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 زردها جلیقه

 امروزی مردمی های جنبش های ها و ابهام ویژگی

 

جنبشی  .، فرانسه را تکان داد0692ی  مهجنبش ، پنجاه سال پس از (8102بر دسام -نوامبر)زردها  جلیقه خیزش

به کلی، و این یک ویژگی اصلی  .آمیز خشونت گاهمسالمت آمیز و بیشتر  .مردمی سراسری، پردامنه و اجتماعی،

طور  هب. (جامعه مدنی)و انجمنی ( کارگری)، سندیکائی (چپ و راست)های حزبی  خارج از چهارچوب، استجنبش 

، نیستمتشکل ، 92 ی مه برخالف ،جنبشی که. ها شهرستان و ساکن طبقات متوسط کم درآمد دلاز  برخاسته عمده

به  و قدرت خرید افزایش ،  ها کاهش مالیات ،اش اصلی خواست .دهد نوید نمیرا شهری  آرمان یا اتوپیا ،ندارد نو یطرح

به تمام زردها  جنبش جلیقه .درآمد جامعه توسط دولت است کممشکالت و نیازهای اقشار ، رسمیت شناختن منزلت

 های ها و تئوری یژفروپاشی ایدئولو:  باشد می  ما های دوران تاریخی کنونی   بست و بن ها ، ابهامها معنا ترجمان تناقض

ها،  یهیعنی نظر چپ سنتی ورشکستگی ؛های نوزده و بیست سده... لیبرالی، مارکسیستیخواهانه،  ترقی اجتماعی  

؛ سوبژکتیویتهو  سوژه، سیاستبحران  ؛دموکراسی نمایندگیبحران  و فعالیت آن؛ تحزب کالسیک و اشکال ها سیاست

 ، جنبشدر یک کالم. ..و جامعه ، مردمانطبقات، سوژه در درون خود   ها و گسست تضادها، ها اختالف تشدید

 یاانقالبی  کردهایو عمل ها نظریه سو یکاز . استی  ا نهدوگامتضاد و اوضاع و احوال گر  بیان زردهای فرانسه جلیقه

 زمان همو  دهند میاز دست بیش از پیش خود را  و کارسازی توانائیدیگر  اند، تا کنون مطرح بوده که ،ساز دگرگون

، داری سرمایهسلطه چون  - امروزی جهانی- های ملی سلطه مبارزه با در انهخواه نوین  رهائی کردهای عملو  ها نظریه

سوی دیگر  از. مانند می باز خود و اثربخش مستقل دهی   شکل از -گرائی و غیره  مصرفگرائی،  گرائی، تولید دولت

 بشریت بهروزی برای مبارزهدار  میدان  ،فریبی ، با عوامراست و چپ پوپولیسم -ناسیونالچون  ی جدیدپدیدارهای

 یکی،: قرار دارند دو بربریت در برابر ها آن. نمایندپیکار ان در دو جبهه زم همامروزه باید  ،جهان ان  خواه رهائی. شوند می

 ،یآلترناتیوهای ناسیونالیستی، پوپولیتس دیگری و ی آن و پیامدهای نابودکننده جهانی -ملی داری سرمایه

 جز ابداع راهی روزهها ام آن. اند و ارتجاعی کننده به همان سان تخریبکه دینی و مشابه، فاشیستی، اقتدارگرا،   شبهه

   .ندارند آن به سویمبارزه شرطبندی و ، انهخواه رهائی بدیلی تر هر چه مبرم

 ----------------------------------

 ،رکزممت یملت - دولت برآمدن  ، با پسبه ( 0011)هزاره دوم   ی از نیمه ویژه ، بهدر فرانسه ای تودههای  تاریخ جنبش

علیه  انو تهیدست دهقانان های   قیام بهآمیخته همواره ، بر جامعه سلطهنظم و از پاسداری  در ،ر هزینهپنیرومند و 

های  بستن مخالفت با مالیاتهای ناگهانی نیز همیشه  خیزشاین موضوع اصلی  .بوده استحاکمان و  ها باالئی

