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 وگو با تونی نگری درباره جلیقه زردهاگفت

 یفرانسو تماما یحرکت شاه؛ هیعل مردم شورش

 

 ترجمه: فرید درفشی

 

 که را یاعتراضات یمعنا کوشدیم کند،یم یزندگ آن در هاستسال که ییجا فرانسه، تختیپا از ینگر یتون

 شناخت که ینگر یبرا یحت ست،ین آسان زردها قهیجل اتاعتراض درک. ابدیدر انداخته تاب و تب به را کشور هاستهفته

 هم مانند دهیپد نیا: »دیگویم ینگر ند.دیجد یادهیپد نمایانگر اعتراضات نیا رایز. دارد انیدانشجو و کارگران جنبش از یخوب

: راست نه و است چپ انیجر جانب از نه نکهیا ترمهم و است، متفاوت یزیچ بلکه بود، خود قرن از فراتر اریبس که ستین ۶۸

 است، نمانده یباق شیبرا یوساطت چیه امکان گرید و کرده نابود راها واسطه یتمام که یکس است، مکرون هیعل جنبش نیا

 چونی عظیم همخیتاروقایع مشابه  به خوانشش در ینگر.« گلشارل دو مانیپ سبک به یمانیپ بستن یبرا یشانس چیه یحت

 با. کند دیتأک تیوضع تیجد بر تا شودیم متوسل ۱۹۴۰ در «هایناز دست از فرانسه یآزادساز» یبرا گلدو مشهور مانیپ

 یافاجعه است، یجد یامسئله نیا: »دهدیم ادامه نیچن ینگر ندارد، اندام عرض یبرا ییجا مکرون که تیواقع نیا به توجه

 «.ندک مواجه ییهاپرسش با را رومیانه سمیپوپول معماران دیبا که است

*** 
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 با اکنون که است یتیوضع همان نیا ایآ. دیزد حرف امیق از دیکرد تشرمن باره جلیقه زردهادر کهاولین یادداشتی  در -

 م؟یمواجه آن

 که گفت توانیم شک بدون. است یشرویپ حال در همچنان یکنون دهیپد اما دارد، داللت تیموفق ینوع بر حایتلو امیق کلمه

 تماما یحرکت نیا. است مردم یبدبخت به دادن انیپا آن قصد و مییروبرو حاکم ای شاه هیعل مردم شورش با حاضر حال در

 نیچن رابطه نیا عتیطب: دیبکشان نیوتیگ یپا را او که دارد وجود امکان نیا نشود همراه شما با حاکم اگر اما. است یفرانسو

 .است

 معنا؟ چه به -

 سراسر در اعتصابدعوت به  در را نکته نیا شما. کال استیراد یشورش بلکه ،ستین صرف شورش کی نیا که معنا نیا به

 جا همه ،کنندمی اعتصابهم دعوت به  هاشهرستان مرکز در. ستین شهر به منحصر حرکت نیا د،یکنیم مشاهده کشور

 .شوندینم متوقف ت،تقریبا مثل ماشین اس . رفتارشاندهد نشان را زردها قهیجل حضور نکهیا یبرا هست صفوف تظاهراتی

 یحت او اکنون. زد نوامبر مهین در را اعتراضات جرقه که یموضوع د،یکش دست نیبنز اتیمال شیافزا از مکرون -

 ست؟ین یکاف حلراه نیا ایآ. است کرده حذف هم را اتیمال

 به ختم تیوضع دیشا داد،یم انجام نوامبر ۱۷ یعنی اعتراضات شنبه نینخست از پس را کار نیا او اگر. ستین یکاف گرید. نه

 نامعترض مطالبات بر کنمیم تصور. ستین نیبنز اتیمال گرید مسئله که داشت نانیاطم توانیم اکنون اما ...دیشا شد،یم ریخ

. است یزندگ نهیهز مسئله اکنون: شده گرشید یمعان در عدالت یحت و یاتیمال عدالت به معطوف مطالبات و است شده افزوده

 .است شده مواجه شکست با شورش فرونشاندن یبرا مکرون اقدام نیهم یبرا
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 افتاد؟ اتفاق فرانسه در چرا و افتاد اتفاق شورش نیا چرا -

 موضوع نیا اکنون. داد قرار شدخو تیموفق مبنای را آن و شد هایتینارضا نیا متوجه دنشیرس قدرت به آغاز در مکرون رایز

 که یاتفاق. کند یحکمران توانست شد، روزیپ و کرد عرضه «حاکم» مثابه به را خود او :دفتیب راه به او هیعل شورش شده موجب

 آن یپ در او داده، نشان راست و چپ یورا را خود همواره مکرون .است برگشته خود قول از مکرون که است نیا افتاده اکنون

 اتخاذ خود عرضه یبرا مشابه یراهبرد که شده جهموا یجنبش با حال برساند، ظهور منصه به گرید یسطح در را خود که بوده

 .سمیپوپول بزرگ بحران نینخست ،رو استمیانه سمیپوپول شکست نیا خالصه طور به. کرده

 است؟ درست برداشت نیا ایآ. دانستندیم یراست دست یجنبش عمدتا را زردها قهیجل ابتدا در -

 نامعترض یمعبرها سد از پر فرانسه جنوب. ندارند ییجا زردها قهیجل انیم در و ندارند، وجود گرید، اندشده محو چپ و راست

 مختلف یهاگروه از یعیوس فیط روز چند از کمتر در اما. کردندیم منسوب هایراستدست به را معبرها سد نیا ابتدا در. است

 آنها نکهیا توجه جالب نکته و. کردند حطر را ینابرابر مسئله که یرانیفق کارگران، ران،یبگیمستمر: شدند جمع آنها دور مردم

به  زردها قهیجل اعتراض. ستین انینما آنها مطالبات در موضوع نیا و اندنکرده مطرح یبحث مهاجرت درباره تاکنون کمدست

 بدون. است محدود بایتقر اعتراض نیا است، یزندگ نهیهز بر متمرکز آن یاصل هیدرونما و بسته یفرهنگ لحاظ بهخودی خود 

 یراستدست یاعتراض که گفت یراحت به توانینم فعال اما شود، منحرف راست انیجر یسو به که دارد وجود خطر نیا شک

 .است

 دارد؟ وجودها شهرستان در و شهرهاکالن در زردها قهیجل شورش انیم یتفاوت ایآ  -

 یهاساختمان از یکی انیدانشجو روزید مثال. نیدنبی شهر در ضرورتارا  زردها قهیجل اگر یحت هست، جا همه هااعتراض اما بله،

 اعتصاب یبرا زین هاونیکام راننده و اعتصابند، در که هستند یرستانیدب آموزاندانش از یعدها بودند، کرده اشغال را سوربن
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 نخواهند یستادگیا گرید یتیامن یروهاین نکهیا بر یمبن رسدیم گوش به یعاتیشا نیهمچن. اندداده فراخوان کشنبهی روز در

