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بهسوی یک
قانون اساسی جدید
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

ترجمه ،رحمان بوذری :فردریک لوردون ،اقتصاددان فرانســوی و نویســنده
کتاب »بردههای راضی سرمایه :اســپینوزا و مارکس درباره میل« از مشهورترین
روشــنفکران فعال در جنبش »شــبخیزان« اســت .ســخنرانیهای مکرر و
گفتوگوهای او درباره این جنبش در حکم متونی نظری -سیاســی است که یک
جنبش تولید میکند .او از ابتدای جنبش منتقد سرســخت مطالبهمحوری بوده
و اصل اساسی »شــبخیزان« را دستشستن از مطالبات خاص میداند .گرچه
این عقیده منافی داشتن مطالباتی مشخص ،همچون لغو الیحه الخمری ،نیست.
بدیهی است که طرح مطالبات در فرایند مبارزه نه یک انتخاب بلکه ضرورت است
ولی بهزعم او نباید از محدودیتهای مطالبهمحوری غافل شد و پیکار سیاسی را
در آن خالصه کرد.
 سرچشــمههای جنبــش »خیزش شــبانه«
چیست ،ریشههای سیاسی آن کدام است؟
این جنبش با فیلم مرســی پاتــرون )دمتگرم
رئیس( اثر فرانسوا روفن شروع شد .داستان کارگری
که از شــرکت لویی ویتان اخراج میشود .روفن و
تیمش تالش میکنند برای این کارگر  ۴۰هزار یورو
از برنار آرنو ،یکی از مدیران ثروتمند فرانسه ،بگیرند
و شــرکت لویی ویتان را مجبور کنند او را دوباره با
یک قرارداد کاری نامحدود استخدام کند .این فیلم آنقدر دلگرمکننده بود و منبع
انرژی فراوان که برخی از ما گفتیم نباید بگذاریم این انرژی هدر برود – باید چیزی
از دل آن دربیاوریم .مهمتر از همه اینکه معتقد بودیم این فیلم میتواند یکجور
جرقه باشد .به گمان ما وضع عمومی بسیار دوگانه بود؛ از خیلی جهات تیرهوتار
ولی درعینحال نویدبخش – انباشته از نارضایتی و در انتظار چیزی که جرقه را
بزند .این فیلم احتماال کاتالیزور چنین جرقهای بود .بنابراین غروب یک روز اواخر
فوریه جلسهای گذاشــتیم و بحث کردیم که با استفاده از این فیلم چه کاری از
دســتمان برمیآید و اصال چه کاری میتوان کرد .نظرمان این بود که چون بازی
حزبی -نهادی به نحوی جبراننکردنی فسیل شده نیازمند جنبشی هستیم که از
نوع دیگری باشد ،یکجور جنبش اشغال که در آن آدمها بدون هیچ واسطهای
دور هم جمع میشوند ،مثل جنبش اشغال والاستریت و خشمگینان در اسپانیا.
ایدهمان این بود که در میدان رپوبلیک پاریس برای فیلم مرســی پاترون نمایش
عمومی بگذاریم و بعد هرجور کاری میتوانیم حولوحوش آن بکنیم .ســپس
ماجرای الیحه الخمری پیش آمد که هیجان و درواقع ضرورت فوقالعادهای به
ابتکارعمل ما داد .پس شعار ما این شد که »بعد از تظاهرات خانه نمیرویم« .و
در میدان رپوبلیک ماندیم.
 در ایتالیا نبرد با قانون اشتغال ]اصالحات نخستوزیر ماتیو رنزی در بازار
کار[ خیلی ضعیف و پراکنده بود .اوایل ،کارگران موقتی و کارگران »مستقل«
اعتراضهای کوچکی ســامان دادند ولی بیش از هرچیز تفرقه حکمفرما بود.
