
کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها
خیزش موسوم به جلیقه زرده�ا در فرانس�ه عل�یرغم تبلیغ�ات منفی و اس�تفاده از س�رکوب و خش�ونت* و
دستگیری� های گسترده و بکارگیری ترفندهای گوناگون� برای ایجادتشتت� در صفوف� اعتراض کنندگان،
آرام نگرفت و حتی در نهمین هفته خود با گسترش تعدادشرکت کنندگان نسبت به هفته قبل همراه گش��ت.
از سوی دیگر براساس نظرسنجی ها نظرمساعدمردم فرانسه به مکرون و دولت و نیز احزاب، بیش از

٪ رسیده اس�ت. حم�ایت اک�ثریت م�ردم� از مطالب�ات۹٪و ۱۲هرزمانی به پائین ترین سطح خود یعنی به 
جلیقه زردها، بیانگرآن است که خیزش اعتراضی� فرانسه دارای عقبه نیرومنداجتماعی ب�وده و برگرفت�ه
از نارضاتی� گسترده و انباشته شده جامعه است و ار همین رو تا همین حاال هم تأثیرات مهمی بر فضای�
سیاسی فرانسه برجای گذشته است که بیانگرآن است که این جامعه حاض�ر نیس�ت ب�ه مناس�بات ت�اکنونی�
بین حاکمان و جامعه و دولت تن بدهد تا جائی ک�ه مک�رون در نام�ه مباحث�ه ب�زرگ ملی خ�ود ب�ا عن�وان
»بیایید راه حل ها را جایگزین خشم کنیم« از ضرورت ی��افتن ن��وعی قراردادجدی��داجتماعی� بین م��ردم و
حاکمان سخن گفته است*. با این همه او و دولت و احزاب و رس�انه ه�ا و کال طبق�ه ح�اکم ب�دون این ک�ه
آمادگی تغییرسیاست� های اصلی خ�ود را داش�ته باش�ند، چن�ان ک�ه مک�رون باره�ا تأکی�دکرده اس�ت ق�انون

مالی��ات بردرآم��دهای ب��زرگ را لغونخواه��دکرد، ناباوران��ه ب��ه این واقعیت� ک��ه جامع��ه فرانس��ه دیگ��ر
حاضرنیست� به مناسبات تا کنونی بین خود و نخبگان سیاسی تمکین نماید، پی ب�رده ان�د. از س�وی دیگ�ر
نامه مکرون و پیشنهادگشایش گفتگوهای بزرگ ب�ه مع�نی ش�نیدن ص�دای م�ردم و تن دادن ب�ه آن نیس�ت
بلکه هدف او و دولتش از گفتگو و تفاهم ملی و آن چه که درک مطالب�ات م�ردم می نام�د، ه�دفی ب�یرون
کش�یدن چاش�نی اعتراض��ات و م��دیریت و کان��الیزه ک��ردن نارض��ایتی� ه�ا ب�ه س�مت و س��وی سیاس�ت ه��ا
راهبردهای� موردنظرخویش� نیست: گوش می کنیم، اما سیاست های خود را پیش می بریم! آن ها س�خت
در برابررفتارها و نوع کنشگری جنبش که به ش�کل مش�هودی خ�ارج از ن�رم ه�ای متع�ارف و جاافت�اده
سیاسی و همراه با بی اعتمادی کامل به سازوکارهای� سیستم است سخت غافلگیر و سرگردان مان�ده ان�د.
هم چن�ان ک�ه بررس�ی وی�ژگی ه�ا و خص�ایص این جنبش در می�ان ص�احت نظ�ران و جامع�ه شناس�ان و
پ�ژوهش گ�ران و رس�انه ه�ا ن�یز ب�رای ش�ناخت و تعری�ف م�اهیت و اه�داف و جهت گ�یری این جنبش و
گرایش های درونی� آن چالش برانگ�یزبوده و بحث ه�ا و مق�االت و پ�ژوهش ه�ای وس�یعی را برانگیخت�ه
است. نوشته حاض�ر ک�ه ب�ا نگ�اهی انتق�ادی ب�ه س�ه نمون�ه از این نظری�ه پ�ردازی� هم�راه اس�ت ب�ا ه�دف
کنکاشی پیرامون این جنبش و خودویژگی های آن نگاشته ش�ده اس�ت.  بی تردی�د جنب�ه ه�ای دیگ�ری� هم

مطرح هستند که خارج از گنجایش این نوشته بوده و چه بسا در مقاالت دیگر دنبال شود.

قدرت و» بدیل:  سیستم حاکم وجنبش جلیقه زردها و تقابل دورویکرد نسبت به
؟! و حکمرانی بدوخوبقدرت« یا »ضدقدرت

یا جنبش جلیقه زردها یک جنبش پوپولیستی است؟آ
این یکی از ارزیابی های رایج  پیرامون این جنبش است. با تأکیدبراین نکت�ه ک�ه ب��رخی آن را پوپولیس��م�
راست می نامند و برخی هم مثل ژیژک چپ. چنان که وی جنبش جلیقه زرده��ا� را در چه��ارچوب س��نت

 ب��زرگی پوپولیستی می داند ک��ه اعتراض��ات هایخاص و چپ فرانسوی� یک نمونه مثال زدنی از جنبش
 ب�ا هم�ه تناقض�اتش: استانفجارخش�م م�ردمد و ب�زعم وی ن�و عمومی علیه نخبگان سیاسی راه می انداز

مالیات کمتر و درعین حال پول بیشتر ب�رای آم�وزش و خ�دمات درم�انی، ب�نزین ارزان ت�ر و درعین ح�ال
 ک�ه می دانیم جرق�ه اعتراض�ات اخ�یر از آن برخاس�ت. و این درح�الی� اس�ت ک�هنبرد ب�رای محیط زیست

 ب�ود و ن�ه »موض�وعاتزمینه ای ب�رای اعتراض�و  مالیات جدیدبنزین صرفا بهان�ه خودوی� می پذیرد که
. واقعی« آن



آیا در شرایطی که مکرون و دولت وی بارس�نگین هزین�ه ه�ای زیس�ت محیطی� را ب�ه دوش زحمتکش�ان�
 که اف�زایش قیمت س�وخت تاثیرمس�تقیمی� ب�ر معیش�ت آن ه�ا،انداخته است تا سرمایه داران و اقشارمرفه

پوپولیس�تی اس�ت؟ و فی نفس�ه غیرط�بیعی� نخستین از آن ام�ری  جرقه برافروخته شدنمی گذاشت، و آیا
ا و اعتراض�ات به س�رعت ب�ه خواس�ت ه� های اولیهدر حالی که خود وی هم می پذیرد� که این اعتراض

 چ�ون اس�تعفای مطالب�اتی سیاسی�فراگیری� چون افرایش مالیات از ثروتمن�دان و سیاس�ت ه�ای مالی�اتی و
 سیاس�ت نئولیبرالیس�تی او ... ف�را روئی�د. او ب�ه ج�ای درن�گ ب�ر فراین�دتعمیق� آماج ق�راردادنماکرون و

 حاکم ک�ه مس�بب بح�ران ه�ای کن�ونی هس�تند و فالکت زای زمامدارانمطالبات جنبش علیه سیاست های
راهی هم جز سرشکن بحران به دوش مردم� و تلکه کردن بیشتر� آن ها برای خروج از بحران بلدنیستند،

را متهم به نادی�ده گ�رفتن ل�زوم تغییرس�بک زن�دگی و قط�عزردها در هم پوشانی با مکرون جنبش جلیقه 
 اعتراض�ات اینپاس�خ م�ا به» تولید به سوخت فسیلی� و امثال آن می کند. و برهم�ان اس�اس می گوی�د که

که واضح است پوپولیس�م چپ هیچ ب�دیلی ب�رای نظ�امجهت این  مشروط از ،باید یک آری مشروط� باشد
 معترض�ان ب�ه نح�وی از انح�اء ب�االخرهاگرچ�ه اتف�اقی خواه�د افت�اد بیایید تصورکنیم� ک�ه موجود ندارد. 

،آن وقتوند.  و در درون مختصات نظام فعلی مشغول به کار ش��گیرند و قدرت را در دست وندپیروز ش
 چنان که مشاهده می شود او با انتساب«....احتماالً چیزی شبیه به یک فاجعه اقتصادی� روی خواهد داد 

 بی م�ورد� واتنس�اب ی�کسؤالتصورات ذهنی خود که هیچ قرابتی� با مطالبات جنبش ندارد و طرح یک 
 دس��تگاه بینش و از عم�دتا ن�دارد وقراب�تی� با ماهیت ض��دقدرت� جنبش هیچ  اساسا که به آنفاجعه موهوم�

بدیل سرچشمه می گیرد، از آن برای تصفیه حساب و تخطئه جنبشی که بقول ویدر باره فکری خودش 
 چپ گ�اهی در ب�رخی ب�ا گ�رایش ه�ایگرچ�ه او ب�ه عن�وان  فیلس�وفی�اضدنخبه گراست س�ود می جوی�د. 

