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این فالخن بخشی از پروژه ی »مجموعه ی کارگران جهان« است. در این پروژه برخالف و البته در تکمیل پروژه ی 

»یک تجربه ی جهانی« که عمدتن مختص به گزارشاتی از مبارزات معارص طبقه ی کارگر در نقاط مختلف جهان 

می شود، مطالبی را در دستور کار ترجمه خواهیم گذاشت که رویکرد تئوریک تری به تجارب مبارزات کارگری، به 

ویژه اشکال گوناگون مبارزات شورایی، کنرتل کارگری و اتحادیه های رزمنده دارند. رفقایی که مایل به همکاری با 

این پروژه هستند  عالوه بر آدرس های متاس امکانات انتشاراتی منجنیق می توانند با مهرداد امامی در فیس بوک، 

توئیرت یا اینستاگرام متاس بگیرند. 

https://www.facebook.com/emami.mehrdad
https://www.instagram.com/emami.mehrdad/?hl=en
https://twitter.com/anthro1844
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چکیده: در دهه ی نود و همینطور دهه ی اول قرن بیست ویکم میالدی، آرژانتین متحمل یکی از رسیع ترین و 

حادترین پروسه های اصالحات دولتی نئولیربالی در جهان بود، که به بسته شدن تعداد زیادی از کارخانه های ]این 

کشور[ انجامید. کارگران برای مقاومت در برابر بیکاری روز افزونی که محصول نئولیربالیسم بود، با هدف دفاع از 

تنها منبع درآمد خود، یعنی کارشان، در ]قالب[ یک جنبش دست به سازمان دهی ]خود[ زدند.

در مقاله ی پیِش رو به کندوکاو در این مورد می پردازم که کارخانه ها چطور اشغال شدند، چه چیزی کارگران را 

به این تصمیم رساند که ]درکارخانه ها[ تعاونی ایجاد کنند، چه چیزی سبب دوام اقتصادی کارخانه ها شد، چطور 

اجتامع به ]این حرکت کارگران[ مرشوعیت بخشید، کارگران به چه اصالحات قانونی ای دست یافتند که حامی 

مبارزات آنان بود، و ]در نهایت[ اینکه کارگران چطور کارخانه ها را مدیریت می کنند، و به این واسطه تحلیلی از 

ویژگی های جنبش کارخانه های تحت مدیریت کارگران در آرژانتین ارائه می دهم.

***

در دهه ی نود و اولین دهه ی قرن بیست ویکم میالدی، آرژانتین متحمل یکی از رسیع ترین و حادترین پروسه های 

اصالحات دولتی نئولیربالی در جهان بود. این روند، در کنار دیگر تاثیراتی که داشت، به دلیل افزایش واردات کاال، 

به بسته شدن چندین کارخانه انجامید. نتیجنت، در سال 1995 نرخ بیکاری ]در کشور[ به 18.5% رسید؛ به عالوه  

تنها 7.1% از بیکاران شکلی از غرامت مالی دریافت کرده، و تنها 1.3% از جمعیِت به لحاظ اقتصادی فعال کشور، 
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حقوق بیکاری دریافت می کردند.1 این اعداد و ارقام آرژانتین را، پس از نیکاراگوئه،2 در مقام دومین کشور آمریکای 

التین با باالترین نرخ بیکاری نشاند. کارگران برای مقاومت در برابر بیکاری روزافزونی که محصول نئولیربالیسم 

بود، دست به سازمان دهی زدند تا از تنها منبع درآمد خود، یعنی کارشان، دفاع کنند. »اتحادیه ی مرکزی کارگران 

آرژانتین«3 در سال 1992 تاسیس شد، و همراه با آن شکل نوینی از اتحادیه گرایی در سطح محالت، سازمان دهی 

مقاومت در برابر اخراج را آغاز کرد. در سال 1996، جنبشی متشکل از کارگران شکل گرفت که به منظور مطالبه ی 

از اعتصاب شکنی4 را  کمک هزینه های بیکاری و بازگشت به بازار کار، بسیج  توده ای و راه بندان برای جلوگیری 

بسته شده  اقتصادی  بحران  نتیجه ی  در  که  کارخانه هایی  اشغال  کارگران  دوره،  در همین  می کرد.  سازمان دهی 

بودند، را آغاز کردند.

کارگران  از  تن  5 توسط 190   )IMPA(آرژانتین متالورژی  اشغال کارخانه ی صنایع پالستیک و  با  در سال 1998، 

با نام “جنبش کارخانه های تحت مدیریت کارگران”6  کارخانه و به منظور مامنعت از بسته شدن آن، آنچه که 

تعاونی  به  متوسط محسوب می شد،  ابعاد جزو صنایع  لحاظ  به  که  کارخانه،  این  کرد.  شناخته می شود، ظهور 

آن  از  می برد.  پیش  را  اشغالی  کارخانه های  جنبش  سازمان ها هامهنگی  دیگر  با  و همراه  تبدیل شده،  کارگری 

زمان تاکنون، و مشخصن پس از بحران سال های 2001 تا 2002، این جنبش به طور پیوسته رشد کرده است. به 

گفته ی روگری )2010( در حال حارض حدود 205 کارخانه ی اشغالی ]در این کشور[ وجود دارد. محدوده ی تولیدی 

این کارخانه ها و کمپانی ها طیف وسیعی از محصوالت، از شکالت و شیرینی جات گرفته تا الیاف و محصوالت 

متالورژیک را شامل می شود. در غالب موارد، کارخانه های اشغالی ]صنایع[ کوچک یا متوسط هستند، ولی این 

جنبش رستوران ها، مدارس، بیامرستان ها و هتل ها را نیز در بر می گیرد. چندین کارخانه ی بزرگ نیز توسط کارگران 

اداره می شود. کارخانه هایی نظیر رنارس7 )تولید کننده ی لوازم خانگی، که بندر صنعتی متعلق به خود را دارد، در 

حال حارض ماشین لباسشویی، مایکروویو و جاروبرقی تولید کرده و به زودی تولید تلویزیون های مسطح را نیز 

