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مقدمه

مبارزات کارگران در »گورگان-مانسار«1 در دهه ی گذشته توجه فعاالن سیاسی و صنفی را در هند و بیرون از آن 

به خود جلب کرده است. با این حال هنوز مانده تا احزاب سیاسی چپ به تحلیل جامعی از سازوکار اعرتاضات 

و استخراج آموزه هایی ]از آن[ برای چپ برسند. به نظر می رسد واکنش اصلی چپ ها ]به این اعرتاضات[ ستایش 

کارگران، حیرت از پشتکار آنها و احساس همبستگی محلی باشد. در ایاالتی مانند بنگال غربی که چپ ها به طور 

سنتی قوی بوده و مدعی گسرتدگی اتحادیه های کارگری شان هستند، حتی جلسه ای در مورد این موضوع برگزار 

نشده است. این امر تا حدی به این دلیل است که چپ منی داند در چنین جلساتی فراتر از کلامت مورد انتظاری 

چون همبستگی و هم دردی چه باید بگوید. منی دانند با موقعیتی که ساخته ی خود آنها نیست، اما تاللو متام و 

کامل شکوه و تراژدی چپ کالسیک را ]در خود[ دارد، چطور ارتباط برقرار کنند. آیا این بی تصمیمی درباره ی 

ماهیت و سازمان جنبش کارگری هامن چیزی است که ما آن را »خودمختاری« می نامیم؟

***

1. Gurgaon-Manesar
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مبارزات کارگران در رسارس جهان در حال ورود به مرحله ی جدیدی از پیکار است. می توان گفت که عرص جهانی 

شدن تولید و افزایش روزافزون کار بی ثبات اشکال جدیدی از مبارزه را رقم زده است. اصطالحات و واژه های 

و همچنین  بی ثبات کاری  از  عبارتند  مشهورتر  موارد  از  برخی  آمده اند.  پدید  کار  توصیف رشایط  برای  جدیدی 

عبارات آشناتری مانند کارگران غیرسازمان یافته، کارگران غیررسمی و رشایط کار غیررسمی. همچنین تالش شده 

به طور  آنها بخش سازمان یافته  در  که  دوران معارص،  در  کارگران  برای سازماندهی  تا روش های جدیدی  است 

به روشی  تبدیل  به هنگام3  تولید  یا  ناب2  تولید  که  آن هم در رشایطی  پیدا شود.  تکه تکه می شود،  فزاینده ای 

تولید شده و کار کارگاهی به شکل فزاینده ای زائد محسوب می شود. حتی در جایی نظیر صنعت  معمول در 

اتومبیل سازی، که کار کارگاهی اهمیت دارد، کارگر اکنون فقط ضمیمه ی دستگاه است و باید خودش را با ریتم 

آهن و ربات هامهنگ کند. به نظر می رسد کارگر ایده آل کسی است که بتواند خودش را به یکی از دندانه های 

این ماشین عظیم تبدیل مناید. شاید آنچه اکنون شاهدش هستیم، نه تقسیم بندی ای روشن بین رشایط کار رسمی 

و غیررسمی، بلکه آمیزه ای از این دو، و تحول تدریجی رشایط کار کارگاهی به سمت بی ثبات کاری باشد. از این 

گذشته، ناآرامی های »گورگان-مانسار« در شاخه ای به اصطالح سازمان یافته از صنعت اتفاق افتاد -صنعت اتومبیل، 

جایی که تولید با تکنولوژی باالی کارگاهی و اتوماسیون پیرشفته، بهره وری را تا سطحی افزایش می دهد که تا 

پیش از این تجربه نشده بوده- )اگرچه رشایط کاری ابتدایی حاکم بر آن یادآور کار در صنایع خانوادگی است(. 

وبالگ کارگران با نام »اخبار کارگران گورگان«4 اشاره کرده که زنجیره ی تأمین ماروتی5 از موجسار،6 روستایی در 

فریدآباد، آغاز می شود.

اغلب، قطعات خودرو باید از مراحل زیادی عبور کنند تا رس از کارخانه ی اصلی ماروتی یا »هیرو هوندا«7 

دربیاورند. به عنوان مثال، شلنگ های الستیکی کاربراتورها به صورت بلوک های الستیکی از موجسار، روستایی در 

فریدآباد که در احاطه ی فضایی صنعتی ست، می آید. آنچه از این روستا باقی مانده، فضایی تکه تکه از کلبه های 

داده  تغییر شکل  را  روستا  بقیه ی  آنهاست. صنعت،  بزی جلوی  یا  گاو  که  است  پراکنده ای  و  کوچک یک طبقه 

است. داخل کلبه ها مردم روی تسمه های مدل دهه ی 1۹۷۰ آملانی کار می کنند، فلز را خم یا روی دستگاه های 

2. lean production
3. just in time
4. Gurgaon Workers News

5. از رشکت های تولید خودروی تابعه ی سوزوکی که بزرگرتین خودروساز در منطقه ی آسیای جنوبی محسوب می شود.
6. Mujesar

۷. یک رشکت خودروسازی و تولید موتورسیکلت در دهلی نو که امروزه نامش را به »هیرو متوکورپ« تغییر داده است.
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پرس قدرتِی عتیقه کار می کنند. زنجیره ی تأمین ماروتی از اینجا آغاز می شود. »گورگان-مانسار« کل منطقه را -نه 

به شکل استعاری بلکه در واقعیت- به یک کارخانه ی اجتامعی8 و در نتیجه نربد در ماروتی را به جنگی برای 

فرماندهی و اشغال کارخانه ای اجتامعی تبدیل کرده است. مبارزات ماروتی اهمیت ایده ی »کارخانه و فراتر از 

آن« را نشان داد.

صنعتی سازی در »گورگان-مانسار« به طور قابل توجهی نشان دهنده ی نوع جدید صنعتی شدن و گردش مالی ای 

است که ویژگی  عرص جهانی سازی حال حارض به شامر می رود. در بیشرت کارخانه ها، تشکیل اتحادیه ها برای مدتی 

طوالنی ممنوع بود. در کارخانه های تولید قطعات خودرو، استانداردهای تولید مطابق با نیاز تولید کارخانه های 

تولیدکننده ی خودرو در ایاالت متحده و جاهای دیگر تنظیم می شد. توقف یا کم شدن رسعت کار در »گورگان-

مانسار« دستمزد، حقوق و سطح آسایش کارمندان در ایاالت متحده را با مشکل روبرو می کند، هرچند مهمرت از آن، 

بر حاشیه ی سود جهانی صنعت نیز تأثیر می گذارد. شاید اقتصاددانان باید فشاری به مغز خود بیاورند تا دریابند 

که چه میزان از افزایش فعلی بهره وری به دلیل پیرشفت ماشین آالت است، و چه میزان به دلیل تشدید تالش های 

فیزیکی کارگران که به رضب آهنگ ثانیه، دقیقه و ساعت متصل شده  و طوری گروه بندی شده اند که غیبت کارگر، 

هرچقدر هم کوتاه، رضب آهنگ کار را قطع نکند. اما خب محاسبات مربوط به بهره وری بدن همیشه برای اقتصاد 

سیاسی مسئله ای غیرقابل فهم بوده است.

کارگران  متحد کردن  برای  کارگری  از: جنبش  عبارتند  به همراه می آورد،  با خود  پدیده  این  که  پرسش هایی 

پراکنده ای که نامنظم و با تناوبی بی قاعده  در زنجیره ی تامین کار می کنند، با چه چالش هایی مواجه است؟ در 

رشایطی که کارهای کارگاهی کوچک و یا بی ثبات می شود، چه مکان و محلی برای مبارزه ی کارگران مناسب است؟ 

کارگران چگونه بسیج و سازماندهی می شوند؟ روش یا رویكرد سازمان دهندگان سیاسی چگونه خواهد بود؟ آیا کل 

این وضعیت حاکی از نیازی سخت برای خودمختاری نیست؟ متامی این پرسش ها ما را به بحثی انتقادی درباره ی 

فراخوان بعضی گروه های جنبش کارگری برای »خودمختاری« سوق می دهد.

