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 خ*صه ای از
  اط*عيه ھای سازمان

از نمايش انتخاباتی تنھا 
 " ای مضحکه"

 باقی مانده است
 

ی کانديداھای انتخابات  حذف رفسنجانی از دايره
ھايی حتا  جمھوری، فردی که در دوره رياست

ای در حکومت اس0می نقش داشته  بيش از خامنه
ی  است، نه اقتدار حکومت اس0می که نشانه

ست که در  ناتوانی و ضعف مفرط حکومتی
روز  يک.  سابقه گرفتار آمده است ھايی بی بحران

احراز "پيش از اع0م رسمی اسامی کانديداھای 
از سوی شورای نگھبان و در "  ص0حيت شده

حالی که خبر رد ص0حيت رفسنجانی در ميان 
ھا پيچيده بود، علی مطھری نماينده  حکومتی

"مجلس گفت اگر ھاشمی رد ص0حيت شود، : 
". رود اصل انق0ب و نظام زير سوال می

غ0معلی رجايی از اعضای سابق سپاه و از 
نزديکان ھاشمی نيز که يک روز پيش از اع0م 

ھاشمی شناسنامه انق0ب : "ھا نوشته بود ص0حيت
است و ھيچ عاقلی مھر باطل به شناسنامه خود 

"  ، روز بعد نوشت"نمی زند به گمان من : 
ترين خبرتلخ پس از ارتحال امام اين خبر بود  مھم

ص0حيت :  که با شگفتی دھان به دھان گشت
هللا ھاشمی رفسنجانی برای شورای نگھبان  آيت

 !".احراز نشد
چون مطھری و رجايی که  وقتی افرادی ھم

پيوندھايی عميق با نظام اس0می دارند از زير 
اش  سوال رفتن حکومت و باطل شدن شناسنامه

توان بر پاره پاره شدن و  گويند، تنھا می سخن می
ھای درونی حکومتی انگشت گذاشت  عمق شکاف 

بستی  ی بن که غرق در بحران است و در نتيجه
ی  که به آن دچار شده، تنھا يک راه، يعنی ادامه

. اش باقی مانده است ھای کنونی، برای سياست
ی سرکوب در داخل و تنش در  سياستی که برپايه

سياست خارجی استوار است و اين سياست را 
تواند پيش ببرد که در ھماھنگی  تنھا کسی می

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

 

 انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را
  به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم

ناآگاھی برخاسته از باورھای دينی ھمواره يکی 
از سرمنشأھای مھم اسارت مردم يک کشور در 

. گر بوده و خواھد بود چنگال طبقات حاکم ستم
ھای مردم ايران، تاوان   سال است که توده٣۴

 .دھند ناآگاھی و باورھای دينی خود را پس می
به جز يک باور کور به مذھب، چگونه ممکن 

ھای  گری بود مردمی که برای رھايی از شر ستم
رژيم سلطنتی به انق0ب روی آورده بودند، به 

ھا يک  يک دار و دسته مرتجع که در رأس آن
انديشی قرون  فريب، سمبل تاريک شارfتان عوام

وسطايی به نام خمينی قرار گرفته بود، اعتماد 
برداری بزرگ ھيات حاکمه به  کنند، در يک ک0ه

جمھوری اس0می "بسته به  نام رفراندوم، چشم
شان را با  دھند و سند اسارت رأی "  آری يا نه؟

 .دست خود امضا کنند
بايد اذعان کرد وقتی که اکثريت بزرگ مردم 

خورند و  يک کشور، فريب يک شارfتان را می
گران، بلکه با دست خود،  نه با زور سرنيزه ستم

دھد  کنند، نشان می سند اسارت شان را امضا می
که نقصی بزرگ در خود اين مردم وجود دارد و 
اين نقص در ميان مردم ايران، ناآگاھی عجين 

شکی نيست که اين .   بود شده با خرافات مذھبی
اند که با اختناق و استبداد  گر بوده طبقات حاکم ستم

و اشاعه سموم خرافات مذھبی، مردم را در 
اند، اما  جھل، انقياد و غرق در خرافات نگه داشته

کند که ناآگاھی  در اين واقعيت تغييری ايجاد نمی
برخاسته از خرافات مذھبی باعث گرديد که مردم 

انديشی و  ايران با اعتماد به سمبل تاريک
گيری بروند و  خرافات، به پای صندوق رأی

بسته به جمھوری اس0می رأی دھند و اولين  چشم
شان را در پی سرنگونی رژيم  تجربه انتخاباتی

. سلطنتی با يک شکست بزرگ از سر بگذرانند
شان در انتخابات با  شکستی که ھر بار با شرکت

 .ھای ديگری ھمراه بود شکست
ناگفته روشن است که وقتی اکثريت مردم در يک 
چنين سطحی از ناآگاھی قرار دارند که خرافات 

ھا  کننده و راھنمای عمل سياسی آن مذھبی تعيين
باشد، نتوانند اين واقعيت را درک کنند که يگانه 
وظيفه و رسالتی که خمينی و جمھوری اس0می 

ھا و  داشتند، سرکوب و در ھم شکستن انق0ب آن
به عقب راندن توده مردم به جايگاھی در تمام 

 .تر از دوران رژيم شاه بود سطوح، پايين
اما زندگی سياسی پرتکاپوی آن دوران که بازتاب 

ی حيات انق0ب بود، به سرعت توھمات  ادامه
ناشی از زودباوری و خرافات مذھبی را در ھم 

ی  ھای زحمتکشی که در تجربه شکست و توده می
شدند، به چنان تھديدی  زندگی سياسی آگاه می

عليه ارتجاع حاکم تبديل شدند که رژيم به 
ای در سال  سرکوب و کشتار گسترده و وحشيانه

 روی آورد تا بتواند اختناق و استبدادی را که ۶٠
نظير آن را مردم ايران fاقل در طول يک قرن 

 .گذشته نديده بودند، حاکم سازد
ھا  پس از اين کشتار و اختناق وحشتناک و بحران

 يک اعتصاب کم نظير چھار ماھه و د?يل شکستش

 ٣  
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١از صفحه   باقی مانده است" ای مضحکه"از نمايش انتخاباتی تنھا  
اما چرا رفسنجانی از .  ای باشد کامل با خامنه

 !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 

. دليل آن نيز آشکار است.  جلوگيری شود
 ھم در داخل و ٨٨حکومت اس0می نسبت به سال 

تری قرار  ھم در خارج در وضعيت بسيار وخيم
عنوان خواستار  ھيچ  دليل به دارد و به ھمين

 که منجر به اعتراضات ٨٨شرايطی مانند سال 
ويژه  ی انتخابات گرديد نيست، به ای به بھانه توده

ھای  تواند توده که شرايط وخيم معيشتی می آن
طور وسيعی و  بار به کارگر و زحمتکش را اين

 به خيابان و اعتراض ٨٨غيرقابل مقايسه با سال 
ھا پيش  اين ھمان موضوعی بود که مدت.  بکشاند

که فتنه جديدی در راه  از انتخابات و به عنوان اين
ھای حکومتی بازتاب  است، در سخنان و رسانه

ی کار، ما بر  در سرمقاله پيشين نشريه.  يافته بود
ھای  کشمکش"اين موضوع تاکيد کرديم که 

درونی باندھای وابسته به جمھوری اس0می با 
بار  وارد شدن ھاشمی رفسنجانی به صحنه، يک

بازی انتخاباتی رژيم  شب اکنون خيمه ديگر از ھم
اين ".  را با معضلی جديد روبرو کرده است

خاطر موقعيت رفسنجانی که  معضل نه به
ھای انتخاباتی  خاطر تاثيری بود که رقابت به

توانست در تشديد تضادھای درونی، تحريک  می
 -ای  ھای توده  واکنش فضای انتخاباتی و در نتيجه

که ھرلحظه امکان بروز انفجاری آن وجود دارد 
اما حکومت با بيرون انداختن .  داشته باشد  –

 -ی بسيار کمتری مشايی  و تا اندازه  –رفسنجانی 
از نمايش انتخاباتی، ترجيح داد تا پای اين 

حکومت به اين نتيجه .  ھا و ريسک نرود ھزينه
رسيد که رد ص0حيت رفسنجانی بسيار 

تر از شرکت او در انتخابات است و از  ھزينه کم
رو ب0فاصله تمامی ابزارھای خود از  ھمين

کار  چون کيھان را به ھايی ھم مجلس تا رسانه
سازی برای رد ص0حيت  گرفت تا با زمينه

ی رد ص0حيت او را که عمدتا  رفسنجانی، ھزينه
ھای درونی حاکميت است و  محدود به شکاف

بخش ناچيزی نيز به موقعيت سياسی رژيم در 
 .تر سازد گردد، کم جھان بر می

که تا پيش از حذف رفسنجانی،  اما در حالی
ای از جناح اصولگرايان بر وحدت کانديداھا  عده

ھا و  کردند، با حذف وی، ائت0ف تاکيد می
غير از  به(ھا برچيده شد و عموم کانديداھا  وحدت

از باقی ماندن در )  حداد عادل تا اينجای کار
حاf ديگر .  صحنه انتخابات تا به آخر سخن گفتند

تبليغات .  گشت عيان می"  انتخابات"آن روی سکه 
انتخاباتی آغاز شد و سخنان کانديداھا برای جلب 

با زبانی تيزتر و تندتر افکار عمومی ھر روز 
دولت کنونی را زير سوال برد، گويی ھمگان 
فراموش کرده بودند که ھمين چند روز پيش 

ھای درخشان  ھا و پيروزی ای از فتح خامنه
ھا سخن گفته و تنھا  حکومت در طی اين سال

از .  دانسته بود"  مقداری گرانی"مشکل را در 
چيز گفتند، از ميلياردھا دfری که در چين و  ھمه

خواری که از حد  ھند بلوکه شده تا فساد و رشوه
از بحران در سياست خارجی و حتا .  گذشته است

ای تا سخنان پدری که  ھای ھسته شکست سياست
سه فرزند خود را در جنگ از دست داده، اما 

خواھد دست به  اکنون در اثر نداری و بدبختی می

جای  در اين ميان تنھا کسی که به.  خودکشی بزند
ی واقعی نظام اس0می که سر تا  نشان دادن چھره

ست، از اقتدار نظام و حرکت  پا تباھی و سياھی
برای اقتدار ھر چه بيشتر حکومت اس0می در 

 که گويا  جھان سخن گفت، جليلی بود يعنی کسی
را برای "  نژاد دوم احمدی"قرار است نقش 

ھمان کسی که باھنر نائب .  ای ايفا کند خامنه
رئيس مجلس از احراز ص0حيت او در برابر 

کيا ابراز شگفتی  ھايی چون سعيدی حذف چھره
پيام سخنان باھنر اما نه اعتراض به تاييد .  کرد

ص0حيت جليلی که بيش از ھر چيز بيان 
ت0ِش گرايان، از  نارضايتی طيف مھمی از اصول

قدرتمندی در حاکميت است که از ھم اکنون   بخش
ھمان بخشی .  جمھور آينده را برگزيده است رييس

. جمھوری رسانده بود نژاد را به رياست که احمدی
گرايان قديمی ھستند که  حاf اين طيف از اصول

نژاد و اين که ھمين  با چسباندن جليلی به احمدی
نژاد مسبب  کار آوردن احمدی گروه با روی

ست، صدای مخالفت خود را بلند  شرايط کنونی
 و ت0ش دارند تا سدی در برابر رسيدن  کرده

ی طبيعی اين  نتيجه.  جليلی به اين پست ايجاد کنند
شرايط، تشديد تضادھا و رقابت برای تصاحب 

 است، جايی که پول و قدرت زيادی  ی مجريه قوه
البته .  آورد برای صاحبان آن به ارمغان می

خوبی از نتايج اين شکاف آگاه  حکومت نيز به
ھای  است و به ھمين منظور حتا مناظره

 مورد تقليل داده و سعی کرد با ٣تلويزيونی را به 
وگوھای يک جانبه، تبليغات تلويزيونی را  گفت

کردن  سرھم بياورد و بدين ترتيب عطای گرم
 .بازار انتخاباتی را به لقايش بخشيد

اگر از سويی رقبای جليلی با چسباندن وی به 
نژاد ت0ش دارند تا روی کارآمدن وی را  احمدی

خطری برای نظام نشان دھند، حاميان جليلی نيز 
ای  کنند تا با توجه به تمايل آشکار خامنه ت0ش می

خط مقاومت در برابر "به وی با شعار حمايت از 
برھمين .  ، رقبا را از ميدان بدر کنند"خط سازش

ھای  اساس روزھای آينده اوج زورآزمايی گروه
گرا در درون حاکميت خواھد بود  مختلف اصول

ھا با توجه  کدام از اين گروه ست که ھيچ و بديھی
 قدرتمندی که در درون رژيم ھای به پشتوانه

ی آخر اميد خود را برای پيروزی  دارند، تا لحظه
ويژه  در اين زورآزمايی از دست نخواھند داد، به

رغم تمايل آشکاری که به جليلی  ای به که خامنه آن
دليل شرايط موجود،  کند به دارد، سعی می

طور مستقيم وارد صحنه   به٨٨برخ0ف سال 
ای  انتخابات مجلس نھم نيز نمونه.  انتخابات نشود

ھا بود که در نھايت برای  از اين زورآزمايی
ھای  گيری فراکسيون اولين بار منجر به شکل

رقابتی .  مستقل اصولگرايان در مجلس نھم گرديد
ای  که انتخابات مجلس در تھران را به دليل وزنه

ھا در درون حاکميت داشتند،  که ھر کدام از آن
بار با  رقابتی که اين.  ی دوم کشاند حتا به مرحله

دخالت بيت رھبری در آن، قرار است به نفع 
 .رھبری پايان يابد  بيتکانديد جليلی

اولين قربانی اين دخالت، لنکرانی کانديد مورد 
ی پايداری بود، جريانی که با رھبری  نظر جبھه

مصباح يزدی، قبل از انتخابات مجلس نھم شکل 
ھای قدرتمند  گرفت و امروز يکی از فراکسيون

شورای نگھبان اما ص0حيت وی را .  مجلس است
لنکرانی نيز ھنگامی که از رد ص0حيت . رد کرد

خود خبردار شد، پيشدستی کرده و به نفع جليلی 

اين در حالی بود که مصباح يزدی .  کنار رفت
ھای خود  مرغ ی تخم مرشد وی پيش از اين ھمه

را در سبد او ريخته بود و بسياری از اعضای 
نويسی جليلی، از  رغم نام جبھه پايداری نيز به

حمايت خود تا به آخر از لنکرانی تاکيد کرده 
در نھايت نيز پس از ديدار جليلی با .  بودند

مصباح، وی کانديدای اصلح اع0م شد و به 
اع0م .  حمايت اين جريان از جليلی منجر گرديد

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 

 اين جريان  وامدارگونه وانمود شود که جليلی اين
ميدان نيامده  جليلی برای نمايندگی مجلس به.  است

جمھوری بود و قبای  بود، او کانديدای رياست
 .کانديداتوری جبھه پايداری برای او کوچک

بنابر اين در اولين گام جبھه پايداری به نفع بيت 
اما در ميان .  رھبری از دور خارج گرديد

گرايان، رقبای قدرتمند ديگری نيز وجود  اصول
ست که در مجلس  ھا جريانی دارند که يکی از آن

دست باf "  رھروان وfيت"و در نقش فراکسيون 
فراکسيونی که اعضای آن بخشی به .  را دارد

قاليباف و بخشی ديگر به وfيتی نظر دارند، 
وگوھای  ھمان دو نفری که پس از بحث و گفت

زياد در اين فراکسيون، قرار شد در نشست اين 
وگو  ھا برای سخنرانی و گفت فراکسيون از آن

عمل آيد، دو نفری که ھر کدام به  دعوت به
ھای گوناگون اصولگرا  نمايندگی از گروه

وfيتی از .  اند جمھوری شده کانديدای رياست
گرايان و از  تر اصول ھای قديمی حمايت گروه

وfيتی اگرچه .  جمله موتلفه برخوردار است
ای داشته  ھمواره پيوندھای محکمی با خامنه

گرايان  است، اما از سوی ديگر با طيفی از اصول
که سخنگوی بخشی از بورژوازی ھستند که از 

ھا ضربه خورده و  ھای خارجی و تحريم سياست
ای داشته و از لحاظ  ناراضی ھستند، روابط حسنه
و .  ھای زيادی دارد سياسی به اين گروه نزديکی

از بد روزگار ھمين موضوع است که شانس 
جمھوری را  وfيتی برای رسيدن به پست رياست

 .کاھش داده است
ھای جديدتری از  ی بخش قاليباف اما نماينده

ھای  اصولگرايان است که در بسياری از ارگان
باھنر .  حاکميت از جمله سپاه نمايندگانی دارد

ای به  نائب رئيس مجلس، با اشاره به نامه خامنه
نيروھای نظامی در مورد عدم دخالت در 
انتخابات، از فعاليت بخشی از فرماندھان سپاه به 

ت0ش برخی از .  نفع قاليباف خبر داده بود
گرا برای جا انداختن اين  ھای اصول رسانه

ھا پيشتاز  موضوع که قاليباف در نظرخواھی
است، چيزی نيست جز حمايت اين طيف از 

 .قاليباف
جمھوری نيز البته تنھا  ساير کانديداھای رياست

اند و نه اميدی به  برای گرم کردن بازار آمده
کسب اين مقام دارند و نه خودشان و يا حاميان 

توانند نقشی در درون حاکميت  شان می ضعيف
اگر محسن .  جمھور  بازی کنند برای تعيين رئيس

رضايی قرار است نقش يک فرد مستقل را بازی 
" طلبان اص0ح"کند و عارف و روحانی نماينده 

در اين بازی باشند، برای محمد غرضی تنھا 
توان نقش دلقک را در اين نمايش قايل شد که  می

او با .  نه ستاد دارد، نه کابينه و نه حتا برنامه

۴درصفحه   
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۴درصفحه   

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

 انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را
  به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم
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رژيم استبدادی و ديکتاتوری عريان جمھوری اس0می در حالی بساط خيمه .  شود  خرداد برگزار می٢۴يازدھمين دوره نمايش انتخاباتی رياست جمھوری در 

ترين حقوق  کند که در طول بيش از سه دھه حاکميت خود، ابتدائی اش را به راه انداخته و پيرامون آن تبليغ می شب بازی و مضحکه انتخابات رياست جمھوری
نه فقط به ھيچ .  ھای بوروژائی نيز محروم ساخته است ھای سياسی حتا در محدوده دمکراسی مدنی و دموکراتيک را لگد مال نموده و مردم ايران را از آزادی