1. Etchemendy, 2004, p. 282

2. McGuire, 1997, p. 222

3. Central de Trabajadores Argentinos

4. Picket

5. Industrias Metalu´rgicas y Pla´ sticas de Argentina, IMPA

6. movimiento de fa´bricas recuperadas

Renacer .7  که پیش از اشغال با نام Aurora  فعالیت می کرد.
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آغاز خواهد کرد(، کارخانه جات الیاف پیگوئه8 و واحد های رسپا مانده ی کارخانه ی الیاف9 در آرژانتین که توانستند 

تولید کفش  ورزشی و تی رشت را از رس بگیرند، و زنون10 )کارخانه ای تحت مدیریت کارگران با 400 کارگر، که 

اصلی ترین تولید کننده و صادر کننده ی رسامیک در کشور است(.11

از سال 2000، جنبش میان دو سازمان اصلی که به تالش های کارگران پیوسته اند، تفاهم برقرار کرد: "جنبش ملی 

کارخانه های احیاشده"12 و »جنبش ملی کارخانه های احیاشده توسط کارگران«.13 تفاوت اصلی میان این دو سازمان 

در رابطه ی آنها با احزاب سیاسی است. در حالی که »جنبش ملی کارخانه های احیاشده« خود را ]جنبشی[ سیاسی 

تعریف کرده و حتی یک کرسی در پارملان نیز به دست آورده، »جنبش ملی کارخانه های احیاشده توسط کارگران«، 

خود را رصفن جنبشی برای حامیت از کارخانه ها می داند. فارغ از وابستگی های سیاسی، تفاوت عملی ای میان 

این دو سازمان وجود نداشته و هر دوی آنان به شیوه های مشابه از اشغال کارخانه ها حامیت می کنند. هدف 

اصلی و مشرتک میان این دو سازمان، این بوده که قوانین مربوط به ورشکستگی به گونه ای اصالح شوند که در 

صورت ورشکستگی، به جای فروش دارایی های کارخانه، امکان ایجاد تعاونی فراهم باشد. به عبارت دیگر، این دو 

سازمان برای تغییر قوانین و ترصیح این نکته ]در قانون[ البی می کرده اند که حق کارکردن ]کارگران[ مهم تر از 

حق بازپس دهی بدهی های بستانکاران است.14 تا سال 2003، سازمان سومی به نام »کمیسیون ملی کارخانه های 

احیاشده«15 نیز وجود داشت، که در تاریخ کوتاه ]فعالیت[ خود روی دو کارخانه متمرکز بود: کارخانه ی الیاف 

بروکمن16 و کارخانه ی رسامیک سازی زنون. ]کارگران[ این دو کارخانه  در ابتدا برای ملی شدن کارخانه های خود 

تحت کنرتل کارگران مبارزه می کردند. چنین بدیلی به این دلیل با شکست مواجه شد که ملی کردن یک کارخانه 

در آرژانتین نیازمند اصالحاتی در قانون اساسی است که حق مالکیت را در ]قانون اساسی[ تغییر دهد. از آنجایی 

که حامیت از ایجاد تعاونی کارگری تنها نیازمند اصالح قانون ملی ]و نه قانون اساسی[ بود، پیشنهاد میانه روتر دو 

سازمان دیگر با موفقیت مواجه شد. به عالوه، انتقال اداره ی کارخانه از صاحبان آن به کارگران، ناقض حق مالکیت 

Pigüé -8 نام قبلی این کارخانهGatic  بوده است

9- Cooperativa Unidos por el Calzado

10- Zano´n

11- Lavaca, 2004; Magnani, 2003

12- National Movement of Recovered Companies 

13- the National Movement of Recovered Factories by Workers

14- Lavaca, 2004, pp. 97–115

15- the National Commission of Recovered Factories

16- Brukman
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نبود. در ابتدا، مسئله ی حیاتی نزد کارگران برای کسب موفقیت این بود که نشان دهند دلیل ورشکستگی کارخانه، 

]ادعا[،  این  اثبات  سوءمدیریت غیرقانونی و فروش دارایی های آن توسط صاحبان قبلی بوده است. در صورت 

کارخانه مشمول مداخله ی قضایی - و با قانون جدید- مشمول خودمدیریتی کارگران می شد.17

هدف از نگارش این مقاله، معرفی کوتاه جنبش کارخانه های تحت مدیریت کارگران، به فعالین و پژوهشگرانی 

است که با ]فضای[ سیاسی آرژانتین آشنایی ندارند. در ابتدا به طور خالصه توضیح می دهم که کارخانه ها چطور 

به اشغال درآمدند، چه چیزی کارگران را به این تصمیم رساند که ]درکارخانه ها[ تعاونی ایجاد کنند، چه چیزی 

سبب دوام اقتصادی کارخانه ها شد، چطور اجتامع به این کارخانه ها مرشوعیت بخشید، کارگران به چه اصالحات 

قانونی ای دست یافتند که از مبارزه ی آنان حامیت می کرد، و ]در نهایت[ اینکه کارگران عمومن چطور کارخانه ها 

را مدیریت می کنند.

اشغال کارخانه ها چطور انجام پذیرفت و پاسخ دولت به این حرکت چه بود 

اشغال  از  آرژانتین است. مثال های متعددی  کارنامه ی مجادالت جنبش کارگری در  از  اشغال کارخانه ها بخشی 

بر اشغال IMPA در سال 1998 تقدم دارند. در سال 1959 کارگران بخش  در دست است که به لحاظ زمانی 

بسته بندی یک کارخانه ی فرآوری محصوالت گوشتی، کارخانه را اشغال کردند تا جلوی خصوصی سازی آن را بگیرند. 

بین سال های 1963 تا 1965، کنفدراسیون عمومی کار18 به عنوان بخشی از کارزاری ملی، هامهنگی امور اشغال 

11000 کارخانه را پیش می برد. در سال 1974، 2500 کارگر مهم ترین کارخانه ی متالورژی کشور را اشغال کردند. 

