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زماني  ٧٧ جنبشِ آغاز شد.  ١٩٧٦در سال  كارگر هاي جوانانِ اولين جنبشبا  اييايتالي ردِفهبپديده منحصر  عنوان يكهب ٧٧ جنبشِ
 از) ١( المالوچانو با اخراج  جنبش مصادف بودآغازيِن انفجار  گرفت.تر را در بر ميال و شايد كمي بيشسيك كوتاه و بطور تقريبيِ 

رم و  ت بزرگِپس از تظاهرا[اين جنبش]  ادامه يافت. ١٩٧٧در مارس ) ٢( تا قيام بولونيا كه ١٩٧٧در فوريه (ساپينزا) دانشگاه رم 
 .پايان يافت ٧٧سپتامبر در ) ٣(بولونيا  سركوبِ  ضدِ  عمال با كنفرانس

ه كنند؛ يعني ناهنجاري در كشوري كه را تئوريز »ناهنجاري ايتاليايي«موسوم به ي نظريه ،متفكرانباعث شد تا برخي همه اين وقايع 
داري بوده و در يك فاز سرمايه ييافتهتر از ديگر كشورهاي توسعهتاريخي ضعيف سرمايه هميشه از لحاظ  انكشاف يدر آن پروسه

هاي ماندگي را طي كرده و نيز سنتطوالني از عقب يهايحال دورهبا ايناما  ،استشده بحران گرفتار ،از رشد و مدرنيزاسيون پيچيده
  است.خود ديدههاي مردمي را بهباستاني قيام

با پشتيباني و در تداوم نزديك با  ٧٧توان فراموش كرد كه جنبش وجود، نميهستند. با اينتا حدي درست  شدهبطور قطع موارد ذكر
اين جنبش هر حال به .خط مونتاژ، شكل گرفت كار در پيش از آن، در برابر زمان البته و كاريمقاطعهمبارزات كارگران عليه كار، عليه 

را در مبارزه انرژي خود  ترينيشزمان بي كارگران در آنتودهدر كارخانه شد. شكي نيست كه  »ديآزا« گسترش قلمرومنجر به بعدها
  .نددست آوردبهنيز هاي در خور توجهي را  قيتموف و ندصرف كرد ،ايبا استبداد كارخانه

جامع  ايبه تشريح روند تاريخي  »توضيحاتي در مورد جنبش ضد كار«اي تحت عنوان ريان نويسنده آنارشيست در كتابچهبرونو آستا 
 ايِ ماهر تاراِن حرفهمقاومت كارگ اين مبارزه توسط ي آغازنقطه .پردازدمي سال گذشته ١٥٠طي  ،و دقيق از مبارزه با كار در كارخانه

  است. كار (تايلوريسم)  در سازمان علميِخط مونتاژ  يِ و ساده ماهرغير توسطِ كارگرِو  ،اررسيدن به امتناع از ك

دليل كاهش داري بهنسبي، بحران سرمايه هايجنگ و افزايش دستمزدپسا داريِ سرمايه »عصر طاليي«پس از دوره  ،١٩٧٠در دهه 
 .شودافزايش سرعت كار در خط مونتاژ ميسود، منجر به نرخ 

، خشن، اعتصابات كار از كار است: خرابكاري، غيبت داري و افزايش شدتران به بحران سرمايهامتناع از كار، پاسخ كارگ
 Il( »گربه وحشي«بيني و بدون هشدار موسوم به غير قابل پيشاعتصابات ، ها و وظايف اداريسخره گرفتن بخشناپذيري، بهاطاعت

gatto selvaggio(، ي كارگري ست.هااتحاديهراديكال خارج از كنترل يِ مبارزاِت شكال خودانگيختهاَهايي از نمونه  

و  هادر بخشو  كارخانهنمايانگر گسترش مبارزات كارگري در خارج از شود، شعارها و مطالباتش ديده ميكه در طور همان ٧٧ جنبشِ
 ،»كار صفر، درآمد كامل«در شعار . كردبا پرداخت دستمزد مطالبه مي را ز كار امتناع ا ،جنبشعالوه بر اين،  .بودوابسته  صنايعِ 

