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وزیر بریتانیا در خصوص مندشدن از رهنمودهای دیوید کامرون، نخستنویسم، ما در حال بهرههنگامی که این سطور را می

سابقۀ دخالت و مشارکت دارد. در سخنان او در چندین ماجرای مشکوک یم. همو که اهای فقیرنشین لندنورش در بخشش

ها هستند، از نظر او چیزی نیستند مردمی قرن نوزدهمی شدیداً بارز است. کسانی که درگیر شورشضد بازگشت به اصطالحات

که همچون دوران ملکه ویکتوریا، نقطه « طبقات خطرناک»جز مشتی باند تبهکار، اراذل و اوباش، دزد و راهزن و در یک کالم 

ها که هرگز علیه چیزی شورش همان)شوند میها و شهروندان خوب محسوب مقابل کیش مالکیت و دفاع از دارایی

 طرزی اصولگرایانه کور است. البته در این مورد خاص،بهرحمانه که مدام و بی سرکوبی همراه است با اعالمِ اینهمه .(کردندنمی

قوانین وحشیانه را تکمیل ای از مجموعه« سوسیالیست»وزیریِ بلرِ بریتانیا در دوران نخست توانیم به کامرون اعتماد کنیم:می

اکنون درصد جمعیت زندانی در های کار اجباری تبدیل کرد: همها را به چیزی نظیر اردوگاهکرد و همچون آمریکا زندان

 کند.آید از هیچ تالشی مضایقه نمیمیان میبه هاکردنِ جوانکه وقتی پای زندانی ای استبریتانیا بسیار بیشتر از فرانسه

دهد؛ های پلیس و عُمال زورِ تا بن دندان مسلح را نشان میتصاویر جوخه ،وقفه برای کاشتن بذر وحشتبی ،تلویزیون 

)البته وقتی نوبت دارایی و ملک خصوصی فقرا  کوبندهم می ها را درهمان نیروهایی که با لذت فراوان، با دژکوب درب خانه

ریزند تا با خشونتی چشمگیر و نمایشی مرد جوانی را بیرون ها میخانه درونشان مهم نیست( و بهله برایأرسد، این مسمی

شمار دولت فخیمه علیاحضرت شکار های بیکشند که از سوی شخصی ناشناس متهم شده است یا تصویرش توسط دوربین

که همیشه مدنظر پلیس اند آسا بدل ساختهای غولاند و آن را به صحنهر کردهعمومی را پُ ۀهایی که کل عرصشده، دوربین

دهنده صادر اند، احکامی تکانها سرآسیمه برای کسانی که با نیروهای نظم و قانون درگیر شدهو در این حال، دادگاه است.

های زباله، کسانی که بلند شعار سر زنندگان سطلها، آتشپا و واکسیپرانان و همچنین دزدان خردهکنند. برای سنگمی
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سی از همسایگان شیشه أها که به تاند، آنکسانی که به دولت توهین کرده اند،گیر همراه داشتهیک ناخن که مثالً هااند، آنداده

کردند )افراد ها که هیچ کاری نمیاند، آنها که دست در جیب در اطراف پالس بودهاند، آناند، کسانی که فحش دادهشکسته

طور که کامرون با لحنی اند(. همانال کند کجا بودهؤدستگاه عدالت باید از ایشان س اند ومشکوک و حتی کسانی که آنجا نبوده

یعنی تبهکاری و باید با آن مقابله کرد  ،این ]شورش[ صاف و ساده» رود:گوید و حتی از پلیس خودش نیز فراتر میاشرافی می

 پای میز محاکمه است و از نظر پلیس او که رسماًنفر به 3000شاندن کِ ۀپس از نظر کامرون که در اندیش«. و شکستش داد

 اند.طرزی غریب از زمین سربرآوردهناگاه و بههاهزار نفر جنایتکار بهمظنون است، ده 30000دنبال دستگیری اعالم کرده به

واقعی و شود، جنایت همچون همیشه، و همچون وضعیت امور در فرانسه، آنچه در این میان به فراموشی سپرده می 

شکلی کامالً یکسان، اند. در فرانسه نیز، بههمچنین قربانی واقعی است: شخص )یا اشخاصی( که توسط پلیس به قتل رسیده

