
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  رستگار بيژن

  فرح نوتاش: فرستنده
  ٢٠١٨ دسمبر ١١

   

 فرانسه در زردھا واسکت جنبش

 
 در ای مقاله رابطه اين در .شد انتخاب شرايطی چه در کرون،م امانوئل فرانسه، جمھور رئيس که بياوريم خاطربه

 انتخاباتی، بازی شعبده يک در ،خالصه طوربه .کرد تشريح را انتخابات آن و زمان آن شرايط تفصيلبه که آمد آذرخش

 اقتصادی بزرگ بنگاھھای توسط سازی خصوصی چارچوب در ھمگی که جمعی ارتباطات وسايل تبليغات زور به

 با "لوپن" ّملی جبھۀ( افراطی راست جريان يک توسط قدرت تصرف از ترس ايجاد با نيز و اند شده خريداری فرانسه

 پست به روتچيلد بانک در کارگزاری از که ايشان .شد انتخاب ءآرا کمی تعداد اب کرونم آقای ،)فاشيستی ھایگرايش

 سعی اش،جمھوری رياست روزھای ّاولين ھمان از بود، يافته دست ھوالند جمھوری رياست دوران در اقتصاد وزارت

 گرفته کاربه جوان نيروی بر تکيه با بار اين و بيشتر چه ھر توانی با را قبلی ھایدولت نئوليبرالی سياستھای ھمان نمود

 فرانسه اقتصادی ساختارھای تمامی شکستن درھم به که بود چنين .درآورد ءاجرابه سرعت به پارلمان و دولت در شده

 و داد تغيير کارفرمايان نفعبه و کارگران عليه را کار قانون و کرد حذف را زياد ھای ثروت بر مالياتء ابتدا .پرداخت

 سنگينی )ھابازنشسته و کشانزحمت( درآمد کم مردم دوش بر بيشتر البته که بست آمدھا در ھمۀ رب عوارض يک آنگاه

 ھمۀ و مسکن ھزينۀ کمک سپس، .دارد وجود ھاآن از فرار امکان اقتصادی بزرگ ھایبنگاه و ھابانک برای و کندمی

 که گذراند جديدی قوانين و کرد اخراج يا ربيکا را دولت کارمند ھزار ھا ده .داد کاھش را اجتماعی ھای کمک ديگر
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 آمبوالنس و ھا تاکسی کرد، کوتاه را بيکاری بيمۀ از استفاده مدت .گذاشت باز کارگران اخراج در را کارفرمايان دست

 تا را شيوه اين و سپرد "اوبر"نظير ّمليتی چند ھایشرکت دستبه سازی مدرن بھانۀ به را ونقل حمل وسايل ھمۀ و ھا

 ھاپزشک و ھاپزشک دندان و آرايشکران حتی،  .داد گسترش اقتصادی ّفعاليت ھایبخش سايربه توانست می که جاآن

 رلاد ميلياردھا و کرد ملغی را بزرگ ھایثروت بر ماليات قانون عوض در .نماندند مصون خود حريمبه تجاوز از نيز

 بدين ! کرد خواھند ايجاد کار که بدھند  "شرف قول" ارفرمايانک که شرط اينبه داد نقدی کمک بزرگ ھایشرکتبه نيز

 عدم و واقعی تورم افزايش دليله ب بازنشستگان و بيکاران و زحمتکشان از ایگسترده بخشھای خريد قدرت ترتيب

 .کرد سقوط شدتبه دستمزدھا افزايش

 رئيس به را قدرت حداکثر بود، شده هنوشت الجزاير بخش آزادی جنگ زمان در که فرانسه پنجم جمھوری اساسی قانون

 اجازه جمھور رئيسبه که دارد بندھائی ھمچنين است وزير نخست بلکه او نه پاسخگو و ولؤمس که آن حال داد جمھور

 بگذرد، مجلس تصويب از سرعتبه و آسانیبه تواند نمی که را احتياجش مورد قانون کند می فکر که زمان ھر دھد می

 پائين از مخالفت با که قوانينی اکثر رسيدنش قدرتبه زمان ھمان از کرونم آقای .کند صويبت خودش فرمان يک با

 دولت شدمی مقاومتی اگر ھم زمان ھر .کرد حقنه مردمبه مجلس در بحث بدون و فرمان طريق از را شد می روه روب

 .بردارند دست مقاومت از و شده خسته تا کردمی رھا خود حالبه آنقدر نيز را ھاکننده اعتراض و کردنمی اعتنائی

