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  آذرخش، آذرخش: فرستنده

 بھمن آزاد 
 ٢٠١٧ جوالی ٢٠

  

  نگاھی به انتخابات رياست جمھوری فرانسه و برنامۀ نامزدھا

١ 

 

  :مقدمه

اين کشور يکی از اعضای اتحاديۀ نظامی ناتو نيز ھست و . عھده دارد رکزی به فرانسه در اتحاديۀ اروپا نقشی مھم و م

ھای تھاجمی خشن و سابقۀ طوالنی   اضافۀ سياست ای به ھای پيشرفته و بمب ھسته سالح  واسطۀ مجھز بودن به  به

گيری  ديگر اينکه پی. ای کسب کرده است ھای تجاوزکارانۀ امپرياليستی، اھميت ويژه مستعمراتی، در اين دوران جنگ

ھای  تر طبقۀ کارگر و ثروت داری، که تقسيم مجدد جھان و استثمار وحشيانه ِروند جھانی سازی و بحران سيستم سرمايه 

ھائی الزم دارد  ھا قرار داد، در کشورھائی نظير فرانسه حکومت ھا را در سطح جھانی در دستور روز امپرياليست ملت

ھای اردوی خود باشند تا با ھمدلی و ھمدستی آن  ھر جھت يار و ھمدست ديگر امپرياليستکه، در اتحاديه اروپا، از 

 ئیديگران، حاصل تاراج را، مطابق با توافقات قبلی، ميان خودشان تقسيم کرده و تا آنجا که ممکن است از برخوردھا

 آنچه امروز وجود دارد و غالب به البته ھيچ چيز ثابت نيست و. که نظير دوران دو جنگ جھانی پيش آمد احتراز شود

 خواھد کرد؛ اتحادھای امروز، فردا درھم می ريزند و جای خود را به گروه بندی ھای تغييرنظر می رسد بی شک فردا 

 سال پس از فروپاشی شوروی و برآمد کنونی چين و ھند و کشورھای آسيای جنوبی و جنوب ٢٧. ديگر می دھند

ی امپرياليستھای کھن آفريد و به صحنه فرستاد که آنھا نيز به ھرگونه تحولی در نزد شرقی، زمان رقبای جديدی برا

 اينجاست که آيا رقابت و مبارزه برای کسب ھژمونی اقتصادی و سياسی سؤال. دوستان يا رقبای خود، حساس و نگرانند

تن اتحادھای قديمی خواھد شد در سطح جھانی، رقابتی که حتی می تواند به جنگ بکشد، موجب درھم ريخ) و فرھنگی(

و جای خود را به اتحادھای ديگری خواھد داد يا آنکه، درچارچوب تضادھای درونی امپرياليست ھا، ائتالف ھا و بلوک 

بندی ھای جديدی بايد به وجود آيند؟ در اين صورت جای ھريک از نيروھا و روابطش با ديگران چه بايد باشد و چه 

 خواھد کرد و چه عايدش خواھد شد؟ از ھمين رو، نتايج انتخابات در فرانسه، برای کشورھای خطراتی منافعش را تھديد

 فرانسه و  ھای اروپا به ھای سران دولت داری امپرياليستی در مجموع، بسيار حياتی است و به ويژه چشم سرمايه

  . انتخاباتش دوخته شده است
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آن، خأل قدرت و بازار  اتحاديۀ عظيم کشورھای شرقی وابسته به و ناپديد شدن » اتحاد شوروی«پس از فروپاشی کامل 

، اوکراين، پولندکشورھای بالتيک، . کار شدند سرعت برای تصرف آن دست به  ھا به  بزرگی پديد آمد که امپرياليست

 ً، گرجستان و آذربايجان کامال زير سلطۀالبانیچکوسلواکی سابق، يوگوسالوی سابق، رومانی، بلغارستان، 

اتحاديۀ اروپا اکثريت اين کشورھا را در خود ادغام نمود تا از اين موھبت غير منتظره بھتر . ھا قرار گرفتند امپرياليست

کردۀ اين کشورھا امکانات قابل توجھی برای فعاليت سودآور  نيروی کار ارزان و کاردان و تحصيل. استفاده کند

ھمۀ اين نيروھا و سلطۀ کامل بر بازارھای اروپای شرقی ھنوز پايان ولی جذب . ھای امپرياليستی بوجود آورد سرمايه

برای تثبيت و تحکيم موقعيت جھانی ) که خود بحران آفرين است(نگرفته است و روشن است که حل اين معضل 

  .  شودای جداگانه بررسی ک دارد که البته بايد در مقالهستراتيژيامپرياليست ھای اروپائی متحد فرانسه اھميت ويژۀ 

ھای توليدی  داری فرانسه بسياری از فعاليت ِبا از بين رفتن مرزھا در اروپا و پيشرفت تکنولوژی ارتباطات، سرمايه

ھای مھمی از صنايع، از جمله اتومبيل  بخش.  کشورھائی منتقل کرد که در آنھا سود بيشتری کسب می کند خود را به

، يا ئیُزی و آسياب آرد و حتی ذوب فلزات، ھواپيمائی و صنايع فضاسازی، نساجی، الکترونيک، الکتريک، صابون پ

داری و يا ادغام در  خارج از فرانسه منتقل شدند، يا در نتيجۀ شکست در رقابت با ديگر کشورھای سرمايه ًعمدتا به 

بيکاری در داخل در نتيجه . ه ھای توليدی فرا مليتی فعاليت خود را در فرانسه کاھش دادند و يا متوقف کردندمؤسس

نيروی کاری که در داخل . آيند  چشم می خانمان در ھمه جای کشور سرگردان به فرانسه باال گرفت و جوانان بيکار و بی

ًاست عمدتا در بانک داری، حمل و نقل، راه سازی، خانه سازی، پست و ارتباطات، راديو و  فرانسه باقی مانده 

 غذائی، آبرسانی، توليد و توزيع الکتريسيته، گردشگری و ھتل داری و ديگر تلويزيون، کشاورزی و دامداری، صنايع

امروزه با جرأت می توان گفت که اکثر فعاليت توليدی صنعتی که در داخل فرانسه . ھای خدماتی اشتغال دارد فعاليت

ھای مشابه در  غام با فعاليتنوعی با بخش خدمات و يا نظامی ارتباط مستقيم دارد، يا در حال اد باقی مانده است يا به 

  . در حال ورشکست شدن است) بخصوص در صنايع سبک(  کشوری ديگر و يا  سطح جھانی، يا در حال منتقل شدن به

 از فعاليت صنعتی خود را به خارج از مرزھای اين ئیدر چنين شرايطی است که سرمايه ھای فرانسوی که بخش ھا

بازارھای فروش و نيز عدم لزوم   منابع و نيروی کار ارزان و نزديک بودن به علت دسترسی به کشور منتقل کردند، به

برند ولی در داخل فرانسه به علت باالتر بودن دستمزد  ای می سرمايه گذاری در توليد وسايل توليد، سود سرشار و افسانه

ی شمالی و افريقای التين، امريکاو مزايای کارگران نسبت به مزد کارگران در کشورھای اروپای شرقی و جنوبی، 

  . دست آوردند، سود سرمايه کمتر است غيره که طی بيش از دويست سال مبارزه به 

عکس، بخش اعظم سرمايۀ ه ب. با اين حال نبايد اين تصور پيش بيايد که ديگر در داخل فرانسه سرمايه گذاری نمی شود

