
 

 

  

 
 

 

 

 زند؟یخیپا نمچرا کارگران به
  

 
 1م گیندیناس

 ی هیمن رحیمی و کیوان مهتدیترجمه

 
 یادداشت مترجمان:

اند. ودهب یابی طبقه کارگرترین موانع برای سازمانهای درونی طبقه کارگر همواره یکی از مهمشکاف
ستمزدی دابری هایی همچون جنسیت و نژاد )در مورد ایران قومیت( همواره از ابزارهای مهم در حفظ نابرشکاف

کی از یدان شود های مزمن که خود پیش از اینکه اقتصاداند. هاوارد بوتوینیک نویسنده کتاب نابرابریبوده
ر جنگ بر س ها باید رقابت ود است که عالوه بر این شکافدهندگان کارگری در ایاالت متحده بوده، معتقسازمان
ر دروی کار سازی نیهای دستمزدی و متعاقبًا ارزانکننده در حفظ نابرابریپذیری را به عنوان عامل تعیینرقابت

نطق افتد، زیرا مهای انحصاری اتفاق نمیسازی رقابت، صرفاً با در هم شکستن شرکتنظر گرفت. خنثی
ساعی و مشریک تتر تشدید خواهد کرد. مقابله با رقابت، نیازمند های کوچکاری این رقابت را در شرکتدسرمایه
توانند محمل ها به صرف مطالبات صنفی خود نمیاست. اما اتحادیه یابی کارگران در برابر قدرت سرمایهتشکل

تر یهای عمومنیاز یل افزایش دستمزد را باهای کارگری باید مطالبات صنفی خود از قباین مبارزه باشند. سازمان
وان تقویت های فعلی، هم نیازمند تبستهای جامعه پیوند بزنند. به این اعتبار راه خروج از بنسایر بخش

 ها است، و هم نیازمند پیوند این مطالبات با یک نیرو و خط مشی سیاسی.گری اتحادیهمطالبه
ی ما ی کنونهای زیادی میان زمینه این کتاب و فضاپرداخته است. تفاوتیادداشت زیر به مرور کتاب مذکور 

 .  ادتوان الگوهای مشترکی را میان طبقات کارگر در سرتاسر دنیا تشخیص دوجود دارد، اما هنوز می
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ای لغمهمگسیخته است؛ داری یک طبقه منسجم نیست، بلکه یک طبقه از همطبقه کارگر در سرمایه
 ست. اکنند. تغییر این وضعیت مستلزم خط مشی سیاسی نفرد که برای بقا تقال میهای ماز انسان

هاوارد نوشته  انهدارهیسرما رقابت تحت دستمزد اختالف: مزمن یهاینابرابرمروری بر کتاب 
 (.2018، 3هایمارکت)انتشارات  2بوتوینیک

 
 

کرد آن دهند و برای عملتشکیل میداری را ای که اکثریت جامعه سرمایهچرا کارگران ــ همان طبقه
 اند؟ نداشتهپشوار دکند، تا این اندازه ضروری هستند ــ اتحاد و مقابله با نظامی را که آنها استثمار می

ررسی کرد که بای اساسی از این سؤال را جنبه  کار،، فعال کارگری کهنههاوارد بوتوینیک، 1۹۹3در 
 دارانه.مایههای مزمن: اختالف دستمزد تحت رقابت سرنابرابری اخیراً در این کتاب بازنشر شده است:

رمایه و میان س برهاینیک کانون توجه خود را تغییر داد و بر این مسئله تاکید کرد که عالوه بر نابرایبوتو
صلی در موانع ا»ی خود یکی از به نوبههای دیرپای موجود درون خود طبقه کارگر نیز کارگران، نابرابری

 است. بوده« ی جنبش کارگری یکپارچه در ایاالت متحدهسعهتو
بت و اگر از این منظر به ماجرا بنگریم آنوقت تصور رایج در مورد نسبت تاریخی بین رقا

را  انحصار عیف وشود. در تقابل با این دیدگاه که مسیر سرمایه رقابت را تضانحصارگرایی نیز وارونه می
یافته داری رقابت تشدیدی عصر حاضر سرمایهمشخصهمعتقد بود وجهنیک یجایگزین آن کرده، بوتو
ی طبقه گسیختهمهدارانه است که بیش از هر چیز به تولید و بازتولید ساختار از است. این رقابت سرمایه

ر نبال کادر به دگسیختگی به همراه فشار از سوی کارگران بیکاری که دربهشود. این ازهمکارگر منجر می
 دهد.داری را تشکیل میتند، چارچوب اقتصاد سیاسی بازارهای کار سرمایههس

رسد پردازد. او می پی خود، به معضل امروزی ما میبینانهبندی پژوهش باریکدر جمع بوتوینیک
 ه بازویازو بای که بتوانند بگونهچگونه ما هر دو ]جریان[ چپ و جنبش کارگری را بازسازی کنیم، به»

