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  احمد بخردطبع

  ٢٠١٧ نومبر ٢١
  

  اعتصابی و اعتراضی کارگران مستقل مطبوعاتی در پاريسۀمبارز
   آن فاقد مطبوعات گرديدۀچرا ھشت نومبر، پاريس و حوم

  
ای کيوسک داران که کارگران مستقل مطبوعاتی فرانسه محسوب می شوند، بسی دشوار و طاقت فرسا کار و معيشت بر

 صاحبان ۀوسيله  ساعت در ھفته به کار مشغول اند و از طرف ديگر ب١٠٠ تا ٧٠می باشد زيرا از يک طرف بين 

ران مطبوعاتی مطابق با زمانی که حقوق کيوسک دا. مادی و معنوی قرار دارندۀ مطبوعات تحت فشار ھمه جانب

آنھا ساعات طوالنی کار روزانه را .  يورو در ساعت به آنان تعلق می گيرد٣ساعات کارشان محاسبه می شود، حداکثر 

بنابراين از نظر بھداشتی . ی و توآلت استئ متر است می گذرانند که فاقد دستشو١.۵ متر در ٢ آن ۀدر کيوسکی که انداز

والن ؤنام دارد و مرکز بسيار وسيعی است که مس" پرستاليس"مطبوعات فرانسه ۀ وزيع کنندت. ی بدان نمی گرددتوجھ

بعضی از بخش ھای آن، درآمد بادآورده ای از جيب کيوسک داران کسب می کنند و در يک کالم به تقلب ھای مالی و 

  .کالھبرداری مشغول اند

ا تاريخ معينی مورد فروش قرار می گيرد، سپس بايد به ی که از اين مرکز فرستاده می شود تئ مجالت و روزنامه ھا

صورت ه مرکز مذکور برگشت شود و اغلب در اينجاست که کميت واقعی تقليل می يابد و در اصل مقدار کاھش يافته ب

شود و زمانی که   درصد فروش که به کيوسک داران تعلق دارد با سرقت مالی به جيب آنان سرازير میۀمثابه پول و ب

 ترتيب اثر نمی دھد و به انواع مختلف مناسبات نا مشروع مطبوعاتی ًدار کاسته شده مطالبه می گردد، پرستاليس غالبامق

  . دامن می زند

يک ۀ عھده کيوسک ھا را بۀ وليت ادارؤکيوسک ھا می باشد که مدت چند سالی است، مسۀ شھرداری پاريس، مالک ھم

انحصاری ۀ شرکت ياد شد.   نام دارد سپرده استJc Decauxانی است و شرکت انحصاری که جزو بازار تبليغات جھ

 کيوسک ھای جديدی است ۀنيز سازند" مديا کيوسک. "نامگذاری کرده است" مديا کيوسک"بخش مطبوعاتی خود را 

 را ارائه داده و در صورت تدريجی جای کيوسک ھای قديمی را بگيرد و ماکت آنه  ب٢٠١٨ جنوریکه قرار است از 

پردازد  مديا کيوسک از يکسال قبل به تبليغ کيوسک مدرن می. به کار گرفته شده است" آليزيا"نام ه پاريس بۀ يک منطق

.  بی بھره است بودنکه کيوسک ھای جديد نيز فاقد آب و نيازھای بھداشتی است و در يک کالم از مدرن در صورتی

بليغات در ويترين ھای کيوسک مطبوعاتی سود باد آورده ای را  ميليون يورو بابت ت١٠شھرداری پاريس ھر ساله مبلغ 
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يک ميليون و پانصد ھزار " ليما"به صندوق خود واريز می نمايد و برای برقراری المپيک پاريس و فقط  رفتن به 

  . يورو ھزينه پرداخت می کند ولی برای بھبودی کيوسک ھا، کوچکترين گامی برنمی دارد

 ھزار يورو ٩٠٠ ميليون و ۴ در رابطه با کيوسک ھا ٢٠١۶، در سال Jc Decauxوعاتی مديا کيوسک، فرزند مطب

و  (travailleurs indépendantsدر چنين شرايطی کارگران مستقل مطبوعاتی پاريس . سود خالص کسب کرده است

 و از اين نظر است برای در خدمت صاحبان و اربابان مطبوعاتی قرار دارند" بردگان مدرن "ۀمثابه ، ب)نيز تمام فرانسه

