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 بھمن آزاد 
 ٢٠١٧ جوالی ٢٢

  

  نگاھی به انتخابات رياست جمھوری فرانسه و برنامۀ نامزدھا

٢ 

  امانوئل ماکرون

او در دورۀ متوسطه . پدر و مادرش ھر دو پزشک ھستند. يس جمھور فرانسه است سالگی جوان ترين رئ٣٩او در سن 

پس از آن در دانشگاه نانتر در رشتۀ فلسفه تا درجۀ فوق ليسانس و . درس خواند) ھا ژزوئيت(در دبيرستان خصوصی 

DEAمدرسۀ ملی ادارات   سالگی از مدرسۀ مطالعات سياسی پاريس ديپلم گرفت و سپس به٢۴در .  تحصيل داد ادامۀ ّ

پس .  فارغ التحصيل شد٢٠٠۴ين و اداره کنندگان کشور است، رفته و در سال مسؤولدولتی که کارش پرورش باالترين 

کميسيون برای آزاد کردن رشد «ِاون گزارشگر  مع٢٠٠٧ اگستدر ماه . آمد از آن به استخدام بازرسی عمومی مالی در

ّدر اينجا با پتر برابک رئيس کل نستله آشنا می. می شود) کميسون ژاک آتالی(» اقتصادی فرانسه ِ اين رابطه به او . شود ِ

ِ، ھنگامی که در بانک روتچيلد استخدام بود، در خريدن بخش توليد شير کودکان ٢٠١٢امکان می دھد که در سال 

اين معامله برای .  ميليارد يورو، فعال بود و به نستله مشورت می داد٩فايزر توسط نستله، معامله ای به ارزش شرکت 

کند تا در بانک   تقاضای انتظار خدمت از ادارات دولتی می٢٠٠٨در . ماکرون دو ميليون يورو درآمد خالص داشت

عنوان شريک  گردد و در ھمين سال به تالی منصوب میعضويت در کميسيون آ  به ٢٠١٠در سال. روتچيلد استخدام شود

ماکرون امکان  ترکيب بانک روتچيلد و کميسيون آتالی به . شود  در بانک روتچيلد استخدام میassocié gérant مدير -

ت و ھا پيش نشريا که از مدت اين روابط با در نظر گرفتن اين. می دھد روابط وسيعی با دنيای ميلياردرھا برقرار کند

در .  کننده بودتعيينّروابط ارتباط جمعی تحت سلطۀ ھمين ميلياردرھا قرار گرفته است، برای ترقی و آيندۀ ماکرون 

ھای ھمين ميلياردرھا برای فرانسه و اروپاست که با تسلط بر دنيای اقتصاد از  واقع ماکرون سنگی در بنای برنامه

  .پروراندند رانسه را نيز در سر میھا پيش رؤيای سلطۀ کامل بر دنيای سياست ف مدت

ِبه رھبری ژان پير شونمان » جنبش شھروندان«ھای سياسی خود را در حزب سوسياليست در گرايش  او فعاليت  ِJean-

Pierre Chevènement،د و سپس از پيروان روکار  که جريانی ناسيوناليست است آغاز کرRocardدر .  گرديد

 جزء گروھی است که ٢٠٠٧در انتخابات رياست جمھوری .  آشنا شدHollande François با فرانسوا ھوالند ٢٠٠۴

از رھبران حزب راست  (Bayrou François و فرانسوا بايرو Royal Ségolèneپيشنھاد اتحاد بين سگولن رؤيال 
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در سال . کند يت معاونت رياست کابينۀ فرانسوا فيون را رد میمسؤول پيشنھاد ٢٠١٠در سال . را می دھد) ميانه رو

 ١۵در . کند ّ در انتخابات اوليه حزب سوسياليست از نامزدی فرانسوا ھوالند برای رياست جمھوری پشتيبانی می٢٠١١

در . شود ّ رونه لوماس، دبير کل کاخ رياست جمھوری می-رييکارمندی دولت بازمی گردد و معاون پ  به ٢٠١٢ماه مه 

 سلول قديمی کاخ ٢٠١٢پائيز . عمولی و جوان بوده و زياد ھم چپ نيستکند؛ سرخوش، غيرم اين شغل جلب توجه می

را عھده دار است، طرحی برای بھبود وضع اقتصادی فرانسه پيشنھاد می دھد  رياست جمھوری که ماکرون رياست آن

فرانسوا . نکه مخلوطی است از اضافه کردن موقتی ساعات کار کارگران و ماليات بيشتر بر درآمدھای باالی کارفرمايا

در طرح جايگزين، امانوئل ماکرون . ھوالند با اين طرح که در راستای قول ھای انتخاباتی او نيز بود، مخالفت کرد

و ) emploi'impôt pour la compétitivité et l'crédit d (خاطر تسھيالت در رقابت و اشتغال  اعتبار مالياتی به 

ِھر دوی اين . را پيشنھاد می دھد) pacte de responsabilité et de solidarité (يت و ھمبستگی مسؤولنيز پيمان 

ھمچنين، او در تصميم رياست جمھوری بر سر عدم . د منافع کارگران و در خدمت کارفرمايان قرار دارندھا ض طرح

 code de bonne(» درست عمل کردن«شنھاد يک قاعدۀ يدخالت در مورد حقوق کارفرمايان و در عوض پ

conduite(نقش مؤثری برعھده داشت ، .  

 groupe کاخ رياست جمھوری فرانسه، از مدعوين گروه بيلدبرگ ّ با عنوان معاون دبير کل٢٠١۴ماکرون در سال 

Bilderbergسری از سران کشورھا و متنفذين و کارشناسان بود که بعد از جنگ دوم ًاين گروه تجمعی کامال. ( بود ّ

لند گرد آمدند تا برای مقابله با افزايش احساسات ضد ار ھتل بيلدبرگ در ھ د١٩٥٤جھانی نخستين بار در در سال 

اين گروه . ئی در اروپا و دفاع از اين کشور و از نظام سرمايه داری و مقابله با اتحاد شوروی چاره جوئی کنندامريکا

 برای انتخاب ٢٠٠٩ال ن سياسی کشورھای اروپائی نيز دخالت داشت و در سمسؤوالبعدھا حتی در انتخاب برخی از 

بسياری از ناظران اين گروه را به توطئه برای اعمال نوعی . به رياست شورای اروپا دخالت نمود» ئیھرمن فن رمپو«

  .)ًحکومت جھانی شديدا ارتجاعی سرمايه داری متھم می کنند

ھا در  ھا و مقام سيم پستھايش و نيز تق  علت برخی اختالفات بر سر تصويب نشدن طرح  به٢٠١۴ جون ١٠ماکرون در 

ّ، پس از استعفای مونتبور از دومين دولت والس که گرايش به اگست ٢۶ولی . کند دولت مانوئل والس، دولت را ترک می

بعضی نشريات از او با عنوان . شود  وزارت اقتصاد، صنعت و صنايع ديجيتال منصوب می راست آن مسلم بود، به

برند؛ البته اين انحراف از ھمان سال ھای نخست روی کار آمدن  یستگاه مجريه نام م ليبرال د- نمونۀ انحراف سوسيال

داليل اقتصادی و محدود کردن سطح غرامت  او از پيشنھاد دھندگان اخراج به . فرانسوا ميتران شروع شد و تازه نيست

