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   ٢٠١۶ اپريل ١٣
  

  بار کسالت جنبشی "بيدار شب"
" Nuit debout ", un mouvement à dormir debout 

 جلوی خواھد می اند، کرده اندازی راه المان و فرانسه در گونه ھمين به و فرانسه در ًاخيرا که "بيداری شب" جنبش

 تی .است نئوليبراليسم عليه مبارزه تر، کلی طوره ب و کار قانون اصالح دربارۀ El-Khomri خمری ال قانون طرح

 اين سازماندھندگان پيوندھای بررسی به اينجا در وا .کند میء افشا را ناموزون و توخالی ھایصحبت  ميسان يری

 را عرب بھار و رنگی ھای انقالب سيا سازمان حساب به که پردازد، می Gene Sharp شارپ جين گروه با جنبش

 .کردند سازماندھی

 ٢٠١۶ اپريل  ١٠ )/سوريه( دمشق /ولتر شبکۀ

 

دھا نفر در ميدان ص. بی ھوش و مدھوش شده اند" بيدار  شب "رسانه ھا و نشريات پاريسی دربرابر تولد جنبش سياسی 

 .ندازندبي کنند و جھان را طرحی نو صحبتھای اصلی شھرھای فرانسه گردھمآئی تشکيل داده اند تا 

 و از ھم  جنبشی را که گردانندگان آن می کوشند تا آن را خودجوش بنمايانند، فقط ظرف چند روز راه اندازی کردند

 place "يک ل پالس دو ال ريپيب"در پاريس . يت انترنتی، يک راديو و تلويزيون وب نيز برخوردار استاکنون از دو سا

de la Républiqueفعاليت :  سخنی در فھرستشان ديده می شود ی از ھر در،تی تشکيل داده اند که برنامه ایأ ، ھي
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، باغ دانستنی ھا، تظاھرات، اردوگاه، ھای ھنری، آب و ھوا، غذاخوری، راه اندازی تظاھرات، نقاشی ايستاده

تی وی + ، اعتصاب عمومی، آموزش، اقتصاد، فمينيسم، دگرباشی جنسی بين المللی!دموکراسی، علم به پا خيز

LGTBI+, TVدر اين وراجی ھاست که آيندۀ کشور را به بازی . ، پرستاری، ارتباطات(...)فريقا  ا، رأی سفيد، فرانس

  .می گيرند

اثر ) "  Merci patron  " (" مرسی کارفرما "لم متعھد گويا از نمايش يک ف) " Nuit debout " ("  شب بيداری"

ھمبستگی "ت مشترکی تشکيل دادند أتماشاچيان ھي.  آغاز شدبروری ف٢٣ در François Ruffinُفرانسوآ روفن 

. مانند اينھا را گردآوری می کردند، با نظرياتی که بايستی دربارۀ مسائل و مشکالت شاغالن، مھاجران و "مبارزات

)١(  

 ما را به شگفتی وامی دارد، در متن فراخوان چنين می "ھمبستگی مبارزات "ِبا وجود اين، خواندن متن فراخوان توسط 

 مه، از ميدان تحرير تا پارک ١۵  از بھار عرب تا جنبش.  اين جنبش متولد نشده و در پاريس نمی ميرد": خوانيم که 

 ميدان رپيبليک و بسياری از مکان ھای ديگر که در فرانسه اشغال شده نشان دھندۀ ھمان خشم، اميد و اعتقاد زی، ازگ

 ) ٢ (" حرف ھای پوچی نيستند ،يعنی ضرورت جامعه ای نوين، جائی که دموکراسی، شرافت انسانی و آزادی: است 

  د نشده است، اين نظريه متعلق به کيست؟ھمان گونه که مبتکرانش می گويند، اگر اين جنبش در پاريس متول

پارک " و "ميدان تحرير"، ) در اسپانيا٢٠١١ مه ١۵ (" مه ١۵به جنبش "، " بھار عرب "يادآوری ھای مرتبط به 

طرح . ، ھر چھار جنبش را به روشنی به ابتکار سازمان سيا و دست کم به پشتيبانی اين سازمان پيوند می زند"زیگ

ًرت امور خارجۀ اياالت متحده برای سرنگونی رژيم ھای الئيک عرب به اجازه گذاشت تا بعدا  را وزا"بھار عرب "

