
اعتراضی  »جنبش 
جلیقه زردها« در فرانسه 
پرهیاهوترین  جزو 
مردمی  اعتراضات 
از  که  دنیاست  در  اخیر  دهه های  طی 
است.  شده  آغاز   2018 نوامبر   17
که  اجتماعی خودجوش  جنبش  این 
فرجام آن مشخص نیست و هیچ فرد 
مشخص یا حزب سیاسی در این کشور 
رهبری آن را اعالم نکرده، همراهان 
خود را از طریق شبکه های اجتماعی، 
به خصوص توئیتر و فیس بوک دعوت 
می کند که به این دلیل امکان مذاکره 

با آنها وجود ندارد. 
علت تجمع جلیقه زردها، اعتراض 
به افزایش بهای بنزین و مالیات بر 
مصرف حامل های انرژی بود. البته 
اعتراض جلیقه زردها به تدریج از 
و  هرج  و  جاده ها  کردن  مسدود 
مرج ترافیکی  به اعتراض نسبت 
به سیاست های کلی دولت امانوئل 

مکرون تبدیل شد.  

چرا»جلیقهزرد«؟
علت انتخاب جلیقه زرد به عنوان 
قانونی  باید  را  تجمع  این  نماد 
دانست که در سال 2008 میالدی 
در این کشور تصویب شد. بر 
این اساس، در تمام خودروهایی 
که در شهر و جاده های فرانسه 
زرد  جلیقه  باید  دارند،  تردد 
وجود داشته باشد تا راننده در 
زمان بروز حادثه یا نقص فنی 
اتومبیل این جلیقه را بپوشد 
و منتظر رسیدن کمک بماند. 
اگر راننده ای این جلیقه زرد را 
همراه نداشته باشد، مجبور 
به پرداخت جریمه ای 153 

دالری خواهد بود. 
16درصد جمعیت فرانسه 
»جلیقه زرد«  را  خود 

می دانند و 44 درصد نیز از این جنبش یک 
ساله حمایت می کنند اما بررسی ها حاکی از آن 
است که تنها 11درصد مدیران و روشنفکران 
جامعه خود را جزو این تشکل می دانند. همچنین 
گرایش به این تجمعات در قشر ضعیف جامعه 
چندان پذیرفته نیست و تنها 13درصد آنها 
جزو جلیقه زردها هستند. طبقه متوسط جامعه 
فرانسه بیشترین مشارکت و حمایت از جنبش 
را دارند، به طوری که 31درصد کارگران، 
23درصد کارمندان و 25درصد شاغالن مستقل 
و  کارآفرینان  صنعتگران،  بازرگانان،  مانند 

کشاورزان را شامل می شود. 

ناراحتیفرانسویهااز...
وضعیت فقر و بدهکاری مردم فرانسه به 
گونه ای است که خرید خودرو هیبردی حتی 
با دریافت کمک هزینه و وام غیرممکن است. 
همچنین هزینه نگهداری این خودروها بیشتر 
از خودروهای بنزینی است و به دلیل تعبیه 
خودروهای  از  زودتر  الکترونیکی،  ابزار 
با  طرفی،  از  می شوند.  فرسوده  بنزینی 
افزایش بهای بنزین، وضع مالیات ها نیز 
دستخوش تغییر و شرایط وخیم تر می شود. 
این  مردم  از  بسیاری  نگرانی  همچنین 
است که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز 
فعالیت های خود را به این دلیل تعطیل 
کنند که خود زمینه ساز بیکاری و تبعات 

آن خواهد بود. 
جلیقه زردها اذعان دارند که مجبور به 
استفاده از خودروی شخصی برای استفاده 
روزمره هستند زیرا سیستم حمل ونقل 
عمومی در برخی مناطق وجود ندارد یا 
کافی نیست. شرایط زندگی در پاریس 
و دیگر شهرهای بزرگ این کشور به 
نحوی است که به دلیل هزینه های سنگین 
مسکن، مردم اغلب در حاشیه شهر و 
ییالقات زندگی می کنند و برای کار به 

شهر می آیند. 
معتقدند  صاحب نظران  برخی  البته 
مخالفت  صرفا  جلیقه زردها  تجمع 
با برنامه های دولت نیست و ریشه 
این مساله به بی اعتمادی نسبت به 
وعده های انتخابی مکرون مربوط 

می شود. 

