
در هم صدایی با جنبش «شب ایستاده»: بازنش دو گزارش تحلیلی از حبیب ساعی

استقامت و تداوم جنبش «شب ایستاده» در پاریس، و بسیاری شهرهای دیگر، توجه مردم فرانسه را به خود جلب کرده است و
د تقاکنون بقا تلفیققی از ت» اولن ت «سوسیالیس در کشورهای همسایه نیز بیش و کم توجهات و الهاماتی برانگیخته است. دول
تظاهر به بی تفاوتی (مدارای «دموکراتیک»)، تحریف های رسانه ای نظام مند، و سکوب های خشونت بار پلیسققی، کوشققیده اسققت
از گستشر ابعاد کمی و کیفی این جنبش جلوگیری کند. اینک به نظر می رسد که دولت فرانسققه بققرای رویققارویی قققاطع بققا ایققن
ابتکار عمل مبارزاتی، ضمن تشدید خشونت نیروهای ضد-شورشر، همچنین به تهیداتی شبه -مردمی برای سکوب متوسل شققده

 تجلققی یققافته اسققت، فراخققوانی کققه بققا اعلم بسققیج عمققومی در1است که شکل مقدماتی آن در فراخوان اتحادیه ی پلیس پاریس
 مه)، امکان استفاده از شیوه های دیگری از سکوب خشققن را بققرای18حمیت از نیروهای پلیس در میدان ریپوبلیک (در تاریخ 

بازپس گیری این میدان میس می ناید. روزهای تعیین کننده ای برای این جنبش —و پهنه ی سیاسی فرانسه— در پیش است.

ی از د و خلق کال جدی ی اش ش در معرف ن جنب ت ای ه اهمی د ک ر آنن ده ای ب ت؟ ع تاده» در چیس ب ایس اهمیت جنبش «ش
ارزه ی ی مب ت، یعن اخته اس سیاست ورزی است که مبارزه ی سازمان یافته ی توده ای فاقد تشکیلت کلسیک سازمانی را ممکن س
یی کققار سققازمانی اا ذاتقق سازمان یافته ای به دور از اقتدارها و محدودیت های بازدارنده  (اقتدار و محدودیت هایی که امققروزه عمققدت
د و ی می کنن ش را نف ن جنب ه ای ده ب ای نسبت داده ش ف— قابلیت ه ات مختل معرفی می شوند). در مقابل، عده ای —به درج
سویه های پیکار طبقاتی آن را در برابر وجه فقرا-طبققاتی  آن کم رنقگ تلققی می کننقد، آن را فاقققد انسقجام کقافی و یقا اسقتاتژی
اا در امتداد جنبش اشغال میادین اسپانیا قرار می دهنققد و بققر وجققوه رادیکال قابل اتکا ارزیابی می کنند. برخی این جنبش را صف
تاکتیکی آن تأکید می کنند، حال آن که برخی دیگر ایقن جنبقش را تجلقی اولیه ای از اشقکال آتقی اسقتاتژی های مبقارزه-مقققاومت
ن جم ای رح منس د ط تی قص م، ح ن دیقدگاه ها داوری کنی وص ای ه در خص تیم ک توده ای تلقی می کنند. ما در اینجا بر آن نیس
دیدگاه ها در میان نیست؛ بلکه بنا به درک مان از اهمیت این جنبش در شایط کنونی، و قابلیت هایی که برای سیاست  خیابانی

 دو گققزارشر تحلیلققیرتوده ای پیش می نهد، و از آنجا که رفقایی از نزدیک در این جنبش مشارکت داشته اند، بر آنیم که با بازنش
مکتوب از این تجارب، توجه مخاطب را به اهمیت این جنبش و پرسش های مهمی که پیش روی ما می گذارد، جلب کنیققم. ایققن

. فققارغ از ارزیققابی مققا دربققاره ی2 کققرده اسققتردو گزارشر را رفیق ارجمندمان حبیب ساعی در وبسایت «اندیشه و پیکار» منتشقق
تحلیل جالب توجهی که رفیق ساعی از جنبش «شب ایسققتاده» ارائه  می کنققد، ایققن گزارشر هققا را بققرای نگریسققت جققدی تر در ایققن

اا لزم می دانیم از زحم ت رفیق  گرامققیاجنبش، بسیار تأمل برانگیز می دانیم و به سهم خودمان از تلشر ایشان سپاس گزاریم. ضمن

https://is.gd/VDA4Oa برای مطالعه ی توضیحی فشده در این باره به یادداشت بابک فراهانی در صفحه ی فیسبوک وی رجوع کنید: 1
ین شب های پاریس؛ 2 یب ایستاده» در پاریس  مت نخست: در سایه-روش بر اساس تجربیات دو هفتۀ اول جنبش «ش

https://is.gd/B64tny: 2۰1۶ آوریل 1۵حبیب ساعی، از طرف اندیشه و پیکار؛ 
هه جنبش «شب ایستاده»2۰1۶مت دوم: اول مه، روزی از «شب ایستاده» در پاریس؛ تأملی بر تظاهرات اول مه   در حاشی

https://is.gd/GeoADw: 2۰1۶حبیب ساعی؛ دهم مه 
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 این جنبش نیز قدردانی کنیم. 1بابک فراهانی در معرفی

بققه امیققد این کققه تکانه هققای ایققن جنبققش مازادهققایی در فضققای فکققری و سیاسققی چققپ ایرانققی و نیققز در رشققد همبسققتگی  های
انتناسیونالیستی ایجاد کند. 

پراکسیس

1۳۹۶اردیبهشت 

یر آلن بدیو درباره ی جنبش های تسخیر میادین، به  ترجمه ی بابک فراهانی و1 یه تضادهای اصلی»، مت کامل درس گفتا  از جمله به مت «در گره گا
https://is.gd/RfRQyWیه ی «منجنیق» رجوع کنید: رمنتششده در نش

یر» فرانسه در صفحه ی فیسبوکی او:  https://is.gd/Ui118A و https://is.gd/ktiXvGهمچنین به ترجمه ی فراخوان های جنبش «شب بیدا
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نن شب های پاریس در سایه-روش

نب ایستاده» در پاریس  بر اساس تجربیات دو هفتۀ اول جنبش «ش

حبیب ساعی

از طرف اندیشه و پیکار

2۰1۶ مارس ۴۵

کت خواهنققد کققرد.ر مارس هستیم. بازهم حداقل هزار نفری هستند که در مجمع عمومی این دومیققن شققنبه جنبققش شقق۴۵روز 
گگلققه گگلققه  ساعت حدود هفت شب است و زیر باران منتظریم که یک ساعت دیگر مجمع عمومی برگقزار شقود، در ایقن فاصقله 
گروه های چند ده نفره دور هم بحث می کنند. این ها یققا کمیسققیون های شققکل گرفته هسققتند یققا در حققال شققکل گیری. در بخققش

مرکزی تعداد بیشتی جمعند و میکروفون و دستگاه صوتی وجود دارد.

صد نفری برای صحبت وقت می گیرند، با حوصله به کسی که بحث را می چرخاند گوشر می دهند. هرکس دو دقیقققه وقققت دارد
ال ابتدا یک زن سپس یک مرد. صحبت کند. معمو

گویا بعد از ظهر، پلیس یک بار به شدت حمله کرده و گاز اشک آور زده است. در چهار طرف میدان خودروهای پلیس مستقرند
د، وا اولن ور، فرانس و همین طور در ورودی متو پلیس ازدحام کرده است. امشب فشار پلیس دو چندان است، زیرا رییس جمه

 شب مصاحبه تلویزیونی دارد.۹ساعت 

در این گروه صد نفره سخنگویی ها ادامه دارد. زمانی که تعداد گویندگان مرد زیاد می شقود، بقرای چنققد دور، اولقویت بقه زنققان
ارزهرداده می شود و در واقع گرداننده زنان حاض در جمعیت را تشویق به صحبت می کند. زنقان از ش ا از مب ان ی ایط خاص ش

ود را ش ارعام حرف می زنند. کمیسیون زنان هم درست شده است و با چند ماده ساده کار خ ن آن ه ه یکقی از اولی رد ک وع ک
ال جدی  گرفته شده و اجرا می شود. زنی بققه لحققن گرداننققده1رعایت حق تساوی  در سخن گفت زن ها و مردها بود. این ماده کام

و مناسقبی برخقورد ل صقحبت کقرد، بقه نح ممسکنی که همیشه در میدان است و همین چند دقیققه قب انتقاد دارد که با مرد بی 
شققم آمده ایققد اینجققا را”نکرده. مرد بدون رعایت نوبت میکروفن را گرفته بود و با صدایی خسته گله کرده اسققت. او گفتققه کققه 

1 Parité
۳



توران های ه خیریقۀ «رس نبه مؤسس نبه و ش نبه و پنجش ه سه ش بدون رعایت وضع بی ثبات ما بهم زده اید. اینجا سه بار در هفت
قلب» آن گوشه غذا پخش می کنند، شم این کار را مختل کرده اید. شم مبارزه می کنید برای تغییر جهان، ما بایققد هققر روز بققرای

یمن بعققد آن منطقققه را آزاد.“بقایمن، برای زندگی مبارزه کنیم. ما به این غذا نیاز داریم...  همققه برایققش کققف زدنققد و قققرار شققد 
بگذارند.

پسی در وقت خود، میکروفون به دست می گیرد و بیست ثانیه فقط فریاد می زند. یک جیغ بلند. بعققد می گویققد کققه پلیققس آن
طرف میدان مرد بی خانانی را کتک زده و او برای کمک رفته و خودشر هم کتک خورده. او خشققونت برخققی از رفقققا را انگیققزه

مققا”این برخورد پلیس می داند. معتقد است که «هسته ای» در جنبش یک خط خشونت را تعقیب می کند. او اضافه می کند که 
 اما چند نفر به علمت مخالفت رادیکال، دست هایشققان را بققه شققکل،“انسان هستیم و با پلیس ها هم ارزشر های یکسانی داریم

اا هر روز مورد بحث است ضبدر بال می برند... و بحث بال می گیرد. بحث خشونت از مضامین اساسی و مکرری است که تقریب
که بسته به موضوع و مورد خاص و توان سخنگویان در نوسان است.

» داده می شود. او می گوید که تصمیم بر آن است که عققدۀ1در وسط این بحث رشته سخن به یکی از افراد «کمیسیون اقدامات
 که محل سخنانی امشب اولند است بروند و در آنجا تظاهرات کنند. بلفاصله صف سی-چهل نفری2زیادی به میدان تروکادرو

از این تجمع به سوی متو روان می شود. تصمیمت کمیسیون اقدامات هیچ وقت پس از اعلم علنی بققه گفتگققو نی کشققد؛ اعلم
می کنند و دست بکار می شوند. هر کس مایل بود، همراه می شود.

تو اعلم می کنقد ش و ققوس، م بلفاصله پلیس درون متو ازدحام می کند و داد و فریاد بال می گیرد. پس از کمت از ده دقیقه ک
.۳که ایستگاه رپوبلیک بسته است... ولی بعید است که این کار کمیته ضبت را از انجام کارشر منصف سازد

یب ایستاده» عنوانی است که این جنبش به خود داده است. این جنبش دیروز تاریخ خود را   مارس اعلم کرد. مبدأ تاریخ۴۴«ش
 مارس گرفته شده است، درست بعد از اینکه عده ای پس از نایش یک فیلم با مضققمونی اعتاضققی،۳1شب اول تظاهرات یعنی 

تصمیم می گیرند به خانه نروند و مبارزه را ادامه دهند. با این برنامه به میدان جمهوری می روند و همنجا به بحث می نشینند.
این روایت در مورد خودجوشر بودن این جنبش شایع شده است. اما مثل آغققاز هقر جنبقش مققوفقی می دانیققم کققه خودپقویی از
شایط عمومی یک جنبش زاده می شود، زمانی که ناگهان اراده های منفرد در شایطی مهیا و آماده، که خود چندین مققؤلفه دارد
و یک جو خاص را می سازد، همگرا می شوند، گویا چیزی «می گیرد»، باهم جفت و جور می شود. هم آن تلشر های منفرد لزم اند

یز کققردن آن از کاسققۀ امیققال وررو هم بست آماده و آبست حادثه. ولی آنچه خودجوشی واقعی این جنبش را نشان می دهد، سقق
اا برنامه های مبتکرین اولیۀ آن است. احیان

ارزاتی م مب ایش دو فیل اا ن ار در ۴آنچه جرقۀ اول این جنبش بود، ظاهر ورس ک ل ب م:۳1 در مح وص فیل ه خص ت. ب ارس اس  م

1 Action.که به خاطر نوع عمل شان شاید بهت است آن را «کمیته ضبت» نامید 
2 Place Trocadero

یب ایستاده مواجه۳ اا اینکه اخبار رسمی از تلویزیون نشان داد و گفت که اولند موقع ورود به محل مصاحبه هو شده و با تظاهرات ش  مخصوص
شده است.

