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 خداد  یکاز نیروی ک   ییهاتمام جنبش مانند ،د  فرانسوو  ز دهاجلیقو شووش   

شش    ابدی سشلان ن  تنها تشسط . منتظره بشدریغهم و  شدهینیبشیپبرخش دا ند، هم 

 شد.ب شده ینیبشیپنظام سیاسی  جلساتبلک  د   1،های تهدیدآمیز لشپنآتی، یا لفاظی

 ا  او 7112 یجمهش اسووتی تردید نداشووت تا برای کتابی ک  کا زا  خشد مکرون 

 کنکا چاق 7،یژاک آتال ش،ی. دو سال پکند غصب ا  انقلابعنشان بشد، انداخت   اه  ب

، هشوودا  داده بشد ک  اسووتمکرون  از نزدیکانک  د  حال حاضوور  یفکر-یاسوویسوو

د  فرانسوو   ا  3،اولاند جمهش ی یاسووت پاشوویده د  دو انازهم یِاسوویسوو اندازچشووم

ده اما بینی شها قبل پیش ها خشاهد کرد. پس مدت« ی وضوییتی پیشاانقلابیآسوتان »

 اتیمال- آغازین شووش   یجرق و  یبندن  تنها زمانگیرکننده بشد: حال غافلبااین

قابل غیر یتمامب انضوومامی آن،  های اجتماعیِپیکربندیبلک   -بر گوازوییل  مکرون

 بینی بشدند.پیش

اجتماعی جدیدی  ا ب  چشوم دیده است، ک   گرکنش خیز  ،ز دهاجلیق جنبش 

قد علم ، دنبردیسر مب های فرانسو  ک  تاکنشن د  انفیال سیاسی ترین لای «نامرئی»از 

؛ متشسووط یاکشچک  یهابنگاهاز  دیسووف-یق  ای یآب-ق یکا گر  یطبقو  کنود:می

و  ییفضا از لحاظ) کی، نزددانشگاهی لاتیبدون تحصو یبش ژوازاز خرده ییهابخش

 ز دها ک  خا ججلیق ها. جنبش  ی؛ بازنشستگان از همان لاطبقات مردمی( ب  یاجتماع

د، کنفی عمل مینهای صدهی اتحادی از اشوکال مسوتقر نمایندگی سویاسی یا سازمان

ن اجازه آ ی ک  ترکیب ا گانیکا کا گران دستمزدی و خشداشتغالان  ا بر یگان  زمین

: از همین  وسووت دوم یشووگفتدولت.   یاعتراض عل، گرد هم آو ده اسووت: دادمی

 بندیشده و بر زمین لغزان مالیات د آمد تشکیلاز مزدبگیران کم ی ک  عمدتاًاعتراضو

                                                      
1 Le Pen 

2 Jacques Attali 

3 Hollande 
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، اما لگازوییویژه علی  مالیات تر، و ب های پایینمشضووگ گرفت  اسووت؛ ب  نفگ مالیات

 - الح نی. و د  عمکرون تشسط بر ثروت اتیمال الغایو  یمال یعدالتیب  یعل نهمچنی

 وضییت  اجگ ب  شودههای اشوغالفلک د  گشی مردم و گفت بحث - مسوش یشوگفت

ر خاطک  ب  از استثما شدگان ها نفر شنیلیاز م یششاهد ، واواخر هر ماه« وحشتناک»

 ونمکر ا ک  « ملت سرفراز» وند، تصشیر تباهی میب  و اجبا ها و تحقیرهای  وزان 

 شکست.هم مید کرد تحمیل کند تلا  می

 یردمم تیحما ی ازیاست سطح بالا مشفق شدهجنبش این چها م،  یشگفت ،سرانجام

سووطش  حفظ کند، هرچند ک  با  ی خشد با دولتماه ی یک مقابل  سووراسوورد    ا

ای ب  خشد گران آشووشب چرخش گاه و گ ،مشاج  شووده سیسوورکشب پل ای ازفزاینده

  دنمادین، از حکشمت شده است،  مشفق ب  جلب امتیازاتی، گرچ  عمدتاً 1.گرفت  است

 حقشق مبا زات–گذشت   یهاده  د  یاعتراضوات فرانسشدیگر از  یا یک  بسو یحال

 -خیزانشب ،ییدانشجش اتاعتصاب 1،ی شهرحشم  هایآششبکا ،  قانشنو  یبازنشستگ

 3،دوفشس کلر -آنو  7، دیدی  فاسننیش لفت  یشیش 111ی د  شما هاند. خش دهشکست

 وا  و خشووشنت پلیسنشبینی بش ببز گخشد تقابل باز دها  ا د  ظهش  جلیق  تی وا

د  عشض بر سیاست  ی حاضورمقال . ندداد ا ائ  مکرون یجمهش اسوتی  یسوابق بی

 مجزاها تشان از شرایط ابژکتیش آنز دها تمرکز خشاهد کرد، ک  نمیسوشبژکتیش جلیق 

 ؟ نگ ز د چرا: یاسیس از نظر .نمشد

  

                                                      
1 Banlieue 

2 Didier Fassin 

3 Anne-Claire Defossez 
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 معانی هایخزانه
شد د  گسست از  وال مشج - ها، مقابل  با پلیساشغال فلک  –ز دها های جلیق تاکتیک

ی شدت نمایانب اتشنشمیست ک  نقش -آنا کش یهاشش  و ششق بخشها و چپ، اتحادی 

و  ساخت. با این حال، فرانسو  ایفا کردند، شیل  7112و  7112بها    ا د  اعتراضوات

 نمایان گرداند، د  طیف مختلفی بسوویا ز دها  ا ک  جلیق  یگفتمانی و نمادین یخزان 

با ه ب  جنبش کا گری ک  یک ،«مردم»و  1«پلبین» مثاب کرد. شوناسایی ب  عمل می

د آمیخت  با حضوش  هم  جا حاضر پرچم کند، پشوت می« فرهنگ دانش»مسوتقر و 

یا ب   استی، پشپشلیسم – 7ملانششن« پشپشلیسم چپ» تربیش، یزما سی نگ و سرود س 

 شوود کا کنان بخش ب  و تفشق. سووایرین، دادقرا  می مخاطب ا  -اطی اسووت افر

 ،اندخشانده «ییبلشک ضد بش ژوا»ای از یک نشان   ا« هافلک مردم »میان د   خصشصی

های اند، ک  از قیامدادهفرانسوو  قرا   یمبا زات مردم 3یطشلان دو اند  جنبش  ا  ای

یافت. این خشانش ادام  می پابرهنگانتا « قیمت منصووفان »یا  مد ن اولی ضوودمالیات 

، از ماکت شدز دها ب  نمادگرایی انقلاب کبیر تشجی  میبا تشسل چشمگیر جلیق  اخیر

نقش د ستی ب  ب  4.های فریژیکلاه تشزیگ تا ،پهن شوده بشد مکرون یبراک   گیشتین

 7شده است. تشج مهم زنان 

 پای  و اساس محکمیدا ای  ی خشدشواند  حد و اندازهاین تفاسویر ک  هر کدام 

ی ها از همان منبیآن تی. محدودکنندبیان میجنبش  متفواوتی  ا از وجشههسووتنود، 

هر چیزی  عملاًها آن ی بنجاکی خصلت: هاآن( ی)نسب یگیرد ک  اقتضاسرچشم  می

از  مش خان، غیر طشلانی دو ان کند.ها جش  د نیاید طرد میی تحلیلی آن ا ک  با شبک 

                                                      
1 Plebian 
2 Mélenchon 

3 Longue durée 

4 Phrygian 
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گر باشد ن وشک  ممکن است هم هر چقد   ملی است؛ صورفاًمفهشمی ها، هنگامی ناب

  است کچشن و چرایی بیی فرانسشی مشروعیت کنش مردمی مستقیم دا ای سشی  –

ک   گیردقرا  مید  میرض این خطر  -گرددبازمی 1221ی بنیادین انقلاب بو  لحظو 

با سایر اعتراضات ضد یاضتی  ا المللی بین های ی اخیرتر و همچنین مقایسوگذشوت 

ک   یجنبش فراطبقاتی طرد کند. د  حالی ک  هشادا ان پشپشلیسووم چپ ممکن است از

 ی کنششیشه اما ،مسرو  گردند دهدرانس  نمایش مید مردم ف ا ب  مثاب  تجسو  خشد

د  صندوق  أی است ک  ملانششن « انقلاب شهروندی»با  د  تضاد مستقیمز دها جلیق 

 د.و آب  تصش  د می 1ناپذیری تسلیمفرانس و 

ی مطالب کو   دا دوجشد تفکر این  یبرا یلیدلوا ،افراطی اسووت   ابطو  بوا د 

 «یمل حیترج» ر یپذقرا داد اجتماعی ب  مینای « سازی مجددملی»ز دها برای جلیق 

از  از جنبش یبخش حداقل کنند ک یم دییتأ یجامی  شوناخت هایپیمایشاسوت.  لشپن

 ش دک  م ید صود از کسان 42، حدود پیمایش کی؛ د  هراسودمیمهاجرت  «بحران»

سبت ب  ند  مش د اشتغال باید  یک  شهروند فرانسش کردندفکر می قرا  گرفتند سواال

 چنین مطالباتاسووت ک   چشوومگیر، نیا با وجشد 3د.نباشوو داشووت  تیاولشمهاجران 

ش ند ت د ون جنبب ، ثروت گیتشزبازو « عدالت» ، د  مقایس  با تأکید بریضدمهاجر

 یتماعاج هایجیبس خیتا  ی گسستی د نشان ز دها جلیق . د  واقگ،  سوندب  گش  می

 نا جمشا کت هر دو شاهد « نییاز پا» جنبشیبا  است ک   نخستین. هسوتندفرانسو  

و  اسووت  «چپچپ »اسووت:  بندهیحال، تقا ن فر نیاسووت. با ا بشدهچپ و  اسووت 

گیری میان آن ی آتی، مسولل  تصوومیمهدهند. د  دو یهل م یت مخالفاد  جه افراطی

ی  التی، یا علعدها و بیماعی مقصر برای نابرابریدو اسوت: چرخشی علی  نیروهای اجت

                                                      
1 La France insoumise 
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 یی سهمی مسلل صوریحا  مکروناند: پیش انتخاب خشد  ا کردهمهاجرت. حاکمان از

 است. گنجاندهخشد  «بز گی مباحث » مهاجرت  ا د 

 بحران ارگانیک
ک   ا گانیک بحران دیتشد بسترتشان د  یم ین نحشبهترب   ا سوابق  یب یکربندیپ نیا