در این مقاله، ما دو تجربه از شکل گیری مبارزات کارگری در مناطق نیمه شهری دهلی را تحلیل خواهیم کرد: 

مبارزه ی ماروتی و مبارزات بخش غیرسازمان یافته ی کارگران در وزیرپور.9 این کشمکش ها در دو صنفی که رشایط 

8. کارخانه ی اجتامعی یا جامعه ای کارخانه ای )Social Factory( مفهومی است که در دهه ی 1۹6۰  از جانب ماریو ترونتی وضع 
شد. این مفهوم برای تحلیل چگونگی گسرتش مناسبات اجتامعی رسمایه دارانه ورای سپهر تولید و ترسی آن ها به جامعه در مقام 

یک کل به کار می رود.
9. Wazirpur
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به گرایش های عمده ی جنبش  اشرتاکاتی که  دارد.  اشرتاکات مهمی  یکدیگر است  با  کامالً در تضاد  آنها  کار در 

کارگری امروز اشاره می کند.

كارگرانی كه در  از مشكل  بدانیم كه دولت  را  این واقعیت  باید  این دو جنبش،  تحلیل  از  پیش  این حال،  با 

فرایندهای كاری بی ثبات و رشایطی بی قاعده  كار می كنند، آگاه است. در واقع، یكی از مشكالت اساسی كشورداری 

در عرص حارض، چگونگی اداره ی گروه های جمعیتی بی قاعده، و غالباً مبارز، است كه در رشایطی بسیار متزلزل 

كار می كنند. هر روز اخباری از قتل یک مقام مسئول در کارخانه، حمله ی کارگران به یک رشکت یا دفرت کارخانه، 

ناپدید شدن ناگهانی کارگری که در رشایط سخت کار می کرده و خودکشی کرده، می شنویم. دولت هم از همه ی 

این تحوالت آگاه بوده و مسئله ی بخش ها و کارگران غیرسازمان یافته را به رسمیت شناخته است. دولت با تأسیس 

و توصیه ی کمیسیون ملی بنگاه های اقتصادی در بخش غیرسازمان یافته، ایده ی جدیدی ارائه داده است و مسئله ی 

]رشایط[ کار را به مسئله ای ]درباره ی[ فقرا تبدیل کرده. یعنی مسئله ی اصلی در مورد ماهیت و روند کار جابه جا 

زوایای مختلف مفهوم سازی  از  را  کارگر غیررسمی  است. در حالی که گزارش کمیسیون هم بخش و هم  شده 

می کند، اما از بحث رسمایه و پیوندهای تولید غیررسمی با بازار سازمان یافته و غیرسازمان یافته ی رسمایه و کاال 

از  ابزاری برای حل مشکل نیست.  بنابراین چاره ای جز روی آوردن به مفهوم فقر به عنوان  مامنعت می ورزد. 

این رو، کمیسیون به جای اینکه بپرسد کارگر بی ثبات کیست یا تحت چه رشایطی شغل بی ثبات ایجاد می شود، در 

پی محاسبات آماری و سنجش فقر است. در نتیجه اوال تفکیک بین دهقان و کارگر صنعتی و همچنین تفکیک 

بین کار خانگی و کار کارخانه، همراه با متایزات مهم دیگری از بین می رود و ثانیا توصیه های کمیسیون اساسا به 

توصیه های ضدفقر فرو کاسته می شود، در حالی که دستگاه دولت برای محافظت از حقوق کارگران سازمان نیافته 

به شکل اسف باری ناکافی باقی می ماند. این ]امر[ توسعه ای بدیع در حکومت داری است. مسئله ی این شیوه ی 

حکومت داری این است که به جای تعریف کارگر به عنوان کسی که در مقابل تهاجم رسمایه ی جهانی نیاز به 

محافظت از جانب دولت دارد، به این امر می پردازد که چطور باید رشایط تولید را پیش برد، بی آنکه هیچ سوژه یا 

پدیده ی هنجاری ای )در اینجا مثال فقر( تولید نکرد. به عبارت دیگر، چطور می توان وضعیت کارگر سازمان نیافته را 

از طريق شاخص های اجتامعی طبیعی جلوه داد، در حالی که نه تنها به رشایط نامعین کار در فضای جهانی شده 

اجازه ی ورود می دهد بلکه آن را تسهيل نیز می کند.
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مبارزه در ماروتی: تغییر چهره ی کار و رسمايه

تاريخ ماروتی از دو جهت قابل توجه است. ]این کمپانی[ کارش را در 1۹83 به عنوان یک رشکت دولتی10 و با 

تولید مدل ماروتی 8۰۰ آغاز کرد. ماروتی در آخرین دهه ی دولت رفاه، خودرویی بود که هر طبقه متوسطی ای 

آرزوی داشتنش را داشت. خودرویی که توانست جایگاهی بی رقیب در وفاداری مشرتیان پیدا کند. به عبارت دیگر، 

علی رغم درصدی ناکارآمدی که رشکت های این چنین دارند، منونه ای موفق از رشکت های دولتی بود. با آزادسازی 

به یک رشکت  نهایت  در  و  به یک رشکت سهامی  ابتدا  دولتی  از یک رشکت  ماروتی  در سال 1۹۹1،  اقتصادی 

خصوصی تبدیل شد. در آن دوره موتور سوزوکی ژاپن سکان دار بود و ماروتی نه تنها تجربه ی تغییر مالکیت را 

داشت، بلکه شاید اولین تجربه ی تولید به هنگام یا آنچه به سیستم تولید تویوتا معروف است، را پیاده کرد. در 

این سیستم به کارگر گفته می شود که چندبار مجاز است توالت برود و هر بار چند دقیقه و ثانیه می تواند ]در 

توالت[ باشد. به کارگر خط مونتاژ گفته می شود که مجاز به نوشیدن چه مقدار آب است و چقدر می تواند با 

همکار کناردستی اش حرف بزند.

این رشایط نیازمند محیط کاری است که با چنین قواعد تولیدی ای هامهنگ باشد. این حقیقت درباره ی هر 

تحلیلی از مبارزات بعدی کارگران در ماروتی بسیار مهم است. ماروتی هم اکنون دو واحد تولید دارد -یکی در 

»گورگان« و دیگری در »مانسار«، جایی که مبارزات سال 2۰12-13 جریان داشت. با این حال اولین موج اعرتاضات 

حوالی سال 2۰۰۰ و هنگام دست به دست شدن مالکیت پدیدار شد، و کارگران قدیمی تر سعی کردند در برابر 

مدیریت و سیستم تولید جدید بایستند. در این دوره بهره وری تولید به حد بی سابقه ای باال رفت. اولین مبارزه در 

تاریخ این مناقشات مهم است، چرا که از بسیاری جهات پایه ای برای مطالبات بعدی بنا نهاد و همچنین ]زمینه ی[ 

فکر کردن به اسرتاتژی ها و تاکتیک های مبارزه را به میان آورد. مبارزه با مسئله ی پرداخت تشویقی کلید خورد، 

وقتی که مدیریت جدید فرمول محاسبه ی تشویقی ها را، که بر پایه ی ذخیره ی هزینه ی تولید بود، یک طرفه ملغی 

کرد و به جای آن محاسبات تشویقی ها را بر پایه ی بهره وری هر کارگر در نظر گرفت. ناآرامی ها در 8 سپتامرب 

2۰۰۰ رشوع شد. کارگران بازوبند مشکی بستند و شعار دادند و در ورودی کارخانه تجمع کردند. پس از جلسه ای 

عمومی، اتحادیه درباره ی اقدامی جمعی تصمیم گرفت که شامل دست کشیدن از کار، تجمع و اعتصاب غذای 

جمعی و ]همین طور[ درخواست جلسه با مدیریت بود. کارگران پس از اینکه پاسخی از مدیریت نگرفتند، در 

هر شیفت دو ساعت ابزارهایشان را زمین گذاشته و کار منی کردند. مدیریت کارخانه در پاسخ دست به تعلیق 

10. Maruti Udyog Limited
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کارگران زد. در 12 اکترب 2۰۰۰ مدیریت حسن رفتار در محیط کار را به قرارداد کارگران اضافه کرد که برای ادامه ی 

کار باید امضا می شد. این اسرتاتژی مشخص بعدتر بارها و بارها از جانب مدیریت ماروتی اجرا شد. مدیریت در 

12 اکترب درها را بست و به کارگران اجازه ی ورود نداد مگر اینکه با رشایط جدید موافقت کنند. تا اواسط دسامرب 

کارگران دریافتند که کسی به نارضایتی آنها وقعی منی نهد. در این هنگام بود که اتحادیه تصمیم گرفت تا اعرتاض 

را به دهلی برده و در رسمای زمستان روبروی »اویدیوگ پاوان«11 تجمعی نشسته روی زمین برگزار کند. این اتفاق 

باعث شد تا پارملان و حکومت واکنش نشان دهند چرا که در آن زمان ماروتی هنوز یک رشکت سهامی بوده و متاما 

خصوصی نشده بود. رشایط جدید تحمیلی کار پس گرفته شد، اما تنها عده ی اندکی از کارگران اخراج شده دوباره 

استخدام شدند. با این حال مشهود بود که تاکتیک های جدیدی در قبال ناآرامی های آینده به کار گرفته خواهد شد. 

