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  ]ادامه تظاھرات سرتاسری در فرانسه[
  

! زندي خی به پا مگري بار دشي پۀات ھفت در تداوم اعتصابی فرانسواني  کارگران و دانشجو٢٠١٠ اکتبر ١٩ شنبه سه

وده نيا ات ت ال یئ اعتراض داع٢٠١٠ س ال ی، ت صابات س ت١٩٦٨ اعت سه اس ارگران و .  در فران صابات ک اعت

ت»  دوگلچارلزژنرال  «ی دارهي دولت سرماادي در آن زمان بنانيدانشجو رال دست راس   را یرا تکان داده و آن ژن

 یکوالين« دولت محافظه کار ی ضد کارگری ھااستي عقب راندن سونيدف اعتصاب بار ھنيا!  مجبور به فرار کرد

)   مھر٢٤ - اکتبر ١٦شنبه   (زي روز تظاھرات اعتراض آمني فرانسه در پنجمسيلپو یبنا بر ادعا.  است»یسارکوز

ا.  ھزار نفر شرکت کردند٨٠٠ از شي ب،تقاعد سن شي افزای برادولت ميبه تصم د ارزش  فرانسي پلیاما ادع سه فاق

اهي ھمواره مدافع سرمای دارهي نظام سرماکي سيپل. است وده ی داران است و به کذب حرکت ھ ار ی را بیئ ت  اعتب

دي اعتراضات حضور ني نفر در اونيلي م٣ تا ٢/۵ ني بی مستقل کارگریبنا بر نھادھا.  کندیم سنيا (افتن م ب  اري رق

  ) استتي تر به واقعکينزد

راامي پکي کارگران در فرانسه حامل  چند روزهاعتصابات ا  ب امی رس ودی تم ان ب ارگران جھ اد و اعتصاب :  ک اتح

اني تواند قدرتمندتریکارگران در عرض تنھا چند ساعت م و در آوردی دارهي سرمای نظام ھ ه زان ان را ب  نيا.  جھ

  را سخت نگران ی سارکوزنهي کابی وزرایمام به ھمراه داشت، تزي را ناني دانشجوتي که حمایاعتصابات کارگر

  : نمونهیبرا.   و ملتھب کرده است

ل شگاهي پاالشتري بتي فعالرياعتراضات و اعتصابات اخ" وزارت حمل و نقل فرانسه ھشدار داده است که  ا را مخت  ھ

دازیکرده و برخ د روز ذخۀ فرودگاه ھا ازجمله فرودگاه شارل دوگل تنھا به ان  ی سخنگوکي". ارد سوخت درهي چن

ه  سه گفت ک راؤمس"دولت فران اي سوخت ھواپنيمأ تیوالن ب ستندماھ ارد وزنيستيکر".  در تالش ھ صاد ري لگ  اقت

   .فرانسه ھم از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند

سازمان . وستندي اعتراضات پني روز اني مھر ھزاران دانش آموز و دانشجو به تظاھرکنندگان پنجم٢٤ روز شنبه در

دستي از دوشي انجام بیبرا ی کارگریھا ه ليشرکت تراپ.  تظاھرات در سراسر فرانسه فراخوان دادن ه اداره لول  ک
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ه سي پاری به فرودگاه ھای سوخت رسانیھا ده دارد ب انه را بر عھ ارس ه ی ھ ه است ک سه گفت  سوخت، نيمأت" فران

ت اوا ن اس ل ممک ارل دوگ اه ش ده و فرودگ ف ش ه آليمتوق دهي ھفت ري دن وختگ رای س اي ھواپی ب دماھ ته باش ".  نداش

 لي اوااي موجود تا اواخر روز دوشنبه ريذخا" فرانسه گفت که ی وزارت حمل و نقل روز شنبه به خبرگزاریسخنگو

 شگاهيده پاال.  اعتصابات قرار گرفته استني اري فرانسه تحت تاثشگاهي پاال١٢ ۀھم"!  رسدیان ميروز سه شنبه به پا

   . استیلي تعط در آستانهاي شده و ليتعط

سه استهي علی اعتراضات اجحافات دولت سارکوزني اعلل ارگران فران ر تغ.  ک ه منظور صرفه یراتييدر اث ه ب  ک

الگ۶٠ از تقاعد دولت فرانسه در نظر گرفته شده است، حداقل سن ی ھانهي در ھزیئجو ه ی س الگ۶٢ ب زای س  شي اف

تي دری براتقاعدحد اقل سن . ابدي یم وق کامل اف الگ۶۵ از زي ننآ حق ه ی س الگ۶٧ ب زای س دي ی مشي اف  کوالين. اب

زادي گوی فرانسه می جمھورسي رئ،یسارکوز ه اف ا توجه ب الخورده در شي که ب راد س ر، شمار اف  متوسط طول عم

زا تقاعد خود سنی ھانهي ھزنيمأ تی است و دولت ناچار است براشيفرانسه در حال افزا  ني ااتيکل.  دھدشي را اف

رار است جزئبي در سنا تصوراتييتغ ر٢٠ آن روز اتي شده و ق ه ر٢٠١٠ اکتب ا ا.  گذاشته شودیأ  ب ا نيام  ادعاھ

د شرکت  (ی فرانسویتيل چند می درآمد شرکت ھا اتي است مالی تنھا کافیدولت سارکوز.  اساس ھستندیھمه ب مانن

رد، زنياما چن.  کند را جبرانمتقاعدان ی ھانهي ھزی کمبودھاهي داده تا کلشيرا افزا) توتال د ک  از یکي او ري نخواھ

 ی دارهي از سرماتي و  حمای دارهي است که به طور کامل مدافع حفظ نظام سرمای فرانسواستمدارني سنيراست تر

   . استیبزرگ فرانسو

ران  از بحی است، که خود ناشی دارهي سرمای نظام ھای المللني بی ھااستي تھاجمات مرتبط به سني اگري دی سواز

اده یئ اروپای کشورھاري و ساايتاني و بروناني تھاجمات در نيا.  استی در سطح جھانی دارهي سرماقيعم ه راه افت  ب

ری ھا را با راه اندازیت عدالی بني پاسخ اشي پی در ھفته ھاونانيکارگران . است د صد ھزار نف  در ی تظاھرات چن

ا. ه  و مبارزاتشان ادامه دارد دادوناني ضد شورش سيلپو با ريسراسر شھرھا و درگ ارگران زي کشورھا نريدر س  ک

   . را دنبال خواھد کردیئ مقاومت ھانيو زحمتکشان چن

 مبارزات را ني ای رھبردي بای دارهي سرمای تحقق مطالباتشان و عقب راندن نظام ھای برااني کارگرن و دانشجواما

 ی کارگری رھبران اتحادھه ھارايز.  نداشته باشندیستيرفرم ی کارگری ھاهي به اتحادی و اعتمادرنديخود به دست گ

ا دولت سارکوزتيدر نھا) رهي ت و غیس ژ ت، س اف د( ارگران را ی ب د و پشت ک د آم ر خواھن  از در سازش ب

ال ردیخ د ک ر.  خواھن ا رھب شان یتنھ ا متحدان راه ب ارگران ھم ستقل ک شجو( م اجرانيدان ارزنا و مھ د؛ یم)  مب  توان

  . و به انتھا ببردشيبه پمبارزه را 


