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حتی اگر اق امات ی آین ه تمام نخواه  شااا   گیر طی چنا  هتتاهاین بیمااری ااا  

 ، ویروسن موفق شو پیشماه  میزان ها بهابتلادر کاهش تع اد  وسخ تح ی ی سات 

وضاااعی  فعلی نمایی خود ادامه ده   گساااتر  به محض تعلیق اق امات توان  بهمی

 ،نامنسج  یهانهیناگهانی، قرنط هایوآم رف منع - ها ادامه خواه  یاف ماهتا احتما اً 

در  به قطع و یقینگرچه تقریباً  -اساا   کنن هیناامای ی که به شاا ف فزاین هشاارایط

آمادگی برای  منظورهای آن ش ت یابن ، تغییر صورت خواه  داد  بهای که تنشنقطه

 کن ،جاد می یذر در برابر ته ی ی که ویروس ایی و  مانآن  حظاه، بذاراریا  از خود

از همه  آوردبه وجود می پان میکه را خطر و ایمنی  یدرباره مسااا فمحافظ  کنی ، 

 هرگز برای ی اولدر وهله اجتماای که ینظم بارمصیب  یام هایپجه  بسنجی  و با 

  طراحی نش ه بود، مقابله کنی  ی ماستیبهز پاس اش 

 

 جان به در بردن از ویروس
رسااا ، ناشااای از آن می هول و هراسدر بردن از این بیماری و وقتی نوب  به جان به

 ی آنارشیستی از سازمان و امنی ، حرف زیادی برای گتتن دارن  های دیرینهصورت

 

 شکل دهید 1یک گروه همبستگی

 ، کردیچذونه زن گی می تاکنون کهنیای ان از قرنطینه چیزهای زیادی دربارهچشااا 

بخش های جمعی مساارتهای صاامیمی یا خانهگوی   کسااانی که در خانوادهبه ما می

 س  شان شکنن  موقعی  بسایار بهتری نسب  به کسانی دارن  که ازدوا زن گی می

ع کنن   این موضویی زن گی میتنهابهی بزرگ خا ی خورده اس  و کسانی که در خانه

رغ  آن دسته الیدر زن گی اهمی  دارد   واقعاًچه چیزی  کهنیا  از یادآور خوبی اس

ای ی هساااتهی خانوادهخانذصااااح  یبارهی دریبورژوا یایهای ایمنی که رؤما ل از

 بودنباهم، ده متح ه که آن را انع اس میکن  و سیاس  خارجی ایا اتشان میارا ه

                                                      
1 Affinity Group 
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نوع امنیتی اس  که به حصار کشی ن کف جهان بستذی  آن تر ازبسیار مه  مراقبتو 

  دارد

 ی ما بهنبای  به معنی انزوای تام تعبیر شود  اگر جامعه 1«گراری اجتماایفاصله»

تقلیف یاب ، ما در امنی  بیشااتری نخواهی  بود  این امر ما را نه از  زهیاتممشااتی فرد 

