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 پایان جهان؟ 

 فردریک لوردون، ترجمه: رحمان بوذری

 

زده خادمان آن دید. شنبه این هفته نمایش اعتراضی فقط در های بهتتوان در چهرهفروپاشی یک نظم مسلط را می

ال از اوضاع سر ای تلویزیونی که اصهتو، و تقریبا همه کانالنیوز، فرانسام، سیافهای بیهای متحیر کانالخیابان نبود. در چهره

شناسی در خود ریشه (stupefactionزدگی )بهتو ( stupidity)وجه اشتراک حماقت  .مشهود بود و هست آورنددر نمی

سراسری « اخبار»نوع خاصی از  شانمشترکاز هم جدا نیستند و منظره  زدگیبهتحماقت و  در فرانسهاین دو واژه پیداست. 

 شود.وقفه پخش میاست که بی

 -نیز « انقالب مکرون»و « دنیای جدید»ای را دوست دارد که به آن آرامش خاطر دهد. جارچیان های سادهن انسان ایدهذه

گردند، مقوالت دنیای قدیم، چون این دنیایی شان برمیهمیشه به تغییرناپذیری مقوالت قدیم -بگذریم از تناقض این عبارت 

اند و از راست افراطی و شده گیجشان را، به ایشان اعطا کرده. اینجاست که سلطهشان را، پست و مقام و است که وضع فعلی

گردند اعتراضی می« سخنگویان»یا « نمایندگان»زنند یا از چپ افراطی و راست تندرو، با اضطراب دنبال چپ تندرو حرف می

رسند، حتی شان کشاند، ولی به هیچ چیز نمی«مذاکره»خواهند تا بلکه بشود پای میز آنها می« مطالبات»و فهرستی مفصل از 

اند و محصوالت خود را شتافته دولتبه کمک وار که خودشان دورش بنشینند. از همه جا رانده و مانده، دیوانه« میزی»به 

ق مالیات ها. امیدشان به این است که با تعلی: مشورت با رهبران احزاب، بحث در مجمع ملی، مالقات با اتحادیهکنندعرضه می

 در اوضاعیبازی به عبارت دیگر، یک مسخره ؟1گرنلتوافقنامه شبیه چیزی مثال بیابند. « راهی برای خروج از بحران»سوخت 

توانند ببیند که دیگر وقتی نمانده، کل : نمیهمین استدرست « نخبگان»موضع رود. در میزهوارش که هر جایش را بگیری 
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شانس . خوشگرفتجلوی سقوط را  توانها نمیردن یا کاهش مالیاتکپاشیده، و با معوق از هم -دنیای ایشان  -یک دنیا 

 نیست، یک خیزش است. « جنبش اجتماعی»باشند که خود نهادهای سیاسی دچار فروپاشی عمومی نشود. چون این دیگر یک 

نمادین آن، در مورد واقعه پیش رویشان  خصوص نگهبانان، همه نهادهای رژیم، و بهرسدته خط میوقتی هر شکلی از سلطه به 

باز  پرسند مگر این بهترین نظم ممکن نبود. وقتی نفرت از ایشان ناگهان سرشوند و از خود میتفاهم میسخت دچار سوء

، از این هم فراترافتند. گیرد و به وحشت میشود خشم سرتاسر وجودشان را فرا میشان عیان میکند و جلوی چشممی

کشد که پیش از این سابقه ور که گفتیم، خصلت غریب این جنبش در این واقعیت نهفته است که چیزی را به آتش میطهمان

 شان را به آتش خواهید کشید. . و احتماال به زودی مسند همدستانمسند اغنیانداشته: 

زه شنیده خشکش زده، و رئیس اتحادیه لیرا در شانزه« امافهای بیعوضی»ام وقتی شعار افگویند مدیر تلویزیون بیمی

این قبیل  «.نه در مبارزان همیشگی این خیزش در مردم عادی ریشه دارد»نگاران نیز همانقدر متحیر دریافته که روزنامه

