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  مقدمه

ظهور كرد. اين جنبش  1962استقالل در سال كه بالفاصله در پي  اشاره دارداي  مردمي به جنبش ،الجزاير فضايدر خودمديريتي 
-piedنوار ( پيه جمعيتكه  به دست گرفت را اي استعماريتشكيل شده بود كه كنترل امالك كارگر روستايي  ي عمدتاً از طبقه

noir(  (مهاجران اروپايي)]ميان حكومت  هجمعي طبق شروط توافق حاصل يكباره و دستهبه كه  ، جمعيتيبودكرده  رهاآن را ] 1
كارها و   و  كارگران در شهرها نيز كسب. كرده بودكشور را ترك  ]FLN( ]2( ريالجزا يِهنيم بخشِ يجبهه آزادفرانسه و 

كه در پي يك درگيري دولت جديد را  ،اين اقدامات. به تصرف خود درآوردندي پس از آزادي  در فضاي آشفتههاي كوچك را  كارخانه
 بخش ميهني ي آزادي جبههرهبران كه  با آن .شده قرار داد در عمل انجامشكل گرفته بود،  ناسيوناليستيجنبش  در داخلسازماني  درون
هم  سازماندهي از اين شكل اما ،متصور نبودندبراي الجزاير پس از استقالل  يي اقتصادي مناسبهرا شكل سازماندخودمديريتي هرگز 

استقبال كشور  يادعا يشد برا يقدرتمند كيدئولوژيا ي و هم متعاقباً  بتواره كردارائه اقتصادي فوري عملي براي مشكالت  يحل راه
  .سميالياز سوس

 كه با وجود آن .باقي ماند گذارانه انيبن يا اسطوره درحدبراي دولت الجزاير  autogestionيا  مديريتي، خوداما در واقعيت
در فاصله كوتاهي در عمل رسمي و سپس تئوريزه شد، ] 3[ بال احمد بن بخش ميهنيِ ي آزادي جبههدولت توسط مديريتي خود

 توجهي قابل به ميزانظاهر قرار بود كنترل كارگران را نهادينه كند  بهآن را از طريق وضع قوانيني كه بخش  ي آزادي جبههدولت 
، داليل ندهاي ذاتي بود ي تناقض دربردارنده ندكرد مشخص مي را يتيريخودمدكلي با اين حال، گرچه قوانيني كه خطوط محدود كرد. 

اين فصل در . جستالجزاير در سطوح اقتصادي، اجتماعي و سياسي  ي هاي جامعه در پويشرا بايد  مديريتيخود شدن يي خنثيبناريز
درك  ندآن مهر باطل زد ي هاي اوليه بر وعدهعواملي كه  واكاويو  يتيريخودمدبررسي تاريخ ها را از راه  تا اين پويش كوشيم مي
  . يمكن

بحران عظيم اقتصادي، عزيمت نزديك به يك ميليون  ــ حكفرما بود در زمان استقالل شرايط حادي كه ي موعهمجبه توجه با 
بپرسيم آيا  شايسته استشايد  ــ جايي سه ميليون نفر هاي ناشي از هشت سال جنگ، و جابه ويراني ،(استعمارگران) نشين مستعمره

كه  ،هاي كنترل كارگري با اين حال اين نمونه نه تنها با ديگر نمونه است يا خير. سودمند تطبيقيپژوهشي براي ي الجزاير  نمونه
شدن شماري از  به روشن، بلكه همچنين دارد مهمي هاي شباهتد، ان شدهدر لحظات بحران اجتماعي متولد نيز ها  بسياري از آن

تحت » سياسي«و » اقتصادي«و دولت، منطق قدرت  خودمديريتيميان  ي ، رابطهروكراسي دولتيوب بابويژه در به، نظريهاي  پرسش
ها را  ن پرسشاي بايد يتيريخودمددر تاريخ  تعمق هنگامرساند.  ياري مي ،ي طبقاني در چنين شرايطي كنترل كارگران و سرشت مبارزه

   .به خاطر داشت
  كشمكشالجزاير در استقالل: بحران و 

ي استقالل  بخش ميهني در حال مذاكره درباره ي آزادي دولت فرانسه و رهبران ناسيوناليست جبهه 1962كه در بهار هنگامي 
هايشان  ه كه خانواد ــتبارها  ديگر اروپايي و تبار نشين فرانسوي جمعي آغاز شد. هزاران مستعمره بودند، مهاجرت دست وياناالجزاير در 

ها موقعيت و اموال اين مهاجران را تضمين كرده  نامه توافقكه  . با آنرا ترك كردند كشور ــ زيستند براي چندين نسل در الجزاير مي
جوي باريك ، با تثبيت و استقرار استقالل الجزاير جيح دادند به فرانسه عزيمت كنند.تر تر آنان بيش ،نظم استعماريبا سرنگوني  ،ندبود
از كشور گريخت و  ــ نشين تقريبا كل جمعيت مستعمره ــ به سيل بدل شد. در كل حدود نهصدهزار نفر از مهاجران يها هزارنفر ده

مهاجران هنگام خروج به سختي  .)124، 2001؛ استورا 185، 2005(رودي  ي مخربي در اقتصاد الجزاير برجاي گذاشت حفره
 تحت ،امالكديگر . در جاهاي هاي بسيار نازل، به دالالن الجزايري بفروشند ه قيمتبشان را، اغلب يها تا دارايي كردند تقال مي

. در به حال خود رها شدند به سادگي امالك ،بسياري از موارد . درندتعطيل شد» موقتاً«كه  يا آن ندنظارت مديران الجزايري باقي ماند
  ).49، 1976(الزرگ  به حال خود وانهاده شدصنعتي  بنگاهو هفتصد   نهايت يك ميليون هكتار زمين
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الجزاير را با  آنان دولت نوپاي جمعي بود، مهاجرت دستنوار  پيهجمعيت منحصراً در اختيار جا كه اقتصاد دوران استعمار  از آن
با خالي كرد، بلكه قشر مديران  قريب به اتفاقها نه تنها كشور را از اكثريت  نشين رو ساخت. عزيمت مستعمره به معضالت عظيمي رو

هنگامي كه به عالوه  ]4[ صاد نهاد.تتاثيرات شديدي بر اقپايان جنگي تقريبا هشت ساله در همراه شد كه سرمايه  ي گستردهفرار 
 ]OAS(]5(يمخف  مسلح  ارتش  سازمانهايي كه در گروه تروريستي  يژه آنو به و {اروپايي} ، مهاجرانفرجام رسيدجنگ به 

ي  ي سرمايه بخش عمده، ها ها و ديگر زيرساخت ها، بيمارستان هاي دولتي، كارخانه ساختمانتخريب ، با دهي شده بودند سازمان
نشين اروپايي باقي ماندند (رودي  مستعمره 3000كمي بيش از تنها پس از فرار همگاني به فرانسه . ندنابود كرداجتماعي كشور را 

2005 ،185-186(.  
كم به صدهاهزار  ها، كه تعدادشان دست نظر از كشته صرفكشور، با فقر مردم همراه بود.  هاي زيرساختهاي وارد شده بر  تخريب

به عنوان بخشي از  روستاييان هايي كه آزاد شدند، اردوگاه »هاي كار اجباري اردوگاه«الجزايري از د، بيش از دو ميليون ش بالغ مينفر 
چندصدهزار پناهنده از تونس و مراكش آغاز به . )127، 1970(امين  شدند يم يدار نگهها  در آن فرانسه يبند بازطبقهسياست 

و در ). 190، 2005در طول جنگ آواره شده بودند (رودي  روستاييبازگشت به وطن كردند؛ در مجموع، سه ميليون الجزايري 
 بازگشت تا رهيالجزكه در خارج از كشور مستقر بود به سرعت به  ]ALN( ]6(  يهنيم بخش يآزاد ارتشهنگامي كه  نهايت

درگير  بخش آزادي ي جبهه ي ناهمگون»ها دسته« هاي داخلي را شكست دهد، و چريك ]7[ ريالجزا موقت دولترقيبان خود در 
بخش ميهني  ي آزادي درون جبههاستراتژيك و ايدئولوژيك در  يهاي ديرپا تفاوتتجلي ها  اين درگيري ند.شد سازماني درون نبردهاي

  ).185-180، 2001بود (استورا 
استعماري فرانسه،  فرمايي محكسال   132 ي هبچرا كه تجر ،در خور توجه استالجزاير در زمان استقالل  ي ساختار جامعه

منجر به  ،روستايي توسط استعمارگران مناطقدر سلب مالكيت  ]8[ اجتماعي بومي را به طرزي اساسي دگرگون كرده بود. هاي شكل
زندگي به  ي خيز رانده شده بودند. دهقانان ميان نبرد براي ادامه هاي حاصل زميناز تر  بيشبينوايي دهقانان الجزايري شده بود كه 

 مجبور به انتخاب شدند ،از جمله پاريس ،شهرها داران فرانسوي يا مهاجرت به كالن سابق، فروش نيروي كارشان به زمين ي شيوه
ي يها هم گزينهچشمگيري اما تعداد  به كار روي زمين ادامه دادند، دهقانان اي از گستردهاكثريت  ).192-134، 1961(بورديو 
  .برگزيدندديگر را 

 اقتصاد كنار در »مدرن« فني اروپايي بخش يك ،است شده توصيف »دوگانه ياقتصاد« شكل به اغلب ياستعمار اقتصاد
وجود  دوگانگيشك  بيكشاورزي {بخش} در مورد ناسودمند است، اما  جهات بعضي از بندي فرمول اينكه  با اين. الجزايري »سنتي«

هزار كارگر  450هزار كارگر دائمي و 130كه در زمان استقالل شامل ، روستايي الجزايري ي كارگر طبقه بخشي كه در آن ،داشت
روستا به شهر و افزايش چشمگير از مهاجرت  علتبه  .شد به كار گماشته ميدر امالك بزرگ مستعمراتي  بود،كشاورزي فصلي 

وكارها شكل گرفت. با اين  هاي مستعمراتي و ديگر كسب كارگر كوچك شهري در كارخانه ي طبقهجمعيت شهري در خالل جنگ، 
  .هزار كارگر110حدود  -اين طبقه كوچك باقي ماند اقتصاد،   خصلت، اساساً به سبب حال

داني براي  و به عنوان زباله متمركز بودد اوليه مواصادرات  بر ،داشت گرايشل استعماري متروپكه به  مستعمراتياقتصاد 
مقياس ناچيزي داشت.  رفت. از اين رو الجزاير بخش توليدي كوچك و صنايع بزرگ به كار ميمحصوالت مصرفي ساخت فرانسه 

