




زردها سکوت کرد آلن بدیو، فیلسوف کمونیست فرانسوی چند ماه در قبال جنبش جلیقه ی منجنیق:مقدمه

موضع انتقادی او در کنند. حیرت کسانی را برانگیخت که آثار او را دنبال می این منتو رس آخر با انتشار 

رزم چپ فرانسوی از جمله رفیق و همزردها، در رشایطی که بخش بزرگی از نیروهای مورد جنبش جلیقه

زد ی تعجب بود. بدیو اما به باور ما حرف عجیبی �یکردند مایهنزدیک بدیو، اریک ازان از جنبش دفاع می

زردها کند به میانجی جنبش جلیقهسیاسی او قابل فهم نباشد. او در این منت تالش می-که در دستگاه فلسفی

آنها انگشت  ی خودش برکند که در آثار گذشته بندی�ن مفاهیمی را صورتو نگاه انتقادی به این جنبش ه

که در بخش بازشناخته است. به همین دلیل به رغم اینگذاشته و آنها را به عنوان ملزومات سیاست رهایی

ام ای داریم اما در خطوط عهای جدیبعد تحلیل از ماهیت جنبش و ترکیب آن با این منت از آلن بدیو زاویه

دانیم که ترجمه و انتشار آنها به لحاظ ی متونی میتحلیلی این منت با آن همراهیم و آن را در ادامه

یخولیایی در باب صیرورت لی مایازده نکته« ،»رنگرسخ و سه«اند. از آن جمله: اسرتاتژیک برای ما مهم بوده

در طول « و »گاه تضادهای اصلیدر گره« ،»جاامروز در فرانسه، یهودستیزی... همه« ،»وضعیت یونان

می این آثار و البته آثاری دیگر آلن بدیو تالش کرده است رضورت در متا .»وحشِت یک شِب ژرف بود

آمدهای بخش را مستدل و به میانجی تحلیل پیشی ایجابی رهایییابی حول یک ایدهسازماندهی و سازمان

هایی از جنبش درس«. بنابراین منت ها و امکانات آن را بیابدو محدودیت سیاسی آن را اثبات کند

ی ی معیوبی که در سه دههی بدیو خواند: تالش برای فرا رفنت از چرخهرا باید در تداوم نظریه» زردهاجلیقه
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هایی ها و قیامبعد از فروپاشی اتحاد ج�هیر شوروی موجب شکست و فرو مردن جنبشبه ویژه اخیر و 

زردهای فرانسه تاکنون در مورد جنبش جلیقه اند.شکل گرفتهشده است که علیه نظم مسلط طبقاتی 

زردی من از تو، رسخی تو «اند که از میان آنها ها و متون تحلیلی متعددی به زبان فارسی منترش شدهگزارش

نات و تردیدهای موجود در ی حبیب ساعی تا حد مناسبی تحوالت درون این جنبش و امکانوشته »از من

مورد آن را بازتاب داده است. اینک به گ�ن ما منت آلن بدیو ما را بیشرت یاری خواهد کرد که نه تنها به 

 زردها، بلکه به چیزی بیش از آن بیندیشیم.جنبش جلیقه

* * *

کرون سط مزردها و مقامات دولتی، که تو مدت میان جنبش جلیقهآمیز و طوالنیدر مورد مناقشات خشونت

 )کشان دویدننعرهچه فکری باید کرد؟ (چیزی که بتوان آن را فکر کردن نامید نه  ،شوندهدایت می حقیر

راست افراطی  یرسکردهمارین لوپن،  بانه طبعن  ام کهمرصانه گفتهجمهوری، آخرین دور انتخابات ریاست از

آنچه که [پیش از کالن،  یرسمایهبه  رفرمیستیی شبهدر خدمتکرون که ، نه با مهمراه خواهم شدپارملانی، 

 ام را ترتیب داده است."کودتای دمکراتیک" نامیده این]

ی تحقیر هیچ قید و رشطی به او به دیدهبی کرون هیچ تغییری نکرده.مسلمن امروز هم قضاوتم در مورد م

ته، در روزهای رشوع گذشزردها چیست؟ باید اعرتاف کنم که سال . ولی حرف جنبش جلیقهکنمنگاه می

ها یا عملکرد آن، چیزی نیافتم که آن را به لحاظ چه در ترکیب جنبش، چه در بیانیه وجهجنبش، به هیچ