 ماهه و مبارزات کققارگری ماشین سققازی پققژو در شققهر اولنققه در۴ فیلم مستند «همچون شیرها» به کارگردانی فرانسواز داویس دربارۀ اعتصاب ۴
۴



ه1«مرسی کارفرما» که کارگردان آن جوان متقی ای است به نام فرانسوا روفن ، مسقئول برنقامه رادیقویی2 از همکاران دانیقل مرم
 که تعبیری فرانسوی است معادل فرستادن کسی دنبققال نخققود سققیاه. پخققش برنققامه مرمققه بعققد از۳«برو آنجا ببین هستم یا نه»

ت۴بیست و پنج سال از کانال عمومی رادیو داخلی فرانسه ب دول و، منتص د رادی ت جدی میم ریاس ابر تص ته بن ال گذش ، از س
ک۵فرانسوا اولند، قطع شد. روفن خودشر هم نشیه ای دارد مبارزاتی و پر از طنز اجتمعی بنام فکیر ارزه ی م مب وع فیل . موض

و ار آرن ام برن ی بن اردری سشناس ه میلی ق ب ه متعل م فرانس وکس مه نایع ل ای ص ی از کارخانه ه ار۶زوج پیر است که در یک  ک
می کردند. بعد از بسته شدن کارخانه آن ها از کار بیکار می شوند. روفن آن دو را متقاعد می کند که به شکت بگویند باید بقه مقا
غرامت کلنی بدهید، و گرنه با روزنامه های متقی و مستقل تقاس می گیریقم و رفتقار شقم را افشقا مقی کنیقم. بقر ایقن اسقاس،
مذاکره ای بین این زوج و فرستاده شکت شوع می شود که در منزل زوج می گذرد. تام مذاکرات مخفیانه از جانب روفن ضققبط
ت ورو غرام زار ی ل ه ود و چه ده می ش ر زوج برن ت آخ ز. دس می شود و در فیلم آمده است. هم جالب است و هم پر از طن
می گیرد و شوهر در یکی از فروشگاه های گروه استخدام می شود. خلصه فیلم افشققاگری روشر هققای ایققن گققروه بققزرگ از صققنایع

ک7لوکس دان رپوبلی ا می د ت میم گرفتن د، تص ده بودن ان آم  است. بیرون سالن بینندگان که بعد از دیدن فیلم حسابی به هیج
تظاهرات کنند. بعد هم گفتند که همین جا بانیم و ماندند و به این ترتیب این جنبش جدید میادین آغاز شد.

ال خودپوست و خودبه خودی. هرچند کسی که در جریان باشد می دانققد حالت ظاهری جنبش مثل همه ی حرکت های اصیل کام
که چقدر خوب سازماندهی و فکرشده و کسانی در آغاز ماجرا بودند، بققه طققرز ظریفققی سققعی می کننققد حرفشققان را بققه کرسققی
بنشانند. مدتی است که در جنبش های اخیر شاهد این نوع تشکل دادن بدون آن که شکل آن عیان باشد، هستیم. امققا ایققن تلشر
م اعقتاف دارنقد کقه جنبققش آن هقا را پشقت سق یا ابتکار اشخاص مانع از واقعیت خودپو بودن جنبش نیست و خود بانیقان ه
گذاشته است. چند عامل واقعی هم این امر را نشان می دهد: فیلم «مرسی کارفرما» از اوایل فوریه در بسقیاری از نققاط پخقش
شده است و هر بار روفن و رفقایش تلشر کردند که عموم را تهییج کنند. همین طور فیلم «همچون شیرها» که مدت هاست در

کمیته های کارخانجات و اماکن مبارزاتی سندیکاها و توده ای نشان داده می شود. اما ابتکار و تلشر  ایشان «نی گرفت».

 روز اول آوریقل بقرای مقدت سقه روز از ادارۀ پلیقس مرکقزی8بعد از اعلم تظاهرات در میدان، یکی از انجمن های دست در کار
تقاضای مجوز کرد، و در عمل این تقاضا چندین بار تدید می شود.

ا2۰1۳شمل پاریس در  ا ب وکس در دنی ولت ل ن شکت محص ورد ال. وی. ام. اچ. اولی . و فیلم «مرسی کارفرما» ، کارگردان فرانسوا روفن. در م
یگرلن، مد کریستین دیور و کنزو، کیف لققویی ویتققون کققه در عیققن حققال یکققی از ینسی، عطر  یه مارک هایی مثل شامپانی موئت و شاندون، کنیاک 

معدود صاحبان مطبوعات و رسانه های فرانسه هم هست.
1 François Ruffin
2 Daniel Mermet
3 Là-bas si j’y suis
4 France Inter
5 Fakir

۶ Bernard.دومین ثروتند فرانسوی بنا بر ارزیابی مجله فوربس 
7 LVMH
8) DAL (Droit au Logement.انجمن دفاع از کسانی که بی سپناه هستند به نام حق مسکن یا نام اختصاری دال 

۵



هدف سیاسی اساسی که در ابتدا تعقیب می شد، در ارتباط با لغو قانون اخیر کار بود، که با خواسته های دیگری که در جققامعه
مطرح بود عجین می شد، اما به نظر می رسد که این وجه مطالباتی در جریان جنبش کم و بیش پشت س گذاشته شده.

اا شاید بتوان گفت که علی رغم آن که عنص فعال در ابتدای امر بسیار هوشققیارانه و بققه شققیوه ای ظریققف در بققه راه پس مجموع
عیاانداخت حرکت نقش داشته، اما به خصوص همگرایی چندین مبارزۀ توأمان اجتمعی-سیاسی و وضعیت بسیار دشوار اجتمقق

ا برنقامه یقا امکان داده تا این شایط انفجاری، که البته هنوز با ساسی شدن بسیار فاصله دارد، پیش بیاید. هیچ خط سیاسقی ی
ام اعلم نشده و این خود به ویژگی جنبش مربوط است. زمینه های اجتمعی و مبارزاتی این جنبققش کمقق بیشامطالبه ای هم رس

ها با پروژه فرودگاه شهر نانت گرفته تققا مقوج همبسقتگی بققا پناهجویققان و1روشن است: از مخالفت وسیع و درازمدت زادیست 
ا ارزه ب انه مب ه به ت ب طلح سوسیالیس ه اص ت ب همین طور جنبش دانشجویی اخیر یا اعتاضات به وضعیت اضطراری که دول

ت  یی و مل ازات لغ ت وادار—تروریسم به جامعه تحمیل کرده است، و یا همین طور مبارزۀ شدید در مقابل برقراری مج ه دول ک
ت در جهقت—شد آن را پس بگیرد-  و دست آخر این اصقلح ققانون کقار کقه هقدیه ای  بی نظیقر از جقانب دولقت بقه کارفرماس

نابود کردن دستاوردهای جنبش کارگری. به این همه باید همه اعتاضات و نارضایتی های صنفی را هم افزود کقه نتیجقۀ سیاسقت
ریاضت کشی اقتصادی است و بر محور کمک به کارفرمایان همۀ اقشار دیگر جامعه را در تنگنا قرار می دهد.

 مارس با ارجاع به انقلب فرانسه که خود را مبدأ قرار داده بود، به عنوان نقطه۳1باری، پس از اولین شب گردهمیی، تاریخ 
 مارس هستیم.۴۶آغازین تاریخی نوین محسوب گشت و دو هفته بعد امروز 

پرنسیپ اولیه و اساسی جنبش آزادسازی کلم است. هر کس حق دارد و حتی از او دعوت می شود کققه رشققته کلم را بققه دسققت
اا جالب است که پس از دو هفته، هر روز تعداد بیشتی از همه دست می آیند  تققا حرفققی2گیرد و هرچه می خواهد بگوید. واقع

را که سال ها فروبلعیده و در گلو خفه کرده اند با دیگران در میان بگذارند.

اا یققا بققا کمققک اگر حرفی با مضمون ارائه گردد، تلشر می شود به درجه بالتری از تدقیق برسد، کسی که آن را بیققان کققرده شخصقق
ومی۳کسی که «تسیهیل کننده ع عم ه مجم یون ب ک کمیس اا برای ایجاد ی » نامیده می شود، آن را بهت فرموله و بیان کند و احیان

اد یون ی د کمیس ا از چن یار جقالب. در اینج پیشنهاد می شود. بدین ترتیب چندین و چند کمیسیون تشکیل شده با مضامین بس
می کنیم:

: که به استقبال از افراد، اطلع رسانی، همهنگی و گرداندن بحث و ... می پققردازد. افققراد۴کمیسیون استقبال و آسودگی•
فعال در این کمیسیون، میانجی یا تسهیل کننده هستند تا همه چیز در نهققایت آرامققش برگققزار شققود و مسققئولیت ادارۀ
ام و در حبت در ملءا ع رای ص ه ب ی ک ر کس ه اگ مجامع عمومی با آن هاست. از وظایف میانجی از جمله آن است ک

مقابل یک جمعیت مشکل دارد، او را یاری داده یا حتی به جای او حرفش را مطرح سازد.

1 ZADروژه ن پ  «مناطق قابل دفاع» نامی است که عده ای از جوانان و فعالین محیط زیست به خود داده اند. آنها چند سال است که علیه ای
فعال اند و منطقه مربوطه را اشغتل کرده اند.

 برای رعایت دقت باید گفت که در طول هفته تعداد افراد کمت است و آخر هفته که مردم س کار نی روند، جمعیت بیشت می شود.2
3 Facilitateur
4 Sérénité
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کمیسیون پزشکی و درمانی: که از هفتۀ دوم بهداشت و بیمرستان بر آن مزید شد.•

کمیسیون آشپزخانه: که هر روز هزاران ساندویچ و قهوه و چای و آبیوه ... پخش می کند. و اگر پلیس بگذارد غذا هم•
اا رایگان است یققا آن طققور کققه می گوینققد «قیمتققش آزاد» اسققت، بققه ایققن1انواع سوپ، عدسی و یا مافه—می پزند  . اساس

ت ک لیس ر روز روی ی د. ه دی می کن ک غیرنق ا کم د ی ول می ده معنی که هر کس داشت هر چقدر که خواست پ
اجناس مورد نیاز را می نویسند تا هرکس می تواند با خود بیاورد.

اال در صورت دستگیر شدن• اا توصیه های قانونی کرده است (مث کمیسیون مشورت حقوقی و قضایی: که تا به حال عمدت
چه رفتاری باید داشت، وکیل تسخیری را نپذیرفت و از این دست سفارشات). این کمیسیون پیشنهاد داده که به جققای
ن ت. ای ده اس ش ش ع پخ ن جم ایی بی وکیل تسخیری، با یکی از وکلی کمیسیمون تاس گرفته شود، و شمره تاس ه
ال گققزارشر فعققالیتش را بققه مجمققع عمققومی اا به کار دستگیرشدگان رسیدگی کرده است و معمو کمیسیون تا اکنون عمدت

می دهد.

کمیسیون همگرایی مبارزات و همبستگی با دیگر مبارزات.•

کمیسیون دموکراسی و تصمیم گیری: که بحث های دموکراسی، رأی گیری، قرعه کشی ... یعنی مباحث تئوریک مربققوطه•
را باز می کند.

کمیسیون مقاومت زنان•

کمیسیون اعتصاب عمومی•

کمیسیون مؤسسان: که تلشر دارد لزوم یک قانون اساسی جدید را مستدل کرده و به نگارشر آن بپردازد.•

کمیسیون سیاست خارجی•

کمیسیون آفریقا•

د.• اد کن ر ایج هرهای دیگ تاده را در ش ب های ایس وع ش کمیسیون ارتباطا ت خارجی: که تلشر دارد زمینۀ اشاعۀ این ن
تاکنون بسیاری از شهرها و حومه ها و حتی شهرهای خارج از فرانسه دست  به کار شده اند.

کمیسیون حقوق بش: که بعد از بحث نام آن به «کمیسیون حقوق انسان» تغییر پیدا کرد، و باز هم در جریان بحققث•
است و ممکن است به کمیسیون زندگان تبدیل شود.

ابی2کمیسیون کتابخانه ایستاده• ودشر کت ر خ رمی دارد، اگ ابی ب ت کت س خواس : که در آنجا کتاب ها پهن هستند، هرک
 همراه شده و سایت اینتنتی خود را درست کرده اند.۳داشت می آورد. این کمیسیون با کمیسیون «دانش در اشتاک»

کمیسیون هنی و فرهنگی•

1 Mafé.غذای توده ای و سنتی آفریقایی است، نوعی خورشر است که با برنج می خورند 
2 Bibliodebout: http://biblio-debout.org
3 Savoirs en commun: http://www.savoirscom1.info
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کمیسیون نقاشی و طراحی ایستاده•

کمیسیون تربیت وآموزشر مردمی•

کمیسیون آب و هوا و محیط زیست•

 آوریل راه افتاد و بسیار زیبا و ابتکاری بود: عده ای سنگفرشر های یک تکه از میدان را، حققدود۹ که شنبه 1باغ ایستاده•
 مت مربع، به طور مرتب و تیزی برداشتند، زمین را شخم زدند و گل و گیاه کاشتند. بعد در دو طرف این مربع یققک۳

حصار کوچک یک متی برپا کردند و بر آن پیچک گذاشتند همراه با گلدان های کوچققک کققه از بطققری آب یققک لیققتی
پلستیکی درست شده که از طول بریده شده. مثل یک کشتی کوچک پلستیکی که با خاک پقر می کننقد و گقل و گیقاه
در آن می کارند. بچه ها به خصوص با شور و اشتیاق در این فعالیت شکت کردند. بچه های کوچققک گلققه بققه گلققه ایققن
س ه پلی نبه ک د، و دوش ف می کردن گلدان های لستیکی را تزیین کرده و به حصار چوبی می آویختند و از این بازی کی

میدان را برچیده و «تیز» کرده بود، همه ساغ باغ ایستاده را می گرفتند.

