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وقتي از توضيحِ جنبش جليقه زردها سخن ميگوييم بايد بپرسيم مراد از توضيحدادن چيست .ارائهي دﻻيلِ سررسيدنِ آنچه
انتظارش را نداشتيم؟ در واقع ،هميشه ميتوان دﻻيلي آورد و چنين دﻻيلي براي توضيح جنبش »جليقه زردها« انبوه انبوه
ميآيند :زندگي در مناطق پيراموني متروك ،خالي از وسائل حمل و نقل و خدمات عمومي و نيز فروشگاههاي قابل دسترس،
خستگي رفت و آمد روزانه ،ناپايداري شغلي ،درآمدهاي ناكافي ،مستمريهاي ناقابل ،معاش قسطي ،آخر ماههاي سخت ...
مسلماً دﻻيلي براي رنج كشيدن وجود دارد .اما رنج كشيدن يك چيز است ،و ديگر رنج را تحمل نكردن چيز ديگري است .حتي
نقيض آن است .زيرا كه محركهاي رنج كه در توضيح شورش برميشمرند دقيقاً مشابه دﻻيلي هستند كه به ياري آنها غياب
يك شورش را توضيح ميدادند :شرايط سخت زندگي كه طبيعتاً نه وقت و نه انرژياي براي شورش كردن باقي ميگذارند.
توضيحِ دﻻيل حركت افراد با توضيحِ دﻻيل سكون آنها يكي است .اين تنها يك ناسازگاري نيست .همان منطق عقل توضيحگر
است .نقشش اين است كه ثابت كند كه جنبشي كه تمام انتظارات را غافلگير كرده است دﻻيلي ندارد جز آنهايي كه نظم عادي
چيزها را تغذيه ميكنند و اينكه همان دﻻيل سكون ،جنبش را نيز توضيح ميدهند .منطق عقل توضيحگر اين است كه ثابت
كند كه اتفاقي نيافتده كه از پيش شناخته شده نباشد ،فرقي ندارد ،اگر دلمان با راست باشد ،نتيجه اين است كه جنبش دليل
وجودي نداشته است ،يا ،اگر دلمان با چپ باشد اينكه جنبش كامﻼً موجه است اما ،متأسفانه ،در زماني بد و به شيوهاي بد به
پيش رانده شده است ،به دست افرادي كه مناسب نبودند .اصل اين است كه جهان ،بخش بر دو باقي بماند :كساني هستند كه
نميدانند چرا حركت ميكنند و كساني كه به جاي آنها چرايي آن را ميدانند.
بايد گاهي چيزها را وارونه گرفت :بايد دقيقاً از اين واقعيت حركت كرد كه كساني كه شورش ميكنند دﻻيل بيشتري براي
شورش كردن ندارند تا براي شورش نكردن و حتي معموﻻً دﻻيل كمتري براي شورش كردن دارند .و با حركت از اين نقطه ،بايد
پرسش كرد نه دربارهي دﻻيلي كه ما را قادر ميسازند كه در بينظمي ،نظمي برپا كنيم بلكه دربارهي آنچه اين بينظمي
دربارهي نظم مسلط چيزها به ما ميگويد و دربارهي نظمِ توضيحات كه معموﻻً مﻼزم آن است.
همچون تمام جنبشهاي سالهاي اخير ،جنبش جليقه زردها كار كساني است كه معموﻻً حركت نميكنند :نه نمايندگان طبقات
اجتماعي معين يا مقولههايي شناخته شده براي سنت مبارزاتيشان .مردان و زناني ميانسال ،مشابه آنهايي كه هر روز در خيابان
يا جادهها ميبينيم ،در كارگاهها يا پاركينگها ،حامل يك وسيلهي جانبي ،تنها عﻼمت مشخصهشان ،آنچه هر راننده بايد همراه
داشته باشد .آنها براي روزمرهترين دغدغهها به راه افتادند .براي قيمت بنزين ،نماد اين تودهي محكوم به مصرف كه دل
روشنفكران ممتاز را بههم ميزند .همچنين نماد نرماليتهاي كه خواب آرام حاكمان ما بر آن استوار است :اين اكثريت خاموش،
متشكل از افراد پراكنده ،بيهيچ شكلي از بيان جمعي ،بدون »صدا«يي 1غير از هماني كه به تناوب ،نظرسنجيها و نتايج
انتخابات در حساب ميآورند.