قانون (نی پيشنھاد می دھد  قانو٢٠١۴ دسمبردر ماه . دريافتی توسط کارگران در برنامۀ قانون کار الخمری است

که مربوط است به کارکردن در روزھای يکشنبه، حذف قواعد دست و پا گير از مشاغلی نظير حمل و نقل، ) ماکرون

که بحث کردن در بارۀ اين  دولت از بيم آن. ھا ھا و زندگی مزد بگيران در بنگاه گواھی رانندگی، گشايش بازار اتوبوس

 قانون اساسی استفاده کرده و آن ۴٩- ٣وجود آورد و موجب رد کردن آن بشود از تبصرۀ   قانون در پارلمان مشکل به

ّمؤسسات اقتصادی، افزايش درآمد ناخالص ملی در . کند را در تاريخی که منطبق بر تعطيالت ساالنه بود، تصويب می

طبق برآورد اتاق بازرگانی و . نندک پس از پنج سال، برآورد می قانون را پنج صدم درصد تا سه دھم درصد نتيجۀ اين

 شغل در کشور و افزايش توليد ٥٠٠٠٠صنايع پاريس، باز بودن مغازه ھای بزرگ در روز يکشنبه باعث ايجاد 

، اختالفاتش با مانوئل والس، که او را از تھيۀ ٢٠١۶ فبروریدر ماه .  درصد می شود٠ ⁄٤ناخالص داخلی به ميزان

 پس از ايجاد يک جريان ٢٠١۶ اپريلدر ماه . ائين آمدن اھميت او در دولت می شودقوانين جديد منع کرد، موجب پ

ّپس از مدتی .  اعالم می کند٢٠١٧تمايل خود را به شرکت در انتخابات ) Marche En(سياسی به نام در حرکت، 
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س، بخش مھمی از از آن پ. کند  میء از دولت استعفا٢٠١۶ اگست ٣٠درگيری با رئيس جمھور و دولت، سرانجام در 

عنوان يک  به ّکنند تا آنجا که در مدتی کوتاه، ديگر فردی ناشناس نيست و  ًھا، شديدا برای او تبليغ می مطبوعات و رسانه

در دوران وزارت . شود ً رسما کانديدای انتخابات رياست جمھوری می٢٠١۶ نومبر ۶. شود ّکانديدای جدی مطرح می

ھائی از صنايع فرانسه نظير آلستوم  کرد ماکرون در خروج يا واگذاری بخش عمل.ی يافتاو، بيکاری افزايش بی سابقه ا

يکی . و اکوپوال و افزايش سھم دولت در صنايع اتوموبيل سازی رونو موجب افزايش بيکاری و اعتراضات کارگری شد

سازی و تخريب  ش جھانیديگر از دست آوردھای ماکرون اين است که او از اينترنت و ارتباطات مدرن برای گستر

  .ً وسيعا استفاده کرد،نفع کارگران و توليد کنندگان کوچک وجود داشت حقوق و قواعدی که در روابط توليدی به 

ًدوران رياست جمھوری فرانسوا ھوالند چنان بد بود که او و تمامی حزب سوسياليست، شديدا محبوبيت خود را از دست 

  .  اعالم کند که در انتخابات آينده ديگر کانديدا نخواھد بودجنوریند در ماه اين امر موجب شد که ھوال. دادند

مورد حمايت جناح راست حزب . دانند برخی از ناظرين او را سوسيال ليبرال می: برنامۀ سياسی و اقتصادی ماکرون

سياستی .  عمل بازارش عبارتست از برقرار کردن تعادل بودجۀ دولتی و آزادی اسوسياليست است و برنامۀ اقتصادی

او مدعی است که ليبراليسم نه .  استSchröder يا شرودر Blair ، بلر Clintonکه بيستر شبيه سياست ھای کلينتن 

خودش را نيز مافوق ليبرال . چپ است و نه راست است و قصد دارد شکاف مابين راست و چپ را زير پا بگذارد

صداقت وادارم « اعالم می دارد که Vendéeاری انتخابات در استان وانده  حين برگذ٢٠١۶ اگستباالخره در . داند نمی

  ».کند بگويم من سوسياليست نيستم می

 ميليارد يورو صرفه ۶٠ سال، ۵ نفر از کارمندان دولت، ظرف ١٢٠٠٠٠کند که از طريق اخراج  ماکرون پيشنھاد می

  . ری در نظر دارد ميليارد صرفه جوئی نيز از رفورم در بيمۀ بيکا١٠. جوئی کند

 ميليارد يورو برای محيط زيست، بھداشت، کشاورزی و مدرنيزه کردن ۵٠در کنار اين کاھش بودجه، پيشنھاد دارد 

، »افزايش قدرت خريد مزد بگيران، کارمندان دولت و مشاغل آزاد«برای . ساختار اداری بودجه در نظر گرفته شود

آورد خواھد   يورو در ماه دست ٢٢٠٠ھای   يورو در سال برای دريافتی۵٠٠اين کاھش تا . حق بيمه را کاھش می دھد

کنند،  دستمزد کسانی که فعالند و کمترين در آمد را دارند و از کمک ھزينه استفاده می  يورو به ١٠٠ماھانه . داشت

 را برای مزد گيرد و حق استفاده از بيمۀ بيکاری ھا عوارض مسکن نمی د از خانواده درص٨٠از . پاداش می دھد

  .نمايد  ھا برقرار می کنند، کارگران آزاد، کشاورزان، استادکاران و شرکت  میءبگيرانی که استعفا

ی حذف بخش مھمی از دستاوردھای کارگران، دادن قدرت بيشتر به کارفرماھا، ابه معن(ساده کردن شديد قانون کار 

ھای دسته جمعی، از بين بردن مفھوم کار پرخطر و کار آسان تر کردن اخراج و بيکارسازی، از بين بردن قرارداد

دشوار و خسته کننده و حذف مزايای مربوط به اين گونه کارھا، کم کردن مستمری بيکاران، افزايش ساعات کار، 

 و )اداره خصوصی بيمه برای مشاغل آزاد (RSI، حذف ...)محدود کردن استفاده از بيمۀ بيکاری و بيمۀ درمانی و 

 ھورمونی، کاھش يک سوم تعداد نمايندگان مجلس، ۀمنوع کردن مواد مختل کنندن در بيمۀ اجتماعی عمومی، مادغام آ

 تدريجی نظام بازنشستگی و ايجاد يک تغييرممنوعيت ھر نوع فعاليت مشاوره برای نمايندگان، برابری زن و مرد، 

 مساوی در برخوردار شدن از مستمری برابر ازای ھر يک يورو پرداختی، ھمه حق صورتی که به  نظام فراگير به 

  .داشته باشند

 امنيتی جديد که حق داشته باشد پوليس و ژاندارم؛ ايجاد يک پوليستعداد   نفر به ١٠٠٠٠افزودن … تقويت دولت 

ايجاد يک خدمت نظامی يک ماھه و اجباری در . شوند دور کند کاران را از آن نواحی که مرتکب خالف می خالف
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در . کنند  جمھوری تھاجم می  که زير پوشش مذھب بهئیھا ريشه کن کردن انجمن. رای آموزش اوليۀ دفاعیارتش ب

  .  شاگرد داشته باشد١٢ھائی که مقدمند، ھيچ کالس درسی نبايد بيش از  محله

تعداد   نفر به ۵٠٠٠افزودن : ايجاد يک بودجه مشترک در نواحی زير پوشش يورو برای سرمايه گذاری: در اروپا

