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مقدمه

خودمدیریتی کارگری به سان یک جنبش در آرژانتین دوباره ظهور کرده است، خصوصا امسال ]سال 2002[ که 

بیش از ۲۰۰ کارخانه توسط کارگران و سازمان های خودمدیریتی هامهنگ کننده در سطح کشور، سازماندهی و 

کنرتل شده است.

خودمدیریتی کارگری به طور تاریخی در بطن یک پروژه ی سوسیالیستی قرار دارد و سابقه ی آن به جمله ی 

معروف مارکس برمی گردد که گفت: »رهایی کارگران تنها توسط خودشان انجام خواهد شد«. از این رو، خودمدیریتی 

سیستم  و  سابق  شوروی  بوروکراتیک  مترکزگرایی  با  تقابل  در  سوسیالیسم  سمت  به  مسیری  عنوان  به  کارگری 

سلسلسه مراتبی مدیریت در رسمایه داری قرار می گیرد. این مقاله به طور خالصه به بررسی بالقوه گی  فوق العاده ی 

خودمدیریتی کارگری خواهد پرداخت و در ادامه نگاهی به برخی تجربیات تاریخی در قرن بیستم خواهد داشت 

تا برخی آموزه های تاریخی در رابطه با تجربه ی فعلی آرژانتین را نشان دهد.
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بالقوه گی های خودمدیریتی کارگری

خودمدیریتی کارگری حقیقتا تجربه ی رهایی بخشی است، چه به لحاظ آزاد کردن کارگران از آزار و عدم امنیت 

حاصله از رسمایه داری و چه به لحاظ ایجاد زمینه ای برای کارگران که اشکال جدید روابط اجتامعی تولید و توزیع 

را ابداع کنند. به طور خالصه، خودمدیریتی کارگری در موارد زیر قدرت تصمیم گیری را به کارگران می دهد:

۱- چه چیزی را برای چه کسی تولید کنند.

۲- تامین امنیت شغلی و یا فراهم کردن فرصت های شغلی بیشرت.

۳- تعیین اولویت ها درباره ی اینکه چه چیزی باید تولید شود.

۴- تعریف ماهیت اینکه چه کسی، کجا و چقدر باید دریافت کند.

۵- ترکیب تولید اجتامعی و تصاحب اجتامعی سود.

۶- ایجاد همبستگی طبقاتی در کارخانه، در یک صنف یا در سطح ملی و بین املللی.

۷- دموکراتیک کردن روابط اجتامعی تولید.

تجربه ی آرژانتین از خودمدیریتی کارگری اثبات کننده ی برخی از این بالقوه گی هاست. در کارخانه ی نساجی 

بروکمن و کارخانه ی رسامیک سازی زنون و نیز رشکت های خودمدیریتی کارگری ای که توسط کارگران بیکار سوالنو 

و دیگر مناطق ایجاد شد، تصمیامت مربوط به تولید و توزیع را شورای کارگران می گیرند. حد باالی همبستگی در 

شعار محبوب این جریان هویداست: »حمله به یک نفر حمله به همه است«. به طور تاریخی تحقق بالقوه گی های 

خودمدیریتی کارگری همراه با موفقیت های محدود و شکست هایی بوده است. در نتیجه مرور تجربیات اصلی 

خودمدیریتی کارگری در زمینه های تاریخی متفاوت مفید خواهد بود.

منونه های تاریخی خودمدیریتی کارگری: یوگوسالوی، شیلی، بولیوی، پرو

خودمدیریتی کارگری در چندین کشور و در دوره ها و زمینه های تاریخی متفاوتی رخ داده است. ما در اینجا به بررسی 

چهار مورد خواهیم پرداخت: یوگوسالوی، شیلی، بولیوی و پرو. و نقاط قوت و ضعف هر کدام را برجسته خواهیم کرد.

