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 های سیاسی انتخابات فرانسهدرس

 الکس لانتیه

دور انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فرانسه در بهار امسال، با سقوط حزب سوسیالیست و پیروزی امانوئل 

 است.مجمع ملی به اوج رسیده ماکرون و اکثریت مطلق حامی حکومت او در

ین برای پشتیبانی از تلاش برل در حالماکرون که وزیر اقتصاد حکومت حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند بود، 

های طلبیعنوان رقیب استراتژیک و نظامی امپریالیسم امریکا است. بنیان داخلی جاهساختن اتحادیۀ اروپا به

. حکومت ماکرون که از ودرحمانه با طبقۀ کارگر خواهد بها، جنگ بیخارجی امپریالیسم اروپا در آن سوی آب

انبه است جریزی یک رشته دستورات یکایی بیرون آمده، مشغول برنامهدل حزب سوسیالیست و راست بورژو

 کند.می العاده را دائمیخشد و وضعیت فوقبمیشدت  در قانون کار به اصلاحات ارتجاعی حزب سوسیالیست که

که از  فرانسه است« چپ»اصطلاح های بههمۀ این پیامدها در حکم افشای ویرانگر ورشکستگی کلیۀ سازمان

های ریاضتی و اعتباری سیاستکه ماکرون توانست از بیوتسکیسم گسست کردند. مسئولیت اصلی اینتر

ار ها است. کارگران فرانسه بارها ببرداری کند، بر گردن همین سازمانجنگی اولاند و حزب سوسیالیست بهره

 1۹۹۱ هایهای فراگیر سالنشان دادند: اعتصاب در طور یک ربع قرن اخیر علیه این حملات به تندی واکنش

ها ها رأی به صندوق این سازمانو چه امسال میلیون 2۰۰2. طبقۀ کارگر چه در سال 2۰1۲و  2۰1۰و  2۰۰3و 

 چنان ناتوانی خود را از طرح هرگونه آلترناتیو به نمایش گذاشتند.ریخت، اما همگی هم

طبقۀ کارگر به عنوان آلترناتیوی در برابر حزب ها قدمی به سوی ایجاد یک حزب انقلابی در درون این سازمان

نبرد »جریان  2۰۰2گاه کارگران را به پشت آن کشاندند. سال سوسیالیست برنداشتند، بلکه در عوض گاه و بی

 Ligue communiste) «لیگ کمونیست انقلابی»( و LOیا  Lutte ouvrière« )کارگر

révolutionnaire  یاLCR ًمیلیون رأی آوردند. این انتخابات به حذف لیونل ژوسپن،  3( مجموعا

امید. کار و ژان ماری لوپنِ نئوفاشیست انجکاندیدای حزب سوسیالیست و رقابت تند میان ژاک شیراکِ محافظه

 در صفوف کمپین حزب سوسیالیست برای رأی به شیراک قرار گرفتند. LCRو  LOسپس 
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LCR که پس از مذاکرات پشت پرده با حزب سوسیالیست، شیراک را تأیید کرد؛ در حالیLO  خواهان رأی

، چرا که درواقع همسویی و تمایلش هم «کنددرک می»ممتنع شد، هرچند روشن کرد که رأی به شیراک را 

 جا نهفته بود.در همین

ی خود برای ایجاد یک نیروی سیاسی مستقل در ها مطلقاً از دستاوردهاها در مواجهه با تمامی این فرصتآن

شان در صف حزب سوسیالیست و شیراک، به جبهۀ ملی درون طبقۀ کارگر بهره نبردند. در عوض قرارگیری

لوپن فرصت داد تا ژست تنها اپوزیسیون موجود را در برابر ریاضت اقتصادی در فرانسه بگیرد. سپس از همین 

تسلیم در برابر ماکرون را درست منطبق با همان خطوط  2۰1۲بار در سال ا اینرشد جبهۀ ملی استفاده کردند ت