 ينييپا ي هيال« ،يداخل كارگر ونيليم دودر قياس با  ،مهاجرهزار 400متشكل از مستقر در فرانسه، ي كارگر الجزايري  طبقه
(بنون،  داشت يتر كم تياهم ،بود ييروستا تيجمع رشد يباال نرخ و دهقانان از تيمالك سلب ي جهينت كه يشهر ي»ايپرولتار

1988(.  
ها به  جا كه الجزايري از آن .شده بودديگر اجتماعي اقشار  ي توسعه مانعبود، اما  ياري رساندهكه استعمار به خلق اين طبقات  با آن

، كرد ممانعت ميي بخش صنعتي ملي  توسعه ازاز قدرت سياسي و اجتماعي كنار گذاشته شده بودند و ساختار اجتماعي  سراسري طور
بوروژوازي  ي طبقهيك ي  نظفهدر بيرون از شهرها و  دار زمين بزرگ ي طبقهيك به طور كامل رشد نيافته بود. بقاياي  بوميبورژوازي 
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با اين حال ميزان اندكي تحرك اجتماعي براي  .سركوب شده بودند توسط استعماردر شهرها وجود داشت اما هر دو  صنعتي و تجاري
بود و   زبان فرانسوي و فرانسه ي كرده تحصيلاغلب اين طبقه كه بورژوا شكل گرفته بود.  ي خرده ها وجود داشت و يك طبقه الجزايري

سياسي  يندگينماها براي  فرانسويازهاي كوچكي كه از سوي تيدر موارد مختلف از امداشت،  يهاي ليبرال منصب هاي حرفهدر 
پايين دولت استعماري  سطوحدر تري را  هاي بيش كه الجزايري ه،اين طبقه از اصالحات فرانس. ، برخوردار بودشد مي ها اعطا الجزايري

 با فرانسه بودند يهمگونكه خواستار  شكل دادرا  ناسيوناليستي اوليه جنبشاما همزمان كادرهاي  شده بود عفمنت ،به كار گماشت
 ]9[ .)94-93، 1988 (بنون

كنترل  1962يه ئژو 5قبل و بالفاصله پس از استقالل رسمي الجزاير در  اين طبقه كارگر روستايي بود كه در هرج و مرجِاما 
هاي مديريتي تاسيس  د كميتهتوليتداوم ، كارگران براي شده تصاحبدر مزارع بسياري از امالك مستعمراتي را به دست گرفت. 

يك ها وجود دارد.  شماري از اين تصرف ، موارد بيزيادي وجود ندارد هاي مستند گزارش ــ به سبب شرايط آن زمان ــ اگرچه. كردند
ها و مزارع گندم در فالت اطلس در نزديكي  شامل تاكستان يبه آن اشاره كرده است مربوط به ملك كشاورزي بزرگ بلركه  نمونه
گيري بازنگشتند،  فصل شراب برايرفتند و » تعطيالت«به 1962اش در ژوئن  دهاو خانو فرانسوي ارباب مي كهاهنگ. ستا هيالمد

در ماه  موقتدولت  سويپس از صدور حكمي از ». مزرعه را همانند گذشته اداره كردند ،كارگر ديگر150سركارگر الجزايري و «
،  "1914 -مارول امالك"ي  . بر سردر عمارت در كنار كتيبهي انتخابي واگذار شد مزرعه بالتصدي اعالم و به يك كميته«، اوت

 .)47-1970» ("1962 بالتصدي - مارولعه اشتراكي زرم"شد:  سياه پديدار مداد شمعيديگري با خط ي بد كتيبه

 كارگران يعموم هياتحادمصادره شد.  كوچك هاي شركتها و  كارخانه ومشابهي در مناطق شهري اتفاق افتاد  ي  پديده
نقش داشت به ها  در اين اشغالبخش ميهني جدا شده بود،  ي آزادي و از جبههتاسيس  1956 در كه، ]UGTA] (10( ريالجزا

ها و  كارخانه گرفته بود به زور تصميم« اتحاديهرهبري  ها در آن كهمناطقي ، وهران(الجزيره بزرگ) و  گراندالجر ويژه در
و اعالم كرد  بود سازي اجتماعي واهانخ ها ييداراكردن  به جاي ملي 1962فوريه  از هماناتحاديه ». هاي تجاري را اشغال كند بنگاه
ها در  نشين مستعمره هنگامي كه. )49، 1971(كلگ» تر از استقالل است مهمناپذير است اما انقالب  استقالل از انقالب جدايي«كه: 

مديريت و كنترل اقتصاد «سربگيرند و از آنان خواست تا حال خروج از كشور بودند، اتحاديه از كارگران درخواست كرد كه توليد را از 
 را با برپايي يتيريخودمد ي كردند تا ايدهنيز تالش  ريالجزا كارگران يعموم هياتحادهاي  چريك» كشور را به دست گيرند.

-50، 1970وي اتووي و ااگسترش دهند (اوت الشلف و متيجههاي  درهو در مزارع   تر شهرهاي بزرگهاي كارگري در  كميته
كمربند حاصلخيز ساحلي، كه در آن كشاورزي در امالك بزرگ با نيروي كار متمركز و پرولتريزه  در يتيريخودمد جنبش). 53
ميليون هكتار از  1.2نزديك به  1962در تابستان . )199-198، 2005(رودي  بود، از همه جا قدرتمندتر بود مان يافتهساز

  ).97، 1986(تلمساني،  قرار گرفت مديريتيتحت خوداراضي و هزار بنگاه صنعتي و تجاري به كنترل كارگران درآمد و 
در مطالعات است، پرسشي است كه كارگران  »آگاهي طبقاتي«بروز گر  نشان تا چه ميزان »خودجوش«هاي  تصاحبكه اين  اين

جا قصد ورود به اين  ). اين89، 1976؛ الزرگ 56-48، 1971اين دوره به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است (كلگ 
گيري  شكل بلكه ،نقش داشت ي كارگرانها كنشدر منافع مادي نه تنها  كهمفيد باشد درك اين نكته شايد را نداريم، اما   بحث

هاي بنياديني  واژگون كرد و پرسشرا  توليدي از پيش موجود روابط ــ تكرارشونده يانقالب شكل كي عنوان به ــ كارگريشوراهاي 
  تر جامعه مطرح ساخت.  يابي گسترده را در مورد سازمان

دانستند. دالالن  پيشين را حق خود ميتصاحب اقتصاد مستعمراتي يك نكته مهم اين است كه كارگران تنها كساني نبودند كه 
 گاهيتوانگر شده بودند، ها  نشين منافع مستعمرهبه چنگ آوردن ها كه همگي با  روكراتوها، مقامات ارتش و ب منفرد الجزايري، چريك

ثروتمند شدن راه را براي «ها،  نشين خروج مستعمره. )97، 1986(تلمساني  كردند را خلع يد مي» شوراهاي غيرقانوني كارگري«
شد كه امكان  عالوه تصور مي به. )96، 1988(بنون  »اقشار اجتماعي ممتاز به سوي باال هموار كرد طبقاتيِ سريع و نيز تحرك
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 انياو نامه مانيپدر  اند. رفته» به تعطيالت«كردند كه آنان تنها  ادعا ميهمچنان ها وجود دارد؛ بسياري  نشين بازگشت مستعمره
 موقت مالكيت دولتها به زور مصادره خواهد شد عنوان نشده بود، در واقع  نشين مستعمرهكه اموال  هيچ چيزي مبني بر اين] 11[

 يا منطقه فرمانداراندولت خواستار آن شد كه  ماه اوت احكامدر يافته تضمين كرده بود.  ها را در الجزاير استقالل نشين مستعمره اموال
كردن  شدند حفاظت كنند. تهديد ملي شناخته مي ]biensvacants[  يبالتصد امالكعنوان  هكه برهاشده  كمالااز  ]12[

را منصوب {امالك} مديران  را داشتند تا اين قدرت فرماندارانگشتند  نمي زروز با 30وجود نداشت اما اگر مالكان فرانسوي ظرف 
اوتاوي و اوتاوي ( صاحب مالكيت براي ثبت و دعوي امالك بالتصدي شد ي طبقه ي »هجوم وحشيانه«آغاز باعث اين امر كنند. 

  . )46، 1970؛ بلر 47، 1971؛ كلگ 51، 1970
ها رعايت خواهد  نشين بال قانوني شد، به صراحت اعالم شد كه حقوق مستعمره دولت بن توسط يتيريخودمد هم كه در پاييز يحت

ي  ديهيحكومت در ماه اوت و تاي حكمپس از  حالبا اين در ساختار مديريتي جديد ادغام شوند. توانند بازگردند و  شد و مهاجران مي
ي هجوم  در بحبوحهدرضديت با شرايط قانوني و ي كارگر  توسط طبقهتصرف وسايل توليد شتاب گرفت. اشغال توسط كارگران بال،  بن

يا در برابر استقرار  ،طبقات مالك الجزايري توسطسلب مالكيت تالشي براي محافظت در برابر  توان را مي رهاشده امالكبراي دعوي 
 يا بورژوازي الجزايري در خصوص امالك فرماندارانكارگران و هاي زيادي از تقابل ميان  نمونه. در واقع كردنواستعمارگرايي تلقي 
ها خريداري شده  ط الجزايريهايي كه توس مان، محصوالت و ساختينيسلكند: در  دو نمونه را ذكر مي كلگرهاشده وجود داشت. 

 اونمع، ملوگدر  وليبه آتش كشيده شد » كردند از اين معامله نفعي عايدشان نشده دهقانان خشمگيني كه احساس مي«بود توسط 
مسئوليت امالك را به يك مالك خصوصي الجزايري واگذار كرد، اما او توسط  ،مايت واحدهاي نظامي بودكه مورد ح] 13[  فرماندار

با سرنگوني نظم ناسيوناليستي ). جنبش 48، 1971تر ملك را اشغال كرده بودند بيرون رانده شد ( كارگران كشاورزي كه پيش
 داد. ميصه اقتصادي تاثيرات خود را نشان ي كارگر الجزاير در عر كه طبقه دست يافته بود، در حاليسياسي استعماري به استقالل 

  .كرد در اين مرحله از نبردهاي آتي بر سر آينده اقتصادي كشور حكايت مي مديريتيهاي نوظهور بر سر خود درگيري
  يگركار كنترل سازي خنثي و سازي رسمي

 مناسب يمدل عنوان به را كارگرانخودمديريتي  ،ميهني بخش آزادي ي جبهه ارشد اعضاي از يك هيچ شد، اشاره تر پيش كه طور همان
براي  هايش   ديدگاه منسجمي از برنامهقادر نبود ناسيوناليستي بش ندر واقع ج نداشتند؛ نظرمد مستقل الجرايزِ اقتصاد ختاراس براي

حزب در  ي براي كنگره 1962بود كه در مي  طرابلس ي برنامهاي كه موفق به ارائه آن شد،  حداكثر برنامهكشور ترسيم كند. 
و » بورژوايي خرده« هاي انگيزه ،ون جنبش بودهاي سياسي در كه بازتابي از گسستاين سند پايتخت ليبي نوشته شده بود. 