ها به شدت  این جنبش .است داشته می وا هایی گاه قهرآمیز را به شورش ویژه روستائیان به که مردم وبوده  یکمرشکن

دست  هائی به پیروزیحاکمان  جابجائینیز در کاستن فشارهای مالیاتی و یا حتا  گاهاما  ،شدند سرکوب و منکوب می

سو، در مخالفت با فرایند  از یک. اند و متضادی داشته  های چندگانه خصلت فرانسهدر روستائی های  قیام. آوردند می

خواهان  ویرانگر و ،archaïqueگرا  نه  ، ک  برآمده از مدرنیته یتمرکزگرا دولتداری و  سرمایهجدید  گیری مناسبات شکل

پایگاه ، 0200دوم دسامبر  درلوئی بناپارت  کودتایچون به هنگام  ،یدر موارد و حتا اند مانده عقب مناسبات حفظ

های  جنبشبرخی  که شاهد آنیم نیزها  ای نمونه اما از سوی دیگر در پاره .شوند می خودکامهروایی  اجتماعی فرمان

در پیوند با  که شوند، می( های روستائی کمون)مناسبات جمعی و اشتراکی از  اشکالی پذیری   شکل عامل دهقانی

در . در پیش گیرندو حاکمان  ها اقتدارگرای دولت ی با سلطه خواه رهاییمتحد و  یا مبارزهتوانند  می زحمتکشان شهری

 و های شهری زحمتکشان، بیش از پیش قیام  و جنبش رشد شهرنشینی داری، با گسترش مناسبات سرمایه 06 ی سده

با  شوند، پس رانده می های دهقانی جنبشگیرند و  شکل می( 0280پاریس  ن، کمو0282، 0281های  انقالب)کارگری 
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 های نظریه در پرتو بار این ،زحمتکشانمبارزات ، در شکل عصر مدرن مردمیهای  این ویژگی و تمایز اصلی که جنبش

 .شوند می متشکلمتحد و  خواهانه و ترقی سوسیالیستی

مستقل ، «فرانسوی» ی تاریخی    پیشینه ایناز  جداتوان  را نمی شهای ها، تضادها و ابهام با ویژگی زردها جلیقه خیزش

در عین حال، این جنبش ریشه در  .قرار داد تأمل مورد مرکزیمقتدر مالیات و دولت  بر علیه ای تودههای  قیاماز ذهنیت 

نئولیبرالی های  سیاست در، در فرانسه عوامل مختلف داخلیسو در  از یک. دارد تغییر و تحوالت بزرگ دوران کنونی ما

 تشدید به و اند حکومت کردهسال گذشته در این کشور  81که در ( دموکرات سوسیال) های مختلف راست و چپ دولت

و پیامدهای  دارانه سرمایه شدن جهانیسوی دیگر در از  و  اند انجامیده طبقاتی های ای اجتماعی و اختالفه کافش

اقتصادی، در جدا های اجتماعی، سیاسی و  ها و گسست عدالتی بی رشد، از جمله در ها ی زمینه مختلف آن در همه

دست  ،گذشته چندین سالطی این عوامل، . ا همی امور خود، از مشارکت و همبستگی ب شدن بیشتر مردمان از اداره

هایی  جنبش. رو شویم به رو آشنا ناو  از سنخی جدید اجتماعی یهای جنبشبا ما همه جا در اند تا  به دست هم داده

های سیاسی، اقتصادی و  ماندگی واپس به دلیل، نامبردههای دیرینه  همان سنت دلیلکه البته در شرایط فرانسه، به 

در چنین اوضاع  .گیرند به خود میئی و یکتا شکل ویژه، اند پیدا کردهو منجمد   ساختاریخصلت که   این کشور  اجتماعی

باید به  خودرو هر که در فرانسه)شبرنگ  زرد ی    متوسط فرانسوی، با تن کردن جلیقه طبقهاست که ای  پر تضاد و آشفته

