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مقدمه
خودمديريتي در فضاي الجزاير ،به جنبش مردمياي اشاره دارد كه بﻼفاصله در پي استقﻼل در سال  1962ظهور كرد .اين جنبش
عمدتاً از طبقهي كارگر روستايي تشكيل شده بود كه كنترل امﻼك استعمارياي را به دست گرفت كه جمعيت پيهنوار )pied-
) (noirمهاجران اروپايي( ] [1آن را رها كرده بود ،جمعيتي كه به يكباره و دستهجمعي طبق شروط توافق حاصله ميان حكومت
فرانسه و جبهه آزاديبخشِ ميهنيِ الجزاير ) [2] (FLNكشور را ترك كرده بود .كارگران در شهرها نيز كسب و كارها و
كارخانههاي كوچك را در فضاي آشفتهي پس از آزادي به تصرف خود درآوردند .اين اقدامات ،دولت جديد را كه در پي يك درگيري
درونسازماني در داخل جنبش ناسيوناليستي شكل گرفته بود ،در عمل انجامشده قرار داد .با آنكه رهبران جبههي آزاديبخش ميهني
هرگز خودمديريتي را شكل سازماندهي اقتصادي مناسبي براي الجزاير پس از استقﻼل متصور نبودند ،اما اين شكل از سازماندهي هم
راهحلي عملي براي مشكﻼت فوري اقتصادي ارائه كرد و هم متعاقباً بتوارهي ايدئولوژيك قدرتمندي شد براي ادعاي استقبال كشور
از سوسياليسم.
در واقعيت اما ،خودمديريتي يا  autogestionبراي دولت الجزاير درحد اسطورهاي بنيانگذارانه باقي ماند .با وجود آنكه
خودمديريتي توسط دولت جبههي آزاديبخش ميهنيِ احمد بنبﻼ ] [3رسمي و سپس تئوريزه شد ،در عمل در فاصله كوتاهي
دولت جبههي آزاديبخش آن را از طريق وضع قوانيني كه بهظاهر قرار بود كنترل كارگران را نهادينه كند به ميزان قابلتوجهي
محدود كرد .با اين حال ،گرچه قوانيني كه خطوط كلي خودمديريتي را مشخص ميكردند دربردارندهي تناقضهاي ذاتي بودند ،دﻻيل
زيربنايي خنثيشدن خودمديريتي را بايد در پويشهاي جامعهي الجزاير در سطوح اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جست .در اين فصل
ميكوشيم تا اين پويشها را از راه بررسي تاريخ خودمديريتي و واكاوي عواملي كه بر وعدههاي اوليهي آن مهر باطل زدند درك
كنيم.
با توجه به مجموعهي شرايط حادي كه در زمان استقﻼل حكفرما بود ــ بحران عظيم اقتصادي ،عزيمت نزديك به يك ميليون
مستعمرهنشين )استعمارگران( ،ويرانيهاي ناشي از هشت سال جنگ ،و جابهجايي سه ميليون نفر ــ شايد شايسته است بپرسيم آيا
نمونهي الجزاير براي پژوهشي تطبيقي سودمند است يا خير .با اين حال اين نمونه نه تنها با ديگر نمونههاي كنترل كارگري ،كه
بسياري از آنها نيز در لحظات بحران اجتماعي متولد شدهاند ،شباهتهاي مهمي دارد ،بلكه همچنين به روشنشدن شماري از
پرسشهاي نظري ،بهويژه درباب بوروكراسي دولتي ،رابطهي ميان خودمديريتي و دولت ،منطق قدرت »اقتصادي« و »سياسي« تحت
كنترل كارگران و سرشت مبارزهي طبقاني در چنين شرايطي ،ياري ميرساند .هنگام تعمق در تاريخ خودمديريتي بايد اين پرسشها را
به خاطر داشت.
الجزاير در استقﻼل :بحران و كشمكش
هنگامي كه در بهار  1962دولت فرانسه و رهبران ناسيوناليست جبههي آزاديبخش ميهني در حال مذاكره دربارهي استقﻼل
الجزاير در اويان بودند ،مهاجرت دستجمعي آغاز شد .هزاران مستعمرهنشين فرانسويتبار و ديگر اروپاييتبارها ــ كه خانوادههايشان
براي چندين نسل در الجزاير ميزيستند ــ كشور را ترك كردند .با آنكه توافقنامهها موقعيت و اموال اين مهاجران را تضمين كرده
بودند ،با سرنگوني نظم استعماري ،بيشتر آنان ترجيح دادند به فرانسه عزيمت كنند .با تثبيت و استقرار استقﻼل الجزاير ،جوي باريك
دهها هزارنفري به سيل بدل شد .در كل حدود نهصدهزار نفر از مهاجران ــ تقريبا كل جمعيت مستعمرهنشين ــ از كشور گريخت و
حفرهي مخربي در اقتصاد الجزاير برجاي گذاشت )رودي 185 ،2005؛ استورا  .(124 ،2001مهاجران هنگام خروج به سختي
تقﻼ ميكردند تا داراييهايشان را ،اغلب به قيمتهاي بسيار نازل ،به دﻻﻻن الجزايري بفروشند .در جاهاي ديگر امﻼك ،تحت
نظارت مديران الجزايري باقي ماندند يا آنكه »موقتاً« تعطيل شدند .در بسياري از موارد ،امﻼك به سادگي به حال خود رها شدند .در
نهايت يك ميليون هكتار زمين و هفتصد بنگاه صنعتي به حال خود وانهاده شد )ﻻزرگ .(49 ،1976
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از آنجا كه اقتصاد دوران استعمار منحصراً در اختيار جمعيت پيهنوار بود ،مهاجرت دستجمعي آنان دولت نوپاي الجزاير را با
معضﻼت عظيمي روبهرو ساخت .عزيمت مستعمرهنشينها نه تنها كشور را از اكثريت قريب به اتفاق قشر مديران خالي كرد ،بلكه با
فرار گستردهي سرمايه همراه شد كه در پايان جنگي تقريبا هشت ساله تاثيرات شديدي بر اقتصاد نهاد [4] .به عﻼوه هنگامي كه
جنگ به فرجام رسيد ،مهاجران }اروپايي{ و به ويژه آنهايي كه در گروه تروريستي سازمان ارتش مسلح مخفي)[5](OAS
سازماندهي شده بودند ،با تخريب ساختمانهاي دولتي ،كارخانهها ،بيمارستانها و ديگر زيرساختها ،بخش عمدهي سرمايهي
اجتماعي كشور را نابود كردند .پس از فرار همگاني به فرانسه تنها كمي بيش از  3000مستعمرهنشين اروپايي باقي ماندند )رودي
.(186-185 ،2005
تخريبهاي وارد شده بر زيرساختهاي كشور ،با فقر مردم همراه بود .صرفنظر از كشتهها ،كه تعدادشان دستكم به صدهاهزار
نفر بالغ ميشد ،بيش از دو ميليون الجزايري از »اردوگاههاي كار اجباري« آزاد شدند ،اردوگاههايي كه روستاييان به عنوان بخشي از
سياست بازطبقهبندي فرانسه در آنها نگهداري ميشدند )امين  .(127 ،1970چندصدهزار پناهنده از تونس و مراكش آغاز به
بازگشت به وطن كردند؛ در مجموع ،سه ميليون الجزايري روستايي در طول جنگ آواره شده بودند )رودي  .(190 ،2005و در
نهايت هنگامي كه ارتش آزادي بخش ميهني ) [6] (ALNكه در خارج از كشور مستقر بود به سرعت به الجزيره بازگشت تا
رقيبان خود در دولت موقت الجزاير ] [7و چريكهاي داخلي را شكست دهد» ،دستهها«ي ناهمگون جبههي آزاديبخش درگير
نبردهاي درونسازماني شدند .اين درگيريها تجلي تفاوتهاي ديرپاي استراتژيك و ايدئولوژيك در درون جبههي آزاديبخش ميهني
بود )استورا .(185-180 ،2001
ساختار جامعهي الجزاير در زمان استقﻼل در خور توجه است ،چرا كه تجربهي  132سال حكمفرمايي استعماري فرانسه،
شكلهاي اجتماعي بومي را به طرزي اساسي دگرگون كرده بود [8] .سلب مالكيت در مناطق روستايي توسط استعمارگران ،منجر به
بينوايي دهقانان الجزايري شده بود كه بيشتر از زمينهاي حاصلخيز رانده شده بودند .دهقانان ميان نبرد براي ادامهي زندگي به
شيوهي سابق ،فروش نيروي كارشان به زمينداران فرانسوي يا مهاجرت به كﻼنشهرها ،از جمله پاريس ،مجبور به انتخاب شدند
)بورديو  .(192-134 ،1961اكثريت گستردهاي از دهقانان به كار روي زمين ادامه دادند ،اما تعداد چشمگيري هم گزينههايي
ديگر را برگزيدند.
اقتصاد استعماري اغلب به شكل »اقتصادي دوگانه« توصيف شده است ،يك بخش اروپايي فني »مدرن« در كنار اقتصاد
»سنتي« الجزايري .با اينكه اين فرمولبندي از بعضي جهات ناسودمند است ،اما در مورد }بخش{ كشاورزي بيشك دوگانگي وجود
داشت ،بخشي كه در آن طبقهي كارگر روستايي الجزايري ،كه در زمان استقﻼل شامل 130هزار كارگر دائمي و  450هزار كارگر
فصلي كشاورزي بود ،در امﻼك بزرگ مستعمراتي به كار گماشته ميشد .به علت مهاجرت از روستا به شهر و افزايش چشمگير
جمعيت شهري در خﻼل جنگ ،طبقهي كارگر كوچك شهري در كارخانههاي مستعمراتي و ديگر كسبوكارها شكل گرفت .با اين
حال ،اساساً به سبب خصلت اقتصاد ،اين طبقه كوچك باقي ماند -حدود 110هزار كارگر.
اقتصاد مستعمراتي كه به متروپل استعماري گرايش داشت ،بر صادرات مواد اوليه متمركز بود و به عنوان زبالهداني براي
محصوﻻت مصرفي ساخت فرانسه به كار ميرفت .از اين رو الجزاير بخش توليدي كوچك و صنايع بزرگمقياس ناچيزي داشت.
