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 آن ورای و فرانسه در «خيزان شب: »خوابد نمی هرگز انقالب

 بوذری رحمان یترجمه /*راكهيل گابريل

 

 

 

 

 ناپذير خستگي كارپي نوعي وجود به است جدي تذكاري - «خيزان شب» يا «شب در ايستاده» - Nuit debout جنبش

 عميقي هاي ريشه سياسي، -اجتماعي هاي جنبش همه همچون گرچه،. آن مخرب پيامدهاي همه و نوليبرال مرام عليه جهاني

 خود پاي روي حاال كار قانون اصالحات عليه گسترده اعتراض و (grève générale) مارس ٣١ عمومي اعتصاب تداوم با دارد

 فعلي، جنبش. كند مي پيش از تر متزلزل مراتب به را كار نيروي وضع و تر مستحكم را طبقاتي قدرت اصالحات اين. ايستاده

 به زيادي سرعت با كه گسترده اشغال نوعي به شد بدل محدود اعتراض يك از زود خيلي اخير، هاي جنبش از بسياري مثل

 از پر رؤيايي گشود، (rêve général) همگاني مشترك رؤياي نوعي روي به را شب جنبش اين. يابد مي تسري جاها ديگر

 مبارزه فضاي: دهد مي قدرت اصحاب به هم روشني پيام كار، اين با. آينده راه همواركننده تجربيات و عمومي هاي مجمع

 «.هميشه» مقاومت زمان و ست«جا همه»

. داري سرمايه: است مشهور جهانگيرش خوابي بي به كه نيرويي يگانه ايستد، مي - شب طول در - نيرو يك برابر در جنبش اين

 و زيست محيط تباهي جهت به خواه و بستاييم مصرف حوزه در آزادي اعطاي و مولده نيروهاي خاطر به را داري سرمايه خواه

 كار هفته روز هفت و روز شبانه ساعت ٢٤ سرمايه كهاين آن و اند پذيرفته را چيز يك همه كنيم، محكوم اش فرساينده بيگانگي



 
 2 

 ساالر سرمايه توسعه مخرب و خواب بي نيروي ولي كنند تعطيل گاه گه بهادار اوراق هاي بورس و ها فروشگاه است ممكن. كند مي

 .شود نمي خسته جهان چهارگوشه از سود استخراج از هرگز

 چيزي مثل اگر تازه دهند، مي نشان گاه به گاه و پراكنده اغلب را واهي جهان اين شب پاسداران برابر در مقاومت ديگر، سوي از

 گرفتن ناديده زبان انگليسي هاي رسانه اتفاق به قريب اكثريت ترجيحي تاكتيك تاكنون. نگيرند اش ناديده ندارد وجود اصال كه

 راديكال هاي قيام به كه هم وقتي. است پراكني ابهام در ايشان نقش گواه وقايع اي رسانه پوشش اندك و بوده، مقاومت اين

 آغاز كه كنند مي كيف هايي داستان از پردرآمد كارشناسان و اي حرفه سياستمداران اي، توده هاي رسانه دهند، مي نشان توجهي

 راحت داستان بندي پايان بابت از شان خيال ساده روايي منطق يك چارچوب در ترتيب، اين به و باشد، داشته مشخصي پايان و

: بود نور آغاز در اند گفته ما به بارها و بارها. ها نوميدي غروب با است همراه اميدها و آمال طلوع عموماً شان روايت در چون است،

 براي نبرد از بعد. آيند هم گرد اعتراض جمعي كنش در تا «شدند بيدار» پاريس مثل مشخصي محل در روزي ناگهان افراد

 به دوباره كند، مي فراهم برايشان شركتي هاي رسانه پوشش كه روز كذايي روشناي توجه جلب و مشخص هدف يك به رسيدن

 كنند مي ترغيب را ناظران نامحسوس و ظريف خيلي. كنند قبل از بدتر را اوضاع هم شايد اند، آمده آن از كه روند مي فرو مغاكي

 تالشي اصال كه بهتر چه: است اين ها روايت اين پنهان پيام. گرفت صورت اعتراضي اول همان از اصال چرا بپرسند خودشان از

 (.تغييرناپذيرند نهايت در امور چون) نكنيم اوضاع تغيير براي

 هم از اصطالحات كاربرد و فضا در قيام موارد تك تك. كنند مي حكومت و اندازند مي تفرقه قيام زمانِ و فضا در رهگذر اين از

 ها قابلمه بر كوبيدن با معترضان آن در كه] كبك در ها تابهماهي و ها قابلمه اعتراض عرب، بهار خشمگينان، جنبش: اند شده جدا

 اشغال جنبش ساز مسأله تقليل شوند؛ مي خالصه دقيق و محدود انفجار نقاط به ضمن در ها قيام اين. غيره و[ كنند مي صدا و سر

 و اوليه اميدهاي و آمال: شوند مي گنجانده خاصي زماني چارچوب درون هم بعد. است قضيه همين مصداق زاكوتي پارك به

 در ممكن موفقيت تنها سان، بدين شده؟ حاصل آيا و چيست هدف: گردد برمي هدف و وسيله به چيزي هر. نهايي پيامدهاي

 يك مقام در جامعه انقالبي تبدل و تبديل توان مي انگار شود، مي تعريف مشخص زمان و فضا يك درون «مولد» نتايج چارچوب