ایی که ج، تا های مبارز و دیگر نهادهای طبقاتی ]کارگری[ فعالیت کنندرای بازسازی اتحادیهیکدیگر ب
 «یم؟داری حرکت کنباالخره بتوانیم با یکدیگر متحد شویم و یک بار برای همیشه به فراسوی سرمایه

ه حساب حد خشک و فنی بازبیش« اقتصادسیاسی بازارهایِ کار»برای بسیاری از فعاالن تمرکز روی 
 ییهاتیحساس نیچنآید. اما همچنانکه کارل مارکس در مورد چپ رادیکال دوران خود نوشته است، می
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کاپیتال نوشته است که مطالعه و پژوهش  18۷2. مارکس در مقدمه ویرایش کننده باشدتضعیفتواند یم
یک جاده »کند که ره میموشکافانه یکی از پیامدهای ضروری کنش انقالبی است. مارکس به این ادعا اشا

دار واهمه ندارند، کننده از مسیرهای شیبصعود خستهبسوی علم وجود ندارد و فقط آنانکه از  هموار
 «.های درخشان آن را دارندشانس فتح قله

 دوگانهفراسوی بازار 

وجود  رهای بازار کااند که رمز و راز بزرگی در نابرابریها ادعا کردهها است که سوسیالیستمدت
دهد. وق میسداری است که آن را به سوی دو بازار کار مجزا ندارد. بلکه این توسعه ناهمگون سرمایه

 متقابالً  وارند دشود که به تحصیل و آموزش بیشتر نیاز نسبت باثباتی تشکیل میبازار اولیه از مشاغل به
ی، انحصار محور با قدرتای بزرگ سرمایههدهند. این ]بازار[ به شرکتمزایا و شرایط کار بهتری ارائه می

 یابی ]کارگران[ گرایش دارد. ای از تشکلو البته به درجه
وقت و ( شامل مشاغل پارههای نژادی در آن بسیار پررنگ استکه حضور زنان و اقلیتبازار ثانویه )

برو هستند و اغلب دارای ای روالمانهشود که با شرایط ظنسبت ناماهر میثبات و مرتبط با کارگران بهبی
با شرایط رقابتی شدید متمایل  4های کوچک کارمحورشغل مشابه دیگری نیز هستند. این بازار به شرکت

 است که عمدتاً عاری از اتحادیه هستند.
ها فارغ یتین روااصرار دارد که ا بوتوینیکرسد نیازی به تجزیه جزئیات بیشتر نیست. اما به نظر می

های ولهای بزرگی که عموماً در قالب غهای جدی هستند. شرکتاز میزان اعتبارشان، دارای کاستی
 متقابالً ومارت. شوند، الزاماً با دستمزد بیشتر همراه نیستند؛ نظیر آمازون و والتصویر می« انحصاری»

ن ها و همچنیساز و باربری لنگرگاهوقابتی، مانند ساختهای کوچک و بسیار رها با شرکتبرخی بخش
 برای مدتی صنعت پوشاک، مزایای کاری بیشتر از حد متوسط دارند.

 .داد حیها توضهیاتحادیا غیاب حضور های خالف قاعده را صرفاً با توان این نمونهافزون بر این، نمی
خوان نیست. برای مثال دستمزد وی فعلی همهای انحصاری نیز با الگها در غولحتی حضور اتحادیه

های جمعی آنها نامهکارگران ]صنایع[ خودروسازی نه فقط بیش از یک دهه راکد مانده است، بلکه توافق

                                                           
4-intensive-Labor  : محور، به فرایندهایی اطالق نیز ترجمه شده در تقابل با تولید سرمایه« کارطلب»یا « کار بر»که به

 شود که نسبت نیروی کار به سرمایه مورد نیاز آنها زیاد باشد. می
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شود که پرداختی کمتری برای همان کار دریافت همراهِ اتحادیه می« خواهران و برادرانِ»اکنون مشمول 
 شده نیز محروم هستند.  با مزایای تعریفهای بازنشستگی کنند و از طرحمی

های رتبه هیچ دیواری برای جداسازیکند، برخالف ادعایی که نظریه بازار دوگانه کار مطرح می
ردا سر ن است ف، ممکی باالیی هستندکه امروز در رتبهباالیی و پایینی بازار کار وجود ندارد؛ چرا که آنان

ز اتفاوتی رجات مترتیب، بهتر است اوضاع مختلف طبقه را در قالب دبدیناز بازار کار ثانویه در آورند. 
 کارگر تبیین کرد.ثباتی عمومی طبقه بی

ستیم، مواجه ه وگانهتر از بازار کار دای بسیار پیچیدهکند که در اینجا با پدیدهاستدالل می بوتوینیک
رگران وه کاری است: رقابت فراگیر و انبداتر از دو ویژگی مرکزی سرمایهو فهم آن مستلزم درکی غنی

 بیکار.