ند اما ممکن ھائی که کليت نظام جمھوری اس0می را قبول دار فرد، حزب و سازمان سياسی مخالف رژيم اجازه فعاليت داده نشده است، بلکه حتا احزاب و گروه
جمھوری اس0می در .  اند ھا و برخی مسائل جزئی با جناح قدرتمند حاکم اخت0ف داشته باشند، از تيغ استبداد و ديکتاتوری حاکم در امان نبوده است در سليقه

تمرکز و انباشت ثروت در يک قطب .  اند العاده تشديد شده شرايطی انتخابات فرمايشی رياست جمھوری را سازماندھی نموده که تضادھای مختلف اجتماعی فوق
صرف نظر از وجود .  ھای ستيز طبقاتی و گسترش آن را بيش از پيش تقويت نموده است و فقر و نداری در قطب ديگر، تضاد اين دو قطب را تشديد و زمينه

ھای  بحران.  ھای حاد و متعددی در عرصه مسائل داخلی نيز دست به گريبان است تنش و بحران در روابط و مناسبات خارجی، رژيم جمھوری اس0می با بحران
ھای آن برای غلبه بر بحران با شکست و ناکامی روبرو  تمام ت0ش بورژوازی حاکم و جناح.  ھای مختلف اقتصادی و اجتماعی را فرا گرفته است fينحل، عرصه

 .اند تر شده ھای درونی ھيئت حاکمه نيز پيوسته شديدتر و عميق ھای طبقه حاکم و شکاف اخت0ف و کشمکش ميان باندھا و دار و دسته. شده است
امواج پی در پی گرانی، افزايش مداوم قيمت کاfھا و .  ھای کارگر و زحمتکش را به خاک سياه نشانده است ھای اقتصادی رژيم، توده از سوی ديگر، سياست

ھا   حد تحمل آنای افزايش داده و از ھای کارگر و زحمتکش را به نحو کم سابقه خدمات مورد نيازمردم و توّرم افسار گسيخته، فشارھای اقتصادی بر گرده توده
تنگناھای دھشتناک معيشتی ادامه زندگی اکثريت مردم زحمتکش جامعه را دشوار ساخته و آنان را در منگنه فقر و ف0کت فزون از حدی قرار .  فراتر برده است

بار و تحميل مرگ تدريجی برکارگران و اکثريت مردم جامعه، فضای  داری و استبدادی حاکم ع0وه بر تحميل زندگی پر مشقت و نکبت رژيم سرمايه.  داده است
گرد و آزار فعاfن و رھبران کارگری را افزايش داده است و ھر فرياد اعتراض و مبارزه عليه   سرکوب و خفقان را نيزبيش از پيش تشديد نموده، بازداشت و پی

ھای مردم زحمتکش نسبت به وضعيت  به رغم اين اما خشم و نارضايتی در ميان توده.  نظم موجود را، با زندان و سرنيزه و سرکوب بيرحمانه پاسخ داده است
 .بديل شده استھای مردم زحمتکش ايران ت تر شده و تغيير و دگرگونی بنيادی نظم موجود، به خواست مبرم عموم توده تر و متراکم موجود، بسی شديدتر، گسترده
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اقتصادی، از ھم ھای سياسی و  ن دستگاه استبدادی و ارتجاع طبقاتی در حالی بساط شعبده بازی، فريب و تحقير مردم را پھن کرده است که تشديد تضادھا و بحرا

در عين حال خطر انفجار نارضايتی تراکم يافته .  العاده افزايش داده است پذيری رژيم استبدادی حاکم را فوق ثباتی درونی ھيئت حاکمه، آسيب گسيختگی و بی
ست که  بر بستر چنين شرايطی.  ور شدن يک مبارزۀ انق0بی زير و رو کننده، استبداد حاکم و سران اصلی آن را به شدت بيمناک ساخته است ای و شعله توده

اء خود را خواھند وارد بازِی ولی فقيه و گماشتگان وی در شورای نگھبان شوند و آر صحنه گردانان اصلی اين معرکه و بازی مسخره و تکراری، از مردم می
ھای رأی، برای خود  ھر چند استبداد حاکم برايش مھم است که با کشاندن مردم به پای صندوق.  ای به صندوق رأی بريزند به نام يکی از منتخبيِن منصوبين خامنه

ھای حاد و کشمکش ميان باندھای  تواند به عرصه درگيری ترين آن نيز می سازی کند، اما از آنجا که ھر نمايشی ولو مسخره"  مشروعيت"بويژه در انظار جھانی 
ای ديکتاتور  منهانبار شده و خشم فرو خفته کارگران و زحمتکشان فوران کند، اين تاکتيک نيز از دستور کار خا حکومتی تبديل شود و بر آن بستر، نارضايتی تل

اوضاع به قدری وخيم است که قدرت تمرکز يافته در دست شعبده بازان و دار و دسته مرتجع .  العنان و گماشتگان وی در شورای نگھبان خارج شده است مطلق
ھای گذشته به  اگر در دوره.  ای از مانور سياسی از نوع بازی دادن رقبای مرتجع خود و گرم کردن تنور انتخابات را ندارد ای، ظرفيت پذيرش ھيچ درجه خامنه

ھائی از  ششد تا بخ گيری رژيم به نحوی آرايش و تزئين می ھای رأی، بساط معرکه ھائی از مردم به پای صندوق منظور فريب مردم ناآگاه و يا کشاندن بخش
ای که  ته و تنھا گزينهبار حتا استفاده از اين امکان را نيز نا ممکن ساخ مردم نھايتاً بين بد و بدتر به انتخاب بد روی آورند، مجموعه شرايط بحرانی رژيم، اين

 !رژيم برای مردم قائل شده، گزينه بدتر است
 

مردم ايران .  ای باشد تواند واردعرصه انتخابات رياست جمھوری دستگاه استبدادی شود که بی کم و کاست گوش به فرمان و نوکر حلقه به گوش خامنه کسی می
ای،  ھا، بلکه اراده خامنه اند که نه انتخابات و ميزان آراء ريخته شده در صندوق  بيشتر به اين موضوع پی برده٨٨به ويژه بعد از انتخابات خرداد سال 

آستانه مانور و تحمل نظام ديکتاتوری حاکم اکنون به قدری کاھش يافته است که حتا .  کند فرمانروای دستگاه سياسی استبداد حاکم است که رئيس جمھور تعيين می
وقتی مرتجع به نامی مانند اکبر ھاشمی رفسنجانی که فرزند اصيل حکومت .  اند برپا دارندگان بساط استبداد نيز از گزند تيغ استبداد و ديکتاتوری برکنار نمانده

وع نه شود، اين موض ای و گماشتگان وی در شورای نگھبان از بازی حذف می ست توسط خامنه ھای اصلی نظام استبدادی جمھوری اس0می اس0می و از ستون
تر شدن و  کسازد، بلکه در عين حال باري گان برم0 می بار ديگر ماھيت انتخابات ق0بی از جمله مضحکه انتخابات رياست جمھوری را در انظار ھمه فقط يک
نظام استبدادی حاکم برای نجات از فروبلعيده شدن در عمق گردابی که تضادھا و .  گاه استبداد حاکم را نيز نشان می دھد تر شدن بيش از پيش تکيه ضعيف
ذارد تا غرق کشد، اکنون بايد پايش را روی سر سازندگان نظام و فرزندان خود  بگ ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی فزاينده، آن را به اعماق خود می بحران

بلعد و قربانی کند، ھمينکه برای نجات و تقويت خود بايد خود را  ھمينکه اما نظام حاکم بايد فرزندان خود را به.  شدن خويش در اين گرداب را به تأخير اندازد
ر اين نظام به 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 کا

ترين گزينه  اين گزينه، کم ھزينه.  مشکل دستگاه استبدادی حاکم اما فقط اين نيست که برای نجات و تقويت خود، بايد خود را تضعيف کند.  پايان رسيده است
ای با پرداخت ھزينه بسيار اندک و يا تقريباً بدون  مشکل دستگاه استبدادی اين ھم ھست که اگر دار و دسته خامنه.  دستگاه استبدادی در شرايط حاضر است

ھای  د پرداخت ھزينهپرداخت، آنگاه به احتمال خيلی زياد باي کرد و به ع0ج واقعه قبل از وقوع نمی ھزينه، در قبل از انتخابات، رفسنجانی را از بازی حذف نمی
 !متحمل می شد" انتخابات "بسيار ھنگفتی را در بعد از 
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مطيع ديگری را خوار و  ای، اين بار نيز از ھمان صندوقی که احمدی نژاد را بيرون آورد، مھرۀ جيره دستگاه سياسی استبداد و فرمانروای ب0منازع آن خامنه

ای، اينکه چه  حتا از ميان نامزدھای رياست جمھوری مورد تأييد گماشتگان خامنه.  ھای گسترده، بيرون خواھد آورد ولو به ضرب زور و سرکوب و دستگيری
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٣از صفحه   
 انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم

بر اکثريت مردم آگاه ايران .  کند کسی بر اين پست تکيه خواھد زد اراده خامنه ای آن را تعيين می
گيری   خرداد، بيش از يک مضحکه و معرکه٢۴رياست جمھوری در "  انتخابات"پوشيده نيست که 

. شيادان حاکم برای به سخره گرفتن مردم نيست و تنھا در خور سخره و تحريم فعال ھمين مردم است
ھای  تمام جناح.  اند اند و رفته  سال حاکميت ارتجاع اس0می چندين رئيس جمھور آمده٣۴طی 

اند و نه  ھا، نه خواسته يک از آن ھا امتحان خود را پس داده و ھيچ بورژوازی حاکم در اين سال
رژيم سرمايه داری و استبدادی جمھوری اس0می .  ھای مردم باشند اند منشأ اثری به نفع توده توانسته

طی تمام دوران حاکميت ننگين خود، جز کشتار و زندان، جز فقر و ف0کت، جز بيکاری و بی آيندگی، 
ھای کارگر و  ھا مصيبت اجتماعی ديگر، ارمغان ديگری برای شما توده جز اعتياد و فحشا و ده

مادام که اين حکومت پا بر جا باشد، نه فقط ھيچيک از مطالبات و حقوق .  زحمتکش نداشته است
ھای اقتصادی،  ھای کارگر و زحمتکش متحقق نخواھد شد، بلکه اوضاع در تمام زمينه اساسی توده

ھای زحمتکش و ستم کشيده ايران بدانند و آگاه باشند که ھر  توده.  شود تر می سياسی و اجتماعی وخيم
لذا يکبار ديگر بايد .  ھا رخ نخواھد داد مھرۀ رژيم استبدادی رئيس جمھور آن باشد، تغييری به نفع آن

دست رد بر سينه تمام مرتجعين بزنند، مضحکه انتخاباتی رژيم استبدادی را فعاfنه تحريم کنند و با 
 .سره سازند تشديد مبارزه عليه رژيم جمھوری اس0می، تکليف نظام حاکم را يک

 
 !کارگران و زحمتکشان ايران

 
شماری که جمھوری اس0می به بار آورده است، جز تشديد  راه ديگری برای رھائی از شّر فجايع بی
بيائيد به مقابله و رو در روئی مستقيم با رژيم برخيزيم و .  مبارزه و سرنگونی آن باقی نمانده است

 !انتخابات نمايشی رژيم استبدادی را به نمايشی عليه نظم موجود تبديل کنيم
توانند نقش مھمی در آغاز روند اين  اعتصابات کارگری، اعتصاب معلمان و پرستاران زحمتکش می

بيائيد اعتصاب را سازماندھی کنيم و با گسترش اعتصابات و فراروئی . مبارزه و رو در روئی ايفا کنند
ای به يک اعتصاب عمومی سياسی، مسير قيام مسلحانه و سرنگونی انق0بی بورژوازی  مبارزات توده

ھای سياسی مردم جز fينفک موجوديت آن  جمھوری اس0می را که سلب آزادی.  حاکم را فراھم سازيم
است و در آن ھيچ جائی برای رأی و نظر و انتخاب مردم وجود ندارد براندازيم و با در دست گرفتن 

ترين رژيم سياسی  سرنوشت خود از طريق شوراھا و برقراری حکومت شورائی الگوی دموکراتيک
 .را به مردم تمام کشورھای جھان ارائه دھيم
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اش البته قرار است با  چھره و سخنان متفاوت
ھای خود، تعدادی از مردم را به پای  بازی دلقک

 .صندوق رای بکشاند
در شرايط کنونی برای حکومت البته بھترين 

ی  حالت، انتخاب رييس جمھور در ھمان مرحله
باشد، بنابر اين  اول و با اع0م رای باf می

طور طبيعی به احتمال زياد جليلی بايد در  به
جمھور اع0م  ی اول به عنوان رئيس ھمان مرحله

ی دوم برسد بيش  گردد، اگر انتخابات به مرحله
گر  ای باشد، بيان از آن که بيانگر خواست خامنه

ھاست که با تکيه بر قدرت  کشی ديگر جناح وزن
نشينی  ی آخر نيز حاضر به عقب خود تا لحظه

نشدند و اين البته خود يک ضعف بزرگ برای 
او در شرايط کنونی .  ای خواھد بود خامنه
خواھد که به ظاھر با رای باf  جمھوری می رئيس

شده، تا بتواند آن را "  انتخاب"به اين مقام 
گونه که  ھمان.  ھای بعد کند خوراک تبليغاتی سال

. نژاد اين کار صورت گرفت در ارتباط با احمدی
جمھوری که در  اما آيا با روی کار آمدن رئيس

اندازی  ای باشد، چشم ھماھنگی کامل با خامنه
برای برون رفتن از بحران برای رژيم وجود 

 ! دارد؟
مشکل بزرگ حاکميت اين است که اکنون نه 

 سال پيش است و نه حتا جليلی توانايی ٨شرايط 
واقعيت اين است که .  نژاد را دارد احمدی
نژاد به رغم تمام ب0يايی که بر سر  احمدی

زحمتکشان شھر و روستا آورد، با شعارھای 
ترين  مانده پوپوليستی و با استفاده از ناآگاھی عقب

ويژه در روستا، توانست  ھای جامعه به بخش
اما نه .  ھا را به دنبال خود بکشاند بخشی از آن

 سال قبل قرار دارد و نه ٨رژيم در شرايط 
نژادی که توانسته بود جريانی راه بياندازد  احمدی

 .در شرايط کنونی تکرار شدنی است
نژاد نيز   سال پيش احمدی٨فراموش نکنيم که 

برای يکدست کردن حاکميت به قدرت رسيده 
بود، اما ديديم که تضادھای درونی حاکميتی که 

دست شده و ھر  مدعی بود امروز حکومت يک
سه قوه در دست اصولگرايان است به چه 

ای رسيد که حتا با دوران خاتمی و مجلس  مرحله
ای که در  گونه به.  ششم نيز غيرقابل مقايسه است

مجلس يکديگر را  جمھور و رئيس مجلس، رئيس
. خواری متھم کردند علنا به دزدی و رشوه

ی شکست  ھايی که نتيجه تضادھا و تنش
ست که   ھای حاکميت و تشديد بحرانی سياست

تمامی ارکان جامعه، از جمله ساختار سياسی آن 
را فراگرفته بود و اکنون نيز ماجرا نه تنھا 

ھای فراگيری که حاکميت  عوض نشده که بحران
 .با آن درگير است ھر آينه تشديد نيز شده است

ھمين دليل و در نھايت تفاوتی در بين کانديداھا  به
در اين زمينه وجود نداشته و نخواھد داشت، چرا 

ھای جاری  ھا تنھا مجريان سياست که ھمگی آن
جمھور شود چه  چه جليلی رئيس.  خواھند بود

ھا قادر به حل  کدام از آن قاليباف يا وfيتی، ھيچ
مشک0ت جامعه نبوده و از ھمان فردای تحويل 

جمھوری با معض0ت و  گرفتن پست رياست
ھای غيرقابل حلی روبرو خواھند بود که  بحران

ھای رژيم  ھا را به درگيری با ديگر ارگان آن

اما با توجه به حذف رفسنجانی و .  کشاند می
ويژه در صورت  ی ديگر نيز به مشايی يک نتيجه

جمھوری جليلی بدست خواھد آمد و آن  رياست
ھای حکومتی  که اگر مجلس و رسانه اين
توانستند تا ديروز معض0ت جامعه را به  می

ھای  نژاد بياندازد و جناح گردن دولت احمدی
گرا او را به تخطی از راه و روش  مختلف اصول

جمھوری جليلی و  گذشته محکوم کنند، با رياست
ای است که  يا حتا قاليباف و وfيتی، اين خامنه

ھا و  ھر چه بيشتر مسئول شکست سياست
از جمله در درون (معض0ت موجود جامعه 

قلمداد شده )  ھای حکومت و مقامات مذھبی جناح
و بدين ترتيب بيش از گذشته زير سوال رفته و 

 .شود اش دچار تزلزل می موقعيت
جمھوری از دوره اول  نگاھی به انتخابات رياست

ھا و  دھد که چه تاثيری بحران تاکنون، نشان می
ھای سياسی رژيم و انعکاس آن در  شکست

وکيف برگزاری  تضادھای درونی، در کم
انتخابات و روند آن داشته است که انتخابات سال 

 اما ديگر ٩٢انتخابات سال .   اوج آن بود٨٨
تواند تکرار انتخابات گذشته باشد و برای  نمی

ھمين بيش از ھميشه به يک نمايش مضحک 
اگر جمھوری اس0می در سال .  تبديل شده است

از نمايش انتخاباتی تنھا 
 باقی مانده است" ای مضحکه"

 ھنوز اين توان را داشت تا ميان دو جناح ٧۶
کار نمايش انتخاباتی  طلب و محافظه اص0ح

ھا به  برگزار کرده و مردم را با اين بازی
انتخابات بکشاند، امروز حتا مجبور است 
رفسنجانی را که سوابقی چون رياست مجلس، 

اfختيار خمينی در جنگ،  نماينده تام
جمھوری، رياست مجلس خبرگان و  رياست

باfخره رياست مجمع تشخيص مصلحت را يدک 
اگر چنين است، تنھا .  کشد، رد ص0حيت کند می

بست  توان برای آن آورد و آن بن يک دليل می
سياسی رژيم است، رژيمی که تنھا مشت آھنين 

اش باقی مانده است و البته ھمين مشت  برای
آھنين است که به بحران در سياست خارجی نياز 
دارد و باز ھمين مشت آھنين است که در قامت 

 .طلبد جمھور تنھا فرمانبُردار می رئيس
. ھای مردم اما ھيچ فرقی نخواھد کرد برای توده

جمھوری اس0می ھمان خواھد ماند با ھمان 
ھا و زندگی بر ھمان مدار خواھد چرخيد  بحران

. ھا ی آن ف0کت چرخد، با ھمه که امروز می
تر از  اکنون اين نياز به انق0ب است که مبرم

ھميشه به عنوان يگانه راه رھايی کارگران و 
ی آن  زحمتکشان و نقطه پايان گذاشتن بر ھمه

