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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه اول خرداد ٩٢

از نمايش انتخاباتی تنھا
"مضحکهای"
باقی مانده است
حذف رفسنجانی از دايرهی کانديداھای انتخابات
رياستجمھوری ،فردی که در دورهھايی حتا
بيش از خامنهای در حکومت اسالمی نقش داشته
است ،نه اقتدار حکومت اسالمی که نشانهی
ناتوانی و ضعف مفرط حکومتیست که در
بحرانھايی بیسابقه گرفتار آمده است .يکروز
پيش از اعالم رسمی اسامی کانديداھای "احراز
صالحيت شده" از سوی شورای نگھبان و در
حالی که خبر رد صالحيت رفسنجانی در ميان
حکومتیھا پيچيده بود ،علی مطھری نماينده
مجلس گفت" :اگر ھاشمی رد صالحيت شود،
اصل انقالب و نظام زير سوال میرود".
غالمعلی رجايی از اعضای سابق سپاه و از
نزديکان ھاشمی نيز که يک روز پيش از اعالم
صالحيتھا نوشته بود" :ھاشمی شناسنامه انقالب
است و ھيچ عاقلی مھر باطل به شناسنامه خود
نمی زند" ،روز بعد نوشت " :به گمان من
مھمترين خبرتلخ پس از ارتحال امام اين خبر بود
که با شگفتی دھان به دھان گشت :صالحيت
آيتﷲ ھاشمی رفسنجانی برای شورای نگھبان
احراز نشد!".
وقتی افرادی ھم چون مطھری و رجايی که
پيوندھايی عميق با نظام اسالمی دارند از زير
سوال رفتن حکومت و باطل شدن شناسنامهاش
سخن میگويند ،تنھا میتوان بر پاره پاره شدن و
عمق شکافھای درونی حکومتی انگشت گذاشت
که غرق در بحران است و در نتيجهی بنبستی
که به آن دچار شده ،تنھا يک راه ،يعنی ادامهی
سياستھای کنونی ،برایاش باقی مانده است.
سياستی که برپايهی سرکوب در داخل و تنش در
سياست خارجی استوار است و اين سياست را
تنھا کسی میتواند پيش ببرد که در ھماھنگی
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انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را
به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم
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"انتخابات" و شکست
ناآگاھی برخاسته از باورھای دينی ھمواره يکی
از سرمنشأھای مھم اسارت مردم يک کشور در
چنگال طبقات حاکم ستمگر بوده و خواھد بود.
 ٣۴سال است که تودهھای مردم ايران ،تاوان
ناآگاھی و باورھای دينی خود را پس میدھند.
به جز يک باور کور به مذھب ،چگونه ممکن
بود مردمی که برای رھايی از شر ستمگریھای
رژيم سلطنتی به انقالب روی آورده بودند ،به
يک دار و دسته مرتجع که در رأس آنھا يک
شارالتان عوامفريب ،سمبل تاريکانديشی قرون
وسطايی به نام خمينی قرار گرفته بود ،اعتماد
کنند ،در يک کالهبرداری بزرگ ھيات حاکمه به
نام رفراندوم ،چشمبسته به "جمھوری اسالمی
آری يا نه؟" رأی دھند و سند اسارتشان را با
دست خود امضا کنند.
بايد اذعان کرد وقتی که اکثريت بزرگ مردم
يک کشور ،فريب يک شارالتان را میخورند و
نه با زور سرنيزه ستمگران ،بلکه با دست خود،
سند اسارت شان را امضا میکنند ،نشان میدھد
که نقصی بزرگ در خود اين مردم وجود دارد و
اين نقص در ميان مردم ايران ،ناآگاھی عجين
شده با خرافات مذھبی بود .شکی نيست که اين
طبقات حاکم ستمگر بودهاند که با اختناق و استبداد
و اشاعه سموم خرافات مذھبی ،مردم را در
جھل ،انقياد و غرق در خرافات نگه داشتهاند ،اما
در اين واقعيت تغييری ايجاد نمیکند که ناآگاھی
برخاسته از خرافات مذھبی باعث گرديد که مردم

ايران با اعتماد به سمبل تاريکانديشی و
خرافات ،به پای صندوق رأیگيری بروند و
چشمبسته به جمھوری اسالمی رأی دھند و اولين
تجربه انتخاباتیشان را در پی سرنگونی رژيم
سلطنتی با يک شکست بزرگ از سر بگذرانند.
شکستی که ھر بار با شرکتشان در انتخابات با
شکستھای ديگری ھمراه بود.
ناگفته روشن است که وقتی اکثريت مردم در يک
چنين سطحی از ناآگاھی قرار دارند که خرافات
مذھبی تعيينکننده و راھنمای عمل سياسی آنھا
باشد ،نتوانند اين واقعيت را درک کنند که يگانه
وظيفه و رسالتی که خمينی و جمھوری اسالمی
داشتند ،سرکوب و در ھم شکستن انقالب آنھا و
به عقب راندن توده مردم به جايگاھی در تمام
سطوح ،پايينتر از دوران رژيم شاه بود.
اما زندگی سياسی پرتکاپوی آن دوران که بازتاب
ادامهی حيات انقالب بود ،به سرعت توھمات
ناشی از زودباوری و خرافات مذھبی را در ھم
میشکست و تودهھای زحمتکشی که در تجربهی
زندگی سياسی آگاه میشدند ،به چنان تھديدی
عليه ارتجاع حاکم تبديل شدند که رژيم به
سرکوب و کشتار گسترده و وحشيانهای در سال
 ۶٠روی آورد تا بتواند اختناق و استبدادی را که
نظير آن را مردم ايران الاقل در طول يک قرن
گذشته نديده بودند ،حاکم سازد.
پس از اين کشتار و اختناق وحشتناک و بحرانھا
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از نمايش انتخاباتی تنھا "مضحکهای" باقی مانده است

کامل با خامنهای باشد .اما چرا رفسنجانی از
نمايش انتخاباتی حذف گرديد؟!
خارج کردن رفسنجانی و مشايی از بازی
انتخاباتی ،با اين ھدف صورت گرفت که از
ھرگونه تشنج سياسی در فضای انتخاباتی
جلوگيری شود .دليل آن نيز آشکار است.
حکومت اسالمی نسبت به سال  ٨٨ھم در داخل و
ھم در خارج در وضعيت بسيار وخيمتری قرار
دارد و به ھمين دليل بهھيچعنوان خواستار
شرايطی مانند سال  ٨٨که منجر به اعتراضات
تودهای به بھانهی انتخابات گرديد نيست ،بهويژه
آنکه شرايط وخيم معيشتی میتواند تودهھای
کارگر و زحمتکش را اينبار بهطور وسيعی و
غيرقابل مقايسه با سال  ٨٨به خيابان و اعتراض
بکشاند .اين ھمان موضوعی بود که مدتھا پيش
از انتخابات و به عنوان اينکه فتنه جديدی در راه
است ،در سخنان و رسانهھای حکومتی بازتاب
يافته بود .در سرمقاله پيشين نشريهی کار ،ما بر
اين موضوع تاکيد کرديم که "کشمکشھای
درونی باندھای وابسته به جمھوری اسالمی با
وارد شدن ھاشمی رفسنجانی به صحنه ،يکبار
ديگر از ھماکنون خيمهشببازی انتخاباتی رژيم
را با معضلی جديد روبرو کرده است" .اين
معضل نه بهخاطر موقعيت رفسنجانی که
بهخاطر تاثيری بود که رقابتھای انتخاباتی
میتوانست در تشديد تضادھای درونی ،تحريک
فضای انتخاباتی و در نتيجه واکنشھای تودهای -
که ھرلحظه امکان بروز انفجاری آن وجود دارد
– داشته باشد .اما حکومت با بيرون انداختن
رفسنجانی – و تا اندازهی بسيار کمتری مشايی -
از نمايش انتخاباتی ،ترجيح داد تا پای اين
ھزينهھا و ريسک نرود .حکومت به اين نتيجه
رسيد که رد صالحيت رفسنجانی بسيار
کمھزينهتر از شرکت او در انتخابات است و از
ھمينرو بالفاصله تمامی ابزارھای خود از
مجلس تا رسانهھايی ھمچون کيھان را بهکار
گرفت تا با زمينهسازی برای رد صالحيت
رفسنجانی ،ھزينهی رد صالحيت او را که عمدتا
محدود به شکافھای درونی حاکميت است و
بخش ناچيزی نيز به موقعيت سياسی رژيم در
جھان بر میگردد ،کمتر سازد.
اما در حالیکه تا پيش از حذف رفسنجانی،
عدهای از جناح اصولگرايان بر وحدت کانديداھا
تاکيد میکردند ،با حذف وی ،ائتالفھا و
وحدتھا برچيده شد و عموم کانديداھا )بهغير از
حداد عادل تا اينجای کار( از باقی ماندن در
صحنه انتخابات تا به آخر سخن گفتند .حاال ديگر
آن روی سکه "انتخابات" عيان میگشت .تبليغات
انتخاباتی آغاز شد و سخنان کانديداھا برای جلب
افکار عمومی ھر روز با زبانی تيزتر و تندتر
دولت کنونی را زير سوال برد ،گويی ھمگان
فراموش کرده بودند که ھمين چند روز پيش
خامنهای از فتحھا و پيروزیھای درخشان
حکومت در طی اين سالھا سخن گفته و تنھا
مشکل را در "مقداری گرانی" دانسته بود .از
ھمهچيز گفتند ،از ميلياردھا دالری که در چين و
ھند بلوکه شده تا فساد و رشوهخواری که از حد
گذشته است .از بحران در سياست خارجی و حتا
شکست سياستھای ھستهای تا سخنان پدری که
سه فرزند خود را در جنگ از دست داده ،اما
اکنون در اثر نداری و بدبختی میخواھد دست به

خودکشی بزند .در اين ميان تنھا کسی که بهجای
نشان دادن چھرهی واقعی نظام اسالمی که سر تا
پا تباھی و سياھیست ،از اقتدار نظام و حرکت
برای اقتدار ھر چه بيشتر حکومت اسالمی در
جھان سخن گفت ،جليلی بود يعنی کسی که گويا
قرار است نقش "احمدینژاد دوم" را برای
خامنهای ايفا کند .ھمان کسی که باھنر نائب
رئيس مجلس از احراز صالحيت او در برابر
حذف چھرهھايی چون سعيدیکيا ابراز شگفتی
کرد .پيام سخنان باھنر اما نه اعتراض به تاييد
صالحيت جليلی که بيش از ھر چيز بيان
تالش
نارضايتی طيف مھمی از اصولگرايان ،از
ِ
بخش قدرتمندی در حاکميت است که از ھم اکنون
رييسجمھور آينده را برگزيده است .ھمان بخشی
که احمدینژاد را به رياستجمھوری رسانده بود.
حاال اين طيف از اصولگرايان قديمی ھستند که
با چسباندن جليلی به احمدینژاد و اين که ھمين
گروه با رویکار آوردن احمدینژاد مسبب
شرايط کنونیست ،صدای مخالفت خود را بلند
کرده و تالش دارند تا سدی در برابر رسيدن
جليلی به اين پست ايجاد کنند .نتيجهی طبيعی اين
شرايط ،تشديد تضادھا و رقابت برای تصاحب
قوهی مجريه است ،جايی که پول و قدرت زيادی
برای صاحبان آن به ارمغان میآورد .البته
حکومت نيز بهخوبی از نتايج اين شکاف آگاه
است و به ھمين منظور حتا مناظرهھای
تلويزيونی را به  ٣مورد تقليل داده و سعی کرد با
گفتوگوھای يک جانبه ،تبليغات تلويزيونی را
سرھم بياورد و بدين ترتيب عطای گرمکردن
بازار انتخاباتی را به لقايش بخشيد.
اگر از سويی رقبای جليلی با چسباندن وی به
احمدینژاد تالش دارند تا روی کارآمدن وی را
خطری برای نظام نشان دھند ،حاميان جليلی نيز
تالش میکنند تا با توجه به تمايل آشکار خامنهای
به وی با شعار حمايت از "خط مقاومت در برابر
خط سازش" ،رقبا را از ميدان بدر کنند .برھمين
اساس روزھای آينده اوج زورآزمايی گروهھای
مختلف اصولگرا در درون حاکميت خواھد بود
و بديھیست که ھيچکدام از اين گروهھا با توجه
به پشتوانهھای قدرتمندی که در درون رژيم
دارند ،تا لحظهی آخر اميد خود را برای پيروزی
در اين زورآزمايی از دست نخواھند داد ،بهويژه
آنکه خامنهای بهرغم تمايل آشکاری که به جليلی
دارد ،سعی میکند بهدليل شرايط موجود،
برخالف سال  ٨٨بهطور مستقيم وارد صحنه
انتخابات نشود .انتخابات مجلس نھم نيز نمونهای
از اين زورآزمايیھا بود که در نھايت برای
اولين بار منجر به شکلگيری فراکسيونھای
مستقل اصولگرايان در مجلس نھم گرديد .رقابتی
که انتخابات مجلس در تھران را به دليل وزنهای
که ھر کدام از آنھا در درون حاکميت داشتند،
حتا به مرحلهی دوم کشاند .رقابتی که اينبار با
دخالت بيت رھبری در آن ،قرار است به نفع
جليلی کانديد بيترھبری پايان يابد.
اولين قربانی اين دخالت ،لنکرانی کانديد مورد
نظر جبھهی پايداری بود ،جريانی که با رھبری
مصباح يزدی ،قبل از انتخابات مجلس نھم شکل
گرفت و امروز يکی از فراکسيونھای قدرتمند
مجلس است .شورای نگھبان اما صالحيت وی را
رد کرد .لنکرانی نيز ھنگامی که از رد صالحيت
خود خبردار شد ،پيشدستی کرده و به نفع جليلی

کنار رفت .اين در حالی بود که مصباح يزدی
مرشد وی پيش از اين ھمهی تخممرغھای خود
را در سبد او ريخته بود و بسياری از اعضای
جبھه پايداری نيز بهرغم نامنويسی جليلی ،از
حمايت خود تا به آخر از لنکرانی تاکيد کرده
بودند .در نھايت نيز پس از ديدار جليلی با
مصباح ،وی کانديدای اصلح اعالم شد و به
حمايت اين جريان از جليلی منجر گرديد .اعالم
حمايتی از موضع درماندگی و عجز و اين ھمه
برای اين بود که در آينده جبھه پايداری نه ادعايی
برای پيروزی در انتخابات داشته باشد و نه
اينگونه وانمود شود که جليلی وامدار اين جريان
است .جليلی برای نمايندگی مجلس بهميدان نيامده
بود ،او کانديدای رياستجمھوری بود و قبای
کانديداتوری جبھه پايداری برای او کوچک.
بنابر اين در اولين گام جبھه پايداری به نفع بيت
رھبری از دور خارج گرديد .اما در ميان
اصولگرايان ،رقبای قدرتمند ديگری نيز وجود
دارند که يکی از آنھا جريانیست که در مجلس
و در نقش فراکسيون "رھروان واليت" دست باال
را دارد .فراکسيونی که اعضای آن بخشی به
قاليباف و بخشی ديگر به واليتی نظر دارند،
ھمان دو نفری که پس از بحث و گفتوگوھای
زياد در اين فراکسيون ،قرار شد در نشست اين
فراکسيون از آنھا برای سخنرانی و گفتوگو
دعوت بهعمل آيد ،دو نفری که ھر کدام به
نمايندگی از گروهھای گوناگون اصولگرا
کانديدای رياستجمھوری شدهاند .واليتی از
حمايت گروهھای قديمیتر اصولگرايان و از
جمله موتلفه برخوردار است .واليتی اگرچه
ھمواره پيوندھای محکمی با خامنهای داشته
است ،اما از سوی ديگر با طيفی از اصولگرايان
که سخنگوی بخشی از بورژوازی ھستند که از
سياستھای خارجی و تحريمھا ضربه خورده و
ناراضی ھستند ،روابط حسنهای داشته و از لحاظ
سياسی به اين گروه نزديکیھای زيادی دارد .و
از بد روزگار ھمين موضوع است که شانس
واليتی برای رسيدن به پست رياستجمھوری را
کاھش داده است.
قاليباف اما نمايندهی بخشھای جديدتری از
اصولگرايان است که در بسياری از ارگانھای
حاکميت از جمله سپاه نمايندگانی دارد .باھنر
نائب رئيس مجلس ،با اشاره به نامه خامنهای به
نيروھای نظامی در مورد عدم دخالت در
انتخابات ،از فعاليت بخشی از فرماندھان سپاه به
نفع قاليباف خبر داده بود .تالش برخی از
رسانهھای اصولگرا برای جا انداختن اين
موضوع که قاليباف در نظرخواھیھا پيشتاز
است ،چيزی نيست جز حمايت اين طيف از
قاليباف.
ساير کانديداھای رياستجمھوری نيز البته تنھا
برای گرم کردن بازار آمدهاند و نه اميدی به
کسب اين مقام دارند و نه خودشان و يا حاميان
ضعيفشان میتوانند نقشی در درون حاکميت
برای تعيين رئيسجمھور بازی کنند .اگر محسن
رضايی قرار است نقش يک فرد مستقل را بازی
کند و عارف و روحانی نماينده "اصالحطلبان"
در اين بازی باشند ،برای محمد غرضی تنھا
میتوان نقش دلقک را در اين نمايش قايل شد که
نه ستاد دارد ،نه کابينه و نه حتا برنامه .او با
درصفحه ۴

