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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

 

 

 اسالوی ژیژک، ترجمه: امیر گالبی

 

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

 یاهیشاغالن مناطق حاش ایساکنان  ضربه را به آن دسته 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 ها،اتی(، 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 یازنشستگب 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 بیصرفا بهانه  نیبنز دیجد
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پرشور ترامپ  تیاست که حما لیدل نیبود. به هم یجهان شیزد که هدف آن مقابله با گرما ینیکرد که جرقه اعتراضات را قوان

سر !« مهیخوایما 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 یعتراضات بزرگ عمومکه اگنجد 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  68ز تر امبهم اریجنبش بس نیا گرایانهربط چپوخطکه  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. یاسیاز وضع س جنبش و حفظ فاصله آن

-دانند چه مین واقعا نمیاها روشن است که معترضدر فوران این مطالبات و بیان نارضایتی :میینظرمان را واضح بگو دیبا

اند که برآوردنش درون نظام از مطالبات مختلف طرح کرده یمطلوبشان ندارند، صرفا معجون خواهند، هیچ تصوری از جامعه

شان بیانگر است: مطالبات مهم اریبسشان همین نظام فعلی است. این ویژگی حال مخاطبست و با اینغیرممکن افعلی 

 شان است که ریشه در نظام موجود دارد.منافع

این . است مکروناش در فرانسه نباید فراموش کرد که مخاطب این مطالبات بهترین حالت نظام سیاسی است که نماینده

گفتند او منادی امیدی تازه رؤیای مکرون است. یادمان بیاید مکرون چه شور و حالی برانگیخت. می اعتراضات عالمت پایان

کند، امیدی ارائه میبلکه تصویری تازه از هویت مترقی اروپایی کند است که نه تنها تهدید پوپولیسم دست راستی را دفع می

فراموش نکنیم . شوندحول محور حمایت از مکرون متحد  مثل هابرماس و اسلوتردیک هم مخالفکه موجب شد فیلسوفانی 
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که  برنامه او، با این بهانه رد کردندهای مرگبار نسبت به محدودیت هشداری را ، هرگونهرا ونراز مک هاچگونه هرگونه نقد چپ

 ریزد.آب به آسیاب مارین لوپن می« در عمل»

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

را قانع  کسهیچکه  ایآمدن و عذرخواهی نصف و نیمهدسامبر نمایشی بود حقیرانه، کوتاه 10مکرون خطاب به معترضان در 

ایی درون مختصات لیبرال ، اما سیاست او جباشد نیمکرون در نظام موجود بهتر دی. شاکرداندازی ترسیم نمیچشمنکرد و 

  دموکراتیک تکنوکراسی روشنگرانه قرار دارد.

بدیلی برای  رو که واضح است پوپولیسم چپ هیچمشروط از این -رو پاسخ ما به اعتراضات باید یک آری مشروط باشد 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(

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

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

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

 مانمان را تغییر بدهیم بلکه باید کل سبک زندگیونقلتنها باید حملمان به نفت است، نهبردن وابستگیمحیطی از بینزیست

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

 تغییر کند.

حلش این نیست اخالقی بزرگ ما هم مسئله همین است: چطور با سیل پناهجویان برخورد کنیم؟ راه-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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تمام منافع قدرتمندانی خواهیم بود واگر در این سطح بمانیم خادم تام«(. مان بود و تا ابد باید تاوانش را بدهیمین جرمتربزرگ

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

رترشان را حفظ کنند. )به محض اینکه کسی چنین حرفی بزند، چپ مدافع باعث خواهیم شد موضع اخالقی ب( و بینندمی

مثالً نگاه کنید به حمالت سبعانه به آنجال نیگل به خاطر مقاله  -وای فاشیسمش درخواهد آمدنزاکت سیاسی فریاد ای

ان مرزهای باز و بین منادی« 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

 همین حاال هم کارهایی بکنیم که شاید یمتوانآیا منظور این است که باید دست به سینه منتظر تغییر بزرگ بنشینیم؟ نه، می

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

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

  .بگیرد آیندجدیدی بزنیم که جلوی استثمار کشورهای جهان سوم را که مهاجرین از آنها می

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

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

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 در بحبوحه برانگیختن هیستریک اربابان ایم،جایی ایستاده

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

 .رسدمیبه نظر  گرایانهحل واقعوضوح ضرورت دارد و تنها راهمحیطی این امر بهیستز

 ایندیپندنتمنبع: 

 

 ها:نوشتپی

1 .France profonde ها یا روستاهای فرانسه دار و عمیق فرهنگ فرانسوی در شهرستاناشاره دارد به وجود ابعاد ریشه

 های مسلط پاریسی. م متمایز از ایدئولوژی

 /https://americanaffairsjournal.org/2018/11/the-left-case-against-open-borders. در اینجا: 2

https://www.independent.co.uk/voices/yellow-vest-protests-france-paris-gilets-jaunes-macron-fuel-tax-minimum-wage-populism-a8686586.html?fbclid=IwAR1kSSQ-acBNwZEs_ByIkc3VaR_HdynNVE9yFACN7nQa6I0xPyfo6TYSaTU
https://www.independent.co.uk/voices/yellow-vest-protests-france-paris-gilets-jaunes-macron-fuel-tax-minimum-wage-populism-a8686586.html?fbclid=IwAR1kSSQ-acBNwZEs_ByIkc3VaR_HdynNVE9yFACN7nQa6I0xPyfo6TYSaTU
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 پایان جهان؟ 

 فردریک لوردون، ترجمه: رحمان بوذری

 

زده خادمان آن دید. شنبه این هفته نمایش اعتراضی فقط در های بهتتوان در چهرهفروپاشی یک نظم مسلط را می

اصال از اوضاع سر های تلویزیونی که تو، و تقریبا همه کانالنیوز، فرانسام، سیافهای بیهای متحیر کانالخیابان نبود. در چهره

شناسی این دو واژه پیداست. در فرانسه آورند مشهود بود و هست. وجه اشتراک حماقت و استحماق در خود ریشهدر نمی

 شود.وقفه پخش میسراسری است که بی« اخبار»شان نوع خاصی از حماقت و استحماق از هم جدا نیستند و منظره مشترک

 -نیز « انقالب مکرون»و « دنیای جدید»دوست دارد که به آن آرامش خاطر دهد. جارچیان  ای راهای سادهذهن انسان ایده

گردند، مقوالت دنیای قدیم، چون این دنیایی شان برمیهمیشه به تغییرناپذیری مقوالت قدیم -بگذریم از تناقض این عبارت 

اند و از راست افراطی گیجه شدهکرده. اینجاست که گهشان را، به ایشان اعطا شان را، پست و مقام و سلطهاست که وضع فعلی

اعتراضی « سخنگویان»یا « نمایندگان»زنند یا از چپ افراطی و راست تندرو، با اضطراب دنبال و چپ تندرو حرف می

چیز شان کشاند، ولی به هیچ «مذاکره»خواهند تا بلکه بشود پای میز آنها می« مطالبات»گردند و فهرستی مفصل از می

اند و وار به کمک دولت شتافتهکه خودشان دورش بنشینند. از همه جا رانده و مانده، دیوانه« میزی»رسند، حتی به نمی

ها. امیدشان به این است کنند: مشورت با رهبران احزاب، بحث در مجمع ملی، مالقات با اتحادیهمحصوالت خود را عرضه می
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؟ به عبارت دیگر، یک 1بیابند. مثال چیزی شبیه توافقنامه گرنل« ی خروج از بحرانراهی برا»که با تعلیق مالیات سوخت 

توانند ببیند که درست همین است: نمی« نخبگان»رود. موضع بازی در اوضاعی که هر جایش را بگیری زهوارش در میمسخره

کردن یا کاهش از هم پاشیده، و با معوق - دنیای ایشان -دیگر وقتی نمانده، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، کل یک دنیا 

شانس باشند که خود نهادهای سیاسی دچار فروپاشی عمومی نشود. چون این توان جلوی سقوط را گرفت. خوشها نمیمالیات

 نیست، یک خیزش است. « جنبش اجتماعی»دیگر یک 

 نیست، یک خیزش است« جنبش اجتماعی»این یک 

خصوص نگهبانان نمادین آن، در مورد واقعه پیش رویشان رسد، همه نهادهای رژیم، و بهخط می وقتی هر شکلی از سلطه به ته

پرسند مگر این بهترین نظم ممکن نبود. وقتی نفرت از ایشان ناگهان سر باز شوند و از خود میتفاهم میسخت دچار سوء

افتند. از این هم فراتر، گیرد و به وحشت میشود خشم سرتاسر وجودشان را فرا میشان عیان میکند و جلوی چشممی

کشد که پیش از این سابقه طور که گفتیم، خصلت غریب این جنبش در این واقعیت نهفته است که چیزی را به آتش میهمان

 شان را به آتش خواهید کشید. نداشته: مسند اغنیا. و احتماال به زودی مسند همدستان

لیزه شنیده خشکش زده، و رئیس اتحادیه را در شانزه« امافهای بیعوضی»ام وقتی شعار افگویند مدیر تلویزیون بیمی

این قبیل «. این خیزش در مردم عادی ریشه دارد نه در مبارزان همیشگی»نگاران نیز همانقدر متحیر دریافته که روزنامه

پاسخ این « حد از ما متنفرند؟واقعا تا این»ران دارند: شان، همیشه پایانی حیران و ویها، جباریت مالکان و عمله و اکرهقدرت

