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Σελίδα 18

Κυριακή 16 Φλεβάρη 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ιστορικά διδάγµατα: Η συµµετοχή του Γαλλικού ΚΚ στην κυβέρνηση Μιτεράν
Τα µεταπολεµικά χρόνια
Το Γαλλικό ΚΚ (ΓΚΚ) αντιµετώπισε την εκδίωξή του από
την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ως αποτέλεσµα των
ωµών παρεµβάσεων του αµερικανικού ιµπεριαλισµού. Γι'
αυτό εξάλλου απέρριψε το σχέδιο Μάρσαλ,
χαρακτηρίζοντάς το σχέδιο προσάρτησης στην
1

αµερικανική επιρροή και στο 12ο Συνέδριο (1950)
2

µίλησε για υποδούλωση της Γαλλίας στις ΗΠΑ. Στους
αµερικανικούς σχεδιασµούς απέδωσε ακόµα και τις
3

επιδιώξεις του γαλλικού ιµπεριαλισµού στο Βιετνάµ!
Ουσιαστικά, µε αυτό τον αντιεπιστηµονικό τρόπο αθώωνε
τη γαλλική αστική τάξη για την εκµετάλλευση της
εργατικής τάξης και των αποικιοκρατούµενων λαών,
αποδίδοντάς τες σε προδοτικούς πολιτικούς κύκλους που
υπερασπίζονταν τα αµερικανικά µονοπώλια και µετά την
επιστροφή του Ντε Γκολ ('58) στη διακυβέρνησή του. Η
τοποθέτηση αυτή µοιραία τροφοδοτούσε και το
ρεφορµισµό, διότι οδηγούσε στην ψευδαίσθηση πως για
την ταξική χειραφέτηση αρκούσε µια εναλλακτική αστική
διαχείριση. Ταυτόχρονα, συντελούσε εξ αντικειµένου στην
αυταπάτη ότι υπήρχε µια µερίδα της αστικής τάξης
φιλολαϊκή και µια άλλη ξενόδουλη.
Υπό αυτό το πρίσµα, που είχε υιοθετηθεί από τα
προπολεµικά χρόνια, αλλά ενισχύθηκε ύστερα και από την
αποδοχή της ουσίας των αποφάσεων του 20ού Συνεδρίου
Ο ΓΓ του Γαλλικού ΚΚ Ζορζ Μαρσέ
του ΚΚΣΕ ('56), το ΓΚΚ προσανατολίστηκε στη
διαµόρφωση συµµαχίας µε τους σοσιαλδηµοκράτες, µε στόχο την κατάκτηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κι αυτό
παρόλο που στα ψυχροπολεµικά χρόνια οι σοσιαλδηµοκράτες πρωτοστάτησαν στις κύριες επιλογές της αστικής τάξης, από
τη σταθεροποίηση της αστικής δηµοκρατίας και την οικονοµική ανασυγκρότηση ως τις προσπάθειες για τη διαµόρφωση
4

Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς (ΚΑ) και τον αντικοµµουνισµό. Ενδεικτικά, οι σοσιαλδηµοκράτες µπροστά στο δηµοψήφισµα
5

του '58 για την Προεδρική ∆ηµοκρατία έθεσαν το δίληµµα Ντε Γκολ ή κοµµουνισµός για να στηρίξουν τον Ντε Γκολ. Παρ'
όλα αυτά το ΓΚΚ συνέχισε να εντάσσει τη συνεργασία µε τους σοσιαλδηµοκράτες στη στρατηγική του:
«Η πραγµατοποίηση της αγωνιστικής ενότητας της
εργατικής τάξης πρέπει να είναι αντικείµενο διαρκούς
φροντίδας από µέρους του κόµµατός µας. Πρέπει να
καταβάλουµε όλες µας τις δυνάµεις για να
πολλαπλασιάσουµε τις εκδηλώσεις κοινής δράσης
6

κοµµουνιστών και σοσιαλιστών».

Στην ίδια κατεύθυνση προώθησε συµφωνία αµοιβαίας
στήριξης µε τους σοσιαλδηµοκράτες στο δεύτερο γύρο
των βουλευτικών εκλογών ('62) και την κοινή προεδρική
υποψηφιότητα Μιτεράν, δίχως όρους και προϋποθέσεις
('65). Ο Μιτεράν, που προερχόταν από τη δήθεν
«αριστερή» σοσιαλδηµοκρατία και είχε στηρίξει το γαλλικό
ιµπεριαλισµό στην Αλγερία από τον υπουργικό του θώκο,
προχώρησε σε προσωπική εκστρατεία µε αναφορές υπέρ
7

του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ , συγκέντρωσε άνω του 45% στο
δεύτερο γύρο και καθιερώθηκε ως εναλλακτική πρόταση
8

της αστικής πολιτικής διαχείρισης.

