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!کنندمی تولید کارفرما بدون و کردند اشغال را خود کارخانهء» ژانت« کارگرا ِن »کان« شهر در

ش.  ترجمه: مصی

کارگران! با ظهر از بعد یک گذراندن شرح 

 کککه دارند. چرا قرار هارسانه توجهء کانون در ،ژانت کارخانهء کارگران  فوریه) که20 (از است هفته سه مدت
 کنند. کارگرانمی اداره کارفرما بدون را کان) کارخانه شهر (مادلن کوچک کارخانهء این مرد و زن  کارگر30

]ِن ] کانککال مککدت، این دارند. در کار سابقهء  سال40  تا30 بین یک هر کارخانه این در ژانت ]ِک [گزارشککگرا  یکک
 گرفتنککد تصککمیم کککارگران واقع شدند. در پذیرفته کارگران «ب.اف.ام» توسط خبری کانال و فرانسه تلویزیون
]ِع صورت بدین تا کنند اشغال را کارخانه شوند. آن شدنبسته مان

 هاشانتجربه بهتر درک برای برویم، دیدارشان «رن» به و پاریس راه از گرفتیم تصمیم ما  مارس،11 شنبهسه
کنیم. اعلم ایشان به را خودمان پشتیبانی و حمایت اینکه برای چنینهم و

 کارخانه در گذاری و گشت

 ژان و  سال39 کاترینکردند.  استقبال ما از گرمی به ژاک ژان و کاترین ویژه به کارگران ورودمان، محض به
 بسیار هایراهنما دو هر خاطر، بدین دارند، کار سابقهء سفارش پذیرش و انبار بخش در  سال30 از بیش ژاک

 (قنککد)، گلککوکز سککفارش مرکککزی تککابلوی از تولیککد، خککط بودند. تمام ما به کارخانه شناساندن برای ایارزنده
 شود،می طی که مسیری مشخص طوردادند. به نشان ما به را بندیبسته برای ماشین تا گرفته آرد و مرغتخم

 هککاشود. قالبمی چیده هاقالب در سپس داده، قرار ُتغار در و شده تبدیل خمیر به آرد است: ابتدا زیر قرار به
 ایککن گردند. تماممی بندیبسته انتها در و شوندمی داده چرخ کنندهخنک برج در آن از پس فرستاده، کوره به

 است گرفته صورت حالی  در2012 سال در هاگذاریسرمایه دارند. آخرین کارآیی و هستند پابرجا هادستگاه
 حداکثر تهیهء ظرفیت کند. کارخانه متنوع کمی را تولید تا داشته تلش بار چندمین برای جدید ییکارفرما که
ُتن20  از همچنیککن کککه فرانسککه، از تنهککانه کککه دهککدمی را اجازه این او به که توانی دارد، روز در را محصول  

کند. تامین و قبول سفارش ایتالیا حتی و چین و روسیه الجزایر،
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 اسکت. شکده کارخککانه جدیکد وضعیت باعث شرایطی چه شویم متوجه بهتر تا کندمی فراهم فرصتی ما بازدید
]ِن کم با لوکلرک، برای ویژه به ها،مارکتسوپر برای تولید چگونه که دهدمی توضیح ژاک ژان   سککنت10 کرد

]ِش از ]ِک بسته هر فرو ]ِط باعث شد،می جایزه» فروخته ء« برنده برچسب با که مادلن، کی  شد. یکی کارخانه سقو
ْ ژانت شکرکت یواسکطه شکرکت  ] بکه [ایکن ککه است کرده نقل جدیدا لوکلرک سوپرمارکت هایبازاریاب از

]ِد  دسککترنج از [میلیککونی ] را درآمککد ایککن لککوکلرک که گفت شودمی نوعی است. به کرده کسب میلیونی درآم
است.  کرده کسب است، کمتر صنعت دیگر هایبخش به نسبت آنان حقوق که بخشی در هم آن کارگران،

 مکککان چنین هم و جلسات تشکیل محل که (جایی کارخانه ورودی راهروی در کارگران با گفتگو در بعد، کمی
 خکود هاینقشکه و برنکامه با هرکدام کارفرما، شش که شویممی باشد) مطلعمی کنندهاشغال اعضای غذاخوری

]ِن اخراج برای  دو در  نفککر400 ژانت شرکت در تاریخ این از شدند. قبل  تعویض1986 سال از شرکت کارگرا
 واگککذاری برنککامهء آخریککن در امسککال ژانککویهء ماه در  نفر37 تنها تعداد آن از که کردندمی کار تولید محل