  . بھبودی وضعيت معيشتی خويش به اعتراض روی آورده اند

ياد ۀ  کيوسک مطبوعاتی فعاليت دارند و برای سازماندھی اعتصاب و اعتراض در مجموع٧٣٢آن ۀ در پاريس و حوم

 که به داليلی گيرد، زيرا سه سنديکا برای کيوسک داران موجود است شده، کار بسيار دشواری پيش رو قرار می

يکی از قديمی ترين سنديکاھای مطبوعاتی " پ. ال. ان. اس"سنديکای . رو می سازده ھمکاری ھا را با مشکالت روب

. ولی اين سنديکا اغلب در سازش با اربابان مطبوعاتی عمل می نمايد. است و بيشترين ھمکاران ما بدان تعلق دارند

کمتر از پنج سال " ک. د. اس"نام ه سنديکای سوم ب. ر از آن فاقد ابتکار می باشدسنديکای دوم نيز ھمانند اولی، حتا بيشت

خاطر سازشکاری ھای دو سنديکای ديگر بود و اعضايش کمتر از سنديکای ه سيس شده و دليل ايجاد آن بأاست که ت

  . می باشد." پ. ال. ان. اس"

و سنديکای ديگر ارتباط برقرار نمود ولی آنھا به با د" ک. د. اس"برای سازماندھی اعتصاب و اعتراض، سنديکای 

ی ئبه تنھا" ک. د. اس"بنابراين سنديکای . بھانه ھای واھی و برمبنای سياست سازشکارانه از مبارزه سرباز زدند

 اعتصاب و ۀمبر را، ھفت نو١٢و يک ھفته از تاريخ ششم تا عھده گرفت ه سازماندھی و بسيج کيوسک داران را ب

  : مطالبات اساسی ما عبارتند از. م نموداعتراض اعال

  .رساند  درصد می٣٠را در مجموع به   در صد در رابطه با کسب کميسيون ھا که سطح آن٧ـ افزايش ١

  ـ توقف کامل بر مبنای تقليل اعتبار نامشروع از حساب کيوسک داران٢

ا، خارج از ھماھنگی ضروری کيوسک زيرا ھفتاد درصد از آنھ. ـ توقف از ارسال مطبوعات اضافی به کيوسک ھا٣

  . ھا می باشند

  ). ی و توآلتئروشو(ـ ايجاد وسايل بھداشتی در داخل کيوسک ھا ۴

  .          مطبوعاتی ـ بھداشتیۀ ـ انصراف از سازندگی کيوسک ھای جديد و طراحی دوباره مطابق با نياز ھای اولي۵

 ١٠٠تظاھرات خود را برگزار نموديم و حدود "  ژرمن دوپرهسن"ۀ مبر در منطقدوشنبه ششم نودر اولين روز يعنی 

رسانه ھا، راديوھا و نيز تلويزيون ھای معتبر در تظاھرات ما حضور داشتند و مصاحبه و . نفر در آن شرکت نمودند

در مصاف بعدی، حرکت اعتراضی ويژه ای پيش روی ما قرار داشت و آن . گوھای وسيعی صورت گرفت و گفت

روزنامه ھای مختلف فرانسه و نيز خارجی در روز چھارشنبه ھشتم ۀ  توزيع و پخش مطبوعات و ھمجلوگيری از

بايد با رعايت کامل مسائل  روشن است که اين سازماندھی می. مبر در پاريس و حومه  و حتا شھرھای اطراف آن بودنو

امنيتی مبارزه را مخدوش و ۀ لن جنبشکل عام و علنی طرح نگردد، زيرا می تواند احتماه حفاظتی صورت گيرد و ب

 نفر می پذيرند و بقيه با ١۴ نفر از ھمکاران مطبوعاتی در ميان گذاشته می شود که ٣٠ با ًاپيشنھاد تقريب. تخريب کند

اعالم حمايت ولی به عملی ساختن آکسيون خوشبين نمی شوند، زيرا مطرح می ساختند به دليل تروريسم اسالم داعشی، 

نظامی خاصی در فرانسه حاکم است و عمليات ياد شده از آنجا که مخفيانه و بدون مجوز قانونی برگزار نوعی حکومت 