در همین دوره بود که نیروی کار در ماروتی تا حد زیادی تبدیل به قراردادهای بی ثبات شده و کارگران قراردادی 

و کارآموز در مقیاس بزرگی استخدام می شدند. در حقیقت، در خالل فاز اول مبارزه از آنها برای استمرار تولید در 

کارخانه استفاده می شد.

مشخصه ی فرآیند ویژه ی کار و رژیم تولید جدید که در این دوره جاری شد، شدت کنرتل اجتامعی کارگران 

بود. جدا از اقدامات معمول مدیریتی، مانند جلوگیری از شکل گیری اتحادیه، تعلیق دلبخواهی کارگران، تحویل 

کارگران شورشی به پلیس و محدود کردن حرکت فیزیکی کارگران در محیط تولید، کنرتل اجتامعی از بیرون حامیت 

می شد. پولدارهای روستا، بزرگان کاست ]هندو[، و پیران و حکامی روستاهای اطراف همگی با روسای کارخانه 

موافق بودند. آنها نه تنها از افزایش مالی سازی و فروش متعاقب زمین هایشان برای تبدیل به منطقه ی ویژه ی 

نو رسمایه گذاری  با کسب وکارهای  را در رشاکت  پول هایشان  بلکه  بودند،  آورده  به دست  زیادی  پول  اقتصادی 

کرده بودند. برخی پولشان را در ساخت خانه های مجللی که بنا بود اقامتگاه تفریحی پولدارهای خارجی باشد 

رسمایه گذاری کرده بودند و برخی  دیگر برای کارگرها کلبه می ساختند که البته آن هم برای سود بود. بعضی ها 

در ساخت رستوران های سطح باال و فروشگاه های لوکس فروشی رسمایه گذاری کردند. برخی پیامنکار ساخت جاده 

بودند و برخی در کار تامین و خرید مواد ساخت وساز. برخی هم به سادگی دالل فروش زمین و ملک شده بودند. 

این طبقه ی نوکیسه بنیان گروه حاکمیتی12 روستاهای منطقه ی گورگان-مانسار است. در این سال ها و در اغلب 

مواقع این گروه حاکم از مالکان ماروتی حامیت کرده. پس جای تعجب نیست، وقتی چند سال بعد هنگامی که 

Udyog Bhawan .11 منطقه ای در دهلی نو که برخی نهادهای دولتی از جمله وزارت بازرگانی و صنعت در آن قرار دارند.
12. mahapanchayat
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ناآرامی های ماروتی فراگیر شد و کارگران فراری به دنبال جایی در روستا بودند، بزرگان روستا برخی کارگران را که 

جایی نیافته بودند، تحویل پلیس می دادند، خصوصا اگر این کارگران از کاست های رده پایین بودند.

برخی از اعضای خانواده های متمول روستا پیامنکاران ماروتی و دیگر کارخانه ها شدند. برخی تامین کننده ی 

این  از  تامین می کردند. هیچ کدام  را  کارخانه  برای  نیاز  دیگر مواد مورد  برخی  و  بودند  مواد غذایی غذاخوری 

اتفاقات رصفا نتیجه ی خودجوش دسرتسی ناگهانی به پول نبود. بلکه مقامات رشکت عمدا با انتخاب این پیامنکاران 

می خواستند امنیت و پایداری محلی را تضمین کنند. از دیگرسو، هرچقدر دست در ماروتی زیاد می شد، قراردادهای 

کارگران بی ثبات تر و زمان مند شده و هامن طور که گفته شد امنیت شغلی شان کمرت می شد. این کارگران اغلب 

»دالیت«13 بودند. آنها را از منظر عموم و منای عمومی معرف رشکت دور نگه می داشتند تا بعدا ادعا کنند بخش 

کوچکی از کارکنان ماروتی دردرس درست می کنند. به حساب آنها، نارضایتی تعداد زیادی کارگر دروغ بود. بسنت 

ورودی کارخانه و جلوگیری از ورود ناراضی ها که اتفاقی تکرارشونده در ماروتی بود با ادعای حامیت از اکرثیت 

کارکنان وفادار انجام می شد. چنین ادعاهایی کم کم به حکومت محلی و دولت کمک کرد تا پاسخش را آماده کند: 

دستگیری رسیع دردرسسازها، دادگاه رضب العجلی، و مجازات رسیع تا ]شخص خاطی[ عربتی برای سایرین شود.

آنچه در پس این ناآرامی ها رخ داد را باید مطالعه ای در گذار از دولت رفاه به یک دولت تنظیمی دانست. 

اول، در راستای بی اثر کردن اتحادیه ی کارکنان ماروتی )MUEU( که اعتصابات را رهربی کرده بود، در سال 2۰۰1 

یک اتحادیه ی جدید )MUKU( تحت کنرتل مدیریت رشکت ایجاد شد. سپس کاهش بودجه ی شدیدی به بهانه ی 

برنامه ی بازنشستگی اختیاری به اجرا درآمد و کارگران اخراج شدند. در سال 2۰۰2، سوزوکی سهمش را به 2/54 

درصد افزایش داد. در 2۰۰6 واحد مانسار ماروتی ایجاد شد و مدیران گلوی کارگران را بیش از قبل فرشدند. به طور 

منظم گزارشاتی از آزار روزانه ی کارگران و هتک حرمت آنها می رسید، عموما به دلیل کاستی که از آن می  آمدند و 

همین طور رشایط ناخوشایند کاری برای سیستم تولید ناب.

در سال 2۰11 موج جدیدی از اعرتاضات در ماروتی، مبارزات کارگری را به صحنه آورد و توجه جهانیان را به 

خود جلب کرد. نارضایتی از رشایط کاری و سوء استفاده  ی مدیریت به جای باریک رسید. در سوم ژوئن 2۰11، 

کارگران بخش مانسار درخواست  خود مبنی بر ایجاد اتحادیه ی مستقل  )اتحادیه ی کارگران ماروتی سوزوکی( را 

ثبت کردند. فردای آن روز بست نشینی کارگران در کارخانه ی مانسار رشوع شد. درخواست اولیه ی کارگران این 

باشند و کارگران قراردادی و موقت، دامئی شوند. در 6 ژوئن، 11  اتحادیه ی خودشان را داشته  بتوانند  بود که 

Dalits .13 پایین ترین کاست جامعه ی هندو که از نظام چهارکاستی هندویی نیز حذف شده اند و به آنان در اصطالح متداول 
»نجس« نیز گفته می شود.
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کارگر تعلیق شدند. در 1۷ ژوئن واحد کار وارد ماجرا شد و کارگران تضمین شفاهی گرفتند که اجازه ی تشکیل 

اتحادیه شان را خواهند داشت. کارگران در این مدت متام کارخانه را اشغال کرده بودند. آنها از تجربیات گذشته این 

درس را گرفته بودند که اگر صحنه را خالی کنند مدیریت دوباره می تواند کنرتل اوضاع را به دست بگیرد، ورودی ها 

را در اختیار گرفته و به کارگران اجازه ی ورود ندهد. آنچه در پی آمد، تهدید و آزار مداوم کارگران از سوی مدیریت 

به همراه اخراج و تعدیل کارگران بود. این روند تا ماه اوت ادامه یافت، هنگامی که ناگهان در روز 28 و 2۹ 

اوت گروه بزرگی پلیس وارد محوطه شده و مدیریت در ها را بست. وقتی کارگران رسیدند، مدیریت اعالم کرد که 

تنها در رشایطی می توانند وارد کارخانه شوند که تعهدنامه ی حسن رفتار را امضا کرده باشند. با امتناع کارگران از 

امضای تعهدنامه، رهربان اتحادیه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. در 3۰ سپتامرب کارگران پذیرفتند که 

تعهدنامه را امضا کنند. با این حال تنها کارگران دامئی وارد محوطه شدند و از ادامه ی کار 11۰ نفر کارگر قراردادی 

جلوگیری شد. به آنها گفته شد سنوات خدمت را دریافت کرده و کارخانه را ترک کنند. از ۷ اکترب کارگران دامئی 

و قراردادی کارخانه را اشغال کردند و در 13 اکترب دادگاه عالی حکم کرد که کارگران باید کارخانه را تخلیه کنند.

