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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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 Political  سياسی

  
  سارا نيکو

  ٢٠١۶ جون ٠٢
  

  !خيزش ستمديدگان در فرانسه
  

ان ،  است که در مقابل تجاوز دولت فرانسه به حقوق کارگران و زحمتکشئیفرانسه اين روزھا شاھد نبرد عظيم توده ھا

در دو ماه اخير در پی طرح .  سرمايه داری تبديل کرده اندۀ حافظ منافع طبقپوليس مبارزه با ۀخيابان ھا را به عرص

، در پاريس و برخی ديگر از شھرھای فرانسه جنبشی شکل گرفته است " اصالح قانون جديد کار"دولت فرانسه برای 

 آغاز شد ٢٠١۶ چ مار٣١در اين جنبش که از تاريخ . م برده می شودنا) ١" (ايستاده در شب"که از آن به عنوان جنبش 

.  بر پا گشته است،تاکنون بيش از سيصد تظاھرات با شرکت ميليون ھا نفر که کارگران جوان در صف مقدم آن ھا بودند

ھای خيابانی بين  نبردۀ به تظاھر کنندگان ، اين تظاھرات در اکثر موارد به صحنپوليسبا توجه به برخورد بسيار خشن 

عالوه بر پاريس ، عمده شھرھائی که تظاھرات در آن جا با شرکت وسيع مردم .   تبديل شده استپوليسجوانان مبارز و 

برپا شده اند ، عبارت بودند از ليون ، "  پا خيزهپاريس ب"و " ما خواھان زندگی بھتری ھستيم"و با شعارھائی نظير 

 اين اعتراضات به بيش از پنجاه شھر ديگر در فرانسه و ھمچنين ۀ اخير دامنۀ  در ھفت...نانت ، رن ، مارسی ، تلوز و

  .لمان و اسپانيا نيز گسترش يافتا ، جيمکشور ھای بل

در واقعيت زندگی ، تعرض جديد دولت فرانسه به حقوق کارگران و " اصالح قانون جديد کار"رات ييمضمون تغ

 کارگر فرانسه در تداوم سياست ھای رياضت کشی سال ھای اخير ۀرزاتی طبقزحمتکشان و پس گرفتن دستاوردھای مبا

به عبارت ديگر اين قانون .  در اختيار کارفرمايان قرار خواھد گرفتًبر طبق اين قانون اخراج کارگران کامال. می باشد

 ۶٢ به ۶٠بازنشستگی از با تصويب اين قانون ، سن .   باز می گذاردًدست کارفرمايان را در اخراج کارگران کامال

نرخ .  قراردادھای رسمی کارگران ملغی و جای آن را قراردادھای موقت خواھند گرفت.  سال افزايش خواھد يافت

 ساعت در ھفته می باشد ٣۵ن ساعات قانونی کار که اکنون ييپرداخت ھای اضافه کاری در شب کاھش يافته و حتی تع

:  يکی از معترضان به اين قانون در رابطه با دالئل خود در اين رابطه می گويد.در اختيار شرکت ھا قرار خواھد گرفت

از سال  ال بردن استانداردھای کار ، آسان سازی اخراج نيروھا ، کاھش حقوق ھا ، پرداخت اضافه کاریؤبه زير س"

بود و به ھمين دليل ما به بسيج از اين شناخته شده ن اين قوانين مربوط به مدل اجتماعی است که پيش...  سوم به بعد ووو

   ."مان ادامه می دھيم

 دبيرستان، ١٧۶ن در فرانسه شامل بخش بزرگی از اعضای اتحاديه ھای کارگری ، دانشجويان ، دانش آموزان امعترض

ل  ايرفرانس و راه آھن فرانسه می باشند و در اين ميان حضور فعائیکارکنان مترو در پاريس ، کارکنان شرکت ھواپيما
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 ی اعتراضات در پاريس ، گاه به آن جاۀدامن. کارگران جوان مبارز در صف مقدم اين اعتراضات بسيار اميد بخش است

کشيده می شد که حتی در بعضی از روز ھا ، بازديد از برج ايفل و صعود به باالی آن به علت اعتصاب کارکنان برج 

  .متوقف می شد

ن را اقليت کوچکی از جامعه جا بزند که حاضر ا در تالش است که معترضجالب است که ماشين تبليغاتی بورژوازی

پاريس زده می شود " ايستاده در شب"ن خيزش ااين اتھام در شرايطی به معترض. ی و نظر اکثريت را بپذيرندأنيستند ر

 در قانون کاررات يي در صد مردم فرانسه مخالف تصويب اين تغ٧٠که طبق آمار رسمی خود دولت فرانسه ، بيش از 

اما با اين ھمه ، طرفداران دروغين دمکراسی . درستی تعرض به حقوق انسانی خويش می بينندمی باشند و آن را ب

به واقع آن چه در اعتراضات اخير ديده می . مدعی اند که به ھر وسيله شده با اعتراضات رخ داده مقابله خواھند کرد

وده ھا با سرمايه داران و دولت حامی آنان می باشد و حضور باشکوه ميليون شود ، نبرد آشکار بين کارگران و ديگر ت

