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توضیح مختصری درباره ی کارخانه ی سرامیک نیوکن: 

( تأسیییس شیید. در سییال۱۹۸۳ تییا ۱۹۷۶، در دوران حکومت نظامیییان )۱۹۷۸کارخانه ی سرامیک نیوکن در سال 
  زمانی که تشدید بحران مالی و افزایش بییدهی های کارخانییه ادامه ی تولییید را بییه تعلیییق درآورده بییود، این۲۰۰۹

کارخانه هم مشمول تمهید قانونِی »ورشکستگی پیش گیرانه« شد. به موجب این رویه ی قانونی در آرژانتین، دادگییاه
به صاحبان کارخانه ی در آستانه ی ورشکستگی ُفرجه ای چندساله برای بازپرداخت بدهی ها می دهد؛ هرچند بنییا بییه
تجارب تاریخی )که مختص آرژانتین هم نیست( سرمایه داران عموما می کوشند در این چندسال تا جای ممکن سود

 صییاحب کارخییانه ی۲۰۱۴ببرند و هنگام فرارسیدن موعد بدهی ها از کشور فرار می کنند. به همین ترتیب، در سییال 
سرامیک نیوکن نیز که تا آن روز درآمد حاصل از فروش تولیدات را برداشت می کرد، خودش را کنار کشید و ناپدید
شد؛  بی آن که بدهی های بانکی را پس بدهد یا صورت حساب های برق وگاز و مخارج مییواد اولیییه را پییرداخت کنیید، و
بدون آن  که در این مدت اقدامی در جهت نوسازی ضروری ماشین آالتی که تا آن موقع برایش کییار می کردنیید انجییام
دهد. بنابراین، کارگران ماندند و این وضعیت آشفته و سرنوشت نامعلومی که در انتظارشان بود. آن ها در واکنش بییه
این موقعیِت تحمیلی، نخست با مسؤلین دولتی نامه نگاری کردند و کوشیدند از مجاری رسمی و قانونی شییکایات و
خواسته های شان را طرح کنند؛ سپس، به راه پیمایی و اعتراضات خیابانی روی آوردنیید، و ازجملییه اقییدام بییه بسییتن
جاده هیا کردنید، که در آرژانیتین در امتیداد سینت مبیارزاتی پیکته روهیا، شییوه ی اعتراضیی متداولی سیت. یکی از کیارگران

 وقتی دیییدیم  کییه نییه از طییرف۲۰۱۴ تاکنون را این گونه خالصه می کند: »در سال ۲۰۱۴فرآیند طی شده از مقطع 
صیاحبان کارخانه و نیه از طرف دولت هیچ پاسیخی در کیار نیسیت، بیرای رفیع نیازهیای معیشیتی خانواده  های میان مجبور
شدیم خودمان کارخانه را به راه بیاندازیم. در عرض شش ماه توانستیم تعاونی را بییه ثبت برسییانیم. درحییال حاضییر،

 در مرحله ی بعد، یک کارشناس از طرف1به لحاظ حقوقی حکم "توقیف  اشیاء غیر منقوِل" کارخانه صادر شده است.
دولت باید بهای کارخانه را تخمین بزند. فعال در چنین شرایطی هستیم«. 

کارگران سییرامیک نیییوکن، به رغم اشییغال و راه انییدازی مجییدد کارخانییه، بنییا به  روال گذشییته ی تجییارب اشییغال و
خودگردانی کارخانه ها در آرژانتین، هنوز کمابیش در مرحله ی اولیه ی فرآیند خییودگردانی هسییتند؛ بییدین معنا کییه
هنوز وضعیت حقوقی آن ها نامعلوم است و کشمکش های زیییادی بییا دولت و صییاحبان سییرمایه و پلیس پیش روِی
آنهاست. با این تفاوت مهم که آن ها اینک با دولتی  )دولت مکری( سروکار دارند که با صییراحت و غییرور خط مشییی

ضدکارگری و نولیبرالی خویش را اعالم کرده است و تا جای ممکن پیش می برد. 

*     *     *

. ظاهرا طبق قوانین آرژانتین با صدور چنین حکمی هیچ کس حق ندارد از ماشین آالت درون کارخانه چممیزی را بممه خممارج حمممل1
کند. از این طریق، کارگران جلوی فروش احتمالی ماشین االت توسط سرمایه داران را می گیرند.
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 توان سرکوبک دولتک را محدود می کندْآگاهی عمومی

                                                       
گفتگو با لوئیس کونس

نماینده ی کارگران کارخانه ی خودگرداِن سرامیِک نیوکن
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آگاهی عمومْی توان سرکوب دولتک را محدود می کند

 

2گفتگو با لوئیس کونس

نماینده ی کارگران کارخانه ی خودگرداِن سرامیِک نیوکن

                                             

