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 نهفتهشورش 

 

 

 

 

دهند، یاست نشان میهایی که امکان یک وضعیت جدید را در تاریخ سهای اخیر ــ آنهای تاریخی دورانشورش

ند. من در فصل بعدی اعربیشماری کشور  های چندوجهیِتردید خیزشدر وضعیت تحقق این امکان باشند ــ بی آنکه فعالًبی

تعریف دقیقی از شورش تاریخی ارائه کنم: شورشی که نه یک شورش آنی ها تالش خواهم کرد با اساس قراردادن این خیزش

 )فراتر از شورش تاریخی(. است )مادون شورش تاریخی( و نه نوعی تحقق سیاست جدید در مقیاس وسیع

 خودمان چه باید گفت؟« غربی»کشورهای  دربارۀ 

لحاظ تاریخی در نوک بهنامند: کشورهایی که مید که با افتخار خود را چنین میخواهیم نا« غربی»ما آن کشورهایی را  

مالی و ند، هنوز مسلح به یک نیروی ضربت اطلب و مهاجمسنت قوی سلطهدارند، متکی به یک  دارانه قرارپیکان توسعۀ سرمایه

 که نظامی ضربتی نیروی وزرخرید خود کنند،  های فاسد را بندۀدولت د در سراسر جهاندهها اجازه میاند که به آناقتصادی

هم اضافه کنیم که این کشورها  اجازه دهید این راکنند.  مرعوب را خویش سلطۀ بالقوۀ دشمنان تمام تا دهدمی امکان هاآن به

آمیز همزیستی مسالمتمناسب  نظامی مشخصاًخوانند ــ می «دموکراسی»ند و آن را اشدت از نظام حکومتی خود راضیبه

اقتصاد بازار، نظام پارلمانی، ) مسائل اصولی رغم توافق بر سربههایی که فراکسیونهای مختلف در الیگارشی حاکم، فراکسیون

های روشنو سایه هاوتاست( و تنها از طریق تفا «کمونیسم»ش او نام ژنریک ها نیستامان با هرآنچه شبیه آنیدشمنی ب

 شوند.جزئی از هم جدا می

تر از آنچه در این ده سال ها را در ابعادی بسیار وسیعشک آناند، و بیهای آنی داشتهکشورهای غربی تجربۀ شورش 

به نظر من اکنون  .اندخود ندیدههای تاریخی بهبه خواهند کرد. این کشورها حدود چهل سال است که شورشایم، تجردیده

منظورم بروز خود دارد.  ها را درامکان آن امکانِ کمدست های تاریخی،است که  اگر نه امکان وقوع شورش شدهای گشوده دوره

 کند.پیشبینی نوعی شورش آن را خلق می امکانی برای انکشاف تاریخی و غیرقابل گسستی رخدادی است که
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را حضور یک سوبژکتیویتۀ معطوف به شورش  آن ست کهدهد، چیزینانه( سوق می)خوشبی سمت این فرضیهآنچه مرا به 

 های احتضار.جد نشانهند اما وااند، راضی و آرام، کشورهایی که مرفه اما در بحرانناممنهفته در کشورهامان می

 بحثم را با یک مثال آغاز کنم. 

ترین دولت فرانسه از زمان پتن تا کنون احتمال زیاد ارتجاعی)که به  مردمی دولت سارکوزیشمار جنایات ضد در میان بی 

واهان اجرای صدای زیاد خه از آن باخبرند و بازارها با سرواست( طرحی است برای اصالح حقوق و شرایط بازنشستگی، که هم

 ی حقوق بسیار کمتر است.تر برامتضمن کارکردن طوالنی این طرح اساساً هاست.آن سارکوزی نیز فرمانبردار و همسفرۀ ند وآن

ای و هم بسیار ضعیف بود. ند، در آن واحد هم فراگیر و تودهدارش بودهای کارگری عهدهمخالفت با این اقدام که اتحادیه

گام را نیز با شکست شروع شکلی آشکار همان اولین یمایی زدند اما رهبران اتحادیه بهها نفر از مردم دست به راهپمیلیون

