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 مقدمه
  
  
  

ایـن  . سـرمایه داری را بـه لـرزه در آورد   ی کارگر فرانسه به ناگهان جهان  انقالب طبقه
همانگونـه کـه نخسـت وزیـر      جو اجتماعی و سیاسی را متحـول سـاخت، درسـت    شورش

هیچ چیز برای همیشه یکسـان  «: س ملی پیش بینی کرده بودمی به مجل 22پُمپیدو  در 
  . »ماند باقی نمی

هـا و   هـا ، مایوییسـت   تروتسکیست (دانشجویان انقالبی  های مبارزاتی ِ جرقه را فعالیت
بـه   هـای شـورش   ور سـاخت ، شـعله   زد و باد ِ بیرحمی ِ پلیس آن را شـعله  )ها یستآنارش

ــه ــر  طبق ــرایت ک ــارگر س ــامی  ده و ی ک ــوردهتم ــت فروخ ــدگان و  محرومی ی استثمارش
  .شدجر ستمدیدگان به یکباره منف
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ها تمـامی صـنایع را از    آن. ی کارگر، کشور را به حالت تعطیل درآورد خیل عظیم طبقه

جا  پرچم  سـرخ   در همه؛ دار به تصرف ِ خویش درآوردند ایهی سرم ی درمانده چنگ طبقه
  .  رسید قدرت به نظر می ، فلج و بیدولت. سوسیالیسم را برافراشتند

 همه و همـه،  خوان و رانندگان تاکسی، بازیکنان فوتبال و کارمندان بانک، دختران آوازه
خبرنگاران و کسانی که در  .های کار خود شرکت کردند در اعتصاب عمومی و اشغال محل

کارفرمایان خـود   کردند از دروغ گفتن اجتناب ورزیدند و چاپگران، جرایدِ تلویزیون کار می
شان به هم پیوسـته بودنـد، مـدارس را     دانش آموزانی که توسط معلمان .را سانسور کردند

  .تسخیر کردند
مرکزیـت ایـن   . به معنای واقعـی کلمـه همـراه بـود    » انقالب فرهنگی«اعتصاب  با یک 

اننـد  بار دیگر، بـه م  .جا گسترش یافت ی دانشجویان سوربن بود اما به همه انقالب برعهده
خود را نشـان   خودآگاه،های  وسیع انسانو  پتانسیل خالق دیگر لحظات انقالبی درتاریخ، 

   .داد
 ، یعنـی از بار سنگین گذشته نتوانست ، همان گام اولی کارگر در  طبقه از بخت بد،اما 

 ،)PCF(در صـدر همـه حـزب کمونیسـت فرانسـه       ،های رفرمیست سنتی از قید سازمان
ی سنگینی  ی کارگر مجبور به پرداخت هزینه ب همین شکست، طبقهبه سب. خالصی یابد

  .شد
ای که فرانسه در گیر ِ آن شد، به وضوح نشـان داد کـه هـیچ کـدام از      بحران اجتماعی

داری عصر ما  آنقدر استوار نیستند که در برابر انقالب کـارگری مصـون    های سرمایه قدرت
اند با برخورد بین حاکمـان و دانشـجویان بـه    تو این واقعیت که ثبات اجتماعی می. بمانند

داری در عصــر  ی ســرمایه دهــد کــه چــه میــزان ثبــات جامعــه خطــر بیفتــد، نشــان مــی
  . ناپایدار است  ما ی »هپیشرفت«

پروراندنـد   مـی » هربـرت مـارکوزه  «و» سی رایت میلـز « ای که بسیاری از جمله  نظریه
ود را از دسـت داده،  بـا تلویزیـون و    ی کـارگر پتانسـیل انقالبـی خـ     مبنی بر  اینکه طبقه

ی سـختی   دچار ضـربه داری حل و از آن جداناپذیر گشته،  اتومبیل گمراه شده، در سرمایه
گـذار بـه   قرار است ی صنعتی که  در کشورهای پیشرفته«ی مارکوزه که  گفته این  و شد؛

عنوان یـک   ، و دقیقاً در آن کشورها، طبقات زحمتکش به هیچدر آنجا رخ دهدسوسیالیم 
    .شود دیگر بهتر از این باطل نمی» پتانسیل انقالبی نیستند

ی  فرانسه، آشکارتر از اعتصاب عمومی مجارستان و بلژیک، نشان داده است کـه طبقـه  
انقالبـی   انـد، بلکـه پتانسـیل    کارگر کشورهای پیشرفته با تن آسایی تطمیع یا ادغام نشده
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تـرین فـرم    ه فرانسـه بـاالترین سـطح و پیچیـده    با وجـود اینکـ   ؛اند عظیمی را حفظ کرده

تـرین   گری استثنایی کارگران در مدرن انقالبی. ریزی شده را دارد داری غربی برنامه سرمایه
گـری بـاقی    بخش صنعت، شامل موتورها و الکترونیک، نشان داده است کـه ایـن انقالبـی   

  .ی آیندهبرا کننده قاطع و تعییناست  ی ی گذشته نیست بلکه نشانه مانده
. هـای اجتمـاعی ماننـد دانشـجویان را نشـان داده اسـت       بحران، به وضوح نقـش گـروه  

دانشجویان فرانسه به معنای واقعی کلمه، نقش اصلی ِ چاشنی را بـرای انفجـار اجتمـاعی    
د، مگـر  آنان قادر نبودند به تنهایی به عنوان عامل تحول اجتماعی عمـل کننـ  . ایفا کردند

نتوانسـت بـه اتکـای     یک از آنان هیچ. ی کارگر برای ورود طبقه سازی تنها به عنوان زمینه
  . پس از بازگشت کارگران به کار مقاومت کندخویشتن، 

 و  رفرمیسـتی  اشـکال ژیم ِ گولیستی، شاهد ضـعف  کارگران در طی ده سال ِ طوالنی ِ ر
تاثیر و مانند  بی های ، راهپیمایی ، اعتصابات نمایشی دعوای پارلمانی: مبارزه بودنددر سنتی 

ها را تسلیم امتحـانی سـخت، کامـل و بیـرحم      ها و آموزه بحران اجتماعی تمامی روش. آن
های ِ انقالبی ِ کوتاه و زودگذر باشند، آنان به هر حال نوری نافذ بر  هر قدر هم بحران .کرد

  .افکنند ترین فرآیندهای اجتماعی می عمیق
ران با خود به مبـارزه آوردنـد، کـه تنهـا مـابین      هایی که دانشجویان و کارگ تمامی ایده

قدرت پتانسیل انقالبی و (های نظری شده بود  بحث موضوع ،تعداد کمی از عناصر سیاسی
هـای انقالبـی، شـامل حـزب انقالبـی، نقـش شـوراهای         های آن، نقش سـازمان  محدودیت

  .خود  در جریان مبارزه آزموده شد )...های صنفی و  ارگری ِ اتحادیهک
پیکار . ی جهانی علیه سرمایه داری بود بخشی از مبارزه 1986ن ئمی و ژوبرد انقالبی ن

های اصلی در تقویت جنبش دانشـجویی   علیه جنگ الجزایر و متعاقباً جنگ ویتنام، مولفه
انباشت مظالم . اس ِ آلمان سهم خود را ادا کردند.دی.زنگاکورن ِ ژاپن و اس. انقالبی بودند

داری بود،  آمد ِ افزایش تناقضات در جهان سرمایه پی  ی کارگر فرانسه طبقهها با  و مخالفت
  .که در گذر از منشور رژیم استبدادی گولیست انکسار یافت

نبرد انقالبی فرانسه بیش از هر چیز انترناسیونالیسـت اسـت زیـرا پیـروزی پرولتاریـای      
 وجتن تـا ا ی بـاال رفـ   ی سرتاسـر جهـان بوسـیله    فرانسه ممکن نبود مگر با تغییـر صـحنه  

جا و جاری کردن ترس و نومیـدی در   گری کارگران در همه ی اطمینان و انقالبی سابقه بی
پاریس و برلین، پاراگوئه و مسکو، توکیو و لندن صمیمانه متحد . اردوگاه استثمارکنندگان

  .شدند
  .استی روزهای می و ژوییه الزامی  جا مطالعه ها در همه بنابراین برای سوسیالیت
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 فصل اول
  

  ،شورش دانشجویی
   گیرد طوفان در می

  
  
  

. شاهد بزرگترین اعتصاب دانشجویی تاریخ فرانسه بـود  شهر نانت  1967نوامبر  20در 
سرتاسـر فرانسـه اعتصـابی     در دسامبر دانشجویان 13در . ده هزار دانشجو شرکت جستند

  .ها پیوستند به آنیک روزه برگزار کردند و شش دبیرستان نیز 
ای از سـوی دانشـجویان و دانـش آمـوزان در      یک تظـاهرات تـوده   1986فوریه  21در 

ی التـین بـه    یکی از کارهایی که توسط آن صورت گرفت تغییر نام محلـه . پاریس رخ داد
ای در اعتراض بـه بازداشـت    مارس تظاهراتی توده 22در . بود» ی ویتنام حماسه«ی  محله

مـارس   22ی زمانی جنـبش   در این بازه. زان در تظاهرات قبلی، برگزار شدتعدادی از مبار
  .دانشجویان دانشگاه را تصرف کردند. شکل گرفت
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تصمیم به برگزاری یک روز بحـث سیاسـی در دانشـگاه     مارس دانشجویان نانت 22در 
مارس و  22رییس دانشگاه، هنگامی که برخوردهای شدیدی بین اعضای جنبش . گرفتند

  . های گروه باختر صورت گرفت، دانشگاه را به مدت دو روز تعطیل کرد ستفاشی
می ریـیس  ماه   2در . دهای تظاهرات علیه امپریالیسم باشدوم و سوم می قرار بود روز

تدابیری انتظامی علیه دانیل کوهن بندیت و شـش  . دانشگاه دوباره دانشگاه را تعطیل کرد
 دانشـجو  500می بـا شـرکت    ماه 3در . شده بودمارس راه اندازی  22عضو دیگر جنبش 

: هـای انقالبـی متعـددی در آن شـرکت جسـتند      سـازمان . در سوربن برگزار شـد  نشستی
رییس دانشـگاه، روشـه، پلـیس را در    . مارس و دیگران 22آر، جنبش .ای.آر ، اف.سی.جی

 سوربن توسط پلـیس مـورد هجـوم قـرار گرفـت و تمـامی      . بعد از ظهر فراخواند 4ساعت 
ی التـین شـروع    بالفاصله بعد، تظاهرات خودانگیخته در محله. دانشجویان بازداشت شدند

سوربن پس از آن بسته شد و هیچ کـس  . شب جنگیدند 11شد و آنان با پلیس تا ساعت 
راض فراخوان ِ یک اعتصاب عمومی دانشـگاه در اعتـ  . ی داخل شدن به آن را نداشت اجازه

  . سوربن، داده شد رها و حضور پلیس د به دستگیری
  7در . تر را سـازمان دادنـد   جدید و حتی عظیم یتظاهرات می دانشجویان پاریس  6در 

هـای صـنفی از    اتحادیـه  .روشه شروع شد -ظاهرات دانشجویی دیگری از دنفرت می تماه 
 ،بعـدازظهر شـروع شـد    6:30هنگـامی کـه تظـاهرات در    . زدند سرباز درتظاهرات شرکت

ه آنـان مقصـد مشخصـی نداشـتند در     از آنجـایی کـ  . ها بودنـد  در خیابانچندین هزار نفر 
از زمـانی کـه    کسانی که هنگام غروب و. زدند» طوالنی های راهپیمایی« پاریس دست به

دادند متوجه شده بودند کـه تظـاهرات در    به رادیو گوش میگشتند  سر کار به خانه بازمی
نفـر بـا پـرچم     50,000 در نهایت. ندیوستست و بسیاری از آنان، غروب به تظاهرات پکجا

   .الیسیس جمع شدند -خواندند، در چمپس سرخ و در حالی که سرود انترناسیونال را می
ی  نفر در یک تظـاهرات مسـالمت آمیـز و آرام پیرامـون محلـه      20,000می ماه   8در 

  .التین شرکت جستند
 نکه سوربن باز خواهد شد،می علی رغم قول وزیر آموزش، پیرفیت، مبنی بر آماه  9در 

ی التین  سرتاسر محلهدر خودجوش  و فراوانی به صورت جلسات متعدد. تعطیل باقی ماند
  .تشکیل شد

کارگران جـوانی   دانشجو و دانش آموز ِ دبیرستانی به  50,000می بیش از ماه   10در 
بلـوار  سـمت  تجمع سعی کرد به  .تجمع کرده بودند پیوستند روشه -که در محل دنفرت 

 .سنگر ساخته شده بـود  60. با یک نیروی انبوه پلیس مواجه شد سن مایکل برود، در آنجا
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صـبح ادامـه    7سـاعت   شب آغـاز گشـت و تـا      2دقیقه پیش از ساعت  17نبرد سنگرها 

آنهـا بـه   . نـد فعاالنه از دانشجویان و کارگران در سنگرها جانبداری کرد مردم محله. داشت
بـه   شان مراقبت کردند و آنهـا را   از مجروحان. غذاهای دیگر  دادند ایشان پرتقال، کیک و

بـه   مـردم . آنان داروهایی را که در اختیار دارنـد، بدهنـد   به ، تا در آنجا هایشان بردند خانه
  .روها برای خنثی کردن اثر گاز، آب پاشیدند درخواست تظاهرکنندگان بر سنگفرش پیاده

ــاه 11در  ــدگان  م ــی نماین ــی دانشــجویان فرانســه ( UNEFم ــه مل  CGT، )اتحادی
دیـدار کردنـد و   ) کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسـه ( CFDT، )کنفدراسیون کل کار(

می را روز اعتصاب بزرگ و تظاهرات علیـه خشـونت و    ماه 13تصمیم گرفتند که دوشنبه 
  . گری پلیس نسبت به دانشجویان اعالم کنند وحشی
. عتصاب کردند و کل کشور به حالـت تعطیـل درآمـد   کارگر ا 10,000,000می  13در 

امـا   شرکت کردند که عمدتاً  از کارگران تشـکیل شـده بـود     یک میلیون نفر در تظاهرات
ن سوربن را باز کـرده و  در غروب همان روز دانشجویا. شد ها هزار دانشجو نیز می شامل ده

  .کردند را تصرف آن
  

  در این روزهای سرنوشت ساز    CPنقش 
  

نقـاب  : به نگـارش درآورد بـا عنـوان    ومانیتها ای در می جرج مارکیس مقالهماه   3در 
  ! برداشتن از انقالبیون دروغین

  
اکثریـت دانشـجویان اسـت و تنهـا      عمارس برخالف منـاف  22های گروه  فعالیت "

همچنـین  ] هـا  ایـن گروهـک  ...[ ها شود تواند منجر به تحریک توسط فاشیست می
در حالی که اعالمیه و تبلیغات ها  آنتعداد . درس بدهندی کارگر  طبقه سعی دارند
ای کارگرنشـین  مـداوما     ر نـواحی کارخانـه یـا د   کنند در جلوی درهـای  پخش می
  ...شود بیشتر می

در ظرفـی کـه آن را    -چند صـد دانشـجو    -ها  لی رغم تناقضاتشان این گروهکع
آنارشیسـت   یـک  توسـط انـد کـه    نامند متحد شـده  می» تمارس نان 22جنبش «

ن دروغین بایستی به طور جدی افشـا شـوند؛   این انقالبیو... شود نی رهبری میآلما
داران انحصاری بزرگ را پیش  لیست و سرمایهها منافع دولت گو را که به واقع آنزی

  ...برند می
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رزندان ها عموماً ف مضحک است؛ نظر به اینکه آن» انقالبیون«وجهه و عملکرد این 

ی کـارگر اسـت    شـان طبقـه   دانشجویانی که خاستگاه های بزرگ هستند، از بورژوا
کنند تا برونـد وتجـارت    خاموش می شان را گری یی انقالب شعله به زودی بیزاراند، 

داری اسـتثمار   های سـرمایه  شان را اداره کنند و کارگران را در بهترین سنت پدران
  ".کنند
  

  .نبود CPتوسط  همه تفسیر  سزاوار این شدن نانت بسته
ی پـنجم   ها را به قسمت پایینی ِ سه سـتون ِ صـفحه   می این پیشرفتماه  3ی  ومانیتها

  :ای از دین گرپین، همراه با تفسیر زیر هایی طوالنی از مقاله واگذار کرد همراه با گزیده
  

ها را محکـوم   ا پیوسته آنکه م -های گروه انقالبیون دروغین  الیت، فعبدین نحو "
بدی به بیشتر  شده است که در شب امتحانات، به طرزبه اقدامی منجر  -ایم  کرده

خواهنـد در   مـی  اکثریت عظیم دانشجویان در نانـت . کند دانشجویان ضرر وارد می
 هـای آنـان بـا درد    و چند هفته پیش از امتحانات مشغله. بهترین شرایط کار کنند

را نشان دادند هنگـامی کـه   ها دیروز این  آن. سرسازان هیچ وجه مشترکی نداشت
در یک سالن کنفرانس پناه گرفته بودند، سعی کردند تا کـالس را  » چپگرا«یکصد 

  ".دانشجوی دیگر که منتظر بودند، متوقف کنند  450دوباره برای 
  
هـای کوچـک بـا توسـل بـه نفـع شخصـی         می تدبیر ایزوله کردن گروه ماه 4 اومانیته 

  ): این روز ِ بعد از بستن سوربن بود( .ی گرفتدانشجویانی که منتظر بودند را پ
  

شـود، کـه    سه هفته مانده به امتحانات از آماده شدن عادی هزاران جلوگیری می"
ران رهبــ. شــان اســت بــه معنــای پایــان تحصــیالت) هــا فقیرتــرین(بــرای برخــی 

شان اعمال بیشترین محـدودیت بـر ورود بـه     هدف علناً ، که ]دانشجویان انقالبی[
  ".اند از بدتر شدن وضعیت بسیار خوشحالاه است، دانشگ

  
پـس از  . ول این بدتر شدن بود، وجود نداشـت ئهیچ شکی در مورد اینکه چه کسی مس

می، جایی که فراخوان نشسـتی آرام در اعتـراض بـه بسـته      5یورش پلیس به سوربن در 
یت بـرای  رهبر دانشـجویی از جملـه کـوهن بنـد     7و احضار  در نانت شدن فکولته دو لتخ
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دانشـجویان کمونیسـت    UEC)(ی  ی انضباطی  داده شده بود، اتحادیـه  حضور در کمیته

  :ای منتشر کرد با این مضمون بیانیه
رهبران چپگرا برای اقـدامی در جهـت جلـوگیری از پیشـروی هیـأت علمـی ومتوقـف        

لـت  کننـد، از غف  کنند و در امتحانات شرکت مـی  ساختن انبوه دانشجویانی که مطالعه می
سـان، ایـن    بدین. کنند کنند و بر روی نارضایتی دانشجویان حساب می دولت استفاده می
کـه بـه    ،لیسـت و خـط مشـی آن   ه واقع به عنوان وابسـتگان رژیـم گو  انقالبیون دروغین ب

رسـاند، نقـش    ای دارند ضرر می ی فقیرانه اکثریت دانشجویان به خصوص آنان که پشتوانه
  .کنند ایفا می

ی  می پرسشی شفاهی را کـه لـوییس بیلـوت، یـک نماینـده     ماه   5یکشنبه  ی ومانیتها
  .پرسیده بود، با جزییات شرح داد) وزیر علوم(کمونیست در پاریس، از پیرفت 
د در که رهبران کمونیست با قاطعیت نیزه در میدان نبر جسارت وی تا آن حدی است

  تن به چه اقداماتی را دارد؟وی قصد پرداخ او از وزیر علوم پرسید کهگیرند،  دست می
ل به طور عادی و آماده شدن برای امتحانـات  قادر ساختن دانشجویان به تحصی) 1

  .در شرایط مناسب
، تهیه مکـان سـکونت  (های برحق دانشجویان  ستههای واقعی به خوا دادن پاسخ) 2

  )های دانشجویی تریاها، کمک هزینه کافه
هـا   IUTهـا و   ری برای سـاختن دانشـگاه  فو عمرانیگذاری در عملیات  سرمایه) 3
  .ی پاریس در ناحیه) های فنی دانشگاه(

هیچ کدام از اقدامات پیشنهادی توس بیلوت قرار نبود در روزهای بعـدی مـورد توجـه    
هـا بـود    این به خاطر این نبود که این اقدامات مـورد مخالفـت آن  . دانشجویان قرار بگیرند

خواسـتند   آنـان مـی  : جنگیدند صالح سیستم موجود نمیبلکه به این خاطر که آنان برای ا
  .سیستم دانشگاه قدیمی را تخریب کنند تا سیستمی جدید بسازند

اعـالن کـرد    ومانیته نظرش را عوض وهای بیشتر، سرانجام ا عد از شورشمی بماه  8در 
  .گیردعهده  لت باید مسئولیت را برکه دو
  

  تغییر نقش دانشجویان
  
ی بورژوایی تعریـف کـرده    اجتماع دانشجویی خود را با جامعه د کهبو بیش از یک قرن 
در طـی عـروج   . وسـط بودنـد  ی مت هـای طبقـه   دانشجویان بیشتر مروج افراطی ارزش. بود



12   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
، این دانشجویان بودند که پـرچم آزادی را  رهبری نیروهای دموکراتیک بورژوازی و هنگام
اتفاق  1848همانطور که در وینا در  -ند و پرشورتر از همه پیشروی کرد به اهتزاز درآورده

گونـه   گرچه، هنگامی که همان بورژوازی سالحش را بر علیه انقالب برگرداند، همـان . افتاد
نگرهایی  بودند ی همان سال رخ داد، دانشجویان در همان طرف س که در پاریس در ژوییه
ر رفـتن سـن بـورژوازی    بـا بـاالت   .در مقابل کارگران در سوی دیگر که بورژوازی بود یعنی
در عمل، آنـان را  در بریتانیا رویکرد دانشجویان . کار و واکنشگر شدند دانشجویان، محافظه
  .به اعتصاب شکنی کشاندبه عنوان یک بدنه 

  
ها طبیعی بود کـه روشـنفکران بـورژوا را بـه عنـوان       در آن روزها این برای مارکسیست

توانستند به جنـبش   چند به طور فردی میگروهی متخاصم با سوسیالیسم تلقی کنند، هر
  : 1910ای نوعی از تروتسکی در  برای نقل گفته. سوسیالیستی بپیوندند

  
 شامل نوادگان آن یعنی  این تنها روشنفکران اروپا به عنوان یک کل نیست بلکه "

گونه کششی به سمت سوسیالیسـم نشـان    که آگاهانه هیچ شود می نیز دانشجویان
ملحق شـدن روشـنفکران را بـه حـزب     ، ید نبرد بین کار و سرمایهتشد .دهند نمی

های بین طبقات در حال فرو ریختن است و برای ملحق  پل. سازد کارگر دشوار می
 زمـان  جهد که با گذشـت رشود که از فراز شکاف ژرفی ب شدن، هر کس مجبور می

ردن سـرانجام بـدین معناسـت کـه بدسـت آو      امـر  ایـن ... شود تر می هر روز عمیق
  ]1[.تر از امروز خواهد بود تر از دیروز است و فردا سخت روشنفکران، امروز سخت

  
ای و  دورنمـای دانشـجویان بـه طـور ریشـه      ، ی گذشته یا در همان حـدود  در طی دهه

ها نفـر را رهبـری    میلیون 1960ی  رادیکالی تغییر کرد، از زنگاکورن در ژاپن که در ژوییه
ز کشـور، تـا   گیری از بازدیـد آیزنهـاور ا  دولت کیشـی و جلـو   ونی موفقیت آمیزکرد، سرنگ

 SDSی اقتصاد ِ لنـدن، تـا    ام، آالباما و برکلی، کالیفرنیا تا دانشکدهدانشجویان در بیرمنگ
  !انتدر آلمان، تا سوربن و ن
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  دهد؟ در دانشگاه رخ می اول از همه انفجارچرا 
  

نشـجویانی در بریتانیـا کـه بـه     درست پیش از جنگ جهانی دوم، درصد گروه سـنی دا 
بـه  . اسـت   11این درصد امروز بـاالی   بود،  2.7دانشگاه یا موسساتی از این دست رفتند 

نفر  6به  1950نفر در  2 ،نفر 1000در هر  در سرتاسر اروپا  شمار دانشجویان طور مشابه
انشجوی ر دهزا 6حاضر در حال . برابر شد 3سال  15تنها در . افزایش پیدا کرد 1965در 

 1میلیون در روسیه و بـیش از   1.5میلیون در اروپای غربی،  3دانشگاه در ایاالت متحده، 
داری و اشـتغال روشـنفکران،    ی تغییرات در سـرمایه  در نتیجه. میلیون در ژاپن وجود دارد

گیرند و  ی حاکم تحت آموزش قرار نمی ی طبقه اکثریت دانشجویان به عنوان اعضای آینده
به عنوان کنشگران رؤسایی با عملکرد سرکارگری، بلکه به عنوان کارمندان قـالده   یا حتی

سفید نظام حاکم و صنعت، و بنابراین ناچارند به این سرنوشت که بخشی جـدا نشـدنی از   
  . ملحق شوند پرولتاریا باشند
کـار   یعنـی  انضمام کار یدی بـا کـار ذهنـی   » انقالب صنعتی سوم«ی اصلی  یک جنبه

کننـده   عناصر روشنفکری برای ترقی اقتصـاد و جامعـه تعیـین   : است کار تولیدی فکری با
داری قـرار   اما این نیروی تولیدی درستیزی برّا بـا طبیعـت غیرعقالنـی سـرمایه    . شوند می
این ستیز خود را در زندگی دانشگاهی به عنوان تضاد بـین مطالبـات و آمـوزش    . گیرد می

ای فوری صنعت و نیاز به روا دانستن مقدار مشخصی ی نیازه ی جاری بواسطه دیکته شده
که مجبور  شناسان موثر است د جامعهویژه در مور هاین ب. دهد آزادی روشنفکری، نشان می

زمـان   و هـم  ی حـاکم هسـتند   ی طبقه مطابق نظریهداری  ی سرمایه به حل مسایل جامعه
داری را سـبب   سـرمایه ، چـه چیـز انقـالب علیـه     ، حـداقل تقریبـاً  مجبور به فهمیدن آنکه

  .شود می
نامـد، و   بین تولید ِ آنچه که مارکس آن را ارزش مصرف می داری ی سرمایه اد عمدهتض

در  .داری جامعـه اسـت   دومی خاص ِ نظـم سـرمایه  . اولی طبیعی است .تولید ِ ارزش است
ی، ا از قیود اجتمـاع دانشگاه این به عنوان تضادی بین آرمان پیشرفت فکری نامحدود و ره

داری،  های فکری تحمیلی از جانب سـرمایه  ولوژیکی و انبوه افسارها و کنترلسیاسی و ایدئ
آموزشی که صرفاً برای رشد فکر باشد، با محتوای اجتماعی خود در تضـاد  . یابد بازتاب می

  ]2.[گیرد قرار می
ا تـرک  ای باالتر فارغ التحصیالنی کـه دانشـگاه ر   به دلیل اینکه دانشجویان، یا در درجه

هرچه بیشتر برای نجات و پیشرفت کشـورهای صـنعتی محـوری هسـتند، بـرای      اند  گفته
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هـای   نقـش  هـا،  تکنولوگکه دانشجویان و  یابد چنین کشورهایی هرچه بیشتر ضرورت می

و این بدین معناست که هر اقـدامی کـه از سـوی ایـن      .را انجام دهند محول شده به آنان
داری در  که بـا نیازهـای سـرمایه    صورت گیرد ای خودشانه ها برای پیشبرد خواسته گروه

با افـزایش رقابـت جهـانی و    . تضاد باشد نا گزیر با مقاومت منافع حاکم مواجه خواهد شد
گـان از سـوی    همحدود شدن نابرابری سود از طرفی و نیاز به تولید بیشـتر تحصـیل کـرد   

مـد  ید است، کـه شـامل کارآ  جو بسیار شدهر دانش فشار برای کم کردن هزینه برای دیگر،
های  ر برابر خواستهها، حکومتی کردن ِ استانداردها و افزایش مقاومت د کردن بیشتر ِ دوره

  ]3[. شود دانشجویان می
 زند، احساس عدم امنیتی است که امن میعامل دیگری که شورش را بین دانشجویان د

دانشجوی نسل پیشـین از  . آورد میوارد  شان زندگی شخصی شان بر التحصیلی فردای فارغ
. دانسـت  ی باالتر مـی  با رتبه گرفت، در اجتماعاتی ه در آن قرار میابتدا نقش جدیدی را ک

ش بـود،  ا او در دانشگاه آموزشی را که در جسـتجوی . اینگونه نیست دیگر دانشجوی امروز
ده شود بدست آوردن شغلی را که بدان هـدایت شـ   التحصیل می نیافته و هنگامی که فارغ

را بـه بـار    بات و عدم اطمینـان پریشـان حـالی    احساس عدم ث. یابد بود بسی دشوارتر می
  . شود تا یک آشفتگی انقالبی را بیافریند آورد که به آسانی با باقی عوامل ترکیب می می

کنـد تمرکـز هـر چـه بیشـتر ِ       عامل مهم دیگری که شورش دانشجویی را تشویق مـی 
دانشجو در  1200که  ویژه مورد ِ نانت مصداق دارد  هاین ب .احیه استدانشجویان در یک ن

زنـدگی   هی دانشـگا  یک ساختمان جمع شده بودنـد، بسـیاری تمـام سـال را در محوطـه     
  .کردند می

پردازی و تعمیم دادن، ترکیـب   بیند، نظریه محیط خاصی که دانشجو در آن آموزش می
تـر   دانشجویان در حال حاضر آمـاده  .کند نارضایتی و شورش را تسهیل می ،عناصر متفاوت

کنند چـرا کـه آنـان کمتـر بـه طـور ذهنـی در قیـد سـنت یعنـی            از کارگران شورش می
ریشـه بـودن ِ    بی. وسیالیست و کمونیست هستندهای بوروکراتیک مانند احزاب س سازمان

  .کند های انقالب عمل می دانشجو به عنوان روغن برای چرخ
  .از دو  حد افراطی اجتناب ورزدان شورش دانشجویی باید زب در

های استالینیست، چه شرق و چه غرب، که تعدادی  اولی این است که توسط بوروکرات
سی  دیگری. به پیش رانده شود کنند، پیروی می به اصطالح مارکسیست ارتدوکس از آنان

نـد و  کن ی کارگر را انکـار مـی   رایت میلز و هربرت مارکوزه است که پتانسیل انقالبی طبقه



15   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
رو دانشجویان و روشنفکران را به عنوان عامـل اصـلی بـرای عمـل انقالبـی در حـال        ازین

  .کنند حاضر و در آینده تلقی می
  . در واقع دانشجویان شورشی در آن ِ واحد قدرت ِ بسیار و ضعف ِ بسیاری دارند

زرگـی  ها ارتش نظـامی ب  آن. اند خارج از تولید. ها یک اقلیت کوچک از مردم هستند آن
  .نیستند که بتوانند نظم اجتماعی را سرنگون کنند

خارج از تولید بودن یک منشأ ضعف است، اما همچنین عـاملی اسـت بـرای پیشـروی     
. تـر اسـت   بسیار ساده دانشجویان پیش رفتن به سوی یک آکسیونکه برای  سریع، بطوری

