
بحران سرمایه داری جهانی و بازسازی طبقه کارگر
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 در دهه های اخیر، خیلی ها از نابودی طبقه کارگر و به ویژه افول سازمان های کارگری )سندیکایی

 و سیاسی( سخن گفته اند. چیزی که کمتر به آن اشاره شده این است که از زمان بحران مالی

، شاهد سلسله ای از انفجارهای اجتماعی و موج های مبارزه های کارگری در اشکال۲۰۰۷-۲۰۰۸  

 گوناگون بوده ایم. بسیج های کارگری سال های اخیر، اگرچه گاه شکست های بسیار تلخی را متحمل

.شده اند، اما درعین حال نشان داده اند که سرمایه یک قادر مطلق نیست

م

  صحبت می کنند، غالباً در حرفهایشان۲۰۲۱-۲۰۱۹ دوره   از وقتی متخصصان علوم اجتماعی

:سه نشانه بحران عمیق نظام مند آشکار می شود

، ویروسی۱۹-ناتوانی اکثر کشورها در پاسخ گویی و واکنش مناسب نسبت به همه گیری کوید )۱  

.که افشاگر بزرگ شکست  حکومت ها بود

  افغانستان از جانب ایاالت متحده امریکا، که به وضوح نشان قبول شکست و ناکامی در جنگ )۲

نتوانسته روند تنزل جایگاه و کاهش قدرت آمریکا در سطح« جنگ علیه تروریسم»می دهد که   

.جهانی را معکوس کند و تغییر دهد

  پس از بحران مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۰  سونامی اعتراضات اجتماعی جهانی، که در سال های  )۳

. به طور پیوسته افزایش و گسترش یافت۲۰۱۹، کلید خورد و تا سال ۲۰۰۸

 با نگاه به آینده، روشن است که هر استراتژی سوسیالیستی ای که مبتنی بر طبقه کارگر باشد، باید

 زمینه ای را که در آن مبارزات در حال وقوع است، در نظر بگیرد، مشخصاً یعنی بی ثباتی

. بی سابقه است۱۹۳۰هژمونیک آمریکا در چارچوب بحران سرمایه داری جهانی را که از دهه 

 همچون نیمه اول قرن بیستم، بحران کنونی سرمایه داری جهانی شکل یک بحران عظیم مشروعیت

  می تواند تبدیل به بار دیگر« سوسیالیسم یا بربریت»را به خود گرفته است؛ و از این بابت شعار 

.یک پرسش  شود

تشکیل، نابودی و تشکیل مجدد طبقه کارگر جهانی

«بربریت»بسیج طبقاتی و مبارزه کارگری برای جلوگیری از لغزش و چرخش محتمل به سمت    

 چه کار می تواند بکند؟ تا همین چند سال پیش، پاسخ نظریه پردازان جهانی سازی، چه چپ و چه
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مسابقه تز« )یکسان سازی در پایین ترین سطح»بنا بر تز   «.تقریباً هیچ کار: »راست، یکسان بود  

از. ، جهانی شدن موانع غیرقابل عبوری بر سر بسیج طبقه کارگر ایجاد کرده است(تا پایان کار  

، طرفداران این دیدگاه آگهی های ترحیم بی شماری برای جنبش کارگری نوشته اند و بر۱۹۸۰دهه   

و این مهم- تضعیف و نابودی طبقه های کارگر موجود تاکید کرده اند، مرگ طبقه کارگر به ویژه   

چیزی که اما آنها. در کشورهای مرکزی سرمایه داری که به تولید صنعتی اشتغال دارند  -است   

 نادیده گرفته اند این است که سرمایه داری، به واسطه تغییرشکل های مکرر سازمان دهی تولید

 جهانی، طبقات کارگر جدیدی را خلق کرده است؛ طبقات کارگری که منابع جدید قدرت، رنج ها و