حساب است که بله، و برای تنفرشان باالترین دالیل را دارند. در ضمن این هم هست که بعد از چندین و چند دهه زمان تصفیه

د زودتر از اینها به آن افتاده و بایتان سنگین شده. کلی هم عقبحسابفرا رسیده. بگذارید همین االن بهشان بگوییم؛ صورت

 شد. رسیدگی می
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اند. اند( همدست دولتالظاهر ضد قدرتها )که علیتاکنون، به تدریج برای همه روشن شد که رسانه 1995های از اعتصاب

 شد روز بهکردند که این اتهام را تقویت کنند. هرچه نولیبرالیسم تعمیق میوانگهی، خودشان هم از هیچ کوششی دریغ نمی

پیش از اینکه  –شدند که تنها راه مهار پیامدهای آن چماق تحمیق بر اذهان آنها بود فرسایی له میروز مردم زیر فشار طاقت

 شان فرود آید.ها بر تنچماق

د هایشان از تعداکتابوها علنا خدمه وزارت کشور و ثروتمندان شدند، و حسابموقع که رسانهاین ماجرا چه زمانی بود؟ همان

گنجاندند و به می« خشونت»های اعتراضی را ذیل عنوان آمد، همه جنبشتر از پلیس از کار در میتظاهرکنندگان حتی عالی

 دادند به چه کسی و چه چیزی وفادارند؟این ترتیب خوب نشان می

بینند چطور وقتی میزند، یعنی ، که خشم عمله و اکره قدرت بیرون می«خشونت»جاست، درباره همین مسأله شاید همین

همیشه بهترین راه برای نفهمیدن بوده، و البته به دلیل « کردنمحکوم»اوضاع از دستشان خارج شده. از این گذشته، چون 

همواره آخرین سنگر نظم نولیبرال بوده، پادزهر نهایی  2«خشونت اوباش»روی از منافع قدرتمندان، کوری ارادی ناشی از دنباله

، روز حمله به زندان باستی( یا بزرگداشت 1789ژوئیه  14گرفتن روز ملی فرانسه )ه ممکن. البته آنها با جشنبرای هر منازع

های آنها از عدم خشونت سازگار نیست فرضبا پیش 68مشکلی ندارند. درست است که جنون حمله به باستی یا مه  68مه 

 ای است که هیچ درس ملموسی برای امروز ندارد.افتادهولی جنون تاریخ مدفون و دور از دسترس و ازرمق

بینند چطور زند، یعنی وقتی می، که خشم عمله و اکره قدرت بیرون می«خشونت»جاست، درباره همین مسأله شاید همین

 اوضاع از دستشان خارج شده.

کنند که به کارشان را انتخاب میخصوص تلویزیون همیشه چیزی ها و بهجا را خشونت فرا بگیرد، رسانهبه هر حال، وقتی همه

بیاید، حواسشان خوب جمع است که مابقی چیزها را مسکوت و نامرئی بگذارند و از خشونتی حرف بزنند که دلیلش معلوم 

سازی کنتیننتال ]در سال نیست، یک شر مطلق بدون هیچ دلیلی. ولی چه اتفاقاتی افتاده و به چه دلیل کارگران الستیک



www.thesis11.com 

[ مدیر کارخانه را محبوس کردند، یا چرا 2014سازی گودیر ]در سال اری حمله کردند، چرا کارگران الستیک[ به بخشد2009

اند؟ شان حمله کردند و پیراهن او را کندند، و چرا برخی از جلیقه زردها آماده جنگیدنکارگران ایرفرانس به مدیر منابع انسانی

دهند آرامش داشته باشند. آیا جز این است که این مردم گران ترجیح میاند، مردمی که مثل دیبا مردم عادی چه کرده

 اند؟خواهند تا ته خط بروند درست به این دلیل که آنها را به ته خط رساندهمی

نامد و آنقدر دقیق اعمال شده که انکار خشونت اجتماعی باالترین شکل خشونت است که بوردیو آن را خشونت نمادین می

اند و بارها و بارها حق هرگونه مقاومت مشروع را از ایشان شان را نقض کردهاند: حقوق اجتماعیبه انفعال افتاده قربانیان آن

اند. در برابر انقیاد مطلق تنها بدیل باقیمانده برای ایشان شورش های نهادی آنها را رها کردهاند. چون تمام میانجیگرفته

و این معموال بهترین دام برای گیرانداختن  –خورند انگیز میکراتیک و نامشروع و نفرتوقت فورا انگ ضددموفیزیکی است. آن

هایی همچون مشروع و نامشروع را پس کند، مردم انگرسد که سیاست رعب نمادین دیگر کار نمیهایی میآنهاست. ولی زمان

تواند هر هدفی را نشانه بگیرد، چه جای که میوقت است شود. آنزنند، و رنج در یک فرایند شیمیایی بدل به خشم میمی

چیز از بین رفته منطقی ها باشند؛ وقتی همههای اعیانی یا بخشداریها، خانهعجب که این اهداف نمایندگان مجلس، بانک

 است که دیگر هیچ چیز ارج و قرب نداشته باشد. 

اند هیچ نظم بهتری ممکن است، آنها که مرتب تکرار کردهبله، برای آنها که مقام و منصب و مزایایشان در گرو نظم موجود 

، «گمراه»هایی همچون توان با انگرادیکال را تنها می« هایایحاشیه»نیست، حتی هیچ نظم دیگری نداریم، ظهور 

چنان ، خطاب کرد. ولی آنها برای اینکه هم«خشونت»همچنان با انگ « پذیرندمی»، یا حتی وقتی وجودشان را «هیوالوش»

آوردن این وضع مدام وجودای بمانند، و باید مسئولیت نیروهای نظم موجود در بهشأن یک هیوال را داشته باشند باید حاشیه

 پنهان شود. امروز این دو شرط از بین رفته. 
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کنند می عرضه« های خوب خشمگینآدم»شرط اول به این دلیل از بین رفته که جلیقه زردها سیمایی به شدت متناقض از 

است، یعنی یک اقلیت بسیار رادیکال « آمدهخشمبه»که برای اصحاب قدرت قابل درک نیست. خشمگین معموال به معنای 

باشند، چون آدم خوب یا به معنای اکثریت خاموش است یا نوعی تناقض در « های خوبیآدم»توانند کوچک. خشمگینان نمی

آیید که از هر جهت به تنگ آیید. واقعیت این اجرا ساده است، شما وقتی به خشم میاند. معبارت است. ولی آنها همین تناقض

های اجتماعی سال حاکمیت نولیبرالیسم که طی هجده ماه جنگ اجتماعی هار مکرون از حد گذشته، گروهاست که بعد از سی

 اند.اند. و بنابراین به خشم آمدهمختلف به تنگ آمده

کنند عرضه می« های خوب خشمگینآدم»بین رفته که جلیقه زردها سیمایی به شدت متناقض از  شرط اول به این دلیل از

 که برای اصحاب قدرت قابل درک نیست.

بینند. ولی این های خشمگین را نمیزنند که وجود خارجی ندارد و این آدمها واقعا باورشان شده از چیزی حرف میرسانه

اند که تازه سر باز کرده. آنها دیگر به سادگی به یجه انباشت طوالنی و خاموش خشمها هستند، وجود دارند و نتآدم

دل خشونت پلیس را در تظاهراتی که برای ساده« های خوبآدم»کنند، چون به بهانه گردند. چنین نمیهایشان بر نمیخانه

وقت بعد از بازیابی خود برای اند. آنها ابتدا انگشت به دهان ماندند. آنهایشان اولین تظاهرات عمرشان بوده تجربه کردهخیلی

آمدند، کم کم به به شمار می« های خوبآدم»ا شماری داریم که گرچه ابتدهای بیهمیشه ضدضربه شدند. بنابراین آدم

هایی را در یک میدان ای دیگر که چوبطور که عدهدرست همان –نامند می« اوباش»ها شوند که رسانههایی بدل میآدم

 .3بدل شدند« هازادیست»هایی بسازند ناخودآگاه به کردند تا آلونکتلنبار می

ام و شبکه فرانس اینفو افهایی که از بها تغییرات اساسی کرده. چون همه این آدمآدم توانیم شرط ببیندیم که ذهن اینمی

(، ازشان SNCFآهن فرانسه )و جنبش زاد و قوانین شرکت راه 2018و الیحه الخمری تا  2016اند، از به تنگ آمده

قرار « اوباش»ها در موقعیت ساختاری دم. حاال همه این آ4نکر اشک بریزندهای شکسته بیمارستان خواستند برای شیشهمی
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ها از مردمی اند، و در آینده بهتر خواهند فهمید وقتی این پلیس و رسانهها را تجربه کردهدارند، خشونت پلیس و رسانه

های خبری خیلی اند مرادشان چیست. به هر حال، این موضوع برای کانالشده« بیش از حد خشن و رادیکال»گویند که می

 ماند؟ وقت دیگر چه کسی میارنده است: اگر به همه بگوییم اوباش آنآز

شرط دوم این است که اقدامات واقعی پلیس را از انظار پنهان کنند. در این زمینه استودیوهای تلویزیونی تا سرحد مرگ 

هاست. کافی است ری رسانهوقفه و پروپیمان دیکتاتوگفتن تبلیغات رایج و بیطریق دروغکردن و از اینجنگند. حذفمی

الفور خونشان به جوش آید، مثال کنند به آنها نشان دهید تا فیهای جریان اصلی مرتب از مردم قایم میدهم آنچه را رسانهیک