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶

٣٣

بيانيه سازمان فدائيان )اقليت( در بارۀ تحريم فعال مضحکه انتخاباتی رياست جمھوری

انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را
به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم
کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزاديخواه و ستم کشيده ايران
يازدھمين دوره نمايش انتخاباتی رياست جمھوری در  ٢۴خرداد برگزار میشود .رژيم استبدادی و ديکتاتوری عريان جمھوری اسالمی در حالی بساط خيمه
شب بازی و مضحکه انتخابات رياست جمھوریاش را به راه انداخته و پيرامون آن تبليغ میکند که در طول بيش از سه دھه حاکميت خود ،ابتدائیترين حقوق
مدنی و دموکراتيک را لگد مال نموده و مردم ايران را از آزادیھای سياسی حتا در محدوده دمکراسیھای بوروژائی نيز محروم ساخته است .نه فقط به ھيچ
فرد ،حزب و سازمان سياسی مخالف رژيم اجازه فعاليت داده نشده است ،بلکه حتا احزاب و گروهھائی که کليت نظام جمھوری اسالمی را قبول دارند اما ممکن
است در سليقهھا و برخی مسائل جزئی با جناح قدرتمند حاکم اختالف داشته باشند ،از تيغ استبداد و ديکتاتوری حاکم در امان نبودهاند .جمھوری اسالمی در
شرايطی انتخابات فرمايشی رياست جمھوری را سازماندھی نموده که تضادھای مختلف اجتماعی فوقالعاده تشديد شدهاند .تمرکز و انباشت ثروت در يک قطب
و فقر و نداری در قطب ديگر ،تضاد اين دو قطب را تشديد و زمينهھای ستيز طبقاتی و گسترش آن را بيش از پيش تقويت نموده است .صرف نظر از وجود
تنش و بحران در روابط و مناسبات خارجی ،رژيم جمھوری اسالمی با بحرانھای حاد و متعددی در عرصه مسائل داخلی نيز دست به گريبان است .بحرانھای
الينحل ،عرصهھای مختلف اقتصادی و اجتماعی را فرا گرفته است .تمام تالش بورژوازی حاکم و جناحھای آن برای غلبه بر بحران با شکست و ناکامی روبرو
شده است .اختالف و کشمکش ميان باندھا و دار و دستهھای طبقه حاکم و شکافھای درونی ھيئت حاکمه نيز پيوسته شديدتر و عميقتر شدهاند.
از سوی ديگر ،سياستھای اقتصادی رژيم ،تودهھای کارگر و زحمتکش را به خاک سياه نشانده است .امواج پی در پی گرانی ،افزايش مداوم قيمت کاالھا و
خدمات مورد نيازمردم و تورّم افسار گسيخته ،فشارھای اقتصادی بر گرده تودهھای کارگر و زحمتکش را به نحو کم سابقهای افزايش داده و از حد تحمل آنھا
فراتر برده است .تنگناھای دھشتناک معيشتی ادامه زندگی اکثريت مردم زحمتکش جامعه را دشوار ساخته و آنان را در منگنه فقر و فالکت فزون از حدی قرار
داده است .رژيم سرمايهداری و استبدادی حاکم عالوه بر تحميل زندگی پر مشقت و نکبتبار و تحميل مرگ تدريجی برکارگران و اکثريت مردم جامعه ،فضای
سرکوب و خفقان را نيزبيش از پيش تشديد نموده ،بازداشت و پیگرد و آزار فعاالن و رھبران کارگری را افزايش داده است و ھر فرياد اعتراض و مبارزه عليه
نظم موجود را ،با زندان و سرنيزه و سرکوب بيرحمانه پاسخ داده است .به رغم اين اما خشم و نارضايتی در ميان تودهھای مردم زحمتکش نسبت به وضعيت
موجود ،بسی شديدتر ،گستردهتر و متراکمتر شده و تغيير و دگرگونی بنيادی نظم موجود ،به خواست مبرم عموم تودهھای مردم زحمتکش ايران تبديل شده است.
کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزاديخواه و ستم کشيده ايران
دستگاه استبدادی و ارتجاع طبقاتی در حالی بساط شعبده بازی ،فريب و تحقير مردم را پھن کرده است که تشديد تضادھا و بحرانھای سياسی و اقتصادی ،از ھم
گسيختگی و بیثباتی درونی ھيئت حاکمه ،آسيبپذيری رژيم استبدادی حاکم را فوقالعاده افزايش داده است .در عين حال خطر انفجار نارضايتی تراکم يافته
تودهای و شعلهور شدن يک مبارزۀ انقالبی زير و رو کننده ،استبداد حاکم و سران اصلی آن را به شدت بيمناک ساخته است .بر بستر چنين شرايطیست که
بازی ولی فقيه و گماشتگان وی در شورای نگھبان شوند و آراء خود را
صحنه گردانان اصلی اين معرکه و بازی مسخره و تکراری ،از مردم میخواھند وارد
ِ
به نام يکی از منتخبي ِن منصوبين خامنهای به صندوق رأی بريزند .ھر چند استبداد حاکم برايش مھم است که با کشاندن مردم به پای صندوقھای رأی ،برای خود
بويژه در انظار جھانی "مشروعيت" سازی کند ،اما از آنجا که ھر نمايشی ولو مسخرهترين آن نيز میتواند به عرصه درگيریھای حاد و کشمکش ميان باندھای
حکومتی تبديل شود و بر آن بستر ،نارضايتی تلانبار شده و خشم فرو خفته کارگران و زحمتکشان فوران کند ،اين تاکتيک نيز از دستور کار خامنهای ديکتاتور
مطلقالعنان و گماشتگان وی در شورای نگھبان خارج شده است .اوضاع به قدری وخيم است که قدرت تمرکز يافته در دست شعبده بازان و دار و دسته مرتجع
خامنهای ،ظرفيت پذيرش ھيچ درجهای از مانور سياسی از نوع بازی دادن رقبای مرتجع خود و گرم کردن تنور انتخابات را ندارد .اگر در دورهھای گذشته به
منظور فريب مردم ناآگاه و يا کشاندن بخشھائی از مردم به پای صندوقھای رأی ،بساط معرکهگيری رژيم به نحوی آرايش و تزئين میشد تا بخشھائی از
مردم نھايتا ً بين بد و بدتر به انتخاب بد روی آورند ،مجموعه شرايط بحرانی رژيم ،اينبار حتا استفاده از اين امکان را نيز نا ممکن ساخته و تنھا گزينهای که
رژيم برای مردم قائل شده ،گزينه بدتر است!
کسی میتواند واردعرصه انتخابات رياست جمھوری دستگاه استبدادی شود که بی کم و کاست گوش به فرمان و نوکر حلقه به گوش خامنهای باشد .مردم ايران
به ويژه بعد از انتخابات خرداد سال  ٨٨بيشتر به اين موضوع پی بردهاند که نه انتخابات و ميزان آراء ريخته شده در صندوقھا ،بلکه اراده خامنهای،
فرمانروای دستگاه سياسی استبداد حاکم است که رئيس جمھور تعيين میکند .آستانه مانور و تحمل نظام ديکتاتوری حاکم اکنون به قدری کاھش يافته است که حتا
برپا دارندگان بساط استبداد نيز از گزند تيغ استبداد و ديکتاتوری برکنار نماندهاند .وقتی مرتجع به نامی مانند اکبر ھاشمی رفسنجانی که فرزند اصيل حکومت
اسالمی و از ستونھای اصلی نظام استبدادی جمھوری اسالمیست توسط خامنهای و گماشتگان وی در شورای نگھبان از بازی حذف میشود ،اين موضوع نه
فقط يکبار ديگر ماھيت انتخابات قالبی از جمله مضحکه انتخابات رياست جمھوری را در انظار ھمهگان برمال میسازد ،بلکه در عين حال باريکتر شدن و
ضعيفتر شدن بيش از پيش تکيهگاه استبداد حاکم را نيز نشان می دھد .نظام استبدادی حاکم برای نجات از فروبلعيده شدن در عمق گردابی که تضادھا و
بحرانھای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی فزاينده ،آن را به اعماق خود میکشد ،اکنون بايد پايش را روی سر سازندگان نظام و فرزندان خود بگذارد تا غرق
شدن خويش در اين گرداب را به تأخير اندازد .ھمينکه اما نظام حاکم بايد فرزندان خود را بهبلعد و قربانی کند ،ھمينکه برای نجات و تقويت خود بايد خود را
تضعيف کند و ھمينکه بايد دست و پای خود را ببرد ،پيکر خود را زخمی کند تا خود را از مھلکه نجات دھد ،نشان دھنده اين واقعيت است که کار اين نظام به
پايان رسيده است .مشکل دستگاه استبدادی حاکم اما فقط اين نيست که برای نجات و تقويت خود ،بايد خود را تضعيف کند .اين گزينه ،کم ھزينهترين گزينه
دستگاه استبدادی در شرايط حاضر است .مشکل دستگاه استبدادی اين ھم ھست که اگر دار و دسته خامنهای با پرداخت ھزينه بسيار اندک و يا تقريبا ً بدون
ھزينه ،در قبل از انتخابات ،رفسنجانی را از بازی حذف نمیکرد و به عالج واقعه قبل از وقوع نمیپرداخت ،آنگاه به احتمال خيلی زياد بايد پرداخت ھزينهھای
بسيار ھنگفتی را در بعد از "انتخابات " متحمل می شد!
کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزاديخواه و ستم کشيده ايران
دستگاه سياسی استبداد و فرمانروای بالمنازع آن خامنهای ،اين بار نيز از ھمان صندوقی که احمدی نژاد را بيرون آورد ،مھرۀ جيرهخوار و مطيع ديگری را
ولو به ضرب زور و سرکوب و دستگيریھای گسترده ،بيرون خواھد آورد .حتا از ميان نامزدھای رياست جمھوری مورد تأييد گماشتگان خامنهای ،اينکه چه
درصفحه ۴
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از نمايش انتخاباتی تنھا
"مضحکهای" باقی مانده است
چھره و سخنان متفاوتاش البته قرار است با
دلقکبازیھای خود ،تعدادی از مردم را به پای
صندوق رای بکشاند.
در شرايط کنونی برای حکومت البته بھترين
حالت ،انتخاب رييس جمھور در ھمان مرحلهی
اول و با اعالم رای باال میباشد ،بنابر اين
بهطور طبيعی به احتمال زياد جليلی بايد در
ھمان مرحلهی اول به عنوان رئيسجمھور اعالم
گردد ،اگر انتخابات به مرحلهی دوم برسد بيش
از آن که بيانگر خواست خامنهای باشد ،بيانگر
وزنکشی ديگر جناحھاست که با تکيه بر قدرت
خود تا لحظهی آخر نيز حاضر به عقبنشينی
نشدند و اين البته خود يک ضعف بزرگ برای
خامنهای خواھد بود .او در شرايط کنونی
رئيسجمھوری میخواھد که به ظاھر با رای باال
به اين مقام "انتخاب" شده ،تا بتواند آن را
خوراک تبليغاتی سالھای بعد کند .ھمانگونه که
در ارتباط با احمدینژاد اين کار صورت گرفت.
اما آيا با روی کار آمدن رئيسجمھوری که در
ھماھنگی کامل با خامنهای باشد ،چشماندازی
برای برون رفتن از بحران برای رژيم وجود
دارد؟!
مشکل بزرگ حاکميت اين است که اکنون نه
شرايط  ٨سال پيش است و نه حتا جليلی توانايی
احمدینژاد را دارد .واقعيت اين است که
احمدینژاد به رغم تمام باليايی که بر سر
زحمتکشان شھر و روستا آورد ،با شعارھای
پوپوليستی و با استفاده از ناآگاھی عقبماندهترين
بخشھای جامعه بهويژه در روستا ،توانست
بخشی از آنھا را به دنبال خود بکشاند .اما نه
رژيم در شرايط  ٨سال قبل قرار دارد و نه
احمدینژادی که توانسته بود جريانی راه بياندازد
در شرايط کنونی تکرار شدنی است.
فراموش نکنيم که  ٨سال پيش احمدینژاد نيز
برای يکدست کردن حاکميت به قدرت رسيده
بود ،اما ديديم که تضادھای درونی حاکميتی که
مدعی بود امروز حکومت يکدست شده و ھر
سه قوه در دست اصولگرايان است به چه
مرحلهای رسيد که حتا با دوران خاتمی و مجلس
ششم نيز غيرقابل مقايسه است .بهگونهای که در
مجلس ،رئيسجمھور و رئيسمجلس يکديگر را
علنا به دزدی و رشوهخواری متھم کردند.
تضادھا و تنشھايی که نتيجهی شکست
سياستھای حاکميت و تشديد بحرانیست که
تمامی ارکان جامعه ،از جمله ساختار سياسی آن
را فراگرفته بود و اکنون نيز ماجرا نه تنھا
عوض نشده که بحرانھای فراگيری که حاکميت
با آن درگير است ھر آينه تشديد نيز شده است.
بهھمين دليل و در نھايت تفاوتی در بين کانديداھا
در اين زمينه وجود نداشته و نخواھد داشت ،چرا
که ھمگی آنھا تنھا مجريان سياستھای جاری
خواھند بود .چه جليلی رئيسجمھور شود چه
قاليباف يا واليتی ،ھيچکدام از آنھا قادر به حل
مشکالت جامعه نبوده و از ھمان فردای تحويل
گرفتن پست رياستجمھوری با معضالت و
بحرانھای غيرقابل حلی روبرو خواھند بود که
آنھا را به درگيری با ديگر ارگانھای رژيم
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انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم
کسی بر اين پست تکيه خواھد زد اراده خامنه ای آن را تعيين میکند .بر اکثريت مردم آگاه ايران
پوشيده نيست که "انتخابات" رياست جمھوری در  ٢۴خرداد ،بيش از يک مضحکه و معرکهگيری
شيادان حاکم برای به سخره گرفتن مردم نيست و تنھا در خور سخره و تحريم فعال ھمين مردم است.
طی  ٣۴سال حاکميت ارتجاع اسالمی چندين رئيس جمھور آمدهاند و رفتهاند .تمام جناحھای
بورژوازی حاکم در اين سالھا امتحان خود را پس داده و ھيچيک از آنھا ،نه خواستهاند و نه
توانستهاند منشأ اثری به نفع تودهھای مردم باشند .رژيم سرمايه داری و استبدادی جمھوری اسالمی
طی تمام دوران حاکميت ننگين خود ،جز کشتار و زندان ،جز فقر و فالکت ،جز بيکاری و بی آيندگی،
جز اعتياد و فحشا و دهھا مصيبت اجتماعی ديگر ،ارمغان ديگری برای شما تودهھای کارگر و
زحمتکش نداشته است .مادام که اين حکومت پا بر جا باشد ،نه فقط ھيچيک از مطالبات و حقوق
اساسی تودهھای کارگر و زحمتکش متحقق نخواھد شد ،بلکه اوضاع در تمام زمينهھای اقتصادی،
سياسی و اجتماعی وخيمتر میشود .تودهھای زحمتکش و ستم کشيده ايران بدانند و آگاه باشند که ھر
مھرۀ رژيم استبدادی رئيس جمھور آن باشد ،تغييری به نفع آنھا رخ نخواھد داد .لذا يکبار ديگر بايد
دست رد بر سينه تمام مرتجعين بزنند ،مضحکه انتخاباتی رژيم استبدادی را فعاالنه تحريم کنند و با
تشديد مبارزه عليه رژيم جمھوری اسالمی ،تکليف نظام حاکم را يکسره سازند.
کارگران و زحمتکشان ايران!
راه ديگری برای رھائی از ش ّر فجايع بیشماری که جمھوری اسالمی به بار آورده است ،جز تشديد
مبارزه و سرنگونی آن باقی نمانده است .بيائيد به مقابله و رو در روئی مستقيم با رژيم برخيزيم و
انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم!
اعتصابات کارگری ،اعتصاب معلمان و پرستاران زحمتکش میتوانند نقش مھمی در آغاز روند اين
مبارزه و رو در روئی ايفا کنند .بيائيد اعتصاب را سازماندھی کنيم و با گسترش اعتصابات و فراروئی
مبارزات تودهای به يک اعتصاب عمومی سياسی ،مسير قيام مسلحانه و سرنگونی انقالبی بورژوازی
حاکم را فراھم سازيم .جمھوری اسالمی را که سلب آزادیھای سياسی مردم جز الينفک موجوديت آن
است و در آن ھيچ جائی برای رأی و نظر و انتخاب مردم وجود ندارد براندازيم و با در دست گرفتن
سرنوشت خود از طريق شوراھا و برقراری حکومت شورائی الگوی دموکراتيکترين رژيم سياسی
را به مردم تمام کشورھای جھان ارائه دھيم.

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی  -برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
خرداد ١٣٩٢
کار  -نان  -آزادی  -حکومت شورائی
میکشاند .اما با توجه به حذف رفسنجانی و
مشايی يک نتيجهی ديگر نيز بهويژه در صورت
رياستجمھوری جليلی بدست خواھد آمد و آن
اينکه اگر مجلس و رسانهھای حکومتی
میتوانستند تا ديروز معضالت جامعه را به
گردن دولت احمدینژاد بياندازد و جناحھای
مختلف اصولگرا او را به تخطی از راه و روش
گذشته محکوم کنند ،با رياستجمھوری جليلی و
يا حتا قاليباف و واليتی ،اين خامنهای است که
ھر چه بيشتر مسئول شکست سياستھا و
معضالت موجود جامعه )از جمله در درون
جناحھای حکومت و مقامات مذھبی( قلمداد شده
و بدين ترتيب بيش از گذشته زير سوال رفته و
موقعيتاش دچار تزلزل میشود.
نگاھی به انتخابات رياستجمھوری از دوره اول
تاکنون ،نشان میدھد که چه تاثيری بحرانھا و
شکستھای سياسی رژيم و انعکاس آن در
تضادھای درونی ،در کموکيف برگزاری
انتخابات و روند آن داشته است که انتخابات سال
 ٨٨اوج آن بود .انتخابات سال  ٩٢اما ديگر
نمیتواند تکرار انتخابات گذشته باشد و برای
ھمين بيش از ھميشه به يک نمايش مضحک
تبديل شده است .اگر جمھوری اسالمی در سال

 ٧۶ھنوز اين توان را داشت تا ميان دو جناح
اصالحطلب و محافظهکار نمايش انتخاباتی
برگزار کرده و مردم را با اين بازیھا به
انتخابات بکشاند ،امروز حتا مجبور است
رفسنجانی را که سوابقی چون رياست مجلس،
نماينده تاماالختيار خمينی در جنگ،
رياستجمھوری ،رياست مجلس خبرگان و
باالخره رياست مجمع تشخيص مصلحت را يدک
میکشد ،رد صالحيت کند .اگر چنين است ،تنھا
يک دليل میتوان برای آن آورد و آن بنبست
سياسی رژيم است ،رژيمی که تنھا مشت آھنين
برایاش باقی مانده است و البته ھمين مشت
آھنين است که به بحران در سياست خارجی نياز
دارد و باز ھمين مشت آھنين است که در قامت
رئيسجمھور تنھا فرمانبُردار میطلبد.
برای تودهھای مردم اما ھيچ فرقی نخواھد کرد.
جمھوری اسالمی ھمان خواھد ماند با ھمان
بحرانھا و زندگی بر ھمان مدار خواھد چرخيد
که امروز میچرخد ،با ھمهی آن فالکتھا.
اکنون اين نياز به انقالب است که مبرمتر از
ھميشه به عنوان يگانه راه رھايی کارگران و
زحمتکشان و نقطه پايان گذاشتن بر ھمهی آن
دردھا و رنجھا ،در ھمهجا خود را نشان میدھد.