در همین زمان، مدیریت کارخانه را محارصه کرد، آب را قطع منود و غذاخوری را بست. در گردش عجیب 

حوادث که هنوز تا حد زیادی غیرقابل توضیح باقی مانده، مدیریت برخی از رهربان کارگران را خرید، آنها رشکت 

را ترک کردند و اعتصاب در نوامرب به پایان رسید. مدیریت قول داد که اتحادیه تا 31 دسامرب 2۰11 ثبت خواهد 

شد. قولی که بدان عمل نشد. اتحادیه ی کارگران ماروتی سوزوکی در نهایت در 31 ژانویه ی 2۰12 ثبت شد. آنچه 

در پی آمد بیشرت نتیجه ی آن چیزی محسوب می شد که تا به آن روز رخ داده بود.

انتظارت بیش ازحد از  در 18 آوریل 2۰12 اتحادیه لیستی از مطالبات شامل کاهش فشار کار، پایین آوردن 

کارگران در هر شیفت کاری، پایان دادن به سیستم تشویقی و… را پیِش رو گذاشت. در ماه مه دو تن از رهربان 

اتحادیه به دلیل مجادله با رییس شان از کار تعلیق شدند، با این حال به واسطه ی فشار زیاد از جانب کارگران 

گرفت.  باال  اتحادیه،  و  مدیریت  بین  گفتگو  با شکست  ژوئن-ژوئیه  ماه های  در  قائله  بازگشتند.  کار  به  دوباره 

کارگران ارائه ی گزارشات روزانه را متوقف کرده و تنها هشت ساعت و نیم کار می کردند. در 18 ژوئیه ی 2۰12 

کارگری به دلیل کاستش توسط رییس  خود مورد سوء استفاده قرار گرفت و از کار تعلیق شد. آنچه در پی آن آمد 

چندان مشخص نشد. کارگران می گفتند که مدیریت حراست را فراخوانده و خشونت باال گرفته بوده که منجر به 

مرگ مدیر منابع انسانی شده بود، و هیچ وقت معلوم نشد چه کسی او را کشته است. کارگران خواهان تحقیقی 

بی طرف در این باره شدند. با این حال خشونت و مرگ مدیر به دولت اجازه ی رسکوب وحشیانه ی کارگران را داد. 
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و در نتیجه یک سال مبارزه ی کارگران ماروتی پایان یافت.

اتحادیه ها و  این معنی که مداخله ی مستقیم  به  ماند،  باقی  این دوره مبارزات کارگران خودمختار  در متام 

دیگر احزاب چپ نقش ناچیزی در این مبارزات داشت. با این حال، پس از وقایع ژوئیه ی 2۰12، وقتی اعرتاضات با 

رسکوب شدید دولتی روبرو شد چندین اتحادیه از کارگران حامیت کردند. این دوره از این جهت قابل توجه است 

که چهره ای متاما جدید از جنبش اتحادیه ای در هند را به منایش گذاشت، از جمله روش های جدید مذاکره بین 

کارگران و اتحادیه. چندین اتحادیه و سازمان کارگری وجود داشت و طیف متنوعی از مشتقات آنچه چپ رادیکال 

نامیده می شود، گرفته تا آنهایی که بیشرت شبیه سازمان های غیردولتی اند و موسساتی که با کارگران اعالم همبستگی 

می کنند. این یعنی تغییر اصول سازمان دهی از رشایطی که مبنای آن طبقه است، به رشایطی که مبنای آن جامعت 

است. متامی این ها، هامن طور که وقایع بعدی نشان داد پیامدهایی جدی برای جنبش به همراه داشت.

بعد از حادثه ی 18 ژوئیه، به کار 546 کارگر دامئی و همین طور 18۰۰ کارگر موقت پایان داده شد و 14۷ 

کارگر دامئی به جرم قتل دستگیر شدند. اتحادیه برای واکنش به پیامدهای رسکوب ژوئیه ی 2۰12، خود را از طریق 

کمیته ی موقت دوباره سازماندهی کرد و حرکت جدیدی از ۷ نوامرب 2۰12 آغاز شد. مطالبات اتحادیه ی کارگران 

ماروتی سوزوکی )MSWU( آزادی رهربان، بازگشت به کار کارگران اخراجی، دامئی شدن قرارداد کارگران موقت و 

تحقیق بی طرف درباره ی حادثه ی 18 ژوئیه بود. با این حال هامن طور که انتظار می رفت این بار اسرتاتژی و تاکتیک 

متفاوت بود. فاز جدید مبارزات از ۷ نوامرب 2۰12 رشوع شد. در حالی که جنبش قبلی بر اهمیت بست نشینی در 

و اشغال کارخانه یا مراکز مهم حکومتی تاکید داشت، این بار کارگران از آن منطقه رفته بودند. چرا که بسیاری از 

کارگران اخراج شده و کارگران موقت دنبال کار می گشتند، در نتیجه سازمان دهی کارگران در محل اشتغال شان 

دشوار بود. به رغم این بحث های قابل توجهی بین اتحادیه های مختلف و MSWU در مورد تغییر محل مبارزه 

به پایتخت )دهلی( به جای چسبیدن به گورگان-مانسار وجود داشت. این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت، که 

خود مایه ی تعجب بود، چرا که تجربه ی مبارزات نشان داده بود که ایستادگی  کارگران، حتی اگر مجبور شوند به 

صورت شیفتی در محل اعرتاضات حارض شوند، منجر به دستاورد خواهد شد.

از رسکوبی که در  بود، می شد  به دهلی منتقل شده  تا حدی،  اگر محل بسیج کارگران، حتی  این حالت،  در 

هاریانا ممکن بود، جلوگیری کرد چرا که اگر چنین رسکوبی در دهلی به راه می افتاد، باعث جلب توجه عمومی 

گسرتده ی مردم می شد. در این صورت مسئله ی مبارزات ماروتی نه یک مسئله ی محلی، که مسئله ای ملی و حتی 

جهانی می بود. همچنین اگر محل بسیج نیروها به دهلی منتقل می شد، احتامل بسیج کارگران از مکان های دیگر 
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بیشرت بود و همبستگی اجتامعی بیشرتی را موجب می شد. در مبارزات اولیه در منطقه ی گورگان-مانسار خصوصا 

بزنند و در بسیج  اعرتاضات هوندا، کارگران به خوبی توانستند مطالبتشان را به مسائل عمومی تر کارگری گره 

کارگران از رشکت ها و صنایع مختلف موفق بودند. این پیشنهاد نیز از جانب یک مجله ی کارگری14 ارائه شد که 

در جنبش MSWU هم حضور داشت.

با اتحادیه های رسارسی ای همچون مجمع اتحادیه های کارگری هند )CITU( همراه   MSWU اثنا در همین 

شد. در یک مورد، هنگامی که مکان جنبش به »کیتال«15 منتقل شد، کارگران به دنبال کمک از اتحادیه ی بدنام 

»خپ پنچایات«16 بودند. در برخی محافل، این گرایش کارگران برای انتخاب رهربی خود به عنوان پدیده ای مثبت 

و نشانه ای  از خودمختاری دیده می شد. با این حال تجربه ی ماروتی نشان داد که چنین اتحادهایی هرگز در روابط 

قدرت متقارن نیستند. در این حالت قدرت کامالً در اختیار خپ پنچایات بود. پس از رسکوب 1۹ مه 2۰12 در 

کیتال، خپ پنچایات دست از حامیت کشید. و این پایانی بر آن دوره از مبارزه محسوب می شد. در سمیناری در 

دانشگاه جواهر لعل نهرو بود که MSWU به جستجوی پیشنهاداتی برای ادامه ی مبارزه برآمد.