زند. در بر خرمن می آتش ۀست که جرقدولتی همواره یک قتلاقدامات پلیس است.  1«هاحومه»محرک شورش جوانان در 

رد کردند، بلکه  مطلقاًکل این ماجرا  ۀدرباررا ولیتی ؤفقط کمترین مسو پلیسش نهدرست به همین نحو، حکومت  ،فرانسه نیز

این شکل از  ۀدر نتیج پلیس و سیستم محاکمات کیفری سود جستند. ودستگاهای برای تقویت دموان بهانهعن از این شورش به

مملو از  آمیز مقامات دولتی به این محالتِیی تحقیراعتنابی :شویمرو میها با همنشینی دو نکته روبهنگریستن به امور، در آن

های محله»ها بر اساس الگوی این ۀو همها، و سرکوب وحشیانه علیه ساکنان آن سنگینبردن خشونت کاردر کنار به میدی،ون

کرانه باختری.  آمریکا یا اردوگاه پناهندگان فلسطینی در« عصر طالیی»در شهرهای مستعمرات، گتوهای سیاهان در « بومی

وبیش سبزه را به عنوان آشوبگران پیوندند و جوانان کمروشنفکران چاپلوس نیز باعجله به جمع یاران این سرکوب می

خوبی ستند؟ ما همه بهجسته و سترگ چیهای برهستند. این ارزش« های ماارزش»کنند که دشمن معرفی می« اسالمیست»

 2«ال پی. او.»( است. این Laicism« )الئیسیسم»( وOccident« )غرب»(، pertyPro« )مالکیت»ها دانیم. نام آنمی

(POL)  کنند.معرفی میهولناک ایدئولوژیِ مسلط تمامی کشورهایی است که به میانجی آن خود را متمدن 

باید صفر باشد. اصطالح بانیلوها مدارا با این همشهریان ما در به خواهان آن است که« POL»تحت نام « عمومیافکار » 

وجود ندارد، در مقابل گوشتی سرقت کرده، پوست که مثالً یک پیچجوان سیاه مدارایی با یککه هیچ  جالب آنکه درحالی

میلیون نفر تاثیر که بر زندگی صدها  شوددیده می کنندگان دولتیبرابر جنایت بانکداران و اختالس مرزی درحدورواداری بی

                                                 
ین در نشبه مناطق وسیع کارگرنشین و فقیر ، کهدر گذشته faubourgsای همچون شوند. کلمهنامیده می  banlieuesها در فرانسه این حومه. 1

 شهرهای ما.همان قاره سیاه نهفته در کالن بهرنگ ما اشاره دارد. یعنی وآبشهرهای کوچک و بزرگ و خوش

 
 درج شده است.« POL»شکل که در متن انگلیسی به Laicismو  Property ،Occident. مخفف سه واژۀ 2
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ریزند، به المللی پول اشک میبه دستان مدیر میلیونر صندوق بینزدن فرهیخته که برای دستبند وشنفکرانر گذارند.می

ا به هها و سیاهگویند چرا عربند و مینشین معترضشهرها و محالت فقیر مناطق درونی های دولت در ادارۀ«گیریآسان»

 شوند.اندازۀ کافی دستگیر نمی

« POL»داریم، همین افکار عمومی به نام همین « منافعی»ها آفریقایی که ما در آندر برخورد با کشورهای ضعیف  

جباری را زیر نیز خرده ،های واقعیهای ما، این قهرمانان شجاع مدافع ارزششود. دولتمی« مداخله»حق ما به هان اعمال خوا

هایی که . البته شکی نیست که در مورد آنایشان، اینک متمرد یا زائد شده است کنند که به گفتۀلورده میبمب له و 

کنند ند و با تغییر باد موضع عوض میالحمنابع کلیدی را در اختیار دارند، تا بن دندان مسها که آنترند، قدرتمندتر و بامصلحت

وق ر اشخاص فترین دخالتی وجود ندارد. به عبارت دیگ، هیچ جایی برای کوچککنندمعرفی می «اصالحات»و خود را در مسیر 

 «POL»هایی در حمایت از شود، اعالمیهاکنون مقدس شمرده میکه همغرب، اند که در مواجهه با افکار عمومی هاییهمان