مان کردند خورد. خفهای که باتوم میآور خورده و صورتش خونی است، یا ویدئوی بازنشستهویدیوی پیرزنی را که گاز اشک

مان دادند. حال دونالد را از فرانس اینفو نشانگرفته مکهای شکسته بیمارستان نکر و یک رستوان آتشتصاویر شیشهبس که 

آور کشته شد پخش ساله که با گلوله گاز اشکدسامبر( این شبکه هیچ خبری درباره مرگ زنی هشتاد 3آنکه دوشنبه گذشته )

اند هیچ و زخمی شده« اندکتک خورده»کنند ه نمایندگان پلیس که ادعا میوقت به آن دستام هیچافهای بنکرد. روبات

های ها هنوز هم معنایی داشته باشند کجای بدن یک مأمور پلیس با تفنگاند. ولی اگر واژهتصویری از درگیری نشان نداده

میشل -کریک یا ژان-ونی مثل ناتالی سنماند که اگر به مجریان تلویزیهایش زخمی یا کور شده؟ آدم درمیبال و نارنجکپینت

های واقعا جنگی( اند )زخمنقص عضو شده -به معنای واقعی کلمه  -کنندگانی را که های وحشتناک تظاهراتاپاته یکهو عکس

که « های خوبیآدم»شود که به دهند یا نه. آیا فقط یک کانال جریان اصلی پیدا مینشان بدهی همچنان به کارشان ادامه می

شان زنند؟ با این کار اطالعاتاند سرش و او را میاند ویدئوی جوانی را نشان بدهد که هشت پلیس ریختهنشده« اوباش»هنوز 

 ها و بلکه صدها ویدئو از این موارد هست. اعتماد کنند. ده« پلیس جمهوری فرانسه»شود که به آنقدر کامل می

انجامد: خشونت دوطرفه دانیم اگر خشونت از راه خود خارج شود به کجا می. میولی چیزی داریم به نام اقتصاد عام خشونت

تواند پیش رود، شاید تا نهایت خود داند در اوضاع کنونی تا کجا میکس نمیتواند کار به جاهای باریک بکشد. هیچاست و می
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نگ اجتماعی با مردم خود، حاال اعالن جنگ پیش رود. ولی چه کسی آن را شروع کرد غیر از مکرون؟ کسی که بعد از اعالن ج

ها خیلی های دولتی علیه مردم. تقسیم مسئولیتپلیسی کرده، و شاید به زودی جنگ نظامی، همراه با جنگ نمادین رسانه

اند: ترین حرفی هرچیزی را تحمل کردههای مدید بدون کوچکاند مدتروشن است، چون آنها که زیر ضرب سرکوب بوده

ها را، سبعیت پلیس را. ولی قابلیت پلید خشونت دوطرفه های رسانهدبنگوقتصادی را، تحقیرهای نخبگان را، دروغتهاجم ا

گوید که مردم از او و همکارانش دارند. مبهوت از نفرتی میوتوییت ماتداستان دور و درازی دارد. یک پلیس زن در یک رشته

زده بار طرف مقابل هم بهتشان زده بود، فقط اینچ دلیلی باتوم خوردند و بهتدرست مثل تظاهرکنندگان روز اول که بی هی

اند. است. چیزی که باورش برای ما هم سخت است. شکی نیست همه نهادهای خشونت نولیبرال هم انگشت به دهان مانده

های این لحظه را در نند به این زودیزاند و گاز فلفل بهشان میشان کردههایشان دورهها و سگهایی که پلیسایمدرسهبچه

سال بعد، یک پلیس فراموشکار شان با پلیس روشن شد. دو یا پنجای که تکلیف رابطهشان فراموش نخواهند کرد، لحظهزندگی

 شود که هیچ درکی از آن نخواهد داشت.شان روبرو میکه بار دیگر گذارش به آنها بیفتد با چنان انزجاری در چهره

کنند. بعد از اینکه معترضان بخشداری لو شان احساس تنهایی میعرق سرد بر تن بخشداران نشسته و در دفاتر مجلل و حاال

بله، االن هر کاری  –قادرند چه کارهایی بکنند « دیگران»دانیم این ولی را ]در جنوب فرانسه[ به آتش کشیدند، می-آن-پویی

« های معتبرروزنامه»در روند این خیزش تغییری ایجاد کنیم تا رشد کند، باید تر توانند بکنند. پس باید هر چه سریعمی

های مردم آگاهند و اگر گوش اند، باید بفهمند بخشداران از بدبختیبفهمند که مکرون و تیم او عقل خود را از دست داده

اند که از زمان که اینها همان بخشدارانی توانند افشاگری کنند. ولی باید به یاد داشته باشیمشنوایی در کار باشد حتی می

 اند. ای نزدیک بهشان شلیک کردهاند و از فاصلهآور زدهاند، گاز اشکخیزان خاک به چشم مردم پاشیدهجنبش شب

نامید، وضعیتی که دولت مدام « وضعیت ال بوئسی»توان ولی از همه اینها گذشته، شاهد بازگشت چیزی هستیم که می

مهر است: آنها که بر ما کنیم، و این ظاهرا رازی سربهرا دچار فراموشی کند، و راستش ما مدام فراموش می کوشد مامی
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شود و این واقعیت عددی را در چشم اهالی شماریم. ولی اندک اندک پرده پندار دریده میاند و ما بیکنند قلیلحکومت می

ور شود او قادر نیست است اذعان کرد درصورتی که کل فرانسه شعلهکند. شنبه گذشته معاون وزیر کشور رک و رقدرت می

فشار روحی »است. « تحت فشار»گوید سیستم نیروی بیشتری به پاریس بفرستد. یک مدیر استارتاپی در چنین مواقعی می

این حرف بیش از پیش شمارتر از آنهاییم. شمارترینیم. ما بسیار بیین ال بوئسی به صحنه است. ما بیبازگشت اتی« ماشین

های آمبوالنس، آموزان دبیرستانی، دانشجویان، رانندهصادق است چون جنبش کنونی هنوز جای پیشرفت دارد. دانش

 آیند.های دیگر، همه اینها به زودی به صحنه میکشاورزان و خیلی

دست به این کار بزند. او همین االن تواند آید؟ نوجوان سرگردان کاخ الیزه میولی بعدش چه خواهد؟ ارتش به میدان می

های پاریس مستقر تیراندازهایی بر بام برخی ساختماناش را علیه مردمش به کار گرفته، و تکهای جنگیها و سالحنارنجک

کند زمان آن رسیده این یکی از تأثیرگذارترین تصاویری است که عجبا لوموند کارش کرده، شاید لوموند هم فکر می –کرده 

 پا کند.کن خود را کلهپرورده شلوغستد

های آزادی در تونس یا میدان التحریر گران لیبرال فرا رسیده. آنها عاشق صحنهبه هر حال، لحظه سخت تصمیم برای تحلیل

 بودند. ولی به نظرشان، آنچه آغاز عالی راهی به آزادی بود، اینجا در فرانسه چیزی نیست جز پوپولیسم کثیفی که یادآور

در یک آن « دادندباید به او رأی می»اند. ولی مکرون که همه روزهای تاریک است. تا امروز هنوز این حرف را بر زبان نیاورده

آمدن از آن تواند بشود مبارک . . . خدای من خودمان را به چه هچلی انداختیم. طبیعی است هر چه بیشتر برای بیرونمی

شود. ولی حرف ما این گردد و همه چیز قمر در عقرب میآرید. اوضاع به عقب بر میبار می پا بزنید بیشتر ویرانی بهودست

شوند، دلیلش این است که بیش انگیزتر میدهد و آنها روز به روز نفرتاست: وقتی دولت پاداش مضاعفی به نیروهای پلیس می

دستگاه زور ومشروعیتش به کل از دست رفت فقط با دم پایش کنند. وقتیترسد که خود نیروهای پلیس کلهاز همه از این می
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خواهید بکنید، فقط به مبارک رأی دهد. هر کاری میدارد و اختیار خود را کامل به دست پلیس میخودش را سرپا نگه می

 دهید. 

پردازد که به خیلی یحسابی را مکند. دولت فعلی صورتانگیز ظاهر میمردم از این حکومت متنفرند چون مدام خود را نفرت

حساب بوده و بنابراین پشت آن را امضا کرده. تنها راهی ترین دولت در اجرای این صورتگردد، ولی مصممپیش از اینها برمی

 حل نظامی. لیاقتش فقط و فقط سرنگونی است.که پیش پایش مانده سرکوب خونین مردم است و شاید حتی یک راه

 

 

ای در ها اعتصاب تودهداد به هفتهکه از لحاظ شرایط کاری امتیازهای اساسی به کارگران می 1968 نامه گرنل در ژوئنتوافق .1

 فرانسه پایان بخشید.  

2. Casseur جو.ها برای تظاهرکنندگان ستیزهبه معنای اوباش تبدیل شده به واژه عام رسانه 

ها زادیست«. که توسعه آن به تأخیر افتادهای منطقه»است یعنی  zone d’aménagement differé( مخفف ZADزاد ) .3

ها به مبارزانی دادند که منطقه نوتردام دالند در اطراف شهر نانت را اشغال کردند و اجازه ساخت فرودگاه را نامی بود که رسانه

 در آن ندادند. 

های جریان اصلی شکست. رسانههای بیمارستان نکر را ، بعد از حمله پلیس به یک تظاهرات ظاهرا مردی شیشه2016ژوئن  15 .4

 گفتند اوباش بیمارستان را داغان کردند.