 مبارزاتی در ۀ مطلوب نخواھد رسيد و به دستگيری ما منجر خواھد شد که روحيۀمی گردد، به احتمال زياد به نتيج

ولی برای ما طرح اين گونه مسائل از . ھمکاران پائين خواھد آوردچارچوب کسب مطالبات را در سطح وسيعی از 
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اساس بی پايه بود، چرا که مبارزه در رابطه با مطالبات نيز در اشکال مختلفی تبارز می يابد و اگر شکلی از مبارزه در 

 ضروری بايد خود را چارچوب قانون بورژوازی نباشد، نبايد سد و حايلی در پيشبرد اھداف ايجاد کند و نيز در مواقع

 اعتصاب و ۀويژه قبل از آغاز ھفته ب.  آن، آماده نمود و در برابر ھر کنشی، واکنشی خواھد بودۀبرای پرداخت ھزين

اعتراض، در بسياری از کيوسک ھای مطبوعاتی در رابطه با طرح مطالبات ما از مردم پاريس امضای حمايتی در 

  . رو شديمه ر آنھا روبکرديم که با استقبال بی نظي خواست می

 ساختمان عظيم توزيع مطبوعات ٢۴س ساعت أمبر، ربوعاتی در آغاز چھارشنبه ھشتم نو ھمکار مط١۴ قبلی ۀبا نقش

در اين منطقه خانه ھای مسکونی موجود (ند ل گرفتونام دارد، از صحن بيرونی آن به کنتر" پرستاليس"فرانسه را که 

شدند، بلکه  ر ديگر در جمع ما حضور داشتند که جزو ھمکار مطبوعاتی محسوب نمی نف۵بايد اضافه نمايم که ). نيست

کسيون حضور ا نفر در ١٩بنابراين . در چارچوب ھمبستگی، از قبل و آگاھانه ما را مورد حمايت قرار داده بودند

اين ميان کارگران شيفت در . ل گرفتيمو دروازه  ورودی و خروجی دارد که تمام آنھا را در کنتر۵پرستاليس . داشتند

.  به ما اعالم نمودندًااز ما حمايت کردند و با اعزام نمايندگان خود مستقيم" ث ژ ت" شب پرستاليس از سنديکای ۀنيم

ل ھر چه بيشتر و دقيق تر آن، به ما می دادند و در اين زمينه با ما وآنھا حتا توصيه ھای الزم را در چارچوب کنتر

، نيز پشتيبان ما بودند )که با بخش مجالت و روزنامه ھا تفاوت دارد(ان بخش کتاب پرستاليس کارگر. ھمکاری داشتند

ل درونی اينگونه اتومبيل ھا وفقط از ما خواستند که اتومبيل ھای حامل کتاب را اجازه دھيم تا خارج شوند و ما با کنتر

سرمای شديدی در . داديم  خروج میۀآنھا اجازبه ) که فقط حامل کتاب باشند و نه بسته ھای مجالت و روزنامه ھا(

محيط باز ساختمان بيرونی پرستاليس جريان داشت و ما با روشن نمودن آتش ھای ھيزمی ھم خود را گرم نموده و ھم 

کارگران پرستاليس نيز ). پيش بينی ھای الزم از قبل انجام شده بودۀ در اين زمينه ھم(غذا برای خود آماده می ساختيم 

گروھی از ۀ وسيله وقتی اخبار بلوک و مسدود نمودن مجالت و روزنامه ھا ب. کردند ا با قھوه و نوشابه پذيرايی میما ر

کيوسک داران مطبوعاتی از طريق راديو ھا اعالم می شود، از ساعت شش صبح خبرنگاران رسانه ھا به محل می آيند 

خود می ه ی بئی سازند و عمليات ما پوشش وسيع رسانه صورت زنده از راديو و تلويزيون منعکس مه و اخبار را ب

  . گيرد

گو و  و  صبح مديريت پرستاليس سه نماينده از طرف ما را می پذيرد و به مدت بيش از يکساعت گفت١٠ساعت 

 محل پرستاليس را ترک نموديم و در اين روز تمام کيوسک ھا و محل ١٢.٣٠ما در ساعت . مذاکره صورت می گيرد

وعاتی فاقد مجالت و روزنامه ھا می گردند و مردم پاريس و حومه و شھرھای نزديک نيز بدون مطبوعات ھای مطب

