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  فرانسوآ ھوالند سياست خود را آشکار می سازد
   

 با بی ، شکست انتخاباتی سوسياليست ھا در انتخابات شھرداریافکار عمومی فرانسه انتخاب دولت جديد را پس از 

افکار عمومی در راستای منافع اقتصادی در سطح عمومی، از سر تسليم اصالحات اعالم شده را . اعتمادی دريافت کرد

رد و نه با در واقع، به گونه ای که تی يری ميسان می بيند، تغيير دولت ھيج ارتباطی نه با شکست اقتصادی دا. پذيرفت

 اين شکست انتخاباتی، بلکه بازتوليد نمونه ای تاريخی است که به رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند ازفرصت پيش آمده 

ی به شکلی ئبه ھمين گونه اصالحات منطقه . اجازه می دھد که به تدريج انتخاب سياست شخصی خود را آشکار سازد

  .قتصادی ندارد، بلکه طرح اصلی از ميان بردن جمھوری فرانسه استکه در نظر گرفته شده ھيج ارتباطی به بودجۀ ا

  ٢٠١۴ اپريل ١١| ) سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

  

  
  .تنھا دو نفر عوض شده است. مارک آيو دولت جديد مانوئل والس تشکيل می گردد - ز وزاری قديمی ژانا
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 ، دولت جديد مانوئل والس در واقع ٢٠١۴چ مار٣٠ و ٢٣به مثابه پاسخ به شکست سوسياليست در انتخابات شھرداری 

بير قديمی ھور، به عنوان سر درئيس جم. جنوری است ١۴معرف چرخش فرانسوآ ھوالند در مصاحبۀ مطبوعاتی 

حزب سوسياليست انتخاب شد، نه تنھا الگوی استعماری ژول فری را نفی نکرده و تا اينجا از آن تبعيت نمود بلکه عالوه 

  . شرودر به عاريت بگيردگرھاردلمان ابر اين می خواھد الگوی مناسبات با شرکت ھای بزرگ را از صدر اعظم 

ت رياست جمھوری، رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند برنامۀ پنج سالۀ خود را با باز شناسی ھنگام پيروزی در انتخابا

آغاز کرد که از منافع سرمايه داری بزرگ فرانسه با تکيه به گسترش استعمار ) ١٨٩٣-١٨٣٢(پدرخواندگی ژول فری 

نامی برای (» سواران سياه«ا مدرسۀ الئيک را رايگان و اجباری اعالم کرد ت سوسياليست بزرگوار ). ١(دفاع می کرد

از جوانان فرانسه سربازان مناسبی برای گسترش استعماری و برای جنگ جھانی ) آموزگاران سومين جمھوری فرانسه

ھمزمان، ژول فری به مبارزه عليه کليسای کاتوليک دامن زد، و بر اين اساس خشم طبقۀ ستمديده را . اول تربيت کنند

  .شيش ھا منحرف ساختجای بورژوزای به سوی که ب

 که نيکال سرکوزی پس از —نخستين بخش از رياست جمھوری فرانسوآ ھوالند تمديد جنگ در سوريه را رقم زد 

، مداخله در کشور مالی به درخواست رئيس )٢ (— از آن بيرون آمده بود وسرنگونی امارات اسالمی در بابا عمر

تمام اين ماجراجوئی ھا از ). ۴(فريقای مرکزیاخله در جمھوری ، سپس مدا)٣(جمھور توسط فرانسه راه اندازی شد

ز فرماندھی ميان ه مرک ھمراه بود با مخالفت سران ارتش فرانسه، مانند فرماندکاخ اليزه سر چشمه گرفت، و غالباً 

  ).۵(ارتشی و وزير دفاع، رئيس کابينۀ نظامی، ژنرال سنتگرا بنوآ پوگا

د اصالحات قانون ازدواج ھمجنسگرايان را به تصويب رساند، و چنين اقدامی به عالوه بر اين، رئيس جمھور ھوالن

