
 
 
 
 

  اگر به حرف طبقات مردمي گوش داده مي شد

را به خيابان كشاند هيچ وقت به اين افتخار دست نيافت كه 

در طبقات مردمي، موضوع هاي مربوط به سياست يا 

حزب جديد ضدسرمايه «يك نشريه نزديك به 

قيام «با كمي تفاوت مانند .  است كه هيچ ابهامي ندارد
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سياست فرانسه درمورد  بيانيه هاي همبستگي چپ سنديكايي و

كشته شدند و صدها مجروحي » 

سركوب تظاهرات عليه ... كه چند هفته پيش از آن در اكوادور قرباني شدند نيز وضع به همين صورت است

دن در سودان ابراز سازمان ها از انقالب درحال رخ دا

يكي از پيشدرآمدهاي اين انقالب هم افزايش 

اگر يك تاريخ مهم در اين .  

در كاراكاس هم بهاي  ١٩٨٩فوريه 

هزار كشته بجا گذاشت و مقدمه 

رانسه از شورش هاي عليه افزايش بهاي 

زيرا، درحالي كه همان .  بنزين، تناسب معكوس با فاصله اي دارد كه آن را از اين اعتراضات جدا مي كند

به خيابان هاي فرانسه آورده بود، اشتياق 

فراخوان جليقه زردها، « :در اين باره گفت

و راست افراطي هم از آن  تكه در حدي زياد توسط صاحبان صنايع حمل و نقل حمايت شد و جناح راس

بهاي سوخت را بدل به يك خبر روز كنند، كافي بود كه 

م گرد يك موضوع به هر كافه اي در هر روستاي فرانسه سر بزني تا بداني كه، از يك دهه پيش خشم مرد

اما .  ترل فني و جريمه استيل، كن
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بيانيه هاي همبستگي چپ سنديكايي و.  است] ١٣٩٨آبان 

» كوييتو«ري كه روي سنگ فرش هاي نف ١٠درمورد 

كه چند هفته پيش از آن در اكوادور قرباني شدند نيز وضع به همين صورت است

سازمان ها از انقالب درحال رخ دايك سال پيش از آن، همين 

يكي از پيشدرآمدهاي اين انقالب هم افزايش شمار كمي از آنها به ياد مي آوردند كه 

.  را بوجود آورد ٢٠١٣و  ٢٠١٢كه شورشهاي سال 

فوريه  ٢٧در : ، مي توان گفت كه دچار فراموشي شده ايم

هزار كشته بجا گذاشت و مقدمه  ٣شد كه » كاراكازو«مردمي  وخت افزايش شديد يافت و باعث قيام

  .بود ١٩٩٨انتخاب هوگو چاوز در سال 

رانسه از شورش هاي عليه افزايش بهاي به نظر مي آيد كه ميزان حمايت گسترده چپ سياسي و سنديكايي ف

بنزين، تناسب معكوس با فاصله اي دارد كه آن را از اين اعتراضات جدا مي كند

به خيابان هاي فرانسه آورده بود، اشتياق   ٢٠١٨ را در نوامبر » جليقه زرد«دليل به خشم آمدن صدهاهزار 

در اين باره گفت) ٣) (CGT(» راسيون عمومي كاركنفد«يك دبير 

كه در حدي زياد توسط صاحبان صنايع حمل و نقل حمايت شد و جناح راس

  .»حمايت كرد، امروز بازتاب بزرگي در ميان طبقات مردمي دارد

بهاي سوخت را بدل به يك خبر روز كنند، كافي بود كه » جليقه زردها«كه  اين درحالي بود كه پيش از آن