 کل سرمايه گذاری مستقيم فرانسه ٢ ٠١٥ مثال در سال .فرانسوی در خود فرانسه سرمايه گذاری می شود نه در خارج

 ميليارد يورو می رسيد که تقريبا ٣٨٩ ⁄ ٩ميليارد يورو و کل مصرف سرمايۀ پايدار در داخل به٣٣⁄ ٨در خارج به

علت  ھای صنعتی درون مرزھای فرانسه به بخش مھمی از فعاليت. برابر سرمايه گذاری ھمان سال در خارج بود٥⁄١١

ّ سود دھی سرمايه در داخل و خارج از مرزھای ملی يکی ديگر از علل ستواان قابل انتقال به خارج نيستند و تفماھيتش

به عالوه پيشرفت . گذاری در داخل کشور را دچار مشکل می کند بحران سرمايه داری در فرانسه است که سرمايه

ھای بالفاصله پس از جنگ دوم   سال نسبت بهتکنولوژی و افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه، موجب کاھش نرخ سود 

امروز، بسياری از توليدات که به بازار مصرف : گردد داری می ھای ادواری سرمايه جھانی و تشديد و تعميق بحران

به . در خواھد رفت عرضه می شود بايد حتی االمکان اتوماتيزه و با توليد انبوه باشد و گرنه در اثر رقابت از ميدان به 

 ماھيت و تضادھای درونی سيستم سرمايه داری وابسته است، از قريب پنجاه سال پيش  ين داليل و داليل ديگری که بهھم 
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ھائی که بر سر کار  ھمۀ دولت) ّپس از جنگ جھانی دوم» سه دھۀ شکوھمند«بخصوص پس از پايان يافتن (تاکنون 

 فرانسوی و پائين آوردن تعداد کارگران متمرکز نمودند آمدند تمامی سعی خود را بر کاھش دستمزد و مزايای کارگران

ولی بورژوازی که برای تشديد . استثمار در فرانسه ھمچنان ادامه دارد. و از ھيچگونه تزوير و خيانتی فرو گذار نکردند

 تشديد آن مانند ھميشه می کوشد، اين بار از تودۀ عظيم جويندگان کار برای فشار آوردن به طبقۀ کارگر فرانسه و

  . استثمار و تحميل شرايط سخت اقتصاد رياضتی سوء استفاده می کند

 سال اخير ٥٠دولت ھای سرمايه داری وطبقۀ سرمايه دار ھمواره خواھان کاھش مزدھا ھستند و اين امر منحصر به 

 مانع کاھش دائمی ی وجود دارند که عوامل اقتصادی، سياسی و فرھنگياما ھميشه قادر به اين کار نيستند زيرا. نيست

 تا اواخر دھۀ ١٩٤٦ - ١٩٤٧يعنی از حدود سال » سه دھۀ شکوھمند«در . مزدھا به دلخواه سرمايه داران می شوند

 در اکثريت قريب به اتفاق کشورھای سرمايه داری ھم سودھای سرمايه داران و ھم مزدھا و ھم سرمايه گذاری ١٩٧٠

علت اين امر از يک سو . ر سريع تر و بيشتر از مزدھا افزايش پيدا می کردندروندی افزايشی داشتند، البته سودھا بسيا

از . تقاضای باال برای نيروی کار از سوی سرمايه داران و از جانب ديگر جنبش کارگری و اتحاديه ھای نيرومند بود

ردن جنبش  به بعد در شرايط رکود ھای نسبتا طوالنی و کاھش عمومی نرخ سود، و نيز فروکش ک١٩٨٠دھۀ 

 روی آوردند يعنی از اين به بعد تشديد روش استثمار ارزش اضافی مطلقکمونيستی و کارگری، سرمايه داران به 

استثمار نه تنھا از طريق باالبردن تکنولوژی که به باال رفتن بارآوری کار و در نتيجه کاھش زمان کار الزم و افزايش 

 است، بلکه عالوه بر آن با افزايش استثمار ارزش اضافی نسبی که زمان کار اضافی منجر می شود صورت می گرفت

زمان کار روزانه بدون افزايش مزد، يا کاھش مطلق مزد روزانه يا کاھش مزايای کارگران و غيره نرخ استثمار 

مزدھا به  تجلی پيدا کرد که از طريق منجمد کردن يا کاھش سياست ھای نئوليبرالیاين روند به شکل . افزايش می يافت

بھانۀ مھار تورم، مقررات زدائی از جمله در زمينۀ اخراج و زمان کار روزانه و ھفتگی، حذف يا کاھش خدمات و بيمه 

يک معنی سياست نئوليبرالی . ھای اجتماعی و بازنشستگی، کاھش ماليات بر سود و سرمايه و غيره صورت می گرفت

  .مارکس در جلد اول سرمايه آن را توضيح داده استاست که روش استثمار مطلق ارزش اضافی توسل به 

، بيرون کشيدن مخارج بحران از سفرۀ »چپ«ھا، چه از راست و چه از  روشن است که ھدف ھمگی اين دولت

 بار  کند سوسياليست است چندان رسوائی به اين خيانت در دوران رياست جمھوری ھوالند که ادعا می. کارگران است

ّه او را از شرکت مجدد در انتخابات رياست ر طبقۀ کارگر و ديگر اقشار زحمتکش جامعه فرانسآورد که نفرت آشکا

دنبالۀ . نيز اعتبار خود را از دست دادند» سوسياليست«ھمراه با ھوالند ھمۀ رھبران و حزب . جمھوری منصرف کرد

 جناح  ّيچکدام از رھبران اين حزب، حتی به ھ جريان انتخابات نيز نشان داد که مردم فرانسه در اکثريتی عظيم، ديگر به

  .شمارند ھای خود می  وعده چپ آن، اعتماد ندارند و بخصوص آنھا را دروغگو و خائن به

  

   :کانديداھای انتخابات و برنامۀ آنھا

ر از ھای پنج نف برنامه کنيم  در اين انتخابات رياست جمھوری فرانسه يازده نامزد شرکت کردند که ما نخست سعی می

 Jean-Lucلوک مالنشون -اين پنج نفر عبارتند از ژان. آنھا را که از ديگران اھميت بيشتری دارند بررسی کنيم

Mélenchon بنوا ھامون ،Hamon Benoit امانوئل ماکرون ،Macron Emanuel فرانسوا فيون ،François 

Fillon و مارين لوپن Lepen Mrine.   

  :يم شروع کن لوک مالنشون-ژان از 
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طبقات ثروتمند و مرفه جامعه تعلق نداشت، از کارگری در  شون که در زندگی خود به لحاظ خاستگاه طبقاتی اش به مالن

دبيری دبيرستانھا، قدم به قدم تا معاونت  ھا تا پمپ بنزين و در عين حال ادامۀ تحصيل و سپس اشتغال به  کارخانه

 عضو يک ءاو در ابتدا. پن و نمايندگی پارلمان اروپا باال رفتشھرداری، سناتوری، عضويت در دولت ليونل ژوس

مدتی نيز .  کردءعلت قبول نداشتن ساختار لنينی حزب از آن استعفا بود ولی به) جريان المبرتيست(حزب تروتسکيست 

ر عضويت حزب سوسياليست درآمد و د  به١٩٧۶از سال . عھده داشت ھای کارگری به نقش بسيار فعال در اعتصاب

 در کنار ٢٠٠۵در . عضويت فراماسونری درآمد ولی از آن نيز خارج شد چندی ھم به. کرد جناح چپ آن فعاليت می

