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  21/11/1398پذیرش نهایی:  تاریخ          28/10/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده 
داری اعتراضی با مرکزیت پاریس در فرانسه است که به سرعت به  یک جنبش ضد سرمایه ٢ردهاجنبش جلیقه ز

ها هزار نفر در فرانسه که  ده ٢٠١٨و هلند گسترش یافته است. از اواسط نوامبر  کشورهای دیگری همچون بلژیک
انـد. اگرچـه  کرده های دولت ایـن کشـور تظـاهرات اند، در اعتراض به سیاست معروف شده» جلیقه زردها«به 

ای جلیقه زردها به یکی  گاه در فرانسه اتفاقی تازه نبوده، اما شدت تظاهرات زنجیره اعتراضات گسترده سیاسی هیچ
هـایی از کشـور  ها در پاریس در چند دهه گذشته انجامیده و مقامات را به تعطیل کردن بخش از بدترین شورش

ای کـاهش  سابقه دهد که میزان محبوبیت مکرون به میزان بی میمجبور کرده است. این تظاهرات در حالی رخ 
شود و نفوذ این کشور را در اتحادیه  یافته است. شرایط موجود تهدیدی برای اقتدار مکرون در فرانسه محسوب می

  اروپا کاهش داده است.
ی، به تدریج اعتنایی دولت فرانسه به مطالبات مردم با گذشت یک سال و نیم از شروع اعتراضات و بی
روز اعتراض   ها داری دولت است. شنبه های سرمایه این جنبش در حال تبدیل شدن به جنبشی علیه سیاست

داری در فرانسه است. تا قبل از شیوع ویروس کرونا، این اعتراضات در سراسـر  مردمی علیه نظام سرمایه
معترضین مجبور شدند اعتراضات را متوقف شد، اما با شیوع گسترده این ویروس در اروپا،  فرانسه انجام می

های  ها و اعتراضات مردم علیه سیاست کنند؛ با این حال فضای مجازی همچنان محلی برای انتشار دیدگاه
 داری است.  دولت و نظام سرمایه

  واژگان کلیدي
  داری داری، جمهوری ششم، ضد سرمایه زردها، سرمایه جنبش جلیقه

                                                                                                                                         
  tnog.english@gmail.com ،يا ارشد مطالعات منطقه یکارشناس. 1
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  مقدمه
یتی از وضع موجود است که احتمال دارد بـه یـك موضـوع خـاص یـا اعتراض نشانه نارضا

ای از شرایط و وضعیت جامعـه باشـد؛ بـه همـین دلیـل بـا اعتراضـات زیـادی در  مجموعه
ها و موضوعات مختلفی  رو هستیم. اعتراضات در هر کشوری زمینه کشورهای مختلف روبه

است. در نتیجه هر زمان مـردم  دارد و میزان نارضایتی، گستردگی و محدود بودنش، متفاوت
اند ناراضی باشند و آن را به ضرر  از شرایط موجود یا از تصمیمی که دولت و حکومت گرفته

گیری کـم ببیننـد،  هـای قـانونی بـرای تصـمیم خود بدانند یا امکان اعمال نظر خـود را از راه
 اقدام به اعتراضات خیابانی می

ً
با اعتراضات متفاوت ها  نحوه مواجهه حکومت کنند. معموال
اعتراض حق مـردم اسـت و آنـان حـق که در حقوق اساسی بسیاری از کشورها است  است.

های  بینـی کـرده اسـت، نسـبت بـه تصـمیم آمیز که قـانون پیش های مسالمت دارند با روش
تر، اعتراض کنند. در  حکومت، دولت و مجلس یا هر نهاد دیگری، موردی یا به صورت کلی

شـان  منـد هسـتند یـا قوانین های دموکراتیك بهره کشورهایی که به نوعی از نظام قوانین بیشتر
براساس معیارها و روابط دموکراتیك و حق حاکمیت مردم نوشته شده، این حق اعتـراض بـه 

های خاصی برای اعمال این حق وجود داشته باشـد  رسمیت شناخته شده است و باید روش
 و چنین امکانی فراهم شود.

های شهرهای اصلی  ه به نوع نظام فرانسه و سیر تاریخی قدرت در این کشور، خیابانبا توج
اند که در ادامـه بـه آنهـا اشـاره  فرانسه در طول زمان شاهد اعتراضات و تجمعات مختلفی بوده

شود. آخرین اعتراضات در فرانسه، اعتراضی سراسری با حضور بیشـتر مـردم فرانسـه علیـه  می
در این کشور بوده است. مردم معترض به بهانه افـزایش مالیـات سـوخت از داری  نظام سرمایه

و برپـا کـردن چـادر در  ١های زرد ) با پوشـیدن جلیقـه۲۰۱۸نوامبر  ۱۷( ۹۷آبان  ۲۶روز شنبه 
روزی اعتراض خود را نسبت به اصالحات مـد  های اصلی شهر به طور شبانه ها و میدان بزرگراه

  دف یاری رساندن به محیط زیست شروع کردند.نظر دولت امانوئل مکرون با ه
کــم کــم شــکل » های فرانســوی درصــدی ۹۹«روزی در اصــطالح  اعتراضــات شــبانه

های شنبه هـر هفتـه رخ نمـود. فعـاالن  تری به خود گرفت و در قالب تظاهرات روز منسجم
 اند تا دستیابی به اهـداف خـود یعنـی اسـتعفای دولـت داری اعالم کرده جنبش ضد سرمایه

                                                                                                                                         
  انون فرانسه، هنگام خرابی خودرو و نیاز به کمک، پوشیدن این کاور زرد ضروری است.. بر اساس ق١
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های شـنبه دسـت نخواهنـد  های روز ریزی جمهوری ششم فرانسه از تظاهرات مکرون و پایه
های امانوئل مکرون دو موضوع مهمی  کننده و وعده کشید. نداشتن رهبر و تشکیالت هدایت

های آنـان شـده  رنگ شـدن نفـوذ خواسـته است که باعث کم شدن جمعیت معترضان و کم
های پاریس  فرانسه در خیابان  نا، اعتراضات روزهای شنبهاست. با شیوع گسترده ویروس کرو

های اجتماعی همچنـان محـل  بوک و سایر شبکه و سایر شهرها متوقف شده است، اما فیس
 های دولت هستند. فعالیت معترضین فرانسوی به امید ایجاد تغییر در سیاست

نبـود ارادۀ انجـام با گذشت بیش از یک سال و نیم از اعتراضات مستمر مـردم فرانسـه و 
تـوان تصـور کـرد. اگرچـه  اصالحات مؤثر در دولت مکرون، افـق مشخصـی بـرای آن نمی

شـود، بـرای ایـن  های معترضان در ظاهر به مسائل اقتصادی و معیشـتی مربـوط می خواسته
تری  های عمیق توان ریشه شده است، می شناخته » جنبش جلیقه زردها«اعتراضات که با نام 

های مکرر دولت برای انجام اصالحات مد نظـر معترضـان،  که با وجود وعده در نظر گرفت
انـد  های مقاله حاضر عبارت پرسشمانع از توقف جنبش شده و آن را زنده نگه داشته است. 

هـا  که معترضان چه کسانی هستند؟ به چه چیزی اعتراض دارند؟ چرا به نـام جلیقـه زرداز: 
هـا چـه  داری چیست؟ جنـبش جلیقـه زرد ضد سرمایهاند؟ ماهیت این جنبش  معروف شده

  هایی دارد؟  ها و ویژگی ریشه

  داري در فرانسه سرمایه
خانه عنکبوتی مارکس، انگلس و لنین با آمدن گورباچف فرو ریخت. این بـار شـاید نوبـت 

با هر «گفت  بینی مارکس در حال تحقق است که می داری باشد. شاید هم پیش نظام سرمایه
داری موجـب خیـزش  آنچه در نظام سـرمایه». شود داری متزلزل می های سرمایه ایهبحرانی پ

داری و کشـورهای در  شود، انحصارطلبی و توزیع ناعادالنه ثروت است. در نظام سرمایه می
حال گذار و در حال توسعه، حذف تدریجی طبقه متوسط جامعه و تبدیل قشرها به دو دسته 

های اقتصادی مبتنی بر سود است. با  کند. این خاصیت نظام میفقیر و ثروتمند بحران ایجاد 
پردازانی مانند آدام اسمیت که بنیـان مکتـب کاپیتالیسـم را طراحـی  نگاهی به نظریات نظریه

گونه تفسیر کرد که اقتصـاد مـدرن  توان این ویژگی را به خوبی مشاهده و این کرده است، می
و ایـن یعنـی هـدف وسـیله را توجیـه » ق ممکـندستیابی به سود سرشار از هر طریـ«یعنی 

های پوپولیستی با معیارهای غیر منعطف  کند. این نقطه درست همان محل تالقی ارزش می
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شـود.  تر و فقیـر فقیرتـر می داری مدرن هر روز غنی، غنی گرایی است. در نظام سرمایه مادی
شود. پس از مدتی  له میهایش دچار استحا انسان به مدلی از یک ماشین کار تبدیل و ارزش

 فاقد روح و ارزش، خود را موجودی بی
ِ
بینـد. مطالبـات انسـان  شده می مقدار و مسخ انسان
خواهـد نـه  جویی است. در واقع او چیـزی نمی داری فقط بهانه شده در سیستم سرمایه مسخ

 شـده بـه اضافه حقوق، نه معافیت مالیاتی و نه هیچ بخشش مادی دیگری. این انسـان مسخ
گردد. همه امتیازات مادی در این نظام مسکنی موقـت  اش می رفته دنبال خود واقعی از دست

ناپذیر اسـت. صـاحبان قـدرت و مالکـان  است. ربات انسانی در کارخانه این نظـام سـیری
گاه این مهم را درک نکرده و نخواهنـد کـرد کـه پاشـنه آشـیل نظـام  ساز هیچ های پول کارتل

ور شدن از دموکراسی واقعی و توجه به فطرت پاک بشـری اسـت و نـه داری مدرن، د سرمایه
داری بـه آنهـا دیکتـه کـرده اسـت. در مـدل جدیـد  ای که اقتصاد سـرمایه دموکراسی کلیشه

