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ی طبقاتی و جنبش کارگری، که با مبارزات کارگران هفت تپه و فوالد  پويا با مبارزه یدر پيوند : »نقد«توضيح 
ها و نيز معضالت امر  ها، برنامه شوند، و در ارتباط با هدف ها و نمودهايش بيش از پيش آشکار می اهواز ريشه

ی مبانی نظری و  بازتوليد اجتماعی، انتشار سلسله نوشتارهايی را دربارهی توليد و  راهبری آزادانه و آگاهانه
هايی  ها و واکاوی های تاريخی جنبش شورايی و کنترل کارگری آغاز کرديم. اين نوشتارها، اينک با گزارش تجربه

ی اين  ه برجستههای تاريحی جنبش کارگری و شورايی در نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند يافت. وج پيرامون تجربه
ی يک بنگاه يا  های مقطعی در چارچوب يک جنبش خاص و در محدوده ها و ناکامی ها، نه تنها پيروزی واکاوی

ها و رويدادهای سياسی و اجتماعی، پيدايش و پويش آنها در متن  ی توليدی ويژه، بلکه کنش و واکنش آن با جنبش شاخه
های سياسی نوپا يا پيشاپيش  يابی و سازمان های سازمان ی آنها با شيوه شرايط اجتماعی و تاريخی معين و نيز رابطه

ها يا  ها، اعم از افراد، گروه های خاص در اين نوشته به نام   -و اجتناب ناپذير  –های بسيار  موجود است. اشاره
ها و  اين تجربه ی بنيادين و شيرازه  ای خاص و مکانی معين، مانع از انتقال رشته رويدادهای مربوط به دوره

  .ها نيست آوردهای نظری و سياسی آن ره
  
  
  

به بررسي و  اي و ديگري مجامع كارگري خودگردان ــ با مبنا قرار دادن دو مدل رقيب ــ يكي شوراهاي كارخانه اين فصل
موج  بعد از. پردازد مي »طوالني 1968« خاللاي ايتاليا در  شوراهاي كارگري در نظام كارخانه تاريخيِ وگسترشِ واكاوي رشد

كنفدراسيون سراسريِ  ايتاليا ــ اي  تحاديهدرحالي كه سه كنفدراسيون ا ،1969 »پاييز داغِ« ]1[ ي خودانگيخته هاي اعتصاب
ــ در  ]UIL( ]2ي كارگري ايتاليا ( اتحاديه و )CISL( ايتالياهاي كارگري  )، كنفدراسيون اتحاديهCGIL( كارگران ايتاليا

هاي  مسلط اتحاديه موقعيتازميان بردنِ  درپيِ جنبش كارگري خودگردان ،يابي كنندشان را باز تالش بودند تا قدرت نمايندگي
كرد  ثبات مي دارانه را بي كار سرمايه  اي و تقسيم نظام كارخانه معموالً دستمزد بر سرِ زني چانهها در  . كشمكشبودكارگري موجود 

 را اي اي مواضع سياسي شوراهاي كارخانه. كرد فراهم مي ها را براي اعمالِ قدرت متعارض كارگران در كارخانه شرايط رو ازاينو 
 ي هژموني استقرار دوبارهداشتند: نهايي بودند اما يك هدف مشترك  كه اغلب اساساً با يكديگر متفاوت گرد هم آورده بودند

 اصلي ي بدنه از بخشي كم دست ي اراده ي  كننده بيان كماكان اي كه پارچه انه و يكگي سازماني شكل همچون  ها اتحاديه
  .است كارگري

رهاي اساسي اعنوان ابز از كار، به امتناع ي خودگرداني كارگري وها  ترويج ايدهمجامع كارگريِ خودگردان در تالش براي 
. اين فصل مخالف بودنداي  هاي كارخانهاشور هم باهاي موجود و  اتحاديه با هم، ها كارخانهمبارزات دهي كارگران در  سازمان

ها را بر اندازند يا مانع شكست تاريخي  ي اتحاديه سلطه بودند كه تر از آن ناتوان  مدل دو كند كه هر گيري مي درپايان نتيجه
 »طوالنيِ 1968«پاياني بود بر  ي نقطه كهشوند  1980اي ايتاليا بعد از ناكامي در اعتصاب فيات در  كارخانهجنبش كارگران 

مارس ي  جويانه ه مبارزچنين به اعتصاب  . اين فصل همجهاني پسافورديسم و نوليبراليسم زمان بود با ظهور و هم ،ايتاليا] 3[
 مبارزاني كه ؛پردازد نيز مي (فاتزولتي روسي) دستمال قرمزهاتوسط  وي عظيم فيات در تورين و اشغال كارخانه 1973

داده » ميرافيوريان حزب كارگر«ها لقب  به آن) 1979( و آنتونيو نگري بودند خودگردانگري رجنبش كانمايندگان  ترين اصلي
  .بود

  
  ايتاليا اتونوميستيجنبش 

هاي  فعاليت آن در سال با توجه به را، )Autonomia Operaiaاوپرايا ( ااتونومييا  خودگرداني كارگري نوينِجنبش اجتماعي 
 واوپراييسم كارگرگراييِپسانهايي تكامل  توان ، مياز كار امتناعخودگرداني كارگري و  هاي در شكل 1980 تا 1973

)operaismo( بنا بوداز همان آغاز  اوپرايا هكالسو  ]4[روسي كوادرني هاي نشريه قلمداد كرد.كارگرگرايي ايتاليايي  يا 
ز در جريانِ پايي  و تثبيت آن 1960ي  دهه ي ميانهگسترش آن از ابتدا تا  و به بررسي و پژوهش جنبش كارگري خودگردان و بسط
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ي  ) و رابطهassemblee autonome operaieهاي مجامع كارگري خودگردان ( كشمكشبپردازند.  1969داغ 
جنبشِ مقاومت خود را  اتونوميستقرار داشت. كارگران  اتونوميي سياسي  در كانون پروژه اي كارخانهشان با شوراهاي  تعارضپر

حزب كمونيست ايتاليا » سازش تاريخيِ«ــ يعني  دانستند مي اين فرايند  سياسيي  پايهصنعتي و فناورانه و  تجديدساختاردر برابر 
)PCI(]5[  با) حزب دموكرات مسيحيDC(]6[انگيختههاي خود از كار، اعتصابامتناع هاي متنوع  . شكل و خرابكاري صنعتي 
  .ندبود مبارزهاصليِ جنبش كارگري خودگردان در اين » هاي سالح«

كارگران بخش خدمات و با طور مشخص  ، بهداشت با كارگران غيرصنعتي ي بود كهنزديكي  ، رابطهاتونومي ي برجسته وجه
جنبش زنان، ] 7[ستبخش اوپرايي» كارگران خانگيِ«چون  ، همچنين با كار نپرداخته شده و هم راديكالكارگران متخصصِ 

  .يدانشجوي آموزان دبيرستاني و هاي دانش ان در جنوب و جنبشكار بيهاي  جنبش
 مبارزاتعرصه را در  ]8[(Pozzi and Tommasini 1979) »اي كارگر توده« يِاتونوميست جنبش كارگريِهرچه 

 ]9[»كارگر اجتماعي«مبارزات ازپيش در  بيش اتونومي جنبش خودگرداني كارگري يا همانداد،  از دست مي مقياس صنعتي بزرگ
از دايي  تمركززريشه در خود  كه ، (Cleaver 2000)شد درگير مي پسافورديستيو »  پراكنده«يا  »ي اجتماعي كارخانه« در

بازار «هاي  خانه هاي كوچك و متوسط، ازجمله بيگاركش اي از كارخانه كارگران اجتماعي در شبكهاين اقتصاد صنعتي داشت. 
پذير،  يك نيروي كارِ انعطافهايي كه خلق تدريجيِ  شكلپراكنده شده بودند، يعني » سپارانه برون«و كار خانوادگي  ]10[»سياه

  ساخت. نامتحد و متزلزل را ممكن مي
 نيزو ( حزب كمونيست ايتالياكارگري با خودگردان ي جنبش    خصمانه ازپيش بيشي  رابطه، 1970ي  در اواخر دهه

هاي  كنفدراسيون جويانه در قبال موضعي آشتيطور تاريخي  ، كه بهCGILيعني ي كارگري وابسته به آن،  كنفدراسيون اتحاديه
 انگاري مجرمبه انزوا و  )اتخاذ كرده بود، خواه جمهوريي  و حزب راست ميانهحزب دموكرات مسيحي به  وابسته اي اتحاديه
گر  ويران ي منازعه اين منتهي شد. ها آن و سرانجام سركوب  غيررسمي تروريسم ــ مظنون و هواخواهان چون همــ  اتونوميا

