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خودگردان َزنون:
ِ
توضیح مختصری دربارهی کارخانهی اشغالشده و
سرامیکسازی َز نون از سالها پیش به یکی از نمادهخخای مبخخارزات کخخارگران آرژانخختین بخخرای اشخخغال و خخخودگردانی

کارخانهها بدل شده است و همزمان نمخخادی اسخخت از مبخخارزات خالق و پرشخخور کخخارگران درمقابخخل فقخخر تحمیلی و

بیکارسازی نظاممند در آمریکای التین ،که تداوم مقاومت کارگران و جستجوی امکانخخات نخخو بخخرای بسخخط مبخخارزهی
طبقاتی را تداعی میکند .طی سالهای اخیر ،دربارهی جنبش اشغال کارخانهها در آرژانتین ،بهطور عام ،و مشخصًا
دربارهی پیکار کارگران زنون ادبیات زیادی تولید شده اسخخت .در همین زمینخخه ،چنخخدین فیلم مسخختند هم سخخاخته
شدهاند ،از جمله مستند نسبتًا معروفی با عنوان «تسخیر ،۲۰۰۴( »1ساختهی نائومی کالین و آوی لویسی) و شخخاید
مهمتر از آن ،مستندی بهنام «قلب کارخانه ،۲۰۰۸( »2ساختهی ویرنا مولینا و ارنستو آردیتو).
کارخانهی سرامیکسازی زِنون در سال  ۱۹۸۰توسط یک خانوادهی ثروتمند ایتالیایی به نخخام َزنخخون تاسخخیس شخخد؛

زمین آن توسط دولت نظامیان اهدا شده بود و صاحبان کارخانه از سوبسیدهای فراوانی (ازجمله وام دولخختی ارزان و
ِ

برقوگاز مجانی) برخوردار شدند .پس از آنکه صاحب کارخانه (با ارسال تلگرامی در میانهی سخخپتامبر  )۲۰۰۱اعالم
کرد که قصد تعطیلسازی کارخانه و اخخخراج کخخارگران را دارد ،کخخارگران زنخخون بعخخد از چنخخد روز مبخخاحثهی جمعی
سرانجام تصمیم به اشغال کارخانه گرفتند ،که در اواخر سخخپتامبر عملی شخخد .بعخخد از آن ،چنخخدینماه درگیریهخخای
خان
فشرده و پرتنش با دولت و محافظان قانون در پیش بود .کارگران در اینمدت ضخخمن اشخخغال کارخانخخه ،در خیابخ ِ
مقابل آن چادر زدند و بهطور شبانهروزی از کارخانه در مقابل یورش احتمالی پلیس محافظت کردند .بهمخخوازات این
ِ
خارگران دیگخخر
ِ
تمهید ،آنها به آگاهیرسانی در سطح شهر نئوکِن و برقراری پیونخخدهای فعخخال بخخا تخخودهی مخخردم ،کخ
کارخانهها ،و گروهها و سازمانهای مترقی پرداختند .عالوهبر این ،خانوادههای کارگران زنون نیز ،ضمن مشارکت در
اکسیونها و تظاهرات ،نقش فعالی در بسیج عمومی برای حمایت از مقاومت زنون ایفا کردند؛ طوریکه شهر نئوکِن
به پشتیبان اقدام کارگران زنون بدل شد و سرکوب تمامعیار دولتی دشوار گردید.
آن رابطهی مستقیم انسانها امکانپخخذیر گشخخت؛ رابطهای
مبارزات این کارگران شرایطی را پدید آورد که به
ِ
میانجی ْ
که در آن تولید سود ،درجهی اول اهمیت را اشغال نمیکند؛ بهگخخونهای کخخه کخخارگران از اهمیت این تمخخایز سخخخن

کارگران موفق شدند بار دیگر خط تولید را
میگویند ،ازجمله در مصاحبههایشان با ما … .سرانجام در مارس ۲۰۰۲
ْ

بهراه بیاندازند؛ از آنموقع تخخاکنون ،بهرغم دشخخواریها و فرازونشخخیبهای بسخخیار ،آنهخخا خودشخخان کارخانخخه را اداره

میکنند .3کارخانهی زنون از زمان اشغال (اواخر سپتامبر  )۲۰۰۱و شروع خخخودگردانی ،از سخخوی کخخارگران و مخخردم
محلی با نام «کارخانهی بدون ارباب )FaSinPat( »4نامیده میشود.
* *

*

 .1فیلم «تسخیر :اشغال کنید ،مقاومت کنید ،تولید کنید!» (  )The Takeدر اینجا قابل دسترسیست (با نراتیو و زیرنویس انگلیسی).
 .2فیلم مستند «قلب کارخانه» ( )Corazón de Fábrica / Heart of the Factoryدر اینجا قابل دسترسیست (با زیرنویس
انگلیسی) .در صفحهی کارگردانان فیلم اطالعات فشردهای دربارهی این فیلم ارائه شده است.
 .3درخصوص این فرازوفرودها و اساس ًا فرآیند اشغال کارخانهی زنون و گامهای بعدی ،برای نمونه رجوع کنید به:
بهرام قدیمی ،فلیسیتاس ترویه« :گفتگوهایی با جنبشهای کنونی در آمریکای التین» ،نشر نیکا ،13۸۹ ،فصل چهارم :از ص 23۵ .بهبعد.
 .4عبارت «کارخانهی بدون ارباب» ک((ه بهاختص((ار «فاس((ینپا» ( )FaSinPatنامی((ده میش((ود ،مخف((ف این عب((ارت اسپانیاییست:
 .Fábrica Sin Patronesاین عبارت بر روی تابلوی مدخل کارخانه هم بهطور چشمگیری درج شده است( .ن.ک .به عکس پشت
جلد همین مجموعه)
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.۲.۱
میخواهند تمام مزایای کارگران را حذف کنند

گفتگویی خودمانی با خوزه  -کارگر عضو تعاونی َزنون
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میخواهند تمام مزایای کارگران را حذف کنند
گفتگویی خودمانی با خوزه - 5کارگر عضو تعاونی َزنون
 ۲۱مارس ۲۰۱۸
در مسیر بین فرودگاه و مرکز شهر نئوکِن ،آرژانتین
مردی حدودا چهل ساله با چهرهی شاخص بومیان منطقه با خودروی کوچک رنگو رو رفتهای از راه میرسد تا مخخخا
را که با هواپیما از بوینوسآیرس آمدهایم به درون شهر ببرد .نئوکِن که کارخانهی َزنون در حاشخخیهی آن قخخرار دارد،
شهریست با حدود  ۳۴۰هزار نفر سکنه در غرب آرژانتین ،در دل صحرای پاتاگونیا ،و مرکز ایالتی با همین نام  6در
مجاورت مرز شیلی .احداث این شهر در سال  ۱۹۰۴ماحصل «کامیابی» دولت وقت آرژانخختین در پیشخخبرد پخخروژهی
نواستعماری پاکسازی صحرای پاتاگونیا از بومیان ماپوچه ( )Mapucheبود ،که تحت عنوان «تسخخلط بخخر صخخحرا» از
میانهی دههی  ۱۸۷۰آغاز شد و در اثر آن بسیاری از بومیان منطقه کشته و یا به مناطق دیگر تارانده شدند .ایخخالت
فراوان نفتوگاز هم برخوردار است
ِ
نئوکِن عالوهبر اهمیت اقتصادیاش بهعنوان یک قطب کشاورزی کشور ،از ذخایر
و بههمین دلیل ،درحال حاضر بهخصوص شرکتهای نفتی آمریکایی و چیخخنی در آن فعخخالیت چشخخمگیری دارنخخد.
کشف منابع نفتوگخخاز در اوایخخل دههی  ۱۹۶۰مخخوجب تغیخخیرات عظیمی در بخخافت جمعیخختی شخخهر و «رونقیخخابی»
اقتصادی آن گردید .با اینحال ،شکاف طبقاتی بهروشنی در بافت شهری و معماری دوگخخانهی شخخهر نمایخخان اسخخت:
چهرهی بخش مرکزی شهر که مراکز مهم ایالتی و شرکتهای تجاری و هتلهخخای بلندمرتبخخه در آن جخخای دارنخخد و
کارمندان عالیرتبهی دولتی و پرسنل شخخرکتهای خخخارجی در آن تخخردد میکننخخد ،بسخخیار متفخخاوت از بخشهخخای
بیرونیتر شهر است .از مرکز شهر که اندکی دور میشوی ،فقر و فالکت موروثی آمریکخخای التین بخخار دیگخخر نمایخخان
میشود؛ درست همانند استانهای نفتخیز ایران (بهخصوص خوزستان) ،که مردم بومی سهمی از ثروتی که تولیخخد
میشود ندارند .با اینهمه ،نئوکِن شهریست که مبارزات کارگران کارخانههای سرامیکسخخازیاش شخخهرتی جهخخانی
یافته است و این بارقهای از امید است.
خوزه ،رفیقی که در فرودگاه به پیشواز ما آمد ،خود کارگر َزنون یا عضو تعاونی زنون اسخخت .پس از خوشخخامدگویی و
احوالپرسی به ما گفت که برای یافتن هتل یا مهمانخانهای در نئوکِن ما را راهنمایی میکند .برای سخخاعت هشخخت
صبح فردای آن روز با آلخاندرو لوپز ،سخنگوی سندیکای سرامیکسازان نئوکِن قراری جهت مصاحبه و بازدیخخد از
کارخانه هماهنگ کرده بودیم .طی مسی ِر حدوداً نیمساعته ،گفتگوی خودجوشی درمیگیرد که در ادامه میآید.
* *

