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 Political سياسی

  

  فريده ثابتی: برگردان از

 ٢٠١١ اگست ٣١
  

 اتحاديه، از توھم تا واقعيت

  ر اتحاديه از درون و دادن جھت انقالبی به آن امکان پذير است؟ييآيا اکنون تغ

۴ 

  فرانسه

Pascal Lejeune ساله است و کارگر چاپخانه و عضو اتحاديه ٣۵.از فرانسه CNT او در . در پاريس بزرگ

  .ی وجنبش اجتماعی سال ھای قبل شرکت داشته استئمبارزات بسيار اتحاديه 

  

  آيا می توانی خالصه ای از تاريخچه اتحاديه فرانسوی، ساختار آن و چگونگی رشد آن ارائه دھی؟ : ١س 

فرانسه در يک بحران سياسی اجتماعی دست به گريبان است که پايانی : او از امروز می گويد: سکالپا: ج 

از نظر داخل با از دست دادن اعتماد مردم ھمراه است که شامل احزاب سياسی و اتحاديه . برايش ديده نمی شود

روز چيزی برای کاناليزه کردن قبال حزب کمونيست کار سازماندھی را به عھده داشت اما ام. ھا نيز می باشد

جنبش ھای جديد اجتماعی وجود ندارد و به ھمين سبب به عکس العمل ھای پوپوليستی منتھی می شود مثل آن 

  .  عليه رفرم ھا و تخريب بنيان ھای اجتماعی رخ داد٢٠٠٢چه که در تابستان 

رھبران اتحاديه و ). ٪٩رسماً (يز است اچی در فرانسه در مقايسه با اروپا بسيار نئ سازمان يابی اتحاديه ۀدرج

مجامع کارکنان از نظر قانونی به طور ويژه تحت حمايت قرار دارند و عموماً حقوق فردی کارگران، برجسته 

اعتصاب (در بخش خصوصی اجازه ھيچ . عمومیمثل حق اعتصاب برای کارمندان، امتيازات خدمات . است

وم بعد از جنگ جھانی د. وجود ندارد"اعتصاب وحشی" بنابراين ھيچ غير قانونی است وجود ندارد و) اخطاری

گام  ھنۀاکنون مناسبات مسلط پدرساالران. که تاکنون برجاست" نمايندگی کردن"يک مدل فرانسوی به وجود آمد 

  . شده است" نمايندگی اتحاديه کشوری"جنگ، عامل کسب موقعيت برای 

دن و کارخانه ھای اتومبيل سازی تا حدودی برچيده شدند ا در مع استحکامات سابق جنبش کارگری١٩۶٨بعد از

ی ئشکست جنبش اتحاديه  .اين جا می شود از يک جريان بزرگ اقتصادی در استحکامات کارگری حرف زد
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در مجموع اتحاديه ھا به صورت بين المللی با تحليل تدريجی و . فرانسه مشروط به تقويت سياسی کردن آن است

اتحاديه ھای سنتی بيش از ھمه مشکالت بزرگی در سازمان دھی اعضای جوان و . اجه اندکاھش اعضا مو

البته اتحاديه ھای . مقرر کردن اشکال جديد کار و تطبيق خود با تغيير ساختار در شاخه ھای منفرد دارند

ھمکاران در .ندفرانسوی عادت کرده اند که با درجه فوق العاده ناچيز سازمان يابی به زندگی خود ادامه دھ

اغلب عضويت . فرانسه زمانی دست به سازمان دھی می زنند که مجاز باشد يا به اصطالح وقتی تنور گرم باشد

در اتحاديه به وجود مشکل بستگی دارد، ھمکاران به فراخوان آکسيون پاسخ می دھند بدون اين که عضو 

رفع می شود يا پايان می گيرد، عضويت شان ھم اتحاديه باشند يا به ھنگام مشکل عضو می شوند و وقتی مشکل 

