
 1 

 ۰۷۸۱های کارگری و گلوبالیزاسیون از  نیروهای کار، جنبش

 

 Beverly  j. Silver)سیلور. بِِورلی جی

 

 

 

 دربا پی گیری  «۰۷۸۱های کارگری و گلوبالیزاسیون از  جنبش: نیروهای کار »کتاب 

کارگری می  ی ها خوانشبه بخشیدن شمایی تازه  های جهانی با درازنای زمان و در شبکه

ن آ چگونگی و ی،کارگر یها خیزش ای در باره  کاربرد پایگاه آماری مهم تازهبا  تاب،ک. پردازد

از  ی جهانی در پهنه اقتصادی و سیاسیسیاسی،  فرآیندهایری با محلی کارگ یها جنبشکه 

ژرف ارزیابی تجربی  درهمان حال، کتاب با. دهد را نشان می اند هتنوزدهم پیوند داش  پایانه سده

ی اصلی خیزش کارگری همراه با ها هدهد که چگونه جایگاه ع جهانی نشان میگزینش صنای

گر  کتاب نشان. جابجایی جغرافیایی جایگاه تولید، از کشوری به کشور دیگر جابجا شده است

های پیش  بخش با افت و و کارگری در درازای زمان با خیز  های اصلی خیزش  که جایگاه آنست

های کارگری به  که جنبش سازد آشکار میدارانه جابجا شده است و  هسرمای یابی گسترش ی رونده

کتاب با  .دارد( بودگی  هم از دید تاثیرگیری و هم سبب)های سیاسی جهانی بستر  ژرفی بر پویه

ای نو آورانه بحران جهانی جنبش   جنبش کارگری مدرن، به گونه تاریخ ایدراز پی گیری در

 ری در برابر دیدگاهی که اینوبا برهان آ کتاب. شودمی نگر نمایاکارگری همروزگار را  یاه

که  یابد می  دستبحران را بحرانی پایان دهنده می شمارد، با کاوشگری به این جمعبندی 

 .نمایاننددرسده ی بیست و یکم رخ می  همچنان های کارگری جنبش

 

ه جانز شناسی دانشگاپروفسور جامعه  نویسنده کتاب، (Beverly J. Silver) بورلی ج سیلور

عه شناسی کارگری و سیاسی تئوری اجتماعی، گسترش یابی، جام های  وی  دوره .هاپکینز است

را دراین دانشگاه آموزش می دهد، و با گروه پژوهشی در باره نیروی کار در سیتم جهانی 

در  جنجال هراسناک وحکمرانی»( با جیوانی آریقی)همراهی  نویسندهسیلور  .همکاری  دارد

 PEWSتا کنون دوبار جایزه برجسته  او .می باشد( ۹۱۱۱) «مدرن سیستم جهانی
1
از بخش  

 پژوهش  خانم پروفسور سیلور. ته استساخاز آن خود انجمن جامعه شناسی آمریکا را 

های گسترش،  واره  بر پرسش همسنجی و تاریخی-لستفاده از روشمندی و ارزیابی جهانیباا

ی زمانی و جایگاهی،  ی گسترده کار وی در شبکه. گری متمرکز استرتضادهای اجتماعی و کا

به آن هدف که الگوی دوباره بازگشت،  ؛باشد ای از مسایل اجتماعی را سازا  می شمای تازه

پروفسور . روندهای گلوبالیزاسیون همروزگار را روشن سازد« نوآوری واقعی»تکامل و 

: همستیزی خردمندانه»، «مونیک در گذشته و حالهای هژ جابجایی»نوشتار :ی نویسنده سیلور

                                                 
1
 - PEWS(political Economy of the World –system ) ،ای در انجمن جامعه   بخش یگانهاقتصاد سیاسی سیستم جهانی

  .می پردازد( توسعه)یابی  های گسترش های خوانش شناسی آمریکا می باشد که سرراست به موضوع
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قدرت سیاسی  تئوری »چاپ شده در مجله  (G. Arrighi)، همراه با «یک پاسخ دفاعی

های چرخش در رزمندگی کارگران در صنعت جهانی خودرو  نقطه؛ ۹۱۱۱، ۹۱اجتماعی، جلد 

، ۶جلد کار،  پژوهش در جامعه شناسی در مجله ،«۹۱۱-۹۱۱۱۱ ۱سازی در سالهای  

و « ها گامها و ها، برداشت  پیشینه: های جهانی خیزش کارگری و ارزیابی سیستم»،۹۱۱۱

 های چرخههای بلند و  خیزش کارگری، موج: سرمایه -ی جهانی الگوهای تضاد کار سنجه»

 Fernand)د رمزکز( Review vol. 18, no. 1, 1995)ه رویو، هردو در مجل«هژمونی

Braudel Center) در «  مورد اسرائیل: کامیابی نیمه پیرامونیهای  اقضتن»، وW. 

Martin, ed.,  در  کشورهای نیمه پیرامونی در اقتصاد جهانی، نشر گرین

   .باشد یم (Greenwood Press, 1990)وود

در سال   ی  کتاب جایزه برگزیده ،(PEWS) قتصاد سیاسی سیستم جهانیبخش اا از سوی

ها  یهای جهانی و روشمند یرش در گسترش دهی تئوری سیستمبه خاطر دستاورد چشم گ ۴۱۱۲

گاه کمبریج، نشر دانش)۹۷۱۱ی و گلوبالیزاسیون از رهای کارگ جنبش: نیروهای کار به کتاب

اری تاریخ جهانی خیزش کارگری را یگاه آمپا ،کتاب به گفته برگزینندگان. داده شد  (۴۱۱۱

ی نوزدهم تا بیستم پی گیری  اشت را از سدههای بین مقاومت و انب کشف می کند تا همکنشی

 ای جهانی را بر می گزیند تا این تناقضات را بیازماید، وه  روشنی از سیستم میدان دیداو  .نماید

هم  هردو، (آکسیون)کارکرد در شکل بخشی به (مکان)برهان که در درازنای زمان، جایگاه این

سهمی تحلیلی کتاب در ماهیتی تجربی و  .ده استداشته ودارا بوبُعدی حیاتی سرمایه  و هم کا ر

 و به اجبار نشان می دهد که افت  . کارگری و اجتماعی سازا می باشد یادر خوانش جنبش ه

های کارگری در سیستم  خیزش کارگری در مرکز را بایستی در پیوند با اهمیت برآمد  جنبش

 .نگریستجهانی نیمه پیرامونی و پیرامونی 

 برگردان و نشر این کتاب، از کار شورایی  انگیزه

  و علمی بودن کتاب است ، آن هم از سوی دانشگاه  و حوزه دسرشت پژوهشی و مستن -

 داری آکادمیستی یک کشور سرمایه

ی نوزدهم جمعبندی شده است، این  پس از کاپیتال مارکس، که بر مبنای صنعت سده -

و صنایع خدماتی و اصلی آغاز  ۴۱ نخستین باری ست که صنایع بافندگی و خود رو سازی سده

 گیرد مورد بررسی قرار می ۴۹ سده

زان و با این کتاب به نظریه پرداپژوهشگران و دست اندرکاران دانشگاه جانز هاپکینز  -

نشان می دهند که به راستی پایان  « زوال نیروی کار جهانی»و  «پایان کار»مبلغین نظریه 

عصر عصر بازار آزاد و تهاجم است و  .خورد  میکار همراه با پایان بورژوازی شماره 

های بیش  بیهوده گویی« عصر پسا بازار»برای سرمایه نیست و تبلیغاتی به نام « طلوعی»

 .نیستند

گذارد، تضاد کار و سرمایه را آشتی ناپذیر می  کتاب بر درستی دیدگاه مارکس انگشت می -

 .نه زنی دستجمعی دارد و خاموش نیستبیند و گریز سرمایه از آنجا که نیروی کار قدرت چا

نویسنده کتاب در جستجوی پاسخ به این دو پرسش و نگرانی سرمایه و چالشگران 

 : ست کارگری



 3 

ی جهانی، به یک  ، در گستره(گلوبالیزاسیون)گیری سرمایه  روندهای متناقض جهان»که آیا

ه است، و از نظر مزد و های کارگری سرانجام گرفت ناتوانی بی همانند و شفاف  کار و جنبش

رسیده است؟  دومین گفتمان، پیرامون پرسشی   «نسلی به انتها  »سره، به پایان  شرایط کار، یک

مناسبی برای پدیداری انترناسیونالیسم    ست که آیا گلوبالیزاسیون در حال بازآفرینی شرایط عینی

 «کارگری توانمند می باشد؟

را  پیش روی جنبش های کارگری، بافت و پردازش کتاب ی ی اکنون وآینده  گفتمان در باره

 .ه داردسامان
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 نمایه ها

 ی نمودارها نمایه

 ی جدول ها نمایه

 پیش در آمد و سپاسمندی

 پیشگفتار -۹

 های کارگری و بسیج سرمایه جنبش -۴

 تولید یها های کارگری و گردش جنبش -۱

 جهانی یها  ستجنبش های کارگری و سیا -۲

 جهانی  -های همروزگار در چشم اندازی تاریخی پویه -۵

مفهوم سازی، پیمایش، و روش کار : ای گروه جهانی کارگری پایگاه رایانه -  پیوست آ 

 .گردآوری آمار

 ها(نمایه)های آماری برای فهرست  آموزش برای  بایگانی داده -پیوست ب

 رده بندی کشوری  -پیوست ج

 سرچشمه ها

  نمایه
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 نمودارها 

 

 ۹۱۱۶-۹۱۱۱پراکندگی جغرافیایی اعتراض کارگری بیان شده، صنایع خودرو سازی،  ۴.۹

 .چرخه ی زندگی تولید خودرو  و موج های اعتراض کارگری  ۱.۹

 .چرخه ی زندگی تولید بافندگی و موج های اعتراض کارگری  ۱.۴

 .6781 -6991اعتراض جهانی کارگری در صنعت،  ۱.۱

 .6781 -6991شیفت های اعتراض کارگری در جابجایی، ۱.۲

 .6781 -6991اعتراض جهانی کارگری،  ۲.۹

 .6781 -6991اعتراض کارگری در کشورهای متروپل،  ۲.۴

 .6781 -6991اعتراض کارگری، جهان مستعمره و نیمه مستعمره،  ۲.۱

 

 

 

 

 ها جدول

 

 باالترین فرازهای اعتراض کارگری در صنعت  ۴.۹

 .6991-6991. جهانی خود رو       

 باالترین فرازهای اعتراض کارگری در صنایع جهانی   ۱.۹

 .6781 -6991بافندگی و خود رو سازی،        

 اعتراض کارگری در پرفرازترین برآمدهای  ۱.۴

 وزشمصنعت جهانی آ       

 اعتراض جهانی کارگری در سده ی بیستم  ۲.۹

 (آمار تشریحی)
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 پیشگفتار و سپاسگزاری

 

 

 

 

 

 

سال پیش در یک  01 این کتاب را می توان در گذشته پی گرفت، نزدیک به یدنآغاز  چگونه

 Giovanni Arrighiدر این گردهمایی که. آغاز گردیدی کتاب  ، پایهیک نوشتارکنفرانس و با 

ی  ه به وسیلهجهانی ک  اقتصادی سیستم –نیز حضور داشت، در هفتمین کنفرانس سیاسی   

سازمان داده شده بود،  Dukeدر دانشگاه ( Charles Bergquist)چارلز برگ کویست

جنبش های » نوشتار مورد اشاره، زیرعنوان . دکتاب شمایه این  نوشتاری ارایه گردید که بن

  -ایاالت متحده و اروپای غربی، در چشم اندازی جهانی : کارگری و جابجایی سرمایه

ی هاجنبش کارگری  کشور ینخستین تالش در یافتن چگونگی پی آمدها. داشتنام « تاریخی

سرمایه به هم  پیوند  جابجایی گذرای گوناگون، که با فرایندهای اقتصادی جهانی، به ویژه  با

با  بذر آغارین رویش گرفت،این  ،در درازای سالیان. داشته، سرآغاز این کوشش جمعی بود

در  Giovanni Arrighiبا  های سپسین تبادل .ین کتاب به بار آمدو ا ها، پهلو زد دیگر دانه

ای نازدودنی برجای گذاشته است و از  کتاب، نشانه آفرینش فرجامیندرازای این دوران در 

 سپاسمنددیگر وامدار و  .کنم آگاهمندانه با سپاس از وی آغاز می گزاری ارزشهمین روی، با 

ای  و دانشکده گروهی از دانشجویان دروه کارشناسی –اعضاء گروه بررسی جهانی کارگری 

در دانشگاه بینگهامتون درسال های  (Fernand Braudel) باشم که درمرکزفرناند برادل می

 :ی گیرندهاعضا گروه پژوهشی در براز خود ما،  جدا. دیدار داشتیم پیسوته باهم 6971

 Giovanni Arrighi ،Mark Beittel, John Casparis, Jamie Fericllia Dangler, 

Melvyn Dubofsky, Roberto Patricio  Korzeniewicz, Donald Qataert,  و  

Mark Selden. 

که بررسی جدی جنبش روشن شد در دوره ی این گفتمان های درونی این گروه بود که .  بودند

دارد که از نیو تاریخی، به آن گونه آماری ( گلوبال)چشم اندازی جهان گسترهای کارگری  از 

 سوی به به نگهان  بود که گروه  6971در سال . دسترس نمی باشند آسانی در کتابها دربه 

آماری گروه جهانی  دست یابی به پایگاه. گردیدای از آمار مهمی روان  پروژه ی مجموعه
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این کتاب بر پایه ی آن جان آغازی بود که  WLG=(World Labor Group)] کارگری

 .گرفت

آشکار شد که ایجاد این پایگاه آماری به تالش عظیمی نیازمند است و بدون آن هرگز، به زودی 

گویی  به ناچار از ریزبرای آنکه زمان بیشتری به این پروژه بخشیده شود، . کامل نخواهد شد

پایگاه آماری  در پیوند با آفرینش و ارزیابیو به جای آن به جزییاتی   کار انجام شده چشم پوشی

 -هاپکینز. بود که  دبیر کمیته ترنس کبر این بافت . کارگری روی نمودیم هانیگروه ج

Terence K. Hopkins(6998-6907 ) خود را که این  آغازین شمایمن تزرییس کمیته

 Hmmanuel  از ایمانویل والراستاین. کتاب بر پایه آن فراهم آمد تحویل داد

Walerstien هها وپشتیبانی هایش در این پروژ ی راهنماییتز براعضو دیگر کمیته 

 .گزارم سپاس

ه سخن آنکه پس از ورودم به دانشگاه جان هاپکینز، گروه  پژوهشی کوچکی با سه اکوت

 Nettie و Bruce Podobnik, Mahua Sakar   -دانشجوی فوق لیسانس سازمان دادم

Legarts  دستاوردهایال ، در پایان س .به طور منظم با هم دیدار داشتیم 6999در سال  که 

اکنون به این باور رسیده بودم که . کارمان را در همایش انجمن تاریخ علوم اجتماعی ارایه دادیم

صنایع گلوبال ( قیاسی)برد پروژه، از راه ارزیابی هم سنجی پیشپر ثمرترین راه های  ازیکی 

های مرا به سوی  نخستین گامکه   بود و بررسی ها با این گروه ابر بستر گفتگوه  .شدنی ست

 .کتاب از آن شکل گرفت 9که سر انجام فصل  بر داشتم( قیاسی)کار برد فرمول بندی سنجشی 

برنامه جامعه شناسی  پذیرشبا برخورداری از  سنجی  صنعت گلوبال، بخشی این پژوهش هم

، همراه با پشتیبانی سال پذیرشاین . قرار گرفت مورد پشتیبانی 6999ی علوم در سال مل

ی شتابنده ، از دید مادی و معنوی در لحظات حیاتی، نیرو(زوریخ)بنیاد جامعه جهانی   7969

از  ینز هاپکینز شمار زیادادر درازای ده سال گذشته، در ج. ه  بخشیداین پروژی به ی به سزای

که د ربرگیرنده ی روی  پروژه با توانمندی های گوناگون دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس 

. با من همکاری داشته اند  ،می باشد WLGروزگردانی و گسترش داده های آماری  -کمک به

هم از دید سویابی به راه در گیر پروژه مهم پژوهشی دیگری بودم که  6991های  در سال

  ی و هم مجالی برای ژرفتر اندیشی در باره سرانجام یابنده برای تکمیل به هنگام کتاب کارآ بود

پروژه ها از گروه پژوهش . جهانی های تهای سیاس اجتماعی و پویهپیوند بین اعتراض 

های  هژمونیبر روی ( Fernand Braudel)لدر مرکز فرناند براد  ( RWG)کارگری 

ریشه  «یجهان هراس آمیز و حکمرانی در سیستم مدرنجنجال »جهانی در کتاب   سنجی هم

 در این کتاباین راه میان بر ارم امیدو( . Minnesota  -6999-مینزوتا. )گرفت و اوج یافت

از . به ارزیابی پیوند بین جنبش های کارگری و جنگ و سیاستهای جهانی نیرو بخشیده باشد

دیدگاه های ریز به ریز، پیشنهادها و پشتیبانی ی که بسیار افراد درخواندن دستنویس در بهار و 

 :انجام دادند 0116تابستان 

Giovanni Arrighi، Jahn Markoff ، Ravi Palat،Leo Panitch،Saskia Sassan 

،Alvin So، Sidney Tarrow، Po-Keung Hui های یاری  سپاسگزارم و نیز از دیدگاه

 (تطبیقی)در سمینار جامعه شناسی هم سنجی 0116بخش دانشجویان فوق لیسانس دربهار سال 
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سخ به نگاه و در پا. و جامعه شناسی جهانی تاریخی در دانشگاه جانز هاپکینز سپاسگزارم

 ای از کتاب را روشن ساخته و بهین آن را یافتم تا برهان هر نکته برخورداری از گذشته، توان

 David)از دیوید هاردی  .گردانم( و فکر می کنم که به گونه آی چشمگیر پیشرفت داده) 

Haravey )نیز که پیشنهاد نام کتاب را داد نیز سپاس گزارم. 

. نون را در بر می گیردتا اک پایانه ی سده ی نوزدهموششی کتاب، های زمانی پ دوره 

با برهه ی کنونی سرو کار دارد، با یک آرزوی قوی  نویسد ومی  ای که کتابی   نویسنده

نخستین پیش نویس در . باشدمی جستجوی آخرین عنوان ها  ی و پیوسته در وسوسهروبروست 

سال  ارکتاب  در به. 0116سپتامبر 66یش از به پایان رسیده بود، یعنی که پ 0116مارس 

بندر در ساحل  پیش از موج بزرگ اعتراض کارگران برای پخش سپرده شد، یعنی که 0110

سپتامبر، یک  66پس از   .0110ایاالت متحده آمریکا در پاییز سال ( وست کاست)غربی 

واهم به همانگونه که می خ افزودم، در صورتی 5و زیر نویسی به فصل  6پاراگراف به فصل 

در برخی از « جنگ در برابر تروریسم»های اعتراض کارگری و  نیزدر باره ی پیوند بین پویه

سپتامبر و پی آمد آن یکی از برهان های اصلی کتاب را  خط  66بیشتر بنویسم،    ها بافتدیگر 

نگ و های ج رفی در پویهی به ژگرکار یجنبش ها مسیربه این بیان که . تاکید می کشد

بود تا انرژی بیشتری در رابطه با  ارسزاو از همین روی .گرفته استجهانی بستر  های تسسیا

برهان مرکزی کتاب خدمت به این رخداد با این همه . مبارزه کارگران بندر به کار برده شود

کارگران حمل و نقل، در دنیای اقتصاد سرمایه  -یعنی که -و برآن انگشت تاکید گذاشت نمود

بی . د داشتنی و دنیای جنبش کارگری  موقعیتی راه بردی داشته و همچنان  و پیوسته خواهدار

و خوانده شود، عنوان تازه در تقویت بخشیدن برهان  سپردهگمان، پیش از آنکه کتاب به چاپ 

فراهم می آورد اما امیدوارانه نیز، روشن نمودن سودمندی   را تازه ای های  وسوسههای کتاب، 

سرشته شده را، برای فهم اکنون و آینده جنبش های کارگری  ای مفهومی در اینجا در هم بکه هش

  و  Robertروبرت و روز سیلور -مردکتاب، پیشکش شده است به پدر و ما .فراهم می آورد

Rose Silver  که همواره بر آن اعتقاد داشتند کهit would turn out well. 
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 پیش درآمد

 

 

 

 

 بحران جنبش های کارگری و بررسی های کارگری -۰

ی بیستم، تا آنجا که به ادبیات علوم اجتماعی باز می گردد، هم  ي گذشته ی سده در دو دهه 

ست که جنبش های کارگری با بحرانی سخت و سراسری دست  نگری همه گانی براین بوده ا

کارگری  رزم جویانه  ی آشکاربروزها، و دیگر شیکارکرد اعتصابی کاه. گریبان شده است به

(Screpanti ؛ شالو۹۱۷۱پانتی  اسکر Shalve   ۹۱۱۴ ) کاهش غلظت اتحادو 

؛ و بوتسکو  Mc Cammon ؛ مک کامونGriffin ؛ گ ریفین Western ۹۱۱۵وسترن)

Botsko۹۱۱۱ ) به  گی دغدغه بیگرایش فزاینده ی نبود  و در هم فشردن مزد حقیقی و

و  Uchitelle؛ اوخیت لHarrison ۹۱۷۴و هاریسونBluestone ستون بلوا) داشتن شغل  نگه

ی ازادبیات هم زمان، انبوه بسیار. اند درشمار روندهای مستند بوده  (Kleinfeld ۹۱۱۶کالینف لد

، (به ویژه آمریکای شمالی و اروپای غربی)کشورهای ثروتمند تجربی متمرکز شده  در فرایند 

ی  بینند و درسوی دیگرجنبش کارگری وکار در گستره جهان می ی از سویی بحران را به گستره

 . ست که زیر تاثیر قرار گرفته ا را   جهانی

این . دمی باشنهای کارگری همه گی با بحران سختی روبرو  چنین برداشت می شود که جنبش

. ست های  کارگری بررسی  میدان پیشین پرتنشبحران در  کمک رسانچگونگی به سهم خود، 

و ل  انهم به آن سبب که » : اشاره نمود( William Sewel( )۹۵:۹۱۱۱)گونه که ویلیام س 

ی آزادی بخشی که هم به عنوان انقالبی و هم  یافته، کمتر به انجام وظیفه طبقه کارگر سازمان

های   که  گفتمان آید چنین به چشم میپردازد،  بر آن گمارده شده میکه ( رفرمیست)ییاصالح گرا

ن ) . «بخشی از فوریت خود را از دست داده باشد، بررسی تاریخ  طبقه کارگر کار یا به برالا

ي جنبش  برای بسیاری، این بحران دوگانه(. نیز نگاه شود Berlanstein  ۵:۹۱۱۱–اشتاین 

.  ساختاری بوده است بحرانی و دادی دور ودراز رخهای کارگری،  کارگری و بحران بررسی

ی  بیستم   ی سده ی گذشته ی جدایی ناپذیر با دگرسانی سهمگینی که  چند دهها رخدادی که به گونه

برای برخی، بحران نه .  ست گره خورده ا ویژگی یافته، «  گلوبالیزاسیون»زیر عنوان عمومی 

( Aristide Zolberg)آریستاید زولبرگ . دهنده نیز می باشد پایانست، بلکه   جدیسخت  تنها

سبب ی بیستم،  دگرسانی های اخیر سده: وی براین برهان است که. ست در شمار این افراد ا

که ما « طبقه کارگری»فورماسیون اجتماعی مشخص » ] (بالقوه)تواناییساز ناپدیدی 

اشان،  ، کارگرانی که به خاطر مبارزه«ی پسا ساختاری جامعه»با   .تاش، گردیده اس نامیم می

قرار گرفته، و امروزه،   سیرناپدید گشتگی   شتاب آلودیآن ها هستیم، در « حق کار»ما وامدار 
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به همین گونه، (. ۹۱۱۵:۴۷[ )«.باشند می ای، سازای  بقایای انواع رو به انقراضی به گونه

  ،«عصر اطالعا ت»کند که در برآمد  چنین استدالل می( Manuel Castells)مانوئل کاستلز 

جنبش های کارگری در  کارآیی »اند که  رسان شدهای دگ ی کار، به گونه اقتدار دولت و تجربه