 

 

 منبع: ورسو
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 جلیقه زرد: یک دال سیال

 ، ترجمه: نوید نزهت*فلیکس بوکیو اوانژوپی

 

ای و سیاسی به آن حاکی از بحرانی است که در رژیم کنونی ریشه دوانده. های رسانهجنبش جلیقه زردها و واکنش

انوئل مکرون خود را پلیس های این بحران با باال گرفتن رسوایی بناال ظهور کرد ]وقتی معلوم شد محافظ شخصی اماولین نشانه

ها در سطح وزیران خود ای از استعفانامهجا زده و به ضرب و شتم معترضان در روز جهانی کارگر پرداخته[ و دولت با سلسله

پرواضح است که جرقه و گسترش آتش تحرکات جمعی کنونی مدیون علل و عواملی مستقل و مختص به خود  رو شد.روبه

ت که جلیقه زردها وقتی به صحنه آمدند که بلوک قدرت حاکمه مشروعیتش را از دست داده بود. است. ولی تصادفی نیس

با یکی از  یاد کرد،« پوپولیسم از پایین»طرف از آن به توان با اتخاذ موضعی بیاجتماعی جلیقه زردها که می-ماهیت سیاسی

ها علیه فساد در بلوک قدرت حاکمه، و افشاگری« هاسواییر»های بنیادین دوره کنونی همخوانی دارد: اهمیت فزاینده خصیصه

« dégagisme»های برجسته سیاسی مقارن است، و در عین حال پیشتازی جریان ها و چهرهکه صدالبته با مصونیت سرکرده

ست از فقدان کردن همه آنها[ بیان دیگری ایا دک« قدرتمندان»در سرتاسر اروپا ]یعنی فراخوان عمومی برای رهایی از شر 

مشروعیت حکومت. در این میان، مختصات جنبش جلیقه زردها، بنا به تعریف گنگ و مبهم است؛ طیف چپ سیاسی و 
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اند. چنین اعتراضاتی را، با اجتماعی تاکنون به دفعات و البته اغلب به حق بر ماهیت دردسرساز جلیقه زردها انگشت گذاشته

گنجد، نباید فارغ از بحران کلی چارچوب هیچ ساختار سیاسی یا اتحادیه کارگری نمیشعارهای ضد و نقیضی که به تمامی در 

های کارگری که اهداف خود را با ها و احزاب مرتبط با اتحادیهها، انجمنهای سنتی جنبش کارگری سنجید. سازمانسازمان

عی و چه از منظر امتیازات و دستاوردهایی که دانند، چه از منظر ظرفیت بسیج نیروهای اجتمابخشی جمعی همراستا میرهایی

اند. به این معنا، حتی اگر وضعیت هنوز به ظاهر بست گرفتار آمدهتوانند در پی مبارزات خود به چنگ آورند، در یک بنمی

البه چپی جنبش )همچون مطنامتعین بوده و آگاهی عمومی جلیقه زردها نیز در گیر و دار تناقضات موجود بین عناصر دست

راستی آن )از جمله دید مساعد نسبت به پلیس و نیروهای عدالت مالیاتی، قدرت خرید و مقرری بازنشستگی( با عناصر دست

ها( باشد، باز هم باید به یاد داشته باشیم های کمکی، مهاجران، کارمندان دولتی و مالیاتمسلح و شعارهایی علیه مقرری

گذارند که مسیر را برای تحمیل راه و روش خاص آنان بر مبنای روابط قدرتی پا پیش می نیروهای ارتجاعی از همان ابتدا بر

 سازد.هایی هموارتر میچنین جنبش

های ننگین نژادی، جنسی و هوموفوبیک )که البته به اعتبار ماهیت خودانگیخته با تمام این اوصاف و با وجود برخی طغیان

کم تاکنون جنبش جلیقه زردها به طور کامل تحت سلطه احساسات، رسد دستر مینماید( به نظناپذیر میجنبش اجتناب

گیر راستی درنیامده است. این جنبش تمامی طیف سیاسی و اجتماعی چپ را غافلهای دستها و ایدئولوژیها، تاکتیککنش

کرده بلکه تشویقش هم کرده( تا که نه تنها آن را محکوم ن« ناپذیرفرانسه تسلیم»طلبان )همچون حزب کرده، از اصالح

های تاریخی آن موجب شده رویکردی که تجربه و ریشه« نانت شورشی»ای مستقل ها )به غیر از پلتفرم رسانهاتونومیست

]در مخالفت با  2016توان گفت به شکلی ناخودآگاه در ادامه اعتراضات بهار بینانه اتخاذ کند(. ولی به جرأت میروشن

آهن و ن کار[ و صدالبته اعتراضات بهار امسال ظاهر شده ]اعتراضاتی که به ویژه در اعتصابات صنایعی چون راهنویس قانوپیش
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کند، های تاریخی را از هم متمایز میها این لحظهانرژی و اشغال اماکن توسط دانشجویان نمود یافته بود[. مسلما برخی تخاصم

های کارگری، کارکنان معترض دولتی و آشوبگران و اراذل و اوباش و اتحادیهشک با جنبش که اکثر جلیقه زردها بیچنان

های شهری به واسطه نمایش سازی شورش و سنگربندیآمیز، عادیهای تخاصمشهری همدلی ندارند. با این حال، رواج کنش

ای است که آمیز همان پدیدهتخاصمخودآگاه جمعی القا کرده است. تخیل ها، چنین بازنمودی را در ضمیر نیمهآنان در رسانه

زردهایی که شده آماتور از جلیقهآورد. کم نیستند ویدئوهای ضبطمی بر به شکلی خودانگیخته در پاسخ به سرکوب پلیس سر

تی تا تنها لحظا« فهمیم شما در حال انجام وظیفه هستیدبه ما بپیوندید! به ما بپیوندید! ما می»زنند خطاب به پلیس فریاد می

ما آنان را عقب راندیم! »آور خود پلیس را به سمت آنان پرتاب کرده و عاقبت فریاد زنند ها و گاز اشکبعد انواع و اقسام پرتابه

واقعیت آن است که در عمل هدف نهایی هر معترضی پیشروی یا رسیدن به جایی است. اینجاست که « کشان، به پیش!زحمت

 شود.ترین عرصه منازعه بدل میلیبرخورد و درگیری با دولت به اص

گفت: تأثیر مبارزات مردمی بر کشد که نیکوس پوالنزاس میای را به تصویر میگیر همان پدیدهها به طرزی چشماین صحنه

 مان ناکام بمانند، باز هم این دست مبارزات تأثیراتها و اعتراضاتدولت. واقعیت آن است که حتی اگر پیروز نشویم و اعتصاب

هایی برای دفاع از فضاهای سو، بازآرایی اشکال اعتراضی، تشکیل گروهبه این 2016گذارند. از بهار خود را بر دولت برجای می

های آهن( و الیهها و خطوط راههای استراتژیک نیروی کار )پاالیشگاه(، برقراری پیوندهایی بین بخشZADشده )اشغال

ها، همگی سطح مشخصی های ناشناخته مردمی در مناطق شهری و دبیرستاننار گروههای اجتماعی در کجوی جنبشستیزه

رفتن نیروهای پلیس  آید که به طفرهاند. این موضوع هنگامی به چشم میاز اضطراب و نگرانی را در نهادهای دولتی ایجاد کرده

تر را با راهبردهای محتاطانه 2016هاجمی سال های تشان برای برقراری نظم توجه کنیم و شیوهگیری از اختیاراتدر بهره

شده و همچنین میزان و نوع های دفاع از فضاهای اشغالهای بعد قیاس کنیم، از جمله مسامحه و تعلل در برخورد با گروهسال
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ی آن دست ها اضافه کنید تمامبه این«. ناپذیرفرانسه تسلیم»های حزب نیروهای اعزامی در تهاجم به دفاتر و گردهمایی

ترین عناصر بلوک قدرت های اخالقی را که پیرامون فمینیسم و ضدیت با نژادپرستی شکل گرفته: فمینیسم ارتجاعیهراس

یافته و پایداری است(، و ضدیت سازی هر هویت قوامثباتحاکمه را به دردسر انداخته )با اتکا به این اتهام که جنسیت عامل بی

اعتمادی در قبال دولت و مند فرهنگ بیجا که شیوع نظامترین ارکان بلوک قدرت شده )تا بدانرالبا نژادپرستی دامنگیر لیب

 شود(.خصوص در میان جوانان، عمال به کارویژه ضدیت سیاسی با نژادپرستی تعبیر میامپریالیسم، به

ست. هرگونه مداخله از سوی اردوگاه مشی دولتی اتر از همه، عدم مداخله در خطراهبرد مکرون ادامه مسیر پیشین و مهم

تیم دولت تنها به  مکرون صرفا در خدمت دفاع از کارویژه قوه مجریه و عقالنیت پس پشت اصالحات خواهد بود. با این تفاسیر،

شان اصالح کشور به هر دنبال آن است تا در قامت چیزی ظاهر نشود جز یک گروه از نخبگان تکنوکراتیک محض که مأموریت

زنی، فارغ از هر وابستگی به زعم خود موهومی یا غیرعقالنی متی است؛ نخبگانی که بدون تالش برای هرگونه چانهقی

کارند که مانع از به دردسر خواه دارند و نه کمتر از آن محافظهایدئولوژیک هستند. آنان نه بیش از حد دل در گرو جمهوری

ته به یک گفتمان تقریبا ناموجود اجتماعی پایبندند که تماما به مفاهیمی چون نشوند؛ و صدالب« های زامبیکاتولیک»افتادن 

