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تقدیم به کارگران رزمنده ی نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز
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توضیحی درباره ی این مجموعه

(آنتونیو ماچادو.« )1راهی وجود ندارد؛ راه با رفتن ساخته می شود! ره نورد»

 یک رشته مصاحبه با جنبش های آمریکببای التین انجببام شببد؛ هببدف این کببار، آشببنایی بببا جنبش۲۰۰۵در سال 
دادخواهی بازماندگان دولت نظامیان و مهم تر از آن با تجربیات مبارزات کببارگری آن کشببور در شببرایط خاص شببان

و کنترل کارگری، کببه( جنبش اشغال کارخانه ها)بود؛ یعنی به ویژه آشنایی با جنبش کارخانه های بازپس گرفته شده 
. رشد چشم گیری یافته بود۲۰۰۰ و پس از سال 2در آن کشور به وقوع پیوسته۱۹۹۰از اواخر دهه ی 

دیببدار شببد و بببا کببارگران آن گفت وگوهببایی« کارخانه های بازپس گرفته شده»برای انجام آن مصاحبه ها از برخی از 
. منتشر گردید« 3گفت وگوهایی با جنبش های کنونِی آمریکای التین»صورت گرفت که در مجموعه ای به نام 

پرسش های برخاسته از ضرورت های مبارزات روزمره در ایران، ضرورت بررسی سرنوشت جنبش اشغال کارخانه ها در
آرژانتین را مطرح نمود. در نتیجه، سفر دیگری به آرژانتین تدارک دیده شببد تببا نگبباهی بببه وضببعیت امببروزی این
جنبش داشته باشیم؛ به خصوص به تأثیرات و پیامدهای اشغال کارخانه ها، راه اندازی مجدد تولید در آنهببا، امکببان و

در نهایت، سئوال اساسی ما کنکاش در مفهوم تاریخی این اشببغال ها در اوضبباع جدیببد. ملزومات ادامه ی حیات آنها
.بود

در بازخوانی این گفت وگوها، نکته ای را همواره باید در نظر داشت و آن شبرایط بسببیار ویبژه و پیچیببده ی آرژانببتین
ماندگاری بببرای نیروهببا و( ترامای« )ضربه ی روحی»در کشوری که جنایت های تاریخی دیکتاتوری نظامی به . است

.افراد چپ و انقالبی بدل شده، هراس و وحشت از تکرار آن جنایاْت کنش روزمر ه ی آنان را تحت الشعاع قرار می دهد
آن چنان اهمیتی پیدا کببرده « مادران میدان مه»در همین راستا، فعالیت سازمان های مدافع حقوق بشر، به خصوص 

برای مثال، آله خاندرو گریمسون چببنین. است که تأثیرات آن در تک تِک مواضع سیاسی افراد و گروه ها مشهود است

1. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” (Antonio Machado)

 هم نمونه هایی از اشغال کارخانه به عنوان شیوه ای از مبارزه بببه عمببل در آمببده بببود. برنببامه ی مبببارزاتی۱۹۶۰در آرژانتیِن دهه ی . 2
La Confederaciسندیکای تاریخی کارگران در آرژانتین، یعنی »کنفدراسیون سراسری کارگران جمهوری آرژانتین« ) n General delón General del

Trabajo de la Rep blica Argentina-CGTública Argentina-CGT مرحله ی دوم آن به تصویب۱۹۶۴ مرحله می شد، که درب ژوین ۵ شامل ۱۹۶۳(  در  سال 
 ژوین بیش از یببک میلیببون و۲۴ بود. تنهببا در روز ۱۹۶۴ کارخانه بین ماه های مه و ژوین ۱۱۰۰۰رسید. این مرحله مشتمل بر اشغال 

 کارخانه را به اشغال خود در آوردند.۴۰۰۰صدوپنجاه هزار کارگر در راه پیمایی های مختلف شرکت کردند و درب این روز 
، فصل چهارم: آرژانتین.  ۱۳۸۹«، نشر نیکا، گفتگوهایی با جنبش های کنونی در آمریکای التینبهرام قدیمی، فلیسیتاس ترویه: ». 3
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:می گوید

فعالیت چندین هزار نفری که در خیابان هببا بسببیج شبده بودنببد ببباعث شبد کبه امبروز هفتصببد"
شکنجه گر در آرژانتین کماکان زندانی باشند؛ وانگهی، درحال حاضبر یکی از مضببامین مبارزه مببان

قصببد[  دولت مبباکری]این ست که آنها تا پایان محکومیت خود در زندان باقی بمانند، زیببرا دولت 
" 4.دارد آنان را به بهانه ی پیری و کهولت آزاد کرده تا به خانه و زندگی شان بازگردند

در چنین فضایی، امببروزه بسببیاری هماننببد گریسببمون در برابببر امکببان دیکتبباتوری نظببامی، بببه ضببرورت دفبباع از
باشببند؛ او در« فضببایی بببرای تنفس»حکومت های به اصطالح چپ گرا باور دارند؛ حکومت هایی که می توانند ضامن 

.است( برزیل نظیر دولت لوال دا سیلوا در)مقابِل دولت های راست گرا صریحًا خواهان دفاع  از دول به اصطالح چپ 

تحت الشعاع  ترس و وحشت حاکم بر جامعه قببرار این وضعیت نشان می دهد که بسیاری از تصمیمات سیاسی افراد،
بببا این همببه، مبببارزه ی واقعی، یعببنی. امری که نمی تواند روند مبارزه ی طبقاتی جاری را به خود آغشببته نکند. دارد

مبارزه ای که تابع احببزاب سیاسببی و برنامه هببای از پیش تعیین شده شببان نیسببت، هم چنببان خببود را در چالش هببای
. روزمره ی کارگران و دیگر اقشار زحمت کش متجلی می سازد

مضمون این گفتگوها و مشاهدات ازجمله این نکته ی مهم و غیرقابل چشم پوشی را نشان داد که کنترل کارگری در
 قببرِن گذشببته،۱۹۶۰- ۷۰کارخانه هایی که امکان دیدار و مصاحبت با کارگراِن آن فراهم شد، با آن چه در دهه های 

(و آن چه توسط مبارزین ُاتونوم ایتالیایی نظببیر تببونی نگببری تببدوین شببده بببود)به خصوص در ایتالیا جریان داشت 
بحث اتونومیست ها در آن سال ها مبتنی بر شیوه ای از مبارزه بود که بنببابر آن بتببوان بببه افببق: تفاوتی بنیادین دارد

سوسیالیسم قدم گذاشت، حال آن که آن چه در قالب اشغال کارخانه ها در آرژانتین به عمل در آمببده اسببت، مبببارزه ی
.جمعی کارگران است برای بقاء و امکان زیست روزمره؛ مبار زه ای در جهت حفظ کارخانه و تداوم کار و اشتغال شببان
درحالی که اولی سوسیالیسم و کمونیسم را هدف دارد، آن دیگری صرفًا قصد دارد بر بحران حاکم بببر سببرمایه داری

به عبارت دیگر، اشغال کارخانه و ِاعمال کنترل کارگری در نمونه هایی که مببا دیببدیم، حاصببِل به کببارگیری. فایق آید
این همان. یک نظریه ی از پیش  ساخته و پرداخته نبود، بلکه از ضرورت ادامه ی حیات برای کارگران نشأت گرفته بود

ضرورتی است که آنان را وادار می کند طی مبارزات خود، کارخانه را اشغال کرده، بازسازی کننببد و دوببباره بببه کببار
را در کنببار مصبباحبه ی اخببیر بببا کببارگران( ۲۰۰۵در سال )کافی ست مصاحبه ی پیشین با کارگران زنون . بیاندازند

قرار داد تا به روشنی دریافت که انتخاب این شکل از مبارزه، حاصل واقعیت زندگی( ۲۰۱۸در سال )همین کارخانه 
و این. هیچ تئوری از پیش تعیین شببده ای بببرای آنببان تعببیین تکلیف نمی کببرد و نمی کند این کارگران است؛ و این که

البته به معنای آن نیست که بخشی از کارگران در جریببان پراتیببک مبارزات شببان خواه نبباخواه بببه ببرخی آموزه هببای
چپ گرایانه نرسیده اند یا از آنها تأثیر نگرفته اند، یا در مقاطعی بخشا با جریان ها و گرایش های سیاسی چپ گرا تعامل

. نداشته اند

.۲۰۱۸ آوریل ۱۸؟«. سن کریستوبال، همایش دیدگاه ها، شنوده ها، کالم. آیا اندیشیدن ممنوع است. »4
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از این منظر، می توان گفت اگرچه برخی از چالش های این کارگران گاهی همببان چالش هایی سببت کبه کببارگراِن هببر
کارخانه ی اشغال شده ای در هر کجای جغرافیببای جهببان بببا آن روبه رو هسببتند، ولی در بسببیاری مببوارد مشببکالت،
محدودیت ها، موانع و حتی امکاناِت ادامه ی مبارزه ی آنها محصول شببرایط اجتمبباعی، سیاسببی و اقتصببادی ویببژه ی

حتی در خود. جامعه ی آرژانتین بوده است؛ امری که الجرم روش های مبارزه ی آنها را غیرقابل نسخه برداری می کند
.آرژانتین هم در درون همین دست مبارزات، کارگران به راهکارهای مختلفی رسیده اند