 م.سیاسی مبتکرانه یا مرتقی بدان

ش را توان این جنباری دارد و اینکه از این منظر میهیچ تردیدی قبول دارم که این شورش دالیل بسیبی

های بانخیا ینانهیگاز سکوت اندوهاند، اطق روستایی که به برهوت بدل شدهدانست. از منجنبشی مرشوع 

های مردم و خدمات خرب دارم؛ فاصله افتادن بین تودهشهرهای کوچک و حتی متوسط  یخالی از سکنه

رایگان، های شوند: درمانگاهسازی میرفته خصوصیرفته وانگهی این خدمات ،همچنان ادامه دارد دولتی

رسازی، که در ابتدا خزنده دانم که فقیتلفن. می ،آهنراه هایرس، ادارات پست، ایستگاهها، مدابی�رستان

ی نسبنت همین چهل سال پیش، قدرت خرید رو به رشدتا  گیرد، روی مردمی کهرود و بعد رسعت میپیش می

توان یکی از دالیل را می مالیاتی و تشدید شدن آنشک اشکال نوین نظام گذارد. بیداشتند، تاثیر می پایدار

ها با دشواری مواجه ستم که زندگی مادی متامی خانوادهوجه منکر این نیاین فقیرسازی دانست. به هیچ

 هستند.بسیار فعال زردها جنبش جلیقهدر  حالعین دروصن برای بسیاری از زنان، که شده، خص

توان آن را بخش کارگری عمدتن روستایی نامید و شدیدی در آنچه که میسه نارضایتی خالصه اینکه در فران

زردها باز�ایی معنادار این خورد. جنبش جلیقهتری دارد، به چشم میی متوسطی که درآمد پاییندر طبقه

 بار است.ضایتی در شکل شورشی فعال و خشونتنار 

ادی این خیزش کاملن روشن و واضح است. اقتص-برای کسی که گوش شنوایی داشته باشد، دالیل تاریخی

خود را به چهل سال پیش ارجاع  فالکتزردها آغاز دهند که چرا جلیقهاین دالیل توضیح می وانگهی

داری بود که به یهانقالب طوالنی الیگارشی رسمای هشتاد میالدی رشوع ضددهند: به طور عمده دههمی
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رصفن داری قرن نوزدهم، به معنی بازگشت به توحش رسمایهکه  حالیشود در "نئولیربال" نامیده می اشتباه

شکل گرفت، که  -١٩٧٥تا  ١٩٦٥تقرینب از سال -» ده سال رسخ«انقالب در واکنش به یربال بود. این ضدل

اش انقالب فرهنگی در چین را. ولی ی جهانیکانون زلزلهرا رقم زد و  ٦٨آن در فرانسه مه  یکانون زلزله

را ترسیع انقالب این ضد کمونیسم در اتحاد ج�هیر شوروی و پس از آن در چین، دستگاه جهانی فروپاشی

ویژه  به- آن برندگانداری و منفعتتوانست با آنچه رسمایهچیز دیگری، در مقیاس جهانی، �یبخشید: هیچ

 .کند مقابله ،دهندحد و حرصشان انجام میبا قدرت بی -ملیتی میلیاردرهاالیگارشی فرا

شنفکرانه و ایدئولوژیک، با ای رو یعنت بوژوازی فرانسوی هم جنبش ضدانقالب را پی گرفت. حتی رسمایهطب

ی کمونیسم نه رصفن تحت . روشنفکرانی که مراقب بودند ایدههای "روشنفکران نوین" در کار بوددسیسه

قرار گیرد. بسیاری از روشنفکران خائن به ای جنایتکارانه تحت تعقیب ای جعلی، که به عنوان ایدهعنوان ایده

آزاری نظیر "آزادی"، "دموکراسی" و یا "جمهوری ما" و بی شدهواره، تحت الفاظ بتمائوئیسم و ٦٨مه 

 ضدانقالب بورژوا و لیربال بودند. شناسوظیفههای نگهبان سگ

شده. این کشور دیگر آن چیزی رفته بدتر اد به بعد، وضعیت در فرانسه رفتههشت ی، از دههحین ایندر 

طالیی" بازسازی پس از جنگ بود. فرانسه دیگر آن قدرت جهانی نیرومند، آن  ینیست که در طول "سه دهه

کنند. رقابت باعث شده در ایتالیا، یا حتی یونان مقایسه میاین کشور را با  اغلبامپریالیسم فاتح نیست. 