شود گزين دستمزد مي، جايمدآدر كهجاييمستقل وجود دارد.  نام دستمزدِ همتغيري ببر ) ٤توده (كارگران  افراطي از جانب يكيدأت
با وجود برخي باورهاي  »تمام توليد به اتوماسيون«در شعاري ديگر  .ست كاري كردِ از عمل كيدي بر جداسازي كامل مزدأت

ر كه ددر حالي است.منعكس شده »كار الزم«كاهش زمان بهگاهي از تمايل آ، تكنولوژيك پيشرفتِ  انگارانه در مورد امكانات ذاتيِ ساده
  شود.كار الزم اشاره ميمانده باقيِي تقسيم عادالنهبه »كار كمتر، كار همه« تر شعارهاي ديگربيش

 پرولتاريا زنيِگشت ها،خانه اشغال پرولتري، مالكيت سلب شود: خودكفايي،يم بيان مبارزاتي جديد اشكال با جنبش راديكاليسم
 عليه ،تموق استخداميِ هايآژانس و شنبهروزهاي  در كار عليه (غيرقانوني)،نشده اعالموسياه  كار عليه خودشاشغالِي درقلمرو 

 شكست بيانگرِ رفتارها . اينگرفتمي انجام ،خود خودگردانِ  قلمرو درمحدوده جوان پرولتارياي توسط كهي مئجرا دانستنِ  غيرقانوني
دليل نيست كه همان حزب پس بيبود. گرفته شكل آن براي حزب كهاست و اهدافي  ايتاليا كمونيست وحزب سنتي هايجنبشكلي 
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ستقيما وارد فاز افشاگري كند و سپس ممي )٥هاي اوايل قرن بيستم (ت از گرايشكمونيست ايتاليا، با ارجاع به جنبش، شروع به صحب
 .شودزني ميو اتهام

 طورهمان. كند عملكارگري  جنبشتر كلي دافاه به همه از تردقيقو يابي، خودارزش با بازسازي و شد موفق ٧٧ جنبشِ  وجوداين با
 از دارانهضدسرمايه«استفاده  رب شكل گرفت، جنبش دراينو راديكالي كه  گسترده شعارهايهمراه اين عوامل به استشده گفته كه

 كرد.مي داللت »بحران

 جمعيدسته هاياخراج به سرعت به داشت، ادامه ما دوران تا بعدها كه ،و پروسه بازسازي آن داريسرمايه اقتصادي بحرانِ انفجار
نوان پرولتارياي جوان يا سوژه جديد عهكه ب كار نيروي ذخيره ارتش وسيع تشكيل و كارخانه كارگران شمار شديد كاهشو كارگران 

 جويانهستيزه رفتارهاي طريق از ،ثباتيو بي يپذيرانعطاف مختصاتِ  با سوژه نوين اجتماعياين . شودمنجرمي ،اجتماعي شناخته شد
زيرعنوان  كه كارخانه، پرولتارياي به نسبت سابقهبي و غيرمعمولاشكالي ست.  شناسايي قابلِ  ،اشمبارزاتي اشكال و ومتضاد

 گرفتند.مي نام »انبوه هايغيرقانوني«

 Quaderni«مجالت  با  ١٩٦٠دهه  دراوايل كه ماركسيستي يكرد. جريان بازي بسيارمهمي نقش) ٦( اوپراييسم ،٧٧ درجنبشِ 
rossi«)٧ (  و»Classeoperaia« )٨ (ي جنبشيافتهسازمان هايبخش از و شد متولد »Autonomiaoperaia« )٩ ( 

 با ، كاريپذيريِ وانعطاف شغلي ثباتيِ بي هايِ با ويژگي) ١٠(اجتماعي  كارگريعني  نوين پرولتريِ  سوژه يك ،اوپراييستي بود. درتفسير
 :مشخص شود چنين بطورخالصه تواندمي نوين سوژه اين اصلي هايويژگيبه نظر من . شودمتولد مي محلي دانش گسترده و داناييِ 

 ،اندكسب كرده اجتماعي وهمكاري توليد درپروسه وآگاهي دانش ادغام رشد موازات به ايتوده روشنفكري از ي كهوسيع : دانش١

 ،كار از امتناع :٢

 ،كارمزدي يرابطه از خارج ،مددرآ مجدد : تخصيص٣

 و ضد فرهنگِ مصرفي جهانِ  و كار نيروي فروش توسط شدهتحميل معيشتِ  حدِ از فراتر كارگر هايوخواسته نيازهادادن : گسترش٤
  .بورژوايي