ی فرانسه روی اقليت معامله گر و نقش آن تکيه دارد که توسط قانون نيز ئاصوالً جنبش اتحاديه . پايان می گيرد

اين امر عامل از دست رفتن تاثير .  می شودءگی اعضاه س و بی عالقأحمايت می شوند و ھمين امر سبب ي

  .گران به آن استاتحاديه و اعتماد کار

  

  آيا اين امر برای ھمه اتحاديه ھای فرانسه رخ داده است؟ : ٢س 

) اتحاديه ھای شاخه و شغل مبنا(ئی  تعدد اتحاديه ۀبه طور اختصاصی در شرايط امروزی در محدود: ج 

نمايندگی ملی  ) CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC( پنج اتحاديه . معروف به نمايندگی کردن مطرح است

 -امکان دخالت در امر تعرفه کار و مزد(ئی  دارا ھستند که با آن امتيازاتی ھمراه است، از جمله امتياز تعرفه را

 بايد نمايندگی خود برای يک شاخه يا حتی يک کارگاه را با مبارزه CNT يا SUDاتحاديه ھای کوچک مثل ). م

جدا شده  CFDTکه از اتحاديه ) موکراسیھمبستگی، اتحاد، د (SUDگفته ھای . دست بياورنده با آن ھا ب

زيرا اتحاديه ھای شاخه ھای متفاوت تنھا . است) SUD(ارتباطی به آن اتحاديه ندارد و حرف بخش جدا شده 

از نظر سياسی اغلب آن ھا تحت تاثيرات تروتسکيستی يا . يک تماس جمعی ضعيفی راحفظ می کنند

  . برای اتحاد ايجاد نمی کنندی را " واقعی"سنديکاليستی ھستند و ھيچ سقف 

لرزه در آمده و به طور عمومی ھم برای قوی ترين ه شمار اعضای اتحاديه کماکان در حال حاضر با بحران ب

 بعد CFTCاتحاديه مسيحی اوليه يعنی .  با از دست دادن اعتماد ھمراه استCFDTاتحاديه فرانسه يعنی 

سوسيال ("و ديد سوسياليستی ليبرالی دارد ه است  يک جھت يابی قوی به سمت چپ پيدا کرد١٩۶٨از

  .) که در ترمينولوژی فرانسوی واقعاً وجود ندارد" دموکراسی

CGT جو است و بيش ه کماکان مبارز. قديمی ترين و برای زمانی طوالنی بزرگ ترين بوند اتحاديه فرانسه بود

استالينيست "مبارزه بين   و وجودPCFضعف به خاطر . باقی است) صنعتی(از ھمه به عنوان اتحاديه کارگران 

اعتماد  CGTھمواره  .، اين اتحاديه می تواند به طور شگفت آوری توسعه يابد"جوانان وحشی"و" ھای قديمی

  .ی سازمان يافته نيستند با خود داردئاکثر کارگران مزدبگير، به ويژه کارگرانی را که به طور اتحاديه 

CNT-Fۀ ت است و از جھتی ھم آنارکوسنديکاليست و خود را به عنوان ادام به طور سنتی سنديکاليسCGT 

و اشغال ) ١٩٣۶ -١٩٣٩( که بعد از تجربيات جنگ ھای داخلی در اسپانيا. می داند١٩٠۶فرانسه در" اوليه"

 خود را به صورت قطب سنديکاليستی و آنارکوسنديکاليستی دوباره سازمان دھی ١٩۴۶لمان در افرانسه توسط 

 به صورت کارگاھی بود و در بعضی از بخش ھا حتی به وضوح ۵٠ۀتا پايان دھ. سيس نمودأ را تCNT وکرد

از اين . ی را به طور روزافزونی از دست دادئفعال بود، بعد از آن تاثيرش کاھش يافته و فعاليت ھای اتحاديه 