.در برخی مباحثات، گاه با این تصور روبرو می شویم که گویا با اشغال کارخانه، مشکالت کببارگران بببه آخببر می رسد
 سال سابقه به ما نشببان می دهنببد کببه۱۸تجربه ی ایمپا با بیست سال سابقه ی اشغال، و تجربیات زنون و بروکمن با 

 سببخت تر از عمببل یعنیاشغال فقط گام نخست مبارزه ای ست که هر روز آن با چالش های جدیدی تعریف می شود؛
این نکته را چه کارگران ایمپببا، چبه کببارگران ببروکمن و چبه زنبون در جریببان این. اشغال کارخانه، حفظ آن است
.گفت وگوها به ما گوشزد کردند

درعین حال، مسلمًا این نکته را هم باید افزود که در کنار مشکالت جدید، دریچه ها و افق های جدیدی نیز بببه روی
کارگران اگرچه به دلیل نیازهای مادی خود به چببنین مبببارزه ای کشببیده می شببوند، بببا: جنبش کارگری باز می شود

نبه در معنببای تجببارب« سیاست»پیببدا می کنببد؛ امببا « سیاسی تر»این حال در روند این مبارزه، هستی شان تعبیری 
کبه حببتی گبباهی در)گذشته ی آنان، یا همانی که درنهببایت در بده بسببتان های سیسببتم نماینببدگی تجلی می یابببد 

، بلکببه(تجربه ی مراودات و یا نزدیکی های برخی تحرکات کببارگری بببا جریانببات رسببمی چِپ موجببود پیش می آید
بببه. سیاست به معنای دست بردن به مناسبات سرمایه و زیستن مناسباتی نوین که در رونببد مبببارزه شبکل می گیرند

میانجی این افق هببای نوگشبوده، بببرای این کببارگران همبسببتگی بببا دیگببر زحمت کشببان و مبارزات شببان بببه وجببه
در این مسببیر(. مصاحبه بببا هوگببو، کببارگر ایمپا به. ک.برای مثال، ن)جدایی ناپذیِر زندگِی روزمره شان بدل می شود 

آنان درمی یابند که بدون پافشاری بر مبارزات جاری خویش، بدون پشت سرگذاشتن و فراتر رفتن از حد و حببدودی
به این ترتیب، اشغال کارخانه یک. که در مبارزات شان با آن روبه رو می گردند، آینده ای بهتر در انتظارشان نخواهد بود

فضای تجربه ی جمعی به وجود می آورد که هم زمان فضایی امن و توأم با همبستگی هم هسببت؛ در چببنین فضببایی،
دست کم تا زمانی که مبارزه ادامه دارد، کارگران در میان خود و با دیگران مناسبات جدیببدی را می سببازند و تجربببه

.می کنند

آشنایی با این تجربیات، این پرسش را پیش می کشد که آیا امروزه اساسا می توان بین نیازها و مبارزات »صببنفی« و
»سیاسی« زحمت کشان هیچ خط تمایزی کشید و آنها را از یکبدیگر جبدا انگاشببت؟ آیببا مبببارزه بببرای یکی، الزامببا
به معنی مبارزه برای آن دیگری نیست؟ یعنی آیا مبارزه ی جمعی برای تأمین نیازهببا و ملزومببات زیسببتی، مبباهیتی

اساسًا سیاسی ندارد؟

 به آرژانتین چند مصاحبه است که کوشببش می کببنیم بببه مببوازات پیش بببردِن کببار۲۰۱۸باری، حاصل سفر مارس 
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بببرای مببا. به تدریج آنها را در اختیار جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی دیگر قببرار بببدهیم، 5ترجمه و ویرایش
معرفی این تجربیاْت به ساِن ارایه ی سرمشق نیست، بلکه آینه ای اسببت کببه این جنبش هببا می تواننببد خببود را در آن

.ببینند و این تجربیات را هم در تدارک مسیر و چشم انداز مبارزات روزمره ی خود مد نظر داشته باشند

۲۰۱۸ ربماون / .ح .ا –ب. ق.  ا. ح. / نوامبر

*    *    *

توضیح مختصری درباره ی ایمپا: 

 نخستین کارخانه ی اشغال شده در آرژانتین در دوره ی جدید اشغال )بازپس گیری( کارخانه هاست که از اواخببر6ایمپا
 و نحوه ی راه اندازی و اداره ی آن توسط کارگران )در قالب۱۹۹۸ آغاز شد. اشغال این کارخانه در سال ۱۹۹۰دهه ی

یک شرکت تعاونی تولیدی-فرهنگی(، الهام بخش مهم ترین فرم فرآیند اشببغال و راه انببدازی کارخانه هببا در آرژانببتین
بحران زده ی آن زمان بود که نفوذ و تأثیرات آن تا امروز هم در انبوه کارخانه هایی کببه به رغم دشببواری های فزآینببده
همچنان تحت اشغال و اداره  ی کارگران هستند مشهود است. کارگران ایمپا به مببوازاِت راه انببدازی و پیشبببرد تولیببد
)عمدتا تولید قطعات آلومینیومی( و مشارکت فعال در گسترش این فرم از مبارزه به سایر کارخانه های در آسببتانه ی
تعطیلی، کوشیده اند پیوندی فعال با جامعه ی فرودست شببهری بوینببوس آیرس برقببرار کننببد، و در همین  بافتببار بببا
گرایش های سیاسی چپ. از همین رو، بخش ثابتی از فعالیت های سیاسببی-تببرویجِی آنببان، بببا مشببارکت هنرمنببدان

(.8 )به ویژه تئاتر آلترناتیو که در یکی از طبقات کارخانه برگزار می شببود7رادیکال، صرف امور فرهنگی-هنری می شود
عالوه براین، کارخانه ی ایمپا )که در دل کالن شهر بوئنوس آیرس قرار دارد( محل برگزاری یک مدرسه ی خلقی بببرای

. ایمپببا9بزرگ ساالن هم هست که در آن به دانش آموزاْن زبان، تاریخ، زیست شناسببی و ریاضببیات تببدریس می شببود
( است، که به نشر وBarricada یک کانال تلویزیونی به نام ۲۰۰۹همچنین دارای یک فرستنده ی رادیویی )و از سال 

ترویج ایده های جنبش اشغال می پردازد. در صحن کارخانه ی ایمپا همچنین موزه ی کوچکی در معرفی تاریخ ایمپببا
و نیز مرکزی برای ارائه ی خدمات بهداشتی وجود دارد. 

. .ب روال کلی این همکاری این گونه بوده است: تمام مصاحبه ها را مشترکا انجام دادیم؛ پیاده سازی و تببرجمه  ی مصبباحبه ها را ب. ق.، و5
ویرایش ترجمه را ا. ح. بر عهده داشته اند. 

6. IMPA: Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina Cooperativa
 برخی از عکس هایی که در روزهای بازدیدمان از ایمپا از دیوارهای درونی و بیرونی ساختمان کارخانه گرفته  ایم، با این هببدف در متن.7

گنجانده شده اند که بخشا سویه های فرهنگی-هنری حیات ایمپا نیز بازنمایی گردد.  
 بودیم که به لحاظ کیفیت مضمونی و اجرایی، بی گمان در سطح تئاتر حرفه ای بود. یکی از این تئاترها. ما تصادفًا شاهد اجرای 8
. با مبارزات پی گیر و طوالنی مدِت کوشندگان مدرسه های خلقی در سراسر آرژانتین، سرانجام مدارک تحصیلی این مدرسه های مردمی9

از سوی دولت های گذشته به رسمیت شناخته شدند. هرچند این موفقیت، به ویژه تحت دولت کنونی، شکننده اسببت و خطببر انحالل این
Vicente Zitoمدارس یا دست کم اعتبارزدایی قانونی از آن ها وجود دارد. مدرسه ی خلقی ایمپا با همکاری و هدایت ویسنته زیتو لِما )

Lema.اداره می شود که یکی از شاخص ترین چهره های فرهنگی-اجتماعِی رادیکال آرژانتین معاصر محسوب می شود )

6

http://www.recuperadasdoc.com.ar/descripciones/impa.htm
http://teatrosanitario.com.ar/wp/seminario/


۱ .۱.
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گفتگو با هوگو

10 ماه مه - ایمپا۲۲تعاونی کارگر مکانیِک عضو شرکت 

۲۰۱۸ مارس ۲۰
کارخانه ی ایمپا، بوینوس آیرس، آرژانتین

 آن را البیرنت می نامد، به بخش تعمیرات ماشین آالِت11بعد از عبور از داالن هایی که همراه ما خانم سیتا ُرزا
کارخانه می رسیم. این بخش با یک دیوار نرده ای از راهرو جدا شده است. یک کارگر حدود پنجبباه سبباله در
آن مشغول کار است. سببالم وعلیکی می کببنیم. می گویببد می آییببد تببو؟ پاسببخ می دهیم بببا کمببال میببل. بببا
خوش رویی در را باز می کند و دست می دهد.  وارد که می شویم، خودمان را معرفی می کنیم و خیلی کوتبباه
می گوییم برای چه اینجا هستیم. از نگاه مان می خواند که می خببواهیم بببدانیم چببه می کنببد. پس بی مقدمببه
گفتگویی خودمانی را شروع می کنیم، درحالی که در آن سالن بزرگ به آرامی در بین ماشببین آالت قببدیمی و

گردگرفته قدم می زنیم، و گهگاه می ایستیم تا مسیر اشارات او را دنبال کنیم.