ها و مسدود کردن  راه اشغال چهار و (مورد استفاده قرار گیردر جاده هنگام نقص فنی و ایست در کناباشد تا به آن مجهز 

  . زنند های اقتصادی و معیشتی خود می برای دفاع از خواست دست به اعتزاض و شورش، ها بزرگراه

 ----------------------------------

در فیسبوک خود انتشار  !هش قیمت بنزینبرای کا: ای زیر عنوان خانم پریسیلیا لودوسکی دادنامه، 8102اکتبر  80در 

از . شوند ها پخش می و سپس رسانه( اینترنت) مجازیهای  دادخواست به سرعت و به طور گسترده در شبکه. دهد می

نوامبر، نخستین  08در  .کنند میامضأ  نفر عریضه را چند هفته یک میلیونپس از چند روز، دویست هزار و  طی، راهاین 

کاهش ها در شهرهای بزرگ کشور با شعار مرکزی  پیمائی راه با ها و ب رشگاه و ها با مسدود کردن بزرگراهاقدام سراسری 

 نزدیکیدر پاریس به رویاروئی با پلیس تا که  ،ها در این آکسیونزرد  جلیقه 821،111 .شوند آغاز می مالیات و قیمت بنزین

طریق  تنها از این اقدام و بسیج نیروها تدارک .کنند میشود، شرکت  کشیده میکاخ ریاست جمهوری در شانزلیزه 

های  توسط گروه ،های سیاسی فیسبوک، به صورت غیرمتمرکز و مستقل از نهادهای مدنی، سندیکاها و سازمان

دین زردها ب جنبش جلیقه. گیرد ، انجام میگرفتند در ارتباط با هم قرار میاینترنت  از راهای که  خودانگیخته محلی و منطقه

با این ویژگی که پس از . نوشته، ادامه پیدا کرده است تاریخ هفته نگارش ایندسامبر،  86در  هفتمتا مرحله اقدام  سان

لغو چون  ،اقتصادی معترضینمبرم های  گوئی به برخی خواست ماکرون در پاسخرئیس جمهور امانوئل تدابیر دولت 

ی جنبش  دامنهاز  ،درآمد و غیره کم تگان  سبه نفع بازنش دستمزد، اقدامباالبردن حداقل  ،بنزین و گازوئیل افزایش قیمت

نفر در تظاهرات در  00111در اقدام هفتم، کمتر از ) بسیار کاسته شده است در آنکنندگان  تعداد شرکتزردها و  جلیقه

 دست به گاه ودهند  ادامه میبه حضور خود در صحنه مانده  مقاوم باقی های هسته. (اند سراسر فرانسه شرکت کرده

رزدهای فرانسه سخن  جنبش جلیقهتوان از پایان  در این ساعت هنوز نمی. زنند میپلیس  جنگ و گریز خیابانی باو  قهر

و  سیاسیاز نوعی دیگر، های مبارزاتی  حل فعاالن آن در جست و جوی راه بیشترینرسد که  اما به نظر می گفت

در و تشکیالت با برنامه سیاسی و اقتصادی به منظور شرکت  به صورت حزب از راه سازماندهی خود ،آمیز مسالمت

    .هستند 8106می  ماه 89در انتخابات پارلمان اروپا  در به زودیو های آینده از جمله  انتخابات

 شناسی اجتماعی و سیاسی  آن و جامعه زردهای فرانسه جنبش جلیقه ی طالعات و تحقیقات درباره، محال حاضردر 

 ،زده کرد تا احزاب اپوزیسیون غافلگیر و شگفت که همه را از حاکمیت ،این حرکتکه بتوان از   نرسیده ای نقطههنوز به 

شناسی  و مطالعات جامعه میدانی تحقیقات ای پاره ،با این همه. ارائه داد  جانبه شناختی کمابیش کامل و همه

ان گر پژوهش گروهی ازتوسط  میدانی گری   پرسش راهاز  ،یکی .اند انجام گرفته زردها سیاسی در مورد جنبش جلیقه