ای دارنـد کـه پویاپـذیر و  های بشری تعاریف خشـک و بسـته داری شعائر و حمایت سرمایه
  اند. زننده شده کارآمد نیستند و مبتال به تکرار و دل

داری اسـت. روشـنفکری و  فرانسه بستر مناسبی برای شروع یک تحول در نظام سـرمایه 
ای دیرینه و ریشه در انقالب کبیـر فرانسـه دارد. رهبـران  دار در این کشور سابقه پویش جهت

داری بایـد  داننـد چگونـه در نظـام سـرمایه سندیکاها و احزاب فعال در فرانسه به خوبی می
داری را بـه خـوبی درک  را پویش و عملی کنند. آنها این نقطه ضعف سرمایههایشان  خواسته

روسـیه و  ۱۹۱۷ترین کشور به شوروی سابق است. انقـالب  اند؛ از این رو فرانسه شبیه کرده
از جهاتی شبیه یکدیگرند و خاستگاه ایـن دو انقـالب از  ۱۷۸۹انقالب کبیر فرانسه در سال 

یف قرار دارد. در هـر دو کشـور اندیشـمندان و احـزاب لحاظ ساحت و پیدایش در یک تعر
های  کنند. فضای بـاز مباحثـه فعال در به کرسی نشاندن عقایدشان با برنامه و دقیق عمل می

ـ اجتماعی و آزادی بیان در هر دو کشور نیز بسیار مهیاست. در روسیه میـدان سـرخ  سیاسی
ات آزاد سیاسی است و در فرانسـه هاست محل تجمع و مباحث مقابل کتابخانه پوشکین سال

گیـرد. شـاید بایـد  ها انجـام می نیز در شهر پاریس مقابل کتابخانه جرج پمپیدو این گفتمان
ــب  ــزاج دو مکت ــه آشــتی و امت منتظــر باشــیم تــا انقالبــی دیگــر در فرانســه رخ دهــد کــه ب

ری در داری منجر شود یا باید منتظر ظهور مکتب دیگـ خورده سوسیالیسم و سرمایه شکست
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  ١اقتصاد مریض دنیا باشیم.
اعتنایی  با گذشت یک سال و نیم از اعتراض مردم فرانسه به افزایش مالیات بر سوخت و بی

داری دولت  های سرمایه دولت به این مطالبه، به تدریج این اعتراضات به جنبشی علیه سیاست
داری در ایـن کشـور  سرمایه در فرانسه روز اعتراض مردمی علیه نظام  ها است. شنبه  تبدیل شده

شـد، امـا بـا  است. تا قبل از شیوع ویروس کرونا، این اعتراضات در سراسر فرانسـه انجـام می
شیوع گسترده این ویروس در اروپا، معترضین مجبور شدند اعتراضات را متوقف کنند؛ بـا ایـن 

های  یه سیاستها و اعتراضات مردم عل حال فضای مجازی همچنان محلی برای انتشار دیدگاه
  داری است.  دولت امانوئل مکرون و شورش علیه نظام سرمایه

  تاریخچه اعتراضات در فرانسه و اعتراضات شبیه جنبش جلیقه زردها
آیند که اگر از سیاستی ناراضـی باشـند،   در کل دنیا به شمار می  مردم فرانسه مردمی معترض

شـان ایـن اعتـراض بـه  نـد و در فرهنگکن شان گوشـزد می سریع اعتراض خود را به مسئوالن
گیرد. در طول تاریخ فرانسـه اعتراضـات زیـادی برگـزار  صورت تجمعات خیابانی شکل می

دهد کـه تنهـا واکنشـی در برابـر  شده است. نگاهی به فهرست بلند این اعتراضات نشان می
نسـه بـوده ترین دلیـل اعتـراض مـردم فرا اند، بلکه شرایط اقتصادی مهم شرایط سیاسی نبوده

دهنـد و  می  های کـارگری شـکل ها و اعتصابات را اتحادیـه است. از این رو اغلب تظاهرات
های اعتراضی و دالیل آن پـس  ترین جنبش در زیر نگاهی به فهرست مهم ٢کنند. هدایت می

  شده است: پرداخته  ۱۷۸۹از انقالب کبیر فرانسه در سال 
  

 نام جنبش سال دالیل و نتایج
گیري چارلز دهم شد و از آن به عنوان جایگزینی حاکمیـت   هموجب کنار
 انقالب ژوئیه 1830 شود. جاي حق سلطنت ارثی یاد می مردمی به 

هاي پاریس کـه هـدف آن تغییـر نتیجـه      تظاهرات فرانسویان در خیابان
 انتخابات جمهوري دوم براي مجلس مؤسسان بود.

می  15
1848 

– 

اي پـس از شکسـت    ر مـرام و عقیـده  شورش شهري همه انقالبیون از ه
اي  فرانسه در جنگ با پروس منجر به ایجاد دولت سوسیالیستی انقالبـی 

زمان کمی توانست بر پاریس حکومت کند. علت اصلی این  شد که مدت 
  کُمون پاریس 1871

                                                                                                                                         
، قابـل ۱۳۹۷آذر  ۱۹شـنبه  ،  دو٤٢٥٢، روزنامه اعتمـاد، ش »داری؟ فرانسه سوسیالیست یا سرمایه«. حسن هادی، ١

  https://www.magiran.com/article/3845112 دسترسی در:
  .٢٠٢٠. جرمی پوپ کین، تاریخ مدرن فرانسه، ٢

https://www.magiran.com/article/3845112
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 شــورش، گرســنگی و فقــر مــردم پــاریس ناشــی از جنــگ بــود.       
 28تـا  مارس  18دولتی انقالبی و رادیکال قدرت را در دست گرفت و از 

 بر پاریس حکومت کرد. 1871می 
 یکشنبه خونین 1926 هاي سیاسی که در کلمار و آلزایس فرانسه رخ داد. درگیري

اعتصابات  1947 شود. یاد می» اعتصابات انقالبی«اي از اعتصابات که از آن به  مجموعه
1947 

شورش و همچنین هاي مدنی، اعتصاب،  به ناآرامی 1968رویدادهاي می 
هاي می  شورش 1968می  اعتصاب گسترده دانشجویان و کارگران در سراسر فرانسه ختم شدند.

68 
هـا و در   هـاي تنـگ و کوچـه    ها، راندن آنها در محـل  به دزدیدن ماشین

 رودئو (شورش) 1981 نهایت آتش زدن آنها انجامید.

ها  این شورششورشی که در حومه پاریس و شهرهاي فرانسه رخ داد. در 
هاي  شورش 2005 ها در شب کردند. ها و خانه معترضان اقدام به آتش زدن اتومبیل

  فرانسوي
شده براي از بین بردن قانون کار که به نفع کارگران نبود،  اقدامات تنظیم

اعتراض جوانان  2006 منجر به اعتراضات جوانان فرانسوي شد.
 پاریس

ژوئیه) در حومه پـاریس   14باستیل (ها که در روز  اي از شورش مجموعه
شورش  2009 رخ داد.

 فرانسوي
اعتصاب سراسري رانندگان تاکسی در شهرهاي مختلف فرانسه که علیه 

ها، درسـت   راه افتاد. رانندگان تاکسی با بستن راه» اوبر«فعالیت سرویس 
ها راه را براي ورود بـه دو فرودگـاه    کردن آتش و واژگون کردن اتومبیل

 پاریس بستند.اصلی 

اعتصاب  2016
 رانندگان تاکسی

 شب ایستادن 2016 اعتراضات به دلیل ایجاد تغییرات در قانون کار
نفـر از معترضـان کـه     150طی راهپیمایی روز کارگر در پـاریس حـدود   

صورت خود را پوشانده بودند، راهپیمایی را متوقـف و بـه سـمت پلـیس     
ـ    کوکتل مولوتوف و بمب اب کردنـد. ایـن معترضـان    هـاي انفجـاري پرت

هاي کارگري با خـود نداشـتند و تنهـا     خشمگین هیچ عالمتی از اتحادیه
آور  خواستند تظاهرات ضد دولتی برپا کنند. پلیس با باتوم و گاز اشک می

 آنها را متفرق کرد اما تعداد زیادي از پلیس و معترضان مجروح شدند.

اعتراضات روز  2017
 کارگر

  
های تاریخی در فرانسـه مقایسـه  ها و انقالب ا را با بسیاری از جنبشجنبش جلیقه زرده

دانشـجویان  ۱۹۶۸ترین واقعـه بـه ایـن جنـبش، جنـبش مـی  حال نزدیـک کنند؛ با این  می
فرانسوی است که بعد از دانشجویان، کارگران را نیز وارد میدان کرد و در نهایت به فلج شدن 

ها  سرعت به تیتر اول رسانه  جامید. این اعتراضات بهماهه اقتصاد و سیاست این کشور ان یک
  تبدیل و در برخی از کشورهای اروپایی نیز به همین شیوه تکرار شد.
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  داري اعتراض به نظام سرمایه
ها به آن اشاره شده، اعتراض به نظـام  یکی از دالیل مهم اعتراضات فرانسه که بارها در رسانه

از ایـن  تحادیـه اروپـا بـه خصـوص فرانسـه کـه پـیش داری است. کشورهای عضو ا سرمایه
کردند، حال با  سوسیالیستی را دنبال می های اقتصادی نیمه های دولت رفاه و سیاست سیاست

شان هر روز بیشتر از قبل بـه  های عمومی مشکالت مالی به وجودآمده و افزایش میزان هزینه
روند. این مسـئله  و تأمین اجتماعی میداری و تغییر قوانین مربوط به کار  سمت نظام سرمایه

رسـد.  ناپذیر به نظر می تحمل های دولت رفاه عادت کرده بودند،  برای مردمی که به سیاست
داری رفت. بـا  به همین دلیل از هفته پنجم، اعتراضات فرانسه به سمت انتقاد از نظام سرمایه