کارخانه ی فورد19 در سال 1985 توسط کارگران به اشغال درآمد و قریب به یک ماه، بدون ]حضور[ مدیریت، 

اتوموبیل تولید می کرد.20 میراث مبارزات گذشته نشان می دهد که چطور تصمیم به اشغال یک کارخانه ی در حال 

سقوط، گزینه ی ]پیِش روی[ بسیاری از کارگرانی است که تجربه ی ]مبارزه ی[ سیاسی یا اتحادیه ای دارند.

روند اشغال کارخانه، به طور کلی، این مجموعه مراحل را طی می کند: در ابتدا، کارگران متوجه رفتارهای غیرمعمول 

صاحبان کارخانه می شوند. برای مثال، صاحب کارخانه تولید را کاهش می دهد، کارگران را به تعطیالت اجباری 

ماشین  اما هیچ  آنجا خارج می کند،  از  را  ماشین آالت  وام می گیرد،  کارخانه  مدرنیزاسیون  بهانه ی  به  می فرستد، 

17. Bialakowsky, Grima, Costa, & Lo´pez, 2005, pp. 367–368

18. Confederacio´n General del Trabajo

19. Ford

20. Basualdo, 2010
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جدیدی در کارخانه نصب منی شود. در مرحله ی بعد، دستمزد کمرتی به کارگران پرداخت شده و از آنها خواسته 

می شود که کامکان تحت رشایط عادی به کار ادامه دهند، گرچه هیئت مدیره به طور منظم در دفاتر کار خود 

حضور ندارند. در بعضی موارد، اتحادیه در حامیت از این وضعیت اضطراری کارگران وارد شده و اعرتاضاتی را 

سازمان دهی می کند. برای مثال شاخه ی "اتحادیه ی کارگران متالورژی"UOM(21(  شهر کیلمس22 و »فدراسیون 

گرافیست  های بوینس آیرس«23 از اشغال کارخانه ی IMPA و کمپانی هایی نظیر چیالورت24 حامیت کردند. در چند 

بنگاه های  نیرو در  به قصد توقف تصفیه ی  اتحادیه ی روزنامه نگاران وارد مبارزاتی شد که  مورد محدود دیگر، 

رسانه ای به راه افتاده بود، نظیر مورد روزنامه ی "تجارت و عدالت"25 در شهر کوردووا26 در سال 2004. در موارد 

دیگر، ]مثلن[ هامنطور که در کارخانه های چرم سازی آویاندا27 اتفاق افتاد، اتحادیه با این توقع که کارخانه پرداخت 

بخشی از هزینه ی بازخرید کارمندان را تضمین کند، با اسرتاتژی صاحبان کارخانه ها مبنی بر فروش دارایی های 

کارخانه همراه بود. در موارد محدودی نیز کارگران در قالب مجامع عمومی کارگری رشوع به سازمان دهی می کنند 

تا در مورد وضعیت ]پیش آمده[ بحث و تبادل نظر کنند. در بسیاری از کارخانه هایی که پیش از آن اشغال شده 

بودند، تجربه ی پیشینی بعضی کارگران در مجامع عمومی اتحادیه ی کارگری در سطح کارخانه، زاغه نشین ها و 

انجمن های محالت مرتبط با اشغال اراضی شهری، و سازمان های مردم نهاد مسیحی، به عالوه تجربه ی سازمان های 

چریکی نظیر پرونیست مونتونروس28 بسیار اهمیت داشت. برای مثال در زنون، مجمع کارگری کارخانه بیشرت از 

آنی کنرتل می شد که بتواند فضایی برای پیش کشیدن اسرتاتژی های رادیکال باشد، و در نتیجه کارگران در حین 

برای  کارگران، سازمان دهی می شد،  میان  ایجاد همبستگی  برای  اتحادیه  منایندگان  توسط  که  فوتبالی  مسابقات 

اشغال کارخانه برنامه ریزی می کردند.29

اگر وضعیت اقتصادی کارخانه بدتر شود، یا کارگران متوجه شوند که ]روند[ فروش دارایی های کارخانه در جریان 

است، معمولن تصمیم به عدم ترک کارخانه می گیرند. در غالب موارد، این قدم به این منظور برداشته می شود 

21. Unio´n Obrera Metalu´rgica )UOM(

22. Quilmes

23. Federacio´n Gra´fica Bonaerense

24. Chilavert

25. Comercio y Justicia

26. Córdoba

27. Avellaneda

28. Peronist Montoneros 

29. مصاحبه با رهربان کارگری کارخانه، وکیل و رهربیت جنبش، 7 تا 2 اوت 2013، بوینس آیرس
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که یا به آنها پول پرداخت شود یا اطالعاتی در مورد آنچه که در کارخانه جریان دارد، در اختیارشان گذاشته شود. 

واکنش صاحبان کارخانه ها معمولن مذاکرات غیر رسمی، پیشنهاد پول به بعضی از کارگران و یا دادن این وعده  

است که تولید به زودی از رس گرفته خواهد شد. اگر در نتیجه ی این دست پیشنهادات، کارگران دوپاره نشوند یا 

حداقل تعداد کارگر الزم برای ادامه ی کار کارخانه، همچنان مهیا باشد، می توانند تهدیدات و پیشنهاد باج دهی 

صاحب کارخانه را رد کرده و اشغال کارخانه را ادامه دهند. در صورت وقوع چنین چیزی، صاحب کارخانه از 

برای اشغال  بنابراین،  استفاده شود.  پلیس  نیروی  از  برای اخراج کارگران  مقامات قضایی درخواست می کند که 

موفقیت  آمیز کارخانه، شبکه ای که کارگران در طول مبارزات پیشین خود ساخته اند، اهمیتی حیاتی دارد. کارگرانی 

ارتباط هستند، معمولن  در  اجتامعی  دیگر جنبش های  و  اتحادیه ها  ]مبارزاتشان[،  احزاب سیاسی حامی  با  که 

پوشش  همین طور  و  آب،  و  غذا  پول،  وکیل،  کارخانه  اشغال  برای  که  بسازند  حامیت کننده  شبکه ای  می توانند 