سخ این پا« حد از ما متنفرند؟واقعا تا این: »دارند سرگردانحیران و شان، همیشه پایانی ها، جباریت مالکان و عمله و اکرهقدرت

حساب د دهه زمان تصفیهاست که بله، و برای تنفرشان باالترین دالیل را دارند. در ضمن این هم هست که بعد از چندین و چن

افتاده و باید زودتر از اینها به آن تان سنگین شده. کلی هم عقبحسابصورت فرا رسیده. بگذارید همین االن بهشان بگوییم؛

 شد. رسیدگی می

اند. همدست دولت (اندقدرتالظاهر ضد ها )که علیشد که رسانه تاکنون، به تدریج برای همه روشن 1995های باز اعتصا

شد روز به می تعمیقکردند که این اتهام را تقویت کنند. هرچه نولیبرالیسم وانگهی، خودشان هم از هیچ کوششی دریغ نمی

قبل ازآنکه نوبت به   –شد یاذهان مهار م دیفقط با ضرب و شتم شده شدند کفرسایی له میطاقت هایتنشروز مردم زیر 

 ها برسد.ضرب و شتم بدن
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هایشان از تعداد کتابوها علنا خدمه وزارت کشور و ثروتمندان شدند، و حسابموقع که رسانهاین ماجرا چه زمانی بود؟ همان

گنجاندند و به می« خشونت»های اعتراضی را ذیل عنوان جنبشآمد، همه تر از پلیس از کار در میتظاهرکنندگان حتی عالی

 دادند به چه کسی و چه چیزی وفادارند؟این ترتیب خوب نشان می

بینند چطور زند، یعنی وقتی می، که خشم عمله و اکره قدرت بیرون می«خشونت»، درباره همین مسأله جاستشاید همین

 به دلیل همیشه بهترین راه برای نفهمیدن بوده، و البته« کردنمحکوم»، چون اوضاع از دستشان خارج شده. از این گذشته

همواره آخرین سنگر نظم نولیبرال بوده، پادزهر نهایی  3«اوباشخشونت »، روی از منافع قدرتمندانز دنبالهکوری ارادی ناشی ا

، روز حمله به زندان باستی( یا بزرگداشت 1789ژوئیه  14گرفتن روز ملی فرانسه )برای هر منازعه ممکن. البته آنها با جشن

های آنها از عدم خشونت سازگار نیست فرضبا پیش 68حمله به باستی یا مه  جنوندرست است که مشکلی ندارند.  68مه 

 یچ درس ملموسی برای امروز ندارد.که هاست ای افتادهرمقتاریخ مدفون و دور از دسترس و از جنونولی 

به کارشان که  کنندمیچیزی را انتخاب خصوص تلویزیون همیشه ها و بهجا را فرا بگیرد، رسانههمهخشونت ی به هر حال، وقت

، حواسشان خوب جمع است که مابقی چیزها را مسکوت و نامرئی بگذارند و از خشونتی حرف بزنند که دلیلش معلوم بیاید

سازی کنتیننتال ]در سال کارگران الستیکاده و به چه دلیل . ولی چه اتفاقاتی افتدلیلی هیچنیست، یک شر مطلق بدون 

[ مدیر کارخانه را محبوس کردند، یا چرا 2014سازی گودیر ]در سال حمله کردند، چرا کارگران الستیک یبخشدار[ به 2009

اند؟ قه زردها آماده جنگیدنشان حمله کردند و پیراهن او را کندند، و چرا برخی از جلیکارگران ایرفرانس به مدیر منابع انسانی

. آیا جز این است که این مردم دهند آرامش داشته باشنداند، مردمی که مثل دیگران ترجیح میبا مردم عادی چه کرده