نوامبر  88 زمانی بین ی فاصلهدر تا جنوب فرانسه  مرکز جنبش از شمال دعلوم اجتماعی در چن انو دانشجوی دانشگاهی

، با این اتتحقیقاین . دیگری تحقیقات گروه دیگری از پژوهشگران و دانشجویان علوم سیاسی در پاریسو  تا اول دسامبر

های خیزش  و ویژگی ها علت، ها شاخصقابل اتکأ از  کمابیش تصویری د، امانباش که هنوز کامل نبوده و موقتی می

 7.کنیم را در زیر بازگو می ها اهم آن دهند، که فرانسه به دست می 8102 دسامبر -نوامبر



و یا  هستند مشتغلکه  اند سالی و زنان میانمردان  اینان. آن است گونی گونه زردها جلیقه جنبش اصلی   ویژگی   -

( پائین" )کوچک"ی متوسط موسوم به  متعلق به طبقات متوسط و یا طبقه. اند کرده کار  در گذشتهکه  بازنشستگانی

 . تندهس

از % 80، کارگران دو برابر  شماری با کارمندان، %(. 08)تا کارگر %( 88)باشند  بیش از همه کارمند میزردها  جلیقه -

وران، کسبه و  پیشه: است قرار بدین  بر حسب حرفه بندی رده ادامه. دهند جنبش را تشکیل میو محرکین این فعالین 

از % 08% )0( کادر)میانی و گرداننده  ، مشاغل آزاد  (از فعالین% 08% )01،0: های کوچک خصوصی صاحبان شرکت

 %.80( : برنوامبر تا اول دسام 88در فاصله )؛ بازنشستگان (فعالین

به . از مشارکت بزرگ زنان در این جنبش صحبت کرد بایداست، با این که %( 80)بیش از زنان %( 08)تعداد مردان  -

اما همواره نقشی فعال  ،اند نبودهبیش اقلیتی  این کهبا اجتماعی در درازای تاریخ فرانسه،  های جنبشدر زنان طور کلی 

 -80. سال است 80زردها  سن متوسط جلیقه. اند کردهایفا  یابانی و اعتصابیدر تظاهرات و اعتراضات خ و نمایان

 .%08:  سال 90بیش از ؛ %9،8: سال 88-02؛ %89: سال  88 - 80؛ %89: سال  98 - 01؛ % 88،8: سال  86

. ددهن تر تشکیل می های متوسطه و پائین کنندگان در جنبش را دیپلمه بخش بیش از اندازه بزرگی از شرکت -

؛ باالی %86،8: دیپلم متوسطه؛ %00،8: پائین تر از این مدارک؛ %80(: بدون دیپلم متوسطه)ای  دارندگان مدارک حرفه

 %. 0: یا بیشتر تحصیل سال 8؛ متوسطه به عالوه %81:متوسطه

کارهای ریق شان از ط که زندگی  جامعه " ثبات بی"اقشار  به ،شغلی و  وضعیت اقتصادیاز دیدگاه  ،زردها جلیقه  -

% 20. باشند معاف میمالیات درآمد از پرداخت  سطح پائینبه دلیل  ها آن% 00  .گذرد، تعلق ندارند میموقت و ناپایدار 

این . پردازند میاست که در نتیجه مالیات در ماه  اورو 0811 (خانواریک )ها  آندرآمد میانگین . هستندخودرو صاحب ها  آن

از این روست که . خانوارهای ملزم به پرداخت مالیات در فرانسه پائین تر است متوسط میانگین از درآمد% 81رقم 

بیکار یا متعلق به اقشار نه ، ندنه فقیر ها آن .هستندزردها در مجموع بیشتر نزدیک به اقشار متوسط پائین جامعه  جلیقه

% 01با این حال . دارند درآمد ماهانه اورو 8011بیش از که  تهیدست و نه جزو اقشار متوسط میانی و باالی جامعه