 جنبش به اي كه خود رامبارزه مسلحانه، يمبارزه و ايتاليا كمونيست حزب مابينانتخاب  در تنگناي اجتماعي، كارگرانجنبش اما 
هاي نهايي ) و سركوب١١(وربايي آلدومورپس از آدم .، دوران كوتاهي را سپري كردباشد آن حفظِ  به قادر كهآن بدون ،كردمي تحميل

 به هنوزآشكارا  بحران ،وجودبا اينسرعت شكست خورد. تحميل شد اما بهمسلحانه به جنبش مبارزه  ،١٩٧٩آوريل  ٧هاي و بازداشت
تغييركرد.  بطوراساسي و سرعتبه شرايط ،١٩٧٠دهه  بينيم. ازاواسطمي وضوحهب را آن اثرات ماه نكرد. امروز فروكش كافي اندازه

 . باداد نشان واكنش سرمايه سپاري برون و زدايي صنعت ها،كارخانه مكان نقل با ،دتولي زداييتمركز با سرمايه بحران، با درمواجه
 ميالن مله در شهراز ج بندي طبقاتي رخ داد.شود تغييرات مهمي درتركيبگفته ميها كارخانه از طيفي ناپديدشدن

 l’Innocenti, MagnetiMarelli, Breda, Alfa Romeo, Pirell, Motta/Alemagna, Falckهايكارخانه
 پيشرفته خدمات با شهري به صنعتي شهر يك از ميالن باعث شد، تعطيل شدند و )باشد ترهمطوالني تواندمي ليست اين (و و غيره 
 شود. تبديل دمانند مُ
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 شديد بسيار نآ يدامنه اما گيردمي صورت دستمزد درعرصه اساسا ،كارگران توده اصطالح به و داريضدسرمايه كارگران مبارزات
 كارگر طبقه مختلف هاياليه بين مزدي رابطه وگسترش شدن پرولتريزه فرآيند تسريع منجربهشده ذكر شرايط شك است. بدون

اثر بي يعني در حقيقت بر روي دموكراسي بازار ،گذاردكاالهاي مصرفي و خدمات تاثير نمي ويژگيِ  اما اين به هيچ وجه بر، شودمي
پروژه خودگردانِي توليد و سازماندهي  ،كارگر تودهقرن بيستم،  قهرمانان پيشينِ مبارزات اوايل ايِ حرفهران برخالف كارگ .است

در مواجهه  تخريبي ست.چيز  راز ه پيش ]كارگر توده[اقدامات او  ندارد. خود در برابر داريعنوان آلترناتيو سرمايههاجتماعي توليد را ب
كيد أانه تومت اجتماعي مجددا بر مركزيت كارخمقا عنوان سوژهافعي از مركزيت خود بهبستري تديا بايد در با بحران آلترناتيوي ندارد: 

  ناپديد شود! ،مقاومت يعنوان سوژههيا بايد ب ، وكند

 هايدرون محدوديت لشهاي راديكابدون جوانه ناپذير،در يك فرآيند مترقي و اجتناب »پرولتارياي جوان يا گسترده«همزمان 
عواملي مانند گيري محصول كه اين شكلدر حالي، عنوان مثالبه ،گرفتشكل ميد، شمي هاجنبشكه موجب سازگاري داري سرمايه

 گسترش كار غير مولد و غير مادي، ،سرمايه برون سپاريِ، تمركز زدايي، صنعت زدايي، پس از بحرانداري تجديد ساختار سرمايه
   .هم است آن ي شكل گيريحال تسريع كنندهدر عين است ،سازيدر پروسه مزدي كار غير كارگري  ادغام

ما شاهد  ٧٧با توجه به كاهش ساعات كار بعد از شكست جنبش  كند.را تكميل مي بقيه چرخه ،داريهاي سرمايهن بحرانآشكارشد
كند و آنها فردي عليه كار استفاده ميهاي هسوژ از رفتار ،دارانه بحرانايهمديريت سرم ١٩٨٠در دهه  گرايش وارونه اين روند هستيم.