،  به سایه «ی یک پیوستاراجتماعی و نمایندگی کارگران ی عمده اثرگذاری به عنوان سرچشمه

به هدف  بازسازی  –هرگونه بایستگی که شاید کارگران در آینده،نیز » و . رفته است

بخشی باشند که سر چشمه   آزادی( عینیت)«موضوع های» -ساختارهای اجتماعی جامعه مدنی

 -غیر -جنبش های هویتی .  است ی به شمار آیند را نیز کم رنگ ساخته« ی هویت پروژه» ی 

به شمار  « ی عصر اطالعات های بالقوه موضوع »، تنها (Castells)طبقاتی، به دید کاست لز

 (. ۱۶۱،۱۵۲:۹۱۱۱)آیند می

اشاره دارند   ، بر ایناز نگرندگانای  ر فزاینده، شما۹۱۱۱ی سالهای  با این همه، درآ غاز پایانه

مند در برابر جابجا شدگی  ای پایه به آشکارا، به مانند یک واکنش تودهکه جنبش های کارگری، 

از . ای را آ غازیده است روندهفرابر انگیخته شده از سوی جهانگیری کنونی سرمایه، موج 

علیه در فرانسه   اعتصاب  سراسری و گسترده ی می توان به نمونه  ی رخدادهای واکنشی، جمله

کمی اروپای مرکزی  لوموندآنچه که  -۹۱۱۵در سال ( درهم فشردگی مزد و حقوق)انقباض

«نخستین شورش علیه گلوبالیزاسیون» ، به عنوانگرا
2

از آن ( ۲:۹۱۱۶به نقل از کریشنان )   

انی تجارت در سیاتل در نوامبر با نشست سازمان جه هنگام هم. توان اشاره نمود می  ام برد،ن

ار به آب افکندن کشتی به بازدوباره که ، نیروی واکنش سیاسی به آن اندازه توانمند بود ۹۱۱۱

. گردید های خبری سراسر جهان و سر برگ تمامی رسانه آزاد تجارت را از خط خارج گردانید

، (سازمان)راه با اکتویستی نوینهای سیاتل هم  تفسیر پردازان، به این  بیان آ غازیدند که همایش

، ( CIO-AFL) برخاسته از فدراسیون گارگران آمریکا و کنگره ی سازمان های صنعتی

از خاکستر گذشته »آمریکای شمالی بوده است  که  جنبش کارگرییابی   دوباره زندگانیی  نشانه

با ( . Panith۴۱۱۱، وگسترده تر، پانیت ۹۱۱۷و همراهان،  Woodsوودز)« جان می گیرد

با در ایاالت متحده آمریکا، در آنجا که    الهام گیری از اکتویسیم نوین و اندیشمندان اجتماعی،

نوشته شده بود،  های کارگری و بررسی جنبش کارگری آگهی در گذشت  زیادی پافشاری 

ه های تازه ای پایه گزاری  شدند ک مجله. شد مایانگرهای کارگری ن در جنبش بازخیزی دلبستگی

را با جنبش کارگری درگیر   (ها آکادمیک)ها  در جستجوی آن بودند تا تالش ورزانه، فرهنگستان

های بزرگ آکادمیک در باره جنبش نوین   ، کنفرانس(USA-یو اس آ کارگرینمونه ی ) سازند 

                                                 

2
 ی اعتراضات موج بی سابقه» یابد،  در واقع، برای آنانی که افق دیدشان تا  ورای کشورهای ثروتمند شمال دا منه می  - 

تحمیلی ، در تمامی جهان رو به گسترش، در سراسر ( انقباض)سیاست ریاضت – (IMF)علیه صندوق جهانی پول« المللی بین

 (۷۷۷،۷۱۶:۹۱۱۱ -۱والتون و راگین )قابل مشاهده بود ۹۱۷۱سالهای 
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در رابطه  ش نوین بنیاد جامعه شناسی آمریکا،  بخ۴۱۱۱کارگری سازمان داده شد، و در سال 

 .بش های کارگری بنیان گذاری گردیدبا جن

توانست  می -در حالیکه هنوز پراکنده و کم توان است -نوین( کتیویسمآ)چالشگربرای برخی، 

برخی . ای کارگران باشد ی بروز خیزش توده ی بنیادین سختی در آستانه ی  زلزله نخسیتن نشانه

ان و پراکنده باقی بماند و کمترتاثیری حدی  بسیار ناتو تابر آن اند که این بروز،  شاید  بتواند 

 .سازمان نیروهای بسیار نیرومند تر گلوبالیزاسیون داشته باشد برکناریدر 

 ی نیروی کار اکنون و آینده -۲

ی جنبش های کارگری شدنی  اکنون و آیندهدر مورد  های واگرا داشت چشم امیک از این کد

شود تا برای پاسخ گویی به این  ف آغاز میاین هد اترند؟  کتابی را که در دست دارید، ب

های کارگری را فراتر از حد معمولی که تا کنون  پرسش ، با یک  قالب ریزی دوباره، بررسی

تا آنجا که نیاز  انجام می گرفته، در چارچوب جغرافیایی گسترده تر و تاریخی دور و درازتر

ی جنبش های کارگری بر  آیندههای داوری  در مورد   شاخص.  به ارزیابی بپردازد باشد

بر بنیاد نوعی داوری  استوار بر نوجلوگی   -آشکاربودگی یا مجازی بودن و الزامیت -ی پایه

  .است تاریخی دنیای همروزگار انجام گرفته

، به آن  سوی می گرایند دنگرن که  به بحران پایانی جنبش های کارگری  می یکساناز  برخی 

دورانی که در آن . عنوان دورانی از پایه  نوین و بی مانند ببینندکه دوران کنونی  را به 

کارگر و میدانی که جنبش های کارگری بایستی   اقتصادی، طبقه( گلوبال)روندهای جهان گیری

کسان دیگری هستند  و بر عکس،. بر آن  کارکرد بیابند را به تمامی  شکلی تازه بخشیده است

ی کارگری، به آن گرایش  ی جنبش های برجسته ی دوباره وهکه جل چشم داشت آن را دارندکه 

ص دوباره به گونه ای تشخُ (  دینامیزمی)می یابد تا خود سرمایه داری تاریخی را با پویایی 

ی باز تولید پیوستار  ی خود، در بردارنده و  این جلوه یابی به نوبه. یافته وبارز دریافت کنند

این دید، بر آن است که پیش بینی . باشد بین کار و سرمایه میهای  ی  تناقض ها و تعارض یابنده

های دوران کنونی و  ی جنبش های کارگری، بایستی بر مبنای سنجش  بین پویه در باره آینده

های   ای ست که می توانیم پدیده تنها  با چنین سنجه. ی دوران های گذشته انجام پذیردها  همسان

  .نوین و بی پیشینه، از هم باز شناسیم  های به راستی دیدهیابی تاریخی را از پ  نو جلوه

و چهار این فصل  طرح تئوریک، ادراکی و روش شناختی موضوع های برآمده  ۱بخش های 

اما پیش از پیش . ست  جهانی –ی تاریخی  های کارگری به عنوان یک پدیده خیزش  از بررسی

وی، بخش بعدی کاوشی ست در مورد گفتمان متناق ی جنبش های  ی اکنون و آینده ض در بارهرا

پیرامون این پرسش است که  نخستین گفتگو، . دهد کارگری که بررسی گذشته مان را پوشش می

، در گستره ی جهانی، به یک ناتوانی (گلوبالیزاسیون)گیری سرمایه  آیا روندهای متناقض جهان

است، و از نظر مزد و شرایط  های کارگری سرانجام گرفته بی همانند و شفاف  کار و جنبش
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است؟  دومین گفتمان، پیرامون پرسشی ست که  رسیده  «نسلی به انتها  »سره، به پایان  کار، یک

مناسبی برای پدیداری انترناسیونالیسم    فرینی شرایط عینیآآیا  گلوبالیزاسیون در حال باز

 کارگری توانمند می باشد؟  

 .م کننده چنین  گفتمانی ستدومین بخش، به نوبه ی خود،  ترسی

 

 ی جنبش های کارگری ی اکنون وآینده  گفتمانی در باره  -۲ 

؟«نسل پایان یافته» یک 
3
 («در حال انقراض») 

شرح عمومی از بحران جنبش های کارگری مبتنی بر تحرک  مافوق سرمایه تولیدی در اواخر 

ی کارگران جهان ناچار به  ، همهاست که در آن ی بیستم،  بازار کار واحدی را آفریده  سده

، به ادعای «نیمه راه دور دنیا»تولید، تا ( یا تهدید به حرکت)با حرکت . رقابت با یکدیگراند

توده ی عظیمی »های چند ملیتی، فشار رقابتی  شرکت( Jay Mazur،۴۱۱۱:۷۱) جی مازور 

را تحمل « المللی کارگری جنبش بین»ای را به بار آورده  است تا  «از کارگران سازمان نایافته

از نظر « نسل پایان یافته» ی کارگری کاهش یافته و یک  در نتیجه، قدرت مبادله. پذیر نمایند

پخش و بر زمین ریخته شده اند ( های تسبیح  مانند دانه)مزد و شرایط کار در گستره ی جهانی 

؛ Brecher -۹۱۱۲/۹۱۱۵–؛ برخر Bronfrenbrenner۹۱۱۶-همچنین، به برونفرنبرنر) 

، -Fröbel-؛ فروبلGodfrey-۹۱۷۶ -؛ گادفری Chossudovsky- ۹۱۱۱ -چوسودوفسکی

؛ Trachte- ۹۱۱۱ -تراخته  -Ross-؛ روس Kreye-۹۱۷۱-،  کرای- Heinrich-هاینریش 

 (.نگاه کنید Western- ۹۱۱۵-وسترن 

بیش از آنکه های کارگری،  سرمایه بر جنبش برای دیگران، مهمترین کارآیی جابجایی عظیم

با این منظر، تحرک مافوق . ست غیر مستقیم  ای ای مستقیم  بر کارگران باشد،  ضربه  ضربه

و در حالیکه دولت، در کنترل کارآی . سرمایه، سلطه ی دولت را در واقع سست گردانیده است

ندان و جریان سرمایه ناتوان می گردد، گنجایش آن در پیوند با نگاهبانی از گذران زندگی شهرو

 -Tilly-تیلی) دیگر حقوق کارگران، در شمار دولت رفاه و دمکراسی واقعی، کاهش می یابد

هایی  که بر حفظ پیمان های پر   دولت(. Castells- ۹۱۱۱ :۴۵۴-۲ ،۱۵۲-۵-؛ کاستلز۹۱۱۵

جملگی از سوی سرمایه فشرند،  هزینه اجتماعی شهروندان خویش از جمله طبقه کارگر پای می

اشان،  گی روبرو می شوند و برای بازگشت شایدی    خطر ترک شدهانی، با تهدید گذاران جه

، پُر برآیندترین سپهر این منظر از. قرار می گیرندها ( پشم شویی)مشمول شدیدترین سایش ها

های خدمات اجتماعی و  پیشبرد لغو تعهدها،  شکل گیری فشار بر دولت  ،«نسل پایان یافته» 

ی مرزهای خویش  های دست و پابند   مافوق گردانی سود در چارچوبه دیگر غل و زنجیره

                                                 
3
 Race to the Bottom 
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ای از این  به عنوان نمونه( اورو)ی ورود پرسنگالخ واحد ارز اروپایی  نخستین مرحله .است

،  به  دلیل رفوزگی در لغو و پایان شود؛ که در مورد،  کشورهای اروپایی روند، مثال آورده می

ماهای پوششی خدمات الزامی با نیاز پر شتاب همخوان با تحرک  مافوق  اجتماعی دهی به ش 

 .اند شده« تنبیه»سرمایه، 

در زمان فشارهایی حتا بیش از توان تحمیل وارده بر جنوب، جایی که در سطوح مستقیم تر، 

( گلوبال)ی جهانی ساالرانه  طنز موج  مردم .اند، شدیدتر خواهد بود بندی وام ها، دم دست ترین

است، آن است که همزمان با   اشاره نموده« جان مارکوف»سده بیستم همانگونه که  ی پایانه

به شمار بیشتری از کشورها نسبت به همیشه، ارزش واقعی ( فرمال)آوردن دمکراسی صوری

نیز بیش ازپیش زیر پرسش رفته  –ی خواست کلیدی جنبش کارگری  به مثابه -مشارکت تاریخی

 با  چشمی خوش باشانه به صندوق بین المللی پول» ری، دولت های دمکراتیک صو. است

(IMF )ناچار ( ۵:۹۱۱۶-۹۱۴) « تا چشم داشتی به یک حوزه انتخابیه( سرمایه بین المللی) و

 .اند کلیدی  گردیده  پیش برد راه كارهاي اجتماعي و اقتصادی به

های اخیردر   یهای کارگری، بیشتر بردگرساز توضیح مهم دیگری دررابطه با بحران جنبش

ها  این دگرسازی. ی تحرک سرمایه سازمان تولید و روند کار پافشاری دارد تا به تاثیر و ضربه

دستجمعی کارگران را   زنی مبانی سنتی قدرت چانه  ای گسترده به گونه( « روند نوسازی» یا)

 Craig Jenkins)بنابراین، به نمونه، کرایگ جنکنیز و ک وین لیخت . زیر سایه گرفته است

and Kevin Leicht ۱-۱۱۷:۹۱۱۱ )سیستم سنتی فوردیستی و » هستند که درحالیکه   برآن

تولید انبوه استانداردی، زمینه ساز سترونی گسترش نیروی کار و جنبش های مربوطه می 

فراتر « .این محیط تشکیالتی را جابجا نموده است... گسترش سیستم پسا فوردیستی ... گردد

رهای رقابتی گلوبال، کارفرمایان این سوی و آن سوی جهان را به آن واداشته است آنکه،  فشا

. بزنند و یا در ستیز رقابتی ناپدبد گردند« تولید نرمش پذیر»گیری سیستم نوین  تا دست به پی

هایی  شبکه» ی کارگری، با  طبقات روزگاری تثبیت یافتهپی آمد چنین جابجایی، آن است که، 

« (مزدور)های مددکار  وابطی شتاب آلود و سرسری با پیمان کاران فرعی و آژانسناپایدار و ر

  .جایگزین شده است

 

یك موقعیت "گي و سازمان نا یافتگي طبقه كارگر، بیش ازهمه، فراشیب نتیجه آنكه  گسسته 

به " )اتحادیه هاي سنتي كارگري و یا مشي سیاسي چپ باشد"ست تا آنكه  پي آمد " سیاسي

Hyman 6990 نیز نگاه شود) .  

و نمونه هاي آن در ادبیات، بایستي نسبت به  «نسل به انتها رسیده»هم زمان با گسترش یابي تز 

فراگیر این نتیجه گیري كه نیروهاي اقتصادي جهاني، در حال ایجاد یك سراشیب همگرایي 

 به آن معنا كه،. هاي كارگري و طبقه كارگر مي باشند، هشیار بود جنبش( گلوبال)جهان گستري

نسل به انتها " بر پافشار( دینامیك)از هركدام از نیروهاي جنباننده ي برداشت هاي جایگزیني 

نسل به انتها »تز سرمایه،  با توجه به جابجایی. ال وجود دارندادبیات اشاره شده در با" رسیده
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مزد پایین پافشاري در جستجوي كار ارزان، از مزد گ ران به سرمایه،  شدن روانهبر  «رسیده

مخالف با چنین نگرشي، به هرروي در كنفرانس اخیري از سوی سازمان ملل  در باره  .دارد

گزاري  بیشترین سرازیری سرمایهشود كه  گزارش می( UNCTAD)تجارت و توسعه 

بنابراین، در . ادامه دارد( بین كشورهاي  مزد باال) بین كشورهاي شمالي خارجي سرراست

به ( FDI)درصد مجموع جریان  سرمایه گزاري مستقیم خارجي 85فزون بر ا 6999سال 

 میلیارد دالر روان گشتگي به داخل ایاالت متحده 081رقم . كشورهاي با درآمد باال وارد شد

میلیارد دالري ست كه به آمریكاي التین، آسیا،  001آمریكا به تنهایي فراتر از مجموع كل 

 (.UNCTAD 0111: 0-9)ود ش كزي وارد مياروپاي شرقي و مرآفریقا، و 

و در  -در واقع رخ داده است مزد پایین های جایگاهبه  اری سرمایه صنعتيذبدون شك، بازگ

با این همه، به همانگونه كه در . اي هنگفت نیزانجام گرفته است صنایع و مناطق، به گونهبرخي 

  «نسل به انتها رسیده» تزآنچه  اری، نسبت بهذبخش دوم نشان خواهیم داد، تاثیر این بازگ

كه نیروي كار در  در حالي. داشته است ای سویه ای بسیار كم دامنه و یك مدعي است، گستره

كه سرمایه تولیدي از آن مهاجرت كرده ناتوان گردیده  و هم زمان،  طبقات كارگر  جاهایی

معجزه "پس، . اند شدهمندتر نویني آفریده شده و در آن سوي  دیگر سرمایه گزاري ها، توان

اسپانیا و برزیل به  راستایدر -6971و  6981اقتصادي ارزان نیروي كار سال هاي " هاي

استراتژیكي را  (ای راهبردارانه)هركدام، طبقات كارگر نوین و -افریقاي جنوبي و كره جنوبي

یع انبوه ریشه كه این به نوبه ي خود، جنبش كارگري نیرومند و نویني که از تولید صناآفریده،  

های کارگری نه تنها در افزایش دستمزد بلکه در بهبود  این جنبش .اند را بازآفریده است گرفته

ی پشت گسترش «ها شناسه»ها، همچنین کلید  این جنبشاند؛  شرایط کار دستاورد داشته

»  (Ruth Collier)بنا به برداشت روت کولیر. ی بیستم بودند دمکراسی در پایانه ی سده

ای گسترش  به گونه«  [در باره مردم ساالری گردانی] و تئوریک (تطبیقی)  سنجه همادبیات 

های  روند دمکراسی گردانییافته، همگی از اهمیت نقش طبقه کارگر و جنبش کارگری در 

ها و احزاب دارای  دربیشترین موارد، نقش اتحادیه ...خالی می باشند ۹۱۷۱و  ۹۱۱۱های  دهه

ای  دست باال، درادبیات به آن اشاره  ای اهمیت داشتند که ری، تا آن درجههای کارگ گرایش

(۹۹۱:۹۱۱۱)«.کمرنگ بشود
4
 

سازی در سازمان تولید مدلل می شود، تاثیر دگر  ۱و  ۴های   و نیز به همانگونه که در فصل

 .کمتر تک سویه است تا یک پندار همگانی بر کارگران،

                                                 

4
، در مورد (۹۱۱۱Cowieحده و مکزیک به کووي ، ایاالت مت(۹۱۱۲Seidman)درمورد آفریقاي جنوبي و برزیل، به سایدمن  -

، (Beneria ۹۱۱۵) ، بنر یا ( Evans-۴۴۱ ۹۱۱۵:۱) نیز به اوانس .  نگاه کنید( Koo ۹۱۱۱ ،۴۱۱۹) کره جنوبي به کو 

   (۴۹۶Arrighi and Silver-۹۱۷۲:۹۷۱، عریقي و سیلور(۹۱۱۱Moody)، مودي ( Markoff۱۹-۴۱:۹۱۱۶) مارکوف 

 .نگاه شود
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Just-  ،« کنتراتی»)ولید  خواهیم دید، در برخی شرایط ت ۴در واقع، به همانگونه که درفصل 

Time -In )می دهد و  افزایشهای  روند تولید  در عمل، آسیب پذیری سرمایه در گسست

آکسیون )سرراست چالشبنابراین امر توان آن را دارد که نیروی چانه زنی کارگری در 

تنها درصنایعی که  روش های  این موضوع نه .تولید را افزایش دهد جایگاهدر  (مستقیم

کنتراتی را به کار می گیرند، بلکه  در مورد کارگران بخش ترابری و صنایع ارتباطی  که 

و این خود سبب ساز آن می .  آید اعتبارهایشان بر این روش تولیدی استوار است نیز راست می

هن تر شدن شاخه ، پتولیدیهای   گردد  که به این  بیاندیشیم که  با بیشتر گلوبالیزه شدن شبکه

ها در پتانسیل جغرافیایی، از جمله به وسیله کارگران را  پی آمد داشته  های گسستگی شاخگی

 .باشد

ی بیستم به چشم  نگرندگان یقین مند  که در نخستین سال های سده ییآنجا راستی دراین حقیقت به

های  برو و برگرد، مرگ جنبشدگرسازی همراه با فوردیسم بی ها و دگرگونیآمد که  چنین می

های   فوردیسم نه تنها، مهارت .ای بیش نیست کارگری را  در شیپور داشت،  شوخی ساده

ده ساخت، بلکه به کارفرمایان اجازه بدون استفا( ینیروی)بیشترین کارگران سازمان نایافته را 

کارگری که نا   ، طبقهکهسرانجام آن  .نیروی کار را در چنگ گیرند ی   های تازه داد تا سرچشمه

ی موجود و نیز از یکدیگر جدا ها بودگی دگرگونه های خویشاوندی و دیگر امیدانه با وابستگی

های  شگفت انگیز و احترام آور و هراسناک بیگانه ساز و جزء جزء  فن آوری» افتادگی ها با 

ای  سیر واپس روندهاین تنها،  پی آمد  (. Torigan ۱۱۶-۱:۹۱۱۱) پدیدار شد مربوطه« کننده

. ،  نیرو بخش آن بودسرشتکه فوردیسم همانند یک  -با  دستاورد سازماندهی تولید انبوه –ست

آنچنان سیر واپس رونده ی دیگری قرار می گیریم که افق  ی آستانهبه اینگونه اکنون آیا ما در 

 دیگری را در برایر داشته باشیم؟  

ای،  ی آنکه این فرایند تا به کجا و تا به چه درجه هسرانجام، گفتگوهای داغ دیگری در بار

نسل به پایان » بسیاری به. دولت را به طور واقعی به کناری زده است را پی می گیریم ی سلطه

پی آمد (  شرایط را)تا آنکه این انگارند  سیاسی می های اختالف، بیشتر به مانند پی آمد «رسیده

نگاه از  .پذیری بدانند که اقتدار دولت را به سایه گرفته استهای اقتصادی گلوبال تسلیم نا روند

ی  به ویژه گزافه گویی و افاده) ی گلوبالیزاسیون بی درون مایه،  محاصرهاین دیدگاه، 

اختراع TINA -(There Is No Alternative)-مارگرات تاچر« جایگزینی موجود نیست  »

تا  پنهان سازدها را پشت سپر  و شرکت که می کوشد تا دولت ها زیرا. ای ست غرض ورزانه

سود از نیروی کار به توزیع های هموارگردانی باز آنان را از مسئولیت سیاسی برای سیاست

 . سرمایه در امان نگاه دارند

ها پتانسیل آن را دارند تا  گر آنند که این چالش مبارزات سیاسی آشکار جنبش های کارگری بیان

فضای را بر مال سازند، - («جایگزینی موجود نیست  ») TINA-هایی  بیهوده گویی

های  را انتقال دهند و شیفتی را به آن وادارد که به سوی سیاست( مسلکی)ایدئولوژیکی 
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-Block  ۹۷-۹۶ :۹۱۱۱ ،Gordon  ۱به ) .ی اقتصادی وسیاسی ملی به پیش برود دوستانه

۴۱۱:۹۱۱۶ ،Tabb ۹۱۱۱و  ،Piven ۹۱۱۵ نگاه  کنید ). 