.مطالبات خاص خودشان را دارند

  این بود که مبارزات طبقاتی۲۰۱۱-۲۰۱۰برخی بر این باور اند که درس اعتراضات سال های 

مبارزات»با این حال، و اگرچه نباید . به خیابان منتقل شده است( کارخانه)از محل تولید   

را دست کم گرفت، ناچیز شمردن اهمیت اعتصابات در محل کار اشتباهی بزرگ« خیابانی  

 است،  چرا که اعتصابات کارگری سرچشمه های قدرت جنبش های خیابانی در سراسر جهان

بودند

•

این. از این بابت، رویکرد جایگزینی الزم است که بر ایجاد و بازسازی طبقات کارگر تاکید کند  

 بازسازی  هم اکنون در پاسخ به جنبه های خالقانه و مخرب فرآیند انباشت سرمایه در حال انجام

، بسیج طبقات جدید در۲۰۱۱-۲۰۱۰در واقع، وجه مشخصه موج جهانی مبارزه سالهای . است  

 حال شکل گیری در کنار طبقات از پیش موجودی بود که تالش می کردند حقوق و امتیازاتی را

ما شاهد اعتصاب کارگران صنعتی. حفظ کنند که در دوره های قبلی مبارزه به دست آورده بودند  

در معادن پالتین آفریقای جنوبی، و حضور جوانان بیکار یا« غیرقانونی»در چین، اعتصابات   

تظاهرات ضد .بی ثبات کار در خیابان ها بودیم که میدان ها را در سراسر جهان اشغال کردند  

و این روند مقدمه سونامی بسیج های طبقاتی بود. شمال آفریقا را درنوردید ریاضتی از آمریکا تا  

 که بیش از یک دهه به طول انجامید، و در این مدت ها انبوهی از اعتصاب کارگری و مبارزات

.خیابانی رخ داد

 دومین سالگرد جنبش اشغال وال استریت، در نیویورک در سپتامبر :AFp-عکس از امانوئل دوناد

  این بود که مبارزات طبقاتی۲۰۱۱-۲۰۱۰برخی بر این باور اند که درس اعتراضات سال های 

مبارزات»با این حال، و اگرچه نباید . به خیابان منتقل شده است( کارخانه)از محل تولید   

را دست کم گرفت، ناچیز شمردن اهمیت اعتصابات در محل کار اشتباهی بزرگ است، « خیابانی  

برای. چرا که اعتصابات کارگری سرچشمه های قدرت جنبش های خیابانی در سراسر جهان بودند  
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  به اشغال میدان تحریر خالصه۲۰۱۱مثال، اگرچه غالباً ماجرای خیزش مصری ها در سال 

این- می شود، حقیقت این است که مبارک استعفا نداد مگر آن هنگام که کارگران کانال سوئز   

دست به اعتصاب زدند- گلوگاه حیاتی تجارت ملی و بین المللی . 

 در قرن بیستم، کارگران حمل و نقل به خاطر جایگاه استراتژیک شان در زنجیره های تامین و

کارگران حمل و نقل، انبارها و)...( تدارکات ملی و جهانی از قدرت زیادی برخوردار بودند   

 ارتباطات همچنان با توجه جایگاه استراتژیک شان در فرایند انباشت سرمایه قوی باقی خواهند

.ماند و شاید حتی نقش مهم تری نیز ایفا کنند

•

و تالش شده) به طور گسترده در دستور کار گرفته، « تولید به موقع»، که نظام ۱۹۸۰از دهه   

 روند تدارکات، انبارداری و حمل و نقل و تحویل کاالها با ایده توزیع به موقع و با هدف کاهش

، کارخانه های پایین  دستی تر در زنجیره تولید نسبت به اعتصاب(هزینه ها به حداقل برسد  

این امر صادق است حتی اگر اعتصاب. تامین کنندگان منابع و مواد و خدمات آسیب پذیرتر شده اند  

.در کارخانه تامین کننده ای رخ دهند که با کارخانه های پایین دستی تر در یک استان واقع شده باشد  

برای اتومبیل سازی هوندا افتاد، و اعتصاب یک پیمان کار فرعی باعث شد همین اتفاق برای مثال  