سري مين مالِي يكأها براي تعمومِي آن سال بدهي از ايهسرم ر اين ميان بخش بزرگي از، دكندف ميينفع اهداف خود تحررا به
شوند، استخدام تازه متولد مي شدگان، كارگران موقتي كهشدگان، تعديلداشتن توده اخراجگيرهاي اجتماعي براي آرام نگهضربه

  د.كناستفاده مي ،دولت و غيره شدگانِ 

نيز،  سوژه كارگر سنتي گيِ از هم پاشيده ،اقتصاد گرِ  ويرانگراييِ ماليو خشن،  زداييِ حاصل از صنعت مدِ آدر تاموازهب ،الحدر عين
هاي توليدي و كاري در تمامي بخشايش كلي ساعات افز ناگزير باعث ،گذاريكاهش سرمايهدليل ركود توليدي، به .صورت گرفت

 شود.در يك روش كامال غيرمنطقي توزيع مي ،برابر تقسيمِيابد به دور از بازكاهش ميكه  حالدر عين ،كار الزم شود.غير توليدي مي
ستفاده پايين از ا و عدم تمركز توليدي در كشورهاي در حال توسعه، جابجايي و خروج فزاينده از روابط توليدي و اجتماعي ،در مقابل

، يابدگيري افزايش مير چشموبطنيز في اكار اض .شود، ميشاغل كار براي كارگران افزايش شدت و ساعتِ باعث جوانان، نيروي كاِر 
كار در امور مالي، امور  شود:داري ضروري ميزتوليد سرمايهداري از توليد و باكار غير مولد براي نگهبايد بگوييم  همين داليلبه

اشكال  .و غيره و غيرهبخش نمايش بخش تبليغات، در بخش اطالعات،  بانكي، در بخش حقوقي، در كنترل و مديريت اجتماعي،
ار همراه با افزايش دائمي ك ،مراقبت مانند خدمات شخصي و ،شودتعميم داده ميظاهر و  هدوبار، نيز تقريبا پيشاكاپيتاليستي كارِ  قديميِ 

  . ي رايگانداوطلبانه

معرفي واحد پولي يورو و كاهش  ،و در پي آن سهم نيروي كار خارج از اتحاديه اروپادر حال رشد و افزايش  بازارِ  هجوم ١٩٩٠در دهه 
 گرايشازاد جمعيت نسبي كه يا م كار يارتش ذخيره .بود بر موارد مذكوركننده تشديد واملع، كارگران شاغلواقعي ِاساسي دستمزد 

پس از نبرد  است. اين تحوالت اجتماعي كه نتيجه بالفاصل گسيختگي هميك ازاز  يتصوير فت:، افزايش ياداردشدن به مطلق
  .ساعت كار، استخراج ارزش اضافي مطلق دوباره بازگشته است ٨كارگري براي   كالسيكِجنبشِ  ايِ افسانه

 كنترل و مالي اداري، هايدرزمينه ها وداده وانتقال آوريجمع عات،طالا ارتباطات، هايدرحوزه را نفوذ ترينبيش مصنوعي هوشِ
 سر ريز »دوم نسل خودمختار كارگران«آن  در كه قلمروهايي . همهه استداشت عمومي، روابط و وكار كسب درخدماتِ اجتماعي و
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كار غير مادي محدود  به خريد محصوالتِ كه  را نهاكارويژه آاز طرفي فقط صوري بود، آنها  »تابعيتِ «زبان ماركسي ، و بهبودند شده
به خود اختصاص داده بود،  را يدي كاركه گذشته  ملموسِ يپروسه از بزرگي بخش ،كارذهني ديگر . ازسوي، دربر گرفته استشدمي

 ريزپردازنده توسط مورد دراين آالت،ماشين يعني ،مرده كار در زنده كار يوتعبيه جاسازي ديگر عبارتي. بهتيار دارددر اخ
)microprocessore(فكري و يدي كار جدايي كارغيرمادي، نسبي افزايش وجود با حالاين . بااستيافته ، عينيت )شناختي)  يا

 شود.روز بهه شرايط كنوني بنسبت  قطعا بايد اگرچه، استمانده باقي داريسرمايه توليد شيوه اساس عنوانبه

است.  ضروري يتر بيشبررسيِ  و تحليل نيست. حداقل آساني كنوني عهمجا طبقاتي درتركيب پراكنده مالحظاتِ  ينااز  گيرينتيجه
 بخشِ  بر كارگران يپارچهيك غير جنبش داري،سرمايهنظام  ساختاريِ بحران فعلي وضعيت در بگوييم توانيممي كلي يليخ صورتهب

