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  ١٣٩٨شهريور 



به مناقشات مهمي دامن زد.  ،آرژانتين را فرا گرفت ٢٠٠١ سال ها كه طي بحران اقتصادي جنبش اشغال كارخانه
، بازيافته استتعادل خود را  داري سرمايهرسيد  نظر مي بهنشست و  ي جنبش فرومي هنگامي كه بحرانِ برانگيزنده

به بقاي ممكن است ــ  كردند شان مي ها ــ كه شوراهاي كارگري اداره كه آيا اين كارخانهمطرح شد اين بحث 
را ، آن ي خود را حفظ كنند. برخي نويسندگان شده هاي اجتماعي ادامه دهند و ويژگي خود تحت كنترل كارگران

)، Fabricas tomadasشده ( اشغال هاي اين كارخانه ها با اتكا به آنبراين،  عالوهدانستند؛  ميكامالً محتمل 
ديري نگذشت كه  باشد.داشته زيستي  همنيز داري  كه با اقتصاد سرمايه باور داشتنداجتماعي صادي تاقبه ايجاد 

هاي  مي، كارخانهجنبش سياسي مرد نزول. با بازيابي اقتصاد ملي آرژانتين و ، روشن شدبا واقعيت تصور اينتضاد 
  .ندداري شد پويايي سرمايهمقهور  تحت كنترل كارگران

ك، بدهي و كهنگي تكنولوژيبايست با  مي از سر گذراندند. شوراهاي كارگريي را ي متفاوتهاها فرآيند كارخانه
كردند.  دست و پنجه نرم مي دارانه بت سرمايهها براي بقا در رقا مالكان پيشين كارخانه تعهد پرداخت غرامت به

ت ميق توانستند ايستادگي كنند اما بهها   ههاي تحت كنترل كارگري دوام نياوردند. ساير بنگا بسياري از بنگاه
در برخي . داشتند درآمددارانه  هاي سرمايه بنگاهمزدبگير در  تر از كارگران كارگراني كه كمخوداستثمارگري 

بازپرداخت كرد، مثالً بايد به مشترياني  فرمايي مي بر توليد حكم اي وجود داشت كه  بازگشت سرمايهها  كارخانه
مواد ضروريِ  ي  تهيهمنابعي براي  هاي اشغالي كه به شركت پول قرض داده بودند. بسياري از كارخانهشد  مي

براي كار فقط ها هم  مواد تأميني مشتريان توليد كنند و آنكردند كه با  ميرو موافقت  ازاين ،نداشتندتوليد 
تصميم  ان بودند،رتحت كنترل كارگتر كه  رقابتيي ها حال برخي كارخانه كردند. بااين پرداخت ميپول شده  انجام

ديگر مناسبات  استخدام كردند و از اين طريق بارِ ها كارگر مزدي از آن د. برخيديگر گام بردارن يدر جهتگرفتند 
  . رواج دادنددارانه را در كارخانه  سرمايه

هايي كه با معيارهاي  كارخانهكند ــ  شده را واكاوي مي بازيابي ي  اين دو نوع كارخانه تحولجستار حاضر 
بستر  ،اين پژوهشدر . موفق بودند تر كمداري  كه در رقابت سرمايه  و آنان كردند عمل ميتر  داري موفق سرمايه

ي نظير ياه مونهنبر  ،مذكور در آن شكل گرفتند يها كارخانهكه  كنيم ميارزيابي را اي  اقتصادي و سياسي
 آالت ي توليد چيني كارخانه  )،Zanónاي نساجي در بوينس آيرس، و سانون ( )، كارخانهBrukmanبروكمن (

هاي جديد  ت و شكلشان با دول ي اقتصادي آنان، رابطهپذير دوام و شويم متمركز ميدر جنوب آرژانتين، 
 مسيرهايبر است  شناسي بحث مبتني روش. كنيم ميمطالعه  ها ترويج شد كه در اين كارخانه را دهي كار سازمان

تجربي، مصاحبه با كارگران، و  هاي از پژوهش كه ضمن آنبحران اقتصادي  متغير هاي دورهترل كارگري در كن
   .بهره خواهيم گرفتنيز ها  ارانه و مشاهداتي درون كارگاهنگ هاي قوم روش

ترين دستاوردهاي جنبش كارگري  شان يكي از بزرگ ها و شوراهاي كارگري اشغال كارخانهما باور داريم كه 
نخواهد كرد. برعكس،  يكمكها هيچ  آن حفظ به شانها و تضادهاي پوشي از محدوديت حال، چشم است. بااين



عيارشان براي آينده  گي تمام بالقوه رشدهايشان به برچيدن موانع موجود و  كاستيها و  بررسي عيني ويژگي فقط
  رساند.  ياري مي

كه بايد براي كسب وضعيت صنعتي است  يهاي اشغالي، شكل هاي كارخانه ترين محدوديت كننده فلجيكي از 
حل سر  اين راههاي اشغالي از  هاي تعاوني. بسياري از كارخانه سازمان داري اتخاذ كنند؛ يعني سرمايهقانوني درون 

 در حكم تعاوني ايجاد نشدند.هاي اشغالي  بود. كارخانههمين  پذيرش براي دولت ي قابل تنها گزينه اباز زدند، ام
هاي اشغالي از جمله  ترين كارخانه ي مهم رهاين دربا كردند؛كار  بهآغاز عنوان شوراهاي كارگري  برعكس، به

، شوراهاي كارگري تحت فشار اقتصادي و سياسي و نيز سركوب گونه اما اينصادق است.  سانون و بروكمن
  . شدند به تعاوني بدلناچار 

**  

به مسيري  ها را جنبش اشغال كارخانهكوشد  ميجرياني سياسي با پيوندهاي تنگاتنگ با دولت وجود دارد كه 
تاكتيك اشغال را رد كرد (گرچه در تر كند. اين جنبش  دارانه پذيرفتني لحاظ سرمايه به ديگر سوق دهد و آن را

حل  اي بهره برد و از الگوي تعاوني در حكم راه هاي مذاكره از توافقابتدا خود نيز از اين تاكتيك استفاده كرد)؛ 
دهند. اما اين  تشكيل مي اغلب در گام نخست تعاوني ،به اين گروه. كارگرانِ متمايل كرديي كارگران دفاع غا

  شود.  رو واكاوي نمي ها در جستار پيش تعاوني
دستخوش فرآيند اشغال هستند، كه حاكي از  هاي اشغالي ــ آنان كه كارخانهقائل شدنِ تمايز ميان ما نگاه  از

گرچه اين گروه برخي اهميت دارد.  ،»شده ازيابيهاي ب شركت«اقدام مستقيم است ــ و باقي موارد موسوم به 
هاي  دهي داخلي متفاوت و افق اند و سازمان ي تجربياتي ناهمسان حال نتيجه هاي مشترك دارند، بااين ويژگي

تر ايفا  تر و فعال هاي اشغالي نقشي بسيار مهم در كارخانهشوراهاي كارگري اين،  بر سياسي ناهمسو دارند. عالوه
اند. بنابراين تمركز اين  رنگ دارند يا اساساً غايب حضوري كمشده  هاي بازيابي در اكثر بنگاهشوراها كنند؛  مي

  شوند.  در مقام مقايسه واكاوي مي فقطشده  هاي بازيابي هاي اشغالي است؛ كارخانه جستار بر كارخانه

  ها بستر سياسي جنبش اشغال كارخانه

كه در  بود ي كارگر قيام طبقهشود،  شناخته مي ]١[)Argentinazoسو (آرخنتينا با عنوان تظاهراتي مردمي كه
اشغال انداخت كه  جريانفرآيندي انقالبي را به و رخ داد،  ٢٠٠دسامبر  ٢٠ـ١٩كشور در  ماليي فروپاشي  ميانه

بسيجي مردمي داشت كه با  كاتاليزور را براينقش   جسته داشت. جنبش اشغال كارخانهنقشي بردر آن ها  كارخانه
توانست بدون  اين جنبش نمينفعان اصلي آن نيز بود ــ  زمان يكي از ذي اما هم ، كرد ميآرخنتيناسو همراهي 

  بردند به كار خود ادامه دهد.  هايي كه اين فرآيند را پيش مي بسيج مردمي يا حمايت سازمان
) نيز بدون ياري Neuquenتان جنوبيِ نئوكن (ر اسآالت سانون د ي توليد چيني ترتيب، كارخانه همين به

از  يد خلعبراي شانسي براي مقاومت در برابر هفت تالش جنبش بيكاران، ويژه  هاي سياسي متعدد، به سازمان
 ،افتاد. كارگران بروكمن نيز واقع در بوينس آيرس ي نساجي بروكمن اتفاق در كارخانه همين] ٢نداشت.[ كارگران



جمهور را وادار به استعفا  كه آرخنتيناسو رييس دو روز پيش از آنفقط اشغال كردند،  ٢٠٠١دسامبر  ١كارخانه را در 
يد در  نخستين تالش خلعحمايت كردند. اشغال بروكمن  از مجمع) و piqueteroهاي پيكترو ( جنبش كند.