 ...کرد

 شوند؟ ملحق معترضان به آنها است ممکن ایآ -

 همان درمعمولی  یها«ژاندارم» که کرد تصور توانیم. است داشته وجود هم فرمان از یتخط موارد اما ست،ین نیا منظورم

 ...است افتهی بازتاب زردها قهیجل اعتراضات در وضوح به که کنندیم یزندگ یطیشرا

 شیپ سال چند که *یفورکون به موسوم اعتراض با را شورش نیا ایتالیا در .دیکرد اشاره دارهاونیکام اعتصاب به -

 ...کنندیم سهیمقا انداختند راه ییایتالیا دارانونیکام

 دو نیا نیب یشباهت چیه بود، نیتور و لیسیس به مختص یادهیپد یفورکون جنبش. ندارد زردها قهیجل به یربط اعتراض آن

در غرب ) سوسا دره در (No Tav) تاو نو جنبش با اعتراضات نیا نیب نمیبیم یشتریب شباهت من قتیدرحق. ندارد جودو

 ...  آن بودن کالیراد زانیم نظر از ،(نیتور

 دیبا احتماال که است یزیچ همان نیا ایآ هنجار، کی به ثباتیبی لیتبد زین و یسنت کارگر طبقه بحران به توجه با -

 عصر که یعموم خشم کی دانست، راست ای چپ به متعلق را آنها توانینم که ییهاشورش: بود آماده آن یبرا

 که یامرحله به و نوزدهم قرن از شیپ یخیتار مرحله به دهد، یم سوق عقب به بردن شیپ یجا به را ما تالیجید

 ؟۶۸ اعتراضات یفکری دگیچیپ و غموض از دورتر اریبس خوانم،یم «یبدو» اعتراضات را آن من

به  ییبازنما یسازوکارها. است دهیرس انیپا به چپ و راست احزاب دوران. باشد آمده سر به چپ و راست دوران که ندارم باور

 انینما یرواقعیغ و مجعول ییهاوهیش به را خود گاهگه اگر یحت است، نیادیبن یامر همچنان یطبقات نزاع. بست رسیدهبن

 ...ستین شیب یتوهم نیا اما شود،یم تکرار ۱۷۸۹ انقالب رسدیم نظر به گاه فرانسه در. سازد
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 است؟ مکرون یبرا یانیپا نیا ایآ -

جنبشی که  ست،ین ۶۸ مه گرید امروز عالوه به. هستند او هیعل همه گمانیب. دهدیم رخ چه دید و ماند منتظر دیبا دانم،ینم

 هیعل اعتراضات نیا: راست نه و است چپ انیجر جانب از نه نکهیا ترمهم و تاس متفاوت یحرکت نیا. بود خود قرن از فراتر

 یشانس چیه یحت است، نمانده یباق شیبرا یوساطت چیه امکان گرید و کرده نابود را هاواسطه یتمام که یکس است، مکرون

 را رومیانه سمیپوپول معماران دیبا که است یافاجعه است، یجد یامسئله نیا. گلشارل دو مانیپ سبک به یمانیپ بستن یبرا

 .کند مواجه ییهاپرسش با

 کنند، دنبال را مکرون یالگو خواهندیم ایتالیا در که یکسان یبرا یبرا باشد یهشدار دیبا موضوع نیا کنمیم تصور -

 چیه ایآ. ندارند دوجو زردها قهیجل نجایا در که مینیبیم م،یده قرار نظر مد را ایتالیا اگر... است یرنز به منظورم

 آمد؟ خواهند وجود به وقت

 حزب از و گرفته شکل یرنز حول که یجنبش است، انشعاب حال در دموکرات حزب .ستین روشن فشیتکل هنوز ایتالیا

: نه ای دارد وجود زردها قهیجل جنبش کی یریگشکل خطر ایآ دانمینم نیا از یجدا. است افتاده چشم از شده منشعب

 از شدهمشتق یزیچ را ستاره پنج جنبش همواره من. ستاره پنج جنبش و گیل نیب نامعمول اتحاد سرنوشت بهدارد  یبستگ

 کنند، نرم پنجه و دست شیافزا حال در یتینارضا با دیبا اکنون آنها که است درست نیا و. امانستهدیم( تودیمالت) توده رفتار

 زین اروپا در شودباورتان نمی که یدولت دارد، یبستگ دولت نیا سرنوشت به ههم هانیا اما. گیل با اتحادشان لیدل بهدقیقا 

 ... است ینیبشیپ قابل ریغ اساسا موضوع نیا است، یمنزو کامال
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 بهدامنه آن  وکردند  آغاز لیسیس در یکشاورز وکارکسب صاحبان که است یجنبش (pitchforks) «هاچنگک» جنبش *

 یاعتصاب زین و داد، شکل ییمعبرها سد و اعتراضات ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۱ زمستان طول در جنبش. رسید کشور سراسر دارانونیکام

 هم تیواقع در هرچند کرد، یمعرف یزانیرپارتیغ را خود جنبش نیا. راه انداخت هانیبنز پمپی شامل باربر حوزه در یسراسر

 د. کردن فایا نقش آن در افتهیسازمانمجرمان  هم و یافراط راست

 

 منبع: ورسو
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 جا شدهزمین زیر پایمان جابه

 دیوید گریبر، ترجمه: سهند ستاری

 

 باشد، مانمقوالت مرسوم ما در توصیف وقایع اطراف کامل شکست انقالبی قتایحق لحظه هر هایویژگی یکی از اگر

 .کنیممی زندگی دوران انقالبی است بر اینکه در گواه خوبی

در مواجهه با  -و حتی فراتر از آن، تحلیلگران سرتاسر جهان  -ی که در میان تحلیلگران فرانسوی سردرگمی عمیق و تردیدهای

رسد، نیتجه ناتوانی کامل زند، نمایشی که اکنون به سرعت به اوج خود میپی در پی نمایش جلیقه زردها موج می« هایپرده»

به بعد. روشنفکران  ۲۰۰۸ویژه از سال سال گذشته است، به 5۰های مخالف قدرت طی از فهم نحوه تغییر قدرت، کار، و جنبش

 اند.غایت ضعیف عمل کردهاغلب در درک این تغییرات به

 بگذارید با دو نظر درباره علت این سردرگمی شروع کنم:

 ن و طبقهگذارادر یک اقتصاد مالی، فقط کسانی که بیش از همه به ابزارهای خلق پول دسترسی دارند )در اصل سرمایه -۱

گرایی استفاده کنند. در نتیجه، هرگونه دعوی سیاسی که مبتنی بر نیازها در جایگاهی هستند که از زبان کلی ای(حرفه مدیران
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شود، و بنابراین پایگاه اجتماعی جلیقه زردها را عمدتا ای از سیاست هویتی تلقی میو منافع خاص باشد، معموال جلوه