اورو درآمد دارند و این در حالی است که درآمد خانوارهای  211اند که کمتر از  اعالم کرده ها نامه به پرسش دهندگان پاسخ

 .اورو ست 006تهیدست فرانسوی امروزه 

ها بار اول  آن% 88. کنند زردها برای نخستین بار در تظاهارات و اعتراضات خیابانی شرکت می اکثریت بزرگ جلیقه -

و اعتراضی برخوردار  مبارزاتیاما با این که از تجربه . اند یکبار اعتصاب کردهتنها تا کنون % 88کنند و  است که اعتراض می

 ها، اعتراض ها، فرمانداری نقاطعها، اشغال  مسدود کردن جاده :رانه استمتنوع و جسو ها آن عملهای  شیوهنیستند، 

های کنترل  تخریب دوربین های حمل کاال، های بزرگ برای جلوگیری از ورود کامیون فروشگاه ،ادارات وصول مالیاتدر برابر 

اقدامات اعتراضی (... ها آن نزد و آتش در مواردی حتا تخریب) ها  های عوارضی بزرگراه  سرعت، مسدود کردن ایستگاه

؛ اشغال %96: ؛ دادخواست%20: پیمائی تظاهرات و راه: اند عباتند از که بیش از همه مورد توافق معترضین قرار گرفته

و نیمی ( نفر 01از میان  6) استگری، اکثریت بزرگ مخالف ا عمال خشونت  در این پرسش%. 02: های اداری ساختمان

به  زردها تواند با دخالت افرادی خارج از جلیقه میدر پایتخت  این اقدام چون معتقدند کهریس مخالف تظاهرات در پا

. هستند از پرداخت مالیاتسرپیچی طرفدار % 0زردها تنها  از میان جلیقه. انجامد خشونت و تخریب و برخورد با پلیس 

 .کنند به کلی رد می و نافرمانی را شیوه اعتراضی این%  02،8

از این رو . کنند سنتی چون احزاب چپ و راست و سندیکاها را در بست رد می تتشکالزردها  جلیقه یتاکثر -

سندیکاها از دید شرکت کنندگان در جنبش نباید جایگاهی در . ها نامتداول و نابهنجار است های سیاسی آن گیری جهت

زردها نسبت  ه نظر دیدگاه سیاسی، جلیقهاز نقط%(. 20)چنین احزاب سیاسی  و هم%( 98)داشته باشند  این جنبش

اما در میان . هستند( و چپنه راست )ها غیر سیاسی  آن% 88. باشند می بدبینداشته و به سیستم و نهادها فاصله 

بدین  در فرانسه گرایشات سیاسی به فراخوربندی  تقسیم مانده، باقی% 98یعنی از  سیاسی دارند،  یکه موضعها  آن

ناسیونالیست و ضد  گرا، دولت امروزه در اروپا به طور غالب پوپولیست، این جریان% )00:  "رادیکال"چپ : صورت است

النشو ن م   لوک ژانکاریسماتیک  با پیشوائی نسومیزفرانس ا  جریانی موسوم به  را این چپر فرانسه د. ستاتحادیه اروپا

 8108او در انتخابات ریاست جمهوری . کند می حزب سوسیالیست فرانسه انشعاب کرد نمایندگیاز  پیشها  سالکه 

 ، ناسیونالیست وشبهه فاشیست یکه جریان های ؛ راست افراطی(رأی آورد و نفر چهارم شد% 06فرانسه 



در انتخابات فرانسه رأی % 80در فرانسه این جریان را مارین لوپن نمایندگی می کند که ) %0 : مهاجرین هستند ضد

 %.9:  رو میانهجریان ؛ %08،8: سنتی ؛ راست%88،9 : لیبرال ؛ چپآورد و نفر دوم شد

؛ پائین بودن قدرت خرید :توان گفت می اند؟ به ترتیب اهمیت هائی به میدان مبارزه کشانده زردها را چه انگیزه جلیقه -