 وابسته غيرماديِ كاري از ضخيم هاياليه .شودمي مربوط غربي كشورهاي به حداقل هرحال به اين د. اماردا غلبه آن ييافتهسازمان
 نمايش، يجامعه به و خصوصي مالكيتِ  از دفاع به سركوب، و كنترل هاي مربوط بهفعاليت به .و.. تجاري، مالي سرمايه گردشِ به

عمل و حول آن بهارائه كرد  طبقاتي، بنديتركيب اين فرآيندِ ي از مجدد فيتعرتوان به راحتي در سطح جهاني نمي . اماشودمي مربوط
 و انديشه پرداخت.

رياي شهري، شورش پرولتا ٢٠٠٥نوامبر در عنوان مثال هبمناسب هستند.  شدههاي ذكراضر برخي مصاديق براي ارائه ايدهحال حدر
مجله  ١٠اي كه در شماره در مقاله) Emilio Quadrelli( ، اميليو كوادرلليپاريس شعله كشيد ي، در حومهثبات كار و محذوفبي

Wobbly Collegamenti و وقايع ميدان پاريس يبين شورش حومهرا  توان شباهتيمعتقد است مي ،منتشر شد Statuto 
ظاهرا  اما .است كارگراِن توده با مقايسه قابل مبارزات كه از جديدي چرخه آغاز يعني .تشخيص داد )٢١( در تورين ١٩٦٢در سال 

نشده در شرايط بحران حل هايبنديبا تمامي تناقضات و بخش دارد.ايتاليا  ٧٧بيشتري با جنبش سال  فرانسه شباهتِ  حوادثِ 
 يدرحومه  ٢٠٠٥و شورش سال  ٧٧جنبش بين  يمشترك يرهبرِ  و هيچ مستقيم ارتباط هيچ است،داري كه اكنون دائمي شدهايهسرم

شود كه همه چيز خود چنين اگر فكر ميهم اطالع زيادي در دست نيست. هاحومه مورد نوع سازمان در شورشِ در  .ندارد وجودپاريس 
موجود  ٧٧در جنبش  كه قطعا داشت وجود سوم يا دوم نسل مهاجران درميان قومي اتِاجتماع ي ازاشكال ، مطمئنابخود نبوده است

پليس  يِاز دسترسخارج شده زادمناطق آ (كنترل قلمرو شونداز سر گرفته مي ٧٧جنبش ي مبارزهل بعضي از اشكاحال با اين نبودند.
   مانده است. باقي تاريخي درحافظه چيزياين به اين معني ست كه قهرمانان مبارزات يكسان بودند،  كه نيز اينو  و...)

هاي درگيري ،هاي كاريدفاع از بعضي تضمين اشتغال) براي دادِار(اولين قر EPC با دانشجويان مخالفتدر : ٢٠٠٦مارس 
بين  د.شنشيني عقب به مجبور فرانسه دولت كه تاحدي كرد،پيدا  اي عموميگستره يشانهاتحميل خواستو  دادميزي رخ آخشونت

. وجود دارد ها نيز بين اين دو كمپبرخي تنش حتي در واقع ،نشينان ارتباط آشكاري وجود ندارددانشجويان و حاشيه دو جنبشِ 
  دارند. ،كه دانشجويان (كار فكري، شناختي) هنوز چيزي براي ازدست دادن شودچنين تصور ميهم

 ،را دارند ذخيره كار واجد شرايط ي كه نقش ارتش مانند پرولتاريايهسلطه تونس و مصر، احتماال بهاي تحتتوده ٢٠١١در طول سال 
يونان  در انگلستان، اسپانيا وهم هاي ديگري خيزش بيني ست.قابل پيشرن غيآحال هنوز هم نتايج هركه به كردندشورشي را برپا 

اي كارخانهگسترده كارگراِن اعتراضات دهد، اي كه روزانه در چين رخ ميدر ميان يكي از هزاران مبارزهان سال در سپتامبر هم .دادرخ 
غربي  هايرسانه دركه  - پنج  در مراكز تجاري يِي آي فونِ شمارهزمان با ارائههم اتفاقاتي كه .پيوستوقوع به، ن چيندر شهر شنژ

