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 " زرد ھایاسکتو"جنبش مردمی 
  دھای نظام بورژوازی حاکم را به لرزه درآور پايه

  

 در فرانسه با اعتراض به افزايش بھای سوخت آغاز ٢٠١٨بر و، که از اوائل اکت»زرد اسکت ھای و«اگرچه جنبش 

در واقع اين جنبش بيانگر . ور ساخت  اعتراضات مردمی را در تمام اين کشور شعلهۀای دامن  جرقهۀابمثگشت، ولی به

. وجودآمدن آن استه خشم و مطالبات مردم است؛ شورش بينوايان عليه فالکت و بدبختی است که نئوليبراليسم مسبب ب

بسياری از کشورھا در حال گذار « که کند نيز در سخنرانی خود اعتراف می» مکرون«آش آنقدر شور است که شخص 

گويد که خود او  رياکار نمی» مکرون«اما . »اند از زندگی و وضعيت بدی ھستند و مردم فرانسه ھم در آن گرفتار آمده

اش در اوائل   انتخاباتیۀفريبان او که در تبليغات عوام. »وضع بد مردم فرانسه است«ولين به وجودآمدن اين ؤسيکی از م

خالف آن حذف ماليات بر ثروت؛ تغيير قانون کار به نفع ته قول ايجاد بھشت برين را به مردم داده بود، سال گذش

اش بر دوش اقشار و طبقات ميانی و فرودست جامعه سنگينی  کارفرما؛ افزايش ماليات بردرآمدھا، که سنگينی عمده

ايجاد فرصت «ھای بزرگ، که قول  ياردی به شرکتھای ميل کند؛ تسھيل اخراج کارگران به دست کارفرمايان؛ کمک می

ھای اجتماعی و بيکاری و باالخره افزايش نرخ سوخت را به مردم تحميل کرد و اين  ؛ کاھش بيمه!را داده بودند»شغلی

  . نمود و آتش مقابله و مقاومت را برافروختءآخری نقش جرقه در خرمن را ايفا

جود دورنمائی شرايط بس انفجاری به و آنجا بيکاری و فقر و بی اند؛ در ده شده شھرھا رانۀھاست که بينوايان به حوم سال

و يا پاريس و يا به » بوردو«، »نانت«اگر به ميان جليقه زردھا به «گويد   فرانسوی میۀ، نويسند»ِلگران«. آورده است

اند، برويد،  ھای اصلی جمع  جادهھا و يا چھارراھای ھا، ميدان ھای انبوھی، که در ھزاران ورودی اتوبان ميان جمعيت

 ساله ٢٨، کشاورز »باستيان« ساله؛ ۶٨کارگر بازنشسته، » ِلن« ساله ، ٣۵، کارگر آرايشگاه، »کارين«خواھيد ديد که 

اسکت و«ھای جنبش  يکی از ويژگی. »به يک کالم خلق فرانسه حضور دارند... متاھل و پشيمانان از انتخاب مکرون 

ھر چه زمان . کنند شان در تظاھرات شرکت می بسياری از آنھا برای نخستين بار در زندگیاين است که »  زردھای

 اسکت ھایو« مردم از ٪٧٠. برند می ھای مطرح شده در کف خيابان بيشتر پیگذرد، مردم به حقانيت خواسته بيشتر می

شاورزی آغاز شد، به ، که از ساکنين شھرھای کوچک و مناطق ک»زرد اسکت ھای و«جنبش . کنند حمايت می» زرد

آنھا . زيرا دريافتند که منافع مشترکی دارند. ويژه کارگران و زحمتکشان پيوند خورده سرعت با مردم مناطق شھری، ب

از کارگران و کشاورزان گرفته تا » زرد اسکت ھای و«در جنبش . بينند ای از خود نمی  حاکمه نمايندهۀدر ميان طبق
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به . شرکت دارند... ھای تاکسی ھای کاميون، راننده  و پرستاران، کارمندان، رانندهآموزان و دانشجويان، بھياران دانش

ماليات بيشتر، "طبيعی است که شعار »  سنتی برايشان سرمايه زيادی است٢٠مردمی که يک «: قول يک خبرنگار

ليات بيشتر بدھند، سه که اکثريت مردم بايد ما در حالی. دھند را سر می" ثروتمند بيشتر، فقر بيشترو خودکشی بيشتر

در نتيجه تظاھرکنندگان بايد روی بيرق . شود  ميليارد يورو معافيت مالياتی نصيبشان می٣ ثروتمند بيش از ۀھزار خانواد

