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اتيین بالیبار:

انکار دموکراسی ،عامل پسرفت
چــه حیــف کــه نميتوانــم در گردهمایــي
شــما شــرکت کنم و در بحثهاي مربوط به
برنامهریــزي  ۳۱مارس ،روز آکســیون ،حاضر
باشــم .امیدوارم برنامه این روز موفق باشــد
و ميخواهم پیام همبســتگي خود را برایتان
ارســال کنم .این پیام را بهعنوان آکادمیســین
و روشــنفکري ميفرســتم که از همان دوران دانشــجویي تاکنون
درگیر سیاســت بوده – نه براي توصیهکردن به شما بلکه تا شاهد
باشم چگونه هر نسلي جاي نسل قبلي را ميگیرد .قانون الخمري
تهدیدي اســت براي درهمپیچیدن طومار پیروزيهاي مهم قبلي
در زمینــه حق کار .و این کار را بدون کمترین تضمیني براي کاهش
بیــکاري ميکند .این بالیي اســت که امروز بر ســر جوانان ميآید
)بهخصوص جوانان مناطق و محلههاي محروم( و به یأسي دامن
ميزند که آبســتن انواع و اقسام خطرات است .از آنطرف ،ناامني
اجتماعــي و بيثباتي زندگي را افزایــش ميدهد .این قانون که در
مذاکرات مخفیانه با رؤســا تنظیم شده هیچ توجهي به مطالعات
جامعهشناختي ،گزارشهاي رسمي یا حتي دیدگاههاي نمایندگان
آن واحد انکار دموکراســي و عامل پســرفت
مجلــس نــدارد .در ِ
جامعه اســت .و به اینها بیفزایید شکلهاي مختلفي از ممنوعیت
آزادي مالقات و تظاهرات  -بــه بهانه وضعیت اضطراري  -و نیز
خشــونت پلیس را که یــادآور خاطرات تاریك اســت .پس آنچه
نیازمندیم بسیج حسابشــده تودههاي مسئول و ثابتقدم است.
خوشــحالم که ميبینم چنین چیزي در حال شــکلگیري است و
برایتان بهترین آرزوها را دارم.

جنبش » - Nuit deboutایســتاده در شــب« یا »شــبخیزان« -
تذکاري جدي است به وجود نوعي پیکار خستگيناپذیر جهاني علیه
مــرام نولیبرال و همــه پیامدهاي مخرب آن .گرچــه ،همچون همه
جنبشهاي اجتماعي -سیاســي ،ریشــههاي عمیقــي دارد با تداوم
اعتصــاب عمومي  ۳۱مارس ) (grève généraleو اعتراض گســترده
علیه اصالحات قانون کار حاال روي پاي خود ایســتاده .این اصالحات
قدرت طبقاتي را مستحکمتر و وضع نیروي کار را به مراتب متزلزلتر
از پیــش ميکند .جنبش فعلــي ،مثل بســیاري از جنبشهاي اخیر،
خیلي زود از یك اعتراض محدود بدل شــد به نوعي اشغال گسترده
که با ســرعت زیادي به دیگر جاها تســري ميیابد .این جنبش شب
را بــه روي نوعي رؤیاي مشــترك همگاني ) (rêve généralگشــود،
رؤیایي پــر از مجمعهاي عمومي و تجربیــات هموارکننده راه آینده.
با اینکار ،پیام روشــني هم به اصحاب قدرت ميدهد :فضاي مبارزه
»همهجا«ست و زمان مقاومت »همیشه«.
این جنبش در برابر یك نیرو  -در طول شــب  -ميایســتد ،یگانه
نیرویي که به بيخوابي جهانگیرش مشــهور اســت :ســرمایهداري.
خــواه ســرمایهداري را بهخاطر نیروهاي مولــده و اعطاي آزادي در

حوزه مصرف بستاییم و خواه بهجهت تباهي محیطزیست و بیگانگي
فرســایندهاش محکوم کنیم ،همه یك چیــز را پذیرفتهاند و آن اینکه
ســرمایه  ۲۴ســاعت شــبانهروز و هفتروز هفته کار ميکند .ممکن
است فروشــگاهها و بورسهاي اوراق بهادار گهگاه تعطیل کنند ولي
نیروي بيخواب و مخرب توسعه سرمایهساالر هرگز از استخراج سود
از چهارگوشه جهان خسته نميشود.
از سوي دیگر ،مقاومت در برابر پاسداران شب این جهان واهي را
اغلب پراکنده و گاهبهگاه نشان ميدهند ،تازه اگر مثل چیزي که اصال
وجود ندارد نادیدهاش نگیرند .تاکنون تاکتیك ترجیحي اکثریت قریب
به اتفاق رســانههاي انگلیسيزبان نادیدهگرفتن این مقاومت بوده ،و
اندك پوشش رسانهاي وقایع گواه نقش ایشان در ابهامپراکني است.
وقتي هم که به قیامهاي رادیکال توجهي نشان ميدهند ،رسانههاي
تودهاي ،سیاستمداران حرفهاي و کارشناسان پردرآمد از داستانهایي
کیف ميکنند که آغاز و پایان مشــخصي داشته باشد ،و به اینترتیب،
در چارچــوب یك منطق روایي ســاده خیالشــان از بابت پایانبندي
داستان راحت است ،چون در روایتشان عموماً طلوع آمال و امیدها
همراه اســت با غروب نومیديها .بارهاوبارهــا به ما گفتهاند در آغاز
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اﻧﻘﻼب ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ» :ﺷﺐﺧﯿﺰان« در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و وراي آن
ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ راﮐﻬﯿﻞ*
نور بود :افــراد ناگهان روزي در محل مشــخصي مثل پاریس »بیدار
شــدند« تا در کنش جمعي اعتراض گرد هم آینــد .بعد از نبرد براي
رسیدن به یك هدف مشــخص و جلب توجه روشناي کذایي روز که
پوشش رســانههاي شرکتي برایشان فراهم ميکند ،دوباره به مغاکي
فرو ميروند که از آن آمدهاند ،شــاید هــم اوضاع را بدتر از قبل کنند.
خیلــي ظریف و نامحســوس ناظران را ترغیب ميکنند از خودشــان
بپرسند چرا اصال از همان اول اعتراضي صورت گرفت .پیام پنهان این
روایتها این است :چه بهتر که اصال تالشي براي تغییر اوضاع نکنیم
)چون امور در نهایت تغییرناپذیرند(.
زمان قیام تفرقــه مياندازند و حکومت
از این رهگــذر در فضا و ِ
ميکننــد .تكتــك موارد قیــام در فضا و کاربــرد اصطالحات از هم
جدا شــدهاند :جنبش خشــمگینان ،بهار عرب ،اعتــراض قابلمهها

