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از فرگوسن تا تولوز :این تازه آغاز مبارزه است!
ترجمه و اقتباس :مصی ش.
کشتهشدن ررمی فرس ،1ناپدید شدن  43دانشجو در مکزیک ،تبرئهی قاتبل مایکبل ببراون ]در فرگوسبن،
میسوری[ و کشتهشدن یک پسربچهی دوازه ساله توسط پلیس آمریکا )هنگامی که او در حال بازی با یک
اسلحهی پرتاب تیله بوده است( ما را در مقابل سرکورب پلیس در کشورهایی که دم از دمکراسی میزنند،
میشوراند .دنبال کردن خبرهای تظاهرات و اعتراضات در فرانسه به دنبال قتل ررمی برای انعکاس هر چه
بیشتر این سرکوب دولتی و خشونت پلیس میباشد.
رسانههای عمومی و رسمی خبر اعتراضات در فرانسه را یا اصل منعکس نمیکنند و یا اگر منعکس کننببد
در چند ثانیه و گذرا در انبوهی از اخبار پخش میکنند .البته آنچه که پس از قتل ررمی در دانشگاه میرای2
)تولوز( در جریان است ،تقریبا هیچ پوشش خبری در رسانهها )شبکههای مختلف خبری( نداشته است.
لزم به ذکر است که پس از قتل ررمی ،هر شنبه در شببهرهای مختلببف بببه ویببژه در تولببوز ،نببانت ،رن و
پاریس تظاهراتهایی برگزار میشود و تعداد زیادی ]از تظاهراتکنندگان[ نیببز تببا کنببون توسببط پلیببس
دستگیر شدهاند.
شعارهای محوری تظاهراتکنندگان چنین است:

»برای ررمی«

»نه فراموشی ،نه بخشش«

»علیه سرکوب پلیس به پا خیزیم«

در این گزارش عمدتا تلش ما بر این است که حرکت و نبردی ک ه م دت ی ک م اه اس ت در دانش گاه
میرای تولوز جریان دارد را منعکس کنیم.

این تازه آغاز مبارزه است!
از یک ماه قبل دانشگاه میرای در نبرد است .مبارزه علیه:

 عدم ]اجرای[ تعهدات دولت در زمینهی آموزش عالی )ندادن بودجه به میببزان کببافی بببرای دانشببگاه،تخریب ساختمانها و،(...
 -سرکوب جنبشهای اجتماعی،

 -خشونت پلیس،

 -و همچنین برای حمایت از مخالفین پروژه سد »سی ونس«.