درآن هنگام که به شرایط به باریک بینی  William Greider (۴۱۱۹)ای ست که   تهاین نک

سپتامبر می نگرد، به آن  ۹۹سیاسی تازه ایالت متحده آمریکا و سراسر جهان پس از حمله 

پیش فرض موهومی را بر پایه می نشاند » بحران تازه (  Greider)برای گرایدر. اشاره دارد

دولت . جلودارگلوبالیزاسیون را به فروش برساند -ن پیش فرض شرکت تا غیر قابل پرهیز بود

اقتدار خود را نسبت به مالیات و تنظیم » ، هرگز«دستکم بزرگترین و نیرومندترین آنها »ها، 

 -« به سادگی از کار برد قدرت شان واپس نشینی کرده اند» آنها . «اند بازرگانی از دست نداده

، به ویژه نمونه ای که درایاالت سرکردهدولت های  »هر روی به  بحران یازده سپتامبر، به

کارکردی ناگهانی و برخالف جهت دست زنند و به » متحده بر سر کار است، نیاز داشت تا به

ای ناخوانده و  اشان بپردازند؛ به این معنا که ، به گونه ی فراموش گشته کارگیری قدرت مطلقه

تالش های دولت  .  «و به نام جامعه به تحمیل قوانین بپردازند اما هدف مند به بازار وارد شده

ی کنترل پول تروریستی غیر قابل پرهیز،  به منظور جریان یابی بین المللی سرمایه به مثابه

هایی همانند، مبنی بر اینکه دولت ها در  سبب افزایش شک در مورد چرایی اینکه تالش

برای  .دید می رسدناشدنی به ... اند و اجتماعیدیگر اهداف سیاسی یابی به  جستجوی دست

تنش های میهن پرستانه زبانه کشیده از جنگ و بحران اقتصادی می توانند  لحظه  »گرایدر، 

در »را « برای آموزش و تهییج»های سیاسی نوینی،  مجال»بروز و آشکارگی کم مانندی  و نیز

 .«داشته باشند وفاییشک

به چشم می آیند که شکفته ( قهقهرایی ) ای  سیرپس نگرایانه ۱۱۹۴های  پایانی سال  آیا  ماه

ی چرخش  های دیگری از نقطه  یا  گونه ، ی را نشان داده« لحظه آشکارگی کمیاب»شدگی یک 

. را هنوز باید چشم به راه بود
5
 

گذرگاه جنبش های کارگری در می دهد،   ای که فصل چهارم نشان در هر پیش آمدنی، به گونه

به ویژه  -از سیاست های گلوبال است شکل گرفته یا شکل داده شده ، بیستم ی ر سدهسراس

بنابراین   .آوردی و رقابت، تعارضات درون کشوری و جنگ ، هم(سرکردگی)مونیژپویایی ه

ی بازگویی  درفصل پنجم بر دو پایه که ی طبقه کارگر جهانی ی آینده جمعبندی ما در باره

در و ( ۱و  ۴تمرکزفصل  )های اقتصاد گلوبال   پویهو ارزیابی  -ارزیابی تاریخی جهانی

 .را پی می گیریم (۲تمرکز فصل ) های سیاسی گلوبال زمینه سازی شده است  ارزیابی پویه

پیچیدگی بیشتری  ،، نسبت به آنچه می نموددلی، گوهراین دو جا سازی دوگانه  برای آسوده

که نخست پیش روی « سیون در برابر اقتدار دولتگلوبالیزا» در یک مورد، گفتگو در  .ددار

                                                 
5
سپتامبر، بستن فرصت  ۹۹ر واقع، با لغو اعتصابها و تظاهرات برنامه ریزي شده در سراسر جهان درست پس از یورش هايد - 

-Reyes  ۴؛Labor Notes  ۱:۴۱۱۹یاداشت هاي کارگري  . ) هاي سیاسي دستکم مستند تر از هر گونه گشایشي است

 (.Slaughter and Moody  ۱ :۴۱۱۹؛ ۹:۴۱۱۹
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بین «  صفر -مجموع »هایی بیشتر دو بخشی به مانند بازی  گذارده شد،  در چارچوب واژه

ن .  گلوبال و ملت بیان می گردد اشاره دارد، ( Saskia Sassen)به همانگونه که ساسکیا ساس 

آن  اند که در های نوینی بکهدر برقراری ش» دولت ها، خودشان شرکت کنندگانی کلیدی 

 (.b۹۱۱۱، ۹۵۷:a۹۱۱۱)گلوبالیزاسیون به پیش برده شد

بنابراین،  .دولت ها در ساختمان سازی این شبکه های نوین شرکت نمی جویند ی همهفراتر، 

در اقتدار دولت،  اینگونه که در ادبیات رایج است، کمی فراگیرگفتگو در مورد  گرایش های 

ها، گلوبالیزاسیون، تمرینی  برای اقتدارمندی دولتی  برای برخی دولت.  تحساسیت بر انگیزاس

.آید به شمار می
6
 دویدنی را  هموار می سازد که بر    برای دیگران  زیگزاگ و چرخش تازه  

از مستعمرگی یا نو مستعمرگی ) ناتوان ویا نیستی می گیرد ،بستر چنین چگونگی، اقتداردولتی

ی خود، در پیوند با گفتگو پیرامون انترناسیونالیسم کارگری   ین ، به نوبها(. تا گلوبالیزاسیون

یا به چیزی که اکنون به آن  -به همراه خواهد داشتدرگیری و عوارض سپسین به سزایی را 

 .انترناسیونالیسم نوین كارگری ر بهگبه بیانی دی. باز می گردیم

 

 یك انترناسیونالیسم نوین كارگري

 

مورد گفتگو در باره چگونگي باز پیدایش  شرایط  یها بسیاري از گزاره در بخش پیشین،

بیست و یكم،   ی مناسب براي یك انترناسیونالیسم نیرومند كارگري در نخستین سالهاي سده

درواقع، نوعی گرایش از گفتگو بر آن است كه بذرهاي . شوند به گفتگو بازگردانده مي باردیگر

ري در همان روندهایي یافت مي شوند كه بحران جنبش هاي انترناسیونالیسم نوین كارگ

، تنش هاي "وبالیزه شدن تولیدگل" بنا بر این بینش، با . كارگري قدیمي را به همراه آورده اند

  هایي با پي آمد چنین تنش. کشورهااكنون، درون كشورها عمل مي كنند تا بین نخست ، قطبی

هاریس .) نا مربوط مي گردند دیگر اي فزاینده هجنوب، به گون -ست كه تقسیم بندي شمال

اردت و نگري ؛ ه6999. ؛ الد و همراهان6999بورباخ و روبینسون ؛ 6998، هوگولت 6978

 ر رابطه با كار و زندگي با شرایطیجهاني د سنجشدر  ای یگانهگ ن طبقه كارگرهم(. 0111

) لیام روبینسون و ژري هاریسبه بیان وی .ست در روند شكل گیري ( گوار و نا خوش) همسان،

به : موجب تقسیم  شتابنده ي جهان)" ، روند در حال گذار كنوني، (68-61:0111، 9-00

این طبقه ". و پرولتاریاي گلوبال مي باشد( طبقه سرمایه دار در حال گذار)  بورژوازي گلوبال 

در حال پیش روي به . ...طبقه در خود و نیز براي خود"سرمایه دار در حال گذار هم به عنوان 
                                                 

6
فشار برآمده از سوی مبارزه های . ی فشارهای چند جانبه اعمال می کنند  ای را به وسیله درت مند چنین سلطههای ق دولت - 

بر آن است  ۲در واقع برهان مرکزی فصل . ای از این گونه فشارهاست های کارگری در جهان نمونه کارگری و دیگر زیر گروه

به ( ای خود یک آزمون دولت قدرت مند ایاالت متحده)نگ جهانی دوم اجتماعی جهانی ساخته شده پس از ج -که رژیم اقتصادی

های اکنون  به همین گونه، دولت. دقیقاً به جای این گونه فشارها جایگزین کرده است« دوستی -کارگر»طور نسبی عناصری از 

ای که آنان نیز از پایین همان  تنها تا گستره -« رود اند که از با آن، گلوبالیزاسیون به پیش می هایی جدیدی را برپا کرده شبکه »مقتدر

 .اند چه بسا که عناصری از کارگر دوستی را در ساختارهای تازه وارد کرده -کنند تالش را احساس می

 



 18 

طبقه كارگر "، بنابراین بنیاد عیني(. ي باشدی طبقاتي گلوبالیزاسیون بورژوایي م سوي پروژه

طبقه » به گونه اي فزاینده " ( طبقه براي خود" در حالیكه هنوز نه به عنوان ") در حال گذار

 .دریزرا براي انترناسیونالیسم كارگري پي مي « اي در خود

های عمومي در برابر  اعتراض( ، و شركت كنندگانبانان دیدهسیاري از در واقع،  ب

 WTO -  World Trade)سازمان جهاني تجارت –گلوبالیزاسیون، كه با تظاهرات ضد 

Organization ) هاي  عنوان نخسیتن نشانه شود، به آغاز مي 6999که در سیاتل در نوامبر

 Theی ملل  بنا به سرمقاله. گري  مي نگرندانترناسیونالیسم نوین كار این گونهپدیداري 

Nation(6999:9)ای براي نوعي خط مشي سیاسي به نشانه گذاشت كه  ، سیاتل سنگ بناي پایه

اش را براي یك  ناسیونالیسم" در آن، جنبش كارگري ایاالت متحده آمریكاي شمالي

 Jay)زور اتل، ژاي ما در پي سی." بازتاب دادهمبستگي نوین پر طنین یک انترناسیونالیسم و 

Mazur,   رئیس كمیته امور بین المللALF-CIO ) نه بین شمال بخش بندی،" برآن است كه- 

كارگران در هر منطقه اي و تراكم سنگین سرمایه  و دولت هاي بین ( رویارویی)جنوب، بلكه 

 (.2000:92" )مسلط در  جریان است

كه شرایط مشترك  طبقه كارگری  آفرینندهه تنها آنكه، تولید گلوبلیزه، برآن است كه نتر افزون

، بلكه  نیروي كاري را به گستره ي جهاني آفریده است كه بوده زندگي و كار را سهیم مي شود

طبقه  با اره دوسر بریدنخطر . اغلب با همان شركت سهامي چند ملیتی كارفرمایان روبرهستند

فعالین كارگران در گوشه ى دیگر،   اي از شركت سهامي امپراتوري علیه در گوشه كارگر

كه كارگران  چنین برهان آورندرا به آن سو جهت داده است كه  بانان دیدهجنبش كارگري و

ی جغرافیایي با شركت هاي سهامي چند ملیتي كارفرماي شان به ایجاد سازمان   گسترهدربایستي 

دولت  اقتداركاهش  (.6998؛ موودي 6999؛ كووي 0111منزور ) سنگ بپردازند  هایي هم

عمده از كاهش قدرت زیرا که این  دولت ها به طور. اني را موجه مي سازدچنین فراخو سپس

در برابر بازیگران فراملي، روشن است كه كارگران با نشانه گیري . اند به طور گذرا در رنج

اگر میدان  .دآورن نمیبه کف  هیچ گونه كامیابي و یا دستاورد ناچیزی نیزملي اشان،  یدولت ها

چه به شكل شركت هاي سهامي چند ملیتي یا ) واقعي قدرت اكنون در سطح فراملي ست

و سازمان جهاني ( IMF)المللي حكمران گلوبال همانند  صندوق بین المللي پول  نهادهاي بین

ي بایستي به سوي فراملي به جنبش  جنبش كارگر اتیپس، مشي سیاسي طبق (WTO)تجارت

 .یدآ

، پیش از آنكه برهان آوریم كه در حال پیش روي به سوي هایی برهانمه در برابر چنین با این ه

به . بایستی هشیاری به خرج دهیم با انترناسیونالیسم كارگري مي باشیم،درخور جهاني   ی زمینه

درآمد جهاني به ( نگاه شود 9آخر ص )در باره  نابرابري  گذشتهكه بررسي تجربي  ،یك توجیه

 .خود رسید -گن  در میك طبقه كارگر گلوبال و  ه ی پیدایش نگارهكه بتوان به نیست  آن سادگي

هاي درون  هاي بین كشوري بیش ازنابرابري آن است كه نابرابري  ی این بررسي نشان دهنده

درصد  87نسبتي بین  – نابرابري كل در آمد جهاني سازنسبت سرشاری از سبب كشوري هنوز

به همین . باشد می( 6998:6168كورزنیویچ و موران ؛ 6999:97ویچ میلونو) -درصد 71تا 

د یتولداده هاي بانك جهاني نشان دهنده ي آن است كه  برآمده از باریک بینانه گونه، محاسبه
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نازكي از میانگین تولید ناخالص  ی کنارهسرانه كشورهاي جهان سوم ( GNP)ناخالص ملي 

و  6971درصد در سال  9/7، 6911رصد در سال د 5/7 –ملي سرانه كشورهاي جهان اول 

-؛ به اریقي 0116، 6977محاسبه شده به وسیله بانك جهاني ) 6999درصد در سال  1/7

Arrighi-   به سرانجام، چنین نابرابري درآمد . مي باشد( نگاه شود 0119سیلور و بروئر

برگرفته شده از   هاي بیان شده به نفع سودهاي تاكتیكي خودي خود سبب  تزلزل  برهان

هاي هماهنگ بین المللي به وسیله كارگران با شركت سهامي كارفرماي چند ملیتي  آكسیون

كه در آن  " راي واقعي مقد دستاویزي براي  موجودیت جامعه"موجب  با این وجود،. گردد نمي

( 0111:969ل وي و السون )آسیب به دیگري به معناي آسیب به  خویشتن برداشت مي گردد، 

 .انگاشته شود، نیز نمي گردد رناسیونالیسم كارگري كه نبایستي ُخردانت برای چالشيدر برابر

بخشي از برهان تقویت انترناسیونالیسم كارگري براین حس بنیاد نهاده شده، كه تنها جنبش 

. در چالش نهادها و سازمان هاي گلوبال مي باشند کارآاي  گلوبال كارگري در خور انجام وظیفه

و بر این باورند ما براي آناني كه كاهش قدرقدرتي دولت را به عنوان یك اسطوره مي نگرند، ا

محافظت را  هنوز یاراي آن را دارند كه طبقه كارگر خود(  یا دست كم چند دولت) كه دولت ها

سرمایه گذاري روي همبستگي انترناسیونال كارگري تنها یا در واقع بهترین گزینه ي  ،كنند

درست تراز این منظر، موثرترین راه کار . مناسب براي جنبش هاي كارگري  نمي باشدسیاسي 

به  هایي سزاوار سیاست برد پیشبراي  یشبراي جنبش هاي كارگري فشار بر دولت هاي خو

.سود كارگران مي باشد
7

 

 

بازیگران  ،برخي از دولت هاي قدرت مند که برآن باشد اگر شخصبرآن است که گزینه دیگر

گر دولت ها به گونه یدر حالیكه د) د می باشنپارامترهاي گلوبالیزاسیون  ی یدي تعیین كنندهكل

ترین اهداف راهبرداربنابراین شماري از دولت هاي قدرت مند ( اي موثر ناتوان هستند

شهروندان این دولت هاي / با چنین نگرشی، كارگران  .هاي كارگري به شمار مي آیند جنبش

به . تر خواهند گرفت توانشهروندان دولت هاي كم  -یوني مخالف با كارگرانمند پوزیس قدرت

این معنا كه،  بهترآن است كه  براي درگیري در مبارزات سیاسي، طراحي شده براي فشار به 

، دولت هاي ملي كه در حال حاضرقدرت رفرم نهادها و سازمان هاي  "ترین هدفراهبردار"

چنین دولت هاي قدرتمندي بایستي  روندان هش -كارگر.  دي فراملي را دارند، موضع گیرن

برند كه دلبستگي تمامي كارگران جهان درآن است و  ي خویش را در راهي به كار جایگاه ویژه

 -درآمد شمال بخش بندی پیوستار و پافشاری. شوندهاي انترناسیونالیسم كارگري  هنگآپیش 

كارگران شمال  به آن  از سویكه آیا مبارزه انگیزد  جنوب، به هر روي این پرسش را بر مي

گامي به سوي تشكیل یك طبقه  شاید کهسوي هدف گیري شده است كه رفرم  نهادهاي فراملي 

                                                 
 

7
و  گردد كه به وسیله ك چ چوب خمیده اي كه پس از پرتاب به جاي نخست بر مي")كمانك"ی این تالش، براي نمونه، دراستراتژ -

از بسیج همبستگي جهاني براي  سبب پیش گیري مورد گفتگو قرار گرفتKech and Sikkink  (۹۱-۹۴ : ۹۱۱۷ ))سیكینك

    Doug Imig and Sidney Tarrow ( ۴۱۱۱:۱۷)همانگونه که داگ ایمیگ و سیدني تاروو .فشار به حكومت خودي نمي شود

بین المللي، تمایز بین سطح بسیج اعتراضات و سطح اهداف  -ملي مي گویند به منظور ازهم باز نمودن اشتراكات گوناگون احتمالي

 .آنها كامال کارآیي خواهد داشت
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پشتیبان اي از  پدیداري  گونه باشد یا نشانه های "براي خود"كارگر جهاني 

 .ست (پروتكتیونیسم)گرایي

زمان جهاني تجارت در سیاتل، تظاهرات در واقع، شركت كنندگان جهان سومي در همایش سا

را نه به مثابه نمودي از انترناسیونالیسم نوین كارگري، بلكه بیشتر به عنوان بیان یك دستور 

.ا دولت هاي شمالي برداشت نمودندي در بخش كارگر شمالي در ائتالف بمل پشتیابانیكار 
8
 

هاي  بي شماري  وم قطعنامهي پیش ازهمایش سازمان جهاني تجارت، كشورهاي جهان س هفته

اجتماعي استانداردهاي ( مواد)در مخالفت با به میانه گذاشتن توافق هاي تجارتي که شروط

این شروط اجتماعي به برهان . محیطي و كاري باالیي را درخواست مي نمود تصویب نمودند

كه  راه تازه بلي  بین المللي براي بهبود كارگران جهان سومي نبود،  مالحظه بیانگر آنان،

بندهایی براي جلوگیري از ورود صادرات كشورهاي جهان سوم به  دیگري برای  برپایي راه

( Dugger 6999دوگر) "قیمومیت زیر پوشش ایده آلیسم گرایی پشتیبان " –كشورهاي غني 

در برابرپیشنهادي  اي كارگري جنوباز سوي اتحادیه ه" مقاومت غیر منتظره"و نیز. بود

كنگره با حضور در كنفدراسیون . ارت جهانياي كارگري زیر نظ تانداردهاي پایهاسمبتني بر 

دلیل مي آورد كه  تحریم براي نقض  0111در آوریل ( ICFTU) هاي آزاد بین المللي  اتحادیه

آژانس فرانس ) آمدند  مي شمار استانداردهاي كار، سالح هایي به غایت سهمگین قیمومیت ملي به

  (.0111فرانسه خبرگزاري / پرس

گرایش ها و رخدادهاي  كنوني  در سیاست هاي انترناسیونالیستي كارگري  چكیده آنكه، 

رهر نكته اي به ما در این گفتگو،  د.  آیند گوناگون بنیادینی به شمار می های برداشتموضوع 

تولید   به عنوان نمونه، نشان مي دهد كه گلوبالیزاسیون 9و  0بخش . زیمادمیانجي گري مي پر

مان در شرایط مادي كارگران از نظر ز  اي كه هم صنعتي روند متناقضي بوده است و به گونه

روند متناقضي كه به همان  –را تولید نموده  همگرایيو  واگرایيجغرافیایي پراكنده، عناصر 

.گونه  كاربردهاي متضادي را براي گذشته و آینده انترناسیونالیسم كارگري دارا بوده است
9
 

روند رابطه بین جنبش هاي كارگري، سلطه ي دولتي، و سیاست هاي جهاني را در   7بخش 

 .یك سده مرور طوالني  دوباره طرح خواهد كرد

 

شهروند در مخالفت با دولت هاي خود   -گفتگوی  دستجمي كارگراین نشان خواهد داد كه توان  

و سالهاي نخست   69ر پایانه ي سده با شتاب یابي ستیزها و رقابت هاي درون امپریالیستي د

در صنایع و جبهه هاي ) ها ماشیناصلی  هاي ، زمانیكه كارگران به عنوان دندانه01سده ي 

كه كارگران  در دور نیمه نخست سده بیستم، در حالي. آمدند افزایش یافتمی به شمار( جنگ

                                                 
-

8
براي امضا گذاردن ( John Sweeney)جان سویني( AFL-CIO)نوامبر، رئیس  ۱۱در حقیقت، یك ماه پیش از اعتراض   

ي مذاكرات سازمان جهانی تجارت به گروهي از رهبران ي بیانگر بر تصدیق دستگاه رهبري كلینتون در باره فرمان تجار زیر نامه

جنوب كه به سیاتل  -درمورد تنش هاي شمال. این نقطه نطر شكي را پشت سر نداشت( Moody ۹۱۱۱:۹)بازرگاني پیوست 

 . نگاه شود(  O, Brien ۴۱۱۱:۷۴-۱۴)کشیده شد، به 
9
همگن سازي  شرایط كارگران عمال همخوان با گسترش سومین بخش این بخش سوم، به این پرسش مي پردازد كه آیا تنش  -

پنداری ادبیات " خوشبینانه"به گونه اي  –همبستگي كارگري در میان كارگران ملل گوناگون، نژادها، جنسیت ها و مانند این ها 

 .انترناسسیونالیسم كارگري  خواهد بود
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 بامي بردند، دولت ها  چانه زنی دستجمي را در پیکارهای رزمنده ي خود به كارتوان سنگین 

گسترش حقوق شان هم به عنوان شهروند و هم به عنوان كارگردر جستجوي جلب تضمین 

 . بودند( نظام)وفاداري آنها 

بر آن است كه شركت كارگران در پروژه در نوشتاری اي اچ كار در پایان جنگ جهاني دوم 

" در سده ي نوزدهم، . دهم بودملت ریشه ي فروپاشي انترناسیونالیسم سده ي نوز -هاي دولت

شتند، سوسیالیسم طبقه میانه بود و كارگران سرزمین پدري ندا برابردرآن هنگام كه ملت 

... در یك آن، نشان داد 6967بحران " به هر روي براي  اچ كار، . انترناسیونال گردیده بود

یعني در سمت قدرت ) ."ی نانش كره مالیده شده است كدام رویهروی توده كارگر مي دانست كه 

سوسیالیسم انترناسیونالیستي " بنابراین با نخسیتن جرقه جنگ جهاني نخست، (. دولتي خود آنها

 (.6975:01-6")نه فروپاشیدبخردابه گونه اي  نا

آیا شرایط سیاسي جهاني باردیگر مناسب تابش فاز نویني از انترناسیونالیسم كارگري ست؟  از 

ي  به آن بستگي دارد كه طبیعت سلطه خود ی چنین دگرگونی به نوبه ایم، آنچه تا كنون گفته

جنوب  -بندي شمال سرشت بخشقدرت چانه زنی دستجمعي كارگران، و  سرشت ،همروزگار

 -كارگر"هاي  سیاستها قدرت آن را دارا باشند كه  دولت( برخي) آیا اگر حتا .را داوري كنیم

یاد  قدرت ،درت آن را دارا خواهند بود كه دولت ها، كارگران  قرا به اجرا درآورند" دوستي

د، نباش شتهرا به سود خود آنها به كار برند؟ و آیا اگر برخي از كارگران توان الزمه  را دا شده

جنوب را مستحكم و یا در هم شكنند به كار  -آن قدرت را در راهي كه  تفسیم بندي شمال

دیگر، اگر كارگران، دیگر  ی گزینه( د داد؟ و آیا دولت واكنش نشان خواهن)خواهند بست؟ 

نداشته باشند، باردیگر  کارآییها  الزمه را به گونهاي كه بر دولت قدرت چانه زنی دستجمعي

هاي كارگري  یك بار دیگر به طور  خواهند یافت، و سیاست" سرزمین پدري"خویش را بدون 

 به انترناسیونالیستي خواهد گرایید؟" غریزي"

روي بستگي به ارزیابي پاسخ آنها، به هر / به تمامي این پرسش ها بازمي گردیم 5در فصل  

قدرت چانه زنی دستجمعي كارگران در برابر دولت ها، در برابر ( دینامیك)ی  اساسي پویه

كه رویاروي  شوند خواهد  در هر سطحي" قدرت هاي موجود"كارفرمایان خویش، و دربرابر 

قدرت چانه زنی  سرشمتها و  یري، بایستي زماني در سرچشمهابرین، پیش از پي گبن. داشت

فراهم ( ترانسفورماسیون)دستجمعي كارگران ابزاري را برای تجزیه وتحلیل دگرگوني ها

 .آوریم

 

 

Ш  .ای  دریافتی و تئوریک شبکه:  تاریخی -ای جهانی نا آرامی کارگری در گستره 

 

 سرچشمه هاي قدرت كارگران

 

ایگاه كارگران جهاني به التزامات تاثیرگلوبالیزاسیون دوران كنوني بر قدرت مجادله در باره  ج

نقطه آغاز مهمي براي انواع گوناگون قدرت . مذاكرات دستجمعي كارگران بستگي دارد
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 Erik -مذاكرات كارگري تمایز بین قدرت نهادینه اي و ساختار مي باشد اریك اونلین ورایت