 نظام سـرمایه ها در کشورهای غربی وجود اینکه تا کنون بسیاری از اعتراض
ً
داری را  مستقیما

اند هـیچ نظـامی را بـه عنـوان نظـام  نشانه رفته است، اما اندیشمندان علوم انسانی نتوانسـته
داری معرفی کنند و همین مسئله موجب شـده اسـت اعتراضـات بـه  جایگزین برای سرمایه

  نتیجه نهایی نرسد.
دهـا و اعتراضـات تسـخیر شاید در وهله اول به نظـر برسـد بـین اعتراضـات جلیقـه زر 
نیویورک و سایر شـهرهای آمریکـایی را درنوردیـد، اشـتراک  ۲۰۱۰استریت که در سال  وال

دهد هـر دو  گیری این اعتراضات نشان می های شکل زیادی وجود ندارد، اما نگاهی به زمینه
ت که داری اس در نهایت از یک ریشه هستند که همان مبارزه با سیستم اقتصادی نظام سرمایه

شود درصد کمی از مردم بیشترین ثروت را در دست داشته باشند و بر بـاقی مـردم  باعث می
  فرمایی کنند. حکم

سـوزی کلیسـای  آتش  فرانسـه،» ۱اوروپ«بر اساس نظرسنجی ایفوپ و شبکه رادیـویی 
زردها به عنوان یکی از رویدادهای مهم سال میالدی  جامع نوتردام هم پس از جنبش جلیقه 

ها انتخاب شده است. فردریک دبی، معاون مدیر مؤسسه نظرسنجی  ته از نگاه فرانسویگذش
ترین رویـداد  شک مهم گوید: این رویداد بی می ۱ایفوپ، با تشریح نتایج آن به رادیو اوروپ 

زردهـا بـه فاصـله زیـادی از  نیمه دهه اخیر در فرانسـه اسـت. بـه گفتـه او، جنـبش جلیقـه 
ات بازنشستگی بر فرانسه چیره شد و تحرکات اجتماعی پایان سـال ها علیه اصالح اعتصاب

  ١را تحت تأثیر قرار داد. ۲۰۱۹

                                                                                                                                         
، ۱۳۹۸دی  ۱۴، »ها از نگاه فرانسوی ۲۰۱۹ترین رویداد  زردها مهم  جنبش جلیقه«. خبرگزاری جمهوری اسالمی،  ١

  www.irna.ir/news/83620289 قابل دسترسی در:

http://www.irna.ir/news/83620289
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  نقش احزاب فرانسه در جنبش جلیقه زردها
کدام از احزاب  نکته جالب درباره جنبش جلیقه زردها این است که این جنبش از سوی هیچ

های کارگری نیز از این  تحادیهشود. حتی ا های سیاسی موجود در فرانسه حمایت نمی و گروه
وجودآمـده بـه نفـع  اند؛ اما تعدادی از احزاب سعی دارند از شرایط به جنبش حمایت نکرده

وری  خود استفاده کنند؛ از این رو به فکر تأثیرگذاری بر این جنبش و شعارهای آن برای بهـره
 ساقط کردن دولت مکرون هست

ً
  ند.در انتخابات پارلمان اروپا یا احتماال

  
  . حزب جبهه ملی به ریاست ژان ماري لوپن 1

آمـده بـرای  این حزب که حزب دست راستی و افراطی فرانسه است، سعی کـرده از فرصـت پیش
سـتیز  کـدام بیگانه حال شعارهایی که داده هیچ برداری کند؛ با این  تضعیف مکرون و دولت او بهره

توان گفـت افـرادی کـه در ایـن  ه همین دلیل نمیگرایی نداشته است. ب نبوده و جنبه هویتی یا ملی
کنند، به این حزب تمایلی دارند یا از آنها خط  جنبش حضور دارند و اعتراضات خود را مطرح می

اکنون بیشتر از سایر احـزاب   ها نشان داده است که جبهه ملی هم حال نظرسنجی گیرند. با این  می
اروپایی را دارد و به همین دلیل ماری لوپن سعی دارد فرانسه شانس پیروزی در انتخابات پارلمان 
  های این گروه استفاده کند. از این حرکت در راستای تقویت میزان رأی

  
  . حزب چپ فرانسه با عضویت و رهبري ژان لوك مالنشون 2

های معترضـین بـا  چهارم خواسـته حزب چپ افراطـی فرانسـه مـدعی شـده اسـت کـه سـه
حال گفته است که دولـت  های این حزب همخوانی دارد؛ با این  نامهها و اهداف و بر خواسته

گیـرد، قـدرت مطلـق از  و مجلس بایـد منحـل شـوند، جمهـوری ششـم در فرانسـه شـکل 
جمهوری و پارلمان تقسیم شود. ژان لوک مالنشون  جمهور گرفته و میان دو نهاد رئیس رئیس

، اما از منتقدان اصلی اتحادیـه اروپاسـت. نماینده پارلمان اروپا بوده ۲۰۰۹با اینکه از سال 
گوینـد  دانـد. حامیـان او می او این سازمان را آلت دست اقتصاد نئولیبرال و به ضرر مردم می

  خواهند آن را نجات دهند. قصد تخریب اتحادیه اروپا را ندارند بلکه می
  

  خواهان به رهبري فرانسوا فیون . حزب جمهوري 3 
زدگی مردم فرانسـه از  رود، به علت دل ز احزاب قدیمی فرانسه به شمار میحزب فرانسوا فیون که ا

بگیرد؛ در مقابل، مکرون   از مردم رأی ۲۰۱۷احزاب اصلی این کشور نتوانست در انتخابات سال 
که توانسته بود حزب جدیدی از میان اعضای احزاب قبلی برای خود تشکیل دهـد، توانسـت بـه 
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یز نه تأثیرگذاری خاص و نه رویکردی بـه ایـن جنـبش و اعتـراض قدرت دست یابد. این حزب ن
  اند. ها شده خواهان در فرانسه تنها خواستار تأمین امنیت و حفظ آن در تظاهرات دارد. جمهوری

  
  . حزب سوسیالیست فرانسه 4

، بـه دلیـل اینکـه بسـیاری از اعضـایش بـه حـزب ۲۰۱۷این حزب بعد از انتخابات سـال 
پیوسته بودند، دچار تشتت و فروپاشی شد. برخی از اعضای ایـن حـزب  تأسیس مکرون تازه

نیز پس از فروپاشی به فکر تأسیس حزب جدیدی افتادند و تالش کردند از این حزب خارج 
  شوند. به همین دلیل این حزب دیگر تأثیرگذاری چندانی بر فضای سیاسی فرانسه ندارد.

  
  ونبه رهبري مکر» پیش جمهوري به «. حزب  5 

ای مجلس به نتـایج دلخـواهش دسـت نیافـت ایـن  دوره حزب مکرون که در انتخابات میان
های اجرایـی  روزها به فکر تجدید قوا برای حضور در انتخابات پارلمان اروپاست. سیاسـت

شدت  دولت مکرون باعث شده است که اقبال به این حزب نیز مانند احزاب اصلی فرانسه به 
وانسته بود بـا ایـن سیاسـت کـه از دو حـزب اصـلی فرانسـه یعنـی کم شود. گرچه مکرون ت

خواهان جداست، پا به کاخ الیزه بگذارد، اما نـاتوانی در کسـب  ها و جمهوری سوسیالیست
شده است.  اش به مشکلی بزرگ برای ادامه کار او تبدیل  جمهوری حمایت احزاب از ریاست

 ث انتقاد از مواضع مکرون به عنوان رئیس
ِ
جایی رسـانده اسـت کـه   روتمندان کار را بهجمهور

مردم فرانسه به فکر انحالل مجلس و دولت و شکل دادن به جمهوری ششم در ایـن کشـور 
انـد برخـی از مـردم و حامیـان پیشـین حـزب  های فرانسـوی گفته هستند. شماری از رسـانه

ــک از جنــبش جلیقــه زردهــا حمایــت می مکــرون،  واره کننــد و مکــرون را در حــد و قــ این
جمهور فرانسه در اعتراضات  ترین شانس رئیس حال بزرگ دانند. با این  جمهوری نمی ریاست

از ایـن   اخیر این است که هیچ آلترناتیو خوبی برای دولت او وجود ندارد. مردم فرانسه پـیش
رو هستند که  اند و اینک با دولتی روبه ها را تجربه کرده دموکرات  خواهان و سوسیال جمهوری

کـدام از ایـن احـزاب  ای از هر دو حزب اصلی است در حالی که قرار بود شـبیه هیچ عصاره
ها به فکر تغییر قانون اساسـی کشورشـان بـرای کـم کـردن از  نباشد. به همین دلیل فرانسوی

  ١اند. جمهور برآمده میزان اختیارات رئیس

                                                                                                                                         
 ، قابل دسترسی در:»چینی برای جمهوری ششم اعتراضات فرانسه و زمینه«. ثمانه اکوان،  ١

http://ekvanjournalist.com/yellow-vests-france/  

http://ekvanjournalist.com/yellow-vests-france
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  . احزاب راست افراطی در فرانسه 6
گرای افراطی تأسیس شـد. پایـه  از ائتالف چند گروه ملی ١٩٧٢اکتبر  ٥حزب جبهه ملی در 

حزب توسط هواداران استعمار الجزایر به دست فرانسه و بر پایه نوستالژی نسـبت بـه رژیـم 
  ١ها در فرانسه طی جنگ جهانی دوم) بنا شده بود. ویشی (رژیم سیاسی همکار نازی

لی بـه رهبـری مـارین فرانسه حزب جبهه م ٢٠١٧جمهوری سال  طی انتخابات ریاست
لوپن با شکست دادن همه احزاب سنتی جریان اصلی همراه مکرون بـه دور بعـدی راه پیـدا 

یابی جبهـه ملـی بـه دور بعـدی، بلکـه راه نیـافتن  آفرین نه راه کرد. در این میان نکته شگفتی
ری قرنـی جمهـو یک از احزاب سنتی فرانسه به دور دوم بود که در طول عمر بیش از نیم هیچ

سابقه بود. میزان آرای لوپن در دور دوم انتخابات، به رغم شکست از مکرون،  پنجم امری بی
 دو برابر افزایش پیدا کرد و به  ٢٠٠٢نسبت به سال 

ً
درصد رسید. از آن هنگام تا به  ٣٤تقریبا

حال حزب لوپن به طور غیررسمی به اپوزیسیون دولت فرانسه تبدیل شده است. لوپن طـی 
انتخـاب شـد.  تـایمترین فرد تأثیرگذار از سوی مجله  به عنوان مهم ٢٠١٥و  ٢٠١١ های سال
سایت پولیتیکو نیز وی را پرنفوذترین شخصیت در پارلمان اروپا پـس از مـارتین شـولتز  وب

  ٢نامیده است.
)، حزب MNRخواهان( توان به جنبش ملی جمهوری از احزاب راست افراطی فرانسه می

خواهـان را برونـو مگـره در  اشاره کرد. جنبش ملی جمهوری Bloc Identitaire) وPFD( فرانسه
تأسیس کرد. وی پیشتر نفر دوم جبهه ملی بود و در همین سال از آن حزب جـدا  ١٩٩٩سال 
  ٣٩/٠به رهبری آنیک مارتین تنها حـایز  ٢٠٠٧در سال  MNRشد. 