Ο Μάης του '68 και η αποτύπωση της
καινούριας στρατηγικής

∆ιαδήλωση στο Παρίσι (6/12/1975). Από δεξιά: Ζορζ
Μαρσέ, ΓΓ του Γαλλικού ΚΚ, Φρανσουά Μιτεράν και
Ρόµπερτ Φαµπρ

Η Γαλλία το '68 βρισκόταν µπροστά στην οικονοµική
επιβράδυνση και στην προλεταριοποίηση των µικροµεσαίων στρωµάτων. Οι φοιτητές, που πλειοψηφικά προέρχονταν από
9

αυτά τα στρώµατα , θεωρούσαν ότι η µεταπολεµική καπιταλιστική ανάπτυξη δεν µπορούσε πλέον να εξασφαλίσει την
αναπαραγωγή τους. Ωστόσο, παρά µια ορισµένη ριζοσπαστικότητα που είχαν οι κινητοποιήσεις τους, δεν στρέφονταν
ενάντια στον καπιταλισµό. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τις προσεγγίσεις των πρωταγωνιστών του φοιτητικού Μάη όσο και
από τα συνθήµατά του, που εµπνέονταν από τα µικροαστικά στρώµατα και ενσωµατώνονταν εύκολα στην αστική πολιτική
διαχείριση. Ενδεικτικά, η σύµπλευση αναρχικών φοιτητών - σοσιαλδηµοκρατών συνδικαλιστών πραγµατοποιήθηκε στη
10

βάση του συνθήµατος της αυτοδιαχείρισης εργοστασίων και πανεπιστηµίων.

Στη συνέχεια, η εκπροσώπηση εργατών στα
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διοικητικά συµβούλια επιχειρήσεων και των φοιτητών στη διοίκηση των πανεπιστηµίων αποτέλεσε πανευρωπαϊκά κυρίαρχη
έκφραση της συνδικαλιστικής ενσωµάτωσης και του µοντέλου της κοινωνικής συναίνεσης και της συνεργασίας των
11

τάξεων.

Ωστόσο, η κατάσταση σοβάρεψε όταν η εργατική τάξη µε
απεργίες και καταλήψεις εργοστασίων πέρασε στο
12

προσκήνιο των κινητοποιήσεων.
Τότε, η αστική τάξη,
που άρχισε να φοβάται για την εξουσία της, εξέτασε το
ενδεχόµενο στρατιωτικής καταστολής των
13

κινητοποιήσεων,
µετέφερε άρµατα µάχης στο Παρίσι και
κινητοποίησε το «παρακράτος» των Επιτροπών
Υπεράσπισης της ∆ηµοκρατίας (CDR) και τις µυστικές
14

υπηρεσίες για να σπείρουν τον τρόµο και το θάνατο.
Παράλληλα µε το µαστίγιο, χρησιµοποίησε και τη µέθοδο
του καρότου, διαπραγµατευόµενη οικονοµικές
παραχωρήσεις µε τα συνδικάτα. (Το γεγονός αυτό
1981 - Προεκλογική συγκέντρωση του Γαλλικού ΚΚ
αποδεικνύει ότι η αστική τάξη αντιλαµβανόταν ως κίνδυνο
την οργάνωση και τον αγώνα της εργατικής τάξης και όχι την προοπτική του τερµατισµού της γκολικής διακυβέρνησης, ο
οποίος - όπως θα δούµε στη συνέχεια - περιέκοψε αντί να διευρύνει τις εργατικές κατακτήσεις).
Εντός του συγκεκριµένου πλαισίου ταξικής διαµάχης, το ΓΚΚ υπέταξε τη δράση του στις εκλογές που προκήρυξε ο Ντε Γκολ
και περιόρισε τα συνδικάτα στη διεκδίκηση οικονοµικών κατακτήσεων. Η τοποθέτησή του ήταν συνέπεια της ρεφορµιστικής
του στρατηγικής, αφού περιγράφοντας τον κρατικοµονοπωλιακό καπιταλισµό ως αντικατάσταση της ελεύθερης αγοράς από
την κρατική παρέµβαση στην οικονοµία, θεωρούσε πως η κατάκτηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα διασφάλιζε την
15