طبقهي كارگر الجزايري مستقر در فرانسه ،متشكل از 400هزار مهاجر ،در قياس با دو ميليون كارگر داخلي» ،ﻻيهي پاييني
پرولتاريا«ي شهري كه نتيجهي سلب مالكيت از دهقانان و نرخ باﻻي رشد جمعيت روستايي بود ،اهميت كمتري داشت )بنون،
.(1988
با آنكه استعمار به خلق اين طبقات ياري رسانده بود ،اما مانع توسعهي اقشار اجتماعي ديگر شده بود .از آنجا كه الجزايريها به
طور سراسري از قدرت سياسي و اجتماعي كنار گذاشته شده بودند و ساختار اجتماعي از توسعهي بخش صنعتي ملي ممانعت ميكرد،
بورژوازي بومي به طور كامل رشد نيافته بود .بقاياي يك طبقهي بزرگزميندار در بيرون از شهرها و نظفهي يك طبقهي بوروژوازي
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صنعتي و تجاري در شهرها وجود داشت اما هر دو توسط استعمار سركوب شده بودند .با اين حال ميزان اندكي تحرك اجتماعي براي
الجزايريها وجود داشت و يك طبقهي خردهبورژوا شكل گرفته بود .اين طبقه كه اغلب تحصيلكردهي فرانسه و فرانسويزبان بود و
در حرفههاي ليبرال منصبهايي داشت ،در موارد مختلف از امتيازهاي كوچكي كه از سوي فرانسويها براي نمايندگي سياسي
الجزايريها اعطا ميشد ،برخوردار بود .اين طبقه از اصﻼحات فرانسه ،كه الجزايريهاي بيشتري را در سطوح پايين دولت استعماري
به كار گماشت ،منتفع شده بود اما همزمان كادرهاي جنبش ناسيوناليستي اوليه را شكل داد كه خواستار همگوني با فرانسه بودند
)بنون [9] .(94-93 ،1988
اما اين طبقه كارگر روستايي بود كه در هرج و مرجِ قبل و بﻼفاصله پس از استقﻼل رسمي الجزاير در  5ژوئيه  1962كنترل
بسياري از امﻼك مستعمراتي را به دست گرفت .در مزارع تصاحب شده ،كارگران براي تداوم توليد كميتههاي مديريتي تاسيس
كردند .اگرچه ــ به سبب شرايط آن زمان ــ گزارشهاي مستند زيادي وجود ندارد ،موارد بيشماري از اين تصرفها وجود دارد .يك
نمونه كه بلر به آن اشاره كرده است مربوط به ملك كشاورزي بزرگي شامل تاكستانها و مزارع گندم در فﻼت اطلس در نزديكي
المديه است .هنگامي كه ارباب فرانسوي و خانوادهاش در ژوئن 1962به »تعطيﻼت« رفتند و براي فصل شرابگيري بازنگشتند،
»سركارگر الجزايري و 150كارگر ديگر ،مزرعه را همانند گذشته اداره كردند« .پس از صدور حكمي از سوي دولت موقت در ماه
اوت» ،مزرعه بﻼتصدي اعﻼم و به يك كميتهي انتخابي واگذار شد .بر سردر عمارت در كنار كتيبهي "امﻼك مارول، "1914 -

كتيبهي بدخط ديگري با مداد شمعي سياه پديدار شد" :مزرعه اشتراكي مارول -بﻼتصدي .(47-1970) «"1962

پديدهي مشابهي در مناطق شهري اتفاق افتاد و كارخانهها و شركتهاي كوچك مصادره شد .اتحاديه عمومي كارگران

الجزاير ) ،[10] (UGTAكه در  1956تاسيس و از جبههي آزاديبخش ميهني جدا شده بود ،در اين اشغالها نقش داشت به
ويژه در گراندالجر )الجزيره بزرگ( و وهران ،مناطقي كه در آنها رهبري اتحاديه »تصميم گرفته بود به زور كارخانهها و
بنگاههاي تجاري را اشغال كند« .اتحاديه از همان فوريه  1962به جاي مليكردن داراييها خواهان اجتماعيسازي بود و اعﻼم كرد
كه» :استقﻼل از انقﻼب جداييناپذير است اما انقﻼب مهمتر از استقﻼل است« )كلگ .(49 ،1971هنگامي كه مستعمرهنشينها در
حال خروج از كشور بودند ،اتحاديه از كارگران درخواست كرد كه توليد را از سربگيرند و از آنان خواست تا »مديريت و كنترل اقتصاد
كشور را به دست گيرند «.چريكهاي اتحاديه عمومي كارگران الجزاير نيز تﻼش كردند تا ايدهي خودمديريتي را با برپايي

كميتههاي كارگري در شهرهاي بزرگتر و در مزارع درههاي متيجه و الشلف گسترش دهند )اوتاوي و اوتاوي -50 ،1970
 .(53جنبش خودمديريتي در كمربند حاصلخيز ساحلي ،كه در آن كشاورزي در امﻼك بزرگ با نيروي كار متمركز و پرولتريزه
سازمان يافته بود ،از همه جا قدرتمندتر بود )رودي  .(199-198 ،2005در تابستان  1962نزديك به  1.2ميليون هكتار از
اراضي و هزار بنگاه صنعتي و تجاري به كنترل كارگران درآمد و تحت خودمديريتي قرار گرفت )تلمساني.(97، 1986 ،
اينكه اين تصاحبهاي »خودجوش« تا چه ميزان نشانگر بروز »آگاهي طبقاتي« كارگران است ،پرسشي است كه در مطالعات
اين دوره به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است )كلگ 56-48 ،1971؛ ﻻزرگ  .(89 ،1976اينجا قصد ورود به اين
بحث را نداريم ،اما شايد درك اين نكته مفيد باشد كه نه تنها منافع مادي در كنشهاي كارگران نقش داشت ،بلكه شكلگيري
شوراهاي كارگري ــ به عنوان يك شكل انقﻼبي تكرارشونده ــ روابط توليدي از پيش موجود را واژگون كرد و پرسشهاي بنياديني
را در مورد سازمانيابي گستردهتر جامعه مطرح ساخت.
يك نكته مهم اين است كه كارگران تنها كساني نبودند كه تصاحب اقتصاد مستعمراتي پيشين را حق خود ميدانستند .دﻻﻻن
منفرد الجزايري ،چريكها ،مقامات ارتش و بوروكراتها كه همگي با به چنگ آوردن منافع مستعمرهنشينها توانگر شده بودند ،گاهي
»شوراهاي غيرقانوني كارگري« را خلع يد ميكردند )تلمساني  .(97، 1986خروج مستعمرهنشينها» ،راه را براي ثروتمند شدن
سريع و نيز تحرك طبقاتيِ اقشار اجتماعي ممتاز به سوي باﻻ هموار كرد« )بنون  .(96 ،1988بهعﻼوه تصور ميشد كه امكان
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بازگشت مستعمرهنشينها وجود دارد؛ بسياري همچنان ادعا ميكردند كه آنان تنها »به تعطيﻼت« رفتهاند .در پيماننامه اويان
] [11هيچ چيزي مبني بر اينكه اموال مستعمرهنشينها به زور مصادره خواهد شد عنوان نشده بود ،در واقع دولت موقت مالكيت
اموال مستعمرهنشينها را در الجزاير استقﻼليافته تضمين كرده بود .در احكام ماه اوت دولت خواستار آن شد كه فرمانداران منطقهاي
] [12از امﻼك رهاشده كه به عنوان امﻼك بﻼتصدي ] [biensvacantsشناخته ميشدند حفاظت كنند .تهديد مليكردن
وجود نداشت اما اگر مالكان فرانسوي ظرف  30روز باز نميگشتند فرمانداران اين قدرت را داشتند تا مديران }امﻼك{ را منصوب
كنند .اين امر باعث آغاز »هجوم وحشيانه«ي طبقهي صاحب مالكيت براي ثبت و دعوي امﻼك بﻼتصدي شد )اوتاوي و اوتاوي
51 ،1970؛ كلگ 47 ،1971؛ بلر .(46 ،1970
حتي در پاييز هم كه خودمديريتي توسط دولت بنبﻼ قانوني شد ،به صراحت اعﻼم شد كه حقوق مستعمرهنشينها رعايت خواهد
شد و مهاجران ميتوانند بازگردند و در ساختار مديريتي جديد ادغام شوند .با اين حال پس از حكم حكومت در ماه اوت و تاييديهي
بنبﻼ ،اشغال توسط كارگران شتاب گرفت .تصرف وسايل توليد توسط طبقهي كارگر درضديت با شرايط قانوني و در بحبوحهي هجوم
براي دعوي امﻼك رهاشده را ميتوان تﻼشي براي محافظت در برابر سلب مالكيت توسط طبقات مالك الجزايري ،يا در برابر استقرار
نواستعمارگرايي تلقي كرد .در واقع نمونههاي زيادي از تقابل ميان كارگران و فرمانداران يا بورژوازي الجزايري در خصوص امﻼك
رهاشده وجود داشت .كلگ دو نمونه را ذكر ميكند :در سليني ،محصوﻻت و ساختمانهايي كه توسط الجزايريها خريداري شده
بود توسط »دهقانان خشمگيني كه احساس ميكردند از اين معامله نفعي عايدشان نشده« به آتش كشيده شد ولي در ملوگ ،معاون
فرماندار ] [13كه مورد حمايت واحدهاي نظامي بود ،مسئوليت امﻼك را به يك مالك خصوصي الجزايري واگذار كرد ،اما او توسط
كارگران كشاورزي كه پيشتر ملك را اشغال كرده بودند بيرون رانده شد ) .(48 ،1971جنبش ناسيوناليستي با سرنگوني نظم
استعماري به استقﻼل سياسي دست يافته بود ،در حاليكه طبقهي كارگر الجزاير در عرصه اقتصادي تاثيرات خود را نشان ميداد.
درگيريهاي نوظهور بر سر خودمديريتي در اين مرحله از نبردهاي آتي بر سر آينده اقتصادي كشور حكايت ميكرد.
