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جرقه جنبش
شهروندان فرانسوی که در اعتراضات سراسری 
طی دو ماه گذشــته در خیابان ها و بزرگراه های 
شــهرهای مختلف فرانسه شرکت می کنند خود 
را »جلیقــه زرد«هــا می نامنــد. »جلیقه زرد«، 
جلیقه ای به رنگ زرد شــبرنگ اســت که طبق 
قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه هر خودرو 
باید به آن مجهز باشــد تا در صورت نقص فنی و 
توقف خودرو در میان بزرگراه، صاحب خودرو باید 
جلیقه زرد رنگ را بر تن کند.جرقه جنبش »جلیقه 
زردها« نخستین بار در شبکه های اجتماعی و با 
اعتــراض به طرح پیشــنهادی دولت برای وضع 
مالیات بر ســوخت های فسیلی زده شد.. روزنامه 
فرانســوی لیبراســیون درباره اولین جرقه های 
اعتراض می نویســد: دو راننده بین  شهری جوان 
اهل»ســنه مرن« )شهری نزدیک به پاریس( روز 
دهم اکتبر از طریق فیســبوک، برای »راه بندان 
سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت« 
فراخوان زدند. فراخوانی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
در فیسبوک قول شرکت در آن را دادند. به تدریج، 
فراخوان های دیگری در شبکه های مجازی توسط 
شهروندان عادی بدون وابستگی به صنف یا گروه 
خاصی شکل گرفت تا روز ۱۷ نوامبر )۲6 آبان ماه(، 
که اولین اعتراض سراســری در فرانسه با شرکت 
۲۸۰ هزار نفر و مسدود کردن بزرگراه ها آغاز شد 

و تا به امروز ادامه دارد.
طی دو ماهی که از تولد جلیقه زردها می گذرد، 
تحلیل های زیادی درباره این جنبش، گروه های 
اجتماعی و سیاسی حامی آن، خواسته ها و اهداف، 
نوع عملکرد و آینده این جنبش مطرح شده است. 
»جلیقه زرد« ها بیشتر شهروندانی هستند که با 
وجــود کار و درآمد، در گــذران زندگی و معاش 
به مشــکل برمی خورند. کارمنــدان، کارگران و 
خانواده هایــی که در حومه شــهرهای بزرگ یا 
مناطق روســتایی زندگی می کنند و برای رفت و 
آمد و زندگی روزمره به خودروی شخصی وابسته 
هســتند.. آنها به گفته خودشان، »بازتاب خشم، 
تــرس، تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانســه« 
هستند. در میان جلیقه زردها از هر طیف و طبقه 
اجتماعی حضور دارند؛ دانشجو، دانش آموز، پرستار، 
کارمند، کارگر، راننده کامیون، معلم، خدمتکار. این 
افراد پیش از آغاز جنبش همدیگر را نمی شناختند 
آنها هیچ وجه مشترکی با هم ندارند جز مشکالت 
مالی آخر ماه، که برای همگی یکسان است. آنها 
به هیچ حزب و سندیکای خاصی وابسته نیستند 
و همین کار را برای دولت فرانســه مشکل کرده 
اســت، چرا که دقیقا نمی داند باید برای کنترل 