 اين .شد اضافه آن قيمتبه سانتيم سی ًتقريبا که است گازوئيل بھای ناگھانی بردن باال کرونم آقای شاھکار آخرين

 بخش در که کسانی يا دھقان کارگر، از اعم مردم اين .شد فرانسه کشزحمت مردم سريع واکنش موجب ناگھانی افزايش

 ًبعضا و شھر ھای حومهبه ًاکثرا شھرھا، مراکز در مسکن ھزينۀ گرانی علتبه دارند، فعاليت صاداقت مختلف ھای

 گازوئيلی اغلب که ھائی اتومبيل با دارند اجبار خود اقتصادی فعاليت برای و اند کرده مکان نقل دور بسيار نواحیبه

 مراکزبه )داشت بيشتری ۀصرف گازوئيلی اتومبيل خريدن و بود تر پائين بسيار بنزين از گازوئيل بھای سالھا زيرا( است

 افتاده، دور روستاھای و شھرھا در عالوهه ب .اند کرده متمرکز خود در را اقتصادی فعاليت اکثريت که بيايند شھری

 ھمۀ بر عالوه .است گازوئيلی اتومبيل ھمان مردم ارتباطی وسيلۀ تنھا شھری، بين ھایآھنراه اکثر شدن بسته علتبه

 قيمت، افزايش اين .است رايج بسيار نيز مسکونی ساختمانھای کردن گرم برای )مازوت( گازوئيل از استفاده اينھا،

 .گيردمی را نيستند ماه ھر آخر تا خود زندگی تأمين به قادر که مردم رمق آخرين

 جز راھی برايشان که شد وارد آمددر کم مردم معيشت بر شديدی فشار گازوئيل، بھای ناگھانی افزايش با ترتيب بدين

 که آنجا تا .شد شروع بوکفيس و تويتر نظير ارتباطی مدرن وسايل طريق از ھااعتراض ءابتدا .نماند باقی مقاومت

 يک پوشيدن با تظاھرکنندگان که شد پيشنھاد و شده انتخاب خيابانی تظاھرات يک برای مبرنو ١٧ روز نفر چند ابتکاربه

 و تجمع يک برای نيز پاريس ليزۀ شانزه خيابان .بيايند ھاخيابانبه باشند داشته ھمراه بايد رانندگان ھمۀ که زرداسکت و

 ھای مغازه ترين معروف عرضش، و طول بر عالوه که اينست خيابان اين خصوصيت .شد پيشنھاد مرکزی تظاھرات

 نيز و داخله وزارت فرانسه، ّملی مجلس ری،جمھو رياست کاخ عالوهه ب .دارند حضور آن حوالی و آن در فرانسه ُمد

 آن حوالی يا خيابان اين در ديگر اقتصادی بنگاه و بانک چندين مراکز و ديگر کشور چند و اسرائيل و امريکا سفارت

 .دارند قرار

 که ستداللا اين با کرد سعی ءابتدا .افتاد وحشتبه حکومت که بود زياد آنقدر بوک فيس در تظاھرات پيشنھاد از استقبال

 فرانسه مردم ولی .کند توجيه را خود عمل است، زيست محيط آلودگی با مبارزه خاطربه گازوئيل قيمت بردن باال

 بحران بار گذاشتن کرونم آقای و حاکم بورژوازی ھدف و نيست بيش دروغی دولت ادعاھای اين که دانند می خوبیب

 نشينھم فقر خط با ھاستمدت که است آنھا خالی ھایجيب بيشتر کردن خالی و مردم گردۀ بر جھانی داری سرمايه
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 .فھمندمی ھمه که است شده عادی وچنان شودمی کارگرفتهبه حاکمين طرف از ترفندھا نوع اين که ھاستسال .اندشده

 پول المللی ينب سازمان و جھانی بانک و شد چيره جھان بر نئوليبرالی ھایسياست که ريگان و تاچر دوران از ًدقيقا

 تقديم و مطلق فقر سویبه کشانزحمت و کارگران راندن شدند، جھان سراسر در اقتصادی سياست اين اجرای بر ناظر

 عادی سياست دارند اختيار در را توليد وسايل مالکيت که نجومی ھایثروت صاحبان کمی تعدادبه جھان استثمار حاصل

 بايد اروپاست اتحاديۀ عضو چون که است فرانسه در سياست ھمين ریمج نيز کرونم .است شده ھادولت ھمۀ

 او .دارد قرار اتحاديه اين ھایدستورالعمل چھارچوب در فقط نيز او عمل آزادی .کند ءاجرا را اتحاديه اين دستورھای

 فرياد که است یطبيع و شناختند را او مردم و شد باز مچش امروز ولی گرفت، خواھد پيش در نو سياستی کردمی ادعا

