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مقدمه:
 میالدی۷۰بعد از نیم قرن نولیبرالیسم جهانی، حیات اجتماعی بیش از پیش در بحران فرو رفتسسه اسسست. از دهه ی 

بدین سو، در سرتاسر جهان شاهد حمالت افسارگسیخته به نیروی کار از سوی سرمایه و افزایش فشسسار مضسساعف بسسر
زنان، مهاجرها، اقلیت های جنسی و نژادی بودیم. با انقیاِد نسبِی دولت های ملی ازسوی سسسرمایه ی جهسسانِی مسسالی و
نهاد های فراملی، و همچنین با امحای خدمات رفاهی دولتی درقبال پایه ای ترین شرایط حیات )بهداشسست، مسسسکن،
آمسسوزش( زیست روزمره به شکل هرچه فزاینده ای کاالیی  تر، شکننده تر ، و بیش از پیش منقسساد منطسسق ارزش افسسزایی
و یتسیلایرپماون یاهمزیناکم یجنایمهب یناهج بونج تکالف و یناهج یرباربان قیمعت زا میرذگب –گشسسته  بگذریم از تعمیسسق نسسابرابری جهسسانی و فالکت جنسسوب جهسسانی به میسسانجی مکانیزم هسسای نوامپریالیسسستی و

، و تحمیل ریاضت های اقتصادی پس از آن، َتسسَرکی به غسسایت مهم بسسر۲۰۰۸نواسسستعماری. در این میان، بحران مالی 
مشسسروعیت و هژمونی سرمایه داری نولیبرال وارد کرده است. برخالف گذشته، در سسسطح آگسساهی عمسسومی، نسسابرابرِی

و یتسیلایرپماون یاهمزیناکم یجنایمهب یناهج بونج تکالف و یناهج یرباربان قیمعت زا میرذگب –  به عنوان فرماسیوِن ذاتًا آنتاگونیستی که استوار بر استثمار و انقیادسرمایه داریبرآمده از نولیبرالیسم مستقیمًا به 

و یتسیلایرپماون یاهمزیناکم یجنایمهب یناهج بونج تکالف و یناهج یرباربان قیمعت زا میرذگب –است  متصل می شود. نظام سرمایه از هر سو در بحران فرو رفته است؛ نه فقط به لحاظ اقتصادی )ازنظر انباشت یسسسا

آنچه در گفتار عامیانه "رشد" می نامند( بلکه به لحاظ سیاسی و فرهنگی نیز سیستم دربازتولید خود با موانع جسسدی
روبروسست. بسه گفته ی چامسسکی، "ماشسین تولیسد رضسایت"، یسا همسان دم و دسستگاه های ایسدئولوژیکی کسه بناسست نسابرابری و
انقیاد را طبیعی جلوه دهد، به تمامی از کار افتاده است. در پرتو این تحوالت جهانِی سرمایه و همچنین درپرتو خالء
ایجاد شده از مرگ معنوی نولیبرالیسم است که تضاد های اجتماعی به سطح جدیدی ارتقا پیدا کرده. ازیک سو، ایده
و پراتیک چِپ رادیکال زنسسده شسسده و ازسسسوی دیگسسر، صسسدای پسسای فاشیسسسم درقسسالب ناسیونالیسسسِم مهاجرسسستیز و

.»الغایفالکت«نقلقولیستازیکیازپالکاردهایجلیقهزردها.1
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مسلمان ستیز به گوش می رسد.
 متولد شد. گرچه نخستین۲۰۱۸ نوامبر ۱۷در بطن چنین بستر مادی و تاریخی ای ست که جنبش جلیقه زردها در 

"اکت" معطوف به سیاسِت به ظاهر محیط زیستی اما در باطن نولیبرالِی افزایش مالیات بر سوخت بود، اما اعتراضسسات
خیلی زود از این امر خاص فراتر رفته و پای مسائل کلی تر و ساختاری تر را به میسسان کشسسید. در هفته هسسای آغسسازین
رسانه های جریان اصلی جلیقه  زردها را "جذاب" یافتند، اما با گذر زمان خبر های اعتراضات به حاشیه رفت. رسانه ها

 دسسسامبر و دادن۴به سراغ موضوعات "جدید" رفتند، باالخص بعسسد از عقب نشسسینی مسساکرون از افسسزایش مالیسسات در 
امتیازات جزئی برای آرام کردن سر و صدا ها. در بطن بایکوت خبری رسسسانه ها، جلیقه زرد هسسا از کسسوچک ترین روسسستا ها
گرفته تا بزرگ ترین شهرها به تظاهرات و مقاومت خود به شکل خسسستگی ناپذیر و مسسداومی ادامسسه داده انسسد، آن هم بسسا
به جان خریدن خطر بازداشت، کشته و مثله شدن به دست پلیس مخوف و تا دنسسدان مسسسلِح فرانسسسه. گذشسست حسسدودًا
بیست و یک هفته از تظاهرات بهانه ی مناسبی ست برای نگاه کردن به عقب و تأمل بر گذشته ی جنبش، تسسأملی کسسه
شاید فهم مان از وضعیت کنونِی این جنبش را شکل  می دهد و بالقوگی هسسای آینسسده اش را در افسسق تسساریخی آشسسکار

سازد. گفت و گوی حاضر با س. ر. حول این سه محور زمانِی )گذشته، حال و آینده( جنبش شکل گرفتسسه، یعسسنیمی 
 ماه گذشته رخ داده، و همین طور امکان های پیش روِی جنبش در آینده. ۵در رابطه با خاستگاه، تحوالتی که طی 

س. ر. منتقد و فعال سیاسِی فمینیست و زنان است که در فرانسه دکترای جامعه شناسی می خواند. او از همان آغسساِز
شکل گیری جنبش جلیقه زردها نه فقط کم و بیش در همه ی تظاهرات های خیابانِی آخرهفته ها حضوری فعال داشسسته،

Assembléeبلکه همچنین در مجامع عمومی )  généraleو دیگر اشکاِل سیاسِت جمعْی مشارکتی مستمر و فعسسال )
داشته است. جنبش "ایستاده در شب" و ده ها اعتراض مردمِی دیگر ازجمله مواردی سسست کسسه س. ر. طی سسسال های
اخیر در فضای سیاسی فرانسه از نزدیک تجربه شان کرده. بدون شک فعاالن "درونی" هسسر جنبشسسی بهسستر و بیش از

دیگری قادر اند ماهیت و دینامیسم، پیچیدگی ها و ظرافت های آن جنبش را صسسورت بندی کننسسد. ضسسرورتهرکس 
مصاحبه با س.ر از همین امر نشات می گیرد. در مصاحبه ی پیش رو، س. ر. بسسا بیسسانی بس بسسه دور از نخبه گسسرایی، از

کرون و ماکرونیسم سخن می گوید، از تفسساوت و شسسباهت های جلیقه زردهسسا بسساتشدید سیاست های نولیبرال توسط ما
جنبش های اجتماعی پیشین، از سیاسسست "فراجنسساحی" جلیقه زردهسسا و سرخورد گی شسسان از احسسزاب موجسسوِد چپ و
راست، از تغییری جهانی در شکل مبارزه و سازماندهی، از همدلی عمسسومی مسسردم نسسسبت بسسه پراکسسسیس هایی کسسه
پیش تر به چپ رادیکال محدود بوده، از مجامع عمومی ونقش شسسان در سسسازماندهِی "بسسدون کلسسه" و ده هسسا موضسسوع
اجتماعی سیاسی دیگر که تأمل درباره شان برای هر جنبش و نزاع دیگری در دیگسسر نقسساط جهسسان ضروری سسست. در

پایان باید اشاره کرد که مصاحبه ی حاضر به صورت مکتوب انجام شده. 
مرتضی سامان پور

(۲۰۱۹ )آوریل ۹۸فروردین 

           
*   *   *
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: شرایط مادی و سیاسی اعتراضات2. »مرگ بر خاویار، زنده باد کباب«۱

اجازهدهیدمستقیمبهقلبماجرابرویمودرموردمسئلهیاصلیایصحبتکنیمکححهجلیقهزردهححاحححولآن
وحدتیافتهاند:نابرابریاجتماعی.بهنظرمیرسدتضادهایاجتماعیونحوهیمواجههیجامعهبانححابرابری،از

بدینسودرسطحجهانی،بهمرحلهیجدیدیارتقاپیداکرده.درفرانسهبححهطححورخاص،از۲۰۰۸بحرانمالی
بدینسو،شاهدشکلگیریاعتراضاتوجنبشهایاجتمححاعیگسححتردهعلیححهریاضححتهایاقتصادیو۲۰۱۶

Nuitسیاستهاینولیبرالبودیم.جنبشایستادهدرشب)  debout،اعتصاباتکارکنححانحملونقححلعمومی،)
اعتراضاتعلیهقانونکار،اشغالدانشگاههاوغیرهمواردیستکهبهذهنخطورمیکند.باتوجهبححهمشححارکت
مستقیمتاندراعتراضاتیکهذکرشد،جلیقهزردهاراچطورمیتواندرنسبتبااینبسترسیاسیقرائتکرد؟
رابطهیمیانجلیقهزردهاواعتراضححاتپیشححینچیسححت؟آیححاجلیقهزردهححارامیتححواننقطهیاوجپروسححهی

سیاسیایدانستکهدرآنازنابرابریاجتماعِینولیبرالطبیعتزداییشدهاست؟
فارغازبسترتاریخی-مادِیسرمایهدارِیجهانیشدهینولیبرال،کهدرمقدمهبداناشارهشححد،بهطححورخححاص
جنبشجلیقهزردهاراچطورمیتواندرنسبتباتحوالتاقتصادیسالهایاخیرفحرانسه،فهمید؟سیاستهای
نولیبرالاقتصادیبعدازتسححخیردولتتوسححطمکححرون،بهعنححواننماینححدهیمسححتقیمطبقهیَاَبرثروتمنححِد

.ازدیوارنویسیهایمشهورپاریسپکهصراحتًابهمظاهرابورژوازیحملهمیکند.کبابدرفرانسپپهودیگپپرکشپپورهایاروپپپایی2
جزوغذاهاینسبتًا»ارزان«وکارگریمحسوبمیشود.
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(ultrarichجهانی،دچارچهتحوالتیشدهاند؟درگزارشهاومقاالتبهکراتاینمسئلهاشارهمیکننححدکححه)
جاهطلبیهایمکرونوسوداهاییکهاودرسرمیپروراندهباشکلگیریجنبشجلیقهزردهانقشبرآبشده.