 .دھد جا خود را نشان می ھا، در ھمه دردھا و رنج
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ای به اين  و جناح قدرتمند آن تحت رھبری خامنه و شکست" انتخابات"
نتيجه رسيده بودند که برای حفظ جمھوری 
اس0می و منافع طبقه حاکم، فقط يک راه در 

ھا قرار دارد و آن تشديد سرکوب و  مقابل آن
 .اختناق است

گيری مجدد  اندازی برای قدرت بنابراين ھيچ چشم
طلب و حتا گرايشی از  جناح موسوم به اص0ح

ھا  با اين وجود آن.  نمونه رفسنجانی وجود نداشت
به خاطر منافع اقتصادی و سياسی خود و با اين 

ھای متعدد رژيم و نارضايتی  محاسبه که بحران
ھا را به جايگاه  تواند بار ديگر آن عمومی می

پيشين بازگرداند، وارد رقابت و درگيری با جناح 
ھای  برای بخش بزرگی از توده.  رقيب خود شدند

کارگر و زحمتکش روشن بود که اين رقابت بر 
سر منافع اقتصادی و سياسی دو گروه مرتجع 

 ٧٢از اين روست که از کل جمعيت .  است
 ميليون ۵٨ تا ۵۶ميليونی که به طور واقعی بين 
 ميليون تن از ٢٠حائزين حق رأی بودند، بيش از 

بازی انتخاباتی  شب مردم ايران در اين خميه
ای آرای خود را  طرفداران خامنه.  شرکت نکردند

ھای مرسوم از ميان روستاييان و  سوای تقلب
آوری  برخی شھرھای کوچک و سنتی جمع

طلبان عمدتاً از مناطق  کردند، اما نماينده اص0ح
ھايی از  تر چند شھر بزرگ و گروه مرفه

ھا فراتر  دانشجويان و روشنفکرانی که افق ديد آن
از اين .  ھای جمھوری اس0می نيست از محدوده

گاه  چون تکيه.  ھا آشکار بود جھت نيز شکست آن
بورژوازی مرفھی قرار  ھا اساساً بر قشر خرده آن

گرفته است که در دوران جمھوری اس0می 
ھا رشد کرده و بنا به وضعيت  جمعيت آن

شان خواھان تحوfت انق0بی در ايران  طبقاتی
ھای فردی و در  نيستند، بلکه فقط خواھان آزادی

محدوده تنگی، سياسی در چارچوب نظم موجود 
با اين ھمه بايد گفت که بخشی از .  ھستند
دھندگان موسوی مردمی بودند که از روی  رأی

توھم و ناآگاھی به او رأی دادند و به يک 
 ٢عبارت، مردمی که از حيث آگاھی، در سطح 

چه که در  اما آن.  اند  باقی مانده٧۶خرداد سال 
اوج اف0س و ورشکستگی "  انتخابات"جريان اين 

ھا  را در ايران جار زد، توسل آن"  طلبی اص0ح"
ھای خرافات مذھبی در  شان به نشانه و طرفداران
پرچم سبز محمدی، شعارھای يا .  تبليغات بود

مير حسين، يا زھرا، و هللا اکبر، حاf   -حسين
هللا نبود،  شعارھای خيابانی و شبانه اوباش حزب

طرفدار "  مدرن"ھای  کرده بلکه شعار تحصيل
ھنگامی ھم .  طلبان پاسدار دولت دينی بود اص0ح

که نبرد واقعی آغاز گرديد و مردم و جوانان 
شان سرنگونی جمھوری اس0می  انق0بی که ھدف

بود با شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر 
جمھوری اس0می به نھادھای سرکوب رژيم 

ھای خود بازگشتند و  ھا به خانه يورش بردند، آن
شبانه شعار هللا اکبر سر دادند و رھبران 

جمھوری اس0می نه "ھا با شعار  طلب آن اص0ح
مبارزه انق0بی مردم "  تر تر و نه بيش يک کلمه کم

 . را محکوم کردند
اما نبرد جوانان انق0بی چندين ماه ادامه يافت 

ھای افتخارآفرين آن، از نمونه ندا  نبردی که سمبل
آقا سلطان بودند که تحريم را با جنگ خيابانی 

 آزاديخواھانه و  پيوند زدند و در راه ھدف بزرگ
 .طلبانه خود جان باختند برابری

به استثنای اين مبارزه، تمام ماجرای انتخابات 

و تعديل و تخفيف تضادھايی که اين بحران را 
اين که پس از گذشت .  پديد آورده بودند، نداشت

مدتی ب0تکليفی، خاتمی سرانجام ادامه سياست 
رفسنجانی را در پيش گرفت، در ھمين واقعيت 

طلب  ثانياً، جريان موسوم به اص0ح.  قرار داشت
قادر نبود حتا تعديلی ناچيز در اختناق و سلب 

ھای مردم پديد آورد و fاقل به مطالبه  آزادی
قشرھای معينی پاسخ دھد، چرا که اساساً حتا 
آزادی بسيار محدود ھم در چارچوب دولت دينی 

ست و مسئله  دولت دينی نفی آزادی.  ممکن نيست
ديگر اين که حتا آزادی بسيار محدود ھم سريعاً 
به تھديدی عليه موجوديت دولت دينی تبديل 

گردد و تضاد توده مردم را با رژيم استبدادی  می
کند و در عمل نيز  حاکم به جای تخفيف تشديد می

 .چنين شد
ی  با اين اوصاف و تجربه مردم از دو دھه

گر جمھوری اس0می، علت چه  حاکميت رژيم ستم
طلبی جامعه ايران را فرا  بود که تب اص0ح

گرفت و اکثريت مردم به پای صندوق رأی 
رفتند؟ چيزی نبود، جز توھمی که شکست 

اين .  کرد ديگری را به مردم ايران تحميل می
توھم البته از نوع خالص مذھبی آن که در 

 مردم را چشم بسته به پای صندوق ۵٨فروردين 
طلبی در  تب اص0ح.  گيری کشاند، نبود رأی

کرد که نماد  ظاھر شورشی عليه نظمی جلوه می
با اين وجود .  آن ناطق نوری در آن انتخابات بود

تواند  چيزی جز اين توھم نبود که دولت دينی می
البته .  با آزادی مردم سر سازش داشته باشد

عنصر غالب در اين توھم نه باورھای خرافی 
گی  تجربه مذھبی که ھنوز ھم کم نبود، بلکه بی

ھا جوانی بود که خواھان تغيير و  سياسی ميليون
آنھا .  آزادی بودند، اما فاقد ھرگونه تجربه سياسی

 ۶٠تحرکی سياسی پس از سال  در يک دوران بی
رو نتوانسته بودند  پرورش يافته بودند و از ھمين

اما از .  ترين تجربه سياسی را به دست آوردند کم
جايی که توھمی به آسمان نداشتند، بلکه توھمی  آن

ھا درھم  زمينی بود، به فوريت توھمات آن
 انجاميد  ٧٨ تير ١٨شکست و به قيام دانشجويی 

که يکی از افتخارات مبارزاتی جنبش دانشجويی 
ھای مردم ايران عليه نظم بيدادگر حاکم  و توده

اين قيام توسط اوباش بسيجی، پاسداران و .  است
سرکوب و "  طلبان اص0ح"پليس با فرمان 

مردم .  دانشجويان به خاک و خون کشيده شدند
ايران بار ديگر بھای سنگينی برای توھم ناشی از 

پيامد اين شکست برای .  زودباوری خود پرداختند
ھای مردم، تشديد سرکوب و اختناق و فقر و  توده

نژاد  تری بود که در دوران احمدی ف0کت عظيم
 .ھا شد نصيب آن

اما گويا fاقل برای بخشی از مردم، ھنوز نتايج 
ھای سنگين ناشی از شرکت در  بار شکست فاجعه

برخی از انتخابات فرمايشی رژيم کافی نبود و 
بايستی سه باره شکست و عواقب آن را  می

 .متحمل شوند
طلب بار  ، جريان موسوم به اص0ح٨٨در سال 

ھای پوشالی موسوی و کروبی به  ديگر با وعده
مردم، در واقع اما برای باز پس گرفتن منافع و 
امتيازات اقتصادی و سياسی گذشته خود از جناح 

پس از شکست خاتمی و .  رقيب، وارد صحنه شد
ھای آن، بی ھيچ ترديدی روشن بود که  سياست

اوضاع جمھوری اس0می ديگر در وضعيتی 
بتوانند مواضع پيشين "  طلبان اص0ح"نيست تا 

جمھوری اس0می . خود را دوباره به دست آوردند

، چنين به نظر ۶٠ی  ھای اواخر دھه و شورش
ترين بخش مردم  مانده رسيد که بايد برای عقب می

نيز روشن شده باشد که خمينی که بود؟ جمھوری 
اس0می چيست و در پی انجام کدام اھداف و 

چرا که تجربه .  مقاصد بر ايران حاکم شده است
ترين آموزگار است و ھيچ تبليغ و  قاعدتاً بزرگ
چون تجربه زندگی سياسی  تواند ھم ترويجی نمی

ھای مردم آموزش دھد و آنھا را آگاه  به توده
 ٢پس از چه روست که بار ديگر در .  سازد

، اکثريتی از مردم به پای ١٣۶٧خرداد  سال 
روند تا شکستی ديگر بر  صندوق رأی می

 .ھای خود بيافزايند شکست
مگر جمھوری اس0می در طول نزديک به دو 

ترين شکل ممکن  دھه از استقرار خود به عريان
تر کردن بندھای  نشان نداده بود که جز محکم

اسارت مردم از طريق تشديد سرکوب و اختناق 
رسالتی ندارد؟ مگر آشکار نکرده بود که به 

ناپذير  عنوان يک دولت دينی دشمن آشتی
 ست؟ آزادی

مگر پوشيده مانده بود که انتخابات چيزی جز 
ھای  جايی مھره يک نمايش مضحک برای جابه

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؟
 و اوايل ۶٠ی  جمھوری اس0می در اواخر دھه

.  با بحرانی جدی مواجه شده بود٧٠ی  دھه
سياست اقتصادی نئوليبرال رفسنجانی به شکست 

اين سياست منجر به فقر کمرشکن .  انجاميده بود
اکثريت مردم ايران و شکاف عميق فقر و ثروت 
شده بود، نارضايتی کارگران و زحمتکشان به 

ای، مناطق  ھای توده ای رسيد که شورش نقطه
از طرف ديگر، .  وسيعی از ايران را فراگرفت

فشار ناشی از اختناق و سرکوب، منجر به 
نارضايتی و اعتراض روزافزون به ويژه در 

تحت يک چنين .  ميان جوانان شده بود
ست که رژيم برای کنترل و مھار  شرايطی

آورد و  اوضاع به تاکتيک جديدی روی می
گردد که  دار اين وظيفه می جناحی از رژيم عھده

با شعار آزادی و عدالت و ظاھراً نفی و مقابله با 
سياست اقتصادی رفسنجانی، بحران موجود را 

بست  حل، نارضايتی را مھار و رژيم را از بن
 .نجات دھد

دانيم شکست اين  گونه که می نتيجه اما ھمان
نه فقط به علت حدت تضادھا .  تاکتيک رژيم بود

و ماھيت و خصلت فوق ارتجاعی جمھوری 
طلب، نتوانست  اس0می، جناح موسوم به اص0ح

آورد،  حتا تعديل و تخفيفی در اختناق حاکم پديد
بلکه در عرصه اقتصادی نيز راه ديگری جز 

خورده رفسنجانی  ادامه سياست اقتصادی شکست
رکود مزمن، تورم دورقمی، .  در برابر خود نديد

افزايش ميليونی بيکاران، وضعيت مادی و 
لذا تضادھا .  تر کرد معيشتی کارگران را وخيم

بست و  تشديد و راھی برای خروج رژيم از بن
طلبی  کنترل نارضايتی با توسل به تاکتيک اص0ح

طلب  جناح موسوم به اص0ح.  يافت نشد
توانست بحران را حل و نارضايتی را مھار  نمی

١٠درصفحه کند چرا که اوfً، راه حلی برای بحران اقتصادی   



 ۶ ۶۴۶ شماره  ٩٢نيمه  اول خرداد     ۶

 يک اعتصاب کم نظير چھار ماھه و د?يل شکستش
ی :  عناوين آن ھا گويای محتوايشان است ـن ـي ف ـب ـک
 !از ديدی ديگر و تناسخ در جسم تازه

ـمک  ا ـک ه ـب اً و ـچ خانواده پژو از ديرباز چه رأـس
ران را  ارـگ وب ـک نيروھای دولتی، تخصص سرـک

ت رده اـس ی از .  نيز کسب ـک ـک واده در ـي اـن ن ـخ اـي
ه ١٨١٣نخستين اقداماتش در سال  اـم ن ـن ـي ک آـي  ـي

ر  ه ـب رد ـک ن ـک دوـي ش ـت اـي داخلی برای کارخانه ـھ
ه  اطـی" طبق آن کارگری ـک ی انضــب ت " و "  ـب وـق

ب" می کرد يا به "  نشناسی راـت ه ـم ـل رام "  سلـس ـت اـح
د ی ـش راج ـم . نمی گذاشت بی درنگ جريمه يا اـخ

ال  ی در ـس وـئ ام ـل  ١٨٩٩زمانی که کارگری به ـن
ی از  ـک ه را در ـي ادـي ـح ن اـت ـي ـت ـس تصميم گرفت نـخ
ارخــانــه ھــای پــژو ايــجــاد نــمــايــد، فــوراً اخــراج  ـک
ه ی  اـن ارـخ ران ـک ارـگ ام ـک ـم گرديد، اما ھمين که ـت
د،  صـاب زدـن ـت ه اـع ت ـب ه دـس ارـچ ک ـپ واfنتينه ـي

يک سال .  ارمان پژو وادار به بازگرداندن وی شد
ام  ـم ران ـت ارـگ ه ـک ی ـک اـم پس از اين ماجرا و ھنـگ
ش  زاـي ل و اـف ـک ق تـش رای ـح ژو ـب کارخانه ھای ـپ
رای  ش ـب ه ارـت ژو ـب دستمزدھا اعتصاب کردند، ـپ

 . درھم شکستن اعتصابشان فراخوان داد
کــارگــران پــژو در آغــاز اعــتــصــاب عــمــومــی 

 شــرکــت ١٩٣۶کــارگــران فــرانســه در مــاه مــه 
ر در .  نکردند در ماه مه آن سال ھفتاد ھزار کارـگ

ه دو  ان ـب دادـش ـع ن ـت اعتصاب بودند و در ماه ژوـئ
ار .  ميليون نفر رسيد زـک ـل ر ـف ارـگ فقط صد ھزار ـک

و .  در اعتصاب بودند کارگران پژو در شھر سوـش
صـاب  از جمله کارگرانی بودند که ھنگامی به اعـت
زب  ت ـح ر اول وـق پيوستند که موريس تورز، دبـي

ت١١کمونيست فرانسه در  ـف ن ـگ اد :"  ژوـئ د ـي اـي ـب
رد ". گرفت که چگونه يک اعتصاب را متوقف ـک

ت  ـس ـي وـن ـم زب ـک وذ ـح ـف ه ـن اين موضوع با توجه ـب
ی  ای بـس ی ـج وـي فرانسه در جنبش کارگری از ـس
ران  شگفتی بود و از سويی نشان می داد که کارـگ
ارزه  ـب د و ـم ـن ـت ل ھـس ـق ـت پژو دارای روحيه ای مـس
زاب  ی اـح ومنافع خود را فدای زد و بندھای سياـس

روز .  نمی کنند د اـم ـن اـن ه ـم رانـس حزب کمونيست ـف
د ی داـن ـم م ـن . نبود که ديگر خود را مارکسيست ـھ

اين حزب در آن دوران ھنوز خود را مارکسيست 
ه ای   – اـي ه اصـول ـپ لنينيست تعريف می کرد و ـب

ت اد داـش ـق ـت ا اـع ارـي . آن از جمله ديکتاتوری پرولـت
تورز از کارگران خواست تا به اعتصاب عمومی 
ه  ی ـک ـت پايان دھند چرا که حزب کمونيست از دوـل

ت   –لئون بلوم سوسيال  اـي ـم دمکرات تشکيل داد ـح
ال .  کرد ان ـس ـم اما حزب کمونيست در سپتامبر ـھ

ن  تصميم گرفت از اين پشتيبانی دست بردارد و اـي
در حــالــی بــود کــه ديــگــر مــبــارزات جــانــانــه ی 

ود رده ـب ش ـک روـک ذاء ـف . کارگری با سرکوب و اـي
ھنوز که ھنوز است رسانه ھايی که برای سرمايه 
د  ـن اـن ی ـم صـاـب ـت داری نوکری می کنند ھر وقت اـع
ال  ـک اعتصاب کارگران پژو اولنه طوfنی و رادـي
ی  ادآوری ـم می شوند جمله ی موريس تورز را ـي

بايد ياد گرفت که چگونه يک اعتصـاب را :  نمايند
 !متوقف کرد

ن  کارگران کارخانه ھای پژو در مونبليار در ژوـئ
د١٩۶٨ صـاب زدـن ـت ت .   دست به مبارزه و اـع دوـل

وقــت در حــمــايــت از کــارفــرمــا نــيــروھــای ضــد 
ورش ث رف اول واژه ھــای ( اس .  ار.  ـش ســه ـح

ت نـــي واه اـم ھــوريـــخ روھــان ھــای جـــم را بــرای )  ـگ
اد ـت رـس ل ـف ـح ه ـم ران ـب ارـگ د ـک دـي ـھ . محاصره و ـت

ه  کارگران با سنگربندی و اشغال راه آھن محل، ـب
مرگ دو کارگر در . زد و خورد با پليس پرداختند

ر  ارـگ زار ـک ه ده ـھ حوادث مونبليار موجب شد ـک

ايــن اعــتــصــاب شــکــوھــمــنــد، اقــدامــات و اشــکــال 
ای  ه ـھ ـس ـي 0ت و دـس ـم مبارزاتی کارگران، ضدـح
ام  ـج راـن ان و ـس ت آـن تھوع آور کارفرمايان و دوـل

دا .  علل شکست اين اعتصاب است بد نيست در ابـت
رد   –اندکی با شرکت پژو  دا ـک سيتروئن آشنايی پـي

تا بتوان شھامت کارگران را برای درافتادن با آن 
 .محک زد

 
سابقه ی دويست ساله ی خانواده پژو در 

 استثمار و سرکوب کارگران
 

ت ١٨١٠خانواده ی پژو در سال  رـک ن ـش ـي ـت ـس ـخ  ـن
رد دازی ـک ال .  خود را راه اـن واده در ـس اـن ن ـخ اـي