؟آیا اینجا ماشین آالت راتعمیر می کنید سؤال:
 اینجا همه چیز را تعمیر می کنیم. بسیاری از قطعات را نمی شود خرید؛ قطعاْت دیگر در بازاْر موجودهوگو:

نیست ]چون دستگا ه ها و ماشین آالت بسیار قدیمی شببده اند[ و بایببد خودمببان آن را بببه سبببک پیشببه وران
درست کنیم. 

 آیا دستگاه ها همان دستگاه های قدیمی و اولیه اند؟سؤال:
: همه ی آنها. تنها ماشین نویی که داریم، این است ]یک دسببتگاه را نشببان مان می دهببد[، کببه آن همهوگو

کهنه شده. هرجای کارخانه که بروید، ماشین آالت »کومپببولنس« را خواهیببد دیببد، کببه متعلببق بببه دهه ی
 هستند.۱۹۳۰

10.  IMPA-Cooperativa 22 de Mayo.
زا یکی از مسئولین بخش فرهنگی-آموزشی ایمپاست. او اکتیویستی هلندی تبار و ضمنا همسر و همراه دیرین زیتو لما است.11 . سیتا ُر
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؟در حال حاضر چند نفر کارگر در این کارخانه کار  می کنند: سؤال
: حدود شصت نفر. همه عضو شرکت تعاونی هستند.هوگو

؟در این بخِش تعمیرات چند نفر کار می کنند سؤال:
: فقط خود من.هوگو

؟بنابراین شما به نوعی شاه کلید کارخانه به حساب می آیید؟ آیا شما مکانیک هستید: سؤال
: در گذشته روی هر ماشینی که اینجا می بینید، یک نفر کار می کرده و این دفتری که می بینید، دفترهوگو

رئیس بخش بوده. ولی با گذشت سالیان یکی یکی بازنشسته شده اند و فعال فقببط من اینجببا هسببتم. امببروزه
برای شرکت تعاونی ما ]ایمپا[ به صرفه تر است که بعضی کارها را به تعمیرکاران بیرون از کارخانه بسپارد. 

؟آیا شما از روز تأسیس شرکت تعاونی عضو آن بودید سؤال:
 به اینجا آمدم. من با برخی از کارگرانی که در شرکت ]تعاونی ایمپببا[ کببار۱۹۹۰: نه. من حدود سال  هوگو

می کردند آشنایی داشتم و به همین دلیل به آن ها پیوستم. وقتی من وارد شدم، تمام تعاونی کببار می کببرد و
این سالن هم پر از کارگر بود؛ االن اما وضع کاماًل عوض شده است ]و من تنها مانببده ام[. به همین خبباطر من
به بعضی از چیزهایی که رفقای همکار سابق در محل کارشان ]میزهای کار صنعتی[ باقی گذاشتند، دسببت
نزدم. اجازه بدهید برای تان داستانی را تعریف کنم: ]ما را به سوی یک میِز کار در کارگاه راهنمایی می کند[

 با او آشنا شدم؛ اهل مجارستان بببود و از جنببگ جهببانی دوم۱۹۹۰این میِز کار رفیقی بود که من در سال 
گریخته بببود. من زیببر و بم خیلی از کارهببای تعمببیراتی را از او یبباد گببرفتم. او بیش از بیسببت سببال پیش
بازنشسته شد و از آن زمان این میز عمال همان طور که او آن را به جا گذاشته بود، به جا مانده اسببت. اینجببا
محل کار او بود؛ این ها ابزارهای کارش بود و آن هم دفتر یادداشت های کاری اش ]دفتر گرد گببرفته ای را از
درون میز کهنه ی فلزی نشان مان می دهد[.  او برایم تعریف می کرد کببه بیشببترین چببیزی کببه از ]تهبباجم[
آلمانی ها به یادش مانده است، تانک های شان است. او با زنجیر و پیچ و مهره یک تانک مینیبباتور بببر اسبباس
خاطراتش ساخت، که اینجاست. ]مدل فلزی کوچک و ظریفی از یک تانک را به ما نشان می دهد )ن.ک. به
عکس پیوست همین مصاحبه([. او این تانبک را به سبیاق همببان زمببان سباخته و هیچ چبیز مبدرنی در آن
نیست. خیلی ها می خواستند این تانک را با خودشبان ببرنبد، امبا من اجبازه نبدادم؛ ]چبون[ خبود او موقبع

 ...12رفتن اش این تانک را اینجا گذاشته بود. او چیزهای دیگری هم در اینجا از خودش به جا گذاشته است

. نگاه کنید به قطعه ی پیوست همین مصاحبه.12
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؟چرا این همه با احساس درباره ی او حرف می زنید: سؤال
: چون او بین تمام کسانی که من اینجا با آنها آشنا شدم، بیشتر از همه می دانست. به عنببوان مکانیبکهوگو

خیلی چیزها بلد بود؛ من از او کار یاد گرفتم. به خاطر حرف هببایی کببه می زد، سببتایش اش می کنم. در درون
کمدش وسایل شخصی اش هنوز هست، فالسک اش، لیوانش و… داستان های بیشتری هم هست.

؟یعنی او برای شما نوعی پدر ب رفیق بود: سؤال
: آری. و ضمنًا او بود که بیشتر از همه از کار فنی سر در می آورد.هوگو

؟ اگر امکان کار در محل دیگری برای تان مهیا بود، باز هم در این تعاونی می ماندید:سؤال
: در یک دوره از اینجا رفتم؛ ولی همیشه با رفقای شرکت تعاونی در ارتباط بودم. چون آنهببا مکانیببکهوگو

الزم داشتند، و مکانیک گیر نمی آمد؛ و این مشکلی ست که هنوز هم وجود دارد. 

؟مکانیک کم است چون از کشور مهاجرت می کنند، یا این که حاضر نیستند با این شرایط کار کنند: سؤال
: نه. این حرفه  را در هیچ مدرسببه ای یبباد نمی دهنببد. خببود من از جببوانی از طریببق کببار در این و آنهوگو

کارخانه آن را آموختم. و همین طور از رفقای همین کارخانه خیلی چیزهببا آمببوختم و این طببوری کببار یبباد
گرفتم. باید کسانی باشند تا من حرفه  ام را به آنان آموزش بدهم. امروزه بازار به این کار نیاز دارد، ولی کسی

نیست که بلِد کار باشد. 

؟آیا امیدی هست که تعاونی ایمپا ادامه ی حیات بدهد: سؤال
: به نظر من عمرش محدود است. به این معنی که اگر ما قببادر نباشببیم افببرادی را آمببوزش بببدهیم کببههوگو

حرفه ی ما را ادامه بدهند، زمان ما به پایببان خواهببد رسببید. دیگببر سن و سببالی از مببا گذشببته اسببت و وقت
. روزی که بازنشسته بشوم، دیگببر کسببی در این بخْش فعببال نیسببت. تعبباونی13بازنشستگی نزدیک می شود

وظیفه دارد آموزش بدهد. از سوی دیگر، اگرچه درحال حاضر همچنان داریم فروش می کنیم، ولی اگر بازار
سقوط کند، ما دیگر نمی توانیم ادامه بدهیم.

؟آیا در درون تعاونی فضایی نیست که در مورد این مشکالت حرف بزنید: سؤال
: هست. ولی ماجرا این است که همه سرشان گرم تولید و فروش است: وقببتی فببروش ببباال می رود ببههوگو

 سال دیگر بازنشسته می شود.۸. هوگو حدود 13
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این مشغولیم که چطور تولید کنیم تا پاسخ تقاضا را بدهیم؛ و وقتی فروش پایین می آید درگیر این هستیم
که چطور فروش را باال ببریم. بنابراین از بحث های اساسی دور می افتیم.

؟ در تعاونی مجمع عمومی چطور برگزار می شود:سؤال
معمواًل ماهی یک بار مجمع عمومی برگزار می شود، گاهی هم دو ماه یک بار می شود. هوگو: 

: چرا؟ سؤال
بببه خبباطر حجم ببباالی کببار. عمومببا همه چببیز به روال عببادی پیش می رود، و بببا برگزارنشببدن یببکهوگو: 

مجمع عمومی، مشکل خاصی پیش نمی آید. اما هر وقت ضروری پیش بیاید، فورًا جلسه ی فوق العاده برگببزار
می کنیم. 

آیا در این جلسات درباره ی سیاست کارخانه تصمیم می گیرید؟ :سؤال
بله.هوگو: 

کارخانه های بازپس گرفته شده ی دیگری را می شناسیم کببه در آنهببا کببارگران سببخن گویی انتخبباب سؤال:
کرده اند تا به عنوان نماینده کارگران حرف بزند. آیا شما هم سخنگویی به این معنی دارید؟

 که سخنگوی ماست. 14بله. این وظیفه مربوط می شود به ادواردو موروآ )ِال باسکو(هوگو: 

؟در مورد میزان حقوق ماهانه ی کارگران چه کسی تصمیم می گیردسؤال: 
حقوق ماهانه ی ما به میزاِن فروش مان بستگی دارد.  سطحهوگو: 

اما وابستگی سطح مزد ماهانه تان به میزان فروش  معنی اش آن است که شببما هیچ وقت نمی توانیببد: سؤال
. برای مخارج تان برنامه ریزی کنید

 پزو۱۰برای روشن تر شدن موضوع باید اضافه کنم که یک کف  حداقلی دستمزد وجود دارد،که برابرهوگو: 
است، اگر فروش بهتر بشود، حدود پنج پزو به آن اضافه می شود. 

