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نيد در آرژانتيش از حق داشتن ملک اشغال، مقاومت و توليحق داشتن کار ب  
  

   ششو ماه هشتاد دی هم د                                                                      یمحمد زاهد : برگردان-ول رمبسسي
 

 ی که بیش کارگرانيش از پي ورشکسته کرد، ب٢٠٠١ن کشور را در سال ين که اي درآرژانتیاز هنگام بحران اقتصاد

 ی کنند و آن ها را بدون صاحبانشان دوباره به راه می ورشکسته شده شان را ِاشغال میکار شده اند، کارخانه ها

 شوند به صورت ی موفق میک جنبش گسترده همبستگي خود و وجود ینش هايآن ها در پرتو آفراگر . اندازند 

ی هایتعاون را جهت پشتيبانی از ست های عمومی اين اصالحات و سيچن ن کارگران هم يا د کنند، اما يخودگردان تول  

  . ق داشتن کار هستندش از آن که حق داشتن ملک را بخواهند، خواستار حيپ.  کنندیدشان طلب ميجد  

Cecile RAIMBEAU   نويسنده 

 وی به همراه دانيل هرار کتابی درباره آرژانتين خودگردان نوشته که قرار است در ماه  .روزنامه نگار: ل رمبوسسي

. توسط نشر آلترناتيو به چاپ برسد٢٠٠٦فوريه   

         Mohammad ZAHEDI   یمحمد زاهد:  برگردان
 

کارکنان از کار برکنار شده هتل باوون وارد يکی از پارکينگ های هتل می شوند، يکی ازنفرسی . ٢٠٠٣مارس ٢٠

واقع در دل شهر بوئنوس  که يک هتل پنج ستاره بيست طبقه  از درهای ورودی را می شکنند و به شرکت سابقشان 

البته اشغال کردن . يل شده است  ماه پيش تعط١٥ افتتاح شده بود از ١٩٧٨اين هتل که در . آيرس بود رخنه می کنند 

شرکت ها تجاوز به مالکيت خصوصی است ولی در عين حال نوعی يورش به نماد سرمايه داری افسار گسيخته ای 

.است که توسط ديکتاتوری آرژانتين پويا شده بود   

دانه در پی کار  ناامي٢٠٠٢ سال به عنوان متصدی پذيرش درهتل کار کرده بود، از سال ٢٣ ساله که ٥٣مارسلوی 

همانند .  يورو دريافت می کرد ٤گالديس، نظافت چی سابق، در يک مرکز غيرقانونی تاکسی رانی، شبی . می گشت 

رودلفو که قبالً . ده ها هزار بی کار جديد که در زباله های بوئنوس آيرس در ُجست و جوی مواد خوراکی می گردند 

.به جداسازی بسته بندی های بازيافت پذير مشغول بوددر بخش نگه داری ماشين آالت کار می کرد   

 درصد اهالی زير آستانه ٤٥ درصد می رسد و ٢٠شجاعت و شهامت اين بی کاران در کشوری که نرخ بی کاری به 

بازستاندن های آن ها، به نام مالکيت اجتماعی، انديشه تصاحب دوباره . فقر زندگی می کنند امری استثنائی نيست 

، اين پديده را ٢٠٠١شورش توده ای سال . بخش خصوصی را در بر دارد » دزدان «  ترک شده توسط فضاهای

 ٤٤در حالی که تا آن زمان فقط . برانگيخت و باعث به وجود آمدن روابطی گرديد که تا آن زمان منزوی مانده بودند 

ين نوع بازشماری می شود که بيش از  شرکت از ا١٧٠شرکت بازستانده شده شمارش می شد، در حال حاضر تقريبًا 

)١.( هزار نفر در آن ها کار می کنند١٠  

.توسط کارکنان سابقشان آغاز گرديد بود که عمل بازستاندن شرکت های ورشکسته ١٩٩٠در اواسط سال های   
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 نفر ل هزارانلگوی نئوليبرالی که توسط پرزيدنت کارلوس ِمنن با شور و حرارت به مرحله عمل درآمده بود، هر ساا

ارمندان اين بخش را به خيابان نه تنها خصوصی سازی کردن های انبوه بخش دولتی ک. به وجود می آورد) ٢(بی کار

شده برای صادرات، جريانی از  يارانه های اعطا  واردات و قطع  ريخت بلکه حذف محدوديت های موجود برای  می

انده شده، بيشتر شرکت های باز ست. لی را يارای رقابت با آن نبودتوليدات خارجی ايجاد کرده بود که صنايع کوچک م