که  ق رتهای ان ازیدسااا ویروس، ناه از اساااترس ناشااای از این موقعی  و نه از 

دارد  برای داران و مقامات دو تی درصاا د انجام آن هسااتن ، مصااون نذه نمیساارمایه

تر که افراد ساا خورده در معر  خطر ویروس قرار دارن ، مردم مسنینمثال، حتی با ا

ارتباط آنان با  هرگونهان ؛ قطع در این جامعه از پیش به شاا ف خطرناکی ایزو ه شاا ه

ی ما نیاز داری  در ان، سااالاام  فیزی ی و  هنی آنان را حتو نخواه  کرد  همهدیذر

ه  امنی  پزشااا ی و ه  یرفی   کهینحوبههاای صااامیمی ریشاااه با وانی  گروه

 مان برای بهره بردن از زن گی و فعا ی  به ح اکثر برس  جمعی

   ای  ال، هاا ااتمااد داریا  انتخاای کنی ؛ در حاگروهی از افرادی را کاه باه آن

ها اوامف ها ساااهی  هساااتی  که همذی آنی خود را با آنافرادی که زن گی هرروزه

منظور جان به در بردن از ویروس، این خطرزا و سطوح تحمف خطر مشترکی دارن   به

ی ساازمان غیرمتمرکز آنارشایساتی اساا   گروه همبساتذی شاما، سانن بنای او یه

 ی مه  این اس ها زن گی کنی ؛ مسئلهتمان با آنضارورتا  نیاز ن اری  که در ی  ساخ

ها از اواملی کاهش دهی  که همذی در آن خطر خود را به آن دسته اوامفکه بتوانی  

کوچ  باش ،  ازح شیبمشاتر  هستی  و با آن احساس راحتی داری   اگر گروه شما 

که مریض شوی    کن ویژه در صورتی مش ف ایجاد میایزو ه خواهی  شا  و این امر به

 د یف سرای  مواجه خواهی  ش  بزرگ باش ، با خطر بی ازح شیباگر گروه 

 که  باره برسیای از انتظارات مشتر  دراینبا ی  یذر صحب  کنی  تا به مجمواه

ی زیهر چتوانن  وپنجه نرم خواهی  کرد  این اامال میچذونه با خطر ساارای  دساا 

س  ی دکنن هی کامف فردی تا یادآوری اساتتاده از ض اتونی یزیفباشان ؛ از انزوای 

های امومی  وقتی بتوانی  اوامف خطر برای قرار گرفتن بع  از  مس سااطوح در م ان

                                                      
1 Social distancing 
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تاان را به ح اقف برساااانی ، درون گروه هم نان در معر  ویروس در خاار  از گروه

ی را   و ساطوح ی سانتوانی  ی  یذر را بغف کنی  و ببوسای ، باه  غرا درسا  کنیمی

 طور جمعیبه که شااما سااطخ خطری یبارهمه  این اساا  که در ین ته مس کنی   

ایبن  پ شاا هتعیین، به پروت ف امنیتی به توافق برساای  آماده هسااتی  لشبرای تحم

ارتباط برقرار  روشااانیبهآی ، وجود میه ب یاامف خطر ج ی  کهیبااشااای ، و هنذام

  کنی 

نامن ؛ ها فرهنن امنی  میان چیزی اساا  که آنارشاایساا شاا  هم آن ه گتته

ای از انتظارات مشااتر  برای ح اقف ساااختن خطر  وقتی با ی اسااتقرار مجمواهرویه

بای  » یگراری اطلااات بر پایهداری ، با اشترا  سروکارسرکوی پلیس و نظارت دو   

با داری ،  رساااروکاکنی   وقتی باا یا  ویروس از خودماان محاافظا  می« با انیا 

 مان، از خوداب ها انتشار یکه بیماری مسری مم ن اس  در امت اد آن ییردارهاکنترل ُ

  کنی محافظ  می

ن ته این اس  که تعیین هرگز مم ن نیسا  که ی ساره از ریسا  اجتنای شود  

 اهاشااتب رفتار کنی  که اگر چیزی یاگونهو به هسااتی راح   خطر با چه میزانکنی  

که تمام اق امات احتیاطی را که ضاااروری با انی  افساااوس نخوریا  و  ،رفا پیش 

تان با ی  گروه همبسااتذی،   از طریق سااهی  شاا ن زن گیای انجام داده ای دانسااته

 مشربی را به دس  خواهی  آورد نهای  احتیاط و خو 

 

 یک شبکه شکل دهید

  ا کافی نخواه  بودیی برای رفع تمام نیازهای شاامتنهابها بته گروه همبسااتذی شااما 

ک ام از شما نتوانی  در ایمنی به آن دسترسی اگر به منابعی احتیا  پی ا کنی  که هیچ

داشااته باشاای ، چطورر اگر همذی با ه  بیمار شااوی  چهر شااما نیاز داری  با دیذر 

 کهیدرصورتارتباط برقرار کنی ، تا  1ای از یاری متقابفهای همبساتذی در شب هگروه

در شااب ه از پا درآی ، دیذران بتوانن  به یاری آنان بشااتابن   با مشااارک  در  هر گروه

باشاا  همذی  نیازاین ه را ب ون  حمای توانی  منابع و شااما میای مثف این، شااب ه

                                                      
1 mutual aid 
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درآوری   ای ه این اس  که گرد  به  خودتان در معر  همان سطخ خطر قرار دهی ،

