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جلیقه   زردها: ما با یک انقالب مواجه هستیم!

1ونسان تیبریج2

ترجمة هوشنگ رضایی3

 چکیده
بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان »جنبش جلیقه  زردها« در فرانسه آغاز شد، 
می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه  های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه 
مغازه  ها، فروشگاه  ها و بانک  ها را می  شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می  کنند. 
در بدو امر می  توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهی دارد و تحلیلگران در پی فهی 
دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجلۀ لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد 
دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیی شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی 
است که از سال 2014 میالدی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را 
در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره  به مواردی چون تأثیرات 
تغییرات نسلی بر شکلگیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعی و اثرات خاص ظهور و 
بروز اجتماعی نسل موسوم به »بیبی بومرها«، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و 
در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و 
کارهای رأی دهی، اثر انقالب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات 

نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در »روانشناسی توده ها« سخن می گوید. 

کلیدواژه ها: بیبی بومر- جنبش جلیقه زردها- فرانسه- وینسنت تیبرج

1- گفت وگوی مجلۀ لوپوئن با ونسان تیربج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی. 

وی از سال 2014 پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی سال پیش در 

مطبوعات دانشگاهی فرانسه شهروندانی که می آیند را منترش کرد و جامعه شناسی چندگانۀ رفتارهای سیاسی را به همراه اولیویه فیپول، فلورانس  هایژل 

و کامی  حمیدی در مطبوعات علوم سیاسی رسپرستی نمود؛ اما جنبش جلیقه زردها را برای لوپوئن تحلیل می کند.

منبع:
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https://www.lepoint.fr/societe/gilets-jaunes-nous-sommes-bien-face-a-une-revolu-
tion-15-12-2018-2279479_23.php
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لوپوئن: جلیقه زردها به نظر می رسند مانند سازمان های سندیکایی سیاستمداران را غافلگیر کرده اند. 
بسیج آن ها در جنبش برای تغییر شکل سیاست در فرانسه- که شما چند سال است آن را مطالعه 

می کنید- چه جایگاهی دارد؟

تیبرج: ما از آغاز سال 2000 شاهد زیر و رو شدن روش های کالسیک بسیج سیاسی هستیی. اینجا 
جمعیت شناسی نقش عمده ای بازی می کند. در انتخابات اخیر، سال 2017، نسل پسا بیبی بومر1 
اکثریت بودند. 59 درصد رأی دهندگان در سال 1981 در سن رأی دهنده نبودند. بنابراین رفتار 

انتخاباتی این نسل بسیار متفاوت از نسل پیش از خود بود.

لوپوئن: تفاوت در چیست؟

تیبرج: اگر شهروندان را به طور خالصه دسته بندی کنیی، با سه دستۀ بزرگ مواجه می شویی. دستۀ 
اول مرکب از مردان و زنانی است که پیش از جنگ جهانی دوم زاده شده اند. این انتخاب کنندگان در 
درون یک فرهنگ سیاسی »از خودگذشته«- این تعبیر را از پیر بوردیو وام می گیرم- قرار دارند. این 
دسته معموا به یک حزب با هر اقتداری اعتماد می کند. اعضای آن افق شهروندی را در منشور خاصی 
در نظر می گیرند که می تواند در این عبارت خالصه شود: »ما در جای خود می مانیی.« این نسل ها با 
نهادهای جمهوری پنجی بسیار خوب سازگار می شوند که نظامی دموکراتیک را با یک قوۀ مجریه قوی 
مستقر کردند. اعضای آن هی می توانند به چپ رأی دهند و هی به راست، ولی فعالیت سیاسی را کاماًل 

به نمایندگان منتخب شان واگذار می کنند.

لوپوئن: نسل بعدی، نسل بیبی بومرها، بسیار متفاوت است...