توسط مديريت تونوميست و چپ نويي اها و نيز اخراج فعاالن   ي كارگر در درون كارخانه بستگي طبقه منجر به فروپاشيِ هم
پسافورديستي،  از اتوماسيونِ برخاسته رشد هايِ روبه همراه با تنش . سركوب سياسيشد ها برخي از اتحاديهها و  كارخانه

صاب فيات و شكست اعت» هزار نفره پيمايي چهل راه« افتضاحِبا  ،انبوهي از كارگرانشدن  مازادبرنياز تمركززدايي از توليد و متعاقباً
 .تلقي كردندايتاليا » طوالني 1968«ي پايان  اي كه بسياري آن را نقطه ــ واقعهرسيد  خود به اوج 1980در اكتبر 

  
   اي پاييز داغ و شوراهاي كارخانه

ها و تظاهرات در داخل  پيمايي ، راه»وار سلسله«و » وار شطرنج«هاي خودجوش،  اي از اعتصاب كه بر دوره عنواني بود »پاييز داغ«
 1969درصد كل نيروي كار) در طول پاييز  25ونيم ميليون كارگر ( كه بيش از پنج شد اطالق ميكارخانه و خرابكاري صنعتي 

خودسازماندهي شده  حزب كمونيست ايتالياهاي موجود و  ز اتحاديهمستقل ا ،تقريباً بدونِ استثناء ودر آن شركت داشتند 
، 1967-68در  شده در ميالن و پورتو مارگرا هاي مستقالً سازماندهي اعتصاب جوششبا اولين ). Katsiaficas 1997بودند(
 Revolt of[ ترايانوقيام كورسو با  1969ي  ژوييهشهري در  هاي طغيانصنعتي و  هاي شورشاز  اي سابقه ي بي دوره

Corso Traiano[  اكثريت، دانشجويانپيمايي كارگران و  اهي پليس به ر دنبال حمله آغاز شد. بهتورينو شهر در بخش  جمعيت
رافيوري فيات ساخته ي عظيم مي پيرامون كارخانه در رگرانعنوان خوابگاه كا به 1960و  1950ي ها  كه در دههجنوبي شهر 

  ]11[پا خاستند. روزه به در نبردي سهدر فوراني از خشم شده بود، 
ي ميرافيوري   آميز كارخانه بعدتر با اشغالِ خشونتوقفه ادامه يافت و  بي 1969ي كارگر تا پاييز  اين موج عظيمِ عصيان طبقه

ي  ، به نقطه]the Fazzoletti Rossi[ فاتزولتي روسي با نام از كارگران،تر  جو مبارزهتوسط نسلي جديد اما  1973در مارس 
فناورانه و همراه با  تجديدساختاربعد، اثرات   تاريخ به اينها سازماندهي شده بودند. از  اوج خود رسيد كه حتي مستقل از چپ نويي
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اي  هاي موجود در شوراهاي كارخانه يهاجماع و كنترل اتحاد بازيابيها،  و عالوه بر اين انكارگرمازادبرنيازشدن  سترشگآن 
)consigli di fabrica (ــ هرچند اين قيام در مقايسه با ديگر نقاط  شدقيام كارگران خودگردان  مرور موجب فرونشاندنِ به

  باال ادامه يافت.بسيار در سطحي  1980ي  ، تا دهه جهان صنعتي
اي بود كه   )، نقش برجستهCleaver 1991( يستيپرايويب طبقاتي اي ترك انداز نظريه ي پاييز داغ، از چشم ترين جنبه مهم

كارگران  اغلبِ ،1950ي  تر در دهه كه پيش ، كارگرانيايفا كردند {ايتاليا} داخليِ اهل جنوب متشكلِعمدتاً كارگران مهاجر و نا
شكن  اعتصاب ها انگ بر آن ،وابسته بودند )PSIحزب سوسياليست ايتاليا (و  حزب كمونيست ايتالياشمالي ايتاليا كه به 

مندان دفتري و رسفيد، دانشمندان، متخصصان و كا هاي يقه تكنسين متشكّل از »ي كارگر جديد طبقه«عالوه،  به .زدند مي
نيز شكن  آبي اعتصاب و درگذشته از نظر كارگران يقهناديده گرفته   مديريتـ  اتحاديه آبيِ يقهتوافقات  درتر  ، كه پيشخدماتي

ليوتي در ا 1960ي  ست، كه در اوايل دههيپرايودان ا پرداز و تاريخ نظريهسرجيو بلونا، شدند، نقش مهمي ايفا كردند.  قلمداد مي
متمركز  1970ي  دهه دانشمند در  ـ ي كارگرِ تكنسين طبقه  هاي تركيب تر پژوهش خود را بر كشمكش ، بخش بيشبودتكنسين 

  .استكرده 
حتي اين داشتند و در پاييز داغ پررنگي  ، حضور1967-68 دانشجويي جنبش در هايي ريشهبا هاي چپِ نويي نوپا،  وه گر

و  و) در تورينLCيا  Lotta Continua( ي مداوم مبارزه طور مشخص:  تر نيز بود، به پررنگ هاي اين دوره لرزه در پسحضور 
پيشتازِ عنوان بخشي از ونيز بزرگ)؛  در رم، ميالن و پورتو مارگرا (به )POيا  Potere Operaio( كارگري قدرتروم؛ 

 PdUP per Il( حزب وحدت پرولتارياي كمونيستي در ميالن؛ و) AQيا  Avanguardia Operaia( كارگري

Comunismo( ميان  اي بود اتحاد شكننده كه ) حزب وحدت پرولتارياPdUP گروه مانيفست () وIl Manifesto در (
ميزان ي  مسئله در دخالت بار بدون دستمزدها ــ و اين در   عمده  افزايشزمانِ  ي هم با مطالبهكارگران خودگردان  ]12[رم.

آبي و  دستمزد ميان سطوح مختلف كارگران يقه اختالفاتكاري و  بخشيدن به مقاطعه و پايانآهنگ كار ــ كاهش در بارآوري 
ها، با سر دادن اين  حزب كمونيست ايتاليا و مطالبات صرفاً صنفي اتحاديه» گراييِ اكونوميستيِ واقع«سفيد، جدايي خود را از  يقه

 ،بود كردهدهي  سازمان حليصورت م به راها  اين اعتصاب اي مجامع كارخانه ، اعالم كردند.»خواهيم! چيز را مي ما همه« كه فرياد
، اين وقايع اي يا شهري هماهنگ شده بودند. در جريان و در سطح منطقه ها نداشتند ها هيچ كنترلي بر آن اتحاديهكه  نحوي به

ها تن  كارفرماها به مطالبات آن 1969دسامبر در اما  ،هزار كارگر از كار اخراج يا معلق شدند 35هزار كارگر دستگير و  13
  )Brodhead 1984دادند. (

 مزايايرسميت شناخته شد،  )، كه از جانب حكومت ايتاليا نيز بهStatuto di Lavoro( 1970منشور كارگري 
ها از طريق تأسيس شوراهاي كارخانه و ايجاد معيار  كارگران درون كارخانه» دهي خودسازمان« اعطا كرد و بهرا  توجهي قابل

صنعتي از زمان بينو  شورشباوجوداين، طولي نكشيد كه وقوع بزرگترين  ]13[ت بخشيد.رسمي )scala mobileمتناسب (
زنان و نيز  نوظهورگسترش يافت كه در اين نقاط جنبش  كارگرنشينهاي  ها به محله از كارخانه 1919-20 در] 14[روسو
هاي  هاي چپِ نويي در كميته سازمان ) وندي كارگر بود هاي طبقه خانواده از ،ها هاي دانشجويي (كه بسياري از آن گروه

  فعال شدند. quartiere) (comitati di ها هي محل شده دهي خودسازمان
و اشغالِ مسكن براي  ،ونقل هاي حمل هزينه ( autoriduzione)ها، خودكاهيِ  ها و قبض عليه اجاره  ها، اعتصاب اين كميته

محور،   هاي اتحاديه شكلي خودگردان (يعني مستقل از شكل به را ي كارگر هاي زندگي طبقه بهبودهاي مادي در استاندارد ايجاد
كه  انجام اين كارها، چنان هدف از دهي كردند. گرايانه با دولت يا بازار) سازمان ي نيابتي يا ميانجي محور و دركل هرشكلي از مذاكره حزب

بود عليه توان و ظرفيت  اي حملهبلكه  ود،گرايي نب كردند رفورميسم و صنف ها را به آن متهم مي ستاييپروياكارانه) اها (تاحدي ر اتحاديه
   .(Sacchetto and Sbrogio 2009)هاي اجتماعي  هاي پولي و هزينه داري در استخراج ارزش اضافي از رهگذر شكل سرمايه
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به يك  را ساله بر سر شرايط و دستمزد صنعتي در سطح ملي مذاكرات هرسه اين بود كه دنبال به جنبش كارگري خودگردان
هاي موجود بود. پاييز داغ بدل به  ازبين بردنِ موقعيت مسلط اتحاديه در پيِ و دقيقاً از همين رو، بدل كند سياسي عمده ي مبارزه
» داري عصر طاليي سرمايه«پساجنگ و  فورديستيِـ  كينزيي   معاهدهشده كه ذاتيِ  نهادي زنيِ هاي چانه شد عليه ساختار اي مبارزه