بحران، سراغ چه کسی برود! 
یکی از ویژگی های مهم اعتراضات جلیقه زردها، 
نبودن رهبری سیاســی در ایجــاد و تداوم این 
اعتراضات است. در این رخداد هیچ یک از احزاب 
سوسیالیست و محافظه کار فرانسه نقش نداشتند 
و معترضان در نپذیرفتن مرجعیت سیاســی این 
احزاب مصّر هســتند. در واقع، مرجعیت احزاب 
ســّنتی فرانسه مدت هاســت دچار تزلزل شده و 
به طور کلی به قدرت رســیدن خوِد ماکرون نیز 
نشانه ای بزرگ از این موضوع بوده است. ماکرون 
طــی ســال های ۲۰۰6 تــا ۲۰۰9 عضو حزب 
سوسیالیست فرانسه بود، اما در سال ۲۰۱5 اعالم 
کرد به صورت مستقل فعالیت سیاسی اش را ادامه 
خواهد داد. او در آوریل ۲۰۱6، زمانی که هنوز در 
کابینه »فرانسوا اوالند« وزیر اقتصاد و صنعت بود، 
با هدف فرا رفتن از احزاب چپ و راست فرانسه، 
حزب »آن َمرش« )به معنای در حرکت( را تأسیس 
کرد. کارشناســان رویکرد حزب وی را سوسیال ـ 
لیبــرال تعریف می کنند و وقتــی ماکرون با این 
رویکرد وارد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 
ســال ۲۰۱۷ شده بود، با استقبال فراوانی روبه رو 
شد. نامزد جوان و مستقل، در انتخابات توانست 
رقبای باتجربه خود را پشت سر گذاشته و بر کرسی 
ریاست جمهوری فرانســه تکیه بزند. اما ماکرون 
با این پیــروزی خیره کننده فکر نمی کرد تنها با 
گذشت ۱۸ ماه از ریاست جمهوری اش، محبوبیت 
او به ۲5 درصد، یعنی حتی کمتر از »ســارکوزی 
« و اوالند، تنّزل کند و مقابل معترضانی که دل به 
سیاست های »مترّقی« وی بسته بودند، قرار گیرد. 

نبود رهبری سیاســی در بین جنبش جلیقه 
زردها باعث شــده احزاب چپ و راســت افراطی 
در فرانســه به شــدت تالش کنند تا جنبش را 
به نفــع خود مصادره کنند. تا اینجای کار نیز به 
نظر می رســد چپ های فرانسه از راست افراطی 
جلو زده آند، چرا که خواســته هایی نظیر افزایش 
حداقل حقوق، افزایش مســتمری و کاهش سن 
بازنشســتگی، کاهش مالیات از قشرهای پایین 
و افزایش مالیات قشــرهای باال. تعیین حداکثر 
حقوق و دســتمزد و یک سلســله خواست های 
دیگر که خواســت های تاریخی جنبش کارگری 
فرانسه است اکنون به صورت خواسته های عمده 

استعفای ماکرون
 یا ادامه سرکوب جلیقه زردها

فرانسه به کدام سو می رود؟

اشاره
طرح افزایش مالیات بر قیمت سوخت، تغییر قانون کار، حذف مالیات بر دارایی، کاهش کمک های نقدی برای اجاره بهای خانه های اجتماعی، 
ســخت تر شدن شرایط پذیرش در دانشگاه ها در کنار سایر سیاســت های نئولیبرالی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور جوان فرانسه را در چشم 
بسیاری از شهروندان این کشور به »رئیس جمهور پولدارها« تبدیل کرده است.حاشیه نشین های فرانسوی بیش از دو ماه است که تحت عنوان 
جنبش »جلیقه زردها« به خیابان ها ریخته اند. آنها به گفته خود »بازتاب خشم، ترس، تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانسه« هستند.  10 کشته 
نزدیک به 8000 دســتگیری و زخمی، 10 میلیارد یورو خســارت به اقتصاد فرانسه ماحصل اعتراضات تا امروز بوده است. ماکرون معترضان را 
دعوت به گفت و گو کرده ولی آنها می گویند دولت به چشــم گدا به معترضان نگاه می کند. آینده سیاسی دولت ماکرون در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. باید منتظر بود و دید اعتراضات چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ آیا شعله های آتش زبانه می کشد و ماکرون را در خود فرو می برد یا او 
با پلیس و ارتش معترضان را سرکوب و روانه خانه خواهد کرد؟ شماری از کارشناسان معتقدند بحران امروز فرانسه که در حال گسترش به سایر 
کشورهای اروپایی مثل بلژیک، هلند و مجارستان است. بحران لیبرالیسم در اروپا است. تفکری که به طبقات زیرین و فرودست جامعه توجهی 
نمی کند و اصالت را به ســود و سرمایه می دهد. این بحران بحران هویت را نیز در اروپا تشدید کرده و جامعه اروپایی به دو دسته اقلیت دارا و 
فرا دست و اکثریت ندار و فرودست تقسیم شده است.                                                                                                       سرویس خارجی کیهان  

 حاشیه نشین های فرانسوی بیش از دو ماه است که تحت عنوان جنبش
 »جلیقه زردها« به خیابان ها ریخته اند آنها به گفته خود »بازتاب خشم، ترس، 

تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانسه« هستند.  