رسميسازي و خنثيسازي كنترل كارگري
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،هيچيك از اعضاي ارشد جبههي آزاديبخش ميهني ،خودمديريتي كارگران را به عنوان مدلي مناسب
براي ساختار اقتصاد الجرايزِ مستقل مدنظر نداشتند؛ در واقع جنبش ناسيوناليستي قادر نبود ديدگاه منسجمي از برنامههايش براي
كشور ترسيم كند .حداكثر برنامهاي كه موفق به ارائه آن شد ،برنامهي طرابلس بود كه در مي  1962براي كنگرهي حزب در
پايتخت ليبي نوشته شده بود .اين سند كه بازتابي از گسستهاي سياسي درون جنبش بود ،انگيزههاي »خردهبورژوايي« و
»پدرساﻻرانهي« رهبران جبههي آزاديبخش ميهني را تقبيح ميكرد و خواستار انقﻼب دموكراتيك مردمي به رهبري تودههاي
روستايي شده بود .نسخههاي اين سند پيرامون سه حيطهي اصلي دور ميزد :اصﻼحات ارضي از طريق بازتوزيع زمينها و
شكلگيري مزارع دولتي ،برنامهريزي دولتي همراه با مشاركت كارگري ،و مليسازي و صنعتيسازي دولتمحور .برنامهي طرابلس با
وجود واكاوي جامعه الجزاير» ،از سطح بيانيههاي گوناگوني كه از سوي جبههي آزاديبخش ميهني در طول جنگ صادر ميشد فراتر
نرفت« و تمركز قدرت اقتصادي در دست دولت مركزي ] [étatismبر كنترل كارگري كامﻼً ترجيح داده شد )ﻻزرگ ،1975
.(125
در سپتامبر  1962بنبﻼ كه از سوي ارتش حمايت ميشد به قدرت رسيد و با چشمانداز سياسي بسيار متفاوتي از آنچه در
برنامهي طرابلس مشخص شده بود ،مواجه شد .فعاليت اقتصادي سقوط كرده بود ،دولت درآمدهاي مالياتي را از دست داده بود،
كسري بودجه زيادي داشت و با بار سنگين تثبيت اقتصاد و جامعهاي آشفته در نتيجهي جنگ و بحرانهاي متنوع اقتصادي ـ
اجتماعي روبهرو بود .بدتر از همه آنكه دولت خود اوضاع مغشوشي داشت .بخش عمدهاي از كارمندان دولت ،از جمله سيصد هزار
كارگري كه مسئول مديريت اداري و اقتصادي كشور بودند ،از كشور عزيمت كرده بودند و اين به آن معنا بود كه دولت حتي قادر نبود
وظايف اوليهاش را انجام دهد )استورا .(124 ،2001
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در اين شرايط دولت انتخاب چنداني نداشت جز آنكه خودمديريتي را تاييد كند ،به ويژه از آن رو كه خودمديريتي ،تحرك
بخشهاي حياتي اقتصاد را حفظ ميكرد .خودمديريتي با رتوريك پوپوليستي جبههي آزاديبخش ميهني ،كه در آن همهي جناحها از
ساختن يك »سوسياليسم الجزايري« سخن ميگفتند ،سازگار بود .به عﻼوه خودمديريتي ،محبوبترين جنبش تودههاي مردم عادي
در كشور بود و »تخيل ملي را شيفتهي خود ساخته بود«؛ از اين رو بنبﻼ بيدرنگ خود را در راس آن قرار داد )رودي ،2005
 .(199يك ماه پس از قدرت گرفتن بنبﻼ ،وي دفتر ملي حفاظت و مديريت امﻼك بﻼتصدي ) [14] (BNBVرا براي
نظارت بر ادارهي امﻼك رهاشده و رسيدگي به روشهاي تنظيم خودمديريتي تاسيس كرد .در مجموعهي احكام صادرشده در پاييز
 ،1962بنبﻼ به طور رسمي ايجاد كميتههاي مديريتي براي امﻼك كشاورزي ،بنگاههاي صنعتي ،معادن و فروشگاههاي پيشهوري
بﻼتصدي را مدنظر قرار داد .اين احكام همچنين معاملهي امﻼك رهاشدهي فرانسوي را ممنوع كرد و يك موسسه ملي بازاريابي و
تجارت براي كشاورزي خودمديريتي بنيان گذاشت )بلر (50-49 ،1970
اين تاييد رسمي خودمديريتي تاثيري فوري بر كارگران روستايي نهاد كه فرصت را براي استقرار خودگرداني هزاران ملك ديگر از
دست ندادند .براي مثال ،كارگران در ناحيه بلوشت در سعيده در نزديكي وهران در ستادهاي ملك690 هزار هكتاريشان،
گردهم آمدند و كميته مديريتي را انتخاب كردند» :در هفته بعد20 ،هزار نفر سر كار رفتند «.رزمندگان محلي جبههي آزاديبخش
ميهني نيز نقش اساسي در استقرار كنترل كارگري در مزارع رهاشده ايفا كردند .براي نمونه در سنتاوژن هفتاد و چهار مزرعه ،كه
هر كدام با كميتهاي متشكل از  9عضو شامل  5نمايندهي كارگر مديريت ميشدند ،دوباره فعال شدند .بلر از يكي از اعضاي محلي
جبههي آزاديبخش ميهني كه نقش حزب را توضيح ميدهد ،اين گونه نقلقول ميكند» :به مدت سه ماه ما مسئوليت همه چيز را
بر عهده گرفتيم؛ بيرون رفتيم و مردم را بسيج كرديم و وظايفمان را براي آنان توضيح داديم و به آنان كمك كرديم كه كميتههاي
مديريتي ] [15را داير كنند« )بلر  .(50 ،1970بايد تاكيد كرد اين تحت كنترل درآمدنها }به دست كارگران{ اصﻼً و ابداً
ثمرهي حركتي نوآورانه متكي بر قانونگذاري دولت بنبﻼ نبود بلكه از تقويت يك فرايند خلقالساعه ناشي ميشد كه از زمان
استقﻼل در جريان بود.
در وضعيت سياسيِ سيالي كه در زمان تاييد خودمديريتي توسط بنبﻼ به وجود آمد ،نمونههاي جالبتوجهي از ابتكارات ماديت
يافت كه نشانگر ظرفيتهاي نيروهاي خﻼقي بود كه ميتوانست از طريق كنترل كارگري بسيج شوند .يك نمونهي برجسته آن به
امﻼكي در نزديكي شهر شرشال ،يكي از شهرهاي ساحلي شرق الجزيره ،مربوط ميشود .پيش از پاييز ،در اين ملك حدود 2400
كارگر در فعالكردن دوبارهي  90مزرعه و تاكستان و برپاكردن كميتههايي براي حفظ ماشينآﻻت كشاورزي و نيز سﻼمت و رفاه
اجتماعي ،مشاركت كردند .جالبتر از همه آنكه ،از نقطه نظر اقتصادي ،اين كارگران بر وابستگي متقابل صنعت و كشاورزي تاكيد
داشتند و يك كارخانه توليد روغن زيتون را كه در طول جنگ رها شده بود بازگشايي كردند.
صد كارگر كارخانه كه در كميتهاي سازماندهي شده بودند ،خرابهها را پاكسازي و ماشينها را تعمير و توليد را با چندين
تن مواد خامي كه از كمپانيهاي مهاجران به دستآمده بود آغاز كردند .در جلسهاي كه يك شب به طول انجاميد آنان
تصميم گرفتند كه نخست سود ساﻻنه به طور مساوي براي اهداف زير تقسيم شود :ماليات ،تعمير و خريد ماشينآﻻت،
پرداخت وامهاي كميته خودگرداني كشاورزي محلي و باقيماندهي آن به عنوان پاداش خودشان در نظر گرفته شود .آنان با
»برادران كارگر مزارع« اعﻼم همبستگي و براي ايجاد شغلهاي جديد براي كارگران فصلي بيكار مزارع از طريق فرآوري
ساير محصوﻻت كشاورزي در طول فصلهاي بيكاري برنامهريزي كردند )بلر .(52-51 ،1970
اين ابتكارات مستقل كه جنبش خودمديريتي را از زمان تكوينش تقويت ميكرد ،به تدريج با تحركات دولت و با آغاز تصدي
 UGTAدر كنگره ژانويه  ،1963به خاموشي گراييد .رهبري اتحاديه با سيصدهزار عضو اعﻼم كرد كه ميخواهد خودمختار باقي
بماند و در دسامبر توافقي را در اين رابطه با دولت به امضا رساند .با اين حال ديگر آشكار بود كه بنبﻼ مايل نيست وجود هستههاي
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رقيب قدرت سياسي را درون نظامي كه در آن به برتري شكنندهاي دست يافته بود ،تحمل كند .بهعﻼوه اتحاديه تفاوتهاي
ايدئولوژيك مهمي با دولت داشت .در كنگره ،خواستهاي  UGTAبراي خودمختاري و حق اعتصاب ،از سوي رهبران جبههي
آزاديبخش ميهني مورد انتقاد قرار گرفت و  UGTAتحت كنترل دولت درآمد )كلگ .(118-117 ،1971
اين كه اعﻼم احكامِ رسميسازي ساختار و سازماندهي بخش خودمديريتي در ماه مارس پس از سركوب  UGTAاتفاق افتاد،
نشانگر هيچ تناقضي از سوي دولت نبود .در عوض اين امر نشان ميدهد كه خواست رژيم بنبﻼ محدودسازي هر شكل آلترناتيوي از
قدرت بود .احكام ماه مارس توسط گروه كوچكي از مشاوران بنبﻼ درون  BNBVتنظيم شد و ساختار و وظايف اساسي كل بخش
خودمديريت را مشخص كرد و در تﻼش بود خﻼقيتهاي ناهمگون و خلقالساعه كارگران را رسمي و تنظيم كند .گروهي كه اين
احكام را تنظيم ميكردند شامل ميشاليس راپتيس )معروف به ميشل پابلو( ،عضو پيشين بينالملل چهارم ،كه با جبههي
آزاديبخش ميهني در طول جنگ همكاري داشت ،محمد حربي و ديگر تروتسكسيتها بودند .اين احكام همچنين تعدادي سازمان
ملي را به وجود آورد  -از جمله اداره ملي اصﻼحات الجزاير ) ،[16] (ONRAكه مسئوليت نظارت بر بخش خودمديريتي به
آن واگذار شده بود .همهي نزديك به 22هزار مزرعه مستعمراتي شامل يك ميليون هكتار از بهترين زمينهاي كشاورزي الجزاير،
 450كارخانه ،و هزاران فروشگاه و بنگاه پيشهوري ،تحت كنترل خودمديريتي قرار گرفتند .اين احكام به همهي بخشهاي اقتصاد
گسترش نمييافت و تنها امﻼك بﻼتصدي و داراييهاي »مهم ملي« را در برميگرفت .به ويژه در بخش صنعتي ،ابقاء يك اقتصاد
مركب و رقابت با بنگاههاي خصوصي ،در افول تدريجي اين بخش نقش داشت )كلگ 59 ،1971؛ اوتاوي و اوتاوي.(39 ،
با آنكه در واقعيت ،اين بخش خودمديريتي به ندرت در راستاي خطوط احكام ماه مارس عمل كرد ،اما ارزشش را دارد در اينجا
زمان كوتاهي را به بررسي خطوط كلي ساختار خودمديريتي مشخصشده در اين احكام اختصاص دهيم .به لحاظ نظري ،موجوديت
عاليرتبه خودمديريتي ،مجمعي تماماً متشكل از كارگران تماموقت بود و قرار بود دستكم هر سه ماه يك بار نشستي برگزار كند .اين
مجمع از ميان اعضايش يك شوراي كارگري ،متشكل از حداقل  10عضو انتخاب ميكرد و به ازاي هر 15كارگر بيش از حد پايهاي
 30كارگر و تا حداكثر  100كارگر ،يك عضو به اعضاي شورا اضافه ميشد .اعضاي شورا براي بازهي زماني يك تا سه ساله
انتخاب ميشدند و قرار بود دستكم يك بار در ماه نشست داشته باشند .در سطح بعدي شورا ،يا در غياب آن مجمع ،كميتهاي
مديريتي متشكل از  3تا  11نفر را انتخاب ميكرد كه ماهي يكبار نشست داشتند و دبير كميته را از ميان خود انتخاب ميكردند.