کردند.می کار کارخانه در شرکت

]ِننگاه باز برای امروز که کسانی  را ایککن دادنککد؛ تشکککیل محکمی بسیار کارگری اتحاد جنگند،می کارخانه داشت
]ِن دهد. همهءمی نشان ما به خوبی به کارخانه بر حاکم فضای  اخککراج رسککما  ژانککویه28 روز در ژانککت کارگرا
]ِک هکامیلیون کهحکالی شدند. در انداخته دور به کاغذی دستمال مثل شدند؛  بکا و انککدکرده تولیککد مکادلن کیک

]ِی  ها،گذاریسککرمایه و اجتمککاعی هککایطرح برخککی دنبال اند. بهفروخته جهان گوشهء چهار در فراوان سودآور
 و دو، بککه چهککار از کککارگران تعداد سفارش، و انبار بخش در مثال، یافت. برای شدیدی کاهشْ کارگران تعداد
 کککار ینککتیجه در دسککتش  یکژاک- ژان همکاران -از فرانک  که چرا است، رسیده ونیمیک به  دو از سپس

]ِر با را اشسلمتی که کرد تعریف ما برای هم کاترینکند. می کار انبار در و شده فلج  داده دست از زمان مرو
]ِنبه شرکت، در کار  سال20 از بیش وجود با اکنون هم و است کند.می کار چینظافت عنوا

 شانشغل از دفاع برای کارگران سوی از برگزیده روشی اشغال،

]ِن گذشته، دسامبر در  بانککک از وامککی گرفتککن بکر مبنی یشانکارفرما تقاضای که شوندمی مطلع شرکت کارگرا
 صککدها وجککود و اقتصادی بحران شرایط است. در گرفته کارخانه بستن به تصمیم او و شده رد اعتبارکشاورزی

 بککه و اشمنککافع راسککتای در را کنانکار تعداد که خواستمی کارفرما کارگران، و کارمندان اخراج برای نقشه
 و چیزنککا مقککدار به اعتراض از خودشان، گفتهء بر بنا کارگران دهد. شورش کاهش خانواده هاده نابودی قیمت
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]ِک  شککدند متککوجه آنان کهزمانی شد. سپس شروع بود، گرفتهنظر در برایشان کارفرما که بیکاری بیمهء مضح
 فککروش قصککد کارفرمککا دیگککر، بیککانی شد. بککه تررادیکالْ شورش دارد، را آلتماشین حراج قصد کارفرما که

]ِی فکروش جکز نیست چیزی واقع در شرکت، است. فروش داشته را شرکت ]ِن دارایکک   واگککذاریژانککت. کککارگرا
 روزنککامهء یککک در خککبر ایککن  فوریه20 بود. در شدهگرفته نظر در  فوریه21 تاریخ در رسمی طوربه شرکت،

]ِف کککارگران. ولککی کردنگیرغککافل هککدف بککا بککود کثیفی ترفند این واقع شد. در چاپ محلی  فکککر آنچککه خل
 کارخکانه در کککارگران  فککوریه،20 شکدند. صکبح غککافلگیر اشاجکرایی ناظر و مدیریت و افتاد اتفاق کردندمی

 دسککتبه بککود، واگذاشککته شککرکت تخلیهککء ثبککت اجرایی مامور که را قفل و کلیدْ کردند. کارگران بندیسنگر
 کککه خریککدارانی بککرای بایستند. افسککوس هاکرکس جلوی شانشغل از دفاع برای گیرندمی تصمیم و آورندمی

کارفرما! برای  کَد کَرک به و آیند،بلغارستان) می از مثال (برای دور هایراه از گاهی

 تککا و دارد ادامککه کککه اسککت هفتککه مترجم ] سه گزارش، این تهیهء روز  مارس11 [تا اکنونهم کارخانه اشغال
 نگهبککانی تنککاوب بککه احتمالی، هایدام از جلوگیری برای شب و روز داشت. کارگران خواهد ادامه ثانوی اطلع

 ایککن ءادامه کننککد. بککرایمی یاداشککت دهند، نگهبانی توانندمی که را هاییزمان و،تابل یک در یک هر دهند،می
 خودشککان از بتواننککد باید کارگران انحلل، مسئول قانونی ءنماینده و مدیریت بخش حملت مقابل در و تجربه
]ِز قطع جهت را اجرایی مامور یک قبل هفتهء مثال کنند. برای دفاع  موقع به کارگران اما فرستادند، کارخانه گا