 توجیه کنند. 2۰۰2سال 

های ها پشت کمپین ژان لوک ملانشون، وزیر سابق حزب سوسیالیست، رفتند. در آخرین هفتهبرای این کار آن

 د و پس از انتقادهای او به حملاتها دو برابر شجمهوی میزان حمایت از ملانشون در نظرسنجیانتخابات ریاست

تاً به زند، نهایهای اتحادیۀ اروپا که مرگ پناهجویان را در مدیترانه رقم میهوایی امریکا به سوریه و سیاست

گیری دهنده رسید. در رقابت میان ماکرون و مارین اوپن، کاندیدای جبهۀ ملی، ملانشون از موضعمیلیون رأی ۲

دهد که دو سوم در او نشان می« فرانسۀ سرکشِ»رد که رأی مشورتی هواداران حزب امتناع کرد و فراموش ک

سانی را ک نیزراستی ماکرون حامی رأی سفید یا رأی باطله هستند. در عوض او های دستاعتراض به سیاست

 «.کرددرک می»لوپن به ماکرون رأی دادند  در برابرکه 

داری نوین یا )حزب ضدّ سرمایه LCRتا  LOاز  -هایشهر یک از این گرا خط مشی سیاسیهای ریشه

NPA سازمان کمونیست انترناسیونالیست»( و شخص ملانشون که حرفۀ خود را در کنونی( »OCI به )

حدوحصر طلبی بیرسد. نمود این روند در فرصتبه گسست از تروتسکیسم می -رهبری پیر لامبه آغاز کرد

 دولت بورژوازی بود. بورژوایی و تسلیم در برابرخرده

( و تروتسکیسم گسست کرد تا ICIFالمللی انترناسیونال چهارم )از کمیتۀ بین 1۹۲1در سال  OCIسازمان 

ریزی حزب سوسیالیست بپیوندد. این سازمان با طرد مبارزه برای بعداً همان سال به جریان تدارکات برای پی

ول حزب ح« اتحادیۀ چپ»کارگران را به سوی ایجاد یک استقلال سیاسی طبقۀ کارگر به دنبال این بود که 
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اعضایش را به درون حزب سوسیالیست  OCIسوسیالیست، این حزب ارتجاعی سرمایۀ مالی، سوق دهد. 

 ها لینول ژوسپن بود که نخست وزیر شد.یکی از آن -فرستاد

المللی از کمیتۀ بین 1۹۱3که اصول بنیادی تروتسکیسم را در جریان انشعاب  LOو  LCRو اما گرایش 

به تروتسکی کنار گذاشت و  را اشانیبرسماً وابستگی نمادین و ز 2۰۹سال انترناسیونال چهارم زیر پا گذارد، 

 غیرتروتسکیستی، پیشنهاد داد که این حزب یک مبناییداری نوین بر گذاری حزب ضدّ سرمایهضمن بنیان

 یالیست باز باشد.سو درهایش به روی اعضای حزب سو بوده «فراگیر چپ»حزب ائتلافی 

کسیستی غالب در این محافل را نمایش داد. او در کتابش رترین شکل مفاهیم ضدّ ماملانشون شاید به زمخت

چپ است و  و اعتباری حزب سوسیالیست به معنی پایان سوسیالیسممدعی شد که بی« عصر مردم»با عنوان 

انقلاب »قلی ایفا نخواهد کرد و انقلاب سوسیالیستی جای خود را به تسیاسی مس طبقۀ کارگر دیگر هیچ نقش

عبارت بود از « انقلاب شهروندان»طور که بعداً مشخص شد، نخستین گام این خواهد داد. همان« شهروندان

 های ماکرون برای ضدّانقلاب اجتماعی.همکاری با طرح

حاکم برای مسدود کردن اپوزیسیون طبقۀ کارگر خدمت  های طبقۀاین سیاست که به طور عینی به تلاش