تیبرج: واقعا همین طور است. این نسل، مه سال 1968 را از سر گذرانده و به سیاست بسیار عالقه مند 
است. این نسل در سال های 1970 روش های کنش جدید و شیوه های جدید موضع گیری سیاسی و 
اجتماعی را تجربه کرده است. این نسل در انتخابات شرکت می کند، ولی در مواجه با سیاستمداران 
خود را بسیار منتقد نشان می دهد. بخشی از شهروندی اش بر پایۀ روش اعتراضی از طریق تظاهرات، 

تحریی ها، و عریضه ها عمل می کند. فرزندان این نسل با نسل پیش از خود از بنیاد تفاوت دارند.

لوپوئن: چگونه؟

تیبرج: شهروندان متولد سال های 1970 و 1980، شهروندانی که من آن ها را پسا بیبی بومر می نامی 
با سیاست رابطه ای بسیار با فاصله برقرار می کنند. ما اینجا با یک تناقض مواجه هستیی، زیرا این افراد 

Babyboomer -1 یا بیبی بومر کسی است که در دورۀ انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم یعنی در حد فاصل سال های 1946 

و 1964 زاده شده باشد. این نسل در دورۀ رونق اقتصادی و ازدیاد زادوولد در آمریکا به دنیا آمده است. در اینجا به نسل پس از نسل بیبی 

بومر اشاره می شود که زادوولدش به شدت سیر نزولی داشته است.- م.
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بسیار تحصیل کرده و مصرف کنندگان بزرگ رسانه ها توانستند »فوق شهروندان« باشند )فرضیه ای که 
رونالد اینگلهارت در زمان خود ارائه داد(، ولی آن ها به ویژه از زمانی در مواجه با سیاستمداران محتاط 
شدند که دربارۀ این جهان کوچک مطلع و آگاه شدند و اکنون قادرند روش کارکرد آن را بفهمند. این 
پسا بیبی بومر ها طی سال ها وعده و وعیدهای عملی نشده فریب خوردند، در جوی از بحران اقتصادی 
دائمی  بزرگ شدند. آن ها کمتر به وعده های انتخاباتی باور دارند، رابطه ای بسیار با فاصله با نخبگان 
سیاسی چپ و راست برقرار می کنند. در یک کلمه، آن ها نسلی هستند که اندکی سرخورده اند. آن ها 
در رأی گیری ها شرکت نمی کنند مگر آن که آن ها را تعیین کننده بدانند، بنابراین با نظرسنجی های 
ملی در رابطه با شوراهای محلی همراهی می کنند. با این حال مواظب باشید که این نسل بسیج نیز 

می شود، البته به غیر از بسیج در پای صندوق های رأی گیری.

لوپوئن: این سه دسته که با سه نسل متفاوت ارتباط دارند، رای را به گونه ای دیگر در نظر می گیرند؟

تیبرج: بله. از نظر قدیمی تر ها، رأی »تکلیف« است. از نظر بیبی بومرها رأی اهمیت دارد. از نظر 
فرزندان آن ها، رأی همان اهمیت را ندارد؛ زیرا پسابیبی بومرها به روش های مشارکت »هدایت شده 
توسط نخبگان« بدگمانند )همان طور که رونالد اینگلهارت آن را همیشه توضیح می دهد(. نامزدها که 
به نظر پسابیبی بومرها سهی تحمیلی دارند، تقریبا ساختگی و جعلی اند. بنابراین آن ها خود را کمتر به 
رأی وفادار نشان می دهند و به سادگی حزب را تغییر می دهند. این نشان دهندۀ این است که برخی 
تشکیالت طرفدار می توانند امتیازات بسیار متفاوتی از یک انتخابات تا انتخابات دیگر را به دست آورند.

لوپوئن: این انتخاباتی بسیار متغیر است؟

تیبرج: بهتر است بگویی بسیار متحرک است. وقتی که ما نسل هزاره1 را بررسی می کنیی، یعنی 
کسانی که در آستانۀ سال های 2000 متولد شدند، متوجه می شویی که آن ها نامزد مرد یا زن را تعیین 
می کنند تا در آخرین هفتۀ کارزار انتخاباتی به ایشان رأی دهند... ما از نسل »ازخودگذشتۀ« پدربزرگ 

و مادربزرگ هایشان فاصله داریی!