ممکن است سادهترین معنای »تالقی مبارزات« را توضیح دهید و بگویید چرا
این تالقی ضروری است؟
خودتان جواب ســؤال خودتان را دادید .وقتی مبارزات در ســطح محلی،
متفرق و پراکنــده ایــنور و آنور میمانند محکوم به شکســتند ،یا مجبورند
مدام از نو شــروع کنند .تنهــا کاری که میتوانیم بکنیم جســتوجوی مدام
مخرجمشترکی است برای پیوندزدن مبارزات مختلف به یکدیگر تا شمار آنها
را بیشــتر کنیم .آنوقت خیلی راحت میتوانیم همه دســتمزدبگیران  -با هر
میزان دستمزد و شرایطی ،حتی مدیران – بیکاران ،و کسانی را که وضع شغلی
متزلزلی دارند دور هم جمع کنیم ،همینطور دانشجویان و نوجوانان را ،کسانی

مجله روآر با یکی از فعاالن شــبخیزان ،باکی یوسوفو،
درباره نیروی پیشبرنده بسیج اجتماعی و دربرگیری همه
قشرهای جامعه مصاحبهای داشته است.
 نیروی محرک جنبش شبخیزان چیست؟ قانون
جدید کار یا چیزی فراتر از آن؟
به نظرم همین قانون کار اســت که پــای مردم را به
این جنبش باز کرد .اما این قانون از جهتی صرفاً دستاویز
اولیــهای بود برای آغاز بســیج مردم .اکثــر مردم به این
جنبش میپیوندند چون به نظرشان یک جای دموکراسی
در فرانسه میلنگد ،آنهم به دو دلیل :اول اینکه ،الیحه
الخمری نشان میدهد احزاب چپ و راست هیچ فرقی
با هم ندارند .این الیحه دســتپخت حزب سوسیالیســت
بود اما تا مغز اســتخوان قانونی دســت راســتی است.
دوم ،مــردم فهمیدهاند قوانین امنیتــی دارد آزادیهای
مدنیشــان را به خطر میاندازد؛ قوانینی که در پاســخ
به حمالت تروریســتی  ۱۳نوامبر تصویب شــده اســت.
دولت حمالت تروریســتی را بهانه کرده تا آزادیهای ما
را محدود کند.
 شبخیزان بسیار شبیه »جنبشهای میادین« در
سال  ۲۰۱۱اســت .اما در تاکتیک کمی متفاوت به نظر
میرسد .مثالً مردم به جای اینکه یکجای ثابت چادر
بزنند هر روز چادرهایشــان را برپا و هر شــب دوباره
جمعشان میکنند .چرا اینطور است؟
خیزش شــبانه نوعی جنبش تسخیر نیست چون ما

که آینده متزلزلی پیشرویشــان اســت .ولی درضمن میتوانیم محض نمونه
کشاورزان را هم با خود همراه کنیم ،یعنی آنها که حتی اگر مزدبگیر نباشند مثل
بقیه درگیر منطق عام سرمایهاند .یا ازهمینرو ،افرادی مثل زادیستها ]فعاالن
موسوم به زادیستها اخیراً در اعتراض به ساخت فرودگاهی در منطقه نوتره
دام د الند محل احداث آن را به اشــغال خــود درآوردند[ مخالفان پروژههای
محلی مزخرفی که منطق کور اقتصادی به ایشان دیکته میکند .حاال بیش از
همیشــه ضرورت وحدت و گفتوگو بین جناحهای مختلف چپ را احساس
میکنیم ،جناحهایی که معموال از هم جدا میمانند و به چشــم بیاعتمادی
به هم مینگرند .پس از یکســو مبارزان مراکز شــهرها را داریم ،جوانانی که
سرمایه فرهنگی و تحصیالت نسبتا باالیی دارند و اغلب روشنفکرهایی هستند
بــا زندگیهای بیثبات و متزلزل؛ و از ســوی دیگر طبقــه کارگری که در قالب
اتحادیهها سنتهای کامال متفاوتی برای مبارزه دارند .اگر یک جنبش اجتماعی
میخواهد قدرتمند باشــد خیلی مهم اســت که این گروهها به هم بپیوندند.
حتی حیاتیتر آن اســت که این گروهها به جوانــان تکافتاده بانلوها )banli-
 (euesبپیوندند ،حومههایی با اقلیتهای قومی عمدتا فقیر که نارضایتیهای
خود و مبارزات خاص خود را دارند ولی هم اتحادیهها و هم مبارزان شــهری
کامال آنها را نادیده میگیرند .معتقدم این حیاتیترین پیوند اســت چون وقتی
چنین پیوندی برقرار شــود لرزه بر اندام دولت خواهد افتاد :در چنین لحظهای
کسی را یارای مقاومت در برابر جنبش نیست.