   شود.ميدر همان كارخانه با هزينه طبعا بسيار پايين توليد دانيم ميكه رخ داد  -علني شد  شكل تبليغاتي)البته بهو (
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، و ٢٠١١و  ٢٠١٠هاي در رم بين سال : دو اعتراضاستوقوع پيوستههنها در ايتاليا باز آتعداد كمي  اما ،چنينيي اينهادر عصر شورش
آميز با هايِ خشونتگيريوقوع در يزي دربارهميآبصورت مبالغه  ،آنها ازكه  )Expoجهاني (ميالن قبل از نمايشگاه در اول ماه مي 

 .٢٠٠١جنوا در سال  پليسِ گيرانه ضد انقالبي پيشمقايسه كنيد با اقدامات اين چند مورد را  .ها مخابره شده استط رسانهپليس توس
و هم جنبش گرايشِ رفرميستي شود، كه هم  در نظر گرفته گيرانهعنوان يك اقدام ضد انقالبي و پيشتواند بهمي) ١٣(وقايع جنوا 

جنوا تغيير  حوادثِ وجود،با اين در مراكز اجتماعي را اخته كرد.  خودگردانايِمحلي/منطقه و هم راديكاليسمِ ضدجهاني سازي راديكال 
پايان «و تئوري  ه بوديد شدئهاي دوقلو تابرجبه يازدهم سپتامبر حمالت را نسبت به قرن بيستم رقم زد كه پس از مهمي فاِز تاريخي 

  را منهدم كرد. »امپراطوري« يِ زدهشتاب يِ طور نظريهو همين »تاريخ

ال نوسان است و خشونت از طرف ديگر، در ح طرف، و ردِ يك انتقادي ازبين تعجيل غيرها، شورش هاي جاري پيرامونبحث و جدل 
ات در كه در كشوري اين مباحثرغم اينعلي گيرد.از جريان چپ نيز انجام مي هاييبخش بينبلكه  ،از طرف بورژوازياين نه تنها 

lato Il به مواضع مجله  در اين مباحث بوده است.) ١٤( »دولتي هايقتل وعام«شاهدِ  گيرد كه در گذشتهصورت مي مورد خشونت

cattivo  ه، (پارك گزي تركي ٢٠١٤هاي سال متعاقبا جنبش، ٢٠١١ساِل  هايقياماز شود كه پس از ستايش ارجاع داده ميهم
  دهد.نسبت مي ،داردبرمينوايي و فقر گام بقه متوسط مزدبگير كه در راه بيبه طرا ) .و.. ) ١٥مصر، انقالب چترها در هنگ كنگ (

 

 منبع:

Visconte Grisi; Il movimento del ’77 in Italia; umanità nova. 

http://www.umanitanova.org/tag/autonomia-operaia/  

 

  مترجم فارسي: توضيحات

١ : lama luciano  بود. ٨٦- ١٩٧٠هاي در بين سالدبير كل اتحاديه كارگري CGIL هاي كارگرِي ترين اتحاديهيكي از بزرگ
هم زدند، به مقرهاي اين اتحاديه در دانشگاه حمله هرا در محوطه دانشگاه بسخنراني وي  ،ايتاليا بود. دانشجويان جنبش اتونوميا اوپرايا

ميالدي به  ٩٠در دهه  الما انولوچ كار بودند از دانشگاه اخراج كردند.نان رفرميست و سازشآكه به گفته  رااعضاي اين اتحاديه و 
  ونت رياست مجلس سنا رسيد.امع

هاي اولين جوانه ٧٧اتفاق افتاد و درطي آن جنبش  ١٩٧٧شود كه از يازدهم تا سيزدهم مارس وقايعي گفته ميشورش بولونيا به: ٢
در  Lorusso Francescoآميز اين قيام، دانشجويي بنام در وقايع قهر .ديد بولونيا خود را در جنبش  دانشجوييِ  ييافتهگسترش

  زد و خورد با پليس كشته شد.