به هر كافه اي در هر روستاي فرانسه سر بزني تا بداني كه، از يك دهه پيش خشم مرد

يل، كنئاين موضوع خودرو، رادارهاي پليس، بنزين، گازو

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

آبان ) [١(» مردمي در ايران

درمورد .  است آن صادر شده

كه چند هفته پيش از آن در اكوادور قرباني شدند نيز وضع به همين صورت است

يك سال پيش از آن، همين .  افزايش بهاي سوخت

شمار كمي از آنها به ياد مي آوردند كه  . شادماني مي كردند

كه شورشهاي سال  شديد بهاي سوخت بود

، مي توان گفت كه دچار فراموشي شده ايمفهرست ذكر نشود

وخت افزايش شديد يافت و باعث قيامس

انتخاب هوگو چاوز در سال 

  

به نظر مي آيد كه ميزان حمايت گسترده چپ سياسي و سنديكايي ف

بنزين، تناسب معكوس با فاصله اي دارد كه آن را از اين اعتراضات جدا مي كند

دليل به خشم آمدن صدهاهزار 

يك دبير : آنها فروكش كرد

كه در حدي زياد توسط صاحبان صنايع حمل و نقل حمايت شد و جناح راس

حمايت كرد، امروز بازتاب بزرگي در ميان طبقات مردمي دارد

  

اين درحالي بود كه پيش از آن

به هر كافه اي در هر روستاي فرانسه سر بزني تا بداني كه، از يك دهه پيش خشم مرد

اين موضوع خودرو، رادارهاي پليس، بنزين، گازو.  مركزي شكل مي گيرد



 
 
 
 

ين ؟  و اگر چن ؟  آيا به اين كافه ها مي رود

؟  برنامه هاي حزب ها  يزي جز نق زدن هاي كافه اي را بازتاب دهد

ودرو هيچ صحبتي در درباره گراني خ

درباره «: (شد» خارج«آنها نيست و براين تأكيد شده كه مي بايد از اين شيوه حمل و نقل آلوده كننده 

» جحيت را به جابجايي هاي نرم

سياست «: ؟  درباره يك چيز يقين است

، به ستوه آمدن ها، باالرفتن نرخ عدم 

كه دغدغه  نيستآيا دليل اين امر درست اين 

و گرفتاري هاي طبقات مردمي توسط سازمان هايي كه مدعي حرف زدن از جانب آنها هستند 

؟  ما دست به تحقيق در ميان اشخاصي از طبقات مردمي مانند زن 

اكثر آنها زن، .  زديم... خانه دار، مربي مهد كودك، كارگر زنجيره توليد، لوله كش، نصب كننده كفپوش و

شهري، (اي خاستگاه هاي متفاوت حرفه اي و از نظر جغرافيايي گوناگون 

نخستين شگفتي اين بود كه اقليتي از آنها خواهان افزايش دستمزد، كه خواست اصلي سازمان هاي چپ 

.  بر روي گراني هزينه زندگي، كه مرتب هم افزايش مي يابد، تأكيد مي كردند

اين كار كه وقت .  در خانواده هاي مالقات شده، عموما زنان هستند كه حساب دخل و خرج را نگه مي دارند

، در زندگي روزمره.  گير و اضطراب زا است، آنها را به مقايسه كننده هاي سرسخت قيمت ها بدل مي كند
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؟  آيا به اين كافه ها مي رود سنديكايي و سياسي آيا در اين روستاها سكونت دارد

يزي جز نق زدن هاي كافه اي را بازتاب دهداست، توانسته در حرف هاي خود چ

درباره گراني خ: براي انتخابات آينده رياست جمهوري به اين پرسش ها پاسخ مي دهد

آنها نيست و براين تأكيد شده كه مي بايد از اين شيوه حمل و نقل آلوده كننده 

جحيت را به جابجايي هاي نرمرو ا«، ]٥[» تاز جايگاه خودرو كاس«و ] ٤[» جابجايي افراد بازانديشي كرد

؟  درباره يك چيز يقين است ندكردمي را بسيج مي در وراي بهاي حمل و نقل، چه چيز طبقات م