از رھبران حزب (و اوليويه بزانسنو ) از کنفدراسيون دھقانان(، ژوزه بووه )ّدبير اول حزب کمونيست(ماری ژرژ بوفه 

ِدر تظاھرات مخالفت با تصويب يک قانون اساسی برای اروپا ) »حزب نوين ضد سرمايه داری «NPAتروتسکيست 

.  داد و حزب چپ را ايجاد کردء از حزب سوسياليست استعفا٢٠٠٨ در سال Reimsپس از کنگرۀ رنس . شرکت داشت

ونيست فرانسه جبھۀ چپ را به وجود آورد و مالنشون که نامزد اين جبھه در  در اتحاد با حزب کم٢٠١٢اين حزب در 

  . را به دست آوردء در صد آرا١١ ⁄ ١انتخابات رياست جمھوری آن سال بود

  :توان چنين خالصه کرد  فرانسه می٢٠١٧نکات مھم برنامۀ انتخاباتی او را در انتخابات سال 

 جمھوری فاسد پايان بدھيم و يک جمھوری ششم، دموکراتيک، سوسياليست،  شاھنشاھی رياست ما بايد به: او می گويد

برای اين کار، بالفاصله پس از پيروزی در انتخابات، يک مجلس مؤسسانی . الئيک و طرفدار محيط زيست مستقر کنيم

انباشتن . زل ھستندھا قابل ع در اين جمھوری ششم نمايندگان در ھمۀ مقام. کنيم برای تھيۀ قانون اساسی جديد دعوت می

. انتخاب تعداد نمايندگان ھر حزب به تناسب تعداد آرای به دست آمده برای آنست. يت نمايندگی ممنوع استمسؤول

ھا را بايد تقسيم  ثروت. شوند کسانی که به علت فساد مالی محکوم شدند برای ھميشه از حق انتخاب شدن محروم می

 در دورۀ ھوالند تصويب شد و بسياری از دستاوردھای مبارزاتی طبقۀ کارگر را قانونی که(خمری  نمود و قانون کار ال

دادن مدارک اقامت به کارگرانی که فاقد آن ھستند، دادن حق رأی به ساکنين خارجی . را ملغی نمود) گذارد زيرپا می

باال بردن . يل می دھدبرای شرکت در انتخابات محلی و ريشه کن کردن فقر جنبه ھای ديگری از برنامۀ او را تشک

خدمات درمانی بايد صد در صد مجانی شود و کوير .  ساعت کار در ھفته٣۵ يورو به ازای ١٣٢۶حداقل دستمزدھا به 

يک برنامه ريزی .  سال۶٠برگرداندن سن بازنشستگی به . از بين برود) جائی که خدمات درمانی وجود ندارد(پزشکی 

ای و فسيلی پايان يابد و جای آنھا را  ھای ھسته  مطابق آن توليد انرژی با نيروگاهبرای محيط زيست بايد تنظيم شود که

تقويت قراردادھای . ً؛ کشاورزی بايد کامال بيولوژيک شود)٢٠٥٠تا سال (انرژی صد در صد قابل بازسازی بگيرد 

رای فشار آوردن به اتحاديه اروپا ب) برنامۀ جانشين(» ب«داشتن يک برنامه . اروپائی و ارائه آن به رفراندم در فرانسه

 France(» فرانسۀ نافرمان يا سرکش«و خروج از اين اتحاديه در صورت عدم توافق اتحاديۀ اروپا با برنامۀ 

insoumiseملی کردن مجدد بنگاه الکتريسيته فرانسه، وضع حقوق ) نام ائتالف انتخاباتی مالنشون در انتخابات امسال ،

که حقوق اجتماعی را محدود می کنند، خروج از ناتو که يک اتحاديۀ تجاوزگر است و اتخاذ  ئیگمرکی برای کشورھا

سياست برقراری صلح در ھمه جا، تقويت نقش سازمان ملل و تضمين استقالل فرانسه و قرار گرفتن آن در خدمت 

 و پوليس   د کردن تعداد افرادصلح، ھيچ دخالت نظامی در خارج از فرانسه بدون اجازه سازمان ملل انجام نگيرد، محدو

  ... دولت فلسطين ئیشناسا. ٢ ٠٠٧ژاندارم به اندازه سال 

ًبينيم برنامۀ مالنشون، ضمن حفظ بنيادھای سرمايه داری، می کوشد با ارائۀ اصالحات نسبتا عميقی  ھمان طور که می

 مردم فرانسه و دموکراسی در در زمينه ھای سياسی و اقتصادی در خدمت حفظ و گسترش حقوق کارگران و منافع

  . مقابل دست اندازی ھای ليبراليسم اتحاديه اروپا و بورژوازی حاکم فرانسه قرار گيرد
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  بنوا ھامون نامزد حزب سوسياليست

 اولين قدم ھای خود در جھان سياست ١٩٩١در سال . او فارغ التحصيل در رشتۀ تاريخ از دانشگاه برتانی غربی است

، ١٩٩۵ تا ١٩٩٣از . ياری پارلمانی در حزب سوسياليست و در گروه نزديکان ميشل روکار برداشتفرانسه را با دست

ھای ميتران و سرخوردگی ھوادارانش حزب سوسياليست با دشواری روبرو و در حال از ھم  علت سياست ھنگامی که به

اين سازمان دوباره جان  ًا کمی به عھده گرفت و در مدت نسبت ھای جوان را به پاشيدن بود، رياست جنبش سوسياليست

در . بود» ی برای اروپانه به استقرار يک قانون اساس«از طرفداران ) ٢٠٠۵(» رم«در رفراندم بر سر قرارداد . بخشيد

ّ  به عنوان دبير ملی حزب سوسياليست انتخاب شد ولی وقتی حزب سوسياليست تصميم گرفت Le Mansکنگرۀ لومان 

 ءيت خود استعفامسؤول از ٢٠٠٧ نومبر ۶اروپا که توسط دولت سرکوزی ارائه شد دفاع کند، دراز قرار داد اصالحی 

 وزارت اقتصاد و ھمبستگی اجتماعی و مصرف و پس از آن ء ابتدا٢٠١۴ سال اگست تا ماه ٢٠١٢از سال . کرد

 Trait» پيوند وحدت«ھای موسوم به  ھنگامی که گرايش. عھده گرفت وزارت فرھنگ و آموزش عالی و پژوھش را به

d’union نيروھای مبارز« و «Forces militantesلوک -  ھمرامی ژان  حزب سوسياليست را ترک کردند تا به 

 آنھا نخواھد پيوست و با اتحاد حزب   صراحت اعالم کرد که به مالنشون حزب چپ را ايجاد کنند بنوا ھامون به

 در دولت مانوئل والس، وزير فرھنگ و آموزش ٢٠١۴ اپريل ٢در. ردسوسياليست با احزاب ميانۀ فرانسه مخالفتی ندا

وزير » آرنو مونبورگ«ھمراھی   دنبال موضع گيری عليه خط مشی دولت به عالی و پژوھش شد ولی پس از مدتی به

ی پست نمايندگ  به ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠در تاريخ . وزير فرھنگ از دولت اخراج شد» ِاورلی فيليپتی«توسعۀ صنعتی و 

  . گروه منتقدين دولت در مجلس پيوست لس و عضويت در کميسيون امور خارجه بازگشت و به خود در مج

او ملی کردن بانک ھا . بنوا ھامون معتقد به لزوم دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و نيز ايجاد چھار چوبی برای آن است