به  پا نگاه داشنت خود و برای رس یدهته کش استع�رش. درآمد حاصل از به عقب بازگردد ها][عرصهمتامی 

قیمت نیروی کار از آنجایی که عالوه بر این،  و نامطمنئ در آفریقا نیاز دارد. عملیات نظامی پرهزینه ش�ربی

فته به ر ههای بزرگ رفتی کارخانههمه ن در آسیا، کمرت از فرانسه است،از کشورها، مثل ]بسیاری[کارگر در 

که  زوال اجت�عی را به همراه دارداز  شکلیزدایی عظیم و گسرتده . این صنعتیکنندخارج از کشور کوچ می

سنگ ش�ل گرفته های نساجی و معادن زغالاز صنایع فوالد لورن یا کارخانه گیرد،متامی مناطق را در بر می

به  ،آن در حال از بین رفنتهای بایر به جا مانده از صنایع که بسیاری از زمین پاریس هاینشینتا حاشیه

 است. محتکران امالک و مستغالت واگذار شده

دیگر  ) 40CACبزرگ (الیگارشی حاکم و سهامداران  -است که بورژوازی فرانسه همین های متامی ایننتیجه

متوسطی که به لحاظ  یبقه، ط٢٠٠٨ان اقتصادی سال پیش از بحر  مانند د به روال سابق، خصوصنتوان�ی

متوسط در حقیقت پشتیبان تاریخی تقرینب  یاو بود را در خدمت خود نگه دارد. این طبقه سیاسی نوکر

 در جهتپیشتازی این ، انداست که در انتخابات پیشتاز بوده راستی بودهدست ] مختلفهایگروه[همیشگی 

های بیست میالدی و خصوصن بین سال یمقابله با کارگرانی هدایت شده که به همت کمونیسم در دهه

مهم و  رو، خیزش فعلی واجد بخشدهی شده بودند. از اینمراکز بزرگ صنعتی سازماندر  ١٩٩٠تا  ١٩٨٠

ه، مکرونی که کند در مقابل مکرون به حال خود رها شدکه احساس می ،متوسط است یمردمی این طبقه

اعتنا به مالحظاتی که تا همین سی سال بی که: معنای محلی است، به ایندارانهسازی" رسمایهمامور "مدرن

متوسط از نظام حاکم را  یمتوسط در کار بوده، و در ازای آن رضایت طبقه یپیش در مورد آسایش طبقه

 .سازی کندخصوصیو  کند، ریاضت بدهدجویی جا سفت و سخت بگیرد، رصفهکرده، همهدریافت می



خواهند این احساس رضایت به می -واقعی است هالبتکه - زننداز فقیرسازی خود حرف می زردهاوقتی جلیقه

دقیقن کرونیسم همل است، چرا که مپوچ و م [خواسته]شود. ولی این  پرداختبهای باالیی دوباره به آنها 

اول از زمانی که خطر کمونیسم از بین رفته، نیاز چندانی  یاین واقعیت است که الیگارشی در وهله ینتیجه

قبل از امکان  یدوم به اندازه یو در وهله باالیی داشتند، ندارد؛ یبه ح�یت طبقات متوسط، که هزینه

حات انتخاباتی خود برخوردار نیست. و بنابراین باید تحت پوشش "اصال  خدمتکارانکردن برای  هزینه

ح�یت از  در خدمت یش رفت: شکل جدیدی از قدرت دولتیخواه پرضوری" به سمت سیاستی متامیت

 متوسط را در بر یهای پایینی طبقهبیکاران و کارگران گرفته تا الیهپر منفعتی که از "[سیاست] ریاضتی" 

های صنعتی گروه ی، یعنی سهامداران عمدهی منافع اربابان واقعی جهانااینها در راست ]یهمه[گیرد. و می

 صنعت حمل و نقل و ارتباطات است. بزرگ، بخش تجارت، مواد اولیه،

نوشته شده، این قسم از وضعیت را  ١٨٤٨مارکس در مانیفست حزب کمونیست، که در سال  پیش از این

زردهای ما هستند. او جلیقه [ه�ن]زند که امروزه حرف می از چیزی در اصل،بررسی کرده و با دقت، 

وران و دهقانان با فروشان، پیشهنندگان خرد، خردهمتوسط، تولیدک ینویسد: طبقه] را میچنین چیزی[

