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پردازد؟! این مسئله شود عاشق مانیفستی نشد که در همان بند دوم به تغییرات اقلیمی میمگر می .0.1
شتاب: مانیفست سیاست #ی توجهی حساس به موضوعات بالفعلِ زمانه است. این تنها مزیت دهندهنشان

بریم. اما درک اندکی از بحران معاصری دارد که در آن به سر می اقالًنیست. این مانیفست  1گراشتاب
ه است. البته، نظر من صرفاً درکی جزئی است. حتی از بعضی جهات متنی سنتی و از مد افتاددرکی که به

، و دِتورنُمانکه برخی آن را  –زنیم. اما این فرآیند کردنِ آینده، همواره به گذشته چنگ میما برای تصور
تری انجام شود. بنابراین، ی تاریخی بیشباید با کمی عمق و گستره - 2خوانندکردن میبرخی آن را هک

                                                           
 م. –«. گراشتاب ببخش: مانیفستی برای سیاست شتاب#»نام اصلی مقاله چنین است:   1
معنای تغییر و انحراف از مسیر و هم گرایانه است که در لغت هم به( مفهومی موقعیتdétournement) دِتورنُمان 2

الملل الملل لتریستی شکل گرفت و سپس توسط بیناست که ابتدا توسط بین معنای دزدی است. دتورنُمان تکنیکیبه
ادغام تولیدات هنری گذشته »چنین تعریف شد:  1958گرایان در سال نخستین ژورنال موقعیتگرا اتخاد شد و در موقعیت

ای وجود گریانهقعیتو اکنون در برساختِ برتری از یک محیط. بر این اساس، ممکن نیست هیچ نقاشی یا موسیقیِ مو
]یا تغییر مسیر[ دِتورنُمان ی ابتدایی، ای از آن وسایل مطرح است. در معنایگرایانهی موقعیتداشته باشد، بلکه تنها استفاده

به « .کندها را برمال میهای قدیمیِ فرهنگیْ قسمی روش پروپاگانداست، روشی که زوال و فقدان اهمیت آن حوزهدر حوزه
« ایِ آن علیه خودش است.برگرداندنِ نمودهای نظام کاپیتالیستی و فرهنگ رسانه»دتورنمان قول داگالس بی. هولت: 
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تزها مطابق با -گذاری این ضدِاست. شمارهشتاب #آید، نظر و نقدی دوستانه بر چه در پی میآن
 گذاری متن اصلی است.شماره

های شکافتوانیم آن را گردابِ درحال گسترشِ اقتصادِ کاالیی چیزی است که، پس از مارکس، می. 1.1
های اشیاء را از زهدان ی کاالییْبخوانیم. در افتراق بین ارزش مبادله و ارزش استفاده، مبادله 3متابولیک

                                                                                                                                                                                 

ی وی از نوعی ترجمهشود، بهخواند آغاز میمی« تجرید یا انتزاع»چه او ( وارک نیز، که با آنhackingکردنِ )هک
نیافته است. هکرها تر تحقق مواد و موضوعات مختلف درون روابطِ پیشبرسازیِ« تجرید»است. برای وارک، دتورنُمان 

کنند. هرچیزی یک کُد برای هکر است تا آن های خام تولید میهای جدیدی را با استفاده از دادهها و حسمفاهیم، دریافت
وقتی یک « آمیزی.نمودارها یا رنگنویسی، زبان، زبان شعری، ریاضی، موسیقی، برنامه»خواهد باشد، را هک کند، هرچه می

« عالی»کنند لزوماً ها خلق میچه آنکند. آنپذیریِ چیزهای جدیدی را برای ورود به جهان خلق میشود، امکانکُد هک می
ی[ تولید دانش در هر ]رویه»های فرهنگ، هنر، علم و فلسفه یا نیست، بلکه جدید و تازه است، در ساحت« حتی خوب»یا 

آید. مهم نیست که وارک معتقد است که از هکْ اطالعاتِ )جدید( حاصل می« وان از آن داده استخراج کرد.بتکه 
دان، اساساً اگر دحال تولید اطالعات جدید باشید، نویس کامپیوتری باشید، یا فیلسوف، یا معلم یا موزیسین یا فیزیکبرنامه

 م. - آورند.های جدید را به جهان مید، و ایدهکنید. در این معنا، هکرها خالق هستندارید هک می

شود، به در واقع شکافی است که در مبادالت مادی بین انسان و طبیعت پدیدار می (metabolic rift) شکاف متابولیک 3
های بزرگ جمعیت در جلد سوم سرمایه: مالکیت زمین« داریپیدایش اجاره زمین سرمایه»، ۴۷عنوان مثال در فصل 

آیند قرار یمکند و این جمعیت را مقابل رشد مداوم جمعیت صنعتی که در شهرهای بزرگ گرد هم زی را کمتر میکشاور
وانین شود که توسط قناپذیری در انسجام اجتماعی میشود که موجب شکاف جبراندهد. در نتیجه شرایطی ایجاد میمی

اتر ترده که فررت گسرود و این نابسامانی با تجااک از بین میی این امر باروری خطبیعی زندگی مقرر شده است. در نتیجه
اساً با گر اساز مرزهای یک دولت خاص است )لیبیگ( و صنایع بزرگ و کشاورزی مکانیزه در مقیاس بزرگ همسو است. ا

های بعدی در دوره سبرند، پاین واقعیت متمایز شود که پیشینیان اتالف زیاد داشته و بطور بنیادی نیروی کار را از بین می
ش وی بخرتوسعه دست در دست هم گذاشته سیستم صنعتی و کارگران را تحت تاثیر قرار داده و صنعت و تجارت بر 

 دیتولگوید:[ . ]...[ ]مارکس می(1959، 588کنند )مارکس کشی بیش از حد از خاک تمرکز میکشاورزی با هدف بهره
 آنکه توسط دهندهلیاز بازگشت خاک به عناصر تشک یعنی کند؛یرا مختل م نیانسان و زم نیب کیتعامل متابول یدارهیسرما

 داریپا یروربا یبرا یعیطب طیمانع عملکرد شرا رونی. از اکندیم یریجلوگ شود،یانسان به شکل غذا و لباس مصرف م
از  دنیده دزاز کارگر ک دنیتنها دزد در فن است که نه شرفتیپ یدارهیسرما یدر کشاورز شرفتیپ ی. تمامشودیخاک م

