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های کارگری و شد که بسیجبه بعد رویکرد غالب در علوم اجتماعی بر این فرض استوار  1980ی از دهه

قابت ر «ی سازیجهان»است که وسیعاً چنین استدالل شده  هستند. به گذشتهبقایای مربوط  ،بنیاد، دیگرطبقه

رت و وقفه در قدبه نوعی حرکت مارپیچیِ تنزلیِ بیر جهان برانگیخته و سشدیدی را در میان کارگران سرا

رون، ها، تأمین منابع از بیتعطیلی کارخانه – بازسازی تولید شوده کارگران انجامیده است. گفته میرفا

نبوهِ ای تولید کارگرِ درگیر در فرآیندها طبقات –ی کار ارزان ازی و ادغام ذخایر جدید و گستردهخودکارس

ی کارگر ناپذیری را بر سر راه بسیج طبقهجا موانع غلبهتضعیف کرده و همه دار در کشورهای مرکز راریشه

 ایجاد نموده است. 

بردن به شود؛ تزی که پس از پییاد می thesis -to the bottom-race1از این استدالل تحت عنوان 

مدافعانش را فشل رها ، 2008داده از سال بنیادِ رخهای طبقههای کارگری و بسیجی ناآرامیسابقهبیافزایش 

ها در چین و رفت: موج اعتصاب کارگران کارخانههای گوناگونی به خود گشکل ،سابقهاین افزایش بیکرد. 

به نوبی، اشغال میادین عمومی آفریقای ججویانه در معادن طالی مبارزههای های دیگر آسیا، اعتصاببخش

اینها  کشانه در اروپا.عتراضات ضدریاضتبیکار از آفریقا گرفته تا ایاالت متحده، ادست جوانان بیکار و نیمه

یک  ی آغازاقع، این احتمال وجود دارد که درست در نقطههای تغییر اوضاع بودند. در وتنها برخی از نشانه

 بنیاد باشیم. کارگری طبقههانی جدید در بسیج جهش ج

 
                                                           

ها مبادرت در دست داشتن بازار به کاستن از قیمتیابد تولیدکنندگان برای ا و خدمات مشابه بسیار افزایش میوقتی رقابت میان تولیدکنندگان کااله  .1

ی رقابت حذف ونهگردو از شته باشند ی رقابت را نداه برخی تولیدکنندگان امکان ادامهتواند تا آن جایی ادامه یابد کها میاین کاهش قیمتورزند. می

 د. مکنه کارگران را به شدت تضعبف میهایی است که جایگازداییقرراتمشدن بازار و ی این امر انحصاریگردند. نتیجه
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 بنیادبسیج طبقه افزایش جهانگستر

یم که نسبت به هستدهد نیازمند اتخاذ رویکردی مان رخ میفهم آنچه اینک در برابر دیدگانبرای 

ی تاریخ ی مشخصهبه مثابه –ازماندهی تولید در س های مکررهایی حساس باشد که در آنها انقالبشیوه

جدید در  ارگرکساختن طبقات دار، بلکه همچنین به طبقات کارگر ریشه تخریبنه فقط به  –داری سرمایه

 شود.منتهی می مقیاس جهانی

 انداند تمایل داشتههای کارگری کوفتهی کارگر و جنبشهای اخیر بر طبل مرگ طبقهکسانی که در دهه

 ا نهیم کهاین مقدمه بن طبقه تمرکز کنند. اما اگر کارمان را بر گیریشکلفرایند  فروپاشیی قاطعانه بر سویه

 شوند، آن گاه پادزهریمیجهانی مکرراً ساخته، فروریخته و بازسازی کارگری های طبقات کارگر و جنبش

هایی که فقط یک ی کارگر در آن زمانار زودهنگامِ مرگ طبقهتمایل به اظه خواهیم داشت در برابر قدرتمند

ی قرن بیستم، بار در طلیعهمرگ جنبش کارگر یک. ه لحاظ تاریخی خاص فروپاشیده استب ی کارگرِطبقه

 رن بیستمخر قبار هم در اواقوای کارگران صنعتی انجامید، و یک آن زمان که افزایش تولید انبوه به تضعیف

 اظهار گردید.  ای زودهنگامبه گونه

دست م به جدید ه پیکارهایمترصد فوران  ارگر،ازی طبقات ک، فروپاشی و بازسشدنبا تمرکز بر ساخته

یم بود؛ خواهفروپاشی  دستخوشقدیمیِ  هم توسط طبقات کارگرو ـ درحال ـ تکوین جدید  طبقات ـ کارگرِ

و هم  آفرینشگرانههای گیرند که به ترتیب، هم سویهپیکارهایی که به دست کسانی انجام می به تعبیر دیگر،

ع نوارگری کرا ناآرامی  کنند. من این دو نوع پیکارانباشت سرمایه را تجربه می ی فرایندویرانگرانههای سویه