براین اندازد. بنابه خطر می متوسط یطبقه عنوانرا به  هاهستی آن جنگند، چرا که بورژورازیبورژوازی می

 تاریخ به عقب بازگردد.چرخ خواهند هستند؛ [چون] می نیزکارند؛ مرتجع آنها نه انقالبی که محافظه

فرانسه با توجه به سیرورت تر می کند، این است که بورژوازی مضاعفی که این خواست را رسسختانهدلیل 

درست است که  را ندارد.شده، دیگر توان افزایش و حتی حفظ قدرت خرید آنان داری جهانیرسمایه

ما برای حفظ نظمی کهن و منسوخ ا جنگند"،گوید، "با بورژورازی مییزردها، ه�نطور که مارکس مجلیقه

ای نوین، که نامش از قرن نوزدهم تا به حال "سوسیالیسم" نه برای خلق نظم اجت�عی و سیاسیجنگند، می

مبنای  قریب به دو قرن، هر آنچه به نحوی از انحاء برچرا که در طول . است یا خصوصن "کمونیسم" بوده

[پیش . شددارانه تلقی میبه مثابه تابعی از ارتجاع رسمایهشد، به درستی ی انقالبی تعریف �یگیر یک جهت

دیم: در سیاست دو راه گر ما باید اکیدن به این یقین باز در سیاست فقط دو راه اصلی موجود بود. از این] 

ای که خود را ها تحت فرمان الیگارشیگرایشگرد و غباری "دموکراتیک" از شبه فقط دو راه. و نهوجود دارد، 

 کند."لیربال" معرفی می

زردها بازگردیم. های عینی جنبش جلیقهدهد که به ویژگیحظات کلی به ما این اجازه را میاین مال 

 در جریان اصلی خیزش بیرونیهای این جنبش، که به نوعی خودانگیخته بوده و ناشی از مداخالت ویژگی

توان سوژگی تر: میگوید "ارتجاعی" هستند، اما در معنایی مدرنند، در واقع ه�نطور که مارکس مینیست

خورده، را گرد اد پیوند نوین انقی که به اشکال ،نامید که خشم فردی افراد ایاین جنبش را فردگرایی مردمی

 شود.اع�ل می یکتاتوری رسمایه بر همگانانقیادی که امروز از طرف د. است هم آورده

که بعضی این اشتباه را ت است، چنانسفاشی زردها ذاتنجنبش جلیقه یمدلیل اشتباه است که بگویهمین ه ب

 دست به سازماندهی ساز و کار نظامی،ی با حت ،فاشیسم در اغلب موارد با انضباطی سخت خیر! کنند.می

ی متوسط ه�نطور که طبقه- فعلی ییافتهجنبش ناسازمانزند. در هویتی، ملی یا نژادپرستانه می هایانگیزه

جور آدمی یافتگی] حتی فردگرا، همهی [این ناسازمانو در نتیجه -ه استیافته بودشهری همواره ناسازمان



ان رجوع به قوانین خواه کنند یاکرات معرفی میو صادقانه دم که خود را اغلبشود، از هر صنفی، پیدا می

در میان اکرثیت بزرگی از  ارزد. در حقیقت،ی که امروز در فرانسه به مفت �یچیز  -جمهوری فرانسه هستند

بار یک-. اما اگر به خود جنبش بپردازیم سیال و شناور است ،سیاسی به معنای درست کلمهآنها، باورهای 

عبارات  نادرش، شعارها و وجوه جمعی منظر از -آیدجنبش برمی ی" اولیهخلوصاز "که  آنچهدیگر 

. برانگیزد، که برایم جالب باشد یا بتواند من را کند خطاببینم که مرا در آن �یشده، چیزی تکرار 

دیدی  و کلی یاندیشه یشدهپذیرفته شان، فقدانکنش اشکالشان، خطرناکیافتگی ناسازمانهایشان، بیانیه

خصومت آنها با  من به دامشکی نیست که  اینها خالقیت سیاسی را محدود کرده است. یاسرتاتژیک، همه

ترسی  ،افتم�یجمع متحد نسبت به مترکزگرایی، یا نسبت به شان ونهگ، ترس وسواسایجابیگیری جهتهر 

های ارتجاعی معارص نیرو  ی، ه�ن اشتباهی که همهگیردردگرایی را با هم اشتباه میدموکراسی و فکه 

