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شووش

جلیقو ز دها د فرانسوو  ،مانند تمام جنبشهایی ک از نیروی یک خداد

برخش دا ند ،هم پیشبینیشده و هم غیرمنتظره بشد .ن تنها تشسط سشلان ابدی شش
آتی ،یا لفاظیهای تهدیدآمیز لشپن 1،بلک د جلسات نظام سیاسی پیشبینی شده بشد.
خشد مکرون تردید نداشووت تا برای کتابی ک کا زا یاسووتجمهش ی  7112او ا
ب اه انداخت بشد ،عنشان انقلاب ا غصب کند .دو سال پیش ،ژاک آتالی 7،کا چاقکن
س ویاس وی-فکری ک د حال حاضوور از نزدیکان مکرون اسووت ،هشوودا داده بشد ک
چشوومانداز س ویاس ویِ ازهمپاشوویده د دو ان یاسووتجمهش ی اولاند 3،فرانس و ا د
«آسوتان ی وضوییتی پیشاانقلابی» ها خشاهد کرد .پس مدتها قبل پیشبینی شده اما
بااینحال غافلگیرکننده بشد :ن تنها زمانبندی و جرق ی آغازین شووش

-مالیات

مکرون بر گوازوییل  -بلک پیکربندیهای اجتماعیِ انضوومامی آن ،ب تمامی غیرقابل
پیشبینی بشدند.
جنبش جلیق ز دها ،خیز

کنشگر اجتماعی جدیدی ا ب چشوم دیده است ،ک

از «نامرئی»ترین لای های فرانسو ک تاکنشن د انفیال سیاسی ب سر میبردند ،قد علم
میکنود :طبقو ی کا گر یق -آبی یا یق -سووفید از بنگاههای کشچک یا متشسووط؛
بخشهایی از خردهبش ژوازی بدون تحصویلات دانشگاهی ،نزدیک (از لحاظ فضایی و
اجتماعی) ب طبقات مردمی؛ بازنشستگان از همان لای ها .جنبش جلیق ز دها ک خا ج
از اشوکال مسوتقر نمایندگی سویاسی یا سازماندهی اتحادی های صنفی عمل میکند،
کا گران دستمزدی و خشداشتغالان ا بر یگان زمین ای ک ترکیب ا گانیک آن اجازه
میداد ،گرد هم آو ده اسووت :اعتراض علی دولت .شووگفتی دوم از همین وسووت:
اعتراضوی ک عمدتاً از مزدبگیران کمد آمد تشکیل شده و بر زمین لغزان مالیاتبندی
1 Le Pen
2 Jacques Attali
3 Hollande
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مشضووگ گرفت اسووت؛ ب نفگ مالیاتهای پایینتر ،و ب ویژه علی مالیات گازوییل ،اما
همچنین علی بیعدالتی مالی و الغای مالیات بر ثروت تشسط مکرون .و د عین حال -
شوگفتی سوشم  -بحث و گفتگشی مردم د فلک های اشوغالشوده اجگ ب وضییت
«وحشتناک» اواخر هر ماه ،و ششاهدی از میلیشنها نفر از استثما شدگان ک ب خاطر
اجبا ها و تحقیرهای وزان
تلا

وب تباهی می وند ،تصشیر «ملت سرفراز» ا ک مکرون

میکرد تحمیل کند د هم میشکست.
سرانجام ،شگفتی چها م ،این جنبش مشفق شده است سطح بالایی از حمایت مردمی

ا د سووراسوور مقابل ی یک ماه ی خشد با دولت حفظ کند ،هرچند ک با سووطش
فزایندهای از سوورکشب پلیس مشاج شووده ،و گ گاه چرخش آشووشبگران ای ب خشد
گرفت است 1.مشفق ب جلب امتیازاتی ،گرچ عمدتاً نمادین ،از حکشمت شده است ،د
حالی ک بسویا ی از دیگر اعتراضوات فرانسشی د ده های گذشت –مبا زات حقشق
بازنشستگی و قانشن کا  ،آششبهای حشم ی شهر 1،اعتصابات دانشجشیی ،شبخیزان-
شکستخش دهاند .د شما هی  111نیش لفت یشیش ،دیدی فاسن 7و آن-کلر دوفشس 3،
وایت ظهش جلیق ز دها ا د تقابل با خشدبز گبینی بش بشنوا و خشووشنت پلیس
بیسوابق ی یاسوتجمهش ی مکرون ا ائ دادند .مقال ی حاضور د عشض بر سیاست
سوشبژکتیش جلیق ز دها تمرکز خشاهد کرد ،ک نمیتشان از شرایط ابژکتیش آنها مجزا
نمشد .از نظر سیاسی :چرا نگ ز د؟

1 Banlieue
2 Didier Fassin
3 Anne-Claire Defossez
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خزانههای معانی
تاکتیکهای جلیق ز دها – اشغال فلک ها ،مقابل با پلیس  -د گسست از وال مشجشد
اتحادی ها و چپ ،شش و ششق بخشهای آنا کش-اتشنشمیست ک نقش ب شدت نمایانی
ا د اعتراضوات بها  7112و  7112فرانسو ایفا کردند ،شیل و ساخت .با این حال،
خزان ی گفتمانی و نمادینی ک جلیق ز دها ا بسوویا نمایان گرداند ،د طیف مختلفی
عمل میکرد .شوناسایی ب مثاب «پلبین» 1و «مردم» ،ک یکبا ه ب جنبش کا گری
مسوتقر و «فرهنگ دانش» پشوت میکند ،د آمیخت با حضوش هم جا حاضر پرچم
س نگ و سرود ما سییز ،بیشتر «پشپشلیسم چپ» ملانششن– 7یا ب استی ،پشپشلیسم
اسووت افراطی -ا مخاطب قرا میداد .سووایرین ،تفشق وب شوود کا کنان بخش
خصشصی د میان «مردم فلک ها» ا نشان ای از یک «بلشک ضد بش ژوایی» خشاندهاند،
یا جنبش ا د دو ان طشلانی 3مبا زات مردمی فرانسوو قرا دادهاند ،ک از قیامهای
ضوودمالیات مد ن اولی یا «قیمت منصووفان » تا پابرهنگان ادام مییافت .این خشانش
اخیر با تشسل چشمگیر جلیق ز دها ب نمادگرایی انقلاب کبیر تشجی میشد ،از ماکت
گیشتین ک برای مکرون پهن شوده بشد ،تا تشزیگ کلاههای فریژی 4.ب د ستی ب نقش
مهم زنان تشج شده

است7.

این تفاسویر ک هر کدام د حد و اندازهی خشدشوان دا ای پای و اساس محکمی
هسووتنود ،وجشه متفواوتی ا از جنبش بیان میکنند .محدودیت آنها از همان منبیی
سرچشم میگیرد ک اقتضای (نسبی) آنها :خصلت یکجانب ی آنها عملاً هر چیزی
ا ک با شبک ی تحلیلی آنها جش د نیاید طرد میکند .دو ان طشلانی مش خان ،غیر از
1 Plebian
2 Mélenchon
3 Longue durée
4 Phrygian
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ناب هنگامیها ،مفهشمی صورفاً ملی است؛ هر چقد هم ک ممکن است وشنگر باشد
– مشروعیت کنش مردمی مستقیم دا ای سشی ی فرانسشی بیچشن و چرایی است ک
بو لحظو ی بنیادین انقلاب  1221بازمیگردد -د میرض این خطر قرا میگیرد ک
گذشوت ی اخیرتر و همچنین مقایسو های بینالمللی ا با سایر اعتراضات ضد یاضتی
فراطبقاتی طرد کند .د حالی ک هشادا ان پشپشلیسووم چپ ممکن است از جنبشی ک
خشد

ا ب مثاب تجسود مردم فرانس نمایش میدهد مسرو گردند ،اما شیشهی کنش

جلیق ز دها د تضاد مستقیم با «انقلاب شهروندی» د صندوق أی است ک ملانششن
و فرانس ی تسلیمناپذیر 1ب تصش د میآو د.
د

ابطو بوا اسووت افراطی ،دلوایلی برای این تفکر وجشد دا د کو مطالب ی

جلیق ز دها برای «ملیسازی مجدد» قرا داد اجتماعی ب مینای پذیر

«ترجیح ملی»

لشپن اسوت .پیمایشهای جامی شوناختی تأیید میکنند ک حداقل بخشی از جنبش از
«بحران» مهاجرت میهراسود؛ د یک پیمایش ،حدود  42د صود از کسانی ک مش د
سواال قرا گرفتند فکر میکردند ک شهروند فرانسشی باید د مش د اشتغال نسبت ب
مهاجران اولشیت داشووت باشووند 3.با وجشد این ،چشوومگیر اسووت ک چنین مطالبات
ضدمهاجری ،د مقایس با تأکید بر «عدالت» و بازتشزیگ ثروت ،ب ند ت د ون جنبش
ب گش

می سوند .د واقگ ،جلیق ز دها نشان ی گسستی د تا یخ بسیجهای اجتماعی

فرانسو هسوتند .نخستین با است ک جنبشی «از پایین» شاهد مشا کت هر دو جنا
چپ و اسووت بشده اسووت .با این حال ،تقا ن فریبنده اسووت« :چپ چپ» و اسووت
افراطی د جهات مخالفی هل میدهند .د دو هی آتی ،مسولل تصوومیمگیری میان آن
دو اسوت :چرخشی علی نیروهای اجتماعی مقصر برای نابرابریها و بیعدالتی ،یا علی

1 La France insoumise
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مهاجرت .حاکمان ازپیش انتخاب خشد ا کردهاند :مکرون صوریحا مسلل ی سهمی ی
مهاجرت ا د «مباحث ی بز گ» خشد گنجانده است.

بحران ارگانیک
این پیکربندی بیسوابق ا ب بهترین نحش میتشان د بستر تشدید بحران ا گانیک ک
برای مدتی د خلال نظم اجتماعی فرانس ادام داشت است ،د ک کرد .مسلماً نخستین
نشوان های آن زمانی ظاهر شود ک ژوسپن 1،نخستوزیر وقت از حزب سشسیالیست،
مشفق نشوود ب دو دوم انتخابات یاسووتجمهش ی د سووال  7117اه پیدا کند ،ک
علامت از خط خا ج شدن فرایند تناوب دوحزبی بشد .مفهشم بحران ا گانیک ک تشسط
گرامش وی د ده ی  1131صووش تبندی شوود ،شووما ی از تحلیلها از مقطگ کنشنی ا
هدایت کرده اسووت .د اینجا یادآو ی این نکت کافی خشاهد بشد ک گرامشووی ب
ازهمگسوسوتگی ادیکال د پیشند میان نمایندگان و نمایندگیشدگان اشا ه میکرد.
فروپاشی حمایت از احزاب سنتی ممکن است محسشسترین د دنشان بحران ا گانیک
باشوود ،اما د سوورتاسوور سووازمانهای میانجی جامی ی مدنی گسووتر

مییابد .گرچ

تجلیهوای آن تفواوت خشاهند داشووت ،اما اتاً د برگیرندهی بحران هژمشنی طبق ی
غالب ،و د همشکستن تشانایی آن برای حفظ نقش هبری خشد د ون ساخت اجتماعی
است؛ ب عبا ت دیگر ،شکست عمشمی

اجماع4.