؟ پزویی که می گویید فقط برای خود شما به عنوان مکانیک هست۱۵آیا این : سؤال

 مدیریت هماهنگ کننده  و سخن گوی سیاسی ایمپا.(،Eduardo Vasco Murúa ادواردوب باسکو موروآ ). 14
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نه. همه ی ما حقوق برابر دریافت می کنیم. هوگو: 

؟ آیا در این مورد بحث و رایزنی هم انجام شد:سؤال
در همان اوایل یک بحث کوتاهی در این خصوص انجام شد و بببه این نتیجببه رسببیدیم کببه مببا یببکهوگو: 

تعاونی هستیم و به همین دلیل باید حقوق  ماهانه مان برابر باشد.

این سؤال را به این خاطر طرح کردیم، چون کارخانه های بازپس گرفته شبده ای را می شناسببیم کببه در: سؤال
. آن حقوق افراد برابر نیست

ما از این مساله مطلع هستیم. من می دانم کببه مکانیببک هسببتم و می دانم آن رفیقی کببه روی فالنهوگو: 
ماشین کار  می کند، کار مرا بلد نیست؛ ولی درعین حال می دانم که من هم کار او را بلد نیستم.

؟آیا ساعات کارتان مشخص است سؤال:
 بعد از ظهر.۳ صبح تا ۶آری. از ساعت هوگو: 

؟آیا زمان مشخصی هم برای مرخصی دارید: سؤال
آری. حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز در سال؛ بسته به سابقه ی کار. هوگو: 

رابطه ی انسانی یا شخصی شما با رفقای دیگری تعاونی چگونه است؟ آیا فکر می کببنی بببا روابببط در: سؤال
؟درون یک کارخانه معمولی فرق دارد

معمولی ست؛ نوع رابطه ها با همکاران مثل تجربه ی خانواده ای با چند فرزند است: آدم یکی را بیشببترهوگو: 
دوست دارد، یکی دیگر را کمتر، با یکی سر به سر می گذاری، با دیگری نه… اینجا هم همین طور است. 

آیا در تعاونی برنامه آموزشی وجود دارد؟ و آیا خودتان عالقه ای بببرای شببرکت در چببنین برنببامه ای: سؤال
؟دارید

نه. ما به تدریج مسایل و مهارت های الزم و چیزهای دیگر را آموخببتیم. ضببمن اینکه می تببوانم بگببویمهوگو: 
برای اکثریت رفقا وقتی برای آموزش باقی نمی ماند: ما ساعت چهار صبح بیببدار می شببویم و عببازم کارخانببه
می شویم. ساعت شش کارمان را شروع می کنیم و پس از پایان ساعت کبباری می خببواهیم زودتببر بببه خانببه
برگردیم. چون برای بیشتر ما فاصله ی محل سکونت ]شهرک های اطراف بوینوس آیرس[ تا محل کار، حدودًا
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دو ساعت است. 

دلیل اش این است که هزینه ی مسکن در این حببوالی گببران اسببت، یببا این کببه شببما از قبببل در آن: سؤال
؟محالت ساکن بودید

نه، نه. ما قباًل در آن شهرک ها خانه ها ی مان را ساخته بودیم و بعد اینجببا کببار پیببدا کببردم. اکببثریتهوگو: 
کارگران این طوری زندگی می کنند و بنابراین باید رفت و آمد کنند.

تاجایی که متوجببه شببدیم در این کارخانببه بین تعبباونی و هنرمنببدان و یببا افببرادی کببه در رابطه بببا: سؤال
دبیرستان ایمپا فعال اند و نیز با مببادران میببدان مببه ارتباطببات زیببادی وجببود دارد. بببرای مثببال، در میببان
عکس های دیوار مدخل ورودی کارخانه، تصاویری از فعالیت های مادران میدان مبه به چشبم می خبورد. آیبا
شما در چنین ارتباطات و فعالیت هایی مشارکت می کنید، یا از این طریق دانسته ها و تحربیات تببان را بببا هم

رد و بدل می کنید؟ به طور کلی این ارتباطات چگونه سازمان داده  می شود؟ یا اینکه عمدتا اتفاقی ست؟
ن سوال، موروآ باسکو آدم مناسب تری اسببت؛ این هببا وظیفه ی اوسببت. او نماینببده یبرای پاسخ  به ایهوگو: 

ماست و با آنها در ارتباط است و به ما انتقال می دهد.
]رفیق کارگر ما را به دفتر کارش می برد: اطاقی کوچک با پنجره هببایی مشبببک رو به  سببالن تعمببیرات، کببه
حسابی به هم ریخته است و دیوارهای آن پوشیده از عکس های ریز و درشت که از میببان آن هببا پوسببتری از

اویتا پرون جلب توجه می کنند[. 

را اویتا پرون برای شما این همه اهمیت دارد؟… : چسؤال
از اویتا فقط داستان زندگی اش را می شناسم. به نظرم می آید کبه زن بسبیار خبوبی ببود؛ او ببه زنبانهوگو: 

آرژانتین خیلی خدمت کرد. پرون هم همراه با او بود، ولی برای من اویتا مهم تر است.

آیا تعاونی ایمپا به یک حزب سیاسی نزدیک است؟ سؤال:
پاسخ این سؤال را هم باید از باسکو موروآ بگیرید. او سیاسی کاِر ماست. هوگو: 

آیا شما خودتان را کارگر تعریف می کنید یا کئوپراتیویست ]تعاونی گرا[؟  سؤال:
من بیشتر خودم را کئوپراتیوست می دانم، به همین دلیل پیشبنهاد کببرده ام تبا به عنببوان داوطلب ببههوگو: 

تعاونی های دیگر هم کمک کنم. زیرا در کارخانه های دیگری هم کارگران شرکت تعبباونی تشببکیل داده انببد،
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ولی بببدون کببارگر متخصببص مانده انببد؛ ولی مببا این دانش را داریم و بنببابراین مببا بببه آنجببا می رویم و
ماشین آالت شان را تعمیر می کنیم. همان طور که دیگران ببه اینجببا می آینببد و ببرخی از ماشببین آالت مببا را
برای مان تعمیر می کنند؛ این طوری همکاری می کنیم. به یاد داشته باشید که ما تعاونی گراهببا آگبباهیم کببه
کئوپراتیویست ]تعاونی گرا[ هستیم و اصطالح کئوپراتیویست به این معنی ست کببه بایببد بببه دیگببران یبباری
برسانیم. اگر این کار را نکنیم، آنها سقوط می کنند، مببا سببقوط  می کببنیم و شببرکت های تعبباونی دیگببر هم

سقوط خواهند کرد.
]سیتا ُرزا )که در این گفتگو ما را همراهی می کند( اضافه می کند: برای مثال در مورد یک کارخانه لبنیبباتی 
بازپس گرفته شده، ایمپا برای فروش محصوالت شان کمک می کند و حتی پنیرشان را در درون کارخانببه هم

می فروشد.[
آدم با خود می اندیشد: ولی یکی دیگر هم هست! … اما اگر مفهوم کئوپراتیویسم را نفهمد، درک بسببیاری از
چیزها برایش غیرممکن خواهد بود و آن جاست کببه پببای حسببادت، حببرص و خیلی چیزهببای دیگببر پیش
کشیده می شود و آن گاه هر اتفاقی می تواند بیافتد. باید خیلی کئوپراتیویست باشیم تا بفهمیم که درآمد تببو
باید به اندازه ی من باشد، حتی اگر من بیشتر از تببو کببار بلبد باشببم. کسببانی هسببتند کببه این امببر را درک
نمی کنند. قضیه به همین سادگی نیست که ما یک کئوپراتیو تشکیل دادیم و کار تمام شد؛ نه! یک مبارزه ی

درونی هم وجود دارد...

 آیا این چیزی که طرح می کنی حاصِل یک بحث است و یا هر کس خودش بببه این نتیجببه رسببیدهسؤال:
است؟
 این محصول فکر خود من است. ولی اینجا مثل یک خانواده اسببت: وقببتی مشببکلی پیش بیایببد، ببباهوگو:

فرزندت می نشینی و در مورد مسایل حرف می زنی. اینجا هم ما با هم حرف می زنیم.

اگر بین تعاونی های مختلف یک نزدیکی به وجود بیاید، چه چشم اندازی می تواند ایجاد کند؟ سؤال:
یک جنبش ملی تعاونی ها وجود دارد. به نظبر مببا این همبباهنگی ببرای مببا مثبت اسبت. مببا در یبکهوگو: 

جامعه ی سیاسی به سر می بریم. دولت ها می آیند و می روند. ما به لحاظ سیاسی باید بتوانیم از خودمان دفاع
کنیم. و درعین حال گاهی برای کمک به یک دولت، و امروزه برای دفاع از منافع خودمان.

