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  یستي کمونونالي انترناسیسوه  بشيپ
   

   ی انقالبیستھاي کمونفي درفرانسه ووظای مبارزه طبقات

ا دیفيھر انسان شر اخه  بدني ب ایزيپ سلۀر دوب ده است، ن ه وجد آم سه ب سانی فران انی از ک ه قھرم ای ک  کمون ی ھ

  .  در قامت تمام فرانسه، قد برافراشته اندنباري مجددأ و ادند،ي را آفرسيپار

سان ه خود را مارکسیک ار دنی مستي ک م از گوشه و کن د ھ دلاي نامن ا طبقی مراتب شعف و ھم ارگر ۀ خود را ب  ک

سانی فرستاده اند و ابراز شادیکي تبرامي فقط پیکسان. م کرده اند مختلف اعالیفرانسه به روشھا د، ک  ی کمی کرده ان

ه تحلی موردش معدودني و در بھترکنندي ھم عمل میفراتر رفته اند و در نقش خبررسان د ک رده ان  از یلي ھم تالش ک

ده اوضاع ب ا آ. دست دھن ا ھمی حتاي آست؟ي کافني اايام ش تحلني تنھ ر بگ اوضاع رلي نق ه در نظ م ک  م،يريا ھ

   به نقش خود عمل کرده اند؟ ستھايکمون

ه اتلي اوضاع را تحلستيباي می انقالبیستھايکمون. مسلمأ ن دی طبق  ۀطبق.  مشخص از اوضاع مشخصليتحل.  کنن

دی انقالبیستھاي به کمونتواندي که فقط مابدي ھا دری بررسني در ھمديکارگر با اد کن ايفقط ا.  اعتم أ  ھستند کنھ ه واقع

ه طبقيا.  کارگرانندی طبقاتۀجلو سوق دادن مبارزه خواھان ب د صف دوست و دشمن را ب شان ۀنانند که قادرن  شان ن

  .  کارگر را شامل شود، از دست ندھندۀ تمام طبقيدباي خود را که مدي و خم مبارزه وسعت دچيدھند و در پ

   اوضاع چه ھستند؟ نيحال ا

ه چشم ی دارهي بوده که سرمائی بحرانھاني ترقي از عمیکياز ثر ا متی جھانیاوضاع اقتصاد ر خود ب  در طول عم

وده استني از مضرات ای کشورچيھ.  استدهيد ان نب الیچه بخشھا.  بحران در ام  مختلف ی و چه شاخه ھای م

  .  آن در امان نبوده اندی کدام از لرزه ھاچي ھی و کشاورزیصنعت

شورھایاسي سۀدر عرص ر ک ه ایرب غی در اکث ای دھ سلط دولتھ ولی از ت وده ابرالي نئ اھد ب ه . مي را ش ه ب توج

شکل از سوستي حائز اھماري دولتھا ھم بسني اونيسياپوز رأ مت ه اکث ا مالي است، چرا ک ه خود در باشد،ي دمکراتھ  ک

ا.    ونيسي را در اپوزبرالھاي رفاه را در دست داشتند و لی دولتھای قبلیدوره ھا  و دي تردچيدون ھ بهي سرمایدولتھ

دي ری در حال ورشکستگی صنعتی و شرکتھامهي بی را به حساب بانکھا و شرکتھای ھنگفتاري بسی پولھایدودل  ختن
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ا را از ا ا آنھ دنيت دنيا.  وضع نجات دھن ای معنني ب ه بانکھ ود ک ازئی ب ر قمارب ه در اث د و ی ک ال زوال بودن  در ح

ه بودجاتيم به شکست شده بودند، با پول مال محکوی که در رقابت در بازار جھانئیشرکتھا  یزي دولت چۀ مردم، ک

اني اري بود که کفگني اگري دئی معامله از سوني اريثات.  شدنداتي حۀ قادر به ادامست،يجز آن نه ب  ی دولتی بودجه ھ

ای خورد و براگيبه ته د اره یستيباي مهي سرمای حفظ دولتھ ارگر.    شدندي میبازساز دوب بش ک  سال انيال سیجن

رد،يسر مه  بی تدافعیتياست که در وضع داب م ھني ای و در ابت وجھچي اوضاع و احوال ھ ل ت  از خود ی حرکت قاب

ار ست،ي نوشته نني اۀ آن در حوصللي و تحلارندي رخوت بسني اليدال. نشان نداد دم ک اه و ع  اما عدم تشکل عنصر آگ

  .  شدباي مھم ملي طبقه از دالنيمنسجم و منضبط آن در ب

 مشترک ۀنقط.  جلو آمده اندی ھر کدام با برنامه ای ــ جھانی بحرانتي وضعني برون رفت از ای براهي سرمایدولتھا

ه باۀ طبقني توافق دارند که اني است که ھمه در اني برنامه ھا البته انيا ارگر است ک ه  بحران را بني عواقب ادي ک

ا،یاسي سرگوه بز دو گرني رقابت اني بنياما در ا. دوش بکشد ل در اروپ ر زي ن،ی غربی الاق سلط ب ه نوبت ت ه ب  ک

 در سطح اروپا در یطور کله  ببرالھاي لۀمخرج مشترک برنام. خوردي را در دست داشته اند، به چشم مهيدولت سرما

ه بانيا وده ک سدي ب وم ب شاري ھج رای اانهي وح ازپس گی ب تآوردھایري ب ارگران در زمی دس هي ک ان صادی ھ  ،ی اقت