 اند؟خواهند تا ته خط بروند درست به این دلیل که آنها را به ته خط رساندهمی

نامد و آنقدر دقیق اعمال شده که دیو آن را خشونت نمادین میانکار خشونت اجتماعی باالترین شکل خشونت است که بور

اند. و بارها و بارها حق هرگونه مقاومت مشروع را از ایشان گرفتهشده شان نقض اند: حقوق اجتماعیقربانیان آن به انفعال افتاده
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شورش فیزیکی در برابر انقیاد مطلق ی ایشان تنها بدیل باقیمانده برا ،اندهای نهادی آنها را رها کردهتمام میانجی از آنجا که

و این معموال بهترین دام برای گیرانداختن آنهاست.  –خورند می انگیزنفرتوقت فورا انگ ضددموکراتیک و نامشروع و آن .است

و رنج در ، دیگر رنگی نداردمشروع و نامشروع های حنای انگ، کندرسد که سیاست رعب نمادین کار نمیهایی میولی زمان

تواند هر هدفی را نشانه بگیرد، چه جای عجب که این اهداف وقت است که میشود. آنیک فرایند شیمیایی بدل به خشم می

چیز از بین رفته منطقی است که دیگر هیچ چیز ؛ وقتی همهباشند هابخشدارییا  های اعیانیخانهها، نمایندگان مجلس، بانک

 ارج و قرب نداشته باشد. 

اند هیچ نظم بهتری ممکن و مزایایشان در گرو نظم موجود است، آنها که مرتب تکرار کردهآنها که مقام و منصب ه، برای بل

، «هیوالوش»، «گمراه»هایی همچون توان با انگرادیکال را تنها می« هحاشی» این نیست، حتی هیچ نظم دیگری نداریم، ظهور

خطاب کرد. ولی آنها برای اینکه همچنان شأن یک هیوال  ،«خشونت»مچنان با انگ ه« پذیرندمی»یا حتی وقتی وجودشان را 

امروز  مدام پنهان شود.آوردن این وضع وجودای بمانند، و باید مسئولیت نیروهای نظم موجود در بهرا داشته باشند باید حاشیه

 این دو شرط از بین رفته. 

کنند عرضه می« خوب خشمگین هایآدم»ردها سیمایی به شدت متناقض از شرط اول به این دلیل از بین رفته که جلیقه ز

است، یعنی یک اقلیت بسیار رادیکال « آمدهخشمبه»که برای اصحاب قدرت قابل درک نیست. خشمگین معموال به معنای 

یا نوعی تناقض در باشند، چون آدم خوب یا به معنای اکثریت خاموش است « های خوبیآدم»توانند کوچک. خشمگینان نمی

. واقعیت این تنگ آییدآیید که از هر جهت به اند. ماجرا ساده است، شما وقتی به خشم میآنها همین تناقضعبارت است. ولی 

های اجتماعی سال حاکمیت نولیبرالیسم که طی هجده ماه جنگ اجتماعی هار مکرون از حد گذشته، گروهاست که بعد از سی

 اند.. و بنابراین به خشم آمدهنداتنگ آمدهمختلف به 
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بینند. ولی این های خشمگین را نمیاین آدمو  زنند که وجود خارجی ندارداز چیزی حرف می شان شدهباورواقعا ها رسانه

. آنها دیگر به سادگی به سر باز کردهکه تازه  اندنتیجه انباشت طوالنی و خاموش خشم هستند، وجود دارند وها آدم

خشونت پلیس را در تظاهراتی که برای دل ساده« های خوبآدم»به بهانه  کنند، چونچنین نمیگردند. شان بر نمیهایخانه

وقت بعد از بازیابی خود برای اند. آنها ابتدا انگشت به دهان ماندند. آنشان اولین تظاهرات عمرشان بوده تجربه کردههایخیلی

به کم کم، آمدندبه شمار می« های خوبآدم»که گرچه ابتدا  داریمشماری بیهای بنابراین آدم همیشه ضدضربه شدند.