نابع دن مبر نیدر جهت از ب یشرفتیپ ن،یمدت زمان مع یخاک برا یبارور شیدر افزا هاشرفتیپ یخاک است، و تمام
دست به  بزرگ عیصنا اسبر اس کایمتحده امر االتیکشور مانند ا کیعنوان مثال، هر چه است. به یزیماندگارتر حاصلخ

 یوند اجتماعربا  آن بیترک زانیو م یفناور ن،ی. بنابر اشودیم عتریو سر شتریب بیتوسعه بزند به همان نسبت روند تخر
رگرفته از: ]ب (19۷0، ۶3۷-۶38. )مارکس کندیم فیخاک و کارگر را تضع یعنیثروت  یبطور همزمان منابع اصل دیتول

 .م –ی روژان مظفری.[ ، ترجمه؟دیآیم دیچگونه پد یکیشکاف متابول/یاکولوژمارکس، انگلس و میشل لووی، 
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کَمّی است  ۴تابعِ قسمی جریان بازگشتیِ  ی ارزشْکند. تنها یک سویه از صورت دوگانهبارورشان جدا می
ای که چیزها از یا همان چشمه –ایِ آن ناقص و ذره 5یی دوگانه]یعنی[ ارزش مبادله. ارزشِ استفاده –

ترتیب در فرآیند متابولیک بدین گیری نیست. وراحتی قابل اندازهشوند، بهآن کَنده و استخراج می
حتی  های متوالیِ اقتصادِ کاالییْیِ دورههای سیاسیِ زادههایی که نظامشود. شکافهایی باز میشکاف

 حل باشند.دنبال راهرسمیت بشناسند، چه رسد که بهعنوان معضل بهها را بهتوانند آننمی
های دیگر وجود دارند. یکی از هاست، اما بسیار شکافافترینِ این شککنندهتغییرات اقلیمی نگران. 1.2

ی کند تا طبقههای دینامیکِ اقتصاد کاالیی این است که نزاع درونِ طبقات فرودست تمایل پیدا میمعضل
تر ها انرژی بیشکند. اما هر کدام از این جایگزینی ۶حاکم را مجبور به جایگزینیِ تکنولوژی با کار مستقیم

تا کنون خودش را وقفِ مصرفِ  طلبد. کلِ زیرساختِ اقتصادِ کاالییِ جهانیْتری میادی بیشو منابع م
های گوناگونِ ی حاکم، اگر خودش را با کَلَکی منابع موجود و ناموجود کرده است. طبقههمه

وضاع تواند اداند که حفظ اقتصاد کاالیی با حداکثر سرعت فقط میایدئولوژیک گول نزند، مطمئناً می
هاست. ]چنان که به تر کند، اختالالت اقلیمی نیز یکی از آنهای متابولیک را وخیمبسیاری از شکاف

کند شود، خودش را مسلح میکنیم که دارد در سکوت برای این ]شکاف[ آماده میی حاکم[ شک میطبقه
 سازد.اش را میهای نوحِ خصوصیو کشتی

ای جدید، فضایی جدید برای اندیشه و کنش فرا مخوف، بزنگاهِ مخیلهانداز در مقابل این چشم. 1.3
قطعه است. مشکلِ طبقات فرودست همواره ای پیشاپیش وجود دارد، اما قطعهرسیده است. چنین مخیله

ها هیچ قدرتی در قبالش ندارند. خوب، دیگر بوده است، دقیقاً همان چیزی که آن ۷ی تمامیتپروژه
ای از منافع شخصی که با هم یِ تودهبرابر تمامیت بماهو تمامیت ندارد! در نتیجهکس قدرتی در هیچ

کره در حال نابودی هایی از ارزش مبادله تبدیل کنند، بیوسفِر یا زیستکنند تا آن را به تکهرقابت می
ی فضایی است مثابهکارگرفتنِ مدرنیته بهی تمامیت است، گشودنِ آن است، دوباره بهمطالبه است. چالشْ

 زیست داشته باشد.ای قابلکه بیش از یک راه به آینده
ی ممکن است. این تنها آینده« نئولیبرال»ی ی حاکم خوش دارد تا ما خیال کنیم که آیندهطبقه. 1.۴

اصطالح باید از چند جهت بررسی و به چالش کشیده شود. اوالً، این قسمی احیاءِ نظم لیبرال نیست. 
ست. منظور بازگشت به صورتی از اقتصاد کاالیی متقدم بر دولت رفاه و توافقات و چیزی جدید ا

                                                           
4 feedback loop 
5 double-use value 
6 direct labor 
7 totality 
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ای های اجتماعی نیست. مرحلهیافته و جنبشی کار سازمانوسیلهی حاکم بهامتیازات اخذشده از طبقه
دوماً: ای از کنترل. های تازهی جدید و صورتآورانههای تکنیکی و فنجدید است، برمبنای زیرساخت

بوده است؟ خودآیینیِ « لیبرال»ی اول داری در وهلهشود فکر کنیم که در سرمایهچیزی باعث میچه
از طریق خشونتِ دولتیِ « لیبرال»ی اقتصادیِ ای ایدئولوژیک است. حوزهخودش قضیه ی اقتصادیْحوزه

داریِ لیبرالی ین: هیچ سرمایهدست آمد. بنابراهای زندگی آنان بهعظیمی علیه مردمان پیشامدرن و شیوه
ی جدیدی از اقتصاد کاالیی هست داریِ نئولیبرالی وجود ندارد. اما مرحلهوجود نداشت؛ و هیچ سرمایه

« نئولیبرال»ی قدر به اسطورهگرایان هماناند، زیرا چپنشدهطور نظری تعریفکه خصوصاً نمودهایش به
 گرایان.باور دارند که راست

طور چشمگیری تغییر کرده ی اروپا، ایاالت متحده و ژاپن، ترکیب طبقاتی بهیافتهتوسعه بیشدر جهانِ. 1.5
یافته سابقاً در درونِ ترکیب کار کاهش یافته است. نقاط فشاری که کارِ سازمان 8است. ساخت و تولید

ها را تعطیل ایشگاهتوانستیم تمام آرجنگید دیگر در دسترس نیستند. حتی اگر میها برای منافعش میآن
داشت. حال که چنین صنایع استراتژیکی کردنِ صنعت استراتژیکی مثل آهن را نمیکنیم، همان اثرِ تعطیل
تری در حفظِ شرایطِ تر و کمی کمی حاکم عالقهقرار ندارند، طبقه 9یافتهتوسعهاغلب در جهان بیش