و از همه مهمت

کمیسیون اقدامات است: که بهت است آن را گروه ضبت بنامیم، چون عضویت در آن بسیار سققخت اسققت و اعضققای•
ال شنبه شب بعققد از اتققام آن نیمه مخفی هستند. آن ها آکسیون هایی ترتیب می دهند که لحظۀ آخر عمل می شود. مث

ا س اهرات ب ز،رمجمع عمومی، حدود نیمه شب، ناگهان دویست-سیصد نفر به حالت تظ اریس برخی عار «پ  دادن ش
ه ن ک ت. همی ر اس ت وزی ی نخس ان خصوص د آپارت قیام کن» ... به راه افتادند و در اواسط راه معلوم شد که مقص
پلیس قصد تظاهرات کنندگان را فهمید، دو سه کوچه مانده به مقصد، راه را سد کققرد و بیسقت سققی نفقر صقف اول را
از د از حقدود یک سقاعت تظقاهرات و پرتقاب گ هم محاصه کرد. دیگران برای رهاشدن رفقایشان شعار می دادنقد. بع
اا صف تظاهرات به سمت میدان ال مسدود کرد و نهایت اشک آور از سمت پلیس، پلیس جلوی کوچه نخست وزیر را کام
ود د؛ خ ته ش ه شکس ا و شکت های بیم یاری از بانک ه رۀ بس تین و در و پنج رپوبلیک برگشت. در راه بازگشت وی

ورتراین کار فردای آن روز در مجمع عمومی باعث درگرفت بحث هقای خیلققی جقالبی شقد روی مسققألۀ خشققونت، ضقق
اا جا افتاد، این بود که شکسققت انجام یا ضورت اجتناب از آن، الزامی بودن یا نبودن آن، ... . دست آخر نظری که نسبت

وسربانک ها و شکت های بیمه قابل پذیرشر و حتی مقبول است در حالی  که اموال عمومی مثقل سق پناه ایسقتگاه اتوب
و... را نباید شکست... .

اا معلوم شد که پلیس در تظاهرات عمقومی روز شقنبه بعقد از ظهقر کقه بقه برگردیم به تظاهرات و کمیته ضبت؛ بعد
ود،  یده ب ورد کش ه زد و خ ر را۹دعوت سازمان ها و سندیکاها علیه قانون کار برگزار می شد و در میدان ناسیون ب  نف

 نفر آن ها فردای آن روز آزادشده بودند. رفیقی بققه اسققم باتیسققت هنققوز زنققدانی بقود کققه8دستگیر و دادگاهی کرده. 
ه ض ود. کمیت س منطققه راهرکمیسیون قضایی پرونده اشر را پیگیقری کقرده ب وی پلی عی جل بت یقک تظقاهرات موض

انداخت... بالخره قرار بود پنجشنبه باتیست آزاد شود و قرار شد یک گروه برای استقبال از او به کمیساریا بروند.

1 Jardin debout
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ا ب داد ب عی ترتی کمیسیون ضبت در هفته گذشته چند شب پیاپی در خیابان های اطراف میدان تظاهرات های موض
ن!» ام ک ز، قی یج1شعار مرکزی: «برخیز! برخیز! پاریس برخی ر بس یون های دیگ ت کمیس ه درخواس واقعی ب ا در م ، ی

ال به درخواست کمیسیون حقوقی برای تظاهرات جلوی کمیساریای منطقه یازدهم، یا به مناسبت آزادشدن ا می شد، مث
روی ه عنقوان نی ه ب دامات درخواسقت می کنقد ک یون اق ارزات از کمیس باتیست. در مواقعی کمیسقیون همگرایقی مب
ک ال دو روز پیقش بقرای حل کقردن مشقکلت مسقکن در ی د. مث ع کن یت در جریان در محل مبارزه تجم پشتیبان مبارزا
ول د و از ق وطه رفته ان اختمن مرب تی س دیریت نیمه -دول حومه همراه با جریان دال یعنی «حق مسکن»، به ساغ م
اع از یون در دف ا شکت کمیس ت. ی رده اس ل ک ج را ح أله بغرن ک مس ان ی ره آن مسئول این انجمن، حضور چهل نف

اریس  تلیتز و یقا کمقک آن هقا بقه دانشقجویان دانشقگاه پ وکه کردن8مبارزات کارگران راه آهن ایسقتگاه اوس  بقرای بل
دانشگاه.

 درست شد تققا بققه2و در کنار این کمسیون ها هر روز کمیسیون های جدیدی ایجاد می شوند. بعد از هفته اول یک بین کمیسیون
ت۳ کار کمیسیون ها نظم بدهد. صحبت از ایجاد قطب د تح ی دارن وعات نزدیک هایی هم هست که کمیسیون هایی را که موض

یک چت مشتک نظم دهد.

دور تا دور میدان همۀ انجمن ها و تشکلت اجتمعی بساط خودشان را چیده اند و میز کتاب دارنققد... خلصققه نققوعی فسققتیوال
دائی انجمن های در مبارزه برپاست.

اعت  ب از س ه هرش ومی ک ع عم ا ۶پرنسیپ کمیسیون ها این است که هر کس مایل باشد می تواند بحثش را در مجم ا1۰ ت  ی
ارۀ تی درب ع کوچک ا در جم ه، ت د فلن گوش اعت بیای ت فلن س س خواس ر ک ه ه دوازده برگزار ارائه دهد، و بعد می گوید ک
ومی و ع عم ه مجم ار را ب د و پیشفت ک م می کنن ان را تنظی د ارتباطش راد علقه من د اف پیشنهاد یا نظر او صحبت شود، و بع

بین کمیسیون که مرجع بالتر است ارائه می دهند.

در این میان کسی پیشنهاد برهم زدن کمیسیون ها را داشت، به این خاطر که کمیسقیون ها از همیقن حقال بوروکراتیقک شقده و
برای دو کلمه حرف زدن باید اسم نوشت و منتظر شد و... قرار شد عده ای بقرای گفتگقو و تأمقل روی ایقن نظقر گوشقه ای جمقع

شوند (یعنی ایجاد کمیسیونی برای برهم زدن کمیسیون ها!).

د از چنقد روز چادرهقا و وص کقه بع ه خص رد، ب ع ک ود. پلیقس چنقدین بار بسقاط ها را جم هر روز تجمع دوبقاره برققرار می ش
بساط های ثابت درست شده بود. هر شب هم یک مجمع عمومی وجود دارد که هر کسقی از هقر قمشقی کقه باشققد می توانقد

حرفش را بزند و اگر لزم شد جمع در مورد آن رأی گیری می کند.

برای نوع و روشر پیشبد بحث از ابتکارات جنبش اسپانیا، حرکت های دست برای تأیید، اعققتاض، کققف زدن، انققواع ملحظققات ...
استفاده می شود و آفیش این نوع ارتباط اشاره ای را چندین جا در همن حوالی چسبانده اند.

1 Debout! Debout! Paris Debout! Soulève-toi!
2 Inter-commission
3 Pôle
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مطلبی که باید نسبت به آن هشیار بود، اجتناب از یکسان سازی های صوری است. این جنبش به خاطر وسعت موضوعی که در
ر گوشقه اشر مقا را بقه یقاد چیقزی ور اجتناب ناپقذیری ه برمی گیرد و کثت افرادی که از هر افققی در آن شکت می کننقد، بقه ط
اا دیگری یکی می کند. یکققی از بققارزترین می اندازد و نوعی تنبلی اندیشه یک پدیده را به خاطر شباهت ظاهری آن با چیز ماهیت
این وجوه همین مجمع عمومی است که به نوعی جنبه مرکزی داشته و هر روز ساعت ها برگزار می شققود. همیققن بحققث آزاد و
ه ارکتی، و... خلص ورایی، مش تقیم، ش ی، مس تین، حقیق ی، راس ی واقع حاب دموکراس ه اص ود ک رأی دادن های مستقیم کافی ب

. امققا اگقر کمقی در ایقن نشسقت ها دققت کنیقم،1«راستکی» در بوق و کرنا بدمند و این را بزرگتین دستاورد این جنبش بنامنققد
د، اع می دهن ری ارج ه رأی گی ه ب می بینیم که هیچ قرابتی به دموکراسی بورژوایی که هیچ، به سیستم نایندگی ندارد. کسانی ک
اا پر اهمیت تابع اا، حداقل تاکنون، بر اساس هیچ مسألۀ جدی و تعیین کننده ای رأی گیری نشده. مسائل واقع باید بدانند که تقریب
ه ی گرفت ه رأی ا ک ود. آنج ی می ش انه زدن عمل ک و چ ذاکره و چ از م هیچ رأی گیری ای نیستند و تایل عمومی بدون گذر از ف
ه انی ک داد کس ا تع نجند و ی ومی را بس اوتی عم ا بی تف ومی، ی ل عم اا تای د مجموع راد می خواهن می شود، جایی است که اف
می خواهند کاری انجام دهند، درجۀ استقبال از ایده شان را برآورد کنند. این مجامع بیشت به سنت های آفریقایی یققا دهکققده ای
می ماند که بر س یک مسأله که به همه مربوط می شود، زیر درخت مرکزی دهکده جمع می شوند و مسققأله را بقا آداب خققاص

ه2خودشان به شور می گذارند. به این سنت می گویند پالبر ت ک وان گف ع می ت ت. در واق ج اس فاهی رای  که در فرهنگ های ش
نوعی خرد جمعی بسیار ظریف در آن عمل می کند که تابع خشکی قواعد حسابی و عددی دموکراسی نیست. بی جهت نیسققت

که بسیاری از افراد بارها به نحوه عمل خیلی خشک کمیسیون استقبال و گردانندگان بحث اعتاض داشتند.

اا همۀ کارها روشر «پیشنهاد کن و انجام بده»  است: کسی یا گروهی پیشنهادی ارائه می کند و اگر۳یک قاعده نانوشته در تقریب
کسانی با آن ها همراه شدند آن را عملی می کنند. اگر مخالفت رادیکالی ایجاد کند، مخالف حرفش را می زند و ممکن است آن
کار عملی نشود یا به عنوان یک مسألۀ جدی به کمیسیونی ارجاع شود. اما اساس پیشبد کارها در وجود دینامیسمی است که

خود را به رعایت دموکراسی و نظر اکثیت محدود نی کند.

این جنبش همن طور پیش می رود که یک قیام یا یک انقلب.

پس از چند درگیری با پلیس و حمله آنان نزدیک صبح که جز ده بیست نفر «مراقب» کسی نانده، جنبققش تصققمیم گرفققت کققه
ال   ساعته در میدان ناند و حضور فعال و رسمی خود را از اواسط بعد از ظهر تا نیمه شب اعلم کند. زیققرا مشققاهده شققد2۴فع

دد شاغل هستند و پس از ساعات کار به میدان می آیند. جز آخر هفتققه، کققه که برعکس شایعه سازی عمومی، بخش مهمی از افرا
ر روز بقه طقرز دو سه هزار نفر و حتی بیشت جمع می شوند و یا کمقی مانقده و می گذرنقد، پققس از روزهقای اول کقه تعقداد ه

 نفققر تثققبیت شققده اسققت.1۵۰۰ تققا 12۰۰محسوسی زیاد می شد، مجموعا می توان دید که در شب های هفته تعققداد افققراد بیققن 
ال فقط شاغلینی را شامل می شققود کققه در مسألۀ مهم این است که محل میدان رپوبلیک در پاریس و ساعت محدود حضور، عم

 و وزیر فعلققی محیققط زیسققت کققه نسققبت بققه ایققن جنبققش2۰۰7 از جمله خانم سگولن رویال کاندیدای قبلی حزب سوسیالیست در انتخابات 1
اا همن دموکراسی مشارکتی است که ما می خواستیم”حسن نیت نشان داد به این دلیل که این جنبش  .“اساس

2 Palabre
3 Tu proposes et tu disposes
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پاریس یا حومه نزدیک سکنی دارند. با توجه به مشکل ایاب و ذهاب، کسانی که کمی از پاریس دور باشند نی توانند بققه طققور
. شاید به همین جهت جنبش به سعت به حومه ها هم رسید و همین طور به شهرهای دیگر،1مرتب در مجامع حضور پیداکنند

ورهای۵۰و در آنجا به درجات گوناگون شیوع پیدا کرده است. امروز صحبت از  ک و کش هر در بلژی د ش ه، چن هر در فرانس  ش
ال ت. مث ده اس گدنی که حومه ای کارگر و مهاجرنشین است، «شب ایستاده» برپا ش دیگر است. در چند حومه از جمله شهر سن-
ورد از الت برخ ه ح ت ک یکی از مسائلی که در کمیسیون همگرایی مبارزات مطرح است، نحوۀ حضور رفقای پاریس در آنجاس

بال یا صدور جنبش نداشته باشد. دست آخر قرار شد که از خود آن رفقا پرسیده شود که چگونه می توانیم کمکتان باشیم… 
* * *

ناگفته پیداست که برای کمونیست هایی که درک سنتی نسبت به مبارزات دارند، این جنبشی است از طبقات متوسط شققهری و
خیلی دلچسب شان نیست. اما کافی است کمی در آن وقت گذراند تا پتانسیل مققتقی و خلق آن را درک کققرد. البتققه پققر واضققح
اا سیاسی آن را در ویتین عرضۀ سیاسی امروز فرانسه قرار می دهند و تلشر دارنققد آن است که جریان های آزادی خواهانه یا صف
ال در سطح مخالفتی از چپ با دولت اولند و قانون کار دست پخت دولت او محدود سازند یا حداکث از آن جریانی شبیه ا را مث
پودموس اسپانیا یا سیریزای یونان بیرون بکشند، یا آلتناتیوهایی از نوع برنققی سققاندرز آمریکققایی، یعنققی حققداکث نققوعی برنققامه
ال گریزان بققودن از یققک تعریققف خققاص را اقتصادی چپ کینزی. گذشته از اینکه این جنبش هنوز تعریف مشخصققی نققدارد و اصقق
یون اا کمیس ت. مشخص ن نیس ت و همگ م یک دس انه ه اظ جامعه شناس ه لح تی ب ه ح د ک تجویز و تجربه می کند، باید فهمی
همگرایی مبارزات با درس گرفت از تجربه اسپانیا به راه هایی می اندیشد که امکان کشاندن و گردآوری همققه مبققارزات را فراهققم
سازد. این یکی از مضامین جدی در حال بررسی است. در بحث ها می بینیم که بسیاری می دانند که این جنبش بدون وحدت با

اا از جانب ریاست سندیکاها می خواهد جنبش را در سققطح—جنبش کارگری  ال با بدبینی به این جنبش می نگرد و خصوص که فع
اا درگیر مبارزه با اختناق پلیسی و اسلم ستیزی و—مبارزه با قانون کار محدود سازد  و همین طور بدون حضور حومه ها که اساس

نژادپرستی هستند، نی تواند موفق شود. به هر حال، آن ها به این معضل آگاهند و این یکی از مباحث اساسی شان است.