 با ٢٠١٠آزاد در سطح اروپا مخالف است و در سال با مبادلۀ . کند را برای ايجاد يک قطب مالی دولتی پيشنھاد می

شناسائی دولت فلسطين رأی مثبت داد و با قانون ماکرون که  به . بازنشستگی در سن شصت سالگی اعالم موافقت کرد

  .تصويب رسانيد، مخالفت کرد به ) يعنی بدون بحث و مشورت و رأی گيری در مجلس (۴٩-٣ّت آن را به زور مادۀ دول

ای تلويزيونی اعالم  مون پس از انصراف فرانسوا ھوالند از شرکت در انتخابات رياست جمھوری، طی مصاحبهبنوا ھا

 ستواشود و اختالفش با او در تف ُ صورت پلی ميان ژان لوک مالنشون و حزب سوسياليست وارد ميدان می کرد که به

حمايت از توليدات «. ل و اتحاديه وارد زور آزمائی شداش با اتحاديۀ اروپا است و معتقد است که نبايد با بروکس رابطه

او وعدۀ افزايش حداقل دستمزدھا و حقوق . و نه در داخل فرانسه» داخلی بايد در مرزھای اروپا استقرار يابد

 و فناوری ديجيتالی مشاغلی را از بين بردند» ھا روبات«از آنجا که کاربرد . بازنشستگی و مستمری معلولين را می دھد

البته اين .  تدريج تضمين يک يارانۀ زندگی برای ھمه را دارد ھای کار و به که قابل برگشت نيستند پيشنھاد کاھش ساعت

ّاو خواھان ارتقاء بودجۀ آموزش ملی است با اين اعتقاد که رفورم ھا بايد . کار موجب تحول در بيمۀ اجتماعی خواھد شد

ھای تجديد پذير،   سھم توليد انرژی٢٠٢۵ محيط زيست او می خواھد که تا سال در زمينۀ. دبيرستان ھا گسترش يابند به 

من اگر طرفدار «گويد که  او مخالف به کار بردن داروھای ضد حشره در کشاورزی است و می. تا پنجاه در صد برسد

خدمات . وستانه داده شودپناھندگان ويزای انسان د پيشنھاد می دھد که به . ».محيط زيست نباشم ديگر سوسياليست نيستم

 از قانون اساسی ۴٩-٣ّدولتی را در خدمت ھمه ميگذارد و پيشنھاد فرا خواندن يک رفراندم برای حذف مادۀ تبصرۀ 

ھای چند مليتی است و اختصاص دادن پنجاه درصد  ھای او ماليات گرفتن از شرکت از ديگر خواسته. فرانسه را دارد

قانون جديدی که با مشارکت نمايندگان   قانون کار به تغييروسط و کوچک فرانسوی، خريدھای دولتی از بنگاه ھای مت

مجلس ارائه دھند يا تقاضای  توانند قانونی به  سنديکاھا تھيه شود و کاھش ساعات کار؛ يک در صد شھروندان می
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 ايجاد يک نيروی نظامی ماندن در ناتو است و ھمچنين خواستار او خواستار باقی. بررسی مجدد يک قانون را بکنند

مشترک اتحاديۀ اروپائی است که در آن فرانسه نقش رھبری داشته باشد چون از نظر او فرانسه ھمۀ ملزومات توان 

  . و برخی نقاط ديگر حضور دارندافريقانظامی متعارف و ھسته ای را دارد و ھم اکنون نيروھای فرانسوی در 

قوانين کنونی به نفع دموکراسی بيشتر و بھبود کوچکی در وضع کارگران و بنوا ھامون خواستار اصالحات کوچکی در 

 با برنامه مالنشون دارد ئیبرنامه اش مشابھت ھا. طبقات زحمتکش در چھارچوب اتحاديه اروپای ليبرال کنونی است

  .ولی ناپيگير تر از اوست

  

  مارين لوپن 

، ١٩٧١در سال  ) Front nationalجبھۀ ملی (حزب خود ژان ماری لوپن پيش از تشکيل . دختر ژان ماری لوپن است

 با درجۀ ستوان دومی ١٩۵۴در سال . با محافل راست افراطی در دانشگاه و ديگر محيط ھای سياسی ھمکاری می کرد

)sous-lieutenant (در . در گردان خارجی چتربازھای فرانسوی در ھندوچين، پورت سعيد و الجزاير خدمت می کرد

در .  بازجوئی و اعتراف گيری از مبارزين دستگير شده بودمأمور بخش الجزاير در ارتش فرانسه ئیرھازمان جنگ 

طه چندين نفر از شکنجه شدگان آن دوران گواھی دادند که او در آزار و شکنجۀ دستگيرشدگان شرکت داشته باين را

برتری نژادی فرانسويان که در واقع   اعتقاد به ھائی بود که با ماندۀ گروه پس از پايان جنگ، او ھم در زمرۀ پس. است

  ھای فاشيستی و نيمه شان بود، در درون گروھک  محتوای تبليغات استعمارگران فرانسوی عليه ھمۀ ملت ھای تحت سلطه

 حمله به  ھای چپ و کمونيست، اغلب، آنھا را به ھا و گروه نفرت شديد از خارجی. فاشيستی راست افراطی فعاليت داشت

در يکی از اين زد و خوردھا، ژان ماری يک . کشانيد صفوف تظاھرکنندگان و کارگران اعتصابی و زد و خورد می 

ثروت  بودند، به  پس از مرگ يک زن و شوھر راست افراطی که او را وارث خود کرده . چشم خود را از دست داد

 حزبی کند و کار خود   فاشيستی ديگر تبديل بهکالنی دست يافت و موفق شد گروھک خود را در اتحاد با چند گروھک

پايان رسيد،   داری پس از جنگ به  سالھا بعد، ھنگامی که دوران شکوفائی سرمايه. تر ادامه بدھد را به صورتی متشکل 

داری و مسائل واقعی و اصلی جامعه و در  بورژوازی فرانسه برای انحراف توجه کارگران از بحران سيستم سرمايه

ويژه کارگران  ھا و به  ال برای نزديکی بيشتر با خرده بورژوازی مرتجع شھر و روستا، تبليغات عليه خارجیعين ح

بست  اين تبليغات به او اجازه ميداد که مشکالت اقتصادی کشور و بن. مھاجر را در دستور کار خود قرار داد

که گمان ميکرد که ) حزب سوسياليست(ود، حزب او در دورانی که ميتران رئيس جمھور ب. داری را نيز بپوشاند سرمايه

با اتحادش با حزب کمونيست ديگر تمامی طبقۀ کارگر را زير نفوذ دارد، در اين سياست نزديکی و جذب خرده 

برکۀ آلودۀ راست   ھائی زده شد که ھمگی آنھا آب به  بدين ترتيب، نقب. بورژوازی و به اين تبليغات بيشتر دامن زد

از اين جاست که روز به روز بازار ژان ماری لوپن و ھمدستانش رونق گرفت و تشکيالت او با . ريخت افراطی می

خارجی و نژاد پرستانه قادر شد در انتخابات شرکت کند و در مبارزات طبقاتی جامعۀ فرانسه، در کنار  گفتمانی ضد

ای نداشت  ، حزب پدرش چندان وزنه١٩۶٨ اگستبه ھنگام تولد مارين لوپن، در ماه . بورژوازی، يک طرف دعوا شود

ّ بود سر بلند کند و در انتخابات محلی  پيوست، اين حزب قادر شده می" ّجبھۀ ملی" او به ١٩٨۶ولی ھنگامی که در سال 

