ﺷﺮﺣـﯽ ﺑﺮ ﻣﻘـﺎﻟﻪی اﻟـﻦ ﺑـﺪﯾﻮ در
ﺑــــﺎره »ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫــــﺎ« از
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﻣﻘﺎﻟﻪای از

اﻟﻦ ﺑﺪﯾﻮ
درسهای جنبش »جلیقه زردها«
در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،اﻟﻦ ﺑﺪﯾﻮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ« در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
زده اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪی او ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺗﻠﺨﯿﺼﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺪﯾﻮ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه
ﭘﯿﺸﯿﻦ او در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2018ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر دادﯾﻢ،
ﻣﯽرود.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻮ در اواﯾﻞ ﻣﺎرس  2019در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺑﺪﯾﻮ در  6ﻣﺎرس
 2019ﭘﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .در زﯾﺮ ،ﭼﮑﯿﺪهی ﺑﺤﺚ و ﻓﺮازﻫﺎی اﺻﻠﯽ ِ آن
را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،از ﺳﻮی ﺧﻮد ،آﻣﻮزهای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﺮای
ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮان ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
————————————
اﻟﻦ ﺑﺪﯾﻮ ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان درسﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ« ،ﻧﻈﺮ وﯾﮋهی ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎ ،ﺳﺴﺘﯽﻫﺎ ،ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و اﻧﺤﺮافﻫﺎﯾﺶ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در روزﻧﻪی
اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ِ ﻓﻌﺎﻟﯽ در
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺪﯾﻮ ،اﺑﺘﺪا ،ﻣﻮﺿﻊ آﺷﮑﺎر و ﺑ ُﺮﻧﺪهی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون ،اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،ﺗﺎ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
»اﻣﺮوز ،ﻣﻦ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻗﻀﺎوﺗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮون را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪادهام .ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ او را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرم .اﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ؟ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ]ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮاﻣﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ
 2018و آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ[ ،ﻣﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎی
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ آور و ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ«.
ﺳﭙﺲ ﺑﺪﯾﻮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻋﻮاﻣﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺰد ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ از درون آن
ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻟﺐﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد و آنﻫﺎ
را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺣﻖ و ﻣﺸﺮوع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﻣﺮوزه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﺰد آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎزل زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮد دارد .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﻮﯾﺎی
اﯾﻦ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی در ﺷﮑﻞ ﺷﻮرﺷﯽ ﻓﻌﺎل و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ«.
ﺑﺪﯾﻮ آنﮔﺎه ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی رﺧﺪاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎی  ،1980ﭼﻮن ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎری ،رو ﺑﻪ اﻓﻮل رﻓﺘﻪ و ﻣﯽرود» .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
»ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺮخ« )ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از  1965ﺗﺎ  ،(1975ﯾﮏ ﺿﺪ -اﻧﻘﻼب درازﻣﺪت در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری – اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮏ دارد،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ »ﻧﺌﻮ -ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ« .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ آن
اﺳﺖ ،اﻗﺸﺎری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﺗﺸﮑﯿــﻞ ﻣﯽدادﻧــﺪ و اﮐﻨــﻮن در ﻧﺎﺑﺴﺎﻣــﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ،
ﺑﺎ درآﻣﺪی ﻧﺎزل ﺑﺮای ﮔﺬزان زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ:
»اوﺿﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺳﺎلﻫﺎی ] 80ﻣﯿﻼدی[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،رو ﺑﻪ
وﺧﺎﻣﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم در دوران ﺑﺎزﺳﺎزی ِ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﯽ ﺳﺎل ِ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ« ﻗﺮار داﺷﺖ.
]ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎلﻫﺎی رﺷﺪ و روﻧﻖ ﯾﺎ “ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ” ﭘﺴﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم از