 ي استفاده از آن ــ مزدها و شرايط كار ــ قيمت نيروي كار و نحوه موردها و مديريت در  پايين ميان اتحاديهـ   بود: مذاكرات باال
مبناي پيشين  .(Hobsbawm 1994)ي خط توليد  گرفته يافته و سرعت شتاب مورد بارآوري افزايشدر مذاكره  جاي به

ثباتي نظام  اغلب موجب بي ،زني بر سر چانه مبارزاتوقفه داد.  بي نزاعمذاكره و سازش جاي خود را به بسيج مداوم نيروي كار و 
شرايط را براي اعمال قدرت متعارض كارگران مهيا  ،و در نتيجه شد مي يدارانه و استبداد مديريت اي، تقسيم كار سرمايه كارخانه

  .(Balestrini and Moroni 1997) ردك مي
از همان قرار بود  گويي ، امااي مهيا كرد در درون نظام كارخانه اي خانهشوراهاي كار عموميِرا براي گسترش  پاييز داغ شرايط

دلِ خوشي  برگزيده مستقيماًنهادهاي ارگانيك ها از اين  گفته شد، بوروكراسي اتحاديه كه چنان .باشدزا  اي مسئله تجربه اين آغاز
تر بود، آماج حمالت مداوم مديريت  جا ضعيف هايي كه جنبش كارگري خودگردان در آن عالوه، شوراها در كارخانه . بهندنداشت
  گرانه واهمه داشتند. ها در هماهنگي اقدامات اخالل كه از ظرفيت آن بودند

ويژه  جناح چپ جنبش كارگري، به انتقادمورد  شوراها امامشاركت داشتند،  ها تشكلكارگران در اين گروه مشابهي از  اگرچه
 و نيز جنبش كارگريِ )مداوم ي مبارزهــ  LCو لوتا كانتينيوا ( )كارگري قدرتــ  POاي پوتر اوپرايا ( مبارزان كارخانه

پايين و از   دهي ي نوظهورِ خودسازمان  رويه توانِ تضعيفاصول نمايندگي  بازتعريفكه  اين ،خودگردان دركليت خود بودند. نخست
» ما همه نماينده هستيم!«به اولين انتخابات نمايندگان شوراها با شعار  ي مداوم مبارزهگروه  دل خط توليد را داشت. از

نبش كارگري ها برجسته شد. اصولي كه ج ي اتحاديه گرايانه جيتبعيت ذاتيِ شوراها از نقش ميان كه واكنش نشان داد. دوم اين
ي  از مذاكره يخودگرداني  مبارزهوكمالِ  از نو آغاز كرد، جدايي تمامخود را  مبارزاتبراساس آن  1967 از خودگردان، بعد

ايجاد ها و  فضايي حداكثري را براي مانوري از كنش اين اصولْ). Lumley 1989; Wright 2002اي بود( اتحاديه
سازمان كارگري به توافقات با مديريت پيوند  {تشكيل} عواقب كه اين بدونِ ساخت ممكن هاي جديد سازماني و توليدي شكل
   عملي شود. ،دست آمده به ها ي اتحاديه شود توافقات ناخوشايندي كه با مذاكره هاجازه داديا  بخورد

و با اين كار شرايط مناسبي را براي احياي  و مذاكره را از نو تعريف كردند مبارزهپيوند ميان  اي همه، شوراهاي كارخانه بااين
براي شدن و حمايت رسمي را  شناخته رسميت هب ،اي كارگري مهيا كردند. بوروكراسي اتحاديه دهي ها بر خودسازمان كنترل اتحاديه

كه شوراها درآينده در  وضوح با اين اميد به«شان مقرر كرد  هايي را براي نمايندگان مسئوليت اندازه به همانو  فراهم كردشوراها 
ان درسيد جنبش كارگري خودگر نظر مي هركجا كه به .(Cantarow 1973, 24) »هاي موجود منحل شوند  دستگاه اتحاديه

ها تحميل  عنوان نماينده بر آن عوامل خود را بهكردند  تالش ميبردن استقالل شوراها،  براي ازبينها  ، اتحاديهضعيف شده است
  در مورد پيرلي در ميالن رخ داد (همان).  1972كه در طور  كنند، همان

كارگران «هاي  . اكثريت گروهي روشني نرسيدند به نتيجهاما  تندوتيز بودند اي شوراهاي كارخانه مباحث درگرفته در مورد
ه بيافتن  دهي، بلكه براي دست  تنها براي خودسازمان نه وابسته به چپ نو كه در شوراها حضور داشتند، اين شوراها را»ِ پيشتاز

با حفظ ديدگاه  خودگردان(همان). درمقابل، بخشي از جنبش كارگري ديدند  بستر مهمي ميها  اتحاديه درونِموقعيتي مسلط در 
  بدل كنند: »اسي بديلي سي برنامه«براي يك  اي زمينهانتقادي در اين شوراها حضور داشتند، با اين اميد كه شوراها را به 

شوراهاي گيري واقعي به  براي انتقال قدرت تصميم مبارزه... صرفاً ي كنوني  شتازان كارگري در زمانهي پي وظيفه
ي يك اقتصاد سياسي جديد با و در  هاي اوليه شالوده ساختبه تر از همه شروع  مهمعالوه و  نيست، بلكه به نمايندگي

در برابر  ي سياسي بديل  يك برنامهعناصر تا بدنه كارگري مطالبات آينده را تعريف كند؛ نخستين درونِ شوراها است 
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 Cantarow شده از هماهنگي سياسي كارگران، نقل ي كميته بهر. ك. كند. ( بوروكراسي تحميل مي اي كه برنامه

1973, 24.(  
 

در هاي سازماني بديلي  موضع مخالف قرار داشت و مصمم بود شكل ناپذير در شكلي آشتي چنان به همه، اقليتي راديكال هم  بااين
هاي آلفا رومئو، پيرلي و  نگاهدر ب در ميالناي از يك سند در مورد جنبش كارگري خودگردان  چكيده ها ايجاد كند. مقابل اتحاديه

  دهد: طور شرح مي اين 1976در  سيمنز  ست
ي  طبقهو ، ]grassroots organization[اي  تودههاي  ابزاري هستند براي ايجاد سازماناين فرض كه [شوراها] 

فرض درستي نيست ... با  ،تحميل كندعنوان بيانِ آشكارِ رشد استقالل خود  آن را به را داشته كه توانايياين  گركار
مادام  اند. دست گرفته ها را به ن ا همواره كنترل آه توان ديد كه اتحاديه ها] ... صرفاً مي ارزيابي اوضاع از زمان تأسيس [آن

ي  ها اجازه ها به آن پذيرفتند، اتحاديه مي ها برقرار شده بود رسماً وربط اتحاديه براساس خط را كه چه آن كه [شوراها]
 Assemblea)شدند( شان مي مانع از فعاليتشد  اي مطرح مي نيازهاي تودهكه  محض اين دادند و به فعاليت مي

Autonoma della Pirelli-Alfa Romeo and Comitato di Lotta della Sit Siemens 
1973]15[ 

 
بود، مرتبط هاي سياسي متفاوتي  ها و فرهنگ پروژه به» پيشتازان كارخانه«با نمايندگان شوراها و  اتونوميي اوپرايا  كه رابطه اين

  و سازمان سياسي: جنبشبين دروني تضاد اي بود حاكي از  نشانه
ها يا حتي  عنوان عوامل اتحاديه نپذيرفتن نمايندگان شوراها بهگيري، يكي  ي چپ نويي ميان دو موضعها كه گروههنگامي 

و شدن اثر  درحال بي كه در زمانيدقيقاً آن هم  شوراهاي كارگري غيرانتقادي وجد و سرور ديگري رهبران جديد و
نهادهاي ميان ماهيت  كه ايجاد كردها و ... را  ها، هماهنگي كالكتيو اوتونوميا ند،شدن بودند، در نوسان بود محدود

ي مشخص  مرتبط با يك پروژه نهادهايقابت با شوراها) و ماهيت طبعاً در ر رو ازاين و( مبارزاتنمايندگي ارگانيك 
    .(Borgogno 1997, 44)دند) در نوسان بواتونوميي  پروژهنهادهاي (

  
، 1970ي  ها در دهه گيري آن ها، در فرايند تصميم حفظ استقالل ساختاري خود از اتحاديهضمن  ،اي شوراهاي كارخانهسرانجام، 

يك «براي  را بدل شدند، نه مبنايي» اي انقالبي و نوين در ايتاليا ي يك دموكراسي اتحاديه نطفه«ها نه به  آنمنحل شدند. 
 طور كه كانتارو و نه آن» از طريق اين شوراها كنترل مستحكم خود را حفظ كندي كارگري  ي صنعتي واحد كه بدنه اتحاديه