شورشها دليل ندارند .به عكس ،منطق دارند .و اين منطق دقيقاً عبارتست از شكستن چهارچوبهايي كه معموﻻً در قالب آنها
دﻻيل نظم و بينظمي و صﻼحيت داوري دربارهي اين دﻻيل ادراك ميشوند .اين چهارچوبها پيش از هر چيز شيوههاي كاربرد
زمان و مكان هستند .افرادي »غيرسياسي« 2كه دائماً به تنوع مفرط ايدئولوژيكشان اشاره ميشود ،به گونهاي چشمگير ،شكل
كنش جوانان عاصي جنبش ميدانها را برميگيرند .اشغال .شكلي كه دانشجويان شورشي ،خود از كارگران اعتصابي وام گرفته
بودند.
اشغال كردن ،برگزيدن مكاني معمولي است تا در مقام جمعي رزمنده ظاهر شويم ،مكاني كه كاربري عادياش را تغيير ميدهيم:
توليد ،تردد يا چيز ديگر» .جليقه زردها« فلكهها را برگزيدند ،اين نامكانهايي كه رانندگان گمنام هر روز دور آن ميگردند .در
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آنجا لوازم پروپاگاندا را كاشتند و آلونكهايي موقتي مانند همانهايي كه در سالهاي اخير ،افراد گمنام گردآمده در ميدانهاي
اشغالي ساخته بودند.
اشغال كردن ،آفريدن زماني ويژه نيز هست :زماني كه از ديد فعاليت معمول كند شده ،بنابراين از نظم معمولِ چيزها فاصله گرفته
است؛ و بهعكس ،زماني شتابگرفته ،به مدد پوياييِ فعاليتي كه مجبور ميكند پيوسته خود را با ضرباﻻجلهايي منطبق كنيم
كه براي آنها آماده نشدهايم .اين گوناگونيِ دوگانهي زمان ،سرعت عادي انديشه و عمل را تغيير ميدهد و همزمان رؤيتپذيري
چيزها و معناي امر ممكن را متحول ميكند .آنچه موضوع رنج بود نماي ديگري ميگيرد ،نماي بيعدالتي .ضديت با يك
ماليات به احساس بيعدالتيِ مالياتي بدل ميشود و سپس به احساس بيعدالتي كليِ نظم يك جهان .هر گاه تشكلي از برابرها
سير معمول زمان را متوقف ميكند و شروع به كشيدن رشتهاي منفرد ميكند – امروز ماليات بر بنزين ،ديروز ،گزينش در
دانشگاهها ،اصﻼح مستمريها يا قانون كار – كل بافت درهمفشردهي نابرابريها ،ساختاردهندهي نظمِ كليِ جهانِ تحت فرمانِ
قانون سود را از هم ميشكافد.
پس مسأله ديگر برآوردن يك خواست نيست .اكنون دو جهان هستند كه با هم مقابله ميكنند .اين تقابل جهانها شكاف را
ميان خواست آغازين و منطق جنبش عميق ميكند .امري كه قابل مذاكره بود غيرقابل مذاكره ميشود .معموﻻً براي مذاكره
نماينده ميفرستيم .حال آنكه »جليقه زردها« ،اهالي همان وﻻيت دور ،كه ميگويند داوطلبانه به جاذبهي پريهاي دريايي
اقتدارگراي »پوپوليسم« مايل است ،مطالبهي افقيبودن راديكال را پي گرفتهاند .مطالبهاي كه گمان ميكرديم خاص جوانان
آنارشيست و رمانتيك جنبشهاي  Occupyيا  Zad3است  .ميان برابرهاي همبسته و مديران قدرت اليگارشيك ،مذاكرهاي
در كار نيست .اين امر بدين معناست كه مطالبهي افقيبودن تنها به مدد ترس از اين مديران پيروز ميشود .اما اين معنا را نيز
ميدهد كه پيروزي اين مطالبه ،آن را نسبت به آنچه شورش بواسطهي پيشرفت درونياش »ميخواهد« مضحك جلوه ميدهد:
پايان قدرت »نمايندگان« ،كساني كه به جاي ديگران فكر و عمل ميكنند.
