبوده است. در آغاز قرنِ بيستم، هنگامي كه چين توسط 

هاي  تكه شده بود و به سبب خشكسالي هاي پرشماري از استعمارگران تكه گروه
زده بود، صدها هزار كشاورز فقير خود را در قالب تعداد بيشماري  طوالني قحطي

دادند، تا آنچه استعمارگران و ثروتمندان از آنان  باشگاه بوكس در فضاي آزاد شكل مي
راي گرفته بودند، باز پس گيرند. اين شورشِ بوكسورها بود. هرگز خيلي زود نيست ب

                                                 
1  Do it yourself  ،.اصطالحي است كه به تالش براي انجام كاري با اتكا به خود و بدون كمك گرفتن از متخصصين اطالق ميشود 
2 Téléthon 
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آميز ازما طلب  آموختن و تمرين چيزهايي كه دوراني غيرقابل پيشبيني و نه چندان صلح
اش و به پليسش،  خواهد كرد. وابستگي ما به كالنشهر، به داروهايش، به كشاورزي

توانيم بدون آنكه خود در معرض خطر قرار گيريم به آن حمله  چنان زياد است كه نمي
پذيري دليلِ خودمحدودسازيِ  ي نشده از اين آسيبكنيم. اين آگاهيِ فرمولبند

ها و ميل ما به  ن هاي اجتماعي امروزي، دليلِ ترس ما از بحرا جنبش 1ي خودانگيخته
ها معموال دورنماي انقالب را با بازگشت  است. به اين دليل است كه اعتصاب »امنيت«

ند طوالني و منسجمي اند. فرار از چنين سرنوشتي فرآي به وضعيت عادي تعويض كرده
طلبد. مسئله آن است كه بدانيم چطور  هايِ عظيم و متعددي را مي از آموزش و آزمايش
ها را  هاي شكسته را جا انداخت و بيماري ها را باز كرد، استخوان بايد مبارزه كرد، قفل

هاي خياباني  ي راديويي غيرمجاز ساخت؛ رستوران درمان كرد؛ چطور يك فرستنده
هاي پراكنده را جمع كرد و   گيري كرد؛ اما همچنين چطور دانش رد؛ دقيق نشانهبرپا ك

جنگ ساخت؛ بيولوژي پالنكتون را درك كرد و تركيب خاك را؛  2يك برزشناسي
ها  ي ارتباط گياهان را درك كرد و بدين ترتيب شهودهاي گمشده، تمامي استفاده شيوه

اش  مرزهايي را كه با عبور از آنها تخريب واسطه را و  هاي ممكن با محيط بي و ارتباط
كنيم بازشناخت. و تمامي اينها از همين امروز و براي آن روزهايي كه بايد از آنها  مي

 چيزي بيشتر از بخشي نمادين از تغذيه و مراقبتمان به دست بياوريم.

 

 هاي نامعلوم خلق كردن قلمروها. تكثير ناحيه

  

                                                 
1 Autolimitation Spontanée 
2 Agronomie 



 رسدخيزشي كه فرا مي 97

نزديك شدن به «كنند كه با  بيشتر با اين موضوع موافقت ميطلبان هر چه  امروزه اصالح
نيازمند اين خواهيم » اي كاهش انتشار گازهاي گلخانه«و به منظور » 1ي اوج نفت نقطه

اي و استفاده از مدارهاي  بود كه اقتصاد را دوباره محلي كنيم، خطوط نيروي منطقه
اردات از راه دور دوري بجوييم و توزيعِ كوچك را ترغيب كنيم، از دسترسي آزاد به و

ي هر چيزي كه در اقتصاد  كنند اين است كه خصيصه غيره. چيزي كه آنها فراموش مي
شود؛  هاي غير رسمي انجام مي و به شيوه» زير ميز«شود، آن است كه  محلي انجام مي

ادي ي اقتصاد چيزي غير از آز ي محلي ساختن دوباره ي بومشناسانه كه اين تدبيرِ ساده
 كامل از كنترل دولتي يا سر نهادن بي چون و چرا به آن نيست.

ها فعاليت پليسي است. مردم از روستاهايشان به عقب  قلمروي امروزي محصول قرن
شان، و سرانجام از راهروهاي  هايشان، و بعد از محله اند، سپس از خيابان رانده شده
تماميِ زندگي ميان چهار ديواري ي جا دادنِ  هايشان، به اميد مجنونانه ساختمان

يِ خصوصي. پرسشِ قلمرو براي ما چيزي متفاوت از اين پرسش براي دولت  كرده عرق
ْ تصاحبِ يك قلمرو نيست. مسئله بيشتر افزايشِ تراكمِ محلي  است. براي ما مسئله

اي كه قلمرو براي تمامي مراجع  ها است، افزايشِ جابجايي و اتحاد تا نقطه كمون
 .بودن استشخص و نامعلوم گردد. مساله اشغال كردن نيست، بلكه قلمرو نام

قلمرويي براي معامله يا براي شكار، قلمرويي  -كند هر عملي قلمرويي را ايجاد مي
شناسان  هاي كودكان، براي عشاق يا براي شورش؛ قلمروي كشاورزان، پرنده براي بازي

اي معلوم بر همپوشاني  مروها در ناحيهيا ولگردان. قانون ساده است: هر چه بيشترقل
تر خواهد بود  داشته باشند، گردش بيشتري ميانشان وجود دارد، و براي قدرت سخت

                                                 
1 peak oil  ،.به زماني اطالق ميشود كه استخراج نفت به حداكثر خود ميرسد و پس از آن سير نزولي خواهد گرفت تا به اتمام رسد 
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ها، انبارهاي  هاي ورزشي، خرابه هاي چاپ، باشگاه ها، مغازه تا بر آنها كنترل يابد. كافه
گاراژها، حتي اگر ها و  ها، بازارهاي خياباني، كبابي بام ساختمان كتاب دست دوم، پشت

توانند كاربردي غير از كاربرد  همدستي ناچيزي ميانشان موجود باشد، همه به آساني مي
اش بر  رسميشان بيابند. سازماندهي خودجوشِ محلي با تحميل كردنِ جغرافياي ويژه

كند: انشعابِ خاصِ خود را پديد  آميزد و آن را محو مي نگاريِ دولتي، با آن مي نقشه
 .آورد مي

 

 هاي ارتباطيِ خاصِ خودمان. سفر كردن، گشودن راه

ها در تقابل قرار دادن كالنشهر و تحركش از يك طرف و آرامي و  اصل كمون
ها  گيريِ كمون ي شكل شونده داري محلي از طرف ديگر نيست. حركت گسترده ريشه

تباطي را كه بايد پنهاني از حركت شهر پيشي گيرد. ما مجبور نيستيم كه امكانِ سفر و ار
شان را بدانيم. كافي  كند، رد كنيم؛ تنها بايد محدوديت زيربناي تجاري به ما ارائه مي

تر است، ردي  ي كافي محتاط و آرام باشيم. بازديدهاي شخصي امن است آنجا به اندازه
كند.  گذارد، و ارتباطات مستحكمتري از هر ليست تماسِ اينترنتي ايجاد مي باقي نمي

از اين سر تا آن سر قاره »  جابجاييِ آزادانه«مند شدن از  برخي از ما به سبب بهره امتيازِ
چين  هاي دسيسه و بدون مشكالت چنداني حتي بر فرازِ دنيا، براي ارتباط با گروه

گذارد كه  هاي كالنشهر اين است كه مي ناپوشيدني است. يكي از جذابيت اي چشم حربه
ها در زمانِ بحثي استراتژيك، پنهاني در  ها، و آلماني زيكيها، مك ها، يوناني آمريكايي

 پاريس مالقات كنند.
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هاي دوست يكي از چيزهايي است كه آنها را از خشك شدن  حركت دائم ميان كمون
دارد. پذيرايي از رفقا، در جريان ابتكاراتشان قرار  به مثابه تقديرِ تسليم محفوظ مي