Onlin Wright,s (0111:910 )اشكال گوناگون " قدرت نهادینه اي در بردارنده ي . باشد مي

مهمترین آنها، " ) نیرویي ست كه  در نتیجه ي شكل گیري سازمان هاي دستجمعي كارگران

قدرت ساختاري،  دربرابر، در . شكل مي گیرند( تشكل هاي صنفي كارگري، و احزاب سیاسي

به " در سیستم اقتصادي... رگرانبه سادگي از استقرار كا" بردارنده ي قدرتي ست كه 

نخستین . را به دو زیر گونه تقسم مي كند" ساختاري"ورایت، بعدتر قدرت . كارگران مي رسد

از " قدرتي است كه (  چیزي كه قدرت مذاكرات دست جمعي بازار) زیرگونه قدرت ساختاري 

 .دست مي آیدبه " مكان استراتژیك گروه ویژه اي از كارگران در یك بخش كلیدي صنعتي

(   ۹)قدرت مذاكرات دستجمعي بازار مي تواند گوناگوني چندي به خود گیرد از جمله            

سطح پایین (  ۴)دارا بودن مهارت هاي كمیابي كه مورد درخواست كارفرمایان است، 

توانایي كارگران به تمامي از بازار كار خارج شده و بتوانند به ( ۱)، و غیرشاغلین عمومي

.گونه اي از طریق سیستم غیرمزدي گذران كنند
10

به بیان دیگر، قدرت مذاكرات دستجمعي، 

هنگامي ست كه به گونه اي فشرده در روندهاي تولیدي یكپارچه به كارگران مي رسد  

enmeshed  ، در آنجایي كه  توقف كار محلي در گره كلیدي، مي تواند سبب درجه گسست بسا

چنین قدرت مذاكرات جمعي گواهي روشني  .ر پي داشته باشدپهناورتري از خود توقف د

اند هنگامي كه تمامي خط مونتاژ به وسیله توقف در یك بخشي از خط تولید، از كار انداخته  بوده

شده، و هنگامي كه تمامي شركت هاي وابسته به تحویل درسا سر وقت طرف هاي گوناگون به 

.راكد در آورده شده اندوسیله اعتصاب كارگران راه آهن به حالت 
11
 

آناني كه  به گلوبالیزاسیون اعتبار مي دهند كه بحران شدید و یا نهایي به جنبش هاي  كارگري 

هاي گوناگون گلوبالیزاسیون را به عنوان زیرسایه كشانیدن تمامي قدرت  وارد آورده جلوه

 (.به فصل دوم نگاه شود.)بینند مذاكرات دستجمعي می

با بسیج لشگر ریستن، قدرت قرار داد دستجمعي كارگران در بازار خرید، از این منظر نگ  

، و بازار هاي كار جهاني آزمندي را  كارگران ذخیره در گستره ي جهاني به سایه كشانیده شده

فراتر آن كه به آن گستره اي كه سرمایه دار كشاورزي و كارگاه ها ي دستي .  آفریده است

زیر پا گرفتن منابع غیر مزدبري درآمد و به اجبار كشانیدن  گسترش یافته ي جهاني درحال

هرچه بیشتر افراد، به سوسي پرولتاریتت شدن سوق داده  و در نتیجه سبب هرچه ناتوان تر 

سرانجام، با كم رنگ دشن سلطه ي دولتي، . شدن قدرت قرار داد دستجمعي كارگران مي گردد

از منظر . دستجمعي كارگران را زیر مي گیرد گلوبالیزاسیون نیروي نهادینه اي قرار داد

                                                 
 -

10
 اریك او رایت" shmooتمثیل "براي این نوع بازار خرید قدرت قرار داد دستجمعي به بحث    

  (Erik O. Wright , 9-7: 6998)،   نگاه شود؛ و نیز بهArrighi و Silver(011-699:6977 .) 

 

 -
11

به   براي درك همانند به . ، نگاه شود(Silver5-699:6977 و Arrighi)در باره قدرت قرار داد دستجمعي در محل كار  

به كار برده  Wallace، كه نیز با واالس(6977Perrone) پرون" قدرت جایگاه"و " نينارسایي هاي كنترل ف(" 6989)ادوراد 

براي قدرت قرار داد دستجمعي . نگاه شودTronti(6986 )و نیز به ترونتيRubin(6979  .)،  و روبین Griffinشد، گریفین

 .نگاه شودBergquist (6971 )كارگران صادراتي جهان سوم به برگ كویست
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تاریخي، قدرت نهادینه اي، در شبكه هاي قانوني دولتي محاط شده و به عنوان موضوعي 

همانند حق تشكیل اتحادیه هاي صنفي و به همین گونه وظیفه ي اجباري كارفرمایان در بستن 

تضعیف قدرت . شته استقراردادهاي دستجمعي با اتحادیه هاي كارگري ضمانت اجرایي دا

دولتي، به نوبه ي خود نیز سبب تضعیف قدرت قرار داد دستجمعي در بازار كار گردیده، كه 

را شكل داده بود و " شبكه بهداشت اجتماعي"تكیه گاه سیاست هاي خدمات اجتماعي دولتي كه 

 .از رقابت بازار كار جلوگیري مي كرد، برخوردار بود

ه گونه اي گسترده دیده شده كه دایره جهنمي را باز آفریده با تضعیف در واقع، گلوبالیزاسیون ب

قدرت قرار دستجمعي بازار كار قدرت نهادینه اي را ازیر سایه گرفته و بر عكس بنابراین 

بسیج جهاني ذخیره هاي كار نه تنها به گونه ایمستقیم، قدرت قرار دادهاي دستجمعي بازار كار 

ه غیر قانوني ساختن موجودیت سازمان هاي صنفي و اجزاب را كم توان نموده ، بلكه ب

كارگري جلو چشم بیاري از كارگران همراه  با دشوارتر ساختن هرچه فزاینده تر موجودیت 

سنگیین تر آنكه، یورش . چنین نهادهایي براي سود رسانیدن به اعضا خود، یاري رسانیده است

با فروپاشي كنترات هاي پسا )مان هاي كارگي رمستقیم به وسیله ي كارفرمایان و دولت به ساز

نیز به اروسیون آن ها  .جنگ به طور مستقیم، قدرت نهادینه اي كارگري را زیر گرفته اند

و به گونه اي فزاینده  بیشتر قدرت بازار كار و قدرت قرار داد دستجمعي كمك رسانیده

موفقیت آمیز و تداوم سیاست  دشوارهاي بیشتري را در برابر سازمان هاي كارگري براي دفاع

اگر دیده مي شود كه  فوق بسیج سرمایه . ایجاد مي كنند" شبكه بهداشت اجتماعي"هاي دولتي 

 -پسا"به گونه اي گسترده بازار كار و قدرت نهادینه اي قرار داد دستجمعي را زیر سایه گرفته، 

ه به گونه اي سراسري، مربوطه در سازمان تولید و فرآیند كار دیده مي شود ك" فوردیست

قدرت قرار داد دستجمعي محل كار كارگران را تضعیف نموده است و بنابراین، مقاطعه كاري 

دست  دوم و دیگر اشكال عمودي تجزیه كننده گرایش تاریخي افزایش قدرت قرار داد 

نه دستجمعي محل كار را كه در سیستم هاي فوردیستي تولید انبوه به وجود آمده بود را وارو

فوردیسم با افزایش آسیب پذیري سرمایه در برابر عمل مستقیم كارگران در نقطه . ساخته است

بري . تولید، به گونه اي  دراماتیك سبب افزایش قدرت قرار داد دستجمعي  محل كار گردید

به آن منجر شد كه قدرت قرار داد ( در برگیرنده خط تولید) اطمینان، ادامه یابي جریان تولید

با همگ ن سازى و مهرات زدایي كارگران صنعتي و . جمعي بازار كار كارگري افزایش یابددست

جدب لشگر ذخیره پنهان كارگرى كم تجربه و یا بدون ( در واقع برتر ي دادن) با ممكن ساختن 

با آفریدن .  فراتر آن كه، تداوم  جریان تولید به تضعیف قدرت نهادینه اي گردید. تجربه صنعتي

كه به سادگي نمي توانند جذب اتحادیه ها " توده اي از كارگران سازمان نایافته" اریتتپرولت

از این ها گذشته، قدرت قرار داد دستجمعي به سطوح . آرتیازان یا احزاب سیاسي چپ بشوند

رشد چند گانه اى مي رسد، نخست،  به همانگونه كه روشن خواهد شد، در ایاالت متحده در 

نمایش داده ( مانگونه پي در پي در جایگاههاي دور و پرت در دهه هاي بعديو به ه 6991دهه 

خط تولید اجازه داد كه شمار نسبي كمي از فعالین استراتژیك معیني،  بازده تمامي یك . مي شود

در  انترگراسیون تولیددوم، با افزایش (. نگاه كنید 0به بخش )مركز صنعتي را گسسته كندر

یك شركت  در اعتصاب در یك مركز تولید یك بخش كلیدي مي توانست  میان مراكز صنعتي با
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سر انجام، با . تمامي كارگاه ها را كند و حتا تمامي شركت را سراسر از حركت بازایستادند

افزایش تمركز و تراكم تولید، گسستگي اقتصادي كشور به وسیله ى یك اعتصاب در شركت یا 

( قل صنعتي اتصال كارگاه هاي به یك دیگر و بازاردر بردارنده ي حمل و ن)صنعت كلیدي 

چنین رخدادي در حالتي بوده است كه به ویژه كارگران در جایگاهي در یك . همچنان رشد یافت

به . صنعت  جاي گرفته باشند كه در آن كشور به گونه اي  سرشار به تبادل خارج وابسته بود

مدلل مي دارد، به طور ( (Charles Bergqvist 1996)همان گونه  كه چارلز برگ كویست 

نسبي، گروه كم شماري از كارگران متصل به صنایع صادراتي عمده و حمل و نقل صنعتي 

در جهان سوم، گنجایش گسست ( براي نمونه اسكل ها، راه آهن ها، فرودگاه ها)پیوسته 

.اقتصادي كامل و نیز گسست صنعتي و شكرت را دارند
12
 

هاي بازار كار، محل كار و قدرت نهادینه اي قرار دادهاي دست  آیا و تا چه درجه قدرت 

به گونه اي كه بسیاري  -فوردیسم به سایه كشانیده شده -جمعي با دگرگوني در سازمان تولید پسا

 0یكي از موضوعات مركزي بر گرفته شده در بخش  -از ارزیابي هاي هم روزگار مي انگارند

بررسي این امكان مي پردازیم كه نسبت مستقیمي بین  ما  به 7و 9در بخش . مي باشد 9و 

آن قدرت به وسیله ي كارگران براي ( حال)قدرت قرار داد دستجمعي كارگران و كاربرد واقعي

در واقع پیش تر رشته كه در رابطه با . مبارزه براي شرایط كار و زندگي بهتر وجود دارد

گرفت، بر آن است كه بحران به وجود آمده  گلوبایزاسیون و ادبیات كارگري  مورد گفتگو قرار

در جنبش كارگري، پي آمد دگرگوني هاي شرایط ساختاري رویاروي جنبش كارگري نیست، 

به . محیط  پرت به بحران كشانیده شده است( ترانسفورماسیون)بلكه به وسیله دگرگوني هاي 

تاثیري نداشته است  ویژه آن باوري كه گزینه ي بسیج زدایي قدرت مند بر جنبش كارگري 

 Frances Piven and Richard)به دید فرانسس پیون و ریچارد كلووارد. موجود نیست

Cloward 67-769 :0111  ) نام نهاد، خود سرچشمه ي عمده اي از " ایده ي قدرت" آن را

 .قدرت كارگران بوده است

 

توان مند بوده و فراترآن كه  با این پندار كه كارگران به واقع بسیج ها در درازاي سده ي گذشته

قدرت اشان به گونه اي كارآ مي تواند شرایط كار و زندگي آنان را به سوي بهتر شدن، 

آن چه گلوبالیزاسیون بیش از : آنان چنین مدلل مي دارند كه. دگرگون  سازد، مایه گرفته است

درت كارگري را پنجر باور كهن این سده در رابطه با ق" هر چیز دیگر انجام داده آن است كه 

و محیط پرتي را آفریده است كه اخالق سیاسي مردمي به گونه اي غم انگیز، كشش و " كرده

چنین روندي در باورهاي . خواست ستزه جویي بري تغییر را از درون تهي ساخته است

                                                 
12

قرار داد دستجمعي كارگران  غلظت تولید و قدرتقرار داد دستجمعي جایگاه كار به رابطه اي گوناگون بین تركیب و قدرت  - 

به تاثیر تمركز و غلظت سرمایه   (Wright 6998نمونه ) اشاره دارد، از آنچه اغلب در  ادبیات ماركسیستي بر آن پافشاري شده 

توده هاي كارگر در تماس و رابطه با یكدیگر قرار "رگران، پافشاري دارد، یعني كه به بر قدرت نهادینه اي قرار داد دستجمعي كا

به هر روي، . پیشرفت سرمایه داري، شرایط براي پیشرفت آگاهي دستجمعي و سازمانیابي كارگران بهبود  مي بخشد" مي دهد

 طبقه كارگر را به كم تواني گسترده  كشانیدفوردیسم كه به پراكندگي و تكه پارگي عمودي تولید كمك كرد،  -دگرگوني پسا
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كاررگان به نوبه ي خود آینه اي است از قدرت قرار داد دستجمعي نهادینه اي و قدرت 

یفا   ي ساختاري، اما بدون شك، نقشي در پویایي هاي خود آن ها و جنبش هاي كارگري ادستجمع

 . مي كند

در اشكال گونه گون قدرت ( ترانسفورماسیون)با گشایش این پیچیدگي كه چگونه دگرگوني ها 

دستجمعي كارگران، زمان و فضاي ما را دچار دگرگوني ساخته، ارزیابي مان با دو مجموعه 

مالحظه با رابطه اي بین نا أرامي هاي كارگران و و روند هاي انباشت سرمایه در  فرضیه در

هر دو مجموعه بر در گیر در تناقضات اجتماعي به . سنجه ي جهاني سمت وسو گرفته است

اما، مادامي كه نخستین مجموعه بر دگرشدگي . دگر شدگي كار در كاال متمركز شده است

. مین مجموعه بر ناهموراي هاي فضایي مركزیت گرفته استناهموار مادي متمركز است، دو

 .اجاز دهید هرفرضیه را به نوبته چكیده به أزمون بگداریم

 

 

 كارگر به عنوان یك كاالى ساختگى

 

هركدام، با عدسي هاي (Karl Marx and Karl Polanyi)كارل ماركس و كارل پوالنیى 

گسترش جهاني تاریخي جنبش هاي كارگري مي تئوریك جداگانه اي، اما در ربط با یكدیگر به 

بوده و هر كوششي " كاالیي ساختگي"هردو، با راه هایي متفاوت، بر آن اند كه كارگر . نگرند

كه بخواهد، انسان ها را مانند دیگر كاالها، كاال انگارد، به ضرورت به مقاومت و اعتراض 

گفتگو خواهیم كرد، باز خواني  با این همه، همان گونه كه  در پي آمد،. ژرف مي انجامد

ماركس، به یك پافشاري، به مرحله وار طبیعت دگرشدگي هاي مقاومت كارگران كه ویژگي 

سرمایه داري تاریخي ست، روي كرد دارد، در حالي كه باز خواني پوالني، به پاندول واري 

 .ماهیت آن مقاومت پافشاري دارد

" كارگران، خود را در پنهان بودگي جایگاه تولیدبراي ماركس بدلي بودن ماهیت قدرت كاالیي 

آزادي، برابري، "سرمایه، ماركس بر آن است كه  در بازار كار  6در جلد . آشكار مي گردد

بنابر این، نیروي كار، آزادانه با دستمزدي داد و ستد مي . حكم فرماست" Banthemدارایي، 

به هر روي، (. ونه ، هزینه بازتولید آنبراي نم) شود، كه ارائه دهنده ي ارزش كامل آن است

خریدار نیروي  كار، فور ي در مي یابد كه آن كاالیي نیست مانند دیگر كاالها، بلكه تجسم 

انساني هایي را دارد كه اگر راه دراز و سخت و سریع رانده شوند، به اعتراض و مقاومت بر 

سرمایه را در  -ري، رابطه ي كارپس، مبارزه بومي و منتشر مي گردد و از لحاظ نظ. مي آیند

اگر براي ماركس، كارگر ماهیت ساختگي خود را در نقطه ي تولید . نقطه تولید تبیین مي كند

با آفرینش كاركرد ( و بنا بر این نرمش ناپذیر) آشكار سازد، براي پوالني، ماهیت بدلي آن، 

عوامل ضروري هستند، اما  كارگر، زمین و پول آن. بازار براي كارگر، هر آینه نمایان است

یا براي دالیلي غیر از ( زمین)كاالهاي واقعي نمي باشند، زیرا كه یا به هیچ روي تولید نشده اند

كارگر و زمین چیز دیگري غیر از انسان هایي . "تولید شده اند( كارگر و پول)فروش در بازار

نان را در میان گرفته و ي آن هاست و آن محیط طبیعي آ÷ كه هر جامعه اي خود در برگیرند
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براي منظور كردن آن مكانیزم بازار بایستي عنصر اجتماعي خود را تابعي . هستي دارد، نیست

بنابراین، براي پوالني، گستره و ژرفاي ( 6977:86)پوالني ." از قوانین بازار بگرداند

ر سبب بر انگیختن بازارهاي  نامنظم براي كارگر و دیگر كاالهاي بدلي به گونه اي  گریز ناپذی

جنبش " بنا به آنچه پوالني به آن " محافظت از جامعه"جنبش هاي رویارویي طرف دیگر براي 

هر گستره و ژرفاي بازار كار، با بسیجي براي تنظیم و ( 6977:91)نام نهاده است" دوگانه

ه از ، رویا روي مي شود ك"بازار آن عامل تولیدي كه نیروي كار شناخته شده"اجبار براي 

مكانیزم هایي گونه گون، در شمار قوانین اجتماعي، مقررات كارخانه، بیمه بیكاري و اتحادیه 

اما این چنین غیر كاالیي نمودن نسبي كارگر، تنها در . مي گذرد( 681:6977-8)هاي صنفي

جامعه اي مي تواند راه حل با ئوامي به شمار آید كه اشتیاق به سود به تداركي براي گذران 

ارزیابي پوالنتي عدسي كار آیي را فراهم مي آورد كه با آن مي ـوان به خط . دگي مبدل شودزن

با این عدسي مي توان جنبش پاندول مانندي  .شلیك جنبش هاي كارگري سده ي بیستم نگریست

را كشف نمودو هنگامي كه پاندول به سوي كاالیي شدن كارگر نوسان مي یابد، سبب بر 

بنا براین پااینه ي سده ي نوزدهم . رویا رویي محافظت طلب مي گردد انگیختن جنبش هایي

وآغاز سده ي بیستم، گلوبالیزه شدن بازارها، آفریننده ي جنبش هایي رویارویي نیرومندي از 

در واكنش به خیزش ( نگاه شود 7به بخش )سیو كارگران و دیگر گروه هاي اجتماعي مي گردد

نگ جهاني و افسردگي روحي، پاندول به سوي  كاالیي رزمجویانه ي كارگري در پي دو ج

بر پایي پیمان هاي اجتماعي داخلي و  .زدایي كارگران  وس از جنگ جهاني دوم نوستان یافت

ا ، به ویژه كارگر را به گونه اي نسبي از واگاري هاي  ÷بین المللي بین كار و سرمایه و دولت 

این گونه پیمان هاي محافظتي گذران زندگي، به  اما. یك بازار جهاني نا منظم  محافظت كرد

زنجیري كه در اواخر سده بیستم با  -عنوان پاي بندي رشد یابنده سود جویي ، درك پذییر گردید

چنان كه با عدسي پوالني به روند هم ( . نگاه شود 7به بخش .) موج جهاني سازي  گسسته شد

و . سان تازه اي از پاندولي چشم داشت داریمن هم روزگارب نو\\روزگار گلوبالیزاسیون بنگریم

اي ÷ به مانند پاي( 6977)در واقع ارزیابي هاي هم روزگار بسیاري از ارزیابي پوالني

تپوریك هم براي شرح واكنش هاي هم روزگار در برابر گلوبالیزاسیون و نیز براي پیش بیني  

 ,Kapstein)ده شده اندو به واكنش هاي فزاینده ي آینده  جنبش هاي در برابر بیرون كشی

1996:14-28, Rodrik 1997, Mittleman, Gill and Mittleman 1997, Block 

2001, Stiglitz 2001, Smith and Korzeniewicz 1997 نگاه شود). 

نظم، به نوبه ي خود مقاومت بر مي انگیزد، زیرا كه  -در تحلیل پوالني گسترش بازار خود

به  -اعي گسترده پذیرفته شده وبر پا شده حق گذران زندگي مي باشدزمینه ساز تاثیرات اجتم

در " قدرت"مایه مي گیرد و اما برداشت " ناحق"بیان دیگر، به سهم خود با نوعي  برداشت 

از "زیرا كه، در آن، یك بازار جهاني نا منظم، سرانجام . پوالني به گونه اي سنگي، گم مي باشد

اگر آن پایین ها نابرخوردار از نیروي پیمان دست جمعي كار آیي  باال رو به راه مي شود، حتا

نظم، به سادگي به بیان خود وي،  -این به آن سبب است كه پروژه ي بازار جهاتي خود. باشند
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و بي پشتوانه خواهد بود، چیزي ویران و شكسته كه از باال جایگزین مي " نا كجا آباد" یك 

.پایین شوند، بدون كارآ بودن اعتراض از
13
 

 

تحلیل ماركس، وارونه، به قدرت و نیز بي عدالتي را به عنوان ویژگي هاي نارسي هاي 

به سرمایه  داري، هم زمان به مثابه ي تولیدگر بینوایي فزاینده توده اي  .سرمایه  پا فشاري دارد

و . استدر تحلیل ماركس، سرمایه بدون كار، هیچ . و قدرت فزاینده پرولتاریا نگریسته مي شود

پیشرفت سرمایه داري در دراز مدت به توان مندي ساختاري دارندگان نیروي كار، سرانجام 

، براي نمونه، ماركس شرح مي دهد كه چگونه نه در بخش هاي پاایني جلد یك كاپیتال. مي یابد

تنها در پیش روي سرمایه داري، بینوایي، تباهي و بهره كشي طبقه كارگر سرانجام مي گیرد، 

كه  به توان مند شدن گنجایش و جایگاه مقاومت در برابر  بهره كشي از طبقه كارگر منجر بل

طبقه اي ست كه خود، همواره از لحاظ شمار اعضا، در حال " به گونه اي كه وي . مي شود

داراي دیسیپلین شده، متحد گشته، و با هر مكانیسمي از روند و تولید  سرمایه افزایش بوده، 

چنین دیدگاهي، به گونه اي روشن تر (. تاكید از نویسنده 819: 6959." ) یافت داري سازمان

 پیش رفت صنعتي، كه پیش برن." حتا در مانیفست، بیان شده است

پراكندگي كارگران را كه از رقابـت آنان  برنده ي  بدون اراده ي آن خود بورژوازي ست،

ه یگانگي  انقالبي اشان جاي گزین مي ناشي مي شود، به سازمان یابي تشكل ها ي كارگري، ب

بنا براین،  پیش رفت صنعت مدرن، از همان پایه اي كه تولید سرمایه داري آفریده  مي . گردد

بر   فورمول بندي ماركس( 99:6918-7.)شود و تولیدات را به جیب مي زند، گسسته مي شود

ار داد دستجمعي بازار قرپیش رفت صنعت شاید سبب كم تواني قدرت " آن است كه اگر چه 

." آنها مي گردد قدرت انجمني و دستجمعي محل كار، سبب افزایش قدرت  نیروي كار گردد

جمع بندي ماركس آماج اساسي انتقادي همه جانبه اي د رفرهنگ بررسي هاي كارگري بوده 

ضرورت  است، به ویژه تا كنون پایه ي آنچه  به بیاني شاهكار داستان پرولتاریا ریزاسسیون به

براي تفسیر جزییات چنین .) پیش روي مي كند( موفق)به سوي آگاهي طبقاتي و عملي انقالبي

كاپیتال در  6با این وجود، خواندن جلد .( نگاه كنید Katznelson, Zolberg  1968نقدي به 

مجموع پیشرفت خطي كمتري از قدرت طبقاتي كارگري را به دست مي دهد و نیرومندانه با 

به عنوان تاریخ دیالكتیك بین  را مي توان 6هسته ي جلد . مي شود ي هم روزگار پیچپویه ها

مقاومت تاریخي كارگران در برابر بهره كشي در جایگاه تولید و تاثیرات سرمایه براي غلبه بر 

از صنایع دستي به سیستم  -با هر گامي. مقاومت به وسیله انقالب در تولید  و روابط اجتماعي

اشكال كهنه ي قدرت قرار داد دستجمعي كارگري  زیر گرفته   -ي به كارخانه ماشینيكارخانه ا

 .شده  تا تنها اشكال جدیدي در سطحي بزرگتر و گسسته تري  بیافریند

 

                                                 
13

قدرت جنبش هاي توده “ به دست آمد كه بر آن است كه ماهیت  ۹۱۱۱جمع بندي به گونه اي با تحلیل پوالني در سالهای این  -  

ز ناپذیر گرفته مي نظم گرایش مي یابد، در تعیین شكل گیریي كه به نوعي گری -بازارهاي خود  ی اي از پایین ممكن است به وسیله

 (New Deal-به نمونه، فاشیسم، كمونیسم یا طرح نو.) شود
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تنها با این خوانش از ماركس است كه ما را به انتظار یك دگرگوني پیوسته طبقه كارگر شكل  

 .سرمایه رهنمود مي سازد/ ستیز كار

 

شدني ست که سازمان تولید و مناسبات اجتماعي، عناصري از طبقه كارگر را بي  انقالب ها

به مانند دگرگوني  -چرخش دهد" انواع رو به زوال" حتا برخي را به سوي  سازمان سازد،

( نگاه شود 6به بخش )هاي همراه با گلوبالیزاسیون هم روزگاري كه بدون شك  چنین شده است 

هاي جدید و اشكالي مبارز  هاي پذبرا شدن ستیز در امتداد خواست و جایگاه اما كارگران. 