کنن ، اق امات ایمنی با ه  تعامف پی ا می های مختلف درون شب هوقتی افراد از گروه

 کنن  تری را برای ح اقف رسان ن خطر اضافی اامال میگیرانهسخ 

م اران، ش ه اخیراً ورد زبان بسیاری از افراد، حتی سیاس « یاری متقابف»ابارت 

 اقساایکن  که به ای را توصاایف نمیآن، برنامه صااحیخبه معنای  یاری متقابفاساا   

 یرویهدر او ، آورد  میجانبه برای دیذران فراه  های ی ، کم یهساااازماان خیر

کنن گان در ی  شاااب ه از طریق آن مراقب  متقابف اسااا  که شااارک  رمتمرکزیغ

آورد، دسااا  میه کننا  کاه هر کس آن اه را که نیاز دارد باطمیناان حااصاااف می

  دیذران دارن  یسااتیبهز یصاارف وق  و انرژی خود برابرای  د یلیهمه  کهیطوربه

 وفوری که نوا ی اس نیس ، بل ه ردوب ل مراقب  و منابع در-آن-به-این تبادل مسئله

سااار پا نذه دارد  را در مواقع دشاااوار  اجتماعتوان  کن  که میرا ایجاد می آوریتایو 

 ف باااتماد متقاب زمانی بیشاااترین کامیابی را دارن  که بنایمتقابف  یاریهای شاااب ه

ی افراد دیذر شااب ه را مم ن باشاا   نیازی نیساا  همهزمان طو انی دیذران در م ت

، و ی همه بای  به میزان کافی به شاااب ه  یایبتان بشاااناسااای  یا حتی از آنان خو 

 هایتان باه  حسی از وفور بیافرین  ببخشن  تا تلا 

توان  با قشااربن ی اجتماای متناساا  میمتقابف امف رساا  چارچوی به نظر می

 ،اجتماای مشاابه با دساترسای مشابه به منابعواقع شاود که در آن افرادی از طبقات 

به ی  یذر گره  شاااانگراری منابع خودبرای دساااتیابی به بهترین بازده در سااارمایه

واع انی وسیعی از توانن  به گساترههای مختلف میزمینهها از پیشخورن   اما گروهمی

 ترارز ک توان  بسیار در این مواقع، ثروت ما ی میمختلف منابع دسترسی پی ا کن   

 ردیا پیون های اجتماای  یگویش خاص به، توانایی صاحب  یکشاکار  و ه یاز تجربه

همذان   پی ا کنی  وابستذیکردی  به آن که هرگز ف ر نمی اجتماع از آی دربیای  ی 

ی شان تا بیشترین مساف  و پهنههای یاری متقابفشاب ه د یف خوبی برای گساتر 

 مم ن دارن  

ا را م اس  که با دیذران نپیون هایماهمین در اینجا این اسا  که  بنیادین یای ه

  هاآن برهاا یاا ق رت ما آنخودماان در برابر ، ناه حتاایا  از داردیدر اماان نذاه م
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 اسلحهو  اسابای و  وازمایجاد انبار خصاوصای غرا،  برکه تمرکز خود را  1نذرانیآین ه

  دهن قرار می همه کنار ه -الیه-ی -هر را برای آخرا زمانپازل ان ، قطعات گراشااته

ا افراد اطراف خود ر یهمهبذراری  و های فردی حفراهدر گرو اگر تمام انرژی خود را 

 ردامی  شااما پیشاای گرفتن بجنذن ، تنها  شااانخودی برای بقاتنهایی به تارها کنی  

  و حتی اگر پیروز شااوی ؛ وقتی کس دیذری نیساا  تا آن اساالحه را به رقاب  اساا 

ر دمان ه خواهی  بود و آن سلاح آخرین ابزار سام  او نشاانه بروی ، شما تنها فرد باقی

 شما خواه  بود  اختیار

 