ً
درصـد آرا شـد و عمـال

های راست افراطـی در فرانسـه تـأثیر  سازمان شود. احزاب و سایر حزبی ناتوان محسوب می
ها را بـه خـود جلـب  چندانی در صحنه سیاسی ندارند؛ با این حال هر از گاهی توجه رسانه

گرایـی اروپـایی و علیـه  شـعارهایی در حمایـت از ملی  Bloc Identitaireکنند. برای نمونه می
کید میهای فرهنگی و هوی دهد و بیشتر روی مسائل و ارزش اسالم می کند. این حـزب  تی تأ

سازی پـاریس  یک گردهمایی را با هدف هشدار به شهروندان درباره اسالمی ٢٠١٠در سال 
برگزار کرد. با وجود اینکه جبهه ملی تا حدودی از یهودستیزی فاصله گرفتـه اسـت، حـزب 

درصـد آرا را بـه  ٣٣/١در ناحیـه پـاریس  ٢٠٠٩ضد صهیونیست که در انتخابات اروپـایی 

                                                                                                                                         
  .١٣٩٧، پاییز ٧٥، ش ١٩، س . سید نادر نوربخش، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسالم١
  . همان.٢
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ــهد ــت آورد، مجموع ــالم س ــو  گرایان، چپ ای از اس ــم و نئ ــد صهیونیس ــی ض ــای افراط ه
  ١های یهودستیز را کنار هم گرد آورده است. فاشیست

گرایانـه سـر  های راست افراطی میان جلیقه زردهـا هسـتند و شـعارهای ملی بسیاری از چهره
ِنِدتی، می

ِ
در تظاهرات دیـده شـده و  L'œuvre françaiseشده  منحل  رئیس سابق گروهِ  ٢دهند. یوان ب

» اینجـا خانـه مـا اسـت«بر دیوارها نقش بسته است. شـعار  GUDهای گروه دانشجویی  طراحی
گرایانـه  بارها از سوی معترضان سر داده شده است و از برخی افراد محبوس که در اعتراضات ملی

ِنِدتی که بارها در ا به زندان افتاده
ِ
یران نیز حضور پیـدا کـرده اسـت، اند، حمایت شده است. یوان ب

زردها را حرکتی ملی و متعلق به راست افراطی کـه جمهـوری ششـم را   تالش دارد جنبش جلیقه
ِنِدتی هم اکنون سخنگوی حزب ملی

ِ
گرای فرانسـه اسـت. ایـن  رقم خواهد زد، معرفی کند. یوان ب

انسـه اسـت. ایـن داری فر های سـرمایه حزب دارای رویکرد ضد صهیونیستی و مخالف سیاسـت
ای در تجمعات و اعتراضات جلیقه زردها دارد و همه تـالش  حزب راست افراطی حضور گسترده

  دهد.  خود را برای در دست گرفتن هدایت و رهبری این اعتراضات انجام می
فرانسـه بایـد گفـت کـه آن  ١٩٣٠در مقایسه جنبش جلیقه زردها و اعتراضـات مردمـی 

های فرانسه بـود و معترضـین  شده توسط چپ سیاسی و مدیریت های اعتراضات دارای زمینه
گاهی کامل دست به اعتراض زده بودند. معترضین دهه اعتراضات مشـخص  ١٩٣٠  با خودآ

شده با رهبری خاص داشتند، اما جلیقه زردها هر گونه تعلق به هر گروه و  با اهداف از تعیین
  ٣اند. های موجود تعریف کرده مه گروهکنند و خود را مستقل از ه تفکر سیاسی را رد می

گرایان علیه مکرون، پیروزی مکرون در مقابـل لـوپن و اینکـه پیـروزی او بـه  حمله ملی
 آنها خطرنـاِک) ملی

ِ
 (به زعم

ِ
گرایـی در کشـورهای  عنوان یک نقطه عطف در مسیر گسترش

ر رویارویی اروپایی قلمداد شد، همه و همه دست به دست هم داد تا مکرون همت خود را ب
گرایان و عمـل بـر خـالف پیشـنهادهای آنهـا متمرکـز کنـد. او خـود را نـاجی اروپـا  با ملی

دانست، اما اکنون خود محتـاج نجـات غریـق اسـت، زیـرا حرکـت پرشـتاب در مسـیر  می
گرایان موجب شد که او قشـر وسـیعی از مـردم را فرامـوش  سازی در مخالفت با ملی جهانی

زردها نیز سران دولت او ایـن حضـور گسـترده را بـه   ظاهرات جلیقهکند. حتی پس از آغاز ت

                                                                                                                                         
  . همان. ١

2. Yvan Benedetti 

  ٢٠١٩. استیو تورلی، کتاب خیزش،  ٣



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

80
، زمستان  

1398
  

   
 

 

 144  

گرایان بود کـه بـه  تعبیر کردند! این بهترین فرصت برای ملی» گرایان علیه دولت توطئه ملی«
 برخی از 

ِ
 «جمع تظاهرکنندگان بپیوندند، اما با وجود اشتراک نظر میان

ِ
گرایـی  ملی» هواداران

جبهه ملی (گردهمـایی ملـی فعلـی) راه متفـاوتی در پـیش  »سران«زردها،  و جنبش جلیقه 
کید می دارند. اینکه جلیقه  کنند به هیچ گروهی وابسته نیسـتند، بیهـوده نیسـت. در  زردها تأ

هـای متفـاوتی  زردها دارای همپوشانی هستند، اما هـر یـک ویژگی گرایان و جلیقه  واقع ملی
 هر یک را از دیگ

ِ
  ١دارد. ری متمایز نگاه میدارند که بخشی از هواداران

  زردها از کجا آمدند؟ جلیقه 
ای به رنگ زرد شـبرنگ اسـت  ، جلیقه»جلیقه زرد«طبق قوانین راهنمایی و رانندگی فرانسه، 

که هر خودرو باید به آن مجهز باشد تا در صورت نقص فنی و توقف خودرو میـان بزرگـراه، 
یشتر شهروندانی هستند که با وجود کار و ب  »جلیقه زردها«صاحب خودرو آن را بر تن کند. 

هـایی  خورند. کارمندان، کارگران و خانواده درآمد، در گذران زندگی و معاش به مشکل برمی
کنند و برای رفت و آمـد و زنـدگی  که در حومه شهرهای بزرگ یا مناطق روستایی زندگی می

راضــی دو راننــده های اعت روزمــره بــه خــودروی شخصــی وابســته هســتند. در اولــین جرقــه
ای در  شهری جوان اهل سنه مرن، شـهری نزدیـک پـاریس، روز دهـم اکتبـر در صـفحه  بین

دادنـد و » بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سـوخت راه«بوک فراخوانی برای  فیس
بـوک قـول شـرکت در ایـن فراخـوان را دادنـد. بـه تــدریج  هـزار نفـر در فیس ۲۰۰بـیش از 
های مجازی توسط شهروندان عادی بدون وابستگی به صـنف  گری در شبکههای دی فراخوان

یا گروه خاصی شکل گرفت تا روز هفدهم نوامبر که اولین اعتراض سراسـری در فرانسـه بـا 
  ٢ها آغاز شد که همچنان ادامه دارد. هزار نفر و مسدود کردن بزرگراه ۲۸۰شرکت 

 ۱۷افزایش مالیـات سـوخت از روز شهروندان فرانسوی که در اعتراضات سراسری علیه 
جلیقـه «کننـد خـود را  های شهرهای مختلف فرانسه شرکت می ها و بزرگراه نوامبر در خیابان

توان تجمعات اعتراضی جلیقه زردها را یک حرکت سیاسی  اند. با اینکه می نام نهاده» زردها
داننـد و  نمیکنندگان خود را وابسته به طیف سیاسـی یـا حـزب خاصـی  دانست، اما شرکت

                                                                                                                                         
 ، قابل دسترسی در:»گرایی نسبت جلیقه زردها و ملی«. مشرق، ١

https://www.mashreghnews.ir/news/919681  
 ، دانشگاه علوم انتظامی امین، قابل دسترسی در:»علل و پیامدهای جنبش جلیقه زردها در فرانسه«ش امیری، . سرو٢

https://www.iribnews.ir/009i9a  

https://www.mashreghnews.ir/news/919681
https://www.iribnews.ir/009i9a


یماه
 ت

اس
شن

 ی
جار

ش 
جنب

 ي
رما

 س
ضد

 هی
 يدار

سه
ران

ر ف
د

  
 

 

 145  

هـای  هایشان با مطالبات حزبی و رهبری جناحی منحـرف شـود. جناح خواهند خواسته نمی
اند؛ با  اعالم کرده» جلیقه زردها«مختلف فرانسه از چپ تا راست حمایت خود را از حرکت 

