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  فرانسهدر جنبش بزرگ اجتماعی 
  شبحی این روزھا در فرانسه در گشت و گذار است

  

و احزاب  -تشکالت سنتی  ، مستقل ازگ اجتماعی در فرانسهرآغاز ماه مارس، یک جنبش بز از

 را بر کشور ، که مناسبات حاکمسیاسیو  اجتماعی الِ رادیک جنبشِ این . ه استبه پا خاست - سندیکاھا

میدان جمھوری در  .یابد گسترش می و قاطعیت با قوتتا امروز  و چنان  ھم، برد زیر پرسش می به نیز

 به -Nuit debout» ایستاده  شبِ « به نام – میادین تصرف .آمده استدر  نجوانابه اشغال  پاریس

 ۶٨ شبح می: شبحی این روزھا در فرانسه در گشت و گذار است. سرایت کرده است ی دیگر نیزشھرھا

این به پشتیبانی از . تا تحریر سول دل  وئرتاپستریت تا سینتاگما، از ا ، از والجھان میدانی ھای و جنبش

  . فرانسه برخیزیم در جنبش بزرگ اجتماعی

 ----------------------------------  

   

 در میان ویژه به ،را جوانان اجتماعی سراسری جنبشاین  و فعال محرک، اصلی ھاینیرو

، کارکنان، بیکاران، بخش ھایی از کارگراندر چنین  مو ھو محصلین مدارس  ھا  دانشگاه دانشجویان

شھرھای در و دیگر اقشار مردمی  ھای مدنی ھا، گروه ھای چپ رادیکال، فعاالن انجمن  سندیکالیست

چھل و ھشت که   Paris 8 از دانشگاه ،مارسماه  از اول ،جنبش .دھند  تشکیل می ،فرانسه مختلف

به  .شود  میغاز ، آتأسیس گردید »مبارزه – آموزش«، چون مکانی برای ۶٨جنبش می  در پیسال پیش 

 مراکزدست به اعتصاب و اشغال مدارس نیز محصلین دانشگاه ھای کشور و دیگر  دانشجویانِ سرعت، 

  .زنند  خود می

 سوسیالیستیبه اصطالح  طرح قانون کاری است که دولتِ  ،جنبشاین  ی دهبرانگیزن اولیه عامل

 بهکه  ،طرحاصلی این  ی فلسفه .برساند ملی این کشور مجلس به تصویبخواھد   می فرانسه

عبارت  دھد، فرانسه پاسخ مثبت می داران کارفرمایان و سرمایه ی و مطالبات دیرینه ھا  خواست

  :از است

قدرت  و افزایش از یکسو خود در دفاع از منافع زحمتکشان رات سندیکاھا وو اختیا کاھش حقوق -١

  .از سوی دیگرسندیکاھا  کنار گذاردنبا  ،از کوچک تا بزرگ ،ات خصوصیصاحبان کار در مؤسس اختیارات و

 خود اجتماعیمبارزات  از طریق دراز که طی سالیانمزد بگیران   اجتماعی حقوقای از  محو پاره -٢

  .اند وردهآ دستبه 



 و اخراج کارگرانتحمیل کار بیشتر و حقوق کمتر؛ برای  برای کارفرمایان باز گذاشتن دست -٣

زن  گارگران زیانکارھای نیمه وقت که بیشتر از ھمه به  زمانی؛ برای برھم زدن نظم باالبردن ساعات کار

  .یرهو غ ھای اقتصادی اخراج در نتیجهپرداختن جریمه کمتر ؛ برای شود تمام می

، کوتاه مدت مشاغل، بی ثباتی شغلی بدین ترتیب، در صورتی که این قانون کار به اجرا درآید،

نفر را در  و نیم سه میلیونیکه امروزه  ،کاری بر خالف ادعای طرفداران قانون، بی، و در نتیجهکاری  شب

 رو به افزایشباز ھم ، )اشتغال دارند ناپایدار کارھای که به ینفرافزون بر دو میلیون ( گیرد بر می

  .رفت  دنخواھ

، در ھمه ی کشورھای سرمایه داری، طرح جدید یامروزرایج سیاست ھای نئولیبرالی  راستایدر 

برداشتن موانع قانونی بر  به منظورکار و سرمایه  حقوقی مناسباتدر  بزرگ تغییریدر پی  در یک کالم،

 نئولیبرالی داری یک سرمایهتنظیم  .است رار و به طور کلی طبقه سرمایه داصاحبان ک سر راه

 کردن روابطآزاد   « ایدئولوژیکیبه واقع، اما زیر لفافه  ھدفی است کهترین اگر نه تنھا   عمدهأ، مایش فعال