 مردم در کرامت و رفاه ۀخواھيم که ھم شويم، ولی ما می تان می بخشيد که ما مزاحم بورژوازی عزيز می«: خود بنويسند

چرا مادری با داشتن «: پرسند تظاھرکنندگان می. رکنندگان مخالف ثروتمندترشدن ثروتمندان ھستندتظاھ. »!زندگی کنند

در چنين اوضاعی طبيعی است که افزايش قيمت سوخت مخالفت » پردازد؟ يورو درآمد بايد ماليات ب٨٠٠و  فرزند ٣

ه مستأصل خواھند بود، برانگيزد و سپس  نقليۀيل شھرھا را، که بدون وسۀھای سازمانی در حاشي مضاعف ساکنين خانه

 با لغو افزايش قيمت سوخت آغاز شد، به سرعت ء، که ابتدا»زردھای  اسکتو«ھای جنبش خواست  .گير شود ھمه

   .تری به خود گرفت ای بس وسيع دامنه

ش حقوق افزاي/ھای کالن ھا و دارائی افزايش ماليات شرکت/کردن افزايش قيمت سوخت ملغی/کاھش ماليات عمومی"

 اياب و ۀقبول ھزين/افزايش ميزان حداقل دستمزد/لغو کاھش بيمه بيکاری/لغو قانون حذف کمک مسکن/بازنشستگی

لغو قانون کار /ھا ترميم اساسی خيابانھا و جاده/ھا افزايش تعداد مدارس و بيمارستان/ذھاب از جانب کارفرما

بھبود شرايط برای ادغام مھاجران در /بودند خصوصی شده ًھای انرژی، که قبال کردن کنسرن دولتی/جديد

  ".برگزاری انتخابات، دموکراسی بيشتر/ استعفای مکرون، انحالل مجلس/جامعه

  .اند بر مردم فرانسهوھای جنبش اکت  خواستۀاز جمل

اند،  شده سال گذشته بورژوازی فرانسه از مردم دريغ ٣٠ھای نئوليبرالی  ِ فوق، که در اثر اعمال سياستۀمطالبات محقان

ھای فرانسه برای  ھا، که صدھا ھزار نفر در خيابان اين خواست.  رشد آگاھی و مقاومت مردم فرانسه استۀنشان

 سطح مبارزات مردم فرانسه عليه یاند، در عين حال بيانگر رشد آگاھی و ارتقا يابی به آنھا به اعتراض برخاسته دست

ھوری است که به سود ثروتمندان و به زيان کارگران و زحمتکشان، نظام نئوليبرالی حاکم نيز ھست؛ عليه رئيس جم

آنچه مردم را به . مردم عدالت اجتماعی و زيست محيطی را طالب ھستند. کند کارمندان و اقشار فرودست عمل می

توسط به سقوط اقشار م. ھای فاحش اجتماعی و اقتصادی است ھا کشانيده و يا به خشونت واداشته است، نابرابری خيابان

خودکشی پيوسته رو به . گردد بر خيل بينوايان روز به روز افزوده می. فرودستی بيش از ھر زمان شتاب گرفته است

جا، راھی جز کف  کنند، مأيوس و نااميد از ھمهمردمی که در پايان ماه کمبودھای روزافزون را حس می. فزونی است

در چشم بسياری از ناظران، به . ًعضا اعمال خشونت پيش پا ندارندخيابان و فريادزدن بر سر دشمن طبقاتی خود و ب

ھائی که  آيد، خرابیليس فرانسه وحشتناک و خوفناک به نظر میوويژه مردم فرانسه آنقدر که خشونت و سرکوب پ

  .آيداند نمی  شورشيان به جای گذارده

لمان به رھبری صدراعظم ايال دموکراسی ، که ھمانند سوس»سوسياليست«از زمان دور دوم رياست جمھوری ميتران 

به نئوليبراليسم روی آورد، تا سرکوزی و اوالند و اکنون مکرون، بيکاری و فقر در فرانسه روبه فزونی » شرودر«

اند  ھا سال است که با پيروی از سياست نئوليبراليسم آشکارا به کارگران و زحمتکشان پشت کرده ھا ده سوسياليست. است

اين نيروھای ارتجاعی اقشار و . اند کار و ناسيوناليست و نژادپرست سوق داده ھا را به سمت نيروھای محافظهًو عمال آن

پرستی افراطی مشغول  ستيزی و ميھن طبقات مردم را با افکار ناسيوناليستی، فاشيستی، نژادپرستی، مذھب، بيگانه