خـواهیم  ما نمی«شده این جنبش، گفته است:  این حال فرانک بولر، یکی از اعضای شناخته
خـواهیم. انقـالب فرانسـه بـا  ما را به نام خود مصادره کند. ما رهبر جنبش نمیکسی جنبش 

  جنـبش جلیقـه» جنگ آرد آغاز شد. اکنون این جنگ برای ما، جنگ مالیات سوخت است.
با اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شـد، امـا اکنـون ایـن جنـبش اعتراضـی بـه  زردها 

تـرین چـالش  ه گفتـه تحلیلگـران، اولـین و مهمجنبشی علیه مالیات تبدیل شـده اسـت و بـ
درصـد از  ۶۹ها،  شود. طبـق آخـرین نظرسـنجی فراحزبی برای دولت مکرون محسوب می

درصـد از  ۵۰کنند. بـیش از  شهروندان فرانسه از جنبش اعتراضی جلیقه زردها حمایت می
  ١کنند. ایت میجمهوری نیز از این اعتراضات حم دهندگان به ماکرون در انتخابات رئیس رأی

  زردها رهبران جلیقه
این جنبش اعتراضی نه رهبری معینی دارد و نه سازماندهی شده اسـت. آنهـا همـدیگر را از 

پذیر نیست. اگرچـه  یابند؛ بنابراین مذاکره دولت با آنها امکان های اجتماعی می طریق شبکه
انـد، امـا در  یافته های ایرلند، هلنـد و بلژیـک نیـز گسـترش های این جنبش در کشور شاخه

هـا در  زرد فرانسه پایدار مانده است. هر کجای فرانسه اعتراض یا تظاهراتی رخ دهد، جلیقـه 
آیند. نمونه اخیر مشارکت  ها می داری فرانسه به خیابان حمایت از آنها و مقابله با نظام سرمایه

مقابـل سـکوت دولـت زردها در   ها در اعتراضات کشاورزان فرانسوی بود. جلیقه جلیقه زرد
های کشاورزان  فرانسه نسبت به مسائل و مشکالت بخش کشاورزی، فدراسیون ملی اتحادیه

و اتحادیه کشاورزان جوان این کشور، اعضای خود را برای یک بسیج عمومی برای برگـزاری 
ها و  تظاهرات سراسری در این کشور فراخواندند. در این تظاهرات کشاورزان با بستن بزرگراه

جلیقـه «های امانوئل مکرون یـا همـان  های این کشور، به جمع مخالفان ضد سیاست جاده
ها در شهرهای بزرگ فرانسه اغلب به خشونت کشیده  زرد  پیوستند. اعتراضات جلیقه» زردها

  ٢شود و تلفاتی نیز به دنبال دارد. می

                                                                                                                                         
 نیوز، قابل دسترسی در:، یورو »کنند؟ های فرانسه چه کسانی هستند و چرا اعتراض می»جلیقه زرد«. بهار شوقی، ١

https://farsi.euronews.com/2018/11/23/who-are-the-yellow-vests-and-why-they-are-protesting    
، قابـل دسترسـی ۱۳۹۸آبـان  ۴، »ها چگونه شکل گرفت؟ زرد راضی جلیقه جنبش اعت«. باشگاه خبرنگاران جوان، ٢

   /www.yjc.ir/fa/news/7118036 در:

https://farsi.euronews.com/2018/11/23/who-are-the-yellow-vests-and-why-they-are-protesting
http://www.yjc.ir/fa/news/7118036
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. بعضـی زردها این است که رهبـری مشخصـی نـدارد  های جنبش جلیقه یکی از ویژگی
شد، امـا بـه محـض اینکـه شخصـی  ها منتشر می ها در رسانه اوقات تصویر برخی از چهره

داد. در حقیقت، جلیقه زردهـا  شد، مشروعیت خود را برای جنبش از دست می ای می رسانه
توانـد او را  خیلی سریع فهمیدند که هرکس که رهبری جنبش را بـه دسـت آورد، سیسـتم می

 ضد سیستم است. دو یا سه نفر  جذب کند؛ در حالی که
ً
 یک حرکت کامال

ً
این حرکت دقیقا

مانند رودریگز پس از شلیک گلوله توسط پلیس، چشم خود را از دست دادند و همین مسئله 
باعث شد تا حد زیادی در جامعه معروف شوند، اما ماجرا به همین دیده شـدن خـتم شـد، 

ای  ند. جلیقـه زردهـا هـیچ ایـدئولوژیشوند، جمعـی هسـت  هایی که گرفته می چون تصمیم
 چنـدان  ندارند.

ْ
در این روزها که ویروس کرونا سراسر فرانسه را درگیر کرده است، اعتراضات

شـوند. دولـت از ابزارهـای  رو می مطلوب دولت نیسـت و معترضـان فقـط بـا حـبس روبـه
هـیچ تجمعـی شـکل کنـد؛ بنـابراین  سرکوبگرانه به بهانه مقابله با بیماری کرونا استفاده می

های اجتمـاعی سـازماندهی و  گیرد و جلیقه زردهای جوان همچنـان خـود را در شـبکه نمی
  ١کنند. های اجتماعی حفظ می ارتباطات خود را در شبکه

  
  های خاص جنبش جلیقه زردها ویژگی

احتمال افزایش 
  مشکالت معیشتی مردم

مورد حمایت طبقات 
  وشوسیع و خودج  بدون رهبر  پایین و متوسط

ها و  فعال بودن رسانه  باال بودن میزان خشونت
  هاي اجتماعی شبکه

 35سن معترضان بین 
  49تا 

حضور افراد از نسل چهارم و 
  پنجم مهاجران به فرانسه

خیزش از پیرامون علیه   روندگی پویایی و پیش
  مرکز

آموزان در  حضور دانش
  تظاهرات و اعتراضات

فاصله گرفتن طبقات مختلف 
  ز یکدیگراجتماعی ا

  
های فرانسه بسیار فراتر از اعتراض به یک تصمیم دولتی برای  جنبش اعتراضی جلیقه زرد
های عمیقـی دارد و بـه مشـکالت اقتصـادی ایـن کشـور بـاز  افزایش قیمت سوخت، ریشـه

های مختلف خود را نشـان  گردد که برای بیش از سه دهه مانند آتش زیر خاکستر در برهه می
های متوالی، کاهش سطح قـدرت خریـد مـردم و بـاال بـودن میـزان  ودجهدهد. کسری ب می

  بیکاری در کنار سیاست
ِ
های اقتصاد لیبرالـی افسارگسـیخته طـی سـالیان متمـادی، زنـدگی

ای از مردم فرانسه را با آثار سـوء معیشـتی مواجـه کـرده و موجـب شـده اسـت  بخش عمده

                                                                                                                                         
  )، تحلیلگر فرانسویLeslie Varenne. مصاحبه نگارنده مقاله با لسلی وارن (١
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ای مانند پاریس  های پرهزینه از شهر مرور محل زندگی خود را  قشرهای ضعیف اقتصادی به
  ١وآمد کنند. به حومه و پیرامون، منتقل و تنها برای کار و شغل رفت

 کشوری جنبش
ً
های عمیـق مشـکالت و  آید، ریشـه خیز به شمار می اگرچه فرانسه ماهیتا

هـایی  هـا شـده ویژگی معضالت معیشتی و اقتصادی که موجب ظهـور جنـبش جلیقـه زرد
هایی بسـیار فراتـر از حـد انتظـار و  تواند آثار و پیامد ه آن بخشیده است که میمتمایزکننده ب

  های اروپایی داشته باشد.  تحلیل دولت فرانسه یا حتی سایر دولت
 اعتراضات اجتماعی به 

ً
ها و  های مختلف از مرکـز شـهر ویژه اقتصادی در کشور معموال

واننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد، شوند و در مراحل بعدی اگـر بت مناطق بزرگ شروع می
های فرانسه در روندی معکوس از  کنند. اما جنبش جلیقه زرد پیرامون و حومه را نیز درگیر می

ای  سـابقه پیرامون و حومه شروع شد و توانست به مرکز رسوخ کند، تا جایی که تظاهرات بی
وجودآمده  یر و تحوالت بهدر قلب پاریس برپا شد. دلیل اصلی این موضوع را نیز باید در تغی

های اتحادیه اروپا  های اقتصاد لیبرالیستی هماهنگ با سیاست در جامعه فرانسه براثر سیاست
هایی مانند  های زندگی در شهر ها موجب افزایش هزینه وجو کرد. پیگیری این سیاست جست

رت طبیعـی صـو  پاریس و در نتیجه مهاجرت تعداد زیادی از مردم به حومه شده است که به
  های اقتصادی دولت هستند. معترض سیاست

ویژگی مهم و متمایزکننده جنبش جلیقه زردها، نداشتن رهبر یا گروهی از رهبـران اسـت کـه 
 در جنبش

ً
هـا، زمـان و  های اعتراضی وظیفه اتخاذ تصمیم دربـاره تجمعـات و راهپیمایی معموال

ه با مقامات و مسئوالن دولتی را بـر عهـده های جنبش و مذاکر مکان آنها، اعالم مواضع و خواسته
گیری و هم در مرحله حرکت و فعالیت هیچ رهبـری  دارند. این جنبش هم در مرحله آغاز و شکل

اعتمادی عمومی مردمی بـه رهبـران و  توان در بی و مرکزیتی نداشته است. دلیل این موضوع را می
اعتمادی محصول سه دهه نخواستن یا  وجو کرد. این بی های سیاسی مانند احزاب جست ساختار

جویی مشکالت عمیـق اقتصـادی بخـش زیـادی از  نتوانستن رهبران و احزاب سیاسی برای چاره
هـا از یـک طـرف  ترین پیامد خودجوشی و خودرهبری جنبش جلیقه زرد مردم فرانسه است. مهم

ضـان و دولـت استمرار جنبش و از طرف دیگر شکل نگرفتن مذاکراتی جدی و مـؤثر میـان معتر
  فرانسه است که هرکدام مولد و محرک دیگری است.