ي مجامع، چهارصد نفر  داد. پس از جلسه مجامع مردمي از محالت مختلف رخي تمام  نخستين جلسه همان روزِ
نيروي سركوب عظيمي براي دولت ي بروكمن راهپيمايي كردند تا از اشغال كارگري دفاع كنند.  سوي كارخانه به

اردوزني عظيم و بيرون راندن كاركنان از كارخانه سازمان داد، اما حتي مدير نيز نتوانست به كارخانه وارد شود. 
ي شركت انجاميد. در يكي ديگر از  مقابل درهاي كارخانه مانع از ورود مدير شد و نهايتاً به مصادره پايدار

ها آژيري نصب كردند كه هنگام تالش براي  )، همسايهGrissinopoliگريسينوپولي (هاي اشغالي،  كارخانه
  . توانستند به كمك كارگران بروند آمد و به اين طريق مي يد به صدا در مي خلع

 Artes Gráficasآرتس گرافيكاس شيالورت ( ي چاپخانهاز ميان موارد متعدد،   سومين نمونه

Chilavert.را در اختيار  و كنترل توليد كننداشغال گرفتند كارخانه را  هنگامي كه كارگران تصميم ) بود
دهي  دست به سازمانها  فرآيند توليد شود. اما همسايهپليس كارخانه را محاصره كرد و كوشيد مانع از  ،بگيرند

كه تحت كنترل  كتابي در واقع، نخستينكارخانه به كارگران آذوقه برسانند.  جنبهاي  زدند تا از طريق خانه
ميان اي در ديوار حايل  ي نيروي پليس، از طريق حفره رغم محاصره شد، بهچاپ يالورت شكارگري مخفيانه در 

آوري  ها و جمع ها از كارخانه خارج شد. اين همسايه همچنين به توزيع كتاب ي يكي از همسايه خانهكارخانه و 
  ياري رساند.  نيز منابع براي كارگران

تري ريشه داشت. اين مبارزه به  وسيعي طبقاتي  ها در مبارزه كند جنبش اشغال كارخانه ها اثبات مي اين نمونه
هاي مبتني بر همبستگي و كارزارهايي را  فعاليتغال از دل آن زاده شد و خلق جنجالي كمك كرد كه جنبش اش

ش اشغال تر، جنب دن اين جنبشِ سياسي بزرگبا ضعيف ش .كرد ميبرانگيخت كه رشد و بقاي آن را ممكن 
در  ي طبقاتي نشيني آشكار مبارزه شاهد عقب ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٢هاي بين  ها نيز رو به زوال رفت. سال كارخانه

به سقوط سطح فعاليت و بسيج سياسي  ادغاماقتصادي و تأثير سركوب و ناچيز انتين بود، چرا كه بهبود آرژ
به سطوح پيش از بحران  همچنان ي طبقاتي ، چرا كه مبارزهبود نسبي، اين سقوطاما بدون شك، انجاميد. 

بلكه حتي اند؛  از ميان نرفته هنوز اين فرآيندايجادشده در  هاي و قيام آرخنتيناسو بازنگشته است. سازمان ٢٠٠١
ها. با بازگشت  ويژه ميان معلمان، كاركنان مترو، و پرسنل كارخانه اند، به هايي ديگر نيز سرايت كرده به بخش

بازار كار كارگران ماهر و متخصص گسترش يافت كه ي طبقاتي به  ، مبارزه٢٠١٠تا  ٢٠٠٨بحران اقتصادي از 
تر از  (براي توصيف مفصل باشند پذير آسيب تر ، كمدستمزدها و ناپايداري اقتصادي در برابر كاهشرفت  گمان مي

  ).٢٠٠٧نك. به سارتلي  ،ي طبقاتي در آرژانتين مبارزه
داد. برخي سقوطي نسبي رخ  ٢٠٠٢ها ديد: پس از  توان در جنبش اشغال كارخانه مينيز اي مشابه را  تجربه

دارانه  هاي سرمايه هاي اشغالي نتوانستند در محيط رقابتي دوام بياورند و تعطيل شدند. برخي به شيوه كارخانه
كرد ــ  سازگاررا ها  از اين كارخانهبسياري دولت، . بازگرداندندو كار مزدي را بار ديگر به شركت  روي آوردند



ساير تر را حذف كردند.  را كنار گذاشتند و عناصر راديكال سوبسيدهاي دولتي تقابل سياسي به ازايها  آن
هاي سياسي خود را كاهش دادند ــ زمان مجامع و مباحثات سياسي در  سادگي فعاليت هاي اشغالي به كارخانه

 دوره هاي جديد در اين پايين آمد. برخي اشغالخود محدود شد، و شمار تظاهرات واقعاً  محيط كار خودبه
با كاهش ها  شمار كلي اشغالتر بود.  مبارزه بسيار كم از طريقها به رويارويي  انتظارات و ميل آنما سربرآورد، ا
 ٢٣فقط  ٢٠٠٨ـ٢٠٠٥هاي  در سال و ٢٠٠٤و ٢٠٠٠هاي  شركت بين سال ١٢٣شدت سقوط كرد.  تعارض به

  ). ٢٠٠٥(پالومينو و ديگران، اشغال شد شركت 
ميزاني از در اين شرايط نامساعد ها توانستند  بسياري از كارخانهاين را موفقيت دانست كه توان  حال مي بااين

بازگشت  اهميتي ويژه دارند.چنان  ي سانون، هم در برخي موارد مانند كارخانه و فعاليت سياسي را حفظ كنند
از سال هاي جديدي  كارخانهها خواهد بخشيد؛  ش اشغال كارخانهبحران اقتصادي احتماالً جاني دوباره به جنب

به اي از كارزارهاي همبستگي را برانگيخته است. در اين بافتار، مهم است كه  و موج تازه شدند اشغال ٢٠٠٩
فقط آرژانتين، مفيد  جا، و نه همه تواند براي كارگرانِ كه مي يهاي ي نزديك توجه كنيم، درس هاي گذشته درس
  باشد. 

خصوصاً در و  ويژه در استان بوينس آيرس شهري متمركز بود، به ر مناطق كالنها كه د جنبش اشغال كارخانه
مراكز صنعتي كوردوبا  ،برند ساير مناطقي كه اين فرآيند را پيش مي. ، قدرتمند ظاهر شدمناطق اطراف پايتخت

)Córdoba) و سانتا فه (Santa Feنئوكن، انتره ريوس (هاي  ) هستند؛ استانEntre Rios چاكو ،(
)Chaco) خوخوي ،(Jujuy) ريو نگرو ،(Rio Negro) مندوسا ،(Mendoza و تيررا دل فوئگو (
)Tierra del Fuego(  .نيز درگير هستند  

اند و  كه دچار كمبود سرمايهاست شده  تحكيم صنعت دوم بخشهايي از  جنبش عمدتاً ميان شركت
پيامد فرآيند اشباع و تمركز سرمايه و ورشكستگي بسياري  ،المللي دارند. اين پيوندهاي محدودي با بازارهاي بين

هتل باوئن  ،. دو نمونه از اين بخشهاي خدماتي قرار دارند ، شركتدوم بخش. بعد از هاي صنعتي است از بنگاه
)Bauenونقل عمومي ترانسپورتس دل اوئسته ( ) در مركز بوينس آيرس و شركت حملTransportes del 

