
    !خروش مردم فرانسه در مقابل تعرض دولت
در اعتراض به طرح   اعتصابات و اعتراضات گسترده خيابانیازهفته گذشته، 

در اعتراض به . یافته است، در سراسر فرانسه جریان " اصالح بازنشستگی"
سن  بر اساس آن  ارائه شده وفرانسه طرف دولت که از این طرح 

هزاران تن از کارگران و ،می يابدافزایش سال  ۶٢به  ۶٠بازنشستگی از 
دست به اعتصاب و   مختلف در  شهرهای و محصلين اين کشور کارمندان

سرمایه عليه ه مبارزه طبقاتی بر ض زده و خيابان های فرانسه را به صحناعترا
" خواهيم این اصالحات بازنشستگی را نمی"تظاهرکنندگان با فرياد  .داران و دولت آنها تبدیل نموده اند

برای سرشکن کردن بار بحرانهای نظام حاکم بر  سارکوزیاعتراض و خشم خود را از تالشهای دولت 
  .می کنندابراز را  مردمدوش 

يکی از برنامه های رياضت کشانه ای است که بورژوازی فرانسه  جهت تنها اصالح قانون بازنشستگی 
در واقع، همه . در پيش گرفته است ،ه ور استرفت از بحرانی که کل اقتصاد فرانسه در آن غوط  برون

اجازه ندهد که اين بحران خدشه  موضوع برسر آن است که دولت سرمایه داری حاکم در تالش است تا
طبقه  ضد مردمیهای سياست ماهيت اتفاقًا، چنين واقعيتی و   .سرمايه داران وارد سازدمنافع ای به 

یکی اعتراضات  هميندر جريان  بيهوده نيست که. شده استبرای مردم روشن سرمایه دار امروز دیگر 
  ".خسارت شرکت های چند مليتی را بپردازیم" چرا ما بايد ازدانشجویان به خبرنگاران گفت

بر عليه اعالم اعتصاب و  دولتمخالفت با سياست رياضت کشانه فرانسه ضمن کارگری اتحاديه های  
در تقابل با . دهدب" اشتغال و رشد " را به " اولويت"بايد " اضت ري"به جای  دولت که اعالم کرده اند آن 

صندوق بازنشستگی  اين نظر روشن اتحاديه های کارگری موجود، دولت فرانسه مدعی است که 
و در سالهای بعد  ۶٢ميليارد یورو کسری بودجه روبروست و باال بردن سن بازنشستگی تا  ٣٢ساالنه با 

دولت حهت نشان دادن قاطعيت خود در  .می باشدابله با  این کسری بودجه سال، تنها راه  مق ۶٧تا 
اگرنظام بازنشستگی  " : اعالم نمود کهرئيس جمهور فرانسه  اجرای اين طرح از زبان سارکوزی
او همچنين با مشاهده ابعاد خشم و نفرت مردم به پاخاسته  "!رامتوازن نکنم رئيس جمهورنيستم

بخشی از جامعه "برنامه های ریاضت کشی به تهدید پرداخته و عنوان کرده که  فرانسه بر عليه دولت و
اعتصاب کنندگان " به زانو درآوردن "خواهان ) بخوان سرمایه داران زالو صفت و حاميانشان" (فرانسه
   !هستند

در مجلس سنا قرار است چهارشنبه آینده  که در مجلس تصويب شده " اصالح بازنشستگی"طرح 
تنها با نقض آشکار دموکراسی در  اما تصویب مجدد این طرح .گرفته شودتصميم  در باره اش بررسی و 

خود  ،اعتصابات و اعتراضات انجام شدهباتوجه به ابعاد که این کشور ميتواند انجام شود، چرا 
   . مردم اين کشور مخالف اين طرح می باشند دصدر  ٧١خبرگزاريهای فرانسه اعالم کرده اند که بيش از 

شدت و جدیت مخالفت توده ای با طرح مذکور را می توان در گزارشات مربوط به مبارزات مردم مبارز 
شبکه های خدمات عمومی ، حمل و نقل   ،گسترده اعتصاباتدر نتيجه  .فرانسه به خوبی متوجه شد

شمار  .حمل و نقل در کشور را فلج کرده است ،وختکمبود س. زمينی و هوایی کامال مختل شده است
 ١٣تمام تقريبا به گفته منابع خبری . اند دریافت بنزین تعطيل شده ها به علت عدم  بنزین زیادی از پمپ

کارگران برداشت از انبارهای بنزین را سد کرده و به خاطر . پاالیشگاه فرانسه در اعتصاب کامل هستند
  .واردات سوخت از خارج نيز متوقف شده استاعتصاب کارگران بنادر، 

فرودگاه "سه انبار ذخيره بنزین را مجبور کرد که به  در دفاع از برنامه های دولتپليس  فرانسه 
شود که در مهمترین فرودگاه فرانسه، ذخيره  گفته می. سوخت برسانند" المللی شارل دوگل بين

به هواپيماهای عازم فرانسه توصيه شده است  .کند سوخت برای بيش از دو یا سه روز کفایت نمی
با این حال . گيری نباشند های این کشور مجبور به سوخت سوخت کافی داشته باشند تا در فرودگاه

ود کند مدولت فرانسه برای بی اهميت نشان دادن اعتصابات و اعتراضات کارگری سعی دارد چنين وان
  .ارد و نباید به خاطر کمبود سوخت دچار وحشت شدکه برای چند هفته آینده ذخيره کافی وجود د

 



بر طبق گزارش خبرگزاری های بين المللی هزاران تن از دانشجویان و دانش آموزان جوان در روزهای 
اعتراضات کارگران و .اخير به صفوف تظاهرات کارگران پيوسته  و در اعتراضات خيابانی شرکت نمودند

ی سياسی کشور را تغيير داده و به بورژوازی حاکم  نشان داده دانشجويان و دانش آموزان عمال فضا
بورژوازی انگل صفتی که به هر . ش ببردکه سياستهای رياضت کشانه اش را نمی تواند به سادگی پي

طريقی متوسل می شود تا بار هر چه بيشتری از بحرانهای ذاتی نظام ظالمانه  حاکم را بدوش کارگران 
در شرايط تعرض اعتراضات روز های اخير بار ديگر نشان داد که  . شکن نمايدو توده های ستمديده سر

و مبارزه خستگی  کارگران  فرانسه  روحيه پر شور ،بورژوازی جهانی به معاش کارگران و زحمتکشان
ناپذيرشان برای مقابله با دست انداری های بورژواری بايد الگوی همه کارگران و توده های ستمديده در 

ربه نشان داده اگر در مقابل يورش   سرمايه داران مقاومت نشود و ججهان قرار گيرد چرا که ت سرا سر
اگر اين مقاومت نابودی اين نظم ستمگرانه را هدف قرار ندهد  آنها هيچ حوزه ای از زندگی و دسترنج 

  . کارگران را از تعرض مصون نخواهند گداشت

  !فرانسهتمديده و توده هاي سپيروز باد مبارزات كارگران 
  !مرگ بر امپرياليسم

  !زنده باد انقالب
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