 در اسپانيا، اعتراض به سياست اقتصادی احزاب بزرگ بود که در " می ١۵ جنبش ". اخوان المسلمين را جايگزين کند

ً را در مصر معموال به مثابه نخستين " ميدان تحرير ". د می کردئيعين حال وابستگی به مؤسسات اروپائی را نيز تأ

ِ و يادآوری آن فقط می تواند يادآور اخوان المسلمين محمد مرسی باشد که اين  حرکت برای بھار عرب تعبير می کنند

زی که يگانه جنبش الئيک بين چھارتای نام برده است، بايد دانست که توسط گدربارۀ پارک . ميدان را اشغال کردند

  .ان ھشدار بدھد، که البته توجھی به آن نشان ندادخزار سازی شده بود تا به رجب طيب اردوسازمان سيا اب

 که در Gene Sharpين شارپ جيعنی گروه : پشت اين چھار مرجع و بسياری ديگر، يک سازماندھنده بيشتر نمی بينيم 

مرکز تحقيقات " می کرد و امروز به نام فعاليت) ٣ ( Albert Einstein Instituteگذشته با نام انستيتو آلبر آنشتاين 

توضيح مترجم  ( Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (Canvas) "کاربرد عدم خشونت

افرادی که اين جنبش را ھدايت می کنند خيلی سازماندھی ). ۴(ً، که اياالت متحده اکيدا آن را تأمين مالی کرده است )۶

به ابتکار ( پيوند تنگاتنگ با ناتو پيمان آتالنتيک شمالی ھستند و از خودجوشی روزا لوکزامبورگی نيز ًشده و مستقيما در

  .گريزانند) مثل جن از بسم هللا: مترجم 

 حضور شخصيت "شب بيدار"، و بين سازماندھندگان راديو بيدارليس، پشتيبانی پنھانی اتحاديۀ اروپا از ونبود مداخلۀ پ

نظر می رسد که برای شرکت ه پشتيبانی می کردند، ب) Action directe ) ۵ از حرکت مستقيمھائی که در گذشته

  .کنندگان مانعی نداشته است

روشن است که، در اينجا خواننده از خودش خواھد پرسيد که آيا من در تحليلم اغراق نمی گويم و در اينجا نيز رد پای 

 و عوام فريبی ھای گروه جين شارپ، دست کم از سوی تاريخشناسان در ولی امروز تحريفات. واشنگتن را پيدا کرده ام

 " شب بيدار "من نيستم بلکه خود سازماندھندگان    و اين د شده استئيبيست کشور جھان مورد بررسی قرار گرفته و تأ

 .ھستند که چنين يادآوری ھائی را در پيوند با حرکتشان مطرح کرده اند
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بر اساس مورد مربوطه، تظاھرات تحريفگرانه .  با راه کارھای يکسانی به ميدان می آيدگروه جين شارپ مثل ھميشه

. ر رژيم و يا خنثی کردن مخالفان واقعی است، يعنی موردی که در حال حاضر بايد به آن توجه داشته باشيمييھدفش تغ

مشت به اھتزاز درآمده : را به عاريت گرفتند تا بھتر عليه آنان مبارزه کنند  اين گروه آرم کمونيست ھا ٢٠٠٠از سال 

  . شب بيدار انتخاب کرده است" ھمبستگی مبارزات "ت أرا که در مقام نمادينۀ آن ابھامی وجود ندارد، ھي

  

ت جين شارپ تازگی ، به مثابه بازی زبانی در زنجيرۀ عمليا" به خانه ھايمان بازنمی گرديم "، " شب بيدار "شعار 

اين شعار ھيچ گونه فراخواست مثبتی را مطرح نمی کند، ھيچ : ًدارد، ولی کامال با نوع مداخالت او تطبيق می کند 

فقط خيابان را به اشغال خود درمی آورند و با ستون روزنامه ھا و برنامۀ رسانه ھائی که . چيزی پيشنھاد نمی کند

 می دھند، مردم را سرگرم می کنند، در حالی که رويدادھای مھم در جای ديگری در دربارۀ آنان می نويسند و يا نشان

 . شرف تکوين است

برای گذراندن شب ھای متمادی و .  در اصل ھر گونه شرکت کارگران را از برنامۀ خود حذف می کند" شب بيدار "

 و ھمان گروھی را "ر به سر می برند  حقوق بگيران و آنانی که در وضعيت حساس فق". ھا بايد شب گرد باشيمبحث 

