فصل سوم

شورش نهفته

یاستنشانمیدهند،

هایاخیرــآنهاییکهامکانیکوضعیتجدیدرادرتاریخس


هایتاریخیدوران

شورش
عربیاند.مندرفصلبعدی
تردیدخیزشهایچندوجهیِشماریکشور 


دروضعیتتحققاینامکانباشندــبی
بیآنکهفعالً

بااساسقراردادناینخیزشهاتالشخواهمکرد تعریفدقیقیازشورشتاریخیارائهکنم:شورشیکهنهیکشورشآنی

است(مادونشورشتاریخی)ونهنوعیتحققسیاستجدیددرمقیاسوسیع(فراترازشورشتاریخی) .
دربارۀکشورهای«غربی»خودمانچهبایدگفت؟ 
بهلحاظتاریخیدرنوک
میدکهباافتخارخودراچنینمینامند:کشورهاییکه 

ماآنکشورهاییرا«غربی»خواهیمنا
طلبومهاجماند،هنوزمسلحبهیکنیرویضربتمالیو

پیکانتوسعۀسرمایهدارانهقراردارند،متکیبهیکسنتقویسلطه

دولتهایفاسدرابندۀزرخریدخودکنند،ونیرویضربتینظامی که
اندکهبهآنهااجازهمیدهددرسراسرجهان 


اقتصادی
میدهدتاتمامدشمنانبالقوۀسلطۀخویشرامرعوبکنند.اجازهدهیداینراهماضافهکنیمکهاینکشورها
آنهاامکان 
به 
همزیستیمسالمتآمیز

میخوانند ــنظامیمشخصاً مناسب
شدتازنظامحکومتیخودراضیاندوآنرا«دموکراسی»  


به
بهرغمتوافقبرسر مسائلاصولی (اقتصادبازار،نظامپارلمانی،
فراکسیونهاییکه 

فراکسیونهایمختلفدرالیگارشیحاکم،

روشنهای


وسایه
است)وتنهاازطریقتفاوتها 

ونامژنریکاش«کمونیسم» 

امانباهرآنچهشبیهآنهانیست 

دشمنیب 
ی
جزئیازهمجدامیشوند .

کشورهای غربی تجربۀ شورشهای آنی داشتهاند ،و بیشک آنها را در ابعادی بسیار وسیعتر از آنچه در این ده سال
خودندیدهاند .بهنظرمناکنون


هایتاریخیبه

بهخواهندکرد.اینکشورهاحدودچهلسالاستکهشورش
دیدهایم،تجر

امکانآنهارادرخوددارد.منظورمبروز

دستکمامکانِ
استکهاگرنهامکانوقوعشورشهایتاریخی ،

دورهایگشودهشده

پیشبینینوعیشورشآنراخلقمیکند .

گسستیرخدادیاستکهامکانیبرایانکشافتاریخیوغیرقابل

د،چیزیستکه آن راحضوریکسوبژکتیویتۀمعطوفبهشورش

(خوشبینانه)سوقمیده

آنچهمرابهسمتاینفرضیه 


جدنشانههایاحتضار .

،کشورهاییکهمرفهامادربحراناند،راضیوآرامنداماوا

نهفتهدرکشورهامانمینامم

بحثمرابایکمثالآغازکنم .
جاعیتریندولتفرانسهاززمانپتنتاکنون
درمیانبیشمارجنایاتضدمردمیدولتسارکوزی(کهبهاحتمالزیادارت 


است)طرحیاستبرایاصالححقوقوشرایطبازنشستگی،کههمهازآنباخبرندوبازارهاباسروصدایزیادخواهاناجرای
متضمنکارکردنطوالنیتربرایحقوقبسیارکمتراست.

آنهاست.اینطرحاساساً
آنندوسارکوزینیزفرمانبرداروهمسفرۀ 
مخالفت با این اقدام که اتحادیههای کارگری عهدهدارش بودند ،در آن واحد هم فراگیر و تودهای و هم بسیار ضعیف بود.
یماییزدندامارهبراناتحادیهبهشکلیآشکارهماناولینگامرانیزباشکستشروع

میلیونهانفرازمردمدستبهراهپ

شدنهمهچیزازکنترل»بود،تاازاین

کردند.هدفواقعیآنهامحدودبهبهضرورتکنترلتودههاوجلوگیریاز« 
خارج
جمهورصبورانهبهانتظارزمانهایبهتربنشینند .