منظورکدامجاهطلبیهاوسوداهاست؟

جلیقه زردها از اساس شهروندان معترضی هستند که بیش از هر قشسسر دیگسسری در جامعسسه پیامسسدهای سیاسسست های
نولیبرالی دهه اخیر را در زندگی روزمره خود به شکل عینی لمس کرده اند. به رغم ورود مشتاقانه و فعاالنه ی فرانسه
بسسه جامعسسه جهسسانی کاپیتالیسسستی در دهه هسسای گذشسسته و تالش بسسرای تغیسسیر بنیسسادین و نسسابودی آنچسسه از سسسنت
"سوسیالیستی" به ارث مانده، فرانسه همچنان قوانینی را حفظ کرده است که می تواننسسد بسسا تسسسامح در این سسسنت
تعریف شوند )قوانینی چون خدمات دولتی مربوط به بیمه ی درمانی، تحصیل رایگان، کمک هزینسسه مسسسکن و سسسایر
کمکهای دولتی که در فرانسه با عنسسوان »سوسسسیال« شسسناخته می شسسوند(. بسسرای فعسساالن چپ و طرفسسداران عسسدالت
اجتماعی، مواجهه فرانسه به این شکل با این دست قوانین، که وامدار اعتراضات مردمی و حضور مسسوثر جنبش هسسای
اجتماعی است، نوعی مقاومت در برابر گلوبالیزاسیون و کاالیی کردن تمامی عرصه های اجتماعی محسسسوب می شسسود.
در نقطه ی مقابل، برای سیاستمداران نولیبرال که رویای پیوستن هر چه بیشتر و سریع تر فرانسه به بازار جهسسسانی را
دارند، از جمله برای ماکرون و اطرافیان اش، این قوانین مصداق عقب مانسسدن فرانسسسه از قسسافله ی بسسازار آزاد جهسسانی و
تاخیر در کاپیتالیزه کردن کشور به میانجی سیاست های نیولیبرال تلقی می شود. به واسطه ی چنین نگرشی است که
ماکرون به محض به دست گرفتن سکان کشور، در ضرورت نابودی این دستاورد های های تاریخی لحظه ای هم درنسسگ
و تردید نکرده است. هرچند این تغییرات از دوره های پیشین آغاز شده و هرگز به ریاست جمهوری ماکرون محسسدود
نمیشود، اما او درمقام یک تکنوکرات نزدیک به بانکداران و صاحبان سرمایه، با ولع و جاه طلبی بیشتری بسسه نسسسبت

تکنوکراتیک برای پیش روی های سسسرمایه دارانه را به کسسار گرفتسسه اسسست.همتایان پیشین خود، انواع و اقسام روش های 
اصالحات سیستم آموزش عالی )مبتنی بر نوعی گزینش تبعیض آمیز که در عمل درصسسدد محسسدود کردن دسترسسسی
دانش آموزان حومه های فقیرنشین شهرهای بزرگ به دانشگاه هاست در کنسسار تعسسدیل نسسیرو در مقطسسع راهنمسسایی و
دبیرستان( و خصوصی سازی د انشگاه ها، اصالح سیستم بهداشت و درمان )تعدیل نیرو و همچنین حسسذف و کسساهش
انواع خدمات درمانی( هم زمان با اصالحات مربوط به خصوصی سازی شرکت راه آهن فرانسه و لغو بخشسسی از حقسسوق
کارگران این شرکت از سر گرفته شد. قوانین مالیاتی جدید به نفع سرمایه داران غول پیکر و با بهره کشی بیشسسستر از
نیروهای کار کم درآمد یا طبقه متوسط پیشنهاد و تصویب شده است. او همچنین قانون جدید مهاجرت را تصسسویب
کرد که بر اساس آن مهاجرینی که به فرانسه میرسند با انسسواع دشسسواری ها و تبعیض هسسا، بس بیشسستر از نسسسل هسسای
پیشین، مواجه خواهند شد. او در اعمال این سیاست ها، گفتمانی نخبه گرایانه و فنی را به کار گرفته که در آن مردم
احمق تر از آن هستند که بتوانند تغییرات جادویی او را بفهمند. مجموعه این اصالحات و موضع متکبرانه مسساکرون،
باعث شده که این باور عمومی که او »رییس جمهور ثروتمندان است« و یا » اطالع و درکی از زندگی مسسردم عسسادی

جامعه اش ندارد« در شعارهای جلیقه زردها در تظاهرات ها نیز نمود پیدا کند. 
به رغم درک غلط ماکرون، مردم عادی جامعه بیش از هر گروهی پیامدهای مخرب این سیاست ها را که بسسه تشسسدید
بیشتر ناعدالتی در جامعه فرانسه و فشار مضاعف بر طبقات کم درآمد منجر شده اسسست، بسسا تمسسام وجسسود احسسساس
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کرده اند. از این جهت مردم زخم خوردگانی به شمار میروند که پذیرش این حد از تبعیض و تحقیر را حتی در شأن
انسانی خود نمی بینند. به همین دلیل برای برخی، اعتراض به ماکرون و این سیاست های نولیبرال نسسوعی وظیفه ی
وجدانی و انسانی محسوب می شود؛ برای برخی دیگر اعتراضات تنها راهی ست که برایشان باقی مانسسده بسسرای اینکسسه
بتوانند با صدای بلند شکسته شدن دنده های شان در زیر چرخ هاِر پیشرفِت ستم گرانه ی سرمایه دارانه را فریاد بزنند.
آنها خشم شان از وضع موجود را پیش تر در اعتراض های فراگیر و میلیونی به تغییر قانون کار )که مسساکرون در مقسسام

Nuitوزیر اقتصسساد دولت اوالنسسد، آن را پیشسسنهاد و اجسسرایی کسسرد( و همچسسنین از خالل جنبش ایسسستاده در شسسب )

deboutدر واقع از این جهت جنبش جلیقه زردها بر دوش اعتراضات پیش از خود سوار است، گرچه3(، نشان دادند .
باید اشاره کرد که در موارد پیشین سندیکاها حضور فعال داشتند و در جنبش جلیقه زردها مردمی که غسسیرحزبی و
غیر سندیکایی هستند  مشارکت فعالی دارند، و این یکی از تمایزهای مهم میان این دو به شمار می ر ود. در تمسسسامی
این اعتراضات، سنت قوی جنبش های اجتمسساعی در فرانسسسه، خصوصسسا در شسسکل اعتصسسابات عمسسومی و اعتراضسسات
خیابانی، عاملی مهم برای تحقق حدی از مقاومت مردمی در برابر جبهه نخبه گرا و کاپیتالیستی دولتی بسسوده اسسست
که منافع اقلیت قدرتمند و ثروتمند را مخافظت می کند. از سوی دیگر، در فرانسه انواع گروه های کوچسسک سیاسسسی،
کلکتیوهای آلترناتیو و فعالین رادیکال غیرسندیکایی نیز روش های مختص به خود را برای به چالش کشسسسیدن دولت و

(، دفاع از مناطق آلترناتیو درحالAssemblée généraleسیاست های آن به کار می گیرند؛ انواع مجمع های عمومی )
تخریب متاثر از سیاست های دولتی، تشکیل جریان های آنتی فاشیست، آنتی راسیست و فمیسنیست، انواع اشسسغال ها
و بلوکاژها و همچنین بسیج رادیکال نیروها در تظاهرات ها اعتراضی بخشی از دینامیکی است کسسه آنهسسا بسسر فضسسای

سیاسی فرانسه افزوده اند و در جنبش جلیقه زردها نیز به مثابه ی کاتالیزوری مهم عمل کرده است. 
در چنین زمینه ای است که جلیقه زردهایی که لزوما سیاسی نبودنسسد و حسستی بسسسیاری از آنهسسا بسسرای اولین بسسار در
تظاهرات شرکت کرده اند و خود را ُمصرانه غیرسیاسی میخوانند، راه برون رفت از فشارهای اقتصادی تحمیل شده بسسر
زندگی روزمره شان را در »اعتراضات سیاسی و خیابانی« دیدند. این اعتراض ها ابتدا در شهرهای کوچسسک و در فسسرم
بلوکه کردن جا ده ها و بزرگراه ها خود را بروز داد، اما بسسه زودی بسسه شسسهرهای بسسزرگ نسسیز کشسسیده شسسد و در شسسکل
اعتراضات خیابانی و تظاهرات های هفتگی تسسداوم یسسافت. بسسا اینکسسه در اعتراضسسات پیشسسین اغلب فعسساالن سیاسسسی و
سیندیکایی بودند که به خاطر درگیری با موضوعات سیاسی و آشنایی با ماهیت کاپیتالیسم با شم خسسود خیلی زود
به اهداف و تبعات پیشبرد سیاست های ناعسسادالنه ی سسسرمایه دارانه تحت نسسام »پیشسسرفت اقتصسسادی« پی بردنسسد، در
جنبش جلیقه زردها مردم معترض به واسطه لمس عینی این سیاست ها و رویارویی مستقیم با پیامدهای آن بود که
سیاسی شدند و به مثابه ی کنشگرانی انبوه آتش اعتراضات خیابسسانی را در فرانسسسه روشسسن نگسسه داشسستند. در جنبش
اخیر، هم فعالین و هم مردم عادی مطالبه ای مشترک یافتند: نارضایتی از وضع موجسسود و سیاسسست های ریاضسستی و
تبعیض آمیزی که سیاسیون کشور درحال پیشبرد آن هستند. این همگرایی توان زیادی به جنبش جلیقه زردهسسا داد
و بیش از همه نشان داد که می توان این جنبش را خیزشی طبقاتی در راستای حمایت از منافع اقشسسار کم درآمسسد و
آسیب پذیر جامعه قلمداد کرد. هم فعالین جنبش جلیقه زردها را رادیکال کردند و هم جلیقه زردها فعالین سیاسی را

(.2016ژوئن25«)پبیموامیدهایخیزشفرانسه،»نقداقتصادسیاسینگاهکنیدبهمقالهیجامِعسمیهرستمپوردر.3
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به همبستگی بیشتر با مطالبات غیرنخبه گرایانه و مردمی واداشتند. بسسه این معسسنی کسسه جلیقه زردهسسا بسسه مطالبسسات
حداقلی رضایت ندادند و خواستار تغییرات اساسی در سیستم موجود بودند، مطالبه ای که پیش تر رادیکسسال به نظسسر
می رسید و منحصر به فعالین چپ بود. هم زمان این فعالین شروع به همکاری با کسانی کردند کسسه بسسه نسسسبت آنهسسا
تجربه و آگاهی سیاسی اندکی داشتند، با این حال مصمم بودند که در اعتراضات نقش موثر ایفا کنند. ضمن اینکسسه
با گسترش جغرافیایی این اعتراضات و فراتررفتن از پاریس و شهرهای بزرگ دیگسسر، این ادعسسای دولت کسسه عسسده ای
فعال سیاسی و اندک این جریان را هدایت می کنند، این ادعای توخالی که معترضسسان در اقلیت هسسستند و اکسسثریت
مردم در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر می برند عمال زیر سوال رفت. عقب نشینی اولیه و نمادین دولت در مقابسسل

ناامنی اقتصادی در فرانسه فراگیر شده است وخواست مصرانه انبوه جلیقه زردها،  مهر تاییدی بر این موضوع بود که 
این اقشار خشمگین کم درآمد که امروز انبوهی از مردم هستند اگر بتوانند نارضایتی خود را به کنش و سازماندهی

بدل کنند، می توانند کلیت سیستم سیاسی فرانسه را تهدید کنند.
      

                                    
: شکل اعتراضات و سازماندهی«4. »امتناع از مذاکره، آری به ابتکار عمل2

یکیازمهمترینخصایصجلیقهزردها،کهمایهیالهامستمدیدگاندرسرتاسرجهححانبحوده،ُفرمیسححتکححه
جنبشبهخودگرفته.جلیقهزردهاهیچحزب،اتحادیه،شخصیانححیرویسیاسححی)اعمازتکنوکراتهححا،چپو
راست،مالنشونیافاشیستیچونلوپن(رابهرسمیتنمیشناسند.درهمینراستافردریکلوردون،فیلسوف

(باهمححدلیاذعححانکححردهبححود5واقتصاددانفرانسوی،درمقالهیخوددربارهیجلیقهزردها)"پایانجهان؟"
جلیقهزردهانهیک"جنبشاجتماعی"بلکهیک"قیام/خیزش"اسححتکححهدرآنقیامکننححدگاننححهمطالبححات

باکسیمذاکرهکننححد،ونححهرهححبریروشححنیدارنححد.نظرتححاندربححارهیاینتلقیاز روشنیدارند،نهبناست
جلیقهزردهاچیست؟آیامیتوانگفتبرخالفایستادهدرشب،اشححغالوالاسححتریت،جنبشخشححمگیناندر

ایححران۹۶اسپانیا،جنبشجلیقهزردهابیشترشبیهبهانقالبهایبهارعربییاحتیموردمتححأخرآنقیححامدی
است؟همچنین،چهتغییراتیطیپنجماهگذشتهدرُفرمجنبش،تاجاییکهبهادغامناپححذیریآنبرمیگححردد،
اتفاقافتاده؟چهتمهیداتیازسویطبقهیحاکمفرانسهاتخاذشدهبرایادغححامخیزشححیکححهپنجمحاهتمححام