های تان.متشکریم از صحبت سؤال: 
.خواهش می کنم، باعث خوشحالی استهوگو: 

*    *    *
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پیوست: 

هوگو در حین ذکر خاطراتش از رفقای همکار قدیمی اش، موضوع دیگری را برای مان تعریف می کنببد، کببه
درحالی کببه مببا را به سببمت یکی از پنجره هببای غبببارگرفته  و مشببرف بببهدر حکم نوعی راز شخصی  اسببت ]

حیاط خلوِت سالن می برد، تکه ای مقوا را پشت شیشه قرار می دهد و ما تازه می تببوانیم ببیببنیم کببه روی آن
قسمِت شیشه چیزی نوشته شده است[: 

ما همیشه در کنار درگیری های خارجی، درگیری های درونی هم داشتیم. در این بخش یک رییس داشببتیم
( را هم تجربببه و۱۹۹۸-۹۹ کار کرده بود، یعنی نخستین ساِل اشغال کارخانببه )۱۹۹۹ تا ۱۹۵۹که از سال 

همراهی کرده بود و سپس بازنشسته شببد. در یکی از روزهببای تنش هببا و مشبباجرات داخلی پس از اشببغال
کارخانه، او بی آنکه کسی متوجه بشود جمالتی را با گچ روی این شیشه  نوشت که من تا به حال آن را حفظ

کرده ام تا پاک نشود: 

« من امروز چهل سال است که در ایمپا کار کرده ام؛ متشکرم. کارلوس گونزالس»

*    *    *
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۲ .۱.
 ادواردو باسکو موروآگفتگو با

اپمیا – ماه مه  ایمپا۲۲عضو و مدیر هماهنگی شرکت تعاونی 
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15 ادواردو باسکو موروآگفتگو با

16 ماه مه - ایمپا۲۲عضو و مدیر هماهنگی شرکت تعاونی 

۲۰۱۸ مارس ۲۰
کارخانه ی ایمپا، بوینوس آیرس، آرژانتین

آیا هدف نخستین اشغال کارخانه به وجود آوردن یک الگوی جدید اقتصادی در جامعه  بود، یا تضمین شغل سؤال:
؟کارگران درون کارخانه

ما از درون مبارزات سندیکایی آمده ایم و اولین کسانی هستیم که این جنبش را آغاز کرده ایم. برای پاسخ ادواردو:
 در آرژانتین چه خبر بببود. چهببل درصببد بیکببار داشببتیم؛۱۹۹۰به این سؤال نخست باید بدانیم در اواخر سال های 

قوانین اقتصادی را تغییر داده بودند، که بر اساس آن درصورت ورشکسته شببدن کارخانه هببا کببارگران نمی توانسببتند
دیگر خسارت دریافت کنند؛ برخالف اروپا در آرژانتین بیمه ی اعتصاب وجود نداشت؛ این شببرایط حبباد و انفجبباری
باعث شد ما به این شکل از مبارزه فکر کنیم، یعنی اشغال کارخانه و تولید مجببدد. مبببارزات گذشببته ی سببندیکایی
برای باالتر بردن حقوق و بهترشدِن شرایط کارْی دیگر کفایت نمی کرد، بلکببه به خبباطر بیکبباری وسببیعی کببه وجببود
داشت، وضع دایم بدتر می شد. در چنین شرایطی یک گروه از کسانی که فعال بببودیم ]از واژه  ی میلیتببانت اسببتفاده
می کند[ تصمیم گرفتیم به عنوان یک روش مبارزه ی سندیکایی، کارخانه را اشببغال کببرده و خودمببان تولیببد کببنیم.
البته پیش از آن، چندبار در کوشش های مان شکست خورده بودیم، چون وقتی صاحبان کارخانه ها متوجه می شببدند
که کارخانه اشغال شده است، خسارت می دادند و کارگران را بازخرید می کردنببد. ولی این اتفبباق در ایمپببا نیافتبباد.
وقتی ایمپا را اشغال کردیم، سروکله هیچ کامیونی پیدا نشببد ]منظببورش قببوای سببرکوب اسببت[. سببروکله صبباحب

 اسببتفادهRecuperarا نجببات دادیم ]در اینجببا از فعببل کارخانه هم پیدا نشد که خسارتی بدهد. بنابراین، کارخانه ر

Eduardo. ادواردو باسکو موروآ )15  Vasco  Moruaمسیول هماهنگ کننده ی تعاونی ایمپا و سخن گوی سیاسببی آن اسببت. او در )
دوران دیکتاتوری نظامی فعالیت خود را در تبشکل »مونته نرو«ها آغاز کرد و درب حال حاضر دبیر سببندیکای کببارگران ایمپببا و سببخنگوی

( است.MNERجنبش ملی شرکت های بازپس گرفته شده )
 R  eferente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas   (MNER).

16.  IMPA-Cooperativa 22 de Mayo.
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 حرف زدن چند نفببر فعببال ]میلیتببانت[ در یببکمی کند که معنای دیگر آن »اشغال کردن« است[. همیشه می گفتیم
قهوه خانه یک چیز است و به کارانداختن یک کارخانه، یک چیز دیگر. به خصوص که این اولین کارخانه ی اشغال شده
در کشور بود.  نه مواد اولیه داشت، نه برق و گاز، و نه به هیچ  یک از سرویس های ]عمومِی[ انرژی دسترسی داشببت.

(،  کبه سببابقه ی فعببالیت سبندیکایی و سیاسببیMilitantتنها چهل نفر کارگر فنی و چند نفر اکتیویسببت رزمنببده )
داشتیم. بنابراین، وظیفه ی همه چیز را به دوش گرفتیم. علیه همه ایستادیم، به خصوص علیه دولت کببه در آن زمببان

 بود و ما را متهم می کرد که مببالکیت خصوصببی را مصببادره کببرده ایم. بخش هببای مببترقی این17دولت کارلوس ِمِنم
نگرانی را مطرح می کردند که چطور می خواهید کارخانه ای به این ویرانی را به کار بیندازیببد و تولیببد کنیببد؛ و چپ
سنتی هم می گفت می خواهیم کارگران را به مالکان تبدیل کنیم. این آخری دیگر از همه جالب تر بود. یعببنی همببه
مخالف ما بودند. با این حال، ما همیشه می گوییم که از کارگران یاد گرفتیم که همیشه می شود کاری کرد! کببارگران
با اراده ی آهنین شان و از خودگذشتگی تا حد »استثمار از خود« بسیار به ما آموختند که می شببود. مببا در آغبباز این
پروسه ی مبارزه بارها از خودمان  پرسیدیم که آیا این همه نیرویی که کارگران برای این کار می گذارنببد، ارزش اش را
دارد یا نه. ولی سؤال بعدی که بی درنگ مطرح بببود، این بببود کببه اگببر کببارگران این کببار را نمی کردنببد، چببه کببار
می کردند؟ آنها به معضلی اجتماعی بدل می شدند. به همین دلیل می گوییم که در آرژانتین اگرچه سابقه ی مبببارزات
بزرگ سندیکایی وجود دارد، با این حال، اصواًل همان سه وجهی که از اوضبباع آرژانببتین گفتم ببباعث ایجبباد شببرایط

اشغال کارخانه ها می شود.

در سیاست من همیشه خیلی »جرقه گرا« بودم. طبق »تیوری جرقه ها« با یک نمونه ی موفببق، بقیببه کارخانه هببا هم
می توانند آن را تکرار کنند. کاری که ما در ایمپا کردیم، بازکردن راه برای دیگران بببود. شبباید تعببریف -از-خببود بببه
حساب بیاید، ولی ما آن قدر باهوش بودیم که این درگیری را به کل جامعه تعمیم بدهیم. نه تنها درهای کارخانببه را
به روی دیگران بازگذاشتیم، بلکه فضاهای مختلف دیگری را هم به وجود آوردیم: برای کار فببرهنگی، بحث و گفتگببو،

و تمام آن چه برای گسترش کار ما اهمیت داشت.

فرای مبارزه کارگران، آن چه خیلی نظرها را به خود جلب می کرد فعالیت فرهنگی ایمپا بود، که بسیار عجیب به نظر
می رسید. این قضیه که همزمان با کار تولیدی در درون کارخانه، کار فرهنگی هم انجام گببیرد، قبببل از آن هیچ وقت
در دنیا پیش نیامده بود. این موضوع چنان عجیب وغریب می نمود که حتی مطبوعات بورژوایی هم نتوانسببتند آن را
نادیده بگیرند و به همین دلیل در مورد آن حرف زدند. چهل کارگری که در چنین شرایطی کار تولیببدی می کردنببد
باعث شدند که تا روزنامه ی الیگارشی »نشریه ی یک شنبه« هم در موردشان هفت صفحه گزارش بنویسد. این امر بببه
ما کمک کرد تا سایر کارگران از کاری که ما در ایمپا کردیم باخبر شوند. وقتی به ما می گفتند کارخانه ای را دارنبببد
می بندند، و از ما کمک می خواستند، ما می رفتیم و با آنها تعاونی راه می انداختیم. از آنجا کببه تعبباونِی خببود مببا راه

افتاده بود، خیلی ساده تر می شد به آنها توضیح داد.