بنابراین در حالیكه . بازتاب شیفت طمیني كه روي أن مناسبات كاري مایه پیشرت مي كند

بدون خواندن ماركس، بر توالي . استوار است( بازگرداني)خواندن پوالني، بر جنبش پاندولي 

به ( و بنابراین طبقه كارگر و زمین كه بر آن مبارزه مي كند) تولیدمراحل كه در آن ها سازمان 

آن درون بیني كه نیروي كار و جنبش . گونه اي پیوسته و پایه اي دگرگون گردیده است

كارگري به گونه اي پیوسته ساخته و باز ساخته اند ، پادزهري كارآ علیه تنش عمومي كه 

)  .ا به سختي به سایه مي كشاند مهیا مي سازدخصوصیت یابي این كه طبقه كارگر كیست ر

بنابراین گذشته از دیدن (. سده نوزده، پیشه وران و در سده ي بیستم كاررگران تولید انبوه بودند

ماند ه هاي انواع در حال "یا گونه اي از   ( 6998Castells" ) سركوب شده تاریخي"جنبشي  

اي نخستین شكل گیري طبقه كارگر نویني چشمان ما به نشانه ه( Zolberg 6998) "زوال

.  "ساخته شنده اند"ایستادگي از آن طبقه اي كه " پس زني"به همان گونه كه گشوده مي شود، 

وظیفه كلیدي شناسایي واكنش هاي برخاسته از پایین نسبت به هر دو سوي  آفرینش و نابودي 

 .رش سرمایه داري مي باشد

كارگران جهان بنابه چشم اندازي است بر هردو بر آمدهاي هاي دراز مدت  بررسي ما بر پویه

برآمدهاي كارگري نوع پوالني دریافت مان واپس زدني . كارگري نوع ماركسي و نوع پوالتي

نظم ، به ویژه به وسیله ي طبقات  -مقاومت هایي است در برابر گسنرش یك بازار جهاني  خود

اخته نمي  شدند  و نیر به همان ترتیب به كارگري كه با دگرگوني هاي اقتصاد ي جهاني س

وسیله ي كاكراني كه از  برقراري پیمان ها اجتماعي ي كه از باال در حال واگذاري بودند، 

و با برآمد كارگري نوع ماركس دریافت ما مبارزایت ست كه . بهره مند شده و انجام مي گرفت

ساخته مي شدند و به عنوان پي آمد به وسیله طبقات كارگر نویني در حال پدیداري كه پیاپي 

ناخواسته ي رشد تاریخي سرمایه داري نیرومند مي شدند ، حتا به مثابه ي طبقات كارگر 

 .قدیمیي كه در حال ساخته شدن نبودند

 

 مرزكشي و تناقض هاي سرمایه داري تاریخي

 

در یك . ارد گفتگوي پیش روي، به یاد آوري تناقض بنیادین سرمایه داري تاریخي روي كرد د

ودولت ها ) سوي، گشترش تولید سرمایه داري به نیرومندي كارگران و ا زهمین روي سرمایه 

امتیازهایي به میان نهاده . را با فراگشت جنبش هاي كارگري نیومند به رویارویي مي كشاند( 
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را به  تا جنبش هاي كارگري را به به مهار كشانند، در پي آمد چنین پیش آمدي، سیستممي شود 

 .  اي شوداگرانه مي كشانند÷بحران 

تالش هایي به هدف بر قراري همواره ي سود، (  و دولت ها) از سوي دیگر، به وسیله سرمایه 

اي اجتماعي شكننده اي را در بر مي گیرد و به شدت یابي ÷به عمل مي آید برقراري پیمان 

عیت و مقاومت واپس زننده اي را ا مشرو÷كاالیي شدن كارگران مي انجامد كه پي آمد بحران 

 .مي آفریند

بیانگر تنش مداومي در سرمایه داري  -بحران سوداگرایانه و بحران مشروعیت -این دو تنش

نوعي بحران كه تنها با اقداماتي مي توان حل كرد كه نوع دیگري از بحران را . تاریخي است

ي تاریخي مي آفریند كه آن ویژگي این سوي تنش، نوساني دوراني میان فازها. برون مي افكند

را دارد كه با حركت به سوي كاالیي زدایي كارگران پایه ي پیمان هاي اجتماعي نوین و 

 . فازهایي ویژگي یافته  دوباره كاال سازي كارگران و  گستتن پیمان هاي اجتماعي مي باشند

به بیان دیگر نوسان  .یابداین پویه ي گذرا به گونه اي ژرف به وسیله ي پویه فضایي تداخل مي 

دوراني درگذر زمان بین فازهاي گرایش یابنده به سوي كاالیي سازي و كاالیي زدایي كاررگان 

تفكیك قضایي میان مناطق جغرافیایي، با توجه به سطح، شدت ( جلو رونده)با فرایند جاري 

پویه هاي طماني و  با نخستین نزدیكي دریافت چنین تداخلي. كاالي شدن كارگر تداخل مي یابد

" كه سرمایه داري تاریخي با  كشیده شویم)( یي، مي توانیم به نگرش ایمانویل والراشتاین  فض

حتا با كاال زدایي  –ویژگي یافته است، یعني كه مي توان سود آفرید " سیستمي–سطح  –پرسش 

 نسبي كارگران و با

امتیازات، تنها درصد كمي از وبا برقراري قراردادهاي اجتماعي گران تا زماني كه آن 

، با برگشت به همانگونه كه والرستات انگشت مي گذارد. كارگران جهاني را در بر مي گیرد،

شخص مي تواند چند صد میلیون كارگر غربي را " كنترات هاي اجتماعي پسا جنگ جهاني 

 سئن را ببرد، اما اگر چند میلیون كارگر جهانقیچي كند، ولي هنوز سیستم را سود آور سازد، 

 ( 6995:05"  )چیز دیگري براي انباشت سرمایه بر جاي نخواهد ماند

در واقع همانگونه كه در فصل چهار نشان خواهیم داد، اي شكافي بود از سویي بین وعده هاي 

ای كه  مصرف انبوه گلوبالیزه به شیوه آمریكایي به وجود آورده بود و از سوي  بیهوده

چنان سود آوري كه براي هژموني نهادینه ي ایاالت متحده آمریكا را پس  دیگرناتواني براي آن

بیشتر آن كه انفجار این تناقض در سال .از جنگ جهاني دوم  محدودیت مركزي سبب مي گردید

نظم  -، زمینه ساز آن بود تا چرخش تازه ي پاندول را به سوي بازارهاي  خود6981هاي 

 .رخ دهد( ونفاز همروزگار گلوبالیزاسی)گلوبال

طبقه كارگر بلكه " حقوق"با گستره ي بیشتر، مبارزه اى پیوسته نه تنها بر تبیین  درون مایه ي

و با چه  -چگونه. فراتر از آن، بر انواع و شمار كارگران در دستیابي به آن حقوق جاري ست

مكاني  گستره"بیش از همه بستگي به سود آوري رسیده است،  بحراني تازه مشروعیت -شتابي

شوند و " بریده "بي پشتوانه سازي آناني كه باید" مرزهاي"تالش هایي كه " استراژي هاي

 .را تصمیم مي گیرد" رها مانند"اناني كه مي بایستي
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در واقع ناكامي كلیدى نقد فمینیستي روند اصلي مطالعات كارگري ریشه در ناشناختي نفوذ و 

، مطالعات كارگري در داستان به طور سنتي .دارداهمیت استراتژى هاى مرز بندي  نمودن ها 

اروپاي غربي و ( artisan)و افزار مندبر كارگران ماهر  چگونگي شكل گیري طبقه كارگر

 روبرو ست، تمركز داشته  Deskilling دسكیلینگایاالت متحده كه با پرولتریزاسیون و 

كار، سازمان یافتگي سیاسي و است كه پیوسته در برابر تهدیدها بر گذران زندگي و سنت هاي 

به گونه اي اما هب همانگونه كه اندیشه ورزان فمینیست پافشاري داردند،  . مقاومت نموده است

در شكل گیري طبقه كارگر بیان  ایفاگراني چند  را براي پیش نمونه یا موضوعي جهان شمول

یخي ساخته شده، نامربوط این ایفاگران ویژه ي تار، از (مرد)، و جنسیت (سفید)مي كنند، نژاد

 نهادینهبه گونه اي  …هردو جنسیت و هم نژاد " در نتیجه، راه هایي كه در آنها  .به دید مي آیند

فراتر آن كه، راهي كه در آن كارگران خود، . نادیده گرفته شده اند" هویت هاي طبقاتي بوده اند

از جامعه ي حقوقي محروم هویت هایي را كوشاگرانه سازا گردیدند كه دیگر كارگران را 

.ساختند، پنهان مانده است
14
  (Rose،9-697 :6998 تاكید بر اصل) 

قومیت، جنست و ملیت در رابطه با شکل گیری  یت نژاد،در نادیده انگاری یا فروافتادگی محور

 مارکس بر آن چشم انداز بود. شود های سنتی کارگری جاپای مارکس پییگری می طبقه، خوانش

کارگر هم گ ن را  طبقه  ای فزاینده در درازای زمان به گونههای پرولتاریزاسیون،  که فرایند

ای را برای جنبش های  کارگری  ها پس پایه ها و آگاهی ها، دلبستگی با همگرایی تجربه .بیافریند

آورند که  ای روشن برهان می مارکس و انگلس، به گونه .متحد کشوری و بین الملل می گستراند

[ پرولتاریا]همانگونه که در انگلستان و نیز فرانسه، آمریکا و نیز آلمان  مدرن سرمایه، بند  »

سنی و جنسیتی دیری ست که »و هر تمایز « زداید های ملی می را از هرگونه نشانی از ویژگی

ابزرا کار ( این ها)ی  همه. ای برای طبقه کارگر ندارد دیگر، هیچگونه اعتبار اجتماعی برجسته

 ۹۱۴،۱۴)« باشند بنا به سن و جنسیت، اسنان کم وبیش هزینه بر می.  و برای  کاربرد بوده

کار و سرمایه، پایه گرفته : ها  بر درهم آمیختگی دو چشم انداز این جمعبندی( ۹۱۶۱:۷۷،

 .اشاره دارد( ۱۱:۹۱۱۱۱) ژئووانی آریغیهمانگونه که  . است

مدرک جدید و اجباری بیان گر پشتیبانی از این »  ۴۱ی  ها در پایان سده ی بریدن هزینه پیشینه 

بدون توجه ) «.باشند کار می( قابل مبادله)ی اعضا پرولتاریا ابزار  همه سرمایهمشاهده که برای 

اما برداشت  مارکس  در آنجا که مدلل می ساخت که به این (. به سن، جنسیت، رنگ، ملیت

کارگران   قابل مبادله می انگارند،( کاالهایی) داران  کارگران  را به مثابه سبب که  سرمایه

در واقع، . ، مشتاقانه بنیان های  هویتی غیر طبقاتی خویش را رها می کنند نادرست بودخود
                                                 

14
سده ي نوزدهم مربوط مي شود، این كارگران صنعتي افزارمند و ماهر از  "كارگر اسوه اي"بنابراین تا ان جا كه به  - 

بیش تر . فراتر رفتند" انحصار كارآموزي"، از راه "مهارت خود"محرومیت كارگران غیر ماهر از سازمان هاي سیاسي، با بنیاد  

؛ ۹۱۱۷و نیز به بارتون  Rose ۹۱۱۱:۹۲۱) ."سازا شدند( و سفید) به گونه اي تاریخي به مثابه ي یك نماد  نرینه"آن كه، 

؛ روا دیگر ۹۱۱۲؛ تابیلي ۹۱۱۴؛ روظ ۹۱۷۹؛ السون و پییرسون ۹۱۷۱؛ كوكبرن ۹۱۷۱؛ فیلپس و تایلور ۹۱۱۵سومرس 

 (شود نگاه ۹۱۱۹
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ویران سازی و بازسازی   طبقه کارگر، فشارهای رقابتی و   »درست ترآنکه از آنجا که 

درونی برای کارگران وجود دارد که آورد، و گرایش گریبانگیر  تخریبی بر کارگران وارد می

های حفاظتی در برابر  حصارها و مرزهای غیرطبقاتی را به مانند پای ای برای خواست

.مرداب ویرانگر بکشد 
15
(۹۱) 

ای نا متمایز و نه با فردیتی غیر از  ی مجهز، با نیروی کاربه مانند توده هر آنگاه که سرمایه

همواره  .رفتار کرد، پرولتاریا دست به شورش زده است استعدادی متمایز برای سرمایه افزایی

( گونی های جغرافیایی سن، جنسیت، رنگ و کگونه)و تا حدودی، از ویژگی های شاخص، 

ی  نوعی کارکرد ویژه  را بر  توانسته اند مجموعه ای دست یافته و یا بیافرینند که به وسیله

اد پرستی و شوینیسم ملی، برجنبش جهانی در پی آمد، پدر ساالری، نژ.  سرمایه تحمیل کنند

لوژی ها و ایدئ)های موجود، بیشتر در مسلک  و در شکلی از شکل. کارگران مکمل گردده است

 (Arrighi ۱۱-۲:a ۹۱۱۱)   .سازمانهای کارگری زندگی می کند وخانه کرده است

 

کارگری در برخی از هایی ست در باره انترناسیونالیسم  این گفتمان به روشنی مربوط به گفتگو

از نوعی منطق . نسبت به انترناسیونالیسم کارگری می گیرند « خوش بینانه» آنهای که موضعی

. راهمگن ساز کارگر در طول مرزهای ملی می بینند  زیرین پیروی می کند که گرایش سرمایه

ی ها را بین آفرینند که کارگران کوشمندانه بخش بند ای که مجال هایی فزاینده ای می به گونه

در .. به همکاری بپردازدخود در هم می شکند و در درازای بخش های پیش تر تقسیم شده 

حالیکه بحث پیشین بر آن است که این دلبستگی کارگران است که مرزبندی برپا می کند و 

گی آن مرزهاست، اشتباه است اگر همچنان بر آن بمانیم که  دلبستگی سرمایه در همه شکسته

در واقع نوشتارهای  .های انحصاری رخ می دهد ی آن مرزکشی ویایی ست که به وسیلهتنها پ

بسیاری در دست است مینی بر منافعی متمرکز مس شود که بر سرمایه و دولت بر آن سود 

های صنفی  اتحادیه  ا زتجربه( ۹۱۱۶)ارزیابی فردریک کوپر . مرزهای انحصاری می کشند

دهد که  ن پس از جنگ جهانی، تجربه کارآیی را به دست میآفریقا درست در سالهای نخستی

چگونه کارگران در جستجوی درهم شکستن مرزهای انحصاری هستند و توجه به گفتمان 

به نوعی  چی های صنفی آفریقایی اتحادیهای،  جهان شمول نیروی مستعمره( دسکورس)

ی کارگران در  همهی  برابری حقوق کارگران، در بر گیرنده( اندیشه)گسترش مفهوم 

ی کارگران  این کوشش ها  به وسیله.  و مستعمرات سیاه وسفید بودند متروپولیستهاامپراتوری 

به نمونه شکستن مرزهای )آُریقایی برای به رسمیت شناساندن حقوق کارگران ساسر امپاتوری 

و دولت هایی  های سرمایه داران با کوشش( از مستعمرات زیر یوغ متروپولیتانموجود آپارتاید 

ای برپا سازند و مرزهای کهنه را از نو  روبرو گردیدند که بر آن شده بودند تا مرزهای تازه

های مستعمراتی برای حرکت بسی استعمار زدایی و حاکمیت  ی قدرت پایه بگذارندو به اراده

ر و های کشورهیا متروپل را در در استثما ملی، مرزهای جدیدی را در پی داشت که مجبوریت

ای بین المللی  ّخواست .محرومیت کارگران و شهروندان مستعرمات پیشین خود محدو ساخت
                                                 

15
 -  
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پیش ) «سطح-  مسئله»داری را به  روی در رویی  های مستعمراتی  و سرمایه کارگران ، دولت

کشانیده و قدرت  (و نیز حقوق کارگران) «حقوق شهروندی»باز تعریف و ( تر اشاره شد

های جهانی و کارکرد کنونی باری  ی سازی شکاف بارز بین دیسکورسانفجاری و به خنث

های مستعمراتی پیش و پس از استثمار  های دولت توان در واکنش مثال دیگری را می .رسانیده

فرهنگ . یافتدر برابر گره محکمی تحمیلی کارگران شهری آفریقایی و جماعت های روستایی 

بودند و از آنجا خیزش مرزهای ریش ریش شده فرینی ضدکارگری بومی در حال آُرینش و بازآ

در هراس از پویایی  . های جنبش های کارگری و سپس فراگیری  سراسر مناطق بسیج

داران  ها و سرمایه  دولت گشوده بودند،مرزهای ریش ریش های غیرقابل کنترل که این  شورش

روستایی آفریدنی / ای  مجزای  شهریه   تا پاره -ای برپا سازد را به آن واداشت تا مرزهای تازه

هدف  آنان آفرینش نیروی کار به نسبت خوب  .ثانویه ای  بیافریند/ اولیه  و تحمیل پذیر منجمد

به (. Cooper 1996:457)آفریقا جدا از دیگر جامعه ي ای بود، پرداختی ثابت و درهم فشرده

، اما چشمگیری از کارگران  ولیهی کوچک ا پاره( مارک گذاری)گذاری بر آنها ی نشانه  وسیله

ی  به آن امید که مشروعیت، کنترل و سودی در سایه  ۷ی کارگری  شهری حقوق ویزه

  .همزیستی به چنگ آورند

 

های را  مورد آپارتابد آفریقای جنوبی گوناگونی ۷۲-۹۱۱۶:۴۹۷)برای  محمود مامدانی

الیست آفریقای جنوبی به ناگهان ،  با پیروزی حزب ناسیون۹۱۷۷در سال . همزمان به دست داد

بیرون رانی انبوه آفریقاییان از » سوی  از مسیر روند تثبیت گردانی کارگری دگرگون شد و به

 ( Copper  ۹۱۱۶:۶)« .شهرها و سیاست پیشبرد قهری ساکن سازی پرداخت

آکتیویسم نقاله ها بین  نوار» در نتیجه کارگران مهاجر آفریقای جنوبی بنا به نوشته مامدانی 

های  انواع مبارزین شهری را از شهرها در سال» آنها   .شد« و روستایی نا خشنودی شهر ی

ی پس از سووتو،  دهی.  انباشتند ۹۱۱۶تبدیل  گردیدند و به شورش سووتو   به ذخیره ۹۱۵۱

های تثبیت گردانی  سیاستهای آفریقای جنوبی، ناچا ربودند که به گذشته به سوی  دولت

های  مهاجر و شهری  دیوار چینی بین پشتیبانی»به این امید جستجو که  .بازگردند کارگران

کارگران شهری را ( مقیم)ساکن نمودن. ها را تنگ تر سازند  حقوق سازمانیابی اتحادیه«  .بکشند

این راه کار کشیدن . کنترل جریان مهاجرت را سخت سازند» پیشه سازند و در همان حال، 

جداگشتگی پردرد »ود به تمنایز بین کارگران شهری مهاجر و ساکن به سوی ی خ مرز به نوبه

.و تنش کشانید
16
  ۹۱۱۶: مامدانی)

پاره پاره کردن و  آند گرفتهکار مرز کشیدن سه شکل میان پیوندی به خود  جمعبندی راه

 وادار شده)محصور نمودن شهروندی (  به وسیله ی سرمایه وادار شده عمدتا ً )بازارهای کار

هیا غیر  بر پایه( انحصاری)و بنیاد هویت های طبقاتی استثنایی( ی دولت ها عمدتاً به وسیله

                                                 
16

کارگران  –های مرز شکیدن استراتژی های مرز کشیدن دو طبقه کارگر و همسان اما متفاوت که آفریده شد برای داستان - 

و برای نمونه   ۹۱۱۱برای نمونه چینی  به سولینگر « .با حقوق شهروندی و کارگری متفاوت تقسیم شد  -روستایی -شهری مهاجر

 . نگاه شود( ۹۱۱۵)آمریکای التین به روبرت 
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های انحصاری که همگی کارکرد  گذشته از مرز کشیدن( . ی کارگران عمدتاً به وسیله)طبقاتی

داری  پردازد که سرمایه ای که کتاب موجود، با این پیشگفتار به کار می های ویژه گروهبندی

ای یافته است که نسبت به برقراری مرز  سطح ویژه -خی  در واقع با نوعی مسئله سیستمتاری

 (???`:salience.) کشیدن برجستگی  عظیمی به دست می دهد

/ ي کوششی برای  ذوب را به مثابه( و چگونه کشیدن)این که چه کسی مرزکشیدن 

( تئوریک)های  نظری   ه نگاهسطحی به کار می گیرد، نبنا ب -ی سیستم استثمارنمودن، مسئله

یعنی که به جای آن، پرسشی بر میخیزد که پاسخ خود را بر . تواند تبیینی  برترداشته یابد می

که کارگران با  اگر بر آن باشیمخوش نما به دید می آید . پایه ارزیابی تاریخی تجربی می گیرد

ویند که بیشتشر خواهان های مختلف روبر رقابت ها شدیدی از جانب کارگرانی در جایگاه

گرفتن استراتژی انحصاری هستند، در حالیکه طبقات کارگر جدیدی پیدار شده از قراردادهای 

بیشتر در تالش و خواهان مبارزه درهم شکستن / اجتماعی موجود از کار بیرون رانده می شوند

جانع / حصاریان( رغبت)ها ها با دلبستگی مرزهای موجود هستند و اما، درهم کنشی این تنش

ای چشمگیر، کشیدن و یا درهم شکستن مرزهیا کنونی به گونهی  دولت ها و سرمایه به گونه

 . عملی پیچیده می سازد

 

  

 پژوهشی( ها استراتژی)بردهای  راه 

 

 زمان ومکان خیزش کارگری

 

برآن اشاره دارد که دریافت هرچه  این کتاب میانی، ستون همانگونه که پیش ترگفته شد

دارد تا ارزیابی خود را ازآنچه که تا نیاز جنبش کارگری به آن  کنونیهای  از پویه گیرتریفرا

تاریخی وچارچوب جغرافیایی  به گستره ی  (ارزیابی خود را) کنون معمول بوده فراتر برده و

 –کنونی کارگری آینده جنبش ی ها ارزیابی و ها سنجش .پهنامند تری بکشانیمتر و  گسترده

 .نهاده شده اندبراین پایه تاریخی جهانی  نوآمد بودگیی  داوری در باره برای -آشکار پوشیده و

کنونی  ی برههآنانی که باور به بحران سرانجامی جنبش کارگری دارند، به آن گرایش دارند که 

