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  گزارشگران پورتال از فرانسه

٠١.٠۵.٠٩  
  .ِاغ. ِ اف پووهله تريبيون: منبع گزارش

  

  كارگران سيستم سرمايه داري را به مبارزه مي طلبند
  

تان جوامع بحران مزمن وتباه کن نظام  ا را از فرودس انی ھ شترين قرب سرمايه داری در تمام جھان به مانند ھميشه بي

ان  ه ھم ان ب ارگر در سراسر جھ در مجموع وطبقل کارگر به صورت اخص گرفته ، ضمن بيکار شدن مليونھا تن ک

  .اندازه از زندگی ساقط گرديده اند

شواز ه پي ارگر می رودامسال طبقۀ کارگر در حالی ب ته کوس رسوائی وسقوط نظان روز ک اليان گذش ه خالف س  ک

ر روی واقعيت ھای زشت  ا ب ست ت ادر ني ان سرمايه ديگر ق ده وجھ ه صدا در آم شه ب سرمايه داری بلند تر از ھمي

  .برخاسته از آن پردۀ ساتری کشيده واز انظار مخفی دارد

ه  در تظاھرات پرشکوه امسال در سراسر فرانسه طبقه کا به ھمين مناسبت ا ريخت گر اين کشور بارديگر به خيابان ھ

سال را از سال ھای . ودر عمل دنيای سرمايه ونمايندۀ رسوای ان ساراکوزی را به مبارزه طلبيدند آنچه تظاھرات ام

  :قبل متمايز می سازد در کل می تواند نکات آتی باشد

  

روز اول دريک مليون و دوصدھزارنفر حدود .) تی.جی. سی(ـ به اساس اظھار يکی از سنديکاھای بزرگ فرانسه "

  .می دست به تظاھرات زدند درحاليکه پوليس تعداد آنھا را چارصد و شصت و پنجھزار گفته است

  

ا در ه ایـ نکت ه يکج د بيسابقه اينست که ھشت سنديکای بزرگ فرانسه برای اولين بار ھم ه رژه پرداختن ن روز ب . اي

يم چندھفت شنجات وخ احبانۀت ان ص ارگران ـ  اخيرمي ا و ک ه ھ ال« کارخان انتی ننت اھم » ک ر«و ي ر ِپل ـ » کت

  .درصدراعتراضات قرارداشت

  

ا ـ سنديکاھای فرانسه که برای اولين بار مؤفق شده اند درصف واحد در روز اول می رژه روند ،  اميدوارھستند که ب

تن بحران اقتصادی فرصت ثبوت تازه ای از بازگشت قدرتمند حرکت اعتراضی اجتماعاستفاده ازينُ  سه رادرم  فران

  .باآنھم جراحات تاريخی بی اتفاقی سنديکاليزم فرانسه به اين زودی ھا التيام نخواھديافت. دست دھنده ب
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ا سه چه مارچ امسال نبود١٩ جنوری  و ٢٩ميزان بسيچ ه اينبار بسيچ تظاھرکنندگان ببا آنکه ـ  ار، يک ت  درآن دو ب

دمليون نفردرنقاط مختلف فرا ا ريختن م .نسه با خواست ھای مربوط به کاريابی و تقويت قدرت خريد به جاده ھ از ھ  ب

  حرکت متحدانۀ تمام سنديکا ھا از لحاظ کيفی نسبت به اجتماعات مشابه از اھميت بيشتری برخودار می باشد

  

سه ـ  ن روزدر سراسر فران سيون اعتراضی دري ه شده است )اول می(درحدود دوصد وھشتاد اک ن .درنظرگرفت  اي

  گستردگی بيچارگی دولت را درتقابل با آن به خوبی بازتاب می دھد

  
سيچ متحدانه بھرچند ـ  ا ب سوی ھ صد فران اد و دوفي وده و فقط ۀاساس آمارپرسشی ، ھفت شتيبانی نم نديکاھا را پ  ٩ س

ه . فيصد با آن مخالفت و يا خصومت نشان داده اند ود ک ه مگر نبايد فراموش نم ائی از دھ نديکا ھای اروپ ا س دين ھ ب

ه سرمايه  ومناسبات سرمايه داری، نطرف در عوض آنکه اسبابی باش د در دست طبقه کارگر به منظور مبارزه علي

ارگری .  در دست سرمايه به منظور فريب طبقۀ کارگر اندابزاری ه ديگر از اشرافيت ک قشر باالئی اين سنديکا ھا ک

دنيز گذشته خود حامی ومد يده ان ا کوش ام دوره ھ ند در تم ارزه  افع سرمايه می باش د مب و رش ع حساس جل ا در مواق  ت

ه شکست بکشانند ن منظر . طبقه کارگر وراديکاليزم آنرا گرفته با کمترين امتيازات مجموع جنبش طبقاتی را ب از اي

ه است که شرکت گستردۀ تمام سنديکا ھا می تواند بازھم به معنای تدارک به خاطر غ ارگر ب ۀ ک ارت دست آورد طبق

ه ومی  ه شمار رفت شمار رفته محکوم گردد واما از جانبی شرکت متحدانۀ در يک مارش نمايانگر وخامت اوضاع ب

  .توان حدس زد که قضيه تا کجا بايد از اھميت برخوردارباشد که ھمه را در يک مسير گرد ھم آورده است

دافعان سرمايه نشست يک . است ـ  ريس ھوختوفو بـ جالب تر از ھمه نظر وزير کار فرانسه   ام م د تم ه مانن وی ک

اد  دوجين قاتل را که به نام رھبران کشور ھای جھان ياد می شوند ، دارای اھميت بسزائی ميداند ، به عالوۀ آنکه اتح

ان ن ز دارای اھميت عمل سنديکا ھا را بی ارزش ارزيابی می نمايد به خيابان آمدن ملينھا کارگر را در سراسر جھ ي

  ."چه می شودکرد برای برخی ھا آواز بلند رسا نيست مگر اينکه با جاليش تيغ گيوتين ھمزمان باشد. تلقی نمی کند

  

  

  
  ٢٠٠٩ی ھشت سنديکای بزرگ فرانسه در صف واحد در روز اول م
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   با تيغ گيوتين١۶نيکوالسرکوزی رئيس جمھور فرانسه به ياد از اعدام تاريخی لوئی » سربريدهء«

 ايدد بزآنھان آلودگی را از دامان ننگی را که سرکوزی به دامن ملت فرانسه آورده است شايد گيوتين نيز نتواند آ