جامعهیفرانسهراازبیخوبنلرزانده؟

این برداشت درستی است که جلیقه زردها از همان ابتدا خود را کنشرانی معترض امسسا بسسدون جهت گسسیری سیاسسسی
مشخص به نفع جریان راست و یا چپ در فرانسه معرفی کرده اند. آنهسسا از قضسسا خسسسته و سسسرخورده از سیاسسست های
دولت های پیشین راست و چپ، در پی آلترناتیوی »فرا جناحی« هستند که به بیان خود آنها »نه از درون نخبگان و

 انتخاب شده باشد«. به همین دلیل هسسر نسسوع مصسسادره جنبشمردمچهره های سیاسی راست یا چپ، بلکه از میان 

On Ne Veut Pas Debattre, On veut Degidre.بهفرانسوی:4

)تاریخانتشارمتأسفانهدرجنشده(.تزیازدهم،ترجمهیرحمانبوذری،وبسایت«پایانجهان.فردریکلوردون،»5
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جلیقه زردها از سوی جریان های سیاسی موجود از همان ابتدا با جدیت محکوم شد و راسسست افسسراطی )خصوصسسا در
ابتدای جنبش( و چپ رادیکال حزبی به نمایندگی مالنشون، نتوانستند از این جهت تاثیری تعیین کننده در جهت
دهی و هدایت جنبش ایفا کنند. به بیان دیگر نوعی بدبینی بسه هسر نسسوع سیاسسستمدار و حسستی تاحسسدی بسسه فعسساالن
اکتیویست سیاسی در میان جلیقه زردها وجود دارد که هرچند از یک طرف مانع سو استفاده و مصسسادره بسسه مطلسسوب
کردن جنبش می شود، اما از سوی دیگر ترسیم هر نوع چشم انداز تئوریک )به معنی ترسسسیم نظسسرِی آلترنسساتیو( و یسسا
سازماندهی منسجم هدفمند را برای جنبش دشوار کرده است. این جنبش به بیسسان اکسسثریت »کلسسه نسسدارد«؛ یعسسنی
هرچند چهره هایی در میان آنها مطرح شدند و خصوصا در فراخسسوان دادن بسسرای تظاهرات هسسا مسسردم از آنهسسا پسسیروی
می کردند، اما در نهایت جنبش فاقد رهبری و مسیری مشخص است. جنبش حلیقه زردهسسا جریسسانی اسسست کسسه بسسر
»نفی« استوار است و به جهت سلبی به ایده ها یا الگوهای سیاسی خاصی گره نخورده است. تفاوتی کسسه میسسان این
جنبش با فرم کالسیک جنبش های اجتماعی وجود دارد باعث شده که مطالبات طرح شده نیز در قالب کالسیک آن
نگنجد؛ برخالف جنبش های کالسیک، مطالبات نه جمعی، بلکه به شکل »فردی« با جمالتی یا تصاویری حک شده

. هر یک جلیقه زرد، به تنهایی نماینده ی جنبش به شمار می رود و خواسسست های6بر روی جلیقه ی افراد بیان می شوند
خاص خود را دارد. افراد حتی از تریبون های شخصی استفاده می کنند کسسه می توانسسد امکان هسسای موجسسود در فضسسای
مجازی و صفحات شخصی آنها در شبکه های اجتماعی، تسسا بلنسسدگوهای تسسک و دو سسسه نفره در درون تظاهرات هسسا را
شامل شود. یک بار زنی را دیدم که کل تظاهرات به تنهایی با بلندگویی که در دسسست داشسست شسسعار می داد و حسرف
می زد. گفت زنی تنهاست که دو فرزند دارد. با اینکه کل هفته کار می کند ولی حقوقش که به اندازه ی حداقل حقوق
قانون کار )اسمیک( است، کفاف هزینه هایش را نمی دهد، پس تصمیم گرفته به جنبش بپیونسسدد. گفت »هسسر شسسنبه
بچه هایم را در خانه تنها می گذارم و به تظاهرات می آیم، این بلندگو را هم از یکی ار انجمن های خیریه محله قسسرض
گرفته ام«. این فردگرایی که به خوبی در مثال اخیر تعین می یابد، طرح مطالبات سیاسی جمعی از سوی جنبش را با
دشواری زیادی مواجه کرده اسسست. از این جهت جنبش سرشسسار از تنسساقض اسسست، زیسسرا جلیقه زردهسسا از پایگاه هسسای
طبقاتی و اجتماعی متنوع و با گرایشات و سالیق سیاسی مختلف می آینسسد. حسستی تالش اولیسسه بسسرخی چهسسره هسسای
جنبش برای اعالم مطالباتی جمعی مشترک با استقبال چندانی مواجه نشد؛ زیرا اوال این مطالبات تمام خواسسست ها
را پوشش نمیداد. ثانیا در مورد بندهای مختلف آن توافقی جمعی وجود نداشت. ثالثا کنشگران جنبش به هسسر نسسوع
رهسسبریت و سسسکان داری در درون جنبش بسسسدبین بودنسسسد. زیسسرا به زعم آنهسسسا می توانسسسد نسسوعی سلسسسله مراتِب  

(hiérarchieجدید را بازتولید کند که در تناقض با ماهیت جنبش و خواست آن برای نفی هر نوع نخبه گرایی قرار )
دارد. مجموعه ی این عوامل باعث می شود که مرز میان جنبش و خیزش در این مورد خاص مبهم باقی بماند؛ گویی
جهان در مرحله ای به سر می برد که ظهور شکل جدیدی از بسیج اجتماعی را اجتناب ناپذیر کرده است که بسسر نفی
و طرد هر نوع فرم هژمونیک سیاسی، حتی طرد اشکال جنبش های اجتماعی تسسا بسسه امسسروز موجسسود، اسسستوار اسسست.

( تنclassificationچیزی در حال روی دادن است، اما گنگ تر از آن است که به راحتی به تعریسسف یسسا تقسسسیم بندی )
بدهد. 

کهدرآنشعارهاییکهمعترضانبهطورانفرادیبررویجلیقههایزردخودنوشتند،بهشکلجامعیازلینکنگاهکنیدبهاین.6
شهرهایمختلفجمعآوریشده.
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از سوی دیگر جنبش جلیقه زردها در سه ماه اخیر در مسیر خود رادیکالتر و سیاسی تر شده است. با این وجود، اگر
این جنبش نتواند خالقیت الزم برای خلسسق اسسستراتژی هسسایی جدیسسد و راه هسسایی فراتسسر از تظاهرات هسسای شسسنبه ها و
بلوکاژهای محدود را به خرج دهد، می تواند در یک مسیر فرسایشی قرار گیرد کسسه از اثرگسسذاری آن خواهسسد کاسسست.
دولت فرانسه نیز برای خنثی کردن جنبش بیکار ننشسته است؛ بیش از هر چیز ازطریق رسانه های جمعی و جریان
اصلی، تمام نیروی خود را به کار گرفته تا بازیگران فعال در جنبش را به نیروهای خشونت آمیِز خرابکار )وندالیسسست(
تقلیل دهد که بازیچه دست عناصر رادیکال حاضر در جنبش شده و به عبارتی فریب خورده انسسد. دولت از خالل این
استراتژی سعی دارد مطالبات مشروع مردم را در حاشیه هیاهوهای رسانه ای حول اتفاقاتی کوچک که بزرگ نمسسایی
می شوند، گم و انکار کند. با توجه به فقر رسانه های مستقل آلترناتیو در کشور فرانسه، این راه حل دولت هوشسمندانه
به نظر می رسد. با وجود این، مردم به تمامی تسلیم قدرت جسسادویی رسسسانه ها نشسسده اند. در واکنش بسسه حجم اخبسسار
جعلی و جهت داِر موجود، جلیقه زرد ها از همان ابتدا تا کنون حمله به رسانه های فرانسه را به طرق مختلف )بلوکسساژ،
شعار، تحریم رسانه ها، دیوارنویسی و ...( در دستور کار خود داشته اند. امروز بیش از هر زمان دیگری مردم فرانسه به
رسانه ها بدبین شد ه اند و در این موضوع این جنبش نوعی آگاهی بخشی موثر عمومی را ایجاد کرده است که بسساعث
شده در مواردی صفحات شخصی فیس بوک و پست های کوتاه تویسستری، تاثیرگسسذاری بیشسستری بسسرای جلب اعتمسساد
عمومی جلیقه زردها  داشته باشند، در نسبت با فالن کانال تلویزیونی با هزینه هایی هنگفت. تاجایی که به سسسرکوب
مخالفان در چارچوب یک دولت ملت غربی که در آن دموکراسی صوری لیبرال حاکم است مربوط می شود، راه حسسل
دیگر دولت تشدید خشونت های پلیسی و میلیتاریزه کردن کشور در رابطه با موضوعی است کسسه از اسسساس یسسک راه
حل سیاسی می طلبد. در استراتژی اخیر، به نظر می رسد که دولت فرانسه ابسسایی از این نسسدارد کسسه حسستی دسسست بسسه
اقدامات غیرقانونی به منظور امنیتی تر کردن فضای کشور بزند. در رده بندی ای که اخیرا سازمان ملل منتشر کسسرده

. این خبر یسسک7است، فرانسه در زمینه خشونت پلیسی در کنار کشورهای غیردموکراتیک افریقایی قرار گرفته است
واقعیت مهم در سیاست امروز کشور فرانسه را نشان میدهد که بر اساس آن استعمال خشسسن ترین اسسستراتژی ها نسسیز
برای حفظ منافع کاپتالیسم و نمایندگان آن مشروع خواهد بود. بسسا این حسسال، به رغم اینکسسه این سیاسسست دولت بسسه
زخمی شدن تعداد زیادی از جلیقه زردها منجر شده، اما نتوانسته است در خاموش شدن آتش خشم معترضسسین و یسسا
تضعیف جنبش از خالل ایجاد فضای رعب و وحشت تاثیر چندانی داشته باشد. گویی این جنبش هسته ای بزرگ از
کسانی را دارد که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و حتی اگر جنبش در یسسک کلیت دچسسار ریسسزش شسسود، این

هسته به حیات خود ادامه خواهد داد.

یکیدیگرازخصایصاصلِیخیزش،کهباعثابرازهمبستگیبیناللملیازسویگروههایمستقلرادیکححالدر
(جلیقهزردهاسححت.شححعارهایصححراحتًاsubversiveسرتاسححرجهححانشححده،خصححلتصححریحًابرانححدازگونهی)

ضدکاپیتالیستیدرتظاهراتبهکراتشنیدهمیشودوگرافیتیهایبهغایتخالقانهوانقالبیایدرتخاصححمبححا
مظاهروکرداربورژواییرویدرودیوارشهرهابهوفوردیدهمیشود.ازهمهمهمتر،اینطورکححهمثاًلازپححاریس

.اینجا.نگاهکنیدبه7
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پیداست،مکاناعتراضاتبهطورُنمادیندرمحلههایاعیاننشین،نظیرشانزلیزه،سازماندهیمیشححود.بححرخی
میدانند)حتیدرخود۱۷۸۹یا۱۸۴۸مقایسهمیکنند،برخیدیگرآنرایادآور۶۸حتیخیزشفعلیرابامی

خیابانهاهمبسیاریاینتاریخهارابرجلیقههایزردشانحککردهاند(.نظرتاندربارهیاینوجححهصححراحتًا
رادیکالومترقیخیزشچیست؟دربارهیقیاسهاییکهذکرشدچهفکرمیکنید؟آیامیتوانجلیقهزردهارا

بدینسوخواند؟اینخصلترادیکالطیماههایاخیرتضعیفشدهیاتقویت؟ ۶۸مهمترینجنبشازمی

در اینکه این جنبش همواره در مسیر خود رادیکال تر شده است، جای تردید نیسسست. بسسا اینکسسه بسسرای اولین بسسار در
 مارس بود که تظاهرکنندگان شعار »انقالب، انقالب« سر دادند، اما صسسحنه هسسایی انقالبی کسسه حسساوی۱۶تظاهرات 