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶
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"انتخابات" و شکست
و شورشھای اواخر دھهی  ،۶٠چنين به نظر
میرسيد که بايد برای عقبماندهترين بخش مردم
نيز روشن شده باشد که خمينی که بود؟ جمھوری
اسالمی چيست و در پی انجام کدام اھداف و
مقاصد بر ايران حاکم شده است .چرا که تجربه
قاعدتا ً بزرگترين آموزگار است و ھيچ تبليغ و
ترويجی نمیتواند ھمچون تجربه زندگی سياسی
به تودهھای مردم آموزش دھد و آنھا را آگاه
سازد .پس از چه روست که بار ديگر در ٢
خرداد سال  ،١٣۶٧اکثريتی از مردم به پای
صندوق رأی میروند تا شکستی ديگر بر
شکستھای خود بيافزايند.
مگر جمھوری اسالمی در طول نزديک به دو
دھه از استقرار خود به عريانترين شکل ممکن
نشان نداده بود که جز محکمتر کردن بندھای
اسارت مردم از طريق تشديد سرکوب و اختناق
رسالتی ندارد؟ مگر آشکار نکرده بود که به
عنوان يک دولت دينی دشمن آشتیناپذير
آزادیست؟
مگر پوشيده مانده بود که انتخابات چيزی جز
يک نمايش مضحک برای جابهجايی مھرهھای
دستگاه استبداد در رأس پست رياست جمھوری و
ابزاری برای فريب و تحميق توده مردم نيست؟
مردم چه انتظاری از خاتمی ،اين شاگرد وفادار
خمينی و دولت دينی استبدادی داشتند؟
جمھوری اسالمی در اواخر دھهی  ۶٠و اوايل
دھهی  ٧٠با بحرانی جدی مواجه شده بود.
سياست اقتصادی نئوليبرال رفسنجانی به شکست
انجاميده بود .اين سياست منجر به فقر کمرشکن
اکثريت مردم ايران و شکاف عميق فقر و ثروت
شده بود ،نارضايتی کارگران و زحمتکشان به
نقطهای رسيد که شورشھای تودهای ،مناطق
وسيعی از ايران را فراگرفت .از طرف ديگر،
فشار ناشی از اختناق و سرکوب ،منجر به
نارضايتی و اعتراض روزافزون به ويژه در
ميان جوانان شده بود .تحت يک چنين
شرايطیست که رژيم برای کنترل و مھار
اوضاع به تاکتيک جديدی روی میآورد و
جناحی از رژيم عھدهدار اين وظيفه میگردد که
با شعار آزادی و عدالت و ظاھراً نفی و مقابله با
سياست اقتصادی رفسنجانی ،بحران موجود را
حل ،نارضايتی را مھار و رژيم را از بنبست
نجات دھد.
نتيجه اما ھمانگونه که میدانيم شکست اين
تاکتيک رژيم بود .نه فقط به علت حدت تضادھا
و ماھيت و خصلت فوق ارتجاعی جمھوری
اسالمی ،جناح موسوم به اصالحطلب ،نتوانست
حتا تعديل و تخفيفی در اختناق حاکم پديدآورد،
بلکه در عرصه اقتصادی نيز راه ديگری جز
ادامه سياست اقتصادی شکستخورده رفسنجانی
در برابر خود نديد .رکود مزمن ،تورم دورقمی،
افزايش ميليونی بيکاران ،وضعيت مادی و
معيشتی کارگران را وخيمتر کرد .لذا تضادھا
تشديد و راھی برای خروج رژيم از بنبست و
کنترل نارضايتی با توسل به تاکتيک اصالحطلبی
يافت نشد .جناح موسوم به اصالحطلب
نمیتوانست بحران را حل و نارضايتی را مھار
کند چرا که اوالً ،راه حلی برای بحران اقتصادی

و تعديل و تخفيف تضادھايی که اين بحران را
پديد آورده بودند ،نداشت .اين که پس از گذشت
مدتی بالتکليفی ،خاتمی سرانجام ادامه سياست
رفسنجانی را در پيش گرفت ،در ھمين واقعيت
قرار داشت .ثانياً ،جريان موسوم به اصالحطلب
قادر نبود حتا تعديلی ناچيز در اختناق و سلب
آزادیھای مردم پديد آورد و الاقل به مطالبه
قشرھای معينی پاسخ دھد ،چرا که اساسا ً حتا
آزادی بسيار محدود ھم در چارچوب دولت دينی
ممکن نيست .دولت دينی نفی آزادیست و مسئله
ديگر اين که حتا آزادی بسيار محدود ھم سريعا ً
به تھديدی عليه موجوديت دولت دينی تبديل
میگردد و تضاد توده مردم را با رژيم استبدادی
حاکم به جای تخفيف تشديد میکند و در عمل نيز
چنين شد.
با اين اوصاف و تجربه مردم از دو دھهی
حاکميت رژيم ستمگر جمھوری اسالمی ،علت چه
بود که تب اصالحطلبی جامعه ايران را فرا
گرفت و اکثريت مردم به پای صندوق رأی
رفتند؟ چيزی نبود ،جز توھمی که شکست
ديگری را به مردم ايران تحميل میکرد .اين
توھم البته از نوع خالص مذھبی آن که در
فروردين  ۵٨مردم را چشم بسته به پای صندوق
رأیگيری کشاند ،نبود .تب اصالحطلبی در
ظاھر شورشی عليه نظمی جلوه میکرد که نماد
آن ناطق نوری در آن انتخابات بود .با اين وجود
چيزی جز اين توھم نبود که دولت دينی میتواند
با آزادی مردم سر سازش داشته باشد .البته
عنصر غالب در اين توھم نه باورھای خرافی
مذھبی که ھنوز ھم کم نبود ،بلکه بیتجربهگی
سياسی ميليونھا جوانی بود که خواھان تغيير و
آزادی بودند ،اما فاقد ھرگونه تجربه سياسی .آنھا
در يک دوران بیتحرکی سياسی پس از سال ۶٠
پرورش يافته بودند و از ھمينرو نتوانسته بودند
کمترين تجربه سياسی را به دست آوردند .اما از
آنجايی که توھمی به آسمان نداشتند ،بلکه توھمی
زمينی بود ،به فوريت توھمات آنھا درھم
شکست و به قيام دانشجويی  ١٨تير  ٧٨انجاميد
که يکی از افتخارات مبارزاتی جنبش دانشجويی
و تودهھای مردم ايران عليه نظم بيدادگر حاکم
است .اين قيام توسط اوباش بسيجی ،پاسداران و
پليس با فرمان "اصالحطلبان" سرکوب و
دانشجويان به خاک و خون کشيده شدند .مردم
ايران بار ديگر بھای سنگينی برای توھم ناشی از
زودباوری خود پرداختند .پيامد اين شکست برای
تودهھای مردم ،تشديد سرکوب و اختناق و فقر و
فالکت عظيمتری بود که در دوران احمدینژاد
نصيب آنھا شد.
اما گويا الاقل برای بخشی از مردم ،ھنوز نتايج
فاجعهبار شکستھای سنگين ناشی از شرکت در
برخی از انتخابات فرمايشی رژيم کافی نبود و
میبايستی سه باره شکست و عواقب آن را
متحمل شوند.
در سال  ،٨٨جريان موسوم به اصالحطلب بار
ديگر با وعدهھای پوشالی موسوی و کروبی به
مردم ،در واقع اما برای باز پس گرفتن منافع و
امتيازات اقتصادی و سياسی گذشته خود از جناح
رقيب ،وارد صحنه شد .پس از شکست خاتمی و
سياستھای آن ،بی ھيچ ترديدی روشن بود که
اوضاع جمھوری اسالمی ديگر در وضعيتی
نيست تا "اصالحطلبان" بتوانند مواضع پيشين
خود را دوباره به دست آوردند .جمھوری اسالمی

و جناح قدرتمند آن تحت رھبری خامنهای به اين
نتيجه رسيده بودند که برای حفظ جمھوری
اسالمی و منافع طبقه حاکم ،فقط يک راه در
مقابل آنھا قرار دارد و آن تشديد سرکوب و
اختناق است.
بنابراين ھيچ چشماندازی برای قدرتگيری مجدد
جناح موسوم به اصالحطلب و حتا گرايشی از
نمونه رفسنجانی وجود نداشت .با اين وجود آنھا
به خاطر منافع اقتصادی و سياسی خود و با اين
محاسبه که بحرانھای متعدد رژيم و نارضايتی
عمومی میتواند بار ديگر آنھا را به جايگاه
پيشين بازگرداند ،وارد رقابت و درگيری با جناح
رقيب خود شدند .برای بخش بزرگی از تودهھای
کارگر و زحمتکش روشن بود که اين رقابت بر
سر منافع اقتصادی و سياسی دو گروه مرتجع
است .از اين روست که از کل جمعيت ٧٢
ميليونی که به طور واقعی بين  ۵۶تا  ۵٨ميليون
حائزين حق رأی بودند ،بيش از  ٢٠ميليون تن از
مردم ايران در اين خميهشببازی انتخاباتی
شرکت نکردند .طرفداران خامنهای آرای خود را
سوای تقلبھای مرسوم از ميان روستاييان و
برخی شھرھای کوچک و سنتی جمعآوری
کردند ،اما نماينده اصالحطلبان عمدتا ً از مناطق
مرفهتر چند شھر بزرگ و گروهھايی از
دانشجويان و روشنفکرانی که افق ديد آنھا فراتر
از محدودهھای جمھوری اسالمی نيست .از اين
جھت نيز شکست آنھا آشکار بود .چون تکيهگاه
آنھا اساسا ً بر قشر خردهبورژوازی مرفھی قرار
گرفته است که در دوران جمھوری اسالمی
جمعيت آنھا رشد کرده و بنا به وضعيت
طبقاتیشان خواھان تحوالت انقالبی در ايران
نيستند ،بلکه فقط خواھان آزادیھای فردی و در
محدوده تنگی ،سياسی در چارچوب نظم موجود
ھستند .با اين ھمه بايد گفت که بخشی از
رأیدھندگان موسوی مردمی بودند که از روی
توھم و ناآگاھی به او رأی دادند و به يک
عبارت ،مردمی که از حيث آگاھی ،در سطح ٢
خرداد سال  ٧۶باقی ماندهاند .اما آنچه که در
جريان اين "انتخابات" اوج افالس و ورشکستگی
"اصالحطلبی" را در ايران جار زد ،توسل آنھا
و طرفدارانشان به نشانهھای خرافات مذھبی در
تبليغات بود .پرچم سبز محمدی ،شعارھای يا
حسين -مير حسين ،يا زھرا ،و ﷲ اکبر ،حاال
شعارھای خيابانی و شبانه اوباش حزبﷲ نبود،
بلکه شعار تحصيلکردهھای "مدرن" طرفدار
اصالحطلبان پاسدار دولت دينی بود .ھنگامی ھم
که نبرد واقعی آغاز گرديد و مردم و جوانان
انقالبی که ھدفشان سرنگونی جمھوری اسالمی
بود با شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر
جمھوری اسالمی به نھادھای سرکوب رژيم
يورش بردند ،آنھا به خانهھای خود بازگشتند و
شبانه شعار ﷲ اکبر سر دادند و رھبران
اصالحطلب آنھا با شعار "جمھوری اسالمی نه
يک کلمه کمتر و نه بيشتر" مبارزه انقالبی مردم
را محکوم کردند.
اما نبرد جوانان انقالبی چندين ماه ادامه يافت
نبردی که سمبلھای افتخارآفرين آن ،از نمونه ندا
آقا سلطان بودند که تحريم را با جنگ خيابانی
پيوند زدند و در راه ھدف بزرگ آزاديخواھانه و
برابریطلبانه خود جان باختند.
به استثنای اين مبارزه ،تمام ماجرای انتخابات
درصفحه ١٠

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶

يک اعتصاب کم نظير چھار ماھه و داليل شکستش
مقدمه
مــبــارزات طــبــقــه ی کــارگــر بــرگ ھــای زريــن
فراوانی در تاريخ يک صد و پنجاه ساله ی اخـيـر
جامعه ی بشری بر جای گذاشته است .بی ھمتايـی
تجربه ی کمون پاريس از  ١٨مـارس  ١٨٧١تـا
 ٢٨مه  ١٨٧١چنان است که کـارگـران ھـنـوز از
شيوه ھای کموناردھا بھره مـی جـويـنـد .درخشـش
کمون پاريس فقط به اين خاطر نيست کـه بـرتـری
روش ھای مبارزاتی از قـبـيـل مـجـامـع عـمـومـی،
قابل عزل بودن نمايندگان در ھر لحظه و پذيرفتن
آزادی ھا ،بـدون ھـر پـيـشـونـد و پسـونـدی را بـه
ھمگان نشان داد ،بلـکـه بـه ايـن خـاطـر اسـت کـه
ثابت نمود که مبارزه ی طبقه ی کارگر می تـوانـد
دارای زوايا و ديدگاه ھای متکثر و چندگانه بـاشـد
و به حرکـت خـود ادامـه دھـد .ايـن چـنـيـن کـمـون
پاريس نشـان داد کـه کـارگـران مـجـبـور نـيـسـتـنـد
دارای نظر واحدی باشـنـد تـا بـتـوانـنـد بـرای يـک
ھدف که آزادی سـيـاسـی و فـرھـنـگـی و بـرابـری
اجتماعی و اقتصادی ست ،مـبـارزه کـنـنـد .کـمـون
پاريس شگفت آورانه يگانگی تکثـرپـذيـری آزادی
خواھی و برابری طلبـی طـبـقـه ی کـارگـر را بـه
منصه ظھور رساند و به جھانيان اين پـيـام را داد
که کارگران آزادی و برابری را بـرای ھـمـه مـی
خواھـنـد ،ھـمـه ی آنـانـی کـه مـخـالـف اسـتـبـداد و
استثمار ھستند و حاضرند برای آن مبارزه نمايند.
پيش و پس از کمون پاريس تـا امـروز ،طـبـقـه ی
کارگر حتا يـک روز از مـبـارزه بـرضـد دشـمـن
طبقاتی اش که طبقه ی سرمايه دار و دولـت ھـای
حامی آن است دست نکشيده و گاھی به مبارزاتـی
بــس طــوالنــی و دشــوار ھــمــت گــمــاشــتــه اســت.
اعتصاب معدنچيان انگلستان از مارس  ١٩٨۴تـا
مارس  ١٩٨۵از جمله ی اين مبـارزات اسـت کـه
بر ضد کميسيون ملی زغال سنگ بـرپـا شـد .ايـن
کميسيون که از حـمـايـت کـامـل دولـت مـارگـارت
تاچر برخوردار بود ،تصـمـيـم گـرفـت کـه بـيـسـت
معدن را به بھانه ی "ضرردھی" تعطيل نـمـايـد و
اين چنين موجب مبارزه ی ستايش برانـگـيـز يـک
ساله ی صد و پنجاه ھزار کارگر شد .کسـانـی کـه
امروز بر تابوت اين زن خشم آھن می رقصند بی
شک ميراث داران ھمان مبارزه ھستند.
جنبش کارگری فرانسه اخيراً بار ديگر شاھد يکی
از اعتصابات بلندمـدت خـود بـود .ايـن اعـتـصـاب
روز  ١۶ژانويه  ٢٠١٣آغـاز شـد و رسـمـا ً روز
 ٢١مه  ٢٠١٣با تظاھرات دو ساعته ی کارگران
در درون کارخانه پايان يافت .ھر چنـد اعـتـصـاب
چھـار مـاھـه ی کـارگـران خـودروسـازی پـژو –
ســيــتــروئــن در شــھــر اولــنــه )واقــع در نــوزده
کيلومـتـری مـرکـز پـاريـس( ضـربـات سـخـتـی بـه
کارفرمايان و سھامـداران نـخـسـتـيـن کـارخـانـه ی
خودروسازی فـرانسـه و ھشـتـمـيـن خـودروسـازی
بزرگ جھان وارد آورد ،اما سرانجام با مـوفـقـيـت
ھمراه نبود و شکست خورد .نزديک به سه ھـزار
کارگر در کارخانه ی پژو – سيتروئن اولـنـه کـار
می کنند و بخشی از مبارزترينشان تصميم گرفتند
با اعتصاب خود برضـد بـيـکـاری يـازده ھـزار و
دويســت نــفــر کــه کــارفــرمــايــان بــرای ســال ھــای
 ٢٠١٢ - ٢٠١۴اعالم نمودند ،بـه پـا خـيـزنـد .آن
چه در پی می آيد گزارشی از روند شـکـل گـيـری

ايــن اعــتــصــاب شــکــوھــمــنــد ،اقــدامــات و اشــکــال
مبارزاتی کارگران ،ضدحـمـالت و دسـيـسـه ھـای
تھوع آور کارفرمايان و دولـت آنـان و سـرانـجـام
علل شکست اين اعتصاب است .بد نيست در ابتـدا
اندکی با شرکت پژو – سيتروئن آشنايی پيـدا کـرد
تا بتوان شھامت کارگران را برای درافتادن با آن
محک زد.