                                                                                                                                         
 ، قابل دسترسی در:»ها ها و روند های فرانسه؛ ریشه دجنبش جلیقه زر«. ساالر نامدار وندایی،  ١

https://www.yjc.ir/fa/news/7187551  

https://www.yjc.ir/fa/news/7187551
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هـای فرانسـه و عامـل حیـات و  روندگی ویژگی دیگـر جنـبش جلیقـه زرد پویایی و پیش
تـرین ویژگـی ایـن جنـبش  استمرار آن برای بیش از یک سال است. این ویژگـی را بایـد مهم

شرهای مختلفـی از مـردم فرانسـه کند تا بتواند ق دانست که ظرفیت زیادی برای آن ایجاد می
هـای ملـی فرانسـه  مانند کشاورزان، کارگران و کارمندان را با خود همراه کند و حتـی از مرز

هایی مانند انگلستان شاهد وقوع تظاهراتی در اعالم همبستگی بـا  که کشور  فراتر رود؛ چنان
هایی  ه در سـایر کشـورهایی مشـاب اند. به عبارت دیگر وجود ریشه ها بوده جنبش جلیقه زرد

توانـد موجـب  هـا می رونـدگی جنـبش جلیقـه زرد اروپایی در کنـار ویژگـی پویـایی و پیش
  ١هایی مشابه در اتحادیه اروپا شود. گیری جنبش شکل

  زردها حامیان جنبش جلیقه
  های زیر هستند: گروه به طور خالصه جلیقه زردها شامل

  
کنند. برخی اوقات افراد  عتراضات شرکت میبسیار دشوار است که بگوییم چند نفر در ا

کنند، اما مهم این است که ببینیم چند نفر احساس تعلـق بـه  کمی در اعتراضات شرکت می
جلیقه زردها دارند. در پاسخ باید گفت بسیاری از فرانسویان به این جنـبش احسـاس تعلـق 

رسـیدند در اعتراضـات ت های پلیس به حدی زیاد بود که بسیاری از مـردم می دارند. سرکوب
  ٢کنند. شرکت کنند، اما این بدان معنی نیست که آنها دیگر از این جنبش حمایت نمی

  

                                                                                                                                         
  . همان. ١
  . مصاحبه نگارنده مقاله با لسلی وارن، تحلیلگر فرانسوی ٢
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  ها هاي آینده جنبش جلیقه زرد ها و سناریو روند
توان سه سناریوی محتمـل  های فرانسه می های جنبش جلیقه زرد ها و ویژگی با توجه به ریشه

  برای آینده آن متصور بود:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  . فرسایش یا سرکوب 1

های فرانسه نیز مانند هر جنبش اجتمـاعی دیگـری ممکـن اسـت بعـد از  جنبش جلیقه زرد
مدتی فرسایشی شود و تأثیر خود را از دست بدهد یا دولت با قوه قهریه آن را سرکوب کند که 

ا ها شد، بلکـه هرگونـه فرسـایش یـ توان مدعی پایان جنبش جلیقه زرد در هر دو حالت نمی
کنـد کـه در فرصـت و شـرایط مسـاعد  سرکوب جنبش آن را به آتش زیر خاکستر تبـدیل می

رسـد  رغم امکان وقوع این سناریو، احتمال آن زیاد به نظـر نمی  تواند دوباره فعال شود. به می
زیرا در طول یک سال و نیم گذشته از یک سو دولت فرانسه نتوانسته است حتـی بـا اسـتفاده 

هـا را سـرکوب کنـد و از سـوی دیگـر  ونت نیروی پلیس، جنبش جلیقـه زردسابقه از خش بی
رغم کاهش مقطعی تعداد افراد و طرفداران آن، جنـبش دچـار فرسـایش و رخـوت نشـده   به

عنوان یک سناریوی بعیـد بـرای آینـده جنـبش جلیقـه   است؛ بنابراین فرسایش یا سرکوب به
رونـا موجـب توقـف ایـن اعتراضـات بـه ها مطرح است. البته شیوع گسترده ویـروس ک زرد

های جلیقـه زردهـا در فضـای مجـازی همچنـان بـه   صورت خیابانی شده است، اما کمپین
  دهند.  فعالیت خود ادامه می

  
  . پیروزي و پایان نسبی 2

ها با دستیابی نسبی به اهـداف و انتظـارات از طریـق یـک اقـدام یـا  پایان جنبش جلیقه زرد
ناریوی محتمل برای آینده ایـن جنـبش اسـت. اگرچـه اصـالحات رخداد سیاسی، دومین س
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تواند یکی از عوامل پایان جنبش با حصول پیروزی نسبی باشد، اما وقوع  اقتصادی دولت می
نشینی دولت امانوئل مکـرون از تصـمیم افـزایش قیمـت  رسد، زیرا عقب آن بعید به نظر می

رو بـه نظـر  بش مطـرح شـود. از ایـن عنوان یک پیروزی نسبی برای جن سوخت نتوانست به 
ای از اقـدامات  ها نقطه پیروزی خـود را فراتـر از انجـام مجموعـه رسد جنبش جلیقه زرد می

کند؛ بنـابراین تغییـر دولـت فعلـی فرانسـه از طریـق انتخابـات یـا  وجو می اصالحی جست
طـه پایـان و توانـد نق رفاهی می استعفای زودهنگام و روی کار آمدن یک دولت رفاهی یا شبه

کید  ها باشد. اگرچه با توجه به نشانه پیروزی نسبی و مشروط جنبش جلیقه زرد هایی مانند تأ
جمهـور فرانسـه یـا  عمومی جنبش بر استعفای مکرون، وقوع این سناریو با اسـتعفای رئیس

رسد، اما پیروزی و پایان جنبش در این  جمهوری بعدی محتمل به نظر می انتخابات ریاست
های عمیق آن، جنبش ظرفیت الزم  و یک پیروزی و پایان نسبی است و با توجه به ریشهسناری

  را برای فعالیت مجدد در آینده حفظ خواهد کرد.
  
  . فوران و گسترش 3

توان از نظر دور داشت، فوران جنبش و گسترش آن  سومین سناریو که احتمال وقوع آن را نمی
یی است. وجود کسری بودجه، میزان باالی بیکاری و های اروپا در فرانسه و حتی سایر کشور

های مشـترک و مشـابه  عنوان ریشه های اروپایی به  کاهش قدرت خرید مردم در سطح کشور
گونه  های ملی فرانسه شود؛ همان تواند موجب گسترش آن ورای مرز ها می جنبش جلیقه زرد
ژیک تظاهراتی در اعالم همبستگی های اروپایی مانند انگلستان، هلند و بل که در سایر کشور

هـا ممکـن اسـت آثـار و  هـا برگـزار شـد. فراگیـری جنـبش جلیقـه زرد با جنبش جلیقه زرد
های راسـت  گیری جریان توان به قدرت هایی در سراسر اتحادیه اروپا داشته باشد که می پیامد

ی اشاره کـرد. های اروپایی و سراسری پارلمان اروپای و چپ افراطی در انتخابات ملی کشور
هایی مانند برگزیت (خروج انگلستان از اتحادیـه  این اتفاق ممکن است موجب ظهور پدیده

مـدت  های اروپایی شود. اگرچه وقوع این سناریو در کوتاه و حتی میان اروپا) در سایر کشور
های اقتصـادی و معیشـتی در اغلـب  آید، اما به دلیـل وجـود شـکاف دور از ذهن به نظر می

  رسد. های اروپایی، در بلندمدت محتمل به نظر می کشور
  



یماه
 ت

اس
شن

 ی
جار

ش 
جنب

 ي
رما

 س
ضد

 هی
 يدار

سه
ران

ر ف
د

  
 

 

 151  

  مسئله اصلی جلیقه زردها؛ اقتصاد 
  ها به سرعت از مخالفت با افزایش مالیـات سـوخت بـه خواسـته بزرگ زرد جنبش جلیقه 

ِ
تـر

دهد کـه بخـش بزرگـی از  بهبود قدرت خرید طبقه متوسط تحول یافت. این مسئله نشان می
اند. به رغـم تـالش  جمهور ناامید شده های رئیس شدت از سیاستدهندگان فرانسوی به  رأی

ند و نابرابر پیش می اصالح
ُ
رود. میزان بیکاری  گرانه مکرون، ترمیم اقتصاد فرانسه همچنان ک

درصد است که تنها یک درصد کمتر از زمـانی اسـت کـه وی قـدرت را در  ۹فرانسه حدود 
اال در اروپاست. این رقـم دو برابـر میـزان دست گرفت و همچنان چهارمین میزان بیکاری ب

 ۱٫۷بیکاری در آلمان است. طبق آمار کمیسـیون اروپـا، میـزان رشـد اقتصـادی فرانسـه از 
کـاهش پیـدا کـرده اسـت. بـه عـالوه،  ۲۰۱۹درصد در سال  ۱٫۶به  ۲۰۱۸درصد در سال 

ه کـه شـود، هشـدار داد بان اقتصادی فرانسه کـه یـک اندیشـکده مسـتقل محسـوب می ه دید
 .های فرانسوی را کاهش داده است درصد از خانوار ۵های مکرون قدرت خرید  سیاست

  

 ۲۰۱۶تا  ۱۹۶۰نمودار قدرت خرید در فرانسه از سال 
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 ۲۰۱۵تا  ۲۰۰۵نمودار نابرابری درآمد از سال 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۷نمودار بیکاری در فرانسه از سال 

  خواهند؟ جلیقه زردها چه می
 همه جریان

ً
های سیاسی در فرانسه باور دارند که کشور نیاز به اصالحات اساسـی دارد  تقریبا

رو کرده است؛ اما در این بـاره کـه  و به تأخیر افتادن این اصالحات ساختار را با مشکل روبه
 های مختلف اقتصاد، این اصالحات به کدام سمت باید برود، توافقی وجود ندارد. در بخش

مطالبـه  ٢٥سیاست، بهداشت و ژئوپلیتیک جلیقه زردها دارای یک منشور مطالباتی شـامل 
  اصلی هستند که لیستی از این مطالبات در نمودارهای زیر آمده است:
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  .  اقتصاد و اشتغال 1
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  