۲۰۱۸ مارس ۲۲شهر نیوکن، آرژانتین، 

: در همان  روزی که با برخی کارگران زنون گفتگو داشتیم، این فرصت دست داد تییا از کارخییانه ی سییرامیکدرآمد
نیوکن که در مجاورت کارخانه ی زنون قرار دارد هم بازدید کنیم و با لوییز کونس صندوق دار و سییخن گوی تعییاونی
این کارخانه ی اشغال شده  و خودگردان گفتگو کیینیم. کییارگران سییرامیک نیییوکن به همییراه سییرامیک زنییون و یییک
کارخانه ی اشغال شده ی دیگر به نام سییرامیک اسییتفانی، در قییالب تشییکل مشییترکی بییه نییام سییندیکای کییارگران
سرامیک سازِی شهر نیوکن همکاری و مبارزه می کنند. از طریق آلخاندرو لوپز، دبیییر این سییندیکا و کییارگر تعییاونی
زنون، مطلع شدیم که همان روز برنامه ی مطبوعاتی مهمی در صحن کارخانه ی سییرامیک نیییوکن برقییرار اسییت تییا
کارگران این کارخانه موضع گیری خود نسبت به تهدیدات اخیر مقامات دولتی )درخصییوص پایییان دادن بییه اشییغال
کارخانه( را طی یک جلسه ی مطبوعاتی اعالم کنند. پس به اتفاق آلخاندرو راهی کارخانه ی سرامیک نیوکن شییدیم.
لوئیس کونس به گییرمی پییذیرای مییا می شییود و از پیشیینهاد گفتگییو اسییتقبال می کنیید … پس از آن کییه بخشییی از
گفتگوی مان را در محوطه ی کارخانه انجام دادیم، به همراه لوئیس وارد سالن اصلی کارخانه شدیم. هنییوز تییا زمییان
شروع جلسه مطبوعاتی قدری زمان باقی بود. لوئیس در همان حال که با ما صحبت می کند، خط تولید را از ابتدا تییا

۲۵۰قالب زدن، خشک کردن و چاپ روی کاشی به ما نشان می دهد. او توضیح می دهیید کییه مییواد اولیییه از حییدود 
کیلومتری کارخانه به آنجا حمل می شوند و می گوید که به علت همین نزدیکی به مواد اولیه است کییه کارخانه هییای
کاشی سازی آرژانتین عمدتا در این منطقه پا گرفته اند: »با این که تولیدات ما به بوئنییوس آیرس و منییاطق دیگییر هم

ارسال می شود، این کارخانه ها حتی با پوشش دادن نیازهای همین منطقه هم به قدر الزم درآمد خواهند داشت«.

*    *    *

آیا نمی توانید به قانون مصادره رجوع کنید؟: سؤال

: معمواًل چنین کاری امکان پذیر است، ولی تا آنجا هنوز یک گییام باقی سییت. زیییرا این کارخانییه ورشکسییتهلوئیس
نیست، بلکه تحت الحمایه ی دولت است. در این مورد قاضی تصمیم می گیرد. در چنین شرایطی، قضاوت دادگاه این
2. Luis Kunz
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 می شود و قاضی تعیین می کندمنجمد ]معلق[است که یک شرکت یا کارخانه بحران زده است و تمام بدهی های آن 
که بعد از چند سال این کارخانه باید شروع به بازپرداخت بدهی هایش بکند. درعین حال، بهره ی بییدهی هم بسیییار

 میلیون دالر بدهکار داشته  باشید، معموال دیگر نمی توانید تولید کنییید؛۱۰اندک خواهد بود. بنابراین، مثال اگر شما 
پس به شما چهار سال وقت می دهند و تازه بعد از این چهارسال این بدهی با یک بهییره ی بسیییار نییازل قسییط بندی
می شود، بعد شما اگر دل تان خواست شروع می کنید به بازپس دادن بییدهی های تان. طبعییا در مییورد کارخییانه ی مییا،
چنین عالقه ای از سوی کارفرما وجود نداشته است. با این حییال، ]به لحییاظ رسییمی[ هنییوز کسییی کییه در مییورد این
کارخانه می تواند تصمیم بگیرد، به اصطالح صاحب آن است. می گییویم »به اصییطالح« چییون از او اصییال هیچ خییبری
نیست. ولی وقتی یک کارخانه ورشکسته شد، معمواًل دادستان سکان امور را به دست می گیرد، اموال آن را به فروش
می رساند و ازطریِق آن بدهی طلبکاران، یا بخشییی از آن را می پییردازد. وقییتی کارخانیه ورشکسییته بشییود، هیر کس
می تواند خواهان اجرای که قانون تحت الحمایگی و ورشکستگی شود. در چنین شییرایطی کییارگران نیییز قانونییًا حییق
دارند به طور موقتی خواهان ادامه ی تولید و حفظ محل کارشان باشند. وقتی این ادامه ی موقتی شروع شد، کارگران
با مبارزه و حرکت خود می توانند کار را به مصادره ی قانونی بکشانند. ولی قانون مصادره یک ماده ی همه گیر نیست،
در هر یک از موارد اشغال کارخانه باید مجلس به طور مشخص در موردش تصمیم بگیرد. فراموش نکنیم کییه مییا در
یک کشور سرمایه داری زندگی می کنیم که در آن مالکیت خصوصی غیرقابل تخطی و غیرقابل واگییذاری بییه بیگانییه

است و تمام آن چیزهای دیگری که از سرمایه داری می دانیم.
   