هایی را در یک میدان ای دیگر که چوبطور که عدهدرست همان –نامند می« اوباش»ها که رسانه شوندهایی بدل میآدم

 2بدل شدند.« هازادیست»هایی بسازند ناخودآگاه به کردند تا آلونکتلنبار می

نفو به یفرانس ا شبکهام و افهایی که از باساسی کرده. همه این آدم اتها تغییرانیم شرط ببیندیم که ذهن این آدمتومی

 هایی کههمان(، SNCFآهن فرانسه )شرکت راه قوانینجنبش زاد و و  2018و الیحه الخمری تا  2016اند، از تنگ آمده

قرار دارند،  «اوباش»حاال در موقعیت ساختاری  4،اشک بریزندر ستان نکِبیمارشکسته های برای شیشه خواستندمیازشان 

گویند که ها از مردمی میاند، و در آینده بهتر خواهند فهمید وقتی این پلیس و رسانهها را تجربه کردهخشونت پلیس و رسانه

های خبری خیلی آزارنده است: کانالاین موضوع برای اند مرادشان چیست. به هر حال، شده« بیش از حد خشن و رادیکال»

 ؟ماندچه کسی میدیگر وقت آناوباش  به همه بگوییماگر 

شرط دوم این است که اقدامات واقعی پلیس را از انظار پنهان کنند. در این زمینه استودیوهای تلویزیونی تا سرحد مرگ 

. کافی است هاستفه و پروپیمان دیکتاتوری رسانهوقتبلیغات رایج و بیگفتن طریق دروغکردن و از اینجنگند. حذفمی

الفور خونشان به جوش آید، مثال کنند به آنها نشان دهید تا فیهای جریان اصلی مرتب از مردم قایم میدهم آنچه را رسانهیک

مان کردند خفه خورد.ای که باتوم میصورتش خونی است، یا ویدئوی بازنشستهآور خورده و ویدیوی پیرزنی را که گاز اشک

 . حال آنکهرا از فرانس اینفو نشان دادنددونالد مکگرفته بیمارستان نکر و یک رستوان آتششکسته های تصاویر شیشهبس که 
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پخش نکرد.  آور کشته شدساله که با گلوله گاز اشکدسامبر( این شبکه هیچ خبری درباره مرگ زنی هشتاد 3دوشنبه گذشته )

هیچ تصویری از اند زخمی شدهو  «اندخورده کتک»کنند ادعا مینمایندگان پلیس که آن دسته به وقت هیچام افهای بروبات

بال و های پینتها هنوز هم معنایی داشته باشند کجای بدن یک مأمور پلیس با تفنگولی اگر واژه. انددرگیری نشان نداده

یکهو وسط ناهار  میشل اپاته-کریک یا ژان-اتالی سنتلویزیونی مثل ناگر به مجریان  واقعاهایش زخمی یا کور شده؟ نارنجک

های واقعا اند )زخمنقص عضو شده -به معنای واقعی کلمه  -با سالح پلیس که  کنندگانی راتظاهر وحشتناکهای عکس

 به شود کهن اصلی پیدا میآیا فقط یک کانال جریا آورند؟رود یا اینکه باال میغذا از گلویشان پایین میجنگی( نشان بدهی 

با زنند؟ اند سرش و او را میویدئوی جوانی را نشان بدهد که هشت پلیس ریختهاند نشده «اوباش»که هنوز « های خوبیآدم»

بلکه صدها ویدئو از این موارد ها و اعتماد کنند. ده« پلیس جمهوری فرانسه»شود که به کامل می آنقدرشان اطالعات این کار

  هست.