توانـد   نـد، مـی  ی دانشجویی بخواهد روی موضوعی کـار ک  اگر یک اقلیت کوچک از جامعه
مثالً در آغاز فقط یک اقلیت خرد از دانشجویان اقتصـاد  . پیش رود و آن کار را انجام دهد

آنان پس از هر : ی لندن خودشان را به عنوان مبارزان جناح چپ تعریف کردند آموزشکده
هر تظاهرات یـک کـنش تبلیغـاتی بـود، در     . سر موضوع دیگری تظاهرات کردند ،موضوع

ای  موقعیت یک اقلیت مبارز در یک کارخانه بطـور ریشـه  . ودشان و دیگرانجهت تعلیم خ
آنکـه   توانند با اعتصاب یا اشغال کارخانه کنش نشان دهنـد مگـر   ها نمی آن. متفاوت است

در کارخانه سطح آگـاهی  . اه شونداکثریت قاطع تمامی کارگران استخدام شده با آنان همر
ایـن  . دی سنگین بر اقلیت ِ مبارز عمـل کنـ   وزنه ی اکثیت ممکن است مانند یک روحیهو 

را بازشناسـند؛   شـود کـه افـراد در ایـن اقلیـت یکـدیگر        از این شرایط ممکن است مانع 
  .هاشان را نشان دهند توانند حتی برای خودشان توانایی بارز به سختی میبنابراین افراد م

تواننـد اقـدام کننـد و     مـی  ی بهم پیوسته عنوان یک توده هکارکنان یک کارخانه تنها ب
  .سان خود را نشان دهند بدین

غیـر قابـل    بـه طـور  انشجویان را به اشتعال برساند از این جهت دمایی که الزم است د
امـا متاسـفانه طـول عمـر     . کمتر اسـت  آید ز دمایی که برای کارگران الزم میای ا مقایسه
کارگران به عنوان یـک جمـع    آنان فاقد استقامتی هستند که. شان نیز کوتاهتر است آتش
داری وارد  ی پیکار با سرمایه زمان به عرصه اینکه نیروهای اجتماعی ِ جدا همه ب نظر .دارند
ی حاکم و وابستگان آن است که دانشـجویان را از کـارگران    شوند، این خواست طبقه نمی

 رزان بزرگ درجدا کند و اگر الزم شد دانشجویان را به جنگی گمارند که پیش از آنکه مبا
نشجویان مبارز اسـت کـه مبـارزان    های دا هاین از خواست در عین حال. رسند، پایان پذیرد

زمـانی شـورش    هـم واننـد، البتـه   ی کـارگر را بـرای حمایـت از کـنش فراخ     طبقه نیرومند
هـای   ی کارگر یکی از مهمتـرین چیزهـایی اسـت کـه جنـبش      دانشجویان و انقالب طبقه

  .شوند تی پیشرفته با آن مواجه میانقالبی در جوامع صنع
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شـماری از  . ی کـارگر عمـل کننـد    توانند به عنوان پیشرو و رهبر طبقه دانشجویان نمی

یـک پروپاگانـد و    بتواننـد  شـود کـه آنـان    های آرایش دانشجویان مانع از ایـن مـی   ویژگی
. نی اسـت تفکر کارگری بطور بنیادین عی. را در بین کارگران پیش برند یتاسیون معنادارآژ

 کنـد، از آگـاهی صـنفی    وست رشد مـی این از موضوع نان و کره که در تمام طول عمر با ا
شـجویی  تفکـر دان . رود فراتـر مـی   از آگاهی صنفی کارگری آگاهی سوسیالیستی. کارگری

بـا  . کنـد  انتزاعی است؛ آگاهی صنفی به ندرت در تمام طول زندگی دانشجو نقشی ایفا می
ی گذراست و اینکه در دانشـگاه،   ی چند ساله بودن برای او یک دورهدانشجو علم به اینکه 

در پـس شـکایت از   . که ذهنی استاقتصاد نیست بل ین استثمار آزار دهنده مشخصابیشتر
گیرانـه و انبـوه توافقـات،     ی کم، غذای بـد، قـوانین سـخت    واقعیت ِ ملموس ِ کمک هزینه

بـه خـاطر طبیعـت متفـاوت     . نـد ک دانشجو دستکاری ملموس ذهنش را نیز احساس مـی 
به همین دلیل است که عمـالً  . نیست ، واکنش مناسب او به شکل صنفیاستثمار دانشجو
به طور عکس، اکثریت قـاطع  . های دانشجویی با عناصر سیاسی آغاز گشتند تمامی شورش

نقالبـی  ، توسـط کـارگرانی کـه عقایـد سیاسـی ا     داری اعتصابات کـارگری از آغـاز سـرمایه   
  .، شروع و رهبری شده بودنداشتند

ی ارتباط مستقیم  تنها با بودن در یک سازمان انقالبی که شامل کارگران باشد، بواسطه
تواند زبان ِ الزم برای ارتباط با کارگران را بیـاموزد،   با کارگران، دانشجوی سوسیالیست می

  .های انقالبی نه در دوره
ـ      در طـی  . ان ارتبـاط روزانـه داشـت   برای رهبری کارگران در یـک کارخانـه بایـد بـا آن

هـای آژیتاسـیونی محـدود     های عادی نقش انقالبیون لزومـاً بـه پروپاگانـد و فعالیـت     دوره
بـه مشـکال ت و    هـا  ایشان و مـرتبط سـاختن ایـن ایـده    ه برای انتشار ایدهیعنی  ،شود می

 البـی یک سازمان انقالبی کوچک یا بهتر از آن یک حزب انق. های واقعی کارگران درگیری
دانشـجویان  . تواند این کار را انجام دهد گیرد، می ان و روشنفکران را با هم در برکارگر که

  .توانند به تنهایی نمی
  

  دانشجو به مثابه چاشنی
  

ی کارگر را سازماندهی و رهبری کننـد،   توانند طبقه اگر دانشجویان به خودی خود نمی
ین کار را کردند، به عنوان چاشنی انقـالب  ا های می و ژوئن ماه می توانند همانطور که در

  .عمل کنند
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تالف احزاب چپ بود که به عنوان چاشنی برای اعتصاب پیروزی انتخاباتی ائ 1936در  

این پیـروزی نظـامی بـر نازیسـم      1945و  1944در . عمل کرد ها عمومی واشغال کارخانه
  .ج گرفتاو "شب سنگرها"که در این بار این نبرد دانشجویان بود . بود

عـدالتی کـه روزانـه بـه وی ارزانـی       استثمار شدن، بـی  ِ  اما واقعی احساس ِ بعضا مبهم
شـود؛   هرچند، صرف دانستن به شورش منجـر نمـی  . شود، در ذهن هر کارگری هست می

به منظور شورش، کارگر باید امید به تغییر را باور . ممکن است در واقع به استعفا بیانجامد
ی جنـبش   وجود ِ این امید یا فقدان ِ آن است کـه تاریخچـه  . بهتر کردنکند، تغییر برای 

و ایـن امیـد ِ جدیـد بـود، رویـای      . از و نشیب هایش، رقم زده اسـت کارگری را با تمام فر
ی کارگر  هبه کارگران ِ جوان و سپس به تمامی طبق را آن دنیایی بهتر، که دانشجویان ابتدا

  . به عنوان ِ یک کل بخشید
   

  
  
  
  
  
  
  

Notes: 
 
1. L. Trotsky, The Intelligentsia and Socialism (London, 

1966), p.12. (By the way, it is very odd to see the above statement 

published today without a note to show how inapplicable it is to 

the student scene today.) 

2. How far the PCF was from coming to terms with the rebellion of 

students against the content of bourgeois education can be 

gleaned from the article in L’Humanité of 15 June, the day after 

the Gaullist police drove the students out of the Odéon. The 

article, entitled Concerning “Student Power”, says: “... the very 

notion of ‘student power’ ... seems particularly pernicious to us 

from all points of view ...” 
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We are for the new university institutions, those that 

existed before May 1968. We think that students 

and teachers must contribute to building these 

institutions which will assure collaboration between 

them in the future. 

Without paternalism vis-à-vis the students, and 

without demagogy, we are acting in a responsible 

way in strongly criticising the very principle of 

‘student power’ no matter what its form. 

A student in the first or second cycle [secondary 

school and first years of university] cannot judge the 

scientific value of a professor. He can and ought, 

naturally, possibly to criticise his technique in 

transmitting knowledge but his criticism must stop 

there. 

By the third cycle things are no doubt different but 

even there the idea of challenging basics cannot be 

accepted without extreme caution.” 

3. At the start of the present academic year there were 514,000 

university students in France, 156,000 of them in Paris. There are 

only 500 seats in the university library in Paris. Practical work in 

science laboratories is often done in batches of 40 or more, and it 

is not unknown for a small lecture room to be crammed with 500 

students trying to take notes from one lecturer. It is estimated that 

12 per cent of French students fail to graduate. In Britain it is 

some 13 percent (Guardian, 8 August 1968). In 50 years the 

number of students has increased five times, but the number who 

have got degrees has only doubled (Ambassade de France, The 

Problems of Higher Education in France (London, 1967), 

p.9). 
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  فصل دوم 
  

  کارگران وارد عرصه می شوند
  ، کارگران جوان را بر می افروزدجرقه

  
  

آنان، بـیش از هـر کـس    . آورد چنگ هشورش دانشجویان ابتدا تخیل کارگران جوان را ب
برای آنان پیدا کردن یک شغل . بینند ی فرانسه آسیب می از بحران اقتصادی جامعه ،دیگر

از کودکی پلـیس بـا   . ای نخواهد داشت بسیار مشکل است و اگر هم پیدا کنند اغلب آینده
و روانـی  ولوژیک هـای ایـدئ   آنان از بحران. کند آنان به عنوان مجرم یا شورشی برخورد می

  . بینند جامعه آسیب می
ی جنـگ بـا پلـیس     می نشان دادند که نه تنها آمادهماه   6هنگامی که دانشجویان در 

 ، هـزاران کـارگر جـوان بـه ایشـان     حفظ موضع در مقابل آنـان نیـز هسـتند   بلکه قادر به 
بـه   زمـان  از آن. ، حتی بیشتر هم شد"شب سنگرها"می، ماه  10این تعداد در . پیوستند

نیروی انقالبی تخیل آنان را به چنـگ  . بعد هزاران کارگر شروع به بازدید از سوربن کردند
  :گفت میهمانطور که یک کارگر میانسال رنو . آورد
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ه عمدتاً عضو حزب ک-پنج یا شش کارگر را  در روزهای اول می هر روز عصر من"

ـ    هنگامی کـه . بردم به سوربن می ام با اتومبیل -کمونیست بودند   هآنـان روز بعـد ب
 آنان از طریق دانشجویان. بودندهای متفاوتی شده  گشتند کامالً انسان سرکار برمی

دانشـگاه جـو کـامالً    در . نگرفتنـد  CP ای را دریافت کردند کـه از  آموزش سیاسی
. ، کامالً متفاوت بـا جـو دیکتـاتوری و توتـالیتر در کارخانـه     ای وجود داشت آزادانه

وجود آورده بود کـه در آن مـردم آزاد بودنـد تـا      هحیطی را بتظاهرات دانشجویی م
ی صـنفی تنهـا    سـمی اتحادیـه  در تظـاهرات ر . شعارهای خودشان را ابـداع کننـد  

رنـو اشـغال شـد،    هنگامی که . ، مجاز بودشده از مرکز شعارهای مشخص و، تعیین
هـای نظـارتی مـدرن اسـتفاده      از کنترل توسط مدیریت، کـه از تکنیـک   کارگران 

در . است کشیده شدندکه کامالً توتالیتر  CPکند، به کنترل توسط بوروکراسی  می
در سـوربن آنـان احسـاس آزادی    . رنو آزادی آنان از خودبیگانه شـده بـود  کارخانه 
رفت، به عنوان یک قهرمـان شـناخته    هنگامی که یک کارگر به سوربن می. کردند

جـو آزادی بـه   . او یک انسان شد در دانشگاه. شد، در رنو او فقط یک شیء بود می
در . معنای، انسان درنظر گرفته شدن، جنگجویی عظیمی بـه کـارگران جـوان داد   

فـاع شخصـی را   حال  بازگشت از سوربن کارگران جوان رنو، با کوکتل مولوتـوف د 
استفاده از کوکتل مولوتف در برابر پلیس را  CPامات رسمیمق. سازماندهی کردند

 CPی که دانشجویان به بیالن کورت آمدند، مقامات رسـمی  هنگام. ممنوع کردند
در همـان  . هـا بجنگنـد   سکیسـت هایی را بین کارگران توزیع کردند تا بـا تروت  باتوم

خواسـت   CRS به ما گفته شـده بـود کـه اگـر     CPسوی مقامات رسمی  زمان از
ایـم از   بیاید باید از خشونت پرهیز کنیم و در حالی که سر خود را باال نگـه داشـته  

هـای   در تظاهرات دانشجویی مـا آزاد بـودیم کـه سـنگفرش    . کارخانه بیرون بیاییم
از « اتحادیـه  شـعار محـوری   در تظـاهرات  . خیابان را به طرف پلیس پرتاب کنـیم 

در تظاهرات دانشجویی هرکس که آمـاده بـود    .بود» برحذر باش کنندگان تحریک
  ".شد سنگفرش بردارد، یک رفیق درنظر گرفته می

  
  :همان کارگر رنو همچنین به ذیل اشاره کرد

  
گرفتنـد،   ی کرگـر مبـارز ارتبـاط مـی     دانشجویان با کارگران به مثابه یک طبقـه  "

بسـیاری از  . تصویری بسیار متفاوت با آن چیـزی کـه در سـطح دیـده شـده بـود      
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ی کـارگر را   هـای مبـارزاتی طبقـه    ی تاریخی سـنت  کارگران جوان در سوربن ایده

  ".مودند و شروع به صحبت با زبان انقالب کردندبازکشف ن
  

تنها یک ارگران ِ جوان واکنش نشان ندادند و ی کارگران مانند این ک ، همهبا وجود این
اکثریـت قـاطع کـارگران    . های انقالبـی گرفتنـد   اقلیت تماسی نزدیک با داشجویان و گروه

اش  هـای صـنفی   و فدراسـیون اتحادیـه   CPهـای سـنتی، بخصـوص     تحت تـأثیر سـازمان  
)CGT(باقی ماندند ،.  

     
  کند ی صنفی مداخله می اتحادیه

  
  14، در سه شنبه "شب سنگرها"می، روز بعد از  11ومانیته، در روز شنبه اولین چاپ ا

هرچند، در . داد فراخوان یک تظاهرات ...ه می، برای راهپیمایی از محل سنت مایکل بماه 
ی آن،  دیدار کردند؛ کـه در نتیجـه   CFDTو  UNEF ،CGTنمایندگان ِ   همان شنبه

ای  نامـه  ومانیتـه ویـژه  ا. ماه مـی صـادر شـد    13فراخوان اعتصابی عمومی در روز دوشنبه 
  . »سرکوب را متوقف کنید«منتشر کرد با عنوان 
یک اعتصـاب  : خواستند ی نمایشی می عتصاب یک روزهایک  ی صنفی  رهبران اتحادیه
می هیچ شـباهتی بـه    ماه13اما واکنش در . تصابات نمایشیعا ی طوالنی دیگر در زنجیره

چهار برابـر بیشـتر از    میلیون کارگر به خیابان ریختند یعنی 10. شتاعتصاب نمایشی ندا
در پـاریس  . تمام کشور فلج شده بود. های صنفی سازماندهی شدند تعدادی که در اتحادیه

، CPو  CGTرغـم تالشـهای رهبـری ِ    علی . میلیون نفر برگزار شد 1تظاهراتی با حضور 
شد، یک ناظر بیشتر از سه پرچم فرانسه  یده نمیعمالً هیچ پرچم سه رنگی در تظاهرات د

شعار ِ  CGTرهبران . ، در حالی که هزاران پرچم سرخ در اهتزاز بودندرا نتوانست بشمارد
تمـامی  «وردنـد  دانشـجویان فریـاد برآ  . را سردادند» تأمین ِ قدرت خرید«و » پول، چارلز«

»  دوگـل، قاتـل  «، »رفقای ما را آزاد کنید« ،»هاست قدرت در خیابان«، »قدرت به کارگران
ی کـارگران سـرداده شـده بـود نـه       ای که توسـط تـوده   شعارهای اصلی. »CRS=SS«و 

شعارهای اصلی . بودند و نه شعارهای دانشجویان انقالبی) CPو رهبری ( CGTشعارهای 
سوگواری مبارک، «و » مرگ بر حکومت پلیسی«، »سال کافیست 10« :آنان عبارت بود از

آنـان  . را خواندنـد » خـداحافظ گـول  «ی مشـهور ِ   ها سوگوارانه ترانـه  تمامی گروه. »!ژنرال
  . هایشان را برای ابراز شادی همگان تکان دادند دستمال
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  .نهفته است های سیاسی جدی تفاوت در پس تفاوت در انتخاب شعارها

صاب یک روزه و تظـاهرات، ماننـد سـوپاپ    امیدوار بودند که اعت CP و CGT رهبران ِ
وارد  ن نفراتـی را کـه خودانگیختـه   اما آنا. اطمینان ِ مؤثر عمل کند، که پایان مبارزه باشد

  . عرصه شدند را در نظر نگرفته بودند
آنـان  . اعالن اعتصاب نامحدود کردند کارگران هواپیمایی جنوب در نانت می ماه14در 

ی روز بعد سعی کرد  ومانیتها. (ما را در اتاقش زندانی کردندکارخانه را تصرف کرده و کارفر
  .)ی نهم بدان اختصاص داده بود خط در صفحه 7تنها . پوشی کند تا از این واقعه چشم

  .کلیون اشغال شد-ی رنو کارخانه می، ماه15روز بعد، 
در . هـای رنـو گسـترش یافـت     کارخانهمی جنبش اعتصاب و تصرف به تمام  ماه 16در 
حـداقل هـزار فرانـک در مـاه،     : هایشان را اعالن کردنـد  اعتصاب کنندگان خواسته بیالنکو

سالگی،  60ساعت در هفته، بازنشستگی در  40بازگشت فوری بدون کم شدن دستمزد تا 
معاً ج این مطالبات. ل صنفی در کارخانهدستمزد کامل برای روزهای اعتصاب، آزادی تشک

  . های بزرگ کشور انتخاب شده بود توسط تمامی کارخانه
هـای مهندسـی، ماشـین و هواپیمـا      تمامی کارخانه ،رنو ی در پیروی ازکارگران کارخانه

هـای   می ترامواها همراه با سرویس ماه 19در . اعتصاب کرده و به تصرف کارگران درآمدند
اعتصاب . ر پاریس نیز همین کار را کردندها د مترو و اتوبوس. نامه و تلگراف، متوقف شدند

  .به معادن و کشتیرانی و هواپیمایی و غیره و غیره رسید
حـال اعتصـاب    درمیلیون کـارگر   9اکنون حدود . شد می اعتصاب، فراگیرماه   20در 
بـه اعتصـاب    نکـرده بودنـد   ی شـرکت اعتصاب هیچگاه در که تا آن زمان کسانی هم. بودند

. هـا  های فروشـنده، تکنیسـین   ، بازیکنان فوتبال، روزنامه نگاران، خانمها رقصنده: پیوستند
 رغـم دسـتور رهبـران     علـی  .های کاری برافراشته بـود  سرخ در تمامی محیط های پرچم

CGTو CP هـیچ پـرچم سـه     ،»پرچم ما هم سه رنگ و هم سرخ اسـت «: مبنی بر آنکه
  . شد دیده نمیرنگی 

که خواهان محـدود  اعالن کرده بود شرایطی  در هر ه کراتب   CGTو   PCFرهبری
باال گرفتن آن تا حد برانـدازی  ارزه برای اصالحات اقتصادی است تا از کردن جنبش به مب

  .جلوگیری کند داری نظام سرمایه
ایـن اعتصـاب   « :اظهـار داشـت   Séguyمـاه مـی،    17در در یک کنفرانس مطبوعـاتی 

ـ عمومی بدون فراخ ولیت خـود کـارگران گسـترش    ا مسـئ وانی در حال گسترش است، و ب
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موج اعتصـاب بسـیار سـریعتر از آن     گفت، زیرا  ورد کامالً درست میاو در این م. »یابد می

  .بتواند از آن پیشی گیرد یا حریف آن شود CGTرفت که  پیش می
کـه در   ذکـر شـد   Séguyای با  در مصاحبه PCFاحتماالً آشکارترین اظهارات رسمی 

ـ   2می پخش شد، متنی که توسط اومانیتـه در   19در پا ارو 1ایستگاه شماره  ه اکتبـر ارائ
  :این چنین بود ،شد

  
گویند که تا آخر ِ راه ادامـه   میجا  تقریبا درهمهکارگران ِ در حال اعتصاب : سوال"

  کنید؟ اهداف شما چیست؟ شما از این چه برداشتی می .خواهند داد
  

Séguy :ان مسلماً قصد دارنـد در انتهـای   اعتصاب آنقدر قدرتمند است که کارگر
ی  حادیـه اتیعنی  برای ما،» آخر راه«. چنین جنبشی رضایت کامل را بدست آورند

هایی است کـه همـواره بـرای آنـان      ، به معنای رسیدن به خواستهها سندیکالیست
آخر «... اند ها سرباز زده ایم اما کارفرمایان و دولت همواره از رسیدگی بدان جنگیده

فرانـک   600کمتر از هیچ دستمزدی  -ه معنای افزایش کلی دستمزدهاست ب» راه
امنیـت شـغلی، سـن     -] فرانـک در هفتـه اسـت    25... حـداقل  [ -در ماه نباشـد  

تر، کاهش ساعات کـاری بـدون کـاهش دسـتمزد، و حمایـت و       بازنشستگی پایین
  ... ها  گسترش حقوق اتحادیه

  
ز فراخوانی برای یک اعتصـاب عمـومی   خواستم از شما بپرسم که چرا امرو می: س

  ندادید؟
  
. ساعت گذشته در تنگنا قـرار گـرفتیم   24ما بارها در . است سؤال بسیار جالبی: ج

مـا   آنکـه  کامالً ساده است، زیرا اعتصاب عمومی در شـرف وقـوع اسـت بـی    ! خوب
تحت کنترل خود کـارگران اسـت بـدون     مجبور به دادن دستوری باشیم، اعتصاب

 امـر  سـت کـه ایـن   ا ما ایـن  ترجیح. گیری از سوی رهبری مرکزی یمرورت تصمض
  ...تحت کنترل خود کارگران باشد

  
 آمده اسـت کـه هـدف ایـن سـازمان      CGTی  اگر اشتباه نکنم، در اساسنامه :س

رویـدادهای  در . داری و جایگزینی آن بـا سوسیالیسـم اسـت    براندازی نظام سرمایه
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بارها گفتید که استثنایی و مهم بودند، چـرا    شما حال حاضر  که امروز بعد از ظهر

CGT از این فرصت ِ منحصر بفرد برای صدور یک فراخوان استفاده نکرد؟  
  
گرایـی را ارائـه    ی صنفی هوم اتحادیهبه کارگران مف CGTاین درست است که : ج

درست . کارفرمایان و کار ِ مزدی استاش حذف  دهد یعنی این که هدف نهایی می
 ین هدف در بند اول اساسنامه ذکـر شـده اسـت و ایـن هـدف بنیـادین      ااست که 

CGT   فکری با ما  تصمیم به هم) دیگر احزاب جناح چپ(اگر آنها  ...ماند میباقی
بـرای تصـمیم گیـری در     CGTهای صنفی به نمایندگی کارگران، بگیرند، اتحادیه

کنـد و نقـش    می خلای دا بانه خود را در چنین پروژهای، داوطلمورد چنین برنامه
خود را تمام و کمال در کنش احزاب چپ برای دستیابی به پیروزی یک آلترنـاتیو  

 ایـن  برداشت من اینست که برای این کـار، . ور ایفا خواهد کرددموکراتیک در کش
  ".هایشان باشد ست کارگران و خوانوادهخوا باید

  
شـدن از طـرف بخـش    ، که از مورد حمله واقع CPو  CGTتحت فشار وقایع، رهبری 

ی کارگر ترسیده بود، حتی اگر یک اقلیت، تصمیم بـه حمایـت از جنـبش     بزرگی از طبقه
  .را مجازات و کنترل کرد گرفت، برای مهار ِ آن، آن می اعتصاب

ا کـامالً آشـکارا   شد کـه  ایـن ر   نگاری در آن زمان در پاریس یافت می روزنامهبه ندرت 
  :تشریح کرد گونه این موقعیت را آبزرورس خبرنگار ِ برای مثال، در پاری. ندیده باشد

  
ی کـارگر،   در سرتاسر فرانسه یک موج ِ آرام، فرمانبردار و بسیار قـوی ِ قـدرت طبقـه    "

هـای راه آهـن، گاراژهـای اتوبـوس، دفـاتر       ها، معادن، ایسـتگاه  سازی ها، کشتی کارخانه
  .گیرد بندی پستی را فرامی دسته

  
خطـوط تولیـد   . برند می زهای هوایی عمالً در حالت تعطیل به سرها، پروا قطارها، پست

سـازی   ی مواد شیمیایی، فوالد، فلزکاری، منسوجات، کشتی های تولیدکننده در کارخانه
  .اند تدریج کند شده و سپس کامالً متوقف شدهه و بسیاری دیگر از صنایع ب
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را تصـرف کـرده و    هـای کـار خـود    میلیون مرد و زن در صنایع کلیدی محـل  1حدود 
فـروش ِ خـود زنـدانی    ان، در دفاتر ِ بسیاری کارفرمای گیج و ناتو. بندند ها را می دروازه

  .شوند می
  

کنـد، بـه سـفارش حـزب      فلج شدگی، که ساعت به ساعت در طول کشور حرکت مـی 
هـای   باشد و از سوی اتحادیه می CGTاش  ی صنفی کمونیست فرانسه و بازوی اتحادیه

ی حـزب   ایـن یـک تظـاهرات تحمیلـی از قـدرت سـازمان یافتـه       . شود می دیگر دنبال
اگر دولت خواهان مصالحه باشـد بایـد بـا آنـان     . اند آنان داوران شرایط. کمونیست است

  ".طرف شود
  

هـای   ایـن اسـت کـه اتحادیـه     هرج و مـرج کنتـرل شـده    بر این  اما پارادوکس حاکم 
آنـان  . اقعاً در یک سـوی سـنگرها هسـتند   ، وولیست درگیر در ماجراکمونیستی و دولت گ

  .کنند ی فرانسه حمایت می بینیم از جامعه همانطور که می
نه تنهـا   -تشکیالت .  تدر شب ِ شنبه پدیدار گش ی عطف بحران دیرتر از انتظار طهنق

بـرای دفـاع    ناامیدانـه  -های عظیم کمونیستی  های اتحادیه تدولت بلکه همچنین بوروکرا
  .متحد شدند

 مانند  CP. است یکمونیست ی واقعی ِ جنبش وسیع  ِ اعتصابی با سازماندهی ن نشانهای
  .را متوقف کرد صاد فرانسه، مانع  عبور و مرور شد و آنتاق ژاندارم

تواند بـه آژیتاتورهـای    می اش حزب کمونیست ارتودوکس تنها با  بسیج نیروی نمایشی
 ]4[.ایزوله کندو ویروس انقالبی آنان را  دانشجو رودست بزند

  
  طوفان ییبرپا

  
ی کـارگر   جرقه، برای برافروزی طبقـه  دانشجویی به مثابه چاشنی یااینکه جنبش  ذکر

تنها راه کوتاهی را برای روشـن سـاختن    توانست می اما به تنهایی. عمل کرد، درست است
. ودور شـ  شعلهداشت تا جرقه  های خشک بسیاری وجود می باید آتش زنه. انفجار طی کند

بارها  . ها بود کارخانه ، شاهد باال گرفتن سریع درگیری در68قبل از  در واقع، دو سال آخر
ها، زندانی شدن کارفرمایان  تسخیر کارخانهطغیان اختالفات صنعتی ِ خشونت آمیز، شاهد 

آخـرین تمـرین نمـایش     ها این کشمکش .بود CRSهای خونین با  توسط کارگران، جنگ
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شامل اعتصـاب   کرات اعتصابات نمایشی راه ب CGTهمان سال . بود 1968می ِ  ماه برای

انتخابـاتی را بـا   هـا رهبـری مسـایل سیاسـی و      در این درگیـری . یکروزه سازماندهی کرد
ها نیز تمرین آخرین نمـایش بـرای کـنش     این. ی نان و کره در هم آمیخت مطالبات ساده
  .بود 1968 های می و ژوئن ماه بوروکراسی در

ایـن ظـاهراً یکـی از     .ن دادنـد فراخوا به اعتصاب ها ی اتحادیه همه 1966می  ماه17در 
ارفرمایـان و  این اعتصاب علیه فدراسـیون ملـی ک  . مهمترین اعتصابات جمهوری پنجم بود

نـوامبر در پـاریس   مـاه   23بـرای   ]5.[بود و بسیار گسترده بود نیز دولت جهت داده شده
... و به سمت محـل   ریزی برنامه ...ی را برای حذف تظاهرات CFDTو  CGTهای  اتحادیه

هـای   اتحادیـه  وامبر پلیس تظاهرات را ممنوع کرد ونماه  19گرچه، در . راهپیمایی کردند
نفر از مردم تا بلوار مگنتا راهپیمایی کرده و  4000حدود را لغو کردند اما  صنفی سپس آن

 ]6.[ .گیر شدندنان با پلیس درآنرا اشغال کردند، در همین نقطه آ
عمدتاً شامل صـنایع   که ای جدیدی فراخوان داده شد، اعتصاب توده 1967ی  در فوریه

هـای غیـر از    اسـتان ( شد و این جنبش جز در ایـاالت  دولتی میدولتی و برخی کارمندان 
 24تریسـیته بـرای   درصد کـارگران الک  75: کارگران بخش خصوصی نبود شامل) پایتخت

درصـد از   40فرورفت؛  ساعته  48؛ راه آهن در یک اعتصاب ریختند های ساعت به خیابان
سـاعته درآورد؛   24را به اعتصـابی   های ایالتی درصد از پستچی 24یس و های پار پستچی

ساعته شرکت کردنـد؛   24درصد قابل توجهی از کارگران حمل و نقل پاریس در اعتصابی 
دی از معلمان راهنمایی برای یک روز درصد معلمان دبستان و درصد بسیار زیا 100عمالً 

همچنـین  . بـود  نامشـخص در صنعت خصوصی حمایـت از اعتصـاب بسـیار    . بیرون آمدند
های بسیاری که به علت افت فشار از کار افتادند بسیار  ماشین سببتخمین وسعت آن به 

  ]7[.مشکل بود
در  کـارگران  با راه ندادن کارگران به محل کارشان در جهت شکستن قوای کارفرمایان

هـای   ترین مورد راه ندادن در کارخانه مهم. فوریه را تالفی کردند 1موارد بسیاری اعتصاب 
  .بودند Villeruptدر بردکس و فلزکاری در  "داسو"

ــس از بســته شــدن درب  ــ Dassault داســو پ ــی  ه ب ــارگران، اعتصــاب مردم روی ک
بـه ویـژه بـه سـبب      تصـاب  ایـن اع . خودجوشی بروز پیدا کرد و تا سه هفته ادامـه یافـت  