کارگر   طبقه با فراگیریکه در آن فرایندهای اقتصادی گلوبال  پیشینهو بی نو  را چیزی دربنیاد

در  .است  دوباره بخشیده چهریکارکرد یابد،  درآن ا زمینی که جنبش های کارگری بایدو ی

کارگری نگرش دارند، چشم  چشمگیرهای  برابرچنین نگرشی، آنانی که به  بازپدیداری  جنبش

از سرگرفته های  آنگونه پویه نمای چهرهداری تاریخی که خود  سرمایه خود  به راه آنند که  

سرمایه -کار ی و همواره و ستیزهای همیشگی ها  ناسازگاریی   مله آفرینندهاز ج ،بازگشتی

هایی در باره  شود که  چنین پیش بینی ، پیشنهاد میستپذیرفتنی این دیدگاه تا جایی که . باشند می

های همروزگار کنونی با   های کارگری می بایستی بر مبنای همسنجی پویه جنبش ی آینده

در دست شما، به جستجوی  بنابراین کتاب  . های گذشته باشد انورریخی دهای همسان تا  پویه

توانایی  به زمانی در گذشته باز می گردد و می کوشد تا ای و فرارفتههای بازگشت   الگوی
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های  که جنبش واری درگردشی گذار در نوینی بازشناختن این را بیابد که به راستی چه چیز

ی جغرافیایی، میدان  گسترش دهی پهنه بایستگی برای. ردکارگری با آن روبرویند وجود دا

ی خود به همان  به نوبهو های کارگری ست  بررسی نمایانپژوهش و ارزیابیی که فراسوی آن  

ای چیزی پیش پا افتاده است که چنین   اکنون تا اندازه .بستگی دارد« تازگی داشتن»گفتار

تواند پی  ی کارآ می به گونه جایگاهگری در یک های کار بپنداریم که سرنوشت کارگران و جنبش

به ویژه هنگامی که با فرایندهای بازرگانی و ) کار و سرمایه در جایی دیگر ناسازگاریآمد 

برآن است که  بارهای گسترده دراین  این همه به گونه با. کارآ افتد( میانجی گری شوند جابجایی

 پیوندی بیستم و پس از آن و نه در  ی اواخر دهههای کارگر تنها برای خوانش جنبشاین پنداشت 

ای تاریخی  زیرا که گلوبالیزاسیون کنونی، الیه بندی پایه. با دوران های نخستین خوانایی دارد 

 . در نظر گرفته شده است

های   هم کن شو  اکنون اگر گلوبالیزاسیون را به این گونه در نظر نگیریم که افزایش ستیز

به همانگونه که  پس، (Tilly۹۱۱۵ ) ستا( لوکال) «ای منطقه»آمدی  ایی پیاجتماعی و جغرافی

ای  ای دورهه گلوبالیزاسیون نخستین جنبشکنونی گذاروار ی  دوره بسیاری بر آن هستند که

پیرامون  انگارند، ای دوباره بازگشتی می پدیده سان ن  آنانی که گلوبالیزاسیون را بهدر میا. نیست

ای مدلل می  به کجای گذشته تاریخی فرایندهای گلوبالیزاسیون را به گونه چگونگی اینکه تا

.، گفتگوهای چندی روان استتوان هویت یابی نمود
17
 (۹۵) 

 

گام گذرای ی بین ارهای استو ای بین افراد برآن است که همانندی با این همه، هم زبانی گستره

برخی بر این برهانند که هم  راستی به. تاسپدیداری نوزدهم  سدهی  پایانهگلوبالیزاسیون و  کنوی

ای که نشان گرایش  ی امروزه، دوره و جامعه( بومی)پیوندهای درونی بین اقتصادهای ملی

پدیار ، بود ی نوزدهم  جنبش نوین کارگری برتارک دارد،  بزرگتراز آنچه که در پایان سده

بر رجسته ب کارآییو یکی با ) ی نوزدهم ی سده های پایانه هم پیوندی روشن نمونه آور  . نیست

.مهاجرت جهانی کارگری در آن دوره می باشد( کارگران و جنبش های کارگری
18
این ( ۹۶)

وار  -پوالنی یاجنبش هسوی خیزش کارگری و هم در  های روش واگیریمهاجرت هم در 

ان این نمونه، همزم. ایفا کرد( سازی مهاجرت تنگنابه نمونه مبارزه در برابر )« خود پا»

ی نوزدهم و تناسب این  های قدرتمند اقتصادی و اجتماعی پایانه سده نمایشگر هم پیوندی

در حالیکه . گذارند های کارگری را به نمایش می های جنبش مدآ رفتار و پی پیوندهاست که

 تر ها استوار گی  با تنگ دامنه) ی نوزدهم ی سده را نیز دارد که گلوبالیزاسیون پایانه آن پیشنهاد

 ی میانی شالوده، به بیان گسترده .باشد میی گذشته ن دوباره از سرگیری ساده( بر بسیج کارگری

که جنبش های کارگری و کارگران کنونی در کشورها و  روش شناسی کتاب برآن است

-ی جهانی کارگران و روندهای سیاسی گلوبال، هم  های گسترده بخش های گوناگون، با جایگاه

 .دارند و  شتهدا یپیوند

                                                 
17

  -
18

 -  



 35 

 

های  برای دریافت پویه«  چگونگی»بین ( همچندی)بودگی پیوند - همفرایندهای یک دریافت 

ی   های سده دستکم از پایانه و جایگاهیی جهانی از دیدگاه زمانی  در سنجهجنبش های کارگری 

ی  گونههم به  پیوند بودگی - همدر کتاب، به فرایندهای  .آید نوزدهم، تکانی بنیادی به شمار می

ای هم چندی  در فراینده .خواهیم افکندای  ویژه  نگرورزی« سرراستنا »و هم  سرراست

در  .باشند خوش بین می( موردها)ها ای بین نمونهآگاهانه از پیونده (آکتورها)کارورزانمستقیم، 

 ، آگاه بوده و از آنها نمونهیوندهای بین پ، آکتورها از سرراستی فرایندهای همچندی   گونه

  می توانند دو شکل سرراستاین فرایندهای همچندی  .گذشته به توانمند سازی آن کوشا هستند

، آکتورها  بر پخش کردنیدر حالت . و همبستگی (کردنی پخش)انتشاری: بندی بیایند

رفتارهای  نسبت به(  انفرماسیون)خبر ی زمانی و جایگاهی با پخشی جدا جدا«ها  نمونه»

 Pitcher, Hamblin.  Miller)کارکرد داشته و پایگاه دارند،  آندیگران و پی آمدهای 

1978).   

 .به کار رفته است گردانی پخشروش شناسی ادبیات  ، نگارهمگانی در« اگیری اجتماعیو»در

پیشتر )سندیکاچی آفریقایی  چالشگرانی  به وسیله زبان حقوقی کارگران، که (سرایت)پخش

بدون ( واگیری)این نوع انتشار. است روش پخشای از   نمونه« گرفته شد»( اشاره رفت

همکاری   به نمونه) «جمعیبیماری »و گیرنده ( منبع)واند بین سرچشمه  مشارکت فعال نیز میت

در برابر، نوع  دوم فرایندهای همچندی . رخ دهد( های اروپایی و آفریقای  بین اتحادیه

شخصی و گسترش  پیوستگیی  رندهبردادر که پیشتر نمایانده شد  -همبستگی -سرراست

 :Tarrow 1998)می باشد  بین المللی کارگری ی گونهالمللی به  بین -های اجتماعی شبکه

McAdam and Rucht 1993: 69-71: Keck and Sikkink 1998  ). 

ای  ، اغلب به گونهکارساز (آکتورهای)کاروزران سرراست،همچندی نا  فرایندهای درچگونگی 

-، مند آکتورها از پشت سر به فرایندهای دستگاهاین بلکه . نیستند دهای همچندی آگاهواال از پیون

، هایی که با آنها ها و واکنش ای از آکسیون ای از زنجیره های ناخود خواسته از جمله آگاهامندی

را داران  سرمایهاگر یک جنبش کارگری نیرومند، . پیوند دارند یما  تراز نام نهاده -دستگاه -مسئله

 ،[درجایگاه پیشین] صنعت زدایی که وادار به)ی وادار سازند   جایگاه  تازهبه جابجایی تولید به 

راین می توان گفت که ، بناب(نماید پسین میو صنعتی نمودن جایگاه  نیروی کار نیرومند سازیو

، همانا که. به هم پیوند دارند سرراست،فرایندهای همچند نا بااین دو جنبش نیروی کار  سرانجام

برآن است که صنعتی « بخش بین المللی نوین نیروی کار»برهان استوار برجستگی ادبیات 

،  و صنعت زدایی در جاهای با دستمزد باال، هردو دو پایینبا دستمزد  های یگاهسازی در جا

و  Bluestone ؛ بلوساتون۹۱۷۱و همکاران، Fröbelفروبل  ،بهنیز) می باشند روی یک سکه

نHarrison ۹۱۷۴ هاریسون  Tabb  و تاب MacEwan ؛ مکاوانSassen ۹۱۷۷  ؛ ساس 

 .(نگاه شود DIcken ۹۱۱۷  ؛ دیک ن۹۱۷۱

سراست ی فرایندهای همچندی  ی سده نوزدهم، می توان هردو نمونه ی مهاجرت پایانه در نمونه

ند داده به هم پیو را ی زمان ومکان های کارگری در پهنه را بازیافت که جنبش و ناسرراست

ی جهانبه جنبش  و کارکردهایی که کارگران را در پهنه( ایدیولوژی)ها گسترش مسلک.  است
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کارگری ایاالت متحده   کامیابی جنبش. (به آغاز بازنگرید) باشد ای ازانتشار می کشانید، نمونه

را  چالشی، کانون ۹۱۴۱ برخورداری از درون کوچی باز و سرکش در سالهایآمریکا، با 

های کنگره  پیروزی، درآمد در پی االت متحده آمریکا آرایش داد کهپایمندی طبقه کارگرای  برای

در سالهای ( CIO- Congress of Industrial Organizations)های صنعتی  سازمان

کارگری  شجنب« کامیابی»هر روی، این  بهدرهمان زمان،  .داشتایسته نقشی ب ۹۱۱۱

ي اطمینان ضروری اجتماعی به شمار   دریچه ۹۱ی  پای سدهبرای اروریکا، آنچه را که مدرآ

های کارگری برآن چالش و  که در اروپا جنبشفراهم آمد ازاین رهگذر، بومی . آمد، بست می

،  در شکست جنبش های کارگری اروپا فراهم (۹۱۲۵)کارکرد داشت، و بنا به بیان ای اچ کار 

 .فاشیسم گردید برآمدورد و سبب ساز آ

 

  

  جهانی و درد سر جنبش کارگری مَورَ 

 

روشنگری، ی  بخش مرکزی شبکه جایگاهزمان و بستر بین موردها در  پیوندبا برقرارسازی 

تاریخی جدا   -(تطبیقی)همسنجیانداز از چشم( استراتژی)راه بردی ای کتاب دردست به گونه

 . های کارگری نزدیک می شود گشته و به خوانش

 

کم شمار فراگیرنمایی شود   عمده نزدیک می مایش   خی که دراین جا بهتاری -چشم اندازتطبیقی

به در اینجا . د می گیردارزیابی را به نقجغرافیایی  ی از موردها و گسترش دهی پهنه ای دامنه

شاه » ی جداگانهالگوی های سنتی کارگری را که  تاریخی خوانش -همسنجی دیگاهآن ویژه، 

کنونی  های آزمونرا در برابر تمامی  ه کارگرگیری طبقشکل « سرایی  داستان

نماید، به نقد گرفته شده  میی رودا« انحرافی»یا « استثنایی»مانند  به( استاندارد)نمایانگرانه

چگونگی  ازاگونی ست گون برد   ای راه گونهی  عکس، این دست یافت، در بردارندهبر. است

اگر از  .ی انجامیده استا های دگرگونهآمدی به پ که ی همسان پرولتاریزاسیون تجربه ارزیابی

( طبقه کارگردر) «شکاف» راه برد ، تاریخی –همسنجی ای دیگر بنگریم، بیشتر ادبیات  زاویه

جستجوی  ،«ناهنجاری)موردهایبرد  راه کند، و برعکس، را دنبال می ها گی گونجستجوی ناهم

 Hexter1979: 241-3; Collier and)گیرد ی میرا پ ها و همگان گراییها  گی همگون

Collier 1991: 13-15).  های گونی  گونهیابی،  پی در گی آمد، همه در پیسپس  ها دگرگونیاین 

دارند ها  نمونه های درونی ویژگی در  ای تولید شده مستقلموجود و ز پیش ا
19
(68 .) 

                                                 
19

بر آن است که علیرغم یکسانی فن ( :Rpchard Biernacki 1995) ریچار بیرناکی. های این راهبرد فراوانند  نمونه - 

های کارگران معمولی و راه بردهای جنبش کارگری  کارپردازی در صنعت بافندگی،  به( ها و بازارهای همانند  ماشین)گرایی

های فرهنگی ناهمگونی  از هدف  خرید و فروش  نیروی کار در  آلمان و بریتانیا گسترش دارد، زیرا که  دریافتناهمگونی در 

راه سفر دیگری را در میان دیگر گذرگاه های  »گون، آلمان وبریتانیا  های فرهنگی گونه پی آمد این چنین دریافت. میان است

 :1986)و Ketznelson هایی که به همین گونه درمیان جمعبندی. گیرند به پیش می« پیشرفت مزدکارگران در اروپای غربی

450) Zolberg  - به دست آوردند،  سرشت  -اشان ای پژوهشی از فرانسه، آلمان و ایاالت متحده آمریکا در مجلد چاپ شده بر  پایه

گونی در  یگانه برترین گزینش گر گونه» . دولتی که در زمان آغاز شکل گیری طبقه کارگر وجود داشته نقش حیاتی دشاته است



 37 

ه برد را ،ها دریافت ای کارگریه خوانش شنیدنیو  کنونی های نگرش برخی ازدر حالیکه 

 -برد همسنجی  راهبه آن تکیه دارند که ای  مجموعه ،را به دست می دهند تاریخی -همسنجی

 اجنبش کارگری و پی آمدهگون  گونه رفتارکلیدی درون شکافانه آنچه که  ما را از ،تاریخی

همانگونه از جمله  .دارد اش ازدستیابی درست باز می می نامیم (نمونه هاخود  دروننمونه  به)

آوردهای یک   ، اشاره کرده است، دست( Charles Tilly, 1984:124)ه چارلز تیلی ک

اجتماعی به  یگانپیوند یک . به گمراهی بیانجامد کشوری شاید درون بی چون و چرایارزیابی 

پی آمدهایی را به  ها گاهبیشتر»  ه درآناجتماعی کار گذاشته شد پیوندهای ی واره تمامی دستگاه

، در پی آمد  «.اجتماعی به دید می آیند آن یگان های خود بخودی خود ویژگی  که آورد  بار می

 درونگونی  اجتماعی به گونه های ن که گوناگونی نقش مند میان یگا آید چنین به دید می این

این خود به همانگونه  که  (  شکافی درون های با یافته)کشوری پیوستگی و سازگاری دارند 

یک در : به این بیان کهبازگشت می دهد، دبیات مردم شناسیک به آن گالتون در پرسش ا

 -نسبی دارای پیوند ای ولی در واقع به گونه -قل بودهستمبا این پذیرفت که موردها،  چگونگی،

. شوند می( ر نیامدهبه آزمون د)نهفته  ی دگرواره ای گونهمیان موردها خود،  ها هم پیوستگی به

 های نمونهآمد  گونی، تنها پی هگون/ گونیده، در سراسر کتاب، همتر بیان شدر نمونه پیش

بلکه، به هم . باشند ر موجود مستقل  نمیتنی درونی پیشگا مهه گون ویژگی  هگون/ همگونی

درون  های کلیدی بخشها و سراسر  نمونهبین  های به هم پیوستگیو  ها نمونهمیان  های پیوستگی

«.گون می باشندگونا/ همگونیآمدهای  ، پیشکافی
20۹۷

در مجموع دور نمایی پذیرفته شده در  

نیروی کار، )این کتاب به یک ارزیابی  راه بردی نیازمد است که در میان بازیگران کلیدی 

و به همان  باشدفرایندهای همبندی حساس  در برابریک سره در دستگاه که ( سرمایه، دولت

برآن بازیگران نیز حساسیت  کارسازدستگاهی  های و بایستگی ها یناگزیر در برابرسان نیز 

بسیاری را به  های پرسش انگیز کردی پیچیدگی روی نیازی به بیان نیست که چنین. نشان دهد

  .پژوهش راهبرد یابدها ی  دهی پیچیدگی کشد و به راه بردی نیازمند است که به کاهش پیش می

( 6977)هشی تاریخ جهانی آن که تیلی دهی پیچیدگی پژو برد برای کاهش شناخته شده ترین راه

نام نهاد با بهترین ایماژ پردازی امانویل والراشتاین به خوانش « همسنجی به هم پیوسته»آن را 

به )بیان می شود « ی جهانی جامعه»و جان مایر به خوانش « ی جهان مدرن واره   دستگاه»

1974; Wallerstien) و Meyer نگاه شود  1997و همکاران) . 

 

نگریه   ی دستگاه و یک از همه نوار مغزی برداریبا آغاز از یک « » همسنجی به هم پیوسته»

های نوشتاری و رفتار  ناهمانندی در داده/ همانندی. پیچیدگی را کاهش می دهد« از کار کرد آن

  خیمه زنی بر همگینا همانند اشان با / یگان ها،پی یابی می شود و سپس به جایگاه همانند

                                                                                                                                                 
داری  به هستی در   به سادگی در کجا،  در آن زمان که این طبقه به همراه گسترش سرمایه.. های طبقه کارگر الگوهای سیاست

ونی بین جنبش به بیان دیگر، آنها جای پای خود را در ناهمگ« .با دولتی استبدادی روبرو می گردید و یا با دولتی لیبرال... آمد  می

های از پیش موجود و مستقل خصوصیات    گونی هایشان در برابر گونه های کارگری به بیان درجه و سنگینی درگیری سیاست

 . منفرد به جای گذاشتند( ها دولت)های  نمونه
20

ش شناسیک    برای یک نقد رو. نگاه شودHammel(1980)  و Naroll (۹۱۱۱ ) به( Galton)پرسش گالتون  ي  در باره - 

 .نگاه شود Hopkins  ( (1982bدستگاهی، به -ملی ازدیدگاه جهان -دست یافت همسنجی
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، دستگاه او را به یکپارچگی یا مایر« نوار مغزی»(. 6977:607تیلی )شود گیری می پی

ی جهانی از  ی گستره  سان پی آمد باالرونده های درون کشوری به همگرایی فرارونده بین نمونه

 .  پافشاری دارد« عقالنی گرایی»روند  

ی  دی بازگشت یابنده، در برابر وی را به فرایندی از ناهماننوالراشتاین« نوارمغزی»

ها دریک اقتصاد سرمایه داری  آمد پخش نا برابر پاداش جغرافیایی بین مرکز و پیرامون به پی

( لوکال)ای و رفتار منطقه (attributes)ها نشانبا این وجود به هر دوی . جهانی راستا می دهد

تگاه بزرگتر، دس .ای از یک جایگاه یگانی در دستگاه نگریسته شده است سان فرآورده به

را در ( لوکال)ای  چگونگی راه هموارکن دارد و روابط اجتماعی  مورد نظر در سطح منطقه

دگرگون می سازد( وریکتئ)درازای گذر نظری
 21

 (69) 

های بسیار واقعی پا فشاری دارد که به  آن است که بر بایستگی توانمندی چنین چشم اندازی در

. اند ای گشوده انجام پذیربازیگران منطقه (های آکسیون)هایی کارکرد ای فراگیر بر دامنه گونه

به ( نمایندگی)ای  اش درآن جاست که برترآیی موقعیتی را که درآن کارکرد منطقه اما ناتوانی

ی  ای همه ای چشم گیرزیر تاثیر می گیرد بسیار کمتر موقعیتی را که در آن نمایندگی منطقه گونه

فراتر آنکه همانگونه که از . به کنار می زند ،ر تاثیر می گیردکارکرد دستگاه را به تمامی زی

 (واحدهای سیستم)های دستگاه یگانگفتگوی پیشین در باره مرزکشی روشن می شود، 

ازآن روی که خود آن یگان، برپا شده و . ی ذهنی آغازین باشد تـوانند بخشی از یک نقشه نمی

داستان  شکل گیری طبقه کارگر می ( انیبحر)این فرایند از شالوده خود، یک بخش حساس

 .باشند

بازیگران گردن  به شود که به تمامی واقعی دستگاهی متمرکز می زمانی که اجبارهای بنابرین 

به عنوان  « ندهدربرگیرهمسنجی » می شود، این بررسی نمی تواند  پذیرانده ای منظقه

استراتژی پژوهشی پی گیری شده در در برابر، . یچیدگی را بپذیردپاستراتژی برای کاستن از 

نامیده است « همسنجی یکسان شده» آنرا ( 6991)این کتاب، بیشتر به آنچه فیلیپ مک میشل،

های  یگان -های درونی بین شماری از زیر یک راهبرد که در آن، کنش -نزدیک می باشد

برداشت  .ینی هستندرا در حال بازآفر دستگاهخود  ،چنین می نمایند که در درازای زمان دستگاه

باز و گذر زمان، مناسب  جایگاهیست که در آن فرایندهای پیوندی در  به دست آمده، چیزی

و  –ته شده در اینجا فبرای استراتژی پذیر( یعل  )سببی ارزیابی. ی دلخواه می باشد ترین گونه

ی جامعه شناسان ی مورد پشتیبانا ی دگرگون یافته گونه -ین کتاب به کار برده شدهابخشی که در 

با  برآن است که( 715-6990)الری گریفین ِ    روش برد داستانی  راه. تاریخی ست  –همسنجی

ی ساده  زودگذر سامانه داده شده های داستان همانند » اجتماعی های  فهم پدیدهاین روش،ما را در

سامان  . رساند  اری میی «ها و رویدادها ای ترسناک از رخداد با آمیخته اردنباله د ، نابسته وفهم

 بنا به دیدگاه. رساند یاری میی پیوندی و دوباره رخ دهنده می باشد، ها ز واژهشده که پر ا دهی

Jill Quadagno وStan Knapp   ِ(6990 :771  ۵۱۴و )برای برد راهسان یک  به 

                                                 
21

چنین انگاشته می شود که  » ،  که در آن «جهانی-ی دستگاه نظریه»این رهیافت با شکایت از دیگر پژوهشگران هوادار   - 

های گوناگون   وناگون جهان،  تصویری مکانیکی از جلوهدر بخش های گ» ، «مندی و وظیفه مند ی دستگاه جهانی سرمایه روش

 (.Cooper: 2000:62)گیرد را آفریده است پایان می« کارگری 
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( سکانس)نمایش هر پردهدرکه  (توصیفی)انهنمایانگری   باریک بینانه ها داستان» مایی،بازن

 روشنگری  خوانی یک داستان یش ازب... کند بیان می شماری ی تاریخ رخدادها را بر پایه

» زیرا که «  دنشسببی با کارهای راهف، می توانند گذشته از دیگر اهدا» این داستانها  .دنمای می

.«باشد میگذار  اثر آنها را نخ نمودچگونه ر... ی دهدرخداد م یهایچیز که  هنگامی
22
  

 

ه مثابه پدیده تاریخی با پا فشاری بر اهمیت قرار دادن زمان ب –اما هنگامی که جامعه شناسان 

نمونه موارد  ملی را به .)گانی یگان را ایستا قرار دادن ادامه می دهند ی همها ای پویا، به گونه

 .(های پابرجا و مستقل انگاشتن عنوان یگان

به هر . یرفتنی برای کاهش پیچیدگی ارزیابی انگاشتاین را می توان به عنوان یک راه کار پذ

بر . روی، همانگونه که اکنون آشکار است راه کاری نیست که بتوان در اینجا به کارش برد

، نن شکل گیری طبقه کارگری پدید آورد که در آ   کوشش است که داستان عکس، این کتاب بر آ

«.شودفضایی بازگشوده می  -یگانها در یک پویه ی مکانی
23
 (06) 

تغییر . مردود شماری دو نمونه از رایج ترین راه کارها به سبب کاهش پیچیدیگی  در ارزیابی