انجامد: خشونت دوطرفه دانیم اگر خشونت از راه خود خارج شود به کجا میمی .اقتصاد عام خشونتچیزی داریم به نام ولی 

تواند پیش رود، شاید تا نهایت خود داند در اوضاع کنونی تا کجا میکس نمیتواند کار به جاهای باریک بکشد. هیچاست و می

کسی که بعد از اعالن جنگ اجتماعی با مردم خود، حاال اعالن جنگ  ؟مکرونکرد غیر از  پیش رود. ولی چه کسی آن را شروع

ها خیلی های دولتی علیه مردم. تقسیم مسئولیت، همراه با جنگ نمادین رسانهو شاید به زودی جنگ نظامی ،پلیسی کرده

اند: ین حرفی هرچیزی را تحمل کردهترهای مدید بدون کوچکاند مدتروشن است، چون آنها که زیر ضرب سرکوب بوده

خشونت دوطرفه  قابلیت پلیدولی ها را، سبعیت پلیس را. های رسانهنگدوا، تحقیرهای نخبگان را، دروغ و تهاجم اقتصادی ر

درست  .دارندهمکارانش از او و  مردمگوید که از نفرتی می زدهحیرتتوییت در یک رشتهیک پلیس زن . داردمفصلی داستان 

 زده است.بار طرف مقابل هم بهتشان زده بود، فقط اینل تظاهرکنندگان روز اول که بی هیچ دلیلی باتوم خوردند و بهتمث

اند. چیزی که باورش برای ما هم سخت است. شکی نیست همه نهادهای خشونت نولیبرال هم انگشت به دهان مانده
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های این لحظه را در به این زودیزنند اند و گاز فلفل بهشان میکرده شاندوره هایشانو سگ هاهایی که پلیسایمدرسهبچه

سال بعد، یک پلیس فراموشکار شان با پلیس روشن شد. دو یا پنجای که تکلیف رابطهشان فراموش نخواهند کرد، لحظهزندگی

 .درکی از آن نخواهد داشت شود که هیچشان روبرو میکه بار دیگر گذارش به آنها بیفتد با چنان انزجاری در چهره

لو  بخشداریکنند. بعد از اینکه معترضان شان احساس تنهایی میان نشسته و در دفاتر مجللبخشدارو حاال عرق سرد بر تن 

بله، االن هر کاری  –قادرند چه کارهایی بکنند « دیگران»دانیم این ، میبه آتش کشیدند [در جنوب فرانسه]را ولی -آن-پویی

های روزنامه» از طریق باید ،درباره اقدامات بعدی بحث کنیم و یک گام به پیش رویمتر سریعپس باید هر چه  د بکنند.تواننمی

های مردم ان از بدبختیبخشدار باید بفهمنداند، و تیم او عقل خود را از دست داده مکرونکه به همه اطالع دهیم « معتبر

ولی باید به یاد داشته باشیم که اینها همان توانند افشاگری کنند. تی میآگاهند و اگر گوش شنوایی در کار باشد ح

ای نزدیک بهشان اند و از فاصلهآور زده، گاز اشکاندپاشیدهمردم خاک به چشم خیزان اند که از زمان جنبش شبانیبخشدار

 اند. شلیک کرده

نامید، وضعیتی که دولت مدام « ال بوئسی یتوضع»توان ولی از همه اینها گذشته، شاهد بازگشت چیزی هستیم که می

: آنها که بر ما استمهر رازی سربهظاهرا کنیم، و این کوشد ما را دچار فراموشی کند، و راستش ما مدام فراموش میمی

 م اهالیرا در چشواقعیت عددی شود و این ولی اندک اندک پرده پندار دریده میشماریم. اند و ما بیکنند قلیلحکومت می

ور شود او قادر نیست کند. شنبه گذشته معاون وزیر کشور رک و راست اذعان کرد درصورتی که کل فرانسه شعلهقدرت می

فشار روحی »است. « تحت فشار» دستگاهگوید مینیروی بیشتری به پاریس بفرستد. یک مدیر استارتاپی در چنین مواقعی 

شمارتر از آنهاییم. این حرف بیش از پیش شمارترینیم. ما بسیار بیه است. ما بیال بوئسی به صحن ینبازگشت اتی« دستگاه