 اند.صادر کرده

 (.POLiceیس )«پل»( وحشتناک، همیشه بگویید POL« )پُل»جای این های کذایی ما، بهجای ارزشبه 

 سر بر انگیزبه همان اندازه نفرت اِجماعی، کندمی برمالرا  وجه خودترین انگیزنفرتطی آن دولت  ا کهاین فرآینده در 

کرد: تخریب یا سرقت چند  اشتوان اینگونه خالصهکه می گیردها شکل میاز حقیقت شورش واکنشی العادهاستنباطی فوق

همان سوءقصدی که  پلیس به یک مرد جوان.مراتب جرم بزرگتری است تا سوءقصد کاالی معدود در اوج سرمستی شورش به

جا ای شوم در همهکنند و در این میان، ایدهها را برآورد میمنجر به بروز شورش شد. مطبوعات و دولت باعجله خسارت

شک در بیــ  «شده برای پلیسعرب شناخته»یا یک « پوست اوباشسیاه»یک ــ  یابد: مرگ یک مرد جوانگسترش می

، به های بیمه سوگواری کنیمجوان که برای شرکتما نه برای مرگ این  هیدآمده هیچ است. اجازه دبارهای بهزینهمقایسه با ه

. و از دارایی خود دفاع کنیم شانه بایستیمبهدر کنار پلیس شانههای تبهکار و دزد، ما اجازه دهید در برابر این دارودسته

 ند، به آن چشم دارند. چون فقیر(POL) «پل»ای ما و همان دشمنان هارزش هایی که شورشیان خارجی ضددارایی

 الئیک( هستند.)ضد )غیرغربی( و اسالمگرا انددارایی(، از آفریقا آمده)بی

حتی بیشتر از آن جهت که او یکی از  قیمت است ــاما ما، برعکس، تأیید خواهیم کرد که زندگی یک مرد جوان، بی 

 زدن چند خودرو و سرقت از چند فروشگاه جنایتیینکه آتششان کرده است. باور به اجامعۀ ما رهاشمار کسانی است که بی

اصل بیگانگی در مارکس  با آنچه افتاده کامالًپاست پیشاییک جوان مسألهقابل بخشش است، حال آنکه کشتن غیر



www.thesis11.com 

آالت بر کارگران که ماشین ا بر زندگی و اولویتهستی، اولویت کااله بر اشیاء نامید همخوان است: اولویت میداری سرمایه

 3(.le mort saisit le vif« )آورندفراچنگ میمردگان، زندگان را » کند:خالصه میبندی صورت را در این آن مارکس

 اند.داریها، پاسداران این بُعد مرگبار سرمایهها و سارکوزیکامرون

در پاریس و سال  2005زند ــ برای مثال در سال اش را جنایت دولتی میجرقهدانم آن نوع شورشی که خوبی میمن به 

هیچ دانم این نوع شورش بیخوبی میدر لندن ــ خشن، پرآشوب و در نهایت بدون حقیقتی ماندنی است. من به 2011

اگر «. بخشدذت میهیچ مفهومی لبی»طور که امر زیبا، طبق نظر کانت کند، درست همانمفهومی تخریب و غارت می

 واقع باید با یک ایده عجین شوند.ای از بیداری دوبارۀ تاریخ باشند، بهها قرار است نشانهشورش

 .کند تیز هاسیگنال دریافت برای را هایشگوش باشد، داشته عجله قضاوت برای آنکه از بیش فیلسوف باید نهایتاً حالاین با 

های جوانان در چین تا شورش« دهقانان»و « کارگران»های برپا شده است. از شورشهایی امروزه در سراسر جهان شورش 

ای در ایران، از خواست انگیز مردم تحت بمباران در سوریه تا اعتراضات عظیم تودهدر بریتانیا، از مقاومت سرسختانه و حیرت

تبار در ایاالت متحده. انواع اسپانیایی های مهاجران بدون مدرکعمومی در فلسطین برای اتحاد فتح و حماس تا شورش

شود. این سختی به آنها اشاره میآمیزند هرچند گهگاه بهها غالباً خشونتگوناگون از شورش درکار است، بسیاری از آن

