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تداوم جنبش "جلیقه زردها" و گسترش مقاومت توده های به پا خاسته در فرانسه

قریب به یک ماه پس از آغاز اعتراضات عمومی دالورانه مردم فرانسه (نوامبر  )3192که به خاطر پوشیدن جلیقه
های زرد رنگ توسط تظاهر کنندگان به "جنبش جلیقه زردها" معروف شده  ،دولت فرانسه را مستاصل کرده و
ضربات سختی به پیشبرد سیاستهای ضد مردمی طبقۀ حاکم و بویژه رییس جمهور این کشور ،امانوئل ماکرون
وارد کرده که با سیاستهای چپاولگرانه اقتصادی به مرکز نفرت مردم فرانسه تبدیل شده است .این جنبش ضد
سیاستهای ریاضت اقتصادی نظام سرمایه داری  ،برغم عقب نشینی های مکرر مقامات دولتی فرانسه و وعده
های مبنی بر بهبود اوضاع  ،همچنان ادامه دارد و روزی نیست که مردم و بویژه جوانان مبارز در گوشه ای از
فرانسه به اعتراض و اعتصاب و بستن جاده ها و درگیری با نیروهای سرکوب نپردازند .بر طبق گزارشات منتشره،
تا تاریخ  33دسامبر  ،در جریان سرکوبهای وحشیانه این اعتراضات وسیع و حق طلبانه توده ای که بزرگترین
"بحران" فرانسه نام گرفته  ،حداقل  91تن کشته و حدود  32هزار نفر و از جمله  332مامور امنیتی زخمی شده
اند .همچنین بیش از  3111نفر توسط پلیس دستگیر شده اند .این مبارزات  ،میلیونها یورو به منافع دولت غارتگر
فرانسه و سرمایه داران حاکم ضرر وارد کرده است.
ابتکار مردم مبارز فرانسه در راه اندازی جنبش "جلیقه زردها" و سازماندهی اعتراضات توده ای از طریق شبکه
های مجازی  ،الهام بخش کارگران و توده های محروم چندین کشور دیگر در اعتراضات بر حق آنها علیه نظام
سرمایه داری شده است .به طوری که کارگران و زحمتکشان در کشورهای اروپایی دیگر و خاورمیانه  ،نظیر
بلژیک و مصر و عراق نیز با الهام از این جنبش ،با پوشیدن جلیه های زرد به خیابانها آمده و ضمن محکوم کردن
سیاستهای غارتگرانه و سرکوب گرانه نظام گندیده سرمایه داری ،خواستهای حق طلبانه خویش را فریاد زده اند.