 .آورندبه شمار می تیسیفاش

ای های دموکراتیک تودههای فهم عرفی ما در سرتاسر جهان درباره معنای مشارکت در جنبشفرضپیش، ۲۰۱۱از سال  -۲

یا « عمودی»دهی تر سازمانکنند. الگوهای قدیمیکسانی که به احتمال زیاد مشارکت می میان کم دردست -دگرگون شده 

اند که در آن ایدئولوژی و عمل )دموکراتیک های افقی دادهی خود را به شیوهبه سرعت جا در قالب حزب پیشتاز مراتبیسلسله

طلبانه( در نهایت دو وجه از یک چیز واحدند. ناتوانی از درک این موضوع این تصور غلط را به وجودآورده که و برابری

 اند. هایی نظیر جلیقه زردها ضدایدئولوژیک و حتی نهیلیستیجنبش

 های این نظرات را مطرح کنم.زمینهپیشاجازه دهید برخی 

ایم. در داری بودهکنار گذاشت، شاهد تغییری اساسی در ماهیت سرمایه ۱۹۷۱از زمانی که ایاالت متحده معیار طال را در سال 

ررات مق»چیز، بلکه از دستکاری اعتبار، بدهی و حال حاضر بیشتر سودهای شرکتی دیگر نه از تولید یا حتی بازاریابی همه

ها از آمیزند که تمییز آنهای مالی چنان تنگاتنگ در هم میآید. از آنجاکه دولت و بوروکراسیبه دست می« هامربوط به اجاره

شوند. )این همان هم عمال یکی می -خصوص قدرت خلق پول )یعنی اعتبار( به -شود، ثروت و قدرت روز دشوارتر میهم روزبه

کسانی که  -گفتیم ها میاستریت توجه ما را به خود جلب کرده بود و از یک درصدییر والچیزی است که در جنبش تسخ

ای گران رسانهرا به ثروت(. با وجود این، سیاستمداران و تحلیل قادرند ثروت خود را به نفوذ سیاسی بدل کنند و نفوذ سیاسی

گذاری مالیاتی ل، در گفتار عمومی هنوز باید از سیاستبندند، برای مثاهای جدید میمرتب چشم خود را بر دیدن واقعیت

که در واقع کارهایش همین راه است، در حالی سخن گفت، گویی اساسا تنها راه افزایش درآمد دولت برای تامین بودجه

راتیک کرد توان آنها را دموکتضمین ابزارهای خلق اعتبار است که هرگز نمی ( شیوه۱سیاست مالیاتی بیش از پیش صرفا )
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بازتوزیع قدرت اقتصادی از یک بخش  ( شیوه۲ها فقط اعتبار رسما تاییدشده قابل قبول است( و )که در پرداخت مالیات)چنان

 جامعه به بخش دیگر است.

کسانی ، این پول هم به iبدنام کانتیلون اثر دلیل اند، که، بهها پول جدیدی را به درون سیستم تزریق کردهدولت ۲۰۰۸از سال 

ای. در فرانسه حرفه مدیران آنها در طبقه های مالی را در اختیار دارند، و همچنین به متحدان تکنوکراترسیده که نقدا دارایی

اند، گراییکنند خودشان مظهر هر نوع ممکنی از کلیها هستند. اعضای این طبقه مدیران فکر میاین افراد دقیقا مکرونیست

کلی قویا ریشه در بازار، یا بیش از پیش ریشه در آمیزه فجیع بوروکراسی و بازار دارد که ایدئولوژی مسلط  های آنها از امرتلقی

شوند، می گرایی محرومگذرد از هر گونه امکان کلیاست. کارگران در این واقعیت اعتدالی هر روز که می« اعتدال سیاسی»

دادن محیطی، و نه تنهای زیست، توان تطبیق زندگی خود با دغدغهمثال آیند.اش بر نمیچون به معنای واقعی کلمه از عهده

ها است؛ هر کسی که از سر به ضروریات صرف بقا، در حال حاضر اثر جانبی مستقیم اشکال خلق پول و مدیریت توزیع رانت

دفاع  شخودجزئی  تیهو شود به اینکه ازاش باشد متهم میناچاری فقط به فکر نیازهای فوری مادی خودش یا خانواده

حتما حتما « طبقه کارگر سفیدپوست»ها را نگیرند، هویت کند؛ و با اینکه ممکن است )منت بگذارند و( جلوی برخی هویتمی

گران لیبرال استدالل کردند اگر معدنچیان آپاالشیا آید. عین همین قضیه را در آمریکا دیدیم، تحلیلنژادپرستی به حساب می

ای از نژادپرستی است. به همین ترتیب شاهد این اصرار رزِ سوسیالیست یهودی رای دهند، کار آنها به هرحال جلوهبه برنی سند

 اند، حتی اگر تمایالتشان را عیان نکرده باشند. زردها حتما فاشیستعجیب و غریب هستیم که جلیقه

 ها غرایزی عمیقا ضد دموکراتیک هستند.این

یعنی خواست ظهور ناگهانی و گسترش سریع سیاست دموکراتیک واقعی حتی به  -نبش را بفهمیم برای اینکه خواست این ج

 به نظرم دو عامل مغفول وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. -شکل قیام 
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یشتر و آرایی جدیدی از نیروهای طبقاتی است، باالخص طیف مدیران فنی )بداری مالی مستلزم صفعامل اول اینکه سرمایه

کردن محض است، این مشاغل بخشی از نظام بازتوزیع اند که فقط وقت تلف«های مزخرفشغل»بیشتر آنهایی که مشغول 

یعنی کسانی که  -( بخوانیم caring classes« )طبقه مراقبان»اند( در برابر طبقه کارگر که بهتر است امروز آنها را نولیبرال

غول کار پرورش، مراقبت، محافظت و حمایت هستند. یکی از نتایج متناقض عصر دیجیتال قدیمی مش« تولیدکنندگان»بیش از 

های مراقبتی اندازه کارآمدتر کرده، باعث شده سالمت کار، آموزش کار، و دیگر بخشاین است که اگرچه تولید صنعتی را بی

در نظام نولیبرال )و همراه با آن تضعیف دولت رفاه( طبقه مدیران  کار ناکارآمدتر شود. این امر به عالوه هدایت منابع به سمت

و  یکه به کار پرستار یاطبقهجا، معلمان، پرستاران، پرستاران خانگی، بهیارها، و دیگر اعضای بدین معناست که، تقریبا همه

آمبوالنس و پلیس اند. برخوردهای هفته گذشته در پاریس بین کارگران در صف اول مبارزه کارگران بوده ندمراقبت مشغول

های جدید جا مانده است، اما به مرور زمان، عالوه، گفتار عمومی از واقعیتبسا نمادی روشن از آرایش جدید نیروها باشد. بهچه