Carlos. کارلوس ِمِنم )17  Saúl  Menem از حببزب۱۹۹۹ژوییببه ۱۰ تببا ۱۹۸۹ ژوییببه ۸آرژانببتین در دو دوره از  ( رییس جمهور 
عدالت طلب. درب دوره ی ِمِنم خصوصی سازی در آرژانتین با شدت تمام پیش رفت.
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[ داشتیم. recuperada حدود پنجاه کارخانه ی اشغال شده ]۲۰۰۱ آغاز شده بود. تا سال ۱۹۹۸این روند در سال 

 زنجیره ی پرداخت دستمزدها در کل کشور به هم خورد و با یک سلسله ورشکستگی کارخانه ها روبرو۲۰۰۱در سال 
شدیم؛ و همزمان تعداد زیادی از کارخانه ها توسببط کببارگران اشببغال و راه انببدازی شببدند. این امببر ببباعث شببد کببه

 دولببتی در آنسیستم 18جنبش های اجتماعی در مبارزات شان پیشرفت هایی داشته باشند. از هم پاشیدگِی ارگانیِک
دوران بسیار شدید بود و به مببا اجببازه ی پیشبرفت در حببدود قببانونی بببورژوایی را می داد. مشبروعیت مبببارزه ی مببا
به اضافه ی ازهم پاشیدگی ارگانیِک دولت اجازه داد که بسیاری از شرکت ها توسط کارگران به کببار بیافتنببد. حببداقل
یک دولت ضعیف داشتیم که نمی توانست در مقابل پیشروی ما پاسخ بدهد. این چیزی ببود کبه ببباعث شببد تببا این
شیوه ی مبارزه بتواند بین کلیت طبقه ی کارگر آرژانتین جا بیافتد. امروزه تنهببا چببیزی کببه می تببوانیم به خبباطر آن

احساس افتخار داشته باشیم این است که توانستیم این شیوه ی مبارزه را در میان طبقه ی کارگر جا بیاندازیم.

البته داریم از طبقه ی کارگری حرف می زنیم که هنوز خیلی ضعیف است و هرگز نتوانسببته اسببت بببا وجبود چببنین
طبقه ی(بب Revindicacion) 19شرایطی منطق دولت سرمایه داری را بشکند. ما هرگز نتوانستیم نببه بببه آمبباج اساسی

کارگر دست بیابیم، و نه قوانینی را که طبقه ی کارگر آرژانتین به آنها نیاز دارد به دولت تحمیل کنیم.

 به بعببد،۲۰۰۳دولت سببرمایه داری اسببت. از (بب Recomposición )یکی از نقاط قوت سیستم سرمایه داری، بازسببازِی
امپریالیسم کمک کرد تا دولت های سرمایه داری در آرژانتین و منطقه بازسازی شوند و باعث شد تا دولت ]آرژانتین[

بار دیگر علیه تمامیت طبقه ی کارگر مستقر بشود.  

بازسازی دولت سرمایه داری بسیار مهم است و این بازسازی می تواند جلوی این شیوه ی مبارزه کببارگران را بگببیرد.
همان طور که گرامشی می گفت دولت های بورژوا از آماج اساسی طبقه ی کارگر اسببتفاده می کننببد. به همین تببرتیب،
دولت بورژوایی آرژانتین هم در مسیر یک انقالب مسببالمت آمیز بببه سببازمان جنبش حملببه می کنببد تببا بسببیاری از
بخش های جنبش های اجتماعی و جنبش ما ]جنبش تعاونی[ به عنوان بخشی از آن را خفه کنببد. یعببنی می کوشببد

 مهم و یا چیزی که به نظر می رسد جدال ایدیولوژیک مهمی باشد، تبدیل کند؛جنبش را به یک جدال ایدیولوژیک
یا جنبش را به یک چیز بسیار نرم اجتماعی بدل کند. این وضع ما تا به امروز است: نگه داشتِن شرایط به صورت یک
پات تکنیکی بین دولت سرمایه داری و شرکت های اشغال شده. آنها نمی توانند ما را از میببان بردارنببد و از کارخانه هببا

ا هم نمی توانیم آن ها را از میان برداریم.  رون مان کنند )در حال حاضر حدود پانصد کارخانه اشغال شده اند(، و مبی

عمال یک قرینه ]تشابه[ بین دولت سبرمایه داری و شبرکت ها به زیبباِن کارخانه هببای اشغال شبده وجبود دارد. بحببران
 بیشتر شده است، باعث شد محاصره ای کببه علیببه۲۰۱۲ و ۲۰۱۱ ، که اثرات ش در آرژانتین بعد از ۲۰۰۹اقتصادی 

شرکت های اشغال شده وجود داشت بسیار تنگ تر بشود. خراب تر شببدن اوضبباع اقتصببادی در کشببور در هببر یببک از

18. Recomposición organica 
(، داعیببه demand معادل فارسی سرراستی برای این واژه نیافتیم. در تببرجمه ی انگلیسببی این واژه ، معادل هببای تقاضببا/مطالبببه ).19

(claim)و مانیفست، و اعالمیه ( assertion)آمده است. اما در اینجا، منظور گوینده، مطالبه ی اساسی یا آمبباج نهببایی طبقه ی کببارگر 
بوده است. 
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شرکت های اشغال شده هم بازتاب خودش را دارد. اگرچه نه همه، ولی اغلب شرکت های اشغال شده در حببال حاضببر
تحت فشار سیاست تعدیل اقتصادی عمومی در کشور قرار دارند: رکود اقتصادی، تعدیل، تببورم و... وضببع را سببخت
می کند. حاال وضع خراب کارخانه های اشغال شده به عالوه ی دولتی که هنوز دست راستی تر از دولت های قبلی سببت و

سیاست اش سرکوبگرانه تر، باعث می شود که اوضاع سیاسی پیچیده تر گردد.

این اوضاع عمومی شرکت های اشغال شده است. وضع مان خراب است، ولی هم چنان همان پروسه ی کارمان را ادامببه
می دهیم: همان کارهای همیشگی مان را کمابیش به خببوبی انجببام می دهیم و بببه پروسببه ی اشببغال ]بببازپس گیری[
کارخانه هایی که تعطیل می شوند به رفقایی که متشکل شده اند و مصمم اند تولید را ادامه بدهند کمببک می رسببانیم.
ولی همیشه با رفقای مان به روشنی حببرف می زنیم کببه کببار مببا به هیچ وجببه کببافی نیسببت و تببا زمانی کببه سیسببتم
سرمایه داری وجود دارد، درحقیقت این شعار زنون، یعنی »کارخانه ی بدون ارببباب« دروغ ]تببوهم[ اسببت. مببا هرگببز
بدون ارباب نماندیم؛ ما در حقیقت بدون اربابی هستیم کببه در این کارخانببه حضببور داشببته، ولی ارببباب بین المللی
به وضوح همچنان باالی سرمان است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که قدرت هایی بین المللی هسببتند. ولی

این ها جزییات کار است...

... که البته خیلی هم جزیی نیست سؤال:

 نه. چندان هم جزیی نیست ]می خندد.[ ادواردو:

؟آیا نظرات موجود برای حفظ و ادامه ی کار کارخانه ها مشابهت دارند:  سؤال

 احتماال آن چه ما نسبت به جنبش فکر می کنیم را خوانده  باشید. ما اختالف نظرهایی با برخی کارخانه هایادواردو:
اشغال شده ی دیگر داریم؛ برای مثال، با این موضوع که مالکیت اساسًا متعلق به کارگران باشد. ما مدافع نوع دیگری
از مالکیت هستیم: مالکیت اجتماعی. این را صادقانه برای تان توضیح می دهم. چببون مببا بببه طبقه ی کببارگر، وقببتی

 بببرای تولیببد20مالکیت داشته باشد، اعتماد نداریم. ما برای ]برپایِی[ فضای اشتغال بببه شببیوه ای »خببود مببدیریتی«
مبارزه می کنیم، نه برای مالکیت. این موضوع را برای  تان به عنوان یک موضوع کلی مطرح کببردم، ولی ]چنببدوچوِن[

خود این امر در جمع کارگران هنوز مورد بحث است.

 بعد از ظهر است و بنابراین دیگببر فرصببتی بببرای کببار۳ بامداد تا ۶رفقا به ما گفتند که ساعت کارشان از سؤال: 
دیگری برای شان نمی ماند. یعنی شرایط کار مانند کار در کارخانه های معمولی است. چببرا چببنین شببرایطی وجببود

دارد؟

 قبال وضع این طور بود و ما این شرایط را درک کردیم و ساعت کار را به گببونه ای انتخبباب کببردیم تببا رفقبباادواردو:

20. Auto gestión
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بتوانند بعد از کار به فعالیت های دیگری بپردازند؛ ولی خیلی از رفقا تببرجیح می دهنببد نببزد فرزنببدان و همسرشببان
(aleanaciónبروند. با این حال، شرایط کار در اینجا مانند کارخانه های متعارف نیست. اگرچه هنببوز ازخودبیگببانگی )

( در برخی پست های کاری هست، ولی شرایط ارتباطیStratificaciónدر کار وجود دارد، اگرچه هنوز سلسله مراتب )
بسیار عوض شده است. دیگر با یکدیگر مانند کارگران همکار رفتار نمی کنیم، بلکه رابطه ای رفیقانه داریم. در عمل،
مانند کارخانه های دیگر کار نمی کنیم که میزان و سرعت کار اندازه گرفته شود، زمان کار کنترل شببود و غببیره. این

( نشان داد. برای مثال، ما با وجود آن که از وسببایل الزم برخببوردار نیسببتیم،impiricرا می توان به شیوه ای تجربی )
تقریبا سانحه ای در محل کار نداریم. ولی با شما در مورد این که خودمان را از فشار کار رها نکرده ایم، هم عقیده ام. 