Oeste (.نيز  هاي مرتبط با آموزش و خدمات درماني و بازرگاني اين فهرست همچنين شامل بنگاه است
كارخانجات ذوب شامل  ،صنايع فلزيمتعلق به  دوم خشدر باشغالي هاي  درصد از تمام كارخانه ٢٦. شود مي

فرآوري و ، بخش دومدومين گروه بزرگ در است.  ،توليد قطعات اتومبيلسازي و توليد فونداسيون، و  فلزات، لوله
ي مواد  شاخهمتعلق به هاي اشغالي  كارخانهدهد.  درصد تمام موارد را تشكيل مي ٢٥سازي غذا است كه  آماده

)، تا Yaguanéگوانه (كارگر، نظير ياهاي فرآوري گوشت با تقريباً پانصد  از كارخانه اند، ناهمگون كامالًغذايي 
ي پاستا  ) توليدكنندهSASETRUي نان، تا ساسترو ( دكنندهنوپولي، توليگريسيشركت كوچك نظير  چند

  .)٢٠٠٧(فونتال 

  كارگران هاي اشغاليِ قيدوبندهاي كارخانه



 كه اين نخست .شوند مواجه ميموانع و قيدوبندهاي متعددي گيرند با  توليد را در اختيار خود ميكارگراني كه 
بنا . اند تر ورشكست شده دهد كه پيش مي اي رخ داري سرمايههاي  هاي كارگري در بنگاه از اشغالبيشترين بخش 

هاي قبلي آن را  گيرند تمام بدهي دست مي كنترل كارخانه را بهبه قانون ورشكستگي آرژانتين، كارگراني كه 
  آيد.  شوراهاي كارگري به شمار ميريگي سنگين براي  شوند، كه مرده متقبل مي

ي موقت از  دهند كه استفاده كارگران تعاوني تشكيل ميت. ابتدا، يد اس شكل حقوقي خلع ،قيدوبند دوم
كارگران دار بخرند.  مجبورند بنگاه را از سرمايه ين مدتپس از اها  آند. نآور دست مي كارخانه را براي دو سال به

اگر كارگران در حال،  و مزايايي را كه از كارفرماي پيشين طلب دارند از مبلغ خريد كسر كنند؛ بااين مجازند حقوق
ظرف دو سال كارگران غ بيفزايد. در نتيجه، لمبآن تواند اين ارزش را به  توليد سود موفق باشند، بنگاه اصلي مي

زماني است كه شركت را در اختيار گرفتند. براي مثال،  بسيار باالتر ازمجبورند شركت را به قيمتي بخرند كه 
 ٣.٢٥٠.٠٠٠، همان سالي كه كارگران كنترل آن را به دست گرفتند، ١٩٩٧در ي فرآوري گوشت ياگوانه  كارخانه

دالر افزايش  ٣٨.٠٠٠.٠٠٠مالكيت شركت محقق شد، ارزش كارخانه به  . هنگامي كه سلبدالر ارزش داشت
در اين نتيجه مالكيت عمالً اتفاق بيفتد؛  شود كه سلب در شرايطي اعمال ميفقط حال، اين فرآيند  بااينيافته بود. 

چه از طريق قرارداد قانوني و چه قرارداد ي كارخانه است،  اجاره ديگر،حل  شود. راه يد حاصل نمي اكثر موارد خلع
  دار. در بسياري موارد قرارداد قطعي يا مشروط وجود ندارد. مستقيم با مالكان سرمايه

آيد. بنا به پژوهشي  دست مي به يرمالكيت با سهولت بيشت ، سلبايجاد شوندپس از فرآيند اشغال  ها اگر تعاوني
سوم  كه تقريباً در يك يافتند، حال آن  مالكيت دست سلبهاي اشغالي به  انجام شد، اغلب كارخانه ٢٠٠٤كه در 

را حتي افرادي كه تعارض و ها  ). اين يافته٢٠٠٤به ترينچرو  مالكيت رخ داد (نك. سلب نشده اشغالهاي  بنگاه
  كنند.  تصديق مي نيز دانند بازيابي كارخانه مضر مي اي براي گونه اشغال را به

مالكيتي كه در باال به آن  ويژه توافق سلب ي تعاوني، به اند. گزينه كارگران براي قراردادهاي بهتر مبارزه كرده
تر توصيف  يكي از اين مخاطرات پيشحل نيست و شامل مخاطرات متعددي است.  ترين راه اشاره شد، مترقي

داري بخرند كه در  عهده بگيرند و كارخانه را از مالك سرمايه را به هاي شركت بايد مسئوليت بدهيشد: كارگران 
هاي اشغالي را  كارخانهبه ورشكستگي كشانده است. فشار بدهي، و نيز تعهد پرداخت غرامت به مالك، ابتدا آن را 

دگرگوني وضعيت حقوقي كارگران در هنگامي است كه شامل  ،ي ديگر كند. مخاطره ميتهديد به انسداد مالي 
يابد، و حداقل دستمزد،  شركاي تعاوني گسترش نميتعاوني مشغول به كار است. حقوق قانوني كارگران به 

 هاي كارخانه در رود. به همين علت است كه خدمات اجتماعي، و ديگر مزايا با تثبيت قانوني تعاوني از دست مي
مالكيت از  بنگاه تحت كنترل كارگري و نيز براي سلب كردن داراي آگاهي سياسي بيشتر، كارگران براي ملي

   اند. مبارزه كرده مالكان بدون پرداخت غرامت
دهد  به كارگران اجازه مي، است هاي اشغالي ونزوئال بيشتر از آرژانتين انجام شده در كارخانهكه   ،كردن ملي

هاي تعاوني و  ي ملي شركت سرسخت بود؛ مؤسسهزمينه شان را حفظ كنند. دولت آرژانتين در اين  حقوق كاري



ايجاد شد، اصرار داشت سازمان تعاوني تنها  ٢٠٠٠اي دولتي كه در سال  )، مؤسسهINAESاقتصاد اجتماعي (
ها  تعاونيبراي افزايش كنترل دولت بر  ٢٠٠٣اين مؤسسه در  هاي اشغالي است. ي قانوني براي كارخانه گزينه
كرد و اختيار قانوني خود بر  مقررات جديدي براي تعاوني وضع ميرا منتشر كرد، كه  ٢٠٣٧ي  ي شماره بيانيه

يد و  ععنوان تنها راه ممانعت از خل حل تعاوني را به در اين بافتار، كارگران وادار شدند راهبرد.  ها را باال مي آن
  ثبات قانوني ضروري براي توليد بپذيرند. دستيابي به 

هر دو از ايجاد تعاوني سر باز زدند.   هاي اشغالي هستند، ترين كارخانه بروكمن و سانون، كه از هر نظر مهم
نهايتاً مجبورشان كرد شكل تعاوني را بپذيرند، گرچه كارگران  سركوب و فقدان حمايت اقتصادي از سوي دولت

سركوبي كه در سانون.  ٢٠٠٤ـ٢٠٠٢در بروكمن و  ٢٠٠٣ـ٢٠٠١هاي  ها دو سال مقاومت كردند: سال رخانهكا
 ،تحت كنترل كارگري كردن شان براي ملي هاي اين كارگران متحمل شدند و پاسخ منفي دولت به درخواست

  . اي اشغالي داشت كارخانهساير  تحوالترو تأثيري بازدارنده بر  و ازاين اي آزمايشي عمل كرد همچون نمونه
در يك تعاوني  ،با دولتفراوان مجادالت پس از  ، نهايتاًكردند ي سابق بروكمن كار مي زناني كه در كارخانه

زنان تأسيسات كارخانه را ترك كردند،  ٢٠٠١دسامبر  ١٨كه كارفرمايان شركت در  متشكل شدند. پس از آن
 پيشنهادي به مجلس ٢٠٠٢در مارس ها  آنالت را به راه انداختند. آ دوزنده كارخانه را اشغال كردند و ماشين

ي  مجلس در ژوئيه .شركت تحت كنترل كارگري شدند شدن مليو خواستار  دادندارائه بوينس آيرس  استانيِ
  بحث بر سر اين پروژه را آغاز كرد.  ٢٠٠٢