 شما میگویید »ما هیچ مطالبهای نداریم« چون هدف همه مطالبات اخیر
خواستههای خردهریز و بیاهمیت بوده .بنابراین اوضاع زیرورو میشود و از
مطالبهمحوری به آریگویی تغییر میکند ...ولی دقیقا آریگویی به چه؟
تمام هموغم ما تغییر منطق مبارزه اســت .شکی نیست که هروقت بتوانیم
بایــد مطالبات خــود را مطرح کنیم! ولی باید آگاه باشــیم کــه مطالبهمحوری
موضعــی دفاعی اســت و بهطور ضمنی پیشفرضهــای چارچوب نظامی را
میپذیرد کــه در آن گیر افتادهایم ،بدون هیچ امکانی برای زیرســؤالبردن خود
این چارچوب .ضرورت فوریوفوتی دارد که این چارچوب را زیرســؤال ببریم! نه
با مطالبهمحوری بلکه بــا »آریگویی« به چارچوبی که میخواهیم طرح آن را
بریزیم .چه چاره ،کسی نیست که بتوانیم از او »مطالبه« چارچوب متفاوتی داشته
باشیم .برعهده خودمان اســت که این پرسش را دنبال کنیم و خود دستبهکار
شــویم .پس باید مطالبهمحوری و آریگویی را به این شــیوه صورتبندی کنیم:
»نــه به الیحه الخمری ،نه به جهان الخمــری« .مطالبه خود را بیان میکنیم -
خالصی از این الیحه  -ولی به ضرسقاطع میگوییم جهان متفاوتی میخواهیم
از جهانــی که یکریز لوایحی از این دســت تولید میکند .اگــر در چارچوب تنگ
مطالبهمحوری بمانیــم ،در دام موضعی صرفا دفاعی که طی ســه دهه اخیر
نولیبرالیسم بر ما تحمیل کرده ،هرگز از ترکشهای بیامان آنان در امان نخواهیم
بود .باید موضعی تهاجمی اتخاذ کنیم؛ و برای این کار باید دست برداریم از گفتن
آنچه نمیخواهیم و شروع کنیم به گفتن آنچه میخواهیم.
 در اســپانیا پودموس تاکنون بارهاوبارها گفته دیگر نباید از چپ و راست
گفت ،بلکه باید از باال و پایین ،یکدرصدیها علیه ۹۹درصدیها ،سخن گفت.
این حرف را قبول دارید؟
صددرصد با این موضع پودموس مخالفم .در فرانسه اعتقاد به نه چپ -نه
راســت پژواک بدی داشته .این را هم از دهان راست افراطی میشنویم و هم از
دهان جناحی که من آن را »راســت همهجایی« مینامم – یعنی ترکیب راست
سنتی و راست جدیدی که حزب سوسیالیســت فرانسه را تشکیل داده – جناح
بههمپیوســتهای که جهانیشــدن نولیبرالــی را به پیش میبرد .کســی که در
فرانسه میگوید »نه چپ نه راســت« همیشه ،یا در نهایت ،دستراستی است.

بههمینترتیــب ،فکر نمیکنم نابرابری پولــی  -که بر مبنای آن پودموس تقابل
چپ و راســت را به تقابل بین  ۹۹درصدیها و یــک درصدیها برمیگرداند -
مضمون سیاســی چندان گزندهای باشــد .بههرحال ،موضوع نابرابریها محل
یکجور اجماع گلوگشــاد است ،حتی میبینیم ســازمان همکاری اقتصادی و
توسعه یا مجله لیبرالی مثل اکونومیست هم حرف از نابرابری میزنند. ...
مسئله اصلی نه نابرابری درآمد یا ثروت بلکه نابرابری سیاسی بنیادینی است
که خود ســرمایهداری برقرار میکند :اینکه دستمزدبگیران تحت روابط انقیاد و
اطاعت بهســر میبرند .روابط دستمزدی بیشــتر به رابطه سلطه برمیگردد نه
اصل نابرابری پولی ،و این اصل یک نابرابری بنیادین است – یک نابرابری سیاسی.