*

 .۵خوزه از  22سال پیش کارگر َزنون است .او جزو کارگرانی بود که در سال  2۰۰1کارخانه را اشغال کردند.
 .6نام نئوکِن ( )Neuquenدرواقع برگرفته و تغییرشکل یافتهی نامی است که بومیان منطقه به رودخانهی اصلی شهر میدادند.
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سؤال :ساعتهای کاری شما در زنون چگونه است و اص ً
ال درحال حاضر چند نفر هستید؟
خوزه :ما در دو شیفت کار میکنیم :از ساعت شش صبح تا  ۲بعدازظهر ،و از ساعت  ۲بعخخدازظهر تخخا  ۱۰شخخب .در
حال حاضر حدود  ۲۴۰نفر در زنون کار میکنیم .در گذشته البته  ۴۵۰نفر بودیم .کمشدن تعداد کخخارگران بخخه علت
مشکالت مالیست.
سؤال :آیا مشکالت مالی بهخاطر فروش محصوالت است؟
خوزه :نه ،بسیاری از ماشینها خراباند و تولید سخت شده .در دوران رونق کارمخخان ۲۴۰ ،هخخزار مخخترمربع کاشخخی
تولید میکردیم .در حال حاضر  ۴۰هزار مترمربع تولید داریم.
سؤال :آیا دلیل این مساله آن است که پشتوانهی مالی برای تعمیر ماشینها نداشتید؟
خوزه  :نه ،موضوع این نیست .دیگر از کاغذبازی خسته شدهایم .سالها [رو به سازمانها و مسئولین دولتی] فرم پر
کردیم ،ولی نتیجه نداد .ماشینهایمان  ۴۵سال عمر دارند.
سؤال :چرا؟ آیا نمیخواهند شما کار کنید؟
خوزه  :خیلی از نمایندگان دولت نمیخواهند که کارخانه کارش ادامه پیدا کند .از سال  ۲۰۰۱که کارخانهی زنخخون
اشغال شد ،تا امروز توانستهایم آن را حفظ کنیم ،و این به نفخخع سخخرمایهداران نیسخخت .بخخا این رئیسجمهخخور جدیخخد
[ماکری] درحال حاضر دارند تالش میکنند در سراسر کشور بسیاری از کارخانهها را تعطیل کنند.
سؤال :آیا بهخاطر مشکالت اقتصادی کارخانهها را میبندند ،یا به خاطر آنکه واردات زیاد شده؟
خوزه  :گذشته از مسالهی واردات ،همهچیز گران شده است؛ سوبسخخیدها حخخذف شخخدهاند و میخواهنخخد کخخارگران را
زیرمجموعهی شرکتهای پیمانکاری [ ]tercerizaciónکنند .با این کار حقوقها را کم میکنند؛ یعنی به کخخارگران
برای همان میزان کار ،مقدار کمتری دستمزد داده میشود؛ تازه همان را هم گخخاهی پخخرداخت نمیکننخخد .هخخزینهی
رفتوآمد را هم که تا بهحال به آنان تعلق میگرفته حذف میکنند .میخواهند تمام مزایای کارگران را حذف کنند.

سؤال :چه ارگانی شما را نمایندگی میکند؟
خوزه  :ما در کارخانه یک سندیکا داریم .لوپه [آلخاندرو لوپز] دبیر اول سندیکای ماست .این سندیکا ،متعلق به سه
کارخانهی سرامیکسازی است که تحت کنترل کارگری اداره میشوند :یکی کارخانهی خود مخخا [سخخرامیک زنخخون]،
دومی کارخانهی سرامیک استفانی ،و سومی هم کارخانهی سرامیک نئؤکِن است که هنوز بهعنوان تعخخاونی بخخه ثبت
[قانونی] نرسیده است.
سؤال :آیا بین ساختار تعاونی و ساختار سندیکایی فرقی میگذارید؟
خوزه  :سندیکا هر سه کارخانه را نمایندگی میکند و تشکلیست کخه بخخا دولت مخخذاکره میکنخخد .هخر کارخانخخه هم
۵

نمایندگان تعاونی خودش را دارد ،رئیس ،صندوقدار و غیره .که کارهای مختلف کارخانه را اداره میکنند .هر گاه با
دولت درگیر شویم ،نمایندگان سندیکا وارد مذاکره میشوند.
سؤال :یعنی خودتان مستقیما با دولت درگیر نمیشوید؟
خوزه  :سندیکا صدای ماست وقتی با دولت درگیر میشخخویم .ولی تصخخمیمات بهاینطریخخق گرفتخخه میشخخود کخخه در
کارخانههای مختلف مجمع عمومی برگزار میشود ،تا در مورد کاری که باید انجام گیرد ،تصمیم گرفته شود .بخخرای
مثال پیشنهادات مطرح میشوند ،در مورد آنها حرف زده میشود ،رأیگیری میشود که کدام بهتر است و بعخخد بخخه
سندیکا نمایندگی داده میشود که با آن تصمیم و موضعگیری معین بخخه مخخذاکره بخخرود .بهطخخور کلی ،کشخخمکشها
همیشه هماناند که بودهاند :چگونه سوبسید بگیریم ،اینکه دولت را مجبور کنیم کاشی و آجر از ما بخرد و غیره.

سؤال :در دیدار قبلی با برخی رفقای زنون ،آنها گفتند که بخشی از تولیخخد کارخانخخه بهعنخخوان کمخخک بخخه خخخدمات
اجتماعی اختصاص مییابد7؛ آیا هنوز همینطور عمل میکنید؟

خوزه  :درحال حاضر ،میزان تولید حتی برای مخارج خودمان هم کفایت نمیکنخخد .آنچخخه مخخا بهعنخخوان کمخخک بخخه
مدارس و پروژههای مسکن و غیره میدادیم بخشی از تولیدی بود که مازاد نیاز خودمان بود .حاال مقخخدار زیخخادی از
مواد اولیهمان هدر میرود ۲۴۰ .هزار مترمربعی که تولید میکردیم ،اینک به  ۴۰هزار مترمربع نزول کخخرده اسخخت و
گاهی هم کمتر .و از محل درآمد آن حقوق  ۲۴۰نفر پرداخت میشود.

سؤال :با توجه به اینکه شما کارخانه را با  ۲۶۰نفر اشغال کردید و بعد با باالرفتن میزان تولید تعداد کخخارگران بخخه
 ۴۵۰نفر افزایش یافت ،8وقتی میگویید اکنون  ۲۴۰رفیق اینجا کار میکنند ،معنایش این است که یکصخخخد و ده
نفر از کارگران حاال دیگر در کارخانه نیستند .آیا آنها هم عضو تعاونی بودند و اساسًا چگونه تصمیمگیری شخخد کخخه
چهکسانی بروند و چه کسانی بمانند؟

خوزه  :آری ،آنها هم عضو تعاونی بودند .برخی از آنها در جاهای دیگر شغلی پیدا کردند که درآمخخدش بیشخختر از
اینجا بود .در زنون همه حقوق برابر میگیرند .بین اعضای قدیمی و اعضای جدید هم این امر کامال صدق میکنخخد.
ما ماهانه هشتهزار پزو دریافت میکنیم؛ یعنی هفتهای  ۲۰۰۰پزو پول برمیداریم .درحال حاضر ،بخخیرون از اینجخخا
میشود با  ۱۸تا  ۲۰هزار پزو دستمزد کار دیگری پیدا کرد .این تقریبًا دو برابر پولی است که اینجا در میآیخخد .مخخا
درحال حاضر ،ماهانه بهطور متوسط  ۴۰هزار مترمربع تولید میکنیم کخخه قیمت فخخروش آن میشخخود حخخدود چهخخار
میلیون پزو .از این مبلغ ،دو میلیون خرج مواد اولیه میشود .حدود نیم میلیون هم هزینهی حملونقخخل ،تعمخخیرات،
غذاخوری و غیره میشود .البته درحال حاضر ،نه پول بخخرق میدهیم و نخخه گخخاز ،وگرنخخه بخخرای خودمخخان هیچ پخخولی
نمیماند .در حال حاضر  ۲۶۰میلیون پزو بابت گاز بدهکاریم ،برای برق هم مبلغ زیادی بدهکاریم.
سؤال :آیا نمیترسید که گاز و برقتان را قطع کنند؟
خوزه  :این امری سیاسیست .قطع برقوگاز بهمعنی درگیرشدن با مردمیست که از ما حمخخایت میکننخخد .گخخاز در
 .7نگاه کنید به« :وقتی کارگران کارخانه را کنترل میکنند» ،مصاحبه با چهار تن از کارگران کارخانهی س((رامیک زان((ون (تارنم((ای
اندیشه و پیکار».
 .۸همان.
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همین نئوکِن تولید میشود ،از اینجا بخخه بوینخخوسآیرس میبرنخخد؛ و بعخخد از بوینخخوسآیرس بخخه مخخا برمیگرداننخخد و
میفروشند .مرکز پخش گاز در بوینوسآیرس است .به ما گاز را به دالر میفروشند .در گذشخخته قیمت هخخر واحخخد ۳
دالر بود ،حاال شده  ۱۲دالر .با اینحال ،برای دولت تعطیلکردن این کارخانه مخارج سیاسی گخخرانی در بخخر خواهخخد
داشت.
سؤال :رابطهی شما با رفقایی که از کارخانه رفتهاند چطور است؟
خوزه  :رفقایی هستند که در مواقع ضروری در کنارمان هستند؛ ولی اختالفات سیاسی هم وجخخود دارد کخخه بعضخخی
اوقات حتی نمیشود دربارهی آنها با بعضیها بحث کرد .با وجود این ،در شرایط مبخخارزاتی ،ماننخخد االن کخخه مبخخارزه
علیه برچیدهشدن سوبسیدها جریان دارد ،همه متحد میشوند و اختالفات را فراموش میکننخخد .ولی درعین حخخال،
یک خالء سیاسی هم وجود دارد .در درون کارخانه هم تنها یک اقلیت فعالیت سیاسی میکند.
سؤال :یعنی شما فکر می کنید فعالیت سیاسی در درون کارخانه باعث انشعاب بیشتر بین کارگران میشود؟
خوزه  :برخی هستند که اندیشههای عمدتا انقالبی دارند؛ یعنی بیشتر طرفدار مبخخارزهی انقالبی هسخختند .ولی االن
پیداکردن راهی برای ادامهدادن بخخا همین ماشخخینآالتی اسخخت کخخه داریم .بنخخابراین ،در زمخخانی کخخه
ِ
وقت کارکردن و
مقاومت میکنیم ،اختالفات کنار گذاشته میشود.