انيک، چاپ و تغذيه بخش ذوب فلزات، مکازشرکت های خدمات رسانی و بيشترهستند تا  متوسط  های کوچک وشرکت

ر ديون باکسته شده، اين است که کمرشان زيرحال ورشکستگی يا ورشهای درنقطه مشترک اين شرکت. تشکيل شده اند

ها نيز حقوقشان کارکنان، که به آن. نک ها و وام دهندگان مختلف هستند، باطلبکاران آن ها اداره ماليات. خم شده است

.پرداخت نشده است نيز جزو طلبکاران به شمار می آيند  

ين آالت را به پول ماشنوع ها شده اند، غرامت ازه اين شرکتبين طلبکاران، آنانی که داوطلب دردست گرفتن دوباردر

ساير طلبکاران دراولويت قرار برابرانتين پرداخت حقوق کارکنان را درآرژقانون دربا اين همه، اگر. ترجيح می دهند

.  شدنشان فراهم نمی آورد ر ورشکستهدهد، به صورت روشن تسهيالتی برای دوباره فعال شدن کارخانه ها در برابمي

 سرمايه گذاران  توسط  قانون، بدون قائل شدن مزيت برای کارمندان طلبکار، بازخريد شرکت ماده های اينيکی ازدر

اين ماده که به نام. پيش بينی شده است  cramdown تهديد و ارعاب صندوق بين المللی پولمعروف گرديده و پس از 

صورت پنهانی زير نفوذ صاحب کاران کند که بشدن خريداران مجازی را تسهيل ميوارد قانون شده است اغلب پديدار

.می گيرندکت های خودشان به بهای نازل قرارحريص قبلی برای بازخريد شر   

رژانتين با وامی دولتی ساختمان اين شرکت که دراوج رژيم خودکامه آ: مورد شرکت باوون نمادی از مسئله فوق است

 فروخته به يک بيزينس من شيليائیميليون دالر١٢به بهای ١٩٩٧سالساخته شده بود در) پرداخت نگرديدبازکه هرگز(

. شرکت را تعطيل کرد٢٠٠١پايان سال بهای آن را پرداخت و سپس در ميليون از٤شد که او نيز فقط   

 هایرا به ياری جنبش ملی شرکتشرکت باوون اساسنامه يک شرکت تعاونی کارشدگان ، بي»هتل شان«اشغال پيش از

 سابق هوادار دو  توسط  که خودگردان  جنبش  اين  .بودند داده  قرار مربوط  مقامات اراختيرسمًا در  دهش بازسازی 

 هاینخستين ماهشد، توانست اعتبار خود را دراداره مي) ١٩٧٠سال های پرون درجنبش چريکی طرفدار( مونتونروس

استراتژی خود را توسط فرمولی که از جنبش آقايان ادواردو موروآ و خوزه آبئی، سه مرحله .  کسب کند٢٠٠٢ سال 

.»!اشغال، مقاومت و توليد« :روستائيان برزيلی بدون زمين اقتباس کرده اند خالصه می کنند  

های ورشکسته شرکتاگذار کردن ادامه بهره برداری ازها، وح قانون مربوط به ورشکستگی شرکت اصال٢٠٠٢سال در

 کند، بايد با دارد ايجاد يک تعاونی را ترغيبنظرکه در با اين همه، قاضی ای . ساختشده را به تعاونی ها امکان پذير

جنبش  سخن گويان .سوی مقامات دولتی بماندندد يا منتظرتصميم صلب مالکيت ازاجاره ببدادصاحب شرکت يک قرار

چرا همين عمل را . کند يمالکيت م لب صها  جهت ساخت جاده دولت « : گويند  می شده ستانده  باز ملی شرکت های

ده شده برای پرداخت اجاره از شرکت های بازستان% ٣١اگر » برای مالکيت اجتماعی و حق داشتن کار انجام ندهد ؟ 

مشغول بسياری از اين نوع شرکت ها بدون داشتن يک چارچوب قانونی  توافق حقوقی بهره می برند، واگريکشان از

معموًال کارکنان اين نوع شرکت ها . وط به صلب مالکيت را دردست دارندبرگه های مربها آناز% ٢٩به توليد هستند، 

پس از پايان اين مدت زمان، اگر دولت  . را به مدت دو سال دراختيار دارند و اشغال بنا   آالت مجوزاستفاده از ماشين
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 فروش بنا و ماشين آالت را خسارت صاحب شرکت و طلبکاران را پرداخت نکرد، افراد اخير می توانند درخواست