گذارد آورد، بلکه نمیاصالحات را فراهم می-موفقیت فردی و بازار سنجاق شده است. این راهبرد نه تنها مجال پیگیری ضد

ناپذیر است. از تر پارلمانی اجتنابیکهای سیاسی دچار آن اختالفات جناحی و ایدئولوژیکی شوند که در چارچوب کالسمهره

 ناپذیر ظاهر شود.های اجتماعی بیش از پیش قدرتمند و انعطافبلوک قدرت حاکمه قادر است در مواجهه با جنبش این منظر،

های با تمام این اوصاف، چنین راهبردی شاید موقتا کارساز باشد، اما در مجموع این واقعیت عیان را که دم و دستگاه

جمهور پیشین، فرانسوا اوالند انگارد. هرچه باشد، رئیسآیند نادیده مییدئولوژیک دولت با سوخت ایدئولوژی به حرکت در میا

های شانسی چون کردن کشور با به بازی گرفتن کارتوزیرش برای خوابتوانست بر روی مانوئل والس، نخستنیز به وقت خود 
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ای گزاف روی دست دولت گذاشت و نه ب باز کند؛ هرچند این قمار عاقبت هزینهو وضعیت اضطراری حسا« دشمن درونی»

تنها به قیمت فرسودگی و خستگی شدید دستگاه مجریه در پایان دوره انتخابی تمام شد، بلکه بازگشت چشمگیر و 

ز این اعتراضات البته بدون به دنبال داشت. جنبش برآمده ا 2016شدگان را نیز در هیأت اعتراضات بهار جویانه سرکوبتالفی

بار برای سوسیال دموکراسی به ارمغان آورد که خود در شک ناکام ماند، اما یک پیروزی بدتر از شکست و بسیار پرهزینه و زیان

ای چون والس یا هر چهره انتخابات بعدی به شدت درهم کوبیده شد. مسلما مکرون به دنبال آن است بدون اتکا به چهره

دیگری از سرنوشت اوالند پرهیز کند. اما واقعیت پیش روی ماست و مکرون گریزی از رویارویی با آن « سوسیالیست»شده بزک

دم به دم رو به افزایش است و  گیرد، نرخ بیکاریتر به خود میانگیزتر و کریهندارد: روابط اجتماعی روز به روز هیبتی هراس

سرایی، چه از نوع سوسیال ناپذیرتر از همیشه است. در غیاب هرگونه ایدئولوژی و داستانزندگی بخش اعظمی از مردم تحمل

 تواند ما را از شدت درد و شرم به تکان وادارد.کاران، این تنها واقعیت است که میدموکرات و چه از قماش محافظه

اند. بر مبنای این روایت، نشینها، جلیقه زردها صرفا بخشی از یک روایت سیاسی از طبقات مردمی حاشیهراستیبه گمان دست

دهند، نه تنها مقامات دولتی مرکزنشین )اغلب در ها به تدریج جایگاه طبقاتی خود را از دست مینشیناین قشر از حاشیه

وغم از دست اند، بلکه باید ضربات کاری مأموران مالیاتی و همان کردهشهرها و به خصوص پاریس( به حال خود رهایشکالن

به دوش « استعمار معکوس»های پردازیسازی و دیگر خیالشان را زیر موج سهمگین مهاجران، اسالمیدادن موقیت فرهنگی

نادرست مقاومت کند. این زننده و اساسا کشند. ناگفته پیداست که تمامی طیف چپ باید در قبال این تصور خیالی آسیب

و « گویدگاه دروغ نمیزمین هیچ»تصویر به وضوح تجسم شهرهراسی فرانسوی است، از آن نوعی که مدعی است 

اش را بنا به توصیف مارکس در به قدرت رسیدن لوئی بناپارت دیدیم، و صدالبته در روی های تاریخیترین نمونهکنندهخیره

توان به اجمال از آن به ائتالف طبقات حاکمه در پاریس )و ای که مین جنگ جهانی دوم: ایدهکار آمدن رژیم ویشی در جریا
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های برنار مارشان، ها علیه مناطق پیرامونی و حومه پایتخت یاد کرد. در این میان، پژوهشچه بسا ورسای!( با استان

اندرکار سازبندی وضعیت وز که هنوز است دستدان فرانسوی، به خوبی حکایت از آن دارد که این بلوک مسلط هنجغرافی

حاکم است، تا آنجا که نقاط پرتراکم شهری نقشی مستقیم در پرداخت مالیات و در عین حال باال بردن تولید ناخالص داخلی 

 اند.های دولتی متکیداشته، اما مناطق روستانشین فرانسه به شدت بر یارانه

زردها بازگشت امر واقعی است. این جنبش چه از لحاظ ایدئولوژیکی و چه از لحاظ  با نظر به آنچه گفته شد، ظهور جلیقه

ناپذیر مردمی، در جامه اجتماعی، ماهیتی گنگ و مبهم دارد: اساسا جنبشی فراطبقاتی است، ولو آنکه واجد یک مؤلفه کتمان

و حائز هیچ ساختار خودسامان یا مجمع ثابتی  های جامعه را بسیج کردهترین بخشسفیدها باشد. غیرسیاسیها و یقهآبییقه

ای ای است که فرانسه دیر زمانی است کمتر پدیدهای سیاسی را فراهم آورد. با این حال، جنبشی تودهنیست که امکان مداخله

دارد: داری متأخر به خوبی همخوانی مشابه آن را به چشم خود دیده است. این جنبش همچنین با مختصات ساختاری سرمایه

کاری رو به گسترش و دستمزدهای واقعی در سراشیبی سقوط است، ثباتدر اوضاع و شرایطی که بیکاری فراگیر شده، بی

-postمحل کار دیگر کمتر از همیشه، سرراست و مستقیم به عرصه اصلی بسیج اجتماعی بدل خواهد شد. پساکارگرگرایان )

workeristsکنند و درست به همین اعتبار ای اجتماعی یاد میرخانه بزرگ یا کارخانهشهر به یک کاهاست از کالن( مدت

ها، باید این واقعیت را نیز به یاد داشت توان به اهمیت سازوکار تدارکات برای عملکرد سرمایه معاصر پی برد. گذشته از اینمی

سازی مطلوب دولت که آن را به چنین روند مالیگذرانیم و همای که از سر گذرانده و میکه به لطف لیبرالیسم اقتدارگرایانه

بخشند. در اند که مبارزات مردمی را از چندین و چند سو تعین میمنصه اجرا گذاشته، امروزه دیگر این سطوح مختلف سیاسی

 بینیم یک کارزار طبقاتی به جای آنکه مستقیما درباره دستمزدها پرسش کند،همین راستا، جای تعجب نیست وقتی می
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سازد. آگاهی خودانگیخته عمومی دیگر پی برده که مقامات دولتی به واقع خود بخش بزرگی از مطالبات مالیاتی را مطرح می

 اند.اقتصادی-نظم جاری اجتماعی

فرانسه »ها مجادله درباره نظریه پوپولیسم ارنستو الکالئو و شانتال موف در بین هواداران حزب که بعد از سالطرفه آن

سابقه تجسم و ، این انگاره عاقبت نه در جامه یک برنامه یا رهبر سیاسی، بلکه در بطن یک جنبش اجتماعی بی«ناپذیرتسلیم

گویی نظریه الکالئو و موف را به یک تاکتیک های هر دو طیف چپ و راست، سراسر با یاوهفعلیت یافته است. پوپولیست

زدند که سرود مارسیز، پرچم سه رنگ یا خروج از اتحادیه اروپا، کدام له میارتباطی تعبیر کرده و بر سر این موضوع سر و ک

ها به کدام از اینبرای به دست گرفتن هژمونی باشد. آنان البته فراموش کرده بودند که هیچ« دال تهی»تواند بهترین یک می

« ایسم استعالییپتن»سه و نیستند، چرا که هر کدام آلوده به تاریخچه استعماری فران« دال تهی»راستی یک 

(transcendental Pétainism آن است. از این منظر، یک جلیقه زرد قطعا گزینه به مراتب بهتری برای به دوش کشیدن )

تواند بیش از یک جلیقه زرد فاقد معنا باشد؟ کاربران راه و جاده به نقش یک دال تهی است. چه چیز دیگری به راستی می

هایی که یک عالمت آشکار قابل شناسایی بوده و تنها تعریف هایی با خود حمل کنند؛ جلیقهچنین جلیقه موجب قانون مکلفند

هاست. این جلیقه نه یک دال ملی، نژادی، اجتماعی یا ها و جادهشان لزوم استفاده از آنان برای حفظ امنیت در راهحقوقی

الکالئویی و دموکراسی مطلوب -ر واقع نه تنها رؤیای پوپولیسم موفنسلی بوده و نه داللتی بر شهروندی دارد. جلیقه زرد د

تواند تجسم امر عاری از محمول یا کلی آلن بدیو یا را عینیت بخشیده، بلکه می«( برابری هر فرد با دیگری»ژاک رانسیر )یعنی 

 ( مدنظر جورجو آگامبن باشد.whatever-singularityخاصیت یا هرجوره )های بیتکینگی

دستانه با ابهام جاری در وضعیت دوری کرده و به شکلی ه همین اعتبار، باید دقت داشته باشیم که از هرگونه برخورد خامب