کادمیک بورژوازی آای از خردهمارکسیسمی داشت که لایهکرد، به لحاظ تئوریک ریشه در اشکال متعدد شبهمی

ها و نفوذ در این احزاب سیاسی فرانسه ترویج کرده بود. فرانسه میدان مشقی برای این گرایشو صاحب

 شان بود.یستیهای ضدّمارکستئوری

نظیر کورنیلوس « داری دولتیسرمایه»های از تئوریسین -نمایانچپ های تئوریکِهریک از گرایش

یستِ سابقاً مدرنلوفور تا میشل فوکوی پساساختارگر و الن بدیو و ژاک رانسیرِ پست دکاستوریادیس و کلو

ژاک  1۹۲۹ند. از جمله نوشداروهای تقطره قطرۀ سمّ کارزار ضدّ مارکسیستی سهم داش تزریق در -مائوئیست

 «ارکسماشباح » کتاب ژاک دریدا در 1۹۹3انیۀ یو ب« هاایتومرگ ابرر»فرانسوا لیوتار برای پایان تاریخ و 

 بازکند.« شبه مارکسیسم» ه رویراه را ب مجبور استکه مارکسیسم  کهمبنی بر این

اختگی »به بهترین شکل الن بدیو ارزیابی کرد، هرچند ناآگاهانه. او در رسالۀ  شاید ها ران تئوریچکیدۀ ای

 ونان نوشت:یهای ریاضتی اتحادیۀ اروپا برای مردم دربارۀ سیاست 2۰13به سال « معاصر ما
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 دارم و نهاند من نه ظرفیت حل هیچ یک از مشکلاتی را که در حال حاضر گریبان مردم یونان را گرفته»

های جا بسیار با سیر رویدادهای مورد بحث بیگانه است. من محدودیتتمایلش را. بنابراین ذهنیت من در این

بسا شخصی و ناموجه است، اما به هر رو بنا به اطلاعاتی کنم که چهپذیرم و با احساسی آغاز میاین موضع را می

 «.مومیکنم: احساس اختگی سیاسی عکه در دست دارم حس می

حزب سوسیالیست و مبارزات نوی  شاهد سقوط روسیه، در همان حال که 1۹1۲در صدمین سالگرد انقلاب 

شان های این تجربه را باید آموخت. این نیروها که اختگی، درسیمطبقۀ کارگر علیه ماکرون در افق دید هست

دهی خواهند کرد. تنها راه نشکست را سازما فقطریشه در منافع طبقاتی متخاصم و طرد مارکسیسم دارد، 

های بزرگ پیشروی، مسیر انقلابی است و بازگشت به سنن مارکسیسم کلاسیک و تروتسکیسم و غول

 مارکسیسم انقلابی: مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی.

 2۰1۲ژوئن  23
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 روی مبارزه علیه ماکرونراه پیش

 الکس لانتیه 

شنبه شب بلافاصله بعد از انتخاب خود کرد، جمهور منتخب فرانسه، یکاقداماتی که امانوئل ماکرون، رئیس

 دۀمسدودکنناو یک مدافعِ دمکراسی و سپر  دارد که سعی دارند از شخصِای برمیپرده از همۀ ادعاهای شیادانه

وحدت »شنبه سخنرانی پیروزی خود را به اسم بسازند. ماکرون روز یک« جبهۀ ملی»عروج حزب نئوفاشیستی 

اش ماری خوردهغلیظ و از تِه گلو به جبهۀ ملی و کاندیدای شکست« انۀاهخودرود جمهوری»با یک « ملی

 لوپن آغاز کرد.