رسانه ای مناسب در اختیارشان بگذارد و اجتامعات محلی را در حامیت از کارخانه بسیج کند. مشخصن حامیت 

اتحادیه ی کارگران متالورژی شهر کیلمس، "حزب کارگری تروتسکیست"30 و »جنبش کارگران سوسیالیست«31 ]از 

اشغال کارخانه ی IMPA [ حائز اهمیت بسیاری بود، در حالی که جنبش تعاونی هیچ نقش حامیت گری ]در اشغال 

کارخانه[ ایفا نکرد. به عالوه، جنبش های دیگری، نظیر جنبش مجامع عمومی کارگری بوینس آیرس، که در طول این 

بازه ی زمانی ظهور کردند، برای اشغال کارخانه ها اهمیت زیادی داشتند. کار این جنبش هامهنگی حامیت محالت 

از کارخانه هایی بود که در رشایط سختی به رس می بردند. برای مثال، مجمع مردمی سید کامپئادور32 از مبارزات 

کارخانه ی الیاف بروکمن در جهت توقف تخلیه ی کارخانه در سال 2001 حامیت می کرد، و مجمع محله ی "پالرمو 

ویه خو"33 به کارخانه ی نان صنعتی "گریسینوپولی"34 کمک می کرد تا محصوالت خود را به رستوران های واقع در 

آن محله بفروشد.35 به طور کلی، اشغال کارخانه فرآیندی بلند مدت است که معمولن یک سال به طول می انجامد.

وقتی کارگران کارخانه را اشغال کرده و تولید را از رس می گیرند، همیشه توسط پلیس یا نیروهای شبه نظامی که 

از طرف صاحب کارخانه اجیر شده اند، از کارخانه بیرون رانده می شوند. کارگران برای کسب موفقیت، باید با 

اراده ی خود مبنی  اتحادیه ها،  ورود دوباره به کارخانه، با حامیت دیگر کارخانه های اشغالی، احزاب سیاسی و 

30. Trotskyists Partido Obrero

31. Movimiento Socialista de Trabajadores

32. Cid Campeador Popular Assembly

33. Palermo Viejo

34. Grissinopoli

35. Rossi, 2005
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بر از رسگیری تولید در کارخانه را به قاضی نشان دهند. معمولن مقام قضایی یک بار دیگر آنها را به درخواست 

بستانکاران و یا صاحب کارخانه اخراج می کند، که در این مرحله کارگران یا دوباره وارد کارخانه می شوند یا در 

از هرگونه  برای جلوگیری  به  که  است  این  کارگران همواره  اصلی  می زنند. هدف  چادر  کارخانه  ورودی  مقابل 

تالش مدیریت کارخانه مبنی بر فروش ماشین آالت یا دارایی ها )به منظور مامنعت از ادامه ی کار(، ورودی های 

کارخانه را تحت کنرتل داشته باشند. رایج ترین اسرتاتژی کارگران سازمان دهی سنگربندی، چادر زدن داخل یا خارج 

از محوطه ی کارخانه، سازمان دهی زنجیره های انسانی و ماندن در اتوبوس هایی بوده است که در مقابل درهای 

ورودی کارخانه توقف کرده اند.

در متامی موارد، هدف اصلی کارگران ورود دوباره به کارخانه و ازرسگیری تولید و بهره وری در کوتاه ترین زمان 

ممکن بوده است. کارگران غالنب از طریق ورود غیرقانونی به کارخانه در طول شب، موفق به انجام چنین کاری 

شاخه ی  متالورژی  کارگران  اتحادیه ی   ،IMPA با لطف هامهنگی  به  چیالورت  کارگران  مثال،  برای  می شده اند. 

کیلمس و جنبش مجامع عمومی کارگری توانستند جلوی خروج ماشین های چاپ از کارخانه را بگیرند. در حالی 

که کارگران در کارخانه مانده بودند، حامیان ]آنها[ خارج از کارخانه، درها را جوش داده، رسانه ها را خرب کرده و 

اعرتاضات مقابل کارخانه را سازمان دهی کرده بودند. بعدتر، وقتی به دنبال رای قاضی، کارگران را از کارخانه بیرون 

کردند، آنها یک اتوبوس رسویس مدرسه را در مقابل ورودی کارخانه پارک کرده و داخل آن می خوابیدند، تا بتوانند 

جلوی پلیس هایی که می خواستند ماشین آالت را از کارخانه خارج کنند، بایستند.

فرآیندی قضایی و مرشوع،  از مجرای  کارخانه  اشغال دوباره ی  از سال 2002،  قانونی پس  تغییرات  نتیجه ی  در 

امکان پذیر است. با این وجود، بدون رسپیچی کارگران از قوانین پیشین، این اصالحات قانونی ممکن نبود. در 

عین حال، برای قانونی کردن اشغال موفقیت آمیز کارخانه، ]حضور[ وکیل و دیگر متخصصین )که عمومن از جنبش 

دانشجویی دانشگاه بوینس آیرس می آیند( بسیار حیاتی است. این وکال و متخصصین باید شواهدی بیابند که با آن 

قاضی را قانع کنند که صاحب کارخانه به طرق غیرقانونی کارخانه ی خود را به سمت ورشکستگی سوق داده، که 

در این صورت امکان مصادره ی رسیع تر کارخانه با حکم قضایی فراهم می آید.