  . سیاست2
  
  
  
  

  

 درصد 25سقف مالیات 

 درصدي حداقل دستمزد 40افزایش 

 می افزایش استخدام در بخش عمو

 ها  لغو بدهی

 ها مقابله با انحصارگرایی بانک

 میلیون مسکن اجتماعی 5ساخت 

ال
شتغ

د/ ا
صا

اقت
 

 نوشتن یک قانون اساسی جدید

 هاي نفوذ ها و شبکه ممنوع کردن البی

 خروج از اتحادیه اروپا 

 میلیاد یورو فرار مالیاتی از بورس 80استرداد 

 ها سازي توقف فوري خصوصی

 فن اموال عمومی پس گر

 تضمین آزادي شهروندان 

 اي شکستن انحصار رسانه

 برابر کردن بودجه اختصاصی عدالت اجتماعی 4

 حذف ایدئولوژي از نظام آموزش و پرورش

 هاي جریمه خودکار آوري دستگاه جمع

ت
اس

سی
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  . بهداشت/ محیط زیست 3
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  . ژئوپلیتیک 4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اند اتی که جلیقه زردها از دولت گرفتهامتیاز
اند امتیازاتی از دولت بگیرند. بیش از یک سـال و نـیم از  توانسته ۱۳۹۷جلیقه زردها از آبان 

ها آمدند و خواستار عدالت اجتماعی و قدرت خرید بیشتر  که جلیقه زردها به خیابان  زمانی
لت مجبور شده اسـت مماشـات گذرد. برای آرام کردن خشم معترضان، رئیس دو شدند، می

طـور رسـمی چنـد بـار  در مقابل این حرکت اعتراضی را چند برابر کند. امانوئل مکرون بـه 
کرده و چندین اقدام برای پایان دادن به ایـن   درباره جلیقه زردها در تلویزیون فرانسه صحبت

 تعمدي سال جهت مقابله با کهنگی 10وادار ساختن تولیدکنندگان به تأمین قطعات به مدت 

 بندي آالینده هاي پالستیکی و سایر مواد بسته سازي بطري ممنوع کردن تجاري

 مقابله با نفوذ آالینده البراتورهاي دارویی

 آور و غیره شده ژنتیکی، کودهاي سرطان ممنوع کردن محصوالت دستکاري

 سازي کشور به منظور کاهش واردات و آلودگی  بازصنعتی

ت
یس

ط ز
حی

/ م
ت

اش
هد

ب
 

  خروج فوري از ناتو 

 توقف غارت و مداخله سیاسی و نظامی در آفریقا

 هایی که امکان پذیرش و ادغام آنها وجود ندارد جلوگیري از مهاجرت
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  بحران انجام داده است.
طـور مسـتقیم در  در کاخ الیزه به  )۱۳۹۷آذر  ۱۹( ۲۰۱۸دسامبر  ۱۰امانوئل مکرون در 

حـذف مالیـات بـر سـاعات اضـافه کـاری و   تلویزیون ظاهر شد تا لغو مالیات بر سوخت،
آوریـل  ۲۵افزایش حداقل دستمزد از طریق پاداش دولتی کار را اعالم کند. او دومین بار در 

  الم کرد. در تلویزیون، اصالحات در بخش دولتی و کاهش مالیات بر درآمد را اع ۲۰۱۹
  
  . قدرت خرید و مالیات/ لغو مالیات سوخت 1

های کربنی آغازگر جنبش جلیقه زردها بود؛ اما تنها سه هفته اعتـراض  مالیات روی سوخت
نشینی و نخست تعلیق این مالیات و سپس لغـو آن را  کافی بود تا دولت از موضع خود عقب
، اعالم کرد که اعمال ایـن مالیـات بـرای وزیر فرانسه اعالم کند. ابتدا ادوارد فیلیپ، نخست

شود، اما در نهایت دولت تصمیم به لغو کلی آن گرفت. برای بسـیاری از  شش ماه تعلیق می
کنند بهای سوخت و  جلیقه زردها که در شهرهای کوچک و حومه شهرهای بزرگ زندگی می

  مالیات بر آن اهمیت زیادی دارد. 
  
  مزد از طریق پاداش کاریورویی حداقل دست 100. افزایش  2

دلیـل افـزایش پـاداش دولتـی کـار و  ، افـراد بـا حـداقل دسـتمزد، بـه ۲۰۱۹از ابتدای سال 
تر دریافـت  یورو اضافه ۱۰۰های اجتماعی که امانوئل مکرون اعالم کرده بود، هر ماه  کمک

ه بـه یـورو در مـا ۱۱۸۵، حداقل دسـتمزد از ٢٠٢٠کنند. بنابراین از ابتدای سال میالدی  می
  شده است. یورو به این مبلغ اضافه  ۱۰۰یورو رسید و  ۱۲۱۰

  
  مالیات بر درآمد» درخور توجه«. کاهش  3

جمهـوری فرانسـه  های جنبش جلیقه زردها بود که رئیس قدرت خرید یکی دیگر از خواسته
کاهش دهد؛ اما مشخص نکرد چگونـه » درخور توجهی«قول داد مالیات بر درآمد را با رقم 

ها را جبـران کنـد. هنـوز اطالعـات زیـادی  است کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات قرار
  درباره روش دقیق این کاهش مالیات ارائه نشده و قرار است ماه ژوئن درباره آن بحث شود.

  
  . حذف مالیات بر ساعات اضافه کاري و پاداش پایان سال 4

شود. او از  ها حذف می از اضافه کاری امانوئل ماکرون اعالم کرد که از این پس اخذ مالیات
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ها خواست داوطلبانه، پاداش پایان سال کارمندان خود را بدون کسر مالیات یا هزینـه  شرکت
  اضافی پرداخت کنند. 

  
  . قدرت خرید بازنشستگان 5

هزار بازنشسته دارد. طبق اصالحاتی که امانوئـل مکـرون  ۵۰۰فرانسه حدود هفت میلیون و 
رادی که حقوق بازنشستگی آنها کمتر از دو هزار یورو در مـاه اسـت، از طـرح اعالم کرد، اف

 ۵۰۰شوند. طبق گفته وزیر کار فرانسه، سه میلیون و  افزایش مالیات رفاه اجتماعی معاف می
  اند. هزار نفر از بازنشستگان شامل این مورد اصالحی شده

  
  . بازنگري در مستمري بازنشستگان بر اساس میزان تورم 6

بازنشستگان بر اساس تورم، یکی از اصالحات مهمی است که امانوئل   بازنگری در مستمری
جمهوری فرانسه، حقـوق بازنشسـتگی خانوارهـایی کـه  مکرون مطرح کرد. طبق گفته رئیس

دوباره بر اساس نـرخ تـورم  ۲۰۲۰درآمدی کمتر از دو هزار یورو در ماه دارند از اول ژانویه 
  شود. شامل همه بازنشستگان می ۲۰۲۱وضوع تا سال گذاری و این م شاخص

  
  . اصالحات سازمانی و تعطیلی مدرسه ملی مدیریت اداري و اصالحات در بخش مشاغل دولتی 7

های دولتی و نخبگان را  اعتمادی به مقام های اخیر، بحران مربوط به جلیقه زردها، بی در ماه
ان حتی خواهـان تعطیلـی دانشـگاه ملـی طوری که بسیاری از معترض تشدید کرده است؛ به 

شـده  چین مدیریت اداری شدند. آنها معتقدند که این دانشگاه مسئول ایجاد یک طبقه دست
التحصیالن آن با آحاد جامعه فاصله دارنـد. بسـیاری  های اجرایی است که فارغ در مسئولیت

ستراسـبورگ قـرار دارد، های فرانسه از این دانشگاه که در شهر ا از سیاستمداران و مدیرعامل
ها امانوئـل مکـرون بـه یکـی از اعضـای دولـت  اند. در پی این اعتراض التحصیل شده فارغ

ها بایـد در  را بررسـی کنـد. ایـن بررسـی» بزرگ دولت  بدنه«مأموریت داد تا اصالحات در 
مدت شش ماه نهایی شود که یکی از آنها تعطیلی دانشگاه ملی مدیریت اداری است. عالوه 

ها در  خواهد از دولت نیز تمرکززدایی و حتی برخی سمت جمهوری فرانسه می بر این، رئیس
  هسته اصلی دولت را حذف کند.
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  پرسی . آسان کردن برگزاري همه 8
را که جلیقه زردهـا خواسـتار آن » پرسی به پیشگامی شهروندان همه«امانوئل ماکرون گرچه 

شود.  تسهیل می» پرسی به پیشگامی مشترک همه«ی هستند رد کرد، ولی اعالم کرد که برگزار
تـوان  طبق قانون فرانسه اگـر در موضـوعات مختلـف، یـک میلیـون امضـا جمـع شـود، می

جمهوری فرانسه در نظر  گیری درباره آن را به رأی عموم گذاشت؛ اما هم اکنون رئیس تصمیم
  تر شود. احتپرسی ر دارد این میزان امضا را کاهش دهد تا امکان برگزاری همه

  
  ها . مقابله با تعطیلی مدارس و بیمارستان 9

های خود اعالم کرد  امانوئل مکرون همچنین پس از اعتراض جلیقه زردها، در یکی از برنامه
ــا ســال  ــنج ســاله  ۲۰۲۲کــه اجــازه تعطیلــی هــیچ مدرســه و بیمارســتانی را ت کــه دوره پ

همچنین اعالم کـرد از ابتـدای سـال رسد، نخواهد داد. او  جمهوری وی به پایان می ریاست
  نفر فراتر رود. ۲۴آموزان در یک کالس درس نباید از  تعداد دانش ۲۰۲۰ـ۲۰۱۹تحصیلی 

  
  . مقابله با فرار مالیاتی 10

جمهوری فرانسه از دیوان محاسبات این کشور خواهد خواست تا با دقـت تعـداد افـرادی را  رئیس
د و اقـدامات مشخصـی را پیشـنهاد دهـد. از سـوی دیگـر اند، تخمین بزنـ که فرار مالیاتی داشته