επέκταση της δηµοκρατίας στην οικονοµία και επόµενα το σοσιαλισµό:

«Το 1968 το γαλλικό σύµφωνο του Σαµπινί (όροι συνεργασίας µε τους σοσιαλδηµοκράτες) θεµελιωνόταν πάνω στη θεωρία
του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού, παρουσιάζοντας τρεις αρχές για δράση στον κόσµο: Την ενότητα της Αριστεράς
γύρω από ένα πρόγραµµα για µια αναπτυγµένη δηµοκρατία, την εθνικοποίηση των µονοπωλίων και τον καθοδηγητικό ρόλο
της εργατικής τάξης. Σε αυτή την µπροσούρα, το ΚΚ Γαλλίας αναφέρεται ως επαναστατικό κόµµα, αλλά η λέξη είναι πια
απλά ένας τίτλος κεφαλαίου ή ένας όρος συνεκτικός µε τη θεωρία του κρατικού καπιταλισµού, που κανονικά
16

χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα καθηµερινά καθήκοντα του κόµµατος».

Η επίσπευση της σύγκλισης µε τη σοσιαλδηµοκρατία
Τα γεγονότα του Μάη οδήγησαν πρόσκαιρα σε ξεχωριστές υποψηφιότητες κοµµουνιστών και σοσιαλδηµοκρατών στις
προεδρικές εκλογές. Οµως η πενιχρή συγκοµιδή του σοσιαλδηµοκράτη υποψηφίου (περίπου 5%) διαµόρφωσε την
πεποίθηση ότι µόνο µια συνεργασία των δύο κοµµάτων θα µπορούσε να νικήσει τον Ντε Γκολ. Επίσης, τα πρώτα σηµάδια
της επερχόµενης κρίσης κλόνισαν τις γκολικές κυβερνήσεις και οδήγησαν στη βεβαιότητα επικείµενης αλλαγής της αστικής
διαχείρισης. Ετσι, το ΓΚΚ προώθησε τη διακήρυξη αρχών για µια µελλοντική κυβερνητική συνεργασία µε τους
17

σοσιαλδηµοκράτες που αποτέλεσε τον πρόδροµο του Κοινού Προγράµµατος ('72).

Η προσπάθεια σύγκλισης ολοκλήρωσε τη ρεφορµιστική του στρατηγική. Ως κύριο οικονοµικό µέτρο της προτεινόµενης νέας
πολιτικής διαχείρισης το ΓΚΚ προσδιόρισε τις εθνικοποιήσεις των βασικών µονοπωλίων, που όµως θα συνυπήρχαν µε τη
18

δραστηριότητα του κεφαλαίου.
19

στο σοσιαλισµό.

Μάλιστα, θεωρούσε ότι η έκταση των εθνικοποιήσεων θα έκρινε την ταχύτητα µετάβασης

Επίσης όσο εκτιµούσε ότι πλησιάζει η προοπτική συγκυβέρνησης, τόσο αποδεχόταν τη δηµοκρατία δίχως
20

ταξικό πρόσηµο, ως πολιτικό εποικοδόµηµα µιας ενδιάµεσης του σοσιαλισµού και του καπιταλισµού εξουσίας.

Ο
21

«σοσιαλισµός µε γαλλικά χρώµατα», που θα πραγµάτωνε τους στόχους του σεβόµενος τις εθνικές ιδιαιτερότητες και
αντικαθιστώντας το σοβιετικό µοντέλο (το οποίο έτσι και αλλιώς προσοµοίαζε πλέον στη στρατηγική του ΓΚΚ, έχοντας
διευρύνει τις εµπορευµατοχρηµατικές σχέσεις παραγωγής και στον κοινωνικοποιηµένο τοµέα της οικονοµίας και έχοντας
22

23

µεταφέρει το εκλογικό δικαίωµα σε εδαφικό - περιφερειακό επίπεδο),
ταυτίστηκε µε τον κοινοβουλευτικό δρόµο
προϋπέθετε τη συµµετοχή του Σοσιαλιστικό Κόµµα (ΣΚ) στη σοσιαλιστική οικοδόµηση:

και

«Ας µου επιτραπεί να υπενθυµίσω, πριν απ' όλα, πως η ενωτική πολιτική είναι µια πολιτική αρχής για το κόµµα µας, γιατί η
ένωση των εργαζοµένων, η ένωση του γαλλικού λαού είναι ένας όρος επιτυχίας στον αγώνα για το δηµοκρατικό και
24

σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της γαλλικής κοινωνίας».