 1945ﺗﺎ  1973در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﻮک ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ِ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در  1973ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ[ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎنﮔﺸﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺣﺘﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺲ راﻧﺪه اﺳﺖ .راﻧﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر در اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دارد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻮن
ﺑﻬﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺳﺖ – ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﺳﯿﺎ – ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ،
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖزداﺋﯽ ِ اﻧﺒﻮه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل
ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺣﻮﻣﻪی ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﭙﺲ از ﺑﺤﺮان درازﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﻮرژوازی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان
 ،2008دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻧﮕﻬﺪاری »ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮده ﺻﻔﺖ اﺳﺖ« ،ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﻓﻘﺮ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻼن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ »اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﭘﻮچ اﺳﺖ« زﯾﺮا ﮐﻪ ،از دﯾﺪ ﺑﺪﯾﻮ ،ﻣﺎﮐﺮوﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪی واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از ﯾﮑﺴﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ]ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ[ را ﻧﺪارد«.
در اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
اﯾﻦ دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎ اﺗﮑﺄ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺳﺎل  1848اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﺑﻮد و در اﺳﺎس ،ﺑﺎ ژرف ﺑﯿﻨﯽ وﯾﮋهای ،در ﺑﺎرهی آن ﭼﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :طبقهی
متوسط ،یعنی صاحبان صنایع کوچک ،سوداگران خردهپا ،پیشهوران و
دهقانان ،با بورژوازی نبرد میکنند زیرا که بورزوازی هستی آنها را
چون طبقهی متوسط به خطر میاندازد .پس آنها انقلابی نیستند بلکه
محافظهکارند .حتا از این هم بالاتر ،آنها ارتجاعیاند ،زیرا
میکوشند تا چرخ تاریخ را به پس رانند«.

ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮی ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻈﺮش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐ ُﻨﮑﺮت ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
زردﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮدﺟﻮش
ﻣﺤﺼﻮل دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﯿﺰش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ]ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺑﻪوﯾﮋه دﺧﺎﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ[ ،در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ارﺗﺠﺎﻋﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن
آن :ﻣﯽﺗﻮان ذﻫﻨﯿﺖ ]ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ[ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ِ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ
اﻣﺮوزی ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺧﯿﺮ .ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻈﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺮدﮔﺮا ﺳﺖ –
ﺑﺴﺎن ﺗﺸﮑﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی – ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻫﻤﻪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭼﻮن دﻣﻮﮐﺮات
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
اﻣﺮوزه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺿﺮری ﻧﺪارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﺰد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ،
اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮاجاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در
ﭘﺎﮐﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ آﻏﺎزﯾﻦاش ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺎدر ﺟﻤﻌﯽ
]ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ[ آن ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی آن و اﻋﻼمﻫﺎی ﻣﮑﺮر آن ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎیﺷﺎن ،آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ِ
ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰﺷﺎن ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻞﺷﺎن ،ﻧﺒﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهی اﻧﺪﯾﺸﻪای
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﺷﻤﻨﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ]ﻧﻤﺎدی[ از
رﻫﺒﺮی ،ﻫﺮاس وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪی آنﻫﺎ از ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ،ﮐﻪ در
ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﺮدﮔﺮاﺋﯽ را
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮا
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ و اﺳﻒﺑﺎری ﻣﺎﮐﺮون ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه،
ﻧﻮ آور ،ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ وﺟﻮد آورد«.

