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  رامين جوان

  

  

گذشته  ي ، اما طي هفتههاي گذشته حادوضعيت سياسي در فرانسه طي ماه. خواندخروس فرانسه دوباره مي
هاي اتمي دست حتا كاركنان نيروگاه. انداعتصاب كرده هاي كشورپااليشگاه. ه استتر گرديدبسيار بغرنج
) اگر نه عمومي كردن اعتصاب(عمومي كردن مبارزه  ژت تهديد بهجمله ثسنديكاها از. انددهياز كار كش

 ها، كنش و واكنشاين اما گذشته از . ي اعتصابات خواهد بودمعني گسترش دامنه اند كه همين نيز بهنموده
  .اندهنوز از ميدان مبارزه بيرون مانده) از قبيل شاغلين واحدهاي كوچك(هاي عظيمي از كارگران بخش

 خسته شدن دل به ها اين. نشيني نيستند كه اهل عقبكاوالند وانمود ميتي سوسيال دموكرات مكوح  كابينه
اقدامات  چنين بود كه. اند متوسل شدهسركوب  ابزار  بهزمان بسته و هم اتات كارگرياعتصاب ها و كسيونآ

دليل  به. پليس درآمدند اشغال به موقتاًاين واحدها  سركوب گرديد و ها و انبارهاپااليشگاه كارگري در
 ،)دورزننظر در قانون مخالفت ميمردم با تجديد% 70(از اعتصابيون هاي مردم  توده  ي پشتيباني گسترده

جوانان ميليتانت كمونيست و  با كارگران  و عيار ي تمام مقابله  بهقادر فرانسه   حكومت سوسيال دموكرات
  .اند ايستادهش لي نيست كه سرسختانه در مقابآنارشيست

سربرآوردن يك جريان  تر شدن اوضاع سياسيبحرانييكي از پيامدهاي كه  بيني است قابل پيشرو،  از اين
برمبناي و نيز داري  گسترش سرمايه روبهو جانبه  بر بستر بحران همهكه  جرياني .راست افراطي خواهد بود

شكل  بورژوازي )كالسيك اصطالح بهو (رهبري در صفوف احزاب قديمي  آشفتگي بحران هژموني و
در چنين اوضاعي . ايستد مي پرولتاريو هاي راديكال  تجديد آرايش كمونيست ؛ و ناگزير در مقابلگيرد مي

وضعيت . استغيرقابل اجتناب  تر يا نزديك تراي دور در آيندهتخاصمات اجتماعي و جنگ طبقاتي گسترش 
طبقاتي پرولتاري در نبرد آغازي نوين معني  ي اولين بانگ خروس است؛ و اين به طليعه فرانسه كنوني

  .بشمار مى رود داري و امپرياليسم برعليه توحش و بربريت سرمايه

  

  تهاجمات
در  2010پس از رفرم بازنشستگي سال  كشان كارگران و زحمتحقوق  شديدترين حمله به ،رفرم تازه

صاحبان اكنون براي . تحت رهبري نيكوالي سركوزي انجام گرفتكاران  محافظهاست كه در دوران  فرانسه
 ،هاي ملي زدن تعرفه اخراج كارگران، دور توليديـ  خدماتيي كارخانجات و ديگر واحدهاي ساؤرسرمايه و 

  .بودتر خواهد  كاري بسيار آسانفرار از پرداخت اضافه نيز تغيير قواعد اعتصاب و
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مشاركت جوانان و  به Nuit Debout1سنديكايي و جنبش  ي ها مبارزهنهادي، پس از ماه يد پيشقانون جد
  .تر گشته استاكنون قدري معتدل 2011اسپانيا در سال  Indignados2ملهم از اعتراضات 

سنديكايي و  و كارگري اما بسياري از فعالين است، مجلس سنا فرستاده شده قانون، اكنون براي تصويب به
كه  2006اعتراضات و اعتصابات، وضعيت سال  ي دامنه كه با توجه به نداميدوار جامعه چپِكوشندگان نيز 

. را پس بگيرد، دوباره تكرار شود CPE3 قانون  ،نشيني كردهاي سبب شد تا دولت عقباعتراضات توده
  .قرار داده بود را هدف )از جمله جوانان(ساير فرودستان جامعه  و قانون مذكور نيز حقوق كارگران 

و در ديگر شهرهاي فرانسه نيز  آمدندخيابان  نفر در پاريس به 100,000ماه مه  25شنبه  روز پنج
ه ست نيز كشيدآهن و پكم تا پااليشگاه، راههاي اعتصاب كمدامنه. اي برگذار گرديدتظاهرات عظيم توده

هاي اعتصاب داير نمودند و پرداختند و پستسنگربندي  به ي كارگرياز هنگامي كه سنديكاها. شده است
  .ندا هبا كمبود بنزين مواجه شد فرانسه  هاي غرب كشوربنزين را بستند، پمپ ها ي پااليشگاهشيرها

هنوز مشخص نيست  ، اماسنديكاها ي ساده ياعضا در ميان و رزمنده ي استوار با وجود اين همه عزم و اراده
ها  آن ؟در مقابل حكومت پايداري كنند يا نه قد تمام طور به و حاضرند با اقتداري اين سنديكاها رهبرآيا كه 