 خالق تخریب

این مفهوم را به  6جیم کلیفتون، 5در مجله اقتصادی کمبریج 1۹۷۷ساز در سال ای دوراندر مقاله
پس از آن در طی « انحصارطلبی»داری اولیه با رقابت شدید همراه بوده است و کشد که سرمایهچالش می

تر )واحدهای کوچک 8)گسترش واحدهای سرمایه از لحاظ اندازه( و مرکزگرایی ۷تمرکزیابییک فرآیند 
کند که عکس این ماجرا صادق است. رقابت است. در واقع، کلیفتون ادعا می در هر بخش( پدید آمده

صرفا بعدها و همراه ها و نواحی مختلف ها، بخشاست و رقابت کامل بین شرکت اولیه عمدتاً محلی بوده
 .داری تحقق یافته استو گسترش سرمایهبا بسط 

ا قدرت های بزرگ بمسئله اصلی در واقع تمرکزیابی و مرکزگرایی سرمایه و متعاقباً ایجاد موسسه
ی عیارهامها را به خاطر تاثیرشان بر این شرکت بوتوینیک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نبود.عظیم 

د که شاهده کرماما همچون کلیفتون، او نیز خواند. می« گرهای تنظیمسرمایه»ها و مزدها وری، قیمتبهره
 .کرده است دیتشدرا آن شود، دارانه رقابت سرمایه نابودیاز آنکه موجب  شیباین توسعه 

آید و سرمایه را به نوآوری، اقتصادی پدید می-دارانه )که متعاقب ساختارهای اجتماعیرقابت سرمایه
دهد( تر برای انباشت و افزایش سهمش در سود جهانی سوق میمطلوبحرکت در جستجوی شرایط 
همزمان با شود. ها در صنعت تعیین میپذیری سرمایه و نه تعداد شرکتبراساس سیال بودن و تحرک

                                                           
5- Cambridge Journal of Economics  
6- Jim Clifton  
7 concentration 
8 Centralization 

https://academic.oup.com/cje/article-abstract/1/2/137/1674152
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برای بازسازی عملیات اجرایی، ورود به  نیز ظرفیت فنی، مدیریتی و مالی آنهاها، بزرگتر شدن شرکت
سازی این یافت. جهانیــ افزایش میطور خالصه برای رقابتعه جغرافیایی ـ بهصنایع دیگر، و توس
اش چندان قوی نیست، به آن شتاب بیشتری های مادیسازی از آنجا که پایهکند. مالیرقابت را جهانی می

 است.  داده
بزرگ آمریکا که . از میان ده شرکت روندیو م ندیآیم یشتریها با شتاب ب، شرکتریاخ یهادر دهه

که  ییهانامباقی مانده است.  2020، تنها یکی از آنها در سال فهرست شد 1۹۹5در سال  ۹توسط فورتون
 یهالمیدر ف 10 باستربالکآمدند )مانند به حساب میخود کاری  پیشگامان حوزهنه چندان دور زمانی 
سابق مانند جنرال  های بزرگنام سایراند، و رفته نیاز ب کامپیوتر(در ساخت  11 کامپک،  یااجاره
 اند.کشیده شده یورشکستگ هب 14آی بی امو  13، جنرال موتورز 12کیالکتر

های صنعت آلومینیوم های تولیدی مبهم شد. بزرگترین شرکتطی این فرآیند، مرزهای میان بخش
جستجوگر و  کرد. برتری گوگل در موتورهایرقابت می 15برای تامین قطعات خودرو با بیگ استیل

های نشد. هر کدام از شرکت یغاتیتبل هایپول یبرا یمانع از رقابت جد یاجتماع یهاشبکهفیسبوک در 
ولی تلقی شوند، « انحصاری»آی بی ام، آمازون و مایکروسافت ممکن است در حوزه تخصصی خود 

 .گیری از مزایای رایانش ابری سخت با هم در رقابتندبرای بهره
 برد قدیمین»فهمید: پایان این رقابت را چنین میدائماً در حال تغییر، تهاجمی و بی مارکس فرآیند

تر یبرد قهرند آن باید دوباره آغاز شود، و هرچه ابزار تولیدی که قبالً اختراع شده است قدرتمندتر باش
 نیرشتی، بریهفرآیند ق نیمتعدد ا کیدئولوژیو ا یاجتماع-یاقتصاد یامدهایپ انیماز  کینیبوتو«. است

 طبقه کارگر داشت. یریگآن در شکل یمنف ریتوجه را به تأث

 نامتقارن یهایوابستگ

 از هم گر رادهد. اما آنچه بویژه طبقه کارداری کارگران را به رقابت با همدیگر سوق میسرمایه
  های کاری و مناطق گوناگون است.دارانه در محیطکند، ناهمگونیِ توسعه سرمایهگسیخته می
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های آوری و مهارتها را در نظر گرفت: سطوح فنهمچنین باید انواع و اقسام شرایط شرکت
سترس؛ ار در دکیروی نکارگران؛ میزان وابستگی عملیات به کارِ کارگر و هزینه اختالل بالقوه در آن؛ انبوه 