با وجود تام محدودیت ها و نگرانی هایی که می توان در این جنبش دید و برای آیندۀ آن تصور کرد، وجود ریشه دار چند عامققل
باعث می شود که افق های نوینی حتی به صورت نطفه ای به شکل ناواضح، هنوز گنگ و رمزآمیز گشققوده گققردد. اشققکال عملققی
جدیققد، ابتکققارات و مفققاهیم نقوینی شققکوفا می شققوند کقه نویقد امکققان دنیقایی دیگرنققد. بایققد درک کققرد کققه خققواهی نخققواهی
دد مبارزه است و آموزشر، می توان آشکارا دید که کمونیست ها با چنین جنبش هایی همسفر هستند و در جریان این سفر که خو

ید مبارزۀ طبقاتی تئوری ساز است. و از پس این چنین سفرهاست که روشنایی فردا خواهد درخشید. چگونه خو

دیگر اتنگی به  یک و تنگ ه نح ه ب م ک ه می کنی ی تکی ش فعل لت جنب اا محدود، بر وجود هفت خص ما بر اساس یک گزارشر الزام
و ابسته اند. این خصلت ها به درجات گوناگونی ظاهر شده اند و قوت و ضعف دارنققد. هیچ کدامشققان قطعقی و ثقابت نیسققتند و

خود همواره داو مبارزه ای هستند که در جریان است.

 متو و قطار در پاریس و حومه فقط تا ساعت یک صبح کار می کند.1
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 ول: استقلل این حرکت.ا
ت. ادی خودمقدار اس ا حقد زی علی رغم آن که، همن طور که گفتیم، رد پای بعضی جریانات در آن دیده می شود، جنبش هنوز ت

 یا برخی متفکرین رادیکال چققپ...۴مایه داریر یا حزب ضد س۳ یا عناصی از حزب چپ ملنشون2 یا آتاک1جریان های شهروندگرا
ر البته در جنبش هستند، اما جو ضد-تشکلت سنتی آن چنان قوی است که این هقا هرچنقد ممکقن اسقت بقه صقورت فقردی نظ

بدهند، اما حتی جرأت نفس کشیدن به اسم تشکیلت یا سازمان شان را ندارند. و این امر ما را به خصلت بعدی می رساند.

دوم: خصلت ضدیت با احزاب و سندیکاها و تام نهادهای شکل یافته که بلله نللوعی در مللراوده و زد و بنللد بللا دولللت
.هستند

د. امقا ده نش ا دی انب آن ه ابی از ج جنبش هرگونه سازمان، ریاست سندیکاها و نهادها را به شدت نفی می کند و حتی میز کت
برعکس، جنبش از زحمتکشان و کارگران دعوت می کند که بیایند و در بحث ها مشارکت کنند. تاکنون چندین بار کمیته ضبت
ارگری فرسقتاده اسقت. جنبقش حقتی سقندیکاهای دانشقجویی را ه محل هقای ک دب رفقایی را ب برای پشتیبانی از اعتاض یا اعتصا
نی پذیرد، اما از رفقای دانشجویی که قصد بلوکه کردن دانشگاه شان را دارند، حمیت کرده و نیرو می فرستد. پس جنبشی اسققت
د همهه  ه ض س، خلص د! پ ندیکایی را رد می کن ی و س کلت حزب ا تش ی، ام کال مخف تی در اش د، ح کل می کن که خود را متش

هه واقعی آن را ضور سازد. تشکلت، همیشه، همه جا! مگر آن که جریان خود مبارز

سوم: خصلت ضد-رسانه ای و ضد-مدیاتیک بودن جنبش است.
ناوسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، رادیوها و تلویزیون ها همه به شدت رد شده و بی اعتبارنققد. یکقی از شقعارهایی کقه از همق

آغاز دیده می شد، این بود که «تلویزیون ها را خاموشر کنید و به خیابان بیایید!». از همن روز اول صدای اعتاض همه بلند بود
که چطور ممکن است که حرکتی که چندین هزار نفر را بسیج کرده، هیچ انعکاسی در رسانه های رسمی نداشته باشد. کمققت از
دو روز بعد، یعنی در تظاهرات دسته جمعی شنبه دوم آوریل که تشکلت رسمی علیه تغییر قانون کار در میدان باستیل برگققزار

اا به محرکین و خرابکاران  اشاره کرد که از حومه می آینققد تققا۵کردند و چند ده هزار نفر در آن شکت داشتند، اخبار رسمی عمدت
عی مجققازی رویابا پلیس وارد درگیری شوند. عدم اعتمد به رسانه های رسمی باعث شد که از همن ابتدا بققه شققبکه های اجتمقق

آورده شود. به خصوص به شبکه جدیدی به اسم «پریسکوپ» که می تواند به طور مستقیم تصویر را ضبط و پخش کنققد. بققدین
ه می دهنقد. ترتیب، از همن لحظه اول چندین خبنگار آماتور شوع به پخش مستقیم وقایع کردند و این کقار را همچنقان ادام

یرمی بوییزین  هزار بیننده داشت! این افققراد بقه8۰ است در شب اول آوریل، ۶مهمتین و اولین آن ها که مربوط به شخصی بنام 
ه1۳نوعی اخبار جنبش را انعکاس می دهند و از دیروز  د، ب زی کردن ود را پی ری ن خ ان بی یم زم اری و تقس  آوریل زمینۀ همک

1 Citoyenniste
2 Attac     .انجمنی است که برای اخذ مالیات معروف به تابین از مؤسسات مالی بین الللی مبارزه می کند  

3 Parti de Gauche de JL Mélenchon
4 NPA
5 Les casseurs
6 Remy Buisine
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و دئو، رادی ده وی ش زن ن پخ ار ای ود. در کن ب ن ومی را تعقی نحوی که تام مدت بتوان آنچه در میدان می گذرد و مجامع عم
 آوریل شوع به کار کرد. روز دهم تلویزیون ایستاده هم در حال پا گرفت۹ هم در همن محل میدان از شنبه 1مستقل ایستاده

 آوریل ساعت پنج صبح حمله کرده و همۀ بساط ها را می شکند و تام غرفه هقا و چادرهقا را12بود که پلیس صبح روز دوشنبه 
2جمع می کند. با وجود این، همن روز دوباره مجامع تشکیل می شوند و از فردای آن روز هققم رادیققو و هققم تلویزیققون ایسققتاده

تاده یۀ ایس تقل نش انه های مس ن رس وازات ای م از ۳پخش خود را چند ساعت در روز از نو از س می گیرند. به م  آوریقل1۳ ه
منتش شد.

اا سازمان ها و احللزاب و سللندیکاها، بلکلله وسللیع تر از چهارم: رد سلسله مراتب و هر نوع نایندگی است؛ مسأله نه صف
آن، نفی هرگونه رده بندی، ریاست و حتی سخنگویی و نایندگی است.

تأکید بر عدم وجود سخنگو به حدی است که تام رسانه ها سخت به دنبال کسققی هسققتند کققه بققا او بققه اسققم «شققب ایسققتاده»
ی ه کس د «ب د و بای مصاحبه کنند، ولی چنین کسی پیدا نی شود. حتی نشیات و سایت های مستقل نی توانند سخنگویی بیابن

که در آنجا شکت داشته» اکتفا کنند.

هه نحوۀ اتخاذ تصمیم، رأی گیری و دموکراسی را جنبش جزءا معضلت خود دانسته و بققرای بحققث حققول آن به همین جهت، مسأل
کمیسیونی دائر کرده است.

پنجم: پذیرش لزوم خشونت،     خصلتی که به نظر تعیین کننده است و یکی از مهمتین شاخص های مرزبندی های آتللی
است.

در شایطی که خشونت ساختاری آشکار و پنهان سمایه بیداد می کند، هر روز صدها کارگر کارشققان را از دسققت داده و جنبققش
کارگری سکوب می شود، که جنگ خانان برانداز میلیون ها نفر را در خاورمیانه و آفریقا بی پناه کرده تققا خطققر مققرگ را در برابققر
مرگ حتمی پذیرا شوند، گویا نی توان به سیاسیون در قدرت گفت که بالی چشم شان ابروست. آن ها دیگر تاب هیچ خشمی را
ندارند و اگر دست کارفرمایی که اخراجت می کند را به گرمی نفشقاری و از او کمقل تشقکر نکنقی، آداب تقدن و دموکراسقی را
ه ای اعتاضقی تجرب وا را تقام جنبش ه رعایت نکرده و سزاوار قهر دستگاه سکوب دولتی هستی. این سیاست یک بقام و دو ه
ند کقه کرده اند و در جنبش ایستاده در شب هم این تایل احتاز از خشونت وجود داشت و دارد. کسانی هستند کقه می اندیش
اا به آن ها فهمند که جلوی صف تظاهرات را سد نکنند، که با نظرخواهی مؤدبققانه می توان با پلیس ضد-سکوب گپ زد و منطق
می توان از دولت خواست که کنار برود و زور و خشونت اعمل نکند... . اما خود جریققان مبققارزه در کمقت از ده روز نشققان داد
که همواره خشونتی ساختاری در کار است و کافی است پا را از عرصه ای که بی خطر تصور کرده اند، درازتر کنی تا چهرۀ واقعی

اییندموکراسی و انسان دوستی برایت عریان گردد. بالتر گفتیم که در تظاهرات پقس از رفتق ت وزیر رفق هه نخس ان وی خ ه س  ب
الف ی مخ د. برخ ارت زدن اری خس ارت اعتب تگاه های ک ه دس ور ب د و همین ط رار دادن دف ق بانک ها و شکت های بیمه را ه

1 Mixlr/radiodebout
2 Youtube/tvdebout
3 http://www.convergence-des-luttes.org
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هه ا واژ ده بودنقد را ب ر ش س درگی ا پلی ته ب نبه گذش خشونت بودند و به این کار اعتاض داشتند. آن ها این رفقا یا رفقایی که ش
اریسcasseurمکسور  هه پ وم ورشر های ح  یا کسی که می شکند یا به زبان عامیانه اوباشر و وحشی خطاب کردند. (این واژه در ش

ده و2۰۰۵در  د قیام کنن ا را بای ه این ه د ک رده و گفتن الفت ک یاری مخ ن حقرف بس  از جانب سکوزی رایج شد). در مقابقل ای
شورشی خواند، زیرا آن ها چیزی را می شکنند که انقلب باید در هم بشکند.

ششم: شیوع رایگانی به مثابه شکل وحدت دهنده به فعالیت های بشی.
هه خود را در این جنبش ظاهر کرد. این به تنهایی نوید بخش رشققد مناسققباتی شیوع رایگانی و روابط مبتنی بر «نداری» س و کل
است که مبنای سمایه را به سؤال می کشد. این امر چیزی نیست که در برنامه های نیروهای سیاسی بگنجد، بلکه خققود از قلققب

 ظاهر شد، به شکل کار کقردن بقه جقای اعتصقاب امقا2۰۰۵مبارزات تراوشر خواهد کرد. رایگانی در مبارزات کارگری فرانسه در 
نفروخت بلیط و آزاد گذاشت ورودی ها در متوی پاریس دیده شد. و نیز در جنبش های دهقانی که تولیدکنندگان برای اعققتاض
ی در ادره جمع ورت مص ه ص ادتر آن ب کل ح تند. ش ردم می گذاش اا در اختیار م به واسطه ها، میوه ها یا محصولت خود را مجان

جنبش بیکاران دیده شده بود که در آنجا بیکاران بدون پرداخت قیمت کالها به طور جمعی از فروشگاه بیرون می آمدند.

در جنبش اخیر در نحوۀ برخورد به غذا و خوراک و یا برخورد به کتاب ها و محصولت فرهنگی نطفه هایی از رایگانی مشققاهده
مقن یقک ریاضققیدان هسققتم. هققر”می شود. در عین حال می دیدی که کسی پلکاردی در دسقت دارد کقه روی آن نوشقته شققده: 

، دیگری فیلسوف، دیگققری فیزیکققدان... . در واقققع آن هققا دانش شققان را به طققور رایگققان در“سؤالی در این زمینه داری از من بکن
اختیار عموم قرار می دهند. این ها به خودی خود تاثیری ندارد، اما از روحیۀ حاکم بققر ایققن جنبققش می گویققد. این هققا تلشر هققا و
ل اگون در عم ای گون اگون در درون جنبش ه ارات گون یوه ای در ابتک ن ش کال چنی ایده هایی هستند برای اینکه پتانسیل و اش

امتحان و تجربه شود.