هم در شورا و هم در اين كميته قرار بود دستكم دوسوم اعضا از كارگران توليدي باشند .اعضاي كميته براي سه سال انتخاب
ميشدند اما دورهي زماني دبير كميته يك سال بود .يك مدير در راس اين ساختار هرمي قرار داشت كه منافع دولت را نمايندگي
ميكرد .شورا بر اساس اين احكام ،ميبايست تصميمات درازمدتي را در زمينه خريد ماشينآﻻت ،تهيه وامها و اموري از اين قبيل
اتخاذ ميكرد .كميته ميبايست بدنه باشد ،يعني در مديريت هرروزه فعالتر باشد ،از جمله در طراحي نقشههاي توسعه ،ساماندهي
كوتاهمدت وامها ،خريد مواد خام و ابزارها ،و حسابداري .مسئوليت نظارت بر همه ارگانهاي خودمديريتي و امضاي اسناد مالي
برعهدهي دبير بود و او نماينده قانوني بنگاه بهشمار ميآمد .قدرت مدير گستردهتر بود .او مسئوليت كنترل قانوني بودن همهي
مبادﻻت شركت ،مديريت حسابها ،امضاي اسناد و نگهداري صورتجلسات همه اعضاي مديريت را بر عهده داشت .آخرين حكم از
چهار حكم اعﻼم شده در ماه مارس ،مجوز تقسيم سود ميان كارگران ،شركت و دولت را ميداد كه بر اساس آن هر يك از آنها به
ميزان يك سوم در سود سهم داشتند )وزارت اطﻼعات .(66-54 ،1963
ميتوانيم تناقضات درون اين ساختار خودمديريتي را ببينيم .براي نمونه ،اين احكام با ممانعت از مشاركت كارگران فصلي در
خودمديريتي به دليل »نداشتن منافع درازمدت« ،ميان كارگران دائم و فصلي تمايز قائل ميشد ،بنابراين ،مجموعهي بزرگي از
كارگران – 450هزار نفر در برابر 130هزار نفر از كارگران تمام وقت روستايي -را از داشتن هر گونه سهمي در خودمديريتي به
اصطﻼح محروم ميكرد .به عﻼوه اين ساختار خود را درگير ايجاد دوگانگي پرسنل درون بنگاههاي منفرد ميكرد )بنون ،1976
94؛ هرماسي  .(198 ،1972نقش شورا ،كه قرار بود ميانجي ميان كارگران مجمع و كميته باشد ،به وضوح از نقش كارگران
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كميته متمايز نشده بود ،درحاليكه وظيفهي خود مجمع – كه به لحاظ نظري بدنهي عاليرتبه تلقي ميشد -صرفاً به زنندهي مهر
تاييد تقليل يافته بود .پس از آن نوبت به مدير ميرسيد كه مسئوليتهايش با مسئوليتهاي دبير تا اندازهي زيادي همپوشاني داشت،
بنابراين حاوي »بذرهاي درگيري تقريباً اجتنابناپذير حقوقي« بود )كلگ  .(65 ،1971مدير منصوب شده از سوي دولت كه
مسئوليتهاي قابلتوجهي داشت ،تنها عضو فرهيختهي يك بنگاه كشاورزي بود كه فرصتهاي فراواني براي سواستفاده از
جايگاهش داشت .اين احكام در تشريح دقيق رابطهي ميان بنگاهها و  ONRAناموفق بودند و به عﻼوه هيچ اختياراتي به
نمايندگان كارگران چه در سطح اين سازمان } {ONRAو چه در سطح ملي داده نشده بود .رودي اين احكام را به عنوان
»بستهاي بينابيني از رويههاي حقوقي همپوشان و دستورات نهادي گيجكننده« توصيف ميكند كه تقريباً »اغلب كارگران روستايي
فاقد تحصيﻼت« قادر به اجراي آن نبودند ).(199 ،2005
تمام اين نقصانهاي ساختاري در نهايت به شيوههايي گوناگون بروز يافت ،به گونهاي كه پتانسيل خودمديريتي تقريباً در نطفه
خفه شد .ضعفهاي دروني در اين دستگاه بوروكراتيك منبع اختﻼل عملكرد بود و وسيلهاي براي دولت و سازمانهايش بود تا بخش
خودمديريتي را خفه كنند .آنها نهتنها مانع كارايي اين بخش در سطح اقتصادي شدند ،بلكه وعدهي دموكراتيك و مشاركتيِ
خودمديريتي را در عمل خاموش كردند.
با اين حال خودمديريتي جايگاه مركزي خود را در ايدئولوژي رسمي دولت بنبﻼ حفظ كرد و به طرز چشمگيري به محبوبيت او
افزود .اين پرسش كه گرايش بنبﻼ نسبت به خودمديريتي چه بود ،سوالي دشوار و حاوي تناقضهاي بسياري است .به هر حال او در
سخنراني اعﻼم احكام مارس توانست بگويد» :امﻼك رهاشده از امروز توسط دولت اداره خواهد شد« و در عين حال از موضعي كامﻼً
متضاد اعﻼم كرد» :الجزاير به شما تعلق دارد و تنها شما هستيد كه ميتوانيد به دنيا ثابت كنيد كه انقﻼب الجزاير ميتواند طﻼيهدار
تجربهي سوسياليستي در اين نسل باشد و خواهد بود« )هولينگورث  .(1963در خصوص متحدانش نيز وضع به همين منوال بود،
او توانست تروتسكيستهايي مانند پابلو و حربي را در كنار افرادي مانند وزير كشاورزي ،علي محساس و وزير دارايي بشير
بومعزة كه به صراحت مخالف خودمختاري بخش خودمديريتي بودند ،بپذيرد .اين ناهمسازي نه تنها موازنهي بيثبات سياسي
الجزاير پسااستقﻼل را نشان ميداد ،بلكه همچنين نمايانگر تناقضات جنبش ناسيوناليستي بود :ضداستعمارگرا بودن و خود را انقﻼبي
دانستن ،مادي و واقعي تلقيكردنِ نقش خيالي تودههاي دهقاني در نبرد استقﻼل اما همزمان الويتبندي توسعهي ملي براساس تغيير
اجتماعي راديكال .اين تناقضها سرانجام خود را در دولت سرمايهداري بيپردهي دوران بومدين نشان داد كه در آن ايدهي كنترل
كارگري به طور كامل به بايگاني سپرده شد .با اين حال در زمان بنبﻼ ،وي قصد داشت خودمديريتي را به بخشهاي وسيعتري از
اقتصاد گسترش دهد در حاليكه كارگران از بوروكراتيكسازي فزاينده ،كنترل دولتي و حذف مسئوليتهاي مهم مديريتي از كنترل
كارگران شكايت داشتند.
خنثيسازي خودمديريتي
به محض تصويب احكام مارس ،آشكار شد كه خودمديريتي مطابق با دستورالعملهاي حكومت اجرا نميشود .در بسياري از موارد
انتخابات شوراها و كميتهها اتفاق نيفتادند و دبيرها و مديرها همانند مالكان جديد رفتار ميكردند .درجاهاي ديگر چريكهاي سابق
مزرعهها را مانند ملك شخصي خود ميگرداندند ،و در بخش خودمديريتي كمبود جدي تكنسين متخصص و حسابدار وجود داشت كه
باعث شد در سال  1963مزارع ،عمدتاً با هدف به اشتراكگذاري نيروي متخصص ادغام شوند و به واحدهاي بزرگتر تبديل شوند.
همچنين معضل رشد بوروكراتيزه شدن توسط  ONRAوجود داشت ،سازماني زيرمجموعهي وزارت كشاورزي كه براي نظارت بر
بخش خودمديريتي تاسيس شده و مسئوليت فزايندهاي در عملكرد مديريتي در سطح مزارع بر عهده گرفته بود .پس از يك ماه از
صدور احكام مارس ،اين سازمان كنترلِ نقدينگي و بازاريابي مزارع و در نتيجه كنترل مخارج و درآمدهاي حياتي مزارع را در دست
گرفت؛ در نتيجه امﻼك خودمديريتي »تنها اسماً خودمديريتي بودند و در عمل به مزارع دولتي« تبديل شدند )رودي ،2005
.(200
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تنها دو ماه پس از تصويب احكام ،در  15ماه مه بنبﻼ »بازسازماندهي دموكراتيك« در سطح ملي را براي تضمين اجراي درست
اين احكام آغاز كرد ،اما نتايج آن چندان چشمگير نبود [17] .بنبﻼ به جاي مهار ناكارآمديهاي آشكار ساختار رسمي ،بر گسترش
}اين شيوهي{ خودمديريتي تا پايان  1963مصرانه ادامه داد .اولين مليسازي داراييهاي اروپايي كه در مجموع به حدود
600هزار هكتار ميرسيد و شامل امﻼك ثروتمندترين و برجستهترين مهاجران بود ،تقريباً در همين زمان اتفاق افتاد ،و در ميان
الجزايريها محبوبيت فوقالعادهاي يافت )گريفين 398 1973؛ كوريل 8-7 ،1964؛ ژوستن  .(1964در ژوئيه مجلس ملي
قانون مليسازي امﻼكي را كه غيرقانوني به تصرف درآمده بودند تصويب كرد و يك ماه بعد قانون اساسي جديدي را به تصويب
رساند كه »خودمديريتي را بازوي اصلي مبارزه با فقر و وابستگي اقتصادي اعﻼم ميكرد« )رودي  .(200 ،2005در ماه اكتبر
هنگامي كه بنبﻼ به يكباره همهي زمينهاي باقيماندهي مهاجران اروپايي را ملي عﻼم كرد ،خودمديريتي گسترش بيشتري يافت
و اين به آن معنا بود كه خودمديريتي اكنون  2.3ميليون هكتار -يا يك چهارم كل زمينهاي كشاورزي كشور  -را شامل ميشد و
در اواخر  1964در  2284واحد 200هزار كارگر را تحت خودمديريتي به كار گمارده بود.