هاي  انقالب دموكراتيك مردمي به رهبري توده و خواستاركرد  مي تقبيحبخش ميهني را  ي آزادي رهبران جبهه» ي انهپدرساالر«
و ها  زمينبازتوزيع از طريق اصالحات ارضي زد:  اصلي دور مي ي حيطه هاي اين سند پيرامون سه نسخهروستايي شده بود. 

با طرابلس  ي . برنامهمحور سازي دولت سازي و صنعتي مليريزي دولتي همراه با مشاركت كارگري، و  گيري مزارع دولتي، برنامه شكل
فراتر  شد بخش ميهني در طول جنگ صادر مي ي آزادي گوني كه از سوي جبهههاي گونا از سطح بيانيه«، واكاوي جامعه الجزاير وجود
، 1975زرگ (ال ترجيح داده شدبر كنترل كارگري كامالً  ]étatism[  يدولت مركزدست در  يتمركز قدرت اقتصادو » نرفت
125 .(  

چه در  انداز سياسي بسيار متفاوتي از آن و با چشم به قدرت رسيد شد از سوي ارتش حمايت مي كهبال  بن 1962سپتامبر در 
از دست داده بود، طرابلس مشخص شده بود، مواجه شد. فعاليت اقتصادي سقوط كرده بود، دولت درآمدهاي مالياتي را  ي برنامه

ـ  هاي متنوع اقتصادي بحرانجنگ و  ي آشفته در نتيجه اي تثبيت اقتصاد و جامعهبار سنگين با كسري بودجه زيادي داشت و 
 هزار  سيصد از جمله ،اي از كارمندان دولت داشت. بخش عمده مغشوشياوضاع كه دولت خود  رو بود. بدتر از همه آن اجتماعي روبه

قادر نبود  حتيو اين به آن معنا بود كه دولت از كشور عزيمت كرده بودند  ،مديريت اداري و اقتصادي كشور بودند ه مسئولككارگري 
 . )124، 2001(استورا  را انجام دهد اش وظايف اوليه
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تحرك  ،خودمديريتي از آن رو كهرا تاييد كند، به ويژه  يتيريخودمدكه  دولت انتخاب چنداني نداشت جز آناين شرايط در 
 از ها جناح ي همه آن در كه ،بخش ميهني ي آزادي با رتوريك پوپوليستي جبهه مديريتيخود كرد. ميحفظ را هاي حياتي اقتصاد  بخش

عادي مردم  هاي ترين جنبش توده محبوب ،يتيريخودمد عالوه به. بود سازگار ،گفتند مي سخن »الجزايري سوسياليسم« يك ساختن
، 2005(رودي  خود را در راس آن قرار داددرنگ  بال بي بن اين رو؛ از »ي خود ساخته بود  شيفته لي رام تخيل«و  در كشور بود

براي را ] BNBV( ]14(  يبالتصد امالك تيريمد و حفاظت يمل دفتر وي، بال پس از قدرت گرفتن بن يك ماه). 199
احكام صادرشده در پاييز  ي . در مجموعهكرد تاسيس يتيريخودمدتنظيم  هاي روش رسيدگي بهرهاشده و  امالك ي ادارهنظارت بر 

 وري هاي پيشه عتي، معادن و فروشگاههاي صن مالك كشاورزي، بنگاهاي براي هاي مديريت كميتهايجاد به طور رسمي بال  ، بن1962
را ممنوع كرد و يك موسسه ملي بازاريابي و فرانسوي  ي شدهرها امالك ي معامله. اين احكام همچنين نظر قرار دادمدرا  بالتصدي

  )50-49، 1970بنيان گذاشت (بلر  مديريتيبراي كشاورزي خود تجارت
فرصت را براي استقرار خودگرداني هزاران ملك ديگر از فوري بر كارگران روستايي نهاد كه  تاثيري يتيريخودمداين تاييد رسمي 

 شان، هكتاري هزار690 ملك ستادهاي در وهراندر نزديكي  دهيسعدر  بلوشتناحيه دست ندادند. براي مثال، كارگران در 
بخش  ي آزادي جبههمحلي رزمندگان .» هزار نفر سر كار رفتند20در هفته بعد، «تي را انتخاب كردند: يد و كميته مديرنگردهم آمد

كه  ،مزرعه هفتاد و چهار اوژن سنتدر  براي نمونه .شده ايفا كردندتقرار كنترل كارگري در مزارع رهاميهني نيز نقش اساسي در اس
. بلر از يكي از اعضاي محلي دوباره فعال شدندشدند،  كارگر مديريت مي ي ندهينما 5عضو شامل  9اي متشكل از  هر كدام با كميته

سه ماه ما مسئوليت همه چيز را  به مدت: «كند قول مي نقلاين گونه  ،دهد كه نقش حزب را توضيح مي بخش ميهني ي آزادي جبهه
 يها تهيكمبه آنان كمك كرديم كه  و مان را براي آنان توضيح داديم وظايف و بيرون رفتيم و مردم را بسيج كرديم ؛گرفتيمبر عهده 

 ابداً و اصالً }كارگران دست به{ ها درآمدن كنترل تحت نياتاكيد كرد بايد ). 50، 1970(بلر » داير كنندرا  ]15[  يتيريمد
 زمان از كه شد يم يناش الساعه خلق نديفرا كي تيتقو از بلكه نبود بال بن دولت يگذار نقانو بر يمتك نوآورانه يحركت ي ثمره

   .بود انيجر در استقالل
ماديت  توجهي از ابتكارات جالبهاي  بال به وجود آمد، نمونه توسط بن يتيريخودمدتاييد سيالي كه در زمان  در وضعيت سياسيِ

ي برجسته آن به  يك نمونه د.نتوانست از طريق كنترل كارگري بسيج شو بود كه ميهاي نيروهاي خالقي  ظرفيت نشانگريافت كه 
 2400در اين ملك حدود  ،پيش از پاييزشود.  مربوط مي لي شرق الجزيره،ح، يكي از شهرهاي ساشرشالامالكي در نزديكي شهر 

و نيز سالمت و رفاه  آالت كشاورزي ماشينحفظ ي براي يها مزرعه و تاكستان و برپاكردن كميته 90 ي كردن دوباره كارگر در فعال
نعت و كشاورزي تاكيد ص وابستگي متقابلكه، از نقطه نظر اقتصادي، اين كارگران بر  تر از همه آن اجتماعي، مشاركت كردند. جالب

  داشتند و يك كارخانه توليد روغن زيتون را كه در طول جنگ رها شده بود بازگشايي كردند. 
ها را تعمير و توليد را با چندين  ها را پاكسازي و ماشين خرابهاي سازماندهي شده بودند،  كه در كميتهكارخانه صد كارگر 

اي كه يك شب به طول انجاميد آنان  در جلسهآغاز كردند.  آمده بود به دست هاي مهاجران كمپاني از تن مواد خامي كه
آالت،  خريد ماشينسود ساالنه به طور مساوي براي اهداف زير تقسيم شود: ماليات، تعمير و نخست تصميم گرفتند كه 

پاداش خودشان در نظر گرفته شود. آنان با  آن به عنوان ي و باقيماندههاي كميته خودگرداني كشاورزي محلي  پرداخت وام
بيكار مزارع از طريق فرآوري اي كارگران فصلي هاي جديد بر اعالم همبستگي و براي ايجاد شغل» برادران كارگر مزارع«

  ). 52-51، 1970ريزي كردند (بلر  هاي بيكاري برنامه ساير محصوالت كشاورزي در طول فصل

تصدي ا آغاز ب و حركات دولتت بابه تدريج  ،كرد  تقويت مي تكوينشرا از زمان  يتيريخودمدجنبش اين ابتكارات مستقل كه 
UGTA  خواهد خودمختار باقي  اعالم كرد كه مي گراييد. رهبري اتحاديه با سيصدهزار عضو ي، به خاموش1963در كنگره ژانويه

 هاي هستهوجود نيست بال مايل  بود كه بن آشكاردسامبر توافقي را در اين رابطه با دولت به امضا رساند. با اين حال ديگر در و بماند 
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هاي  عالوه اتحاديه تفاوت بهاي دست يافته بود، تحمل كند.  به برتري شكنندهدر آن ظامي كه ن ونرقيب قدرت سياسي را در
ي  هبران جبههر از سوي ،براي خودمختاري و حق اعتصاب UGTAهاي  ايدئولوژيك مهمي با دولت داشت. در كنگره، خواست

  ). 118-117، 1971تحت كنترل دولت درآمد (كلگ  UGTAو  گرفتقرار  انتقادبخش ميهني مورد  آزادي
 ،افتاد اتفاق UGTA سركوب از پس مارس ماه در يتيريمدخود بخش يسازمانده و ساختار يساز يرسم احكامِ اعالم كه نيا

هر شكل آلترناتيوي از بال محدودسازي  دهد كه خواست رژيم بن عوض اين امر نشان مي در .دنبو دولت از سوي يتناقض چيهنشانگر 
و ساختار و وظايف اساسي كل بخش  تنظيم شد BNBVبال درون  كوچكي از مشاوران بن گروهقدرت بود. احكام ماه مارس توسط 

گروهي كه اين  كند.تنظيم و  رسميالساعه كارگران را  هاي ناهمگون و خلق خالقيت در تالش بودو  را مشخص كرد خودمديريت
ي  كه با جبهه، چهارم الملل نيبعضو پيشين ، )پابلو شليم(معروف به  سيراپت سيشاليمشامل  ندكرد مياحكام را تنظيم 

. اين احكام همچنين تعدادي سازمان ندها بود و ديگر تروتسكسيت يحرب محمدميهني در طول جنگ همكاري داشت،  بخش آزادي
به  مديريتي، كه مسئوليت نظارت بر بخش خود]ONRA( ]16(  ريالجزا اصالحات يمل ادارهاز جمله  -را به وجود آورد  ملي

الجزاير، هاي كشاورزي  ميليون هكتار از بهترين زمين  يك شاملي تهزار مزرعه مستعمرا22ي نزديك به  آن واگذار شده بود. همه
اقتصاد هاي  بخش ي به همه قرار گرفتند. اين احكام يتيريخودمدكنترل وري، تحت  كارخانه، و هزاران فروشگاه و بنگاه پيشه 450

 يك اقتصاد ابقاءبخش صنعتي،  دره ويژه گرفت. ب را در برمي» مهم ملي« يها ييداراامالك بالتصدي و و تنها يافت  گسترش نمي
  ). 39اوتاوي و اوتاوي، ؛ 59، 1971تدريجي اين بخش نقش داشت (كلگ  افولدر  ،هاي خصوصي بنگاهبا و رقابت مركب 
 جا اين دردارد  را ارزشش اما كرد، عمل مارس ماه احكام خطوط راستاي در ندرت به مديريتيخود بخش اين ،واقعيت در كه آن با
 تيموجود ي،لحاظ نظر به. دهيم اختصاصاحكام  ينشده در ا مشخص خودمديريتيساختار  يخطوط كل بررسي به را يكوتاه زمان