لوپوئن: دیگر ویژگی های شاخص این پسابیبی بومرها چیستند؟

تیبرج: آن ها بیشتر در فردیت به سر می برند تا در جمعیت. این امر هی ازنظر ارزش ها و هی از لحاظ 
نهادی حاصل جامعه پذیری آن ها است. آن ها در دوره ای بزرگ شدند که نهادهای مدیریت رو به افول 
بودند. آن ها از نظر شغلی بیشترین قراردادهای موقت یا مدت دار را داشته اند. آن ها به دلیل شناور بودن 
مشاغلشان و این که سندیکاها کمتر حضور دارند، در روند آگاهی بخشی سندیکایی قرار نگرفتند. از 

1- نسل هزاره یا نسل وای یا نسل ایگرگ، نسلی است که پس از نسل ایکس و پیش از نسل زد زاده شده اند. بر رس این موضوع که تولد 

نسل وای در چه زمانی آغاز شده و کی به پایان رسیده است، اجماعی وجود ندارد.-م.
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نظر شبکه های اجتماعی، چندپارگی عرصۀ عمومی آن ها را در اجتماعات کوچک ادغام کرده است که 
به همان اندازه دارای حباب های اطالعاتی هستند. سطح آموزش آن ها )70 درصد دانشگاهی و فقط 
20 درصد فارغ التحصیل دو نسل پیش بودند( صالحیت عینی و ذهنی مضاعفی به آن ها می دهد. از 
آنجا که نسل گذشته آن ها برای داوری سیاستمداران همیشه ذی صالح تلقی نمی شدند، آن ها خود را 
برای داوری قاطع دارای صالحیت تلقی می کنند. منابع آن ها ممکن است منحرف کننده باشند؛ اما اگر 
متوجه شوند که اکثر محتوای بلوک کمونیستی را نمی شناخته اند، شگفت زده می شوند. در این مورد، 

فهرست اعمال آن ها بلندتر از فهرست نسل گذشته شان است.

لوپوئن: آیا انقالب اینترنتی از این راه رفته است؟

تیبرج: آری. شبکه های اجتماعی اجازۀ شیوه های جدید برای ایجاد گروه ها را می دهند. توئیتر و 
فیس بوک منطق های خاصی را برای کنش، و توزیع اطالعات به دست می دهند. بر این پایه است 
که جنبش هایی مانند »اشغال«1 و »ایستاده در شب«2 ایجاد شدند، و جلیقه زردها تا حدی وارث 

آن ها هستند.

لوپوئن: گوستاو لوبون3 در سال 1895 کتاب »روان شناسی توده ها« را منتشر کرد که در آن خاطرنشان 
نمود چگونه هیجانات خشونت آمیز، که توسط مطبوعات مهی دامن زده می شوند، می توانند توده ها 

را آلت دست قرار دهند... به نظر شما، با یک قرن فاصله، آیا می توان آن را با اینترنت مقایسه کرد؟

تیبرج: تا اندازه ای. نکتۀ جالب زمانی است که گوستاو لوبون در آن قرار دارد؛ زمانی که جمهوری 
سوم، که باید با واکنش روبرو شود، مستقر است؛ زمانی که در آن جهان کارگری ظهور می کند؛ زمانی 
که باید الگویی از دموکراسی نمایندگی مبتنی بر استقالل و اعتقاد )در مجلس ها( ابداع کرد؛ هنگامی 
 که با تعقل باور می کنیی که توده ها می توانند بفهمند منافع عمومی به چه سمت متمایل است. و این 
را من »عقل  سااری« می نامی. گوستاو لوبون در این چارچوب این ایده را بسط می دهد که شور و 
هیجانی را که تظاهرکنندگان انتقال می دهند فقط می توانند آلت دست شوند. ایده ای که در تظاهرات 
مبتنی بر هیجانات مطرح می شود او را به عدم مشروعیت این شکل از کنش سوق می دهد. با این 
حال، این تظاهرات، این توده ها بیانگر دشواری های موقعیت کارگری آن دوره بودند. وقتی این ایده 

1- جنبش اشغال )OCCUPY( که در سال 2011 در آمریکا شکل گرفت، یک جنبش اجتماعی اعرتاضی بین املللی علیه نابرابری اجتماعی 

و اقتصادی بود که هدف اصلی این بود که سلسله مراتب روابط سیاسی و اقتصادی کمرت عمودی باشد و بیش تر افقی تر توزیع شود.-م.