جا قرار ندارند، های بزرگتان آنگذاریدارد. اگر سرمایهی پیر یافتهتوسعهبازتولید درون فضای مللِ بیش
های قدیمیِ کینزی در حلالواقع راهجا[ اهمیت دهیم؟ فیپس چرا باید به سالمت و آموزش کارگرانِ ]آن

ی حاکم برای ها یکپارچگیِ منافع، و فشار بارزِ طبقهخوبی جواب خواهند داد، اما در آنبحران کنونی به
های درحال شود. به هر ترتیب، فرمبحران برای کاهش کارکردهای بازتولیدیِ دولت دیده نمی استفاده از

اند که دولت هنوز معموالً در را هدف گرفته 11بخشو کار آگاهی 10دقیقاً کار عاطفی سازیْظهورِ کاالیی
دِ معدودی را برای های جدیحوزه یافتهْتوسعهکند. جهانِ بیشهای[ سالمت و آموزش تأمینشان می]حوزه
 مورد هدف قرار گیرند. ی قدیمیْشدههای اجتماعینهد، تا حوزهسازی پیش میکاالیی

تر تر و بیشنقاطِ نزاع و درگیری را بیش یافتهْتوسعهی جهانِ بیشگسترش روابطِ کاالیی در کلِ دامنه. 1.۶
نمایند، از اشغال وال چالش رخ میکند. صورِ خاص و محلیِ تکه میشکل مولکولی تبدیل و تکهبه

ندادنِ هیچ کاری که واقعاً الزامی نداشته گونِ انجام«بارتلبی»ی های خاموش و منفعالنهاستریت تا تاکتیک
لحاظِ هایی را بههایی از پیوندِ معناشناختی است تا چنین کنشیافتنِ فرم باشد سرِکار انجام دهیم. معضلْ

                                                           
8 manufacturing 
9 overdeveloped 
10 affective labor 
11 informational labor 
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ه کنیم. این فرم نباید زبانی رادیکال باشد، بلکه باید زبانی ممکن و پذیرفتنی رتوریک و بالغی به هم بخی
ی محتمل، و بیش باشد. قسمی بوطیقای مردمیِ تمامیتِ گشوده، بوطیقایِ مردمیِ وجودِ بیش از یک آینده

 حاضر.از یک راهِ خروجِ ممکن از حال

 سرعت. 2.0
ظریه و نوجودِ ید خیلی شتابزده درگیرِ ردکردنِ صورِ مقدر سریع. بیایممکن است بگویید: نه این. 2.0

ده تی سنجیا سرعکند، بیایید بکه فرم مانیفست از نابودیِ مطلق گذشته تغذیه میپراکسیس نشویم. با این
 حساب و کتاب.ادامه دهیم، اما نه خیلی بی

نماید، بیایید این اسطوره ، می«مترقی»جلو، و حتی -به-که اقتصاد کاالیی خودش را رودر آغاز: با این. 2.1
درحالِ انجامِ آن در جهان  کمْ اکنونی حاچه طبقهرسد بخشِ بزرگی از آننظر میرا به چالش بکشیم. به

امتیاز استفاده ی حقانحصاری است؛ یا از نظامِ کهنهیافته است، ترویج و دفاع از شرایط شبهتوسعهبیش
شوند. در عین مدعی خالص شوند، یا برای کسب نفوذ با هم درگیر میکارانِ کنند تا از دستِ تازهمی

یافته است، گسترشِ توسعهقولِ معروف بیشنظر در حالِ انجام آن در جهانِ بهی حاکم بهچه طبقهحال، آن
ی سختیِ شدهجا با صورتِ تعدیلی حاکم در آنپارادایمِ صنعتیِ قرن نوزدهم در ابعادی عظیم است. طبقه

دهد، شود، و با همان پیشنهادات و صدقاتِ شکوهمندش پاسخ می]و تمردِ نهفته در آن[ مواجه می 12ارک
، نسبت ییشوند. روابطِ تولیدِ اقتصادِ کاالپیشنهاداتی که، دوباره، در ابعادی مبسوط با مالل پاسخ داده می

و انواعِ جدیدِ آینده است.  13آورانهی مناسبات اجتماعی و فنتر مانعِ پیشرفتِ آزادانهبه متولیانش، بیش
 خودِ صورتِ کاالیی است که منسوخ شده است.

یافتن مطابق با سامانِ کردنِ این که سرانجامِ فرم کاالیی، که در معرض شتابدر تمرینِ فکریِ تخیل. 2.2
رمایه، که با س 1۴ای وجود دارد. ]روندِ[ جایگزینیِ کارِ شاقهبعدیِ خویش است، چه خواهد شد نکتهتک

ی فرم کاالیی است، کامل خواهد شد، و کار را منسوخ خواهد کرد، مانند اندامی اضافی. چنین نتیجه
که انرژی و منابع کافی وجود داشته باشد، و حتی ممکن است چیزی تنها در این صورت ممکن است، این

یکونی به عملکرد عادی خود ادامه های سیلی حاکم را کنار بگذارد. کل سیاره با بیتنه فقط کار، که طبقه
ساز در نظریه. ای مهلک و سرنوشتخواهد داد! اما این صرفاً یک کنش و مشق فکری است، استراتژی

]اما[ در عمل چیزی از سیاره باقی نمانده که این ایده آزمایش شود. به عالوه: ممکن است تکنولوژی 
                                                           
12 recalcitrance of labor 
13 technical 
14 recalcitrant labor 
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شود. حتی سو کشیده میسو و آنبقات رقیب، به اینعاملیت داشته باشد، اما مطلق نیست. توسط منافع ط
های درونی اند، همواره نزاع و تفاوتسوی آینده مسدود شدهرسد مسیرهای متفاوت بهنظر میوقتی که به

 توانند گشوده شوند.هایی وجود دارند که میوجود دارند. همیشه آستانه
بازگشاییِ بُعدِ کیفیِ مدرنیته، یعنی بازگشایی بُعد زیباشناختیِ های دیگر یعنی بازکردنِ مسیر به آینده. 2.3

ها و گرایان، سوررئالیستها و برساختآن. این بود قلمروی منتخب آوانگاردهای مدرنیته: فوتوریست
هایی را گشودند که اکنون بسته و ها آیندهی اینگرایان و شیفتگانِ شیزوفرنی. همهگرایان، شتابموقعیت
اند. منابعِ بسیاری در اند. اما: ]این تجارب[ دو قدم رو به عقب، و سه قدم رو به جلو بودهدهطرد ش

های رو به جلو را توان قدمها میی آنوسیلهگذشته وجود دارد که به 15مدرنِ -فضاهایِ زیباشناختیِ دگر
 آزمود.