 عمومامواض��عش� ، اما و البته نکته سنجی های خود را دارد »رادیکالی«� بخود می گیرد ژستحوزه ها
 نگ�اهی ب�ه عب�ارتئی هس�تند.اقتدارگرا� به و آمیخته با شیفتگی  راستبا هم ناساز� و چه بسا در کنه خود

 لفاظی را در نزداو عیان می سازد: ه آمیخته ب هاوگانگی�د  نوعزیر بخوبی این

 یعنی »واقع بین باش و محال را بخواه!« همچنان موضوعیت دارد – به شرط اینکه68شعار قدیمی� مه »
حواسمان باشد چه تغییرظریفی باید در آن بدهیم. اول اینکه در این شعار با »طلب امر محال« مواجهیم،
.بدین معنی که باید نظام موجود� را زیر رگبارمطالباتی بگیریم� که توان پاسخگویی به آن را نداش��ته باشد

برداش��ت: اینک��ه به ج��ای طلب امرمح��ال از نظ��ام مس��تقر،بای��د بع��د از این ک��ار ی��ک ق��دم مهم دیگ��رهم� 
تغییر»محال« خود نظام را هم طلب کنیم. ب�ا اینک�ه چ�نین تغی�یری� »مح�ال« ب�ه نظ�ر می رس�د )زی�را در
مختصات نظام فعلی به آن فکر هم نمی شود کرد(، ولی با توجه به معضالت اجتم��اعی و زیس��ت محیطی

 .«این امر به وضوح ضرورت� دارد و تنها راه حل واقع گرایانه به نظر می رسد�

»اس��الوی ژی��ژک در حس��رت ی��ک ت��رامپاینکه ماهیت این راه ح��ل واق��ع بینان��ه چیس��ت قبال در مقال��ه 
 آن اشاره خواهم کرد. ام��ا پیش از آن الزم اس��ته هم بزیرین موردبحث قرارگرفته و در سطورچپ«*
 جنبش جلیق�ه زرده��ا� ب��دنبال تحق��ق همین امرمح��ال در ه��ر دو وج��ه،از قضا ب��ه ی��ک تعب��یر  کهتأکیدکنم

»آلترناتیوی«� از درون نظام، بلک��هبرساختست، اما نه به گونه ای که ژیژک بدنبال آن است یعنی اخود
بج��ای دلبس��تن ب��ه امک��انو جنبش ه��ای آن،   اساس��ی جامعهمطالباتب��ه پیش��بردوادارکردن آن از بیرون 

، و در اصل تحمی��ل دولت اجتم��اعی ترازنوی��نی� ک��ه ن��هدست یابی به آن ها از  درون ساختارهای� قدرت
بیانگرسازش� و آشتی و فرادستی� ب��ورژوازی� ک��ه بی��انگراولویت� نیازه��ای� جامع��ه ب��ر من��افع ب��ورژوازی

ه��ا روش��ن اس��ت ک��ه معترض��اندر فوران این مطالب��ات و بی��ان نارض��ایتیکه » او می گوید مهاجم باشند.
مطلوبش��ان ندارن��د، ص��رفا معج��ونی� از مطالب��ات خواهن��د، هیچ تص��وری از جامع��هدانند چه میواقعا نمی

مختلف طرح کرده اند که برآوردنش� درون نظام� فعلی غ��یرممکن اس��ت و ب��ا این ح��ال مخاطب ش��ان همین
. این ویژگی� بسیار مهم است: مطالبات ش��ان بی��انگر منافع ش��ان اس��ت ک��ه ریش��ه در نظ��امتنظام فعلی اس

 .د«موجود دار
 ط��رح مطالب��اتی� ک��ه ب��رآوردنش در درون نظ��ام فعلیب��ه م��وازاتبنظرژیژک� مخاطب ق��راردادن نظ��ام 

 چیس��ت؟ آی��ا ب��ه معن��اینظ��ام یک ناسازه است. اما اوال باید دید منظور از مخ��اطب قراردغیرممکن باش



او و، ک��ه مک��رون خواس��ت اس��تعفاء  آن گون��ه ک��ه فی المث��ل ش��اهدیم�خواست مشارکت در قدرت است یا
 را دارن��د. البت��ه نظ��ام قصدس��رنگونی را متهم ساخته ان ک��ه هاد جلیقه زردولت فرانسه بدان سبب رسما

 بیش از آن که در واقعیت� عینی ی��ک پ��ارادوکس و مخاطب قراردادن دولتخواست های »محال«طرح 
      : نظری� ژیژک یک تناقض تمام عیار بشمار می روندهدر منظوم� دنباش

ب��رای او خ��روج از  این پ��ارادوکس،� نخس��ت مس��تلزم� تع��دیل و معق��ول ک��ردن خواس��ت ه��ا ) یع��نی در
چهارچوب قراردادن آن ها( و نهایتا، که آن را نیز در شرایط� کنونی محال می داند، دولتی است که خود

اومی گوی��د.  ب��ه آن پرداخت��ه اس��ت*ری نوش��ته دیگ�� کهآن را »سوس��یال� دموکراس��ی ابژک��تیو« می نامد
بهتراست واقع بین باشیم و به نوعی دولت سوسیال� دموکراسی� � که کسانی مثل س��ندرزها و ک��وربین ه��ا

 دل بندیم.� -تجلی آن هستند
ی ک��ه وی ک��ه از دس��تگاه مف��اهیم آن بدیل موردنظراو و:در نقداین نظر باید به دو نکته مهم توجه داشت

از ملزوم��ات آن دو گانه ه��ای نخب��ه و ع��وام  و مبتنی بر جهان هرمی. که به جهان می نگردمنظرآن ها
ه��ا را ی��ک جنبش پوپولیس��تی� و ض��دنخبه گ��را می نامدد جنبش جلیق��ه زربشمار رفته و برهمان مبنا وی

  ) منظور نه وجودچنین گرایشی� در درون آن بلکه نفس مطالبات و ذات این جنبش(. 

فِکرجدی��د� یع��نی فض��ای� مش��ترک جدی��دی ک��ه چپ بای��د مهی��ا کن��د دقیق��اً هم��اننکت��ه اول: در ن��زداو 
بای��د بین »سوس��یال� دستاورد سیاسی�  �  اقتصادی� اروپا است: دولت رفاه سوسیال ��� دموکراتیک. زرگترینب

دموکراسی� ابژکتیو«� در تقابل با »سوسیال دموکراسی سوبژکتیو«� تقاوت قائل شد: سوس��یال دموکراس��ی�
به منزله ی نمایش مجلل احزاب سیاسی� و »سوسیال� دموکراسی«� به س��ان »فرم��ول سیس��تمی� ک��ه ب��ا دولت

 زیرساخت  ها، دولت حاکمیت ق��انون و ن��ه کم اهمیت ت��ر� از س��ایرین مدرن در حکم دولت مالیات ها، دولت 
پیم��ان نوپ��ای می��ان س��ندرز، ک��وربین و .به س��ان دولت اجتم��اعی و دولت درم��ان گر« ش��ناخته می ش��ود�

  .ولین گام در این راه استا واروفاکیس

در اصل وجود»دولت اجتماعی« در معنای واقعی خود، مشروط� به آن است که تولید اساس��ا از ری��لاما 
»تولید برای سود و انباشت سرمایه« به ریل »تولید برای رفع نیازهای� جامعه« ] و نیز زوال و پژمرده

ج�ز آن،چ�یزی ب و گرنه هر جهت گیری کندشدن دولت به عنوان قدرت نهادینه شده و مشرف� برجامعه[
به امری پوچ و »گفتمان فریب« تبدیل می شود� که آن را باید بخشی از مکانیزم� های درون سیستم برای

 به معنای آن نیست که نمیمبارزه برای این نوع دولت های اجتماعیحفظ تعادل خود بشمار آورد. البته 
 سیستم� و به عقب ران��دن ته��اجم آنبرای تضعیف  سرمایه بخش های مختلفی درونی�شکاف ها از توان
که اکن��ون س��رمایه داری جه��انی ب��ا آن دس��ت و شکاف هائی بحرانی� در حقیقت در شرایط : نجستبهره

نقش آفری��نی� ی��ک جنبش و ب�ه سیس��تم�  پ��ائین و ب��یروناز رمؤثر�وجودفشا ب�ه ش��رط� ،وپنج��ه ن��رم می کند
تحمی��ل مطالب��ات به عقب ران��دن س��رمایه داری و فرصت های مهمی برای دضدسرمایه داری، می توان

مش��ابه آن اما باید هوشیاربود که . هموارکردن راه پیشروی� استایخود به معناین د که فراهم آور آن به
، این فش��ارجنبش�مج��ددآن ش��دهکنون تجربه شده و منجر به خروج سرمایه از بحران و تعرض  چه که تا

نش��ود.� ک��اری ک��ه م��وجب تغذی��ه و تق��ویت پیکربیم��ار� س��ازوکارهای� سیس��تم�ب��ا ابرازاعتم��اد و تکی��ه ب��ه 
 مه��ارت ک��املی بس��ودخود،�ها بورژوازی� مجرب با بهره گرفتن از تکنولوژی قدرت وکانالیزه کردن آن

 اعتراضی�سیستم، به معنی مس��تهلک ش��دن پتانس�یل درونی� یامید بستن به سازوکارها� کسب کرده است.
ی بحران زده و تث��بیتسرمایه داربازتولیدمجدد  و جنبش هامات شدن جز آن نیز خروجی جنبش است و

و فراگیرشدن امیدواهی� ب��ه پیش��روی از طری��ق س��ازوکارهای� محض دلبستن . بهبود نخواهد موقعیت آن
فرایندبازگش��ت س��رمایه داری بح��ران زده و تحت فش��ارقرارگرفته ب��ه سرش��ت واقعی� خ��ود – ،سیس��تم

.سودخواری و استثمارحداکثری- احتناب ناپذیرخواهد بود
اص��الحاتو  تعین��ات ب��رخی می تواند البت��ه اعم��ال فش��ارجنبش� ه��ای ت��رقی� خ��واه و م��ردمی� ب��ه سیس��تم�

چ��نین تغی��یراتی از .دن��تحمی��ل ک ب�ه آن س��رمایه پویش ه��ای درون ماندگار�مغایربا یولوموقت� را در جهت
 همواره بخشی از مبارزه کارگران و زحمتکشان و کال جامعه تحت فشار با طبق��ه مس�لط و دولتدیرباز

 چ�ه ب��ه لح�اظ عم�ق و چ�ه آن هااما را تشکیل می داده است و بهمین دلیل نمی توان آن را نادیده گرفت.