كم هر سه ماه يك بار نشستي برگزار كند. اين  بود دست قراروقت بود و  متشكل از كارگران تمام اًتمام مجمعي، خودمديريتي رتبه يعال
 اي از حد پايه  بيشكارگر  15زاي هركرد و به ا انتخاب مي عضو 10حداقل  متشكل ازاز ميان اعضايش يك شوراي كارگري،  مجمع
 سالهسه يك تا زماني  ي اعضاي شورا براي بازه شد. اضافه ميكارگر، يك عضو به اعضاي شورا  100كارگر و تا حداكثر  30

 اي  كميته مجمع،. در سطح بعدي شورا، يا در غياب آن كم يك بار در ماه نشست داشته باشند شدند و قرار بود دست انتخاب مي
كردند.  كميته را از ميان خود انتخاب مي دبيربار نشست داشتند و  كرد كه ماهي يك نفر را انتخاب مي 11تا  3مديريتي متشكل از 

از كارگران توليدي باشند. اعضاي كميته براي سه سال انتخاب كم دوسوم اعضا  اين كميته قرار بود دست در شورا و همدر هم 
نمايندگي  قرار داشت كه منافع دولت را در راس اين ساختار هرمييك مدير كميته يك سال بود.  دبيرزماني  ي شدند اما دوره مي
و اموري از اين قبيل  ها آالت، تهيه وام در زمينه خريد ماشين ي راتصميمات درازمدتبايست  ميبر اساس اين احكام، شورا كرد.  مي

ماندهي هاي توسعه، سا مله در طراحي نقشهتر باشد، از ج فعال هرروزهبدنه باشد، يعني در مديريت بايست  كرد. كميته مي اتخاذ مي
امضاي اسناد مالي  و مديريتيهاي خود ارت بر همه ارگانظ، و حسابداري. مسئوليت نها، خريد مواد خام و ابزارها وام مدت كوتاه

 ي همه بودنني قانوكنترل بود. او مسئوليت تر  . قدرت مدير گستردهآمد شمار مي بهنماينده قانوني بنگاه او و  ي دبير بود برعهده
داري صورتجلسات همه اعضاي مديريت را بر عهده داشت. آخرين حكم از  نگهها، امضاي اسناد و  ت حسابي، مديرشركتمبادالت 

به ها  آنداد كه بر اساس آن هر يك از  و دولت را مي شركتتقسيم سود ميان كارگران،  مجوزحكم اعالم شده در ماه مارس،  چهار
  .)66-54، 1963در سود سهم داشتند (وزارت اطالعات يك سوم ميزان 
احكام با ممانعت از مشاركت كارگران فصلي در نمونه، اين  براي. نيميبب را يتيريخودمدساختار  اينتناقضات درون توانيم  مي

از  يبزرگ ي مجموعه ،، بنابراينشد ئل ميقا تمايزميان كارگران دائم و فصلي  ،»منافع درازمدت نداشتن« به دليل مديريتيخود
به  يتيريخودمددر  سهميهر گونه از داشتن را  -ر از كارگران تمام وقت روستاييفهزار ن130هزار نفر در برابر 450 –كارگران 
، 1976(بنون  كرد مي هاي منفرد بنگاهپرسنل درون  دوگانگي خود را درگير ايجادبه عالوه اين ساختار . كرد محروم مياصطالح 

كارگران نقش از  به وضوح باشد، و كميته ميان كارگران مجمع ميانجيقرار بود كه  ،شورا). نقش 198، 1972؛ هرماسي 94
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مهر  ي زنندهبه صرفاً  -شد مي تلقي رتبه يعال ي بدنهكه به لحاظ نظري  –مجمع خود  ي كه وظيفه ، درحاليمتمايز نشده بودكميته 
، پوشاني داشت زيادي هم ي ر تا اندازههاي دبي هايش با مسئوليت مسئوليتد كه يرس پس از آن نوبت به مدير مي .تقليل يافته بود تاييد

ت كه منصوب شده از سوي دول ). مدير65، 1971(كلگ  بود» ناپذير حقوقي اجتناب ي تقريباً بذرهاي درگير«حاوي بنابراين 
براي سواستفاده از  فراواني هاي فرصتكه  بود يبنگاه كشاورز يك ي ختهيفره عضو، تنها توجهي داشت هاي قابل مسئوليت

بودند و به عالوه هيچ اختياراتي به  موفقنا ONRAو  ها بنگاهميان  ي رابطهتشريح دقيق . اين احكام در جايگاهش داشت
را به عنوان  ن احكاماي رودي} و چه در سطح ملي داده نشده بود. ONRA{  اين سازماننمايندگان كارگران چه در سطح 

اغلب كارگران روستايي «تقريباً كند كه  توصيف مي» كننده جگينهادي  دستوراتپوشان و  هم يهاي حقوق از رويه بينابينياي   بسته«
   .)199، 2005نبودند (اجراي آن  قادر به» فاقد تحصيالت

در نطفه  يباًتقر يتيريخودمد پتانسيلاي كه  بروز يافت، به گونهي گوناگون يها هاي ساختاري در نهايت به شيوه تمام اين نقصان
تا بخش  بود هايش اي براي دولت و سازمان در اين دستگاه بوروكراتيك منبع اختالل عملكرد بود و وسيلههاي دروني  خفه شد. ضعف

 ي دموكراتيك و مشاركتيِ تنها مانع كارايي اين بخش در سطح اقتصادي شدند، بلكه وعده ها نه آنكنند.  خفهرا  خودمديريتي
  كردند.  خاموشدر عمل  را يتيريخودمد
طرز چشمگيري به محبوبيت او بال حفظ كرد و به  جايگاه مركزي خود را در ايدئولوژي رسمي دولت بن يتيريخودمد حال ينا با

است. به هر حال او در  بسياريهاي  حاوي تناقضو  چه بود، سوالي دشوار مديريتيودبال نسبت به خ افزود. اين پرسش كه گرايش بن
 از موضعي كامالًو در عين حال » خواهد شداداره امالك رهاشده از امروز توسط دولت : «توانست بگويد سخنراني اعالم احكام مارس 

دار  د طاليهتوان توانيد به دنيا ثابت كنيد كه انقالب الجزاير مي الجزاير به شما تعلق دارد و تنها شما هستيد كه مي«اعالم كرد:  متضاد
، نيز وضع به همين منوال بود در خصوص متحدانش). 1963ورث  لينگ(هو »ستي در اين نسل باشد و خواهد بودسوسيالي ي تجربه

 بشيرو وزير دارايي  محساس يعلوزير كشاورزي، را در كنار افرادي مانند  حربيپابلو و هايي مانند  تروتسكيستاو توانست 
 سياسيثبات  ي بي موازنهسازي نه تنها  اين ناهم ، بپذيرد.بودند يتيريخودمد بخشكه به صراحت مخالف خودمختاري  بومعزة
 يانقالب را خود و بودن ضداستعمارگرابود:  ناسيوناليستيتناقضات جنبش  گر ياننما ينبلكه همچن داد، يرا نشان م استقاللپسا الجزاير
 رييتغ براساس يمل ي توسعه يبند تيالو همزمان اما استقالل نبرد در يدهقان يها توده ياليخ نقش كردنِ يتلق يواقع و يماد ،دانستن
ي كنترل  ن ايدهآكه در  دنشان دا نيبومد دوران ي پرده داري بي ها سرانجام خود را در دولت سرمايه اين تناقض .كاليراد ياجتماع

تري از  هاي وسيع را به بخش يتيريخودمدداشت  قصدبال، وي  با اين حال در زمان بنبه بايگاني سپرده شد.  لمكا به طوركارگري 
هاي مهم مديريتي از كنترل  سازي فزاينده، كنترل دولتي و حذف مسئوليت راتيكوككه كارگران از بور اقتصاد گسترش دهد در حالي

  كارگران شكايت داشتند.
  سازي خودمديريتي خنثي

. در بسياري از موارد شود اجرا نمي حكومتهاي  مطابق با دستورالعمل مديريتيآشكار شد كه خود ،مارساحكام تصويب به محض 
هاي سابق  درجاهاي ديگر چريك كردند. مانند مالكان جديد رفتار ميهاتفاق نيفتادند و دبيرها و مديرها  ها انتخابات شوراها و كميته

 كه داشت وجود حسابدار و متخصص  نيتكنس يكمبود جد يتيريخودمدبخش  درگرداندند، و  ها را مانند ملك شخصي خود مي عهرزم
تبديل شوند. تر  واحدهاي بزرگبه شوند و  مادغا متخصص نيروي گذاري اشتراك هب هدف با عمدتاً ،ارعمز 1963 سال در شد باعث

وزارت كشاورزي كه براي نظارت بر  ي وجود داشت، سازماني زيرمجموعه ONRAهمچنين معضل رشد بوروكراتيزه شدن توسط 
اي در عملكرد مديريتي در سطح مزارع بر عهده گرفته بود. پس از يك ماه از  فزاينده  تاسيس شده و مسئوليت مديريتيبخش خود

 در دسترا و در نتيجه كنترل مخارج و درآمدهاي حياتي مزارع نقدينگي و بازاريابي مزارع  اين سازمان كنترلِ ،صدور احكام مارس
، 2005تبديل شدند (رودي » بودند و در عمل به مزارع دولتي خودمديريتيتنها اسماً « مديريتي؛ در نتيجه امالك خودرفتگ

200 .(  
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 درست اجراي تضمين براي را يسطح مل در »يكدموكرات يبازسازمانده«بال  ماه مه بن 15احكام، در  يباز تصو سپدو ماه  تنها
گسترش  رب رسمي، ساختار كارآش هاي ناكارآمدي مهار جاي به بال بن] 17. [نبود چشمگير چندان آن نتايج اما كرد، آغاز احكام اين

 در مجموع به حدودكه اروپايي  يها ييداراسازي  . اولين مليادامه دادمصرانه  1963يان تا پا مديريتي} خودي {اين شيوه
يان مدر  ، تقريباً در همين زمان اتفاق افتاد، وترين مهاجران بود مندترين و برجسته امالك ثروت شامل وسيد ر ميهزار هكتار 600

 يمل مجلسيه ئژو). در 1964وستن ژ؛ 8-7، 1964؛ كوريل 398 1973گريفين اي يافت ( العاده ها محبوبيت فوق الجزايري
تصويب بودند تصويب كرد و يك ماه بعد قانون اساسي جديدي را به  درآمدهتصرف به را كه غيرقانوني  يامالك سازي ملي قانون