ن تا از ایبود، « چیز از کنترلشدن همهخارج»ها و جلوگیری از ها محدود به به ضرورت کنترل تودهواقعی آن کردند. هدف

 های بهتر بنشینند.جمهور صبورانه به انتظار زمانئیسبه عنوان ر« چپ» روکراتوب طریق بتوانند با انتخاب یک مهرۀ

صورت ضمنی به که به بسیاری وجود داشتهای ، نشانهجنبشدرون این  حال، به این نکته توجه شده است کهبا این 

طور که ارتش ش به شکست کشیده شده بود، درست همانبشی بود که از درون توسط رهبران. این جنکردشورش اشاره می

همه،  اول ازدادند، به شکست کشیده شد. ها ترجیح میهایش، که هیتلر را به کمونیستتوسط ژنرال 1940در سال  فرانسه

اهیم دید چرا(. این شعار مکررعلیرغم )خو های تاریخیوار برای شورشبود، امری نمونه« سارکوزی استعفاء بده»تکرار شعار 

وجه اعتراض آشکاری شدند که در خوبی مت، مردم بهروکراسی حاکم، سر داده شد. ثانیاًوب« غیرسیاسی»های دستورها و توصیه

شان تهاجمی بودند و هایی که خیلی بیش از رؤساییافت، گردانتجسم میبزرگ  حادیۀهای چندین اتکردنهیأت حرکت

کارگران  آور اتحادیۀشگفت شک باید در این اعتراض تصمیمکردند. بیی بس بیشتر را در همین لحظه طلب میهایخواسته

شی واجد خشونتی بسیار کنل نفت بستند ــ ز جاده را برای ارساپاالیشگاه نفت را نیز بگنجانیم. کارگرانی که تا چندین رو

ها شکی نیست که این پدیده )و همین امر موجب دخالت پلیس شد(. لقوه در مقیاس وسیعاپیامدهای ب واقعی و دربرگیرندۀ

هم چه که باشند، آنهای دولتی، هرودستگاهدهد: بروز شکافی در دمه همواره در آغاز هر شورشی رخ میرا رو آوردند ک چیزی

آخر، و کند. دستبخشیدن به مردم عمل میها کنش جمعی، در جهت وحدتزیر فشار سوبژکتیو شعارهایی که از طریق آن

گسترده نبودند اما راه  چههای کنش اگرشی دارند. این شکللقوه خصلتی شوراکنش که ب های جدیدی ازویژه، ابداع شکلبه

یک کارخانه یا بنگاه اشاره کنیم: « آزاد» هاییا اعتصاب «نیابتی» هایاعتصاب توانیم بهمی مشخصاً آینده گشودند. سویبه
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یک بخش  ند. این نوع اعتصاب شاملکنند بر سر کارشود هرچند مزدبگیرانش اعالم میاقتصادی خاص دچار اعتصاب می

ها که دانشجویان، آن بازنشستگان، بیکاران،) کردن نیستندمتشکل از مردمانی که موظف به کار عمدتاًبیرونی نیز هست، بخشی 

هرچند آشکارا با توافق مزدبگیران  شوند،ند و مانع ادامۀ تولید میکنرا اشغال می مردمانی که محوطه، (غیرهند و در تعطیالت

واقعی است، حتی اگر مزدبگیران از نظر قانون در حال اعتصاب نباشند و بتوانند  سان، اعتصاب موقعیتی کامالًبدین جا.آن

)یعنی  امروزه تداومی که مشخصاًوم یابد ــ اعتصاب تا حد اشغال تدا دهداین رویه اجازه می دستمزد کارشان را دریافت کنند.