ارگه  راه از بني در انھايا. رديصورت گ...  و یعاجتما زارچي ھیريک د ی شرمی اب داده ان شان ن ثأل ب( از خود ن ه م

 ی مادیروي به عنوان نیستيوناليراه انداختن امواج ناسه  و بشاني در پارلمانھاسمي و راسسميونالي ناسی لولویريکارگ

شتوان االيسوس). شاني دولتھاۀپ م از طرف دونيسيوز در اپی دمکراتھ ري ھ اۀ برنامگ ر مبن ار ی خود را ب  شعار ک

وکرشتريب ازھم ن اه سرمای بنانھاده اند و البته ب ه درگ اقي طرني را از اهي ب ه نم ا نشي ب د، ام ته ان ادیروي گذاش  ی م

اره  بم،يبريسر مه  که در آن بی دوره اۀصي و خصباشندي می کارگریکاھايسندبر حسب سنت  نھاي اۀپشتوان  یريگک

  ). سپرده شده بودیچون مدتھا به دست فراموش( باشدي از گذشته می ترعيسطور وه  پشتوانه بنيا

وج عظیاي پرولتاریآر سه م ه الیمي فران راض ب اھرات را در اعت صابھا و تظ دکارگرۀحي از اعت ت ی ض  دول

د[ سن شي در مورد افزایسارکوز زایبازنشستگ] تقاع الھاشي و اف اری س دي استي سۀدر ادام(  ک االۀادش راه ه ب)  ب

سه را از ای ــ اجتماعی اقتصایتھاي از فعالیاري بسوانداخت  ردقي طرني فران ج ک امأل فل ا نيا.  ک ه ب  اعتراضات ک

ه شده ه  بی کارگری ھاهي و دانش آموزان ھمراه بوده است،  به درخواست اتحاداني دانشجوعي وسیبانيپشت راه انداخت

  .اند

کار است ایزيچ ه آش الطبع زمني ک ه ب صني اۀني است ک دي و اعتراضات در اوضاع ابات اعت اال مۀادش دي ب  و باش

اي شعله ور شدن ای بود برای تنھا جرقه ای بازنشستگۀحياعتراض به اصالح ال ودگخي و ذوب شدن نھ بش ی خم  جن

هي و ا،یکارگر دون شک باني انک ه فراسودي اعتراضات ب اني ای ب ته ھ دای خواس سۀنکت. وند شدهي کشئی ابت  اري ب

 خود ی عملۀ که ھمانطور که در باال گفته شد پشتوان،یاسي رانده شده از قدرت سی دمکراتھاالي سوسنکهي تر ایاساس

ر از آن اني خواھند کرد که ای سعکنند،ي مني تأمکاھايرا از سند د و مھمت سبت دھن هي مبارزات را به خود ن  توسط نک

ا اشي و پی تدافعیا محدود به خواسته ھا طرفدارشان آنھا ریکاھاي سندیرؤسا د، ت د و رامشان کنن اده کنن هي پا افت  نک

  .   دمکراتھاالي توسط سوسی قدرت دولتیري بازپس گی شوند برای الهيآنھا تنھا وس

ت کمونني ااز ه اوالی انقالبیستھاي جھ د ک دۀ طبقً موظفن ر تب ارگر را از خط ت سوسلي ک ت دس ه آل دن ب  الي ش

وکریاسي مجدد به قدرت سدني خزیئن برا خایدمکراتھا اه سرمای و ن دهي درگ اه و برحذر دارن  تالش ديدوم با.  آگ

ه طبق ود ک دافعۀش ت ت ارگر از حال ه ای ک دارک حمل ده و ت ارج ش رماهيع را علي وسی خ دي ببهي س ه نيا. ن ه البت  نکت

سبتأ دری غربی بزرگ اروپای کشورھاگري کارگر الاقل دۀ طبقیھمراھ ه ن ان وضع را ک سه تي ھم ارگران  فران  ک
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 ۀ طبقنکهيا سوم.  طلبدی خود باشند، می کشورھايۀ نوع از جانب سرماني از ھمی مترصد تھاجمديبايقرار داشته و م

ارزیکاھاي سندی که ھر لحظه مراقب سازشکارديبايکارگر م  ۀ خود بوده، و اجازه ندھد که آنھا به عنوان آتشنشان مب

 ۀ، مدام آنھا را به جلو سوق داده و در صورت لزوم از محدود)دهي به اثبات رسدر تاريخ که یزيچ(  عمل کنندیطبقات

  .  آنھا فراروند

سه کمون دۀ طبقايآ ارگر فران ري ک د آفریگ ام کمونیالؤ سني اد؟ي خواھ ه تم  داشتن ی آرزوی انقالبیستھاي است ک

دي بار نه تنھا نمنيون وار ا کمی است که رخدادني اتيند، اما واقع دار آنی مثبت برایجواب ارۀ در محدودتوان  س،ي پ

ون.  کل فرانسه بگنجدۀ در محدودتواندي نمیبلکه حت ري دیکم ه اگ ستلزم پھن ل م ه وسعت اروپاستی الاق  یوانگھ.  ب

 شي خوی انقالبیاسي فاقد حزب سهي سرمایاي کارگر نه تنھا در فرانسه بلکه در کل دنۀ طبقنکهي زمخت تر ایتيواقع

   در فرانسهی طبقاتۀپرتوان باد مبارز. است

  یستي کمونونالي انترناسیسوه  بشي پ

 یفرخ.  ف٢٠١٠ اکتبر ٢۴ 