البته ھمواره . ٨٠ھی از آغاز دھه  بيرون آمد، بيش از ھمه با فعاليت ھای فراکارگا۶٨زيرسايه بودن در سال 
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 ٩٠ و ٨٠در دھه . شد" کميته اعتصاب "  وارد ٧٠ ۀدر دھ. آنارکوسنديکاليستی داده استۀ در فرانسه يک زمين

  .شد" ھماھنگی"وارد 

  

   ھم وجود دارد؟FOی که اسم بردی آيا گذشته از آن ھائ : ٣س 

گ جھانی دوم بيش از ھمه به عنوان اتحاديه ضد ناميده می شود، که بعد از جنFO ، CGT-FOدرحقيقت : ج 

ش را فقط با بدترين م را زير پوشش خود گرفت، که سنتتمايالت تا سنديکاليسۀ سيس شد، که ھمأکمونيست ت

 اتحاديه کالسيک زرد CFTC. مفھوم پيش می برد، که فقط در اتحاديه گری و کارخانه پرستی خالصه می شود

  .فرانسه است

  

مار  شۀ٪ است، آيا می توانی قدری در بار٩ی در فرانسه ئ درجه سازمان يافتگی اتحاديه گفتی که :۴س 

  ی؟اعضای اتحاديه بگوئ

مشاغل "سازمان يافته اند و در کنار آن ٪ ھمه شاغالن ٩اساس تخمين ھای رسمی ه ب. بيان آن مشکل است: ج 

ی ئ شمار ھمکاران اتحاديه ۀ ما در بار اساس تخمينهب.٪ سازمان يافته اند۵در بخش خصوصی حدوداً " آزاد

٪، در بخش ٧ تا ۵ين مقدار کمتر است؛ در بخش عمومی بين افرانسوی اغلب مبالغه می شود که به نظر ما از

  . ٪ باشد٢٪ يا شايد ھم ۵خصوصی زير 

ژه در رابطه اين تمايل دائماً کاھش می يابد، به نحوی که اتحاديه ھای بزرگ پر از آدم ھای پير است، اين به وي

می  سال بخش بزرگ فعالين اتحاديه را تشکيل ۵٠بازنشستگان و اعضای باالی :  صادق استCGTبا اعضای 

ی مثل غذاھای آماده، مک در شاخه ھائ. ت. ج. اگر مثال ث (ی قابل ديدن استدھند، دربعضی بخش ھا استثناھائ

جوان ھا عموماً تمايل کمی به . ساله ھستند ۴٠ تا ٣٠ اکثراً بين SUDاعضای ). دونالد و غيره وارد شود

ی پيدا ئ مشکلی در دسترسی با جوانانی که بخواھند سازمان يابی اتحاديه CNT. عضويت در اتحاديه ھا دارند

  .کنند، ندارد

  

  شرکت زنان در اتحاديه ھا چه انداره است؟ : ۵س 

از ". تجربی"شاخه به صورت مشر وط ٪ ٢٠: بزنمچون ھيچ آمار رسمی وجود ندارد فقط می توانم حدس : ج 

. در پست ھای مطرح بيرونی و باال به ندرت زنان ديده می شوند. ٪ می شود١٠ن و عمل کننده ھا نظر فعاال

 سازمان يافتگی خود را ۀ دو درآمدی در فرانسه بدين معنی بود که به ھيچ وجه در درج- اساس مدلهکار زنان ب

بله زن کار می کند؛ نه زن به طور :  و خالصه اين گونه فرموله می شودنشان نمی دھد يعنی به طور عمومی

تساوی جنسيتی عمالً وجود ندارد و اين تمايل به . ی سازمان يافته نيست يا به ندرت سازمان يافته استئاتحاديه 

  ما حدس می زنيم که مقدار شرکت زنانCNTدر . طور عمومی توسط دولت و جامعه به پيش برده می شود

تفاوت حقوقی زنان . یئ٪، البته با استثناھای مشروط شاخه ٣٠در ساير اتحاديه ھا کمتر از . ٪ باشد٢٠حداکثر 