  . کشورھای ديگر اروپا برای تحصيل  جوان به٢٠٠٠٠٠فرستادن ساليانه . مرزداران

 حضور پزشکان خصوصی  در اين رابطه اجازه دادن به(ھا  تانسمارگذاری وسيع و بازسازی ساختار اداری بي سرمايه

تن پرستار برای کودکان معلولی که ھای بھداشت، در اختيار گذاش دو برابر کردن تعداد خانه). ھای دولتی تانسماردر بي

سازی در آن نواحی که  تمام سرزمين فرانسه، خانه گسترش پوشش اينترنتی با سرعت بسيار باال به . به آن احتياج دارند

  ).CETA( اقيانوس اطلس با کانادا ءماندن در قرارداد تجاری ماورا باقی. کمبود خانه دارند

دمت گسترش ليبراليسم و باز کردن بيشتر درھای اقتصاد فرانسه به روی سرمايه  ماکرون برنامه ای است در خۀبرنام

ھای کوچک فرانسوی که به نام مدرن سازی انجام می ريب مزايا و دستاوردھای کارگران و بنگاه ھای خارجی و تخ

  .گيرد

ختارھای اجتماعی فرانسه ش چنان سا ا رياست جمھوریۀ سال۵فرانسوا ھوالند در تمامی دوران : ھای انتخاباتی بازی

 بار آورد که در پايان  داران در ھم ريخت و خرابی به سرمايه  نفع کالن را به ضرر کارگران و مشاغل کم درآمد و به

. ھای اساسی انتخاباتيش عمل نکرد يک از قول  ھيچ او به. ش، اکثريت مردم از او متنفر بودند ادورۀ رياست جمھوری

داران کاھش  لی بر دوش مردم زحمتکش را از طريق افزايش ماليات بر سودھای کالن سرمايهًمثال گفته بود بار ما

گفته بود که کسری بودجۀ دولت را از طريق ماليات بستن بر درآمد باال . خواھد داد ولی درست عکس آن را عمل کرد

طبقاتی در جامعۀ فرانسه ولی بار عوارض بر دوش مردم زحمتکش را بيشتر کرد و بر شکاف . جبران خواھد کرد

 سرمايه داران کمک بالعوض کرد؛ البته تحت اين عنوان که آنھا تشويق شده و  حتی چندين ده ميليارد يورو به. افزود

روشن است که ). ستيت و ھمبستگی است که ماکرون از پيشنھاد دھندگان آن امسؤولاين ھمان پيمان (کار بيافرانند 

ھائی که نقش اساسی در ايجاد کار و اقتصاد فرانسه داشتند  ھای اقتصادی و کارخانه ی از بنگاهتعداد. فتادچنين اتفاقی ني

بھانۀ مبارزه با تروريسم  به ). فلورانژ و آلستوم و خصوصی کردن بخشی از راه آھن و پست(خارج فروخته شدند  به 

ھا سال مبارزه طبقۀ کارگر  انسه را که حاصل دهقانون کار فر. حالت فوق العاده برقرار کرد که تا ھم کنون ادامه دارد

ھا در  گفتنی... بيکاری بسيار بيشتر شد و .  دادتغيير نفع کارفرمايان  ن را بهآًبھانۀ بھبود، کامال تخريب کرد و  بود به 

بازان  ی سياستھا بازی ّکنيم که نشانۀ عمق دوروئی و حقه  میء ھمين چند نمونه اکتفا بارۀ اين دوره بسيار است ولی به

  .داری است سرمايه

يکی درھم ريختن شديد ساختارھای احزاب قديمی که از بيش از پنجاه سال : دو نکته در اين انتخابات بسيار چشمگير بود

تنھا  زيرا نه . ّدوم سرگردانی و نگرانی شديد مردم از آيندۀ خودشان و کشور. پيش بر فضای سياسی کشور مسلط بودند

ت در دورۀ ھوالند بلکه احزاب دست راستی نيز در دوران حکومت سرکوزی امتحان خود را دادند و حزب سوسياليس

  .ھای قديمی را افرادی دروغگو و غير قابل اطمينان يافتند مردم، ھمۀ سران دولت. مردود شدند

وبيت برايش گزارش ھا درصد باالئی از محب آمد و نظر سنجی  نظر می چھرۀ معتبر به» فيون«در احزاب دست راستی 

  .نظر متوسط آمد از حزب سوسياليست کانديدا شد استقبال از او به » ھامون«عکس وقتی ه ب. کردند می

اش را اعالم  بدون آن که برنامه. امانوئل ماکرون کانديدا بودن خود را قبل از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی اعالم کرد

نفع ماکرون شروع شود و از کانديداھای   تبليغات در وسايل ارتباطات جمعی بهولی اين امر مانع نشد که بالفاصله. کند

ھای مؤسسات آمار   شد، در نظر سنجیءافشا» فيون«ھنگامی که جريان فساد مالی . آيد  ميان  ديگر کمتر صحبتی به
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 آمارھا شانس موفقيت ، در»فيون« شدن فساد مالی ءپس از افشا. نداشت» ماکرون«شانس موفقيت او اختالف زيادی با 

ھای کاخ رياست جمھوری  اعتبار خود را از توطئه فيون اين ضربه به . ماکرون باال رفت و شانس فيون نزول کرد

  .  داند ھوالند می

پس از گشايش رسمی مبارزات انتخاباتی، از يک طرف بخش مھمی از اعضای مؤثر و سرشناس حزب سوسياليست، يا 

ماکرون  طرفداران ماکرون پيوستند و از اين طريق کوشيدند به  ًدفاع نکردند و يا رسما به ) امونبنوا ھ(از نمايندۀ حزب 

 یافشا ً کارزار در مطبوعات، تماما به ۀدر اين شرايط از طرفی صحن. اعتبار بيشتری بدھند و ھامون را منزوی کنند

بحث . ن لوپن با گرايش فاشيستی اختصاص يافتباال آوردن خطر پيروزی حزب افراطی ماري فساد مالی فيون و يا به 

پس از . در نتيجه ماکرون و لوپن در رأس تمايالت انتخاباتی فرانسويان قرارگرفتند. محاق رفت ھا به  در بارۀ برنامه

ًگشايش رسمی کارزار، ژان لوک مالنشون با بيشترين انرژی وارد صحنه شد و در مدتی نسبتا کوتاه نظر بسياری از 

بيش از   تمايل ھشت در صد از رأی دھندگان به ًاش جلب کرد و در مدت نسبتا کوتاھی از  خود و برنامه ويان را بهفرانس

نظرات ژان لوک مالنشون ضمن حفظ بنيادھای سرمايه داری به طور صريح و روشن از برخی .  درصد رسيد١٨

اکرون که تا آخر ھيچ برنامه ای ارائه نکرد و به خصوص م(کشان دفاع می کرد و خالف نظرات ديگران  منافع زحمت

بخش قابل توجھی از رأی  .فت گر ای از ابھام قرار نمی در لفافه) »دست خودش را روکند«و نخواست به اصطالح 

بيشترشان از . تندھس» بنوا ھامون«يا » مارين لوپن«برنامۀ مالنشون جلب شدند از طرفداران سابق  دھندگانی که به 

وضع موجود بود و چون  دادند بيشتر برای اعتراض به   راست افراطی رأی می  اجتماع اند که اگر بهطبقات پائين