جلیقه زردها دو ماه پیش با شعار کاهش قیمت سوخت، اعتراضات 
خود را شروع کرده اند و امروز به استعفای ماکرون، تغییر قانون 

اساسی و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا و ناتو رسیده اند. 

 خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون با امواج فزاینده خشم مردمی 
روبه رو شده است. خشمی که ریشه آن را باید در گسترش 

نابرابری و کاهش عدالت اقتصادی در فرانسه جست وجو کرد«.

۱۰ کشته، نزدیک به 8 هزار دستگیری و زخمی، 
۱۰ میلیارد یورو خسارت به اقتصاد فرانسه، ماحصل 

اعتراضات تا امروز بوده است.

 فیگارو: »آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی گذرا نیست، بلکه جنبشی است که از اعماق برمی خیزد
 و تمام کشور را درمی نوردد. کشوری که له شدن طبقات متوسط خود را در نظر نمی گیرد

 به کژراهه می رود و می تواند گرفتار نیروهای افراطی شود«

شرکت کنندگان در اعتراضات درآید. ملی گرایان 
تندرو نیز در این میان بیکار ننشسته اند. »مارین 
لوپن« که رهبر حزب دست راستی و افراطی جبهه 
ملی فرانسه است، سوار بر موج اعتراضات، سعی 

دارد، رهبری اعتراضات را به دست گیرد. 
خواسته های جنبش

حضور گروه هــا و طبقات مختلف اجتماعی، 
خواســته های جنبش نوظهور را نیز بسیار متنوع 
کرده اســت. جلیقه زردها دو ماه پیش با شــعار 
کاهش قیمت ســوخت اعتراضات خود را شروع 
کرده بودند، امروز به اســتعفای ماکرون، خروج 
فرانسه از اتحادیه اروپا و ناتو، افزایش دستمزدها 
و... رسیده اند. کارشناسان معتقدند حقوق ناچیز، 
وضعیت بد معیشــت و قــدرت خرید پایین قوه 
محرکه انقالب شــهروندی کنونی اســت. تغییر 
قانــون اساســی و اداره دموکراتیک تر جامعه نیز 
ار دیگر خواســته های مهم جنبش نوظهور است. 
جلیقه زردهــا معتقدند ماکرون نماینده اکثریت 
جامعه نیست و باید روندها تغییر کند حرف آنها 
زیاد هم بی ربط نیســت چرا که ماکرون با شعار 
»نه چپ، نه راســت« و با یک برنامه مشــخص 
اقتصادی-سیاســی در دور دوم انتخابــات و در 
حالی که تمام نیروهای راست و چپ میانه )حزب 
سوسیالیست( برای جلوگیری از به قدرت رسیدن 
مارین لوپن، رهبر جریان راست گرای افراطی جبهه 
ملی از وی حمایت کرده بودند، پیروز شــد.با این 
حال و طبق آمار وزارت کشور، با توجه به میزان 
عدم مشــارکت در این انتخابات، ماکرون، در دور 
دوم رای 43 درصد شــهروندان واجد شــرایط را 
کســب کرد. پرده بعدی پیروزی جنبش ماکرون 
به همین شکل در انتخابات پارلمانی رقم خورد؛ 
در دور دوم، که تکلیف تقریبا تمام کرســی های 
مجلس مشــخص شــد، تنها 4۲ درصد واجدان 
شرایط شــرکت کردند. به عبارت دیگر کمتر از 
نیمی از شهروندان، برای اکثریت جامعه تصمیم 
گرفتند. جلیقه زردهای فرانســه، فارغ از آنکه در 
آن 4۲ تــا 43 درصد بودند یا نه، امروز می گویند 
وکالی مجلس و رئیس جمهوری، منتخبان اقلیت 
هستند و خواسته های آنها را نمایندگی نمی کنند.