های سه رنگ در میان معترضان تمرکز های خیابانی و حضور فراگیر پرچمهای نژادپرستانه در سنگربندیدرخور بر طغیان
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توان منکر شد که بسیج اجتماعی کنونی راضات، خاصه در شهرهای بزرگ، نمیها در اعتکنیم. به رغم حضور غیرسفیدپوست

های رهاافتادگی حومه»یا « عدم امنیت فرهنگی»صراحتا خصلتی سفیدپوستانه و فرانسوی دارد. این امر نه برخاسته از 

شناس و فعال ]مورخ، جامعه است که ویلیام دوبویز« شناختیپاداش اخالقی و روان»ای از آن ، بلکه نشانه«دوردست شهری

دهد. در بافتی اجتماعی که جدای از تباهی خدمات عمومی و روند صعودی حقوق مدنی آمریکایی[ به سفیدپوستی نسبت می

ای زدایی و از دست رفتن مشاغل به عنوان سنجههای حاصل از صنعتها، به شکلی فزاینده در معرض تخریب و ویرانینابرابری

شود. سفیدپوست و فرانسوی نیز خود دچار بحران می« سازی طبقات مردمیملی»روانی است، فرآیند -اجتماعیبندی از ساخت

تری از جمعیت است، یعنی برای آنها که تکثر فرهنگی خودانگیخته و های گستردهبودن آخرین دستاویزهای هویتی برای الیه

سازد. به شان را بیش از پیش پررنگ و پیامدزا میاه طبقاتیعمومی جاری در شهرهای بزرگ صرفا خطر از دست دادن جایگ

ابزاری برای یادآوری به دولت است که در عمل به تعهدات قرارداد « فرانسوی»بیانی دیگر، اگر امروزه تصریح بر جایگاه 

ام مانده، در ضمن سازی اتباعش به میانجی اعطای امتیازات اجتماعی و نمادین( ناکنژادی خود )یعنی یکپارچه-اجتماعی

های های بزرگی از جمعیت معترضان جنبش و سنتمجالی برای رد هرگونه نزدیکی و همبستگی اختیاری بین بخش

 اند.چپی نمود یافتههای کارگری و احزاب دستبخشی دست و پا کرده که برای مثال در پالکاردهای اتحادیهرهایی

هر دال تهی یا سیالی باید تحت سلطه درآید. اما چه کسی این مسئولیت را  کشد.جا انتظار ما را میپس خطر درست همین

گیرد؟ خواه جنبش کنونی ادامه یابد، خواه بساطش برچیده شود، این عناصر مترقی عرصه نزاع اجتماعی هستند که برعهده می

توانند پیروز میدان باشند: جلیقه زرد می کردن معنای جلیقه زرد بر فضا غالب شوند. آنان البته فقط از یک طریقباید با تعریف

گر مبارزه علیه ظلم و سرکوب، همبستگی، سنگربندی و شورش باشد. پیوند سازند که تداعیهای دیگر همرا چنان با دال

کار متزلزل ساختن هویت بهدرست به همین دلیل است که باید همزمان جریان سیاسی ضدیت با نژادپرستی دست



www.thesis11.com 

ای علیه ساختار نژادپرستانه دولت تدارک بیند. بنابراین، در این میان باید تقارن زمانی نامهرانسوی شود و اتهامسفیدپوستانه ف

ای از جمله فراخوان اعتراضی انجمن رزا پارکز را به خوشایند به وجود آمده بین جنبش جلیقه زردها و تحرکات ضدنژادپرستانه

در محل کار، مدرسه و « ناپدید شدن»مشابه چون تحریم، اعتصابات، تظاهرات و  هاییفال نیک گرفت، انجمنی که به کنش

« زمان-فضا»کند. حتی اگر این دو لحظه تاریخی با یکدیگر کمتر پیوندی نداشته و متعلق به های اجتماعی دعوت میشبکه

ه هر دو طیف میانه و راست افراطی باز کند؛ سازی علیتواند راه را برای قطبییکسانی هم نباشند، باز همین انفصال آنان نیز می

افراطیونی که دو روی یک سکه بوده و هر دو در تأیید دولت اقتدارگرای نولیبرال و پافشاری بر لزوم برقراری همیشگی وضعیت 

ا شاید گذارد تاضطراری با یکدیگر اشتراک نظر دارند. پرواضح است که این به نوبه خود چالشی پیش پای راست افراطی می

 کننده در راستای منافع خود بهره جوید.خطر کرده و از این همزمانی و اتصال سردرگم

 نویسنده و سردبیر نشریه پریود *

 ورسومنبع: 

 

https://www.versobooks.com/blogs/4157-the-yellow-vest-a-floating-signifier
https://www.versobooks.com/blogs/4157-the-yellow-vest-a-floating-signifier
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 رنگ زرد همه جا را فراگرفته است

 پور، ترجمه: نیما عیسی*سدریک دوران

 

زردها در مقام یک قیام مردمی که هدفش تحقق عدالت مالیاتی و دفاع از استانداردهای یک زندگی آبرومندانه است، جلیقه

ای که او تجسم آن شدهداری نئولیبرال جهانیسرمایهاند خشم عمومی را علیه امانوئل مکرون و فراتر از آن علیه موفق شده

زردها یا مکرون و دم و دستگاه است متبلور سازند. به راستی کدام یک قرار است دیگری را در خود مستحیل سازد، جلیقه

یچیده اش؟ این پرسش  برخاسته از دل وضعیتی است که دیگر عادی نیست و تأیید و تصدیق آن یک بررسی غامض و پدولتی

جمهور و نزدیکی دولت او به نخبگان مالی نقش بسزایی در افزایش فشارها و رسیدن طلبد. خودبینی و تکبر کابینه رئیسنمی

زردها فراتر از شخص مکرون است. بله، زخمی به نقطه انفجار داشته است. با وجود این، مسئله سیاسی مطروحه توسط جلیقه

 داری این است که این شکاف و اختالف را دامن زنند.جملگی نیروهای ضدسرمایهتاریخی سر باز کرده است. رسالت 

قراوالن عنوان پسرسیدن امانوئل مکرون و حامیانش، بهقدرتاند تا شاهد بهای از شرایط و وقایع دست به دست هم دادهملغمه

ای که برنامه تعدیل ساختاری مبادرت ورزیدند، برنامهالفور به اجرای های دهه نود، باشیم. آنان فیپیروزی نولیبرالیسم در سال

یک بهآمیز بود و یکها سال مقاومت مردم آهنگ شتاب آن را کُند کرده بود. حمله رعدآسای مکرون و شرکا موفقیتده
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گیری از بهره ها و غیره. او و تیمش باسازیهای مختلفی را در هم نوردیدند: قانون کار، درآمد مالیاتی دولت، خصوصیعرصه

ای را در درنگ برنامهها به پیش تاختند، و بیکننده در انتخابات همزمان در همه جبههشناختی یک پیروزی غافلگیراهرم روان

پذیری و ها و شعارهای رایج و همیشگی سرمایه، یعنی رقابتدم و دستگاه تبلیغاتی خود دمیدند که ساختار اصلی آن را کلیشه

 دادند. گذاران، تشکیل میرمایهجذابیت برای س

آسایی در نهادهای مختلف به جریان افتاد که آن اندک چیزی را هم که تحت اصالحات، دومینووار، با چنان سرعت جنون

کرد، از میانه قرن بیستم تا کنون این مدارا وجه ممیزه فرانسه از دیگر جوامع عنوان مدارای اجتماعی باقی مانده بود تهدید می

اش را جزم کرده بود تا سکه این اصالحات را به نام خود بزند. بهار بی بوده است. هدف چیزی جز این نبود. مکرون عزمغر

( SNCFآهن )از اِعمال اصالحات مربوط به اپراتور دولتی راه« امکان ندارد»گذشته، او در مصاحبه با فاکس نیوز اعالم کرد که 

 «.شود؟کردن کشور چه میوقت تکلیف مدرنیزهاگر قرار باشد در این مورد کوتاه بیایم، آن» کوتاه بیاید، چرا که، به گفته او،

اما خب، حاال دیگر کار کار گذشته است! امانوئل مکرون وادار شد کوتاه بیاید. او به زانو درآمده است. دولت مکرون برای 

ست. او نخست با لغو برنامه مربوط به افزایش مالیات سوخت و بار در برابر معترضان در خیابان سر تسلیم فرود آورده انخستین

سپس با اعطای بعضی امتیازات برای ارتقای استانداردهای زندگی پذیرفت که در برابر جنبش مردمی تسلیم است. به عالوه، 

مه نولیبرالی بینی کرده بود، معنای اصلی این توقف تحمیلی چیزی جز این نیست که برناطور که به درستی پیشهمان

 ای نزدیک امکان تحقق نخواهد یافت. سازی فرانسه که او آن را به عنوان مأموریت اصلی خود برگزیده بود در آیندهعادی

زردها، که از اعماق ملت فرانسه برخاسته است، مؤید توهمی بود که برونو اَمبل و استفانو پالومبارینی آن را خشم و نفرت جلیقه

ها به ملتی فعال و پیشرو بدل سازیم، بیایید با اند. اوهامی نظیر: بیایید فرانسه را در همه حوزهنامیده« واتوهم طبقه بورژ»

هوا را نجات دهیم، شما باید اولین نفری باشید که از خط پایان عبور کرده است . . . تردیدی وگرایی آبگیری از مالیهبهره

 اند...کند بسیار اندکرون دورنمای خود را با تکیه بر آنها ارائه میهای مثبتی که نقشه راه مکنیست که شاخص
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معطلی سود خود را از انتخاب کاندیدای محبوبشان ها و افراد بسیار ثروتمند بودند که بیدر طبقات فرادست، این شرکت

های دولت جدید را باید بر شانههای دریافت کردند. در فرودستان، اما این طبقه متوسط و کارگر بود که سنگینی بار سیاست

راستی طبقه های دستتر شد، موضوعی که بخشها سنگینها مالیاتکشید. به موجب این سیاستنحیف خود به دوش می

دهند، هرچند در عین حال، از اساس با مواردی نظیر ای نسبت بدان حساسیت نشان میمتوسط و کارگر به طور ویژه

های چپ از بیشترین اهمیت برخوردارند مخالفت مومی و نظام تأمین اجتماعی که نزد گروههای جمعی، خدمات عحمایت

رو، این جنبش توانست با شدت عمل سوخت زردها پاتکی است به هر دو جریان چپ و راست. از اینورزند. جنبش جلیقهمی

ماند که باک بنزینش که اکنون به ماشینی می سیاسی را که این دولت برای ادامه حیات خود بدان نیاز دارد قطع کند، دولتی

 ته کشیده است.