ًدادند زيرا ظاھرا  راست افراطی رأی می ديدند به  ھای خودشان نمی  درک و بيان و دفاع از خواسته ای که قادر به نماينده

کرد و   ءشون نژاد پرستی و ضد خارجی بودن لوپن را افشالوک مالن ژان. بود  گذاشته سؤالّکل سيستم را زير عالمت 

کنندگان کوچک را به  ھای طبقۀ کارگر، روشنفکران و توليد داد و خواست در مقابل آن ھمبستگی و دوستی ملل را قرار 

ی دارد و تر در مورد اروپا نيز موضع منطقی. داد تری برای دفاع از آنھا نشان  کرد و راه مناسب زبان خودشان بيان 

کشان  ای برای اروپائی در خدمت زحمت داران است و برنامه گويد که اتحاديۀ کنونی اروپا در خدمت کالن سرمايه می

کردن قانون کار  خواست مالنشون برای ملغی. ارائه خواھد داد که اگر قبول نشود از اتحاديه اروپا بيرون خواھد رفت

  اصطالح سوسياليست به  کليدی داشت و يکی از بدترين خيانتھای حزب به که ماکرون نيز در تنظيم آن نقش(الخمری 

باالخره پايان . ، باعث طرفداری طبقۀ کارگر فرانسه از برنامۀ مالنشون گرديد)طبقۀ کارگر بود سرکردگی ھوالند به 

ھمۀ اين برنامه، . کرد د میّ جنگ ھای امپرياليستی و استقرار صلح و دوستی بين مردم و ملتھای دنيا را پيشنھا دادن به

انداخت که با فاشيسم  ود میسنت ھای مترقی خياد فرھنگ و  کرد و آنھا را به  نور اميدی در دل مردم فرانسه روشن 

شمار  ھا به  ھای کرۀ زمين و پيام آور دوستی و ھمبستگی انسان ترين فرھنگ اختالف فاحش دارد و ھمواره از پيشرفته

ّاصطالح سوسياليست از افزايش روزمرۀ طرفداری از مالنشون  انسه و در رأس آن، حزب به بورژوازی فر. آمد می

در اين شرايط باال . او را تشديد کردند  به هًوحشت کردند و حتی ھوالند که قاعدتا از صحنۀ سياست خارج شده بود، حمل

بسياری از طرفداران فيون از ترس . دگرفتن تبليغات در مورد خطر فاشيسم و پيروزی مارين لوپن باز ھم بيشتر ش

  .ماکرون رأی دادند و بخشی ھم به لوپن پيوستند فاشيسم به 

 را به دست ء در صد آرا٢٣ًاو در دور اول انتخابات تقريبا (ماکرون انتخاب شد ولی نه با رأی اکثريت واقعی مردم 

ًاوال تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نکردند يا رأی سف). آورد ًثانيا ).  ميليون نفر۴بيش از (يد دادند بسيار باال بود ّ

ھا  که فاشيست ّدر دور دوم او در مقابل مارين لوپن يعنی گروه آشکارا فاشيستی قرارداشت و بسياری از مردم برای آن

بليغات عليه رياست جمھوری رسيد و ت   که ميتران به ١٩٨٠از دھۀ .  ماکرون رأی دادند  در انتخابات پيروز نشوند به
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کارگران مھاجر و خارجی ستيزی باال گرفت، روز به روز بر تعداد ھواداران راست افراطی افزوده شد تا آنجا که 

 کسانی که  انتخاب نشوند، به) بدترھا(که اينان  اند و برای آن  صورت گروگان اين گروه در آمده  امروز مردم فرانسه به

  . پيروزی رسيده بود   ھمين مکانيسم به  ّنيز در دور دوم انتخابات باژاک شيراک . دھند اند رأی می) بد(

ت که اش نشانۀ اين اس مالنشون در انتخابات رياست جمھوری پيروز نشد ولی استقبال شديد مردم محروم از او و برنامه

ًاوال خالف تبليغات بورژوازی و خرده  لطۀ بی منازع پيدا بورژواھای پيرو آن، سياست و ايدئولوژی بورژوازی س ّ

نکرده ھنوز طبقۀ کارگری وجود دارد که قادر است منافع خود را تشخيص دھد و برای دفاع از آن اقدام کند، ھرچند از 

فيون چھارم شد و اين  نتخابات با اختالف ناچيزی نسبت به او در ا. حزب و رھبر راستين خود در اين لحظه محروم باشد

توان انتخاب  جای انتخاب بين بد و بدتر می اين بار مالنشون نشان داد که به . ابقه استس در تاريخ نوين فرانسه بی

» بنوا ھامون«نفع مالنشون از دست داد  يکی ديگر از نمايندگانی که بيشترين طرفداران خود را به . ديگری ھم داشت

ھای  اش شباھت  ھامون که برنامهاگر.  در صد رسيدند٨ در صد به ١٨ًاست که طرفدارانش در مدتی نسبتا کم از 

 صورت انتخاب بين بد  که به  جای آن ًرفت، مسلما انتخابات به  نفع مالنشون کنار می بسياری با برنامۀ مالنشون دارد به

شد  جبور میدر اين صورت ماکرون م. آمد و بد تر درآيد، وارد مباحثات سياسی و انتخاب بر روی برنامه سياسی درمی

نه تنھا برگزيئۀ (داران بزرگ  اش را رو کند و نشان بدھد که برگزيدۀ سرمايه اش برداشته و برنامه رهنقاب از چھ

داری و قدر  است و در خدمت جھانی شدن ليبرالی سرمايه) بورژوازی بزرگ فرانسه بلکه بورژوازی بزرگ غرب

رسيد، حتی اگر  پايان می نفع مالنشون به  ی به  احتمال قوی کارزار انتخابات در اين صورت، به. ھا قراردارد قدرتی بانک

 رد  دست بياو ّای که مارين لوپن در دور دوم انتخابات با ماکرون داشت قادر نشد محبوبيتی به در مناظره. انتخاب نمی شد

 ھستند و علی) داری فرانسوی اصطالح سرمايه ھرچند به (داری  زيرا خودش و حزبش نيز ليبرال و طرفدار سرمايه

 حمايت از تعدادی  جار و جنجال ضد اتحاديۀ اروپای لوپن محدود به. باشند رغم تبليغاتشان ضد طبقۀ کارگر نيز می

اند ولی در رابطه با آن بخش از  باقيمانده» فرانسوی«ھای فعاليتشان  علت ويژگی ھای کوچک خواھد ماند که به بنگاه

اند ھيچ کاری  ھای خارجی ادغام شده ھايشان با سرمايه ن روند سرمايهھای بزرگی که ھم اکنون جھانی شده و در اي بنگاه

. کنند اند که، نظير ادعای ماکرون، ھم بودجه را متعادل کرده و ھم توسعه را تضمين می مدعی. از دستش ساخته نيست

  . ن پذير نيستّدھند جز از طريق افزايش تورم و اعمال رياضت اقتصادی امکا ای که ارائه می ولی اجرای برنامه

انديشند   چيزی که نمی ، چه از راست و چه از چپ، ھمگی به»حزب سوسياليست«جريان انتخابات نشان داد که رھبران 

کش و   مردم زحمت آنھا تا آخر به. منافع مردم و قراردادن قطار انتخابات بر روی ريل مبارزات طبقاتی واقعی است