تصميم بنبﻼ براي مليسازي همهي زمينهاي مالكان فرانسوي بيشك ضرورتي سياسي بود :او با تسلط بر ساختار قدرت به
عنوان رئيس حكومت ،رئيس دولت و دبيركل جبههي آزاديبخش ميهني ،و با پشتوانهي ارتش ،بيش از پيش از پايگاه مردمي فاصله
گرفت .از اين رو براي جلب حمايت ذينفعان سياستهايش ،عمدتاً بر »ژستهاي سياسي« تكيه كرد )رودي .(202-199 ،2005
با اين وجود} ،سياست {مليسازي بيشك محبوب بود :نزديك به 200هزار نفر الجزايري در پايتخت جمع شدند تا به اعﻼميهي
»سرنوشتسازي كه با كف و تحسين« انبوه جمعيت پﻼكاردبهدست همراه بود گوش فرادهند ،جمعيتي كه از آنچه عمل به وعدهي
استعمارزدايي به نظر ميرسيد ،خشنود بودند )بلر .(65 ،1970
بنبﻼ براي مهاركردن مشكﻼت سياسي و مقابله با خشم ناشي از سوءكاركرد بخش خودمديريتي ،دو كنگره براي كارگرانِ درگير
در خودمديريتي برگزار كرد .اولين كنگره در اكتبر  1963براي كارگران كشاورزي و دومين كنگره براي كارگران صنعتي در ماه
مارس سال بعد برگزار شد .اين كنگرهها ثابت كرد كه بخش خودمديريتي عميقاً ناكارآمد است؛ كارگران همهي آن شكاياتي را مطرح
ميكردند كه از زمان صدور احكام ماه مارس گذشته بروز كرده بود .به عﻼوه ،بهرغم آنكه اين كنگرهها در تقويت پشتوانهي رژيم تا
حدودي موفق بودند و بنبﻼ سرمشق آنان را براي »دموكراسي واقعي« ستود ،اما قطعنامه مورد توافق كامﻼً تحت كنترل دولت بنبﻼ
بود كه يك بار ديگر نشان ميداد كه رژيم تمايلي به پذيرش مشاركت دموكراتيك واقعي كارگران ندارد )اتاوي و اتاوي ،1970
.(115-106
 2500نماينده در كنگرهي كارگران كشاورزي ليست بلندباﻻيي از شكايات دربارهي عملكرد بخش خودگردان ارائه كردند ،از
جمله بودجههاي ناكافي براي ادارهي مزارع ،وجود گلوگاه مختلكنندهاي در موسسات بازاريابي دولتي ،كمبود ماشينآﻻت كشاورزي،
و كمبود پرسنل آموزش ديده .آنان همچنين از اينكه احكام مارس هنوز به درستي اجرايي نشدهاند شكايت داشتند و اظهار ميكردند
كه  ONRAبه خودگرداني مزارع تحت خودمديريتي احترام نميگذارد و در عين حال از كمكهاي فني هم دريغ ميكند .در موارد
بيشماري قدرت در دست تعدادي اندكي از اعضاي كميتهي مديريتي متمركز شده بود و دبير يا مدير در »بسياري از مزارع ،كنترل
ملك بﻼتصدي و همراه با آن شيوهي زندگي مهاجرنشينهاي فرانسوي را به اختيار خود درآورده بود« .كارگران همچنين از معضﻼت
اختﻼس ،فساد و پرداخت حقوق ،كه  ONRAمسئوليت نظارت بر آن را بر عهده داشت و پيوسته با چندين ماه تاخير همراه بود،
شكايت داشتند .كنفرانس بر سر قطعنامهاي به توافق رسيد كه اصﻼحاتي را در خصوص برخي از شكايتهاي كارگران پيشنهاد
ميكرد ،براي مثال ايجاد تعاونيهاي بازاريابي براي مزارع ،راهاندازي يك بانك به مديريت دولت براي بخش خودمديريتي كشاورزي،
توزيع سود مزارع ميان كارگران مطابق با احكام ماه مارس .اين طرح كه پيشنويس آن توسط كميتههاي تحت كنترل جبههي
آزاديبخش ميهني تهيه شد و به تصويب نمايندگان حاضر در كنفرانس رسيد ،صرفاً به صورت نصفه و نيمه اجرا شد .برخي از
مطالبات كوچك مانند افزايش دستمزد اجرايي شد اما توزيع سود هرگز اتفاق نيفتاد و تعاونيهاي بازاريابي شكلگرفته نيز توسط
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 ONRAكنترل ميشدند .راهاندازي بانك دولتي تا ميانهي  1967عملي نشد )اتاوي و اتاوي  66-56 ،1970و -109
.(110
كنگرهي كارگران صنعتي نيز دولت را به دليل شيوهي ادارهي بخش خودمديريتي به باد انتقاد گرفت .بهكارگيري تكنسينهاي
واجدشرايط در اين بخش هم يك معضل محسوب ميشد؛ در پايان سال  1963تنها  25مدير در  450كارخانه به كار گمارده
شده بودند .اين كارخانهها با موانع بيشتري روبهرو ميشدند چرا كه در واگذاري قراردادها ،دولت با عدم حمايت از كسبوكارهاي
خودمديريتي اغلب چكهايش را سرموعد پرداخت نميكرد .دولت همچنين به طرزي باورنكردني اين كسبوكارها را به پرداخت
مالياتها و بدهيهاي صاحبان سابق فرانسوي متعهد ميدانست و از همان آغاز دست و پاي آنان را بست .عﻼوه بر اين مشكﻼت،
بنگاههاي صنعتي خودمديريتي ناچار شدند به دليل دشواري دريافت وام از دولت و بانك مركزي ،براي تامين مالي به بانكهاي
خصوصي رو بياورند .ﻻزم است به خاطر داشته باشيم كه خودمديريتي درون يك اقتصاد تلفيقي قرار گرفته و با رقابت بخش
خصوصي مواجه بود كه از نظر تعداد پنج برابر از آن بزرگتر بود؛ اين رقابت براي بنگاههاي صنعتي بسيار سنگينتر بود چرا كه
خودمديريتي در اين حوزه كمتر گسترش يافته بود .اين بار نيز قطعنامهي مورد توافق در كنفرانس ،كممايه و اجراي آن نيز نامتوازن
بود )اتاوي و اتاوي  66-64 ،1970و .(114-110
با وجود اين معضﻼت ،تاكيد بنبﻼ و دولتش بر خودمديريتي ادامه يافت .بر اساس منشور الجزاير مصوب آوريل  1964در
اولين كنگرهي جبههي آزاديبخش ميهني پس از استقﻼل ،خودمديريتي به عنوان مسير توسعهي اجتماعي -سياسي و سوسياليسم به
رسميت شناخته شد؛ اعﻼم شد كه خودمديريتي به تدريج به كل اقتصاد و نهادهاي دولت محلي گسترش خواهد يافت .همزمان قرار
بود خودمديريتي از طريق اصﻼحات الجزايري و راهاندازي تعاونيها در بخش مزارع خصوصي ،همراه با مليسازي و برنامهريزي
اقتصادي متمركز ،فزوني يابد )اتاوي و اتاوي  66-64 ،1970و  .(122-119جبههي آزاديبخش ميهني در اين منشور به
عنوان يك حزب پيشرو انقﻼبي توصيف شده بود كه خواست تودهها را بيان ميكرد و ميتوانست تهديد »بورژوازي بوروكراتيك« را
كنترل و تعديل كند .با اين حال آنگونه كه رودي ميگويد اين تصوير ارائهشده به كلي نادرست بود» :در  ،1964جبههي
آزاديبخش ميهني خود به وسيلهي انتقال مهمي براي تحرك رو به باﻻي الجزايريهاي خواهان بهبود جايگاه اجتماعي و ماديشان
تبديل شد« )رودي .(205 ،2005
اگر خودگرداني در دوران بنبﻼ زمينگير شده بود ،در نهايت هنگامي كه در ژوئن  1965رژيم او سرنگون شد به طور كامل
نابود شد .مدت زمان كوتاهي پيش از كودتا به رهبري متحد پيشينِ بنبﻼ ،هواري بومدين ،فرمانده ارتش ،تغيير در جهتگيري
رژيم ممكن به نظر ميرسيد .به ويژه به اين دليل كه رهبري تحت كنترل دولتيِ  ،UGTAاز سوي ﻻيههاي نوظهور ارتش به
چالش كشيده شده بود .پس از در اختيار گرفتن اتحاديهها در ژانويه  1963و در طول سال  ،1964موجي از اعتصابها به راه افتاد
كه آشكارا سياسي بودند :كارگران وعدههاي كاذب بخش خودمديريتي و نيز تﻼش براي واداركردن دولت به مليسازي كارخانههاي
خصوصي از طريق مجبور كردن مالكان فرانسوي به رهاكردن بنگاههايشان را به چالش ميكشيدند .اين اعتصابها نشان دادند كه
بهرغم رشد بوروكراتيزهشدن خودمديريتي ،اعضاي  UGTAهنوز درگير نبرد بر سر جهتگيري اقتصاد و هنوز مشتاق ايدهي
خودگرداني بودند .نشريهي »انقﻼب و كار« ] ،[Révolution et Travailهفتهنامهي  ،UGTAدر ژوئن  1964با الزامي
دانستن »راهاندازي كنترل كارگري بر مديريت بنگاهها در بخش خصوصي از طريق اجراي قوانين مطابق با گزينهي ]سوسياليستي[
ما« ،مطالبات شش اتحاديهي اعتصابكننده را تكرار كرد .پيش از آن اعتصابي  10روزه در كمپاني نفتي فرانسوي
] [Compagnie Générale de Geophysiqueبا توافقي مبني بر تقسيم مديريت با كارگران پايان يافت )بريستراپ
 .(1964با اين حال بهرغم اين حمايتهاي كﻼمي از گسترش و تقويت خودمديريتي ،يعني هدفي كه بنبﻼ هويت خود را كامﻼً با
آن تعريف ميكرد ،هنگامي كه سرنگون شد تقريبا هيچ اعتراضي به اين امر نشد و هواداران ناچيزي پشت او بسيج شدند.