هـای   این اعتصاب در دسامبر گذشـته بـا ممانعـت و کـنش    . اش، استثنایی بود گری ستیزه
و تنهـا بـه چـاپ     از کار کشـیده  دست ها، کارگران برخی کارگاه در. دیگر مواجه شده بود

کارخانـه بازدیـد کـرد، توسـط      هنگامی که ریـیس هیـأت مـدیره از    .ها پرداختند اعالمیه
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، آزادش شان کاری کند تا زمانی که قول داد در مورد دستمزدهای محاصره شد و کارگران

ران کارگ. ی تسخیر کارخانه به بحث گذاشته شد، اما اقدامی صورت نگرفت لهمسئ. کردندن
ر محلـی را دسـتگیر و وادار   آنان شهردا. کردند برگزار می ها تظاهرات در خیابان پی در پی
شان  دهایها اطمینان حاصل کردند که تظاهرات و نبر ر کلی، آنبطو. کردند گیری به کناره

هـا را   ی اتحاد جنبش نبرد آنان، جرقه. ها تمامی ظرفیت تبلیغاتی را داشته است در خیابان
فدراسـیون   ی همبستگی توسط سه ، اعتصاب دو ساعتهدر بوردواصناف  راهپیمایی  با زد؛

  ]8.[دکارگران پیروز شدن کارگران فوالد و غیره،
تحـت تـأثیر    کردند بـه شـدت   گیری می آنرا پی ی لیون را که در ناحیه اعتصاب مردمی

  .قرار داد
. شـروع شـد   Rhodiaceta تمام نشـده بـود کـه اعتصـاب     Dassault داسواعتصاب 

Rhodiaceta 3000کـه   بـود  "بسـانکو "ی منسوجات الیاف مصـنوعی در   یک کارخانه 
رگران اعتصـاب بزرگـی داشـتند، کارخانـه را تصـرف      کا. کارگر را در استخدام خود داشت

بـه  CGT اعتصـاب و تصـرف از سـوی    . کردند و از ورود رییس کارخانه جلوگیری کردند
ـ      CFDTطـور مبهمـی از سـوی    ه عنوان تجاوز به حقوق قانونی مالکـان تقبـیح شـد و ب

و  اعتصاب کنندگان جلساتی در مورد اقتصاد سیاسی، اجرای موسیقی محلی. حمایت شد
تحت کنترل  "داسو"ی  اعتصاب به اندازه. حراج نقاشی توسط نقاشان محلی برگزار کردند

حـال کـارگران فریـب آرام شـدن توسـط کارفرمایـان و        کارگران عادی نبود امـا بـا ایـن   
 Vaise،Saint-Fons Belleاعتصـاب بـه   . هـا را نخـورده بودنـد    قـدمی اتحادیـه   پیش

Etoile ،Vénissieux ن ودر نزدیکی لیو Péage-de-Roussillon  گسترش یافـت .
  .در اعتصاب بودند Rhodiacetaکارگر  14000رفته  هم روی

کـارگر   12000کـه    -ی کامیون  سازنده –گسترش یافت  Berlietسپس اعتصاب به 
تنها فراخـوان اعتصـابی دو سـاعته دادنـد، امـا       CFDTو  CGT. در استخدام خود دارد

برلیـت اعـالن تعطیلـی کـرد و از     . ارخانه را تصـرف کردنـد  کارگران اعتصاب نامحدود و ک
CRS هـا   هرچند، به علت عدم هماهنگی بین اتحادیـه . خواست که کارخانه را تخلیه کند

  .دستاورد ناچیزی حاصل شد
 Stکـارگر فلزکـاری    3000مـارس از سـوی    1را در  این اعتصـاب، اعتصـاب دیگـری   

Nazaire ی مردم کـامال   بود، روحیه "داسو"یز مانند روش این اعتصاب ن. دنبال داشت هب
شـد بلکـه از درون جلسـات اعتصـاب کننـدگان اداره       از باال هدایت نمـی  اعتصاب. باال بود

  . شد می
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 Chantiers deسـازی  کـارگر کشـتی   8000مـارس درب کارخانـه بـه روی     18در 

l’Atlantique " انضباطی بسته شد ی بی به بهانه "آتالنتیکشانتیرز.  
 بـرای ایـن تظـاهرات   . ای در نانـت برگـزار شـد    تظـاهراتی بـین اتحادیـه   مارس  30در 

ون، لـورن، مارسـی،   (شهرهای مختلـف سـازماندهی شـده بـود      در تعدادی از گردهمایی
  )اتین و دیکازویل سنت لوهاور،
درهـر دو بخـش خصوصـی و    St Nazaire آوریل اعتصـابی عمـومی در سـنت    11در 

پـس از  . شـد  ی اعتصاب کنندگان دنبال مـی  اً تظاهرات روزانهآنجا تقریب. دولتی برگزارشد
 87که در مجمع بزرگی از کارگران انجام گرفت، نشـان داد  سه هفته اعتصاب رأی گیری 

هرچند هنگامی که اعتصاب پس از دو ماه پایان . ی اعتصاب رأی دادند درصد به نفع ادامه
  .مزد بودپذیرفت، تنها دستاورد کارگران افزایش کمی در دست

فراخـوان   Loire-Atlantiqueساعته در سرتاسـر   24آوریل اعتصاب عمومی  27در 
  .داده شد

جنـاح راسـت   ( FOو  CGT ،CFDTی صـنفی،   از سوی سه کنفدراسـیون اتحادیـه  
اعتصاب عمومی یک روزه  ی معلمان، ، اتحادیهFENی  ، به عالوه)فدراسیون سوسیالیست

هدف اعتصاب، اعتراض به تدابیر دولـت بـرای مختـل    . فراخوان داده شد ماه می 17برای 
بـود؛ در بخـش   فراگیـر   درصـد  در بخش دولتی اعتصـاب صـد  . اعی بودشدن امنیت اجتم

درتظاهراتی در پاریس در حمایت از اعتصاب . خصوصی اعتصاب، عظیم بود اما فراگیر نبود
، سـنت اتـین و   هایی مانند لیون، مارسـی  همچنین در استان. رکت کردندنفر ش 150000

  .بوردو تظاهراتی برگزار شد
 اگرچه شعارهای اصلی در این تظاهرات مخالفت با مختل شدن امنیت اجتماعی بود ام

در تمـام   .بـود » کارگران تمامی قدرت به«را دریافت کرد  شعاری که عمالً بیشترین پاسخ
  ]9.[شد  Marseillaiseسرود انترناسیونال جایگزین  سرود ها تظاهرات

، موج جدید اعتصـابات و  )اکتبر 31(ی اقدامات امنیت اجتماعی جدید  ر شرف مقدمهد
، از Le Mansلومـان  اعتصـاب کننـدگان در    .ی رسمی پدیدار گشـت  روزه تظاهرات یک

جمله کارگران رنو که خود پیش از این یک هفته تظاهرات کرده بودنـد، بـه تظـاهرات در    
ی پلیس پیش  قانع نشده و به سمت اداره ،ده بودی مهم شهر که پلیس اجازه دا پنج نقطه
شـد،   های گاز اشک آور استفاده مـی  ها در مقابل نارنجک سنگ. جنگیدند CRSرفته و با 

، انبـوه مـردم غیـر نظـامی در مقابـل      هـا  هـا و بـاتوم   خـود  های برهنه در مقابل کاله مشت
  . های ضد گلوله ماشین
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 نفر در پاریس بود از باستیل تا محل 10000اکتبر شاهد تظاهرات بزرگی با حدود  21

که بـدون هـیچ   . ای رخ داد نفره 3000در همان روز راهپیمایی  مارسی شهر در. جمهوری
  .ای، برگزار شد و پلیس در تمام طول راه آن را اسکورت کرد حادثه

 که بیشتر کارگران اکتبر برگزار شد 13و  12تجمعات دو ساعته ای در فلینتز  -در رنو
نفر جلوی کارخانه جمع شدند، بسیاری از کسـانی کـه    5000قریب . حمایت کردند آن از

تصمیم به تکرار این  CFDTو  CGTهنگام غروب . ها پیوستند معموالً مردد بودند بدان
 CFDTو  CGTبــین  ای امــا در آن روز مجادلــه. ی بعــدی گرفتنــد عمــل در دوشــنبه

 CFDT، در روز شـنبه  به همین سـبب . شتگ ها لغو ت و تظاهرات توسط اتحادیهدرگرف
  ]10.[کارگر در تظاهراتی دلسردکننده شد 300موفق به گردهم آوردن تنها 

کارگران شروع به نشان دادن . دسامبر فراخوانده شد 13روز آکسیون ملی دیگری برای 
ت خصوصی اعتصـاب بسـیار   در صنع. عالیم واضح بیزاری از این اعتصابات نمایشی نمودند

، سـازی  اندر مقیاس کوچک در صنعت سـاختم  سه ساعت در رنو، اعتصابات -د بود محدو
  ]11.[می بود ماه 17نزول بسیار عظیمی نسبت به اعتصاب  ها و تجارت، در غذا، بانک

 Saviemکـارگر در   4800بود، که  "کن"شهر شاهد اعتصاب بزرگی در  1968 آغاز 
Blainville  در انتهـای  . ژانویـه آغـاز گشـت    22اب از ایـن اعتصـ  . ها ریختندبه خیابان

هـا و   ی اول پلیس تظاهراتی از اعتصاب کنندگان، حمایت کنندگان از دیگر کارخانـه  هفته
سنگرها ساخته شدند و . دانشجویان را با روشی وحشیانه و مخصوصی مورد حمله قرار داد

نفـر   16ان آنان که از می(نفر مجروح شده  205. عرضه شد CRSای به  مقاومت قهرمانانه
نفـر محکـوم بـه حـبس در      13نفر بازداشت شده و 85) شدند در بیمارستان نگهداری می

اخـراج   اش یک پرتقالی پس از گذرانـدن دوره حـبس  . روز تا سه ماه شدند 15زندان بین 
و تالش کردند شکاف ایجـاد کننـد    نخواهد بود با قول اینکه مجازاتی در کارمدیریت . شد

. کننـدگان تـالش بـه سـرکوب آنـان کردنـد       نشینی اعتصـاب  موافقت با عقب ها با اتحادیه
شکسـت  اعتصاب با پیروزی خاتمه نیافت امـا  . فوریه پایان پذیرفت 6اعتصاب سرانجام در 

ی بسیار مهـم،   له، مسئگرچه .علیه کارگران پس گرفته شدهای  نیز نخورد، بطوریکه حکم
  .ی واقعی را به روی صحنه آورد هاین واقعیت بود که این اعتصاب روح مبارز

دهـد کـه    نشـان مـی   1968این تاریخ خالصه شده از اعتصابات دو سال پـیش از مـی   
، هـم از جانـب کـارگران و هـم     های بسـیاری بـرای رخـداد بـزرگ وجـود داشـت       نتمری

موج اعتصاب به سرعت در حال برخاستن بود، جنگجـویی آنـان بـا    . ها بوروکراسی اتحادیه
ها در انحراف مبـارزات   شد؛ و مهارت بوروکراسی اتحادیه مواجه می CRSر خشونت بزرگت
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بارها و بارها در معـرض  » یچرخش«و » هشداری«، »نمایشی«نیمه شورشی به اعتصابات 

  ]12.[قرار گرفت آزمون
ی واقعـی کـارگران توسـط     زههای صنفی به عنوان ترمز مبـار  نقش بوروکراسی اتحادیه

  :بطور مختصر بیان شده بود Voix Ouvrière وریکارگان تئ
  

هـای   های صـنفی فرانسـه عمـالً هـیچ گـاه جنـبش       پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه"
بـه جـز   . ای سازماندهی یا هدایت به سوی پیـروزی ننمودنـد   اعتصابی را در هیچ ناحیه

اعتصاب کارمندان دولتـی  (تعداد کمی استثنا، تنها اعتصابات بلند مدتی که رخ دادند، 
، اعتصاب معادن زغال سنگ در 1955سازی ساحل غربی در  ، اعتصاب کشتی1953در 

هـای آنـان    های صنفی شروع شده و علـی رغـم مخالفـت    ، همگی بدون اتحادیه)1963
های صنفی تـالش بـه بازگردانـدن افـراد بـه سـر        در تمامی موارد اتحادیه. ادامه یافتند

گونـه رضـایتی بـرای اعتصـاب      کارشان نمودند و سرانجام بـدون بدسـت آوردنـد هـیچ    
  ".در انجام این کار موفق شدند کنندگان

  
اگر به طور آشکار در تضاد با مقاومت تمام کارگران در  ی صنفی بوروکراسی اتحادیه اما

. فوذش در کارگران و کنترلش بر جنبش را حفظ کنـد توانست ن نمی شد، برابر استثمار می
  :»مبارزات«اش در  بنابر این مالیمت

  
باید تقلید از آنان را سازماندهی کند؛ که  CGTاگر مبارزات ِ اقتصادی ِ واقعی نباشد، "

، »محــدود«، »چرخشــی«، »هشــداری« ،»نمایشــی«از آنجــا اعتصــابات بــه اصــطالح 
خواهد بـود و  تواند تحمل کند  که بورژوازی می... ساعته، غیره  24... اعتصابات عمومی 

تأثیر است، امـا کـارگران عمومـاً     این بی. تهدید نیستشری الزم است اما  با این فرض،
و ). یک حکومت اسـتبدادی و غیـره  (دهند  اثری را به شرایط سیاسی نسبت می این بی

ن باشـند،  هـا مطمـئ   دورویی رهبری ملی اتحادیهاثری و از  حتی اگر کارگران از این بی
ـ . انـد  اسـتاد شـده  های اجتماعی  های بوروکراتیک در هنر تحریک نکردن بحران نظام ه ب

ای آنـان درگیـر    محض آنکه کارگران برای شـروع جنـگ آمـاده باشـند در هـر ناحیـه      
اثـر و دلسـردکننده    شوند که سترون، بی یا دو ساعت در روز می 1اعتصاباتی محدود به 

ها برای ممانعت ازمبـارزترین کـارگران    این بهترین وسیله ای است که بوروکرات. است
شـوند بـه تنهـایی     آنان مجبـور مـی  : اند آنانی که کمتر مبارزند، یافتهبرای همراه کردن 
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ساعته برای تمامی یک شـاخه یـا حتـی کـل      24گاهی اوقات حتی اعتصابی . بجنگند

مبارزان به کارگران اظهـار داشـتند کـه     پس از چنین روز،... شود ماندهی میکشور ساز
های  و این که بنابراین کنشای  اعتصاب عمومی عملی نمادین است بدون هیچ پیگیری

، و هـایی هنـوز مشـخص نیسـت     ن چنین کـنش سال پایا 20پس از . ایذاکننده بهترند
ای  هـای اتحادیـه   های تنگی هستند کـه بوروکراسـی   کارگران فرانسه هنوز گرفتار جامه

  "]13.[شان دوخته است برای
  

  اعتصاب
  

ــاه اعتصــاب" ــل ســال  1968مــی  م ــود در مقاب ردگی و هــای ســرخو واکنشــی ب
ی اول به خـاطر   متأسفانه کارگران در وهله. های سنتی اثر سازمان های بی سیاست

اعتصـاب  . های سـنتی را کنـار گذارنـد    کمبود آلترناتیوی معتبر نتوانستند سازمان
بنابراین بسیار مغشوش بود و نه با  پیروزی کلی و نه با شکست کامل پایان یافـت  

  ".بلکه با بن بست مواجه شد
  

ی و تن تصویری سراسری و واضح از گسترش اعتصاب، فرم کنش و سـطح درگیـر  گرف
. گونه بازگشت به کار اتفاق افتاد به واقع غیر ممکن اسـت به طور دقیق فهمیدن آن که چ

توان انجام داد کنار هم قرار دادن رویدادها در شـرایط خـاص و سـعی در     تمام آن چه می
  .کشف الگوهای مشابه است

هـای اعتصـاب بـه     های کمی کمیته قابل توجه آن است که تنها در نمونه ی اولین نکته
صـنفی نماینـدگان را   عمالً در هر کارخانـه اتحادیـه   . طور دموکراتیک انتخاب شده بودند

در رنو اقدامات اندکی بـرای برگـزاری انتخابـات توسـط     . ی اعتصاب کرد کاندیدای کمیته
. سرکوب شـد  CPو  CGTقسمت توسط  کارگران عادی صورت گرفت اما به جز در یک

رسماً انتصابی به چالش کشیده نشد اما در  ی اعتصاب ئن مرکز کمیتهی سیترو در کارخانه
در . های فرعی آن در نانت این اتفاق افتاد اما اقدام با شکست مواجـه شـد   یکی از کارخانه

 اعتصاب ی خواست کمیته Rhône-Poulenc-Vitryی شیمیایی  مقابل این در کارخانه
ی جدیـدی   ی رسـمی منحـل شـد و کمیتـه     کارگران عادی به قدری قوی بود که کمیتـه 

  ]14[. ای به طور یکسان انتخاب گردید ای و غیر اتحادیه توسط کارگران اتحادیه
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ن که برای شانزده سال هیچ اعتصـابی نداشـت و تنهـا    ئجالب است که حتی در سیترو
هـای اتحادیـه    ی سازمان یافته بودنـد بـوروکرات  های صنف هفت درصد کارگران در اتحادیه

ی اعتصـاب کـارگران عـادی     همچنان موفق به جلوگیری از انتخابات دموکراتیـک کمیتـه  
آنان حتـی پـیش از آن کـه اعتصـاب     . ی تعیین شده را تحمیل کردند شدند و یک کمیته

ضـعف   داشـتند کـه بـه علـت    کار شتافتند زیـرا از آن هـراس    شروع شود برای انجام این
این هـم چنـین دلیـل آن اسـت کـه چـرا       . ها خارج شود اتحادیه کنترل امور از دست آن

بودند که مسئولیت فراخوان بـرای اعتصـاب را پـیش از     CGTمقامات رسمی ِ تمام وقت 
  .همه به عهده گرفتند

های کـارگران در اعتصـاب بـرای تصـرف      کردن درگیری سیاست کلی اتحادیه حداقلی
اکثریت قاطع کارگارن احتماالً در حدود هشـتاد یـا نـود درصـد بـه خانـه        .ها بود کارخانه

. بودنـد  CGTو  CPها باقی ماندند عمدتاً اعضـای   کسانی که در کارخانه. فرستاده شدند
آنان از دیدار با دانشجویان انقالبی منع شـده بودنـد کـه دلیـل اصـلی بـرای قفـل شـدن         

  .های کارخانه بود دروازه
گذاشـت   ی آنـان تـأثیر مـی    ر درگیری کارگران و هم چنین روحیـه عامل دیگری که د

  .ها در طی اعتصاب بود ی کارگران جوان از کارخانه استعفای داوطلبانه
 های نو داشتند ش ایدهگری و پرور که نقشی کلیدی در تقویت ستیزهرا  کارگران جوان 

و در  را رها کرده دادند آنـ  ترجیح  ها لب در بسیاری کارخانهـ به علت جو بوروکراتیکِ غا
هـا   ها را بـرای بـوروکرات   ـ بدین سان کارخانه مبارزات خیابانی دانشجویان شرکت جویند

  .باقی گذارند
ی اوجش گذشت حـس درگیـری رو بـه افـول      هم چنین هنگامی که اعتصاب از نقطه

 ی کارگران عادی ِ قدرتمندی داشـت  که روزهای اول کمیتهRhône-Poulenc در. نهاد
  .تفاوتی انجامید اقدام در جهت فعال کردن مبارزه به بی

همچنـین بسـیاری از   نزدیک به شروع ژوئن خستگی فکری مشخصی مستولی گشـت؛  
  .موضوعات بحث رو به اتمام گذاشت

ی  پس از بازگشت از تعطیالت کوتاه مدت، تصرف به همان اندازه قوی بود امـا روحیـه  
هـای   بـازی بـا ورق، تـوپ و والیبـال جـایگزین بحـث      : آنان به هیچ عنوان مانند قبل نبود

  ]15[. طوالنی شده بود
گیرد، منـزوی کـردن کـارگران     عامل دیگری که به عدم درگیری در اعتصاب کمک می

  .دادند ی کارگر فرانسه را تشکیل می مهاجر بود که بخش قابل توجهی از طبقه
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خصوص بیشـتر   شوند و به میجمع های موجود  کارگران خارجی اغلب کمتر در سازمان

ن پس از بازگشت به کار مدیریت کارگران خـارجی را   ئبرای مثال در سیترو. پذیرند آسیب
عملـی  (در صورت شرکت نکردن در اضافه کـاری تهدیـد بـه توقیـف مجـوز اقامـت کـرد        

  ]16[). غیرقانونی
 St Nazaireو  به عنوان مثال در نانـت . برخی جاها شکل متفاوتی از خود بروز دادند

هـا را   اعتصاب کنندگان قیمت. ی اعتصاب فرمانداری شهر را به تصرف خود درآورد کمیته
. هـا توزیـع کردنـد    همسران آنان سـبزیجات را مسـتقیماً بـین مشـتری    . کردند کنترل می

  :ها را اداره کرده و بنزین را توزیع کردند اعتصاب کنندگان پمپ بنزین
  

کنندگان توسـط معلمـین و مسـئولین     ن اعتصابگذشته از این مراقبت از فرزندا"
اردوهای تعطیالتی ِ کودکان که به صورت اتحادیه درآمده بودند بـه عهـده گرفتـه    

های غذایی  های اعتصاب کنندگان در بدترین شرایط مالی کوپن خانواده ...شده بود
شخصی ها با مقدار م کوپن. ها عرضه شده بود ها بدان را داشتند که از سوی اتحادیه

یـک  (برای هر کودک زیر سه سـال یـک کـوپن یـک فرانکـی      . از غذا مساوی بود
شیر، و برای هر شخص باالی سه سال سه کوپن پانصد گرمی ) شیلینگ و نه پنس

نان و یک کوپن یک فرانکی بـرای مـواد غـذایی عمـومی     ) کمی بیش از یک پوند(
  "]17[. بود

  
ایـن  . های اعتصابی مختلف بـود  کمیته ی ارتباطی آشکارترین کمبود در اعتصاب شبکه

  .های متعلق به یک شرکت نیز وجود نداشت شبکه حتی برای کارخانه
از  جنـبش   جدا کردنتوانست اعتصاب را متوقف کند اما قادر بود با  نمی CGTاگرچه 

ای طبقه به عنوان یـک کـل بـود و     کارشکنی کند ـ با گرفتن آن چه که جنبش توده هم 
مـی  مـاه    27بـدین سـان در   . سری مبارزات منفصل در صنایع مختلف تقلیل آن به یک

آن چه که دولت و کارفرمایان در یـک سـطح بـین    «: اعالم کرد CGTکمیسیون اجرایی 
ی مذاکراتی که  ای و ملی بر سر آن توافق نکردند ما باید در سطوح دیگر به وسیله اتحادیه

ی صنعت و تجـارت بـه دسـت آوریـم      گانهی جدا باید فوراً خواستار آن شویم در هر شاخه
  ».های ملی و دولتی در حال پیگیری هستند همان طور که در بخش

ای از  به مجموعهحالت عمومی بدین سان مذاکرات با کارفرمایان مختلف اعتصاب را از 
  . های جداگانه تبدیل کرد اعتصاب
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های  عمل بوروکراسی بلکه در های اعتصاب وجود نداشت ای از کمیته شبکهنه تنها هیچ 

ی اعتصـاب از   شان را در جهـت منـزوی کـردن یـک کمیتـه      مام تالشی صنفی ت اتحادیه
می از پـذیرش  ماه  23رنوبیالنکورد در  CGTبنابراین برای مثال . دادند انجام می یکدیگر

  ]18[. نماینده از رنو فلینز سر باز زد
ی اعتصابی که به طـور   ای کمیتهای آن قدر قوی نبود که بر متأسفانه هیچ سازمان ملی

ای، انتخـاب شـده باشـد     ای یـا غیـر اتحادیـه    ی کارگران، اتحادیـه  دموکراتیک توسط همه
هـا وجـود داشـتند بـه طـور       اگر این. تحریک کند و لزوم مرتبط کردن آنان را نشان دهد

  . می بودند 1956یا شورای کارگری مجارستان در  1917ساسی مشابه شوراهای  ا
  

  شت به کاربازگ
  

هـای صـنفی و    بـین نماینـدگان اتحادیـه    Grenelleگرنل ی نامه ماه می توافق 27در 
تواننـد بـه صـورت ذیـل      مـی  توافقـات . اوری وزارت کار حاصـل گشـت  کارفرمایان تحت د

  :بندی شوند جمع
  

فرانـک در سـاعت    3بـه   23/2حداقل دستمزد تضـمینی بـرای تمـام صـنایع از      •
ر مـاه  فرانـک د  519سـاعت در هفتـه ایـن معـادل      40بـرای  . افزایش داده شـد 

 . »فرانک نباشد 600دی پایین هیچ دستمز« ها این بود که شعار اتحادیه. شود می
افزایش عمومی در دستمزدها، ثابت شده برای بخش خصوصی در هفـت درصـد    •

امـا از ایـن درصـدها آن    . ی سه درصد در یک اکتبر به اضافه 1968در یک ژوئن 
 .ل سال به دست آمده باید کم شودچه که در طو

.                        ای بخش به بخش در حال انجام است در بخش دولتی و ملی مذاکرات جداگانه
پنجـاه درصـد پرداخـت    : بنـدی مـبهم   ی اعتصاب ـ یک صورت  دستمزد برای دوره •

یش در واقـع ایـن بـه سـادگی پـ     . کـاری جبـران شـود    خواهد شد اما باید با اضافه
 .پرداخت دستمزد است

هیچ توافقی بر سر ایـن مسـئله صـورت    . عمل کردن به حقوق اتحادیه در کارخانه •
نگرفت، صرفاً لیسـت کـردن تعـداد مشخصـی از نکـاتی کـه قـرار اسـت موضـوع          

 .های آینده باشد بحث
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درصـد   25درصد بـه   30سهم هر بیمار از مخارج پزشکی باید از . امنیت اجتماعی •

مطرح شـد بـاز پـس     1967درصد که در  30درصد به  20زایش از اف. کاهش یابد
 . گرفته نشد

  
در مورد نکات دیگر ـ ساعت کار، بازنشستگی، یک جدول قابل تطبیق با درآمد افراد ـ   

  .صورت نگرفتهیچ توافقی 
ی صنفی صرف شد ـ حدود سه هفته   زمان بسیاری از رهبری اتحادیه ،حتی پس از آن
پایان برساند و آنان مجبور بودنـد تـا کـارگران را کارخانـه بـه کارخانـه       ـ تا اعتصاب را به 

  .تضعیف روحیه کنند
ها  سعادتی را به میلیون«اظهار کرد که توافقات  CPو یکی از رهبران  CGT، رئیس ...

 600ــ در  » یـابی بـه آن را نداشـتند    گاه امید به دست دارد که آنان هیچ کارگر عرضه می
در هفتـه کـه از   ...  15کمتـر از حـداقل    - در هفتـه ...  10(شود  ذکر می، متفرانک در ماه

اظهار  بیالنکووی در حالی که این را به کارگران رنو ). سوی فرانک کازینز مطالبه شده بود
  .شود رسید که هو می کرد متحیر گشت، به نظر می می

  .پس از توافقات گرنل به اوج خود رسید یدر واقع جنبش اعتصاب
نجام به نتیجه رسـید، و آنچـه کـه    های حزب سرا فشار اتحادیه صنفی و بوروکراسیاما 

ها مقاومت  در برخی مکان. نامید آغاز گشت بازگشت پیروزمندانه به کار) ژوئن 6(ومانیته ا
  .سخت بود امر در برابر این

اندازی اجباری قطارها صورت  پاریس اقدامی برای راه Gare de L’Estژوئن در  1در 
ها دراز کشـیده بودنـد، مواجـه     آهنی که روی ریل این اقدام با ممانعت کارگران راه .رفتگ

، که اولین تسخیر آغاز گشت، )نانت(  Sud Aviationژوئن کارگران در  3در  ]20.[شد
ای را صادر نمودند که کارگران را به برقرار داشتن اعتصاب تا پیروزی کامل تشـویق   بیانیه
) CSF )Levalloiدر . تـر بـود   یی دیگـر واکـنش کـارگران مـبهم    در جـا  ]21.[کـرد  می

رفراندومی برگزار گشت که در آن دو سوم کارگران بـه نارضـایتی از پیشـنهادات کارفرمـا     
هـای بـزرگ    در فروشـگاه  ]22[.ی اعتصاب رای دادند رای دادند، اما تنها یک سوم به ادامه

همـراه بـا   بـه کـار   شـت  از بقیـه، بازگ  ی برخی از کارگران پیش پاریس، با بازگشت دوباره
  ]23[.به وقوع پیوستتضعیف روحیه  

بدین سبب بود  CGTی  ها به گفته شکست در پایان دادن به اعتصاب در برخی بخش
  :که
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بخصوص برخورد لجوجانه و تخریبی رؤسایی که از اعطای امتیازاتی که در هر ... "
ورزد کـه پرداخـت    ویاً اصرار مـی ق CGT. زدند جای دیگر داده شده بود سرباز می

هـای   مطالبات در فلز، الستیک و باقی صنایع با همان منظوری که در باقی بخـش 
  ... CNPFنیازمند توجه دولت و و بزرگ اقتصاد انجام گرفت، امری ملی است 

  
CGT    ــدردانی از مســئولیت ــه فرصــت ق ــی را ک ــوم مردم و آرامــش  CGTعم
انـد بـه حمایـت قدرتمنـد از قربانیـان یـک        هـا اعتصـاب کننـده را داشـته     میلیون

  "]24.[خواند عدالتی و عمل مفتضح تبعیض فرا می بی
  

اعتصـاب   حـال  در فراخوان برای اتحاد با کسـانی کـه کماکـان در    CGTتزویر محض 
بودند، پس از آنکه او خود بهترین شکل اتحاد را با وادار کردن کارگران به بازگشت به کار 

  .کرد، منزجر کننده استدر جایی دیگر خراب 
ی  ها و دولت، پس از اقدام ناموفق برای تصرف دوبـاره  ژوئن با سازش بین گروهک 7در 

باور این سخت اسـت  « :گفت CGTمقام محلی . ی رنو در فلینز بازگشتی رخ داد کارخانه
خودخواهی و گستاخی کارفرمایان صنعت مهندسی، حمـایتی کـه از جانـب دولـت      به که

  »شود ، پاسخی داده نمیگری پلیس و این اقدامات در تحریک است، و خشونته متوجه آن
  

با یک رأی گیـری دموکراتیـک تصـمیم گیـری      "بازگشت به کار"برای  در اغلب موارد
بـه   .هایی که بیش از بقیه میلیتانت بودند رأی اغلـب بسـیار نزدیـک بـود     در کارخانه .شد

، که نمایندگان در بیالنکور: ی از این قرار بود، رأCRSی  عنوان مثال در رنو، پس از حمله
امـا در  . درصد کارگران از آنـان پیـروی کردنـد    78اتحادیه آشکارا به بازگشت رأی دادند، 

جلـوگیری بـه عمـل آوردنـد،      CGTفلینز، که حامیان اعتصاب از سـخنرانی نماینـدگان   
رأی  25لف، رأی مخـا  3890رأی موافـق،   4811(درصد کاهش پیـدا کـرد    58نسبت به 

  ]25[. )سفید
 5,279کـارگر تنهـا    25,800از میان . تر بود ژوئن، رأی نزدیک 9پژو، در ی  کارخانه در