ه  می خواھد از منافع آنان دفاع کند، صبح زود بايد بروند سر کار و نمی توانند ب" شب بيدار "تشکيل می دھند که 

  .خودشان اجازه دھند که در اين شب نشينی ھای خيابانی شرکت کنند

که به تسلط ) جز استثمار و امپرياليسم ه شان می دھد بجبھه ای که به ھمه چيز توجه ن(  نيست " شب بيدار "ت ھای أھي

ًاند و اخيرا به پنتاگون  بخشی از ثروتمندان در فرانسه پايان خواھد داد که اين کشور را به آنگلوساکسون ھا فروخته

استانی کسالت اگر بخواھيم تصوری ديگر از اين واقعه داشته باشيم، د. اجازه داده اند که پايگاه ھای نظامی ايجاد کنند

  .بار بيش نيست

  

:پانويس ھا  

[1] " Nuit debout : genèse d’un mouvement pas si spontané ", Eugénie Bastié, Le Figaro, 7 

avril 2016. 

[2] " Appel de la Nuit Debout ", place de la République le 8 avril 2016, Paris. 

[3] " L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA ", par Thierry Meyssan, 

Réseau Voltaire, 4 juin 2007. 
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ميدان تيان آنمن ، )١٩٨٩(ائوشسکو چسقوط : د شده است ئي حضور گروه جين شارپ دست کم در موارد زير  تأ(

انقالب گل "، )٢٠٠٢(، عراق )٢٠٠٠(، انقالب بولدوزر در صربستان )١٩٩۵(ُ، کزوو )١٩٩١(، ليتوانی )١٩٨٩(

  "انقالب الله"، )٢٠٠۵(  لبنان "انقالب سدر"، )٢٠٠۴(  اوکراين "انقالب نارنجی"، )٢٠٠٣( گرجستان "رز

، )٢٠٠٧( در ونزوئال "تظاھرات برای آزادی بيان"، )٢٠٠۶-٧( در روسيه "راه پيمائی مخالفت"، )٢٠٠۵(قرقيزستان 

  مصر "روز خشم"، )٢٠١٠( تونس "انقالب ياس"، )٢٠١٠ (" پوتين بايد برود"، )٢٠٠٩(  ايران "انقالب سبز"

 مکزيک "تحصن"، )٢٠١١(  اسپانيا " مه١۵ جنبش "، )٢٠١١(  اياالت متحده " اشغال وال استريت"، )٢٠١١(

 . و مانند اينھا) ٢٠١۴( دوباره در اوکراين "ميدان ميادين"، )٢٠١۴( دوباره در ونزوئال "تحرک"، )٢٠١٢(

[5] Action directe fut un groupe d’extrême gauche, qui organisa 80 attentats et assassinats 

dans les années 80, et fut en définitive manipulé par le Gladio, c’est-à-dire les services secrets 

de l’Otan. 

6) Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (Canvas) 

 در  ٢٠٠۴پ در سال مرکز پژوھشی برای کاربرد عدم خشونت، سازمانی است که بر اساس اصول تاکتيک جين شار

در اينجا بايد .  بنيانگذاری شد Otpor رھبران قديمی  ,Srdja Popovic و Slobodan Djinovicبلگراد توسط  

ترجمه و ويرايش .  ترجمه و منتشر شده استزبان فارسیآوری کنم که کتاب ھای جين شارپ به شکل گسترده به ديا

 مرکز " نيز با مداخلۀ يکی از مراکزی که شايد برای بسياری از ما ناشناخته باشد، به نام ارپجين شکتاب ھای 

مندانی که از جنبش سبز جا مانده اند می توانند از ه  انجام گرفته و عالق"ژيک بی خشونت يمطالعات دفاع سترات

فضای انترنتی فارسی خاطرات دوران سبز جوی جين شارپ در  و ًمطمئنا در جست.  دانلود کنند"وبالگ آزادی ايران "

 تحقيق کرده اند، رامين جھانبگلو است که  "تاکتيک عدم خشونت"بين ايرانی ھائی که دربارۀ . برايتان زنده خواھد شد

ًتحقيقات او معموال از سوی مؤسسات صاحب نام بين . مدتی دربارۀ او رسانه ھای ايرانی سروصدای زيادی راه انداختند

 . از جمله يونسکو پشتيبانی شده استالمللی 
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