آخرین وضعیت قابل اشاره در مبارزه ی ماروتی این است که MSWU خود را بازسازماندهی کرد و تیم جدیدی 

جنبش  تاکتیک های  و  اسرتاتژی  مورد  در  سوال  ماروتی  مبارزات  طوالنی  تاریخچه ی  این حال  با  شدند.  انتخاب 

کارگران را از نو می گشود. چطور می توانیم خودمختاری جنبش کارگری را تجسم کنیم؟ باید به این نکته توجه 

کرد که بسیاری از این کارگران از اهالی روستاهای اطراف گورگان-مانسار بودند و خود به خود تحت سازماندهی 

کارگری رسارسی  اتحادیه های  با  را  خود  می کردند  سعی  همچنین  آنها  داشتند.  قرار  پنچایات«  »خپ  اجتامعی 

چپ پارملانی و همچنین سازمان های چپ رادیکال هامهنگ کنند. این نیروها در بحث های مربوط به مسئله ی 

سازماندهی تنها متاشاگر رصف نبوده و خود بخشی از ماجرا بودند. جنبش طبقه ی کارگر، حتی جنبشی پیچیده 

مانند جنبش کارگران ماروتی، که توسط کارگران پیرشفته ای هدایت می شود که با فناوری های جدید کار می کنند، 

انجام  را  کاری  احتامالً حتی منی خواهد چنین  کند.  اجتامعی  اش منفک  و  پیشینه ی سیاسی  از  را  منی تواند خود 

دهد و آماده است بخشی از فرقه گرایی و جدال سنتی ای باشد که با چپ سازمان یافته مرتبط است. بلشویک ها 

در گرداب سیاست های ستیزه جویانه در روسیه ی لنینیستی گفته بودند )این نقل قول را به طور خاص به استالین 

نسبت می دهند(: »ما فکر می کنیم که حرکتی قدرمتند و پرتحرک بدون اختالف غیرممکن است و توافق واقعی 

14. Bigul Mazdoor Dasta
15. Kaithal

khap panchayat .16 خپ پنچایات اتحادیه ی حاکم بر چند روستا است که در نقشی نیمه قضایی مجازات هایی بسیار سخت 
مبتنی بر رسم و رسوم و سنت وضع می کند و برای حل مشکالت مدرن از روش های ارتجاعی بهره می برد.
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فقط در قربستان امکان پذیر خواهد بود«.

نباید فراموش کرد که اگر مبارزات دوام آورد تا حد زیادی به دلیل ارتباطش با روستاها بود. چرا که رشایط 

پسااستعامری نه تنها، دست کم فعال، همه ی دهقانان را به کارگر تبدیل نکرده است، بلکه در این رشایط کارگران به 

هر دو بخش وابستگی دارند. در مورد ماروتی کارگران درگیر در مبارزه اولین نسلی بودند که کشاورزی را رها کرده 

و آموزش فنی دیده بودند تا بخشی از نیروی کار ماهر شوند. شاید همین دلیلی بود برای اینکه به جای اتکا بر 

خود، یا اصطالحا خودمختاری شان، برای دریافت کمک به روستاهایشان بروند. همچنین نباید فراموش کرد که پس 

از شکست مبارزه بعد از 18 ژوئیه ی 2۰12، اتحادیه و سازمان های چپ در مواجهه با رسکوب دولتی و در حامیت 

از MSWU دست به تظاهرات زدند اما حامیتشان به اندازه ی مورد نیاز نبود. قطعا می شد کارهای بیشرتی کرد. 

با این حال، این حامیت ها کمک کرد تا جنبش چه در سطح عمل و چه در حلقه های پیرشو و رسانه ها زنده مباند.

سوال این است: آیا خودمختاری، حداقل بدین شکلی که درک می شود، مطلوب است؟ آیا روش جدیدی برای 

مفهوم پردازی موضوع وجود دارد؟

البته استدالل قوی ای وجود دارد که خواست خودمختاری، جنبشی در ماروتی ایجاد کرد که ریشه در رشایط 

خاص و متزلزل آنجا داشت. بیش از سه دهه قبل سوزوکی همکاری اش با ماروتی را با 26 درصد سهم رشوع کرده 

بود. امروز آنها 52 درصد سهام را در اختیار دارند. در حالی که رشکت اصلی در ژاپن بود، بخش عمده ی صادرات 

به اروپا و آفریقا می رفت. ایاالت متحده نیز یکی از بزرگرتین مراکز رسمایه گذاری رشکت بود، در حالی که در 

آفریقای جنوبی قرار بود به زودی یک خط مونتاژ احداث شود. بنا به گزارش ساالنه ی 2۰11 رشکت، 62 درصد 

فروش خارجی از هند می آید و 48 درصد از فروش کل محصوالت سوزوکی توسط ماروتی سوزوکی صورت می گیرد. 

افزایش تولید و فروش با توجه به تولید به هنگام ممکن می شد که به نوبه ی خود به هر سه دسته ی کارگران -کار 

از کل کارگران ماروتی 11۰۰ نفر قراردادی، 4۰۰  دامئی، موقتی و کارآموز- احتیاج داشته است. در سال 2۰12 

نفر کارآموز و تنها ۹5۰ نفر دامئی بودند. تعداد کارگران قراردادی در طول زمان باال و پایین می شد. و این اتفاق 

به خط تولید ماروتی در مانسار کمک کرد تا ظرفیت تولید ساالنه اش را از 25۰.۰۰۰ به 35۰.۰۰۰ افزایش دهد. 

هامنطور که قبال هم اشاره شد این اتفاق تنها با افزایش رسعت تولید ممکن  بود. در نتیجه اگر مثال کارگری در 

خط تولید مانسار پیش از این دو اسرتاحت چای 15 دقیقه ای داشت، حاال دو اسرتاحت هفت و نیم دقیقه ای 

می گرفت. به همین ترتیب زمان ناهار از یک ساعت به نیم ساعت کاهش پیدا کرد. جای تعجب است که، در حالی 

که اقتصاد سیاسی از تشدید تولید و در نتیجه افزایش تولید از طریق بهبود مستمر فن آوری صحبت می کند، هرگز 
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به چگونگی سنجش نقش بدن و تشدید کار در آن منی پردازد و زبانی هم برای بیان آن ندارد. در واقع نیروی کار 

در ماروتی هامن طور که توضیح داده شد در قالب کارگران دامئی، موقتی و کارآموز تقسیم بندی شده است.

قابل درک است که جنبش سنتی اتحادیه های کارگری، که توسط احزاب کالسیک چپ رهربی می شد، عاجز 

از پاسخ به پدیده ی تولید منعطفی باشد که توسط رسمایه ی جهانی طراحی شده و توسط دولت نولیربال تسهیل 

می شود. برای آنها مسئله ی اصلی دستمزد بود. بنابراین پرسش کامکان این خواهد بود که آیا ایده ی خودمختاری، 

که اغلب روش های جدید سازماندهی و بسیج و همچنین نوع جدیدی از آگاهی را منایش می دهد، بهرتین ابزار 

مفهومی برای درک جنبش کارگری امروز است؟ در ایتالیا، استدالل تئوریسین های جنبش های کارگری در دهه ی 

اجتامعی  جنبش های  مدرن،  نهادهای  سلطه گر  ساختار  و  متمرکز  تصمیم گیری  با  تقابل  در  که  بود  این   1۹۷۰

خودمختار مردم را مستقیام در تصمیامتی که بر زندگی هر روزه شان تاثیر می گذارد، دخیل می کند. در این روش 

دموکراسی بسط یافته و به افراد کمک می کند تا ساختارهای سیاسی و الگوهای رفتاری ای که از طریق رسمایه و 

از بیرون تحمیل می شود را بشکنند. چنین درکی، از منظر انقالبی، مشتمل بر فراخوانی برای استقالل جنبش ها 

آنچه  هم  و  رسمایه داری  دموکراسی  برای  هم  سیاسی  عملی  بدیل  یک  ساخت  دنبال  به  و  سیاسی  احزاب  از 

تئوریسین های ایتالیایی آن را سوسیالیسم اقتدارگرا می نامیدند، بود.

اینجا جای بحث و تفصیل در مورد نظریه ی جنبش خودمختار نیست. اما در بسرت جنبش های اخیر کارگران در 

دهلی، مطمئناً بررسی دیالکتیکی مسئله ی خودمختاری در جنبش کارگران در منت جامعه، اقتصاد و مهمرت از همه 

اسرتاتژی و تاکتیک های پرولرتی مهم خواهد بود.

برای ورود به این بحث اکنون باید رساغ تجربه ی دومی برویم که تالش می کنیم در آن مداقه کنیم.