سؤال :با همهی اینها ،آیا فکر میکنید که از زمانی که کارخانه را اشغال کردهاید رابطهی بین رفقایی که در اینجاخ
کار میکنند تغییر کرده است؟

خوزه  :ما بحثوجدل میکنیم ،ولی همان موقع آن را حل میکنیم .همیشه بحثهای سیاسی داشتهایم .ولی اینها
بحثهای درونیست .بیرون از جلسات ما متحدیم و همه چیز آرام است و درگیری وجود ندارد.
ما همراه با آلخاندرو لوپز یک گروه مستقل هستیم کخخه اکخخثریت اعضخخای تعخخاونی را تشخخکیل میدهیم .یخخک حخخزب

سیاسی هم بود که در وحدت با برخی گروههای چپ توانست یک کرسی مجلس را به دسخخت بیخخاورد 9و در شخخورای

شهر هم نماینده دارند .اختالف در این است که ما کارگریم و سیاستمدار نیستیم و آنها بیشتر سیاسی هسخختند تخخا
کارگر .برای مثال ،رائول گودوی ،نماینخدهی این حزب در مجلس ایخالتی نئوکِن ،بیشتر دارد کار سیاسی میکند .10از

آنجا که ما با بعضی کارهایی که او میکرد موافق نبودیم ،حسابمان را جدا کردیم .ولی اینها مسائل سیاسی است.
وقتی او پیش ما میآید ،با هم گپ میزنیم و کارها را به پیش میبریم  ...با اینکه در موضوعات دیگر سیاسی با هم
اختالفنظر داریم.
* * *

 .۹منظور حزب کارگران سوسیالیست و جبههی چپ نئوکِن (  )PST-Frente de Izquierda Neuquénاست.
 .1۰رائول گودوی که درحال حاضر نماینده مجلس است ،همچنان عضو تعاونی است ،ولی از تعاونی حقوقی نمیگیرد .او از حقوق
مجلس هم تنها به همان اندازهی حقوق کارگران زنون برداشت میکند و بقیه را به حزباش تحویل میدهد.
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.۲.۲
آنها کارخانه را از آن خود میدانند
مصاحبه با آلخاندرو لوپز  -دبیر اول سندیکای کارگران سرامیک شهر نئوکِن
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آنها کارخانه را از آن خود میدانند
مصاحبه با آلخاندرو لوپز  -دبیر اول سندیکای کارگران سرامیک شهر نئوکِن
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 ۲۲مارس ۲۰۱۸
محوطهی کارخانهی زنون ،شهر نئوکِن ،آرژانتین

از شهر نئوکِن تا کارخانهی زنون که در حاشیهی شهر واقع است کمتر از نیمساعت طول میکشد .در سالن کوچک
پذیرش کارخانهی سرامیک ،که درواقع دفتر فروش مرکزی آن هم هست ،پس از معرفی خود به مسخخئول پخخذیرش،
در انتظار آلخاندور لوپز میمانیم .در و دیوار و قفسههای سالن پوشیده است از نمونههای کاشی در رنگها و طرحها
و ابعاد مختلف .روی یکی از دیوارها با مجموعهای از کاشیها طرحی نمخخادین از سخخهم کخخارگران و مبارزاتشخخان در

برپایی و حیات شهر منقوش شده است .12روی دیوارهای بخخیرونی سخخالن و نمخخای ورودی محوطخخه ،عکسهخخا و
طرحهای گرافیکی متعددی نقش بسته است که موید حمایتهخخای بخخیرونی از مبخخارزات کخخارگران زنخخون ،و
یادبود گروههای اکتیویست ،باندهای موسیقی و دیگر هنرمندان و عالقهمندانیست که در سالهای اخیر از
زنون بازدید کردهاند .آلخاندور با قدری تأخیر از راه میرسد :با قامتی تنومند و لباس کار و چهرهای مصمم .پس از
احوالپرسی مختصر ،گفتگو را آغاز میکنیم.

*

*

*

 .11آلخاندرو لوپز ( )Alejandro Lópezدبیر اول سندیکای سرامیککاران نئو ِکن از کارگران زنون است و در مبارزات اشغال این
کارخانه و راهاندازی مجدد و ادارهی آن نقش برجستهای داشته و دارد .برای اطالعات بیشتر برای نمونه نگاه کنید به این منبع.
 .12ن.ک .به عکس پایانی این مجموعه.

۹

سؤال :سندیکای شما به غیر از زنون ،چه کارخانههایی را در بر میگیرد؟
آلخاندرو :سندیکای سرامیککاران شهر نئؤکِن 13شامل سه کارخانهی سرامیکسازی اسخخت :یکی همین سخخرامیک
زنون ،دومی سرامیک نئوکِن ،که در همسایگی ماست ،و سومی سرامیک استفانی.14

سؤال :آیا ساختار قانونی شما تعاونی است یا شرکتها متعلق به دولتاند و شما روند کار را کنترل میکنید؟
آلخاندرو :زنون تحت ساختار تعاونیست ،با این تفاوت که به شیوهی خودگرانی توسط خود کارگران اداره میشود.
خارگران زنخخون را اداره میکخخنیم؛ سخرامیک نئخوکِن را هم از سهسخخالونیم پیش و سخرامیک
هفده سال است که ما کخ
ْ
استفانی را از پنج سال پیش کارگران اداره میکنند.

سؤال :آیا این کارخانهها همیشه سندیکا داشتند؟
آلخاندرو :آری ،سندیکا همیشه تشکلی بود که بهلحاظ سیاسی ،استراتژی مبارزه را بخخرای حفخخظ کنخخترل کخخارگری
جهت میداد و رابطه با سازمانهای مختلف را حفخخظ میکخخرد .سیاسخخت سخخندیکا دفخخاع از کنخخترل کخخارگری اسخخت.
میدانیم که کنترل کارگری [مسیری] خالف جریان است ،دست میبرد به مالکیت خصوصی اربابخخان ،بخخه آنخخان کخخه
حکومت میکنند .بنابراین همیشه خودگردانی کارگری مورد حمله قرار گرفته است .سخرمایهداران و دولتهایشخخان
همیشه میخواهند تجربهی خودگردانی کارگری را از روی زمین محو کنند .بنابراین ،کار سندیکا این است که یخخک
مبارزهی دائم را برای حفظ کنترل کارگری بهپیش ببرد .وظیفهی سادهای نیست.
میخواهم به شما اطالع بدهم که تا چند دقیقهی دیگر یک کنفرانس مطبوعاتی در کارخانهی سرامیک نئخخوکِن [در
همسایگی زنون] برگزار میکنیم .پیشنهاد میکنم اول با هم به آنجا برویم و بعد صخخحبتهایمان را ادامخخه بخخدهیم.
دارند کوشش میکنند کارخانه را [از دست کارگران دربیاورند و] به حراج بگذارنخخد .شخرایط بسخخیار پیچیدهایسخخت،
زیرا سهسالونیم است که کارخانه را کارگران کنترل میکنند ولی هنوز نتوانستیم آن را رسمی کنیم و یا به آن یک
چارچوب قانونی مانند تعاونی بدهیم .یعنی هنوز تعاونی کارخانه رسمیت حقوقی نیافته است .امروز عالوهبر رسانهها
برخی از سازمانهای کارگری هم میآیند .من هم باید در آنجا باشم تا در کنار سایر رفقا اعالم کنیم که در دفخخاع از
کارخانه و در دفاع از خودگردانی یک کارزار بزرگ بهراه خواهیم انداخت .پس از شما هم دعخخوت میکنم کخخه مخخا را
همراهی کنید.

 .13برای اطالع بیشتر در مورد سرامیک نئوکِن از جمله نگاه کنید به این منبع.
 .14برای اطالع بیشتر در مورد سرامیک استفانی ( )Cerámica Stefani - Cutral Coاز جمله نگاه کنید به اینجا ،و یا اینجا (به
زبان آلمانی).

1۰

سؤال :با کمال میل  ...اما در این فاصله اگر موافق باشید قدری ادامه بدهیم ... .آیا بین کارخانههای اشغالشده در
آرژانتین اختالفات سیاسی هم وجود دارد؟
خودگردانی کخخارگری بیشخختر در ارتبخخاط بخخا
شدن کارگران است .اگرچخخه خخ
آلخاندرو :آنچه ما شاهد هستیم ،سیاسی ِ
ِ
[ایدههای] چپ است ،ولی به اینمعنا نیست که همهی کارگران سیاسی هستند؛ نه در زنون اینگونه است ،و نخخه در
سرامیک نئوکِن.

سؤال :ولی کارگری که حاضر میشخخود ،جخخاده را ببنخخدد و مبخخارزه کنخخد تخخا در کارخانخخه بمانخخد ،آیخخا نمیدانخخد کخخه
سرمایهداری دارد تمام زندگیاش را نابود میکند؟
آلخاندرو :نه ،همهی آنها این را درک نمیکنند.