 .کنندمی استقبال گنديده مرغ تخم با او از و "کن استعفا ماکرون" کشند می

 تودۀ و معلمان و آمد در کم کارمندان بورژوازی، ردهخ بيکاران، از اعم آمد، در کم مردم صدھاھزار موعود، روز در

 مبارزاتی عملی در يا و تظاھرات رد بار اولين برای بسياری که روستاھا و کوچک شھرھای تھيدست مردم گستردۀ

 يک توسط ليزه شانزه خيابان .ريختند خيابانھابه کشاورزان از ھائیبخش و نشينان حاشيه ھمچنين، و کردند می شرکت

 سرکوب ويژۀ نيروھای .آمد در حرکتبه جمھوری رياست کاخ سویبه جمعيت و شد تصرف کنندگان تظاھر عظيم تودۀ

 آقای .شد تکرار بيشتر شدت با نيز بعد ھفتۀ دو تا و شد شروع خورد زدو و کردند ايجاد سد خشمگين مردم مقابل در

 که بود نامی مردم ! لوکنتر قابل غير و شکل بی ایتوده : دارد نام مردم که شد ای مقوله کردن بيدار به موفق کرونم

 ھمان درست اين .ندارد وجود ديگر که گفتندیم فيلسوفانه روشنفکران، از برخی و بود شده سپرده فراموشیبه ھامدت

 آقای ھمين وقتی که ديديم ولی ندارد وجود ديگر پرولتاريا که گفتند می و زدند می کارگر طبقۀ مورد در که است حرفی

 ھاخيابانبه نفری ھزار صدھا تظاھرات در را فرانسه پرولتاريای ھاماه بردمی دست کار قانونبه که ھنگامی کرونم

 که شودمی خودش دروغين اتغتبلي اسير و است شده بينی بزرگ خود و توھم دچار گويا ھم خودش بورژوازی  .کشانيد

 رئيس و دولت که است دليل ھمينبه .دارد ھاآن از را کش زحمت مردم و کارگران کردن خواب استفادۀ فقط ًقاعدتا

 پس را سوخت قيمت افزايش وجه ھيچبه که کردند می رتکرا ّتکبر با مردم خشم مقابل در وقفه بی فرانسه جمھور

 از را معترض مردم ھمۀ که آنجا تا نداشت ّحدی بود ھمراه نيز مردمبه توھين با گاھی که ّتکبر اين .گرفت نخواھند

 بر در را نفر ھاميليون که گسترده چنين ابعادی با مردمی جنبشی در البته .ناميدند افراطی راست گروھھای زمرۀ

 فاشيستی برای فاشيست چند حضور بر تکيه با و است طبيعی ًکامال افراطی راست تفکر با افرادی حضور گيردمی

 و زده بحران ھاینئوليبرال ديگر و فرانسه ھار بورژوازی اختصاص در فقط که دارد نياز وقاحتی به جنبش ِّکل خواندن

 سياست سال ھاده که دانند می ھمه را اين .دارد تعلق کش،تزحم مردم از نفر ھاميليون توسط خود نفی از دلشکسته

 اعالن برای که است نشانده سياه خاکبه چنان را مردم اليست،يسوس ماسک با ّحتی فرانسه، متوالی دولتھای نئوليبرالی

 .دھند می رأی افراطی راست به ھستند، ھم دزد اغلب که فريب مردم پيشگانحکومت اين از خود نفرت

 مردم و ليسوپ بين شديد برخوردھای با ھفته آخرين در که تظاھرات ھفته سه از پس شود،می نوشته مقاله اين که امروز

 .شد نشينی عقببه مجبور فرانسه حکومت بود، ھمراه شيک ھای مغازه و ھابانک تخريب و سوزی آتش تعدادی و

 عقب اعالم از پس .کنند فکر اش باره در کمی ات اندازد می عقب ماه شش را قيمتھا افزايش که که کرد اعالن دولت

 با دولت که معتقدند و دانسته کافی ناً کامال را نشينی عقب اين زردھا واسکت اتفاق به قريب اکثريت دولت، نسبی نشينی

 و خرد می وقت حقيقت در قيمت افزايش ديگر مورد دو و سوخت روی ماليات بردن باال در ماه ۶انداختن عقب اعالم

 تغييراتی خواستار مردم و نيستند کافی وجه ھيچبه تصميمات اين حال ھر به که اين و بپرد بھتر که است رفته عقب