سابقه ی دويست ساله ی خانواده پژو در
استثمار و سرکوب کارگران
خانواده ی پژو در سال  ١٨١٠نـخـسـتـيـن شـرکـت
خود را راه انـدازی کـرد .ايـن خـانـواده در سـال
" ١٨٩۶شرکت خودروسازی پژو" را پی ريخت
و در سال  ١٩٧۶موفق شد يکی از رقبای اصـلـی
اش را در فرانسه که سيتروئن نام دارد" ،بـبـلـعـد"
و از آن پــس "شــرکــت ســھــامــی خــاص پــژو –
سيتروئن" نام گرفت و ھمچنان ھر دو خودرو را
توليد می نمايد.
خـــانـــواده ی پـــژو بـــه جـــز کـــارخـــانـــه ھـــای
خودروسازی ،دارايی ھای ديگری ھـم دارد ،امـا
فقط در ايـن بـخـش در فـرانسـه تـا پـايـان مـاه مـه
 ٢٠١٢کمی بيش از  ۶٧٠٠٠نفر کار می کـردنـد
که ده ھا ھزار تن از آنان کـارگـران ھسـتـنـد .پـژو
در کشورھای ديـگـر بـه ويـژه در چـيـن و ايـران
فعال است .کارگران ايران خودرو به خوبی مـدل
ھای پژو  ٢٠۶و  ۴٠۵را که مـونـتـاژ مـی کـنـنـد،
می شناسند .ھر چند در فوريـه  ٢٠١٢اعـالم شـد
که پژو – سيتروئن صادرات خود را به ايران بـه
"داليل مشکالت مالی" متوقف کرده است ،اما در
سال  ٢٠١١پژو در اين کشور  ۴۵٨٠٠٠خودرو
به فروش رسـانـد کـه از ايـن نـظـر ايـران را بـه
دومين بازار پژو در جھان تبديل کرد ،به عـبـارت
ديگر پژو از طريق ايران خودرو يک سوم بازار
اتومبيل ايران را در اختيار داشت .توقف مبادالت
با ايران که ظاھراً در پی تحـريـم ھـای اقـتـصـادی
بوده است برای پژو از نظر مالی اھميت چـنـدانـی
نداشت .مسئوالن پژو می گوينـد کـه بـازار ايـران
فقط  % ٢عملکرد کل پژو را در سال تشکيل مـی
داد که برابر با  ۶۴٠تـا  ٨۵٠مـيـلـيـون يـورو در
سال می شد .البته رقيب فرانسوی پـژو در ايـران
که رنو بـاشـد ھـمـچـنـان در بـازار خـودروی ايـن
کشور با "تندر  "٩٠فعال اسـت و امـيـدوار اسـت
که بتواند "سھم" بيش تری را از بازار خـودروی
اين کشور نصيب خود نمايد.
خانواده ی پژو اکنون نـزديـک بـه  % ٣٠سـھـام
کارخانه ھای پژو  -سيتروئن را در اخـتـيـار دارد
و ھــمــچــنــان اصــلــی تــريــن ســھــام دار اسـت .ايــن
خانواده که نماد سـرمـايـه داری خـانـوادگـی سـت،
سنـت ديـگـری را نـيـز پـاس مـی دارد کـه سـنـت
ارتجاعی پدرساالری ست ،در ميان وارثـانـی کـه
در شرکت ھای گوناگون پژو حضور دارند زنـان
حق دخالت ندارند و کارھای خيريه و "فرھنگـی"
می کنند .برای مثال کريستيان که فرزند دخـتـر و
ارشد اُژن پـژو اسـت يـک گـالـری ھـنـری را در
اختيار دارد که در برابر دفـتـر مـرکـزی پـژو در
خيابان ارتش بزرگ پاريس قرار گرفته اسـت .او
با نام مستعار دو کـتـاب مـنـتـشـر نـمـوده اسـت کـه

۶۶
عناوين آن ھا گويای محتوايشان است :کـف بـيـنـی
از ديدی ديگر و تناسخ در جسم تازه!
خانواده پژو از ديرباز چه رأسـا ً و چـه بـا کـمـک
نيروھای دولتی ،تخصص سرکـوب کـارگـران را
نيز کسب کـرده اسـت .ايـن خـانـواده در يـکـی از
نخستين اقداماتش در سال  ١٨١٣يـک آيـيـن نـامـه
داخلی برای کارخانه ھـايـش تـدويـن کـرد کـه بـر
طبق آن کارگری کـه "بـی انضـبـاطـی" و "وقـت
نشناسی" می کرد يا به "سلسـلـه مـراتـب" احـتـرام
نمی گذاشت بی درنگ جريمه يا اخـراج مـی شـد.
زمانی که کارگری به نـام لـوئـی در سـال ١٨٩٩
تصميم گرفت نخـسـتـيـن اتـحـاديـه را در يـکـی از
کـارخــانــه ھــای پــژو ايــجــاد نــمــايــد ،فــوراً اخــراج
گرديد ،اما ھمين که تـمـام کـارگـران کـارخـانـه ی
واالنتينه يـک پـارچـه دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد،
ارمان پژو وادار به بازگرداندن وی شد .يک سال
پس از اين ماجرا و ھنگـامـی کـه کـارگـران تـمـام
کارخانه ھای پـژو بـرای حـق تشـکـل و افـزايـش
دستمزدھا اعتصاب کردند ،پـژو بـه ارتـش بـرای
درھم شکستن اعتصابشان فراخوان داد.
کــارگــران پــژو در آغــاز اعــتــصــاب عــمــومــی
کــارگــران فــرانســه در مــاه مــه  ١٩٣۶شــرکــت
نکردند .در ماه مه آن سال ھفتاد ھزار کارگـر در
اعتصاب بودند و در ماه ژوئـن تـعـدادشـان بـه دو
ميليون نفر رسيد .فقط صد ھزار کـارگـر فـلـزکـار
در اعتصاب بودند .کارگران پژو در شھر سوشـو
از جمله کارگرانی بودند که ھنگامی به اعتـصـاب
پيوستند که موريس تورز ،دبيـر اول وقـت حـزب
کمونيست فرانسه در  ١١ژوئـن گـفـت":بـايـد يـاد
گرفت که چگونه يک اعتصاب را متوقف کـرد".
اين موضوع با توجه بـه نـفـوذ حـزب کـمـونـيـسـت
فرانسه در جنبش کارگری از سـويـی جـای بسـی
شگفتی بود و از سويی نشان می داد که کارگـران
پژو دارای روحيه ای مسـتـقـل ھسـتـنـد و مـبـارزه
ومنافع خود را فدای زد و بندھای سياسـی احـزاب
نمی کنند .حزب کمونيست فـرانسـه مـانـنـد امـروز
نبود که ديگر خود را مارکسيست ھـم نـمـی دانـد.
اين حزب در آن دوران ھنوز خود را مارکسيست
– لنينيست تعريف می کرد و بـه اصـول پـايـه ای
آن از جمله ديکتاتوری پرولتـاريـا اعـتـقـاد داشـت.
تورز از کارگران خواست تا به اعتصاب عمومی
پايان دھند چرا که حزب کمونيست از دولـتـی کـه
لئون بلوم سوسيال – دمکرات تشکيل داد حـمـايـت
کرد .اما حزب کمونيست در سپتامبر ھـمـان سـال
تصميم گرفت از اين پشتيبانی دست بردارد و ايـن
در حــالــی بــود کــه ديــگــر مــبــارزات جــانــانــه ی
کارگری با سرکوب و ايـذاء فـروکـش کـرده بـود.
ھنوز که ھنوز است رسانه ھايی که برای سرمايه
داری نوکری می کنند ھر وقت اعـتـصـابـی مـانـنـد
اعتصاب کارگران پژو اولنه طوالنی و راديـکـال
می شوند جمله ی موريس تورز را يـادآوری مـی
نمايند :بايد ياد گرفت که چگونه يک اعتصـاب را
متوقف کرد!
کارگران کارخانه ھای پژو در مونبليار در ژوئـن
 ١٩۶٨دست به مبارزه و اعـتـصـاب زدنـد .دولـت
وقــت در حــمــايــت از کــارفــرمــا نــيــروھــای ضــد
شـورش ث .ار .اس )ســه حـرف اول واژه ھــای
گـروھــان ھــای جــمـھــوريــخـواه امـنــيـت( را بــرای
محاصره و تـھـديـد کـارگـران بـه مـحـل فـرسـتـاد.
کارگران با سنگربندی و اشغال راه آھن محل ،بـه
زد و خورد با پليس پرداختند .مرگ دو کارگر در
حوادث مونبليار موجب شد کـه ده ھـزار کـارگـر
درصفحه ٧

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶
از صفحه ۶
ديگر در مراسم تدفين آنان شرکت کنند و حـتـا در
پاريس دو ھزار کارگر پژو دسـت بـه تـظـاھـرات
بـزنـنــد .ايـن اعـتــصـاب مــوجـب شـد کــه دســتـمــزد
کارگران  % ١٣ / ۵افزايـش يـابـد ،سـاعـات کـار
ھفتگی از  ۴٨ساعت و  ١۵دقيقه بـه  ۴۵سـاعـت
تقليل يابد و بخشی از دستمزد روزھای اعـتـصـاب
پرداخت گردد.
گروھی که شرکت سھامی خاص پژو نامـيـده مـی
شود در حال حاضر در چنديـن کشـور جـھـان در
تمام قاره ھا حضور دارد و شـامـل  ۴١١شـرکـت
صنعتی و تجاری گوناگـون و  ۴۴شـرکـت مـالـی
می شود .اگر اين شرکت فـرامـلـيـتـی بـا دشـواری
مالی روبه رو بود قطعا ً نمی توانست فقط در سال
 ٢٠١١چھـل و چـھـار شـرکـت ديـگـر را بـخـرد.
وانگھی دستمزد و پـاداشـی کـه فـقـط بـه يـکـی از
کارفرمايان پـژو در سـال  ٢٠١١پـرداخـت شـده
است می تواند نشان دھد کـه ايـن شـرکـت تـا چـه
ميزانی در مشکالت مالی به سر مـی بـرد .روبـر
پژو در اين سال  ۴٢۵٠٠٠يورو به عنوان رئيس
شورای مديريت ٩٠٠٠٠ ،يورو به عنوان پـاداش
حضور در تمام جلسات ۶۴٧۴١٧ ،يـورو بـرای
ريـاسـت اف .اف  .پ) .بـانـک پـژو( و ۴٧٠٠٠
يورو نيز برای حضور در جـلـسـات ھـمـيـن نـھـاد
مالی پژو دريافت نموده است .برای مـقـايسـه بـايـد
گفت که در اول دسامبر  ٢٠١١دسـتـمـزد خـالـص
حداقل در فرانسه برای  ٣۵ساعت کار ھفتگی در
ماه دقيقا ً برابر با  ١٠٧٢يورو و  ٧سـنـت بـود و
نسبت به سال پيش از آن  ٢٢يـورو و  ۶۴سـنـت
افزايش داشت ،افزايشی برابر با بـھـای بـيـسـت و
دو نان  ٢۵٠گرمی!

شکل گيری مبارزات و
اعتصاب کارگران اولنه
بسياری از چپ ھايی که زندگی واقعـی کـارگـری
را حتا برای چند روز ھم تجربه نکـرده انـد و بـه
جز آن چه در کتاب ھايشان ھست چيز زيـادی از
کارگران و زندگی کارگری نمی دانند ،گمـان مـی
کنند که به صرف فراخوان دادن بـه اعـتـصـاب و
مبارزه می توان موجی در جنبش کارگری ايـجـاد
کرد ،ھمانان عمدتا ً در امواج مـبـارزاتـی کـه يـک
جنبش ،خواه کارگری و خـواه تـوده ای پـديـد مـی
آورد ،خود را می بازند و پرچم ھای سفيد سـازش
را ھمان زمان که نبايستی بلند کنند ،به اھتزاز در
می آورند و با شرکت در دولـت ھـای مـوجـود يـا
پديد آوردن دولت ھايی که نوين می نامند و گاھـی
عناوين پرطمطراق انقالبی ھم دارند ،چماقـی مـی
شوند بر سر آنانی که زمانی ادعـای دفـاعشـان را
داشتند .نمونه ھا کم نيستند .در دوره ی اخيـر مـی
توان به مائويست ھا در نپال و چاوزيسـت ھـا در
ونـزوئــال يــا چــريــک ھــای ســابــق کـه اکــنــون در
نيکاراگوئه و بـرزيـل رئـيـس جـمـھـورانـد ،اشـاره
نمود.
نظم سرمايه داری بـا پـايـبـنـدی بـه اصـول خـود،
زندگی کارگران را با پرداخت دستمزدھای ناچيز
دشوار کرده است .کارگران با دستـمـزدھـای خـود
به زحمت از پس ھزيـنـه ھـای گـونـاگـون زنـدگـی
روزمره برمی آيند .بدين جھت آنـان نـمـی تـوانـنـد
ھر روز و ھر مـاه بـرای تـحـقـق مـطـالـبـات خـود
دست از کار بـکـشـنـد ،چـرا کـه در ايـن صـورت
ھمان حقوق بخور و نمير را نمـی گـيـرنـد و آھـی

نخواھند داشت که با ناله سودا کنند .اما دستمزدھـا
تنھا مسئله ی اصـلـی کـارگـران نـيـسـت .سـرمـايـه
داران گستاخ تر از ھميشه با اتکاء به دولت ھايـی
که دارند کارگران را دسته دسته بـه بـھـانـه ھـايـی
ھمچون "تعديل نيرو"" ،رقابتی کردن"" ،بحـران
اقتصادی" يا "انتقال توليد" اخراج می کنند تـا در
عمل بتوانند سود بيش تری به سھامداران بدھند و
بھای سھام را در بورس بازی باال ببـرنـد .ايـن ھـا
فقط بخشی از فشارھايی سـت کـه سـرمـايـه داران
عليه کـارگـران اعـمـال مـی کـنـنـد .بـخـش ديـگـر،
فشارھای روحی و روانی انـد .سـرمـايـه داران بـا
ابزار گوناگونی که در اختيار دارند مـی خـواھـنـد
بيش از گذشته کارگران را به فـرمـان بـرداری و
اطاعت وادار نمايند و ھر روز سلسـلـه مـراتـب و
اتوريته ھای تازه ای در محيط کار می آفريننـد تـا
بتوانند از وحدت کارگران جلوگيری نمايند و آنان
را از مبارزه بازدارند .در سال ھـای اخـيـر فشـار
سرمايه داران برضد زحمتکشان چنان بوده اسـت
که مسئله ی خودکشی به يک بحران جـدی جـھـان
کار در فرانسه تبديل شده است.
کارگران خودروسازی پژو – سـيـتـروئـن از ايـن
واقعيات مستثناء نيستند .ھر چند اعتصابشان روز
 ١۶ژانويه  ٢٠١٣آغاز شد ،اما از ژوئن دو سـال
پيش – ژوئن  – ٢٠١١مبـارزاتشـان عـلـيـه بسـتـن
کـارخـانـه ی اولـنـه شـروع گـرديــد .در آن زمــان
کارفرمايان پژو – سيتروئـن ھـنـوز رسـمـا ً اعـالم
نکرده بودند که می خواھند کارخانـه ی اولـنـه را
ببندند .اما در ھمان ماه بود کـه يـکـی از اتـحـاديـه
ھای حاضر در کـارخـانـه ی اولـنـه بـه يـک سـنـد
درونی مديريت دست يافت که صريـحـا ً بـه بسـتـن
کارخانه اشاره می کـرد .سـرانـجـام بـيـش از يـک
سال بعد ،مديريت روز  ١٢ژوئـيـه  ٢٠١٢اعـالم
کرد که کارخانه ی اولـنـه در سـال  ٢٠١۴بسـتـه
خواھد شد و نيمی از کارگران بـه کـارخـانـه ھـای
ديگـر فـرسـتـاده مـی شـونـد و از "نـيـروی کـار"
ديگران در شرکت ھای ديگر منطقه ای که اولـنـه
در آن قرار دارد ،ھمچـون شـرکـت حـمـل و نـقـل
شھری پاريس و حومه ،شرکـت مـلـی راه آھـن و
فرودگاه شارل دوگل استفاده خواھد شد .البتـه ايـن
ھا ھمه بھانه ای بود برای پوشانـدن بـيـکـارسـازی
ھزاران کـارگـر .کـارگـران خـوب مـی دانـنـد کـه
کارفرمايان پژو – سيتروئن وقتی آنان را از يـک
کارخانه بيرون می کننـد تـعـھـدی بـرای اسـتـخـدام
شان در کارخانه ی ديگر ندارند يا نمی توانـنـد از
طرف کـارفـرمـايـان شـرکـت ھـای ديـگـر ،مـانـنـد
اتوبوسرانی و ھواپيمايی ،قول اسـتـخـدام بـه کسـی
بدھند.
خصلت ديگر مبارزات کـارگـری کـه از چشـمـان
چپ ھای کاغذی دور می ماند طی کردن مـراحـل
گوناگون يک مبارزه ی کارگری ست .اين چـنـيـن
اسـت کـه بـی نـتــيـجـه مــانـدن مـبــارزات اولـيـه ی
کارگران اولنه آنان را واداشت که از ماه سپتامبـر
 ،٢٠١٣يعنی سه مـاه پـيـش از آغـاز اعـتـصـاب،
برای تدارک آن اقدام نمايند و مراحلی را بپيمايند.
در کارخانه ای که طـبـق آمـار رسـمـی در پـايـان
ژوئن  ٢٠١٢سه ھزار کارگر حضور دارنـد راه
اندازی يک اعتصاب کار راحتی نيست ،چـرا کـه
کارگران ھمه دارای يک درجه از عزم مبارزاتی
نيستند .در اين کارخانه مثل بـقـيـه کـارخـانـه ھـای
بزرگ ،سنديکاھای متفاوتی وجود دارنـد کـه ھـر
کـدام کـارگــران را بسـتــه بـه نـظــراتـی کـه دارنــد
متشکل کرده انـد .بسـيـاری از کـارگـران نـيـز بـه
داليـل مـخــتـلـف و مـتــفـاوت عضــو ھـيــچ يـک از
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تشکالت کارگری نيستند .علت عمدتا ً اين است که
آنان به سنديکاھا کـه زيـر نـفـوذ بـرخـی از گـروه
ھای سياسی ھستند اعتماد ندارند .البـتـه کـارگـران
غيرمتشکل در اشتباه مطلق نيستند ،چرا که مـيـان
سنديکاھای مختلف گرايش ھای گوناگـونـی وجـود
دارند و اتفاقا ً يکی از آن ھا کـه در ايـن کـارخـانـه
دارای اکثـريـت اسـت از ھـمـه زردتـر و سـازش
کــارتــر اســت )نــام ايــن ســنــديــکــای "خــانــگــی"،
سنديکای مستقل اتومبيل است( .پس کارگرانی کـه
از بقيه مبارزتراند بايد يک رشـتـه مـحـاسـبـات را
بکنند ،از جمله اين که :کدام سنديکاھـا تـا کـجـا بـا
جنبش ھمراھی خواھند کرد؟ چگونه مـی بـايسـتـی
تشکلی ساخت کـه سـوای کـارگـران مـتـشـکـل در
سنديکاھای موجود در کارخانه ،مـعـرف نـظـرات
بقيه ھم باشد؟ آيا امکان ايـن ھسـت کـه در خـارج
کارخانه يک جنبش ھمـبـسـتـگـی بـا کـارگـران راه
انداخت؟ آيا چنين جنبشی مـی پـذيـرد در صـورت
اعتصاب درازمدت به صنـدوق اعـتـصـاب کـمـک
مالی بنمايد؟ کارفرمـايـان و نـمـايـنـدگـان آنـان چـه
ترفندھايی را بـرای شـکـسـت اعـتـصـاب بـه کـار
خواھند برد؟ چـگـونـه مـی تـوان بـا دولـت کـه از
کارفرمايان حمايت می نمايد مقابلـه نـمـود؟ از آن
جايی که رسانه ھای بـزرگ يـک جـا در خـدمـت
سرمايه داران و دولـت ھسـتـنـد چـطـور مـی شـود
صــدای کــارگــران مــعــتــرض را بــه گــوش مــردم
رساند؟
نخستيـن حـرکـت ھـای کـارگـران اولـنـه پـيـش از
اعتصاب تظاھرات آنـان در روز  ٢٩سـپـتـامـبـر
 ٢٠١٢در شھرک مردمی سه ھزار در اولنه بود.
آنان سپس روز  ٩سپتامبر  ٢٠١٢به پاريس آمدند
و از فرصت برپايی سالن بـيـن الـمـلـلـی اتـومـبـيـل
استفاده کرده و در بـرابـر آن دسـت بـه اعـتـراض
زدنــد و مــطــالــبــات خــود را در بــرابــر ھــزاران
بازديدکننده ی اين نمايشگاه ابراز نمودند .آنان دو
روز بعد در محل کارخـانـه تـجـمـع بـزرگـی بـرپـا
کردند .روزنامه ی لومـونـد از قـول يـک کـارگـر
نوشت":انتخابات برای اوالند تمام شـد ،مـا بـه او
رأی داديم ،وی ديـگـر بـه مـا نـيـاز نـدارد ".يـک
کــارگــر ديــگــر کــه  ١٨ســال ســابــقــه ی کــار در
کارخانه ی اولنه پژو دارد ،گفت":من نمی فـھـمـم.
دولت با ما نيست .زندگی من در اينجاست .بـه مـا
وعده می دھند که در شھر پواسی ،مولـوز يـا رن
به ما کار می دھند ،اما من ديگر باور نمی کنم".
شماره ی  ١١سپتامبر  ٢٠١٢روزنامه ی لومـونـد
ھمچنين گوشه ای از فجايعی را کـه بـيـکـارسـازی
کارگران در کارخانه ی پژو در اولنه به بـار مـی
آورد منعکس کرد .يک کارگر زن به نـام سـعـديـه
که  ۴١ساله است به خبرنگار ايـن روزنـامـه مـی
گويد که شـوھـرش را در ايـن کـارخـانـه مـالقـات
کرده است و با ھم تشکيل خانواده داده اند و حـاال
می خواھند ھر دويشان را بيرون کنـنـد .او سـپـس
می گويد":آينـده ی مـا در دسـت خـودمـان اسـت.
دولت به ما ياری نخواھد رساند .ما بايد اين جـا و
ھمه جا برای کارمان بجنگيم".
کارگران پژو روز  ١٧سـپـتـامـبـر  ٢٠١٢اعـالم
کردند کـه روز بـيـسـتـم ھـمـان مـاه در اعـتـصـاب
خواھنـد بـود و بـرای تـظـاھـرات بـه مـقـابـل کـاخ
رياست جمھوری در پاريس خـواھـنـد رفـت .آنـان
روزھای  ١۵و  ١۶سپتامبر که شنـبـه و يـکـشـنـبـه
بود به نزديک ترين باجـه ھـای عـوارض اتـوبـان
رفتند و با بـازکـردن حصـارھـا از پـرداخـت پـول
جلوگيری کردنـد .کـارگـران اکـثـر اوقـات از ايـن
درصفحه ٨