آشوب هستند در تظاهرات های مختلف حتی در ماه های دسامبر و ژانویه نیز همواره به چشم می خورد. ساعت هسسایی
بود که شهر چنان از دود و صدای آژیر و شعارهای بلند، صدای شکستن شیشه مغازه ها و یا ناله زخمی ها پر میشد
که تنه به تنه صحنه های انقالب هایی میزد که پیش تر تاریخ به خود دیده بود. هسته رادیکالتر جنبش نیز در زمینه

، از ابتدای جنبش تا کنون، کوتسساهی۶۸دیوارنویسی به عنوان سنت سیاسی سیاسی، خصوصا متاثر از نوستالژی می 
نکرده است. با این وجود، به دشواری می توان گفت تاچه حد شعارهای رادیکالی که مستقیما سیستم کاپیتالیسم را
به چالش می کشند در درون جنبش فراگیر هستند. بسیاری از شعارهایی مانند »آنسستی کاپیالیسسست« یسسا »همسسه از
پلیس متنفر هستند«، پیش تر تنها از سوی فعسسالین چپ در تظاهرات هسسا سسسر داده می شسسد و کسسسانی کسسه به لحسساظ
سیاسی خود را در دسته بندی چپ یا چپ رادیکال تعریف نمی کردند با این شعارها احساس همدلی نمی کردند. اما
برخی از این شعارها امروز چنان فراگیر شده و جا افتاده اند که در تظاهرات جلیقه زردها، از سوی همه حسستی مسسردم

( یا همان فعالینی که به شسسسکلcasseursعادی که لزوما سیاسی نیستند، تکرار می شوند. به شیوه ی مشابه، َکِسرها )
نمادین به مظاهر کاپیتالیستی مانند بانک ها، بیمه ها، مغازه های لوکس و برند های تجاری حمله می کننسسد، پیش تسسر
اغلب از سوی مردم عادی به خشونت متهم و محکو م می شسسدند. امسسا در نسستیجه ی تسساثیرات جنبش جلیقه زردهسسا، در

 مارس منتشر شده است، مردم در حال دست زدن و تشویق َکِسرهایی هسسستند کسسه بسسه۱۶تصاویری که از تظاهرات 
مغازه های لوکس شانزلیزه حمله می کنند. این بیش از هر چیز بیان گر آن است که خشمی کسسه پیش تسسر تنهسسا از آن
فعالین سیاسی چپ و آگاهی آنها از استثمار سرمایه داران و هم دستی دولت بود، امروز به بخش های زیادی از جامعه
که سیاسی نبوده اند نیز سرایت کرده است. مردم پیش تر راه های بیشتر اصالح گرایانه را با دولت های پیشین امتحان

کرده اند و دریافتند که نتیجه نمی دهد و به تغییراتی بنیادی تر نیاز هست. 
مقایسه های که صورت گرفته به منبسسع خشسسم مسسردم اشسساره دارد: مسسردم فرانسسسه تجمالت مسساکرون و اطرافیسسانش و
بی اعتنایی او به معضالت حاد اجتماعی فعلی را بسسا بی اعتنسسایی لسسویی شسسانزدهم در انقالب کبسسیر فرانسسسه مقایسسسه
می کنند. انبوه بودن جنبش و خواست مردم برای داشتن نقشی بیشتر در تصمیمات کشور نیز این مقایسه را معنادار
می کند. آنها نمیخواهند ماکرون و اعضای حزبش به تنهایی تکلیف همه چیز را روشسسن کننسسد در حالی کسسه خیلی از
مردم کشور با این تصمیمات به دالیلی موجه مخالف اند. از نظر مردم سیاست های ماکرون در راستای حمایت تام از
طبقات بسیار ثروتمند جامعه است. درست به همین دلیل است که از همان ابتسسدا جنبش جلیقه زردهسسا در شسسهری
چون پاریس، نارضایتی اش از دولت و توزیع ناعادالنه منابع موجسسود را بسسا اعتراضسسات خیابسسانی در محالت شسسیک و
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لوکس نشان داد. برای اولین بار شانزلیزه و محالت اطراف آن شاهد تظاهرات های مسسردمی انبسسوه بودنسسد. این اقسسدام
نمادین راهی بود برای بیان این واقعیت که از نظر مردم دو جبهه ی واقعی در جامعه امروز فرانسسسه در رویسسارویی بسسا
یکدیگر قرار گرفته اند : در یک طرف اقلیتی سیاسی و اقتصادی که بیشترین سسسهم را از منسسابع کشسسور دارنسسد، و در
طرف دیگر مردم شامل طبقات پایین و طبقات متوسط )در حال تضسسعیف( کسسه اکثریت انسسد و به عنسسوان نسسیروی کسسار
بیشترین نقش را در گردش چرخ اقتصادی کشور دارند، اما کمترین سهم را می برنسسد. این یکی از خصسسلت های نسسو و
منحصر به فرد جنبش جلیقه زردها است که با گذشت بیش از پنج ماه و به رغم ممنوعیت های دولتی، مردم همچنسسان
خیابان های لوکس همچون شانزلیزه را که نماد بورژوازی فرانسه است خسسالی نکرده انسسد. این محالت در گذشسسته بسسه
ندرت شاهد اعتراضات و تظاهرات مردمی بوده اند. این موضوع به تنهایی یکی از وجوه رادیکال جنبش جلیقه زردهسسا
به شمار می رود که به شکل نمادین منبع اصلی نابرابری و مهم ترین مظاهر آن را هدف قسسرار داده اسسست، کسساری کسسه
اغلب در انقالب ها و روزهای داغ شورش اتفاق می افتد. این موضوع چنان موجب هراس دولت فرانسه شسسده اسسست

 مارس که در آن اکثر مغازه های لوکس شانزلیزه مورد حمله قرار گرفته بودند و کافه فسسوکت۱۶که بعد از تظاهرات 
)جایی که سارکوزی کمپین انتخاباتی خود را در آن اعالم کرده بود و محمسسل بسسورژوازی و سیاسسستمداران فرانسسوی
است( به آتش کشیده شد، دولت اعالم کرد که این محالت خط قرمز به شمار می رود و تدابیر امنیسستی دو چنسسدانی
برای حفاظت از آنها اعمال خواهد کرد. این تاییدی بود بر درک درست جلیقه زردها از سیاسسست های دولسستی کسسه در
نهایت منافع اش با منافع َاَبرثروتمندان گره خورده است. این جبهه بندی ها و اراده مردم بسسرای رویسسارویی و سسسکوت

 و خواست آنها برای تغییر وضع موجسسود بسسه نفسسع طبقسسات تحت۶۸نکردن و مقاومت در جبهه ی مردمی یادآور می 
فشار است، هرچند به نظر من در سطح جهانی تفاوتی جدی میان گفتمان های حاکم بر این دو دوره وجود دارد. 

بححه هب –برخالفآنچهرسانههابهاذهانمانتزریقمیکنند،پراتیکسیاسیجلیقهزردهاهرگزبححهکححفخیابححان

محدودنشده.بهنظرمیآیدیکیازمهمترینتحوالتسیاسیچندمححاهاخححیر،تشححکیل هب –"اکت"هایشنبهها

مجمعهایعمومیبود،کهبرایهردموکراسیمستقیمینقششححریانهایحیححاتیرادارد.ممکناسححتکمی
دربارهیشکلگیریاینمجمعهاتوضیحدهید؟اینمجمعهامتضمنچهفعالیتهاییست؟چهکسانیمجححامع

شورایمردمیمحلیرابرایگفتوگححو۷۵راسازماندهیمیکنند؟همچنین،دراواخرژانویهشواریکومورسی
.آیااینرونِدجمعشدن8وسازماندهیدرشهرکومورسیگردهمآوردودرپایانبیانیهایبینظیرنیزمنتشرشد

شوراهایمحلیدریکجاواتخاذتصمیمیجمعیهمچنانادامهدارد؟طیپنجمححاهاخححیرمجحامععمحومیو
(مطرحشده؟National Assemblyفعالیتهایشاندچارچهتحوالتیشده؟آیاتابهحالایدهیمجمعملی)

 تسسا۱۷۸۹شوراها یا همان مجامع عمومی یکی از سنت های دیرینه سیاسی در فرانسه هستند کسسه از دوران انقالب 
کنون برجا مانده است، هرچند که اشکال آن در هر دوره تغییر کرده است. در دوران انقالب فرانسه بیشتر کلوپ هسسا
بودند که در واقع برای کنترل قدرت سیاسیون شکل گرفته بودند. برای مثال نقش فعال زنان در کمسسون پسساریس را
نیز می توان از خالل این سنت دیرینه توضیح داد. در جنبش جلیقه زردها این مجمع ها مکمل هایی هسسستند کسسه بسسر

مباحثهیبزرگملی»نگاهکنیدبهگزارشوبسایتمیدان،.8 ماکرونیکحقهبازیبزرگاس (.1397بهمن15)«ت
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خالف تظاهرات های خیابانِی آخر هفته، اغلب در طول هفته برگزار می شوند و در آن مردم و گروه هسسای مختلسسف هم
خود را برای انجام تظاهرات های شنبه ها و انواع کنش های سیاسی سازماندهی می کنند و هم مطالبات و نظراتشسسان
را طرح کرده به بحث و گفتگو می گذارند. برگزارکنندگان این مجمع ها اغلب گروه های آلترنسساتیو کوچسسک سیاسسسی
هستند که سهم چندانی در سیاست رسمی کشور و تقسیم قسسدرت ندارنسسد. این مجمع هسسا اغلب فراتسسر و مسسستقل از
احزاب سیاسی فرانسه نیز عمل می کنند. حتی برخی از گروه هایی که در اعتصاب چند ماهه به سسسر میبرنسسد ماننسسد
اعتصابیون ُپست، یا گروه هایی که علیه راسیسم و خشونت پلیسی و یا در حوزه زنان و مهاجرین کار می کنند، اغلب
در این مجمع ها نیز نقشی فعال دارند. درخشان ترین تجلی این تالش در فراخوانی بود که شسسورای کمورسسسی اعالم
کرد و در آن گروه ها و افرادی که سودای دموکراسی از پایین و تزریق این ایده به جنبش جلیقه زردها بسسرای تقسسویت
ابعاد دموکراتیک آن را داشسستند شسرکت کردنسسد. این »شسورای شسوراها« )یسسا حسستی می تسسوان بسسه مجمسسع المجسسامع،

assemblage d'ensemblesترجمه اش کرد( در پایان جلساِت دو روزه خود بیانیه ای مشترک منتشر کرد و در آن بر ،
حق مشارکت بیشتر مردم در سیاست کشور و ضرورت شکل گیری شوراهای محلی و کوچک تاکیسسد کسسرد. عالوه بسسر

ن نسساِزر« برگسسزار فروردین(، ۱۶ تا ۱۴ آوریل )۷ و ۶، ۵یخ این، اخیرًا، در تار دومین مجمع المجامع نیز در شهر »سسسَ
 نماینده ی جلیقه زردهسسا از سراسسسر فرانسسسه در این مجمسسع۸۰۰ هیات اعزامی و در مجموع حدود ۲۰۰شد. بیش از 

شرکت کردند وپیرامون شیوه های دموکراتیک تصمیم گیری و پیشبرد جنبش به بحث و گفتگسسوی جمعی پرداختسسه
اند. در پایان روز آخر همچون اولین مجمع، بیانیه ای از سوی آنها منتشر شسسد کسسه بسسه نسسسبت بیانیسسه اول، فراتسسر از
نظرات فعالین چپ، آرا جلیقه زردها به خوبی در آن گنجانده شده است. آنها بر تسسداوم جنبش، تقسسویت سسسویه هسسای
رادیکال آن همزمان با سازماندهی دموکراتیک جلیقه زردها بدون رهسسبری مشسسخص تاکیسسد کرده انسسد. بخشسسی از این
دیدار چندروزه نیز به گفتگو در مورد انتخابات پیش روی مونیسیپالیته ها )چیزی شبیه به شورای شهر( و چگونگی

مواجهه ی جلیقه زردها با آن اختصاص داده شده است.
 تالش شورای کمورسی و مجمع های عمومی مختلف، حتی به شکل تاریخی در انقالب های پیشین فرانسه، یسسافتن
پاسخی برای این پرسش است که چطور می توان حداکثر سهم مردم برای مشارکت در تصمیم گیری هایی که به آنها
مربوط می شود را تضمین کرد بدون اینکه فرم این مشارکت به دموکراسسسی پارلمسسانی و سسساحت انتخابسسات محسسدود
بماند؟ این موضوع از این جهت چالش برانگیز است که بسیاری از تصمیمات در سطح ملی بسسا خواسسست ها و منسسافع
محلی مردم در تضاد قرار میگیرد و در این میان خواست اقلیت همواره قربانی سلطه اکثریت می شود. اینکه جنبش
جلیقه زردها نسبت به این موضوع حساس بوده و آن را به عنوان بخشی از سیاست خود به کار گرفته، مترقی و قابسسسل

تحسین است. 