ر بقات کارگهای طپیکارکارگری نوع مارکسی از ناآرامی ام. نامیده نوع پوالنیو ناآرامی کارگری  مارکس

کشند. ناآرامی می به چالش قیمت و مطیع راران ارزانشان در مقام کارگنوظهور تشکیل شده که موقعیت

عاش های زندگی و امرار میوهدار که از شهای طبقات کارگر ریشهپیکارهم عبارت است از  ایینوع پوالنی

و  ایهپیکار از نظام سرم پیشینهای کنند که شامل دفاع از امتیازاتی است که در موجشان دفاع میفعلی

 اند.ههای وقت به چنگ آورددولت

نی که ر مهاجر جدید چیی کارگعتصاب طبقهها هستیم: موج ار شاهد هر دو نوع از این ناآرامیاخیدر جهش 

ت ه به شدکدر اروپا  است و معترضان ضدریاضت کارگر جدیدِ در حال تکوین یطبقهنوع  بسیار متناظر با

 اند. همخوان دارِ در حال فروپاشیطبقات کارگری ریشهبا 
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 تولید محلهای  پیکار

صه کرد: خالدر این عبارت توان آن را است که می پویشیتجلی  ترینتازههای جاری در چین موج اعتصاب

ی اشاعه. به بیان دیگر، آیداش میرود در اندک زمانی تضاد سرمایه ـ کار نیز در پیجا که میهر سرمایه 

گیری های پیاپی شکلنون، موجبیستم تاکی دوم قرن لید انبوه در سراسر جهان از نیمهجغرافیاییِ پی در پیِ تو

ی توان به الگودر این میان میبه همراه داشته است.  راهای نوع مارکسی د و ناآرامیی کارگر جدیطبقه

رهسپار مناطق  ،ترتر و ارزانی صنعتی در جستجوی کار مطیعاشاره کرد که به موجب آن سرمایه مشابهی

 – بربسته ها رختسرمایه از آنتضعیف کار در مناطقی که  به رغم –مه است، با اینه یی جدید شدهجغرافیا

های بقات کارگر جدید و نیز جنبشطسرراست، شاهد ایجاد  race-to the bottom نوعیایجاد عوضِ 

 ایم.بودهداری سرمایهی عالقهمورد  های تولید جدیدِد و قدرتمند در هر یک از این مکانکارگری جدی

ی و کره 1960ی ی در دههآفریقای جنوب در برزیل و «های تولید صنعتیمعجزه»سررسیدن این پویش با 

طریق ظهور هم از ، آنعیان شداتفاق افتاد، طول یک نسل  درهایی که معجزه ،1970ی دهه جنوبی در

ی کارگر کنندههای تضمینرژیم – را رانکارگکار و های سرکوبگر رژیمبساط  که «های جنبش کارگرمعجزه»

 در چینِ امروز هم مشهود است.  پدیده پیچیدند. ایندرهم –ارزان و مطیع 

ولید به تتقال ی انداران به این موج ناآرامی در چین عبارت بوده است از تالش براهای سرمایهپاسخ ی ازیک

ین و نیز چنواحی مرکزی ها از مناطق ساحلی به تر یعنی انتقال کارخانهارزان کارگران به مراتبهایی با مکان

 ها، این تزی این تالش. اما به رغم همهبه سایر کشورهای فقیر آسیایی از جمله ویتنام، کامبوج و بنگالدش

ها در ی گزارش اعتصاببه واسطه آیداش میپیشود، تضاد نیز در ی سرمایه پیدا هر جا سروکلهکه 

رسد که یافته است. بیش از پیش چنین به نظر می ایگذاری تأیید دوبارههای مطلوب سرمایهمکان

 گریزگاهی برای سرمایه باقی نمانده است. 

 –لید خودکارسازی تو ییز عبارت بوده است از تسریع جریان مسبوق به سابقهداران نپاسخِ دیگرِ سرمایه

ناآرامی  ها،الشت قبیل این با وجودتولید. اما  نظارت بر کار با اخراج کارگران از فرآیندی یعنی حل مسئله

ار کیروی ل ناست. در واقع اخراج کام فراگیر کارگریی مهم ناآرامی کماکان مؤلفه در محل تولیدارگری ک

ایل ه رغم تمب –عالوه بر این، تجدیدسازمان پسافوردی تولید نیافتنی است. ستانسانی از فرایند تولید د

درت ق اثر این قبیل تغییرات ــ ت کارگران برتضعیف قدر هایی تحلیل ها به تمرکز صرف بر شیوهگسترده

 است.   افزایش داده هارا در برخی بخش در محل تولید ی کارگراناخاللگرانه
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و ]کارگرانِ[ مازاد بر نیاز از فرایند تولید، قدرت  )buffers( بافرها یهمه، با حذف 2بهنگامبرای مثال، تولید 