ز در واقع برنامۀ او چیزی نیست ج ؛او را روشن کردرئوس برنامۀ ارتجاعی اهمّ روز گذشته تیم انتقالی ماکرون 

 کارگیریببود. ماکرون قرار است  یرانشکه ماکرون از جملۀ وز اولاند بسط برنامۀ حکومت حزب سوسیالیست

کند.  را معلق ابتداییحقوق دمکراتیک  از این روالعادۀ فرانسه تشدید و پلیس را در چهارچوب وضعیت فوق

 1۱و  1۰های زندان به ترتیب خوابو تخت بر ثروتمندان کاسته و به شمار نیروهای پلیسر است از مالیات اقر

 یابند.های سوریه و عراق و مالی تدوام افزوده شود؛ و نهایتاً جنگ مورد هزار

کند که او در تدارک آورد روشن میوزیرهای بالقوۀ خود به حساب میهایی که ماکرون نخستنگاهی به چهره

المللی ور؛ کریستین لاگارد، سرپرست صندوق بینا  لو  گرا است: ادوآر فیلیپ، شهردار گولیستِمت راستیک حکو

اقانونی فرپول؛ ژان ایو لودریان، وزیر دفاع حزب سوسیالیست که از نزدیک با اولاند بر سر برنامۀ ترورهای 

 حزب سوسیالیست همکاری داشت. حکومت

تی سویۀ دستوراریزیِ یک رویارویی با طبقۀ کارگر است. اعمال یکحال برنامهها ماکرون درتر از همۀ اینمهم

ای و مخالف اکثریت مطلق جمعیت به رغم اعتراضات تودهکه علی -برمبنای قانون کار حزب سوسیالیست

 های اجتماعی است.قراردادها و ازدیاد ساعات کار و کاستن از هزینهپاره کردن تکهبا هدف  -تصویب رسید

ی سیمای حقیقی بورژواز ها،دست فاشیستعنوان یک رژیم همبه ویشی که داران رژیمدرودِ ماکرون به میراث

ست د ،ابر طبقۀ کارگررکند. بورژوازی فرانسه همواره آماده است که برای عرض اندام در بفرانسه را افشا می

به کاخ  را اند به کرّات لوپنطور که اولهمکاری به سوی ارتجاع فاشیستی دراز کند. درست همان
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اد، دمی ها با حکومت خود به جبهۀ ملی پر و بالومتصجمهوری الیزه دعوت کرد و در بحبوحۀ رشد خریاست

اش پایگاه سیاسی هبرای طرح و برنامۀ ارتجاعی خود راست افراطی را ب بتواند ون نیز امیدوار است کهرماک

 و به آن مشروعیت ببخشد. تبدیل کند

دهندگان، رأی سفید یا رو است. دوازده درصد رأیهای اجتماعی انفجاری طبقۀ کارگر روبهرون با مخالفتماک

های وسیعی از جمعیت رأی هند. بخشدانداختند تا مخالفت خود را با هر دو نامزد نمایش  هاباطله به صندوق

 3۱ساله؛  34تا  2۱ دهندگانِدرصِد رأی 32ساله؛  24تا  18 دهندگانِ درصدِ رأی 34ممتنع دادند، از جمله 

دهندگان ماکرون اعلام کردند که درصد( از رأی 43درصِد کارگران یدی. قریب به نیمی ) 32درصدِ بیکاران؛ و 

کسانی که به ژان لوک ملانشون رأی دادند، در دور  درصدِ  4۰ها علیه لوپن و نه برای ماکرون بود. رأی آن

 رأی ممتنع دادند.دوم 

گذارند: یعنی تحریم فعال دور دوم انتخابات بر موضع ما در قبال این انتخابات صحه می همگی این تحولات

ون در ن ماکراهای پارلمانی با هوادارماکرون یا ائتلافبا که جمهوری و مخالفت با هرگونه توهم به این تساری

 ۀ ملی دفاع کرد.دمکراسی در برابر جبه توان ازمینه نقوۀ مق

ما کارگران را به تحریم فعال انتخابات و بسیج در برابر هر دو کاندیدا فراخواندیم تا از این طریق از همین رو 

مین پیشِ رو شود. به ه توفانی رزاتاآمادۀ مب ،سطح آگاهی سیاسی و طبقاتی خود ارتقایطبقۀ کارگر ضمن 