در ماه اكتبر  ).200، 2005(رودي » كرد و وابستگي اقتصادي اعالم مي را بازوي اصلي مبارزه با فقر يتيريخودمد«رساند كه 
تري يافت  گسترش بيش يتيريخودمد، را ملي عالم كرد اروپايي مهاجراني  مانده باقيهاي  زمين ي  همهبه يكباره  بال بن هنگامي كه

و  شد را شامل مي - هاي كشاورزي كشور  كل زمين مچهار يك يا- هكتار ميليون 2.3 اكنون مديريتيخود كه بود انو اين به آن مع
  به كار گمارده بود. مديريتيتحت خودهزار كارگر را 200واحد  2284در  1964در اواخر 

با تسلط بر ساختار قدرت به او بود: سياسي  تيرضروشك  هاي مالكان فرانسوي بي ي زمين سازي همه بال براي ملي تصميم بن
ي ارتش، بيش از پيش از پايگاه مردمي فاصله  و با پشتوانه ،بخش ميهني ي آزادي كل جبههدبيرعنوان رئيس حكومت، رئيس دولت و 

). 202-199، 2005تكيه كرد (رودي » هاي سياسي ژست«بر عمدتاً هايش،  ينفعان سياستذ براي جلب حمايت گرفت. از اين رو 
ي   اعالميههزار نفر الجزايري در پايتخت جمع شدند تا به 200شك محبوب بود: نزديك به  سازي بي ملي }اين وجود، {سياستبا 
ي  وعده عمل بهچه  آناز  همراه بود گوش فرادهند، جمعيتي كهدست  بهپالكارد انبوه جمعيت »ي كه با كف و تحسينساز سرنوشت«

  . )65، 1970(بلر  خشنود بودند ،رسيد به نظر مياستعمارزدايي 
درگير  ، دو كنگره براي كارگرانِمديريتيخودكاركرد بخش ءناشي از سو ممقابله با خشبال براي مهاركردن مشكالت سياسي و  بن

گران صنعتي در ماه رن كنگره براي كاو دومي براي كارگران كشاورزي 1963برگزار كرد. اولين كنگره در اكتبر  مديريتيخوددر 
شكاياتي را مطرح ي آن  همهاست؛ كارگران  عميقاً ناكارآمد يتيريخودمدكرد كه بخش ها ثابت   سال بعد برگزار شد. اين كنگره سمار
ي رژيم تا  ها در تقويت پشتوانه كه اين كنگره آنرغم  به ، به عالوهكردند كه از زمان صدور احكام ماه مارس گذشته بروز كرده بود.   مي

بال  نقطعنامه مورد توافق كامالً تحت كنترل دولت ب، اما ستود »دموكراسي واقعي«براي را آنان  سرمشقبال  حدودي موفق بودند و بن
، 1970اوي د (اتاوي و اتندار كارگرانواقعي كه رژيم تمايلي به پذيرش مشاركت دموكراتيك  داد ميبود كه يك بار ديگر نشان 

106-115.(  
ي عملكرد بخش خودگردان ارائه كردند، از  كارگران كشاورزي ليست بلندبااليي از شكايات درباره ي نماينده در كنگره 2500
آالت كشاورزي،  ، كمبود ماشينموسسات بازاريابي دولتيي در ا كننده مختل  وجود گلوگاهمزارع،  ي هاي ناكافي براي اداره جمله بودجه

كردند  شكايت داشتند و اظهار مياند  كه احكام مارس هنوز به درستي اجرايي نشده و كمبود پرسنل آموزش ديده. آنان همچنين از اين
در موارد  .كند دريغ ميهم  هاي فني از كمكدر عين حال و گذارد  نمي احترام يتيريخودمدبه خودگرداني مزارع تحت  ONRAكه 

كنترل  ،بسياري از مزارع«در دبير يا مدير ي مديريتي متمركز شده بود و  بيشماري قدرت در دست تعدادي اندكي از اعضاي كميته
كارگران همچنين از معضالت ». به اختيار خود درآورده بود را فرانسويهاي  مهاجرنشينزندگي  ي ملك بالتصدي و همراه با آن شيوه

مسئوليت نظارت بر آن را بر عهده داشت و پيوسته با چندين ماه تاخير همراه بود،  ONRAكه  ،پرداخت حقوق اختالس، فساد و
هاي كارگران پيشنهاد  به توافق رسيد كه اصالحاتي را در خصوص برخي از شكايتاي  قطعنامهسر  رشكايت داشتند. كنفرانس ب

يك بانك به مديريت دولت براي بخش خودمديريتي كشاورزي، اندازي  هاي بازاريابي براي مزارع، راه كرد، براي مثال ايجاد تعاوني مي
ي  هاي تحت كنترل جبهه نويس آن توسط كميته پيشكه  طرحع ميان كارگران مطابق با احكام ماه مارس. اين رتوزيع سود مزا

به صورت نصفه و نيمه اجرا شد. برخي از  صرفاًبخش ميهني تهيه شد و به تصويب نمايندگان حاضر در كنفرانس رسيد،  آزادي
توسط نيز گرفته  هاي بازاريابي شكل تعاونيتوزيع سود هرگز اتفاق نيفتاد و مطالبات كوچك مانند افزايش دستمزد اجرايي شد اما 



10 
 

ONRA 109 و 66-56، 1970اوي عملي نشد (اتاوي و ات 1967 ي ميانهبانك دولتي تا اندازي  راه. ندشد كنترل مي-
110.(  

هاي  كارگيري تكنسين . بهمديريتي به باد انتقاد گرفتبخش خود ي اداره ي را به دليل شيوه دولتنيز كارگران صنعتي  ي كنگره
كارخانه به كار گمارده  450مدير در  25تنها  1963در پايان سال شد؛  يك معضل محسوب مي همواجدشرايط در اين بخش 

وكارهاي  از كسببا عدم حمايت دولت  ،ها قراردادواگذاري در شدند چرا كه  رو مي ها با موانع بيشتري روبه شده بودند. اين كارخانه
پرداخت  بهوكارها را  دولت همچنين به طرزي باورنكردني اين كسب كرد. هايش را سرموعد پرداخت نمي چكاغلب  ريتيخودمدي
 ،و از همان آغاز دست و پاي آنان را بست. عالوه بر اين مشكالتدانست  صاحبان سابق فرانسوي متعهد مي يها و بدهي ها ماليات
هاي  براي تامين مالي به بانك ،شدند به دليل دشواري دريافت وام از دولت و بانك مركزي ناچار هاي صنعتي خودمديريتي بنگاه

تلفيقي قرار گرفته و با رقابت بخش  درون يك اقتصاد يتيريخودمدباشيم كه خصوصي رو بياورند. الزم است به خاطر داشته 
چرا كه تر بود  هاي صنعتي بسيار سنگين بود؛ اين رقابت براي بنگاهتر  پنج برابر از آن بزرگاز نظر تعداد خصوصي مواجه بود كه 

نامتوازن  نيزآن مايه و اجراي  كم ،ي مورد توافق در كنفرانس اين بار نيز قطعنامه يافته بود.  در اين حوزه كمتر گسترش يتيريخودمد
  ).114-110و  66-64، 1970وي بود (اتاوي و اتا

در  1964مصوب آوريل منشور الجزاير بر اساس ادامه يافت.  مديريتيبال و دولتش بر خود تاكيد بن ،با وجود اين معضالت
سياسي و سوسياليسم به  -ي اجتماعي مسير توسعه نابه عنو يتيريخودمداز استقالل، بخش ميهني پس  ي آزادي جبهه ي اولين كنگره

همزمان قرار به تدريج به كل اقتصاد و نهادهاي دولت محلي گسترش خواهد يافت.  مديريتيرسميت شناخته شد؛ اعالم شد كه خود
ريزي  سازي و برنامه همراه با ملي ،ها در بخش مزارع خصوصي اندازي تعاوني اصالحات الجزايري و راه از طريقمديريتي بود خود

بخش ميهني در اين منشور به  ي آزادي هه). جب122-119و  66-64، 1970ي ، فزوني يابد (اتاوي و اتاواقتصادي متمركز
را » اتيكبوروكربورژوازي «توانست تهديد  كرد و مي ها را بيان مي توصيف شده بود كه خواست تودهانقالبي پيشرو عنوان يك حزب 

ي  جبهه، 1964در «شده به كلي نادرست بود:  هئگويد اين تصوير ارا گونه كه رودي مي با اين حال آن كنترل و تعديل كند.
شان  بهبود جايگاه اجتماعي و مادي ي خواهانها الجزايريانتقال مهمي براي تحرك رو به باالي  ي به وسيلهبخش ميهني خود  آزادي

  ).205، 2005(رودي  »تبديل شد
رژيم او سرنگون شد به طور كامل  1965شده بود، در نهايت هنگامي كه در ژوئن  گير زمينبال  اگر خودگرداني در دوران بن

گيري  ، فرمانده ارتش، تغيير در جهتهواري بومدينبال،  بن متحد پيشينِكودتا به رهبري از پيش نابود شد. مدت زمان كوتاهي 
به هاي نوظهور ارتش  ، از سوي اليهUGTA دولتيِ كنترل تحت رهبري كه دليل اين به ويژه به. رسيد رژيم ممكن به نظر مي
به راه افتاد  ها موجي از اعتصاب، 1964و در طول سال  1963ها در ژانويه  پس از در اختيار گرفتن اتحاديهچالش كشيده شده بود. 

هاي  سازي كارخانه تالش براي واداركردن دولت به ملي و نيز يتيريخودمدكاذب بخش هاي  سياسي بودند: كارگران وعده كه آشكارا
نشان دادند كه  ها اين اعتصابكشيدند.  را به چالش مي هايشان رهاكردن بنگاه به فرانسوي مالكان مجبور كردنخصوصي از طريق 

ي  و هنوز مشتاق ايدهاقتصاد  گيري بر سر جهتهنوز درگير نبرد  UGTA، اعضاي مديريتيشدن خود بوروكراتيزهرشد  رغم به
الزامي با  1964 در ژوئن، UGTA ي نامه ]، هفتهRévolution et Travail» [انقالب و كار«ي  نشريهخودگرداني بودند. 