و ماهیتابههــا در کبــك ]که در آن معترضان بــا کوبیدن بر
قابلمهها ســروصدا ميکنند[ و غیره .ایــن قیامها در ضمن
به نقاط انفجــار محدود و دقیق خالصه ميشــوند؛ تقلیل
مسألهســاز جنبش اشــغال به پارك زاکوتي مصداق همین
قضیه است .بعد هم درون چارچوب زماني خاصي گنجانده
ميشــوند :آمال و امیدهــاي اولیه و پیامدهــاي نهایي .هر
چیزي به وسیله و هدف برميگردد :هدف چیست و آیا حاصل شده؟
بدینســان ،تنها موفقیت ممکن در چارچوب نتایج »مولد« درون یك
فضا و زمان مشــخص تعریف ميشــود ،انگار ميتــوان تبدیلوتبدل
انقالبــي جامعــه در مقام یــك کل را به همان منطق ضریب ســود
ســرمایهدارانه تقلیل داد .این بهراســتي راهبرد فضا-زماني »تفرقه
بینداز و حکومت کن« اســت که ميکوشــد قیام انقالبي را در زندان

روایت خود حبس کند :شــرط موفقیت هر جنبشي شکست
آن اســت! اگر ميخواهید یك پیامد بهاصطالح مولد داشته
باشید باید شتابزده به منطق ابزاري درافتید ،منطق تقال براي
رسیدن به یك هدف جدي »درون« نظام موجود.
پیام ذاتي و پنهان این ساختارهاي روایي از این قرار است:
نظر به اینکه بهرهوري کذایي سرمایهداري هرگز نميخوابد
و نفوذ آن سرتاســر جهان را در آغوش گــرم رقابتها در بر ميگیرد،
مقاومــت در برابــر آن در موارد معــدود و محلهــاي محدود رخ
ميدهد )و تنها در این شرایط ميتواند رخ دهد( ،هدف آشکار آن نیز
جرحوتعدیل جزئي یك واقعیت بيچونوچراست .ولي عنوان بجا و
مناســب  Nuit deboutداستان دیگري را پیش مينهد ،داستان غول
بيخواب )خیزش در ســطح جهان( که در عصــر بهظاهر خیرخواه

»جهانيشدن« بر چنگال مرگ سرمایهداري امپریالیستي و استعماري
ميشورد» .شــبخیزان« مثل بســیاري از جنبشهاي دیگر مخالف
فضا-زمان ابزاريشــده و وقتشناســانه اســت و در راه نوعي زمان
تداومیافته اشــغال و فضاي گشــوده براي تالقي مبارزات ميکوشد
)ازجملــه مبارزه براي آمــوزش عمومي ،برچیدن پدرســاالري ،حل
بحــران مهاجران و پناهجویان ،حقوق همجنسخواهان ،حفاظت از
محیطزیست ،رفاه اجتماعي و نظایر آن(.
بدینقرار» ،شــبخیزان« از جمله تذکاري مهم اســت به نبرد
شدید جاري علیه سرمایهداري جهاني ۲۴ساعته و همه پیامدهاي
وســیع آن .مســلما محاط اســت در جاهاي مشخصي و خصلت
بومياش به آن جوهر و نیرو ميدهد .حیات این جنبش »در محل
وقوع« آن اســت و هرگز نباید نقش محــوري فعاالن و نهادهاي
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محلــي را از یاد ببریم .در ضمن فعالیتهاي متنوعي هســت که
قابل تقلیل به مجموعه واحــدي از دغدغهها یا حتي یك جنبش
واحد نیســت .درعینحال ،تشــخیص این قضیــه اهمیت دارد که
»شبخیزان« بخشــي از یك زنجیره گسترده و پرشور است که تن
به ضرورتهایي از جنس اصالحات جزئي یا اهداف ازپیشمحدود
نميدهد .این جنبش تحت لواي تغییرشکل خستگيناپذیر دنیایي
که ميشناسیمش ،از جمله نبرد با خود معناي بهرهوري و هدف،
جزمي نتایــج مولد و اهداف قابلحصــول را برنميتابد .از
ُچرت
ِ
سرتاســر منطقه دور دریاي مدیترانه گرفته تا آسیا ،آمریکايالتین،
آمریکايشــمالي و فراتر از آن ،آتشــي در جهان زبانه ميکشد که
نميتــوان در نهایــت آن را به طغیانهاي ازهمگسســته یا وقایع
محدود فروکاســت .فضا-زمــان این جنبشها  -بــا همه تکثر و
تنوعشــان  -محصورنشــدني است .با نزدیكشــدن به نیمهشب
آرماگدون ســرمایهداري و فروپاشــي زیســتمحیطي خیزشــي
همگاني در کار است.
این حرف اصالً بدان معنا نیست که باید به اشکال فعلي مقاومت
قانع باشیم» .شــبخیزان« را باید فراخواني دانست به تجهیز مبارزه

در همه جبههها که ناگزیر نتایج متفاوتي خواهد داشــت .این جنبش
با بیدارکردن ما از خوابگردي همدســتي ،حرفشنوي ،تسلیمورضا
یا کلبيمســلکي به افق گشــوده تالقي مبارزات توسل ميجوید ،به
ابداع راهبردهاي جدید ،ســاختن بدیلهاي مادي و واقعي ،و نیاز به
پیشــروي در همه جبههها تا جاي ممکــن .بیایید این دیگر یك »بهار
مردمان در پاریس« نباشــد که از پس آن خســتگي مفرط تابستاني و
افول پاییزي آید ،چون برخي مســلما دوســت دارند داستان اینگونه
باشد )البته اگر مثل خیل مطبوعات بینالمللي درحالحاضر صرفاً به
کل نادیدهاش نگیرند( .بیایید با پارهکردن زمان خطي و درهمآمیختن
فضاهــاي مختلــف ،قفل زنــدان روایتها را بشــکنیم .بهــار هرگز
تاموتمام پشتسر ما نیست ،چون همیشه گوشهاي از دنیا بهار است،
یا چیزي به بهار نمانده .بیایید متحد شویم و از نو آتش افروزیم ،همه
با هم روایتهاي جدیدي براي خیزش شبانه جهان بسازیم که در آن
فضاي شورش محصورنشدني و زمان آن اکنون است.
ترجمه :رحمان بوذري
* فیلسوف و نظریهپرداز آمریکایي-فرانسوي
منبعwww.counterpunch.org :

ژاك رانسیر:

علیه ابزارهای تسلیم
دوســتان ،غروب امروز نتوانســتم با شما باشم
ولي مایلم همبســتگي خود را با این پیکار ابراز
کنم .این مبارزه نباید صرفاً در بســتر قانونهاي
کنوني یا پیامدهاي عملي آن طرح شــود .یك
قانــون چیزي بیش از یکســري قواعد اســت:
شــیوهاي از ســاختن یك عالَم همگاني است.
حاکمان فقط نميخواهند نیروي کار ارزانتر شود .ميخواهند دیگر
آن چیزي نباشــد که قریب به دو قرن بوده اســت :عالَم مشترکي از
تجربه و مبارزه ،و احســاس نوعي قــدرت همگاني .ميخواهند در
برابر قدرتهاي ســلطه هیچ نباشــد مگر تكتك افرادي که درگیر
سرمایه انساني خود هستند .آنها در هر قانوني که تصویب ميشود
کوشیدهاند نهفقط ابزارهاي قدرت بلکه ابزارهاي تسلیم تولید کنند،
یعني این احســاس که مبارزه بیهوده است ،و دنیایي که در معرض
آنیم همان است که الیق آنیم .غروب امروز فکر و ذهن من با کساني
است که بر آنند نشان دهند الیق دنیاي دیگري هستند.