شكست  كردن مليدر ابتدا اين بود كه اگر » تعاوني«ي پيشنهاد الگوي  ي يكي از كارگران، انگيزه به گفته
 سال در ابتداي  كارگران بروكمن). ١٩٥، ٢٠٠٥(هلر » ندارند گونه دستمزد يا تأمين اجتماعي ديگر هيچ«خورد، ب

  پيشنهاد زير را مطرح كردند:  سال آندر كردند.  تحت كنترل كارگري دفاع مي كردن همچنان از ملي ٢٠٠٣
ما برخالف ايم، اما  شدن كارخانه تحت كنترل كارگري را پيشنهاد كرده  يك سال و نيم است كه ما دولتي

اما نيز هستيم. ديگر هاي قانوني  گوييم پذيراي شكل ميگويد سرسخت نيستيم ... ما  چه دولت مي آن
پذيريم، چرا كه محكوم به  كارفرمايي نمي د سياستمداران احزاب سنتي را مبني بر پذيرش خردهپيشنها

شمار را بر دوش كارگران بيندازيم  هاي بي رسيم كه بايد بدهي شكست است و در اين صورت به جايي مي
ارگراني كزنان و مردان، هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي را از جيب خود بپردازيم. ما  و هزينه
د در نتوان بشكنند، اين تجربيات مي را درهمتوانند تجربيات كارگري ما  ن نميايم. سياستمدارا شايسته

گونه كه اين آقايان  حل باشد، و نه آن تواند بخشي از راه ي ما مي ي آرژانتين درآيد. كارخانه خدمت جامعه
از مشكل (كارگران است كنند بخشي  ان ميگم برند، سر مي ي ديگري به سياستمدار، كه ظاهراً در سياره

  ). ٢٠٠٣بروكمن 
  



و  ايشان خشن ي آن سال، كه با سركوب در ادامه يد كارگران بروكمن از كارخانه پس از خلع سرانجام فقط
  عنوان راهي براي خروج قطعي از كشمكش پذيرفتند.  بهرا تشكيل تعاوني ها  آنشان همراه بود،  حاميان

ها استدالل  موجود در شكل تعاوني آگاه بودند. آنآالت سانون همواره به خطرات  كارگران توليد چيني
دهي  سازمانچرا كه  ،پذير نخواهد بود با شكل تعاوني امكان انكردند كه مديريت خودكنترلي توسط كارگر مي

قانون تعاوني كه ديكتاتوري نظامي  ادعا كردندها همچنين  آورد. آن كامل و اجراي دموكراسي را به همراه نمي
ي كارگران  ها مقررات كنترلي اتحاديه آنآن را وضع كرده با دموكراسي كارگري در تضاد است. بنابراين، 

نويس كردند  پيش» آالت قانون كارخانجات چيني«ي ديگر با عنوان  آالت ــ مقرراتي كه سانون و كارخانه چيني
باالتر ي كارخانه ارائه دادند،  كننده ن تحت كنترل كارگري را، كه كارگران اشغالزيستي سانو قواعد هم«ــ و نيز 

  ). ٢٠٠٤ذكر شده در تيراچيني » قواعد(«دانستند  ها مي از قواعد مصرح در قانون تعاوني
سازي تحت كنترل كارگري ارائه دادند. اين  كارگران سانون هم مانند كارگران بروكمن پيشنهادي براي ملي

 ،) و دانشگاه بوينس آيرسComahueكومائوئه ( با حمايت دانشگاه ملي» پيشنهاد مديريت انتقالي كارگران«
با تالش ديگري براي   آوريل، ٨حدوداً يك ماه بعد، در ها  آنآغاز شد؛  ٢٠٠٢در مارس توليد ارائه شد. 

  را امضا كرده بودند.  كردن از فرآيند مليهزار نفر طومار حمايت  يدشان مواجه شدند. تا آن زمان حدود پنجاه خلع
، پس از ٢٠٠٤در مه ــ » ي بدون رييس كارخانه«اي برگرفته از  سرواژه  ــ  )FaSinPatپات ( تعاوني فاسين

كارگران همچنان تأسيس تعاوني را راهكاري موقت  .ايجاد شدبا مديريت كارگران،  بيست و هفت ماه توليد
  . بود تحت كنترل كارگري كردن ملي ها همچنان ي آن هخواستدانستند، چرا كه  مي

از نو داري درون كارخانه  مناسبات سرمايهشود تا  باعث ميتشكيل تعاوني همچنين طور كه اشاره شد،  همان
وضعيت مالي بدتري ها  ، چرا كه شركاي تعاوني مجازند كارگر مزدي استخدام كنند. برخي كارخانهپديدار شود

چرا كه شركتي با مسئوليت محدود هستند كه كارگران در كنار  ،شان دارند مناسب نسبت به جايگاه
)، Paunyي فرآوري گوشت، و پائوني ( ، كارخانه)Yaguané( ياگوانهسهم دارند.  آنگذاران بيروني در  سرمايه
تعاوني  كارگراني كه در شركت سهامي عام پائوني. چنين وضعيتي دارند ،آالت كشاورزي ي ماشين كارخانه

سوم  حدود يكفقط اند،  با مسئوليت محدود را تأسيس كرده )Las Varillas( كارگران فلزكار الس وارياس
  ).٢٠٠٩سبد سهام را در اختيار دارند (مورنو 

گي  فقدان سرمايه براي آغاز توليد و كهنه ،كاهد ي تعاوني مي گزينه از مطلوبيت سومين قيدوبندي كه
كنندگان يا  چرا كه وابستگي به تأمين ،سرمايه مشكلي حياتي است ناشغالي است. فقدا هاي تكنولوژيك كارخانه

ي تأميني مشتريان  مواد اوليهدهد. در بسياري موارد شوراهاي كارگري با كار روي  مشتريان را افزايش مي
درآمدها را نيز كاهش  ،پردازند. اما اين كار ي فرآوري صنعتي را مي كنند، و مشتريان هم تنها هزينه موافقت مي

. شود ميد ها ايجا به مشتري وابستگي ، ودنك ها به نيروي كار را كم مي طور كلي پرداختي به و در نتيجه دهد مي
ي توليد را  ي زنجيره مواد اوليه بخش مربوط بهسپاري  نبرو  هاي اشغالي، بسياري از كارگران كارخانه در نتيجه،



را ايجاد كنند. در  استقالل كارخانهي كافي براي  كوشند سرمايه ه در خالل آن ميدانند ك تنها گامي ابتدايي مي
طور ميانگين،  بهها كاسته شده است.  كل، اين رويكرد به توليد از ميان نرفته، گرچه از اهميت آن در برخي بخش

دهند،  ود ميي مشتريان بهب هاولي موادشان را با اتكا به توليد با  كه وضعيت اقتصادي  هاي اشغالي تعداد كارخانه
. در بسياري موارد، توليد با استفاده از مواد مشتريان دهد ها را تشكيل مي از كل اين كارخانهدرصد  ٥٠تا  ٤٠ فقط

قصد انباركردن را  توليد بهي كافي براي  ها سرمايه چرا كه اين كارخانه ،شود بنا به درخواست مشتريان انجام مي
  ندارند. 