 وهای خاص محصول؛ ظرفیت کارگران برای مقاومت؛ وقت؛ ویژگیوقت و تمامنسبت کارگران پاره
 نرمی و ا قدریآیا باید با تخاصم بیشتر به این مقاومت پاسخ داد یا بتصمیمات شرکتی در مورد اینکه 

 سازش.
ها بستگی آنما واای فراگیری از استثمار با هم شریک هستند، افزون بر این، هرچند کارگران در تجربه

م دهد، آن همی پنداری با کارفرماهایشان سوقذاتدر محیط کارشان، بسیاری از آنها را به هم به موفقیت
ان پنداری کارگرذاتدانند. هممی کم به همان اندازه که خود را با سایر کارگران یکیاگر نه بیشتر، دست

شود ر میقتی بدترا ور باشند. ماجزمان از رئیس خود متنفتوانند هممنافاتی با این واقعیت ندارد که آنها می
 رارشار قفتوان تشخیص داد دشمن کدام است: کارفرمایی که کارگران را برای سود بیشتر تحت که نمی

هم برقابت  رگ یامدهد، یا فشارهای مداوم آشفته بازارهایی که کارگران و کارفرمایان را با گزینه یا می
 کند. متصل می

ولی شود. ها میفت، چون رقابت واقعا منجر به حذف بسیاری از شرکتاین سوال را باید جدی گر
ی ه وقتکشود یک عدم تقارن بسیار اساسی نادیده گرفته شود. یعنی این مسئله این مسئله باعث می

ع باعث کنند در واقترها را تصاحب میشوند و سرمایه ضعیفداران کارآمد در نبرد بقا پیروز میسرمایه
کند ه میم گسیختبرای کارگران، رقابت طبقه آنها را از هشوند. در حالی که داران میسرمایهتقویت طبقه 

وه ی بالققدرت طبقاتتضعیف و مهمترین سالحشان، یعنی همبستگی طبقاتی، را خنثی ساخته و منجر به 
 شود.آنها می

رگر قه کاداخلی طب، بر اختالفات حال اگر کارگران بخش دولتی را هم به این تصویر اضافه شود
د، گیرن توانند مورد غضب کارگران بخش خصوصی قرارشود. آنها ]کارگران بخش دولتی[ میافزوده می

ه تری بهرلی بهطور کلی از امنیت و استانداردهای شغزیرا خارج از فشار مستقیم بازار جای دارند و به
الیات مای کارگران بخش دولتی از ، بخش قابل توجهی از دستمزد و مزایچون به هر صورتبرند. می

 شود.کارگران بخش خصوصی با درآمدهای پایین تامین می
ای است کند دیگر یک طبقه منسجم نیست بلکه طبقهطبقه کارگری که از دل این منظومه ظهور می

کنند. های منفرد یا زیرگروههای کارگرانی که برای زنده ماندن تقال میای از انساناز هم گسیخته، ملغمه
اگرچه این موقعیت با مقاومت و تضادهایی برای سرمایه همراه است، اما چالش اصلی این است که 
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تواند خود را دوباره داری شکل گرفته و از ریخت افتاده، میای که تا این حد توسط سرمایهچگونه طبقه
 بسازد.

 ینه دولتیگز

و  رمایهگسیختگی طبقه کارگر و عدم تقارن میان قدرت سجنبه خاصی از تاثیر رقابت بر از هم
صورت مارکس تبیین شده است. خیل عظیم نیروی کار به« ارتش ذخیره کار»نیروی کار در مفهوم 

های کاری حیطدر مشوند، آن هم به واسطه اخراج و قطع همکاری با کارگران، خواه مند بازتولید مینظام
زینی جایگ های کاری موفقی که به دنبالاند، و خواه در محیطهای تنگ رقابت شکست خوردهکه در حلقه

وژی، آالت، تکنولوری خود را با استفاده از ماشینکنند بهرهبرای نیروی کار خود هستند و تالش می
 فزایش دهند.بخشی به نیروی کار ادهی مجدد فرایند کاری، و سرعتسازمان

های دیگر کاهش فشار روی کارفرمایان را برای جذب کارگران از شغل درمانده این کارگران
، آنها کنند کنند که اگر دست از پا خطادهند، و همچون تهدیدی انضباطی برای همه کارگران عمل میمی

ای بسط گونهذخیره را بهمفهوم ارتش  بوتوینیکپیوندند. نیز به راحتی به خیل کارگران جویای کار می
ر یط به سترین شراکنند، اما در ظالمانهدهد که فراتر از بیکاران، شامل کسانی شود که هنوز کار میمی
ل ه به شکمتحد گیری ]کرونا[ که نرخ بیکاری در ایاالتبرند. به این اعتبار، حتی در شرایط پیشاهمهمی
 شد. ای کاهش یافته بود، کماکان فشار انضباطی شدیدی بر کارگران اعمال میسابقهبی