  . صبحگاھی بودند

 ١٠٠پاريس از طرف ما صورت می گيرد که نزديک به ۀ  تظاھراتی در يک منطق١۴مبر از ساعت نو ٩روز پنجشنبه 

 شھرداری پاريس در مورد کيوسک ھای جديد با ما به ۀروز بعد نمايند. ھمکار مطبوعاتی در آن شرکت می نمايند

الزم به تذکر است که ما ھيچ گونه (شھرداری قرار می دھد ۀ را در برنام" مديا کيوسک"مذاکره می نشيند و گفتمان با 

  ).  صورت گيرندءعکس بايد مکتوب شده و با مھر و امضاه بحث ھای شفاھی را معتبر نمی شماريم، بلکه ب

کسيون جلوگيری از توزيع اان عمليات تمام رسانه ھا اعم از روزنامه و مجالت اخبار وسيعی در مورد پس از پاي

به عنوان نمونه . انتشار دادند و بسياری از اين رسانه ھا در دفاع و حمايت از ما قلم زدند) بلوکاژ مطبوعات(مطبوعات 

پس از توزيع از شرايط دشوار کار ما، اضافه نمود که ، )مبر نو١۶ تا ١٠از  (١٠٧٨ ۀدر شمار" ماريان"ھفتگی ۀ مجل

  .  ماريان ھرگز بدون کيوسک داران مطبوعاتی قادر نبود جشن بيستمين سالگرد فعاليت خود را برگزار نمايدۀمجل
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  : مالحظه ای از يک تجربه

 می تواند عملی گردد و کسيونی ھدفمند سازماندھی شودا عمليات ما، بار ديگر ثابت نمود که اگر ۀبرجستگی قاطعان

احتمال دارد که موفقيت و دسترسی به خواسته ھايمان سريع . نقاط عطف مذاکرات در چارچوب مطالبات را آماده سازد

صورت عريان و ه کنيم که تبعيض ب ما در جامعه ای زندگی می. نباشد و در چنين حالتی مبارزه تداوم خواھد داشت

 طبقاتی، تبعيض و بی ۀخواھد و نه می تواند در برابر فاصل ام سرمايه داری نه میآشکار بيداد می کند و قوانين نظ

را با پروژه ای ھدفمند به جلو  عدالتی ايستادگی نمايد، بنابراين زمانی که مسير مبارزاتی را مشخص می سازيم و آن

ی ئ پاسخگوۀ ضرورت و بر پايتصورات و تفسيرات ذھنی، بلکه بر اساسۀ دھيم، اشکال مبارزاتی نه از زاوي سوق می

اقتصادی و ۀ  در خدمت بدان برجسته می شود و اگر مبارزًای مبارزه قرار گرفته و مستقيمئبه اصول و ھدف غا

ۀ که از دشواری مبارز مطالباتی را به سطح سياسی آن تشبيه نمائيم، بايد اذعان داشت که فقط سازشکاران و کسانی

اصطالح مبارزاتی خود را ھمواره برمبنای قوانين استثماری نظام سرمايه ه اشکال بقاطعانه شانه خالی می نمايند، 

استثماری نظام سرمايه ۀ بنابراين مبارزه در جامع. داری انتخاب می کنند و در يک کالم در برابر آن زانو می زنند

در اينجا شيوه و . ونی تجلی يابدصورت غير قانه داری اشکال متفاوتی به خود می گيرد، می تواند قانونی باشد و يا ب

در نتيجه تعدادی از ھمکاران . راھکارھا در مسير تحليل مشخص از شرايط مشخص تدقيق و به خدمت گرفته می شوند

آنان پس از برگزاری عمليات به . کردند صداقت شان، اشتباه میۀ با ھم" بلوکاژ"کسيون امطبوعاتی، در رابطه با 

  . داشتباه خود اعتراف نمودن

 است" پرستاليس"اولين واکنش، استعفای اجباری مدير کل .  ما در صورت تعلل در مطالبات ادامه خواھد داشتۀمبارز

سيار کوچکی برای ما محسوب بمبر از مقام خود مستعفی خواھد شد و اين موفقيت  نو٢١که طبق پيش بينی در تاريخ 

                                                                                                                          .                                         می شود

 
 