، به ستوه آمدن ها، باالرفتن نرخ عدم ...)مبارزات قدرت و راهبردهاي انتخاباتي

آيا دليل اين امر درست اين .  مشاركت در انتخابات كه در هر انتخاباتي بيشتر مي شود

و گرفتاري هاي طبقات مردمي توسط سازمان هايي كه مدعي حرف زدن از جانب آنها هستند 

؟  ما دست به تحقيق در ميان اشخاصي از طبقات مردمي مانند زن  است -يا تقريبا نشده

خانه دار، مربي مهد كودك، كارگر زنجيره توليد، لوله كش، نصب كننده كفپوش و

اي خاستگاه هاي متفاوت حرفه اي و از نظر جغرافيايي گوناگون وان، ميانه سال و بازنشسته و دار

  .بودند

نخستين شگفتي اين بود كه اقليتي از آنها خواهان افزايش دستمزد، كه خواست اصلي سازمان هاي چپ 

بر روي گراني هزينه زندگي، كه مرتب هم افزايش مي يابد، تأكيد مي كردندبا اين حال، همه 

در خانواده هاي مالقات شده، عموما زنان هستند كه حساب دخل و خرج را نگه مي دارند

گير و اضطراب زا است، آنها را به مقايسه كننده هاي سرسخت قيمت ها بدل مي كند
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سنديكايي و سياسي آيا در اين روستاها سكونت دارد چپ

است، توانسته در حرف هاي خود چ

براي انتخابات آينده رياست جمهوري به اين پرسش ها پاسخ مي دهد

آنها نيست و براين تأكيد شده كه مي بايد از اين شيوه حمل و نقل آلوده كننده 

جابجايي افراد بازانديشي كرد

  ]).٦[داد 

  

در وراي بهاي حمل و نقل، چه چيز طبقات م

مبارزات قدرت و راهبردهاي انتخاباتي(» بازي سياستمداران

مشاركت در انتخابات كه در هر انتخاباتي بيشتر مي شود

و گرفتاري هاي طبقات مردمي توسط سازمان هايي كه مدعي حرف زدن از جانب آنها هستند  ها، رنج ها

يا تقريبا نشده – شناخته نشده 

خانه دار، مربي مهد كودك، كارگر زنجيره توليد، لوله كش، نصب كننده كفپوش و

وان، ميانه سال و بازنشسته و دارج

بودند) روستايي، حومه شهري

  

نخستين شگفتي اين بود كه اقليتي از آنها خواهان افزايش دستمزد، كه خواست اصلي سازمان هاي چپ 

با اين حال، همه .  است، بودند

در خانواده هاي مالقات شده، عموما زنان هستند كه حساب دخل و خرج را نگه مي دارند

گير و اضطراب زا است، آنها را به مقايسه كننده هاي سرسخت قيمت ها بدل مي كند



 
 
 
 

است كه هرروز كه آن را مي گشايند مي بينند با سرعت بيشتر 

اين .  چهارچوب بندي و كنترل قيمت محصوالت و نيازهاي اوليه

ت ها را مقايسه كنند و برچسب ها را 

افزايش .  بدون آن كه مجبور باشند ساعت هاي دراز خسته كننده را در اينترنت بگذرانند

به ياد داشته باشيم كه .  »!پس از آن قيمت همه چيز افزايش مي يابد و چيزي باقي نمي ماند

قيمت محصوالت پايه اي مورد نياز، 

يد كنترل شود شامل گاز، سقف بندي قيمت هايي كه با

  .همه دارند از بين برود

سازمان هاي سنديكايي و سياسي محور گفتمان خود را بر نقص هاي خدمات 

.  در اين مورد هيچ نكته اي توسط كساني كه از آنها تحقيق مي كرديم ذكر نشد

مهد كودك، مركز تفريحات، غذاخوري، 

با آن كه بيشتر اين هزينه ها مربوط به 

بخش زيادي از هزينه ها را » مدرسه

گفتمان درباره امكاناتي كه بايد صرف آموزش ملي شود، ناشنيده باقي 

ما داريم به سوي مدرسه «: مي ماند و بخصوص اين كه اين گفتمان همراه با هشدارهايي از اين نوع باشد كه