آغـاز   ژوئن باز 10کار در . رأی مخالف 2,615رأی به بازگشت،  2,664نفر شرکت کردند؛ 
کـه  ادامـه یافـت درحـالی    ژوئن  20، و تا بعد شروع شدگشت، اما اعتصابی جدید در روز 

  ]26[.گشت به کار داده بودند حمایت شدبه باز نفری که رأی 15,000درصد ِ  84.7
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کارگر،  24,738از میان  CPن پاریس با پیروی از راهنمایی بوروکرات های ئدر سیترو

درصد از بازگشـت حمایـت   ) 71.18(نفر 13,184نفر رأی دادند که از این میان  18,519
  ]27[.کردند

گـیج کننـده و در بـدترین حالـت     ها در بهترین حالت  ریأی گیدر این ر CGTنقش 
ن، به احترام رأی گیری اول، که توسط مدیریت با رأی مخفـی  ئدر سیترو .بود جنایتکارانه

هیچ اقدامی نکرد بلکه بـه سـادگی اظهـار     CGTبیرون از کارخانه ترتیب داده شده بود، 
های رأی مخفـی   گیری برگه در دومین رأی ]28[.»مردم در رأی دادن آزادند«داشت که 

چگـونگی رأی دادن کـارگران را مـورد     CGTنـاظران   رنگی مورد استفاده قرار گرفـت، و 
اینکـه   مسئله را با اعـالم  CGT) پنتین( Polymécaniqueدر  ]29[.بررسی قرار دادند

رأی موافق یا مخالف بازگشت نبوده، بلکه موافـق یـا مخـالف پیشـنهادات مـدیریت بـود،       
 پاریس، هیچ نظارتی بر رأی دادن نبـود از  Crédit Lyonnaisدر  ]30[. ر کردت پیچیده

 Gennevilliers-Thomsonدر  ]31[.توانست چندین بار رأی دهـد  رو یک نفر می این
ومانیته را به فروش ای توزیع کرده و ا اعالمیه CGTپیش از اینکه رأی گیری انجام شود، 

تامسون در حالی که امتیازات بسیاری کسب کرده گذاشت، که هردو گویای این بودند که 
شـان درسـت نشـان داده     اطمینان از اینکه اظهـارات  کسبآنان برای  .بود به کار بازگشت

، Marchal-Sevدر  ]32[.شود به کسانی که اعتصاب نکرده بودند نیـز حـق رأی دادنـد   
Issy-les-Moulineauxاوران، نـاظران  ، نه تنها کسانی که اعتصاب نکرده بودند بلکه د

  ]33[.ی شرکت در رأی گیری برای بازگشت را داشتند و حتی مدیریت نیز اجازه
ی بازگشت، نقش اطالعات تعیـین کننـده بـود، بـرای مثـال       در این موقعیت چند پاره

. گیری در جاهـای دیگـر وابسـته بـود     گیری برای بازگشت به کار آشکارا به تصمیم تصمیم
معلمـین نخسـت   . ترکیب کردند CGTشان را با  تالش های دولت و خبرگزاری بورژوازی

 CGTیـک تکنیـک اسـتاندارد     ]34[.دریافتند که قرار است با خبر رادیو به کار بازگردند
هـا تصـمیم بـه بازگشـت      این بود کـه در یـک کارخانـه اعـالن کنـد کـه بـاقی کارخانـه        

  ]35[.اند گرفته
نماینــدگان   -هــا  اتوبــوسمتروهــای زیرزمینــی و  -در بخــش حمــل و نقــل پــاریس 

آنـان بـه   . های صنفی تنها کسانی بودند که از ایستگاهی به ایستگاه دیگـر رفتنـد   اتحادیه
دیگران همه خواهـان  . شما مخالف بازگشتید اما تنها هستید«کارگران هر ایستگاه گفتند 

ی  بـه ادامـه   Depot Rue Lebrunرو هنگـامی کـه    یـن ا از .»بازگشت به کـار هسـتند  
درصد به بازگشـت   85ها گفته شده بود که ایشان  قی ایستگاهاب رأی داده بود، به بااعتص
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ی اعتصـاب منتخـب در    پس از صحبت با مقامـات رسـمی اتحادیـه، کمیتـه    . اند رأی داده
Lebrunهای دیگر به کار بازگشته اند، با نادیده گـرفتن   ، با شنیدن اینکه تمامی ایستگاه

ی این روش پس از چهـار هفتـه    سرانجام، در نتیجه. شت دادرأی گرفته شده  دستور بازگ
اعتصاب کارگران حمل و نقل به قدر کافی دلسـرد شـدند کـه بـه بازگشـت بـه کـار رأی        

  ]36[.دهند
هایی  واقعیت پیش روی کارگران اعالمیه گذاشتنهای اقدام محلی مختلف برای  کمیته

موقـع اطالعـات ضـروری    اختن بـه  کردند اما هیچ سازمانی برای هماهنگ سـ  را توزیع می
شد توسط حزبی انقالبـی کـه مجهـز بـه روزنامـه و در       تغییری داده می هر .وجود نداشت

  !ی رادیویی بود صورت امکان فرستنده
، کمـی بـیش از   CFDTهـای صـنفی کاتولیـک پیشـین،      سطح، نقش اتحادیهاین  در

CGT  تحت کنترل ِCP اند، آنـان بـا    چنانکه همه بخوبی مطلع. میلیتانت بودCGT  در
ر جـایی کـه آنـان د   . مد گفتنـد آ مخالفت کردند و به نمایندگان دانشجویی خوش بیالنکو

هـای   فریب بازی کرده و در برخی مـوارد از خیانـت   عوام اقلیت بودند قادر بودند که نقشی
CGT بطور مثال در . پیشگیری نمایندThomson-Gennevilliers   قـدرتCFDT 

ردن در تنها قادر به کـار کـ   CFDTاما  .تمایلش به بازگشت به کار شددر  CGT از مانع
او رأی  Thomson-Gennevilliersبـرای مثـال در    - یک چارچوب بوروکراتیک بـود 

گیری در مورد بازگشت به کار که با رأی مخفی انجام گرفته و کارخانه به کارخانه باشد را 
بـرای   CFDTن ئآن در پـاریس سـیترو  در مقابـل   ]37[.به سرتاسر کارخانه تـرجیح داد 

اما اقدامی برای سازماندهی تحریم رأی گیری انجام  -ی اعتصاب فراخوان صادر کرد  دامها
  ]38[.نداد

-Rhône بـرای مثـال در  . آشـکارا ضـد اعتصـاب بـود     CFDTدر جای دیگـر نقـش   
Poulenc CFDT  با بـه کـارگرفتن کـارگران     470به  580ژوئن علی رغم رأی  12در

  .بازگشت، تصمیم به بازگشت به کار گرفتضد 
 Analyses et Documents]39[   نقـشCFDT    بنـدی  را بصـورت ذیـل جمـع 
  :کند می

  
ای را که  ، به علت اینکه در اقلیت بود، تماماً وظیفهCFDTمواردی هم بودند که "

کرد، بازگشت بـه   های صنفی سپرده شده بود اجرا می از سوی بورژوازی به اتحادیه
ما در پژو دیدیم ایـن  . رخ دادرودیستا طور برجسته در برلیت، پژو و  هاین ب. ردستو
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CGT همین اتفـاق در  . بود که با بازگشت مخالفت کردBerliet-Vénisseux 

و  FOای را امضا کرد کـه بـه تصـویب     توافقنامه CFDTآنجا . نیز بوقوع پیوست
CGT ــید ــهاتح – Confédération Générale des Cadres.[رس ی ادی

با آن مخالفت کرد، که با این کار به نمایندگان  CGT] . هاسرپرستان و تکنیسین
CFDT  اجازه داد نقشی را که در هر جای دیگر توسطCGT   در تقبیح دیگـران

بازگشت . »رفتار یک اقلیت سکتاریست و ضد دموکراتیک«بازی شده بود ایفا کند 
گیـری   هـا تصـمیم   درصد از این رأی گیری 56ژوئن با تنها  19به کار قرار بود در 

  .شود
  

برای پیشی گرفتن و حمله به  CFDTاقداماتی نیز بودند که بارها و بارها از سوی 
CGT ن، ئصورت گرفت در سیتروSud-Aviationسرانجام تصـمیم  . ، رنو فلینز

دهـد   ژوئن که در روز بعد لغو شد آشکارا نشان مـی  19برای اعتصاب نامحدود در 
هیچ عنوان اقدامی برای بسیج کارگران نبود بلکـه تنهـا مـانوری تـاکتیکی،      که به

  ".بود CGTجهت یافته بر ضد 
  

؛ برخـی  ماه می خوب بود، بسیار بـدتر شـد   ، که پیش از CFDTو  CGTروابط بین 
، کـه  )کـان ( SAVIEMدهد کـه در   ها نشان می های کارخانه انتخابات اخیر برای کمیته

در  CGTکـه   Berlietی هـا را بدسـت آورد، امـا در    رأ CGTد، پیشتر در اکثریـت بـو  
  . بدست آوردرای CFDT اکثریت بود، 

در فروشـگاهی  : پیوستند CFDTآن را ترک گفته و به  CGTاعضای  بیالنکو -در رنو
پـیش از اعتصـاب    CFDTکه به نام کرملین شناخته شده است، که تنها یکی از اعضای 

    ]40[ .است   CGTبرابر با CFDTای آنجا بود، اکنون تعداد اعض
ش ا ، نیزعلـی رغـم بضـاعت قلیـل    FOفدراسیون اتحادیه صنفی سوسـیال دمـوکرات،   

ترین اتحادیـه   ، قویFOنمایندگان . اش را تمام و کمال پرداخت ی اعتصاب شکنی سهمیه
بـه جـز اینکـه اعتصـاب غیرقـانونی       نداشـتند  ای بـرای ارائـه   در تشکیالت، هـیچ توصـیه  

   ]41[.است
های اتحادیه صنفی مطابق میل رژیـم درآمدنـد، همانگونـه     تمامی فدراسیون بدین نحو

ای  کارفرمایان، همانند دولت منـافع مقـرره  «: بندی شد که به روشنی توسط لوموند صورت
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آن سازمانی صنفی است که هرآنچه به او گفته  ود یک سازمان صنفی قوی دارند، ودر وج

  ]42[»!دهد شود انجام می
سـعی در کـاهش سـتیزه داشـت،      CGTحتی در قرارهای صرفاً اقتصادی کـه در آن  

 ن،ئدر سـیترو  .دادنـد وجـود داشـت    هایی که بـه منازعـه ادامـه مـی     امتیازاتی برای بخش
درصـد افـزایش    10از  -کرد، دستاوردها حـداقلی بودنـد   یموقعیت را کنترل م CGTکه

در عوض ِ خدماتی کـه ارائـه    .بود، کسر شدژانویه داده شده  10دستمزد، افزایشی که در 
در رنـو برخـی    ]43[.ها را بدسـت آوردنـد   ها حق اتشار مقاله در کارخانه داده شد، اتحادیه

 4بـه   2اضافه دسـتمزد از   -فرای توافقات گرنل بوجود آمدند  دستاوردهای مهم مافوق و
اهش حقـوق  درصد افزایش یافت و کاهش ساعات کار با یـک سـاعت در هفتـه بـدون کـ     

در بخش خصوصی، الکتریسیته، گاز، راه آهن، حمـل و نقـل پـاریس، دفـاتر      ]44[.ماهیانه
  ]45[.بوجود آمدند ضافیترین دستاوردهای ا پست بود که بزرگ

در  .گـذاری نشـد   اما بازگشت عمومی به کار برخالف انتظار پایانی برای مبارزه عالمـت 
های  ی رشد فرم ر شد و بازگشت به کار اجازهمنج تجربه به سطح جدیدی از مبارزه مقابل،

  .  ها را خواهد داد جدیدی از سازمان
گرچه بلوغ کامل جنبش اعتصابی غیر رسمی تنها در پاییز قابل انتظـار اسـت امـا هـم     

  CSF Issy-les-Moulineauxدر . اکنـون نیـز سـطح بـاالیی از مبـارزه وجـود دارد      
تبعیض بین اعتصابیون و غیر اعتصابیون نشـان  کارگران واکنش سریعی به اقدام در جهت 

شد و  بوجود آمد که چند دقیقه قبل اعالم می مدتی کوتاه متعدد های فوراً اعتصاب .دادند
هـایی در کـار    ژوئـن، تعطیلـی   19در رنـو، در   ]46[.گرفت بر می کارگر را در 800یا  700

در مقابل تهدید عـدم  ) دندکه در اعتصاب بسیار فعال بو(برای حمایت از کارگران خارجی 
ی  در آغاز از این عمل حمایت کرد امـا بـه بهانـه    CFDT. تجدید قراردادها صورت گرفت

  ]47[.عقب نشینی کرد CGTعدم شرکت 
ژوئـن، کـارگران علـی رغـم      10شـروع کـار در   پـس از اقـدامی بـرای    ) فلینـز (نو در ر
  ]48[.ردندتصرف ککارخانه را  ژوئن باز 11در  CFDTو  CGTهای  مخالفت

 -اند جبران خسارت اسـت   ا آن مواجهای که کارگران اکنون ب یکی از موضوعات اساسی
بسـیاری از   .کاری برای جبران حقوق از دست رفته در طول دوران اعتصاب به معنی اضافه

ک دلیـل بالفصـل   این یـ . کارگران نگران جبران درآمدها پیش از دوران تعطیالت هستند
ــت  ــطکاک اس ــابرا .اص ــارگران  Roussel-UCLAF  ،Romainvilleدر  ینبن ــه ک ، ب

، و از بسـیاری از آنـان   خسـارت داده شـد، امـا در شـکل نـه     ی رأی به اصل جبـران   اجازه
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ساعت بیشتر کار کنند تا هنگامی بیرون بیایند که رفت و آمد واقعاً  1شود که  خواسته می

اسـتفاده   هـا  پرداخـت ی  در رنو، که یـک کـامپیوتر بـرای محاسـبه     ]49[. غیرممکن باشد
آید که جلوگیری کـارگران از کشـف ایـن باشـد کـه چـه        شود، هدف اصلی به نظر می می

  ]50[.شود آید یا اینکه چگونه محاسبه می میزان به سبب آنان بدست می
کـارگری کـه    925ن ئدر سـیترو  .ی دزدی از مزد هـم وجـود دارد   عالوه براین، مسئله

در سـیترون کـه    ]51[. اند شود مورد توجه قرار گرفته ت میها دستمزد پرداخ ماهانه بدان
تعطیلـی   50سال وجود نداشت هم اکنون  10می هیچ اعتصابی برای بیش از  ماهپیش از

اعتصاب غیر رسمی که پیش از این در فرانسه ناشناخته بود در حـال  . کوتاه مدت رخ داده
  .مستان سربرآوردشایع شدن هرچه بیشتر است و ممکن است موجی از آن در ز

ــارزاتی اتحا ــین مب ــهدر چن ــانع  دی ــای نقــش م ــه ایف ــا ب ــی تراشــی ه ــه م ــد ادام  .دهن
بـاری نـیم سـاعت در روز    پاریس، که جبران خسارت اج Assurances Généralesدر

ها با ایـن اصـل مخالفـت کردنـد امـا از       اتحادیه –حتی برای غیر اعتصابیون  -وجود دارد 
  ]52[.زدند باز ساعت در روز سر فراخوان برای یک اعتصاب نیم

 CRSاز دفـاع کـارگران از کارخانـه در برابـر      کـرد  سـعی مـی  که CGT ن ئدر سیترو
ای در طـول اعتصـاب،    در توافـق نظـر بـرای سـتیزه     جلوگیری به عمل آورند، تالش کـرد 

  :ای با اشاره به یک مبارز منتشر نمود تاحدی پیش رفت که اعالمیه
  

اقـدام بـه   ی دیگـری کننـد و    الیـت خـود را وارد مرحلـه   کردنـد فع آنان سعی ... "
بـرد، امـا منبـع مـا از      ی اصـلی کـارگری را نـام مـی     اعالمیه( X. کارشکنی کردند

 CGTخـود، ایـن را بـه کمیسـیون     ) ورزد همیشگی ساختن اشـاره اجتنـاب مـی   
  .معترف شده است

ی جنبش و مضر بودن برا CGTما چنین اقدامی را به سبب بیگانگی با گرایشات 
را برای واکنشی قاطع در مقابل  CGTما رهبری  .نماییم ی کارگر تقبیح می طبقه

خـوانیم، زیـرا آنـان درجهـت منـافع       ها آگاه باشند فرامـی  چنین اقداماتی اگر بدان
و بـاقی گـروهش    Xمردمی نظیر . لیست هستندئن و خود رژیم گومدیریت سیترو

  "]53[.و نه در کارخانه CGTجایی ندارند، نه در 
  

خصوصاً به این علت که ما تنها  -زمان، تصویر بسیار مغشوشی است  این تصویر، در آن
شان  ها مبارزانی انقالبی وجود داشته باشند که تجربیات هایی که قرار بود در آن از کارخانه
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از  -اما  خطـوط اصـلی    .عات دقیقی داریمگذارند، اطال های خارج در میان می را با روزنامه

  .اند واضح –ی مبارزه  و ادامههای اتحادیه  انتخی
  

  آکسیون  های کمیته
  

شـوراهایی کـه  بـه    . ای از شوراها هم در کار نبود حتی نطفه .در چپ خالئی وجود داشت
هـیچ حـزب انقالبـی هـم وجـود      . های اعتصاب را انتخاب کنند صورت دموکراتیک کمیته

  .را از حزب بطلبد نداشت که وضعیت موجود آن
هـای   ه جای شورایی که وجود نداشت و به جای حزب انقالبی کـه در کـار نبـود، کمیتـه    ب

  !اکسیون به وجود آمد
  !چه ابتکار بزرگی

بـیش از همـه   . های آکسیون نشانگر ناهمگونی بزرگ در سطح آگاهی مبارزین بـود  کمیته
  .بخش اعظم کارگران صنعتی بودتفاوت عظیمی میان دانشجویان و  نشانگر
ــار ــه  ابتک ــاد کمیت ــای      ایج ــژه اعض ــه وی ــود، ب ــجویان ب ــوی دانش ــیون از س ــای آکس ه

groupuscules قل هـا و افـراد مسـت    ها، آنارشیست ها، مائوئیست تروتسکیست که شامل
ی  صدها کمیته. ی آکسیون وجود داشت کمیته 450در اواخر ماه ژوئن در پاریس . شد می

  .جای کشور به وجود آمد دیگر هم در جای
های اعضای عـادی در جاهـای    یعنی کمیته Comités de Baseی آکسیون و ها کمیته

  :ها نام برد توان از برخی از آن متفاوت، اشکال کامال مختلفی داشتند و تنها می
Rhône-Poulenc  :39 هر کـدام چهـار نماینـده را بـه     . ی اعضای عادی داشت کمیته

ها  نفر از آن 78عضو داشتند که  156های بنابراین  این کمیته .ی مرکزی فرستادند کمیته
. ها را از کار معزول کـرد  شد آن این نمایندگان انتخابی بوده و هر موقعی می. دائمی بودند

  ]54[.شد ی مرکزی هر روزه و به صورت عمومی برگزار می جلسات کمیته
Ministry of Supply  :ی  ایـن بدنـه  . شـد  مـی  هر روز صبح یک مجمع عمومی برگزار

کـرد   ی مختلف را انتخاب مـی  یک رئیس جلسهشد و هر روز  اعتصاب را شامل می پیشتاز
رئـیس   18تـا هشـتم ژوئـن    ( .شـد  که نقش آن به اجازه دادن برای بحث آزاد محدود می

  .)متوالی انتخاب شد
مارس به سازماندهی  22جنبش . ی مواد غذایی بود نیاز اصلی تهیه ها، در خارج از کارخانه

در . کـرد کمـک مـی  Courbevoie  هـای  یع مرغ و سیب زمینی را کارخانهالزم برای توز
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شهر رن با دهقانانی ارتباط گرفته شدکه به عنوان اتحاد مـرغ خـانگی و خرگـوش هدیـه     

  ]55[.دادند می
این ساختارها که ذاتا بسیار دموکراتیک بود، اساسا ابزاری برای ایجاد موقعیـت انقالبـی و   

اب فعال بودند تا در آن کارگران بتوانند ابزار تولید را کنترل الخصوص ایجاد یک اعتص علی
اما  .توانستند  به بقای خود ادامه دهند ها دیگر نمی با پایان گرفتن اعتصاب این فرم .کنند

ی یـک کمیتـه   CFS  ،Issy-les-Moulineauxبنابراین در. استمرار برخی ممکن بود
  .اعضای عادی همیشگی ایجاد شده است

هـای   کمیتـه . های مشتکل از اعضای عادی شش ماه است سرپرستی اعضای کمیتهطول   
. شـوند  ها انتخاب می توسط اعضای یگانی مرتبط با کمیتهمتشکل از نمایندگانی است که 

هـا هـر سـه مـاه جـایگزین       نصـف آن  .تعداد این نمایندگان ده درصد از کـل نیروهاسـت  
هدف از این اقدامات این است کـه  . انتخاب شودتواند دوبار  ای نمی هیچ نماینده. شوند می

هـا را هرزمـانی    نماینـده . تمامی کارگران به صورت چرخشی مسئولیت را برعهـده گیرنـد  
  ]56[.توان معزول کرد می

نارضایتی زیادی در بین اعضای  .های اعضای عادی ضرورتا مبهم است اما نقش این کمیته
تحت رهبـری اتحادیـه در طـول اعتصـاب     چون این بخش اتحادیه وجود داشت  عضو غیر

. های دیگر تشکیالتی بیشـتر شـد   وسوای این، نارضایتی با درک نیاز به ایجاد شکل. بودند
هـا فشـار    توانستند در مـذاکرات بـه اتحادیـه    تشکیالت جدید میدر بسیاری از موارد این 

ایـن  اه و ناآرام موجود، ی کوت اما دو دوره. ها را محدود کنند ی نفوذ اتحادیه بیاورند و دامنه
هـا در یـک    بلکـه پهلـوی آن  . ها شوند اشکال جدید تشکیالت نتوانستند جایگزین اتحادیه

  .بردند سازش ناآرام به سر می
بـرای  .یک دلیل این امر، ضرورت  فوری برای غلبه بر گرایش ها  و رفتارهای گذشته بـود 

عادی روشی  بود که طـی آن  مثال ،  یکی از موفقیت های چشم گیر کمیته های اعضای 
بخشی از بهترین ( توانستند کارگرانی را که تا پیش از این در اتحادیه نبودند درگیر کنند 

اما در ابتدا در خواست نمایندگی برای کارگران غیرعضـو   )مبارزین از این بخش می آمدند
اتحادیـه نـزد    اتحادیه با واکنش نامطلوب  کارگران عضو مواجه شد، کارگرانی که اگاهی از

  ]57[.آنها گامی مهم و روبه جلو بود
بـا   ندکه ترجیح می داد کارفرمایان بخش مدیریت هایبا رفتار آکسیونضعف کمیته های 

ــذاکره کن  ــای بوروکراتیــک م ــه ه ــاتحادی ــتن ــزایش یاف -CSF   ،Issy-lesدر  .د ، اف
Moulineaux 58[.از زد،  بخش مدیریت ازمالقات با نمایندگان منتخب کارگران سرب[  
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بنـابراین در   .اما کمیته های اعضای عادی کامال پیشرفت جدیدی در کارخانـه هـا بودنـد   

Roussel UCLAF  ،Romainville    ــای ــاه ه ــدگان را در کارگ ــارگران نماین ،  ک
خودشان انتخاب کردند بدون هـیچ تشـریفات رسـمی  و بـدون دخالـت اتحادیـه هـا تـا         

  .ری که در تا قبل از آن در فرانسه ناشناخته بودکا -.نامزدهای خودشان را جا بزنند
نشان می دهد کـه کمیتـه هـای     Rhône-Poulenc همینطور ، گزارش های رسیده از

تمامی . به خوبی جایگزین اتحادیه ها در دو هفته ی اول اعتضاب شده بودنداعضای عادی 
بـرای  .( دنـد شنیده می شد و روی آن بحث می شد و به بهترین آن رای می دا موضوعات

همچنین باید تاکیـد  .  )مثال پیشنهاد پذیرش کارگران غیرعضو اتحادیه نزد هیات اجرایی
اعضای اتحادیه هم در کمیته های اعضـای عـادی بـدون هـیچ     درطول این دوره کنیم که 

ی اعضـای عضـو و    در نتیجه می توانیم بگوییم که مسئله. مشکل داخلی مشارکت کردند
هیـات اجرایـی کـامال تحـت     . که فقط متصرفین کارخانه مطرح بودغیرعضو مطرح نبود بل

  ]59[.کنترل تصمیمات کمیته ی مرکزی بود
هر کسی کـه   .محلهای)  1. ه های آکسیون وجود دارددر حال حاضر سه نوع اصلی کمیت

)  3. مکان کـار )  2. در محله ی مشخصی زندگی می کند می تواند به این کمیته بپیوندد
کمیته ی آخـری کـه نقـش مهمـی در طـول       .کارگری -سیون دانشجوییکمیته های آک

در حال حاضر دو نوع کمیته ی اولی فعـال  . اعتصاب ایفا کرد، اکنون در حال نابودی است
  ]60[.تراند

اعضـای   .پراکندگی و فقـدان چشـم انـداز آنهاسـت    بزرگترین ضعف کمیته های آکسیون 
امـا هـر سـازماندهی    . وکراسـی مـی ترسـند   کمیته های آکسیون کامال و به درستی از بور

 .بچه را آب تشت به دور می اندازندمرکزگرایی را با بوروکراسی یکسان می دانند، بنابراین 
  .در نتیجه به ندرت مشارکتی بین کمیته های آکسیون صورت می گیرد

هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا کمیته های آکسیون ازطریق کار و بحـث مـی تواننـد    
ممکن است که کمیتـه  . وه بندی متفاوتی باشند که به حزب انقالبی منجر شود یا خیرگر

به رهبری صـنعتی اعضـای عـادی دامـن      Comités de Baseهای آکسیون و خصوصا 
بزنند ، چیزی نه بی شباهت به سرپرست های ی کارخانه ای که در انگلستان وجود دارند 

  . و نه در فرانسه
  
  
  



45   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
  

 : Notes 
4. Observer, 19 May 1968. 

5. Analyses et Documents 124. 

6. Analyses et Documents 127. 

7. Analyses et Documents 130. 

8. Analyses et Documents 133. 

9. Analyses et Documents 136; Pouvoir Ouvrier, 

May-June 1967. 

10. Voix Ouvrière, 31 October 1967. 

11. Analyses et Documents 145. 

12. The cold figures of the number of days lost in strikes 

over the last few years also show the great rise in strikes: 

1965: 

  

   979,860 days lost. 

1966: 2,523,500 days lost. 

1967: 4,222,000 days lost. 

13. Class Struggle, December 1967. 

14. Action 6. 

15. Cahiers de Mai 2, p.11. 

16. Lutte Ouvrière 4, p.7. Partisans 42, p.86, published 

a leaflet issued by the “Maghreb Action Committee” which 

declared, “The mortal blow which the French proletariat 

will strike to capitalism and imperialism will be a first step 

towards the destruction of the dictatorships of which we 

are the victims in our own countries and of which our 

brothers in the Third World are victims.” It is impossible to 

say how far such initiatives extended among immigrant 

workers. 

17. Cahiers de Mai 1. 

18. Analyses et Documents 155. 

19. New York Times, 28 May 1968. 

20. Analyses et Documents 156, p.6. 

21. Partisans 42, pp.162-163. 



46   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
22. Lutte Ouvrière 2, p.6. 

23. Partisans 42, p.158. 

24. L’Humanité, 6 June 1968. 

25. Analyses et Documents 156, p.15. 

26. Analyses et Documents 156, p.16. 

27. Lutte Ouvrière 2, p.5. 

28. Lutte Ouvrière 2, p.5. 

29. Analyses et Documents 156, p.18. 

30. Lutte Ouvrière 2, p.5. 

31. Lutte Ouvrière 2, p.6. 

32. Lutte Ouvrière 2, p.6. 

33. Lutte Ouvrière 2, p.7. 

34. Analyses et Documents 156, p.21. 

35. Nouvelle Avant-Garde 1, p.9. 

36. Action 5. 

37. Lutte Ouvrière 2, p.6. 

38. Lutte Ouvrière 2, p.5. 

39. Analyses et Documents 156, p.19. 

40. Le Monde, 21 July 1968. 

41. Cahiers de Mai 2, p.13. 

42. Le Monde, 31 January 1967. 

43. Lutte OuvrièreF, p.5. 

44. Analyses et Documents 156, p.15. 

45. Analyses et Documents 155, p.8. 

46. Cahiers de Mai 2, p.7. 

47. Analyses et Documents 156, p.13. 

48. La Grève à Flins (Cahiers Libres, Maspéro, 1968), 

pp.61-62. 

49. Lutte Ouvrière 2, p.7. 

50. Lutte Ouvrière 4, p.7. 

51. Lutte Ouvrière 4, p.7. 

52. Lutte Ouvrière 2, p.7. 

53. Analyses et Documents 156, p.17. 

54. Cahiers de Mai 2, p.1. 



47   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
55. Partisans 42, pp.159,166. 

56. Cahiers de Mai 2, p.6. 

57. See for instance, Lutte Ouvrière 5, p.5. 

58. Lutte Ouvrière 2, p.8. 

59. Cahiers de Mai 2, p.10. 

60. We exclude Action Committees that are nothing but 

front organisations of political parties. Thus the PCF built 

its own Action Committees for a Popular Government, and 

so did the PSU. 