قراولِ : ]یعنی با[ پس1۷با واترلوی خود مواجه شدند 1۶گرای این آوانگاردهای کیفیتهمه. 2.۴
یافته و های کارِ سازمانکه چالش. مسیرِ حفظِ اقتصادِ کاالیی پس از این18پذیرمحور و سنجشکَمّیت
ی سنجی بود، لجستیکی جدید، شبکهای از کمیتهای اجتماعی به سرحدات خود رسیدند نوع تازهجنبش

ها کار داشت، مانند ها و شاخصو تنها با انبوههجدیدی از بُردارهای فرمان و کنترل. در ابتدا خام بود 
ی آن منجر شد، تعبیه]ی آن[ در خودِ چه به سلطههای کامپیوتریِ آغازین از جنگ سرد. اما آنسازیشبیه

ترتیب، آوانگاردهای ی آن به کلِ زندگی است. بدینی کَمّی برای توسعهی تولیدِ دادهزندگیِ روزمره
ی صور ها را بر مبنایِ این تبدیلِ زندگی روزمره در همهمدرنیته-ی ممکن برای دگرگرا باید فضاهاکیفیت

قسمی فضای  گرایانْطور که موقعیتنو تصور کنند. همان کَمّیْ ازی داده 19آن به قسمی فضای بازیِ
ی نظارت و پاسبانیِ شهری تصور کردند، خوردهدر فضاهای شکاف 21زنیی پرسهوسیلهرا به 20بازی

                                                           
15 alter-modern 
16 qualitative 

های ناپلئونی بود، بین نیروهای فرانسه، به رهبری ناپلئون بناپارت، و دو ارتش نبرد واترلو، که آخرین نبرد از جنگ 1۷
 ا دردست آورد، امهایی بههای ائتالف هفتم، درگرفت. در آغاز این نبرد ناپلئون پیروزیپروسی و انگلیسی، از میان ارتش

ای شد که یقراول پروسی دریافت کرد که همین بدل به یکی از دالیل اصلی سختی را از پسژوئن ضربه 19و  18روز 
 م. –ناپلئون این نبرد را واگذار کرد. 

18 quantitative 
19 gamespace 
20 space of play 

ی نظریه»است که گی دوبور آن را در  ای انقالبیاستراتژی (dériveگردی )قول بهروز صفدری، یلهزنی یا، بهپرسه 21
ی شهری پیوند دارد: محور که با شرایط جامعهحالتی از رفتار تجربه»عنوان زنی را بهشرحش داد. دوبور پرسه« زنیپرسه
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ای که اقتصاد کاالیی به های درحال ظهور را در فضای بازیها و ترکطور که اکنون ما باید شکافمینه
 22آن بدل شده است تصور و آزمایش کنیم. زمان هک، یا سوءاستفاده، فرا رسیده است.

ی او را بازابداع ی عملشکل مکتبی. بلکه باید شیوهتوانیم راه مارکس را ادامه دهیم، اما نه بهجا میاین. 2.5
، هماهنگی و 23های تجربیی او از بهترین دادهعنوان ابزار، استفادهی او از ابزار مفهومی بهکنیم: استفاده

عالوه، ما های ارتباطیِ خودِ مدرنیته توسط او. بهکاربردنِ استراتژیاش، بههمپاییِ او با مبارزات زمانه
ای در کار نیست. رویهستیم. هیچ پس« خدا مرده است»ایِ شعارِ نیچهی مارکس از نیازمند بازیابیِ نسخه

ی دیگری غیر از این یکی است که، برای گشودنِ آینده کردنمسئلهْ مبارزهروست که وجود دارد. تنها پیشِ 
مارکس چه گوید، که به آنچه مارکس میای ندارد. بنابراین: بیایید نه به آنبه قول خودِ مارکس، هیچ آینده

 سو سازیم.دهد نگاه کنیم. بیایید، مانند او، خودمان را با آوانگارد زمانه همانجام می
 وآوریم. لنین دست نمیها و تجربیاتِ انقالب قرن بیستم بهچیز زیادی از تکرار مکررِ برخی آزمایش. 2.۶

 یست.ناش هم مهم . بقیهها موقعیت ما نیستمائو چیز زیادی برای آموختن به ما ندارند. موقعیتِ آن
کند. خویش این سؤال را مطرح می مانیفستنیروهای تغییر اجتماعی چه کسانی هستند؟ مارکس در . 2.۷

ی مالکیت کشند. از قرار معلوم، گذاشتنِ همههایی که مالکیت را به پرسش میدهد: آنو چنین پاسخ می
پرسش داحافظ لنین، خداحافظ مائو. اما در دستانِ دولت، پاسخ درستی به پرسش مالکیت نیست. خ

ظهورِ تولید ماند. چه کسانی عامالنِ مبارزه در و علیه صورِ درحالکذایی همچنان پرسشی معتبر باقی می
ها این های کار را شکل دهند؟ یکی از پاسخها و فرآیندهای آن تکنولوژیتوانند قابلیتهستند که می

است. کارگر کسی است که در و علیه یک رژیم تولیدمحور مبارزه « هکر»است: کارگر. اما پاسخ دیگر 
های موجود های جدید، یا حداقل در اشغال و پرکردنِ رژیمکند. هکر کسی است که در طراحی رژیممی

ی صور جدید مالکیتِ به اصطالح وسیلهجوید که بههای جدیدی مشارکت میبا مفاهیم جدید و ایده
اش کار اند: کسانی که در و علیهدهندگانِ مدرنیتهاند. اینان شتاباثر شدهخنثی و بی 2۴«مالکیت ذهنی»

وپاگیر است که اندازه دستهمانهایی هستند که رژیمِ اقتصاد کاالیی برایشان بهکنند. اینان همانمی

                                                                                                                                                                                 

برنامه است درون یک زنی درواقع سفری بیتعریف کرد. پرسه« های متفاوتتکنیکِ گذرِ مکرر و سریع درون محیط
به خودشان اجازه »گذارند و ی خود با آن محوطه را وا میکنندگانِ در آن روابط هرروزهلباً شهری، که شرکتمحوطه، غا

 م. -« کنند جذب شوند.هایی که پیدا میهای آن ناحیه و مواجههدهند تا توسط جذابیتمی

 م. –رجوع کنید.  2به پانویس شماره  22

23 empirical 
24 intellectual property 
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شود. کلیدی می ی تاکتیکیِی طبقات مادون، بدل به مسئلهگشا. ارتباط بین این طبقات، و با بقیهراه
 های هماهنگی.ی حاالت و شیوهای گشوده، که مسئلهی نه فقط قسمی بوطیقای آیندهمسئله

 . آینده3.0
گذارد، چه کاال پیش میی مردمی ملول است، ملول از آنهای نهفتهسازیِ انرژیمأموریت ما هماهنگ. 3.1

های تازه سوی آیندههای بهما باقی مانده تا تَرَک ای برایدهندهکننده و شکلهای تعیینکه چه قدرتاز این
وگو دیگر گفتباید با یک 2۶آورانهو سیاست فن 25«سیاست عامه»را بگشاییم. مسئله یا این یا آن نیست. 