را پی ريخت "  شرکت خودروسازی پژو " ١٨٩۶
ی ١٩٧۶و در سال   موفق شد يکی از رقبای اصــل

د" اش را در فرانسه که سيتروئن نام دارد،  ـع ـل ـب " ـب
 –شــرکــت ســھــامــی خــاص پــژو " و از آن پــس 

نام گرفت و ھمچنان ھر دو خودرو را "  سيتروئن
 .توليد می نمايد

ــای  ــه ـھ ــاـن ــارـخ ــز ـک ــه ـج ــژو ـب ــواده ی ـپ خـــاـن
ا  م دارد، اـم خودروسازی، دارايی ھای ديگری ـھ
ه  اه ـم ان ـم اـي ا ـپ ه ـت رانـس ـخش در ـف ن ـب فقط در اـي

د ۶٧٠٠٠ کمی بيش از ٢٠١٢ ردـن  نفر کار می ـک
د ـن ـت ران ھـس ارـگ ژو .  که ده ھا ھزار تن از آنان ـک ـپ

ران  ن و اـي ـي ژه در ـچ ه وـي ر ـب ـگ در کشورھای دـي
دل .  فعال است کارگران ايران خودرو به خوبی ـم
د، ۴٠۵ و ٢٠۶ھای پژو  ـن ـن ی ـک اژ ـم ـت وـن  را که ـم

ه .  می شناسند د ٢٠١٢ھر چند در فورـي 0م ـش  اـع
ه   –که پژو  سيتروئن صادرات خود را به ايران ـب

متوقف کرده است، اما در "  دfيل مشک0ت مالی" 
 خودرو ۴۵٨٠٠٠ پژو در اين کشور ٢٠١١سال 

ه  ران را ـب ظـر اـي ن ـن ه از اـي د ـک اـن به فروش رـس
ارت  ـب دومين بازار پژو در جھان تبديل کرد، به ـع
ديگر پژو از طريق ايران خودرو يک سوم بازار 

توقف مبادfت .  اتومبيل ايران را در اختيار داشت
صـادی  ـت ای اـق م ـھ رـي با ايران که ظاھراً در پی تـح
ی  داـن ـن بوده است برای پژو از نظر مالی اھميت ـچ

ران .  نداشت ازار اـي ه ـب د ـک مسئوfن پژو می گويـن
ی  %  ٢فقط  عملکرد کل پژو را در سال تشکيل ـم

ا ۶۴٠داد که برابر با  ورو در ٨۵٠ ـت ون ـي ـي ـل ـي  ـم
ران .  سال می شد ژو در اـي البته رقيب فرانسوی ـپ

ن  ودروی اـي ازار ـخ ان در ـب ـن ـچ ـم د ـھ اـش که رنو ـب
ت "  ٩٠تندر " کشور با  دوار اـس ـي ت و اـم فعال اـس
ودروی "  سھم" که بتواند  بيش تری را از بازار ـخ

 .  اين کشور نصيب خود نمايد
ه  ک ـب زدـي ام  %   ٣٠خانواده ی پژو اکنون ـن ـھ ـس

ار دارد   -کارخانه ھای پژو  ـي ـت سيتروئن را در اـخ
ايــن .  و ھــمــچــنــان اصــلــی تــريــن ســھــام دار اـست

ت،  ی ـس وادـگ اـن ه داری ـخ اـي رـم خانواده که نماد ـس
ت  ـن ه ـس ی دارد ـک اس ـم ز ـپ ـي ری را ـن ـگ ت دـي سـن
ه  ی ـک اـن ارتجاعی پدرساfری ست، در ميان وارـث
ان  در شرکت ھای گوناگون پژو حضور دارند زـن

ی" حق دخالت ندارند و کارھای خيريه و  " فرھنـگ
ر و .  می کنند ـت برای مثال کريستيان که فرزند دـخ

ری را در  ـن ری ـھ اـل ک ـگ ت ـي ژو اـس ارشد اُژن ـپ
ژو در  زی ـپ رـک ر ـم ـت اختيار دارد که در برابر دـف

ت او .  خيابان ارتش بزرگ پاريس قرار گرفته اـس
ه  ت ـک وده اـس ـم ر ـن ـش ـت ـن اب ـم ـت با نام مستعار دو ـک

 مقدمه
 

مــبــارزات طــبــقــه ی کــارگــر بــرگ ھــای زريــن 
ر  ـي فراوانی در تاريخ يک صد و پنجاه ساله ی اـخ

ی . جامعه ی بشری بر جای گذاشته است بی ھمتاـي
ارس ١٨تجربه ی کمون پاريس از  ا ١٨٧١ ـم  ـت

وز از ١٨٧١ مه ٢٨ ـن ران ـھ ارـگ  چنان است که ـک
د ـن وـي ی ـج درخـشش .  شيوه ھای کموناردھا بھره ـم

ری  رـت ه ـب کمون پاريس فقط به اين خاطر نيست ـک
ی،  وـم ـم ع ـع اـم ـج ل ـم ـي ـب روش ھای مبارزاتی از ـق
قابل عزل بودن نمايندگان در ھر لحظه و پذيرفتن 
ه  دی را ـب وـن د و پـس وـن ـش ـي ر ـپ دون ـھ آزادی ھا، ـب
ه  ت ـک اطـر اـس ن ـخ ه اـي ه ـب ـک ھمگان نشان داد، بـل
د  واـن ثابت نمود که مبارزه ی طبقه ی کارگر می ـت
د  اـش دارای زوايا و ديدگاه ھای متکثر و چندگانه ـب

د ه دـھ ود اداـم ت ـخ ون .  و به حرـک ـم ن ـک ـي ـن ن ـچ اـي
د  ـن ـت ـس ـي ور ـن ـب ـج ران ـم ارـگ ه ـک ان داد ـک پاريس نـش
ک  رای ـي د ـب ـن واـن ـت ا ـب د ـت ـن دارای نظر واحدی باـش
ری  راـب ی و ـب ـگ ـن رـھ ی و ـف اـس ـي ھدف که آزادی ـس

د ـن ـن ارزه ـک ـب ون .  اجتماعی و اقتصادی ست، ـم ـم ـک
ری آزادی  ذـي رـپ پاريس شگفت آورانه يگانگی تکـث
ه  ر را ـب ارـگ ه ی ـک ـق ی طــب خواھی و برابری طلـب
ام را داد  ـي منصه ظھور رساند و به جھانيان اين ـپ
ی  ه ـم ـم رای ـھ که کارگران آزادی و برابری را ـب
داد و  ـب ـت ف اـس اـل ـخ ه ـم ی ـک اـن ه ی آـن ـم د، ـھ ـن خواـھ

 . استثمار ھستند و حاضرند برای آن مبارزه نمايند
ه ی  ـق روز، طــب ا اـم پيش و پس از کمون پاريس ـت
ن  ـم رضـد دـش ارزه ـب ـب ک روز از ـم کارگر حتا ـي
ای  ت ـھ طبقاتی اش که طبقه ی سرمايه دار و دوـل
ی  حامی آن است دست نکشيده و گاھی به مبارزاـت

. بــس طــوfنــی و دشــوار ھــمــت گــمــاشــتــه اســت
ا ١٩٨۴اعتصاب معدنچيان انگلستان از مارس   ـت

ه ١٩٨۵مارس  ت ـک ارزات اـس  از جمله ی اين مـب
د ا ـش رـپ ن .  بر ضد کميسيون ملی زغال سنگ ـب اـي

ارت  ارـگ ت ـم ل دوـل اـم ت ـک اـي ـم کميسيون که از ـح
ت  ـس ـي ه ـب ت ـک رـف م ـگ ـي تاچر برخوردار بود، تصــم

د و "  ضرردھی"معدن را به بھانه ی  اـي ـم تعطيل ـن
ک  ز ـي ـي ـگ اين چنين موجب مبارزه ی ستايش براـن

ه .  ساله ی صد و پنجاه ھزار کارگر شد ی ـک اـن کـس
امروز بر تابوت اين زن خشم آھن می رقصند بی 

 .شک ميراث داران ھمان مبارزه ھستند
جنبش کارگری فرانسه اخيراً بار ديگر شاھد يکی 

ود ود ـب دت ـخ صـاب .  از اعتصابات بلندـم ـت ن اـع اـي
اً روز ٢٠١٣ ژانويه ١۶روز  ـم د و رـس از ـش  آـغ

 با تظاھرات دو ساعته ی کارگران ٢٠١٣ مه ٢١
صـاب .  در درون کارخانه پايان يافت ـت د اـع ھر چـن

ژو  ازی ـپ ودروـس ران ـخ ارـگ ه ی ـک اـھ ار ـم  –چـھ
واقــع در نــوزده ( ســيــتــروئــن در شــھــر اولــنــه 

س ارـي ز ـپ رـک ری ـم ـت ه )  کيلوـم ی ـب ـت ـخ ات ـس ضـرـب
ه ی  اـن ارـخ ن ـک ـي ـت ـس ـخ داران ـن کارفرمايان و سھاـم
ازی  ودروـس ن ـخ ـي ـم ـت ه و ھـش رانـس خودروسازی ـف
ت  ـي ـق وـف بزرگ جھان وارد آورد، اما سرانجام با ـم

زار . ھمراه نبود و شکست خورد نزديک به سه ـھ
ار   –کارگر در کارخانه ی پژو  ه ـک ـن سيتروئن اوـل

می کنند و بخشی از مبارزترينشان تصميم گرفتند 
زار و  ازده ـھ اری ـي ـک ـي با اعتصاب خود برضـد ـب
دويســت نــفــر کــه کــارفــرمــايــان بــرای ســال ھــای 

د٢٠١٢ - ٢٠١۴ زـن ـي ا ـخ ه ـپ آن .   اع0م نمودند، ـب
ری  ـي ل ـگ ـک چه در پی می آيد گزارشی از روند ـش

٧درصفحه   
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علت عمدتاً اين است که .  تشک0ت کارگری نيستند
روه  ی از ـگ رـخ وذ ـب ـف ر ـن ه زـي آنان به سنديکاھا ـک

ران .  ھای سياسی ھستند اعتماد ندارند ارـگ ه ـک ـت الـب
ان  ـي غيرمتشکل در اشتباه مطلق نيستند، چرا که ـم
ود  ی وـج وـن سنديکاھای مختلف گرايش ھای گوناـگ
ه  اـن ارـخ ن ـک ه در اـي دارند و اتفاقاً يکی از آن ھا ـک
ازش  ر و ـس ه زردـت ـم ت از ـھ ت اـس رـي دارای اکـث

، " خــانــگــی" نــام ايــن ســنــديــکــای ( کــارتــر اســت 
ه ).  سنديکای مستقل اتومبيل است پس کارگرانی ـک

ات را  ـب اـس ـح ه ـم ـت از بقيه مبارزتراند بايد يک رـش
ا : بکنند، از جمله اين که ا ـب ـج ا ـک ا ـت کدام سنديکاـھ

ی  ـت ايـس ی ـب جنبش ھمراھی خواھند کرد؟ چگونه ـم
ل در  ـک ـش ـت ران ـم ارـگ وای ـک ه ـس تشکلی ساخت ـک
ظـرات  رف ـن ـع سنديکاھای موجود در کارخانه، ـم
ارج  ه در ـخ ت ـک ن ھـس بقيه ھم باشد؟ آيا امکان اـي
ران راه  ارـگ ا ـک ی ـب ـگ ـت ـس ـب کارخانه يک جنبش ھـم
رد در صـورت  ذـي ی ـپ انداخت؟ آيا چنين جنبشی ـم
ـمک  صـاب ـک ـت دوق اـع اعتصاب درازمدت به صـن
ه  ان ـچ ان آـن دـگ ـن اـي ـم ان و ـن اـي مالی بنمايد؟ کارفرـم
ار  ه ـک صـاب ـب ـت ت اـع ـس ـک رای ـش ترفندھايی را ـب
ه از  ت ـک ا دوـل وان ـب ی ـت ه ـم وـن ـگ خواھند برد؟ ـچ
ود؟ از آن  ـم ه ـن کارفرمايان حمايت می نمايد مقابـل
ت  دـم ا در ـخ ک ـج زرگ ـي جايی که رسانه ھای ـب
ود  ی ـش طـور ـم د ـچ ـن ـت ت ھـس سرمايه داران و دوـل
صــدای کــارگــران مــعــتــرض را بــه گــوش مــردم 

 رساند؟
ش از  ـي ه ـپ ـن ران اوـل ارـگ ای ـک ت ـھ رـک ن ـح نخستـي

ان در روز  ر ٢٩اعتصاب تظاھرات آـن ـب اـم ـت ـپ  ـس
.  در شھرک مردمی سه ھزار در اولنه بود٢٠١٢

 به پاريس آمدند ٢٠١٢ سپتامبر ٩آنان سپس روز 
ل  ـي ـب وـم ی اـت ـل ـل ـم ن اـل ـي و از فرصت برپايی سالن ـب
راض  ـت ه اـع ت ـب ر آن دـس راـب استفاده کرده و در ـب
زدنــد و مــطــالــبــات خــود را در بــرابــر ھــزاران 

آنان دو .  بازديدکننده ی اين نمايشگاه ابراز نمودند
ا  رـپ ی ـب زرـگ ع ـب ـم ـج ه ـت اـن روز بعد در محل کارـخ

ر .  کردند ارـگ ک ـک ول ـي د از ـق وـن روزنامه ی لوـم
ه او :" نوشت ا ـب د، ـم انتخابات برای اوfند تمام ـش

دارد از ـن ـي ا ـن ه ـم ر ـب ـگ ک ."  رأی داديم، وی دـي ـي
 ســال ســابــقــه ی کــار در ١٨کــارگــر ديــگــر کــه 

م:" کارخانه ی اولنه پژو دارد، گفت ـم ـھ . من نمی ـف
ا .  زندگی من در اينجاست.  دولت با ما نيست ه ـم ـب

ا رن  وز ـي وعده می دھند که در شھر پواسی، موـل
 ."به ما کار می دھند، اما من ديگر باور نمی کنم

د ٢٠١٢ سپتامبر ١١شماره ی  وـن  روزنامه ی لوـم
ازی  ارـس ـک ـي ه ـب ھمچنين گوشه ای از فجايعی را ـک
ی  ار ـم کارگران در کارخانه ی پژو در اولنه به ـب

ه .  آورد منعکس کرد دـي ـع ام ـس يک کارگر زن به ـن
ی ۴١که  ه ـم اـم ن روزـن  ساله است به خبرنگار اـي

ات  0ـق ه ـم اـن ارـخ ن ـک رش را در اـي وـھ گويد که ـش
 fا کرده است و با ھم تشکيل خانواده داده اند و ـح

د ـن س .  می خواھند ھر دويشان را بيرون کـن ـپ او ـس
ت:" می گويد ان اـس ودـم ت ـخ ا در دـس ده ی ـم . آيـن

ا و .  دولت به ما ياری نخواھد رساند ما بايد اين ـج
 ." ھمه جا برای کارمان بجنگيم

ر ١٧کارگران پژو روز  ـب اـم ـت ـپ 0م ٢٠١٢ ـس  اـع
صـاب  ـت اه در اـع ان ـم ـم م ـھ ـت ـس ـي ه روز ـب کردند ـک
اخ  ل ـک اـب ـق ه ـم رات ـب ظـاـھ رای ـت ود و ـب د ـب خواھـن

ت د رـف ـن واـھ ان .  رياست جمھوری در پاريس ـخ آـن
ه ١۶ و ١۵روزھای  ـب ـن ـش ـک ه و ـي ـب  سپتامبر که شـن

ان  وـب وارض اـت ای ـع ه ـھ بود به نزديک ترين باـج
ول  ت ـپ رداـخ ا از ـپ ردن حصـارـھ ازـک رفتند و با ـب

د ن .  جلوگيری کردـن ات از اـي ر اوـق ـث ران اـک ارـگ ـک

ا .  نخواھند داشت که با ناله سودا کنند اما دستمزدـھ
ت ـس ـي ران ـن ارـگ ی ـک ه .  تنھا مسئله ی اصــل اـي رـم ـس

ی  داران گستاخ تر از ھميشه با اتکاء به دولت ھاـي
ی  اـي ه ـھ اـن ـھ ه ـب که دارند کارگران را دسته دسته ـب

ران " ، " رقابتی کردن" ، " تعديل نيرو" ھمچون  بـح
ا در "  انتقال توليد" يا "  اقتصادی اخراج می کنند ـت

عمل بتوانند سود بيش تری به سھامداران بدھند و 
د رـن ا .  بھای سھام را در بورس بازی باf بـب ن ـھ اـي

ه داران  اـي رـم ه ـس ت ـک فقط بخشی از فشارھايی ـس
د ـن ـن ی ـک ال ـم ـم ران اـع ارـگ ر، .  عليه ـک ـگ ـخش دـي ـب

د ا .  فشارھای روحی و روانی اـن ه داران ـب اـي رـم ـس
د  ـن واـھ ی ـخ ابزار گوناگونی که در اختيار دارند ـم
رداری و  ان ـب رـم بيش از گذشته کارگران را به ـف
ب و  راـت ه ـم ـل اطاعت وادار نمايند و ھر روز سلـس
ا  د ـت اتوريته ھای تازه ای در محيط کار می آفرينـن
بتوانند از وحدت کارگران جلوگيری نمايند و آنان 

ار . را از مبارزه بازدارند ر فـش ـي ای اـخ در سال ـھ
ت  سرمايه داران برضد زحمتکشان چنان بوده اـس
ان  ـھ دی ـج که مسئله ی خودکشی به يک بحران ـج

 .کار در فرانسه تبديل شده است
ن   –کارگران خودروسازی پژو  ن از اـي روـئ ـت ـي ـس

ھر چند اعتصابشان روز .  واقعيات مستثناء نيستند
ال ٢٠١٣ ژانويه ١۶  آغاز شد، اما از ژوئن دو ـس

ن   –  ٢٠١١ژوئن  –پيش  ـت ه بـس ـي ـل ان ـع ارزاتـش مـب
رديــد روع ـگ ه ـش ـن ه ی اوـل اـن ارـخ در آن زمــان .  ـک

0م   –کارفرمايان پژو  اً اـع ـم وز رـس ـن ن ـھ سيتروـئ
ه را  ـن ه ی اوـل نکرده بودند که می خواھند کارخاـن

ه .  ببندند ادـي ـح ی از اـت ـک ه ـي اما در ھمان ماه بود ـک
د  ـن ک ـس ه ـي ه ـب ـن ه ی اوـل اـن ارـخ ھای حاضر در ـک
ن  ـت ه بـس اً ـب ـح درونی مديريت دست يافت که صرـي

رد ک .  کارخانه اشاره می ـک ش از ـي ـي ام ـب ـج راـن ـس
ه ١٢سال بعد، مديريت روز  ـي 0م ٢٠١٢ ژوـئ  اـع