  .طبقۀ کارگر خيانت کردند

ران احزاب ديگر اگر مالنشون قادر شد بخش بزرگی از ھوادا. ھا ھميشه مردم قرار دارند پشت سر احزاب و شخصيت

علت نديدن آلترناتيو مناسب، به  ھا جايشان در آن احزاب نبود و فقط به ش اين است که اين تودهيارا جلب کند، معن

  . جا نبود آن ھا متعلق نبودند؛ جايشان آن صفوفی پيوستند که به 

اند و ديدند که  ھاست که ھم احزاب چپ مشابه حزب سوسياليست و ھم احزاب راست را تجربه کرده مردم فرانسه مدت

سرخوردگی از اين احزاب موجب شد که ھر روز بر تعداد طرفداران . ھا و مدافع منافعشان نيستند ّاين احزاب معرف آن

زد و  عنوان آلترناتيو در مقابل ديگر احزاب جا  فاده کرده و خودش را بهاو نيز از وضعيت سوء است. لوپن افزوده شود

ًوجود آمد که اوال مانع درگرفتن يک بحث  بدين ترتيب دور باطلی به . دار شد رفتن مردم نقش مھمی عھده  گروگان  در به

ف است، بورژوازی، شود و از طرف ديگر در شرايطی که جنبش کمونيستی ھنوز ضعي ايدئولوژيک می-ّجدی سياسی

در مقابل » انتخاب بد«صورت  چه در لباس احزاب راست و چه در لباس به اصطالح حزب سوسياليست، خودش را به 
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ھا و عملکرد  برنامه يک نگاه کوتاه به . رسد قدرت می ھای ويژۀ انتخاباتی به  کند و با بازی مطرح می» بدتر«فاشيستھای 

ای خارج از آن چه که توسط  کدامشان برنامه مين انتخابات نشان می دھد که ھيچاين احزاب در گذشته و نيز در ھ

اسناد بنيادی . ی شھرھا ھا و گلکاری پارک جز جدول بندی خيابانه  کنند؛ بءتوانند اجرا شود نمی اتحاديۀ اروپا ديکته می

 منافع سرمايه و سرمايه داران عمل ای است که اين اتحاديه در جھت حفظ و گسترش گونه ا به و ساختار اتحاديۀ اروپ

نگاھی . داری شکل گرفت ّاين خصوصيت از بدو تولد ھمزاد اين اتحاديه بود که در چھارچوب منافع سرمايه. کند می

غير از مالنشون و چند حزب بسيار کوچک  ھای ھمۀ کانديداھای انتخابات فرانسه نشان می دھد که به  برنامه کوتاه به

خواھند با  ھا ھمه می برنامه. خصوص در رابطه با اتحاديۀ اروپاه ھای ليبرالی مشابھی دارند، ب هچپ، جملگی برنام

 مسألهعمق  داری فرانسه بدوزند و با  بن بست رسيدۀ سرمايه تری برای ھمين جامعۀ به  وصله پينه کردن، قبای مناسب

 کار را افزايش می دھد، ديگری سن بازنشستگی يکی ساعات. ماھيتشان نيز اجازه عمل ديگری نمی دھد: کاری ندارند

شان  اند که با برنامۀ ّھمگی نيز مدعی.  ھزار تن را۵٠٠کند و ديگری  يکی صد ھزار نفر را اخراج می. کند را بيشتر می

ردم م. دانند که مھمل می بافند دھند ولی خودشان ھم می آفرينند و فرانسه را نجات می بودجه را متعادل کرده و کار می

  .دانند زيرا می بينند که روز به روز اوضاع بدتر می شوند ھم می

» آلتر موندياليست«اند، گروھھای  را ساخته" اروپای سرمايه"ن سرمايه ھستند و ادر مقابل اين احزاب که ھمگی مدافع

ايه داری ليبرالی که گويند که غير از اين جھان سرم آنھا می. قرار دارند که مالنشون ھم خود را جزء آنھا می داند

رياضت کشی از اصول بنيادی آنست و تعداد فقرايش دايم در حال زياد شدن و ميلياردرھايش ھمواره کمتر و کمتر می 

. توان آن را از راه تقسيم بھتر ثروتھا و حتی کمتر کار کردن به وجود آورد شوند، دنيای ديگری نيز ممکن است که می

ھای منافع  دھند که بر پايه  میتواًداری کنونی با نظامی ظاھرا بر بنياد متف زينی سرمايهاتی برای جايگتغييرپيشنھاد 

ھای رفورميست  ھا و احزاب ديگر و کمونيست ولی آيا مالنشون يا گروه. کارگران و مردم زحمتکش قرار داشته باشد

مردم زحمتکش در نبرد طبقاتی جاری جلو راندن صفوف کارگران و   خارج شدن از دام بورژوازی و به کنونی قادر به

و دست يافتن به دنيای بھتر خواھند شد يا نه؟ برنامۀ مالنشون سرنگونی حاکميت سرمايه و استقرار سرکردگی طبقۀ 

ای کارگران قابل تحمل  را با اجرای يک رشته اصالحات برداری کارگر نيست بلکه می خواھد ھمين حکومت سرمايه

کوشد تحت حاکميت ھمين نظام که بورژوازی با استفاده از  وازی را از حاکميت براند بلکه میخواھد بورژ او نمی. کند

وفانی که طقدرت سرمايه ديکتاتوری خود را اعمال می کند، اندکی از منافع سرمايه کنده و برای خاموش کردن غرش 

  .تواند در راه باشد، به طبقات محروم بدھد می

داری  ھای سرمايه ز مبارزه برای بھبود وضعيت طبقۀ کارگر در چھارچوب ھمين نظامگرچه مبارزه برای رفورم و ني

درجات  در جريان ھمين نوع مبارزات است که طبقۀ کارگر به .  مثبت آن را منکر شدتأثيرتوان محکوم کرد و  را نمی

. گيرد ف بازھم باالتر را فرا می اھدا يافتن به دھی می کند و مبارزه برای دسترسد، خود را سازمان ی باالتری میآگاھ

حل تمامی تضادھای جامعه نيست و در عين حال نيروئی نامرئی او را در جھت تعميق ھمين  سرمايه داری قادر به 

رسند و آنگاه است که آگاھی و  مرحلۀ آنتاگونيسم می زمانی فرا خواھد رسيد که اين تضادھا به. راند تضاد به پيش می

برای حل مشکالت و گشودن راه پيشرفت ھای باالتر جامعه يعنی کنار گذاشتن شيوۀ توليد آمادگی طبقۀ کارگر 

ای که قوانين و  بورژوازی قادر نيست خارج از محدوده. داری و استقرار سوسياليسم، از ضروريات است سرمايه

ۀ سرمايه داری در بحرانی دائمی ھمين دليل نيز جامع به . کنند عمل کند  میتعيينداری برايش  الزامات اقتصادی سرمايه

گردانندگان اين جامعه بايد ھميشه بيدار باشند و با تمام امکانات اوضاع را نظاره کنند و در صورت لزوم از . است

بيھوده نيست که کانديداھای دست راستی، تقويت نيروھای سرکوب در فرانسه .  نداشته باشندء نيز اباتواخونريزی و شق
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 خودشان است و توسط خودشان تغذيه ۀکه آفريد(ھای اسالمی   بھانۀ مبارزه با تروريست  وق العاده را بهو ادامۀ اوضاع ف

  . ، در برنامۀ خود دارند)می شود

 تحکيم نيروھای سرکوب گسترش و کرده در ھمان حال به بورژوازی برای مقابله با طبقۀ کارگر قوانين را آماده 

