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جلیقهزردها :آغاز سیاست در عصر «پساسیاست»

محمد عبادیفر

مجلهی تایم در تاریخ  ۷نوامبر  ۲۰۱۷یعنی یک ماه قبل از برگزاری اجالس اقلیمی پاریس که قرار بود حدود ۱۰۰
کشور جهان در پاریس جمع شوند ،مصاحبهای با امانوئل ماکرون ترتیب داد و دو روز بعد یعنی در تاریخ  ۹نوامممبر
 ۲۰۱۷مصاحبه را منتشر کرد .آن چه که در این مصاحبه توجه را جلب میکرد جلد مجلممه تممایم بممود کممه در آن
تصویر «امانوئل ماکرون» نقش بسته بود و در کنار تصویر نوشتهای بود که بیشتر از تصویر توجممه را جلب میکممرد:
«رهبر آینده اروپا».
ماکرون در آن مصاحبه در پاسخ به پرسش مصاحبهکنندهی مجله «تایم» که از او پرسید آیمما میخواهیممد رهممبری
جهان را به دست بگیرید گفت« :ما قصد نداریم رهبر جهان باشممیم ،بلکممه میخممواهیم بخشممی از رهممبری جهممانی
دربارهی تغییرات اقلیمی باشیم» .او همچنین در ادامه گفت« :میخواهیم بخشممی از رهممبری جهممانی در حمموزهی
اقتصاد و مالیه باشیم» .در آن اجالس «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایاالت متحده عدم حضور خود را اعالم کممرده
بود ،چرا که از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود و این سخنان ماکرون به نمموعی تقابممل در برابممر تممرامپ بممود.
ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در اواخممر سممپتامبر  ۲۰۱۸در البهالی سممخنانش جملهی مهمی را
بیان کرد .او گفت « :ما جهانیسازی را رد میکنیم و به سمت ملیگممرایی اقتصممادی حممرکت میکممنیم» .ممماکرون
میخواست رهبری جهان علیه ترامپ را به دست بگممیرد هم در بحث محیممط زیسممت و تغیممیرات اقلیمی و هم در
بحث جهانیسازی.
«رهبر آینده اروپا!» که در زمان انتخاباش به عنوان رئیس جمهور فرانسه به قول «اسممالوی ژیممژک» حممتی مممورد
حمایت روشنفکران از جمله «یورگن هابرماس» قرار گرفته بود به این بهانه که وی میتواند از چرخش پوپولیستی
به سمت راست و «مارین لوپن» جلوگیری کند و از طرف دیگر نماینده یک اروپای مترقی در برابر دونالممد تممرامپ
باشد یک سال بعد از آن مصاحبه در یک مخمصه هولناک گرفتار شد .جنبش اعتراضممی مممردم فرانسممه کممه تحت
عنوان «جلیقهزردها» شناخته میشود از هر طرف او را احاطه کردهاند ،شانزهلیزه به محل زد و خورد مردم و پلیس
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تبدیل شد و وضعیت بغرنج برای ماکرون بهگونهای پیش رفت که ناچار شد از رهبر معنممویاش «نیکال سممارکوزی»
کمک بگیرد  .رجوع ماکرون به سارکوزی همزمان شد با پیشرفت کیفی اعتراضات طوریکه اکنون اتحادیهی پلیس
(که تحت عنوان «جلیقهآبیها» شناخته میشود) نیز علیه ماکرون قرار گرفته است؛ که این امر ضمنًا بهمعنممای آن
است که وعدهی  ۳۰۰یورویی ماکرون بهعنوان پاداش حضور پلیس فرانسممه در خیابانهمما و قممرار گممرفتن در برابممر
مردم کارساز نبوده است (.این واکنش «جلیقهآبیها» درصورت گسترش در سراسر فرانسه ،بیگمان توان سممرکوب
دولت را نیز تحلیل میبرد و میتواند وضعیت را برای «رئیس جمهور ثروتمندان» از این هم بحرانیتر کند).1
در یک چرخش تراژیک – کمیک «رهممبر آینمدهی نظم جهممانی موجمود» خممود اکنممون ناخواسممته محممرک شممروع
اعتراضات علیه سویههایی از نظم مستقر در سراسر جهان شده است .بخشهایی از فرودستان و ناراضیان اجتماعی
در کشورهای اروپایی از جمله بلژیک ،اتریش ،تا حدودی در آلمان ،هلند ،ایتالیا ،مجارستان ،صربسممتان و بممرخی از
کشورهای آسیایی از جمله اردن ،عراق ،شهر تلآویو ،ترکیه و  ...در ابعاد مختلف به این جنبش پاسممخ آری دادهاند.
شاید ماکرون هرگز فکرش را نمیکرد که اندک زمانی پس از آن ژستهای پرنخوت و تکبر که در مصاحبه با مجله
«تایم» داشت ،این چنین مورد تمسخر «دونالد ترامپ» قرار بگیرد.