ها  از پائینی یشترگیری ب مالیاتها معتقند که  آن) درآمد کم مردم   رویو سنگینی فشار آن  سیستم مالیاتی ناعادالنه

 سخنانها؛  عدالتی بی سایر؛ (اند به این مورد اشاره کرده% 89) باال بودن قیمت بنزین؛ (ها باالئیاز  تاگیرد  انجام می

 نشمرد خوارو  این قشرهای مردمی شناختن منزلتنبه رسمیت ، (از جمله دولتیان و رئیس جمهور) حاکمان تحقیرآمیز

 پائین بودن قدرت خرید اززردها  جلیقهاز  %01 ...و امکانات تفریحی رفاه زندگیبرخورداری از  عدم؛ ها از سوی حاکمین آن

 ها بعضی :ها زبانزد همگان شده است فرمولی از آن. شکایت از سختی آخر ماه دارند. کنند می شکوه مسکن مشکل و

  !هستند، ما نگران آخر ماه خود آینده دنیانگران 

 روی جدیدبندی  مالیات های مختلف از جمله کاهش مالیات اند؟ زردها چه بوده ش جلیقهاصلی جنبهای  خواست -

های باال  بنزین و گازوئیل؛ افزایش قدرت خرید و دستمزدها و حقوق بازنشستگی؛ برقراری مجدد مالیات بر دارائیبهای 

اختیار این موضوع را مطرح  یزردها ب از جلیقه% 06)شود  با ریاست جمهوری امانوئل ماکرون لغو می بخشن که

  رفراندوم ها ترین آن که شاخص های نهادین طرفدار رفرم% 89هستند؛  خواستار استعفای رئیس جمهور %81؛ (کنند می

 .جمهوری ششمطرفدار استقرار یک % 8اند و  تغییر اساسی سیستمخواهان % 02است؛  به ابتکار شهروندان

به رسمیت  اکثریت جنبش در ، با تأیید اولی اما در تکمیل آن، بر خواست  فرانسه زردهای ار پدیدار جلیه دومین تحقیق

خود  روند و رشددر جریان جنبش، بدین سان، . تأکید دارد( ی پائیندستمزدهاسطح نازل  از دیدگاه ویژه به)شناختن کار 

له دستمزد و خواست باالرفتن آن قیمت بنزین، به سمت مسأ موردویژه در  کاهش مالیات، به ی مطالبهبیش از پیش از 

تحقیقات اولی،  تصریحا بدر عین حال، در این کار تحقیقی دوم، . کند پیدا می تمایلحداقل دستمزد  در رابطه باویژه  به

اینان به . کنند اعتراضی شرکت می های کنندگان در جنبش برای نخستین بار در فعالیت شرکت اکثرشود که  روشن می

در فرانسه  ها این شرکتتعداد . کنند کار می باشند کا مییمؤسسات کوچک  که فاقد سندو ها  رگاهطور عمده در کا

که از  ی غربیکشورهااز ، برخالف برخی استدر فرانسه  ناتوانی سندیکاهای کارگری دهنده نشانو این خود  بسیارند

با فعالیت متشکل و سندیکایی سر زردها  جلیقه اکثر در نتیجه .برخوردارند در میان کارگران باالئی سابقه سندکالیستی

درون ای قابل توجهی در  حرفه گونی گونه براز سوی دیگر این تحقیق . اند بدگمان آن به اند و حتا نسبت و کار نداشته

به  ...(ها فروشگاه)کارکنان دولت، بهیاران، کارگران فنی، کارمندان ادارات، فروشندگان از مشارکت . اشاره دارد جنبش

ی وابسته به متغیرها. هستندبیکاری در نتیجه از دست دادن کار و  در معرضآینده هستند،  طور کلی کسانی که بی

 نیز پس از آنو  شان اشتغال حیات تمام طولبا حداقل دستمزد در   زندگی یک به هستند محکومکسانی که . اند اقتصادی

موضع گیری سیاسی، این تحقیق باز هم  ی در زمینه. لم نیستمس همکه آن بازنشستگی  وق پائینحقیک دریافت  به