اکرون برای قانون کار جديد آشکار شد، چندين نفر از ناظران از درون خود وقتی برنامۀ حکومت م. پردازد می

فرمان دولتی و بدون مشورت با  (ئیھا و روش) رياضت کشی بيشتر(بورژوازی به دولت ھشدار دادند که اين برنامه 

پ نخست وزير فرانسه ادوارد فيلي.  بار می آورند کار خواھند گرفت يک جنگ اجتماعی به  که برای تحميل آن به )مجلس

بھانۀ مبارزه با تروريسم به  ًای تنظيم کردند که اوال به  بالفاصله اليحه. گويد که برای مقابله آماده است در جواب می

مسلم است که افراد جديدی که به .  را افزايش دھندپوليسًحالت فوق العاده ادامه بدھند و ثانيا تعداد نيروھای سرکوب 

ھای ديگری خواھند   خواھند آمد از ميان نوازندگان گيتار و پيانو دستچين نخواھند شد و تخصص درپوليساستخدام 

. روشن است که برخوردھای سختی با کارگران در پيش است.  مبارزات خيابانی با آنھا آشنا ھستيمۀداشت که در صحن

با بيدار شدن اين طبقۀ در . وباره پيوند يافتھای مبارزات انقالبی طبقۀ کارگر د  ھمين دليل بايد متحد شد و با سنت به

  .داری در سراسر جھان خواھد انداخت فرانسه، غولی برخواھد خاست که ھر قدمش لرزه براندام سرمايه

ًطبقۀ کارگر فرانسه بيش از دويست سال سابقۀ مبارزاتی دارد و طی اين دوران سريعا دريافت که مبارزۀ طبقاتی بدون 

نام ھائی چون سن . رسد  جائی نمی  طبقه بهیترين اعضا ترين و صادق  رھبری تشکيالت توسط آگاهتشکل يافتن و بدون

ن جنبش کارگری، از ن و فعاالاسيمون، بابوف، لوئی بالن، اگوست بالنکی، پرودن و بسياری ديگر از متفکر

کردند و پيشتاز شدند، ھنوز در ھا که در اين مدت ظھور  ھا و مارکسيست ھای تخيلی گرفته تا آنارشيست سوسياليست

ھای تفکری که در طول اين تاريخ پر تالطم پرورده شدند ھنوز  نمايندگان شيوه. ذھن طبقۀ کارگر فرانسه حضور دارند

بيھوده نيست که ھمواره در . آيند  صحنه می فراخور اوضاع به  شان به  ھای نمايندۀ ھا و سازمان ھم در قالب گروه

کمون پاريس اولين . ھا آفريده شدند خ از گوشه و کنار اين کشور پرچم مبارزه افراشته و حماسهگذرھای دشوار تاري

، مبارزۀ ضد اشغالگران نازی و دولت ١٩٣٩ تا ١٩٣۶ھای  جنبش اين مردم مبارز و مبتکر نبود و جبھۀ مردمی سال

 الجزائر، جنبش عظيم مردمی سال بخش ويتنام وھای آزادي  ، جنبش حمايت از جنگPétainِسر سپردۀ مارشال پتن 

ًھای نسبتا کوچک ولی پرمعنای اعتصابات کارگری ھمراه با اشغال   يا حرکت١٩٩۵ و نيز اعتصاب ھای سال ١٩۶٨

نه از ذھن طبقۀ کارگر و نه از ...  و غيره Larzac و الرزاک Lipھا و ايجاد کئوپراتيوھای توليدی نظير ليپ  کارخانه

ِای شکست بخورد و بورژوازی پيروز دوباره قد  تاريخ نشان داده است که اگر مبارزه. اند شدهخاطر بورژوازی خارج ن

آيند و  ميدان می شوند و مردم دوباره به  ّبرافرازد، اين پيروزی موقتی خواھد بود و اشکال ديگری از مبارزه خلق می

  .ھای سخت تر و دشوارتری پديدار می شوند درگيری

ِّھوالند خيانت کرد و با خفت و خواری . ندازيمياست جمھوری بيسه در ھمين دوران انتخابات رنظری به اوضاع فران

ھنوز انتخابات مجلس شروع نشده و صندلی رياست جمھوری استحکام نيافته، کارگران . رفت و ماکرون جايش نشست

ه خالف قانون کاری که خود آقای ھا دست از کار کشيدند و دولت را وادار کردند ک پمپ بنزين بخش تحويل سوخت به 

  ... کندءای امضا" توافق رشته"ماکرون در حکومت ھوالند مبتکر آن بود، با سنديکاھا يک 

 اين معنی که، خالف تصوری که اين روزھا ميان برخی روشنفکران ايرانی  ھا خود به خودی نيستند به البته اين جنبش

اين سازمان يافتگی، البته، نشانۀ قدرت است زيرا ھمۀ نيروھا . روند پيش می ّاند و متشکل به  وجود دارد، سازمان يافته

زيرا سالھاست که . انه می تواند موجد ضعف نيز باشدتأسفولی م. رساند پيروزی مبارزه ياری می را متمرکز کرده و به 
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رفورميسم دچار شده  ردند، به ک ھمين سازمان دھندگان سنديکاھا و احزابی که زمانی در پيشاپيش طبقۀ کارگر حرکت می

  .، پرچم مبارزات طبقاتی را فروھشتند)ھمه با ھم(و در دام بوروکراتيسم و دموکراتيسم 

اين سنديکا که با اتحادی از . صورت گرفت"  ت-  ژ-ث "رھبری سنديکای  ھمين آخرين مبارزۀ اعتصابی نيز به 

مبارزات سھمگينی که به . زب کمونيست فرانسه وابسته بود ح ھا به  وجود آمد، مدت ھا به ھا و کمونيست آنارشيست

. آيد شمار   پيروزی رسيدند موجب شدند که ھنوز ھم بزرگترين و مبارزترين سنديکای فرانسه به  رھبری اين سنديکا به 

د حزب کمونيست اتحا علت دنباله روی از   حزب کمونيست فرانسه که در دورانی طوالنی به اش به ولی وابستگی

رويزيونيسم و رفرميسم راه ھمکاری  و دچار شدن به) خصوص از دوران بعد از کنگرۀ بيستم اين حزب به(شوروی 

" طبقه در مقابل طبقه" ت نيز به رفرميسم دچار شود و پرچم مبارزۀ -  ژ-طبقاتی در پيش گرفته بود، موجب شد که ث

ولی گويا ذھنشان . ب کمونيست آن وابستگی سابق را ندارندھر چند رھبران سنديکا مدعيند که ديگر به حز. را رھا کند

ھای  علت فشار پايه گيرند بيشتر به َرا ھنوز از وابستگی به رفرميسم آزاد نکرده اند و اگر مبارزات سختی درمی

   بهچسباند،  زمين می ھا و مصادرۀ ماشين آالت که پشت بورژوازی را به مدت ھاست که از اشغال کارخانه. سنديکاست

ولی ھر چه شرايط سخت می . شود  صفھای تظاھرات طوالنی و خسته کننده بسنده می رسد و بيشتر به ندرت خبری می

  .آيد تر به چشم می شوند، تصوير مبارزات سھمگين تر نيز روشن

ھای قوی رفرميستی ھم در درون حزب  امروز ديگر حزب کمونيست اتحاد شوروی از بين رفته است ولی جريان