 چه ارتباطی با خطر داریم؟

کن  تا ما را وادار می یجا ی ، همه یهباا قوه کشااانا  بیمااری واگیرداریهور یا  

ی   چاه چیزی ارز  این را دارد کااه باا خطر ف ر کن خود چذونذی ارتبااط یباارهدر

 ر ین ازیبرا برایش به خطر  مانیزن گ

ی ادامه -برابر بودن چیزهای دیذر باوجود-گیری  که اکثر ماا باا تا مف نتیجه می

مان را به خطر داری ارز  این را ن ارد که به خاطر آن زن گینقشااامان در سااارمایه

خود را برای محافظ  از ی  یذر،  جانکه  بیارزدن اس   از ساوی دیذر، مم   ین ازیب

خطر  ، بهخواهبرابری ایمراقبا  از ی ا یذر، دفااع از آزادی و ام ان زن گی در جامعه

  ان ازی 

 اجتنایتر نیساا ، تلا  برای منیا سااا خوردگانبرای  انزوای کامفگونه که همان

اکی اً از دیذران دور اگر خودمان را   وان  ما را ایمن نذه داردتنمی خطراز  تمام و کمال

ی دو تمیرن  و پلیس می نشاااون ، همساااایذانماازیزانمان بیمار می کهیدرحا  کنی 

  انواع بسااایار مختلتی از تر نخواهی  بودمنیگیرد، اماا را می خودآیینی  راتآخرین 

باره بازان یشی درایناس  که مجبور شوی    هیاحتما اً زمان آن فرارسخطر وجود دارد  

 به جان بخری  چه خطری را برای زن گی باازت  ای آماده کنی  که

ای هتوانی  از تمام تراژدیرسان  که چذونه میاین مسائله ما را به این پرسش می

، ریزن گیر بر سر ما میبساتر بیماری اا  در ها و اقتصااد جهانی د یلی که ح وم بی

                                                      
1 Preppers 
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 آفری ن  می از پیشکه  یرضروریغ هایی تراژدیاز همه فارغ -ببری  جان سا   به در 

زن ه مان ن از ویروس در کنار  بهتوانن  ما را ایی که میخوشاابختانه، همان ساااختاره

]دو   و ها تواننا  ماا را به ایساااتادگی در برابر آنمی هم نین قاادر ساااازنا ،ه  

  مجهز کنن داری[ سرمایه

 

 جان به در بردن از بحران

ه در اق اماتی کی دیذر ته ی ی واقع در آین ه نیس   خواه یتمامبیایی  ر  باشای   

ما مصوبات هساتن    خواه به تمام معانی کلمهتمامی  ، نشاوسار جهان انجام میسارا

، ساااااته 42 وآم رف منع  ساااتر، کامف ممنوای اِامال دو   برای  یجاانبهیا 

 بینی   را می واقعی و سایر اق امات دی تاتوری ینظامح وم 

در  محافظ  از ی  یذرب ان معنا نیس  که ما نبای  اق امات  ازم را برای گتته این 

ی که اس  که اق امات این به معنای تص یق صرفاً  بل ه برابر انتشار ویروس انجام دهی 

به   اقت ارگرا و منطق اقت ارگرا اس  وسایف مبتنی بر ،کنن های مختلف اجرا میدو  

بورس  ازارب ها وارتش، پلیس، بان  بهبیشااتری بساایار منابع چذونه این ف ر کنی  که 

 به مردم برای زن ه مان ن از این بحران کم به اشااا  امومی و منابع  نسااابا  به

 شیآزماتر از یاب   هم نان دستذیر ش ن برای پل ی ن در خیابان آساناختصاا  می

 دادن برای ویروس اس  

ده  که از پیش چذونه باره به ما نشااان میکه ویروس حقیق  را دراین طورهمان

ده  که از هم نین نشاااانمان می -هایمانی روابط و خانهارهدربا-کردی  زنا گی می

ن گیر فقط به آکردی   فرارساای ن بیماری اا  ای اقت ارگرا زن گی میپیش در جامعه

ها مستقر کرده اس ، هزار نیروی پلیس را در خیابان111بخشا   فرانسه رسامی  می

کشی زردها قشااونت جلیقهی او  ااتراضاااهزار نتر بیشاتر از تع ادی که در نقطه41

و م زی  و مرز  متح ها اتیابین  مرزکرده بودنا   مهاجران محتا  پناهذاه در امت اد 

ه های پلیس بشاااون   در ایتا یا و اسااا انیا، دارودساااتهمی زدهپسبین ترکیه و یونان 