] سوسياليستيي [ گزينه بق بامطا ش خصوصي از طريق اجراي قوانينخها در ب ت بنگاهيكنترل كارگري بر مدير اندازي راه« دانستن
 كمپاني نفتي فرانسويروزه در  10اعتصابي  از آن پيشكننده را تكرار كرد.  اعتصاب ي مطالبات شش اتحاديه ،»ما
]Compagnie Générale de Geophysique[ تقسيم مديريت با كارگران پايان يافت (بريستراپ  ي مبني بربا توافق

با كامالً خود را هويت بال  هدفي كه بن ، يعنيمديريتيتقويت خودهاي كالمي از گسترش و  حمايتاين رغم  به). با اين حال 1964
  هواداران ناچيزي پشت او بسيج شدند.و نشد به اين امر تقريبا هيچ اعتراضي سرنگون شد هنگامي كه  ،كرد مي تعريفآن 
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 از اين احاطه شده بود كه پيشها  اي از تكنوكرات را در مسير كامال متفاوتي قرار دهد: او توسط اليهكشور  قصد داشتبومدين 
اما بهره برد،  يتيريخودمداز رتوريك پوپوليستي  بومدينكه  با آن .داده بودندهشدار  بال نب توسط مديريتيپذيرش خودي  دربارهپيوسته 

در حالي  بايد سودآور باشند يخصوص يها بنگاهكه  استداللبا اين بخش خودمديريتي را با منطقي اكونوميستي مورد حمله قرار داد، 
ترين قدرت را در اختيار داشتند،  هايي كه بيش به جاي بوروكراتاو همچنين . )455، 1966، (سينگشان نيستند   يكه بسيار

در  يمديريتهاي خود از كار انداختن بنگاهبا رژيم جديد به سرعت  ،در هر حال. هايشان دانست مسئول شكست كارخانه كارگران را
شامل  تر بومدين . خط مشي اقتصادي بزرگبه راه انداخت را يساز يملريغموجي از ، گردي جهانفروشي و  هاي خرده بخش
صنايع  استقرار »كردن كشور صنعتي«براي  هاي استراتژيك اقتصاد بود. مشاوران او شخبكنترل  هاي ملي براي گيري شركت شكل

بخش «ضرورتاً با گسترش  يتيريخودمددانستند. مدل  ميتوسعه و استقالل اقتصادي   ي زارع خارجي را پايهسازي م مليو  سنگين
 ها ي مديريتي آن كه بدنهبود  هاي ملي شركت روزافزوني از در شمار ي جديديالگو ،با كارگران» مشورت«و  رها شد »سوسياليستي

كنترل تر  پيشتوسط بومدين ملغي شد،  1967در سال  ONRAهنگامي كه ] 18[ .شد مستقيماً از سوي هيات دولت انتخاب مي
   .به وزارت كشاورزي منتقل شده بودعمالً ، اين بخشبا متمركزسازي كنترل مزارع خودمديريتي 

بيش از  رهبري او بود، اما يتيريخودمد ي نشسته گل بهي  تجربه ي پاياني بر سه سال در دست گرفتن قدرت توسط بومدين نقطه
بال  تر در دوران دولت بن پيش تدارك ديد الجزايربراي او كه  ي ا آيندهي  نقشه. هاي قبلي بود استمرار سياست، ايجاد كند كه تغيير آن

بخش  ونو منطق سود در ،، كنترل بوروكراتيكپارچه يكداري دولتي  به سمت سرمايهتر  هرچه بيشسوق دادن  -ريزي شده بود  طرح
 يهر دو. )437، 1973(هيلي  مدلي كه به كل اقتصاد گسترش يابد ي مثابهكارگري به از مفهوم كنترل دور شدن ؛ و مديريتيخود

به شدت ضعيف  تيريخودمدبا آن كه بخش  حتيبه نفع خود بهره بردند  يتيريخودمدادبيات پوپوليستي و اسطوره ملي از اين رهبران 
  شده بود.

به اختصار برخي از علل و مورد مطالعه قرار داديم را  مديريتيخود شماري از معضالت ساختاري و اجرايي جا ما اين تابنابراين 
 تر بنيادين هاي پويش بايد الجزاير، بافتدر  مديريتي كارگرانتر داليل شكست خود براي درك عميقكرديم.  آن را بررسي يضرور

  واكاوي كنيم.را  يتيريخودمد توسعه بر ها آن اثرگذاري چگونگي و زماني ي دوره اين در تاثيرگذار

  خودگرداني و مبارزه طبقاتي
 بر را آن تاثير و كارگر ي طبقه سياسي آموزش سطح و ها نگرش بايد اما ،را كنار گذاشته بوديم» تيآگاهي طبقا« ي پيش از اين مسئله

 رسد مي نظر به كه دريافت ،1960 سال در پژوهشي در بورديو. دهيمداشت مورد توجه قرار  يتيريخودمد از دفاع در كه نقشي
 سطح به دستيابي براي فردي هاي حل راه حامي و هستند ناميد، »كارگري اتحاديه آگاهي« وي چه آن فاقد كارگران از زيادي تعداد

 استقالل از پس كار محل كهنِ هاي مراتب سلسه موارد از بسياري در عالوه به). 106 ،1971 كلگ( هستند دستمزد از باالتري
را طراحي  يتيريخودمد ساختار كه يهاي ). آن94، 1967صرفاً ارباب را به مدير تغيير داد (الزرگ  يتيريخودمد: شدند حفظ همچنان

 كه آن وجود با يحت –نند وكار را از آن خود بدا داد كسب دانستند كه به كارگران اجازه مي حياتي ميسازوكاري كردند، تقسيم سود را 
 امر اين يابد، دست خود اهداف به توانست يم هرگز سيستمي چنين كه است ترديد جاي گرچه. ماند مي باقي دولت دست در الكيتم

   .نشد تقسيم كارگران ميان هرگز سودها نيامد؛ در عمل به هرگز
، تنها تعداد UGTA سياسي در ميان طبقه كارگر در حداقل ممكن بود. تشكلبرپا شد،  يتيريخودمدهنگامي كه همچنين 

و بي  خنثي 1963و اتحاديه در اوايل  ــ ندددا تشكيل مي را كارگران اكثريت كه داشت ــ اندكي عضو در ميان كارگران روستايي
طبعاً از اما آنها ند، نبسيج ك يتيريخودمدخواست كه كارگران را در حمايت از  ها مي از اتحاديهبال پيوسته  دولت بن كه با آن .ه بودشد اثر

دهنده ميان  نتوانست هيچ نوع نقش سازمانبخش ميهني هرگز  ي آزادي . به عالوه جبههندنقشي در اين خصوص ناتوان بودايفاي 
بخش ميهني بايد بر اساس  ي آزادي جبههساختار در اين باره كه  1962سال  هاي بحثرغم   به هاي الجزايزي داشته باشد؛  توده

براي فعاليت مبارزاتي عليه موثر هاي  تالشتري ايفا كند، »پيشرو«بايد نقش سازمان  اينيا  شكل بگيرداي  خطوط يك حزب توده
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ني در داخل الجزاير هبخش مي ي آزادي كه از مقامات و خطوط جبهه ــ »خارج از كشور«مبارزه به  گرانش ي نقطه انتقالفرانسه و 
 ــ سوق يافت ،تونس و مراكش ،سايهميهني در كشورهاي هم  بخش ش آزاديهاي باالي ارت رهبري سياسي و ردهسمت دور شد و به 

كه با عجله  بال بندفتر سياسي  1962در تابستان هنگامي كه  .از درون خالي شوداساساً بخش ميهني  ي آزادي سبب شد تا جبهه
  ]19[پر شد. بال  بن با دستياران خود فقطگرفت، شده بود كنترل حزب را به دست  تاسيس

تقريباً به طور  1962سياسي، كارگران الجزايري در تابستان  يتشكلبا اين وجود الزم به ذكر است كه حتي بدون وجود چنين 
 يتيريخودمدجنبش  .را استمرار بخشداقتصاد  جرياندهي اقتصادي را ايجاد كردند كه توانست  شكل جديدي از سازمان انگيختهخود
ديگر بر اساس  برخي، ندشد ارگري اداره ميك شوراي منتخب كيوكارها توسط  : برخي كسببودو ساختارش متغير  ،الساعه خلق

 به عنوان يتيريخودمدرش پذي بابال  شدند. دولت بن وجود داشت، اداره ميچه در نظام مستعمراتي  مراتبي مشابه آن خطوط سلسله
هاي ابتكارات  به طور شماتيك بسياري از شكلدلگرمي بخشيد و احكام مارس   اش، به اين جنبش يدئولوژي رسميا بخش مركزي

آميخت. با اين حال  سالوي را هم با آن ميمديريتي يوگهايي از خود ، و در عين حال جنبهداد بازتاب ميكارگران را  دموكراتيك خود
هايي را ايجاد كرد  شكاف مارس احكام. ندساخت ممكن ميرا  اش شدن  كه بوروكراتيزه ندهايي ذاتي در اين نظام تنيده شده بود ضعف

   .كش، اهرم اين گسست را فراهم آوردندادر كش رگيدرنيروهاي اجتماعي ؛ داز هم بگسل ار يتيريخودمدتوانست  كه 
جديد الجزاير  كشورميان طبقات رقيب در  نبردي در حكم را مديريتيبراي خود مبارزهتوان  اين نيروهاي اجتماعي چه بودند؟ مي

شك درون   بدون پنهان ايدئولوژيك ادامه يافت. ي به شكل يك مبارزهتا حدودي شد و  آغاز 1962ان تكه در تابس كردتحليل 
اي  عدهدهي اقتصادي بايد در پيش گرفته شود وجود داشت،  هايي در اين باره كه چه نوع سازمان ي آزادي بخش ميهني اختالف جبهه

بودند. با اين حال  وفادارتركنترل كارگري  ي كه برخي ديگر به نسخه در حالي ،كردند حمايت ميگرايانه براي توسعه  از رويكرد دولت
به اين معنا كه نبايد به كارگران اعتماد كرد كه نسبت به كارگران بود  تعليميرويكردي رويكرد مسلط  نيز اين گروه دومدر مورد حتي 

؛ سبنگ 68، 1970اتاوي و ؛ اتاوي 104، 1988(بنون  به كار بگيرند »شرويپ«ابتكارات خودشان را بدون همكاري يك فرد 
  ).199-198، 1972 هرماسي ؛449، 1966

 ازسازي، اين بخش هنوز بخش كوچكي  از طريق ملي مديريتيترش خودگسپس از  يكه حت حياتي استبسيار توجه به اين نكته 
. ندنيز وجود داشت ندشد توسط دولت اداره مي ي كه تماماًيها نيز بخشداد و در كنار آن بخش خصوصي و  شكل ميرا اقتصاد الجزاير 

 كارِ قانونشد و در ادامه آن را دوباره فعال كرد؛ حتي دولت استعمارگر فرانسه  ي دارانه نظام حقوقي سرمايهدولت وارث به عالوه 
ي  ها تجربهدر تمام  اي قرار داشت. عميقاً خصمانه  اقتصاديِو در محيط سياسي، قانوني  مديريتيبنابراين خود حفظ شد.  گرايانه واپس
اش و وزارت  ، مديران محليONRAكه از طريق » بورژوازي بوروكراتيك« روي كار آمدني  كارگران درباره ،يتيريخودمد