به کند. ای وجود ندارد که بتواند بر بحران سیاسی طبقۀ کارگر غلدلیل تأکید داشتیم که هیچ تاکتیک انتخاباتی

انداز مارکسیستی و انترناسیونالیستی که بتوان ارائۀ یک چشم عبارت بود از چناندر عوض مسألۀ محوری هم

 پی ریخت.بر مبنایش رهبری انقلابی مورد نیاز طبقۀ کارگر را 

نی یعحزب سوسیالیست،  های پیرامونیا را از سازماندر نتیجه یک درۀ عمیق طبقاتی وجود داشت که م

با فروپاشی هیئت  کرد.های چپ در فرانسه بودند، جدا میها مدعی نمایندگی سیاستهایی که دههسازمان

داشت،  تمرکز«  خواهانجمهوری»گرای حزب راستبر حزب سوسیالیست و  تاکنون حاکمۀ سیاسی فرانسه که

ن تلاش حمایت از ماکرو بستِطبقۀ کارگر و راندنش به بن پراکنده کردن اپوزیسیونها برای این گروهاکنون 

 کنند.می
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(، حزب کمونیست )استالینیست( فرانسه UF« )فرانسۀ نافرمان»چون ژان ژاک ملانشون از جنبش نیروهایی هم

(PCFو حزب ضدّسرمایه )( داری نوینNPA)، برای مبارزۀ کارگران پیش نکشیدند. در  ایههیچ برنام

اند که طبقۀ شود، همۀ این احزاب در تلاشژوئن می 18و  11که فرانسه آمادۀ انتخابات پارلمانی  شرایطی

 های پارلمانی بورژوایی وابسته کنند.ائتلاف به کارگر را

ن داده بود، اکنون از پیشنهاد نخست وزیری خود را به ماکرو انتخابات ملانشون که پیش از دور دوم

ک گیری یمنظور شکلو به« اومانیسم اجتماعی و اکولوژیک»کند که بر اساس دهندگان درخواست میرأی

یر لوران، رأی بدهند. پی «فرانسۀ نافرمانجنبش »در انتخابات پارلمانی به نامزدهای  ،«اکثریت جدید پارلمانی»

از صندوق  آوریل 23ی که وعدۀ چپ نوی به» ا فراخواند تاهمه ررهبری حزب کمونیست فرانسه روز دوشنبه 

 شوند. جنبش ملانشون رویدر واقع دنباله یعنی ،«متولد شد، عینیت ببخشندی أهای ر

. است« یک جبهۀ متحد برای دفاع از حقوق اجتماعی و دمکراتیک»داری خواهان ایجاد حزب نوین ضدّسرمایه

که ماکرون با حمایت از او ترکیب خواهد شد، مشروط به این ،چه باشدون هرراما انتقادهای این حزب به ماک

 ادامه دهد. استوحشیانه به جنگ سوریه که مورد حمایت این حزب 

ط با بهای مرتصرفاً مانورهایی ریاکارانه و ارتجاعی هستند برای حفظ سلطۀ سازمان ،های پیشنهادیاین طرح

 ار به هیچ وجه یک برنامۀ سوسیالیست انقلابی خاطر است کهبه همین  .حزب سوسیالیست بر طبقۀ کارگر

یون اجتماعی ندگی اپوزیسیپوپولیستی لوپن به نمای هاگذارند و ژستبرای مبارزۀ قدرت طبقۀ کارگر جلو نمی

 انِگیرند تا کارگرای در پیش نمیکنند. هیچ استراتژیرها می دون چالشرقیب و بن را بیوماکردر برابر 

بسیاری را که به دنبال یافتن پاسخی به حملات بر خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان و مشاغل و به خاطر 

 داری نوین از چنیناز دست دادن اعتمادشان به توانایی حزب سوسیالیست و ملانشون و حزب ضّدسرمایه