  .٪ است٧٠٪ و برای مردان ۵٠اساس آمارھای رسمی مقدار اشتغال به کار زنان ه ب. ٪ است١٨و مردان 

  

  ن چگونه است؟وضعيت سازمان يابی مھاجرا : ۶س 
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برمبنای بخش و منطقه به : ن را بيان کنمتوانم مقدار سازمان يافتگی مھاجرا می CNTمن فقط در رابطه با: ج 

به ويژه در حمل و ( ، در بعضی از کارگاه ھا و شاخه ھا )٪ است٣٠در پاريس بزرگ (وضوح متفاوت است

ی را که ناتحاديه ھا اجازه ندارند مھاجرا. )٪ است١٠٠نقل و نظافت، مھمانخانه ھا و بخش ساختمان حدوداً 

کار .  عضو گيری کنند در حالی که آن ھا در کارگاه ھا حضور دارند و فعال ھستند،اوراق ھويت قانونی ندارند

اما به دليل اين که اثرات خطرناکی می تواند داشته باشد اتحاديه .در اين بخش ھا بسيار مشکل و غيرعادی است

  .ھا وارد اين بخش ھا نمی شوند

  

  فرانسه چگونه است؟شرايط کار در  : ٧س 

 ساعت کار در ھفته، درفرانسه دوران فراکسيون چپ سابق در حکومت ٣۵شروع حرکت مرددانه برای : ج 

 ، در آغاز خيلی غيرمحبوب بود، ديگر اين که يک کارزار عمومی ھم برايش انجام نگرفت يا ليونل ژوسپين

رانسوی ھا برای اين کار در دست بخش دولتی علت عدم شوق ف.حتی مطالبه آن توسط اتحاديه ھا ھم مطرح نشد

 ساعت کار درھفته در اين بخش ھيچ جای ٣۵چون اجرای . بود که می بايستی به عنوان نمونه مطرح می شد

 ساعت کار ٣۵بعد ھم کارگاه ھای بزرگ در بخش خصوصی که واقعيت بخشی به . کار جديدی ايجاد نکرد

  .عموماً به نفع قابليت انعطاف دھی تمام شد)  تاثير اتحاديه ھااين جا تحت (ھفتگی را آغاز کرده بودند

يک ويژگی ديگر شرايط امروزی، تمايل عمومی به فاسد کردن موقعيت نيروھای کار و کيفيت آن ھا است، که 

ی در فرانسه مثل پست، راه آھن و حمل و نقل عمومی و بخش ھائ. خصوصی سازی تقويت می شودباز توسط 

سر می برند يا ھم چنين به طور ه در يک وضعيت کاری غير تضمين شده ب ھمين طور تعليم و تربيت نيز

اتحاديه ھا در اين .  کارگران غير ماھر يا کم کيفيتۀقرارداد موقت يا فصلی محدود، با به کارگيری افزايش يابند

ل مواجه اند که چگونه می توانند به اين گروه از کارگران دسترسی پيدا کنند و آن ھا را سازمان اؤجا با اين س

 اين شاخه ھا بدون حد و مرزی ۀتحت رشد عمومی بعدی اقتصاد بين المللی، حکومت راست در ھم .دھی نمايند

  .نسبت به چپ به پيش می تازد

  

  دستمزدھای متوسط چگونه است؟ : ٨س 

 ٢١.٢٧٠برای مردان ١٩٩٨ستمزد ساالنه در بخش خصوصی برای کار تمام وقت برمبنای سال متوسط د: ج 

برابری ظاھری دستمزد زنان و مردان برای کارھای مشابه به طور .  يورو است١۶.٩۴٠يورو و برای زنان 

يورو ٩٧٠٠حداقل دستمزد قانونی . مقرر شد اما تفاوت در عمل برقرار است١٩٧۵ و ١٩٧٢رسمی طبق قانون 

  . است

  

  آيا امتيازاتی برای شوراھای کارگاه وجود دارد؟ : ٩س 

 در کارخانه ھای دولتی، خدمات عمومی، با بعضی از کارفرماھای بزرگ خصوصی ملی که بخشاً چند :ج 