مبارزات کارگران در وزیرپور:

چه کسی سازمان نیافته ها و کارگران فّرار17 را سازماندهی می کند

کارگران در وزیرپور تا جایی که در تصور بگنجد با کارگران ماروتی فاصله دارند. این کارگران در خطرناکرتین رشایط 

در کارخانجات نورد گرم فوالد کار می کنند و دمای کوره ای که باید جلوی آن بایستند 15۰۰ درجه ی سانتیگراد 

است. روند کار بدین گونه است که دسته ای از کارگران به مدت 3۰ دقیقه روی کوره کار کرده و 3۰ دقیقه اسرتاحت 

Footloose .1۷ منظور نویسنده از »کارگران فرّار« کارگرانی است که نه به دلیل رشایط قراردادهای کاری، بلکه بیشرت بنا به دالیل 
زیستی، به طور دائم در محل کار حضور ندارند، نظیر کارگران روستایی که در فصل های معینی از سال برای کار به شهرهای نزدیک 

کارخانه ها مهاجرت کرده و در فصل های بعدی به روستا بازمی گردند.
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می کنند. در این زمان دسته ی دیگری از کارگران روی کوره کار می کنند و این فرآیند به طور دائم تکرار می شود. 

مدت زمان 3۰ دقیقه اسرتاحت با تصمیم صاحبان کارخانه جزو ساعت کاری در نظر گرفته منی شود. بیشرت کارگران 

مهاجرانی از »اوتار پرادش«18 و »بیهار«19 هستند. به این نکته نیز باید اشاره کرد که چطور از الگوهای مهاجرت 

کارگران در فرایند تولید استفاده می شود. کارگران مهاجر در فصل کاشت و برداشت به روستاهایشان برمی گردند. 

این مهاجرت نوعی مهاجرت مدور است. بنابراین در طول زمستان، هنگامی که دهلی به طرز غیرقابل تحملی رسد 

می شود، وقت آن است که کارگر مهاجر جدید و بی تجربه به کار کشیده شود، چرا که کار روی کوره در زمستان 

»راحت تر« است. در طول تابستان که کارگر مهاجر به روستا برمی گردد، کارگران دامئی کار را انجام می دهند. 

بنابراین مهاجرت به عنرصی تعیین کننده در ماهیت قراردادهای کاری تبدیل می شود. با این حال اینجا نیز شبیه 

مورد ماروتی، درصد کارگران دامئی ای که در طول سال کار می کنند و در دهلی مستقرند، نسبت به کل نیروی کار 

کم تر است. بیشرت کارگران از طریق شبکه ی شکل گرفته ی مهاجرتی مبتنی بر ]روابط[ خویشاوندی ]به کارخانه[ 

می آیند. گزینه ی دیگر این است که کارگران از طریق پیامنکارانی که اغلب به عنوان رسپرست یا متصدی در هامن 

کارخانه کار می کنند، به کار گرفته شوند. برای تجزیه و تحلیل مبارزات در طول ماه های ژوئن و ژوییه ی سال 2۰14 

آگاهی داشنت از ساختار اشتغال در وزیر پور حایز اهمیت است.

شده،  راه اندازی  مبارزات  رهربی  کمیته ی  توسط  که  وبالگی  در  می توان  را  مبارزه  این  از  مفصلی  گاهشامر 

بدیع کنش جمعی است. که هم چنین  اشکال  با  مبارزه  آغاز  دارد، نحوه ی  اهمیت  این بحث  آنچه در  یافت.20 

شاخصه ی آن شدیدترین جدال ها بین گروه های مختلف مرتبط با مبارزه به شامر می رود. پیش از هر چیز باید 

تصویر دقیقی از موفقیت های این مبارزه داشته باشیم. بیشرت کارگران شاغل در این کار حتی حداقل دستمزد 

را نیز دریافت منی کنند. اگرچه در سال های 13-2012 مبارزاتی وجود داشت که در حوزه ی دستمزد و تعطیالت 

به موفقیت نسبی دست یافت، اما مواردی چون ساعات کار و رشایط کاری ای مانند عدم وجود هرگونه مقررات 

تأمین اجتامعی، کامکان محل مناقشه است. تجربه ی اقدام جمعی بین کارگران نسبتا کم است و آن هفت روز 

اعتصاب قهرمانانه ی سال 1۹88 هر چه که بود، فراموش شده. تفاوت وزیر پور با ماروتی، که در آن تجربه ی مبارزه 

به راحتی در دسرتس کارگران بود، همین جاست. در وزیرپور، نه فقدان تاریخ مبارزه بلکه وجود سازوکار خاصی 

در بخش غیررسمی که ارتباط تنگاتنگی با مهاجرت داشته، امکان استمرار مبارزه ی کارگری را دشوار می کند. روند 

18. Uttar Pradesh
19. Bihar

2۰. در این آدرس.

http://garamrolla.blogspot.com/
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تاریخی مبارزه با دوره های طوالنی آیش قطع و هر بار از اول رشوع می شود. یکی از مهمرتین مداخالتی که در 

حین مبارزه انجام شد، ایجاد آشپزخانه ی جمعی بود. که البته به خودی خود تاکتیک جدیدی نیست، اما برای مدت 

زیادی استفاده نشده بود. سازماندهی در بخش غیررسمی به دلیل کمبود امنیت مالی دشوار است و از آنجایی 

که کارگران عموما مهاجرند و هیچ برنامه ی جایگزینی ندارند، مالکان همیشه از گرسنگی برای شکسنت مقاومت 

کارگران استفاده می کنند. بعد از حدودا 2۰ روز از آغاز مبارزه که آشپزخانه ی جمعی برپا شد، مالکان غافلگیر و 

مجبور به مذاکره شدند. برخی حتی مجبور شدند کارخانه هایشان را به دلیل عدم سوددهی، که محصول توافقات 

جدید بود، ببندند.

این مبارزه هم چنین موجب شد تا کارگران واحدهای کاری تعدیل نیروشده، ناگهان فعال شوند. پس از رسیدن 

به توافق، مسئولیت اجرای آن به عهده اداره ی کار بود. حتی خود مقامات اداره ی کار هم از اینکه هنوز بر این 

بخش های غیررسمی قدرت دارند، متعجب شدند. همه ی اینها ممکن است بعد از اعامل اصالحات جدید در رشایط 

کار تغییر کند. اما در حال حارض این مبارزه آنها را مجبور به تحقیق در مورد کارخانه و رشایط کاری حاکم در آن 

کرده است.

با این حال، این مبارزه یک سوال مهم را پیش کشید. ]اینکه[ چه کسی کارگران بخش هایی که قبالً سازماندهی 

نشده اند یا از سازماندهی های نحیف و حداقلی برخوردار بوده اند را سازمان می دهد؟ در اینجاست که سبقه ی 

تاریخی چپ در هند اهمیت می یابد. تغییر رشایط چپ رادیکالی را که پس از جنبش دهه ی 1۹6۰ رسبرآورده 

بود، مجبور کرد تا در اسرتاتژی ها، برنامه ها و تاکتیک های خود بازنگری کند. برخالف باوری که مدعی است چپ 

رادیکال رو به زوال رفته یا در بهرتین حالت تنها در جنگل های دوردست فعال است، یک تغییر جهت عظیم 

ایدئولوژیک و سیاسی در چپ رادیکال در جریان است. در واقع میزان بحث و جدلی که ]این تغییر جهت[ ایجاد 

کرده، اگر بیشرت از بحث های موجود در دهه ی 1۹6۰ نباشد، به هامن سطح رسیده است. و این بحث ها دقیقا به 

دلیل پرسش هایی است که مبارزات طبقه ی کارگر و روش های سازماندهی ای که مبارزات را رزمنده تر و پایدارتر 

می کند، پیش کشیده است. امروز چپ رادیکال مجبور شده تا در مورد حزب و اتحادیه و همین طور اشکال جدید 

محتملی برای سازمان یابی که می تواند از خالل مبارزات کارگری ایجاد شود، تجدیدنظر کند. اینها دیگر مفاهیمی 

غیرقابل تغییر نیستند.