یوگوسالوی

خودمدیریتی کارگری سیاست رسمی یوگوسالوی سوسیالیست، بین ۱۹۵۰ تا زمان فروپاشی فدراسیون یوگوسالوی 

بود. در متام یوگوسالوی همه ی کارخانه های اصلی تحت سیستم خودمدیریتی کارگری بودند، که نتیجه ی آن در 

قیاس با متام کشورهای سابقاسوسیالیستی تاثیر بیشرت بر تولید و درآمد بود. خودمدیریتی کارگری سالمت، آموزش 
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رایگان و اشتغال کامل را تضمین می کرد. این خودمدیریتی کارگری در یوگوسالوی از درون شکست فاشیسم و 

روند  این  برخاست.  »بلوک سوسیالیستی«  و  و شوروی  استالین  با  تیتو،  یوگوسالوی،  رییس جمهور  ارتباط،  قطع 

مراحل متعددی را طی کرده و در دوره ی ۶۴-۱۹۵۰ و زمانی که حزب کمونیست سیاست های ملی را کنرتل می کرد، 

در سطح کارخانه ها جریان داشت. از ۷۲-۱۹۶۵ تحت »اصالحات بازار«، کارخانه های خودمدیریتی کارگری با فشار 

رسمایه داری مواجه شدند که نتیجه ی آن نابرابری اجتامعی بزرگی میان کارخانه ها و بخش های اقتصادی و البته 

رشد بیکاری بود؛ در دوره ی بین ۱۹۹۰-۱۹۷۳ دست اندازی های شووینیسم قومی، فشارهای صندوق بین املللی پول 

و انحطاط حزب کمونیست یوگوسالوی در نهایت منجر به انحالل خودمدیریتی کارگری شد.

موفقیت های ابتدایی خودمدیریتی کارگری در تجربه ی یوگوسالوی، که بیش از ۳۰ سال ادامه داشت، به دلیل مبارزات 

توده ای علیه فاشیسم و و مبارزات ضداستالینی در سال های ۱۹۵۰-۱۹۴۰ بود که خواست خودمدیریتی کارگری را پیش 

می برد، موجب سیاسی شدن و بسیج طبقه ی کارگر شد و آگاهی طبقاتی و سازماندهی آنها را افزایش داد. از محدودیت های 

خودمدیریتی کارگری در یوگوسالوی این بود که دولت در دست حزب کمونیست باقی می ماند و این حزب نیز حوزه ی 

مداخله ی خودمدیریتی کارگری در برخی مناطق و بخش ها را محدود می کرد. در نتیجه یک سیستم دوگانه ی قدرت بین 

دستگاه بوروکراتیک دولت و جنبش خودمدیریتی کارگری با محوریت کارخانه ها ایجاد شده بود. بنابراین هنگامی که 

دستگاه بوروکراتیک دولت به سمت بازار و سپس سیاست قومی چرخید، خودمدیریتی کارگری نیز تضعیف شد.

شیلی

در شیلی و در دولت آلنده )۷۳-۱۹۷۰( بیش از ۱۲۵ کارخانه به نوعی به شیوه ی خودمدیریتی کارگری اداره می شدند. 

حدود نیمی از آنها تحت کنرتل نهادهای دولتی بود و نیم دیگر تحت کنرتل کمیسیون های کارگری درون کارخانه ها. 

پژوهش های موجود نشان می دهد که کارخانه های تحت خودمدیریتی کارگری در قیاس با کارخانه هایی که تحت 

سیستم مرکزی دولت اداره می شد، بسیار بهره ورتر و کاراتر بوده و میزان غیبت کارکنان بسیار پایین تر بوده است. 

جنبش خودمدیریتی کارگری »صنایع کمربندی« را به وجود آورد که همچون کمربندی صنعتی تولید بین کارخانه ها را 

هامهنگ می کرد و به دفاع از کارخانه ها در برابر تهاجامت رسمایه داری می پرداخت. در کارخانه هایی که با موفقیت 

از پایین کنرتل می شدند، اختالفات حزبی و صنفی تابع قدرت مجامع عمومی ای بود که همه ی کارگران کارخانه در 

آن رشکت داشتند. خودمدیریتی کارگری از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری و از امنیت شغلی کارگران محافظت کرده 

اینکه آگاهی سیاسی کارگران را افزایش داد. متأسفانه،  و موجب بهبود چشمگیر رشایط کار شد. مهمرت از همه 

این خودمدیریتی کارگری تحت رژیم سوسیالیستی پارملانی و دولت رسمایه داری شکل گرفت. خودمدیریتی کارگری 
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موجب شکل گیری قدرت دوگانه بین قدرت تجسم یافته ی کارگران در کارخانه ها و صنایع کمربندی و دستگاه دولت 

نظامی-بورژوازی شد. دولت آلنده سعی داشت بین دو مرکز قدرت تعادل برقرار کند و هم از مسلح کردن کارگران 