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بومدين قصد داشت كشور را در مسير كامﻼ متفاوتي قرار دهد :او توسط ﻻيهاي از تكنوكراتها احاطه شده بود كه پيشاز اين
پيوسته دربارهي پذيرش خودمديريتي توسط بنبﻼ هشدار داده بودند .با آنكه بومدين از رتوريك پوپوليستي خودمديريتي بهره برد ،اما
بخش خودمديريتي را با منطقي اكونوميستي مورد حمله قرار داد ،با اين استدﻻل كه بنگاههاي خصوصي بايد سودآور باشند در حالي
كه بسياريشان نيستند )سينگ .(455 ،1966 ،او همچنين به جاي بوروكراتهايي كه بيشترين قدرت را در اختيار داشتند،
كارگران را مسئول شكست كارخانههايشان دانست .در هر حال ،رژيم جديد به سرعت با از كار انداختن بنگاههاي خودمديريتي در
بخشهاي خردهفروشي و جهانگردي ،موجي از غيرمليسازي را به راه انداخت .خط مشي اقتصادي بزرگتر بومدين شامل
شكلگيري شركتهاي ملي براي كنترل بخشهاي استراتژيك اقتصاد بود .مشاوران او براي »صنعتيكردن كشور« استقرار صنايع
سنگين و مليسازي مزارع خارجي را پايهي توسعه و استقﻼل اقتصادي ميدانستند .مدل خودمديريتي ضرورتاً با گسترش »بخش
سوسياليستي« رها شد و »مشورت« با كارگران ،الگويي جديد در شمار روزافزوني از شركتهاي ملي بود كه بدنهي مديريتي آنها
مستقيماً از سوي هيات دولت انتخاب ميشد [18] .هنگامي كه  ONRAدر سال  1967توسط بومدين ملغي شد ،پيشتر كنترل
مزارع خودمديريتي با متمركزسازي كنترل اين بخش ،عمﻼً به وزارت كشاورزي منتقل شده بود.
در دست گرفتن قدرت توسط بومدين نقطهي پاياني بر سه سال تجربهي بهگلنشستهي خودمديريتي بود ،اما رهبري او بيش از
آنكه تغيير ايجاد كند ،استمرار سياستهاي قبلي بود .نقشهي آيندهاي كه او براي الجزاير تدارك ديد پيشتر در دوران دولت بنبﻼ
طرحريزي شده بود  -سوق دادن هرچه بيشتر به سمت سرمايهداري دولتي يكپارچه ،كنترل بوروكراتيك ،و منطق سود درون بخش
خودمديريتي؛ و دور شدن از مفهوم كنترل كارگري به مثابهي مدلي كه به كل اقتصاد گسترش يابد )هيلي  .(437 ،1973هر دوي
اين رهبران از ادبيات پوپوليستي و اسطوره ملي خودمديريتي به نفع خود بهره بردند حتي با آن كه بخش خودمديريت به شدت ضعيف
شده بود.
بنابراين تا اينجا ما شماري از معضﻼت ساختاري و اجرايي خودمديريتي را مورد مطالعه قرار داديم و به اختصار برخي از علل
ضروري آن را بررسي كرديم .براي درك عميقتر دﻻيل شكست خودمديريتي كارگران در بافت الجزاير ،بايد پويشهاي بنيادينتر
تاثيرگذار در اين دورهي زماني و چگونگي اثرگذاري آنها بر توسعه خودمديريتي را واكاوي كنيم.
خودگرداني و مبارزه طبقاتي
پيش از اين مسئلهي »آگاهي طبقاتي« را كنار گذاشته بوديم ،اما بايد نگرشها و سطح آموزش سياسي طبقهي كارگر و تاثير آن را بر
نقشي كه در دفاع از خودمديريتي داشت مورد توجه قرار دهيم .بورديو در پژوهشي در سال  ،1960دريافت كه به نظر ميرسد
تعداد زيادي از كارگران فاقد آنچه وي »آگاهي اتحاديه كارگري« ناميد ،هستند و حامي راهحلهاي فردي براي دستيابي به سطح
باﻻتري از دستمزد هستند )كلگ  .(106 ،1971به عﻼوه در بسياري از موارد سلسهمراتبهاي كهنِ محلكار پس از استقﻼل
همچنان حفظ شدند :خودمديريتي صرفاً ارباب را به مدير تغيير داد )ﻻزرگ  .(94 ،1967آنهايي كه ساختار خودمديريتي را طراحي
كردند ،تقسيم سود را سازوكاري حياتي ميدانستند كه به كارگران اجازه ميداد كسبوكار را از آن خود بدانند – حتي با وجود آنكه
مالكيت در دست دولت باقي ميماند .گرچه جاي ترديد است كه چنين سيستمي هرگز ميتوانست به اهداف خود دست يابد ،اين امر
هرگز به عمل در نيامد؛ سودها هرگز ميان كارگران تقسيم نشد.
همچنين هنگامي كه خودمديريتي برپا شد ،تشكل سياسي در ميان طبقه كارگر در حداقل ممكن بود ،UGTA .تنها تعداد
اندكي عضو در ميان كارگران روستايي داشت ــ كه اكثريت كارگران را تشكيل ميدادند ــ و اتحاديه در اوايل  1963خنثي و بي
اثر شده بود .با آنكه دولت بنبﻼ پيوسته از اتحاديهها ميخواست كه كارگران را در حمايت از خودمديريتي بسيج كنند ،اما آنها طبعاً از
ايفاي نقشي در اين خصوص ناتوان بودند .به عﻼوه جبههي آزاديبخش ميهني هرگز نتوانست هيچ نوع نقش سازماندهنده ميان
تودههاي الجزايزي داشته باشد؛ بهرغم بحثهاي سال  1962در اين باره كه ساختار جبههي آزاديبخش ميهني بايد بر اساس
خطوط يك حزب تودهاي شكل بگيرد يا اين سازمان بايد نقش »پيشرو«تري ايفا كند ،تﻼشهاي موثر براي فعاليت مبارزاتي عليه
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فرانسه و انتقال نقطهي گرانش مبارزه به »خارج از كشور« ــ كه از مقامات و خطوط جبههي آزاديبخش ميهني در داخل الجزاير
دور شد و به سمت رهبري سياسي و ردههاي باﻻي ارتش آزاديبخش ميهني در كشورهاي همسايه ،تونس و مراكش ،سوق يافت ــ
سبب شد تا جبههي آزاديبخش ميهني اساساً از درون خالي شود .هنگامي كه در تابستان  1962دفتر سياسي بنبﻼ كه با عجله
تاسيس شده بود كنترل حزب را به دست گرفت ،فقط با دستياران خود بنبﻼ پر شد[19] .
با اين وجود ﻻزم به ذكر است كه حتي بدون وجود چنين تشكلي سياسي ،كارگران الجزايري در تابستان  1962تقريباً به طور
خودانگيخته شكل جديدي از سازماندهي اقتصادي را ايجاد كردند كه توانست جريان اقتصاد را استمرار بخشد .جنبش خودمديريتي
خلقالساعه ،و ساختارش متغير بود :برخي كسبوكارها توسط يك شوراي منتخب كارگري اداره ميشدند ،برخي ديگر بر اساس
خطوط سلسلهمراتبي مشابه آنچه در نظام مستعمراتي وجود داشت ،اداره ميشدند .دولت بنبﻼ با پذيرش خودمديريتي به عنوان
بخش مركزي ايدئولوژي رسمياش ،به اين جنبش دلگرمي بخشيد و احكام مارس به طور شماتيك بسياري از شكلهاي ابتكارات
دموكراتيك خود كارگران را بازتاب ميداد ،و در عين حال جنبههايي از خودمديريتي يوگسﻼوي را هم با آن ميآميخت .با اين حال
ضعفهايي ذاتي در اين نظام تنيده شده بودند كه بوروكراتيزه شدناش را ممكن ميساختند .احكام مارس شكافهايي را ايجاد كرد
كه توانست خودمديريتي را از هم بگسلد؛ نيروهاي اجتماعي درگير در كشاكش ،اهرم اين گسست را فراهم آوردند.
اين نيروهاي اجتماعي چه بودند؟ ميتوان مبارزه براي خودمديريتي را در حكم نبردي ميان طبقات رقيب در كشور جديد الجزاير
تحليل كرد كه در تابستان  1962آغاز شد و تا حدودي به شكل يك مبارزهي پنهان ايدئولوژيك ادامه يافت .بدون شك درون
جبههي آزادي بخش ميهني اختﻼفهايي در اين باره كه چه نوع سازماندهي اقتصادي بايد در پيش گرفته شود وجود داشت ،عدهاي
از رويكرد دولتگرايانه براي توسعه حمايت ميكردند ،در حاليكه برخي ديگر به نسخهي كنترل كارگري وفادارتر بودند .با اين حال
حتي در مورد اين گروه دوم نيز رويكرد مسلط رويكردي تعليمي نسبت به كارگران بود به اين معنا كه نبايد به كارگران اعتماد كرد كه
ابتكارات خودشان را بدون همكاري يك فرد »پيشرو« به كار بگيرند )بنون 104 ،1988؛ اتاوي و اتاوي 68 ،1970؛ سبنگ
449 ،1966؛ هرماسي .(199-198 ،1972
توجه به اين نكته بسيار حياتي است كه حتي پس از گسترش خودمديريتي از طريق مليسازي ،اين بخش هنوز بخش كوچكي از
اقتصاد الجزاير را شكل ميداد و در كنار آن بخش خصوصي و نيز بخشهايي كه تماماً توسط دولت اداره ميشدند نيز وجود داشتند.