جلیقه زردها چه می گویند؟
برای درک درســت از خواســته های جنبش 
نوظهور، باید سراغ شهروندان فرانسوی رفت که 
هشــت هفته تمام در پاریس و ســایر شهرهای 
فرانسه حاضر نیســتند خیابان ها را ترک کنند. 
خبرگزاری»یــورو نیــوز« این کار را کــرده و با 
معترضان از طیف های مختلف به گفت و گو نشسته 
است. شاید بهترین برداشت از خواسته های جلیقه 
زردها دقت در اظهارات اعضای این جنبش باشد.

 »هزینه زندگی خیلی باالست. مالیات نفس 
ما را بریده و نابرابری اجتماعی بیداد می کند. تمام 
امتیاز هــا برای پولدارهاســت در حالی که طبقه 
متوســط و ضعیف در حال له شدن هستند. این 

وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند«، »تا زمانی که 
ماکرون و دولتــش به حرف های ما گوش نکنند 
اوضاع روز به روز وخیم تر می شــود. دوست ندارم 
از این تعبیر استفاده کنم اما باید بگویم که با یک 
جنگ داخلی فاصله چندانی نداریم.«، »شــوهرم 
۲5 سال اســت که با حقوق ماهیانه ۱۷۰۰ یورو 
در کارخانه خودروســازی کار می کند. اما وقتی 
هزینه های سوخت، گاز، برق، بیمه، بیمه پزشکی 
و غیره را در نظــر بگیرید... من هرگز حتی یک 
مسافرت هم نرفته ام.«، »مشکل از نخبگان و طبقه 
برگزیده ناشی می شود، آنها امروز در حال کشتن 

مردم فرانسه هستند.«، »وقتی افراد بی خانمان را 
در خیابان می بینیــد یعنی فقر و فالکت. هزینه 
زندگی باال و همه چیز گران اســت. بازنشسته ها 
با ســختی مواجه اند. زندگی برای همه مشــکل 
شده اســت«، »وقتی سیاستمداران از این امتیاز 
برخوردارند که کت و شلوارهای 45 هزار یورویی، 
معادل حقوق ســاالنه سه نفر به تن کنند پس ما 
باید حق شورش داشته باشیم، این دردناک است.«، 
»مسئله خیلی ساده تر از این حرف هاست، ما برای 
محکوم کردن سیاست های دولت که زندگی مردم 
را دشوار کرده، اینجا هستیم.«، »من در سن 33 
ســالگی بیکار هستم و باید در خانه پدر و مادرم 
زندگی کنم، خیلی ســخت است. دو فرزند دارم 
و بــه دلیل طالق باید نفقــه پرداخت کنم. برای 
همین مجبور شــدم خانه ام را بفروشــم. دنبال 

خانه دیگری می گردم اما با حقوق بیکاری کمتر از 
۱۲۰۰ یورو، پیدا کردن خانه بسیار دشوار است.«، 
»نمی دانم آیا موفق می شوم سرپناهی برای خود 
پیــدا کنم یا باید مثل خیلی ها در خیابان زندگی 
کنم و روزگار بگذرانم. این مشــکل بســیاری از 
جوان هاســت.«، »تنوع به ما قدرت می دهد.، در 
میان خود، بازنشستگان و دانشجویان را هم داریم 
که به جنبش پیوسته اند. ما افرادی داریم که بیکار 
هستند، یا تعدادی که صبح زود برای کار از خانه 
بیرون می زنند و حتی افراد معلول. همه این افراد 
بر ضد ماکرون هستند.«، »ما از تکنوکرات ها که با 

خواسته های مردم بیگانه اند خسته شده ایم. عمده 
مردم صبح زود برای امرار معاش بلند می شوند و 
سخت کار می کنند، برخی از آنها دارای معلولیت 
هســتند و برخی هیچ کمکی دریافت نمی کنند. 
دیگر بس اســت. ما اکنون بــه نمایندگانی نیاز 
داریم که شرایط خودمان را داشته باشند.« »»ما 
از مالیات خســته شده ایم، از رئیس جمهوری که 
به فکر مردم نیســت و تنهــا در پی مال اندوزی 
است بیزاریم«، »گرســنگی زندگی ما را سخت 
کرده، برخی اوقات حتی یک یورو هم در بســاط 
نیســت اما کمکی دریافت نمی کنیم.. باید بگویم 