ي معيوبي نمايان شد كه در آن فقدان سرمايه كارگران را وادار كرد انواع معيني از  بارها و بارها چرخه
خود كمبود سرمايه را دائمي كردند. بنابراين سطح  ي نوبه بهها هم  آنهاي توليد را انتخاب كنند، كه  استراتژي

ي  با مواد اوليهبيشتر  ٢٠٠٤براي مثال، بروكمن در كند.  به ميزان بسيار پاييني ميل ميهاي اشغالي  سود كارخانه
يال  با مواد مشتريان كار كردند. گارسيفقط ها  آن ٢٠٠٨كرد. اما در  مشتريان و تا حدي با مواد خود كار مي

)Gracielaگفت: ٢٠٠٨اي به سال  )، يكي از كارگران بروكمن، در مصاحبه   
توانم بگويم  ايم. مي جاي پيشرفت، پسرفت كرده به در واقعكنيم و  مي  مبارزهكه  ما شش سال است

. آيد ته دو پزو گيرت ميفروشيم، اما اين درست نيست. در پايان هف به همه جنس ميچيز عالي است،  همه
. ... ما جان ها كارايي ندارند تعاوني داري هست تا سرمايهاما معتقدم  بله، سياسي است، ياين موضوع

فازون مثل اين است  گيريم... ) ميFazon( ]٣[فازونكنيم، اما حاال فقط كار  يم خريدكنيم كه بتوان مي
چون كار  ،كند، اين نوع كار اضطراب زيادي به همراه دارد و اين آدم را خيلي عصبي مي كه رييس داري،

دهند. طوري اين  چك معوق نود روزه تحويلت ميگيرد يا  دهي و پولي دستت را نمي فازون را تحويل مي
  ]٤.[شود شان كوك مي كند كه انگار حسابي كيف كار را مي

  
طور  به. استهاي اشغالي  كارخانه ماندگي تكنولوژيك ناشي از عقبمشكل ديگر الگوي تعاوني  ،حال بااين
هاي اشغالي  سال عمر دارند. اغلب كارخانه  چهل  جز صنايع چاپ) هاي اشغالي (به آالت كارخانه ، ماشينميانگين
شان  تجهيزات ،ايجاد شده يا در آن دوران ١٩٩٠ها پس از  درصد آن ١٥تر از  اند و كم ساخته شده ١٩٧٠پيش از 

آالتي با عمر بيش از پنجاه سال  شينشركت ذوب فلزات ايمپا ما). ٢٠٠٤نوسازي شده است (نك. به ترينچرو 
كه كارگران كنترل را به دست گرفتند  خريدهاي جديد پس از آناي با كارگران ايمپا،  داشت. بنا به مصاحبه

  كه عناصر ازكارافتاده را جايگزين كند.  جاي آن به ،ها در نظام توليد پر شد ط وقفهمشكالت را حل نكرد، چرا كه فق
 وسطستگي رسمي شركت و سپس اشغال آن تپيش از ورشك هاي اشغالي از كارخانهبسياري در مالكان 

آالت را  اي متروك و فاقد ماشين كارخانه بايست ميشوراهاي كارگري كارگران، تمام تجهيزات را خارج كردند. 
دار بر جاي  هايي كه چپاول سرمايه خنهر، ها انداختند. در برخي كارخانه ه كار ميگرفتند و آن را ب تحويل مي

مزيتي اقتصادي » اريسپ برون«شد. در اين موارد،  دور زده ميسپاري مراحل فرآيند توليد  گذاشته بود بايد با برون



به ما  ٢٠٠٩سال  اي به طور كه در مصاحبه ي ديگري نداشتند. مثالً، آن كارگران هيچ گزينهاما در بر نداشت؛ 
توليد آالت كشاورزي  ) كه ماشينDiogenes Taborda(تعاوني فلزكاري ديوخنس تابوردا گفته شد، 

جاي اين  بهها كوشيدند  آن هزار دالر هزينه داشت. نيازمند بود كه بيش از چهل مخصوصي فلزي تيركرد، به  مي
يك از  ماشيني ديگر پيشنهاد كنند، و از دولت خواستند براي خريد آن سوبسيد بدهد، اما وقتي هيچ ؛تجهيزات

كردند تا بتوانند به توليد ادامه  سپاري مي بخشي از فرآيند توليد را برونبه ثمر نرسيد كارگران بايد  ها اين تالش
  دهند. 

رخانه اثر سپاري ايجاد نكرد، اما بر قابليت رقابت كا فقدان تجهيزات بهتر اجباري براي برون ،در موارد ديگر
آالتش از دست داد،  ظرفيت توليدي پايينِ ماشينعلت  قرارداد صادراتي را به بروكمن يك ٢٠٠٤گذاشت. در 

هاي بيشتري نياز داريم، البته  ما به ماشين«گفت:  ٢٠٠٨كارگري در سال مشكلي كه همچنان وجود دارد. 
موردنيازشان را  هاي او سپس ماشين» ي بيشتري الزم است. كار بودجه  تر، اما براي اين هاي پيشرفته ماشين

هاي گزاف تعمير تجهيزات مشكلي ديگر بود. دو  قيمتهزار دالر قيمت داشتند.  سي برشمرد كه اغلب بيش از
آمده  صالحيت فني الزم براي حل تمام مشكالت پيشآالت هستند، اما  كارگر بروكمن مسئول نگهداري ماشين

پيش از اشغال، بروكمن دار پيشين است.  ميراث مالك سرمايه ،طور كه گفته شد كمبود تجهيزات . همانرا ندارند
بايد آن را اتيك داشت، اما شركت نتوانست قسط آن را كامل پرداخت كند و مبراي مدتي كوتاه ماشين برشي اتو

شد و اكنون  دستي انجام ميشكل   داد. هنگامي كه كارگران كارخانه را اشغال كردند، برش بار ديگر به پس مي
  شود.  نيز به همين ترتيب انجام مي

هاي تكنولوژيك در اين  پيشرفتحال،  هاي جديدتري دارند؛ بااين اشغالي در صنعت چاپ ماشينهاي  كارخانه
لحاظ فني  بهمعموالً ال ح در نتيجه ولو تجهيزات عمر زيادي نداشته باشند، بااينشدت سريع است،  بخش به

تر اشباع و تمركز هستند كه بر اين  فرآيند عميق ي مشخصههاي تكنولوژيك پرشتاب  اند. اين پيشرفت كهنه
بسياري از همين دليل هم . به است  ها را به ورشكستگي كشانده گذارن و بسياري از شركت بخش تأثير مي

يالورت، كه به آن اشاره شد، و ايندوگراف شكنند:  صنعت چاپ فعاليت مي هاي اشغالي در كارخانه
)INDUGRAF اند و  هاي اشغالي در بخشي بسيار رقابتي فعال است. اين كارخانه اي جديدتر نمونه) كه

ها حتي  ها خريدهاي جمعي انجام دهند. آن اند تا براي كاهش هزينه هايي شده برخي وارد توافقهمين علت  به
  اند.  راه انداختهنيز ي تعاوني  شبكه

اند،  هايي كوچك ها كارخانه اكثر آن. گذارد هاي اشغالي اثر مي سطح توليد مشكلي است كه بر تمام كارخانه
 آالت سانون را ي توليد چيني اند. كارخانه ي كلي استثنايي در اين قاعده ،هاي بزرگ فرآوري گوشت گرچه كارخانه

در اش كنيم. اما اين كارخانه نيز  از منظري ملي واكاوي، مشروط بر اينكه نظر گرفت استثنا درتوان  مي نيز
با سطح توليد  مشكلاي نسبتاً كوچك است.  كارخانه ،ي اقتصادي خاص آن جهاني در شاخهمقايسه با رقابت 



تر  كم از هاي اشغالي نيمي از كارخانه ٢٠٠٤شود. در  ها تشديد مي ي ناچيز از ظرفيت مكاني اين كارخانه استفاده
  ). ٢٠٠٤كردند (نك. به ترينچرو  شان استفاده مي شده نصب تتجهيزادرصد ظرفيت  ٥٠از 

  

  تغييرات اعمالي كارگران در فرآيند كار
كه به كارفرما نيازي نيست و كارگران  اثبات عملي ايندگرگوني اصلي از پي اشغال كارخانه عبارت بود از 

هر يك از اين كارگران  مدت زيادي از آن زمان نگذشته است كه. دست بگيرند توانند خود كنترل توليد را به مي
و هيچ بختي براي انتقال  شدند ميها  هاي باالدستي ، تسليم فرمانكردند ميمكاني جدا در توليد اشغال 

هاي  ها جمعي براي تمامي سويه شان. اكنون آن خود مشاغل خاص مربوط به حتي نظراتيشان نداشتند،  نظرات
  گيرند.  توليد تصميم مي

هاي اشغالي تصميم  مربوط به ساختار درآمدهاست. بسياري از كارخانه هاي اشغالي در كارخانه اصالحات ديگر
اند.  هاي پيشين را حفظ كرده فاوتديگر ت ي برابر پرداخت كنند. اما برخي الزحمه اند به تمام كارگران حق گرفته