 یننخست . مسلماًکردد ک است،  ادام  داشت   فرانس ینظم اجتماع د  خلال یمدت یبرا

، ستیالیحزب سشسوزیر وقت از نخست 1،ژوسپنک   ظاهر شود یآن زمان یهانشوان 

 اه پیدا کند، ک   7117د  سووال  یجمهش اسووتی  دوم انتخاباتمشفق نشوود ب  دو  

شسط ت. مفهشم بحران ا گانیک ک  بشداز خط خا ج شدن فرایند تناوب دوحزبی  علامت

  ا از مقطگ کنشنی هالیاز تحل شووما ی، شوود بندیصووش ت 1131 ید  ده  یگرامشوو

جا یادآو ی این نکت  کافی خشاهد بشد ک  گرامشووی ب  د  اینکرده اسووت.  تیهدا

 .کرداشا ه می شدگاننمایندگینمایندگان و   ادیکال د  پیشند میان گیگسوسوتازهم

یک ا گان بحراند دنشان ترین محسشسممکن است  یاز احزاب سنت تیحما فروپاشی

یابد. گرچ  ی مدنی گسووتر  میهای میانجی جامی اسوور سووازمانتباشوود، اما د  سوور

ی بحران هژمشنی طبق  ید برگیرنده هوای آن تفواوت خشاهند داشووت، اما  اتاًتجلی

خشد د ون ساخت اجتماعی  حفظ نقش  هبری یتشانایی آن برا شکستند همو  غالب،

 4.اجماعب  عبا ت دیگر، شکست عمشمی است؛ 

د   یفیک شیک  با افزاسووازد، یم زیمتما ی ا از بحران انقلاب مفهشم نیا یگرامشوو

مخالفت با بلشک حاکم مشووخ  ای جمیی د  گیری ا ادهشووکل و هاهتشد تیفیوال

  ای ب  ظهشوضییت قد ت دوگان . د  مقابل، بحران ا گانیک د  لحظ شوشد؛ یینی می

شد سازی وضییت ب  نفگ خقابلیت خشد  ا برای قطبیعدم ،فرودستطبقات  سد ک  می

 یطش  ک  گرامشووهمان؛ اسووت نامتشازن ها ب  بحرانواکنش آن اند. میمشلاًنشووان داده

                                                      
1 Jospin 
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با  یاسووریگ،  قاد  نیسووتند خشدشووان  ا ب  یک اندازهها آنهمگی کنود: یم عنشان

 غم ب یکسوان با شرایط وفق دهند. د  این ضمن، طبقات حاکم سنتی  آهنگیضورب

های قهری و برگمهمی د  اختیا شان دا ند: سازوهنشز  خایر  خشدتضوییف هژمشنی 

، ایب  مینای گرامشی«  وشنفکر»یک دولت، و همچنین اقشوا  فکری آن؛ بش وکرات

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

از –تشاند اشکال گشناگشنی ب  خشد بگیرد ، ک  میشوشدمی یاسویپرسونل سو ترکیب

ضییت و»کند، تا انشاع مختلف سزا یسم و بناپا تیسوم، ک  نمای پا لمانی  ا حفظ می

 یبرا میدان نیبنابرا بلشک مسوولط. نفگ ب وضووییت  وفصوولحلب  هدف  -«ییاسووتثنا

 مشیت نمایندگان»تشسوط  ،ب  بیان گرامشوی گشوشده اسوت، ک  قهرآمیز یهاحل اه

 ششند.می ب  عمل گذاشت  «الهی

بوازنمشد تلوا  برای حول بحران از طریق  کرونم یپروژهچوا چشب،  نید  ا

کرد. ظهش  بشد، ک  د ون نهادهای  ژیم مشجشد عمل می« بنواپوا تیسووم بش ژوایی»

 7112جمهش ی خشد د  سووال ای ک  پیش از نامزدی  یاسووت«بیگان »پرهیواهشی 

 اماداد. شوده بشد، پدیدا ی بشد ک  گرامشی تشخی  میزحمت برای عمشم شوناخت ب 

زو  از طریق احکام اجرایی د  باب قانشن کا  و  پس از اعمال مکرونسووم بنواپا تی

ی اجتماعهای با تشج  ب  ناتشانی بسیجاین واقی ، ز دها سورشواش شد. آهن، با جلیق  اه

لشک حاکم بشد: ب یطبق پذیری ای از آسیب حمان ها، یادآو  بیویژه اتحادی ب  سنتی

د   ا اآشک کند،یم تید  فرانسو  حما یبرالیشلن ختا تجدیدسوااز فیالان  ک   یاجتماع

ی هالیاد، مشفقیت خشد  ا د  صووندوق آ ا ب  سوویالیت خا قاسووت؛ قهرمان آن تیاقل

جمهش ی  و د  دو ان  یاستسقشط چپ میان مدیشن است:  7112ی سویاسی صوحن 

، اثرات  ومیان  اسووت  نامزدعنشان ب  1ای علی  فیشناولوانود، جا  و جنجال  سووان 

                                                      
1Fillon 



 هومن کاسبیی کوولاکیس / ترجمهاستاتیس  8 

محدود بشدند، اما د  از نظر شما   ز دهاق یجل لشپن.آ ای   صدد 71 یکنندهیجبسضود

خاباتی انت امتناعتجسم ها کردند. آن ا نمایندگی میمردم خشد،  امیو پ یاجتماع بیترک

ی بحرانی بشده اسووت ک  بیش از بیسووت سووال ک  د   یشوو  ،طبقات مردمی بشدند

 گر نظام حزبی د  فرانسو  بشد. همچنین ب  همین دلیل است ک  چرا سطح نسبتاً گریبان

ب   تیاز جمی ا  تیحما ازتشجهی تشانست چنین میزان قابلتنها مین پایینی از بسویج 

و –دها ز علی  جلیق  سیخششنت پل یسابق ی غم شدت بیدست آو د، بلک  آن  ا عل

 یفاعدب   استی، خششنت متقابل برخی تظاهرکنندگان، ک  د  واقگ دولت  ا د  حالت 

 .حفظ کند - دادیقرا  م

 رفاًصوو د  واقگ افتاده بشد، اه ب   مکرون انتخاب باک   نشلیبرال  ادیکالیزاسوویشن

گران  ای ک  تأدیب سرکشبکرد. آستان  قییمبحران هژمشنی  ا ک  قرا  بشد  فگ کند ت

 رمانینافی  نیزمبرابر پس د  کرد، از آن گذ  نظیر از زمان جنگ الجزایربا شدتی بی

 1«ماجرای بنالا»د ز اطلاعات ب  مشقگ د   ابط  با  ب  -پنهان د ون سووازوبرگ امنیتی 

 دولت بحرانوخامت از دی شووشاه همگی جمهش ،فرا  افرادی از تیم  ئیسو  -بنگرید

ک  ناپذیر، ناپذیر و اقتدا  تزلزلاز پیشرفت تشقف مکرون« ژوپیتری» ری. تصشهسوتند

حلی برای آن بحران بسویج شده بشد، د هم شکست  است. ب  این مینا، عنشان  اهب  دقیقاً

رفت  شووکل نگی بدیلو هیچ مرده ب  دنیا آمده؛  مکرون برالیلشن اسوویشنزیمد ن یپروژه

 سیاسی  ا حشل خشد متحد کند.-ک  بتشاند اکثریت اجتماعیاست 

  

                                                      
1 Benalla 
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 «مردم»تناقضات درون 
ز دها، یکی از چشوومگیرترین ی سوویاسووی خشد جلیق با عطف نظر ب  سووشبژکتیشیت 

 غم فقدان ساختا های سازمانی از پیش مشجشد، و د  حالی ها این است ک  علیویژگی

ها هستند، جنبش یگان  منبگ آن ،غیر سمیهای محلی های اجتماعی و تماسک   سان 

 عمل خشد و طرزد   تأثیرگذا ی قاد  بشده است خشد   ا د  مقیاسی ملی و با انسجام

این مطالبات . ، مسوتقر سازداسوت کردهعطف مطر  د  هر نقط  ک  مطالباتید  نشع 

نبش ججششی از ادعاهای متقابلا متناقض نیستند. ای، آ  د هم سان  تصش اتخلاف بر

حمایت تقریبا از مبنای مطالبات اجتماعی و سوویاسووی سووازمان یافت  اسووت ک  بر

تکا  اب ب  پرسیهم  بر . علاوهبرخش دا ندفیال کنندگان صودایی د  میان شورکتیک

 شی(، افزاISFثروت )بر  اتیمال مطالبات عبا تند از احیای نی، ا(RIC) 1شووهروندان

 ،یحقشق بازنشووستگ شیسوشخت، افزا اتیمال شی(، لغش افزاSMICحداقل دسوتمزد )

 کشچک یوکا هاکسباز  تیحما ها،شرکت اتیمالافزایش  م،یمستق اتیکاهش مال

 نیا سووپا ی مشوواغل.برون یخاتم و  ،منتخب ندگانیحقشق نما تجدیدسوواختا  ،یمحل

ایی هها، ممکن است د  سراسر کشش  تفاوتتیلشوترتیب ا ،تر از هم مهمو  ،فهرست

 مطالب  ک  د  47تر از تر و ناهمگنفهرست بسیا  طشلانید؛ همچنین باید ب  نداشت  باش

 دیکتأ خش د،آشکا ا ب  چشم می بسیا  چ اما آن تشج  کنیم. ،شدمنتشر  7112دسامبر 

 جنبش است. یسازنده یژگیو مثاب ب   صدایییکبر 

 گذا ی ژست بنیانبخش  ا ب  منزل ، مطالبات وحدتیاجتماع یهاجنبش تمامالبت  

است؛  ی متفاوتیز دها از مرتب صدایی جلیق کشند. یکو شرط مشفقیت خشد پیش می

گیرد. د  غیاب فضاهای ساختا یافت  برای غش  ها نشأت میاز یکی از وجشه هشیت آن

ششند. های اجتماعی اتخا  می سان آن د  میادل  یا« تحسین»مطالبات با  و مشوش ت،

                                                      
1 Citizens’ Initiative Referendum 
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 هاآن یهاکید؛ تاکتنکنیجنبش تصش  نمیک  ا  شانشدخ ز دها، جلیق بر این علاوه

تشجهی ب  گسووتر  ی قابلعدم علاق  –تر نیسووتند های گسووتردهب  هدف جلب لای 

فقط « ردمم»و «. هسووتند»ها مردم زیرا آن -های دیگر وجشد دا دجنبش بو  بخش

صوودا باشووند. طرد نمایندگی سوویاسووی و تمام اشووکال میانجی، د  مقابل تشانند یکمی

ماعی و های اجتگیرد ک  تشسط  سان قرا  می یواسطگی و شفافیت مفروضحضش ، بی

 های ملی باید د ون اینگردند. استفاده از نمادممکن می یر سمیغ ییآشنا هایشوبک 

ه است، خشاندن سرود کرد طرنشانخا 1چیوان یطش  ک  سشفهمان. ردیانداز قرا  گمشچ

رای با ی ب اه»و زشگاه فشتبال است:  بسیا  مدیشن ز دهایز د   اهپیمایی جلیق ما سی

تأثیر انبشه  لذت از آن گروه کر جمیی؛ ک هم،  با خشاندن د  وحدتآواز هم بشدن، 

د، و آفرینیافراد مدهایی  ا میان کند. پیشنمی ایجادجمییت  ا ب  مینای سوونتی کلم  

 قطف اگر فشتبال وجشد نداشت، اگر مردمیخشد. میب  هر کدام احسواس قد تمندتری 

 7.«گرفتگشن  مش د استفاده قرا  نمیآمشختند، اینیز  ا د  مد س  میسرود ما سی

ایام  ای انقلابی متیلق ب یز، تران ما سی دوپهلش اسوت. فیتیر طبق یکا برد نیچن

قتی واما  ؛قد ت ناعادلان  و نامشروع  یعل یمردم امیق بر نینماد یاتأییدی  است، 1217

- francitéششد، ممکن است ب  همان اندازه ادعایی  ا برای بستر کنشنی خشانده مید  

ا خشد    ،ز دها تجسووم یافت  اسوتجلیق ک  د  « مردم» بیان کند. -فرانسوشی بشدن

با این د خشاسووت ک  دولت فرانسوو  ب   عنشان جمییتی ملی ابراز کند؛ب تشاند فقط می

 -ولت مردم فرانسوو د- ترتیب ب  دولت مردمبدیند و احترام بگذا  قرا داد اجتماعی

مات کند ک  مافشق تقسی. همچنین میل برای نشعی همگشنی ملی  ا بیان میتبدیل ششد

را  ق -شوشندنامطلشب قلمداد می ک  مصونشعی یا- های حزبی یا طبق  و نژادوابسوتگی

چندان ن   متناقض جنبش ک  سوورشووتممکن اسووت  گر،یب  عبا ت د. خشاهد گرفت

                                                      
1 Sophie Wahnich 

2 Sophie Wahnich, ‘La structure des mobilisations actuelles’. 



 