 هفتم: خصلت غیرمطالباتی این جنبش است.
خصلتی که می توان در سطح فعلی تشخیص داد. در شایطی که هر جنبش اعتاضی با مطالبه و خواسقت مشخصقی در ارتبققاط

مایه داری تققام آن را از اسققاسراست و حول آن سازماندهی می شود، این جنبش با احتاز از زیر ضب گرفت وجهی از جامعۀ س
ده حد یک جنبش را بیان می کند و با هر مطققالبه ای خققود را به سؤال می کشد. این جنبش به نوعی غریزی حس می کند که مطالب

در شکل بندی و بسته بندی آن قرار می دهد تا سمایه روی آن قیمت بگذارد و شایط تصاحب آن را فراهم کند.

ال ممکن بود که جنبش به مخالفت با یقک ققانون محقدود شقود و ایقن خواسقتی بقود کقه سقندیکاها تعقیقب ا از همن آغاز کام
می کردند. اما از همن روزهای اول واضح بود که جنبش بسیار فراگیر است. حتی می دانیم که سندیکاها که بر قانون کار اصار
داشتند، نسبت به جنبش روی خوشی نشان ندادند. اعضای مهم اولیه جنبش چندبار با س. ژ. ت. سندیکای قوی فرانسققه تققاس

ارزهرگرفتند، اما س. ژ. ت. به بهانه های مختلف از شق ت. دانشقجویان کقه بقرای خواسقت های دانشقجویی در مب ره رف کت طف
 یقا ... . جنبقش1 می آیند و حرفشان را می زنند، یا تاکسی  ران ها یقا اوبرهقا—اما نه سازمانی—هستند، ابتدا فردی و حال گروهی 

1 Uber.ماشین های خصوصی با راننده که به رقابت با تاکسی ها پرداخته اند 
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هه این ها را می پذیرد و تشویق شان می کند و در صورت لزوم کمک انسانی می کند، اما همواره اصار دارد که مسأله اصلی ما هم
این ها نیست. ما از این دنیا خسته ایم و می خواهیم دنیای دیگری بسازیم. بیایید با هم به گفتگو بنشینیم.

* * *

ش «حم ن جنب د از ای کل بای و و متش ای پیش ه نیروه یک نقش عنص آگاه ممکن است تصور شود ک یتااز منظر بحث کلسی
اا در برنقامه یقا پلتفرم شققان آمققده کنند» و یا بیشت در آن نفوذ کرده و آگاهانه آن را به مسیری که آنان در تصور دارند و عمومقق
اا و تا به اینجا تام گفتارهای از پیققش سققاخته اا این جنبش مجموع هدایت کنند، همن اعمل رهبی پرولتاریای معروف. اما دقیق
را به دور افکنده است. البته این مانع از آن نیست که رفقای «حزب ضد-سمایه داری» یا طرفداران «حزب چپ» به نفققوذکردن

، تلشر کنند پنهانی و بی  س و صدا خط سیاسی شان را جققا بیاندازنققد.1بپردازند و آنتیسم سنتی شبه تروتسکیستی را پیشه کنند
تمزد ۀ دس داران «نظری ا طرف د، ی اد کردن ی را ایج حتی دیده شد که طرفداران «جمهوری ششم» کمیسیون نگارشر قانون اساس

» نیز دست به تبلیغ زدند. این جنبش نی تواند ضقد ایققده ها باشقد و بقالعکس بقا آغقوشر بقاز آن هقا را2اجتمعی در طول زندگی
یح باز و گستده ای از سخن گفت به سختی می توان حتی جلوی بحث یک فاشیسققت را گرفققت. امققا هیققچ می پذیرد. در چنین سط

ود، انجمن هقای اجتمق ذیرفته می ش اا پ اهر ه ظ عی واکس نی تواند به عنوان حزب یا سازمانش صحبت کند. تنها نوع تشقکلی ک
ای می و برنامه ه ای رس ندیکاها و گفتاره زاب و س ازمان ها، اح ه س بت ب محلی هستند. پس  نوعی اجتناب ورزی و بدبینی نس
اا از اعضا، نزدیکان و طرفداران همیقن جریان هقای کلسققیک مققتقی بقوده، امقا سیاسی وجود دارد. البته فعالین این جنبش عمدت
ر ا دیگ د. این ه ی پیوندن ورشر  م ه ش ازه ب اا از این ساختارها بیرون زده اند و به دنبال استنشاق هوای ت افرادی هستند که عمدت
مملهققم از آن اندیشققه های عنکبققوت گرفتققه و جامققدی کققه در برنامه هققا و اساسنامه هاشققان بقود نیسققتند، بلکققه حامققل رونوشققت
ند. ود می کش ه بقا خ ک تجرب م، یقک هشقدار، مثقل ی خط زده شده، باطل شدۀ آن اندیشه ها هستند که این نفی را مثل یک زخ
حضور این افراد حیاتی است، نه به خاطر برنامه شان یا طرحی که در س دارند، بلکه به خاطر اینکه همین ها باید بتوانند آنچقه
ان و آه وی کقه بقه فغ ن ج ف نکقرده، ای وز خقود را تعری ق اسقت و هن را امروز در این فضای ابری و غبارآلود پاریس در تعلی
زحمتکشان آمیخته و از رنج و خشمی که از پوست شان می تراود آغشته است، و مالمال از امید و اعتقاد به دنیایی دیگر اسققت

را به زمین سخت مادی بکشانند و به آن تحقق بخشند.

 می گفت هر کلم که بر زبان می آوری دنیا را تغییققر می دهققد. آری ایققن روشققنفکران سققابق کققه سابقه شققان را یققدک۳کارل کروس
ه وانی ک ا ج می کشند، این مبارزینی که افتخارات گذشته شان را، این کارگر بازنشسته ای که خاطرات اعتصاب های مقهورشر را، ی
ده سال پیش حومه را به آتش کشید، یا دانشجوی جوانی که آینده اشر را مسدود می بیند، زمانی  کققه بققا مققردم، بققا دیگققران و در

 تام دولت کنونی فرانسه و رهبی حزب سوسیالیست منتج از سیاسققت آنتیسققم تروتسکیسققت ها در حققزب سوسیالیسققت و سققندیکاها – بققه1
 به بعد به مقامات دولتی نیز رسیدند. این فراینققد یکبققار دیگققر ثققابت کققرد کققه بققه قققدرت1۹81خصوص اف. او.- است که با قدرت گیری آن از 

خزیدن حزبی به نام زحمتکشان چه نتایجی دارد.
2 Salaire à vie
3 Karl Kraus
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 بگشققایند،نکنار آن ها پوستین هستی های متعین شان را زمین بیاندازند و در جریان این گفتگوی میلیونی دهان بققه سققخن گفتقق
هه هیچکقدام از منشقورها و ول شقده اند. آن هقا دیگقر بازگوکننقد ناگهان خودشان متعجب خواهنقد گشقت، چققرا کقه در جققا متح
اطلعیه ها و برنامه های سازمان ها و احزاب قبل نیستند، بلکه عجین شده اند به گفتار نوظهوری که زاده می شود، جاری می شود

و جهان را دگرگون می سازد.

.1این است شاید رمز خودتغییرپذیری انسان، تطابق تغییر شایط و فعالیت انسانی در دیالکتیک انقلب

2۰1۶ آوریل 1۵

 کارل مارکس. تزهای فوئرباخ.1
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اول مه، روزی از «شب ایستاده» در پاریس

هه جنبش «شب ایستاده»۲۰۱۶تأملی بر تظاهرات اول مه   در حاشی

حبیب ساعی

امسال اول ماه در پاریس در شایط خاصی از مبارزه طبقات برگزار شد. در واقع اول ماه مه امسال بققه وضققوح و شققاید
هه» فرانسققه برای اولین بار نشان داد که مبارزۀ طبقاتی در دورانی جدید به س می برد. دورانی که جنبققش «شققب ایسققتاد
یکی از داده های اساسی آن است و شاهد آنیم که در آن تا چه حد مفهوم مطالبات کققارگری در طققی دو دهققۀ گذشققته

دهرتغییر کرده و جنبش کارگری به لحاظ مطالباتی در وضعیتی تققدافعی بققه سقق اا می تققوان گفققت مطققالب  می بققرد و تقریبقق
یت خود را از دست داده است. این وضعیت تدافعی در فرانسه چیز جدیدی نیست، اما این بار به برکت وجود مشوعی

«شب ایستاده» آن روی سکه هم آشکار شد.

بیش از پانزده سال است که در فرانسه، اول مه دیگر لحظۀ نایش قدرت و یکپارچگی طبقۀ کارگر نیست. سندیکاها بقه عنقوان
ایط سیاسققی ناد وحدت و قدرت طبقۀ کقارگر در فرانسقه، کقه کمقت از هفقت درصققد شقاغلین را در بقر می گیرنقد، مگقر در ش
ول ایقن سقال ها، ایقن روز بقه مراسقمی سقنتی و آیینقی استثنایی، هرکدام جداگانه برای خود اول مه را «جشن» می گیرند. در ط

گ و س ش آهن ا پخ د و ب هرتبدیل شده که طی آن سندیکاها مسیرهای از پیش تعیین شدۀ خود را سلنه سقلنه می پیمین ود ب
ت، تلشر ود اس ه آرم خ ملن هایی بزرگ که بر سقف آنها مزین ب ضب دستگاه های صوتی نصب شده بر وانت ها و کامیون ها و با
هه از قبل حفظ شده را دارند کاهش نیروهای زندۀ شعاردهنده را بپوشانند، رؤسای سندیکاها هر کدام جلوی صف اول چند جمل
چندین و چند بار برای شبکه های تلویزیونی تکرار می کنند... و به مرور سال ها که از تعداد شکت کنندگان و شور و هیجان شان
گپر کنند. این رسم در فرانسه متل و بوق و کرنا زیاد می شود تا جای خالی «صفوف متحد» را با زل زیمبو  گک کاسته می شود، علم و 
ارگران و ود همبسقتگی بقا ک فقط به موقعیتی تبدیل شده که مسئولین و رؤسای سندیکاها خودی نشان بدهند. شاید فقط وج
گچققرت تظققاهرات زحمتکشان کشورهای تحت ستم از جانب کارگران مهاجر، پناهندگان و خارجیان مقیم فرانسه باشد که گهگاه 
را با شوری واقعی آغشته به همبستگی با زحمتکشان و تلشر نیروهای متقی خارجی برای افشای رژیم های سمایه داری خودی

پاره می کند. 

لزم است که جنبش کارگری زیر تهاجم خاصی از جانب دولت قرار گیرد تا کمی روح «وحدت» در صفوف کارگری دمیده شققود
و شور و هیجانی نسبی در جنبش ایجاد گردد، و گرنه تایل بر آن است که همه چیز در همن سکون و آرامش سققنتی کققه بیققان

17



 در وهلۀ فعلی است، برگزار شود. ولقی ایقن روال مرسقوم1عقب نشینی واقعی اتحاد طبقاتی و عدم مشوعیت مطالبات کارگری
 هقر چقه بیشقت دیققده می شقد. هقر جققا۹۰فی نفسه امر جدیدی نیست و از زمان نضج گرفت بازسازی سمایه داری در سقال های 

مبارزه ای مطرح می شود، برای جلوگیری از طرحی است که کارفرما و دولت سمایه داری در جهت فشار بی وقفه بققه دسققتمزدها
و حقوق کارگری در س می پرورانند؛ در جایی اخراج وسیع کارگران، جای دیگر بسته شدن کارخانه و انتقال آن به کشورهایی بققا

 و از2حقوق کارگری و دستمزد کمت، روزی نوبت به«رفرم» در حققوق بازنشسقتگی می رسقد، سقن بازنشسقتگی را افزایقش داده
یدت را بققه اسققم مقدار حق بازنشستگی می کاهند، روز دیگر کار یکشنبه ها را «آزاد» می کنند، زمانی محدودیت های کققار کوتاه مقق

اا غیرثابت می کنند، یا زمان کار قانونی را افزایش می دهند و سق انجام ایققنر«آزادی کار» لغو می کنند یا قراردادهای ثابت را اساس
وده اسقت، از میققان برمی دارنقد ییت قانون بر قرارداد را که یکی از مهمتین دستاوردهای کارگران ب . امقا ایقن بقار بقا۳آخری، اولو

بالگرفت جنبش «شب ایستاده» و حضور فعال آنها در صفوف اول مه معادلت بالکل تغییر کرده و همه وادار شدند نسبت به
ی پراکنقدگی و وان واقعیقت عین د. یعنقی دیگقر نی ت س درگرفقت برخقورد کنن تظاهرات و زد و خورد های شقدیدی کقه بقا پلی
قطعه قطعه شدن «طبقۀ کارگر» و محو یک جایگاه یک دست و کم و بیش منسجم طبقه از یک طرف و حضور شورانگیز چیزی

که نافی آن است را نادیده گرفت. 