د خودکار نتوانیکار ماشکالی از چه خواهیم پرسید: مثال، به جای اینکه بپرسیم از خودمان  دیجد کامال ییهاسوالکم کم

نفر  کخواهیم نظامی را حفظ کنیم که در آن هرچه کار یخواهیم؛ تا کی میخواهیم و چه نمیپرسید دقیقا چه می ، بایددنباش

 شود.مزدش کمتر می ادیبه احتمال ز رساند،یسود م به آنها وآید می رانگیدکار به بیشتر 

ها به جنبش های تسخیر میداناز جنبش های عربی آغاز شد و با گذرکه با شورش ۲۰۱۱عامل دوم اینکه، رخدادهای سال 

هایی که آدم متوجه در فهم عرفی از سیاست به جا گذاشته است. یکی از راه عمیق استریت رسید، ظاهرا شکافیتسخیر وال

آمدند، ناگهان بدل هایی که اندکی پیش دیوانگی به نظر میشود یک لحظه انقالبی جهانی رخ داده این است که ایدهمی

سیاسی. مثال ساختار بدون رهبر، افقی، و مبتنی بر دموکراسی مستقیم جنبش تسخیر  های اساسی حیاتفرضند به شومی

خیاالنه و غیرعملی جلوه داده شد و به محض اینکه جنبش سرکوب شد، ساختارش را تقریبا در همه جای دنیا احمقانه، خوش

نامتعارف به نظر برسد، نه فقط در سنت آنارشیستی، بلکه در دلیل شکست آن عنوان کردند. بدیهی است جنبش تسخیر 
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فمینیسم رادیکال، و حتی، برخی اشکال معنویت بومی. اما اکنون روشن شده که این ساختار در همه جا به قالب اصلی 

ای ظهور کنگ و کردستان. اگر یک جنبش دموکراتیک تودهدهی دموکراتیک بدل شده است، از بوسنی تا شیلی، هنگسازمان

خیزان شاید اولین موردی باشد که این رود به خود بگیرد. در فرانسه، جنبش شبکند، این قالب تنها فرمی است که انتظار می

ای پذیرفت، اما این واقعیت که جنبشی در اصل متشکل از کارگران روستایی و شهرهای افقی را در سطح توده نوع سیاست

دهد که ما با یک فهم عرفی اند، نشان میریزی قبلی نوعی از این رویه را اتخاذ کردهون برنامهفرما بدکوچک و کارگران خویش

 جدید درباره ماهیت دموکراسی طرفیم.

اند که ظاهرا قادر به درک این واقعیت جدید نیستند. درست همانطور که در جنبش ای از مردمروشنفکران تقریبا تنها طبقه

توانند یا رغبتی ندارند بپذیرند اشکال افقی خوانده جنبش نمیخود« رهبران»د بسیاری از رسیخیزان به نظر میشب

مراتبی فرق دارد با توانستند بفهمند کنارگذاشتن ساختارهای سلسلههی در واقع شکلی از سازماندهی بودند )آنها نمیسازماند

توانند اند، نمی«ضد ایدئولوژیک»زردها تاکید دارند جلیقهگرایی که گرا و راستمرج مطلق(، حاال هم روشنفکران چپوهرج

های رادیکال اجتماعی های اجتماعی افقی وحدت نظریه و عمل در دل عمل وجود دارد )ولی در جنبشبفهمند برای جنبش

ایدئولوژی مجهز کند، های جدید نیازی به روشنفکران پیشتاز ندارند تا آنها را به گذشته بیشتر در نظر بود تا عمل(. این جنبش

 چون آنها همین االن ایدئولوژی دارند: کنارگذاشتن روشنفکران پیشتاز و آغوش گشودن به کثرت و خود دموکراسی افقی. 

های جدید نقشی برای روشنفکران وجود دارد، اما نقش آنها باید این باشد که کمتر حرف بزنند و بیشتر شک در این جنبشبی

 گوش دهند.

ها از بین های جدید، چه مناسبات پول و قدرت، چه فهم جدید از دموکراسی، بعید است به این زودیز این واقعیتهیچ یک ا

جا شده است، و باید با حواس جمع به این خواهد باشد. زمین زیر پایمان جابهبعدی این نمایش هر چه می« پرده»بروند، حال 
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مایه قدرت مالی، یا کسانی که با پرستاری و مراقبت هر روزه گرایی بیکلی فکر کنیم که متحدانمان دقیقا کجا هستند: در

 اند.جامعه را ممکن ساخته

 http://criticallegalthinking.comمنبع: 
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 پاریس میدان جنگ است
 زردها گو با اریک آزان درباره اعتراضات جلیقهوگفت

 

 علی سالمترجمه: 

 

پردازد و رد آنها را در تاریخ در گفتگوی زیر به جلیقه زردها میمدیر انتشارات فابریک، و  ، مورخاریک آزان، نویسنده

« تاریخ مردمی انقالب فرانسه»، «وقایع جنگ داخلی»و « ابداع پاریس»توان به آزان می هایکتابگیرد. از جمله فرانسه می

 اشاره کرد. 

 

 از آن خبر داده بود؟ ۲۰۰۷در سال  آیا با قیامی مواجهیم که کمیته نامرئی در کتاب خود -

های اقتصادی. کردن فعالیتافتد دربرگیرنده مواردی است که در این کتاب مطرح شده، مثل ایده متوقفآنچه امروز اتفاق می

امی قی»ها و پیشنهادات کتاب آمد ولی امروز در حال وقوع است. با این حال، همه ایدهاین ایده آن زمان غیرواقعی به نظر می

 منطبق با وقایع امروز نیست.  « رسدکه فرا می

اید. چه عواملی در این پویایی دخیلند و آیا را تجزیه و تحلیل کرده« پویایی شورش»هایتان شما در یکی از کتاب -

 اند؟امروز به وقوع پیوسته
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شوند، از ی مختلف در پاریس جمع میکننده است این است که مردم از جاهاآنچه برای دولتمردان واقعا جدید و بسیار نگران

ای ندیدم. این با چیزی که ما در گذشته تجربه بری، برژراک، پیکاردی و ... در راهپیمایی شنبه گذشته من هیچ پاریسی

 ایم تفاوتی بزرگ دارد. امروز پاریس نه یک بازیگر بلکه یک میدان جنگ است.کرده

 یا چیزی دیگر؟ اوضاع از چه قرار است: آشوب، قیام، انقالب -

آنچه در شنبه اول دسامبر اتفاق افتاد واقعا شبیه یک قیام است. جنبش نه فقط در پاریس که در جاهای دیگر بسیار قوی شده 

ولی ... پاریس دیگر موتور محرک جنبش نیست، آنگونه که در مه  -آن -پویی است: در بوردو، مارسی، و به همان اندازه در لو

دهد چون مقر قدرت و محل استقرار مکرون است. اما خود معمول بود. امروز اتفاقات در پاریس روی میو کمون پاریس  ۶۸

 کند.  شهر واقعا نقشی بازی نمی

. آن زمان، شبیه امروز، قیامی ۱۸۴۸اگر اصرار داریم تاریخی بررسی کنیم، لحظات کنونی شباهت زیادی دارد به قیام ژوئن 

مطالبات مشخصی وجود ندارد، ابتدا مردم فقط از  ۱۸۴۸د داشت بدون رهبر. امروز مانند ژوئن متشکل از مردم ناشناس وجو

های ملی، که نه فقط پاریسی بلکه بیشتر اهالی زنند. در آن زمان، کارگران کارگاهپذیرش چیزهای نپذیرفتنی سر باز می

های سولونی ی بین رفتن به الجزایر و خشکاندن باتالقاز انتخاب تحمیل  -یک نقطه مشترک دیگر -نورماندی و پیکاردی بودند 

 سر باز زدند و خودشان را مسلح کردند. 