فرزندان طبقات مردمي هم اكنون نيز در چنين وضعيتي هستند، بدون آن كه 

اگر دانش آموزان بخواهند بيش از سطح 

  .»ديپلم دبيرستان ادامه تحصيل دهند، پرداخت هزينه هايشان غيرممكن خواهد بود
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است كه هرروز كه آن را مي گشايند مي بينند با سرعت بيشتر خشم آنها ناشي از نگراني درمورد كيف پول 

چهارچوب بندي و كنترل قيمت محصوالت و نيازهاي اوليه: خواست آنها روشن است

ت ها را مقايسه كنند و برچسب ها را كه بتوانند يخچال خود را بدون دغدغه گراني پركنند، بدون آن كه قيم

بدون آن كه مجبور باشند ساعت هاي دراز خسته كننده را در اينترنت بگذرانند

پس از آن قيمت همه چيز افزايش مي يابد و چيزي باقي نمي ماند

قيمت محصوالت پايه اي مورد نياز،  مورد مديريتدر ... اد شده استآز ١٩٨٧قيمت ها در فرانسه از سال 

سقف بندي قيمت هايي كه با افرادي كه از آنها تحقيق كرده ايم مي افزايند كه

همه دارند از بين برودكه » نگراني دايمي بازكردن صندوق پستي«برق، نرخ بهره و غيره است تا 

سازمان هاي سنديكايي و سياسي محور گفتمان خود را بر نقص هاي خدمات .  مدرسه است

در اين مورد هيچ نكته اي توسط كساني كه از آنها تحقيق مي كرديم ذكر نشد

مهد كودك، مركز تفريحات، غذاخوري، .  درعوض، همه از گراني و سنگيني هزينه مدرسه خشمگين بودند

با آن كه بيشتر اين هزينه ها مربوط به .  لوازم تحصيلي عمال بر بودجه اين خانواده ها فشار وارد مي كند

مدرسه«فعاليت هاي فرادرسي است، اما نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه 

گفتمان درباره امكاناتي كه بايد صرف آموزش ملي شود، ناشنيده باقي مي توان گفت كه 

مي ماند و بخصوص اين كه اين گفتمان همراه با هشدارهايي از اين نوع باشد كه

فرزندان طبقات مردمي هم اكنون نيز در چنين وضعيتي هستند، بدون آن كه .  »به شيوه آمريكايي مي رويم

اگر دانش آموزان بخواهند بيش از سطح «: آينده آنها، كه بي نهايت تيره و تاريك است صحبتي شود

ديپلم دبيرستان ادامه تحصيل دهند، پرداخت هزينه هايشان غيرممكن خواهد بود

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

خشم آنها ناشي از نگراني درمورد كيف پول 

خواست آنها روشن است.  خالي مي شود

كه بتوانند يخچال خود را بدون دغدغه گراني پركنند، بدون آن كه قيم

بدون آن كه مجبور باشند ساعت هاي دراز خسته كننده را در اينترنت بگذرانند.  زير نظر بگيرند

پس از آن قيمت همه چيز افزايش مي يابد و چيزي باقي نمي ماند«؟   حقوق

قيمت ها در فرانسه از سال 

افرادي كه از آنها تحقيق كرده ايم مي افزايند كه

برق، نرخ بهره و غيره است تا 

  

مدرسه است: شگفتي دوم

در اين مورد هيچ نكته اي توسط كساني كه از آنها تحقيق مي كرديم ذكر نشد.  عمومي قرار مي دهند

درعوض، همه از گراني و سنگيني هزينه مدرسه خشمگين بودند

لوازم تحصيلي عمال بر بودجه اين خانواده ها فشار وارد مي كند

فعاليت هاي فرادرسي است، اما نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه 

مي توان گفت كه .  تشكيل مي دهد

مي ماند و بخصوص اين كه اين گفتمان همراه با هشدارهايي از اين نوع باشد كه

به شيوه آمريكايي مي رويم

آينده آنها، كه بي نهايت تيره و تاريك است صحبتي شوداز 

ديپلم دبيرستان ادامه تحصيل دهند، پرداخت هزينه هايشان غيرممكن خواهد بود

  



