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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

  
  ت.ژ. سيلوت روژيه، پرستار بازنشسته، سنديکاليست ث:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ری . فبر١٨

  

  انسانی از تبار پايان حقوق اجتماعی
  ٢٠١٣ فوريه ١۴سگآسيون منتشر شده در سايت انوي

   مردی با آتش خودکشی کرد، در کشور من، فرانسه،٢٠١٣بروری ف١٣امروز، 

  

  .مردی از تبار پايان حقوق اجتماعی

  چه مفھوم مھيبی می تواند داشته باشد؟» پايان حقوق اجتماعی«اندکی تصور کنيم که اين اصطالح 

  .پايان حقوق دسترسی به خوراک

  .پايان حقوق تفريح

  .پايان حقوق مالقات با دوستان

  .پايان حقوق زيستن

يان حقوق اجتماعی انجام داد، او به زندگی اش خاتمه داد زيرا جامعه او را و اين ھمان کاری است که اين مرد از تبار پا

  .از تبار پايان حقوق باز شناسی کرده بود

ی را ئپايان حقوق تف بيندازد، و حرفھاآمد تا روی تن ھنوز گرم انسان » سوسياليست«و آقای آيرو، نخست وزير دولت 

  ».دولت من در مبارزه عليه بی کاری بسيج شده است«: آروق بزند که جزء عادات ھميشگی او بوده است 
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 ، حتی جلوی جسد مرد پايان حقوق پنھان کند، ٣آقای آيرو به سختی توانست تبسم پيروزمندانه اش را در شبکۀ فرانس 

  .افراد پايان حقوق خواھد انجاميد به تکثير دست آورده که مطمئناً ه که امضای سنديکاھای خائن را ب

آقای آيرو و دوستانش ھرگز پايان ماه سخت را درک نخواھند کرد، و بی گمان از مرحلۀ پايان حقوق نيز کمتر می 

  .دانند

آقای آيرو و دوستانش صدای افتادن پاکت فاکتور در جعبۀ پستی انسان پايان حقوق را درک نمی کنند ولی او می داند که 

  .ر به پرداخت آن نخواھد بودھرگز قاد

يس و يونيمتال که ھر روز ھزاران فرد سوسيتروئن و گودئير، سه -آقای آيرو ودوستانش به سھامداران اتحاديۀ پژو

  .پايان حقوق را آروق می زنند، ميليونھا يورو تقسيم می کند

 در کشور من، فرانسه، خودش را به ٢٠١٣ بروری ف١٣ز وآقای آيرو و دوستانش قاتالن انسان پايان حقوق ھستند که ر

  .آتش کشيد و به زندگی اش پايان داد

  ت.ژ.سيلوت روژيه، پرستار بازنشسته، سنديکاليست ث

  

 گاھنامۀ ھنر ومبارزه

  ٢٠١٣ بروری ف١٧

Investig'Action  
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Sylvette Rougier, infirmière retraitée, syndicaliste CGT  

 