طریقبتوانندباانتخابیکمهرۀبوروکرات«چپ»بهعنوانر 
ئیس
کهبهصورتضمنیبه
،نشانههای بسیاریوجودداشت  

بااینحال ،بهایننکتهتوجهشدهاستکه دروناینجنبش
 
شبهشکستکشیدهشدهبود،درستهمانطورکهارتش

شورشاشارهمیکرد.اینجنبشیبودکهازدرونتوسطرهبران

هاترجیحمیدادند،بهشکستکشیدهشد.اولازهمه،


هایش،کههیتلررابهکمونیست

توسطژنرال
فرانسه درسال 0491
واربرایشورشهایتاریخی (خواهیمدیدچرا).اینشعارمکررعلیرغم


بود،امرینمونه
تکرارشعار«سارکوزیاستعفاءبده»
،مردمبهخوبیمتوجهاعتراضآشکاریشدندکهدر

دستورهاوتوصیههای«غیرسیاسی»بوروکراسیحاکم،سردادهشد.ثانیاً

کردنهای چندین اتحادیۀ بزرگ تجسم مییافت ،گردانهایی که خیلی بیش از رؤسایشان تهاجمی بودند و
هیأت حرکت 
شگفتآوراتحادیۀ کارگران

کردند.بیشکبایددرایناعتراضتصمیم 


یبسبیشتررادرهمینلحظهطلبمی
خواستههای

پاالیشگاهنفترانیزبگنجانیم.کارگرانیکهتاچندینروزجادهرابرایارسالنفتبستندــکنشیواجدخشونتیبسیار
شکینیستکهاینپدیدهها

واقعیودربرگیرندۀ پیامدهایبالقوهدرمقیاسوسیع (وهمینامرموجبدخالتپلیسشد) .
چهکهباشند،آنهم

دهد:بروزشکافیدردمودستگاههایدولتی،هر


ههموارهدرآغازهرشورشیرخمی
چیزیراروآوردندک
کند.دستآخر،و


بخشیدنبهمردمعملمی

هاکنشجمعی،درجهتوحدت

بژکتیوشعارهاییکهازطریقآن
زیرفشارسو
شیدارند.اینشکلهایکنشاگرچه گستردهنبودنداماراه

ویژه،ابداعشکلهایجدیدیاز کنشکهبالقوهخصلتیشور


به
یااعتصابهای «آزاد»اشارهکنیم:یککارخانهیابنگاه

توانیمبهاعتصابهای «نیابتی» 

بهسوی آیندهگشودند .مشخصاً  
می


اقتصادی خاص دچار اعتصاب میشود هرچند مزدبگیرانش اعالم میکنند بر سر کارند .این نوع اعتصاب شامل یک بخش
دانشجویان،آنهاکه

بیرونینیزهست،بخشیعمدتاًمتشکلازمردمانیکهموظفبهکارکردننیستند(بیکاران،بازنشستگان،
ندومانعادامۀتولیدمیشوند ،هرچندآشکاراباتوافقمزدبگیران

رااشغالمیکن

درتعطیالتندوغیره)،مردمانیکهمحوطه 
بدینسان،اعتصاب موقعیتی کامالً  واقعیاست،حتیاگرمزدبگیرانازنظرقانوندرحالاعتصابنباشند و بتوانند
آنجا  .

اینرویهاجازهمیدهداعتصابتاحداشغالتداومیابدــتداومیکهمشخصاًامروزه(یعنی

دستمزدکارشانرادریافتکنند.
هاضعیفترازآنندکهصندوقاعتصابراحمایتکنند)در


فقیربسیاردشواراستواتحادیه
زمانیکهزندگیبرایکارگران 
اکثرمواردنمیتواندفراترازچندروزطولبکشد .