به نمونه پژوهش مقایسه ای  منطقه ی محصور و مقایسه (  ماکرو)کالن  –تاریخی  –اجتماعی 

ر بخش راه کا.. مسله  چگونگی برخورد با پیچیدگی، حل ناشده باقی می ماند( درون کشوری

ایی ست که در آنها هکاهش پیچیدگی، در اینجا قرار دهی محدودیت هایی در شماری از الیه 

/ طبقه در خود « شاه قصه ی»رد یک کشوشش بازگشایی . ارزیابی همزمان به پیش می رود

بررسی  نچهار الیه که در آKatznelson ., Zolberg (6977 :67-06 )طبقه برای خود، 

 :که عبارتند از. انجام می گیرد، را تخشیص می دهدشکل گیری طبقه کارگر 

 .ساختار بهبود اقتصادی سرماهی داری -6

 راه زندگی -0

 جابجایی  و -9

 (همیاری)اقدام کالکتیو  -7

به ) این کتاب در گام نخست، نوعی ارزیابی رایبطه بین نخستین و چهارمین را پی می گیرد 

، به نقاط 9و  0الیه . را( کارگری تاریخی و شورش های -نمونه رابطه میان الگوهای جهانی

اما تالش برای بررسی این سطوح به عمل نیامده است  به گونه آی . گوناگونی می پردازد

ای به دست داده شده در اینجا برای کنار گذاشتن دومین و سویمت هسیستماتیک ر در ارزیابی 

بررسی & ورم نظامیاینف( سوژه ی)تمامی دامنه ی موضوع هایی که  Katznelsoالیه هیا  

.های کارگری جاری به مشار می روند پرهیز شده است
24
(00) 

                                                 
22

نیست بلکه یافتن الگوهای  «تشریحی» هدف آن.  به همانگونه که روشن خو اهد شد، جزییات آماری در این کتاب فراوان اند - 

دارای هدفی چند بُعدی « داستانی»بوده که سپس  درون شکافیی ازخیزش های کارگری  در درازای زمان ومکان 

 .(نگاه کنید  Hopkins 1982a: 32; Danto 1965: 237به)شود می
23

 - McAdam, Tarrow and Tilly=2001: 26 
24

درون تولید  ی تولید انبوه در صنعت خودرو سازی در در جایی با گسترش شتابنده   از دید حسی  بی مورد است که یک  نمونه - 

اشاره دارد گشترش با موج بزرگ برآمد کارگری پیش  ۴به همانگونه که فصل . که به موج انبوه برآمد کارگری نیانجامید  است

 .درآمد داشت 



 40 

 

برای نمونه فرضیه ی ویژه ای در اینجا . در پاره ای موارد، قصدمان پرهیز از مجادله است) 

یا )در باره ی رابطه ی بین فرازهای شدید رزمندگی کارگری و بودن و یا نبود  آگاهی طبقاتی 

همانگونه که ای پی تامپسون پیشنها می کند شاید .  نشده است( اگاهیروشن تر، سرشت آن 

در فرایند »به ببانی دیگر. اینگونه می نمایاند که آگاهی طبقاتی از درون مبارزه پدیدار  می شود

 Thompsonهمچنین به)  « خود را به مثابه طبقات کشف می کنند»پروتوگونیست ها « پیکار

1978:149 E.P.  وMcAdam      و 26-2001 همکارانFantasia  6977 یا  ( نگاه شود

بایستی بیش از آکسیون جمعی توان پدید آمدن  کوگنیشنمهم در  رانسفورماسیونشاید که این ت

دارد
25
و نیز شدنی ست که امواج بزرگ مبارزه های کارگری نه پیش درآمد رشد آنچه ( 09)

در . ببریم بود و نه به چنین مفهمومی انجامیدکه ما بایستی به معنای آگاهی طبقاتی از آن نام 

حالیکه بدون شک، جایگاه بس مهمی در بازگشایی چگونگی پیوند بین آکسیون جمعی و آگاهی 

تاریخی موارد در بر گرفته –کان  شسته رفته گیبرای دست یابی به چنین هدفی و برای . دارد

به دست آ د، به همین سادگی در   در اینجا، به گونه آی که روش شناختی متناسب و پویایی

  .این کتاب انجام پذیر نیست کونتکست

گزینش به دید می آید که الیه های ما یک فرایند ساختاری مناسب را بر روندهای فراتر آنکه 

الگوهای جهانی و تاریخی این نه . فرهنگی در تشریح پیکار جویی کارگری را به کار می بندد

این راست است در نقاط گوناگون کتاب بر این ادعای  . ت استسنگ مانند و سخیک مورد، 

استوار که الگوی خیزش های کارگری بیان شده، نمی تواند به فاکتورهای فرهنگی بستگی 

داشته باشد و این بسیار قابل توجه است که برهان مرکزی فصل دوم بر آن است که خیزش 

های بسیار ناهمگون فرهنگی در میان در بخش  01های  بسیار همانند، در درازای سده ی 

در فصل ( و کمترین  روی در رویی)فراتر آنکه مورد نامنظم . کارگران ماشین سازی پدید آمد

 -شرکت های ژاپنی –
26
با سنت فرهنگی کنفوسیوسی سنگین ترین روی در رویی موارد ( 07)

های کشوری  اگر همانگونه که در فصل مربوط به جنبش. ارزیابی شده است( کره)فصل 

گوناگون را نه  به مثابه شماری  مستقل  ثابت می پردازیم، بلکه به عنوان  بخش های وابسته 

به هم،در تمامیت یک سیستم گشوده شده ، سپس  به توضیحات فرهنگی تمایزات بین کشوری 

 . می پردازیم

 

که جنبش ( سمبول ها)ی با این همه نمونه ها، بر آن نیستیم که بگوییم که بین زبان و نشانه های 

دگر گونگی بین  . کارگری برای بسیج شدن در آن جنبش، به کار می گیرد تفاوتی موجود نیست

فراتر آنکه بر ان . برزیل، آفریقای شمالی، ژاپن، کره  نمونه  هایی از این شمار می باشند

                                                 
25

کردند کارکرد اعتراضی برآن   بیانMayer Zald (۹۱۱۶:۶-۷ )و   DOUG mcAdam& John McCarthyبنابراین  - - 

 .«یاری ست   به برانگیزاننده و رواگردان آکسیون هم... انفهم مشترک جه»است که 
26

ی تولید انبوه در صنعت خودرو سازی در درون  در جایی با گسترش شتابنده   از دید حسی این بی مورد است که یک  نمونه - 

با موج بزرگ برآمد کارگری اشاره دارد گشترش  ۴به همانگونه که فصل . تولید است  که به موج انبوه برآمد کارگری نیانجامید

 .پیش درآمد داشت 

. 
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فرهنگی  نسبتی نیستیم که بگوییم این سمبل ها ی گوناگون و آیین های بسیج  با میراث های 

با این همه برای  چنین کتابی، که هدف مرکزی آن بر روشن سازی  جنبش های . ندارند

کارگری بر الگویی جهان گستر و در درازای دیرینه تاریخی متمرکز سات، چنین  دگرگونگی 

این جنبش ها، به نسبت  کمتری  بینهای  فرهنگی بین جنبش های کارگری بومی  روابط 

 .هم می باشندوابسته به 

 

این نیز درست می آید که بیشتر وابسته به هم بودگی بین کارگران و جنبش های کارگری  

به  IIIبخش . هستند« ساختاری»پافشاری شده در این کتاب در سرشت خود از دید طبقاتی 

نمونه هایی از تاثیر جایگاه جغرافیایی، جابجایی جایگاه سرمایه تولیدی قدرت چانه زنی 

ران در گستره جهانی، چگونگی گسترش استخدام به راه هایی اشاره دارد که در آن ها کارگ

نشانه دارند و به وسیله ی آنچه « فرهنگ»جنبش کارگری در برخی موارد در سرشت خود از

فرهنگی نام نهاد، یا فرهنگ سرمایه جهانی نامید،  -که می توان آنها را فرایندهای پیوندی کالن

گفتمانی در میان ( پخش آرام) به عنوان نمونه، به دگرگونگی نشتی.  فته اآندبه هم پیوند یا

این را می . کارگران و حقوق شهروندی برده شده به وسیله ی کارگران مهاجر اشاره کرده ایم

اما در همان حال به نقش . نام نهاد  از پایینتوان به عنوان شکلی ازانتقال و نشت فرهنگی 

درپخش و نشر ( مپراتوری های اسپانیایی، بریتانیایی، فرانسوی  در آفریقا نمونه ا) امپراتوری

گفتمان هایی در باره حقوق جهانی، که سپس به مانند پایه ای برای دادخواست های قانونی به 

این نمونه های اخیر، . وسیله جنبش های کارگری بومی دگرگون و به کار برده شد اشاره نمود

نقش مرکزی در داستان گفته . نام نهاد از باال شت فرهنگی بین کشوریرا می توان شکلی از ن

دارد، در آنجا که برداشت پردازی گرایش هژمونی جهانی در ارزیابی دوران   7شده در فصل 

با گسترش فرهنگی به عنوان ساختار،  هژمونی . پسا جنگ جهانی دوم به کار گرفته شده است

ان دیگر چیزها، بر آن تالش است تا در برابر سطح فرهنگی  جهانی ایاالت متحده آمریکا در می

موج های خیزش های کارگری و برخاست  انقالبها را در نیمه نخست سده ی بیستم واکنشی را 

برای این چنین انجامی ، ناخواسته عناصر فرهنگ جهانی برای چارچوب گذاری . فرموله نماید

ارگری ورای مرزهای ایاالت متحده آمریکا و قانونیت چالش های کارگران و جنبش های ک

 . فراهم می آورد

نزدیک   Katznelson , Zelbergچهار پایگاهی  -(کلکتیو)در آنجایی که به آکسیون همیاری 

کتاب در دست شما  بر آن کوشش نیست تا    .می شویم، به یک روشنگری پایانی نیز نیازمندیم

دازدبه تمامی شکل های آکسیون های همیاری بپر
27
تمرکز ما بیشتر به ویژه تا حدودی به ( 05)

و   Cloward  6990:  916-5)ویژة به خیزش های کارگری دوران هایی که پیون و کلوارد

Piven  ) درگیری غیر متعارف یا آنچه که ( اپیزودهای)آنها را نمودهایMcAdam  و

                                                 
27

طبقه کارگر به طبقاتی بازمی گردد که در درازای جنبش « یاری  آکسیون هم»Zolberg (۹۱۷۶:۴۱ )و  Katznelsonبرای   - 

 .ها، سازمانیابی شده و تا جایگاه و چگونگی طبقه درون آن  را تاثیر گذار باشد ها و سازمان
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«آکسیون  ترانسگریسیو»آنها را ( 0116: 8-7)همکارانا 
28
این موج . ه است بپردازیمنامید 01 

های بزرگ شورهای کارگری، بسا افزون تر از دیگر اشکل های اعتراضی ها نهادینه شده 

بنا . تا به کاربرد نو آورانه تری دست بزند . دولت ةای سرمایه داری را تحریک می کرد. است

تغییر شکل   (دراماتیک)براین متناسب رتین شکلی ست برای فهم دوره هایی  از پراوج ترین 

به گونه ای دیگر، با (. به نمونه فاز همروزگاری گلوبالیزاسیون)در جهان سیستم سرمایه داری 

تمرکز بر این موج ةای بزرگ خیزش های کارگری، بر آن چشم داریم که توانایی ارزیابی 

راتر را داشته باشیم و ف 666نوسان پاندولی پوالنی و مراحل به مفهوم درآمده مارکس رد بخش 

آنکه فهم جابجایی زمینی که بر آن جنبش ةای جهانی کارگران همروزگار آشکارگر می شود 

.در یابیم
29
 08 

به . و این گونه برای کاهش دادن پیچیدگی در ارزیابی، ما را به راه برد پایانی امان می رساند

ن الگویی مکا -زمان( آمپریک)نوشتار در آمدن این کتاب، بدون نقش های تجربه گرایانه 

این نقشه، ما را به آن  رهنمود می سازد تا  ئبه شناخت زمان ها و . جنبش کارگری ناشدنی بود

مکان های موج های بزرگ شورش های کارگری دست یابیم و بنا براین، راهی را هموار 

به .  ساخته تا مسیری پر معما و نشانه های شورش کارگری جهان را در سده ی گذشته  بپیماید

مکان شناسایی کند و از / ان دیگر، این روش به ما یاری می بخشد تا الگوها را در زمانبی

شدنی تر ( کجا/ کی)همین روی تصمیم های از پیش شناخته شده ای را برای بررسی نزدیک تر

به ما اجازه می دهد که موارد را به عنوان راه کار ( تجربی)نقشه های امپریکی. سازد

. موضوع اخیر در میان ساختار.  نماییم« اسپلیت»هامپ و & شایی الگوبرای بازگ( تاکتیک)

نقشه تجربی   که پی در پی در فصل های زیر کشیده شده اند . ناراتیو نسبیتی شرح خواهیم داد

بر سرچشمه  آماری تازه  شورش کارگری پایه گذاری شده است که جهان را در در تمامی سده 

بر چیزی که اکنون به آن بازم ( WLG)ری گروه جهانی کارگریپایه آما. ی بیستم می پوشاند

 .می گردیم

 

 پایگاه آماری گروه جهانی کارگری -نقشه پردازی الگوهای جنبش کارگری در بعد جهانی

 

                                                 
28

 -McAdam  می نامد تفاوت می گذارد «های متجاوز ستیزه» و«  ستیزهای درونگر»بین آنچه که( ۷-۴۱۱۹:۱)رانو همکا .

دستکم برخی از دسته های در گیر آکتورهای سیاسی خود »ستیزهای متجاوز از ستیزهای درون گرا ازآن روی متفاوت است که 

 «.همیاری می باشندها نوآور آکسیون  دستکم برخی از دسته... یاب تازه هستند، و یا 
29

به نمونه  آنانی که بایستی نیروی کار خود را برای ) ست « پرولتاریا»های آکسیون همیاری تمرکز ما بر  کسوت  با بیان پیش - 

های   گیرد، از آنهایی که دارای مهارت ای از شرایط کنکرت را در بر می چگونگی  پرولتاریا دامنه(. زنده ماندن به فروش برسانند

. تا  کارگران بیکار را در برمی گیرند( و از این روی برخوردار از توان چانه زنی باال در بازار کار هستند)یاب و مورد نیاز کم

اند می باشند، در مورد   ی شاغلین شرکت های خصوصی و کسانی که در بخش های دولتی به کار گرفته شده اینان در برگیرنده

در . در بازار کار درونی شرکت بزرگ سرانجام  از فشار تهدید کاال بودگی در امان نیستند بخش دومی به بیان دیگر کارگران

می تواند در یک آن عایق بندی  بازار ( و پیوندشان با  مالیات گیرندگان) هردو نمونه زمانی که فشار نمایان می شود آز سودآوری

 .کار موجود را همه از جا بزداید
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به تصویری از الگوی همه جانبه رزمندگی  وهشی مورد هدف،رد پژبُ  پی گیری راهبرای   

رافیایی داشته دامنه ای تاریخی و جغ بایستی ای گویا هتصویری که به گون. کارگری نیاز داریم

یک پافشاری بر سراسری بودن پیوند های بین آکسیون های منطقه ای، ما را به باشد تا برای 

های پویا در میان آکسیون های منطقه ای که در درازای زمان گشوده  بازپس نگری آزمون

برای ای  های منطقه های میان آکسیون پیوندی جانبگی هم پافشاری برهمهدر . دهد راه، شود می

دراین مورد برای  ،(جامعه سراسربه نمونه ای برای ) های به سختی هم پیوند  ی نمونه همه

 .ها نیاز داریم به این آگاهی م تا کنون،نوزدهجهان از آغاز جنبش نوین کارگری در آخر سده ی 

تاریخی و  ی گسترهی در این چنین رکارگ ی خیزش چندانی دربارهآگاهی ای نزدیک،  تا گذشته

  سان بیشتر به -کارکردهای اعتصابی دراز مدت  ی زنجیره. در دست نبودجغرافیایی به سادگی 

. تنها در انگشت شماری از کشورهای  مرکز نمود دارند -معمولی کارگری  ای از شورش جلوه

یا اینکه پس از جنگ دوم برای بیشتر کشورها، یا هیچگونه آماراعتصابی در دست نیست، 

به نمونه در دوران ) فراتر آنکه به جز کشور انگلیس، دیگر کشورها . جهانی، آغاز می شوند

ی بیستم،  ی آغازین سده های جهانی در آلمان، فرانسه و ایتالیا و برای برهه فاشیسم و جنگ

های  ی شکاف دارندهدر بر( هنگامی که دولت آمریکا برآن شد تا دیگر به آماربرداری نپردازد

به این بیان که آمارهای موجود بیشتر به گونه ای گردآوری شده اند تا به هر  .باشند می بزرگی

بسیاری برای نمونه، . را انکار کنند« خیزش کارگری»نمایانگر های بسیار ی، اعتصابکوشش

تصابی، به را در شمار روی کرد اع« اعتصاب سیاسی»از کشورها اینجا و آنجا و گاه و گاه 

در حالیکه، درخواست های کارگری نشانه گرفته شده به سوی دولت های .  شمار نیاورده اند

در سراسر سده ی بیستم، بیش از آنکه در برابر ( به نمونه با اعتصاب های سیاسی)خودی 

 .بوده است  خیزش جهان گستر کارگری سخت ی گستره ،باشد  کارفرمایان خویش

دهد، هرچند که برای  به دستکارگری را برآمدهای غیر اعتصابی  های  جلوهآمارگیری که 

، بسا کمیاب تـر ازآن باشند یبرآمد کارگران بسیار ضروری م شمای ی جانبه  همهساختن 

ی کارگری به شمار نمی آید، بلکه ناآراماعتصاب تنها جلوه   گویایی از نا آرامی . هستند

همانند ، مبارزه ای از گسترههای غیر اعتصابی  را درجلوهند که خود ا نمودهاییکارگری بیشتر، 

. خود را نشان می دهند خرابکاری، شورش و اشغال کارخانهکم کاری، در رفتن از کار، 

بیان نشده، غیبت از کار، و  از پیشهای  های بی نام یا پنهان مبارزه، در شمار کم کاری جلوه

که اعتصاب غیرقانونی اعالم شده باشد، و  ای  هنگامهدر  هبه ویژ( سابوتاژ)خرابکاری

 ی شالودهاین کتاب بر  .آشکار ناشدنی یا دشوار باشد، بسیارمهم به شمار می آیند ،رویارویی

گی های جغرافیایی  هشده است که به کم دامن شماپردازیای روی کرد داشته و  ی تازههاآمار

چشمه آماری از سر( ایه اعتصاببر پ)آکسیون وار  و (کوتاه زمان)گذرا( پیرامون –مرکز)

 .های کارگری چیره شود پیش موجود نا آرامی

جهان  های ارزیابی مند هبه ویژه برای نمونه پوی( WLG)گریگروه جهانی کارپایگاه آماری 

با استفاده از پایگاه آماری  07 30.ستشماپردازی شده اهای کارگری در این کتاب برآمد  گستر

                                                 
30

 .به چاپ رسیدDubofsky (۹۱۱۵  )و Silver,Arrighiدور پروژه به نام  های نخستین آورد دست  - 
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ها، اشغال کارخانه،  اعتصاب ها، اعتراض)اعتراضات کارگران  ها درباره گزارش روزنامه

ساختمانی استوار بر  جهان سراسر در 6871بین سالهای آغازین ( و مانند اینها چپاول خوراکی

آورد پایگاه آماری ست که  دست. ی سنتی برآمده از علوم اجتماعی برپا ساخته است پایه

را پوشش  6991-6871ن سالهای بی« کشور» ۹۶۷از  «بیان شده»برآمد کارگری  ۱۹۱۱۲

 گروه جهانی ساختار و استفاده پایگاه آماری مروری کوتاه در پیوند با ،بقیه این بخش .دهد می

بینانه و ژرف، خواننده را به  برای یک گفتمان باریک. )را فراهم می آورد( WLG) گریکار

 (. فرا می خوانیم A  و  B پیوست

ای برای ساختن فهرستی از اعتراض  سرچشمه سان ها به روزنامهاز بیشتر  ه گیری بهره

ای گسترش و کار برد یافته  تا دامنهدر علوم اجتماعی ( شورش کارگریاز جمله )اجتماعی

از روزنامه های محلی و کشوری گزارش هایی خوشه چینی  پیش رویهای  بررسی. است

به هر  WLGهدف . زه گیری نمایدکشوری را اندا /های اعتراضی منطقه ای کرده تا رخداد

ثبت . را سازا باشد کارگری جهانی های از اعتراض ای گرهای با پشتوانه نمایان روی آن بود تا

کشور در هر ، برای ی ملی روزنامه عمدهاز یک  های کارگری های خیزش ی گزارش همه

 های کوشش گرفراتر آنکه، حتا ا. بوده است ناشدنیای  ی گذشته، پروژهها  دهسجهان در 

در های آماری  سرچشمه سنجش پذیریحل ناشدنی  های پرسش ،شدنی می بود برداریآمار

به یک نشان گر  ملیهای گوناگون  برآمده از سرچشمه   برای یکی نمودن گزارشکوششی 

، اعتماد به دست کم درآغاز WLGراه حل . شد وخود نمایی می کرد می یدار د، پجهانی ی یگانه

 .بود نیویورک تایمزو ( لندن) تایمز -برتر جهانی  نیرویی دو  عمدهر روزنامه 

و نیویورک ( لندن)تایمزنخست، آن که . این سرچشمه ها نهفته بود ش گزینچندین سبب پشت  

، آمد در پی .درازنای سده ی بیستم را دارا بودندگنجایش خبری ، در سطح جهانی تایمز

 هبه ویژ)برآمده از نارسایی های فنی گزارش روزنامه( Bias) جغرافیایی های نگری یکسویه 

دوم آنکه همانگونه که عمده ترین روزنامه های دو  .نیستعمده ای  پرسش( تایمزبا  پیوند در

ند تا ی عمده جهانی هست پوشش دو سرچشمه بیشتر ی بیستم، سدهبرتر  جهانی  نیروی

  گستر به دید جهانزنامه می توان سوم ، در حالیکه گزارش هر دو رو. های جایگزین سرچشمه

هایی را در بردراند که از  به سود جایگاه ای منطقه های یکسویه نگریبیشتر  آنها ید، هردوآور

نمونه آسیای جنوبی، )نفوذ یا دلبستگی به آنهانگریسته شده ی سان فضاهای ویژه نگاه تاریخی به

هر دو  آمیزی هم در . است( یویورک تایمزنو آمریکای التین برای [ لندن]تایمزو استرالیا برای 

  یکسویه تا ، به ما یاری می رساندینا آرامی جهانی کارگر ی سرچشمه در یک نمایانگر یگانه

  یکسویه به سبب) .ساخت برابرو  کرده ای هر سرچشمه را جداگانه دریافت منطقه های نگری

کارگری  خیزشهای  شگزار، بومی رویدادهای سود به هر سرچشمهفشارآورهای  نگری

های خیزش کارگری در  و گزارش[ لندن]تایمزهای  از بررسی( انگلستان)پادشاهی متحده 

 . را به کنار نهادیم نیویورک تایمزایاالت متحده آمریکا از 

را  6991تا  6781و نیویورک تایمز از ( لندن)تایمز وهشی فهرستعضوهای منفرد گروه پژ

آماربرداری استاندارد مشخص  ی برگهکارگری با ثبت بر د و هر رخداد اعتراض نخواند

به گفتمان مارکس و پوالنی ) «ساختگی کاالی» سان نیروی کار به دریافتکارکرد بر با . گردید
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کار و یا در  جایگاهدر که  نوع انسان ایستادگیکارکردهای  ی همهآن بود که  خواست( نگاه شود

آگاهانه خواست  ی همهاین . شده را گزارش شود میخورد با آنها بربازار کار همانند یک کاال 

 مقاومت، آنگاه که« پنهان»اما نمونه های ) خواهد گرفتآشکار را در بر  ایستادگیکارکردهای 

ای  کارگری، به گونه خیزش(. ش یابند، گردرا نیز در می گیردگستر با کارکردهای همیاری

 کارگزرارمیانجی یا  سان یرد یا دولت را بهارفرما را نشانه می گسرراست کیا  جانبه همه

« مرز کشی کارگران»های  تالشاهمیت گزاری به برای با این همه، . سرمایه در نظر می گیرد