 است «كن حكومت و بينداز تفرقه» زماني-فضا راهبرد راستي به اين. داد تقليل دارانه سرمايه سود ضريب منطق همان به را كل

 يك خواهيد مي اگر! است آن شكست جنبشي هر موفقيت شرط: كند حبس خود روايت زندان در را انقالبي قيام كوشد مي كه

 «درون» جدي هدف يك به رسيدن براي تقال منطق درافتيد، ابزاري منطق به شتابزده بايد باشيد داشته مولد اصطالح به پيامد

 .موجود نظام

 نفوذ و خوابد نمي هرگز داري سرمايه كذايي وري بهره كهاين به نظر: است قرار اين از روايي ساختارهاي اين پنهان و ذاتي پيام

 دهد مي رخ محدود هاي محل و معدود موارد در آن برابر در مقاومت گيرد، مي بر در ها رقابت گرم آغوش در را جهان سرتاسر آن

 و بجا عنوان ولي. وچراست چون بي واقعيت يك جزئي وتعديل جرح نيز آن آشكار هدف ،(دهد رخ تواند مي شرايط اين در تنها و)

 ظاهر به عصر در كه( جهان سطح در خيزش) خواب بي غول داستان نهد، مي پيش را ديگري داستان Nuit debout مناسب

 از بسياري مثل «خيزان شب. »شورد مي استعماري و امپرياليستي داري سرمايه مرگ چنگال بر «شدن جهاني» خيرخواه

 براي گشوده فضاي و اشغال يافته تداوم زمان نوعي راه در و است شناسانه وقت و شده ابزاري زمان-فضا مخالف ديگر هاي جنبش

 حقوق پناهجويان، و مهاجران بحران حل پدرساالري، برچيدن عمومي، آموزش براي مبارزه ازجمله) كوشد مي مبارزات تالقي

 .(آن نظاير و اجتماعي رفاه زيست، محيط از حفاظت خواهان، همجنس
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 پيامدهاي همه و ساعته٢٤ جهاني داري سرمايه عليه جاري شديد نبرد به است مهم تذكاري جمله از «خيزان شب» قرار، بدين

 محل در» جنبش اين حيات. دهد مي نيرو و جوهر آن به اش بومي خصلت و مشخصي جاهاي در است محاط مسلما. آن وسيع

 كه هست متنوعي هاي فعاليت ضمن در. ببريم ياد از را محلي نهادهاي و فعاالن محوري نقش نبايد هرگز و است آن «وقوع

 كه دارد اهميت قضيه اين تشخيص حال، درعين. نيست واحد جنبش يك حتي يا ها دغدغه از واحدي مجموعه به تقليل قابل

 اهداف يا جزئي اصالحات جنس از هايي ضرورت به تن كه است پرشور و گسترده زنجيره يك از بخشي «خيزان شب»

 معناي خود با نبرد جمله از شناسيمش، مي كه دنيايي ناپذير خستگي تغييرشكل لواي تحت جنبش اين. دهد نمي محدود پيش از

 تا گرفته مديترانه درياي دور منطقه سرتاسر از. تابد برنمي را حصول قابل اهداف و مولد نتايج جزميِ چُرت هدف، و وري بهره

 هاي طغيان به را آن نهايت در توان نمي كه كشد مي زبانه جهان در آتشي آن، از فراتر و شمالي آمريكاي التين، آمريكاي آسيا،

 با. است محصورنشدني - شان تنوع و تكثر همه با - ها جنبش اين زمان-فضا. فروكاست محدود وقايع يا گسسته هم از

 .است كار در همگاني خيزشي محيطي زيست فروپاشي و داري سرمايه آرماگدون شب نيمه به شدن نزديك

 تجهيز به دانست فراخواني بايد را «خيزان شب. »باشيم قانع مقاومت فعلي اشكال به بايد كه نيست معنا بدان اصالً حرف اين

 دستي،هم گردي خواب از ما بيداركردن با جنبش اين. داشت خواهد متفاوتي نتايج ناگزير كه ها جبهه همه در مبارزه

 ساختن جديد، راهبردهاي ابداع به جويد، مي توسل مبارزات تالقي گشوده افق به مسلكي كلبي يا رضا و تسليم شنوي، حرف

 «پاريس در مردمان بهار» يك ديگر اين بياييد. ممكن جاي تا ها جبهه همه در پيشروي به نياز و واقعي، و مادي هاي بديل

 البته) باشد گونهاين داستان دارند دوست مسلما برخي چون آيد، پاييزي افول و تابستاني مفرط خستگي آن پس از كه نباشد

 آميختن درهم و خطي زمان كردن پاره با بياييد(. نگيرند اش ناديده كل به صرفاً حاضر درحال المللي بين مطبوعات خيل مثل اگر

 بهار دنيا از اي گوشه هميشه چون نيست، ما سر پشت تمام و تام هرگز بهار. بشكنيم را ها روايت زندان قفل مختلف، فضاهاي

 جهان شبانه خيزش براي جديدي هاي روايت هم با همه افروزيم، آتش نو از و شويم متحد بياييد. نمانده بهار به چيزي يا است،

 .است اكنون آن زمان و محصورنشدني شورش فضاي آن در كه بسازيم
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