 
 

 فرانسویقیام  00

 میل آن برای سرکشب تناقضات وناشی از بلک   ،مطالبات ناسازگا  نشینیهمناشوی از 

ی سیاس ی حقیقتاً انکا  سشی  خطرک  ممکن اسوت ب  باشود؛ ها با آن مشاجه امتناع از 

 .منجر ششدخشد  

تر قیدق نخست با بر سی هایی دا د.جر  و تیدیلب   ازین  یفرضو آن، حال نیبا ا

د  « مجمگ مجامگ»ک  با  برای هماهنگی ملیجنبش، از جملو  تلا   د ونی ییایوپش

بندی مطالبات سیاسی اقتصادی تشد؛ و دوم با بر سی صش بازنمایی می 7111ی ژانشی 

 یچا چشب قیاز طر محش ی آن یاقتصوواد مطالبات باز کردنتر: آن، یا ب  بیان دقیق

و سشی ، داز این  تر. تحلیلی عمیقیاجتماع دیبر نقش دولت د  بازتشل متمرکز ،یاسیس

اغلب محدودیتی د  تفاسیر چپ )و  ک  داشت  باشد ا  باید قصود فرا وی از آن چیزی

 هایلیتحل چنینخطر  .نیستندچ  ک  های مردمی است: تمرکز بر آندیگر( از جنبش

ت  نهف -ترمش یان بسوویا  تلشیحی، و بنابرین  میمشلاً– هاد  وج  هنجا ی آن« سوولبی»

آژیتاسیشن از سوازی د  عشض، آ مانی ای ،یاخلاق تشلید طردهای ب  لیک  تمااسوت، 

 و مختصووات هامش د نظر دا د. با این حال هر جنبش اجتماعی مهم، ب  تأمل بر بداعت

 تییوض عینی «هایداده»ک  با  ییهاشهیشوبر  همچنین و ،ا سوابق یو بناپذیر تقلیل

وا د  -کیدئشلشژیا هایساختو ها گفتمان ،یاسیو س یاجتماع یروهایهادها، نن- خشد

 .کندی، دعشت مششدمی تیامل

هایی ک  ب  وجشد بازنمایی–عبا تسووت از بر سووی هم اعمال جنبش  هدفپس 

 آن یاثرات آن بر تیادل کل و هم -کنداهودافی کو  برای خشد  تییین میآو د، می

تا یخی ممکن است ب   وشن شدن  ابط   های صش ی، قیاسبا وجشد محدودیت مقطگ.

انگلستان  ک  سستیجنبش چا تاقتصادی و سیاسی کمک کند. -میان مطالبات اجتماعی

حق  أی  یحشل مطالب  و د،ب  لرزه د آ 1241و  1231 هایده د  صوونیتی اولی   ا 

ک   بشد« اقتصاد سیاسی مردمی»شعی نبرای مردان سوازمان یافت، متکی بر « عمشمی»

آن هدف اول  و ،پرداختمی یاسیسو ی عمدتاً یاز زاو یاقتصواد-یاجتماع ب  مسوائل
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ی ی طبقات مردمی تشسوط یک نظم نمایندگی لیبرال تحت سلط مبا زه با طرد نهادین 

دا  بشد. این قیاس ب  ما اجازه خشاهد داد تا ب  فراسووشی  ویکردهایی ک  ننخبگان زمی

جنبش ین اششند برویم، تا بپرسیم ک  آیا ز دها تیریف میادعایی جلیق  «پشپشلیسم»با 

ک  –دا ی نشلیبرال ب  محرک سرمای « زداییدمشکراسی»ی شکلی از نبرد علی  نماینده

 است یا خیر. -گیردب میبا تشدید بحران ا گانیک آن شتا

 چرا کومرسی؟

د  شمال  یکشچک کشهر 1،ز دهای کشمرسویجلیق  سوشی فراخشان مجمگ مجامگ از

گروه  هفتاداز حدود  ندگانی، نما7111 ی ی. د  اواخر ژانشصواد  شد، فرانسو  یشورق

با هم ملاقات کردند و  7ما تن-سوون-مجاو  سووش سووی ید   وسووتا المقر حسووب

مطوالبوات و اصووشل  ا ب  تأیید  سوواندند. چرا ندای گردهمایی ملی ای از مجمشعو 

بدون هیچ وزن سوویاسی یا سنت  3،ز دها باید از این شوهرک کشچک د  لش نجلیق 

از  ای نشعیجهات، گروه کشمرسی نمشن  یا یبس گرفت؟ ازانقلابی خاصوی، نشأت می

 ،یمردمطبقات  ب  لقپیکا جشیان آن عمدتا متی  سوود.ز دها ب  نظر میجنبش جلیق 

 کا مندان تشجهی از خشداشووتغالان،، با کسوور قابلهر دو بگیرکا گران یدی و حقشق

از هشیت جمیی د  میان گروهی قد تمند هستند. حسی  و بازنشستگان یمحلحکشمت 

پرو   یافت  اسووت.  ،اندآشوونا شووده ها فیالیت مشووترک با همماه طیاز افراد ک  د  

 ،اهتایمال اند:ی ظهش   سیدهجا مانند جاهای دیگر ب  منصو مطالبات یکسوانی د  این

ممکن اسووت  چ اگر RIC 4ابتکا  شووهروندانپرسووی ب هم  ،یو مال یعدالت اجتماع

                                                      
1 Commercy 

2 Sorcy-Saint-Martin 

3 Lorraine 

4 Referendum Initiated by the Citizen (RIC) 



 

 
 

 فرانسویقیام  03

 مرسیک  خشد کش سد یب  نظر مداشت  باشد.  وجشد یاجتماع امربر تری نیرومند دیتأک

 یمرز کنشن - یو نظام یصنیت ایبا گذشوت این شوهر اسوت.  وا نمشن ب  همان اندازه 

 1،211 تیجمیششد، و مشخ  می -قرا  دا د آن شرق یلشمتریک 11آلمان د  حدود 

. همانند د  حال کاهش اسووت ،بشد نفر 2،111 بیش از 1121 یده د  ک   ، ی آنرنف

وا ، باز ب  شکلی نمشن زدایی بشده است. سخت دستخش  صنیتمنطق ،  بخش اعظم آن

ن تریبرجست  د  میانفرانسشا اولاند  وهای مدید ملک طلق حزب سوشسویالیست مدت

ب  جنا   است متمایل شد. بنابرین، چرا  7114، اگرچ  شوهردا ی د  سوال بشد هاآن

 کشمرسی؟ 

نهفت  است. اشغال ابتدایی یک  یگروه محل یهاتیفیالد  تطش  از پاسوخ  یبخشو

 میگروه تصم دوام آو د:تنها چند  وز ز دها، آژیتاسیشن جلیق  نمادینی عرص  فلک ،

– یچشب آلشنکیو نقل مکان کند  1،شا ل دوگل میدانشهر،  یاصول دانیم ب گرفت 

la cabane- آن ند ا بر آن گذاشت« یهمبستگ یکلب » ک  نام ندسواخت جا ا د  آن .

 ها، سووالنها، کاف با مغازه ،یبازا  هفتگ هامنزلگ اسووت: یمحل تیمرکز فیالمیدان، 

همچنین شاهراه مهمی برای  انندگان است. تصمیم برای جابجایی ب   ؛یکنسورت محل

؛ ز دها برای دید عمشمیجلیق ی مطالب ین جهوت مهم بشد: بوازنمایی دا، از چنوجوآن

 ابیاددا ان. مغازهجانب ویژه از نمایش همبسووتگی ب برای برقرا ی تماس و سووشدمند 

اقد ف افرادبرای از جمل   –پذیری اما پشیش برای حداکثر دسووترس مفید بشد؛شووهرک 

: تضمین حضش  نیز ا تباط داشتبا یکی از مقاصود محش ی گروه  -خشد و شوخصوی

ی تر از هم ، مجمگ  وزان ها؛ اما مهمفیزیکی مردم، مشووا کوت د  طیفی از فیوالیت

ب   میطشف ی تیمدی عملکردد  پیشند نزدیک با شوویشه، ییفضووا بید نیاز دها. جلیق 

 .بشد عمل دمشکراسی مستقیم

                                                      
1 Place Charles de Gaulle 
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غال شی اِمنطق فضای جایی جاب تشانکشمرسی  ا می ی همبسوتگیکلب ترتیب بدین

د  مقیاسووی بشد،  د  فرانسوو  خیزانشووب و اخیراً 7111های ی جنبشک  مشووخصوو 

متمایز   ا خیزانشووبک   1«یگرایشووهروند»با  تقابلد   امادانسووت. تر کشچک

 یال یبلک  وس نفسو غایتی فین   ز دهاجلیق برای این  «آگش ا» یسوشی  سواخت،می

 یماعاجت یهااز  سان  ا  گروهآن  یاست. استفاده مطالباتاز  ایسلسل  شوبردیپ یبرا

خا ج،  یایند بشک برای تماس باتیین فضایی د ک کرد. فیس بستر همیند   دیبا زین

 ید ون حیاتد    یثانش ینقشوو فقطکننوده بشد؛ اما نیییت ،«مگامجمگ مجو» ژهیبو  و

یز انگ. تیجبکردایفا میها آن ی وزان  یدهسازمان تیو د  فیال ز دان کشمرسیجلیق 

 -کندیم بی ا تخرآن شووهردا  اعلام کرد ک  - آلشنکک  از دسووت دادن  سووتین

 ااکثر اعض ک با این یگروه احسواس شود، حت نیوجشد ا یبرا یجد یدیتهد عنشانب 

 جان ب  د  خشاهد برد. دیگر ایعرص ب   نقل مکاناز گروه داشتند ک   نانیاطم

 ی عملکرد آن است،سازد ساختا  و نحشهمجزا می  ا گروه نیا چ آن بیترتنیدب

دهی، دمشکراسوی مستقیم و سوازمان-های متمایز د مش د خشدای از ایدهک  با مجمشع 

جش وجست ترکیبان ، با ششد. فیالیت مداوم مجامگ  وزگستر  مشا کت هدایت می

ه تجسم بخشیدها  ا ب  مینای واقیی کلم  اع و تشسل )مکر ( ب  آ ا، این ایدهبرای اجم

 یچه کا گر بدون یاز افراد طبق  یاگسووترده فیط این فرایند کا آمشزی ب  اسووت.