( کار می کنیم و دانش را به کارگران دیگر انتقببال می دهیم،cooperaciónاگرچه در درون کارخانه بر اساس تعاون )
که در کارخانه های دیگر این گونه نیست؛ با این حال، خارج از این مسایل، سیاست کبباری مببا عین همببان سیاسببتی
است که همه ی شرکت ها دارند. من خودم را مانند بدترین سرمایه دارها ارزیببابی می کنم: قیمت کبباال را بببا شببرکت
پخش کننده چنان تعیین می کنم تا از مصببرف کننده سببود بیشببتری ببببریم ]در اصببل می گویببد بببرای آن کببه دهن

مصرف کننده را سرویس کنیم[ تا از این طریق منافع کارخانه ی خودمان را باال ببرم. 

به همین علت است که می گویم این کار خروج از سرمایه داری نیست، بلکه مقاومت در درون همین سیسببتم اسببت.
ولی با آن که معتقدم »خودگردانی« می تواند در برخی موارد گامی فراتر از سرمایه داری باشد، درعین حال، در توزیببع
چنین چیزی نیست. زیرا این شرکت تعاونی، مانند هر شرکت سرمایه داری کوشش می کنببد تولیببداتش را تببا جببای
ممکن با قیمتی باالتر به مصرف کننده بفروشد. می فهمید؟ این تضادی است بین آن چه کارگران می خواهند به دست

بیاورند، و قیمت عادالنه ی کاال و آن چه مصرف کننده می خواهد بپردازد. 

جنبش  ما همیشه اذعان می کند که یک جنبش مقاومت است؛ یعنی جنبشی دفاعی ست برای حفظ محل کارمببان.
به این دلیل دفاعی است که داریم برخی از سمبل های سیستم را زیر سؤال می بریم. این امر که ما کارگران می توانیم
بدون ارباب تولید کنیم، این امر که کار مهم تر از سرمایه است؛ و همچنین زیر سؤال بردن مهم ترین سمبل سیسببتم
یعنی رقابت؛ جایی که ما می گوییم همکاری و نشببان می دهیم کببه همکبباری واالتببر از رقببابت اسببت. این مهم تببرین

چیزی ست که ما طرح می کنیم.

در یک عمل مبارزاتی ما تنهببا بببا مبببارزه و سببرکوب مواجببه نیسببتیم، بلکببه احتمبباال شببکل گیری رابطه ای: سؤال
دیگر گونه بین کارگران و به طور کلی انسان های شریک در  آن مبارزه ی شبانه روزی، نیز می تواند مطرح باشد. آیببا در

؟تجربه ی ایمپا در رابطه ی میان کارگران چیزی تغییر می کند

 نوعی تغییر در سوژگی مجموعه ی کببارگران شببرکت های اشغال شببده وجببود دارد کببه یک دسببت نیسببت.ادواردو:
ی ترین نکته این است که کارگر به سرعت می فهمد که در شرایطی ست که دیگر یببک شببهروند نیسببت. این کببهاساس

آن چه قبال بوده، انسانی درجه ی چندم بود کببه بببرای او قببانون و حق وحقببوقی وجببود نببدارد. بنببابراین، از تفکببر در
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چارچوب قانونی عبور می کند. او در می یابد که این جمالت زیبایی که برایش تکرار می کننببد کببه او یببک شببهروند
ت؛ بلکه او انسان درجه ی سومی است که هیچ حقی نببدارد. این مهم تببریناست و وظایفی و حقوقی دارد، تو خالی س

امر است و در موارد دیگر تغییر در سوژه شدن ِ آنها یک دست نیست. بسیاری از آنان هم چنان کارگران سببرمایه داری
هستند در درون یک کارخانه ی اشغال شده. »دوهزار سال وابستگی« چیز ساده ای نیست که بتوان از کببارگر انتظببار
داشت طرح دیگرگونه ای بریزد. به همین علت، تقریبا همیشه در درون خود کارخانه مبارزه ی سیاسببی و ایببدیولوژیک
وجود دارد. زیرا برای اکثریت کارگراِن شرکت های اشغال شده هنوز کار به مفهوم نیاز به ادامه ی حیات اسببت یعببنی

 درصِد کارگران شرکت های اشغال شده، دستمزد مهم ترین امر۸۰کار به عنوان امکان گذران مالِی زندگی. هنوز برای 
است. در برخی از شرکت هایی هم که در آن ها رهبری کارگران بیشتر سیاسی و ایدیولوژیک اسببت، این امببر بیشببتر
خارج از محل کار بازتاب دارد. با این حال، می توانم بگویم کارگری که در یک کارخببانه ی اشغال شببده کببار می کنببد،
دیگر حاضر نخواهد شد در یک کارخانه ی متعارف کار کند. مگر آن که به او سه برابببر دسببتمزدش و امببنیت شببغلی
بسیار بیشتری پیشنهاد کنند. تازه این هم، در مواقعی است که اوضاع اقتصادی خراب باشد و به محض آن که وضببع

کمی بهتر شود، باز سعی می کنند به همان کارخانه برگردند.

امیدوارم به سؤالت پاسخ مناسبی داده باشم. من سعی می کنم صادقانه جواب بدهم، می شد بگویم: »آری، همه چببیز
عوض شده«؛ انسان نوین و غیره«. می شود این طور هم پاسخ داد، هم چنان که خیلی ها هم این طور برخورد می کنند.
خیلی ها از نگاهی بیرونی در مورد کارخانه های اشغال شده و مبارزات شان نوشته اند و وضعیت را بهتر از آن چه هست

نشان داده اند...

کارمان را راحت کردید، ما برای فهمیدن همین وضعیت بببه این جببا آمببده ایم. درک می کببنیم کببه به خبباطر :سؤال
محدودیت فعالیت در درون سیستم مسلط،  کارگران فقط دارند مقاومت می کنند و نببه چببیزی بیشببتر از این... بببا
این حال، برای آن که بتوان همین مقاومت را ادامه داد، اشخاصی )مانند خود شببما( کببه در فراینببد اشببغال شببرکت
داشته اند و تجربیاتی را انباشت کرده اند، چگونه باز تولید می شوند؟ ده سال دیگر که تعدادی بازنشسببته می شببوند،

؟چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مبارزه چگونه ادامه خواهد یافت

: آری، برخی رفقا به ما می پیوندند، ولی نمی دانم چطور بازنشسببته خبواهیم شببد... به هرصبورت مببا و همبهادواردو
جنبش های توده ای می کوشیم آگاهی را انتقال بدهیم و کادرهای سیاسی را بازتولید کنیم تا این مبارزه ادامه یابببد.
ما سعی خودمان را می کنیم، و کوشش ما در درون جامعه ی تحول یافته ای است که از این نظر تالش چندان ساده ای
نیست. در مقایسه با اکتیویست های دوره ی ما، درحال حاضر، مسیولیت پذیری بین جوانان و به طور کلی در جامعه ی

 شده است. درعین حال، به انتقال روزمره ی این تجربیات به رفقببایی فکببر می کببنیم کببه رهبببرانکم رنگ ترامروزی 
جدید جنبش خواهند بود. این امر، به خصوص در مورد رفقایی انجام می گیرد که نسبت به رفقایی که تنها مسؤلیت
تولید را به عهده می گیرند، مسؤلیت سیاسی بیشتری را می پذیرند. ولی باید اذعان کنم که این مشکلی سببت کببه تببا
به حال موفق به حل آن نشده ایم. همیشه از این می ترسیم که ایمپا آن چه که بود نمانببد، ولی این امکببان هم وجببود
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دارد که کارخانه های دیگری به ایمپا بدل شوند. این بسته به کادرهایی است که هر یک از این کارخانه ها باتوجه بببه
شرایط خودش می تواند داشته باشد. امیدوارم نسل بعدی وضع مان را بهتر کنند و کارهایی را که مببا درسببت انجببام

نمی دهیم تصحیح کنند.

؟روابط سیاسی شما با آن کارخانه هایی که مثال تحت تأثیر تروتسکیست ها هستند چگونه است: سؤال

: تعداد کارخانه هایی که در آن فعالیِن تشکالت ]سیاسی[ نقش دارنببد بسببیار انگشت شببمار اسببت؛ داریم ازادواردو
 که ما در فعالیت سیاسی مان همیشه کبباری راهمان طوراحزاب حرف  می زنیم و این ها احزاب، تروتسکیست هستند. 

انجام می دهیم که گمان می کنیم مهم ترین کار است، آن ها هم چنین می کنند. بببرای آنببان ]امببا[  حببزب مهم تببرین
جایگاه را دارد، بنابراین آنان حزب را بر فراز اهداف دیگر قرار می دهند. از این رو، به جای آن که حزب را در خببدمت
کارخانه قرار  دهند، نگاه می کنند که کارخانه چه کمکی می تواند برای حزب شان، یا بببرای مببوقعیت کادر های شببان،
باشد. واقعیت دارد که یک حزب که ارتباط بین المللی داشته باشد، بیشتر زنون را می شناسد تا ایمپا را. ولی تعببداد
زندانیان ما چهل بار بیشتر از آنان است، صدبار بیش از آنان کارخانه های اشغال شده داریم، و بیشتر از آنان مبببارزه
کرده ایم. آنان در ابتدا در پی دولتی کردِن کارخانه و »کنترل کارگری« بودند. یعنی آنان بیشتر »کنترل کارگری« را
مطرح می کردند، تا »خودگردانی«. از نظر ما قببراردادن دولت سببرمایه داری به عنببوان ارببباب کببارگران یببک اشببتباه

اساسی ست.