 
 
 
 

آنها تفريح نيز مي كنند و اين كار غالبا از طريق فعاليت 

.  پول برمي خورنددر اينجا هم به همان مانع يعني 

صفحه تلفن، رايانه، بر .  دارد

يك حكم جاري است و آن ممنوعيت سرگرمي ها به خاطر هزينه باالي آنها 

نمي شود از خانه بيرون رفت، «: صفحه هاي نمايش وجود دارد

بازي هاي نتفليكس  )آبونه( مشترك

آرتروز، استخواني،  -به عالوه طرح پرسش درباره كار، منجر به صحبت كردن درمورد اختالالت عضالني

كار يدي، كه در .  و معلوليت هاي موقت يا دايمي مي شود

كه در  ،اين خواست غالب.  و اين شامل بدن جوان ها نيز مي شود

مي  برنامه هاي سازمان هاي چپ جاي آن خالي است، وجود دارد كه دستمزد كار بدني با كارهاي ذهني 

خيلي كوتاه درنظر گرفته  تگي بايد

بازنشستگي «: همه اقدامات ديگر بيهوده است

به عالوه، ادعاي بازنشسته .  »

چون شغل هرروزه بازنشسته ها اين است كه براي دريافت 
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  »ساخت يك سازمان با افرادي مثل خودمان

آنها تفريح نيز مي كنند و اين كار غالبا از طريق فعاليت : طبقات مردمي فقط درس نمي خوانند

در اينجا هم به همان مانع يعني .  هاي فوق برنامه اي است كه مدرسه تدارك مي بيند

دارد» قيمت هايي گزاف«اتر، كتابخانه، همه اين سرگرمي ها 

يك حكم جاري است و آن ممنوعيت سرگرمي ها به خاطر هزينه باالي آنها  نشريات و دفتر هاي حساب

صفحه هاي نمايش وجود دارد حضور همه جانبهارتباط مستقيمي بين 

مشتركبچه ها را .  اكتفا مي شود به صفحه تلويزيونبنابراين 

به عالوه طرح پرسش درباره كار، منجر به صحبت كردن درمورد اختالالت عضالني

و معلوليت هاي موقت يا دايمي مي شود كمردرد، باد فتق، پوكي استخوان، ديسك كمر، 

و اين شامل بدن جوان ها نيز مي شود جا رواج دارد بدن را فرسوده مي كند

برنامه هاي سازمان هاي چپ جاي آن خالي است، وجود دارد كه دستمزد كار بدني با كارهاي ذهني 

تگي بايدسكاري ضروري براي بازنشو براي كارهاي سخت دوره 

همه اقدامات ديگر بيهوده است.  »بيشتر كار كرد مانند ارتش يا پليس، زيرا نمي توان

»سالگي هم توان و نيرو ازبين رفته است ٥٠سالگي مسخره است، در 

چون شغل هرروزه بازنشسته ها اين است كه براي دريافت شدن افراد از جمله حقه هاي كوچك اداري است 
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ساخت يك سازمان با افرادي مثل خودمان«

  

طبقات مردمي فقط درس نمي خوانند اما فرزندان

هاي فوق برنامه اي است كه مدرسه تدارك مي بيند

اتر، كتابخانه، همه اين سرگرمي ها ورزش، سينما، تئ

نشريات و دفتر هاي حساب

ارتباط مستقيمي بين .  است

بنابراين .  خيلي گران است

  .»...مي كنيم

  

به عالوه طرح پرسش درباره كار، منجر به صحبت كردن درمورد اختالالت عضالني

كمردرد، باد فتق، پوكي استخوان، ديسك كمر، 

جا رواج دارد بدن را فرسوده مي كندمه ه

برنامه هاي سازمان هاي چپ جاي آن خالي است، وجود دارد كه دستمزد كار بدني با كارهاي ذهني 