.که هوندا همه کارخانه های مونتاژ خود را در چین تعطیل کند

  به روشنی نشان دادند که زنجیره های۲۰۲۱همه گیری کرونا و مسدود شدن کانال سوئز در مارس 

 تامین و تدارکات جهانی نسبت به اشکال مختلف وقفه و اختالل، به طور خاص اعتصاب ها،

در قرن بیستم، کارگران حمل و نقل به. این از برخی جهات چیز تازه ای نیست. آسیب پذیر اند  

 خاطر جایگاه استراتژیک شان در زنجیره های تامین و تدارکات ملی و جهانی از قدرت زیادی

شکی. برخوردار بودند و نقش ویژه ای که در جنبش  کارگری بازی کردند، از همین جا می آید  

 نیست که زنجیره های تامین و تدارکات جهانی در قرن بیست و یکم متفاوت از گذشته اند، و در

خواهد کرد؛ با این واقع همه گیری  و تنش های ژئوپلتیک آنها را مجبور به بازسازی ساختاری  

 حال،  کارگران حمل و نقل، انبارها و ارتباطات همچنان با توجه جایگاه استراتژیک شان در فرایند

.انباشت سرمایه همچنان قوی باقی خواهند ماند و شاید حتی نقش مهم تری نیز ایفا کنند

  به اشغال میدان۲۰۱۱میدان التحریر قاهره − اگرچه غالباً ماجرای خیزش مصری ها در سال 

 تحریر خالصه می شود، حقیقت این است که مبارک استعفا نداد مگر آن هنگام که کارگران کانال

 .سوئز دست به اعتصاب زدند

 به همین ترتیب، نادیده گرفتن اهمیت اعتصابات کارگران صنعتی در آینده احمقانه خواهد بود، چرا

باعث ایجاد( که طی قرن بیستم آغاز شد)که انتشار و پراکندگی جهانی تولید در مقیاس بزرگ   



و در نتیجه به راه افتادن موج های پی  در پی ستیز طبقاتی[ در جنوب جهانی]طبقات کارگر جدید   

به طور مشخص، از ابتدای قرن بیست و یکم، و همزمان با انتقال کانون تولید صنعتی. شده است  

  این در مقیاس بزرگ به قاره آسیا،  مبارزات کارگری در این مناطق به جریان افتاده است؛ موید

.تز که هرجا سرمایه باشد، تضاد نیز هست

سرمایه برای جستجوی نیروی کار ارزان و مطیع. در اینجا با فرآیندی جغرافیایی مواجه هستیم  

در نهایت در این مناطق تازه، طبقات کارگر جا به جا شود و به مناطق دیگری می رود، اما  

.بخشی نیز دارد-این فرایند البته داللتی بیا. جدیدی می آفریند و باعث تضادهای جدیدی می شود  

 وقتی سرمایه به سمت بخش های جدید اقتصاد حرکت می کند، با همین فرایند ایجاد طبقات کارگر

.جدید و ظهور اشکال جدید تضاد روبرو خواهیم بود

معلمان و یک چشم انداز کارگری هژمونیک

صنعت»امروز باید به کدام بخش های اقتصادی چشم دوخت؟ بدون شک یکی از مهم ترین بخش ها   

  میلیون معلم در سراسر جهان۸ یونسکو، از  است که به لحاظ نیروی کار، به نقل از« آموزش

  درصد۵۰ افزایش یافته است و این رقم با ۲۰۰۰ میلیون معلم در سال ۶۲ به ۱۹۵۰در سال 

عالوه بر رشد نجومی تعداد.  میلیون معلم رسیده است۹۴ در مجموع به ۲۰۱۹افزایش در سال   

نقشی معلمان در سرتاسر جهان، دالیل دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهند امروز معلمان  