ها،  افكني سكتاريستي آن تفرقه و . ماهيت نامشخصرا ايجاد كردند »ي كارگر قهحزب آتي طب«انتظار داشت يك  (24 ,1973)
، در شان براي خودگرداني و تمايل  دن فزايندهش رغم راديكاليزه ي كارگران كارخانه تضعيف كرد كه به اعتبارشان را در ميان توده

  (همان).» هاي موجود چشم داشتند شان به اتحاديه كماكان براي امنيت اقتصادي«قبول،  نبود يك بديل قابل
 جوانانِ ،دانشجويانخودگردان،  يهاي كارگر هاي چپ نويي با جنبش گروه بغرنجِاما از نظر سياسي  فرهنگي تعاملِ غني

موجب افول  ها اي توسط اتحاديه كارخانه مبارزاتو نيز جنبش اجتماعي زنان، همراه با سركوب و احياي  فرهنگ مسلطمخالف 
داشت، براي مجامع كارگري خودگردان  تبعات زيادي . اين موردكرد اشاره كارگري قدرت گروهتوان به  مي ها شد، از جمله آن
و در سطح ملي هماهنگ شده بودند.  متحدمحلي  در سطح  كارگري قدرت گروه، هرچند نه كامالً، توسط ها اغلب آنكه  چرا

  :بودآغاز شده  1970اي در همان سال  شكل نامنتظره ) كل اين فرايند به1999براساس نظر گامبينو (
اي از  مجموعهدست به انجام رو نيز  هاي ميانه ها از كارهايي كه احتماالً انجام داده بودند تبري جستند و حكومت اتحاديه

ي  الجزاير بود: چندين جزيره دست بگيرند. اوضاع شبيه به يك مجمع تا از نو ابتكار عمل را به زدنداقدامات اقتصادي 
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 و مسينا.روماگنا، ناپل ـ  وسكاني، اميلياجا، مانند پورتو مارگرا، پيرلي، حتي فيات، چند كارخانه در ت جا و آن مقاومت در اين
مبني بر لغو اعتصاب عمومي، احساس كرديم كه ديگر مخاطب  ]1970ژوييهها [در  دراسيون اتحاديهبعد از تصميم كنف

 وابسته به هاي كارگري . اتحاديهشده بودندنظام ايتاليا  و شريك دست هم ها كم آن كمما براي يا فضاي فعاليتي نداريم. 
  عالقه بودند. اساسي در وضعيت سياسي بينسبت به تغييري  ايتاليا سوسياليست حزبو  ايتاليا كمونيست حزب

  
  مجامع كارگري خودگردان

ي سازماندهي را بار ديگر پيشِ رويِ  ، مسألهاي و تأسيس شوراهاي كارخانه 1973در  قدرت كارگري گروهانحالل رسمي ِ
و كارگري  دانشجوييهاي  ي جنبش قرار داد. ماهيت پيوسته ،ها و هم بيرون از آن هم در درون كارخانه ،جنبش خودگرداني

هاي  اگرچه با تصميم گروه يست بوده است.يپراوفكران و رهبران سياسي ا ، تا حد بسيار زيادي ناشي از نفوذ روشن69-1968
كارخانه از ميان رفت يا  مبارزاتجنبش و اين ، پيوندهاي ارگانيك ميان 1976تا  1973هاي  چپ نويي در انحالل خود در سال

صنعتي جامعه و  تجديدساختاربا توجه به تحوالت اجتماعي شتابان و  اتونومي سجمننامجنبش نوظهور اما  شدت آسيب ديد. به
  خواست اين پيوندها را حفظ كند؟ بود، چگونه مي جريان دراقتصاد كه 

ها را براي  ي متنوعي از مكان  كه گسترهيافت  ها اتونوميست محلي هاي اي در فعاليت توان تا اندازه پاسخ به اين پرسش را مي
، پايتخت صنعتي ايتاليا، تورينودر  هاي صنعتي بزرگ محدود نبود. وجه صرفاً به كارخانه هيچ كه بهگرفت  ميي كاري دربر  مبارزه

 Political[ سياسي هماهنگي ي كميتهو از طريق  ي فيات متمركز بودند عمدتاً در كارخانه اتونوميفعاالن 

Coordinating Committeeمبارزات رغمِ ] سازماندهي شده بودند، اما به پراييستي وي ا ونمو انديشه فيات در رشد مركزيت
در  اتونومينويي و نيز   هاي چپ در گروه كارگران صنعتي، 1962در  ]Piazza Statutoهاي پياتزا استاتوتو[ ي شورش از دوره

  منحل نشد. 1976بود كه تا  مداوم ي مبارزهگروه  ءيان، تنها استثنادر اقليت بودند. در اين منقاط ديگر 
كه  ]16[ هاولچييافت. در رم،  مناطق نيزتوان در ديگر  ي خودگردان را ميرو جنبش كارگاتونومي پيوندهاي اصلي ميان 

 »كارگران خدماتينهادهاي ارگانيك ي هماهنگيِ  كميته«ي شهر سازماندهي شده بودند،  در ميان بخش خدماتي عمده
(Rosso 1975,5) ي انرژي  ، كارگران حوزهها درمانگاه، كارگرانENEL، هاي  آهن، ژورناليست ي پست و راه كارگران اداره

و  ]17[ ] را گرد هم آوردند. در ميالن، بازماندگان گروه گرامشيAl Italiaو كاركنان هواپيماييِ ال ايتاليا [، RAIتلويزيون 
ي  كاري داشتند. و در آلفا رومئو و پيرلي و بعدتر در ميانِ شبكه سيمنز هم كارگران خودگردانِ سيتبا  كارگري قدرت
نزديك به ساحل) ي  منطقهيعني ( ايندوتونام با  كه ايتاليا يي شمال  ي پسافورديستيِ كوچك در منطقه ها اي از كارخانه گسترده

ي  . در منطقهدادند سازمان ميخودشان ) CPO( سياسي هماهنگي ي كميته از طريق مجامع مختلفي راشدند،  شناخته مي
مشخصاً حضور  Assemblea Autonoma di Porto Marghera در قالبِ اتونوميوينتو در شمال شرقيِ ايتاليا، 

 7ي  هاي گسترده در پيِ بازداشت 1979تشكيل و در  1976كه اين سازمان در  پررنگي در ميان كارگران پتروشيمي داشت
 زنداني و اتونوميست سابق فعال ،)2009،73( در همين فصل). سبروجيو 19 شماره يادداشت ر. ك. بهآوريل منحل شد (

 خودگردان كارگري جنبش توأمان تاريخيِ مبارزات بر خودگردان مجامع اين ي شالوده چگونه كه دهد مي شرح سابق، سياسي
 و ــ شدند مي تلقي اول گروه دستهم ، يضدكارگر ي جنبه لحاظ از دوم گروه ها آن نظر در كه ــ ها اتحاديه و كارفرمايان عليه
 به وابسته يها اتحاديه واقع به و محلي ي ا خانهكار شوراهاي با گروه دو اين ي رابطه ي پيچيده و تنيده درهم ماهيت ليهع نيز

   :متكي بوده است ايتاليا كارگران سراسريِ اسيونركنفد
 بر سرجمع خودگردان كارخانه موفق شد تا و مارگرا، مي كارخانه پورتشوراگردهمايي ، در 1976مارس،  6ه، شنب سه«

اي  مشابه با همان هزينهيعني هر كيلووات،  لير براي 8 از قرار ]ENEL (]18شركت ملي انرژي برق (ي قبوض  هزينه
 ,Potere Operaio del Lunedi, no. 46, March 25)» به توافقي برسد  ،پرداختند ها مي كمپانيكه 
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كارگري نهادهاي ارگانيك در رم و ديگر  ENELي سياسي  اي است از ابتكار عمل كميته اين مورد نشانه ؛ (1973
  ).Sbrogio 2009, 134( گسترش بيابنددند تا در سطح ملي ان، كه در تالش بودخودگر

  
، هاي چپ نويي داشتند اي بود كه با گروه از رابطهتر  بغرنجبا جنبش كارگري خودگردان  اتونوميي  ترديدي نيست كه رابطه

 يتوليداز كارگران ي كارگر  هاي ديگر طبقه مبارزات بخش و تبعيت» انمركزيت كارگر« لنينيستيِ اصل به تر كه پيش هايي گروه
هاي  ضمانت«برخوردار از  عموماًفورديست » اي كارگران توده«فرهنگيِ ميان  ـ  نسلي و اجتماعي شكاف بين .داشتند راسخي اعتقاد
ي  ها كارخانه« )بودندمشغول به كار  بدون مقررات »كار سياه«در آموزاني كه  (معموالً دانش» اجتماعيِكارگران «و » شغلي