  . ی وجود دارداتومبيل سازی، حق امتيازھای باالئمليتی نيز ھستند، بيش از ھمه در کارخانه ھای 

و " کارگری"راھای مشورتی ترکيبی از شو) شورای مديريت کارگاه(رخانه فرانسوی ساختارشورای کا

. که توسط ھمکاران فقط برای چند ساعت جلسه انتخاب می شوند. . . ی در محدوده کارخانه است کارفرمائ
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CNT  ضمن يک در. شديداً به شوراھای کارخانه انتقاد می کند و تنھا با شرايطی در انتخابات شرکت می نمايد 

  .خصوصيت ويژه ھم دارد که برای کارکردش در شورا پول نمی گيرد

  

  ی مھمی در فرانسه وجود داشته است؟ ئدر سال ھای گذشته چه مبارزات اجتماعی يا اتحاديه  : ١٠س 

. در رابطه با اتحاديه اين گونه است که اگر مشکلی پيش بيايد، آن وقت اتحاديه وارد حرکت دفاعی می شود: ج 

در رابطه با تعطيل کارخانه، . زيرا در فرانسه ديگر اتحاديه ھا به عنوان ابزار رشد در نظر گرفته نمی شوند

بدين معنی که اتحاديه ھا اصوالً برای . تغييرمکان و طرح ھای اجتماعی، اتحاديه ھا به روی صحنه می آيند

رند که آيا در اين جا وارد عمل خواھند شد؟ ال قرار می گيؤکارھای کارگاھی ايجاد می شوند يا ناگھان مورد س

کار به ) در مقايسه با اروپا (معموالً وقتی که کارخانه تعطيل می شود مثل مدتی پيش که اکثرا اتفاق می افتاد،

اين امر با ھمکاران فرانسوی ما می تواند حتی به اشغال کارخانه و گاه . اختالفات شديداً راديکال کشيده می شود

  .جاد خرابکاری در کارخانه منجر شودھم تا اي

واين به سادگی به انحالل . از وضعيت سازمان نيافته يا از سازمان يابی ناگھانی به عمل مستقيم کشيده می شود

  !آن ھا امروزه شبيه زمان آغازشان ھستند. ی که آغاز شده منجر می شودرئجنبش کارگ

 رسانه ھا قرار گرفتند و در کارخانه ۀتحاديه ھا مورد حملدر ساليان قبل، مبارزات کاری جنجال برانگيز و ا

، با بسته شدن و اخراج ھای انبوه LU-Danone, Valeo, Marks&Spencer, Moulinexھای بزرگی مثل 

ی به تغيير ساختار جھانی و تعطيل کارخانه ھا يا سيال کردن کل به عنوان پاسخگوئ. يد قرار داشتندمورد تھد

 ھای چند مليتی، ھمواره امکان فعال شدن ھمکاران فرانسوی به طور محسوس وجود دارد توليدی کنسرن بخش

اين حرکت دفاعی : اما انتفاد اين است که . و ھمراھی، عالقه و حمايت بخش عظيمی از مردم را جلب می کند

گداری گاه  (است و در اکثر مواقع توضيحی که داده می شود با ھدف نگھداری محل ھای کارمربوط است

راديکاليسم . و ھمواره به آن جا کشانده می شود که شانس مذاکره برای اتحاديه ھا را بھتر سازد) تبليغاتی است

برای جلب حمايت جامعه سياست بھبود کمک . قوی شفاھی اتحاديه ھای فرانسوی اکثراً به رفرم منتھی می شوند

ه سياست فشار وارد می آورد، از يادآوری اشکال ھای دولتی به مردم را پيش می کشند؛ چيزی که از خارج ب

ظاھراً ما امروز . اوليه جنبش کارگری مثل خود سازمان دھی کارگری، يا حتی خودگردانی بسيار دور می نمايد