ختلف به قطعات م خودروسازیگری کارگران در محل تولید را افزایش داده است. در صنعت اخالل

طعات، وقوع اعتصاب در ی قکنندهتأمینهای بافر. با حذف شوندتحویل داده می« بهنگام»های مونتاژ، کارخانه

را در  شرکتهای مونتاژ در سراسر آن تواند فعالیتکلیدی و توقف تولید در آن بخش میهای یکی از بخش

افتاد: در چین اتفاق  2010متوقف کند. این دقیقاً همان چیزی است که در سال  عرض چند روز یا حتا کمتر

ی هوندا در های کارخانهی فعالیتهمه تعطیلیهای قطعات خودرو به سرعت به اعتصاب در یکی از کارخانه

 چین منتهی شد. 

رتباطات زنی کارگران بخش حمل و نقل و اافزایش قدرت چانهتجارت و تولید باعث  سازیهمچنین جهانی

ای و نیز در کل کابوس اختالل در اقتصادهای ملی و منطقهها شده است، چراکه اعتصاب در این بخش

 2011ی ز قیام فوریهاه روایت استاندارد بنابراین در حالی کی جهانی را به همراه دارد. ی عرضهزنجیره

ی همه با  –ز با اعتصاب کارگران کانال سوئ اعتراضات خیابانی و اشغال میدان تحریر متمرکز است،مصر بر 

 اش استعفا داد.  بود که مبارک از سمت –المللی  برای تجارت ملی و بین پیامدهایش

 

  هاپیکار در خیابان

 ه همانشتباه است، بکارگران در محل تولید اهای پیکارکم گرفتن نقش کنونی و آتی  در حالی که دستِ

ی این دو مکانِ تنیدهنادرست است. در واقع ماهیت درهم های خیابانی همپیکارانگاشتن نقش اندازه ناچیز

 استنتاج کرد. سرمایهو درگیری را می توان از جلد نخست  پیکار

های ی تمرکز مارکس در بخشافتد نقطهاتفاق می «ای[]کارخانه منزلگاه پنهان تولید»در  آنچهاز یک سو 

بر سر  سرمایه -میان کار (endemic)نجایی که مارکس تضاد محلی یعنی آ ،است سرمایهمیانی جلد اول 

سرمایه در مکان تولید  -ی حاضر ماهیت محلی تضاد کاردر زمانه .شماردبرمیمدت، شدت و سرعت کار را 

ی دهد که منطق توسعهکتاب نشان می 25مارکس در فصل ز سوی دیگر ا همچنان موضوعیت دارد.

                                                           
2 .time production-in-just ابتدای ، صنعت خوروسازی در قرن بیستم دو انقالب را از سر گذراند. نخست گذار از تولید دستی به تولید انبوه در

 بافرها برند. مثالً بر و هزینههایی است که زمانها و بخشی تولید ناب حذف قسمتترین مشخصهتولید انبوه به تولید ناب. اصلی و دوم گذار از ،قرن

(buffers) د.کردنمی یاز ممانعتن ات اضافه برحضور کارگران اضافه و نیز قطعحاصل از های سیستم تولید انبوه بودند و از اختالل که یکی از بخش 

ی . این فلسفهددرست هنگاهی که مشتری به آن نیاز دارانداختن تولید جریانبود از بهها عبارت رای شناسایی و از بین بردن اتالفمند بحل نظامراه

 شود. م  یاد مینیز  «د بهنگامتولی»تولید ناب با عنوان از . بودهای تولید کردن سیستمنقص تولیدی در پی کمال و بی
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نیز  در سطح اجتماع ترکار بلکه همچنین به تضادهای وسیع های محلی در مکانپیکارداری نه فقط به سرمایه

مشگیرترین چرود که پیش می« روزیانباشت سیه»ری که انباشت سرمایه دست در دست به طو انجامد،می

 است. استخدام ناپایداربیکار و زایش کارگران بیکار، نیمهی رو به افهارتش ذخیرنمود آن هم 

تمایل  بلکه همچنین ای خلق ـ تخریبچرخهنه تنها فرایند تاریخی داری ی سرمایهاز این منظر، مشخصه

ن های جدید است. همیمعیشت های موجود با سرعتی بیش از سرعت خلقدیرین آن به نابودی معیشت

در حال  مضاف بر اعتراضات طبقات کارگر – سومین نوع ناآرامی کارگریپردازی ضرورت مفهوم بر مسئله

)که  منوع سوکند. این روپاشی )نوع پوالنی( ــ داللت میطبقات کارگری در حال ف تکوین )نوع مارکسی( و

یا  ته شدهگرفکه اساساً از سوی سرمایه نادیده من برایش نامی ندارم( عبارت است از اعتراض کارگرانی 