و همانطور که مردم خوب دریافتهاند این همان کاری است که الیحه الخمری
انجام میدهد :الیحه الخمری حاکمیت اراده رئیسرؤسا را به شکلی بیسابقه
تعمیق میکند و بعد میتوانند هر کاری دلشان خواست با نیروی کار بکنند .این
مسئله اصلی است :امپراتوری سرمایه بر تکتک افراد و بر کل جامعه .خالصی
از ایده چپ ،درســت در لحظهای که باید مبارزه رادیکال شــود و آماج حقیقی
حمالت خود را بنامد  -یعنی کار دســتمزدی که به شــکل رابطهای تهدیدآمیز
درآمده و ســرمایه که قدرت جبارانه یافته  -به نظر من دورزدن تاموتمام همان
چیزی است که امروز بعد از دههها شلتاق نولیبرالیسم زاده شده ،آنهم درست
در لحظــهای که دوباره مردم به صحنه آمدهاند .میترســم این هم یک خطای
راهبردی مهم دیگر باشد.
 حتی اگر طرح نوعی »بسیج دائمی« در سر داشته باشیم ،براندازی رابطه
میان ســرمایه و کار دستمزدی مستلزم میزان مشخصی از دسترسی به منابع
و پروژهای حکومتی اســت که افراد زیادی را با خود همراه کند .آیا »خیزش
شبانه« باید سودای وضع قانونهای جدید در سر داشته باشد؟
قویا به این قضیه اعتقاد دارم .به دو دلیل نیازمند فرایند قانونگذاری هستیم.
اوال ،این فرایند راهحلی پیش میکشد برای آنچه من تناقض اشغال والاستریت/
پودموس مینامم .اشغال والاستریت جنبش خیلی خوبی بود ...ولی بینهایت
عقیم و ســترون بــود .جنبش محکوم به زوال و بیحاصلــی بود ،چون خود را
به اهداف و ســاختارهای سیاسی مجهز نکرده بود .درست در قطب مقابل آن،
پودموس نمایانگر ماحصل سیاســی جنبش خشــمگینان  ۱۵می است ولی به
شــیوهای زیادهازحد سنتی – درواقع به بهای پشتپازدن به خاستگاههایش .کار
پودموس به یک حزب ســنتی کشید با یک رهبر سنتی که بازی سنتی نهادهای
انتخاباتــی را در آش شــلهقلمکار ائتالفهــای پارلمانــی پیــش میبرد ،مثل
سنتیترین احزاب سنتی. ...
چطور میتوانیم از تناقض بنیادین بین ســترونی یا نامولدبودن و بازگشت به
ثبات پارلمانی بگریزیم؟ به نظر من تنها پاســخ این اســت :باید ساماندادن به
خودمان نه معطوف به بازگشــت به نهادها بلکه معطوف به بازسازی نهادها
باشد .بازسازی نهادها یعنی نوشتن یک قانون اساسی جدید .و اینجاست که به
دلیل دو ِم نیاز مبرم ما به وضع قانونهای جدید میرسیم :مبارزه با سرمایه .برای
خالصی از کار دستمزدی که به شکل رابطهای تهدیدآمیز درآمده نباید بگذاریم
مالکیت ابزار تولید در خدمت ســود باشــد .این مالکیت در قوانین اساسی شأن
قدسی دارد .برای خاتمهدادن به امپراتوری سرمایه که نوعی امپراتوری متصف
به قانون اساســی است باید یک قانون اساسی جدید بسازیم .یک قانون اساسی
که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید را ملغا و مالکیت اســتفادهکنندگان را
برقرار میکند :ابزارهای تولید متعلق به هر آن کســی اســت که از آنها استفاده
کند ،هر آن کســی که از آنها در راه چیزی غیر از فرایند ارزشزایی برای ســرمایه
استفاده کند.
منبع :ورسو

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﺒﺸﻰ ﮔﺸﻮده در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺘﺎرى
معتقدیم جنبشهای ســال  ۲۰۱۱دقیقاً به خاطر همین
شکست خوردهاند .مشکل اینجاست که وقتی شما جایی
را اشــغال میکنید ارتش یا پلیس همیشــه میتواند از
میدان جمعتان کند .وقتی مــا این جنبش را آغاز کردیم
گفتیم قصد نداریم یک جنبش اشغال راه بیندازیم .ما این
فضا را اشــغال نمیکنیم ،ما فقط اینجاییم و از این فضا
برای بحث و گفتوگو استفاده میکنیم .ما هیچ ساختار
خاصی علم نمیکنیم ،هیچ حصاری نمیکشیم.