و هم از رسکوب آنها خودداری می کرد. نتیجه ی این تضادها کودتای نظامی ۱۹۷۳ بود که منجر به رسنگونی آلنده، و 

نابودی جنبش خودمدیریتی کارگری شد. ]این رویداد[ درس روشنی به همراه داشت: هم زمان با پیرشفت موفقیت 

خودمدیریتی کارگری و گسرتش آن در رسارس کشور، طبقه ی رسمایه دار و زمین داران خلع یدشده برای بازپس گیری کنرتل 

ابزار تولید به سمت خشونت و رسکوب روی آوردند. رسمایه داران ابتدا تالش کردند تا از طریق اعتصاب کامیون داران 

توزیع و تولید را مختل کنند، سپس تالش کردند جلوی تأمین مالی را بگیرند و در نهایت به ارتش و دیکتاتوری روی 

آوردند. خودمدیریتی کارگری تالش کرد آلنده را تحت فشار قرار دهد تا در برابر تهدید قریب الوقوع قاطعانه عمل 

کند اما او کورکورانه به رویه های پارملانی متعهد بود و ]نتیجتا[ خودمدیریتی کارگری شکست خورد. اگر خودمدیریتی 

کارگری در شیلی مانند یوگسالوی از پایگاه های کارخانه ای یا منطقه ای به سمت گرفنت قدرت دولتی حرکت می کرد، 

کارگران برای دفاع از سیستم خودمدیریتی کارگری در موقعیت برتری قرار داشتند.

بولیوی

سیستم خودمدیریتی کارگری در بولیوی از درون انقالب مردمی سال ۱۹۵۲ ظهور کرد، زمانی که اتحادی از معدن کارانی 

که آگاهی طبقاتی داشتند، دهقانان و خرده بورژوازی ملی گرا رژیم الیگارشی طرفدار امپریالیسم را رسنگون کرد. در 

مرحله ی اول انقالب، کارگران و شبه نظامیان دهقانی توانستند ارتش را نابود کنند، معدن ها را مصادره کرده و تقسیم 

مجدد زمین را محقق کنند. شبه نظامیان مسلح معدنچی، سازمان یافته در مجامع عمومی و اتحادیه های خودشان، 

از نظر جغرافیایی و سیاسی در سنگرهای کوهستانی خود محصور شده و از توده ی دهقانان جدا افتاده بودند. 

و توده های دهقانی تحت تأثیر خرده بورژوازی ناسیونالیستی )جنبش انقالبی ملی( قرار گرفته بود که حکومت را 

کنرتل می کرد و دولت بورژوازی را دوباره سازماندهی کرده بود. این وضعیت یک سیستم قدرت دوگانه ایجاد کرد 

که منجر به درگیری شدیدی در دوره ی پس از انقالب شد. در طول دهه ی ۱۹۵۰ جنبش کارگری بولیوی برای دفاع 

اعتصابات عمومی و درگیری های مسلحانه زد، در حالی که  اقدامات مبارزاتی،  به  انقالب دست  از دستاوردهای 

جنبش انقالبی ملی گرایان کنرتل معدن های ملی شده را به دولت بوروکراتیک سپرد، و یک رشکت معدن دولتی به نام 

»کومبایل«1 ایجاد کرد که عمال با حفظ مالکیت دولت بر معادن، کنرتل آنها را از دست کارگران خارج می کرد. در سال 

۱۹۶۴، یک کودتای نظامی به طور موقت منجر به اشغال نظامی معادن شد. با این حال، اتحاد کارگران و دهقانان با 

1. COMIBAL
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دولت نظامی مرتقی »خوان خوزه تورس«2 در ۱۹۷۰ منجر به ظهور مجدد قدرت مردمی در قامت مجمع ملی عمومی 

شد. این مجمع در حالی قوانین انقالبی را تصویب می کرد که قدرت دولتی را در اختیار نداشت. در نهایت یک کودتای 

نظامی به رهربی ژنرال ]هوگو[ بانزر مجمع را منحل و عمال شبه نظامیان معدنچی را نابود کرد.

اولین درسی که می توان از تجربه ی بولیوی آموخت این است که خودمدیریتی کارگری در یک بخش )معدن( 

اگر نتواند با دیگر جنبش ها متحد شود آسیب پذیر خواهد بود. دوم این که یک مجلس موسسان مردمی بدون 

پشتوانه ی قدرت دولتی یا نیروی مسلح مردمی در برابر کودتا آسیب پذیر است. سومین درس هم این است که 

فاصله گذاری و عدم ارتباط بین کارخانه های تحت کنرتل کارگران ممکن است منجر به این شود که تکنوکرات های 

خرده بورژوا و بوروکرات ها کنرتل را از کارگران گرفته، آن را در دستگاه های دولتی متمرکز و بنگاه های اقتصادی 

دولتی را مانند یک رشکت رسمایه داری اداره کنند.