ال چشم بر نوظهور بودن پدیده می بندند و اول مه پر افتخار را به روال معمول بققه زحمتکشققان هنوز کم نیستند کسانی که کام
ود رم خ رم و ن ور گ رای حض جهان تبیک می گویند. اینها طرفداران تاکتیک آسه برو آسه بیا... هستند که در ضخامت سیستم ب
هه این نیروها هر سال همن مواضع را تکققرار جایی پیداکرده اند که هم دردس خاصی ندارد و هم اعتباری سمبولیک دارد. اعلمی
می کند که سال پیش و سال های پیشین و تنها زحمت این دسته فقط تغییر تاریخ اعلمیه هاست! کسانی دیگققر در ایققن اول مققه
«خاص» حداقل چشم بر آنچه می گذشت نبستند و برخورد وحشیانه پلیس ضد شورشر با «جوانان و دانشجویان» را دیدند. آنها
اا مقص خشونت را این جوانقان دانسقتند. روایقت ایرانقی ایقن برخقورد در دفقاعی خجققولنه از روحشان جریح دار شد، اما تلویح

ییت» بودن زد و خورد ها قرار داد.   سندیکاها نایان شد که «عظمت» حضورشان را در تقابل با «بی اهم

ت اد بزرگقی بخشقید کقه ممکقن اس واقعیت این است که حضور «شب ایستاده» به امری که سال هاست شاهد آن هستیم، ابع
جوانبی درخور تحلیل داشته باشد.

ت ه به ت؛ و از هم گپلریزاسیون و قطب بندی در جنبش کارگری دانس در واقع اول مه امسال را شاید بتوان نودی از آغاز نوعی 

اا در صورت طققرح مطققالبه موفقیت هققایی هققم به دسققت1 ال هیچ مطالبه ای مطرح نی شود، و حتی احیان  البته این بدان معنا نیست که دیگر اص
ال ممکن است کارگرانی که در قلب تولید قرار داشته و درجه تخصققص بققالیی دارنققد، یی طبقه کام آورده  شود. در انقطاع و قیمه قیمه شدن فعل
بتوانند به صورت موضعی دستاوردهایی داشته باشند. (برای مثال صنایع ماشین سازی در آلان و. ای. گ. متال). در اینجا منظور جریققان تققایلی

حاکم است.  
 بازنشستگی از شصت سالگی بود. 81 شصت و چهار سال یا شصت و هفت سال دارد رفته رفته در اروپا جا می افتد. در فرانسه از سال 2
یر پیشنهادی که باید از مجلس بگذرد، در کنار ده ها بند ضدکارگری دیگر، اولویت قانون بر قرارداد را از میان می برد. تققاکنون قققرارداد۳  قانون کا

شاخه ای یا گروهی یا در سطح مؤسسه فقط زمانی قابل اجرا بود که مزایا و حقوق بیشتی برای کارگران به همراه داشته باشد. قققانون کققار بققه
ال تعطیل بودن همین اول ماه مه یا دو برابر حقوق گرفت یل غیرقابل تخفیف از نظر حقوق کارگران بود. مث  در صققورت کققار درناین ترتیب، حداق

این روز، امری است که در قانون کار ثبت است و هیچ تصمیمی در سطح شاخه یا مؤسسه، حتی «رفراندوم» از کققارگران نی توانققد آن را نقققض
کند، در حالی که اگر قانون پیشنهادی وضع شود، تام دستاوردهای کارگری قابل نقض و تابع توازن قوا در سطح هر مؤسسه خواهند بود. یعنی

ین قانونی مفهوم کارگر جمعی.  بازگشت به دوران قبل از جا افتاد
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کوب بسیج کرده بود.ر نیرو را برای کنتل و س۳۰۰۰دولت و پلیس این را حس کرده و بیش از 

رای اه ب ط گهگ د و فق م کرده ان ی هض ری عین وان ام ه عن البه را ب کارگران در هیئت سندیکایی خود، این عدم-مشوعیت مط
معلققم و خالی نبودن عریضه و به خصوص که رؤسای آن برای کارفرما خوشر رقصی کنند و حقوق و مزایققای خققود را تققوجیه کننققد، 
کتل شان را بیرون می آورند و چند قدمی خوشر و خرم راه می پیمیند و به مجرد کوچکتین درگیری ای هم جیم فنگ می شوند و

ر س ا را ب ه و کوزه ه اهراتردست آخر کاس ا تظ تند م ا نگذاش ه آنه وجیه ک ن ت ا ای کنند، ب ران» می ش وبگران و اخلل گ  «آش
یت مطققالبه در روز اول مققه بققه نحققو مضققحک ورباشکوهمن را باشکوهت برگزار کنیم! این بار اما این درونی شدن عدم-مشقق وعی

اءا ت اعض ن اس تی ممک ه ح ارگران و زحمتکشقانی ک هه سندیکایی، بودند ک رقت انگیزی آشکار شد. با این حال آن س طیف بدن
عادی یا هوادار سندیکا هم باشند، تحت تأثیر دینامیسمی که «شب ایستاده» ایجاد کرده، از چارچوب مرسوم بیرون زدنققد و از

غالب سندیکایی سریز کردند.

ال پقذیرفته اسققت. رهققبی یت مطالبه کرنش کققرده و آنققرا کققام پس، از یک طرف بخشی از جنبش نسبت به واقعیت عدم مشوعی
سندیکاها با احتاز از درگیری، با خالی گذاردن عرصه، و به خصوص با محکوم کردن خشونت، یک بار دیگر نشان داد که سققندیکا
چیزی جز نهاد چک و چانه  زدن روی قیمت نیروی کار نیست و حفقظ سیسقتم بقرای او، کقه یکققی از نهادهقای سیسقتم اسقت،

. این اولین بار است که می بینیم که بخشی از جنبش کارگری در فرانسه این وضعیت تکه پققار گی را1پیش شطی تردیدناپذیر است
یی ارج وان یقک دادۀ خ ه آن نقه بقه عن ت. یعنقی دیگقر ب برای خود طبیعی و عادی می بیند و آن را به نوعی «درونی» کرده اس
ال پققذیرفته جنبش که از جانب بورژوازی تحمیل شده، بلکه به عنوان امری که طبقۀ کارگر، حداقل در بیان سندیکایی خود، کققام
هه بالنسبه جدیدی است که امروز ابعاد فاحشی بققه خققود می گیققرد و چشم بسققت ده داد است، می نگرد. این عدم مشوعیت مطالب
ال مضحک است. از طرف دیگر، این بار، روی دیگر سکه آشقکار شقد. یعنقی روی آن به بهانۀ تقویت روحیۀ مبارزاتی جنبش کام

وعیت مطققالبه را نی پذیرنقد، آشققکار شقد کققه آنچقه می خواهنققد، نقهربرای بخشی از کارگران که این تکین در مقابل عققدم مشقق
یس—خواست مطالبۀ بیشت  یاعراب ندارد، بلکققه نفقق که کارگران با پوست و گوشت خود احساس می کنند که دیگر هیچ محلی از 

 به وفور در اقصی نقاط جهان ملحظه کققرده بققودیم. امققا2۰۰8 تا آغاز بحران فعلی یعنی ۹۰شورشر است. و این را از سال های 
ین رابطۀ دستمزدی است که تضاد به سطح ین بحرا هیچگاه این دو روی سکه با این وضوح در کنار هم قرار نگرفته بود. این دورا

بازتولید طبقات کشیده شده است. 

ه ارگری ب ویت ک ت؛ ه ایی داش ا و بی ود کی رای خ ارگر ب زمانی بود، در سال های معروف به سی سال رونق، که در آن طبقۀ ک

 این مسأله نه ربطی به خوب و بد بودن سندیکا دارد و نه به فاسد بودن و نبودن رؤسا و رهبی سققندیکاها. وجققود سققندیکاهای گونققاگون بققا1
سیاست هایی کم و بیش رفرمیستی یا «رادیکال تر» به تاریخچۀ آنها و تقسیمت درون شاغلین و قطعه قطعه شدن نیروی کار بققاز می گققردد، امققا
در ماهیت شان مبنی بر نهادی از سیستم بودن و در نهایت برای حفظ آن تلشر کردن تغییری نی دهد. کافی است ببینیم که چطور دولت اولند
گپردرآمد پیدا یا حتی خلق می کند. محض اطلع، گپست های دولتی و نیمه- دولتی  هوای رهبی سندیکاها را دارد و پس از اتام دورۀ آنها برایشان 

 از کار برکنار شد، به ریاسققت2۰1۵رییس سابق س. ژ. ت.، آقای لوپاون که به خاطر تعمیرات دویست هزار اورویی دفت و آپارتانش در ژانویه 
«آژانس جدید زبان فرانسه» که بساطی است برای مبارزه با بی سوادی برگزیده شد و از همین تاریخ دولت برای ریاست این مؤسسه که تققا بققه
حال افتخاری بود، حقوق و مزایا در نظر گرفت! یا همین طور برای آقای استفان لردی از مسئولین سققندیکای  اف. او.  کققه بققه «ای. گ. آ. س.»
ییشک رییس سابق س. اف. د. ت.  که به  نهاد بازرسی امور اجتمعی منصوب شققد. مرجققع: که یک انستیتوی آماری است برگزیده شد یا فرانسوا 

.2۰1۶ آوریل 1۳روزنامه کانار آنشنه 
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 در فرانسه دستاوردهای مهمی کسب کرده بقود و بعقد از1۹۳۶آشکارترین صورت خود را نشان می داد. مبارزات کارگری عظیم 
مگلیسم نیروی اصلی جدول بنققدی سیاسققی جنگ جهانی دوم، حزب کمونیست که از کارزار سافراز بیرون آمده بود، در ائتلف با 
هه کارفرما و دولت بودند، به این ترتیب نققوعی مققدیریت بود. سندیکاها در اوج قدرت در عرصۀ اجتمعی و تولیدی، طرف مذاکر
م ای عل بیل  داره ش و س ود. ری د ش ادی بهره من د اقتص رۀ رش ان می داد از ث دوجانبه صورت می گرفت که به طبقۀ کارگر امک
هه اقتصاد این دوران از انقیاد واقعی را فوردیسم می نامند. دورانی که سمایه دیگر همۀ جامعه را به قامت خود سققاخته و پیکققر
هه اجزاءا آن برایش حائز اهمیت است. او پرولتاریا را به رسمیت می شناسد و سنوشت او را گره خورده بققه ارگانیکی دارد که هم

عی نقش کامل خود را ایفققا می کننققد.امایه میانجی های اجتمرسنوشت خویش می بیند. در مناسبات طبقاتی میان پرولتاریا و س
رای س ارگران ب تمزد ک ت دس ن جه ه همی د می گقردد و ب د و بازتولي ی تولی وزۀ مل اا در ح دت وعیرسمایه عم م ن مایه دار حک

ت کقه بقه نقوعی «همکقاری» میقان دو طبقه ای کقه از سمایه گذاری را دارد، چرا که سیکل انباشت را کامل می کند. می توان گف
یدت خود را در جلققب همکققاری طبقققه کققارگر و مققذاکره از اساس در رابطه ای ایجابی با یکدیگرند رسیده ایم. سمایه منافع درازم
وند. ذاکره حقل می ش ق م الیزه شقده و از طری اتی کان ای طبق بات درگیری ه طریق واسطه های اجتمعی می بیند. در این مناس
جنبش مطالباتی طبقۀ کارگر در اوج حقانیت است و سمایه مخاطب خود را تأیید و تصدیق می کند. ایققن دوران «مققوزونی» از

مایه اسققت. بیققان آن هققم درررابطۀ ایجابی دو قطب جامعه محسوب می شود که بازتولید نیروی کار جزو فرآیند ارزشر یققابی سقق
سطح اجتمعی دولت رفاه است و در سطح سیاسی احزاب رفرمیست کمونیستی یا سوسیالیستی و سندیکاهای طبقۀ کارگر کققه
ین تضققاد کققار و اا با امتیازاتی که از سمایه می گیرند، سطح رفاه کارگران را بال برده و انقلب را فراموشر می کننققد. ایققن دورا عمدت
ده و میت شناخته ش ه رس ود ب د و وج ور می یاب ارگری» تبل ش ک کل «جنب ه در ش ت ک سمایه به صورت کشمکشی درونی اس

مشوع «هویت کارگری» و احزاب و سندیکاهای عریض و طویل است.