هاي جديدي كه در آن مهارت  و استفاده از تكنيك هايشان گرفتن، تامل در باب تجربه
هاي بهداشتيِ آگاهي پشت درهاي  خورد تا معاينه اند،  به درد كمون بيشتر مي يافته

هاي  تواند در جريان شب بسته. اشتباه است اگر چيزهايي را دست كم بگيريم كه مي
 ي نظرات در باب جنگ جاري حاصل شود. شده جهت مقايسه سپري

 ن ساختن گام به گام تمامي موانعواژگو

تمدني است. ميان آنچه هستند و آنچه بايد  ها سرشار از بي دانيم خيابان همانطور كه مي
كند تا نظم را برقرار  باشند، نيروي مركزگراي پليس قرار دارد كه حداكثر تالشش را مي

به جز لذت شود  كند؛ و در طرف ديگر ما هستيم، يعني جنبش مخالف، مركزگريز. نمي
برانگيز نيست   كنند، كاري كرد. تعجب نظمي، هر جا كه ظهور مي بردن از خشم و بي

گيرند، اكنون به شكلي  هاي ملي، كه ديگر واقعا چيزي را جشن نمي كه اين فستيوال
 -  1شده، وسايلِ عموميِ شهري روند. درخشان يا ويران سيستماتيك به خوبي پيش نمي

بخشِ سلبِ مالكيت  تجسم -رسند؟ شوند؟  كجا به پايان مي ميراستي اينها كجا شروع 
شان، خواستارِ چيزي بيشتر از بازگشتي  عمومي ما هستند. آنها ضمنِ حفظ هيچي

كند: تمامي  هميشگي به همان وضعيت نيستند. نظاره كنيد به آنچه ما را محاصره مي
ن زميني ويرانه، حال و هواي اينها در انتظارِ پايان خود هستند؛ كالنشهر، ناگهان چونا

 نوستالژي به خود خواهد گرفت.

                                                 
1 mobilier urbain 
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دار شود، همگرا به سوي جنگ  مند و نظام ها بايد روش هاي خيابان تمدني تمامي بي
مان را احيا خواهد  ناپذيري قانونيِ بدوي و حكومت اي كه بي چريكيِ موثر و پراكنده

نِ انضباط به شكلِ قابلِ توجهي كننده است كه همين فقدا كرد. براي برخي بسيار گيج
شود. در واقع اگر چه خشم  ي مقاومت ديده مي هاي نظاميِ مبارزينِ جبهه ميان فضيلت

شود و بدون  شدند. بدون اولي، دومي در خطابه گم مي و سياست هرگز نبايد مجزا مي
و 1»خشمگينان«كند. از كلماتي چون  دومي، اولي خود را به شكل دادوفرياد تلف مي

هاي هشدار  ي سياست مطرح شوند، هميشه با شليك ، وقتي در عرصه2»برافروختگان«
 شود. استقبال مي

در مقام روش، بگذاريد اصلِ زير را در خرابكاري اختيار كنيم: ريسك حداقلي در 
دست به كنش زدن، حداقل زمان و حداكثر خرابي. در مقام استراتژي، به خاطر خواهيم 

 -فضايي آزادشده اما غيرمسكوني  -نشده خارج ازكنترلشده اما  نداشت كه مانع واژگو
شود بدان  تر مي به سادگي با مانع ديگري تعويض خواهد شد كه مقاومتر است و سخت

 حمله كرد.

نيازي نيست كه مدت مديدي در سه نوع خرابكاريِ كارگري سكني بگزينيم: كاهشِ 
؛ خراب »هاي جانفشانانه اعتصاب«به » راحت باش و آرام انجامش بده«سرعت كار، از 

كردن ماشينها يا مختل كردن كاركردشان؛ و افشاي رازهاي شركت. با گسترش به 
توانند از توليد به تردد تعميم  ابكاري ميي اجتماعي، اصول خر ي ابعاد كارخانه كليه

هاي آن تنها حمل و نقلِ مردم  پذير است: جريان يابد. زيربناي تكنيكي كالنشهر آسيب

                                                 
1 enragés 
2 Exaltés نام گروههايي در انقالب فرانسه ، 



 رسدخيزشي كه فرا مي 101

هاي سيمي و فيبرها و كانالها  گيرد. انرژي و اطالعات از طريق شبكه و كاال را دربرنمي
ماشين اجتماعي با كمي  توانند مورد حمله قرار گيرند. خرابكاريِ شوند و مي منتقل مي

هاي متوقف كردن  ي روش اثر، اين روزها به معناي فتحِ دوباره و ابداع دوباره
ي برق را  السير، يك شبكه توان يك خط قطار سريع هايش است. چطور مي شبكه
هاي كامپيوتري را بيابد و يا در  تواند نقاط ضعف شبكه مصرف كرد؟ چطور كسي مي بي

 الل ايجاد كند و صفحات تلويزيون را با نويز سفيد پر كند؟موجهاي راديويي اخت

در برابر موانع جدي، اشتباه است اگر هر گونه تخريبي را غيرممكن فرض كنيم. عنصر 
گردد، خارج از تمامي  ي خاصي از آتش برمي وار در تمامي اينها به استفاده پرومته
، يك از 2معبد آرتميس 1روستراتسال پيش از ميالد مسيح، ا 356هاي كور.  گرايي اراده

ي اين  كننده ي انحطاط كاملِ ما، معابد تنها تحميل عجايب هفتگانه را آتش زد. در زمانه
 .آنها از پيش ويرانه هستندانگيزند كه  حقيقت مالل

اي نيست. اين  كننده ي ناراحت اي، به هيچ وجه، وظيفه ساقط كردن چنين هيچي
فضا و -كند  يابد، نظم پيدا مي بخشد. هر چيزي معنا مي يموضوع به كنش حالتي تازه م

يابيم  سازيم، آنجا كاربردي برايش مي اي خدنگي مي زمان و دوستي. ما آنجا از هر كنده
بايد - شايد » همه چيز را گاييدن« ،ما چيزي جز خدنگ نيستيم. در نكبت دوران –

 ي را بازي كند.نقش آخرين اغواي جمع -دليل اعتراف كرد كه نه چندان بي

 

 نام و نشاني را به موقعيتي تهاجمي تبديل كردن پذيري. بي فرار كردن از رويت

                                                 
1 Erostrate 
2 Artémis 
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در تظاهراتي، يك عضوِ اتحاديه ماسك فرد نامعلومي را كه تازه ويتريني را شكسته 
پذير  رويت» كني بپذير. به جاي پنهان شدنْ مسئوليت كاري را كه مي«كند.  بود، پاره مي
پذيري است. وقتي  پناه بودن است، پيش از هر چيز به معناي آسيب ني بيبودن به مع

چه مربوط به  -ايستند باز نمي خود 1»هدف«چپروهاي هر كشوري از آشكار ساختنِ 
به اين اميد كه به شكلي بدان  -2كاغذها ها باشد و چه مربوط به زنان و بي خانمان بي

بايست انجام شود.  ه ميكنند ك پرداخته شود، دقيقا عكس كاري را مي
ي  ايم، به نقطه نام ونشاني، كه به آن تبعيد شده مان، اما تبديل كردن بي پذيرنكردن رويت

قوتمان، و با دسيسه چيني و عمليات شبانه و پوشيده ايجاد موقعيتي غيرقابل حمله 
اي،  طالبهكند. نه رهبري، نه م الگويي به ما ارائه مي 2005سوزيِ نوامبر  براي حمله. آتش

ها. از لحاظ اجتماعي هيچ بودنْ  ها و همدستي ها، و ژست نه سازماني بلكه تنها واژه
شناخته شدن: توسط  –وضعيتي تحقيركننده يا منبعِ فقدانِ تراژيك شناخته شدن نيست 

هاي  بلكه بر عكس شرط آزاديِ حداكثريِ كنش است. امضا نكردنِ كنش -چه كسي؟
را  BAFTهنوز نام موقتي  –ا نمايش دادنِ نامي مخفف و خيالي تان و تنه غيرقانوني