ھا، مارين لوپن ھنوز دانشجوی  در اين سال. دست آورد ھائی در مجلس فرانسه به  ّو کشوری شرکت کرده حتی کرسی

عنوان دانشجوئی  استادانش از او به. دست آورد  اجازۀ کار در شغل وکالت را به ١٩٩٢او در سال . ودرشتۀ حقوق ب

در پاريس، کار وکالت دشوار . کنند گذراند، ياد می ھای شبانه می ھا را در کلوب گذران که اغلب شب ضعيف و خوش

ن کار را رھا کرد و وارد بخش قضائی حزب  اي١٩٩٨است و او نيز نتوانست چندان دوام بياورد تا آن که در سال 
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ِھای راست افراطی دانشکدۀ حقوق که اغلب بسيارخشن ھستند  در دوران دانشجوئی با گروھک. شد" ّجبھۀ ملی"پدرش، 

ھای چرمی سياه  ھا ھستند که در تظاھرات تشکيالت لوپن با سرھای تيغ زده و لباس ھمين گروھک. ّپيوند مودت داشت

  .ثبت رسيده است شان به  و چندين فقره قتل نيز در پروندۀکنند  شرکت می

اين فروپاشی موجب فروکش شديد جنبش .  ميالدی مصادف شد با فروپاشی کامل اتحاد شوروی١٩٩٠اوايل سال ھای 

در ھمين دوران که با شکست خوردن . کمونيستی و تضعيف موقعيت کمونيست ھا در جنبش کارگری و مترقی شد

قتصادی ميتران و افزايش تعداد بيکاران در فرانسه ھمزمان بود حزب حاکم بی اعتبار شده، گرايش ھای برنامه ھای ا

انحراف و ضعف حزب کمونيست و . تقويت شوند) سوسياليست(راست افراطی در درون احزاب راست و حزب حاکم 

سوسياليست که برنامه جذب و نيز حزب (احزاب راست » آدرس غلط دادن«ديگر احزاب چپ و نيز عوام فريبی و 

بدين ترتيب . ھمه دست به دست ھم دادند تا کار تشکيالت لوپن نيز بھتر شود) اقشار ميانی جامعه فرانسه را داشت

 در صد ١١ ⁄١ در انتخابات مجلس در ناحيۀ ھفدھم پاريس با ١٩٩٣ّمارين لوپن نيز درجات ترقی را پيمود و در سال 

. آورد دست  يت سياسی خود را با عنوان مشاور استانی در ناحيۀ شمال به مسؤول اولين ١٩٩٨در سال . ّآرا نفر سوم شد

 دور   که پدرش در انتخابات رياست جمھوری به٢٠٠٢در سال . آمد  عضويت دفتر سياسی حزب در   به٢٠٠٠از سال 

و اعتبار آن انظار بھبود بخشد کوشيد تصوير حزب را در  شد و می ّدوم دست يافت، او ھمه جا در کنار پدرش ديده می

او راه موافق ميل ھمۀ رھبران اين حزب نيست ولی " ّجبھۀ ملی" زدودن چھرۀ اھريمنی از ستراتيژی. را باال ببرد

 در ٢٠٠٣کند موجب شد که در سال  مواضعی که در موارد اسالم و سقط جنين اعالم می. ّديگری برای موفقيت نديد

در تابستان سال . ھارم فرستاده شود ولی پدرش تصميم گرفت که او را معاون خود کندرديف سی و چ کنگرۀ نيس به 

اين سفر موجب باز . نيويورک و واشينگتن کرد تا نظر جوامع يھوديان را نسبت به خود بھبود بخشد  سفری به ٢٠٠٣

ين  روپا شرکت کرده و به ا در انتخابات پارلمان ا٢٠٠۴در . شود  به روی او می٢٠١٠ھا در سال  شدن درھای رسانه

  . شود نھاد وارد می

 عادی ستراتيژی که در تضاد با ئیھا حرف(ھا  المان پس از سخنان پدرش در مورد اشغال فرانسه توسط ٢٠٠۵در سال 

کانديدای جانشين پدرش شد » بوردو« در کنگرۀ ٢٠٠٧در . ، او از نھادھای حزب استعفا کرد)کردن چھرۀ حزب بود

يت مسؤولاين . کرد» امور داخلی«پدرش او را معاون اجرائی حزب در . ّر صد آرا نفر دوم گرديد د٧۵ولی با 

ّدربرگيرندۀ آموزش کادرھا، تبليغات، روابط داخلی و خارجی است و تقريبا معادل نفر دوم رھبری است   ھنگامی که به. ً

راه انداخت،  سازی چھرۀ حزب در انظار به پيشنھاد و با مشارکت تعدادی از کادرھای حزبی، کارزاری برای عادی 

 ٢٠٠٧در . است بخشی از اعضای حزبش از او انتقاد کردند که با اين تبليغات ايدئولوژی حزبشان را مخدوش کرده

نسبت دادند ولی در ھمان سال، مارين لوپن » انحراف«اين  شکست ژان ماری لوپن در انتخابات رياست جمھوری را به 

دست يافت و اعتراضات داخلی را » پادوکاله«ّ آرا به دور دوم انتخابات در ناحيۀ شمال و ۴١ ⁄٧دن دست آور با به 

ير عمده کردن موضوعات ھميشگی ضد خارجی و نژاد پرستی، از در اين انتخابات، مارين لوپن، با غ. خاموش کرد

کرد  ی و موج عدم امنيت در ناحيه صحبت میکشورھای خارج ھای ناحيه به  تبليغاتی در زمينۀ بيکاری و انتقال کارخانه

ًو پشتيبانی يک نمايندۀ سابقا سوسياليست و دو نمايندۀ سابقا طرفدار  او ھر چند موفق به . آورد  دست  نرال دوگل را بهجً

ال چند س.  موقعيت خود را در حزبش تحکيم کردءدست آوردن درصد باالئی از آرا  مجلس نشد ولی با به  راه يافتن به  

َھنن بومون«بعد در    .عنوان شھردار انتخاب شد ًکه سابقا سوسياليست بود به» ّجبھۀ ملی«، استيو بريووا عضو حزب »ِ

 در صد آرا در ٢٢⁄ ٢دست آوردن   با به ٢٠١٠در . نمايندگی انتخاب شد  در انتخابات پارلمان اروپا به ٢٠٠۴در 

 با ٢٠١١ جنوری ١۶ و ١۵در . بفرستد»  پادوکاله-شمال«ای  ای ناحيهشور  نماينده به ١٨انتخابات استانی موفق گرديد 
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 در صد آرا ۶۵/۶٧ دست آوردن  رأی مستقيم صد نفر اعضاء کميتۀ مرکزی و اعضای عادی حزبی، مارين لوپن با به

  . ست آوردندبال فاصله بعد از انتخابات تعدادی از مصاحبه ھای تلويزيونيش موفقيت زيادی به د. رھبری حزب رسيد به 

 مسائل اقتصادی،   کرده و بهتغييرًشوند کال  ای که ارائه می ، موضوعات و برنامه٢٠١٢در انتخابات رياست جمھوری 

خارج، ليبراليسم لجام گسيخته، خروج از سيستم پولی اروپا، ايجاد کار برای کارگران و بسياری مسائل  انتقال صنعت به

 اتحاديۀ اروپا و درعين حال مبارزه با  قالل سياسی و اقتصادی فرانسه نسبت بهاقتصادی و سياسی در رابطه با است

