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 Reports  گزارشھا

  
  شورای ھمبستگی با جنبش کارگری ـ پاريس

  ٢٠١۶ جوالی ٠٣
  

  دومين گزارش از تظاھرات عليه قانون کار در فرانسه
 جون ٢٨ز پنج روز، تظاھرات ديگری در تاريخ سه شنبه ، پس اجون ٢٣پس از تظاھرات موفقيت آميز روز پنجشنبه 

ی أ و رمذاکره کسيون فوق به دليل ايکی از داليل اساسی برگزاری .  سنديکای فرانسه سازماندھی گرديد٧باز از طرف 

ـ ٢). CGT(ـ ١: ھفت سنديکا عبارتند از. الخمری بود" قانون کار"گيری در مجلس سنای فرانسه در رابطه با 

)Solidaire Sud .(ـ ٣)Force Ouvrière - FO (ـ ۴. قدرت کارگری)FSU (ـ ۵. سنديکای معلمان)UNEF(-  

) UNL( ـ Union Nationale Des Etudiants de France de France۶  ملی دانشجويان در فرانسهۀاتحادي

ـ فدراسيون مستقل و ) FIDL(ـ ٧ ـ    Union Nationale Lycéenneـ ) دانش آموزان( ملی دبيرستان ھا ۀاتحادي

 Fédération Indépendante etدموکرات دبيرستان ھا که به سنديکای دبيرستانی نيز مشھور است ـ 

démocratique Lycéenne . در مورد سنديکای جون ٢٣ھمانطور که در گزارش تظاھرات در روز )CFDT( ،

اصطالح سوسياليست فرانسه، تضادی واقعی ه  حزب باضافه نموده بوديم که اين سنديکا چون ھميشه به دليل نزديکی با

 که تظاھرات را سازماندھی ئی سنديکا٧ۀ  در زمرًطبيعتا) UNSA(الخمری ندارد و ھمراه سنديکای " قانون کار"با 

 که بسيج عظيم کارگران و ساير زحمتکشان اجتماعی را  عملی می ئیدر کنار ھفت سنديکا. کنند، نمی گنجند می

  . فعاالنه در آن شرکت دارند" شب بيداری و مقاومت"ری از نيروھای ديگر نظير سازند، بسيا

 ھزار از ده ھاابد که در آن يی شود و تا ميدان ايتاليا پايان م  دقيقه از ميدان باستيل آغاز می١۴.٣٠تظاھرات در ساعت 

ات را غير قانونی نمايد و ھمانند دولت فرانسه اينبار نيز قصد داشت که تظاھر. متکشان شرکت داشتندحکارگران و ز

بايد اضافه نمائيم که آخرين ممنوعيت برگزاری تظاھرات در .  صادر گرديدجون ٢٨ آن در صبح ۀآکسيون قبلی، اجاز

 زمان جنگ الجزاير مربوط می شود و از آنزمان تا به امروز ھيچ دولتی تظاھرات نيروھا و سنديکاھا  در١٩۶٢سال 

، ممنوع اعالم نکرده است و فقط )رسميت می شناسنده که قانونی عمل می نمايند و حکومت ھای مختلف آنھا را ب(را 

ی أ بھره گيرد و بدون ر۴٩.٣ديکتاتورمآبانه ۀ والند ـ والس قادر است ھم از اليحھحکومت به اصطالح سوسياليستی 

الخمری را به تصويب رساند و ھم کرنش به ممنوعيت تظاھرات کارگران و " قانون کار"گيری از نمايندگان مجلس 

شورای ھمبستگی با " رفقای ۀوسيله  ما به زبان فرانسه بۀدر طول تظاھرات بياني!  زحمتکشان فرانسه را سر دھد

ليس سرکوبگر فرانسه ھمه جا را تحت نظر گرفته بود و در مسير وکسيون پادر اين . ديزيع گردتو" جنبش کارگری

 در اختيار ًوسيله ماشين ھا و پرسنل مسدود نموده و کاماله خيابان ھای کوچک و بزرگ اطراف را بۀ تظاھرات ھم
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در کنار اين . عامدانه در پی درگيری بودخود داشت و با تحريکات مداوم ھمانند عبور با گام ھای محکم و يا حتا دويدن،

عنوان اعتراض سايبان يک ايستگاه اتوبوس شھری را ه بار بخشی از تظاھر کنندگان ب ليسی، فقط يکوھمه تحريکات پ

شکستند که ما نيز در کنار چنين حادثه ای قرار داشتيم که منجر به پرتاب گاز " راه آھن استرليتز"در نزديکی ايستگاه 

در اين تظاھرات که پنجاه و پنج ھزار نفر شرکت داشتند، شعارھای . گرديدليسی و تحريک گران پۀوسيله  باشک آور

بعضی از ۀ  بدنی از دھد که بخش گرديد و اين نشان می کسيون ھای قبلی طرح میاضد سرمايه داری بيش از 

 کسيون قرار میا را در بطن اصلی سنديکاھای بزرگ نسبت به رھبران بسی سبقت می گيرند و تضاد کار و سرمايه

، مراکز ظلم و استثمار را در آماج ئیاگر بعضی مواقع تظاھر کنندگان از روی منطق و خشم کارگری ـ دانشجو. دھند

را به  ليس سرکوبگر آن با تھاجم وحشيانه به بعضی اماکن حساس، آنوحمالت خود می گيرند، دولت امپرياليستی و پ

صورت ) Necker( به بيمارستان کودکان جوالی ١۴نظير تھاجمی که در تاريخ . ی نويسندحساب تظاھر کنندگان م

  . گرفته بود

  .مبر از سر گرفته خواھد شدشود و سپس از ماه سپت  سازماندھی میجوالیتظاھرات بعدی احتماال در ماه 

  زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران

  ٢٠١۶ جون  ٢٨
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