و براي كارهاي سخت دوره  شودهمتراز  بايد

مانند ارتش يا پليس، زيرا نمي توان«شود 

سالگي مسخره است، در  ٦٠در 

شدن افراد از جمله حقه هاي كوچك اداري است 



 
 
 
 

به » كمك هاي اجتماعي«بنابر اين، محوري مطالباتي ظاهر مي شود كه 

همان سهولتي داده شود كه نهادهاي مختلف به صورت خودبخود طلب هاي خود را از حساب همين مردم، 

نرخ عدم برخورداري از كمك هاي اجتماعي كه به يك سوم 

، نشان مي )٧(ميليارد يورو مي شود 

سرانجام، درپايان تحقيقات معلوم شد كه موضوع هاي عدم 

ظاهرا، دليل آن اين .  اجرت در شمار دغدغه هاي كساني كه مورد پرسش قرار گرفتند نيست

است كه صحنه سياسي با بحث هايي در مورد اين موضوع ها اشباع شده، درحالي كه موضوع هاي ديگر 

ي درواقع، پرسش هاي ما درمورد دغدغه هايي بود كه بازتاب سياسي يا سنديكاي

؟  مشكل در اين است كه همه 

دليل اصلي اين است كه زبان مغشوش آنها 

اقدامات مشخص و اثرات عملي و فوري 

.  به شكل يك نظام دايمي حفظ غرور، پول، افتخار و جايگاه است

عالوه بر همه اينها، همه اين باورها از يك بي عالقگي عميق تر تغذيه مي كند كه مبتني بر اين واقعيت است 

زن جوان آرايشگري كه اين .  »

وام » تغيير زندگي«احساس مشترك همه ما را در يك جمله خالصه كرد، اين را نمي دانست كه بلندپروازي 

  .  
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بنابر اين، محوري مطالباتي ظاهر مي شود كه .  كمك به اين در و آن در بزنند

همان سهولتي داده شود كه نهادهاي مختلف به صورت خودبخود طلب هاي خود را از حساب همين مردم، 

نرخ عدم برخورداري از كمك هاي اجتماعي كه به يك سوم .  برمي دارندحتي درصورت نداشتن موجودي، 

ميليارد يورو مي شود  ١٠كساني كه واجد شرايط دريافت هستند مي رسد و رقم آن بالغ بر 

سرانجام، درپايان تحقيقات معلوم شد كه موضوع هاي عدم .  دهد كه اين حرف كامال هم بي پايه نيست

اجرت در شمار دغدغه هاي كساني كه مورد پرسش قرار گرفتند نيست

است كه صحنه سياسي با بحث هايي در مورد اين موضوع ها اشباع شده، درحالي كه موضوع هاي ديگر 

درواقع، پرسش هاي ما درمورد دغدغه هايي بود كه بازتاب سياسي يا سنديكاي

؟  مشكل در اين است كه همه  كدام سازمان ها.  براي تحقق اين پيشنهادها به سازمان هايي نياز است

دليل اصلي اين است كه زبان مغشوش آنها .  خود را نزد مردم از دست داده اند

اقدامات مشخص و اثرات عملي و فوري ، جاذبه هاي نوشتاري در تناقض با »

به شكل يك نظام دايمي حفظ غرور، پول، افتخار و جايگاه است همچنين، سازماندهي ها

عالوه بر همه اينها، همه اين باورها از يك بي عالقگي عميق تر تغذيه مي كند كه مبتني بر اين واقعيت است 

»ورت، سياست زندگي را تغيير نمي دهدبه هر ص«: 

احساس مشترك همه ما را در يك جمله خالصه كرد، اين را نمي دانست كه بلندپروازي 

.  گرفته شده از آرتور ريمبو و شعاري چپ بود كه گسست را توصيه مي كرد
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كمك به اين در و آن در بزنند

همان سهولتي داده شود كه نهادهاي مختلف به صورت خودبخود طلب هاي خود را از حساب همين مردم، 

