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 توضیحات مترجم 
 

و پیشرفته    نترجمه کتاب "آینده مشترک"، مدون تری 
فرانسه   در  حال حاضر  در  اثر جنبش مردمی  ترین 
است که اکنون بزبان فارسی در دسترس خوانندگان  
امید است که موضوعات جهانشمول  قرار میگیرد. 
تبادل   تقویت بحث و  برای  پیش  به  بتواند گامی  آن 

 سیاسی ایران باشد.  یها نظر درمیان جنبش
 

مشترک نه تنها نافرمانی در  یاید اذعان کرد که آینده  
ازساختار   وگسست  جهان  کنونی  نظم  برابر 
نئولیبرالیسم که تمامی دنیارا به ورطه فالکت کشانیده  
است را مطرح میکند، بلکه باالتر از همه با هدف  
هماهنگی انسان ها در بین خود و با طبیعت، چشم  
 انداز دورنمای آینده جهان را نیز به تصویر میکشد. 

 
ن نظر فهرستی از اقدامات منسجم زیر را حول از ای 

را   هستند  روبرو  آن  با  مردم  که  هایی  چالش  همه 
شهروندانه،   و  آزاد  زندگی   : دهد  می  پوشش 
سازگاری با سیستم طبیعت، اتحاد برای زندگی خوب،  
انسانی کردن افراد و جامعه و در نهایت نظم دادن به  

 جهان. 
 

فصل است به    14بعبارتی این یک برنامه که شامل  
جزئیات پیشنهاداتی می پردازد که ژان لوک مالنشون  
و تیمش  در صورت انتخاب شدن پس از انتخابات  

سال   آوریل  جمهوری  اجرا    2022ریاست  را  آن 
 خواهند کرد. 

 

 
 به یاد برادران جانباخته ام : 

 جهانگیر )جهان( و منوچهر)ناصر( قلعه میاندوآب  
 

 میاندوآب قلعه منصور    
 2022مارس   
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 به  طبیعت  با  و  گریهمد  نیب  انسانها  هماهنگی

 جهان از دورنمایی عنوان

 

 "مشترک ی  آینده"

 

 لوک مالنشون-ژان شگفتاریپ
 

باالتر  مشترک بسیار فراتر از مجموعه ای از اقدامات معین است.   یبرنامه آینده  

  نیاز این یک    .ازهمه اینکه چشم انداز دورنمای آینده جهان را به تصویر میکشد

اساسی زمان ماست آنهم هنگامی که دنیا وارد دوره ای از تغییرات اکولوژیکی و  

ک اطمینان  عدم  و  ناپذیر  برگشت  های  جهش  اجتماعی،  شود. تخریبات  می  امل 

نامزدهای انتخاباتی که خود را به چند پیشنهاد محدود می کنند، هر چند که جذاب  

بنابراین من وظیفه خود می دانم که پروژه  بنظر بیایند، قادر به پاسخگویی نیستند.  

یک جامعه ی همبسته با هدف هماهنگ   ساختنخود را به این شکل خالصه کنم : 

. این است هدفی که درهرشرایطی در نظر  و با طبیعت  همدیگرکردن انسان ها با  

 .گرفته شده است ، حتی در شرایط بسیار پیش بینی نشده 

اینجا فلسفه ای را که مرا هدایت می کند خالصه کرده ام    آنهم جایی که من در 

که   هستم  ای  برنامه  بخوانیدکاندیدای  آنرا  هیچ میروید  بدون  شوم،  انتخاب  اگر   .

ی به آن پایبند خواهم بود. زیرا سرمایه داری مالی شده عصر ما باعث  مصالحه ا

خشونت اجتماعی و ویرانگری طبیعت می شود که در تاریخ تمدن بشری بی سابقه  

.  حرص پرخوری میدهداست. همه چیز، حتی بیماری های همه گیر، به او اجازه  

هستند که نصف    تملکنفر در دنیا همان قدر صاحب    26در نهایت، در این ساعت،  

  19-جمعیت جهان. در فرانسه دارایی افراد فوق ثروتمند درطی همه گیری کووید

بیش ازیک سوم افزایش یافته است. از آنجایی که از بالیای خود تغذیه می کند، این  

آن جدی و فوری   طرد  سیستم از درون قادر به اصالح خود نیست. بخاطر همین
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بپوشانیم : »آینده   نهآن را پنهان  نه خواهیم  ما نمی .است. این هدف برنامه ماست 

 .مشترک« در واقع نافرمانی در برابر نظم کنونی جهان است

های  یافته  از  ای  مجموعه  مشترک"  "آینده  است.  پیشینه  یک  حاوی  برنامه  این 

تکنوکرات ها و مبلغین نیست. بلکه از درون جامعه ما برآمده است. تدوین آن پس  

ساعت برای شنیدن پیشنهادات اتحادیه ها ، انجمن ها ، روشنفکران  ازوقف صدها  

، گاهی اوقات  رد یگیدربرمکشور انجام شده است. و تا حد زیادی پیشنهادات آنها را  

کلمه به کلمه. بطوریکه به آن یک انسجام کامل و قابل اجرا توسط یک دولت می 

، کیفیت آن توسط بسیاری از سازمان   2017دهد. برای همین است که در سال  

های غیر دولتی ، سازمان هایی که از حقوق بشر و محیط زیست یا گروه های حرفه  

میلیون نفربا    7گرفته است. درهمان سال ،    ای دفاع می کنند ، مورد ستایش قرار

نماینده    17پذیرش آن بنام من به آن رأی دادند. سپس به یک مرجع دائمی برای اقدام  

نماینده اروپا از گروه نافرمان ما که از دیدگاه های سیاسی کامالً متنوعی    6ملی و  

ارلمان، اقدامات  تشکیل شده مبدل گردید. در تمام طول دوره پنج ساله نمایندگی در پ

مورد نظر در برنامه فوق به پیشنهادهای قانونی مشخص یا اصالح قوانین ماکرون 

پایه ای برای تولید اضطراری  شدند تبدیل     4. طی بحران کوید ، ازآن به عنوان 

شده  قانون برای پاسخگویی به نیازهای بحران سالمتی استفاده    11برنامه اقداماتی و  

 است. 

بمدت یک سال، نسخه ارائه شده در اینجا را با دقت مورد مطالعه  از آن زمان ، ما

قرارداده ایم. این برنامه برای تنظیم اقدامات عملی دولت ما در هر یک از حوزه  

های اساسی آن، استفاده خواهد شد. البته اول از همه باید قوانین دولتهای امانوئل  

طرف دار این ...هستیم ". بویژه  ما  " :ماکرون لغو شود. اما سبک ما چنین است  

اینکه پیشنهادات مثبتی ارائه می دهیم. جملگی طی پنج سال اخیر در ارتباط با اقدام  

جنبشهای جامعه فرانسه تدوین یافته اند. برای این کار ، ما مجددأ ماه ها جلساتی را  

کنند مداخله  های خاص خود  گوناگون درزمینه  متخصص  افراد  تا  دادیم   .ترتیب 

رانجام ، یک مشاوره مردمی صورت گرفت. همه اینها برای بهبود و تکمیل کار  س

ما بود. متنی که اکنون پیش رو دارید دستاوردیست که ازتالشهای دور ودستی بدست  

مشترک" یک برنامه ی آماده برای استفاده است.   یاز هم اکنون "آینده  آمده است.  

جلس بهمراه شخصیت های متعهد به  یک تیم باتجربه مرکب از نمایندگان ما درم

دارای صالحیت برای اجرای آن تشکیل دهند. در   یحکومتمنافع عمومی میتوانند  

این ساعت ، این تنها برنامه ی معتبردر فرانسه هست که قادر به تغییررادیکال  

 .درمسیر جامعه است

نظر اجتماعی امنیت، ادیان و مهاجرت. اولویت واقعأ جای دیگریست. این کشور از  

در حال ویرانیست، آنهم زمانی که ما وارد عصر عدم اطمینان تقریباً کامل در مورد 

تمام حوزه های طبیعی اساسی بویژه ضروری برای زندگی انسانی می شویم. سیستم  

فعلی اهمیتی به آن نمی دهد .وسواس وی همچنان این است که در خدمت اشراف به 

العاده متمرکز آمده است  حفظ ثروت فوق  از حاصل کار همه بدست  آنها که  یافته 

ادامه دهد. اما این انباشت باورنکردنی فقط یک شرط دارد! بعبارتی باید بی وفقه  

هرچه   محدودیت،  ،بدون  چگونه  چی،  نیست  مهم  فروخت،  و  خرید  کرد،  تولید 

نیازهای  ایجاد  وبا  فروش  قابل  کاالی  به  چی  هر  تبدیل  با  تر،  ارزان  سریعتر، 

وعی. تخریب زیبایی و حساسیت جانداران وا نمی ایستد. کره زمین، انسان ها  مصن

و حیوانات در رنج از پا در میایند. جامعه و دولت به دلیل نابرابری ها و رها شدن 
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گسترده   انقالبات  جهان  سرتاسر  در  لحظه  یک  در  فروپاشیست.  حال  در  مردم 

وزمره بوقوع می پیوندد. چرا  شهروندان علیه زوال غیرقابل تحمل شرایط زندگی ر

در فرانسه با اینهمه ثروت، کثیری از مردم اینقدر بد زندگی می کنند؟ چرا مردم  

حق زندگی شرافتمندانه در محیطی سالم را ندارند؟ در اینجا هیچ چیزاجتناب ناپذیری  

 .وجود ندارد. ما می توانیم عکس العمل موفقیت آمیزی داشته باشیم 

یید واقعاً میزان مسئولیت شخصی خود را بپذیریم. من این کار را  بنابراین آری، بیا

نفر که از آن بطور فردی حمایت کردند    250000با اعالم کاندیداتوری خود بنام 

میلیون نفری هستم که قبالً یک بار در    7نماینده ی   کهانجام دادم. احساس من اینست

اند. امیدوا  2017سال   برنامه را انتخاب کرده  به  این  با دادن رأی  رم که همگی 

وظیفه خود عمل خواهید کرد. امتناع به منزله انصراف تلقی خواهد شد. زیرا این  

برای مردم فرانسه لحظه تعیین کننده ای خواهد    2022انتخابات ریاست جمهوری  

این برنامه می تواند با راه حل های خود بجای نفرت ومحرومیتها یک اتحاد  بود.  

قدرتم و  آورد.گسترده  ببار  به    ند مردمی  پیوستن  مثبت،  بسیج  در  ما می خواهیم 

پروژه های روشن و جسورانه موفق شویم. یک نظرسنجی نشان می دهد که ایده  

درصد    90تا    60های اصلی این برنامه اکثریت قاطع در کشوررا داراست و بین  

 .نظرات مثبت را به خود اختصاص میدهد

تاریخ   از  درسیست  این  داریم.  نیاز  گسترده  پشتیبانی  این  به  دورما  های  : گذشته 

جوامع متحد بیشترین توانایی در مقابله با تحوالت و آشفتگی های بزرگ را دارند.  

های قدیمی و وخشونت آمیز، جوامع ما را  ها با روشبرعکس، محدود کردن آزادی

عجیب و غریبی که توسط یک نفرگرفته  کند. همه از تصمیمات  از همدیگر جدا می

می شود و در میان کاریکاتوری ازجرو بحث های پوچ، به اجرا در میاید خسته  

با دادن حق مشارکت در تصمیم گیری ها به همه، اجرای آنها را آسان تر   .شده اند

می کنیم. به همین دلیل است که ما نیاز به سازماندهی اساسی زندگی دموکراتیک  

 .داریم کشورمان 

کنند زندگی  کامل  شهروند  وبعنوان  آزاد  باید  ما  نباید     .مردم  گیری  تصمیم  حق 

درخدمت یک طبقه ممتاز باشد. مردم، وفقط آنها هستند که باید حاکم باشند. برای  

این کار، لغو سلطنت ریاست جمهوری، دادن اختیارات فراوان به مردم برای وضع  

قوانین و برکناری مقامات منتخب، یک امر فوریست. به همین دلیل است که اگر 

فران دموکراسی  مجلس  بخواهیم  یک  تشکیل  فراخوان  باید  کنیم،  بازسازی  را  سه 

را   اساسی جمهوری ششم  قانون  مناسبت خود شهروندان  همین  به   . داد  مؤسسان 

خواهند نوشت. این بر عهده آنهاست که قلم بدست بگیرند تا قوانین زندگی مشترک  

ایجاد    کنند. انحراف اقتدارگرایانه وخشونت آمیزی که امانوئل ماکرون  ن ییتعما را  

کرده است باید پاک شود. بیایید آن راصریح بگوییم : بازگشت به عقل، صلح مدنی  

خواه ،مستلزم بازنگری اساسی در  و کرامت انسانی در یک جامعه واقعأ جمهوری 

توسط   اجرای عدالت  و جدی شرایط  کلی  بررسی  با  همچنین  البته  و  است.  پلیس 

م بار دیگر: مردمی که در تصمیم  دستگاه قضایی. این برش ها ضروریست. باز ه

با   مقابله  این برای  بود.  آزادترین هستند متحدترین مردم خواهند  گیری های خود 

مهمترین چالش هایی که تاکنون با آن مواجه شده ضروری است : خطر فروپاشی  

دارد. و این همان چیزی است که  تسیستم محیط زیستی که با زندگی انسانی مطابق

 .ارائه می دهدبرنامه ما 
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باوربه اینکه  . : ما باید خود را با سیستم طبیعت وفق دهیم این درس زمان ماست 

آینده نوع بشر به طور اساسی   آن جدا کنیم، پوچ است.  از  ما می توانیم خود را 

دردرون طبیعت گنجانده شده است. هدف گیری برای هماهنگی انسان با طبیعت یک  

طرح عملی فوریست. زمان آن رسیده است تا جهانی را سازماندهی کرد که در آن 

.  باشدرخه های بازآفرینی طبیعت گره خورده  چرخه های زندگی فردی و جمعی با چ

این "آیین سبز" است که ما می خواهیم اعمال کنیم. با تغییرات اقلیمی عصری توام  

با عدم اطمینان بزرگ آغاز می شود. بعنوان مثال، چرخه حیاتی آب به طور کامل  

نظیر   مواجه هستیم،  با رویدادهای شدیدتری  ما  حال حاضر  در  است.  مختل شده 

غییر در سیستم بارندگی و باال آمدن سطح اقیانوسها. این تحوالت همه چیزهایی را ت

ما نسل آنرامیکه  بینی  ها  قابل پیش  تقریبا غیر  اینها همه  داد.  تغیرخواهد  شناختیم 

هستند. بنابراین ما باید عکس العمل خود را انتخاب کنیم : »همه با هم« یا »هر کی 

توهم به »هر  دری خواهدبود که بخواهیم چیزی را  برای خودش«؟ برای ما بی معن

که مورد عالقه  «با اتکا به بازار و »رقابت آزاد ومقدس نهکی برای خودش« ، و  

معاهدات اروپایی است حل کنیم. زیرا این همان چیزی است که بشریت را به سمت  

 .دهدیم سوقپرتگاه  

کردن این روند، ما به یک دولت استراتژیست نیاز داریم که سازمان   دگرگونبرای 

دهنده بسیج اکولوژیکی و اجتماعی در همه بخش های جامعه باشد. می تواند اهداف  

اصلی را تعیین کند، موسسات تولیدی و حرفه های مورد نیاز ما را پیش بینی کند،  

یک کال  در  کند.  هماهنگ  بین خودشان  را  کند.  تولیدکنندگان  برنامه ریزی  باید  م 

اکنون برنامه ریزی ایده ای است که مسیر خود راپیموده است. شما با مطالعه ما  

خواهید دید که ما بویژه با تکیه بر کمون ها و سازمانهای حرفه ای کارو نمایندگانشان  

 .درعمل به خوبی پیشرفت کرده ایم 

داد تغییر  باید  ف و تجارت ما زیررهنمود  تولید، مصر  :زیرا آری، همه چی را 

سبز«. بد ین معنا که دیگر از طبیعت بیش از آن چیزی که می تواند دریک    نظم»

مدت زمان قابل تحمل باز تولید کند، بر نداریم. نگاه ما به محیط زیست خود باید  

تغییر کند. آب، هوا، تنوع زیستی، جنگل ها جزو اموال مشترک محسوب میشوند.  

اینکه به آنها    بدون آنها زندگی برای مردم و جوامع ممکن نیست. خاتمه دهیم از 

 !فرمان مالکیت عمومی آنها را صادر کنیم . بعنوان مواد خام نگاه کنیم

بنابراین البته باید بسیاری از فعالیت ها را متحول کرد! مثالً کشاورزی. ما به آن  

منابع   طریق  از  ما  جمعیت  برای  غذایی  مواد  تولید  ابتدا  داد:  خواهیم  هدف  یک 

ی. وپایان دادن به غذاهای ناسالم و بیماری هایی که ازآن ناشی می  بیوارگانیک محل

شوند. در عین حال، صنعت ما نیز نیاز به بازسازی دارد. اما اول از همه جهت 

تامین خود ما! و البته با تغییر روش ها، مواد اولیه و چرخه ی عمر تولیدات آنها.  

به طور   باید  ای  آموزش حرفه  که  است  دلیل  همین  و  به  هایش  برنامه  در  کامل 

همچنین در شبکه سازی، استخدام و تامین مالی خود سازماندهی شود. در مجموع،  

ما در اینجا می بینیم که پروژه های عمومی باید در بسیاری از زمینه ها راه اندازی  

 شوند: حمل و نقل ها، انرژی، مسکن، زباله. همه برای کمک فراخوانده خواهند شد. 

چگونه میتوان    عمل کردن با وضعیت اجتماعی کشورشدت یافته است.اما دشواری  

برای آینده کارکرد وقتی که برای زنده ماندن به زمان حال میخکوب شده اید؟ این  

سهم روزانه بسیاری از مردم است. ده میلیون فقیر این را تأیید می کنند. بنابراین ما  

اد غذایی، مساکن غیربهداشتی  در وضعیت اورژانس اجتماعی هستیم. نابسامانی مو
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شاخص همه   : افسارگسیخته  فقر  پرازدحام،  روی  یا  هستند   خطها   وقرمز 

ورشکستگی عمومی جامعه فرانسه را  نشان میدهند. این برای بسیاری از مردم به  

یک رویا تبدیل شده ازاین که بدون ترس از فردا  بتوانند از یک وضعیت با ثبات،  

باید به واقعیت تبدیل شود. این قبل از هر چیزبا اشتغال به کار برای بهره مند شوند.  

همه شروع می شود. در واقع این چیزی است که کشور برای موفقیت در جهت  

گیری محیت زیست به آن نیاز دارد. زیرا حاکمیت سرمایه  مالی وضعیت نابسامانی 

ز تا بدین حد مهم نبوده  ایجاد کرده است. چه می بینیم؟ نیاز به نیروی انسانی هرگ

وآنهم زمانی که بیکاری در حال گسترش است. با این حال کارهای زیادی برای  

انجام دادن وجود دارد. کمبود کار نیست، بلکه شغل وجود ندارد. بخش خصوصی  

پیشنهاد  «  آینده ی مشترکنمی داند چگونه آنها را در صورت لزوم ایجاد کند. » 

. به جای اتهام، به اینکه فقرا مقصر  معقول را می کند  دگرگون کردن این وضعیت نا 

 بدبختی خود هستند، بهتر است برای هرکس شغلی تضمین شود. 

ما نمی توانیم تا زمانی که جامعه ی انحصاری پابرجاست، مردمی کامال متحد باشیم.  

زیرا باعث جدایی مردم از همدیگر و تالشی آن در برابر خطرات می شود. این  

کشنده است. کاهش نابرابری در درآمد ودر شرایط زندگی، همچون بین  یک سم  

زنان و مردان، به یک هدف برای تندرستی عمومی تبدیل شده است. زمان همیاری 

متقابل و تقسیم در آمد فرا رسیده است. این واقیست است. خدمات عمومی  باید    یها

و شبکه های ضروری  واقعاً تضمین کننده ی دسترسی هر فردی  به حقوق برابر

 . باشند برای زندگی امروزی 

وآن هرچی که وضعیت شخصی، درآمد، اموال یا محل زندگی آنها  میخواهد باشد.  

منظور از آن مدرسه، بهداشت، حمل و نقل، وسایل ارتباطی، مسکن، فرهنگ هست.  

در اینجا همچنین الزم است شبکه پایانی که توسط چندین دوره پنج ساله مدیریت  

ولیبرالی تخریب شده  اصالح شود. و برای آن هزینه را باید بطورعادالنه تقسیم  نئ

کرد. بنابراین مالیات با یک اصل ساده بازسازی خواهد شد : کسانی که بیشتر دارند  

بیشتر و کسانی که کمتر دارند  کمترمالیات باید بدهند. کسانئ که درآمد ماهانه شان  

کمتر  4000زیر   همه  از  درآمد    یوروهست،  آخر  بخش  و  کرد!  پرداخت خوهند 

 باید به سطح پس از جنگ بازگردد.  افراد ثروتمند ترین

و به  لیبرالیسم اقتدارگرا در سراسر جامعه فرهنگ خشونت آمیزخود را،  تحقیر  

تسلیم کشاندن را بکار می گیرد. اما انتخاب آزاد زندگی، آرزوییست که در وجود 

در پروژه برابری    باید به آن احترام گذاشت و تشویقش کرد.هر انسانی نهفته است.  

و   بر سرنوشت  آزادانه   بتواند  که هر کسی  اینست  وسیله  ما، نخستین  همه  برای 

زندگی خود مسلط باشد، آنهم فارغ از تبعیض اجتماعی و فرهنگی که مردم را در  

گه داشتن مردم  حصار نگه میدارد. امروزه روش های اقتدارگرایانه بمنظور در بند ن

در همه جا رواج یافته است. بدین طریق  کنترل تعمیم یافته ای به جامعه تحمیل می  

شود. وتازه این همه ی کارنیست! کنترل ذهن نیز در دستور کار قرار دارد. این  

بروزاختالفات مرگباری می شود که یگانگی توده های   سیستم در همه جا باعث 

ها«، به حفظ وتحکیم  براین، به بهانه »برخورد تمدنمردم را از هم می پاشد! بنا

آمیز هویتی و حتی اغلب به یک نژادپرستی  های مذهبی، تشویشهای وسواسجنگ

است،   همان  مبارزه  ما   برای  طریق،  بدین  پردازد.  می  تحقیرآمیز  پیش  از  بیش 

برابری   کرامت،  با  مردن  حق  حتی  خود  سرنوشت شخصی  کنترل  برای  مبارزه 

تخاب آزادانه در مورد تعهدات اساسی وجودی خود و مبارزه بی امان علیه  حقوق، ان
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 نههمه تبعیض های نژادپرستانه، جنسیتی یا همجنسگرا ! برنامه ما هرگزنه آن را 

فراموش میکند و نه پنهان می کند. در دنیای امروزی، برای رهایی از هر گونه  

ندگی خود را در دست بگیریم.  خفقان در زندگی شخصی مان، باید اختیار وکنترل ز

برای این کار الزم است بر حلقه های بی شماری که ما را به جامعه متصل می کند  

تسلط داشته باشیم. و نه تنها با محدود کردن و کنترل آپلودهای دیجیتال. منظور در  

مورد توسعه رهایی شخصی از طریق آموزش، دانش، انتشار دانش علمی و نیاز 

با مبدل کردن    جامعه"  ساختنن هنر و ورزش است. این است "انسانی  فوری به تمری

 . اعضای تشکیل دهنده آن به بهترین ها

من نمی توانم این سطور را باتمام برسانم بدون اینکه به شما بگویم که چقدر بر  

هر کسی دماغش رااز پنجره   این باورم که فرانسه کشور مهمی برای جهان است.

د که چقدر از ما انتظار وشنوایی وجود دارد. این وظیفه ماست  بیرون آورد می دان

 که در حد انتظارات جدی باشیم. 

به اصطالح   توسط  که   است  آن  از  تر  شایسته  ما  کشور  که  است  دلیل  همین  به 

از همه،   استرالیا  چنین تحقیر شود. اول  یا  ایاالت متحده، ترکیه  متحدانی  نظیر 

تضمینیست برای آزادی خود ما به عنوان   یچیز  استقالل فرانسه خود قبل از هر

یک خلق. استقالل درون گرایی نیست. این تسلط بر وابستگی های متقابل ما در 

بار کند نظیر تعهداتی  جهان است. هیچکس نباید مارا واداربه تبعیت از تعهدات فاجعه

از این موضوع  کند، آزادی ما را ازما سلب کند. حال  که ناتو ما را بدان وادار می

فاصله بگیریم تا به موارد ضروری بپردازیم : ساختن جهان منظم وکامالً متفاوت.  

همه جا ما باید منطق منافع عمومی را به جای قانون  قدرتمندان قرار دهیم. آزاد،  

قراردهد.   منافع  مشترک جهانی  در خدمت  را  توان خود  تمام  تواند  می  فرانسه  

مشترکی قانون  هیچ  هستند    امروزه  آن  شامل  که  حیاتی  نیازمندیهای  نیست.  حاکم 

عبارتند از: آب، آب و هوا، اقیانوس ها، فضا و وب دیجیتال. در هر یک از این  

می ما  بنابراین  داریم.  یک  درجه  فناوری  منابع  و  دانش  ما  ها،  یک  حوزه  توانیم 

بیار در  قابل درک ومورد  احترامی رابه اجرا  آلترموندیالیست  این  دیپلماسی   . یم 

بهترین کمک فرانسه به صلح و توسعه مشترک خواهد بود.فرانسه منزوی نخواهد  

شد، برعکس. و دیگردنباله رو درگیریهایی که در خدمت منافع ایاالت متحده در  

 حال زوال هست نخواهد بود. 

، فرانسوی ها   شودیمهنگامی که در مورد هر یک از پیشنهادات ما نظر خواهی  

ازآن حمایت می کنند. بنابراین چنین برنامه ای می تواند اکثریت    بطو گسترده ای

من اعتماد دارم. کاندیداتوری من حاصل  تجربه به  مردم فرانسه را گرد هم آورد.

دست آمده و عزم برای اقدام است. من قدرت یک برنامه و یک تیم "آماده برای  

به جامعه ای جهت   حکومت" را دارم. رای به نام من ابزاری عینی برای ورود

هماهنگی بین انسان و طبیعت است. این هم مسیر و هم هدف را اعالم می کند :  

از   خود  تاریخ  تحوالت  از  ناشی  جدید  فرانسه  مشترک.  آینده  برای  مردمی  اتحاد 

اواسط قرن گذشته به این بازنگری مشترک گسترده در سرنوشت خود نیاز دارد.  

 واهد کرد. من معتقدم که او با جهان صحبت خ

 

 ژان لوک مالنشون 
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 انه آزاد و شهروند یزندگ
 

  د، یست ی ن    ازیامت  یکاست دارا  کی  نده ی که نما  دیداشته باش   اد یشما قانونگذاران، ب   »و

که عدالت، بعنوان منبع نظم, مطمئن    دی فراموش نکن  د، ی مردم فرانسه هست  نده ی بلکه نما

 شهروندان است."  یوخوشبخت یضامن آرامش عموم  نیتر

 1792دسامبر   2 شت،یمع  یرو ونیدر کنوانس  یسخنران ریروبسپ

وجود خواهد داشت،    قتیحق   ،وجود خواهد داشت   یینفر، روشنا  کی  ی  تهی "بدون اتور

 عدالت وجود خواهد داشت. 

همه   ی  تهیاتور  م ی خواه  یما م که    آنچهجرم است.    یینفر به تنها  کی  ی  تهی اتور 

 است. « 

 1883ژوئن  22سن،  یاعتراض در برابر دادگاه عال   شلیم زیلوئ

 

  ی مردم به هنگام را  بتی پنجم زمان خود راپشت سر گذاشته است. غ  یمهورج

 شده است.  لیتبد   تیانتخابات به اکثر شتریدادن در ب

کاست کوچک مرفه،  در    کی.  ستین  یدموکراس  کی  گریبدون مردم د  یدموکراس

  ن ی. ا برد یم  ش یپادشاه، دولت را مختل و به نفع خود پ-یجمهور  است یر  آن رأس  

  انه یدهد. در خدمت انحراف اقتدارگرا یها را در مقابل هم قرار م یفرانسو ستمیس

را    1958  یمایس   گرید  ی . فرانسه امروزکندیروزافزون مردم را از صحنه حذف م

خواهد    یا  لهی وس  نی تطابق کند. ا  د یجد  یجمهور  ک ی  دی با   دیفرانسه جد   نی ا به ندارد.  
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 ی خود بازساز یرا برا  یدیجد یقانون اساس ،یبود که مردم با نوشتن قواعد باز

 کنند. 

 

 و نهادها یدموکراس :  1فصل 
 

 ششم یانتقال به جمهور یمجلس موسسان برا لی تشک 1

 

شده  خطرناک  پنجم  جمهوری  ها اند.   نهادهای  نهاد  را    این  انفرادی  قدرت  یک 

سازماندهی می کنند. بی مسئولیتی رهبران به آنها اجازه می دهد تا اموال مشترک  

ما را به خطر بیندازند. شهروندان از تصمیم گیری های سیاسی دور نگه داشته  

شده اند. رشته اعتماد بین مردم و نهادهای نمایندگی آنها شکسته شده است. ما  

های مشترک خود را داریم. ما پیشنهاد می کنیم که فرانسوی تواناعی بازسازی نهاد

نوشته  ها به یک قانون اساسی جدیدی مجهز شوند  که توسط یک مجلس مؤسسان  

 شده باشد. 