پرو: انقالب از باال

در ۱۹۶۷ گروهی از افرسان ارتشی مرتقی و ملی گرا به رهربی ژنرال ]خوان[ والسکو آلوارادو قدرت را به دست 

داد:  سازمان  نوآوری  از  شکل  دو  با  و  مصادره  را  مزرعه  و  کارخانه  معدن،  زیادی  تعداد  جدید  رژیم  گرفتند. 

تعاونی های صنعتی و اجتامعات صنعتی. تعاونی های صنعتی مبتنی بر مشارکت مدیریت-کارگران و شاهد رشد 

قابل توجه بهره وری و سوددهی اجتامعی-اقتصادی بود، اما مدیریت در نهایت سیاست گذاری را یا از کارگران 

گرفت، یا منایندگان کارگران را به حاشیه راند یا مشارکت آنها را به شدت محدود کرد.

اجتامعات صنعتی بنا بود نوعی مشارکت بین مقامات نظامی و کارگران باشند، اما عمالً مقامات نظامی کنرتل 

متمرکز به شیوه ی مالکیت رسمایه داری پیشین و همچنین تفاوت دستمزد را حفظ کردند. کارگران که فهمیدند 

تعاونی ها و اجتامعات صنعتِی سازمان یافته از باال، در راستای منافع آنها فعالیت منی کنند، برای دموکراتیک کردن 

آنها و تضمین کنرتل و برابری بیشرت، متناوبا دست به اعتصاب علیه رشکت های خودشان می زدند. رسانجام، در زمان 

از  حاکامن نئولیربال، کارخانه ها و مزارع مجددا خصوصی و قانون کار مرتقِی دوران والسکو لغو شد.۳ درسی که 

۲. ژنرال ارتشی چپگرای بولیویایی بود که با برکناری دولت نظامی در ۷ اکترب ۱۹۷۰ به قدرت رسید اما خود نیز در یک کودتای 
نظامی افرسان راستگرای ارتش به هدایت ژنرال هوگو بانزر در ۲۱ اوت ۱۹۷۱ برکنار شد. از آن پس خوزه تورس به عنوان یک مبارز 
تبعیدی در آرژانتین اقامت گزید اما بعد از کودتای نظامی مورد حامیت ایاالت متحده در آرژانتین، تنها سه ماه بعد از کودتا و 
دو هفته بعد از این که دو مبارز اروگوئه ای تبعیدی ربوده شده و به قتل رسیده بودند، توسط نیروهای شبه نظامی وابسته به 

خونتای نظامی در ۱ ژوئن ۱۹۷۶ ربوده شد و دو روز بعد جنازه ی گلوله خورده ی او را در کنار یک جاده ی روستایی پیدا کردند.

۳. در اوت ۱۹۷۵ دولت والسکو با یک کودتا برکنار شد و به جای او فرانسیسکو موارلس برمودز بر رس کار آمد. دوران ریاست جمهوری 
برمودز که تا سال ۱۹8۰ ادامه داشت، دوران رسکوب خونین نیروهای چپ و آغاز اجرای سیاست های نولیربالی در پرو بود.
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تجربه ی پرو می توان گرفت، این است که سازماندهی یا ملی سازی از باال ساختار سلسله مراتبی رسمایه داری را بازتولید 

می کند و نقش کارگران در بخش دولتی را به حاشیه می برد. دستاوردهای اجتامعی کارگران، که در نتیجه ی مبارزه به 

دست می آید، توسط مسئوالن بوروکرات، که با معیارهای رسمایه داری کار می کنند، زائل می شود و در نهایت فساد، 

سوءمدیریت بوروکرات ها و فقدان کنرتل کارگران منجر به خصوصی سازی و لغو ملی سازی ها خواهد شد.

تجربیات تاریخی آرژانتین

از تجربیات اخیر رو به رشد خودمدیریتی کارگران در کارخانه های آرژانتین چندین درس مهم می توان گرفت.

۱- موفقیت اخیر کارخانه های خودمدیریتی مبتنی بر ساختاری افقی است که خود بر پایه ی مجامع عمومی بنا شده. 