مسئله چیست؟
آیا ماکرون سقوط میکند؟ آیا اعتراض جلیقهزردها به گونهای هست که دولت کنممونی را سممرنگون کنممد؟ و اینکممه
مهمتر از آن آیا اگر دولت جدیدی بر سر کار بیاید میتواند خواستهی معترضان را که عمدتا خواستههای اقتصادی
رادیکالی است بر طرف کند؟ پاسخ به این سؤالها دشوار است و باید به نظاره جریان تاریخ بنشینیم .تاریخ بهترین
قاضی این پرسشها و پاسخهاست .اما مسأله اصلی این نیست.
مسئلهی اصلی این است که تعادل موجود و نظم مستقر بر هم خورده است .مسألهی اصلی این است که خممیزش و
شورش و هر جنبش اعتراضی بتواند نظم تحمیلشده بر اساس خواستههای نئولیبرالی را به چممالش بکشممد و از آن
گسست کند .گسست از وضعیت مهمترین مسألهی هر جنبش اعتراضی است .جلیقهزردها حتی اگر نتوانند دولت
را ساقط کنند اما میتوانند فرهنگ طغیان و اعتراض را احیاء و آن را در شکلهای تممودهای نویممنی نهادینممه کنند.
اکنون در خیابانهای فرانسه مشاهده میشود که مردم با جلیقههای زرد در حال رفت و آمد هستند و حممتی امممور
عادی زندگی خود را نیز با این جلیقهها انجام میدهند .بدون تردید این نشانهی خوبی است .نشانهای از اینکه نظم
مستقر نمیتواند دوباره به وضعیت پیشین و قبل از اعتراضات باز گردد و اگر هم بتواند بمماز گممردد در یممک گممرداب
بحرانزا قرار میگیرد.
اگر بخواهیم به زبان «ژاک رانسیر» سممخن بگمموییم مسممئلهی اساسممی خلممق یممک سمموژهی سیاسممی است .از دیممد
«رانسیر» سیاست اعمال قدرت نیست ،بلکه شیوهی مشخصی از کنش است که توسط نوع خاصی از سمموژه تحقممق
 .1اگر فرضا اعتراض جلیقهآبیها بتواند به مانند جلیقهزردها به سراسر جهان گسترش پیدا کند ،اگرچه احتمالی ناچیز است ،بیتردییید
میتواند نقطهی عطفی در مسیر جنبشهای اجتماعی سراسر دنیا باشد.
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مییابد که عقالنیت خاص خودش را دارد .اینکه مسأله نه بر سر سرنگونی دولت ماکرون یمما هممر کس دیگممر ،بلکممه
گسست از وضعیت موجود و ایجاد ترک در امر محسوس است ،دقیقمما امممری مربمموط بممه سیاسممت و سمموژهای کممه
دستاندرکار خلق سیاست است ،سوژهای سیاسی است .سمموژهی سیاسممی توزیممع عممادی امممور را بممر هم میزنممد و
درنتیجه رابطهی بین کسی که قدرت را اعمال میکند و کسی که قدرت بممر او اعمممال میشممود از بیخ و بن تغیممیر
میکند.
از منظر «رانسیر» سیاست یعنی بازپیکربندی و بازساختاربندی فضا که سوژهها و عملیات خاص خممود را منکشممف
میسازد .ذات سیاست یعنی ایجاد تفرقه و اختالف در وضعیت و شکاف انداختن در امر محسوس است تا بتوانممد از
خالل این شکاف و خأل به حاشیهراندگان را دوباره به عرصه بیاورد .آغاز سیاست دقیقا در نقطهی پایان سیاست رخ
میدهد و درهای عمیق در وضعیت ایجاد میکند .جلیقهزردها در وضع موجود گسسممت ایجمماد کردنممد و میتواننممد
سوژههای خاص خود را منکشف سازند .در اینجا کسانی که در منطق خاص حکمرانی نئولیممبرالی در حاشممیه قممرار
گرفته بودند به عرصه میآیند و نمایندگی مردم را برعهده میگیرند و در یک دگرگونی رادیکال و ریشممهای مممردم
کنونی (در خیابان) از مردم قبلی و موجود در نظام مستقر (مستحیل شده در فرهنگ مصرفی نئولیممبرالی) متمممایز
میشود .بهاینمعنا ،جنبش اعتراضی قدرتمند و ساختارشکن حاکمیت را هدف قرار نمیدهد ،بلکه جامعه را هممدف
قرار میدهد تا بتواند نحوهی مواجههی آن با خودش [یعنی جامعه] را به صورت ساختاری تغییر دهد .یممک نکتهی
درخور توجممه آن اسممت کممه همممان کسممانی کممه بممه ممماکرون رأی دادنممد اکنممون در برابممر او قممرار گرفتهاند .طبممق
نظرسممنجیهای منتشممر شممده ،دوسمموم مممردم فرانسممه از ممماکرون ناراضممی هسممتند؛ در نتیجممه ،جنبش اعتراضممی
جلیقهزردها تا اینجای کار توانسته است تا حدی یکی از کارکردهای اصلی خود را به انجام برسمماند ،هرچنممد هنمموز
ناتمام است ،چرا که با فقدان هرگونه چشمانداز مشخصی امکان در غلتیدن به هر جهممتی را داراست .پس میتمموان
گفت ،اگرچه جلیقهزردها نتوانستهاند وضعیتی انقالبی خلق کنند ،اما شاید توانستهاند گسستی در وضعیت کنونی
ایجاد کنند یا دستکم زمینههای عینی چنین گسستی را فراهم آورند.