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶
از صفحه ٧
روش برای اطالع رسانی و جلب پشتيبانـی مـردم
استفاده می کنند .روز  ١۶سپتامبر ھمچنين چـھـار
ھزار کارگر پژو در شھر رن دست به تظـاھـرات
زدند و از بيکارسازی ابراز انزجار نمودند.
کارگران اعتصابی کارخانه ی پـژو – سـيـتـروئـن
ھمچون کـمـونـاردھـای پـاريـس از شـيـوه مـجـامـع
عمومی برای ديدار و گفت و گو و تبادل نـظـر بـا
يک ديگـراسـتـفـاده کـردنـد .آنـان در دومـيـن روز
اعتـصـاب در مـجـمـع عـمـومـی يـک "کـمـيـتـه ی
اعتصاب" را تشکيل دادند و چـھـل نـفـر از مـيـان
خود را به عضويت آن بـرگـزيـدنـد .کـارگـران در
مجمع عمومی به نمايندگان گـفـتـنـد کـه بـايـد تـمـام
اسناد و اطالعيه ھا را به نام کميـتـه ی اعـتـصـاب
منتشر نمايند و سپـس نـام اتـحـاديـه ھـايـی را کـه
پشــتــيــبــان اعــتــصــاب بــودنــد بــه آن بــيــافــزايــنــد.
اعـتـصـابـگـران بـه جــز صـدور ده ھـا تـراکـت و
اعالميه در طی چھار ماه اعتصاب به انتشار يک
" روزنامه ی اعتصاب" اقدام نمودند که ده شمـاره
از آن منتشر گرديد .به جز روزنامه ی اعتصاب،
کارگران پانزده شماره "خـبـرنـامـه" نـيـز مـنـتـشـر
کــردنــد .اتــحــاديــه ی ث .ژ .ت .بــرای رســانــدن
صدای کـارگـران اعـتـصـابـی و بـرای مـقـابـلـه بـا
ســکــوت رســانــه ھــای بــزرگ در خــبــررســانــی،
تارنمايی در اينترنت برپا نمود کـه در آن عـالوه
بر انتشارات کارگران اعتصابی ،فـيـلـم ھـايـی کـه
خود از مبارزاتشان تھيـه مـی کـردنـد يـا گـزارش
ھای رسانه ھای ديگر ،پـخـش شـد .کـارگـران در
اين زمينه در نـخـسـتـيـن شـمـاره ی "روزنـامـه ی
اعتصاب" نوشتند :رسانه ھا چه خصوصی باشـنـد
و چه دولتی ،در خدمت کارفرمايان ھستند.
کارگران در ابتدای جنبش خود و پيـش از آن کـه
اعتصاب را آغاز نمايند به خوبی می دانستـنـد کـه
نــمــی تــوانــنــد فــقــط بــا راه انــدازی اعــتــراض در
کارخانه ی اولنه جلوی بسته شدن آن را بـگـيـرنـد،
با اين حال تصميم گرفتند که عليه آن به پا خيزنـد.
کارفرمايان گفتند که می خواھند کارخانه ی اولنـه
را در سال  ٢٠١۴ببندند ،کارگران خواھان ادامـه
کاری آن تا سال  ٢٠١۶بودند چرا که تا پايان ايـن
سال قرار بود سيتروئن  C3که در ايـن کـارخـانـه
توليد می شود ،ھمچنان در بازار به فروش برسد.
به جز اين کارگران بـه وعـده ھـای کـارفـرمـايـان
برای به کارگيری کارگران در کارخانه ی شـھـر
پواسی پژو و شرکت ھای ديگر از قبـيـل حـمـل و
نقل شھری پاريس اعتمادی نـداشـتـنـد ،لـذا دومـيـن
خواسته ی آنان خروج از کارخانه ی اولنه با يـک
قرارداد کار دائمی بود .خواسته ی سوم کـارگـران
بازنشستگی پيش از موعد در  ۵۵سـالـگـی بـرای
کارگرانی که  ۵٠سال و به باال سن دارند ،بـود و
چھارمين خواسته ی کارگران دريافت يک صد و
سی ھزار يورو به عنوان تاوان برای ھر کـارگـر
اخراجی بود .کارگران در طـی مـبـارزات چـھـار
ماھه اشان در تجمعات مـتـعـددی شـرکـت کـردنـد.
آنان در ايـن تـجـمـعـات ھـمـبـسـتـگـی کـارگـری را
فراموش ننمودند و به جز مطالبات خود از طـرح
مطالبات عمومـی جـنـبـش کـارگـری چشـم پـوشـی
نکردند .يکی از مطالبات عـمـومـی کـارگـران در
فرانسه اين است که قـانـونـی وضـع گـردد کـه بـر
اساس آن شرکت ھـايـی کـه سـوددھـی دارنـد حـق
بيکارسازی کارگران را مـطـلـقـا ً نـداشـتـه بـاشـنـد.
کارگران با اين مطالـبـه نـه فـقـط مـی خـواھـنـد بـا
اخراج ھای بی رويه مبارزه کننـد بـلـکـه ھـدفشـان
افشای سوداگری در بازارھای بورس نيز ھسـت،

چرا که ھر بار که کارفرمايان تصميم به "تـعـديـل
نيرو" می گيرند ،بھای سـھـامشـان در بـورس ھـا
باال می رود.
روز  ١٢فوريه  ٢٠١٣در حالی کـه تـقـريـبـا ً يـک
ماه از اعتصاب کارگران گذشته بود خـبـرگـزاری
فرانس پرس گزارش داد که چھار سنديکا کـه ث.
ژ .ث ،.ث .اف .د .ت ،.اف  .اُ و سنديکای مستقل
اتومبيل نام دارند موافقت خود را با طرح "تعـديـل
نيرو" اعالم کردند و موجب نخستين شکاف ھـای
اتحاديه ای در جنبش اعتصـابـی کـارگـران شـدنـد.
در ميان اين سنديکاھا بايد بـه دومـيـن اتـحـاديـه ی
بــزرگ فــرانســه کــه ث .اف .د .ت .اســت اشــاره
کرد ،سنديکايی که زير نفوذ سوسيال – دمـکـرات
ھاست .يکی از رھبران سـابـق ايـن اتـحـاديـه يـک
زن است به نام نيکول نوتـا .او از سـال ١٩٩٢تـا
 ٢٠٠٢دبير اول ث .اف .د .ت .بـود .وی ھـمـيـن
که از رھبـری ايـن سـنـديـکـا کـنـاره گـيـری نـمـود
شرکتی به نام  Vigeoرا تشکيل داد و تـا امـروز
مـديــرکــل ايــن شــرکـت اســت .از جـمــلــه ســرمــايــه
گذاران  ،Vigeoشرکت نـفـت تـوتـال و EADS
ھستند ،اين دومی ،بزرگ ترين شرکت سازنده ی
سالح و جنگنده ھای نظامی اتحاديه اروپاست!
روز  ٢٧مارس  ،٢٠١٣يعنی زمانی که بـيـش از
دو ماه از اعتصاب می گذشت ،کارگران تصـمـيـم
گرفتند بـرای رسـانـدن صـدای خـود بـه دولـت و
کارفرمـايـان پـژو از اولـنـه بـه پـاريـس بـيـايـنـد و
ساخـتـمـان اداره ی کـل کـار را بـه اشـغـال خـود
دربياورند .اين حـرکـت کـه  ١۵٠کـارگـر در آن
شرکت کردند در عصر ھـمـان روز پـايـان يـافـت
چرا که مسئوالن به کـارگـران قـول دادنـد کـه در
ظرف دو روز جلسه ای با کارفرمايان پـژو و بـا
حضور نمايـنـدگـان کـارگـران بـرگـزار کـنـنـد .امـا
کارگران به اين وعده دل خـوش نـکـردنـد و روز
بعد دوباره با دو اتوبوس به پاريس آمدند تـا دفـتـر
اتحاديه ی کارفرمـايـان را کـه  Medefنـام دارد
اشغال نمايند .نيروھای پليس دولتی به ھيچ عنـوان
اين اقدام کارگران را برنتافتند و آنـان را بـا زور
از محل اخراج نمودند .اشغال و اخراج کـارگـران
در کل فـقـط يـک سـاعـت طـول کشـيـد .مـأمـوران
پـلـيــس سـپــس  ٨٠تــن از کـارگـران را بـه اتـھــام
"تظاھرات ممنوع و اعالم نشده" مؤاخذه نمـودنـد.
اتــحــاديــه کــارفــرمــايــان فــوراً از کــارگــران بــرای
شکستن يک در شکايت کرد!
کارگران مبارز روز  ١٣آوريـل  ٢٠١٣تصـمـيـم
ديگری را به اجراء گذاشتند که از نـظـر نـمـاديـن
ھم پرمعنا بـود .آنـان بـه جـلـسـه ی شـورای مـلـی
حزب سوسياليست ،حزب حاکم رفتند و در حـالـی
که نخست وزير در حال پايان دادن به سـخـنـرانـی
خود بود ۵٠ ،کارگر اعتصابی شـروع بـه شـعـار
دادن و اعتراض کردند .نيروھای انتظامـی حـزب
سوسياليست از اين اقدام چنان بـه وحشـت افـتـادنـد
که نخست وزير را مـخـفـيـانـه از يـک در پشـتـی
خارج نمودند .البته دو سه وزير دولت ھـم کـه در
اين جلسه شـرکـت داشـتـنـد از تـرس فـراری داده
شدند! شعار انتخابـاتـی فـرانسـوا اوالنـد ايـن بـود:
تغيير ،ھمين حاال .اتفاقا ً شعار کارگران ھم ھـمـيـن
بود .وقتی ھارلـم دزيـر ،دبـيـراول کـنـونـی حـزب
سوسياليست فھميد که در اين جا ھم نمی شود مثـل
دفتر اتحاديه کارفرمايان کارگران را با فراخوانی
پليس سرکوب کرد ،به مسئوالن سالن دسـتـور داد
تا بلندگو را به نـمـايـنـده ی کـارگـران بـدھـنـد .ايـن
چنين بود که ژان – پی ير مرسيـه پشـت تـريـبـون
قرار گرفت و گفت":ما کـارگـران پـژو در اولـنـه
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ھستيم .مـا سـيـزده ھـفـتـه اسـت کـه در اعـتـصـاب
ھستيم ،اما بيست و دو ماه اسـت کـه مـبـارزه مـی
کنيم .ما از زندگی خود ،از خانواده ی خـود و از
کارمان دفاع می کنيم .مبارزه ی ما برحـق اسـت.
امروز ھم آمده ايم اين جا تا از شـمـا پـرس و جـو
کنيم".
کميته ی اعتصاب کارگران اولـنـه مـوفـق شـد در
طـی اعـتــصـاب يـک صــنـدوق اعـتــصـاب را راه
اندازی کند .اين صندوق وقتی اعتصاب تـمـام مـی
شد نزديک به  ٨۴٠٠٠يورو مـوجـودی داشـت و
نزديک به  ٧۶٠٠٠يورو نيز قول کمک دريـافـت
کرده بود .بر اساس روزنامه ی اعتصاب شـمـاره
ی  ۵که روز  ١٩فوريه  ٢٠١٣مـنـتـشـر شـد عـده
ای از کــارگــران راه آھــن بــه ديــدار کــارگــران
اعتصابی در اولنه آمدند و چکی به مـبـلـغ ١۵٠٠
يورو را تحويل آنان دادند .کارگران خود نـيـز در
جمع آوری کمک در ھنگام تظاھرات در خـيـابـان
ھا يا جلـوی بـاجـه ھـای عـوارض گـيـری اتـوبـان
نزديک کارخانه شرکت داشتند .اين فـقـط مـردم و
کارگران در فرانسه نبودند که به صـنـدوق کـمـک
کردند ،بلکه به گفته ی خود کـارگـران کسـانـی از
چين و آمريکا و ديگر کشورھـا نـيـز بـه صـنـدوق
اعتـصـاب پـول ريـخـتـنـد .کـارگـران تـوانسـتـنـد بـا
خودمديريتی ،مبلغی ھر چند ناچيز ،بين ھشـتـصـد
تا ھزار و سی صد يورو در مـاه بـه ھـر کـارگـر
اعتصابی کمک مـالـی بـدھـنـد .پـرداخـت پـول بـر
اساس کارت ھای اعتصـاب بـود کـه قـبـالً صـادر
شده بود .کارگران در شماره ی دوم روزنـامـه ی
اعتـصـاب کـه روز  ٢٩ژانـويـه  ٢٠١٣مـنـتـشـر
نمودند ،نوشتند که بـرای  ۴٣٠تـن از ھـمـکـاران
کارت اعتصاب صادر کرده اند.
به جز صندوق اعتصاب چند گروه از ھـنـرمـنـدان
با اجرای کنسرت ،درآمدھای آن ھا را در اختـيـار
کارگران گذاشتنـد .بـرای مـثـال روز يـکـشـنـبـه ٧
آوريل  ٢٠١٣کنسرتی با شرکت  ۵٣ھنـرمـنـد در
شــھــر بــوبــيــنــی انــجــام و درآمــدش بــه کــارگــران
اعتصابی داده شد.