یعی از عناص دودۀ وس ه مح راین هویت کارگری که نه یک مطالبه است نه امری اخلقی، بر یک زمینۀ مشخص شکل گرفت ک
ادی اجتمق ازماندهی اقتص امین س اراگوناگون را دربرداشت و مض د: ک تقیم تولی د مس ۀ فرآین ود؛ در عرص گ ب عی پقس از جن

زنجیره ای، تعاون، رابطۀ تولید و مرمت نیروی کار، کارگر جمعی، تداوم فرآیند تولید، کققار کنققتاتی و بققه خققارج مؤسسققه منتقققل
ی چققون کققار و بیکققاری، رابطققه و1شده ، قیمه قیمه شدن و قطعه قطعه شدن نیروی کار... . در عرصۀ بازتولید نیروی کار: عناص

هه دوگانگی اساسی آن دو، فرآیند آموزشر و کارآموزی، دولت رفاه، خانواده... . و در پایان تققام مختصقاتی کقه توسقط آن هققا طبقق
ااخدمات عمققومی، بسته شققدن دایققرۀ انباشققت در سققطح کارگر به تعینی در بازتولید خود سمایه تبدیل شده است؛ یعنی مشخص

inflationملی، تورم لغزنده   glissanteود بیه س زی ش د (چی ل می ش ، شکت کارگران در سودی که با افزایش باروری کار حاص
هه زمان شاه که در ایران کاریکاتوری از آن بود)... . تام این مختصات ش ایطی را تعریققف می کنققد کققه بققاعث می شققود در آنرویژ

یی س ویترپرولتاریا به لحاظ اجتمعی و سیاسی به عنوان طرف مذاکرۀ مل وعه را ه ن مجم ود. ای ناخته ش میت ش ه رس مایه ب
ید شیوۀ تولید س مایه داری تأیید و تصدیق می شد. یعنققی در خققود پیش فققرضرکارگری می گوییم. این هویت کارگری در درون خو

هه ایقن ود. در نقتیج سمایه ادغام شده بود و سمایه آن را به رسمیت می شقناخت و طبققۀ کقارگر یقک پقای مققدیریت سیسقتم ب
یی کنتل و مدیریت کل جامعه عرضه کرده و خود را مستحق اعمقق ل هژمققونی می دانققد.اوضعیت، پرولتاریا خود را به مثابه مدع

1 Externalisation
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یاعمل قدرت و مدیریت سیستم فراهم می کرد و مبنای زیر سؤال بردن این موقعیت تاریخی، رقابت پرولتاریا با سمایه را بر س 
هه در دستور بودن انقلبات پرولتی بود. اما همن طور که در انقلب های کارگری قرن بیستم دیدیم، مضققمون ایققن سمایه و زمین
یل کققل آن را برنققامه ریزی «پیروزی پرولتاریا» چیزی جز بازسازی سمایه نیست. این مجموعه چیزی نیست که تصور کنیم یک عق
کرده باشد، بلکه شایط پرکشمکشی است که در آن مبارزۀ طبقققاتی تکامققل پیققدا کققرده و بققه ایققن شققکل سققاختار گرفتقه اسققت.
ر رزه ب ایش ل ه در تظاهرات ه ساختاری که از جمله شکل عظیم جنبش کارگری در غرب را پیدا کرد، با صفوف متحد کارگران ک
ۀ وجب حضقور و شکت طبق ورهای غربقی، م ی از کش اندام سمایه می انداخت. این شایط در سطح کل کشور فرانسه و خیل

ای اجتم ای اجتمقاکارگر در قدرت سیاسی بود، از شکت در نهاده واع نهاده دیریت ان ل م ه مث طلح دو طرف ه اص عی،اعی ب
بیمه های اجتمعی، مدیریت صندوق بیکاری، مدیریت کمیته های گوناگون گرفته تا تعییققن سیاسققت های اقتصققادی، دادگاه هققای
مربوط به اختلفات کار و غیره... . به این ترتیب این هویت کارگری در سطح جامعه، علئم و مختصات قابل رؤیتی دارد. البتققه
هه شکل گیری نهادهقای کقارگری، وجققود کارخانجقات بقزرگ، تظاهرات های وسیع کارگری مهمتین بروز آن هستند، اما خود بر پای
دوگانگی فاحش بین کار و بیکاری، کار و آموزشر کار، تبعیت فرآیند کار از مجموعه کارگران، رابطۀ بین دستمزدها، نرخ رشققد و
طح ه در س د، چ اب می کن د ایج ن فرآین ل ای ه ک ده ای ک دگی نهادینه ش تم ناین نرخ باروری در درون یک حوزۀ ملی، در سیس

عی واافرازی اجتمققروعیت، افتخققار و سقرکارخانه و چه در سطح دولت، قابل مشاهده است و مهمت از آن، این مجمقوعه، مشقق
 هویت کارگری از میان رفته است، منظور7۰فرهنگی برای طبقۀ کارگر فراهم می کند. زمانی که می گوییم در بازسازی سال های 

ال سققوبژکتیو و گابژکتیوه در سطح جامعه که در عین حال عواملی کام تام این مجموعه است. مجموعه ای از عوامل عینی شده و 
ذهنی اجتمعی را نیز دربرمی گیرد. مضمون تضاد اساسی این دوره از سمایه داری از یک طرف نیروی کاری است هرچققه بیشققت

مایه در فرآینققد تولیققد مسققتقیم و دررجمعی و اجتمعی شده و از طرف دیگر اشکال تصاحب و تلک این نیروی کار توسط سقق
فرآیند بازتولید. این اشکال هستند که هر چه بیشت در رشد خود با تناقضات و محدودیت هایی روبه رو می گردنققد کققه بازسققازی

 را ضوری ساخت.8۰-7۰سال های 

مایه داری کققهراین شکل فرآیند ارزشر یابی سمایه در پایان سال های شصت و آغاز دهه هفتاد به بحران برمی خورد و بازسازی س
 آغاز می گردد، که بعدها به عنوان فرآیند جهانی شدن خوانققده شققد، پاسققخی بققه محققدودیت ها و تضققادهای ایققن8۰از سال های 

ا ه ب ازی از جمل ن بازس ی ای ۀ سیاس سیستم بود. در اینجا مجال بازکردن مضامین دقیق این بحران خاص را نداریم، اما در عرص
ییت برای کارگران، مه   است که در عیققن حققال شکسققت یققک۶8نابودسازی این هویت کارگری همراه بود. آخرین پیروزی پر اهم

افق تاریخی هم بود. زیرا اگر کارگران با به دست آوردن سی در صد اضافه حقوق به کار بازگشتند، در عین حققال اختتققام طققرح
یک کسب قدرت سیاسی و هژمونی نیز اعلم کردنققد. بعققد از شکسققت   در72 در فرانسققه، ۶8پیروزی پرولتاریا را به مفهوم کلسی

 در انگلستان...، دورۀ تاچر و ریگان و ضققد-انقلب لیقبالی حققاکمیت یقافت. در ایققن دوره بققه لحقاظ اقتصققادی بقا دو81ایتالیا ،
هه صققنعتی شاخص اساسی روبه روییم که کل رابطۀ ایجابی را دگرگون می سازد. یکی ورود سمایۀ مالی و درهم تنیدن آن با سمای
(فرآیند مالی شدن تولید) است و دیگری گسستی دوگانه در بازتولید نیروی کار؛ یعنی گسست میقان فرآینققد ارزشر پققذیری کقار و
بازتوليد نیروی کار. از یک طرف، فشار بر دستمزدها برای بال بردن سودآوری و در عیقن حقال رشقد اعتبقار بقانکی بقرای جقبان
اا منجر به سه منطقه ای شقدن جهقان شققد کقه در آن فرآینققد نسبی آن که در واقع تصاحب ارزشر نیروی کار آتی است (که عمدت
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دودیت های ملقی و ارزشر یابی جهانی شده و بازارهای خود را توسعه می دهد، اما مانع از جهانی شدن نیروی کار می گردد تا مح
دی سطح معیشت و دستمزد را در سطح حداقل نگهدارد)، و دیگری در عرصققۀ مصقق ف، گسسقت دسققتمزد از انباشققت، زیققرارمحل

اا در حوزۀ ملی محقق گشته و وارد فرآیند انباشت گردد. در ایققن دوره اسققت کققه سقق کوب جنبققشردیگر کال نیازی نداشت الزام
کارگری و شکست کمر جنبش ها در دستور سمایه قرار گرفت و در درجۀ اول از میان بردن هققر زمینه ای کققه هققویت کققارگری را

ممکن می ساخت.

روف بقه2۰۰8 را بقاعث شقد. بحقران 2۰۰8اما خود این سیستم هم به نوبه خود به بحران رسید و بحران سیسقتمیک سقال   مع
اا هم1سابپرایم ی دقیق د. یعن س دهن ود را پ ای خ تند قرض ه یع نتوانس طحی وس ا در س ان آمریک نا پیش آمد چون زحمتکش

ن د. ای د ش ران جدی اءا بح ود منش ود، خ ده ب تقر ش مکانیسمی که در بحران پایان سال های هفتاد و برای برون رفت از آن مس
ود از  ت.2۰1۰وضعیت خ ه آن نیس ق ب ورد دقی ال برخ ا مج ی در اینج ات دارد، ول ارزه طبق عیت مب ی در وض اثیرات مهم  ت

در نتیجه، از سال های نود وضعیت جنبش کارگری که بر اساس بحران فوردیسم و دولت رفاه پیش آمده بود بالکقل تغییقر کقرد.
اا اقتصقادی یقا صقراین تغییرات در وضعیت مبارزۀ طبقات مثل تام آنچه در مناسبات سمایه داری می گققذرد، صق اا اجتمقرف عیاف

اا در به هم تنیدگی دیالکتیکی شان مبارزۀ طبقات است. نه عقل کل نئولیبالی نبوده، بلکه تغییرات در مناسباتی است که مجموع
ا ارگری ب ش ک ۀ جنب تند. رابط ام پاسخ به این توطئه هس آن بال نشسته و در حال توطئه علیه طبقه است و نه مبارزات مستقی
اا وضعیت مبققارزۀ هه علی و بیرونی نسبت به هم نیست، بلکه دیالکتیکی درونی است که مجموع سیاست های اقتصادی یک رابط

طبقات در یک لحظۀ مشخص را می سازد.

از همین زاویه نباید جنبش کارگری را یک مفهوم ایستا و همیشه یکسان در نظر آورد که صد و پنجاه سال است همن شعارها
را می دهد و گویی همن مطالبات را دارد و افق مبارزه اشر همن است که مارکس و لنین تعریف کرده اند. گویی جنبش کارگری
و کسانی که به آن تعلق خاطر دارند، از یک موقعیت ثابت و ایستا، یک سوسیالیسم ازلی را شعار می دهند و آ ن قققدر شکسققت
هه می خورند و باز شعارها را تکرار می کنند و خطا می کنند و شکست می خورند... تا بققالخره پیققروز شققوند! گققویی فهققم ایققن نکتقق
م ه ه بت ب ابی نس تند و در رابطه ای ایج یی دو س تضاد کار و سمایه هس یی فعالیت اساسی آموزشر مارکس که طبقات قطب بند
قرار دارند که هر کدام دیگری را موجب می شود، بالکل از قلم افتاده و نی فهمیم که هر افت و خیز در مبارزۀ طبقات افققق و

ون بقا کمونیسقم   و18۴8مضمون فعالیت طبققه کقارگر و لجقرم تعریققف تقاریخی کمونیسقم را تغییقر می دهقد. کمونیسقم کم
 نیسققت... و کمونیسققم۶8 کمونیسم مه 1۹۳۶ نیست و کمونیسم 1۹۳۶ همن کمونیسم 1۹17مانیفست یکی نیست. کمونیسم 

اا کمونیسم   نخواهد بود.۶8امروز یقین

اا اصناف حرفه ای هسقتند و دورنققای انقلب نزدیقک (مانیفسقت)، در جقایی دیگققر جنبققش اینکه در یک جا جنبش کارگری عمدت
یت میلیونی کققه قققدرت گیری را مسققالت آمیز می بیننققد و پارلققانی (انقلب در سندیکایی است و همراه با احزاب سوسیال دموکرا
ود ه خ لحانه ب ام مس یه) و قی انه (روس وراهای کارخ ی و ش یز مخف یی متمرک اا شکل حزب آلان و انگلستان)، یا جایی دیگر عمدت
ا در ان) ی ردد (آل ده و منطقه ای می گ رون آم انه بی می گیرد، در جایی دیگر حزب و شورا یکی می شوند و قیام توده ای از کارخ

1 Subprime mortgage crisis
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جایی جنبش بر اساس تشکلت توده ای و محلی شکل می گیرد (آمریکای لتین)، همه به وضعیت خاص مبارزۀ طبقققات در یققک
موقعیت تاریخی بازمی گردد.

ال هقویت کققارگری بققه برای چپ سنتی که این تغییرات اساسی را نی خواهد ببیند و کمکان طقوری رفتققار می کنققد کقه گقویی مث
ه بازسقازی یقا احیقاءا آن دارد، پقذیرشر مفهوم و در مختصات قدیم وجود دارد، یا برای چپی که این نابودی را می بیند، اما امید ب
این واقعیت دردناک است، چون گویی افق مبارزه کدر شده و آنها دلیل وجودی خود را از دست می دهند. حال آن که برعکس،

اا نققوعی دیگققر از نگققرشر و مبققارزه را ضقق ف ور می سققازد. نبایققد از بققه زیققر سققؤال بققردن الگوهققای قققدیم بهراسققیم. رایققن امققر ص
هه پرولتی پس از دوره  مایه، دیگقر زمینقه یقک برنقامه پرولقتی را نی سققازد. ایقن امقر بقهر و دوره بازسازی سق۶8مطالبات روزمر

مایه داری بقه شققکلی کقه از ایقن بازسققازیر«ضعفی سوبژکتیو» یا «کمبود آگاهی» طبقه کارگر باز نی گردد. ساخت مناسبات سقق
ده و روز» ش ه «پی تثنایی ک واقعی اس تی در م ود، ح ل خ ارزاتش در مقاب ا در مب بیرون آمد، به نحوی است که در آن پرولتاری
مطالباتش محقق می شود، فقط شکست آتی را تدارک می بیند. او با واقعیت سمایه آن طور که امققروز هسققت برخققورد می کنققد،
یعنی بازسازی بین الللی تشدیدیافته، بی ثباتی، طبقۀ کارگری قیمه قیمه شققده، هققویت کققارگری از هققم گسققیخته و عققدم وجققود

ف نظررهرگونه «منافع مشتک» در سطح وسیع، دشواری بازتولید در زندگی و کسب معیشت. این امر که مبارزات پرولتی، صقق
ر می گقردد، م کینقزی منج وعی از تنظی الت بقه ن تین ح از سطح رادیکالیسم شان، نی تواند جریان امور را تغییر دهقد و در به
ضعف جنبش نیست بلکه محتوایی اساسی در مناسبات سمایه داری است. این امر خود موجب تولیققد پراتیک هققایی در جنبققش
ایی ه ج ول مطالبقات فقوری ب ارزه ح روزمره می گردد که فراتر از ساخت های مطالبقاتی هسقتند. ایقن پراتیک هقا در جریقان مب
ه ایی ک ی جنبش ه د. یعن البه می انجامن دون مط ورشر های ب ه ش د و ب ؤال مقی برن ر س البه کردن را زی ود مط ه خ ند ک می رس
مضمون شان نه حفظ کار و وضعیت موجود، بلکقه پایققان دادن بقه وضقعیت موجقود اسقت. دینامیقک ایقن شقورشر ها کقه حکقم
گسست در مبارزات مطالباتی را دارند ترکیب طبقاتی مبارزه را دچار تغییر می کند، به نحوی کققه کققارگران نققه بققه عنققوان طبقققه
د انحلل سمایه داری ر فرآین ه، درگی ک طبق ابه ی ه مث ان ب ه خودش ی علی برای خود، بلکه طبقه ای علیه سمایه و به این معن

می شوند.