.بنمايند  … 

م صلب مالکيت از ، شرکت های بازستانده شده، پيروزی نويد بخشی را به چنگ آوردند و آن ه٢٠٠٤سال در نوامبر

تعاونی هائی که از اين تصميم بهره بردند، مهلت اضافی سه ساله و سپس . شهر بوئنوس آيرس بوددوازده موسسه در

مورد به مورد کافی  ن عملکرد اّما اي.  و ماشين آالت را به دست آوردند ا بن قسطی ه جهت بازخريد ُمهلتی بيست سال

 مورد کليه شرکت های بازستانده جهت صلب مالکيت دائمی است که درگران گذراندن قانونی ملیخواسته کار. نيست

.شده به کار رود   

اين يورش « ی فشار قدرت اقتصادی عمل می کنند، با ارزيابی سردبيران رسانه های گروهی ّمهم که همانند اهرم ها

ه شناس گابريل گروه جامع! کنندرا محکوم ميريوالپالتا، آنی بلشويک گونه دربه مثابه حمالت» به مالکيت خصوصی 

 نه در ها صورت می گرفتلوژی بود که دراختيار گرفتن شرکتپيشترها، تحت تاثير ايدئو« : کندتصريح مي) ٣(فاختن

شده اند که  امروزه اما، کسانی که خود را نماينده اين جنبش می دانند از گروهی بسيار ناهمگن تشکيل . دفاع از کار 

ايدئولوژی و» سی ترازنوينی به وجود می آوردافراد سيا« اين روش . »ها هيچ گونه تجربه سنديکائی ندارنداکثريت آن

.پس از بازستانده شدن رشد خواهد کرد   

 يک احساس آزادی باورنکردنی
ا، مقامات قضائی با صاحبان شرکت ه کارانی که اين شيوه مبارزه را در پيش گرفته اند، الزامًا از مراحل درگيری بي

ه و همبستگی ديگران را طلب کنند خود گذشتگی خانوادبله با چنين وضعيت هائی، بايد ازجهت مقا. و پليس می گذرند

 پديدارشدن فرآيند بلکه موجب  آورد به وجود می را دوستانه جديدی   و یتعاون روابط   تنها  ورش نهشاتحاد در اين 

مارسلو، رئيس . رای دارد حق يک  کارکنان  از  هريک.شود  همگانی می م گيری درنشست های تصمي دموکراتيک

مان نگرش يکسانی به  همه ولی باورنکردنی است  احساس آزادی ای که در خود می يابيم « : باوون می گويد تعاونی

 می کنند که برخی ديگر فکر. برخی تصور می کنند که بايد آن چه را که دلشان می خواهند انجام دهند. اوضاع نداريم

ما بايد آن چنان . است مبارزه با فردگرائی و نبود ابتکار است همه مهم ترخودگردانی ازآن چه در. نبايد اصًال کارکنند

.»!فراتر رويم” موجود کارگر“م که بدون تبديل شدن به کارفرما، از خود را بسازي  

های   خود را از شرکت%٨٠ست، به ميزانمديران تشکيل شده ا از که عمدتًا مزد بگيران  چنين بافتی، بخشی از در

  گرايانه صورت عمل به ر بيشت های همگانی، بدون مدير، درنشست  و بدون کارفرما. کشند میکنار شده  بازستانده 

اين صورت بايد وظائف در. می گيردمورد موافقت قراردئولوژيک که اصل دستمزدهای برابر است تا اي)کيپراگمات(

يک باز توزيع کرد، شمار کارگرانی را که می توانند چند کار مختلف انجام بر حسب کاردانی، کارائی و قدمت هررا 

بخش توليد کارگران را که قبًال دربخش های گوناگون برگزيد، برخی ازدهند افزايش داد، مسئوالن قابل تعويض را در

ها را در اين شغل جديدشان آموزش داد و مکانيسم هائی را ايجاد کرد که دند به بخش اداری منتقل کرد و آنمی کرکار

.به ياری آن بتوان ازآشکار بودن کارنامه حسابداری اطمينان حاصل کرد   

سپس به بخش فروش وطلب، دوره بازرگانی را گذراند وبه ياری يک استاد داماه وبق، به مدت چهارماريا نظافتچی سا

اوسوالدو، نگهبان سابق، کاله آشپزی را بر سر گذاشت و سرانجام موفق شد به کار مورد عالقه وافرش . منتقل گرديد 
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يسی تکرار می د، به صورت گروهی به انگلشب هنگام، صداهائی به گوش می آيد که با خجالت و تردي. مشغول شود 