در سرامیک نیوکن، چند نفر کار می کنند؟: سؤال

 نفر کارگر بودیم، به عالوه ی خود رئیس، حسابداران، کییارگزینی۱۴۰ نفر، در اصل ۸۰: در حال حاضر حدود لوئیس
و غیره.

این هشتاد نفر همه ی کارهای کارخانه را انجام می دهند؟: سؤال

: آری. از دربانی تا بخش اداری، فروش، خرید و تولید.لوئیس
   

چگونه حقوق ها را می پردازید؟: سؤال

لوئیس: هر دوهفته. همه ی ما دستمزد برابر می گیریم. ما یک ارزش ساعت کار داریم که برای همه یکی است. 
    

چگونه تصمیم گرفتند که دستمزدها با هم برابر باشد؟: سؤال
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: ما در مجمع عمومی تصمیم گرفتیم که حقوق ]مزد[ برابر داشته باشیییم. در مجییامع عمییومی همه ی افییرادلوئیس
به طور مساوی حق کالم و رأی دارند. دارم فکر می کنم که آیا موردی بوده که بدون مجمع عمومی تصییمیم گرفتییه
باشیم ]چیزی به ذهنش نمی رسد[ ... همیشه مجمع عمومی تصمیم می گیرد. طبیعی ست که تصمیماتی هم هست
که اجرایی ست. برای مثال، یک دستگاه خراب می شود و باید رفت و بییا ده هییزار دالر قطعییاتش را خرییید تییا به کییار
بیافتد، در چنین شرایطی نمی توان منتظر مجمع عمومی بود. چون دراین  صورت تولید متوقف می شود. در مسییایل

فنی تولید باید فورا تصمیم  گیری شود. 
  

نقش خود شما در این کارخانه چیست؟ آیا سخنگو هستید، هماهنگ کننده ، یا رئیس؟: سؤال

: این جا رئیس نداریم. من درحال حاضر صندوق دار هستم. تصییمیم جمعی این اسییت کییه یییک صییندوق دارلوئیس
داریم، یک مدیر، یک دبیر. اگر برای مثال مدیر نتواند کارکند، دبیر جایش را می گیرد. یک لیست از افییراد انتخییاب

می شوند و در مواقع لزوم جایگزین می شوند و کار را ادامه می دهند. 
 

 شما برای چه مدتی انتخاب می شوید؟:سؤال

ع زمان بندی داریم. یکی مدتی  است که دولت برای شرکت های تعاونی تعیین می کند، که سه سال: ما دو نولوئیس
است و در مجمع عمومی درباره اش تصمیم گیری می شود. تمام مسؤلین برای سه سال انتخاب می شوند. خواسییته ی

 ما این است که بعد از سه سال یک نفر دیگر انتخاب شود، ولی قانونا می تواند بیشتر بماند.

آیا ممکن است شخصی قبل از این سه سال از کارش برکنار شود؟: سؤال

:  ]می خندد...[ تا دل تان بخواهد. درصورت کم کاری، بدکاری، دزدی و غیره، که در مجمع عمومی دربییاره یلوئیس
آن   تصمیم گیری می شود.

 

 آیا محصوالت تولیدی شما مانند زنون است؟:سؤال

: آری ... نه، کیفیت محصوالت ما بهتر است... ]می خندد...[ .لوئیس
 

روند تصمیم گیری شما درخصوص اشغال کارخانه چگونه بود و چه شد که چنین تصمیمی گرفتید؟: سؤال

: قبل از هر چیز بگویم که ما هرگز از کارخانه خارج نشدیم. درون کارخانه ماندیم. نییوبت ]نگهبییانی[ تعیییینلوئیس
کردیم و تمام وقت درون کارخانه ماندیم و پلیس هم ما را بیرون نکشید. در کنار آن، سازمان های چپ و بخشییی از
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سندیکا و نیز رفقای زنون همراه ما بودند. این طور بگویم که حتی اگییر دیییده نشییود، همیشییه کمک هییای زیییادی،
به خصوص از طرف مردم جامعه به ما رسیده است. این امر نیروی فشار بییزرگی به وجییود آورد. کییارکردْن پیونییدها و
همخوانی های زیادی با جامعه دارد که نمی شود نادیده گرفت، به ویژه وقتی یک ارباب وجییود دارد کییه پییولی را کییه
دولت از کیسه ی مردم به او داده، باال کشیده است. بنابراین، باید از طریق مطبوعات کار سیاسی  هم انجام می شد تا

تمام جوانب کار نشان داده شود. چون آگاهی عمومی توان سرکوب دولت را محدود می کند. 
 