مبارزات در وزیرپور و پیروزی جزئی آن گواهی بر این واقعیت است که حداقل بخش غیرسازمان یافته، جایی 

که فعالیت های اتحادیه های چپ پارملانی حضور بسیار محدودی در آن دارند، می تواند به بسرتی پر رونق برای 
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تجارب سازمان های کارگری چپ رادیکال تبدیل شود. همچنین هامن طور که مبارزات ماروتی نشان داد، حتی 

در بخش سازمان یافته و در کارهای فناورانه ی جدید، چپ رادیکال نقش مهمی ایفا می کند. با افزایش کارهای 

قراردادی و بی ثبات، کارگران ممکن است مجبور به جابه جایی شوند، اما در عین حال ]همین وضعیت[ موجب 

آن شده که با نوعی از سیاست که چپ رادیکال ارائه می دهد، همراهی و موافقت بیشرتی نشان دهند. به هر 

حال مفاهیمی چون جنگ متحرک و جنگ موضعی21 هنوز از فرهنگ واژگان چپ رادیکال هند زدوده نشده اند.

جمع بندی

هر دو موردی که مورد بحث قرار گرفتند نشان می دهند که مسئله ی »خودمختاری« باید به طور جدی بررسی 

شده و برداشت های موجود از مفهوم »استقالل کارگران« دوباره مورد بازنگری قرار بگیرند. کار، مبارزه ی کارگری و 

شکل مبارزات کارگری از چه چیزی مستقل است؟ یا از چه چیزی باید مستقل باشند؟ چنین شکلی از خودمختاری 

چه نوع سیاست رهایی بخشی را پدید می آورد؟ رسانجام، آیا از خالل چشم انداز خودمختاری، طبقه ی کارگر فقط 

به منافع خود پی خواهد برد، یا آیا وظیفه تاریخی ای را که مارکس بسیار فصیح بیان کرده بود، به انجام خواهد 

رساند؟

نشان دادیم که نیاز داریم مسئله ی خودمختاری را به شکل دیالکتیکی بررسی کنیم. به عبارت دیگر، مسئله 

سازمانی  شکل  و  اتحادیه ای  شکل  یا  اتحادیه ای،  شکل  و  حزبی  شکل  بین  انتخاب  شامل  سادگی  به  منی تواند 

خودمختار باشد. هامن طور که منی تواند انتخابی بین جنبش سیاسی و جنبش خودسازمان یافته ی کارگران یا، رسآخر 

از خودمختاری، رشد  باشد. هر خیزش کارگری نشانه هایی قوی  بین خیزش سیاسی و جنبش اجتامعی  انتخابی 

آگاهی در حد و حدود جنبش و همین طور عنارص قابل توجهی از خودانگیختگی را در خود دارد. تقریباً به هامن 

اندازه، هر یک از این جنبش ها نشانه هایی از رهربی اسرتاتژیک، سازماندهی قوی، شبکه های اجتامعی گسرتده و 

متایل تحول آفرین را نیز به منایش گذاشته اند. اعتصاب بزرگ راه آهن هند در سال 1۹۷4 یکی از بارزترین مصادیق 

حضور »خودمختاری« جنبش بود. اما تشکیل نهاد بزرگ خودمختار »کمیته ی هامهنگی ملی مبارزات راه آهن«22 

یک تصمیم سیاسی و تصمیمی توافق شده میان احزاب سیاسی ای بود که رهربی مبارزه را در دست داشتند. خیزش 

عظیم کارگران راه آهن از »کمیته ی هامهنگی ملی مبارزات« پشتیبانی کرد و در ضمن ابتکارات توده ای از مسیر 

mobile war .21 و positional warfare هر دو از اصطالحات نظامی-سیاسی مربوط به دوران مبارزات کمونیست های چینی به 
رهربی مائو تسه تونگ.

22. NCCRS
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مبارزه، خطاها، شکست ها، پیرشوی ها و موفقیت ها شکل گرفت. به همین ترتیب در نخ ریسی »کانوریا جوت«23 

در دهه ی آخر قرن گذشته، جنبش مشهوِر خودمدیریتی پس از اشغال کارخانه توسط یک گروه خودمختار، اما 

با یک سیاست مشخص، و با حامیت و همبستگی نیروهای چپ مختلف هدایت شد. مورد جنبش معدنچیان 

دالی-راجارا24 به رهربی زنده یاد »شانکار گوها نئوگی«25 هم چنین بود، و بار دیگر سازماندهی قوی، طراحی دقیق 

تاکتیک و اسرتاتژی و مشارکت فعال پایین دستی ها شاخص آن محسوب می شد. بنابراین روند تاریخ دیالکتیکی 

است. کارگران هندی اکنون و در بین این دو ]ابتکارات خودانگیخته و سازماندهی های منسجم[، در حال یادگیری 

استفاده ی اسرتاتژیک و تاکتیکی از مفهوم خودمختاری اند.

خودمختاری به مثابه یک جنبش و همین طور یک نظریه، مخالف این ایده است که رسمایه داری سیستمی 

غیرعقالنی است. در عوض، مدافع چیزی است که آن را نقطه نظر کارگران می داند و فعالیت های آنها را اهرم 

تغییر انقالبی، ]یعنی[ آن چیزی تلقی می کند که به تنهایی می تواند جامعه ای کمونیستی بسازد. ]طبق نظریه ی 

خودمختاری[ علم اقتصاد یک رسه سیاسی است؛ مناسبات اقتصادی مستقیامً مناسبات قدرت سیاسی بین سوژه های 

طبقاتی هستند. ابتکار عمل تغییر سیاسی در مقوله ی اقتصادِی کارگر اجتامعی نهفته است، نه در چیزی که آن را 

شکل سیاسِی بیگانه شده مثل حزب تلقی می کند.

با این حال این سوال هنوز پابرجاست: آیا می توان تجارب غنی جنبش های طبقه ی کارگر در هند را به واسطه ی 

منازعات  به  پرداخنت  اینجا قصد  در  کرد؟  نسبت ، چارچوب بندی  فاقد  تعابیری  با  ویژه  به  مفهوم خودمختاری، 

معناشناختی را نداریم. موضوع بحث بر رس تلقی از خود سیاست است.

هامن طور که پیش از این اشاره شد، امروزه در پی تبدیل کارخانه ها به بیگارخانه،26 شاهد احیای مجدد ایده ی 

خودمختاری در هند هستیم؛ یعنی در پی وضعیتی که مجازی ترین شکل انباشت که با بدوی ترین شکل آن ترکیب 

می شود؛ مسئله ی دستمزد به مسئله ی رشایط کار پیوند می خورد؛ و کارگران با مسئله ی موقتی سازی و بی ثباتی 

کار درگیر می شوند. گرچه باید اذعان داشت که جنبش سنت دار اتحادیه ی کارگری نتوانست تغییرات رژیم کار 

ناشی از شیوه های انباشت نئولیربالی را درک و در نتیجه در اسرتاتژی خود بازنگری کند، اما پاسخ به ]این مشکل[ 

نباید این باشد که خودمختاری به عنوان اصل مقدس زندگی کارگر در نظر گرفته شود بلکه باید از این پدیده یک 

ارزیابی دیالکتیکی داشت.

Kanoria Jute .23 یکی از بزرگرتین کارخانه های نخ ریسی در ایالت بنگال غربِی هندوستان.
24. Dalli-Rajhara
25. Shankar Guha Niyogi
26. sweatshops
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مسئله ی  این که  است.  رهایی  و  تحول  سازمان،  اهمیت  حائز  مسئله ی  کشیدن  پیش  دوباره  معنای  به  این 

سازمان یابی مسئله ای بسیار حیاتی است، وقتی آشکار می شود که می بینیم سهم 5۰/4۰ درصدی حقوق و دستمزد 

از درآمد ناخالص ملی در سال های 1۹8۰-1۹81، به 22 درصد در سال 12-2۰11 کاهش یافته است.

از طرف دیگر، دولت به طور کلی دچار این توهم نیست که جنبش کارگران ]جنبشی[ خودمختار است، که 

اگر چنین بود، با آن به مصالحه می رسید. با این حال هامن طور که تجربه ی ماروتی نشان داد، دولت با خشونت 

بر رس اعتصاب و کل جنبش آوار و عدالت عجوالنه انکار شد. از مقررات عدالت كیفری سوء استفاده شد، حقوق 

اتحادیه های صنفی زیر پا گذاشته شده و انواع اقدامات دولتی انجام شد تا از عدم تبدیل ماروتی به منادی از 

سیاست در محل کار و فراتر از آن، اطمینان حاصل شود.