موفقیت خودمدیریتی کارگری در شیلی و یوگوسالوی مبتنی بر شوراهای کارگری و مجامع عمومی کارخانه ها بود.

۲- موفقیت در یک بخش، مثل معدن در بولیوی، یا صنایع تولیدی در شیلی به گسرتش خودمدیریتی کارگری به دیگر 

بخش ها و اتحاد با دیگر طبقات وابسته بود، پدیده ای که پیشگامان کارگری نتوانستند آن را به رسانجام برسانند.

در  اما  می شود،  کار  بهبود رشایط  و  طبقاتی  آگاهی  ارتقای  موجب  دوگانه  قدرت  و  محلی  پیروزی های   -۳

عین حال واکنش خشن طبقات حاکم را نیز برمی انگیزد. شکست خودمدیریتی کارگری در بولیوی و شیلی برای 

ارتقا از قدرت محلی به قدرت دولتی منجر به رسکوب و کودتای نظامی بورژوازی شد: مقابله با قدرت یا قدرت 

دوگانه وضعیتی ناپایدار و موقتی است که ناگزیر با مسئله ی قدرت دولتی حل می شود.

۴- بسرت رشد خودمدیریتی کارگری در کشورهای مختلف متفاوت است و تحت رشایط معین متفاوتی رخ می دهد. 

در یوگوسالوی خودمدیریتی کارگران با جنگ کارگران علیه فاشیسم آغاز شد، و با اشغال گسرتده ی کارخانه ها تحت 

هدایت حزب کمونیست یوگوسالوی به اوج رسید. در شیلی، خودمدیریتی کارگری هم نتیجه ی سیاست دولت و 

هم مداخله ی مستقیم کارگران برای جلوگیری از کارشکنی ها و محصور کردن کارگران توسط رسمایه داران بود. در 

بولیوی، خودمدیریتی کارگری از درون یک شورش مردمی ضدالیگارشی رشد کرد. خودمدیریتی کارگری قدرت خود 

را فقط در یوگسالوی بیش از ۳ دهه تحکیم کرد، و دلیل عمده اش آن بود که قدرت دولت در دست یک حزب 

کمونیست غیراستالینی بود. خودمدیریتی کارگران برای تحکیم خود باید از سطح محلی به سطح ملی ارتقا پیدا 

کند، از کارخانه به دولت، از کارگران استخدامی صنایع به بیکاران، جوانان، زنان و اقلیت های قومی.

جنبش رو به رشد خودمدیریتی کارگران آرژانتین، به ویژه در کارخانه های اشغالی و در بنگاه های اقتصادی 

سازمان یافته توسط جنبش های کارگران بیکار، بحث گسرتده ای را در مورد ساختار، مسیر حرکت و سیاست جنبش 

آغاز کرده است. در بحث های فروم اجتامعی جهانی و در موضوع »رشکت های مولد، پیشنهاداتی برای کارگران، 
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بیکاری و تعطیلی کارخانه ها« با مداخالت کارگران »گریسینوپولی« و »بروکمن«۴ مشخص شد که تسخیر ]کارخانه ها 

که  و هنگامی  بودند  نگرفته  ماه حقوق  کارگران چندین  ایدئولوژی:  نه  است  نتیجه ی رضورت  کارگران  توسط[ 

حقوق شان پرداخت شد، کاهش یافته بود؛ مالک نیز در حال تخلیه ی کارخانه و از بین بردن ماشین آالت و غیره 

هنگامی  نداشتند.  کارخانه  تسخیر  از  غیر  دیگری  چاره ی  شغل شان  نجات  برای  کارگران  دیگر،  عبارت  به  بود. 

و  تولید  کارگران  که  کردند  پیشنهاد  در مجامع عمومی  کارگران سیاسی  بیشرت  کارخانه ها ساماندهی شدند،  که 

فروش را بدون رسمایه داران سازمان دهند. رسانجام، حرکت به سمت خودمدیریتی کارخانه ]نظر[ اقتصاددانان و 

متخصصانی که در مورد کارخانه مشاوره ی فنی ارائه می دادند، را به خود جلب کرد. طی این تحوالت، هامن طور 

که ایوانا از گریسینوپولی اظهار داشت: »ما هر روز یاد می گیریم... مبارزه طوالنی است... اما ما یاد می گیریم که از 