شدن با شود، یا از مواجههای محلی و خاصی میگیریکنند. در غیر این صورت، از طرفی، گرفتار ماتم
گرفتنِ سیاست عامه نیز یک خطر کند. از طرف دیگر، نادیدهمتابولیک امتناع میترِ شکاف تصویر بزرگ

ی شناختنِ نزاع و مطالبهرسمیتکه بر مبنای امتناع از بهحل/تنگنای تکنوکراتیک. خطر ایناست، خطر راه
ر و علیه عامه تصمیم بگیریم، اما همچنین مبنای تصمیماتمان را بر آگاهی و اطالع از مبارزات مردمی د

چه بدان نیاز داریم نه تجرید و انتزاع است و نه اشغال و تصرف، بلکه اقتصاد کاالیی قرار دهیم. آن
 هستیم. 2۷تصرفِ انتزاعنیازمند 

یافته به جهان توسعهمسئله این است که آیا مالل از اقتصاد کاالیی، که همچنان از جهان بیش. 3.2
ای پیشِ رویِ ی کافی سریع عمل خواهد کرد تا مسیر تازهاندازهیابد، بهیافته گسترش میتوسعهکم

کردنِ[ هایی که سیاره را برای ]حلهای متابولیکی مانند بحران جوی و اقلیمی بگشاید، شکافشکاف
حاال کند. همینآور، و صراحتاً فاشیستی می، نابسمانیی «هاحلراه»سوی هایش مجبور به حرکت بهمعضل

مان کار ارزان بسیاری برای ها در چین طاقتشان طاق شده است. غیر از آن، در سیارهرخانهکارگران کا
یافته، رژیم جدیدی از استخراج ارزش دارد راهش توسعهاستثمار وجود دارد. در عین حال، در جهان بیش

دون پرداخت هزینه شود یا نه و بمحسوب می« کار»کند تا ارزش را از فعالیت، فارغ از این که را پیدا می
وار از منازعات صراحتاً است، که انگل 28صنعت الشخورو مزد، کسب و استخراج کند. این رژیم نوعی 

طور آزادانه و های وسیعی از اطالعات را از فرم کاالیی رها و بهکند تا گسترهموفقِ عوامانه استفاده می
ی این تاکتیک، جنبش وسیلهسازیِ قدیمی بهگهای فرهنمجانی به گردش درآورد. اما با کنارزدنِ صنعت

اثر شده است، خود را در سطح باالتری از انتزاع و اجتماعی، که فرهنگِ آزاد بود، درحالی که خنثی و بی

                                                           
25 folk politics 
26 technical 
27 the occupying of abstraction 
28 vulture industry 
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یابد. بنابراین: هر ها از تمامی وجوهِ زندگیِ روزمره میآن 29«سازیِ بازی»تجرید توسط صنایع الشخور و 
سازیِ قدیمیِ سرتاسرِ سیاره، و همچنین از این های کاالییی رژیمی باید از توسعهامدرنیته-ی دگرپروژه
اند هایی که اکنون تمایل یافتهیافته عبور کند، رژیمتوسعههای جدیدِ شگرف و مسلط در جهانِ بیشرژیم

 جا تغییر دهند.های اطالعاتی را همهتا جریان
گرانه اصرار دارد تا اطالعات را هنوز بر تمهیدات جهانی و سرکوبی حاکمِ پیر البته، بخشی از طبقه. 3.3

امتیاز باشد یا کپی رایت یا عالمت ی[ حقوسیلهبه فرم قدیمی مالکیت محدود کند، مهم نیست ]به
های جزئی و ای از استقرار اطالعات درون ابژهی[ کهنهتجاری. اما رژیم تولیدی کنونی به چنین ]شیوه

اما رژیم کنونی تا « جا در بند است.خواهد آزاد و رها باشد اما همهاطالعات می»گذارد. میخاص احترام ن
هایی برای ای که راهی حاکم کنار زده شده است، دستهی دیگری از خودِ طبقهحدودی توسط دسته

ون به مردمی و خودجوشِ پدیدار شده پیدا کرده است. اکن 30محورِ استخراج ارزش از اقتصادهای هدیه
سازی کار کنیم. شاید حتی ممکن باشد های جدید نیاز داریم تا علیه صور جدید و قدیمی کاالییتاکتیک

اش چقدر ابتدایی آوریتری طراحی کرد، مهم نیست فنی مفید و مؤثر بیشآورانهروابط اجتماعی و فن
 رژیمِ پیرِ مقید نیست. و الخِ 31«مدیریت حقوق دیجیتالی»خاطر که نیازمندِ باشد، دقیقاً بدین

 های فوردیستیِ قدیمیِ تولید در کار نباشد،در حالی که ممکن است بازگشتی به مدل. 3.۴
ها را پیش ی نزاعِ آن زمان بود دالیل بسیاری دارند که آنهای جزئیِ مازادی که ثمرهسازیاجتماعی

 زشْ آمو رمانی وتأمین مسکن، خدمات د« سوسیالیستیِ»های بگذارند. دقیقاً مسئله همین است که این نظام
ئله کند، اما مسیطلبش بودند. ایدئولوژی زمانه این را انکار مکش و منفعتهای بهرهکارآمدتر از پسرخاله
یزی چش هم یافته درحال نابودشدن هستند، و دلیلتوسعههای کارآمد در جهان بیشهمین است. این نظام
 کسبیزی چا از ی حاکم قادر باشد ]سرانجام[ مازاد رها تا طبقههای ناکارآمد از آننیست جز تولید کپی

در ها، زمینه ر اینکند. هرگز فراموش نکنیم که: ]با این که[ شاید اتوپیا نبوده باشد، اما سوسیالیسم، د
 ، موفق عمل کرد.غرب