 ایم؟اگر نخواهیم به هر قمیتی دنبال تاریخچه وقایع کنونی بگردیم، االن کجا ایستاده -

چیزی که امروز به وقوع  کنمگذرانیم، گرچه ممکن است اینگونه به نظر نیاید. فکر میداریم یک رخداد تاریخی را از سر می

شود. بنابراین جا دارد نویسندگان، ساله به منزله یک رخداد مهم و یک نقطه عطف ظاهر میپیوندد در یک دوره سیمی

بلکه حداقل  رسدنه از هر آنچه در این جنبش به گوش می -هرچند من این کلمه را دوست ندارم  -هنرمندان، و روشنفکران 
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بینم، به جز امانوئل تاد که به شبکه رادیویی های ضعیفی از این حمایت میکنند. من نشانهاز حق شورش حمایت 

 بودن خود افتخار کند.اند او به فرانسویزردها موجب شدهگفت جلیقه« کالچرفرانس»

 دهید؟شما این سکوت را چگونه توضیح می -

تند و ممکن است گاهی خشونت را مشروع بدانند، وقتی دانند. کسانی هم که چنین نیسعموم روشنفکران خشونت را شر می

 کند.شوند. اما این موضوع مرا نگران نمیبینند راست افراطی در این خشونت حاضر است دلسرد میمی

 چرا؟ -

 چون حتی اگر دشمن دشمن من دوست واقعی من نباشد، الاقل تا حدودی دوست من است. 

ها مرتب در تاریخ و سنگکند که قادر است با قلوهدر شهری را فراهم میزدن شما امکان گشت« ابداع پاریس»کتاب  -

 کنید؟ زردها را چگونه ارزیابی مینظم موجود وقفه اندازد. جغرافیای پاریسی شورش جلیقه

 های پولدارنشین تلفاتی به جا گذاشت. سابق بر این من هیچ نوعموضوعی که تازگی دارد این است که این شورش در محله

زدن ، به غیر از تالشی محدود برای آتش۶۸فریدالن روی داده باشد. در مه  شورشی ندیدم  که در خیابان فوش یا خیابان

های پولدارنشین به سرعت طی هفته بورس اوراق بهادار، در ساحل شمالی رود سن هیچ اتفاقی نیفتاد. در کمون پاریس محله

هایی در محالت کارگرنشین در جریان بود، با اینکه در میدان کنکورد هم سنگربندیخونین باز پس گرفته شد، و مبارزه عمدتا 

 نظیر است. بود. بنابراین جغرافیای پاریسی قیام فعلی بی

منتشر کردید. سنگرهای پاریس شنبه گذشته را چگونه « تاریخ سنگربندی»چند سال قبل، شما کتابی با عنوان  -

 کنید؟ارزیابی می
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های خیابانی یک قرن گذشته، این فرمی نمادین است که کاربرد نظامی ندارد. وقتی سنگر یا مانعی به دیمثل همه سنگربن

، ۱۹۶۸قرار نیست پلیس را متوقف کنید. درست مثل مه  کنید،سانتیمتر برای مسدودکردن خیابان فوش برپا می 5۰ارتفاع 

کردند بتوانند لوساک برپاکردند فکر نمیها را در خیابان گهاین بخشی از واژگان شورشی است. دانشجویانی که اولین سنگر

تاثیری عمیق  ۱۹۶۸دوام بیاورند، ولی امیدوار بودند تاثیری ماندگار بگذارند، و حق هم داشتند. رواج دوباره سنگرها در مه 

یک ابزار نظامی بود، ولو این گشتید که در آن سنگربندی نه فرمی نمادین بلکه قطعا داشت. پیش از آن باید به کمون باز می

 ۱۹۶۸کنم از ابزار همراه بود با نوعی یأس، چون سنگرها یکی پس از دیگری سقوط کردند و بسیاری کشته شدند. فکر نمی

تاکنون در پاریس سنگرهای خیابانی برپا شده باشد. به گمانم آنچه طی دو هفته اول جلیقه زردها تجربه کردیم خصلت 

 های قیام است.برپاکردن سنگرهای خیابانی یکی از نشانهگونه داشت. قیام

های اتمی تا زمانی که نتوانیم از کارخانه»نویسد: ( می۲۰۱۴« )مانخطاب به دوستان»کمیته نامرئی در کتاب  -

وی الغای ها تا ابد برقرار باشند، آرزخواهند این کارخانهکردن آنها را به کسانی واگذاریم که مینظر کنیم و اوراقصرف

انداز یک خیزش عمومی حاکی از سقوط قطعی به کمبود آورد؛ تا زمانی که چشمدولت کماکان خنده به بار می

آیا به این معناست که « ای نیرومندی نخواهیم داشت.های بهداشتی، غذا، یا انرژی باشد هیچ جنبش تودهمراقبت

 دهد؟ ست ما نیست هیچ انقالبی رخ نمیچرخاند دهایی که چرخ کشور را میچون کنترل تکنولوژی

ها داشته ترین تکنولوژیای حتما نیاز به دانش عمومی درباره مهمدانم برای پیروزی یک جنبش تودهنه فکر نکنم. بعید می

که نیاز  کنند. تنها چیزیکردن یک پاالیشگاه یا کارخانه انرژی اتمی، مهم نیست بدانیم آنها چگونه کار میباشیم. برای متوقف

ها کار ها و پاالیشگاهزدن تایرها است. همین که پیروزی به دست آید، کسانی که در این مجتمعها و آتشداریم کامیون
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آالت را به راه بیندازند. االن وقت این سوال نیست که آیا کماکان کنند و از بابت آن نگرانی ندارند  قادرند به خوبی ماشینمی

 ی کار کنند یا نه.آالت اتمباید ماشین

 نیست. چه توضیحی برای این قضیه دارید؟« اعتصاب عمومی»خبری از شعار  -

های موجود ترین اعتصاب، که دوره بزرگ۱۹۶۸این یک شعار آنارشیستی قدیمی است که هیچ جا کار نکرده است. حتی در 

های ای از اعتصاببیشتر سلسله ای عمدهه، اعتصاب۱۹۶۸و چه در  ۱۹3۶یکی متوقف شدند. چه در بود، مراکز کار یکی

 یابند. از این گذشته، اصل اعتراضات کنونی فقط ربطی به کار و محل کار ندارد.  اند که گسترش میمحلی

، حرف «همه از پلیس متنفرند»زدند ، وقتی بسیاری از جوانان فریاد می«الندی متان»تان در مجله در یادداشت -

کننده وقتی بود که نیروی نظم به علی و مبارک، لحظه تعییناز فتح باستی تا سرنگونی بن» متفاوتی زدید و نوشتید:

 کننده به چه چیزی بستگی دارد و آیا در دسترس است؟این لحظه تعیین« مردم پیوست.