سؤال :بنابراین ،چطور حاضر میشوند دست به مبارزه بزنند و امنیت خودشان را بهخطر بیاندازند؟
آلخاندرو :برای اینکه نیاز دارند شغلشان را حفظ کنند ،برای اینکه نیاز دارند کارخانه برپا بماند .آنها کارخانه را
آن خود میدانند .ولی این امر بهمعنی مبارزه برای از میانبرداشتن سیستم سرمایهداری نیست.
از ِ

سؤال :آیا شما بهعنوان تشکل کارگران کارخانه هیچگونه جلسات آموزش سیاسی سازمان برگزار نمیکنید؟
آلخاندرو :چنین جلساتی گهگاه برگزار میشوند ،ولی نه بخخه شخخکلی مسخختمر و منسخخجم .جلسخخه میگخخذاریم ،بحث
میکنیم ،و توضیح میدهیم که چرا نیاز به دفاع از کنترل کارگری داریم؛ چرا نیازمندیم با صاحبان شرکت ،و آنها
که حکومت میکنند مقابله کنیم؛ چرا نیاز به فعالیت جدی در سازمانهای کارگری و دفاع از سندیکا بهعنوان یخخک
ابزار معتبر نیاز داریم .ولی این موضعگیری سیاسی ،بسیار محدود است.

سؤال :آیا بین رفقایی که سیاسی نیستند و رفقایی که فعالترند ،تنشی وجود دارد؟
آلخاندرو :آری .رفقایی که سیاسی نیستند میگویند فقط باید کار کرد و نباید بهسمت مبارزه رفت .اگر کار کنیم،
اوضاع خوب است ،ولی اگر مبارزه کنیم ،دیر یا زود میآیند و به کارخانه حمله میکنند .درحالیکخخه ،سخخرمایهداران
همیشه میکوشند تا «کارخانهی خودشان» را پس بگیرند .اگر مبارزه نکنی هم میآیند .بنابراین باید مبارزه کرد.
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سؤال :نخستین گامهای کارگران زنون چندسالی پیش از اشغال کارخانه ،مبارزه علیه سندیکای موجود بود .چرا؟
آلخاندرو :آن مبارزه ،اولین قدم بود .سندیکایی بود که توسخخط بوروکراتهخخا هخخدایت میشخخد .اولین مبخخارزهای کخخه
میبایستی پیش میبردیم بیرونکردن این بوروکراتها از سندیکا بود .باید به سندیکا جهت دیگری میدادیم .بایخخد
سندیکایی مبارز میشد ،یک سندیکای کالسیک ،یک سندیکای ضخخد بوروکراتیخخک؛ سخندیکایی کخه در جسخختجوی
اتحاد با کارگران دیگر باشد .این مبارزه ،نخستین قدم ما بود ،تا سرانجام توانستیم سندیکایی با چخخنین مشخصخخاتی
بهوجود بیاوریم :سندیکایی که از حقوق کارگران دفاع میکند ،و برای تصخخمیمگیریهایش مجمخخع عمخخومی برگخخزار
میکند .وقتی همهی ما را از زنون بیرون کردند [سپتامبر  ]۲۰۰۱و زمان مواجههی اصلی فرارسید و مجبور شخخدیم
جمعی مبخخارزاتی میآمدنخخد.
کارخانه را اشغال کنیم ،کار برای ما سادهتر بود ،چون همه از یک عملکخخرد و تجخخربهی
ِ
بههمین دلیل است که سندیکا بهعنوان ابزار اهمیت زیادی دارد .ابزاری که به کارگران بیاموزد که باید بخخا کخخارگران
دیگر وحدت کنند .کافی نیست که فقط ما سرامیککاران مبارزه کنیم؛ بلکه باید با معلمان یکی بشویم ،با کارگران
بخش بهداشت ،با دانشجویان ،با کارگران کارخانههای دیگر .این کار اهمیت زیادی دارد.

[در این بین ،بههمراه آلخاندرو راهی کارخانهی سرامیک نئوکِن (در مجخخاورت زنخخون) شخخدهایم و پرسشوپاسخخخهای
انتهایی حین قدمزدن ردوبدل میشوند .وارد کارخانهی نئوکِن میشویم .آلخاندرو ما را به بچههای نگهبانی معخخرفی
میکند و نیز به نمایندهی کارگران سرامیک نئوکِن که بشاش و پرانرژی از راه رسیده است .بهگرمی خوشامد به مخخا
میگویند و از این که پیام مبارزاتشان تا جای دوری مثل ایران هم رسیده است ،آشکارا خرسندند .از مخخا دربخخارهی
وضعیت کارگران و جنبش کارگری ایران میپرسخخند؛ تصخخویری بسخخیار فشخخرده برایشخخان ترسخخیم میکخخنیم و قخخول
میدهیم برای گپوگفت بیشتر بازگردیم .با نمایندهی کارگران سرامیک نئخخوکن قخخراری بخخرای مصخخاحبه هماهنخخگ
میکنیم ... .در سالن عظیم کارخانه دستگاهها روشناند و سروصدای بلندی برپاست .در قسمتی از سالن جمعیخخختی
از کارگران و خبرنگاران (از جمله ،برخی شبکههای تلویزیونی) را میبینیم و پارچهنوشخختهایی در اعالم ایسخختادگی
سازی کارخانه و نیز پالکاردهایی در همبستگی با مقاومت کخخارگران .از سخخندیکای معلمخخان
کارگران در برابر تعطیل ِ
عدهای از همکاران  -اکثراً رفقای زن  -با تیشرتهایی همرنگ که شعارهای حمایتیشان بر آنها نقش بسته حضور
چشمگیری دارند .فضای پرشوری برپاست ،و البته صدای ماشینها هم پسزمینهای قویسخخت کخخه بهراحخختی قابخخل
چشمپوشی نیست .تصور اولیهی ما این بود که پیش از شروع مصاحبهها دستگاهها را خاموش میکنند ،امخخا بهزودی
کاری کارخانخخه را انتقخخال دهنخخد.
در مییابیم که رفقا بهاین طریق میخواهند بهطور سمبولیک پایداریشان و تداوم ِ
رفقای سرامیک نئوکن کنفرانس مطبوعاتی را شخخروع میکننخخد  ...پس از اتمخخام کنفخخرانس مطبوعخخاتی ،مجخخددا بخخه
کارخانهی زنون بر میگردیم و گفتوگو با آلخاندرو را ادامه میدهیم]
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بخش دوم مصاحبه با آلخاندرو لوپز:

سؤال :سندیکای شما در گذشته چهار کارخانه را شامل میشد .چرا امروز تنها کارگران سه کارخانه عضو سخخندیکا
هستند؟
آلخاندرو :آن یک کارخانهی کوچکتر بود که فقط بیستنفر در آن کار میکردند؛ کارخانهای بود که هیچ آیندهای
نداشت ،از هر نظر وضعش بسیار بد بود .بدهی زیادی داشت ،ماشینآالتاش بسیار کهنه بود .برای صاحب کارخانخخه
بیشتر فروش زمیناش مطرح بود .وضع کارخانه طوری بود که حتی نمیشد مصادرهاش کرد .ماشینآالتاش بسیار
بسیار کهنه بودند .بنابراین بهنظر ما رسید که بهتر است رفقای این کارخانه به زنون ملحق بشوند .آنها را برای کار
به اینجا آوردیم و در حال حاضر با ما کار میکنند.

سؤال :در سال  ۲۰۰۱شما کمیسیون داخلی کارخانه تشکیل داده بودید تا علیخخه بروکراتیسخخم سخخندیکایی مبخخارزه
کنید .کار آن کمیسیون به کجا کشید؟
آلخاندرو :کمیسیون داخلی گام اولی بود که برای بازپسگرفتن سندیکا برداشتیم .خود ما در سال  ۱۹۹۸تا سخخال
 ۲۰۰۰نمایندگان َزنون بودیم .در سال  ۲۰۰۰در انتخابات درونی سندیکا برنده شخخدیم .از آن بهبعخخد مخخا نماینخخدهی
کارگران سرامیککار هر سه کارخانه شدیم .ولی بهنظرم میرسد که مهمترین امر این بود که مخخا همخخراه بخخا تمخخامی
رفقای پایهی سندیکا به این نتیجه رسیدیم که جهتگیری سندیکا را باید عوض کنیم .ما اینخخک سخخندیکایی داریم
که برایش تصمیمات تودههای سازمانی محترم است؛ سندیکایی ضد بوروکراتیک .عمال ما در سندیکا کار نمیکنیم،
بلکه در کارخانه کار میکنیم .در سندیکا مسؤلیتها گردشی است و کسی سالهای زیادی مسئول کاری نمیمانخخد.
هدف ما این است که سندیکایی داشته باشیم که همراه با کارگران مبارزه کند؛ سندیکایی که دائمًا آگاهی کارگران
را باال ببرد .ما کارگران باید برای دستیابی به حقوقمان مبارزه کنیم ،ولی همزمخخان بایخخد سخخازمان خودمخخان را هم
بسازیم .طی سالهای نخست مبارزه برای بازپسگیری سندیکا ،رفقا به چنین درکی رسیدند و یاد گرفتنخخد چگونخخه
مقاومت کنند .بههمیندلیل ،وقتی ما را از کارخانه بیرون کردند ،کارخانه را اشغال کردیم و [مدت کوتخخاهی بعخخد از
آن] خودمان تولید را از سرگرفتیم.
تازه بعد متوجه شدیم که برای کارگران کافی نیست که کمیسیون داخلی سندیکا و یا کل آن را در دست بگیرند و
یا به این درک برسند که خودگردانی کارگری الزم است .بلکه ما کارگران میباید راه حل سیاسخخی خودمخخان ،یعخخنی
ابزار سیاسی خودمان ،را هم بسازیم .بههمیندلیل ،ما خود را بهعنوان یک طبقه میبینیم و از همین منظر با اربخخاب
مقابله میکنیم ،با دولت و با نیروهایش .این کاریست که سندیکا همچنان سعی میکند به رفقایش یاد بدهد.
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سؤال :رابطهی شما با سندیکاهای دیگر در سطح محلی چگونه است؟
آلخاندرو :ما عضو یک فدراسیون سندیکاها هستیم که در آن هر سندیکایی مستقل است .بیشتر با فدراسیون ملی
در ارتباط هستیم ،چون سندیکاهای محلی همه وابسته هستند .ما باید از خودمان انتقاد بکنیم که نتوانسخختهایم بخخه
اندازهی کافی رفقایمان را آموزش بدهیم .بیشتر اوقات آنقدر درگیر هستیم که نتوانستیم بهانخخدازهی کخخافی بخخرای
آموزش وقت بگذاریم که کمبود ماست.