های آمبوالنس، آموزان دبیرستانی، دانشجویان، رانندهصادق است چون جنبش کنونی هنوز جای پیشرفت دارد. دانش

 آیند.های دیگر، همه اینها به زودی به صحنه میکشاورزان و خیلی
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تواند دست به این کار بزند. او همین االن آید؟ نوجوان سرگردان کاخ الیزه می؟ ارتش به میدان میدش ولی بعدش چه خواهد

های پاریس مستقر تیراندازهایی بر بام برخی ساختمانش به کار گرفته، و تکش را علیه مردماهای جنگیها و سالحنارنجک

رسیده زمان آن کند لوموند کارش کرده، شاید لوموند هم فکر می اباست که عجیکی از تأثیرگذارترین تصاویری این  –کرده 

 پا کند.کلهکن خود را پرورده شلوغدست

های آزادی در تونس یا میدان التحریر گران لیبرال فرا رسیده. آنها عاشق صحنهبه هر حال، لحظه سخت تصمیم برای تحلیل

بود، اینجا در فرانسه چیزی نیست جز پوپولیسم کثیفی که یادآور  بودند. ولی به نظرشان، آنچه آغاز عالی راهی به آزادی

در یک آن « دادندباید به او رأی می»که همه  مکرونولی اند. هنوز این حرف را بر زبان نیاورده امروزروزهای تاریک است. تا 

آمدن از آن بیشتر برای بیرون طبیعی است هر چه م.تواند بشود مبارک . . . خدای من خودمان را به چه هچلی انداختیمی

شود. ولی حرف ما این گردد و همه چیز قمر در عقرب میآرید. اوضاع به عقب بر میپا بزنید بیشتر ویرانی به بار میودست

شوند، دلیلش این است که بیش انگیزتر میدهد و آنها روز به روز نفرتاست: وقتی دولت پاداش مضاعفی به نیروهای پلیس می

دستگاه زور وفقط با دم پایش کنند. وقتی مشروعیتش به کل از دست رفتنیروهای پلیس کله ترسد که خوداز این میهمه  از

هید بکنید، فقط به مبارک رأی اخودهد. هر کاری میدارد و اختیار خود را کامل به دست پلیس میخودش را سرپا نگه می

 دهید. 

به خیلی پردازد که حسابی را میکند. دولت فعلی صورتمیظاهر انگیز ام خود را نفرتمردم از این حکومت متنفرند چون مد

حساب بوده و بنابراین پشت آن را امضا کرده. تنها راهی ترین دولت در اجرای این صورتگردد، ولی مصمممیپیش از اینها بر

 لیاقتش فقط و فقط سرنگونی است.ی. حل نظامسرکوب خونین مردم است و شاید حتی یک راهپیش پایش مانده که 

 ها: نوشتپی
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ای در ها اعتصاب تودهبه هفتهداد میکارگران به امتیازهای اساسی از لحاظ شرایط کاری که  1968نامه گرنل در ژوئن توافق. 1

 بخشید.فرانسه پایان 

2 .Casseur جو.ن ستیزهها برای تظاهرکنندگابه معنای اوباش تبدیل شده به واژه عام رسانه 

«. ای که توسعه آن به تأخیر افتادهمنطقه»است یعنی  zone d’aménagement differé( مخفف ZADزاد ). 3

در اطراف شهر نانت را اشغال کردند و اجازه ساخت  منطقه نوتردام دالندها به مبارزانی دادند که ها نامی بود که رسانهزادیست

 فرودگاه را در آن ندادند.

های جریان های بیمارستان نکر را شکست. رسانه، بعد از حمله پلیس به یک تظاهرات ظاهرا مردی شیشه2016وئن ژ 15. 4

 اصلی گفتند اوباش بیمارستان را داغان کردند.

 

 منبع: ورسو

 