 

 اقدام کلیدی 

 فراخوان یک مجلس موسسان برای گذار به جمهوری ششم

در    ( برای شروع فرآیند موسسان و تصمیم گیری11• دعوت به همه پرسی )ماده  

مورد نحوه ترکیب مجلس موسسان: نحوه رأی گیری، برابری)زن و مرد(، قرعه  

نظر خواهی های  و روش  ها؛  ناسازگاری  و  و   کشی  دهنده  تشکیل  های  کمیته   :

 مشارکت شهروندان 

• هیچ نماینده ای از مجالس سابق نمی تواند در این مجلس مؤسسان شرکت کند.  

پس از الزم االجرا شدن قانون اساسی نامزد  نمایندگان مجلس موسسان نمی توانند  

 انتخابات بعد از آن شوند 

• پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی مجلس موسسان پس از دو سال کار به همه 

پرسی ارائه خواهد شد. در صورت رای منفی، مجلس مؤسسان کارهای خود را از  

 سر می گیرد 

 

 برای آگاهی 

تشکیل مجلس مؤسسان هستند، که مسئول تهیه  درصد از مردم فرانسه موافق    63

( باشد  فرانسه  جدید  اساسی  قانون  نویس   Harrisویانترآکت  سیهارپیش 

Interactive 2021، ژوئیه.) 
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درصد از مردم فرانسه موافق تأسیس جمهوری ششم هستند که قدرت بیشتری    62

  ( بدهد  رئیس جمهور  به  کمتری  قدرت  و  پارلمان  نوا  Odoxaبه  مبر  اودوکسا، 

2014 .) 

 

 ی جمهور استیمنحل کردن سلطنت ر  2

رئیس جمهور قدرت بسیار زیادی را در تمرکزخود دارد : کل کشور تنها با اراده  

تا    اند  یافته  تقلیل  شاهد  نقش  بیشتربه  مجلس  نمایندگان  شود.  می  هدایت  او 

بویژه  بازیگران اصلی در تصمیم گیری های سیاسی : باید به این انحراف پایان داد  

 اینکه در دوران ریاست جمهوری ماکرون به اوج خودکامگی خود رسیده است. 

 

 اقدام کلیدی 

 باشد گذار به یک جمهوری ششم که به یک رژیم پارلمانی پایدارمبدل شده 

 :  طبق قانون

• انتخاب کردن مجلس ملی برطبق رای گیری نسبی ادارات )یا در سطح جامعه 

 فرادریایی( .واحد در قلمروهای 

 : در چارچوب مجلس مؤسسان 

 • وادار کردن دولت برای پاسخگویی دربرابر پارلمان

قانون   49.3• منحل کردن تشریفات مربوط به »آرای اجباری« مجلس مانند اصل 

 اساسی جمهوری پنجم. 

 

 برای آگاهی 

انتخابات    68 برای  تناسبی  نماینده  معرفی  موافق  فرانسه  مردم  از  بعدی  درصد 

( ها(  وزارتخانه  های  لیست  هستند)براساس  می و یانترآکت سیهارقانونگذاری    ،

2021 .) 

 کاست ازاتیامت لغو ،یگارشیجمع کردن بساط ال 3

تساط بخش خصوصی، مالی یا صنعتی و الیگارشی بر ارکان نهادهای ما در دوران  

درخدمت ثروتمندان،  امانوئل ماکرون خیره کننده ترشده است. یک کاست ممتاز  

دولت رافاسد میکند. ما می خواهیم این سیستم ناعادالنه را برچیده ، اصل اساسی  

 برابری بین همه را یادآوری کرده، جدایی دولت و بخش مالی را سازماندهی کنیم. 

 

 اقدام کلیدی 

 تنظیم طرحی برای جدایی پول و دولت 
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پارلمانی، منع البی ها از ورود به مجلس و  • مبارزه با نفوذ البی ها در بحث های  

 هدایای آنها به نمایندگان مجلس، اعضای دولت و کابینه های آنها. 

 • محرومیت مادام العمر صالحیت همه ی کسانی که به فساد محکوم شده اند،  

• تشدید قوانین بر علیه تعارض منافع و ممنوعیت دربهای گردان: هر مقام ارشدی  

به کار مایل  استعفا دهد و    که  از خدمات عمومی  باید   ، دربخش خصوصی است 

چنانچه کمتر از ده سال سابقه ی خدمت داشته باشد ، باید هزینه ی آموزشی خود را  

 باز پرداخت کند  

• تمدید  دوره های ممنوعیت تا ده سال برای فعالیت در بخش خصوصی  پس از  

 .انجام فعالیت در خدمات عمومی مربوط به همان بخش

 • تضمین استخدام در کنکور خدمات عمومی که نشانگر تنوع جامعه شناختی است 

• رفع انحصار سازمان امور مالیاتی در شروع به رسیدگی حقوقی برای کلیه موارد  

: دستگاه قضایی باید بتواند آزادانه حتی بر خالف   کالهبرداری، هر چه که باشد

 نظر وزیر تحقیق وبررسی کند. 

و ایجاد نمایندگی تشکل     Medefتوسط   به انحصار سخنگویی کارفرما  • پایان دادن 

 های کارفرمایی بر اساس انتخابات رهبران مشاغل، همانند اتحادیه های کارگری.

 • سازماندهی انتخاب مدیران تامین اجتماعی توسط خود بیمه شدگان

احزا به  فردی  های  کاهش سقف کمک  و  فعالیت سیاسی  مالی  تامین  ب  • اصالح 

 یورو  200سیاسی به 

• توقف برون سپاری و هزینه زیاده ازحق به شرکت های مشاوره خصوصی برای  

 اجرا و ارزیابی سیاست های عمومی 

 • لغو اصالحات ماکرون در بخش سازمان پرفکتور و دیپلماتیک 

 

 برای آگاهی 

برابر تعارض منافع    85 هستند  درصد از مردم فرانسه طرفدار تشدید قوانین در 

 (. 2021، ژوئیه ویانترآکت  سیهار)

 دهد  یاجازه م یمداخله مردم به که   یجمهور کی  4

در یک دموکراسی شهروندان نباید از زندگی عمومی  طرد شوند. لیکن امروزه  با  

چنین   انتخابات  در  به شرکت  قاطع  پروژه است شدهامتناء  و  برنامه  مرکز  در   .

 . هستسیاسی ما برای فرانسه مداخله شهروندان 

 

 اقدام کلیدی 
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شهروندانی که به  ( که از طریق آن  RICبرپایی رفراندوم ابتکاری شهروندان )

توانند مقامات منتخب را عزل کنند،   اندازه کافی امضا جمع آوری می کنند، می 

 قانون پیشنهاد یا لغو کنند و قانون اساسی را اصالح کنند. 

 ساله  16• دادن حق رای به افراد  

• قبول کردن رأی خالی، استقرار رأی اجباری و تعیین حدو مرز رأی برای تأیید  

 نتخابات اعتبار یک ا 

• ایجاد یک روش حمایت شهروندان از کاندیدا ها درانتخابات ریاست جمهوری به 

 مقام منتخب.   500عنوان آلترناتیو به شیوه ی کنونی حمایت 

 • منع قرارداد واگذاری عملیات تبلیغات انتخاباتی به شرکت های خصوصی 

  مجلسبه دفتر    • معرفی کردن سیستماتیک پیشنهادات ارائه شده توسط شهروندان

این   ایجاد شده برای  یا مجالس  کنوانسیون های شهروندان  ملی که در چهارچوب 

 منظور .

اجباری کردن استفاده از همه پرسی در صورت تغییر قانون اساسی یا تصویب   •

 یک معاهده جدید اروپایی. 

• تأیید سه سطح سازمان یابی غیرمتمرکز )شهرداری ها، ادارات کشوری، مناطق(  

برای پایان دادن به اجتماع سطوح تکنوکراتیک )کالن شهرها، بین شهرداری های  

 . داردینگه مغول پیکر...( که شهروندان را از تصمیم گیری دور 

 پس دادن همکاری آزادانه  شهرداری ها باز• 

 کورس منطقهقانون اساسی به  74ین شده توسط ماده • دادن وضعیت تضم

ها و کمک هزینه ها )فقط یک نفر به طور    یندگینما• تضمین اصل عدم انباشت  

 متوالی(   ی ندگی نماهمزمان، حداکثر دو 

 : تضمین حق آموزش حرفه ای برای مقامات منتخب  یندگینما• سازماندهی پایان  

سندیکالیست های کارگری، فعاالن محیط زیست، انجمن  برای  • تصویب قانون عفو  

 ها و جلیقه زردها که به دلیل مشارکت در زندگی عمومی محکوم شده اند. 

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق ایجاد یک روش حمایت شهروندان از کاندیداها   70

به "  آلترناتیو  به عنوان  انتخابات ریاست جمهوری  مقامات    500برای  حمایت"   

 (. 2021، می ویانترآکت  سیهارمنتخب فعلی هستند )

درصد از مردم فرانسه خود را موافق ایجاد رفراندوم ابتکاری شهروندان اعالم    69

 (.2019، فوریه Ifopمی کنند )
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 سکوالر  یجمهور کی  5

سکوالریسم اصلی است که آزادی وجدان، برابری بین همه شهروندان را تضمین  

کند و در نتیجه زندگی مشترک ما را ممکن می سازد. این امراز حاکمیت مردمی  می  

به اصول بسیار روشنی که در    جدایی ناپذیر از آن حمایت کنیم و  است. ما باید 

دخالت    1905قانون   باشیم. سکوالریسم  پایبند  است  آمده  دولت  و  کلیسا  جدایی 

 ادیان در امور عمومی را منع می کند. 

مذاهب    سازماندهیآن را نمی توان با الحاد دولتی اشتباه گرفت و نه ادعا کرد که  

 است 

هرگز نباید از آن برای نشانه گرفتن معتقدان یک دین استفاده کرد، همانطور که  

 اخیراً علیه مسلمانان پیش برده شد. 

 

 اقدام کلیدی 

 تضمین آزادی وجدان و اعمال دقیق سکوالریسم

موزل و قوانین انحصاری مختلف در حال اجرا در مناطق    -زاس• لغو کنکوردا آل

 فرادریایی

• منع منتخبان محلی، نمایندگان مجلس، وزرا و بخشداران از حضور در مراسم  

از   دریافت عناوین مذهبی، خودداری  یا  از وظایف خود  به عنوان بخشی  مذهبی 

 التران به رئیس جمهور.-اعطای عنوان شانوان د

 تمام اشکال جامعه گرایی و استفاده سیاسی از ادیان • مبارزه با 

• خودداری ازاستفاده از بودجه عمومی جهت ساخت بناهای مذهبی، فعالیت های 

 وزارتخانه ها  نی ب فرهنگی و مؤسسات مذهبی 

 • تضمین حضور یک مدرسه دولتی سکوالر در هر شهرداری کشور

ماموریت بین وزارتی هشیاری و مبارزه  اعاده و افزایش امکانات و استقالل برای  

 ( Miviludesبا انحرافات فرقه ای )

 

 برای آگاهی 

های مذهبی با پول عمومی در  ها طرفدار لغو تأمین مالی فرقهدرصد فرانسوی  70

 (. 2021، ژوئیه ویانترآکت   سیهارموزل و مناطق فرادریایی هستند )-آلزاس

 

 رسانه ها   در ی انقالب شهروند 6

اطالعات باید آزاد و متعدد باشد. این یک الزام دموکراتیک است که ما آن را تضمین  

خواهیم کرد. پول و انحصارات نمی توانند بر دنیای اطالعات مسلط شوند. انقالب  

:   شهروندی در ضمن به حق ما برای کسب اطالعات صادقانه مربوط می شود
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کثرت گرایی و آزادی بیان آسیب  دنباله روی سیاسی و تسلیم مالی رسانه ها به  

 . رساند یم

 

 اقدام کلیدی 

 تصویب قانون ضد تمرکز در رسانه ها و اقدام به دموکراسی سازی آنها 

به یک ارگان   2019• تبدیل "شورای وظیفه شناسی رسانه ای" برپا شده در سال  

 قدرت شهروندان -خالف درخدمت اعمال واقعی 

• تقویت وضعیت حقوقی اتاق های خبر، معرفی منشور اخالقی در قرارداد جمعی 

و دادن حق تایید به اتاق های خبر در هنگام ورود سهامدار جدید بمنظور حفاظت  

 مذکوردر برابر منافع مالی و سیاسی. بخش 

• اختصاص حمایت عمومی از مطبوعات فقط برای رسانه های خبری، یکدست  

 کردن ابزارهای توزیع  )چاپ، سرورها، توزیع(. 

 پارلمان  توسط• انتخاب رؤسای رادیو وتلویزیون فرانسه 

هاو  اشاعه • رسانه  کارکنان  نگاران،  روزنامه  های  تعاونی  ی 

ها به رسانه های محلی وانجمن  بینندگان/شنوندگان، تخصیص فرکانسخوانندگان/

 ها

برای    کردن آنان• اطمینان از حفاظت از منابع اطالعات وافراد افشاگر، بدون اجبار  

 تماس با کارفرمای خود در وهله اول

• ممنوعیت سنجش رای دادن در روزهای قبل از انتخابات با اجرای قانونی که به 

 تصویب وسپس به خاک سپرده شد   2011وسط سنا در سال  اتفاق آرا ت

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق ایجاد یک سازمان مردمی بعنوان مسئول نظارت   73

 (2021, ژوئیه ویانترآکت  سیهاربر اخالق رسانه ای هستند )

 

 و عدالت تی امن 2فصل 
 

 عدالت به نام مردم  1

عدالت  در حال حاضر دستگاه  . اما  ردیگیعدالت به نام مردم صورت م  ،یجمهور  در

آن    یمتوال  یندارد: دولت هارا  خود    یها  تیانجام مأمور  یامکانات الزم برا  گرید

خطرناک هم    یاست. روابط ها  افته ی  شیآن افزا   یرا رها کرده اند. فشارها بررو
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شود که    اصلح  نانیبدان اختصاص داد تا اطم  یو مال  یمنابع انسان  دی. با نطوریهم

 . رود یم شی معقول به پ ی زمان یدوره  کیو در  یبه درست  ییخدمات قضا

 

 ی دیاقدام کل

  ش یبا افزا   ژهیهمه افراد )زن ومرد(، به و   یبهتر به عدالت برا  یدسترس  نی تضم

 یمحل  یاز بازگشت دادگاه ها نان یو اطم یحقوق یکمک ها

ر برنامه  قضا  ن ییتع  یبرا   یزی•  دستگاه  درخدمت  استخدام     شیافزا   ،ییامکانات 

 از جوانان  تیدر حما ییدادگاه، عوامل قضا  ی: قضات، منش یکارمندان دولت

بدون    یفر یک  یلغو دادگاه ها  ،یمنصفه عموم  ئتیه  یج یدادن به حذف تدر   انیپا  •

 منصفه    ئتی با ه  تیاصالح و ترب  یدادگاه ها  شیمنصفه و آزما ئتیه

و حذف    لیوک  گاه یجا  تیتقو  ،ی درج حق دفاع در قانون اساس  ،یحقوق دفاع  تیتقو  •

 کند.  یم یرانسانیکنفرانس که عدالت را غ  دئویاستفاده از و 

 پرونده ها )مثالً طالق(  نیتر ج یکردن را یگانیرا نیتضم •

 ی بوم  ریقضات غ  ی ( برایو مسائل محل  ایجغراف  خ،ی)تار  یجلسات آموزش  نیتضم   •

 یی ایفرا در  یها نیدر سرزم

 عدالت موثر  استیس  2

میدهد.    رواج  ما  بین هموطنان  در  را  اعتمادی  بی  پیش  از  بیش  عدالت  دستگاه 

رسیدگی بسیار کند،  جدا از واقعیت و تجربه متهم یا قربانیان در دادرسی کیفری  

مالی  -آن در امور سیاسی  استقاللیا در دادرسی مدنی باعث این نگرش شده است.  

نی امکان پذیرخواهد بود که رفته است. یک رفرم واقعی عدالت زما پرسشزیر  

یک نشست بزرگ بین مردم و نهادهای آن با فراخوان تشکیل یک مجلس مؤسسان  

 انجام بگیرد. با این حال، فعأل ما رفرم های زیادی را پیشنهاد می کنیم. 

 

 اقدام کلیدی 

سپردن هدایت سیاست جنایی کشوربه پارلمان از طریق بحث ساالنه بر روی یک  

 رأی متن وبا اخذ 

تقویت استقالل قوه قضائیه در مقابل قوه مجریه : ممنوع کردن دستورالعمل های  •

فردی و دریافت اطالعات فردی، مگر در مواردی که خواستار مداخله مستقیم قوه  

 مجریه در امور نظم عمومی باشد )مثالً تروریسم(. 

 • تعقیب و مجازات تمامی شرکای نقض محرمانه بودن دستورالعمل

احترام به حیثیت و حقوق افراد محروم از آزادی : پایان دادن به ازدحام بیش از  •  

حد زندان ها وتضمین امکانات الزم برای بازگشت به جامعه به افراد بعدازپایان  

 دوران زندانی جهت ادغام مجدد اجتماعی. 
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ات • مبارزه با جرایم مالی : دو برابر کردن تعداد کارکنان سرویسهایی که در خدم

، اختصاص نیروی انسانی  Bercyمبارزه با جرایم مالی هستند، حذف واقعی قفل  

بیشتر به واحدهای نظامی مسئول جرایم مالی، افزایش تعداد قضات تحقیق و حذف  

 کنوانسیون قانونی منافع عمومی

 • مبارزه با مصونیت متجاوزان جنسی ازمجازات و اصالح تجاوز جنسی 

دالت کیفری زیست محیطی مؤثر، مجازات آلودگی های • فراهم نمودن امکانات ع 

 پرداخت کننده. -صنعتی و اجرای دقیق اصل آالینده 

 ی منطق سمی ضد ترور استیس کی  3

در سی سال گذشته هر دو سال یک قانون مبارزه با تروریسم تصویب شده است.  

همه این  تر شده است.    های اخیر، این سرعت به یک قانون در سال نزدیکدر سال

: مبارزه با حمالت تروریستی با کاهش آزادی   قوانین استراتژی یکسانی داشتند

های فردی و تکیه بر مراقبتهای فناوری. این یک شکست است. ما پیشنهاد می  

 . کنیم که روی منابع انسانی تکیه کنیم

 

 اقدام کلیدی 

 تدوین یک استراتژی جدید برای مبارزه با تروریسم

فرایند دادرسي علیه شركت ها یا انجمن ها یی که به فعالیت هاي غیرقانوني تسهیل   •

یا فرار مالیاتي جهت تأمین مالي تروریسم روی آورده اند، به عنوان جریمه اصلي،  

و   دارند  مشارکت  آن  در  که  حقیقي  اشخاص  از حقوق شهروندي  سلب صالحیت 

 مصادره ی شركت هایي كه با متجاوزان همكاري مي كنند.

• تقویت منابع انسانی اطالعاتی با تجدید نظر در مورد ادغام بخش نظارت کشوری  

(DST( و اطالعات عمومی )RG  و حمایت از نفوذ انسانی به جای معجزه ی )

 تکنولوژی.-همه چی

 اند • بررسی نتایج قوانینی که از قبل تصویب شده 

مربوط به مراقبت از  • مبارزه بر علیه  استخدام نفوذی و حمایت از برنامه های  

 افراد مشکوک

• لغوتمامی مقررات ضد آزادی که در پوشش وضعیت اضطراری دائمی ایجاد شده  

 اند 

 • تضمین کنترل عملیات ضد تروریسم توسط مقام قضایی 

پالتفرم   انسانی  منابع  تقویت   •PHAROS    بر نظارت  و  پیشگیری  مسئول  که 

 خشونت در اینترنت هست 



 

21 
 

 خواهتقویت پلیس جمهوری  4 

جمهوری به عدالت و همچنین به یک نیروی پلیس که وفادار و متعهد به اصول  

حاکمیت قانون هست نیاز دارد. پلیس باید برای حفظ آزادی های فردی و جمعی  

 اقدام کند. 

 

 اقدام کلیدی 

 تقویت فعالیت های پلیس برای تضمین حق امنیت 

-BRAV)تیپ های ضد جنایت( و    BAC• بازیابی مجدد پلیس محلی و منحل کردن  

M  )تیپ های سرکوب با اقدامات خشونت آمیز موتوری( 

• ادغام نیروی پلیس شهری در پلیس محلی جدید پس از آموزش چند ماهه، توزیع  

آن بر اساس تعداد جمعیت و نیازهای عینی و در خصوص مقامات اداری قرار دادن   

سلسله   برای  بخشدار  زیر دست  و  عملکردی  وظایف  زیر دست شهرداربرای  آن 

 مراتب اداری. 

 • ایجاد مراکز جدید فعالیت های پلیس محلی 

 • ادغام کارکردهای امنیتی خاص که هم اکنون خصوصی هستند در سرویس عمومی

 رسمی کردن وآموزش افسران همیار پلیس   لیدرصورت تما• 

• افزایش دوره ی آموزشی شاگردان نیروی حافظ صلح به دو سال، تجدید نظر در  

 محتوای آن و بازگشایی مدارس ملی برای فعالیت های پلیس. 

 • پایان دادن به سیاست متکی به ارقام و پاداش بخاطرنتایج حاصل از آن  

جرایم مالی، قاچاق انسان و انهدام شبکه های مافیایی • افزایش تعداد کارکنان مسئول  

 و دو برابر کردن تعداد پلیس های فنی و علمی. 1 

در   چهره  تشخیص  های  فناوری  از  استفاده  هرگونه  قانون،  توسط  ممنوعیت   •

 فضاهای عمومی و موسسات در قلمرو فرانسه و همچنین آزمایش آنها. 

تقوی و  ناکارآمد  امنیتی  قوانین  لغو  انسانی   •  امکانات  به ویژه  پیشگیری،  ت منطق 

 متخصص پیشگیری در ادارات.

دفاعی   انداز  گلوله   "  ، توپی  نارنجک  تایزر،  برقی  ی  اسلحه  ممنوعیت   •40  "

(Flash-Ballبرای ترویج تنش زدایی از درگیری ها ) 

حرکتی کشنده : خواباندن روی شکم، نشستن روی شکم و  های بی• ممنوعیت روش

 فه کردن تکنیک خ

• ممنوعیت تکنیک »تله« )یا »محاصره«( تظاهرات، جز در صورت به خطر  

 افتادن افراد. 

 • اختصاص منابع بیشتر به مدافعین حقوق انسانی

 1986• تجدید منشور اخالقی پلیس سال 
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• ایجاد یک کمیسیون "حقیقت و عدالت" در مورد خشونت پلیس که منجر به مرگ  

 شهروندان شده تا تمامی مسئولیت ها مشخص شود. یا قطع عضویت 

(  IGGN( و بازرسی کل ژاندارمری ملی )IGPN• لغو بازرسی کل پلیس ملی )

و جایگزینی آنها با یک مرجع مستقل شامل قضات، دانشگاهیان، شهروندان وابسته  

به مدافعین حقوق، با جایگزینی خدمات فعلی، و اعطای یک ظرفیت منحصر بفرد  

 رای تنبیه های انضباطی آژان های متخلف به آن ب

 

 برای آگاهی 

( با پلیس  BACدرصد از مردم فرانسه موافق جایگزینی تیپ های ضد جنایت )  60

 (. 2021، ژوئیه وی انترآکت   سیهارمحلی هستند )

( برای  IGPNدرصد از مردم فرانسه موافق اصالح بازرسی کل پلیس ملی )  70

 ( 2020، دسامبر YouGovکشور هستند ) مستقل کردن آن از وزارت 

 

 داد  رییرا تغ یاستراتژ دی با و مواد مخدر:  ادیاعت 5

اعتیادآور و مضر    سیاست فرانسه در مورد مواد مخدر و همچنین سایر مصارف

شود. با این حال،  )الکل، تنباکو، داروها( اغلب به سرکوب یا ریاکاری خالصه می

اعتیاد شامل حال چندین میلیون نفرهست. اداره وابستگی و اعتیاد فرانسه تخمین  

اد مزمن به الکل و یک چهارم  ٪ از بزرگساالن در معرض خطراعتی8می زند که  

. مصرف مشکل ساز حشیش یا وابستگی به قراردارند ( اعتیاد به دخانیات  27٪)

ساله را در بر میگیرد. این    64تا    18٪ از  3ساله و   17درصد از نوجوانان   7آن  

یک موضوع بهداشت عمومی است! زمان تغییر استراتژی برای مبارزه موثرتر و  

 یاد فرا رسیده است. انسانی تر بر علیه اعت

 

 اقدام کلیدی 

قانونی کردن و نظارت انحصار دولتی بر مصرف، تولید و فروش حشیش برای  

 اهداف تفریحی در شرایطی که امکان مبارزه با اعتیاد فراهم هست.

در   ویژه  به  اعتیاد،  با  مبارزه  های  برنامه  به  حشیش  مالیاتی  درآمد  تخصیص   •

جهت کاهش عوارض آن و کمک به ترک    مدارس، و به یک سیاست پیشگیری،

 اعتیاد 

• برای کارآمدی سیاست کاهش خطر،به جای ادامه سیاست سرکوب مصرف کننده  

 باید به  علل اعتیاد هجوم آورد  

 • هدایت سیاست دارویي را باید به وزارت بهداشت واگذار کرد نه به وزارت  كشور 

 تحقیقی و گزارش دهی جمعی• افزایش نیروهای پلیس و گمرک برای مقاصد  
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• مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق سیگار و هدف قرار دادن "صفر دخانیات" برای  

 جوانان  

 

 برای آگاهی 

ها خواهان قانونی کردن مصرف حشیش تحت نظارت دولت  درصد فرانسوی  57

 (. 2021، ژوئیه و یانترآکت سیهارهستند )

 

 محافظت از کودکان 6

وفراهم ساختن شرا   یاجرا کودکان   زندگ  طیحقوق  و  برا  یکار  همه    یمناسب  

حما  یکسان مسئول  ها  ت یکه  خشونت  به  هستند.  آنها    ، یمعمول  یآموزش  یاز 

 . میده  انی گسترده است پا اریکه هنوز هم بس یو روان یکالم ،یکیزیف

 

 ی دیاقدام کل

کودکان  زین از کودکان،    تی حقوق کودک در مورد حما  ی الملل  نیب   ونیکنوانس  یاجرا

 . نی از والد  تیحما ،یآموزش یبه اصطالح خشونت ها تیممنوع  ،یخارج

که با قانون اختالف    یدر مورد کودکان  1945  هیاصول فرمان فور  تیرعا  نی• تضم

  یمدن  نیاز قوان یبیکودکان که ترک  ی با مشورت متخصصان برا  یکد  جادی دارند و ا

 باشد.  ییو جزا

  ی برا  ، یو انسان  یمنابع مال  ریچشمگ  شیاز کودکان با افزا   تی تمرکز مجدد حما  •

 . تیفیبا ک یآموزش تی حما زیو ن یهمه کودکان جمهور نیب  یبرابر

تا    دهدیکه به کودکان اجازه م  یاضاف  یهاساختن خانه  یاختصاص امکانات برا   •

  کند،خواهر و برادرها را حفظ    یاز هم جدا شوند، همبستگ  یبر اساس گروه سن

  رش یپذ  نی(، تضمیر ی)مراکز انعطاف پذ  کندرا حفظ    یتجاوز جنس  یجوانان قربان

 . یپزشکروان یهاراقبتاز م  یبه موقع ، با در نظر گرفتن ابعاد یاضطرار 

قرارداد جوان بالغ در ارتباط    کیهمه کودکان به    یتحت پوشش قراردادن اجبار  •

 به کودک  یبا سازمان کمک اجتماع

فرا    یها  ن یحفاظت از کودکان در سرزم  یخاص برا  یطرح اصالح  ک ی  جاد ی ا  •

حفاظت    یمناسب برا   یاز کودکان به ساختارها  تی: مجهز کردن مجامع حماییایدر

 . یمحل  لیمسا  مواجه با  یاستخدام وآموزش پرسنل برا   م،ی ت یاز مهد کودک و کودکان  

تعداد مأموران   شیافزا  قیکودکان از طر  هیعل  یجنس  یمبارزه مؤثر با خشونت ها  •

سا  س یپل مبارزه  در  پورنوگراف  یبری متخصص  آموزش   یبا  ضمن   ، کودکان 

محافظت از    از،یمورد ن  یمال  نیو تأم که در تماس با کودکان هستند  یمتخصصان

 . زنندیمورد حرف م نیکه در ا یکودکان
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  ی محتوا یحاو یبه گزارش ها یدگی موظف به رس ییامکانات مرجع قضا تی تقو •

 ی مطالب نیحذف چن  یوکنترل برا یخصوص ی پالتفرم ها یرو یقانون ریغ

 هی( عل رهیغ  ا ی  یهیتنب  ،ی)آموزش   یو روان  یکیزیهر گونه خشونت ف  تیممنوع  •

 کودکان

 عتیطب ستمیسازگار شدن با س
 

 که ییگو م،ی ریوضرررا بپذ هیانمایکه م م یشده ا  زمیپنوت یما تا آن حد ه نیبنابرا

 «   م؟ ی مطالبه خوب از دست داده باش ی نفوذ خود را برا ایقدرت  ما

 1962بهاران خاموش،   کارسون راشل

  یرفتار آنها رادر مقابل هم مشروط م  عتیمردان با تفکر بسته در مقابل طب   »کنش

 کند.« 

 1845 ،یآلمان   یدئولوژی ا  مارکس کارل

 

هارا فرسوده کرده    ستمی انسان ها و اکوس  یمال  یبه بازارها  یمتک  سمیتالی اپک

 است.  