گرامشووی این مفهشم ا از بحران انقلابی متمایز میسووازد ،ک با افزایش کیفی د
فیوالیت تشدهها و شووکلگیری ا ادهای جمیی د مخالفت با بلشک حاکم مشووخ
میشوشد؛ یینی وضییت قد ت دوگان  .د مقابل ،بحران ا گانیک د لحظ ای ب ظهش
می سد ک طبقات فرودست ،عدمقابلیت خشد ا برای قطبیسازی وضییت ب نفگ خشد
نشووان دادهاند .میمشلاً واکنش آنها ب بحران نامتشازن اسووت؛ همانطش ک گرامش وی
1 Jospin
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عنشان میکنود :همگی آنها قاد نیسووتند خشدشووان ا ب یک اندازه سووریگ ،یا با
ضوربآهنگی یکسوان با شرایط وفق دهند .د این ضمن ،طبقات حاکم سنتی ب غم
تضوییف هژمشنی خشد هنشز خایر مهمی د اختیا شان دا ند :سازوبرگهای قهری و
بش وکراتیک دولت ،و همچنین اقشوا فکری آن؛ « وشنفکر» ب مینای گرامشیای،
کو بر تخصوو

فنی و قابلیت هبری نیز دلالت دا د .بحران ا گانیک مشجب تغییر

ترکیب پرسونل سویاسوی میشوشد ،ک می تشاند اشکال گشناگشنی ب خشد بگیرد –از
بناپا تیسوم ،ک نمای پا لمانی ا حفظ می کند ،تا انشاع مختلف سزا یسم و «وضییت
اسووتثنایی» -ب هدف حلوفصوول وضووییت ب نفگ بلشک مسوولط .بنابراین میدان برای
اهحلهای قهرآمیز گشوشده اسوت ،ک ب بیان گرامشوی ،تشسوط «نمایندگان مشیت
الهی» ب عمل گذاشت میششند.
د این چوا چشب ،پروژهی مکرون بوازنمشد تلوا

برای حول بحران از طریق

«بنواپوا تیسووم بش ژوایی» بشد ،ک د ون نهادهای ژیم مشجشد عمل میکرد .ظهش
پرهیواهشی «بیگان »ای ک پیش از نامزدی یاسووتجمهش ی خشد د سووال 7112
ب زحمت برای عمشم شوناخت شوده بشد ،پدیدا ی بشد ک گرامشی تشخی

میداد .اما

بنواپا تیسووم مکرون پس از اعمال زو از طریق احکام اجرایی د باب قانشن کا و
اهآهن ،با جلیق ز دها سورشواش شد .این واقی  ،با تشج ب ناتشانی بسیجهای اجتماعی
سنتی ب ویژه اتحادی ها ،یادآو بی حمان ای از آسیبپذیری طبق ی حاکم بشد :بلشک
اجتماعی ک فیالان از تجدیدسواختا نشلیبرالی د فرانسو حمایت میکند ،آشکا ا د
اقلیت اسووت؛ قهرمان آن ،مشفقیت خشد ا د صووندوق آ ا ب سوویالیت خا قالیادهی
صوحن ی سویاسی  7112مدیشن است :سقشط چپ میان و د دو ان یاستجمهش ی
اولوانود ،جا و جنجال سووان ای علی فیشن 1ب عنشان نامزد اسووت میان و ،اثرات
1Fillon
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ضودبسیجکنندهی  71د صد آ ای لشپن .جلیق ز دها از نظر شما محدود بشدند ،اما د
ترکیب اجتماعی و پیام خشد ،مردم ا نمایندگی میکردند .آنها تجسم امتناع انتخاباتی
طبقات مردمی بشدند ،ک د یشوو ی بحرانی بشده اسووت ک بیش از بیسووت سووال
گریبانگر نظام حزبی د فرانسو بشد .همچنین ب همین دلیل است ک چرا سطح نسبت ًا
پایینی از بسویج ن تنها میتشانست چنین میزان قابلتشجهی از حمایت ا از جمییت ب
دست آو د ،بلک آن ا علی غم شدت بیسابق ی خششنت پلیس علی جلیق ز دها –و
ب استی ،خششنت متقابل برخی تظاهرکنندگان ،ک د واقگ دولت ا د حالت دفاعی
قرا میداد  -حفظ کند.
ادیکالیزاسوویشن نشلیبرال ک با انتخاب مکرون ب اه افتاده بشد ،د واقگ صوورفاً
بحران هژمشنی ا ک قرا بشد فگ کند تیمیق کرد .آستان ای ک تأدیب سرکشبگران
با شدتی بینظیر از زمان جنگ الجزایر از آن گذ کرد ،د برابر پسزمین ی نافرمانی
پنهان د ون سووازوبرگ امنیتی  -ب د ز اطلاعات ب مشقگ د ابط با «ماجرای بنالا»1
بنگرید -و فرا افرادی از تیم ئیسجمهش  ،همگی شووشاهدی از وخامت بحران دولت
هسوتند .تصشیر «ژوپیتری» مکرون از پیشرفت تشقفناپذیر و اقتدا تزلزلناپذیر ،ک
دقیقاً ب عنشان اهحلی برای آن بحران بسویج شده بشد ،د هم شکست است .ب این مینا،
پروژهی مد نیزاسوویشن نشلیبرال مکرون مرده ب دنیا آمده؛ و هیچ بدیلی شووکل نگرفت
است ک بتشاند اکثریت اجتماعی-سیاسی ا حشل خشد متحد کند.

1 Benalla
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تناقضات درون «مردم»
با عطف نظر ب سووشبژکتیشیت ی سوویاسووی خشد جلیق ز دها ،یکی از چشوومگیرترین
ویژگیها این است ک علی غم فقدان ساختا های سازمانی از پیش مشجشد ،و د حالی
ک سان های اجتماعی و تماسهای محلی غیر سمی ،یگان منبگ آنها هستند ،جنبش
قاد بشده است خشد

ا د مقیاسی ملی و با انسجام تأثیرگذا ی د طرز عمل خشد و

د نشع مطالباتی ک د هر نقط عطف مطر کرده اسوت ،مسوتقر سازد .این مطالبات
برخلاف تصش ات سان ای ،آ

د همجششی از ادعاهای متقابلا متناقض نیستند .جنبش

برمبنای مطالبات اجتماعی و سوویاسووی سووازمان یافت اسووت ک از حمایت تقریبا
یکصودایی د میان شورکتکنندگان فیال برخش دا ند .علاوه بر هم پرسی ب ابتکا
شووهروندان ،)RIC( 1این مطالبات عبا تند از احیای مالیات بر ثروت ( ،)ISFافزایش
حداقل دسوتمزد ( ،)SMICلغش افزایش مالیات سوشخت ،افزایش حقشق بازنشووستگی،
کاهش مالیات مستقیم ،افزایش مالیات شرکتها ،حمایت از کسبوکا های کشچک
محلی ،تجدیدسوواختا حقشق نمایندگان منتخب ،و خاتم ی برونسووپا ی مشوواغل .این
فهرست ،و مهمتر از هم  ،ترتیب اولشیتها ،ممکن است د سراسر کشش تفاوتهایی
داشت باشند؛ همچنین باید ب فهرست بسیا طشلانیتر و ناهمگنتر از  47مطالب ک د
دسامبر  7112منتشر شد ،تشج کنیم .اما آنچ بسیا آشکا ا ب چشم میخش د ،تأکید
بر یکصدایی ب مثاب ویژگی سازندهی جنبش است.
البت تمام جنبشهای اجتماعی ،مطالبات وحدتبخش ا ب منزل ی ژست بنیانگذا
و شرط مشفقیت خشد پیش میکشند .یکصدایی جلیق ز دها از مرتب ی متفاوتی است؛
از یکی از وجشه هشیت آنها نشأت میگیرد .د غیاب فضاهای ساختا یافت برای غش
و مشوش ت ،مطالبات با «تحسین» یا میادل آن د سان های اجتماعی اتخا میششند.
1 Citizens’ Initiative Referendum
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علاوه بر این ،جلیق ز دها خشدشان ا یک جنبش تصش نمیکنند؛ تاکتیکهای آنها
ب هدف جلب لای های گسووتردهتر نیسووتند – عدم علاق ی قابلتشجهی ب گسووتر
جنبش بو بخشهای دیگر وجشد دا د -زیرا آنها مردم «هسووتند» .و «مردم» فقط
میتشانند یکصوودا باشووند .طرد نمایندگی سوویاسووی و تمام اشووکال میانجی ،د مقابل
حضش  ،بیواسطگی و شفافیت مفروضی قرا میگیرد ک تشسط سان های اجتماعی و
شوبک های آشنایی غیر سمی ممکن میگردند .استفاده از نمادهای ملی باید د ون این
چشمانداز قرا گیرد .همانطش ک سشفی وانیچ 1خاطرنشان کرده است ،خشاندن سرود
ما سییز د اهپیمایی جلیق ز دها بسیا مدیشن و زشگاه فشتبال است « :اهی برای با
هم بشدن ،آواز خشاندن د وحدت با هم ،لذت از آن گروه کر جمیی؛ ک تأثیر انبشه
جمییت ا ب مینای سوونتی کلم ایجاد میکند .پیشندهایی ا میان افراد میآفریند ،و
احسواس قد تمندتری ب هر کدام مییخشد .اگر فشتبال وجشد نداشت ،اگر مردم فقط
سرود ما سییز ا د مد س میآمشختند ،اینگشن مش د استفاده قرا نمیگرفت»7.
چنین کا بردی طبق تیریف دوپهلش اسوت .ما سییز ،تران ای انقلابی متیلق ب ایام
 1217است ،تأییدی ای نمادین بر قیام مردمی علی قد ت ناعادلان و نامشروع؛ اما وقتی
د بستر کنشنی خشانده میششد ،ممکن است ب همان اندازه ادعایی ا برای - francité
فرانسوشی بشدن -بیان کند« .مردم» ک د جلیق ز دها تجسووم یافت اسوت ،خشد

ا

فقط میتشاند ب عنشان جمییتی ملی ابراز کند؛ با این د خشاسووت ک دولت فرانسوو ب
قرا داد اجتماعی احترام بگذا د و بدینترتیب ب دولت مردم -دولت مردم فرانسوو -
تبدیل ششد .همچنین میل برای نشعی همگشنی ملی ا بیان می کند ک مافشق تقسیمات
وابسوتگیهای حزبی یا طبق و نژاد -ک مصونشعی یا نامطلشب قلمداد میشوشند -قرا
خشاهد گرفت .ب عبا ت دیگر ،ممکن اسووت ک سوورشووت متناقض جنبش ن چندان
1 Sophie Wahnich
2 Sophie Wahnich, ‘La structure des mobilisations actuelles’.
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ناشوی از همنشینی مطالبات ناسازگا  ،بلک ناشی از میل آن برای سرکشب تناقضات و
امتناع از مشاجه با آنها باشود؛ ک ممکن اسوت ب خطر انکا سشی ی حقیقت ًا سیاسی
خشد

منجر ششد.

