همبستگی با خیزش جلیقه زردها
فرانسه همیشه کانون انقالب و خیزشهای تاریخی بوده است.
جنبش «جلیقه زردها» نمونهای از اعالم خیزشهایی است که ماهیت ضد سرمایهدارانه دارد و باید مورد پشتیبانی
قرار گیرد .جنبش جلیقه زردها بر بستر بحران جهانی سرمایهداری که در سال  ۸۰۰۲شدت گرفت برآمده است .این
جنبش ،صدای فریاد و اعتراض کارگران در اسپانیا ،ایتالیا ،بلژیک ،یونان ،پرتقال و روسیه و تمامی جهان است .این
خیزش ،بیش و پیش از هرچیز ،ماهیت بحران سرمایهداری در جهان را آشکار میسازد .غرشهای طبقاتی در
فرانسه در برهههای تاریخی از  ،۸۲۸۲کمون پاریس  ،۸۲۸۸جنبشهای کارگری و شورایی سالهای ، ۸۱۸۱
خیزش  ۸۱۹۲وسال  ۸۰۸۸و  ۸۲با «شبهای بیداری» و اینک شورش جلیقه زردها ،بیانگر وجود یک کانون
عظیم آتشفانی هستند که میتواند با آزاد سازی انرژی متراکم خود ،اروپا را دگرگون سازد .این کوهآتشفشان در
فرانسه مرکز گرفته و در شرایطی تاریخی میغرد تا تکامل یابد وانفجار نهایی کار علیه سرمایه آغاز شود .هیجدهم
اکتبر ۸۰۸۲خیزش جلیقه زردها در فرانسه اعالم مبارزه فرودستان علیه فرمانروایان است که درخششی امیدوار
کننده داشته است .این خیزش ،علیرغم وجود گرایشهای سیاسی و اجتماعی و برخی ناهمگونیها ،در ادامهی خود
به جنبش کارگری گره خورده است .خیرش کنونی در فرانسه با پیوستن الیههای پایینی جامعه ،میرود تا همانند
جنبش  ۸۱۹۲بار دیگر برگی تابناک و آزمونی ارزنده به یادگار بگذارد .این جنبش ،با همهی کمبودها از جمله نبود
رهبری طبقاتی و سیاسی ارگانهای انقالبی طبقه کارگر و نیز حضور الیههای متفاوت اجتماعی ،رویهم رفته ،گام
دیگری از مبارزه علیه مناسبات طبقاتی است که جز سود و استثمار و حکومت بر گرده ستمکشان هدفی ندارد.
جنبش جلیقه زردها ،با اعالم «دیگر ریاضت اقتصادیبس است!» عقبنشینیها و امتیازهایی هرآینه قابل بازپس
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ستانی از سوی حکومت بورژواها را به دولت پذیرانده است .جنبش جلیقه زردها،حکومت فرانسه را به اعتراف
واداشته است تا از برکناری ماکرون و همه پرسی و دادن امتیازهای رفرمیستی سخن بگوید.
اگر لغومالیات سوخت خودرو ،نخستین درخواست جلیقه زردها بود ،اینک ،لغو کاهش مالیات بر درآمد ISF
ثروتمندان •،افزایش حداقل دستمزدها • مزایای بازنشستگی امن تر برای همه• پرداخت حقوق نمایندگان منتخب به
میزان میانگین درآمد سراسری• برخورد شایسته با پناهجویان• کار برای بیکاران• اندازه کالسها درمهد کودکها ،و
آموزشگاها تا کالس ۸۸بیش از  ۸۲نفر نباشد .بازنشستگی کامل در  06و  55سالگی برای افرادی که کار فیزیکی
سنگین دارند• تمرکز مسکن و بهبود حمل و نقل ریلی کاال به دالیل زیست محیطی• پایان یابی بستن خطوط قطار
محلی ،ادارات پست و مدارس• تعیین سرنوشت خویش و غیره ،نشانگر پررنگ تر شدن ماهیت طبقاتی این خیزش
میباشند .روی آوری به سیاست ،نشانه برجسته جنبش جلیقه زردها است که با «جلیقه سرخها» و حضور طبقه
کارگر رنگ دیگری به خود میگیرد.
جنبش جلیقه زردها که اینک خواب از چشم بورژوازی و حاکمیتاش را در فرانسه و نیزاتحادیه اروپا ربوده ،از
جمله خیزشهایی ضد سرمایهدارانهای است ،در راستای ژرفایابی مبارزه طبقاتی که پیروزی آن در گرو رهبری طبقه
کارگر آگاه و سازمانیافته میباشد .با این افق ،ما همراه با محکوم شماری خشونت و درندگی پلیس سرمایه ،این
جنبش باید مورد پشتیبانی طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی جهانی قرار گیرد .در این راستا ما وظیفه
انترناسیونالیستی خود میدانیم که از جنبش جلیقه زردها پشتیبانی کنیم.
دفتر روابط بینالملل حزب کمونیست ایران
 ۸۸دسامبر ۸۰۸۲
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Solidarity with the Yellow Vests protests in France
France has always been the centerpiece of revolution and historical
uprisings. The “yellow vests” movement is an example of these
uprisings, is anti-capitalist and must be supported. The “yellow
vests” movement is a result of the global crisis of capitalism, which
intensified in 2008. This movement represents workers' cry and
protest in Spain, Italy, Belgium, Greece, Portugal, Russia and the
whole world. This rise, above all, reveals the nature of the capitalist
crisis in the world. Labor uprisings and protests and the 1848 revolution, the Paris Commune of 1871, the workers'
and council movements of 1919, the uprisings of 1968, 2017, and 2018 with "Awakening Nights", and now the
protests of the Yellow Vests, indicate the existence of a massive volcanic core that can transform Europe by releasing
its dense energy.