  ن یگسستن از ا   عت،یبا طب  یهماهنگ  یبرا  یفرض ساختن جامعه ا  شی رو پ  نی از ا 

کسب    یبرا  یمتیمضر بودن تالش به هر ق  19-دیکوو  ی. پاندمطلبدیرا م   ستمیس

:  ندروبرو هست  تی واقع  ک یرا نشان داد. جوامع ما با    ی سود و تحوالت بزرگ جهان

اکنون    نی است. بنابرا  شده  رگشتب  رقابلی( آغاز و غیی)آب و هوا   کی ماتیکل  راتییتغ

  د یجد  ت یوضع  نی و انطباق با ا  یجوامع بشر  یبقا  نی تضم  یمسئله مهار آن برا

  یبازارورقابت ناتوان   رایخواهد بود ز   یزیمطرح است. ابزارکار ما برنامه ر  ی میاقل

 چالش ها نشان داده است.  نی خود را در مواجهه با ا

و   یطیمح ستیز یزیبرنامه ر 3فصل 

 کشور  ونی زاسیارگان
 

 جامعه هماهنگ  کی یبرا کی جهت اکولوژ رییتغ  1

پادشاه است.  -شرایط اضطراری اکولوژیکی و اقلیمی نیازمند شکستن سیستم پول

درخواست برای یک جامعه ی هماهنگ بین انسان و طبیعت باید در راس سلسله  

مراتب هنجارها توسط "قاعده سبز" ثبت شود و کنش دولت را مشروط کند. چالش،  

برنامه ریزی اکولوژیک  تحت کنترل در آوردن جمعی زمان بلندمدت است. این هدف  

 . نیازمندیها هست  یبعنوان روشی برای اداره 
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 اقدام کلیدی 

ثبت اصل "قاعده سبز" در قانون اساسی بر طبق آن نباید ازطبیعت به اندازه آنچه  

 که میتواند باز تولید کند برداشت کرد

• تطبیق کادرقوانین با تدوین یک چهارچوب زیست محیطی و دموکراتیک جهت  

 هماهنگی در سطوح ملی و محلی 

• در اختیار قرار دادن منابع انسانی و مالی به دولت و متصدیان عمومی آن )مانند  

Cerema  )اداره جنگلداری ملی، اداره تنوع زیستی فرانسه یا هوا شناسی فرانسه ،

 برای ایفای نقش برنامه ریز. 

 • ایجاد شورای برنامه ریزی زیست محیطی 

های فرانسه برای آب و هوا  با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه  • ارتقاء درخواست

% در حال حاضر( و انتشار علنی گزارش  40)به جای    2030% تا سال  65ای به  

 ساالنه

•  ملزم کردن شرکت ها به اجرای حسابداری کربن برای انتشار مستقیم و غیرمستقیم  

از با شروع  باشد،  تایید شده  نهاد عمومی  بیشترین    که توسط یک  که  هایی  بخش 

انرژی، حمل و نقل، ساختمان،    –( را منتشر می کنند  GESگازهای گلخانه ای )ٍ

سپس با توجه به اندازه شرکت ها همراهی آنان  در جهت کاهش   –صنایع سنگین  

 انتشار گازها

• ایجاد یک آژانس وابسته به شورای برنامه ریزی زیست محیطی برای بر گرداندن  

به  برای    فعالیتها  های صنعتی ضروری  بخش  شناسایی  مسئول  که  کشور،  داخل 

حاکمیت ملی و بیفورکاسیون زیست محیطی، و ایجاد یک طرح جابجایی برای هر  

 بخش یا تولید استراتژیک شناسایی شده باشد. 

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق ممنوعیت استخراج مواد خام بیشتر از آنچه زمین    83

است )  قادر  هستند  کند،  بازتولید  دوباره  سال  یک  ژوئیه  ویانترآکت  سیهاردر   ،

2021 .) 

 

 یط یمح ستی ز یزی در خدمت برنامه ر سازمان دولت 2

مجددأ   دموکراتیک  و  اکولوژیکی  اهداف  اساس  بر  را  جمهوری  دولت  باید  ما 

سازماندهی کنیم. برنامه ریزی زیست محیطی باید به کمون بعنوان، شریان حیاتی  

دموکراسی متکی باشد. هدف کنترل چرخه آب باید حرکت سازمان جدید را هدایت  

برای دستیابی به هدف   پایه اساسی  آبریز و سازمان های آب  کند: حوضه های 

 اصلی "صفر آلودگی و صفرازدست دادن منابع آب" خواهند بود. 
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 اقدام کلیدی 

واگذاری مسئولیت    مناطق استانی براساس حوزه های آبخیز و  تقسیم بندی مجدد

 اصلی آب به آنها 

• بازگرداندن نقش سلول اساسی دموکراسی محلی به شهرداری ها، اجازه تشکل 

آزادانه و مشارکت کامل آنها در تصمیم گیری ها و اجرای سرمایه گذاری برای  

 برنامه ریزی اکولوژیک. 

ی  تعلق    • لغوساختار مناطق  کالن و کالنشهرهای تکنوکرات و بازگشت به وظیفه

شهرداری ها به تجمع چند شهرداری  با لغو قانون سازمان نوین مناطق جمهوری  

(NOTRe ) 

که اجازه می   -• لغو مناطق فرامرزی )یا مناطق یورو( • ممنوعیت ""حق تمایز"  

تا برابری بین شهروندان تضمین   -دهد بر اساس مناطق قوانین متفاوتی اعمال شود  

 . گردد

 یکسان سرزمین های جزیره ای و فرادریایی  • حفظ وضعیت تجمع 

 • ترکیب بندی مجدد مجامع منطقه ای ازطریق انتخابات شوراهای اداری 

• ایجاد مدافعان طبیعت مسئول آب، هوا، جنگل، پوشش گیاهی و نفوذپذیری خاک  

 در سطح شهرداری 

مبارزه  • متعادل کردن کل کمک هزینه عملیاتی پرداخت شده به شهرداری ها برای  

 با نابرابری های سرزمینی 

و  توسعه  در مورد پروژه های  برای بحث  • تشکیل مجامع شهروندی منطقه ای 

 سرمایه گذاری مرتبط با برنامه ریزی اکولوژیک 

• توقف پراکندگی شهری: رها کردن پروژه های بزرگ، غیرضروری و تحمیلی و  

 گرد هم آوردن مناطق زندگی و مناطق اشتغال به کار

 

 ک یاکولوژ یزیر  شتازبرنامهیپ ،ییایفرادر  یها نیسرزم 3

پیشرفت   و  اکولوژیک  ریزی  برنامه  راهبر  توانند  می  فرادریایی  های  سرزمین 

خود  توسط  کشوری"  های  "طرح  حاضر  حال  در  باشند.  انسانی 

Ultramarines(ایجاد شده  فوق دریایی ) آنها باید درخدمت اهداف بزرگ  اند .

اساس نیازهای اساسی تنظیم شده اند قرار داده شوند: استقالل  اکولوژیکی که بر  

 . انرژی، بازگرداندن تولید مواد غذایی به داخل، استقراریک اقتصاد دریایی

 

 اقدام کلیدی 
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تبدیل کردن قلمروهای فرادریایی به مناطق راهبر برنامه ریزی اکولوژیک و راه  

خودکفایی غذایی، سیاست    ٪ تجدیدپذیر، 100های کوتاه : خودمختاری انرژی و  

 دریایی، حفاظت از تنوع زیستی

• استقرار سپر گمرکی از طریق مالیات کیلومتری در خدمت منافع تولیدات محلی 

 که دارای حداقل ردپای اکولوژیک هستند 

• اعمال ترجیح تجاری برای محصوالت فوق دریایی به سمت داخل کشور و اروپا  

 متعادل با همسایگان منطقه ای و برقراری شراکت تجاری 

زیرمجموعه کشاورزی دهقانی اکولوژیک و  به همت  • تالش برای خودکفایی غذایی  

 تولید محلی محصوالت متنوع کشاورزیهای 

 • حفاظت از تنوع زیستی استثنایی سرزمین های فرادریایی 

 • پیشبرد برنامه های استقالل انرژی 

 ی و خدمات عموم  یز دموکراسا یمردم در بهره مند تیجمع  یبرابر 4

های   محله  به  بزرگ  شهرهای   ، متروکه  کوچک   شهرهای  و  روستایی  مناطق 

ی نابرابری  ثروتمند و محله های فقیر تقسیم شده اند : جلیقه زردها از این عارضه

سرچشمه گرفتند. بیایید نظم و عدالت را در سازماندهی کشور برقرار کنیم. خدمات  

 اصلی آن خواهند بود. عمومی ستون های 

 

 اقدام کلیدی 

دفاع و بازسازی شبکه حمل و نقل عمومی و خدمات عمومی، به ویژه در ادارات  

روستایی، محله های کارگری و مناطق فرادریایی، به منظور تضمین حداکثر فاصله  

رفت وآمد )پانزده تا سی دقیقه، با ماشین یا وسایل حمل و نقل عمومی( بین همه  

کونی و خدمات عمومی ضروری )مدرسه، ایستگاه، بیمارستان، اداره  ی اماکن س

 پست( 

• تأکید مجدد بر نقش بخش سازمان یافته ی اداری )دپارتمان( به عنوان یک مقیاس  

اصلی برای یک سازماندهی متوازن منطقه ای که خدمات عمومی ضروری مردم 

 را تحت پوشش قرار میدهد 

اندازی شرکتها، صنع تگران، تجار از طریق اختصاص کمک های  • تشویق راه 

 ویژه

و  قراردادهای چند ساله  تعمیم  ها،  یارانه  با حفظ  انجمن محلی  بافت  از  • حمایت 

 خارج شدن از منطق فراخوان برای پروژه ها 

• سازماندهی مجامع محله های کارگری و اجتماعات مناطق روستایی برای ایجاد  

 وزه ی خدمات عمومی.برابری واقعی منطقه ای، به ویژه درح

  جهت  • تقویت کمک های مالی دولتی برای همه کشور و مناطق عقب مانده در

 توسعه اقتصادی و اجتماعی
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 برای آگاهی 

از مردم فرانسه طرفدار یک طرح سرمایه گذاری بزرگ در خدمات عمومی،   93٪

( هستند  همگانی  سالمت  درسرویس  ویژه  می Ifop for L'Humanitéبه   ،

2021 .) 

 

  ونیفورکاسیبزرگ ب یچالش ها 4فصل 

 ی طیمح  ستیز
 

 اقتصاد ما ونی فورکاسیب یراه انداز یبرا یگذار هی سرما 1

  ی مل  استیبه س   دی است که با  یمیو اقل  یکیاکولوژ  یاضطرار  طیشروع از شرا   با

  رییتغ   ی هنگفت برا  یها  ی گذار هیسرما  ازمند ی ن  یکیاکولوژ  ون یفورکاسی. بدیش یاند

ها   ونیلیم  دیبا  رات ییتغ نی ا  یاجرا  یمبادله و مصرف است. برا د،یتول  یها وهیش

  یدوجانبه با شهردار  یراه گفتگو   از  دیبا  یشود. دولت جمهور  جادیا  تیف یشغل با ک

 . باشد  یعموم  جی بس زیها برنامه ر 

 

 ی دیاقدام کل

ازنقطه نظر   دی مف یگذار  هیسرما ییوروی  اردیل یم 200 م یطرح عظ ک ی یراه انداز

 ی و اجتماع یستیز طیمح

هدا  • بزرگتر  ییاعطا  یاتیمال  یایلغو  به  برگشت  سال   نی بدون  ده  در  ها  شرکت 

 گذشته 

ا  استفاده   • در بخش    یعموم  یقطب ها  یایو اح  یگذار  هیسرما  یپول برا  نیاز 

طرح    قیمجدد کشور از طر  یحمل و نقل و سالمت به منظور صنعت ساز ،یانرژ

 ست ی ز طیمح ونیفورکاسیمورد نظردر خدمت ب  یمربوط به بخش ها یها

 یدر تحرک فرد یبازنگر ک،یاکولوژ  یتوسعه حمل و نقل عموم 2

شده   رهاحمل و نقل از طریق راه آهن  به نفع کامیون ها و اتوبوس های مکرون 

می   جلوگیری  اکولوژیک  بیفورکاسیون  هرگونه سیاست  از  لیبرالیزاسیون  است. 

کند. انتقال تولید ازخارج کشور به داخل و کاهش فواصل بین محل زندگی و مناطق  

 اشتغال کاری یک امر فوریست.

 

 اقدام کلیدی 



 

29 
 

 ایجاد یک مرکز حمل و نقل عمومی وجابجایی مردم 

)شرکت راه آهن(و ممانعت از رقابت بین خطوط حمل   SNCF• ملی کردن مجدد 

 و نقل 

• ممانعت از لغو خطوط راه آهن روزانه و بازگشایی آنها، افزایش تعداد قطارها و 

 تضمین کرایه های قابل دسترس، حفظ باجه های فروش بلیط در ایستگاه ها. 

خارج از مناطق متراکم ازوسایل  • توسعه حمل و نقل عمومی بر اساس تقاضا در  

 حمل و نقل عمومی

• حذف خطوط هوایی هنگامی که آلترناتیو جایگزینی آن با قطاربرای مسافت کمتر 

 از چهار ساعت وجود دارد 

• بازنگری در مورد جابجایی فردی با توسعه استفاده مشترک از ماشین و جابجایهای  

 بی سروصدا )مانند دوچرخه(

راه آهن و مدلهای متنوع  -وسعه حمل و نقل مرکب ازجاده • تصویب یک طرح ت

 )کابوتاژ دریایی، رودخانه ای و هوایی(

• ملی کردن مجدد بزرگراه ها، بازگشت به قیمت های قبل ازافزایش، و همچنین  

 فرودگاه های استراتژیک 

، که مناطق فرادریاییطرحی خاص برای توسعه حمل و نقل عمومی در  آغاز  •  

 Reunionقطار در -باً وجود ندارد، بر اساس مدل پروژه ترامواامروزه تقری

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه طرفدار بازگشت به کنترل دولتی بر راه آهن و قطار   76

 (. 2021، ژوئیه و یانترآکت سیهارهستند )

 

 و نوسازی انرژتیک  2050% انرژی قابل تمدید تا سال 100سازماندهی  3

سوخت های فسیلی تولید کننده آلودگی هوا ومسئول تغییرات آب و هوایی هستند.  

بیفورکاسیون مدل انرژتیک ما   آینده نیست.  انرژی هسته ای نیز راه حلی برای 

( ای  گلخانه  گازهای  انتشار  کاهش  برای  است.  باGESضروری  انرژی (  به  ید 

درصدی تجدیدپذیر دست پیدا کنیم. ضرورت صرفه جویی وادار میکند که    100

 طرحی اساسی برای نوسازی کل مناطق ساختمانی ریخته شود.

 

 اقدام کلیدی 

%  با شعار دوگانه :  100  قابل تمدیدبرنامه ریزی برای انتقال به انرژی های  

 صرفه جویی و بهره وری انرژتیک  
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• خروج از انرژی های کربن : توقف  یارانه سوخت های فسیلی، از جمله در خارج  

 از کشور

)راکتور زیر فشار    EPR: رها کردن پروژه های   • خروج از انرژی هسته ای 

اسیسات هسته ای و  اروپا(،  برنامه ریزی برای برچیدن، بازسازی و تبدیل کردن ت

 کل منطقه زندگی آنها 

• تثبیت قیمت گذاری تدریجی انرژی و تضمین رایگان بودن اولین مقادیر ضروری  

 برای یک زندگی آبرومندانه 

• لغو آزادسازی بازار برق و گاز: توقف خصوصی سازی سدهای برق آبی، ایجاد  

با ملی کردن مجدد   با تعاونی های محلی  یک مرکز انرژی عمومی در همکاری 

EDF  وEngie . 

   2017• لغو افزایش قیمت گاز از سال 

بهترین وجه  • ترویج استفاده از منابع مختلف انرژی موجود در سرتاسر قلمرو به  

متناسب با شرایط جوی و جغرافیایی )به ویژه برای مبارزه با مکانیزم متانیزاسیون  

 بیش از حد( 

 خانه در سال   700000• عایق کاری مجدد حداقل 

• پایان دادن به اوضاع فقر انرژی: حمایت از نوسازی کامل، ممنوعیت مؤثر اجاره  

آبکش برنامهی  تقویت  آبکشهای شناسایهای حرارتی،  انرژی، هدفی  گیری  های 

 های نوسازی با توجه به درآمد خانوار. کمک 

• تحت شرایط قراردادن لیبل های اکولوژیک با نتایج انرژتیک  و تایید شده  برای  

 ساختمان های جدید و همچنین برای بازسازی های حرارتی 

"گیشه ی  • مجهز شدن به امکانات الزم : آموزش افراد حرفه ای، راه اندازی یک  

 واحد" عمومی برای مالکانی که باید این نوسازی را انجام دهند. 

: توسعه ی ساخت اکو با مواد زیست اقلیمی   • کاهش تأثیرات اکولوژیکی کارها

 )چوب/خاک/کاه( 

هسته ای و توقف   نیروگاه ها ی• ایجاد یک قرارداد جمعی واحد برای کارگران  

در عین حال تضمین بازآموزی آنها بمروربا  استفاده گسترده از پیمانکاری فرعی و  

 بسته شدن نیروگاه ها 

 

 برای آگاهی 

  س یهار٪ انرژی های قابل تمدید هستند )100از مردم فرانسه موافق هدف    74٪

 (. 2021، ژوئیه و یانترآکت

سال    314530 در  شده  سازماندهی  گیری  رای  در  حذف    2018نفر  مورد  در 

درصد از رای دهندگان موافق    93.13کردند )تدریجی انرژی هسته ای  شرکت  

 بودند(. 
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 یک فرانسه با "زباله ی صفر"   : تغییر در الگوی مصرف 4

سیاره غرق در زباله است. در حال حاضر ما سوء استفاده از منابع را جریمه نمی  

کنیم بلکه کسانی را که توانایی پرداخت را ندارند محروم می کنیم. ما باید از دور  

صرف گرایی" تولید بیشتر برای  مصرف بیشتر" خارج شویم. با اجرای  باطل م

"قاعده سبز"،   منطق فوق را تغییر دهیم.  جامعه با محصوالت قابل تعمیر و 

 بادوام را به جامعه کهنه و برنامه ی یکبار مصرف ترجیح  دهیم. 

 

 اقدام کلیدی 

های   دوره  تمدید  و  مصرف  بار  یک  ی  برنامه  کردن  قانونی  منسوخ  ضمانت 

 محصوالت

• در مواجهه با تولید بیش از حد زباله : ممنوعیت فوری پالستیک های یک بار  

استفاده   ها، اجباری کردن  ها و شیشه  بازگرداندن جا ذخیره ای بطری  مصرف، 

مجدداز فرایند پوسش کمپوست یا سوزاندن )به ترتیب اولویت(، تعمیم تاالب، توسعه 

 دوباره ی مواد و جایگزینی عناصر کربن زا  ی زیر مجموعه های مصرف

• ایجاد یک سرویس عمومی تعمیر و مصرف دوباره، با ایجاد آموزش برای یکسری  

 مشاغل خاص )به ویژه برق، الکترونیک، ساخت و ساز، منسوجات( 

، با شروع از  2025• اجباری کردن جمع آوری جداگانه بقایای مواد آلی  تا سال  

 یع مجدد کمپوست بین کشاورزان محلی(مناطق روستایی )توز

• اجباری کردن طراحی زیست محیطی محصوالت به منظور محدود کردن استفاده  

 از منابع تجدید ناپذیر 

• تعمیم شاخص دوام محصوالت در سریع ترین زمان ممکن )امکان تعمیر، طول  

ریابی  عمر و ...(، اجباری کردن در دسترس بودن قطعات یدکی و جلوگیری از بازا

 کسانی که محصوالتشان از دوام کافی برخوردار نیستند. 

• کاهش تبلیغات در فضای عمومی، ممنوعیت پخش تراکت های تبلیغاتی تجاری  

در صندوق های پستی، تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال و جستجوی تلفنی تجاری بدون  

 اجازه ی مشتری. 

بیشترین گازهای گلخانه ای را منتشر  • ممنوعیت تبلیغات محصوالت و خدماتی که  

 می کنند در تمامی رسانه های تبلیغاتی 

جمع  مراکز  ملی  شبکه  ایجاد   • تلویزیون  در  تبلیغات  پخش  امکانات  کاهش   •

 آوری/بازیافت زباله 

 

 برای آگاهی 

فرانسوی  8 به  درصد  تشویقی  تبلیغات  ممنوعیت  طرفدار  که  میکنند  اعالم  ها 

غذایی  فعالیت بخشهای  با  مرتبط  و  سالمتی  برای  هستند  خطرناک  آالینده  های 

 (.2021، می ویانترآکت  سیهار)
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هستند    70 نورانی  و  دیجیتال  تبلیغات  ممنوعیت  موافق  فرانسه  مردم  از  درصد 

 (.2021، می ویانترآکت  سیهار)

 

 ی و دهقان کیاکولوژ  یکشاورز ی: برا یو انقالب کشاورز ییغذا تی حاکم 5

: اکوسیستم ها، سالمت ما و همچنین   کشاورزی همه چیز را از بین می بردتجارت  

های   غول  پستیسید،  سم   : هستند  شده  شناخته  خوبی  به  ها  خرابی  کشاورزان. 

برای تغذیه  را  کشاورزی، تسلیم شدن به بازارهای مالی. این سیستم توانایی ما  

ت  باید  دهقانی  و  اکولوژیک  کشاورزی  کند.  می  تضعیف  و بشریت  مردم  ی  غذیه 

  کسانی که از آن زندگی می کنند را تأمین کند.

 

 اقدام کلیدی 

شده به داخل کشور، متنوع و اکولوژیک و ایجاد    منتقلبرقراری یک کشاورزی  

 شغل کشاورزی 300000

قیمت تضمین  قیمت•  از طریق  تولیدکنندگان  برای  برای  های خرید  حداقل  کذاری 

ضرر و ایجاد یک صندوق جبران خسارت برای  کشاورزان، ممنوعیت فروش با  

 ٪ ارگانیک متضرر میشوند 100های کشاورزانی که ناشی از تولید پرداخت بدهی

)سیاست مشترک کشاورزی( وسمت و سو دادن به کمک های   PAC• بازنگری  

کشاورزی عمومی برای ترویج تولید پایدار ازنقطه نظر اکولوژیک، شدت کار در  

 تئین های گیاهی.مزارع و توسعه پرو

• انجام اصالحات ارضی برای تشویق استقرار کشاورزان جدید و اجازه ی توسعه  

 بافتی برای مزارع متعدد در مقیاس انسانی. 

ها برای جلوگیری از بین رفتن زمین های مفید  نیزم• مبارزه با مصنوعی ساختن  

 کشاورزی

های پستیسید، ممنوع کردن  • برنامه ریزی برای کاهش تدریجی مقدار کودها و سم  

 سریع خطرناک ترین ها )گلیفوسیت، نئونیکوتینوئیدها(

 • ایجاد یک حفاظت اکولوژیک با توجه به شرایط تولید و دستمزد کار کشاورزی

• نظارت بر قیمت مواد غذایی با حداکثر قیمت های تعیین شده توسط ضریب چند  

 ننده ی بزرگبرابری و محدود کردن سود فروشگاه های توزیع ک

 • توسعه ارتباطات کوتاه برای کاهش گردش کاال و استفاده از بسته بندی 

 

 برای آگاهی 

شغل در کشاورزی هستند    300000درصد از مردم فرانسه موافق طرح ایجاد    86

 (. 2021، ژوئیه  ویانترآکت  سیهار)
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گلیفوسیت هستند  ن قانونی برای ممنوعیت سم  یدرصد از مردم فرانسه موافق تدو   89

(Ifop 2019، فوریه .) 

 

 ناسالم   یکنارگذاشتن خوردن غذاها 6

.  می( و سرطان ها مواجه هست یچاق  ابت،ی مزمن )د  یها   یماریب  یدمیاپ   کیبا    ما

فراوان    غاتیو تبل  یو محصوالت آن که با مواد افزودن  یکشاورز  یصنعت اندوستر

  ان یآن هستند. پا   انیقربان   نیراول یآن است. افراد فق   یشود، علت اصل   یفروخته م

  یاست. ما ابزارها  یعموم  شتبهدا  یمسئله مهم برا  کی ناسالم    یدادن به غذا

 .م یدار اری همه در اخت یخوب برا هیتغذ  یبرا دیمختلف تول 

 

 ی دیاقدام کل

 یی مواد غذا  دیوزارت تول  کی  جادیا

ممنوع افزودن  نیزتر یبرانگبحث  یفور  تی•  فهرست    یمواد  محدودکردن   ،

  ی مجاز در کشاورز کیمجاز  به موارد ارگان یهایافزودن

  ی فرآور  یچرب اشباع شده در غذاها  یدهای حداکثر سطوح نمک، قند و اس  نییتع  •

 یی ایقانون، از جمله در مناطق فرادر  یاجرا نیشده و تضم

دادن به    انیپا   ی( براییمواد غذا   ی)برچسب گذار  ییاطالعات غذا   یدرج اجبار  •

 کنندگان بزرگ  عیاطالعات نادرست  توز

و   یو بصر  یسمع  ،ییوی رسانه ها )راد  یدر تمام  ییمواد غذا   غاتیتبل  تیممنوع  •

 دهند ی (که کودکان و نوجوانان را هدف قرار میکیالکترون 

 از مهدکودک تا دانشگاه یهفتگ هیساعت آموزش تغذ  کی یبرگزار •

نقطه   ن یانتخاب شده به عنوان اول  ییبه مواد غذا   یدسترس  یجهان  نیتجربه تضم  •

 "یاجتماع ییغذا  تی"امن ی عطف برا

 شده تی تثب یها متیبا ق یفصل جاتی و سبز وه یبه پنج م  یدسترس یدائم  نی• تضم

کاهش نسبت    ،یجمع  یدر رستورانها  یو محل  کیارگان  یی % موادغذا100  شبردی پ  •

 روزانه یاهیگ نهیگز کی  لیو تحم  یاهیگ یها نیگوشت به نفع پروتئ یها نیپروتئ 

 یحفاظت از مشترکات عموم 5فصل 
 

 یاساس یکردن اموال عموم یاشتراک 1

هستند را در بازار    یانسان ضرور  یبقا  یکه برا  ییکاالها   یخواهند حت  یم  یتی اقل

عموم منافع  حما   یبفروشند.  مستلزم  ا  ی قانون  تیبشر  عمو  نی از    ی مشترکات  
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استفاده و حفاظت    کی مردم است که به طور دموکرات  ی به عهده    نی است. ا   ت یبشر

 شوند.  یاشتراک  دیبا  دهد،یم اتی ح ید. آب و هوا که اجازه ناز آنها را کنترل کن

 

 ی دیاقدام کل

  ی رفراندوم و اشتراک  قیاز طر  یمشترک و خدمات ضرور  یفهرست کاالها  میتنظ

 کردن آنها 

 و انتشار گزارش ساالنه هیجهت ته یارگان مدافع مشترکات عموم  کی جادی• ا

آب، هوا، غذا، موجودات   حفاظت یرو  یخصوص  تی مالک یاز غلبه    یریجلوگ  •

 ی زنده، سالمت و انرژ

 جهان یی: سم زدا ی آلودگ 2

ی   ها  آلودگی  اقسام  و  انواع  با  وخاک  آب  هوا،  است.  جهانی  دنیا  مسمومیت 

پالستیک، مواد شیمیایی، صنعتی مواجه هستند. ثروتمندترین بیشترین آلودگی را  

اما این فقیرترین ها هستند  که بیشترین عواقب ناشی از آن را متحمل   دامن میزنند. 

 برای از بین بردن آلودگی  ضروری است. میشوند. یک نقشه ملی و بین المللی  

 

 اقدام کلیدی 

کمک به قربانیان آلودگی و مبارزان افشاگر ازطریق یک صندوق مالی که با مصرف  

 آالینده تکمیل می شود 

• در اختیار قرار دادن مجدد منابع انسانی و مالی به دولت و مجامع محلی برای 

 ظیم آن در مواجهه با بازار آزاد گانه »نظارت، کنترل، مجازات « وتناعمال سه

سازوکارهای   و  محیطی  زیست  استانداردهای  تضعیف  روی  مجدد  بازگشت   •

مشارکت عمومی که در طول دوره  پنج ساله قبلی تصمیم گیری شده )بعنوان مثال  

باز   محیطی سر  زیست  ازاستانداردهای  دهد  می  اجازه  بخشداران  به  که  احکامی 

 بزنند( 

راری برای اقدام ضد آلودگی سریع مناطقی که مدتهاست در  • ایجاد یک طرح اضط

فرانسه در معرض آلودگی هستند، در درجه اول گوادلوپ و مارتینیک که قربانیان  

 باشند  یمکلردکون 

• مدیریت ریسک های صنعتی با ایجاد یک مرجع مستقل از ریسک های صنعتی،  

یط زیست طبقه بندی شده  افزایش تعداد بازرسان تاسیساتی که برای حفاظت از مح

( برای  ICPEاند  جریمه  حداکثر  آستانه  افزایش  و   )ICPE    یورو   500000تا

 یورو در حال حاضر(   15000)بجای 

نیترات   )مانند کودهای  فعالیت های مضر برای سالمتی و محیط زیست  • توقف 

دارای آمونیوم( و برنامه ریزی برای بازآموزی کارگران به سمت بخش هایی که  

 )انرژی، بهداشت و مدیریت پسماندها( فعالیت های مفید هستند



 

35 
 

 ت یبشر  یبرا یآب، بعنوان اصل اساس 3

زیست   اضطراری  وضعیت  یک  این  است.  بشریت  مشترک  چالش  بزرگترین  آب 

محیطیست: چرخه آب به دلیل گرم شدن کره زمین مختل شده است. این همچنین  

زار فرانسوی، نیروهای اولترامارین در  یک اورژانس اجتماعی هم هست. صدها ه

خط مقدم، دچار قطع آب و آلودگی آبهایشان هستند. تضمین حق دسترسی به آب و  

 فاضالب از طریق مدیریت دولتی در اولویت قراردارد. 