ایننوعکنشبهچنددلیلیکشبهشورشاست.اوالًاینکنشعقیدۀارتجاعیرایجیراخوارمیشماردکهبراساسآن


فقطبهمزدبگیرانآنجامربوطمیشود.ثانیاً اینکنشقاطعانهاینداوریِ بههماناندازهارتجاعیرا

مسائلیکبنگاهفقطو 
میگوید اعتصابکردن در عین اعالم در اعتصاب نبودن ،امری غیراخالقی است .ثالثاً ،این امر باعث
به چالش میکشد که  
دستکم در یکی از پلههای نردبان
بهطور کامل به هم گره بخورند ،دو کنشی که  ،
میشود «اعتصاب» و «اشغال»  

یکمکانیابی

یابیمشترکیمیآفریندونهصرفاً

شوند.وبدینسانفرایندم 
کان


ازهمجدامی
خشونتآمیزشدنکنش،معموالً

محدود ،البته فقط به این شرط که مزدبگیران در جریان اشغال مشارکت جویند .رابعاً ،چنین کنشی باید آمادۀ حضور
اجتنابناپذیر پلیس باشد .حضوری که بحث کالسیک شورشها را در دستورکار قرار میدهد ،بحث انتخاب میان ترک

ماندنومقاومتکردن.سرانجام ،وبیشازهرچیز،اینکنشپیوندیمیانالیههایاجتماعی


یابرجای
سالمتآمیزمحوطه

م
نوعجدیدیازسوبژکتیویتهخلقمیکندکه

ازهمجداهستندوبدینساندرهمانمحلْ

گوناگونبرقرارمیسازدکهعموماً

روشنترین شواهد برای این امر ،تحقق

ایاش فراتر میرود .
پارهشدن بازتولیدشده توسط دولت و زائدههای اتحادیه 
از پاره 
ریزیواجراکردهاند.ویژگیاصلیاین


هارابرنامه
ازایننوعاستکهکمیتههایی با نامهای گوناگونآن

کنشهای بزرگی 

کمیتهها آناستکهدانشجویان،جوانان،مزدبگیران (چهعضواتحادیه،چهغیرازآن)،بازنشستگان ،روشنفکرانوغیرهرابا

صورتمحلیوباتوجهبهکنشهایآنیزادهشده

ترینشورشهاعموماً  
به


عدمهمیازمهم
هممخلوطمیکند.بنابراینبُ

سیرهایسوبژکتیوبهظاهرمتفاوتو

بندیهایدولتیوبرخاستهازم
است:خلقگونۀجدیدیازوحدتمردمی،فارغازتقسیم 

نامتجانس .

کردکهرسانههایرسمی،یعنیخادمان

ها،میتوانچنیناستدالل

درجهتتأییدحضورشورشنهفتهدرپساینکنش
«خِرد دموکراتیک» ــ یا به تعبیر دیگر همان ایدئولوژی  POLــ بهشکلی مجدانه از پرداختن به آنها به عنوان یگانه
هانامنبردهاند .


وتاحدامکانازآن
یکسانگستردهوباز،پرهیزکردهاند،

سویههاینوظهوردروضعیت،یگانهظهورجنبشیبه

میتوانیم بگوییم بسیج تودهای (این واژۀ کسالتبار) علیه قانون سارکوزی در مورد بازنشستگی ،بیشتر و فراتر از هالۀ
 
کننده،یکاوجگیری


یکجرقۀواحد،یکحادثۀخیره
شکستطلبی،نوعیسوبژکتیویتۀمعطوفبهشورشنهفتهدربرداشت .

وبوییبسمصممتربه


ای،رنگ

اصطالحبسیجتوده

بودتااینبه
فهمیدهشدۀاتحادیۀکارگری،کافی

خشونت،حتییکشعارکژ
ساالربگریزدودستکمبرایمدتی،نوعی


نتاریسمسرمایه
خودبگیردوبهصورتمحلیوباقدرتبسیارازمحدودۀتوافقپارلما

عرصۀمردمینفوذناپذیربرپاسازد .
افراطیترین واکنشها به جان آدمها افتاده است ،آتش زیر

بدینقرار ،حتی در کشورهای اضطرابزدۀ ما که وسوسۀ 
 
بینینکردنیسر
سودلسردیماحیاتیپیش 

هاگواهیمیدهدکهدرایناوضاعهرآنممکناستازبطنیأ


خاکسترشورش
آفرینمان.
مرگ 
برآورد،آنهمورای«دموکراسیهای» 