راهي براي حفظ اين آزادي است. كامال واضح است كه يكي از اولين  -3به ياد داريم
هاي  شورش«به عنوان مولف » ي شهر حومه«مانورهاي دفاعي رژيم برساختن فاعلِ 

                                                 
1 Cause  
2 Sans papier ،اوراق هويت رسمي كشوري هستند كه در آن حاضرند از جمله مهاجرين غيرقانوني. آناني كه  فاقد 
3  Brigade Anti flic des Tarterêts ،  بريگادهاي ضد پليس تارترت نامي  كه ادعاي مسئوليت حمالت عليه پليس را در ناحيه

 ه است.نام يكي از حومههاي ناحيهي اسون فرانس Tarterêtsداشت.   80تارترت در دههي 
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حساب » كسي«ر جامعه ي برخي كه د بود. تنها نگاه كردن به چهره» 2005نوامبر 
 شوند كافيست براي تشريح لذتي كه در هيچكس بودن وجود دارد. مي

تواند تا  شود، نمي ها جمع مي از رويتپذير بودن بايد دوري شود. اما نيرويي كه در سايه
ابد از آن اجتناب كند. ظهور ما به عنوان يك نيرو بايد تا فرصتي مناسب به تعويق افتد. 

رويتپذيري اجتناب كنيم، وقتي زمانش فرارسد قويتر خواهيم بود. به  هر چه بيشتر از
شود.  يا در موقعيتي خواهيم بود  محض آنكه ديده شديم، شمارش معكوس آغاز مي

 كوبد. اش را در كوتاه مدت خرد كنيم يا ما را بيدرنگ درهم مي كه فرمانروايي

 

 سازماندهي دفاع شخصي

 

كاغذها از وسط خيابان،  آوري بي بريم، در اشغال پليسي. جمع ما در اشغال به سر مي
شهر كالنهاي  هاي پليسِ تحت پوشش در بولوارها، پاكسازي محله گشت زدنِ ماشين
هايي كه در مستعمرات ابداع شده، اعالنِ جنگ وزير كشور عليه  به كمك تكنيك

اندازد. همين چيزها داليلي كافي هستند تا  زاير ميكه ما را به ياد جنگ الج» ها دسته«
 ديگر تن به زمين زدمان ندهيم، داليلي كافي براي درگير كردنِ خود در دفاعِ شخصي.

يابد، كم كم عمليات قدرت را پيش رويش  در آن حال كه كمون بسط و گسترش مي
ها شكلِ  ي كمون است، هدف گرفته. اين ضدحمله  بيند كه چيزي را كه برسازنده مي

گيرد. براي يك كمون،  اغوا، تصاحب و در آخرين مرحله شكلِ زورِ عريان به خود مي
همانقدر نظري كه عملي. جلوگيري از  دفاعِ شخصي بايد يك واقعيت جمعي باشد،

آيي سريع و با تعداد زياد عليه تالش براي تخليه، و پناه دادن يكي از  بازداشت، گردهم
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هاي  توانيم بدون توقف پايگاه هايي اضافي در آينده نخواهد بود. نمي خودمان واكنش
ي  ض آمادهخود را بازسازي كنيم. بياييد بس كنيم محكوم كردنِ سركوب را و در عو

 برخورد با آن شويم.

اي نيست، زيرا در همان حال كه ما از  جمعيت انتظارِ مازادي از كار  اين امر ساده
نظاميِ  از خبررساني گرفته تا شركت گاه به گاه در نيروهاي شبه -پليسي را داريم

دهد. مدل   نيروهاي پليس نيز پايگاه خود را در جمعيت قرار مي -شهروندي
دخالت پليس، حتي در وضعيت شورش، اكنون مدل پليسِ لباس شخصي  1اييِج همه

 ضد تصويبِ قانونِ جديد كاراست. موثر بودن پليس در طي تظاهرات -  CPE 2 
اي تا هويت خود را  ها با ما بود و انتظار براي حادثه ي آميخته شدن لباس شخصي نتيجه

ي، بازجويي. تنها امكانِ حضورشان كافي هاي پالستيك آشكار كنند: گاز، باتوم، گلوله
و كنش را فلج كند.  -چه كسي چه كسي است؟  -بود تا شكي ميان جمعيت بياندازد

اي براي  اگر بپذيريم كه تظاهرات نه راهي براي ايستادن و شمرده شدن بلكه وسيله
كنش است، بايد خودمان را بهتر با وسايلي مجهز كنيم تا بتوان با آن اين لباس 

خواهند دستگير  ها را آشكار كرد، تعقيب كرد و اگر الزم شد آنهايي را كه مي شخصي
 كنند از چنگشان نجات داد.

ناپذير نيست، آنها تنها ابزارهايي براي سازماندهي، براي  پليس درخيابان شكست
هاي جديد دارند. در آن طرف، تمامي  آموزشِ خود و براي آزمايشِ مرتبِ اسلحه

شده  هستند و اغلب درست در بطن ماجرا امتحان  بندي ابتدايي و سرهم هاي ما سالح

                                                 
1 modèle passe-partout 
  51ي رجوع كنيد به پانويس صفحه2
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توانند براي دور نگه  شوند. هيچ اميدي براي رقابت با قدرت آتشِ آنها ندارند اما مي مي
داشتنِ آنها استفاده شوند، براي پرت كردنِ حواسشان، اعمالِ فشاري رواني، زور 

ير و تصاحب زميني. هيچ يك از اختراعات كردنشان با غافلگيري  به باز كردن مس
شود كافي  هاي پليس فرانسه استفاده مي جنگي سربازان شهري كه اكنون در آكادمي

توانند در يك لحظه به چند مكان  نيست براي پاسخي سريع به انبوهي متحرك كه مي
 كنند ابتكار خود را حفظ كنند. حمله كنند و هميشه سعي مي

بت به مراقبت و تحقيقات پليسي، نسبت به پليسِ علمي و ها به وضوح نس كمون
 هاي دستگيريِ آنارشيستها در ايتاليا و پذير هستند. موج سرويس اطالعاتي آسيب

ي استراقِ سمع ممكن شد. هر شكلي از  در آمريكا به واسطه 1محيطي مبارزين زيست
اي  اك پروندهشود و خور منجر مي  DNAبازداشت توسط پليس  اين روزها به اخذ 

بارسلوني به اين خاطر دستگير شد كه  2ي كننده شود.   يك قرق تر مي هر روز كامل
هاي رديابي  كرد باقي گذاشته بود. شيوه هايي كه پخش مي اثرانگشتش را بر روي آگهي
شوند. و اگر توزيعِ كارت  هاي بيومتريك بهتر و بهتر مي از طريق استفاده از تكنيك

ي ما مشكلتر خواهد شد. كمون پاريس راه  ونيكي برقرار شود، وظيفهشناسايي الكتر
ها پيدا كرد:  با به آتش كشيدنِ  ني حلي نسبي براي راحت شدن از دست بايگا

افروزان تماميِ اسناد ثبت احوال را نابود كردند. ما هنوز نيازمند يافتن  شهرداري، آتش
  هستيم. هاي كامپيوتري راهي براي تخريب هميشگي پايگاه

    

                                                 
1 ecowarriors 
2 Squatteur، ميكند زندگي آن در و كرده اشغال را مكاني كه كسي. 
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  زشيخ
  

ست. جنبشي انقالبي شايد چيزي جز مكرر كردن  اي واقعيت چريكي كمون واحد پايه
هاي  ها در موجوديت شان نباشد. بنا به سير وقايع، كمون بندي ها، پيوند و هم كمون

شوند. ميان  گروهي  مي تر تجزيه هاي كوچك تر حل خواهند شد و يا به بخش پرعظمت
آيي تعداد زيادي گروه،  و گردهم» در زندگي و در مرگ«خواهران متحد از برادران و 

رساني و دفاع از خود در يك محله، حتي در يك  كميته، دسته براي تدارك آذوقه
ي آنان بي هيچ تمايزي  ي در حال شورش، تنها تفاوت مقياس وجود دارد؛ همه منطقه