طیماههایاخیر،گروههایاجتماعیمختلفیبهجلیقهزردهاپیوستند،ازدبیرستانیهاودانشجویانگرفتهتححا
اتحادیههایکارگری.نظرتاندربارهیاینتحوالتچیست؟آیاجنبشدرحالتالشبرایایجادپیوندبححادیگححر

گروههایاجتماعیست؟

بسیاری از گروه ها در ابتدا با شک و تردید به ماهیت جلیقه زردها و یا نزدیکی احتمالی آنهسسا بسسه جریسسان راسسستگرای
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فرانسه می نگریستند، اما این اکراه زمان زیادی به طول نکشید و اغلب گروه های فعال چپ و مسسترقی بسسه زودی بسسه
این جنبش پیوشتند. دانشجویان و خصوصا دبیرستانی ها شریان جنبش های اجتماعی در سالهای اخسسیر فرانسسسه بسسه
شمار می روند. در نتیجه حضور آنها در اعتراضات و پیوستن شان به جنبش عامسسل تقویت کننسسده ی مهمی بسسه شسسمار
می رود. در همین راستا بلوکاژها و اعتصابات عمومی در دبیرستان ها و سیستم های آموزشی، تسسوان جنبش و روحیسسه
جلیقه زردها را بیش از بیش تقویت کرد. حتی گروه هایی که در حومه ی پاریس در اعتراض به سیاسسست های تبعیض
آمیز دولت و خشونت پلیسی در این محالت شکل گرفته اند از همان ابتدا حضوری فعال در این جنبش داشسسستند و
اعتراضات و مطالبات آنها را به حق دانستند. این در حالی است که دسته اخیر در اعتراضات خود و جنبشی کسسه در

 اتفاق افتاد، با حمایت کافی مواجه نشد و به همین دلیل پلیس فرانسه توانست به۲۰۰۵حومه های پاریس در سال 
بدترین نوع ممکن جنبش آنها را سرکوب و عده زیسسادی را مسسورد بازداشسست یسسا بسسازجویی قسسرار دهسسد. در این میسسان
اتحادیه های کارگری نقشی به مراتب متفاوت ایفا کردند؛ رهبران سندیکاهای بسسزرگ فرانسسسه تسسا همین امسسروز هم از
اعالم همبستگی صریح با جنبش جلیقه زردها به شکل رسمی اکراه ورزیده اند و به زعم من این فرصت بزرگ تاریخی
را از دست دادند که نقش موثری در پیشبرد یک جنبش مردمی مترقی و انبوه در این برهه حساس از کشور فرانسه
ایفا کنند. بسیاری جای خالی اعتصابات سراسری عمومی در این جنبش را یادآور می شوند که اغلب با فراخوان این
سندیکا و اراده رهبران آنها قابل اجرایی است. از این جهت، برخی از فعالین و جلیقه زردهسسا حسستی سسسندیکاها را بسسه
خیانت به مردم و هم دستی با دولت برای حفظ ثبات و قدرتش متهم کردند. هرچند بسسر کسسسی پوشسسیده نسسست کسه
سندیکاها همواره گفتگو با دولت را بهترین راه )برخی از آنها تنها راه( برون رفت از بحران ها می دانند و با هسسر گونسسه
سیاست رادیکال میانه ی خوبی ندارند. با این همه، مردم به خاطر حقانیت مطالبات اقتصادی شسسان و همپوشسسانی این
خواست ها با ارزش ها و اصول سندیکایی انتظار همدلی بیشتری از اتحادیه هسسای فرانسسسوی داشسستند کسسه البتسسه این
انتطار برآورده نشد. ناگفته نماند که بساری از اعضای سسسندیکاها به شسسکل فسسردی بسسا جلیقه ی زرد در تظاهرات هسسا و

مجامع عمومی شرکت کرده و برخی از آنها علنًا از سندیکای خود اعالم برائت کرده اند. 

تجاربتاریخینشاندادهاندکهتداومتظاهراتخیابانیوسازماندهیدربلندمدتبرایهرشکلیازسیاسححت
جمعیرسالتیسحتبهغحایتدشحوار.هرجنبشحی،اگحربهنتحایجهرچندناچیزدسحتپیحدانکند،دیحریحازود"خسته"
میشود.باتوجهبهاینشحرایط)وهمچنینباتوجهبهاینکهبسیاریازمشارکتکنندگاندرتظاهراتشنبههااز
حومههایشهرهایبزرگبهمیادینمیآیند(،آیابعححدازپنجمححاهتظححاهراتبیوقفححهجلیقهزردهاکمرمقترو

تعدادمشارکتکنندگانکمترشده؟یادرستبرعکس،تداومتظاهراتمنجححربححهحمححایتبیشححترمححردمازاین
جنبششدهواعتراضاتبهشهرهاییتسریپیداکردهکهپیشتربهشکلسیاسیفعالنبودند؟آیاافرادنسبت

بهگذشتهامیدوارتروباانگیزهترشدهاندیابهتححدریجداردیححکحسعمححومینححاتوانیوبیثمححریغلبححهپیححدا
میکند؟دریککالم،خستگیناپذیریجنبشراچطورمیتوانفهمید؟

پیش تر اشاره کردم که تداوم تظاهرات ها با اینکه به نوعی مقاومت مصرانه بر مطالبات به حسسق این جنبش و ضسسامن
پیشروی آن است، اما می تواند شکل فرسایشی به خود بگیرد اگر نتواند خالقیت الزم را در یسسافتن راه هسسای جدیسسد
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سیاسی به خرج دهد. با اینکه بر اساس آمارهسسا از تعسسداد تظاهرکننسسدگان کاسسسته شسسده اسست، ولی هسسسته مرکسزی
 مسسارس نمایسسان اسسست، زیسسرا۲۳تظاهرات ها همچنان پرقوت باقی مانده است. این موضوع به خوبی در تظسساهرات روز 

حتی تهدیدات دولتی و سرکوب پلیسی و سیاسسست امنیسستی مسساکرون نتوانسسسته بسسود جلیقه زردهسسا را بترسسساند؛ آنهسسا
همچنان مشارکتی وسیع و پرشور داشتند هرچند که در این تاریخ درگسسیری کمسستری بین تظاهرکننسسدگان و پلیس
رخ داد. از سوی دیگر این تظاهرات همچنان در شهرهای مختلف برگزار می شود و از آنجسسا کسه محسسدود بسسه پسساریس
نیست، می تواند هربار با شکوهی غیر قابل انتظار در یکی دیگر از شهرهای فرانسسسه شسسعله ور شسسود. تسسداوم اعتراض هسسا
به خسسودِی خسسود تعیین کننسسده نسسوع مواجهسسه مسسردم بسسا این جنبش نیسسست، بلکسسه بیش از همسسه در تثسسبیت آن و
به چالش کشیدن بنیسسادی قسسدرت دولسستی فعلی مسسوثر خواهسسد بسسود. جنبش خسسسته تر از پیش اسسست، امسسا از جهسساتی
خشمگین تر و مصرتر نیز هست، در نتیجه اگر زمینه هایی فراهم شوند که بر رونق آن بیفزایند یا بحران هایی جدیسسد

بر وضعیت سوار شود، ممکن است این خستگی جایش را به اراده ای حتی مصمم تر بدهد. 

: »مطالبات« ناممکن (Abolition Misere). »الغای فالکت« ۳

یکیازمهمتریناتفاقهاییکهدرعرصهیسیاستجهانیاتفاقافتادهبحرانبازُنماییست.دموکراسیصوری
(وتصمیمگیرندهیاصححلیامححورهسححتند،بیشازپیشsovereignلیبرال،کهاساسًاادعامیکندمردمحاکم)

ناتوانازبازُنماییخواستوتحققارادهیمردماست.بهعنواننمونه،آنتونیونگححریدریادداشححتسححومخحود
دربارهیجلیقهزردهاادعاکردهبودهیچچیزیجزخشونتعریاِنپلیسیمیانمردموحاکمیتمیححانجیگری

را،10("RIC.آیحادوشحعاراسحتعفایمکحرونو"رفرانحدومبحرسحرححقعمحومیشحهرونداندرقانونگحذاری)9نمیکند
کهبهکراتدرخیابانهاشنیدهمیشود،میتوانازاینمنظر،یعنیازدسترفتنعاملیتسیاسیمردموبحران
لیبرالدموکراسی،فهمید؟استعفایمکرونراچطورمیتواندرککرد؟داللتهایضمنیاینشعارچیسححت؟

بنیادینیحتیباآمدنمالنشونهمایجادنمیشود.آیادرپسذهنجلیقهزردهححااین میدانیمکههیچتغییری
ایدهوجودداردکهاستعفایمکرونبهشکلبالقوهمیتواندبهتغییراتچشمگیریمنجرشودیامسئلهصرفًابر
سرتعمیقشکافطبقاتیدردرونجامعهیفرانسهاستکهخودرادرقالبتخاصممیانجلیقهزردهاومکرون،

نححیزمناقشححاتیصححورتRICبهعنواننمایندهیتاموتمامسرمایهیجهانی،خودرانشانمیدهد؟درخصوص
گرفته.اینمطالبهدقیقًابرسرچیستوآیافکرمیکنیدتصویباینقانونمنجربهاختیارعمِلبیشححترمححردم

(،ترجمپپهیساسپپان1397دی16«منتشرشدهدررادیپپوزمانپپه)جلیقهزردها:یکضدقدرت؟.نگاهکنیدبهآنتونیونگری،»9
صدقینیاوفرنوشرضایی.