متاسفم از اینکه فرانسوی هستم متاسفم.«،»من 
در جنبش مه ۱96۸ حضور داشتم. حاال هم برای 
انجام مجدد آن آماده ام. زیرا آنها به خواسته های 
ما تن نمی دهند. ما نیز تسلیم نمی شویم.«، »من 
برای خرید های روزانه به سوپرمارکت می روم تا از 
تخفیف های پنجاه درصدی اســتفاده کنم. تاریخ 
مصرف این محصول را می بینید؟ من به ســرعت 
آن را در فریزر می گذارم. زیرا تاریخ مصرفش رو به 
اتمام است«،»دیگر استطاعت الزم برای پرداخت 
قبــض گاز و برق را ندارم به همین دلیل در خانه 
اغلب چراغ ها خاموش اســت و درجه شــوفاژ در 
پایین ترین حد قرار دارد«. »دچار افسردگی شده ام. 
حتی قبال به خودکشی هم فکر کردم، گفتم خودم 
را بکشم تا مشکالت تمام شود. «، »اینجا فرانسه 
نیســت.، فرانسه هرگز اینگونه نیست. اینجا ما را 

سرکوب می کنند، در حالی که هیچ کاری انجام 
نداده ایم«، »این جنبش فوق العاده اســت، زیرا ما 
برای آزادی مبارزه می کنیم«، »ما نمادی از چهره 
واقعی فرانسه هستیم؛ چهره ای که بازتاب خشم، 
ترس، تحقیر و نابرابری اجتماعی است«، »هدف 
تنها ماکرون نیست. او آخرین قطره جریان است. 
بدبختی ما از زمان میتران تا حال ادامه دارد. من 
تعطیالت ندارم. کفش نمی خرم. جوراب و شلوار 
چسبان نمی پوشم، زیرا توان خریدش را ندارم. این 
طبیعی نیست«، »این جنبش می تواند نه تنها در 
فرانسه بلکه در دیگر کشورهای اروپایی گسترش 

یابد و مردم را به خیابان ها بکشــاند. زیرا ما دیگر 
نمی خواهیم مردمی ستم دیده و سرکوب شده باقی 
بمانیم«،»ما نمی خواهیم کسی جنبش ما را به نام 
خــود مصادره کند. ما رهبر جنبش نمی خواهیم. 
انقالب فرانســه با جنگ آرد آغاز شد. اکنون این 

جنگ برای ما، جنگ مالیات سوخت است.«
پاسخ دولت به اعتراضات

رئیس جمهوری فرانســه سه روز پس از آغاز 
اولین اعتراضات »جلیقه زرد «ها در سفری رسمی 
بــه بلژیک، به آن واکنش نشــان داد و بدون نام 
بردن از جنبش »جلیقه زردها« اعالم کرد: »تنها 

با گفت و گو و ارائه توضیحات اســت که می توان 
به ایــن اعتراضات پایان داد. دولت اکنون با یک 
جنبش اعتراضی مواجه شده است. ما باید با یک 
روحیه جمعی مسئول باشیم«. رئیس جمهوری 
فرانسه درباره اســتراتژی دولت اینگونه توضیح 
داد: »هدف در واقع، افزایش مالیات بر سوخت های 
فسیلی به منظور کاهش آلودگی هوا است، ولی 
در عین حال برای اقشــار کم درآمد، کمک هایی 
برای خرید خودروهای کم آالینده در نظر گرفته 
خواهد شد. « با ادامه اعتراضات، ماکرون موضع 
سخت تری در پیش گرفت و در حساب توئتیری 
خود خشونت ناشی از اعتراضات را محکوم کرد و 
با اعالم اعزام ارتش برای برقراری نظم، از معترضان 
»جلیقه زرد« خواست تا به قانون احترام بگذارند. 
وی همچنین تاکید کرد که در مقابل معترضان 