به عﻼوه دولت وارث نظام حقوقي سرمايهدارانهي دولت استعمارگر فرانسه شد و در ادامه آن را دوباره فعال كرد؛ حتي قانون كارِ
واپسگرايانه حفظ شد .بنابراين خودمديريتي در محيط سياسي ،قانوني و اقتصاديِ عميقاً خصمانهاي قرار داشت .در تمام تجربههاي
خودمديريتي ،كارگران دربارهي روي كار آمدن »بورژوازي بوروكراتيك« كه از طريق  ،ONRAمديران محلياش و وزارت
كشاورزي عمل ميكرد ابراز نگراني ميكردند .اين نگرانيها كه پيشتر به آنها اشاره كرديم ،در برنامهي طرابلس و منشور الجزايرِ
جبههي آزاديبخش ميهني نيز بيان شده بود .صحت اين نگرانيها در كنشهاي دولت پسااستعمار به اثبات رسيد كه مسئوليت
نظارت بر بخش خودمديريتي و تصويب قوانيني را بر عهده داشت كه قرار بود باعث تحكيم و گسترش آن شود )هلي ،1973
468؛ تلمساني [20] .(91-90 ،88 ،1986
بخش بزرگي از اين دولت از الجزايريهايي با ريشه خردهبورژوايي تشكيل شده بود كه مناصب سطح پايينتر را در بوروكراسي
استعماري در اختيار داشتند )استورا  .(129 ،2001سطح آغازيني از امكان تحرك براي اين دولتمردان وجود داشت كه به سرعت
خﻼء سلسلهمراتب باﻻيي را پر كردند در حاليكه چريكهاي سابق و افراد سياسي مناصب سطح پايينتر را به دست آوردند .همچنين
هزاران معاون اجرايي فرانسوي وجود داشتند كه نقش راهنما را در بوروكراسي دولت جديد بر عهده گرفتند .اين دولت پس از استقﻼل
بسيار بزرگ شد )اتاوي و اتاوي84-83 ،1970؛ تلمساني  .(91 ،1986بنابراين چندان جاي تعجب نيست كه بوروكراسي
فزاينده به اجراي خودمديريتي اشتياق زيادي نشان نداد و در بسياري موارد خودمديريتي را مختل كرد؛ }اين بوروكراسي{ از همان
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طبقهاي نشات ميگرفت كه دﻻﻻن منفرد آن تﻼش ميكردند زمينهاي مستعمراتي را خريداري كنند و به كنترل خود درآورند ،و
بيشترشان خودسرانه مخالف گسترش كنترل كارگري بودند.
برخي نبرد قدرت در الجزاير جديد را بر اساس ايدئولوژي ،قدرت فردي و »دستههاي« رقيب توضيح ميدهند )كوانت 1969؛
زارتمان 1975؛ انتليس  .(1986با آنكه همهي اين مفاهيم درك ما را از شرايط بهبود ميدهند ،تضاد طبقاتي بهترين شيوهاي
است كه بر اساس آن ميتوان پويشهاي مبارزه براي خودمديريتي را روشن كرد .ذكر اين نكته حياتي است كه جنبش ناسيوناليستي
نه در انقﻼب اجتماعي كه در جنگ براي استقﻼل شركت داشت كه در آن تمايزات طبقاتي به نفع مبارزهي ملي ناديده گرفته شده
بود .همانگونه كه بورديو اشاره كرده است در خﻼل نبرد استقﻼل» :با آنكه تضادهاي ميان طبقات خودآگاهانه درك نشد يا به
صراحت بروز نيافت و با آنكه به علت احساس عمومي جامعهي تحت سلطه در مخالفت با جامعهي سلطهگر اروپايي ،پنهان و
تضعيفشده باقي ماند ،اما اين تضادها بالقوه وجود داشت« ) .(191 ،1961اگر چيزي را بتوان انقﻼب }در الجزاير{ ناميد ،همانا در
اختيار گرفتن وسايل توليد توسط طبقه كارگر از طريق خودمديريتي بوده است .درگيريهاي ثبت شده عليه عناصر خردهبورژوازي و
بوروژوازي روستايي براي كنترل امﻼك بﻼتصدي به وفور نشان ميدهد كه اين كنترل قوياً از سوي ساير طبقات با مخالفت روبهرو
شده است .پيآمد ايجاد نوعي »قدرت دوگانه« توسط كارگران در تابستان  ،1962درگيري دنبالهدار بر سر خودمديريتي بود كه در
دوران حكومت بنبﻼ و سپس در دوران بومدين دوام يافت .اين درگيريها در خطمشيهاي سياسي و اقتصادي ،در احكام قانوني و
بيش از همه در مانورهاي بوروكراتيك خود را نشان داد كه خودمديريتي را ،حتي به شيوهاي كه رژيم بنبﻼ قصد اجرايش را داشت،
زمينگير كرد .بوروكراتيزه شدن شرايطي را به وجود آورد كه در آن خودمديريتي به دليل مقرون به صرفه نبودن ميتواست زير ضرب
قرار گيرد.
نقش اين بوروكراسي در مباحث نظري كلي و نيز در مورد خاص الجزاير ،نقطه كانوني بحثهاي بسياري بوده است .تلمساني
در مورد الجزاير استدﻻل ميكند كه بوروكراسي دولتي »طبقه جديد«ي را به وجود آورد و معتقد است كه اين طبقه كامﻼً از ديگر
طبقات متمايز بود و وجود اين طبقه را به عنوان »ساختار اجتماعي واقعي« كه فرايند كار را كنترل ميكند ،توزيع ارزش اضافي را
سازمان ميدهد و نقش ميانجي را ميان منافع طبقات ديگر دارد ،شناسايي ميكند [21] .(10-6 ،1986) .در نتيجه ،اين
»اليگارشي« كه از ارتش ،دولت استعماري ،و رهبران خردهبورژواي جنبش ناسيوناليستي شكل گرفته بود ،از قدرت سياسياش )در
شكل دولت( براي تسخير قدرت اقتصادي از طريق مليسازي ،متمركزسازيِ خودمديريتي و ايجاد شركتهاي ملي استفاده كرد .شرح
ﻻزرگ ) (1976در اين خصوص متنوعتر است كه بوروكراسي دولتي را عرصهي مبارزهاي ميداند كه در آن طبقات و جناحهاي
طبقاتي متفاوت با هم مواجه ميشوند [22].ﻻزرگ با شناسايي دولت به عنوان توليدكننده و بازتوليدكنندهي طبقات ،جناحهاي
نظامي و تكنوكرات خردهبورژوازي را افرادي ميداند كه قدرت سياسي پس از استقﻼل را در ضديت با بورژوازي به دست آوردند.
اهداف اين خردهبورژوازي ،كه رهبري آن در جناح راديكال ناسيوناليست جبههي آزاديبخش ميهني ريشه داشت ،از بخت خوش با
اهداف دولت همخواني يافت :توسعهي ملي ،استقﻼل اقتصادي و ساخت سرمايهداري دولتي .به طرزي متناقض ،با وجود آنكه اين
مسير ،خنثيسازي كنترل كارگري در صنعت را ايجاب ميكرد ،به ايجاد يك طبقهي سرمايهدار صنعتي در الجزاير نيز كمك كرد.
در هر حال با واكاوي بوروكراسي دولتي ،واضح است كه اين امر ابزاري حياتي در تضعيف و نابودي خودمديريتياي بود كه توسط
طبقهي كارگر به وجود آمده بود .هنگامي كه خودمديريتي رسمي شد و ابتكارات ابداعي كارگران از هم پاشيد ،روابط توليدي تا آنجا
كه به كارگران منفرد مربوط ميشد به شكل سابق حفظ شد :دولت مالكيت بنگاهها را به دست گرفت ،كارگران دستمزد دريافت
ميكردند ،مشاركت دموكراتيك در سطح پاييني بود ،و حوزههاي حياتي تصميمگيري فراتر از دسترس كارگران بود .اساساً هنگامي كه
كارگران كنترل وسايل توليد در بسياري از مهمترين بخشهاي اقتصاد را به دست گرفتند ،نه به گسترش كنترل كارگري براي
خودشان دست زدند و نه واحدهاي منفرد را براي دستيابي به بدنهي سازماني بزرگتر با هم ادغام كردند .بنابراين در پاييز ،1962
اين فرايند به طرز موثري از حركت بازماند و دولت در موقعيتي قرار گرفت كه مسئوليت جنبش را در دست بگيرد.
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ضعف سازماندهي و آموزش سياسي راه را براي اين بازپسگيري هموار كرد ،و  UGTAپس از  1963قادر نبود نقش
عمدهاي داشته باشد و جبههي آزاديبخش ميهني ،نه بدنهي حزب نه اعضاي پيشروي آن در جناحهاي مختلف ،بر اين مطالبه
پافشاري نكردند .اين ضعفها همچنين مستقيماً محصول خود جنبش ناسيوناليستي بود :هنگامي كه اين جنبش سرانجام موفق شد
نظم استعماري را سرنگون كند ،فقدان عملي هرگونه تحليل طبقاتي از جامعهي الجزاير از سوي جبههي آزاديبخش ميهني ،تودهي
جامعه را بدون آمادگي در معرض تضادهاي طبقاتي بنياديني قرار داد كه در تابستان  1962پديدار شد )پفايفر  .(4 ،1985شرايط
اجتماعي موجود نيز بايد در نظر گرفته شود :طبقهي كارگر الجزاير اقليتي كوچك در يك جامعهي عمدتاً روستايي ،مبتني بر دهقاناني
بود كه از جابهجايي اجتماعي پس از استقﻼل به تﻼطم در آمده بودند .در نهايت ،خودمديريتي توانست از نظر مفهومي با گفتمان
راديكال ناسيوناليستها از استقﻼل اقتصادي همساز شود .اين همسازي از طريق »فرايند عينيتبخشي و تفسير« ،سرانجام
خودمديريتي را در معرض منطقي اقتصادي قرار داد كه بنيانهايش را تحليل برد .چنين گفتماني ،كه به طور گسترده توسط بومدين
به كار گرفته شد ،شيوهاي را نشان ميدهد كه در آن ايدئولوژي خود به عرصهاي براي مبارزه تبديل ميشود )ﻻزرگ ،1967
 .(131به همين دليل خودمديريتي مدتها پس از آن كه از محتوايش تهي شده بود ،قدرت ديرپاي خود را به عنوان اسطورهي
بنيانگذارانهيِ دولت الجزاير حفظ كرد.

