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 .دهدنمی رییفرانسه را تغ استیس شانیدست چپ سمیپوپول ولید، ندارنیت حسن هازرد قهیجل

 ستندیقدرها بلندپرواز نمعترضان هم آن نیو ا ستیممکن ن یفعل یدارهیمطالبات معترضان در چارچوب نظام سرما برآوردن

 به وجود آورند. دارتریپا یبومستیو از نظر ز ترخواهانهیبرابر یدهند و  نظام رییکه بخواهند نظام موجود را تغ

 

 ، ترجمه: امیر گالبیاسالوی ژیژک

 

 اتیدر مورد مال ریفراگ یتیاز دل نارضا ایتودهجنبش  نی. ادهیزردها در فرانسه به هفته پنجم کش قهیاعتراضات جل

 یاهیشاغالن مناطق حاش ایضربه را به آن دسته ساکنان  نیشتریکه ب یاتیسر برآورد، مال لییو گازو نیبر بنز دیجد

و اکنون  افتهیجنبش گسترش  نیگذشته ا یهاهفته یندارند. ط یونقل عمومخدمات حمل گونهچیکه ه زدیشهرها مکالن

 شیافزا ،هااتی(، کاهش مالییاروپا هی)خروج فرانسه از اتحاد تیازجمله فرگز کند،یاز مطالبات را مطرح م یعیوس فیط

 در فرانسه. یمردم عاد دیو بهبود قدرت خر یبازنشستگ یهاحقوق

کمتر  اتیاز انفجار خشم مردم با همه تناقضاتش: مال یزدنمثال یاچپ است، نمونه سمیاز پوپول یزدنمثال یاجنبش نمونه نیا

 اتیمال نکهی... . باا ستیزطیمح ینبرد برا حالنیتر و درعارزان نیبنز ،یآموزش و خدمات درمان یبرا شتریپول ب حالنیو درع

نکته مهم توجه  نیبه ا دیآن، با «یموضوع واقع»اعتراض بود و نه  یبرا یانهیزم ترحیصح انیا به بیبهانه  صرفا نیبنز دیجد

پرشور ترامپ  تیاست که حما لیدل نیبود. به هم یجهان شیزد که هدف آن مقابله با گرما ینیکرد که جرقه اعتراضات را قوان
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سر !« میهخوایما ترامپ م»شعار  زردها قهیاز جل یاکه عده اوتوهم  نیا یحت ایتعجب ندارد ) یزردها اصالً جا قهیاز جل

  خارج شود. سیزردها است که فرانسه از توافق پار قهیمطالبه از مطالبات جل نیاند(، اشاره ترامپ به اداده

 اندازدیراه م یاسینخبگان س هیرا عل یکه اعتراضات بزرگ عمومگنجد می یچپ فرانسوخاص در سنت  زردها قهیجنبش جل

 یهایجنبش فرانسو شتریب زردها قهیجنبش جل 68با اعتراضات سال  اسیدر ق ولی(. یمال ای یسردمداران تجار هی)و نه عل

است. )هم  68تر از مبهم اریجنبش بس نیا گرایانهچپربط وخطکه  یعنی نیو ا شهرهاستکالن هیو شورش آنها عل 1لیاص

اند که پرسش شده نیا ریمفسران درگ رفتیطور که انتظار ماند(. همانکرده تیاعتراضات حما نیاز ا نلوپن و هم مالنشو

ماندن «منزه»که خواهان  یطلبانمنزه ایچپ نو،  ایشورش را به نفع خود مصادره خواهد کرد، لوپن  یانرژ یاسیس یرویکدام ن

 موجودند. یاسیجنبش و حفظ فاصله آن از وضع س

-دانند چه مینمی ن واقعااها روشن است که معترضدر فوران این مطالبات و بیان نارضایتی :میینظرمان را واضح بگو دیبا

نش درون نظام وردکه برآاند از مطالبات مختلف طرح کرده یمعجون مطلوبشان ندارند، صرفا از جامعهخواهند، هیچ تصوری 

شان بیانگر است: مطالبات مهم اریبس ن همین نظام فعلی است. این ویژگیشاحال مخاطبغیرممکن است و با اینفعلی 

 شان است که ریشه در نظام موجود دارد.منافع

این . است مکروندر فرانسه اش سیاسی است که نمایندهم نباید فراموش کرد که مخاطب این مطالبات بهترین حالت نظا

منادی امیدی تازه  گفتند اومی ی برانگیخت.و حال شور یادمان بیاید مکرون چهاست.  مکرونیای ؤپایان رعالمت اعتراضات 

امیدی  ،کندارائه میبلکه تصویری تازه از هویت مترقی اروپایی کند را دفع میتهدید پوپولیسم دست راستی که نه تنها  است

فراموش نکنیم . شوندمتحد  مکرونمثل هابرماس و اسلوتردیک حول محور حمایت از  هم مخالفکه موجب شد فیلسوفانی 
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که  او، با این بهانه رد کردندبرنامه های مرگبار نسبت به محدودیت را هشداری ، هرگونهرا ونرکاز م هاچگونه هرگونه نقد چپ

 .ریزدمیمارین لوپن آب به آسیاب « در عمل»

هستیم. سخنرانی تلویزیونی  مکرونشور و شوق طرفداری از حقیقت تلخ شاهد  تعارفبا اعتراضات جاری در فرانسه ما بیامروز 

را قانع  کسهیچکه  ایآمدن و عذرخواهی نصف و نیمه، کوتاهحقیرانهدسامبر نمایشی بود  10خطاب به معترضان در  مکرون

جایی درون مختصات لیبرال  اواما سیاست  ،باشد نیکرون در نظام موجود بهترم دیشا. کرداندازی ترسیم نمیچشمنکرد و 

  دموکراتیک تکنوکراسی روشنگرانه قرار دارد.

