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   توفان-حزب کار ايران: فرستنده
 ٢٠١٢ می ١۶

  : کاری کرديم که

 سارکوزی شکست خورد

   در مورد انتخابات رياست جمھوریکميته مرکزی حزب کمونيست کارگران فرانسه ۀبياني

  

ھمان کاری را کرد که برای طرد يک راست خطرناک الزم بود، راستی که :  مرتکب خطا نشد         خلق ما

ه سياست پس رفت اجتماعی، سياست تجزيه و تعرض در قبال جنبش کارگری را دنبال می کرد و در اين راستا ب

، عاملی که اولين شکست را به سارکوزی وجد مردم در دور اول انتخابات. پای زد و بند با راست افراطی رفته بود

  . ئيد و تقويت شدأو شرکاء تحميل کرده بود، در دور دوم ت

 ،رفت، تا آخرين دقايق ھم سمت ھواداران جبھه ملی پيش میه ، که مدام موعظه می کرد و بسارکوزی

نگيرد، عليه سنديکاھا، عاريت ه ھفته ای نبود که يکی از تزھای راست افراطی را ب.  ستيزه جوئی نکشيد ازدست

کارگران «و يا ! »کار حقيقی «ۀعليه مھاجران مھملی نبافد، پرچم نفرت طبقاتی را علم کرده و مرتب دربار

  . گفت، مردم را تحريک می کرد جفنگ می! »حقيقی

را مرئی سارکوزی و شرکاء پرده »نا« عيان بود که ھرچه بيشتر از روی مقاصد ھمين راستگرائی

 کارگر، عليه خلق، عليه سازمانھای اجتماعی و ۀنی ھمدستی آشکار با راست افراطی در دولت عليه طبقيع: برداشت

 پيام حضرات را )توفان- فاشيستھای فرانسویۀجبھ( ملیۀکه ھواداران جبھ شواھدی ھست مبنی براين. سنديکائی

 علت آرای زياد سارکوزی در دور –د ی دادنأجمعی به سارکوزی ره بيخود نبود که رفتند و دست. خيلی خوب گرفتند

  . داده بود! »ی سفيدأر«قالب کرده و پيشنھاد ! »بی طرف«که مارين لوپن خود را  گواين. دوم انتخابات

» جذب«، کسانی که فکر می کردند که گرايش سارکوزی و شرکاء يک تاکتيک انتخاباتی برای در مقابل

پای ستراتژی حضرات در ميان بود، که ھم پيروزی محتمل در : دآرای جبھه ملی بوده، در اشتباه بوده و ھستن

  . فکر اپوزيسيون فردا بودنده انتخابات جاری را در مد نظر داشتند و ھم ب

ی أمنظور تراشيدن نوعی مرجع رسمی برای ره ، وحدت سياسی و ايدئولوژيک بپای يک ستراتژی

م با انواع تحقير و اجحاف و أامعه در ميان بود، تو، فضای تنش ماندگار، در جءافراطی، برای ايجاد يک فضا

از شما چه . تا اليگارشی بتواند، با خيال راحت، سياست رياضت کشی خود را پياده کند... تعرض و پراکندگی و

  . س دولت، جلوی اجرای اين سناريوی مخرب را گرفتيمأپنھان که ما با برداشتن سارکوزی از ر
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 ھمان دور اول انتخابات، پس زدن سارکوزی خيلی دشوار تر و يا اصالً  مردم در بدون وجد و تحرک

 مالنشون – لوک – چپ و کانديدای آن ژان ۀ جبھۀناگفته نماند که اين وجد و تحرک ناشی از مبارز. مقدور نمی شد

 با بسيج تمام پتانسيل که بايد جلوی سارکوزی را گرفت، ايضاً   اينۀبعد از دور اول انتخابات، با اعالم بالفاصل. بود

 آن، نقش اصلی، نقش تعيين کننده ای را در نتيجه دور دوم ۀياری ھمه سازمانھا و احزاب تشکيل دھنده  چپ بۀجبھ

  . انتخابات بازی کرد

 کارگران، زحمتکشان، جوانان و زنان در محله ھای مردمی ۀ، به مطالبات گستردتمايل به طرد سارکوزی

 ۀاينھا ھمه در دل مبارز. دوش می کشنده ار سنگين بحران و سياست رياضت کشی را بگردد، که تمام ب بازمی

فرانسوا اوالند، دولتی که تشکيل خواھد داد، نمی .  چپ حاضر بوده و نقش ارزنده ای بازی کردندۀانتخاباتی جبھ

را به ... ران و زحمتکشان وما ھم، ضمن ھشدارھای مداوم، قبول مطالبات کارگ. توانند اين حقايق را ناديده بگيرند

بکوشيم تا حداکثر نمايندگان . اين يکی از وديعه ھای مطرح در انتخابات پارلمانی است. آنان تحميل خواھيم کرد

مين مطالبات حياتی توده ھا أ چپ انتخاب شوند تا ما بتوانيم با امکانات بيشتر برای تۀ جبھفھرست اسامیحاضر در 

  . مبارزه کنيم

اليگارشی طرحھا و خواسته ھای خود را . وجود آمده استه  که يک موقعيت سياسی تازه بيمفراموش نکن

دارد، برآن است که ما را برای جبران ضايعات بحرانش بيشتر بدوشد، با توسل به سياست رياضت کشی در سطح 

دليل ه ر دارد، که گويا ب از ميان بردن شغلھا در دستور قراألۀھنوز مس. ملی و ھم در سطح اروپائی و بين المللی

پس جا دارد که قطب ھای مقاومت را، بيش از .  طبقاتی باشيمۀفکر رشد و برآمد مبارزه بايد ب. انتخابات دنبال نشد

اين ھمان .  چپ رقم خورد دامن بزنيمۀمراتب بيشتر از ھر زمان ديگری، تقويت کنيم، به جنبشی که با جبھه پيش، ب

خاطر طرد سارکوزی، با ه يکشنبه شب، ضمن شادی ب. خواھند  چپ گفته و میۀچيزی است که ھواداران جبھ

  . »ما چيزی را رھا نخواھيم کرد«زدند که  خواندن سرود انترناسيونال فرياد می

 چپ عمل کرده و برای حضور بيشتر در ۀ خود در جبھۀکند که به وظيف بار ديکر اعالم می ، يکحزب ما

ثر ؤ مۀاين تنھا راه برای مبارز.  خود ادامه خواھد دادۀارتر در ميان مردم به مبارز کارگر، حضور استوۀميان طبق

اين تنھا راه .  جاری کارگران و خلق برای ايجاد يک بديل حکومتیۀ ملی است، پيوند با مبارزۀدر قبال نفوذ جبھ

نان جھت سازماندھی بيشتر و لبه بر توھم و پراکند گی است، دخالت ھرچه بيشتر مردان و زنان، جوانان و نوجواغ

  .  بھتر، برای ايجاد بديل حکومتی را می طلبد
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