ا حمایت کنند( در ند که صندوق اعتصاب رتر از آنها ضعیففقیر بسیار دشوار است و اتحادیه زمانی که زندگی برای کارگران

 کشد.بتواند فراتر از چند روز طول اکثر موارد نمی

شمارد که بر اساس آن عقیدۀ ارتجاعی رایجی را خوار میکنش  این اوالً شورش است.این نوع کنش به چند دلیل یک شبه 

به همان اندازه ارتجاعی را  این کنش قاطعانه این داوریِ ثانیاً شود.فقط به مزدبگیران آنجا مربوط می مسائل یک بنگاه فقط و

، این امر باعث ثالثاً اخالقی است.کردن در عین اعالم در اعتصاب نبودن، امری غیرگوید اعتصابکشد که میبه چالش می

های نردبان پلهکم در یکی از دست طور کامل به هم گره بخورند، دو کنشی که،به« اشغال»و « اعتصاب»شود می

یابی یک مکان آفریند و نه صرفاًیابی مشترکی میسان فرایند مکانشوند. و بدیناز هم جدا می آمیزشدن کنش، معموالًخشونت

رابعاً، چنین کنشی باید آمادۀ حضور  محدود، البته فقط به این شرط که مزدبگیران در جریان اشغال مشارکت جویند.

دهد، بحث انتخاب میان ترک ها را در دستورکار قرار مید. حضوری که بحث کالسیک شورشباش ناپذیر پلیساجتناب

های اجتماعی هو بیش از هر چیز، این کنش پیوندی میان الی ،کردن. سرانجامماندن و مقاومتیا برجایآمیز محوطه مسالمت

کند که نوع جدیدی از سوبژکتیویته خلق می ن محلْسان در همااز هم جدا هستند و بدین سازد که عموماًگوناگون برقرار می

ین شواهد برای این امر، تحقق ترروشنرود. اش فراتر میایهای اتحادیهشدن بازتولیدشده توسط دولت و زائدهپارهاز پاره

گی اصلی این ند. ویژاریزی و اجرا کردهها را برنامههای گوناگون آنهایی با ناماز این نوع است که کمیته های بزرگیکنش

نفکران و غیره را با روش ، چه غیر از آن(، بازنشستگان،)چه عضو اتحادیه آن است که دانشجویان، جوانان، مزدبگیران هاکمیته

های آنی زاده شده صورت محلی و با توجه به کنشبه ها عموماًترین شورشعد مهمی از مهمبنابراین بُکند. هم مخلوط می

ظاهر متفاوت و برخاسته از مسیرهای سوبژکتیو به های دولتی وبندیگونۀ جدیدی از وحدت مردمی، فارغ از تقسیماست: خلق 

 متجانس.نا
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های رسمی، یعنی خادمان کرد که رسانهتوان چنین استدالل ها، مید حضور شورش نهفته در پس این کنشییدر جهت تأ 

ها به عنوان یگانه شکلی مجدانه از پرداختن به آنــ به POLن ایدئولوژی یا به تعبیر دیگر هماــ « رد دموکراتیکخِ»

 .اندها نام نبردهو تا حد امکان از آناند، یکسان گسترده و باز، پرهیز کرده های نوظهور در وضعیت، یگانه ظهور جنبشی بهسویه

تر و فراتر از هالۀ وزی در مورد بازنشستگی، بیشعلیه قانون سارکبار( ای )این واژۀ کسالتتوانیم بگوییم بسیج تودهمی 

گیری کننده، یک اوجیک جرقۀ واحد، یک حادثۀ خیره برداشت.درمعطوف به شورش نهفته  طلبی، نوعی سوبژکتیویتۀشکست

تر به مصمموبویی بس ای، رنگاصطالح بسیج تودهبود تا این بهکارگری، کافی  شدۀ اتحادیۀفهمیدهخشونت، حتی یک شعار کژ

کم برای مدتی، نوعی ساالر بگریزد و دستصورت محلی و با قدرت بسیار از محدودۀ توافق پارلمانتاریسم سرمایهخود بگیرد و به

 .پا سازدعرصۀ مردمی نفوذناپذیر بر

آتش زیر  ها افتاده است،ها به جان آدمترین واکنشافراطی ۀما که وسوس ۀزدقرار، حتی در کشورهای اضطراببدین 

 نکردنی سربینیس و دلسردی ما حیاتی پیشأدهد که در این اوضاع هر آن ممکن است از بطن یها گواهی میخاکستر شورش

 مان.آفرینمرگ« دموکراسی های»هم ورای برآورد، آن

 