 

 اقدام کلیدی 

اختصاص یک "قاعده آبی" که اصل "قاعده سبز" را )نباید از طبیعت بیش از آن  

می   که  و  چیزی  استفاده  برای  آب  به  کرد(  برداشت  کند  تولید  باز  دوباره  تواند 

 حفاظت از کیفیت آن اعمال میکند. 

درج آب در قانون اساسی به عنوان کاالی مشترک و حفاظت از کل چرخه آن از   •

 جمله آب های زیرزمینی 

 • درج دسترسی به آب، بهداشت آن و حق بهداشت بعنوان حقوق اساسی بشر 

 یدترین مجازات قطع های غیرقانونی آب  • اعمال شد

%  عمومی  100• ایجاد یک کمیسیون عالی برای آب جهت سازماندهی مدیریت

 آب، با تکیه بر باز بودن آن  به روی شهروندان حول مقامات دولتی.

• راه اندازی یک طرح سرمایه گذاری گسترده برای نوسازی خطوط لوله، تسریع  

 مناطق فرا دریایی در جریان هست   در کارهایی که هم اکنون در

زندگی  برای  رایگان ضروری  مترمکعب  با  فاضالب  و  آب  داشتن  حق  تثبیت   •

 آبرومندانه وبا لغو آبونمان. 

 • قیمت گذاری تدریجی و متمایز بر اساس استفاده ها

 • پوشش قلمروکشوربا فواره های آب، دوش ها و توالت های عمومی و رایگان 

تر تصرف   دقیق  کنترل  برای  مناطق  تمام  در  پلیس آب حاضر  کارکنان  تقویت   •

یا  صنعتی  آلودگی  هرگونه  از  جلوگیری  و  بطری  آب  کننده  تولید  صنایع  توسط 

 کشاورزی.

 • بازگرداندن منابع انسانی و مالی به ادارات آب 

 • پایان دادن به انحالل جریان های آب و احیای جریان های آب از کار افتاده

• دستیابی به وضعیت اکولوژیکی و شیمیایی بسیار خوب کلیه آبراه ها )رودخانه  

ها، رودخانه هایی که به دریا منتهی میشوند، نهرها( و ذخایر زیرزمینی طی مدت  

 ماموریت ما 

 باربری رودخانه ای در اسرع وقت • سیستماتیزه کردن استفاده از 
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 برای اگاهی

درصد از مردم فرانسه طرفدار کنتورهای آب رایگان و اولین متر مکعب الزم    80

 (. 2021, ژوئیه ویانترآکت  سیهار برای زندگی هستند )

 

 یی ایفرادر یها نیحق آب در سرزم  4

فرادریایی در خط  خشکسالی، طوفان، باال آمدن سطح آب دریاها : سرزمین های  

مقدم تحوالت کنونی و آینده قرار دارند. دسترسی به آب حیاتی تر از همیشه است.  

با این حال، نیمی از آن در نشت های بوجود آمده در اتصاالت لوله کشی  از دست  

میرود و قطع آب بسیار زیاد است. یک سرمایه گذاری زیرساختی و برنامه انطباق  

 . عمده آن مورد نیاز است

 

 اقدام کلیدی 

های   سرزمین  ساکنان  همه  برای  جاری  آشامیدنی  آب  به  دسترسی  تضمین 

 فرادریایی، به هر قیمت 

• بازیابی آب با کیفیت خوب و حجم کافی در سرزمین های فرادریایی در جایی که  

 خدمات عمومی آب در آنها دچار اشکال است 

تو ها  لوله  جایگزینی  برای  فوری  کارهای  مالی  تامین  در  •  بویژه  دولت،  سط 

 گوادلوپ، روی مجموعه ی تجهیزات آب آشامیدنی و پاالیش آن. 

• تدوین تشکیالت تفصیلی به عنوان راه کارهای مدیریتی آب وپاالیش، و پیش بینی  

تعهدات   به  روستاییان  و  امتیاز  نمایندگان، صاحبان  که  زمانی  اساسی  مجازاتهای 

 شبکه های آب عمل نمی کنند  قراردادی خود به ویژه در زمینه نگهداری

)طرح   • آب  بطریهای  توزیع  هدف  با  طرحی  اندازی  راه  کمبود،  صورت  در 

ORSEC-eau  و کاهش قیمت آن در تمام مکان هایی که خدمات عمومی آب )

 آشامیدنی و فاضالب با مشکل مواجه است 

• لغو بدهی شهروندان ناشی از مشکل ارایه صورتحساب توسط اپراتورهای سابق  

 یا ناشی از عدم پرداخت خدمات ارائه نشده و توقف بازپرداخت اجباری آن. /و

• تضمین اینکه نه بدهی موجود و نه سرمایه گذاری های آتی اپراتورهای آب نباید  

 روئ قبض مصرف کنندگان آب افزوده شود. 

• در گوادلوپ و مارتینیک، بازشناسی وضعیت بحران بهداشتی و زیست محیطی  

آشامیدنی و پاالیش آن، آلودگی به کلردکون، و اثرات کوکتل ها با    مربوط به آب

 سایر مواد ی که عواقب آن ناشناخته است 
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 ن یزم ارهیس یرو اتیح انیدفاع از جنگل، بن  5

جنگل یک متحد اقلیمی و زیست محیطیست. برای حفظ آن باید با صنعتی شدن و  

که به طور روزانه با آن   کسانی راکاالیی شدن جنگل مخالفت کرد. ما همچنین باید  

( محافظت کنیم. توسعه  ONFسروکار دارند، مانند ماموران اداره ملی جنگلداری )

 ان پذیر است.یک صنعت چوب فرانسه پایدار و اشتغال زا امک

 

 اقدام کلیدی 

ممنوع کردن قطع بی رویه درختان، مگر در مواردی که بن بست بهداشتی اثبات  

 شده باشد 

• افزایش منابع انسانی و مالی اداره ملی جنگلداری و توقف خصوصی سازی آن به  

 منظور دادن امکان جهت انجام ماموریت های خود از جمله استقبال از مردم. 

های  بندی مدیریت زمینهای تولیدکنندگان کوچک و به گروه ایجاد تعاونی• تشویق به  

 جنگلی خصوصی. 

تابع  که  مهاجری  )کارگران  کارمهاجر  ممنوعیت  جنگلبانان:  کار  شرایط  بهبود   •

مقررات ملی فرانسه نیستند(  ، افزایش حقوق جنگلبانان، حفظ حق بازنشستگی پیش  

 از موعد. 

می، بویژه با ایجاد حق تقدم عمومی با بودجه کافی  • افزایش سهم جنگل های عمو

 و تصرف زمین های متروکه.

• ترویج تنوع در گونه ها و سنین برای جنگل های مقاوم در برابر تغییرات آب و  

 هوایی

• بازسازی کل بخش فرآوری چوب، با هدف تنوع گونه ها و توسعه راه های کوتاه،  

 با راه اندازی آموزش حرفه ای عمومی. 

 • راه اندازی مجدد کارخانجات چوب بری و تنظیم صادرات چوب  

• تنظیم استفاده از چوب در تولید انرژی و ترغیب استفاده پایدار از آن در ساخت  

 و ساز

 درصد از سطح جنگل فرانسه برای تکامل آزاد   25 در نظر گرفتن• در سطح ملی 

 رداتی کمک می کند• قطع قراردادهای تجاری که به افزایش جنگل زدایی وا

• اطمینان از قابلیت ردیابی کامل واردات به منظور بیرون راندن از قرارداد عمومی 

این   به حذف  ها   کردن شرکت  وادار  و  مرتبط هستند  زدایی  با جنگل  که  آنهایی 

 محصوالت ازعرضه خود 

از  ها را  المللی برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی که جنگل• افزایش همکاری بین

 برد )قاچاق چوب، جستجوی طال و استخراج معادن(.بین می

 • تقویت منابع انسانی و مادی برای مبارزه با آتش سوزی جنگل
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 ی آزار وانی گسستن ازح 6

ظلم اعمال شده به حیوانات توسط مدل کشاورزی تولیدگرای ما و بازگشت اپیدمی  

مبارزه با حیوان آزاری یکی از  به هم مرتبط هستند.    19-های بزرگ نظیر کووید

جنبه های اصلی تالش برای دستیابی به هماهنگی با طبیعت است. گسستن از نظام  

شعور را تا رتبه کاالها پایین می آورد، یک پیشرفت   اقتصادی که موجودات ذی

 برای بشریت است. 

 

 اقدام کلیدی 

 ممنوعیت مزارع صنعتی 

 نده  • محدود کردن زمان حمل و نقل حیوانات ز

• ممنوعت اعمال ظالمانه : مرغ و خرگوش در قفسهای باطری، چرخ کردن جوجه  

 ها، بریدن دم و غیره. 

• ممنوعیت همه مزارع پرورش تولید خز، هرچه سریعتر برای مزارع پرورش  

 راسو  

: دسترسی به هوای آزاد،   • تعیین استانداردهای جدید برای بهبود شرایط پرورش

 حداقل فضا مرتع، تراکم،  

• هدایت تحقیقات به سمت روش های جایگزینی و اخالقی که امکان عدم آزمایش  

 بر روی حیوانات را فراهم می کند 

• ممنوعیت اعمال شکار و "تفریحات" بی رحمانه برای حیوانات )حفاری کردن،  

شکار با سگ های شکاری، جنگ خروس ها، نمایش هایی از جمله حیوانات وحشی  

 و غیره( 

 

 رای آگاهی ب

فرانسوی  59 میدرصد  حمایت  فرانسه  در  مزارع صنعتی  ممنوعیت  از  کنند،  ها 

سازمان تولید صنعتی  مدل  اساس  بر  مزارع  اینکه  تراکم  یعنی  میزبان  شده،  دهی 

 (. 2021، می Harris Interactiveباالیی از حیوانات هستند )

 

 ی ستیو تنوع ز ستمیاکوس نجات 7

عامل ششمین انقراض دسته جمعیست. تنوع زیستی به دلیل  فعالیت های انسانی  

تغییرات آب و هوایی، آلودگی و جنگل زدایی در حال کاهش است. حفظ آن در سطح  

بین المللی از طریق ایجاد استانداردهای مشترک و الزام آورامکان پذیر است. این  

 البته در سطح ملی نیز امکان پذیر هست : فرانسه باید الگو باشد. 
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 اقدام کلیدی 

ممنوعیت ثبت اختراع برای موجودات زنده برای جلوگیری از تصاحب گونه های  

 جانوری و گیاهی توسط شرکت های خصوصی 

( ، پایان  OGM• در مقیاس جهانی: نپذیرفتن ارگانیسم های اصالح شده ژنتیکی )

آن بر آب و هوا و   المللی که پیامدهای  تنوع زیستی  دادن به توافقات تجاری بین 

 تأثیرگذار هستند. 

ها گونه  و  ها  زیستگاه  از  حفاظت  مشخص  بطور  فرانسه  در  سم   •  ممنوعیت   :

پستیسید، با شروع ازممنوعیت آنها در اطراف مناطق مسکونی، مبارزه با مصنوعی  

سازی خاک ها با جلوگیری از تکثیر انبارهای غول پیکر، مدیریت پایدار آب )ضد  

 می(آلودگی و موسسات عمو

 خوب  یزندگ یاتحاد برا
 

  ی توان بدبخت  یکنند که م  یم  دییکنند و تأ  یهستم که فکر م  یمن  ازجمله کسان  اما

کم کرد، از ابعاد آن کاست، بخشأ   م یگو  ینم  ان،یآقا   دی را نابود کرد. خوب توجه کن

ست، همانند جذام  ی جسم اجتماع  یماریب   کی  ینابود کرد. بدبخت  م یگو  یمحدود کرد، م

  د یشود همانطور که جذام ناپد   دی تواند ناپد  یم  یبدن انسان بود؛ بدبخت  یماریب   کیکه  

دائماً   دیهست! قانونگذاران و حاکمان با  ریامکان پذ  نی! بله ا   یشد. نابود کردن بدبخت

  ف یکه ممکن انجام نشده، تکل   یتا زمان  یامر  نیدر چن  رایدر مورد آن فکر کنند; ز

 است. «   ده ی انجام نرس به سر 

 1849 هیژوئ 9 ،یدر مجلس مل  یسخنران هوگو کتوریو

  ن یاربابان و خدمتگزاران وجود داشته باشد، نه تنها  ب   ن یروابط ب  یبرا  ییجا   دی نبا  »

  ط یشود که تحت شرا  جادی فعال ا  ی برادر  ک ی  د یها، اما با   تهیو یکلکت  ن یافراد، بلکه ب

ب د  شیآن  هماهنگ   کی  یگریاز هر زمان  و  و چندگانه  متنوع  و  متحد  فرانسه  

 مکاشفات را انتظار داشت. «  نیباالتر  زآنا  دهدیم ی مستقرشود ، ازجمله اجازه 

 1946مارس  12 ،ی در مجلس مل یسخنران امه سزار امه سزار

 

شراد هوا  راتییتغ  دیجد  طیر  و  گ  ییآب  همه  وحدت   یها  یریو عصر  بزرگ، 

راه    ن ی مطمئن تر  یمتقابل، برادر  ی ضرور. اتحاد مردم، کمک ها  ستیجامعه امر

  ی که در آن وارد م یطیمح  ستیز نانی ها در مواجهه با خطرات و دوران عدم اطم

هم  میشو به  با  لیدل   ن یهست.  که  امت  دی است    ی ها  ینابرابر  به  ازات، یبه جامعه 

 کن کرد.  شهیرا ر یاجتماع تیداد و مهجور  انی فراوان ثروت پا

 ی دائم یپاندم تیدروضع ی زندگ 6فصل 
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 یاجتماع یاضطرار  تیوضع جادیا 1

در سال های اخیر، وضعیت های اضطراری چند برابر شده است : امنیت، بهداشت.  

: محدود کردن آزادی های فردی و جمعی.  همه آنها در یک سمت حرکت می کنند

زیست محیطی ناشی از پاندمیها و پیامدهای تغییرات آب و برای مقابله با ناامنی  

امنیت   تضمین  برای  اجتماعی  اضطراری  وضعیت  یک  برعکس  باید  هوایی، 

 اجتماعی مردم و تقویت پیوندهای کمک های متقابل مورد نیاز است. 

 

 اقدام کلیدی 

 مسدود کردن قیمت کاالهای مورد نیاز اولیه  

 داقل های اجتماعی• افزایش فوری حداقل دستمزد و ح 

• درخواست سود سهام، توزیع شده در زمان بحران بهداشتی، توسط شرکت های 

CAC 40  .و ایجاد مشاغل مفید بالفاصله برای مقابله با اورژانس اجتماعی 

 ( PGE• تعویق بازپرداخت وام های تضمین شده به مدت دو سال توسط دولت )

 ها(  ی)پاندمر یهمه گ یها یماریمقابله با ب یبرا یسازمانده 2

تا زمانی که علل پاندمیها برطرف نشده، ما باید آماده مقابله با همان شکلی که  با  

ترین  برخورد کردیم باشیم. ما باید این کار را به کارآمدترین و انسانی  19-کووید

خودش« وبا   راه انجام دهیم، یعنی با انتخاب »همه با هم« به جای »هر کی برای

ریز ابزار اصلی سازگاری ما دردوران پاندمی ها  هایمان. دولت برنامهحفظ آزادی

 خواهد بود. 

 

 اقدام کلیدی 

تدوین یک نقشه منطبق با پاندمی ها که ضدآزادی نباشد، بر اساس ایجاد فاصله  

 ی کاری در جامعه و برنامه ریزی بهداشتی 

 بهداشتی و گذرنامه سالمت• لغو قوانین وضعیت اضطراری 

 • برسمیت شناختن اپیدمی ها و بیماری های همه گیر بعنوان بالیای طبیعی  

• ممنوعیت ثبت اختراع روی داروها و تجهیزات الزم برای پاسخ فوری بهداشتی،  

و اجباری کردن اشتراک دانش با هدف تولید گسترده و عادالنه کاالهای ضروری  

 پزشکی. 

تولید تجهیزات بهداشتی • درخواست   اجباری )اشغال موقت( شرکتهایی که برای 

 )ماسک ها، آزمایشات، دستگاه های تصفیه( ضروری هستند

 : • ایجاد یک مرکز دارویی عمومی با وظایف

 اطمینان از برگرداندن تولید دارو به داخل کشور -



 

41 
 

 تضمین تامین کردن یک ذخیره استراتژیک  -

ت تمام محصوالت بهداشتی و اطالع رسانی در مورد هزینه  اطمینان از کنترل قیم  -

 های واقعی آنها

 ایجاد شفافیت در بودجه تحقیق و توسعه  -

جهت    - های خصوصی  شرکت  توسط  دریافتی  های  کمک  برای  شرایط  گذاشتن 

 تحقیق در مورد واکسن ها و داروها

 وز رسمی تصویب شده تحت مج تولید و توزیع انبوه واکسن ها و درمان ها ی -

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق ایجاد یک مرکز دارویی عمومی هستند که به    90

شکل یک موسسه علمی و فنی عمومی با هدف اطمینان از تامین تجهیزات پزشکی  

 (. 2020، ژوئن و یانترآکت  سیهارفرانسه خواهد بود )

پاندمی ها به عنوان بالیای طبیعی  درصد از مردم فرانسه موافق این هستند که    83

 (. 2020، ژوئن وی انترآکت سیهارشناخته شوند )

 

از   یبهداشت عموم ساتیتأس یوبازساز تیقراردادن سالمت دراولو 3

 ها  مارستانی جمله ب

سیستم مراقبت های بهداشتی ما مدت ها در زمره ی بهترین در جهان بود. اما  

از بین می برد. دیگر توان مقابله با افزایش  ریاضت و مبدل شدنش به کاال آن را  

بیماری های مزمن و اپیدمی ها را ندارد. ما باید یک سیاست مراقبت، پیشگیری 

و سالمت عمومی را به کار بگیریم که قادر به پیشگیری، درمان همه مردم بوده  

 و دست اندرکارانشان را محترم بشمارد. 

 

 اقدام کلیدی 

٪  100% بیمه" با بازپرداخت 100ی دولتی و ایجاد "بازسازی خدمات بیمارستان

 مراقبت های بهداشتی تجویز شده و ادغام بیمه های خصوصی در بیمه ی اجتماعی 

عمومی که   EHPADهای زایمان و  • بازگشایی خدمات اورژانس عمومی، بخش

دقیقه برای هر فرانسوی ارائه    30خدمات بهداشت عمومی محلی را درکمتر از  

 کند. می 

• لغو تعیین کارمزد برای هر عمل، بازگشت به تخصیص کلی عملیاتی و همچنین 

 جلوگیری ازحذف تخت بیمارستانها و کارکنان

و   بهداشتی  های  مراقبت  متخصصین  جذب  برای  ساله  چند  برنامه  یک  آغاز   •

اجتماعی )پزشکان، پرستاران، مراقبین و کارکنان اداری(، ارتقای شغل و -پزشکی
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فزایش ظرفیت پذیرش موسسات مراقبت های بهداشتی عمومی، به ویژه  درآمد، و ا

 بیمارستان ها. 

فعال کردن همه ی اهرم ها برای مبارزه با کویرپزشکی: استخدام پزشکان دولتی،  •  

افزایش امکانات دانشکده های پزشکی برای لغو واقعی ظرفیت محدود )"نومروس  

  تعاونی های پزشکی و غیره.  کلوسوس"(، بسیج پزشک لیبرال و بیمارستانی،

( بعنوان وسیله ای برای ریشه  PNSE• عملی کردن برنامه ملی بهداشت محیط )

کنی بیماری های مزمن مرتبط با تغذیه ی غذای ناسالم و قرار گرفتن در معرض 

آلودگی، بویژه در یک محیط حرفه ای )سم های پستیسید، رادیواکتیویته، آزبست،  

 شیمیایی( مواد 

اپیدمی   به  دادن  پایان   • VIH  از فرانسه  در  انسان(  ایمنی  سیستم  نقص  )ویروس 

 ملی دپیستاژپزشکی و درمان    گطریق یک برنامه ی بزر

• ایجاد شبکه های مراکز بهداشتی چند رشته ای دولتی در ارتباط با بیمارستان های  

 دولتی برای پر کردن خالءهای پزشکی 

-)مراکز پزشکی  CMPرای سالمت روان که شبکه های  • تهیه یک طرح عمده ب

، امکان پیگیری روانپزشکی سرپایی توسط متخصصان  بکند  وانشناسی( را تقویت  ر

قراردادی را فراهم ، تعداد جا را در دانشکده های پزشکی در بخش روان افزایش  

 کند و در ابتدا، تخت های روانپزشکی عمومی را بازگشایی دهد 

یقات در برابر سرمایه مالی و حذف نفوذ شرکت های خصوصی  • حفاظت از تحق

 در فعالیت های پزشکی و بیمارستانی 

 

 برای آگاهی 

فرانسوی  86 تختدرصد  بازگشایی  موافق  سال  ها  از  هستندکه  بیمارستانی  های 

 (. 2021، ژوئیه ویانترآکت  سیهارشده اند )بسته  2010

 

 به حال خود ییایفرادر  یها نیدادن به رها شدن سرزم انیپا 4

وابسته و عدم توسعه نگه داشته    یاقتصاد  ستمیس  کی در    ییایفرادر   یها  نیسرزم

شده است. ساکنان از کاهش خدمات    یساز فقر و نابرابر  نهی زم  کهیبطور شده اند 

اعمال    طیشرا   ینی سنگ  ،ی عموم  ی هایگذار  هیمتراکم در سرما  ی رهایتأخ  ،یعموم

  یمانند آلودگ  ی آلودگ  رو اثرات ماندگا  ی انحصارات اقتصاد  ای   ی گارشیشده توسط ال

. برعکس،  میکن  یرا رد م  ینقض برابر  نی برند. ما چن  یاز کلردکون رنج م  یناش

 همه زنده باشد!  یدر همه جا و برا دیبا یجمهور

 

 ی دیاقدام کل
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)حمل و   یو توسعه خدمات عموم  یگذار  هیسرما  یبرنامه چند ساله برا  کی  آغاز

جنبش    شنهاداتیتحقق آن در پ  طینقل، آموزش، بهداشت، مسکن، فرهنگ( که شرا

 اند شده  ان ی ب وتیو ما ان یدر گو  ژهیبه و  یاجتماع یها

  ش یشده( و گشا م ی تنظ  یبا تعرفه ها   یخدمات عموم  نی )تام  نیتداوم سرزم  نی• تضم

 ی نیفراسرزم( و انیدر گو  ژه ی)به و ینیدرون سرزم

 همه   ی برا گانیرا یمدرسه و بهداشت عموم رشیپذ   نیتضم •

 یو ادغام در برنامه ها  ،ییایفرادر  یاز آموزش زبان ها و فرهنگ ها  تیحما  •

مناطق   خیآموزش تار ،ییایفرانسه و فرادر  یاصل نیدر سرزم  ،یمدارس مل یدرس

 ییا یفرادر

  ی باال  یها  نهیمبارزه با هز  یبرا   یاساس  یازهایها در مورد ن  متیاعمال کنترل ق  •

  یزندگ

در تمام    ی% استخدام محل50که    یمنطقه بگونه ا  یاصل به نفع اهال   کی  جادیا  •

 گردد  نیتضم یخدمات عموم یارگان ها

در داخل فرانسه و   دی تول یبرا  یهمبستگو  یکی دفاع اکولوژ  کی جادیا 5

 استقالل خود  نیتضم

رقابت، یک ترازنامه زیست محیطی فاجعه بار، یک  حقوق اجتماعی در معرض  

صنعت ویران شده، یک کشاورزی بی نظم : نقل وانتقاالت بزرگ جهان باید متوقف  

شود. فرانسه نباید برای تولید محصوالت ضروری خود به دیگر کشورها وابسته  

باشد : وقتی بحرانی شروع می شود، دیگر برای انتقال تولید به داخل خیلی دیر  

 شده است. 

 

 اقدام کلیدی 

 تولیدات ضروری برای زندگی کشورمان را بداخل کشور باز گردانیم 

 • اتخاذ تدابیر اضطراری ضد دامپینگ در صنایع استراتژیک

• شروع یک طرح بازسازی صنعتی برای پایان دادن به وابستگی فرانسه در زمینه  

حمایت از بیفورکاسیون زیست  های استراتژیک )نیمه هادی ها، داروها و غیره( و  

تجدیدپذیر،   های  انرژی  برای  نیاز  مورد  فوالدهای  ها،  باتری  )بازیافت  محیطی 

 آلومینیوم و غیره(. 

• بازنگری در قانون تدارکات بازاری دولت به نفع کسب و کارهای اجتماعی و  

 همبستگی، محیط زیستها و محلی 

قبالً   که  قراردادهایی  ارزیابی  و  فهرست  تهیه  واعمال •  است،  شده  اعمال 

بازاریابی محصوالت وارد   فرایند  استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی برای 

 شده به فرانسه. 
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انتشار   مثال  )برای  بر اساس معیارهای زیست محیطی  تعیین عوارض گمرکی   •

 کربن و آلودگی( 

ردات  • وضع مالیات کیلومتریک در مرزهای فرانسه برای منع انتقال به خارج  و وا

 محصوالتی که در فاصله ی دوری هستند. 

• اجباری کردن سپرده گذاری قبلی در بانک دو فرانس برای سرمایه گذاری خارجی  

 در کشور 

در   شده  گذاری  فرانسوی سرمایه  اندازهای  بر روی پس  مالیاتی  مزایای  • حذف 

 خارج از کشور، به ویژه برای بیمه عمر

الیت برای معامالت دولتی ملی و محلی جهت  • تعیین معیارهای مربوط به محل فع

 اعطای کمک به شرکتها

• مشروط کردن تمامی کمک های دولتی به شرکتهای بزرگ به اهداف الزام آور 

مالی و در صورت عدم رعایت شرایط فوق،  الزام   اجتماعی، زیست محیطی و 

 کردن آنان برای بازگرداندن کمک های مذکوز 

مر های  جریمه  کردن  منافع  الزامی  جهت  در  دولت  توسط  که  شرکتهایی  به  بوط 

اند اما فعالیتهای خود را به خارج منتقل یا به تعطیلی   عمومی به کار کشیده شده 

 کشانده اند 

 (OMCارچوب سازمان تجارت جهانی )ه• مذاکره مجدد چ

 

 برای آگاهی 

از مردم فرانسه طرفدار مشروط کردن کمک های عمومی به شرکت ها به    90٪

( هستند  محیطی  زیست  و  اجتماعی  سپتامبر  Ifop for L'Humanitéهمیاری   ،

2020 .) 

 

 استخدام همه 7فصل 
 

 یشغل تی امن جادیا 1

بیکاری آفتیست برای همه ی افراد، برای خانواده ها و کل جامعه. کلکتیویته باید  

انجام دهند.  مداخله کند و به همه پیشنهاد دهد که بخشی از کار را که الزم است  

برای انجام این کار، هر فرد بیکار طوالنی مدت، پیشنهاد شغل مفیدی برای انتقال  

زیست محیطی یا اقدام اجتماعی )بخش های اضطراری(، مطابق با صالحیت های  

 خود و به صورت داوطلبانه دریافت خواهد کرد. 

 

 اقدام کلیدی 
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طوالنی مدت می تواننذ با پیشنهاد استخدام  : همه ی افراد بیکار   ایجاد ضمانت شغلی

 استخدام شوند  -قابل پیشرفت -کاری در حوزه های اورژانس با حداقل دستمزد 

 برای آگاهی 

ها اعالم میکنند که طرفدار این هستند که دولت برای هر  درصد از فرانسوی  87

،  و یانترآکت  سیهارخواهد کار کند، شغل تضمین کند )مدت که میفرد بیکار طوالنی

 (. 2021می 

 

 جامعه واجد انتخاب زمان کار  کی ی ایکاهش زمان کار و اح 2

کاهش نیافته است. آخرین باری که    2002زمان کار کارکنان فرانسوی از سال  

آنها یک هفته بیشتر مرخصی با حقوق دریافت کردند به چهل سال پیش و با روی  

زمان کار یک پیشرفت اجتماعی و  کار آمدن فرانسوا میتران برمی گردد. کاهش  

انسانی برای استراحت جسم و روح است.  این همچنین یک ضرورت در صورت  

خالی،   شغلی  پیشنهاد  یک  برای  ما  کشور  در   : نیزاست  شغل  نفر    13کمبود 

 بیکاروجود دارد! 

کاهش زمان کار هم یک هدف تاریخی و هم منصفانه ترین، مؤثرترین و کم هزینه  

سیاست در برابر خستگی کارمندان و کم بودن کار است. این همچنین یک  ترین  

: کاهش تعداد رفت وآمد ها به محل کار   موضوع برنامه ریزی زیست محیطی است

فعالیتهای خارج ازحوزه ی کاری  داده شده به سایر  افزایش زمان اختصاص  و 

 ضروری است. 