جهان الخمری را سرنگون کنید!
سخنراني فردریک لوردون ۹ ،آوریل ،میدان رپوبلیک پاریس
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﯾﺪ دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم

دیدار به خیابان
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺘﺎري
آنچه در ادامه ميآید حمایت نویســندگان و روشــنفکران از »آکسیون
خیاباني« علیه قانون کار در فرانســه اســت که در اوان شکلگیري این
جنبش منتشر شده است .از زمان امضاي این نامه تاکنون فراخوانهاي
متعدد دیگري نیز منتشــر شــده ولي این اولین فراخوان از این دست
است که در آن به اعتصاب عمومي  ۳۱مارس اشاره ميشود.
رسانهها به ما ميگویند جنبشي در میان جوانان الیحه کار را تهدید
ميکند .حســابوکتاب ميکنند که این جنبش در چه وضعي است :آیا
در حال رشد است یا همین االن بهتدریج دارد محو ميشود؟ بحثهاي
داغي راه انداختهاند و درگیر تفسیر آمار و ارقام پلیساند .ولي ما اوضاع
را اینطور نميبینیم .ما دیگر دانشــجو یا بچهمدرســهاي نیستیم -این
قضیه مال گذشتههاســت ،از برخي از ما همین االن سنوسالي گذشته،
بــه گمان ما الیحه کار مســلما جرقهاي بود براي آنچه در زیر پوســت
فرانســه جریان دارد ولي این فقط بخشــي از مســأله است .و اصرار بر
اینکه این جنبش »جوانان« اســت بخشی از اســتراتژي خفهکردن آن
اســت تا سر بزنگاه با شروع تعطیالت و عقبنشینی معمول اتحادیهها
ختم آن را اعالم کنند.
بچهمدرســهايها با شــجاعت روی شیشههای شکســته بانکها
مینویســند» :هرکه طاووس خواهد جور شکستن شیشه بانكها را هم
بکشــد« .آنچه اکنون در شعارها ،راهپیماییها ،برچسبها ،اشغالها و
درگیری با پلیس ابراز میشود به وضع عمومی کشور برمیگردد .آنچه
اینجا ابراز میشــود حس خستگي مفرط و منتشر در فضاست ،خشمی
که همه در آن سهیماند ،شورشی که فاصله نسلها را از میان برداشته
اســت .هرگز در زندگیمان زیر یوغ دولتي چنین کلبیمسلک و بيآبرو
زندگی نکردهایــم ،دولتی که تا این حد در حلوفصل چالشهای امروز
ناتوان اســت .هرگز این فکر که تغییر حزب حاکم فرقي در سرنوشــت
ما داشــته باشــد تا این حد احمقانه به نظر نميرسید .هرگز دورنمای
انتخابات ریاســتجمهوری تا این حد پوچ ،مضحک و بیهیچ تعارفی
مشــمئزکننده جلوه نکرده بود .هرگز ستیزی چنین مسخره بین مدعیان
پیروزی در انتخابات در نگرفته بود.
فجایع اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی دوران ما -در یک کالم،
بحران تمدن  -هیچ راهحلی در سیاســت کالســیک ندارد .ازاینرو ،در
جنبش کنوني مســاله نه الیحه الخمری بلکه شــورش است .دولت و
رژیم حاکم تنها با ائتالفي از جنبش جوانان ،جنبش کارگران و کارمندان
بخــش دولتی ســاقط خواهد شــد .و ایــن کار از یــک جنبش عظیم
مردمــي برميآید .این پیروزی بدون خشــونت نخواهد بود و جنبش ما
باید استراتژی مشــخصی داشته باشد .وحشــیگري پلیس در سرکوب
گردهمایی علنی  ۱۷مارس جنبش در دانشــکده تولبیاک ،به قدر کافی
گویاي آنســت که حکومــت در مواجهه با ایــن ائتالفهاي غیرمنتظره
خونسردياش را از دســت داده -ائتالفهایي که به همین دلیل بیشتر
باید در راهش بکوشیم.
بــرای اینکه خــود را از دســت محدودیتهایی خــالص کنیم که
بروکراســیهای جورواجــور تحمیــل کردهانــد مهمتریــن تاریخهای
پیــشروي جنبش  ۲۴و مهمتر از همه  ۳۱مارس اســت .پیشــنهاد ما
بــرای  ۳۱مارس ماندن در خیابانها و اشــغال میادین عمومی اســت.
اما در این چند ســال یاد گرفتهایم اشــغال میادین بهتنهایی نمیتواند
کارکرد نهادها را مختل کند .خطر چنین تســخیرهایی در این اســت که
معترضان به صرف وجود تداوم اشغال میادین راضی شوند ،حداکثر با
این توقع که یا جمعشــان کنند یا خودشان خسته شوند به خانههایشان
برگردند .به همین دلیل از نظر ما ،باید از این اشغالها پایگاهی ساخت
تا مکانهایی را تصرف کرد کــه »نمایندگان مردم« مدعیاند میتوانند
از آنجــا بر مــردم  -در مواقع لزوم به ضرب چمــاق  -حکومت کنند.
شــهرداريها ،شــوراها ،بهاصطالح مجامع محلی و ملی؛ همه اینها
سزاوار تهاجم ،تســخیر ،محاصرهکردن و مسدودشدن هستند .هدف ما
باید حصر ســازمانیافته قدرت سیاسی باشــد .پس در این لحظات باید
علنا تأکید کنیم تجهیز اقدام خیابانی بسیار موجه است .ازاینرو ،ما این
متن کوتاه را نوشــتهایم تا به جوانــان بگوییم  -چه در خیابان و چه در
روح و جانمان  -با آنهاییم و با آنها خواهیم ماند و هیچ ترفندي در راه
منزويکردن آنها نمیتواند بین ما شکاف اندازد .جوانان باید آزاد باشند
هر کاري ميخواهند بکنند .ما از آنها حمایت میکنیم .خیلی زود شما
را در خیابان مالقات خواهیم کرد.
امضاکنندگان :پيیر آلفري )نویسنده( ،ژرومي باشه )مورخ( ،دنیل
کولسون )جامعهشناس( ،دنیل دنوور )صنعتگر( ،استفاني الیگرت
)نویســنده( ،ژاك فر َدن ،اریك آزان )ناشــر( ،نیکال کلوتز )فیلمساز(،
فردریك لوردون )اقتصاددان( ،پيیر مارســل )روزنامهنگار( ،کارین
پروت )حقــوقدان( ،الیزابت پرســوال )نمایشنامهنویس( ،ســرژ
کدروپني )نویسنده(.
منبع :ورسو
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کنــد« ،۲مردهریــگ انقالبهای  ۱۸۴۸را جارو میکند .شــخصیت
»دســتمزدا رو زیاد کنن؟ مگه میتونن؟ دستمزد کارگرا بنا به قانون
محوری رمان اتیین النتیه است .جوان کارگری که به شهر معدنی
مفرغ به کمترین مقدار ممکن معین میشه! این حداقل مقداریه که
مونســو در نواحی شمال فرانسه میرود تا در معادن آنجا کار کند.
کارگرا نون خالی بخورن و بچه درســت کنــن .اگه از این مقدار کمتر
اتییــن که به خاطر ســیلیزدن به رئیس خــود از کارگاه راهآهن
بشــه ،کارگرا از گرســنگی میمیرن و تقاضای نیروی کار زیاد میشه
اخراج شده در مونسو با ماهو ،یک معدنچی کهنهکار آشنا میشود