  علت ھجوم بورژوازی به در کنار اينھا، به. ھنوز وجود دارند"  ت-  ژ- ث"مونيست فرانسه و ھم در درون ک

. گذارند گير می  چشمتأثيرھای راديکال انقالبی رفته رفته تقويت شده و در مبارزات  دستاوردھای طبقۀ کارگر، جريان

آينده نشان خواھد داد که آيا رھبران انقالبی . اھند شدھا خو شک موجب تقويت اين جريان مبارزاتی که در پيش است بی

وجود آمده و به سردرگمی کنونی  حزب کمونيست که نياز مبرم مبارزات طبقۀ کارگر است از ميان اين جريانات به 

  پايان خواھند داد يا نه؟

 انقالبی طبقۀ در کنار حزب کمونيست تاريخی، جريانھای کمونيست ديگری نيز حضور دارند که مدعی رھبری

با نمايندگی فيليپ پوتو ) NPA(» داری حزب نوين ضد سرمايه«، ما به دو تجمع تروتسکسيت  از ميان آنھا. کارگرند

Poutou Philippe و نبرد کارگری )Lutte Ouvrière ( با نمايندگی ناتالی آرتوArthaud  Nathalie مختصرا ً

  : ھای اين دو کانديدا توجه کنيم به نکات مھم برنامه. دکنيم که در انتخابات نيز شرکت کردن اشاره می

ھا؛  تناسب رأی آنچه پوتو می خواھد عبارتست از؛ حذف مقام رياست جمھوری؛ حذف مجلس سنا؛ انتخاب نمايندگان به 

ی ھا يتمسؤولحق شرکت در تمام انتخابات برای تمامی ساکنان فرانسه که مليت فرانسوی ندارند؛ ممنوعيت انباشتن 

نمايندگی در دست يک نفر؛ ممنوعيت بيش از دوبار شرکت در انتخابات؛ محدود کردن مستمری نمايندگان به مزد 

بخش ھای کليدی اقتصاد توسط کارگران؛ ملی کردن و ۀ انون اساسی جمھوری پنجم؛ مصادر قیمتوسط يک کارگر؛ الغا

 ماه ؛ تضمين پرداختن مزد به کارگرانی د حداقل در يورو مز١٧٠٠ ساعت کار در ھفته؛ به ازای ٣٢ادغام بانک ھا؛ 

که شغلشان از بين رفته است؛ پايان دادن فوری به حالت فوق العاده؛ بازگشت فوری تمامی قوای نظامی فرانسه از 

  .… سال سابقه خدمت و ٣٧ سالگی يا ۶٠خارج از کشور؛ بازنشتگی در سن

ند که شرکتش در انتخابات برای آن است که بورژوازی و حکومت را ک اتالی آرتو مانند فيليپ پوتو دايم تکرار مین

 ۀبرنام. سرنگون کنندداری را  ھای آينده را تقويت نمايد تا آنجا که قادر شوند سرمايه  کند، مبارزات و اعتصابءافشا

کاری، ممنوع  يورو در ماه و برای از بين بردن بي١٨٠٠تقاضای مزدی حداقل برابر با: اش عبارت است از  کنونی

 سالگی ؛ خدمات پزشکی مجانی ۶٠ن آوردن سن بازنشستگی به ئيھا و استخدام وسيع در ادارات دولتی؛ پا کردن اخراج
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برای ھمه ؛ ملی کردن بانک ھا و بنگاه ھای بزرگ مالی بدون غرامت و يا بازخريد ؛ مشارکت مستقيم ھمۀ مردم در 

ھای خالی؛ آزادی سفر و سکونت برای  اج مستأجران و مصادرۀ خانه ؛ ممنوعيت اخرپوليس وظايف اداری و یاجرا

  .… مھاجرھا ۀھم

البته . رسند ولی مشابھت ھای زيادی نيز با آن دارند نظر می برنامۀ پوتو و ناتالی آرتو راديکال تراز برنامۀ مالنشون به 

پذير  ًداری کامال امکان ھای سرمايه دولتھا يا استخدام وسيع دولتی و باال بردن دستمزدھا در ھمين  ملی کردن بانک

ھای ورشکسته ديگر را ملی  ھا که ورشکسته بودند و بسياری از بنگاه در زمان رياست جمھوری ميتران بانک. ھستند

 خرج مردم آنھا را از ورشکستگی  که دولت به البته پس از آن. سرمايه داری خدشه وارد شود که به  کردند بدون آن

  .بخش خصوصی واگذار شدند  دوباره به بيرون آورد،

يکی از اين چيزھا پايگاه . داری چيزھای ديگری الزم ھستند که اين دو تشکيالت ندارند برای سرنگونی سرمايه

شود که   راحتی آشکار می ھای مالنشون مقايسه کنيم به تعداد آرای اين سازمانھا را اگر با رأی. اجتماعی وسيع است

 نفر بود که بسيار بيشتر ۴٠٠٠٠٠مالنشون از ابتدای کار » جنبش«تعداد اعضای . ود موفق تر بودمالنشون در کار خ

اوليويه .  ھمين دليل امکانات او برای تبليغات انتخاباتی نيز بسيار بيشتر بود به.  دو حزب تروتسکيست استیاز اعضا

علت مشارکت فعال در تجمعات  عھده داشت به داری را به بزانسنو که قبل از پوتو نمايندگی حزب نوين ضد سرمايه

 سالگی، او با ٢٨، در سن ٢٠٠٢در سال .  درصد آراء را نصيب حزب خود کند۴انتخاباتی قادر شد دو بار بيشتر از 

داران  شرايط زندگی کارگران و سودھای نجومی سرمايه.  ميدان آمد به» ھا ارزش دارد زندگی ما بيش از سود آن«شعار 

 درصد ٤ ⁄٢۵، قادر شد ئیھا را گوشزد کرد و پس از برقراری چندين گردھم آ تر ثروت  و لزوم توزيع عادالنهءرا افشا

. پس از اين انتخابات، در مدت کمی بر تعداد ھواداران و اعضای حزب و اعتبار آن افزوده شد.  را از آن خود کندءآرا

.  بزانسنو و قدرت نکته سنجی و سخنوری او را نداردۀذبولی جا» بچه خوبی است«جانشين او، فيليپ پوتو، ھر چند 

ھايش را ياد آوری کرد موجب باال رفتن  ھای تلويزيونی که در مقابل فيون دزدی فقط يک بار دخالت پوتو در بحث

 که برای ئیھا ولی برای کسب موفقيت بيشتر زحمت بيشتری بايد کشيد و بخصوص الزم است در زمينه. اعتبارش شد

شرکت در ھمين گونه . تر و مستقيم تری دارد به جدل پرداخت  نزديکۀش رابط اکارگر ملموس است و با زندگی ۀطبق

 که ئیمبارزات انتخاباتی و مبارزه برای پيروز شدن در آنھا بر جاذبه و قدرت رھبری حزب می افزايد و در روزھا

دست آورد ناتالی آرتو بسيار   درصد رأی به١⁄ ٠٩ پوتو. برای پيروزی انقالب نياز است، بسيار کار ساز خواھد بود

که باالخره با  تکرار دايم اصول عقيدتی و اين. کند که تنھا کمونيستی است که در انتخابات شرکت دارد افتخار می

