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 Political  سياسی

  
   Von Hansgeorg Hermann, Paris: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
 ٢٠١۶ جون ٠٢

  

  ماشين قدرتِچرخش
ناميد، درمقابل، روشنفکران با بياينه ای " تالف جنايتکارانائ"معترضان را  " Vallsوالس "صدراعظم فرانسه 

  .جواب دندانشکن نثارش نمودند

  
 ) می٢۴.(محاصرۀ يک پالشگاه در شمال فرانسه: مبارزه عليه پالن قانون بازار کار

Foto: EPA/THIBAULT VANDERMERSCH/dpa - Bildfunk  

ويھا عليه قانون جديد کار دولت سوسيال دموکراتھا به مسائل که مقاومت فرانس ، قسمیدر مراحل عاليتر خودمبارزه 

معترض مردم بدون توجه به تمام نتايج نظر خواھی اکثريت . سياسی و حقوقی ارتباط پيدا می کند، شديد تر می شود

و صدراعظم وی " ھوالند" فيصد می رسد، رئيس جمھور ٧۵ تا دولت مطرح نموده و برنامه ای که  هعليفرانسه 

درميان شان را مخالفان  دارند تا تالشدر موقف خود در زمينه غير قابل تغيير ھستند، و به اثبات رسانيدند که " السو"

  . معرفی بدارند"اقليت "مثابۀ  کارگری و اعتصاب کنندگان وابسته به مزد به یخلق، در اتحاديه ھا

که وی آنقدر پيش می  ن امکان ناپذير نيست، طوری در جامعه بند مانده که گريز از آاجتماعیوالس با وضع ناھنجار 

 دشنام "جنايتکارانائتالف " خشمگين ھستند،  آنھا را به حيث اجتماعیرود که به انسانھای جوانی که از شرايط خراب 

د  در آخر ھفتۀ گذشته  به صدر مقابل. دستور می دھدبه حق دانسته به انجام آن می دھد و خشونت پوليس را عليه آنھا 
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به گروپھای مردم را بخشی از و   داد، که  قوانين دموکراسی را ناديده می گيردبه دولت ھوشدارھا روشنفکر اين کشور 

  .حيث جنايتکار آماج حمله قرار می دھد

 منتشر شد، مؤرخين، ژورناليستھا و نويسندگان آقای والس Libérationدر اعالميه ای که پنجشنبه گذشته در روزنامۀ 

ش را متھم ساختند که جھت به کرسی نشاندن خواستھای شان، معلومات غلط را به خورد داده، آنھا مسؤول تمام و دولت

اين "  می  در مقابل مجلس سنای فرانسه اعالم داشت که١٧به تاريخ " سوال. "عواقب پخش اين دروغھا می باشند

ه فضای دموکراسی را نمی خواھند، به تخطئۀ تمام تمام آن سازمانھائی کCoupat ممانعت ھای سياه، اين رفقای آقای 

  .پرنسيب ھا و مقرارت دست زده، به ناگزير پای پوليس را به ميدان می کشند

 وزير ٢٠٠٨ نومبر ١١اعالميه اين موضعگيری را به شدت انتقاد نموده، آن را مشابه ھمان تالش ناکامی داند که در 

 اتخاذ نموده و از طرف مردم در ھمان وقت به دھان خود Michèle Alliot-Marieداخلۀ رئيس جمھور سارکوزی 

 .خورده بود

نسبت به که  مبارزه را يک مرحلۀ ديگراز" والس "هاتحاديه ھای کارگری و اعتصاب کنندگان در روز ھای آينده علي

را " بيکران"اومت مق"  Code du travail " موسوم  اصطالح رفورم بازار کارعليه به  شديد تر خواھد بود، گذشته

  . نمودندماعال

از ھمه اولترتظاھرات کارگران خطوط . صابات که در روز ھای آينده يعنی تا روز شنبه بايد ادامه پيدا کندتاع

ھمچنان به  روز پنچشنبه . است که در ساحه ھای دور و نزديک صورت می گيرد" اس ان سی اف"مواصالتی ريل 

 در شھر ھا پالن شده که سرويسھا و متروھا را در بر می گيرد و به روزھای خطوط مواصالتی " بيکران"مقاومت 

در ) مسقيم از طريق شب"( نويت ديبوت" اقدام ديگر . شنبه و يکشنبه  مبارزه در ميدانھای ھوائی گسترش داده می شود

" Place de la République  " گھداشتن جلسات فعال نپاريس و به ھمين ترتيب در شھر ھای بزرگ ديگر کشور

  . بحث آزاد است، که به صد ھا ھزارنفر تا حال در آن اشتراک ورزيده اند

يک مانور است، و ھمسان است با ضربتی را که "منتشر شده به اين ترتيب تذکر رفته که" ليبراسيون"که درروز نامۀ 

، )به حيث وزير داخله بود" نيکوالی سرکوزی"که وی در زمان رئيس جمھور فرانسه " ( ميشل اليوت ماری"خانم 

 .زده بود" ترناک"عليۀ 

  با ھمھمه و نعرۀ بلند يک گروپ روشنفکران جوان که در ميان آنھا ٢٠٠٨ نومبر ١١خانم سياست مدار راست به 