  .طرح قانون کار جدید می خواھد به اجرا درآورد ،»کار برای حل بحران بیکاری

در دوم و  ،ماھنگی ملی دانشجویانھ جنبش که در مجمع عمومی کنونی اصلی خواستسه اما 

اعالم  ،به نمایندگی از ھفتاد دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی فرانسه ،Rennesدر شھر سوم آوریل 

  :از اند عبات گردید

  .و پس گرفتن کامل آن قانون کارطرح از و بدون مذاکرِه دولت بدون قید و شرط  انصراف -١

  .کار و تقلیل زمان تقسیم -٢

  .فرانسهوضعیت اضطراری در  ری سرکوب و پیگردھای پلیسی و ختم بالفاصله توقف فو -٣

داری   سرمایهمناسبات  آن ھا. می روند ی فوقھا  خواستاز فرا تر اکنون نیروھای فعال جنبش اما 

 نظراز  ھولناکی ی  ورطهبه را  فرانسهی  جامعه امروزهکه برند  را زیر پرسش می یسیستم یعنیحاکم 

اشکال  دموکراسی مستقیم و آن ھا خواھان ابداع .است فرو برده ھا و نابرابری ھا یعدالت بی رشد

 ھمهو مداخله در مشارکت  :ھستند ،اسارت بار کنونی روابطگسست از در  ،مدیریتی -خوداز  نوینی

، دانش، کارسیاست، فرھنگ، بھداشت، با خود مناسبات  دگرگون ساختندر  ؛ی امور خود برای اداره

قرار و رقابت برای سود بیشتر سود  عاملتحت سلطه و ھدایت سراسر  امروزهھمگی که  و غیره فراغت

از ، دیگر جنسیتاز ، دیگر از ملیت :»یدیگر« بایعنی  دیگر و نوین، »زندگی با ھمِ «خلق یک در  ؛اند  گرفته

    ...از فرھنگ دیگر، ازدیگر،  رنگ

بیش (تظاھرات بزرگی  طول ماه،تعدد خیابانی در م پیمایی ، در پی چندین راهگذشته مارس ٣١ در

، در بسیاری از دانشگاه ھا و مدارس. در اغلب شھرھای فرانسه برگزار می شوند) از یک میلیون نفر

در  عمومی ھای مجمع. انجام می پذیرندحضور دانشجویان  با مکاناشغال اعتصاب، بایکوت فعال، 

و دیگر  برای سازماندھی اعتصاب و تظاھرات هتار در ھفب چندبه طور منظم ھا  بسیاری از دانشگاه

   .تبلیغی تشکیل می شوند ھای  فعالیت



و  طور کلی مناسبات کار و سرمایه  بهطرح قانون کار و  نقدبرای بررسی و  ھا کارگاه ھای کار و گروه

ن فرانسوی امروزه بسیاری از داشجویا .شوند می شکلت کار و دانشگاه با ھم چنین مناسبات دانش

در نتیجه طرح قانون کار با سرنوشت . زنند ناگزیر دست به کارھای نیمه وقت برای امرار معاش خود می

ی آن ھا نیز ھست، به ھمان سان که   در نتیجه، این طرح شریرانه مسئله .کند ھا نیز بازی می  آن

، بیش امروزی دانشجویانِ  .ره نیز ھستی کارگران، کارکنان مشاغل موقت و ناپابدار، بیکاران و غی  مسئله

 ازبلکه  نه در فردای پایان تحصیلکنند،  با دنیای کار و زحمت به طور مستقیم سر و کار پیدا می از پیش،

  . آغاز زندگی دانشجویی خود

برای آمیزش مبارزات داشجویی و کارگری و  با دنیای خارج از دانشگاه مالقات و گفت و گوگروه ھای 

، کارگران کارگران راه آھن، مترو(  دولتی و خصوصی با کارگران بخش: شوند کیل میتش مردمی

با ، در روز یکشنبه بازارکوچه و مردم با ، با جوانان حومه، ھا با کارکنان بیمارستان) و غیرهاعتصابی 

  ...پناھندگان

رھنگی، ھنری، ھای ف توسط جوانان از اول آوریل ھم راه با برنامهپاریس  اشغال میدان جمھوری

و رقص و پایکوبی،  موسیقی، اظھار نظر مردم حاضر، نمایش فیلم ھای اجتماعی و مبارزاتی، سخنرانی

جنبش ھای میدانی  فرانسه و تجارب ۶٨جنبش می  ی تجربه بحث در باره .پذیرد صورت می... و میتینگ

  ی مطالعه و ر یوناند سیریزاجنبش  ،پودموساسپانیا و سازمان  خشم جنبش سال ھای گذشته چون

نظریه پردازان این گونه جنبش ھای اجتماعی سیاسی در گسست از سیستم ھای فکری و مبارزاتی 

» ایستاده  شبِ «نام  اب اشغال میادین جنش .اند  گرفتهقرار  ھا و سخنرانی ھا بحثجزو  ،گذشتهسنتی 

Nuit debout  کرده است سرایتبه دیگر شھرھای فرانسه.     