بدیلی برای  رو که واضح است پوپولیسم چپ هیچمشروط از این -باشد  آری مشروطیک باید ما به اعتراضات رو پاسخ ازاین

نظام موجود ندارد. بیایید تصور کنیم معترضان به نحوی از انحاء باالخره پیروز شدند و قدرت را در دست گرفتند و در درون 

وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احتماالً آن -مختصات نظام فعلی مشغول به کار شدند )مثل کاری که سیریزا در یونان کرد(

به یک نظام اقتصادی اجتماعی دیگر نیاز  نیست که صرفا اقتصادی روی خواهد داد. منظور اینچیزی شبیه به یک فاجعه 

داریم، نظامی که قادر به پاسخگویی به مطالبات معترضان باشد: فرآیند یک دگرگونی رادیکال خودش مولد مطالبات و توقعاتی 

سوخت ارزان نیست، هدف واقعی به دالیل  یاز داریم صرفاواقعاً ن جدید خواهد بود. مثالً در مورد هزینه مواد سوختی، آنچه

 مانکل سبک زندگیباید مان را تغییر بدهیم بلکه ونقلتنها باید حملمان به نفت است، نهبردن وابستگیمحیطی از بینزیست

باید  این الگوت: کل عالوه خدمات درمانی و آموزشی بهتر نیز صادق اسهمین مطلب در مورد کاهش مالیات بهرا عوض کنیم. 

 تغییر کند.

حلش این نیست جویان برخورد کنیم؟ راهپناهاخالقی بزرگ ما هم مسئله همین است: چطور با سیل -در مورد مشکل سیاسی

استعمار »احساسی مبتنی بر اینکه ) مانهم بر اساس احساس گناه عمومیکه مرزها را باز کنیم تا هر که خواست وارد شود، آن
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خواهیم بود  قدرتمندانیمنافع تمام وتاماگر در این سطح بمانیم خادم «(. تاوانش را بدهیمباید مان بود و تا ابد ین جرمتربزرگ

های بین مهاجران و طبقه کارگر داخلی است )طبقه کارگری که مهاجران را تهدیدی علیه خود که کارشان تحریک تنش

، چپ مدافع چنین حرفی بزندکه کسی به محض اینرا حفظ کنند. ) برترشانموضع اخالقی باعث خواهیم شد ( و بینندمی

 مقالهبه آنجال نیگل به خاطر  سبعانهمثالً نگاه کنید به حمالت  -وای فاشیسمش درخواهد آمدنزاکت سیاسی فریاد ای

یان مرزهای باز و بین مناد« تضاد»، کنمبازهم تأکید می(. 2«استداللی از منظر چپ علیه مرزهای باز» اشبرجسته

اش سرپوش گذاشتن بر لزوم تغییر خود نظام است: غلطی است که کارکرد نهایی« تضاد فرعی» مهاجرت-های ضدپوپولیست

 ن است.امولد مهاجر اشالمللی در شکل کنونیکل نظام اقتصادی بین

 شایدهمین حاال هم کارهایی بکنیم که  توانیمبنشینیم؟ نه، می بزرگتغییر  آیا منظور این است که باید دست به سینه منتظر

مثالً اینکه دست . کندکور از زیر سست می های نظام فعلی را مثل نقب زدن ریز ریز یک موشبه چشم نیاید ولی پایه چندان

یا مثالً دست به وضع قواعد دهیم. آن را تغییر  مالی هایگذاریبه بازسازی کل نظام مالی بزنیم و نحوه عمل اعتبارها و سرمایه

  .بگیرد آیندکه مهاجرین از آنها میرا جدیدی بزنیم که جلوی استثمار کشورهای جهان سوم 

چه تغییر شرط اینکه حواسمان باشد به -همچنان موضوعیت دارد  «!محال را بخواهبین باش و واقع»یعنی  68مه شعار قدیمی 

مواجهیم، بدین معنی که باید نظام موجود را زیر رگبار « محالطلب امر »که در این شعار با اول این .ظریفی باید در آن بدهیم

امروز ما در چنین  مطالباتی بگیریم که توان پاسخگویی به آن را نداشته باشد: مزرهای باز، نظام سالمت بهتر، حقوق باالتر...

باید بعد از این کار یک قدم مهم دیگر تکنوکرات(.  نا)متخصصمان باباندر بحبوحه برانگیختن هیستریک ار ایم،جایی ایستاده

با اینکه چنین تغییری  خود نظام را هم طلب کنیم.« محال»از نظام مستقر، تغییر محال جای طلب امر هم برداشت: اینکه به
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ا توجه به معضالت اجتماعی و ولی بکرد(،  شودنمی)زیرا در مختصات نظام فعلی به آن فکر هم  رسدبه نظر می« محال»

 .رسدمیبه نظر  گرایانهحل واقعو تنها راه وضوح ضرورت داردمحیطی این امر بهزیست
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