های  یزی کنشاجازه داده است ک  سخن بگشیند و د  برنام  یقبل یاسویسو یتجرب 

نشان  مردمی 7سازییندی  ا از سیاسی، فراشده یآو گرد جمیی شرکت کنند. ششاهد

طش  ب ز دها د  سطح ملی؛ ک  تطش  جلیق   ود، ک  با همان سورعتی پیش میدندهیم

از  ک  ز دهااهداف جلیق و نیروهای سوورکشب.  مکروناخ ، برخش د بوا حکشمت 

  گستر جیتد جا مانند جاهای دیگر، ب اعتراض علی  مالیات سشخت آغاز شد، د  این

                                                      
1 Citoyennisme  
2 Politicization  



 

 
 

 فرانسویقیام  05

 دانپرسی ب  ابتکا  شهرونهم  مکرون، یاستیفا- نهادی-یاسیس مسائلاسوت: از  افت ی

RIC، و  یعدالت مالمطالبات  تا -ینهواد رییتغ یبرا گریمختلف د یهواپیشوونهواد

 .یاجتماع

ن  هر گشاز ویژه بر اجتناب ب  کشمرسیگروه  گر،ید نقاطد   ی مشهشدشوید  گرا

ز ب  طش  اخ  استفاده ا-تأکید کرده اسوت  زنیداغ اینژادپرسوتان   یا واژگان گر ن

«cas soc» ای «cas sociaux» خش ان دولت  فاهمفت»ای نژادپرستان  از ، نسوخ»- 

ا ب»ا هدگاهیدآن نشع . ندشوودیم دهیشوون جنبش ابتدایی یهاد  هفت اوقات یک  گاه

 ی مشترک حیاتق تجرب تر از طریاز طریق بحث و همچنین ب  طش  کلی– «ملایمت

ب  علاوه، گروه ب  همان اندازه از این واقییت  .انداز مشووروعیت افتاده -و کنش جمیی

مش د د  ییهاو بحث ،سازی فقط شروع کا  است سد ک  فرایند سیاسیآگاه ب  نظر می

 ا ند.د، د  پیش  و قرا  ی ا وپاد مش د اتحادی طش  اخ  ب انگیز، قشه نفاقمسائل بال

 آمیزای موفقیتمواجهه
نش مطر  خشد   ا از« چرا کشمرسووی»پرسووش ،  ونود تطش  نیاگیری پیپس از 

ان برای فراخش مشجبک   بنگرد د ونی یب  عشامل فرهنگ دیبا ترقیدق یپاسخ کند.می

 زی ا متما کشمرسیچ  گروه نآشوکا  اسوت ک  آ جا. د  اینشودند« مجمگ مجامگ»

میان کسانی  - عاشقان همانند داستانی  – 1آمیزهای مشفقیتملاقات یتجرب  سوازدیم

ک  از پیش از طریق مطالیات خشد یا از طریق شکلی از کنش جمیی ساختا یافت  است 

ز ا ک  عمدتاً« کا هاتازه»و  دسووت یافت  بشدند،« ی پیکا جشسوورمای » میزانی ازب  

ک   ،های اکتیشیسووتاز چهره گروهریز نخسووتین 1.آیندالذکر میهای مردمی فشقلای 

، از چپ لیبرتا یان  ادیکال عمودتاً، بشدنودمیروف  د  سووطح محلیهوا برخی از آن

، بازیگر دیرپایی د  سوویاست محلی و NPA: یک پیکا جشی سوابق شودتشوکیل می
                                                      
1 rencontre réussie 
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 ی ی خبرگزانگا  بازنشست  وزنام ز دها؛ عضوش سابق شش ای شهر؛ لیق ی از جسوتشن

 کا [ تجمگ برایگرا و محافظ حزب ] است عضش سابق؛ هانامزد سوابق سبزفرانسو  و 

 هایاکتیشیسووتد  کنوا  خشدخشانوده؛ « گلیسووت اجتمواعی»و  RPR جمهش ی

 41 ید  فاصل  1،د  بش  یهست  ا هایی زبال پروژه نبرد علی جشان از  محیطیتسویز

از  حین تحصیل د  سشئیس باید د  ؛ مددکا  جشانی ک تشانانکممیلم  کی ؛یلشمتریک

 م مطلگ شده باشد.یاعمال دمشکراسی مستق

 د  تسریگ فیالیتی ثرام اما ی سمریمردان، نقش غ اکثراً تر،یاسیس یهاچهره نیا

مراقب بشدند ک  گرچ   .کردندمی فایا ی چوا چشب مفهشمی برای آنجمیی و ا ائو 

سووایر از  تربیشترین مشا د ویژه د  مهمب بحوث  ا ب  انحصووا  خشد د نیاو ند، اما 

ست پ تیگروه بشد ک  عمدتا مسولشلهمین زیر .کردندکنندگان صوحبت میشورکت

 فیوظاطش  کلی، ب ز دهای کشمرسی، و برای جلیق  یاجتماع های سان  گذاشوتن د 

کا کردهای  عملاً ها. آنداشووت بر دو خا ج  ا  یایتماس با دن تیرینششووتن و مد

مگ مج»دهی سازمان برایها نقش آند  ویژه  ا ب  عهده گرفتند، ب  دفتر  وابط عمشمی

 کا  وجشد داشت. میقست ،متشکلیهر گروه ژانشی . همانند « مجامگ

ک  د   تیلق داشووتند 7«کنیمجایی ک  زندگی می» ب  انجمن هاچهره نیاز ا برخی

 برگزا منظم  ا  یهاتیو فیال انجمن، بحث؛ این شد سیتأسد  کشمرسوی  7112سوال 

 ا یها بساگر چ  آن 2.اجتماعی قد تمندی برخش دا  است-از وج  لیبرتا یانو  ،کندیم

، وجشد آن ه استز دهای کشمرسوی نبشدخاسوتگاه جلیق  این انجمن اصورا  دا ند ک 

 میتقمس یو دمشکراسدهی تردید ب  تدا ک زمین  برای تأکید گروه بر خشدسوازمانبی

ز دها باید د  بسووتر این اصووشل کلاسوویک تفکر جلیق « مجامگمجمگ » کمک کرد.

از »دهی و دمشکراسی مستقیم ی گسوتر  اعمال خشدسازمانویژه ایدهب  –لیبرتا یان 

                                                      
1 Bure 

2 «Là qu'on vive» 
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ی دیده شووشد. همزمان، تجرب  - های خشدمختا از طریق فد اسوویشن کمشن« پوایین

د قلمداد شووشد. تمام شپیش مشجای ازی پروژهنبوایود کا بسووت سووادهکشمرسووی 

تر مکنند. مهپندا ی نمیهمذات این انجمن نایبرتا یل یگروه با پروژه « وشنفکران»

و بر هنر « غرق کنند»اند ک  خشدشووان  ا د  گروه از هم ، هشاخشاهان آن یاد گرفت 

ها ک  سووازمان آنخشدمحدودگری مسوولط شووشند، تا ب  دقت از هر گشن  حس این

 فت  هم ویها اجتناب و زند. زبان آن ،«کند هبری می»ز دان  ا هوای جلیقو کنش

تشاند میشووشد، یا حداقل ز دها اسووتفاده میهمان زبانی اسووت ک  تشسووط سووایر جلیق 

 و تا حد میینی اتخا  ششد.د ک باشد؛  احتی قابلب 

تشان د: میخشد بگیرب   یزیانگشگفتاشکال تشاند یگروه م «عقل سلیم»با  انطباق

ی پیکا جشی لیبرتا یان با سابق  ا از زبان یک « افراط و تفریط دو»صحبت د  مش د 

 «غیرحزبی»مضوومشنی همیشووگی د  گفتمان  ک  شوونید، غنی د  جنا  چپ افراطی

چنین  حال،با این  لیبرال حاکم نیز هسووت.«  وهایمیان »دیدگاه ز دهوا اما جلیقو 

گروه محلی ضرو ی «  وشنفکران ا گانیک»اخت مشروعیت هایی برای برسوانطباق

شد لیبرتا یان خ یهادهیاکند تا ها فراهم میاند، ک  ب  همان اندازه مبنایی برای آنبشده

کشمرسی  ز دهاییکتایی جلیق ای د   ا با چنین مشفقیتی منتشر کنند. پس هیچ میجزه

یاسی گران سکنش« آمیزی مشفقیتمشاجه »ی کا  مداوم و د  کا  نیست، بلک  نتیج 

تر . مهمها استفرهنگی د  اختیا  آن-ی مبا زسرمای های محلی با عادی و اکتیشیست

 با کرد ک  از بدو امری عمل میتر جنبشووگیچا چشب وسوو وند  ندیفرآ نیا از هم ،

بگیران د  اواخر هر سامان حقشقوضگ ناب »-اقتصوادی -اجتماعی پیشسوتگی اضوطرا 

آمیز با دولت مشووخ  شده بشد، ک  ی اغلب خشووشنتو سوطح بالایی از مقابل  -«ماه

طش  کلی متمایز سواخت  است. اگر ابتکا  عمل کشمرسی با میزانی از ب ز دها  ا جلیق 

خاطر اسووت ک  نیاز مشووترکی  ا برای اتحاد تجربیات مشفقیوت  وبرو شوود، بدین

مجمگ »ترتیب کرد. بدینها بازنمایی مینز دان بدون لغش خصلت غیرمتمرکز آجلیق 
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-با محتشایی اجتماعی« از پایین»بندی عمل دمشکراسی تشانست ب  صش تمی« مجامگ

تر، های اجتماعی بز گتشسط بخشتشانسوت بلافاصوول  ک  میکمک کند اقتصوادی 

 د ک و پذیرفت  ششد.

 از محلی به ملی؟
ملی  تنشسک  سطش ه  ا مبنی بر اینبر سی پشیایی د ونی گروه کشمرسی، هر گشن  ا

چ   ا ک  سا تر د مش د  استی آنب کند. باطل می ،ز دها  خدادی خشدجش  بشدجلیق 

« یخشدانگیختگ»ی انگا هک  کند: اینکرد تأیید میبر آن تأکید می 22ی می تجربو 

  ک هایی سخن گفتد ستی از گروهتشان ب فقط می»ناب، نامناسوب است. د  عشض، 

 د.آفریننمیخشدشوان  ا مطابق با وضییت و  ،تضوای شورایط ب  وجشد آمده بشدندب  اق

کنند. ها د  فرایند خلق خشدشان ب  شکلی از خشدانگیختگی عمیق دسترسی پیدا نمیآن

ی مشقییت مشخصی بر مبنای شرایط مشخ  استثما  و مطالبات بلک  دستخش  تجرب 

ش  تص ب  شوشند؛ د  طی آن تجرب ، خشدشوان  ا ب  شوکلی کم یا بیش دقیقخاص می

ز دها، از منظر یق جل« مجمگ مجامگ»ی گروه کشمرسووی برا فراخشان  2«.آو ندد می

 تیوضی بشدگیک  از خاص« جش گروه د هم»از یک   ا انتقالبرای  سا تری، تلا 

طرد و شمشل  یندهایفرآ یب  واسط ک  « گروه متشوکل» سود، ب  یک میظهش   ب 

ب   دصیش» نیا 2.کرد، بازنمایی میمستقل است یریگمیب  تصومشوشد و قاد  متحد می

ه مطر  های پراکندی مطالباتی ک  تشسط گروهبالقشه شمشلیجهان تحقق یبرا ،«تیکل

 د  میرض، نیا است. با وجشد یضرو  ،هامشترک آن خصمبا  د، و برای مقابل نششمی

ا  ابتک یمصاد هسازی است: گیرد ک  د   ات تمام اشکال نهادین این مخاطره قرا  می

  افتادن ب ،سا تر با اسوتفاده از اصوطلا و  ؛دیجد یاسوتقلال سواختا ها ن،ییعمل از پا

 1.«سکشن عملی» یو ط 
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 سووتیآو  ند، تیجبرکمی تی ا هدا ات آنابتکا الهام لیبرتا یان ک  با تشج  ب  

آن بشد: « تصمیماتی»، خصولت ژانشی  72-72« مجمگ مجامگ»پرسوش مسولط بر ک  

شبیت مطلنفس  استی، ب ؛ مباحثاتوفصل حلو  گیریمشوروعیت آن از منظر تصومیم

 هندیدو نما - یندگیاصل نما ب  پیشونهاد گروه کشمرسی، مجمگ حرکت د  آن جهت.

