
  بنام خدا

  در فرانسه: داليل و ريشه ها» جليقه زردها«جنبش 

  
هر چند جرقه اوليه به راه افتاده است، » جليقه زردها«جنبشي كه اخيراً در فرانسه با عنوان 

اش با افزايش ماليات بر سوخت زده شد، اما از ريشه هاي عميق تري برخوردار است. حدود سه 

كه وجه بارز آن باال  دست و پنجه نرم مي كندمشكالت مزمن اقتصادي  است كه فرانسه با دهه

باال و پائين آمدن قدرت خريد مردم بوده است. دولت هاي  كسر بودجه ،بودن نرخ بيكاري

متوالي، از جناح راست و چپ ميانه هيچ يك طي اين دوره نتوانسته اند از پس حل اين 

ردم به نخبگان سياسي خدشه وارد شده است و احزاب مشكالت برآيند. از اين رو، در اعتماد م

به خوبي اين امر را نشان  2017ي بي اعتبار گرديده اند. انتخابات رياست جمهوري در مه نتس

درصد از 40و چپ افراطي موفق به كسب حدود داد. در دور نخست اين انتخابات، احزاب راست 

موفق شد » جبهه ملي«آرا شدند و در دور دوم، خانم مارين لوپن از حزب دست راستي افراطي 

درصد آرا را كسب كند. حتي امانوئل مكرون كه پيروز اين انتخابات بود، خود را يك 33حدود 

چهره فراجناحي معرفي كرد. رؤساي جمهوري قبلي فرانسه، هر يك، در صدد برآمدند تا با 

كاهش مزاياي رفاهي، اصالح نظام بازنشستگي،  ،كاهش هزينه هاي عموميذ تدابيري مانند اتخا

افزايش ماليات ها بر اين مشكالت فائق آيند. اما در بسياري موارد، اين تدابير با مقاومت مردم و 

به عقب نشيني از مواضع خود شدند. گفتني است كه كارگران روبرو شد و دولت ها مجبور 

شوري است كه از سابقه انقالبي طوالني برخوردارست و سنت جنبش هاي اجتماعي كفرانسه 

  در آن ريشه دار است. 



با روي كار آمدن مكرون در فرانسه، او تالش كرد با اتخاذ سياست هاي نوليبرالي و رونق 

ن بخشيدن به اقتصاد فرانسه بر مشكالت فوق الذكر فائق آيد، از جمله اينكه اصالحاتي در قانو

كار براي منعطف تر گردانيدن آنها و باز گذاشتن دست كارفرمايان براي اخراج كارگران به عمل 

و از برخي مزاياي رفاهي  ماليات بر ثروت را حذف كرد، ماليات ارزش افزوده را افزايش دادآورد، 

به استدالل او اين بود كه با اين سياست ها مي توان از طريق تشويق سرمايه داران . كاست

سرمايه گذاري هاي بيشتر و كاهش هزينه ها براي آنها به اقتصاد فرانسه رونق بخشيد و آن را 

رقابتي تر كرد، امري كه در نهايت به كاهش بيكاري منجر شده و كارگران از آن منتفع خواهند 

شد. اما اين سياست هاي نوليبرالي سبب شد تا قدرت خريد مردم كاهش يابد و بار سنگين 

  ات ها بر دوش آنها بيفتد. مالي

اميد مردم فرانسه به بهبود اوضاع اقتصادي كشور نقش بر آب شود و اين شرايط باعث گرديد تا 

بي اعتمادي مردم به نخبگان سياسي به نفرت از آنان تبديل گردد تا آنجا كه شركت كنندگان 

اعتراضات تا آن اندازه در تظاهرات خواستار بركناري مكرون گرديدند. اين بار گسترش دامنه 

دامنه دار گرديد و بر گستره مطالبات تظاهرات كنندگان افزوده شد به گونه اي كه مكرون كه 

در موارد قبلي از سياست هاي خود عدول نكرده بود، مجبور به تسليم گرديد و نه تنها ماليات 

بازنشستگاني را كه  يورو افزايش داد، 100بر سوخت را لغو كرد، حداقل دستمزد را به ميزان 

و ماليات بر اضافه كار را يورو دريافت مي كنند، از پرداخت ماليات معاف كرد،  2000كمتر از 

  حذف كرد. 

از وجوه مميزه اين اعتراضات، خودجوش بودن آنها مي باشد. اين جنبش فاقد رهبري است و 

عمدتاً از طريق شبكه هاي اجتماعي هدايت مي شود. از اين رو، احزاب مخالف و اتحاديه هاي 



اين گونه كارگري هيچ گونه نفوذي بر آن نداشتند و تنها تالش كردند بر موج آن سوار شوند. 

رواج زيادي يافته اند، دچار آسيب هايي نيز مي باشند از جمله اينكه  21ه در قرن جنبش ها ك

نماينده اي واحد براي انجام گفتگو و مذاكره ندارند، شركت كنندگان در آن همگن نيستند و 

مطالباتشان متفاوت است و پتانسيل بروز خشونت در آن زياد است، امري كه مي تواند حمايت 

هد. با توجه به اينكه خشم مردم فرانسه به ويژه طبقات پائين و متوسط از از آن را كاهش د

وضعيت جاري و نخبگان سياسي همچنان به قوت خود باقي است، پيش بيني مي شود كه اين 

    مجدداً سربلند خواهند كرد. در فرانسه در فرصت هاي مناسب گونه جنبش ها 

 