ّدر صد آرا را از آن خود کرد و رتبۀ سوم ١٧ ⁄ ٩او در اين انتخابات . پردازد  مخفی و مبارزه با فساد مالی میمھاجران

ھا و  ردن اتحادی از گروهوجود آو در انتخابات مجلس، با به ). پس از ھوالند و سارکوزی(را به دست آورد 

در . مجلس بفرستد موفق شد دو نماينده به » bleu marine ئیِتجمع آبی دريا«نام  به ) غير حزبی(ھای مستقل  شخصيت

افتاد و اين امکان به وجود آمد که در » ّجبھۀ ملی«دست  به  قريب ده شھرداری ٢٠١۴انتخابات شھرداری ھا در 

در ھمان سال در انتخابات اروپائی، . ن سال، دو سناتور نيز از اين حزب انتخاب شوندانتخابات سنای فرانسه در ھما

حزب مارين لوپن در پارلمان اروپا، با . آورد دست  ليست مارين لوپن در شمال غرب فرانسه باالترين تعداد آراء را به 

» ھا اروپای ملتھا و آزادی«نام  لمانی به  يک گروه پارجيملند و بلا، ھپولندھای افراطی ايتاليا، اتريش،  شرکت راست

گيری درونی،  ّدنبال اظھارات ژان ماری لوپن دربارۀ جنگ دوم جھانی، مارين لوپن با رأی ، به ٢٠١۵در . تشکيل داد

در . گرديد بدين ترتيب عصر جديدی در اين حزب آغاز . عزل کرد» ّجبھۀ ملی«پدرش را از موقعيت رياست افتخاری 

ھای راست  ھا، نسل جديدی وارد ميدان شد که بنياد ايدئولوژيک آن بر شبه تئوری ھای متوالی اين سال اباتجريان انتخ

 از خط سياسی ستواش در انطباق با خط سياسی مارين لوپن و متف اافراطی و حتی فاشيستی قرار دارد ولی خط سياسی

گويند که اين شيوه  برخی از مفسرين می. کنند ّرا اتخاذ میّمتحدين اروپائی او نيز شيوه ھای او . ّاوليۀ اين جريان است

ّبرنارد ھانری لوی که با اين جريان شديدا ضديت دارد آن را جريانی راست . حزب او می دھد تر به  ای انسانی چھره ً

... کند و  وم میگويد؛ اينکه او زن و جوان است و نژاد پرستی را محک ميشل کوتا می. نامد ای انسانی می افراطی با چھره

» ّجبھۀ ملی« زدودن چھرۀ اھريمنی از ستراتيژیاند موجب شد که  ھايش بيرون رفته و جمالت تکان دھنده از سخنرانی

ھای استعماری فرانسه و فاصله گرفتن از سخنان پدرش  ّ جنگ دوم جھانی و جنگ رجوع نکردن به. ّتا حدی پيش برود

معتقدند که با اين » ّجبھۀ ملی«مخالفين . ّ دوم موجب بھبود چھرۀ اين جريان شدھای مرگ با گاز در جنگ در مورد اتاق

سازد   مارين لوپن از پدرش خطرناک تر است زيرا با اين روش، چھره ای قابل قبول برای راست افراطی میستراتيژی

  . ای جريانش وجود دارد ھای توده پايگاه و در نتيجه خطر وسعت بخشيدن به 

 تأثيرشود و بارھا با در نظر گرفتن  وارد کارزار می» به نام مردم« با شعار ٢٠١٧در انتخابات سال مارين لوپن 

   در صد آرا به٢١ /٣ دست آوردن سرانجام با به.  می دھدتغييرنظراتش در ميان رأی دھندگان، تبليغات و نظراتش را 

ين جديدی برای خود پيدا کند ولی فقط يک جريان دست کند متحد ّدر دور دوم سعی می. ابديی ّدور دوم انتخابات راه م

  .  از ماکرون شکست می خوردء در صد آرا٣۴کند تا باألخره با  راستی ديگر را با خود متحد می

معنی است، نقل  در کل، مارين لوپن که مدعی است شکاف ميان راست و چپ بی: مواضع سياسی و برنامۀ انتخاباتی

» برای آن که فرانسه زنده بماند«در کتابی که با عنوان . آورد  از راست و ھم از چپ می بسيار درھم، ھم قولھای 

ّھای روشنفکران راست و چپ و حتی از مارکس و برتولت   مجموعه ای از نوشتهاش نوشته است از دربارۀ برنامه

چه از نظر سياسی و چه از نظر توان درک کرد که اين برنامه  اش می با کمی تفکر در برنامه. آورد برشت نقل قول می

اقتصادی عمق و محتوائی ندارد و تنھا برای عوام فريبی کلماتی را سرھمبندی می کند يا از کلمات و مفاھيم ظاھر 

در . الصالح بستری برای القای ايده ھای نژادپرستانه، شووينيستی، ميليتاريستی و بيگانه ستيز حزبش فراھم می سازد
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ِاوا پرون«او خود را با . کند محتوا و نفرت پراکنی کاری نمی ِ فريبی و جارو جنجال بینتيجه گروھش جز مردم ِ «

خطوط اصلی برنامۀ . کند و معتقد است که پيروزی او فقط از طريق جلب طبقات مردمی امکان پذير است مقايسه می

  :انتخاباتی مارين لوپن عبارتند از

ضرر  نظر او به  است که به » انبوه«شدت مخالف مھاجرت  ين لوپن به مار. ن و کارگران خارجیاکاھش تعداد مھاجر

 مھاجرانگويد که کارفرمايان بزرگ از  او می. شود ھا می اقتصاد بوده و موجب افزايش نا امنی در بخشی از شھرک

 مھاجران   اجتماعی بهھای او خواھان قطع کمک. کنند تا بر کارگران فشار آورده و دستمزدھا را پائين بياورند استفاده می

ِشنگن«ّاو خواھان استقرار مجدد مرزھای ملی فرانسه و خروج از معاھدۀ . غير قانونی و اخراج آنھاست ، کاھش »ِ

اجازۀ مھاجرت افراد خانواده ھای مھاجران ( جمع شدن خانوادگی  مھاجرت قانونی تا ده ھزار نفر در سال، پايان دادن به

تعداد   نفر به ١۵٠٠٠تروريسم و بنيادگرائی اسالمی، افزايش  عيت ھر نوع نھاد وابسته به ، انحالل و ممنو)به فرانسه

در زمينۀ عدالت، تضمين . »دفاع از خود« و مسلح کردن آنھا ھمراه با اصل برائت و قانونی بودن پوليسژاندارم و 

 صد ماليات بر درآمدھای پائين و  درمعلولين، کاھش ده ھا، افزايش کمک مالی به  بھداشت عمومی برای ھمۀ فرانسوی

اقل بيست سال سکونت در  ّ شرط داشتن مليت فرانسوی و يا حد باال بردن پنج درصدی حداقل کمک مالی بازنشستگی به

ساختن يک ناو ھواپيمابر او می خواھد بودجۀ نظامی فرانسه را به سه درصد توليد ناخالص داخلی برساند و . فرانسه

ای را در دستور کار خود  ارتش فرانسه و تداوم و مدرن کردن نيروی ھسته  نظامی ديگر به ۵٠٠٠دن ديگر و اضافه کر

نکه بودجۀ نظامی فرانسه در اروپای غربی رتبۀ اول را دارد اما ھنوز از دو درصد آدر حال حاضر با . قرار می دھد

زايش بيست تا سی ميليارد يورو در سال به بدين سان برنامۀ مارين لوپن خواستاراف. توليد خالص داخلی کمتر است