اکثریت آ ای لزامی و د آمیخت  با احکام امحدود ب   ا  - کنندهاز هر گروه شوورکت

رو منجلاب خشد ف ا د   خیزانشب ناپذیری ک پایان گراییک  آن  ا از  وی  ،پذیرفت

 گان منصشب برایندیاعنشان نمک  ب  یکسان ، میاناین سوازد. با وجشدبرد، متمایز می

جا حضووش  داشووتند، میان خشد آمده بشدند، و سووایرین ک  ب  عنشان ناظر د  آنگروه 

ی ا تباطات خشد  ا گستر  دهند و کسانی ک  خشاسوتند حلق می کسوانی ک  صورفاً

 آسان نبشد. پیشروخشاستند،  سیدن ب  مبنایی متحد و تری میساختا   سمی

ی با ی تفاوت دیگرنقط  – مطالباتاز  یفرمتاپلمشافقت با  یمسوولل  حشل مباحث 

ی یا حداقل نسووخ  خیزانشووبک  د  میان  ،«ای ندا یمموا هیچ مطالب » دیودگواهِ

 گزینش از شر  و بسط چنین متنی 11.تبلش  یافت - چیرگی داشت آن شوهروندگرای

فرض شها  ا پیبندیصش ت انتخاب میانو ها، لشیتو، تییین اهاپیشنهادکثرتی از  بین

، «مجمگ مجامگ» یبرا یشنهادیحل پاست.  اه یاسیس تماماً گر،یب  عبا ت دگیرد؛ می

ند کمی طر  ا  اصشلنشیس خشاهد کرد ک  ای  ا پیش«نام تقاضا»بشد:  یک مصالح 

 اجتناب مراتب سفت و سخت، اما از فهرستی نهایی یا سلسل شومردرمیب ا  و مطالبات

ما تن -نس-ز دها د  سش سیی جلیق نماینده 311بیش از  وقتیحال،  نیبا ا. و زدمی

ب  خاطر پرسووش از نمایندگی این  یریگمیتصووم تیمشووروع ی، مسوولل ندجمگ شوود

 21ود دی قرا  گرفت، چرا ک  فقط حتربیشی گردهمایی د  میرض شووک و شووبه 

ی پا یس ها اهل منطق گروه از چند صد گروه حضش  داشتند، و حداقل ده مش د از آن

 ،ردیقرا  گهای محلی مش د بحث تقاضانام  د  گروه سینششیشد ک  پ مشافقت بشدند.

با هم ملاقات کنند؛  7111 لیآو  ز  د ن-سوون د  یبید« مگامجمگ مج»نمایندگان و 
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گرچ  تشخی  داده شد ک  فرایند د  میرض این خطر قرا  دا د ک  تحت تأثیر فشا  

 مجمگ» 11.ای قرا  بگیردهای مشازی برای تشوکیل ساختا های منطق  خدادها و تلا 

بر  شلاًی، میمفرانسش یها سان  تشسط ک  اشتند ینفش  بر افراد گشن چ نیز هی« مگامج

ز دها نشوواندگان ملی برای جلیق ب  عنشان دسووت ها،بشک آناسوواس فالشو های فیس

 نشووان کیدمشکرات یها ی و برای اصووشل و چندانیی ترقی یافت  بشدند، اما ملاحظ 

 .دادندمین

ز د و کاد  سویاسی کا ان جلیق زبان تازه میان وسوطخشد تقاضوانام ، د  مسویر 

ی و بر نکات ،اجتناب و زید« دا یسوورمای »تر گام نهاد. از اصووطلاحاتی مانند باتجرب 

 گیبازتشز»کردند. اهداف محش ی آن تأکید کرد ک  احتمالا حمایت گسترده جلب می

 طیشوورا ،یواقی یدمشکراسوو ب  گرچ ، ندبشد «یاجتماع یهاینابرابر انیپا»و  «ثروت

 از طشیل فهرسووتیکرد. اشووا ه می زین ضیدادن ب  تبی انیو پا سووتیزطیکا ، مح

 های محلیآمد، ک  تشسووط گروهب  دنبال می« اسووتراتژیک هایمطالبات و پیشوونهاد»

 ،تربالا یو حقشق بازنشووسووتگ هاجمل  دسووتمزدبندی و بحث شووده بشدند، ازصووش ت

 پرسی ب  ابتکا هم  یاسویسو ینهادها دگرگشنی فقر د  تمام اشوکال آن، ینکشو ی 

. یطیمحستیز گذا و  -ندگانینما ازاتیامت یتمحدود ،یمجمگ قانشن اساس، شهروندان

 سازیای، شودند؛ حاشوی شوانفا غ از ملیت، گانهم یبرا یخشاسوتا  برابر ندگانینما

و  ؛دادند  ا مش د هجم  قرا  خا جی یهانیو سوورزم ییمناطق  وسووتا های فقیر،محل 

 یولت. سرکشب دنداعلام کرد «هشمشفشبیکن   سکسیستن  نژادپرست ن  » ا  شانخشد

با واژگان واضووحی محکشم شوودند. تقاضووانام  با  مکرون« بز گ یمل ی مباحث»و 

پایان یافت، ک  شیا  نمادین گروه کشمرسی بر آن صح   مکروند خشاست استیفای 

 «.باد قد ت ب  مردم، برای مردم و تشسط مردمزنده»گذاشت، می

تر های چپ مشخ دغدغ ، ز دهاجلیق شده تشسط متشن منتشرسایر با  س ید  مقا

 پرسیهم  ند ت ظاهر شد،ب ی مالیات خش دند. مسلل چشوم میاز هم  د  این یکی ب 
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صادی اقت-، و مطالبات اجتماعیبرجست  بشدتشان انتظا  داشت چ  میآنتر از کم یمردم

قر و ف ،یکنند ک  مسووائل نابرابریم دییأتها ی. د  واقگ، اکثر نظرسوونجچشوومگیرتر

ها  ا مالیات وز دان هسووتند، هوای جلیقو مشووغشلیدل مرکزد   یزنودگ ی نویهز

ک   1گرنشبلی مطالیات سوویاسووی ماسووسوو  دهند. محققین د الشوویاع قرا  میتحت

و  یاسی د نخبگان س گرچ د ک  ندهی، نشوان ماندکرده ینمشن   ا بر سو نیتربز گ

 سوود، مطالبات میز دها جلیق صوودا ب  تأیید واقیی، یک یمردم تیحاکم یمطالب 

های جنبش شوونیده ترین بخشکردهاز تحصوویل شلاًمفصوول برای دگرگشنی نهادی میم

 اقلیتی ازچپ دا ند: های گرایشامنیت هسووتند و  شووشند ک  ب  لحاظ اقتصووادی د می

 فیتشص« پرمخاطره»خشد  ا  یاقتصاد تیها وضید صود آن 24دا (، ک  )وزن نمشن 

 چپ امتناع-از تییین مشقییت خشد د  محش   اسووتهوا د صوود آن 21کننود و یم

 17.و زندمی

 آگاهی مثلثی
ادپرسووت ن  سووکسوویسووت ن  ن  نژ»؛ «هافا غ از ملیت آن» -گرایان  تحدیدات هشیت

ا ز  د نگ دا د، ک  د  اکثر « مجمگ مجامگ»ی د  تقواضووانوام  -«هشمشفشبیوک

اگر  منسووشش جنبش، برجسووت  اسووت. francitéتکذیب د  ز دها های جلیق نششووت 

شد، ن  شنهادی متمرکز می-اقتصادی و سیاسی-ز دها بر مسائل اجتماعیمطالبات جلیق 

عقاید ضدمهاجر جایگاهی د ون هراس، تردیدی نیست ک  اسلام-دستش کا  نژادپرست

 یتیاهمباها د  نسووبت میکشس شوودت آن 13.دا ند همانند جمییت ب  طش  کلی جنبش

د   دیتردبی جیبس ییایپش  ود.بالا می ،ششدیم اعطا یاجتماع یعدالتیب یک  ب  مسولل 

 رفت.گمش د بحث قرا   ایهامی ک  د  بالا  فگبدون  گرچ مثبت بشده است،   ابط  نیا

دم ی مر«ما»ی نخبگان و «هاآن»میان   ا یاصل میتقس، ک  جنبش اندادعا کرده یبرخ
                                                      
1 Sciences Po Grenoble 
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کنند، زنی بر مهاجرین و کسانی ک  از مزایا استفاده میداغ»ب  صد  بازگردانده است: 

 گشیا آگاهی طبقاتیْ سوود، ب  گش  میز دهوا هوای جلیقو بنوداننود ت د   اهبو 

های اخیر های د ونی ک  د  سالبخش اسوت. مسولل  اکنشن این است ک  تنشوحدت

هستند  یکمک دولت وابست  ب ک   یو کسان تربیشدا ای تأمین ]اجتماعی[  یان اقشا م

 ا ، خشد  زمین  خشاهد آمد، یا بلشک مردمی متحدیاسووت، ب  پیش ب  ظهش   سوویده

 14.«علی  نخبگان قشام خشاهد بخشید

از پیش ب  نخبگان ب  نظر برسوود،  ضووییف ممکن اسووت هر چقد  ک احتمال،  آن

مضامین  مکروناند. حمل  قرا  گرفت ضد حالتد   هاو آن اخطا  داده است،مش د نظر 

 سازی دستش کا  سیاسی د  فرانس ،، واژگان کلیدی د  نژادی«مهاجرت»و « هشیت»

 زنیداغ میان میرفی کرده بشد. پیشند 7112 مبردسا 11د   خشد یسوخنراند  پیش از ا 

 دولتی وابسووت  هسووتند، ب  زحمت نیاز ب کسووانی ک  ب  مزایای  یریگو هدف ینژاد

طش  د، اما هماننهای نژادی تیلق نداشت  باشممکن است ب  گروه افراد اخیردا د؛  دیتأک

ی سازتأثیر دیگری ازها گفتمانی آن آماج قرا  دادناند، ک  بسویا ی خاطرنشان کرده

 ،طیشوورا نید  ا یاجتماع یایکا گران از دن یآگاه اسووت. ادعا شووده ک برخش دا  

حت فشا  تنیز  نییاز بالا، بلک  از پا فقط کنند ک  ن یها احساس مآن»است:  «یمثلث»

د و از گردننمیهسووتند ک  ب  دنبال کا   یادیز خیلی کا انیک  ب دهیا نیاقرا  دا ند؛ 

 ب  خاطر 11کنند.یم ی، زندگشووشدقبال مزایایی ک  با مالیات افراد دیگر پرداخت می

 انیهمگ یحقشق اجتماع تنزل ،یخدمات عمشم ینینشکا گر، عقب یطبق  چندپا گی

 طبقات انیم د ونی قابت  شیافزاو خاص،  یها یلا ی میطشف ب هاسوویاسووتب  نفگ 

 عشیششده است.  محرزتر یاجتماع انقیاد طیشورا د   ات «یمثلث یآگاه» نای ،مردمی

است: « ها شود[ علی  مالیاتب ] وخشوم »مردمی، یکی از منابگ « عقل سولیم» آن د 

تر متر و کاین احساس  ا دا ند ک  کم ،کنندکسانی ک  از نیروی کا  خشد زندگی می

 ششند.یمند مبهرهاز نتایج آن 
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 مطالبات محش یت. اگر گیردو بشی نژادی ب  خشد می نگ  یآسووانب  خشووم این