ﺳﭙﺲ ﺑﺪﯾﻮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی و
ﻫﻢﺟﻨﺲﺑﺎز ﻫﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از »اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وﺟﻮد اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺣﻀﻮر و رﺧﻨﻪی ﻓﻌﺎل راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ در »ﺟﻨﺒﺶ
ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﺖ دﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد« .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺑﺪﯾﻮ :
» زﺑﺎنزدی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺟ ُﻨﺒﺪ ﺳﺮخ ﻧﯿﺴﺖ« و ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از »ﺳﺮﺧﯽ« در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ،ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ »ﻣﯽﺟﻨﺒﻨﺪ« ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ :اﻓﺰوده ﺑﺮ زرد ،ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﻈﺮم ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ«.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮاﻧﻪ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽزﻧﺪ :از ﺟﻨﺒﺶ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﺗﺎ اﺷﻐﺎل وال ﺳﺘﺮﯾﺖ ،از اﯾﻦ آﺧﺮی ﺗﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﺎدﯾﻦ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ ﺷﻮرشﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن ،از ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺎ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ »ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎن« ،از ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ »ﺷﺐﻫﺎی
ﺑﯿﺪار« ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از اﯾﻨﺎن ﺗﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﯿﻼن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﮑﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻮ ،ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪی ﺳﻨﺘﺰی از ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی
ﺧﻮد ،درسآﻣﻮزی را ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮی -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊﺑﺴﺘﯽ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽدﻫﺪ .از
درﯾﭽﻪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪی رادﯾﮑﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ دارد:
»در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درسﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ
از »ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ« را ،ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ذﻫﻨﯿﺖ
ﺧﻮد ﭘﺎس دارﯾﻢ .اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ اﻧﺪز ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدش ﺗﻨﻬﺎ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ روی ﻧﻔﯽ ]ﺳﻠﺐ[ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً وﺿﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻼق ﯾﮏ ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
]آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ[ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻧﻈﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ]ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ[ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺑﺪﯾﻮ ،در اداﻣﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺮح اﺻﻞ ﻓﻮق ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎﺣﺘﺎ »ﻓﺎﺟﻌﻪ« ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او،
رو ﺑﻪ رو ﺷﺪهاﻧﺪ را در ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد -1 .اﺗﺤﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ »ﺗﻨﻬﺎ و ﺻﺮﻓﺎً« در ﻧﻔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ
و ﻋﻠﯿﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ »ﺑﯿﺮون راﻧﺪن« رﻫﺒﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ -2 .ﺣﻔﻆ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺰ از راه ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﻨﻔﯽ )ﺳﻠﺒﯽ( اﺳﺖ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ زﺧﻢﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن -3 .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ روﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ،از ﻫﯿﭻ درونﻣﺎﯾﻪ
)ﻣﻀﻤﻮن( ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ واﻗﻌﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ -4 .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺪ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ روی ﮐﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ :در ﭘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪی  1968در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺋﺘﻼف راﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ در ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺼﺮ ،ارﺗﺶ و
اﻟﺴﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اردوﻏﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ در
ﯾﻮﻧﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن رادﯾﮑﺎل ﭼﭗ ،ﺳﯿﺮﯾﺰا ،ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﻀﺄ ﻣﯿﮐﻨﺪ؛ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮاﻣﭗ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ،در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﯿﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻣﻨﻔﯽ ]ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻔﯽﮔﺮا،
ﺳﻠﺒﯽ[ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑ َﺮ َد ،اﯾﻦ
اﺗﺤﺎد از ﭘﺎ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
]ﻃﺮﺣﯽ[ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻔﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮد و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎری دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ اداﻣﻪی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد :اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﻧﻮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه رو ﺑﻪ
اﻓﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ از
راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده )ارث( و دوﻟﺖ
] [État, Stateو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
راهﺣﻞﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﻧﯿﺰ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺎمﺑﺮده در ﺑﺎﻻ دارد«.