ترفندھای کارفرمايان عليه اعتصاب
کــارفــرمــايــان پــژو – ســيــتــروئــن در تــمــام مــدت
اعـتــصـاب چـھــره ی کـثــيــف خــود را بـه جـنــبــش
کارگری نشـان دادنـد و اقـدامـات فـراوانـی عـلـيـه
کارگران نمودند.
در مـاه سـپـتـامـبـر  ٢٠١٢کـه کـارگـران مشـغـول
تدارک اعتصاب خود برای ژانويه  ٢٠١٣بـودنـد،
دولت سوسيال – دمکرات حاکم مانند ديگر دولـت
ھـای سـرمــايـه داری يـک کــارشـنـاس را مـأمــور
بررسی وضعيت کارخانه ھای پـژو – سـيـتـروئـن
کرد .ھمان گونه که کارگران انتظار داشـتـنـد ايـن
فــرد بــا ارائــه ی گــزارشــی بــه دولــت گــفــت کــه
کارفرمايان پژو چاره ای به جـز "تـعـديـل نـيـرو"
ندارند تا بتواند توليد را "رقابتی" نمايند .گفته شـد
که کارخانه ی رنو به عنوان رقيب پـژو خـوب و
سريع جنبيد و برای کاھش مخارج توليد برخی از
کارخانه ھايش را به کشورھايی ماننـد مـراکـش و
رومانی منتقل کرد و پژو ھم اگر چنين نکند نـمـی
تواند در فرانسه و جـھـان بـه ادامـه کـاری ادامـه
دھد .بـه ايـن تـرتـيـب گـزارش کـارشـنـاس دولـتـی
ھمانی بود که پيش تر کارشناسان کارفرمـايـان از
وضعيت پژو ارائـه داده بـودنـد ،تـفـاوت فـقـط در
امضای آن ھا بود .رئيس جمھـور سـوسـيـالـيـسـت،
درصفحه ٩

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶
از صفحه ٨
فرانسوا اوالنـد کـه در روز  ١۴ژوئـيـه ،٢٠١٢
روز جشن ملی و سالگرد انـقـالب کـبـيـر فـرانسـه
گفته بود که بيکارسازی گسترده در پژو پذيرفتنـی
نيست ،دو ماه بعد تغيير نظر داد و مثل ھميشه از
سرمايه داران پشتيبانی نمود و گـفـت کـه "تـعـديـل
نيرو" در پـژو طـبـيـعـی سـت! او ديـگـر بـه رأی
کارگران احتياج نداشت تا به آنان وعـده ھـای بـی
پايه و اساس بدھد .اين يـکـی از نـتـايـج حـق رأی
ھمگانی ست :وعده و وعيـد پـيـش از انـتـخـابـات،
نسيان و خدمت به دولت و سرمايه داران پـس از
انتخابات .تازه دولت سوسيال – دمکـرات بـه ايـن
ھا بسنده نکرد چـرا کـه يـکـی از روزنـامـه ھـای
نزديک به آن به نام ليـبـراسـيـون روز  ٢۴آوريـل
 ٢٠١٣نوشت که بانک پژو – سيتروئن فـايـنـانـس
از سوی دولت يک ضمانت  ٧مـيـلـيـارد يـوروئـی
دريــافــت کــرده اســت تــا بــتــوانــد بــه اصــطــالح
خودسرمايه گذاری نمايد و اگـر نـتـوانسـت قـرض
ھايی را که می گيرد بازپس دھد ،دولت به جايـش
ايــن کــار را بــکــنــد! امــا ســرمــايــه داران پــژو –
سيتروئن در عوض اين ضمانت چه قـولـی دادنـد؟
آنان قول دادند که موقتـا ً سـود سـھـام را پـرداخـت
نکنند و کـارفـرمـايـان نـيـز مـدتـی از پـاداش ھـای
ھنگفتی که می گيرند ،چشم پـوشـی نـمـايـنـد .الـبـتـه
گفتنی ست که پژو – سيتروئن از اين روش بارھا
در طــی حــيــاتــش بــرای ذخــيــره ســازی ســرمــايــه
استفاده کرده است و ھيچگاه اين عمل متـرادف بـا
ورشکستگی آن نبـوده اسـت .يـک کـارگـر عضـو
ث .ژ .ت .اين اقدامات را "ترفندھای حسابداری"
می نامد .اوالند ،اين نـوکـر بـی اخـتـيـار سـرمـايـه
داران حــتــا در بــيــن دور اول و دوم انــتــخــابــات
رياست جمھوری در  ٢مه  ٢٠١٢گـفـتـه بـود کـه
اگر رئـيـس جـمـھـور شـود کـارگـران پـژو را بـه
حضور خواھد پذيرفت .او انتخابات را در مـقـابـل
نوکر ديگر سـرمـايـه داران ،نـيـکـوال سـارکـوزی
برنده شد ،اما ھرگز حاضر نشد يک ربـع سـاعـت
ھم که شده کارگران يا نمايندگان آنان را در کـاخ
اليزه بپذيرد.
يکی از نخستين اقدامات کارفرمايان ايـن بـود کـه
روز  ٢١ژانويه ،در پنجمين روز اعـتـصـاب ،نـه
فقط نيروھای پليس بلـکـه چـمـاقـداران خصـوصـی
خود را در ورودی ھای کارخانه مستقر کردند تـا
نگذارند کارگران اعتصابی در ساعت  ۶بامداد به
درون کارخانه بيايند .کارگران ايـن تـرفـنـد را بـا
تجمع دويست نفره ای از ميان خود در دفـتـر يـک
اتــحــاديــه خــنــثــا کــردنــد .چــنــد روز بــعــد وقــتــی
کارفرمايان ديدند که اين اقدام تأثيری در ادامـه ی
اعتصاب ندارد از آن دست کشيدند و از آن پس تا
پايان اعتـصـاب کـارگـران در سـولـه ھـای تـولـيـد
مجامع عمومی و تبادل نظر را برگزار کردند.
کارفرمايان از کارگران يـک کـارخـانـه ی ديـگـر
پژو واقع در سـوشـو ،نـزديـکـی مـرز سـوئـيـس و
آلمان ،خواستند که به اولنه بيايند و جای ھمکاران
اعتصابی را بگيرند .ھر چند کارفرمايـان بـه ايـن
کارگران گفتند که دستمزدھايشان را دو برابر می
کننـد و  % ١٠از آن را نـيـز بـه عـنـوان پـاداش
واريز می کنند ،اما حتا يک کارگر ايـن کـارخـانـه
نپذيرفت که اعتصاب شکنی کند.
کارفرمايان در اوايل ماه آوريل و زمـانـی کـه دو
ماه و نيم از اعتصاب کارگران می گـذشـت اعـالم
کردند که با شرکت ملی راه آھن ،شرکت حـمـل و
نقل شھری پاريس و حومه و فـرودگـاه شـارل دو
گل توافق کرده اند که به سی صد کـارگـر از سـه

ھــزار کــارگــری کــه قــرار اســت بــا بســتــه شــدن
کارخانه ی اولنه بيکـار شـونـد ،مشـاغـلـی اعـطـاء
گردد .ھدف اين بود که در صورت امکان بخـشـی
از کارگران اعتصابی را از ديگران جدا نمايند.
کارفرمايان يک ترفند کثيف ديگر نيز در مـراحـل
پايانی اعـتـصـاب کـارگـران زدنـد .آنـان بـه ١٣٠
کارگر اعتصابی گفتند که اگر پيـش از پـايـان مـاه
مــه  ٢٠١٣از کــارخــانــه بــرونــد يــک "پــاداش"
 ١٩٧٠٠يــورويــی مــی دھــنــد .آنــان بــر اســاس
طرحشان قرار بود به ھر کارگر اخـراجـی کـه ده
سال سابقه ی خدمـت دارد  ۴٠٠٠٠يـورو تـاوان
بدھنـد و ايـن مـبـلـغ را افـزون بـر ايـن تـاوان بـه
اعتصابگران پيشنھاد نمودند.

پايان اعتصاب و نتيجه گيری
در حــالــی کــه کــارگــران در آخــريــن شــمــاره ی
روزنامه ی اعتصاب نوشتند کـه اعـتـصـاب ادامـه
خواھد داشت و آنان حاضرند "قاطعانه" بـا تـوجـه
به پشتيبانی ھايی کـه دارنـد "تـا زمـانـی کـه الزم
باشد به اعتصاب" ادامه بـدھـنـد ،رسـانـه ھـا روز
 ١٧مه  ٢٠١٣اعالم نمودند کـه مـديـريـت پـژو –
سيتروئن در گفت و گو با اتحاديـه ی ث  .ژ .ت.
تــوانســت پــايــان اعــتــصــاب را بــه دســت آورد و
کارگران از روز  ٢١مه  ٢٠١٣به سـر کـارھـای
خود بازمی گردند .اين در حالی بود که اعتـصـاب
چھار ماھه کارگران موجب شد که توليد ١۴٠٠٠
دستگاه از سيتروئن مـدل " C3از دسـت بـرود".
کارفرمايان نه فقط پايان اعتصاب را به کارگـران
تحميل نمودند بلکه از ث .ژ .ت .خـواسـتـنـد تـا از
اقدامات قضائی در دادگاه ھا عليه "تعـديـل نـيـرو"
دست بردارد و در عوض آنـان نـيـز از پـيـگـيـری
قضـائـی چـھـار کـارگـر اعـتـصــابـی کــه بـه اتـھــام
"خشونت" و "تخريـب" تـحـت پـيـگـرد قـرار داده
اند ،چشم پوشی می کنند .کارفرمايان ھمچنـيـن از
پــرداخــت ھــرگــونــه دســتــمــزد بــرای روزھــای
اعتصاب سر باز زدند .کارفرمايان ترتيـبـی دادنـد
تا کارگران يک کارخانه ی ديـگـر پـژو واقـع در
پواسی "عـقـب مـانـدگـی" حـاصـل از عـدم تـولـيـد
ھزاران دستگاه خودرو را جبران نمايـنـد .بـر ايـن
اساس ،کارگران پواسی بايد تا پايان ماه ژوئيـه ده
دستگاه خودرو در ساعت بيش تر از گذشته توليـد
نمايند .کارفرمايان زورگو پژو پـا را از ايـن ھـم
فراتر گذاشتند و روز  ٢٢مـه  ،٢٠١٣يـک روز
پس از پـايـان اعـتـصـاب کـارگـران اولـنـه ،اعـالم
کردند که يک کارخانه ی ديگر پژو را در شـھـر
مودون "سريعا ً" می بندند و در آن جـا نـيـز ۶۶٠
نفر را اخراج می کنند.
برای نتيجه گيری از شکست اعتصاب بايد به ايـن
پرسش پاسخ داد که چرا ناگھان چنين اعالن ھايی
شد؟ علت اصلی را بايد در اين جست و جو نـمـود
که کارگران ھر چند به درستی در ابتداء کميته ی
اعتصاب تشکيل دادند و سنديکاھای حامی را ذيل
آن قرار دادند ،اما به تدريج از درجه ی مـراقـبـت
و کنترل خود کاستند و اختيارات را بيش از پـيـش
به يک سنديکا که ث .ژ .ت .بود واگذار نـمـودنـد.
کارگران در حالی چنين اشتباه بزرگـی را کـردنـد
که ديدند اتحاديه ھايی که بـيـش تـر از ث .ژ .ت.
"زرد" ھستند به آنان پشت کـردنـد و طـرح ھـای
کارفرمايان را پيش تر پذيرفتند .باالتـر گـفـتـه شـد
که اين سنديکاھا نه فـقـط خـود تـحـت نـفـوذ گـروه
ھای سياسی مختلف ھستند بلکه اساسا ً مخالف ايـن
ھستند که تشکالت کارگری خود تمام امور را بـه
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دست بگيرند ،برای اين ھا کارگر نبـايـد وقـتـی از
منافع صنفی اش دفاع می کند به کارھای سـيـاسـی
و اجتماعی ھم بپردازد .آن ھـا ايـن کـارھـا را بـه
احزاب و گروه ھای سياسی واگذار می کـنـنـد .امـا
ھمان گونه کـه  CFDTزيـر نـفـوذ حـزب حـاکـم
ســوســيــالــيــســت اســت CGT ،زيــر نــفــوذ حــزب
کمونيست فرانسه و ديگر گـروه ھـای مـوسـوم بـه
چپ است .در اين کارخانه ی اولنه ،ژان – پی ير
مرسيه که رئيس سنديکای ث .ژ .ت .است روابط
نـزديـک سـيـاســی بـا نـاتـالــی ارتـو دارد .ارتـو از
رھبران يک گروه تروتسکيستی سـت .ايـن گـروه
ھر چند خود را مخالف دولت کنونی اعـالم کـرده
است ،اما در چارچوب انتخـابـات شـھـرداری ھـا،
زد و بندھايی با حزب سوسياليست در چـنـد شـھـر
و روستا دارد تا بلکه چند نفر را در اين شـورا و
آن شورای شـھـر و روسـتـا بـه کـرسـی بـنـشـانـد،
کسانی که حدود اختيـاراتشـان از تـعـيـيـن طـول و
عرض فاضالب ھايی که بايد ساختـه شـود فـراتـر
نمی رود .وقتی يک کارگر اعتصابی به يـکـی از
مسئوالن گروه ارتو که "مبارزه ی کارگری" نـام
دارد خرده گرفت که چرا دارند بـا ديـدار بـا تـک
تک اعتصابگران زمينه را برای پايان اعـتـصـاب
آماده می کنند ،او به تندی پاسخ داد":شما تا وقـتـی
که يک اعـتـصـاب را رھـبـری نـکـرده ايـد ،نـمـی
تـــوانـــيـــد بـــه ديـــگـــران درس بـــدھـــيـــد" ! بـــانـــد
تروتسکيستی " مبـارزه کـارگـری" وقـتـی ديـد کـه
نمی تواند بخشی از کارگران اعتصابـی را بـرای
پايان آن مجاب کند ،تصميم گرفت کـه از طـريـق
مرسيـه کـارگـران غـيـراعـتـصـابـی را بـه مـجـمـع
عمومی دعوت کند تا اين چنين در رأی گيری ھـا
آن چه را شرمگينانه "لغو اعتصاب" می نامـد بـه
کارگران تحميل نمايـد .ايـن چـنـيـن بـود کـه گـروه
تروتسکيستی "مبارزه ی کارگری" توفـيـق يـافـت
تا يک اعتصاب کم نـظـيـر چـھـارمـاھـه را کـه بـا
تدارک طوالنی دو ساله شکل گرفته بود به خاطـر
منافع سياسی خود در ھم شکنـد .چـرا کـه ارتـو و
ھــمــپــالــگــی ھــايــش بــه ھــمــان چــنــد صــنــدلــی در
شــوراھــای شــھــر و روســتــا و داشــتــن حــمــايــت
نمايندگان حزب سوسياليست نياز دارند تا بـتـوانـنـد
پانصد امضاء که شرط نامزدی انتخابات ريـاسـت
جمھوری ست جمع آوری نمايند.
البته تشکيالت مبارزه ی کارگری يـگـانـه نـيـروی
سياسی نبود که عـمـالً مـوجـب شـد کـه اعـتـصـاب
کارگران با شکست به پايان برسد .افـراد ديـگـری
نيز مانند فيليپ پوتو ،يکی از رھبران حزب نوين
ضدسرمايه داری )يک گروه ديگر تروتسکيستی(
و نامزد اين حزب در آخـريـن انـتـخـابـات ريـاسـت
جمھوری ،يا ماری – ژورژ بـوفـه ،رھـبـر سـابـق
حزب کمونيست فرانسه ھم به محل آمدند و به نـام
دفاع از کارگران عـمـالً از سـرمـايـه داران دفـاع
نمودند .بوفه از سوی حزب کمونيست فـرانسـه از
سال  ١٩٩٧تـا  ٢٠٠٢وزيـر ورزش و جـوانـان
دولت سوسيال – دمکرات ژوسپن بود ،دولتی کـه
رکــورددار خصــوصــی ســازیھــا در ســال ھــای
صدراتش در فرانسه شد .بوفه که اکنون از سـوی
حزب کـمـونـيـسـت فـرانسـه جـزو نـمـايـنـدگـان زن
پارلمان اين کشور است روز  ٢١ژانـويـه ٢٠١٣
به ديدار کارگران آمد و از کارفرمايان خواست تا
"مذاکرات جدی" را با کارگران و نمايندگان آنـان
آغاز نمايند!
پيش تـر اشـاره شـد کـه مـوريـس تـورز در سـال
 ١٩٣۶چگونه مـنـافـع کـارگـران را فـدای مـنـافـع
در صفحه ١٠
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سيـاسـی حـزب کـمـونـيـسـت فـرانسـه کـرد .ھـمـيـن
کارگران پژو تجربه ی ديگری با ھمين حزب در
سال  ١٩٨٣داشتند .مدير عامل پژو در ژوئيـه آن
سال به ديدار وزير صـنـايـع دولـت سـوسـيـالـيـسـت
رفت که لوران فابيوس نام داشت )او اکنون وزير
امور خارجه دولت اوالند است( .مدير عامل پـژو
که ژاک کالوه نام داشت به فابيوس گفـت کـه پـژو
بايد  ٧٣٧١کارگر را اخراج نـمـايـد .سـپـس اعـالم
شد که با دخالت آقای ژاک راليت که در دولت آن
زمان از سوی حزب کمونيست فرانسه وزير کـار
بود تعداد اخراج شدگان به  ١٠٠٠نفر تقليل يافت.
البته کار به ھمين جا خاتـمـه پـيـدا نـکـرد و دولـت
وقت سوسياليست به پژو يک وام پانصـد مـيـلـيـون
فرانکی )واحد پول فرانسه پيش از يورو( با بھـره
ی پايين داد .کالوه به حمالت خود ادامه داد و پـس
از آن اعالم کرد کـه در کـارخـانـه ی اولـنـه بـايـد
 ١۵٠٠کارگر اخراج شـونـد و بـاز ھـم دولـت بـا
حمايت وزرای حزب کمونيـسـت فـرانسـه دخـالـت
کرد و تعداد اخراجی ھا را بـه  ٩٠٠نـفـر کـاھـش
داد .چـنـد سـال بـعــد مـعـلـوم شـد کـه کـالـوه عـمــداً
بيکارسازی بيش از ھفت ھزار نفر را در پـواسـی
اعالم کرده بود تا دولـت بـه ھـزار نـفـر رضـايـت
دھد و چنين ھم شده بود!
آيا تجربه ی مبارزات کارگران پژو بار ديگر اين
واقعيت را نشان نـداد کـه آنـان بـايـد دارای چـنـان
تشکالتی باشند کـه نـه فـقـط از مـنـافـع صـنـفـی و
اقتصادی اشان دفاع کنند ،بلکه در عـيـن حـال از
منافـع سـيـاسـی و اجـتـمـاعـی اشـان نـيـز بـه دفـاع
بپردازند؟ مـگـر مشـکـالت کـارگـران فـقـط پشـت
درھــای کــارخــانــه ھــا مــتــوقــف مــی شــود؟ چــرا
کارگران بايد بـه بـرخـی گـروه ھـای سـيـاسـی دل
خوش کنند که تاکنون جز خـيـانـت بـه آنـان کـاری
نــکــرده انــد؟ اقــدام مســتــقــيــم کــارگــران در درون
سـنــديــکــاھــا مــی تــوانــد تــمــام جــوانــب اقــتــصــادی،
سياسی ،اجتماعی و فرھنگی زندگی کارگـران را
در برگيرد .آيـا ايـن ھـم آمـوزه ای از تـجـربـيـات
کمون پـاريـس نـيـسـت کـه امـروز بـيـش از پـيـش