 

 اقدام کلیدی 

ساعت )با افزایش اضافه    35رهفتگی به  برگرداندن فوری مدت زمان قانونی کا

درصد   50ساعت اول و    4درصد برای  25کاری، شامل کسورت فیش حقوقی به 

ساعت در مشاغل سخت یا شبانه، و تعمیم آنها از طریق    32بعد از آن(، گذاربه  

 توافقات دسته جمعی سندیکایی

 کاری  سالگی پس از چهل سال سابقه ی 60• بازگرداندن سن بازنشستگی به 

 • تعمیم ششمین هفته مرخصی استحقاقی برای همه کارکنان

پیشرفت   تاثیر  و  کار  زمان  اشتراک  مورد  در  ملی  کنفرانس  یک  برگزاری   •

 تکنولوژیک 

 • به چالش کشیدن مجوزهای کار یکشنبه 

 •  پایان دادن به انعطاف پذیری، ساالنه سازی اجباری، تشدید و تقسیم ساعتهای کار

 

 آگاهی برای 
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روزدرهفته هستند )ویرایشگر حقوق و دستمزد    4از مردم فرانسه موافق کار    60٪

ADP 2019، می .) 

 

 شغل ی جادکنندهیا ،یطیمح  ستیبزرگ ز  یپروژه ها یراه انداز 3

اوالند و ماکرون   ،یسارکوز  یندگیآغاز شده است. دوران نما  ییآب و هوا  راتییتغ

با آنها عقب   قیو تطب راتییبا تغ  ییارویرو یباعث شده است که ما در مبارزه برا

اقتصاد ما جهت    یکیاکولوژ  ونیفورکاسیب  یزیبرنامه ر  یبرا  یفور  ازی . نمیبمان 

  ی طرح م  ن ی چالش وجود دارد. ا  ن یا   با مقابله    ی بزرگ برا  یپروژه ها  یراه انداز

 را بطور گسترده کاهش دهد.  یکاریکند و ب  جادیا تواند چند صد هزار شغل 

 

 ی دیاقدام کل

آنها با    قیتطب   یبرا  مانی هارساختیز  ینوساز  یطرح جهان شمول برا  کی  آغاز

 یی آب و هوا راتییتغ

  انوس یدر اق  ایو سواحل ما و بستر در   ترانهی مد  یبرا  یطرح کاهش آلودگ  ی• اجرا 

 آرام.  انوسیهند و اق  انوس یشمال، اق ی ایاطلس، در

 آب  یلوله ها یمحدود کردن نشت یآب و فاضالب برا یشبکه ها  هیکل یبازساز •

  ستگاه یخطوط و ا   ییراه آهن و بازگشا  ینوساز  یعمده برا  یکارها  یراه انداز  •

 سال گذشته یبسته شده در س یها

  یدر پروژه ها  نیو همچن  ،ییو صرفه جو  یانرژ  یدر بهره ور   یگذار  هیسرما

 یی ایدر  ریدپذی تجد یها ینوآورمانند انرژ  یانرژ

 ودفن آنها یشبکه خطوط انتقال برق فشار قو یدر نوساز  عیتسر •

ها  ی مل  صیتشخ  کی  شبرد یپ  • ها،    یمهندس  یسازه  )پل  اختالل  رفع  جهت  در 

 آنها.   م یراهروها، تاالبها، سدها( و تحک

کردن آنها تا حد    کیو نزد  داری پا  یچوب  به روش  دی تول   یها  تیظرف  یبازساز  •

  ستیز  ی)مبلمان، ساخت سقف، سازه ها  ینجار  ،ی: اره کاریامکان به مناطق جنگل

 کاغذ.  ریتابلوها، مقوا و خم دی (، تولیطیمح

)از جمله    یستی با استفاده از مواد ز  یطیمح   ستیتوسعه بخش ساخت و ساز ز  •

 چوب، خاک، کاه( 

 هرفرد  یشغل ثابت برا کی  4

درصد استخدام ها    87میلیون نفر در مشاغل نامطمئن کار می کنند.    4نزدیک به  

با قراردادهای کوتاه مدت به کار مشغولند. ناامنی شغلی نشان دهنده یک تونل بی  

از دو شغل ناپایدار بعد از یک سال کار  فقط یکی قرار    82پایان است. اگر در سال  

ن نفربه یک  پنج  از  فقط  امروز  دائمی میگرفت،  بدون  داد  این  و  فررسیده است! 
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احتساب کار اجباری  پاره وقت است که تقریباً به طور انحصاری توسط زنان اشغال  

میلیون نفر حتی برای گذراندن زندگی دو    1.5شده است. در فرانسه ی ماکرون،  

شغل دارند. این دیدگاه "یکبار مصرف" کارکنان ارزش کار را بی ارزش کرده،  

ر می کند. این مانع راه اندازی پروژه های واقعی، آموزش  حرفه و دانش را انکا

 یا عالقه مندی به مشتریان و کاربران خود میشود. 

 

 اقدام کلیدی 

٪ برای شرکت های  10تعیین حداکثر سهمیه قراردادهای نامطمئن در شرکت ها : 

 برای شرکت های بزرگ  PME))  ، 5٪ کوچک و متوسط 

مری، و بازگرداندن »اصل مطلوبتر«  : یک قرارداد  ک• لغواحکام پنیشو و قانون ال

تصویب شده درشرکت باید مطلوبتر از یک قرارداد تصویب شده درشعبه، که خود  

  تر از قانون باشد.مطلوب

،  Uber• بازنگری برای ارتقاء صالحیت  کارگران در سیستم عامل های دیجیتال )

Deliveroo  طور کاذب زیر یک قرارداد کار ، و غیره( و همه کارمندانی که به

 حقوقی مستقل کار میکنند 

 • رسمی کردن سه کار دولتی نامطمئن 

ارچوب قراردادهای فرعی با تضمین قانونی مسئولیت مدیران در  ه• نظارت برچ

 قبال پیمانکاران فرعی و محدود کردن آن به یک سطح واحد 

 دستمزد درشرکت یدستمزد و کاهش نابرابر شیافزا 5

به سختی کمی بیشتر از خط فقر درآمد دارد.   SMICرمند با حداقل دستمزد  یک کا

درصد از این کارمندان زن هستند که اغلب به صورت پاره وقت مشغول به    60

کار هستند. در سر دیگر این سلسله مراتب، درآمد هنگفت برخی از مدیران کارفرما  

که مایه ی شرم است. برای شغل و مدارک معادل، زنان همیشه کمتر از مردان  

می گیرند. و مادر شدن اغلب یک "خطر" برای پیشرفت حرفه آنها قلمداد    دستمزد

از   بیش  شرایطی،  چنین  در  که    700000میشود.  شغلی  به  دستیابی  از  زن 

آرزومندند جلوگیری میشوند. این یک بی عدالتی در حق آنها و یک حمله به اصل  

 برابری است 

 

 اقدام کلیدی 

 یورو نقد دریافتی  1400 افزایش فوری حداقل دستمزد ماهانه به

 عدم رعایت حقوق برابر بین زنان و مردان  • مجازات شدید برای

 • ایجاد یک کمیسیون کنترل کارکنان درشرکت درمورد برابری زنان و مردان  



 

48 
 

• سازماندهی یک کنفرانس اجتماعی برای ارزش گذاری مجدد از نظر دستمزد،  

ه عمدتاً توسط زنان در بخش های  شرایط کاری و مشاغل حرفه ای به حرفه هایی ک

 مراقبت، پیوند و تماس انجام میگیرد. 

 • افزایش حقوق کارمندان دولت

کمترین حقوق    20تا    1• تعیین حداکثر حقوق مجاز برای محدود کردن فاصله بین  

 و بیشترین حقوق در یک شرکت

 • ممنوع کردن چتر نجات طالعی وبازنشستگیها باحقوقهای نجومی مدیران  

 حذف گزینه های سهام   •

• محدود کردن سقف پرداخت سود سهام به سهامداران به سهم سود تقسیم شده به  

 کارکنان 

 شوراهای اداری • افزایش نمایندگی کارکنان در

 

 برای آگاهی 

یورو نقد در    1400درصد از مردم فرانسه موافق افزایش حداقل دستمزد به    76

 (. 2021ژوئیه ،  ویانترآکت   سیهارماه هستند )

 

 ی ت یحما یکاریب مهی ب کی مجدد  رکردنیدا 6

  د یشود. تمد  یآماده م  یکار یب  مهیب  دنیبرچ  یماکرون مدت هاست که برا  حکومت

در مجموع    : اشخاص، اصالح روش محاسبه  حداقل کسورت    ون یل یم  1.5مدت 

: خدمت به ثروتمندان و   وسواس دارد   کیفقط    حکومت  نیا .  شوندینفرمتضرر م

  استرس،  لینفر به دل  14000: ساالنه   کشدیم  یکاری ب نکه،یا   رغمیفقرا. عل  ریتحق

از آنها    د یبا  یکاریب  مهی دهند. ب   یکمبود خواب جان خود را از دست م  ،یافسردگ

 . میکن  جادیشغل ا  یبه اندازه کاف د یکند و ما با تیحما

 

 ی دیاقدام کل

دستمزدشان    نی با توجه به آخر  کاران یاصالحات ماکرون : پرداخت غرامت به ب  رد

 روزشروع کار  نی محاسبه شده از اول مهیبراساس ب

 از شش ماه ببعد  یاجبار ت یزیبا و کارانی• گسترش طب کار به ب 

 یقرارداد کار انیاز روز اول پا کاران یپرداخت غرامت به ب  •

 "یمنطق  یشغل  شنهادی به اصطالح "پ رشیحذف تعهد به پذ  •

دادن به منطق خروج    انی وپا  بتی غ  ن یدر اول  کاران یتوقف امتناع از ثبت نام کردن ب  •

 را کم نشان بدهد.  یکاری آمار ب یبهانه که به طور مصنوع  نیاز ثبت نام با کوچتر
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قت و کارگران  کارکنان پاره و  یخاص برا  یکاریب  مهیطرح ب   کیبازگرداندن    •

 آنان  یبرا یدو دوره کار  نیبهترب یکاریموقت جهت پوشش ب

 یحرفه ا یاجتماع نیتام کی  7

.   میکنددشوار  را  دنیای کار آنقدر ناپایدار و متزلزل است که پیشرفت در یک حرفه  

چگونه میتوان به آموزش ابزارهای جدید یا آخرین اختراعات دست یافت، آنهم  

وقتی که  شرکت ها یا بخش ها ی حرفه ای به طور مرتب  تغییر میکنند ؟ برای 

رفع این مشکل پیشنهاد ما ایجاد تامین اجتماعی حرفه ای است. در کنار بیماری،  

سوابق شغلی.  آنهم  اهد داد :  تصادف یا بیکاری، خطر جدیدی را نیز پوشش خو

تامین اجتماعی حرفه ای حقوق کارگران را در تمام طول زندگی، از جمله در خارج  

همانطور که کارت   -از قرارداد کار، با پیوند دادن آنها به شخص حفظ خواهد کرد 

Vitale    تداوم حق سالمت را تضمین می کند. این تامین اجتماعی شغلی، کار را

مستقل از سرمایه خواهد کرد. کارگران می توانند آزادانه رشته تحصیلی خود را  

انتخاب کرده و صالحیت خود را باال ببرند. ما روش های جدیدی رادر قرن بیست  

 و یکم برای کار ابداع خواهیم کرد.

 

 اقدام کلیدی 

ینان از تداوم حقوق شخصی )آموزش، مرخصی، سابقه کار و غیره( خارج از  اطم

 دیگر یقرارداد به قراردادیک قرارداد کار و انتقال آنها از  

 • تضمین حفظ درآمد در صورت تغییرحرفه یا آموزش 

ساعت آموزش در سال به هر یک از کارکنان که به طور آزادانه    36• دادن حق  

 استفاده باشد ودرهر زمینه ای قابل  

یادگیری حرفه ای درتامین اجتماعی حرفه ای   و  کارآموزی  ادغام دوره های    •

 )سابقه کار، مرخصی، آموزش(

 به رنج درکار  دادن انیپا 8

چه کسی در مورد فرسودگی شغلی یا کار بیش از حد به دلیل کار چیزی نشنیده  

اند. در برخی از مشاغل  ؟ این بدی ها مکرر و همچنین بیشتر شناخته شده   است

یا شرکت ها، احساس ناراحتی آنقدر جدی است که کارمندان در نهایت دست به  

 خودکشی می زنند. 

رنج کشیدن در محل کار طبیعی نیست و حتی اصأل ضروری نیست. با پیشرفتهای  

 اجتماعی و انسانی کامال برعکس است. 

م : حوادث در مکان  نفر در محل کار را می کنی  1000ما هر سال تاسف مرگ  

های خطرناک، مبتال به بیماری های شغلی عالج ناپذیر، تصمیم به خودکشی در  

تحمل. هر ساله، میلیون با شرایط غیرقابل  اثر گذاری  مواجهه  ها نفردر معرض 

یا   بارها  از  ناشی  فیزیکی  درد  از  شرایط  این   : دارند  قرار  خود  کاری  شرایط 

نی متغیر است. برای ما، کار باید یک فعالیت  های بدن گرفته تا رنج رواوضعیت

 بدون خطر قابل اجتناب باشد: مفید، رهایی بخش وشخص  برخوردارازاحترام 
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 اقدام کلیدی 

 شناخت فرسودگی شغلی به عنوان یک بیماری شغلی 

 • دوبرابرکردن تعداد بازرسان کار

عمومی، با بازگرداندن  • تقویت طب کار، از طریق ادغام آن در خدمات بهداشت  

معاینات پزشکی اجباری هنگام استخدام و بازدیدهای دوره ای در مشاغل، از جمله  

 در دوره های بیکاری. 

(،  CHSCT• بازگرداندن کمیته های حذف شده ی بهداشت، ایمنی و شرایط کاری )

 افزایش منابع آنها و الزام آور کردن نظرات آنها 

ا شناسایی شده توسط آژانس بین المللی تحقیقات  • درج تمامی محصوالت سرطان ز

 سرطان روی عوامل بیماری های شغلی، از جمله سم پستیسیدها

به   دسترسی  برای  معیارانتخاب  کاربعنوان  درمحل  حوادث  تعداد  قراردادن   •

 قراردادهای عمومی 

ارچوب کار ازراه  ه• تثبیت حق قطع ارتباط با کار خارج از ساعت کاری و تنظیم چ

 ورد

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق لغو قوانین کار تصویب شده توسط فرانسوا اوالند    63

 (.2021اینتراکتیو، ژوئیه  سیهارو امانوئل ماکرون هستند )

درصد از مردم فرانسه موافق به رسمیت شناختن فرسودگی شغلی به عنوان    81

 (.2018، ژانویه اینتراکتیو  سیهاریک بیماری شغلی هستند )

 

به   دیجد  یقانون یدر شرکت و حقوقها  یشناختن شهروند تیبه رسم 9

 کارکنان 

در    د یبا   کیدموکرات   هیمحدود شود. روح  ی دولت  یتنها به نهادها  دی نبا  یدموکراس

کرد تا شهروندان، استادان در شهر،    م یاقتصادهم حاکم باشد و ما همه کار خواه

 شوند.  زشناختهیهمانند شهروند درشرکت ن 

 

 ی دیاقدام کل

شرکت خود در    یتصد  ی اجازه دادن به کارمندان برا  یبرا  یحق قانون  کی  جادیا

 ی تعاون کیقالب  



 

51 
 

مربوط به   یهاشرکت در مورد طرح  یها  تهیبه کم  یق یتعل   یحق وتو  کی  ی• اعطا

 شرکتشان.  یکنترل امور مال یبرا  د یجد  یاخراج کارکنان و دادن حقوق قانون

و انحالل شرکت و اعمال   یابیمراحل باز  یبه کارکنان در ط  شتری قدرت ب  یاعطا  •

 ک یاستراتژ   یپروژه ها  ایشرکت   رانیمد  هیعدم اعتماد بر عل  یحق را

بزرگ    یشرکت ها  یریگ  می تصم  یاه  یکارکنان در ارگانها  یندگیتعداد نما  شیافزا   •

  ا ی  یطیمح   ستی ز  یمانند انجمن ها  نفعانی ذ  ریسا   زافزودنیسوم و ن   کیبه حداقل  

 مصرف کننده

 آبرومندانه   یبازنشستگ نیتضم 10

، کشورما یکی از طوالنی ترین اعتصابات تاریخی خود را علیه  2019در دسامبر 

تجربه   امانوئل ماکرون  بازنشستگی  آن، حکومت  اصالحات  با  برای مقابله  کرد. 

اختصاص داده بود منحرف   19-حتی تصمیم گرفت شورای وزیران را که به کووید

و تصویب اصالحات را بدون رأی گیری اعالم کند. با    49.3کند تا استفاده از ماده  

ها دریافتند که بازنشستگی شد، فرانسویها گفته میهایی که در رسانهوجود دروغ

حقوق  امتیازی   کاهش  و  کردن  کار  »بیشتر  معنای  به  خصوصی  صندوقهای 

بازنشستگی« است. هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن سیستم کنونی که بر پایه ی  

 همبستگی بین نسلی با سطوح تضمین شده بازنشستگی استوار است وجود ندارد. 

به اندازه  برای زندگی طوالنی تحت شرایط آبرومندانه و سالم ، باید بتوان کار را  

 کافی زود متوقف کرد. 

 

 اقدام کلیدی 

سال سابقه    40سالگی با درصد کامل برای    60بازگرداندن حق بازنشستگی به سن  

 ی خدمت

همه حقوق بازنشستگی برای    -ارزیابی مجدد     -  SMIC• افزایش حداقل به سطح  

 یک حرفه کامل، و حداقل پیری به سطح خط فقر 

( برای اعتبار بخشیدن به فصل های RSAی فعال )• در نظرگرفتن درآمد همبستگ

 کاری مورد نظر بازنشستگی 

واحد در سال در طول دوره    0.25• افزایش درصد سهم کسورسالمندی به میزان  

، مشارکت،   از سود شرکت  قرار دادن درآمد حاصل  مالیات  پنج ساله و مشمول 

 هاانداز کارکنان و همچنین درآمدهای مالی شرکتپس

 یه سازی میزان مستمری بازنشستگی به دستمزد • نما

 • منع کردن صندوق ذخیره بازنشستگی برای سرمایه گذاری در بخش های آالینده

 

 برای آگاهی 
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  SMICدرصد از مردم فرانسه موافق این هستند که هر بازنشسته حداقل حقوق    83

 (.2021بازنشستگی دریافت کند )هاریس انترآکتیو، ژوئیه 

سالگی یا کمتر هستند    60درصد از مردم فرانسه طرفدار بازنشستگی در سن    68

 (. 2019)هاریس انترآکتیو، مارس 

 

 ثروتها   میتقس 8فصل 
 

 ملت یدادن به غارت اقتصاد انیپا 1

فناوری، صنایع دارای اصل حق  ها، خدمات عمومی، صنایع برجسته یا  زیرساخت

چق  : ارزان، شراکتر خصوصیدحاکمیت  قیمت  با  کننده،  های سوءاستفادهسازی 

کارگرانی  که با دانش بسیار ارزشمند به شرایط نامطمئن سوق داده شده اند ؟ این  

مشترکات عمومی متعلق به همه ماست. برای منافع عمومی، آنها باید توسط قانون  

  حمایت شوند.

 

 اقدام کلیدی 

بازبینی خصوصی سازی ها )فرودگاه ها، بزرگراه ها، شرکت بخت آزمایی فرانسه  

 و غیره( 

 منافع عمومی   بخش• اجرای عملی حق مداخله ی دولت در کارخانه ها و مؤسسات  

(، ممیزی آن ها در حال  PPPخصوصی )- • اعالم تعلیق روی مشارکت های دولتی

 قانونی که به چنین مشارکتی اجازه می دهد. انجام و لغو مقررات 

• ایجاد یک مأموریت ویژه برای بررسی بیالن امتیازات مالیاتی، خصوصی سازی  

از  سه دهه    Alstom  ،Alcatel  ،EADSو کنار گذاشتن صنایع برجسته نظیر  

 پیش، امکان صدور کیفرخواست و بازداشت پیشگیرانه مظنونان. 

اث صنعتی فرانسه که بخشی از "منافع اساسی ملت"  • پیگرد قانونی تجاوزبه میر 

 است، همانگونه که در قانون جزا پیش بینی شده است. 

• ممنوعیت اخراج ها در بازار سهام و اقتصادی توسط شرکت هایی که سود سهام  

 پرداخت می کنند یا کمک های دولتی دریافت می کنند 

 ( نانس ی)فا یمنابع مال  نیجهت دادن به تام 2

در سال  فاینا یافته    2008نس  نجات  ها  بانک  نشاند.  به خاک  را  واقعی  اقتصاد 

توسط دولتها، در نتیجه توسط  مالیات دهندگان, عادت های بد خود را تغییر ندادند.  

بهانه ای شد برای کاهش حداقل مقررات اروپایی که    19-بدتر از آن، بحران کووید 

 موجود بود.
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 اقدام کلیدی 

 مالیات واقعی بر معامالت مالی تعیین یک 

 • تفکیک بانکهای سرمایه گذاری ازبانکداری خرد 

 • کنترل حرکات بازارسرمایه 

• شناسایی و ممنوعیت مشتقات مالی سمی و بی فایده، محدود کردن اثرات اهرمی 

 و بازدهی گزاف سهامداران 

ل  ها )خرید یک شرکت توسط شرکتی که به استقراض متوس LBO• محدود کردن 

می شود( فقط به رویه هایی که تنها برای تصاحب شرکت ها توسط خود کارمندان  

 منجر میشود 

 هستند   یکه در خدمت منافع عموم ییبانک ها یبرا 3

اعتبار برای اقتصاد ضروری است : این اساس فعالیت های آینده است. بنابراین  

باشند. بسیار مهم است که  بانک ها باید یک مأموریت برای منافع عمومی داشته  

پول  به سمت پروژه های مفید اجتماعی و زیست محیطی هدایت شود. پول همچنین  

 باید یک مال مشترک باشد که به صورت دموکراتیک ایجاد و مدیریت می شود. 

 

 اقدام کلیدی 

 ایجاد یک مرکز بانکداری عمومی

بانک کردن  اجتماعی  مالی  •  تأمین  هدف  با  عمومی  بسیار  های  شرکتهای  برای 

( زیستTPEکوچک  و  اجتماعی  معیارهای  اساس  بر  بودجه  (  تأمین  و  محیطی 

 عمومی. 

از   مالی  تامین  گذاری عمومی جهت  بانک سرمایه  به  بانکداری  اعطای مجوز   •

 بانک مرکزی

• انجام حسابرسی از هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بانک ها که 

 بدوش جامعه هست 

از بین بردن جریان های مالی  که در حال حاضر عمدتاً بطور گسترده به سمت  •  

 سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی معطوف شده اند 

ایجاد یک صندوق همسان سازی بین شرکتی که به همت یک مقیاس افزایشی تامین  

 مالی می شود برای یکی کردن مشارکت اجتماعی بین شرکت های کوچک و بزرگ

 ی مال نیاز منابع تأم  ی ردن اقتصاد واقعجدا ک 4

  مت یهستند که به ق  د یتحمل از تول  رقابلیغ  یبازده  یها خواستار نرخ  سهامداران

.  دیآ یبدست م  یستیز  طیمح   طیشرا  ژهیوبه  ط، یو شرا  ی از دست دادن حقوق اجتماع
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 یطیمح  ستیو الزامات ز  یانسان  تی فعال  یآنها استبداد زمان کوتاه را بر زمان طوالن

  یاز اقتصاد واقع  ،یمجدد قدرت بر امور مال  نبا به دست آورد  دیکنند.  با  یم  لیتحم

 .اقدامات مشکوک محافظت کرد نی در برابر ا

 

 ی دیاقدام کل

قرار دادن اقتصاد در خدمت اهداف و    ی برا  ی انسان  ی شرفتهایپ   د یجد  م یعال  جاد یا

 خوب )بهداشت، آموزش و ...(  یزندگ یارهایمع

تعد  برا   یرو  ات یمال  لی•  آن ازسود  مند شدن  ازبهره  استفاده  با    ق یتشو  یشرکتها 

 کردن پرداخت سود سهام  مهیدر فرانسه و جر  یگذار هیسرما

 شان یدرآمدها  شترازی سود ب  م یمنع کردن شرکت ها از تقس  •

  یحق را  لیدادن به عرضه مستمر شرکت ها در بورس اوراق بهادار و تعد  انیپا  •

 سهامداران با توجه به مدت تعهد در شرکت 

 ی عموم ی: لغوبده یامتناع از باج ده 5

بدهی عمومی ابزاریست برای توجیه ریاضت و خصوصی سازی. اما دولت دارایی  

یورو دارایی عمومی    10000از  : هر کودک با بیش   بیشتری نسبت به بدهی دارد

اروپا   بانک مرکزی  اقدام  و  دارد  بهتروجود  برای زیستن   پول  متولد می شود! 

(BCEمی تواند ما را از این باج خواهی لیبرال ها )   رها کند. همچنین باید مسآله

 .ی بدهی خصوصی که خطر واقعی در کوتاه مدت است را حل کرد

 

 اقدام کلیدی 

( سهم  BCEحادیه اروپا مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا )درخواست اکید از ات

 بدهی دولتها را که در اختیار دارد به بدهی دائمی با نرخ صفر تبدیل کند. 

در  موجود  عمومی  بدهی  بازخرید  برای  اروپا  مرکزی  بانک  از  خواست  در   •

 بازارهای مالی

بدهی   کردن  خارج  برای  داری  خزانه  مدار  یک  مجدد  ایجاد  دست  •  از  عمومی 

 بازارهای مالی

• انجام ممیزی شهروندی از بدهی عمومی برای تعیین سهم نامشروع و آماده سازی  

 تجدید ساختار بدهی عمومی از طریق مذاکره

 • حذف بدهی کووید از حساب های تامین اجتماعی

کننده  های خصوصی خفه• ایجاد یک صندوق جبران خسارت برای پرداخت بدهی

TPE/PME 100های کشاورزی که به تحت قرارداد در طول پاندمی و بدهی  %

 ارگانیک مبدل شده اند 
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 ی اتیانقالب مال انجاما 6

و   رئیس جمهور ثروتمندان فقط بی عدالتی های نظام مالیاتی ما را بدتر  نکرده

بلکه امتیازات مالیاتی جدیدی را برای ثروتمندان ایجاد کرده است. حرکت جلیقه  

هشدار   و  بودزردها یک  روشن  مبانی  اساس  بر  کامل  طور  به  باید  ما  مالیات   .

منصفانه، با به کارگیری اصل افزایشی، بازنگری شود : هر چه پول بیشتری به  

 ! دست می آوریم، بیشتر به منافع عمومی کمک کنیم

 

 اقدام کلیدی 

 امروز  5گروه بجای  14اعمال مالیات براساس درآمد تصاعدی با مقیاس  

• بازنگری مالیات شرکتها برای ایجاد برابری دربرابر مالیات بین شرکتهای کوچک  

PME    و گروه های بزرگ، ایجاد نرخ تصاعدی با توجه به سود حاصله و بر اساس

 ی به جای توزیع سود سهام. استفاده از آنها و ترویج سرمایه گذار

(، افزودن یک بخش مربوط  ISF• بازیابی و تقویت مالیات همبستگی بر ثروت )

 به آب و هوا با هدف گرفتن مالیات از آالینده های بزرگ 

 • لغو مالیات ثابت و اعمال مالیات بر درآمد سرمایه همانند مالیات درآمد نیروی کار

 برش افزایش یابنده14به   CSG• تبدیل مشارکت اجتماعی عمومی 

• افزایش مالیات بر ارث روی باالترین دارایی ها با احتساب تمامی هدایا و ارث  

برابر    100میلیون یورو )یعنی    12دریافتی در طول زندگی و ایجاد حداکثر ارث به  

 ثروت خالص متوسط( 

یات مستقیم  • کاهش مالیات مستقیم روی اشیاء مورد نیاز اولیه و بازگرداندن "مال

 روی کاالهای لوکس عالی" برای تامین مالی 

• ارزیابی هر یک از امتیازات مالیاتی و حذف امتیازات ناعادالنه، ناکارآمد از نقطه  

باقی امتیازات  برای  محیطی؛  زیست  برای  زیانبار  یا  اجتماعی  تبدیل  نظر  مانده، 

ت»کاهش بدون  همه  تا  مالیاتی«  »اعتبارات  به  مالیاتی«   درآمدشان  های  به  وجه 

 های مالی به طور مساوی بهره مندشوند. بتوانند از این مشوق

• برای مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال یک مالیات جهانی بر شرکت ها )مبتنی بر  

مالیات آن ها بر اساس فعالیتی که واقعاً در فرانسه انجام می شود( و روی درآمد  

 افراد 

 کشور که توسط امانوئل مکرون حذف شده است • بازگرداندن مالیات خروج از 

• گرفتن مالیات از شرکت هایی که از بحران سالمت استفاده کرده اند برای تامین  

 مالی سرمایه گذاری های الزم برای بهبود و بیفورکاسیون زیست محیطی  

• اصالح مالیات بر امالک یرای تصاعدی کردن آن و بطوریکه همه براساس اموال 

 د مالیات بپردازند واقعی خو



 

56 
 

• پایان دادن به ضریب زناشویی، یک سیستم مردساالر که منجربه نابرابری دستمزد  

بین زنان و مردان میشود، جایگزینی نسبت مالیات خانواده ناعادالنه فعلی با اعتبار  

 مالیاتی برای هر فرزند که همه خانواده ها بتوانند آنرا دریافت کنند. 