ها تصمیمات دولت )و/ یا کارگزاران(، کنند. محرک آنهای اجتماعی  خاص یا کل جمعیت را بسیج میها، یا گروهشورش

های ارتش یا حتی ماجراهای ساده در زندگی مردم است. ها و اختالفات انتخاباتی، اقدامات نیروهای پلیس یا اشغالگریاعنز

یا  ،شکلی کوربه ،هایابند. آنتر گسترش میگیرند یا در سایۀ اعتراضات رسمیجویانه میسرعت رنگ و بویی مبارزهها بهآن

های شدن توده، برانگیختهها مشترک است(. اما آنچه در تمامی آنرشی سوار شدهر شو بر موج تواننمیاند )تجاعیمترقی یا ار

 توان پذیرفت.حول این مسأله است که وضع موجود را دیگر نمیمردم 

 Immediate« )های آنیشورش»ها را توانیم میان سه شکل از شورش تمایز قائل شویم، که من به ترتیب آنمی 

Riot ،)«های نهفتهشورش( »Latent Riot)  های تاریخیشورش»و( »Historical Riot) نامم. در این فصل به نوع می

 نخست خواهم پرداخت. دو نوع دیگر موضوع دو فصل دیگر خواهند بود.

                                                 
نتیجه و در  ــ اشیاء بر هستی و حیات ۀویژه مضمون سلطبهــ  برای آشنایی با روایتی مدرن، دقیق و ادبی از مضمون مارکسیستی ازخودبیگانگی .3

( 1965) «چیزها: حکایتی از دهۀ شصت»توان کتاب ژرژ پره، ، می«کندمرگ زندگی را مصادره می»برای آشنایی با پیامدهای سوبژکتیو این واقعیت که 

جامعۀ »بور( وایت گی دیا )به ر« جامعۀ مصرفی»داری با عنوان سرمایه یِرا خواند و دوباره خواند. فراموش نکنیم که در زبان آن دوره از قدرت اجتماع

)مگر مصرف کاالهای فاسد( یا نمایش )مگر  توانیم در فقدان مصرفسرمایه، می ۀشد. اما چهل سال بعد دریافتیم که تحت سیطریاد می« نمایشی

 ترین شکل اضمحالل سوبژکتیو مواجه شویم.نمایش اطفای حریق( با خشن
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شود. حتی یک شورش آنی با ناآرامی در میان بخشی از جمعیت و تقریباً همیشه در پی بروز خشونتی دولتی آغاز می 

جرقه زد، در ابتدا یک شورش آنی بود )واکنشی به خودکشی  2011را در سال  «های عربیانقالب»شورش مشهور تونس، که 

 وکار او شده بود(.یک فروشندۀ خیابانی که یک پلیس زن مانع کسب

فرم اولیه و های اساسی چنین شورشی، واجد اهمیت و معنای عام است و در نتیجه، یک شورش آنی غالباً برخی خصلت 

 شود.بدوی یک شورش تاریخی محسوب می

ند. برخی از نیروهای نظم و قانون، جوانان ناپذیر باهای اجتنابویژه در درگیریاز همه، نوک پیکان شورش آنی، به اول 

آن را به  اند وشناسانه دانستهمعادل یک پدیدۀ جدید جامعههای اخیر در جهان عرب ر شورشدرا « جوانان»مفسران، نقش 

کنون دیده است کسی تااند. اما چهکردهمدرن مرتبط توخالیِ دوران پستهای تکنیکی اما نوآوریبوک و دیگر فیس استفاده از

 ، در فرانسۀ1967-1966های ، در چین سالروشنیبهطور که که صف مقدم یک شورش را افراد مسن تشکیل دهند؟ همان

ــ و در نهایت  5قیام دهقانان تایپینگ و 4نهضت فروند و در زمان 1848های انقالب همچنین در دیده شد و 6819سال 

ها در تجمع، دهند. ظرفیت باالی آنها را تشکیل میاصلی شورش جا ــ جمعیت جوان و دانشجویان هستۀهمیشه و همه

ملگی روی در زمان نیاز، جک و میانهکامل، سرسختی استراتژی پذیریای نظیر عدم نظمی و تکنیکیهای زبانبسیج، خالقیت