خ��ود ک�ه سیس��تم هس��تند از ب��یرون ب�ه فش�ار� اکیدا مشروط� به حفظ فاص�له و ت��داومشان، ثبات و استمرار
 خودآگ��اهی و خودس��ازمان ی��ابی آنوتابعی است از میزان همذات و یا ناهم ذات پنداری آن ها با سیستم 

 در اداره آننقش اول راجه�ان گس��تر در شرایطی� که سرمایه جهانی شده و انحصارات دیگر بیان به ها.
ک��ارگزارآنب��ه  اساسا ه��ر زم��انی بیش از دولت ها و ب��ا در نظرداش��ت� این واقعیت� ک��ه  دارن��د،به عه��ده

رات و رفاه تجربهسوسیال دموکآن نوع دولت های موسوم به  شکل گیری امکان تبدیل شده اند، حتی ها
ارچوب رف��رم� ه��ای درونه��از چجنبش  گروفرات��ررفتن س��طح مطالب��ات در ،ش��ده و بق��ول ژی��ژک کهن

تجارب ت�اکنونی� و ن�یز عم�ق بح�ران ه�ا و چش�م ان�دازخطرناکی� کهبه جنبش ها با توجه  .است سیستمی
 ب�رای بش�ریت ب�ه ارمغ�ان آورده اس�ت، ناگزیرن��د ک�ه نق�اط ب�االتری� راسرمایهرشدسرطانی� و بی مهار

.نم��ایش بگذارند�هدف بگیرند� )همان امرمحال را( و در همین راستا ظ��رفیت� ه��ای ت��ازه ای از خ��ود ب��ه 
آن ق��ادر� ب��ه پاس��خ گ��وئی   و نظ��ام س��رمایه داری همشته باش��نددا بطورعینی� وجود مطالباتی� وقتی چنین

 جامع��ه توسطب��یروناز  فش��ار می ت��وان پتانس��یلی را تص��ورکرد� ک��ه تحت ش��رایط معی��نی با نباش��د؛ ها
 و تحت سیطره، بتواند� مطالبات اجتماعی و رفاهی عمیقی را به دولت ها تحمیل کند. در چ��نینگینخشم

شرایطی دولت های اجتماعی ترازنوین� )به عنوان حلقات واسط و گذاربه جهانی بهتر( می توانن��د� ش��کل
تحتمخت��ل ک��رده و آن را را  هم چ��ون کارگزارس��رمایه ماش��ین دولتکارکرد� بگیرن��د� و بتوانن��د تاح��دی�

الشعاع قراردهند.� چنین روندی اگر نخواه��د� هم چ��ون تجرب��ه ه��ای ق��رن گذش��ته در چه��ارچوب س��رمایه
باید بتواند با مطالبات و آرایشی رادیکال تر از گذشته واردمی��دان ش��ود و در چش��م ،داری مستهلک شود

دولت ب��ه معن��ای نهادح��اکم� برجامع��ه و را به عنوان برنهاد�اندازخود� به نوعی دولت گذار به »نه دولت«
 خ��ود در مقابلت��أمین ش��رایط تولی��د و بازتولیدس��رمایه و چرخ��ه انباش��ت در ی��ک نظ��ام طبق��اتی را

 وبگ�ذارد.چ��نین چش��م ان��دازی ب�ه معن��ای آغازفراین�دفراتررفتن از تجرب��ه »سوس��یال دموکراس�ی� کهن«
سوس��یال�مطل��ق س��رمایه داری ب��ر جامع��ه و دولت اس��ت. تقریب��ا  س��یطره  به چالش گرفتنسترون شده و

می ک را بفرض آن که س��رمایه داری خ��ود از ب��اال ب��ه آن تن بده��د، تنهادموکراسی� مدنظراسالوی� ژیژ
و حتی به نوعی بهره گیری از تکنولوژی� قدرت ب��رای تع��دیل و توان به عنوان تضادهای درونی� سیستم

د که سرمایه داری تاریخا� از آن به عنوان محلل بهره گرفته است.صورت بندی کر کنترل بحران

نکته دوم: 
نخبگان و پارادایم حاکمیت ناپذیری!

دوگانه عوام و خواص و بر همان اساس پوپولیسم� )مردم گرائی، عوام گرائی� و...( و نخبه گ��رائی و در
، ب��ه عن��وان دوگان��ه و برس��اختی در چه��ارچوب جامع��ه واصالت هرکدام از آن هاتقابل قراردادن آن دو

 نگ��اه اب��زاری و با ق��دمت دیرین��ه داش��ته اس��ت که، از مناسبات قدرتتبلوری�به عنوان و هرمی-طبقاتی 
 آن وی��ژگی ه��ای از آن ه��ا، خطرناک تلقی کردن کنش��گری� مس��تقیمانگاری مردم و اصوالسیاهی لشکر

است. اصل چنین مناسباتی� حتی در جوامع هرمی »دموکراتیک با سیستم نمایندگی« و در عصرسرمایه
 ح��تی تحت عنوان انتخاب حکمران »خوب« در بهترین حالتجهانی شده همچنان دست نخورده مانده و

د. ام�ا ازن� به حیات خود ادامه می دهد. جوامع با حکمرانان مستبد که ج�ای خ�ود دارتوسط اقلیت جامعه
سوی دیگر تاریخ رشد و شکوفائی بشر در عین حال تاریخ مبارزه علیه این نوع مناسبات سلسه مراتبی
و متکی برنخبه گرائی بوده است. و این درحالی است که مناس�بات و ق�الب ه�ای کهن ب�رای بش�رامروز

 در س��اختارهای اقتص��ادی و عمال و تغی��یراتی� ب��زرگی کهی ن��ویندر عصرانقالب اطالع��اتی و ارتب��اط
 اس��ت، و یا درحال صورت گ��رفتن بلوغ و رشدآگاهی بشرصورت گرفتهبا درجه در تناسب بااجتماعی 

 خ��ود آن را زیرفشارس��نگین� هس��تند کههم چون پوسته و لباسی تنگ براین اندام رشد یافتهمناسبات کهن 
 ج��ان س�ختند و از آن. ب�ا این هم��ه می دانیم ک�ه مناس��بات کهن و گفتم�ان ه�ای مرب�وط� بهق�رارداده است
 کم��ابیشق��درت برخوردارن��د.� محت��وایص��احبان اقتص��ادی� و سیاس��ی و ف��رهنگی�  نیرومندپش��توانه ه��ای

 جوامع امروزی نیازمندکنارزدن پوسته های کهن و برقراری� سطح نوینی� از مناسباترشدیافته و بالقوه
 ام��روز. برهمین اساس جهان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است زندگیقدرت در حوزه های گوناگون

 بین مناسبات کهن و مناسباست نواست. گذر از اداره جامعه با تکی��ه ب��ر دوگان��هیدستخوش جدال سنگین
 محروم� از ثروت ها و دست آورده��ای ن��وین، و عادیانو مردم برخوردار کاذب و کهنه شده نخبه گان



چ��الش ه��ای برخ��ود، درونمای��ه  )اعم از خ��وب و ب��د( حکمرانان انتخاب گزینش از میان از پارادایم�گذر
ام��روز� را تش��کیل می ده��د ک��ه ب��ه مع��نی آن اس��ت ک��ه جه��ان نیازمن��دبرقراری� رابط��ه و س��نتزنوینی از
مناسبات قدرت است. البته به چالش گرفتن چنین دوگانه ای به معنی بی اهمیت تلقی کردن عنص��رآگاهی

 نیس��ت. ب��رعکسخودم��انو یا برخوردغیرنقادانه به تصورات� و باورها� و یا مطالب��ات و خواس��ت ه��ای 
 درد کارآین�� ای و حربه بخش مهمی از فرایندخودآگاهی و خودآفرینی پارادایم� ن��وین و تکثر گفتگو و نقد