این که می گویید موفق به محدودکردن عکس العمل دولت شده اید، آیا به این دلیل است که از قبییل در درون: سؤال
جامعه فعالیت کرده بودید؟

: این همان به بیرون کشیدن درگیری هاست، یعنی بردن مبارزات به درون جامعه. مساله به این تییرتیب اسییتلوئیس
که ما نخست به سراغ دولت می رویم و می خواهیم که مشکل را حل کند، دولت پاسخ می دهیید کییه مشییکل را حییل
نخواهد کرد و بودجه بیشتری برای این کار نخواهد گذاشت. شما فشار می آورید و دولت پاسخ نمی دهد، بییاز تکییرار
می کنید و او پاسخ نمی دهد و همین شیوه را ادامه می دهد. شما از دولت پاسخ می خواهید، می خواهید کییه صییاحب
کارخانه برگردد و وظایفش را انجام دهد. در این جا، بی جواب ماندِن این اقدامات، به شما مشروعیت می دهد. مییا اول
از هر چیز می خواستیم کار کنیم؛ و کارکردن مشروع است. تا این که به جایی رسیدیم که دیگر تمام مدارج »قانونی«
را پشت سر گذاشتیم و نه فقط این، بلکه گرسنه هم ماندیم. دیگر پنج ماه بود که حقوق نمی گرفتیم. رفقییایی بودنیید
که خانواده داشتند، و این بحران به آخر نمی رسید. … پس ما بییه مییرحله ی تصییمیم گری تعیین کننییده ای رسیییدیم.
وقتی می خواهی ماشین آالت را به کار بیاندازی، تازه می بینی که کارخانه خالی  است: خالی از مییواد اولیییه، خییالی از
ماشین آالت سالم، خالی از همه چیز. شما در مقابل چنین کارخانه ای می ایستید و می پرسید چه کییار باییید بکیینیم؟
وسایل آن را ببریم بفروشیم تا مرهم گرسنگی  امروزمان بشییود، و یییا آن کییه بییا حفییظ و راه انییدازی کارخانییه، کییار و
معیشت فردای مان را تضمین و سرمایه گذاری کنیم؛ هرچند بییا راه انییداختن ماشییین ها و  تولییید کاشییی هم، فشییار
گرسنگی به سرعت رفع نمی شود. خالصه آن که درنهایت تصییمیم گرفییتیم کارخانییه را بییا همییان وضییعیت نییازل راه
بیاندازیم. در ابتدا از آنچه به فروش می رسید ده درصد را برمی داشتیم و باقی درآمد را صرف بهبود و افزایش تولییید
می کردیم. کمی بعدتر، بیست درصد درآمد فروش را برداشتیم و به همین ترتیب میزان تولید را به تدریج باال بییردیم
تا توانستیم برای همکاران دستمزدی تعیین کنیم. به همین علت است که می گویم روند کار فقط این نیست که آدم
وارد کارخانه شود، ماشین آالت را به کار می اندازد و شروع بییه کییار می کنیید. این کارخانه هییا خییالی شییده اند. نه تنهییا
به لحاظ مواد اولیه و محصوالت تولیدشده، بلکه همچنین از نظر ماشین آالت ضروری، چون آنها را فرسوده کرده انیید.

پس برای تداوم کار، باید سرمایه گذاری کرد. 

 شما گفتید که باید داخل جامعه می شدید؛ اینکه باید مبارزات تان را به داخییل جامعییه می بردییید. بییرای این:سؤال
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منظور مشخصا چه کردید؟

، در دانشگاه ها، در میادین شهر. بیسییت نفییر3: اعالمیه پخش کردیم: در خطوط اتوبوس، در ]شهر[ چیپولتیلوئیس
از رفقییا در خیابان هییای سییطح شیهر پخش شیدند، جلیوی مجلس، و غیییره؛ همچیینین از وسییایل ارتبییاط جمعی و
رسانه های جمعی آلترناتیو استفاده کردیم. بدین طریق به تدریج مشروعیت کسب کردیم. و ضمنًا با گروه های دیگری
که در سراسر کشور مبارزه می کنند ارتباط گرفتیم. ما عضو صندوق سراسری اعتصاب بودیم، که نمی دانم در بییاره ی
آن چیزی شنیده اید یا نه:  پولی است که در زمانی که فعالیت کاری و تولیدی جریان دارد به عنوان سهم هر کارخانه
پرداخت می شود، یا ازطریق برگزاری جشن و فروش نان شیرینی، برگه های قرعه کشییی و غیییره گییردآوری می شییود.
وقتی در یکی از کارخانه ها مشکلی پیش می آید، این پول ها برای کمک به آنها فرستاده می شییود؛ این روش مییوثری
برای همبستگی با مبارزه است. در آن دوره ای که برای راه اندازی کارخانه  مبارزه می کردیم، حتی رفقای فرانسییوی

هم به صندوق اعتصاب ما کمک رساندند. 

نقش خود شما در کارخانه چیست؟ وضع تشکیالتی در کارخانه چگونه است؟: سؤال

 نفییر کییارگر هسییتیم و۷۹[ هستم. ما کارخانه ای هستیم به غایت متشییکل. حییدود تعاونی: من صندوق دار ]لوئیس
کارهایی را انجام می دهیم که همین کارخانه با چهارصد و چهل کییارگر انجییام می داد. در چیینین چییارچوبی امکییان
ندارد بیشتر از این بتوان تولید کرد. هر یک از رفقا به خوبی به وظیفه ی خییود عمییل می کنیید و بییرای جییبران کمِی
تعداد پرسنل تا اندازه ی ممکن کار می  کند. قرار نیست البته خودمان را بکشیم؛ هرچند کارمییان به سییختی کییار در
مزارع نیشکر و قطع نیشکر و یا برداشت سبزی جات نیست. در هرحال، روی کارمان بسیار متمرکزیم تا امکان تداوم

تولید و معیشت مان را حفظ کنیم.
 