سبت ندتری بقای این کف هرمِ بازار کار متکی بر وجود کارگرانی است که در رقابت شغلی وضع ب
« ز حدار بیش استثما»مایه که برتری رقابتی خود را در هایی از سربه سایرین دارند، و بویژه در بخش

ین عدم الح اتبارها در این مشاغل به تقاضای اصیابند. نسبت نامتجانس سیاهان و التیننیروی کار می
ز و نی عنوان یک هدف به خودی خودتوازن نژادپرستانه منجر شده است. متوقف کردن نژادپرستی به

نیک یو، بوتبا این همه ای ایجاد وحدت طبقاتی در جناح چپ ارائه شده است.عنوان ضرورتی اساسی بربه
 «ادالنهع» عیوزهدف تاینکه ، نه پایان دادن به شرایط مذموم برای همه استاصرار دارد که مسئله اصولی 

 ی باشد. نژاد یهاگروه انیدر م این شرایط
گام مثبت است. اما با توجه به عدم توازن  کیحداقل دستمزد به وضوح  شیافزا یبرا هافراخوان

 یدستمزد از سوگیری اضافه بازپس یبرا گرید یهاراه افتنی، احتمال میان دو طرفقدرت  دیشد
، نونگرفتن قادهینادصرفاً  ای کار، شتری، سرعت بایمزاسایر : کاهش به قوت خود باقی است انیکارفرما
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 که باید کندیاستدالل م کینیدارند. بوتوقدرت فشار اندکی ن ، کارگراهیدر صورت عدم وجود اتحاد رایز
ای بسط داد که فراتر از دسترسی به نیازهای اولیه، شامل نیازهای گونهرا بهحداقل دستمزد هدف 
به آموزش، مراقبت از کودکان،  ی، دسترسب، مسکن مناسهای همگانی همچون سالمتتر و برنامهعمومی

 ،بود خواهد دیمف کف هرمافراد  یبرا ژهیامر نه تنها به و نی. ااجتماعات شود تیو امن یحقوق بازنشستگ
 باشد. ییهابرنامه نیچن برندهعمالً تواند یکه مکند فراهم میرا  یاتحاد طبقات جادیا کیاستراتژ نهیبلکه زم

طرح توان تقاضای دیگری را مداری، میدر راستای تضمین ضروریات زندگی حتی درون سرمایه
ی که ی دولتی در مشاغلشدهبا استخدام تضمین« الخطابکارفرمای فصل»کرد: جایگزینی سرمایه در مقام 

های دارددهند، اتحادیه صنفی دارند و مطابق با استانمحصوالت یا خدمات مفید اجتماعی ارائه می
نگ در تر کیای دارد و  به فراخوان مارتین لویخ دیرینهاجتماعی و محیط کار هستند. این تقاضا تار

ر د استخدام طرحگردد، و حتی پیشتر از آن، به میباز کار و آزادیدر واشینگتن برای  1۹63راهپیمایی 
 یراب ودندب مجبور انیکارفرما نیرتریتدبیب یحت که کردکه حداقلی از شرایط کار را تعریف می 1۹46

 .کننداستانداردها مطابقت حداقل  نیبا ا جذب کارگران

 اندازهای طبقاتیچشم 

بخش طبقه  نیترافتهیسازمانبه  کینی، نگاه متعادل بوتومزمن یهاینابرابر کتاب از نقاط قوت یکی
کند اما یمستایش  مترقی رییتغپیشبرد  یآنها برا تیکامالً از مرکز نکیها است. بوتوهیاتحادیعنی کارگر، 
 ندارد. ییاباآنها موجود  یهاتیمحدود یاز بررس

، جوسلطه یهابه شرکتبدترین کار این است که بست موجود در طبقه کارگر، ن به بنپرداخت برای
ران ف کارگاگر دلیل ضع نهای. همه امیاوریب یرو یسازیجهان ای یاقتصاد یمتخاصم، بازساز یهادولت

در  جودمو از پیش یهاتیبه هر حال، محدودکم عامل تحکیم موقعیت ضعیف آنها هستند. نباشند، دست
ی ادآوری کینیکرد. همانطور که بوتویتحوالت را فراهم م نیبود که امکان ا یرگرکا یهاهیجنبش اتحاد

ه ب یاتطبق یو همبستگ یمشارکت یدموکراس»روبرو شد،  یدتریکه جنبش با حمالت شد ی، هنگامکندمی
 «.نندک جیسب ؤثریخود را به طور م یدانستند که چگونه اعضاینم گریو آنها دای محو بدل گشت، خاطره

دیگر ، اما آنها کنندیم ظهورطبقه کارگر  درون ها ازهیاست که اگرچه اتحاد نیا دهیچیپ تیواقع
از کارگران مشخصی  یها گروهیعنی هستند،  16نگرجزئیهایی سازمانبلکه  ستندین یطبقاتهایی[ ]سازمان