 تضمينبدون « يكارگراندر حكم  ،دهد كه اين گروه دوم خود را اين رابطه را توضيح ميبغرنجي اي  فورديستي، تا اندازه» پراكنده
در نزديكي پادوا، نارضايتي خود را  اتونوميجا، يك فعال  ديدند. دراين ميتحت استثمارِ حتي بيشتري پذير،  و انعطاف »شغلي

  كند: طور بيان مي هاي سياسي وينتو و كارگران خودگردان مارگرا، اين ي ميان كالكتيو ابطهنسبت به ماهيت ابزاري ر
 ها آن خوردند، نمي چيزي افراد ما اصالًفرستادند خانه.  كردند، اما اگر كسي مشكلي داشت، تو را مي ها از تو استفاده مي آن
 حسابي دركل و بزنند اعتصاب به دست و كنند پخش را ها جزوه و ها نشريه تا بودند حاضر كار محل در صبح روز هر

 ما استدالل. داد مي صورت كارگران خودگردان مجمع را سازماندهي همه اين با اما ،بودند كرده بيچاره را خودشان
 در همه ما درواقع كه بود اين در قضيه پيچيدگي ،راهبردي استداللِ اين از فراتر و باشد فراگير بايد  سازمان كه بود اين
 نه و بنامند فراگير سازماني را خود كه بهتر چه و بود، كارگران و آموزان دانش از متشكل كه...  داشتيم حضور سازمان اين

  .(Memoria 1974)باشند  هم خودگردان اگر حتي كارگران، سازمانِ
قدرت  انحاللِ ، پس از1973در سال بود،  شان ترين مجامع كارگري خودگردان، كه مجمع پورتو مارگرا يكي از مهمنخستين  

، هرچند بوبيو شدايجاد  ،هاي چپ نويي هاي موجود و بحران گروه و جذب شدن شوراهاي كارگري در اتحاديه كارگري
كه مشابه با ) UWA—assemblee operaie unitarie( مجامع كارگران متحد تر كند كه پيش اشاره مي) 1988(

ويي در ناي چپ   كارخانه مبارزانو ديگر  قدرت كارگري، ي مداوم مبارزهتوسط  1971مجامع خودگردان بودند، در سال 
مبارزان «ي  دهي همه شدند كه براي سازمان بنا هايي عنوان سازمان به . اين مجامعندشده بودايجاد فا رومئو لفيات، پيرلي، و آ

ها عالوه بر  . آنايجاد شدندها  ساز اتحاديه يِ دستا  كارخانه يشوراها رقيبِدر حكم باشند و  فراگيري كافي  اندازه به» كارخانه
  شدند. نيز مي پيشتاز كارگريو ي مداوم  مبارزهاعضاي شامل ، قدرت كارگري مبارزانِ

طور مشخص و  را به (UWA) مجامع كارگران متحد ي تجربه پيشتاز كارگريو  قدرت كارگريهمه،  بااين
تاحد زيادي از چنين  1973ها تا سال  آن يكردند و هر دو مييك شكست تلقي  طور كلي، را به خودگردانع كارگري مجام

 بدل شدند به مبنايي ساختاري براي يك كارگري در همان سال، مجامع قدرت كارگريهايي كناره گرفتند. با انحالل  سازمان
از دل  كه سياسي بود ِ  اي از فعاالن كارگري ي پيچيده شبكهرايا. نيروي اصليِ پشت اين مجامع، سازمان جديد، يعني اتونوميا اوپ

 ي فيات شكل گرفت كه در كارخانه 1972-73هاي  هاي اعتصابات و اشغال ازهمه در دوره و بيش 1970ي  اوايل دههمبارزات 
  ).1979(نگري  حزب ميرافيوري كارگرانعنوان  با بود  هقساب اي بي پديده حاصل آنْ

، خودگردان دهي سازمانبا عمدتاً جوان و  از كارگرانِ گروهيجانبه،  همه يشكست اعتصاب پس از ،1973مارس ، در ودر تورين
هاي فيات را  هاي ميرافيوري و ديگر كارخانه ، كارخانهندپوشاند ميشان را  مسلح بودند و با دستمال قرمز صورت ها از آن كه برخي

كردند. در جريان اين اشغال،  مي امتناع شدت مديريت به  ـ  اتحاديهبه سبك ي  هر نوع مذاكرهاز براي چند روز اشغال كردند و 
رافيوري ي. در طول اين كنش، م(Balestrini and Moroni, 1997,435) »بدل به جنبشي آگاهانه شد از كار امتناع«
. در مواجهه با چنين نمايش مصممي از مداخله نكردند نيروهاي امنيتي رو ازاين و» رسيد مي نظر  اي نفوذناپذير به چون قلعه هم«

پذيرفت (همان).  را طلبانه برابري تماميِ مطالبات كارگران كوتاه آمد و اقدامات در مقابل  مديريت قدرت، طولي نكشيد كه
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شهري؛ اين ي  ها و چه در جامعه كارخانهدر سطح ملي گسترش نيافت، چه در درون  حزب كارگري ميرافيوريباوجوداين، 
هاي ملي  جنبش كارگري خودگردان، در مقايسه با بوروكراسي  هاي محلي سازمان ي سست امر بازتابي بود از شكنندگي شبكه

   شده. ها و چپ نهادي اتحاديه
ي  حوزه« هاي پيوند خود را با فعاليتمجامع  هاي اين آن، فعاليتگرد نسبي  عقب سپسگيري و  ي اوج اين دوره رغم به

و  (Colletivi Politici Studenteschi) دانشجوييعمدتاً كالكتيوهاي سياسي  ــ گيري بود كه درحال شكل »نومياتو
ي غيررسمي و وسيع از  عنوان بخشي از يك شبكه شهرها به مراكز كالنكارگرنشينِ كالكتيوهاي خودگرداني كه در مناطق 

 ي يادشده ن بر پيوندهاومجامع براي ارتباط با جهان بيراين همه،  . بااينــ حفظ كردند ها ها و كارخانه ها، مدرسه تعارض در محله
 كار) در آلفا رومئو، نشريه Senza Padroni( ها رئيس بدونچون نشريه  هم ،هاي خودشان را داشتند متكي نبودند و نشريه

كه برخي  درحاليدر فيات.  )Mirafiori Rossa( سرخ ميرافيوريِ ي در پورتو مارگرا، و نشريه) Lavoro Zero( صفر
 ) جنبش كارگريCOBASِ( ي كارگري بدنه، با حل شدن در پابرجا ماندند 1990ي  ويژه در آلفا رومئو، تا دهه از مجامع، به

خود ، عموماً به كار 1979از پس  ي موج سركوب و تعليق از كارِ در نتيجه و ،1980ي  بخش عمومي و خدمات در اواخر دهه
  پايان دادند.

بخش  ناكام ماندند؛، ي مداوم مبارزهو  اتونوميويژه ميانِ  هاي سكتاريستيِ دروني، به بندي اين مجامع در غلبه بر تقسيم
ها و چپ رسمي سوق  اي به سمت اتحاديه شكل فزاينده ، به»حكومت چپ«ي تشكيل يك  ، با ايدهي مداوم مبارزهزيادي از 

از اعتماد برخوردار نبودند ــ ي كافي  وجه به اندازه هيچ مجامع به مسير دشوارتري را پيش گرفت. تونومياكه  پيدا كرد، درحالي
عنوان  شده نبودند تا به شد ــ يا تثبيت ها از جانب كارگران حمايت مي ي اتحاديه اغلب بيش از برنامه شان ي مطالبات هرچند برنامه

در  1978درنتيجه، مجامع منزوي شدند و بعد از  بشوند. اي هاي كارخانهاها يا شور اتحاديه ن، جايگزياكثريتي كارگري سازمان
ها هواخواهان  قرار گرفتند كه آن اسيون سراسريِ كارگران ايتالياركنفدو حزب كمونيست ايتاليا اتهامِ اين معرض 

  .هستندهاي مسلح  و ديگر سازمان هاي سرخ بريگادغيررسميِ 
           

  هاي كارگري خودگردان سركوب و شكست جنبش
ي  كارخانه«مانده و هم در  باقي هاي بزرگ ، جنبش كارگري خودگردان، هم در كارخانهخود به پايان 70ي  دههبا نزديك شدن 

اي منزوي  شكل فزاينده يافت و به ني چندپاره ميها خود را از نظر درو ر سر تاكتيكپسافورديستي، در خصوص اجماع ب» ي پراكنده
. ناكامي اين مجامع و جنبش ندگرفت يها پيش از آن فرايند تجديدساختاري  گرفته شتابسرعت  به شده و هاي احيا د، و اتحاديهش