در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺪﯾﻮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ »ﭼﭗ ﺑﺎﻟﻘﻮه« در
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ﻓﻌﺎل »ﻧﺸﺎﻧﻪی ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ِ ﺑﺨﺸﺎً ﻣﺜﺒﺖ زد« .اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ،ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺧﻮد در
آﯾﻨﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ« ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
اﺧﺘﺮاع و اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﮔﺮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻋﻮارض و ﯾﺎ رﻓﺮم
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدمِ واﻗﻌﯽ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ» .ﻣﺮدم« ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﯾﮏ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار ،ﭼﻮن ﺗﺠﺴﻢ راﻫﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ
ﺑﺪون ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب اﻧﺒﻮه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
از »ﻣﺮدم« را ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻣﺮدم«
ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺮوم ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ِ
ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ِ واﻫﯽ ِ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪی ﺧﻮد اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎی »ﻣﺮدم« ﺑﻮدن ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮدهی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﻣﺮﮐﺰی »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
آواره«ی ﻣﻘﯿﻢ ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ را ،ﮐﻪ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ واﻗﻌﺎً دﺳﺖ ﺑﻪ »ﮔﺴﺴﺘﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر از ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻂ
زﻧﺪ«.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻗﻠﯿﺘﯽ رادﯾﮑﺎل
در ﺑﯿﻦ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺄ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﺪﯾﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد:
»اﮔﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ روی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖِ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ،
اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدن ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺷﻬﻮدی ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻫﻢ در ﻣﻘﯿﺎس
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻪ دارد ،اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺳﯿﻪروزی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ ﭘﯽ ﻣﯽﺑ َﺮ َد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ آن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺮوﺋﯽ از
ﺳﻨﺦ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزد ،ﺑﺎری در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ،
ﮐﻪ از آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮدمِ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ،در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻮل آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺷﮑﺎرا
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،واژهای ﮐﻪ اﻣﺮوزه و در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه و
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﯽ از ﺳﻨﺨﯽ ﻧﻮ«.
————————————
وﯾﮋﮔـﯽ ﻗﺎﯾـﻞ ﺗـﻮﺟﻪ ﮐـﺎر اﻟـﻦ ﺑـﺪﯾﻮ در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷﺘـﺎرش درﺑـﺎرهی
»ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ« در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﭼﺎر
ﺷﯿﻔﺘﻪزدﮔﯽ ﺧﺎص ﭘﺎرهای از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،روی ﺑﻪ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ و
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ دوﻟﺖﮔﺮا ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﮔﺮﻧﻪ ،ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻈﺮات و ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اوﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در درازای ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ از راه ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ،
ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی او ﻃﺮح ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎرهای از اﻓﮑﺎر و ﺗﺌﻮریﻫﺎی او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ
آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ،ﮐﻪ در درسهای جنبش
»جلیقهزردها« ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﺪﯾﻮ در راﺳﺘﺎی اﺑﺪاع
ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ/ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ و در ﺧﻮرِ دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای
ﻣﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ را در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﯾﮑﻢ،
ﻣﺒـﺎرزه در ﻧﻔـﯽ و رد ﺳـﻪ ﺳـﻠﻄﻪی ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و دوﻟـﺖ؛ دوم،
اﺳﺘﻮاری ﺑﺮ آرﻣﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﭘﯿﺸﻮازی از رخداد ِ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم و ﺳﻮم،
ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺘﺸﮑﻞ ،ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ آن ﺑﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره اﺑﺪاع ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن
از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻧﺎمﺑﺮده در ﺑﺎﻻ و ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ،
ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺪﯾﻮ ﺑﺮ دوش ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﻓﻌﺎﻻن رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاه در ﻣﺸﺎوره و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮکِ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻠﯽ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ دادﯾﻢ ،ﺑﺪﯾﻮ ﺑﻪ
ﻧﮑﺘـﻪای ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﯽﭘﺮدازد ﮐـﻪ در ﺑﺤﺚﻫـﺎی ﺳﺎلﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی
ﮔﺬﺷﺘﻪاش ،از دﯾﺪ ﻣﺎ ،ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ
آن ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻮ در ﻧﻘﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ِ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻓﺮا ﺗﺮ از
آنﻫﺎ ﮐﻞ آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻣﺮدﻣﯽ« در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای

ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ،رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮا ﺗﺰ
از ﻧﻔﯽﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺳﻮم و ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ
و اﺛﺒﺎﺗﯽ ،در رد رادﯾﮑﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻮ و
ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭘﯿﺶ ﻧﻬﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻮ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،دوﻟﺖ… و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ از راهﺣﻞﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ِ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺑﺪﯾﻮ ،اﺗﺤﺎدش ﺗﻨﻬﺎ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ روی ﻧﻔﯽ و ﺳﻠﺐ ﮔﺬارده ﺷﻮد ﯾﺎ
از ﺑﯿﻦﻣﯽرود و ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اوﺿﺎﻋﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎه
ﺗﺮ از ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺟﻨﺒﺪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺑﺪﯾﻮ ،ﺳﺮخ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاه و
ﻓﻌﺎل از ﺟﻨﺒﺸﯽ دوﺧﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رادﯾﮑﺎل و ﺑﻪ واﻗﻊ
رﻫﺎﯾﺸﺎﻧﻪ ،در راه ﺑﺮآﻣﺪن ﺧﻼق ﯾﮏ ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻂ ،ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ
اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺗﺸﮑﻞﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ

ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻮ ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺪرز ﺳﯿﺎﺳﯽ او ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن
رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاه اﯾﺮان ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻫﻤﻮاره در ﺻﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻣﺮوزی،
از ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻧﻘﻼب
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎه ﭘﻬﻠﻮی ِ ﭘﺪر ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﯿﺎه ﭘﻬﻠﻮی ِ ﭘﺴﺮ و اﻧﻘﻼب ﺿﺪﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻬﻤﻦ 1357
ﺑﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ/ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاه
اﯾﺮان اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی اﻟﻦ ﺑﺪﯾﻮ درﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ،
در ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﯽﮔﺮاﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود.
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،اﮔﺮ ﻫﻢراه و ﻫﻢزاد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪآوردن ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،آﺷﮑﺎر و اﯾﺠﺎﺑﯽ ،ﭼﻮن ﺑ َﺪﯾﻠﯽ
واﻗﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺎﺳﯽ ِ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ – ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﻠﻄﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺖ – و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ واﻗﻊ
رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﺴﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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