  كمون هستند.
پيش رود مگر پول در آن چيزي پوچ، و يا تواند به سوي خودكفايي  هيچ كموني نمي

ست كه  محل شناخته شود. قدرت پول در ايجاد پيوند ميان كساني تر بگوييم، بي واضح
تراز  و بدين وسيله، با هممثابه غريبه ها به هم به  در متصل كردن غريبه ،پيوندي ندارند

تبط كردن به . توانايي پول در مراست چيز، به گردش درآوردن همه چيز كردن همه
شود، جايي كه دروغ قاعده است. سوءظن بنياد  بهاي سطحي بودن اين پيوند تمام مي

ست. از اين رو، فرمانروايي پول همواره بايد با فرمانروايي كنترل همراه  ي اعتباري رابطه
ي   ها صورت پذيرد. توسعه ي كمون تواند با توسعه باشد. ابطال عملي پول تنها مي

اش از حدي   بگيرد كه اندازه ها، اين دغدغه را پي بايد، براي هريك از آن ها مي كمون
 1تجاوز نكند كه تماس كمون با خود از بين برود و به شكلي كم و بيش ناگزير كاستي

                                                 
1  caste 
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غالب پديد آورد. در اين موقعيت، ترجيح بر اين خواهد بود كه كمون تجزيه شود تا 
  گيري كند. خوشايندي پيش از چنين عاقبت نازمان  سان بهتر گسترش يابد و هم بدين

را به آتش كشيده بود، با  1كه سراسر بلدالقبائل 2001قيام جوانان الجزايري در بهار 
هاي دولت و با تعميم شورش تا جايي كه  ها و نمايندگي ها، دادگاه حمله به ژاندارمري

ز برگزاري انتخابات ي نيروهاي نظامي و به ممانعت فيزيكي ا نشيني يك جانبه به عقب
گيري تقريباً كامل قلمرو شده بود. قوت جنبش در  بيانجامد، موفق به بازپس

ميان اجزاي متكثر آن بود ـ اجزايي كه تنها به صورتي   كنندگي انتشار يافته تكميل
هاي روستا و ساير  ي كميته اي مردانهناپذير و به شكل نوميدكننده پايان ناكامل در مجامع 

خيزشِ همواره لرزانِ الجزاير گاه » هاي كمون«شدند.  هاي مردمي بازنمايي مي كميته
اي در  دار به سر را دارند كه از بام خانه ي كاله نقاب  »سياه سوخته«ي اين جوانان  چهره

ي  كنند، گاه خنده هاي گاز به سوي پليس ضد شورش رها مي كپسول 2تيزي وزو
ه در عبايش، و گاهي هم انرژي زنان يك تمسخرآميز مبارزي پير، پوشانده شد

ي كوهستاني، به رغم و عليه همه چيز، در حال چرخاندن كشاورزي و  دهكده
توانست  هاي اقتصاد منطقه هرگز نمي سازي ها مسدود دامپروري سنتي كه بدون آن

  مند باشد. چنين مكرر و نظام
   

  از هر بحراني آتش افروختن
  

                                                 
1   Kabylie ،اي در شمال الجزاير، واقع در شرق الجزيره منطقه.  
2   Tizi Ouzouشهري در شمال الجزاير ، . 



 رسدخيزشي كه فرا مي 108

توان تمام جمعيت فرانسه را معالجه كرد. پس بايد  نميچنين بايد اضافه كرد كه  هم«
 2005سپتامبر  7شناسي در  بدين ترتيب يك كارشناس ويروس» دست به انتخاب زد.

گير شدن  كند كه در صورت همه چيزي را بيان مي ي آن خالصهلوموند ي  در روزنامه
هشدارهاي «، »عيفجايع طبي«،  »تهديدات تروريستي«آنفوالنزاي مرغي رخ خواهد داد. 

براي مديران جامعه لحظات » هاي شهري خشونت«و » هاي اجتماعي جنبش«، »ويروسي
چه  آيد و با نابودي آن چه به كارشان مي ها با گزينش آن ناپايداري هستند كه در آن

كنند. پس اين لحظات منطقاً فرصتي  دهد قدرت خويش را تحكيم مي آزارشان مي
ر، فرصتي براي متحد شدن يا تقويت خود با قرار گرفتن در هستند براي هر نيروي ديگ

ست نظري بيندازيم به  موضع مخالف. توقف در جريان كاالها، تعليق روزمرگي،ـ كافي
شود كه ناگهان دچار  زي كه سبب بازگشت زندگي اجتماعي به ساختماني مييچ آن

محروم شده تصور كنيم قطعي برق شده، تا بتوانيم زندگي را در شهري كه از همه چيز 
سازند كه در شرايط  را براي خودسازماندهي رها مي هايي ـ و كنترل پليسي بالقوگي

ديگر قابل تصور نيستند. اين امر بر كسي پوشيده نيست. جنبش كارگران انقالبي كه 
بودند، آن را به خوبي  شان ساخته گيري هاي اقتصاد بورژوايي را نقاط اوج قدرت بحران

اند مگر از زماني كه  گونه قدرتمند نبوده  ه بودند. احزاب اسالمي هرگز ايندرك كرد
هاي دولت را جبران كنند، براي نمونه: امدادرساني  دريافتند چگونه هوشمندانه ضعف

در الجزاير، و يا كمك روزانه به مردم لبنان جنوبي كه به  1ي بومرداس پس از زلزله
  دست ارتش اسرائيل نابود شده بود. 

                                                 
1  Boumerdès 
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طور كه پيشتر گفتيم، ويراني نيواورلئان توسط طوفان كاترينا فرصتي در اختيار  همان
اي از جنبش آنارشيستي آمريكاي شمالي قرار داد تا با به يك صف  گروهي حاشيه

كردند به  هاي اجباري مقاومت مي درآوردن تمام كساني كه، در محل، مقابل جابجايي
سازي قبليِ ترتيبات  هاي خياباني متضمن آماده اخوريسابقه برسند. برپايي غذ ثباتي بي

كند كه  دانش و وسايل الزم در  رساني است؛ امداد پزشكي فوري ايجاب مي آذوقه
كند.  گونه كه نصب راديوهاي آزاد اين را ايجاب مي اختيار گرفته شده باشند، همان

ها با  ست كه آن سرتيكند، آن م ها را تضمين مي گونه تجربه چه باروري سياسي اين آن 
ناپذير در برابر و آن واقعيت محسوس تسليم  خود دارند، فرارفتن از زرنگي فردي

  ها در بر دارند. ست كه آن روزمرگي نظم و شغل ا
شوند و  چون فرانسه، جايي كه ابرهاي راديواكتيو سر مرزها متوقف مي در كشوري هم

هاي سرطاني در  ك مركز درمان بيمارياي وجود ندارد از تأسيس ي جايي كه  واهمه آن
بندي شده ـ،  طبقه  2ي سوِسو ي كه در رده ا ـ محدوده FΖΑ1ي  محل سابق كارخانه

جا غالباً  هاي اجتماعي حساب كرد. اين تر از بحران كم» طبيعي«هاي  بايد روي بحران
، كنند. به يقين هاي اجتماعي هستند كه جريان عادي فاجعه را متوقف مي جنبش

هايي در اختيار قدرت و مديريت  اعتصابات گوناگون سالهاي اخير صرفاً فرصت
سرويس «تر از پيشِ  اند براي آزمودن توانايي خود در حفظ همواره بيش ها بوده شركت

                                                 
  .انفجار شديدي در آن رخ داد 2001ي مواد شيميايي در شهر تولوز فرانسه كه در سپتامبر  كارخانه  1
 
هاي صنعتي كه  ي اروپا را ملزم به شناسايي سايت ي سوسو كه كشورهاي عضو اتحاديه به نام بخشنامه  اي اروپايي اشاره دارد به بخشنامه  2