درستی اش ثابت می شود؟ سنديکاھا نه فـقـط بـايـد
مستقل از دولت ھا باشند بلکه بايد از تـمـام گـروه
ھا و احزاب سياسی ھم استقـالل داشـتـه بـاشـنـد تـا
بتوانند به معنای واقعی از مـنـافـع کـارگـران دفـاع
نمايند .زمانی که به کارگران گفته می شود که در
اتحاديه ھايتان کار سياسی نکنيد و از مسـائـلـی بـه
جز مشکالت صـنـفـی سـخـنـی نـگـويـيـد ،در واقـع
کارگر را به ايـن سـو مـی رانـنـد کـه اتـوريـتـه ی
احزاب بيرونی را بپذيرند .در غيـر ايـن صـورت
ديگر نبايد جای شگفتی بـاشـد کـه دبـيـر اول يـک
ســنــديــکــای مســتــقــل از دولــت خــونــخــواری مــثــل
جمھوری اسالمی که خود رنج و زنـدان فـراوانـی
درايران کشيده است ،از محـافـل جـمـھـوری خـواه
ســرمــايــه داری بــيــرون ايــران ســر درآورد و
سخنران ھمايش ھای آنان گردد يا به رسانـه ھـای
"سبز" قول ھـمـکـاری دھـد .جـالـب ايـن کـه حـاال
بسياری از ھمان چپ ھای خارج نشين که وی را
ھمچون پيامبری به عرش اعال بردند نمی دانند بـا
او چه بکنند؟! البته نه ھمه ،چـرا کـه يـک عضـو
يکی از محافل موسوم به "کمونيسم کارگری" در
نامه ای به او نوشته است :منصور جان ،بيا و بـه
ما بپيوند ،چرا که جای تو فقط در حزب ماست!
اين ھاست درس ھايی که کارگران پژو در اولـنـه
يا ھمکارانشان در ايـران خـودرو مـی تـوانـنـد از
شکست ھای گذشته بگيرند تا در مـبـارزات آيـنـده
پيروز شوند و آزموده را دوباره نيازمايند .کارگر
پژو در فرانسه مـانـنـد کـارگـر ايـران خـودرو در
ايران توسط يک کـارفـرمـا اسـتـثـمـار مـی شـونـد،
فاصله ی جغرافيايی اشان نمی تواند دليلی باشد تـا
اشکال مبـارزاتـی اشـان يـا تشـکـالتـی کـه دارنـد،
متفاوت باشند .تفاوتی اگر باشد در ايـن اسـت کـه
کارگران ايران خودرو با رژيمی روبه رو ھستنـد
که حتا يک اتحاديه ی زرد مستقل از خود را نمی
پذيرد و کارگران را برای داشتن ھر گونه تشکلی
سرکوب می نـمـايـد .سـخـن امـا بـر سـر پـيـروزی
نھايی کارگران بر ضد دولت و دين است.
نادر مرتضوی
 ۶خرداد ١٣٩٢

خالصه اطالعيهھای سازمان
کميته خارج کشور سازمان فداييان )اقليت( در نيمه اول خرداد  ،١٣٩٢دو اطالعيه صادر کرده
است.
اطالعيه اول در رابطه با فعاليتھای جاسوسی رژيم در خارج از کشور و مخاطرات آن برای
پناھجويان است .در اين اطالعيه ضمن اشاره به دستگيری جاسوسان سپاه پاسداران در ترکيه ،که
با استفاده از فحشا به جمعآوری اطالعات و اسناد میپرداختند ،خطرات ناشی از اين فعاليتھای
جاسوسی برای پناھجويان ايرانی را افشا کرده و از تمام پناھجويان خواسته نسبت به اين خطرات
ھشيار بوده و سازمانھا و ارگانھای پناھجويی را در جريان اين مخاطرات قرار دھند.
در اطالعيه دوم ،که در حمايت از فراخوان کلکتيو سنديکاھای فرانسه در دفاع از کارگران ايران
صادر شده است ،ضمن اشاره به سرکوب مبارزات کارگران و فعالين کارگری ،به افشای ترفند
رژيم در استفاده از وثيقهھای سنگين پرداخته است؛ رژيم با اين ترفند میکوشد کارگرانی را که از
پس ھزينهھای روزمره زندگی نيز برنمیآيند ،ھر چه بيشتر در زندان نگاه دارد و مبارزه طبقاتی
آنان را به چالشی فردی تبديل کند.
کميته خارج کشور سازمان فداييان )اقليت( از تمامی ھواداران ،مدافعين کارگری و نيروھای
آزادیخواه خواسته است در اين تظاھرات ايستاده در دفاع از مبارزات برحق کارگران ايران
شرکت کنند.

١٠
١٠
از صفحه ۵

"انتخابات" و شکست
سال  ٨٨برای ھمه کسانی که در سازماندھی و
حضور در آن نقش داشتند ،شکست بود .خامنهای
با بزرگترين رسوايی ،بیاعتباری و شکست
تمام دوران زندگیاش روبرو شد .احمدینژاد
ظاھراً پيروز خيمهشببازی ،اکنون شکست
خورده و مفلوک در حال ترک دوران رياست
جمھوریاش میباشد" .اصالحطلبان" شکستی
سنگينتر از دوره گذشته متحمل شدند ،آنھا
گروھی حتا از متوھمين به اصالح دولت دينی را
از دست دادند و عجالتا ً ديگر شانسی برای
بازگشتن به قدرت ندارند .جمھوری اسالمی در
چنان بنبستی گرفتار شد که ديگر بايد به نحوی
خود را از شر برگزاری "انتخابات رياست
جمھوری" خالص کند .در واقعيت ،ھم اکنون
چنين کرده است .فقط اين مانده است که نام و
مراسم آن را نيز حذف نمايد.
خيمهشب بازی سال  ٨٨ھمچنين برای آنھايی که
از شکستھای گذشته چيزی نياموختند نيز،
شکستی ديگر بود .آنھايی که به مرتجعی به نام
احمدینژاد رأی دادند ،نتيجه آن را در تشديد
اختناق و سرکوب و افزايش فقر و بدبختی ديدند
و آنھايی که به موسوی و کروبی رأی دادند،
آنھا ھم چيزی جز تشديد اختناق و سرکوب
عايدشان نشد.
تمام اين تجارب از روزی که باورھای مذھبی
کور ،مردم را در فروردين  ۵٨برای امضای
سند اسارت خود ،به پای صندوق رأی کشاند ،تا
خيمهشب بازی انتخاباتی سال  ،٨٨بايد به عموم
تودهھای زحمتکش مردم ايران آموخته باشد که
فقط يک راه برای نجات از استبداد  ،نابرابری
فقر و بدبختی که دامنگير عموم تودهھای کارگر
و زحمتکش شده است ،وجود دارد .نبرد برای
سرنگونی و برانداختن جمھوری اسالمی و
استقرار نظمی که اين بار خود تودهھای کارگر و
زحمتکش حاکميت آن را در دست گرفته باشند.
تمام شرايط عينی برای سرنگونی جمھوری
اسالمی فراھم است .بحرانھای عميق و
ھمهجانبه ،تضادھای الينحل و به شدت حاد،
شکست تمام سياستھای رژيم و نارضايتی
گسترده عموم تودهھای مردم از وضعيت
فاجعهبار موجود ،ھمگی دال بر اين واقعيتاند.
جمھوری اسالمی به ھر شکلی که خيمهشب
بازی انتخاباتی جديد خود را در خرداد ماه
برگزار کند ،نتيجه برای مردم ايران يکسان
خواھد بود.
تشديد اختناق و سرکوب ،گسترش فقر ،بيکاری و
گرسنگی ،تمام آن چيزیست که بقای جمھوری
اسالمی نصيب تودهھای زحمتکش مردم ايران
خواھد کرد .مردمی که میخواھند از اسارت و
بندگی ،اختناق و استبداد ،بیحقوقی ،نابرابری،
فقر و گرسنگی نجات پيدا کنند ،چاره ديگری جز
انقالب ندارند.
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سرنوشت مردم سوريه در چنگال
قدرت ھای امپرياليست جھان
از نخستين روزھای خيزش اعتراضی توده
ھای مردم سوريه که در ماه مارس ٢٠١١
شکل گرفت ،تا کنون بيش از دو سال گذشته
است .طی اين مدت روند جنبش مبارزاتی
توده ھای مردم سوريه با تحوالت و
دگرگونی ھای متفاوتی ھمراه بوده است.
اجتماعات اعتراضی و ده ھا ھزار نفری
توده ھای مردم در تظاھرات خيابانی از
جمله مشخصه ھای بارز اين جنبش در ماه
ھای نخستين آن بود .توده ھای مردم سوريه
که با خواست آزادی و کسب مطالبات
دمکراتيک به خيابان ھا ريختند ،از ھمان
آغاز با سرکوب بی رحمانه نيروھای دولتی
مواجه شدند .بر اساس آمار نھادھای بين
المللی تعداد کسانی که طی دو سال گذشته
توسط ارتش سوريه و ديگر نيروھای تحت
نفوذ دولت بشار اسد کشته شده اند ،بيش
از ٧٠ھزار نفر گزارش شده است.
در پی گسترش مبارزات خيابانی ،سرکوب و
کشتار بی رحمانه معترضين در دستور کار
ارتش و نيروھای امنيتی سوريه قرار گرفت.
وضعيت موجود ،عمال شرايط شکل گيری
گروه ھای مسلح مخالف دولت بشار اسد را
فراھم ساخت .گروه ھای مسلحی که با
پيوستن تعدادی از افسران و نيروھای جدا
شده از ارتش سوريه به آنھا ،بعدا تحت
عنوان "ارتش آزاد سوريه" اعالم موجوديت
کردند.
کشتار بی رحمانه توده ھای مردم سوريه از
يک طرف و شکل گيری گروه ھای مسلح
تحت عنوان "ارتش آزاد سوريه" عمال باعث
کم رنگ شدن حضور مبارزاتی مردم
سوريه در اشکال خيابانی و توده ای آن شد.
با حذف تدريجی مبارزات عمومی مردم در
خيابان ھا ،جنبش انقالبی مردم سوريه نيز
وارد مرحله تازه ای شد .مرحله ای که با
گذشت زمان و با شکل گيری و نفوذ گروه
ھای مسلح افراطی از قبيل القاعده و جبھه
النصرت در "ارتش آزاد سوريه" عمال
زمينه ھای دخالت قدرت ھای بزرگ جھانی
را در فرايند تحوالت سوريه فراھم ساخت.
به رغم اينکه از ھمان نخستين روزھای
شکل گيری جنبش اعتراضی مردم سوريه،
يک صف بندی جھانی نيز بر له و عليه
دولت بشار اسد شکل گرفته بود ،اما با
تشکيل "ارتش آزاد سوريه" سايه روشن
ھای اين صف بندی جھانی کنار زده شد و
دولت ھای موافق و مخالف بشار اسد موضع
خود را نسبت به تحوالت سوريه به روشنی
اعالم کردند .در يک طرف اين معادله
جھانی ،روسيه ،چين و جمھوری اسالمی به
عنوان حاميان اصلی حکومت سوريه ظاھر

شدند و در طرف ديگر آن ،آمريکا ،اتحاديه
اروپا ،ترکيه ھمراه با اکثريت کشورھای
عربی در صف مخالفين بشار اسد صف
آرايی کردند.
در ادامه روند موجود ،چند کنفرانس عمومی
تحت عنوان "دوستان مردم سوريه" در
ترکيه سازماندھی شد .کرسی نمايندگی دولت
سوريه در اتحاديه عرب به مخالفين اسد
واگذار گرديد و مجمع عمومی سازمان ملل
نيز چند قطعنامه در محکوميت حکومت
سوريه صادر کرد .طی ھمين مدت ،آمريکا
و متحدان اروپايی آن نيز حداقل دو بار
تالش کردند تا از طريق شورای امنيت
سازمان ملل زمينه ھای اقدامات نظامی عليه
دولت بشار اسد را مھيا سازند ،اما ھر بار با
وتوی دولت روسيه مواجه شدند.
عالوه بر تحوالت فوق الذکر ،حوادث چند
ماه گذشته از قبيل کاربرد سالح شيميايی در
سوريه ،بمباران پاره ای از اھداف نظامی
سوريه توسط دولت اسراييل و انجام چندين
فقره عمليات انتحاری در مناطق مرزی
ترکيه با سوريه نيز شرايط کامال جديدی را
برای طرفين نزاع در عرصه جھانی رقم
زده است .شرايطی که عمال زمينه ھای
ھمراھی قدرت ھای بزرگ جھانی از جمله
آمريکا و روسيه را جھت يک مصالحه برای
برون رفت از بحران سوريه فراھم ساخته
است.
ھمجواری سوريه با اسراييل ،تاثير تحوالت
سوريه بر منطقه ،نفوذ گروه ھای اسالمی و
افراطی القاعده و جبھه النصرت در "ارتش
آزاد سوريه" و نيز حق وتوی روسيه در
شورای امنيت سازمان ملل عمال باراک
اوباما را بر آن داشته تا از سياست دخالت
نظامی يک جانبه به نفع "ارتش آزاد سوريه"
در مسير براندازی حکومت بشار اسد پرھيز
کند .در واقع ،دولت آمريکا که تا پيش از
اين ،کاربرد سالح شيميايی در سوريه را به
عنوان خط قرمز خود و وقوع چنين اتفاقی
را زمينه ای برای اقدام نظامی آمريکا در
سوريه اعالم کرده بود ،در عمل مصالحه با
روسيه را نسبت به رو در رويی اين کشور
با خود ترجيح داده است.
روسيه نيز با توجه به مجموعه تحوالت
داخل سوريه و نيز با توجه به تغيير تدريجی
توازن قوا به نفع نيروھای اپوزسيون
حکومت سوريه در عرصه ھای داخلی و
خارجی ،نه تنھا اميد خود را نسبت به ادامه
کاری دولت بشار اسد از دست داده است،
بلکه مجموعه شرايط حاکم بر سوريه،
روسيه را نيز به اين باور رسانده که
حکومت بشار اسد رفتنی است .برای روسيه