 خوانیزمانی برای مخالف -

ترین رویداد زردها به یک رویداد سیاسی مهم بدل شده است، حتی شاید بشود گفت مهمدر عرض چهار هفته، قیام جلیقه

 فرد عوامل مختلف است. آمیزی منحصربهپیشاانقالبی این جنبش محصول همسیاسی فرانسه در پنجاه سال اخیر. قدرت 

ای است. ویژگی بارز این جنبش این است که توانست شبکه نخست اینکه، این جنبش واجد جغرافیای بسیار ویژه

ها های عوارضی بزرگراهزردها همه جا هستند، هم در اتاقکای از سرتاسر فضای سرزمینی فرانسه ایجاد کند، جلیقهتنیدهدرهم

شدن برخوردار است، هم به پذیری و دیدهو هم در میادین. بدین ترتیب، این جنبش هم از قابلیت بسیار باالیی برای رؤیت

و هم از بالقوگی  -تواند مقوالت اجتماعی بسیار متفاوتی را ذیل خود قرار دهد بدین معنا که می -شدت قدرت فراگیری دارد 

کنند بسیار زرد قلمداد میها خودشان را جلیقهگیرد. اینکه بیست درصد فرانسویندی برای تکثیر و انتشار بهره میبسیار نیروم

ای آن به همه این امکان را قابل تفسیر و معنادار است. وقتی جلیقه زرد به یک دال سیال برای شورش بدل شد، ساختار شبکه
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نند و تغییرش دهند. در نتیجه این دال سیال امکان تجمیع انواع و اقسام خشم و نفرت را داد تا بتوانند آن را از آنِ خود بدامی

 دهد این فریادهای از سر خشم درست بغل گوش مراکز قدرت در مرکز شهر پاریس شنیده شود. کند و اجازه میتسهیل می

ای کارگری و سازوکار حزبی نبود. البته بعید ههای اجتماعی کلید خورد، کار اتحادیهزردها، که نخست در شبکهبسیج جلیقه

های فعال در این چنینی در به راه انداختن این جریان نقش داشته باشند. اغلب در میان گروهنیست که فعاالن نهادهای این

موسسه توان افرادی را یافت که تجربه فعالیت در یک اتحادیه کارگری، سازمان سیاسی یا کار داوطلبانه در یک جنبش می

اند. ( حضور فعال داشتهZAD« )شدهدفاع از فضاهای اشغال»خیریه را داشته باشند یا اینکه در مبارزات مدنی یا جنبش 

ای که در آن هم خشمی که برای مدتی تر از همه اینکه، این مبارزه آمیزه جدیدی از افراد و نیروها را خلق کرده، آمیزهمهم

خواند برای های اخیر توأمان همگان را فرامیتجربیات مربوط به مبارزات و پیکارهای سال مدید فروخفته بود و هم انباشت

 دادخواهی. 

 -نشینی سر و صدای زیادی به پا کرد کشتی دولت فرانسه در طوفانی سهمگین به گل نشسته است . . . اینکه اولین عقب

پنجم دسامبر بر سر اینکه آیا مالیات سوخت قرار است صرفا  هم بعد از بیست و چهار ساعت ابهام و سردرگمی در چهارم وآن

های قدرت را آشفته کرده است. نشانه نابسامانی و آشفتگی است که خواب باالترین حلقه -به تعویق بیفتد یا یکسره لغو شود 

ریاست جمهوری رو به  کننده در انتخاباتتر از آغاز این بحران، نیروی محرک برآمده از یک پیروزی خیرهحتی خیلی پیش

واسطه خطای رییس محافظان مکرون مراتبی در نیروی پلیس بهتر شده بود، نظام سلسلهافول گذاشته بود. بدنه دولت نحیف

جمهور نیز باوجود بازخوردهای تر شده بود، گروه جوان مشاوران رئیسکاری یکی از معترضان و متعاقباً فرار او ضعیفدر کتک

های سردرگم و کرد کور و کرتر شده بود، نمایندهع اسفناک خدمات اجتماعی و وضعیت سیاسی دریافت میمنفی که از وض

جمهور نیز حتی نتوانسته بود جایگاه التأسیس رئیسکردند، و حزب جدیدحیران پارلمان معموالً در اغلب جلسات غیبت می

اه اجتماعی توان الزم برای سدکردن موج خروشان اعتراضات را گخود را تثبیت کند، چراکه با فقدان برخورداری از یک تکیه
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ولی در جنوب مرکزی فرانسه، پس از آنکه معترضان با دشنام و سر و صدا از مکرون استقبال کردند، او -آن-نداشت. در لو پویی

شود گفت، به شدت اقع میدر و«. او کمی سر در گم بود»به کاخش بازگشت و در آنجا پناه گرفت. به قول یکی از مشاورانش، 

 ترسیده بود.

جملگی این موارد به انزوای دولت مکرون دامن زد، انزوایی که او کوشید پس از پنجم دسامبر به آن پایان بخشد، نخست با 

، که به ابتکار او پیش از تظاهرات هشتم دسامبر توفیق نسبی پیدا کرد. «خشونت»و « نظمیبی»تشکیل ائتالفی علیه 

هایی های کارگری و انجمنهای رهبران سیاسی، اتحادیهکننده از تالشساختن وضعیت مأیوس-یر نیز با هدف متعادلوزنخست

ها رغم استراتژی دولت برای افزایش حداکثری تنشمراتب قدردانی را به جا آورد که دعوت به آرامش او را لبیک گفته بودند. به

دواندن است. قدرت بسیج اجتماعی جنبش نه فقط کاهش نیافته بلکه در حال ریشهرحمانه و گسترده، و متعاقباً سرکوب بی

هوایی وشناسان نگران از تغییرات آبگیری است، بومها هستند، و روابط جدیدی در حال شکلهنوز بسیاری از مردم در خیابان

 اند.ها نیز به اعتراضات پیوستهایو بچه مدرسه

امبر، دولت کوشید با ایجاد یک ائتالف سیاسی جدید خود را از محاصره برهاند، ائتالفی که به در نتیجه اعتراضات هشتم دس

شد، دولت های مختلف به دولت ارائه میهایی که از جریانمدد آن بتواند از پایه و اساس  خود را تحکیم بخشد. با مشورت

را خارج از جناح اکثریت طرفدار دولت در پارلمان تالش کرد وضع درآمد خانوار را کمی بهبود بخشد و حامیان جدیدی 

زمینه سیاسی شان فاقد یک پایگاه اجتماعی مستحکم است. بله، این مختصری بود از پسجستجو کرد که برتری عددی

کنند، عملی که از روی یک اظهار جمهور در ده دسامبر. برخی نیز حول نظم جمهوری رجزخوانی میسخنرانی تلویزیونی رئیس

شدند با دقت محاسبه شدند. همین و بس، عالوه، امتیازاتی که برای کاهش فشارها باید ارائه میشده است. بهندامت تحمیل

 آمد.کاری بیش از این از دست دولت برنمی
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ز این اقدامات نشانه پذیرش ضعف و مشوقی بودند برای تداوم بسیج اجتماعی جنبش. اما نباید از یاد ببریم که دولت هنو

های دموکراتیک معمول را به طور کامل تعلیق کند. کردن در اختیار دارد تا در نهایت آزادیهای زیادی برای بازی¬کارت

جمهور داده است تا با توسل به قانون وضعیت اضطراری از اختیارات بیشتری بهره گیرد. قانون اساسی این اختیار را به رئیس

کنید در شصت و هفت سالگی سودای این دارم که در کسوت یک دیکتاتور تصور می»ه: ، ژنرال دوگل با گفتن اینک1958در 

رویمان داریم که اصل شانزده قانون کوشید به مردم قوت قلب بدهد. اما حال امانوئل مکرونی را روبه« به کارم ادامه دهم؟

کند که ارگرایی باالی سر رژیمی سنگینی میوحاضر در اختیار دارد و فقط چهل سالش است . . . سایه یک اقتداساسی را حی

 اکنون به یک بحران وجودی دچار شده است. 

برد. گل سرسبد رود سراغ قدرت مستقر و آن را زیر سؤال میراست میهای تکین این جنبش این است که یکیکی از ویژگی

وز واجد تعیّن خاصی نیست و سر آن در است. معذلک محتوای اجتماعی این مطالبه هن« مکرون استعفا»همه شعارها شعار 

تردید این یکی از مشکالت های زرد، پوسترها و دیوارها نزاعی درگرفته است. . . بیها، بر جلیقههای اجتماعی، سخنرانیرسانه

 بزرگ سر راه این جنبش است. 