برای مقابله با  نیرویی مرتقی، مبتکر و پیروزمند در ذات خود کدامهیچمدت در بلند. شوندمرتکب می

 .برانگیز نیستنوا و نفرتکرون بیم

به مجرد بق که ، انقالبیون ساخائنراستی این جنبش، بویژه در میان روشنفکران دانم که دشمنان دستمی

رسایان قدرت به ح�سه شان در اختیارشان گذاشته،های لیربالگارشی و دولت تریبونی برای وراجیاینکه الی

خطری برای جمهوری «گراهراسی یا به همجنسرا به یهودستیزی و » زردهاجلیقه«خیزش  اند،پلیس بدل شده

نه ، این اتهامات [در جنبش] وجود داشته باشد یایی از همههرگهاگر دانم که کنند. میمتهم می» ما

راست افراطی در یک  یفعاالنه حضور و نفوذ یکه نتیجه ]،زردهادر میان جلیقه[ مشرتک باوری ینتیجه

 ،قابل تصور و ممکن هایگریدسیسه یدر مقابل همه که تا این سطح است، جنبش فاقد سازماندهی

های بارز بویژه رگه مختلف، هایهشاخص: به روی واقعیت خاک نپاشیمبیایید پذیر است. اما نهاینت آسیب

فریبانه به عوام "خواهیدموکراسی"مدت، خصومت پنهان با روشنفکران، کوتاه اندازدر چشمناسیونالیسم 

دارد  را وا همگان های [این جنبش]، بایددر گفتار  آشفتگیو » مردم علیه نخبگان«ی فاشیست-پنهانی یشیوه

پذیریم که شایعات موجود در . بدر ستایش کلی آنچه که امروز در حال اتفاق افتادن است، محتاط باشیمکه 

های و در نتیجه آن محرکهرا گرفته،  عینی زردها، جای اطالعاترای اکرثیت جلیقهب »های اجت�عیشبکه«

 .گر و نامعقول جریان دارددسیسه

در جنبش » رسخ« اما امروز». نیست جنبد، رسخآنچه میهر « :گفتکه میاملثلی بود رضب هاقدیم

رنگ پرچم سه فقطمن بجز رنگ زرد،  است، مطرح نیست؛ جوشو جنبکه قطعا در حال  ،زردهاجلیقه

 به نظر من کمی مشکوک است.همچنان بینم که فرانسه را می

شب  ]جنبش[که در  خفتگانی ،فا)موسوم به آنتی هایجریانفاشیست (ضدکنشگران  ها،اولرتاچپالبته که، 

 و ای بچیننداز این خرمن خوشه تا یک "جنبش" هستند مرتصدآنهایی که همیشه  ؛پریدندبیدار از خواب 

 مدت)انداز کوتاه(در واقع فردگرایانه و با چشم های دموکراتیک، اعالمیه»درسمیخیزشی که فرا «زنهای الف

که به زودی دوباره باستیل را  برندو گ�ن میشده را باب کرده ییمترکززدا تجمعات آیین ستایند،میرا 

تر از آن : بیش از ده سال و حتی بیشدهدقرار �ی تاثیرتحتمرا اما این کارناوال دلپذیر  .خواهند گرفت

ی گزاف آن را هم مردم هزینه وهای وحشتناکی شده ] موجب شکستهادست کارناوال[است که این

تا اشغال  گرفته »بهار عربی«، از مرص و اخیر تاریخی فصلهای . در واقع، جنبشاندپرداخت کرده



یونان تا تجمعات های یونان، از ای بزرگ ترکیه، از ترکیه تا شورشهتا میداناسرتیت از وال ،سرتیتاوال

زردها، و البته دیگر جلیقههای بیدار [فرانسه] تا های بیدار، از شب، تا شبی [جهان]جادر همه برآشفتگان

بر جهان امروزه ای که واقعی و رسسختانه قوانین های این جنبشهمه رسد کهها، بنظر میها و جنبشخیزش

تعجب  آنهااشغالگری،  اشکال یهمه سکرآور، و تجمعاتو  هاجنبش. بعد از گیرنددیده میاحاکم است را ن

مان [قدرت] یا حتی در طول مسیر یم، خورمیهمیشه شکست  ، کهسخت بوده نقدرآ  کنند که این بازیمی

 در مقیاسی جهانی و در نسبت با ها. اما حقیقت این است که این جنبشایمدشمن را تحکیم بخشیده