در آخرین بیانیۀ صادرۀ حزب پاسخی به لوپن رأی دادند، مجدداً به زیر پرچم سوسیالیسم بازگردانند. نه 

عد از پیروزی اش بداری نوین تا پیش از دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری و نه در نخستین بیانیهضدّسرمایه

 بار هم نیامده است.یک« سوسیالیسم»ماکرون، کلمۀ 

تگی ورشکس بست ماحصلچیزی برای ارائه به کارگران ندارند. این بن« چپ»هیچ یک از احزاب رسمی مدعی 

چهارم گسست  از انترناسیونال ،تروتسکیسم و مارکسیسم انقلابی شتناحزابی است که در فرانسه با زیرپا گذا
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گذاری حزب سوسیالیست در سال از همان ابتدای بنیان ،1۹۲8ژوئن -کردند و پس از اعتصاب عمومی مه

و  ر آن هرگونه آلترناتیو حقیقتاً مستقلند که ددبا آن ائتلاف کردند و یک چهارچوب سیاسی را شکل دا 1۹۲1

 تقل انقلابی طبقۀ کارگر به کناری پرتاب شد.سمتکی بر بسیج م

( OCI« )ستونیمسازمان انترناسیونالیست ک»به  در بدایت امرتکامل ملانشون یک نمونۀ کلاسیک است. او 

اری حزب سوسیالیست از کمیتۀ گذبرای کمک به بنیان 1۹۲1یر لامبه پیوست؛ سازمانی که سال به رهبری پی

به حزب سوسیالیست پیوست و به مشاور  1۹۲۲المللی انترناسیونال چهارم گسست کرده بود. ملانشون سال بین

 2۰۰8ل حزب سوسیالیست مبدل شد. نهایتاً سا حکومت کلیدی پرزیدنت فرانسوا میتران و سپس سناتور و وزیر

 کند. ریزیرا پایه« جبهۀ چپ» ،مراه با حزب کمونیست فرانسهتا ه خارج شدبا جناحی از حزب سوسیالیست 

ریزی یک رهبری انقلابی مارکسیستی در شود، عبارت است از پایهاما مسألۀ محوری و مهمی که مطرح می

نشو  در حالطبقۀ حاکم و کارگران فرانسه و سراسر اروپا  میاندرون طبقۀ کارگر. تنازعات اجتماعی انفجاری 

ی برخوردار انداز انقلابها سازمان یابند و از یک چشم. این مبارزات باید مستقل از بروکراسی اتحادیهدو نمو هستن

 شوند.

به مسیر  روی طبقۀ کارگر، بازگشتشتأکید کنیم که تنها راه پی مجدداً  صد سال پس از انقلاب روسیه، بایدیک

ی حزب بلشویکِ مۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستو سنن انقلابی است و پیشتاز طبقۀ کارگر سخت نیازمند برنا

 است. و میراث تروتسکیسم 1۹1۲لنین و تروتسکی در سال 

 2۰1۲مه  ۹
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 انتخابات فرانسه زیر سایۀ اسلحه

 الکس لانتیه

انتخاباتی مشغول ها در پس پردۀ شود که دولت و رسانهدور نخست انتخابات فرانسه در حالی برگزار می

مظنون به همکاری با داعش در خیابان شانزلیزه هستند تا  برداری از رویداد خونین تیراندازی مرد مسلحِبهره

 فضایی از هیستری سیاسی خلق کنند.

گیری، انتخابات زیر سایۀ اسلحه برگزار خواهد های رأیهزار سرباز و پلیس به ایستگاه ۱۰فردا با اعزام بیش از 

ز آمیز با دخالت عناصری اتوان به این نتیجه نرسید که تیراندازی مذکور یک اقدام تحریکعملاً نمیشد. 

ماری لوپن  نئوفاشیست« جبهۀ ملیِ »شان قرار است به نیروهای امنیتی بوده است؛ نیروهایی که بیش از نیمی

 رأی دهند.