October 17, 2018, the rise of the yellow vests in France, is a declaration of the struggle of the oppressed people
against their rulers, which has been promising. This uprising, even though socially and politically heterogeneous, has
been tied to the workers' movement. The present movement in France, joined by the lower layers of society, just
like the 1968 movement, is going to become another golden page and valuable historical experience in the history of
the working class. Despite all its shortcomings, including the absence of the class and political leadership of the
revolutionary working class, as well as the presence of different social layers, this movement is an additional step in
the struggle against class relations, which has no purpose other than profit, exploitation and rule on the oppressed.
The Yellow Vests movement, by announcing "economic austerity is enough!", has forced France’s government to
retreat and suspend its planned fuel tax increase, concessions that can be taken back anytime by the government,
and to speak about the resignation of Macron, about referendum and reformist privileges.
If suspension of fuel tax increase was the first demand of the yellow vest protestors, now they demand
putting an end to homelessness













repeal the ISF tax reduction on the rich,
raise the minimum wage,
more secure retirement benefits for all,
peg the salaries of elected representatives to the median national income,
good treatment for asylum seekers,
jobs for the unemployed,
class sizes no higher than 25 from nursery school through the twelfth grade,
full retirement at 60, and at 55 for those performing heavy physical labor,
concentrate housing and promote rail transport of goods for ecological reasons,
stop the closures of local train lines, post offices, and schools.
determining their own fate etc.

These demands reflect the class nature of this movement which is becoming day by day more apparent. The pursuit
of politics is a hallmark of the Yellow Vests movement, which will take on a different color with the “Red Vests” and
the presence of the working class. The Yellow Vests movement, which is like a nightmare for the bourgeoisie and its
rule in France as well as in the European Union, is an anti-capitalist uprising on its way to grow into a class struggle,
the victory of which depends on the leadership of a politically class consciousness and well-organized working class.
With this horizon, this movement must be supported by the working class and the global socialist movements. In this
regard, and with condemnation of police provocations and brutality against protesters, we consider our
internationalist responsibility to support the movement of the Yellow Vests.
Bureau of International Relations of the Communist Party of Iran-27 December 2018
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