چه چیزی ]کارگران را[ به تصمیم بر ایجاد تعاونی های کارگری می رساند؟

اشغال یک کارخانه لزومن به ایجاد تعاونی کارگری منجر منی شود، اما کارگران آرژانتین در غالب موارد بیشرت به 

دالیل عملگرایانه تصمیم به ایجاد تعاونی گرفتند تا دالیل ایدئولوژیک. تعاونی ارزان ترین شکل ممکن یک سازمان 
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تجاری در آرژانتین است. به شش عضو نیاز دارد که بتوانند 10% از حداقل دستمزد قانونی خود را در صندوق 

مشرتکی بگذارند. این مبلغ در سال 2004 حدود 45 دالر آمریکا بوده است، این در حالی است که برای راه اندازی 

یک رشکت سهامی عام در هامن سال، 300 دالر آمریکا نیاز بود. به عالوه، تعاونی های جدید در »موسسه ی ملی 

فعالیت های مشارکتی و اقتصاد اجتامعی«36 ثبت می شوند. این موسسه یک دپارمتان دولتی کوچک است که بیشرت 

از »موسسه ی ملی تعاونی ها«37 موضعی در حامیت از ایجاد تعاونی های کارگری دارد. در طول آخرین دوران 

دیکتاتوری در »موسسه ی ملی تعاونی ها« اصالحاتی صورت گرفته و بدل به اداره ای شده بود که رو به ]هر شکل[ 

از نوآوری بسته بود. و در نهایت اینکه از زمان اصالح قانون ورشکستگی، تنها راه رسپا نگه داشنت یک کارخانه 

به لحاظ اقتصادی، ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید است که مسئول پاسخگویی در قبال سوءمدیریت صاحب 

قبلی کارخانه نبوده، اما به کارگران اجازه دهد تولید را بدون بازپرداخت بدهی های صاحب قبلی از رس گیرند.38

در ابتدا چه چیزی سبب دوام اقتصادی کارخانه های اشغالی می شد؟

نکته ی کلیدی که سبب رسپا ماندن کارخانه می شود، آغاز دوباره ی تولید است. منشا پول اولیه ی مورد نیاز برای 

فرآیند تولید عمدتن از وام های غیر رسمی از دیگر کارخانه های اشغالی و نتیجه ی تولید به شیوه ی سفارشی39 است. 

به این معنی که مواد اولیه و اجناس مورد نیاز ]برای تولید[ از طرف یک مقاطعه کار تامین می شود که ]در مقابل[ 

حق انحصاری ]خرید[ کاالهای تولید شده را دریافت کرده. تولید به شیوه ی سفارشی این امکان را فراهم می سازد 

که فرآیند تولید بدون نیاز به رسمایه ادامه یابد. این شیوه آنقدر کارآمد است که 44% کارخانه های اشغال شده در 

سال 2003 هنوز از آن بهره می بردند.40 این شکل از تولید در کارخانه های الیاف و صنعت چاپ، سیستم غالب 

است، چرا که مواد اولیه در این دو صنعت ارزان تر هستند. حتی در تولیدات غذایی ]نیز این شیوه به کار برده 

می شود[، مثلن در کارخانه ی بسته بندی مرغ »آوی کوال مونرو«41 از ترکیبی از ذخیره ی گوشت خود کارخانه و 

با این حال، وقتی مواد اولیه گران تر باشد -مثلن در  فرآوری ذخیره ی گوشت دیگر کارخانه ها استفاده می شود. 

صنعت آلومینیوم- این امکان وجود دارد که متاثر از کمبود مواد ذخیره، به تولید آسیب برسد. کارگران کارخانه ی

36. National Institute of Associative Activities and Social Economy

37. National Institute of Co-operatives

38. Atzeni & Ghigliani, 2007, p. 654; Lavaca, 2004, pp. 22–23

39. à façon

40. Rebo´n, 2005, p. 12

41. Avıcola Moreno
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IMPA  توانستند در نتیجه ی همبستگی شبکه ی ]حامیتی ای[ که برایشان ضایعات آلومینیوم جمع آوری می کرد، 

تولید را رصفن به طور موقت ادامه داده، این ضایعات را بازیافت کرده و به ظروف خانگی بدل کنند. در هر 

صورت، این سیستم تولید را تنها زمانی می شود به کار برد که کارگران توانسته باشند از خروج ماشین آالت توسط 

قاضی یا صاحب قبلی کارخانه جلوگیری کرده باشند. از سال 2005 تا کنون، وابستگی به شیوه ی تولید سفارشی 

کمرت شده، چرا که دولت ملی برای اولین بار سیاست گذاری های به خصوصی انجام داده که از کارخانه های تعاونی 

حامیت می کند. وزارت توسعه ی اجتامعی به بعضی پروژه ها کمک هزینه هایی می دهد که سبب بهبود زندگی 

کارگران شده، وزارت کار برای بهبود وضعیت و ایمنی کار به کارگران تعاونی ها کمک هزینه ی بیکاری می دهد تا 

بتوانند در طول یک سال اول تولید رس پا مبانند و خرید مواد مرصفی مورد نیاز برای رشوع دوباره ی تولید را نیز 

مشمول کمک هزینه کرده است. نتیجه اینکه فرآیند رس پا نگه داشنت تعاونی  ها نسبت به قبل بسیار آسان تر شده 

است. با این حال، این وزارت خانه ها در طول روند اشغال هیچ نقشی ایفا منی کنند، بلکه در عوض مسئله ی حیاتی 

برای مبارزات کارگران، ایجاد مناسبات اجتامعی و شبکه های حامیتی است.

مرشوعیت بخشی و مناسبات اجتامعی

کلید پایداری کارخانه های اشغالی، تنها اقتصادی نیست. اگرچه کارگران باید به شکلی کارآمد، تولید را ادامه دهند 

و میان هزینه ها و کیفیت ]محصول[ توازن ایجاد کنند، اما مرحله ی ابتدایی ]رشوع به کار[ کارخانه های اشغال شده 

از  مجموعه  هایی  معنای  به  مرشوعیت بخشی  شبکه های  بود.  مرشوعیت بخشی  شبکه ی  ایجاد  کارگران،  توسط 

مناسبات اجتامعی با دیگر کارخانه ها، اتحادیه های کارگری، احزاب سیاسی، ان جی او ها و جنبش های اجتامعی است 

که کارگران را قادر می سازند با ]اتکا[ به حامیت سیاسی و اجتامعی دیگر گروه های باتجربه تر، کارخانه را به اشغال 

دربیاورند. کارخانه های اشغالی برای ایجاد ارتباط بین مبارزات خود با اجتامعات محلی و استفاده از ساختامن 

کارخانه پس از پایان ساعت کاری، غالنب مراکز فرهنگی به راه انداخته اند. این مسئله آنچنان حائز اهمیت است 