عقب نشــینی نخواهد کرد. امــا زمانی که دولت 
دید سرکوب و دستگیری معترضان دیگر جواب 
نمی دهد در نهایت به این نتیجه رســید که باید 
به طور مســتقیم با مردم سخن بگوید. »ادوارد 
فیلیپ« نخست وزیر فرانسه، در سخنانی اعالم کرد: 
»ده ها هزار فرانسوی از سه هفته پیش با تجمع در 
میدان ها، بزرگراه ها، مراکز تجاری و یا خیابان های 
بسیاری از شهرها خشم خود را ابراز کردند. برای 
ندیدن و نشنیدن این اعتراض باید کور و کر بود.« 
نخست وزیر فرانسه در ادامه گفت: »پس از شنیدن 
سخنان بخش عمده ای از نمایندگان جنبش که 

طی روزهای اخیــر با آنها گفت و گو کردم، اعالم 
می کنــم که اجرای طرح مالیات بر ســوخت به 
مدت شــش ماه به حال تعلیــق در می آید.« در 
ادامه نیز دولت تصمیــم گرفت طرح مالیات بر 
ســوخت را کامال لغو کند. یک ماه پس از شروع 
بحران و  برای جلوگیری از وقوع انقالب، ماکرون 
نیز باالخره مجبور شد سکوت خود را بشکند وی 
گفت »بی شــک، پاسخ های ما طی یکسال و نیم 
گذشته به اندازه کافی سریع و قانع کننده نبودند 
و من ســهمی از این مســئولیت را می پذیرم. ما 
خواهان فرانسه ای هستیم که هر کس بتواند در 

آن با شــغل و کار خود زندگی شایسته ای داشته 
باشد. ما در این جهت بسیار کند حرکت کردیم. 
من تمایل دارم ســریع و به صورتی محسوس به 
این مسئله بپردازم. از دولت و پارلمان می خواهم 
آنچه الزم اســت را انجام دهند تا هر کس بتواند 
از ابتدای سال آینده بوسطه درآمد خود، زندگی 
بهتری داشته باشد. حداقل دستمزد از سال ۲۰۱9 
ماهانه ۱۰۰ یورو افزایش خواهد یافت، بدون آنکه 
هزینه ای اضافی برای کارفرمایان داشــته باشد.« 
وی در جدید ترین اظهار نظر خود نیز خواســتار 

گفت و گوی ملی در فرانسه شده است.
واکنش جلیقه زردها 

به نظر می رسد که این عقب نشینی ها بسیار 
دیر صورت گرفته، بــه نحوی که برای خاموش 
کردن اعتراض ها غیر موثر است. این ژست ها در 
عوض، آتش خشم معترضان را شعله ورتر کرده 
اســت. اگرچه برخی از جلیقه زردها تمهیدات 
ماکرون را »اولین قــدم مثبت« ارزیابی کردند، 
اما بیشــتر جلیقه  زردها اعالم کردند از اظهارات 
ماکرون ناامید شده اند و به اعترضات خود ادامه 

خواهند داد.
»رئیس جمهور ثروتمندان«، »پرت و ناآگاه از 
جامعه« که »خرده چیزی به فرانسوی ها پیشنهاد 
می کند« و »نمی خواهد جهت سیاســت هایش 
را تغییــر دهد«، از جملــه عبارت هایی بود که 
اپوزیســیون در واکنش به سخنان ماکرون علیه 
او استفاده کردند. جناح راست افراطی فرانسه به 
رهبــری مارین لوپن، ماکرون را پرت و ناآگاه از 
جامعه ارزیابی کرده است که حاضر نیست مدل 
اقتصادی و سیاسی مورد نظرش را تغییر دهد..
جمهوری خواهان فرانســه که جناح راســت را 
شامل می شوند، تمهیدات ماکرون برای افزایش 
حداقــل دســتمزد را تبدیل جامعــه به جامعه 
حداقل حقوق ارزیابی کرده و گفتند که ماکرون 
تنها خرده چیزهایی برای خاموش کردن خشم 
فرانسوی ها به آنها پیشنهاد می کند و این اقدامات 
را ناکافی ارزیابی کرده اند».ژان لوک مالنشون« 
رهبر حزب چپگرای »فرانســه تسلیم ناپذیر«، 
ماکرون را با عبارت »رئیس جمهوری ثروتمندان« 
مورد خطاب قرار داده و گفت تمام تمهیداتی که 
ماکرون در ســخنرانی خود اعالم کرد از جیب 
مالیات دهندگان معمولی و بیمه شدگان پرداخت 
خواهد شد و نه از جیب ثروتمندان بزرگ.حزب 
سوسیالیت فرانســه به رهبری »اولیویه فور« با 
انتقاد از ماکرون گفت: »او مسیر سیاست هایش 
را تغییــر نداده و پیشــنهاد او به عنــوان ابتکار 
جدید، همان سیاست سارکوزی است. سیاست 
حذف مالیات از ساعات اضافه کاری معنایش این 
است که فشار به بیکارها و بازنشسته ها افزایش 