ارزه با تقلب و فرار مالیاتی : تمام منابع انسانی و مالی الزم  • اولویت قراردادن مب

باید آزاد شود و  فرانسه در صورت انسداد مذاکرات اروپایی یا بین المللی  تصمیمات  

 یکجانبه اتخاذ خواهد کرد. 

• پایان دادن به کنوانسیون حقوقی منافع عمومی که به شرکت ها اجازه می دهد در  

 رباره جریمه مالی خود مذاکره کنند.صورت فرار مالیاتی د

• افزایش تعقیب و تشدید مجازات ها علیه مجرمان یقه سفید که به جرم فرار مالیاتی  

 . محکوم شده اند

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق افزایش مالیات بر درآمد برای افرادی هستند که    68

اهش مالیات برای بقیه )هاریس یورو خالص در ماه درآمد دارند و  ک  4000بیش از  

 (. 2021انترآکتیو، ژوئیه 

درصد از مردم فرانسه موافق این هستند که مالیات بیشتری از گوگل، آمازون،    86

فیس بوک و اپل نسبت به آنچه امروز می پردازند دریافت شود )هاریس انترآکتیو،  

فرانسوی  79(.  2021ژوئیه   میدرصد  که طرفدار  ها  بر  گویند  استثنایی  مالیات 

سال با  مقایسه  در  استثنایی  سود  یعنی  هستند،  مازاد«  که »سود  گذشته،  های 

اند )هاریس انترآکتیو، می  های بزرگ در طول بحران سالمت به دست آورده شرکت

2021 .) 

بازسازی    78 طرفدار  فرانسه  مردم  از  )  ISFدرصد  برای    Ifopهستند 

L'Humanité 2021، می.) 

 

و   یهمبستگ ،یاقتصاد اجتماع میجامعه کمک متقابل : تعم کی جادیا 7

 ی همکار

در مواجهه با غارت مالی و دیکتاتوری سهامداران، یک اقتصاد دیگری امکان  

پذیر هست. این در حال حاضر وجود دارد، با صدها هزار شرکت و میلیون ها شغل.  

اقتصاد لیبرال تبدیل شود.    ما تدابیری را پیشنهاد می کنیم تا به آلترناتیوی برای

منظور جایگزینی اقتدارگرایی فردی با تصمیمات جمعی، کار تحمیلی با کار رهایی  

بخش، تولید کور با تولید مفید است. از آنجایی که سرمایه داری تحمل دموکراسی 

 را ندارد، آن را جایگزین کنیم.

 

 اقدام کلیدی 

 ( ESSتعمیم اقتصاد اجتماعی و همبستگی )
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 به بودجه و تدارکات عمومی  ESS• تضمین دسترسی 

( و جوامع تعاونی و  SCIC• ترویج توسعه جوامع تعاونی در خدمت منافع جمعی )

( بین  SCOPمشارکتی  آنها  مسئولیت  که  مشترک  خدمات  توسعه  منظور  به   )

 شهروندان و استفاده کنندگان، کارکنان، شرکای عمومی و خصوصی 

 ابع به انجمن های مدنی و فعاالن آموزش مردمی • بازگرداندن قدرت و من

( اشتغال  های  تعاونی  و  فعالیت  توسعه   •CAE  هویت با  مبارزه  منظور  به   )

 خودکارآفرینی و خدمت به توسعه اشکال کار مشترک 

 بردن فقر  نیاز ب  8

بی خانمان، صف های بی پایان توزیع مواد غذایی و   300000میلیون فقیر،  10

)انفجار   فعال  همبستگی  درآمد  کنندگان  دریافت  نمی  RSAتعداد  وضعیت  این   .)

آن   در  که  بود  کامل خواهد  اشتغال  با  ای  ما جامعه  کند. جامعه  پیدا  ادامه  تواند 

طرح   یک  اول  روزهای  همان  از  اما  گیرد.  می  حقوق  خود  کار  برای  هرکس 

 اضطراری برای ریشه کنی فقر شدید اجرا خواهد شد. 

 

 اقدام کلیدی 

ایجاد یک تضمین خودمختاری که اجازه خواهد داد که هیچ فردی از کرامت خود  

یورو(   1063: درآمد ماهانه هر فرد مجرد به خط فقر ) درزندگی محروم نماند

 خواهد رسید

: دو برابر شدن مکان های پذیرایی )تخمین زده   • دستیابی به هدف صفر بی خانمان

 سازی ساختارها ( و ساده 100000شده امروز هست  

 • تنظیم قیمت محصوالت اساسی غذایی 

• تجدید ساختار وام های خانوارهایی دارای بدهی بیش از حد و تضمین دسترسی 

 مؤثر به خدمات اساسی بانکی برای همه.

 • سقفی کردن هزینه های بانکی

 • مبارزه با عدم استفاده از حقوق اجتماعی و مدنی با ساده سازی مراجعات 

 تضمین رایگان بودن حفاظت های مقطعی•  

 

 برای آگاهی 

)هاریس    86٪ هستند  بانکی  های  هزینه  کردن  محدود  موافق  فرانسه  مردم  از 

 (. 2020انترآکتیو، ژوئن 
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 فراهم کردن استقالل جوانان 9

صف  : هستند  بهداشتی  بحران  قربانیان  اولین  دریافت  جوانان  برای  عظیم  های 

زمانی که گرسنه بودند دلیلی نشد تا حکومت از دادن درآمد های غذایی درست  کمک

( همبستگی  جایگزین  RSAفعال  خانواده  همبستگی  نکند.  خودداری  آنان  به   ،)

نابرابری ها بر اساس   و  ناکافی است،  کمک های عمومی شده است، که عمدتاً 

پیشینه ی اجتماعی، چه در دسترسی به اشتغال و چه در زمینه تحصیل، تشدید  

ده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا عقب ماندگی خود را جبران کرده و  ش

 شرایط استقالل جوانان را تضمین کنیم. 

 

 اقدام کلیدی 

تامین مالی استقالل جوانان که از لیست مالیاتی والدین جدا شده به همت تضمین  

رد مجرد یورو( برای یک ف  1063استقالل، که در آمد آنان را به باالی خط فقر )

 خواهد رساند 

و   بازاری  در بخش غیر  پنج سال  برای مدت  ایجاد یک "شغل خاص جوانان"   •

دیپلم   با مدرک  از بزرگانشان  بیشتر  برابر  بیکاری جوانان )سه  برای رفع  دولتی 

 یکسان(. 

با افزایش کمک هزینه   بویژه  آینده ی دانشجویان،  پایان دادن به وضعیت بدون   •

ه با شعب کارفرمایان در مورد موقعیت های باز شده برای  کارآموزی و با مذاکر

آرایش داده    CDDدوره های کارآموزی برای پایان دادن به قراردادهای کوتاه مدت  

 شده. 

• ارائه معاینه برای بیالن سالمتی و ارزیابی مهارت های نوشتن، خواندن و حساب  

و گذراندن گواهینامه   با ارتقاء در صورت لزوم و همچنین آموزش رایگان رانندگی

 . ارچوب خدمات شهروندی اجباریهرانندگی برای هر جوان در چ

 حق مسکن نیتضم 10

مسکن،   فاقد  نفر  میلیون  یک  به  نزدیک  با  ما  مملکت  نفربا    4چگونه  میلیون 

 میلیون نفر در تهدید داشتن مشکل مسکن مواجه شده است؟ 12سکونت بد، 

تقاضای مردم جواب داده شود. حق مسکن نقض می  بازار آزاد اجازه نمیدهد به  

شود. این به ما برمیگردد که اقدامات مشخصی را برای مؤثرتر کردن آن انجام  

 دهیم، بویژه با ساخت مسکن قابل دسترس. 

 

 اقدام کلیدی 

 ممنوعیت اخراج مستاجران بدون اسکان دراماکن عمومی 

شبکه ایمنی در برابر اجاره  • ارائه ضمانت جهانشمول اجاره ها جهت ایجاد یک  

 های پرداخت نشده، هم برای مستاجران و هم برای مالکان
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با   200000• ساخت   مطابق  سال  پنج  مدت  به  سال  در  مسکونی عمومی  واحد 

، ساختمان ها باتولید انرژی  RE2020پیشرفته تریناستانداردهای زیست محیطی )

 مثبت( 

 کاهش آن در شهرهای بزرگ • تنظیم اجاره بهای مسکن در سراسر قلمرو و

درصد و افزایش    30( به  SRU• افزایش سهمیه مسکن اجتماعی در شهرها )قانون  

 جریمه ها علیه شهرداری هایی که از قانون سرپیچی میکنند. 

• تحمیل مالیات تصاعدی برای معامالت خیلی باالی امالک و مستغالت برای تامین  

 مالی مبارزه با مسکن بی کیفیت

از هر گونه   قبل  نوسازی مسکن های  »صفحه های حرارتی«  • اجباری کردن 

 اجاره  

غیربهداشتی و  نامناسب  مسکن  با  مبارزه  یک »مجوز   •  داشتن  کردن  اجباری   :

دولتی(   مقامات  توسط  شده  صادر  قبل  از  )مجوز  فرانسه   سرتاسر  در  اجاره«  

 واجرای یک طرح بزرگ نوسازی مسکن  

و اجتناب از افزایش    HLMعمومی برای مسکن اجتماعی  • ازسرگیری کمک های  

 اجاره بها هنگام اجاره مجدد مسکن اجتماعی 

• بدست گیری خانه های خالی و عرضه ی آنان در بازار با رعایت شرایطی  که 

 . دن معیارهای مسکن مناسب را داشته باش

دت )نوع  م های کوتاه • مبارزه با احتکار روی مسکن از طریق محدود کردن اجاره 

AirBnB.به مالکان مستقر و برای یک مدت محدود )  

• راه اندازی یک طرح اضطراری برای پیشگیری و ریشه کنی ساس تشک با ایجاد  

  .ی عمومی محلی اختصاصیاسرویسه

• بازبینی برنامه های پیشگیری از خطر سیل تا حد واندازه ی تهدیدات جدید و ایجاد  

جابجایی ساختمان های در معرض خطر سیل و باال آمدن  صندوقی برای کمک به  

 . دریاها

 

 برای آگاهی

درصد از مردم فرانسه موافق تعیین حداکثر اجاره بها برای هر متر مربع هستند    75

 (. 2021)هاریس انترآکتیو، ژوئیه 

درصد از مردم فرانسه موافق طرح ملی عایق کاری ساختمان برای مبارزه با    87

 (. 2021ند )هاریس انترآکتیو، ژوئیه فقر سوخت هست 

 

 کردن افراد و جامعه  یانسان
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است    نیا  یبرا  م،یساخت  ریو نه فناناپذ ینه فان  ،ینینه زم  یتو را نه آسمان »اگرما

و شکل   یشکل ده  یی و افتخار توانا  یداور  یی امکان توانا   م،ییبگو  قینطری که بد

 «  یداشته باش  یده یم حی ترجکه  یخودت را، تو خود به آن شکل یریگ

 1486در مورد کرامت انسان،  راندلیدو م  کیژان پ 

جاه طلب هستم". دوست دارم همه آنقدر هنرمند باشند، شاعر    ت یبشر  ی"من برا

 برود. «  انی از م  یباشند تا غرور انسان

 1883ژوئن  22در مقابل دادگاه سن،  شلیم  زیلوئ 

 

به همه مردم    دیکرامت را با   نی است. ا  یجهان  یآرزو  ک ی   یدر انتخاب زندگ  یزادآ

به دانش، ورزش و  یدسترس قیفرصت داد تا از طر  یبه هر انسان دیبازگرداند. با 

شرط   ن یما باشد. ا   یقطب نما  دیفرهنگ وجود خود را شکل دهد. انسان ابتدا با 

 هر فرد است.  ییرها

 یبرابر  9فصل 
 

 زنان و مردان  ن یب یبه برابر یابیدست  1

قدیمی ترین و وحشیانه ترین نابرابری به سپیده دم بشریت برمی گردد، زمانی که  

دادند. دربیشتر  یمهم نوعان ما باورهایی را در مورد نقش زنان و مردان توسعه  

اشتراک این  های   اوقات  اتوریته  جا،  همه  در  انجامید.  زنان  ضرر  به  گذاری 

ضای عمومی و همچنین در خانه  خودخوانده می خواستند آنها را با خشونت، در ف 

مجبور به تبعیت کنند. این نظام مردساالری یک سدیست بر سر راه توسعه بشریت 

 که رویاها، آرزوها و فعالیت های نیمی از جمعیت و منافع آنانرا پایمال میکند. 

 

 اقدام کلیدی 

تصویب قانونی برای مبارزه با تبعیض جنسی و خشونت علیه زنان و تخصیص  

 بودجه میلیاردی درخواستی انجمن ها به ویژه در زمینه آموزش و اسکان 

• تحمیل برقراری برابری یکسان بین زنان و مردان در نهادهای سیاسی، اداری،  

 اقتصادی، صنفی و انجمنی

بین    کاری • افزایش مجازاتهای مالی و کیفری علیه شرکت هایی که برابری حقوق

ک نمی  قراردادهای  زنان و مردان را رعایت  انعقاد  از  امتناع  و  نقدی  نند )جریمه 

 عمومی( 

 • تقویت برنامه ی تنظیم خانواده
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• پذیرش کامل برای همه زوج ها، متاهل یا آنهایی که زندگی مشترک طبق قانون  

PACS  پیمان همستکی مدنی( دارند( 

 درصد زنان را شامل میشود  80• مبارزه با کار نیمه وقت اجباری که 

 مدت مرخصی والدین و یکسان کردن آن برای هر دو والدین  •  تمدید

 • پرداخت هزینه ی درمان هورمونی یائسگی

 • اجرای طرحی برای مبارزه با آزار جنسی و تجاوز جنسی درترابزی عمومی

• تمدید مهلت قانونی برای انجام مداخله ی داوطلبانه بارداری )سقط جنین( تا چهارده  

 ه وجدان مضاعف برای پزشکانهفته و حذف بندمربوط ب

 • لغو فحشا و تضمین حیثیت فرد

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق طرح یک میلیارد یورویی برای پایان دادن به    77

 (. 2021انترآکتیو، ژوئیه  سیهارخشونتهای جنسی و جنسیتی هستند )

 ی فرد ییها و رها یاز آزاد یدیمرحله جد 2

زندگی خود حق اساسی همه انسانهاست. قوانین ما باید این حق را  آزادی انتخاب  

تضمین کنند. جمهوری ششم و قانون اساسی آن فرصتی است برای تثبیت حقوق  

 جدید مدنی و جمعی اما همچنین فردی برای یک مرحله جدیدی از رهایی بشر. 

 

 اقدام کلیدی 

سی تعیین سرنوشت  و حق اساقانون اساسی  درعدم کاالیی شدن بدن انسان    درج

 خویش در هر شرایطی 

• اضافه کردن  قانون اساسی حق جلوگیری از بارداری و پایان دادن داوطلبانه به  

( به IVGحاملگی  و تضمین دسترسی  با کمک(  )از جمله  با عزت  (، حق مرگ 

 مراقبت های تسکینی  

 • اجازه تغییر رایگان و آزاد هویت مدنی در سازمان ثبت احوال  

فرزندخواندگی از طریق به رسمیت شناختن به عنوان اصل پیش فرض،    • ایجاد

(، در دسترس  PMAبازپرداخت هزینه بارداری با فناوری کمک باروری  پزشکی )

(، ترجیح دادن  GPAقرار دادن آن برای افراد ترنس، و امتناع از رحم اجاره ای )

 به منافع عالی کودک به عنوان اصل اول، در همه شرایط 

 ای طرحی برای ریشه کن کردن خشونت هاعلیه دگرباشان جنسی • اجر

 • ممنوع کردن درمان های تبدیلی و تنبیه مرتکبین چنین شیوه هایی 
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 برای آگاهی  

فرانسوی  66 کردن  درصد  متقاعد  هدف  با  تبدیلی  درمان  ممنوعیت  موافق  ها 

به دگرجنسهمجنس تبدیل شدن  برای  )هاریس  گرایان  انترآکتیو، ژوئیه  گرا هستند 

2021 .) 

ها موافق قانونی کردن اتانازی در فرانسه هستند )اقدامی که درصد فرانسوی  78

 (. 2018توسط پزشکان انجام میگیرد( )هاریس انترآکتیو، ژانویه 

ها موافق قانونی کردن خودکشی کمکی در فرانسه هستند )عملی  درصد فرانسوی  69

 (. 2018هاریس انترآکتیو، ژانویه شود( )که توسط خود شخص انجام می

 

 

 ضی تبع  و ینژادپرست  هیجهانشمول عل یجمهور کی  3

که به برنامه    یی آنها  ی: تمام ست یقابل مذاکره ن  یبودن حقوق  در جمهور  یجهان

فرانسو  بندی پا  «یبرادر  ،ی برابر  ،ی»آزاد نت  ،یهستند  در  و  برابر    جهیشهروند 

  یی با انسانها  یدهد تا کشور  ی است که به فرانسه اجازه م  یزیهمان چ  نی هستند. ا

  گران یدر روابط خود با د  یانسان  هرکه    ییخالقانه باشد، جا  یاز نوع مرکب اعتبار

 یبالفعل داد. برابر  تیواقع  کی به آن    دیاصل در قانون، با   نیشود. از ا   یم  یغن

 کند.  شرفتیها پ  نهیدر همه زم دی در قانون و در عمل با

 

 ی دیام کلاقد

)اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت    ضاتی تبع  هیبرنامه همه جانبه برعل   کی  یاجرا

 ( رهیو غ

همه کودکان متولد شده در فرانسه   ی حقوق کامل براساس اصل خاک برا  نی• تضم 

 ی فرانسو تیبه تابع یدسترس  لیو تسه

  یتخصص  یو واحدها  ضاتی تبع  یبان  ده یمجهز به د  یبرابر   ی  ایسار یکم  کی  جادیا  •

 دنظریتجد  یو دادگاه ها یعموم یسهای سرو  نیدرب

همراه   افهیق  یمبارزه با کنترل ازرو  یبرا  سیتوسط پل  تیکنترل هو  دیرس  اعمال  •

 . هاتیو تنب  یکنترل  ،ی آموزش یها ستم ی با س

و مبارزات    یبرده دار  انیقربان  ادیبه    یمل  یلیبه عنوان روز تعط  هیفور   4  نییتع  •

 یی ایاز قلمرو فرادر کیهر   ژه یآنها، افزون بر روز بزرگداشت و

 یی استعمار زدا  یجنگ ها وی• بازکردن آرش 

 « یطلب هیلغو قانون به اصطالح »ضد تجز •

 ی در انتخابات محل انی خارج یبرا یحق را جادیا •
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 ی آگاه یبرا 

  یپس از بررس  سیهستند که پل  یدیرس  کیها موافق اعمال    یدرصد فرانسو  61

 (.2018 هی ژانو و،یانترآکت   سیارائه دهد )هار د یبه شهروندان با تیهو

 

 ی در مقابله با از دست دادن استقالل فرد یبرخورد جمع 4

ک مسأله  یهر کس حق دارد از شرایط شرافتمندانه سالمندی برخوردار شود : این  

برای اینکه نگوییم دولتی    - تمدن بشریست. ما باید از مدل فعلی بدرفتاری نهادی  

با بزرگان ما و کارگرانی که از آنها مراقبت می کنند، که اکثریت قریب به اتفاق    -

شغل فقط برای    210000آنان زنان هستند، خارج شویم. باید هزاران شغل، حداقل  

یجاد شود. دستمزد، وضعیت و شرایط کار باید  ، ا EHPADخانه های سالمندان  

بهداشتی   های  پروتکل  و  مراقبتی  های  پروتکل  با  باید  کاری  شرایط  یابد.  ارتقا 

»بدرفتاری   اصطالح  جهان،  اقتصادی  قدرت  ششمین  در   : باشد  داشته  مطابقت 

 نهادی« نباید وجود داشته باشد!

 

 اقدام کلیدی 

به سالمندان برای اینکه درخانه    تأسیس یک سرویس عمومی وابستگی جهت کمک

 بمانند 

 • توسعه ی شبکه عمومی خانه های سالمندان با قیمت های هماهنگ و در دسترس 

به مدت    EHPADمکان در سال در خانه های سالمندان عمومی    10000• ایجاد  

 پنج سال، بازسازی مدل تأمین مالی، افزایش منابع تجهیزاتی و انسانی. 

زبه تعداد کافی : حداقل  ا ط کردن و استخدام پرسنل مورد نی• آموزش، واجد شرای

نفر برای اینکه بتوان نسبت نظارت "در کنار بالین" ساکنان را رعایت    210000

 کرد

• ارزشیابی مجدد حرفه ها و درآمد های مجموعه ی حرفه های نگهداری سالمندان  

 صالحیت در خانه همانند موسسات با بازنگری پایه های حقوق و 

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه خواهان ایجاد یک سرویس عمومی مختص مراقبت در   86

 (. 2021منزل برای سالمندان هستند )هاریس انترآکتیو، ژوئیه 

 

 ت یمعلول یبرطرف کردن موانع مستقل شدن افراد دارا 5

زندگی  چه در مدرسه، چه برای دسترسی به خدمات عمومی یا در تمام اوضاع  

روزمره، افراد دارای معلولیت بعد از بیش از پانزده سال پس از قانون برابری 
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  2005فوریه  11ها، مشارکت و شهروندی افراد دارای معلولیت  حقوق و فرصت

هنوزباید با موانع زیادی روبرو شوند. امتناع حکومت از جداسازی کمک هزینه  

امتناع از تضمین استقالل آنها    ( از در آمد زوج بمعنی AAHبزرگساالن معلول )

 وارد عمل شویم. ست.قطع  لفاظی های توخالی و بهتر است

 

 اقدام کلیدی 

بدون    AAHاطمینان از استقالل مالی افراد دارای معلولیت، با ارتقاء و پرداخت  

 توجه به درآمد همسر.

رانسه  • چند برابرکردن دوره های کامل )از مهدکودک تا دبیرستان( تسلط به زبان ف

( تا امکان دسترسی واقعی به دانش و آموزش برای  LSFزبان اشاره ای فرانسه )   /

 کودکان ناشنوا و کم شنوا فراهم شود. 

 • تأمین بودجه برای اشتغال یابی حرفه ای افراد دارای معلولیت 

• رسمی کردن کادر پرستاری برای دانش آموزان دارای معلولیت و استخدام نیرو  

 فیت های نگهداری و پرستاری برای تقویت ظر

• هدف صفر مانع : تحمل صفر در برابر موانع، یعنی اینکه موانع برای جابجایی  

یا در زندگی روزمره، اجازه دادن به بخشداران برای جایگزین شدن بجای شهرداران  

برای تحمیل خدمات ساختمانی و بستن ساختمان های خصوصی که با قانون مطابقت  

 یل یک طرح برای قابل دسترس بودن وسایل حمل و نقل. ندارند، و  تحم

 

 برای آگاهی 

به هر   AAHنظر از درآمد همسر، خواهان پرداخت ها صرفدرصد فرانسوی  76

 (. 2021فرد هستند )هاریس انترآکتیو، ژوئیه 

 

 ییرها 10فصل 
 

 یارتقا یخدمت عموم  کی ی: برا در هنر و فرهنگ ونیفورکاسیب  1

 ی بشر

تنزل یافته به نقش "غیر ضروری" در بحبوحه ی بحران سالمت،  فرهنگ، هنر   

و کارکنان آن  ماه ها توسط حکومت مورد تحقیر قرار گرفتند. تنها سنجش دوره  

 پنج ساله، »گذرنامه فرهنگی« نماد چشم انداز صرفا تجاری امانوئل ماکرون است. 

برعکس، ما از یک سیاست   دسترسی به فرهنگ برای همه یک کوپن خرید نیست!  

عمومی  هنری وفرهنگی  قوی دفاع می کنیم که در آن هر یک از ما قادر به ابراز  

نظر، مشارکت و توسعه ی یک رابطه حساس و انتقادی با جهان در تمامی قلمرو  
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ملی هستیم. نیاز به اعتماد به هنرمندان وجود دارد. بردارهای غیریت و رهایی،  

 پیشرفت بشر قرار دارند.  هنر و فرهنگ در قلب 

 

 اقدام کلیدی 

% تولید  1افزایش بودجه اختصاص داده شده به هنر، به فرهنگ و خلقت هنری به  

  ناخالص داخلی در سال

 بازیابی یک سرویس عمومی فرهنگ بلندپروازانه برای فعاالن فرهنگی و مردم  •

ر زمینه  د• از سرگیری کارهای عمده فرهنگی برای رفع نابرابری های سرزمینی 

 ی ساختارهای آفرینش هنری، آموزش، اشاعه و حافظه هنری و فرهنگی.

 • حمایت از مجامع محلی برای ایجاد یک پویایی فرهنگی محلی

در  صرفه  به  مقرون  قیمت  تضمین  ها،  موزه  همه  به  رایگان  ورود  گسترش   •

دولتی و تنظیم قیمت ها در مکان های خصوصی برای جلوگیری از سوء   موسسات

 استفاده. 

• ایجاد یک کتابخانه رسانه عمومی آنالین رایگان برای گردآوری آثارهایی که در 

مالکیت عمومی قراردارند و یک پیشنهاد از کارهای اخیر که به طور موقت بر  

 برنامه ریزی شده اند.   Gallicaاساس 

ز ساخت و تصاحب کلیه آثار و اقدامات فرهنگی، با ارتقای آموزش هنری  • حمایت ا

 در مدرسه، هنرستانها، آموزش مردمی و جایگاه فرهنگ در کمیته های شرکتها. 

• قراردادن اولویت به همبستگی و تنوع در طرح های مربوط به کمک های عمومی  

 موجود

لی آثار جدید، برآمده از حق  • برقراری یک ""بنیاد مشترک عمومی" برای تأمین ما

آنها و یک مالیات بر روی   از مرگ  پدیدآورندگان پس  امتیازروی حقوق میراثی 

 استفاده های منحصراً تجاری از آثاری که دیگر مشمول حق امتیاز نیستند. 

 • لغو کلیه امتیازات مالیاتی مربوط به حمایت )مسنا( فرهنگی

شهرداری ها تا تابلوهای تبلیغاتی را به   • ایجاد صندوقی برای ساخت هنری به نفع

 فضای نشان دادن هنرمندان وبیان آزاد تبدیل کنند. 

• بهبود طرح برای اجراکنندگان متناوب بر اساس پایه ی مشترک مطالبات جنبش  

و گسترش آن به سایر مشاغل فرهنگی و رویدادهای ناپیوسته،    2021مشاغل تئاتر  

 سخنرانان کنفرانسها.  -پذیرایی و راهنماها -داریهمانند "خارج از معمول" در هتل

افراد خالق که انتخابات حرفه ای را  به  - • ایجاد یک مرکز ملی برای هنرمندان

ها سازماندهی   این حرفه  با  متناسب  منظور طراحی یک سیستم حمایت اجتماعی 

 . کنند

ت  هماهنگ کردن وضعیت کادرهای آموزشی هنری و سازماندهی مجدد بخش تحقیقا

 هنری از طریق آموزش عالی
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برای   ویژه  به  محلی،  کارفرهنگی  استخدام  و  آموزشی  برنامه  یک  اندازی  راه   •

 جوانان 

 تحول به ملت بزرگ در علم  2

توسعه ودرخشیدن علمی ، ستونی از استقالل و تحول ما در عصر عدم اطمینان  

باقی   علمی  دانش  با  کشوری  باید  فرانسه  است.  محیطی  بماند.  زیست 

اومانیستی که ما آرزوی آن را داریم نیز در همکاریهای علمی   انترناسیونالیسم 

 نوشته شده است. 

 

 اقدام کلیدی 

 تامین مالی طرح های کلی برای موضوعات تحقیقاتی در بخش های آینده 

 • افزایش سطح سرمایه گذاری عمومی در تحقیقات 

 • ایجاد پست حفاظتی برای محققان جوان 

توسعه دانشگاه های هر جه گشوده تربه روی جامعه با سرویسهای اختصاصی که •  

مسئول سازماندهی ایجاد پیوند بین محققان و جمعیت با روحیه انتشار دانش و تأمل 

 شهروندان در مورد استفاده از آن

 • لغو افزایش هزینه های ثبت نام ناشی از تصمیم ماکرون برای دانشجویان خارجی

ک سرویس انتشارات علمی عمومی برای دسترسی رایگان شهروندان و  • ایجاد ی

اطالعاتی   های  پایگاه  و  مجالت  غنی سازی  بدون  محققان  مقاالت  به  ها  دانشگاه 

 خصوصی.

، و غیره(،  CNRS  ،Inserm  ،Inra• تقویت موسسات تحقیقاتی عمومی بزرگ )

 ضامنان تحقیقات عمومی وحذف آژانس تحقیقات ملی 

 مشارکت در پیدایش مجالت علمی فرانسوی زبان در دسترسی آزاد • 

• حذف شورای عالی ارزشیابی تحقیقات و آموزش عالی، بازسازی یک دموکراسی  

 واقعی دانشگاهی

 علمی-• ترویج یک منشور اخالقی بین المللی برای استفاده فنی

 ورزش و بدن آزاد شده از پول  3

اند،  وکارهای پر رونق تبدیل شدهای به کسبههای حرفدر حالی که برخی از ورزش

های ورزشی آماتور مجبور به قفل کردن درب وترک کارند. اعضاء آنها  باشگاه

بندرت قادربه تمدید اشتراک خودهستند در حالی که ورزش یک  مسأله ی سالمت  

عمومی در مقابله با پدیده چاقیست. بی تحرکی فیزیکی ساالنه ده برابر بیشتر از  

صادفات جاده ای کشته میدهد.  به تجارت ورزشی پایان دهیم و سرویس عمومی  ت

ورزش را توسعه دهیم : بفوریت ضروریست منابع را در خدمت منافع عمومی  

 برای یک ورزش رهایی بخش و آزاد شده از پول قرار داد. 
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 اقدام کلیدی 

رایگان و در دسترس  تأسیس یک انجمن ورزشی در تمامی مدارس ابتدایی بطور  

 قرار دادن فعالیت بدنی تحت نظارت متخصصان 

• افزایش مالیات روی پخش برنامه های ورزشی در تلویزیون برای تامین مالی  

 ورزش آماتور

• دموکراتیزه کردن مدیریت فدراسیون های ورزشی و تضمین حاکمیت دارندگان 

 مجوز روی فدراسیون هایشان.