که کاسپارین، به واسطه ی یک نظر سنجی  در سال 2011 در بوینس آیرس، متوجه شد 68% کارخانه های اشغالی 

درگیر فعالیت های مبتنی بر حلقه های اجتامعی هستند. پیشگام چنین رویکردی کارخانه ی IMPA بود، که به 

یکی از مهمرتین مراکز فرهنگی و تئاتر آلرتناتیو بوینس آیرس بدل شد. کارخانه ی صنایع غذایی گریسوپولی، نیز این 

روند را پی گرفته و حتی فیلمی درباره ی تاریخ خود نیز ساخته است. کمپانی چاپ و نرش چیالورت، با همکاری 

دانشکده ی هرن و علوم انسانی دانشگاه بوینس آیرس، یک آرشیو و مرکز تحقیقات کارخانه های اشغال شده را به راه 
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انداخته. هر دوی این کارخانه ها، در ساختامن خود مدارس کوچکی برای بزرگساالن و کارگرانی به راه انداخته اند 

که می خواهند تحصیالت رسمی خود را به پایان برسانند. هتل “بائن”42 اصلی ترین مرکز هامیش مورد استفاده ی 

جنبش های اجتامعی در کشور است و ساالنه صدها رویداد سیاسی را میزبانی می کند. چنین همبستگی ای درون 

  IMPAخود جنبش، جایی که حامیت کارخانه ها از یکدیگر رواج دارد، نیز کارایی داشته است، منجمله کمک های

به چیالورت و حامیت چیالورت از کارخانه ی بادکنک سازی La Nueva Esperanza Global از سال 2012 به بعد.

کمک های بین املللی نیز از طریق وام های آسان پرداخت توسط ان جی اوی ال  باسه،43 واقع در ایاالت متحده، فراهم 

می شده است. به عالوه، در بسیاری از موارد ارتباطات سابق با تامین کنندگان ]مواد اولیه[ و مشرتی ها، این امکان 

را به کارخانه ها داده که تولید را ادامه دهند. این فروشندگان و مشرتی ها، به لطف اعتامدی که در طول زمان 

ایجاد شده، به کارخانه ها در طی دوران گذار خود، کمک هایی نیز ارائه می دادند. برای مثال، کارخانه ی آویکوال 

مونرو، به عنوان کمک به ادامه ی کار کارخانه، از تامین کنندگان ثابت خود، همچنان ذخیره ی مرغ دریافت می کرد. 

در مورد کارخانه ی بستنی سازی ویه تس،44 این امکان که کارخانه بتواند با برنامه ی بازپرداخت قابل انعطاف شکر 

خریداری کند، و مغازه های بستنی فروشی خرید محصول از کارخانه را ادامه دهند، حائز اهمیتی حیاتی بود.45 

در متامی این موارد، ایجاد ارتباط میان کارخانه ی اشغالی و حلقه های اجتامعی به سه طریق به مبارزات کارگران 

آنان  مبارزاتی  شیوه های  به  و  ساخته  مطلع  کارگران  مبارزات  و  شکایات  از  را  اجتامع  اول،  است.  کرده  کمک 

مرشوعیت بخشیده. دوم، به واسطه ی ارتباط روزافزون با دانشجویان، اساتید، و هرنمندان طبقه متوسطی، طیف 

وسیعی از رسمایه ی انسانی را گرد هم آورده. و در نهایت، این امکان را ایجاد کرده که کارخانه هایی که مسئولیت 

اجتامعی می پذیرند، به تولید ادامه دهند، کارخانه هایی که نه تنها از شیوه های تولیدی تحت مدیریت کارگران 

بهره می برند، بلکه خدمات فرهنگی، آموزشی و بهداشتی نیز به اجتامع ارائه می دهند.46

اصالحات حقوقی

42. BAUEN

43. سازمانی غیردولتی که در سال 2004 برای حامیت از جنبش تعاونی ها در آرژانتین توسط برندان مارتیِن اقتصاددان در نیویورک 

تاسیس شد و آوی لوئیس و نائومی کالین نیز از هامن ابتدا با آن همکاری نزدیک دارند. بخش اعظم عواید فیلم »تسخیر« که 

توسط این دو ساخته شد به عنوان کمک به صندوق »ال باسه« داده شد. این تشکل غیردولتی به تعاونی های کارگری در آرژانتین 

وام های بدون ضامنت می دهد. برای اطالعات بیشرت اینجا را ببینید.... 

Vieytes .44 که پیش از اشغال با نام Ghelco شناخته می شد. 

45. مصاحبه با رهربان کارگری کارخانه، وکیل و رهربیت جنبش، 7 تا 2 اوت 2013، بوینس آیرس

46. Lavaca, 2004, p. 24; Rebo´n, 2005, pp. 50– 52

http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1832_en.html
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در سال 2002 و 2010، در نتیجه ی مطالبه ی جنبش مبنی بر اصالح قانون ورشکستگی47 به نفع اداره ی کارخانه های 

ساقط شده توسط کارگران، چارچوب حقوقی مربوطه تغییر کرد. پیش از این اصالحات، قانون ترصیح کرده بود که 

وقتی کارخانه ای ورشکسته می شود، قاضی باید برای فروش دارایی ها به منظور پرداخت بدهی و مالیات کارخانه 

مداخله کند. متعاقب اصالحات ]صورت گرفته[، قانون جدید راه حل بدیل دیگری برای ورشکستگی قائل است: 

حاال این گزینه نیز موجود است که کارگران استخدامی کارخانه ی ورشکسته یک تعاونی تاسیس کرده و کارخانه 

تحت عنوان این تعاونی به فعالیت خود ادامه دهد. این تعاونی تنها در صورتی امکان شکل گیری دارد که کارگران 

به طور رسمی خواست خود مبنی بر ادامه  ی بهره برداری از زیرساخت های کارخانه را به قاضی اعالم کنند. اگر 

قاضی این پیشنهاد را بپذیرد، روند خود مدیریتی موقت کارخانه فقط نیازمند یک رشط دیگر است: کارگران می باید  