Rémi Fraisse 1
Mirail 2
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در روز  20نوامبر در مجمع عمومی که در آمفی تئاتر دانشگاه با حضور  1200نفر برگببزار شببد پیشببنهاد
اشغال دانشگاه برای روز  25نوامبر تصویب شد .در اطلعیهای که دانشجویان تهی ه ک رده بودن د نوش ته
شده بود:
»ما خواهان تشدید مبارزه علیه سیاستهای دولت در عدم ]اجرای[ تعهداتش در آموزش عالی هستیم .ما
سرکوب حرکتهای اجتماعی و خشونت پلیس را محکوم میکنیم و چند تاریببخ بببرای اقببدامات رادیکببال
مانند تجمع و تظاهرات و کنسرت در حمایت از دستگیرشدگان را در اطلعیه مشخص خواهیم کرد«.
در تولوز ادارهی پلیس و شهردارر دست راستی و دولت برای سرکوب دست در دست هببم دادنببد ،امببا از
طرف دیگر ،دانشجویان هم خلع سل ح نمیشوند .روز  25نوامبر در دانشگاه میرای )تولوز( روز پرتشببنجی
بود .از صبح چندین ساختمارن دانشگاه مسدود شده بود ،البت ه از ش ب قب ل دپارتم ان فلس فه )س اختمان
شماره  (18اشغال شده بود و مامورین انتظامات موفق نشده بودند که وارد ساختمان شوند.
دانشجویان در مقابل همهی حملت مامورین مقاومت کردند و شب را در محرل اشغال به سر بردند .صبح
روز بعد صبحی پرجنبوجوش بود .از ساعت هفت و نیم )سه شببنبه  25نوامبببر( دانشببجویان و کارکنببان
اعتصابی در دانشگاه حضور داشتند و در حال پخش تراکت در سطح تمام دانشگاه بودند .البتببه در همببان
زمان اطلعیهای مبنی بر اعلم آمادگی رییس دانشگاه برای گفتگو با دانشجویارن معترض پخببش میشببد.
اما همزمان به دستور مدیریت دانشگاه به مامورین محافظ دستور داده شده بود که بخببش روانشناسببی را
باز کنند ،ولی دانشجویان معترض موفق شدند که به موقع وارد عمل شوند و جلبوی حرکبت مبامورین را
بگیرند.
]دانشجویان[ محلی را به عنوان مکارن بحث و گفتگببو و کنببش شببهروندی اختصبباص داده بودنببد و چنببد
دانشجو با چای و قهوه حاضر بودند که بحث راه میانداختند و یببا ببه سببوالت دیگببر دانشببجویان پاسببخ
میدادند.
ساعت دوازده و نیم مجمع عمومی ]درحالی[ شروع شد که تعداد بیشتری از روز  20نوامبر درآن شرکت
کردند و بسیاری از دانشجویان نتوانستند وارد آمفی تئاترر مملو از جمعیت شوند! مجمع عمومی  5سبباعت
به طول انجامید.
در ابتدا مجمع عمومی با اندوه فراوان همبستگی خودش را با خانوادهی دانشجویان ناپدیدشده در مکزی ک
اعلم کرد و همچنین حمایت خود را از شورش در فرگوسن!
گفتگو حول و حوش اعتصاب و اشغال دانشگاه بود؛ دانشجویان مخالف اشغال دانشگاه تعدادشان کم نبببود،
ولی نسبت به دانشجویان موافق اشغال اندک بودند .در انتها ،مجمع عمومی رای به ادامهی حرکببت داد و
اطلعیهای را نیز تهیه کردند که در آن چند توافرق مهم را تایید و تاکید کردنببد .از جملببه اینکببه روز 27
نوامبر روز دیگر اعتصاب دانشگاه و بحث آزاد به ویژه دربارهی دانشگاره آلترناتیو ]تعیین شببد[] ،همچنیببن
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اینکه[ روز  28نوامبر ساعت  4عصر در رابطه با پروژهی بیفایده و جنایتکارانهی سد سی ونس ،گفتگببویی
توسط اورلیان برلن- 3یکی از امضاکنندگان مقالهای در لوموند دربارهی سرکوب -برگزار خواهد شد.
روز  29نوامبر هم مثل همهی شنبهها ،تظاهراتی در مرکز شهر تولوز علیه پروژهی سی ونس و خشببونت
پلیس برپا خواهد بود.
روز دوم دسامبر مجمع عمومی دیگری در دانشگاه تولوز برقرار خواهد بود.
شب سوم دسامبر یک میتنگ/کنسرتی در دانشگاه برگزار خواهد شببد کببه پببول فببروش بلیببط آن بببرای
حمایت از دستگیرشدهگان اخیر )دستگیرشدهگان یکم ،هشتم و بیسبتودوم نوامببر( مببورد اسبتفاده قبرار
خواهد گرفت.
چهارم دسامبر )روز دادرسری رفقای دستگیرشده( ساعت یک ]بعدازظهر[ جلوی دادگستری تجمعی خواهد
بود و از همهی جریانات و سازمانهای مترقی تقاضا شد که روبروری دادگاه با دانشجویان همراه شوند.