ابت تیراندازی و مصدوم کردن دو پلیس تا ب 2۰۰3دار که سال کریم شورفی، شهروند فرانسوی و مجرم سابقه

ت خواسدربار ماه فوریه بعد از سال حبس محکوم اما در دادگاه استیناف تبرئه شد، آخرین 1۱سر حدّ مرگ به 

وی  «سطح خطر»ها بازداشت شد. او ظاهراً به این دلیل آزاد شد که سلاح و اعلام قصد خود برای قتل پلیس

کم از ماه مارس تحت پیگرد و دست بود که او هوادار داعشاست. با این رفتهگنمیدر سطح اولویت قرار 

عنوان یک پروندۀ اش مطابق با قانون عرفی برخورد شد و نه بهپروندهبا ، اما قرار داشتسرویس اطلاعات 

 تروریستی.

های مهمات و سلاحنحوی قادر به گردآوری وسخت کنترل اسلحه در فرانسه، شورفی بهبا وجود قوانین سفت

 ای و چندین چاقو شده بود که در طول حمله همراه خود داشت.مختلفی نظیر مسلسل و تفنگ ساچمه

ر مرکز د»که تروریسم اسلام  ندهای راست مانند لو فیگارو خواهان این شده بودروز قبل از تیراندازی، رسانه

. وقوع «ست، با این حال بسیار کم بدان پرداخته شدهکارزار انتخاباتی پایانی قرار بگیرد. این موضوعی حساس ا

شده بود. در حالی که نیروهای امنیتی بخش اعظم شهر پاریس تیراندازی علامت یک تهاجم سیاسی هماهنگ

دید شنبه شب خواستار تشسخنرانی مناظرۀ انتخاباتی پنج گرا در طولرا محاصره کرده بودند، نامزدهای راست

 انون و حتی تعطیلی کارزار انتخاباتی بودند.های نظم و قسیاست
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ده کارزار ش« تعلیق»و « خواهی اسلامیتمامیت»کن کردن کار، خواهان ریشهفرانسوا فیلون، نامزد محافظه

ر دار دپرونده را محکوم کرد و خواهان اخراج تمامی اتباع خارجی« هاسستیِ باورنکردنی دادگاه»است. لوپن، 

( با پشتیبانی En Marche« )پیشبه»نامزد جنبش  -فیلون، لوپن و امانوئل ماکرون وزارت اطلاعات شد.

 همگی دیروز کارزارهای انتخاباتی خود را لغو کردند. -حکومت حزب سوسیالیست فرانسه

 دهد. نیروهایتوجهی رخ داد که فضای سیاسی این روزهای فرانسه را نشان میدر جریان مناظره رویداد جالب

ود، اش خواهان خلع سلاح پلیس شده بفیلیپ پوتو، نامزد حزب ضّد سرمایه داری نوین که در مناظره پلیس با

 دارند.هایشان را نگه میگویند که سلاحکنند و میخطاب می« اواخواهر»شوند و او را رو به رو می

های شانهمسلمانان، همگی ناین تلاش برای تعطیلی کارزار انتخاباتی و پُر کردن صدا وسیما با تبلیغات ضّد 

یدات ریاضتی کارگیری تمهاعتباری بابت بهبحران عمیق سیاسی هستند. حکومت حزب سوسیالیست پس از بی

وهوای ضدّجنگ بعد از حملات العاده، با یک سقوط تاریخی مواجه است. رشد حالخود و اعمال وضعیت فوق

 La France« )فرانسۀ نافرمان»وک ملانشون از جنبش آوریل امریکا به سوریه که به نفع ژاک ل ۲جهت بی

Soumiseزده شده است. لوپن و فیلون و ملانشون اکنون عملا  برابر هستند و ( تمام شد، حکومت وحشت

 دهندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته اند.بیش از یک سوم رأی

ه اروپا آگاهی دارد. دو سوم مردم فرانسهای طبقاتی انفجاری فرانسه و سراسر خوبی به تنشنخبگان حاکم به

گویند که دهندگان میگویند که مبارزۀ طبقاتی یک واقعیت روزمرۀ زندگی است. در عین حال رأیمی

ها نه تروریسم، که مسائل اجتماعی اجتماعی نظیر شغل و دستمزد و شرایط اجتماعی های اصلی آندغدغه

 هستند.