با این حال ،آن فرضوی نیاز ب جر و تیدیلهایی دا د .نخست با بر سی دقیقتر
پشیوایی د ونی جنبش ،از جملو تلا

برای هماهنگی ملی ک با «مجمگ مجامگ» د

ژانشی ی  7111بازنمایی میشد؛ و دوم با بر سی صش تبندی مطالبات سیاسی اقتصادی
آن ،یا ب بیان دقیقتر :باز کردن مطالبات اقتصووادی محش ی آن از طریق چا چشبی
سیاسی ،متمرکز بر نقش دولت د بازتشلید اجتماعی .تحلیلی عمیقتر از این دو سشی ،
باید قصود فرا وی از آن چیزی ا داشت باشد ک اغلب محدودیتی د تفاسیر چپ (و
دیگر) از جنبشهای مردمی است :تمرکز بر آنچ ک نیستند .خطر چنین تحلیلهای
«سوولبی» د وج هنجا ی آنها –میمشلاً تلشیحی ،و بنابرین بسوویا مش یان تر -نهفت
اسوت ،ک تمایل ب تشلید طردهای اخلاقی ،یا د عشض ،آ مانیسوازی از آژیتاسیشن
مش د نظر دا د .با این حال هر جنبش اجتماعی مهم ،ب تأمل بر بداعتها و مختصووات
تقلیلناپذیر و بیسوابق ا  ،و همچنین بر شویشههایی ک با «دادههای» عینی وضییت
خشد -نهادها ،نیروهای اجتماعی و سیاسی ،گفتمانها و ساختهای ایدئشلشژیک -وا د
تیامل میششد ،دعشت میکند.
پس هدف عبا تسووت از بر سووی هم اعمال جنبش –بازنماییهایی ک ب وجشد
میآو د ،اهودافی کو برای خشد

تییین میکند -و هم اثرات آن بر تیادل کلی آن

مقطگ .با وجشد محدودیتهای صش ی ،قیاس تا یخی ممکن است ب

وشن شدن ابط

میان مطالبات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی کمک کند .جنبش چا تیستس ک انگلستان
صوونیتی اولی

ا د ده های  1231و  1241ب لرزه د آو د ،حشل مطالب ی حق أی

«عمشمی» برای مردان سوازمان یافت ،متکی بر نشعی «اقتصاد سیاسی مردمی» بشد ک
ب مسوائل اجتماعی-اقتصوادی از زاوی ی عمدتاً سویاسی میپرداخت ،و هدف اول آن
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مبا زه با طرد نهادین ی طبقات مردمی تشسوط یک نظم نمایندگی لیبرال تحت سلط ی
نخبگان زمیندا بشد .این قیاس ب ما اجازه خشاهد داد تا ب فراسووشی ویکردهایی ک
با «پشپشلیسم» ادعایی جلیق ز دها تیریف میششند برویم ،تا بپرسیم ک آیا این جنبش
نمایندهی شکلی از نبرد علی «دمشکراسیزدایی» ب محرک سرمای دا ی نشلیبرال –ک
با تشدید بحران ا گانیک آن شتاب میگیرد -است یا خیر.

چرا کومرسی؟
فراخشان مجمگ مجامگ از سوشی جلیق ز دهای کشمرسوی 1،شهرک کشچکی د شمال
شورقی فرانسو  ،صواد شد .د اواخر ژانشی ی  ،7111نمایندگان از حدود هفتاد گروه
حسووبالمقر د وسووتای مجاو سووش سووی-سوون-ما تن 7با هم ملاقات کردند و
مجمشعو ای از مطوالبوات و اصووشل ا ب تأیید سوواندند .چرا ندای گردهمایی ملی
جلیق ز دها باید از این شوهرک کشچک د لش ن 3،بدون هیچ وزن سوویاسی یا سنت
انقلابی خاصوی ،نشأت میگرفت؟ از بسیا ی جهات ،گروه کشمرسی نمشن ای نشعی از
جنبش جلیق ز دها ب نظر می سوود .پیکا جشیان آن عمدتا متیلق ب طبقات مردمی،
کا گران یدی و حقشقبگیر هر دو ،با کسوور قابلتشجهی از خشداشووتغالان ،کا مندان
حکشمت محلی و بازنشستگان هستند .حسی قد تمند از هشیت جمیی د میان گروهی
از افراد ک د طی ماهها فیالیت مشووترک با هم آشوونا شوودهاند ،پرو
مطالبات یکسوانی د اینجا مانند جاهای دیگر ب منصو ی ظهش

یافت اسووت.

سیدهاند :مالیاتها،

عدالت اجتماعی و مالی ،هم پرسووی ب ابتکا شووهروندان RIC 4اگرچ ممکن اسووت

1 Commercy
2 Sorcy-Saint-Martin
3 Lorraine
)4 Referendum Initiated by the Citizen (RIC
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تأکید نیرومندتری بر امر اجتماعی وجشد داشت باشد .ب نظر می سد ک خشد کشمرسی
ب همان اندازه نمشن وا اسوت .این شوهر با گذشوت ای صنیتی و نظامی  -مرز کنشنی
آلمان د حدود  11کیلشمتری شرق آن قرا دا د -مشخ

میششد ،و جمییت 1،211

نفری آن  ،ک د ده ی  1121بیش از  2،111نفر بشد ،د حال کاهش اسووت .همانند
بخش اعظم آن منطق  ،سخت دستخش

صنیتزدایی بشده است .باز ب شکلی نمشن وا ،

مدتهای مدید ملک طلق حزب سوشسویالیست و فرانسشا اولاند د میان برجست ترین
آنها بشد ،اگرچ شوهردا ی د سوال  7114ب جنا

است متمایل شد .بنابرین ،چرا

کشمرسی؟
بخشوی از پاسوخ د تطش فیالیتهای گروه محلی نهفت است .اشغال ابتدایی یک
فلک  ،عرص ی نمادین آژیتاسیشن جلیق ز دها ،تنها چند وز دوام آو د :گروه تصمیم

گرفت ب میدان اصولی شهر ،میدان شا ل دوگل 1،نقل مکان کند و آلشنکی چشبی –
 -la cabaneا د آنجا سواختند ک نام «کلب ی همبستگی» ا بر آن گذاشتند .آن
میدان ،مرکز فیالیت محلی اسووت :منزلگاه بازا هفتگی ،با مغازهها ،کاف ها ،سووالن
کنسورت محلی؛ همچنین شاهراه مهمی برای انندگان است .تصمیم برای جابجایی ب
آنجوا ،از چنودین جهوت مهم بشد :بوازنمایی مطالب ی جلیق ز دها برای دید عمشمی؛
سووشدمند برای برقرا ی تماس و نمایش همبسووتگی ب ویژه از جانب مغازهدا ان .ابیاد
شووهرک مفید بشد؛ اما پشیش برای حداکثر دسووترسپذیری – از جمل برای افراد فاقد
خشد و شوخصوی -با یکی از مقاصود محش ی گروه نیز ا تباط داشت :تضمین حضش
فیزیکی مردم ،مشووا کوت د طیفی از فیوالیتها؛ اما مهمتر از هم  ،مجمگ وزان ی
جلیق ز دها .این بید فضووایی ،د پیشند نزدیک با شوویشهی تیمدی عملکرد میطشف ب
عمل دمشکراسی مستقیم بشد.
1 Place Charles de Gaulle
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بدینترتیب کلب ی همبسوتگی کشمرسی ا میتشان جاب جایی منطق فضایی اِشغال
ک مشووخصوو ی جنبشهای  7111و اخیراً شووبخیزان د فرانسوو بشد ،د مقیاسووی
کشچکتر دانسووت .اما د تقابل با «شووهروندگرایی» 1ک شووبخیزان ا متمایز
میسواخت ،سوشی ی «آگش ا» برای این جلیق ز دها ن غایتی فینفسو بلک وسیل ای
برای پیشوبرد سلسل ای از مطالبات است .استفادهی آن گروه ا از سان های اجتماعی
نیز باید د بستر همین تیین فضایی د ک کرد .فیسبشک برای تماس با دنیای خا ج،
بو ویژه «مجمگ مجوامگ» ،تییینکننوده بشد؛ اما فقط نقشووی ثانشی د حیات د ونی
جلیق ز دان کشمرسی و د فیالیت سازماندهی وزان ی آنها ایفا میکرد .تیجبانگیز
نیسووت ک از دسووت دادن آلشنک -شووهردا اعلام کرد ک آن ا تخریب میکند-
ب عنشان تهدیدی جدی برای وجشد این گروه احسواس شود ،حتی با اینک اکثر اعضا
اطمینان داشتند ک گروه از نقل مکان ب عرص ای دیگر جان ب د خشاهد برد.
بدینترتیب آنچ این گروه ا مجزا میسازد ساختا و نحشهی عملکرد آن است،
ک با مجمشع ای از ایدههای متمایز د مش د خشد-سوازماندهی ،دمشکراسوی مستقیم و
گستر

مشا کت هدایت میششد .فیالیت مداوم مجامگ وزان  ،با ترکیب جستوجش

برای اجماع و تشسل (مکر ) ب آ ا ،این ایدهها ا ب مینای واقیی کلم تجسم بخشیده
اسووت .این فرایند کا آمشزی ب طیف گسووتردهای از افراد طبق ی کا گر بدون هیچ
تجرب ی سویاسوی قبلی اجازه داده است ک سخن بگشیند و د برنام یزی کنشهای
جمیی شرکت کنند .ششاهد گردآو ی شده ،فرایندی ا از سیاسیسازی 7مردمی نشان
میدهند ،ک با همان سورعتی پیش می ود ک تطش جلیق ز دها د سطح ملی؛ ب طش
اخ

 ،برخش د بوا حکشمت مکرون و نیروهای سوورکشب .اهداف جلیق ز دها ک از

اعتراض علی مالیات سشخت آغاز شد ،د اینجا مانند جاهای دیگر ،ب تد یج گستر
1 Citoyennisme
2 Politicization
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یافت اسوت :از مسائل سیاسی-نهادی -استیفای مکرون ،هم پرسی ب ابتکا شهروندان
 ،RICپیشوونهوادهوای مختلف دیگر برای تغییر نهوادی -تا مطالبات عدالت مالی و
اجتماعی.
د گرایشوی مشهشد د نقاط دیگر ،گروه کشمرسی ب ویژه بر اجتناب از هر گشن
نگر

یا واژگان نژادپرسوتان یا داغزنی تأکید کرده اسوت -ب طش اخ

استفاده از

« »cas socیا « ،»cas sociauxنسوخ ای نژادپرستان از «مفتخش ان دولت فاه»-
ک گاهیاوقات د هفت های ابتدایی جنبش شوونیده میشوودند .آن نشع دیدگاهها «با
ملایمت» –از طریق بحث و همچنین ب طش کلیتر از طریق تجرب ی مشترک حیات
و کنش جمیی -از مشووروعیت افتادهاند .ب علاوه ،گروه ب همان اندازه از این واقییت
آگاه ب نظر می سد ک فرایند سیاسیسازی فقط شروع کا است ،و بحثهایی د مش د
مسائل بالقشه نفاقانگیز ،ب طش اخ

د مش د اتحادی ی ا وپا ،د پیش و قرا دا ند.