و دســتمزد باال میره .اگه از این مقدار باالتر بــره عرضه نیروی کار
که با خوششانســی )مرگ یک کارگر در روز قبــل( برای او کاری
زیاد میشــه و دســتمزد پایین میآید .این تعادل شکمای خالیه.
دســتوپا میکند .او به عنوان واگنکــش در تونلهای زیرزمینی
محکومیت دائمی به شکنجه کار و درد گرسنگی!«
معدن مشغول به کار میشــود ،به اصول سوسیالیستی میگرود،
ژرمینال ،امیل زوال ،ص ۱۵۶
آثار جنبش طبقه کارگر را میخواند و با سووارین دوست میشود،
»خیــزش شــبانه« بــرای  ۱۵مــی )۷۶ام مــارس( فراخوان
آنارشیســت روس و پناهنده سیاســی که برای کار به مونسو آمده.
بینالمللی داده اســت :روز آکســیون بینالمللی )International
درنهایت اعتصابی سروسامان میدهد که با سرکوب شدید پلیس
» .(day of Actionدر ایــن روز همه با هم بســیج خواهیم شــد و
فرجامی جز شکســت نــدارد .تصویری از فرانســه قرن نوزدهم و
میادیــن را اشــغال میکنیم« .پیــش از هر چیز تاریــخ این اقدام
تبوتاب انقالبی حاکم بر آن .آیا یکقرنونیم بعد فرانسه همچنان
جلبنظــر میکند .از  ۳۱مــارس ،تقویم پاریس با تقویم فرانســه
با مسائل فرانسه زوال دستوپنجه نرم میکند؟
بهروز نمیشــود .معترضان مــاه مارس را در
رمان بــا این جمالت مشــهور پایــان مییابد:
امتــداد بهار ادامــه میدهند .شبشــماری
فردریک لوردون :ما قبال با قواعد
»در این بامداد جوانی و زیر اشــعه شــعلهور
آنــان تابــع روزشــماری پرزیدنــت اوالند و
آنها بازی کردیم؛ حاال با قواعد
خورشــید صحــرا از ایــن زمزمه بــاردار بود.
مانوئل والس نیســت .آنها »ژرمینال« خود را
خودمان بازی میکنیم .مقامات
فشــار مردان عظیم بود .ســپاهی سیاه و تشنه
میشــمارند .ژرمینال نام ماه بهــار در تقویم
میخواهند پیکارهای ما محلی،
انتقام ،در البهالی شــیارهای زمیــن به کندی
فرقهای ،پراکنده و رقتبار باشد؛
انقالبی فرانسه است ،تقویمی که طی انقالب
اینجا اعالم میکنیم پیکارهایمان
در کار جوانهزدن بودند و برای قرن بعد رشــد
فرانســه پدید آمد و به مدت  ۱۲سال از اواخر
جهانی ،کلی ،یکپارچه و ایجابی
میکردنــد و به زودی خــاک را میترکاندند«.
 ۱۷۹۳تا  ۱۸۰۵به کار میرفت .اما در لغت به
است .مردمی که حکومت
سپاهی سیاه و تشنه انتقام؟ برای قرن بعد؟
معنای جوانهزدن ،رویش بذرها و برادریهای
توقع داشت مودب و ملوس
پیش از هر چیز باید قیام شبهای پاریس را
جدید و بهبارنشستن آن است .داستان اتیین،
درخواستهایشان را طرح کنند
فهمید .مقایسهها شروع شده :می  ۶۸یا کمون،
سووارین ،راسنور و دیگران .نامهایی عام برای
اصالً نمیخواهند درخواستی بکنند
جنبشهــای کارگری ســنتی یــا جنبشهای
تقویمهای نوظهور.
اجتماعــی چندرگه ،جنبش اشــغال یــا بهار
آنچه ســووارین ،ماشینکار معدن ،خطاب
عرب؟ مقایســهها فهم بیواســطه واقعه را مخــدوش میکنند.
بــه اتیین و راســنور محکومیــت دائمی به »شــکنجه کار و درد
وساطت قیاس ،اجازه مشاهده را سلب میکند .از پیش چارچوب
گرســنگی« میخواند قانون مفرغین دســتمزد است .نظریهای که
حاضروآمــاده نظری-تاریخی خود را بر وقایع میاندازد و آن را به
بهموجب آن دستمزد کارگران ،در بلندمدت ،رو به کاهش خواهد
دلخواه تعبیر و تفســیر میکند .اما اگر مسئله بر سر تغییر باشد نه
بود تا به حداقل معیشت یا ســطح بخورونمیر برسد .طرح آن به
تفســیر ،بهتر است واقعه در غرابت خود ظاهر شود تا آنگاه بتوان
دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیســی بر میگردد ولی نخســتینبار
وجه افتراق و اشــتراک آن را با مبارزات گذشته دریافت .این نحوه
در نیمــه قرن نوزدهم فردینان الســال این عبــارت را بهکار برد .از
مواجهه در تقابل اســت با فلسفه سیاســی رایج که میکوشد هر
نظر الســال دستمزدها را نمیتوان پایینتر از سطح حداقل معاش
حرکت و جنبشــی را پیش از آنکه به بلوغ خود برســد طبقهبندی
تعیین کرد چون در این صورت کارگران قادر به ادامه کار نخواهند
کند؛ در قفســه می  ۶۸یا قفسه انقالبات  ،۱۸۴۸قفسه جنبشهای
بــود .ولی رقابــت در میان کارگــران برای پیداکــردن کار موجب
اجتماعی یا قفســه ناراضیان اقتصادی؟ در اینجا سعی در تطبیق
میشود دســتمزدها به این ســطح حداقلی میل کند .پیشفرض
هر اتفاقی با تاریخ و نظریه ازپیشموجود اســت .کاری که میکند
این قانون نظریه جمعیتشــناختی مالتوس اســت ۱.بنا به ادعای
نادیدهگرفتــن امکانهای نو و بههمریختن ترتیب قفسههاســت.
منتقدان سوسیالیست الســال ،همچون مارکس ،درست است که
وســواس قفسهبندی دارد و هراس آکادمیک از واقعهای که نتوان
گرایشی وجود دارد به نگهداشتن دستمزدها در حداقل ممکن ولی
آن را در هیچ قفســهای گنجاند .شاید ســنگ محک هر جنبشی -
درضمن گرایشهای مخالفی هم قابل مشــاهده است .بنابراین به
از بهار عرب تا اشــغال والاســتریت تا قیام شبهای پاریس  -در
اعتقاد مارکس ،الســال درباره نظریه ریکاردو دچار سوءفهم شده
جابهجایی ترتیب قفسهها ،در سر باززدن از نظم قفسهها ،باشد.
اســت ،چون اساس آنچه او »اقتصاد سیاسی مدرن« مینامد فقط
پیــش از هر چیز باید قیام شــبهای پاریــس را فهمید ،پیش
مستلزم آن است که دستمزدها اندازه معینی داشته باشد.
از تطبیــق آن با نظریات و کنشها ،باید دید این جنبش چیســت؟
وقایع ژرمینال حوالی  ۱۸۶۶در مناطق زغالخیز شمال فرانسه
عناصــر مقــوم آن کداماند؟ بداعــت و نوبودن آن به چیســت؟
میگــذرد ،عصر امپراتــوری دوم .عصر رفتوبرگشــت جمهوری
خصوصیات متمایز آن ،زمینهای که جنبش در آن زاده شده ،نضج
و امپراتــوری .لویی بناپارت ،همو که مارکــس معتقد بود »دلش
گرفته و بالیده ،فعاالن و ســازماندهان آن؟ امکان بلوغ و فراگیری
میخواهد همه فرانسه را بدزدد تا بعد آن را به خود فرانسه هدیه