سؤال :چه اتفاقی میافتد وقتی نسل شما از کارخانه برود؟
آلخاندرو :کار مشکل میشود .باید کار آموزشی را پیش ببریم.

سؤال :آیا فعالین سیاسیای نیستند که به شما در اینباره کمک بدهند؟
آلخاندرو :چرا هستند ،ولی ما این کار را نمیکنیم؛ این مشکل ماست .در کشور روشنفکران زیادی داریم ،کارگرانی
که سالها بیش از مخخا سخخابقهی فعخخالیت دارنخخد .ولی هنخخوز عم ً
ال آمخوزش در برنخخامهی مخخا جخخای نگرفتخخه اسخخت .در
سازمانهای چپ چنین آموزشی صورت میگیرد ،ولی در کاخانهها نه.

سؤال :در سال  ۲۰۰۵رفقای شما در مصاحبهای به ما گفتند که  ۴۵۰نفر در کارخانه کار میکننخخد و تولیخخد بیش
از نیاز خودتان است .بهنظر میرسد که سطح تولید کارخانه پایین آمده است .چرا؟
آلخاندرو :تا سال  ۲۰۱۰تولیدمان افزایش داشت .توانستیم تولیدمان تا  ۳۰۰هزار مخخترمربع را بخخاال بخخبریم .ولی در
حال حاضر باز سطح تولیدمان پایین آمده .دلیل اصلی آن کمبود قطعات یدکی ماشینآالت است.

سؤال :آیا بههمین دلیل هم تعداد رفقایی که کار میکنند کمتر شده؟
آلخاندرو :در سال  ۲۰۱۴تعدادمان  ۴۵۰بود و حاال  ۲۲۰نفریم .در ضمن بهای گاز و برق هم بسیار باال رفتخخه ،کخخه
یک استراتژی دولتیست برای خفهکردن کنترل کارگری .با ندادن امکان مالی ،با ندادن وام برای خرید ماشینآالت
گرانی برق و گاز ،و با نخریدن [بایکوت] محصوالتمان.
جدید،
ِ
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سؤال :آیا محل کار همهی اعضای تعاونی تغییر میکند.
آلخاندرو :آری ،ولی بهخصوص اگر کار کسی در ارتباط با پول باشد.

[آلخاندرو دیگر باید برود ،چون باید در جلسهای حاضر شود .پیش از خداحافظی به ما میگوید« :عمر  15را در محل
کارش پیدا میکنید .او منتظر شماست» .در این زمان ،رفیق دیگری از راه میرسد و آنخانخخدرو مخخا را بخخه او معخخرفی
میکند .او اِئوخِنیا اِچهوِریا است ،که در سال  ۲۰۰۵همراه با سه نفر دیگر از رفقای زنون با وی مصاحبه کرده بودیم.
اِئوخِنیا در گذشته دبیر تعاونی بود ،بعد به خط تولید بازگشت ،و حاال در دفتر تعاونی مشغول کار است].
*

*

*

 .1۵عمر ویابالنکا نیز یکی دیگر از رفقایی است که در سال  2۰۰۵با آنها مصاحبه داشتیم.

1۵

.۲.۳
گپی کوتاه با اِئوخِ نیا اِچهوریا
 ۲۲مارس ۲۰۱۸
بخش اداری ،کارخانهی َزنون ،شهر نئوکِن ،آرژانتین

اِئوخِنیا اچهوریا اینک در دفتر اداری و مالی زنون مشغول بهکار است؛ حین احوالپرسخخی او را تخخا دفخخترش همخخراهی
میکنیم .به او عکسی را نشان میدهیم از مصاحبه با خخخود وی و رفقخخای دیگخخر َزنخخون در سخخال ۲۰۰۵؛ آن سخخفر را
کردن
بهخوبی بهیاد دارد :سفری بههمراه سه تن دیگر از رفقا به بوینوسآیرس برای انجام کارهای مربوط به قخخانونی ِ
تعاونی زنون .میدانیم که فرصت جداگانهای برای مصاحبه با اِئوخِنیا نخواهیم داشت ،بههمیندلیل تنها یک پرسش
ِ
کلیدی را با او مطرح میکنیم:
سوال :در سال  ۲۰۰۵در پاسخ به این سؤال که «آیا اشغال کارخانه هیچ مشکلی در رابطه با فرزندان و یا همسران
شما بهوجود نمیآورد؟» گفتید« :نه ،ما با هم تصمیم گرفتیم».
ِئوخنیا :آری.
ا ِ

سوال :االن در سال  ۲۰۱۸به سر میبریم .آیا اگخخر شخخما بخخه سخخال  ۲۰۰۱بازگردیخخد ،بخخاز هم همین کخخار را تکخخرار

میکنید؟

ِئوخنیا :آری[ .بسیار محکم و مطمئن پاسخ میدهد] .آری ،به من این امکان را داد که امروز دختر سی سالهام قادر
ا ِ
باشد تحصیل دانشگاهیاش را تمام کند .من ازطریق حفظ این کخخار ،ابخخزار ادامهی حیخخات را داشخختم و توانسخختم بخخا
حقوقام مخارج تحصیلیاش را بدهم .من امروز به خودم افتخخخار میکنم کخخه بهعنخخوان کخخارگر و بهعنخخوان زن ،و بخخا
پشتیبانی رفقایم توانستم چنین کاری را انجام بدهم .من با رأی رفقخخایم اینجخخا هسخختم .پنجسخخال دیگخخر بازنشسخخته
میشوم و امیدوارم که همینجا بازنشسته بشوم و این محل کار در اختیار خانوادههای دیگری قرار بگیرد؛ تا رفقایی
که فرزند دارند ،امکان کارکردن در اینجاخ را داشته باشند .ما در یک مبارزهی دائمی و در شرایط بسخخیار سخخختی بخخه
سر میبریم .باید مانند سال  ۲۰۰۱مبارزه کرد.
*

*
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*

.۲.۴
دیگر نمیتوانم تحت سلطهی ارباب کار کنم
مصاحبه با عمر ویابالنکا  -عضو تعاونی َزنون
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دیگر نمیتوانم تحت سلطهی ارباب کار کنم
مصاحبه با عمر ویابالنکا - 16عضو تعاونی َزنون

 ۲۲مارس ۲۰۱۸
کارخانهی َزنون ،شهر نئوکِن ،آرژانتین

در سالن بسیار عظیم کارخانه ،سروصدای دستگاهها بلند است ،با اینکه تنهخخا بخش محخخدودی از نوارهخخای متعخخدد
خطوط تولید کاشی که در فضایی وسیع بهموازات هم نصب شدهاند ،فعالهستند .در سخخویی عمخخر را میبیخخنیم کخخه
شلنگ آب ،کف سالن و زیر باند کاشیها را میشوید .نزدیک که میشویم ،دیگر کارش را تمام کخخرده اسخخت.
ِ
دارد با
شلنگ را جمع میکند ،روی میزی را پاک میکند ،فالسک چایی را روی آن میگذارد و به ما تعخخارف میکنخخد کخخه
بنشینیم .در همین حین خانم تقریبا سی سالهای که آن سوی باند تولید است برایاش دست تکان میدهخخد .عمخخر
میگوید او خخخواهرش اسخخت و از مخخدتی پیش او هم در خخخط تولیخخد کاشخخی کخخار میکنخخد .آن طرفتخر جخوانی دارد
شابلونهای چاپ را روی دستگاهی نصب میکند که نقشونگار را روی کاشیها انتقخخال میدهخخد .بعخخد از نشسخختن،
ابتدا ما کمی از اوضاع ایران و مبخخارزات کخخارگران ایخخران بخخرایش میگخخوییم ،از کخخارگران هفتتپخخه و از صخخحبتهای
پراکندهای که (سال  )۱۳۹۶در جریان اعتراضات شان دربارهی امکخخان اشخغال کارخانخه بهعنخخوان آلترنخخاتیوی بخخرای
بهبود وضعیت کارگران طرح کرده بودند .هدفمان از دیدار از زنون توضیح میدهیم و بعخخد گفتوگخخو بخخا او را آغخخاز
میکنیم.

* * *

 .16عمر ویابالنکا (  )Omar Villalbeکارگر زنون ،فوقدیپلم الکترومکانیک است .او به ما میگوی((د ک((ه درح((ال حاض((ر بهخ((اطر
شرایط اقتصادی مجبور است توامان بهطور نیمهوقت در کارخانهی زنون و در خارج از کارخانه کار کند.
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سؤال :شغل شما دقیقا چیست و از چه زمانی در زنون کار میکنید؟
عمر :از سال  ۱۹۹۵کارگر زنون بودم یعنی  ۲۳سال سابقه کار دارم .ابتخخدا در بخش پورسخخالن کخخار می کخخردم .این
بخش پیچیده تر کارخانه است که نیاز به تخصص بیشتر دارد .پس از تعطیل شدن کارخانه تعداد زیادی از رفقخخا از
اینجا رفتند و من به بخشهای دیگر آمدم.