مواجههای موفقیتآمیز
پس از پیگیری این ونود تطش  ،پرسووش «چرا کشمرسووی» خشد

ا ازنش مطر

میکند .پاسخی دقیقتر باید ب عشامل فرهنگی د ونی بنگرد ک مشجب فراخشان برای
«مجمگ مجامگ» شودند .د اینجا آشوکا اسوت ک آنچ گروه کشمرسی ا متمایز
میسوازد تجرب ی ملاقاتهای مشفقیتآمیز – 1همانند داستانی عاشقان  -میان کسانی
است ک از پیش از طریق مطالیات خشد یا از طریق شکلی از کنش جمیی ساختا یافت
ب میزانی از «سوورمای ی پیکا جش» دسووت یافت بشدند ،و «تازهکا ها» ک عمدتاً از
لای های مردمی فشقالذکر میآیند 1.نخسووتین زیرگروه از چهرههای اکتیشیسووت ،ک
برخی از آنهوا د سووطح محلی میروف بشدنود ،عمودتاً از چپ لیبرتا یان ادیکال،
تشوکیل میشود :یک پیکا جشی سوابق  ،NPAبازیگر دیرپایی د سوویاست محلی و
1 rencontre réussie
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سوتشنی از جلیق ز دها؛ عضوش سابق شش ای شهر؛ وزنام نگا بازنشست ی خبرگزا ی
فرانسو و نامزد سوابق سبزها؛ عضش سابق حزب [ استگرا و محافظ کا ] تجمگ برای
جمهش ی  RPRو «گلیسووت اجتمواعی» خشدخشانوده؛ د کنوا اکتیشیسووتهای
زیسوتمحیطی جشان از نبرد علی پروژهی زبال های هست ای د بش  1،د فاصل ی 41
کیلشمتری؛ یک میلم کمتشانان؛ مددکا جشانی ک باید د حین تحصیل د سشئیس از
اعمال دمشکراسی مستقیم مطلگ شده باشد.
این چهرههای سیاسیتر ،اکثراً مردان ،نقش غیر سمی اما ماثری د تسریگ فیالیت
جمیی و ا ائو ی چوا چشب مفهشمی برای آن ایفا میکردند .گرچ مراقب بشدند ک
بحوث ا ب انحصووا خشد د نیاو ند ،اما ب ویژه د مهمترین مشا د بیشتر از سووایر
شورکتکنندگان صوحبت میکردند .همین زیرگروه بشد ک عمدتا مسولشلیت پست
گذاشوتن د سان های اجتماعی برای جلیق ز دهای کشمرسی ،و ب طش کلی ،وظایف
نششووتن و مدیریت تماس با دنیای خا ج ا بر دو

داشووت .آنها عملاً کا کردهای

دفتر وابط عمشمی ا ب عهده گرفتند ،ب ویژه د نقش آنها برای سازماندهی «مجمگ
مجامگ» ژانشی  .همانند هر گروه متشکلی ،تقسیم کا وجشد داشت.
برخی از این چهرهها ب انجمن «جایی ک زندگی میکنیم» 7تیلق داشووتند ک د
سوال  7112د کشمرسوی تأسیس شد؛ این انجمن ،بحث و فیالیتهای منظم ا برگزا
میکند ،و از وج لیبرتا یان-اجتماعی قد تمندی برخش دا است 2.اگر چ آنها بسیا
اصورا دا ند ک این انجمن خاسوتگاه جلیق ز دهای کشمرسوی نبشده است ،وجشد آن
بیتردید ب تدا ک زمین برای تأکید گروه بر خشدسوازماندهی و دمشکراسی مستقیم
کمک کرد« .مجمگ مجامگ» جلیق ز دها باید د بسووتر این اصووشل کلاسوویک تفکر
لیبرتا یان – ب ویژه ایدهی گسوتر

اعمال خشدسازماندهی و دمشکراسی مستقیم «از
1 Bure
»2 «Là qu'on vive
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پوایین» از طریق فد اسوویشن کمشنهای خشدمختا  -دیده شووشد .همزمان ،تجرب ی
کشمرسووی نبوایود کا بسووت سووادهی پروژهای ازپیش مشجشد قلمداد شووشد .تمام
« وشنفکران» گروه با پروژهی لیبرتا یان این انجمن همذاتپندا ی نمیکنند .مهمتر
از هم  ،هشاخشاهان آن یاد گرفت اند ک خشدشووان ا د گروه «غرق کنند» و بر هنر
خشدمحدودگری مسوولط شووشند ،تا ب دقت از هر گشن حس اینک سووازمان آنها
کنشهوای جلیقو ز دان ا « هبری میکند» ،اجتناب و زند .زبان آنها ویهم فت
همان زبانی اسووت ک تشسووط سووایر جلیق ز دها اسووتفاده میشووشد ،یا حداقل میتشاند
ب احتی قابلد ک باشد؛ و تا حد میینی اتخا ششد.
انطباق با «عقل سلیم» گروه میتشاند اشکال شگفتانگیزی ب خشد بگیرد :میتشان
صحبت د مش د «دو افراط و تفریط» ا از زبان یک پیکا جشی لیبرتا یان با سابق ی
غنی د جنا چپ افراطی شوونید ،ک مضوومشنی همیشووگی د گفتمان «غیرحزبی»
جلیقو ز دهوا اما دیدگاه «میان وهای» لیبرال حاکم نیز هسووت .با این حال ،چنین
انطباقهایی برای برسواخت مشروعیت « وشنفکران ا گانیک» گروه محلی ضرو ی
بشدهاند ،ک ب همان اندازه مبنایی برای آنها فراهم میکند تا ایدههای لیبرتا یان خشد
ا با چنین مشفقیتی منتشر کنند .پس هیچ میجزهای د یکتایی جلیق ز دهای کشمرسی
د کا نیست ،بلک نتیج ی کا مداوم و «مشاجه ی مشفقیتآمیز» کنشگران سیاسی
عادی و اکتیشیستهای محلی با سرمای ی مبا ز-فرهنگی د اختیا آنها است .مهمتر
از هم  ،این فرآیند د ون چا چشب وسوویگتر جنبشووی عمل میکرد ک از بدو امر با
پیشسوتگی اضوطرا اجتماعی-اقتصوادی «-وضگ ناب سامان حقشقبگیران د اواخر هر
ماه» -و سوطح بالایی از مقابل ی اغلب خشووشنت آمیز با دولت مشووخ

شده بشد ،ک

جلیق ز دها ا ب طش کلی متمایز سواخت است .اگر ابتکا عمل کشمرسی با میزانی از
مشفقیوت وبرو شوود ،بدینخاطر اسووت ک نیاز مشووترکی ا برای اتحاد تجربیات
جلیق ز دان بدون لغش خصلت غیرمتمرکز آنها بازنمایی میکرد .بدینترتیب «مجمگ
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مجامگ» میتشانست ب صش تبندی عمل دمشکراسی «از پایین» با محتشایی اجتماعی-
اقتصوادی کمک کند ک میتشانسوت بلافاصوول تشسط بخش های اجتماعی بز گتر،
د ک و پذیرفت ششد.

از محلی به ملی؟
بر سی پشیایی د ونی گروه کشمرسی ،هر گشن اسطش ه ا مبنی بر اینک نشست ملی
جلیق ز دها خدادی خشدجش

بشد ،باطل میکند .ب استی آنچ ا ک سا تر د مش د

تجربو ی می  22بر آن تأکید میکرد تأیید میکند :اینک انگا هی «خشدانگیختگی»
ناب ،نامناسوب است .د عشض« ،فقط میتشان ب د ستی از گروههایی سخن گفت ک
ب اقتضوای شورایط ب وجشد آمده بشدند ،و خشدشوان ا مطابق با وضییت میآفرینند.
آنها د فرایند خلق خشدشان ب شکلی از خشدانگیختگی عمیق دسترسی پیدا نمیکنند.
بلک دستخش

تجرب ی مشقییت مشخصی بر مبنای شرایط مشخ

استثما و مطالبات

خاص میشوشند؛ د طی آن تجرب  ،خشدشوان ا ب شوکلی کم یا بیش دقیق ب تصش
د میآو ند» 2.فراخشان گروه کشمرسووی برای «مجمگ مجامگ» جلیق ز دها ،از منظر
سا تری ،تلا

برای انتقال ا از یک «گروه د همجش » ک از خاصبشدگی وضییت

ب ظهش می سود ،ب یک «گروه متشوکل» ک ب واسط ی فرآیندهای طرد و شمشل
متحد میشوشد و قاد ب تصومیمگیری مستقل است ،بازنمایی میکرد 2.این «صیشد ب
کلیت» ،برای تحقق جهانشمشلی بالقشهی مطالباتی ک تشسط گروههای پراکنده مطر
میششند ،و برای مقابل با خصم مشترک آنها ،ضرو ی است .با وجشد این ،د میرض
این مخاطره قرا میگیرد ک د ات تمام اشکال نهادین سازی است :مصاد هی ابتکا
عمل از پایین ،اسوتقلال سواختا های جدید؛ و با اسوتفاده از اصوطلا سا تر ،افتادن ب
و ط ی «سکشن

عملی»1.
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با تشج ب الهام لیبرتا یان ک ابتکا ات آن ا هدایت میکرد ،تیجبآو نیسووت
ک پرسوش مسولط بر «مجمگ مجامگ»  72-72ژانشی  ،خصولت «تصمیماتی» آن بشد:
مشوروعیت آن از منظر تصومیمگیری و حلوفصل مباحثات؛ ب استی ،نفس مطلشبیت
حرکت د آن جهت .مجمگ ب پیشونهاد گروه کشمرسی ،اصل نمایندگی  -دو نماینده
از هر گروه شوورکتکننده  -ا محدود ب احکام الزامی و د آمیخت با آ ای اکثریت
پذیرفت ،ک آن ا از وی گرایی پایانناپذیری ک شبخیزان ا د منجلاب خشد فرو
برد ،متمایز میسوازد .با وجشد این ،میان کسانی ک ب عنشان نمایندگان منصشب برای
گروه خشد آمده بشدند ،و سووایرین ک ب عنشان ناظر د آنجا حضووش داشووتند ،میان
کسوانی ک صورفاً میخشاسوتند حلق ی ا تباطات خشد ا گستر

دهند و کسانی ک

ساختا سمیتری میخشاستند ،سیدن ب مبنایی متحد و پیشرو آسان نبشد.
مباحث حشل مسوولل ی مشافقت با پلاتفرمی از مطالبات – نقط ی تفاوت دیگری با
دیودگواهِ «موا هیچ مطالب ای ندا یم» ،ک د میان شووبخیزان یا حداقل نسووخ ی
شوهروندگرای آن چیرگی داشت  -تبلش یافت 11.شر و بسط چنین متنی گزینش از
بین کثرتی از پیشنهادها ،تییین اولشیتها ،و انتخاب میان صش تبندیها ا پیشفرض
میگیرد؛ ب عبا ت دیگر ،تماماً سیاسی است .اهحل پیشنهادی برای «مجمگ مجامگ»،
یک مصالح بشد« :تقاضانام »ای ا پیشنشیس خشاهد کرد ک اصشل ا طر

میکند

و مطالبات ا برمی شومرد ،اما از فهرستی نهایی یا سلسل مراتب سفت و سخت اجتناب
میو زد .با این حال ،وقتی بیش از  311نمایندهی جلیق ز دها د سش سی-سن-ما تن
جمگ شوودند ،مسوولل ی مشووروعیت تصوومیمگیری ب خاطر پرسووش از نمایندگی این
گردهمایی د میرض شووک و شووبه ی بیشتری قرا گرفت ،چرا ک فقط حدود 21
گروه از چند صد گروه حضش داشتند ،و حداقل ده مش د از آنها اهل منطق ی پا یس
بشدند .مشافقت شد ک پیشنشیس تقاضانام د گروههای محلی مش د بحث قرا گیرد،
و نمایندگان «مجمگ مجامگ» بیدی د سوون-نز د آو یل  7111با هم ملاقات کنند؛

21

استاتیس کوولاکیس  /ترجمهی هومن کاسبی

گرچ تشخی

داده شد ک فرایند د میرض این خطر قرا دا د ک تحت تأثیر فشا

خدادها و تلا های مشازی برای تشوکیل ساختا های منطق ای قرا

بگیرد11.