١١
١١
که با تحوالت مصر ،ليبی و تونس بخشی از
منافع استراتژيک خود در اين مناطق را از
دست داده است ،ديگر پذيرفتنی نيست که از
منافع سرشار خود در سوريه نيز به سادگی
بگذرد و آنرا دو دستی تقديم دولت آمريکا
نمايد .خصوصا نفوذ و قدرت گيری جريان
ھای اسالمی افراطی از قبيل القاعده و جبھه
النصرت در ارتش آزاد سوريه نگرانی
مشترک ھر دو قدرت جھانی است .لذا،
مجموعه شرايط موجود ،آمريکا و روسيه را
بر آن داشته تا به ظاھر در لباس
"خيرخواھی" و "انسان دوستانه" برای
جلوگيری از کشتار بيشر مردم سوريه ،اما
در عمل برای حفظ منافع خود به سياست
مصالحه و ھمگامی در مسير تحوالت آتی
سوريه حرکت کنند.
سازماندھی کنفرانس ژنو  ٢از جمله اقدامات
مشترک آمريکا و روسيه در مورد تحوالت
آتی سوريه است .خبر برگزاری کنفرانس
ژنو  ٢که آمريکا و روسيه به طور
"دوجانبه" و "محرمانه" بر سر مفاد اصلی
آن به توافق رسيده اند نخستين بار توسط
خبرگزاری رويترز در روز سه شنبه ١٧
ارديبھشت  ١٣٩٢منتشر شد .يک روز بعد
از انتشار اين خبر ،وزير خارجه روسيه
نسبت به "سری" و "محرمانه" بودن آن
واکنش نشان داد .سرگئی الوروف در
مصاحبه با شبکه خبری البيان ھرگونه
ادعای "محرمانه" بودن توافقات ميان روسيه
و آمريکا را تکذيب کرد .وزير خارجه
روسيه بی آنکه اشاره ای به مفاد توافق
مورد نظر روسيه و آمريکا داشته باشد ،بر
پايبندی روسيه به "اصول" توافق شده با
آمريکا تاکيد کرد .الوروف ھمچنين
برگزاری کنفرانس جھانی ژنو  ٢را در ماه
ژوئن وعده داد.
اما در روزھای بعد ،جزئيات اين توافق
"محرمانه" توسط خبرگزاری ھا و به نقل از
"منابع آمريکايی آگاه" در سطح وسيعی
بازتاب بيرونی يافت .ايسنا به نقل از پايگاه
اينترنتی آسيا ضمن اعالم توافق محرمانه
دولت ھای آمريکا و روسيه بر سر
راھکاری مشترک جھت حل و فصل بحران
سوريه ،از مفاد اصلی اين توافق خبر داد .به
گزارش پايگاه اينترنتی آسيا ،توافق محرمانه
آمريکا و روسيه شامل  ٤بند اصلی است .بند
اول ،پايان درگيری ميان ارتش آزاد و ارتش
سوريه .بند دوم ،مشخص شدن زمانبندی
برای آغاز مذاکره ميان طرفين درگير
سوری و تعيين مناف طالس به عنوان
فرمانده عالی ارتش آزاد .بند سوم ،پاکسازی
گروه ھای تندرو از جمله جبھه النصرت و
گردان آزادگان شام به دست مناف طالس و
ارتش آزاد و فراھم کردن زمينه فعاليت
ارتش آزاد در مناطقی که خطوط تماس
ناميده می شود و بند چھارم ،تحويل رياست
درصفحه ١٢
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سرنوشت مردم سوريه در چنگال
قدرت ھای امپرياليست جھان
شورای عالی نظامی به مناف طالس و
تشکيل ھياتی نظامی برای مذاکره با چھره
ھای سياسی مخالفان برای تشکيل دولت
ائتالفی است .در ھمين گزارش به نقل از
مقامات آمريکايی تاکيد شده است ،که مذاکره
با گروه ھای سوری تحت نظارت آمريکا و
روسيه و با مشارکت برخی کشورھای جھان
در کنفرانس بين المللی ژنو در باره سوريه
شکل جدی به خود می گيرد.
کنفرانس ژنو  ٢به نوعی ادامه کاری
کنفرانس ژنو  ١است .کنفرانسی که به
ابتکار دولت ھای بزرگ جھانی از جمله
آمريکا و روسيه در ژوئن  ٢٠١٢تشکيل
شد .کنفرانس ژنو  ١جھت بررسی تعيين
دولت انتقالی در سوريه به توافقاتی ھم دست
يافت ،اما در عمل با شکست مواجه شد .حال
با گذشت يک سال و به نسبت بحرانی تر
شدن اوضاع سوريه به رغم وجود پاره ای
اختالفات جزئی در پيشبرد اجرای کنفرانس
ژنو  ٢به نظر می رسد مصالحه و توافق
اصلی ميان آمريکا و روسيه بر سر تشکيل
دولت ائتالفی و جابجايی انتقال قدرت از
بشار اسد به ائتالف ملی مخالفان سوريه
تحقق يافته است.
حضور جمھوری اسالمی در اين کنفرانس و
نيز سرنوشت بشار اسد در دولت ائتالفی از
جمله موارد اختالف ميان روسيه با آمريکا و
اتحاديه اروپا است .در کنفرانس ژنو  ١نيز،
به دليل مخالفت آمريکا جمھوری اسالمی
عمال از حضور در آن باز ماند .اگر چه
اينبار نيز آمريکا و اتحاديه اروپا مخالف
حضور جمھوری اسالمی در کنفرانس ژنو
ھستند ،اما به نظر می آيد که مورد فوق
اھميت سياسی تعيين کننده ای برای طرفين
ندارد .جمھوری اسالمی به دليل موقعيت
شکننده ای که ھم اکنون در عرصه داخلی و
بين المللی دارد ،فاقد ايفای يک نقش سياسی
و ديپلماتيک تاثير گزار در مناسبات ميان
قدرت ھای جھانی است .نقش جمھوری
اسالمی صرفا در حد ھمان انتقال تعدادی از
نيروھای سپاه قدس ،کمک ھای مالی و
نظامی به دولت سوريه خالصه می شود.
اما موضوع حضور يا عدم حضور بشار
اسد در دولت انتقالی از جمله مسائلی حاشيه
ای است که آمريکا و روسيه در صدد ھستند
تا با حضور نمايندگان دولت سوريه و
نمايندگان ائتالف ملی مخالفان سوريه در

کنفرانس ژنو  ٢بتوانند با رفع اين معضل به
حل بحران سوريه دست يابند.
به رغم اينکه طی ھفته گذشته يک جنگ تمام
عيار در منطقه سوق الجيشی القصير ميان
ارتش سوريه و مخالفان دولت بشار جريان
داشته است ،اما طی روزھای گذشته ھمه
نگاه ھا به سمت برگزاری کنفرانس ژنو  ٢و
چگونگی روند توافق پنھانی آمريکا و
روسيه در حل بحران سوريه متمرکز شده
است.
تا کنون مفاد چھار گانه توافق دوجانبه
آمريکا و روسيه با استقبال شديد اتحاديه
اروپا ،اخضر ابراھيمی فرستاده سازمان ملل
و اتحاديه عرب در امور سوريه ،ترکيه و
اکثر کشورھای عربی مواجه شده است.
به رغم اعالم آمادگی دولت بشار اسد جھت
حضور در کنفرانس ژنو ،مخالفان حکومت
سوريه اعالم کرده اند که در صورت
حضور نمايندگان بشار اسد ،آنان در اين
کنفرانس شرکت نخواھند کرد .با اين ھمه به
نظر می رسد رايزنی آمريکا ،روسيه و پاره
ای از کشورھای عربی می تواند اين معضل
را از پيش پای کنفرانس ژنو  ٢بردارد.
آنچه تا کنون در پس توافقات ميان آمريکا و
روسيه آشکار شده است در محاق رفتن
مطالبات آزادی خواھانه و دمکراتيک توده
ھای مردم سوريه است .توده ھايی که بيش
از دو سال پيش برای دست يابی به آزادی،
برابری و خواست ھای دمکراتيک شان با
تجمعات ده ھا ھزار نفری به خيابان ھا
ريختند ،برای رھايی از شر حکومت
خودکامه بشار اسد به مبارزه برخاستند،
کشتار شدند و اينک پس از دو سال
سرنوشت خيزش مبارزاتی شان توسط قدرت
ھای بزرگ جھانی رقم می خورد .قدرت
ھايی که از باالی سر توده ھای مردم سوريه
برای آنان تصميم می گيرند.
آنچه مسلم است اين پايان راه برای مبارزات
توده ھای مردم سوريه نيست .توده ھای
مردم سوريه بر اين امر واقف ھستند که
منافع و مطالبات شان ھرگز در پی توافقات
بزرگ قدرت ھای جھانی تحقق نخواھد
ياقت .در وضعيت فعلی آنان بايد بر اين اميد
باشند تا در فرصتی ديگرانقالب خود را
ازسرگيرند و با کوتاه کردن دست مرتجعين
داخلی و قدرت ھای بزرگ جھانی ،خود
سرنوشت آتی شان را رقم زنند.
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اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه
که حدت وخامت وضعيت معيشتی کارگران را
در ايران نشان می دھد .او می گويد که حتا اگر
دستمزدھا بر اساس تورم افزايش يابند باز ھم
برای کارگران کافی نيستند ،چرا که قيمت کاالھا
در بازار ھيچ گونه ثباتی ندارند و اکنون بھايشان
ھر روز و گاھی ھر ساعت باال می روند.
عضو ھيئت مديره ی سنديکای کارگران نيشکر
ھفت تپه می گويد که سبد ھزينه ھای خانوار
کارگری را يک ميليون و ھشتصد تا دو ميليون و
پانصد ھزار تومان اعالم کرده اند اما اگر کارگر
زير سه ميليون تومان دستمزد بگيرد نخواھد
توانست ھزينه ی تحصيل ،معالجه ،خوراک،
پوشاک و مسکن خود را تأمين کند و پس اندازی
برای روز مبادا داشته باشدو البته او تأکيد می کند
که چنين مبلغی ھم به شرطی ست که جلوی غول
تورم و گرانی گرفته شود.
علی نجاتی به درستی بر اين موضوع انگشت
می گذارد که کارگران يک کارخانه نمی توانند
جدا از کارگران ساير نقاط کشور موفق شوند به
افزايش حداقل دستمزد متناسب با نيازھايشان
برسند و بايد سراسری اعتراض و مبارزه نمايند.
بايد اضافه کرد که کارگران نيشکر ھفت تپه
زمانی اعتصاب خود را آغاز کردند که نه فقط
در فيش حقوقی فروردين اثری از  % ٢۵افزايش
نديدند بلکه اصالً ھمان دستمزد تا  ٢۵ارديبھشت
پرداخت ھم نشده بود .اين ھم از ديگر مصائب
جنبش کارگری ايران است که کارگران
مجبوراند با اعتراض دستمزد معوقه ی خود را
مطالبه نمايند ،دستمزدی که کفاف نيازھای اوليه
ی کارگران و اعضای خانواده آنان را نمی دھد.
قاطعيت کارگران نيشکر ھفت تپه و يکپارچگی
اعتصابشان کارفرمايان را به واکنش واداشت به
طوری که آنان سخنان روز گذشته اشان را
فراموش نمودند و روز جمعه  ٢٧ارديبھشت
دستمزد معوقه ی فروردين ماه را به حساب ھای
آنان واريز نمودند و اين چنين کارگران نيز به
اعتصاب خود پايان دادند.
اگر کارگران نيشکر ھفت تپه توانستند اين چنين
فوری کارفرمايان قلدر را به عقب نشينی وادارند
در حالی که در بسياری از کارخانه ھا و کارگاه
ھای ديگر کارگران شش ماه تا دو سال دستمزد
معوقه طلبکارند ،علت را فقط می توان در
تشکلشان در يک سنديکای مستقل از دولت و
وحدت آنان در اعتصاب جست و جو نمود ھر
چند که آنان به خواست ديگرشان که طبقه بندی
مشاغل است عجالتا ً نرسيدند و قطعا ً آن را نيز
پيگيری خواھند نمود.

جنگ طلبی سرمايه داری و
موشک پرانی فاجعه آميز
رسانه ھای بزرگ که گاھی از کاه کوه می سازند
تا افکار عمومی را برای جنگ و خون ريزی
آماده نمايند اخيراً از کنار حادثه ای گذشتند که
می توانست به فاجعه ای بس عظيم تر از آن چه
اتفاق افتاد تبديل گردد.

دولت فرانسه که اکنون در دست سوسيال –
دمکرات ھای حزب سوسياليست اين کشور است
در اوايل ماه مه سال جاری دست به آزمايش يک
موشک به نام  M51زد .اين موشک که می تواند
حامل يک کالھک ھسته ای باشد در ساحل
شھری به نام پان مارک در منطقه ی برتانی واقع
در شمال غربی فرانسه از يک زيردريايی پرتاب
شد.
دولت فرانسه مبلغ نجومی  ٣١ميليارد يورو را
فقط برای توسعه اين موشک اختصاص داده
است .بر اساس برآورد فدراسيون ضدھسته ای
برتانی که يک تشکل صلح طلب است اين مبلغ
برابر با دستمزد  ١٨٠٠٠پرستار در طی ٢٠
سال است.
روز  ۵مه برابر با  ١۵ارديبھشت  ١٣٩٢يک
زيردريايی ھسته ای فرانسوی مدل  SNLEيک
موشک  M51را پرتاب نمود .اين موشک ١٢
متر ارتفاع و  ۵۶تُن وزن و بردی برابر با
 ٩٠٠٠کيلومتر دارد .بھای ھر موشک ١٢٠
ميليون يورو است و اگر کالھک ھسته ايش را
حمل می کرد تبديل به بمبی می شد که  ۶٠برابر
بمب اتمی که امپرياليسم آمريکا بر سر مردم
ھيروشيما در ژاپن ريخت ،قدرت دارد .اما
موشک  M51که روز  ۵مه از زيردريايی
فرانسوی پرتاب شد ،فقط يک دقيقه بعد به علت
نقص فنی متالشی شد و تمام تکه ھايش در
مساحتی به اندازه ی  ٩٠٠کيلومتر مربع و در
عمق  ١٠٠متری پخش گرديد و اين چنين محيط
زيست دريايی را برای سال ھای دراز آلوده
نمود .اما اگر کالھک ھسته ای اين موشک به آن
متصل می شد در اثر اين انفجار تمام منطقه ی
برتانی به مساحت کمی بيش تر از ٣۴٠٠٠
کيلومتر مربع با خاک يکسان می گشت!
تشکالت صلح طلب فرانسه می پرسند چرا دولت
اين کشور با آزمايش  M51عمالً پيمان عدم
گسترش سالح ھای ھسته ای را زير پا گذاشته
است؟ چرا دولت فرانسوا اوالند روز  ١۵فوريه
گذشته تالش کرد که عليرغم مفاد اين پيمان به

١٣
١٣
ھندوستان راکتورھای ھسته ای بفروشد که خود
جزو سه کشوری در جھان است که اين پيمان را
امضاء نکرده است؟ آن ھا می پرسند که آيا دولت
فرانسه نمی داند که بين فن آوری ھسته ای
غيرنظامی و نظامی فاصله ای نيست و يکی به
ديگری اجازه می دھد تا سالح ھای کشتار جمعی
ھسته ای ساخته شود؟ اين تشکالت از حزب
سبزھای فرانسه می پرسند چگونه است که ھنوز
با اين واقعيات ادعای دفاع از محيط زيست را
دارد و در دولت کنونی وزير دارد و در مجلس
شورای ملی فرانسه با فراکسيون حزب
سوسياليست متحد است؟
جالب است يادآوری شود که يک فعال صلح طلب
در آغاز سال  ،٢٠١٢ھنگامی که فرانسه وارد
کارزار انتخاباتی رياست جمھوری می شد ،از
ژان – لوک مالنشون ،نامزد رياست جمھوری
"جبھه ی چپ" ) متشکل از حزب کمونيست
فرانسه و حزب او موسوم به حزب چپ و چند
گروه کوچک تر از جمله حزب کمونيست
کارگران فرانسه که حزب برادر توفان است(
پرسيدند تا نظرش را مشخصا ً در مورد M51
بدھد .او چنين گفت":اگر شما از من می خواھيد
که استفاده از  M51يا موشک  ASMPرا
متوقف کنم ،من نمی توانم به شما قول بدھم که
ھرگز از آن ھا استفاده نخواھد شد .من نمی توانم
قول بدھم که ھرگز از يک سالح اتمی استفاده
نخواھم کرد ،چرا که اين بر خالف تعھدات من
برای دفاع از صلح است"!
آری اين چنين است که اکنون بيش از ھميشه
دفاع از صلح ھم با سرنگونی بی قيد و شرط
کليت نظام سرمايه داری گره خورده است و
ديگر نمی شود به چپ ھای قالبی رنگارنگ
اعتمادی نمود .مردم برتانی روز  ۵مه از فاجعه
ای بالقوه بس عظيم جان سالم به در بردند .اما
ھميشه چنين نخواھد بود چرا که سرمايه داری و
جنگ ھمزاد و ھم سرنوشتند .برای برطرف
کردن خطر جنگ بايد ريشه اش را زد ،اين
ريشه نظام سرمايه داری جھانی نام دارد.

نيمه اول خرداد  ٩٢شماره ۶۴۶

اعتصاب کارگران
نيشکر ھفت تپه
کارگران نيشکر ھفت تپه روز  ٢۵ارديبھشت
 ١٣٩٢به اعتصاب متوسل شدند .کارفرمايان
نيشکر ھفت تپه که پشتگرمی دولت مذھبی
سرمايه داری را با خود دارند نه فقط نمی پذيرند
تا طرح طبقه بندی مشاعل را اجراء کنند ،بلکه
از  % ٢۵افزايش حداقل دستمزد نيز سرپيچی
می کنند .نمايندگان کارفرمايان که از اعتصاب
يکپارچه ی کارگران ھراسان شده بودند به ميان
آنان آمدند تا طبق معمول ھميشگی با وعده و
وعيد اعتصاب آنان را درھم شکنند .اما کارگران
به آنان گفتند که به ھيچ عنوان نمی توانند از
افزايش بيست و پنج درصدی حداقل دستمزد چشم
پوشی کنند يا در انتظار آن بنشينند ،چرا که
افزايش بھای کاالھای اوليه مورد نياز آنان و
خانواده اشان روزمره شده است و آنان نيز بايد
آن ھا را به قيمت روز تھيه نمايند .لذا کارگران
ھمچنان خواستار اجرای طرح طبقه بندی

مشاغلی شدند که از بيست و چھار سال پيش بدين
سو در کارخانه ی نيشکر ھفت تپه تحقق نيافته
باقی مانده است .آنان ھمچنين خواھان پرداخت
فوری دستمزد فروردين ماه با افزايش بيست و
پنج درصدی اش گشتند.
علی نجاتی که عضوی از ھيئت مديره ی
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه است در گفت
و گويی با تارنمای اتحاديه آزاد کارگران گفت که
کارگران با دريافت برگ حقوقی خود متوجه
شدند که  % ٢۵افزايش حداقل دستمزد در آن
محاسبه نشده است .او افزود که اعتراض
مقدماتی کارگران به جايی نرسيد و مسئوالن
نيشکر ھفت تپه با قلدری زايد الوصفی به
کارگران گفتند که ھر کاری که می خواھيد بکنيد
و ھر جا می خواھيد شکايت کنيد .مسئوالن سپس
افزودند که اگر اضافه حقوقی ھم در کار باشد
 % ٢۵نخواھد بود و بين  ١١تا  % ١۵خواھد
بود.
علی نجاتی در ادامه ی گفت و گو افزود که
برخی از پيمانکارھا ھم حاضر نيستند  % ٢۵را
اضافه کنند و قراردادھايی با کارگران امضاء می
نمايند که در آن ھا مبلغ مزدی کارگران قيد نشده
است .علی نجاتی سپس به واقعيتی اشاره می کند
درصفحه ١٣

آغاز پخش برنامهھای تلويزيونی دمکراسی شورايی
تلويزيون دمکراسی شورايی از روز  ١۵آبان ) ۵نوامبر( پخش برنام«هھ«ای خ«ود را آغ«از ک«رده اس«ت.
تلويزيون دمکراسی شورايی ادامهی راه و مسيریست که پيش از اين راديو دمک«راس«ی ش«وراي«ی آن را
پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا میباشند.
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساع«ت در ھ«ف«ت«ه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وق«ت اي«ران ،س«اع«ت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنت«ی س«اي«ت ان«ديش«ه ب«هط«ور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

١۴
١۴
برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
آلمان

دانمارک

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مال«ی خ«ود را ب«ه ش«م«اره حس«اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک«د
مورد نظر ب«ه ي«ک«ی از آدرسھ«ای س«ازم«ان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://71.18.109.83/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401

www.andishehcom.com
ای ميل تماس با نشريه کار:

مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe
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