»خیزش شبانه« پاریس؛ بسترهای تاریخی و نظری

تعادل شکمهای خالی
رﺣﻤﺎن ﺑﻮذرى
آن چقدر اســت؟ و مهمتر از همه ،منطقی که پیش مینهد تا چه
میزان امکان بســط دارد؟ شکســت یا پیروزی عینــی در واقعیت
آخرین دغدغهخاطر است نه اولین.
بستر تاریخی
جرقه جنبش »ایســتاده در شــب« یا »خیزش شبانه« را الیحه
الخمــری زد .مریم الخمــری ،وزیر کار فرانســه ،که الیحه اصالح
قانون کار به نام او مشــهور شده در ســپتامبر سال گذشته با وعده
کاهش نرخ بیکاری جای »فرانســوا ربسامن« را در کابینه گرفت.
الیحه اصالح قانون کار دســت کارفرمایان را برای اخراج کارگران
بازتر میگذارد و نرخ پرداختها را برای اضافهکاری و شــبکاری
کاهــش میدهد .افزایش اختیارات شــرکتها در تغییر ســاعات
قانونــی کار هفتگی نیز ازجمله موارد اصالحی قانون کار اســت.
اصالحات قانون کار فرانسه ۳۵ ،ساعت کار در هفته را برمیچیند
و کارگران را در برابر اخراج دلبخواهی از پشــتوانه حقوقی محروم
میکنــد .الخمری بهتازگــی در پارلمان فرانســه از طرح جنجالی
اصــالح قانون کار دفاع کرد و آن را در جهــت ترغیب کارفرمایان
چهبسا ما در اینجا واقعا کاری صورت میدهیم .پیشتر دیدهایم
مقامات کدامیــک از پیکارهای ما را برمیتابنــد :پیکارهای محلی،
فرقهای ،پراکنده ،و رقتبار را.
خب ،چــه بد .چون ما داریم قواعد بــازی را عوض میکنیم .ما
قبال با قواعد آنها بازی کردیم؛ حاال با قواعد خودمان بازی میکنیم.
مقامات میخواهند پیکارهای ما محلی ،فرقهای ،پراکنده و رقتبار
باشــد؛ اینجا اعالم میکنیم پیکارهایمان جهانــی ،کلی ،یکپارچه و
ایجابی است .چقدر باید ممنون قانون الخمری باشیم که درک ما از
دو چیز را که مدتها فراموش کرده بودیم به ما بازگرداند :اول ،درک
ما از آنچه بین همه ما مشترک است .و دوم ،درک ما از ایجابیبودن.
قانون الخمری فضای بیســابقهای به ســرمایهداری میدهد تا
هرجوری میخواهد عمل کند و به این ترتیب خشــونت نولیبرال را
به همهجا تسری میدهد ،خشونتی که االن بیهیچ تمایزی بر همه
ردههای دستمزدبگیران اعمال میشود :و با این کار آنها را وامیدارد
دوباره چیزی را کشــف کنند که عمیقا بین آنها مشترک است .یعنی،
خود شرایط زندگی دستمزدبگیران .همین است والغیر – فرا و ورای
همه تفاوتهایی که دستمزدبگیران را از یکدیگر جدا نگه داشته.
بلــه ،در میان آنها چیزی بســیار عمیق مشــترک اســت .از پیکار
کارگران کارخانــه گودیر ،کانتیننتال ،ایرفرانس تــا کارگران راهآهن که
دیروز در دانشــکده تولبیاک بودند .از آنری ،مهندس ماهری که در یک

به جذب نیروی بیشــتر دانســت .از اوایل مارس فعاالن سیاسی با
تغییرات پیشنهادی مخالفت کردند و مجموعه اعتراضات گسترده
و عظیمی را در سراســر فرانسه ســامان دادند – اعتراضات شبانه.
ابتکاری که با اشــغال دانشــکده تولبیاک شــروع شد .دانشجویان
 ۲۲مــارس محوطه عمومی این دانشــکده را اشــغال کردند و به
راهکارهایی برای مقابله با الیحه الخمری اندیشــیدند – کارگران،
دانشجویان ،دانشآموزان ،و روشنفکران ،همه با هم .خیلی زودتر
از آنچه تصور میرفت دانشــگاههای دیگــر نیز به این ابتکار عمل
پیوســتند ،ازجمله مهمترین آنها دانشــگاه پاریس هشت ،یکی از
مکانهای نمادین در جنبش می  ،۶۸که به سیاق چهلواندی سال
پیــش کالسهای درس آن تعطیــل و در صف اول جنبش حاضر
شد .برنامهریزی اصلی حضور شبانه در خیابانها است .آفتاب که
غروب میکند ،هزاران نفر در میدان رپوبلیک دور هم مینشینند و
شروع میکنند به بحث و گفتوگو .میکروفون را میچرخانند و هر
کس با هر چیز مخالفت میکند؛ از گوگل تا فرار مالیاتی کلهگندهها
و وضع مســکن .بحثها از ســر شــب آغاز میشــود و تا ساعات

اولیه صبح ادامه دارد .چادرهای اغذیهفروشــی برپاســت ،سوپ،
ســاندویچ و غذاهای آماده .گروه کر سرودهای انقالبی میخوانند.
تعــدادی از معترضان در چادر میخوابند تــا قبل از اینکه پلیس
سر صبح برســد میدان تحتاشغالشــان باقی بماند .این برنامه
هر شــب معترضان اســت که بیش از دو هفته پاییده .گردهمایی
شــبانه به شهرهای مختلف فرانسه تسری یافته و روزبهروز تعداد
و گســتره آن بیشــتر میشــود ،از پدرومادرهایی کــه بچه به بغل
در میدان حاضر میشــوند تا دانشــجویان ،کارگــران ،هنرمندان و
بازنشســتگان .سرعت گسترش آن حکومت را به وحشت انداخته.
معترضان نام گردهمایی خود را گذاشــتهاند “Nuit debout” :که
میتوان آن را »شــبخیزان« یا »ایستاده در شــب« ترجمه کرد و
برخی آن را ،شــاید به جهت شــباهت در اشــغال میادین شهر ،با
جنبش خشمگینان اســپانیا یا جنبش اشغال والاستریت مقایسه
میکنند ۳۱ .مارس ،پس از تظاهراتــی علیه قانون کار ،معترضان
دیگر به خانه بازنگشتند و »خیزش شبانه« شکل گرفت» :یک شب
بارانی بود ،بارانی سیلآســا ،ولی باز همه مردم به میدان برگشتند.