برای استفاده از زیرساخت کارخانه هزینه ی مراحل قضایی را بپردازند. از زمان اصالحات سال 2010، در صورتی 

که کارگران چنین تقاضایی داشته باشند، ادامه  دادن کار حق ]قانونی[ آنها است. تغییر مهم دیگر این است که 

حاال هزینه ی مراحل قضایی از محل پولی پرداخت می شود که با منظور کردن 100% دستمزد های پرداخت نشده ی 

کارگران، کارخانه ی ورشکسته به آنها بدهکار بوده است. این اصالحات قانونی از مدل های بین امللی نسخه برداری 

اراضی  اشغال  موج  در  جنبش  رهربان  برخی  که  بوده اند  حقوقی ای  تخصص  و  تجربه  ماحاصل  بلکه  نشده اند، 

شهری در ]فاصله ی[ سال های 1985 تا 1986 کسب کرده اند. آنها در طول این موج، آموخته بودند که چطور باید 

امالک خصوصی را با موفقیت اشغال کرد، چطور باید مجامع عمومی شکل گرفته از پایین را سازمان دهی کرد و به 

مصادره ی قانونی به نفع فقرا نائل آمد.48

قانون جدید از منظری رسمایه دارانه مدافع بهره برداری گسرتده از کارخانه ی تحت اشغال است. برای مثال در سال 

2004 در بوینس آیرس، قانون گذار هم زمان تاییدیه ی اشغال 13 کارخانه را صادر کرد. چون این مصادره، مصادره ای 

هزینه های  از  بخشی  و  کارخانه  ساختامن  ]ارزش[  پرداخت  برای  کارگران  به  بود،  چهارچوب[ رسمایه داری  ]در 

ورشکستگی آن، فرصتی بیست ساله داده شد. پرداخت این مبالغ از مجرای سود کارخانه ها، وام های آسان پرداخت 

میرس  می گیرد،  تعلق  تعاونی ها  تولیدات  به  که  دولتی ای  کمک هزینه ی  و همچنین  دولتی  بانک های  جانب  از 

می شود. در بعضی موارد، مثل کارخانه ی زنون، از آنجایی که مجلس استانی نئوگن49 تصمیم به پرداخت بدهی های 

کارخانه گرفت، کارگران پولی نپرداختند. به هر حال، در سال 2011 و 2012، تالش های پارملان محلی برای مصادره ی 

47. با شامره ی قانونی 522،24

48. مصاحبه با وکیل و رهربیت جنبش، 12 اوت 2013، بوینس آیرس

49. Neuquén
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32 کارخانه، دوبار از جانب ماوریسیو ماکری،50 شهردار راست میانه ی بوینوس آیرس، وتو شد. )از این 32 کارخانه، 

در طول بیش از یک دهه در 19 کارخانه تولید تحت مدیریت کارگران در جریان بود(.

 IMPA تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که جنبش کارخانه های تحت مدیریت کارگری در سال 1988 با اشغال

رشوع شده و در نبود فضای قانونی طرفدار ]اشغال[ گسرتش یافت. با این حال، هیچ کدام از کارخانه های اشغالی 

تا زمان تصویب تغییرات حقوقی، به عنوان تعاونی قانونی وجود خارجی نداشتند. اکرثیت قاطع این کارخانه های 

اشغال شده باز بوده، تولید محصول  می کرده و محصول خود را به فروش می رساندند، ولی به لحاظ حقوقی تا پیش 

از بازبینی قانون ]مربوطه[ به عنوان تعاونی به رسمیت شناخته منی شدند. برای مثال، زنون در سال 2001 اشغال 

شد و در سال 2002 تولید را از رس گرفت، ولی تازه در سال 2004، به لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شد. و 

مصادره ی نهایی آن در سال 2009، در زمانی اتفاق افتاد که به "کارخانه ی بدون رییس"51 بدل شد. در مجموع، 

اصالحات قانونی در ظهور و رشد جنبش نقشی حیاتی ایفا منی کرد. ]بلکه[ شبکه ی مرشوعیت بخشی ]به اشغال[ 

که میان اتحادیه های کارگری، احزاب سیاسی، جنبش های اجتامعی، ان جی او ها و دیگر کارخانه ها ساخته شده بود، 

اهمیت بیشرتی داشت. با این حال، تقویت و تثبیت جنبش یکی از نتایج اصالحات قانونی حاصله در سال 2002 

و 2010، به واسطه ی ]خود[ جنبش و حامیت نهادی ای بود که از جانب دولت های ملی، چپ میانه  و پرونیست 

نستور کیرشرن52 و کریستینا فرناندز53 از سال 2005 به بعد انجام گرفت. با چارچوب نهادی و قانونی ای که فرآیند 

ورشکستگی را -در صورت خواست کارگران مبنی بر ایجاد تعاونی و ارائه ی برنامه ی اقتصادی برای ادامه ی حیات 

کارخانه- به سمت تعاونی های کارگری جهت دهی می کرد، از آن پس ]این دست[ مسائل کمرت محل مناقشه بودند.

مدیریت

کارگران برای سازمان دهی دوباره ی کارخانه های خود، باید دانش مدیریتی کسب کنند. راه اندازی نظام مدیریت 

خودگردان بر طراحی دوباره ی مناسبات کاری، ایجاد فرآیندهای تولیدی کارآمد و اجتناب از الگو های مدیریتی 

سلسله مراتبی داللت دارد. ابعاد اصلی این ]نظام مدیریتی[ به این قرار است: یک- پیِش رو گذاشنت و رواج دادن 

مدل اداره ی مشارکتی؛ دو- برقراری دینامیک تعاونی که مبتنی بر مناسبات غیرسلسله مراتبی است؛ سه- بسط و 

50. Mauricio Macri

Fábrica Sin Patrones  .51 کارخانه ی بدون رئیس 

52. Néstor Kirchner

53. Cristina Fernández
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گسرتش نظام داخلی مقررات و شیوه هایی که برآمده از توافق جمعی میان کارگران است؛ و چهار- گردش وظایف 