. خوردستالين به چشم میيست پرافتخار فرانسه در عصر فقدان يک حزب قدرتمند کمونيستی مانند حزب کمون. اند داشته
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رويزيونيسم خروشچفی جھان را به پرتگاه فاجعه کشانده است و با تغيير ماھيت بسياری احزاب کمونيستی امروز ميدان 

   .را برای سوء استفاده تبليغات فاشيستی و ناسيوناليستی باز گذارده است

المللی پول  ھای نئوليبرالی؛ تھاجم خود را آغاز کردند، بانک جھانی و صندوق بين از دوران تاچر و ريگان، که سياست

ھای رياضت اقتصادی را، که ثمری جز کسب سود حداکثر در يکسو و  داری جھانی سياست  دو ابزار مھم سرمايهۀمثاب به

ھا   بار نياورده است را به دولتھا به ھا به بانک دادن کارگران و زحمتکشان به سمت فقر و نيز بدھکار شدن دولت سوق

داری  ھای سرمايه مريکا، اروپا و به طور کلی در نظاماھای رياضت اقتصادی نئوليبرالی در  ِاعمال سياست. ُحقنه کردند

عکس درآمد اکثريت مردم يا تقليل يافته و يا در  هموجب گشته است تا ثروت در دست اقليتی ناچيز متمرکز گردد و ب

ھای درمانی و بيکاری در چھارچوب اعمال رياضت  دستمزدھا، مزايای اجتماعی، بيمه. مانده است ابت بھترين حالت ث

داری مراکز توليد از کشورھای متروپل به  در راستای جھانی شدن توليد سرمايه. اقتصادی مدام کاھش يافته است

 بيکاران در کشورھای متروپل افزوده کشورھای در حال توسعه با نيروھای کار ارزان منتقل گشته و بر خيل ارتش

ابزار "به قول نوام چامسکی .  سال پيش کمتر است ٢٠مريکا نسبت به از مزد واقعی کارگران در اروپا و امرو. است

بی جھت نيست که . »گردد تمرکز ثروت به تمرکز قدرت سياسی منتھی می«: ضروری قدرت سياسی آشکار است

! وتمندان با اين استدالل، که اين امر سبب خواھد شد تا ثروتمندان کشور را ترک کنندمکرون از دريافت ماليات از ثر

   .زند سر باز می

ای سوداگر متمرکز گشته  ويژه گرانی مسکن، که در دست عدهه از سوی ديگر کاھش درآمد اقشار و طبقات، گرانی، ب

ھا و تنگناھای  دھد و موجب محروميت ش میمدام قدرت خريد مردم را کاھ... است، افزايش ماليات غير مستقيم و 

اند  بودهاين ھمه منجر به پيدايش خشم، بغض و تحقير نسبت به احزاب سياسی که تاکنون در قدرت . شود اجتماعی می

  ھمان– عليه مھاجران فريبان نيز با شوراندن مردم ُافتند و عوام فريبانه می راحتی در دام عوامشده و در نتيجه مردم ب

داری منحرف  اند، آنھا را از مبارزات ضد سرمايه داری قرارگرفته مھاجرانی که بيش از ديگران مورد ستم سرمايه

روز ه که روزب سازند به اين ويژه فرودستان بيش از ھمه دولت را متھم می به» زرد اسکت ھای و«جنبش . سازند می

خواھد ھمانند يک پادشاه بر آنھا حکم براند، رئيس   میمردم، مکرون را که. اندازد بيشتر ميان مردم و دولت جدائی می

احترامی، تحکم و  دانند، که پيوسته از باال و با بی جمھور ثروتمندان، فردی متکبر، از خود راضی و خودشيفته می

ُتبختر به فرودستان می َ ی تنھا عليه شرايط نابسامان اقتصاد» زرد اسکت ھای و«جنبش . گويد نگرد و با آنھا سخن می َ

ترين   که يکی از خشن–ليس وبند و بار پ نيست، بلکه آنھا در عين حال ضد خشونت عليه زنان، ضد خشونت بی

  . باالخره مخالف شرايط غير قابل تحمل مسکن نيز ھستند–رود  شمار می ھای اروپا به ليسوپ

که از يکسو به شدت مورد غضب اکثريت مردم فرانسه قرارگرفته است و از سوی ديگر از پشتيبانی يک » مکرون«

ش قادر به  ماشين سرکوبۀعمال خشونت يک ماھکه ا حزب قوی در پارلمان اين کشور محروم است، باالخره پس از آن

ختص نمايندگان بورژوازی است، گفت که او ای مملو از تزوير و ريا، که م خاموش کردن مردم نشد، در خطابه