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ
سخنرانی فردریک لوردون ۳۱ ،مارس ،اعتصاب عمومی میدان رپوبلیک
شــرکت پیمانــکاری مربوط به رنو کار میکرد و اخراج شــد
چون سر کار زیادی درباره فیلم »مرسی پاترون« حرف میزد
]دمتگرم رئیس؛ یک فیلــم کمدی محبوب که به مقاومت
کارگــران در برابر اخــراج میپردازد[ ،تــا راژای گیفار ،کارگر
شرکت تمیزکاری اونت ،که در موقعیت متزلزلی بسر میبرد
و بهخاطر کوچکترین اشــتباهی اخراج و به فقروفاقه رانده
شــد .و همه دانشــجویانی که به آیندهای که در انتظارشان است فکر
میکنند – و نیز بچهمدرســههایی که خیلی زود جایشان را میگیرند.
میتوانم این فهرســت را الی غیرالنهایه ادامه دهم ،چون در زمانهای
که از سر میگذرانیم فهرستی بیپایان هست.
مردمی که اینجا دور هم جمع شدهاند ،اول از همه اینجا هستند
تا شرح پیکارهایشان را برای هم نقل کنند ،تا چهبسا تمام پیکارهای
محلی  -که اغلب محکوماند به دیدهنشــدن  -حاال در معرض دید
همه قرار بگیرد؛ و همه کســانی که این پیکارها را به راه انداختهاند
باالخــره بدانند دیگر تنها نیســتند .آنها اینجا هســتند تا به آنچه ما

داریم کشف میکنیم فرم سیاسی بدهند.
پس الخمری ]وزیر کار[ متشکریم ،واقعا متشکریم .والس
]نخستوزیر[ متشکریم ،اوالند متشکریم .ازتان متشکریم که
این ننگ را تا آنجا پیش بردید که برای ما دیگر انتخابی نماند
جز بیداری از خواب سیاسی ،تا آنجا که برای ما دیگر انتخابی
نمانــد جز گریــز از پیلــه انزوایمــان  -و گاه از ترسهایمان
 و دور هــم جمعشــدن .و متشــکریم کــه باالخره ما را واداشــتیدچشمهایمان را باز کنیم ،متشــکریم که به ما نشان دادید به نقطهای
رســیدهایم که دیگر هیچ چیزی برای سازش و مذاکره وجود ندارد ،و
دیگر هیچ مطالبهای نداریم که از شما بخواهیم .نشان دادید که همه
این رویههای قانونی و مناسکی ،امروز مسخره و سد راهمان است .ما
یکجور اتحادیهگرایی دیدهایم که زمینگیر شده و به حرکت الکپشتی
خود خو گرفته .امروز به سهم خود مصمم و ثابتقدمیم تا راه دیگری
در پیش بگیریم .این راهی اســت که نقشها و ساختارهای موجود را
واژگون میکند .این همان راه خواست سیاسی است :خواستی که راه

ســاعت  ۹شــب باران بند آمد و مــا همینجا ماندیم .فرداشــب
دوباره برگشــتیم و هر شب تجمعمان را ادامه دادیم .همین قضیه
حکومت را ترســانده چون نمیتواند تعریفی از این حرکت داشته
باشــد« .شرکتکنندگان در »خیزش شــبانه« ،از دانشجویان جوان
۳۰-۲۰ســاله تا راننده پیک تا بازنشســتگان ۷۰-۶۰ســاله ،هر یک
دلیــل خود را برای اعتراض دارند اما همه به یکدیگر پیوســتهاند:
»چیزی در اینجا هســت که من پیش از این هرگز در فرانسه ندیده
بودم .همه مردم هر شــب اینجا گرد هم میآیند تا از مشــکالت و
مسائل خود بگویند؛ نداشتن مسکن ،کاهش دستمزدها ،مهاجران،
کارگران بیاوراق ،هر موضوعی که به ذهنشــان میرســد .هیچ
اتحادیهای هیچ فردی اینها را دعوت نکرده ،خودشــان میآیند ،به
خواست خودشان«.
بستر نظری
تالقی مبارزات و گردهمایی اذهان .این منظومه دوگانهای است
که این روزها بــر فراز میدان رپوبلیک پاریس و دانشــگاههای این
شهر میدرخشد.
خود را بر مینهد و تصدیق میکند.
نویسندگان قانون الخمری فکر میکردند میتوانند مثل همیشه
به خوشخوشانشان در خدمت سرمایهداری نولیبرال ادامه دهند.
شــکی نداشتند که این قانون را  -به سیاق کارهای سیسال گذشته
 مثل آب خوردن تصویب میکنند .بخت و اقبال! به گل نشســتند.بدون اینکه حواسشان باشد از یکی از همان آستانههایی گذشتند که
یکهو همه چیز سروته میشود.
این است معنای واژه فاجعه ) (katastrophéدر یونانی – نوعی
واژگونکــردن و برگرداندن .و حقیقــت دارد که این فاجعهای برای
حکومت اســت .مردمی که حکومت توقع داشت مودب و ملوس
درخواستهایشان را طرح کنند اصالً نمیخواهند درخواستی بکنند.
آنها که پخشوپال بودند متحد میشوند .ایدههایی یکسر متفاوت به
ذهنشان میرسد ،ایدههایی معطوف به قدرت واژگونکردن امور.
خب بلــه ،به این معنا وضعیت فاجعهبار اســت .و شــاید این
بهترین خبر سیاســی دهههای اخیر باشد .نخســتین کنش فاجعه
 و نه آخرین ،حواســتان باشــد ،فقط نخستین کنش  -نوعی کنشخیالپردازی است .و درســت به همین دلیل است که امروز غروب
دور هم جمع شدهایم .تا فاجعه را خیال و تصور کنیم .بیایید فاجعه
را به خودشان برگردانیم.
منبع :ورسو

