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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
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 Reports  گزارشھا

 
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٧
 

  دومين گزارش از تظاھرات عليه قانون کار حکومت سرمايه،
 به نمايندگی ماکرون در فرانسه

  

، از طرف حاکميت امانوئل ماکرون، )فرمان دولتی(جديد مبتنی بر اردونانس ھا " قانون کار"دومين تظاھرات عليه 

شورای ھمبستگی با جنبش . "آغاز گشت" مونت پارناس" در پاريس از ميدان ١۴مبر از ساعت سپت ٢١امروز پنجشنبه 

اردونانس "عليه  خود را به زبان فرانسه ۀنيز ھم چون گذشته در اين تظاھرات شرکت داشت و اطالعي..." کارگری

ھمانطور که در گزارش اول نيز متذکر شده بوديم، . طور گسترده توزيع نموده دولت سرمايه داری فرانسه ب" ھای

خالف سال گذشته از شرکت در اعتراضات خيابانی انصراف دادند ولی بخش بزرگی از " سنديکای اف او"رھبران 

 . شعار می دادند" قانون کار"کت داشتند و در جھت لغو کامل  اين سنديکا با پرچم ھای خود در تظاھرات شرۀبدن

ی مبنی بر کاھش و فرو ريزی و عدم استقبال تظاھر کنندگان را مطرح ئمطبوعات فرانسه از چند روز قبل پيش بينی ھا

 نمودند و عليه قانون کار ماکرون شرکت) مطابق با نظر سنديکاھا( ھزار نفر در پاريس ۵۵می ساختند ولی با اين ھمه 

اين تظاھرات ھمزمان در بسياری از . صورت اردونانس ھا را فرياد می آوردنده ی عليه احکام صادره بئشعارھا

در . جريان داشت..." تور، رن، مونتپوليه، ليون، ليل، نيم، مارسی، کان و"عنوان نمونه در ه شھرھای فرانسه، ب

خويش صدھا ھزار تظاھر کننده در تمام فرانسه ۀ تظاھرات شرکت می نمايند و در مجموعمارسی پنجاه ھزار در اين 

ھمزمان اعتصابات عليه اردونانس ھای حاکميت سرمايه داری ماکرون در بخش ھای . عليه قانون کار بسيج شدند

  . وعات و غيره نام بردتوان از اعتصاب کاميون داران و ترانسپورت، مطب عنوان مثال میه مختلفی جريان داشت که ب

ی از جوانان از بخش ھای مختلف ھمراه دانشجويان و دانش آموزان در صف مقدم تظاھرات تعداد بيشمار و قابل توجھ

. ی عليه نظام سرمايه داری را در فضای اعتراضی خويش فرياد می زدندئطور مداوم  شعارھاه قرار گرفته بودند و ب

 و در رابطه با تثبيت شدن آن به کار گرفته ءون در روز جمعه به بحث شورای وزراماکر" قانون کار"اردونانس ھای 

ی دولتی را انتشار می دھد، مندرج خواھد ئکه احکام نھا"  رسمیۀروزنام"مبر در  سپت٢۴ دوشنبه می شود و در روز

امانوئل ماکرون در دولت سرمايه داری فرانسه تحت حاکميت .  گشت،  ولی تظاھرات عليه آن ادامه خواھد داشت

اعتصابی . صورتی به عقب نشينی سوق داده می شود که مبارزه با اعتصابات عمومی در ارکان ھای کليدی ھمراه گردد

تواند از تثبيت اين قوانين ضد  ھرگونه اعتصاب ھای مقطعی و غير عمومی نمی. که اقتصاد کشور را فلج نمايد
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 داری امپرياليستی فرانسه از اينگونه اعتصاب ھای غير عمومی ھراسی کارگری جلوگيری کند و قدرت سياسی سرمايه

  پس زنده باد اعتصاب عمومی. به دل راه نخواھد داد

  شورای ھمبستگی با جنبش کارگری ـ پاريس

  ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور٣٠ ـ ٢٠١٧مبر  سپت٢١پنجشنبه 
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