اي  فاجعه 1976نام شهري در شمال غربي ايتالياست كه در سال ) Seveso(سوسو . كند ا دارند ميامكان ايجاد خطرهاي اساسي ر
هايي هستند كه براساس نوع و ميزان  سايت، شوند بندي مي ي سوسو طبقه هاي صنعتي كه در رده سايت. صنعتي در  آن حادث شد
 .  ها در معرض ايجاد خطرات جدي هستند مواد خطرزاي موجود در آن
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ـ توقفي كه  اند ش تقليل داده، تا جايي كه توقف كار را به بعد كامال نمادين1»حداقلي
كند.  ف يا يك خودكشي روي راه قطار تجاوز ميضررش به زحمت از يك بارش بر

و مبارزات عليه تغيير قانون كار، با زير و رو  2005ها در سال  اما مبارزات دبيرستاني
سيستماتيك مؤسسات آموزشي  و   هاي مبارزاتيِ جا افتاده از راه اشغال كردن پراتيك

رساني و در آسيبهاي بزرگ در  شان، ظرفيت جنبش جويانه هاي ستيزه سازي مسدود
هايي كه در مسيرشان پديد آوردند،  انجام حمالت مكرر را به ياد آوردند. با تمام گروه

ها بدل به مكاني براي  اين مبارزات به ما اجازه دادند تا شرايطي را كه در آن جنبش
  شوند به يك نظر ببينيم. هايي نو مي ظهور كمون

  
  كارشكني در تمام مراجع نمايندگي،

  ،2ت دادن به وراجي عمومي
  ابطال مجامع عمومي

تر از پليسِ واقعي، با آن برخورد  اولين مانعي كه هر جنبش اجتماعي، بسيار پيش
ست كه كارش تعيين چارچوب براي  كند همان بوروكراسيِ خُرد نيروهاي سنديكايي مي

گيرند.  ها را به چالش مي ها خودبخود آن هاي پايه، دسته ها، گروه مبارزات است. كمون
هاي هماهنگي  ها، از بيست سال پيش تا كنون، گروه تبوروكرا بدين سبب است كه شبه
آل  ي ايده نمايند، اما با اين حال، هنوز محدوده شان معصوم مي را كه در غياب برچسب

خوانند. هر گاه هر جمع سرگرداني بخواهد به  براي مانور ايشان است، به صحنه فرا مي

                                                 
 . ميزان حداقلي از خدمات كه تحت هر شرايطي حتي اعتصاب بايد ارائه شود  1
2  La palabre 
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وقفه در كار تهي  مهم، فوراً و بيسوي استقالل گام بردارد، آنان، با كنار گذاشتن مسائل 
آيند؛ نه از  اند، به هيجان در ميشوند. آنان سركش كردن آن از هر گونه محتوايي مي

چيني در بحث است. و زماني كه دفاع  شان كه دسيسه شور بحث، بلكه بنابر هدف
كند، آنان اين شكست را به  حسي، سرانجام جمع را متقاعد مي شان از بي حريصانه

دهند. بايد گفت كه در فرانسه، خصوصاً به ياري  ان آگاهي سياسي نسبت ميفقد
چه به هنر  ي معابد گوناگون تروتسكيست، جوانان مبارز در آن فعاليت افسارگسيخته

توانستند اين  سياسي مربوط است، هيچ كمبودي ندارند. اينان هرگز نمي 1فريبي ذهن
رند: هر جايي كه هماهنگي باشد، هر گونه بگي 2005هاي نوامبر  سوزي درس را از آتش

جايي كه خود را سازمان  اند، آن ها همواره اضافي گروه هماهنگي زائد است، و سازمان
  دهيم.  مي

گيرد، برپايي مجامع  ترين جنبشي شكل مي جايي كه كوچك العمل، هر آن اولين عكس
ست كه مجمع  ي رأي و تصميم گيري كافي ست. اين يك خطاست. تنها مسأله عمومي

ي نمايشي بسازد كه در آن تمام مدعيان قدرت  را به كابوسي بدل كند و از آن صحنه
ثال بدي از يك مجلس بورژوايي  مقابلمان جا م كنند. اين آرايي مي در برابر هم صف

گيري كه براي وراجي ساخته شده، براي  قرار خواهد گرفت. مجمع نه براي تصميم
  يابد.  سخن آزادانه كه بي هيچ هدفي ادامه مي

ست كه ضرورت تصميم گيري،  ها به گرد هم آمدن به همان ميزان هميشگي نياز انسان
گرفتن تنها  نِ قدرت مشترك را با خود دارد. تصميمنادر. گرد هم آمدن مسرت شناخت

ست، جايي كه در هر  حال براي عمل به دموكراسي  هاي اضطراري حياتي در موقعيت
                                                 

1  Manipulation 
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ي  مصالحه شده است. در ديگر اوقات، مسأله، جز براي شيفتگان آيين دادرسي، مسأله
رت ورزيدن نيست. هدف نقد مجامع و يا نف» گيري ويژگي دموكراتيك روند تصميم«

ها نيست، هدف آزادسازي كالم، ايماء و اشارات و بازيِ ميان موجودات در  به آن
جا  ست كه بدانيم كه هركس تنها با يك نظر و يك پيشنهاد به آن هاست. كافي آن

ها و يك آمادگي مشخص  ها، نيروها، غم ها، با توانايي آيد، بلكه با اميال، با وابستگي نمي
مجمعي از پردازيِ مجمع عمومي را به سود چنين  ي خيال شويم رشته آيد. اگر موفق مي

ي هميشه مقاومِ هژموني را باطل كنيم، اگر ديگر  بدريم، اگر بتوانيم وسوسهحضورها 
فتوحات گاه اين بخت وجود دارد كه يكي از آن  گيري را غايت قرار ندهيم، آن تصميم
ور كند كه در آن تصميم،  موجودات را هاي تبلور جمعي ظه ، يكي از آن پديدهاي توده

  گيرد. ها را در بر مي در كليتشان يا بخشي از آن
ها نيز صادق است. اگر بنا را بر اين  گيري براي آكسيون اين امر در مورد تصميم

، هم »كند ي گردش يك مجمع را تعيين مي اين آكسيون است كه نحوه«بگذاريم كه 
ايم. مجمعي  ايم و هم آكسيون را محال ساخته ردهبحث و جدل را به همهمه تبديل ك

متشكل از افراد زيادي، غريبه نسبت به يكديگر، محكوم است به انتصاب كارشناسان 
آكسيون، يعني واگذاردن آكسيون و رضايت دادن به نظارت بر آن. از يك سو، 

ها را از  آنف، در عملشان مقيد هستند، و از سوي ديگر، هيچ چيز ينمايندگان، بنابه تعر
  كند.  فريب دادن همگان منع نمي

آل براي آكسيون وجود ندارد. مهم اين است كه  دليلي براي در نظر گرفتن يك فرم ايده
خود عمل به خود شكلي بدهد، كه آن را پديد آورد و نه اين كه فرمي به آن تحميل 

هاي  نند بخششود. اين امر، اشتراك در يك موقعيت سياسي و جغرافيايي يكسان ـ ما
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چنين اشتراك در دانشي يكسان و در گردش  كمون پاريس در زمان انقالب فرانسه ـ هم
تواند اصل  هاست، مي گيري در مورد آكسيون چه متوجه تصميم كند. در آن را ايجاب مي

باني كند و اطالعات به اشتراك گذاشته شوند، و  بر اين باشد كه: هر كسي خود ديده
كه ما تصميم  گيرد پيش از اين خواهد آمد، اوست كه ما را در بر مي تصميم با پاي خود

چنين  سازد. هم كند و از باال برابر مي بگيريم.   گردشِ دانش، سلسله مراتب را باطل مي
ها و پايان  ارتباطات افقي، تكثير شده در همه جا، بهترين شكلِ هماهنگي ميان كمون

  دادن به هژموني هستند.
  