  
  
    
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



48   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  

  حزب همیشه خائن
  
  
  

در ایـن کتـاب، مـا    .نقش ضدانقالبی حزب کمونیست فرانسه یک داستان قدیمی اسـت 
  .کنیم ی زشت و طوالنی این حزب بسنده می تنها به ذکر چند نمونه از تاریخچه

  
  ی جبهه ملی دوره

  
به سـرعت   حزب کمونیست فرانسه 1935در ماه می   شوروری –در پی پیمان فرانسه 

پیـر   خالصـه بعـد از اینکـه وزیـر امـور خارجـه،      . به سوی همبستگی طبقاتی حرکت کرد
، از مسکو بازگشت و اعالم نمود که استالین با خـط مشـی دفـاع     Pierre Lavalالوال

ش ضروری اسـت کـامال   ا ملی برای حفظ نیروهای ارتشی تا سطحی که برای حفظ امنیت
 :ت هم در یک نامه بـه کنگـره حـزب رادیکـال نوشـت     حزب کمونیس نگاهآ ،".موافق است

  61."جویی است و باید بدان احترام گذاشت ی کار و صرفه مالکیت خصوصی، ثمره"
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ای بـه سـرعت سراسـر فرانسـه را در بـر       اعتصاب توده 1936 ژوئنماه می و  در وقتی 

ه نشان گرفت و یک میلیون و نیم کارگر در آن شرکت کرده بودند، حزب کمونیست فرانس
  .است "حزب نظم"داد که یک 

رهبری آن از طبیعـت ِ انقالبـی   . این حزب نقش کنترل ِ موج اعتصاب را برعهده گرفت
و دیگران، بـا واقعیـت اعتصـاب مواجـه      ما": گفت Cachin کاچین.مبارزه گیج شده بود

 Julesمبـارز کمونیسـت و  ژول مـاخ    Henri Raynaudهنـری ریمونـد    62 ".ایم
Moch   یالیست که برای بحث به یک کارخانه رفته بودند توسط کارگران اعتصابی سوس

  : ی حزب گفت خطاب به جلسه Thorez ، تورزژوئن 11در   63.پذیرفته نشدند
  

مهم است، آگاهی از اینکـه چگونـه ایـن     واقعیام جنبش برای مطالبات اگر تدو "
ایـن لحظـه گـرفتن    مسـئله در  . جنبش را به پایان برسانیم هم حائز اهمیت است

قدرت نیست، اگر اکنون هدف رسیدن به یک رضـایت و توافـق بـر سـر مطالبـات      
رود، باید  ها باال می که سطح آگاهی و تشکیالتی توده مشخصا صنفی است در حالی

  64".بدانیم که چگونه اعتصاب را به محض کسب رضایت از آن به پایان برسانیم
  

  
1947-1944  

  
شد، بـا اسـتفاده    سلح مقاومت که اساسا شامل کارگران میجنبش م 1944در آگوست 

های اصلی را تصرف  ها کارخانه آن. از سقوط قدرت آلمان کنترل پاریس را در دست گرفت
و پلیس را خلع  هگشت درست کردنیروهای  ها را بدست گرفتند و در شهر  کردند و سالح
حمایـت   گونـه  اصـال هـیچ   کـه   وجود داشـت  از اعیان فرانسه خانواده  200 .سالح کردند

کردند و تحـت قـانون نـازی تجـارت      می مردمی نداشتند و حتی تعمدا با هیتلر همکاری 
داری فرانسـه   توان گفت که ناقوس مرگ سرمایه در واقع می. راه انداخته بودند هخوبی هم ب

ایـد در  جان سالم به در برد؟ جـواب را ب داری  این سرمایه گونهپس چ. ده بودبه صدا در آم
  .رهبری حزب کمونیست فرانسه و احزاب سوسیالیست جست

امضـا   1944شـوروی را در دسـامبر    –ی فرانسه  بعد از اینکه دوگل اتحاد بیست ساله
حـزب  . معرفـی کـرد   "یک دوست بزرگ و  متحد اتحاد جماهیر شوروری"کرد، تورز او را 

از مسـکو بـا خلـع سـالح شـبه      و بالفاصله بعد از بازگشـت   وفادار بودبه روح این دوستی 
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. با این کار مخالفت کرده بـود  گذشتهسال  این درحالی بود که ،یان ملی موافقت کردنظام

را مطـرح سـاخت و وزیـران     "یک دولت، یک ارتش، یک نیروی پلیس"تورز سپس شعار 
به انحـالل نظامیـان ملـی رای     Billouxو  Thorez ،Tillonاستالینیست کابینه، تورز 

  .دادند
همان پلیسی بود که بـرای حکومـت اعتصـاب     "یک نیروی پلیس"منظور از شعار یک 

همـان پلیسـی    .و بعد گشتاپو خدمت کرده بود Vichyو بعد ویشی   Daladierشکن 
تورز توانسـت  . زمان تصفیه نشده بود که نیروی مقاومت را چهار سال تمام آزار داد و از آن

و  "کنـیم  ی سوسیالیسـتی را پیشـنهاد نمـی    مطالبه ما هیچ": شرمی تمام اعالم کند با بی
Duclos  از زمان آزادسازی ما به " :توانست بگوید که 1945رهبر بعدی حزب، در نوامبر

هـای   ما کمپینی برای خلع سـالح گـروه  . ایم ی نظم در کشور یاری رسانده برقراری دوباره
  ".ایم مسلح و کمپینی برای تولید راه انداخته

کردنـد و از اعتصـاب    وری را تشـویق مـی   حزب کمونیسـت چگونـه بهـره    اینکه رهبران
در سـخنرانی تـورز در    نکتـه  بـرای مثـال ایـن   . آوردند واضح اسـت  جلوگیری به عمل می

Waziers  گفت که با لحن روبنز میمشهود است  1945جوالی  21در :  
  

ن هـا اقتـدار کـافی بـرای متوقـف کـرد       واقعیت این است که تنها مـا کمونیسـت  "
چند ماه قبل اقتـدار کـافی    بودیم که را داشتیم و تنها ما 1936 ژوئناعتصاب در 

ما باید جنگ داخلی را متوقف کنیم و اجـازه تحریـک برعلیـه    : داشتیم که بگوییم
  .ی کارگر و کشور مان را ندهیم طبقه

دانید که مـن   می. وانگهی، این درست نیست که معدنچیان عاشق کارشان نیستند
طـور کـه    ها عاشق کارشان هسـتند همـان   معدنچی ،ام ای معدنچی آمده ادهاز خانو
  .ها عاشق دریا هستند ملوان
های بسیاری بـرای غیبـت    دالیل و بهانه. خواهم به مسئله غیبت از کار بازگردم می

کنـد   هیچ دلیلی که غیاب را توجیه می بارفقای عزیزم باید بگویم من . ردوجود دا
  .ام متقاعد نشده

همـین مسـئله در    Loire basinای عزیزم، به شـما خـواهم گفـت کـه در     رفق
اتحادیـه  . مـواد غـذایی پـیش آمـد     بـود به هنگـام شـیوع آنفـوالنزا و کم    زمستان
هـای   گـواهی ": هـا گفـت   هایش را برای وجوهات رفاهی جمع کرد و به آن نماینده

دکترهـا در  ها گفتند این  و آن "پزشکی را بررسی کنید و با پزشکان صحبت کنید
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پزشـکانی کـه   . دهنـد  سان گـواهی مـی  آتند و خیلی اغلب موارد دوستان شما نیس

یلی راحت گواهی سازی بودند خ ی کارگر و ملی های مدید دشمن طبقه برای مدت
خواهند وجوه رفاهی  ها می نآ. کنند نظمی را تشویق می ها بی نآ ؛دهند پزشکی می

جـا مطـرح بشـود و بـه      ه این مسائل همـه اتحادیه باید بخواهد ک. را گزینش کنند
بایـد سـازش    .نمایندگان وجوهات رفاهی بگوید که شمایید که باید انتخاب کنیـد 

کنیم چون آنارشی هستند و مروج تنبلی و  ها را تمام می ما این روش. ناپذیر باشید
  .بطالت

سـاعت را بـرای رقـص     6جوان سعی کردند  15در روز دیگر به من گفتند حدود  
  ".این کار ناروایی است. ت از کار بکشنددس

  
تورز کارگران خدمات شهری را به خاطر تهدید به اعتصاب  ،1945طور در سال  همین

اما با وجود این، اعتصاب برقـرار شـد چـون کـه حـزب       65 .به عنوان آژیتاتور محکوم کرد
س در ژانویـه  نقاشان پاریاعتصاب . کمونیست فرانسه نفوذ کامل بر تمامی کارگران نداشت

با   1947ی رنو در آوریل  ب کارخانه، اعتصا1946پست  در جوالی اداره ، کارگران 1946
  .تغییر خط مشی حزب کمونیست فرانسه منطبق شد

  
  حمایت از امپریالیسم

   
، نمایندگان استالینیست در پارلمان فرانسه به پیغـام تبریـک بـرای    1946آوریل  4در 

مجمع رای دهندگان ملی ". ه زرد پوستان در ویتنام رای دادندپیروزی ارتش فرانسه برعلی
به امید  ندها فرستاد به شرق دور و رهبران آنهای ارتشی  اعزامی  سپاس میهن را به گروه

آنکه فردا روزی ورود ارتش به هانوی مهر تاییدی برای بر موفقیـت حکومـت جمهـوری و    
بـار دیگـر هنگـام کریسـمس،      یـک   ".باشد آزادی صلح آمیز برای تمامی مردم هندوچین

آمیز خـود را    هیات دفاع ملی به سربازان فرانسوی در هندوچین همدردی و احترام محبت
های آنان برای حفاظت از شرق دور  و حضـور صـلح آمیـز و متمدنانـه فرانسـه       نثار تالش

  )  1946دسامبر  10( .کند می
ی  کمیتـه ی حکومت بود  بدنه وقتی حزب کمونیست فرانسه هنوز در 1947در مارس  

که از  ه شودای صادر کرد مبنی بر اینکه به نمایندگان کمونیست دستور داد بیانیهمرکزی 
نیـازی نیسـت کـه    "دادن رای به اعزام سرباز به ویتنام خودداری کنند، امـا اضـافه کـرد    
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بارانـداز    بعدا اگرچه کـارگران  "67 .وزیران کمونیست همبستگی وزارتخانه را از بین ببرند

و برخی دیگر مستقیما برعلیه جنگ ویتنام موضع گرفتند اما حزب در سازماندهی کـردن  
  68.ای ناموفق بود تظاهرات توده

تر ساخت، نقـش حـزب بـدتر     درباب مسئله الجزایر که احساسات مردم فرانسه را قوی 
  .بود
ونالیسـم  حزب کمونیست فرانسه هرگز بـه طـور جـدی مسـئله ناسی     ،قبل از جنگتا  

 Etoile Nordحکومـت جبهـه ملـی     1937در ژانویـه  . الجزایری را بررسی نکرده بود
Africaine "96.را منحل کرد "مسالی حاج  

گرایانـه در الجزایـر کـه بـه شـورش انجامیـد،         ، بعد از تظاهرات ملی1945در ماه می  
و احتمـاال   سرکوب تندی برعلیه رهبران مراجع صورت گرفت که حداقل ده هزار مسلمان

هـا دو وزیـر کمونیسـت     حکومت فرانسه در هنگام ایـن انتقـام جـویی   . بیشتر کشته شدند
می و  8مانند رویدادهای  ی قاتلین هیتلر تنبیه ": نوشت  می 19و اومانیته در  70.داشت
گـزارش تـورز بـه کنگـره دهـم حـزب        ".ی اسـت ها ضرور گرای ساختگی آن ملی رهبران
ما کمبـود غـذایی داریـم،    ": آورددالیل  ای از مجموعه) 1945 ئنژودر (ست فرانسه کمونی

 ".تواند یک میلیون گوسفند به ما بدهد اگر منابع آبی بهبود پیدا کنند الجزایر هر سال می
مردم الجزایر دشمنان یکسـانی بـا   ": تاکید کردنیست الجزایر و کابالرو دبیر کل حزب کمو
 اسـتقالل  که خواهانکسانی  .از فرانسه جدا شویمخواهیم که  مردم فرانسه دارند پس نمی

  71".الجزایر هستند عاملین آگاهانه یا ناآگاهانه امپریالیسم دیگری هستند
ی  وقتی جنگ الجزایر در گرفت، حزب کمونیست فرانسه دیگر نه بهانـه  1945در سال 

  .نه مسئولیت حکومتی خشکسالی داشت و
. های ویژه بـرای وضـعیت الجزایـر کـرد    تقاضای نیرو Molletحکومت  1956در سال 

، رایهدف اصلی ایـن  ": ندنمایندگان حزب کمونیست به آن رای دادند و این بهانه را آورد
  72."حکومت را از فشار ارتجاع آزاد کنیم به چپ بود تا دادن وزنه
توسـط   الجزایـر  بـه  شـده از سـربازی   اعتراض به فراخوانی سربازان معافتظاهرات در  

کـه   در حـالی . را تکذیب کـرد  نآکمونیست برگزار شده بود اما حزب محلی حزب مبارزین 
رهبــری حــزب . کــرد ســرکوب چنــین تظــاهراتی را تمــرین مــی ،حکومــت سوسیالیســت

  73.های فرانسه و الجزایر را ممنوع کرد کمونیست فرانسه تماس مستقیم بین کمونیست
ر شوروی مشخصـا نگـران ایـن    بعد از اینکه دوگل قدرت را بدست گرفت، اتحاد جماهی

را بـه رسـمیت    1960تنهـا  حکومـت موقـت در اکتبـر       USSRشـوروی  .وضعیت بـود 
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مراقبــت از ارتــش و ملزومــات  شــورویخورشــچف درخواســت مــذاکره کــرد و . شــناخت

  74.غیرنظامی را برعهده گرفت
از گرفتن اسلحه در الجزایر سـرباز زد   Albert Liechtiوقتی مبارز حزب کمونیست 

به زندان انداخته شد حزب کمونیست حدود تقریبا یکسال هیچ کمپینی سر این مسئله  و
کــه از ســرپیچی بــرای حمــل اســلحه برعلیــه   121وقتــی مانیفســت  75.برگــزار نکــرد

عضـو آن ایـن    9اگرچـه  ( حـزب  ،منتشر شـد  1960کرد در سال  ها حمایت می الجزایری
ـ "پاسخ داد کـه  ) مانیفست را امضا کرده بودند توانـد بـا درخواسـت     ه هـیچ شـکلی نمـی   ب

  76 ".ن موافقت کندآسرپیچی یا سازماندهی 
  

 
Notes: 
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63. G. Lefranc, Juin 36 (Juillard, 1966), p.134. 
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supporting the Matignon Agreements as a compromise holding 

back mass action. He was expelled (G. Lefranc, Juin 36, pp.235-
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65. Histoire du Parti Communiste Français (Unir), III, p.23. 

66. G. Lefranc, Le Syndicalisme en France (PUF, 1964), p.104. 

67. Cahiers du Communisme, March-April 1947, p.340. 
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69. E. O’Ballance, The Algerian Insurrection (Faber 1967), 
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  فصل چهارم
  

  منش ارتجاعی حزب کمونیست فرانسه
  
  
  

ی کارگر وارد آورد،  به طبقه PCF بعد از این همه آسیبی که حزب کمونیست فرانسه
ی کارگر بـه آن   توان این واقعیت را توضیح داد که همچنان اکثریت قاطع طبقه چطور می

و   1936ی مردمـی در سـال    ی جبهـه  د حـزب در دوره ترین رشـ  حزب وفادار ماند؟ بزرگ
حـزب در هـر دو دوره مـانع هجـوم     . بـود  1945سال   Liberationجبهه آزادی بخش

مـنش  . را بـه مسـیرهای امـن ِ پارلمـانی کشـاند      ی کارگر به سمت قدرت شـد و آن  طبقه
دی از عضـای عـا  ا امسـلم . رستان نیز خود را نشان دادارتجاعی حزب در زمان انقالب مجا

توانستند اعضای خود را به تایید  هم نمی CGT کردند و رهبران ها حمایت نمی کار روس
را به عنوان یک مسئله نامختوم بازنگـه دارنـد    کرد این ها را مجبور می این کار وادارند و آن

  .اما حزب رای و عضو اندکی بر سر این مسئله از دست داد
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رتجاعی حـزب کمونیسـت فرانسـه ضـروری     تحلیل درباب منشا قدرت عظیم و منش ا

هرچیزی  .جهت انجام این امر باید به یاد آورد که استالینیسم منطق منسجمی دارد. است
اند و دانشجویان  گراها ضربه زده ی رهبری باشد، مبارزان عادی که به چپ که بتواند انگیزه

 .ندها بیرون انداختند، خارج از موقعیت اصیل حزبی بود را از کارخانه
 آلترنـاتیو ت که کارگران در مقابل حزب هیچ مسلما یکی از دالیل مهم این واقعیت اس

 رغـم تمـامی جنایـاتی کـه  مرتکـب شـد       حـزب را بـه   هـا  آن. بیننـد  ماندگار دیگری نمی
  .را با حزب دیگری جایگزین کنند که آن توانند ترک کنند مگر این نمی

پیش از . ای است تشکیالت تودهمامی کاری ذاتی است که خصیاص ت دلیل دوم محافظه
این امر سـنتی قـوی    .اند به پیش رفته PCFی کارگر از طریق  ، دو نسل از طبقههر چیز

کارگران حس وفاداری عمیقی به کسانی دارند که ایشان را تربیت کرده . ایجاد کرده است
  .و آموزش داده است

ای  سازد، برای حزب تـوده  میرا روشن  PCF ای از این دو عامل که دوام حمایت توده
وجود دارد  PCF با این وجود، چند ویژگی خاص در. سوسیال دموکرات هم صادق است

کند و به منش ارتجاعی آن بـیش از حـزب    را از حزب سوسیال دموکراسی مجزا می که آن
  .افزاید سوسیال دموکرات می

PCF شوراهای شهر  یتیرمدساالری کار، در  مانند حزب سوسیال دموکرات در اشراف
هـای اتحادیـه هسـتند کـه از      اعضای آن نماینـده . ی اجتماعی دارد و مدیریت محلی پایه

از  .کراسـی اتحادیـه دارد  وحـزب اعضـای زیـادی در  بور   .کننـد  اتحادیه تنزل مـی  تادولت 
های اجتماعی باالتر جنبش کارگری قائل است  داری فرانسه برای الیه امتیازاتی که سرمایه

برخالف حزب سوسیال دموکراسی، بهتر بلد است از جناح خود در  PCF اما. برد بهره می
تـر   دار حـاکم مـبهم   اش با طبقه سـرمایه  که رابطه مقابل حمالت چپ محفاظت کند چون

الیزه پیشنهاد نکـرد امـا بـرای اجـاره     ) کاخ(را برای فروش به  PCF کرملین هرگز. است
اش اخراج شـدند و ایـن    وا شد یا اعضای رسمیبارها رس PCFواقعیت این است که . چرا

 .کرد تا بتوانند تصویر بدون جالی خود را ترمیم کنند به رهبرانش کمک می
بــرای نگــه داشــتن نفــوذ خــود در میــان کــارگران بارهــا مبــارزات را  PCFرهبــران 

سازماندهی کردند، طبیعتا همیشه خوددار و تحت کنترل بودند اما بـه هـر حـال مبـارزه     
  .دکردن

توانسـت چنـین    دهد که چـرا  ایـن حـزب مـی     نشان می PCFی تاریخی  پیش زمینه
  .تواند مبارزاتی را بر خود روا دارد اما سوسیال دموکراسی نمی



56   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
ی  ی پـیش از جنـگ جهـانی اول یعنـی در دوره     استحاله سوسیال دموکراسی در دوره

ال دموکراسـی در  سوسـی . صـلح اجتمـاعی نسـبی رخ داد   یک داری همراه با  عروج سرمایه
های مبارزاتی استفاده کند تـا اعضـای    همنوایی ِ بورژوازی رخ داد و نیازی نداشت از روش

ی طوالنی بحران و اغتشاش فرارسید، سوسـیال   وقتی دوره. اش را با خود همراه کند عادی
ای  های جدید و الزم  برای حفظ پایگاه تـوده  توانست خود را با روش دموکراسی دیگر نمی

  .ازگار کندس
الملل کمونیستی در شرایط کامال متفـاوتی رخ داد، یعنـی در طـول     ی بین اما استحاله

  .شود ترین بحران انقالبی جهان شناخته می ای اغتشاشات بزرگ که بزرگ دوره
ی دوم وابسـتگی بـه    بوروکراسی شوروی و تنها در وهله هیعنی وابستگی ب( عوامل فوق

مسـبب عامـل   ) اش برای در اختیـار داشـتن مبـارزات    تواناییداری فرانسه و حفظ  سرمایه
  .طبیعت تمامیت خواه آن: کامال حائز اهمیت است  PCFدیگری شد که برای دوام 

در سوسیال دموکراسی به عنوان یک حزب بورژوا، سانترالیسم  بیشتری وجود دارد تـا  
سـوی اعضـای    هیج کنترلـی از  زب تحتپوش در راس ح های شیک بوروکرات. دموکراسی

داری، توسـط گـروه کـوچکی در راس     تصمیمات مانند بقیه جامعه سرمایه .عادی نیستند
  .کنند شود و بعد نظر خود را به مردم پایین دست اعالم می اتحاذ می

چند سال یک بار، تنها چیـزی  )  و انتخاب نمایندگان(آزادی برای بحث در باب مسائل 
اگر الزم باشد که انقالبیون را فروبنشـانند، ایـن   . اندم است که برای اعضای عادی باقی می

انـد،   گرایی بورژوایی رشـد یافتـه   اعضای حزب سوسیال دموکراسی که در همنواگری قانون
داری پلـیس و ارتـش    نیستند که این کار کثیف را انجام دهند، بلکه برای این کار سـرمایه 

  .دارد
دموکراسـی شـکل گرفتنـد و     المنـدی سوسـی   احزاب کمونیسـتی در تقابـل بـا قـانون    

کراتیـک  وی بور در پـی اسـتحاله  . انقالبـی کنـار زدنـد    قهرمندی را با اعالم ضرورت  نونقا
امـا هنـوز   احزاب کمونیستی سراسر جهان، با اینکه محتوای انقالبی خود را از دست دادند 

کردند،  را تایید می قهراحزاب کمونیست که   .کردند یرا حفظ م قهرگرایش به حمایت از 
ایـن دسـتگاه بـه انـدازه      .آموختند که مخالفین حزب را از بین ببرنـد  به مبارزین خود می

هـا   ها به مـدت ده  کافی قوی بود تا انقالبیون را از اعضای عادی حزب کمونیست و اتحادیه
  .سال جدا کند

هـا و یـا    داد در کارخانـه  برای یک نسل کامل، حزب به هیچ تروتسکیستی اجـازه نمـی  
هرگـز حتـی   . بارها فروشندگان روزنامه به شدت کتک خوردند. راف آن روزنامه بفروشداط
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هـا   هـا را از اتحادیـه   ، مبارزین تروتسکیست را راحت نگذاشت و آنPCF برای یک لحظه

  .کرد اخراج می
بـه ارتـش    CPمی فکر کرد کـه حدودبیسـت هـزار     13فقط کافی است به تظاهرات 

هـیچ حـزب سوسـیال دمـوکراتی  ایـن      ! دانشجویان جدا کننـد پیوستند تا کارگران را از 
  .است ماشین مردان مسلح را نداشته

هـا تحکـیم    را بـر تـوده   PCFهمراه با این عوامل فـوق، عامـل دیگـری نیـز قـدرت ِ      
هیچ مجرایی برای سازماندهی و اظهار وجود ِ خودانگیخته ِ اعضای عـادی نـه    .دیبخش می

هـا و   شـاخه ، CGTهـای تحـت کنتـرل آن یعنـی      حادیهدر حزب وجود داشت و نه در ات
تنها در موارد استثنایی و به زور سالی یکبـار  مجمـع عمـومی برگـزار      CGTهای   بخش
. شد که آن هم برای امور اجراییِ اتحادیه اسـت  تنها جلسات اتحادیه برگزار می. کردند می

و تنهـا کـارگرانی    شـد  خوانـده مـی    CE)ی اجرایـی  کمیته(این جلسات عموما جلسات ِ 
هـای خاصـی در    کردنـد و زمـان   ساعتی دستمزد دریافت مـی  به طور یافتند که حضور می

ی  کمیتـه "و "نماینـدگان منتخـب کـارگر   "اختیار داشتند تا بتوانند به عنـوان عضـوی از   
  .، ماموریت خود را انجام دهند"کارگران و نمایندگان مدیریت در ارتباط با وضعیت کار

کرد در تمام ساختار اتحادیه نفوذ کرده و تمـامی   توانست سعی می می CP هروقت که
از جلسـات   "غیرقابـل اعتمـاد  "عناصر . های مهم را در دست اعضای حزب نگاه دارد پست

بنـابراین بـرخالف   . شـدند  هـا از فهرسـت اتحادیـه انتخـاب مـی      نماینـده . شدند اخراج می
کارگرانی انتخاب شود کـه اگرچـه عضـو     توانست به عنوان ارشد ِ انگلستان، یک کارگر می

 15هر نماینده هر ماه . اما او را نشناسند یا حتی از او متنفر باشند 77همان اتحادیه است 
  :کرد ساعت دستمزد دریافت می

  
CGT" تواند تصمیم بگیرد که یک اعتصاب چرخشی نیم ساعت یا ربع ساعت  می

این تصمیم به  رای کـارگران   .ستهر دو هفته بهترین راه برای جنگ با مدیریت ا
ها برخـی از کـارگرانِ متقاعـد شـده بـه       ها و بخش شود، اما در کارگاه گذاشته نمی

ای را حـول   شـوند تـا مباحـث دموکراتیـک گسـترده      میان کارگران فرسـتاده مـی  
بنابراین انتخـاب روز و زمـان   . ی سازماندهی اعتصاب چرخشی راه بیاندازند مسئله

که با اصل اعتصـاب   هرکسی .شود این اعضای عادی  واگذار می اعتصاب به تصمیم
گیری را هم از خود سلب خواهـد   ، در آینده حق تصمیممخالفت خود را اعالم کند

  78".کرد
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قادر اسـت اطالعـات را از    CGT. باز است  CGTو   CPخطوط ارتباطی تنها برای 
ه یا گروه شیفت کاری بگوید که تواند به یک کارگا می. یک گروه به گروه دیگر پخش کند

آنطور کـه   تاها را متقاعد کند  نآاند و بدین ترتیب  اعتصاب) مخالفیا (دیگران هم موافق 
 79.الزم است عمل کنند
تنهـا بـه یـک نقـل قـول از کـارگری در       . در صنعت قوی است CPنیروهای انضباطی

  :شرکت رنو توجه کنید
  

ایـن کـارگران،   . رگر را اخراج می کند، بخش مدیریت سه هزار کا1960در سال "
هـای بخـش    به کمک برخی از دیگر کارگران، مخالفت خود را با شکسـتن شیشـه  

گر خوانده و  ضاربین را اخالل  CGTروز بعد یک نشریه از .... مدیریت نشان دادند
هـا  تنهـا بـه سـبب      در نتیجه دو نفـر از آن . به طور ضمنی سه نفر را مقصر خواند

های دیگـر   این سه نفر عضو اتحادیه. نشریه وارد کرده بود، اخراج شدنداتهامی که 
  ".بودند

  
ی رهبری کـامال پیشـرفته بـه وجـود      ، یک فرقه PCFی طبیعت تمامیت خواه  برپایه

در  1966تـا بـه حـال از سـال     . ای حول موریس تـورز رشـد یافـت    به خصوص فرقه  .آمد
انـد و نـه در    ا در راس حـزب قـرار داده  ی مرکـزی، تـورز ر   فهرست رسمی عضویت ِکمیته

، یک نمایشگاه ملـی پنجـاهمین   1950در می  81.جایگاه مشخص بر طبق حروف الفبایی
در ایـن دوره، حـزب در بـاالی فرمهـای عضـو گیـری        82.سال تولد تورز را جشن گرفـت 

و نام حزب کمونیست با فونت کوچک . پیوندم می "من به حزب موریس تورز ": نوشت می
  .ذیل اضافه شده بوددر 

  : موقع مرگ استالین، حزب پیام زیر را  به تورز فرستاد
  

صدای شمایی کـه  ...افکند  از نگاه ما در فضای بزرگ تاالر، صدای شما طنین می"
و مـا حـس   . آورد چشـمان مـا مـی    حضور شما امید را بـه  ... د کردحزب ما را ایجا

  48".کنیم شما در وجود تک تک ما حضور دارید می
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ی کارگر پذیرفتند در حالیکـه هـر    ها نفر این حزب را به عنوان تنها حزب طبقه میلیون

و  "آمیز زیستی صلح هم"های بورژوایی مانند پارلمانتاریسم،  چه بیشتر و بیشتر در سیاست
های بورژوایی حامیان خود را تقویت کرد و خود  پیشداوری PCF. شد مانند آن، غرق می
هـا و   را نه تجسمی از ایـده  بسیاری از حامیان کنونی حزب، آن .ذیه نموداز این تفکرات تغ

بنـابراین  . کنند طلب تلقی می طلبی اصالح که بیشتر تجسمی از فرصت 1917سنن ِ اکتبر 
از )  سازمان نظرسنجی عمومی فرانسـه (  IFOPتوسط 1952در نظرسنجی که در سال  

: بدسـت داد  PCFی  ه شرح ذیل دربـاره رای دهندگان احزاب مختلف انجام شد، آماری ب
درصـد   13در مقابل ( .ناپذیر نیست ی کافی سازش کنند حزب به اندازه در صد فکر می 29

درصد هم از وضـعیت کنـونی حـزب     42ناپذیر است  و  کنند زیاده از حد سازش تصور می
د درصـ  50خواهنـد و   ی انقـالب را مـی   درصد بهبهود اوضـاع بوسـیله   41؛ )راضی هستند

کنند حزب هرگز نباید قدرت را بـا زور کسـب کنـد؛     درصد فکر می 40بوسیله اصالحات؛ 
درصـد   39درصد برای حمایت از مبارزه برای صلح به حزب کمونیسـت رای دادنـد و    32

تـرین مسـئله    کنند جنگ مهم درصد تصور می 46 .اش داری ی ضد سرمایه هم برای برنامه
درصـد هـم فکـر     74 .داننـد  ی زنـدگی را مهـم مـی   هـا  درصد مردم هم هزینه 32است و 

  85.طرف باقی بماند کنند که فرانسه باید در یک جنگ همگانی، بی می
های  در فعالیت به مانند احزاب سوسیال دموکرات، هرچه کمتر و کمتر PCFحامیان 

 CPاز اینرو، برای مثال با اینکه .حتی در خواندن مطبوعات حزب ردندک حزبی شرکت می
از  L’Humanité میلیون رای خود را حفظ کرده است اما تیـراژ  5دت بیست سال به م

  .به حدود دویست هزار در سال تا امروز کاهش یافته است 1947چهارصد هزار در سال 
هـای بسـیار  تنهـا     بیش از همه در این واقعیت نهفته است که طی سال PCFقدرت 

وده است که توانسـته تمـامی امیـدهای    گرا ب قدرت سیاسی اپوزوسیون و تنها نیروی چپ
  .تغییر را حول خود متبلور سازد

  ....زند اما گورکن تاریخ نقب می
  

. ظهور کـرد  PCF، برای اولین بار، تهدید جدی از جانب چپ در مقابل 1968در می 
ی نیرویـی   الملل کمونیستی، چپ رادیکال بـه مثابـه   ی بین برای اولین بار از زمان استحاله

ها هزار کـارگر جـوان،    صدها  هزار جوان، از جمله ده. شمار نبود هور کرد که کمسیاسی ظ
 CPای مسـتقل از  برای اولین بار، یک جنبش تـوده . های انقالبی روی آوردند به سیاست
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شـد، سراسـیمه بـود، امـا      این جنبش  که در عمل تنها به جوانان محدود مـی  .ظهور کرد

  .وجود داشت
 PCFاق افتاد کـه حفـظ سرپرسـتی طبقـه کـارگر را بـرای       پیشامدهای دیگر هم اتف

حزبی برای چپ رادیکال بـود در حالیکـه    حزب کمونیست، ،1936در سال . دشوارتر کرد
 CPزمان، در آن) SFIO( .ی کارگر هنوز حزب سوسیال دموکرات بود حزب اصلی طبقه

در سـال   .را کارگران غیرمتشکل –ی کارگر را جذب خود کرد  های طبقه ین بخشتررفقی
1945 PCF    ران متخصـص و عناصـر   بخشی از جنبش مقاومت بـود و بسـیاری از کـارگ

اکنون . ها بودند را جذب کرد زمان پایگاه اجتماعی سوسیال دموکرات آن که تاخرده بورژوا 
PCF بـیش از همـه،    .حفـاظ قـرار دارد   رو در یک موقعیت نمایان و بی رهبر است، از این

 1945یا  1936های  المللی به کل تفاوت بسیاری با سال سیاسی بینی نیروهای  مجموعه
 86. را بر روی جهان از دست داده است مسکو نفوذ جادویی خود: دارند