درخواست خود ھمجنسگرايان نبود که صورت گرفت، بلکه ھدف از تصويب چنين قانونی ايجاد اختالف در ميان 

ال جوديت باتلر را او در عين حال کوشيد تا نظريۀ امث. مخالفان راستگرا بود تا آنھا را به تاريک انديشی تشبيه سازد

  .نظر می رسد که حتی در مقابل وجود نظريات اين فمينست عقب نشينی و آن را نفی کرده استه تحميل کند، ولی ب

 اعالم شد، يعنی دو ماه و نيم پيش از انتخابات شھرداری، و مدعی جنوری ١۴دومين بخش از برنامۀ پنج ساله، که روز 

 یبه اين معنا که به ھدف ارتقا:  شرودر است گرھاردلمان ا صدر اعظم ٢٠١٠ۀ به مفھوم برنام» دموکراسی- سوسيال«

اين سياست ده سال پيش موجب سبک بال شدن دولت فدرال و . توليد می خواھد کار شرکت ھای بزرگ را تسھيل سازد

فقر گسترده تری  صادر کننده در رقابتھايش شد، ولی از سوی ديگر به اختالف طبقاتی عميق تر و یموفقيت شرکت ھا

فرانسوآ ھوالند حتی از پيتر ھرتس، مشاور قديمی صدر اعظم شرودر برای مالقات در کاخ اليزه دعوت به . دامن زد

در مورد پيتر ھرتس بايد دانست که اين مدير قديمی بخش نيروی : عمل آورد، ولی خواست ھمکاری با او را نفی کرد 

ا خريد سنديکاليست ھای شرکت مربوطه اش با دو ميليون و ششصد ھزار انسانی فولکس واگن به جرم بزھکاری و ب

مشخص نشده است که آيا رئيس جمھور فرانسوآ . يورو فاحشه و سفرھای آفتابی، به دو سال زندان محکوم شده بود

 سه ماه ھوالند می خواھد الگوی پيتر ھرتس را در چھارمين طرح اصالحی خود نيز به کار ببندد که بيمۀ کار را به

  .محدود می سازد

را مختومه سازد زيرا انسجام » گانازدواج برای ھم«که می خواھد طرح کرد رئيس جمھور در عين حال اعالم 

  .اکثريت خودش را در پارلمان مورد تھديد قرار داده بود

  

  انتخابات شھرداری

نظر می رسد که از نتايج ه ناممکن ب. ده بودنجاميتخابات شھرداری به تغيير دولت نيتا کنون، ھرگز در تاريخ فرانسه ان

 در ٢٣يعنی ( ساکن ۵٠٠٠٠ منطقه با بيش از ٧٨٨با اين وجود، اگر . صندوق ھای رأی محلی بتوانيم نتبجه گيری کنيم
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را در نظر بگيريم، می بينيم که شمار افرادی که به دو سال پيش به فرانسوآ ھوالند رأی دادند ) صد جمعيت فرانسه

وسعت واکنش منفی تا جائی پيش رفت که حتی شھرداری ھائی که به شکل سنتی در چپ . م گيری داشته استکاھش چش

  .متمايل شدند) حزب اتحاد برای جنبش مردمی(» يو ام پی«ريشه داشتند به سوی حزب دست راستی 

زير جديد مانوئل والس را با استفاده از چنين شکستی برای ايجاد تحول، رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند گزينش نخست و

به ھدف متحقق ساختن بيانيه » منسجم، ھمآھنگ و متحد « اعالم کرد و به او برای تشکيل دولت جديد مأموريت داد 

 جوالیرئيس جمھور براين اساس فکر می کند که پا جای پای فرانسوآ ميتران می گذارد که در . جنوری ١۴ھای 

 پيشنھادش را برکنار کرد تا با انتخاب بورژوای بزرگی ١٠١ی پی ير موروآ و ، نخست وزير مدافع کارگران يعن١٩٨۴

  .را در پيش گيرد» واقعگرايانه تری«مانند لوران فبيوس سياست 

ھمان گونه که کمونيست ھا از شرکت در دولت فبيوس که مأمور پاسخگوئی به قول و قرار ھای اجتماعی انتخابات 