 یا »ورزش با نسخه پزشکی«  به همت تأمین اجتماعی • بازپرداخت ورزش سالمت  

 • اختصاص آموزش شنا در محیط مدرسه با اجباری کردن آن

• ترویج ورزش زنان، ایجاد برابری در پخش تلویزیونی رویدادهای مهم ورزشی 

 و قابل دسترس کردن آنها در کانال های عمومی 

 معلولیت  • تقویت دسترسی به تجهیزات ورزشی برای افراد دارای 

 شناسی ویژگی های ناشنوایان و کم شنوایان در مسابقات ورزشی المپیک  باز• 

 ( در سراسر مناطق CTS• استقرار مجدد و تقویت مشاوران فنی و ورزشی )

 • اجرای طرح اضطراری ملی برای ساخت و ساز و نوسازی اماکن ورزشی

 توده های مردمبخش  • تقویت فعالیت های ورزشی رایگان برای فقیرترین

• سازماندهی واقعی در ضمن کنترل شده و ارزیابی شده یک برنامه عملی آموزش 

 فوبی ها در ورزش-LGBTو آگاهی، روی

 آموزش و پرورش  11فصل 
 

 و توسعه سواد  یسواد یکن کردن ب  شهیر  1

ب  یسواد  یب  شمار به  در  رسدیم  یفرانسو  ونیل یم  2.5از    شی درداخل مملکت   .

.  انیگو  ای گوادلوپ    ک،ی ن یدرصد در مارت   20،    تیدرصد از جمع  40شامل    وتیما

آنجا شود،    یانجام م  نی فقط به صورت آنال  یشتریو ب  شتریب   یکه روندها  ییاز 

  ی حت  گریدهند و د  یمبه حقوق خود را از دست    یدسترس  جیسواد به تدر   یافراد ب

 یسواد  یب   میخواه  ی. ما مستندیرفت و آمد خود ن  ایقادر به پرداخت صورتحساب   

 . میکن کن شهیر تیرا در نها 

 

 ی دیاقدام کل
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جدا شده اند  و    یآموزش  ستمیکه از س  یکودکان  یبرا  یسواد  ی کن کردن ب  شهیر

 2027بزرگساالن تا سال 

  یفرانسو  ریغ  یزبان فرانسه برا  یو دوره ها  یسوادآموز  یساختارها  ی• توسعه  

 زبانان 

 انجمنها  یتیحما یبرنامه ها یمال نیتأم •

  یلیو ساالنه و ارائه دوره تکم  یبا اقدامات مل  یسواد  ی ب  ط یافراد در شرا  ییشناسا  •

 به آنها گانیرا

 کودک  مهد  یانجام خدمات عموم 2

از مردان   شتریب  ،یخانگ یها تیکه مجموع حجم کار زنان، از جمله فعال یزمان تا

فراغت و استراحت نخواهند داشت.    ، یسهم عادالنه خود را از آزاد، آنان  هست

: زنان هنوز   دارد یکننده ا نیی نقش تع  نجاینحوه مراقبت از کودکان در ا  یمسأله 

ب گاه  ش یهم  و  حد،  طور    یاز  به  کودکان    ،ی انحصاراوقات  از  مراقبت  مسئول 

  ن،ی والد  یآزاد  یمراقبت از کودکان برا  ع یوس  ستمیس  ک ی  جاد یا  ن،یهستند. بنابرا 

 است.  یاستقالل کودکان،  ضرور  یریادگی مادران، و  ژهیبه و

 

 ی دیاقدام کل

افتتاح   یکودک  ل یاوا  ی عموم  س یسرو  ک ی  جاد یا و    500000و  درمهدکودک  جا 

 پنج سال  یمراقبت از کودکان در ط یمناسب برا التیتسه

  ی رونیب  ی( و فضایدولت  یوشرکت ها یمهدکودک ها )عموم  جادیا یزی• برنامه ر

 .یواقع یاهیپوشش گ یحاو  یرونیب  یبه فضا یدسترس نیبا کارکنان کم و تضم 

 موجود  یکار در ساختارها طیبهبود شرا   یبرا یو ماد  یمنابع انسان شیافزا •

 گانیرا یعموم یمهد کودکها نی• تضم 

 یی و رها یبرابر یمدرسه جهانشمول برا کی یبازساز 3

یکی از فتوحات اجتماعی بزرگ قرن گذشته، کندن کودکان از خشونت های کارخانه  

و  سکوالر  عمومی،  مدرسه  اما  است.  دولتی  مدارس  در  آنان  از  استقبال  برای 

رایگان، که یکی از کلیدهای پیشرفت اجتماعی و انسانیست، پس از پانزده سالی  

های مخرب مشخص میشود ،به طرز وحشتناکی تضعیف شده است.   که با سیاست

مخصوصاً در عرض پنج سال، ژان میشل بالنکر خدمات آموزشی عمومی را عمیقاً  

ها و عرضه آن به بازار.  به هم ریخته و از بین برده است، از جمله با حمله به پایه

کنیم، مکتبی که بازسازی  را  باید مکتب برابری و رهاییبخش  با   ما  در مواجهه 

چالش های بزرگ فردا مشارکت دارد : بیفورکاسیون زیست محیطی و جمهوری  

 ششم.

 

 کلیدی  اقدام
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تضمین رایگان بودن واقعی آموزش عمومی، از جمله غذاخوری، حمل و نقل و 

فعالیت های فوق برنامه، در دسترس قرار دادن کتاب های درسی رایگان به دانش  

بدون برچسپ،  جهت اطمینان از برابری واقعی شرایط  آموزان و همچنین لوازم  

 بین دانش آموزان و مبارزه با نفوذ بازار در مدرسه 

 • تضمین برابری در برابر مدرسه : 

اجرای یک خط مشی آموزشی با اولویت واقعی بر اساس ارزیابی هایی که قبالً    -

[، شبکه  ZEPاز سیستم های مختلف انجام شده است )منطقه آموزش اولویت دار ]

 [ و غیره( RASEDهای پشتیبانی تخصصی برای دانش آموزان مشکل دار]

کاهش تعداد دانش آموزان در هر کالس در همه جا برای بهترکردن میانگین در    -

حاضر   حال  در  که  بندی    19اروپا  اولویت  با  است،  کالس  هر  در  آموز  دانش 

 ZEPمهدکودک ها و کالس ها ی فعلی در 

 تقویت سیستم های آموزشی تکمیلی  -

 دیهای طبقاتی آنان ایجاد یک نقشه جدید مدارس برای پایان دادن به دسته بن -

سال، در صورت لزوم، با ارائه تضمین استقالل از    18تمدید تحصیل اجباری تا    -

 سالگی  16سن 

 (یی)ابتدا  CPتضمین تنوع زبان های زنده آموزش داده شده و یادگیری آنها از  -

 افزایش تعداد کالس ها برای دانش آموزان تازه وارد  –

 ت امکانات : • ارتقاء پرسنل آموزش ملی و تقوی

  2010بازیابی حقوق و دستمزد با در نظرگرفتن نقطه شاخص که از انجماد سال    -

 به اینورشامل میشود از طریق برپایی یک مذاکره با اتحادیه های کارگری 

اتخاذ یک برنامه چند ساله استخدام برای همه کنکورها، با یک سیستم پیش از    -

ج دسترسی  که  معلمی  حرفه  برای  اجتماعی  استخدام  زمینه  ازهر  برخاسته  وانان 

 راارتقا دهد 

ایجاد مدارس حرفه ای آموزش، تقویت آموزش اولیه و مستمر کارکنان، به ویژه    -

با ادغام یک آموزش جامع درحوزه جامعه شناسی آموزشی، تربیت، روانشناسی  

کودکان و نوجوانان، و مبارزه با تبعیض؛ حمایت از تحقیقات در آموزش و توسعه 

 مشارکت بین آموزش ملی و جنبش های آموزشی تایید شده

کارکنانی  - )دستیاران   تقویت  جا  همه  در  هستند  درمدرسه  زندگی  درخدمت   که 

 آموزشی، دستیاران هدایت ویادگیری( 

شناسایی کار و تعهد به کارکنان برای پایان دادن به سیستم های ارزیابی و کنترل  -

 آزادی آموزشی، به ویژه در آموزش ابتداییدائمی و همچنین با تأیید مجدد 

 ایجاد یک سرویس عمومی حمایتی واقعی با یکسری کارکنان جدید    -

بهبود روش   - و  مدارس  مدیران  برای  آموزشی  و  اداری  های  اندازی کمک  راه 

 سبک کردن تدریس برای کلیه مدیران مهدکودک ها و مدارس ابتدایی 
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 آموزان در تصمیم گیری های مدارس  مشارکت کارکنان، والدین و دانش  -

 تقویت پزشک مدارس با تضمین تعداد پرسنل در هر موسسه –

 • بازیابی چارچوب ملی خدمات آموزش عمومی : 

 رفرمها ی دبیرستان، حرفه ای و دبستان-بازگرداندن دیپلم ملی، لغو مخالف –

ممنوعیت یارانه های لغو امتیازات آموزش بخش خصوصی )لغو قانون کارل،    -

 غیرقانونی اجتماعات محلی( 

 • تبدیل مدرسه به اهرم بیفورکاسیون زیست محیطی و دموکراتیک : 

تا دبیرستان وافزودن     - برنامه های مهدکودک  ادغام موضوع زیست محیطی در 

 دروس عملی جدید 

% ارگانیک و محلی ،  100رساندن مواد غذایی در غذاخوری های مدارس به    -

نسبت پروتئین های گوشت به نفع پروتئین های گیاهی وتحمیل یک گزینه   کاهش

 گیاهی روزانه

به   - موجود  های  ساختمان  بازسازی  و  انسانی  مقیاس  در  جدید  مؤسسات  ساختن 

 منظور در نظر گرفتن مسائل بهداشتی و زیست محیطی )بویژه حذف آزبست( 

 دبیرستانی  گسترش حق اجتماع و داشتن انجمن برای دانش آموزان -

تقویت آموزش برای برابری، علیه تبعیض جنسیتی و تبعیض، در برنامه های   -

 درسی مدارس

 تدوین یک پروژه "مدرسه سراسری" : ایجاد انسجام مدرسه و فوق برنامه -

 

 برای آگاهی 

و   67 از جله غذاخوری  کامل،  رایگان  آموزش  فرانسه طرفدار  مردم  از  درصد 

 (. 2021، ژوئیه ویانترآکت   سیهارلوازم درسی هستند )

 

 کردن همه  طیواجد شرا 4

اکولوژیکی   بیفورکاسیون  ضروریست.  کارگران  صالحیت  سطح  مستمر  ارتقای 

مستلزم صالحیت های پیشرفته در همه سطوح و در همه بخش ها است. بنابراین  

ضروری است که همه به این فکرکرد که پیشنهادهای آموزشی اولیه و آموزش  

درتمام طول حرفه ای درانطباق با اهداف اکولوژیکی کشورباشد. ما می خواهیم  

بخش های آموزش حرفه ای دولتی که، امروز ویران شده است را بازسازی کنیم.  

کنند.   تحصیل می  آن  در  جوانان کشور  از  نیمی  امروزه  که  تعالیست  انها مسیر 

مواجهه در  شود  می  منتقل  و  آموخته  آنجا  در  که  زیست    دانشی  های  چالش  با 

 محیطی که در انتظار ما هست ضروریست. 
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 کلیدی  اقدام

 افزایش تعداد کالسها و مدارس حرفه ای و کشاورزی عمومی

 • ایجاد مراکز پلی تکنیک حرفه ای

چ بازیابی  )ه•  کارآموزی  آموزش  مراکز  ایجاد  اختیارات  CFAارچوب  تحت   )

 مناطق

  • ممنوعیت دیپلم حرفه ای خصوصی

 بازگرداندن دیپلم حرفه ای در چهار سال و تقویت آموزش عمومی در میان آن• 

• محافظت از دوره های کوتاه مدت در آموزش عالی و تشویق به ادامه تحصیل پس  

 ، لیسانس های حرفه ای و غیره( BTS  ،DUTاز یک دیپلم حرفه ای یا فنی )

بیفورکاسیون زیست محیطی به نیروی  • ساختار بخش های حرفه ای که نیازهای  

 کار را بر آورده کند 

 • بازسازی و توسعه منابع انسانی و مالی برای آموزش در مدارس کشاورزی دولتی 

• اجازه دسترسی و مکان های کارآموزی رایگان برای دانش آموزان و کارآموزان  

های مکان  از  که  افرادی  برای  و  مالی  به شرایط  نیاز  قانونی  آموزشی    زیر سن 

 دورتر هستند 

 • بازگشایی یک سرویس ملی راهنمایی عمومی 

 • رزرو کردن مالیات کارآموزی برای مؤسسات عمومی

 یآموزش عال یبازساز 5

بی ثباتی دانشجویان، دانشجویان دکترا و فارغ التحصیالن جوان، کمبود مکان،  

تأ برای  پژوهشگران  و  مؤسسات  بین  رقابت  ورود،  هنگام  به  مالی  انتخاب  مین 

ناکافی و نامشخص : در آموزش عالی است که پیامدهای کاالیی شدن و برچیدن  

خدمات عمومی بیشتراز همه پیش رفته است. همه چیز باید در یک منطق همکاری  

 بازسازی شود. 

 

 اقدام کلیدی 

تضمین دسترسی تمام فارغ التحصیالن دبیرستان بدون گزینش به آموزش مورد  

 Parcoursupنظر خود با از بین بردن سیستم 

 • پایه گذاری آموزش عالی رایگان، از لیسانس تا دکترا 

• پایان دادن به بی ثباتی دانشجویان دکتری و محققان جوان از طریق دائمی کردن 

بلندمدت انجام می دهند و با لغو قانون برنامه ریزی  کارکنانی که مأموریت های  

 2030تا  2021پژوهشی برای سال های 

• بازتحویل وسایل مورد نیاز به آموزش عالی و پژوهش با استناد به اعتبارات مالی 

 دائم وبا افزایش بودجه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
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 عرضه در بورس(  • منع ماهیت سودآور مدارس آموزش عالی خصوصی )سهام،

• راه اندازی یک طرح بزرگ برای امالک دانشگاه، از جمله ساخت و نوسازی  

 آزمایشگاه ها، آمفی تئاتر و اماکن زندگی اجتماعی، مدنی و دانشجویی

واحد اقامتی دانشگاهی اضافی در سال، نوسازی اماکن زندگی   15000• ساخت  

 ی موجود در مطابقت با استانداردهای ایمنی و محیط زیست

( ها  دانشگاه  های  مسئولیت  و  ها  آزادی  به  مربوط  قانون  لغو   •LRU  قانون و   )

Fioraso 

 • افزایش تعداد روانشناسان در دانشگاه ها 

  تیو امن یدر خدمت منافع عموم یاز دوران جوان یزمان کیاختصاص  6

 ملت

( اندازه  SNUسرویس ملی جهانی  به همان  امانوئل ماکرون،  پرهزینه  (، وعده 

سالگی     25که بی فایده. ما پشنهاد یک سرویس اجباری شهروندی قبل از    تاس

ماه و راه یابی به    9به مدت    -با افزایش    -SMICرا میکنیم، با حداقل دستمزد  

حقوق جدید : آموزش، بیالن سالمت، گواهینامه رانندگی. این جوانان در صورت  

فرم تحت  که  ملی  گارد  به  توانند  می  وی  تمایل  بپیوندند.  است  اندهی غیرنظامی 

هم   گرد  را  شهروندان  ذخیره  و  مدنی  امنیت  ذخیره  ملی،  امنیت  ذخیره  همچنین 

 خواهد آورد.

  

 اقدام کلیدی 

 پایه گذاری یک خدمت اجباری شهروندان و ایجاد گارد مدنی ملی 

  25ماهه شهروندی برای زنان و مردان زیر    9• راه اندازی یک خدمت اجباری  

؛ این شامل آموزش نظامی اولیه -افزایشی    -  )پایه(  smicسال با پرداخت حقوق  

)با حق مخالفت وجدانی( و وظایف عمومی )نجات مردم، امنیت مدنی، حفاظت و 

کمکهای عمومی، حمایت    تعمیر محیط زیست، حمایت از انجمن های دارای تیترهای 

 از جمعیت در شرایط بحران سالمتی( 

• افزودن  یک بیالن سالمت و ارزیابی مهارت های نوشتن، خواندن و حساب کردن  

در این خدمت اجباری، با ارتقاء پایه در صورت لزوم. این همچنین شامل آموزش 

 رایگان رانندگی و قبولی در آزمون گواهینامه رانندگی خواهد بود 

ایجاد گارد ملی تحت فرماندهی غیرنظامی، متشکل از ذخیره امنیت ملی، ذخیره    •

امنیت مدنی، ذخیره شهروندی و جوانان در خدمت اجباری شهروندی که مایل به 

 پیوستن به یکی از این ذخیره ها هستند 

 نظم دادن جهان
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دوره انسان   یا»هر  رشد  خاص  ،یاز  درگ  ینوع  وجود   یانسان  یهایریاز  به  را 

قادر به حل    ییبه تنها   زوراز مشکالت خود که ظاهراً اعمال    ی نوع  خاص  آورد،یم

قادر به    زوربطور مکرر ثابت شده است که اعمال    ،ی آنهاست. و به طرز متناقض

 . « ستیمشکل ن یحل واقع

 1950روبات ها،  موفیآس  زاکیا

 

کند.    یم  یادآوری صلح را    ت یجهان هر روز به ما فور  ی در چهار گوشه    نگج

با بساز  ک ی  د یما  مستقل  دگمها  م یفرانسه  تابع  هژمون  ونیسی کم  یکه  و    ی اروپا 

مشارکت کشور    یقابل انکار برا  ریشرط غ   شی پ  نینباشد. ا   کایمتحده آمر  االت یا

  شرفت یاز پ   یدیجد  یها  فق ا  دیمردم است. ما با  یما در کمک مثبت خود به توده ها

  ی را محافظت کرده و ما را به سو  ت یتا اموال مشترک بشر  میبساز  یکیاکولوژ

 سوق دهد.  یمجاز یو فضا اهای فضا، در دیجد یمرزها

  

 اروپا  12 فصل
 

فرصتی برای تغییر مسیر در اروپاست : در همین سال، فرانسه ریاست    2022سال  

وهوایی و احیای مجدد قوانین  های جدید آبسیاستاتحادیه اروپا را در زمانی که  

تردید   بدون  داشت.  خواهد  عهده  بر  میگیرد،  قرار  مذاکره  مورد  اروپا  بودجه 

 ها، ناگزیر زیر سؤال خواهند رفت. معاهدات فعلی در پاسخگویی به مقیاس چالش

 قاعده ما : در هر صورت، ما تعهدات برنامه خود را اعمال خواهیم کرد. 

 ، امروزه برخی از مقررات اروپایی با اجرای برنامه ما ناسازگار است : در واقع

 • موافقت نامه های تجارت آزاددر تضاد با حمایت گرایی زیست محیطی است 

• رقابت آزاد و بدون تحریف مانع ایجاد قطب های عمومی و خروج اموال مشترک  

 از بازاراست 

شته و توانایی ما را برای سرمایه • کارکرد محدود بودجه ما را در ریاضت نگه دا

 گذاری در بیفورکاسیون زیست محیطی و اجتماعی کاهش میدهد 

 • حرکت آزاد سرمایه بدست گیری قدرت روی بخش مالی را از ما سلب می کند 

• سیاست مشترک کشاورزی قول مدلی را میدهد که مغایر با کشاورزی دهقانی،  

 حیوانات است ارگانیک و حراست از رفاه  

• عدم هماهنگی اجتماعی و بخشنامه در مورد کارگران اعزام شده از کشوری به  

 کشور دیگر باعث ایجاد رقابت بین کارگران می شود 

بهشت   مجازات  از  مصونیت  رضایت  •  و  مالیاتی  درآمدهای  اروپا  مالیاتی  های 

 مالیاتی ما را تهدید می کند 
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 لبی های جنگ طلبانه ناتو می کند • اروپای دفاعی ما را درگیر جاه ط

( ما را ملزم می کند که دولت را به دست  BCE• اساسنامه بانک مرکزی اروپا )

 بازارهای مالی سپرده تا ما را تامین مالی کنند 

ما یک استراتژی کامل برای رفع این انسدادها با روش حکومتی مبتنی بر احترام  

 لی داریم. به اراده مردمی و روحیه همکاری بین المل

از یک طرف، ما به دولت ها و مردم اروپا پیشنهاد می کنیم که از معاهدات فعلی 

)طرح   شوند  شرایط  Aجدا  با  سازگار  جدید  متون  روی  مذاکره  ازطریق  این   .)

اضطراری اقلیمی و اجتماعی که به همه پرسی مردم فرانسه برای تصویب ارائه 

 خواهد شد.  ما بویژه پیشنهاد میکنیم : 

 اصالح اساسنامه بانک مرکزی اروپا؛  -بازیابی حاکمیت بودجه ای دولتها؛   -

 برقراری قوانین هماهنگی اجتماعی و زیست محیطی در داخل اتحادیه. -

 برقراری حمایت گرایی زیست محیطی؛  -

حق برای دولت ها برای کمک به شرکت ها یا ایجاد انحصارات عمومی در بخش    -

 های استراتژیک؛ 

 ب به عنوان یک حق اساسی برای همه اروپایی ها. حق آ   -

ملی اعمال   را در سطح  برنامه خود  بالفاصله در همه موارد  ما  دیگر،  از سوی 

(. ما از همه اهرم ها  Bخواهیم کرد با فرض رویارویی با نهادهای اروپایی )طرح  

زم برای دفاع از موضع خود در شورای اروپا استفاده خواهیم کرد و هر زمان که ال

 باشد از مقررات مسدود کننده سرپیچی خواهیم کرد. 

: با حرکت به عنوان پیشاهنگ است که  این دو استراتژی الزم وملزوم همدیگرند

 می توانیم سایر مردم اروپا را بسیج کنیم! 

 یی اروپا ی اقدام درمقابل نهادها یاهرم ها یاستفاده از تمام 1

اهرم    یتمام  جیاز ضعف قدرت به دور است. ما در صورت لزوم ازبس  یلیخ   فرانسه

 کرد :  م ی نخواه غیدر  یاقدام یها

امتناع از هرگونه توافقنامه تجارت    یفرانسه، بطور مثال برا   یاز حق وتو  استفاده   •

و    یاتیمال  ، یاجتماع  یقبل  یاروپا بدون هماهنگ  د یو هرگونه گسترش جد   دی آزاد جد

 . یطیمح  ستیز

 اروپا  هیمشروط کردن کمک فرانسه به بودجه اتحاد •

  ست یز   ،یاجتماع  یها  نهی در زم  لندیکه ما  ییبا دولتها  دی جد   قیعم  یهایهمکار  جادیا  •

  ره یو غ یعلم  ،یآموزش  ،یفرهنگ ،یطیمح

دراروپا به منظور   یخود و جامعه مدن  یاسیبا متحدان س  یشهروند   جیآغاز بس  •

 خود  یها دگاه ید  تهی اتور  شیافزا
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 برنامه ما  یاجرا یدر هر دفعه که الزم باشد برا ینافرمان  2

سرپیچی   مشترک  آینده  اجرای  ناسازگاربا  اروپایی  مقررات  از  ما  حال،  عین  در 

 :  خواهیم کرد. و ما برای انجام آن ابزارهایی را در اختیار داریم

تعهدات زیست محیطی  • خودداری از بکارگیری یکجانبه استانداردهای نامطابق با 

دیگر،   کشور  به  کشوری  از  کارگران  ارسال  دستورالعمل  مانند  ما،  اجتماعی  و 

 مقررات بودجه ای، قوانین رقابت، جابجایی آزاد سرمایه ها 

 • تعلیق مشارکت فرانسه )انصراف( در برنامه های خاص مانند دفاع اروپا  

بین المللی ما روی مورد آب  • استفاده از تناقضات بین مقررات اروپایی و تعهدات 

 و هوا یا نیروی کار برای اولویت دادن به سخت ترین استانداردها  

• تأکید مجدد بر برتری اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری ششم بر  

گرایی اکولوژیکی و اجتماعی : هیچ  قوانین اروپایی وبرقراری یک اصل عدم واپس

در   اروپایی  در  استاندارد  ملی  استاندارد  به  نسبت  کمتری  برتری  که  صورتی 

   ند های اجتماعی یا اکولوژیکی داشته باشد، قابل اعمال نیست زمینه

 

ایم، با   منطق ما ساده است. تا موقعی که به یک توافق تغییر معاهده دست نیافته 

رعایت   را  مسدودکننده  مقررات  موازات  وبه  میدهیم  ادامه  گفتگورا  خود  شرکای 

 نیم. در صورت توافق ، باز هم در معرض رفراندوم خواهیم گذاشت. نمیک

ازشصت سال به اینور، اتحادیه اروپا یک ساختار ثابت نبوده است: این یک فضای  

سیاسی مبتنی بر توازن قوا و همکاری هایی با اشکال هندسی متغیر است. ما این  

 خواهیم کرد. بار از تمام وزن فرانسه برای اجرای برنامه خود استفاده 

 

 برای آگاهی 

ها موافق ممنوعیت کار پستی هستند، که به کارمندان یکی از  درصد فرانسوی  68

می اجازه  اروپا  اتحادیه  مانند  کشورهای  اجتماعی  بیمه  حق  پرداخت  بدون  دهد 

 (. 2019، فوریه Ifopکارمندان و مدیران فرانسوی، بیایند و در فرانسه کار کنند )

 

 ست یالیآلترموند یپلماسید کی  13فصل 

 صلح  یبرا
 



 

76 
 

 استقالل فرانسه در جهان  مسئولیتتقبل  1

دوره پنج ساله سارکوزی، اوالند و ماکرون، فرانسه را در ناتو و در یک دیدگاه  

محدود "غربی" از جهان که به تشدید تنش های جهانی میانجامد محبوس کردند .  

 صدای مستقل یک ضرورت است. برای ترویج صلح و همکاری، بازیابی یک  

 

 اقدام کلیدی 

خارج شدن فوری از فرماندهی ناتو و سپس طی چند مرحله خارج شدن از خود 

 سازمان 

در   متعهد،  المللی غیر  بین  اقدام  پیشبرد یک  ها"،  "برخورد تمدن  از  • خودداری 

 خدمت صلح، ترویج یک برداشت جهانی و نه تحریف شده از حقوق بشر  

بت نام کشورما در یک اتحاد نظامی دائمی در منطقه هند و اقیانوسیه • امتناع از ث

 و جاهای دیگر. 

 • اقدام به شکل گیری یک توافق جدید آلترموندیالیست 

( برای  OSCE• تالشهای مجدد در سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا )

 گفتگوی غیر آتالنتیک با روسیه 

 وهمسویی آن با دیپلماسی اتحادیه اروپا • توقف فرسایش شبکه دیپلماسی فرانسه 

• اعطای پناهندگی به افشاگران، مبارزان آزادی جدید که در خدمت منافع عمومی 

 بشر هستند، مانند ادوارد اسنودن و جولیان آسانژ 

 ی و مردم  خواهیدفاع مستقل، جمهور  کیساختن  2

متحده    االتیا  یمتحده و برا  االتی مانند ناتو که توسط ا  یدائم  ینظام  یها  ائتالف

  یپلماسی کشور ما است. آنها دامنه د  یپهایبا منافع و پرنس  ریساخته شده است، مغا 

خارج از هر اتحاد    دیتواند و با  یکنند. فرانسه م  یرا منحرف م  امیرا کاهش و پ 

 کار همه ملت باشد.  دی کار دفاع با ن یا  یازخود دفاع کند. برا یدائم ینظام

 

 ی دیکل اقدام

سف  کی  نگارش تصو  دیکتاب  ر  کی  بی و  برنامه  هدف    ینظام  یزیقانون  با 

 یی آب و هوا راتییانطباق ما با تغ  یبازگرداندن استقالل ما و اجرا

خصوص توقف  مامور  یحاتی تسل  عیصنا  یساز  ی•  مل  یها  تیو  سپس    ، یدفاع 

 یبرگرداندن آنها به بخش دولت 

 در ارتش  یفرانسو ینظام زاتیبه تجه  یابیدست  یبند  تیاولو •

 ی اجبار  یشهروند  سیسرو  یاریبه عنوان جزء اخت   یامکان خدمت سرباز   شیگشا  •
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کشنده    ر یو غ  ی دفاع  یها  ستمینصب س   ی برا  ییفضا  تی و واقع  تال یجی د  یفضا  ج یبس

 صلح   یدر برابر تهاجم و برا

خود، از جمله خطرات    ی اطالعات  یها  سیخطرات به سرو   ینی ب  ش یپ  ییدادن توانا  •

 آب و هوا   راتییمربوط به تغ ،یبهداشت

 آب و هوایي   دی جد  تیسربازانمان باوضع لیتطبیق تجهیزات نظامي و وسا •

 ر یپذ بی سآ ینظام  یها رساختیز  یطرح انطباق برا کی  یراه انداز •

 در ارتش فرانسه  یروانشناس ب یآس ییساده کردن پرداخت خسارت و شناسا •

 

 ی آگاه یبرا

  ی روان  انیقربان  ی برا  یادار  یهاهیرو  یسازطرفدار ساده   هایدرصد فرانسو  96

 (.2021 یم و،یانترآکت   سیجنگ  هستند )هار

 

   یاز نظم جهان تیحما یسازمان ملل برا تیتقو 3

برای  کاستیرغم  علی جهانی،  زیرا  و  مشروع  نهاد  تنها  متحد  ملل  سازمان  ها، 

تضمین امنیت جمعی باقی مانده است. با این حال، از درون متالشی شده، بعلت  

کمبودهای مالی که آن را به حسن نیت شرکت های خصوصی »شریک« وابسته  

از قوانین    کرده است، و از بیرون، توسط قدرت های امپریالیستی که خود را خارج

بین المللی قرارداده و در پوش یک مفهوم خاص از »چندجانبه گرایی« به توسعه  

بازگرداندن   برای  پنهانی  انگیزه  هیچ  بدون  باید  فرانسه  میپردازند.  خود  منافع 

 این نهاد در مواجهه با عدم تعادل و تهدیدات برای ثبات و صلح تالش کند.  قدرتمند

 

 اقدام کلیدی 

 اینکه سازمان ملل متحد تنها ارگان مشروع برای امنیت جمعی است   تأکید مجدد بر

• امتناع از هرگونه مداخله نظامی بدون دستور سازمان ملل، بازگرداندن اختیارات  

 کمیته ستاد نظامی سازمان ملل

• ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست و دفاع از سازمان ملل متحد برای آموزش،  

ازمنافع  OMS)یونسکو( و سازمان بهداشت جهانی ) علم و فرهنگ   فارغ شده   )

 صنعت داروسازی 

• اصالح سازمان ملل متحد برای خواربار و کشاورزی ملل )فائو( برای ارتقای  

 حاکمیت غذایی، تنظیم بازار و تبدیل اکولوژیک کشاورزی.