 طرابلس و منشور الجزايرِ ي اشاره كرديم، در برنامه اه به آنتر  پيشها كه  . اين نگرانيكردند ابراز نگراني ميكرد  كشاورزي عمل مي
هاي دولت پسااستعمار به اثبات رسيد كه مسئوليت  كنشها در  اين نگرانيصحت بخش ميهني نيز بيان شده بود.  ي آزادي جبهه

، 1973(هلي شود تحكيم و گسترش آن  قرار بود باعثو تصويب قوانيني را بر عهده داشت كه مديريتي نظارت بر بخش خود
 ]20[ .)91-90، 88، 1986؛ تلمساني 468

 راسيكبورو در را تر پايين سطح مناصب كه بود شده تشكيل بورژوايي خرده ريشه با هايي الجزايري از دولت اين از بزرگي بخش
 سرعت به كه داشت وجود مردان دولت نيا يبرا تحرك امكان از ينيآغاز سطح). 129 ،2001 استورا( داشتند ارياخت در استعماري

 نيهمچن. آوردند دست به را تر نييپا سطح ناصبم ياسيس افراد و سابق يها كيچر كه يحال در كردند پر را ييباال  مراتب هسلسل ءخال
پس از استقالل وجود داشتند كه نقش راهنما را در بوروكراسي دولت جديد بر عهده گرفتند. اين دولت  فرانسوي اجرايي معاون هزاران

جاي تعجب نيست كه بوروكراسي چندان  ). بنابراين91، 1986؛ تلمساني 84-83، 1970بسيار بزرگ شد (اتاوي و اتاوي
از همان  اين بوروكراسي}{را مختل كرد؛  مديريتيخودزيادي نشان نداد و در بسياري موارد  اشتياق خودمديريتياجراي فزاينده به 
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درآورند، و  خود كنترل بههاي مستعمراتي را خريداري كنند و  زمين كردند ميگرفت كه دالالن منفرد آن تالش  اي نشات مي طبقه
  گسترش كنترل كارگري بودند.  خودسرانه مخالفبيشترشان 

؛ 1969(كوانت  دهند توضيح مي رقيب» هاي دسته«برخي نبرد قدرت در الجزاير جديد را بر اساس ايدئولوژي، قدرت فردي و 
اي  تضاد طبقاتي بهترين شيوهدهند،  ي اين مفاهيم درك ما را از شرايط بهبود مي كه همه با آن). 1986؛ انتليس 1975زارتمان 

 ناسيوناليستيكه جنبش ذكر اين نكته حياتي است كرد.  را روشن خودمديريتي برايهاي مبارزه  پويشتوان  است كه بر اساس آن مي
ملي ناديده گرفته شده  ي كه در آن تمايزات طبقاتي به نفع مبارزه شركت داشتنه در انقالب اجتماعي كه در جنگ براي استقالل 

به  يا خودآگاهانه درك نشد تضادهاي ميان طبقاتكه  با آن«گونه كه بورديو اشاره كرده است در خالل نبرد استقالل:  همان بود.
پنهان و  ،ييگر اروپا سلطه ي جامعه با مخالفت درتحت سلطه  ي جامعه ياحساس عموم علت بهكه  آن اب و نيافتبروز صراحت 

در همانا ناميد،  {در الجزاير} اگر چيزي را بتوان انقالب ).191، 1961» (بالقوه وجود داشت اين تضادها اما، باقي ماند شده تضعيف
بورژوازي و  عليه عناصر خرده  ثبت شده هاي درگيري بوده است. يتيريخودمداز طريق اختيار گرفتن وسايل توليد توسط طبقه كارگر 

رو  قوياً از سوي ساير طبقات با مخالفت روبهكنترل دهد كه اين  نشان ميبه وفور  بوروژوازي روستايي براي كنترل امالك بالتصدي
بود كه در  يتيريخودمددار بر سر  ، درگيري دنباله1962توسط كارگران در تابستان » قدرت دوگانه«نوعي  ايجادآمد  پيشده است. 

قانوني و  احكامهاي سياسي و اقتصادي، در  مشي در خط ها اين درگيري .مدين دوام يافتسپس در دوران بوبال و  دوران حكومت بن
بال قصد اجرايش را داشت،  بنرژيم كه  اي به شيوهحتي ، را مديريتيخودبيش از همه در مانورهاي بوروكراتيك خود را نشان داد كه 

تواست زير ضرب  دليل مقرون به صرفه نبودن مي به يتيريخودمددر آن بوروكراتيزه شدن شرايطي را به وجود آورد كه  كرد. گير زمين
  قرار گيرد. 

 تلمسانيبوده است.   هاي بسياري در مورد خاص الجزاير، نقطه كانوني بحثنيز مباحث نظري كلي و نقش اين بوروكراسي در 
از ديگر  كه اين طبقه كامالًي را به وجود آورد و معتقد است »طبقه جديد«بوروكراسي دولتي كه  دكن در مورد الجزاير استدالل مي

را توزيع ارزش اضافي كند،  مي فرايند كار را كنترلكه » ساختار اجتماعي واقعي«را به عنوان طبقه  اينمتمايز بود و وجود طبقات 
اين  ، در نتيجه ]21[). 10-6، 1986( .كند شناسايي مي ،دارد و نقش ميانجي را ميان منافع طبقات ديگر دهد سازمان مي

در ( اش قدرت سياسي از ،شكل گرفته بود ناسيوناليستيژواي جنبش بور ، و رهبران خردهاز ارتش، دولت استعماريكه » اليگارشي«
شرح  هاي ملي استفاده كرد. شركت و ايجاد يتيريخودمدمتمركزسازيِ سازي،  براي تسخير قدرت اقتصادي از طريق مليدولت)  لشك

هاي  طبقات و جناحداند كه در آن  مي  اي مبارزه ي عرصهبوروكراسي دولتي را  است كه تر متنوعخصوص ) در اين 1976( الزرگ
هاي  جناحي طبقات،  ازتوليدكنندهببا شناسايي دولت به عنوان توليدكننده و الزرگ ] 22[.شوند طبقاتي متفاوت با هم مواجه مي

 .آوردندبه دست  با بورژوازي ضديتدر را قدرت سياسي پس از استقالل داند كه  مي افراديرا بورژوازي  نظامي و تكنوكرات خرده
از بخت خوش با بخش ميهني ريشه داشت،  ي آزادي جبهه  ناسيوناليستراديكال  حبورژوازي، كه رهبري آن در جنا اهداف اين خرده

 كه اين آن  با وجود ،داري دولتي. به طرزي متناقض سرمايهي ملي، استقالل اقتصادي و ساخت  توسعه :يافتدولت همخواني  اهداف
  كمك كرد.نيز دار صنعتي در الجزاير  سرمايهي  ايجاد يك طبقه بهكرد،  سازي كنترل كارگري در صنعت را ايجاب مي خنثي ،مسير

كه توسط  اي بود يتيريخودمدتضعيف و نابودي بوروكراسي دولتي، واضح است كه اين امر ابزاري حياتي در در هر حال با واكاوي 
جا  از هم پاشيد، روابط توليدي تا آنرسمي شد و ابتكارات ابداعي كارگران  مديريتيهنگامي كه خودي كارگر به وجود آمده بود.  طبقه
ها را به دست گرفت، كارگران دستمزد دريافت  به شكل سابق حفظ شد: دولت مالكيت بنگاهشد  كارگران منفرد مربوط ميبه كه 
اساساً هنگامي كه گيري فراتر از دسترس كارگران بود.  هاي حياتي تصميم بود، و حوزهپاييني كردند، مشاركت دموكراتيك در سطح  مي

 يبراكنترل كارگري گسترش به را به دست گرفتند، نه  اقتصادهاي  ترين بخش مهم كارگران كنترل وسايل توليد در بسياري از
، 1962بنابراين در پاييز با هم ادغام كردند.  تر ي سازماني بزرگ  دستيابي به بدنهزدند و نه واحدهاي منفرد را براي  دست خودشان

  نبش را در دست بگيرد. اين فرايند به طرز موثري از حركت بازماند و دولت در موقعيتي قرار گرفت كه مسئوليت ج
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نقش قادر نبود  1963پس از  UGTA هموار كرد، و يريگ بازپسبراي اين راه را ضعف سازماندهي و آموزش سياسي 
هاي مختلف، بر اين مطالبه  در جناححزب نه اعضاي پيشروي آن  ي ، نه بدنهبخش ميهني ي آزادي و جبهه اي داشته باشد عمده

سرانجام موفق شد  اين جنبش بود: هنگامي كهناسيوناليستي ها همچنين مستقيماً محصول خود جنبش  اين ضعفپافشاري نكردند. 
ي  ودهت، بخش ميهني ي آزادي جبههالجزاير از سوي  ي گونه تحليل طبقاتي از جامعهقدان عملي هرفنظم استعماري را سرنگون كند، 

). شرايط 4، 1985 پفايفرپديدار شد ( 1962بنياديني قرار داد كه در تابستان جامعه را بدون آمادگي در معرض تضادهاي طبقاتي 
ني نامبتني بر دهقاعمدتاً روستايي،  ي اقليتي كوچك در يك جامعهي كارگر الجزاير  طبقه نيز بايد در نظر گرفته شود:اجتماعي موجود 

با گفتمان  توانست از نظر مفهومي يتيريخودمدنهايت، در . نددر آمده بود تالطماجتماعي پس از استقالل به  ييجا جابه زاكه بود 
، سرانجام »ي و تفسيربخش تينيعفرايند « طريقاز  . اين همسازيشود همسازاز استقالل اقتصادي  ها ناسيوناليستراديكال 

 نيكه به طور گسترده توسط بومد ،يگفتمان نيچن .برد ليتحلرا  شيها انيكه بن داداقتصادي قرار  ير معرض منطقدرا خودمديريتي 
، 1967(الزرگ  شود يم ليبدتمبارزه  يبرا يا خود به عرصه يدئولوژيا نآكه در  دهد يم  را نشان يا وهيبه كار گرفته شد، ش

 ي اسطوره عنوانخود را به  ديرپايقدرت  ،ها پس از آن كه از محتوايش تهي شده بود مدت يتيريخودمد ليدل ني). به هم131
 حفظ كرد. دولت الجزاير يِ گذارانه انيبن

  

  

كه با مبارزات كارگران هفت تپه و فوالد اهواز  ،يو جنبش كارگر يطبقات ي با مبارزه ايپو يونديدر پ »:نقد« حيتوض
آزادانه و  يمعضالت امر راهبر زيها و ن ها، برنامه و در ارتباط با هدف شوند، يآشكار م شياز پ شيب شيو نمودها ها شهير

 ييجنبش شورا يخيتار يها و تجربه ينظر يمبان ي را درباره ييسلسله نوشتارها تشاران ،ياجتماع ديو بازتول ديتول ي آگاهانه
و  يجنبش كارگر يخيتار يها تجربه رامونيپ ييها يها و واكاو با گزارش نكينوشتارها، ا ني. اميآغاز كرد يو كنترل كارگر

 يمقطع يها يو ناكام ها يروزينه تنها پ ها، يواكاو نيا ي برجسته. وجه افتيدر نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند  ييشورا
ها و  بلكه كنش و واكنش آن با جنبش ژه،يو يديتول ي شاخه ايبنگاه  كي ي جنبش خاص و در محدوده كيدر چارچوب 

 يها وهيآنها با ش ي رابطه زيو ن نيمع يخيو تار ياجتماع طيآنها در متن شرا شيو پو شيدايپ ،يو اجتماع ياسيس يدادهايرو
خاص در  هاي نام به  – رناپذي اجتناب و – اريبس يها موجود است. اشاره شيشاپيپ اينوپا  ياسيس يها و سازمان يابي سازمان

 ي رازهيو ش  مانع از انتقال رشته ن،يمع يخاص و مكان يا مربوط به دوره يدادهايرو ايها  ها، اعم از افراد، گروه نوشته نيا
  .ستيها ن آن ياسيو س ينظر يوردهاآ ها و ره تجربه نيا نياديبن
  

  

 زير است:كتاب  4از بخش  12فصل  حاضر ي ترجمه  *

Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the Present, Editors: 
Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books. 