گرفتن سالن برای  اختيار عوض درموزگاران زبان خارجی کارگران، در، آ»توانم به شما کمک کنم؟ آقا، آيا مي« کنند 

.درس های غير رايگانش، به کارکنان آموزش می دهد   

ها سرمايه هائی که دراختيار داشت يعنی همبستگی گذرد، تعاونی باوون با تنتاريخ اشغال ميدو سال و نيم که ازپس از

پا   دست و برای خود را  ته مشتری هائی رفته رف. و اتاق هايش را بهسازی کند د بنا و ابتکارات کارکنانش، موفق ش

 عضو جديد وارد ٦٠حدودًا . روی آورده اند  سوی تعاونی   پرداختی به  کرده است که به علت بهای نازل و تسهيالت

 نفری که اين تعاونی را تشکيل می دهند، حقوق ماهانه ای بيشتر از حقوق يک معلم ١١٠از اين پس، . شده اندتعاونی 

از سود به دست آمده به دست مزدها تعلق می گيرد % ٤٠هنگامی که همه چيز بر وفق مراد باشد، . دريافت می کنند 

.و مابقی دوباره سرمايه گذاری می شود   

با وجود اين، اگر همه اين شرکت ها از رونق . از شرکت های بازستانده شده به کار مشغولند % ٧٩در حال حاضر، 

ل هزارتوی قانونی، نبود دوباره اقتصاد و ازکاهش ارزش پول بهره برده اند، همه آن ها مجبور به فائق آمدن بر مشک

  با روش کار ها اغلب اين تعاونی. بوده اندگردانی خودموردفروشندگان بدگمان در وريان مردد يارانه، مشت سرمايه و

توليد صنعتی را به مشتريانی می فروشند که مواد اوليه را تهيه  بدين معنی که کارگران يک شيوه . می کنندمزدی کار

اين روش به کاهش درآمدها و افزايش رشته های .  توليدات، پول را پرداخت می کنندمی کنند و سپس به هنگام تحويل

زمانی که کارگران موفق نشوند خودشان با اين همه، راه حل فوق، تا. مشتری تامين کننده جنس می انجامدگی به وابست

زيرا در حال حاضر، سقف . سرمايه الزم را جهت خريد مواد اوليه گردآورند، يک مرحله بينابينی را تشکيل می دهد 

.توليد آن ها به زحمت به نيمی از توان قبلی می رسد   

 .می شوند و به يکديگر وام می دهندمی آيند تا آن جائی که مشتری و توليد کننده يکديگر ها به کمک يکديگراين شرکت

. می گيرد مصرف کنندگان مورد استقبال قرارسویازيع به کار برده می شود ولی کم ترها توسط ساير صناتوليدات آن

هی و کسی آندراس روگری يک دانشگا. تکيه کردبازارفروش مستقيم دررتوان زياد بزيرا نمي: و اين يک اشکال است

شرکت های « . نگرد همانند يک معلوليت می واقعيت هاکند به اينپشتيبانی مي) ٤(خودگردانیکه در دانشکده فلسفه از

. ازندگان خودرو بفروشندبازستانده شده ای که قطعات يدکی برای خودرو توليد می کنند فقط می توانند آن ها را به س

می زنند و تمايلی به کارکردن با شرکت های بازستانده شده نشان يتی ازمعامله با تعاونی ها سربازهای فراملولی شرکت

يدات را به شرکت های فرامليتی  تول  اين بنابراين، تنها راه حل، فروش به يک شرکت واسط است که بعدًا. نمی دهند 

».دهنددرآمد را از دست مين داد و ستد، کارکنان درصدی ازاياما در. فروشدمي  

در .  برانگيخت٢٠٠٢ه شديدی را در سال سرمايه داری مناظرشرکت های بازستانده شده در بازارچگونگی جاگرفتن 

 .داقليت قرار داشت، دولتی کردن آن ها را تحت کنترل کارگری طلب می کر زمان يک جريان تروتسکيستی که درآن

يگری اين خواسته، شامل چهار شرکت می شد که يکی از آن ها کارگاه لباس دوزی بروکمن دربوئنوس آيرس بود و د

بازسازی  ابتدائی  مرحله  را به عنوان  اين شرکت  کارگران، بازستاندن . نئوکوئم در زانون  کارخانه کاشی سازی 

احزاب . نوان عامل برنامه ريزی اقتصادی عمل کند سوسياليستی در نظر می گرفتند که طی آن دولت می بايد به ع