مک کند، ک آن فرایندتشاند ب  مقابل  با ب یجمی کنش بخشوحدت راتیو تأث یاجتماع

 های نژادی د ون طبقاتب  شکافتشان د  این شرایط نمیک  ماند قضوی  باقی می نیا

، آنگیری از زنی نژادی. ضوورو ت فواصوولو مگر از طریق داغپرداخوت، مردمی 

آ ایی همگان و هم هم صفک  هدف آن  یانسوجام جنبشوحفظ  برایناپذیر اجتناب

ششد. این میمنجر این مسلل   یهشیا ان نادیده گرفتن ب   ،تمام اختلافات است سرکشب

مشخ  ز دها  ا ک  هشیت جلیق  ،اسوت francitéمشضوگ د   ات د خشاسوت برای 

 گی متحد د  زیرهم– خشاهیجمهش  یاب  شوویشه شوومشلبردا   نب  عنشاهم  سووازد:می

مل ع بردا  طرد مثاب ب  همان دلیل، ب  نیز و  -«مذهب اینژاد  زیبدون تما» ،یپرچم مل

 ،«دگیبشیفرانسش» ا یمی مطابق باها و این واقییت  ا ک  سازی غیرملینامرئی .کندیم

 گرانیداز  تربیش( رمسوولمانانیغ دپشسووتان،ی)سووف هاملیاز  یبرخشووشد میلشم می

 گیندیمانمانگ از  یفیل یاسیس نظامحال اگر  نیبا ا سازد.، مخفی میهستند «یفرانسش»

 -کنندز دها ادعا میجلیق طش  ک  همان- «نییاز پا»افراد ، شووشدمی« مردم کشچک»

برند،  ا زیر ساال می francitéد ک  نکنطرد میتر ب  طریقی بسیا   ادیکالکسانی  ا 

ک  ب  میزان  ا و کسووانی ، گیرنددائمی قرا  می یدوی شووهروندی د ج ک  د  مقشل 

« شدگیبیفرانسش»ز ا پرسشتیلق دا ند. « پایین»تشجهی ب  همان دنیای اجتماعی قابل

تردید یکی از دلایلی اسووت ک  چرا ز دها، بیجلیق  نینماد یهاها تشسووط نشووان آن

شد اکنشن شروع ب    چ اگری شهر داشت؛ اندکی د  حشم  نسبتاً جنبش د  ابتدا طنین

 12کند.می

ز دها از ی هشیت جلیق ی کشمرسووی: متن با تبرئ تفاضووانام بازگشووت ب   بوا

« یخاکستر نشاحی»و شمشل  -و همچنین از سوکسویسوم و هشمشفشبیا –نژادپرسوتی 

francité  زند؛ ب  ی دست میحساس ینقط ب  (، یخا ج یهانیسورزم ر،یفق یها)محل

 خشد هشیت آنبر ز دها، ک  جلیق جنبش  یشوودهسوورکشبی تجرب ب  تر، قیدق بیان
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زند، اما همچنین تقاضانام  با چنین کا ی دست ب  خطر می . مسولماًگذا دانگشوت می

ر و طبقات کا گ حقیقتاًک   «ما» یک تشووکیل ک  مشفقیت آن برای کندقما ی می

 یطش  ک  گرامشهمانیکسان،  آهنگیضورببا پیروی از -سوازد می ا متحد  مردمی

 .است اساسی -گفتمی

 یندگیو نما طرد
یز ب  گلاو آن بسط و ،سشخت یهااتیمال  یاز اعتراض علز دها با شروع جنبش جلیق 

 پرسیهم خشد  ا د   نینماد یمطالب ، «یزندگ ین یهز»و  یعدالت مالشدن با مسائل 

ششد؟ بینی اجتماعی شامل این ادعاها می( یافت. کدام جهانRIC) انشهروند ابتکا ب  

ی ب  جیب بزنند، کا کنان ترکم د آمد  ؤسا باید»: 1کیپلماتیمشند دلش ید  خلاصو 

د  کا   12.«اقتصاد اخلاقی»ای داشت  باشند: نشعی میین از ها باید زندگی آبرومندان آن

 ،مشترک یاز هنجا ها یامجمشع عبا ت بشد از  «یاقتصاد اخلاق» 7،نشادوا د تامپسو

هنشز پیشوواصوونیتی و  دنیاییب  قصوود تنظیم اقتصوواد ، عمشمیاز قانشن  یناشوو عمشماً

های قیمت منصفان  یا تضمین نان برای همگان. وقتی آن دا ی حشل انگا هپیشاسرمای 

ک  حاکم و خشاهان این ششند  ،شدند، مردم حق داشتند شش   کنندهنجا ها نقض می

 نشووان داده، همین ترتیبب   12.ها مبنای آن بشدند احیا کندی تلشیحی  ا ک  آنمیاهده

 میاصر  ا «یاقتصاد اخلاق»نشعی اصشل  ،ز دهاجلیق  یاجتماع مطالبات  شوده است ک

امان قد ت حاکم قرا  گرفت  است. د  این ی بیحمل ک  تحت ، ندنکیم بندیصش ت

 یب  جا اسووتقرا  مجدد قرا دادی ملی،نبش میطشف ب  احیا اسووت ن  انقلاب؛ پرتش، ج

 نظم مشجشد. سرنگشنی

                                                      
1 Le Monde diplomatique 

2 Edward Thompson 
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میت آن کُاما  مشضووشعیت بسوویا ی دا د،و اسووت آمیز این قیاس گرچ  تحریک

 یاهک  تشسووط تشده ی: قد تلنگدمی مش د بحث اعصووا  انیم کالیتفاوت  اد د مش د

مدیشن  یخشد  ا ب  حق اله تیمشووروع گرفت،میمخاطب قرا    1میقد می ژ یمردم

ن  بشدند؛ « اومال »های خشد مراقبت کند زیرا بهروزی  عیتقرا  بشد از  شوواهپادبشد. 

ک  وی ب  سشی یپسهمین  قاً یدقشد. بگش ی حاکم شهروندان پاسخچشن د  برابر بدن 

تفاوت ب  یب یاسیتشسط نخبگان س یریگمیتصم و غصب مشنا شیکجمهش ی  یاست

ها ک  آن یاجتماع کنند. پیمان د می ز دها مطلقاًجلیق هاست ک  آن یزندگ طیشورا

 تمثال. گذا دیپا مریزاست ک   ژیم کنشنی  یی دمشکراتیکسشی  اساساً ،دا ند ضواتقا

م با پنج یجمهش  گراییجمهش استی  یسلطنت آمیختن سازوبرگد  قیاز طر ،مکرون

 .است یانکا  دمشکراس نیتجسم ا بالاترین، میاصر یبش ژوا یطبق  تکبر و خشدبینی

اصنیتی، باید قیاس تا یخی دیگری  ا پیشنهاد شیجشامگ پ «یاقتصاد اخلاق» یب  جا

و  ژیم  ،شوودهصوونیتی ای عمدتاً ا د ون چا چشب جامی « اخلاقی»دهیم ک  آن وج  

د   یسووتیجنبش چا ت کند.بندی میبازصووش ت ،سوویاسووی مبتنی بر اصوول نمایندگی

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

 تمامبشدن  طیواجد شوورا ،یمخف یریگی،  امردان همگانی ی أ حق بشد: مادهشووش 

رابر ب یانتخاب یهاحشزهمنتخب،  ندگانینما برای مشاجب کاندیداتش ی، یشهروندان برا

 کانشن تشج  نبردسووالان .  هایپا لمان - کالی ادی قبشلرقابلیغامروزه ب  شووکل  –و 

د صد از جمییت  11ب  زحمت  :بشد یطبقات مردم ی نینهادطرد سیاسی  ها،ستیچا ت

میلی بیبا  1237لاحات قانشن اص ی ک  غم گسوترشومردان دا ای حق  أی بشدند، علی

اهرمی برای اصوولاحات  یمنزل اندازه ب  ماناعطا کرده بشد. اما کسووب حق  أی ب  ه

برای آن ی ها، با  ژیم  سووشای کا گاه1234اجتمواعی گسووترده علی  قانشن فقرای 

                                                      
1 Ancien régime 
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ان ثروتمند اتازیامت ،یطش  کلب و ، فساد نخبگان سیاسی، تنزلیدستان؛ نظام مالیات تهی

 تسلطبر اجلاس سوران دولت  دا  عاطل و باطلی ک  هنشز تا حد زیادیی زمینو طبق 

 .شدداشتند، تلقی می

 سمیالکی اد یسیگسوتر  سونت انگلد  مقام بسوط و  ،یسوتیچا ت ینیبجهاند  

 یو اقتصوواد یاجتماع بیمصوواعلت  ،11 اوایل قرن و 12قرن  اواخر کیودمشکرات

 1زگرت استدمن جشنطش  ک  . هماننهفت  استثروتمندان  یاسیکا گران د  انحصا  س

و  انیرماکا ف میانن   ،طبقات میان منقسمخط  کال،ید  گفتمان  اد»کرده است:  ادعا

 یاسووتراتژ 11«.شوودندنمی وشوودند بشد ک  نمایندگی می افرادی میانکا گران بلک  

خشد  ا از  ی حمایتعمدهاگر  ینبشد، حت یجنبش کا گر برسوواخت یک چا تیسووم

  یعل« کنندگاندیتشل»و « مردم»اتحاد  بلکو ، آو دبو  دسووت می کوا گر یطبقو 

. زبان داشووتندانحصووا  خشد  د  ا  ک  قد تبشد دا  مالکین زمینو عاطل خشا ان  انت

 کرامتعدالت، های کرد، و حشل انگا همنتقل میاز اقتصاد   ا یاخلاقازی اندچشم ،آن

 گذاشت.انصاف متمرکز بشد، ک  مالکیت ابزا  تشلید  ا کنا  میو 

 محرک یرویوجشد دا د. د  هر دو مش د، ن ز دهاجلیق  با اشوتراک واضحی نقاط

. هر ستدور هاز  ییایپش بی، بلک  ترکیاقتصاد ن  صرفاً است یاسیس جنبش ن  صرفاً

 اب ک  – ا  یعمشم کنشو  ،دهندیواکنش نشان م یطبقات مردم یاسیس طرد علی دو 

ت  ای گرف، جان تازهگستر  مشا کت شهروندان ب  هدف یاصلاحات نهاد ای ازسلسل 

د  نظر  ها یلا آن ب  نفگ یاجتماع حصوشل اصولاحات یبرا وسویل  نیثرترام - اسوت

و  های حق  أی محدود ب  دا اپای بر  یپا لمان می ژ  ویا و باها چا تیسووتگیرند. می

دا ی صونیتی اولی ، تقاضوای اصلا  نهادهای نمایندگی  ا داشتند تا تحشلات سورمای 

ی ی احصائ»های ز دها با مکانیسمها نسوبت ب  شوهروندان پاسخگشتر گردند. جلیق آن

 - اندادهای نمایندگی ب  حاشووی  مینه وزن طبقات فرودسووت  ا د  ک - 71«پنهان

                                                      
1 Gareth Stedman Jones 
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 برالیشلن یهاتاسیسها د آمیخت  با ضیف و شکستگی دمشکراسی پا لمانی پس از ده 

 وند مردمی  طبقاتحال ک  احزاب سیاسی ک  زمانی برای مشا کت . مشاج  هسوتند

ب  تحریم انتخابات  هاآن ،اند ها کردهها  ا ب  امان خدا جنگیدند آنمی یعمشم حیات

 .است افراطی پرداختندیا ب  حمایت از  پناه بردند؛ 

 اجراقابل مطالبات
  د  است ک یکید  قلب بحران ا گان شدگان[،ها ]نمایندگان و نمایندگیانفصوال آن

 یاجتماع ی مصالح یفروپاشششد. گر میکاهش تجمیات و ترک احزاب اصولی جلشه

غم  یعل بشد ک  ینهاد-یاسیاشکال س تحلیل  فتنشامل  همچنین تیسویفش د-ینزیک

. دادندشکلی از مشا کت مردمی  ا اجازه می ،ی ات یهاتیو محدود اسیشنزیبش وکرات

ب  آشووکا  شوودن و هم ب  تجلی یافتن شوودت بحران نمایندگی هم  ز دهاجنبش جلیق 

 ای، گرچ  د  بستر تا یخیهامنشش  چا تیستمانند ها ی آنبرنام کمک کرده است. 