سالمت»جلیقهزردها«؛
ازشمارمجروحانتا
عدمپوششبیمهای

این  آغاز  ابتدای  از 
جنبش، 11 نفر کشته 
شده اند که علت آن 
اساسا مربوط به 

پایان  از  پس  البته  است.  بوده  جاده ای  تصادفات 
ندارد. شمار  از فوت وجود  آماری  ژانویه 2019 
مجروحان نیز 2 هزار و 495 نفر از معترضان است 
که 24 نفر بینایی یک چشم را از دست داده و 5 نفر 
نیز دچار قطع یک دست شده اند. همچنین 1944 نفر 
از نیروهای امنیتی طی این تجمعات مجروح شده اند. 
البته فیلم های منتشرشده در شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد خشونت پلیس طی ماه های اخیر چندبرابر 
شده و درگیری بین آنها با معترضان جدی تر بوده 
که باعث شده در مورد 313 خشونت پلیس، پرونده 
قضایی تشکیل شود. همچنین پلیس این کشور در 
حد گسترده ای از گاز اشک آور برای متفرق کردن 
معترضان استفاده می کند که بیشتر از استفاده طی 
جنگ سال های 1914 تا 1918 میالدی است. این گاز 
حاوی ترکیبات سمی است و برای سالمت آسیب های 
زیادی دارد و حتی می تواند برای مبتالیان به آسم و 
بیماری های تنفسی، مرگ آور باشد. نکته قابل تأمل 
دیگر اینکه گرچه حدود 2هزار نفر از جلیقه زردها 
شده اند،  و جراحت  آسیب  دچار  مدت  این  طی 
بیشتر آنها از خدمات بیمه درمان برخوردار نشده اند. 

پیامدهایاقتصادی»جلیقهزردها«برفرانسه
تجمعات جلیقه زردها عالوه بر شبکه فروش و عرضه 
محصوالت، صنعت و گردشگری فرانسه را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است. همچنین از آغاز این تجمعات، 
فعالیت رستوران ها 20 تا 50درصد کاهش یافته و 
برای اولین بار، آمار رزرو هتل کاهش پیدا کرده 
پیدا  این شرایط مشکل  در  نیز  است. صنعتگران 
کرده  و برخی از آنها تا 70درصد متضرر شده اند. 

کاهش  دلیل  به  فرانسوی  شرکت   206 همچنین 
فعالیت های خود و بیکاری پاره وقت کارکنان در 
پی تجمعات جلیقه زردها از دولت درخواست کرده اند 

ضرر آنها را جبران کند. 
تعطیلی 24 ساعته کاخ الیزه به دلیل تجمع، یک روز 
کاری را مختل می کند و براساس گزارش روزنامه 
فیگارو، 8 میلیون یورو به اقتصاد دولت صدمه می زند. 

چهرهمخدوش»مکرون«
امانوئل مکرون در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه، قدرتمند ظاهر شد و خود را یک اصالح طلب 
مصمم نشان داد. او هنگام ورود به کاخ الیزه قول داد 
فرانسه را از رکود خارج کند و این کشور را به کارآفرینی 
و شکوفایی تولید برساند اما سیاست های امروز او 
نشان از نابرابری های عقاید دارد و این بانکدار سابق به 

رابطه با افراد مستکبر و بی توجهی به خواسته های 
مردم متهم است. نظرسنجی ها در مورد 

محبوبیت  میزان  کمترین  او 
نشان  را  )23درصد( 

می دهد. 