و اع��تراض او ب��ه . جنبش های ن��وین و پیش��روئی ک��ه رش��د و بل��وغ بشر استمبارزه علیه پارادایم کهن
سیستم را بازتاب می دهند نه ب��رای جابج��ائی� این ی��ا آن حکم��ران ب��ا حکم��ران دیگ��ر، بلک��ه در راس��تای�

 ص��ورت� می گ��یرد. اتالق پوپولیس��م� ب��ه عن��وان ویٰ��ژگی� اص��لی و مس��لط ب��ر اوپارادایم حاکمیت ناپذیری�
 نخبگرایان�ه جه�ان واعتراضات جلیقه زردها توسط� ژیژک در حقیقت ریشه در همین دوگانه های کاذب

هرمی و البته شیفتگی او به شیوه های حکمرانی اقتدارگرایانه دارد ک��ه حس��رت تاچره��ا و ت��رامپ ه��ای
 نتیجه نادیده گ�رفتن تغی�یرات س�اختاری و ب�زرگی اس�تچنین رویکردی .چپ از مصادیق� بارزآن است

 الجرم تغییرمفاهیمی چون طبقهوکه دست آوردهای� بشر در حوزه های اقتصادی� و سیاسی و اجتماعی 
و قدرت و جابجائی سوژه ها و میانجی ها بوجودآورده است. بنابراین تاکی��دبر� جنبش ه��ا و نقش آفری��نی

الزام�ا ت��رقی خواهان�ه و جامعه به معنی آن نیست که هر آنچه که جامعه و یا این جنش ه��ا مط�رح بکنند
.داد گفتگ��و قرارن��وموردنقد�پیوسته رصدنکرد� و   راقابل دفاع اند و نباید نقاط ضعف و نقاط آسیب آن ها

، چ��ه در کهنآن مناس��بات اجتم��اعی پارادایم جدید تنها به این معناست که با بلوغ و پیش��رفت بش��ر دیگر
 ها پاس��خ گونیس��تند و بای��د تغی��یرات رادیک��الی در آن اجتم��اعیعرص��ه اقتص��ادی� و چ��ه سیاس��ی و چه

هم چنین ب��ه  خواهدکرد.�این جنبش ها و روندهای آن تعیینتوان خودنهایتا صورت گیرد که دامنه آن را 
 و ابهام��ات و هااز تن��اقضمعنای آن نیست که ما صرفا با یک رون��د، آن هم  یکدس��ت و ق��اطع و خ��الی 

 نقد و گفتگو و غنابخشیدن ب��ه خودآگ��اهی و ش��فاف ک��ردنمواجهیم. همانطور که اشاره شدافت و خیزها 
. از و چالشگری با گرایش های رقیب از شروط� الزم برای بالیدن روندهای� پیشرواست�اهداف و افق ها

 با روندهائی که ب��ه اش��کال گون��اگون و از و در حال شدنخودبنیاد و همین رو باید بین روندهای پیشرو�
ابق��اء و حف��ظ هم��ان مناس��بات کهن هس��تند و معطوف به قدرت ک��ه خواه��ان جمله در کسوت اپوزیسیون

نوردبان� عروج خودتبدیل کنند-نارضایتی� عمومی را به سعی دارند-هم چون پوپولیست های راست گرا 
 اص�یل و رون�دهای خودجامع�ه و )م�ردم گ�رائی(تفکیک و تم�ایز قائ�ل ش�د. اگ�ر تحت عن�وان پوپولیسم

 ت��اریخ چ��ه و لکوموتیوگاه از مبارزه طبقاتی به عنوان ن��یروی پیش��ران خودبنیادآن را هدف بگیریم، آن
شکل رادیکالی� کهنهی رابطه جامعه و نخبگان به باقی می ماند؟ در حقیقت رابطه ظرف و مظروف� یعن

بنام آن و برفرازآن شده و مستعددگرگون� شدن است و این دومی دیگر نمی تواند الاقل به سهولت گذشته
 سخن بگوید.

بحران آلترناتیو و آسیب پذیری ها:
جدال بین قدرت و ضدقدرت نمی تواند به شیوه قدیم به شکل بازتولیدقدرت جدی��د وزروشن است که سنت

ناکامی حل و فصل تضادها به شیوهکنون بیانگر  از قرن بیستم تاا حل و فصل گردد. تجربه ه،جایگزین
 هنوز داشتیم از تضادو جدال قدرت ها-ق��درت خ��وش خیم و ب��دخیم- س��خننمی بود اگر چنان کهن است.

. بدیهی است چ��نین تض��ادی در مقیاس جامعهمی گفتیم و نه از تضادی� ترازنوین بنام قدرت و ضدقدرت
 و در معنای بالکل جدیدی می دهد که با مفاهیم کهن و در حال منس��وخ ش��دن بیگانهبه فهم ما از »بدیل«

ما هنوزهم با نوعی بحران آلترناتیو که اساسا از تصادم� ام��رکهن با این همه نباید مبالغه کرد: است.ستیز
آن اس��ت.ی از  نمون��ه ب��ارزب�ه نوب��ه خ��ود. رویکردژی��ژک یم آن م��واجه ه��ای منتج ازو جدید و آشفتگی

 از جمل�ه در گفتم�ان ه�ا و ص�ف آرائیبزرگبطورکلی� جهان امروزه با انواع بحران ها و شکاف های 
 قطب بن��دی ه��ا و ش�کاف ه��ایوها مواجه هست. نه فق��ط س��رمایه داری دس�تخوش بح��ران ه��ای عدی��ده 

 در تالش�ند و این خ�ود ه�ایب�رای رس�وخ گفتم�انکه جملگی با همه امکانات گسترده اشان بزرگ است 
 و موجب تش��تتپیداکرده بازتاب  و جنبش ها و کارگران و زحمتکشان دایمادر صفوف جامعهتالش ها 

 بدالیل مختلف جنبش ه��ا و رون��دهای پیش��روهنوزهم� نتوانس��ته می شود، بلکه عالوه برآنصفوف آن ها
اند در حدی که نیازهست از آوارهای شکس��ت ه��ا و ناک��امی ه��ای گذش��ته و ن��یروی� مان��د و ج��ان س��خت



گذشته و گفتم��ان ه��ای کهن��ه بطورکام��ل ره��ا ش��وند. از همین رو ب��دلیل ته��اجم س��رمایه داری و ن��یروی�
 جنبش ها از فقدان یک گفتم��ان مس��تقل، اینهنوز همماندگذشته و گیجی ها و آشفتگی های دوران گذار، 

 و با نوعی بحران آلترناتیو� مواجه هستند. بدیهی است که در چ��نین هستنددر رنجو نافذ شفاف و فراگیر� 
شرایطی نقاط ابهام و آسیب پذیر کم نباشند که طبعا موجب بهره برداری طبقه حاکم می ش��ود. چن��ان ک��ه

توس��ط ت��رامپ و حامی��انش مص��ادره ش��د و در کش��ورهای� در آمریکا نارضایتی� علیه وال استریت بخشا
ش��وند.� در جنبشباروپائی� هم به نوعی دیگر جریان های راست سعی دارند� که سوارموج نارضایتی ه��ا 

 در کنارگرایش� ض��دقدرت و ضدس��رمایه آفرین و ابهامی مخراین گونه گرایش ها البته جلیقه زردها� نیز
 وجوددارن��د ک��ه تنه��ا ب��ا ک��ه بنظ��ر� می رس��د ن��یروی� محرک��ه اص��لی این جنبش را تش��کیل می دهدداری

هوشیاری� و نقدو گفتگو و افزایش خودآگاهی� و تقویت گرایش ضدسرمایه داری و چپ در معنای واقعی�
بی تردی�د در عص�رجهانی ش�دن س�رمایه ورزی��د.  مب�ادرت آن ها و مهارخود می توان به رفع یا کاهش

هرجنبشی برای آن که بتواند ب��ه رخ��دادبی ب��دیل و تاثیرگ��ذار� در مقی��اس جه��انی تب��دیل ش��ود بای��د حام��ل
روندهای� عام در عین خاص بودگی اش باشد که بدان سبب هرپاسخ خاص داللت عام هم داشته باش��د ت��ا
بتواند به عنوان یک الگو و شیفت پارادایم� بردفراکشوری پیداکند.� بنظر می رسد که جنبش جلیق��ه زره��ا
با وجودداشتن برخی ویژگی� های بکر و تاثیرگذار و گامی در آن راستا ، اما تا رسیدن به چنان الگ��وئی

راه درازی در پیش داشته و با چالش های مهمی مواجه است.

 جلیقه زردها�اسالوی ژیژک: 
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=90773

!اسالوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2018/11/blog-post_23.html#more

!جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل
https://taghi-roozbeh.blogspot.com/2018/12/blog-post_19.html#more

دهمین تحقیق ساالنۀ مرکز� تحقیقات سیاسی وابسته به مدرسۀ عالی علوم سیاسی� پاریس و مرکز ملی*- 
پژوهش های علمی فرانسه، که یکروز پیش از نهمین شنبۀ تظاهرات جلیق��ه زرده��ا انتش��ار� ی��افت، نش��ان
می دهد که مردم� این کشور� نسبت به نهادها و رهبران سیاسی کشور� بکلی بی اعتماد شده اند. بر پای��ۀ این

 درص��د تج��اوز۱۲ درصد� است و نسبت به رهبران سیاس��ی از ۹پژوهش، میزان اعتماد به أحزاب تنها 
 .نمی کند

امانوئل ماکرون در پی برگزاری پردۀ نهِم اعتراضات ده ه��ا ه��زار تن روزنامه فیگارو به نوشتۀ بنا*- 
 ژانویه، در نامه ای از م��ردم فرانس��ه دع��وت ک��رده اس��ت ت��ا در این۱۲از "جلیقه زردها" در روز شنبه 

گفتگوی بزرگ ملی شرکت کنن�د و خط�اب ب�ه آنه�ا نوش�ته اس�ت: »بیایی�د� راه حل ه�ا را ج�ایگزین خش�م
 کنیم«.