تجمعات و تظاهراتها تا آزادی کامل دستگیرشدگان ادامه خواهند داشت.
ت دانشجویان حمایت میکنند!
کارمنداتن اداری دانشگاه از حرک ت
کارمندان اداری هم به حرکت دانشجویی پیوستند 160 .نفر ]از کارکنان[ در یک مجمع عمومی همراه بببا
استادان پیشنهاد اعتصاب را مورد گفتگو قرار دادند و تعداد زیادی از ایشان به ادامه حرکببت رای دادنبد.
]آنها[ بدین ترتیب حمایت خودشان را ]از این حرکت[ اعلم کردند و همچنین سرکوب دانشجویان را که
توسط رییس دانشگاه هماهنگ شده بود را محکوم کردند] .آنها همچنین[ درخواست کردن د ک ه روز دوم
دسامبر روزی بدون کلس اعلم شود تا دانشجویان بیشتری بتوانند در مجمع عمومی شرکت کنند.
در روز سوم دسامبر نیز در کنسرت شرکت خواهند کرد و چهارم دسامبر در مقابل دادگستری همراه بببا
دانشجویان خواهنببد بببود .و البتببه روز دیگبری را ) 11دسببامبر( بببه عنببوان روز اعببتراض سراسببری ببه
سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت در آموزش عالی اعلم کردند.
در انتها رویکررد دوگانهی رییس دانشگاه را محکوم کردند .ریاسرت دانشگاه از طرفی مدعری ]علقهمنببدی[
به گفتگو با دانشجویان است ،ولی از سوی دیگر فضایی امنیتی را در دانشگاه ایجاد کرده اسببت .فرسببتادن
تعداد زیادی سگهای تعلیم داده شده همراه با نگهبانان )تا جایی که حتی یکی از دانشجویان توسط سببگی
گاز گرفته شده است( و همچنین فرستادن ماموریرن انتظامات برای شکستن اعتصاب! همهی این اقببدامات
در جهت ایجاد فضای سرکوب نقش بزرگی را ایفا میکنند.
ژان میشل مینویز 4رییس دانشگاه میرای به مطبوعات اعلم کرده است:
Aurélien Berlan 3
Jean-michel Minovez.44
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»از سال  ، 1986اولین اعتصابی که خود من در آن شرکت داشتم ،این اولین بار است که در یک اعتصاب
هیچ مخاطب مشخصی را در مقابل خودمان نداریم .اتحادیههای دانشجویی مطلقا این حرکت را در دست
ندارند .آنچه که در میرای این روزها میگبذرد ،یبک مبدل خودمختبار اسبت کبه دانشبجویان سبابق از
جریانببات آنارشیسببت آنرا راه انداختهانببد ،دانشببجویانی کببه در مبببارزات سببالهای  2006و 2009
رادیکالتر شدهاند و آمدهاند که دانشگاه را اشغال کنند ]تا جایی که[ حتی عده ایی از ایشان از قیام حرف
میزنند .کسانی از بیرون وارد دانشگاه شدهاند مثل از رن و نانت و نگران ی م ن ای ن اس ت ک ه دانش گاه
میرای محلی شود برای درخواستهایی که هیچ ربطی به مسایل دانشجویی ندارد«.
ترسهای رییس دانشگاه قابل فهم است .آری میرای به نوعی آزمایشگاهی از حرکتهببای دانشببجویی در
فرانسه شده است و در مقابل سرکوب دولت ایستادگی میکند.
رفتار چرپ رفرمیست 5پس از قتل ررمی با بحثهای بیهوده و شایعهپراکنی یک رسوایی ب زرگ میباش د و
اینچنین است که دانشجویارن مبارز و جوانان در تولوز و نانت در مقابل ممنوعیتهای دولببت و خشببونت
پلیس تنها هستند و نیز تنها کسانی هستند که ممنوعیتها را به چببالش گرفتهانببد .همببراه بببا قبباطعیت و
رادیکالیسم!
البته با توجه به بحران اقتصادی ،فقر روزافزون و بیکاری؛ و در مقابل یک دولرت قاترل آزادی و بببه غببایت
سرکوبگر ،دانشگاه میرای ایستاده و مقاومت میکند .با امید به اینکه این اعتراضات به دانشگاههای دیگر و
دبیرستانها و محلههای مردمی کشیده شود .این تنها آغاز مبارزه است.
 11دسامبر 2014
* این نوشته ترجمه و اقتباسی از دو گزارش زیر است:
…www.ccr4.org | Au Mirail, le combat ne fait que commencer
www.ccr4.org | Lutte et radicalisation étudiante contre l’autoritarisme du gouvernement

 5لزم به ذکر است که سالها ،اتحادیهی بزرگ دانشجویی در فرانسه از هوداران سوسیالیستها بوده است که با افتادرن هر
چه بیشترر دولت در دام سوسیال دمکراسی ،این اتحادیه دیگر عمل نمیتواند نقشی در اعتراضات داشته باشد .م