                                                           
29 gamification 

 ) giftمحوریا فرهنگ تبادل )gift culture (محورکه به آن فرهنگ هدیه )gift economy (محوراقتصاد هدیه 30

exchange) و اقالم ارزشمند موضوع تجارت یا خرید ای از تبادالت اجتماعی است که در آنشود شیوهنیز گفته می 
 یدربارهکه توافق مشخص و واضحی نای بدون همآن گیرند،می قرار دیگران اختیار در هدیه صورت به و نیستند فروش
ناظر های اجتماعی هنجارو  ، سنتباشد. عرف داشته وجود—آینده در چه و لحظه در چه—ایهدیه چنین احتمالی مزایای
 .م– تبادالت هستند.بر این 

31 digital rights management 
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است. اما قضیه به سادگیِ تغییر کاربریِ تمام زیرساختِ فنیِ ممکن  بهترْ نیازمندِهای ساختن آینده. 3.5
ی منبعِ همیشه درحال گسترش و شان بر پایههایی که همههای موجود نیست، زیرساختزیرساخت

جلو این است که از اند. اولین قدم روبهعنوان الگوی مفروض شکل گرفتهپایانِ مصرف و استثمارِ کار بهبی
ند بیندارو میهای بسیاری آن را همچون نوشخالص شویم. گفتمان ی تکنولوژیدرباره 32این یا آنیِ زبان 

هاست، و است: هر دوی آن 3۴فارماکون، تکنولوژی یک 33به قول استیگلِر نفرین.همچون و بسیاری دیگرْ 
دهد، ]بلکه[ همچنین آن هاست. یک تکنولوژی ]فقط[ آن چیزی نیست که انجام میهر چیزی که بین آن
با پایانِ باز نیاز داریم،  35ی آزمایشی/تجربیِ تواند انجام دهد. ما به یک مواجههچیزی است که می

ی مدرنیته های قدیمیِ یکی از گفتارهای بیهودهبودن یکی از معضل« علیه»یا « همراه»ای انتقادی. مواجهه
 است.

کرد. علم همیشه ین میرا تأم 3۶ی علم کالنغرب علناً بودجه« سوسیالیستیِ»های یکی از بهترین نظام. 3.۶
ها یکی نبوده است. اینترنت گاه با آنتسلیمِ امنیت ملی و اهداف گسترش صنعتی بوده است، اما هیچ

وقوع پیوستند ای که پیش از علمِ ]کالن[ بههای غیرمنتظرهکمابیش تصادفاً ایجاد شد. اکثر پیشرفت
زهای خاصِ تدافعی بودند. ما نیاز داریم تا نوعی ندرت مقید به تولید ارزش برای اقتصاد کاالیی یا نیابه

های های علم نبودند، بلکه شکستهای آنْ شکستذیریِ علم را بازیابیم. بسیاری از شکستپامکان
                                                           

 م. –تأکید از مترجم.   32
33 Bernard Stiegler 

ی انتقادی، ترکیبی از سه معناست: عالج، زهر و بالگردان. معنای اول و در فلسفه و نظریه( pharmakonفارماکون ) 3۴
الج، که نوان ععتحت فارماکون دهند. یکی زیرمعناهای ی فارماکولوژی یا داروشناسی ارجاع میدوم به استفاده از واژه

رماسیِ فا»ولِ است. در آثار فلسفی اخیر، این اصالح ح« ی تولید چیزی بودنوسیله»امروزه مورد توجه مؤلفان است، 
ی تلقی ای سرراست دربارهچرخد. درحالی که نظریهداند میمیفارماکون ای که نوشتن را یک دریدا و انگاره« افالطونِ

ی کنندهمسموم خاطر که شدیداًبدینزده شود پسکند که نوشتن باید افالطون از نوشتن )در فایدروس( این را مطرح می
 هیپومنِسیس»کند که است، برنار استیگلر بحث می دیگران )آنامْنِسیس(توانایی اندیشیدن به و برای خود در دیالوگ با 

امنسیس را آن شرایطِشود که عنوان چیزی ظاهر میی مادی دیگر[ بهشتن یا هر واسطهی خود از راه نو]کسب دانش درباره
 م. –ی خالقِ اصیل است. ی اندیشهمند الزمهی زمانشده، به عبارت دیگر، ارتباطِ خارجی«سازدبرمی

35 experimental 
برای توصیف یک سری تغییرات در علم نگاران علم ( اصطالحی است که دانشمندان و تاریخbig scienceعلم کالن ) 3۶

ای طور فزایندهکنند که طی و بعد از جنگ جهانی دوم در ملل صنعتی رخ داد، در حالی که پیشرفت علمی بهاستفاده می
دجه ها تأمینِ بوهای ملی یا گروهی از دولتهای عظیمی کرد که معموالً توسط دولتکردن بر پروژهشروع به تکیه

 م. –شدند. می
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خاطر  شکست جریان بازگشتیِ از سیاست عامه به به 3۷DDTهای مانند کشآفت سیاست بودند.
ی بسیاری از فجایع سَمّیِ امروزه نیز صادق این قضیه درباره بارند.گیریِ تکنوکراتیک است که زیانتصمیم

شود. علمِ وقت از محصولِ یک علم سوءاستفاده میاست. راست است که به علم نیاز داریم تا بدانیم چه
تر بدانیم. ما به ساز است، بیشجوّی باعث شده تا ما در این باره که غالب علم کاربردی در صنعت مشکل

ی اثراتِ دانشِ صنعتیِ تر. از جمله قسمی علمِ دانشِ مردمی دربارهی نیازمندیم، نه کمترعلم بیش
 کاربردی.