 ا بدون دست  هاآن تیوضی تشانددولت میدهد ک  کنش وت، نشوان میابسویا  متف

 ی  استثنابخشد. ب دبهبش  ،یثانش گیتشزباز یحت ای  یانباشت سرما یهامسویزدن ب  مکان

ت قد »تأکید برنام  بر افزایش  -نمادین بشد کو  اقدامی عمدتاً– بر ثروت اتیوموال

 نانضمامی ساخت این برنام  د های مستقیم است. تشسط دولت با کاهش مالیات« خرید

 ها از نابرابریخشووم آنای بازتشزیگ ب  نفگ طبقات مردمی، و ز دها بری جلیق مطالب 

 .ماندناکام می ،«ثروتمندان» اجتماعی و خشدبینی

از - یسووازیجهان هایپدیدهو  یتیملچند یهاشوورکت، یمحل یهااگرچ  گروه

 یمشاغل و نهادها سپا یبرون ،یجهان یهاقد ت شورکت تا یطیمحسوتیز بیآسو

سووطح  ند تب جنبش  یاسوویکنشن اقتصوواد سوودهند، تایهدف قرا  منیز   ا -فراملی

ش ک  ب  کاه انجامدمیاین خطر ب   ، استی. ب خراشیده است ا  برالیشلن یهااستیسو

ها و تخریب خدمات عمشمی ب  عنشان اقداماتی ک  ی مالیاتچشووم و گش  بسووتو 



 هومن کاسبیی کوولاکیس / ترجمهاستاتیس  28 

 مکرونک   ستیآو  نتیجبخشاهند داد، مشروعیت بخشد.  شی ا افزا «قد ت خرید»

نام  ب  مردم »ها سد کند. او د  ز دها  ا با جدی گرفتن آنکرده است  اه جلیق  یسی

همزمان بدون کاهش  اتیاعلام کرد ک  کاهش مال 7111 ی یژانش 13 مش ش« فرانسوو 

کرد تا بحث و از عمشم مردم دعشت  ،خشاهد بشد رممکنیغ یعمشم یکل یهوانو یهز

 71.د  کجا باید فرود بیاید تبرکنند ک  

RICشووده  لیجنبش تبد  اه ک  ب  چراغ پرسووی شووهروندیهم  یبرگزا  یهدی، ا

 . با وجشدقد ت  ا ب  مردم بازگرداند با دو  زدن حزب و نظام نهادی، قرا  استاست، 

ی فهرستی از مسائل گسست ، ک  طش ب  مثاب  –است متکی بر د کی از سویاست ، نیا

بازتشلید  سادگی د  میرض خطرک  ب  -است آزمشن دانشوجشییشوشند انگا  طر  می

 اسووتیاز سوو ای: حذف هر انگا هقرا  دا دنشلیبرال « دا یحکشمت»زدایی سوویاسووت

این ی برخش دا  از انسووجام کلی. هاهپروژ و هادهیا هاینایجر میانمقابل   مثوابو بو 

کنند. آن  ا منیکس و تیمیق می د  عشض حل بحران نمایندگی، صوورفاًپیشوونهادها 

ها، ب  جای عا ی از میانجی 1لشحی سووفیدسوویاسووی -تشهم ضوود دامن زدن ب با ها آن

   ات د یان   اجلشی اقتدا گراب فرا   و تربیشها، ی ابداع مجدد آنپرداختن ب  وظیف 

پنجم از آغاز  یجمهش  نهادهای سوود یک  ب  نظر مد، کنندولت نشلیبرال تشووشیق می

د  حق او  چو  غالباً، مکوا تر از آنمکروننیز  این مش دد   انود.محتشم بو  آن بشده

د عملکرشووشد، قصوود دا د مطالب  برای دمشکراسووی مسووتقیم  ا با تکرا  پنداشووت  می

جمهش   ئیستلافی کند؛  او بشد 7112 یانتخابات ی کا زا وج  مشخص ک   یستتیبناپا 

  ک-« یملی بز گ مباحث »از  یب  عنشان بخشووزند، های خشد  ا بالا میک  آسووتین

 «میانجیبی»گری و خشدبیان  ود،ب  میان مردم می -شووشداز بوالا هدایت می طبییتواً

 سازد.شهروندان  ا میسر می

                                                      
1 Tabula rasa 
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 یعمشم خشماز  ی زاده شدهجنبش چشومگیر  ا میانشوکاف  نیاتشان میگشن   چ

 - یمطالباتآن د   انیو ب ،کیدمشکرات یتجزیو و  یاجتمواع یهوایعودالتیب  یوعل

 ضد  د بنتشانیم ی احتک  ب  - اعتراف کنندچ  بسیا ی دوست دا ند تر از آنمنسوجم

ا جد  ایندوبا ه  هاچا تیستبا  اسیق ممکن است؟ میکشس شوشند، تشضویح دادخشد 

ش جنب  یک  عل ناپذیریتحمل یدلان سوونگ یباشوود. علاوه بر سوورکشب دولت دیمف

 یاسیصاد ساقت د ونیتناقضات  علی سرعت ب  جنبشآن بشد،  گسیخت لگام هاچا تیست

 یاصلاحات اجتماع یبرا اهرمیعنشان ب  یاسویاصولاحات سو یقد علم کرد. ایدهخشد 

 مانند برالیلهای تش یطلب اصلا  یهاحکشمتلشای تحت   ااعتبا  خشد  ،شمشلجهان

ک  اینبدون ساز  کند  اتیمانند مال یلئمسا یزمین د   سوتتشانیک  م 1،لی ابرت پ

 صرف  حمان یسرکشب ب یاز گزین  ای- دهد ی خش  نشان و یأ گستر  حق ب  

از  چا تیسم ناتشان یاسیاقتصاد سمیلشم شد ک  . اعتبا  خشد  ا از دسوت داد -نظر کند

، ک  تشسط دولت لیبرال است یاسوویو سوو یاقتصوواد یهاحیط انفصوال میان مقابل  با 

 فشد های صنفی عاقبت سوشسیالیسم و کنش اتحادی نهادین  شوده بشد.  ی شودب  و

ب  هشا بلند  ،فرا سید 1242فش ان شوکشه نهایی آن د  سوال   ا ک  یاسویسو یجنبشو

ک  د  حال حاضوور  ا تغییر ندهد،  خشد گیریجهتز دها جنبش جلیق اگر . کردمی

 یفتد؛ها بمشاب  با وضییت چا تیست یناتشانعجز و  د  دام شواید،  سودب  نظر می دیبی

قاد  ب  مها  سوورکشب ک   ای  ا د  خشیش ب  وجشد آو دنتشاند پشیایی ممکن اسووت

تشسط  یت احب ک   مطالباتی شبردیپ ب  منظش مبا زه برای و ؛ باشد خشد  یعل ان یوحشو

 .شد، دچا  مشکل شدننداشت  باش گیریبازپسیت قابل زنگب هشیا  و گش  یدولت

  

                                                      
1 Robeert Peel 
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 در تروا
ی  سمی  د  برنامکند، خیز  بازنمایی می این ک  یاسیو س یاجتماع یتجرب  بنابرین

از نمایش فیلم ز دها د  تروا د  اواخر ما س، پس با جلیق ششد. بحث آن خلاصو  نمی

 تاب آو دن یجنبش برا تیک  ظرف ساخت وشن  7،خشاهمآفتاب می 1،فرانسشا  افن

جمیی  ی حقیقتاًشوویشهد  طشل پنج ماه، ب   هوای خشدبسوویجو حفظ  ،زموانآزمشن 

ز دهای فیال دا ای ترجیح واضووحی برای تیامل جلیق  داشووت. بسووتگیدهی سووازمان

ی برای زمین با و –« از پایین»ی دستکا ی بشک، عرص ؛ فیسندشخصی مستقیم بشد

با  شد، حتیتلقی می« از بالا» ینظا ت دولت نیهمچنو  -های شخصیشاییات و  قایت

ه تر بشد. گروبز گ اسیمقد  و ا تباط  یهماهنگ یمشجشد براهنشز تنها ابزا   ک این

 کرد.میا ائ   افراطی طرز عمل  است ا د  مش د  تشجهیجالب نشیب زین تروا

د   تروئن،یسوو یخشد و یندگید  نما صوونفی هایی سووابق اتحادعضووش  3،ژسوور

ی رانس فن، شنشاحزب مل یاز اعضا یکیو  ی،ما یب ب  خاطر مشعداز  شیپ یبازنشستگ

ها، اعلامی –خشد  یدهسازمان هایاصل مها تد   گشن چ داد ک   حی، تشضناپذیرتسلیم

ی رانس ف ب  نام د  منطق  شرویپ یهاگروه ی ازکی ا ی ا د  اخت -هاتظاهرات ات وغیتبل

-یک قرمز» – گرفت ا د  برمی «افراد انشاع و اقسام»قرا  داده بشد، ک   4خشومگین

های سشخت و نخست علی  مالیات - است افراطی شوامل مسولماً ،«آبی واقیی-سوفید

نفر د  واکنش ب   4111یافت. د  تروا،  سازمانها سوپس علی  تیطیل شودن بیما ستان

بیرون آمدند؛  7112نشامبر  12سشخت د   اتیمال  یعل کنش یبرا ز دهافراخشان جلیق 

فلک  ب  ، چها  آغازد  . نفره 21،111 قدیمی  شهر بازا کی یبرا یمیعظ تیجمی انبشه

                                                      
1 François Ruffin 

2 J’veux du soleil 

3 Serge 

4 France en Colère 
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دو پیکا جشی  هاطش  بیست و چها  ساعت  اشغال شد. ب  گزا   سرژ، د  یکی از آن

عنشان با اعلام خشدشان ب جنبش  ا  ندسیی کرد 1 است افراطی محلی از دوبش ل  فرانس

ت نمایش از پشووت هودایو»- 7ز دهوای اوبجلیقو  یابر یامنطقو  نودگوانینموا

ی سرژ، بنا ب  گفت « ی دلسردی شد!مای ماجرا آن »: تصاحب کنند -«کامپیشترهایشان

ها د  کاف  آن»هوا صوورف کرده بشدند:  ا د  فلکو  آن دو نفر بو  زحموت زموانی

زودی مردم ب ؛ خش دندآو  مینشووسووتند د  حالی ک  بقی  د  تظاهرات گاز اشووکمی

 چیهز دها او د  ادام  گفت ک  اکثر جلیق «. متشجو  شوودنود کو  چ  خبر اسووت

  دند کزده شده بشقد  از این زندگی آشغال دلآناما »نداشتند.  یاسویسو ین یزمپس

 «:حاضر بشدند ب  هر جا بروند، از هر کس پیروی کنند

مهاجران  اما ،ما وجشد ندا د یبراهیچ پشلی »شوونشید ک  ها میاز زبان برخی از آن

س برای کد  حالی ک  هیچ ،گیرندمراقبت  ایگان می کنند؛مسکن  ایگان د یافت می

یک  وز «. وجشد ندا د کس برای مراقبت از ماد  منهیچ راقبت از سووالمندان ما،م

نشان  ظاهر شود ک  از جزوات یاکپ با  [ی اسوت افراط آن دواز  یکی] 3جیاکشمشنی

ی بیش از حدی بر گردن ما  نیهز رایز د،نابیکاهش  دیبا ی فاه یهواکموکداد می

نیز   4ی بریکشفلک د   گرانیکردم و د خشددا ی هااعلامی  گیمن از تشزگوذا ند. می

 نینو همچ «!دیریهدف  ا اشتباه نگ»کردیم: صراحت تأکید میطش . ما همیش  ب همین

                                                      
1 Debout la France 

2 Aube 

3 Giacomoni 

4 Brico 
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دهد، اما سخت بشده است، و کم کم دا د ثمر می. ..میمردم اطلاع دهب   میکنیم یسوی