توضيح »نقد« :در پيوندي پويا با مبارزهي طبقاتي و جنبش كارگري ،كه با مبارزات كارگران هفت تپه و فوﻻد اهواز
ريشهها و نمودهايش بيش از پيش آشكار ميشوند ،و در ارتباط با هدفها ،برنامهها و نيز معضﻼت امر راهبري آزادانه و
آگاهانهي توليد و بازتوليد اجتماعي ،انتشار سلسله نوشتارهايي را دربارهي مباني نظري و تجربههاي تاريخي جنبش شورايي
و كنترل كارگري آغاز كرديم .اين نوشتارها ،اينك با گزارشها و واكاويهايي پيرامون تجربههاي تاريخي جنبش كارگري و
شورايي در نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند يافت .وجه برجستهي اين واكاويها ،نه تنها پيروزيها و ناكاميهاي مقطعي
در چارچوب يك جنبش خاص و در محدودهي يك بنگاه يا شاخهي توليدي ويژه ،بلكه كنش و واكنش آن با جنبشها و
رويدادهاي سياسي و اجتماعي ،پيدايش و پويش آنها در متن شرايط اجتماعي و تاريخي معين و نيز رابطهي آنها با شيوههاي
سازمانيابي و سازمانهاي سياسي نوپا يا پيشاپيش موجود است .اشارههاي بسيار – و اجتناب ناپذير – به نامهاي خاص در
اين نوشتهها ،اعم از افراد ،گروهها يا رويدادهاي مربوط به دورهاي خاص و مكاني معين ،مانع از انتقال رشته و شيرازهي
بنيادين اين تجربهها و رهآوردهاي نظري و سياسي آنها نيست.

* ترجمهي حاضر فصل  12از بخش  4كتاب زير است:
Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the Present, Editors:
Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books.
عنوان اصلي نوشته »از خودمديريتي كارگري تا كنترل بوروكراتيك دولتي /تجربه خودمديريتي در الجزاير« است.
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يادداشتها:
-1
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) – Pied noirsتحتالفظي به معناي پاسياهها( به افراد اروپاييتبار وعمدتا فرانسويتباري گفته ميشود كه در دوران
تسلط فرانسه بر الجزاير در اين كشور متولد شده و يا زندگي ميكردند و پس از استقﻼل الجزاير به اروپا بازگشتند .اين كلمه
همچنين در معناي وسيعتر به همه افراد اروپاييتباري گفته ميشود كه به مناطق مستعمرهي فرانسه در شمال آفريقا
مهاجرت و چندين نسل در اين كشورها زندگي كردند و اما در نهايت با استقﻼل اين كشورها به اروپا مهاجرت كرده يا تبعيد
شدند -مترجم
 (FLN) /Front de libération nationaleجبهه آزاديبخش ميهني الجزاير ،جبهة التحرير الوطني ،در سال
 1954تشكيل شد و يك سازمان مخفي چريكي بود كه استقﻼل و تشكيل يك حكومت انقﻼبي در الجزاير از طريق مبارزه
مسلحانه را دنبال ميكرد .رهبران مهاجر الجزايري مقيم مصر در نوامبر  ١٩٥٤پس از يك مﻼقات محرمانه در سوئيس با
رهبران مخالفي كه هنوز در الجزاير ساكن بودند ،تشكيل جبههي آزاديبخش ميهني را براي فرماندهي مبارزهي مسلحانه
عليه استعمارگران فرانسوي اعﻼم كردند .جبههي آزاديبخش ميهني نقش كليدي در نبردهاي الجزاير براي استقﻼل ايفا
كرد و پس از استقﻼل در سال  1962به عنوان حزب اصلي كشور قدرت را بهدست گرفت و تا سال  1989تنها حزب
قانوني الجزاير محسوب ميشد -مترجم
 ،(2012-1916) Ahmed Ben Bellaاز سال  ١٩٥٤از سازماندهندگان قيام مردم الجزاير عليه استعمارگران
فرانسوي و از بنيانگذاران »جبهه آزاديبخش ميهني« الجزاير بود .كه پس از استقﻼل الجزاير ،رياست دولت و حزب حاكم
را برعهده گرفت و از سال  ١٩٦٢تا  ١٩٦٥در رأس دولت جديد قرار داشت و سياست »ضدامپرياليستي و سوسياليستي« در
پيش گرفت .در سال  ١٩٦٥بنبﻼ با كودتاي وزير دفاع خود ،هواري بومدين ،سرنگون شد و تا اوايل دهه  ١٩٨٠در حصر
خانگي به سر برد -مترجم
براي اطﻼع از ارقام مربوط به وضعيت اقتصادي در اين زمان ن.ك :.رودي 195 ،2005؛ بنون 90-1988،89؛ امين
134-129 ،1970؛ استورا .124 ،2001
 ، (OAS) Organisation armée secrèteسازمان ارتش مسلح مخفي ،يك سازماني سري دست راستي بود كه در
فاصله سالهاي  ١٩٦١و  ١٩٦٢ميﻼدي در خﻼل جنگ الجزاير توسط تعدادي از نظاميان فرانسوي مقيم الجزاير بهوجود آمد
و با انجام حمﻼت تروريستي از جمله بمبگذاري و ترور افراد در فرانسه و الجزاير ،در تﻼش بود از استقﻼل الجزاير از
استعمار فرانسه جلوگيري كند .شعار اين سازمان مخفي اين بود» :الجزاير فرانسوي است و فرانسوي باقي خواهد ماند«.
اعضاي اين سازمان را برخي از نظاميان افراطي فرانسه و نيز افراد معمولي فرانسوي ساكن الجزاير تشكيل ميدادند .برآورد
شده است كه در ترورهاي انجام شده توسط  OASدر سالهاي  2000 ،1962 -1961نفر كشته و دو برابر اين تعداد
زخمي شدهاند OAS .همچنين چندين بار براي ترور رئيس جمهور فرانسه ،دوگل تﻼش كرد .پس از آنكه جبههي
آزاديبخش ميهني الجزاير و حكومت فرانسه در سال  1962آتشبس اعﻼم كردند ،استراتژي اصلي  OASاين بود كه
ثابت كند كه جبههي آزاديبخش ميهني مخفيانه اقدامات نظامي را مجدداً از سر گرفته است .بنابراين ،در طي سه ماه پس
از آتشبس ،كمپين تروريستي جديدي را بهراه انداخت تا جبههي آزاديبخش را وادار به نقض توافق آتشبس كند .و براي
دستيابي به اين هدف  OASدر طول يك ماه بيش از  100بمب در روز منفجر كرد كه اهداف آن شامل بيمارستانها و
مدارس نيز ميشد و به ويراني بسياري از مراكز و زيرساختها و كشتهشدن شمار زيادي از مردمان الجزاير انجاميد و
درگيريهاي متقابل را در الجزاير تشديد كرد .خشونتهاي  OASحتي مخالفت بسياري از پيهنوارها را هم برانگيخت و
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سرانجام اعضاي آن از سوي سرويس مخفي فرانسه تحت تعقيب قرار گرفتند .بعدها بسياري از اعضاي  OASدر اقدامات
مختلف ضدكمونيستي در سراسر جهان مشاركت داشتند OAS .همچنان در ميان ناسيوناليستهاي افراطي فرانسوي
طرفداراني دارد – مترجم
 (ALN) Armée de Libération Nationale -6ارتش آزاديبخش ميهني ،به عربي :جيش التحرير الوطني ،شاخه
نظامي جبهه آزاديبخش ميهني -مترجم
(GPRA) - Gouvernement provisoire de la République Algérienne -7
 -8براي اطﻼع بيشتر دربارهي شكلهاي طبقاتي در الجزاير تحت استمعمار ن.ك :.ﻻزرگ 1976؛ بنون .1975
 -9دربارهي جنبش ناسيوناليستي اوليه ن.ك :رودي .133-131 ،2005
.(UGTA) –The Union Générale du Travailleurs Algérien -10
 -11توافقنامه اويان معاهدهاي است كه در  18مارس  1962در اويان فرانسه ،بين دولت فرانسه و دولت موقت جمهوري
الجزاير ،دولت در تبعيد جبهه آزاديبخش ميهني الجزاير امضا شد كه استقﻼل الجزاير از فرانسه را به دنبال داشت .اين
توافقنامه به جنگ سالهاي  1962-1954پايان داد و در  19مارس  1962آتشبس رسمي اعﻼم شد .به دنبال آن با
راي قريب به اتفاق مردم الجزاير به استقﻼل در همهپرسي ،دولت فرانسه در روز سوم ژوئيه سال  1962استقﻼل اين كشور
را به رسميت شناخت .مقامات الجزاير نيز استقﻼل كشورشان را دو روز بعد ،در روز پنجم ژوئيه آن سال اعﻼم كردند-
مترجم
departmental prefects -12
sous-préfet /sub-prefect -13
Bureau National Pour la Protection et Gestion des Biens-Vacants -14
Comités de gestion -15
Office National de la Réforme Agraire -16
 -17براي خواندن گزارش خوبي از اين دوران ن.ك  :بلر 61-54 ،1970
 -18براي اطﻼع از بحث »مديريت سوسياليستي« ن.ك :براناين  .1994براي اطﻼعات بيشتر دربارهي توسعه سرمايهداري
دولتي در الجزاير ن.ك :فارسون .1975
 -19بن بﻼ بيشتر دوران مبارزاتي خود را در خارج از كشور گذراند .او در  ١٩٥٠در الجزاير دستگير و زنداني شد ،اما دو سال بعد
از زندان گريخت و به مصر رفت .درآنجا بود كه در  ١٩٥٤او و ديگر رهبران مخالف الجزايري ساكن مصر پس از
تماسهاي محرمانه با رهبران مخالف داخل كشور دست به تشكيل جبههي آزاديبخش ميهني زدند .بنبﻼ نقش مهمي در
رهبري حزب داشت و همزمان انتقال مخفيانه سﻼح به خاك الجزاير را نيز سازماندهي ميكرد .بن بﻼ در سال  ١٩٥٦از دو
ترور ناموفق يكي در مصر و ديگري ليبي جان به در برد .اما در همين سال توسط نظاميان فرانسوي در الجرايز دستگير و تا
سال  1962در زندن بود .وي پس از توافقنامهي اويان آزاد شد و رياست دولت و حزب حاكم را پس از استقﻼل برعهده
گرفت -مترجم
 -20براي گزارشي عالي از مبارزه طبقاتي در الجزاير پسااستقﻼل ن.ك :بنون .1976
 -21كلگ ) (1971نيز در خصوص مفهوم يك »طبقهي جديد« بحث ميكند ) .(186-185همچنين رجوع كنيد به بحث
تلمساني و هانسن .1989
 -22همچنين به ادعاي پفايفر دربارهي »خودگرداني نسبي« در دولت الجزاير رجوع كنيد )(1985
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