                                                           
16- particularist 
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پرتحرک پس از جنگ،  یها. در دههانداز قضا در یک محیط کاری گرد هم آمدهکه کنند یم نمایندگیرا 
، کسب کنندرا  ییدستاوردها ییتوانستند به تنهایمهر محیطی کارگران چون  –بود مطرح  کمترمسئله  نیا

و واکنش  تیموفق لی. اما آن دوران، عمدتا به دلشددستاوردها منشا الهام برای سایر کارگران میو همین 
 است. افتهی انیست که پاا آن، مدتهابه  هیسرما

 هزینه های سرمایه برای کاهشکیاست. تاکت که از تناقضات خود فرار کرده ستین هیسرما نیا
ایش را افز عیتوز یهاو شبکه نیتأم یهارهیدر زنج یاختالل کارگر جادیافضایی را گشوده که امکان 

که  کنندی را نمایندگی میکیو آموزش اکنون قدرت استراتژبخش سالمت  کارگران عالوه،دهد. بهمی
لزم امر مست نیاز ا یریگهستند. بهره بالقوهفقط ها گشودگی نیداشتند. اما ا 1۹30 دههدر  یکارگران صنعت

د باینه تنها  ،به عبارت دیگراست.  یطبقات اندازهایچشمبه  -ها هیاتحاددل تحول در  - ایریشهی رییتغ
 گیرو در پرداختن کارگرا یابعاد زندگ ریبه سابایستی بلکه  بود،کارگران  ریسا انیدنبال متحدان در م به

بقه طتشکیل  رایبالزم  شرطشد، زیرا این موضوع  هاهیاتحاد ی خوداعضارشد در میان  نیرتقیعم
 .]کارگر منسجم[ است

ها یا حتی ی افزایش حقوقباید این مسئله را مدنظر داشت که آن شکلی از سازماندهی که با وسوسه
ها که رو به کاهش گیرد نتوانسته بر استقبال از اتحادیهگیری محدود دفاع از خود صورت میبا جهت

داده و صدها  صی، خطرات انزوا را تشخ1۷کارگران معدناتحادیه ، 30در دهه است تاثیر مثبتی بگذارد. 
 کی هیروح نیاعزام کردند. ااز معدن فوالد به خارج  کارگران یسازمانده یدهندگان را برانفر از سازمان

قابل  ریغآنچه ، و با انجام دیکنیخود شروع م یاست که، از اعضا طبقه تشکیل یبرا تمام عیارجنگ 
 یبراکنید. این کار می غلبه یاهیاتحاد نیب سمیها بر شوونهیاتحاد میان یهمکاربا و  نمایدمی تصور

 است. یضرور اریبس ریچشمگ یهاتیبه موفق یابیدست
از  یریگجلو یبرا پذیرفته شده است که یبه طور کلاکنون  عمومی )دولتی(بخش  یهایزندر چانه
بلکه  ستندین «گرانید»ارتباط برقرار کنند )که در واقع ها تر اجتماععمومیبا منافع  دیها باهیانزوا، اتحاد

، ودش ودحدم یروابط عموم یهانیتواند به کمپینماین ماجرا طبقه کارگر هستند(.  یابعاد مختلف زندگ
 تی، ماههاهیبودجه اتحاد صی، تخصیزنچانه یها و ساختارهاتیدر اولو دنظریتجد یبه معنابلکه 
ارد مو نیاز همه ا جانبههمه یبانیپشت ی، و متقاعد کردن اعضا برایکادرهای نیرویش کارکنان و آموز

 وجود دارد. پس زده شدن ]از جانب اکثریت جامعه[ خطر شهیهم این مسئلهبدون  -است 
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حاد دست و پای  یریپذو رقابت یشرکت تیحقوق مالک یعموم رشی، پذیدر بخش خصوص و
 یاسیرزات س، بدون مبایصنف یهاهیاتحاد ای ازی مجموعهحت ای، یاهیاتحاد چی. هاستکارگران را بسته 

 غلبه کند. هاتیمحدود نیتواند بر ایروشن، نم یطبقات یهایریگبر جهت یمبتن

 فراسوی رقابت

سازند، یمبرجسته را  هیقدرت سرماعموماً ، چپ ها یدارهیمحدود سرما یدر پرداختن به دموکراس
 کینیوتوکه ب یانهیزم –پردازند یم یدارهیسرما محورِرقابت یبازارها یاقتدارگرا تیندرت به ماههاما ب

 دهد.یخود قرار م لیدر مرکز تحل
 یبرن و نیکورب یجرم یهادر برنامه یاسیارزشمند س یهاعنوان مثال، با وجود همه مشارکت به

 ندگانیاه نمکبود  نیگرفتند. در عوض تمرکز آنها بر ا دهیرا ناد پذیریرقابت نیسندرز، آنها قفس آهن
، نوه بر ایعالباشند.  سهام مشارکت داشته عیکارگران در توزخود ها و شرکت رهیمد ئتیکارگران در ه