او در این نامه پیش از مطرح نم��ودن محوره��ای� اص��لی مطالب��ات ش��هروندان فرانس��وی، نوش��ته اس��ت:
»طبیعی است که ما بر سر تمامی مسائل، اتفاق نظر نداشته باشیم؛ دموکراسی� هم بر همین اصل اس��توار
است. اما بیایید حداقل نشان دهیم که که ما ملتی هستیم که از گفتگو، تبادل نظر و مباحثه نمی هراسیم؛ تا

 شاید در ورای� اولویت های خود دریابیم� که می توانیم به توافق نظر برسیم«.�
 مطالبۀ اصلی ب��رای ش��هروندان٤ مشکل بنیادین کشور� را حول محور ٣٠امانوئل ماکرون در این نامه 

فرانسوی ارائه نموده است که عبارتن��د از: مس��ائل مرب��وط� ب��ه نظ��ام مالی��اتی، تغی��یرات زیس��ت محیطی،
فیگارو می نویسد ک��ه ساختار دولت و نهادهای� همگانی و تقویت دوبارۀ دموکراسی� و حقوق شهروندی.

رئیس جمه��وری فرانس��ه در نام��ۀ خ��ود اب��راز امی��دواری� ک��رده اس��ت ک��ه ش��هروندان زی��ادی� در این
نظرخواهی� و گفتگوی ملی حضور یابند تا برای آیندۀ فرانسه مشارکتی مفید ایجاد شود. وی با اشاره ب��ه

 م��اه م��ارس ادام��ه خواه��د۱۵ ژانویه آغ��از می ش��ود و ت��ا ۱۵اینکه طرح گفتگوی ملی از روز� سه شنبه 
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داشت، در این نامه نوشته است که »این گفتگو و نظرخواهی� عم��ومی ب��ه منزل��ۀ ی��ک انتخاب��ات ی��ا هم��ه
پرسی )رفراندوم( نیست، بلکه نظرات و پیشنهادات شما امکان ایجاد یک قرارداد ت��ازه را ب��رای ملت و

 به نقل ار رادیو� فرانسهنیز برای سازماندهی اقدامات دولت و مجلس ملی فراهم� می سازد«.
"  لوموند�*- به گزارش روزنامه  از      "  زردها جلیقه� با� رویارویی� در� فرانسه� پلیس� استفاده�

       "  " موجب    است،� کائوچویی� گلولههای� به� مجهز� که� بال فلش� به� موسوم� تفنگ�
       . کنده        جا از مصدومین� از برخی� فک است گشته� تن دهها� به� شدید� رساندن آسیب

از                دیگر� برخی� چشمان� و� افتاده� شکل� از و� گشته� پاره پاره دیگر� برخی� صورت شده،
است   درآمده������������������������� .حدقه�������������������������

  "  "       " دست   "  به� بال فلش� شلیک� قربانیان� از� برخی� وکیل� که� نوئل اتین� قول� از� لوموند�
  . گفته            به� است رایجشدن� و� عادی� حال� در� پلیس� خشونت� که� نوشته� است،� پلیس�

به                که� کنند� می شلیک� کسانی به� منظم طور به تقریباً� و� رفتهرفته� پلیس افراد� وی،
آیند          می تظاهرات تماشای برای تنها خشونت هرگونه از .دور

آنتونیونگری و حلقه مفقوده تحلیل؟

خود پیرامون تبیین و تفسیرجنبش جلیقه زردها، بدرستی بر خصلت آن ب��ا*نگری در سومین اظهارنظر
 به عنوان ی��ک ض�دقدرت� تاکی�د می کن�د. بررس�ی� او عموم��ا در چه��ارچوبشتوجه به نمایندگی ناپذیری�

مواضع و نظریاتش� پیرامون مالتیتود� صورت می گیرد. با این وجود� بنظر می رس��د ک��ه تحلی��ل ه��ای او
صرفنظر از تمامی نق��اط ق��وتش، از دونارس��ائی� رنج می ب��رد: نخس��ت آن ک��ه ب��ه نظ��ر می رس��د گرچ��ه
نگاهی به نقاظ ضعف و آسیب پذیرآن ه��ا دارد، ام��ا در مجم��وع نگ��اه و الج��رم انتظ��اراو از ی��ک جنبش
مش��خص بسیاربیش��تر� از ظ��رفیت واقعی آن اس��ت. واقعیت آن اس��ت ک��ه برآمدجلیق��ه زرده��ا را بای��د در
چهارچوب رنجیزه ای از سلس��له خ��یزش ه��ا و جنبش ه��ای ضدسیس��تم بش��مارآورد� ک��ه فرانس��ه و جه��ان
کنونی مستعدآنند.� البته این به معنای نادیده گرفتن اهمیت و دامنه تاثیرگذاری همین م��وج مهم ب��ر جامع��ه
فرانسه و نیز بر قدرت نیست. دومین و البته نارسائی� اص��لی آن اس��ت ک��ه بنظ��ر می رس��د بین این گون��ه
جنبش های ضدقدرت� و یافتن یک حلقه میانجی و مشخص ب��رای پیش��بردآن در دس��تگاه مفه��ومی نگ��ری
نوعی خال و گسست وجود دارد. پرسش این اس��ت ک��ه این جنبش ه��ای ض��دقدرت چگون��ه می توانن��د در
وجه سلبی خود بدون آن که نهادینه بشوند، بستر سازگشته و تبدیل به یک میانجی انتقال به جهانی ش��وند
که دولت ها و قدرت های حاکم و مشرف ب��ر جامع��ه را وادار و محک��وم ب��ه تض��عیف و زوال کن��د؟. در
نگاه نگری گرچ�ه او در جس�تجوی� حلق�ات می��انجی هس�ت، ام��ا نهایت��ا چ�نین حلق�ه ای مفقوداس��ت و ک�ل

. موضوع� بدون مفصل بندی می ماند
جهان به نوعی در »وضعیت شورش« علیه نظم مسلط بسر می برد و نوعی معادل��ه ش��کاف در اما اگر

باال در اردوی س��رمایه داران و نارض��ایتی انباش��ته ش��ده در پ��ائین وج��ود دارد و همین معادل��ه جه��ان را
آبستن تحوالت مهمی س�اخته اس�ت ک�ه در آن آکتوره�ا� و گرایش�ات گون�اگونی ب�ه نقش آفری�نی مش�غولند

) جناح های گوناگون سرمایه جهانی و جنبش های ضدسیستم� و نیز گرایش های بینابینی(؛
مبارزه و فشار� به سیستم� به دلیل بی اعتبارشدن آن و نهادهای وابسته به آن، به بیرون از سیستم و و اگر

نهادهای آن منتقل شده است ) و یا دقیق� تر، در حال انتقال یافتن است(، آن گونه که نگری هم موردتایی�د
قرارمی� دهد، به شکل شورش و خ��یزش و تظ��اهرات و اش��غال فض��ا مک��ان ه��ا-ج��اده ه��ا و خیاب��ان ه��ا-
صورت می گیرد، اگر خواست جنبش به نقل از زبان خودش�ان ع�دالت و براب�ری اجتم�اعی اس�ت و در
همین راستا دولت را زیرفشارسنگین� تغییرسیاس��ت ه��ای کالن همچ��ون اخ��ذمالیات از ثروتمن��دان بج��ای
اخاذی از کارگران و زحمتکشان قرار می دهند، و مطالبات مشخص��ی را هم در هم��ان راس��تا ب��ه دولت
تحمیل می کنند؛ معنای چنین رویکردی� –حتی اگر خودهم ندانند- نسبت ب��ه دولت و سیاس��ت ه��ای طبق��ه



حاکم چیست؟ به ج��ز وادارک��ردن دولت ب��ه ت��رک سیاس��ت ه��ای نئولیبرالیس��تی ک��ه آن را منش��أ فالکت و
.فقرخود می دانند، و حرکت به سوی نوع خاصی از »دولت اجتماعی و خدماتی«؟�

از همین رو هدف مهم و اص�لی این جنبش را می ت�وان در تحمی�ل ن�وعی »دولت اجتم�اعی ترازن�وین«�
متکی بر فشاراز� بیرون صورت بندی کرد ] با ویژگی عدم مشارکت� در دولت و اعمال فشار� از ب��یرون
به آن، یا اگر بتوان گفت »دولت اجتماعی« نوع منفی-منفی نسبت به حض��وردر� ق��درت- ک��ه در تمایزب��ا
نوع مثبت- نسبت به حضوردر� قدرت- قراردارد� که سال های ط��والنی آزم��وده ش��د و ب��ا از دس��ت رفتن
دست آوردهایش� امروزه سترون و بی خاصیت شده است[. دولت اجتماعی ترازنوین ی��ا دولت اجتم��اعی
از نوع منفی، امکان پ��ذیری خ��ود را ب��ا اتکاء ب��ه فشارسیس��تماتیک و نیرومن��د� از ب��یرون ب��ه سیس��تم، در
شرایطی که سایراهرم� های فشار� و از جمله پارلمان و دموکراسی� نمایندگی� بی اعتبار و سترون شده اند
صورت می دهد. تحقق چنین هدفی مستلزم مبارزه علی�ه س��اختارهای موجودق��درت� و مناس��بات س��رمایه
داری و فرات��ررفتن از آن اس��ت. اگ��ر دولت ه��ای اجتم��اعی کهن و مثبت ب��ه ت��وهم »دولت اک��ثریت«
باورداشته اند، در رویکردجدید� دولت همواره دولت اقلیت است، ب��دون آن ک��ه بتوان��د ماس��ک ب��ر چه��ره
ادعای نمایندگی� اکثریت را داشته باشد. اکنون مدت هاست که نهاددولت حتی به شکل رسمی هم نماین��ده
اقلیتی از جامعه هستند که باصطالح نان س��کوت اک��ثریت و س��خن گفتن بن��ام آن��ان را می خورن��د. دولت
اجتماعی از نوع منفی اش، همان دولت اقلیت اما بدون ماس��ک برچه��ره اس��ت. ت��ا زم��انی ک��ه جنبش ه��ا
هن�وز قادرنش�ده ان�د نه�اددولت را ک�امال زای�ل بس�ازند و ج�ایگزینی ب�رای آن داش�ته باش�ند، آن را تحت
فشارسنگین� قرار می دهند تا وادار� شود و ناخواسته تن به یک »دولت گذار و در ح��ال تض��عیف� ش��دن«
بدهد. چنین کنشی اگر بتواند از آسیب هائی که تهدیدش می کند و از جمله وسوسه مشارکت� در قدرت و
همذات انگاری با آن گذرکند، روندی که در حال گسترش است، خود به معنی کنشگری و ابداع سیاست
از نوع دیگری خواهد بود. این که خ��وداین جنبش ه��ای موج��ود� ت��ا چ��ه ان��دازه ب��ه این ه��دف کلی آگ��اهی
دارند، موض��وعی� ب��از اس��ت؛ ام��ا ص��رفنظر� از کم و کی��ف آن و افت و خیزه��ای ک��ه در طی این مس��یر
وجوددارد، این واقعیتی است که آگاهی جنبش ها در جریان پراتیک اجتماعی خ��ود ب��ه چ��نین پ��ارادایمی

. که خود در حال ایجاد آن هستند در حال افزایش� است

در تجرب��ه جنبش اخیرفرانس��ه در هم��ان مح��دوده ای ک��ه ص��ورت� گرفت��ه اس��ت، اوال جنبش ب��یرون از
نهادهای سیستم ایستاده و به اعمال فشاربه دولت و تحمیل مطالبات می پردازد� و ثانی��ا، در عین ح��ال ب��ه
فاصله و انزجارخود از سیستم می افزاید.� و ثالثا دامنه خواس��ت ه��ای خ��ود را وس��عت می بخش��د. چ��نین
روندی اگر تداوم یاید و به یک مشی و کنش مس�تمر و آگاهان�ه ت�ری گس�ترش� یاب�د، در واق��ع ب�ه معن�ای
حرکت به سمت ایجاددولت� اجتماعی از نوع منفی اش با اتکاء به فشاراز� بیرون به سیستم� است. درن��گ
بر نوع مطالبات و نحوه عم��ل و ن��وع س��ازمان ی��ابی ج��ز این را نش��ان نمی ده��د. ب��دون آن ک��ه بخ��واهیم
واردارزیابی� مشخص از درجه تحقق آن در لحظه مشخص بشویم، داریم از یک روند و گرایش عمومی
که چه بسا با گسست ها و افت و خیزهائی� همراه باشد صحبت می کنیم. اگر اک��ثریت ب��زرگی� از جامع��ه
در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن به عنوان نیروئی با مطالبات مشخص و نیز اهدافی کلی و چش��م
اندازی کم��ابیش روش��ن از آن واردمی��دان ش��وند، می توانن��د� موازن��ه درونی دولت ه��ا را ب��ه س��ودخود� و
خدمات اجتماعی و علیه سرمایه داری بهم بزنند. البته برای سرمایه داری این یک دولت بحران اس��ت و
مصیبت زا و همواره علیه آن خواهد جنگید، ولی برای جنبش شروعی برای فرایند»نه دولت« ی��ا دولت
رو به تضعیف.� اگر در نظر بگیریم که منشأاصلی� بن بست ها و درجازدن ها و ح��تی عقب رفتن ه��ا در
حوزه های شکاف های طبقاتی و غیره، ریشه در موازنه موجود� بین ت��وان جامع��ه و ق��درت از یکس��و و
در درون قدرت ب��ه ش��کل تس��لط ی��ا نف��وذبی� چ��ون س��رمایه داران از س��وی دیگ��ر دارد، و این ک��ه چ��نین
روندی چگونه زندگی بشر و تمدن او را موردتهدید قرارداده است؛ آن گاه به اهمیت و نیز ضرورت ب��ه
میدان آمدن و بالیدن پارادایم جدیدی که بتواند این موازنه رامعکوس نماید پی خواهیم برد. گرچ��ه ناگفت��ه
نماند که ه��دف این نوش��ته بیش از بی��ان آرزوه��ا� و آرمانش��هر، تالش ب��رای توض��یح روی��دادها� و معن��ا و
محتوای نهفته در آن هاست. اما واقعیت دیگر آن است ک�ه جنبش ه�ای ن�وین ب�ا داش�تن هم�ه مطالب�ات و



ویژگی ها بکرخود، اگر نتوانند� آن ها را در یک خواست کلی و ج��امع ک��ه ن��اظربرتغییر� و بهبودش��رایط
زیست و زندگی اشان باشد مفصل بندی بکنند، به صرف آرمان و یا ح��تی ب��ا مختص��ات و رویکرده��ای
صرفا منفی نخواهند توانست پاسخ های بسنده و مؤثری ب��ه بح��ران ه��ا بدهن��د و ب��ه آن ان��دازه تاثیرگ��ذار
باشند که دولت ها را وادار به تغییرات معنادار� در سیاست های خود بنماین��د. س��طح انتظ��ار� از تغی��یر را
البته خودشرایط� زندگی و ابعادبحران و چشم اندازی که ب��رآن متصوراس��ت تع��یین می کن��د و کس��ی نمی
تواند از بیرون آن را دیکته کند. توصیف� مختصات جنبش اعم از شیوه سازماندهی،� نحوه مبارزه، ن��وع 
مطالبات و… گرچ��ه الزم و ح��تی ج�الب هس��تند،  ام��ا اگ��ر نتوانن��د ب�ه تص��ویر� و کلی��تی کم��ابیش روش�ن
فرابرویند، بقول مولوی� هم چون توصیف اندام های فیلی خواهد بود در تاریکی که نخواه��د� توانس��ت ب��ه
کلیت موجودی� به نام فیل معنا بخشد. به نظر می رس��د ت��ا آن ج��ا ک��ه ب��ه تح��والت در ب��اال ب��رمی گ��ردد،
تحمیل دولت اجتماعی ترازنوین متکی بر فشاراز بیرون و توس��ط� جنبش ه��ای ساختارش��کن و پادق��درت
در این برهه تاریخی� حساس در وجه سلبی اش می تواند برای شکل دادن ب��ه ی�ک می��انجی� بین ق��درت و

. پادقدرت- معنا بخشد
در اصل قدرت و پادقدرت را نمی توان در آن واحد یک جا جم��ع ک��رد. آن ه��ا اگ��ر ب��اهم س��ازش نکنن��د
قادر به همزیستی نیستند� و اگر»ضدقدرت در قدرت« حضوراثباتی� پیداکند به معنی تن دادن به م��رگ و
استحاله خویش است. تنها با ایستادن در بیرون از سیستم و اعمال فش��ارحداکثری ب��ه آن از س��وی جنبش
های پادقدرت می توان به این حضور� معنای س��لبی داد  و ق��درت را محک��وم ب��ه زوال و تض��عیف� ش��دن
کرد. که این همان شکل دادن و معنابخشیدن به یک فرایندضدقدرت در درون ق��درت اس��ت ک��ه ترجم��ان
عملی و مفص��ل بن��دی ش��ده آن داللت ب��ر »دولت ه��ای گ��ذارترازنوین اجتم��اعی« منفی اس��ت و تحت

فشارجنبش� های ضدقدرت محکوم به تضعیف و زوال.

