
ماکرون در فرانسه سرمایه، به نمایندگی انون کار حکومتقعلیه  اولین گزارش از تظاهرات    

(همراه با تصویر)  

شورای "علیه قانون کار در پاریس آغاز گشت و امسال سپتامبر اولین تظاهرات  21روز سه شنبه 

همه ی  ،قبلامسال برخالف سال . کرددر آن شرکت نیز " کارگری ـ پاریس همبستگی با جنبش

 - Force Ouvrière) (او. اف")نیروی کارگری"سندیکای  رهبران .شرکت فعال نداشتند سندیکاها

FO)  را نه از  را می پذیرد و تغییراتی از آن" قانون کار"به سود نظام سرمایه داری حکومت ماکرون

 ارزیابی می نماید (یرنخست وز) "ادوآرد فیلیپ"طریق تظاهرات بلکه فقط بر مبنای مذاکرات با دولت 

قدرتمندان دولتی، دنبال مذاکره نمی باشند، بلکه بیشتر  به توضیح این مسئله پردازیم که که الزم میدانیم)

ضد کارگری خود را با  نمایندگان سندیکاها به بحث های فرسایشی و حتا تحمیلی می  و اهداف نظرات

س " سندیکای مسئوالن .(افشاگری شده استسندیکای ث ژ ت، مسئله ی مذکور از طریق  کشانند که

و در  نداز سال گذشته چنین نظریه ای را ارائه داده بود نیز (UNSA) "اونسا"و  (CFDT) "اف د ت

به قانون کار " اردونانس"سیاست ماکرون حتا پنج . هیچ یک از تظاهرات شرکت نداشتند نتیجه در

تر می  از گذشته آسان کارگران راو اخراج  و آنرا به قانون کار جدید مبدل می سازد الخمری می افزاید

 . کند

نگران  (اف او)  FO به دلیل عقب نشینی بعضی از سندیکاها، بویژه  ، ما همهدر شروع تظاهرات

بر  (CFDT)"س اف د ت"سندیکای  بخش کوچکی از بر خالف سال قبل. بودیم که جمیعت کم باشد

باال می گیرد نیز اختالف  ،FO"او. اف"در آکسیون شرکت می نماید و در سندیکای " قانون کار"علیه 

نیروی پیکارگران خیابانی با  .ترجیح میدهندو مبارزه در خیابان را  حضور فعالنیز و بخشی از آنان 

و بار دیگر به مبارزات  قدرت هرچه تمامتر علیه قانون کار نظام سرمایه داری فرانسه بسیج می شوند

، (Solidaire Sud) "سولیدر سود"، (CGT) "ث ژ ت"سندیکای . می بخشندخون تازه ای کارگری 

جزو امضا کنندگان تظاهرات  (UNEF) اتحادیه ملی دانشجویان در فرانسهو  (FSU) "اف اس او"

فدراسیون مستقل و و  (UNL) "دانش آموزان"اتحادیه ملی دبیرستان ها "که  بودند" قانون کار"علیه 

 Fédération Indépendante etدموکرات دبیرستان ها که به سندیکای دبیرستانی نیز مشهور است ـ 

démocratique Lycéenne در این تظاهرات نیز اتحادیه ای مشترک . در تظاهرات شرکت داشتند

در طول تظاهرات . ی نمودبین بخشی از دانشجویان و دانش آموزان بوجود آمده بود که جلب نظر م

 فقر اجتماعی و استثمار وحشیانه ی صاحبان سرمایه به ،علیه بیکار سازی ،شعارها علیه قانون کار

از میدان باستیل آغاز و ( به گفته سندیکاها)این تظاهرات با شرکت شصت هزار نفر . گوش می رسید

اعالمیه خود را علیه " کارگری ـ پاریسشورای همبستگی با جنبش . "در میدان ایتالی پایان یافت

به فرانسه در طول تظاهرات توزیع نمود که در آن از بحران ساختاری نظام سرمایه داری " قانون کار"

" قانون کار"زندگی طبقه ی کارگر بصورت  مستقیم آن بر که چگونه  نتایج  جهانی صحبت می شود

اضافه " اردونانس"الخمری و پنج " قانون کار"مل در این بیانیه ما خواهان حذف کا. ظاهر می گردد

در ضمن، بیش از یک : "حاکمیت ماکرون می شویم و در سطور آخر اضافه می نمائیمطرف شده از 

یکی از مسئولین  ،ماه است که تعدادی از فعالین کارگران زندانی در ایران از جمله رضا شهابی

ا کارگران، که در همبستگی بعتصاب غذا زده اند دست به ا..." سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی"

  .فرانسه را در زیر مالحظه می نمائید به بیانیه! فراموششان نخواهیم کرد
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contre la "loi travail" El Khomri et les 5 nouvelles ordonnances de Macron 

Depuis 2008, la crise structurelle du capitalisme mondial a commencé, et s’est étendue à 

toutes les branches du système. De grands employeurs privés et publics, des organisations 

internationales, des bailleurs de fonds, des partis politiques et des représentants de l'Etat tous 

ensemble ont fait de la classe ouvrière la victime de la crise économique alors que les 

travailleurs sont les véritables créateurs de la richesse sociale. Ils payent aujourd’hui le prix 

lourd d'un complot dont le but est que les capitalistes ne perdent aucun profits en appliquant 

avec un maximum d’intensité l’exploitation de la force du travail.  

La réforme du code du travail El Khomri et les ordonnances présentées par le gouvernement 

d'Edouard Philippe font élargir le système oppressif du capitalisme en collaboration et avec 

les propositions du Medef l'organisation patronale contre la classe ouvrière Française sur tout 

ce qui concerne le travail, sur les plafonnement des indemnités Prud'homales, sur les sujets 

négociations dans l'entreprise, sans consultation des représentants syndicaux et en cas "de 

difficultés économiques", tout cela pour demander aux salariés des sacrifices. les salariés qui 

refuseront des sacrifices et aussi qu'on puisse changer quoi que ce soit dans les ordonnances  

seront licenciés. donc la nouvelle loi macron sur les ordonnances c'est la facilitation des 

licenciements collectifs et individuels, l’autorisation légale d'augmenter les heures de travail 

des ouvriers, et surtout faire baisser les salaires. 

Voilà pourquoi le "Conseil de solidarité avec le mouvement ouvrier – Paris" allié à la classe 

ouvrière française lutte contre le capitalisme et la violence du pouvoir politique pour obtenir 

l’annulation totale de la "Loi travail" El Khomri et celle des cinq nouvelles ordonnances du 

gouvernement d'Edouard Philippe, et est définitivement opposé à tout compromis. 

Pendant ce temps, plusieus des travailleurs iraniens et aussi Reza Shahabi l'un des 

responsables du "Syndicat Vahed des transports de Téhéran" sont en prison et depuis un mois,  

sont en grève de la faim. En solidarité avec les travailleurs Iraniens!: Nous ne les oublions 

pas! 
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