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 Reports  گزارشھا

  
  شورای ھمبستگی با جنبش کارگری ـ پاريس

 ٢٠١۶ جوالی ١١
  

  عليه قانون کار در فرانسه سومين گزارش از تظاھرات
  )ھمراه با پرداخت مبلغی به کارگران مبارز اعتصابی(

  
 ١۴ سنديکا، کارگران، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان از ساعت ٧ بار ديگر به دعوت جوالی ۵در روز سه شنبه 

ويژه در ه  مه ، ھمراه با بعضی اعتصابات ب٢٣ عليه قانون کار در فرانسه که از اکسيون. بعدازظھر به خيابان آمدند

 راسخ و اراده ای مستحکم در پيشبرد مبارزه تا لغو کامل بخش ھای انرژی و ترانسپورت آغاز گشته است، با عزمی

 به مدت دو ماه تعطيالت تابستانی آغاز گشته است و بسيج جوالیکه از اول  با آن. الخمری، ادامه دارد" قانون کار"

يش له را پأر می گرفت و سنديکاھا نيز اين مسی قرابايست در کاھش قابل توجھ عمومی نسبت به تظاھرات قبلی می

البته سازماندھی .  اعتراضی پاريس شرکت داشتنداکسيون ھزار در ۴۵بينی کرده بودند، ولی با گذر از چنين معياری، 

 سنديکا فقط در پاريس صورت نمی گيرد، بلکه چون ھميشه تظاھرات ھم زمان در ھماھنگی با ٧ ۀوسيله  ھا باکسيون

و در ) Place d'Italie(منده از ميدان ايتاليا آغاز می گرديد اينبار حرکت رز.  بقيه شھرھای فرانسه عملی می شود

از دقايقی قبل از آغاز حرکت، سرود انترناسيونال از ھمه جا . پايان می گرفت) Place de la Bastille(ميدان باستيل 

انه و وحشيۀ الخمری، عليه اليح" قانون کار"به گوش می رسيد و سپس در مسير تظاھرات شعارھای مداوم عليه 

 ضد سيستم استثماری سرمايه داری و منافع کارفرمايان آن و پخش موسيقی و ترانه ھای انقالبی ه و ب۴٩.٣ديکتاتوری 

ليس سرکوبگر تمام خيابان ھای اطراف وضد سرمايه داری ادامه می يابد و طبق روال ھميشگی در تمام تظاھرات، پ

ل کامل خود داشت وشوند، در کنتر برای کشتار به خدمت گرفته میتظاھرات را با ابزار و سالح ھای وحشيانه ای که 

. وجود آورده ی از تظاھرات، تقابل و برخوردھای سرکوبگرانه بئ نمود با تحريکات خويش در بخش ھاو نيز سعی می

ات در اين تظاھر. يابد  با موفقيت پايان میاکسيونرسيم و  به ھر صورت با شعارھای انقالبی به ميدان باستيل می

الخمری را  تصويب " قانون کار"ی در ابايست اينبار پروژه و بندھای محتو روزی سازماندھی شده بود، که مجلس می

مجموعه ای از جناح (ی اکثريت نمايندگان مجلس أکند و از آنجا که حاکميت ضد دموکراتيک اوالند ـ والس از عدم ر

در روزی که ( را در صحن مجلس ۴٩.٣ۀ وحشيانۀ ز اليحآگاھی داشت، بار ديگر استفاده ا) ھای چپ و راست

به ھمين دليل زمانی که امانوئل والس برای تشريح . ی نمايندگان طرح می نمايدأ، بدون ر)تظاھرات وسيع جريان داشت

اين . ارلمان را ترک می نمايندآن پشت ميکروفون مجلس قرار می گيرد، اکثريت نمايندگان جھت اعتراض، صحن پ

  .ی حاکميت امپرياليستی فرانسه را در نزد ھمگان ھويدا می سازدئ اوج ديکتاتوری و زور گولهأمس
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  می۴٩.٣ۀ الخمری تضاد جدی ندارند و اعتراض آنھا در رابطه با اليح" قانون کار" البته بسياری از راست ھا با 

ولی در اين ميان تنھا آلترناتيوی که ! ی دادن محروم می سازدأباشد، زيرا اين اليحه نمايندگان احزاب راست را از ر

را خنثی سازد و در تداوم آن به  الخمری  را سد و راه تصويب آن" قانون کار"دنبال آن ه  و ب۴٩.٣ۀ قادر است اليحھ

 نماينده در پارلمان فرانسه است ۵٧٧ در صد از مجموع ١٠، جمع آوری امضاء بيش از انحالل دولت والس منجر شود