 ینه[ معادلکه ]در این زم اندسخن گفتهپیکر ی غولهابانکو  «هاانحصار»شکستن از ضرورت در همنها آ
 .است رقابت شیافزا

ه ، و نرهیمد ئتیه ی درکرسچند  نهنهادها که  نیقدرت در ا یهاهیدر مورد ال فهمیکجگذشته از 
 ،رقابت یبرا یدارهیسرما یدست کم گرفتن فشارها بر آن غلبه خواهد کرد،کارگران به سهام واگذاری 

در  ب کارگرانبا مخاطره جذکار  نی. ارساندساختار شرکتی را به حداقل می سازی بنیادینواژگونامکان 
نین همچنانکه به لحاظ تاریخی، چ. آن، همراه است دنیچالش کش در عوضِ به ی،شرکت ینیبجهان

 نیب ست. و ازا داده شیکارگران را افزا یهایناامنفشارها و  عمالً، های به ظاهر ضد انحصاریبازسازی
 یچندانورد دستا برای مزدبگیرانکه کند جلوه میرقابت  دیتشد یبرا یدستورالعمل همچونها بردن بانک

 کند.یمبیش از پیش تشدید را  عمومی یاقتصاد یثباتیکه احتماالً ب یدر حال ،ندارد
 کارگرانمشترک  هدف «پذیریرقابت»نکته شروع شود که  نیبا درک ا دیطبقه کارگر با یاستراتژ هر

و آن را با آن گالویز شده  دیاست که کارگران با یواقع یایدر دن تیمحدود کی، بلکه نیست هیسرماو 
 یاستفاده اجتماع یبرا کیراتدموک یزیرحرکت کنند که برنامه یاجامعه سویبه  بتوانندمحدود کنند تا 

، و از آنجا که میببر نیرقابت را از ب میتوانی. از آنجا که فعالً نمرقابت سازد نیگزیجارا طلبانه یبرابر
 جینتا در بهترین حالت کنندیرا حفظ م یخصوص تیکه حقوق مالک ییبازارها میتنظ یتالش برا

 ،رقابتفرسای توان ریأثمحدود کردن ت یبرا کیاستراتژ نهیگز کخواهد داشت، یبه همراه ای دوسویه
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 یبازار ریو غغیرانتفاعی  یارهایکه در آن مع است یدارهیسرماون در مشخصی یفضاها خلق یمبارزه برا
 .باشدحاکم 

زم مستل عنوان یک مثال در نظر بگیرید. از آنجا که پرداختن به آنبحران زیست محیطی را به
رو این بحران قلمهای زندگی همچون کار، مسافرت و اوقات غیرمولد است، دگرگونی تمام سویه

ع که مناف کنیم ای معتبر و همراه با پشتوانه مردمی استداللدر آن به شیوه توانیمای است که میگسترده
 تن بهتواند پاسخگوی ضرورت مساله محیط زیست باشد. پرداخنظرانه خود، نمیشخصی با اهداف تنگ

ه چست که نظارت بر این امر ا ریزی نیازمند شکلی ازریزی شود و برنامهمحیط زیست بایستی برنامه
از رد نیامر تخصیص تسهیالت تولیدی برای ساخت کاالهای مادی مو هی شود. اینچیزی باید سازماند

ت مکانااطلبد، و مستلزم ساخت مؤسساتی است که از بسته شدن ریزی محیط زیستی را میبرای برنامه
 کند.  ی حفظبالقوه مفید اما عاری از سودآوری خصوصی جلوگیری کند و آنها را برای استفاده اجتماع

زدایی از ییاند، باید کاالن فضاهایی که در بیرون محور رقابت/سود ایستادهدر کنار گسترش چنی
قتصاد ااند. هژمونی فضاهای عمومی را گسترش دهیم که پیشاپیش بیرون از اقتصاد رقابتی قرار گرفته

ها دهد، و شرکتکند و آنها را به سوی اداره تجاری سوق میها را محدود میخصوصی بودجه این بخش
 دارد. آیا ماهایی برای انباشت خود نگه میسازی چنین بخشی خصوصیها( را دائماً تشنهولت)و د
م هنیم که دیل کی دموکراتیک تبتوانیم بر سر خدمات مبارزه کنیم تا آنها را به الگویی برای ادارهنمی

رآیند ین فباشد؟ ا کنندگان این خدماتها را تامین کند و هم به سود دریافتمنافع کارگران این بخش
 اد.توان آنها را توسعه دهایی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و مینشان خواهد داد که بدیل

ی توان از محدودسازی قدرت انضباطپذیری را نمیهایی برای فراروی از رقابتچنین تالش
د ما فریاایم، لیه نیستسازی مابازارهای مالی بر اقتصاد جدا ساخت. هرچند ما هنوز در موقعیت اجتماعی

 د، بلکهر دهنرسد که نه تنها باید محیط زیست را در اولویت قراهای عمومی به گوش میمطالبه از بانک
از  ای گریزیز برهای از دست رفته هستند. اما اگر بنا است این اقدام نخواهان بازسازی دوباره زیرساخت
. پردازندهای مالیه بد دست خالی به رقابت با باقی بخشتواننها نمیمنطق رقابت باشد، آنگاه این بانک