«مجمگ

مجامگ» نیز هیچ گشن نفش بر افرادی نداشت ک تشسط سان های فرانسشی ،میمشلاً بر
اسوواس فالشو های فیسبشک آنها ،ب عنشان دسووتنشوواندگان ملی برای جلیق ز دها
ترقی یافت بشدند ،اما ملاحظ ی چندانی برای اصووشل و وی های دمشکراتیک نشووان
نمیدادند.
خشد تقاضوانام  ،د مسویر وسوط میان زبان تازهکا ان جلیق ز د و کاد سویاسی
باتجرب تر گام نهاد .از اصووطلاحاتی مانند «سوورمای دا ی» اجتناب و زید ،و بر نکاتی
تأکید کرد ک احتمالا حمایت گسترده جلب میکردند .اهداف محش ی آن «بازتشزیگ
ثروت» و «پایان نابرابریهای اجتماعی» بشدند ،گرچ ب دمشکراس وی واقیی ،شوورایط
کا  ،محیطزیسووت و پایان دادن ب تبییض نیز اشووا ه میکرد .فهرسووتی طشیل از
«مطالبات و پیشوونهادهای اسووتراتژیک» ب دنبال میآمد ،ک تشسووط گروههای محلی
صووش تبندی و بحث شووده بشدند ،ازجمل دسووتمزدها و حقشق بازنشووسووتگی بالاتر،
یشو کنی فقر د تمام اشوکال آن ،دگرگشنی نهادهای سویاسوی هم پرسی ب ابتکا
شهروندان ،مجمگ قانشن اساسی ،محدودیت امتیازات نمایندگان -و گذا زیستمحیطی.
نمایندگان خشاسوتا برابری برای همگان ،فا غ از ملیتشوان ،شودند؛ حاشوی ایسازی
محل های فقیر ،مناطق وسووتایی و سوورزمینهای خا جی ا مش د هجم قرا دادند؛ و
خشدشان ا «ن نژادپرست ن سکسیست ن هشمشفشبیک» اعلام کردند .سرکشب دولتی
و «مباحث ی ملی بز گ» مکرون با واژگان واضووحی محکشم شوودند .تقاضووانام با
د خشاست استیفای مکرون پایان یافت ،ک شیا نمادین گروه کشمرسی بر آن صح
میگذاشت« ،زندهباد قد ت ب مردم ،برای مردم و تشسط مردم».
د مقایس با سایر متشن منتشرشده تشسط جلیق ز دها ،دغدغ های چپ مشخ

تر

از هم د این یکی ب چشوم میخش دند .مسلل ی مالیات ب ند ت ظاهر شد ،هم پرسی
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مردمی کمتر از آنچ میتشان انتظا داشت برجست بشد ،و مطالبات اجتماعی-اقتصادی
چشوومگیرتر .د واقگ ،اکثر نظرسوونجیها تأیید میکنند ک مسووائل نابرابری ،فقر و
هزینو ی زنودگی د مرکز دلمشووغشلیهوای جلیقو ز دان هسووتند ،و مالیاتها ا
تحتالشوویاع قرا میدهند .محققین د ماسووسوو ی مطالیات سوویاسووی گرنشبل 1ک
بز گترین نمشن ا بر سوی کردهاند ،نشوان میدهند ک گرچ

د نخبگان سیاسی و

مطالب ی حاکمیت مردمی واقیی ،یکصوودا ب تأیید جلیق ز دها می سوود ،مطالبات
مفصوول برای دگرگشنی نهادی میمشلاً از تحصوویلکردهترین بخشهای جنبش شوونیده
میشووشند ک ب لحاظ اقتصووادی د امنیت هسووتند و گرایشهای چپ دا ند :اقلیتی از
نمشن (وزندا ) ،ک  24د صود آنها وضییت اقتصادی خشد ا «پرمخاطره» تشصیف
میکننود و  21د صوود آنهوا از تییین مشقییت خشد د محش
میو

اسووت-چپ امتناع

زند17.

آگاهی مثلثی
تحدیدات هشیتگرایان « -فا غ از ملیت آنها»؛ «ن نژادپرسووت ن سووکسوویسووت ن
هشمشفشبیوک» -د تقواضووانوام ی «مجمگ مجامگ» ا ز

د نگ دا د ،ک د اکثر

نششووت های جلیق ز دها د تکذیب  francitéمنسووشش جنبش ،برجسووت اسووت .اگر
مطالبات جلیق ز دها بر مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی-نهادی متمرکز میششد ،ن
دستش کا نژادپرست-اسلامهراس ،تردیدی نیست ک عقاید ضدمهاجر جایگاهی د ون
جنبش همانند جمییت ب طش کلی دا ند 13.شوودت آنها د نسووبت میکشس بااهمیتی
ک ب مسولل ی بیعدالتی اجتماعی اعطا میششد ،بالا می ود .پشیایی بسیج بیتردید د
این ابط مثبت بشده است ،گرچ بدون فگ ایهامی ک د بالا مش د بحث قرا گرفت.
برخی ادعا کردهاند ک جنبش ،تقسیم اصلی ا میان «آنها»ی نخبگان و «ما»ی مردم
1 Sciences Po Grenoble
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ب صد بازگردانده است« :داغزنی بر مهاجرین و کسانی ک از مزایا استفاده میکنند،
بو نود ت د اهبنودانهوای جلیقو ز دهوا ب گش

می سوود ،گشیا آگاهی طبقاتیْ

وحدتبخش اسوت .مسولل اکنشن این است ک تنشهای د ونی ک د سالهای اخیر
میان اقشا دا ای تأمین [اجتماعی] بیشتر و کسانی ک وابست ب کمک دولتی هستند
ب ظهش سوویده اسووت ،ب پیشزمین خشاهد آمد ،یا بلشک مردمی متحدی ،خشد
علی نخبگان قشام خشاهد

ا

بخشید»14.

آن احتمال ،هر چقد ک ممکن اسووت ضووییف ب نظر برسوود ،از پیش ب نخبگان
مش د نظر اخطا داده است ،و آنها د حالت ضدحمل قرا گرفت اند .مکرون مضامین
«هشیت» و «مهاجرت» ،واژگان کلیدی د نژادیسازی دستش کا سیاسی د فرانس ،
ا ازپیش د سوخنرانی خشد د  11دسامبر  7112میرفی کرده بشد .پیشند میان داغزنی
نژادی و هدفگیری کسووانی ک ب مزایای دولتی وابسووت هسووتند ،ب زحمت نیاز ب
تأکید دا د؛ افراد اخیر ممکن است ب گروههای نژادی تیلق نداشت باشند ،اما همانطش
ک بسویا ی خاطرنشان کردهاند ،آماج قرا دادن گفتمانی آنها از تأثیر دیگریسازی
برخش دا اسووت .ادعا شووده ک آگاهی کا گران از دنیای اجتماعی د این شوورایط،
«مثلثی» است« :آنها احساس میکنند ک ن فقط از بالا ،بلک از پایین نیز تحت فشا
قرا دا ند؛ این ایده ک بیکا ان خیلی زیادی هسووتند ک ب دنبال کا نمیگردند و از
قبال مزایایی ک با مالیات افراد دیگر پرداخت میشووشد ،زندگی میکنند 11.ب خاطر
چندپا گی طبق ی کا گر ،عقبنشینی خدمات عمشمی ،تنزل حقشق اجتماعی همگانی
ب نفگ سوویاسووتهای میطشف ب لای های خاص ،و افزایش قابت د ونی میان طبقات
مردمی ،این «آگاهی مثلثی» د ات شورایط انقیاد اجتماعی محرزتر شده است .شیشع
آن د «عقل سولیم» مردمی ،یکی از منابگ «خشوم [ وب شود] علی مالیاتها» است:
کسانی ک از نیروی کا خشد زندگی میکنند ،این احساس ا دا ند ک کمتر و کمتر
از نتایج آن بهرهمند میششند.
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این خشووم ب آسووانی نگ و بشی نژادی ب خشد میگیرد .اگر محش یت مطالبات
اجتماعی و تأثیرات وحدتبخش کنش جمیی بتشاند ب مقابل با آن فرایند کمک کند،
این قضوی باقی میماند ک نمیتشان د این شرایط ب شکافهای نژادی د ون طبقات
مردمی پرداخوت ،مگر از طریق داغزنی نژادی .ضوورو ت فواصوولو گیری از آن،
اجتنابناپذیر برای حفظ انسوجام جنبشوی ک هدف آن هم صفآ ایی همگان و هم
سرکشب تمام اختلافات است ،ب نادیده گرفتن هشیا ان ی این مسلل منجر میششد .این
مشضوگ د ات د خشاسوت برای  francitéاسوت ،ک هشیت جلیق ز دها ا مشخ
میسووازد :هم ب عنشان بردا شوومشل ب شوویشهای جمهش یخشاه –همگی متحد د زیر
پرچم ملی« ،بدون تمایز نژاد یا مذهب» -و نیز ب همان دلیل ،ب مثاب بردا طرد عمل
میکند .نامرئیسازی غیرملیها و این واقییت ا ک مطابق با مییا «فرانسشیبشدگی»،
میلشم میشووشد برخی از ملیها (سووفیدپشسووتان ،غیرمسوولمانان) بیشتر از دیگران
«فرانسشی» هستند ،مخفی میسازد .با این حال اگر نظام سیاسی فیلی مانگ از نمایندگی
«مردم کشچک» میشووشد ،افراد «از پایین» -همانطش ک جلیق ز دها ادعا میکنند-
کسانی ا ب طریقی بسیا ادیکالتر طرد میکنند ک  francitéا زیر ساال میبرند،
ک د مقشل ی شووهروندی د ج دوی دائمی قرا میگیرند ،و کسووانی ا ک ب میزان
قابلتشجهی ب همان دنیای اجتماعی «پایین» تیلق دا ند .پرسش از «فرانسشیبشدگی»
آنها تشسووط نشووان های نمادین جلیق ز دها ،بیتردید یکی از دلایلی اسووت ک چرا
جنبش د ابتدا طنین نسبتاً اندکی د حشم ی شهر داشت؛ اگرچ اکنشن شروع ب

شد

میکند12.