می یابد.«
بحران لیبرالیسم

شماری از کارشناسان معتقدند بحران امروز 

فرانســه که به سرعت در حال گسترش است و 
بر اســاس برخی گزارش ها، بــه بلژیک، هلند و 
مجارستان نیز رسیده و به بحران لیبرالیسم در 
اروپا تبدیل شــده اســت. تفکری که به طبقات 
زیرین و فرودست جامعه توجهی نمی کند، تفکری 
که اصالت را به ســود و سرمایه می دهد، تفکری 
کــه در آن اصالتی بــرای عدالت به خصوص در 
حوزه اقتصاد وجود ندارد. در اروپا به بن بســت 
رســیده و نشانه های آن، در خیابان های پاریس، 
مارسی، بروکسل و.. قابل مشاهده است. به نوشته 
خبرگزاری فرانسه، ماکرون»با امواج فزاینده خشم 

مردمی روبه رو شده است. خشمی که ریشه آن 
را باید در گســترش نابرابــری و کاهش عدالت 
اقتصادی در فرانسه جســت وجو کرد«. فیگارو 
نیز نوشــته اســت: »آنچه در فرانسه روی داده، 
اتفاقی گذرا نیســت، بلکه جنبشــی است که از 
اعماق برمی خیزد و تمام کشــور را درمی نوردد. 
کشوری که له شدن طبقات متوسط خود را در 
نظر نمی گیرد، به کژراهه می رود و می تواند گرفتار 
نیروهای افراطی شود«. روزنامه لیبراسیون نیز از 
دولت فرانسه به عنوان کشتی بی ناخدا یاد کرده 
و نوشته است »اعتراضات جاری در فرانسه علیه 
فقر با همدردی و همبســتگی مردم این کشور 
روبه رو شده است.« دیوید آندلمن پژوهشگر مرکز 
امنیت ملی در دانشگاه فوردهام آمریکا در تشریح 
این وضعیت می گوید؛:»فرانسه به دو بخش تقسیم 
شده است؛ یکی فرانسه ثروتمندان که دولت نیز 
با آن همراه اســت و یکی فرانسه فقرا که دولت 
نه تنها آنها را رها کرده، بلکه سیاست هایی را در 
پیش گرفته که فشار را بر این قشر افزایش داده 

و به سود ثروتمندان تمام می شود.« 
بسیاری این جنبش را مخدوش، مبهم و بدون 
ســر می دانند که با همان سرعتی که اوج گرفته 
ممکن است فرو بشــیند اما هستند کسانی که 
نسبت به گسترش آن هشدار می دهند. »ریچارد 
هاس« رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا، در 
توییتی به بروز تغییر و تحوالت ســریع در قاره 
اروپا و در هم ریختن اوضاع در برخی کشورهای 
مهم این منطقه اشاره کرده و آن را »تکرار تاریخ« 
خوانده است. وی می نویسد: »اروپا به سرعت از 
پایدارترین منطقه جهان، در حال تبدیل شدن 
بــه منطقه  ای غیرپایدار اســت. پاریس در آتش 
می ســوزد و پایان عصر آنگال مرکل صدر اعظم 
آلمان فرا رســیده اســت. ایتالیا در حال بازی 
خطرناک با اتحادیه اروپا بوده و روســیه در حال 
تجزیه اوکراین اســت. انگلیــس نیز با برگزیت 
مشغول شده و در مجموع، تاریخ در حال تکرار 
شدن اســت.«. به گفته کارشناسان بحرانی که 
امروز فرانســه با آن دســت و پنجه نرم می کند 
بحران فراموش شــدگان است. بحرانی است که 
در در طول سال ها متراکم شده و حاال بیرون زده 
است. شهروندانی که بحران هویت دارند خود را 
اروپایی یا فرانسوی نمی دانند. پاسخ های اقتصادی 
نیز به این جنبش شاید بتواند به عنوان مسکنی 
بر این درد باشــد و این زخم چرکین دیر یا زود 