صحيح است كه اين »اراده« ميتواند حتي شكل يك مطالبه بگيرد :همان رفراندوم به ابتكار شهروندانِ معروف .اما صورتبندي
اين مطالبهي معقول در واقع تقابل راديكال ميان دو ايده از دموكراسي را پنهان ميكند :از يك سو برداشت اليگارشيك حاكم:
شمارش رأيهاي موافق مقابل رأيهاي مخالف در پاسخ به يك پرسش .و از سوي ديگر ،برداشت دموكراتيك :كنشي جمعي كه
توانايي برابر هر كس و ناكسي را براي صورتبنديِ خود اين پرسشها اعﻼن و تحقيق ميكند .زيرا كه دموكراسي آن نيست كه
اكثريت چيزي را انتخاب كنند .كنشي است كه قابليت هر كس و ناكسي را در عمل ميآورد ،قابليت آنهايي كه هيچ »قابليتي«
براي قانونگذاري و حكومتكردن ندارند.
ميان قدرت برابرها و قدرت اشخاص »قابل« براي حكومتكردن ،همواره برخوردهايي وجود دارد ،مذاكرات يا مصالحههايي .اما
در پس اينها ،مغاك رابطهي مذاكرهناپذير ميان منطق برابري و منطق نابرابري پابرجا ميماند .از اين رو شورشها هميشه در
ميانهي راه ميمانند ،مايهي كراهت بسيار و درعين حال رضايت بسيار عالماني كه شورشها را محكوم به شكست ميخوانند چرا
كه محروم از »استراتژي«اند .اما استراتژي چيزي جز روشي براي تنظيم ضربات در محدودهي يك جهان معين نيست .هيچ يك
از استراتژيها چيزي دربارهي پركردن حفرهي ميان دو جهان نميآموزند .اين را هر بار ميشنويم »ما تا آخر خط خواهيم رفت«.
اما آخر خط را نميتوان با هيچ هدف مشخصي يكي انگاشت ،به ويژه از آن زمان كه دولتهاي به اصطﻼح كمونيست اميدهاي
انقﻼبي را در خون و گل غرق كردند .شايد بايد شعار  1968را اينگونه فهميد» :اين تنها يك آغازست ،نبرد را ادامه دهيم«.
آغازها به پايانشان نميرسند .به عبارت ديگر آنها از بازآغازيدن بازنميايستند ،حتي به قيمت تغيير بازيگران .و اين رئاليسمِ
توضيحناپذيرِ شورشهاست ،هماني كه ناممكن را ميطلبد .زيرا كه ممكن پيشاپيش از او دريغ شده است .و در مقابل ،قاعدهي
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قدرت اينستNo alternative4 :

.

يادداشتها:
 .1كلمه ي فرانسوي » «voixبه معناي صدا كه در متن اصلي از آن استفاده شده است ،به معني رأي است )مترجم(.
Apolitiques .2
 ZAD 3مخفف عبارت فرانسوي » «Zone à défendreبه معناي »منطقهاي براي دفاعكردن« .يكي از مثالهاي
معروف  ZADاعتراض و مبارزه عليه طرح احداث فرودگاه در نوتردام د ﻻند در شمال شهر نانت در فرانسه است )مترجم(.
 .4به زبان انگليسي در متن اصلي )مترجم(.
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