افتد که در اوج  انسان به ياد محمد رضا شاه می.(»ھای آنان مشروع است کند، خواست  را درک میزرد اسکت ھای و«

مکرون مکار سپس !!!) مردم صدای انقالب شما را شنيدم«ھا اعالم کرد که   از طريق رسانه۵٧ ]دلو[قيام بھمن

که مردم به اين دموکراسی بورژوائی  غافل از اين. »بيند  گردد، دموکراسی صدمه میاگر خشونت حاکم«: افزايد می

او » دانند چرا بايد بروند رأی بدھند مردم نمی«، »شنتل موف«به باور خانم . اند  ھاست که پشت کرده ھا مدت مکرون

و بحران » کراسی نمايندگیدمو«ای که ناکارآمدی  برد، دوره معتقد است که غرب در عصر پسادموکراسی به سر می

 آراء به ٪۶٧برای نمونه، مکرون، که ماه مه سال گذشته با . »گيرد سيستم اقتصادی از سياست نئوليبرالی نشأت می
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مکرون در عين حال .  مردم جانبدار او ھستند٪٢٣رياست جمھوری انتخاب شد، امروز در آخرين نظر سنجی تنھا 

گذشته نتوانستيم بر مشکالت غلبه کنيم و سال  و نيم ما در يک«کند که   و اقرار میکند سالوسانه از مردم عذرخواھی می

داد  طور تاکتيکی تنھای آنان امروز به   او برای فرونشاندن آتش خشم مردم به برخی از خواست! »راه حل مناسب بيابيم

. انددام اين مانور مکرون افتادهای به عدهسفانهأمت. الحيل پس بگيرد را به لطايف آنھاۀتا فردا که جنبش فروکش کرد ھم

دانند تا جھت مبارزه را تغيير ترورھای اشتراسبوگ را زير سر مکرون می"  زرداسکت ھایو"حتی بسياری از فعاالن 

لمان برای ا آتش زدن رايشتاگ در ۀتجرب! ھرگز. اند داشتهءمگر بورژواھا از اعمال اين سنت خرابکاری ابا. دھد

  : به آن تن داده است چنين استًآنچه را که مکرون فعال.  بارز آن استۀيستھا نمونسرکوب کمون

کردن دستمزد  معاف/پرداخت پاداش در پايان ھر سال بدون کسر ماليات/ يورو به حداقل دستمزدھا١٠٠افزايش "

  ". يورو٢٠٠٠ بازنشستگی کمتر از ۀمعافيت ماليات از حقوق ماھان/کاری کارگران از پرداخت ماليات اضافه

اند که به اعتراضات خود ادامه خواھند  دانند و اعالم کرده ھای مکرون را ناکافی می نشينی عقب» زرد اسکت ھای و«اما 

گونه برنامه و راه حلی برای حل مشکل خيل عظيم بيکاری ارائه  ترين ايراد آنھا به مکرون اين است که او ھيچ مھم. داد

در اين است که رھبری متشکل کمونيستی ندارد و بدون رھبری "  زرداسکت ھایو"و البته ضعف جنبش . نکرده است

. ھا را ببيند و به موقع واکنش نشان دھدجانبه تحوالت پديدهرود و قادر نيست مداومت داشته و ھمهجنبش تحليل می

ر عمده در آنھا به طو» تشکيالت«. ژی مشخص نيستيستراتدارای تشکيالت و برنامه و » زرداسکت ھای و«جنبش 

فقدان يک ستاد فرماندھی، که قادر .  امکان انتخاب نماينده جھت مذاکره ندارند آنھا حتی. شود دنيای مجازی خالصه می

ًبرد امر مبارزه عليه بورژوازی امپرياليستی باشد، شديدا احساس  کردن و سازماندھی کارگران در پيش به متشکل ُ

ژی و تاکتيک مبارزه عليه نظام حاکم را دارا باشد، تا جنبش را به سمت يسترات شود؛ ستادی که امکان تدوين برنامه، می

 ما ١٧٨٩از «: گويد  بازنشسته که میۀ سال٧٠پيروزی رھنمون گردد؛ ستادی که بتواند به اين آرزوی کارگر 

اند  مندان ھنوز در قدرتجنگيم چون ثروت ايم، از شر شاه خالص شديم، اما ھنوز می ھای زيادی داشته  ھا انقالب فرانسوی

   .پوشاند، جامه عمل ب»بری ھنوز پابرجاستو نابرا

  ٩٢٠١ سال روریبـ ف١٣٩٧ ]دلو[ بھمن ماه٢٢٧بر گرفته از توفان شـماره 

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 

  


