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 .» شدگی زحمتی است کھ باید برای ساختن آزادی کشیده شودبیگانھ«

Laboria Cuboniks, Xenofeminist Manifesto  
 

 ...کندسوزد و در اتمسفر حفره ایجاد میوقفھ میمادامی کھ نفت خام بی
 ...کنندی خود میمستعمرهی بسترھای آبی را ھا، و داروھا ھمھکشھا، آفتمادامی کھ ھورمون

 ...کنندھای ھمراه ما گسترش پیدا میھا، کامپیوترھا، و تلفنھای الکترونیکی بھ خاطر راحتی ماشینمادامی کھ حفاری منابع نادر زمین و زبالھ
 تازه) ١» (اعقاب مسموم«بھ تولد کنند و زیست بیولوژیک ما النھ می ھای میکروسکوپیھا در شکافبیسیھا و پیو مادامی کھ ریزپالستیک

 ...انجامندمی
 . کندکند، و تعاریف ما را از نرمال و طبیعی عجیب و غریب میمان گرفتاری پیدا میسیاره

 . شناسیماندازی کھ دیگر آن را نمیکنیم، چشماندازی بیگانھ زندگی میما در چشم
 

ی زمین بھ طور گسترده ناشی از نیروھای ھای شیمیایی و صنعتی شدن سیارهکاریتغییرات محیط زیستی، باال آمدن سطح دریاھا و دست
گذارند کھ افراد ھ میھای بسیار آشنایی صحّ ھا ھمان نیروھایی ھستند کھ بر نظاماین. داری بوده استمردساالرانھ، ھژمونیک، و سرمایھ

زایی جمعی، ما این جھش. کنندی زمین را توجیھ میند و استثمار کلی سیارهنگری تحقیر میغیرمذکر، مھاجران، حیوانات، و طبیعت را بھ دیده
. زیستی باشیمھای صنعتی و بومی بھ دنبال وحدت و ھمو ما را وا دارد تا در میان ویرانھ ھم بسیجمان کندقدرو البتھ باید ھمان ،کندلج میرا ف
 »استفاده کنیم» ھای تازهشدگی بھ عنوان نیروی محرکی برای خلق جھانبیگانھ«ن کند، باید از ایپیشنھاد می Xenofeminismطور کھ ھمان

 .ھای تازه، و اشتراکات تازهھای تازه، نافرمانی، برای خلق افسانھ)٢(
 

ار و تغییر شکل ی ما ھردو نیاز بھ اشتراکات تازه دارند، اشتراکاتی کھ با مھاکنون و آینده. شدگی را تغییر دھیمبیایید روند این بیگانھ
بازی ھای متنتوانیم استراتژیھا، آیا ما میدر مقابل این. آینداند بھ وجود میمان را درگیر و بھ ھم وصل کردهمان کھ ھمھھای سیارهگرفتاری

)open source (گرایی تکنولوژی حلاهخلق کنیم کھ ریشھ در شمول، تنوع، توازن، و برابری داشتھ باشند؟ شگردھایی کھ تکریم تکنولوژی و ر
طور کھ بیاییم؟ ھمان ای از نرمال و طبیعیتوانیم مقاومت را در تصور تعریف تازهرا زیر سؤال ببرند و ھمواره منتقد باقی بمانند؟ آیا می
ھای بسیار مورد ھا و لغزشغلط«ھم ایرادھا بھ عنوان طور کنند، ھمانھا مقاومت میآن ایرادھای مکانیکی کامپیوترھا در مقابل زبان دودویی

 . کنندھای کنونی اعمال خشونت ما عمل میدر نظام) ٣» (نیاز
 

 .» عیب و ایراد ھمان اتفاق خوشایند است. عیب و ایراد کاتالیزور است، نھ اشتباه«
Legacy Russell, Digital Dualism and the Glitch Feminism Manifesto  

 
 

ھا، درمانگران، و گوھا، نویسنده، متخصصان تکنولوژی، قصھ)ھکرھای بیولوژیک(ان، طراحان، ھکرھا است برای ھنرمند این فراخوانی
ھا این استراتژی. مان خلق کنندی این تغییرات در سیارهای برای خنثی کردن تلھتازه) open source(باز ھای متندگرپیکرھا تا استراتژی

ھای ، دستورھای راھنما برای کسب لذت، جادوگری و کیمیاگری، مکانیسمدیگریپزی برای خوردن دستورھای آش: ھا باشدتواند شامل اینمی
ھای آموزشی برای یکی شدن ـ با ھایی آنالین برای مراقبت از ھم، آزادسازی اطالعات، تمرینجمعی با مشکالت، شبکھ کنار آمدن دستھ
شان، و ابزارھای دیجیتال ی مولکولیک برای آزاد کردن مواد سمی از حالت رازگونھھای ھک کردن بیولوژیمان، پروتکلیافتھموجودات جھش

 . ھای رادیکالبرای بھ ھم وصل شدن
 
 

 :قبولھای قابلفرمت
ربی ی اینترنت، اپلیکیشن، و ھر ابزار تجھای شبکھو چیدمان در شبکھ، آرشیو بعدی، مجسمھداستان مستند، اشیای سھمتن، پرفورمنس، ویدئو و 

اند، قابل اجرا شوند کھ بھ طور کامل مستندنگاری شده) open source( یبازمتنھای شوند باید در فرمتیرفتھ میھایی کھ پذپروژه. دیگر
ی اجتماعی، و دسترس بودن برای کاربرانی را کھ ممکن است از نظر سنی، نژادی، جنسیتی، طبقھگذاری با دیگران ھستند، و در راکاشت

 .  دھنددی با ھم تفاوت داشتھ باشند، مدنظر قرار میتوانمن
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