ند روش نداری کارگر که جز نیروی کارشان چیزی برای فآن اعضای طبقه؛ به عبارتی اندکنار گذاشته شده

 فروش آن دارند.  بسیار اندکی بهامید  خوددر طول حیات اما 

داری هستند. ی سرمایهمشابه توسعهفرایندهای تجلیات گوناگون  پیامدکارگری  هایناآرامیی این هر سه

راضات اعتبه همراه  –بنیاد و طبقه کارگریهای ناآرامی اخیرِ در افزایش جهانیِ توانی آنها را میهر سه

مشاهده  –ی ناآرامی نوع سوم های برجستهدر مقام یکی از نمونهشمار وسیعی از جوانان بیکار سرتاسر جهان 

 عمیقاً با یکدیگر در هم تنیده است. پیکارسه نوع سرنوشت این  در نهایت،کرد. 

  

 ی کارگراتحاد طبقه

دی حایی تا های پرولتاریپیکاری الیسم کارگری و قدرت زیروروکنندهخوشبینی مارکس در مورد انترناسیون

 یر درونکه در مقام کارگران مزدبگ آنهایی –او داشت که هر سه نوع کارگران را ریشه در این مفروض 

خته سازی بیرون انداازی آخرین دور بآنهایی که در نتیجهی مادی ادغام شده اند، ی توسعهآخرین مرحله

ی هطبق یکاجتماعات  ها و خانواده توان درونمی –مازاد بر نیازهای سرمایه هستند ، و کسانی که شوندمی

 گند. جنکنند و به همراه هم میکسان یافت. آنها با هم زندگی میی کارگر

تمایز میان افراد  –ی کارگر اشت که تمایزهای موجود درون طبقهانگبه بیان دیگر، مارکس چنین می

ها و اختالالت که از قدرت الزم برای تحمیل وقفهشده و بیکار، فعاالن و ارتش ذخیره، کسانی استخدام

ها را دارند زدن آرامش خیاباندارند و کسانی که تنها قدرت برهمرهزینه بر سرمایه در محل تولید برخورپُ

. به معنای دقیق کلمه کارگرانی که ندارندهمپوشانی  تیهای شهروندی، نژادی، قومی یا جنسیبا تفاوت –
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ی کارگر واحد هستند با قدرت مشترک و یک طبقه کارگری هستند در واقع هر سه نوع گوناگون ناآرامیمظ

ی کارگر بسازند که نویدبخش رهایی طبقه ایدارانهبینش پساسرمایه این را دارندتوان  رک، ومصائب مشت

  باشد.در کلیت خود  جهان

داری همگام با استعمارگری، نژادپرستی و پدرساالری بسط و توسعه این حال، به لحاظ تاریخی، سرمایهبا 

جمله شهروندی، نژاد/قومیت و جنسیت(  )از 3منزلتیامتداد خطوط ی کارگر در طبقه و برای همین همیافته 

 یک کل تقلیل یافته است. در مقامبخش برای طبقه دشاخه شده و توانش در خلق یک بینش رهاییچن

ترشدن وسختها در حال سفتیهای چندی وجود دارد دال بر این که این قبیل چندشاخگامروزه نشانه

های مهاجرت و کردن جریانها برای محدودهراسانه، تالشو بیگانهش احساسات مهاجرستیزانه افزای :هستند

ین وجوه، ا ز دیگرهایی هم وجود دارد مؤید این که ار شهروندی. اما در عین حال نشانهتقویت مزایای مبتنی ب

 لمللیلی و بین اسطح محلی، م در به طوری که اند،کمرنگ شدهتقسیمات اگرچه در حال فروریزی نیستند اما 

گردهم های کارگری را ه نوع ناآرامیسمدافعان هر  هایی کهشود به روی بسیجاندازهایی گشوده میچشم

 برخوردار است. ویکمبخش برای قرن بیستهای رهاییو از توان الزم برای ساختن پروژه آوردمی

*** 

 گیآری انیمرکز مطالعات جهشناسی دانشگاه جان هاپکینز و سرپرست وِرلی. جی. سیلور پروفسور جامعهبِ

ر سطح دکارگری اعتراضات  را که پیراموناست. او در این مرکز مسئولیت هماهنگی یک گروه تحقیقاتی 

به  ،زیاسهای کارگری و جهانینیروهای کار: جنبش مهمترین کتاب سیلور، د.عهده دار کند، برکار می جهان

 ترجمه شده است.  ، از جمله فارسی،زبان دنیا 12بیش از 

***  

 ای است از:این متن ترجمه

https://roarmag.org/magazine/the-remaking-of-the-global-working-class/ 

                                                           
3. Status lines   

https://roarmag.org/magazine/the-remaking-of-the-global-working-class/