د، سبزھا از دولت والس کناره گرفتند زيرا نمی خواستند شريک شکست قابل رياست جمھوری بود قطع نظر کردن

به ھمان شکلی که فرانسوآ ميتران برای تسکين خصومت اسرائيل يک نخست وزير يھودی و . پيشبينی او باشند

. رگزيدصھيونيست را انتخاب کرد، فرانسوآ ھوالند نيز يکی از متعھد ترين شخصيت ھای مدافع اشغال فلسطين را ب

ھمان گونه که لوران فبيوس نخست وزير جوان و بی تجربه ای نزد فرانسوآ ميتران بود، به ھمين گونه مانوئل والس به 

  .تنھائی قادر به تشکيل دولت نبود و به پيشنھادات و نظريات رياست جمھوری نياز داشت

 تغيير حقيقی ايجاد کرد، فرانسوآ ١٩٨۴ سال با اين وجود، اگر فرانسوآ ميتران در سياست و انتخاب مردان سياست در

دولت جديد نيز دارای ھمان . ھوالند ھمچنان به سياست خود که طی يک سال و نيم اول شروع کرده بود ادامه می دھد

می . ترکيب قديمی است ولی به استثناء دو مورد، مادر فرزندانش سگولن رويال، و دوست قديمی اش فرانسوآ ربسامن

جه بگيريم که او پرچم ژول فری را رھا نکرده است، ولی می توانيم الگوی مناسبات با سرمايه داری بزرگ توانيم نتي

  . شرودر را به آن اضافه کنيمگرھاردنزد 

  

  دولت مانوئل والس

ر ، مانوئل والس آگاھانه رويکردھای رئيس جمھواپريل ٨ھنگام سخنرانی ا ش به مناسبت گزينش خود در مجمع ملی، 

منشور «برای سبزھا، و » انتقال انرژی«با سنديکای کارفرمايان، » منشور مسؤوليت«ھوالند را مطرح کرد 

يعنی انتخاب ھای ھدفمند برای خشنودی قشرھای رأی دھندگان و نه برای سياستی . برای طبقات مردمی» اجتماعی

  .جامع و ھمآھنگ

از چندين سال پيش دولت از امکانات مداخلۀ خود : نظر می رسد ه در نتيجه نيازھای فرانسه به سادگی قابل بررسی ب

چشم پوشی کرده، به عنوان مثال از پول خود قطع نظر کرد، و در عين حال ضخامت اداری را افزايش داد، قوانين و 

  .در پايان، قدرت در ھرج و مرج اداری از ھر گونه تأثير گذاری باز ايستاد. موازين

.  برای تحول آن پيشنھادی مطرح کننداز اين روند انتقاد می کنند، نادر ھستند افرادی که واقعاً ول سياسی اگر چند مسؤ

در واقع، اين روند تحت نظر حاکميت اياالت متحده است و ھر تغييری موجب بحران در سطح سياست بين المللی 

ت، وقتی بود که ناتو به بيرون از  در رياست جمھوری شارل دوگل به وقوع پيوس١٩۶۶خواھد شد، ھمان گونه که سال 

  .فرانسه رانده شد

. بی فايده نيست که به اشارات مانوئل والس به طرح بزرگ او در بيانيۀ اش بپردازيم که پيش از اين مطرح نشده بود

ی لمان، در عين حال با اعتراض به گزينش ھای بانک مرکزاپس از اظھار دلبستگی به اتحاديۀ اروپا و زوج فرانسه و 

طی سال ھا، به استان ھا . عميقا تحول ببخشد» یئھزار برگ منطقه «اروپا، نخست وزير اعالم کرد که می خواھد در 
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با ) دپارتمان(او پيشنھاد کرد تعداد مناطق به دو تقسيم شود، و بخش ھا . و بخش ھا، مناطق ديگری افزوده شده