رسد او  نظر می امانوئل ماکرون همچنان بر سر برخی مسائل در موضع خود باقی خواهد ماند. به 
دهـد و در  کند. برای به رسمیت شناختن رأی سفید اقدامی انجام نمی مالیات بر ثروت را لغو نمی

  ١دهد. ال تعیین شده است، تغییری نمیس ۶۲سن قانونی بازنشستگی که در فرانسه 

  گیري نتیجه
جمهور فرانسه، تنها بـه دلیـل عملکـرد خـود در مسـائل اقتصـادی و  امانوئل مکرون، رئیس

انـد کـه  سیاسی نیست که زیر بار فشارهای افکار عمومی قرار دارد. این افراد بـر ایـن عقیده
کشد. با توجه بـه سـابقه  به دوش میهای جمهوری پنجم در فرانسه را نیز  مکرون بار ناکامی
بار  ۱۵شان و اینکه تا کنون فرانسه  ها در انقالب و تغییر دادن نوع حکومت تاریخی فرانسوی

چنینی در نهایت  های این توان انتظار داشت حرکت قانون اساسی خود را تغییر داده است، می
نجم در حـالی بـه دسـت به تغییری دیگر در قانون اساسی این کشور ختم شود. جمهوری پ

                                                                                                                                         
  . مجله اقتصاد برتر ١
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شدت افزایش دهد.   جمهور را به ژنرال دوگل به وجود آمد که او سعی داشت اختیارات رئیس
رو شدند که از دایره اختیارات خود  ها با رؤسای جمهوری روبه بعد از ژنرال دوگل، فرانسوی

قوانین  کردند و دست به اصالح های اقتصادی و سیاسی مردم استفاده می برای کاهش آزادی
زدند. به همین دلیل از زمان ژاک شیراک و بعد از  اقتصادی برای رسیدن به اقتصاد لیبرالی می

آن در دوران سارکوزی، نیاز به تغییر قانون اساسی برای قدرت گرفتن پارلمان و بیشـتر دیـده 
هــا گرچــه در دوران  شــد. ایــن بحث ها احســاس می شــدن نظــر مــردم در اجــرای سیاســت

کم آغاز شد، اما در دوران سارکوزی بـه  های اقتصادی ژاک شیراک کم به سیاستاعتراضات 
ها جـدیت بیشـتری یافتـه اسـت. حمایـت  اوج خود رسید و در جنبش کنونی نیز این بحث

دهـد کـه  گیری جنـبش ششـم نشـان می احزاب چپ از انحالل مجلـس و دولـت و شـکل
جمهـور و برپـایی نظـام نـوین  ات رئیسشدت دنبال محدود کردن دایره اختیار فرانسویان به 

اعتمادی مـردم  انتخاباتی در این کشور هستند. به همین ترتیب بحران تحزب در فرانسه و بی
  به احزاب سیاسی باعث تشدید این درخواست شده است.

اعتراضات اخیر فرانسه گرچه در اعتراض به افزایش بهای سوخت و افـزایش مالیـات بـر 
های دیگـری دارد کـه بـرای  گیر شدن آن دالیل و ریشـه ع شد، اما همهبنزین و گازوئیل شرو

ای کـه گـاه نـوعی گمراهـی و  شناخت و فهم عمیق آنها باید از فهم متعارف و فضای رسـانه
کند، فراتر رفت. دلیل این مدعا هـم ایـن اسـت کـه بـا  فریبندگی برای فهم مسئله ایجاد می

ها نه  مبنی بر افزایش مالیات بر سوخت، اعتراضسابقه دولت از مواضع خود  نشینی بی عقب
تر شده و مواردی نظیر بـازتوزیع ثـروت، افـزایش حقـوق،  تنها فروکش نکرده، بلکه رادیکال

یورو و ١٨٠٠های اجتماعی و افزایش حداقل دستمزد به  حقوق بازنشستگی، افزایش حمایت
اتحادیـه اروپـا نیـز بـه حتی درخواست تغییر قانون اساسی، اسـتعفای مکـرون و خـروج از 

  مطالبات معترضین اضافه شده است.
های  ها را باید در تقابل روح اقتصاد سوسیالیستی فرانسـه بـا سیاسـت ریشه این اعتراض

بـا  ١٩٨٣وجو کرد. ایـن رونـد کـه از سـال  نئولیبرالی اتحادیه اروپا و نخبگان حاکم جست
تا کنـون تـداوم یافتـه اسـت. در طـول  های اقتصاد ریاضتی فرانسوا میتران آغاز شد، سیاست

های فرانسه کـم و بـیش بـه سـمت آزادسـازی اقتصـادی گـام  چهار دهه گذشته همه دولت
هـای اجتمـاعی و آب رفـتن  اند و مردم فرانسه روز بـه روز شـاهد فرسـایش حمایت برداشته

  اند. دولت رفاه بوده
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کارگری فرانسـه را تشـدید  های اقتصادی طبقه متوسط و همه این موارد به تدریج نگرانی
کرد و باعث شد تا مردم فرانسه متقاعد شوند نخبگان سیاسی اعم از چپ و راست از منـافع 

کنند و به رفاه شهروندان عادی تـوجهی ندارنـد. موفقیـت مـاکرون  ثروتمندان محافظت می
نـوان نتیجه این سرخوردگی سیاسی در فرانسه بود. بسیاری از مردم فرانسه بـه مکـرون بـه ع

های مکـرون  نگریستند، اما سیاست دهنده خود از نخبگان سیاسی سنتی می منجی و نجات
طلبانه او چیـزی جـزء یـك  در دو سال گذشته طرفدارانش را متقاعد کرد که ژسـت اصـالح

فریب نبود و همین خشم گسترده و ناامیدی مردم از سیاست ماکرون باعث گسـترش سـریع 
  کال شدن آن شد.اعتراض جلیقه زردها و رادی

نشینی دولت این است که عامل واقعی این اعتراضات  ها پس از عقب علت تداوم شورش
ور شدن  ای برای شعله های فسیلی نبود. افزایش مالیات سوخت بهانه افزایش مالیات سوخت

های ماکرون و عمل نکردن وی به  آتش زیر خاکستر نارضایتی عمومی در فرانسه از سیاست
های ماکرون در زمینه تغییر چهره سیاسـت فرانسـه،  بود. مردم فرانسه که به وعده هایش وعده

شـان دل بسـته بودنـد، امـروزه بـیش از پـیش دچـار  های بیشتر و بهبود معیشت ایجاد شغل
اند و خود را بازنده یك رقابت نـابرابر در برابـر اقلیـت و الیگارشـی حـاکم  سرخوردگی شده

حل واقعی و  تواند راه کند و نمی تماعی و اقتصادی آنها را درك نمیهای اج بینند که نگرانی می
  شان ارائه کند. رفت از وضعیت فعلی عملی برای برون

 تداوم همان سیاست سیاست
ً
های نئـولیبرالی اسـت کـه پیشـینیانش از  های مکرون دقیقا

کنـد. اقـدامات و  آغاز کردند که فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمند می ١٩٨٠های  سال
یورویی دستمزدها و حذف مالیات بر درآمدهای  ١٠٠های دولت مکرون نظیر افزایش  وعده
نشین کنـد و  های صنفی دارند خانه یورو شاید بخشی از معترضین را که خواسته ٢٠٠٠زیر 

های نخبگـان  مدت فرو بنشاند، اما تا زمانی که سیاست های آتش منازعات را در کوتاه شعله
م و اتحادیه اروپا بر خالف سنت قوی سوسیالیستی در فرانسه ادامه دارد، شاهد بازتولید حاک

  ها در فرانسه خواهیم بود. این جنبش
داری افسارگسیخته هستند که هر ساله  این اعتراضات شورشی علیه نئولیبرالیسم و سرمایه

نی که به سـختی یـك کند. شورش گرسنگا رحم خود له می های بی افراد بیشتری را زیر چرخ
فرسایی را به دلیل ناتوانی در پرداخـت قبـوض  وعده غذا برای خوردن دارند و سرمای طاقت

های فرانسـوی کـه کیلومترهـا دورتـر از بلوارهـا و  نشـین کننـد. شـورش زاغه گاز تحمل می
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ت و بازارهای لوکس فرانسوی به دنبال لقمه نانی برای بقا هستند. چرخه بازتولید این اعتراضا
اعتصابات متوقف نخواهد شد مگر آنکه نخبگان حاکم بر فرانسه متعهد به تغییرات بنیـادین 

 در نحوه اداره این کشور شوند.
جلیقه زردها، جنبشی که فضای سیاسی موجود در اروپا را متأثر کرده، حاصـل فشـاری 

ت. طبق آمارها ها بر جامعه وارد کرده اس داری در همه حوزه ساختاری است که نظام سرمایه
درصـد  ٣٠درصد قراردادهـای کـار در فرانسـه موقـت و حـدود  ٨٧بیش از  ٢٠١٧در سال 

های  روزانه بوده است. این گرایش ساختاری به تحمیـل نـاامنی شـغلی، بـه افـزایش هزینـه
زندگی و به کاهش توان و قدرت نیروی کار برای هر گونه مبادله سیاسی حتـی اصـالحی بـا 

  ی منجر شده است.دار دولت سرمایه
مانند بسیاری از اعتراضات و انفجارات اجتماعی در عصر حاضر، این جنبش نیز رهبری 

کننـده خواسـت  کننده و یک نیروی پیشینی کـه محقق مشخصی ندارد؛ یک صدای بازنمایی
جنبش طی مسیر باشد، وجود ندارد و یک جنبش ناهمگون است. سازماندهی جلیقه زردها 

 ٢٠١٨گیرد و نقطـه شـروع آن بـه آوریـل  های مجازی صورت می و شبکه از طریق اینترنت
خواسـت طومـاری را در اعتـراض بـه  بوک از شهروندان  گردد که فردی در صفحه فیس برمی

  افزایش مالیات بر سوخت امضا کنند. 
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