نفر در اين هزار هفتاد تا صد در بولونيا بود. ١٩٧٧سپتامبر  ٢٥ تا ٢٣ ازعليه سركوب  كنفرانسِ »٧٧«رويدادهاي جنبش از يكي  :٣
هاي خودگردان در كه گروه. در حاليكردندشركت خود ديده بود، كه سه شبانه روز اين شهر به اييافتهعليه سركوب سازمانكنفرانس 

براي ابتكارات  ايعرصهبه شكل گرفتند، اين شهر تبديل  و...سينما، تاالر شهرداري محل كار، هاي مختلف از قبيل  دانشگاه، مكان
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Lotta «اي در نشريه سپتامبر بيانيه  ٢٣در  .كت داشتندشر ٧٧هاي جنبش كنفرانس تمام نحلهدر اين . ته شدخخودانگي

continua« تالفات كه اخدر حالي ؛شودن ديده ميآ پاي ،يدلوز و گتار كه امضاي متفكراني چون فوكو، سارتر،شود منتشر مي
را ن كنفرانس آها تونوميست. بعدها آاعتراضات جريان داشت يها در مورد آيندهتونوميستو آ continua lotta بين يمشهود

  شد.خاتمه داده ٧٧ترين اشتباهات سياسي خود عنوان كردند. با اين كنفرانس به حيات سياسي/خياباني جنبش يكي از بزرگ

 كارگرِاست. فورديستي  يبا مركزيت كارخانه صنعتي  ) همان سوژه كالسيك طبقه كارگرmassa operaioِاي (: كارگر توده٤
اي تا از كارگرِ توده«در كتابي با عنوان  هايي كه بعدهادر مجموعه مصاحبه نگري تونيست. ايه دوران توليد و مصرف تودهسوژ ،توده

به پسا  فورديسمداري معاصر و گذار از دوران تغييرات در هژموني سرمايهتوضيح از اين اصطالح براي گردآوري شد  »اجتماعي كارگرِ 
  گيرد.فورديسم بهره مي

٥ :»Diciannovismo« شود هاي سياسي و اجتماعي گفته مياي از رويدادها و پديدههاي قرن بيستمي به مجموعهيا گرايش
  ليا شكل گرفتند.اهاي بعد از جنگ جهاني اول مشخصا با اشاره به تولد فاشيسم، در ايتكه در سال

٦ :L'operaismo  اين جريان  در ايتاليا شكل گرفت. ٦٠ضد اقتدارگرايي بود كه در اوايل دهه  ماركسيسمِ گرايشِ  ييِگرايا كارگر
رفت گاين گرايش نتيجه مي دهد.داري را شكل ميهاي سرمايهارگر است كه موتور توسعه و بحرانمعتقد بود كه اين مبارزات طبقه ك

 ،گرايانكارگر د. در ديدگاهِعنوان سوژه انقالبي مطرح باشبه تواندها نمياتحاديهاحزاب و ون چ يككه طبقه كارگر در نهادهاي كالسي
 ؛جايگاه طبقاتي خود را ترك كنند و در نتيجه هويت خود را از دست بدهند ،آگاهي يابند و با امتناع از كار ،خود كارگران بايد از قدرتِ 

  ست.داري هاين شرط الزمي براي بحران و سرنگوني نظام سرماي

بنيان  ،هاي كارگري و حزب كمونيست ايتاليامخالفت با اتحاديهنگري و رانيرو پانزيري با اعالم  تونيماريو ترونتي،  ١٩٦١: در سال ٧
  سيس كردند.أگرايي را در اين مجله تتفكر كارگر

ريتا دي لئو از گروه  آلبرتو آسور رزا، ماسيمو كاچاري و نگري، رومانو آلكواتي، تونيمتفكريني مانند ماريو ترونتي،  ١٩٦٣: در سال ٨
  را تاسيس كردند. operaia Classeخارج شدند و مجله  rossi Quaderniموسسه مجله 

٩ :Operaia Autonomia  داشت و  رسما فعاليت ٧٩-١٩٧٣هاي بود كه در سال جنبش راديكال چِپ ضد پارلمانتاريستييك
نفوذ  خود را در هنوز  هاي اين جنبش،كردمشي و عملها، خط امروزه ديدگاه تر گسترش داد.چه بيشخود را هر ٧٧در دل جنبش 

  ايتاليا حفظ كرده است.