 کلیدی در جنبش جهانی کارگری ایفا می کنند، مشابه همان نقشی که کارگران نساجی در قرن

.نوزدهم و کارگران اتومبیل سازی در قرن بیستم ایفا کردند

در پایان قرن بیستم بود که به واقعیتی انکار« صنعت آموزش»گرایش به تضاد اجتماعی در   

 ناپذیر بدل شد، با این حال نقطه عطف روند بسیج و مبارزه معلمان همین یک دهه اخیر بوده

  یک نمونه مثال زدنی است؛ به ویژه اینکه۲۰۱۲اعتصاب موفق معلمان در شیکاگو در سال . است

 آنها نشان دادند که معلمان نه فقط برای منافع خودشان بلکه برای منافع شاگردان خویش و

  را اعتصاب شیکاگو موجی سراسری از اعتصاب ها و تظاهرات. خانواده های آنها مبارزه می کنند

در ایالت هایی که سیاست های در سراسر آمریکا به دنبال داشت، به ویژه در مناطق آموزشی واقع  

.شدید ضد سندیکایی دارند

 اعتصاب های بزرگی را  )CPC( در شیلی، معلمان مدارس دولتی تحت هدایت اتحادیه معلمان

 برپا کردند و با حمایت دانش آموزان، ساکنان محله و سایر کارگران نقش اصلی را در چرخه

ایفا کردند که مطالبات محوری آن دسترسی همگانی به آموزش و کنار گذاشتن اعتراضات ملی ای  

  در کاستاریکا، هندوراس و کلمبیا. قانون اساسی نئولیبرال به ارث رسیده از دوران پینوشه بود



 شاهد اقدامات مشابهی بودیم؛ در پرو، رئیس جمهور چپ گرا، پدرو کاستیو، با حمایت سندیکای

.معلمان به قدرت رسید

 عالوه بر رشد نجومی تعداد معلمان در سرتاسر جهان، دالیل دیگری نیز وجود دارد که نشان

 می دهند امروز معلمان نقشی کلیدی در جنبش جهانی کارگری ایفا می کنند، مشابه همان نقشی که

.کارگران نساجی در قرن نوزدهم و کارگران اتومبیل سازی در قرن بیستم ایفا کردند

•

 این موج جدید مبارزه صنفی معلمان نشانگر فرایندی از پرولتریزه شدن صنعت آموزش است…

 اعتصابات معلمان از جمله به این دلیل موفقیت آمیز بوده که آنها از قدرت چانه زنی قوی در محل

مهم ترین کاالهای سرمایه ای« صنعت آموزش»می توان ادعا کرد که . کارشان برخوردار هستند  

 قرن بیست و یکم را عرضه می کند، یعنی کارگران تحصیل کرده ای که پس از آن باید وارد

شوند« اقتصاد اطالعات» . 

و انتقال محل تولید)سپاری تولید -برخالف بسیاری از صنایع، نمی توان معلمان را با تهدید به دور  

فارغ از تجربه آموزشی مجازی که با)تحت فشار گذاشت ( به مناطقی که کارگر ارزان تر است  

به(. همه گیری کرونا فراگیر شد، تدریس باید در همان جایی صورت پذیرد که دانش آموزان هستند  

جایگزینی)در برابر خودکارسازی یا اتوماسیون مقاوم است « صنعت آموزش»همین ترتیب،   

(معلمان با ربات ها فعالً در چشم انداز پیش رو نیست .

وقتی معلمان اعتصاب. عالوه بر این، معلمان جایگاهی استراتژیک در تقسیم کار اجتماعی دارند  

آنها زندگی: کنند، یک اثر دومینویی ایجاد می کنند که بر کل تقسیم کار اجتماعی تاثیر می گذارد  

از این نظر، قدرت. روزمره خانواده ها را مختل می کنند و کار والدین را دشوار می کنند  

 استراتژیک معلمان کامالً منحصر به فرد است… با این حال، اگر این قدرت در یک چشم انداز

 وسیع تر و در یک حرکت گسترده تر قرار نگیرد، معلمان ممکن سپر بال شوند و در معرض

در واقع، تعمیق بحران سرمایه داری، که روز. سرکوب توسط توسط دولت و سرمایه قرار بگیرند  