ال  ه در ـس ـن ه ٢٠١۴کرد که کارخانه ی اوـل ـت  بـس
ای  ه ـھ اـن ارـخ ه ـک خواھد شد و نيمی از کارگران ـب

د و از  وـن ی ـش اده ـم ـت رـس ر ـف ار" ديـگ روی ـک ـي " ـن
ه  ـن ديگران در شرکت ھای ديگر منطقه ای که اوـل
ل  ـق ل و ـن ـم ت ـح رـک ون ـش در آن قرار دارد، ھمـچ
ن و  ی راه آـھ ـل ت ـم شھری پاريس و حومه، شرـک

ن .  فرودگاه شارل دوگل استفاده خواھد شد ه اـي البـت
ازی  ارـس ـک ـي دن ـب ھا ھمه بھانه ای بود برای پوشاـن

ر ارـگ ه .  ھزاران ـک د ـک ـن ی داـن وب ـم ران ـخ ارـگ ـک
ک   –کارفرمايان پژو  سيتروئن وقتی آنان را از ـي

دام  ـخ ـت رای اـس دی ـب ـھ ـع د ـت کارخانه بيرون می کنـن
د از  ـن شان در کارخانه ی ديگر ندارند يا نمی تواـن
د  ـن اـن ر، ـم ـگ ای دـي ت ـھ رـک ان ـش اـي رـم ارـف طرف ـک
ی  ه کـس دام ـب ـخ ـت اتوبوسرانی و ھواپيمايی، قول اـس

 .بدھند
ان  ـم ه از چـش ری ـک ارـگ خصلت ديگر مبارزات ـک
ل  راـح چپ ھای کاغذی دور می ماند طی کردن ـم

ن .  گوناگون يک مبارزه ی کارگری ست ـي ـن اين ـچ
ه ی  ـي بــارزات اوـل دن ـم ه مــاـن ـج تـــي ی ـن ه ـب ت ـک اـس
ر  کارگران اولنه آنان را واداشت که از ماه سپتامـب

صـاب، ٢٠١٣ ـت از اـع ش از آـغ ـي اه ـپ ، يعنی سه ـم
. برای تدارک آن اقدام نمايند و مراحلی را بپيمايند

ان  اـي ی در ـپ ـم ار رـس ق آـم در کارخانه ای که طــب
د راه ٢٠١٢ژوئن   سه ھزار کارگر حضور دارـن

ه  را ـک اندازی يک اعتصاب کار راحتی نيست، ـچ
کارگران ھمه دارای يک درجه از عزم مبارزاتی 

ای .  نيستند ه ـھ اـن ارـخ ه ـک ـي ـق در اين کارخانه مثل ـب
ر  ه ـھ د ـک بزرگ، سنديکاھای متفاوتی وجود دارـن
ه دارنــد  ی ـک ظــراـت ه ـن تــه ـب ارگــران را بـس دام ـک ـک

د ه .  متشکل کرده اـن ز ـب ـي ران ـن ارـگ اری از ـک ـي بـس
ک از  يــچ ـي اوت عضــو ـھ تـــف ف و ـم ـل خـــت ل ـم دfـي

ا در  ـت ديگر در مراسم تدفين آنان شرکت کنند و ـح
رات  ظـاـھ ه ـت ت ـب پاريس دو ھزار کارگر پژو دـس

نــد زـن مــزد .  ـب د کــه دســـت ب ـش تــصـاب مــوـج ن اـع اـي
ار  %  ١٣ / ۵کارگران  ات ـک اـع د، ـس اـب ش ـي افزاـي

ه ١۵ ساعت و ۴٨ھفتگی از  اـعت ۴۵ دقيقه ـب  ـس
صـاب  ـت تقليل يابد و بخشی از دستمزد روزھای اـع

 .پرداخت گردد
ی  ده ـم ـي گروھی که شرکت سھامی خاص پژو ناـم
ان در  ـھ ور ـج ن کـش شود در حال حاضر در چندـي

ل  اـم ت ۴١١تمام قاره ھا حضور دارد و ـش رـک  ـش
ون و  ی ۴۴صنعتی و تجاری گوناـگ اـل ت ـم رـک  ـش

واری .  می شود ا دـش ی ـب ـت ـي ـل راـم اگر اين شرکت ـف
مالی روبه رو بود قطعاً نمی توانست فقط در سال 

رد٢٠١١ ـخ ر را ـب ـگ ت دـي رـک ار ـش ـھ ل و ـچ .  چـھ
ی از  ـک ه ـي ط ـب ـق ه ـف ی ـک اداـش وانگھی دستمزد و ـپ

ال  ژو در ـس ده ٢٠١١کارفرمايان ـپ ت ـش رداـخ  ـپ
ه  ا ـچ ت ـت رـک ن ـش ه اـي است می تواند نشان دھد ـک

رد ی ـب ر .  ميزانی در مشک0ت مالی به سر ـم روـب
 يورو به عنوان رئيس ۴٢۵٠٠٠پژو در اين سال 

اداش ٩٠٠٠٠شورای مديريت،   يورو به عنوان ـپ
رای ۶۴٧۴١٧حضور در تمام جلسات،  ورو ـب  ـي

ت اف اـس ژو. ( پ.  اف .  رـي ک ـپ اـن  ۴٧٠٠٠و )  ـب
اد  ـھ ن ـن ـي ـم ات ـھ ـس ـل يورو نيز برای حضور در ـج

د .  مالی پژو دريافت نموده است اـي ه ـب ايـس ـق برای ـم
اـلص ٢٠١١گفت که در اول دسامبر  زد ـخ ـم ـت  دـس
 ساعت کار ھفتگی در ٣۵حداقل در فرانسه برای 

ود و ٧ يورو و ١٠٧٢ماه دقيقاً برابر با  ت ـب ـن  ـس
ورو و ٢٢نسبت به سال پيش از آن  ت ۶۴ ـي ـن  ـس

ت و  ـس ـي ای ـب ـھ افزايش داشت، افزايشی برابر با ـب
 !  گرمی٢۵٠دو نان 

 
 شکل گيری مبارزات و
  اعتصاب کارگران اولنه

 
ری  ارـگ ی ـک بسياری از چپ ھايی که زندگی واقـع
ه  د و ـب رده اـن را حتا برای چند روز ھم تجربه نـک
ادی از  جز آن چه در کتاب ھايشان ھست چيز زـي
ی  ان ـم کارگران و زندگی کارگری نمی دانند، گـم
صـاب و  ـت ه اـع کنند که به صرف فراخوان دادن ـب
اد  ـج مبارزه می توان موجی در جنبش کارگری اـي
ک  ه ـي ی ـک ارزاـت ـب کرد، ھمانان عمدتاً در امواج ـم
ی  د ـم دـي وده ای ـپ واه ـت جنبش، خواه کارگری و ـخ
ازش  آورد، خود را می بازند و پرچم ھای سفيد ـس
را ھمان زمان که نبايستی بلند کنند، به اھتزاز در 
ا  ود ـي وـج ای ـم ت ـھ می آورند و با شرکت در دوـل
ی  پديد آوردن دولت ھايی که نوين می نامند و گاـھ
ی  ی ـم عناوين پرطمطراق انق0بی ھم دارند، چماـق
ان را  اعـش ای دـف شوند بر سر آنانی که زمانی ادـع

ی .  نمونه ھا کم نيستند.  داشتند ر ـم در دوره ی اخـي
ا در  ت ـھ توان به مائويست ھا در نپال و چاوزيـس
ه اکــنــون در  زوئــ0 يــا چــريــک ھــای ســابــق ـک وـن
اره  د، اـش وراـن ـھ ـم س ـج ـي ل رـئ رزـي نيکاراگوئه و ـب

 .نمود
ود،  ه اصـول ـخ دی ـب ـن ـب اـي ا ـپ نظم سرمايه داری ـب
زندگی کارگران را با پرداخت دستمزدھای ناچيز 

ود .  دشوار کرده است ای ـخ زدـھ ـم کارگران با دسـت
ی  دـگ ون زـن اـگ وـن ای ـگ ه ـھ ـن به زحمت از پس ھزـي

د .  روزمره برمی آيند ـن واـن ی ـت ـم ان ـن بدين جھت آـن
ود  ات ـخ ـب طـاـل ق ـم ـق ـح رای ـت اه ـب ھر روز و ھر ـم
ن صـورت  ه در اـي را ـک د، ـچ ـن ـش ـک دست از کار ـب
ی  د و آـھ رـن ـي ی ـگ ھمان حقوق بخور و نمير را نـم

۶از صفحه   



 ٨ ۶۴۶ شماره  ٩٢نيمه  اول خرداد     ٨
٧از صفحه   

ل " چرا که ھر بار که کارفرمايان تصميم به  دـي ـع ـت
ا "  نيرو ورس ـھ ان در ـب امـش ـھ می گيرند، بھای ـس

 .باf می رود
ک ٢٠١٣ فوريه ١٢روز  اً ـي ـب رـي ـق ه ـت  در حالی ـک

زاری  رـگ ـب ماه از اعتصاب کارگران گذشته بود ـخ
ه ث . فرانس پرس گزارش داد که چھار سنديکا ـک

اُ و سنديکای مستقل .  ، اف . ت.  د.  اف. ، ث.ث. ژ
ل " اتومبيل نام دارند موافقت خود را با طرح  دـي تـع

ای "  نيرو اع0م کردند و موجب نخستين شکاف ـھ
د دـن ران ـش ارـگ ی ـک . اتحاديه ای در جنبش اعتصـاـب

ه ی  ادـي ـح ن اـت ـي ه دوـم در ميان اين سنديکاھا بايد ـب
اســت اشــاره .  ت.  د.  اف.  بــزرگ فــرانســه کــه ث

رات   –کرد، سنديکايی که زير نفوذ سوسيال  ـک دـم
ک .  ھاست ه ـي ادـي ـح ن اـت ق اـي اـب يکی از رھبران ـس

ا ال.  زن است به نام نيکول نوـت ا  ١٩٩٢او از ـس  ـت
ود.  ت.  د.  اف.   دبير اول ث٢٠٠٢ ن .  ـب ـي ـم وی ـھ

ود  ـم ری ـن ـي اره ـگ ـن ا ـک ـک دـي ـن ن ـس ری اـي که از رھـب
روز Vigeoشرکتی به نام  ا اـم  را تشکيل داد و ـت

ت اســت ديــرکــل ايــن شــرـک مــلــه ســرمــايــه .  ـم از ـج
ال و Vigeoگذاران  وـت ت ـت ـف  EADS، شرکت ـن

ھستند، اين دومی، بزرگ ترين شرکت سازنده ی 
 !س0ح و جنگنده ھای نظامی اتحاديه اروپاست

ش از ٢٠١٣ مارس ٢٧روز  ـي ، يعنی زمانی که ـب
م  ـي دو ماه از اعتصاب می گذشت، کارگران تصــم
ت و  ه دوـل ود ـب دن صـدای ـخ اـن رای رـس گرفتند ـب
د و  ـن اـي ـي س ـب ارـي ه ـپ ه ـب ـن ژو از اوـل ان ـپ اـي کارفرـم
ود  ال ـخ ـغ ه اـش ار را ـب ل ـک ان اداره ی ـک ـم ـت ساـخ

ه .  دربياورند ت ـک رـک ر در آن ١۵٠اين ـح ارـگ  ـک
ت  اـف ان ـي اـي ان روز ـپ ـم شرکت کردند در عصر ـھ
ه در  د ـک ول دادـن ران ـق ارـگ چرا که مسئوfن به ـک
ا  ژو و ـب ظرف دو روز جلسه ای با کارفرمايان ـپ

د ـن ـن زار ـک رـگ ران ـب ارـگ ان ـک دـگ ـن ا .  حضور نماـي اـم
د و روز  ردـن ـک وش ـن کارگران به اين وعده دل ـخ
ر  ـت ا دـف بعد دوباره با دو اتوبوس به پاريس آمدند ـت

ه  ان را ـک اـي ام دارد Medefاتحاديه ی کارفرـم  ـن
وان . اشغال نمايند نيروھای پليس دولتی به ھيچ عـن

ا زور  ان را ـب اين اقدام کارگران را برنتافتند و آـن
ران .  از محل اخراج نمودند ارـگ اشغال و اخراج ـک

د ـي ت طـول کـش اـع ک ـس ط ـي ـق وران .  در کل ـف أـم ـم
پــس  يــس ـس ـل ھــام ٨٠ـپ ه اـت ران را ـب ارـگ  تــن از ـک

د"  تظاھرات ممنوع و اع0م نشده"  ودـن . مؤاخذه نـم
اتــحــاديــه کــارفــرمــايــان فــوراً از کــارگــران بــرای 

 !شکستن يک در شکايت کرد
ل ١٣کارگران مبارز روز  م ٢٠١٣ آورـي ـي  تصــم

ن  ادـي ـم ظـر ـن ديگری را به اجراء گذاشتند که از ـن
ود ی .  ھم پرمعنا ـب ـل ورای ـم ه ی ـش ـس ـل ه ـج ان ـب آـن

ی  اـل حزب سوسياليست، حزب حاکم رفتند و در ـح
ی  راـن ـن ـخ که نخست وزير در حال پايان دادن به ـس

ار ۵٠خود بود،  ـع ه ـش روع ـب  کارگر اعتصابی ـش
زب .  دادن و اعتراض کردند ی ـح نيروھای انتظاـم

د  ادـن ـت ت اـف ه وحـش سوسياليست از اين اقدام چنان ـب
ی  ـت ک در پـش ه از ـي اـن ـي ـف ـخ که نخست وزير را ـم

ه در .  خارج نمودند م ـک البته دو سه وزير دولت ـھ
راری داده  رس ـف د از ـت ـن ـت ت داـش رـک اين جلسه ـش

ود!  شدند ن ـب د اـي وا اوfـن رانـس ی ـف اـت : شعار انتخاـب
fن .  تغيير، ھمين حا ـي ـم اتفاقاً شعار کارگران ھم ـھ

زب .  بود ی ـح وـن ـن راول ـک ـي ر، دـب م دزـي وقتی ھارـل
ل  سوسياليست فھميد که در اين جا ھم نمی شود مـث
دفتر اتحاديه کارفرمايان کارگران را با فراخوانی 
ور داد  ـت پليس سرکوب کرد، به مسئوfن سالن دـس

د ـن دـھ ران ـب ارـگ ده ی ـک ـن اـي ـم ن .  تا بلندگو را به ـن اـي
ون   –چنين بود که ژان  ـب رـي ت ـت ه پـش پی ير مرسـي

ه :" قرار گرفت و گفت ـن ژو در اوـل ران ـپ ارـگ ما ـک

ردم  ی ـم روش برای اط0ع رسانی و جلب پشتيباـن
ار ١۶روز .  استفاده می کنند ـھ  سپتامبر ھمچنين ـچ

رات  ھزار کارگر پژو در شھر رن دست به تظـاـھ
 .زدند و از بيکارسازی ابراز انزجار نمودند

ژو  ن   –کارگران اعتصابی کارخانه ی ـپ روـئ ـت ـي ـس
ع  اـم ـج وه ـم ـي س از ـش ارـي ای ـپ اردـھ وـن ـم ھمچون ـک
ا  ظـر ـب عمومی برای ديدار و گفت و گو و تبادل ـن

د ردـن اده ـک ـف ـت راـس ن روز .  يک ديـگ ـي ان در دوـم آـن
ک  ی ـي وـم ـم ع ـع ـم ـج صـاب در ـم ه ی " اعـت ـت ـي ـم ـک

ان "  اعتصاب ـي ر از ـم ـف ل ـن ـھ را تشکيل دادند و ـچ
د دـن زـي رـگ ران در .  خود را به عضويت آن ـب ارـگ ـک

ام  ـم د ـت اـي ه ـب د ـک ـن ـت ـف مجمع عمومی به نمايندگان ـگ
صـاب  ـت ه ی اـع ـت اسناد و اط0عيه ھا را به نام کمـي
ه  ی را ـک اـي ه ـھ ادـي ـح ام اـت س ـن منتشر نمايند  و سـپ

. پشــتــيــبــان اعــتــصــاب بــودنــد بــه آن بــيــافــزايــنــد
ت و  راـک ا ـت ه جــز صـدور ده ـھ ران ـب ـگ صـاـب ـت اـع
اع0ميه در طی چھار ماه اعتصاب به انتشار يک 

اره "  روزنامه ی اعتصاب"  اقدام نمودند که ده شـم
به جز روزنامه ی اعتصاب، .  از آن منتشر گرديد

ه" کارگران پانزده شماره  اـم رـن ـب ر "  ـخ ـش ـت ـن ز ـم ـي ـن
بــرای رســانــدن .  ت.  ژ.  اتــحــاديــه ی ث.  کــردنــد

ا  ه ـب ـل اـب ـق رای ـم ی و ـب صـاـب ـت ران اـع ارـگ صدای ـک
ســکــوت رســانــه ھــای بــزرگ در خــبــررســانــی، 
0وه  ه در آن ـع تارنمايی در اينترنت برپا نمود ـک
ه  ی ـک اـي م ـھ ـل ـي بر انتشارات کارگران اعتصابی، ـف
زارش  ا ـگ د ـي ردـن ی ـک ه ـم خود از مبارزاتشان تھـي

د ـخش ـش ران در .  ھای رسانه ھای ديگر، ـپ ارـگ ـک
اره ی  ـم ن ـش ـي ـت ـس ـخ ه ی " اين زمينه در ـن اـم روزـن

د : نوشتند" اعتصاب ـن رسانه ھا چه خصوصی باـش
 .و چه دولتی، در خدمت کارفرمايان ھستند

ه  ش از آن ـک کارگران در ابتدای جنبش خود و پـي
ه  د ـک ـن اعتصاب را آغاز نمايند به خوبی می دانسـت
نــمــی تــوانــنــد فــقــط بــا راه انــدازی اعــتــراض در 
د،  رـن ـي ـگ کارخانه ی اولنه جلوی بسته شدن آن را ـب

د . با اين حال تصميم گرفتند که عليه آن به پا خيزـن
ه  کارفرمايان گفتند که می خواھند کارخانه ی اولـن

ه ٢٠١۴را در سال   ببندند، کارگران خواھان اداـم
ن ٢٠١۶کاری آن تا سال   بودند چرا که تا پايان اـي

ه C3سال قرار بود سيتروئن  اـن ارـخ ن ـک  که در اـي
. توليد می شود، ھمچنان در بازار به فروش برسد