 اند.واقعی هم نبوده ناپذیرتضاد آشتیمعارص حتی رشوع یک  داریرسمایه

 ها، به شمولجنبش فصلاین هایی که از درسآن نیست که چیز مهمرت از هیچ کنونی یدر لحظه

که  یجنبش: کردبندی  یک اصل خالصهآنها را درّ  نتوااریم. میخاطر بسپه بیم را اه، گرفتزردهاجلیقه

وضعیت به وضعیتی به مراتب بدتر از اغلب است یا شکست خواهد خورد و  سلبیبشدت  یکپارچگی آن

 یکه در بطن خود خالق یک گزاره ناگهانی یدر پی ظهور  اینکهشود، یا منشا آغازش منتهی مینابودگر 

 داشته باشد و از ناپذیربه واقع با نظم حاکم تضادی آشتی ای کهشود. گزارهمیسیاسی ایجابی باشد، دوپاره 

 ح�یت شود. یمنضبط دهیجانب سازمان

 شابهی رام ک�بیشمسیرهای  ،شانی تداوممکان ظهور یا دوره های اخیر فارغ ازهای سالنبشج یهمه

 :بار بودهکه در واقع فاجعه اندپیموده

مبارک «: از نامید »برانداز« لحظه راتوان این می. گیردشکل می علیه دولت مستقرن مطلق اولیه وحدت ▪

 .]در فرانسه[» مکرون رو بپیچ ینسخه«تا  ]در مرص[» گمشو برو

این وحدت به  ،شودمشمول مرور زمان می ایتوده کنشکه  هنگامی، بعد از یک دوره منازعات آنارشیک ▪

مرگ « از جنسشعارهایی  .یابدحفظ شده و ادامه میست، سلبی رصفنخود که  ،یک شعار تکمیلی یواسطه

 حقیقی،محتوای سیاسی فقدان  یبواسطه " اماجنبش"کند. ظهور می» مرگ بر خشونت پلیس«، »ببر رسکو 

 شود.جراحات خود متوسل میبه  تنهادیگر 

تصمیم به مشارکت در  جنبشاز  یبخش دهد]، زمانی که[رخ می انتخابات] برگزاری[ با وحدت شکست ▪

چه پاسخ مثبت، چه  پشت ایهیچ محتوای سیاسی واقعی اینکه ؛ بدونی دیگر نهگیرد و بخشانتخابات می

دهای ر بینی انتخاباتی مکرون به رکو پیشطبق نویسم، که این خطوط را می حاال. منفی به انتخابات باشد

به خود اختصاص درصد را  ۶۰افراطی بیش از  راست، مجموع راست و برگشتهزردها از جنبش جلیقه پیش

 ١درصد است. ۷حدود [مالنشون]،  "رسکش یفرانسه"حزب  جان،بیاند و تنها امید چپ داده

 ،ی که از قبل حاکم بودهائتالفیا د، بدتر از قبل. رسطریق انتخابات  به قدرت می از ]چیزیو در نتیجه: [ ▪

که در  "نوین"یا یک فرمول  ؛)در فرانسه چنین اتفاقی افتاد ۶۸فرساست (در می که بسیار کمرشکن و طاقت
                                                             

ی انتخابات در مورد احزابی که بدیو از آنها نام برده است بدین قرار بدیو این مطلب را پیش از برگزاری انتخابات پارملان اروپا نوشته بود. نتیجه -١
ی ملی سابق) به رهربی مارین لوپن آرا به دست آورد، حزب اجت�ع ملی (جبهه %۲۲٫۴۲مکرون بود: حزب جمهوری به پیش به رهربی امانوئل 

ی رسکش به از آرا بود. حزب فرانسه %۵۴٫۲۴خواهان فرانسه و در مجموع آرای راست و راست افراطی با احتساب آرای حزب جمهوری ۲۳٫۳۴%
 به خود اختصاص داد.آرا را  %۶٫۳۱رهربی ژان لوک مالنشون در این انتخابات 



املسلمین (در مرص اخوان وجه مطلوب نیستپیروز هم باشد، به هیچحتی اگر و  واقع با جنبش بیگانه است

اما در  شوند که در حرف چپ هستندانتخاب میکسانی اردوغان در ترکیه)؛ یا و و بعد ارتش با السیسی، 