موانع عبور کنیم، چرا که به حرف هم گوش می دهیم و همدیگر را درک می کنیم«. مبارزه و رویه ی خودمدیریتی 

تجربه ی  کارگران می شود. هم چنین  آگاهی طبقاتی  اعتالی  کارخانه، موجب  اشغال  از  پیش  مبارزاِت  مانند  نیز 

آرژانتین در خودمدیریتی کارگری در بین کارگران بیکار به ایجاد اشکال جدیدی از سازماندهی اجتامعی مجامع 

عمومی منجر شد. هامن طور که والدمار، از جنبش بیکاران کارخانه ی سوالنو، متذکر شده، اصول سازمانی هدایتگر 

جنبش، دموکراسی مستقیم، افقی و خودمختاری است. بی اعتامدی به دموکراسی منایندگی مبتنی بر تجارب قبلی 

و تجارب اتحادیه های کارگری است که در آن رهربان را می خرند و یا ]این رهربان[ فاسد می شوند. هامن طور که 

مباحث قبلی ما درباره ی تجربیات خودمدیریتی در پرو و بولیوی نشان می دهد، این یک مشکل واقعی است.

جنبش خودمدیریتی کارگری خصوصن بین برخی از فعاالن اشغال کارخانه از نیاز همبستگی با دیگر جنبش ها 

و مجامع مردمی آگاه است. به عنوان مثال، در مواجهه با خطر تخلیه ی کارخانه توسط دولت، آنها مجامع محالت 

و کارگران بیکار را فرا می خوانند تا از محل کار خودشان دفاع کنند. هامهنگی بین جنبش کارگران اشغال کننده ی 

کارخانه و کارگران بیکار رو به افزایش بوده است، خصوصن در زمان های بحران و در مواجهه با رسکوب فزاینده ی 

ایجاب  از سوی دولت  نظامی  برخورد  تهدید  بیکاران گرنیکا، معتقد است که  اعضای جنبش  از  دولت. هکتور، 

می کند تا اتحاد فراگیری بین کارخانه ها، مجامع و جنبش بیکاران وجود داشته باشد.

برخی از رهربان جنبش کارگران بیکار نه تنها محدودیت های جزایر خودمدیریتی۵ کارگری در بازار رسمایه داری 

را درک می کنند بلکه از نیاز مشارکت فعال در مبارزه ی سیاسی عمومی در سطح ملی سخن می گویند. هامن طور 

بر حل  عالوه  گفت،  کارگری  سندیکاهای  فدارسیون  از جلسات  یکی  در  انقالبی  کارگران  جنبش  از  مارتینو،  که 

۴. هر دو از کارخانه های اشغالی در آرژانتین.

۵. نویسندگان کارخانه های خودگردان کارگری را به »جزیره« تشبیه کرده اند.
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با  این قدرت محلی  نیز مهم است که  این نکته  مشکالت فوری و شناخت اهمیت ساخت قدرت محلی، درک 

سازماندهی یک نیروی سیاسی و یک نیروی اجتامعی ملی مرتبط است.

مناینده ای از »زنون« به طور خالصه یکی از روش های ایجاد اتحاد بین جنبش کارگران بیکار و خودمدیریتی کارگری در 

کارخانه های اشغالی را چنین ترشیح می کند: طی اشغال اولیه ی کارخانه، هنگامی که مالک قبلی کارخانه ی رسامیک سازی 

می خواست به زور و با همراهی پلیس کارگران را از کارخانه بیرون کند، کارگران بیکار سازمان یافته به حامیت از آنها 

پیوستند. مقاومت متحد توده ای عملن نیروی رسکوب را ناکام گذاشت. متعاقنب، رسامیک سازی زنون به عنوان یک واحد 

تولیدی مشهور و مورد احرتام، تولید خود را گسرتش داده و ده کارگر را از بین جنبش بیکاران استخدام کرد.

جنبش خودمدیریتی در آرژانتین، هم چنین یک حرکت مهم را در سطح ملی سازماندهی کرد. راهپیامیی در 

۲۴ اوت ۲۰۰۲ با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ نفر از کارگران و مناینده های کارخانه های اشغال شده با حامیت رهربان 

اتحادیه های مخالف ساختارهای رسمی اتحادیه ای. این اتحادیه ها خواهان کنرتل کارگری متام واحدهای تولیدی 

ورشکست شده بودند، یعنی متام واحدهایی که منی توانند حقوق کارگران را بدهند، کارگران را اخراج می کنند و یا 

ماشین آالت و تجهیزاتشان را می فروشند.