تواند چیز بدی نباشد، تا ]بتوانیم[ فضاهای ممکن را تصور می 38اتوپیاگرایی-گداری کمی فنحتی گه. 3.۷
اگر معترف باشیم که  . اما39کنیم، حتی اگر فضاهای مفهومی باشند، مانند فضاهای در آثار کُنستانت

تواند نجاتمان دهد، پس نیاز داریم که حاضر به آزمایش و تجربه در خودیِ خود نمیتکنولوژی به
، چنان که در اشغال وال استریت و جاهای دیگر ۴0گراییباشیم. برای مثال، افقی« اجتماعی»تکنولوژی 

ی درحال بارگذاری باشد، یا یک مناسبت اتوپیای-کند که فنپیاده شد، نیز یک تکنولوژی است. فرقی نمی
آورانه در گونه امر اجتماعی در اولی مأوا دارد و امر فناجتماعی جدید، ما باید به این توجه کنیم که چه

امر »کند. تکنولوژی و امر اجتماعی )یا امر سیاسی( چیزهایی جدا از هم نیستند. عبارتِ دومی نفوذ می
معناست. هنگامی که از امر سیاسی یا از امر بی« )یا اجتماعی( استای سیاسی تکنولوژیک برساخته

کنیم. اما میان هایی یکسان از دو لنز متفاوت نگاه میگوییم، صرفاً داریم به نظامآورانه سخن میفن
توانیم امر فرهنگی را نیز اضافه کنیم( چیزهایی از نوع فتیش فکران، امر اجتماعی، امر سیاسی )و میروشن

لحاظ تاکتیکی چیزی آورانه از آن همه منظرِ ]متفاوت[، بهیا بت[ هستند. در تأکیدکردن بر مبناهای فن]
ها و طراحان، استراتژی اندیشیدن بر خالفِ ]استراتژی مذکور[ مفید وجود دارد. البته، در میان مهندس

که در چنین مواردی وارد و تراز  وگویی استآورانه نیازمندِ گفتبخشیدن به تکاملِ فنکاربرد دارد. شتاب
 را.« عامه»اندازهای اندازها را دربرگیرد، حتی چشمی چشماول باشد، و همه

                                                           
کش تولید شد عنوان حشرهای است که در اصل بهرنگ و مزه( ترکیب شیمیایی بیDDTکلوروتان )تریکلرودیفِنیلدی 3۷

ا ر از کشورهی دیگاش بدنام شد، و استفاده از آن ابتدا در آمریکا و سپس در بسیارمحیطیخاطر اثرات مخرب زیستاما به
 م. –ممنوع گشت. 

38 techno-utopianism 
ساز، گرافیست، مؤلف و موزیسین ( نقاش، مجسمهConstant Anton Nieuwenhuysکنستانت آنتون نیوونهاش ) 39

ا گی ان، بی نزدیکش، در آن دورگرا و رابطهالملل موقعیتی شهرت خود ر مدیون عضویت در بینهلندی بود که عمده
 م. –، را نیز در همان دوران طراحی کرد. بابل جدیدی دوبور بود. مشهورترین اثرش، پروژه

40 horizontalism 
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نی ن ناهمگودارو بازگشت، چراکه همیشه متضمعنوان نوشبه« ریزیبرنامه»در هر صورت، نباید به . 3.8
ز آب اما[  ها، همواره مربوط ]بهها، مبارزات آنهای محذوف و دانش آناطالعاتی است. احزاب و گروه

لشْ اچریزیِ شوروی نگاه کنیم. محیطیِ برنامهآیند. برای مثال کافی است به فجایع زیستدر می
 .نِ آنبهترکرد و –سازد کَمّی را هماهنگ می همچنان که بازارْ دانشِ  ،سازیِ دانش کیفی استهماهنگ

ی حاکم قهلیه طبعکننده باشند. بیایید از آن اسلحه د کمکتواننانواع جدید تدبیرهای کَمّی نیز می. 3.9
اریم. یاز دنهای جدید و بوطیقای جدید نیز استفاده کنیم! اما به ابزارهای تصویرسازی جدید، روایت

 میانجیِ »ی هر کنند. پرسشی که باید دربارهرا نه حذف، بلکه دخیل می« سیاست عامه»هایی که آن
 دهد؟کسی را انجام میگریِ شناختِ چهمیانجیشود این است: جدیدی مطرح « شناختیِ

آن باشد. این فقط به معنای  ۴1تجربیِ مدرنیته در این نقطه باید بر کردارهای -تأکید بر یک دگر. 3.10
تقادی و منفی آن معناست که تمایالت ان قسمی سنتزِ ابعادِ کیفی و کَمّیِ مدرنیته نیست بلکه همچنین بدین

 شوند.هم دوخته میآن دوباره به ۴2مبنایگویانه و طرحْتمایالت آریو 
های فآیی نیازمند ائتالکند. این گردهمآییِ نیروهای اجتماعی را ایجاب میها گردهمی اینهمه. 3.11

های ای است که جهانهای فراملیای است، ائتالف کارگران و هکرها. نیازمندِ شبکهبیناطبقه
ریزیِ برنامه»ها پل بزنند[. موضوع صرفاً یافته را پوشش بدهند ]و بین آنتوسعهافته و کمیتوسعهبیش

رون ت که دسوساختنِ تمایالتی اسمسئلهْ همی موجود نیست. ]بلکه[ آورانههای فنیِ زیرساخت«دوباره
 اند.جا درحال کشاکشآن در همه

باید به « سیاست»تواند باشد کافی نیست. شاید خودِ آل چه میایده« سیاست»که دیگر گفتنِ این. 3.12
آلی از سیاست را متصور شوند، اما ی ایدهفکران خوش دارند نسخهی نقدی سخت بدل شود. روشنابژه
های واقعاً موجود دارند. مسئله پیداکردنِ شغلِ مناسب برای کسانی از ماست که ای به سیاستتر عالقهکم

]بایستی  ۴3ی خُردنظریهعنوان عامالن دهند. شاید بهتری انجام نمیند و کار بیشنویسزنند و میحرف می
که جای اینهم پیوند بزند، بههای جزئی و خاصی را بهای که در تالش است تا نزاععمل کنند[، نظریه

                                                           
41 experimental 
42 design-based 

( را ylow theorی خُرد )ریه، نظهنر کوییرِ شکستی کتابش، ( در مقدمهJack Halberstam) هالبرْسْتَم جَک ۴3
کست شکلِ موفقیت و شمفاهیم اجتماعی تکگذارد که های هنجاریِ اندیشه پیش میعنوان روشی برای واسازی حالتبه

زدن و ن برای نقبگیرد، و از آی خُرد اصطالحی است که هالبرستم از استوارت هال به عاریه میاند. نظریهرا بنیان گذاشته
یت و کند. وی معتقد است که شکست در رعای موفقیت استفاده میخواهانهتخریبِ مفاهیمِ حاوی هنجار دگرجنس

 م. –تری ایجاد کند. ی بیشجهانِ خالقانه-در-های اندیشیدنِ و بودنتواند شیوهن به استاندارهای اجتماعی میکردعمل
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حبت نکنیم. چه شکلی باشد ص« باید»که سیاست اش را از باال به پایین بریزد. بیایید دیگر از اینبرنامه
 رفقا، آستین باال بزنید!