سؤال :آیا واقعا هنوز می خواهید اینجا بمانید؟
عمر :آری .کارکردن در اینجا فقط یک انتخاب است .اگر قرار باشد کسی فقط از درآمد کارخانه زندگی کند ،ممکن
نیست .در این ایالت زندگی گران است .اگر نگوییم برای اکثریت افراد ،میتوانیم بگوییم برای اغلب افخخراد کخخارکردن
در اینجاخ یک انتخاب است .خیلیها جذب بازار شدند ،به آنها احترام میگذاریم ،ولی بسیاری هم تصخخمیم گرفخختیم
اینجا بمانیم.
بسیاری از کارگران نمی خواستند این گام را بردارند؛ و عدهای دیگر معتقد بودند که میتوان این امکخخان اشخختغال را
حفظ کرد .برخی ،از ما بهعنوان افرادی نمونه صحبت میکنند .ما سرمشق کسی نیستیم ،فقط گخخامی را برداشخختیم.
مشکل این است که ما تجربهای را در تمام این سالها پشت سر گذاشتهایم کخخه بسخخیاری از رفقخخا گمخخان میکردنخخد
جایگزین سیستم موجود گردد؛ ولی سیستم اجخخازه نمیدهخخد .بههمیندلیخخل ،مانخخدن در اینجخخا و اِعمخخال
ِ
میتواند
کنترل کارگری اهمیت دارد .باید برای سرمایهگذاری مبارزه کنیم ،زیرا سرمایهگذاری نمیشود .برای مثخخال ،امخخروزه
قیمت گاز و برق که مصرف آنها برای ما بسیار مهم است باال رفته است .آنها با افزایش قیمت گاز و برق جخخان مخخا را
میگیرند .از طرف دیگر ،موضوع وام مطرح است .ما در یک استان بسخخیار ثروتمنخخد زنخخدگی میکخخنیم .اسخختانی کخخه
همهچیز دارد :آب ،انرژی ،طبیعت ،توریسم ،نفت و گاز .ولی با وجود این ،کارخانهها دارند تعطیخخل میشخخوند .زنخخون
نخستین کارخانهای بود که تعطیل شد؛ بعد زنجیرهی تعطیلشدن کارخانجات شخخروع شخخد .ولی بعخخد از چندسخخال،
مبارزهکردن به مسالهای بومی در این ایالت بدل شد .زیرا کارخانهها را تعطیل میکردند و ما آنها را دوباره بخخه کخخار
میانداختیم .زنون را تعطیل کردند؛ استفانی در کوترالکو راتعطیل کردند ،آن را دوباره بهراه انداختیم؛ نیکخخاراویخن
را بستند ،آن را هم دوباره به راه انخخداختیم .کارخانههخخای تعطیلشخخدهی زیخخادی را دوبخخاره راهانخخدازی کخخردیم ،ولی
کارخانههای دیگری هم تعطیل شدند که کارگرانشان تصمیم گرفتند مبارزه نکنند و به خانههایشخخان رفتنخخد .امخخا
مردم بهطور کلی برای حفظ اشتغال و محل کار مبارزه میکند .میتوان این مساله را هم مثبت و هم منفی ارزیخخابی
کرد؛ زیرا آنقدر در اینجا فراگیر و بومی شده که دیگر میتوان آن را مانند بخشی از طبیعت مخخردم این ایخخالت تلقی
کرد .ولی این مبارزه درهرصورت علیه دولت است .ما نمیتوانیم از هیچ بانکی وام بگیریم ،چخخون کارخخخانهی مخخا [از
نظر آنان] مصداق شر است .بنابراین ،همیشه باید علیه دولت مبارزه کخخنیم .و بههمیندلیخخل مبخخارزهی مخخا اینهمخخه
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اهمیت مییابد .رفقایی هستند که مصمماند مبارزه کنند؛ و رفقایی هم هستند که میگویند مبارزه [دیگر] جوابگو
نیست و میخواهند به کارکردن با آقاباالسر تن بدهندُ .خب … .
ضمنا خیلیها فکر میکنند که ما بهخاطر ایدئولوژی و باورهای سیاسیمان اینجا ماندهایم؛ این باور که میشخخود بخخه
شیوهی دیگری کار کرد و به شیوهی دیگری خودگردان بود .بههرحال ،آنهایی که اینجا ماندهایم ،اطمینخخان داریم
که دیگر از اینجا نخواهیم رفت .درعین حال ،بهخاطر اینکه نیخخاز بخخه ادامهی حیخخات داریم ،خیلی از مخخا بخخیرون از
اینجا هم کار میکنیم … .من دیگر نمیتوانم تحت سلطهی ارباب کار کنم.

سال گذشته 17کارتان را چگونه سازمان دادهاید؟
سؤال :در این شانزده ِ
عمر :اوضاع متغیر بوده است .اینجا هر اتفاقی بیرون از کارخانه بیافتخخد ،تخخأثیرش را در داخخخل کارخانخخه میگخخذارد.
دوازدهسال دولت «خلقی قالبی )Pseudo Popolisme( »18هم تخأثیر خخودش را گذاشخت .رفقخایی بودنخد کخه میگفتنخد
که نباید علیه آن مبارزه کنیم ،حاال که چنین دولتی داریم باید همراهیاش کنیم .ما با بخشخخی از چپ یخخک ائتالف
تاریخی داشتیم که بر اثر اختالفات متخخدولوژیکی این ارتبخخاط قطخخع شخخد .حخختی در درون کارخانخخه فراکسخخیونهای
[سیاسی] مختلفی شکل گرفت .در کارخانهای چنین سیاسیشخخده ،بحثوجخخدل هم بسخخیار عمیخخق بخخود .بخشخخی از
نیروهای چپ زمانی که ژاندرمها شورش کرده بودند میگفتند که نمیتوان علیه آنها مبارزه کرد ،چخخون آنهخخا هم
کارگرند .ما قبول نداشتیم و میگفتیم تمام نیروهای سرکوبگر متعلق به دولتاند .بحثها در این سطح بود.

سؤال :شما گفتید کارخانههای دیگری هم در شرایط ورشکسخختی بودنخخد و شخخما بخخه کارگرانشخخان بخخرای اشخخغال و
راهاندازی مجدد کارخانه کمک کردید .چگونه این کار را میکردید؟
عمر :ما در کنار اینکه کارگر زنون هستیم ،به سندیکای کارگران کاشخخیکار هم کخخه در سخخال  ۲۰۰۰آن را بخخازپس
گرفتیم ،تعلق داریم .ما از سال  ۲۰۰۰این سندیکا را هدایت میکنیم .این سندیکا سه کارخانخخه را در بخخر میگخخیرد:
زنون ،سرامیک نئؤکن و سرامیک استفانی-کوترالاندکو .همهی این کارخانهها تعطیل شده بودند .ما پیش از هرچیز
این سیاست را برگزیدیم که ابتدا مبارزه کردیم تا صاحبکارخانه مسئولیت پرداخت بدهیها را بهعهده بگیرد .وقتی
 .17کارفرمای سابق زنون در اواسط سپتامبر  2۰۰1کارخانه را تعطیل اعالم کرد و با ارسال تلگرام همهی کارگران را اخراج کرد.
کارگران در انتهای سپتامبر همان سال کارخانه را اشغال کردند و درگیریهای نفسگیر و دایمی آنها با پلیس و مجری((ان «ق((انون»
آغاز شد .در مارس  2۰۰2نخستین خطتولید زنون (بار دیگر) توسط کارگران راهاندازی شد.
 .1۸به دولت کیرشنر اشاره میکند ،که بهدلیل برخی سیاستهایش ،ازجمله حمایت نسبی از جنبش دادخواهی مادران میدان م((ه،
محبوبیت نسبتا باالیی در جامعه و نزد بسیاری ازجریانات و فعالین سیاسی و مدنی آرژانتین یافت .حالآنکه دولت کیرشنر بهرغم
کاستن از سرعت پیشروی نئولیبرالیسم (عمدتا متأثر از پیامدهای حاد بحران اقتصادی و شدت و گس((تردگی مق((اومت و مب((ارزات
مردمی) در نهایت مسیر اقتصادی متفاوتی را پیش ننهاد .یکی از پیامدهای سیاسی مهم دولت کیرشنر ایجاد شکاف بزرگ دیگری
در میان نیروهای چپ بود؛ اگر سیاستهای پسینی خوان پرون شکافهایی ترمیمناپذیر در پیکرهی چپ آرژانتین ایج((اد ک((رد ،ب((ا
سیاستهای کیرشنر پرونیستهای چپ این شکافها ابعاد بهمراتب گستردهتر و پیچیدگیهای بسیار زی((ادی ب((افت (ش((کافی ک((ه
امتدادهای آن در حرکت مادران میدان مه هم مشهود است).
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جوابی نیامد ،کار به مبارزه با دولت و اشخخغال کارخانخخه و مصخخادرهی آن کشخخید .همیشخخه مبخخارزات اینطخخوری آغخخاز
میشود؛ ولی باید مبارزه را ادامه داد ،زیرا آنها همیشه میخواهند خفهات کننخخد .هیچیخخک از کارخانههخخایی کخخه مخخا
اشغال کردیم در آن زمان سود مهمی به بار نمیآورد .هدف ما حفخخظ شخخغلهایمان اسخخت ،اینکخخه خوداسخختثماری
نکنیم ،به مردم خدمت کنیم ،این است هدف آن کاری که میخواهیم با این کارخانهها انجام بدهیم.