؟ آیا برآوردی دارید که چند کارخانه ی اشغال شده از شما یعنی ایمپا تأثیر گرفته اند:سؤال

: در زمینه ی بازسازی محل کار ]ایجاد شغل[ همه. هیچ کارخانه ای از چارچوبی که ما طببرح کببردیم خببارجادواردو
نشد. یعنی از »خودگردانی«، شکل تعاونی برای فروش و ... . یعنی در عمل، تمام کارخانه های اشغال شده، یک مدل

21کاری و یک نوع سازمان دهی قانونی دارند.

؟ از نظر شما چه تفاوتی بین »خودگردانی« و »کنترل کارگری« وجود دارد:سوال

:  »خودگردانی«، کنترل کلیت کارخانه یا شرکت است. کارگران همه ی تصمیمات مربوط به تمامی کارخانهادواردو
را در دست خود دارند. »کنترل کارگری« فقط به معنی کنترل ارباب است که در این مببورد، دولت اسببت. دولت در
مورد سیاست کارخانه تصمیم می گیرد و بعد کارگران تنها آن را کنترل می کنند. در آرژانتین ما کارخانه ای نببداریم

که متعلق به دولت باشد و کارگران آن را کنترل کنند.

. باید یادآور شد که درب آرژانتین قوانینی وجود دارد که امکان تشکیل یک شرکت تعاونی را می دهد، ولی نمونه ای وجببود نببدارد کببه21
دولت حاضر شده باشد کارخانه ای دولتی بماند، ولی کنترل آن به دست کارگران. به همین دلیل، اگر چه ادواردوب موروآ درسببت می گویببد،

اشد، به امکانات قانونی و چببارچوب حقببوقی آرژانببتیناما این امر بیش از آن که به خواست و یا حتی شکل سازماندهی کارگران مربوط ب
مربوط است.
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 گفته بود: یا باید گببدایی می کببردیم و یببا کارخانببه را22یکی از کارگران زنون چندسال پیش در مصاحبه ای: سؤال
اشغال می کردیم و به کار می انداختیم. گمان می کنم در روز اشغال کارخانه ایمپا نیز وضببع بببر همین منببوال بببوده
باشد. ولی در روزهایی که داشتید کارخانه را اشغال می کردید آیا در درون خود شما چیزی تغییر کرد و اساسًا چببه
احساسی داشتید؟ تصور می کنیم که پشت سنگرهایی که در مقابل نیروهای پلیس بسته بودید با یکدیگر حرف هم

؟می زدید و از هم می پرسیدید که اگر صاحب کارخانه االن بیاید، چه می کنیم

: آری. می دانید که شعار جنبش ما »اشغال، مقاومت، تولید« اسببت. می دانسببتیم کببه اول بایببد کارخانببه راادواردو
اشغال کنیم؛ بعد در مقابل نیروهای پلیس مقاومت کنیم که بیرون مان نکنند؛ و تببازه بعببد از آن آغببازکردِن مجببدد
تولید بود. من و برخی دیگر از رفقا پیش از آن هم فعال سیاسی و سندیکایی بودیم. بنابراین برخی چیزها برای مان
روشن بود. ولی برای برخی رفقای کارگر موضوع بر سر این بود که یا باید مبارزه کرد و یا ُمرد. راه دیگری برای آنان

وجود نداشت، جز این که به پیشنهاد ما مبنی بر مقاومت عمل کنند. 

شما به ما گفتید که کارگران فقط به خاطر پول نیست کببه اینجبباب کببار می کننببد، از حببرف شببما می تببوانیم: سؤال
برداشت کنیم که مسیله بر سر دستمزد و یا ساعت کار نیست، بلکه به نظر می رسد شما دارید نوعی رابطه را مطرح
می کنید. قبل از شما با رفیق هوگو حرف می زدیم و او به ما گفت که میز کار، دفاتر و حببتی اسببتکان چببایی رفیببق
کارگر  بازنشسته ای که این حرفه را به او یاد داده بود را نگه داشته است. تصور می کنیم این امر نشان دهنده ی نببوع

.دیگری از یک رابطه انسانی و احساسی است که یک کارگِر کارخانه با محیط کارش دارد

: با من در این مورد نمی توان زیاد حرف زد، چون من چندان هم به آن اعتقبباد نببدارم. چببون من خیلی همادواردو
قانع نشده ام که رابطه انسانی بین کارگران تغییر کرده باشد. ما خودمان را به عنوان کارگر تعریف نمی کببنیم، مببا بببا
هم رفیق هستیم. این موضوع مثل روز روشن است. ما از این مقوله ی »کارگر« گذشته ایم تا با هم »رفیببق« باشببیم.
این موضوع مهمی است ولی البته یک دست هم نیست. نمی دانم آیا افتخار بکننببد بببه وضببع خودشببان یببا نببه، ولی
می دانم که قدر آن را می دانند. یا من بببرای درک این موضببوع خیلی از قافلببه پببرتم، و یببا این کببه بقیببه آن را بببروز

ند. ولی دست آخرنمی دهند؛ یا فقط در روزهای خاصی مثل سالگردها و غیره است که روی آن تأمل و تأکید می کن
جببازهباید اذعان کردکه مبارزه ی سیاسی و طبقاتی  بر سببر دسببتمزد در درون خببود کارخانببه هم وجببود دارد … . ا

بدهید این طور بگویم: اگر مسأله ی پول درمیان نبود، اینجاب یک بهشت بود؛ ولی موضوع عملکرد مالی به عنوان یببک
موضوع مرکزی همیشه حضور دارد. خواست در آمد بیشتر و این رقابت … 

شاید نقش من به عنوان همانگ کننده ی اصلی کارخانببه و این کببه بایببد بسببیاری از تصببمیمات را من بگببیرم، ببباعث
می شود این طور فکر کنم. برای مثال، وقتی می دانی که پول کافی نیست، چه کار باید کرد؟ چون موضببوع بببر سببر

، فصل چهارم: آرژانتین.  ۱۳۸۹«، نشر نیکا، گفتگوهایی با جنبش های کنونی در آمریکای التین. بهرام قدیمی، فلیسیتاس ترویه: »22
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خود من هم هست، چراکه همه ی ما این جا حقوق و مزایای برابر داریم. حاال برداشببت های مختلفی هم وجببود دارد:
بحران سرمایه داری را چطور ارزیابی کنیم؟ پول را چه طور سرمایه گذاری کنیم؟ چه گونه باید پس انداز داشته باشببیم
تا دچار مشکل مالی نشویم؟ بنابراین برای همه ی این سواالت باید پاسخ داشته باشیم. چه کار می کنیم وقتی بببرای

 نفر را داریم. وقتی پول به اندازه ی کافی نیست، چه طور آن را تقسیم۵۰ نفر کارگر، فقط امکان پرداخت حقوق ۱۰۰
کنیم. هرگز پول کافی نداریم. آن وقت باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد، چون من از جایم تکان نمی خورم تا معلوم

نشود. 

؟آیا همه تصمیمات در مجمع عمومی گرفته می شود: سؤال

: نه همه. مجامعی هستند که در آن تصمیمات اساسی تر و مهم تری اتخاذ می شببود. ولی در امببور و مسببایلادواردو
روزمره، مدیریْت مسؤل تصمیم گیری است. البته گاهی اوقات این تصمیم ها باعث می شببوند بحث هببای حببادی پیش
بیاید. من به همه ی رفقا می گویم که این امر که دستمزِد همه یک سان است اجازه می دهد مببدیریت در زمببانی کببه
باید تصمیم های مهم تری بگیرد مستحکم تر باشد. زیرا وقتی حقوق برابر نداشته باشببیم، بببرای کسببی که در جایگبباه
مدیریت است خیلی ساده خواهد بود که بگوید بقیه باید کمتر درآمد داشته باشند، درحالی که خودش بیشتر درآمد
دارد. اتوریته ی اخالقی او هم در این موارد خیلی بیشتر است. این کارمان را کمی آسان تر می کند. ولی یادمان نرود
که در جامعه ای زندگی می کنیم که از امروز به فردا فکر می کند. بنابراین، فکرکردن به آینببده ی شببرکت و این کببه
کارش بتواند ادامه پیدا کند هم مشکل ساز می شود. برای مثال، ما االن شببش مبباه دسببتمزد ]ذخببیره[ در صببندوق
داریم. اگر تصمیم گیری در مورد آن را به مجمع عمومی ببریم، هستند رفقایی کببه خواهنببد گفت خب آن را همین

االن تقسیم کنیم ... .

مشکل اقتصادی همچنان حضور دارد و ما می کوشیم تببا ببباعث مبببارزه ی طبقبباتی در درون کارخانببه نشببود و بین
مدیریت و بقیه درگیری به وجود نیاورد. ولی گاهی هم به شکلی خود را نشان می دهد.

.: از شما بسیار سپاسگزاریمسؤال

*     *     *
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