 واکنش پلیس چطور بوده؟
آنهــا واقعاً نمیدانند چهکار بایــد بکنند چون وقتی
میآیند جمعیت را متفرق کنند ،مردم راه را برایشــان باز
میکنند .این جنبش غالبا واکنشــی به حضور آنها نشان
نمیدهــد و به پلیس اجــازه میدهــد کارش را بکند.
چون به محض اینکه پلیسها رفتند ما بهراحتی دوباره
برمیگردیم ســر جایمان .برای اینکه به مردم خبر دهیم
گردهمایی دیگری داریم از شــبکه ارتباطی و رسانههای
اجتماعیمــان اســتفاده میکنیم .هیچ نیــازی به جای
مشخصی برای این کار نداریم.
 ممکن اســت جریان موجود در جنبش را توضیح
دهید؟ جناح چپ جنبش موسوم به »تالقی مبارزات«
و مغز متفکرشــان فردریک لوردون تا چه حد نماینده

جنبش به حساب میآیند؟
»تالقی مبــارزات« فقط نماینده یک بخش از جنبش
اســت .به نظر آنها اتحادیهها هنوز که هنوز است نیروی
اصلــی تغییــر در جامعهاند.آنها درون حزب سیاســی
موسوم به »جبهه چپ« فعالیت میکنند .خیلیها که در
میدان جمع شدهاند با این نظر مخالفند .ما هم به احزاب
بیاعتمادیم و هم به اتحادیهها ،چون معتقدیم آنها هم
در بــه بارآمدن وضع موجود مســئول بودهاند .بهعالوه،
در اســتراتژی نیز با هــم فرق داریم» .تالقــی مبارزات«
میخواهد مردمی را متحد کند که نقداً در حال مبارزهاند.
نگاه ما بهمراتب فراگیرتر از این نگاه چپ سنتی است .ما
میخواهیم درهای جنبش را بــه روی مردمی باز کنیم
که هنوز به صف مبارزه نپیوســتهاند ولی در موضوعات
مختلف آماده مبارزهاند و همچنیــن به روی آنهایی که
هنــوز اطالعی از این موضوعــات ندارند .ما میخواهیم
پذیــرای همگان باشــیم مادامی که به اصول اساســی
ما پایبند باشــند :نه به نژادپرســتی ،تبعیض جنســیتی،
هوموفوبیا و یهودستیزی.
 شبخیزان با جنبشهای قبلی فرانسه چه فرقی
دارد؟
این جنبش بهمراتب گشــودهتر است .ما برای دیدن

همدیگــر وقت میگذاریــم ،برای مراقبــت از هم ،برای
فراگیرشــدن ،زمان بیشــتری صرف بحث درباره مسائل
میکنیم –چون همه پیشینه یکسانی ندارند .ما همچنین
باید بکوشیم زبان و فعالیتهایمان را تازه و ایدههایمان
را معاصرتــر کنیم .مثالً من یک آنارشیســتم اما میدانم
آنارشیســم قدیم دیگــر جواب نمیدهد .بایــد ایدهها و
اقداماتمــان را بــا زمانه حاضر وفق دهیم .باید شــیوه
عملمان را با رســانههای اجتماعی مثــل فیسبوک و
توییتر همســاز کنیم .در آخر ،جنبش شــبخیزان خالی
از خشــونت است و قصد قانونشکنی ندارد ،اما از قانون
برای نافرمانی اســتفاده میکند .این چیز بسیار جدیدی
است و البته تناقضآمیز اما بسیار قدرتمند.
 برخی مردم این نقد را به جنبش دارند که آنطور
که بایدوشاید فراگیر نیست .آیا اینطور است؟
به نظرم این چالشی اســت که جنبش هنوز پیشِرو
دارد؛ چالشی که معضالت عامتر جامعه فرانسه را نشان
میدهــد و این حقیقت را که هســتند کســانی که مورد
تبعیضاند .تنوع جنبش قطعاً از بسیاری از جنبشهای
چپ بیشــتر است ،یا از جنبش اشــغال باستیل در سال
 ۲۰۱۱که در آن  ۹۰درصد اشــغالکنندگان از جنبشهای
اجتماعی و چپ بودند .اما جنبش ما باید جماعات قومی
مختلف و حاشیهنشینان را هم دربر بگیرد .خیزش شبانه
تا اینجای کار نتوانســته با این گروهها ارتباط بگیرد چون
این افراد پراکندهاند و جنبشی ندارند .باید تالش بیشتری
در تحقق این مهم کنیم.

ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻮﺗﺎه

شجاعت جنبش شبانه

شبخیزان و خاموشی رسانهها

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﯾﺪ دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم

ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ راﮐﻬﯿﻞ

برحسب قاعده ،بحرانها عرصه
امــکان را میگشــایند و بحرانی که
با فروپاشــی بازار مسکن آمریکا در
سال  ۲۰۰۷آغاز شد نیز از این قاعده
مستثنا نیست .هماکنون آن دسته از
نیروهای سیاســی که حافظ جهان
قدیــم بودند در حال فروپاشــیاند
و اول از همه سوسیالدموکراســی
کــه از ســال  ۲۰۱۲وارد فاز جدیدی
در فراینــد طوالنی ســازش خود با
نظم موجود شــده است .در مقابل
این نیروها ،جبهه ملی در فرانســه
بخشــی از خشم موجود در جامعه
را بهســوی خود منحرف ســاخته
اســت .این جبهه تظاهــر به اتخاذ
موضعی علیه نظام موجود میکند
درحالیکه هیچ بخشی از این نظام
را به چالش نمیکشــد ،چه رســد
بــه قانون بــازار را .در این شــرایط
خیزش شــبانه متولد شد ،جنبشی
که اکنــون اولین ماه تولــد خود را
پشتسر گذاشته است .مخالفت با
نولیبرالیسم از زمان فروپاشی دیوار
برلین صورتهای مختلفی به خود
گرفته است :دولتهای »بولیواری«
آمریکایالتیــن در دهــه اول ایــن
قرن ،بهــار عربی ،جنبش اشــغال
والاســتریت ،جنبش خشــمگینان
)ایندیگنادوس( در اســپانیا ،سیریزا
در یونان ،کارزارهای جرمی کوربین
و برنی سندرز در بریتانیا و آمریکا. ...
بیشــک تاریخنگاران آینــده که به
تحقیق در زمانه ما میپردازند اذعان
خواهند کرد که این دوره سرشــار از
جنبشهــای اجتماعی و سیاســی
بوده اســت .فرانســه نیــز خارج از
این جریان قــرار ندارد .از اعتصابات
گســترده نوامبــر و دســامبر ۱۹۹۵
گرفته تا بســیج کنونــی مردم علیه
الیحه کار الخمــری ،و در این میان
جنبش دگرجهانگســتری)۱بهویژه
تأســیس انجمــن مالیاتبنــدی بر
معامــالت مالــی بــرای کمک به
شــهروندان ) (ATTACدر ،(۱۹۹۸
مخالفــت بــا قــرارداد کار اول ۲در
 ۲۰۰۶و مخالفت بــا اصالح قانون
بازنشســتگی در ۲۰۱۰؛ همــه اینها
فرصتهایی بودهاند برای اعتراض
بــه »منطــق دنیــای جدیــد« .این
حرکتها آنچنان تأثیرگذار نبودهاند
چراکــه بحران هنــوز ناقوس مرگ
سیاســتهای نولیبــرال را به صدا
درنیاورده بود ،همان سیاستهایی
کــه امــروزه در ســطح جهانــی و
خصمانهتــر از هر زمانــی در حال
پیادهسازی است.
مخاطراتاستراتژیک
بهرغم تمامی مشــکالت و حتی
در مواقعــی شکســتها ،هرکــدام
از ســازماندهیهایی کــه بهدنبــال
عینیتبخشیدن به چپ ضدنولیبرال و
ضدسرمایهداری بودهاند فرصتهایی
را مهیــا کردهاند بــرای ایجاد ائتالف،
تجربهانــدوزی و هــوش جمعــی.
خیزش شبانه جنبشی منحصربهفرد
با ویژگیهایی مختصبهخود اســت.
امــا درعینحــال میراثبر رشــتهای
از ســازماندهیهای پیشــین اســت،
میراثبــر ترازنامههای مثبت یا منفی
کــه شــبکهای از فعــاالن از تجارب
پیشــین تهیه کردهاند .تاریخ از طریق
گمانهزنــی و ابطــال پیــش میرود.