شما پیش از اشغال کارخانه چه می کردید؟: سؤال

: آن زمان روی خط تولید کار می کردم، حاال این جا ]صندوق دار تعاونی[ هسییتم. تمییام رفقییایی کییه وظییایفلوئیس
تعاونی را پذیرفته اند، قبال در خطوط تولید کار اجرایی می کردند. ما خودمان را سازماندهی کردیم تا کارخانه بتواند
واقعا شروع به تولید کند. وقتی اداره ی کارخانه را به دست گرفتیم، نگاه مان را به دیگر کارخانه ها دوخییتیم، و بسیییار
چیزها یاد گرفتیم و به خصوص به همین تجربه ی همسایگی مان ]سرامیک زنون[ توجه کییردیم. نکییات خوب شییان را
یاد گرفتیم و نقاط ضعف شان را کنار گذاشتیم. هرچند نقاط ضعف رفقای زنون به این دلیل بود کییه آنییان خودشییان
پیشتاز بودند و بنابراین سرمشقی برای مبارزات شان نداشتند، درحالی که مییا چیینین امکییانی را در اختیییار داشییتیم.
یعنی ما فعالیت ها و شیوه هایی را که در تجربیات آنان جواب نداد، دوباره تکرار نمی کنیم. بنییابر این، بییا یییادگیری از
این تجربیات چنان عمل کردیم که اکنون به هیچ کس بدهکار نیستیم. کسانی که از ما جنس می خرند به ما احترام

 (، شهر کوچکی در همسایگی نیوکن. Cipolletti. چیپولتی )3
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می گذارند. ما نیز تا آن جا که بتوانیم به دیگران کمک می کنیم. به لحاظ سیاسی هم افراد فعالی هستیم کییه این هم
امر مهمی است. برای مثال، در این روزها قصد داریم در دفاع از جامعه کارزاری را آغییاز کیینیم، زیییرا دردمییان یکی

است.

)پایان بخش اول گفتگو با لوئیس کونس(

*    *    *

]وارد سالن تولیدی بزرگی می شویم که کارگران سرامیک نیوکن قرار است کنفرانس مطبوعییاتی شییان را در آن جییا
برگزار کنند. گروه های کارگری و اکتیویستی مختلفی برای اعالم حمایت به کارخانه آمده اند و در حضور خبرنگاران

 در میانپشت کارگرانی که با خبرنگاران حرف می زنند قرار می گیرند تا همبستگی شان را با آنان به نمایش بگذارند
گروه پنج-شش نفره ای از معلمان زن که تی شرت هایی یک رنگ بییا شییعاری در حمییایت از کییارگران سییرامیکآنها، 

نیوکن بر تن دارند، حضور فعالی دارند. با یکی از آن ها )خانم آله خاندرا مورا( از سندیکای معلمییان شییهر چیپولییتی
صحبت کوتاهی می کنیم که آن را همین جا درج می کنیم:[

؟ شما برای چه به اینجا آمده اید سوال:

 ما برای کمک به کارگران سرامیک نیوکن آمده ایم تا در این شییرایط سییختی کییه دارنیید، بییا آنییانآله خاندرا مورا:
همبستگی کنیم.

؟کارگر کاشی کار چه ارتباطی با معلم دارد سوال:

 ما از کارگران، به مبارزات  ]مشترک [مان مربوط می شود؛ همان طور که در خیابان یکییدیگرحمایتآله خاندرا مورا: 
را بازمی یابیم. ما فکر می کنیم که وحدت کارگران زن و مرد برای پیروزی در مبارزه، امری اساسی است. امروز اینجا
آمده ایم چون می خواهند سرامیک نیوکن را به حراج بگذارند. دولت می خواهد طییرح از میان برداشییتن کارخانه هییای
اشغال شده را به پیش ببرد. سرامیک زنون و نیوکن نیز به ما در مبارزات مان بییرای دسییتمزد بهییتر کمییک کرده انیید.
مبارزه، ما را به وحدت می رساند. و در برابِر وحدت کارگران بخش های مختلف، دولت نمی توانیید اهییدافش را به پیش
ببرد. اگر هر یک از ما مبارزاتش را به شکل جداگانه ای ادامیه بدهیید، دولت پیییروز خواهیید شیید. ازطیرف دیگییر، مییا

طبقه ای که به آن تعلق داریم، ما را متحد می کند: ما همه از طبقه ی کارگریم.

در برابر این  ادعای دولت که می گوید کارگران به مالکیت خصوصی یک انسان بیچاره دست اندازی کرده اند،سؤال: 
؟چه پاسخی دارید
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 مساله، برعکس است: این آقا بیچاره نیست. این آقا کارگران را بیکییار کییرد و آن هییا را بییه خیابییانآله خاندرا مورا:
ریخت. اما اتفاقی که افتاده این است که این گروه از کارگران تسلیم نشدند. این کارگران از چند سال پیش تاکنون
برای احقاق حق شان مبارزه می کنند. آنها توانایی آن را داشتند که متشکل شوند، مقاومت کنند و کارخانه را نجییات

بدهند …             

                                                                   

*    *    *
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 :نکوین کیمارس ینواعت یوگنخس –بخش دوم گفتگو با لوئیس کونس  سخن گوی تعاونی سرامیک نیوکن: 