هم از انتقاد کردم همه به من خندیدند. من « همه از پلیس متنفرند»بینی دارم. وقتی از شعار من اصرار به خوش

هایی که در برخی از واحدهای پلیس هستند متنفرم. ولی بخش عمده پلیس، مشتمل بر افراد زیادی که در گروهان فاشیست

کنند. باید آنها را شوند و آن را به وضوح احساس میکنند، پرولتاریا هستند، استثمار می( کار میCRSامنیت جمهوری )

شما »گفتم رفتم و به آنها میام نبودم، به همراه رفقا به ایست بازرسی پلیس مینیوسال کنومخاطب قرار دهیم. اگر در سن

شان کنم، حتی اگر همان موقع نپذیرند، الاقل ذهنیتفکر می« کنید؟دانید، اینجا چه میشوید، خودتان این را میاستثمار می

 کند.تغییر می
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انگیزند. به میکنند و گاهی همدلی آنها را برها با پلیس صحبت میزردها دیدیم بعضی از آنطی روزهای اولیه بسیج جلیقه

 CRSتواند بیشتر و بهتر از یک قیام رودرروی کالسیک با پلیس صحبت کند. بخشی از پلیس پاریس و نظرم، این جنبش می

 باورهایشان تردید کنند.  اند برای همیشه درزردها تردیدهایی به جانشان افتاده و آمادههای جلیقهدادن به حرفبا گوش

 

 منبع: ورسو
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 ها در فرانسهزردها و موج جدید اعتراضتونی نگری درباره جلیقه یادداشت

 ویفرانس قیام
 

 ترجمه: امیررضا گالبی

 

به  یگالبته پاسخ بست م؟یبخوان امیآن را ق میتوانیم ای. آمیتامل کن ریاخ هایفرانسه در هفته عیدرباره وقا دیاجازه ده

دست اتفاق افتاده. و احتماال ادامه هم  نیاز ا یزیچه باشد، منظورمان هر چه باشد چ امیمنظورمان از کلمه قدارد که  نیا

 یرو سیگذشته در پار« شنبه»دو  یاست که ط یزیآمخشونت یهایریدرگ لینه به دل بشجن نیابودن  امیخواهد داشت. ق

نیست به مربوط  یحت ای مرکز شهر ندارد، یهاابانیدر خ هانیماش دنیکشو به آتش هایبندسنگربه  یبودن آن ربط امیداده. ق

آن  شودیشده. آنچه باعث م دهیکشکه حاال به سراسر کشور  ییهاراهبندان ای ،گریخته در مناطق روستاییهایی جستهشورش

بود موافقند. و  نیبنز متیق شیشروعش اعتراض به افزا که یعمومجنبش  نیاست که دو سوم از مردم با ا نیا میبنام امیرا ق

خصوص جالب است که در رفتار  نی. در اهاامیاز ق یناش نظمییتر است از هرگونه تخطئه بگسترده اریبس دییتا نیدامنه ا

 .مینیبب یاز نافرمان هاییبارقه متوانیمی هم هانشانآتش ای سیپل سراناف

است به پا  یبرالیکه حاصل اصالحات نول یدیفالکت جد هیبا خشونت عل iiتوده مردمه خلق یا انبودر فرانسه  دتردییب

به سبب ضعف در  یمدن اتیمعترضند و به محدودن شدن ح یکار تا حد کارگران موقت یروینکه به تنزل  ایتوده. اندخاسته
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است، به کاهش  یخدمات رفاه انهیوحش یاتیظام مالبه ن عطوفشان مکه اعتراض ایتودهاعتراض دارند.  یارائه خدمات عموم

رفته خود را کار )که رفته دیقانون جد جیبه نتا ایندهیبه شکل فزا زیو اکنون ناست  هایبه شهردار یدولت هایعمده بودجه

)در است کشور  یآموزش سراسر هو بودج یبازنشستگ یهابه صندوق یبعد هایکه اکنون نگران حمله ای(. تودهکندیآشکار م

و به دنبال  آوردیفالکت سر بر م نیبا خشونت در مقابل ا یزیفرانسه چکه امروزه در  روستنی(. از اهارستانیها و دبدانشگاه

مکرون  امیقکه مکرون بانکدار به نفع طبقه حاکم گرفت. هدف  ییهامیتصماست به  ایحمله نیا، «مکرون، استفعا!» ادیآن فر

 یشباهت نکهیحداقل ا ا، یستین یسنت یجنبش اجتماع کی دهیبالمطالبات  نیکه در دل ا یجنبش رونی. از اهاتایاست و مال

تا  شدیعرضه م یحکومت نهادهای به اهداف و هاخواسته هاجنبش لیندارد، در آن قب ستمیقرن ب هایجنبش یبه شکل سنت

 یزردها جنبش قهی. جنبش جلشود رد ایمطالبات قبول  نیمت و مردم احکو نیواسط ب ینهادها قیاز طر یبررس ندیبعد از فرا

 تلنبار شده است. یاجتماع میعظ یهارنج یکه تجل یجنبش ست،یاست که خواستار واسطه ن ایتوده

ل مثا یبرا کند،یم زیمتما ریاخ یهاسال دیشد یهایریجنبش وجود دارد که آن را نسبت به درگ نیخاص در ا اریبس یزیچ

دارد.  ظاهری سرکش یکی نیداشت، اما ا یخواهیآزاد هیکه داع ی. نبرد۲۰۰5در سال  iiiویبانل ناننشیهیحاش یهایریدرگبا 

 ونیلیده م ۶۸خود را بر ادامه نبرد کارگران استوار کرد. در جنبش  ادیبن ییآن جنبش دانشجو یکه ط ۶۸از جنبش  میبگذر

بسته  تی. امروزه وضعدیجنگ را درنورد ازپس  یتوسعه و بازسازنقطه  نیکه باالتر یاندر اعتصاب بودند، طوف یکارگر صنعت

توده  یاست تا سرخوش انیشورش زندان ادآوری شتریبجنبش  نیبزرگ، ا یهاجنبش معمولی من به عنوان مفسر از نظراست. 