انگلیسی:Référendum d'initiative Citoyenne.مخفف10 همدرفرانسهCitizens' initiative referendum. Initiativeیابه
یاتواناییدرانجامکاریبهشپپکلمسپپتقلوخپپودآئین(،معنپپایی ابتکارعمل و ابتکار ییانعم ،(نیئآدوخ و لقتسم لکشهب یراک ماجنا رد ییاناوت ای "همدرانگلیسی،جداازمعنایعامآن) ییانعم ،(نیئآدوخ و لقتسم لکشهب یراک ماجنا رد ییاناوت ای " ییانعم ،(نیئآدوخ و لقتسم لکشهب یراک ماجنا رد ییاناوت ای " ییانعم ،(نیئآدوخ و لقتسم لکشهب یراک ماجنا رد ییاناوت ای "
ترجمپپهکپپرد.حپپققانونگپپذاری حققانونگذاریعمپپومی ییانعم ،(نیئآدوخ و لقتسم لکشهب یراک ماجنا رد ییاناوت ای "قانونی-سیاسِیخاصداردکهمیتوانآنراپیرولغتنامهیهزاره ییانعم ،(نیئآدوخ و لقتسم لکشهب یراک ماجنا رد ییاناوت ای "
عمومیقانونیستکهازطریقآنشهروندانقادراندبواسطهیرفراندومقانونیاقوانینیراکهپیشتردرپارلمانتصویبشدهرا
ملغاکنند،ازلوایحیکهبناستدرآیندهدرپارلمانبهرأیگذاشتهشودجلوگیریکنند،قوانینجدیدرابپپهتصپویببرسپپانند،و

(کارمیکند.برایبرگپپزاریرفرانپپدومpetitionحتیسیاستمدارانرابهطورمستقیمعزلکنند.اینرفراندومبرمبنایعریضه)
برسرموضوعیعریضهیمذکوربایدطیمدتزمانمعینیبهحدنصاببرسد،یعنیتعدادمشخصپپیازشپپهروندانآنراامضپپا

(درOregonکنند.اینقانونظاهراًدرچهلکشوردنیاپابرجاست،ازجملهونزوئال،ایتالیا،نیوزلند،تایوان،سپپوئیسایپپالتُاِرِگن)
آمریکا.
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میشود؟

 که بیش از هر شعار دیگسسری در تظاهرات هسسا بسسه گسسوشRICشعارهای مردم مبتنی بر خواست استعفای ماکرون و 
می رسد، به بیان درست شما، دقیقا بحران دموکراسی پارلمانی لیبرال و سسسهم انسسدک عسساملیت مسسردمی در تصسسمیم
گیری هایی است که مستقیما زندگی آنها را متاثر می کند. باالتر اشاره کردم که مردم به مرور دریافته اند که جسسایی
برای آنها نمانده است و عده ی کمی به جای آنها و در تضاد با منافع آنها، همه تصمیمگیری ها را به انحصار خود در
آورده اند، آنها آگاه به این موضوع و نسبت به آن معترضند. از این جهت خواست جلیقه زردها برای استعفای ماکرون
نیز بیشتر خواستی نمسسادین بسسرای نه گفتن بسسه سیسسستمی از جنس حسساکمیت موجسسود و به عبسسارتی دیگسسر هسسر نسسوع
»ماکرونیسم« است. اما همزمسسان مسسردم بسسه این موضسسوع آگسساه هسسستند کسسه رفتن مسساکرون به خسسودِی خسسود راه حلی
رهایی بخش به شمار نمی رود، زیرا ممکن است یک ماکرون دیگر و حتی بدتر از آن جای او را پر کنسسد. از خالل این

، پیشنهادی که از سوی یک جامعه شناس فرانسوی نه چندان شناخته شده ارائه شده بسسود، مسسوردRICآگاهی بود که 
، بحران عاملیت مردم و خأل جایگزینی ماکرون تسسا حسسدRICاستقبال جلیقه زردها قرار گرفت.  به گمان آنها از طریق 

 به یکی از مطالبات امروز جنبش و یکی از موضوعات قابل بحث اغلب مجمسسع عمسسومی هسساRICزیادی پر می شود. 
منجر شده، به رغم اینکه این میزان اهمیت به موضوعی چون نوع آلترناتیوهای احتمالی برای دوران بعسسد از مسساکرون

 به خودی خود مسأله سسساز اسسست و نقسسدهایRICاختصاص داده نشده است. با این حال، همانطور که اشاره کردید 
بسیاری از سوی بخش های مترقی جنبش جلیقه زرد ها به آن وارد شده است. مهم ترین نقد این اسسست کسسه اگسسر بسسر

 بسیاری از قوانین به رای مستقیم مردم گذاشته شود، ممکن است لزوما نتایجی مثبت و مسسترقی از دلRICاساس 
صندوق بیرون نیاید؛ برای مثال، در موضوع مهاجرت با توجه به تبلیغات ضد مهاجرت و دیسکورس غالب، ضسسسمانتی
وجود ندارد که اکثریت خواهان وضع قوانینی مترقی در این زمینه باشند. نمونه این اتفاق موضوع برگزیت در کشور
انگلیس است. فرای انتقادهای درونی، نفس طرح شدن چنین موضوعی به شکلی چنین وسیع و انبوه، گسسامی مثبت
و امیدبخش در جنبش است چرا که نشان می دهد دست کم بحران لیبرال دموکراسی کنونی بسسرای اکسسثریت مسسردم
روشن و واضح است و نیازی به استدالل های تئوریک چندانی بسسرای اثبسسات آن و متقاعسسدکردن شسسهروندان در این

زمینه نیست. آنها خودشان غیبت دموکراسی صوری را در سیاست فرانسه می بینند و لمس می کنند. 

مطالبهرااعالمکردهبودند.اینمانیفستازسوی۲۵اوایلدسامبرمانیفستیمنتشرشدکهدرآنجلیقهزردها
مطالبهخواستعمومجلیقهزردهارابازنماییمیکنححدیححااینکححهصححرفًا25چهکسانیتنظیمشدهبود؟آیااین

توسطبخشیازجلیقهزردهااعالمشده؟آیامانیفستهایمشابهیطیاینسهماهمنتشرشده؟

این مانیفست از سوی گروهی از جلیقه زردها بود که توانسته بودند زودتر و بیشتر از سایرین خود را مدیریت کنند و
به خاطر فعالیت ها و پیگیری ها و فراخوان هایی که میدادند، همزمان نوعی مشروعیت و شهرت، خصوصا مجازی، در
میان هواداران جنبش کسب کنند.  با این حال اکثریت همواره متفق القول بوده اند که این گروه نمی توانسسد جنبش
حلیقه زردها را نمایندگی کند و از اساس این جنبش به شسسکل محتسسوایی مخسسالف هسسر نسسوع »نماینسسدگی« در فسسرم
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کالسیک آن است زبرا در این صورت این ریسک وجود دارد که در اشکال سیاسی موجود ادغسسام و در نتیجسسه محسسو
شود. از سوی دیگر مطالبات متناقض و متتوعی که محتوای این مانیفست را تشکیل می داد، توافق نظر بر سسسر آن را
بیش از بیش دشوارتر ساخته بود. همزمان بایستی این موضوع را در نظر داشت که خواست های جلیقه زردها چنسسان
متنوع و بعضا متضاد است که گردآوردن آن در یک مانیفست منسجم تقریبسسا غسسیرممکن جلسسوه می کنسسد. این تالش
ناکام باعث شد که جنبش در ادامه، تمایلی برای انتشار مانیفست های مشابه نشان ندهد و تمرکز خود را بسسر مسسوارد

دیگر از جمله چگونگی سازماندهی و نحوه ی مواجهه با سرکوب پلیسی بگذارد. 

اینمانیفستکاماًلدستراستیوراسیستیبهنظرمیآید)"جلوگححیریاز۲۴بهرغممترقیبودنمطالبات،بند
مهاجرتهاییکهامکانپذیرشوادغامآنهابرایماوجودنححدارد"(.نظرتححانبهطورخححاصدربححارهیاینبنححد

نشححانازوجححوهناسیونالیسححتی۲۴چیست؟مسئلهیمهاجرتچهنقشیدرجلیقهزردهابازیمیکند؟آیابند
laجلیقهزردهادارد؟سرود  marseillaiseوحملپرچمفرانسه،اینطورکهبرخیتأکیدکردند،لزومًادالبححر

ناسیونالیسمنیست.نظرتاندراینبارهچیست؟

جلیقه زردها نظراتی متفارت درباره موضوع مهاجرت دارند کسسه از دست راسسستی ترین تسسا مسسترقی ترین آنهسسا را شسسامل
می شود. دشوار بتوان گفت که کدام یک از این نظرات هژمونیک تر اسسست، زیسسرا این نتیجه گسسیری نیسساز بسسه تحقیسسق
میدانی جدی دارد. با اینحال این موضوع را بایسسد در نظسسر گسسرفت موضسسوع مهسساجرت را بیش از جلیقه زردهسسا، دولت
ماکرون برجسته کرده است. به عبارت دیگر، آنقدری که دولت سعی دارد این موضوع را به دالیل مختلسسف به عنسسوان
چالشی مهم برای فرانسه معرفی و بازنمایی کند، جتبش جلیقه زردها در این حد خواهان توجه به این موضسسوع و در
مرکز قرار دادن آن نیست، به همین دلیل بند مذکور در این مانیفست نیز می توانسسد در نهسسایت خواسسست اقلیسستی از
جلیقه زردها باشد نه موضع کلیت جنبش، هرچند در این زمینه داده های موثقی وجود ندارد. در مورد اینکه سسسرود
ملی فرانسه که مرتب در تظاهرات ها شنیده می شود و همچنین حمل پرچم فرانسسسه از سسسوی تظاهرکتتسسدکان نسسیز،
همین ابهام به چشم میخورد؛ برخی از مردم در جواب این سوال که چرا پرچم فرانسه را در دست گرفتی یسسا سسسرود
ملی را می خوانی پاسخ میدهند که برای آنها هر دوی اینها به انقالب فرانسه ارجاع دارد و نشسسان از همبسسستگی ملی
در روزهای شورش علیه قدرت موجود است. اما واضح است که این روایت همگان نیست. خصوصا از آنجا که هسسر دو
اِلِمان مذکور )پرچم و سرود فرانسه( از ُنمادهای مورد تاکید جریان راست افراطی فرانسه به نمایندگی ماری لوپن به
شمار می رود، حدی از بدبینی نسبت به این موضوع منطقی جلوه می کند. در موادری هم بسسه وضسسوح از روی نشسسانه
های دیگر و رونوشت های روی جلیقه زردها می توان فهمید که چند نفری که در حال خواندن سرود ملی هستند به

فالن جریان راستگرا تعلق خاطر دارند. سرود یا پرچم ملی به ندرت از سوی فعالین چپ خوانده یا حمل می شود. 
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. »آنها درختان را قطع می کنند، ما کله ها را قطع می کنیم«: خشونت مردمی، خشونت پلیسی4

مثلهرجنبشوخیزشدیگریمسئلهی"خشونت"نقطهیتمرکزبسیاریازمناقشاتبوده.اجححازهدهیححداز
(چندنفرکشتهوهزاراننفرزخمیشححدهانححد،ودهححانفححر۲۰۱۹آوریل۶خشونتپلیسیآغازکنیم.تاکنون)

دستوچشمهایخودراازدستدادهاند.آیاپلیسازابتداتححااینحححدخشححونتآمححیزبححوده؟اینتححوحش
عجیبوغریبراچطورمیتوانفهمید؟پاسخجلیقهزردهابهاینتوحشسیستماتیکچهبوده؟

یکی از پیامدهای دیگر جنبش جلیقه زردها این بوده که باعث شده برای اولین بار خشونت پلیسی به موضوع روز در
رسانه های جریان اصلی بدل شده و بخش بزرگی از فضای مجازی نیز نسبت به آن حساسیت نشسسان دهنسسد. این در
حالی ست که پیش تر تنها این فعالین سیاسی بودند که به شکل جدی به عملکسسرد خشسسونت آمسسیز پلیس و مسساهیت
سرکوبگر آن اعتراض داشتند. در واقع، ادعای فعالین چپ که به قدر کافی تسسا پیش از این شسسنیده و جسسدی گرفتسسه
نشده بود درعمل در تظاهرات های جلیقه زرد ها ثابت شد: اینکه پلیْس حافظ منافع سرمایه داران و قدرتمندان است
و به راحتی می تواند در برابر مردم و منافع شان به عنوان اهرم سرکوب عمل کند. این موضوع، یعسسنی نقسسد خشسسونت
دولتی و پلیس، به شدت و حدتی که امروز هست، در گذشته وضوح و مشروعیت نداشت. در فقسسدان مشسسروعیت قسسوه
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مجریه و عدم تالش دولت برای یافتن راه حلی سیاسی برای انتقادات و اعتراضسسات بحسسق جلیقه زردهسسا، بسسرای دولت
راحت تر است و هیچ اکراهی هم از آن ندارد تا از عامل زور و خشونت علیه شهروندانش استفاده کند. پلیس فرانسسسه
همواره چنین استراتژی و متودهایی داشته است اما با توجه به اینکسسه جنبش جلیقسسه زرد هسسا تسسوده ای و فراگسسیرتر از
اعتراضات پیشین است، این موضوع بیشتر بازنمایی شده است. رسانه ها و فضای مجازی نیز به تقویت این بازنمسسایی
کمک کرده اند. عملکرد پلیس فرانسه در مواجهه با جلیقه زردها چنان با خشسسونت و تنسسدی همسسراه بسسوده اسسست کسسه
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر روز ششم مارس از فرانسه خواست تا تحقیقی کامل در مسسورد