 بنا بهگران ماهر و غيرماهر را كار ) اختالف درآمدLa Forestaي توليد گوشت ال فورستا ( مثالً كارخانه
، پردرآمدترين ٢٠٠٩اي در سال  است. بنا به مصاحبه ، حفظ كردهكارخانه گرفتهتصميمي كه مجمع عمومي 

الف ممكن است مرتبط با ماهيت كاري كنند. اين اخت درآمدترين كارگران دريافت مي كارگران دو برابر كم
ها، نظير  ها با همان ويژگي حال، ديگر كارخانه است. بااين مشخص باشد كه شامل درجات متفاوتي از مهارت

   اند. خواه انتخاب كرده برابري، نظام درآمدي )Bragadoي فرآوري گوشت براخادو ( كارخانه
مقابل سطوح  برابر در درآمددهد عامل حياتي انتخاب نظام  هاي اشغالي نشان مي واكاوي جامع كارخانه

هاي  در كارخانهبرابر  درآمدرشد آگاهي سياسي ميان كارگران است: نظام ناشي از پرداختي متفاوت، احتماالً 
تر  كم ،اند هايي كه هيچ تقابلي را از سر نگذارنده تر است، و در كارخانه اشغالي كه با مبارزات مهم روبرو بودند رايج

برابر  درآمدهاي ،اند كه از سوي كارگران اشغال شدهشده  هاي بازيابي درصد كارخانه ٧١خورد.  چشم مي  به
ي قرارداد با  چون نتيجه ،اي از اشغال نداشتند اي كه هيچ سابقه شده هاي بازيابي در كارخانهدهند. در مقابل،  مي

  اند.  برابر بوده درآمددرصد شاهد  ٣١دار بودند، فقط در  مالك سرمايه
ي عضويت در  مشابهي نيز در تصميم به استخدام كارگر مزدي مشهود است. كارگران در نتيجهاختالف 

هايي كه دچار مشكالت  گيرند. در كارخانه كنند بلكه در مقام شريك سود مي ديگر حقوق دريافت نمي ،تعاوني
حتي با ساعات كار شان تواند به خوداستثمارگري كارگران بينجامد، كه درآمد جدي اقتصادي هستند، اين امر مي

وسوسه به هايي با موفقيت اقتصادي بيشتر،  تر از حداقل دستمزد باشد. در مقابل، در كارخانه تواند كم بيشتر مي
، حقي براي شركت تعلق نداردگيري از كار مزدي وجود دارد. اين كارگر به تعاوني  افزايش درآمد از طريق بهره

شود. در برخي  شان توزيع مي شود كه درآمدها ميان و در واقع از سوي شركاي تعاوني استثمار مي در مجامع ندارد
 Cooperativa de trabajo La nuevaتراباخو ال نوئوا اسپرانزا (ها، نظير كوپراتيوا  كارخانه



Esperanza مورد، بنا به  ي كارگران تعاوني است. در اين تقريباً به همان اندازه)، شمار كارگران مزدي
  ، شانزده عضو تعاوني و چهار كارگر مزدي قراردادي وجود داشت. ٢٠٠٩اي در سال  مصاحبه

ــ هيچ كارگر مزدي استخدام ي سياسي  تر ــ محصول مبارزه هايي با آگاهي سياسي عميق در كارخانه
ي تعاوني گسترش  اي اوليهاعض جايگاهها در عوض توليد را با افزودن كارگران بيشتر با همان  شود. آن نمي
از كل فرآيند مبارزه حمايت كرده بودند و در كارگر كارخانه  ١٣٢نفر از  ٣٢اند. براي مثال، در بروكمن تنها  داده

ها هم با همان  كارگران افزودند، كه آنبر تعداد  ها با افزايش توليد نهايت در تأسيس تعاوني مشاركت داشتند. آن
افراد جا نيز كارگران جديد  ضويت تعاوني درآمدند. همين اتفاق در سانون افتاد. در آنحقوق اعضاي اوليه به ع

  ه از اشغال كارخانه حمايت كرده بودند. بيكاري از جنبش پيكترو بودند ك
ها،  سومين عنصر مهمي كه كنترل كارگري وارد كارخانه كرد، تغيير در فرآيند كار است. در اين كارخانه

يني و كار يدي اساساً ثابت مانده است. در برخي ماش هاي مهم نشده است؛ كار تعديلدستخوش ] ٥فرآيند توليد[
كه در باال به آن اشاره شد، اين  گذاري  علت موانع سرمايه بهاما  توانست ماشيني شود معين مي اي وظيفهموارد 
به از ميان  كه، شامل گرايش تبط بودبه تقسيم كار مر تغييرات عمده در فرآيند كار در عوض، رايج نبود. پيشامد

هاي جديد وظايف نمايندگي، و افزايش تطبيق پذيري  ظهور راهبردن جدايي ميان كار يدي و كار فكري، 
  .است كارگران

كارگران  ي درباره پژوهشيبر اساس هاي مهمي در توزيع وظايف ميان كارگران انجام شده است.  بهسازي
). در اكثر ٢٠٠٣اند (چيريكو و ديگران  شان جابجا شده از وظايف شغلي پيشيندرصد)  ٥٢كارگران ( ، بيشترسانون

تر از  كم ،مبارزه ادامه دادند و تا زمان تشكيل تعاوني ايستادگي كردند بههاي اشغالي، شمار كارگراني كه  كارخانه
با شروع توليد بسياري از وظايف بايد  ،نبود. بنابراي گماردهدار  تر شركت سرمايه نيروي كاري است كه پيش

پذيرتر  ، كارگران تطبيقمنظور افزايش كارايي به مثالً ؛ندشد. عوامل ديگر نيز سهيم بود دوباره تخصيص داده مي
دوخت، اما حاال با اتمام دوخت  اند. يكي از كارگران بروكمن گفت پيش از اشغال كارخانه فقط جيب مي شده

بدگماني پيشين ميان كارگران ي مشترك مبارزه،  عالوه، تجربه به كند تا لباس آماده شود. مينيز كارهاي ديگري 
  شود.  تر اسرار حرفه بود اكنون آشكارا با همكاران در ميان گذاشته مي چه پيش آنرا كاهش داد و 

بروكمن، كه مسئول ي  سرخيو از كارخانههاي جديد كسب كنند.  را وادار كرد مهارتهمه ضرورت بنابراين، 
هاي مختلفي را در كارخانه تعمير كند. او  تا ماشين داده است اش را افزايش آالت بود، دانش نگهداري از ماشين

كارخانه را بازطراحي كرديم، «ي بوينس آيرس،  ي مهندسيِ دانشكده گويد با كمك اعضاي دانشكده همچنين مي
(والس و هچر » همه در كنار هم باشيمجويي كنيم و  در انرژي صرفه ها را در يك سالن قرار داديم تا تمام ماشين

  سازي فرآيند كار نيز كمك كرد.  ). اين كار به ساده٢٠٠٣
هاي اشغالي در صنعت چاپ، كاركنان اداري در مبارزه شركت نكردند.  ، مانند كارخانهدر بسياري موارد

عهده  كردند، برخي از آنان بايد اين مشاغل اداري را به اين، هنگامي كه كارگران بار ديگر توليد را آغازبنابر



وفصل مديريت حقوقي و  حلها و  با ضرورت يادگيري مديريت حساب] كارگران يدي پيشين ٦گرفتند.[ مي
هايي در امحاي جدايي ميان كار  هاي اشغالي به پيشرفت اقتصادي شركت مواجه شدند. به اين ترتيب كارخانه

توان مدارسي دانست كه كارگران در آن پيرامون  مي همچنين را ها يافتند. آن يدي و كار فكري دست
  كنند.  دهي اقتصادي جامعه دانش كسب مي سازمان

  

  دهي داخلي كارگران سازمان

بسيار فراتر از  گيري جمعي از آنان در فرآيند تصميم  برخيهاي اشغالي وجود دارد؛  ناهمگوني بزرگي ميان كارخانه
روي قواعد مقرر  دنباله است گرفتند و الزماي اشغالي كه شكل تعاوني را پي ه حال، كارخانه ناند. بااي هديگران رفت

، ي شوراي اداري است ارخانه بر عهدهند. رهبري كا همگي در برخي الگوها مشتركها باشند،  در قانون تعاوني
؛ اين جلسات به تناوب شوند انتخاب ميمتولي، كه در جلسات هر بخش دار، و  متشكل از رييس، دبير، خزانه

ها  در برخي تعاونيهفتگي يا ماهانه باشد، اما تواند  شود. مجامع مي تعاوني برگزار مينوع بسته به  ،گوناگون
گيري آن بيشتر صوري است تا حقيقي.  شود و قدرت تصميم ر ميامجمع عمومي فقط سالي يك بار برگز

ي تعاوني در  رييسه تري برخوردار است ــ نقش هيئت رييس از قدرت كم ،ددفعات جلسه دار بههنگامي كه مجمع 
يابد كه به اعمالي  تر باشد، اين خطر افزايش مي اگر برگزاري مجامع عمومي غيرمعمولهر كارخانه متفاوت است. 