2- یک جنبش اجتماعی در فرانسه که در 31 مارس 2016 آغاز شد و ناشی از تظاهرات علیه اصالحات کارگری و قانون کار پیشنهاد شده از 

طرف دولت به نام »قانون الخمری« بود.- م

3- فیلسوف، مورخ، جامعه شناس و پزشک فرانسوی که در سال 1931 درگذشت.- م.
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را بازمی یابیی که پِیر َرفَرن1 یا مانوئل وال 2در مواجه با تظاهرکنندگان می گویند: »این خیابان نیست 
که حکومت می کند«.

لوپوئن: پس اوضاع چندان تغییر نکرده است...

بسیار  رهبران سیاسی  از  که  داریی  ما شهروندانی  است.  متناقض نما  بسیار  فعلی  تیبرج: وضعیت 
عقب هستند ولی قادرند برای اعتراض کردن به سرعت بسیج شوند. شیوۀ این شهروندان در بررسی 
موضع گیری دربارۀ مسائل سیاسی و اجتماعی آن ها را سوق می دهد به این که کاربرد قدرت بسیار 
متمرکز را تقبیح کنند. برای استخراج همۀ آموزش های انتخابات 2017 هنوز اندکی زود است. ولی 
آنچه مسلی است این است که امانوئل مکرون تا حد زیادی بر اساس این وعده که مسئولیت های 
ریاست  جمهوری اش را با روشی متفاوت از پیشینیانش انجام می دهد، انتخاب شد. جنبش زمانی که 
حرکت کرد، او اشاره نمود که افق بیشتری وجود خواهد داشت. این وعده نیز در برنامه های سیاسی 
بنوآ  هامون3 برای حزب سوسیالیست و ژان- لوک مالنشون4 برای فرانسۀ نافرمان و سرکش بود. این 

وعده عملی نشد.

لوپوئن: به نظر شما جلیقه زردها این فریبکاری را اظهار می کنند؟

تیبرج: به شیوۀ خودشان.

لوپوئن: گابریل تارد5 که تحت الشعاع امیل دورکیی قرار گرفته و تا امروز تا حدی فراموش شده، به 
ویژه در کتاب عقیده و توده )1901( با روش ژرفانگر بررسی کرده است؛ روشی که با آن برخی ایده ها 
»مانند یک موج یا یک جریان مغناطیسی« منتشر می شوند و افرادی را تغییر شکل می دهند؛ روشی 
که هر چیز را از عناصر محرک یک جنبش مردمی کامال جدا می کند. آیا به نظر شما این فعالیت ها که 
بسیار تحت تأثیر پژوهش های دوران دربارۀ خواب مصنوعی و خوابگردی است، همچنان مناسب است؟

تیبرج: گابریل تارد ایدۀ بسیار جالب دموکراسی رقیق، تغییرپذیری بسیار بزرگ را بسط می دهد. آنچه 
اینترنت می کند، هی گور سیاست را می کند و هی وعده نوسازی اش را می دهد. برای شهروندان پردۀ 
چشی انداز امکانات جدیدی را برای مشارکت می گشاید، روش های همکاری را امکان پذیر می سازد که 
در دوران شبکه های Action Climate یا RESF )شبکه های آموزشی بدون مرز( فقط طرح مقدماتی 
بودند. از زمان اختراع وب اشکال سنتی تجمع و تشکل کهنه و مستعمل شده اند. ما دیگر نیاز نداریی 

1-Pierreraffarin
2-ManuelValls
3-BenoîtHamon
4-Jean-LucMélenchon

5- جرم شناس و جامعه شناس فرانسوی که در سال 1904 درگذشت. –م.



218

که برای ثبت مقررات یک جنبش به استانداری برویی. باز کردن یک صفحۀ فیس بوک کافی است. این 
برنامه های سیاسی روش های نزدیکی میان اشخاصی که یکدیگر را نمی شناسند، امکان پذیر می سازند. 

هنگامی که به آن می اندیشیی، سرمان گیج می رود.