. طبسسق11خشونت های پلیسی اعمال شده در تظاهرات های جلیقه زردها از اواسط ماه نوامسسبر تسسا کنسسون انجسسام دهد
هیسسآت حقسسوق تحقیق میدانی در این زمینه به دولت فرانسه واگذار شده اسسست. همچسسنین ۱۵۰گزارشات دست کم 

۱۷بین الملسسل در تسساریخ  دسسسامبر و سسسازمان عفسسو ۱۴ دسامبر، سازمان دیده بان حقوق بشسسر در روز 7بشر در روز 
شسسواهد زیسسادی در مسسورد افسسزایش غلظت و هشدار دادند. GJدسامبر به اعتراضات فراوان در زمینه نظارت بر پلیس 

از سسسال پلیس فرانسسسه همچسسنین مقدار گاز اشک آور استفاده شده توسط پلیس در تظاهرات های اخیر وجسسود دارد.
، از نارنجک هایی استفاده می کند که می توانند بسیار آسیب بخش و پرخطر باشند، خصوصا هنگامی کسسه سسسر۲۰۱۶

 نوامسسبر تسسا کنسسون(۱۷ هزار مورد تنها از ۱۳را مورد اصابت قرار می دهند. از آنجا که بیشتر این نارنجک ها ) بیش از 
شرایط الزم برای استفاده از آنها )حداقل فاصله، بدون تیراندازی بر روی سسسر( در تعسسدادی ازمصرف جنگی دارند و 

 مردم و فعالین به استفاده از آنها علیه شهروندان داخلی شدیدا معسسترض انسسد. آمسسار زخمیموارد رعایت نشده است،
 نفر برآورد شده است. نوع آسیب ها شامل مواردی متفسساوت اسسست، از قطسسع شسسدن۲۲۰۰های جلیقه زردها تا کنون 

. طبسسق گسسزارشسوختگی های شدید، و زخم های بسساز بسسر روی سردست تا کور شدن چشم، کبودی، شکستگی پا، 
 مورد آسیب دیدگان یک چشم خود را از دست داده اند. این در حالی است کسسه کاسسستانر،۱۴های منتشر شده، در 

 ژانویه هنگامی که در این مورد سوال قرار گرفت، مسسدعی شسسد کسسه تسسا کنسسون هیچ افسسسر۱۴وزیر کشور فرانسه، در 
پلیسی به هیچ یک از معترضین حمله نکرده اسسست. امسسا این ادعسسا بسسرای معترضسسین دروغی بیش نیسسست؛ عالوه بسسر

(، تحت نام پلیس مبارزه با جرایم نیز علیه جلیقه زردها بسیج شده اند. اینهاBACنیروهای ژاندارمری، اعضای بک )
اغلب نیروهای پلیس لباس شخصی هستند با پوشش معمولی مثل شلوار جین و ژاکت و معموال با هدفون هایی کسسه
در گوش دارند و بازوبندهای قرمزشان شناسایی می شوند. آنها مجهز به سالح های مختلف از جملسسه انسسواع نارنجسسک
هاهستند و کار تجسس تظاهرکنندگان را نیز انجام میدهند. حتی با آغاز جنبش جلیقه زردها، نیروهسسای ویسسژه ای از
سوی پلیس بسیج شسسده اند کسسه مختص بسسه این جنبش هسسستند و اغلب دسسستگیری های کسسسانی کسسه در صسسف اول
تظاهرات ها و درگیری ها هستند توسط آنها صورت می گیرند. این لباس شخصی ها تنها یک کاسک )کاله موتوری(
دارند که می تواند کمی آنها را از تظاهرکنندگان تفکیک کند. تمام این موارد نشان میدهسسد کسسه دولت مسساکرون بسسه
سیاق رهبرانی متکبر و غیرمردمی، امنیتی کردن کشور را بر جستجوی راه حلی سیاسی تسسرجیح داده اسسست. از این
جهت او همچون بسیاری از همتایان خود نشان داد که دموکراسی نولیسسبرال تنهسسا پوششسسی دموکراتیسسک دارد و در

تا به امروز هیچ یسسک از افسسسراناساس به نام مردم اما به کام صاحبان قدرت و سرمایه عمل می کند. در حالی که که 

.اینجا.نگاهکنیدبهگزارشیورونیوزدر11
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 درصسسد از احکسسام یسسا۴۰پلیس برای جسسرائم غیرقسسانونی خسود در مواجهسه بسسا جلیقه زردهسسا دادگسساهی نشسسده اسسست، 
مجازات های صادر شده برای جلیقه زردها، شامل محکومیت زندان است. خشونت دولتی ذکر شسسده، نقش زیسسادی در
کسساهش مشسسروعیت دولت کنسسونی داشسسته اسسست؛ طبسسق نظرسسسنجی ها محبسسوبیت مسساکرون به دنبسسال شسسروع جنبش

 درصد بود( کاهش پیدا کرده است. همچنین، نارضایتی مسسردم۲۹ درصد )پیش تر ۲۳جلیقه زردها در ماه دسامبر به 
 درصد( از دولت ماکرون افزایش یافته است. ضمن اینکه این خشسسونت ها لزومسسا نتوانسسسته۷۰فرانسه )برای اولین بار 

است هدف دولت برای کنترل وضعیت و خاموش کردن جنبش را برآورده کند.  به رغم مانور امنیتی شسسدید و حسستی
بسیج کردن نیروهای ارتش برای اولین بار در اکت نوزدهم جلیقه زردها، در شنبه مذکور رقم تظاهرکنندگان بر اساس
آمار پلیس فرانسه باالتر از هفته ی قبل از آن بود. هرچند تظاهرات اخیر در فضایی آرام تر برگزار شسسد، امسسا معنسسایش
این نیست که جنبش خوابیسسده اسست یسسا خشسم مسردم فرونشسسسته اسسست. بیش از هسر چسسیز، این نسسوعی اسسستراتژی
هوشمندانه از سوی جلیقه زرد ها بوده است که اعتراضات را به شکلی مداوم اما با فسسراز و نشسسیب پیش ببرنسسد. مسسردم
همچنین شکایت های زیادی را علیه پلیس ثبت کرده اند و از فضای مجازی و امکان تصویربرداری نیز بسسرای افشسسای

این خشونت ها بهره ی زیادی برده اند. 

آیاپلیسهانیزبهسانجلیقهزردهادرسححرکوبتظاهرکننححدگانبهحححدیازبلححوغدسححتیافتهانححد؟فححارغاز
گلولههایپالستیکیوگازاشکآور،پلیسازچهمکانیزمهاوتاکتیکهححاییبححرایسححرکوبمعترضححانبهححره

میگیرد؟
پلیس در ماه هسسای آخسسر تظاهرات هسسا حسستی بسسه اسسستفاده از موتورهسسایی روی آورده اسسست کسسه هسسدف آنهسسا ارعسساب
تظاهرکنندگان با ویراژ است. از آنجا که استراتژی جلیقه زردها برای درست کردن باریکاد ها )سنگرهای خیابانی( در
خیابان های شهر در طی مسیر تظاهرات، مانع بزرگی برای تردد ماشین هسسای پلیس ایجسساد می کنسسد، این موتورهسسا
می توانند در مواقع ضروری با محدودیت کمتری عملیات سرکوب را پیش ببرند. ضمن اینکسسه خشسسونت پلیسسسی در
حین و امتداد دستگیری ها نیز از موضوعاتی بوده است که در جنبش اخیر همواره طرح و مورد انتقسساد قسسرار گرفتسسه
شده است. در مواردی پلیس حتی به دستگیری های پیشگیرانه نیز دست زده است و برخی از فعالین را در منسسازل
شخصی آنها، پیش از آغاز زمان تظاهرات، دسسستگیر و یسسا تهدیسسد کسسرده اسسست. دامنسسه این خشسسونت بسسه عکاسسسان و
ژورنالیست ها نیز رسیده است و بخش قابل توجهی از شکایات انجام شده علیه پلیس توسط آنها انجام شده اسسست.
رسانه هایی که با جنبش جلیقه زردها همدل اند و اخبار آن را پوشش می دهند نیز به طسسرق و بهانسسه هسسای مختلسسف

تحت فشار دولت قرار گرفته اند که از این میان می توان به فشار بر رسانه ی مدیا پارت اشاره کرد. 
          

 . »همه از پلیس متنفر اند«: محدودیت ها و تناقضات جنبش۵

برخیمیگویندمطالباتیکهازسویجلیقهزردهاعنوانمیشودغیرممکناستازسویسیستمبرآوردهشود.
سالاستکهبهاینترتیبداردکارمیکندوتغیححیردردرونهححردولت-۵۰رژیمانباشتجهانیسرمایهبرای
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کهخودنیازمنححدبرسححاخت هب –ملتاینیازمندتغییرتمامیساختارپروسهیجهانیشدهیانباشتسرمایهاست

جنبشیجهانیست.پاسختانبهاینادعاچیست؟
پاسخ درست و کافی به این پرسش، سطحی از دانش و تخصص در حوزه ی نقد اقتصاد سیاسی را می طلبد و پیش تر
نیز متفکران معتبر زیادی توانسته اند به آن بپردازند، بنابراین، جواب هایی قابل تامل هم اینک موجود و در دسسسترس

نچه از تجربه ی جنبش جلیقه زردها می توان در این مورد آموخت این است که مردم و خصوصسسا طبقسساتهست. اما آ
حاشیه ای این توان را دارند که حتی در متصلب ترین و با ثبات ترین ساختارهای موجسسود تسسرک ایجسساد کننسسد، اگسسر

، آنها می توانند با افشاگریبتوانند آگاهی شان از تجربه استثماِر روزمره را به کنش هایی جمعی و مداوم تبدیل کنند
الزم بحران موجود سرمایه داری را نمایان تر و اراده برای مقابله با آن را فعالتر سازند. این بسسه معسسنی این نیسسست کسسه
چنین اعتراضاتی در زمانی کوتاه خواهد توانست ساختاری چنان محکم را در سطح جهانی دگرگون بسازد، موضسسوع
این است که برای رسیدن به چنان نقطه ای چاره ای نداریم جز اینکه با اعتراضاتی از جنس این جنبش آغاز کسسنیم.
جنبش جلیقه زردها در عرض چند ماه توانسته یکی از مهم ترین دولت های اروپایی و جهانی را با چالش های جدی
مواجه سازد؛ نه تنها مشروعیت دولت کنونی بلکسسه اعتبسسار سسساختار »دموکراسسسی لیسسبرال« در یسسک کلیت از سسسوی
کنشگران این جنبش مورد سوال قرار گرفته است، ماکرون و هیات دولت وادار به عقب نشینی شدند، روحیه و بسساور
مردم به اراده و قدرتی که دارند بازگردانده شده است، به حاشیه راندگان زیسسادی در تمسسام جهسسان توانسسستند از این
جنبش الهام بگیرند، ماهیت سرکوب گر و پلیسی سرمایه داری بیش از پیش افشاء شده است و مهم تر از همه اینکسسه
جنبش های طبقاتی بار دیگر خیابان ها را فعال و سرمایه داران و قدرتمندان را هم زمان هراسانده است. به مثسسسابه ی
گام های نخستین، به خوبی می توان حامی این جنبش در مواجهه ای طوالنی تر و وسیع تر با سرمایه داری جهانی بود. 