را در پیش  کار طرح قانون تصحیحراه مذاکره با دولت برای  کارگری فرانسه دیکاھایبخشی از سن

و   بدون مذاکره و قید« این طرحکه خواھان پس گرفتن  یجنبشاز  در عمل ، بدین سان،آن ھا. اند  گرفته

 پشتیبانیجنبش و خواست آن این بخشی دیگر اما با این که از . حمایت نمی کنند باشد،  می »شرط

پرھیز اعتصاب عمومی  دست زدن بهتا کنون از  اما پیمایی ھا نیز شرکت دارند،  و در راه کنند می

 اعتصابات دست زدن به برای ھای کارگری در پایهبه تنگ آمده  نیروھایآمادگی  با وجود .کنند می

دید و تجسراسری ، اعتصاب عمومی « از اعالمبه طور کلی  کراسی سندیکاھاو، رھبری و بورگسترده

  .دنورزخود داری می  که خواست بخش رادیکال جنبش کنونی است» پذیر

 یآغاز جنبشسر کردهرشد و گسترش پیدا  تواند اشغال میادین می با فرانسه اجتماعی جنبش 

شرایط ذھنی حاکمیت  به رغم ،چنین روندی. ھم در رادیکالیته و ھم در کمیت و کیفیت : شود عظیم

 فاشیستی، پوپولیستی، کاری، افکار راسیستی، ، محافظهد راست گراییرشبر کشور یعنی  نامساعد

شبحی این روزھا در فرانسه در گشت و گذار . غیر ممکن نیست ،در ذھنیت ھا ...پناھنده و ضدخارجی

تا  سول دل وئرتاپجھان، از وال استریت تا سینتاگما، از در  میدانی ھای و جنبش ۶٨ شبح می: است

  .مصر نیستیا فرانسه اسپانیا، یونان و  دانیم می که با این ،تحریر



که از روز اول اعتصاب به ، )A028کالس ( ٨  دانشگاه پاریس فلسفهِ  ھای  کالسیکی از دیوار روی بر 

امکان ناپذیر ممکن شده « : نوشته اند  با رنگ سرخ دانشجویان ،ه استدرآمد یونقرارگاه اعتصاب

و یا  بزرگ اجتماعی در فرانسه گسترش این جنبش و رشدتحقق پذیری این شعار دیواری،  .»است

نمی توان از ھم  پرسشی است که )یبه ویژه با فرارسیدن ایام تعطیالت دانشگاھ(آن  و پایان توقف

بزرگ در تاریخ بشر از پیش قابل پیش بینی نبوده  رخدادیھیچ  اما در عین حال .پاسخ داد آناکنون به 

ارد دبستگی  سرنوشت روند این جنبش در درجه ی اول .نخواھد بود» خدادر«است زیرا که در این صورت 

اجتماعی و بویژه  اقشارھا در جلب دیگر   آن مناسبھای  و سیاست فعاالن جنبش راسخ خودِ  ی  ارادهبه 

می تواند نقش تعیین  عمومی و سراسری اعتصاب یک در اینانوارد شدن . و زحمتکشان کارگران

ھنوز اقلیتی از  کنونی جنبش با این که.  ایفا کند ...دن حکومت و حتا فرا تر از آننشان پسای در  کننده

. بسیاری است خواھد، خواست و احساس کند و می  میکه بیان دھد اما آن چه  جامعه را تشکیل می

 ،برای رھایی خود ، خودو خودمختار مستقیم طور بهچگونه وارد میدان شود و » بسیاری«که این این 

  !  این است مسئله ...نمایدعمل 

فرانسه در ھر کجا  در ، وظیفه دارند که از این جبش بزرگ اجتماعیجھان خواه  چپ رھایینیروھای 

ھا و   در کشورھای خود، خواست ،به طور مستقیم در آن شرکت کنند و یا .که ھستند حمایت کنند

  . سازندابتکارھای این جنبش را مطرح 

مبارزه ای که . کند پشتیبانیاین جبش بزرگ اجتماعی  ازه دارد که ظیفو ایران خواه چپ رھایی

در  ،دھند  انجام می سرمایه و دولت ی سلطهزیر جوانان فرانسوی امروز برای رھایی جامعه ی خود از 

و  جمھوری اسالمی پایان دادن به از راه تنھا ای که در ایران نیز ھست، مبارزهی ما  مبارزهعین حال 

  .گذرد می اد و دیناستبد ی سلطه

  