 کنن  های خا ی حمله میها در خیاباندون ه
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اساااتتاده کرده اسااا  تا ی  ساااو قعی  در آ مان، پلیس در هامبورگ از این مو

  ن ک تخلیه، برپا بودسال  ینچن به م ت یافته را که سازمان-خود گیپناهن  یخیمه

ی جمعی آنارشایستی را ته ی  به   هیمرغ  قرنطینه، پلیس بر ین هم نان ی  الی

ملبس به ساازوبرگ کامف گروه ضرب  بیماری،  در جاهای دیذر، پلیسکن   تخلیه می

 یور  بردن  به ی  مرکز پناهن گان 

   نافتمردم اتتاق می ها با رضاااای  ضااامنی اموماین تمام کهنیا با تر از همه

 تا حتی - به نام حتای  از ساالامتی ما انجام دهن را هر کاری  توانن  املاًمقامات می

  کشتن ما ح 

نیروی اوضااااع، احتماا ااً پلیس و ارتش را خواهی  دیا  کاه از  شااا ن وخی باا 

نی ها تنها کسا  در بسایاری از نقاط دنیا، آنکنن اساتتاده می ایکشان ه ازپیشبیش

نها ت متشاا ف از وقتی پلیسهسااتن  که قادرن  آزادانه در تع اد زیاد گرد ه  بیاین   

ای غیر از صاورت گسترده جمع شود، هیچ کلمهتوان  بهکه می اسا  اجتماای یب نه

  کنی  وجود ن اردای که در آن زن گی میبرای توصیف ش ف جامعه «یدو   پلیس»

رود  هایی وجود داشااا  که اوضااااع دارد به این سااام  میها نشاااانهبرای دهه

برای انجام کار  دساااترسقابف تع اد زیادی از کارگران حتوبه  ساااابقاً یدارهیسااارما

 ارزشی امروز تلقیبیمم ن نبود جان مردم به به همین د یف،  -صانعتی وابساته بود 

و اتوماسیون از وابستذی به کارگران کاسته  داریسارمایه شا نیازآنجاکه جهانشاود  

 را انجام و کاری ش هطور پیوساته به بخش خ مات منتقفاسا ، نیروی کار جهانی به

 زد با ابا دستمتر ایمن و ک  نیاقتصاد ضروری نیس  و بنابرا کارکرددهن  که برای می

خشون  پلیس برای کنترل  سازیطور فزاین ه به نظامیها بهدو   کهیدرحا  هستن ،

    ان ش ه ناآرامی و اصبانی  وابسته

، احتما اً شاااه  اتوماساایون شااودکافی طو انی  یان ازهبه گیربیماری اا  اگر این 

 ن گانران ی کمتری نسب  بهابتلا ته ی خودران،  یهافیاتومب-بیشتری خواهی  بود 

و کارگران آواره نیز بین صاانایع سرکوی لپلیس،  -کنن می ایجادبورژوازی  برای 1اوبر

شون  و کارگران پیمان اران نظامی خصاوصایت تقسای  می ارتش، امنی  خصاوصای،

                                                      
1 Uber 
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 ا بهمب ریرن    ان کی پول کسااا بزرگی را برای  خطرشاااون  که مجبور می ثباتیبی