  . بودجۀ نظامی کنونی فرانسه است که ھم اکنون در اروپای غربی حائز رتبۀ اول است

يت استخدامی کارگران خارجی در فرانسه و وضع مأمورانحالل قرارداد : ھای فرانسوی از طريق حمايت از بنگاه

» دستوراستخدام کارگران خارجی«الغای . کنند  استخدام میماليات مضاعف برای کسانی که کارگران خارجی را

روپائی را می دھد که از مزايای کمتری از  کشورھای عضو دستور استخدام کارگران خارجی ا پارلمان اروپا به(

ون الغای قان. کارگران فرانسوی و الويت دادن به "!) ارزانترند"کارگران بومی مثال کارگران فرانسوی برخوردارند و 

.  در صد٢۴ھای کوچک به  ھای بسيار کوچک و کاھش ماليات بنگاه  در صد ماليات برای بنگاه١۵حفظ . کار الخمری

 سالگی و پس از ۶٠حفظ مزد اضافی برای کار اضافی و حذف ماليات بر آن، بازگشت به قانون بازنشسته شدن در سن 

  . کم در آمد افراد  يورو در سال به١٠٠٠پرداخت پاداش .  سال خدمت۴٠

تحکيم روابط در ميان مردمی . ھا ّقرار دادن فرانسه در خدمت يک دنيای چند قطبی ھمراه با حقوق برابر برای ھمۀ ملت

  . ئیافريقابرقرار کردن توسعۀ ھمکاری و ترقی واقعی با کشورھای . که زبان مشترکشان فرانسوی است

 و امريکارد کردن قراردادھای مبادلۀ آزاد با . زی فرانسویسياست کشاور  سياست کشاورزی مشترک اروپا به تغيير

حفاظت از . ھا کاھش مخارج مسکونی در بودجۀ خانواده. تضمين استفاده از خدمات دولتی در سراسر فرانسه. کانادا

  .حفاظت از محيط زيست و بدور انداختن شيوۀ اقتصادی بر مبنای جھانی کردن مھار نشده . حيوانات

در » ليبراليسم ملی« خواستار يک فرانسه خالص نژادی و محدود کردن برنامه اقتصادی فرانسه به نوعیمارين لوپن 

  . شودءخدمت توليد کنندگان متوسط و کوچک است که با زور بايد اجرا

  

  فرانسوا فيون
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رش دفتر دار در دان و پد مادرش تاريخ. ھا پيش رفت زندگی سياسی فرانسوا فيون در خط مستقيم زندگی ھمۀ بوروکرات

خودش پس از اخذ ديپلم . نرال دوگل تعلق داشتندجاحزاب طرفدار  ًيک شھر نسبتا کوچک غرب فرانسه بودند که به 

ليسانس در حقوق عمومی و سال بعد نيز يک    اخذ فوق  سالگی موفق به ٢٢، در سن ١٩٧۶ادبيات وارد دانشگاه شد و در 

 که از  Le Theule Joël  توسط ژوئل لوتول ١٩٧۶در ھمان سال . شود می دکارت -  از دانشگاه پاريسDEAديپلم 

ھای گليسم اجتماعی، وکيل مجلس و دوست ديرينۀ خانوادۀ آنھا بود با عنوان دستيار پارلمانی وارد دنيای سياست  چھره

عضويت حزب سياسی   به١٩٧٧در سال . رود پيش می سياسی فيون در يک خط مستقيم به از اين پس زندگی . شود می

آنگاه کارزار انتخاباتی ژوئل لوتول را رھبری . آيد که توسط ژاک شيراک ايجاد شده بود می» اتحاد برای جمھوری«

او معاون رئيس دفتر او وقتی ژوئل لوتول وزير حمل و نقل شد، . شود  دوباره انتخاب می١٩٧٨کند که در سال  می

پس . پس از پايان دورۀ سربازی، ژوئل لوتول وزير دفاع می شود و فيون نيز معاون رئيس دفترش می گردد. شود می

، فرانسوا فيون رئيس بخش کارھای قانونی و پارلمانی آندره ژيرو، وزير صنايع ١٩٨٠ دسمبراز مرگ وزير دفاع در 

 او ٢٠٠٧ تا ١٩٨١از . کند  يک اشغال می ھای سياسی ژوئل لوتول را يک به يتؤولمساز اين پس، رفته رفته . شود می

از . ، رياست شورای استان و سناتوری را عھده دار است»سابله روی سارت«ھای نمايندۀ مجلس، شھردار  يتمسؤول

 تا ١٩٨٠، ازھا در اين سال.  استde la Loire Paysای سرزمين لوار   رئيس شورای ناحيه٢٠٠٢ تا ١٩٩٨سال 

 وزير آموزش عالی و پژوھش در ١٩٩۵ تا ١٩٩٣از . شود نزديک می» ُگليسم اجتماعی«ِ به فيليپ سگن و ١٩٩٠

 – ١٩٩۵(کمونيکاسيون و فضا است -پس از آن در دورۀ دولت آلن ژوپه وزير پست، تله. کابينۀ ادوارد باالدور است

پس از انتخاب . فروشد بخش خصوصی می را به ) نی و راديوئیولفيارتباطات ت(» کوم تله«در اين دوران ادارۀ ). ١٩٩٧

» رفورم«ھا، چندين  در اين سال). ٢ – ٢٠٠٢(مجدد ژاک شيراک، فيون وزير امور اجتماعی، کار و ھمبستگی است 

سن باشند؛  مجلس پيشنھاد می دھد که ھمگی به ضد کارگران و کارمندان و در جھت تقويت منافع کارفرمايان می به 

. شود شيوۀ پس انداز خصوصی برای بازنشستگی تشويق می. ابديی رود و حق بيمه افزايش م بازنشستگی باالتر می

ھا   خيابان  قريب دو ميليون کارگر و مزدبگير به٢٠٠٣ ماه مه ١٣گيرند و  اعتراضات و تظاھرات خيابانی باال می

نشيند ولی در انتھا با کمک دو سنديکای زرد   عقب می، نخست وزير، فيونRaffarinبا دخالت رافارن . ريزند می

)cfdt ; cgc ( ھمان اندازه ارتجاعی  رساند که به  کرده و يک قانون اصالح شده را به تصويب میءقراردای امضا

ھای بسيار  يکی ديگر از رفورم. ابديی  سال افزايش م۴٢در اين قانون دوران الزامی خدمت تا بازنشستگی به . است

اين رفورم چنان اعتراضی بر انگيخت که . بيکاران اش عبارتست از کاھش دورۀ پرداخت کمک ھزينه به  مردمیضد 

  .دخالت شد تا پس گرفته شود رئيس جمھور، ژاک شيراک، مجبور به 

  با امتحانات پيوسته درئی يک قانون رفورم آموزش متوسطه ارائه می دھد که در آن آزمون نھا٢٠٠۴ نومبردر ماه 

خيابانھا  بينند به ارزش کردن ديپلم متوسطه می  آموزان که اين قانون را خطری برای بی دانش. شود طی سال جانشين می

. رسد بيش از صد ھزار نفر می ابد تا آنجا که تعداد تظاھر کنندگان به يی تظاھرات ھر روز وسعت بيشتری م. ريزند می

گيرد تا بقيه را  در نتيجه او رفورم ديپلم متوسطه را پس می.  کوتاه بيايدخواھد که ژاک شيراک دخالت کرده و از او می