 که را آن به دسترسی درب و کنند پیدا دسترسی گاز به توانندمی کارخانه محوطهء خارج از که کردند کشف
 محککل آن نقلیککه وسایل پارک با برآن کردند. علوه سیمان است، واقع آن در شرکت که ایستجاده درامتداد

 شککده سککپرده او بککه که خدمتی انجام بدون و شرمندگی با گاز، قطع اجرایی کردند. مامور دسترس غیرقابل را
]ِن از  تن11 اینکه به توجه گاز) با قطع (تقاضای عمل این البته شد. که محل ترک به مجبور بود  عضککو کارگرا

 برقْ مدیریت که ترسندمی ژانت کارگران است. اکنون قانونی غیر عملی اند،نشده اخراج هنوز کارخانه ءکمیته
]ِی دانندمی چرا که کند؛ قطع را شرکت  شایعاتی همچنین و کند؛ بیرون آنجا از را آنان دارد عجله قبلی کارفرما

]ِد طرحی برای بر مبنی شود.می شنیده کارخانه این محل در مسکونی پروژهء یک وجو

 هاخواسککته این که باشند داشته بالتری هایخواسته که گرفتند تصمیم ژانت کارگران کارخانه، تسخیر عمل با
 داشککتن و قککاطعیت پیام ما به عمل این با و کرده گذر شانشغل از دفاع یا و بیمه حق بودن کم به اعتراض از

 کنکد،می شکانتهدید بیککاری ککه ککارگر و کارمنکد هکاده بکرای توانکدمی امر این رسانند.می را راسخ عزمی
 نبردشکان ایکن و هسکتند نزدیکک نشسککتگیباز سن به ژانت کارگران اکثریت اینکه، ترباشد. جالب بخشالهام
 بککود. ایککن خواهککد چه نتیجه ببینیم تا شویم منتظر باید شود. البته تعبیر هم ترجوان هاینسل از دفاع تواندمی
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 همهککء کککه است این است، مسلم که آنچه بیایند. ولی کارخانه بازدید به بالقوه خریدار سه که است قرار هفته
]ِد یک بهْ نبرد این اینکه برای لزم شرایط دارد. وجود شود، تبدیل نمونه نبر

مردمی حمایت با و کارفرما بدون تولید

 15 در کککه اسککت ژانککت کارگران جرات و جسارت سازد، نمادین را نبرد این اینکه برای ضروری شرط اولین
  فککوریه،28 کردند. روز مادلن کیک تولید اندازی راه در سعی دوبار انقلبی، هایروش دادن نشان با اخیر روز
 رسککد. فککروش بککه بککود، آمککده بیرون اجاق از گذشته شب که  کیک25000 اینکه برای بود کافی ساعت یک

]ِم ]ِر «کان» در شهر در را مادلن 110000 از بیش مردم مارس، شش  و علقککه مقککدس» بککا دهنککده«نجات بازا
 گفککت: در مککانبرای کککاترین. ژانککت کککارگران روحیهککء برای بزرگ موفقیت یک یعنی این و خریدند؛ اشتیاق
 ماندنککدمی آنجا در بود، کرده ترک را شرکت مدیریت کهحالی در کارگران عصرها از برخی هم عادی شرایط

 نبککود. دو سککاده اصککل خککبری هککایدوربین مقابککل در و کارخانه اشغال شرایط در تولید کردند. البتهمی کار و
 پککذیرش مسککئول عنککوانبه کککرد تعریککف مانبرای ژاک ژان است. و شده ثبت مستقیم فروش موفق تجربهء
 ایککن و اسککت، رفتککهپیش خککوب بسیار تنورها خاموشی ماه دو وجود با حتی چیز همه مورد، دو هر در سفارش

باشند. سربلند و خرسند امر این از و کنند تولید کارفرما بدون توانندمی کارگران که دهدمی نشان