 ین قدرتاضمین ابهام و نیز یک منبع مالی مستقل برای تآنها نیازمند قدرت و تعهد اجتماعی شفاف و بی
ز خشی ابای وضع مالیات روی تمام مؤسسات مالی است، تا هستند. یک منبع آشکار برای چنین بودجه

 اند را به مردم بازگردانند.نها اعطا کردههایی که مردم به آثروت
ای انقالبی نیستند. اما معنا و اهمیت استراتژیک تاکید بوتوینیک بر این مسائل به خودی خود مطالبه

خواهند کنند. آنها میدارانه در محدود کردن پیشرفت طبقه کارگر را دنبال میمرکزیت رقابت سرمایه
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واسطه کارگران با تغییر بستری که مبارزه کارگران در آن جای وری و بیپیوندی برقرار کنند میان نیاز ف
 های یک بدیل سوسیالیسیتی را عرضه کنند. دارد، تا از طریق این فرآیند، بتوانند نشانه

 نبرد قدیمی دوباره آغاز شده است

هنگی فرگردد: غلبه بر شکاف مادی و بوتوینیک در موخره کتاب به نگرانی اصلی خود باز می
با ظرفیت  بسته،ساختاریافته میان کارگران، و ایجاد یک طبقه کارگر دارای اعتماد به نفس، منسجم و هم

 نیستند کافی ها برای این امرداند که اتحادیهاستراتژیک و تحلیلی جهت هدایت تحول کل جامعه. او می
رکرد اره کاند و اعضایشان را دربانداز طبقاتی اتخاذ کنتوانند یک چشم، میاگر درست کار کننداما 

 ند.ی سوسیالیسم باز کنها دربارهداری آموزش دهند، و چه بسا راه را برای برخی بحثسرمایه
بر  طور مشخصهر حرکتی فراتر از این موارد نیازمند یک حزب سوسیالیستی است، سازمانی که به

نین رد؛ چست چپ در این زمینه اذعان دابای متمرکز باشد. بوتوینیک به بنرسالت ایجاد چنین طبقه
 ی او راشود. با این وجود، فوریت بحران زیست محیطایجاد نمی« اعالم موجودیت»حزبی فقط با یک 

ه ی را  بن حزبقانع کرده که نیاز آنی و مبرمی به ایجاد یک سازمان نامشخص است که بتواند وظایف چنی
 عهده بگیرد.

ها در فشاری بوتوینیک وجود دارد. نخست، بدون نفوذ سوسیالیستدو دلیل برای تصدیق و بسط پا
تصور احیای توان میها، به سختی به میخ با اتحادیهنعل و یکیبهیکیی رابطهطبقه کارگر، آن هم با 

هایی را داشت که ریشه و گرایشی طبقاتی را دنبال کنند. دودیگر آنکه در حرکت از اعتراضات به اتحادیه
، شاهد احیای 1۹های آمریکاو سوسیال دموکرات 18ویژه در ظهور مومنتومهای اخیر، و بهدهه سیاست در
ای، این دستاوردها زودگذر ایم. اما بدون سازماندهی طبقاتی تودههای سوسیالیستی بودهپرشور ایده
 خواهند بود.

استراتژی تعیین کنیم، و بدون توانیم کنیم، نمیما بدون فهم کامل اینکه برای چه چیزی مبارزه می
 های مزمننابرابریتوانیم پیروز شویم. کتاب خلق یک نیرو و عاملیت اجتماعی برای رهبری مبارزه، نمی

 یهاقله»ابهام به چیز را توضیح دهد، و همچنین مدعی ترسیم یک راه شفاف و بیکند همهتالش نمی
بیند و معتقد است که طبقه را در حکم دشمن می داریاما برای هر کسی که سرمایه .نیست «درخشان

                                                           
18- Momentum 
19- Democratic Socialists of America 
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داری و ساختن جهانی نو دارد، این برای پایان دادن به سرمایه« فرساصعود طافت»کارگر نقش الینفکی در 
 دهد.های اساسی ارائه میها و بینشبینانه است و سرنخکتاب تأثیرگذار و باریک

 
 

 در مورد نویسنده:
 21بوده است. او به همراه لئو پانیچ 2000-1۹۷4از  20تحقیقات کارگران خودروسازی کاناداسام گیندین مدیر 

چالش نویسنده  24( و به همراه لئو پانیچ و استیو ماهر23)انتشارات ورسو 22داری جهانیساختن سرمایهنویسنده 
منتشر  2020در سال  است که ویرایش به روز شده آمریکایی آن توسط انتشارات هایمارکت 25سوسیالیستی امروز 

 است.  شده

 مقاله:این متن ترجمه ای است از 
 Why Workers Don’t Revolt/ Sam Gindin /Jacobin/14 June 2021. 
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