با پایان گرفتن جلسه ی مطبوعاتی که حدود دو سییاعت به طییول می انجامیید، گفتگوی مییان بییا لییوئیس کییونس را پی
می گیریم. ادامه ی صحبت های مان را در اطاقک دربانی کارخانه پیش می بریم. در این جا سه کارگر دیگر هم حضییور
دارند )خوزه لوئیس، اسکار و برریکا( که یکی از آنان دربان این شیفت کییاری اسییت. برای مییان چییای می آورنیید و از
دالیل سفر ما و وضعیت جنبش کارگری در ایران می پرسند. قدری در این باره صحبت می کنیم و ما اطالعییاتی کلی
و فشرده به آن ها می دهیم؛ در مقابل، آن ها هم به پرسش های پراکنییده ی مییا دربییاره ی وضییعیت کییاری و مبییارزات
خودشان پاسخ می دهند. … صحبت های ما با لوئیس کونس ادامه پیدا می کند. دیگییر رفقییای حاضییر هم گییاهی در

پاسخ به پرسش ها مشارکت می کنند.

*    *    *

دولت اخیرًا چهارصد سرباز مسلح را به نیوکن ارسال داشته است. آیا فکر می کنید اگر به شما حمله کننیید،سؤال: 
د؟می توانید مقاومت کنی

 بگذار بیایند، بعد می بینیم که آیا می تواننیید مییا را از اینجییا بیییرون بکشییند و یییا مییا همین جییا می مییانیم.لوئیس:
 سییال مقییاومت۱۷]می خندد[… ما چهار سال است که داریم مبارزه می کنیم. در مقایسه با رفقای زنون که تییاکنون 
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کرده اند، البته ما سابقه ی کمی داریم، ولی ما چاشنی های دیگری داریم؛ چون همه ی مبارزات عین هم نیسییتند، از
 نفییر۴۵۰شان با هم فرق دارد. ما شرایطی را نداریم که زنون داشت. تعداد ما کم است. زنون 4جمله بستر و بافت 

 نفری که ما هستیم. این فاکتور عینی مهمی است، چون برای دفاع از کارخانه تعداد۸۰-۷۰کارگر داشت در برابر 
 ژاندارم تا به دندان مسلح بسیار کم است؛ با این همه، روشن اسییت کییه مبییارزه خییواهیم کییرد.۴۰۰ما در برابر

درگیری قطعًا به وجود خواهد آمد. ما همیشه گفتیم که کسی نمی تواند ما را از اینجای بیرون کند. مییا کییارگر
این  کارخانه هستیم و هنوز هیچ حکم اخراجی به ما ابالغ نشده. تییا به حییال اوضییاع آرام بییوده، ولی در ماه هییای

گذشته جریان امور سرعت بیشتری پیدا کرده؛ و این در شرایطی ست که ما دولتی داریم با گرایش راست افراطی،
که مصمم است هرچه بیشتر علیه حقوق کارگران پیش برود؛ یعنی دولتی سرکوب گر است؛ و بنابراین می توانییید

تصور کنید که چه خواهد شد.

      

؟نقش همبستگی را چطور می بینیدسؤال: 

 ما یکی از قلعه های مقاومت و همبستگی را در کنارمان داریم: افرادی از جنبش چپ که به اینجییا می آینییدلوئیس:
تا ما را همراهی کنند؛ یاری مردم را هم داریم. یک بار وقتی آمدند ما را بیرون کنند، در عرض بیسییت دقیقه سیصیید

نفر به اینجا آمدند تا ما را همراهی و حمایت کنند. 

 بله، در کنفرانس مطبوعاتی متوجه شدیم که عده زیادی از مناطق دیگر آمده بودند، فکر می کردیم خبرنگارسؤال:
هستند؛ ولی وقتی با برخی حرف زدیم، به ما گفتند که برای همبستگی با شما اینجا آمده اند. معیینی اش این اسییت

که شما با گروه های سیاسی و اجتماعی ارتباطات خوبی دارید ...

 آری. همان طور که گفتم، ما وقتی شروع کردیم، به صندوق همبستگی و صندوق اعتصییاب پیوسییتیم. بعییدلوئیس:
خودمان هم قدم هایی برای همبستگی و همراهی با بسیاری از مبارزات برداشتیم، ما این کار را به عنوان همبسییتگی

طبقاتی می بینیم. و هستند کسانی که آگاهی طبقاتی دارند و شما را همراهی می کنند.

مطالبه ی اساسی شما چیست: کارخانه ای متعلق به تعاونی و یا کارخانه ای متعلق بییه دولت و تحت کنییترلسؤال: 
؟کارگری

 از نظر ما بهترین شکل، کارخانه ای دولتی ست که تحت کنییترل کییارگری باشیید. امییا احتمییال دارد کییه درلوئیس:
آرژانتین چنین اتفاقی نیافتد.