های داغ، دویدن از اعالمیهها، ها و آتشطبلتوان به مواردی چون می ست. عالوه بر این،اای ثابت کنش تودههای جزو واقعیت

ن ها کمک کردند تا مردمااشاره کرد. اموری که برای قرن ها، به صدا درآوردن زنگکردن شعارهاپخشها، کوچهپسکوچه

در وهلۀ نخست، شورش کنند. های الکترونیکی امروزه چنین میطور که دستگاهدر یک نقطه جمع شوند، درست همان ناگاهبه

ست به بدرفتاریِ واقعی یا ادعاییِ یک دولت آیی پرتالطمِ جوانان، که عمالً همواره واکنشیعبارت است از تجمع یا گردهم

ند که به معنای خاص دولت همواره خودکامه است؛ و به همین دلیل است که کمونیسم ها نشانگر آنخودکامه. )البته شورش

 .کند(امحای آن را سازماندهی می

طور ها، همانیابی شورشمسألۀ مکانجویند. می مشارکت آن در که است کسانی قلمرو همواره آنی شورش یک وقوع مکان 

کنند محدود کنندگان در آن زندگی میای که شورشزمانی که شورش به عرصهای کامالً اساسی است. که خواهیم دید، مسأله

شود. شورش تنها میانجیِ خود متوقف میشکل آنی و بیجا بهشود، که اغلب همان محالت درب و داغان شهرهاست، در همان

ابد و به یک شورش تاریخی تبدیل هم غالباً در مرکز شهر ــ که برپا بماند و گسترش یسازد ــ آنای جدید میزمانی عرصه
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معنا که بر خود خشم شود. یک شورش آنیِ راکدمانده در فضای اجتماعی خود، فاقد سیر سوبژکتیو قدرمند است. بدین

ها در تماس ــ که هرروزه با آن« ثروت»دستی سازد. این شورش به نمادهای دمداد، نابود میگیرد و آنچه را که انجام میمی

ای از دولت را نیز تخریب می کند شود. اگر بتواند نمادهای پراکندهور میها حملهها و خودروها و فروشگاهویژه بانکهاست ــ ب

وبرق، مراکز اجتماعی که زرقهای متروکۀ پلیس، مدارس بیدهد: مثالً ایستگاهسان حضور ضعیف خود را بر باد میو بدین

ها منجر به خصومت افکارعمومیِ ملهم همۀ این توجهی است.های ناشی از بیزخم رویکشی پدرساالرانه بهکارشان ماله

چنین افکار «. کنندهای ناچیزشان را هم نابود مینگاه کنید! دارند همان دارایی»شود: علیه شورشیان می (POL)« پل»از

عوض بهچیز آنشده به شما باشد، ی اعطا«مزایا»چیز، یکی از معدود خواهد این نکته را بفهمد که وقتی یکای نمیعمومی

شمارد. و از نیز به همین دلیل آن را خوار می شورش شود ومی اش، تبدیل به نماد فقر و کمبود عمومیکارکرد خاص

از خصوصیات کلی همۀ کنند، در واقع این امر مکانی که شورشیان در آن زندگی می روست تخریب و غارت کودکانۀ خودِاین

نوعی ناتوانی شورش در  است، ضعیف مندیمکانها نوعی نوبۀ خود، باید بگوییم دستاورد همۀ اینبه های آنی است.شورش

 ساختن خود.جاجابه

ای هستیم که شاهد پدیدهعکس، شود. بلکه برای خاص متوقف میدر منطقه البته منظور آن نیست که شورش آنی ضرورتاً 

. و این تقلید در مناطقی یابدگسترش می جایی، بلکه از طریق تقلیدهنه از طریق جاب ،آنییک شورش شود: نامیده میسرایت 

زنند که در سن کوین، دست به همان کاری میدهد. جوانان ساکن یکسان با نقطۀ کانونی اولیه رخ می یا حتی عمدتاً مشابه

ز همۀ محالت پرجمعیت از تب عمومی تیب در لندن نیجمعیت لندن، و به همین تریا مناطق پربوآ  سو جوانان ساکن در اولنه

اند. که شنیده است دیگران انجام دادهدهد انجام میماند اما همان کاری را پذیرند. هرکسی در جای خود میشورش تأثیر می