 ظھور گذاشته و ۀھا انسان در تظاھرات عليه اين قانون ، خود به خوبی شکاف طبقاتی موجود در جامعه را به منص

  . طبقاتی جمع شده استۀنشان می دھد که چه انرژی بزرگی در پشت شرايط تشديد استثمار کارگران و عمق يابی فاصل

 کارگر اين کشور می باشد در نفس خود نشان می دھد ۀ روشنی از تعرض بورژوازی فرانسه به طبقۀاين اليحه که جلو

 دوش کارگران و ر انگلی در تالش است تا بار ھر چه بيشتری از بحران ھای ذاتی خود را بۀکه چگونه اين طبق

 ۀبحران اقتصادی باعث گستردگی بيکاری در بين کارگران و جوانان جوينددر شرايطی که . تھيدستان سرشکن نمايد

کار شده و ھر روز که می گذرد صفوف ارتش بيکاران فشرده تر می گردد ، بورژوازی فرانسه شرايط را برای يورش 

  .به دستاوردھای مبارزاتی کارگران آماده ديده است

 را در اعمال خشونت و پوليسود به اکثريت استثمار شده ھا ، دست  خۀتصميم سرمايه داران فرانسوی جھت اعمال اراد

 با پوليساز جمله در برخی از تظاھرات ھا ، نيروھای سرکوبگر .  ايجاد درگيری با تظاھرکنندگان باز گذاشته است

 ئیرنده خو از دئی وحشيانه به تظاھر کنندگان ، با شليک گاز ھای اشک آور و اعمال خشونت بار ديگر صحنه ھاۀحمل

بر اثر اين حمالت صدھا نفر زخمی و .  خود را به نمايش گذاشتند که بی شباھت به صحنه ھای جنگ نبوده است

در اين نيز  پوليس سرکوبگر جواب دادند و تعدادی پوليسجوانان مبارز با قھر انقالبی خود به تعرض . دستگير شده اند

 ھا به حدی بود که حتی تحليل گران خود بورژوازی ھم مجبور شدت سرکوب.  زد و خوردھای خيابانی زخمی شدند

دولت فرانسه "و گفتند که " اين گسترده ترين موج برخوردھا با مردم در سال ھای اخير بوده است"شدند اعالم کنند که 

 ."در شرايطی قرار گرفته که مجبور شده در مھد دمکراسی جھان ، مشت آھنين خود را به مردم نشان دھد

 حاکم را در مقابل اذھان عمومی ۀ طبقۀمال مشت آھنين عليه کارگران ، بار ديگر و به روشنی ماھيت سرکوبگراناع

 نيروھای انتظامی فرانسه به مردم بار ديگر نقش واقعی دولت و ارتش ۀھمچنين يورش وحشيان.  قرار داده است

و "  ديگر استۀار سيادت طبقاتی يک طبقه بر طبقدولت ابز"سرکوبگر را به نمايش گذاشت و بار ديگر ثابت کرد که 

 سرمايه دار است که به طرح چنين ۀدولت فرانسه نه در جھت حل معضل بی کاری بلکه در حفاظت از منافع طبق

اين دولت سرمايه داری ، پارلمان خود را برای حفظ ظاھر در تصويب اين قوانين ضد کارگری .  قانونی دست زده است

  . سرمايه داری به خدمت گرفته تا مردم به پا خاسته را سرکوب کندۀ ابزار سرکوب طبقۀمثابو ارتش را به 

 توده ھا را بار ديگر ۀمبارزات اخير کارگران و ديگر توده ھای مبارز فرانسه بسيار اميد بخش بوده و پتانسيل بالقو

رزاتی می باشند و تنھا آن ھا ھستند که می نشان داد و ثابت کرد که کارگران و زحمتکشان دارای چه پتانسيل قوی مبا

اين . توانند با تالش و تداوم مبارزات خويش بزرگ ترين دولت ھا و ارتش ھای سرمايه داری را به زانو در آورند

 از انقالب بزرگ مردم تحت ستم دنيا می باشند که زمانی که چون رودی خروشان به ئی جرقه ھاۀمبارزات به مثاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 پا هپاريس ب"وقتی که جوانان فرياد می زنند .  دن آن ھا را نخواھد داشتن باز ايستائیھيچ قدرتی تواناحرکت بيفتند ، 

معروف شد و طی " کمون پاريس" که به ١٨٧٠ی مردم پاريس در سال ئدر حقيقت با الھام از خيزش بزرگ توده " خيز

ن گذاشتند ، اشاره دارند و چنين اميدی را دنبال آن کارگران پاريس اولين حکومت کارگری را برای حدود دو ماه بنيا

 طبقاتی را تا به آخر به پيش برده ، آيا ۀاين که کارگران پاريس در کشوری که به قول انگلس ھمواره مبارز. می کنند

  . امروز در شرايطی ھستند که آرمان ھای کمونارد ھا را تحقق بخشند ، امری است که آينده به آن پاسخ خواھد داد

 ٢٠١۶ می ٧ - ١٣٩۵ ]ثور[ ارديبھشت١٨

  

  :زيرنويس

  Up All Night به زبان انگليسی – Nuit Debout به زبان فرانسوی -١

 

 
 