مربوطه، ها و جوامع های سیاسی با دولتحل• تحت حمایت سازمان ملل، یافتن راه 

در هر جا که صلح تضمین نشده است )خاور نزدیک، خاورمیانه، آفریقای ساحلی،  

 فارس، شاخ آفریقا و غیره( -کشمیر، قفقاز، خلیج عرب
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• ترویج ایده ایجاد یک نیروی مداخله و امنیت اکولوژیک تحت حمایت سازمان ملل 

 متحد و یک معاهده ی در مورد عدم اشاعه انرژی های کربن

 

 آگاهی  برای

درصد از مردم فرانسه طرفدار ایفای نقش بیشتر توسط سازمان ملل در تضمین    83

 (. 2021صلح بر روی زمین هستند )هاریس انترآکتیو، ژوئیه 

 

 یوهمکار کی اکولوژ ییگرا تیحما یگذار هیامتناع از تجارت آزاد، پا 4

 یاقتصاد یها

شدن   جهانی  چیز  هر  از  قبل  نئولیبرال  شدن  آلودگی،  جهانی  تمرکز  مالی،  امور 

گسترش بیماری های همه گیر و جابجایی دائمی جهان تنها به نفع شرکت های  

چندملیتی به ضرر مردم و محیط زیست است. رقابتی که زیر پوشش همه برعلیه  

بیکاری گسترده، مهاجرت اجباری،   به معنای صنعت زدایی،  کند  ایجاد می  همه 

ره است. حمایت گرایی اکولوژیک تنها پاسخی است  نابودی تولید مواد غذایی و غی

که توسعه مشترک در خدمت مردم و حفظ اکوسیستمی سازگار با زندگی آبرومندانه  

 ی انسانی را ممکن می سازد.

 

 اقدام کلیدی 

المللی پول  المللی در میان صندوق بینارائه پیشنهاد گسست از نئولیبرالیسم بین

(FMI  بانک جهانی و سازمان ،)( تجارت جهانیOMCو سرمایه )  گذاری مجدد

 (CNUCEDکنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه )

 • گنجاندن احترام به قواعد اصلی سازمان بین المللی کار در قراردادهای تجاری  

• فعالیت در سازمان ملل متحد برای تصویب یک قائده ملزم که  شرکت های چند  

 استانداردهای اجتماعی ومحیط زیستی می کند ملیتی را مجبور به رعایت 

• تالش برای تسویه جمعی بدهی های عمومی، مستقل از مکانیسم های بازار، در  

 2015ارچوب قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال هچ

 ا تاریس یالملل به اموال عموم نیحقوق ب  یها تیگسترش حما 5

کشور در هوا منتشر    کی شناسد. آنچه که    ینم  یمرز ادار  چیه  ک یاکولوژ  بحران

انجامد. آنچه  که او در    یآلوده م  یبه تنفس هوا  زین   گانشیکند توسط همسا  یم

  ی ها لزوماً جمع  تی. مسئولاوردیسر بر م   ایدر آنطرف دن  یکیدرساحل    زدیر  یآب م

ها ان  تکاری جنا  ی هستند. شرکت  کنندگان  آلوده  عمال خود  ا  یپاسخگو  دی با   بوهو 

  ی میرا به الزامات اقل   یالملل  ن یب   ن یاست که قوان   دهیزمان آن فرا رس  نی باشند. بنابرا

 . میگسترش ده یکیواکولوژ
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 ی دیکل اقدام

 ( دی )اکوس ستیز طیمح  ب یتخر یبرا تی جنا شناختن 

 ی طیو مح یمیعدالت اقل یالملل نیدادگاه ب کی  جادی از ا تی• حما

 ی فرامل یمال تیقضاوت جنا  یبرا یعدالت اقتصاد یالملل  نیدادگاه ب  کی جادی• ا

و لغو حق اختراع مربوط به واکسن    یصدور مجوز به طور رسم  سم ی گسترش مکان  •

 ر یهمه گ  یها یماریمبارزه با ب یبرا یپزشک یابزارها ریها و سا

را ملزم    یتیچندمل   یکه شرکت ها  یمعاهده ا   یبرا  یفعال از مذاکرات جار  تیحما  •

 کند  یم ستیز طی حقوق بشر و مح تیبه رعا

ج  تیحما  • ب  کی  یبرا  یارازمذاکرات  عل   یالملل  نیمعاهده  بر  مبارزه    ه یجهت 

 ک یپالست 

  ن یب   استیس  تیهمه در اولو   یبه آن برا  یموضوع آب، حفاظت و دسترس  لیتبد  •

 فرانسه یو همکار یالملل

  ق یحفاظت از بسترعم  یالملل   نیمعاهده ب   کی  ینقش فعال در مذاکرات برا  یفای ا  •

 ا یدر

  ت، یمشترک بشر   تیقطب شمال و قطب جنوب به عنوان مالک  تیر یدفاع از مد  •

آنها را با غارت    یها  ستمی تواند اکوس  یکه م  ی اقتصاد یها  ت یمحافظت شده از فعال

 ها نابود کند  دروکربنیه ای یآنها مانند مواد معدن یرآبیمنابع ز

 نانه یو واقع ب یست یاومان یمهاجرت استیس کی یبرا 6

: نبودن در خانه خود جایی که   همیشه یک رنج مضاعف است مهاجرت اجباری  

نباشید.   میکردید  زندگی  که  ای  خانه  در  هرگز  دیگر  و  کنید،  می  زندگی  آن  در 

که   است  جدی  بسیار  موضوعی  آن بخواهد  یکسمهاجرت  کاهش  حراج    برای 

. اولین وظیفه این است که به همه اجازه دهیم در خانه، با  اندازدی بصعودی راه  

جنگاق باید  کار،  این  برای  کنند.  زندگی  خود  دوستان  و  توافقوام  های  نامهها، 

کرد    را تجاری نابود میمتوقف  را  اقتصادها  هوایی  که  و  آب  تغییرات  با  و  کنند 

 . کرد مقابله 

 

 اقدام کلیدی 

( و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد  OIMتقویت سازمان بین المللی مهاجرت )

 ( و سازماندهی کنفرانس ساالنه روی مهاجرتها UNHCRپناهندگان )در امور 

از  مهاجران  فرار  از  جلوگیری  برای  نابرابر  تجاری  قراردادهای  با  مخالفت   •

 کشورهای خود 

• اقدام برعلیه پیامدهای تغییرات آب و هوایی از طریق انتقال فناوری و کمک های  

 مالی و مادی 

 و فرانتکس • خروج از بن بست سیاست شینگن 
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 • تقبل وظیفه انسانی خود در قبال پناهندگان

• تسهیل دسترسی به ویزا، رسمی کردن کارگران، دانش آموزان، والدین کودکان 

 مدرسه و ایجاد کارت اقامت ده ساله به عنوان مجوزتیتراقامت 

• ایجاد یک پایه "مشکالت محیط زیستی " با ارائه حفاظت موقت که بسته به شدت  

 ای که باعث مهاجرت شده می تواند طوالنی مدت شود فاجعه

 Touquet• تعلیق مقررات دوبلین، مذاکره دوباره توافقات  

به  افراد مهاجر به همت ساختارهای پذیرش و اسکان  از  • بعهده گرفتن مراقبت 

تعداد کافی در سراسر قلمرو،  پایان دادن به جرم همبستگی، ایجاد یک گیشه واحد  

 پذیرش 

ن حق پناهندگی به طور کامل، به ویژه با صرف زمان برای مطالعه هر  • تضمی

 پرونده

 

 برای آگاهی 

درصد از مردم فرانسه موافق یک طرح توسعه مشترک هستند که توسط فرانسه    83

ژوئیه   انترآکتیو،  )هاریس  باشد  شده  آغاز  اجباری  مهاجرتهای  بینی  پیش  برای 

2021 .) 

 

 ست یالیآلترموند کیاکولوژ  یپلماسید شرویپ ،ییایفرادر  یها نیسرزم 7

به لطف سرزمین های فرادریایی، فرانسه در تمام نقاط کلیدی اکوسیستم حضور  

فرانسه   گویان  منطقه  است.  جهان  در  بزرگ  دریایی  حوزه  دومین  دارای  دارد. 

درصد از تنوع زیستی ملی را در خود جای داده است و طوالنی    80نزدیک به  

شورما در اشتراک با برزیل محسوب میشود. وظیفه فرانسه بر  ترین مرز زمینی ک

دیپلماسی جهانی   نیزه یک  باید سر  این  تعیین می شود.  اساس مسئولیت هایش 

 باشد. سرزمین های فرادریایی تکیه گاه حمایتی خواهند بود.

 

 اقدام کلیدی 

آمازون،  های فرادریایی : حفظ  المللی ازطریق سرزمینهای بینپایه ریزی سیاست

 کمک به مردم بومی در معرض خطر افزایش آب 

• تبدیل سرزمین های فرادریایی  به مراکز توسعه مشترک منطقه ای : انتقال فناوری 

به کشورهای همسایه، کمک های لجستیکی و علمی، موسسات آموزشی سطح باال  

همکار همسایه،  کشورهای  وهمچنین  دریایی  مناطق  دانشجویان  نفع  به  تنها  ی نه 

 نظامی حافظ صلح. 

• پیوستن به همکاریهای منطقه ای : جامعه کشورهای آمریکای التین و کارائیب  

(CELAC برای آنتیی و گویان فرانسه، اتحادیه آفریقا برای مایوت، جامعه توسعه )
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(  IORA(، و شرکت فعال در انجمن حاشیه اقیانوس هند )CDAAآفریقای جنوبی ) 

 برای رئونیون 

 روژه کوه طال در گویان• لغو کامل پ

با مناطق   آینده کالدونیای جدید ضمن احترام به رفراندم، در ارتباط  پایه ریزی   •

 همسایه

 ها ونالستی ها و انترناس ستیالیآلترموند یهمکار یگذار هی پا 8

، منصفانه تر، منظم تر، اکولوژیک تر. برای این  هست    ریامکان پذ جهان دیگری  

جدید باید آغاز و آن دیگریها تقویت شوند. فرانسه باید بدون  کار، همکاری های  

سازی،  های برآمده از برداشت نئولیبرالی و غربی از جهانیاستثنا روی همه پروژه

ها های بازار و مبارزه با نابرابریفارغ از مکانیسم  ،  ترویج کاالهای عمومی جهانی

 محیطی کار کند. و بحران زیست

 

 اقدام کلیدی 

درصد از درآمد ناخالص ملی به یک کمک رسمی برای توسعه آزاد    0.7اختصاص  

 از قید و بندهای نئولیبرالی 

 • اقدام برای صلح و احترام به استقالل کشورها و حاکمیت خلقها  

• از سرگیری توسعه و همکاری مشترک، به ویژه در مبارزه بر علیه تغییرات آب  

 و هوا

جد توسعه  بانک  به  پیوستن  آفریقای    BRICSید  •  چین،  هند،  روسیه،  )برزیل، 

 جنوبی( 

 • حمایت از پروژه ارز مشترک جهانی در برابر دالر 

 • حمایت از تجدید ساختار بدهی های دولتی 

( به گونه AFD• اصالح "کمک به توسعه" ارائه شده توسط آژانس توسعه فرانسه )

القه مند به "مشارکت  ای که در خدمت منافع رژیم های الیگارشی و شرکت های ع

به جوامع   آن  مورد تخصیص  در  گیری  نباشد. تصمیم  دولتی و خصوصی"  های 

مدنی در محل، با هدف تقویت حقوق بشر و حاکمیت مردمی، و نه برای وابستگی  

 نواستعماری

 شرفت یپ یحول اهداف مشترک برا ترانهیاتحاد حوضه کوچک مد  9

مدیترانه به گورستانی برای مهاجران تبدیل شود.  نظاره گیر این نباشیم که دریای 

تنوع   و  ثروت  زبان،  جغرافیایش،  تاریخش،  که  ای  ویژه  مسئولیت  باید  فرانسه 

 را بپذیرد. است مردمانش در دریای مدیترانه بوجود آورده

 

 اقدام کلیدی 



 

82 
 

تأسیس شبکه ای از دانشگاه های مدیترانه ای و سازماندهی یک شبکه مدیترانه  

 آموزش حرفه ایای 

• ایجاد یک نیروی مداخله مدیترانه ای و امنیت مدنی برای مبارزه با آتش سوزی  

 و برای نجات در دریا در صورت وقوع بالیای طبیعی

• برپایی یک ساختار مشترک برای مبارزه با آلودگی و مدیریت آلودگی اکوسیستم  

 دریای مدیترانه 

 • سازماندهی وسایل مداخله زیر آبی 

سترش استانداردهای زیست محیطی قابل اجرا در دریای بالتیک به مدیترانه،  • گ

 بویژه با توجه به محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با ترافیک دریایی. 

• ایجاد یک کانال تلویزیونی مدیترانه ای که به چندین زبان پخش می شود و قابل 

آلمانی  - شنود در هر دو سواحل مدیترانه و روی اینترنت )روی مدل کانال فرانسوی

Arte ) 

 خلقها ت ی برحاکم یمبتن قایرابطه با آفر   کی یگذار هی پا 10

 مواجه بوده ا با پویاییانقالب های شهروندی در سال های اخیر در سراسر آفریق 

است. حکومت فرانسه در برابر این آرمان های مردمی ناشنوا ماند. خط مشی اش  

پوسیده با یک نگرش معامله گرانه تنها پاسخگوی منافع محدود الیگارشی ها ست.  

آفریقایی را بر اساس   نفع توده های مردم است که فرانسه یک سیاست  به  این 

اتخاذ کند. همکاری بین خلقها  روشی است که اجازه  پیشروی  منافع عمومی بشری  

 در این مسیررا میدهد. 

 

 اقدام کلیدی 

سازماندهی یک بحث وتبادل نظر پس از آن رای گیری در پارلمان درباره اهداف  

و اقدامات ارتش فرانسه در ساحل و مالی و تصمیم گیری در مورد جدول زمانی  

 در ساحل برای عقب نشینی عملیات نظامی 

• تقویت کمک های توسعه ای در ساحل و مشروط کردن آن به احترام به حقوق  

 انسانی، دموکراتیک، اجتماعی و زیست محیطی

• بازنگری در قراردادهای دفاعی با کشورهای آفریقایی به گونه ای که به نفع مردم  

 ب گردد منعقد شود و از هرگونه مداخله در امور داخلی کشورهای آفریقایی اجتنا

)که قسمت غربی آنها به منطقه   CFA• اجازه دادن به کشورهای آفریقایی مناطق  

ECO    تبدیل شده است( برای اینکه یک واحد پولی داشته باشند بطوریکه تنها مالک

 آن بوده و بتوانند خطوط آن را تعیین کنند 

توسط • لغو بدهی های "مضر" برخی از کشورهای آفریقایی، یعنی بدهی هایی که  

دیکتاتورها صرفاً به منظور غنی سازی قبیله در قدرت یا انجام اقدامات خالف منافع  

 عمومی منعقد شده اند 
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• ایجاد یک کمیسیون مستقل تحقیق برای روشن کردن اتهامات ناشی از اشتباهات  

 علیه ارتش فرانسه

 خلقها  یگذار به فرانکفون  11

فرانسوی سومین زبان پرگویش در   تعداد  زبان  اما، درروی زمین،  جهان است. 

سخنرانان واقعی در حال کاهش است. با این حال، این زبان مشترک پیوندی است  

که باید  آن را در بعد سیاسی پایدار و توسعه داد. با وجود این، فرانکفونی اغلب  

چ دریک  یا  شده  گرفته  نادیده  جمعیت  هاوقات  اکثریت  برای  که  رسمی  ارچوب 

  غیرقابل دسترس است مصادره شده است.  فرانسوی زبان

 

 اقدام کلیدی 

 دفاع از استفاده از زبان فرانسه در نهادهای بین المللی 

 • زنده کردن فرانکفونی خلقها 

 • ایجاد یک اراسموس )بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی( فرانسوی زبان 

 وی زبان • تنظیم محتوای آموزشی و دیپلم های مشترک بین کشورهای فرانس

 • تقویت رسانه های سمعی و بصری فرانسوی زبان 

 ( APF• تقویت مجلس پارلمانی فرانسه )

 • شرکت در ایجاد یک مجله علمی فرانسوی زبان پیشرو درسطح جهان

• ایجاد یک دانشگاه فضایی فرانسوی زبان با ارائه یک دوره دانشگاهی مشترک  

 بخش هوافضا برای دسترسی به تمام حرفه های مربوط به 

 • بازآفرینی فضاهایی برای بیان فرهنگی فرانسوی زبان )مثالً صحنه های ملی( 

 • تقویت شبکه انستیتو فرانسه و آلیانس فرانسه 

 تیبشر  دیجد یمرزها 14فصل 
 

 ها انوسی و اق  اهایمحافظت از در 1

اقیانوس ها امروزدر خطر هستند. تنوع زیستی دریایی به دلیل صید بی رویه و  

آلودگی پالستیکی رو به وخامت است. به این خاطرحفاظت از دریاها و اقیانوس  

ها از غارت منابع و تنش های نظامی یک ضرورت فوریست. تحت حفاظت قرار  

 اکوسیستم های دریایی ضروری است. مناطق  دادن 

 

 یدی اقدام کل
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تالش برای ایجاد یک قانون بین المللی در مورد تنوع زیستی دریایی، بویژه در  

 اعماق دریا 

 • مبدل کرن فرانسه بعنوان رهبر جهانی در تحقیق و آموزش در بخش دریایی  

 • ایجاد یک دبیرستان دریانوردی در هر بخش دریائی 

 زیست محیطی  • توسعه آموزش حرفه ای در زمینه تکنیک های جدید ماهیگیری

• پیشنهاد ساخت اولین ایستگاه دائمی زیردریایی بر اساس مدل ایستگاه فضایی بین  

 المللی 

• مدیریت پایدار منابع از طریق ماهیگیری درمقیاس کوچک، مبارزه برعلیه شیوه  

های ماهیگیری غیرقانونی و امتناع از کاالیی سازی سیاست شیالت مشترک در  

 سطح اروپا 

 کردن روش های خطرناک ماهیگیری مانند ماهیگیری برقی • ریشه کن 

 • مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی در دریاهای آزاد و افزایش سطح حفاظتی آنها

• دفاع از توقف حفاری در دریای مدیترانه و استخراج معادن در اعماق دریا طبق  

 ( UICNدرخواست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )

بر   نظارت  برعلیه  •  مبارزه  و  ساختمان  بخش  برای  دریا  ماسه  و  شن  استخراج 

 استخراج غیرقانونی در سطح ملی و بین المللی 

 • مبارزه با اسیدی شدن اقیانوس ها و تکثیر "مناطق مرده" بدون اکسیژن 

 • به رسمیت شناختن بین المللی مناطق دریایی فرانسه 

 • افزایش ابزار نظارت بر دامنه دریایی ما 

 فرانسه   ییایدر تیقبل مسئولت 2

فرانسه یک قدرت دریایی است که نادیده گرفته شده. با این حال، دریا منبع عظیمی  

شغل در این    400000از فعالیت در بیفورکاسیون اکولوژیکیست. در حال حاضر  

زمینه وجود دارد. می توان خیلی سریع به یک میلیون رسید. اما فناوری های 

 . اند دولتی نادیده گرفته شده   دریایی توسط مقامات

 

 اقدام کلیدی 

( در چهارچوب طرح انتقال انرژی و EMRتوسعه انرژی های تجدیدپذیر دریایی )

 کنترل عمومی تاسیسات و شبکه ها

• نپذیرفتن رها کردن بخش انرژیهای دریایی وتضمین توسعه صنعتی آن از طریق  

جنرال الکتریک فروخته شده و شاخه  ملی کردن شاخه انرژی دریایی آلستوم که به  

 بادی فراساحلی آروا که به زیمنس فروخته شده است 

 • تقویت تحقیقات درزمینه قایقرانی بادی تجاری 
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• تضمین پایداری نیروی دریایی تجاری فرانسه از طریق حمایت گرایی و نوسازی،  

 بویژه برای توسعه سیستم های پیشرانه دریایی با آلودگیهای کمتر

راه اندازی مجدد بنادر فرانسه و نوسازی زیرساخت های بندری در یک منطق  •  

 رودخانه-راه آهن-چندوجهی دریا

 • آغاز ساخت کشتی های علمی، نظامی و تدارکات استراتژیک  

،  Paul-Émile Victor• حفظ قدرت قطبی : افزایش منابع مؤسسه قطبی فرانسه  

ستگاه های تحقیقاتی در قطب جنوب،  پیشبرد یک طرح نوسازی و مدرنیزه کردن ای 

 مجهز شدن به یک یخ شکن برای حمایت از تحقیقات اقیانوس شناسی 

 یفضائ اتیکشف یراه انداز 3

استقالل فرانسه و سهم ما در زمینه ی دانش با فضا مرتبط است. این قلمرو نباید   

شود :   کنترلبه دست بازرگانان واگذارشود و نه توسط قدرت های بزرگ نظامی  

را   خود  حاکمیت  باید  فرانسه  است.  نظر  مورد  که  عمومیست  منافع  این  درواقع 

 جدید ادا کند. تضمین و سهم خود را در همکاری های بین المللی 

 

 اقدام کلیدی 

در   فرانسه  حاکمیت  تضمین  حال  عین  در  و  فضایی  تسلیحات  مسابقه  با  مبارزه 

 مواجهه با تهدیدات جدید 

• پیشنهاد یک برنامه بین المللی کاهش آلودگی مدارثابت زمین و مقررات جدید بین  

 المللی برای اشغال مدارهای پایین 

سازی   ازخصوصی  بازگشت   •Arianespace    پرتاب بخش  از  حفاظت  و 

 ماهواره، تقویت منابع مرکز ملی مطالعات فضایی 

• مجهز کردن فرانسه به ابزارهای خنثی سازی اقدامات خصمانه ای که از فضا  

 علیه آن صورت بگیرد 

ازمشارکت   یافتن  اطمینان  و  مریخ  به  مختلف  های  ماموریت  کردن  هماهنگ   •

 سویان در این ماموریت ها فران

با   ارتباط  در  بویژه  فضا،  در  انسان  دائمی  به حضور  فرانسه  مشارکت  تقویت   •

 روسیه، ایاالت متحده، چین و هند 

• پیشنهاد یک معاهده بین المللی جدید برای عدم تملک منابع فضایی و غیرنظامی 

 کردن فضا 

آالینده که در  -لوکس فوق• ممنوعیت سفرهای فضایی تجاری و خصوصی، که یک  

 خدمت یک اقلیت  است 

از   مردم  عموم  استفاده  تضمین   •Galileo    دوگانه سازگاری  کردن  اجباری  با 

GPS  Galileo 
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 تال ی جیانقالب د یمنافع عموم یژگی و دییتأ 4

تواند به توسعه انسانی،  انقالب دیجیتال یک فرصت بزرگ برای بشریت است. می

های  سابقه اجازه دهد، مشروط بر اینکه مانع انحصارشرکتدموکراتیک بیعلمی و  

رند . تبدیل دیجیتال  وخواهند آن را برای منافع خود بچنگ بیاچندملیتی گردد که می

اقتصادی و اجتماعی   کلیدی دموکراتیک،  امر  به یک کاالی مشترک جهانی یک 

جاد نابرابری های جدید یا  است : فناوری باید در خدمت پیشرفت بشر باشد، نه ای 

 محدود کردن آزادی ها. 

 

 اقدام کلیدی 

 تضمین حق حداقل دسترسی مجانی به اینترنت 

 2025• تضمین پوشش دیجیتالی کل کشور از طریق فیبر تا سال  

• فراتر رفتن از مقررات اروپایی درمورد حفاظت از داده ها جهت اقدام بر علیه  

با ارائه ابزارهای کنترل    تبعیض ناشی از پردازش الگوریتمی داده های شخصی 

 (  CNILمؤثر به کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی ها )

 • درج در قانون اساسی حق رمزگذاری داده ها و مکالمات

• سیستماتیزه کردن انتشار داده های بازمربوط به اطالعات عمومی نگهداری شده  

 توسط مقامات محلی 

ای کاغذی علیرغم استفاده از سیستم هوشمند خدمات  مین حفظ گیشه ها و فرم هض• ت

عمومی و تبدیل دیجیتالی ادارات، استقرار یک سرویس عمومی محلی برای حمایت  

درصد از مردم فرانسه که با  دیجیتال مشکل دارند)کسانیکه کاربا کامپیوتررا    20از  

 یاد نگرفته اند( 

 فرانسه  یتال یجید  تیحاکم نیتضم 5

  اجازه همکاریهای جدید از طریق گردش ایده ها، کلمات و نوشته ها شبکه جهانی 

چ  را در  باید  این  دهد.  و  همی  عمومی  کنترل  که  شود  انجام  المللی  بین  ارچوب 

: فرانسه نباید به سایر کشورها و شرکت های   دموکراتیک اینترنت را تضمین کند

مایکروسافت   و  اپل  بوک،  فیس  آمازون،  گوگل،  مانند  (  GAFAM)چندملیتی 

 وابسته باشد. او باید بتواند خود تصمیماتش را بگیرد. 

 

 اقدام کلیدی 

 تضمین بی طرفی شبکه، یعنی دسترسی برابر برای همه وبرابری پردازش 

 • گذار به کنترل عمومی زیرساخت های دیجیتال و مخابراتی

توسعه   ریزی  برنامه  مسئول  که  رایگان   افزار  نرم  عمومی  آژانس  یک  ایجاد   •

 استراتژیک دامنه به دامنه با شناسایی کمبودها وبا تامین مالی پروژه های کلیدی  
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 • تعمیم استفاده از نرم افزار رایگان در ادارات دولتی و آموزش ملی

به همه شهروندان و همه شرکتها دسترس  • افزارها  به خ   یاجازه  نرم    یدمات و 

 فرانسه   نی تحت قوان یفرانسو یسرورها  ینصب شده بر رو  نیآنال

   GAFAM تی ریتحت مد  یاجتماع یدر شبکه ها یممانعت از سانسور خصوص •

  ی فرانسه بر رو  یاساس  یو شرکت ها  یخدمات عموم  یداده ها  یزبانیم  ن یتضم  •

 تحت قانون فرانسه واقع در فرانسه  یسرورها

 آژانس مختص به سازمان ملل متحد   ک ی جادیبا ا نترنتی ا یجهان  تیدفاع ازحاکم •

با هدف    یفرانسو  یها  تی از خالق   ت یحما  ،یمجاز  یای فرانسه در دن   ی برتر  ت یتقو  •

 ی بخش ییرها

مل  کی  جادی ا  • توسعه    ییویدی و  یها  یباز   یمرکز  عموم   کی و  برنامه    ی بخش 

 نه یزم نیدر ا  یآموزش

 یتسلط بر هوش مصنوع یمل تیمامور جادیا •

 ها زپردازنده یر یبرا  یفرانسو یگر ختهیکارخانه ر کی جادیا •

مالک  •    Networks  Submarine  یرو  یفرانسو  یعموم  تیبازگرداندن 

Alcatel   

منسوخ شدن برنامه   یمقررات رو  ن یی)تع  تالیج ید  یط یمح  ستیکاهش اثرات ز  •

کد  یقیتشو  یها  استیشده، س   یزیر وب و    یشاخص کربن رو  ن، ییپا-در مورد 

 ( ره یغ

تول  • و اعمال در  دی کاهش  مجوز    افتیگرما و مصرف برق در مراکز سرورها 

 ساخت 

 

 

   