. کنند می دوریحفظ اتحاد خود  به خاطرهای سیاسی  زردها از وارد شدن در مباحث و جدل دهد که جلیقه نشان می

در مورد مهاجرین،  و ا هستند بد بینسال گذشته ب 81کار سیاسی در  کلی نسبت به احزاب سیاسی و به طور ها آن

و  اشتغال امور باید در" ها فرانسوی"که  آنندخواستار %( 82)زردها  گوید که بخش بزرگی از جلیقه ن تحقیق میای

این نکته، که بسیار قابل توجه  .برخوردار باشند (نسبت به مهاجرین) حق تقدم ره ازیهای اجتماعی، مسکن و غ کمک

     .دخور   است، در تحقیقات اولی به چشم نمی

 ----------------------------------

به را   های مردمی دوران تاریخی کنونی  ما های جنبش بست ها و بن ها، ابهام از تناقض تصویریزردها  جنبش جلیقه

 یتغییرات به سوی اقتصادی یا سیاسی،، اجتماعی نو،از طرحی  اندازی ، چشمدر این جا نویدی. گذارد نمایش می

ریزی مناسباتی جدید بر اساس نقد و نفی  و پایهداری  سیستم سرمایهیان دادن به پا جهت جامعه، دردر  نبنیادی

و این وجه تمایز  .یک زندگی کافی، اکولوژیک، آزاد و مشارکتی نیست خواستو  گرائی دولت، مصرف گرائی، ئیگرا تولید

آن  آن دوران، بر عکس  . است 92ی  خواهانه از نوع جنبش مه های رهائی جنبش باهای امروزی  اصلی این گونه جنبش

 آن چه کهاست و  و غیره  ها ، حقوقمزدی شرایط کار  به دولت و کارفرما برای بهبود  آوردن رو دهد رخ می امروزه چه که

چون ارکان اصلی  شدن و کالئی مزدی ، کارگرائی، تولیدگرائی داری، دولت سرمایههمانا  رود نمیزیر سؤال  امروزه

نه همبستگی بشری در ، کند رشد میدارانه  جهانی شدن سرمایه برابرآن چه که در . است زمان حالگری  سلطه



با  .هراسی و غیره است ، راسیسم، بیگانهگرستیزی، دگرائی ، محلیگرائی هویت،  ناسیونالیسم مشارکت باهم بلکه

خواهانه از سوی  موکراسی و یسیاس یچون خواست« رفراندوم به ابتکار شهروندان»توان از  این همه، در این میان می

کنفدراسیون  های رفراندوم در نمونه تجارب فراوان، از جمله دردر این جا نیز، اما . سخن گفتزردها   بخشی از جلیقه

مشارکت  بسی دور از آنی است کهبا نتایجی گاه ارتجاعی،  ،ارجاع به آرای عموماند که این گونه  سوئیس، نشان داده

   .نامیم میخود  و سرنوشت ی امور مردمان در اداره واقعی   و مستقیمآگاهانه، 

دموکراسی و سوسیالیسم دولتی،   بیستم یعنی سوسیال سدهاقتصادی اصلی   -با فروپاشی دو الگوی سیاسی

شدن  جهانی :رخدادهایی چون همراه است بااین پدیده . رسد نیز به پایان می« دولت رفاه»دوران طالئی 

فرهنگ، دانش، بهداشت،  های زندگی بشری از تمام جنبه شدن کاالئی افول رشد اقتصادی  کشورها؛ ؛(گلوبالیزاسیون)

و  نفرماتیزاسیونا تکنیک، سیر عمومی کمیابی کار در پی رویش؛ بحران جهانی محیط زیست؛ تفریح و غیره

ر غیر مادی و سرانجام برآمدن یره شدن فزاینده کااست؛ چ و خود انسان ی کار انسانی نابودکننده شدن که خودکاری

ها همه، در  این. جهانبر قدرقدرتی یک یا چند کشور  یافتن های کهن و پایان با قدرتدر رقابت های جدید اقتصادی  قدرت