رسد (مثل به تنهایی به پیروزی مییا یا راست افراطی که  ؛شوند (سیریزا در یونان)تسلیم می به رسعت محتوا

کنند که در زد و بند میهای افراطی اند با راستش بیرون آمدهگروهی که از دل جنب یا ،ترامپ در امریکا)

ش�ل). الزم به  های لیگفاشیستستاره و ۵با اتحاد جنبش  �ونه ایتالیا،برای (دولت به لفت و لیسی برسند 

انتخاباتی مارین لوپن  یو فرقه» زردهاجلیقه«هایی مدعی برآمدن از اگر اتحادی از سازمانیادآوری است که 

 هایی در فرانسه دارد.د آخری شانساین مور بهم پیوند بخورند، 

در  قطعنگذاشنت یک سیاست نیست و رو  قادر به پیِش  سلبی یاینها به این دلیل است که وحدت یهمه

 ،سلبی ]امری[شکست خواهد خورد. اما برای پیش نهادن [سیاستی] فراتر از  ،دی که درگیر آن استنرب 

کاری حقیقنت دیگر کردن، کاری مطلقن به غیر از [کار سلبی] همچنان باید دشمن را تعریف کرد و دانست 

معارص در مقیاسی جهانی،  داریرسمایهاز  ی واقعی و موثرشناخت به این معنی که باید حداقل. یعنی چه

] مالکیت، یدر مورد [مسئلهستی کمونیهای حلراه، داریاین رسمایهجایگاه رو به انحطاط فرانسه در 

یک  برآمده از یتوافق ها و همچنینحلبرای پیش بردن این راهفوری  ساز و کارهای خانواده (ارث) و دولت،

 داشت. ی آنهامتناسب با رضورت هایدهیاشکال سازمانتاریخی و  بندیجمع

تواند به شکلی مینوین، های اساس بنیان شده براحیا دهیاینها، تنها یک سازمان یبه عهده گرفنت همهبرای 

ه�نطور که نتیجنت، این امکان وجود دارد که، ورد. بقات متوسط رسگردان را گرد هم آ بخشی از ط ،در آینده

کند. آنها از  انقالبی عمل ،پرولتاریا ونافتادن در  فرو ترس از یبواسطه متوسط] ی، [طبقهگویدمی نیزمارکس 

 تا دیدگاه پرولتاریا راگذرند نظرات خود میاز نقطه ؛شانیکنوننند و نه منافع کدفاع میی خود منافع آینده

 .پذیرندب

ای بنیادین در رابطه با نکته بخشن مثبت را گیریامکان نتیجهکه  شاخص ارزشمندی وجود دارد در اینجا

بسیار جالب توجه: یک اقلیت  زردها وجود دارد،ن شک یک چپ بالقوه در جنبش جلیقهبدو  :کندفراهم می

شان را به آینده و نه اکنون باید هدف یابندکه در واقع درمیگرفته از فعالین جنبش ه�ن اقلیت شکل

مثل قدرت خرید، مالیات یا  ایستایی مطالباترا نه برای  تجمعاتشانمعطوف کنند، و به نام این آینده، 

 یگری سامان دهند.اصالح قانون اساسی پارملانی بلکه حول چیز د

در آن معنایی که  »مردم«واقعی باشد،  »مردم«بخشی از  یتواند سازندهاین اقلیت میکه توان گفت حال می

 بخشند.عینیت می انقالب لیربالراهی واقعا آنتاگونیستی علیه ضد دارای عقاید سیاسی باثباتی هستند و به

» مردم«به عنوان [چیزی را] توانند زردها �ی، جلیقهنوین پرولتاریایای توده البته، بدون درگیر کردن

ط در از دست متوس یترین بخش طبقهبه نوستالژی محرومرا این مردم  وضعیتی] چنین�ایندگی کنند. [

بودن در سیاست، باید جمعیت  »مردم«برای  ه. امروز تقلیل خواهد داداش، دادن موقعیت اجت�عی

شهرها، پرولتاریایی که از  یدوش حاشیهبهو مرکزی از پرولتاریای خانه نیرومندحامل سهمی شده بسیج

های روشنی از گسست باشد؛ این پرولتاریا باید نشانه آفریقا، آسیا، اروپای رشقی و امریکای التین آمده است،

رنگ پرچم سه بجای رسخهای قابل رویتی مثل پرچم پیش از هر چیز در نشانه را نشان دهد. حاکمنظم  از