4. Contexto
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 به نظر می رسد بین رفقای درون کارخانه آگاهی در حدی است که همگی بگویید می خواهیم با هم همین جاسؤال:
؟بمانیم. ولی آیا در مورد شکلی که قرار است کارخانه اداره بشود هم با هم بحث می کنید

 چنین بحث هایی وجود دارد. از ما می پرسند که اگر فرضًا سرمایه گذاری بیاید، و یا همان صییاحب کارخانییهلوئیس:
برگردد چه می کنید؟ می گوییم بیاید و تمام مخارج را بپردازد. … ولی بهتر است به واقعیت برگردیم. 

؟اگر به سه سال ونیم پیش باز گردید، چه کار می کنید؟ آیا باز هم کارخانه را اشغال خواهید کردسؤال: 

 آری. ولی همیشه چیزهایی هست که باید تصحیح کرد. اگر در مورد شرایطی مشابه با آن چه سه سیییال و نیملوئیس:
پیش داشتیم حرف می زنید، آری. 

؟آیا تعداد کسانی که کارخانه را اشغال کرده بودند، نسبت به کل کارگران کارخانه ]در آن زمان[ زیاد بودسؤال: 

 آری. در کارخانه، از بخش تولیدی تا اداری و توزیع و غیره، صد نفر بودیم که بخشی طرف صاحب کارخانهلوئیس:
را گرفتند، به بعضی ها هم قول هایی دادند و آنها رفتند، ولی شصت نفرمان در کارخانه ماندیم. 

؟آیا همه ی آنهایی که در اشغال کارخانه شرکت داشتند، هنوز اینجا کار می کنندسؤال: 

 نه. خیلی ها رفتند یا بازنشسته شدند. ولی کارگران تازه وارد جای آنها را پر می کنند. یعیینی افییراد جدیییدیلوئیس:
که برای کار به تعاونی می پیوندند. هم اکنون تعاونِی ما حدود هشتاد عضو دارد.

؟چند نفر کارگر زن اینجا هستند سؤال:

 در گذشته فقط یک همکار زن در دفتر کار می کرد. االن ده زن در این کارخانه کار می کنند.اسکار:

 

؟آیا آنها هم همین کارهای شما را انجام می دهند سؤال:

 آری. اینجا کار سنگین است و آنها هم همین کارها را انجام می دهند. یعنی زنان هم روی ماشین آالت کییاراسکار:
می کنند. روشن است که همه نمی توانند، ولی اغلِب آن ها رانندگی هم می کنند. راه برای آن که رشییته های مختلییِف

کار را یاد بگیرند باز است.
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؟وضع حقوق و مزایا چطور است سؤال:

 اینجا دستمزد همه یکی است. یعنی همه حقوق برابر دریییافت می کیینیم. ]بقیه ی رفقییایش هم حییرف او رالوئیس:
تکرار می کنند.[

   

آیا بنا به تجربه ی شما، از زمانی که شما از کارگر به »عضو تعاونی« تغییر کرده اییید، چیییزی در رابطه ی بین سؤال:
؟شماها تغییر کرده است

 آری. به روشنی. قبال این طور بود که من و آن رفیق دیگر روی خط تولید کار می کردیم، ولی با هم ارتباطیلوئیس:
نداشتیم. امروز رابطه ی دیگری وجود دارد؛ گیرم در بعضی موارد کمتر و در بعضی موارد بیشییتر و نزدیک تییر اسییت.
این امر که کارهای کارخانه را به صورت جمعی پیش می بریم، مستلزم توافق است. کار ما مشترک و متشییکل اسییت،

 می گییوییم؛ یعیینی تولییید5بنابراین، این توافقات را باید در مجمع عمومی اتخاذ کنیم. ما به آن »جلسه ی تمام روز«
متوقف می شود و این جلسات گاهی هشت ساعت طول می کشییند. در این جلسییات تمییام موضییوعاتی کییه باییید در

موردشان بحث کنیم مطرح می شوند. و دست آخر از طریق رأی گیری تصمیمات قطعی اتخاذ می شوند.

           

؟عضویت در تعاونی شما چه شرایطی دارد سؤال:

 تابه حال کسانی که خواستند عضو کیوپراتیو بشوند در مجییامع عمییومی معییرفی می شییدند. آنهییا دوسییتان،لوئیس:
اعضای خانواده و یا رفقای اعضای کیوپراتیو بودند. ما هنوز پای مان روی هواسییت. ولی هیر یییک از رفقییا سیهمیه ای
دارد، یعنی می تواند یک نفر را معرفی کند و تا دوباره نوبت اش نرسد، نمی تواند کس دیگری را پیشیینهاد کنیید. ولی
در یک جلسه ی مجمع عمومی در مورد هر کسی که معرفی می شود  رأی گیییری انجییام می شییود. اگییر هم در یییک
مجمع عمومی ]به طور همزمان[ تقاضای عضویت چند نفر مطرح بشود، باز ازطریق رأی گیری آن کسی که بیشترین
آرا را بیاورد، عضو می شود و بعد اگر امکانش بود، نفر بعدی و به همین ترتیب... طبیعی است که آراء روی تخته سیییاه
و به طور علنی ثبت می شوند. در این موارد، حساسیت زیادی در مورد وضعیت افراد وجود دارد. یعنی مثال یک رفیق
زن، که مخارج فرزند یا فرزندانش را به عهده دارد، همبستگی رفقای بیشتری را به خود جلب می کند و رأی بیشتری

می آورد. 