و در برابرِ حذف كرد  بالقوه اكثريتي عنوان نيروهاي اجتماعي هر دو جريان را به ،ديگر در هماهنگي با و تقويت يك ]19[ 1977
  باقي گذاشت.پذير  رمق و آسيب بي ،اقتصادي و سركوب سياسيـ  اجتماعي هاي سازي حاشيه
  هاي چپ به بقاياي گروه از يك سو كه رخ داد ها و برخي مبارزان كارخانه ، گسست نهايي ميان اتحاديه1977دسامبر  2در 
 Federazione dei( فلزكار. فدراسيون كارگران [خودگردان] متصل بودند و از سوي ديگر به مجامع روتر ميانهنويي 

LavoratoriMetalmecanici] (FLM[،  ين اتحاديه، در واپسين تالش براي ايجاد وحدت ميان مبارزتراز نظر تاريخي
فراخوان  هاي رياضتي حكومت وقت عليه سياست در رم ، براي يك تظاهرات ملي عظيمهاي موجود و جنبش اي كارگران كارخانه

ملي را در همان روز پيشنهاد دادند تا گردهمايي  يك برگزاري ه كارگران خودگردانِ آلفا رومئو،ويژ ميالن، به» چپ كارگري«داد. 
  رمق را از نو به فعاليت وادارند. و مجامعِ درآن زمان بي 1977جنبش 
 پذيرش خود عدم پيمايي مجزا و مستقل، يا با يك راهشركت كنند  FLMپيمايي  در راهكه  اين بر سرِ ها اين جنبش همه، بااين

 و با در فضايي آكنده از تنش . در روز راهپيمايي،، عميقاً چندپاره بودندنشان بدهند تجديدساختارها با فرايند  دستي اتحاديه از هم را
در دو  ،در راهپيمايي گروهيمانع از آن شدند كه هيچ  FLMناظران  ،ها شديداً مسلح در خيابانپليسِ حضور هزاران نيروي 
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ها  در تجميع نيرو و هم راهپيمايي ها گردهماييو درنتيجه هم مجزاي آتونوميستي در دانشگاه رم شركت كند  گردهمايي
پيمايي  ارگري در رم راههاي ك زمان، دويست هزار هوادار اتحاديه م ماندند. همكابشود نا شان برنامهاي كه منجر به موفقيت  اندازه به

   به نمايش گذاشتند. 1977كردند و قدرت خود را دربرابرِ ضعف و انزواي جنبش كارگري خودگردان و بقاياي جنبش 
هراندازه هم  ،را مبارزي كارگر  نوعي وحدت طبقه كه تا آن زمان، به» ي كارخانه معاهده«وضوح پاياني بود بر  اين واقعه به

داران  (سازماني فراگير كه منافع كارخانه Confindustriaبه نظر  عالوه، . بهيكديگر، تضمين كرده بودمتنوع و درستيز با 
هاي بزرگ، رضايت كامل  هاي سياسي از كارخانه براي اخراجكارزاري كه در برپايي  اي بود نشانه كرد) ايتاليايي را نمايندگي مي

حزب كمونيست بستگي ملي، كه  دنبال سقوط حكومت هم ، به1978ي  جنبش كارگري رسمي را جلب كرده است. در فوريه
تند، كه طور رسمي پذيرف مشهور شد را به »EURوربط  خط«عنوان  چه به اي آن هاي اتحاديه ، فدراسيونايتاليا حامي آن بود

هاي  خصيصهاز آن زمان به  ناسبات صنعتي بود كهسازي م مشي سياسي حكومت و عادي دستي شراكتي با خط معناي هم به
  .اند هگرايي كارگري ايتاليا بدل شد اتحاديه

انجاميد، هرچند  تر راديكال نوينِهاي اجتماعي  رايا و جنبشانگاري اتونوميا اوپ نزوا و مجرمبه ا» مورو ي قضيه«چند ماه بعد، 
قتل رسيدن او  ، آلدو مورو، و بهها وزير سابقِ وابسته به دموكرات مسيحي دنِ نخستها هيچ ارتباطي با ماجراي ربو اين جنبش

 حضور بقايايتنها با  فرايند تجديدساختارعليه  آخرين نبردهاتا پايان اين دهه،  ]20[ توسط بريگادهاي سرخ نداشتند.
بنا به داليل سياسي از كار اخراج  ها اين گروه رفت؛ اكثر مبارزانِ ها پيش مي ها و مجامع اتونوميست در كارخانه كميته شمارِ انگشت

و  دانشجويانهاي خودگردان جوانان، زنان،  ي جنبش ادغام بالقوه، 1977 جنبشهمه، در اوج  يا تعليق شده بودند. بااين
  محيط كار باشد. مبارزاتانقالبي در كارخانه و  تجديد حيات و خيزشينويدبخشِ  كه يدرس نظر مي به براي مدت كوتاهيكارگران 

پاشيدن بسيج  ي مدني شدت گرفت و از سويي ازهم ، سطح كلي سركوب و ترس در جامعه1978ي مورو در  قضيه پس از
ي  يافته به خشونت سازمان  ندهبه زندگي شخصي را درپي داشت و از سوي ديگر موجب توسل فزاي عمومينشيني  عمومي و عقب

شدنِ فضاهاي سياسي   برجا گذاشت. با بسته علني پذير را در ميدان فعاليت سياسي مسلحانه و زيرزميني شد و تنها اقليتي آسيب
تر از گذشته شده بود كه رقباي  ها و چپ رسمي بسيار آسان و دموكراتيك، فرايندي مشابه نيز در محيط كار رخ داد. براي اتحاديه

  كنند. بدنامها  چپ نويي با انگ تروريست يا هواخواه تروريست ايِ در مجامع و مبازران كارخانه را خود
 اي همان شيوه بهتهيه كردند و دراختيار مديريت گذاشتند،  هايشان هاي احتمالي و سمپات تروريست هايي از ها فهرست ديهاتحا

 رفت كه تروريست باشد فراخوان داد. طور علني براي لو دادن هركسي كه حتي فقط گمان مي به حزب كمونيست ايتالياكه 
ها كشته  ها بود كه برخي از آن ها در كارخانه و اتحاديهحزب كمونيست ايتاليا حمله به فعاالن محلي  بريگادهاي سرخواكنش 

داد، سرانجام  مبنتي بر برادركشي، كه كارگر را در برابر كارگر قرار مي شان هدف گلوله قرار گرفت. اين نزاعِ زانوهاي شدند يا 
چيز ناخواسته بر وفق مراد مديريت پيش  نابود كرد و همه نيزكارگري باقي مانده بود   شوراهاي كه در را ياندك وحدت همان

كارگران خودگردان برسند و بنا به داليل  مبارزترينكردند تا به حساب  ي كافي احساس امنيت مي اندازه رفت، كه حاال تازه به
  سياسي از كار اخراجشان كنند.

رفتار «دليل  فعاالن اتونوميست و چپ نويي را به ينمبارزترنفر از  61، 1979قدم شد و در اواخر  ي فيات پيش كارخانه
ميلي واكنش  كندي و با بي ها به اتحاديه. (Red Notes 1981, 71)از كار منفصل كرد » شركتبهروزي اخالقيِ مغاير با 

به اين دليل كه ها بودند و  كه برخي از اين كارگران متهم به استفاده از خشونت در جريان اعتصاب نشان دادند با توجه به اين
ها را تماشا كنند. با اين حربه، شركت فيات در  شدن آن ، سخت مشتاق بودند كه اخراجحزب كمونيست ايتالياها نيز مانند  آن

(همان). حسي از » در تاريخ ايتاليا جمعي دستهبزرگترين اخراج «كارگر را اعالم كرد:  14500بودن  نياز بر مازاد 1980سپتامبر 
 را اي فورديستي در ايتاليا  ي كارگر توده نوميدانه ايستادگيِرا آكنده كرد و واپسين  وتورين كارگرنشينِمناطق خشم و نفرت 

 فلج سردرگمي دليل به ملي هاي همه، اتحاديه . بااين1984-85برانگيخت، وضعيتي مشابه با اعتصاب معدنچيان بريتانيايي در 
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 اي فايده ديگر كه چرا بود، داده پايان »تاريخي سازش« ي معاهده به تازگي به ايتاليا كمونيست حزب كه دليل اين  بهبودند؛  شده
 را معاهده اين جاي پارلماني برون چپ انگاري مجرم و عيار تمام سركوب با  العاده فوق وضعيت و نداشت مسلط نخبگان براي نيز

  .بود گرفته
گروهي را  و اخراجِاعالم كارگران مازاد بر نياز و موجي از  پيش گرفتندسرعت الگوي مشابهي را  ساير صنايع توليدي ايتاليا به

هاي اصلي مجامع كارگري خودگردان  سوم از نيروي كار آلفا رومئو كه يكي از پايگاه يكاخراج  1982شروع كردند، از جمله در 
جوي انباشته از ترس اجتماعي كه  نيز ، ودنيز دامن ز اختالفات دروني چپ كه به تجديدساختارزدايي پسافورديستي و  صنعتبود. 