اگر ھمه بر اين .  مناطق کوچکتر حذف شوددند و احتماالً ديگر بپيون ی حذف شود و بخش ھا به يکئشوراھای منطقه 

قابل ھضم نبوده و گران تمام می شود، گزينش حذف مناطق جزء تاريخ سياسی فرانسه » ھزار برگ«باور باشند که 

اين طرح که در زمان طرح مارشال توسط اياالت متحده .  ملت ھا به اتحاديۀ اروپا است-نبوده ولی طرح پيوستن دولت

 ملت ھا خواھد شد و حاکميت را به ديوان ساالری، يعنی کميسيون اروپا - طرح گرديد، جانشين مناطق بزرگ دولتم

  . در تضاد می باشد١٩۶٩ با طرح منطقه گرائی گوليست سال اين طرح کامالً . منتقل خواھد کرد

برای تنظيم امور اقتصادی ير ز سوی نخست وزير به عنوان يک متغجای شگفتی است که می بينيم اين اصالحات ا

مطرح می شود در حالی که غايت نھائی آن، حذف دولت فرانسه و در نتيجه جمھوری فرانسه به نفع ديوان ساالری 

  ).يعنی اتحاديۀ اروپا و ناتو(بروکسل است 

ب و غريبی او به شکل عجي. با اين وجود مانوئل والس سخنرانی خود را با يک قطعه در مدح جمھوری به پايان رساند

فرانسه آری، تکبر است که فکر کنيم آنچه را که در اينجا انجام می دھيم برای بقيۀ جھان نيز معتبر « اعالم کرد که 

 به ما نسبت می دھند، در واقع دست و دل بازی نزد ھمسايگان ما مشھور است که غالباً » تکبر فرانسوی « اين . است

  . »تر از خود برود بزرگی در مورد کشوری که می خواھد فرا

انجام وظيفۀ برای « دو جملۀ مبھم که می تواند به مفھوم خواست تبديل شدن به الگو باشد، ولی در عين حال ياد آور 

  .است که ژول فری در رابطه با حمله به تونس و چين به زبان آورد» تمدن 

   

  فرانسه به چه سوئی حرکت می کند؟

ژی شخصی فرانسوآ ھوالند يدر انتخابات شھرداری پاسخ نمی گويد، ولی به ستراتتغييرات دولت به رأی فرانسوی ھا 

از سر گيری استعمار و دفاع از منافع : پاسخ می دھد که به تدريج اھداف عينی او در زمينۀ سياسی آشکار می گردد 

 و ما از جمھوری يعنی از جستدر اينجا . سنديکای کارفرمايان تنھا می تواند نمايندۀ منافع سرمايه باشد. کارفرمايان

  .جوی منافع عمومی خيلی دور ھستيم

در دوران بحران، افزايش بھره کشی از طبقۀ کارگر امکان پذير نيست، بايد در : اين سياست منطق خاص خود را دارد 

فريقا باز ار در سوريه و د. جوی منافع بزرگ در خارج باشيم، نزد ملت ھائی که امکان دفاع از خود را ندارند و جست

   .ھم خون ريزی ادامه خواھد يافت، در حالی که فقر در فرانسه گسترش می يابد

]١ » [La France selon François Hollande ,«  par Thierry Meyssan ,Réseau Voltaire ٣٠ ,juillet 

2012. 

]٢ » [Discours de François Hollande à la 3ème réunion du Groupe des amis du peuple 

syrien   « , par François Hollande ,Réseau Voltaire  ,۶ juillet 2012. 

]٣ » [Mali : une guerre peut en cacher une autre ,«  par Thierry Meyssan ,Al-Watan/Réseau 

Voltaire  ,٢١ janvier 2013. 

]۴ » [Contradictions françaises en Centrafrique ,«  Réseau Voltaire ١٣ ,décembre 2013. 

]۵ » [Gaza : la France supervise le prolongement du Mur de séparation ,«  Réseau Voltaire ٢۶ ,

décembre 2009 

  »زير چشمان ما«

 مللی مين واقعه نگاری سياست بين ال٧٧