تقليل يابند و مديران تعاوني تمايل داشته باشند تصميمات را بدون مشورت با ساير كارگران اتخاذ تشريفاتي 
  كنند. 

رييس خود ، ٢٠٠٤در ياگوانه در آوريل مجمع ، مثالً هاي دروني انجاميده است. ه ظهور كشمكشبامر اين 
ي ارنان آرس  گفته ان بود. بهي كارگر ) را بركنار كرد كه پيشتر نمايندهDaniel Floresدانيل فلورس (

)Hernán Aresي  كارخانه ،اي در مديريت او دورهدر «كند:  ) از كميسيون جديدي كه تعاوني را اداره مي
 ٦٠٠٠شديم. ... بيش از  كرديم، خواستار اعتبار مي كرديم، صادر مي سالخي ميفرآوري گوشت رشد كرد: ما 
بسيار بدي را داشتند كه  ن دستمزد بسيار اندك و شرايط كارهماشد اما كارگران  رأس گاو هر هفته كشته مي

  ). ٢٠٠٤ Lavaca.org» (از جمله اخراج از كارهميشه بود، 
بين  وضعيتي مشابه را توصيف كردند: CEICSبا  ٢٠٠٨سال  اي به در مصاحبه هتل باوئن رانكارگ

چرا كه قصد داشت شركت را به كارساالران  ،شد ي تعاوني بايد بركنار مي مديره هيئت ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣هاي  سال
تر  اي دموكراتيك گونه دار بفروشد. كارگران مقابل اين تالش ايستادند و ساختار تعاوني را به سرمايه

گر  ي حل مشكل برآمدند، اين دو مثال نمايان كارگران از عهده ،گرچه در اين دو مورددهي كردند.  بازسازمان
  وني است. مخاطرات نهفته در شكل تعا

وحدت بنيان   صنعت چاپ،در ها  فرآيند اشغال كارخانهتر شكل گرفته است.  ساختاري پيچيدهاما گاهي 
ي  شبكهبراي مثال، ريزي كرد.  پي در بازار ها تر كردن توليد آن و رقابتي افزايش سودهاي مختلف را با هدف  تالش



هنگامي كه هفت گرفت،   شكل ٢٠٠٦هاي  ژوئيهكه در  )Red Gráfica Cooperativa(تعاوني گرافيك 
 ،شان هاي يكپارچگي گي تعاوني متحد شدند تا دستور كاري مشترك برقرار كنند. شبكه پس از واكاوي بالقوه

، يالورتش)، آرتس گرافيكاس El Solسول ( هاي مؤسس ال تأسيس كرد. تعاوني ٢٠٠٧ي  ژوئيه ٥فدراسيوني در 
) و Ferrograf)، فروگراف (Patriciosپاتريسيوس (  )،Cogtalكوتال ( )،Campichueloكامپيچوئلو (

دو سال  ) بودند.Cooperativa de Gráficos Asociados Ltd( آسوسيادوس كوپراتيوا ده گرافيكوس
 La)، ال نوئوا اونيون (Idelgraffگراف ( ، سه تعاوني ديگر نيز رسماً به فدراسيون پيوستند: ايدل٢٠٠٩بعد، در 

Nueva Unión) و پونتو گرافيكو ،(Punto Gráfico تعاوني ٢٠١٠سال ). تا س هاي انباسس فلكسيبل
)، ايمپرسيوونس Gráfica Loria)، گرافيكا لوريا (Envases Flexibles Mataderosماتادورس (

) نيز ٧ Visión( ٧) و ويسيون Montes de Oca)، مونتس د اوكا (Impresiones Barracasباراكاس (
   ]٧فدراسيون ملحق شدند.[به 

سازي،  متفاوت بود: توليد، تجاريبخش كاري  هشتكه شامل  ساختار سازماني عمودي را حفظ كرد ،شبكه
ماينده از هر ها دو ن ها. هركدام از اين بخش خريد، ارتباطات، فعاليت اجتماعي، آموزش، كمك فني، و پروژه

كه توسط يك عضو با دو ، ي هستندعموم ياتيعمل همكاري تابعها  . نمايندگان بخشتعاوني در شبكه دارند
شوراي مديريتي مافوق اين همياري عمومي قرار شوند.  ، يكي اداري و ديگري بازرگاني نمايندگي ميدستيار

را  اجراييدار كه شوراي  البدل است. رييس، دبير و خزانه دارد، كه خود متشكل از سه عضو شورا و دو عضو علي
، مجمع شركا ارگان در عوضشوند.  يك عضو از هر تعاوني انتخاب مي ، اين افراد با رأيددهن تشكيل مي

البدل است كه هر يك از  ي دائمي و يك علي مجمع شركا متشكل از يك نمايندهحاكميتي فدراسيون است. 
  كنند.  هاي شبكه انتخاب مي تعاوني

ها اجازه دهد مسئوليت توليد را  بايد سازماني داير كنند كه به آن ،كارگراني كه عضو ساختار تعاوني نباشند
 يهاي سازماني مختلف شان، شكل رشد سياسي هاي توليد در هر كارخانه، شمار كارگران، و، باز هم ويژگيبپذيرند. 

ها ناممكن است و در  تعميم آن ،رو اين تر از ساختار تعاوني است. از بسيار وسيع ،گوناگونيجا  كند. در اين را تعيين مي
  ي سانون متمركز است.  مورد كارخانهنتيجه واكاوي ما فقط به 

هنگامي كه كارگران سانون كارخانه را اشغال و توليد را آغاز كردند، مشكالت داخلي معيني پديدار شد. 
قواعد «با عنوان  داخلي ي نامه شكلي از اساس براي حفظ كارخانه  ،٢٠٠٢در سپتامبر كارگران در مجمع عمومي 

ي پويايي سازماني را  ادارههاي  . اين سند بنيانتهيه و تصويب كردند  »زيستي سانون تحت كنترل كارگري هم
فراتر از ساختار تعاوني » قواعد«و » آالت ي چيني قانون كارخانه«تر اشاره شد،  طور كه پيش كرد. همان طرح مي

  شد.  معتبر دانسته مي
ند، هاي اوليه را آغاز كرده بود دهي در كميته ، سازمان٢٠٠١هاي پيش از اشغال در اكتبر  ماهدر كارگران 

) در Daniel Ferrás، پس از مرگ دانيل فراس (مثالً. تداوم يافتي كارخانه  بر اداره رويكردي كه تاثيرش



هداشت و ايمني ايجاد كردند. اي براي ب آالت كميته ي چيني ، كارگران كارخانهاي كاري حادثهدر  ٢٠٠٠ي  ژوئيه
بايد خاطرنشان كرد كه اين كميته باعث كاهش اين كميته در زمان مديريت كارگران نيز به كار خود ادامه داد. 

داري، هنگامي كه دستمزد كارگران از  عالوه، در خالل بحران شركت سرمايه به شد. كار سوانح درشمار  چشمگير
انبار، و در موجودي  نقدكردني فروش ايجاد كردند تا به  سوي كارفرما به تعويق افتاده بود، كارگران كميته

عات و مطبوي  توان در ايجاد كميته واكنشي مشابه را مينتيجه پرداخت دستمزدهاي معوق سرعت ببخشند. 
  انتشارات براي انتشار اخبار كشمكش بر سر اشغال كارخانه ديد.