رسانههایجریاناصلیفرانسویوغیرفرانسویازهرفرصتیاستفادهکردندوخواهندکححردتححاخححیزشرارا
بیاعتباروبهشکلکاماًلعامدانهایمخدوشجلوهدهند.یکیازتالشهایشانتأکیدبرحضورفاشیسححتهادر
تظاهراتبوده.برمبنایمشاهداتوتجاربتانچهتعدادازمشارکتکنندگانفاشیستاند؟فاشیسححتهاچححه
میخواهند؟واکنشافراددرتظاهراتبافاشیستهاچهبوده؟حضورفاشیستهادرشهرهاییغیرازپححاریس
پررنگتراست؟آیافاشیستهاتوسطگروههایمستقلفاشیستیسازماندهیمیشوندیابهنوعیباماریلوپن
همسواند؟طیسهماهاخیرشعارهایفاشیستیوناسیونالیستیبیشترشدهیاکمتر؟آیادرمجححامععمححومی
برایمهارفاشیسمصحبتهاییدرگرفته؟همزیستیمتناقضچپهایرادیکالوفاشیستهاراچطورمیتوان

تعبیرکرد؟

این موضوع از ابتدای جنبش تا کنون همواره طرح شده و حتی در اوایل جنبش مهم ترین عاملی بود که باعث شسسسد
فعالین چپ با احتیاط و آرام آرام به جنبش بپیوندند. اما جنبش در تداوم خود نشان داد که بسسسیار متکسسثرتر از آن
است که جریان خاصی بتواند به راحتی آن را مصادره به مطلوب یا نمایندگی کند. همچنین پیوستن مکرر فعسسالین
سیاسی، گروه های آلترناتیو و حتی اعضای سندیکاها به جنبش باعث شد از جایی به بعد تاکیسسد بسسر حضسسور راسسست
افراطی در جنبش کمتر شود. در این زمینه چند مساله قابل تامل اسسست: راسسست افسسراطی در فرانسسسه نسسیز همچسسون
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کشورهای دیگر در حال تقویت شدن است و از این جهت فرانسه متاثر از وضعیت جهانی ست. نمایندگان این جریان
فکری قطعًا در میان جلیقه زردها و تظاهرکنندگان نیز حضور دارند و نمادهای خاص خود را حمل می کننسسد. ابهسسام
موجود در جنبش و توده ای بودن و تنوع آن نیز این امکان را برای راست افراطی از یسسک طسسرف و چپ رادیکسسال از
سوی دیگر فراهم کرده است که بتوانند با همدیگر و هر یک بسسا مطالبسسات و نمادهسسا و شسعارهای خسود در جنبشسسی
مشترک متشکل شوند. در این زمینه به دشواری می توان گفت کدام گروه سهم بیشتری دارد و حسستی بسسا توجسسه بسسه
گرایشات طبقاتی جنبش و همچنین خاستگاه اجتماعی کنش گسسران آن بسسه نسسوعی وزنسسه بسسه سسسمت چپ سسسنگینی
می کند. در برخی از تظاهرات ها، هم در پاریس و هم در سایر شهرها، فاشیست های راست افراطی و گروه آنتی فا که
اغلب متشکل از آنارشیست هاست، به شکلی عریان در درگیری با یکدیکر قرار گرفته اند. به عبارتی کلی، فاشیست ها
)هم نزدیکان ماری لوپن و هم سسسایرین( بخشسسی از جنبش جلیقه زردهسسا هسسستند امسسا آن را نماینسسدگی نمی کننسسد و
همچون چپ رادیکال از حد و اندازه یک اقلیت فراتر نرافته اند. هرچنسسد این اقلیت بسسا توجسسه بسسه البی هسسا و منسسابعی
)خصوصا رسانه ای( که در دست دارد بزرگ تر از آنچه که به واقعیت نزدیک است بازنمایی میشود. اما آنچه که سسسه
طیف موجود در جنبش یعنی راست افراطی، چپ رادیکال و اکثریت فراجناحی بر آن توافق نظر دارند، ناکارآمدی و
ضرورت استعفای دولت ماکرون است. ورای این خواست عمومی، مطالبات دیگر در هاله ای از ابهسسام پوشسسیده شسسده

است و به همین دلیل برآورد اثرگذاری آنها نیز دشوار است. 

زنانوفمنیستهاچهنقشیدراینجنبشبازیمیکنند؟

اهمیت و نقش زنان در جنبش جلیقه زردها غیر قابل انکار است؛ هم به شسسکل کمی و هم کیفی، از همسسان ابتسسدا تسسا
کنون، زنان حضوری پررنگ و موثر در تظاهرات ها، مسدودسازی جاده ها، مجمع های عمومی، اعتصسسابات مختلسسف و
جلسات مربوط به این موضوع داشته اند. تصاویر جنبش و گزارش ها و مشاهدات بسسه راحسستی این موضسسوع را تاییسسد
می کنند. فراتر از این فعالین زن جنبش تالش هایی برای بسیج و سازماندهی منحصرا زنانه نیز انجام داده اند که به
کلیت جنبش نیز جان بیشتری داده است. برای مثال چندین بار عالوه بر تظاهرات شسسنبه ها، زنسسان جلیقه زرد بسسرای
تظاهرات هایی مستقل و صرفا زنانه در یکشنبه ها فراخوان داده و به خیابان آمده اند. مجمع عمومی های صرفا زنانسسه
متشکل از انواع فمینیست ها و فعالین زن تشکیل شسسده کسسه در آن کیفیت و چگسسونگی حضسسور زنسسان در جنبش و
استراتژی های الزم مورد بحث قرار گرفته است. زنان همچنین حضور رسانه ای زیادی داشته اند و در مناظره هسسای
مختلف تلویزیونی در این زمینه درخشان ظاهر شده اند. بسسا این حسسال، به علت عسسدم وجسسود یسسک جنبش یک دسسست
توده ای از زنان در کشور فرانسه، چندپار ه گی و سکتاریسم موجود در آن بر شیوه حضور و اثرگذاری فمینیست ها در
جنبش حلیقه زردها نیز موثر بوده است؛ یک جریان منسجم فمینیستی که بتواند توان بسیج زنان و طرح مطالبات

آنها را به شکلی نیرومند داشته باشد، وجود ندارد.
                                                   

. »قدرت توسط مردم و برای مردم«: بالقوگی های آینده در افق تاریخی6
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خیزشیاجنبشجلیقهزردهاتاکنونچهدستاوردهاییداشته؟آیاایندرستاسححتکححهخححیزشبسححیاریاز
کسانیکهپیشترسیاسینبودندراسیاسیساخته؟اینطورکهمیگویندخیلیازافرادحبراینخستینبححاردر
زندگیشاندرتظاهراتهایخیابانیشرکتکردهاند.آیانوعیهمبستگیعمومیمیانمححردمشححکلگرفتححهو
بهاصطالحمردمدرخیابانهاومجححامع"همححدیگرراپیححداکردهانححد"؟چححهتغیححیروتحوالتیدرخصححوصاین

همسبتگیرخداده؟

این جنبش بی شک در سیاسی کردن بخش زیسسادی از مسسردم نقش داشسسته اسسست و حسستی فراتسسر از این، بسسسیاری از
شهروندان بی تفاوت فرانسوی را به کنش گرانی هدفمند و سوژه هایی موثر بدل کرده است. مصداق عینی آن حضور
پرشمار کسانی است که برای برای نخستین بار در زندگی شان در تظاهرات هسسای خیابسسانی شسسرکت کرده انسسد. بخش
زیادی از فعالین دهه شصت نیز که برای سال ها در سکون به سر بسسرده بودنسسد، دوبسساره بسسه میسسدان آمده انسسد. نسسوعی
همبستگی جدید به وجود آمده است که پیامد هر نوع جنبش توده ای با خواستگاه طبقاتی مشخص نیز هسسست. این
همبستگی بر قسسدرت معترضسسین افسسزوده و از مشسسروعیت دولت و تسسوان آن بسسرای انکسسار جنبش کاسسسته اسسست. بسسه

دستاوردهای آن نیز پیش تر اشاره کرده ام.

چههمبستگیهایبینالمللیایتاکنونشکلگرفته؟آیاجلیقهزردهادغدغهیبسطهمبسححتگیبینالمللیرا
دارند؟آیاجلیقهزردهاهمبستگیشانرابهاروپامحدودکردهاندیانیمنگاهیبهجنححوبجهححانینححیزدارنححد؟

رسالتچپجهانیدرقبالجلیقهزردهاازمنظرهمبستگیچیست؟

در سطح فعلی دغدغسسه اصسسلی جلیقه زردهسسا رسسسیدگی بسسه بحران هسسای اقتصسسادی داخلی و تغیسسیر در سیاسسست ها و
نمایندگان حاکمیت موجود است. از این جهت این جنبش بسیار کم به فراتسسر از مرزهسسای ملی پرداختسسه اسسست. این

موضوع به خوبی در شعارها و بحث های طرح شده در مجمع عمومی ها و جلسات مشهود است. 

باتوجهبهتحوالتیکهطیاینسهماهرخداده،آیندهراچطورارزیابیمیکنید؟جلیقهزردهابححهکححدامسححمت
درحالحرکتاند؟آیاشخصًابهتداومتظاهراتامیدوارید؟آیاتداومشانبهاستعفایمکرونمنجححرمیشححودو

اینخودبهتحوالتیجدیددامنمیزند؟

پاسخ دادن به این پرسش بسیار دشوار است، زیرا این جنبش از ابتدا فاقد چشم اندازی ایجابی بسسوده اسسست و بیش از
هر چیز »نه گفتن به وضع موجود« را هدف مقطعی خود دانسته است. اما روند تحوالت می تواند چشم انداز را قدری
روشن کند ؛ اینکه جنبش ادامه پیدا کند یا نه و اینکه می تواند استراتژی هایی نوین و خالقانه را وارد کسسارش کنسسد،
اهمیت بسیاری دارد. با توجه به پتانسیل موجود در جنبش به نظر می رسد که این توان موجود است که با هر بحران
جدیدی که رو آید و حتی با اجرا یی کردن بیشتِر سیاست های نولیبرال توسط ماکرون، جنبش جانی دوباره بگسسیرد و
حتی رادیکال تر شود. از این جهت من به جنبش خوش بین هستم، اما با توجه به رونسسد جهسسانی رشسسد پوپولیسسسم و
ابهام ها و تناقضاتی که در جنبش وجود دارد، و با در نظرگرفتن قدرت دموکراسی پارلمانی لیبرال در ادغام نیروهای
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رادیکال موجود در درون خویش، به سختی می توان خوش بینانسسه پیش رفت. بسسا این حسسال، پیشسسروْی اجتناب ناپسسذیر
به نظر می رسد و اراده ی جمعی می تواند بخشی از نیروی الزم را ضمانت کند. با توجه به شرایط کنونی فکسسر می کنم
تظاهرات ها با فراز و نشیب های زیاد تداوم خواهد یافت، اما بعید به نظر می رسسسد بسسا امکان هسسای موجسسود، جنبش بسسه
استعفای ماکرون منجر شود. مگر اینکه منابعی جدید جنبش را هم به جهت انسانی و هم به لحاظ فکری و سیاسی و
لجستیکی تغذیه کنند. امسسا تسسداوم جنبش حسستی در حسسد و انسسدازه ی کنسسونی، به قسسدر کسسافی بسسرای دولت مسساکرون و

سرمایه داران حامِی او بحران زا خواهد بود. 

بهعنوانسخنآخر،آیامسئلهیانکتهایهستکهبخواهیددرموردشصحبتکنید؟

خیر، ممنون از شما. 

ممنونکهوقتتانرادراختیارمقحراردادیدوباصبروطمأنینهبههمهیپرسشهاپاسخدادیححد.دسححتتانرا
     بهگرمیورفیقانهمیفشارم.بهامیدالغایفالکتوپیروزیجلیقهزردها!

                                                                   

*    *    *
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