سؤال :در مصاحبهای که در سال  ۲۰۰۵با شما داشتیم 19هنوز روشن نبود که آیا شخخما بهطخخور قخخانونی میتوانیخخد
تعاونی تشکیل بدهید یا نه .حاال وضعتان چگونه است؟
عمر :آن وضعیت ما در سال  ۲۰۰۵بود ،بعد از بهقتلرسیدن معلم مدرسه ،کخخارلوس فوئنتهآلبا ،20توسخخط پلیس در
درگیرهای سال  ،۲۰۰۷که مهمترین درگیریها بعد از درگیرهای زنون بود ،موفق شدیم یک الیحهی قخخانونی بخخرای
قرارگرفتن آن در اختیار کارگران به مجلس ببریم .وقتی کارخانه مصخخادره شخخد ،موفخخق شخخدیم
ِ
مصادرهی کارخانه و
شرکت تعاونی را به ثبت برسانیم .امروز کارخانه متعلق به تعاونی است.

سؤال :در همان مصاحبهی  ۲۰۰۵شما گفتید که تصمیمات در مجمع عمومی اتخاذ میشوند .آیا هنوز همینطخخور
است؟
عمر :کوشش میکنیم اینطور باشد ،ولی وضع تغییر کرده .امروزه درگیری درونی هم داریم :یخخک بخش از مخخا کخخه
درون کارخانه هستیم ،خودمان را چپ میدانیم ،با اینکه ما در هیچ سازمانی فعالیت نمیکنیم .طبیعی اسخخت کخخه
همهی افراد نگرش ما را ندارند یا آن را نمیخواهند .کارخانه رفقخخایی را برگزیخخده کخه بهلحخخاظ ایخخدئولوژیک چخخنین
اندیشهای را قبول ندارند .بنابراین ،همیشه مبارزهای در جریان است که تصمیمات همانطور کخه تابهحخخال بخخوده در
مجامع عمومی اتخاذ شوند .یعنی ما کوشش میکنیم تا از طریق بحث و اقناع جمعی این مکانیسم را حفظ کنیم.

سؤال :آیا مجامع عمومی مرتب برگزار میشوند یا هر وقت که نیاز بود؟
عمر :هر هفته یکبار .جمعهها بعد از ظهر مجمع عمومی ست .اگر موضوع خاصی مطرح باشخخد ،یخخک روز دیگخخر هم
بدون هیچ مشکلی جلسه را برگزار میکنیم.

 .1۹عمر ویابالنکا هم یکی از چهار نفری بود که در مصاحبه با کارگران زنون (  )2۰۰۵مشارکت داشت .نگاه کنید به:
بهرام قدیمی ،فلیسیتاس ترویه« :گفتگوهایی با جنبشهای کنونی در آمریکای التین» ،نشر نیکا ،13۸۹ ،فصل چهارم :آرژانتین.
 .2۰کارلوس فوئنته آلبا ( )Carlos Fuentealbaدر چهارم ژوئن  2۰۰7در شهر نئوکِن ،با شلیک گاز اشکآور به او توسط نیروهای
انتظامی به قتل رسید .نگاه کنید به این( منبع.
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سؤال :بهطور معمول وقتی مجمع عمومی برگزار میشود ،چند درصد از رفقا در آن شرکت میکنند؟
عمر :معموال بیش از  ۹۰درصد .بهغیر از بخشی از رفقا که آنشب کار میکننخخد ،کخخه تعدادشخخان بسخخیار کم اسخخت.
بههمین علت اکثریت قریببهاتفاق کارگران شرکت میکنند.

سؤال :موضوعات اصلی مورد بحث شما چیست؟
عمر :ما در هر بخشی یک مدیر داریم :در تولید ،در بخش اداری ،در بخش سخخندیکا و ...و همیشخخه موضخخوعی بخخرای
عمومی باز است :هر رفیقی میتواند
بحث هست .یکی از مدیران آن را طرح میکند و روی آن بحث میشود .مجمع
ْ
موضوعی را پیشنهاد کند؛ بعد بحث میشود ،رأی داده میشود و تصمیم گرفته میشود.

سؤال :یکی از مشکالتی که ما در برخی نقاط شاهد بودیم این است که نسلی که مبارزه را بهپیش بخخرده بخخود ،پخخیر
میشود ،بازنشسته میشود و یا حتی میمیرد ،یا اصال میرود و نسل جدید هیچ تجربهی مبارزاتی ندارد .آیخخا شخخما
هیچ طرحی برای مقابله با چنین وضعی دارید؟
عمر :عین همین مشکل را اینجاخ هم میتوان دید؛ و طبیعیست .مبارزه انجام میگیرد .ولی آنچه بیشتر بخخرای مخخا
اهمیت دارد این است که روشن شود برای چهچیزی باید مبارزه کرد ،برای چه هدفی باید مبارزه کرد؟ هیچ فضخخای
خاصی برای آموزش نداریم .میدانیم که در این مورد بدهکاریم .هر یک از ما خخخودش آموختخخه اسخخت .رفقخخایی کخخه
بهطور سیستماتیک آموزش یافتهاند ،آنهایی هستند که در درون یک حخخزب فعالانخخد .مخخا کخخه مسخختقل هسخختیم بخخا
کوشش خودمان آگاهی کسب کردهایم ،با خواندن کتاب ،با بحث و گفتوگو با رفقای دیگر ،بخخا شخرکت در جلسخخات
بحث ،و ازطریق مبارزهی بیوقفهای که در جریان بخخود .من از سخخال  ۲۰۰۹تخخا  ۲۰۱۲دبخخیر اول سخخندیکا بخخودم .من
مسؤلیت رهبری مبارزهی سرامیکسازی استفانی را برعهده داشتم .این سرامیکسازی در شهر کوترالکو واقع است
که توریستهای زیادی از آن دیدن میکنند.
ما در این شهر فراخوان دادیم برای تظاهرات و مقاومت .از مادران میدان مه تا حتی کشیش شهر را هم بخخه خیابخخان
تشخخکل
ِ
آوردیم تا پشتوانه داشته باشیم .میدانستیم که برخی سازمانها هم در شهر فعال بودهاند ،بنابراین ،به سراغ
معلمان رفتیم ،سراغ کشیش و اسقف ،سازمانهای حقوق بشر و ...از اینطریق تودهی قابل توجهی را جمع کردیم و
با آنها بحث کردیم تا یک رفراندوم در شهر برگزار شود که آیا مردم میخواهند که شرکت بهدسخخت کخخارگران اداره
شود و بهکار بیافتد یا نه .روشن است که برندهی اوضاع شدیم و از آنموقع بهبعد رابطهی دولت بخخا مخخا عخخوض شخخد
چون متوجه شدند که مردم نمیخواهند کارخانه تعطیل شود .اینطور شد که شهرداری الیحهی مصادرهی کارخانه
را به مجلس برد .در چنین شرایطی سیاستمداران میدانند که اگر همخخراهی نکننخخد ،در انتخابخخات رأی نمیآورنخخد.
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دست ملت است؛ پس اگر مخالفت میکردند ،معلوم میشد که دسخخت
زمانی بود که تبلیغ میکردند دولت دست در ِ
حاکم کیرشنریست 21بود و نمیتوانست کاری کند که علنخخا خالف گفتمخخان
در دست ملت نیستند .آن روزها دولت ْ
کریشنر باشد .ولی برای رسیدن به چنین سطحی یک مبارزهی سیاسی وسیع الزم است ،باید افکار عمومی را جلب
کرد.

سؤال :سازماندهی کار در کارخانه چگونه انجام میگیرد؟
عمر :سازماندهی تولید ،کار جمعی است .در مجمع عمومی تصمیم میگیریم که چه کسی در کجا کار کند .هرگخخاه
الزم باشد محل کار تغییر کند ،آن را تغییر میدهیم .در مورد کارهای سیاسی هم هر سهسال مسئولین سخخندیکا را
انتخاب میکنیم.

سؤال :میدانیم که در آرژانتین دو نوع روش مدیریت یا ادارهی کارخانهها و مؤسسات اشغالشده وجخخود دارد :یکی
خودگردانی است و دیگری تعاونی .شما چه شکلی را ترجیح میدهید؟
عمر :ما از این نقطه حرکت میکنیم که در یک سیستم سرمایهداری زندگی میکنیم .و کارخانهی ما باید در درون
این سیستم عمل کند[ .در آرژانتین] تنها شکل قانونیای که یک خودگردانی میتوانخخد در آن وجخود داشخخته باشخخد،
شرکت تعاونی است .هیچ شخصیت حقوقی دیگری وجود ندارد .ما واقفیم که درهرحال باید کاال را بهفروش رسخخاند،
خرید ،فاکتور داد و غیره؛ و این همان کاریست که کارخانه در عمل انجام میدهخخد .مخخا بخخرای خخودگردانی مبخخارزه
خالب
کردیم ،برای کنترل کارگری .شرکت تعاونی فقط یخخک شخصخخیت حقخخوقی اسخخت و مخخا میکوشخخیم در همین قخ ْ
کارخانه را طوری اداره کنیم که تو گویی کنترل کارگری یا خودگردانی است .اینها دو چیزی هستند که دسخخت در
مشکل پراتیکی است .شرکت تعاونی از دوران دیکتاتوری نظامی میآید :اگر شخخما
ِ
دست هم پیش میروند .این یک
ِ
بخواهید مانند یک تعاونی عمل کنید ،یک اساسنامهی مدیریت باید داشته باشخخید کخخه شخخامل یخخک شخخورای اداری
متشکل از  ۵ ،۴و یا  ۱۰نفر است که کارخانه را هدایت میکنند و بقیه کخخار میکننخخد و هیچ دخخخالتی ندارنخخد .این،
سنتی تعاونیست که در آرژانتین وجود دارد .ولی از نظر ما تعاونی یک شخصیت حقوقی اسخخت بخخرای خریخخد،
شکل
ِ
فروش و تولید و خودگردانی کارگری ،که کارخانه را هدایت میکند و همه در هماهنگی آن شرکت میکنند.