جلیقه زردها، یک ضدقدرت؟�
https://www.radiozamaneh.com/427430?

fbclid=IwAR293aMm1S9nYGhyXuOQPe1khPbaYYhkF3guN_0mZH_UFKF9
Ha-w36nyiys

 اقتصاددان معروف درگزارشی از پژوهش و نظریات چند
ا+مقدمه *باره ریشه های اقتصادی جنبش جلیقه زرده

پدیده خیزش جلیقه زردها،  به لحاظ قشربندی� های طبقاتی-اجتماعی و ریشه ها و عل��ل آن از جنب��ه ه��ای
گوناگون اقتصادی� و سیاسی� و اجتماعی و نیز ویژگی� ها و تأثیراتش� برفضای� سیاسی فرانسه و چه بس��ا
نقاط دیگراروپا و جهان هم چن��ان موض��وعی داغ و م��وردبحث رس��انه ه��ا و ص��احب نظ��ران و  فع��الین
است. از جمله آن ها پژوهشی� است ک��ه توس��ط چن��دین اقتص��اددان برجس��ته و سرش��ناس جه��ان از جمل��ه
توماس پیکتی صورت گرفته که عمدتا به شکاف های طبقاتی و ریشه های اقتصادی این نارض��ایتی� می

در صورت تداوم این شکاف روزی� همانند ی��ک ک��وه آتش فش��انپردازند. توماس پیکتی هشدار می دهد 
.شاهدطغیان جامعه خواهیم بود. طغیانی� که همه چیز را بر سر راه خود خراب می کند و می سوزاند�

فشرده ای از نظرات این اقتصاددانان را رادیوفرانسه منتشرکرده است که نوش��ته حاض��ر ش��امل همین 
گزارش به همراه مقدمه ای )از سوی من( حول این جنبش است: 

 بازندگان جهانی شدن سرمایه داری هستند که دوقط��بی س��ازی طبق��اتی و ازجمل��ه اول-آن ها در وهله۱
ذوب آن چه ک��ه طبق��ه متوس��ط� می خواندن��د، و رش��دناموزون و تبعیض آم��یز از خص��ایص جداناپ��ذیرآن�

https://www.radiozamaneh.com/427430?fbclid=IwAR293aMm1S9nYGhyXuOQPe1khPbaYYhkF3guN_0mZH_UFKF9Ha-w36nyiys
https://www.radiozamaneh.com/427430?fbclid=IwAR293aMm1S9nYGhyXuOQPe1khPbaYYhkF3guN_0mZH_UFKF9Ha-w36nyiys
https://www.radiozamaneh.com/427430?fbclid=IwAR293aMm1S9nYGhyXuOQPe1khPbaYYhkF3guN_0mZH_UFKF9Ha-w36nyiys


محسوب می شوند.� بنابراین آن ها قبل از هرچیز شورشی هستند علیه س��رمایه جه��انی و ب��ویژه علی��ه آن
چه که تحت عنوان نئولیبرالیسم� مهاجم در چندین دهه اخیر جهان را شخم زده است... 

- ص��ورت� بن��دی این جنبش تحت عن��وان پوپولیس��م وعن��اوینی� مش��ابه ک��ه بیش��تر توس��ط م��دافعان همین۲
نئولیبرالیسم تبلیغ می شود بیش از هرچ��یز ه��دفش م��ات ک��ردن همین م��اهیت طبق��اتی و ضدسیس��تمی� آن

اعتراضات و پنهان ساختن علت و ریشه اصلی آن است.
- البته این واقعیتی است که سرمایه داری در مواجهه با بحران های بزرگی� چون شکاف های طبق��اتی٣

 دچارشکاف� ه�ای مهم شدهعظیم، بحران زیست محیطی و دموکراسی� هم چون سه ابربحران درهم تنیده
د و آنند ک��ه س��وارموج نارض��ایتی ه��ا بشون از آن سعی کن هائیو عجیب هم نیست که بخششده درونی 

 به سمت و سوی اهداف خویش سوق دهند.  کنترل کرده ورا
-اما این چنین تالش هائی نمی تواند به معنی پیوس��تن این جنبش ب��ه آن ه��ا و ابزاردس��ت� ش��دن آن تلقی۴

ش��ود. ب��رعکس نیروه��ای� پیش��رو و آگ��اه می توانن��د� ب��ا تعمی��ق گفتم��ان و گس��ترش� ص��فوف آن و زدودن
هرگونه توهم به این یا آن جناح سرمایه داری، در گشودن و تقویت ی�ک جبه�ه س�وم و مس�تقل از ه�ردو
جناح سرمایه داری –همانگونه که گزارش هم نشان می دهد- در عین رقابت� دارای اهداف و اش��تراکات
مهمی هستند و همدیگر را بازتولید� می کنند، علیه هردوجناحش� چه نوع ترامپی اش و چه نوع مکرونی
اش است به کنش گری به پردازند. شکل گیری یک چنین قطب مستقل و تاثیرگذاری در مقیاس جه��ان و
بویژه درکشورهای پیشرفته برای سمت و س��ودادن ب��ه رون��دهای� پیش رو و گش��ودن اف��ق ه��ای ت��ازه ای
برای رهائی از بن بس��تی ک��ه س��رمایه داری ف��راهم� آورده اس��ت اهمیت بنی��ادی دارد. چپ هم در مقی��اس
جهانی می تواند برهمین بستر-گش�ودن جهب�ه س�وم- ق�ادر ب�ه ن�وزائی� و بازتولی��دخود� گ�ردد. خزی�دن ب�ه
زیرب��ال� و پ��راین ی��ا آن جن��اح از س��رمایه داری تحت توجیه��اتی چ��ون تبرئ��ه ک��ردن نئولیبرالیس��م� و ی��ا
همسونشان دادن جبهه ترامپسم� با جنبش های ضدسرمایه داری ... تنها می تواند منجر به تباهی آن شود.
گشودن جبهه سوم علیه هردوجناح� سرمایه داری ب��ه غ��ایت منح��ط مس��یر خ��ط راهنم��ای� ح��رکت چپ را

تشکیل می دهد. 
 نیست، بلکه و تشدیدشکاف طبقاتی اقتصادی نئولیبرالیسم وجه- جنبش جلیقه زردها� قفط شورشی علیه۵

هم چنین جنبشی است علیه قدرت حاکم. اکنون مکرون و دولت فرانسه پنهان نمی کنن��د ک��ه چ��ه ب��ا عقب
نشینی تاکتیکی در برخی خواست ها و چه بویژه با »طرح گفتگ�وی ملی« قص�دتجزیه و پراکن�ده ک�ردن

 ب��ردن نظم وؤالاین جنبش را دنبال می کنند که بقول آن ه��ا قصدس��رنگونی دولت مک��رون و ب��ه زیرس��
 قواعد سیستم را دارد.

متن گزارش: 
 سال پیش ما شاهدسرعت گرفتن بی سابقه ش��کاف طبق��اتی در جه��ان هس��تیم. ش��کاف می��ان۴٠از حدود 

طبقات بسیار مرفه و مرفه با طبقات مردمی و متوسط در همه کشورهای جهان عمی��ق ت��ر می ش��ود. از
 میالدی درآمد و ثروت یک درصد مردم� بسیار مرفه جهان آنقدر رشد کرده است که اکن��ون۱۹۸٠سال 

 درصد� جمعیت جهان است که در طبقات مردمی و متوسط� طبقه بندی ش��ده۵٠دو برابر بیشتر از درآمد 
 میلیون نفر از فقر مطلق رهایی یافته ان��د، ولی نظ��ام ح��اکم ب��ر۲٠٠اند. هر چند طی این مدت در حدود 

سرمایه داری جهانی طی این مدت آنقدر به اختالف طبقاتی دامن زده است ک��ه در ب��رخی از کش��ورهای�
پیشرفته صنعتی غرب ما شاهد پیدایش و گسترش جنبش های پوپولیستی� هستیم. بسیاری� ب��ر این باورن��د�
که جنبش جلیقه زردها در فرانس��ه ک��ه از ح��دود� یکم��اه پیش آغ��از ش��ده اس��ت و سیاس��ت ه��ای اقتص��ادی
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری و دولت این کشور را به چالش می کشد، یکی از نتایج واقعی افزایش
نابرابری� اقتصادی� در این کشور است. بسیاری این پرسش را مط��رح می کنن��د ک��ه ن��ابرابری� اقتص��ادی
در فرانسه و اروپا از بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریک�ا کم�تر اس�ت، چ�را این جنبش ک�ه ب�ر

 پایه مبارزه با نابرابری� اقتصادی� پا گرفته است، در فرانسه بروز� کرده است؟
این مجله اقتصادی به موضوع� نابرابری� اقتصادی� اختصاص دارد. این مجله ب��ر نت��ایج آخ��رین تحقیق��ات
گروهی از اقتصاددانان جهان به رهبری توما پیکتی، لوکا شانسل اقتصاددانان� فرانسوی، امانوئ��ل� س��ائز
اقتصاد دان فرانسوی-آمریکایی، گابریل زوکمن اقتصاد� دان آمریکایی� و فاکوندو� آلواردو تکی��ه می کن��د.



این تحقیقات نشان  می دهند که فاصله طبقاتی در سراسر جهان میان قشرهای مرفه و فق��یر در س��ال های
نتیجه گ��روه تحقیق��اتی ب��ه ره��بری� توم��ا پیک��تی، اقتص��اددان فرانس��وی� اخیر به شدت افزایش یافته است.