حزب "، بخشی از نمايندگان جوالی ۶يک روز بعد در تاريخ .  نماينده برسد۵٨که حد نصاب آن بايد به امضاء 

ا به حد نصاب نسبی آنھ.  نمودندءباشند، شروع به جمع آوری امضا می" قانون کار"که مخالف " سوسياليست فرانسه

 می کنند و بسياری از نمايندگان احزاب راست که ءرا امضا  نماينده پای آن۵۶ نمايندگان مجلس نمی رسند زيرا ءامضا

دھند و حتی  عنوان اعتراض و در ھنگام سخنرانی والس، پارلمان را ترک نموده بودند، تغيير ايده میه روز قبل ب

و بدين ترتيب نمايندگان !  امتناع می ورزندءقانون کار در آخرين روز از امضاھای مخالف " سوسياليست"برخی از 

دست آورند و در ه ، موفق نمی شوند حدنصاب را بءحزب سوسياليست مخالف واقعی قانون کار فقط با کمبود دو امضا

 ۀاھرات شجاعانی دولت والس را منحل و خلع سالح سازند، ولی دولت والس از يک طرف به دليل تظئچنين راستا

 ۀخاطر بھره برداری از اليحه کارگران، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان در بيرون از پارلمان و از طرف ديگر ب

بدين ترتيب . شدت ضعيف شده استه ، بء امضا۵۶ و موفقيت بخشی از نمايندگان به جمع آوری ۴٩.٣ ۀقلدر منشان

" قانون کار"شود و اينگونه پروژه و محتويات  ضد کارگری باز میۀ يحدست حاکميت اوالند ـ والس در عملی ساختن ال

الخمری بسياری از مقر حزب " قانون کار"ن به ابی جھت نيست که بخشی از معترض.  رسد الخمری به تصويب می

مومی ی عئ به ھمين دليل، تجمع و گردھماًنمايند و دقيقا سوسياليست ھا را در شھرھای مختلف فرانسه  تخريب می

ست برگزار می شود، به دليل ترس و وحشت از گاق با سنت ھر ساله در ماه حزب سوسياليست فرانسه که مطاب

نام س اف د ه ی که بئقانون کار، بسياری از مقر سنديکان به امعترض. ولين حزب لغو می گرددؤن، از طرف مسامخالف

اعتراضی ۀ محسوب می گردد را نيز مورد حملی فرانسه ھامشھور است و يکی از بزرگترين سنديکا) CFDT(ت 

 متوقف می شود و اگستعلت مصادف بودن با تعطيالت تابستانی تا پايان ماه ه تظاھرات خيابانی ب.  خويش قرارداده اند

  .مبر با رزمندگی ھر چه بيشتر از سر گرفته خواھد شداز ماه سپت

  

  ز اعتصابیپرداخت مبلغی در رابطه با کمک رسانی به کارگران مبار

به ميزان توان خويش مبلغ ھفتصدو بيست يورو را که جمع آوری نموده " شورای ھمبستگی با جنبش کارگری ـ پاريس"

 سنديکای ديگر ابتکار صندوق را به ث ژ ت ۶که با موافقت [ کمک مالی به کارگران اعتصابی ۀبود، به صندوق ويژ

)CGT (و دوستانی که به اين کار زار کمک ءرفقا.  در زير مالحظه خواھد شد آنۀيديأئ، واريز می نمايد و ت]داده اند 

  : يدئا به ترتيب در زير مشاھده می نمارسانی به کارگران مبارز اعتصابی ياری رسانده اند ر

ـ پرويز ۵.   يورو۵٠ـ بنفشه مسعودی ۴.   يورو١٠٠ـ احمد بخردطبع ٣.   يورو۵٠ـ ايرن ٢.   يورو٢٠ـ ابراھيمی ١

 ٣۵ـ سيروس ١٠.   يورو١٠٠) دو رفيق( ستاره سرخ ٩ و ٨.   يورو١٠ـ حسين ش ٧.   يورو١٠ـ حسن م ۶.  و يور۵٠

ـ عزت ملکی  ١۴.   يورو١٠٠) M.I.S(ـ جھانبخش از ١٣.   يورو١٠ـ شقايق ١٢.   يورو١٠ـ سليمان الف ١١.  يورو

ـ ١٨.    يوروJeanne Gamonet (۵٠(مونه ـ  ژان  گا١٧.   يورو٢٠ـ گدار ١۶.   يورو١٠ ـ ٢٢ـ ک ١۵.    يورو۵٠

  .    يورو١٠ـ نادر ٢١.    يورو١٠ـ مينا ٢٠.   يورو١٠ ـ ۵٧ـ ق ١٩.    يورو١۵گل آفرين 

         يورو٧٢٠   :مجموع

  زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
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