اینها  –برند یستی با هم به سر میای همزگرایانه در گونهگرایانه و راستدر این جنبش، در کمال سردرگمی احساسات چپ

توان این امر را نادیده گرفت که به عالوه، نمیاند نه فاشیست. بهداریاند که نه فعال سیاسی ضدسرمایهتوده عظیمی از مردمی

اند اییهقدرت رسیدن بولسونارو در برزیل، ائتالف جنبش پنج ستاره در ایتالیا و حتی ترامپ در ایاالت متحده جملگی مصداق

ها ما با برای درجات مختلفی از بسیج اجتماعی با محتوایی که در ابتدا واجد هیچ تعیّن خاصی نیست: در این دست از جنبش

ها مثل های گزاف در ایتالیا و کمک مالی دولت برای نجات بانکاعتراض علیه افزایش کرایه اتوبوس در برزیل، فساد و مالیات

 خواه را نیز به فراموشی سپرد. البته نباید نقش حزب جمهوری –متحده مواجهیم  مورد تی پارتی در ایاالت
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است جملگی سر در پی آن دارند که راه  2010های گل و گشاد که ویژگی بارز دهه مخلص کالم، این  قسم از جنبش

راه خروج اول به بازسازی و  دهند.رفت از نولیبرالیسم را جستجو کنند. مسیر خروجی که دو جهت مختلف را نشان میبرون

زدن به کردن تضاد طبقاتی از طریق دامنشود، که هدف از آن چیزی نیست جز تالش برای خفهتقویت اجتماع ملی ختم می

گرایی. اگر مهاجران یا واردات کاالهای چینی به خصم اصلی بدل گردند، شاید بشود همچنان به یک سیاست طرفدار هویت

 ار بود. داری امیدوسرمایه

شدن لو پن. این استراتژی گسستی است از ایدئولوژی یک جهانی -2لوران ووکی -1متیو سالوینی -این است استراتژی ترامپ

های اخیر. این همان خطی است که کامبخش برای تحکیم هرچه بیشتر دستاوردهای سیاسی ثروتمندترین طبقات طی دهه

های الی سخنان مزورانه ژرالد دارمانین، وزیر بودجه و حسابشود. همچنین از البهدولت فعلی فرانسه نیز پیرو آن محسوب می

این فقط یک شورش مالیاتی نیست، بلکه نوعی »شود به این پی برد که: عمومی، در مصاحبه با فیگارو در هفتم دسامبر می

 «. الخصوص اسالم هستندو علی بحران هویتی نیز هست . . . معترضان نگران آینده فرزاندانمان و جایگاه مذاهب

خیلی باید وقیح و گستاخ باشید که بحث قیمت بنزین و استانداردهای زندگی را به اسالم ربط دهید! متاسفانه، این 

در ارتباط با مهاجرت و « توافق مراکش»های راست افراطی برای به راه انداختن چیزی شبیه العمل بازتابی است از تالشعکس

گرا از ما جلوتر است، و از المللی، راست ملیزردها. یک چیز را صریح بگوییم: در سطح بینمسئله اصلی جلیقه جازدن آن به

 خطرترین راه ممکن است. منظر سرمایه هم کم

به بعد است. در  1990های اجتماعی است، که آشکارا ماحصل نقد نولیبرالیسم از دهه ها و جنبشراه خروج دوم مسیر چپ

زردها، آنچه مطالباتی نظیر تقاضا برای عدالت اجتماعی، افزایش دستمزدها، دفاع از خدمات عمومی و ضدیت با لیقهمیان ج

داری مالی و جهانی بوده است. محوریت این مطالبات برای کرد، چند دهه نقد سرمایهالیگارشی فاسد موجود را تشدید می



www.thesis11.com 

جملگی گواهی هستند بر قدرت و نیروی بال  4یا اولیویه بزانسنو 3رانسوا روفناعاده ثروت، مالیات و همچنین تکثیر ویدئوهای ف

 چپ این جنبش. 

اند و بسیج اجتماعی نیروها های اجتماعی شکل گرفتهشده و جنبشاما اینکه این مطالبات در فضایی بیرون از چپِ سازماندهی

دارد. نکوهش و تقبیح نولیبرالیسم توسط ا کمی به فکر وا میزردها به یکباره مسئله قدرت را مطرح کرده ما ردر جنبش جلیقه

شده و استراتژیک تثبیت کند. اگر بخواهیم در بندیطور شفاف صورتچپ هنوز نتوانسته است خود را در مقام یک نظرگاه به

در اسپانیا است که در المللی دیگری ارائه دهیم، بهترین مثال برای موفقیت سیاسی چپ ظهور پودموس مقام قیاس نمونه بین

گرفته بین پودموس و حزب شکل گرفت. هرچند، متاسفانه، این فرصت نیز با توافقات صورت« جنبش میادین»همنوایی با 

 رسد دیگر بیش از این توان پیشروی ندارد. کارگران سوسیالیست اسپانیا در حمایت از دولت بر باد رفت و به نظر می

الذکر های متفاوتی ارائه کرد که وجه ممیزه مسیرهای مختلف فوقها و شیوهشرحی از شرایط، نزاعالزم نیست حتما با جزئیات 

هستند. تنها باید این تجربیات اخیر را به یاد داشته باشیم تا بر این عقیده پای بفشاریم که نیروی عظیم سیاسی که توسط 

آنچه امروز انجامش ضرورت و فوریت دارد این است که باید جبهه  نتیجه نخواهد ماند.زردها آزاد شد قطعا در آینده بیجلیقه

ثبات ساخت که سقوط کند، باید چنان بیمبارزات را گسترش داد تا بتوان امتیازات بیشتری از دولت گرفت و بعد دولت را آن

ن حال برای نزاع بعدی از های سیاسی جدیدی را کشف کنیم. البته به همان اندازه مهم و ضروری است که در عیبکوشیم افق

 دهد.قدم از همین االن خود را نشان میهمین االن آماده باشیم. اینجاست که تضادهای بین راست افراطی و چپِ ثابت

 ماندههایی درباره مسائل معطلپرسش -

که افزایش قیمت سوخت آتش در خرمن خشم مردم انداخت. این در واقع نشان از اختالف و تضادی اصال تصادفی نیست 

ها و های کلیدی عصیانگونه که به طرق مختلف بیان شد، یکی از سویهتر از تناقضات مکرونیسم دارد. همانمراتب عمیقبه
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مدت مردم برای گذران مانده و کوتاهو مسائل معطل تر گرمایش زمینهای اخیر انفصال بین چارچوب زمانی طوالنیآشفتگی

تر این است که آتشی که امروز در خانه دولت فرانسه افتاده است نتیجه تصادم بین زندگی است. اما نکته به همان اندازه مهم

 شدن است. ها و آرزوهای دموکراتیک و نظم و انضباط آهنین جهانیآرمان

ر، اقتصاددان ارشد سابق در صندوق جهانی پول، طی یک اظهار نظر غافلگیرکننده در توییتر در همین خصوص، اولیویه بالنشا

های سیاسی موجود برای شود گفت که، باتوجه به محدودیتآیا می»خود در ششم دسامبر این پرسش را مطرح کرد که: 

در جایگاهی نیستیم که بتوانیم به اندازه  های مرتبط با حرکت سرمایه، ماگفتن به مطالبه بازتوزیع ثروت و محدودیتپاسخ

داری با چه چیزی کافی نابرابری و ناامنی را کاهش دهیم تا جلوی هر شکلی از انقالب و پوپولیسم گرفته شود؟ پس از سرمایه

 مواجه خواهیم شد؟

که در دلش طیفی از  روند، پرسشیداری چه خواهد شد؟ این پرسشی است که همه از آن طفره میراستی پس از سرمایهبه

 زنند.بست اقتصادی به هم پهلو میمحیطی و بنها نظیر مطالبات مردم، بحران زیستمطالبات و بحران

جوامع ما، محصور در اکنونِ «. داری استتر از تصور پایان سرمایهتصور پایان جهان ساده»به قول فردریک جیمسون، اکنون 

اند. آینده نیز به دو های بازار، حساسیت خود به تاریخ را از کف دادهوقفه ضرورتد بیابدی نولیبرالیسم و گرفتار در گردبا

بار و فسرده تقلیل یافته است: یا تکرار ابدی همین که هست یا آخرالزمان. برای جیمسون، موضوع مهم این است که انتخاب غم

حلی بیابیم این ای که باید برای آن راهمسئله»داشته باشد:  (، تغییر و اتوپیاothernessهایی به غیریت )زمان دیگر بار اشارت

مدرنی که در آن هیچ بادی سر وزیدن ندارد، بگریزیم و به زمان واقعی باید از این اکنون ساکن، اکنون پستاست که می

 «. تاریخی بازگردیم، به تاریخی که به دست بشر ساخته و پرداخته گردد
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ها و سنگرها شدن جادهه و پرداخته گردد. برای تحقق این هدف، آن خشم و عصبیتی که بستهتاریخی که به دست بشر ساخت

شود نیرویی است بایسته و ضروری. ولیکن این نیز کافی نیست. برای نیل به این هدف، همتی جمعی الزم است را موجب می

 ای رقم خورد که کیفیتش از جنسی است متفاوت با ابدیت بازار.تا آینده

 13های توسعه در دانشگاه پاریس اقتصاددان فرانسوی، استاد اقتصاد و نظریه *
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