جنبــش نوپایی چون خیزش شــبانه
موجب جوشوخروش اســت حتی
اگــر گاهی بهناگزیر ســردرگم بنماید.
بااینحــال ،نکتــه درخــور توجــه
جدیبــودن بحثهای ایــن جنبش
اســت پیرامون مخاطرات استراتژیک
پیشروی آن .جنبــش از خالل یکی
از محورهایش ،یعنــی »علیه الیحه
الخمــری و جهان الخمــری« ،در دو
چیز موفق عمــل میکند :بیان نیازی
اساســی به توقــف قانونــی که یک
پســرفت اجتماعی جــدی بههمراه
میآورد و نقد ریشهای کل سیستم.
ادامه در صفحه ۱۵

یکی از ســریعترین جنبشهای اجتماعی
و سیاســی در تاریــخ معاصــر تاکنــون
سرتاســر فرانســه را فراگرفته و بهتدریج
به آمریکای شــمالی و جاهای دیگر هم
کشیده میشــود .تنها در بیش از یکماه
این جنبش فضاهای بیشــمار عمومی و
خصوصی را در قریب  ۳۰۰شهر دگرگون
و آنهــا را بــدل کرده بــه مراکــز پویای
اعتراض بدون خشــونت و آزمونوخطای سیاســی .بــا اینکه آینده را
نمیتوان پیشبینی کــرد ،این جنبش پتانســیل دارد افقهای امکان
سیاسی و اجتماعی را بهطور چشمگیری تغییرشکل دهد.
احتماال هرکس رســانههای جمعی دنیای انگلیسیزبان را دنبال
میکنــد از این جنبش چیزی نشــنیده و برایش تازگــی دارد .جنبش
کنونی  -که بهحق شــبخیزان )شبایســتادگان یا خیزش شــبانه(
نام گرفته  ۲۴ -ســاعت شــبانهروز و هفتروز هفتــه در برابر یورش
بیوقفه و جهانگســتر ســرمایهداری نولیبرال میایســتد و هدفش
بازپسگیری ساعات شب اســت ،با اینهمه رسانههای خبری اصلی
به آن نمیپردازند .راســتش را بخواهید در مــورد آنچه احتماال یکی
از مهمترین اتفاقات ســال  ۲۰۱۶خواهد بود ،نوعی خاموشی مجازی
در کار است.
سیانان که خود را »یکی از پیشوایان رسانههای آنالین در جهان«
به شــمار میآورد ،با کارکنانی که  ۲۴ســاعت شــبانهروز و هفتروز
هفته در سرتاســر دنیا دارد تا جایی که من میدانم حتی یک گزارش
هم از شــبخیزان نداده .اگر عبارت  Nuit Deboutرا در وبســایت
سیانان جستوجو کنید  -و همینطور در وبسایتهای سیبیاس،
سیانبیسی ،اماسانبیســی ،خبر جهانی اسبیاس ،ایندیاتودی و
تایمــز آو ایندیا – هیچ چیــزی نمیآید ۱.با اینکه ایــن جنبش تودهای
بهتازگی اولین ماه خود را جشــن گرفتــه ،فقط تکوتوک گزارشهایی
درباره آن در رســانههای جمعی انگلیســیزبان به چشــم میخورد،
مثالً در الجزیره انگلیســی )یک گزارش( و بیبیســی )سه گزارش(.
متأســفانه تریبونهای خبــری آلترناتیــو هم که بــا بودجه عمومی
اداره میشــوند ،چنــدان بهتــر از این عمــل نکردهانــد ،تریبونهایی
که نقشــی حیاتی در تهیهوتدارک ضدروایتهایــی دارند که در برابر
رســانههای حزبی و شــرکتی مقاومت میکنند .این بدان معنا نیست
که گزارشهای مهم و خوبــی در جاهایی مثل مجله روآر ،کانترپانچ،
ویکیپدیا و گاردین نبوده.
عمق و گستره این خاموشــی قابل توجه است ولی محکومکردن
شــبخیزان بــه جنبش شــبهنگا ِم شــبهایی که برای رســانهها
مرئی نیســت چیز جدیدی نیســت؛ همان کار همیشگی نادیدهگرفتن
جنبشهای سیاســی و اجتماعی تحولخواه .بــر عکس ،این فاز اول
در طرح اســتاندارد رســانههای جمعی اســت .با این کار تلویحا به
ناظران میگویند وقایع مورد بحث بیاهمیت ،حاشیهای و فاقد ارزش
خبریانــد و بدینترتیب بالقوه به محو و زوال آنها یاری میرســانند.