نشان می دهد که ثروتمندان جهان که یک درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند، موف��ق� ش��ده اند از
  تاکنون ثروت خود را دوبرابر� کنند.۱۹۸٠سال 

 لوکا شانسل اقتصاددان فرانسوی در باره نحوه اندازی� گیری نابرابری� افتصادی می گوید:
یک روش بسیار� ساده برای تعریف "نابرابری اقتص��ادی"� ان��دازه گ��یری درآم��د و ث��روت متمرک��ز� ش��ده

 درص�د م�ردم جامع�ه۵٠ درصد� از جمعیت بسیار مرفه یک جامعه و مقایسه آن با ۱٠نزدیک درصد� و 
. درصد� دیگر جامعه است۹٠که پائین ترین درآمد را دارند و همچنین مقایسه با صاحبان درآمدهای کل 

گزارش های گذشته فقط بر یک درص�د� ص�احبان درآم�دها� و ث��روت ب�االی جامع�ه متمرک�ز� ش�ده ب��ود و
 درصد� دیگر جامعه به نحو بهینه ای اندازه گیری نمی ش��د. در ح��الی ک��ه۹۹تحوالت درآمدی در درون 

در تازه ترین "گزارش در باره نابرابری� جهانی" ما ش�اهد ن�وآوری ه�ای جدی�د ب�وده و در این گ�زارش
تحوالت درآمدی در تمام جامعه بررسی شده و تحوالت درآمدی طبقات مردمی، متوسط و طبقه مرف��ه و
بسیار مرفه مورد ارزیابی� قرار گرفته است. به عنوان مثال، این روش تازه، راکد و ث��ابت مان��دن س��طح

 در صد جمعیت آمریک��ا را تش��کیل میدهن��د، طی۵٠درآمدی طبقه مردمی و دارای در آمدهای پائین که 
 سال پیش نشان داده است.۴٠نزدیک به 

تحقیقات گروهی� این اقتصاددانان که مبنایش از جمله ارزیابی� اطالعات موجود در ارتباط با م��دارک "
مالیاتی در کشورهای� مختلف بوده، همچنین نشان می دهد که در این فراین��د چ��یزی ب��ه قش��رهای متوس��ط
نرسیده و آنان سودی نبرده اند.نتیجه گروه تحقیقاتی توما پیکتی همچنین نشان می دهد ک��ه کم ت��رین فاص��له
طبقاتی در اروپا� دیده می شود. در این کشورها در سال گذشته میالدی ده درصد شهروندان� مرفه جامع��ه

 درصد درآمد ملی را ب�ه خ�ود اختص�اص داده بودن�د. آم�ار مرب�وط ب�ه اروپ�ا در ح�الی اس�ت ک�ه ده٣۷
 درصد� درآمد ملی را در دس��ت دارن��د. این فاص��له طبق��اتی۴۷درصد شهروندان مرفه جامعه در آمریکا 

:لوک��ا شانس��ل در این ب��اره می گوید  درصد درآمد ملی می رسد.۶۱در خاورمیانه به شدت باالست و به 
 درص��د ک��ل۲٠ درص��د ب�ه ۱٠ س�ال گذش�ته از ٣۸سهم یک درصد� از جمعیت بسیار مرفه آمریک�ا طی 

۱٠ در اروپ��ا، س��هم ی��ک درص��د از جمعیت بس��یار مرف��ه از درآمد ملی این کشور� اف��زایش یافت��ه اس��ت.
می ت��وان گفت ک��ه ن��ابرابری� درصد� در ح��ال حاض��ر اف��زایش یافت��ه اس��ت.۱۲  به۱۹۸٠درصد در سال 

. اقتصادی� در اروپا� وجود دارد، ولی گسترش� آن در اروپا بسیار کمتر از آمریکا بوده است."
توما پیکتی اعتقاد دارد که با وجودی که در نخستین نگاه نابرابری� اقتصادی� در اروپا نس��بت ب��ه آمریک��ا
بسیار کمتر به نظر می رسد، ولی این موضوع به معنی کمتر بودن نابرابری� اقتصادی� در اروپا نیست:
" با توجه به اینکه در این دوره، میزان رشد اقتصادی در اروپا کند و پ��ائین ب��وده اس��ت و هم��ان م��یزان
رشد را طبقات مرفه و بسیار مرفه جامعه در اختیار گرفته ان��د، طبق��ات م��ردمی و متوس��ط� از این رش��د

م��ردم این موض��وع را ب��ه روش��نی� می فهمن��د� و بهره ای نبرده اند و قدرت خرید آنان راکد مان��ده اس��ت.
مشاهده می کنند. در نتیجه، إحساس بدبینی نسبت ب��ه فرآین�د� جه�انی ش��دن و در براب�ر� اتحادی�ه اروپ��ا در
طبقه مردمی و بخش مهمی از طبقه متوسط در اروپ��ا ب��ه ش��دت اف��زایش� یافت��ه اس��ت. این موض��وع فق��ط
منحصر به فرانسه نیست، بلکه نارضایتی� ه��ا را در س��ایر نق��اط اروپ��ا، از جمل��ه در س��وئد� و آلم��ان ن��یز

اگر گمان کنیم که سیستم� کنونی خ��وب عم��ل می مشاهده می کنیم. این موضوع بسیار نگران کننده است.
م��ا کند و همه چیز به خوبی پیش می رود و مردم هم راضی هستند، اش��تباه ب��زرگی� م��رتکب می ش��ویم.

باید در برنامه های خود به نحوی بازنگری� کنیم که رون��د ن��ابرابری اقتص��ادی،� اجتم��اعی و مالی��اتی در
ساختار اتحادیه اروپا کاهش یابد. اگر چنین اقدامی انجام ندهیم، مشکالتی واقعی� بروزخواهد کرد.

توما پیکتی اعتقاد دارد که سیاست اقتصادی� و مالیاتی� دونالد ت�رامپ و امانوئ�ل م�اکرون بس�یار ش�بیه "
هستند. در هرد دو مورد این واقعیت قابل مش��اهده اس��ت ک��ه ه��ر دو ب��ا نادی��ده گ��رفتن طبق��ات م��ردمی� و

بررس��ی� متوسط تالش کرده اند تا به طبقات بس��یار مرف��ه و مرف��ه جامع��ه ق��درت خری��د بیش��تری� بدهن��د:
واقعی دو رفورم مالیاتی که تقریباً همزمان توسط� دونالد ترامپ در آمریکا و امانوئل ماکرون در فرانسه

۲٠ در ص��د ب��ه ٣۵اجرا شده، به ما نشان می دهد که ترامپ در آمریکا مالیات بر سود شرکت ها را از 
درصد کاهش داده است. مالیات بر سود ویژه مالکان سهام را بیش از حقوق های سطح ب��اال ک��اهش داده



در فرانسه، مالیات ب��ر س��ود ش��رکت ه��ا از و در همان حال، مالیات بر ارث را تقریباً حذف کرده است.
 درص��د� ک��اهش یافت��ه، در٣٠ درصد کاهش یافته است. س��قف مالی��ات س��ود س��هام ب��ه ۲۵ در صد به ٣٣

 در صد باال رفته اس��ت. اف��زون ب��ر آن، آق��ای۵۵حالی که سقف مالیات بر درآمد حقوق بگیراِن تا حدود� 
ماکرون مالیات بر ثروت را حذف کرده است، در حالی که میزان مالیات ب��ر امالک کوچ��ک و متوس��ط

 که بیشتر� به طبقه متوسط� تعلق دارد، هیچگاه تا این اندازه باال نبوده است.
باره این سه رویکرد� که مورد بررسی� و مشاهده قرار گرفته، من اعتقاد دارم که سیاست اعمال ش��ده در

رویکرد� دولت فرانسه از نقطه نظر "دامپینگ" مالیاتی به مالی��ات دهنگ��ان متح��رک و اشتباه بوده است.
در چنین شرایطی، مالیات دهندگان غ��یر متح��رک ک��ه بسیار ثروتمند� کمک کرده که کمتر مالیات بدهند.

نمی توانند� از طریق� قانونی راهی برای کاهش قانونی مالیات های خود بیاین��د، و در هم��ان ح��ال، ش��اهد
راکد شدن و کاهش درآمدهای خود هستند، نهایتاً چاره ای به غیر از نافرمانی� و شورش در براب��ر خ��ود
ندارند. نمی توانیم به آنان بگوئیم که شما چاره ای ندارید و باید مالیات ه��ای خ��ود را پ��رداخت کنی��د، در

 حالی که در مورد مالیات گرفتن از ثروتمندان به آنان بگوئیم که نمی توانیم کاری انجام دهیم."
اما نباید فراموش� کرد که شکاف درآمدی� میان طبقات اجتماعی ح��د و م��رزی� دارد و در ص��ورت ت��داوم
این شکاف روزی همانند یک کوه آتش فشان شاهدطغیان جامعه خواهیم بود. طغیانی� که همه چیز را بر

آیا جنبش جلیقه زردها در فرانس��ه می توان��د آغ��ازگر مب�ارزه. سر راه خود خراب می کند و می سوزاند�
گسترده اجتماعی علیه شکاف عمیق طبقاتی باشد که بر جوامع غربی و دیگر کشورهای� جه��ان س��نگینی

می کند. برای پاسخ دادن به این پرسش باید قدری� انتظار کشید.
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