سؤال :معموال در بسیاری از کارخانهها ارتباط کارگران با هم به یک سالموعلیک خالصه میشود .آیخخا شخخما گمخخان
میکنید در روابط شما با همکارانتان چیزی تغییر کرده است؟
 . 21منظور جریان نستور کیرشنر است که مدعی بود دولتاش دست در دست مردم کار میکند.

23

عمر :آری .چیز روشنی است .هیچیک از ما که از سال  ۲۰۰۱اینجا مانخخدهایم ،همخخان آدم سخخابق نیسخختیم .نهتنهخخا
اتفاقی که برای رفیق کناردستیمان میافتخخد مخخا را بخخه حخخرکت درمیآورد ،بلکخخه اگخخر بخخرای رفیقی کخخه حخختی او را
نمیشناسیم ولی از وضعاش آگاهی داریم اتفاقی بیافتد ،باز هم واکنش نشان خواهیم داد .اینجا رفقایی آمدند تا از
وضغیت کارخانهی دیگری در ریو توربیو به ما خبر بدهند که حدود پنجشش هزار کیلومتر از ما دور است .هیچیخخک
از ما تردیدی نکرد از چیزی که بیشوکم داریم برای کمک به مبارزهی آن رفقا بخخدهیم .بهعالوه ،مخخا خخخود را بخخرای
مبارزه آمادهکردهایم .یک صندوق مالی دائمی بخخرای اعتصخخاب داریم .بخشخخی از درآمخخدمان را در صخخندوق اعتصخخاب
پسانداز میکنیم تا یا برای مبارزات خودمان و یا کمک به مبارزه رفقای دیگخخر از آن اسخختفاده کخخنیم .بنخخابراین مخخا
عادت کردهایم که بخشی از دستمزدمان را برای ادامهی مبارزه کنار بگذاریم.
در کنار آن ،معموال این یا آن رفیق میآیند اینجا ،با هم میوهای میخوریم ،گپ میزنیم ،چایی میخوریم ،یخخا فقخخط
برای حالواحوال پرسیدن به یکدیگر سر میزنیم؛ حاال که من مشغول صحبت بخخا شخخما هسخختم ،کسخخی نمیآیخخد .از
اینطریق ،همیشه از حال و روز همدیگر باخبر میشویم .ما همدیگر را از اینجا میشناسیم ،ولی درعین حال زندگی
شخصی همدیگر را هم میشناسیم ،میدانیم بچههایمان چند ساله هستند ،چه میکنند ،آیا ازدواج کردهاند یا نه و
غیره .بههرصورت رابطهی ما یک جور دیگر است.
شابلون چاپ روی کاشی را در
ِ
برای مثال این رفیق جوانی که میبینید [عمر کارگر جوانی را نشان میدهد که دارد
دستگاه تنظیم میکند] سال پیش که به اینجاخ آمد دانشآموز بود  ...مادرش که اینجا کار میکند دیگر از این که
دائم به او بگوید که درساش را ادامه بدهد خسته شده بود .از وقتی این جوان به اینجا آمد ،من با او حرف زدم،
آنقدر که قانعاش کردهام تا درسش را ادامه بدهد؛ او از روز جمعه برای ادامهی تحصیل به دبیرستان بر میگردد.

سؤال :به ما گفتید که در درون کارخانه اختالفات سیاسی دارید ،آیا درگیری هم بین شما پیش میآید؟
شخص من در یک سیستم سرمایهداری ،چپ حق نخخدارد از انتخابخخات [پارلمخخانی] حخخرکت کنخخد ،زیخخرا
ِ
عمر :به نظر
بههرحال این انتخابات در یک جامعهی سرمایهداری برگزار میشود و شرایط خودش را دارد .بهنظخخر من ،نقش چپ
این است که خودش را در جنبش کارگری رها کنخخد ،کمیسخخیونهای داخلی کارخانههخخا را دوبخخاره بهدسخخت بگخخیرد،
سندیکا را دوباره بهدست بگیرد و درواقع در تشکلهای پایهای فعالیت کند و از همان پایین مبخخارزه را بخخرای تغیخخیر
وضعیت و ایجاد یک حکومت کارگری بهپیش ببرد.
چندسال پیش ما گروهی تشکیل دادیم بهنام گروه ماررون ( 22)Agrupación Marrónکه یک گروه مستقل است در
درون سندیکا .در درون گروه بحثی در گرفت دربارهی شخخرکت در یخخک جبههی چپ .بخخا اینکخخه هیچ مخخخالفتی بخخا
 .22از جمله نگاه کنید به سخنرانی زنان کارگر زنون پس از انتخابات درونی سندیکای سرامیک .عم((ر ویابالنک((ا ب((ا م((وی بلن((د و
مجعد پشت سر زنان سخنران ایستاده است.
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آلخاندرو لوپز ،رفیق مدافع این طرح نداشتم ،از رفیق آلخاندرو دلیل آن را پرسیدم .پاسخخخ داد کخخه کارهخخای خخخوبی
انجام میدهند .ولی سازمانهای چپ بعدا ناتوانیشان را نشان دادند .ما تصمیم گرفتیم که رفیقی که قخخرار بخخود در
انتخابات شرکت کند و کارگر زنون هم بود ،اگر به مجلس راه پیدا کرد درست به اندازهی دستمزد ما از حقوق خود
بردارد و باقی درآمدش را به صندوق اعتصاب یا به غذاخوری کارگران واریز کند .طی سال اول بعد از انتخابشخخدن
او به نمایندگی مجلس ،وضع به همینمنوال پیش رفت .ولی بعد رفیق ما این پول را بهجای واریزکردن به صخخندوق
اعتصاب ،به حساب حزب خودش 23واریز کرد .بنابراین ،ما تصمیم گرفتیم خودمان را کنار بکشیم .درعینحخخال ،این
کاران مخخاررون از بخخرخی از
عمل روی رابطهی ما با هم تأثیر منفی گذاشت .زیرا واقعیت این است که گروه سخخرامیک ِ
رفقای این حزب و ما تشکیل شده بود .علت جدایی ما انباشتهشدن اختالفنظرهای کوچک بود ،و طبیعیسخخت کخخه
این امر که تأثیر خودش را میگذارد؛ ولی انشعابی بین ما وجود ندارد.
الزم نیست از مثالهای مربوط به دیگران استفاده کنم [از خودم شروع میکنم] .مخخا دوشخخنبهی گذشخخته جلسخخهای
داشتیم در مورد بیعملیِ حاصل از تأثیر اختالفات .روزی که من به این کارخانخخه آمخدم ،آمخخده بخودم تخخا کخخار کنم.
آنزمان مثل امروز فکر نمیکردم ،امروز جور دیگری فکر میکنم ،اما من بههمراه دیگران کارخانه را برای کخخارکردن
اشغال کردم .اینکه این امر تحت تأثیر اندیشههای امثال من بود یا نه ،امری است ثخخانوی .در درجهی اول اصخخطالح
کارکردن مثل هر جای دیگری به نظر میرسید ،ولی بعد بحث کردیم که من میخخخواهم در این قسخخمت کخخار کنم.
بعد با آن رفیق چای خوردیم و حرف زدیم و با هم به توافق رسیدیم .اینجا مهم نیست که من چه اندیشهای در سر
داشتم ،توافق بین ما مهم است .انشعابات خیلی وقتها بر سر مسایلی شخصی پیش میآینخخد .بخخا رفیقی کخه بخخا هم
اختالف نظر داریم هم سالموعلیک میکنیم .با هم گپ میزنیم ،میخندیم ،و با یکی دیگخخر نخه .من میدانم کخه بخخا
چهل کارگر دیگر هشت ساعت در روز را شریک هستم ،که کم نیست.
وقتی به انتخابات [پارلمانی] نگاه کنیم از یکسو میبینیم که چپ پیشرفت زیادی داشته است ،ولی در همانزمخخان
در کمیسیونهای داخلی سندیکا پستهای مهمی را از دست دادهایم .حاال این سؤال مطرح است که آیخخا مخخا واقعخخا
پیشرفت داشتهایم؟ یعنی کدام بخش قضیه اهمیت دارد؟ من ترجیح میدهم بهجخخای رفتن بخخه پارلمخخان ،در همین
کمیسیونهای سندیکایی حضور داشته باشم و رهبری سندیکا را به لرزه در بیاورم.

سؤال :آیا عضویت در سندیکا داوطلبانه است؟
عمر :داوطلبانه است .از آنجا که ایدههای عمومی را در لیست انتخاباتی توضیح میدهیم ،هخخر کسخخی بخخا آن موافخخق
باشد ،به آن میپیوندد.

 .23یک حزب تروتسکیست.
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سؤال :یک سؤال اساسی پایانی هم داریم .اگر امروز شما به سال  ۲۰۰۱برگردیخخد ،آیخخا بخخاز هم کارخانخخه را اشخخغال
خواهید کرد؟
عمر آری .مطمئنًا آری .زیرا مشکل این است که شرایط سیاسی و اجتماعی یک خط مسخختقیم نیسخخت .تخخا قبخخل از
سال  ۲۰۰۱ما دهسال پیشروی نئولیبرالیسم را پشتسر گذاشته بودیم و تمام آن چیزهایی که علیه حقوق کارگران
اصلی علیه طبقهی متوسط این کشور بود .یعنی زمانیکخخه پولهخخای بانکهخخا را بخخا
بود .ولی در سال  ۲۰۰۱حملهی ْ
خودشان بردند .واقعیت این است که یادگیری از تجربیات هرگز پایانی ندارد .بخخا تمخخام اینهخخا ،هیچ شخخکی نداشخخته
باشید که اگر بار دیگر به همان شرایط  ۲۰۰۱بازمیگشتیم ،باز هم کارخانه را اشغال میکردیم.
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