چشماندازهای محتمل
جنبش جلیقهزردها در متن یک بحران جهانی قرار دارد ،سرمایهداری بعد از بحران  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹هنمموز نتوانسممته
است خود را به طور تمام و کمال بازیابی کند و تنها برخی از بازیگران توانسممتهاند بممه واسممطهی مکانیسممم انتقممال
بحران وضعیت بحرانی را تاحدی به بیرون انتقال بدهند و بر سر کشورهای دیگر آوار کنند .اما در جاهای دیگر غیر
از این چند بازیگر جهانی بحرانها دائما در حال نو به نو شدن هستند« .یانیس واروفاکیس» وزیر اقتصاد یونممان در
ادامهی همین بحران زمانیکه رهبری مذاکرات یونان با اروپا را بر سر وامهمما آن هم در اوج بحممران یونممان برعهممده
داشت گفته بود اساسا بقیه کشورهای اروپایی هیچ صحبتی نداشتند ،بلکه هر چه «ولفگانگ شویبله» وزیممر دارایی
آلمان میگفت اطاعت میکردند و در مقابل حرف او حرف نمیزدند .آلمان توانسته بود بهواسطهی قممدرتی کممه در
اتحادیهی اروپا دارد از ایجاد بحران در کشور خودش جلوگیری کند ،اما بحممران جهممانی همچنممان موجممود اسممت و
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ابعادی ساختاری به خود گرفته که برآیند این بحران ساختاری در سطح سیاسی شبحی است که اکنممون در حممال
تسخیر جهان است و آن قدرتگیری پوپولیسم راست است .عروج راسممت افممراطی در مجارسممتان ،اتممریش ،ایتالیمما،
لهستان« ،آ .اف .د» در آلمان ،برزیممل ،ایمماالت متحممده ،حممزب واکس در جنمموب اسممپانیا ،سمموئد ،بهوضمموح یکی از
نشانههای بحران در متن وضعیت جهانی است .حتی قدرت «جبهه ملی» فرانسممه در سممالهای اخممیر نممیز تنهمما در
قالب این بحران جهانی قابل فهم است که ه موازات آن در تمامی این کشورها نیروی چپ را درسممت در آسممتانهی
بیداری نسبی مجدد آن به حاشیه رانده است.
آنچه اکنون اهمیت دارد این است که این اعتراضات در غیاب یممک سممازماندهی مترقیانممه منجممر بممه قممدرتگیری
خاندان «لوپن» در فرانسه نشود ،هرچند اگر چنین وضعیتی حادث گردد ،بنا به زمینههممای عیممنی موجممود جممای
شگفتی نخواهد بود .بهحاشیهراندهشدگان که اکنون نمایندگی مردم را بر عهده گرفتهاند نباید و نمیتواننممد دسممت
به دامان کسی شوند که بسیاری از اعضای خود جنبش جلیقهزردها را بممه طممرزی افممراطی انکممار میکند .اگممر این
اتفاق بیافتد و «مارین لوپن» بتواند از این جنبش استفادهی سیاسی ببرد ،باید گفت که بحران زیربنممایی وارد فمماز
سیاسی عمیقتری شده است .
بحران اقتصادی جهانی کنونی نشانههای خطرناکی دارد کممه عممروج راسممت افممراطی تنهمما یکی از این نشانههاست.
سؤاالتی که در این شرایط کنونی جهان به ذهن متبادر میشوند عبارتند از :آیا خممیزش راسممت افممراطی همچنممان
ادامه مییابد ؟ آیا رژیم انباشت جدید در بافت بحران کنونی نئولیبرالیسم هم در سممطح اقتصممادی و هم در سممطح
سیاسی در حال آشکار شدن است؟ آیا سرمایهداری در حال گذار خودبهخودی است؟ آیا سمموژهای میتوانممد خلممق
شود که بحران کنونی سرمایهداری را به سمت مسیر بدیلی هدایت کنممد؟ یمما اینکممه بایممد بپممذیریم کممه آینممدهی
محتملتر انسان ،اشکالی از بربریت است؟
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