          

؟آیا این امر روی اعتماد مابین رفقای تان تأثیر نمی گذارد سؤال:

 نه. لوئیس:
 ساعت24 آورده ایم، که به معنی روز کار هم هست. یعنی طیJornadaرا به عنوان معادل واژه ی جلسه ی تمام روز« . اصطالح »5

همه ی شیفت های کاری تعطیل می شوند تا همه ی کارگران بتوانند در این جلسات شرکت کنند.
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؟آیا برای تان موقعیتی هم پیش آمده که مجبور شده باشید کسی را اخراج کنید سؤال:

 آری. به خاطر فساد مالی. در این خصوص هیچ گونه بردباری و اغماضی نداریم.  لوئیس:

 اگر کسی دزدی کند، از همه دزدی کرده است. اگر صد پزو بدزدد، بقیه ی رفقییا باییید آن را روی همخوزه لوئیس:
بگذارند. 

 با این  کار، اعتماد از بین می رود. اعتماد اگر از بین برود، وحدت از بین می رود.لوئیس:

؟آیا خراب کردن یک دستگاه به خاطر اشتباه هم دلیلی برای اخراج یا جریمه کردن کسی محسوب می شود سؤال:

 نه. تابه حال چنین موردی نداشتیم. لوئیس:

؟آیا به خاطر اختالفات سیاسی کسی را اخراج کرده اید سؤال:

 نه. بحث وجدل سیاسی داشتیم. در مورد دیدگاه های سیاسی حتما اختالف نظرهایی هست، اما اگییر کسیییلوئیس:
حتی به دولت و یا به حزب سیاسی مکری هم گرایش داشته باشد، با اینکه در مورد آن بحث وجییدل می کیینیم، ولی
کار کارخانه را به پیش می بریم. هدف همه ی ما در وهله ی اول این است که محل کارمان را حفییظ کیینیم؛ و تعییاونی

شکلی است که برای آن برگزیده ایم.

؟آیا حفظ تعاونی آخرین حد مطالبه ی شماست سؤال:

 خود حفظ تعاونی هم آن طور که به نظر می رسد ساده نیست. مثاًل به طور معمول این گونه است که شییما درلوئیس:
یک کارخانه روزانه هشت ساعت کار می کنید و بعدش می روید منزل تییان. درحالی کییه اینجییا باییید مسییؤلیت بقیه ی
کارها را هم به عهده بگیرید: باید بدون برای انجام کارها سفر کنییید، بی آن کییه در ازای آن حقییوق خاصییی بگیرییید.
مجبورید خارج از ساعت کارتان برای راست و ریس کردن اوضاع به کارخانه بیایید ... ما بیرون از سییاعات کاری مییان،
ساعت ها به عنوان محافظ اینجای مانده ایم، بدون آن که برای آن دستمزدی بگیریم. رفقییای متعهیید این کییار را انجییام
می دهند. این کار داوطلبانه، بقیه را هم تشویق می کند. بنابراین، رفقا می دانند که در درون تعاونی بار مسییؤلیت هم

وجود دارد. 

؟ آیا دستمزدی که اینجا می گیرید برای مخارج زندگی تان کافی ستسؤال:
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 با اوضاعی که امروزه داریم، کافی نیست. این یک واقعیت است. ولی موضوع بر سر چیزی بیش از دستمزدلوئیس:
 هزار پزو حقوق دریافت می کنیم. به خاطر داشته باشیم که کارگران شرکت نفت حداقل۲۴است. درحال حاضر تنها 

 هزار پزو درآمد ماهانه دارند.۴۵

؟آیا سطح دستمزد بر اساس میزان فروش تعاونی تعیین می شود سؤال:

 همان طور که گفتم، بر اساس ارزش ساعت کار تعیین می شود. ولی به لحاظ زمانی همه بییه یک انییدازه کییارلوئیس:
نمی کنند و برای مثال شیفت شب دو ساعت بیشتر به حساب می آید، نگهبانان کارخانه هم کمی به ساعت کارشییان
افزوده می شود. به عبارت دیگر، ارزش ساعت کار، به عنوان فاکتور تعیین کننده عمل می کند و ]دستمزد[ بییر اسییاس

تعداد ساعات کار کمتر و یا بیشتر می شود. کسی که هرگز سر کار نمی آید، چیزی عایدش نمی شود.

؟آیا برای اعضای تعاونی بیمه ی بازنشستگی و بیماری پرداخت می کنید سؤال:

 بیمه ی بازنشستگی پرداخت می کنیم. همه ی اعضاء در یک شرکت خصوصی بیمه ی درمییانی هسییتند، هملوئیس:
برای بیماری های معمولی و هم برای تصادفات کاری؛ چون ]قانونا[  به ما اجازه ی بیمه ی کییاری نمی دهنیید، نییام آن

بیمه ی شخصی است.

؟اگر در محل کار حادثه یا تصادفی پیش بیاید چه می کنید سؤال: 

 به بیمه خبر می دهیم. مخارج دارو و غیره را هم از صندوق تعاونی می پردازیم. لوئیس:

از شما به خاطر وقتی که در اختیارمان گذاشتید بسیار سپاسگزاریم.

                                                           

                                       

*     *     *
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