و مسئولیت ها با هدف اجتناب از تفکیک میان کار ذهنی و کار یدی. دو ابتکار عمده در کارخانه های اشغالی از 

این قرار بود: اول؛ در دوسوم کارخانه ها، متامی کارگران فارغ از اینکه شغل یدی دارند یا فکری، دستمزد یکسانی 

دریافت می کنند.54 دوم، مجمع با توجه به فرآیند تصمیم گیری، به مثابه بدنه ی اصلی تصمیامت و محلی شناخته 

می شود که کارگر بتواند آزادانه اظهارنظر کند. شورای مدیریت، که منتخب مجمع است، عهده دار امور اداری 

شغلی  ]وظایف[  چرخش  است.55  کارخانه  اجرایی  وظایف  و  حقوقی  منایندگی  تجاری،  مسئولیت های  روزمره، 

بخشی از اصول بنیادین جنبش است، ولی تنها چند کارخانه به این اصل عمل می کنند. هدف از این کار بهبود 

ظرفیت سازی میان کارگران یدی و از بین بردن تفکیک وظایف فکری و یدی در کارخانه است.56 آتسنی و گیگیانی57 

می گویند، در این معنا، در حالی که به نظر می رسد تفکیک فنی کار، نوآوری را به امری نامحتمل بدل می کند، 

تکراری کارگران  بار وظایف روزمره و  از  بوده است که چرخش ]وظایف[ شغلی  کار  این مالحظه در  احتاملن 

می کاهد.]...[ به غیر از موارد استثنایی جالب توجهی ]نظیر[ »کارخانه ی بدون رییس« زنون )رسامیک سازی( و به 

میزان کمرت در بروکمن )الیاف(، هیچ یک از واحدهای تولیدی، این شیوه ی کار چرخشی را به کار نبسته اند.

با این حال، نویسندگان اذعان دارند که اگرچه چرخش ]وظایف[ شغلی آسان نیست، اما تجربه ی مدیریت خودگردان 

در اقتصاد بازار، کارگران را به پذیرفنت وظایف تجاری وا داشته است: آنها مجبورند فروشنده ی محصوالت خود 

باشند، بازار جدید پیدا کنند، مناسبات تجاری با تامین کنندگان ]مواد اولیه[ و مشرتی ها را حفظ کنند، با بانک ها 

رس و کار داشته باشند، حساب و کتاب کارخانه را نگه دارند و غیره. از آنجایی که کارگران یقه سفید در اشغال 

کارخانه ها مشارکت نکردند، کارگران مجبور بودند که به نحوی با مسائل متعدد تجاری کنار بیایند]...[ در حقیقت 

به واسطه ی موانع مربوط به مهارت کاری رس راه اجرای ]اصل[ گردش ]وظایف[ شغلی این متایل وجود دارد که 

تفکیک کارگران به دو بخش کارگران عهده دار امور اداری و کارگران مختص تولید، باقی مانده و تقویت شود.58 

نتیجنت، به یک معنا، برای حفظ سطح بهره وری کارخانه نیاز به صالحیت سنجی مجدد شغلی است.

حذف نظام مدیریتی قدیمی به معنای پایان یافنت ضوابط و مقررات داخل کارخانه نیست. به عبارت دیگر، ویژگی 

اصلی کارخانه های خودگردان حذف مناصب مدیریتی و نظارتی، یعنی حذف  نظام کنرتلی سابق است. متعاقب 

54. Rebón, 2005, p. 36

55. Atzeni & Ghigliani, 2007, p. 660

56. Rebón, 2005, p. 19

57. Atzeni and Ghigliani

58. Atzeni & Ghigliani, 2007, p. 662
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عمودی،  انضباطی  دستگاه  غیاب  در  است.  توجه  شایان  ]اتفاقی[  انضباطی،  کار[  و  ]ساز  تلطیف  ]اقدام[  این 

مسئولیت فردی ارزشی است که مصاحبه شوندگان به منظور حصول اطمینان از روند بی اشکال تولید از آن دفاع 

می کنند.59

به هر روی، این نظام جدید به طور کلی منطق نظارتی نوینی را شکل داده که مبتنی بر مسئولیت اخالقی هر 

کارگر است و ]این اختیار را به مجمع می دهد[ که آن دسته از کسانی که ناقض نظام مقررات و انتظامات مبتنی 

بر اجامع هستند، را تنبیه کند.

سخن آخر

مقدرات  مقابل  در  نباید  کارگران  که  می دهد  نشان  آرژانتین  در  کارگران  مدیریت  تحت  کارخانه های  جنبش 

رسمایه داری برای زندگی کاری ]خود[ تسلیم شوند. بهره بردن از کارخانه به مثابه فضایی برای زیست اجتامعی و 

ایجاد اشکال بدیل مدیریتی ]امری[ امکان پذیر است. اگر هدف کارگران حفظ منبع درآمد و بهبود کیفیت زندگی 

خود با رواج دادن سیستم های تولیدی باشد که کمرت سلسله مراتبی بوده، بیشرت مشارکتی هستند و به جامعه توجه 

بیشرتی دارند، اشغال و خود مدیریتی کارخانه ها یکی از گزینه های ]پیِش رو[ است. جنبشی چشمگیر که چنین 

هدفی را ترویج و تبلیغ کند، در آرژانتین پا گرفت، چرا که توانست ]شکلی از[ همبستگی با اجتامع شکل دهد 

و این همبستگی سبب ایجاد تعاونی هایی شود که امکان دوام اقتصادی و مرشوعیت بخشی به شیوه ی اعرتاضی 

خود را داشتند. نتیجه ی اصلی این جنبش پا گرفنت یک منطق اقتصادی بدیل درون جامعه ی رسمایه داری و کاهش 

اصول خودخواهانه ی رسمایه داری به واسطه ی رواج بحث و گفتگو درباره ی حق برخورداری از زندگی رشافتمندانه، 

به مثابه مهمرتین وظیفه ی اجتامعی صنایع ملی در آرژانتین بود.
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