لوپوئن: نگران کننده هی هست. این، الگوی مردم  سااری سنتی را از نو زیر سؤال می برد...

تیبرج: سرعت زمان، که متأثر از این خودآگاهی است که از این پس می توانیی جمعیت زیادی را با 
چند کلیک بسیج کنیی، پیامدی فوری دارد. گفتمانی که بر اساس آن قدرت مشروعیتش را از صندوق 
رأی به مدت پنج سال می گیرد، بی معنی می شود. زمان بندی سیاسی دگرگون شده است. ناشکیبایی 

به وجودآمده روبه فزونی است.

لوپوئن: به نظر می رسد مقامات برای شناسایی مذاکره کنندگان جهت آغاز مذاکرات با جلیقه زردها 
کامال مشکل دارند. هر بار که یک »سخنگوی« معتدل گفت وگو با حکومت را می پذیرد، جنبش آن 
را رد می کند. جامعه شناس چه نگاهی به این خشی فرو ننشاندنی دارد؟ به قول گابریل تارد توده ها 

دیگر »روح جمعی« ندارند؟

تیبرج: من سعی می کنی اینجا دوباره به پژوهش های رونالد اینگلهارت مراجعه کنی، از طریق او 
بشریت یک انقالب بزرگ، انقالب تفرد را شناخته است؛ پدیده ای که ترجماِن اولویت دادن به خویش 
مطالبه گر  همۀ جنبش های  کامل  طور  به  و  فمینیستی  که جنبش  است  موفقیتی  بیانگر  و  است 
حقوق اقلیت ها به دست آورده اند. این تفرد، که به شکلی از فردی شدن رفتارها می انجامد، با افزایش 
فردگرایی نباید اشتباه گرفته شود، به این معنا که تفرد نه با درگیری ستیزه جویانه مغایرت دارد و 
نه با ارزش های صرفا متمرکز بر خویش. ولی تفرد به طور بسیار طبیعی به شکلی از ستیزه جویی 
»post-it«1 کشیده می شود؛ همان طور که ژاک ایون2 آن را نظریه پردازی کرده است، یعنی برای یک 

علت بسیار خاص و گذرا به درگیری کشیده می شود...

لوپوئن: آیا می خواهید بگویید جلیقه زردها مرحلۀ نهایی این انقالب هستند؟

تیبرج: ما از رهگذر جلیقه زردها دقیقاً مواجه با یک انقالب حقیقی هستیی... این انقالب از دیدگاه 
جامعه شناسی به این معنی است که جلیقه زردها سعی می کنند »قانون سخت«3حکومت منتقدان را، 
که روبر میشل مدون کرده است، از نو زیر سؤال ببرند. بر اساس این ایده هر سازمانی نخبگانی را به 
باور می آورد، رهبران یا نمایندگانی را برای خود انتخاب می کند که چون رسوم فرهنگی ویژه ای دارند، 

1- کاغذ کوچکی که بر روی آن نظرات و خواسته ها را می نویسند و بر دیوار و ... می چسبانند.- م.

JacqueIon-2 جامعه شناس و مدیر پژوهش های »مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه«.- م.

3- نامی است که السال به قانونی داده است که در نظام رسمایه داری دستمزد کارگر را به حداقل معیشت زیست تقلیل می دهد. –م.
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به راحتی خود را تحمیل می کنند. جنبش پودموس1 در اسپانیا طرح مقدماتی آن بود. جنبش ایستاده 
در شب نخستین اقتباس از آن در فرانسه بود؛ ولی این زمینۀ متفاوت را داشت که عموم افرادش 
شهری و بسیار تحصیل کرده بودند. تجربۀ جلیقه زردها خواهد گفت آیا این الگو می تواند در طی زمان 

خود را تحمیل کند.

1- تشکلی که در ژانویه 2014 تنها چند ماه پیش از انتخابات پارملان اروپا شکل گرفت و در ماه مه گذشته به صورت رسمی خود را به عنوان 

حزب معرفی کرد، اکنون در کنار احزاب سوسیالیست و مردمی به سومین قدرت سیاسی اسپانیا تبدیل شده است.- م.