 یمرزها یمتناقض، که از درون بر مبنا یشجنب ،یساختگاست  یجنبش میبا آن مواجهآنچه . به هر حال، بیکارگران از تخر

 از امتناع است،از مذاکره  امتناع بخشدمیجنبش وحدت  نیبه اآنچه شده؛  تقسیم مانند اینهاو  یطبقات ،ینسل ،قلمرویی
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آن غیرقابل  و در حال حاضر رشد و گسترش است امیق کی نیا دیموجود. بدون ترد یاسسی ساختار به فرصت دوباره دادن

 بینی است.شپی

 یدانیماست که مکرون در  نیاز آن مطمئن بود ا توانیم آنچه .نشینی نداردقصد عقبست که ا روبرو یجنبش با دولت نیا

توافق  یکرده بود بر مبنا یکه توان مقابله با آن را نداشته سع یاقتصاد یها. مکرون در مواجهه با بحراندهدیتنگ مانور م

شکل دهد. با  کیهژمون ییائتالف اروپا کیبا مرکل  رد،یبگ شیدر پ دیاتحاد اروپا با ندیکه فرا یا«هیودوس» یریگدرباره جهت

را از دوش خود بردارد و بر  یاقتصاد «یهاتیاقل» گاهیکشور از جا نیا یفرانسه و خروج قطع یبازساز نهیکه هز الیخ نیا

 نیاما چن سازگار نیست.و حاضر فرانسه  یهنوز ح یو استعمار یمل غروربا  یکه به راحت یگاهیجا - ائتالف بگذارددوش آن 

وارد دوران رکود این بدین معناست که  ایگرفته شد. آ دهیناد یادیگفت به حد ز شودیالاقل م اینطفه خفه شد، در  ایهیفرض

و  دهیه دوره مرکل به اتمام رسک دانندیم اقل. حدستین دیبع یزیچ نیکه چن دانندیم شیهایمکرون و دور و بر م؟شوییم

 شیب ندهیاروپا در آ هیاتحاد نیقوان نی. بنابرادیمجدد فرم دولت در فرانسه بوده به فرجام نرس یسازمانده یکه مبنا ایهیفرض

. دو امکان استمناطق  نیا یوضع خواهد شد و مرکز تعادل در حال جابجا شدن به سو یشمال یاروپاتوسط بانکداران  شیاز پ

است  ییهاحلراه یکیکه گرفتارش شده خود را رها کند.  یبستبن نای هنوز هم وجود دارد تا ازمکرون وجود داشت و  یبرا

از جمله وضع ii (ISF )یعموم یبر ثروت معطوف به همبستگ اتیمجدد مال یبرقرارمثال  ی: برااندهیرو رییکه متضمن تغ

( که یاجتماع نی)سهم عموم مردم در تام یاجتماع نیتام اتیادار و لغو سهم مالبر درآمد از اوراق به یتصاعد اتیمجدد مال

در  ییوروی 5۰۰ یمثال از حقوق بازنشستگ ی... تا مثال به فقرا کمک کند! )براردگییم اتیها هم مالحقوق نیترنییاز پا یحت

تمام  متیق شی)در واقع موعد افزا ندهیچه در آ چه حاال نیبنز تیقم شیو البته لغو افزا ،!(ردگییم اتیلما وروی 5۰ماه 

است که  یماتیتصم نیاست(. ا ندهیسال آ لیدانشگاه اوا هیشهر ادیاز جمله برق و گاز و تلفن و به احتمال ز هیخدمات پا



www.thesis11.com 

 یل اعالم برقرارمث یزیتند و ت یهاحلراه ماندیراه، م نی. جز اردیبگ تواندیخود نم یاز بلوک قدرت حامجدایی بدون مکرون 

 ...رسدیدست به گوش م نای از یعاتیگوشه و کنار شا از. و در واقع یانحالل مجلس مل ای یاضطرار تیوضع

با شهروندان را از کار انداخته و  میواسطه و هرگونه ارتباط مستق یاست. مکرون همه نهادها یگرید یجا کار یاما مانع اصل

طلبانه و از جنبش باشد، حاال به هر روش فرصت یریرد. در واقع اگر هدف جلوگمجدد آن را هم ندا یبرقرارقدرت 

کم دستآن را  دیکه نبا ییرویاوضاع )ن یندن آشفتگاخواب یحداقل برا ست،یکار چندان سخت ن نیاکه بشود  ایبانهیفرعوام

 یهااز ثروت اتیاخذ مال هید بازگشت به روکر دیکه با یتنها کار نیبستن به بنزاتیمال یجابه  مگفتی که همانطور(: گرفت

که چنان. ستیمکرون ن نصیحتشده. اما کار ما  میباال تقد رده یاست که به رؤسا ییوروی اردیلیآن چهار م عیکالن و بازتوز

و البته  ا،هیریمتوقف کردن درگ یبرا یاضطرار تیاعالم وضع یعنیاصرار دارند:  یمقرارت قانون ینظران بر اجراصاحب میگفت

و تنها گشودن  باند،غائله را بخوا نیا تواندیکه فقط زور م ودشیاذعان م نی. بنابرا«اتیمال یبرا یعموم جیبس»به همراه آن 

است که  یحلهمان راه نیا قای. اما دقردیدوباره اعتراضات را بگ زشیخ یتواند جلویبه نفع توده م یاصالحات مال یفضا برا

 ناممکن است.

ها طفره آنتشکیل که دولت مکرون )عمدا( از  یینهادها م،یصحبت کرد یواسط اجتماع یدرباره فقدان نهادها نای از شیپ

و  یندگیزردها با نما قهیاست: جل نهییآن در آ نهیقر ریتصو یینقصان است،گو نیمتناظر با هم قایزردها دق قهیرفتار جلرفت. 