ان  اـي رـم ارـف ای ـک ده ـھ ه وـع به جز اين کارگران ـب
ر  ـھ برای به کارگيری کارگران در کارخانه ی ـش
ل و  ـم ل ـح ـي پواسی پژو و شرکت ھای ديگر از قـب
ن  ـي ذا دوـم د، ـل ـن ـت داـش نقل شھری پاريس اعتمادی ـن
ک  خواسته ی آنان خروج از کارخانه ی اولنه با ـي

ران . قرارداد کار دائمی بود ارـگ خواسته ی سوم ـک
رای ۵۵بازنشستگی پيش از موعد در  ی ـب ـگ اـل  ـس

ود و ۵٠کارگرانی که   سال و به باf سن دارند، ـب
چھارمين خواسته ی کارگران دريافت يک صد و 
ر  ارـگ سی ھزار يورو به عنوان تاوان برای ھر ـک

ار .  اخراجی بود ـھ ارزات ـچ ـب کارگران در طـی ـم
د ردـن ت ـک رـک ددی ـش ـع ـت . ماھه اشان در تجمعات ـم

ری را  ارـگ ی ـک ـگ ـت ـس ـب ـم ات ـھ ـع ـم ـج ن ـت آنان در اـي
فراموش ننمودند و به جز مطالبات خود از طـرح 
ی  وـش م ـپ ری چـش ارـگ ش ـک ـب ـن ی ـج مطالبات عموـم

ران در .  نکردند ارـگ ی ـک وـم ـم يکی از مطالبات ـع
ر  ه ـب ردد ـک ی وضـع ـگ وـن اـن فرانسه اين است که ـق
ق  د ـح ی دارـن وددـھ ه ـس ی ـک اـي اساس آن شرکت ـھ

د ـن اـش ه ـب ـت داـش اً ـن ـق طــل . بيکارسازی کارگران را ـم
ا  د ـب ـن واـھ ی ـخ ط ـم ـق ه ـف ه ـن ـب کارگران با اين مطاـل
ان  دفـش ه ـھ ـک ـل د ـب اخراج ھای بی رويه مبارزه کنـن
ت،  افشای سوداگری در بازارھای بورس نيز ھـس

صـاب . ھستيم ـت ه در اـع ت ـک ه اـس ـت ـف زده ـھ ـي ا ـس ـم
ی  ارزه ـم ـب ه ـم ت ـک ھستيم، اما بيست و دو ماه اـس

ود و از . کنيم ما از زندگی خود، از خانواده ی ـخ
ت.  کارمان دفاع می کنيم ق اـس . مبارزه ی ما برـح

و  رس و ـج ا ـپ ـم امروز ھم آمده ايم اين جا تا از ـش
 ."کنيم

د در  ق ـش وـف ه ـم ـن کميته ی اعتصاب کارگران اوـل
تــصـاب را راه  دوق اـع ک صـــن تــصـاب ـي طـی اـع

ی .  اندازی کند ام ـم ـم اين صندوق وقتی اعتصاب ـت
ت و ٨۴٠٠٠شد نزديک به  ودی داـش وـج  يورو ـم

ت ٧۶٠٠٠نزديک به  اـف  يورو نيز قول کمک درـي
اره .  کرده بود ـم بر اساس روزنامه ی اعتصاب ـش

ده ٢٠١٣ فوريه ١٩ که روز ۵ی  د ـع ر ـش ـش ـت ـن  ـم
ای از کــارگــران راه آھــن بــه ديــدار کــارگــران 

غ  ـل ـب  ١۵٠٠اعتصابی در اولنه آمدند و چکی به ـم
ز در .  يورو را تحويل آنان دادند ـي کارگران خود ـن

ان  اـب ـي جمع آوری کمک در ھنگام تظاھرات در ـخ
ان  وـب ری اـت ـي وارض ـگ ای ـع ه ـھ اـج وی ـب ھا يا جـل

ردم و .  نزديک کارخانه شرکت داشتند ط ـم ـق اين ـف
ـمک  دوق ـک کارگران در فرانسه نبودند که به صــن
ی از  اـن ران کـس ارـگ کردند، بلکه به گفته ی خود ـک
دوق  ه صــن ز ـب ـي ا ـن چين و آمريکا و ديگر کشورـھ

د ـن ـت ـخ ول رـي صـاب ـپ ا .  اعـت د ـب ـن ـت وانـس ران ـت ارـگ ـک
صـد  ـت خودمديريتی، مبلغی ھر چند ناچيز، بين ھـش
ر  ارـگ ر ـک ه ـھ اه ـب تا ھزار و سی صد يورو در ـم

د ـن دـھ ی ـب اـل ر .  اعتصابی کمک ـم ول ـب ت ـپ رداـخ ـپ
0ً صـادر  ـب ه ـق ود ـک اساس کارت ھای اعتصـاب ـب

ه ی .  شده بود اـم کارگران در شماره ی دوم روزـن
ه روز  صـاب ـک ه ٢٩اعـت وـي ر ٢٠١٣ ژاـن ـش ـت ـن  ـم

رای  اران ۴٣٠نمودند، نوشتند که ـب ـک ـم ن از ـھ  ـت
 .کارت اعتصاب صادر کرده اند

دان  ـن رـم ـن به جز صندوق اعتصاب چند گروه از ـھ
ار  ـي با اجرای کنسرت، درآمدھای آن ھا را در اخـت

د ه .  کارگران گذاشتـن ـب ـن ـش ـک ال روز ـي ـث رای ـم  ٧ـب
د در ۵٣ کنسرتی با شرکت ٢٠١٣آوريل  ـن رـم  ھـن

شــھــر بــوبــيــنــی انــجــام و درآمــدش بــه کــارگــران 
 .  اعتصابی داده شد

 
 ترفندھای کارفرمايان عليه اعتصاب

 
ســيــتــروئــن در تــمــام مــدت   –کــارفــرمــايــان پــژو 

نــبــش  ه ـج ثــيــف خــود را ـب ھــره ی ـک تــصـاب ـچ اـع
ه  ـي ـل ی ـع راواـن ات ـف داـم د و اـق ان دادـن کارگری نـش

 .کارگران نمودند
ر  ـب اـم ـت ـپ اه ـس ول ٢٠١٢در ـم ـغ ران مـش ارـگ ه ـک  ـک

د، ٢٠١٣تدارک اعتصاب خود برای ژانويه  ودـن  ـب
ت   –دولت سوسيال  دمکرات حاکم مانند ديگر دوـل

أمــور  اس را ـم ـن ک کــارـش ه داری ـي رمــاـي ای ـس ـھ
ژو  ن   –بررسی وضعيت کارخانه ھای ـپ روـئ ـت ـي ـس

ن .  کرد د اـي ـن ـت ھمان گونه که کارگران انتظار داـش
فــرد بــا ارائــه ی گــزارشــی بــه دولــت گــفــت کــه 

ز  رو" کارفرمايان پژو چاره ای به ـج ـي ل ـن دـي ـع " ـت
د .  نمايند"  رقابتی" ندارند تا بتواند توليد را  گفته ـش

وب و  ژو ـخ که کارخانه ی رنو به عنوان رقيب ـپ
سريع جنبيد و برای کاھش مخارج توليد برخی از 
ش و  راـک د ـم کارخانه ھايش را به کشورھايی مانـن
ی  ـم رومانی منتقل کرد و پژو ھم اگر چنين نکند ـن
ه  اری اداـم ه ـک ه اداـم ان ـب ـھ تواند در فرانسه و ـج

ی .  دھد ـت اس دوـل ـن ارـش زارش ـک ب ـگ ـي رـت ن ـت ه اـي ـب
ان از  اـي ھمانی بود که پيش تر کارشناسان کارفرـم
ط در  ـق اوت ـف ـف د، ـت ودـن ه داده ـب وضعيت پژو اراـئ

ت، .  امضای آن ھا بود ـس ـي اـل ـي وـس ور ـس رئيس جمـھ

٩درصفحه   



 ٩ ۶۴۶ شماره  ٩٢نيمه  اول خرداد     ٩

١٠در صفحه   

ھــزار کــارگــری کــه قــرار اســت بــا بســتــه شــدن 
طـاء  ی اـع ـل اـغ د، مـش وـن ار ـش کارخانه ی اولنه بيـک

ی .  گردد ـش ھدف اين بود که در صورت امکان بـخ
 .از کارگران اعتصابی را از ديگران جدا نمايند

ل  راـح کارفرمايان يک ترفند کثيف ديگر نيز در ـم
د ران زدـن ارـگ صـاب ـک ـت ه .  پايانی اـع ان ـب  ١٣٠آـن

اه  ان ـم اـي ش از ـپ کارگر اعتصابی گفتند که اگر پـي
" پــاداش"  از کــارخــانــه بــرونــد يــک ٢٠١٣مــه 

آنــان بــر اســاس .   يــورويــی مــی دھــنــد١٩٧٠٠
ه ده  ی ـک راـج طرحشان قرار بود به ھر کارگر اـخ

ت دارد  اوان ۴٠٠٠٠سال سابقه ی خدـم ورو ـت  ـي
ه  اوان ـب ن ـت ر اـي زون ـب غ را اـف ـل ـب ن ـم د و اـي بدھـن

 .اعتصابگران پيشنھاد نمودند
 

 پايان اعتصاب و نتيجه گيری
 

در حــالــی کــه کــارگــران در آخــريــن شــمــاره ی 
ه  صـاب اداـم ـت ه اـع روزنامه ی اعتصاب نوشتند ـک

ه " قاطعانه"خواھد داشت و آنان حاضرند  وـج ا ـت ـب
د  ه دارـن ه fزم " به پشتيبانی ھايی ـک ی ـک اـن ا زـم ـت

ا روز " باشد به اعتصاب ه ـھ اـن د، رـس ـن دـھ ادامه ـب
ژو ٢٠١٣ مه ١٧ ت ـپ رـي دـي ه ـم  – اع0م نمودند ـک

ه ی ث  . ت.  ژ.  سيتروئن در گفت و گو با اتحادـي
تــوانســت پــايــان اعــتــصــاب را بــه دســت آورد و 

ای ٢٠١٣ مه ٢١کارگران از روز  ارـھ ر ـک  به ـس
صـاب .  خود بازمی گردند اين در حالی بود که اعـت

 ١۴٠٠٠چھار ماھه کارگران موجب شد که توليد 
دل  رود " C3دستگاه از سيتروئن ـم ت ـب ." از دـس

ران  کارفرمايان نه فقط پايان اعتصاب را به کارـگ
ا از .  ت.  ژ.  تحميل نمودند بلکه از ث د ـت ـن ـت واـس ـخ

رو"اقدامات قضائی در دادگاه ھا عليه  ـي ل ـن دـي " تـع
ری  ـي ـگ ـي ز از ـپ ـي ان ـن دست بردارد و در عوض آـن
ھــام  ه اـت ی کــه ـب صــاـب ـت ر اـع ارـگ ار ـک ـھ ی ـچ قضـاـئ

ب" و "  خشونت"  رار داده "  تخرـي رد ـق ـگ ـي ت ـپ ـح ـت
ن از .  اند، چشم پوشی می کنند ـي کارفرمايان ھمچـن

پــرداخــت ھــرگــونــه دســتــمــزد بــرای روزھــای 
د .  اعتصاب سر باز زدند ی دادـن ـب کارفرمايان ترتـي

ع در  ژو واـق ر ـپ ـگ تا کارگران يک کارخانه ی دـي
ی" پواسی  دـگ اـن ب ـم ـق د "  ـع ـي وـل دم ـت اصـل از ـع ـح

د ـن ن .  ھزاران دستگاه خودرو را جبران نماـي ر اـي ـب
ه ده  اساس، کارگران پواسی بايد تا پايان ماه ژوئـي
د  دستگاه خودرو در ساعت بيش تر از گذشته تولـي

م .  نمايند ن ـھ ا را از اـي کارفرمايان زورگو پژو ـپ
ه ٢٢فراتر گذاشتند و روز  ک روز ٢٠١٣ ـم ، ـي

0م  ه، اـع ـن ران اوـل ارـگ صـاب ـک ـت ان اـع اـي پس از ـپ
ر  ـھ کردند که يک کارخانه ی ديگر پژو را در ـش

ز "  سريعاً "مودون  ـي ا ـن  ۶۶٠می بندند و در آن ـج
 .نفر را اخراج می کنند

ن  برای نتيجه گيری از شکست اعتصاب بايد به اـي
پرسش پاسخ داد که چرا ناگھان چنين اع0ن ھايی 
ود  ـم شد؟ علت اصلی را بايد در اين جست و جو ـن
که کارگران ھر چند به درستی در ابتداء کميته ی 
اعتصاب تشکيل دادند و سنديکاھای حامی را ذيل 
ت  ـب راـق آن قرار دادند، اما به تدريج از درجه ی ـم
ش  ـي و کنترل خود کاستند و اختيارات را بيش از ـپ

د.  ت.  ژ.  به يک سنديکا که ث ودـن ـم . بود واگذار ـن
د  ردـن ی را ـک کارگران در حالی چنين اشتباه بزرـگ

ر از ث ش ـت ـي . ت.  ژ.  که ديدند اتحاديه ھايی که ـب
ای "  زرد"  د و طـرح ـھ ردـن ھستند به آنان پشت ـک

د .  کارفرمايان را پيش تر پذيرفتند ه ـش ـت ـف ر ـگ باfـت
روه  وذ ـگ ـف ت ـن ـح ود ـت ط ـخ ـق که اين سنديکاھا نه ـف
ن  ھای سياسی مختلف ھستند بلکه اساساً مخالف اـي
ه  ھستند که تشک0ت کارگری خود تمام امور را ـب

ی از  ـت د وـق اـي دست بگيرند، برای اين ھا کارگر نـب
ی  اـس ـي منافع صنفی اش دفاع می کند به کارھای ـس

ه .  و اجتماعی ھم بپردازد ا را ـب ارـھ ن ـک ا اـي آن ـھ
د ـن ـن ا .  احزاب و گروه ھای سياسی واگذار می ـک اـم

ه  م CFDTھمان گونه ـک اـک زب ـح وذ ـح ـف ر ـن  زـي
 زيــر نــفــوذ حــزب CGTســوســيــالــيــســت اســت، 

ه  وم ـب وـس ای ـم روه ـھ کمونيست فرانسه و ديگر ـگ
پی ير   –در اين کارخانه ی اولنه، ژان .  چپ است

است روابط .  ت.  ژ.  مرسيه که رئيس سنديکای ث
و دارد الــی ارـت اـت ا ـن اســی ـب ـي ک ـس زدـي و از .  ـن ارـت

ت روه .  رھبران يک گروه تروتسکيستی ـس ن ـگ اـي
رده  0م ـک ھر چند خود را مخالف دولت کنونی اـع
ا،  رداری ـھ ـھ ات ـش اـب است، اما در چارچوب انتـخ
ر  ـھ د ـش ـن زد و بندھايی با حزب سوسياليست در ـچ
ورا و  و روستا دارد تا بلکه چند نفر را در اين ـش
د،  اـن ـش ـن ی ـب رـس ه ـک ا ـب ـت ر و روـس ـھ آن شورای ـش
ن طـول و  ـي ـي ـع ان از ـت اراتـش کسانی که حدود اختـي
ر  راـت ود ـف ه ـش عرض فاض0ب ھايی که بايد ساخـت

ی از . نمی رود ـک وقتی يک کارگر اعتصابی به ـي
ام "  مبارزه ی کارگری" مسئوfن گروه ارتو که  ـن

ک  ا ـت دار ـب ا دـي دارد خرده گرفت که چرا دارند ـب
صـاب  ـت تک اعتصابگران زمينه را برای پايان اـع

ی :" آماده می کنند، او به تندی پاسخ داد ـت شما تا وـق
ی  ـم د، ـن رده اـي ـک ری ـن ـب صـاب را رـھ ـت که يک اـع

ـــد ـــدھـــي ـــگـــران درس ب ـــه دي ـــد ب ـــي ـــوان ـــد " !  ت ـــان ب
ری" تروتسکيستی  ارـگ ارزه ـک ه "  مـب د ـک ی دـي ـت وـق

رای  ی را ـب نمی تواند بخشی از کارگران اعتصاـب
ق  ه از طـرـي پايان آن مجاب کند، تصميم گرفت ـک
ع  ـم ـج ه ـم ی را ـب صـاـب ـت راـع ـي ران ـغ ارـگ ه ـک مرسـي
ا  عمومی دعوت کند تا اين چنين در رأی گيری ـھ

ه "  لغو اعتصاب" آن چه را شرمگينانه  د ـب می ناـم
د روه .  کارگران تحميل نماـي ه ـگ ود ـک ن ـب ـي ـن ن ـچ اـي

ت "  مبارزه ی کارگری" تروتسکيستی  اـف ق ـي ـي توـف
ا  ه ـب ه را ـک اـھ ارـم ـھ ر ـچ ظــي تا يک اعتصاب کم ـن
تدارک طوfنی دو ساله شکل گرفته بود به خاطـر 

د و و .  منافع سياسی خود در ھم شکـن ه ارـت را ـک ـچ
ھــمــپــالــگــی ھــايــش بــه ھــمــان چــنــد صــنــدلــی در 
شــوراھــای شــھــر و روســتــا و داشــتــن حــمــايــت 
د  ـن واـن ـت نمايندگان حزب سوسياليست نياز دارند تا ـب
ت  اـس پانصد امضاء که شرط نامزدی انتخابات رـي

 .جمھوری ست جمع آوری نمايند
روی  ـي ه ـن اـن ـگ البته تشکي0ت مبارزه ی کارگری ـي
صـاب  ـت ه اـع د ـک ب ـش وـج 0ً ـم ـم سياسی نبود که ـع

ری .  کارگران با شکست به پايان برسد ـگ راد دـي اـف
نيز مانند فيليپ پوتو، يکی از رھبران حزب نوين 

) يک گروه ديگر تروتسکيستی( ضدسرمايه داری 
ت  اـس ات رـي اـب ـخ ـت ن اـن رـي و نامزد اين حزب در آـخ

ق   –جمھوری، يا ماری  اـب ر ـس ـب ه، رـھ وـف ژورژ ـب
ام  حزب کمونيست فرانسه ھم به محل آمدند و به ـن
اع  ه داران دـف اـي رـم 0ً از ـس ـم دفاع از کارگران ـع

ه از .  نمودند رانـس بوفه از سوی حزب کمونيست ـف
ا ١٩٩٧سال  ان ٢٠٠٢ ـت واـن ر ورزش و ـج  وزـي

ه   –دولت سوسيال  دمکرات ژوسپن بود، دولتی ـک
ھــا در ســال ھــای  رکــورددار خصــوصــی ســازی

وی .  صدراتش در فرانسه شد بوفه که اکنون از ـس
ان زن  دـگ ـن اـي ـم زو ـن ه ـج رانـس ت ـف ـس ـي وـن ـم حزب ـک