Στο µεταξύ ο Μιτεράν, εκµεταλλευόµενος την κρίση της σοσιαλδηµοκρατίας, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού
25

Κόµµατος ('69),
µε δεδηλωµένη πρόθεση τη µείωση της επιρροής του ΓΚΚ. Για τις πολιτικές προθέσεις του Μιτεράν έλαβε
γνώση ο Γενικός Γραµµατέας του ΓΚΚ, Μαρσέ, και υπέβαλε µυστική έκθεση στην ΚΕ, η οποία όµως δηµοσιεύτηκε 3 χρόνια
26

αργότερα.

Αντίθετα από το αναµενόµενο, η συνεργασία ΓΚΚ - ΣΚ δεν ανακόπηκε, όπως και οι προσδοκίες για το Κοινό
27

Πρόγραµµα, που εκφράστηκαν στο βιβλίο του Μαρσέ «Η δηµοκρατική πρόκληση».

Πρώτος σταθµός εξέτασης των αποτελεσµάτων της συνεργασίας ήταν οι βουλευτικές εκλογές ('71), οπότε το νεοπαγές ΣΚ
ανήλθε στο 19% (21% το ΓΚΚ) και ο Μιτεράν δήλωσε πως αποκαταστάθηκαν οι ισορροπίες στη «γαλλική αριστερά». Τον
επόµενο χρόνο, εκµεταλλευόµενος τη στήριξη και άλλων πολιτικών δυνάµεων [την υποψηφιότητά του στήριζαν το
Ενοποιηµένο Σοσιαλιστικό Κόµµα (PSU) και το Ριζοσπαστικό Κόµµα (PR)] και τον προσωποπαγή ρόλο που επιφύλασσε το
Γαλλικό Σύνταγµα στον πρόεδρο, προώθησε πρόγραµµα 5 σηµείων, κάνοντας ελάχιστες αναφορές στο Κοινό
28

Παράλληλα, ο Μαρσέ δήλωσε ότι σε περίπτωση νίκης του Μιτεράν, το ΓΚΚ θα καταλάµβανε µόλις το 1/3 των
Πρόγραµµα.
υπουργείων, δίχως τη θέση του πρωθυπουργού και κανένα από τα κρίσιµα υπουργεία (όσα σχετίζονταν µε τις δυνάµεις
29

καταστολής και τη γαλλική εξωτερική πολιτική), πυροδοτώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό του.
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Υπό την επίδραση των κακών εκλογικών αποτελεσµάτων και της στάσης του Μιτεράν, η εισήγηση προς το 21ο Συνέδριο
('74) ανέφερε ότι οι σοσιαλδηµοκράτες κέρδισαν από την πολιτική συνεργασία και προσπαθούσαν να καταστρέψουν το
Κοινό Πρόγραµµα. Οµως, δεν πρότεινε τη διάλυση της συµµαχίας. Αντίθετα, το κάλεσµα συµµαχίας διευρύνθηκε προς τους
30

καθολικούς εργάτες και όσους επιθυµούσαν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.
Η ανάγκη συνεργασίας µε το ΣΚ
επαναλήφθηκε στο 22ο Συνέδριο ('76), παρά την επισήµανση ότι η αστική τάξη προσπαθούσε να καθορίσει την πολιτική
31

του.

Πρόσκαιρη διάλυση της συµµαχίας
Οι δηµοτικές εκλογές ('77) απέδειξαν τη δυνατότητα επικράτησης της συνεργασίας ΓΚΚ - ΣΚ υπό την ηγεµονία του
32

δεύτερου.
Τότε, το ΓΚΚ, µε αφορµή διαφωνίες στην επικαιροποίηση του Κοινού Προγράµµατος, διέλυσε τη συµµαχία,
κατηγόρησε το ΣΚ για πρόθεση συνεργασίας µε τους γκολικούς και ενίσχυσε τη συνδικαλιστική πάλη στα εργοστάσια. Μ'
αυτό τον τρόπο, ανέκοψε τις πτωτικές τάσεις στις βουλευτικές εκλογές ('78), αλλά υποσκελίστηκε απ' το ΣΚ για πρώτη
33

φορά µετά το '36.
Μετά τις εκλογές, το ΣΚ κατηγόρησε το ΓΚΚ πως έστρεφε τα βέλη της κριτικής του περισσότερο
απέναντί του και όχι έναντι των γκολικών, παρόλο που οι ψηφοφόροι του ΓΚΚ εφάρµοζαν πιστότερα τη συµφωνία
34

αµοιβαίας στήριξης στο δεύτερο γύρο (90% έναντι 33%).