.به روز وخیم تر می شود،  گسترش و تعمیق اشکال سرکوبگر قدرت را نیز به همراه دارد

وقتی معلمان اعتصاب کنند، یک. معلمان جایگاهی استراتژیک در تقسیم کار اجتماعی دارند  

.اثر دومینویی ایجاد می کنند که بر کل تقسیم کار اجتماعی تاثیر می گذارد

•

 اعتصابات بزرگ یک دهه گذشته نشان می دهد که معلمان می توانند در متن یک حرکت گسترده تر

 قرار بگیرند و نشان دهند که مبارزات صنفی خاص آنها دفاع از منافع کلیت جامعه را در

کار معلمان آنها را به طور روزانه در تماس با حلقه های بزرگ تری از طبقه کارگر. برمی گیرد  

 قرار می دهد، و آنها شاهد تمام مشکالتی هستند که گریبان شاگردان و خانواده هایشان را گرفته



بنابراین، آنها به آسانی می توانند نشان دهند که اگرچه مطالبات شان متوجه منافع خاصی. است  

 است که به قشر معلم مربوط می شود اما در عین حال آنها مدافع منافع شاگردان و خانواده ها و

البته این پتانسیل هژمونیک، که ریشه در شرایط ساختاری دارد،. محله ها و شهرهایشان نیز هستند  

را به- و کارگران- سیاسی فعال شود، ابزاری که بتواند مبارزات خاص معلمان « ابزاری»باید با   

 .مبارزات گسترده تر برای کرامت انسانی و بقای کره زمین پیوند دهد

همبستگی، یک نسخه  همیشگی

 خودکارسازی که توسط هوش مصنوعی ترویج می شود، باعث شده برخی از روشنفکران از

غیبت کامل نیروی انسانی. و در نتیجه از پایان ستیز اجتماعی کارگری سخن بگویند« پایان کار»  

 از فرایند تولید اما یک خیال غیرقابل دسترس است و نباید اهمیت مبارزات کارگران در محل های

.تولید را دست کم بگیریم

در واقع، می توان با استناد. از سوی دیگر، دست کم گرفتن اهمیت مبارزات خیابانی هم اشتباه است  

 به جلد اول سرمایه مارکس، درهم تندیگی ضروری این دو محل مبارزه یعنی کارخانه و خیابان را

از یک سو، مارکس با توصیف تضاد بی وقفه میان سرمایه و کار در مورد مدت، شدت. نشان داد  

می گذرد اشاره می کند؛ و از سوی دیگر در« آزمایشگاه مخفی تولید»و ریتم فعالیت، به آنچه در   

  سرمایه، به روشنی نشان می دهند که منطق توسعه سرمایه داری فقط به مبارزات دایم در۲۵فصل 

 محل کار منجر نمی شود، بلکه ستیز های بزرگتر در سطح اجتماعی را برمی انگیزد، چرا که

جفت می شوند، به ویژه در قالب گسترش ارتش ذخیره کار« انباشت بدبختی»انباشت سرمایه با  . 

 بدین معنا، تاریخ سرمایه داری را نه فقط بر حسب فرایند چرخه ای تخریب خالق در محل تولید،

و آن هم با ریتمی سریع تر)بلکه نظر به گرایش دراز دامنه آن به تخریب شیوه های زندگی موجود   

از این بابت، تفکیک مفهومی سه نوع. مشخص و تعریف کرد( از خلق شیوه های زندگی جدید  

:ستیز کارگری ضرورت دارد

اعتراضات طبقات کارگر در حال شکل گیری؛ )۱

اعتراضات طبقات کارگر موجود که در حال نابودی هستند؛)۲

 اعتراضات کارگرانی که سرمایه آن را نادیده می گیرد یا طرد می کند،  یعنی آن بخش از طبقه)۳

 کارگر که اگرچه برای بقا منحصراً وابسته به بازار کار و سرمایه هستند، اما احتماالً هرگز موفق