از سوی . زنند اند که اوضاع بغرنج و آشفته دنیای ما را امروزه رقم می درازای سی سال گذشته، عواملی را تشکیل داده

محدود بودن و تمام شدن ذخایر  ها در اثر عوامل مختلف از جمله ش جهانی و تخریب محیط زیست و زیستگاهدیگر، گرمای

های فسیلی و غیره  نامحدود، استفاده از سوخت و مصرف اقتصاد صنعتی، تولیدگرائینهایت  رشد بی ،و امکانات زمینی

های امروزه برای بقأ خود باید  که انسان ای گونهبه اند،  وجود آورده ی حیات بشریت به شرایط مهلکی را برای ادامه

در این میان تغییر و . ن تغییر دهندهای گذشته را از ب   برداری از طبیعت به شیوه الگوهای تولید، توزیع، مصرف، کار و بهره

پیش  بیش از . تحول بزرگی در آرایش اجتماعی و طبقاتی نسبت به سده نوزده و بیست در همه جا رخ داده است

های خود، که  ها و تزلزل ی تضادها، تناقض را، با همه جوامعامروزه طبقات متوسط یا خرده مالکین جدید بخش بزرگ 

در کشورهای غربی و ) طبقه کارگر کالسیک در مجموع. دهند هاست، تشکیل می محصول شرایط اقتصادی ناپایدار آن

های اجتماعی مختلف با منافع متفاوت  بندی پیماید و به گروه میسیر افولی خود را  (بیش از بیش در آینده در همه جا

انجام داد، که تضاد اصلی را بین  به راستی نوزدهم ی تحلیل طبقاتی به صورتی که مارکس در سده. شود منقسم می

 ش پیشرو پرولتاریابخ ذهنیتبژکتیویته انقالبی را در وو س دو طبقه بورژوا و کارگر و سوژه انقالب را در پرولتاریای صنعتی

راهنمای اصلی برای  وآمیخته اجتماعی  های پیچیده، چندگانه و در هم واقعیت بیانگر تواند کمتر می، امروزه پنداشت می

که امروزه ما با بحران سوژه و  این واقعیت. باشد مادوران جدید این های  ها و سلطه خواه از بند اسارت نیروهای رهایی

سبزها در فرانسه و دیگر  جنبش جلیقهابهامات  تناقضات و ییرات انقالبی رو به رو هستیم،سوبژکتیویته برای تغ

  .باشند میی آن  گواه دهندههای مردمی در سایر کشورها  جنبش

ها  آن .کنند و مبارزه باید مقاومت خواهان  جهان رهائیاست که امروزه  ای در چنین شرایط سخت، متضاد و پیچیده

و  (خصوصی یا دولتی) دارانه که هر دو الگوهای کهن سرمایه جریان رو به رشد قرار دارندبر دو زمان در برا هم

 ی آن پیامدهای نابودکننده باجهانی  -داری ملی سرمایه جریانیکی،  .کنند دنبال میو عمل  یهدر نظرگرایانه را  سلطه

هائی از این دست در  داری و جریان سرمایه مدبر و میرنده دموکراسی  تاریخی   لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، سوسیال .است

 جریانبه سان اقتدارگرا و است که  و مشابه ، دینییدیگری آلترناتیوهای ناسیونالیستی، پوپولیتس .قرار دارند طیفاین 

تالف با هم یک تواتند در ائ که می ،ناگزیر باید علیه این دو جریان خواه رهائی فعاالن. است   رهائی اگر نه بیشتر ضد اول

 .کنند مبارزه، (ی ایتالیا نمونه)پوپولیستی تشکیل دهند  –ی بزرگ ناسیونال  جبهه

و  ...ها رهایی از سلطه طرحی دیگر و نو درتر  جز ابداع هر چه مبرمای ندارند  چاره امروز جهان خواهان رهائی

 . آن در راهشرطبندی و مبارزه 

 ----------------------------------
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