بوا بازگشووت ب تفاضووانام ی کشمرسووی :متن با تبرئ ی هشیت جلیق ز دها از
نژادپرسوتی – و همچنین از سوکسویسوم و هشمشفشبیا -و شمشل «نشاحی خاکستری»
( francitéمحل های فقیر ،سورزمینهای خا جی) ،ب نقط ی حساسی دست میزند؛ ب
بیان دقیقتر ،ب تجرب ی سوورکشبشوودهی جنبش جلیق ز دها ،ک بر خشد هشیت آن
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انگشوت میگذا د .مسولماً تقاضانام با چنین کا ی دست ب خطر میزند ،اما همچنین
قما ی میکند ک مشفقیت آن برای تشووکیل یک «ما» ک حقیقتاً طبقات کا گر و
مردمی ا متحد میسوازد -با پیروی از ضوربآهنگی یکسان ،همانطش ک گرامشی
میگفت -اساسی است.

طرد و نمایندگی
جنبش جلیق ز دها با شروع از اعتراض علی مالیاتهای سشخت ،و بسط آن ب گلاویز
شدن با مسائل عدالت مالی و «هزین ی زندگی» ،مطالب ی نمادین خشد ا د هم پرسی
ب ابتکا شهروندان ( )RICیافت .کدام جهانبینی اجتماعی شامل این ادعاها میششد؟
د خلاصو ی لشمشند دیپلماتیک « :1ؤسا باید د آمد کمتری ب جیب بزنند ،کا کنان
آنها باید زندگی آبرومندان ای داشت باشند :نشعی میین از «اقتصاد اخلاقی» 12.د کا
ادوا د تامپسوشن« 7،اقتصاد اخلاقی» عبا ت بشد از مجمشع ای از هنجا های مشترک،
عمشماً ناشووی از قانشن عمشمی ،ب قصوود تنظیم اقتصوواد دنیایی هنشز پیشوواصوونیتی و
پیشاسرمای دا ی حشل انگا ه های قیمت منصفان یا تضمین نان برای همگان .وقتی آن
هنجا ها نقض میشدند ،مردم حق داشتند شش

کنند ،و خشاهان این ششند ک حاکم

میاهدهی تلشیحی ا ک آنها مبنای آن بشدند احیا کند 12.ب همین ترتیب ،نشووان داده
شوده است ک مطالبات اجتماعی جلیق ز دها ،اصشل نشعی «اقتصاد اخلاقی» میاصر ا
صش تبندی میکنند ،ک تحت حمل ی بی امان قد ت حاکم قرا گرفت است .د این
پرتش ،جنبش میطشف ب احیا اسووت ن انقلاب؛ اسووتقرا مجدد قرا دادی ملی ،ب جای
سرنگشنی نظم مشجشد.

1 Le Monde diplomatique
2 Edward Thompson
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این قیاس گرچ تحریکآمیز اسووت و مشضووشعیت بسوویا ی دا د ،اما کُمیت آن
د مش د تفاوت ادیکال میان اعصووا مش د بحث میلنگد :قد تی ک تشسووط تشدههای
مردمی ژیم قدیم 1مخاطب قرا میگرفت ،مشووروعیت خشد ا ب حق الهی مدیشن
بشد .پادشوواه قرا بشد از بهروزی عیت های خشد مراقبت کند زیرا «مال او» بشدند؛ ن
چشن د برابر بدن ی حاکم شهروندان پاسخگش بشد .دقیق ًا همین پس وی ب سشی یک
یاستجمهش ی مشنا شیک و غصب تصمیمگیری تشسط نخبگان سیاسی بیتفاوت ب
شورایط زندگی آنهاست ک جلیق ز دها مطلقاً د میکنند .پیمان اجتماعی ک آنها
تقاضوا دا ند ،اساساً سشی ی دمشکراتیکی است ک

ژیم کنشنی زیرپا میگذا د .تمثال

مکرون ،از طریق د آمیختن سازوبرگ سلطنتی یاستجمهش گرایی جمهش ی پنجم با
تکبر و خشدبینی طبق ی بش ژوای میاصر ،بالاترین تجسم این انکا دمشکراسی است.
ب جای «اقتصاد اخلاقی» جشامگ پیشاصنیتی ،باید قیاس تا یخی دیگری ا پیشنهاد
دهیم ک آن وج «اخلاقی» ا د ون چا چشب جامی ای عمدتاً صوونیتیشووده ،و ژیم
سوویاسووی مبتنی بر اصوول نمایندگی ،بازصووش تبندی میکند .جنبش چا تیسووتی د
انگلستان ،خشد

ا با انتشا «منشش مردم» د م  1232اعلام کرد .آن منشش دا ای

شووش ماده بشد :حق أی همگانی مردان ،ایگیری مخفی ،واجد شوورایط بشدن تمام
شهروندان برای کاندیداتش ی ،مشاجب برای نمایندگان منتخب ،حشزههای انتخابی برابر
و – امروزه ب شووکل غیرقابلقبشلی ادیکال  -پا لمانهای سووالان  .کانشن تشج نبرد
چا تیستها ،طرد سیاسی نهادین ی طبقات مردمی بشد :ب زحمت  11د صد از جمییت
مردان دا ای حق أی بشدند ،علی غم گسوترشوی ک قانشن اصلاحات  1237با بیمیلی
اعطا کرده بشد .اما کسووب حق أی ب هماناندازه ب منزل ی اهرمی برای اصوولاحات
اجتمواعی گسووترده علی قانشن فقرای  ،1234با ژیم سووشای کا گاههای آن برای
1 Ancien régime
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تهیدستان؛ نظام مالیات تنزلی ،فساد نخبگان سیاسی ،و ب طش کلی ،امتیازات ثروتمندان
و طبق ی زمیندا عاطل و باطلی ک هنشز تا حد زیادی بر اجلاس سوران دولت تسلط
داشتند ،تلقی میشد.
د جهانبینی چا تیسوتی ،د مقام بسوط و گسوتر

سونت انگلیسی ادیکالیسم

دمشکراتیوک اواخر قرن  12و اوایل قرن  ،11علت مصووایب اجتماعی و اقتصووادی
کا گران د انحصا سیاسی ثروتمندان نهفت است .همانطش ک گرت استدمن جشنز1
ادعا کرده است« :د گفتمان ادیکال ،خط منقسم میان طبقات ،ن میان کا فرمایان و
کا گران بلک میان افرادی بشد ک نمایندگی میشوودند و نمیشوودند» 11.اسووتراتژی
چا تیسووم برسوواخت یک جنبش کا گری نبشد ،حتی اگر عمدهی حمایت خشد ا از
طبقو ی کوا گر بو دسووت میآو د ،بلکو اتحاد «مردم» و «تشلیدکنندگان» علی
انتخشا ان عاطل و مالکین زمیندا بشد ک قد ت ا د انحصووا خشد داشووتند .زبان
آن ،چشماندازی اخلاقی ا از اقتصاد منتقل میکرد ،و حشل انگا ههای عدالت ،کرامت
و انصاف متمرکز بشد ،ک مالکیت ابزا تشلید ا کنا میگذاشت.
نقاط اشوتراک واضحی با جلیق ز دها وجشد دا د .د هر دو مش د ،نیروی محرک
جنبش ن صرفاً سیاسی است ن صرفاً اقتصادی ،بلک ترکیب پشیایی از هر دوست .هر
دو علی طرد سیاسی طبقات مردمی واکنش نشان میدهند ،و کنش عمشمی ا – ک با
سلسل ای از اصلاحات نهادی ب هدف گستر

مشا کت شهروندان ،جان تازهای گرفت

اسوت  -ماثرترین وسویل برای حصوشل اصولاحات اجتماعی ب نفگ آن لای ها د نظر
میگیرند .چا تیسووتها ویا و با ژیم پا لمانی بر پای ی حق أی محدود ب دا اها و
تحشلات سورمای دا ی صونیتی اولی  ،تقاضوای اصلا نهادهای نمایندگی ا داشتند تا
آنها نسوبت ب شوهروندان پاسخگشتر گردند .جلیق ز دها با مکانیسمهای «احصائی ی
پنهان»- 71ک وزن طبقات فرودسووت ا د نهادهای نمایندگی ب حاشووی می اند-
1 Gareth Stedman Jones
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د آمیخت با ضیف و شکستگی دمشکراسی پا لمانی پس از ده ها سیاستهای نشلیبرال
مشاج هسوتند .حال ک احزاب سیاسی ک زمانی برای مشا کت طبقات مردمی د ون
حیات عمشمی میجنگیدند آنها ا ب امان خدا ها کردهاند ،آنها ب تحریم انتخابات
پناه بردند؛ یا ب حمایت از است افراطی پرداختند.

مطالبات قابلاجرا
انفصوال آنها [نمایندگان و نمایندگیشدگان] ،د قلب بحران ا گانیکی است ک د
کاهش تجمیات و ترک احزاب اصولی جلشهگر میششد .فروپاشی مصالح ی اجتماعی
کینزی-فش دیسوتی همچنین شامل تحلیل فتن اشکال سیاسی-نهادی بشد ک علی غم
بش وکراتیزاسیشن و محدودیتهای اتی ،شکلی از مشا کت مردمی ا اجازه میدادند.
جنبش جلیق ز دها هم ب آشووکا شوودن و هم ب تجلی یافتن شوودت بحران نمایندگی
کمک کرده است .برنام ی آنها مانند منشش چا تیستها ،گرچ د بستر تا یخیای
بسویا متفاوت ،نشوان میدهد ک کنش دولت میتشاند وضییت آنها ا بدون دست
زدن ب مکانیسومهای انباشت سرمای

یا حتی بازتشزیگ ثانشی  ،بهبشد بخشد .ب استثنای

موالیوات بر ثروت –کو اقدامی عمدتاً نمادین بشد -تأکید برنام بر افزایش «قد ت
خرید» تشسط دولت با کاهش مالیاتهای مستقیم است .این برنام د انضمامی ساختن
مطالب ی جلیق ز دها برای بازتشزیگ ب نفگ طبقات مردمی ،و خشووم آنها از نابرابری
اجتماعی و خشدبینی «ثروتمندان» ،ناکام میماند.
اگرچ گروههای محلی ،شوورکتهای چندملیتی و پدیدههای جهانیسووازی -از
آسویب زیسوتمحیطی تا قد ت شورکتهای جهانی ،برونسپا ی مشاغل و نهادهای
فراملی -ا نیز هدف قرا میدهند ،تاکنشن اقتصوواد سوویاسووی جنبش ب ند ت سووطح
سویاستهای نشلیبرال ا خراشیده است .ب استی ،ب این خطر میانجامد ک ب کاهش
چشووم و گش

بسووتو ی مالیاتها و تخریب خدمات عمشمی ب عنشان اقداماتی ک

28

استاتیس کوولاکیس  /ترجمهی هومن کاسبی

«قد ت خرید» ا افزایش خشاهند داد ،مشروعیت بخشد .تیجبآو نیست ک مکرون
سیی کرده است اه جلیق ز دها ا با جدی گرفتن آنها سد کند .او د «نام ب مردم
فرانس و » مش ش  13ژانشی ی  7111اعلام کرد ک کاهش مالیات بدون کاهش همزمان
هزینو هوای کلی عمشمی غیرممکن خشاهد بشد ،و از عمشم مردم دعشت کرد تا بحث
کنند ک تبر د کجا باید فرود

بیاید71.