ی کـارگر هـم    های سوم و چهارم و پنجم و ششم به طبقـه  در خیانت PCFمتاسفانه 
نکنـد، اگرکـه هـیچ    تواند موفق عمل کند، اگرکه هیچ آلترناتیو انقالبی معتبری ظهـور   می

بـرای حـل    -حتـی تـاریخ دوران اخیـر    –ی تـاریخ   اگر مطالعه. حزب انقالبی بوجود نیاید
هـای   طور که سوسـیال دموکراسـی سـال    گفت همان توان میاسی کافی باشند، مسائل سی

سوسیالیسـم   .کنـد  افسوس تاریخ اینگونه کـار نمـی  . قبل مرد استالینیسم هم خواهد مرد
  . گری با تقدیرگرایی بیگانه استبیش از هر چیز دی
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  فصل پنجم
 

  چپ غیرِ حزب کمونیست
  
  
  
  

ی کـارگر دارد و   اگر چه این حزب کمونیست  است که نفوذ اصـلی  را بـر روی طبقـه   
نمایندگان چـپ غیرکمونیسـتی   اما ی کارگر است،  بنابراین مسئول اصلی خیانت به طبقه

جهـت درک ایـن نکتـه کـه چـرا       .ایفاء کنند 68نقشی را در بحران می  نیز تالش کردند
ی کارگر با ایشان، با حقارتی که شایسته آن هستند، رفتار کرد، نگاه بـه تاریخچـه و    طبقه
  .ی این افراد و نهادها مفید است سابقه

: دهد بخش اصلی چپ غیرحزب کمونیست در فرانسه را حزب سوسیالیست تشکیل می
SFIO  نــام ایـن حــزب تنهـا ارتبــاط آن بــا   . خــش فرانسـوی بــین الملـل کــارگران  یـا ب

  .ی کارگر است گرایی یا طبقه الملل بین
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SFIO ی کـارگر   پایگـاهی در طبقـه   بود از زمان جنگ جهانی دوم هرگز موفق نشده
 بـه حـزب   از رای دهنـدگان درصـد   32شده است که  وردآبر 1951در سال . داشته باشد

درصـد از آرا از   31نفـر و تنهـا    2000ی کمتـر   هـایی بـا سـکنه     کسوسیالیست از شـهر 
حزب در مناطق جنوب غربی و مدیترانه  .آید هزار نفر می 20شهرهایی با جمعیت بیش از 

 335000، 1954در سـال  . ایش رو به کاهش استتعداد اعض 87. بیشترین قدرت را دارد
  88.نفر 91000 1962 نفر  و در سال 140000، 1950شت و در سال نفر عضو دا

. این حزب نفوذ اندکی بر روی جوانان دارد که دلیل اصلی تعقیب و آزار جوانـان اسـت  
، بخش جوانان، استقالل خود را  به خـاطر ارتـداد تروتسکیسـتی از دسـت     1947در سال 

 89.دپارتمـان وجـود داشـت    90دپارتمان از  48دادند؛ ده سال بعد بخش جوانان تنها در 
کند که حزب هرگـز از مویـه و الکاسـت     ژاک فووه نقل می. امپریالیستی بود حزب آشکارا

اینقدر متحد نبود که بتواند نسبت به ) کرد که اغلب موضعی چپ اتخاذ می(گرفته تا دیفر 
  .ی سوئز موضعی اتخاذ کند مداخله

 -از سوئز حمایـت کـرد و منـدز    یتران، م SFIOباید یادآوری کرد که افراد غیر عضو ِ
  90.انس جواز آن را صادر کردفر

انقالبی توصیف  هنوز خود را حزبی مارکسیستی و  SFIOباید یادآوری کرد که حزب
  .کند کند و از زبان مختص آن استفاده می می

است، کسی کـه مهـارت    1946از سال  SFIO ی آن گای مویه، دبیر کل حزب نمونه
  .تنظیری در مدیریت ماشین حزب از خود نشان داده اس بی

هـا    در جلسه سوسیالیست 1957در سال . مویه توسط جناح چپ حزب به قدرت رسید
  .آورد ز هنوز از مارکس نقل قول میبرای توجیه ماجرای سوئ

ی مویه چه بود؟ سـوای مـاجرای سـوئز و خـط مشـی سیاسـی وی در قبـال         اما سابقه
  :توان ذکر کرد الجزایر، نکات زیر را می

   
ای کـه   مسئله -نقشی کلیدی بازی کرد 1958قدرت در سال  او در بازگشت دوگول به

SFIO   مـی، مویـه بـا دوگـول مالقـات کـرد و بـه        مـاه   30در  .بر سر آن منشعب شـد
مویـه   91. اش بوده اسـت  وعات گفت که این مالقات یکی از بزرگترین لحظات زندگیبمط

یـک عکـس امضـا     -ستی مخالفت نکـرد یکه با نامزدی دو گول –در طول انتخابات نوامبر 
  92.داد شده از دو گول را در جلسات انتخاباتی تکان می
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سـپس بـه دوگـول    . در حکومت دوگول در مقام خود باقی ماند 1958مویه تا دسامبر 

ام پشـیمان نیسـتم، خوشـحالم و افتخـار      می گرفتـه ماه از تصمیمی که از زمان ": نوشت
تـر بـه شـما کمـک      ای محکـم  پایـه  توانم در تاسیس نهادهای جمهوری بر کنم که می می
  .در تمامی مدت جنگ الجزایر به حمایت از رژیم دوگول ادامه داد SFIO 93"کنم

  :توانیم اشاره کنیم های زیر می به نام  SFIOاز دیگر افراد درخور
  

Jules Moch  : نیروی پلیس را سازماندهی مجدد  – 1950تا  1947 –وزیر کشور
مسـئول تیرانـدازی   . نظارت مـوثر بـر پلـیس منصـوب کـرد     برای  ی ویژهکرد، هشت نیرو

CRS 94.به اعتصاب کنندگان که طی آن دو نفر کشته و بسیاری زخمی شدند  
ی سیاسـی در   توسط مویه بـه عنـوان نماینـده   : Robert Lacoste رابرت لوکاست

 Henriی هنری آلج توان به شکنجه های حکمرانی او می از موفقیت. الجزایر منصوب شد
Alleg  و ناپدید شدن و قتل موریس اودینMaurice Audin طـور   همـان . اشاره کرد

الجزایـر   ی شـد، نقـش لوکاسـت در فرانسـه     بیشـتر مـی   1958سال  در که بحران الجزایر
  .گشت تر می روشن

در جریان انتخابات اخیر، حزب کمونیست فرانسه در دور دوم انتخابات از مویه، دیفر و 
هـای   جهت اهداف انتخاباتی، بـا گـروه   SFIOر جمهوری پنجم، د. لوکاست حمایت کرد

فدراسـیون چـپ   (را بـر خـود نهـاد      FGDSگـرا ادغـام شـد و عنـوان     تـر چـپ   کوچک
  .)سوسیالیست و دموکرات

هـای مختلـف بـود، مجمـوع عیـوب تمـامی        ای از بوروکراسی این فدراسیون که ملغمه 
یم بـه خـط مشـی سیاسـی نامزدهـای      توان خصوصا می. های متشکل خود را دارا بود گروه

هـای رای   انتخاباتی آن اشاره کنیم، که نامزدی دوباره را برای جانشینی هـر یـک از گـروه   
هـای پارلمـان    یدی بـه رگ که خون جد این خط مشی شانس این. کرد دهنده تضمین می

همچنین بدان معناسـت کـه فدراسـیون بایـد کسـانی مثـل       . کرد کمتر می را تزریق شود
 Ben Bellaلژون را تایید و حمایت کند، کسی که شخصا مسئول ربایش بن بال ماکس 

، و بـرای مـدتی هـم وزیـر      SFIOالجزایر متمایل بـه  ی بود، رهبر فرانسه 1956در سال 
ی سـی یـک    که در دهه رداز کسانی مثل ژرژ بونه حمایت ک دوگول در صحرا بود یا حتی

بـود   ونیخ، دوست شخصی رابن تراپ و کسیی م ضد کمونیست بود، وزیر خارجه در دوره
دستی با دشمن در زمان جنگ  به خاطر هم 53تا  1944از حضور در پارلمان در سال  که
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 1967بونه و لژون هر دو با حمایـت حـزب کمونیسـت در دور دوم در سـال     . محروم شد

  .دوباره انتخاب شدند
اتحـاد سوسـیال و   ( USDRنامزد ریاست جمهوری و رهبر فدراسیون میتران است از 

  )دموکرات
  :میتران نوشت 1953در سال 

  
اولین  از به نظر من، حفظ حضور فرانسه در آفریقای شمالی از بیزرتا تا کازابالنکا،"

من به ارزش ِ ثبـات و ضـرورت حیثیـت     ...برخوردار استضرورت در سیاست ملی 
  95".ملی باور دارم

  
، از مالقات با نماینـدگان احـزاب   1954ل زایر پیش از آغاز شورش  ساطی سفر به الج

گرا را منحل  ها باال گرفت وی بالفاصله حزب اصلی ملی وقتی شورش 96.گرا سرباز زد ملی
  97.کرد

  
جـا، یـک ملـت وجـود دارد، یـک       الجزایر فرانسه است و از فالندر تا کنگو، همـه "

  98 ".این قانون اساسی و آرزوی ماست. مجلس وجود دارد
  

در 1962ی الجزایر تغییر کـرد، امـا در سـال     ا در عمل موضع میتران دربارهاگر چه بعد
  99.جریان محاکمه ساالن به عنوان شاهد مدافع حاضر شد

سـم  یتوانسـت خـود را بـا دوگول    فدراسیون بخشهایی از حزب رادیکال را هم کـه نمـی  
رژوایی، در دهقـانی و خـرده بـو    هیحزب رادیکال  با پایگا. دسازگار کند، در خود جای دا

زبـان افراطـی و ژاکـوبینی را بـا خـط مشـی سیاسـی        . یکی از احزاب حاکم بـود  30دهه 
ی مقاومت ضـعیف آن،   سابقه. ترکیب کرد) مخالفت با حق رای زنان وغیره( کارانه محافظه

ایـن حـزب بـا    . در جمهوری فرانسه این حزب را ضعیف و منشعب شده باقی گذارده است
ر جریـان  ها د و ائتالف با سوسیالیست 1947در انتخابات شهرداری های  ائتالف با ژوئیست

  .طلبی در پی اتحاد با دیگر احزاب بود ، با فرصت1951انتخابات عمومی سال 
 ژوئـن بـین  . های خاص در الجزایر حمایت کردنـد  اغلب نمایندگان آن از سوئز و قدرت

کردنـد؛ در ایـن دوره    ، دو نخست وزیر رادیکال برفرانسـه حکومـت  1958و آوریل  1957
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در  Sakietو  برقـرار کـرد  شکنجه در الجزایر . شد ارتش هرچه بیشتر از کنترل خارج می

  .تونس بمباران شد
ی متوسط و نوستالوژی نسبت بـه   ای از حرمت طبقه رادیکالیسم برای فدراسیون نشانه

نخست وزیـر  ( برای سیاستمداران رادیکال، مانند فلیکس ژیار. برقراری یک جبهه ملی بود
هـا در دور دوم   فدراسیون پیشنهاد کرسی پارلمانی کرد و کمونیست) Sakietی  در دوره

  .رای دادند
تـری الزم  رفتـار محتاطانـه  ) کـیش های راستاتحاد سوسیالیست( PSU در ارتباط با

. اتخـاذ کـرد   68مـی  مـاه  است که از میان احزاب رسمی بهترین موضع را در قبال وقایع 
کـه قـادر    SFIOگردد، وقتی که برخی از اعضای  باز می 1958به سال  PSUخاستگاه 

نبودند رهبری مویه و به خصوص خـط مشـی سیاسـی او در قبـال الجزایـر و حمایـت از       
ق و نـه  ایـن گـروه شـامل وزیـران سـاب     . دوگول را تحمل کنند، این حزب را ترک کردنـد 

برخـی از افـراد کنـاره گرفتـه از      همراه با 1956این گروه تا سال . شدند چپ می ارمنحص
ای مسـتقل  ه احزاب دیگر و  عناصرجدید خارج از حزب سوسیالیست، حزب سوسیالیست

رشد واقعی آن برپایه مخالفت واقعی بـا  . را توسعه دادند  PSUنآرا تشکیل داد و بعد از 
  .جنگ الجزایر در تقابل با کنارکشیدن حزب کمونیست بود

پیشـتر بـا غـرض    Canard Enchaîné. مبهم اسـت   PSUدر نتیجه ایدئولوژی
ورزی اظهار داشت که در انتخابات پیش رو، هر حزبی خط مشـی سیاسـی خـود را ارائـه     

 1956ایـن حـزب در سـال    . که سیاست دوگانه خواهد داشـت    PSUخواهد داد به جز
یک سمینار در گرنوبل درباب  couches nouvellesبرای یک الیت فن ساالر به نام 

ساالران باشد تمایـل   اینکه تجلی سیاسی فن نسبت بهل اقتصادی، سازماندهی کرد و ائمس
ریزی را توسعه داد که یکـی از ابزارهـای    به خصوص این حزب استراتژی برنامه. نشان داد

  .طلبانه است اساسا اصالح
به هیچ روی، یک حـزب انقالبـی     PSUبر طبق آنچه گفته شد، کامال واضح است که

زاد در آن آبود که بحـث   ای و گشاده اما باید گفت این حزب، حزب باز تی نبود،مارکسیس
در حـوادث اخیـر نـه تنهـا     . توانستند کار و تبلیغات کنند داد و در آن انقالبیون می رخ می

و در  ههای چپ منشعب شده هـم دفـاع کـرد    قویا از دانشجویان حمایت کرد بلکه از گروه
ی دربـاره   PSUرعضو حزب دعوت کرد تـا بـه عنـوان نـامزد    جریان انتخابات از افراد غی

  .های کمیته عمل موضع بگیرندبرنامه
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برای یک ناظر بیگانه، این خطر وجود دارد که این حزب را با  کارهای پیر مندز فرانس 

منـدز  . سیاستمداری که بیشتر عاشق امور خارج از فرانسه است تا داخل آن اشتباه بگیرد،
کنـد و بـرخالف دیگـر اعضـای     نمایندگی می  PSUادیکال را در حزبفرانس راست ر –

PSU  دشز فدراسیون حمایت انتخاباتی میا.  
طلـب و   ، نشان داد که وی یک فرصت55 تا 1954فرانسوا در سالهای  –حکومت مندز 

او در واقع برای صلح در هندوچین مذاکره کـرد امـا   . دار سرمایه جدید بوده و هست طرف
تـا وقتـی    –ما باید انتخاب کنیم ": گوید طور که خود او می همان. وی روشن بودی  انگیزه

  100."خونریزی در هندوچین قطع نشده باشد ارتش ما نباید در اروپا شکل بگیرد
فرانس به نظر رو بـه زوال   -وقتی شورش الجزایر پا گرفت لیبرالیسم نو استعماری مندز

  : وی گفت. گذاشت می
  

لجزایر بخشی از جمهوری هستند،  هرگز فرانسه و هیچ مجلسـی،  های ا دپارتمان"
  101".هیچ حکومتی در این مورد بنیادین تسلیم نخواهد شد

  
فرانس بود  –عالوه بر این مندز . ما قبال کارهای وزیر کشور وی، میتران را ذکر کردیم 

  .فرستادرا به عنوان وزیر و حاکم به الجزایر   Jacques Soustelleکه ژاک سوستل 
فرانس از اسرائیل هم حمایت کرده و طرفداری خود از ویتنام را کاهش  –اخیرا مندز  

  102.داده است
دوری کرده   PSUفرانسه هرچه بیشتر از –، مندز 1968 ژوئنهای می و  در طول ماه

است که در مرکز این حزب، مایکل روکار و مارک هورگون تا آخر از دانشجویان شورشـی  
 .بچسبد  PSUخواست به خط مشی سابق فرانس می –ند، در حالیکه مندز حمایت کرد

  103.)استعفاء داده است  PSUفرانس از  –چند روز بعد اعالم شد که مندز (
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101. Histoire, III, p.125. 

102. International Socialist Journal 22, p.608. 

103. Times, July 30 1968. 
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  فصل ششم 
 
  ا وضعیت انقالبی برقرار بود؟آی
  
  
  
  

، این بود که در فرانسه وضـعیت انقالبـی برقـرار     PCFموضع نظری توجیهات رهبران
در  یتهِ اومان سردبیر June René Andrieu ، رنه آندرهژوئنبنابراین در هشتم  .نبود

  :گفت Morning Starای با  مصاحبه
  

پالتفرم کردند  ر زیادی بر روی اینگرا تبلیغات بسیا برخی از رهبران چپ: سئوال"
انقالبی در فرانسه برقرار بوده است و به شانسی که بـرای   یوضعیت که در ماه اخیر

گرا، شـرکت در انتخابـات آتـی را     این رهبران چپ. انقالب وجود داشت خیانت شد
ایـن مباحـث در مطبوعـات     .شـمارند  هـای انقالبـی موجـود مـی     خیانتی به انگیزه

  ها چیست؟ پاسخ شما به آن. منعکس شده است انگلیسی نیز
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امـا   .ای برای مطالبات مردمی برقرار بود سابقه در واقع در فرانسه جنبش بی: آندره

  :که یک وضعیت انقالبی برقرار شود دو شرط الزم است برای این
چیـزی کـه اتفـاق    ( .کافی نیست که نیروی اصلی ملت به حرکـت در آیـد   )1

ی انقـالب سوسیالیسـتی قـرار     که تحت تـاثیر ایـده  همچنین الزم است  )افتاد
ی کـارگر در حـال    میلیون طبقه 10اما این مورد اتفاق نیافتاد چرا که . بگیرند

  .ی متوسط خصوصا دهقانان تنها گذاشتند های طبقه اعتصاب را بخش
امـا در ایـن شـرایط    . الزم است که دولت در حال تجزیه و فروپاشی باشـد  )2

ر بیافتد ارتشی منظم با تانک و هواپیمـا وجـود داشـت    حتی اگر حکومت از کا
ای جنـبش کـارگری را در خـون غـرق کـرده و       که آمـاده بـود بـه هـر بهانـه     
  ".دیکتاتوری نظامی برقرار کند

  
  :داد ژوئن 14در  Séguy همین تحلیل را 

   
گیری در مورد این که آیا  مبارزین مسئول با بیان این حقیقت که  مسئله تصمیم"

یـا    Bureau Confédéralشورش فرارسیده اسـت یـا خیـر هرگـز در    زمان 
شـود، کسـانی هسـتند کـه عـادت ندارنـد        کمیسیون مدیریت پیش کشیده نمـی 

لحظه به این موضوع  اگر کارگران برای یک. شان را با واقعیت اشتباه بگیرند آرزوها
ر آمده همراه نگاه پرچم سوگواریِ سیاه رنگ آنارشیسم که به اهتزار دآ،  بیاندیشند

شان را باز کرده و جانب ما را خواهند  با اعضای به اصطالح کمیته انقالبی، چشمان
جانب کسانی که در مبارزه پرچم سرخ کارگران جهان را  با پرچم سه رنگ . گرفت

ده میلیـون کـارگر اعتصـابی    . خیـر . فرانسه و تاریخ انقالبی مردم ما ترکیب کردند
خواهند بلکه خواهان شـرایط بهتـر بـرای     ی کارگر نمی هفرانسه قدرت را برای طبق

ها تعهد خـود بـه دموکراسـی را در برابـر      کار و زندگی هستند و اکثریت قاطع آن
  ".قوانین شخصی ابراز داشتند

  
  :ها را به صورت مجزا بررسی کنیم بیایید هرکدام از این استدالل

  
  
  



71   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
  نیروهای ارتشی 

  
  )و پلیس(اولین مسئله ارتش 

هواپیمـا  حتی اگر حکومت از کار بیافتد ارتشی منظم با تانـک و  ": گوید ی آندره میوقت
و بنابراین انقـالب در حـال حاضـر در فرانسـه غیـرممکن       ".هستندوجود داشت که آماده 

در (آیا او واقعا انتظار دارد که . شود است، او در واقع امکان انقالب را به طور کلی منکر می
دسـتور دهنـد تـا سربازانشـان بـه کـارگران انقالبـی         هـای ارتـش،   الژنر) وضعیت انقالبی

  بپیوندند؟
. تر اسـت  فتح صلح آمیز ارتش از سوی سوسیالیسم از فتح صلح آمیز پارلمان نامحتمل

هـای آن   ارتش رونوشتی از جامعه است و از تمامی بیماری": تروتسکی چه خوب گفت که
ی  سلسـله مراتـب فرمانـدهی در جامعـه     104".بـرد  و معموال در شـدتی بـاالتر رنـج مـی    

افسـر نظـامی    .شـود  ترین صورت در نیروهای ارتـش مـنعکس مـی    داری به افراطی سرمایه
ای سربازان بـه وسـعت    داران است، در حالیکه توده ای از سرمایه فرورفته در لباسش نشانه

 نشـات ی کـارگری هسـتند کـه از آن     ی مشرب جامعـه  کارگران هستند و منعکس کننده
سربازان جرات نافرمانی از دستور افسر  مافوق را ندارند مگر اینکه متقاعد شوند . گیرند می

  .راه شورش و پیروزی باز است
  

ناپذیری در ارتـش بوجـود آمـده و یـک نـزاع       در هنگام انقالب،  نوسانات اجتناب"
های ارتش هم فعاالنـه و بـه آسـانی     ترین بخش حتی پیشرفته. دهد داخلی رخ می

اینکـه بـه چشـم خودشـان ببیننـد کـارگران        گیرنـد مگـر   نب پرولتاریا را نمـی جا
  105".توانند پیروز شوند خواهند بجنگند و می می

  
. های نظامی را به سمت خود بکشد ی هر شورشی این است که گروه اولین وظیفه"

 ای، رویارویی خیابـانی  و  ی انجام این کار، اعتصاب عمومی، حرکت توده ابزار عمده
  106".نبرد در سنگرهاست

  
توانـد بـر قابلیـت انعطـاف حمایـت ارتـش از        در واقع تنها یک خطی مشی انقالبی می

  .در شورش اخیر این امر اتفاق نیافتاد .داری کاوش کند سرمایه
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سال قبل وقتی دوگول تهدید کرد که از نیروهای ارتش در مقابل کـارگران اسـتفاده    5
  .را بلوف خواندند کند، این می

، وی دستور صادر کرد که کـارگران بایـد   1963یان اعتصاب معدنچیان در سال در جر
کارگران وقعی ننهادند و از بسیاری از محـالت  . شرط به سر کار خود برگردند بدون قید و

ای  پیام همبستگی دریافت کردند؛ این دستور موقعیت دوگول را بـه طـور قابـل مالحظـه    
  107.تضعیف کرد

پلیس را بـه سـمت    واخیر، دوگول جرات نکرد ارتش  ای اعتصاب تودهدر تمامی مدت 
بعـدا وقتـی کـه اکثـر      و تنها برعلیه دانشجویان استفاده شـد  CRSاز . کارگران بفرستد

. های صنعتی استفاده شـد  کارگران اعتصابی به سر کار بازگشتند، برعلیه کارگران کارخانه
بنـابراین اشـغال    .را بـه وحشـت انـدازد   ده میلیـون کـارگر    توانسـت  نمـی ارتش یا پلیس 

تری با دانشجویان و کارگران انجام شـد  و خورد تلخ که با زد  CRSی رنو توسط کارخانه
بـا   CRS نبـرد طـوالنی  . اتفاق افتـاد  ژوئن 7و یک دانشجو در این جریان کشته شد، در 

در هـر  . تـاد اتفاق اف ژوئن 11کارگران پژو در سوشو که طی آن دو کارگر کشته شدند در 
  .ها تنها بودند دو مورد اکثر کارگران به سر کار برگشته بودند و این کارخانه

حتـی در نبـود ِ   . شـود  باید به خاطر داشت که ارتش عمدتا با سربازگیری سـاخته مـی  
. های طغیان در نیروهای ارتشـی وجـود دارد   ای، نشانه رهبری مشخص حزب انقالبی توده

، گزارشی از شورش در شرکت حمل ونقل ژوئن 19در  Canard Enchaînéبنابراین 
ای فرانسـه   دهد که در پایان ماه می عازم آزمایش هستهمی Clemenceauهواپیمایی

سـه خـانواده اطـالع دادنـد کـه      . شد اما به تولـون برگردانـده شـد    در اقیانوس اطلس می
گـزارش  کـه   UNEFمتعلـق بـه    Action ی مجلـه . انـد  فرزندانشان در دریا گـم شـده  

مطمئنـا اگـر   . شد خود ارائه داد، توقیف ژوئن 14تری در مورد این مسئله در شماره  کامل
های ارتش  شد، تاثیر فراوانی بر دیگر بخش ن شرایط ملتهب منتشر میآچنین گزارشی در 

  .گذاشت می
ــه  و   La Nouvelle Avant-Gardeی سوسیالیســتی آوانگــارد هــر دو مجل

ــارتیزان ــا پ ــاره  Partisans ه ــاراتی درب  RIMCA (Régiment 1530اظه
d’Infanterie Mécanisée),  نقل قول . می ارائه دادند 22مستقر در مونتزیگ  در

  :ها استخراج شده است زیر از اظهارات آن
   

  



73   
  نشر الکترونیک مایندموتوردارد                                                                                                                فرانسه مبارزه ادامه 

 
 طراحـی شـده   ی گزینشـی  اش، از شـیوه  نهبوروکراسی نظامی، همراه با سنت که"

اندازه ابتـدایی   آموزش بی. گیرد می نیروی تازه برای حفظ طبقات مالک، اجتماعی
ها تمایل دارند که طبقات عامـه تنهـا بایـد     دهد آن به ارتشیان در ارتش نشان می

  .باشندای مانور در هر نبرد پیش رو های منفعلی بر گله
حق برابر برای همگان در دریافت آموزش تسلیحاتی در ارتش بـه هـیچ روی نگـاه    

این بیکـاری  . کند ماه تایید نمی 16تا  14ا به مدت ها ر ها در پادگان داشتن انسان
ها شاید با دالیل ساختگی اقتصادی توجیه شود اما این  آور در پادگان پنهان و ننگ

. یسـتیم عـی از مـدیریت جامعـه فرانسـه ن    به ما ربطی ندارد چون ما هیچ جـزء واق 
زداشـتی  بنابراین هر ساله صد هزار جوان از لحاظ حقوقی در یک وضعیت  شـبه با 

  .برند به سر می
  

آموزش نظامی و آموزش جنسی باید جزء . آموزش نظامی حقی است برای همگان
به جزء هم از لحاظ جغرافیایی و هـم از لحـاظ زمـانی در کـل نظـام آموزشـی در       

های سنی گنجانده شده و مطابق با اصولی یکسانی در آید کـه هـم    ترین رده پایین
برقرار است یعنی به صورت دیالوگ و  بـا مـدیریت    ها اکنون در مدارس و دانشگاه

  .اشتراکی
شویم تـا بـه    آماده می. شویم ها  اعزام می ها، ما به پادگان ی سربازگیری مانند همه

کارگران و دانشجویان باید بداننـد  . عنوان یک نیروی سرکوب کننده مداخله کنیم
خواهنـد بـه    د هرگز نمـی که این سربازها که از روی اتفاق به این کار گماشته شدن

  .سوی کارگران شلیک کنند
هـا توسـط    ای بـرای محاصـره کارخانـه    های عمل، مخالف هر نوع هزینـه  ما کمیته

  .سربازان هستیم
کارگر در آنجـا   300ی تسلیحاتی که  کنیم که کارخانه بینی می امروز یا فردا پیش

  .شود کنند و قصد اشغال کارخانه را دارند محاصره می کار می
  .های خود را تشکیل دهید سربازهای گماشته، کمیته

  :مطالبات فوری ما به شرح ذیل است
  .خدمت نظامی به هشت ماه همراه با آموزش موثر نظامی، کاهش یابد -
لغو انضباط آهنین و افراطی که برای محتوای آموزش نظـامی غیرضـروری    -

 .است
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 های صنفی و سیاسی در سربازی آزادی تاسیس اتحادیه -
ی اشتراکی کالس با شرکت  ح آموزش نظامی مبتنی بر دیالوگ و ادارهاصال -

 .تمامی محصلین و معلمان
  آموزان  زنده با اتحاد سربازان، کارگران، دانشجویان و دانش

  زنده باد دموکراسی کارگران
  109".زنده باد لذت، عشق و کار خالق

  
گزارش خود را از   Sunday Expressبا وجود روحیه پلیسی حاکم بر این بحران،

  :ر کردتشپاریس من
  

انـد تـا    ها برای گسیل به پـاریس آمـاده شـده    هزاران نیروی امنیتی از شهرستان" 
یــک نماینــده از اتحادیــه پلــیس از وزارت کشــور . قــانون و نظــام را حفــظ کننــد

 .درخواست کرد تا دستمزدها را افزایش دهد
پلیس  51000ی که های ب اتحادیهبود از جان ای هاخطاری با پیوستاین درخواست  

 در حـال " داد که این بیانیه به حکومت هشدار می. کنند را نمایندگی می و ژاندارم
 ".ی پلیس کشور وجود دارد دنهحاضر بیشترین اوج اغتشاش در ب

  
  : تایمز گزارش داد

  
و  "کننـد  انـد و دسـتمزد کمـی دریافـت مـی      مردان من خسته": یک افسر پلیس گفت

  "..ر پست خود هستندهمیشه س"
ی اطالعـات   انـد و دایـره   ها به خاطر رفتار حکومت با ایشـان در خشـم  و خـروش    آن"

مربوط به فعالیت دانشجویی تعمدا اطالعات الزم را درباره رهبران دانشـجویی در حمایـت   
  ...دهد از مطالبه افزایش حقوق، در اختیار حکومت قرار نمی

گرفتـه  نهیچ پلیسی تحت تـاثیر رفتـار حکومـت قـرار     ها به پا شده  از زمانی که آشوب
  "شوند زده می با از دست دادن حمایت ما وحشت) حاکمیت(ها  آن": گفت مردی می .است

ها یکی از دالیل برای انفعـال علنـی پلـیس پـاریس در ظـرف چنـد روز        این نارضایتی
ز رفتن به سر ی پیش برخی از نیروهای پلیس در چند ایستگاه محلی ا هفته. گذشته است

  110. ی خود سرباز زدند ههای پایتخت و انجام وظیف چهارراه
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در ": همین روزنامـه خبرنگـار مـدافع آن چـارلز داگـالس نوشـت      در در مبحث بعدی 

شود کـه فقـط    توانند وارد عمل شوند، اما ارزیابی می وضعیت اضطراری نیروهای ارتش می
از یک مدت کوتاه، ارتش به خدمت گرفته شده ها استفاده کرد و بعد  توان از آن می قتیمو

شود و احتماال مقاومـت   های روانی کمپین سراسری براندازی خلع سالح می در برابر ضربه
  111".نخواهد کرد

  
  موارد بالقوه  و بالفعل –اعتصاب عمومی 

  
پیش از این هرگز . اعتصاب عمومی فرانسه بزرگترین اعتصاب عمومی در تاریخ دنیاست

کارگران در حالیکه داشتند  صـنعت  را از دسـت   . یون کارگر اعتصاب نکرده بودندمیل 10
ی قـدرت دولتـی    مسـئله : ای روبـرو شـدند   کننـده  قاپیدند، با وضعیت فلج داران می سرمایه

همـانطور کـه   . افتـد  این امر در جریان هر اعتصاب عمـومی اتفـاق مـی   . آشکارا مطرح شد
  112".در ذات خود، عملی سیاسی استاعتصاب عمومی ": گوید تروتسکی می