کارفرمایان، مقامات دولتی، نخبگان محلی، نجیب زادگان پولدار و دستگاه قانون و عدالت -همه و همه در 

برابر کارگران با هم متحد شدند. در آن لحظه خودمختاری رضورت نبود بلکه پیوند یافنت هرچه بیشرت با سیاست 

جامعه، و با واقعیت کارخانه ی اجتامعی رضورت داشت؛ و این امر مستلزم تأمل همه جانبه درباره ی اسرتاتژی و 

تاکتیک ها بود.

کارگران از دوران اشکال اولیه ی مقاومت تا به اکنون، مسیری طوالنی را پشت رس گذاشته اند. پشته ها را آتش 

زده اند، ماشین آالت را از کار انداخته اند، مطالبه گرانی متواضع بوده اند، سندیکالیست یا منایندگان عاقل و موقر 

را رهربی  اعتصابات عمومی  اعضای رزمنده ی سندیکاهایی بدل شده اند که  به  امروز[ که  ]تا  اتحادیه شده اند، 

می کنند و با دیگر جنبش های مبارزاتی جامعه متحد می شوند. این همه منایی از تاریخچه ی پر پیچ و تاب جنبش 

کارگری به دست می دهد. با این حال، برای تعیین اسرتاتژی و تاکتیک های جنبش طبقه ی کارگر، باید این تاریخ 

باشکوه و غم انگیز را در بسرت تاریخی معارص خود بارها و بارها مورد بازبینی قرار داد.

خودمختاری  رضوری اند.  و  حیاتی  خودمختاری  مفهوم  ]خود[  اندازه ی  به  مفاهیمی   تاکتیک ها  و  اسرتاتژی 

متامی  حقیقت  در  -یا  طبقاتی  جنگ  انداخنت  راه  به  اصول  تاکتیک  و  اسرتاتژی  که  حالی  در  است  مفهوم  یک 

جنگ ها- هستند. اسرتاتژی و تاکتیک نشان گر احکام رابطه مند، ارزیابی توازن نیروها، فرماندهی، پاسداری، بسیج 

و به کارگیری نیروها، برنامه ریزی لوجستیک، زمان سنجی و… هستند.

زمانی که کارگران از مرزهای اتحادیه گرایی موجود در محیط کار-]اتحادیه گرایی ای[ که آن را می شناسند و 

به طور طبیعی درک می کنند- فراتر می روند، اغلب به نهادهای ملی چون احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری 

حیطه ی  از  خارج  فعالیت  درباره ی  چندانی  تصور  اتحادیه ها  و  احزاب  که  آنجایی  از  می شوند.  متکی  رسارسی 
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نهادهای رسارسی ندارند، کارگران باید راهی برای برون رفت از محدودیت های نهادی بیابند. و اینجاست که فریاد 

می زنند »خیانت!« می گویند که ]کسی[ رهربانشان را خریده. و بعد منی توانند راه برون رفت را پیدا کنند.

در این مورد دو جنبشی که به آنها اشاره کردیم، نشان  از تفکر نوین و روش های نوین سازماندهی دارند، 

هرچند که ]این دو جنبش[ در قدم های اول ناقص و مردد به نظر می رسند. این جنبش ها آگاهانه یا ناآگاهانه 

واقعیت کارخانه ی اجتامعی را خطاب قرار داده و ایده ی خودمختاری )اگر که به معنی بسیج از پایین و ابتکار 

عمل های توده ای باشد( را با نیاز به اتخاذ اسرتاتژی و تاکتیک های مناسبی ترکیب می کنند که تنها یک رهربی 

سیاسی می تواند از عهده ی آن برآید.

مادامی که صنعت مایحتاج بازارهای محلی را تامین و به مناطق محلی خدمت می کرد و از جمعیت محلی 

برای تشکیل نیروی کار خود بهره می برد، ناحیه گرایی و متایزگذاری میان کارگران برای سازمان دهندگان اتحادیه 

مشکل عمده ای نبود. اما اکنون، در عرصی جهانی شده، رشایط بی ثبات کار مشکل ناحیه گرایی و متایز را تشدید 

می کند، که ممکن است برخی از مشکالت مشهود در جنبش های کارگری دوران پیش از تولید انبوه را دوباره با 

خود به همراه بیاورد.

این مسئله حتی در کشورهای توسعه یافته هم قابل رویت است و اغلب شاهد آن هستیم که سازمان دهنده گان 

اتحادیه برای بازدید از جنبش ها و سازمان دهندگان کارگری از کشورهای خود به کشورهای واپس مانده سفر کرده 

و به تبلیغ و ترویج در رابطه با شکل گیری اتحادیه های خودمختار می پردازند، در حالی که اتحادیه ها در حیاط 

خلوت کشورهای خودشان مغفول مانده، طرد شده، تنزل مقام یافته، و مورد متسخر و تخریب قرار گرفته اند.

شعار خودمختاری بیانگر میل برون رفت از بن بستی است که به آن اشاره شد؛ و بدین ترتیب دوگانگی ها و 

نیازمند تفکری دیالکتیکی در مورد رابطه ی  این رشایط  تضادهای موجود در رشایط کنونی را منعکس می کند. 

خودمختاری و سازمان است. در حالی که ناظران در بسیاری حوزه های ]شغلی[ از تضعیف اتحادیه گرایی می گویند 

-که به معنای کاهش اعضای اتحادیه و همچنین دیگر ویژگی های متعدد آن است- کارگران در دیگر حوزه ها 

اتحادیه، سازمان، جمع های همبستگی، گروه های رزمنده و سنگرهای نربدی تشکیل می دهند که در هر قدم نیاز 

به گزینشی سیاسی دارد.

شعار خودمختاری صورت ظاهری واقعیتی  متفاوت است، که ما تالش کردیم در مقاله ی پیش رو نشان دهیم، 

به هامن اندازه که مسئله ی دستمزد می تواند تحت رشایط معین به آن چیزی بدل شود که مارکس آن را »صورت 

ظاهری« »وضعیت حقیقی امور« می نامید، در اینجا مسئله ی رشایط کاری بی ثبات و فرایندهای کاری به صورت 
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ظاهری وضعیتی حقیقی بدل شده است.

خودمختاری، در شکل مقوله ای آن در معنای کانتی اش تنها می تواند از ِخرد انتقادی سخن بگوید. پدیده ی 

با  کند.  و شکل خودمختاری معطوف  زبان  به  را  راحتی می تواند خود  به  پایین دستی ها  فعالیت های  و  خیزش 

این حال هامنطور که مارکس می گفت، رفنت به اعامق شکل پدیداری مطلقاً رضوری است:

»آنچه درباره ی متام شکل های پدیداری و زمینه ی پنهان آنها صدق می کند، درباره ی شکل پدیداری »ارزش و 

قیمت کار« یا »مزد« نیز صادق است که در تباین با رابطه ای رضور قرار می گیرد که خود در آن بروز می کند، یعنی 

ارزش و قیمت نیروی کار شکل های پدیداری بی واسطه و خودپو، هم چون حاالت متعارف و رایج اندیشه بازتولید 

می شوند، حال آنکه رابطه ی رضوری باید نخست توسط علم کشف شود. اقتصاد سیاسی کالسیک تقریبا به سوی 

وضعیت حقیقی امور سکندری می خورد، اما بدون اینکه آگاهانه آن را جمع بندی کند. مادامی که اقتصاد سیاسی 

در پوسته ی بورژوایی خود باقی مباند، قادر به چنین عملی نیست.«2۷

در نتیجه وظیفه مان این است: به جای اینکه به طور دفعتی دنبال نامی ایدئولوژیک برای واقعیتی نوین و در 

حال ظهور باشیم، باید دست به تحلیل دیالکتیکی آنچه در حال وقوع است بزنیم. بنابراین، مسئله ی سازمان دهی، 

تاکتیک ها و اسرتاتژی حایز اهمیت است، این مسائل )دست کم در سطح عنارص خود(، تنها می توانند از خالل علم 

تحلیل رابطه مند کشف شده، مورد بحث قرار گرفته و تحلیل و صورت بندی شوند.

2۷. از کتاب رسمایه - جلد 1 - ص 55۷ - ترجمه حسن مرتضوی. در اینجا کل پاراگراف نقل شده تا مفهوم دقیق تر منتقل شود. 
برای درک بهرت این موضوع باید به رسمایه جلد 1 - فصل 1۷ )تبدیل ارزش نیروی کار و قیمت متناسب آن به مزد( مراجعه کرد.
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