 معاششان و زندگی امروز وضع تنھا نه که تغييراتی .ھستند اقتصادی ھایسياست خصوصه ب و ھازمينه ھمۀ در جدی
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 : از عبارتند جنبش فوری خواستھای .سازد زممکنني گيريھا تصميم در را آنھا واقعی حضور و شرکت کند، بھتر را

 باال رغم علی سالھاست که دستمزدھا مالحظۀ قابل باالبردن مازوت، و بنزين ، برق ، گاز قيمتھای افزايش کردن معلق

 انتخابات برگزاری و مجلس انحالل ، مکرون استعفای بيکاران، و بضاعتان یب به کمک و اند مانده ثابت ھاقيمت رفتن

 تغيير ن،امنتخب واقعی بودن گو پاسخ و مستقيم دمکراسی برقراری زردھا، واسکت جنبش نمايندگان مستقيم مشارکت با

 ...... و حاکميت در شريک غير سياسی نيروھای مشارکت کردن ھموار برای انتخابات قانون

 آن با مذاکره طريق از حکومت تا ندارد اینماينده که است خصوصيت اين دارای فرانسه مردم خودی به خود شورش

 جنبش درون در .انجاميد شکستبه نماينده چند کردن پيدا برای نيز حکومت کوشش تمامی .کند پيدا خروجی راه بتواند

 بر مبنی پيشنھاداتی نيز حاکمه طبقۀ درون در و )ست شوراھا کنگرۀ معادل چيزی که( شد شھروندان مجلس از صحبت

 مردم طرف از نماينده ھم تعدادی و احزاب نمايندگان نيز و شورا و سنا مجلس نمايندگان زا که شد مجلسی کردن دعوت

 واسکت نمايندۀ کردن پيدا آنھم و دارد وجود مشکلی نيز پيشنھاد اين در ّحتی ولی .باشد شده تشکيل "زردھا واسکت"

 اين ديگر طرف از .است معنیبی و چپو کردن نماينده از صحبت نشوند سازماندھی زردھا واسکت تا ّاما .ھاست زرد

 دامنۀ گسترش ِتناسببه که آيدمی در حاکمه قدرت مقابل در قدرتی صورتبه احتیرب بشود سازماندھی اگر جنبش

 مقابل در استقامت با کرونم آقای اگر .بسوزاند را موجود کومتیح ساختار تمامی که بکشاند جائیبه است قادر خيزش

 آن ماندن محدود نيز و جنبش گستردگی عدم بيشتر علتش شد، آن شکستن درھمبه قادر کارگران متشکل اعتراضات

 برسر ھم با سنديکاھا ھمۀ دوران آن در عالوهه ب .رسدنمی اینتيجهبه دانند می ھمه که بود خيابانی اعتراضاتبه

 اقتصادی ھایبنگاه اشغال با و عمومی اعتصاب با تظاھرات اگر : نداشتند توافق بگيرد بايست می جنبش که ھائیجھت

 عمومی اعتصاب يک و کارگران جای ھنوز کنونی جنبش در .آوردمی در زانوبه را رژيم قوی احتمالبه شدمی ھمراه

 تا را آن و بدھد شکل جنبشبه بتواند که است خالی نيز انقالبی حزب يک جای .است خالی ھاکارخانه اشغال با ھمراه

 ندارد وجود فرانسه در که ھاستمدت انقالبی، کمونيست حزب حزب، اين .کند رھبری بورژوازی حکومت سرنگونی

 قابل نفوذ نه و تجربه نه نھند،می خودبه کمونيست يا سوسياليست نام فرانسه در امروز که چشمگيرديگری احزاب و

 ادامه ھنوز جنبش ولی .گيرند دستبه را يمعظ جنبش اين رھبری که کند قادر را ھاآن که دارند ھا توده در ای مالحظه

 .... و دانتن روبسپير، مارا، فرانسه، بزرگ انقالب رھبران آيا ."است آبستن شب" ھاايرانی خودمان قولبه و دارد

 دوران ديگر امروز .آمد برنخواھد بورژوازی برای ھاآن دست از کاری ھم بشوند زنده اگر ؟ شد خواھند زنده دوباره

 عظيم اکثريت برای ديگر است رفته فرو بزرگ بحرانیبه دنيا سراسر در که نظام اين .است آمده سر به داری هسرماي

 .است ديگری نظام در و ديگر جای مردم خوشبختی و شادی و بکند تواند نمی کاری روزی تيره و نکبت جز مردم

 .است جھان سراسر در ستیسوسيالي نظامی استقرار و پرولتری انقالبات دوران ديگر ما دوران

 سوسياليسم باد زنده بگوئيم بلند پس

 

  