نگاهیبهخصوصیاتروانشناختی
»جلیقهزردها«

هدف اصلی جنبش جلیقه زردها بیش از هر چیز بر این 
نکته تاکید دارد که »جمعیتی را جمع کند« تا خشم و 
نارضایتی خود را به صورت گروهی اعالم کنند. به 
عبارت ساده، باهم بودن تنها ویژگی واقعا مشترک در 
این جنبش است که سعی دارد ابعاد دیگر تجمع مثل 
انگیزه های سیاسی و خواسته های اجتماعی را پوشش 
دهد.  براساس روان شناسی جمعیت، همبستگی فکری 
و احساسات مشترک بسیار موثرتر از تجمع فیزیکی 
افراد کنار یکدیگر است. در واقع، جهت گیری افکار و 
احساسات در یک مسیر مشخص و همراهی با گروه از 
اولین خصیصه های تجمعات است که حتی می تواند افراد 
را بدون شناخت از یکدیگر در یک موقعیت خاص، 
گرد هم جمع کند. این تاثیر روان شناختی چنان است 
که باعث می شود عده  زیادی در فرصتی اندک دور هم 
جمع شوند اما حتی 100 نفر نیز بدون هدف مشخص 
و به طور اتفاقی هرگز متحد و یکصدا نخواهند بود. 
البته در جنبش جلیقه زردها، رفتارهای متناقض نیز دیده 
می شود که بارزترین آن را می توان گرایش به خشونت 
و بی مسوولیتی از یک سو و مصادیق نوعدوستی از 
سوی دیگر دانست. از نظر روان شناختی، چنین حالتی 
این گونه توصیف می شود؛ به طور کلی، زمانی که یک 
فرد با گروهی همراه می شود و خود را در جمع می بیند، 
احساس قدرت و شکست ناپذیری می کند، درنتیجه 
دربرابر غریزه هایی که در حالت تنهایی مهار می کند، 
تسلیم می شود. از طرفی، افراد تحت تاثیر یکدیگر و 
رفتارهای متقابل هستند. به عبارتی، در یک تجمع، هر 
نوع عمل و واکنشی مسری است، به طوری که فرد به 
راحتی منافع گروه را بر منافع شخصی ترجیح می دهد.
یکی دیگر از نکات عجیب در مورد جلیقه زردها، 
به  نسبت  انعطاف ناپذیری  و  برون گرایی 
خواسته هاست. آنها استعفای رئیس جمهور، انحالل 
مجلس و تغییر قانون اساسی را جزو خواسته های 
طبیعی شهروندی و انجام آن را بسیار راحت می دانند 

و خواستار تحقق فوری آن هستند. این حالت 
نیز جزو ویژگی های تجمعات اعتراضی 

محسوب می شود که افراد در قالب 
گروه، احساس قدرت می کنند 

غیرممکن  مفهوم  و 
برای آنها از بین 

می رود. 

تمایل جلیقه زردها به پذیرش و تقویت اخبار جعلی، 
رفتارهای اغراق آمیز و عدم پذیرش نظرات مخالف 
نیز از دیگر ویژگی های روان شناختی این جنبش 
است. بی شک در یک گروه، مخالفت و بحث مورد 
با  پذیرش نیست و کوچک ترین تضاد بالفاصله 
واکنش و رفتارهای خشونت آمیز همراه است که 
حتی فرد را از گروه بیرون می راند.   روان شناسان 
معتقدند جلیقه زردها هیجانات را بر استدالل ترجیح 
می دهند. انسان کنار هوش و قدرت تفکر، بخش 
هیجانی که مسوول ترس، شادی و غم است را نیز 
دارد و خشونت نیز از این بخش نشأت می گیرد. 
درنتیجه انسان دست به کارهای نسنجیده و نامعقول 
می زند اما بحث و گفت وگو در صورتی که افکار 
و هیجانات منفی غلبه داشته باشند، تاثیری ندارد و 
در این حالت، افراد درگیر تعصبات خود هستند 

و احساسات و عقاید آنها توسط گروه های 
افراطی تحریک می شود.
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یک سال از جنبش »جلیقه زردها« در فرانسه گذشت...

خشم گروهی فقیران و بیکاران
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

هدف اصلی جنبش جلیقه زردها بیش 
از هر چیز بر این نکته تاکید دارد 

که »جمعیتی را جمع کند« تا خشم و 
نارضایتی خود را به صورت گروهی اعالم 

کنند. به عبارت ساده، باهم بودن تنها 
ویژگی واقعا مشترک در این جنبش 

است که سعی دارد ابعاد دیگر تجمع 
اجتماعی را پوشش دهد

سالمت جامعه شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت4


