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َنس گورگ ھرمنھا: نويسنده ِ- Von Hansgeorg Hermann 

  .ن .م: برگردان از
 ٢٠١۶ اپريل ١۶
  

  ی پاريسپيکارگران
" ِشب سرفرازان" در  ِ استبداد سرمايههفرانسه وعلي" ِايانقانون کارفرم  " هصد ھا ھزار نفر توسط تظاھرات ھا علي

  . استقامت می کنند

  
  .به خصوص جوانان به روز شنبه گذشته در پاريس تظاھرات کردند": ِاز بين بردن قانون جديد کار"عليه  

  Foto: picture alliance / abaca/Mustafa Yalcin / Anadolu Agency: عکس از

ِقانون جديد کار" شھر فرانسه مردم به روز شنبه عليه  ٢٠٠در بيشتر از  ِدولت سوسيال ديموکرات " ِ "  فرانسوا ھوالند "ِ

François Hollande   مانوئل والس " رئيس جمھور وManuel Valls  "به روز . صدراعظم فرانسه مظاھره کردند

 ھزار ١١٠ اعالم شده بود، تنھا در پاريس " روز ملی اعتراض"ششم تظاھرات، که از جانب اتحاديۀ کارگران به نام 

که خود " ھوالند "-مظاھره کردند " اوالند"تن از نمايندگان تمام گروه ھای حرفه ئی، محصالن و شاگردان مکتب عليه 
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خودش را رد " کانديد کرده است، به گفتۀ معترضان ٢٠١٧َرا برای انتخابات آيندۀ رياست جمھوری در ماه می 

  ".صالحيت کرد

با او " برسانند و" والس"ِه شب شنبه چندين صد نفر از معترضان سعی کردند، خود شان را به محل اقامت صدراعظمب

پوليس از گاز ). از مترجم. َبه اصطالح وطنی ما، اين پيک را در حلقومش زھر بسازند(بنوشند " َيک پيک قبل از غذا

  . از درگيری با نيرو ھای پوليس دستگير شدند تن از معترضان بعد١٧در مجموع . اشک آور استفاده کرد

ِپيش نويس قانون جديد کار، که توسط   ِ ُال خمری "صدراعظم فرانسه، به نام " والس"ِ ِ El Khomri " وزير کار اين

ًقرار اظھارات پارلمان تقريبا . کشور معرفی شده است، در حال حاضر در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار دارد

اعتراضات عليه اين پيش نويش از يک ماه به . ِ جھت تغيير اين پيش نويس به پارلمان ارائه شده استھزار درخواست

قرار اظھارات اتحاديه ھای کارگری، بيش از دو ميليون انسان تا . اين طرف دولت و مردم را بھت زده ساخته است

راجع می شود، زيرا احتمال می رود، که " سوال"در قدم اول انتقادات به صدراعظم . کنون دست به تظاھرات زده اند

قانون گاتاس " از ھمين لحاظ معترضان اين قانون را . سرمايه داران در آماده ساختن اين پيش نويس دست داشته اند

Gattaz "َپير گاتاس . "نامگذاری کردندPierre Gattaz   " به اين طرف رئيس انجمن کارفرمايان ٢٠١٣از سال 

ِمدف ( ِMedef (اعالم شده " ِبازار کار انعطاف پذير" ِقانون جديد کار، توسط دولت در قدم اول جھت . فرانسه ست

به شرکت ھای تجارتی ] نامناسب[ استخدام نيرو ھای کار " خطر"جھت  جلوگيری از " انعطاف پذيری" اين . است

  . نه ھای کارگران حمل می شودُبه نظر معترضان، بار اين قانون جديد به طور کلی باالی شا. کمک می کند

ِاگر اين پيش نويس قانون جديد کار ِ   به ھمين شکل فعلی اش توسط - که در گذشته چندين مرتبه بازنويسی شده است-ِ

 سال به اين طرف در فرانسه معمول ١۵که از )  ساعت در ھفته٣۵( پارلمان تصويب شود، مقرارات ساعات کار را 

 برنامۀ دولت و سرمايه گذاران، که تصميم ها بر اين اعتراضات روز شنبه ھمچنان عليبن. است، تضعيف خواھد ساخت

ُکار بيشتر برای مزد . " ساعت تمديد کنند، صورت گرفت١٢الی ) ًفعال ھشت ساعت( دارند، ساعات کار روزانه را 
  .يکی از اظھارات معترضان به روز شنبه بود"   اين نمی تواند، امکان پذير باشد–کمتر 

ُقانون ال خمری"ِتظاھرات که عليه   شھر فرانسه رسيده ١٠٠آغاز شد، تا حال به بيش از " ِشب سرفرازان" تحت نام "  ِ

ب، محصالن، ت شاگردان مک–اين تظاھرات ھا که بيشتر توسط جوانان . و از مرز ھای اسپانيه و بلجيم عبور کرده است

ِمی شود، يک حرکت دور از سياست ھای حزبی، و در قدم اول يک  حمل -شاگردان مکاتب حرفه ئی و کارگران جوان 
تمان و بحث را برپا  ففعاالن اين جنبش مناطق مرکزی را اشغال و در آنجا جلسات گ.  اجتماعی ست–جنبش فرھنگی 

يه ً که فعال توسط سرماه ایر يک جامعيرا جھت تغي می کنند، که در نتيجۀ اين جلسات،  جزئيات درخواست ھای شان

در فرانسه، شھر پاريس مرکز ثقل اين جنبش است، که برای اولين بار به تاريخ . شود، اعالم می کنند داران اداره می

 هنسل جوان فرانسه با تظاھرات ھای شبان. تولد شد"  Place de la République ِدال ريپوبليک " مارچ در ميدان ٣١

 هھمچنان علي و ن شده استيين حاال  توسط دولت و سرمايه تعيکه ھم" سقوط ھرچه بيشتر سطح زندگی شان  "هعلي

  . اعتراض کردند" استبداد سرمايه که عامل جنگ و آوارگی ست"
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