حتي درصورت نداشتن موجودي، 

كساني كه واجد شرايط دريافت هستند مي رسد و رقم آن بالغ بر 

دهد كه اين حرف كامال هم بي پايه نيست

اجرت در شمار دغدغه هاي كساني كه مورد پرسش قرار گرفتند نيستامنيت و مه

است كه صحنه سياسي با بحث هايي در مورد اين موضوع ها اشباع شده، درحالي كه موضوع هاي ديگر 

درواقع، پرسش هاي ما درمورد دغدغه هايي بود كه بازتاب سياسي يا سنديكاي.  چندان مطرح نمي شود

  .نمي يابد

  

براي تحقق اين پيشنهادها به سازمان هايي نياز است

خود را نزد مردم از دست داده اندسازمان هاي چپ اعتبار 

به زبان ما شباهت ندارد«

همچنين، سازماندهي ها.  وس استمحس

عالوه بر همه اينها، همه اين باورها از يك بي عالقگي عميق تر تغذيه مي كند كه مبتني بر اين واقعيت است 

: كه با يقين ابراز مي شود

احساس مشترك همه ما را در يك جمله خالصه كرد، اين را نمي دانست كه بلندپروازي 

گرفته شده از آرتور ريمبو و شعاري چپ بود كه گسست را توصيه مي كرد

  



 
 
 
 

ي و نظري موجب شده كه دستيابي به هدف با عالقمندي، سرمايه 

ه همان بدي ها و نابكاري ها ون هيچ چيز تغيير نمي كند و هميش

.  اما، تاريخ اين را ثابت كرده كه دقيقا از همين جا است كه ضرورت تغيير آشكار مي شود

بي اعتباري عمومي اي كه تشكل هاي چپ در آن دست  پا مي زنند، راهي را نشان مي دهد كه خود ذينفع 

مانند خودشان از نظر جامعه شناسي و 

سازماني كه دغدغه اش مشخصا زندگي مردم، 

، كاستن )ايجاد مدارس يارانه اي و حمايت تحصيلي

  .  و غيره باشد) سينماي همبسته و تفريحات بيرون از خانه با بهاي اندك

به اين ترتيب، .  بايد باوركرد كه اين نوع برنامه ها ديگر مانند پيش مورد عالقه سازمان هاي چپ نيست

عليه خصوصي  كه »چپ ها«ديده مي شود كه اتفاق نظري تقريبا بي سابقه در ميان 

مر در همه جا توضيح داده مي شود كه اين ا

بوده كه همه ميدان هاي كشور را به 

كه بيشتر اشغال كنندگان همان ميدان 

از خودروهاي خود استفاده كنند 

جامعه شناسي انتخاباتي 

چپ فردي باشد كه به  امضا كننده

كارزارهاي بزرگ .  »)٨(و از سرمايه فرهنگي مهمي برخوردار است 

5G با استدالل هاي  -و آمازون

موفقيت بزرگي در اين سو و آن سوي 
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ي و نظري موجب شده كه دستيابي به هدف با عالقمندي، سرمايه از آن پس، فقدان راه حل جايگزين عمل

ون هيچ چيز تغيير نمي كند و هميشچ«بيهوده شود گذاري و تعهد در سياست 

اما، تاريخ اين را ثابت كرده كه دقيقا از همين جا است كه ضرورت تغيير آشكار مي شود

بي اعتباري عمومي اي كه تشكل هاي چپ در آن دست  پا مي زنند، راهي را نشان مي دهد كه خود ذينفع 

مانند خودشان از نظر جامعه شناسي و .  »مانند خودمان ساختن يك سازمان با افرادي

سازماني كه دغدغه اش مشخصا زندگي مردم، .  دستكم در زمان آغاز – سياسي، بدون هدف انتخاباتي 

ايجاد مدارس يارانه اي و حمايت تحصيلي(، هزينه تحصيل )كمك غذايي(محتواي يخچال هاي خالي 