ه ٢١پارلمان اين کشور است روز  وـي  ٢٠١٣ ژاـن
به ديدار کارگران آمد و از کارفرمايان خواست تا 

ان " مذاکرات جدی"  را با کارگران و نمايندگان آـن
 ! آغاز نمايند

ال  ورز در ـس س ـت ورـي ه ـم د ـک اره ـش ر اـش پيش ـت
ع ١٩٣۶ اـف ـن دای ـم ران را ـف ارـگ ع ـک اـف ـن  چگونه ـم

٨از صفحه   

ه در روز  د ـک ه ١۴فرانسوا اوfـن ـي ، ٢٠١٢ ژوـئ
ه  رانـس ر ـف ـي ـب 0ب ـک ـق روز جشن ملی و سالگرد اـن
ی  گفته بود که بيکارسازی گسترده در پژو پذيرفتـن
نيست، دو ماه بعد تغيير نظر داد و مثل ھميشه از 

ه  ت ـک ـف ل " سرمايه داران پشتيبانی نمود و ـگ دـي ـع ـت
ت"  نيرو ی ـس ـع ـي ژو طــب ه رأی !  در ـپ ر ـب ـگ او دـي

ی  ای ـب ده ـھ کارگران احتياج نداشت تا به آنان وـع
ق رأی .  پايه و اساس بدھد ج ـح اـي ـت ی از ـن ـک اين ـي

ات، :  ھمگانی ست اـب ـخ ـت ش از اـن ـي د ـپ وعده و وعـي
س از  نسيان و خدمت به دولت و سرمايه داران ـپ

ن   –تازه دولت سوسيال .  انتخابات ه اـي رات ـب دمـک
ای  ه ـھ اـم ی از روزـن ـک ه ـي را ـک ھا بسنده نکرد ـچ

ون روز  ـي راـس ـب ل ٢۴نزديک به آن به نام لـي  آورـي
س   – نوشت که بانک پژو ٢٠١٣ اـن ـن اـي سيتروئن ـف

ی ٧از سوی دولت يک ضمانت  وروـئ ارد ـي ـي ـل ـي  ـم
دريــافــت کــرده اســت تــا بــتــوانــد بــه اصــطــ0ح 
رض  ت ـق وانـس ـت ر ـن خودسرمايه گذاری نمايد و اـگ
ش  ھايی را که می گيرد بازپس دھد، دولت به جاـي

 –امــا ســرمــايــه داران پــژو !  ايــن کــار را بــکــنــد
د؟  ی دادـن وـل سيتروئن در عوض اين ضمانت چه ـق
ت  رداـخ ام را ـپ ـھ ود ـس اً ـس آنان قول دادند که موقـت
ای  اداش ـھ ی از ـپ دـت ز ـم ـي ان ـن اـي رـم ارـف نکنند و ـک

د ـن اـي ـم ی ـن وـش ه .  ھنگفتی که می گيرند، چشم ـپ ـت ـب اـل
سيتروئن از اين روش بارھا   –گفتنی ست که پژو 

در طــی حــيــاتــش بــرای ذخــيــره ســازی ســرمــايــه 
ا  رادف ـب استفاده کرده است و ھيچگاه اين عمل مـت

ت وده اـس ر عضـو .  ورشکستگی آن نـب ارـگ ک ـک ـي
" ترفندھای حسابداری" اين اقدامات را .  ت.  ژ.  ث

ه .  می نامد اـي رـم ار ـس ـي ـت ی اـخ ر ـب وـک اوfند، اين ـن
داران حــتــا در بــيــن دور اول و دوم انــتــخــابــات 

ه ٢٠١٢ مه ٢رياست جمھوری در  ود ـک ه ـب ـت ـف  ـگ
ه  ژو را ـب ران ـپ ارـگ ود ـک ور ـش ـھ ـم س ـج ـي اگر رـئ

ل .  حضور خواھد پذيرفت اـب ـق او انتخابات را در ـم
وزی  ارـک وf ـس ـک ـي ه داران، ـن اـي رـم نوکر ديگر ـس
ت  اـع ع ـس برنده شد، اما ھرگز حاضر نشد يک رـب
اخ  ھم که شده کارگران يا نمايندگان آنان را در ـک

 .  اليزه بپذيرد
ه  ود ـک ن ـب يکی از نخستين اقدامات کارفرمايان اـي

ه ٢١روز  صـاب، ـن ـت  ژانويه، در پنجمين روز اـع
داران خصـوصـی  اـق ـم ه ـچ ـک فقط نيروھای پليس بـل
ا  خود را در ورودی ھای کارخانه مستقر کردند ـت

 بامداد به ۶نگذارند کارگران اعتصابی در ساعت 
ا .  درون کارخانه بيايند د را ـب ـن رـف ن ـت کارگران اـي

ک  ر ـي ـت تجمع دويست نفره ای از ميان خود در دـف
چــنــد روز بــعــد وقــتــی .  اتــحــاديــه خــنــثــا کــردنــد

ه ی  کارفرمايان ديدند که اين اقدام تأثيری در اداـم
اعتصاب ندارد از آن دست کشيدند و از آن پس تا 
د  ـي وـل ای ـت ه ـھ وـل ران در ـس ارـگ صـاب ـک پايان اعـت

 .مجامع عمومی و تبادل نظر را برگزار کردند
ر  ـگ ه ی دـي اـن ارـخ ک ـک کارفرمايان از کارگران ـي
س و  ـي وـئ رز ـس ی ـم ـک زدـي و، ـن وـش پژو واقع در ـس
آلمان، خواستند که به اولنه بيايند و جای ھمکاران 

ن .  اعتصابی را بگيرند ه اـي ان ـب ھر چند کارفرماـي
کارگران گفتند که دستمزدھايشان را دو برابر می 

د و  اداش  %  ١٠کنـن وان ـپ ـن ه ـع ز ـب ـي از آن را ـن
ه  اـن ارـخ ن ـک واريز می کنند، اما حتا يک کارگر اـي

 .نپذيرفت که اعتصاب شکنی کند
ه دو  ی ـک اـن کارفرمايان در اوايل ماه آوريل و زـم
0م  ت اـع ذـش ماه و نيم از اعتصاب کارگران می ـگ
ل و  ـم کردند که با شرکت ملی راه آھن، شرکت ـح
ارل دو  اه ـش رودـگ نقل شھری پاريس و حومه و ـف
ه  ر از ـس ارـگ گل توافق کرده اند که به سی صد ـک



 ۶۴۶ شماره  ٩٢نيمه  اول خرداد     ١٠
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 ھای سازمان خ*صه اط*عيه
 

، دو اط0عيه صادر کرده ١٣٩٢در نيمه اول خرداد )  اقليت(کميته خارج کشور سازمان فداييان 
 .است

ھای جاسوسی رژيم در خارج از کشور و مخاطرات آن برای  اط0عيه اول در رابطه با فعاليت
در اين اط0عيه ضمن اشاره به دستگيری جاسوسان سپاه پاسداران در ترکيه، که .  پناھجويان است

ھای  پرداختند، خطرات ناشی از اين فعاليت آوری اط0عات و اسناد می با استفاده از فحشا به جمع
جاسوسی برای پناھجويان ايرانی را افشا کرده و از تمام پناھجويان خواسته نسبت به اين خطرات 

 .ھای پناھجويی را در جريان اين مخاطرات قرار دھند ھا و ارگان ھشيار بوده و سازمان
 

در اط0عيه 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 

کوشد کارگرانی را که از  ھای سنگين پرداخته است؛ رژيم با اين ترفند می رژيم در استفاده از وثيقه
تر در زندان نگاه دارد و مبارزه طبقاتی  آيند، ھر چه بيش ھای روزمره زندگی نيز برنمی پس ھزينه

 .آنان را به چالشی فردی تبديل کند
از تمامی ھواداران، مدافعين کارگری و نيروھای )  اقليت(کميته خارج کشور سازمان فداييان 

خواه خواسته است در اين تظاھرات ايستاده در دفاع از مبارزات برحق کارگران ايران  آزادی
 .شرکت کنند

  
 

رد ه ـک رانـس ت ـف ـس ـي وـن ـم زب ـک ی ـح اـس ن .  سـي ـي ـم ـھ
کارگران پژو تجربه ی ديگری با ھمين حزب در 

ه آن .   داشتند١٩٨٣سال  مدير عامل پژو در ژوئـي
ت  ـس ـي اـل ـي وـس ت ـس ع دوـل اـي سال به ديدار وزير صــن

او اکنون وزير ( رفت که لوران فابيوس نام داشت 
ژو ).  امور خارجه دولت اوfند است مدير عامل ـپ

ژو  ه ـپ ت ـک که ژاک کالوه نام داشت به فابيوس گـف
د٧٣٧١بايد  اـي ـم 0م .   کارگر را اخراج ـن س اـع ـپ ـس

شد که با دخالت آقای ژاک راليت که در دولت آن 
ار  زمان از سوی حزب کمونيست فرانسه وزير ـک

.  نفر تقليل يافت١٠٠٠بود تعداد اخراج شدگان به 
ت  رد و دوـل ـک دا ـن ـي ه ـپ ـم البته کار به ھمين جا خاـت
ون  ـي ـل ـي وقت سوسياليست به پژو يک وام پانصـد ـم

ره )  واحد پول فرانسه پيش از يورو( فرانکی  با بـھ
س .  ی پايين داد کالوه به حم0ت خود ادامه داد و ـپ

د  اـي ه ـب ـن ه ی اوـل اـن ارـخ ه در ـک از آن اع0م کرد ـک
ا ١۵٠٠ ت ـب م دوـل از ـھ د و ـب وـن  کارگر اخراج ـش

ت  اـل ه دـخ رانـس ت ـف ـس حمايت وزرای حزب کمونـي
ه  اـھش ٩٠٠کرد و تعداد اخراجی ھا را ـب ر ـک ـف  ـن

مــداً .  داد وه ـع اـل ه ـک د ـک وم ـش ـل ـع عــد ـم ال ـب د ـس ـن ـچ
ی  واـس بيکارسازی بيش از ھفت ھزار نفر را در ـپ
ت  ر رضـاـي ـف زار ـن ه ـھ ت ـب اع0م کرده بود تا دوـل

 !دھد و چنين ھم شده بود
آيا تجربه ی مبارزات کارگران پژو بار ديگر اين 
ان  ـن د دارای ـچ اـي ان ـب ه آـن داد ـک واقعيت را نشان ـن
ی و  ـف ع صــن اـف ـن ط از ـم ـق ه ـف ه ـن تشک0تی باشند ـک
ال از  ن ـح ـي اقتصادی اشان دفاع کنند، بلکه در ـع
اع  ه دـف ز ـب ـي ان ـن ی اـش اـع ـم ـت ی و اـج اـس ـي ع ـس مناـف
ت  ط پـش ـق ران ـف ارـگ 0ت ـک ـک ر مـش ـگ بپردازند؟ ـم
درھــای کــارخــانــه ھــا مــتــوقــف مــی شــود؟ چــرا 
ی دل  اـس ـي ای ـس روه ـھ ی ـگ رـخ ه ـب کارگران بايد ـب
اری  ان ـک ه آـن ت ـب اـن ـي خوش کنند که تاکنون جز ـخ
نــکــرده انــد؟ اقــدام مســتــقــيــم کــارگــران در درون 
نــديــکــاھــا مــی تــوانــد تــمــام جــوانــب اقــتــصــادی،  ـس
ران را  سياسی، اجتماعی و فرھنگی زندگی کارـگ

ات .  در برگيرد ـي رـب ـج وزه ای از ـت م آـم ن ـھ ا اـي آـي
ش  ـي ش از ـپ ـي روز ـب ه اـم ت ـک ـس ـي س ـن ارـي کمون ـپ

۵از صفحه  د   اـي ط ـب ـق درستی اش ثابت می شود؟ سنديکاھا نه ـف
روه  ام ـگ ـم مستقل از دولت ھا باشند بلکه بايد از ـت
ا  د ـت ـن اـش ه ـب ـت 0ل داـش ھا و احزاب سياسی ھم استـق
اع  ران دـف ارـگ ع ـک اـف ـن بتوانند به معنای واقعی از ـم

زمانی که به کارگران گفته می شود که در .  نمايند
ه  ی ـب ـل اـئ اتحاديه ھايتان کار سياسی نکنيد و از مـس
ع  د، در واـق ـي وـي ـگ ی ـن ـن ـخ ی ـس ـف جز مشک0ت صــن
ه ی  ـت ورـي ه اـت د ـک ـن ی راـن و ـم ن ـس کارگر را به اـي

ن صـورت .  احزاب بيرونی را بپذيرند ر اـي در غـي
ک  ر اول ـي ـي ه دـب د ـک اـش ديگر نبايد جای شگفتی ـب
ســنــديــکــای مســتــقــل از دولــت خــونــخــواری مــثــل 
ی  راواـن دان ـف جمھوری اس0می که خود رنج و زـن
واه  وری ـخ ـھ ـم ل ـج اـف درايران کشيده است، از مـح
ســرمــايــه داری بــيــرون ايــران ســر درآورد و 
ای  ه ـھ سخنران ھمايش ھای آنان گردد يا به رساـن

د"  سبز"  اری دـھ ـک ـم اf .  قول ـھ ه ـح ن ـک ب اـي اـل ـج
بسياری از ھمان چپ ھای خارج نشين که وی را 
ا  ھمچون پيامبری به عرش اع0 بردند نمی دانند ـب

ه ـيک عضـو !  او چه بکنند؟ را ـک البته نه ھمه، ـچ
در "  کمونيسم کارگری" يکی از محافل موسوم به 
ه :  نامه ای به او نوشته است منصور جان، بيا و ـب

 !ما بپيوند، چرا که جای تو فقط در حزب ماست
ه  ـن اين ھاست درس ھايی که کارگران پژو در اوـل
د از  ـن واـن ی ـت ودرو ـم ران ـخ يا ھمکارانشان در اـي
ده  ـن ارزات آـي ـب شکست ھای گذشته بگيرند تا در ـم

کارگر .  پيروز شوند و آزموده را دوباره نيازمايند
ودرو در  ران ـخ ر اـي ارـگ د ـک ـن اـن پژو در فرانسه ـم
د،  وـن ی ـش ار ـم ـم ـث ـت ا اـس رـم ارـف ايران توسط يک ـک
ا  فاصله ی جغرافيايی اشان نمی تواند دليلی باشد ـت
د،  ه دارـن ی ـک 0ـت ـک ا تـش ان ـي ی اـش ارزاـت اشکال مـب

ه .  متفاوت باشند ت ـک ن اـس تفاوتی اگر باشد در اـي
د  کارگران ايران خودرو با رژيمی روبه رو ھستـن
که حتا يک اتحاديه ی زرد مستقل از خود را نمی 
پذيرد و کارگران را برای داشتن ھر گونه تشکلی 

د اـي ـم روزی .  سرکوب می ـن ـي ر ـپ ر ـس ا ـب ن اـم ـخ ـس
 .  نھايی کارگران بر ضد دولت و دين است

 
 نادر مرتضوی

 ١٣٩٢ خرداد ۶

 برای ھمه کسانی که در سازماندھی و ٨٨سال 
ای  خامنه.  حضور در آن نقش داشتند، شکست بود

اعتباری و شکست  ترين رسوايی، بی با بزرگ
نژاد  احمدی.  اش روبرو شد تمام دوران زندگی

بازی، اکنون شکست  شب ظاھراً پيروز خيمه
خورده و مفلوک در حال ترک دوران رياست 

"باشد اش می جمھوری شکستی "  طلبان اص0ح. 
تر از دوره گذشته متحمل شدند، آنھا  سنگين

گروھی حتا از متوھمين به اص0ح دولت دينی را 
از دست دادند و عجالتاً ديگر شانسی برای 

 در  جمھوری اس0می.  بازگشتن به قدرت ندارند
بستی گرفتار شد که ديگر بايد به نحوی  چنان بن

انتخابات رياست "خود را از شر برگزاری 
در واقعيت، ھم اکنون .  خ0ص کند"  جمھوری

فقط اين مانده است که نام و .  چنين کرده است
 .مراسم آن را نيز حذف نمايد

ھايی که  چنين برای آن  ھم٨٨شب بازی سال  خيمه
ھای گذشته چيزی نياموختند نيز،  از شکست

ھايی که به مرتجعی به نام  آن.  شکستی ديگر بود
نژاد رأی دادند، نتيجه آن را در تشديد  احمدی

اختناق و سرکوب و افزايش فقر و بدبختی ديدند 
ھايی که به موسوی و کروبی رأی دادند،  و آن

ھا ھم چيزی جز تشديد اختناق و سرکوب  آن
 .عايدشان نشد

تمام اين تجارب از روزی که باورھای مذھبی 
 برای امضای ۵٨کور، مردم را در فروردين 

سند اسارت خود، به پای صندوق رأی کشاند، تا 
، بايد به عموم ٨٨شب بازی انتخاباتی سال  خيمه
ھای زحمتکش مردم ايران آموخته باشد که  توده

فقط يک راه برای نجات از استبداد ، نابرابری 
ھای کارگر  گير عموم توده فقر و بدبختی که دامن

نبرد برای .  و زحمتکش شده است، وجود دارد
 و  سرنگونی و برانداختن جمھوری اس0می

ھای کارگر و  استقرار نظمی که اين بار خود توده
. زحمتکش حاکميت آن را در دست گرفته باشند

تمام شرايط عينی برای سرنگونی جمھوری 
ھای عميق و  بحران.  اس0می فراھم است

جانبه، تضادھای fينحل و به شدت حاد،  ھمه
ھای رژيم و نارضايتی  شکست تمام سياست
ھای مردم از وضعيت  گسترده عموم توده

. اند بار موجود، ھمگی دال بر اين واقعيت فاجعه
شب  جمھوری اس0می به ھر شکلی که خيمه

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 

ست که بقای جمھوری  گرسنگی، تمام آن چيزی
ھای زحمتکش مردم ايران  اس0می نصيب توده

خواھند از اسارت و  مردمی که می.  خواھد کرد
حقوقی، نابرابری،  بندگی، اختناق و استبداد، بی

فقر و گرسنگی نجات پيدا کنند، چاره ديگری جز 
 .انق0ب ندارند

 

 و شکست" انتخابات"
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از نخستين روزھای خيزش اعتراضی توده 
 ٢٠١١ھای مردم سوريه که در ماه مارس 

شکل گرفت، تا کنون بيش از دو سال گذشته 
طی اين مدت روند جنبش مبارزاتی .  است

توده ھای مردم سوريه با تحوfت 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 

توده ھای مردم سوريه .  ھای نخستين آن بود
که با خواست آزادی و کسب مطالبات 
دمکراتيک به خيابان ھا ريختند، از ھمان 
آغاز با سرکوب بی رحمانه  نيروھای دولتی 