ی دات ریاضتیها میلیارد یورو در قالب تمهمل حذف گستردۀ مشاغل و دهکه شا -های نامزدهای اصلیبرنامه

ًا کند که طبقۀ حاکم کاملروشن می -شودمی باریهای نظامی و بازگشت به خدمت نظامی اجو افزایش هزینه

ردن ک از این بابت وجود دارند که شاید بازارهای مالی با محو هایی نیزکند. نگرانیبا این مطالبات مخالفت می

 آور انتخابات واکنش نشان دهند.کاغذی به نتیجۀ بهت ها دلار داراییریلیونت

ا را تا آخرین کند صداوسیمدر شرایطی که نتیجۀ انتخاباتی هنوز ناروشن است، اشرافیت مالی فرانسه تلاش می

 ساعات کارزار با تبلیغ نظم و قانون و پروپاگاندای ضدّ مسلمانان پُر کند.
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رانسه ف« چپ»کند. می اند حسابخورده« چپ»برچسب جد روی بزدلی طیفی که در فرانسه اکم بهنخبگان ح

با پذیرش ادعاهای رسمی قبول کرد که حملات شانزلیزه صرفاً پیامد یک رشته اشتباهات پلیس بوده است، 

تگی همبس»با اعلام  قدر بزرگند که غیرقابل باور می شوند. ملانشون خودگرچه هر کدام از این اشتباهات آن

 با لوپن و فیلون و ماکرون در توئیتر واکنش نشان داد.« شخصی

ای که دولت در است؛ دوره 1۹8۰و  1۹۲۰ایتالیا در دهۀ « داریسال های زمام»منادی وضعیت امروز فرانسه، 

ه به ابستگرای وهای راستای مردمی، دست تروریستواکنش به رادیکالیزه شدن و مبارزات طبقاتی توده

حملات  گرا را مقصر اینهای چپاشت تا دست به حملات بزنند و سپس گروهذسرویس اطلاعاتی ایتالیا را بازگ

 1۹۲2ال در پتیاینو در س ماشینگذاری بمبیک در « کارابینیری»اعلام کرد. این حملات شامل قتل سه پلیس 

 شد.ایستگاه مرکزی بولونیا می 1۹8۰گذاری و بمب

 شرکت داشتند گیر افتادند. قاضی فلیس« استراتژی تنش»گرای افراطی که در این تروریست راستچند 

های شدر کشور، گرای« ایجاد تنش»ها قصد داشتند با سی توضیح داد که این تروریستبیکاسون به بی

ر روِ گرا به آبزِوینسی کار و ارتجاعی را تهییج کنند. یکی از متهمین به نام وینسنزوسی و اجتماعی محافظهاسی

کردید گناه و افراد ناشناسی حمله میهای بیباید به شهروندان غیرنظامی و مردم زنان و کودکان و آدم»گفت: 

ای  نبودند. دلیلش کاملاً ساده بود. قرار بود به مردم و افکار عمومی ایتالیا فشار که اصلًا در هیچ بازی سیاسی

 «.دست به دامن دولت بشوندتر بیاید تا برای امنیت بیش

جا که اشرافیت مالی به دنبال کاستن از استانداردهای زندگی کارگران و تسلیح دوبارۀ خود برای جنگ از آن

شود. بنابراین در تلاش برای حفظ حاکمیت رو میداند که با اپوزیسیون عمیق مردمی روبهاست، به خوبی می

 خود چیزی جلودارش نخواهد بود.

 2۰1۲ل آوری 22

 