  مان مان با ميزان خودسازماندهي اقتصاد، اما سنجيدن قدرت مسدودسازي مسدود كردن 
ها مكرر  اشغال شهرداري،  1، در سراسر ايالت اوآخاكا2006در اواخر ماه ژوئن 

كنند. در برخي از شهرها، آنان  هاي عمومي را تسخير مي ها ساختمان شود، شورشي مي
كنند. ماه بعد، دسترسي  ا مصادره ميكنند و خودروهاي رسمي ر شهرداران را اخراج مي

شود. وزير گردشگري از  هاي توريستي غيرممكن مي ها و مجتمع به برخي هتل
گويد. چند سال پيش از آن،  سخن مي» 2وفان ويلماطي  قابل مقايسه با فاجعه«اي  فاجعه

-مسدودسازي به يكي از اشكال اصلي عمل در شورش آرژانتين بدل شده بود، گروه

رساندند و  تلف محلي با مسدود كردن اين يا آن محور متقابالً به هم كمك ميهاي مخ
ي عمل مشتركشان، پيوسته تمام كشور را در صورت عدم اجابت مطالباتشان به واسطه

هاي طوالني اهرمي نيرومند در  كردند. چنين تهديدي براي مدتبه فلج شدن تهديد مي

                                                 
 .نام ايالتي در جنوب مكزيك  1
2  Wilma 
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هاي بين  هاي برق و گاز و رانندگان جادهآهن، كارگران نيروگاه دست كارگران راه
هاي شهري بود. جنبش ضد تغيير قانون كار در فرانسه هيچ ترديدي در بستن ايستگاه

ها هاي بزرگ و حتي فرودگاهها، فروشگاهها، بزرگراه ها، كارخانه قطار، كمربندي
ساعاتي ، بيشتر از سيصد نفر براي مسدود كردن يك گذرگاه براي 1نداشت. در رِن

  بود.طوالني و ايجاد راهبنداني چهل كيلومتري الزم نمي
است كه در مقابل نظم   يچيز، ازين پس، اولين واكنش هر آن كس مسدود كردن همه 

ها با روندي مستمر  زدايي شده، جايي كه شركت خيزد. در اقتصادي محل موجود برمي
ها شود، جايي كه بزرگراه كنند، جايي كه ارزش از اتصال به شبكه حاصل مي كار مي
جا  كار و از آن به آن زيرپيمان 2كار اند كه از اين زيرپيمان زدايي شده هاي توليد ماده حلقه

  ست. ارود، مسدودكردنِ توليد همان مسدود كردن رفت و آمد  ي مونتاژ مي به كارخانه
ايحتاج، توان اما اين بدين معني نيست كه مسدودسازي فراتر رود از آنچه توان تأمين م

دهد. هاي مختلف اجازه مي گيري شورشيان و خودسازماندهي مؤثر كمون ارتباط
چه  ها، مانند آن چگونه غذاي خود را تأمين كنيم وقتي همه چيز فلج شده؟ غارت مغازه

ي عظمتشان،  هاي خود را دارد؛ معابد مصرف، با همه در آرژانتين رخ داد، محدوديت
هايت نيستند. كسب تدريجي تواناييِ فراهم آوردنِ خورد و هايي بين داني خوراك

كند. و در اين مورد، انتظاري  خوراك اوليه، تصاحِب ابزارِ توليدشان را ايجاب مي
رسد. امروزه، وانهادن مسئوليت توليد مواد غذايي به  طوالني كشيدن بيهوده به نظر مي

                                                 
 شهري در غرب كشور فرانسه  1
2  Sous-traitant 
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ست، حماقتي  حماقتي تاريخي گونه كه دو درصد جمعيت براي تمام باقي افراد، همان
  باشد.  استراتژيك نيز مي

  
  قلمرو را از اشغال پليسي رهانيدن، 

  ي مستقيم پرهيز كردن تا حد امكان از مقابله
  

اين «است:  ي اخير چنين برداشتي كرده بين در مورد حمالت غافلگيركننده پليسي باريك
ستار تغييرات بيشتري در امور كند كه ما تنها با جواناني كه فقط خوا ماجرا روشن مي

اعالن جنگ جمهوري اند طرف نيستيم، با افرادي سر و كار داريم كه با  اجتماعي
اينك آغاز شده  اش هم تهاجمِ معطوف به رهانيدن قلمرو از اشغال پليسي» كنند. مي

ناشدنيِ خشمي كه اين نيروها عليه خودشان گرد  تواند روي ذخاير تمام است، و مي
شود، حتي  چيره مي» هاي اجتماعي جنبش«حساب كند. شورش كم كم بر خود آوردند 

شنبه شب با پليس ضد شورش  هر پنج 2005خوشگذرانان شهرِ رن در طول سال 
يك شريان  ،1بتليونشدند و يا خوشگذرانان بارسلوني اخيراً، هنگام يك   درگير مي

در فرانسه شاهد بازگشت  تجاري شهر را نابود كردند. جنبش ضد تغيير قانون كار
ها با فاصله از  ي منظم از كوكتل مولوتوف بود. اما در اين مورد، برخي از حومه استفاده

شود: دام  ست كه تكرار مي هاي مديدي اند. خصوصاً اين تكنيك كه مدتديگران پيش
هايي از  : حوالي يازده شب، واحد 2در اپينه 2006اكتبر  13گذاشتن. مانند ماجراي 

                                                 
هاست، جوانان اسپانيايي هر چند وقت يك بار براي  تر از نوشيدن در بارها و ديسكوتك جايي كه نوشيدن الكل در خيابان ارزان از آن  1

 . نامندمي) botellón(آيند و اين رسم را بتليون  گذراندن در گروههاي كم و بيش بزرگ در خيابان گردهم مي نوشيدن و خوش
2   Epinay-sur-seine ،شهري در كشور فرانسه، واقع در شمال غربي  استان ايل ـ دو ـ فرانس كه مركزش پاريس است. 
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دزدي مشغولِ  ، در پي تماسي تلفني و اعالن يك ماشين1بريگاد ضد تبهكاري
بيند ميان دو  خود را گرفتار مي« ها  شوند؛ هنگامِ رسيدنشان، يكي از واحد زني مي گشت

هاي  خودرو كه عرض خيابان را مسدود كرده بودند و حدود سي نفر مجهز به ميله
كردند و در  ها سنگ پرتاب مي درو آنآهني و مسلح به سالح كمري كه به سوي خو

توان از  تر، مي در مقياسي كوچك» كردند. آور استفاده مي ها از گاز اشك مقابله با پليس
ها  گيرند: شيشه ها گفت كه در ساعات تعطيلي مورد حمله قرار مي هاي محله كالنتري

  شكسته، خودروها در آتش سوخته. 
است كه بعد از اين تظاهراتي واقعي تظاهراتي  هاي اخير اين هاي جنبش كي از آموزهي
ما احتياج داريم حق انتخاب زمين، است، بي هيچ مجوزي از پليس. با داشتن » وحشي«

كردند عمل كنيم: دور  در جنوا عمل مي 2001هاي سياه در سال  طور كه بلوك همان
، دواندن هاي قرمز، گريختن از درگيري مستقيم و با تعيين كردن مسير زدن محدوده

طلب.  كه پليس ما را بدواند، خصوصاً پليس سنديكايي، پليس صلح مأموران به جاي آن
را به  2كارابينيريبدين ترتيب مشاهده شد كه هزار نفر انسان مصمم تمامي خودروهاي 

قدر اهميت ندارد  ها را به آتش بكشند. بهتر مسلح بودن آن عقب راندند تا در نهايت آن
ر مهم است. شجاعت به تنهايي هيچ نيست، اعتماد به شجاعت خويش كه داشتن ابتكا
  كند. داشتن ابتكار به آن كمك ميو همه چيزست. 

چون نقاطي براي  هاي مستقيم هم كه درگيريكند تحريك ميبه هر حال، همه چيز 
ثابت كردن نيروهاي متخاصم در نظر گرفته شوند كه امكان فرصت خريدن و حمله در 

                                                 
1  Brigade anti-criminalité (BAC) 
2  Carabinieriكند ، پليس مسلح ايتاليا كه هم به عنوان پليس شهري و هم پليس نظامي عمل مي. 