 .نمی شوند که نیروی کارشان را بفروشند

هر. هر سه نوع تضاد و مبارزه کارگری تجلی های مختلف یک فرایند توسعه سرمایه دارانه هستند  

یک استراتژی سوسیالیستی باید بتواند. سه را می توان امروز در مبارزات کارگری مشاهده کرد  



در واقع، چشم انداز استراتژیک مارکس و انگلس، که در مانیفست حزب. هر سه را در بگیرد  

 کمونیست بیان شده، از سندیکاها می   خواست که هر سه بخش طبقه کارگر جهانی را در یک

 .پروژه مشترک سازماندهی کنند

هم آنهایی که در فازهای واپسین گسترش مادی به عنوان- مارکس هر سه گروه کارگران   

 مزدبگیر ادغام شدند، هم آنهایی که همزمان با آخرین دور تجدید ساختار از کار اخراج شدند، هم

را در کنار هم می دید  -کسانی که از منظر سرمایه، مازاد و اضافی هستند  .  

میان کسانی که کار دارند و بیکاران، میان- با عبارت دیگر، تمایزات درون طبقه کارگر   

  آنهایی که می توانند زیان های پرهزینه ای به سرمایه از طریق اعتصاب کارگران فعال و ذخیره،

با تفاوت های شهروندی، نژاد،- تحمیل کنند، و آنهایی که تنها می توانند در خیابان تظاهرات کنند  

در واقع، کارگرانی در یکی از سه گروه فوق الذکر قرار. قومیت و جنسیت هم پوشانی ندارد  

  وبا یک سری مطالبات و یک با یک ظرفیت برای خلق می گیرند یک طبقه هستند با یک قدرت

 .چشم اندازی ورای جهان سرمایه داری

 با این حال، سرمایه داری به لحاظ تاریخی بر دوش استعمار، نژادپرستی و پدرساالری رشد کرده

 است؛ به عبارت دیگر طبقه کارگران را بر حسب شرایط خود تکه پاره کرده و ظرفیت خلق یک

در دوران بحران های عمیق. چشم اندار مشترک رهایی را کاسته و محدود کرده است  

 سرمایه داری، همچون دورانی که از سر می گذرانیم، این تمایزات و شکاف ها به سمت سفت و

ی«هیوالها»سرمایه داری بحران زده به طور مستقیم و غیرمستقیم . سخت شدن گرایش پیدا می کنند  

را که گرامشی از آنها سخن گفته تقویت می کند، یعنی جنبش های نئوفاشیستی،« میان دو دوره»  

همچنین، اشکال سرکوب گر کنترل  .نژادپرستانه، پدرساالرانه، ضدمهاجر و خارجی ستیز را  

 اجتماعی و نظامی گری را علیه جنبش سوسیالیستی را به کار می برن، جنبش سوسیالیستی ای که

از آن که بتواند« ضعیف تر»از آن است که سرمایه بتواند نادیده اش بگیرد و البته فعالً « قوی تر»  

 .بشریت را از دوره ای طوالنی از هرج و مرج ساختاری نجات دهد

 در هر حال، امروز شاهد موجی از خیزش کارگری هستیم که از لحاظ وسعت و گستردگی

در شرایطی که شدت و وسعت چالش هایی هم که سرمایه داری بحران زده جهانی. بی سابقه است  

در برخی. بر بشریت تحمیل کرده بی سابقه است، این جنبش های می توانند پلی به آینده بسازند  

در. موارد، این جنبش ها حتی قادر به همبسته کردن سه گروه مورد اشاره طبقه کارگر نیز هستند  

است که یک پروژه رهایی بخش ظهور خواهد کرد- و به لطف آنها- جریان مبارزات این جنبش ها   

 که قادر باشد ما را از شر این سرمایه داری ویرانگر نجات دهد و به سمت جهانی هدایت کند که

 .در کرامت انسانی از سود ارزش بیشتری دارد
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