ی نشینی کنیم که در وهلهعقب ۴۶و حذف ۴5ی عمودی، رابطه۴۴کاریمسلماً نباید زیادی به سِرّی. 3.13
بودنِ ریزد. اما بستهریزی جای خود را دارد. هر اقتصادی برنامه میاند. برنامهاول ما را به این بلبشو کشانده

 انجامد.نقصان اطالعاتی میبیش از حد، صرفاً به 
ها . آنز باشندتنهایی کارساتوانند بههای مشارکتیِ مطلقاً افقی نمینه دستورِ برنامه]ریزی[ و نه مدل. 3.1۴

نه هشیارا انه ودیگر، و با صور اجتماعی دیگری در تنش هستند. بیایید در قبال صور اجتماعی صادقبا یک
 رفتار کنیم.

یط که شرا ها وجود دارد. اما معضلِ اکولوژی کنونی این استاکولوژیِ سازمان ایهمیشه گونه. 3.15
 قد و همی مرکزی هم نکند. این مسئله باید ابژهها را نابود میکند. آنوجودیِ خویش را بازتولید نمی

 ی سطوح باشد.آزمایش/تجربه در همه
ای جدید و با اندکی ی حاکم با ایدئولوژیای نخبهکردن به سوی کوه، مجهزکردنِ عدهنشینیعقب. 3.1۶

 الس نزنیم. ۴۷ی جدیدِ سیراکوزهکشاند. بیایید با فانتزیِ شاهزادهابزارِ شناختی، صرفاً بحران را به درازا می
تر و سیعها ممکن برای برخی کارساز باشد، اما گسترشِ وایِ فوتوریستشناسی پرومتهاسطوره. 3.21

ها گذشته، یناها آن چیزی است که زمانه بدان نیاز دارد. از ایِ تصاویر و قصهی اسطورهجهانیِ ذخیره
 عاقبت پرومته چه شد؟

های تواند با قسمی سنتزِ شاخهاست. ]این رویه[ می ۴8اندازِ آینده نیازمندِ برسازیِ دوبارهباری چشم. 3.2۴
آن،  ۴9ی کاال و برابریِ کَمّیِسلطههایی جدا، تحتِ مختلفی از مدرنیته آغاز شود که اکنون در ساحت

معناست. تشخیص و دارای هویت بیاندازی بدون بازیگران اجتماعیِ قابلاند. اما چنین چشمتکه شدهتکه
ها و های بسیار است، نیازمندِ جذبِ شیوهای مردمی و پوپولیستی در زباناندازی نیازمندِ مبارزهچنین چشم

ی جامع نیاز نداشته های مشترک است. شاید به یک تصویر یا استعارهپروژه حاالتِ اندیشه و تجربه درونِ
نمایند. مأموریتْ رتوریکِ های فوردیستی حتی در ایدئولوژی نیز چیزی متعلق به گذشته میمدلباشد. 

                                                           
44 secrecy 
45 verticality 
46 exclusion 
47 Syracuse 
48 reconstruction 
49 quantitative equivalence 
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بینِ نیروهای متفاوت  50سیاسی نیست، بلکه مأموریتی واقعاً سیاسی است، مأموریتِ یافتنِ توافقی موقت
 کنند.حال نزاع، که دارند با نهایت سرعت عمل میدر

 تأمالت پایانیِ شخصی. 4.0
آمیزی نوشتارِ طور موفقیتبه شتاب#. اما فقط دوتا. شتاب#پس: دو هورا برای مانیفست . ۴.0

است، « گراگرای راستشتاب»دهد. اما اگر لَند را، به جناحِ چپِ او، گسترش می 51ی نیک لَندبرانگیزاننده
که درگیر صورِ جدید مبارزه جای اینآید. بهگرا از آب درمیگراییِ مرکزیتقسمی شتابشتاب #موضعِ 

حال، فوتوریسمِ خورد. بااینفکرانه به کوه کذایی شکست مینشینیِ روشنریزی و در عقبشود، در برنامه
های شان، ویژگیا در مقیاس واقعیهاش به تکنولوژی و به اندیشیدن به معضلاش، گشودگیاحیاشده

است، « گرای چپشتاب»تر دادنِ آن کمی به سوی موضعِ بیشماند هُلچه باقی میمثبت آن هستند. آن
ها باارزش حلِ جادوییِ برای هرچیزی که نزد آنعنوان راهها: فتیشِ سیاست بهبدون لغزیدن در گناه چپ

 است.
پوشانی دارد که ده سال با موضعی همشتاب #یابم که تراک را میتا جایی که شخصاً این وجه اش. ۴.1

 ی گِیمرنظریهو در  52(200۴)انتشارات دانشگاه هاروارد مانیفست هکر اش در سازیپیش شروع به پیاده
ی تر بدبینانهکردم. آن متون، به ترتیب، ابعاد ایجابی و بیش 53(200۷)انتشارات دانشگاه هاروارد 

زمان چه که آنام، تبارشناسیِ آنکنند. من از منابع آوانگارد مدرنیستی بهره بردهمنعکس می  گرایی راشتاب
ترسیم کردم. خالصه که: غیر  55(2013)وِرسو نمایشِ فروپاشی و  5۴(2011)وِرسو  ساحلِ زیرِ خیاباندر 

دیگری نیز به همان  رسد، مسیرهایاز مسیر غریبی که از طریق ژرژ باتای از کارل مارکس به نیک لند می
ی جمعی این است که آن برند )هرچند، در ]برخورد با[ دلوز اشتراک داریم(. شاید پروژهقلمرو راه می

برداری کنیم، تا بهتر بدانیم که اختیارات ما در جذب منابع گذشته چیستند. در غیر قلمرو را دوباره نقشه
 5۶صورت: کون لقِ اژدرها، با تمام سرعت به پیش.این

                                                           
50 modus vivendi 
51 Nick Land 
52 A Hacker Manifesto (Harvard UP 2004) 
53 Gamer Theory (Harvard UP 2007) 
54 The Beach Beneath the Street (Verso 2011) 
55 The Spectacle of Disintegration (Verso 2013) 

شده است، نخستین بار چارلز اچ. « ی مخاطراتگرفتنِ شجاعانهنادیده»المثلی برای این جمله را، که اکنون بدل به ضرب  5۶
 م. –، به کار برد. 1881بَکستر، از فرماندهان نیروی دریایی در جنگ داخلی آمریکا، در سال 
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