  است. »در الجزاير خودمديريتيتجربه /روكراتيك دولتي وكارگري تا كنترل ب خودمديريتياز «اصلي نوشته عنوان 
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  :ها ادداشتي

1-  Pied noirs – )شود كه در دوران  گفته مي يتبار عمدتا فرانسويوتبار  به افراد اروپاييها)  لفظي به معناي پاسياه ا حتت
اين كلمه پس از استقالل الجزاير به اروپا بازگشتند. كردند و  زندگي ميمتولد شده و يا تسلط فرانسه بر الجزاير در اين كشور 

 آفريقا فرانسه در شمال ي مستعمره مناطقبه شود كه  تباري گفته مي تر به همه افراد اروپايي همچنين در معناي وسيع
اروپا مهاجرت كرده يا تبعيد مهاجرت و چندين نسل در اين كشورها زندگي كردند و اما در نهايت با استقالل اين كشورها به 

 مترجم -شدند

2-  Front de libération nationale) /FLN (در سال   ،جبهة التحرير الوطني ،ريالجزاي هنيم بخش يجبهه آزاد
مبارزه  قياز طر ريدر الجزا يحكومت انقالب كي ليكه استقالل و تشكبود  ي چريكيسازمان مخف كتشكيل شد و ي 1954

با  سيمالقات محرمانه در سوئ كيپس از  ١٩٥٤مصر در نوامبر  ميمق يريرهبران مهاجر الجزا .كرد يمسلحانه را دنبال م
مسلحانه  ي مبارزه يفرمانده يرا برا يهنيم بخش يآزاد ي جبهه ليساكن بودند، تشك ريكه هنوز در الجزا يرهبران مخالف

بخش ميهني نقش كليدي در نبردهاي الجزاير براي استقالل ايفا  ي آزادي جبهه اعالم كردند. ياستعمارگران فرانسو هيعل
تنها حزب  1989دست گرفت و تا سال  ر قدرت را بهبه عنوان حزب اصلي كشو 1962كرد و پس از استقالل در سال 

 مترجم -شد محسوب ميقانوني الجزاير 

3- Ahmed Ben Bella )1916-2012 ،( استعمارگران  هيعل ريمردم الجزا اميدهندگان ق از سازمان ١٩٥٤از سال
دولت و حزب حاكم  استير ر،يپس از استقالل الجزا كهبود.  ريالجزا »يهنيم بخش يجبهه آزاد« گذاران انيو از بن يفرانسو

در  »يستياليو سوس يستياليضدامپر« استيسو قرار داشت  ديدر رأس دولت جد ١٩٦٥تا  ١٩٦٢از سال و  را برعهده گرفت
 حصر در ١٩٨٠دهه  ليشد و تا اوا رنگونس ن،يبومد يدفاع خود، هوار ريوز يبال با كودتا بن ١٩٦٥. در سال پيش گرفت

 مترجم -به سر برد خانگي

؛ امين 90-1988،89؛ بنون 195، 2005براي اطالع از ارقام مربوط به وضعيت اقتصادي در اين زمان ن.ك.: رودي  -4
 .124، 2001؛ استورا 129-134، 1970

5- Organisation armée secrète )OAS (،  بود كه در دست راستي  يسر يسازمانيك  مسلح مخفي،سازمان ارتش
آمد  وجود به ريالجزا ميمق يفرانسو انياز نظام يتعدادنگ الجزاير توسط جدر خالل  يالديم ١٩٦٢و  ١٩٦١ يها سالفاصله 

از  رياز استقالل الجزابود ، در تالش در فرانسه و الجزاير افراد و ترور يگذار از جمله بمب يستيحمالت ترورانجام با و 
 .»خواهد ماند يباق فرانسوياست و  يفرانسو ريالجزا«سازمان مخفي اين بود: اين . شعار جلوگيري كند استعمار فرانسه

برآورد  دادند. مي ليتشك ريساكن الجزا يفرانسو يافراد معمولنيز فرانسه و  يافراط انياز نظام يرا برخ اعضاي اين سازمان
دو برابر اين تعداد نفر كشته و  2000 ،1962 -1961هاي  در سال OASانجام شده توسط  يترورهادر شده است كه 

ي  جبههكه  پس از آن جمهور فرانسه، دوگل تالش كرد. سيئترور ر يبار برا نيچندهمچنين  OAS .ندا هشد زخمي
بود كه  نيا OAS ياصل استراتژيبس اعالم كردند،  آتش 1962در سال ت فرانسه مو حكوالجزاير  ميهنيبخش  آزادي

پس  سه ماه يدر ط ن،يبنابرااست.  از سر گرفته را مجدداً ينظام اتاقدام انهيمخفبخش ميهني  ي آزادي جبههثابت كند كه 
 و براي. بس كند آتشتوافق وادار به نقض را  بخش ي آزادي جبههراه انداخت تا  را به يديجد يستيترور نيكمپ ،بس از آتش

ها و  مارستانبي شاملآن  اهداف كه منفجر كردبمب در روز  100از  شيبيك ماه ول طدر  OASهدف  نيبه ا يابيدست
انجاميد و مردمان الجزاير از  شمار زيادي شدن كشتهها و  ويراني بسياري از مراكز و زيرساخت به و شد نيز ميمدارس 
نوارها را هم برانگيخت و    هحتي مخالفت بسياري از پي OASهاي  خشونتهاي متقابل را در الجزاير تشديد كرد.  درگيري



16 
 

 اقداماتدر  OAS ياز اعضا ياريبس هاعدب سه تحت تعقيب قرار گرفتند.ناعضاي آن از سوي سرويس مخفي فراسرانجام 
ي افراطي فرانسوي ها ستيوناليناس ميان درهمچنان  OAS مشاركت داشتند.در سراسر جهان  يستيكمونمختلف ضد

 مترجم – طرفداراني دارد

6-  Armée de Libération Nationale )ALN (شاخه  ،يالوطن ريالتحر شي: جيبه عرب ،يهنيم بخش يارتش آزاد
 مترجم -يهنيم بخش يجبهه آزاد ينظام

7-  Gouvernement provisoire de la République Algérienne - (GPRA) 

 .1975؛ بنون 1976الزرگ هاي طبقاتي در الجزاير تحت استمعمار ن.ك.:  ي شكل تر درباره براي اطالع بيش -8

 .133-131، 2005ن.ك: رودي  هياول يستيوناليناس جنبشي  درباره -9

10-  The Union Générale du Travailleurs Algérien – )UGTA(. 

 يفرانسه و دولت موقت جمهوردولت  بين ،اويان فرانسهدر  1962مارس  18است كه در  يا معاهده اوياننامه  توافق -11
اين . را به دنبال داشت از فرانسه ريامضا شد كه استقالل الجزا ريالجزاي هنيم بخش يجبهه آزاد ديتبعدر دولت  ر،يالجزا

با به دنبال آن  شد.اعالم  يبس رسم آتش 1962 سمار 19در  پايان داد و 1962-1954 يها جنگ سال نامه به توافق
استقالل اين كشور  1962فرانسه در روز سوم ژوئيه سال ، دولت پرسي در همه راي قريب به اتفاق مردم الجزاير به استقالل

 -را به رسميت شناخت. مقامات الجزاير نيز استقالل كشورشان را دو روز بعد، در روز پنجم ژوئيه آن سال اعالم كردند
 مترجم

12-  departmental prefects 
13-  sub-prefect  /sous-préfet 

14-  Bureau National Pour la Protection et Gestion des Biens-Vacants 
15-  Comités de gestion 
16- Office National de la Réforme Agraire 
 61-54، 1970براي خواندن گزارش خوبي از اين دوران ن.ك : بلر   -17

داري  ي توسعه سرمايه تر درباره . براي اطالعات بيش1994ن.ك: براناين » مديريت سوسياليستي«براي اطالع از بحث  -18
 .1975الجزاير ن.ك: فارسون دولتي در 

شد، اما دو سال بعد  يو زندان ريدستگدر الجزاير  ١٩٥٠او در . تر دوران مبارزاتي خود را در خارج از كشور گذراند بيش بال بن -19
 از مصر پس ساكن يريالجزا مخالفرهبران  و ديگراو  ١٩٥٤در  جا بود كه درآنو به مصر رفت.  ختياز زندان گر

در  ينقش مهم بال بن. زدند بخش ميهني ي آزادي تشكيل جبههبه  دستداخل كشور  رهبران مخالف محرمانه باهاي  تماس
از دو  ١٩٥٦. بن بال در سال كرد يم يده سازمان زيرا ن ريسالح به خاك الجزا انتقال مخفيانهزمان  حزب داشت و هم يرهبر

در الجرايز دستگير و تا  يفرانسو انيسال توسط نظام نياما در هم در برد.ه جان ب ليبي يگريو د مصردر  يكيترور ناموفق 
برعهده پس از استقالل دولت و حزب حاكم را  استيري اويان آزاد شد و  نامه توافقپس از وي  .در زندن بود 1962سال 
 مترجم -گرفت

 .1976براي گزارشي عالي از مبارزه طبقاتي در الجزاير پسااستقالل ن.ك: بنون  -20

). همچنين رجوع كنيد به بحث 186-185كند ( بحث مي» ي جديد طبقه«) نيز در خصوص مفهوم يك 1971(كلگ  -21
 .1989تلمساني و هانسن 

  )1985در دولت الجزاير رجوع كنيد (» خودگرداني نسبي«ي  همچنين به ادعاي پفايفر درباره  -22
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