ولــی اگر فاز اول موفق نباشــد یــا ماجرا همچنان افــراد مختلفی را
به خود جــذب کند ،آنوقت رســانههای ســودمحور خودبهخود به
فــاز دوم میروند :از اعتبارانداختن و نامشــروع جلــوهدادن .در حال
حاضر فقط معدود گزارشهایی هســتند که به سمت فاز دوم حرکت
میکنند ،خواه در نیویورکتایمز ) ۵گزارش( ،والاســتریت ژورنال )،(۲
ایبیســینیوز ) (۲یا در فاکسنیوز ) .(۳فحوا  -و نیز محتوای  -این
مقاالت شبیه هم است .آنها  -از موضع راست  -به ناکامیهای حزب
سوسیالیســت و »چپگرایان فرانسه« اشاره میکنند و پر از صفاتیاند
نظیر نامنسجم ،خام ،پراکنده ،بهتنگآمده ،ناآرام ،خشمگین و خشن.
رسانههای شــرکتی هنوز کامل وارد فاز دوم نشــدهاند ولی  -اگر
ماجرا باالخره برای رسانهها مرئی شود -باید داستانهایی را پیشبینی
کنیم که محل نزاع واقعی را نادیده میگیرند ،سؤاالت بیمعنا را تکرار
میکنند ،به جای خشــونت ســاختاری و فراگیر دولــت بر اقدامهای
فردی خشن تأکید میکنند ،منطق نزاعهای پیشپاافتاده و گرهگشایی
به ســبک ســریالهای کمدی را به کار میگیرند ،جنبش را سردرگم و
ناموفق میخوانند ،مشــارکان آن را دستکم میگیرند و کودک جلوه
میدهند ،و درکل تصویری میســازند که ناظران از خود بپرســند چرا
آدم عاقل باید خود را درگیر چنین چیزی کند .بدینسان بهطور ضمنی
زمینه را برای فاز سوم و نهایی آماده میکنند و با بازگشتی غضبآلود
به واقعیت مدار امور را میبندند :نادیدهگرفتن مجدد.
رسانههای انگلیســیزبان ،با جهانگستریشان و پوشش بیوقفه
وقایع ،با تمام قوا تصویر مردم از جهان را شکل میدهند .این رسانهها
واقعیتسازند ،به این معنا که دیکته میکنند چه چیزی واقعی است
و ارزش بحــث دارد؛ آنها واقعیــت را در چارچوب نوعی فهم عام از
وضع جاری جهان قاببندی میکنند .این رسانهها تا به امروز جنبش
شبخیزان را به یک شبح شــبانگاهی مبدل کردهاند که بهزحمت در
حدی واقعیت تنظیمشده آنها سر بر میآورد .شاهد دیگری
فضاهای ِ
بر اینکه سرمایهداری جهانی که خواب نمیشناسد دوشادوش ماشین
رســانهای خوابآور کار میکند ،البته تا آنجا که این ماشــین رسانهای
خوابگردانی تولید میکند که برای استخراج بیحدوحصر سود بدون
کوچکترین خطا یا مقاومتی ضروری اســت .اینچنین سوژههای رام
و بیاطالع میســازند؛ ســوژههایی بیخبر از خیزشهای جهانی که
درصددند مبارزهطلبی را در شــب ســرکوب و انحطاط سرمایهداری
احیا کنند .ولی وقتی مردم به همدستی عمیق رسانههای سودجو و
اقتصاد و نظام سیاســی سودمحور پی میبرند ،واکنش منفی نشان
میدهند .مشارکان کامال آگاه و بیدار جنبش شبخیزان برنامههای
خبری خــاص خود را ایجاد کردهاند تا نوعی جهانبینی به دســت
دهد که در نادیدهانگاری رســانههای جمعی و تحلیلهای از پیش
نوشتهشده آنها رخنه میکند .به لطف رادیو ،تلویزیون ،مجله و این
قبیل رسانههای شبخیزان گزارشها و توصیفهایی از درون خود
جنبش به دست ما میرســند که دیگر در قیدوبند خطوط داستانی
تحمیلی سخنگویان بازرگانی رسانهها نیستند.
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