همبســتگی کردهاند .بیش از ســیصد نفر از فعاالن ،دانشگاهیان
ایــده اولیه این گردهماییها در میان فعاالن یک ُجنگ شــادی
و هنرمندان نامــهای را امضا کردهاند که خشــونتهای پلیس را
معروف در فرانسه مطرح شــد ،یک گروه چپگرا که فیلم مستند
محکوم و از »خیزش شــبانه« حمایت میکند .خشــونتهایی که
موفقی ســاختند با عنوان »مرســی پاترون« )دمتگــرم رئیس(.
بعــد از اعالم وضعیت اضطراری به بهانه حملههای تروریســتی
داســتان زندگی یک زوج که به مصاف ثروتمندترین مرد فرانســه،
شــدت گرفت .در میان امضاکنندگان نامهایی همچون اســتاتیس
برنار آرنو ،میروند .ولی این جنبش شتاب خود را گرفت و به حدی
کووالکیس ،کریستین دلفی ،اریک فاســین ،میشل لووی و بسیاری
تســری یافت کــه نارضایتیهای مختلفی را دربــر گرفت ازجمله
دیگــر بــه چشــم میخــورد .ژاک رانســیر و اتیین بالیبــار برای
مخالفت بــا وضعیت اضطــراری و ســختگیریهای امنیتی به
دانشجویان معترض پیام همبستگی فرستادهاند .فردریک لوردون،
بهانه حمالت تروریســتی سال گذشته .هر شــب ساعت  ۶غروب
نویسنده کتاب »بردههای راضی سرمایه :اسپینوزا و مارکس درباره
»مجمــع عمومی« در میدان رپوبلیک پاریــس آغاز به کار میکند
میل« و مشهورترین چهره جنبش ،سه ســخنرانی مهم دراینباره
و جمعیت ایدههایشــان را به بحث میگذارند؛ بــرای موافقت با
کرده که ترتیب زمانی این سخنرانیها خود نشانگر سیر شکلگیری
چیزی دستهایشــان را باال میآورند و برای مخالفت مچهایشان
و تطور جنبش اســت .لوردون ،اگر مقایسه جایز باشد ،نقشی شبیه
را ضربدری قفــل میکنند .بهیکبــاره کمیتههــای مختلفی پدید
اســتاتیس کووالکیس در جنبش ســیریزای یونان ایفا میکند ،یک
آمدهاند تــا درباره یک قانون اساســی جدید ،جامعــهای جدید و
روشــنفکر فعال در وقایع که روند وقایع را شــکل میدهد و ثبت
شــکل جدیدی از کار بحث کنند .همینطور راجع به اینکه چگونه
میکند .روشــنفکران و نویسندگان زیاد دیگری
میدان را با سازههای چوبی بادوامتری اشغال
هــم از ایــن جنبش اعــالم حمایــت کردهاند
کنند که بــرای زندگی شــبانه مقاوم باشــد.
جنبش کنونی با اعتراض به الیحه
)بیانیــه آنهــا در همین صفحه ترجمه شــده
وایتبردهایی که در میدان هســت بحثها و
الخمری آغاز شد ولی فراتر از صرف
اســت( .مجموعه ایــن واکنشهــا میتواند
فعالیتهای هر شــب را فهرست میکنند ،از
آن رفت .اصالحیه قانون کار فقط تیر
تصویر جامعتری از شبهای پاریس به دست
بحث در باب اقتصاد تا آموزشهای رسانهای
آخر بود که مجموعهای از مبارزات را
به هم رساند .دانشجویان ،کارگران،
دهد .خیزشی که خیلی زود خود را بر واقعیت
بــرای معترضــان» .کمیته اقــدام« یک مرام
دستمزدبگیران ،روشنفکران،
تحمیــل کرده و به دیگر شــهرهای اروپا صادر
و عقیــده دارد» :هیچ نفرتی ،هیچ ســالحی،
بازنشستگان ،همه در فرایند مبارزه
میشود.
هیچ خشــونتی در کار نیست« .به اعتقاد یکی
به یک نقطه رسیدند .همین قضیه به
فردریک لوردون تعادل شکمهای خالی را
از اعضــا ،این یک جامعــه در مقیاس کوچک
مفهوم اصلی جنبش بدل شد ،بدون
بهتلویح »ابداع شــعارهای سیاسی« میداند.
اســت .یــک کمیته شــعر هم ایجاد شــده تا
هیچ رهبری ،بدون هیچ پرچم اتحادیه
ســخنرانی ســیام مــارس او در دانشــکده
شــعارهای جنبش را درست کند .شاعری که
یا گروه خاصی
پیشنهاد ایجاد این کمیته را داده معتقد است:
اشغالشــده تولبیاک ،پیش از تجمع مهم ۳۱
»هر جنبشــی باید ادبیات و هنر خود را داشته
مارس ،با این جمالت آغاز میشود:
باشــد«» .خیزش شــبانه« مرتب به دیگر جنبشهــای اعتراضی
»میگویند فرانســه بــه قدر کافی صادرات نــدارد .چرت محض
همچون معترضان مربوط به اســناد پاناما یا معترضان به اخراج
اســت .ما کاالهای بس باارزشــی صادر میکنیم ،خیلی باارزشتر از
مهاجران در شمال پاریس کمک میکنند.
عطــر و ادکلن و کیفدســتیهای لویی ویتان .وقتــی دیوید کامرون
»انقالب نســلی« عبارتی اســت که اینروزها روی پیادهروهای
در ســال  ۲۰۱۰در انگلیس به قدرت رســید و شــهریه دانشگاهها را
پاریس نوشــته شده .درست است که فرانســه تاریخ دور و درازی
بهشدت افزایش داد تظاهرات عظیمی در لندن برگزار شد .میدانید
از مبارزات اعتراضی جوانان دارد – از می  ۶۸تا تظاهرات گســترده
دانشــجویان انگلیســی در خیابانهــا چــه شــعاری میدادند؟ به
ســال  ۲۰۱۰علیه تغییر قوانین بازنشســتگی  -با اینهمه »خیزش
فرانسوی میگفتند ‘Tous ensemble, tous ensemble’ :همه باهم،
شبانه« پدیدهای جدید محسوب میشود ،خیزشی که هماکنون به
همه باهم .ما فتنه صادر میکنیم ،ارزشمندترین کاالی سیاسی .بیایید
شــهرهایی مثل لیون ،تولوز ،نانت و حتی بیرون از مرزهای فرانسه
در مورد دستمزدها تعادل برقرار کنیم ،بیایید شعار ابداع کنیم«.
به بروکسل رسیده است .وجه نوی این حرکت را میتوان در شعار
پینوشتها:
آن دانســت» :تالقی مبارزات« .جنبش کنونی با اعتراض به الیحه
 .۱به موجب نظریه جمعیتشناســی مالتوس ،وقتی دســتمزدها
الخمری آغاز شــد ولــی فراتر از صرف آن رفــت .اصالحیه قانون
باالتر از »حداقل معاش« باشــد جمعیت افزایش مییابد و وقتی
کار فقــط تیر آخر بود که مجموعهای از مبارزات را به هم رســاند
پایینتــر از این حد باشــد کاهش .با فرض اینکــه تقاضا برای کار
) .(convergence of strugglesدانشــجویان ،کارگــران،
افزایش یکنواخت و ثابتی در قبال نرخ دســتمزدها داشــته باشد،
دستمزدبگیران ،روشنفکران ،بازنشستگان ،همه در فرایند مبارزه به
پیشبینی این نظریه این است که ،به جهت تعادل بلندمدت نظام
یک نقطه رسیدند .همین قضیه به مفهوم اصلی جنبش بدل شد،
اقتصادی ،عرضه نیروی کار )یعنی جمعیت( برابر است با عددی