 ،RICایدهی برگزا ی هم پرسووی شووهروندی ک ب چراغ اه جنبش تبدیل شووده
است ،قرا است با دو زدن حزب و نظام نهادی ،قد ت ا ب مردم بازگرداند .با وجشد
این ،متکی بر د کی از سویاست است –ب مثاب فهرستی از مسائل گسست  ،ک طش ی
طر می شوشند انگا آزمشن دانشوجشیی است -ک ب سادگی د میرض خطر بازتشلید
سوویاسووتزدایی «حکشمتدا ی» نشلیبرال قرا دا د :حذف هر انگا های از س ویاسووت
بو مثوابو مقابل میان جریانهای ایدهها و پروژههای برخش دا از انسووجام کلی .این
پیشوونهادها د عشض حل بحران نمایندگی ،صوورفاً آن ا منیکس و تیمیق میکنند.
آنها با دامن زدن ب تشهم ضوود-سوویاسووی لشحی سووفید 1عا ی از میانجیها ،ب جای
پرداختن ب وظیف ی ابداع مجدد آنها ،بیشتر فرا

وب جلشی اقتدا گرایان

ا د ات

دولت نشلیبرال تشووشیق میکنند ،ک ب نظر می سوود نهادهای جمهش ی پنجم از آغاز
محتشم بو آن بشدهانود .د این مش د نیز مکرون ،مکوا تر از آنچو غالباً د حق او
پنداشووت میشووشد ،قصوود دا د مطالب برای دمشکراسووی مسووتقیم ا با تکرا عملکرد
بناپا تیستی ک وج مشخص ی کا زا انتخاباتی  7112او بشد تلافی کند؛ ئیسجمهش
ک آسووتینهای خشد ا بالا میزند ،ب عنشان بخشووی از «مباحث ی بز گ ملی» -ک
طبییتواً از بوالا هدایت میشووشد -ب میان مردم می ود ،و خشدبیانگری «بیمیانجی»
شهروندان ا میسر میسازد.

1 Tabula rasa
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چ گشن میتشان این شوکاف چشومگیر ا میان جنبشی زاده شده از خشم عمشمی
علیو بیعودالتیهوای اجتمواعی و تجزیو ی دمشکراتیک ،و بیان آن د مطالباتی -
منسوجمتر از آنچ بسیا ی دوست دا ند اعتراف کنند  -ک ب احتی میتشانند ب ضد
خشد میکشس شوشند ،تشضویح داد؟ ممکن است قیاس با چا تیستها دوبا ه د اینجا
مفید باشوود .علاوه بر سوورکشب دولتی سوونگدلان ی تحملناپذیری ک علی جنبش
چا تیستها لگامگسیخت بشد ،آن جنبش ب سرعت علی تناقضات د ونی اقتصاد سیاسی
خشد قد علم کرد .ایدهی اصولاحات سویاسوی ب عنشان اهرمی برای اصلاحات اجتماعی
جهانشمشل ،اعتبا خشد ا تحت لشای حکشمتهای اصلا طلب تش یهای لیبرال مانند
ابرت پیل 1،ک میتشانسوت د زمین ی مسائلی مانند مالیات ساز
ب گستر

حق أی وی خش

کند بدون اینک

نشان دهد -یا از گزین ی سرکشب بی حمان صرف

نظر کند -اعتبا خشد ا از دسوت داد .میلشم شد ک اقتصاد سیاسی چا تیسم ناتشان از
مقابل با انفصوال میان حیط های اقتصووادی و سویاسوی است  ،ک تشسط دولت لیبرال
وب شودی نهادین شوده بشد .سوشسیالیسم و کنش اتحادی های صنفی عاقبت د فش
جنبشوی سویاسوی ا ک فش ان شوکشه نهایی آن د سوال  1242فرا سید ،ب هشا بلند
میکرد .اگر جنبش جلیق ز دها جهتگیری خشد ا تغییر ندهد ،ک د حال حاضوور
بیید ب نظر می سود ،شواید د دام عجز و ناتشانی مشاب با وضییت چا تیستها بیفتد؛
ممکن اسووت نتشاند پشیاییای ا د خشیش ب وجشد آو د ک قاد ب مها سوورکشب
وحشویان علی خشد باشد؛ و برای مبا زه ب منظش پیشبرد مطالباتی ک ب احتی تشسط
دولتی هشیا و گش ب زنگ قابلیت بازپسگیری نداشت باشند ،دچا مشکل ششد.

1 Robeert Peel
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در تروا
بنابرین تجرب ی اجتماعی و سیاسی ک این خیز

بازنمایی میکند ،د برنام ی سمی

آن خلاصو نمیششد .بحث با جلیق ز دها د تروا د اواخر ما س ،پس از نمایش فیلم
فرانسشا افن 1،آفتاب میخشاهم 7،وشن ساخت ک ظرفیت جنبش برای تاب آو دن
آزمشن زموان ،و حفظ بسوویجهوای خشد د طشل پنج ماه ،ب شوویشهی حقیقتاً جمیی
سووازماندهی بسووتگی داشووت .جلیق ز دهای فیال دا ای ترجیح واضووحی برای تیامل
شخصی مستقیم بشدند؛ فیسبشک ،عرص ی دستکا ی «از پایین» –زمین با و ی برای
شاییات و قایتهای شخصی -و همچنین نظا ت دولتی «از بالا» تلقی میشد ،حتی با
اینک هنشز تنها ابزا مشجشد برای هماهنگی و ا تباط د مقیاس بز گتر بشد .گروه
تروا نیز بینش جالبتشجهی ا د مش د طرز عمل است افراطی ا ائ میکرد.
سوورژ 3،عضووش سووابق اتحادی های صوونفی د نمایندگی خشد وی س ویتروئن ،د

بازنشستگی پیش از مشعد ب خاطر بیما ی ،و یکی از اعضای حزب ملانششن ،فرانس ی
تسلیمناپذیر ،تشضیح داد ک چ گشن د اصل مها تهای سازماندهی خشد –اعلامی ها،

تبلیغات و تظاهراتها -ا د اختیا یکی از گروههای پیشرو د منطق ب نام فرانس ی
خشومگین 4قرا داده بشد ،ک «انشاع و اقسام افراد» ا د برمیگرفت – «یک قرمز-
سوفید-آبی واقیی» ،مسولماً شوامل است افراطی -و نخست علی مالیاتهای سشخت
سوپس علی تیطیل شودن بیما ستانها سازمان یافت .د تروا 4111 ،نفر د واکنش ب
فراخشان جلیق ز دها برای کنش علی مالیات سشخت د  12نشامبر  7112بیرون آمدند؛
انبشه جمییت عظیمی برای یک شهر بازا قدیمی  21،111نفره .د آغاز ،چها فلک ب
1 François Ruffin
2 J’veux du soleil
3 Serge
4 France en Colère
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طش بیست و چها ساعت اشغال شد .ب گزا

سرژ ،د یکی از آنها دو پیکا جشی

است افراطی محلی از دوبش ل فرانس 1سیی کردند جنبش ا با اعلام خشدشان ب عنشان
نمواینودگوان منطقو ای برای جلیقو ز دهوای اوب«- 7هودایوت نمایش از پشووت
کامپیشترهایشان» -تصاحب کنند« :آن ماجرا مای ی دلسردی شد!» بنا ب گفت ی سرژ،
آن دو نفر بو زحموت زموانی ا د فلکو هوا صوورف کرده بشدند« :آنها د کاف
مینشووسووتند د حالی ک بقی د تظاهرات گاز اشووکآو میخش دند؛ مردم ب زودی
متشجو شوودنود کو چ خبر اسووت» .او د ادام گفت ک اکثر جلیق ز دها هیچ
پسزمین ی سویاسوی نداشتند« .اما آن قد از این زندگی آشغال دلزده شده بشدند ک
حاضر بشدند ب هر جا بروند ،از هر کس پیروی کنند»:

از زبان برخی از آنها میشوونشید ک «هیچ پشلی برای ما وجشد ندا د ،اما مهاجران
مسکن ایگان د یافت میکنند؛ مراقبت ایگان میگیرند ،د حالی ک هیچکس برای
مراقبت از سووالمندان ما ،هیچکس برای مراقبت از ماد من وجشد ندا د» .یک وز
جیاکشمشنی[ 3یکی از آن دو اسوت افراطی] با کپ ای از جزوات ظاهر شود ک نشان
میداد کموکهوای فاهی باید کاهش یابند ،زیرا هزین ی بیش از حدی بر گردن ما
میگوذا ند .من از تشزیگ اعلامی ها خشددا ی کردم و دیگران د فلک ی بریکش 4نیز
همینطش  .ما همیش ب صراحت تأکید میکردیم« :هدف ا اشتباه نگیرید!» و همچنین

1 Debout la France
2 Aube
3 Giacomoni
4 Brico
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سویی میکنیم ب مردم اطلاع دهیم ...کم کم دا د ثمر میدهد ،اما سخت بشده است ،و
هنشز پایان کا

نیست77.