ھای  برای توده) آن گونه که ورد زبان ناتالی آرتو و ديگر رھبران تشکيالت اوست( مسايل حل خواھند شد ۀانقالب ھم

ھای  کارخانه ھا يا بازارھا و ديگر محل ًمعموال کانديداھا برای مالقات با رأی دھندگان به . ارگران چندان جاذبه نداردک

ولی ناتالی آرتو در اين . کنند و به درد دلشان گوش می دھند روند و برايشان صحبت می تجمع انتخاب کنندگان می

فعاليت انتخاباتی او بيشتر بر روی . ھای درسش را نيز تعطيل نکرد انتخابات انرژی زيادی مصرف نکرد و حتی کالس

 کارگر ھميشه ۀدست آورد البته آرتو توضيح می دھد که طبق رأی به .  درصد۶۴⁄٠انترنت انجام گرفت و ناتالی آرتو 

اين .د بود ھای جمعی نشان می دھد و وقتی منفرد است عمل کرد او نظير ديگر افراد جامعه خواھ خودش را در حرکت

زيراکمونيست ھا به مطلق بودن حرکت خود به خودی اعتقاد ندارند و نقش . سخن او درست است ولی تمام مطلب نيست

  .کنند  درون آن فراموش نمی حرکت و بردن آگاھی سوسياليستی به کمونيست ھا را در شکل دادن به 

 ۵۵٣نبرد کارگری . ن گذاری نيز صورت گرفتبالفاصله پس از انتخابات رياست جمھوری، انتخابات مجلس قانو

که  اين انتخابات فرستادند   کرده و بهتعيين نامزد برای نمايندگی مجلس ١٣۵سرمايه داری نماينده و حزب نوين ضد 
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 کرسی ٢٩کند جمعا  حزب کمونيست ھمراه با جنبشی که مالنشون از آن نمايندگی می. کدامشان انتخاب نشدند ھيچ

.  اين انتخابات از قبل قابل حدس زدن بودۀنتيج.  نمايندگی گذشته بيشتر استۀدور دست آوردند که نسبت به  نمايندگی به 

ھا در ھر صورت  بندی کرده است که در بسياری از آن ای تقسيم شيوه ھای رأی گيری را به  بورژوازی فرانسه حوزه

در دوران جنگ سرد و رياست جمھوری . شوند مینفع نمايندگانی است که از طرف احزاب راست معرفی  نتيجه به 

اين شوخی  به عنوان مثال به . ھمين شيوه تعداد نمايندگان حزب کمونيست در مجلس را کاھش دادند دوگل با توسل به

گويند در حوزه رأی گيری دوم پاريس اگرفالن حزب دست راستی يک بز را به عنوان کانديدا معرفی  توجه کنيم که می

ماکرون در حکومت خود اتحادی از جناح راست حزب سوسياليست و برگزيده ای از اعضای . رأی خواھد آوردکند، او 

دست آوردن اکثريتی موافق با  بايست در انتظار به  طبيعی است که می. سرشناس دو حزب دست راستی به وجود آورد

 در صد واجدين شرايط ۵١ ⁄٣ين موضوع باشد که دليل آگاه بودن از ھم شايد به . ماکرون در مجلس قانون گذاری باشيم

 که حزب ماکرون ئیھا تعداد کرسی.  درصد رسيد۵٧ ⁄٤در دور دوم اين نسبت به . در دور اول انتخابات شرکت نکردند

واقع محصول رأی  اين تعداد در . مجلس بفرستد  نماينده به ۴٠٠رفت که  که انتظار می  است حال آن٣٠٨دست آورد  به 

صد انتخاب کنندگان است که نشان می دھد دولت و حکومت جديد نمايندۀ اکثريت مردم فرانسه نيست و فقط يک  در٣۴

ی شده را بر ھا و انحصارات جھانبازی خودش را تحميل کرده است و می خواھد حاکميت مطلق بانک  اقليت با حقه

  . مردم اروپا اعمال کند

سياست ھای فرانسه نيز . ًت که در اتحاديۀ اروپا متحدا عمل می کندحکومت ماکرون بخشی از حکومت بورژوازی اس

اين نظام نام ديگری  آيا به. تصميم گيری می شوند و در خدمت آن قرار دارند) از طرف بروکسل(ًعمدتا در اين اتحاديه 

ا يک طبقۀ کارگر توان داد؟ ولی فرانسه ايران نيست و سوداھای بورژوازی، امروز که ب جز ديکتاتوری بورژازی می

ھای  نتايج انتخابات نشان می دھد که مردم فرانسه از اين بازی. روست، ممکن است برای او گران تمام شوده بيدار روب

 بايد از توھم دموکراسی بازی ء از اين وضع ابتدائی از آن را دارند ولی برای رھائی و آرزوی رھا رسوا خسته شده

البته مردم فرانسه تنھا نيستند و مدتی است که نسيم اعتراض و . نديشندراديکال تر بيای  رهبورژوازی خالص شوند و چا

  .وزد  از اين وضع در تمام کشورھای غرب میئیکوشش و اميد برای رھا

ھای ديگری نيز در سراسرجھان به وجود آمده و  نام دارد جنبش» فرانسه نافرمان يا سرکش« نظير جنبش مالنشون که 

 و انگلستان و المان. نام ببريم) Podemos(يا اسپانيا ) Syriza(ستند و شايد احتياجی نباشد که از يونان در حال رشد ھ

صحنه  تالشی در صحنه ای به وسعت جھان در گرفته است که قھرمانانش ھنوز ھمگی به.  نيز مستثنی نيستندامريکا

خواھند از آن خالص شوند ولی  اند و می ی خستهدار مردم از دست سرمايه. اند ولی ماھيت تالش روشن است نيامده

سرمايه داری جان سختی می کند و برای ادامۀ زندگی و تداوم استثمار طبقۀ کارگر . اند ھنوز راه جايگزينی آن را نيافته

 که اين نظام اجازه داده است. ولی چھره اش رسوا شده و ماھيت واقعی او را ھمه به عيان می بينند. بی پرده می کوشد

ندوزند و فقط ده  نيمی از مردم کم در آمد ثروت بيدر کنار فقر و محروميت عظيم در صحنۀ جھان، فقط ھشت نفر معادل

تقسيم ثروت بايد باز بينی شود و نظامی .  در صد ثروت دنيا را در تصاحب داشته باشند٨٣در صد مردم جھان، 

برنامه ) ی کشورھائی که به تازگی به اتحاديۀ اروپا پيوسته انداز جمله برا(استقرار يابد که در آن اقتصاد و توسعه 

اين نظام جز سوسياليسم نيست که راه خود را از درون . ريزی شده و آينده و زندگی بھتر برای ھمه تضمين شود

در . ودھای نو و باالخره پيروزی ھا خواھد گش ھا، راه» قھرمان«شکست ھا، دلسردی ھا، دوباره برخاستن ھا، آزمودن 

امروز که چھرۀ اين سوسياليست ھای .  ميتران با ادعای سوسياليسم به ميدان آمد و انتخاب شد١٩٨٠سال ھای دھۀ 

ًن سوسياليسم واقعی می رسد که علنا و با جديت تمام پرچم مبارزه را بر افرازند و ا شده است نوبت به مبارزءقالبی افشا
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ه داری و استقرار حاکميت پرولتاريا بر سرنوشت خود و جامعه بسيج نموده طبقۀ کارگر را برای به زير کشيدن سرماي

  .و به ميدان بياورند
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