سينماي همبسته و تفريحات بيرون از خانه با بهاي اندك(ها از بهاي تفريحات و سرگرمي 

بايد باوركرد كه اين نوع برنامه ها ديگر مانند پيش مورد عالقه سازمان هاي چپ نيست

ديده مي شود كه اتفاق نظري تقريبا بي سابقه در ميان 

در همه جا توضيح داده مي شود كه اين ا.  سازي فرودگاه پاريس مبارزه مي كنند به وجود آمده است

بوده كه همه ميدان هاي كشور را به  اي با برگزاري همه پرسي» دهاجليقه زر«

كه بيشتر اشغال كنندگان همان ميدان  ي دهداما كسي به اين اهميت نم.  تصرف درمي آورد و غيره

از خودروهاي خود استفاده كنند  براي اين آنها را اشغال كرده بودند كه ديگر نمي توانستند

جامعه شناسي انتخاباتي  درو ... و غالب آنها كساني بودند كه در عمر خود سوار هواپيما نشده بودند

امضا كننده«به نظر مي آمد  در مورد خصوصي سازي فرودگاه

و از سرمايه فرهنگي مهمي برخوردار است  رأي مي دهد، آموزش عالي دارد

Gزمان هاي اخير، توسط همين سازمان ها و با همين مبارزان عليه 

موفقيت بزرگي در اين سو و آن سوي  -زيست محيطي اي كه به ندرت با دغدغه هاي مردم همخوان است
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از آن پس، فقدان راه حل جايگزين عمل

گذاري و تعهد در سياست 

اما، تاريخ اين را ثابت كرده كه دقيقا از همين جا است كه ضرورت تغيير آشكار مي شود.  »تكرار مي شود

بي اعتباري عمومي اي كه تشكل هاي چپ در آن دست  پا مي زنند، راهي را نشان مي دهد كه خود ذينفع 

ساختن يك سازمان با افرادي«: ها گشوده اند

سياسي، بدون هدف انتخاباتي 

محتواي يخچال هاي خالي 

از بهاي تفريحات و سرگرمي 

  

بايد باوركرد كه اين نوع برنامه ها ديگر مانند پيش مورد عالقه سازمان هاي چپ نيست

ديده مي شود كه اتفاق نظري تقريبا بي سابقه در ميان » جليقه زردها«پس از 

سازي فرودگاه پاريس مبارزه مي كنند به وجود آمده است

«حركت در مسير تاريخي 

تصرف درمي آورد و غيره

براي اين آنها را اشغال كرده بودند كه ديگر نمي توانستند )جليقه زردها(ها

و غالب آنها كساني بودند كه در عمر خود سوار هواپيما نشده بودند

در مورد خصوصي سازي فرودگاه همه پرسي خواستدر

رأي مي دهد، آموزش عالي دارد

زمان هاي اخير، توسط همين سازمان ها و با همين مبارزان عليه » مردمي«

زيست محيطي اي كه به ندرت با دغدغه هاي مردم همخوان است



 
 
 
 

)LKP  عليه زياده روي در

  ...ين بود؟  افزايش بهاي بنز

سنديكا، تعاوني، سازمان فرهنگي و سياسي را گردهم آورده است و در 

 Révolution permanente, 20

 

 « Contre le gouvernement des riches, bloquer l’offensive, taxer les profits, 
augmenter les revenus », NPA (Nouveau Parti anticapitaliste), 13

 

M. Fabrice Angeï, cité par 
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( *پووفيتاسيون  لياناج كونت ٢٠٠٩درعوض، در سال 

؟  افزايش بهاي بنز جرقه اين كار.  روز فلج كردن گوآدلوپ را سازماندهي كرد

سنديكا، تعاوني، سازمان فرهنگي و سياسي را گردهم آورده است و در  ٥٠اتحاديه اي گوآدولوپي است كه 

  .اعتصاب عمومي را سازمان داد

, 20 novembre 2019. 

Contre le gouvernement des riches, bloquer l’offensive, taxer les profits, 
», NPA (Nouveau Parti anticapitaliste), 13
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