برد مخالفند، چه از جانب چپ باشد چه از جانب راست. شاهد  شیآن دعوا را پ قیراز ط توانکه ب ییعنوان مجراوساطت به 

هستند در  یاحزاب راست مدع میکنند. همانطور که گفت دایپ یباز نیورود به ا یبرا یهم نتوانستند راهاحزاب مخالف  نکهیا

صدق گرا راستاحزاب  یافراط یهاشبخ یبرخ دممکن است در مور ییادعا نیچن نکهیدارند. با ا یجنبش حضور جد نیا

متاسفانه با همان  یشوند، ول کیکردند به جنبش نزد ی. احزاب چپ هم سعستیصادق ن یکند، چندان در مورد جبهه مل
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کرد و از  «استفاده»ها جنبش لیقب نیاز ا توانیتصور احمقانه که م نیها. اجنبشاز  یاستفاده ابزار یمیقد نماینخ یهاروش

. این همان رویای جاودان جامه عمل و حاضر است یفرانسه هم حبهره گرفت، در  یدولت دست راست هیا در مبارزه علآنه

هم به  یوقت ای. وستهینپ تیبه واقع یجنبش کارگر خیهرگز در تار یزیچ نیاما چن است! iهای پدر گاپونپوشاندن به اندیشه

همان  نیا ایکرده. آ لیخودجوش را به سازمان تبد یطبقه کارگر جنبش یمبوده که سازمان نظا لیدل نیبه ا وستهیوقوع پ

خود را سازمان  یهمه خشونت کالنشهرکوچک چپ در آن یهاگروه یوقت یعندر حال وقوع است؟ یاست که امروز  یاتفاق

دستمزدها اصرار  شیبر افزا زیانگرقت یبه نحو ستادهیاز گود ا رونیکه کامال ب ii (CGT)کار یعموم ونیو کنفدراس دهندیم

 اوردیوجود بهب یجنبش تیوضع نیممکن است ا ایآ نکهیهم اکنم و آنباره اضافه نیدر ا یگرینکته د خواهمیم نجایدارد؟ ا

 امعندین ب نیا - دست از همان ابتدا هم وجود داشته نیاز ا ییهابله ممکن است، و چه بسا تالش؟ iiiستاره پنجمثل جنبش 

 ییها آنجاحل. راهمیخصوص بحث کن نیکه بعدها در ا میوقت دار یخواهند شد. ولموفق  هایدست راست مییگوکه ب ستین

هم با رنگ و آن ردگییشکل م «یافراط انهیم» کیو  شوندیم یراست متالش( چپ و ایتالیکه )مثل نمونه ا ماندیم جهنتییب

 . «رخواهانهیخ»ساالرانه و فن شیلعاب کماب

نه.  ای کنندیمردم اعالم م جیبس یهم برا یچهارم« شنبه»زردها  قهیجل ای. آافتدیم یچه اتفاق دید دیکرد؟ با دی چه باحاال

که در دل  ایبپرسم: چگونه توده پردهیب دیاجازه ده نی. بنابرامیتامالتمان را ادامه ده دیاست که ما همچنان باروشن  یول

که قدرت دگرگون کردن مناسبات  ییرویطبقه، به ن کیست منحرف نشود و بدل شود به به را ندتوایشکل گرفته م امیق

و  یرا خنث آن یاسینظام س د،یایسازمان در ن کیدست به قالب  نیاز ا ایاست: اگر توده نیمن اپاسخ  نیرا دارد؟ اول یاجتماع

ببرد. و  شیاز پ یکار تواندیر صورت استقالل مفقط د هتود نی: اابدی لیچپ تقل ایممکن است به راست  ای. کندیم میعق

کند.  سازماندهی را هاتوده تواندیم یفقط دولت حزب ییگو ست،ین یفرم حزبسازمان، منظورم  مگوییم ی: وقتنکهیپاسخ دوم ا
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 «هیسرما تیکمحا»بر  یجدو  یفشار آوردن طوالن یباشد برا یکند و منظرعمل  لیبد یدر مقام قدرت تواندیم نییتوده خودآ

آن ساختار سازمانی که سرشت بهبود رفاه جامعه.  یکردن برا نهیو هز دیجد یو مجبور کردن آن به گشودن فضاها

 چیه گریبه عالوه اگر دهای نولیبرال ادغام نشود. دموکراتیک احزاب به سبک آمریکایی طرح کرده در تقالست تا در سیاست

. میزنده نگه داررا  یجمع امیق کی مندامکان وجود دارد که به نحو نظام نیجود ندارد، اتوده و دنیبه قدرت رس یبرا یامکان

به  زیچ کیفرانسه قطعا  یدادهای: قدرت در برابر قدرت. روکنندیم فیتوص «قدرت دوگانه»را با اصطالح  تیوضع نیمعموال ا

خواهد خواهد ماند و دوام  یها باقتا مدت «درت دوگانهق» تیرابطه را سرکوب کرد. وضع نیامکان ندارد ا گری: ددگوییما م

 دیجد یهارسالت مبارزان ساختن صورت رونیاست و چه به صورت آشکار. از ا انیآورد چه به صورت نهفته مثل آنچه در جر

 تواندیکه توده ماست  یتنها راه نیرا بپرورانند. ا« لیقدرت بد» نیکه بتوانند ا یاست، اهداف دیجد یحول اهداف یهمبستگ

 به طبقه بدل شود.

 

 منبع: ورسو

 

 ها:نوشتپی

                                                 
i لونیکانت اثر (Cantillon Effect اشاره دارد به )اقتصاد  کيدر عرضه پول در  رییتغاينکه چطور و ها قیمت یتاثیر افزايش عرضه پول بر سطح عموم

از  را هم هاها، بلکه همچنین ترکیب قیمتسطح قیمت تنهانهيعنی افزايش عرضه پول  گذارد.ب ریمختلف تاث یهالف در نسبتمخت یکاالها متیتواند بر قیم

 .دهدمیهای اجتماعی مختلف تغییر الگوی مصرف گروهبر طريق اثر مستقیم پول اضافی 

 

 ii  توده مردم يا توده در ترجمه حاضر معادل«multitude »شود.نیز ترجمه می« انبوهه»يا « انبوه خلق»سی به است که در فار 

 iii ویبانل (Banlieues.اشاره دارد به حاشیه شهرهای بزرگ که عمدتا متشکل از مهاجران، کارگران و طبقات فرودست اجتماعی است )  
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 ii میلیون يورو  1.3قیم ساالنه برای مقیمان فرانسه که بیش از حزب سوسیالیست بود. يک مالیات بر ثروت مست 1981مالیاتی که يکی از مفاد برنامه انتخاباتی

 دارايی دارند.

 v  روسیه رهبر طبقه کارگر بود. بعد از اينکه مشخص شد او خبرچین پلیس است توسط اعضای  1905پدر گاپون کشیش ارتودوکسی بود که قبل از انقالب

 حزب انقالبی سوسیالیست به قتل رسید.

 vi کار یعموم ونیکنفدراس (CGT )در فرانسه است. یکارگر یکايسند نيتربزرگ 

 vii  برگرداند. جنبش پنج قدرت را به مردم  خواهدیاست م یاست که مدع ایتاليدر ا ستمیضد س یستیپوپول یاسیجنبش و حزب س کيجنبش پنج ستاره

آزاد به  یو حق دسترس ستيز طیحفاظت از مح دار،يتوسعه پا دار،ياونقل پآب، حمل یپنج موضوع گرفته: آب و مصرف عموم نيستاره نام خود را از ا

در  لويبپه گر يیایتاليا نيجنبش را کمد نيکوچک است. ا عيصنا اتیمالتاخته و خواهان کاهش  ایتاليا استیسبه موضوع فساد در  دايجنبش شد ني. انترنتيا

  کرد. سیتاس ۲009سال 