شوند،  بخش تقسيم مي ٥٦هاي فرآيند توليد سانون به  كه فعاليتاست ) خاطرنشان كرده ٢٠٠٦آيسيكسون (
خريد، زني، نگهداري، انبار و ارسال،  زني، كوره، گزينش، البراتوار چسب، البراتوار لعاب خطپرس، از جمله پاشش، 

يك  ،ها در هر سه شيفت كاري يت، مطبوعات و انتشارات. كارگرانِ هريك از بخشفروش، اداري، امن
گردآوري نيازها و مشكالت فرآيند توليد و » شكل كنترلي«كنند كه مسئول حفظ  كننده انتخاب مي هماهنگ

ريزي توليد است. اين ارگان  برنامهها بخشي از شورا هستند، كه ارگان مديريت و  كننده روزانه است. اين هماهنگ
ي شورا متشكل از  كند. هر جلسه اي عمومي براي كل كارخانه پيشنهاد مي كننده هماهنگسپس 

مديره از  هاي هر بخش، و سه عضو كميسيون داخلي يا هيئت كننده هماهنگي عمومي،  كننده هماهنگ
 ها را كننده هريك از هماهنگ تواند جمع عمومي ميم آالت است. بايد يادآوري كرد كه ي كارگران چيني اتحاديه

ي كارگران  كند تا همه اي اين مناصب را پيشنهاد مي بركنار كند. در عمل، پويايي سازماني كارخانه گردش دوره
  هاي مديريتي را داشته باشند.  بخت پذيرش مسئوليت

براي هر اري، مجمعي هفتگي در سطح شيفت ككارگران گيري كارگران است.  گان نهايي تصميمرمجمع ا
دارد؛ و در سطح كارخانه مجامع عمومي ديگري  انهگير بخش يا تصميم آگاهيد كه ويژگي نكن مي برگزار شيفت

 ،فهرست موضوعات مورد بحثطور كلي،  شود. به مجمع كارخانه دو بار در هفته و علني برگزار ميوجود دارد. نيز 
ها به رأي گذاشته  كارگران برسد و سپس، بيانيهي  همهشود تا به اطالع  ورودي كارخانه نصب مي بخش در

چنانچه ، از جمله مشكالت داخلي يا انضباطي. شود ميسات بحث اي از مسائل در اين جل شود. طيف گسترده مي
د و، اگر ضرورت داشته باشد، شو ها ارجاع مي كننده اين مشكالت به دفعات پيش بيايند، مورد به نشست هماهنگ

هاي هر بخش به مجمع عمومي ارائه  كننده هماهنگ . تمام تصميماتخواهد شدومي حل و فصل در مجمع عم
  شود.  جا تصويب يا رد مي شود، كه يك بار در ماه برگزار ، و در آن مي

  

  تأمالت پاياني

آمريكاي التين، عنصر كانوني فرآيندي سياسي كشورهاي  ها در آرژانتين، همانند تمام جنبش اشغال كارخانه
شدت تبليغاتي دارد:  توليد تحت كنترل كارگري ماهيتي بهاشغال كارخانه و است كه در اين كشورها آغاز شد. 

را نشان دار  ي سرمايه و نيز سرشت انگلي طبقهشان  گي اين اقدامات به كارگرانِ سراسر جهان قدرت و بالقوه



 دوبارهرا  شان نيشيمالكان پ يسو از هورشكست و شده هيتخل يديتول يها شركتكه  يكارگران ي نمونه ؛دهد مي
   .جلوه صريحي از اين امر است كنند يم يانداز راه

شان برسند.  هاي اشغالي را قادر سازد به سرنوشت واقعي اين كارخانه دتوان اما فقط رويكردي سوسياليستي مي
كند وارد يكي از دو  دهد و وادارشان مي دارانه قرار مي ها را تحت نفوذ گرايشات سرمايه آني مقابل،  گزينه
داري  ي سرمايه كند و شبيه هر كارخانه مي كارخانه سود انباشت، موفقهاي  نمونهداري شوند. در  ي سرمايه شيوه

تر موفق به دام ورشكستگي،  هاي كم كارگيري كار مزدي. كارخانه هايي نظير به شود، با ويژگي ديگري مي
اگر اين دو ي مواد اوليه خواهند افتاد.  كننده خوداستثمارگري، يا پرولترسازي تحت مديريت واقعي مشتريانِ تأمين

 ،در قيام آرخنتيناسو به اوج رسيدكه به اين علت است كه جنبش سياسي  ،گزينه كامالً در آرژانتين رشد نكرد
  هاي اشغالي تحت شرايط نامساعد كمك كرده است.  تقويت مقاومت كارخانه شكست نخورده است. دوام آن به

گشايد. در  هاي اشغالي مي هاي جديدي براي كارخانه بحران اقتصادي و بازخيزش جنبش سياسي افق تكرار
نانه به قصد كمكي فروت درنگ نياز به فراگيري از اين تجربيات اخير دارند و جستار حاضر به اين بافتار كارگران بي

  اين هدف نوشته شده است. 
  

  : بيستم كتاب زير فصل  از يا ترجمه  *
 Ours to Master and to Own: Workers› Control from the Commune to the 
Present, Editors: Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books 

  ها: يادداشت

هاي طبقاتي به مصاف دولت رفتند و از طريق  اتحادي از گروه، ٢٠٠١دسامبر  ٢٠ـ١٩در آرخنتيناسو، . ١
؛ نگون كردند) را سرFernando de la Rúaجمهور فرناندو ده ال روآ ( رييس ظاهرات مردمي و اقدام مستقيمت

  هاي استقراضي چندجانبه را پياده كند.  ي تعديل اقتصادي نئوليبراليِ مورد حمايت آژانس قصد داشت برنامه او
. جنبش پيكترو متشكل از كارگراني است ٢٠٠٩و كابات  ٢٠٠٩براي اطالعات بيشتر نك. به پاسكوچي . ٢
ي  ي سده پديدار شد و تا دومين دهه ١٩٩٠ي  بحران اقتصادي و آشفتگي اجتماعي آرژانتين كه در دهه دركه 

خواستار غذا، خدمات بهداشتي ترو كنند. فعاالن پيك و در فقر زندگي مياند  كار شده بيبيست و يكم ادامه داشته، 
  اند.  ي مردمي شكل داده و اجتماعي هستند و فرهنگي از مبارزه

كند و فقط براي كار  اي اشاره دارد كه مواد خام را تأمين مي . كار فازون به كار مطابق تقاضا براي مشتري٣
  كند.  انجام شده پرداخت مي

است،  CEICSآيد، بايگاني شفاهيِ  ز مواردي كه نام ديگري ميج شده، به هاي نقل تمام مصاحبهمنبع . ٤
 ,Centro de Estudios en Ciencias Sociales(مركز مطالعه و پژوهش در علوم اجتماعي 

www.ceics.org.ar.( شگران گروه هاست، پژوه ها و نيز مشاهداتي را كه اين جستار مبتني بر آن مصاحبه



ها مارينا كابات است. ديگر پژوهشگراني كه در اين گروه  كه مدير آناند،  انجام داده CEICSپژوهش فرآيند از 
) و Nicolas Villanova)، نيكوالس ويانووا (Silvina Pascucciمشاكرت داشتند سيلوينا پاسكوچي (

   هستند.  )Florencia Morenoفلورنسيا مورنو (
تمايز قائل است. اصطالح » فرآيند كار«و » فرآيند توليد«. ما از توصيف ماركس استفاده كرديم كه ميان ٥

كند  هاي را توصيف مي تمام نمونه» فرآيند كار«كه  نخست به تمام مراحل فني در توليد كاال اشاره دارد، حال آن
هاي  تمركز بسيار بيشتري بر فعاليتدوم افزايند. بنابراين مفهوم  كه كارگران در آن به محصول ارزش مي

  .١٩٩٠كارگران دارد. نك. به ماركس 
  اند: افيكا كوپراتيوا توصيف كردهگران در رد گرري كارگران چاپ را خود كا . تجربه٦

www.redgraficacoop.com.ar/quienessomos.php 
  ي تعاوني در رد گرافيكا كوپراتيوا: . نك. به تاريخ شبكه٧

www.redgraficacoop.com.ar/quienessomos.php 
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