 حاوی باید های کوچکها و یا پرچمتراکت در مثلن شود،چه که بیان میی بعدی، آندر وهله .]فرانسه[

با که  ایحداقلی هایخواستهالبته در بعد ؛ و باشدنظم  نتاگونیستی با اینمشخص آ  رهنمودها و اظهارات

اواسط از  هایی کهسازیی خصوصیهمه سازی یا لغوخصوصی کاملمثل توقف  ،صدای بلند مطالبه شوند

 دستگاه متامتولید،  ابزار یبر همه جمعیکنرتل باید  اصلی،ی ایدههشتاد اتفاق افتاده است. به عنوان  یدهه

داشت. خالصه اینکه، [در نظر] حمل و نقل و ارتباطات) را آموزش، بانکی و خدمات عمومی (بخش سالمت، 

، (حتی قانع باشدنفر ناراضی  هزارگرد هم آوردن چندد به تواناشنت، �یسیاسی برای موجودیت د» ممرد«

یک دولت _که در جایی دیگر از درخواستتان ، و باور من این تعداد هستند) به هزار نفر، کهاگر بگوییم صد

هایی رفراندوم تانکند، برای "توجه"که به تظاهرکنندگان  این باشد_ نامیده شدهتنفرانگیز  به درستی دولت

قدرت با کاهش مالیاتتان، یا  دادهافزایش کمی را  خدمات محلی، )مثلن چه رفراندومی؟ترتیب دهد (آخر 

 را اندکی باالتر بربد. تانخرید

از  گوید:که مارکس می ، ه�نطورتواند در آیندهزردها میها، جنبش جلیقهها و الف و گزافاما سوای اغراق

روی  زردهاگران جنبش جلیقهاقلیت کنش آنبه که فتد. در واقع اگر کارگر ا، بسیار خودش یمنظر آینده

که اند ای شهودی پی بردهبه شیوه، که به مدد دور هم جمع شدن، دست به عمل زدن و صحبت کردن کنیم

 در مقیاس- کلی شان است، یعنی ضدانقالب لیربال، به بینشیطه با آنچه که منشا حقیقی بدبختیباید در راب

از ایجاد نیرویی های پی در پی برای ی [برداشنت] گامدر نتیجه آمادهو ؛ دست یابند -جهانی و همچنین ملی

گیری] حیات یک شان، بدون شک به [شکلزردها از خالل تامل بر آیندهبنابراین، این جلیقه هستند؛ جنس نو

باید با آنها صحبت کنیم، و اگر راضی  کنند. به همین دلیل است کهکمک می -در اینجا- سیاسی »مردم«

 باید برای شفاف بودن، ون، تواچیزی که می یاصول اولیه باشند، با آنها جلساتی ترتیب دهیم که در طی آن

شده و در نفریناین واژه در سی سال گذشته  اگرچه .گیردب شکل -بله، کمونیسم نوین- نامیدکمونیسم  آن را

سیاسی  یسیر قهقرای این واژه هم نشان از کردن ، ردر که تجربه نشان دادهوده. ه�نطو ب حال مبهمعین

زردها، ش جلیقهجنب از] الیههای دوران اخیر، منجمله آن بهرتین [که متامی جنبش سیری، داشتهای سابقهبی

 : مبارزینی که آرزوی جهانی نوین در رس دارند.د، در مقابل آن قیام کرده استنآنکه خود بدابی

قابل اجتناب است، ح�یت خواهند کرد: غیر  که به باور من رضوری و از آنچه نوین، این مبارزان برای رشوع

مدارسی ایجاد کنیم که  و مرتوکبزرگ گرفته تا شهرهای کوچک  هاینشینحاشیهکه بتوانیم از  هر جاییدر 

کاملن متفاوت، به  ایری سیاسیگیجهت ر مبنایبمبارزه با این قوانین،  معنایدر آن قوانین رسمایه و 

زردها علیه چنانچه روزی ورای فصل "جلیقه. به بحث گذاشته شودو شده آموزش داده ای شفاف شیوه

ای از ی خود گذاشته است، چنین شبکهآینده بر بهرتین اثراتی که این فصل یمکرون سفید"، اما به واسطه

مستقیم این جنبش اهمیت حقیقی آن را آشکار بیداری غیر قدرت مدارس سیاسی رسخ شکل بگیرد، آنگاه 

 خواهد کرد.
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