هه پس از نضج بازسازی در سال های  یس آن چیققزی کقهروع شقدن تققدریجی مطقالبه از نظقر سقر، با غیر-مش۹۰در دور مایه، برعکق
گزارشر های رسمی از هر دو طرف سندیکاها یا دولت می گویند، هر تظاهرات یا مبارزۀ کارگری که داوی واقعی داشققته همققواره
مین م نی بینقد و تض یه ه ک قض ال دموکراتی با خشونت همراه بوده است. سمایه دیگر حتی خود را ملزم به رعایت ظقاهر مث

تگاه س کوبرنظم بازتوليد اجتمعی اشر را که در گذشته به انتخابات و تحمیق رسانه ای واگذار کرده بود، هرچه آشکارتر به دس
ا ان، م ای رأی دادن ت ور باب می سپرد. قدرت سیاسی از بیرون به زحمتکشان می گوید که دیگر نظر شم برای ما اهمیتی ندارد، گ
گجققم بخوریققد هققم امروز توان آن را داریم که به زور و با تلویزیون و رسانه ها رام تان کنیم، اضافه حقوق و مطالبه که هیچ، اگر 

کار و هم کارخانه تان را از دست می دهید.

 به بعد حضور خشونت دیگر دائی گشت. ما برای اولین بقار از ایقن زمقان شقاهد آن بقودیم کقه2۰۰۵ در 1از شورشر «حومه ها»

 این نامگذاری کاتگوری های اجتمعی اولین گام در جهت ادغام کردن شان در سیستم است. دولت با دسققتگاه رسققانه ای بخشققی از پرولتاریققای1
فقیر را با این عنوان از دیگران جدا می کند تا واقعیت فرآینققد قطعه قطعققه شققدن کققارگران را از مققاهیت طبقققاتی آن خققالی کنققد. ایققن بخققش از
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ت، رده اس ر ک ابی تغیی ۀ ایج وهر رابط ه ج ا ک عملیات انتظامی پلیس نقش تعیین کننده در بازتوليد سمایه دارد. یعنی از آنج
سمایه بخش هرچه کوچکتی از کارگران را زیر لفافه سندیکایی به سققوی خققود می کشققد، امققا از به کققارگیری خشققونت در برابققر
یج آن، بلکه بیان سریز شدن رابطه دستمزدی است کققه بققه دیگران ابایی ندارد. خشونت امروز نه کنار تظاهرات است و نه خار

بحران رسیده است. 

 فقققط بققه2 داشت و با سوت و بققاتوم کققوچکشر که به جای پلیس فرانسوی که کله لبه دار به س1این عص ظهور ربوکاپ هاست
درد آن می خورد که از او آدرس بپرسی، جایش را به این روبوت های تا دندان مسلح داد که به یک دستور دست ها را بققال بققرده
و نارنجک های ضد شورشر شان را پرتققاب می کننققد. در صورت شققان دیگققر هیقچ احساسققی نیسقت و چشققم های تیله ای شقان انگقار
ه اا و ب دت ال عم ه ح ا ب ه ت افق های دوردست را می نگرد، حتی وقتی تو را نشانه رفته است. اما این نوع نقش انتظامی پلیس ک
ارف کال غیرمتع ه اش رده و ب ت ک البه پش ذاکره و مط ه م وفور در برخورد با جنبش هایی که از چارچوب سندیکایی سرفته، ب
مبارزه کشیده می شدند (خرابکاری، ایجاد حریق و آتش سوزی در محل کار یا به آتش کشیدن کارگققاه، تهدیققد زیسققت محیطققی،
گروگان گیری کارفرما یا کادرها و مدیران یا حتی خودکشی در محقل کققار ...) و یقا شققورشر های حقومه پققاریس و شققهرهای بققزرگ
ه جنبه ای ا در اول م ن رفق آشکار می شد، امسال به یمن جنبش «شب ایستاده» و همگرایی واقعی مبارزات و تلشر و شکت ای

ال عمومی پیدا کرد. کام

ای اول مقه ندیکاها نسقبت دادنقد، برونقد یکقی از ویقدئوهای تظاهرات ه ه س رفقایی که در اول مه امسال اوج و عظمقت را ب
ب کلم گحج اید وزن و  ا ش د ت اهی بیاندازن وب نگ اد را در یوت ت و هفت هتاسال های شص ی ک تی می بین د. وق اد بیاورن  را بی

ه ان» نصقف شقود، یعنقی از مسقیر س اهرات «عظیم ش سندیکاها، این بار در وحدتی خیره کننده و کم نظیر، می پذیرند مسیر تظ
وری اهرات ط یر تظ ه مس ت و برعکقس همیش ا دق ه ب تی می بینقی ک کیلومتی هر سال به یک کیلومت و نیم کاهش یابد، وق
انتخاب شده که از میدان رپوبلیک که یک ماه است به مرکز شورشر جامعه تبدیل شده هر چه دورتر باشد و تظاهرات از آنجققا
ندیکاها را انب س ود!)، وققتی ایقن مسقیر پذیرفته شقده از ج رد نشود (به طوری که دیگر کمی آن طرف تر جزءا نقشۀ پقاریس نب
اا از کنقار می پیمودی از خود می پرسیدی اینجا کجاست؟ و شعارها به ورد خواندن صوفیان می ماند.مگر در یقک مسقیر کقه گاهق
خط قطار پیچاپیچ بدون احدی طی می شود، جز برای خودت برای چه کسی شعار می دهی؟ پس صفت عظمت بققرای توصققیف
اا بققه «شققب ایسققتاده» و مبققارزات کردن کدام تظاهرات است؟ و از «عظمت» آن اگر منظور تعققداد جمعیققت باشققد، آن را دقیققق
پرشور و اصار آنها در حضور فعالنه شان بدهکارند که به جو ضد قانون کار دامن زده و کسققانی را بققه تظققاهرات کشققیدند کققه
ال نسبت به این نوع مراسم بی اعتنا شده اند. باند که وجود این جمعیت قابل ملحظه را نیز پلیس توانسقت بقا قیمه قیمقه معمو
کردن تظاهرات و جداکردن این رفقا و کارگران جوان و بیکاران و دانشجویان و محصلین از کققارگران سندیکالیسققت و سققپس بققا

زحمتکشان می شوند «اقلیت های حومه»، که از  «جوانان» سفیدپوست و کاتولیک و غیرحومه نشین متمیزند. دانشجویان و جوانان را می شقققود
 آقققای سکوزی کققه2۰۰۵با بورس و کمک هزینه... خرید، اما این اقشار پرولتاریا را باید به گاز اشک آور و نارنجک ضد شورشر سققپرد. در اکتققب 

 پاسخ2۰۰۵وزیر کشور بود، در یک لشکرکشی رسمی به یکی از حومه ها این بخش از زحمتکشان را «اوباشر» خواند. شورشر حومه ها در نوامب 
مؤدبانه این رفقا به ایشان بود.

1 RoboCop 
 که لویی دوفونس بهتین ناد آن بود.2

2۴



ضب و جرح آنان و زیر باران گاز اشک آور قراردادن شان، خنثی کند. اگر عظمتی در کار بود، آن را دربست به همن شورشققیان
د رأت ندارن ندیکاها ج اران و س تی خبنگ جوانی بدهکار هستیم که مورد طعن و کنایه سخن گویان دستگاه هستند و امروز ح

د و1آنها را خرابکار یا از این قبیل بنامند نیده ش ور ش ه وف تیم!» ب ار هس . در پایان همین تظاهرات هم، شعار «ما همه خرابک
همینطور «همه از پلیس متنفرند!».

اما وقتی رؤسای سندیکاها در رفتند، پلیس حدود دقیق حق و حقوق کنونی اعتاض را به این جوانان نشققان داد. پلیققس در روز
یدت ها بود معادل آن را در فرانسه ندیده بودیم. «کمیسیون درمانی» «شب ایستاده»، اول مه، دست به چنان خشونتی زد که م

یدی قبل از رسیدن اورژانس رسققیدگی می کنققد، در تاریققخ 2که گروهی به نام «استیت مد» 2 را در خود دارد که به زخمی های ج
مه اعلمیه ای داد تا وحشی گری پلیس را افشا کند. در آنجا صحبت از پزشکی در جبهه جنگ می شود: چشم هایی که کور شققده،
ده... . و ع ش ان قط د بندش ه چن ت هایی ک ده، انگش ع ش ا قط چ پ احیه م ه رگقش در ن تی ک وخته، دخ بدن های زخمی و س
همبستگی ستودنی مردم و تظاهرکنندگان که زیر باران گاز اشک آور و نارنجک های ضد-محاصه و فلشر بال، بدن خققود را چققت
امنیتی کرده اند که این پزشکان و بهیارها بتوانند به زخمی ها رسیدگی کنند. از کدام «عظمت» حققرف می زنیققم؟ از عظمققت اول
گدم جدا می کنند، در چند نوبت با فاصله های یکی دو ساعته متوقف می سازند تا در میدان ناسققیون مه ای که صف ها را از س و 
تجمع ایجاد نشود، یک صف را آن قدر معطل می کنند که صف قبل که به میدان رسیده متفرق گردد. و تققام ده دوازده خیابققان
خروجی میدان را با یک دیوار آهنی بسته اند که جمعیت نتواند به سمت رپوبلیک و «شب ایستاده» برود، با ایقن حقال رفقققای
«شب ایستاده» به هر کلکی که شده از این محاصه خارج شده و به میدان رپوبلبک می رونققد، در حقالی که رؤسققای سقندیکاها
مپر می کشند. بیش از یک هفته بود که «شب ایستاده»، از طریق «کمیسققیون همگرایققی انگار با ماشین های بالن دارشان به هوا 

 آوریققل28مبارزات»، از سندیکاها و رؤسایشان دعوت کرده بود که برای سخنانی و تبققادل نظر بققه رپوبلیققک بیابنققد. حققتی روز 
آقای مارتینز رییس س. ژ. ت. به میدان رپوبلیک آمده بودند و همین امر نزد رفقای «شققب ایسققتاده» مققوجب خوشققبینی شققده
ورد د و برخ ع نش ن امقر واق حبت کننقد. امقا در اول مقه ای بود. مجمع عمومی برای اولین بار پذیرفته بود که به نام سندیکا ص
بدبینانه ای که تا به حال با عذر و بهانه آشکار می شد، این بار با بی تفاوتی و حتی تحقیقر آغشققته گشقت. ایقن خقود بقه رفققای
ت د بس ر چن تاد. ه «شب ایستاده» یاد خواهد داد که همگرایی مبارزات امری ارگانیک است و نی توان برای آن دعوتنامه فرس
هه طبقات امروز به دشواری ممکن است این همگرایی را به راستی محقق سازد، اما نقطه امیدی کققه ایققن اول مققه، عمومی مبارز
ییت است. این وحققدت در شققورشر گپر اهم در شکلی که به خود گرفت، در ایجاد نوعی «وحدت در شورشر» برانگیخت بی نهایت 
ه، ا ن ین ی ات، حومه نش وقت و بی ثب ارگران م اران، ک ندیکاها، بیک کاری س ده از سازش توه آم که شامل بخشی از کارگران به س
ا تاده» ی ب ایس الین «ش کارگران غیرقانونی و مهاجرین، پناهندگان، دانشجویان و محصلین چه متعلق به حومه و چه مرکز، فع
روز سپا در مراکز کاریابی... شد، یعنی شامل همه کسانی که در تقابل با شعار «رد قانون کار» شققعار دادنققد «نققه قققانون و نققه

کار!»، در عمل به آنان نشان داد که وحدتی که باید جستجو کنند در انحلل طبقات است و نه در تحکیم آنها. 

1 Manifestations du 1 er-Mai : le discours officiel sur les casseurs contesté par le terrain
ال به مقاله لوموند مورخ دوم مه:  .“تظاهرات اول مه: واقعیت خود تظاهرات گفتار رسمی را نقض می کند”نگاه کنید مث
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دیگر وحدت شط مبارزه نیست، این مبارزه است که وحدت می آفریند.

2۰1۶دهم مه 

1۳۹۶اردیبهشت 
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