 رسدخيزشي كه فرا مي 117

توانيم از وقوع  كه ما نمي آورند. اين  ـ حتي خيلي نزديك ـ را به وجود مي مكاني ديگر
كردني ساده نسازيم.  گم شود كه از آن رد يك درگيري جلوگيري كنيم مانع اين نمي

ها بايد بر هماهنگ كردنشان تمركز كنيم. ذله كردن پليس يعني  بيش از خود آكسيون
  جا، هيچ كجا مؤثر نباشد. همهاينكه كاري كنيم كه با وجود حضورش در 

كند:  مي دوباره زنده -1842 اعالم شده در سال- ن حقيقت رايا هر عمل عاجزكننده،
قدر تحقيرآميز و  فرساست؛ موقعيتش درون جامعه همان زندگي يك مأمور پليس طاقت«

فشرندش،  جامعه از  مذمومست كه جايگاه جرم [...] شرم و رسوايي از هر طرف مي
سازد، براي دستمزد، نفرتش را بر  اش مي اي منزوي چون نفرين شده رانَدش،  ميبر خود 

ترحم [...] كارت شناسايي پليس كه او در  پشيماني، بيندامت، بيكند، بي او تف مي
نشانان  ، آتش2006بيست و يكم نوامبر » كند سند ننگ اوست. جيبش حمل مي

نفر را  18ضدشورش حمله كردند و  تظاهركننده در پاريس با ضربات چكش به پليس
تواند عذري  هرگز نمي» قصد كمك داشتن«كند كه  زخمي. اين ماجرا يادآوري مي

  معتبر براي پيوستن به پليس باشد.  
  

  مسلح بودن. اما به هر كار ممكني دست زدن براي زائد ساختن استفاده از آن.
  ست. پيروزي مقابل ارتش، يك پيروزي سياسي

  
اند: بدين معني كه بايد همه كار كرد  ها ضروري آميز وجود ندارد. اسلحه خيزشي صلح

ها است، يك ها امري بيهوده گردد. يك خيزش بيشتر  گرفتن سالح تا استفاده از آن
است، تا ورود به جنگ مسلحانه. تمايز ميان تسليحات و استفاده » حضور دائمي مسلح«
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ها يك پارامتر ثابت انقالبي هستند، هر  از سالح تمايزي سودمند خواهد بود. سالح
كننده  هاي بزرگ به ندرت مكرر يا تعيين هاي واژگوني ها در لحظه چند استفاده از آن
. وقتي كه قدرت به چاله 1917، اكتبر 1871، هجدهم مارس 11792باشد: دهم اوت 
  ست كه لگدمالش كنيم. افتاده باشد كافي

ي جذابيت و  سازد، ويژگي دوگانه ها جدا مي آن اي كه ما را از ها، در فاصله سالح 
دارد. يك  اند، و تنها لمس كردنشان اين فاصله را از ميان برمي انزجار را كسب كرده

تواند خودداري از  تواند روگرداني از سالح باشد، تنها مي طلبي حقيقي نمي صلح
ردن يك طلبي بدون توان شليك گلوله تنها تئوريزه ك مصرف كردنش باشد. صلح

ماند، يك  طلبي پيشيني به نوعي خلع سالح پيشگيرانه مي است. اين صلح  ناتواني
طلبي به طور جدي تنها براي كسي  ي صلح عمليات خالص پليسي. در حقيقت، مسأله

طلبي، به عكس،  شود كه قدرت شليك كردن دارد. و در اين صورت، صلح مطرح مي
تنها از موضع غايي قدرت است كه از ضرورت  نشاني از توانايي خواهد بود، زيرا كه 

  . شويم آتش افروختن رها مي

اي استراتژيك، عمل غيرمستقيم و نامتقارن مؤثرترين و سازگارترين عمل با  از زاويه
كنيم. با اين وجود،  نمايد: ما، رو در رو، به يك ارتش اشغالگر حمله نمي اين زمانه مي

امكان تهاجم  اش، كه بدون  ي از نوع عراقيچريكي ـ شهر  انداز يك جنگ از چشم
كه طلبش كرد. نظامي كردن جنگ شهري  ، بايد بيشتر ترسيد تا اينشدزمينگير مي

                                                 
گيرد كه به بركناري لويي شانزدهم پادشاه فرانسه  در آن روز قيامي شكل مي .1789ژوئيه  14كي از روزهاي مهم انقالب فرانسه پس از ي  1

 . منجر مي شود 1791و تغيير قانون اساسي 
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توانند به پيروزي برسند، انقالب  مي 1921در سال  1ها شكست خيزش است. سرخ
  . گم شده استروسي پيشاپيش 

پرده است، ديگري  عداوتي بي بايد دو نوع واكنش دولتي را متصور شد. يكي همراه با
خواند،  چون و چرا فرامي كه اولي به تخريبي بي تر است. در حالي تر، دموكراتيك موذيانه

نقص است: تنها مترصد اين است كه از ما سربازگيري  دومي، عداوتي ظريف، اما بي
طور كه ممكن است به دست حكومت استبدادي رقم بخورد،  كند. شكست ما، همان

ند حاصل تقليلمان به كساني باشد كه تنها در برابر حكومت استبدادي مخالفت توا مي
ي  گزينهقدر شكست است كه از دست دادن  كنند. مغلوب شدن در يك جنگ همان مي

گونه كه  اند، همانها ممكن اينكه چه جنگي را به پيش ببريم. به هر حال، هر دوي آن
جا شكستي دوگانه خوردند، هم از فاشيسم،  آنكند: انقالبيون  ثابتش مي 1936اسپانياي 

  هم از جمهوري. 
ي وارد عمل  شود. نحوه شوند، ارتش وارد گود مي كه قضايا جدي مي به مجرد اين

بايست كه دولتي وجود داشته باشد  شدنش چندان آشكار نيست. بدين منظور مي
تا حدي مشابه به ست مگر در حد تهديد، يمصمم به كشتار، امري كه چندان باب روز ن

خورده است،  ها پيش زخم اي طي نيم قرن گذشته. گرچه از مدت كارگيري سالح هسته
اما جانور دولتي هنوز خطرناك است. با اين وجود، حقيقت دارد كه مقابل ارتش، 

نوردند و پيمان برادري  جمعيتي عظيم الزم است از كساني كه صفوف را در مي
گاه كه ارتش در خيابان است، در  نياز است. آن 18712بندند. هجدهم مارس  مي

                                                 
 .پس از فروپاشي تزارها در روسيه رخ داد 1923و  1917هاي  اشاره دارد به  پيروزي ارتش سرخ در جنگ داخلي روسيه كه ميان سال 1

 .كيل كمون پاريسروز تش، 1871هجدهم مارس   2
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گيرد.  وضعيت يك خيزش قرار داريم. وقتي كه ارتش وارد عمل شده، اوضاع شتاب مي
بيند، انتخاب ميان آنارشي يا ترس از  هريك از ما خود را مجبور به گرفتن موضعي مي

لحاظ  است. از  پيروزي يك خيزش به مانند پيروزي يك نيروي سياسي آنارشي.
  سياسي، غلبه بر يك ارتش ناممكن نيست.