نيروی کار سياست را به عنوان عنصری غريبه درک می کند که : به اشکال اوايل سرمايه داری برمی گرديم

اما ديگر آن . دست آورده جعه می کند يا می تواند در حالت اضطراری کمک آن را بحتی المقدور به آن مرا

رفتاری که حتی در . نيرو را ندارد که خود خويش را نمايندگی کند يا خود را به عنوان فاعل آفريننده تصورنمايد

ال کارخانه در سال ھای در اين مفھوم اشغ). شاغالن سازمان نيافته (ی خود قرار می گيردئمقابل جنبش اتحاديه 

  . رخ داد مقايسه کرد٧٠ ۀقبل را نمی شود با آن چه که در دھ

 امروزه ھيچ کوششی برای تصرف کارخانه و مديريت توليد از طريق خود گردانی مانند آن چه که در زمان 

 نيا به طور مثال در حال حاضر در معد) ساعت سازی (LIPخود معروف شده بود در رابطه با کنسرن 

"Tower Colliery "  مريکای جنوبی، که ضرورتاً با از ھم ا در کارگاه ھای بيشماری در – کامالً جديد –و

رگران خود به ياری خويش برخيزند عنوان عکس العمل به اين صورت که کاه پاشيدگی اقتصادشان، ب

 تدابير دولتی و غيرآن جھت ماليم  کافی قوی نيست ياۀظاھراً بحران با ما به انداز. . . ). مکزيکو، آرژانتين (

علی رغم اشغال کارخانه ھا به اشکال . است" خيلی بزرگ"و يا ھم چنين فضای بازی مذاکره کردن کارکنان 
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 که خودش به SUDحتی .  اشغال کارخانه برای کارگران فرانسوی امری بيگانه استۀمتفاوت، امروزه ايد

  .دا شد، ديگر امروزه به اين ايده رجوع نمی کند جCFDTاز " خودگردانی کارگری"ألۀ خاطر مس

  

  جنبش اجتماعی خارج از اتحاديه در فرانسه چه قدر قوی است؟  : ١١س 

وجود آمد که در مفھوم ه در جنبش اجتماعی ب" رنسانس" به طور جھانی يک ١٩٩٠از نيمه دوم دھه : ج 

قبالً اين امور در انحصار حزب کمونيست  .بدين معنی که در تملک ھيچ گروھی نيست. معمول قابل جمع نيست

بود که خود باعث ثبات سيستم می شد و يک عنصر ثبوت سياسی در کشور بود، اما امروزه با ضعف حزب و 

ھمه "ھم چنين جنبش . تاريخ تعلق دارده به ألاز دست دادن نفوذ انحصاری اش، از بين رفته است و اين مس

ی بود يا کامالً غايب ھستند، تا حدی مثل ئطبقه  رزه طبقاتی و وابستگی دوی که در آن مباو جنبش ھائ" طبقاتی

ليه بيکاری، مارش و مخالفان نشست سران، اما ھم چنين مبارزه ع" جھانی شدن آلترناتيو" يا ATTACاتک 

می در اين محدوده جديد آزاد حرکت ) جنبش اتحاد کشاورزان (ی، آکسيون ھای کنفدراسيون جنبش پيسانهاروپائ

 ھزار نفر را برای تظاھرات سازماندھی ٢٠٠به عنوان مثال جھانی شدن آلترناتيو توانست در الرزاک . کنند

با ديد .  نفر را سازمان دھند١٠٠اما احزاب فرانسه به زحمت می توانند )  ھزار نفر١٢٠به آمار پليس  (کند

به . ا نمی تواند حفره موجود را پر کندانتقادی به نظر من جھانی شدن آلترناتيو معنای خودش را دارد ام

طورکلی يک تمايل چپ ھم وجود دارد که خود را از جھان کار و جبھه مقدم اعتصابات کنار می کشد تا بتواند 

  . اوقات فراغت را سازماندھی کند

  