دیجیتال، کار مجازی  ی با ارتباطاتممتاز یبی  که در آن طبقهشتاای میآین ه سم 

ی طبقه در برابرها آن ی ازدو   اظی  پلیسااا کهی، درحاا دها یرا در انزوا انجاام م

  کن ، محافظ  میپریردمیکه بیشتر خطرات را  یمصرفبیمحروم 

 و شاااغف به آمازون اضاااافه کرده اسااا  هزار111از پیش  میلیاردر 1جف بزوسِ

ی جا از کاروکاساابهای محلی را در همهکه شاارک  وی فروشااذاهکن  بینی میپیش

ها در خطر دا می که آن باوجودا    هم نین بزوس به کارمن ان بخش غرایین ازدیب

 فیآوربخش خ مات با آن مواجه هساتن ، مرخصی با حقوق نخواه  داد؛ ا بته در ماه 

و هم نان زن گی آنان را ا کهنیاده   ساااخن کوتاه د ار افزایش حقوق به آنان می 4

کن  که برای مرگ آنان بای  پول بیشااتری گیرد و ی تصاا یق میارز  در نظر میبی

 ب ردازد 

، شاه  برخی اصلاحات ادیزاحتمالبهشاود   شاور ای  اجرم بای  در چنین زمینه

ح اقف موقتاً -  نشاااوجمعی  انجام می د جویی ازاجتماای خواهی  بود که با ه ف 

ی دو   همراه خواهن  ها با خشاااون  فزاین هآناما  -گیربیمار اا  اهش ت ثیر برای ک

ما  حافو سلام  انوانبهتوان  نبود آن را تصاور کن  زیرا کس نمیبود؛ دو تی که هیچ

 شود سو فه  می

شااا ت بهتوزیع  چراکهچیز اسااا ،  ترینخطرناا دو ا  برای ماا خود درواقع، 

 نامتعاد یکن  تا با چنین توزیع و ما را مجبور می آورداجرا درمیبه منابع را ناامتوازن 

های توانی  فقط سااایاسااا خواهی  زن ه بمانی ، نمیاگر می  روبرو شاااوی  خطر از

و  زداییمشاااروای ما هم نین بای  ق رت دو   را ؛ را مطا به کنی  تریمنصاااتاانه

  تضعیف کنی 

 های مقاومتاستراتژی

ث خود را با چن  اساااتراتژی برای مقاوم  که در حال آغاز و برای آن ها ف، ماا بحا

 پیشرف  هستن ، خاتمه خواهی  داد 

                                                      
1 Jeff Bezos 
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 بهااعتصاب اجاره

بها ااتصای اجاره یجانبهبا االام ی  211 ایستذاهجماا  مس ن فرانسیس و، در سان

 باز کرده اس  به بحران، راه را  واکنشدر 

کنی  تا از طلب   ما این کار را میکنش قااطع و جمعی می ، حظاهاین رورت ضااا

  اکنون بیشتر از هرزمان دیذری، ما از محافظ  و مراقب  کنی  ماناجتماعو  مانخود

زنی   ما این بار را برای کنی  و از اساااتثماار شااا ن سااار بااز میبا هی امتنااع می

 مان را برایخانهداران متحمف نخواهی  شا   پن  ساال پیش، ما تلا  صاح سارمایه

هایمان و دوستانمان بیرون ان اختنمان شا س  دادی   ما به خاطر همبستذی همسایه

ما  اا جمخوانی   دیذر آن شب ه را فرامی بار در ساراسار جهان پیروز شا ی   ما ی

خلی  آغاز  یشاا  در سااراساار منطقهکن  برای پناهذاهی که از نیمهاحساااس می

مبستذی برای ما در این  حظه این اس  که معنادارترین اق ام هاس   شاود، آماده می

ب انی  شما پشتیبان ما هستی ، پشتیبان  کهنیا محضبه  ما ااتصاای کنن با ه  همه 

 شما خواهی  بود  به استراح  ب ردازی ، داا کنی  و مراق  ی  یذر باشی  

هاای خود نخواهن  بود، این امر هاا نتر کاه قاادر باه پرداخا  قبضبرای میلیون

، از شاان اس نهشاان گرو هشا  شاماری کهها نتر بییقی اجباری اسا   میلیونتوف

بهای آوریف و راهی برای پرداخ  اجاره ان دادهازدساا پیش شااغف و درآم شااان را 

شااود بااث می که ماساا ، یها ااتصااای همهبهترین راه برای حمای  از آنن ارن   

 ی برایام ان  اگر ه ف قرار دهن  پردازد،نمیاجاره نتوانن  هرکسااای را که  مقااماات

 سود ازبه کسا   توانن ب نبای  نیزها خانهها و صااح بان وجود ن ارد، کسا  درآم  

 گوی    اقف سلی  همین را میوام ادامه دهن اقساط ران  و 

این ای ه از پیش به اشا ال بسایار متتاوتی در حال گرد  بوده اس   در ملبورِن 

را  11- یکووی پیمان ااتصای اجاره 4ی محلی کارگران صنعتی جهانشاخه استرا یا،

خواسااتار آن اساا  که مردم اجاره، وام و پرداخ   3انجمن گف ساار  ده  تروی  می

                                                      
1 Station 04 
2 Industrial Workers of the World 
3 Rose Caucus 
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در ایا   واشااانذتن،   به حا   تعلیق درآورن  عشااایو طیخ مات را در  یهاناهیهز