  
تـرین   دانـد، یـک از انقالبـی    طور که هر مارکسیستی مـی  اعتصاب عمومی، همان"

ی  اعتصاب عمومی ممکن نیسـت مگـر زمـانی کـه مبـارزه     . های مبارزه است شیوه
هـای منطقـه و    طبقاتی در مطالبات صنفی و خاص خود بر خیزد، به تمامی بخش

بـین   از و مرزبندی بین مـوارد قـانونی وغیرقـانونی را    تسری یابد و خطوط مشاغل
بـه  . برده و اکثریت پرولتاریا را در مخالفت فعاالنه با بورژوازی و دولت بسـیج کنـد  

تـاریخ کـل   . تر از اعتصاب عمـومی نیسـت   جز شورش مسلحانه هیچ طرحی بزرگ
دهد که هر اعتصاب عمومی، حال هـر شـعاری در    ی کارگر نشان می جنبش طبقه

آن مطرح باشد، تمایل درونی برای رفتن به سوی برخـورد انقالبـی و یـک مبـارزه     
  113"مستقیم برای کسب قدرت دارد

  
های جزئی که ممکـن اسـت بـه     اهمیت بنیادین اعتصاب عمومی، سوای موفقیت"

د و بعد دوباره از دست بدهند،  در این واقعیت نهفته است کـه اعتصـاب   دست آور
پرولتاریـا بـا از کـار    . کنـد  ی انقالبی مطرح مـی  را به شیوهی قدرت  عمومی مسئله

ها، حمل ونقل و تمامی ابزارهای ارتباطی، مواضع قدرت و غیـره،   انداختن کارخانه
قـدرت دولتـی روی هـوا    . کند با این کار نه فقط تولید بلکه حکومت را هم فلج می
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هـا را   نآانقیـاد در آورد و   قحطی و زور بهپرولتاریا را یا باید با . ماند معلق باقی می

ورد یا اینکه در جلـوی  آژوازی را یکبار دیگر به حرکت در مجبور کند ابزارآالت بور
  .پرولتاریا عقب بنشیند

هـای   اگـر شـامل تـوده   . شود تواند آغاز ای می عار و انگیزهاعتصاب عمومی با هر ش 
، اعتصاب عمومی بـه  ها کامال برای مبارزه مصمم باشند واقعی باشد و اگر این توده

چه کسـی اربـاب ایـن    " :گذارد ای را جلوی تمامی طبقات ملت می ضرورت مسئله
  114"خانه خواهد بود؟

  
روحیه، آگاهی و سازماندهی طبقـات متخاصـم   . اما طرح مسئله مشابه پاسخ آن نیست

یـا  رود  پـیش مـی  تصرف قدرت توسط پرولتاریـا   تاکند که آیا اعتصاب عمومی  ین میتعی
  .خیر

دهـد کـه ایـن     ی کارگر نشـان مـی   شیوع اعتصاب عمومی، با منش شبه طغیانی طبقه
ی  چه طبقه. ی موقعیتی انقالبی است تواند واقعا پیشاانقالبی باشد یعنی بالقوه موقعیت می

ی رهبـر   ی قدرت دولت در بطن مبارزه است چه نباشد، وظیفه کارگر آگاه باشد که مسئله
ی کارگر را به این رهبـری و تشـکیالت    ن است تا اعتماد طبقهانقالبی در روشن ساختن آ

  .انجام ندادند  CGTو  PCFو این دقیقا همان کاری بود که. آن جلب نماید
  

  اقتصاد  وسیاست در اعتصاب
  

جنبش ماه می، از اساس جنبشی بـرای   این بود که PCFهای اصلی  یکی از استدالل
امـا   .باالتر و ساعات کار کمتر در هفته و غیـره اصالحات اقتصادی بود، برای دستمزدهای 

ای برای جدا کردن مبارزه برای اصالحات اقتصادی از مبارزه  اگر زمانی باشد که دیگر بهانه
ی اعتصـاب عمـومی    برای کسب قدرت سیاسی وجود نداشته باشد، این زمان، همین دوره

  :بودن کرده ل این نکته را خاطر نشارزا لوکزامبورگ خیلی سالها قب .است
  

ی صـنفی بـه سیاسـی،     رود، یعنی از مبـارزه  جنبش تنها در یک جهت پیش نمی"
،  ای سیاسی مهم هر حرکت توده. رود بلکه همچنین در جهت مخالف هم پیش می

. شـود  ای می ، منجر به یک سری اعتصبات صنفی توده پس از رسیدن به نقطه اوج
منفرد بلکه برای انقالب به طور کل نیز ای  و این نقش نه تنها در یک اعتصاب توده
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ی  ی سیاسی، مبـارزه  همراه با گسترش، آشکارسازی و تشدید مبارزه. مصداق دارد

تـر و   یافتـه  نشـیند بلکـه بـرعکس در حـین حـال سـازمان       صنفی نه تنها پس نمی
هر حمله و پیـروزی  . تاثیر متقابلی بین این دو مبارزه وجود دارد. شود شدیدتر می

ی صـنفی و اقتصـادی دارد کـه     ی سیاسی، تاثیر نیرومندی بـر مبـارزه   ارزهتازه مب
ی خـود   کند تا شرایط خود را بهتر  و انگیزه همزمان فضا را برای کارگران بازتر می

بعـد از هـر مـوج بلنـد     . را تقویت کرده و روحیه جنگندگی شان را افزایش دهنـد 
ی صـنفی جوانـه    زهه در مبارماند ک رسوبات باروری از آن باقی می حرکت سیاسی،

مـداوم کـارگران برعلیـه     صـنفی ی  مبـارزه . ن نیز صحیح اسـت آزند و برعکس  می
تـوان   ی صـنفی را مـی   مبارزه. کند سرمایه در هر مرحله نبرد سیاسی را تقویت می

ی همیشـه از آن  مبـارزات سیاسـ   ی کارگر دانسـت کـه   م نیروی طبقهمخزن مداو
، به نبردهـای منفـرد   پرولتاریا صنفیگی ناپذیر جنگ خست .گیرد نیروی جدید می

ن مبارزات سیاسی غیرمترقبه در مقیاسی عظـیم  آدر اینجا و آنجا منجر شده و از 
  ".جستبیرون خواهد 

  
ی سیاسـی بـه    ی صنفی عامل پیشرفت جنبش از یک نقطـه  ، مبارزهمدر یک کال"

نفی را حاصـل خیـز   ای ص مبارزه سیاسی نیز متناوبا زمین مبارزه. نقطه دیگر است
بینیم که  بنابراین می. شود جا می هجاب لحظهمعلول هر  علت و ،بین این دو. کند می

شـود، در   این دو عنصر اقتصادی و سیاسی به مانند الگوی خشکی که پیشنهاد می
  "115.ی اعتصاب عمومی در روسیه از یکدیگر مجزا نشدند طول دوره

  
جنبشی برای دستمزد بـاالتر   تمامی رانسه را بهکه اعتصاب عمومی ف انگاری است ساده

و بهبود شرایط بدانیم یا اینکه هر نوع مطالبه صنفی یا سیاسی را به عنـوان خیانـت و در   
هـای مختلـف، صـنایع مختلـف،      در بخـش . تقابل با مطالبات محض انقالبی محکوم کنیم

ستمزدهای بـاالتر  ی وسیعی از مطالبات وجود داشت، برخی دنبال د مناطق مختلف دامنه
بودند برخی در پی تعطیالت بیشـتر، برخـی هـم بـرای تغییـرات سیاسـی ماننـد اخـراج         

Pompidou یا دوگول، بسیاری هم برای کنترل یا مشارکت به هر صورت ممکن.  
یـک  . نشـان داده اسـت   )نـان و کـره  (هـا را  نفی اتحادیـه فرانسه کذب دیدگاه صرفا ص

. کنـد ردن مبارزات جزئی صنفی حول خود رشد نمیجنبش انقالبی طبیعتا بدون جمع ک
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تنها بعد از رویارویی سیاسی مستقیم بود که عروج جنبش وسیع برای مطالبات صـنفی را  

  .شاهد بودیم
به عبارت دیگر، در یک وضعیت بحرانی، مطالبات صنفی مشخص از یـک خـط مشـی     

هـای انقالبـی،    ی از پوسـته بسـیار . تر است سیاسی انتزاعی و اعمال شده از بیرون، انقالبی
  .تواند یک هسته انقالبی را پنهان کند می

جنبش چیزی فراتـر از یـک جنـبش صـنفی     این  اگر گواهی الزم باشد مبنی بر اینکه 
 ژوئندر ایام ماه می و  قعیت توجه کنیم که کارگران اندکیبود، فقط کافی است به این وا

عضویت  1936وری است که در سال آبه یاد الزم. اتحادیه ها پیوستندو ماههای بعدی به 
CGT  ــه ــدا کــرد و   5از یــک میلیــون ب ــزایش پی ــه  150000از  CFTCمیلیــون اف ب

تعداد اعضـای اتحادیـه هـا از صـفر بـه هفـت میلیـون         1945باردیگر در سال . 500000
نیـروی تـازه گرفتـه اسـت و      45000ادعـا کـرد     CGTاما این دفعـه، . افزایش پیدا کرد

CFDT028000 .116  
مقدمـه را اعـالم    در تلویزیون سخنرانی کرده و انتخابات بی ژوئن 7دوگول وقتی که در 

او از اینکه رسـما  . داری اعتصاب عمومی شکی نداشت نمود در ذات ِ انقالبی و ضد سرمایه
تاکید وی بـر مشـارکت کـار و سـرمایه       .داری اعالم کند طفره رفت سرمایه خود را دشمن

  .به فضیلت است کاریریاِ  احترام ،تقلید. ی سوسیالیسم ذبهگواهی است بر ج
   

  آگاهی طبقاتی
   

ی انقـالب   ی کـارگر اعتصـابی تحـت تـاثیر ایـده      گفت ده میلیون طبقه می هقتی آندرو
سوسیالیستی نبودند، اگر این درست باشد تقصیر کیست؟ این حزب کمونیسـت بـود کـه    

کـارگر از آغـاز تـا پایـان مـاه مـی بوجـود        ی  صرف نظر از تغییرات بزرگی که خیل طبقه
  .آوردند، از ابتدا اصرار داشت که این وضعیت انقالبی نیست

هـای مکـانیکی مبتـذل، محصـول طبیعـی       آگاهی طبقاتی مثل طرز فکـر ماتریالیسـت  
ی ذهنی روشنفکران یا احزاب هـم   همچنین ماحصل تصادفی اندیشه. شرایط عینی نیست

و ) از جملـه احـزاب  ( های فعـال  فعل و انفعال میان انسانآگاهی طبقاتی محصول . نیست
  .جهان عینی موجود است

طـور   و اغلـب هـم همـین    کنند که کارگران منفعل هسـتند  می رهبران مرتب شکایت 
اما آیا رهبران را هم نباید به سبب این انفعال سرزنش کـرد؟ آیـا فعالیـت کـارگران     . است
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اسـتفاده نشـده بـاقی     ،یـب رهبـران  جها آن را در  توان سال است که می مانند یک تپانچه

کـه   –کارگران را به کار گیریم؟ برای چیرگی بر رخوت  گذارد و بعد وقتی اراده کردیم آن
باید اعتمادشان را جلب کنـیم و در قالـب یـک حـزب      –ماحصل تنهایی و ناامیدی است 

  .ها را سازماندهی و رهبری کنیم آن
. بیانات تروتسکی در وضـعیت مـاه مـی   . ور بوده استط هم همین الشود قب احساس می

  :کامال مصداق دارد 1968عیت انقالبی فرانسه در سال برای موق 1936 ژوئن
  

خط مشـی سیاسـی   ترین حالت خود به  ،  و در انقالبیاین موقعیت انقالبی است "
تـر، ایـن موقعیـت     به بیان دقیـق . ی کارگر اهدا شده است غیرانقالبی احزاب طبقه

 ا بـه بلـوغ کامـل خـود برسـانیم بایـد      برای اینکه این موقعیت ر. یشاانقالبی استپ
هـا را بـا شـعار فـتح قـدرت بـه نـام         فـوری و نیرومنـد تـوده   به صـورت   وقفه،  بی

این تنها راهی اسـت کـه از طریـق آن موقعیـت پیشـا      . سوسیالیسم، تجهیز کنیم
یگر، اگر ایـن مشـمول مـرور    به عبارت د. کند انقالبی به موقعیت انقالبی تغییر می

زمان شود، موقعیت پیشاانقالبی به ناگزیر به موقعیت ضـد انقالبـی تغییـر خواهـد     
  117".کرد

  
  شیادی انتخابات پارلمانی

  
PCF وCGT دانستند؟ برای دورنمـای   این موقعیت را جاده صاف کن چه چیزی می

  .یک انتخابات پارلمانی
توانسـت انتخابـات را    کامال ناامید شد و نمی به محض اینکه اعتصاب ادامه یافت دوگل

ای در فرانسه  می وی برای رفراندوم فراخوان داد، هیچ چاپخانه ماه 24وقتی در . اجرا کند
حاضر نشد کاغذ رای گیری را چاپ کند و با ناامیدی سعی کرد کاغـذهای رای گیـری را   

اعتصـابی خـود، از چـاپ آن    در بلژیک چاپ کند، کارگران بلژیکی هم در اتحاد با برادران 
  .سرباز زدند

مـی، حـزب کمونیسـت فرانسـه در ایـن کمپـین       مـاه   30بعد از سخنرانی دوگـل در   
حزب "اش این بود که حزب کمونیست فرانسه،  موضوع اصلی. انتخاباتی همه چیز را وا داد

ب کمونیست فرانسـه  در  زوالدک روشه، دبیر کل ح Waldeck Rochet .است "نظم
  :توضیح داد که ژوئن 20ای با رادیو لوکزامبورگ در  مصاحبه
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کنند که در وقـایع اخیـر مایـل     اکثریت شکست خورده، شما را متهم می: سئوال"

آیا این بدان معناست . کنید شما این اتهام را انکار می. بودید قدرت را تصرف کنید
  که حزب شما تنها مسیر پارلمانی را برای کسب قدرت در نظر دارد؟

در مورد این ادعا که حزب کمونیست فرانسه برای تصرف قدرت، توسل بـه  : اسخپ 
حزب . دهند زور را مد نظر دارد، رهبران دوگولیست به نهایت فریبکاری تن در می

های خـود در دفـاع    تمامی فعالیت  M Pompidouکمونیست برخالف ادعاهای
ایـن موضـع صـرفا    . هدد ی کارگر را در چارچوب قانون جمهوری انجام می از طبقه

  ".مصلحتی نیست بلکه کامال مطابق با اصول ماست
  

ی حـاکم و متخاصـم باشـد،     وقتی ابزار ارتباطات و ماشین دولت در اختیار یـک طبقـه  
توان انتظار داشت که انتخابات پارلمانی چیزی جز یک بـازی در دسـتان ایـن طبقـه      نمی
. کنـد  نیروهای طبقـاتی را تحریـف مـی   انتخابات پارلمانی همیشه همبستگی واقعی . باشد

 36میلیـون از   9(ها تنها یک چهارم آرا را برای انتخابات مجلس موسسان آوردند  بلشویک
و تـرین   و این تازه بعد از موقعی بود که قـدرت گرفتنـد، مـوقعی کـه از انقالبـی     ) میلیون

ان در صـنعت در  ها مانند زمین برای دهقانان، کنترل کارگر ترین روش ترین و محبوب مهم
هـای   در سال. ها جنگ طبقاتی را ببرند این مانع آن نشد که بلشویک. غیره استفاده کردند

و ایـن  . جنگیدند ها می مردم روسیه به طرفداری از بلشویک تی، اکثریت قاطع جنگ طبقا
نچیزی دارد که انتخابـات مجلـس موسسـان    آداد که لنین محبوبیت بیشتری از  نشان می
های پارلمانتاریسـتی را بـا همبسـتگی واقعـی نیروهـا اشـتباه        لنین شاخص. ادد نشان می

  .کرد میتصحیح بنیادینی  ها او برای عمل مستقیم همیشه در این شاخص. گرفت نمی
ی جدی مشخصی وجود ندارد که با رای گیـری در مـورد آن    ی ما هیچ مسئله در دوره

. ز، گلولـه تصـمیم گیرنـده اسـت    سـا  در نبردهای طبقـاتی سرنوشـت  . تصمیم گرفته شود
  .دکن باز میحساب  هایش ها، سرنیزه و نارنجک سلحهها و ا دار روی شمارش ماشین سرمایه
اول . ماندگی ِ انتخاباتی حزب کمونیست فرانسه حتی با انتخابات هم جبران نشـد  عقب

از تـرین عناصـر در تظـاهرات و اعتصـابات،      یعنـی فعـال  ) سال 21زیر (اینکه، قشر جوان 
دوم کارگران خارجی که تعدادشان در فرانسه زیاد است و . شرکت در انتخابات منع شدند

سوم اینکه همـراه  . توانستند رای بدهند نقش کامال مهمی در اعتصابات ایفا کردند نیز نمی
. روی تنفر از شرکت در انتخابات خودداری کردنـد  کارگران با عقب نشینی از اعتصابات از

  .وهای راست برای استفاده از این موقعیت سازماندهی شدنددر حالیکه نیر
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 .سال قبل از دست داد با درصد از آرای خود را در مقایسه 12حزب کمونیست فرانسه  

و  ژوئـن ی مبـارزات در ایـام مـی و     ی مستقیم ِ گسـتره  این کاهش آرا نتیجه) 604000(
جـایی  ( Montbéliardی  بنابراین در آرای منطقـه . بود CGTو   PCFخیانت آشکار
درصـد کـاهش    28رای حزب کمونیست فرانسـه  ) سوشو وجود داشت -ی پژو که کارخانه

  .درصد 25) فلین-ی رنو جایی که کارخانه( Meulan-Poissyی  داشت و آرای منطقه
حزب کمونیست هشت تا از سیزده کرسـی   Seine-et-Oise ی پاریس و در منقطه

 35هـم ماننـد بسـیاری جاهـای دیگـر      Latin Quarter در. قبلی خود را از دست داد
 .درصد از شرکت در انتخابات خودداری کردند

رای فدراسیون  رای را از دست داد، 64000در همان زمان که حزب کمونیست فرانسه 
ی  تنها حزب چپی که به طور قابل مالحظه. درصد کم شد 14تا یعنی  570000چپ هم 

رای . دانشجویان انقالبی تنهـا بـود   در همراهی با بود که  PSUافزایش رای داشت حزب
  .درصد افزایش یافت 90هزار یعنی  379این حزب 

ی نظـم و قـانون بهـره بـرد، امـا حتـی        دوگل از حزب کمونیسم برای بازسازی دوبـاره 
هـای   شاید به جز این خدمت کـه فعالیـت گـروه   ( .ترین قدردانی از خود نشان نداد کوچک

ی اول برای خـودش انجـام    را هم دوگل در وهله منوع کرد اما اینکوچک چپ افراطی را م
  .)داد

جای تعجب نیست کـه ایـن مبـارزه هـر     . جنگید دوگل با نام صلیب ضد کمونیست می
کار یا مرددی در فرانسه را به خود جذب کـرد، چـون ایـن افـراد از جملـه حـزب        محافظه

علیــه مله یــا حتــی دفــاع بر، مبــارزات دانشــجویان، ادامــه ی اعتصــاب، ضــدحکمونیســم
ای و حتـی عوامـل بیگانـه     جویی و تهییج آشـوبگران حرفـه  اجراشکنان پلیس را م اعتصاب
  .دادند جلوه می

هـا محکـوم عمـوم مـردم      جویی اجرانست توضیح بدهد که اگر این متوا هیچ کس نمی
 ها ها رای داده نشد؟ گولیست است، چرا به جای حزب کمونیست و حزب چپ به گولیست

کردند پیـروی   ها هیچ وقت از کسانی که محکوم می آن: تری دارند حداقل خط مشی واضح
های  چی نکردند، در حالیکه حزب کمونیست فرانسه و فدراسیون در همان حال که تدارک

در حالیکـه تظـاهرات را بـه نـام     . کردند از اعتصاب حمایت کردنـد  اعتصاب را محکوم می
چپ در طـول اعتصـاب   . انداختند دشان تظاهرات راه میکردند خو ماجراجویی محکوم می

 هم کارگران و هم خرده بورژوازی. رنجاند این دوگانگی همه را از خود می: دو چهره داشت
  118.را
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این اسـت کـه دفعـه     ت انتخاباتی حزب کمونیست فرانسه ی خوب در فعالی یک نتیجه

  :کند مطرح می  Lutte Ouvrièreهمانطور که. را تکرار کند بعد به سختی بتواند آن
  

دانستند که  در هر صـورت اکثریـت در    حکومت، بورژوازی و دوگل  به خوبی می"
اعتصاب ماه می کمتر از یکسال بعد از انتخاباتی رخ داد . انتخابات هیچ چیز نیست

  .های پارلمان بازگردانده بودها به کرسیکه اکثریت  گولیست
ی انتخابـات جدیـد بـرای     ر اعتصاب را بـا وعـده  با دوگل، بورژوازی و حکومت این

موفق شـد کـه    CGTبا همدستی رهبران  این ترفند... کارگران به پایان رساندند
تواند بدست آورد که اعتصاب پیش از  کردند که مجلس جدید چیزی را می ادعا می

  .گیرد بار دوم نمی ،ای مثل این این حقه. تواند موعد تمام شده، نمی
دانستند که این اکثریـت   دانستند و همچنین می را خوب می رین، ایندوگل و سای

ای جدید برعلیه کارگران را نخواهـد   در مجلس به هیچ روی توانایی مقابله با حمله
  119".داشت

  
بعد از تغییر آرا به سوی راست در دور اول،  نظر حزب کمونیست فرانسه این بـود کـه   

هر سنگر، و هر ماشـینی  ": اعالم کرد ژوئن 24ی  یتهاومان. گراهاست این کامال تقصیر چپ
ایـن حقیقـت   . ریزد ها می شود صدها هزار رای را به جیب گولیست که به آتش کشیده می

  ".است
  .البته حزب کمونیست فرانسه حق داشت، چپ ارتجاع را برانگیخت

ختن ی طبقاتی موجـب بـرانگی   لیبرالیسم همیشه گفته است که کارگران در گیر مبارزه
اگر عمیقـا روی ایـن   . زنند طلبان هم همین اتهام را به انقالبیون می اصالح. اند ارتجاع شده

کنـد،   گر را برای ضربه زدن به او تحریک نمـی  وقت ستم دیده هیچ قضیه فکر کرد که ستم
اگر شما سعی نکنیـد کـه انقـالب کنیـد خطـر      . شوند این اتهامات در تحلیل نهایی رد می

پس مطیع و ساکت بمانیـد تـا هـیچ کـس بـه شـما       ! جود نخواهد داشتضدانقالب هم و
  !آسیبی نرساند

هـا مویـد    ها و کارخانه ی بین رشد ارتجاع در مجلس  و رشد شورش در خیابان مقایسه
این حرف است که پیروزی سوسیالیسم نه با ابزار پارلمانی که تنها بوسـیله انقـالب قابـل    

  .تحقق است
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  نتیجه  

 
ی ا زب کمونیست فرانسه این نیست که انقالب سوسیالیستی پیروزمندانـه جرم اصلی ح

توانـد تضـمین کنـد کـه چنـین       هیچ کس نمی. به ثمر نرساندند ژوئنهای می و  را در ماه
ضرورت امر، اعتماد به نفس و توان سازماندهی کارگران جهـت افـزایش   . کاری شدنی بود
  .ی کارگر بود جنگندگی طبقه

از ارتبـاط  . های دموکراتیک اعتصاب شـد  نسه مانع انتخابات کمیتهحزب کمونیست فرا
. اکثریـت کـارگران را بـه دور از کارخانـه فرسـتاد     . ها جلوگیری به عمـل آورد  بین کمیته

کسانی که کارخانه را ترک کردند به جای پرداختن بـه مباحـث سیاسـی جـدی مشـغول      
رای منع کـارگران از دانشـجویان   این حزب بیشترین تالش خود را ب. بازی و مسابقه شدند

  .انقالبی و کارگران جوان انجام داد
هـایی از   تاسیس کمیتـه )  1:  برای به قدرت رسیدن کارگران چند گام را باید برداشت

ای و نهایتـا   هقـ طآن به شوراهای کارگری محلی و منها و تعمیم  اعضای عادی در کارخانه
ی کارگر برعلیـه   ن اعتصاب و بعد از آن تودهمسلح کردن پیشقراوال) 2 ).شوراها. (کشوری
CRS 4 .های کـارگری  آغاز به کار کارخانه تحت کنترل کمیته)  3  .و اعتصاب شکنان (

  120.داران نیروهای مسلح ِ سرمایه آرامشکستن قاطعانه و برچیدن 
داری حمله نکرد بلکـه   اتهام حزب کمونیست فرانسه این نیست که به نهادهای سرمایه

  .ای به آن شد ع هرگونه حملهمان
  

  1936ی  تجربه –بازگشتی به گذشته 
  

سال اخیر این اسـت کـه اگـر یـک وضـعیت       50ساز تاریخ  های سرنوشت یکی از درس
توانـد بـه سـرعت بـه یـک       انقالبی  توسط حزب انقالبی استفاده نشود، این وضـعیت مـی  

ج بلنـد دیگـری از ارتجـاع    آیا فرانسه اکنون به سـوی مـو  . وضعیت ضد انقالبی تغییر کند
اولـین سـئوال هـر     بایـد  نایـ  اتفـاق افتـاد؟   1936طور که بعـد از   کند، همان حرکت نمی

  .باشد سوسیالیستی
  .کامال عجیب است 1968 ژوئنهای می و  و ماه 1936 ژوئنهای می و همانندی ماه

  .هم ناگهانی آغاز شد 1936اعتصاب عمومی 
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مـی در پـی    مـاه 11در لوهـاور در    Bréginuetی اولین اشغال کارخانه، در کارخانـه 

داند مسئول  اخراج مبارزینی که در اول ماه می کار نکردند، صورت گرفت و کسی هم نمی
 14ای اشغال شـد و   می در تولوز کارخانه ماه13 .بود چه کسی ی تاکتیکی فردی این ایده

د جـز از طریـق   ش این اخبار به سختی در پاریس شنیده می. Courbevoieمی در ماه 
مـی از ایـن   مـاه   20اومانیتـه تـا   . کردند ای مختصر بدان می های بورژوازی که اشاره رسانه

ی تاکتیک اشـغال  و بـه    می دربارهماه  24ای در اومانیته در  اما مقاله. اشغال ذکری نکرد
. ی اعتصـابات داشـت   تردیـد سـهمی در توسـعه    خصوص امتیازات آن بحث کرد و این بـی 

هـای مجـاور و    بین کارخانـه . از این به بعد به سرعت طی دو روز گسترش یافت اعتصابات
اعتصاب به بلژیک هـم رسـید و اگـر     ژوئندر پایان . های مختلف یک شرکت کارخانه بین

  .رسید ی اعتصابات به آلمان هم می یافت دامنه ادامه می
و هم از نظـر امتنـاع   هم از نظر تحریکات  –اعتصابات کامال ناگهانی و خودانگیخته بود 

این اعتصـابات ابتـدا در صـنایعی آغـاز شـد کـه        .ها های اتحادیه راه حل ها از پذیریش آن
.) درصـد عضـو اتحادیـه بودنـد     4(کـارگران فلزکـار   . اعضای اتحادیه بسـیار کمـی بودنـد   

یک شـاهد عینـی   ). درصد 1(ها  انبارداری) درصد 3(صنایع غذایی ) در صد 5(منسوجات 
بـا   بـه دفتـر اتحادیـه آمـد و     Prix Uniqueه چگونه یک دختر از فروشگاه گوید ک می

دانـد کـار    صدای لرزان اعالم کرد که کارگران فروشگاه را بـه اعتصـاب کشـانده امـا نمـی     
اش چیست؟ اتحادیه چند مامور را فرستاد تا به او برای تهیـه فهرسـتی از مطالبـات     بعدی

  121.کمک کنند
هـیچ  آمـار قابـل اعتمـادی از تعـداد اعتصـاب       . بـود  1986ت اعتصاب کمتـر از   وسع

وزیـر کشـور تعـداد اعتصـابیون را در      Salengro کنندگان وجود نداشت امـا سـالنگرو  
بسـیاری از منـاطق در اعتصـاب    . بیشترین اوج خود یک و نیم میلیـون نفـر بـرآورد کـرد    

ن بـردن اشـغال   پایـا  جهـت اسـتفاده از زور   ی را بـرای کارفرمایان هیچ پیشـنهاد . نبودند
  122.پذیرفتند نمی ها  کارخانه

بـه خـاطر    Matignonی  و در توافـق نامـه   پا پیش گذاشتند CPو  SFIOسپس  
. امتیازاتی که کارگران بدست آوردند مانند سابق بود .منافع اقتصادی، اعتصاب را فروختند

 123.درصـد افـزایش یافـت    11متوسط دستمزد  . ساعت کاهش یافت 40کار هفتگی به 
کرد از یک میلیون به پـنج رشـد    ادعا می  CGT.ها جسته و گریخته رشد کردند اتحادیه
  .هزار تا 500هزار به  150از   CFTCکردند و
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 1937در فوریه . از میان منافعی که اعتصاب به ارمغان آورد، بسیاری بزودی ناپدید شد

ه کـه بـر خـانواده    پذیرفت که افزایش نرخ زندگی در مدت هشت ماه گذشـت  Blumبلوم 
هـا بدسـت    تر از امتیازاتی بود که در حمایـت از آن  تحمیل شده بسیار سنگین انمزدبگیر

یک کیلو نـان از  . ها افزایش پیدا کرد هم قیمت 1936جوالی و سپتامبر  9حتی بین . آمد
 8.35فرانک و  7.25فرانک افزایش قیمت داشت، دو جین تخم مرغ از  1.9فرانک به  1.6

متوسـط دسـتمزدهای    1939تـا   1935تر، از  ی طوالنی در یک دوره. افزایش یافتفرانک 
. درصد 42ها  درصد، در شهرستان 49در پاریس  :ی برای کارگران مرد افزایش یافتهفتگ

ــاریس     ــدگی در پ ــطح زن ــظ س ــرای حف ــد الزم ب ــین دوره درآم ــد و در  57در هم درص
  124.درصد افزایش داشت 52ها  شهرستان

 12در  ای در اعالمیـه Daladier  داالدیـه . زیـاد دوام نیـاورد  ساعت  40ی هفته ا کار
  .گرداند ساعت بازمی 48اعالم کرد که کار هفتگی را به  1938نوامبر

 .انگیزتـر بـود   اش غـم  نتایج سیاسی این انقالب شکست خورده از این منافع اقتصـادی 
Alexandre Lambert-Ribot   ی  رئیس فاسـد کمیتـهFORGES ی  نـده و نمای

فرانسـه را از    Matignonی توافـق نامـه  ": گفـت  1937نوامبر  8کارفرمایان فرانسه در 
توانست منجر بـه جنـگ طبقـاتی     هایی که می از آشوب. پیشامدهای وحشتناک نجات داد

. ی حاکم داد تا خود را از نو سـازماندهی کنـد   قبول مصالحه این شانس را به طبقه ".شود
  .ن در سراسر فرانسهبرعلیه کارگرا ای حمله