اي كه مشهور شد  رحمانه بود ــ دوره و سركوب دولتي بي (Quadrelli 2008, 85)»چريكي پراكنده هاي جنگ«محصول 
همراه آن  ، و به1970ي  اصلي در دهه ناپذير و آفرينِ آشتي عنوان نقش بهاي  ي كارگران توده هلطبه س ــ» يهاي سرب سال«به 

                  اوپريا پايان بخشيد. اتونوميجنبش 
  

  ها فرجام
آبي،  سفيد و يقه ع كارگري خودگردان ــ براي دستمزد و شرايط برابر براي كارگران يقهجاماتونوميا اوپرايا و م مبارزاتبسياري از 

مناسبات كاري و  شدن ، براي دموكراتيزه»و پول بيشتر كار كمتر«آبي، براي  مزدي ميان كارگرانِ يقهاختالفات براي حذف 
 ،پسافورديستي» ي ي پراكنده كارخانه«ها، عليه  بوروكراسي اتحاديه كاريِ سازش، عليه تجديدساختارها؛ و عليه  اتحاديه

شده ــ كمك كرد تا  عنوان فعاليتي بيگانه دارانه به ازهمه عليه كار سرمايه و بيش سازي نيروي كار، سازي و منعطف غيررسمي
تاسر ردر س 1970ي  در دهه كهمحيط كارِ ايتاليا و نهادهاي آن تغيير ماهيت بدهند و مشاركتي برجسته در تغييرات راديكالي 

هاي دروني و  و مجامع كارگري خودگردان، سرانجام مغلوبِ تركيبي از ضعف اتونومي. ، داشته باشندي ايتاليا رخ داد جامعه
) 1970ي  در دهه شان پررنگحضور  فعال اما اندك (در مقايسه با ند و ميراثييِ سياسي، اقتصادي و تاريخي شدنيروهاي بيرون

 1990و  1980هاي  در دهه» راديوي آزاد«هاي  ، و شبكه]COBAS ،centri sociali ]21جا گذاشتند كه در هيئت  به
آفرينان اصليِ  ، به نقش1999در » نبرد سياتل«در ) WTOسازمان تجارت جهاني ( بعد از اعتراضات عليه وفعال بودند 

  تغيير شكل يافتند.» گرايي جهاني«و » داري ضدسرمايه» «هاي جنبشِ جنبش«
 انگيزترين مناقشه از يكي كه است، بوده »كار بدونِ ي جامعه« ي ايده تكوين بعد، به 1970 ي دهه از ها چرخش ترين مهم از يكي

 اقتصادهاي كانون در كه است »خودگردان) فرمايِ خويش( غيرمادي كارگر« عنوان به »اجتماعي كارگر« بازپيكربندي آن، موضوعات
 كار از امتناع (Virno and Hardt 1996; Hardt and Negri 2000, 2004, 2009 ). دارد قرار يسايبر و ياطالعات

 جويان پناه عظيمِ هاي مهاجرت جمله از شود،  مي ظاهر مختلف هاي شكل در ]exodus[ »جمعي دسته خروج« شكل به اكنون فقر و
  .توليد ي نقطه در ايستا عمدتاً مقاومت جاي به ، جهاني اقتصاد مراكز به پيراموني كشورهاي از سياسي و اقتصادي

  
ي كنترل  تجربه: برابر خودمانما در برابر ارباب و در « اي با عنوان مجموعهاي است از فصل هفدهم  ي حاضر ترجمه *نوشته

، به سرپرستي امانوئل نس و داريو اتزوليني كه به بررسي و توصيف تاريخ مبارزات »كارگري از زمان كمون پاريس تا حال
  پردازد. مي دارانه و چه با رويكردي انقالبي، ، چه همراه با پذيرش منطق سرمايههاي كارگري براي در دست گرفتن كنترل توليد تشكل

  
Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control 
From the Commune to the Present. Haymarket Books. 

 
  ها يادداشت
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1. wildcat strikeهاي ناگهاني،  است كه به اعتصاب» وار  وحشي ي اعتصاب گربه«اللفظي به معناي  صورت تحت : به
 شود.م هاي كارگريِ رسمي اطالق مي ه و مستقل از تشكلخودانگيخت

  گران ايتاليااسيون سراسريِ كارر: كنفدConfederazione Generale Italiana del Lavoro ترتيب: به .2
Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratoriايتاليا هاي كارگري : كنفدراسيون اتحاديه  

Unione Italiana di Lavoro :ي كارگري ايتاليا اتحاديه. 

هايي شديدتر  دورهشاهد  بالفاصله پس از آن احتماالً و 1968 طول در كه متحده، اياالت و غربي آلمان فرانسه، با درمقايسه. 3
» طوالني 1968«اجتماعي يك ي  مبارزهسطوح بسيج و  ي ، ايتاليا از زاويهبودندترِ آنتاگونيسم سياسي  اما از نظر زماني كوتاه

  را تجربه كرد.
4 .Quaderni Rossi :انتشار كوادرني روسي )QR ي رانيرو پانزيري در تورين آغاز شد و سرپرستي آن برعهده 1959) در 

)Raniero Panzieri ديئوينايكي از ويراستاران انتشارت ا 1960و تا  حزب سوسياليست)، عضو ارشد 
)Einaudi( و رومانو آلكواتي )Romano Alquatiاي نيز با اين  )، يك دانشگاهيِ ماركسيست، بود و افراد برجسته

از حزب كمونيست ايتاليا)، سرجيو بولونا، ماريو  77چون آسور روسا (بعدتر منتقد اصلي جنبش  هم ،نشريه همكاري داشتند
بولونا، ترونتي و  ،همه، نگري . بااينترونتي، ويتوريو فوا، ويتوريو ريسر و گفردو فوفي از ميالن و رم و توني نگري از پادوا

كارگران پياتزا استاتوتو كه خيزش  اي بودند و پس از اين در مبارزات كارخانهتري  مستقيمي  آلكواتي طرفدار مداخله
(كه حركت پياتزا استاتو را  ها بود) منجر به اختالفاتي جدي با پانزيري (كه مورد حمايت آن ودر تورين 1962در فيات 

. انتشار انجاميد هاوپرايا، كونترپيانو و سرانجام ال كلس هكه به تأسيس كالس جدا شدند QRاز  1964محكوم كرد) شد و در 
QR  شناسي صنعتي ي نوماركسيستي و جامعه كه امروزه براي نظريه از آن منتشر شدادامه داشت و شش شماره  1966تا 

  شوند. وب ميمحس آثاري كالسيك
4 .Partito Comunista Italiana :1921-1991 اروپاييِ چپِ ميانه كه اوج حمايت انتخاباتي از آن حزب كمونيست ،

داشته است) اما بعد از آن، به  مسيحي دموكرات حزبكه آراي بيشتري از  اي  بود (تنها دوره آرا درصد 34با  1984در 
 بهاي،  هيئت تازه خود را در، براي بار سوم ساختار 2007يافت. در سال درصد آرا كاهش  25-20وضعيت فعلي آن با 
 ) و بعدتر1998-1991( چپ حزب دمكراتيكبار نخست ( تغيير دادپساكمونيستي  حزب دمكراتيك

اش رسيده  ي فعلي ميانه موضعكه به  شد تا اين به سمت راست متمايل ميازپيش  و هربار نيز بيش ،)بود هاي چپ كراتودم
ال  ، با نامتالف چپِ ميانه در تاريخ ايتاليا را تشكيل دادئ، اولين ا1996عنوان بزرگترين حزب بعد از انتخابات  است. به

حزب وزيري رومانو پرودي (عضو سابق  ي نخست و يك بار ديگر در دوره پابرجا بود 2001(زيتون)، كه تا سال  اوليوه
  در قدرت بودند. 2006-2008هاي  ) در سالدموكرات مسيحي

5 .Democrazia Cristianaميانه كه سلطه راست مانيپساجنگ خود را تا بحران فساد  ي سياسيِ  : حزب پوپوليست 
بدل شد و حمايت انتخاباتي خود را در  پاپوالره پارتيتود و پس از آن به حفظ كر 1993-1994) در (دستان پاك پولتي

با عنوان جديد ال پوپولو دال ليبرتا به ميدان  2009(كه در سال  سيلويو برلوسكوني رتزاي ايتاليا به رهبريمقابلِ حزب فو
  سرعت از دست داد. آمد) به

وركريسم   بدناميِ تسريِ دهم تا از ترجيح مي (كارگرگرا) ركريستو پراييست را بهو) عنوان ا1989چون لوملي ( من هم هم. 6
  ، اجتناب كنم.و نسبت به آن كمتر راديكال وركريسم ايتاليايي (اپراييسمو)انيايي، جنبشي يكسره متفاوت با بريت