]ِی است، نبرد این قوت ینقطه که شرط دومین تّرت باعث که ستمردمی پشتیبان  روز، در بککار اسککت. چنککد  کَمس
 از عبککور هنگککام هککااتومبیل بخرنککد؟ مککادلن توانندمی پرسند: آیامی زنند) ومی (در آیندمی کارخانه به مردم
]ِتمی بوق خودشان حمایت دادن نشان برای کارخانه، جلوی  و خبرهککا پخککش در سککعی محلککی زنند. مطبوعککا
 احساس از یا و دهند،می هل را همدیگر مادلن خرید برای که مردمی با صحبت و بازار از هاییگزارش نوشتن
 دارایککی را شرکت این «کان»، شهر نویسند. مردممی و گویندمی سخن ژانت کارگران به نسبت خودشان غرور

دارند... تعلق شهر مردم همهء به تولید هم و کارگران هم که ایگونه به دانندمی شانمشترک

]ِن محلی یا کردن ملی جهت ژانت کارگران که ستا ارزشمند و مهم نقطهء یک این  بککر توانندمی شرکت، کرد
 ادامککه انککدگرفته شککانکنترل تحککت کککه ایکارخانه در را فروش و تولید بیشتری اطمینان با تا کنند، تکیه آن

 و مدارس تغدیهء نیاز مورد کیک تامین تعهد با البته گردد،می حفظ کارگران همهء شغل ترتیب بدهند. بدین
شهر. عمومی تغدیهء هایمحل تمام و شهرداری
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]ِب  و دهککد نشککان خودی که داشت برآن «کان» را سوسیالیست شهردار ،ژانت کارگران با همبستگی روح بازتا
 باشککد. انتخابککاتی گریحسککاب نککوع یککک تواندمی بیشتر مسئله این شود. البته آفتابی کارخانه در اشکلهسرو

 کننککد. پوشککشمی تهیککه غککذایی هایبسککته کنندگاناشککغال بککرای تناوب «موندویل» به «کان» و هایشهردار
]ِیرسانه  1اوبونا فلورانساست. داشته عمومی افکار روی زیادی تاثیر شرکت ریاست با ژانت کارگران درگیری ا

 هاییصککندوق کککه «ث.ژ.ت» بککود کانال از حمایت بیشترین گذراند. البته ژانت شرکت کارگران با را روز یک
 کارگران از یکی ما عصر، کردند. امروز جمع کنندگاناشغال از حمایت برای مختلف واحدهای مالی ] در [کمک
]ِق  هککم کردیککم؛ ملقات را ،2001 سال در منطقه این مقاومت نمادهای از دیگر یکی ،نکسمولی ءکارخانه ساب
 بککرق سککازمان کککارگران خککانواده، هزینهء کمک و اجتماعی ءبیمه هایکمک پوشش هایاتحادیه رفقای چنین

 این که کرد تصور توانمی فعلی، مقاومت و کارخانه محبوبیت به توجه و... . با یابیکار مرکز کارکنان و فرانسه
 و ساکنین حمایت با محلی، سندیکایی حرکت با همراه مقاومت این حول قدرتمند ایحلقه که دارد وجود امکان

 شککدمی شود. آنچککه ساخته جنگیدند،می بودجه کمبود علیه قبل ترم «کان» که دانشگاه دانشجویان با چنینهم
 کککه خواسککتیم کارگران از و کردیم استفاده فرصت از ما بود، همبستگی پیام یک فرستادن داد، انجام بلفاصله

]ِن خود، طبقهء هم رفقای برای ویدئویی تبریک یک  پیککش نیم و ماه پنج از که اسپانیا در پانریکو دونات کارگرا
 رفقککای بککرای ژانت کارگران ویدئویی، پیام این بفرستند. در برند،می سربه اعتصاب در بیکاری هایطرح علیه

 تشککویق راسککخ، عزمی با اعتصابشان و مقاومت ادامهء برای را آنان و گفتند خودشان مبارزهء از خود اعتصابی
کردند.

 جهککت را مککادلن هککایکیک کرد پیدا ادامه حرکت اگر کردیم، پیشنهاد ژانت کارگران به خودمان سهم به ما
]ِن مردمی بکنیم. رسانیخبر مقاومت این دربارهء و برسانیم فروش به دانشجویی هایمحیط در حرکت این کرد

 2014  مارس11 تاریخ به ،لوایک گیوم از گزارشی

*   *   *

است. رسیده چاپ  ) به2014 » (بهار مداوم «انقلب ینشریه 12 یشماره در گزارش  : اینمترجم توضیح

شد. [مترجم ] آزاد ماه ده از پس و شد گرفته گروگان به بغداد در گزارشی تهیه  هنگام2005 سال در که لوموند، خبرنگار. 1
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