.چپ افراطی اين جريان، زياد به بقای تعاونی ها در بازار سرمايه داری باور ندارند   
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.  هم تداوم بی پايان يک تعارض بودمناظره ايدئولوژيکی، اين موضع گيری يک نتيجه دربرداشت که آنمستقل از

 انداخته   بيرون  پليس آن، کارکنان توسطبروکمن گرفته شده است که در شرکت  تجربه حداقل اين درسی است که از

ظنز سرنوشت، اين شرکت تحت تاثير يک جريان اصالح طلب به نام . سپس بروکمن تبديل به يک تعاونی شد . شدند

ق دان نزديک لوئيس کارو حقو جنبش ملی کارخانه های بازسازستانده شده توسط کارکنان قرار گرفت که توسط آقای 

لوئيس « :تاسف می گويدآقای آندروس روگگری با . راست پرونيست ايجاد شده بودبه محافل مالی، کليسای کاتوليک و

کارائی اقتصادی يک کيش ساخته است تعاونی ها را از جنبش ملی شرکت های بازستانده شده دور می کند کارو که از

.»ی نمايدو از تجربه های فرهنگی بديل شان تخليه م   

کارگران کارخانه کاشی سازی زانون در عين حالی که دولتی شدن کارگاهشان را طلب می کنند به يک شکل حقوقی 

در . ده نمادی از مبارزه جوئی ملی استاين کارخانه بازستانده شيگانگی و اتحاد کارگران از. اندتعاونی روی آورده 

خراج هفت اقدام برای ابرابر نموده اند، اين سراميک سازان درماعی برقرارپرتو روابط پايداری که با جنبش های اجت

 کارگر ٢١٠. سازندمربع کاشی مي متر  هزار٣٠٠زهرماه به گونه غير قانونی بيش اآنان . ها مقاومت کرده اندکردن آن

هم امکاناتی مندان پليس است بلکه بازبا حقوق کاردهند که برابر دستمزدی يکسان مينه تنها به همه استخدام کرده اند و

.می يابند که مرتبًا در محله های شهر دست به بخشش بزنند   

ولی آينده . در شرکتی که ورشکسته اعالم شده است در واقع يک دهن کجی قابل تحسين به کارفرمايان است ايجاد کار

 کل جامعه ولی همی هريک، به شرايط اقتصادی دربه بقاهمه چيز. کت های بازستانده شده مطمئن نيستبرای تمام شر

ها بگذارد آناختيارلت آرژانتين بخواهد درفنی و قانونی ای دارد که دوکمک های مالی وچنين تا اندازه زيادی به مقادير

 ١٥٠انند جنبش ملی شرکت های بازستانده شده اطمينان دارند که اگر از اين شرکت ها پشتيبانی شود، آن ها می تو در

نماينده های اين جنبش که در اکثريت هستند خود را اغلب به عنوان شريکان دولت در . فرصت شغلی ايجاد کنند هزار

با اين همه، آن ها هرگز وام های بدون سود واصالحات قانونی ای را که اميدوار . مبارزه با بی کاری معرفی می کنند

اعمال می کنند که با حقوقی  آن چنان نفوذی برمقامات سياسی وافل اقتصادیمح. بودند صورت گيرد به دست نياوردند

ا دارند، برای منتخبين و قضات ارزان تر تمام می شود که به کارگران شورشی همحبوبيتی که اين شرکتوجود وجهه و

.پشت کنند تا کمک  

١٣٨۶ ید ٩ کشنبهي  آينه روز-یمحمد زاهد : برگردان-ول رمبسسي: نويسنده  
:پا نوشت ها   

٢٠٠٣شهر بوئنوس آيرس سپتامبر . قتصادی دبيرخانه برنامه ريزی ا. شرکت های بازستانده شده ) ١  

 شمار کارگران دارای کار ٢٠٠٠ تا ١٩٨٩بين سال های . رسيده بود % ١٨به % ٨ از ١٩٩٥ تا ١٩٩٢نرخ بی کاری بين سال های ) ٢

١٩٩٩اکتبر در لوموند ديپلماتيک ” نابودی آهسته آرژانتين” : در اين باره به مقاله کارلوس گابتا به نام . کاهش يافت % ٣٥  

٢٠٠٣مرکر فرهنگی تعاونی، نوامبر ” کارخانه ها و کارگاه های بازستانده شده ) ٣  

برنامه دانشکده آزاد و دانشکده فلسفه دانشگاه بوئنوس ” اطالعات جمع آ وری شده شرکت های بازستانده شده توسط کارکنان آن ها  )٤

٢٠٠٣آيرس، آوريل  

کيپلوماتيلوموند د   