با این حال جنبش خودمدیریتی کارگران، با سواالت مهمی روبروست:

۱- شکل اداره ی بنگاه اشغال شده باید تعاونی باشد یا خودمدیریتی کارگری؟

۲- در رابطه با متحدین، آیا باید با سیاست مداران احزاب سنتی متحد شد؟ یا با هیچ حزبی نباید اتحاد کرد 

)یعنی خودمختاری( یا تنها با احزاب چپ ]باید متحد شد[ و اگر آری با کدام آنها؟

۳- چشم انداز جنبش باید منحرصن متمرکز بر فضای محلی، منطقه ای، بخشی یا ملی باشد؟

تجربیات تاریخی گذشته حاوی نکات مفیدی در این باره است.

اول( اتحاد با احزاب سنتی و رهربان آنها، موجب شد خودمدیریتی کارگری از مبارزه ی بزرگرتی جدا افتاده و 

ساختار درونی اش بوروکراتیزه شود. موفق ترین اتحادها، اتحادهای افقی است، به معنای شبکه های همکاری 

کارگران و طبقات فرودسِت سازماندهی شده در مجامع عمومی که چشم اندازی طبقاتی با جهت گیری به سمت 

تغییر قدرت دولتی دارند.

سیستم  در  جایگاهی  معمولن  اما  داده،  بهبود  را  اعضایش  زندگی  استانداردهای  تعاونی ها  هرچند  دوم( 

رسمایه داری پیدا کرده است. در زمانی که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر است و ۴ میلیون از 8 

میلیون کودک، زیر خط فقر از سوءتغذیه و بیامری های مرتبط رنج می برند، نیاز سیاسی این است که فراتر از 
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»جزایر موفق«، و به سمت تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی-اجتامعی حرکت کنیم. تغییراتی در راستای 

گذر از رسمایه داری هار به سوسیالیسم خودگردان کارگری.

سوم( هرچند نکته ی مثبت خودمختاری جنبش های خودمدیریتی کارگری و بیکاران این است که قیمومیت 

دولت و کنرتل حزبی را نفی می کند، اما متحد نشدن با احزاب چپ و دیگر جنبش های اجتامعی که اهداف 

مثال  بود.  خواهد  اشتباه  مستقیمند،  اقدام  اهل  و  دارند  کارگری[  خودمدیریتی  جنبش های  ]با  مشرتکی 

معدن کاران بولیوی که آگاهی طبقاتی باالیی داشتند اما بخشی جداافتاده از مبارزات دیگر بودند، مثالی است 

که نشان می دهد چطور خودمختاری وقتی به شکل افراطی مورد تاکید قرار بگیرد، موجب شکست می شود.

چهار( در بهرتین حالت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کارگر بیکار سازماندهی شده اند در حالی که در عمل تقریباً ۵ تا ۶ 

میلیون نفر بیکار و کم کار6 وجود دارند که سازماندهی نشده اند.

بیکاران،  کارگری و جنبش های  فرودست در خودمدیریتی  اجتامعی طبقات  و  موفقیت سازمان های سیاسی 

هامن طور که در کشورهای دیگر دیده ایم، رسکوب و خشونت طبقه ی حاکم را برمی انگیزاند. وقتی جنبش ها اعتال 

یافته و شتاب می گیرند، باالخره باید در جایی به راه های دفاع از خود و دیگر اشکال مقاومت فکر کرده و متهیداتی 

برقرار کنند تا گرفتار رسنوشت جنبش های خودمدیریتی کارگری در شیلی و بولیوی نشوند.

موفقیت خودمدیریتی کارگری در آرژانتین به پیوندهای عمیق با شبکه های موجود، مجامع محله ها، اتحادیه های 

با  مواجهه  در  اولویت  مهمرتین  عمل  اتحاد  دارد.  بستگی  غیرسازمان یافته  سازماندهی ای  به  و  مرتقی  کارگری 

بحران های عمیِق پیِش رو، تعطیلی چندباره ی کارخانه ها و رسکوب فزاینده است. اصل اولیه ی همبستگی، یعنی 

شعار »حمله به یک نفر حمله به همه است«، نقطه ی رشوع خوبی برای ایجاد یک جنبش سیاسی ملی است که 

قادر باشد قدرت دولتی را به چالش بکشد.
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