 واقعکه به ،است گسترش محدودیک  کید کرد که منظورْش شورش است. البته باید دوباره تأاین فرآیند در واقع همان گستر

گیرد که یک شورش فقط زمانی ابعادی تاریخی به خود میاولیه یا آنی یک شورش است.  مشخصۀ یک شورش آنی یا مرحلۀ

یابد از جمعیت گسترش هایی فقط زمانی که به بخش، اساساً برای گسترش خود پیدا کند، یعنیتر از تقلید بتواند راهی پیچیده

شورش فاصله دارند. فقط در این زمان  با هستۀ اصلی برسازندۀترکیب اجتماعی، سن یا جنسیت خود،  وضعیت، واسطۀکه به

گسترش  این نوع ود زنان عادی همواره اولین نشانۀور شود:ممکن می است که دستیابی به یک بعد تاریخی راستین

ضعیف  یابیتواند نوعی مکانند، تنها میبماهای نخستین حرکت خود متوقف است. یک شورش آنی اگر در گام یافتهعمومیت
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شود، واسطۀ آن فراخوانده و آفریده میانجامد که بهیبسوبژکتیوی از افراد  در نهایت، یک شورش آنی هرگاه به آن نوعَ 

قیام است و زیر سلطۀ نیروی نفی و  به این سوبژکتیویته صرفاً برساخته از میلچراکه  یابد.حالتی گنگ و نامشخص می

دهد تمایز روشنی میان دو وجه زیر ایجاد شود: آنچه مربوط به قصد و نیتی بعضاً تخریب، این سوبژکتیویته اجازه نمی

های منفور برای نابودکردن یا ابژه کشف است که هیچ هدفی ندارد مگر  پذیر است و آنچه صرفاً محدود به خشمیکلیت

طرزی شان بههمرزم« برادر»ها، تجمع انبوه جوانان خشمگین از مرگ دانیم در این شورشطور که میهمان شان.کردنمصرف

شود، جنایاتی که خود محصول فقر، طرد اجتماعی و فقدان یافته عجین میشماری از جنایت سازمانناروشن با درجات بی

به شعارهای قدرتمند جهت بخشد،  که بتواند یدارتر از هرچیز فقدان سازمان سیاسی ریشهعمومی است؛ و مهمهرگونه توجه 

هم درست در جایی که شود، آنهای مشکوک با پول انواع بازی یازیدن بهانحراف وحدت عمومی و رشد وسوسۀ دست مانع

ایدئولوژی دستِ شدن سوبژکتیویتۀ مردمی بهمهمی از فاسد یافته، بزرگ یا کوچک، شکلخبری از پول نیست. جنایت سازمان

ع و بودنش بسته به اوضاکم یا زیاد که است ناپذیراجتناب امری یافته در شورش آنیمسلط سودپرستی است. جنایت سازمان

 چه باشد،است: هری از همدستی با نظم مسلط این امر شکل آیا خود شورشیان باید تشخیص دهند که ؛ و یقیناًاحوال است، 

حد که آنی اما شورش، تا بدان«. شرافتمندانه»یافتۀ ی خود چیزی نیست جز قدرت اجتماعیِ یک جنایت سازماندارسرمایه

 هم در میانۀروشنی ببیند، آنتواند ماجرا را بهاز این رو آدمی نمی تواند خود را پاک و خالص سازد.واقع نمیبه است،

خوش باروت و و بوی  ،دست استکردن آنچه دمگری پرسود، لذت ناب از خُرد و خاکشیرنفور، غارتنابودساختن نمادهای م

و نه حتی ماقبل  ین دلیل نه سیاسی استآنی همواره ناخالص است و به هم هایشورش ها. سوژۀجنگ چریکی علیه پلیس

کنند؛ و برای نوعی شورش تاریخی هموار می را راهها در بهترین حالت ــ که خود دستاورد کمی نیست ــ سیاسی. این شورش

دهند که جامعۀ موجود، که خود همواره نوعی سازماندهی دولتی سرمایه است، در مجموع قادر نشان می در بدترین حالت صرفاً

 اند.ضاهای متروکی که زادۀ همان جامعهتاریخی قیام نیست، قیام در ف گیری از بروز نشانۀبه جلو

 