پردازد كه  مي 1950ي  دههي  هاي شمال ايتاليا از ميانه در كارخانه اييستي كه به توصيف تركيب طبقاتي نوينيمفهومي اپر. 7
ها و حزب  كه با اتحاديه تشكيل شده بود ماهرِ خط مونتاژ با خاستگاه جنوب ايتاليا عمدتاً از كارگران مهاجرِ جوان، ناماهر و نيمه
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 ها در . آنبدل شدند 1969كارگران خودگردان در پاييز داغ  مبارزاتكردند و به ستون اصليِ  كمونيست ايتاليا همراهي نمي
) قرار داشتند كه عمدتاً از شمال ايتاليا بودند و operaio artigianoماهر ( ورِ پيشهي مقابل نسل قبلي كارگران  نقطه
  .شدند محسوب مي هاي كارگري و حزب كمونيست ايتاليا گاه اتحاديه تكيه

كارگر «مفهوم  بعديِ وگسترش و اين بسط كار برد آن را به گروندريسهدر  1858اي كه نخستين بار ماركس در  بندي  دسته. 8
پردازيِ تركيب طبقاتيِ  ) تالشي بود براي نظريهPozzi and Tommasini 1979 ;1979توسط نگري (» اي توده

 و »سازي اي حاشيه«، تجديدساختار صنعتي، نوينهاي اجتماعي  جنبش محصولِ عنوان به؛ »ي پراكنده كارخانه«جديد ،
تر  برانگيزتر و ناروشن كماكان مناقشه» اي كارگر توده«البته اين فيگور اجتماعي نسبت به ». ع از كارجنبشي شدن امر امتنا«

  است.
9 .Lavoro neroشده، و غيرقانونيِ زدايي مدت، با دستمزد ناچيز، مقررات ثبات، كوتاه : بخش پسافورديستي كار بي 

  شود. (غيراروپايي) انجام مي extra-communitari اي كه اكنون توسط مهاجران خانه اركشگبي
 Vogliamo Tutto با عنوان ناني بالسترينينگاه كنيد به فصل پاياني كتاب  ماجراثربرانگيز از اين روايتي تأ براي. 10

)1971/2004(.  
11. LC،AO،PdUPو ، Il Manifesto مانيفستو الهريك روزنامه خودشان را داشتند. تنها  1970ي  در اوايل دهه 

  نسخه در روز. 25000ي خود را دارد با حدود  كه هنوز هم روزنامهاست 
 برنامه اين. كند حمايت تورم برابر در دستمزدها از ها، پرداختي ي ساالنه هاي افزايش طريق از بود قرار معيارمتناسب نظام. 12

 ي دهه اواخر رياضتي هاي سياست اثر بر اما آورد دست به 1968 پسا كارگريِ جنبش كه بود اي عمده دستاوردهاي از يكي
 اين نوليبرال اقتصاددانان كه دليل اين به. داد دست از را خود كاركرد مرور به CGIL-CISL-UIL سكوت با و 1970

 برگزاري با تصميم اين و شد لغو 1984 سال در كراكسي حكومت فرمان با دانستند، مي تورم اصليِ عامل را برنامه
 به و بود كارگري جنبش براي بزرگ شكستي ي دهنده نشان طرح اين لغو. شد تصويب رسمي طور به 1985 در رفراندومي

  .بخشيد شدت ايتاليا كمونيست حزب درون در بحران
 شوروي، مدل بر مبتني اول، جهاني جنگ از پس كارگري و دهقاني شوراهاي ايجاد و ها، اشغال اعتصابات، از انقالبي موجي. 13

 ديگر و مجارستان آلمان، كارگري هاي خيزش با بود مشابه كه كردند، ايفا آن در كليدي نقشي بورديگا و گرامشي كه
 اين شكست همه، بااين. انجاميد 1921 در ايتاليا كمونيست حزب تشكيل و ايتاليا سوسياليست حزب از انشعاب به و. كشورها

  .كرد هموار فاشيست ضدانقالب حضور براي را راه ،1922 در انقالبي موج
  .شود مي ذكر نام مترجم صورت درغيراين است، مؤلف از انگليسي به ايتاليايي از ها ترجمه تمام. 14
 دفاتر كه است لورنزو سن در كارگر ي طبقه تاريخي ي محله كه است ولچي ويا نام از برگرفته ايتاليايي، هاي اتونوميست لقب. 15

  .داشت قرار جا  آن در ييراديو ي فرستنده و روسا اوندا راديو و اصلي
 در بعدها كه اريگي جيوواني و مادرا رومانو جمله از روشنفكرانش اعتبار لطف به هم آن تأثيرگذار، اما كوچك نويي چپ گروه. 16

 براي كارگري قدرت گروه با 1973 در كه هنگامياين گروه  ؛شد مشهور شناس جامعه يك عنوان به المللي بين سطح
 شدند، يكپارچه ميالن در)  Autonomia Operaia Organizzata( متشكل كارگران خودگرداني تشكيل
 در )Rosso—giornale dentro il movimento( جنبش داخل در ي سرخ روزنامه نام با را خود ي نشريه
   .دادند  قرار ميالن و شمال ياتونوم اختيار

  ي اصلي برق در آن زمان. كننده )، تأمين Ente Nazionale per l’Energia Elettrica( شركت ملي انرژي برق. 17
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 وضوح به...  نداشت پيشين هاي جنبش در ريشهدرواقع  كه دليل اين بهنخست  بود، يجالب و نوين جنبشِ...  1977 جنبش. 18
 با را شان رابطه كه بود يجوانان بر مبتني آن اجتماعي تركيب. داشت 1973 نيز و 1968 با متفاوت ديگري، اجتماعي پايگاه

 يا مداوم ي مبارزه هاي گروهنيز  و ،1968 نخبگان با جمله از زدند، مي پس را ها آن يا بودند كرده قطع سياسي نخبگان
 اين. ه بودكرد قطع را خود ي رابطه نيز 1968 جنبش با بلكه سنتي كمونيستي جنبش با تنها نه بنابراين،...  اتونومي حتي

را  خود كماكان ها وركريست كل، در كه درحالي كرد، رابطه قطع دوران آن در كمونيسم از متعارف ديد با دقيقاً جنبش
. »باشد »كمونيست راستين شكلي به« خواست نمي مطلقاً 77 جنبش. «كردند مي تلقي »راستين هاي كمونيست«
)Cuninghame 2001, 96(  
 با مرتبط روشنفكرانِ ديگر و نگري توني 1979 آوريل 7 در ، ايتاليا كمونيست حزب به وابسته  قاضي كالوگرو، پيترو. 19

پرايا وكه اتونوميا ا ي او از اين قرار بود نظريه. كرد متهم دولت سرنگوني براي نافرجام تالش و تروريسم به را اتونوميا
 پسِ »متفكر مغز) «اتونوميست جنبش ميالنِ ي شاخه() Autonomia Operaia Organizzataاورگانيزاتا (
 قتلِ و ربودن »فكري طراحانِ« اتونومي در ديگران و نگري و هستند يكي واقع در سازمان دو اين و هبود سرخ بريگادهاي

 ،بودند شده متهم كساني چه دقيقاً كه اين. بودند 1978 در حزب دموكرات مسيحي به وابسته سابقِ وزير نخست مورو، آلدو
 و پارلماني برون چپ ي محاكمه و تعقيب براي بود اي بهانه درواقع و نداشت اساسي و  پايه نظريه اين كه كرد مي ثابت خود

 برائت اعالم سرخ بريگادهاي از ،1970 ي دهه اوايل در وضعيت اين مقابل در  اوليه سكوت از پس اتونومي. اتونومي مشخصاً
  .دوم جهاني جنگ هاي پارتيزان ي بار هستند به رويه بازگشتي زيان و سر آمده شان به دوران ها آن كه عنوان اين با كرد،

 حكومت اوقات گاهي و( ساكناني غيرمجاز داشته اغلب كه ،بالاستفاده مدارس و ها كارخانه چون هم عمومي، هاي ساختمان. 20
  )فوتبال ناهوادار و غيراروپايي مهاجران نيز و( آنارشيست و اتونوميست هاي گروه توسط و ،)بود پذيرفته را آن نيز محلي

 چنين كه اين به توجه با ،ندبود شده اشغال سياسي و اجتماعي فرهنگي، هاي فعاليت مراكز وها  گردهمايي محل عنوان به
 شمالي، آفريقاي اروپا، سرتاسر در كه اجتماعي ي پديدهاين . شدند در اختيار گذاشته نمي محلي حكومت جانبِ از تسهيالتي

 حاصل آن و يافت گسترش و رشد سرعت به ايتالياي در 1990 ي دهه در ،گسترش يافته بود آرژانتين و جنوبي ي كره ژاپن،
 و شهرها رد )centri sociali occupati/autogestiti( مركز اجتماعي خودمديريتي/اشغالي صد يك از بيش برپايي

  .است اصلي هاي شهرك
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