  !عمل نهادهاي محلي را مذمت كننددهند ابتكار هنوز ترجيح مي

پديداري  :يعني(راديكال عمل مستقيم كارگري  از نتايج ها ريشه در ترس آنسنديكايي كاري اين محافظه
موجب تجديد  هاي رياضتي نوليبرال برد سياست اوالند در پيش رژيمشكست . دارد )جنگ طبقه عليه طبقه

 ،در اين كشور وضعيت سياسي و توازن قواي  سياسي موجودبا  انتخابات خواهد شد كه ممكن است
انتخاب رئيس جمهور  دنبال آنْ و به ؛قدرت را درپي داشته باشد بازگشت حزب دست راستي جمهوريخواه به

  ؟!نئوفاشيست" ملي ي هجبه "از ماري لوپن انتخاب بسا چه و ،اين حزبميان كانديداي از 

  

  ييرويارو
اصالحات استفاده كرد تا ءكشور سواين العاده در از وجود وضعيت فوق كابينه حكومتي اوالندكه  اين 

 كارگري و سركوب جنبش رژيم سرنوشت خود را بهدهد كه نشان مي ،ردبخود را پيش ب كارگريضد
دانند كه اين زورآزمايي تنها يك برنده هر دو طرف مي. گره زده است اجتماعي جوانان مبارز چپجنبش 

  .خواهد داشت

ستين را يعني پااندازان( هانشينپارلمان. ه استهزار دستگيري شدبيش از يك هاي شديد منجر بهرويارويي
اجازه حكومت  امري كه به ؛ي دادندأرالعاده تمديد وضعيت فوق به  )داري دولت و نظام ضد بشري سرمايه

طور كامل  نتوانسته از اين اختيارات خود بهحكومت بديهي است كه . دهد تظاهرات را ممنوع كند مي
  .ي كندگير بهره

 اند هتهديد كرد فرانسه )سوسيال دموكراسي راست كيش ، حزبدر واقعيا  ( »سوسياليست«رهبران حزب 
ها را درهم خواهند شكست و نظم را اعتصاب گسيل خواهند داشت، آنهاي سوي پست كه پليس را به
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دستي رهبران  روي هممانند گذشته حاكم،  ي هاري نظم مورد نظر طبقها براي برقرآن. برقرار خواهند نمود
اميد آن  هبراي حفظ موقعيت خود در حكومت، بمزدور  اين جماعت .اندحساب كردههاي موجود سنديكا
 :يعني(محكوم كردن اعمال خشونت از هر دو سو  رهبران ملي سنديكاها فعاليت خود را بهاند كه بسته
هاي محلي كرد مستقل اتحاديه ليت عملؤاز پذيرش مسو محدود كرده،  )چنين فعالين مسلح سنديكايي هم

 كه، بلگرددهاي پليس ضدشورش خطري براي جنبش محسوب مينترتيب نه تنها باتو بدين. زنندبسر باز 
  .است ديگر خطر جديِيك  ـ نيز كسب موفقيت ـمبارزه تا  ي تعلل رهبران سنديكا در ادامه

كه خواهان نمايش درآمد  بهژت ث پاصطالح چ هب از سوي سنديكاياين خطر جدي بارز  ي ها نشانه ي ازيك
آميز پليس با تظاهرات تحريك ت ژ ، ثاين وسيله به !است و پليس شده جوانان ،حفظ وحدت ميان كارگران

» جبهه ملي«هاي افراطي زمان از سوي راستآوا  گرديد كه همهم» مخالفت با نفرت از پليس«تحت عنوان 
  .استمورد حمايت قرار گرفته  نيز

 ي هرهبري بوروكرات طبقجنبش بايد هم در برابر قدرت دولتي و هم در مقابل ها،  ي اين بنابراين همه
شود دت نميافدولت ث شكنان علني سنديكاي نزديك بهاين تنها شامل اعتصاب. ا مجهز كندكارگر خود ر

نيز » او.اف«و » ژتث«شامل رهبران سنديكاهاي  كهكنند، بلهاي فريبنده از حكومت دفاع مي»استدالل« كه با
  .گردد مي

كار،  از محل اي، مستقيماًمنطقههنگي محلي و آ هاي همدگاني براي كميسيوننماينكه  پس، ضروري است
رهبري آن  و يابي سازمان شهرها انتخاب شوند كه مهاجرين جوان نيز در ي هو نيز از حوم دانشگاه مدرسه،

ها و  دانشگاهجويان شجوانان، دانبا جنبش كارگران،  ها انتخاب اين جوانان و وحدت آن. سهيم باشند
 بستبن تقابلي است با نيز ستيزهاي راسيست و خارجي دهان به است محكمي مشتزمان هم ـ مدارس عالي

  .محسوب مى شود بنيادگرايي مذهبي و تروريسم

تواند يك اعتصاب گسترده را مياست كه سراسري اي و در سطح محلي، منطقهيابي  سازمان گونه اين تنها
  .ناچار سازد مورد بحث گرفتن قانون پس حكومت را بهو ريزي و آغاز نموده،  پايه

هنگي با آ مليتانت در هم جوانان مستقيمِ عملِ هاي سراسري برپايي كميته وكارگري ايجاد واحدهاي دفاعي 
چه براي در پيش گرفتن يك ؛ ها فعالين راديكال كارگري چه در بيرون از سنديكا و چه در درون آن

لباس و نيروهاي در برابر سركوب پليس  براي حفاظت از جنبش چه كال كارگري تهاجمي وسياست رادي
 .از اهميت بسزايي برخوردار استشخصي 
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