 رفته رفته از نفس پوليسابند تا باالخره با دخالت يی ھا ادامه م  شود ولی تظاھرات ماه قانون تصويب می. نجات بدھد

با اين ھمه، پس از . رمغان آوردا  انتخابات استانی سرزمين لوار شکست بدی برای فيون به ٢٠٠۴ مارچدر ماه . افتد می

 و ٢٠١٢رسد و تا ماه مه سال  نخست وزيری می پيروزی نيکال سارکوزی در انتخابات رياست جمھوری، فيون به 

طی اين چند سال نيکال سارکوزی ابتکار تمامی وظايف نخست . ماند شکست حزبشان در انتخابات، در اين مقام باقی می

عدم حضور فيون در جلوی صحنه در اين دوران . شود يرد و فيون به پشت صحنه رانده میگ عھده می وزير را خودش به
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گردد که به او   و ساحل عاج ھمراه است، موجب میا و دخالت فرانسه در ليبيافريقاکه با شورش در کشورھای شمال 

  .انتخاباتی پاريس انتخاب می شودّنمايندگی مجلس از ناحيۀ دوم   به ٢٠١٢ جون ١٧. رو نسبت داده شود چھرۀ ای ميانه 

ّ، در دومين دور انتخابات اوليه برای ٢٠١۶در سال  خواھان در انتخابات   کانديدای حزب دست راستی جمھوریتعيينّ

برای » به عنوان نامزد راست و ميانه «ء در صد آرا٥⁄٦٦ ميليون نفر، فيون، با۴/۴رياست جمھوری، با شرکت 

اواخر . کند  میتأئيد شورای جمھوری خواھان کانديدا بودن او را ٢٠١٧ جنوری ١۴. دشو رياست جمھوری انتخاب می

ھمسرش که  او بخصوص سال ھا به . کنند  میء، نشريات چند فقره فساد مالی او را افشافبروری و اوائل جنوری

 مدعی بود که ھمسرش داد و کند، از بودجۀ دولت ماھيانه چندين برابر مزد يک کارگر ساده پول می ی میدار خانه

ّھای بارز فساد مالی موجب شدند که در دور اول  اين موضوع و چندين فقرۀ ديگر از نمونه! اوست" دستيار پارلمانی"

  .ّانتخابات رياست جمھوری نفر سوم شده از دور خارج گردد

او در اين (ک کردن بوروکراسی؛ سب.  ميليارد يورو۴٠ھا تا  کاھش بار مالی و مالياتی بنگاه: اصالحات و برنامۀ سياسی

اضافه .) ن دولت را اخراج خواھد کرد ھزار نفر از کارمنذا۵٠٠ اعالم کرد که در دورۀ رياست جمھوری اش رابطه

ًمعموال (افزايش کار موقت و کار آموزی .  ساعت٣٩ ساعت به ٣۵کردن ساعات کار ھفتگی کارمندان دولت از 

کنند زيرا مزدشان بسيار کمتر از يک  صورت کارگر ارزان استفاده می ّ موقتی به ھا از کار آموزان و کارگران بنگاه

ھای دولتی باشد؛ از طريق  گويد، کاری بکنيم که درآمد کارکردن بيشتر از درآمد کمک ؛ او می.) کارگر معمولی است

ھا، مقدار کمک کاھش   کمکدر واقع با يک کيسه کردن ھمۀ. (ھا باشد ايجاد يک کمک واحد که در برگيرندۀ ھمۀ کمک

 سال؛ دفاع از منافع صنعت، تکنولوژی و کشاورزی ۵؛ کاھش مخارج دولتی تا صد ميليارد يورو ظرف .)ابديی م

  . آيند مبادلۀ پاياپای و مذاکره بر سر پذيرش کارگرانی که از کشورھای ديگر اروپا می: فرانسه؛ برای اين کار

 يورو در سال، اضافه کردن ده درصد ٣٠٠تا ) عوارض و ماليات(پرداختی ھا ِکاھش بار : برای افزايش قدرت خريد

باال بردن کمک .  سالگی برای ھمه۶۵ يورو و باالبردن سن بازنشستگی تا ١٠٠٠ھای کمتر از   حقوق بازنشستگی به

  .ھا برای بازسازی قدرت خريد ھزينۀ خانواده

 ميليارد يورو؛ استخدام ده ھزار ١٢ريق افزايش بودجۀ آنھا تا حمايت از نيروھای انتظامی، دادگستری و ارتش؛ از ط

از بين بردن معافيت از مجازات، پائين آوردن سن بلوغ جزائی به . نيروی انتظامی بيشتر و مدرن کردن تجھيزاتشان

بيل ھا را ھا اتوم  تخلفات روزمرۀ کسانی که شب پايان دادن به.  جای بيشتر برای زندان١۶٠٠٠شانزده سال و ساختن 

  .شوند، از طريق جريمه يا قطع کردن کمک ھزينه ھا جمع می ر پلهکنند يا در زي خراب می

برای پيروزی بر تماميت خواھی اسالمی بايد مانع شويم که تمامی آن کسانی که برای جنگيدن در کنار : گويد او می

 ٣٠مجازات زندان تا  شمنان ما کنار آمدند بايد به ھمۀ کسانی که با د. فرانسه برگردند ھا به خارج رفتند، به  تروريست

 ساله به باالست ١۶ و مجازات زندان و غيره برای نوجوانان ءاو ھمچنين خواھان تعميم قانون جزا. سال محکوم شوند

جريانی اسالمی است از فرانسه اخراج  ھر خارجی که متعلق به ).  سال به باالست١٨اکنون حد سنی برای مجازات (

گونه  غ دينی مخالف با ارزش ھای جمھوری و ھيچگونه تبلي برای مراعات استقالل دولت از دين، فرانسه ھيچ. شود می

  .کند تبعيض عليه زنان را تحمل نمی

 مخفی و حذف کمک پزشکی دولتی برای از بين بردن مھاجران حداقل ممکن و اخراج  کاھش مھاجرت قانونی به

ور اجباری و نامنفصل در درون فرانسه شرط ضروری برای استفاده کردن از ھر دو سال حض. مھاجرت غير قانونی

  . نوع کمک اجتماعی ضروری است
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در . ِھای بنيادی خواندن، نوشتن، محاسبه و تاريخ مسلط باشند ّبرای ھمبستگی ملی، ھمۀ دانش آموزان بايد بر دانش

ھائی را که درمانشان بسيار گران  يد فقط مخارج بيماریھای اجتماعی با بيمه. مدارس، پوشيدن اونيفورم اجباری شود

کار کردن در .) عھدۀ خود بيماران باشد شود بايد به ھائی که گران نمی يعنی مخارج درمان بيماری(عھده بگيرند  است به

  !)ھا را مراعات می کنيم با اين ادعا که حقوق بچه(خانه بايد تشويق شود 

ساختن اروپا بر اساس . از گازکربنيک و توسعۀ امکانات ارتباط اينترنتی بسيار سريعسوی يک اقتصاد عاری  رفتن به 

، تقويت يورو، تقويت کشاورزی، تقويت ارتباطات مھاجرانھا، امنيت، دفاع، حافظت از مرزھا در مقابل  احترام به ملت

  .اتحاديۀ اروپا ديجيتال، مخالفت با ورود ترکيه به 

جی است ولی درھای فرانسه را به روی سرمايه ھای ويژه ضد کارگران خاره کارگری ب و ضد برنامه فيون ليبرال

  .خارجی و فروش و خروج صنايع ملی باز می گذارد

  ادامه دارد
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