عنوان هداري بنظام سرمايه ٧٠دهه  بحران بعد از كه جنبش آتونوميستي عنواني ست)  operaiosociale(اجتماعي  : كارگر١٠
موني اصلي بدنه كارگري هژ ،كارگر اجتماعي .دشوجود آمده است، مطرح عه بهدر دل تحوالتي كه در تركيب طبقاتي جام ،سوژه نوين
  دهد.داري پسا فورديستي را تشكيل ميدر سرمايه

دبير كل حزب كمونيست ايتاليا قراردادي منعقد  ايتاليا و انريكو برلينگوئر مسيحيِ بر حزب دموكراتآلدو مورو، ره ١٩٧٨در ژانويه  :١١
دولتي كه با  ١٩٧٨مارس  ١٦روز   كردند كه طبق آن قرار بود دو حزب مذكور براي تشكيل دولت با يكديگر همكاري كنند. قرار بود

   به  در راه رفتن    اما آلدو مورو، در همان روزمجلس معرفي شود. به ،تشكيل شده بود  مسيحيحزب دموكرات  حمايت پارلماني
  به قتل رسيد. ١٩٧٨   ماه مه ٩شد و روز ربوده   (بريگارد سرخ) بريگاته روسوگروه كماندوئي از    وسيلههب   پارلمان
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اما  ،گيردصورت بكارگري هاي مختلف با فراخوان اتحاديه اتياعتصاب قرار بوددر شهر تورين  ١٩٦٢ژوئيه سال  ٩تا  ٧در تاريخ  :١٢
گران ربا آگاه شدن كا .كنداي براي مقابله با اعتصابات امضا مينه با شركت فيات قرارداد جداگانهمخفيا  Uilنام ها بهيكي از اتحاديه

براي كنترل   CISLو CGILها مانند گري بعضي از اتحاديهميانجي .گيردخود ميسياسي به سرعت اعتصابات شكلِ م بهاز اين اقدا
هاي انه. كارخاستداشته ادامهشهر در كل  تمام سه روزِ ،هاي متقابل بين كارگران و پليسحمله و تيراندازي ،ناكام ماندهاعتراضات 

 ٩٠ ،ها نفر زخمي. دهدات بودند شديدترين اعتراضشاه ،كه به اشغالِ كارگران درآمدند Fiat, Riv, Lanciaبزرگ صنعتي مانند 
  كند.اخراج ميكارگر معترض را  ٨٨يش از بكارخانه فيات فقط نفر بازداشت و 

سرد  داري بعد از جنگِترين خيزش ضد سرمايهدر شهر جنوا را نويسندگان و متفكرين مختلفي بزرگ ٢٠٠١: وقايع ژوئيه سال ١٣
 خشونتِ بود. خود ديدهاعتراضاتي بود كه اروپا بهترين بود يكي از كوبنده G٨ ضور سرانِ اين اعتراضات كه عليه حدانند. مي

در طي اين . بسيار شاخص بوددر اين اعتراضات و جو امنيتي داري گرايانه دولت سرمايهناپذير پليس و اقدامات سركوبوصف
و كشته شد. نام او اينك نماد  بر اثر عبور خودروي پليس از پيكرش، Giuliani Carloنام هب يست اتونوميستويياكت ،اعتراضات

  داري در اروپا است.سازي و ضد سرمايهمبارزات ضد جهانيگر تداعي

گرچه در  ،استدولت پياده شده نظاميِ - هاي سياسيبود كه با حمايت بخشنئوفاشيستي  اي از اقدامات تروريستيِ مراد مجموعه: ١٤
هاي ضد گرايان و گروهدامن چپ هاي دولتي ابتدااين قتلوجود ندارد.  ينظر اتفاقِ هنوز ها بندي اين قتلو زمان تاريخ يباره

در شهر  Fontana piazzaدر  ١٩٦٩دسامبر  ١٢گذاري بمب ؛شدنيز شهروندان عادي  شامل حالِاما بعضا  ،گرفتفاشيستي را 
  اند.را از جمله اين اقدامات بر شمرده ميالن

دادند، دست تشكيل ميچتر به ا دانشجويانِن رآكه فعالين اصلي  ٢٠١٤) در سال central occupyجنبشِ اشغاِل مركز ( : ١٥
شان را انتحاب رهبران ،چين هنگ كنگ بدون دخالتِ  ها خواستار اين بودند كه مردمِ نآها فلج كرد. هنگ كنگ را براي ماه شهرِ دولت
  كنند.