توقيف ) کوررس" (ترانک"که وی را در يک خانۀ جمعی در جنوب فرانسه " جولين کوپات"به نام " اگمبن"شاگرد 

تاسيسات خط آھن متھم نمود، الکن " ت گ فو"ًا اين خانم سياستمدار شاکرد نامبرده را در خرابکاری يکی ازنمود و بعد

   .ًاتھام وی کامال بی اساس ثابت شد

تالش دارند تا به کمک سازمان امنيت آن کشور، مظاھره چيان " والس"و " ھوالند": می افزايند بيانيۀ پاريس گاننويسند

  .اروا به مردم معرفی نموده، زمينۀ در بند کشيدن آنھا مساعد نمايندرا با برچسپ ھای ن

و  می اندازند را به گردن آنھا دروغينی داليل دولت سوسيال دموکرات تا آنجائی پيش می رود که : اعالميه می افزايد

ه ھا سود جسته، اين می کوشند تا با معرفی داشتن آنھا به مثابۀ يک باند جنايتکار از جبن و بزدلی برخی از رسان

رقت به شکل رکوزی ساً قبال ھم در زمان چنين تالشھائیکه   در صورتی.تبليغات دروغين را به خورد مردم بدھند

 رسمی دولت و پوليس قرار گرفته مواضع در عقب عدۀ زيادی  "با آنھم به ھمان دليل  نقش بر آب شده بود، یانگيز

   "نداز مواضع دولت به دفاع برخاستبودند، 

  ". زيری"در " ترناک" است، مانند افتضاحیچيزيکه از جانب دولت در زمان فعلی در فرانسه آماده می شود، 
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 دانش آموز، نا جوانما مجدانه از ھمه می خواھيم تا جلو تالشی را که می خواھند: اعالميه در نھايت می افزايد

  .ام به مبارزه بپردازيمبسازند، با قدرت تممحصالن و معترضان را منزوی و ابزاری 

  :سخنگوی سازمان محصالن ودانش آموزان به روز دوشنبه با بيان فشرده گفتبه ھمين مناسبت 

  .ًچنين اتھام سخيفی را از بنياد رد نموده، آن را مجددا به دولت باز گردانيم موضوع بر سر اين است که 

Aus: Ausgabe vom 31.05.2016, Seite 7 / Ausland 

 

  :افزودۀ مترجم

، سابقه ای به درازی عمر ساختار "کارگر و سرمايه دار"و تضاد بين " کار و سرمايه"با درنظرداشت اين که تضاد بين 
 ھيچ گاھی از حمله بر قوت سرمايه داری داشته و در مقاطع مختلف تاريخ، تا آنجائی که سرمايه داران توانسته اند،

اليموت طبقۀ کارگر دريغ نورزيده اند، حمالت جديد و سازمانيافتۀ نظام سرمايه داری بر آن چه امکان دوام زندگانی به 
طبقۀ کارگر می دھد، به صورت آشکار از نخستين ماه ھای بعد از سقوط شوروی سوسيال امپرياليستی آغاز يافته، تا 

  .ھی با خشونت و زمانی ھم با توطئه و فريب در تمام کشور ھا ادامه داشته استامروز بدون وقفه، گا
قانون جديدی که نظام سرمايه داری اينک در فرانسه می خواھد بر طبقۀ کارگر آن کشور تحميل دارد، در واقع ھمان 

رگر المان تحميل گرديده، صدر اعظم آن وقت المان بر طبقۀ کا" شرودر"است که مشابه آن در آغاز اين قرن به وسيلۀ 
  . از ھستی ساقط نمودآنميليونھا انسان زحمتکش اين کشور را در کنار طبقۀ کارگر 

آنچه در اين ميان می تواند جالب و قابل توجه باشد، اين است که در ھر دو کشور، يعنی ھم المان و ھم فرانسه، اتخاذ 
 نفوذ را در ينھا زمانی سابقۀ کارگری داشته و اينک نيز بيشترتصاميم ضد کارگری بر دوش نھاد ھای گذاشته شده که آن

به عبارت ديگر ھر زمانی که سرمايه خواسته فشار را بر گلوی . ميان سازمان ھای کارگری کشور ھای شان دارند
گری شان ًطبقۀ کارگر تنگ تر نمايد، نخست خاينان ھمان طبقه را به قدرت رسانيده، بعدا به وسيلۀ آنھا اھداف ضد کار

  .را متحقق ساخته اند
اين که سرمايه آيا قادر خواھد شد با ھمين ترفند، طبقۀ کارگر فرانسه، بلجيم، ھسپانيه و ساير کشور ھا را به مانند المان 

نچه تا ھمين اکنون به اثبات رسيده اين آو انگلستان به دنبال خود بکشاند، امريست که در آينده معلوم خواھد شد، مگر 
در نتيجه آنانی که نمی ه ھيچ مبارزه ای نتوانسته و نمی تواند با تکيه بر اپورتونيسم و ارتجاع پيروز شود، است ک

خواھند با درد شکست آشنا بگردند، در گام نخست می بايد صفوف مبارزاتی خويش را از ارتجاع و اپورتونيسم منزه 
  .بسازند

 .م. ن

 
 