 77.هنشز پایان کا  نیست

ت  نشامبر گرف د  ک  د  بدو امر ایفلک ک  چرا از چها   ساال نید  پاسخ ب  اسرژ 

 دامکد  هر  ش  پاسخ داد ک  ج  اشغال بریکش هنشز قد تمند جریان داشت، ، تنها ده بشدش

هایی از دوبشت ل  فرانس بشد ب  سووبک تیپ د  دسووتک  ها از آن یکی. بشدمتفاوت 

ی های محل. دیگری ک  تشسط اکتیشیستشدادا ه می نظامی با  هبران و قشاعد صولب

جا تلا  کرده بشد ز د د  آنتر بشد، اما یک جلیق شوود همدلان ادا ه می خشوومگین

جمیی  ش ها ج خشد   ا  هبر میرفی کند، ک  ب  دعشاهایی منجر شوود. د  بریکش، آن

 ها غذا وژست همبستگی برای آن د داشوتند، و بسیا ی از افراد محلی از آغاز خشبی 

ها با هم ملاقات کردند تا د مش د این نششیدنی آو ده بشدند. پنجاه یا شصت نفر از آن

ز  مطر  ششد و دو نماینده  ا برای نسون« مجمگ مجامگ»  چ  نکاتی د  بحث کنند ک

 زامردم »لی سوورکشب قضووایی چ  بشدند؟ جا برگزینند. اثرات دو  فیشوورکت د  آن

اند. سوورکشب شووشک  شووده از اند؛جا خش دهها آن  یعل یقانشن یهاو پرونده م یجر

 . «کند، مطملنمتر میها  ا عصبانیآندانم. اما ی، نمدهد یا ن یم رییتغ  ا هاآن استیس

ز دان ب  پرسش خبرنگا  ب   هن یکی از جلیق پاسوخ  ویا و با این عزم و ا اده، 

ی مالیات د  زمین  مکرونشووشد. از او پرسوویده شوود ک   اجگ ب  امتیازات متباد  می

هر امتیازی ک  بدهند، هرگز کافی نخشاهد »سووشخت چ  نظری دا د. او پاسووخ داد: 

 و تیا یفدهد ک  جنبش حاکی از چیزی است ک  از تمام این حرف نشوان می«. بشد

تشان ب  کلام د آو د. یافتن بیانی مشجزتر از گریزد، آ مانی ک  هنشز نمیمی هاسنجش

 امکان  ادیکال تخیل وضییتی متفاوت،ناپذیر و عدماد اک وضییتی تحمل شکاف میان

جا نهفت  است: ابداع یک بدیل، خشاهد بشد. چالش برای نبردهای امروز د  همین شا دش
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ی ای ک  همچنین شووامل ابزا  تحقق خشد د  ترکیبلک  ب  مثاب  پروژهمثاب  اتشپیا بن  ب 

 .خشاهد بشد جدید از  ادیکالیسم و تفکر استراتژیک
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 Brunoامابل )برونش آمیزی از کیتحر یمقوال ی هوای گرامشووی همچنین د  شووالشدهبرداشووت 

Amable)  و اسووتفانش( پشلامبا ینیStefano Palombarini)،  پا یس، «بلشک بش ژوایی»تشهم ،

 ، است.7112

Rencontre réussie 1 :یینی  یسوویانگل اللفظیی تحتاز ترجم  یشووانس و شوواد یهاظرافوت

 .اندحذف شده« آمیزی مشفقیتمشاجه »

Là qu'on vive 2 :«بشکسیف یصفح  بر اساس «.ی، ]دست ب  عمل بزن[کنیم یجا ک  زندگهمان 

ک  ب  آن  اه دا د بدون اینما ک  هرکس  کد  شهرگششدن فضایی » عبا تست از، هدف سازمان آن

ک   گیرد؛ فضاییی اجتماعی، خستگاه یا جنسیت خشد مش د قضاوت قرا  میاحساس کند ب  خاطر طبق 

یم تر از هم ، دوبا ه یاد بگیردیگر آشونا ششیم، و مهمتشانیم با هم ملاقات کنیم، حرف بزنیم، با یکمی

«. دیگر همکا ی کنیمداشووتن هیچ  هبری، با هم ها، بدونبا سووهیم شوودن دانش و مها ت گشن چ ک  

اند ک  تشسط پیکا جشیی از بخش کا گران ب  بهترین نشج  د  متنی بیان شده دیآن شا یاسیاهداف سو

 Là queon یصفح د  آنا کشسوندیکالیست نششت  شده و  CNTی د  اتحادی  فرهنگ و ا تباطات

vive میقمست ی ا بر اساس اصشل دمشکراس شانخشد ک  یمحل یهات یکم لیتشک»شوده است:  پسوت 

ها. ا قابل عزل با احکام الزامی، گرد  مسلشلیتدائم ندگانیمستقل، نما یدهند: مجمگ عمشمیمسوازمان 

محیطی  ا مطر  خشاهند خشاهان ، اجتماعی و زیسووتهای خشدمختا ، مطالبات مردمی، برابریاین کمشن

ک  ها  ا اجرا خشاهند کرد، بدون اینخشاهند  فت و آن شیب  پ برآو ده نششد، شوانیاگر ادعاهاکرد. 

ها حاضر خشاهند بشد تا با شهردا  و بخشدا  مقابل  کنند، و آن –دلشاپس اشکال قانشنی نمایندگی باشند 

های خشدمختا  با هم متحد تا جای لازم، کمشن«. »خشد بازگردانند[ bocalی ]عضش پا لمان  ا ب  شیش 

دیگر ب  اشتراک بگذا ند و برای مدیریت امش  مشترک ب  همخشد  ا و تأملات  اتیتا تجرب شدخشاهند 

 دیحب   ترتیب، دولت ب  شوکل  وزافزونی ب  حاشوی   انده خشاهد شد، قد ت آنکمک کنند... بدین

ا رگردد، تا  وزی ک  یک فشووا  آخر برای فرو یختن هرم نظم اقتدا گیابد ک  ناکا آمد میکاهش می

 نک.«. کافی خشاهد بشد
 Pierre Bance, ‘A propos de l’appel des gilets jaunes de Commercy’, 

Autrefutur.net, 3 December 7112. 

2 See ‘Masses, spontanéité, parti. Discussion entre Sartre et la direction d’Il 

Manifesto’, 72 August 1121, in Il Manifesto: Analyses et thèses de la nouvelle 

extrême-gauche italienne, Paris 1121, p. 311. 

  قابلدسترس است.Vive la Révolution  ونشیسی از مباحثات »مجمگ مجامگ« د  وب سایت 2
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  همچنین نک. بهرهگیری سشفی وانیچ از مفاهیم سا تر د  این  ابط : 1

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

 (:Davide Lassere( و داوید لاسر )Alexis Cukier نک. اظها ات الکسی کشکی  )11

 ‘Contre la loi travail et son monde’, Les Temps modernes, no. 211, 7112, esp. 

pp. 131–4. 
. افتی نیتشان ب  صووش ت آنلایم ا ، 7111 لیآو  2-1 ،ناز ه-سوون «مگامجمگ مج»از  ییها لمیف 11

 اب ا وپا  ا محکشم کرد، اما یی اتحاد نهادهای »برالیلماو او  کیضددمشکراتسرشت » آن، یتقاضانام 

، هیچ فراخشانی برای  أی خاص یا تحریم «ز د و افراد ب  طش  کلیجلیق  یهااسووتقلال گروه»احترام ب  

 .نداد 7111ی ا وپا د  می انتخابات اتحادی 

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

Simon Persico, ‘Qui sont vraiment les gj? Les résultats d’une étude 

sociologique’, Le Monde, 72 January 7111. 

د   أس فهرست مسائل ( %14) فقر و( %71) دخری قد ت ،(%72ها )یک  نابرابر دادنشان  ینظرسنج نیا

 ( %11) هابشدند، و بید مالیات

 ب  گفت ی محققان ماسوس ی مطالیات سیاسی گرنبشل، تقریبا هر 2 نفر از 11 نفر فکر میکردند ک  13

با  از هم  تربیشک   ی. کسانیسطح مل همانند با بایتقر ،«وجشد دا د   فرانس ی داز حد شیمهاجرت ب»

« قد ت خرید«دلشاپس  تربیشداشتند و علاق   استیب  س از هم  کمتر همچنین مهاجرت مخالف بشدند

  بشدند:

 Guerra et al., ‘Qui sont vraiment les gj?’ 
14 Nicolas Duvoux, ‘Gilets Jaunes: La perspective d’une réunification d’un 

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

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

remarques sur la société française contemporaine’, La Vies des Idées, 77 

September 7111. 

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

Mediapart, 1 February 7111; Lucie Delaporte and Mathilde Goanec, ‘Gilets 

Jaunes d’Ile-de-France: “Les quartiers populaires sont là”’, Mediapart, 12 

February 7111. 
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12  Pierre Souchon, ‘Avant, j’avais l’impression d’être seule’, Le Monde 

diplomatique, no. 222, January 7111. 

12 See Samuel Hayat, ‘Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir’, 

samuelhayat.wordpress.com, 1 December 7112. 

11 Gareth Stedman Jones, ‘Rethinking Chartism’, in Languages of Class: 

Studies in English Working-Class History 1237–1127, Cambridge 1123, pp. 

112–2. 

71 See Daniel Gaxie, ‘Le cens cachée’, Réseaux, vol. 1, no. 77, 1122, pp. 71–

11. 

تر ت د آمد پاییناخشد تأیید کرد ک  مالی« ی بز گمباحث »ا خاتم  دادن ب  ب 7111م   2مکرون د   71

ران جبوکا  کسووب های مالیاتتر و بسووتن گریزگاهها، سوواعات کا ی طشلانیهزین  تربیشبا کاهش 

 خشاهد شد.

خشم و  یقبضو  یچپ و  اسوت برا ایتشده ک  احزاب یزمان ما ،ایو یها با دو هتفاوت تمام یبرا 77

  جشان ک یآلمان کیسخنان یادآو ی ، ممکن است جنگیدندیم با هم کالی اد رییتغ یبرا یمردم آمال

یگر دب  جان یکما  د،ینیبیم»: ا زنده باشدشده بشد،  ادداشتی گشئرین لیتشسوط دن 1137د  تابسوتان 

« خشاهیم..کشوویم، اما اسوواسووا چیز یکسووانی  ا میدیگر  ا میاند، یکب  جش  آمده سووشداها. ایمافتاده

 «: بل ، یک چیز، دنیایی جدید، اساسا متفاوت از امروز، نظامی جدید«[ »واقیا؟»]گشئرین: 

 Daniel Guérin, La peste brune, Paris 1121, p. 31. 