بدون هیچ رهبری ،بدون هیچ پرچم اتحادیه یا گروه خاصی .چنین
که حداقل دستمزد ایجاب میکند.
چیزی در فرانسه بس نادر است.
 .۲کارل مارکــس ،هجدهم برومر لویی بناپارت ،ترجمه باقر پرهام،
با اینهمه ســرعت و مقیاس گســترش این جنبش بیســابقه
نشر مرکز ،۱۳۷۹ ،ص ۱۸۲
است .بسیاری از روشنفکران و نویسندگان با »خیزش شبانه« اعالم
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اکنون در چه وضعی قرار داریم؟ شمار شهرهای فرانسه که »خیزش
شــبانه« در آنها برپاســت از دستمان خارج شــده و این آتش در حال
گسترش در سراسر اروپاست ،از بارسلونا ،مادرید ،ساراگوسا و مورسیا در
اسپانیا گرفته تا بروکســل و لییژ در بلژیک و برلین .اکنون اشغال میدان
رپوبلیک منجر به اشــغال ایســتگاه متروي پاریس )استالینگراد( شده
اســت .هر لحظه از هر گوشــه و کنار اعمال غیرمنتظرهای میجوشد.
رادیوي خیزش ،تلویزیــون خیزش و کاریکاتورهای خیزش .اکنون همه
چیز به پا خاسته است.
ده روز پیش تنها میتوانســتیم از عبارات شــرطی اســتفاده کنیم و
بگوییم »ممکن است اکنون در اینجا کاری از پیش ببریم« .فکر میکنم
حــاال میتوانیم این احتیاطهای دســتورزبانی را کنار بگذاریم و بگوییم
داریم کاری از پیش میبریم .سرانجام ،چیزی دارد اتفاق میافتد.
امــا چه چیزی؟ اگر هیچکس دســت به هدایت یــک جنبش نزند،
چطور میتواند مســیری بیابد؟ چطور یک جنبش بــدون بدنه رهبری
میتواند تصمیم بگیرد کدام مسیر را در پیش بگیرد؟
در هر صورت ،مسلم است که باید مسیری بیابد .جنبشی که اهدافی
سیاســی برای خود معین نکند بهیکباره فرو میخوابد و سرد میشود،
یا به خاطر آنکه نیروی شعف برخاسته از باهمبودنمان تحلیل میرود
یا به این دلیل که بار دیگر در زیر بازیهای انتخاباتی دفن میشود.
چگونه میتوانیم در دام چنین سرنوشــتی نیفتیم؟ با آنکه همه
چیز با اشــغال میدانها آغاز میشود اما هیچ چیز در آنجا به پایان
نمیرسد .به خاطر داریم که چه چیز در ابتدا ما را به خیابان کشاند:
قانون جدید دولت در مورد کار ،الیحه الخمری .وقتي خواستههای
خود را بســیار فراتر از الیحه الخمری مطــرح میکنیم بدین معنی
نیست که آن را به دست فراموشی سپردهایم .آن خواسته همچنان
پابرجاســت .هر جنبشی نیاز به اهداف و پیروزیهای مقطعي دارد.
بدون شــک از میدان به درکردن الیحه الخمری یکی از این اهداف
اســت ،انجام آن به معنای واقعی کلمه ضروری اســت و دست از
مبارزه علیه آن نخواهیم کشید .اما همانطور که زادیستها ]فعاالن
موســوم به زادیســتها اخیراً در اعتراض به ساخت فرودگاهی در
منطقه نوتره دام د الند محل احداث آن را به اشغال خود درآوردند[
خواســتههای خود را نــه صرفاً معطوف به یک فــرودگاه بلکه به
جهانی میکننــد که موجب پدیدآمدن چنین فرودگاهی میشــود،
الیحــه الخمری نیز خود محصول جهانی اســت که باید به مقابله
با آن جهان برخیزیم.
در جهان الخمری ،دستمزدبگیران در ترس زندگی میکنند و در
وضعیت ترس نگه داشــته میشوند .دالیل روشنی برای این وجود
دارد .آنهــا تحــت اراده مطلق یك رئیس زندگی میکنند ،رئیســی
که قــدرت کاملی بر زندگی آنان دارد چرا که شــرایط بنیادین بقای
مادیشان در چنگ اوست.
بنابراین ما باید از این تجربه مشترک آغاز کنیم و هر آنچه میتوانیم
از آن استنباط کنیم .اول از همه ،عزم کنیم هر چیزی را با نام واقعیاش
بخوانیم :کار در برابر دستمزد رابطهای اجتماعی است مبتنی بر اخاذی
که تنها دو راه پیش پایمان میگذارد :یا سر تسلیم فرود آوریم یا خود را
در معرض خطر قرار دهیم .شــاید اولین مرحله در راه نیروگرفتن برای
رهاســاختن خود از این امر ،بردن نام درخور و صحیح هر چیز است آن
هم برخالف تمام پوششهای ایدئولوژیک نولیبرالیسم.
پــس از آن همگان خواهند دید که اگر پایاندادن به ترس مســتلزم
پایاندادن به این اخاذی و اراده مطلق رؤساســت ،پس باید به آن نظم
اجتماعی که این سالح را در اختیارشان میگذارد پایان دهیم ،یعنی باید
به سیطره مالکان خاتمه دهیم و آن را به قانون بدل سازیم.
بااینهمه در هر لحظه باید شــرایط آنچه را خواستارش هستیم نیز
اراده کنیــم .اگر جنبش ما واقعاً خواســتههایی در این ابعاد دارد ،پس
باید خود را به وســایل الزم برای دســتیابی به آن مجهز کند .از دید من
تنها یک وسیله وجود دارد :اعتصاب عمومی.
حرفــم را بد تعبیر نکنید .من در اینجا دعــوت به اعتصاب عمومی
نمیکنــم؛ نه قدرت آن را دارم و نه مشــروعیتش را .دعوت به این کار
نميکنم بلکه فقط یک شرط را به زبان میآورم :شرط سرنگونی جهان
الخمری نهفقط الیحه الخمری.
مــا به خوبی آگاهیــم که فرمان اعتصاب عمومی با یک اشــاره
دســت صادر نمیشود .اما شــاید بتوانیم در رســاندن وضع به آن
نقطه کمک کنیم .به این منظور ،محسنات فراوان اعتصاب عمومی
را به خاطر بیاورید .اعتصاب عمومی یعنی کل کشــور دســت از کار
بکشــد ،یا به تعبیر خودشان ،کشــور »تعطیل« شود .اما در حقیقت
دقیقاً عکس آن صدق میکند :لحظهای که آنان میگویند همه چیز
»تعطیل« شده همان لحظهای اســت که درهای همه چیز گشوده
میشود :سیاست  -سیاست راستین  -بیان ،عمل و حتی روابط میان
مــردم .و مهمتر از همه ،خود درهای امکان ،درهای آینده ،گشــوده
میشوند .ما باید چیزها را تعطیل کنیم تا همه چیز آغاز شود.
مــدت مدیدی اســت که شــکافها در همهجا ظاهر شــدهاند.
نمیتوانیــد تا ابــد یک جامعه را بــا خوکصفتان ،شــبکه ]خبری
دستراســتی و عامهپســند[ بیافام و داروهای اعصاب سر پا نگه
دارید .ناگزیر لحظهای فرا میرســد که مردم از خواب برمیخیزند و
خودشــان پی به ایده بســیار قدیمی نافرمانی و رهایی خواهند برد.
این لحظه از آن ماست؛ این لحظه همین حاالست.
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