امـا  . سیتروئن، رنو: های بیشتری اشغال شد کارخانه 1938در . کارگران مقاومت کردند
روحیه بود، طبقه به عنوان یک کل حاضر نبود که همان نتایج گذشته را دوباره  جنبش بی

سـقوط کـرد بـا حکومـت      1938در آوریـل   BLUM بلـوم  وقتـی حکومـت  . تجربه کنـد 
ایـن  . جـایگزین شـد   Daladierها تحت ریاسـت   سوسیالیست حضور روتر و بدون میانه

ی کـارگر   از طبقـه  1936حکومت که حزب کمونیسـت بـه او آموختـه بـود در انتخابـات      
را شکسـت و در   1938ی مونیخ را امضا کرد و اعتصـاب عمـومی    حمایت کند، توافق نامه

ب از دهـانی ضـربه   ایـن حـز  . حزب کمونیست را غیرقانونی اعالم کـرد 1939سپتامبر  26
  .را تغذیه کرده بود خورد که خود آن
 1940تسـلیم بـه فاشیسـم را در     1936 ژوئـن ی کارگر بعد از  ی طبقه تضعیف روحیه

  .ممکن ساخت
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  یک تجربه از ایتالیا

  
از این هم  1920ای در ایتالیا در سپتامبر  ی ارتجاع بعد از تحصن و اعتصاب توده حمله

هـا  بـر سـر     ها بعد از سه ماه مذاکره ناموفق توسط اتحادیـه  کارخانه اشغال .انگیزتر بود غم
. بـود   افزایش دستمزدها همگام با افـزایش قیمـت زنـدگی   . مطالبات صنفی صورت گرفت

آگوست آغاز شـد   21با حرکتی آرام که در  ها مذاکرات در نهایت شکست خورد و اتحادیه
در میالن  توسط کارفرمـا تعطیـل شـد و در    ی آلفا رومئو  اما کارخانه. دواکنش نشان دادن

هایشـان را   سپتامبر فلزکاران و مهندسین کارخانـه  21تا . آگوست کارخانه تسخیر شد 28
در تورین، میالن، جنوا، ساوونا اشغال کردند و در روزهای بعد این روند کل ایتالیا را در بر 

نیـز   هـا  ر دیگـر کارخانـه  در تورین و برخی شهرهای دیگر، کارگران به سوی تسخی. گرفت
  .حرکت کردند

انـدازی   ول راهها رهبری را برعهـده گرفتنـد و از آغـاز مسـئ     شوراهای کارگری کارخانه
داد میـزان تولیـد در سراسـر اعتصـاب حفـظ       نجا که شرایط اجازه مـی آتا . کارخانه شدند

ان موفقیت از جایی به جـای دیگـر متفـاوت بـود و اغلـب بـه رقـم اتحـاد کـارگر         . شد می
های دیگر، خصوصا کارگران راه آهن، که مواد خام و محصوالت اولیه را به کارخانه  کارخانه

بهـره بـرداری از کارخانـه در حـین اعتصـاب      . شد آوردند، منابع کارخانه ته کشیده می می
کرد و محصوالتی که بـه   مسئولیت کارگران را اثبات و امتحان می: منظوری دوگانه داشت

مبـالغ مـالی   توانست ابزار مفیدی برای حمایت از اعتصابیون در نبـود ِ   رفت می فروش می
چندان درک نشد و اعتصابیون برای حفظ اعتصـاب بایـد    هدف دوم ایناما . اعتصاب باشد

  .کردند به سخاوت و جمع آوری پول از دیگران اتکا می
چنـد  گاردهای ارتش سرخ برای محافظت از کارخانـه ایجـاد شـدند امـا بـه اسـتثنای       

جویی کارگران به انـدازه کـافی    خاص واقعا بدان نیاز نبود چون فشردگی و ستیزه پیشامد
  .برای دور کردن مزاحمین زیاد بود

ودی محتوای سیاسی مشخصـی  ز هاعتصاب با مطالبات اقتصادی و صنفی آغاز شد اما ب
قـع  ورد و در حقیقت محملی شد برای شناسـایی شـوراهای کـارگری و  در وا   آهم بدست 

  .کنترل کارگری
ی  هـای متفـاوتی داشـتند از تقاضـای سراسـیمه بـرای اسـتفاده        داران واکـنش  کارخانه

از  ،به عنوان یک مذاکره کننـده  ،Giolittiجیولیتی . ءحکومت از زور تا درخواست استعفا
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دانست که این جنبش توسـط خـود ِ    چون به خوبی می. زد باز می مداخله در اعتصاب سر

PSI و CGL حزب سوسیالیست ایتالیا و  یاTU خفه خواهد شد. 
ی خیـالی کنتـرل    پرسی نامعلومی با وعده طلبان یک همه بعد از یک ماه اشغال، اصالح

بنابراین اعتصاب به پایـان رسـید    .ای نامشخص برگزار کردند کار بدست کارگران در آینده
قدرت توسط . نداخته نشدداری برا دولت سرمایه. آید میانی قدرت به  آنکه حتی مسئله بی

  .ی کارگر تصرف نشد طبقه
دار از تصـرف   ی سـرمایه  طبقـه . از راه آمـد  خیلی طول نکشـید کـه ارتجـاع بـورژوایی    

ی فیـات، آنچنـان خـود را     بنابراین آنجلی، مالک کارخانه. زده شد ها بسیار وحشت کارخانه
طبقات اجتمـاعی درگیـر    همه. باخته بود که آماده بود کارخانه را بدست کارگران بسپارد

  .بحران شدند و متقاعد شده بودند که نظم کهن برای همیشه ازبین رفته بود
ی سیاسی برانـدازی دولـت بـورژوایی را پـیش      اما واقعیت این است که اعتصاب مسئله

لیبـرال    محتضـر  نکشاند و به بورژوازی زمان داد تا نظم جدید خـودش را بـر روی دولـت   
  .فاتحین بزودی قربانی از آب در آمدند. ی کندبازسازی و سازمانده

نهفته است اما بـرای موفقیـت فاشیسـم     1920های فاشیسم در شکست  بنابراین ریشه
است که  1921عوامل دیگری هم باید لحاظ شود و اولین و مهمترین آن سقوط اقتصادی 

  .از بین برد نان راآس از قدرت مذاکره محروم ساخت و اعتماد به نف را کارگران بسیاری
   

  ی نزدیک آینده
  

به صورت سـقوط و  (داری غربی  در چند سال آتی خبری  از فروپاشی اقتصادی سرمایه
هـایش   داری فرانسه با فـراز و نشـیب   ی سرمایه توسعه. در کار نخواهد بود) ای بیکاری توده

و  1950هـای   اگر به طور متوسط میزان رشد ِ درآمد کلی بـین سـال  . ادامه خواهد داشت
 توان انتظار داشت درصد بود، می 2 ،1968و  1936های  بود و بین سالدرصد  4.4 1960

  .کاهش یابد سرعتش ادامه یابد حتی اگر تا حدی هم این رشد
المللـی، و   در حین حال، به سبب تغییرات سریع تکنولوژی، همراه با تشدید رقابت بین 

م انتظار داشته باشیم کـه بیکـاری، تـورم و    توانی داران در صنعت، می افزایش ادغام سرمایه
  .فشار بر دستمزدها تدریجا افزایش یابد

 وخامـت به طور جـدی رو بـه    ژوئنهای می و  موقعیت مالی فرانسه در اثر حوادث ماه 
یـک   ژوئنمیلیون دالر از ذخایرش را از دست داد و در ماه  306در ماه می فرانسه . گذارد
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یون و ششصـد هـزار دالر و در جـوالی ششصـد و شصـت و      میلیارد و هشتاد و هشت میل

و  روی هم رفته در این سه ماه  دو میلیاد و پانصد. شش میلیون دالر و هشتصد هزار دالر
 125.تقریبا یک سوم ذخایرش تـا پایـان آوریـل اسـت     کهمیلیون دالر از دست داد  هپنجا

فرانسـه  . خیلی خوب نبـود  حتی قبل از رویدادهای اخیر موقعیت مالی بین المللی فرانسه
 1967میلیون دالر در سال  33تراز پرداخت هایش از مازاد به کسری ِ در دو سال گذشته 
  .کاهش یافته است

المللـی رقابـت سـختی     ، صنعت فرانسه در موقعیت بینحتی پیش از رویدادهای اخیر 
واردات صـنعتی  ، سـهم فرانسـه در   ی تولید پارلمان فرانسه بر طبق گزارش کمیته. داشت

درصـد بـرای آلمـان و     19درصد است در مقابل  OECD  4ایاالت متحده  از کشورهای
 3.5،سهم فرانسه در واردات ژاپن برای همان تولید کننـدگان  .درصد برای انگلستان 11.5

واردات . درصـد بـرای انگلسـتان    11.3درصـد بـرای آلمـان و     14درصد اسـت در مقابـل   
پوشاند در حالیکه ایـن رقـم    می را درصد صادرات 107تنها  رانسهف کاالهای تولید صنعتی

  126.درصد است 220درصد و برای انگلستان  230درصد و برای آلمان 100برای ژاپن 
صنعت فرانسـه   )1968جوالی  1(با حذف آخرین موانع میان کشورهای بازار مشترک 

اش یعنی  شریک اصلی رقیب و قدرت او در مقایسه با. بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت
درصـد بـیش از    70ظرفیت تولیـدی در سـاخت مکـانیکی آلمـان     . آلمان خیلی زیاد نبود

درصـد هـم در    200درصـد  و  200بیشـتر و در پالسـتیک    90، در فلـزات  فرانسه اسـت 
  127.مصنوعات ارگانیکی

رات تاثیر در موقعیت فرانسه در بازار صاد ژوئنهای می و  افزایش دستمزدها پس از ماه
ــازار  . گــذارد ــژوهش ب ــرای دو هفتــه نامــه IFOPدر نظرســنجی اخیــر ِ ســازمان پ ی  ب

دهـد   نشان مـی   Informations Industrielles et Commercialesاقتصادیِ
 19تنهـا   128.، ورشکسـت شـدند  داران وابسته به فـروش خـارجی   درصد کارخانه 60که 

درصـد   60دانستند در حالیکـه   پذیر می ملن افزایش دستمزدها را تحآ درصد کارخانه در
  129.دانستند درصد هم فاجعه آمیز می 13خیلی سنگین و 

حتـی پـیش از افـزایش    . داران فرانسوی خیلی باز نیست ی مانور برای سرمایه محدوده 
فشار برای سود اضافه در چند سال اخیر خیلی شـدید بـوده    ژوئنهای می و  مزدها در ماه

  .است
. ها  نسبت به دیگران قادر بـه تحمـل افـزایش مـزد نیسـتند      ایع و شرکتبرخی از صن 

  .های بزرگ این را به وضوح اعالم کردند برخی از سران شرکت
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در واقـع بایـد   . گـذارد  در بازگشـت مـالی شـان تـاثیر نمـی     های اضافی نساجی  هزینه 
  .وری  برای جبران مهیا کرد هایی برای پیشرفت بهره طرح
ایی به وضوح مطرح کرده کـه  یـا بایـد در جهـت حفـظ بیشـترین       رئیس مواد شیمی 

  .روی افتاد کارآمدی بیشترین تالش را کرد یا به ورطه میانه
هـای   گویـد کـه هزینـه    پولن مـی  -ی رنو رئیس کارخانه Baumgartnerبوم گارتنر

  : اضافی شهری آشکار است و فکر میکند باید تدابیری اندیشید
  
را انـد   هـا وابسـته   دانشک قوای رقابتی کشور ما ب ندگانی که بیباید موقعیت تولید کن"

کنند تجدید نظر کـرده و   ها را برآورده نمی خواستهی که های ما باید در فعالیت. تقویت کرد
  131".هایی را توسعه دهیم که نیازهای بازار هستند و غیره فعالیت

  132.تها در مقایسه با گذشته سرعت بیشتری خواهد گرف ادغام شرکت
بینـی   را پـیش  آندار  بیکاری شدت خواهد گرفت اگرچه خیلی سخت بتوان روند شـیب 

دهـد کـه یـک     الذکر انجـام داده نشـان مـی    نظرسنجی که سازمان پژوهش بازار فوق. کرد
های مورد سئوال انتظار دارند که استخدام افت پیدا کند در حالیکـه اکثـرا    چهارم  شرکت

برخـی از   133.کننـد  کـارگر جدیـدی اسـتخدام نمـی     گویند کـه در ایـن مـدت هـیچ     می
  .کنند بینی می میلیون بیکار را پیش 1 اقتصاددانان در زمستان آینده

های فرانسـوی   نه دهم شرکت. عواض خود را نشان خواهد داد همین حال تورم نیز در 
 تـا ده درصـد   5، از ی افـزایش اخیـر دسـتمزدها    های خود را  در نتیجه قصد دارند قیمت

مطابق با گزارشی که بـرای شـورای اقتصـادی و اجتمـاعی ارائـه شـد        134.افزایش دهند
درصـد افـزایش    7تـا   6فروشان فرانسـوی بـه خـاطر اعتصـاب عمـومی       های خرده قیمت
  135.داشت

ی صـنعتی در فرانسـه    توانیم منتظر حادتر شدن مبارزه ی نزدیک می بنابراین در آینده
شـود  امـا اغلـب تحریکـی      ی جسته و گریخته تشدید مـی باشیم که گاهی به تلخی و گاه

  .شود برای رویاروهایی عظیم نه فقط با کارفرماها بلکه با دولت نیز می
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  راه پیش رو
  

  ضرورت یک حزب انقالبی –های خودانگیختگی  محدودیت
  
  
  
  

انقالبی به  ی تاثیر خودانگیختگی و ضرورت حزب ، دو مسئلهژوئنهای می و  رویداد ماه
  . فوری ترین شکل ممکن را پیش می کشد

. شـوند  انقالبها در واقع همچون اعمالی خودانگیخته و بدون رهبری یک حزب آغاز مـی 
آیـا  . هیچ کس این انقالب را سـازماندهی نکـرد  . انقالب فرانسه با تسخیر باستیل آغاز شد

، هـا  ران آتـی ژاکـوبن  حتی رهبـ . خیر حزبی در راس مردم در جریان طغیان وجود داشت؟
کردند و به صـورت یـک حـزب سـازماندهی      ، هنوز با سلطنت مخالفت نمیمانند روبسپیر

  .های مردم بود از سوی توده خودانگیخته یعمل 1789جوالی  14انقالب . نشده بودند
روسیه  1905انقالب . صادق است 1917روسیه و فوریه  1905همین در مورد انقالب 

، هـای کـارگر   رد خونین ارتش تزار و پلیس از یکسوی و از سوی دیگر تـوده با برخو چهاگر
کسی که در واقـع  ( ، اما توسط کشیش گاپون رهبری شدمردان و زنان و کودکان آغاز شد
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سـاز مشـخص همـراه بـا      آیا کارگران با رهبری سرنوشت.) ی تزار بود عمال تحریک کننده

هـا برعلیـه    آن. شـدند؟ مسـلما خیـر    خط مشی سیاسی از جانـب خویشـتن سـازماندهی   
های کوچک حمل کرده و از پدر کوچک محبوب خود تزار طلب  استثمارگران خود شمایل

، در فوریـه  دوازده سـال بعـد  . این گام اول برای یک انقـالب بـزرگ بـود   . کردند کمک می
از  بـار شـمار عظیمـی    تر بودند و در مقایسـه بـا گذشـته ایـن     تجربهبار با ها این توده 1917

هـیچ مـورخی   . هـا همـراه بودنـد امـا بـازهم خودانگیختـه روی داد       ها بـا آن  سوسیالیست
ی انقالب فوریه معرفی کند به  دهنده تواند انگشت روی کسی بگذارد و وی را سازمان نمی

  .این انقالب سازماندهی نشده بود که این دلیل ساده
ی  ، بـه شـیوه  شـود  رهـا مـی  اما بعد از اینکه ماشه انقالب با یک شـورش خودانگیختـه   

جمهوری ژیروند بـه حکومـت    -در فرانسه گذار از حکومت شبه. روند متفاوتی به پیش می
، که روابط مالکیت فئودالی را به طور کامل نابود ساخت ،   دیگر نه با تـوده هـای   انقالبی

. فتسازمان نیافته و بدون رهبری حزبی بلکه تحت رهبری قاطع حزب ژاکوبن سرانجام یا
ای برعلیه ژیروندها بـود،   بدون وجود حزبی در مقام رهبری  که خواستار جنگ همه جانبه

مردم پاریس بدون رهبر و به صورت خودجوش . نمود برداشتن این گام مهم غیرممکن می
امـا اکثریـت ایشـان بسـیار     . برخیزنـد برعلیـه پادشـاه    ها سال ستم بعد از دهتوانستند  می

فاقد تجربه و آگاهی تاریخی و تازه بعد از دو یـا سـه سـال گذشـته از      کار بودند و محافظه
خواستند انقالب را به حد نهـایی برسـانند و یـا بـه       شد برخی می انقالب بود که معلوم می

موقعیت تاریکی به مبارزه و  فرجام تلخی برای حـزب مصـالحه کـار و    . تن بدهندمصالحه 
ی این تعهد بـزرگ را حـزب ژاکـوبن برعهـده      اهانهرهبری آگ. داشت ، نیازمتحدین دیروز

تا اخرین نفر را  تعیـین و سـازماندهی    1792گرفت و براندازی ژیروند را در دهم آگوست 
همین طور انقالب اکتبر هم به صورت خودانگیخته انجام نشـد بلکـه تمـام جزئیـات     . کرد
های انقالب بین  در طول فراز و نشیب. ش توسط حزب بلشویک سازماندهی شده بودا مهم

، از سـر رد  هـای متعاقـب آن   ، ایام جوالی و عقب نشینیژوئنتظاهرات ماه فوریه و اکتبر 
هرچه بیشتر تحت نفـوذ  ، کارگران و سربازان کردن کودتای نافرجام و راستگرای کورنیلف

و رهبری حزب بلشویک در آمدند و وجود این حزب برای ارتقای انقالب از مرحله آغـازین  
  .به پیروزی نهایی ضروری بود

در تـاریخ  هـا   در حالیکـه تمـامی انقـالب   . نـامنظم و نـابرابر اسـت    لزوماخودانگیختگی 
ایام ماه می در پاریس بـه طـور   . خودانگیخته آغاز شدند اما خودانگیخته به پایان نرسیدند
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ا برانـدازی  ، امـ توانند سنگر بسازند ، چندصد دانشجو و کارگر میرا نشان داد مشخص این

  .سازماندهی متمرکز بیشتری الزم دارد ،رژیم و گرفتن قدرت از دولت
بندی کـرده   نقش محوری حزب در انقالب سوسیالیستی را تروتسکی با شرح ذیل جمع

  :است
،  دهد که بدون وجود حزب با توانایی رهبری انقالب پرولتـری  حوادث نشان می..."

تواند قدرت را تصرف  با شورش خودانگیخته نمیپرولتاریا .نماید انقالب ناممکن می
ی زحمتکشان  ، قیام خودانگیختهحتی در آلمان به شدت صنعتی و با فرهنگ. کند

ی  یـک طبقـه  . تنها به انتقال قدرت به دستان بورژوازی انجامیـد  1918در نوامبر 
ـ   ی مالک دیگر برباید چون می تواند قدرت از چنگ طبقه مالک می ر تواند خـود را ب
. شمار آن با ادوات دولتی قدیمی بنا کنـد  ، سطح فرهنگی و ارتباطات بیپایه ثروت

اما هیچ چیز دیگری بـرای پرولتاریـا وجـود نـدارد کـه جـایگزینی بـرای حـزبش         
  "136.باشد

  
، بـا  ، بـا آمـوزش خـود   بـا قـدرت اقتصـادی بـورژوازی     هـای بـورژوایی   در انقالب"

ایـن   شود اما در انقالب پرولتری کار انجام می های خود این ها و دانشگاه شهرستان
تر  از این نظر که دشمن هم آگاه .تواند جایگزین شود تنها با حزب پرولتری می کار

، هـا حکومـت   بـورژوازی در طـی قـرن   . شـود  تر می شده است نقش حزب هم مهم
تری از آموزش سـلطنت اداری قـدیمی بدسـت آورده     برتر و کاملموزش سیاسی آ

  "137.است
  

را  1920یا کـارگران ایتالیـا در    1936ی پاریس  تنها تجربه 1968اگر کارگران پاریس 
ی طبقـاتی   ، ذخیـره تجربـی مبـارزه   ی طبقـه  ، حافظـه حزب انقالبی به بیانی ،به یاد آورند

  .جهانی و دانشگاه طبقه است
مبارزاتی ، نباید سازماندهی داران در مواجهه دشوار با قدرت منسجم و منضبط  سرمایه
  .منضبط و متمرکز کمتری در پرولتاریا وجود داشته باشد

  :هم مرکزگرایی و دموکراسی ضرورت دارند
زمـان سـاختن    هـای پرولتاریـا و هـم    مرکزگرایی برای ایجاد وحـدت در تمـامی بخـش   

شود کـه   حاصل می قتیاین تنها و. است یرات تحت شعار مشترک و مشخص ضرورتظاه
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های از همان محل و مسئول وجود داشته باشد کـه   در دستان انسانتمرکز رهبری واقعی 

  .باشندمشی سیاسی خود پایبند ها و رفتارشان به خط  در نوشته
کـه در شـرایط مشـخص ممکـن اسـت      های محلی و رهبر  دموکراسی چون این انسان

 ها کنترل نآتوسط  و خیلی کم تعداد باشند باید توسط تمامی اعضای حزب انتخاب شوند
   138.ها باشند جوابگوی آنشده و 

ی  گیـرد مبـارزه   مـی  جـا را فـرا   داری که همـه  مده در سرمایهآثباتی بوجود  به سبب بی
چون تغییرات در شرایط عینی اقتصـادی تجلـی   . های تندی دارد طبقاتی نیز فراز و نشیب

هـای   نطور که بعـدا توسـط سـازما    یابند همان ای در آگاهی و فعالیت طبقه نمی واسطه بی
هـای   ، مـا بایـد فـراز و نشـیب    شـود  ، از این آگاهی جلوگیری میطلب سنتی و راکد اصالح

از اعتصابات صنفی تا مبارزات سیاسـی و  : بسیاری را در جریان مبارزه انتظار داشته باشیم
هـای رکـود و رخـوت تـا      از دوره ،از وضعیت شبه انقالبـی تـا سـویه متقابـل آن    . برعکس

های مختلف  عدم یکنواختی بین بخش. ای که منش طغیان برانگیزی دارند اعتصابات توده
گرایـد و گـاهی بـه     ، گاهی به سوی یکنواختی مـی ها و صنایع مختلف ، بین کارخانهطبقه

هـای   کارگران موجود در کارخانه. شود و زمانی هم نه زمانی تعادل حاصل می. سوی تفرق
انـد کـه از ایـن    ر آنجا دارند بیشـتر مایـل  ی زیادی دسابقه PCFو   CGTپیشرفته که

  .بپیوندند احزاب دور بمانند در حالیکه ممکن است بسیاری دیگر هنوز به این تشکیالت
در این شرایط تشکیالت انقالبی ضروری است که نه تنها بتواند بین شـرایط انقالبـی و   

ای ظریف میـان مراحـل   ه بلکه تفاوت) البته این کار آسانی است(ضد انقالبی تمیز دهد و 
در اصول خود  ،چنین تشکیالتی باید مبتکر. دها را هم تشخیص ده میانجی سنتی بین آن
  .پذیر بوده و همواره از تغییرات حاد شرایط آگاه باشد انعطاف سرسخت و در تاکتیک

چنین حزبی را افتتاح کنیم تا اینکـه بـه    البی در فرانسه اکنون بهتر استچپ انق برای
  .که چهل سال وجود داشته اکتفا کنیم حزبی

ها هزار کارگر جوان و در واقع جـوان   ، دانشجویان و دهبار بخش کلی جامعه برای اولین
، از نفوذ حزب کمونیست فرانسه آزاد هستند از حزبـی کـه پایگـاهی بـوده     به معنای کلی

  .است برای چپ استالینیستی
رسیده  آن پس وقت .ی کارگر است ت طبقهاکثریحال کار اصلی انقالبیون جلب اعتماد 

، فراخوانده داری برای کسب قدرت کارگران که کارگران به سمت تهاجم انقالبی به سرمایه
  .شوند
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بارهـا و بارهـا دلسـرد و     ،، در فقـدان رهبـری حـزب انقالبـی    ها کارگر فرانسوی میلیون

اما الزم است تا با گفتار  .نیستبرای انقالبیون جلب اعتماد آنها کار آسانی  .اند منفعل شده
  .ها کارگر را بدست آوریم ، اعتماد هزاران و سپس میلیونو کردار

، کـارگران بـه   ، در روزهای خاکستری پـیش روی 1968می  ماهی بعد از در طول دوره 
انقالبیـون بایـد   . انـد ها وشـرایط موجود مسائل رایج جذب خواهند شد و مترقب دسـتمزد 

همـین طـور   ، ان را حول مقاومت صنفی در مقابل کارفرماها متحد کنندکارگرسعی کنند 
آمیـز فعـال بـرای ایجـاد      یـک کمپـین تحریـک   . حول مقاومت سیاسـی در مقابـل دولـت   

تمامی کارگران را در هر سـطحی جمـع کنـد     الزم است تاهای کارخانه و فروشگاه  کمیته
تـداوم مقاومـت در مقابـل     یهـای  هدف چنـین کمیتـه  . تحادیه باشند و چه خیرچه عضو ا

داری  و پیشبرد آن به سوی معرفی کنترل کارگری بر شرایط کار و تولید  استثمار سرمایه
انقالبیون تنها با برعهده گرفتن رهبری در جریـان مبـارزه بـرای مطالبـات قـدیمی       .است
نـه چنـد   ، کار چند سال است ورو  راه طوالنی پیش. ها را جلب کنند توانند اعتماد توده می
  .ماه

ای خودانگیخته شکوه خود را به طور واضح  عمق و وسعت عجیب و قدرت جنبش توده
های  حتی کمیته. اما محدودیت آن به همان میزان مشخص شد. های می نشان داد در ماه

توانستند به صورت خودانگیخته در مقابـل مخالفـت ضـد     ، نمیاعتصاب اگر نگوییم شوراها
حتـی بـا   . ، ایجـاد شـوند  شـد  فرانسه که مانع حرکت کارگران می انقالبی حزب کمونیست

  .نماید ، خودانگیختگی نابسنده میگیری کارگران ها در مسیر قدرت اولین درگیری
  

  هایی برای انقالبیون انگلیسی درس
   

هایی با جنبش کارگری فرانسه  کارگری انگلیس در برخی موارد تفاوتوضعیت جنبش 
  .تر کند و برخی هم سخت تر می ها را راحت ن موارد کار سوسیالیستبرخی از ای. دارد
ی کـارگران کـه خـود را در     اول اینکه، حزب کمونیست فرانسه  برخالف حـزب تـوده   

، قـادر بـه شـرکت در    اش رو  با وجـود خـودداری   بیند و از این ی رسمی می تقابل با جامعه
 Waldeck Rochetحالیکـه   در. ی قـدرت اسـت   ، حزب کارگر در بدنهمبارزات است

فقط مجبـور اسـت    Wilsonی چپی از خود نشان بدهد ویلسون  تواند چهره گاهی می گه
ی افشـا کـردن ویلسـون     بنابراین وظیفه. گرایی متعددی از خود نشان دهد ی راست چهره
  .است تر از روشه آسان
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ا دارد  امـا  ه های تشکیالتی عمیقی در کارخانه دوم اینکه حزب کمونیست فرانسه ریشه

حزب کمونیست فرانسه مردانی قوی برای جلوگیری از فعالیـت  . حزب کارگر انگلیس خیر
. هـا دارنـد   شان در کارخانه ها برای فروش نشریات ، آنارشیستها ، مائوئیستها تروتسکیست

تواند بیست هزار نفر را بسیج کند تا در  حزب کمونیست فرانسه می. اما حزب کارگر ندارد
حزب کـارگر بیسـت هـزار تـا فعـال      . می دانشجویان را از کارگران جدا کند 13ت تظاهرا
  .ندارد
انـد و   ، برخالف کارگران فرانسه  بـه خـوبی سـازماندهی شـده    ، کارگران انگلستانسوم 

کارگران انگلیس هـر سـال در هـزاران    . شوند شان به صورت دموکراتیک انتخاب می سران
در حالیکـه کـارگران فرانسـه تـاکنون هرسـال چنـد       کنند  اعتصاب غیررسمی شرکت می

  . اند اعتصاب غیررسمی نامنظم داشته
برخالف عوامل فوق که ایجاد تشـکیالت انقالبـی را در انگلسـتان آسـان تـر از فرانسـه       

  .کند موانع بزرگی هم در انگلستان وجود دارند که کار را سخت می.  کند می
هـای منفـرد در انگلسـتان     گری در کارخانـه ، قدرت تشکیالتی سـران کـار  اول از همه 

، صـحبت از کـل   اعتصاب چند کارخانـه بـا هـم   . هاست همراستا با فقدان پیوندی بین آن
  .، تقریبا در انگلستان ناشناخته است در حالیکه در فرانسه کامال رایج استصنایع نیست

پذیرند تـا   را می به طور کامل جدایی از سیاستهای صنفی  اتحادیه، در انگلستان دوم 
اعتصـاب سیاسـی    ی ناشناخته اسـت امـا در فرانسـه   که اعتصاب برای مسائل سیاس حدی

  .سنت دیرپایی دارند
فاقد تمایل جنبش کارگری انگلستان ، طور که مارکس هم خاطرنشان کرده سوم همان 

  .پردازی است سازی و نظریه به عمومیت
  
  ، انگلستان فردافرانسه امروز 

  
شک این رویدادها شـتاب خواهـد    بیتوانیم از ریتم رویدادها مطمئن باشیم اما  میما ن 

، لنـین  مغز اصلی سخنان لوکزامبورگ تفرانسه کامال واضح ساخ چیزی که بحران. گرفت
تـوانیم   ما نمـی . ، بالواسطگی مسیر در مقیاس تاریخیبالواسطگی انقالب. و تروتسکی بود

  .تی در انگلستان را تعیین کنیم  اما خیلی دور نیستآالبی و مدت بحران انقندی زمان ب
های اعتصاب  شکست قیام در تسلیم به محدودیت و سرعتی که هیاهوی فرانسه رخ داد

ی کـارگران در   دهد که انقالبیون انگلستان با چه فـوریتی بایـد بـا بدنـه     نشان میعمومی 
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ریق مبارزه را به شکل یک حزب انقالبـی  شان پیوند برقرار کنند و از این ط مبارزات روزانه

  .آماده جنگ در آورند
ی  ای و خودانگیختـه از سـوی طبقـه    ی توده یک مقابله های طوالنی ما فاقد برای مدت

پـس در  . کنـد  این بار تغییر کرد و فردا هم بـه سـرعت تغییـر مـی    . کارگر در غرب بودیم
ها را متحد کند  و نه بر کسـب   الفت، تشکیالت انقالبی متعهد که مخمبارزات بزرگ آینده

، امـری حیـاتی   بیشترین امتیاز از رژیم حاضر،بلکه بر انقالب و قدرت سیاسی تمرکز کنـد 
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Notes: 
136. L. Trotsky, Lessons of October (New York, 1937), pp.23-

24. 

137. L. Trotsky, Lessons, pp.100-101. 

138. L. Trotsky, The First Five Years of the Communist 

International, vol.II (New York, 1953), p.157. 
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