 

 خلع محلي مقامات

  
گاه  ناپذيري آن ناپذير ساختنِ خويش است. بازگشت مسأله براي يك خيزش بازگشت

زمان بر مقامات حكومتي و نياز به حكومت، بر مالكيت و بر  به وقوع پيوسته كه ما هم
ايم. ازين  ي مالِ خود كردن، بر هرگونه هژموني و بر ميل به هژموني چيره شده جاذبه

كند.  يروزي و يا شكستش را در خود حمل ميروست كه فرآيند انقالبي شكل پ
است.  ي غيرقابل بازگشت كفايت نكرده  تخريب هرگز براي نگاه داشتن امور در نقطه

هاي تخريبي وجود دارند كه، به طور قطع،  است. شيوه چيز در روش نهفته  همه
 كه بر جسد يك نظام اجتماعي لگد شوند. آن چه نابود شده را موجب مي بازگشت آن

دهد كه حس انتقام گرفتن از او را برانگيزد.  زند، اين تضمين را به خود مي مي
چه  چنين، در هر كجا كه اقتصاد مسدود شده، در هر كجا كه پليس خنثي شده، آن هم

مهم است اين است كه تا حد امكان كمترين عاملِ تأثر نسبت به براندازي مقامات 
  گونه خلع شوند.  يك گستاخي و تحقيري وسواس بايد با حكومتي باقي بماند. اينان مي
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انقالبي را داريم.  يها در عصر حاضر، در برابر مركززدايي از قدرت، پايان مركزيت
ها هستند  وجود دارند، اما بيشتر مورد يورش توريست» 1قصرهاي زمستاني«هنوز هم 

كه  آن ا گرفت، بيتوان پاريس، يا رم و يا بوينس آيرس ر تا شورشيان. در اين زمانه، مي
 3تأثيرات بيشتري از اشغال كاخ اليزه 2كننده را برده باشيم. تسخير رونژي نبرد تعيين

خواهد داشت. قدرت ديگر در يك نقطه از جهان متمركز نشده است، بل خود همين 
ها و هنجارهايش، با كدها و  هايش، با انسان ها و خيابان جهان است، با تمام جريان

كم و كاست جهان   ش. قدرت همانا سازماندهي كالنشهر است. كليت بيهاي تكنولوژي
- مي  كه به طور محلي آن را درهم اش است. به همين ترتيب، آن كاالها در نقطه نقطه

ها موجِ شُوكي جهانگير را به راه خواهد انداخت.  مهاجمان  شكند، از هزارتوي شبكه
بيشتر لذت بردند، و شورشيان اوآخاكا ي آمريكايي  از يك خانواده 45كليشي سو بوآ

همدستاني در قلب پاريس يافتند. در فرانسه، از بين رفتن مركزيت قدرت بر به سر 
ي مركزيت انقالبي پاريس داللت دارد. هر جنبش جديدي پس از  رسيدن دوره

ترين و  كند. ديگر در پاريس نيست كه جسورانه اين را تأييد مي 1995اعتصابات 
روند. دست آخر، پاريس تنها به مثابه هدف  هاي عمل به پيش مي ن طرحتري منسجم

است كه هنوز خود را برجسته   يورش، به مثابه زمين نابي براي تاخت و تاز و ويراني
برند،  هاي كالنشهري حمله مي نمايد. آن چيزهايي كه به تراكم حداكثري جريان مي

                                                 
به دست  1917بيست ششم اكتبر   –شب بيست و پنج  اشاره دارد به قصر زمستاني امپراتوري روس واقع در سن پترزبورگ كه در نيمه  1

 .   انقالبيون روس تسخير شد
2  Rungisمواد غذايي جهان در آن قرار هاي  فروشي ترين عمده هاي جنوبي شهر پاريس كه يكي از برزگ اي واقع در يكي از حومه ، منطقه

    .دارد

  .جمهور فرانسه در شهر پاريس گاه رسمي رئيس اقامت 3 

Clichy-sous-Bois 4  ني يكي از حومهن دن سهاي شمالي شهر پاريس در فرانسه ، شهري واقع در شهرستان س. 
 .زدند دست به خودروسوزي و تخريب مي 2005ست كه در اتفاقات ماه نوامبر سال  بوآ  كساني جا، مقصود از مهاجمان كليشي سو اين  5
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اند كه اين هاي خشم آيند. رگه ز بيرون مياي هستند كه ا هاي ناگهاني و متهورانه تهاجم
شوند. روزي فرا خواهد رسيد كه اين  زنند و محو مي كويرِ وفورِ مصنوعي را شيار مي

  آورِ پايتخت، با عظمت فروريخته باشد، اما آن روز، روز پايان فرآيندي تحجر رعب
  جا پيش رفته باشد.    جا بيشتر از اين است كه در همه
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  ها! در دست كمونتمام قدرت 
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هاي مسافران قرار  ي عذابي كه معموالً مانعي در برابر ژست در مترو، ديگر از پرده
اي  پرند. در گوشه زنند، ديگر به هم نمي ها با هم حرف مي يابيم. غريبه دهد اثري نمي مي

تر؛ جايي كه بحث به  هايي وسيع از خيابان گروهي در حال مذاكره. در بلوارها تجمع
شوند، از شهر به شهري ديگر و از  شدت داغ است. حمالت با حمله پاسخ داده مي

اي  روزي به روز ديگر. پادگاني ديگر غارت و سپس به آتش كشيده شده. ساكنان خانه
اند: در آن  كه بر آن حكم تخليه خورده، از طناب كشي با شهرداري دست كشيده

كارگويي، مديري، در گرماگرم يك ي آش كنند. در يك جلوه [شهرداري] سكونت مي
هاي محتوي نشاني شخصي تمام  است. فايل جلسه، مشتي از همكاران را آرام كرده

اي كه  ها لو رفته، به گونه ي زندان مأموران پليس و ژاندارمري، همچنين كاركنان اداره
بارِ   ـ  فروشيهاي شتابان به راه انداخته. توليد مازاد را به اغذيه  اي از كوچ سابقه موج بي

جا  چنين در آن كنيم.  هم هايمان را از اين محل فراهم مي آوريم و كمبود سابق روستا مي
ي وضعيت عمومي و مواد الزم براي كارگاه مكانيكي صحبت  شويم تا درباره جمع مي

سازد. راكتي به  نشيني نيروهاي حكومتي مطلع مي كنيم. راديو شورشيان را از عقب
» رخدادها«را در هم پاشيده. گفتن اين كه از زمان شروع  1ندان كلرْوتازگي حفاظ ز

هايش به   ها غيرممكن است. نخست وزير، به نظر، با دعوت يك ماه گذشته يا سال
  آرامش تنها مانده است.  

 
 

                                                 
1  La prison de Clairvauxنام زنداني قديمي در شمال شرقي فرانسه ،. 



در مترو، دیگر از پرده ی عذابی که معموالً مانعی در برابر ژست های مسافران 
قرار می دهد اثری نمی یابیم. غریبه ها با هم حرف می زنند، دیگر به هم نمی پرند. در 

بلوارها تجمع هایی وسیع تر؛ جایی  از خیابان گروهی در حال مذاکره. در  گوشه ای 
که بحث به شدت داغ است. حمالت با حمله پاسخ داده می شوند، از شهر به شهری 
دیگر و از روزی به روز دیگر. پادگانی دیگر غارت و سپس به آتش کشیده شده. 
شهرداری دست  با  طناب کشی  از  تخلیه خورده،  آن حکم  بر  که  خانه ای  ساکنان 
آشکارگویی،  جلوه ی  یک  در  می کنند.  سکونت  ]شهرداری[  آن  در  کشیده اند: 
فایل های  آرام کرده است.  را  همکاران  از  مشتی  در گرماگرم یک جلسه،  مدیری، 
محتوی نشانی شخصی تمام مأموران پلیس و ژاندارمری، همچنین کارکنان اداره ی 
زندان ها لو رفته، به گونه ای که موج بی سابقه ای از کوچ های شتابان به راه انداخته. 
از  را  کمبود هایمان  و  می آوریم  روستا  سابق  فروشی  ـ  باِر  اغذیه  به  را  مازاد  تولید 
وضعیت  درباره ی  تا  می شویم  جمع  آن جا  در  هم چنین  می کنیم.   فراهم  محل  این 
از  را  شورشیان  رادیو  کنیم.  صحبت  مکانیکی  کارگاه  برای  الزم  مواد  و  عمومی 
کلِْرُو   زندان  تازگی حفاظ  به  راکتی  می سازد.  مطلع  نیروهای حکومتی  عقب نشینی 
را در هم پاشیده. گفتن این که از زمان شروع »رخدادها« یک ماه گذشته یا سال ها 
تنها مانده است.   به آرامش  با دعوت  هایش  به نظر،  غیرممکن است. نخست وزیر، 