سرژ د پاسخ ب این ساال ک چرا از چها فلک ای ک د بدو امر د نشامبر گرفت
شده بشد ،تنها اشغال بریکش هنشز قد تمند جریان داشت ،پاسخ داد ک جش د هر کدام
متفاوت بشد .یکی از آنها ک د دسووت تیپهایی از دوبشت ل فرانس بشد ب سووبک
نظامی با هبران و قشاعد صولب ادا ه میشد  .دیگری ک تشسط اکتیشیستهای محلی
خشوومگین ادا ه میشوود همدلان تر بشد ،اما یک جلیق ز د د آنجا تلا
خشد

کرده بشد

ا هبر میرفی کند ،ک ب دعشاهایی منجر شوود .د بریکش ،آنها جش جمیی

خشبی از آغاز داشوتند ،و بسیا ی از افراد محلی د ژست همبستگی برای آنها غذا و
نششیدنی آو ده بشدند .پنجاه یا شصت نفر از آن ها با هم ملاقات کردند تا د مش د این
بحث کنند ک چ نکاتی د «مجمگ مجامگ» سوننز مطر ششد و دو نماینده ا برای
شوورکت د آنجا برگزینند .اثرات دو فیلی سوورکشب قضووایی چ بشدند؟ «مردم از
جریم و پروندههای قانشنی علی آنها جا خش دهاند؛ از سوورکشب شووشک شوودهاند.
سیاست آنها ا تغییر میدهد یا ن  ،نمیدانم .اما آنها ا عصبانیتر میکند ،مطملنم».
ویا و با این عزم و ا اده ،پاسوخ یکی از جلیق ز دان ب پرسش خبرنگا ب

هن

متباد میشووشد .از او پرسوویده شوود ک اجگ ب امتیازات مکرون د زمین ی مالیات
سووشخت چ نظری دا د .او پاسووخ داد« :هر امتیازی ک بدهند ،هرگز کافی نخشاهد
بشد» .این حرف نشوان میدهد ک جنبش حاکی از چیزی است ک از تمام تیا یف و
سنجشها میگریزد ،آ مانی ک هنشز نمیتشان ب کلام د آو د .یافتن بیانی مشجزتر از
شکاف میان اد اک وضییتی تحملناپذیر و عدمامکان ادیکال تخیل وضییتی متفاوت،
دششا خشاهد بشد .چالش برای نبردهای امروز د همینجا نهفت است :ابداع یک بدیل،
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ن ب مثاب اتشپیا بلک ب مثاب پروژهای ک همچنین شووامل ابزا تحقق خشد د ترکیبی
.جدید از ادیکالیسم و تفکر استراتژیک خشاهد بشد

یادداشتها
 د صود از پاسخدهندگان هنشز13  یک نظرسونجی د لش فیگا و نشوان داد ک7111  د اواخر ما س1
: اگرچ نسبت ب قبل کاهش یافت بشد،ابراز حمایت یا همد دی با جلیق ز دها میکنند
‘Gilets Jaunes: le soutien des Français en chute (sondage)’, Figaro, 71 March
7111.
7

Bruno Amable, ‘Vers un bloc antibourgeois?’, Libération, 72 November

7112; Vincent Présumey, ‘Du prolétariat et des populistes’, Mediapart, 13
January 7111; Gérard Noiriel, ‘Les gj replacent la question sociale au centre
du jeu politique’, Le Monde, 72 November 7112; Sophie Wahnich, ‘La
structure des mobilisations actuelles correspond à celle des sans-culottes’,
Mediapart, 4 December 7112; Vincent Bilem, ‘Pourquoi la place des femmes
dans le movement des gilets jaunes fait-elle tant polémique?’, Les
Inrockuptibles, 12 December 7112 [Amable and Wahnich in English on Verso
blog].
3
(  تحقیق یوان لش لن. نوکYann Le Lann( ) و همکوا انش د کشانتیتو کریتیکQuantité
Critique(  د بحث با سیلشیا زاپی،)Sylvia Zappi ) د
‘Le mouvement des “gilets jaunes” est avant tout une demande de
revalorisation du travail’, Le Monde, 71 December 7112 [in English on Verso
blog].
4
. نک،ب ویژه
Antonio Gramsci, ‘Observations on Certain Aspects of the Structure of
Political Parties in Periods of Organic Crisis’, in Geoffrey Nowell Smith and
Quintin Hoare, eds, Selections from the Prison Notebooks, London 1121, pp.
711–2.
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برداشووتهوای گرامشووی همچنین د شووالشدهی مقوال ی تحریکآمیزی از برونش امابل ( Bruno
 )Amableو اسووتفانش پشلامبا ینی ( ،)Stefano Palombariniتشهم «بلشک بش ژوایی» ،پا یس،
 ،7112است.
 :1 Rencontre réussieظرافوتهای شووانس و شووادی از ترجم ی تحتاللفظی انگلیسووی یینی
«مشاجه ی مشفقیتآمیز» حذف شدهاند.
« :2 Là qu'on viveهمانجا ک زندگی میکنی[ ،دست ب عمل بزن]» .بر اساس صفح ی فیسبشک
آن ،هدف سازمان عبا تست از «گششدن فضایی د شهرک ما ک هرکس ب آن اه دا د بدون اینک
احساس کند ب خاطر طبق ی اجتماعی ،خستگاه یا جنسیت خشد مش د قضاوت قرا میگیرد؛ فضایی ک
میتشانیم با هم ملاقات کنیم ،حرف بزنیم ،با یکدیگر آشونا ششیم ،و مهم تر از هم  ،دوبا ه یاد بگیریم
ک چ گشن با سووهیم شوودن دانش و مها تها ،بدون داشووتن هیچ هبری ،با همدیگر همکا ی کنیم».
اهداف سویاسی آن شاید ب بهترین نشج د متنی بیان شدهاند ک تشسط پیکا جشیی از بخش کا گران
فرهنگ و ا تباطات د اتحادی ی  CNTآنا کشسوندیکالیست نششت شده و د صفح ی Là queon
 viveپسوت شوده است« :تشکیل کمیت های محلی ک خشدشان ا بر اساس اصشل دمشکراسی مستقیم
سوازمان میدهند :مجمگ عمشمی مستقل ،نمایندگان دائما قابل عزل با احکام الزامی ،گرد

مسلشلیتها.

این کمشنهای خشدمختا  ،مطالبات مردمی ،برابریخشاهان  ،اجتماعی و زیسووتمحیطی ا مطر خشاهند
کرد .اگر ادعاهایشوان برآو ده نششد ،ب پیش خشاهند فت و آنها ا اجرا خشاهند کرد ،بدون اینک
دلشاپس اشکال قانشنی نمایندگی باشند – آن ها حاضر خشاهند بشد تا با شهردا و بخشدا مقابل کنند ،و
عضش پا لمان ا ب شیش ی [ ]bocalخشد بازگردانند»« .تا جای لازم ،کمشنهای خشدمختا با هم متحد
خشاهند شد تا تجربیات و تأملات خشد ا ب اشتراک بگذا ند و برای مدیریت امش مشترک ب همدیگر
کمک کنند ...بدین ترتیب ،دولت ب شوکل وزافزونی ب حاشوی

انده خشاهد شد ،قد ت آن ب حدی

کاهش مییابد ک ناکا آمد میگردد ،تا وزی ک یک فشووا آخر برای فرو یختن هرم نظم اقتدا گرا
کافی خشاهد بشد» .نک.
Pierre Bance, ‘A propos de l’appel des gilets jaunes de Commercy’,
Autrefutur.net, 3 December 7112.
See ‘Masses, spontanéité, parti. Discussion entre Sartre et la direction d’Il

2

Manifesto’, 72 August 1121, in Il Manifesto: Analyses et thèses de la nouvelle
extrême-gauche italienne, Paris 1121, p. 311.
قابلدسترس است Vive la Révolution.ونشیسی از مباحثات «مجمگ مجامگ» د وب سایت

2
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1

:  بهرهگیری سشفی وانیچ از مفاهیم سا تر د این ابط.همچنین نک

‘De la fusion, de l’incertitude et du pari’, Libération, 7 January 7111.
11

(  اظها ات الکسی کشکی. نکAlexis Cukier( ) و داوید لاسرDavide Lassere:)

‘Contre la loi travail et son monde’, Les Temps modernes, no. 211, 7112, esp.
pp. 131–4.
. ا میتشان ب صووش ت آنلاین یافت،7111  آو یل2-1 ،ناز ه-فیلم هایی از «مجمگ مجامگ» سوون

11

 اما با، «سرشت ضددمشکراتیک و ماو الیبرال« نهادهای اتحادی ی ا وپا ا محکشم کرد،تقاضانام ی آن
 هیچ فراخشانی برای أی خاص یا تحریم،»احترام ب «اسووتقلال گروههای جلیق ز د و افراد ب طش کلی
. نداد7111 انتخابات اتحادی ی ا وپا د می
17

Tristan Guerra, Frédéric Gonthier, Chloé Alexandre, Florent Gougou et

Simon Persico, ‘Qui sont vraiment les gj? Les résultats d’une étude
sociologique’, Le Monde, 72 January 7111.
) د أس فهرست مسائل%14( ) و فقر%71(  قد ت خرید،)%72( این نظرسنجی نشان داد ک نابرابریها
) %11(  و بید مالیاتها،بشدند
13

 نفر فکر میکردند ک11  نفر از2  تقریبا هر،ب گفت ی محققان ماسوس ی مطالیات سیاسی گرنبشل

 کسانی ک بیشتر از هم با. تقریبا همانند با سطح ملی،»«مهاجرت بیش از حدی د فرانس وجشد دا د
»مهاجرت مخالف بشدند همچنین کمتر از هم ب سیاست علاق داشتند و بیشتر دلشاپس »قد ت خرید
:بشدند
Guerra et al., ‘Qui sont vraiment les gj?’
Nicolas Duvoux, ‘Gilets Jaunes: La perspective d’une réunification d’un

14

bloc populaire inquiète les politiques’, Le Monde, 2 February 7111.
11

Olivier Schwartz, ‘Vivons-nous encore dans une société de classes? Trois

remarques sur la société française contemporaine’, La Vies des Idées, 77
September 7111.
12

Emmanuel Riondé, ‘Pourquoi Toulouse est l’un des bastions des gj’,

Mediapart, 1 February 7111; Lucie Delaporte and Mathilde Goanec, ‘Gilets
Jaunes d’Ile-de-France: “Les quartiers populaires sont là”’, Mediapart, 12
February 7111.
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Pierre Souchon, ‘Avant, j’avais l’impression d’être seule’, Le Monde

12

diplomatique, no. 222, January 7111.
See Samuel Hayat, ‘Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir’,

12

samuelhayat.wordpress.com, 1 December 7112.
Gareth Stedman Jones, ‘Rethinking Chartism’, in Languages of Class:

11

Studies in English Working-Class History 1237–1127, Cambridge 1123, pp.
112–2.
–See Daniel Gaxie, ‘Le cens cachée’, Réseaux, vol. 1, no. 77, 1122, pp. 71

71

11.
 71مکرون د  2م  7111با خاتم دادن ب «مباحث ی بز گ» خشد تأیید کرد ک مالیات د آمد پایینتر
با کاهش بیشتر هزین ها ،سوواعات کا ی طشلانیتر و بسووتن گریزگاههای مالیات کسووبوکا جبران
خشاهد شد.
 77برای تمام تفاوتها با دو هی وایما  ،زمانی ک احزاب تشدهای چپ و اسوت برای قبضو ی خشم و
آمال مردمی برای تغییر ادیکال با هم میجنگیدند ،ممکن است یادآو ی سخنان یک آلمانی جشان ک
د تابسوتان  1137تشسوط دنیل گشئرین یادداشت شده بشد ،ا زنده باشد« :میبینید ،ما ب جان یکدیگر
افتادهایم .سووشداها ب جش

آمدهاند ،یکدیگر ا میکشوویم ،اما اسوواسووا چیز یکسووانی ا میخشاهیم»..

[گشئرین« :واقیا؟»] « بل  ،یک چیز ،دنیایی جدید ،اساسا متفاوت از امروز ،نظامی جدید»:
Daniel Guérin, La peste brune, Paris 1121, p. 31.