بار دیگر از جای دیگر سر باز می کند..
آینده جنبش

جلیقه زردها شــنبه گذشــته و بعد از همه 
عقب نشینی ها و حتی دعوت دولت به گفت و گوی 
ملــی و تهدید معترضان به برخورد خشــن تر، 
هشــتمین گام خود را خشــن تر و پــر فروغ تر 
برداشتند که این به خوبی نشان می دهد ظاهرا 
این جنبش قرار نیست به این زودی ها فروکش 
کند. تا کنون این جنبش ۱۰ کشــته و نزدیک 
به ۸۰۰۰ نفر زخمی و دســتگیری داشته و ۱۰ 
میلیارد یورو نیز خسارت به اقتصاد فرانسه وارد 
کرده است. در مورد اینکه جلیقه زردها در روزها 
و هفته های آینده به چه سمت و سویی خواهند 
رفت نیز بین کارشناسان اختالف نظر است. برخی 
معتقدند جنبش جلیقه زردها جنبشی بی سر بوده 
و زود فروکش خواهد کرد. برخی هم می گویند 
با توجه به آشوب های روزهای گذشته، احتمال 
پیوستن حاشیه نشــین ها به این جنبش، سوار 
شدن جریانات افراطی بر آن و گسترده تر شدن 
اعتراضات وجود دارد. فیگارو در این باره نوشته 
اســت: »جلیقه زردها، پس از تظاهرات خود در 
پاریس، اینک سخنان ناهمگون و متضادی در بارۀ 
آیندۀ جنبش خود بر زبان می آورند. در حالی که 
برخی از سخنگویان آنان، بر ارادۀ گفت و گو تاکید 
دارند و هر گونه وابستگی سیاسی را انکار می کنند 
و خواستار اخذ تصمیم بر اساس پیشنهادات دولت 
و بررسی آنها هستند، برخی دیگر، همگان را به 
گردهمائی دیگری در روز شنبۀ آینده در پاریس 
فراخوانده و پایگاه خبری ویژه ای به اسم »صفحۀ 
رســمی جلیقه زردها« در فضای سایبری ایجاد 
کرده اند.« یکی از ســخنگویان این جنبش، در 
گفت و گو با فیگارو، کســانی را که از حاال دعوت 
به تظاهرات بعدی می کنند، به سوءاســتفاده از 
احساســات و مطالبات متهم می کند. اخیرا در 
برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز مثل ایتالیا، 
مجارستان، بلژیک اتریش و صربستان، معترضان 
به تقلید از جلیقه زردها به خیابان ها ریخته اند. 
بایــد منتظر بود و دید فرجــام این جنبش چه 
خواهد شــد؛ آیا این جنبش دچار انشقاق شده 
و فروکش خواهد کرد؟ یا روز به روز شــعله های 
آتشی که جلیقه زردها روشن کردند در فرانسه 
و سایر کشورهای غربی شعله ورتر خواهد شد. و 
در نهایت اینکه پاســخ ماکرون چه خواهد بود؛ 

استعفا یا ادامه سرکوب؟

 در میان جلیقه زردها از هر طیف و طبقه اجتماعی از 
دانشجو، دانش آموز، پرستار، کارمند، کارگر، راننده 

کامیون، معلم و خدمتکار حضور دارد
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