  رابطه اتحاديه ھا و سياست را چگونه می بينی؟ : ١٢س 

 به اين. ال استؤآنارکو سنديکاليسم خود پاسخی به اين س.  دھمپاسخ CNTمن فقط می توانم در رابطه با : ج 

سياستمداران يا سياست پارلمانتاريستی نداريم، به ھمين " سياست"اعتمادی به . مفھوم که ما ضد سياست ھستيم

سياست بودن را ۀ اما ما در محدود. ال شما به عنوان شرط می گذارد، نيستيمؤی که سۀ اين جدائخاطر ما نتيج

ی چيست؟ ئ اين که کار اتحاديه ۀی آغاز می کنيم در بارئبا وجود اين ھمواره از رويکرد اتحاديه . منوع نکرديمم

" ويژه"نتخابی برای اتحاد با جنبش ھای دراين محدوده زمينه ھای ا.  در ديد ما محدوده ای بسيار گسترده است-

ی ئه مسائل سياسی، پاسخ ھای اجتماعی و اتحاديه ما سعی می کنيم ب. وجود دارد) سياسی: يا به بيان ديگر( 

معمول نمی دھيم زيرا خود را به عنوان اتحاديه و به عنوان " سياست"ما پاسخ ھای سياسی با مفھوم . بدھيم

در " سياست"چون که ما کامالً بی اعتماد به . بخشی از جنبش اجتماعی می شناسيم و نه يک گروه سياسی خاص

با عمل مستقيم و با ايجاد " سياست"ه اين اساس برمبنای تجربيات مان تی و حزبی ھستيم، بمفھوم پارلمانتاريس

اگر کسی در : " آگاھی در طبقه کارگر، در تضاد قرار دارد وما اين جمله ھای قديمی که به خوبی فرموله شده

طبقه کارگرفقط می تواند ی رھائ" و !" جای تو تصميم ھم نگيردجای تو کار نمی کند، بنا براين بھتر است که 

را محکم نگه می داريم و اين امر در رفتار خارج از پارلمانی و ضد پارلمانی ما "کار خود کارگران باشد

  . منعکس می شود

CNT ازاعضايش به ھنگام ورود به اتحاديه از مذھب، مليت يا قوميت، ديدگاه سياسی و مذھبی شان نمی پرسد .

 ھيچ CNT.  استCNTلۀ مستقل بودن مسأ. ۀ طبقاتی استن در موقعيت مبارز ھمکاران ما، بودۀتنھا مشخص
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 در ءتنھا يک استثنا.  خارج از پارلمانتاريسم استCNT. رھنمودی ھم برای شرکت در انتخابات نمی دھد

  .انتخابات قبلی در مقابل لوپن وجود داشت

   

  ؟ی در فرانسه چگونه استئوضعيت رشد و تکامل چپ اتحاديه  : ١٣س 

ھم چنين اگر اکثر ما با عنوان چپ مشخص شويم، بعضی ھا سعی می کنند که ما را در يک گوشه چپ : ج 

شايد به اين خاطر که در فرانسه . تعريف نمی کنند"چپ "راديکال قرار دھند، اکثر ھمکاران ما خود را با عنوان

ست و عالمت گذاری چپ افراطی يا است يا با آن ناميده شود مربوط به چپ داخل پارلمان ا" چپ"ھرکس که 

در " یئچپ اتحاديه  "ال چگونه بايد جواب دھم؟ؤراديکال را ھمکاران ما به عنوان فحش می بينند، من به اين س

شود توضيح داد که سنديکاليسم شايد اين طور ب. ، که ما نداريمفرانسه يک معنا و موقعيت سياسی را بيان می کند

 خود را به عنوان بخشی از چپ، و نيز به ھيچ وجه –ی ر سنتی فرانسوی يا اسپانيائ به طو بی توجه به اينکه–

  .ی اجتماعی و يا افراطی نمی شناسدئبه عنوان يک گروه حاشيه 

  ادامه دارد

  