بر اساس آمار نھادھای بين .  مواجه شدند
المللی تعداد کسانی که طی دو سال گذشته 
توسط ارتش سوريه و ديگر نيروھای تحت 
نفوذ دولت بشار اسد کشته شده اند، بيش 

 .  ھزار نفر گزارش شده است٧٠از
در پی گسترش مبارزات خيابانی، سرکوب و 
کشتار  بی رحمانه معترضين در دستور کار 

. ارتش و نيروھای امنيتی سوريه قرار گرفت
وضعيت موجود، عم0 شرايط شکل گيری 
گروه ھای مسلح مخالف دولت بشار اسد را 

گروه ھای مسلحی که با .  فراھم ساخت
پيوستن تعدادی از افسران و نيروھای جدا 
شده از ارتش سوريه به آنھا، بعدا تحت 

اع0م موجوديت "  ارتش آزاد سوريه"عنوان 
 . کردند

کشتار بی رحمانه توده ھای مردم سوريه از 
يک طرف و شکل گيری گروه ھای مسلح 

عم0 باعث " ارتش آزاد سوريه"تحت عنوان 
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 انق0بی مردم سوريه نيز 

مرحله ای که با .  وارد مرحله تازه ای شد
گذشت زمان و با شکل گيری و نفوذ گروه 
ھای مسلح افراطی از قبيل القاعده و جبھه 

عم0 "  ارتش آزاد سوريه"النصرت در 
زمينه ھای دخالت قدرت ھای بزرگ جھانی 

 .را در فرايند تحوfت 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 

سايه روشن "  ارتش آزاد سوريه"تشکيل 
ھای اين صف بندی جھانی کنار زده شد و 
دولت ھای موافق و مخالف بشار اسد موضع 
خود را نسبت به تحوfت سوريه به روشنی 

در يک طرف اين معادله .  اع0م کردند
جھانی، روسيه، چين و جمھوری اس0می 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 

در "  دوستان مردم سوريه"تحت عنوان 
کرسی نمايندگی دولت .  ترکيه سازماندھی شد

سوريه در اتحاديه عرب به مخالفين اسد 
واگذار گرديد و مجمع عمومی سازمان ملل 
نيز چند قطعنامه در محکوميت حکومت 

طی ھمين مدت، آمريکا .  سوريه صادر کرد
و متحدان اروپايی آن نيز حداقل دو بار 
ت0ش 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
ع0وه بر تحوfت فوق الذکر، حوادث چند 
ماه گذشته از قبيل کاربرد س0ح 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 کام0 جديدی را 
برای طرفين نزاع در عرصه جھانی رقم 

شرايطی که عم0  زمينه ھای .  زده است
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 تحوfت 
سوريه بر منطقه، نفوذ گروه ھای اس0می و 

ارتش "افراطی القاعده و جبھه النصرت در 
و نيز حق وتوی روسيه در "  آزاد سوريه

شورای امنيت سازمان ملل عم0 باراک 
اوباما را بر آن داشته تا از سياست دخالت 

" ارتش آزاد سوريه"نظامی يک جانبه به نفع 
در مسير براندازی حکومت بشار اسد پرھيز 

در واقع، دولت آمريکا که تا پيش از .  کند
اين، کاربرد س0ح شيميايی در سوريه را به 
عنوان خط قرمز خود و وقوع چنين اتفاقی 
را زمينه ای برای اقدام نظامی آمريکا در 
سوريه اع0م 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 تحوfت 
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 

برای روسيه .  حکومت بشار اسد رفتنی است

که با تحوfت 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 

خصوصا نفوذ و قدرت گيری جريان .  نمايد
ھای اس0می افراطی از قبيل القاعده و جبھه 
النصرت در ارتش آزاد سوريه نگرانی 

لذا، .  مشترک ھر دو قدرت جھانی است
مجموعه شرايط موجود، آمريکا و روسيه را 
بر آن داشته تا به ظاھر در لباس 

برای "  انسان دوستانه"و "  خيرخواھی"
جلوگيری از کشتار بيشر مردم سوريه، اما 
در عمل برای حفظ منافع خود به سياست 
مصالحه و ھمگامی در مسير تحوfت آتی 

 .  سوريه حرکت کنند
 از جمله اقدامات ٢سازماندھی کنفرانس ژنو 

مشترک آمريکا و روسيه در مورد تحوfت 
خبر برگزاری کنفرانس .  آتی سوريه است

 که آمريکا و روسيه به طور ٢ژنو 
بر سر مفاد اصلی "  محرمانه"و "  دوجانبه"

آن به توافق رسيده اند نخستين بار توسط 
 ١٧خبرگزاری رويترز در روز سه شنبه 

يک روز بعد .   منتشر شد١٣٩٢ارديبھشت  
از انتشار اين خبر، وزير خارجه روسيه 

بودن آن "  محرمانه"و "  سری"نسبت به 
سرگئی fوروف در .  واکنش نشان داد

مصاحبه با شبکه خبری البيان ھرگونه 
بودن توافقات ميان روسيه " محرمانه"ادعای 

وزير خارجه .  و آمريکا را تکذيب کرد
روسيه بی آنکه اشاره ای به مفاد توافق 
مورد نظر روسيه و آمريکا داشته باشد، بر 

توافق شده با "  اصول"پايبندی روسيه به 
fوروف ھمچنين .  آمريکا تاکيد کرد

 را در ماه ٢برگزاری کنفرانس جھانی ژنو 
 . ژوئن وعده داد

اما در روزھای بعد، جزئيات اين توافق 
توسط خبرگزاری ھا و به نقل از "  محرمانه"
در سطح وسيعی "  منابع آمريکايی آگاه"

ايسنا به نقل از پايگاه .  بازتاب بيرونی يافت
اينترنتی آسيا ضمن اع0م توافق محرمانه 
دولت ھای آمريکا و روسيه بر سر 
راھکاری مشترک جھت حل و فصل بحران 

به .  سوريه، از مفاد اصلی اين توافق خبر داد
گزارش پايگاه اينترنتی آسيا، توافق محرمانه 

بند .   بند اصلی است٤آمريکا و روسيه شامل 
اول، پايان درگيری ميان ارتش آزاد و ارتش 

بند دوم، مشخص شدن زمانبندی .  سوريه
برای آغاز مذاکره ميان طرفين درگير 
سوری و تعيين مناف ط0س به عنوان 

بند سوم، پاکسازی .  فرمانده عالی ارتش آزاد
گروه ھای تندرو از جمله جبھه النصرت و 
گردان آزادگان شام به دست مناف ط0س و 
ارتش آزاد و فراھم کردن زمينه فعاليت 
ارتش آزاد در مناطقی که خطوط تماس 
ناميده می شود و بند چھارم، تحويل رياست 

١٢درصفحه   

 سرنوشت مردم سوريه در چنگال
  قدرت ھای امپرياليست جھان

١١ 
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  بتوانند با رفع اين معضل به ٢کنفرانس ژنو 
 . 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 

 و ٢نگاه ھا به سمت برگزاری کنفرانس ژنو 
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 اع0م آمادگی دولت بشار اسد جھت 
حضور در کنفرانس ژنو، مخالفان حکومت 
سوريه اع0م کرده اند که در صورت 
حضور نمايندگان بشار اسد، آنان در اين 

با اين ھمه به .  کنفرانس شرکت نخواھند کرد
نظر می رسد رايزنی آمريکا، روسيه و پاره 
ای از کشورھای عربی می تواند اين معضل 

 . بردارد٢را از پيش پای کنفرانس ژنو 
آنچه تا کنون در پس توافقات ميان آمريکا و 
روسيه آشکار شده است در محاق رفتن 
مطالبات آزادی خواھانه و دمکراتيک توده 

توده ھايی که بيش .  ھای مردم سوريه است
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 

قدرت .  ھای بزرگ جھانی رقم می خورد
ھايی که از باfی سر توده ھای مردم سوريه 

 .برای آنان تصميم می گيرند
آنچه مسلم است اين پايان راه برای مبارزات 

توده ھای .  توده ھای مردم سوريه نيست
مردم سوريه بر اين امر واقف ھستند که 
منافع و مطالبات شان ھرگز در پی توافقات 
بزرگ قدرت ھای جھانی تحقق نخواھد 

در وضعيت فعلی آنان بايد بر اين اميد .  ياقت
باشند تا در فرصتی ديگرانق0ب خود را 
ازسرگيرند و با کوتاه کردن دست مرتجعين 
داخلی و قدرت ھای بزرگ جھانی، خود 

 . سرنوشت آتی شان را رقم زنند
                                                                                   

                               
  

   

شورای عالی نظامی به مناف ط0س و 
تشکيل ھياتی نظامی برای مذاکره با چھره 
ھای سياسی مخالفان برای تشکيل دولت 

در ھمين گزارش به نقل از .  ائت0فی است
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
 به نوعی ادامه کاری ٢کنفرانس ژنو 
کنفرانسی که به .   است١کنفرانس ژنو 

ابتکار دولت ھای بزرگ جھانی از جمله 
 تشکيل ٢٠١٢آمريکا و روسيه در ژوئن 

 جھت بررسی تعيين ١کنفرانس ژنو .  شد
دولت انتقالی در سوريه به توافقاتی ھم دست 

حال .  يافت، اما در عمل با شکست مواجه شد
با گذشت يک سال و به نسبت بحرانی تر 
شدن اوضاع سوريه به رغم وجود پاره ای 
اخت0فات جزئی در پيشبرد اجرای کنفرانس 

 به نظر می رسد مصالحه و توافق ٢ژنو 
اصلی ميان آمريکا و روسيه بر سر تشکيل 
دولت ائت0فی و جابجايی انتقال قدرت از 
بشار اسد به ائت0ف ملی مخالفان سوريه 

 . تحقق يافته است
حضور جمھوری اس0می در اين کنفرانس و 
نيز سرنوشت بشار اسد در دولت ائت0فی از 
جمله موارد اخت0ف ميان روسيه با آمريکا و 

 نيز، ١در کنفرانس ژنو .  اتحاديه اروپا است
به دليل مخالفت آمريکا جمھوری اس0می 

اگر چه .  عم0 از حضور در آن باز ماند
اينبار نيز آمريکا و اتحاديه اروپا مخالف 
حضور جمھوری اس0می در کنفرانس ژنو 
ھستند، اما به نظر می آيد که مورد فوق 
اھميت سياسی تعيين کننده ای برای طرفين 

جمھوری اس0می به دليل موقعيت .  ندارد
شکننده ای که ھم اکنون در عرصه داخلی و 
بين المللی دارد، فاقد ايفای يک نقش سياسی 
و ديپلماتيک تاثير گزار در مناسبات ميان 

نقش جمھوری .  قدرت ھای جھانی است
اس0می صرفا در حد ھمان انتقال تعدادی از 
نيروھای سپاه قدس، کمک ھای مالی و 

 .نظامی به دولت سوريه خ0صه 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 ائت0ف ملی مخالفان سوريه در 

١١از صفحه   

 سرنوشت مردم سوريه در چنگال
  قدرت ھای امپرياليست جھان

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 

١٢ 



 ١٣ ۶۴۶ شماره  ٩٢نيمه  اول خرداد     ١٣
١۴از صفحه   

 اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه

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 س0ح ھای کشتار جمعی 
ھسته ای ساخته شود؟ اين تشک0ت 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 

، ھنگامی که فرانسه وارد ٢٠١٢در آغاز سال 
کارزار انتخاباتی رياست جمھوری می شد، از 

لوک م0نشون، نامزد رياست جمھوری   –ژان 
(  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
 M51پرسيدند تا نظرش را مشخصاً در مورد 

اگر شما از من می خواھيد :"او چنين گفت.  بدھد
 را ASMP يا موشک M51که استفاده از 

متوقف کنم، من نمی توانم به شما قول بدھم که 
من نمی توانم .  ھرگز از آن ھا استفاده نخواھد شد

قول بدھم که ھرگز از يک س0ح اتمی استفاده 
نخواھم کرد، چرا که اين بر خ0ف 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 ق0بی رنگارنگ 

 مه از فاجعه ۵مردم برتانی روز .  اعتمادی نمود
اما .  ای بالقوه بس عظيم جان سالم به در بردند

ھميشه چنين نخواھد بود چرا که سرمايه داری و 
برای برطرف .  جنگ ھمزاد و ھم سرنوشتند

کردن خطر جنگ بايد ريشه اش را زد، اين 
 .       ريشه نظام سرمايه داری جھانی نام دارد

 

 –دولت فرانسه که اکنون در دست سوسيال 
دمکرات ھای حزب سوسياليست اين کشور است 
در اوايل ماه مه سال جاری دست به آزمايش يک 

اين موشک که می تواند .  زدM51موشک به نام 
حامل يک ک0ھک ھسته ای باشد در ساحل 
شھری به نام پان مارک در منطقه ی برتانی واقع 
در شمال غربی فرانسه از يک زيردريايی پرتاب 

 .شد
 ميليارد يورو را ٣١دولت فرانسه مبلغ نجومی 

فقط برای توسعه اين موشک اختصاص داده 
بر اساس برآورد فدراسيون ضدھسته ای .  است

برتانی که يک تشکل صلح طلب است اين مبلغ 
 ٢٠ پرستار در طی ١٨٠٠٠برابر با دستمزد 

 .سال است
 يک ١٣٩٢ ارديبھشت ١۵ مه برابر با ۵روز 

 يک SNLEزيردريايی ھسته ای فرانسوی مدل 
 ١٢اين موشک .   را پرتاب نمودM51موشک 

 تُن وزن و بردی برابر با ۵۶متر ارتفاع و 
 ١٢٠بھای ھر موشک .   کيلومتر دارد٩٠٠٠

ميليون يورو است و اگر ک0ھک ھسته ايش را 
 برابر ۶٠حمل می کرد تبديل به بمبی می شد که 

بمب اتمی که امپرياليسم آمريکا بر سر مردم 
اما .  ھيروشيما در ژاپن ريخت، قدرت دارد

 مه از زيردريايی ۵ که روز M51موشک 
فرانسوی پرتاب شد، فقط يک دقيقه بعد به علت 
نقص فنی مت0شی شد و تمام تکه ھايش در 

 کيلومتر مربع و در ٩٠٠مساحتی به اندازه ی 
 متری پخش گرديد و اين چنين محيط ١٠٠عمق 

زيست دريايی را برای سال ھای دراز آلوده 
اما اگر ک0ھک ھسته ای اين موشک به آن .  نمود

متصل می شد در اثر اين انفجار تمام منطقه ی 
 ٣۴٠٠٠برتانی به مساحت کمی بيش تر از 

 !کيلومتر مربع با خاک يکسان می گشت
تشک0ت صلح طلب فرانسه می پرسند چرا دولت 

 عم0ً پيمان عدم M51اين کشور با آزمايش 
گسترش س0ح ھای ھسته ای را زير پا گذاشته 

 فوريه ١۵است؟ چرا دولت فرانسوا اوfند روز 
گذشته ت0ش کرد که عليرغم مفاد اين پيمان به 

که حدت وخامت وضعيت معيشتی کارگران را 
او می گويد که حتا اگر .  در ايران نشان می دھد

دستمزدھا بر اساس تورم افزايش يابند باز ھم 
برای کارگران کافی نيستند، چرا که قيمت کاfھا 
در بازار ھيچ گونه ثباتی ندارند و اکنون بھايشان 

 .ھر روز و گاھی ھر ساعت باf 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 اع0م 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 

افزايش  %  ٢۵در فيش حقوقی فروردين اثری از 
 ارديبھشت ٢۵نديدند بلکه اص0ً ھمان دستمزد تا 

اين ھم از ديگر مصائب .  پرداخت ھم نشده بود
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 

 ارديبھشت ٢٧فراموش نمودند و روز جمعه 
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 عجالتاً نرسيدند و قطعاً 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



 ۶۴۶ شماره  ٩٢نيمه  اول خرداد     ١۴

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس*می 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مال»ی خ»ود را ب»ه ش»م»اره حس»اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک»د 

ھ»ای س»ازم»ان  مورد نظر ب»ه ي»ک»ی از آدرس
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب :  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          ا���(��ز	�ن ��ا���ن  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://71.18.109.83/   

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا���(��ز	�ن ��ا���ن گير  شماره پيام

 در اروپا                
0031(0)618622401 

 
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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١۴ 

١٣درصفحه   

 ھای تلويزيونی  دمکراسی شورايی غاز پخش برنامه   آ
          

. ھ»ای خ»ود را آغ»از ک»رده اس»ت پخش برنام»ه)  نوامبر۵( آبان ١۵تلويزيون دمکراسی شورايی از روز 
ست که پيش از اين راديو دمک»راس»ی ش»وراي»ی آن را  ی راه و مسيری تلويزيون دمکراسی شورايی ادامه

 .باشند پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا می
 ساع»ت در ھ»ف»ت»ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه

 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می
 

 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق»ت اي»ران، س»اع»ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط»ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت»ی س»اي»ت ان»ديش»ه ب»ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 
 

 
 

 اعتصاب کارگران
  نيشکر ھفت تپه

 
 ارديبھشت ٢۵کارگران نيشکر ھفت تپه روز 

کارفرمايان .   به اعتصاب متوسل شدند١٣٩٢
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 

%  ٢۵از  افزايش حداقل دستمزد نيز سرپيچی  
نمايندگان کارفرمايان که از اعتصاب .  می کنند

يکپارچه ی کارگران ھراسان شده بودند به ميان 
آنان آمدند تا طبق معمول ھميشگی با وعده و 

اما کارگران .  وعيد اعتصاب آنان را درھم شکنند
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 کاfھای اوليه مورد نياز آنان و 
خانواده اشان روزمره شده است و آنان نيز بايد 

لذا کارگران .  آن ھا را به قيمت روز تھيه نمايند
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 

آنان ھمچنين خواھان پرداخت .  باقی مانده است
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 

%   ٢۵شدند که  افزايش حداقل دستمزد در آن  
او افزود که اعتراض .  محاسبه نشده است

مقدماتی کارگران به جايی نرسيد و مسئوfن 
نيشکر ھفت تپه با قلدری زايد الوصفی به 
کارگران گفتند که ھر کاری که می خواھيد بکنيد 

مسئوfن سپس .  و ھر جا می خواھيد شکايت کنيد
افزودند که اگر اضافه حقوقی ھم در کار باشد 

خواھد  %  ١۵ تا ١١نخواھد بود و بين  %   ٢۵
 .بود

علی نجاتی در ادامه ی گفت و گو افزود که 
را  %   ٢۵برخی از پيمانکارھا ھم حاضر نيستند 

اضافه کنند و قراردادھايی با کارگران امضاء می 
نمايند که در آن ھا مبلغ مزدی کارگران قيد نشده 

علی نجاتی سپس به واقعيتی اشاره می کند .  است