Το 23ο Συνέδριο ('79) του ΓΚΚ όξυνε την κριτική στο ΣΚ , διοργανώνοντας καµπάνιες ενάντια σε ΕΟΚ - ΝΑΤΟ και
35

ορίζοντας υποψήφιο τον Μαρσέ για τις προεδρικές εκλογές του '81.
Στη συνέχεια, η προσπάθειά του να ανακόψει το
ρεύµα φυγής των µεσαίων στρωµάτων και τµηµάτων της εργατικής τάξης προς το ΣΚ προκάλεσε αντιφάσεις στον πολιτικό
του λόγο, αφού προσπαθούσε να συνδυάσει το «πλάτεµα» της επιρροής του στα µεσαία στρώµατα µε την οριοθέτηση
έναντι του ΣΚ. Η στάση του δεν έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στις προεδρικές εκλογές του '81 (25,9% ΣΚ έναντι
36

15,4% ΓΚΚ).

Στο δεύτερο γύρο το ΓΚΚ κάλεσε σε υπερψήφιση του Μιτεράν, αλλά χιλιάδες ψηφοφόροι του, απογοητευµένοι από τη
37

συνεργασία µε το ΣΚ, δεν το έπραξαν.
Στις βουλευτικές εκλογές, που ακολούθησαν, το ΓΚΚ δε βελτίωσε τα ποσοστά του,
αλλά κλήθηκε να συµµετάσχει στην αυτοδύναµη κυβέρνηση των σοσιαλδηµοκρατών µε τέσσερις υπουργούς και µε την
38

υποχρέωση να αλλάξει τη θέση του για την ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ και τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν (την είχε στηρίξει).

Η κυβέρνηση συνεργασίας
Τα άσχηµα εκλογικά αποτελέσµατα του '81 και η ρεφορµιστική του στρατηγική, που στηριζόταν αποκλειστικά στην
αποµάκρυνση της «γαλλικής ∆εξιάς» από την πολιτική διακυβέρνηση, το ώθησαν στη συµµετοχή του στην κυβέρνηση σε
39

συνθήκες εκλογικής ήττας.
Η συγκεκριµένη κατάσταση αποτυπώθηκε και στις αποφάσεις του 24ουΣυνεδρίου ('82),
οπότε εκτίµησε πως τα µέτρα της κυβέρνησης βρίσκονταν σε θετική κατεύθυνση, παρότι δεν αντιµετώπισαν τα οξυµένα
προβλήµατα (έλλειψη δηµοκρατίας, ανεργία, πληθωρισµός κλπ.). Επίσης, για πρώτη φορά σε συνέδριό του κλήθηκαν και 4
40

σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα.
Το συνέδριο δεν θεράπευσε τις ανοιχτές πληγές του ΓΚΚ, διαιωνίζοντας την κρίση του, µε
αποτέλεσµα την αποχώρηση αρκετών διανοουµένων και τη µείωση της απήχησης της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών
41

που βρισκόταν υπό την επιρροή του.

Στη συνέχεια η κρίση στο ΓΚΚ οξύνθηκε, αφού το ΣΚ έλαβε σκληρά αντεργατικά µέτρα µε τη συναίνεσή του (µείωση
αποζηµιώσεων απολυµένων, νοµική πρόβλεψη για µαζικές απολύσεις στη βιοµηχανία, καθήλωση µισθών, περικοπές
42

κοινωνικής πρόνοιας κλπ.).
Αυτά τα µέτρα δεν συµπεριλαµβάνονταν στις προγραµµατικές διακηρύξεις του και διέρρηξαν
τους παραδοσιακούς του δεσµούς µε την εργατική τάξη, οδηγώντας στη µείωση των ποσοστών του στις ευρωεκλογές ('84 43

11%) και στην ανάδυση του Εθνικού Μετώπου (Front National) του Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Υστερα απ' αυτές τις εξελίξεις, αποχώρησε από την κυβέρνηση, δηλώνοντας στο 25ο Συνέδριο ('85) πως προτιµούσε να
44

ακολουθήσει µια πολιτική που του στερούσε ψήφους, παρά να χάσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά.
45

αποχώρηση δε συµβάδισε µε απόρριψη της ρεφορµιστικής του στρατηγικής.
46

πάλι ως το επαναστατικό εργατικό κόµµα

Ωστόσο, η

Εξάλλου, η θέλησή του να παρουσιαστεί και

είχε πληγωθεί βαθύτατα από τη διαχειριστική του πολιτική.
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