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  هفرانسسراسری اعتصاب در »... یستيالي سوسیهمبستگ« شرکت 

  
  م آبان ماه هشتاد و ششهن  بيست                                                                                     سايت آزادی بيان

 
  

  » راني با کارگران ایستيالي سوسیهمبستگ« شرکت 

  ه در فرانسی کارکنان بخش دولتی از اعتصاب عمومتيدر تظاهرات و حما
  

به طرح افزايش سنوات  در اعتراض - ٢ ٠ ٠ ٧ نوامبر ١ ٤اعتصاب يک روزه بخش حمل و نقل دولتی فرانسه در 

کوزی بر  بخاطر پافشاری دولت سار- سال ٤ ٠ سال و نيم به ٣ ٧پرداخت سهم بازنشستگی کارکنان اين بخش از 

  . گرفته شده بود ادامه يافته استنظر برای اعتصاب عمومی بخش دولتی دربيستم نوامبر کهاجرای اين طرح، تا امروز

ولت به اعتصابی عمومی فراخوانده شده اند تا اعتراض و نارضائی خود از از چندی پيش پنج ميليون کارکنان د

شهرهای مختلف فرانسه اين رابطه تظاهراتی هم دردر. ماعی دولت سارکوزی را ابراز کنندسياست های ضد اجت

. رديدگ و تولوز با عظمتی چشمگير برگزارترتيب داده شده بود که بويژه در شهرهای بزرگ کارگری چون مارسی

اعتراض به کاهش قدرت خريد حقوق بگيران و نيز :  کانونی شده بود  سًا حول دو محوراين اعتصاب عمومی اسا

ی مخالفت با برنامه دولت برای کاهش دويست و بيست هزار تن از کارکنان دولت از طريق استخدام نکردن بجا

، کاال، مطبوعاتوحمل و نقل مسافرولتی بخش های اين اعتصاب عمومی، کارکنان ددر. شوندکسانی که بازنشسته مي

غيره شرکت اليات،شهرداری ها،آتش نشانی ها وتلويزيون، پست، برق و گاز، آموزش، دانشگاه ها، پرستاران، م

ها و قطارها و هوای بارانی، بقدری موفق بود که ته صف هنوز تا ظاهرات با وجود اعتصاب اغلب مترواين ت. داشتند

  . بود شدهمسدودمسير تمامتظاهرات به مقصد رسيده ومبدأ نبود چون سربه حرکت ازظاهرات قادرپايان ت

در فرانسه که يکی از تشکل های دفاع از مطالبات و مبارزات کارگران » همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران « 

ستگی بين المللی طبقه کارگر ايران در خارج از کشور است، برحسب خط مشی مصوب خود در چهارچوب همب

جهانی، تنها به درخواست يکجانبه حمايت از کارگران و اتحاديه های کارگری فرانسه از کارگران ايران نمی پردازد 

  اين راستا، فعاالندر. حق شان پشتيبانی فعال می کندبلکه در مبارزات آن ها نيز شرکت کرده و از مطالبات بر

 ١ ٤تظاهرات بخش حمل و نقل دولتی فرانسه در به دنبال شرکت در» ارگران ايران کهمبستگی سوسياليستی با  « 

 و پخش تراکت های حمايت از مطالبات آنان، امروز سه شنبه بيستم نوامبر نيز در تظاهرات عظيم ٢ ٠ ٠ ٧نوامبر 

ی فرانسه حمايت پاريس فعاالنه شرکت کرده و با پخش تراکتی از اعتصاب عمومی مزد و حقوق بگيران اعتصاب

  :ترجمه اين تراکت در زير از نظرتان می گذرد. کردند

  ! خود ماستۀفرانسه، مبارزردهای اجتماعی درحفظ دستاوو  بخش دولتیمبارزه اجتماعی برای حراست از

ت از ابتدای رسيدن به قدرت، با يک منطق نئوليبرالی تهاجم به خدما] نخست وزير [  فييون -حکومت سارکوزی 
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عمومی را آغاز کرده است؛ فقط شش ماه برای سارکوزی کافی بود تا نظام بازنشستگی مزد بگيران را زير سئوال 

ببرد؛ بقای دانشگاه های دولتی را به خطر بياندازد؛ و در همان حال بخشش های مالياتی نصيب ثروتمندترين ها 

  .قالل قوه قضائيه حمله ور شودکرده، رکورد اخراج مهاجرين بدون پروانه را بشکند و به است

  !است و تهاجم حکومت، همه جانبهليست ، دراز

 فرانسوی ها و ايرانی ها به - نوامبر حمايت می کنيم و از همه ايرانی٢٠ از تظاهرات متحدانه سنديکاها درما قاطعانه

  !شرکت در آن دعوت می کنيم

 مزد بگيراقشارعمدتًا کارگران وقربانيان آن می ايران است ونئوليبراليسم سياست اقتصادی جمهوری اسال ايران همدر

  . اندزحمتکش

شرکت های خصوصی و  واگذاری کل بخش دولتی به  و حتا سخن از روز است  دستورسياست خصوصی سازی در

  !خصوصی سازی صنعت نفت در ميان است

  .ايجاد سنديکای مستقل را شدت بخشيده استاخيرًا رژيم اسالمی تعرضات اش عليه کارگران و مطالبه آنان مبنی بر 

  . تعدادی از رهبران سنديکائی در زندان اند

  سياست ديکتاتورۀروز ديگرانی است که قربانی هرن، دانشجويان، کارگران، معلمان وسرکوب وحشيانه متوجه زنا

  .ايران اندهای مذهبی حاکم بر

  

  !زنده باد همبستگی مبارزاتی

 نهمبستگی سوسياليستی با کارگران ايرا

٢٠٠٧-١١-٢٠    


