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   در فرانسهيک تن از ھواداران پورتال: فرستنده

١٧/١٠/١٠   

  

   از کارگران فرانسهئیھا بخش

  دار ھستند خواستار اعتصاب ادامه
  

 اعتصاب و تظاھرات در فرانسه است گري روز دکي ميزان ستمير برابر با ب که روز سه شنبه دوازدھم اکتبی حالدر

التقاعد ی تھاجم دولت به سن قانونهيتا عل ه دولت نی اعتراض گردد و در ح دی سارکوزکوالي ک ه چن راض ني ب  اعت

شاندند، ھا انابي نفر را در سراسر فرانسه به خونيل سه مه ببي که روز دوم اکتبر قرئیگذشته از جمله تظاھرات ھا  ک

ته است، بخشیوقع ا  نگذاش ه وئیھ سه ب ارگران فران رژژهي از ک ل و ان ل و نق ای در حم ان برپ صاب ئی خواھ  اعت

   .دار شدند ادامه

ه ای اساسی گذشته تفاوتی ھر حال اعتصاب و تظاھرات روز دوازدھم نوامبر با روزھابه د داشت، چرا ک  ني خواھ

ار اتحاد ا هيب شجویھ شئی دان وز  و دان ه اتحادزي نیآم ا هي ب ارگریھ تهي پی ک د وس شان وم دان وزان و   و از عم آم

شجو تهانيدان ه کالس  خواس د ک ا ان ه صفولي درس را تعطیھ رده و ب اھرات خف ک اني تظ دي بپیاب ا هياتحاد. وندن  یھ

ارزه علکنند ی مینيب شي پیکارگر وق سن تقاعد هني تھاجمات دولت در زمهي که با ورود جوانان به عرصه مب  و حق

  . از مبارزه آغاز گرددیدي فاز جد،تقاعدی

ردم کي که نزدی گذشته گوش فرا نداد و در حالی به پنج روز اعتراضی که دولت کنونئی آن جااز  به ھفتاد درصد م

ا هياند، اتحاد  اعتراضات شدهۀ خواھان ادامی نظرسنجکيدر  ارگریھ ر را نی ک انزدھم اکتب ون روز ش م اکن  زي از ھ

  .اند  در نظر گرفتهی اعتراض بعدیبرا

راهي کارگران و زحمتکشان فرانسه علیروزيپ زای طرح دولت ب د تقاعد سن شي اف وق آن ھر چن اھش حق  کي و ک

ا نی تدافعۀ در مبارزیروزيپ رای بزرگیروي خواھد بود، ام بشی را ب ا  جن اتیھ دهي آی مطالب ا در ن سه و حت  در فران

  .کردسراسر اروپا آزاد خواھد 

 