همراه بهای سایاتف فراخوان مشاابهی داده اس   مست جران شی اگو بهااتصاای اجاره

 کنن   در کانادا،بها می و یس و تذزاس، ته ی  به ااتصااای اجارهمردم آسااتین، ساان 

منتشر را  دیذران اساانادیوجود دارد   مونترالدهی در تورنتو، کینذساتون و ساازمان

 شود میخواستار ااتصای اجاره و وام  که ان کرده

 پیشذاماندر ساطخ کشور، ح اقف ی ی از این  بهابرای موفقی  در ااتصاای اجاره

تع اد زیادی از مردم مطمئن باشن  که اگر متعه   تا به دس  آوردکافی  دستاوردبای  

نتظر که ماین یجابه نیاوجودبانخواهن  مان    وا اخونآ اخونبه مشاااارک  شاااون ، 

برای هماهنذی ااتصاای گسترده از با ا باشی ، بهتر اس  این  واح ی ایساازمان توده

ی در مراحف او یه اغل های متمرکز ساااازمان  ها در ساااطخ مردمی آغاز شاااودتلا 

را که ق رت به چنین  نییهای خودآتلا زیر پای افتن  و مباارزه به خطر می فراینا 

توانی  انجام دهی  تا از بهترین کاری که می کنن  میخا ی بخشااا ، هاایی میجنبش

جه به توهایی اسااا  که بتوانن  بیتر بیرون بیایی ، سااااختن شاااب هاین تجربه قوی

 تصمیمات از با ا از خود دفاع کنن  

 ونقلحملاعتصابات کارگری و 

 درااتصای کردن    1نزرساازی آتلانتی  در ساان ی کشاتیصا ها کارگر در کارخانه

 یااهالراننا گااان اتوبوس برای افزایش ایمنی خود در برابر آ ودگی و ااترا   ،فنلاانا 

ران خودداری کردن  و در مسااافوجه از  دریاف ، از هسااتن  در معر  آن ی کهخطرات

  توان  رایذان باش ونقف امومی میکه حمف دادن نشان  فراین این 

 که ق رت فرارسی ه اس  ثباتفشاار و بیکارگر تح  یبرای طبقهزمان مواود 

تر جمعی  بار، بیش او ینبرای   را از طریق ااتصاااابات و توقف کار نشاااان ده  خود

ویروس را  انتشااارتوان  خطر می روال اادی امورخواهن  بود، زیرا قطع  هم لامومی 

به دنبال بهبود شاارایط فردی کارمن ان خا  از طریق  کهنیا یجابه  نیز کاهش ده 

ن  هایی اس  که بتوانشب هکار ساختن  نیتریش دساتمزدها باشی ، معتق ی  مه افزا

                                                      
1 Saint-Nazaire 
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 برقراریمتلاشی کنن  و به سم   در کف، سیست  را ساازن قطع من روال اادی امور را

  نیدر این مرحله، تصاااور برچرابطه رهنمون شاااون    زن گی و ب یفهای انقلابی راه

 یاگونهبهآن را  توانبکه حتی در این شرایط تر از تصور این اس  داری آسانسارمایه

 برآورده کن   منصتانهااد انه و  به طریقیتمام نیازهای ما را   بتوان کهاصلاح کرد 

 های زندانشورش

منجر به فرارهای متع دی ازجمله  حالتابههای برزیف و ایتا یا هایی در زن انشاااور 

ه فی را  هایجمعی  یزن انیان بای  همهشجاا  این ان   جمعی ش هفرارهای دساته

 یدر فجایع که ، کسااانیان شاا ه داشااتهبه ما یادآوری کن  که از نذاه امومی دور نذه

  شون مانن  این بیشترین رن  را متحمف می

پیروی از دستورات  یجابهبخش ما باشن   توانن  ا هامها هم نین میاین شاور 

، شااودهای زن ان تب یف میاز ساالول یدنیا به ماتریساا تمام کهیو پنهان مان ن درحا 

 از مهل ه بذریزی   صورت جمعی امف کنی  تابهتوانی  می
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