گروهی بسیج از سوی  ،(نگاه شود 666به بخش )  انگاشتنکاال  رفتار ایستادگی در برابربرای 

برداشت شد و هر  یکارگر برآمد سان نیز به یدیگر گروه کارگر از کارگران در برابر رقابت

 ی آمار برداری هالزم به پافشاری ست که پروژ. گرایش این چنینی از کارکردها نیز ثبت گردید

بیشتر رخدادهای اعتراضی کارگری در جهان در  بسا کهشمارش همه یا  آوری   فراهمبرای 

کارگری  یاکمی از نا آرامی هی  با این همه، تنها پاره. نگردیده است گذشته شماپردازیی  سده

که به  فراهم آورداست که سنجشی را  نبرآ یهورا  برابر،هد، دردروی داده شده را گزارش می 

گام به خیز یا افت گراییدن، ندره –کارگری  برآمد ی دگرگون شونده های  الیه با پشتوانهای  گونه

را نشان فضا  ها در ان و جایگاهزم های برههبه دیگر نسبت -آنگاه که در فراز یا فرود استیا 

کارگری  خیزش بزرگش امواج تئوریک پافشاری بر نق  هدرونمای به دست دهیو برای . دهد

 بزرگهای  یابش موج خواهانه ویژه گسست، ب/های پر تب وتاب دگرگونی  دورهدر برانگیختن 

 .اعتصاب های کارگری بودیم

شمایی گذرا از انجام گرفته است که درآن گاه آماری پایگسترده  های رسیبربا پشتوانگی 

های برگرفته شده  با دیگر سرچشمه WLGپایگاه آماری  ی پایهاعتراض های کارگری بر

ده اربه سنجش گذ( هایی از آمار موجود  ادبیات تاریخی کارگری و هرگونه سرچشمه)موجود 

برای  WLGاه آماری با پشتوانه ای نتیجه گرفتیم که پایگ یبررسی ها ی چنین بر پایه .شد

 یکدر هر کارگری  خیزش پر تب و تاب و شدیدبی همانند مشخص نمودن سال های 

.می باشد با پشتوانه ابزاری کارساز و دستازکشورهای جداگانه، 
31
 09 

پایدار آن در  به نسبت ییکار آ WLG آماری آشکار تر آنکه دریافتیم که  برتری مرکزی پایگاه

سرمایه  -های تاریخی مناسبات کار که در نقطه چرخش ست کارگری اضیرتاع یافتن موج های

  .دهد به دست می

موج های  با پشتوانه و الگوهایی ازمهمترین شمایی WLGبندی آنکه، پایگاه آماری  جمع

ما این نقشه را برای  .فراهم  می آورد در درازنای سده رادر گستره جهانی اعتراضی کارگری 

فصل های مرکزی گفته شده درجهانی  ی پهنهن پردازی اعتراض کار در در نوردیدن راه داستا

کتاب در بردارنده ی ژرفای بسا چشمگیرتری  A پیوست. کتاب  در برابر خویش گسترانیده ایم

و به کار ساختار عای در پیوند با  موضو، اندازه گیری و آمار برداری آوری  به فهمبا  پیونددر 

 Bپیوست . آورده شده است در اینجا که  به آنچه ی باشد تا نسبتم WLGپایگاه آماری گرفتن 

در پیوند  ی کهخوانندگان. آموزش های به کارگرفته شده آمار برداری در کدها را باز گو می کند

                                                 
31

 .نگاه شود( ۹۱۱۵)های پایگاه آماری گروه جهانی کارگری، به سیلور و همکاران  بررسی با پشتوانه بودگیی  برای  گستره - 
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می توانند  هستند تری باریک بینانهروش شناسانه  های نمونه چگونگی کاربرد خواستاربه پایگاه 

 . ختن به فصل های بعدی کتاب مرور نمایندپیوست ها را پیش از پردا

V شمایی فراگیر کتاب: کارگران جهان در سده ی  بیستم 

 

گسترده سرمایه  گستره جهانی و جابجایی درکارگری  یفصل دوم، برپویه های اعتراض ها

گسترش . متمرکز می شود -صنعت جهانی خود رو –ی بیستم سده برای فرماندهی صنعت  

. تا اکنون را پی می گیرد( Detroit)ی آن در دترویت ه خود رو از سرچشمهنی تولید انبوجها

د که می پردازآن این فصل به  WLG گرانکار جهانی ی پایگاه آماریاربا پیش روی گذ

آنچه که  –ی رانبوه خود رو سازی، جنبش های توانمند کارگ چگونه با گسترش پر شتاب تولید

 پیدایش -ایم کرد داشته  به آن رویارگری ک  های اعتراض وجمارکسی م -ی گونه  نام در باال به

 ها این فصل، الگو. رایط کار دست یافتدر دستمزد وش چشمگیری های به خواستو  یافت

ی  هر موج پیش رونده د ربرابرشرکت های خود رو،  را نمایان می سازد که در آنبازگشتی 

نیروی کار  در آنجا که دیگری به جایگاهی از جایگاهکارگری چگونه با  جابجایی تولید  خیزش

جابجایی  برد   این گونه راه. ، به واکنش پرداخته استارزان تر و قابل کنترل تری فراهم بود

دوباره داشته   ناتوان سازی جنبش های کارگری در جایگاه هایی که سرمایه انباشت درسرمایه، 

سبب آفرینش و  ،گسترش صنعت پسینجایگاه کارآیی چشمگیری داشته است، اما در هر 

 .گردیده است یتوانایی جنبش های کارگری نوین

 (45-431 ,415 ,390 ;1989:196)به  spatial در فصل دوم، واشکافی مفهوم فیکس های

David Harvey   ،بنیادگر بیانگر  آن است که با جابجایی پی در پی جغرافیایی سرمایه

سود آوری و کنترل که تنها پی آمد بحران های دو برای بحران های  کوششی اسپاشیال فیکس

 .باره برنامه ریزی شده در زمان و مکان می باشد

فصل دوم همچنان بر تالش شرکت های خود رو سازی  برای رویارویی با بحران های سود 

افزا و کنترل نیروی کار، به یاری تغییرات عمده در سازمان تولید و فرایند کار متمرکز می 

با نشان دادن . برای دست یابی به یان پویه، مفهوم فیکس فن آوری را را به کار می بندیم. باشد

جابجایی های پسا فوردیسیت در سازمان تولید، بیان گر آن هستیم که تا سازمان دهی کاربرد 

با این همه ، به . در ربط با  مسایل سود آوری و کنترل فیکس فن آوریتالشی باشیم که  یک 

نشان خواهیم داد، این گونه فیکس های فن آوری، راه حلی را فراهم نیاورده است که  همانگونه

 .های پیاپی فراهم آمده باشد اسپاشیال فیکسدراز مدت و پایدار به آنگونه که با 

کوشش سرمایه داران در افزایش سود و کنترل :  فصل سوم ، فیکس تولید را معرفی می شود

ه جایگاه ةای جغرافیایی تازه یا با جابجایی روند کار، و حرکت آنها نه تنها به وسیله ی حکرت ب

نیز به سوی صنایع نوین، را نشان می دهد و خطوط تولیدی یی که کمتر موضوع رقابت شدید 

فصل سوم بر پویه های درونی و بیرونی و مبیم هر . ا باشد را نشان می دهدهو دیگر بازدارند 

صنعت برجسته و شاخص اواخر )صنعت جهانی بافندگی،(: ماکرو)سه چرخه ی تولید کالن 

، صنعت جهاین خودرو، و بخش های بس آمد نو پدیدار اوخر سده ی بستم و (69سده ی 
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در می یابیم که اعرتاض کارگری از نظر جغرافیایی با جابجایی تولید . 06نخستین سالهای سده 

زمان  یدر درازنا (بخشی)گروهی رون کارخانه، جابجا شده است،  به گونه ای که د در درون 

 .جابجا شده، با فراز و فرو صنایع پیشتاز

سرمایه در رابطه با کم دامنه گی  -فصل دوم و سوم زاویه دید خود را آگاهانه بر پویه کار

 .سازمان مکانی و جغارفیایی فرایندهای انباشت سرمایه دارند متمرکز نگه داشته  است

مسیر گلوله تمامی اعرتاض پهنا بخشی و نمایش گر آن است که  زاویه دید را -فصل چهرام

جهانی کارگری و تنگناهای سرمایه داری به گونه ای ژرف در پویه های ان بکنت  های

در واقع، شاخص  نمودن . فرماسیون دولت و تناقض های درونی دولت و جنگ جهانی است

پایگاه آماری کار . فته دشه استمهره های زنجیره اعتراض های سرسار سده ی بیستم بر گر

 .ونی جهانی استمرابطه  درونی نیرومند بین موج های اعتراضی کار و هژ... 

بازگوی داستسان اعتراض کار جهانی سده ی بیشتم با سیاست های جهانی در  -فصل  چهارم 

به محض جابجایی . فیکس مالی -مرحله ی مرکزی، نیز کاربردها معرفی یک فیکس نهایی

ایه از صنایعی  و تولید نو برای فرار از فشارهای شدید رقابتی، در فضای فراهم آمده ی سرم

بس، در دروره های گسترش، رقابت شدید، سرمایه ناچار شده است که ( فیکس تولیدی ما)تولید

با . وارد گردد( اسپیکوالسیون) قماربازی مالیداد و ستد و تولید به تمامی جا به جا شود و به 

ما این راه برد را فیکس مالی می ( 6997)گسترش یابی مالی آریقی و ژیو  »به مفهوم توجه 

 .مانیم

 

راه کاری کلیدی  در برون رفت از  فیکس مالیهمانگونه که در فصل چهارم خواهمی دید، 

در انباشت افزایی را دشاته است و تاثیر بسیار شدیدی بر مسیر موشکی  69بحران اواخر سده 

از همین روی، حتا دیگر . جهانی کار در نیمه نخست سده ی بیسم را داشته است اعتراض های

بسیار سنگین  راه  کار کلیدی آخر سده ی بیستم مربوط به بحران انباشت افزایی،  فیکس مالی

به همانگونه که نشان خواهیم داد تاثیر به سسزایی بر مسیر موشک پرانی اعتراض جهانی کار 

در فصل پنجم و فصل پایانی کتاب، کوششی ست . ده ی بیستم داشته استدر آخرین ده  های س

برای دستیابی به سرشت و همانندی  این چنینی و دیگر همانندی های بین گذشته و اکنون آن، 

 پیشرفت آتی بحران همروزگار جنبش کارگری ست

غازش باز گشته در این روند، در فصل پنجم به گفتمان هایی باز می گردد که در این فصل به آ

 .ایم
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صنعت پیشاهنگ   که درآن یكارگر یها هاي جهان گستر خیزش این فصل به ارزیابي پویه

نخستین . مي پردازد برجستگی دارد بیستم دنیاي صنعتي خودرو سازي ی سرمایه داري سده

به دست آمده از داده هاي پایگاه رایانه اي گروه ( دكسان)هاي  ی نمایه بر پایهبخش این فصل 

صنعت  جهانمكاني خیزش كارگري در  و  زمانیبه ارایه ي تصویر الگوي جهاني كارگری 

 .تا كنون  مي پردازد 6991 از سالهای خودرو

مكاني در پراكندگي خیزش كارگري با كانون حركتي رزمنده  یها جابجاییسلسله در این گذار، 

ریكاي شمالي به سوي اروپاي غربي به گروهي از كشورهاي تازه صنعتي شده ي سده از آم

 .گیریم را پی میبیستم 

هاي  هاي مكاني و درهم پیوستگي دروني آنها با گردش جابجایی هاي این بخش دوم به بیان پویه

 انبوه در صنعتكه با رشد تولید روشن مي سازیم . یه ویژگي داردسرما پیاپي باز سازی

و در پي آمد، جنبش های  های اجتماعي انجامیده ناسازگاریهمان  خودرو سازي به آفرینش

 یتولید انبوه فوردیست یسودربه شتاب كارگري پدید آورده و در عمل  سازو كار نیرومند

جنبش در رویارویی با پدیداری هرآینه سرمایه داران به این معني كه .  گسترش یافته است

راه تری دوباره  بسا سربهتر و  نیروي کار ارزان جایگاهی با تولید را در، كارگري ومندرنی

نیروي كار را در  ناتوان ورا سرمایه گذاری ناشده ی  سویه هاي كارگري ساختار داده وجنبش

 .گردانیده است یافته نیرومند تر هاي تازه گسترش هسوی

بسیار  ، تصویرنهادگي سرمایه امان در باره به هم پیوستگي جنبش كارگري و بازبن داستان  

چنین براي بیان   .را به نمایش مي گذارد( فصل اول) «نسل به آخر رسیده»از تز  یمبهم تر

مي گیرد،  گذارصنعت جهاني خودرو سازي برآن است كه در آنجا كه سرمایه  نمودي، روند

 ;David Harvey 1989:196)برداشت از دیوید هارویبا . نیز همراه مي گرددناسازگاری 

ست كه " مكاني ی ساخته و پرداخته"فیایي تولید یك را، دوباره بنا نهي جغ(442 ,390 :1999

 .مي كند؛  نه آنكه به حل همیشگي آنها مي پردازد" بحران ها را زمان بندي"تنها 

 

در دو بخش نخست این فصل، بر همانندي ها و پیوندهاي بین  ارزیابی پیش روی نهاده شده

. هاي كلیدي گسترش صنعت خودرو سازي پافشاري دارد  هزش هاي كارگرى در سویامواج خی

سترش بزرگ پسا جنگ اش، گ -صنایع خودرو سازي ژاپني به آشكارا از این گفتمان غایب اند

چهارم به هر روي همانگونه كه در بخش . به موج چشم گیري از رزمندگي كارگري نیانجامید
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استثنا "بر آمد موج بزرگي از خیزش كارگري براي بیان این  ،نشان خواهمی داداین فصل به 

ژاپن انبوهي از غلیان هاي رزمندگي كارگري را در پایان جنگ . حیاتي ست" گرایي ژاپني

(. درست در آستانه ي شتاب گیري صنعت خودرو سازي ژاپني)جهانگیر دوم از سر گذرانید

این مبارزه جویي جنبش كارگري،  براي رویارویي در برابر فشار هاي برآمده از سوي

با . برگزیدند را هاي دیگري راهوراي روش فوردیسم تولید انبوه  ،هاي خودرو سازي شركت

 ادغام افقي اشان، تولید كنندگان خودرو سازي ژاپني های آغازین کوششدوراندازي 

داد  آنان اجازه ميبنا نهادند كه همزمان به  کناریچند الیه اي از قراردادهاي  های واره ستگاهد

 پیوندهای برجاگذاریو )تضمیني نیروي كار (استخدام)کارپذیری یکپارچه به ای كه به گونه

این هم . چرخش پذیري داشته باشند های پایین تر الیه آوری  فراهم ی برآیند و از شبكه( همیاری

یگر تولید كنندگان خیزش كارگري كه از سوي د گونه به ژاپن اجازه داد تا از این( مجموعه)آیي 

 داد تا در یارایی ژاپني   های همیاری به آزمون درآمده بود بگریزد و همچنین به شرکتبزرگ 

دست زنند و نیز به  (به تولید الغر به نام ) از هزینههای کاهش  ای از گام زنجیرهبه  6981دهه 

 .دست یابند 6971اي  پیروزي هاي رقابتي جهاني ساله

؛ در حالیكه سراسر جهان گسترش یافت در ، روش تولید الغر6991و  6971در سالهاي   

 گران  تولیدهاي جابجایی مي گراییدند،  هاي خودرو سازي ژاپني خود به كئوپراسیون  شركت

تولید كنندگان  الگوبرداری ازخواستار ،  گزینه یجستجوبه  روش  فوردیستي در سراسر جهان

اي  اي گسترده چشم گیري داشته و به گونه رآ، به گونهاین فرایندهاي هم ب. گردیدندژاپني 

پسا فوردیستي آفریده كه نیروي چانه زني دستجمعي سنتي كارگري را زیر " جانوري"، بنیادین

بیان م این فصل وبه هر روي همانگونه كه در بخش س(. فصل نخست نگاه شودبه )گرفته است

 ژاپني راهي بس حیاتي و دیگرگونه  الگویاز چنین سازماندهي تولید پسا فوردیستي،  خواهد شد

 های پیمان، اما است هزینه زدایي تولید الغر پذیرفته شده کارکردهای. است بوده در گذار

كارگري با  کوشای (كئوپراسیون)های همیار بنگاهبنابراین پایه انگیزشي  .استخدام نه تضمینی

ني ها بر توانمندي چانه ز رگون سازياین دگ کارآییفراتر آن كه، .  كارفرمایان غایب بود

کارکرد در واقع، در برخي شرایط،  در .  دستجمعي كارگران به گونه اي آشكار منفي نبود

ن تولید و در تالشي و اخالل پذیري در جریا آسیب پذیري سرمایه راروش هاي تولید الغر، 

 . كارگران را سبب گردیدمحل کار افزایش توانمندي چانه زني 

از آن هیچ یك  پساین، نه كارگزاري فن آوري  پسا فوردیستي و نه كارگزاري هاي مكاني بنابر

 . هاي كارگري باشند مهار پرسشنتوانستند در دنیاي صنعت خود روسازي پاسخگوي 

 

 هزینه زدایي راه با هم ی نزدیک، در همین گذشته خودروسازي های بزرگترین شرکت یها تالش

كارگرانشان، همانگونه كه در پرتالش هاي  و هم یاري از همراهي براي برخورداري ،همواره

رزهاي شهروندي، نژادي، موازي با جدا سازي به یاری مبخش نهایي مدلل مي سازیم، 

به آفرینش تشدید الیه بندي جغرافیایي نیروي كارگري خودرو  ،كناري -جنسیتي و مركز

هاي این  ها و نارسایي ناجوریگاني و صنعت، ي بنگاه بازر در پهنهفراتر آنكه، . انجامیده است
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بستر گرفته بر تنش   ی سرمایه -كار ناسازگاریچگونگي  بیانگري خود،  به نوبهها  كوشش

 .اي سود گرایی ستهاي حقانیت و بحران ه بحران میان سرشتی،

 

 .ي در صنعت خودرو سازيرجهاني رزمندگي كارگ -الگوهاي تاریخي 

 

 آماریاي ه ی گلوبال، از پایگاه داده  در سنجهارگران خودرو سازي تصویر خیزش كارگري ك

نمایش داده  0-6 شمایو  0-6 ایوار با نم ته شده است كه چكیدهگروه كارگري جهاني برگرف

كارگري صنعت خودرو به  هایي از پراكندگي خیزش چكیدهی  نشان دهنده 0-6ارنمود. مي شود

زمان در كانون  در درازایجغرافیایي  یاه  جابجایی از بخشی. است منطقهها و  صورت  دهه

وسپس )به اروپای شمال غربی 6971و  6991الى در دهه از آمریكاي شم -كارگري رزمندگی

گروهي از كشورهاي به شتاب صنعتي شده در سالهاي به  6981و  6911های  در سال( جنوب

.هستندنمایان 6991و  6971
32(6)

 

 
 . 6991 -6991ز پراكندگي جنبش كارگري صنعت خود رو سازي از  چكیده هایي ا.  610 اینم 

                                                 
32

شمار خیزش هاي كارگري نام برده  :معیارهاي چنري را در بر مي گیرند0.6و شمای  0.6 اییازده كشور اشاره شده در نم - 

های نامبرده شده از سوی پایگاه  ی شمار خیزش هم رفته ی صنعت خودرو براي كشور  بایستي بیش از یك درصد از روی شده

های   و نمونه" نامبرده شده"گری واژه ي  براي  بیان. آماری گروه كارگري جهانی در صنعت جهاني خودرو سازي باشد

 . نگاه كنید  Aته، به پیوستکارکردهای همبس
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 6991-6991كارگري در صنعت خودرو سازي جهاني،  برآمداوج هایي از  016 شمای

 

 

 ایاالت متحده آمریكاي

 كانادا

 پادشاهي انگلستان

 فرانسه

 ایتالیا

 آلمان

 اسپانیا

 آرژانتین

 آفریقاي جنوبي

 برزیل

 كره جنوبي

 

مارهاي آورده شده در كشو: یادآوري در  بیان شده كارگري های خیزشی  همه% 6در بردارنده ي كشورهایي هستند كه دست كم  ش 

 . مي باشند جهانی گروه كارگرى آماریپایگاه 

" X "رخ داده است هاي كارگري بیان شده براي كشور مربوطه خیزش% 01ست كه در آنها دست كم  هایي نشان دهنده اوج یا دوره. 

 

 

 

 

 .رزمندگي كارگري در صنعت خودرو سازى 

 

اكثریت گزارش  هاي خیزش كارگري در سال  ار نطر كوبندگيدر حالیكه آمریكاي شمالى 

به گونه  6971و  6981به شمار آمده ، در سال هاي ( هردو دهه% 85)6971و  6991هاي 

به عكس، %(. 01و % 65به ترتیب، ) اي چشم گیر در اقلیت تمامي گزارش ها قرار گرفته

ی فرارویي مجموعه گزارش هاي خیزش های  كشورهاي اروپایي شمال غربي در بردارنده

% 51و نزدیك به  6951در سالهاي % 99به  6971و  6991در سال هاي % 09كارگري از 

افزایش بزرگ  . هستند 6991و  6971ویش از فروكاهي سالهاي 6981و  6911در سالهاي 

سهم اروپاي جنوبی
33
در % 61به  6951رد سالهاي % 0رخ مي دهد و از  6981سالهاي  در 

آخرین افزایش شیفت عمده در .فزوني مي یابد%  90به 6981و در سال هاي  6911سالهاي 

به  6981سالهاي % 9گروهبندي به سبب صنعتي شدن جنوب مي باشد كه  كه این سهم از 

 . خیز بر مي دارد 6991% 71و  6971سال هاي % 07

 

به پافشاري دوباره بر شیفت مكاني باال رونده ي این تصویر در رزمندگي صنعت  016 ایشم

خیزش كاگري بخش خود روسازي یازده "نقاط اوج"خود رو سازي داشته و نشان دهنده ي 

                                                 
33

 . اشاره شده در گروه بندي كشورهاي اروپاي غربي  قرار داده شده است 5آرژانتین بنا به دالیلي كه در زیر نویس  - 
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كشوري ست كه در آنها رزمندگي كارگري خودرو سازي پدیده ي اجتماعي چشم گیري بوده 

.اند
34 

 شماینشان داده شده در " اوج امواجنقاط "یده اي است از چگونگي بخش آینده این فصل، چك

0.6.
35 

در گستره هاي  -همانگونه كه در ادامه روشن خواهد شد این امواج خیزش هاي كارگري

داراي ویژگي هاي همانند   -تاریخي رخ نموده  -سیاسیگونه گون و دوره هاي جهاني -فرهنگي

اني و نیرومندي، بروز یافته اند كه در سنجه با نمونه هاي با یك ناگه. خیره كننده ي مي باشند

 . هم روزگار خود غیر منتظره بوده اند

 

و در برخي موارد با دولت هاي كینه )علیرغم رویارویي باكارفرمایان كینه توز ضد اتحادیه اي 

همگي بر شكل هاي اعتراضي غیر متعارف تكیه (. به پیروزي هاي چندي دست یافتند( توز

كه در هر مورد ، تولید كمپلكس هاي صنعتي بزرگ را  -چشم گیر تر از همه تحصن  -اشته د

فلج نموده، به گونه اي كارآ آسیب پذیري بخش فني كمپلكس صنعتي كار به اقدام مستقیم 

در همه ي موارد، نیروهاي كار به گونه اي . كارگران بر نقطه تولید را به نمایش مي گذارند

مهاجرین و پشتیباني نیرومند ( بین الملل و در داخل) دوم -و سپس نسل -ستغالب در رده نخ

سرانجام، مبارزات كارگران . جماعت، سازاهاي مهمي براي این مبارزات به شمار مي آمدند

صنعت خودرو، وراي صنعت ویژه و كارگران اش، براي ملت اهمیت سیاسي چشم گیري به 

سرمایه نمایان گر  -براي هر كشور در روابط كار از این روي، چنین امواجي.  خود گرفت

 .بودند"  نقاط چرخشي"

 

. صنعت خو رو، همچنین به نظر مي رسد كه كه یك ویژگي به شكل عمل مستقیم آفرید

اعتصاب هاي استراتژیك، به ویژه بست نشستن در كارخانه،در بخش فني كار كئوپراسیون 

ر هر كدام این امواج اوج سالح هاي برگزیده اي خودكار، نقطه ي حساسي را نشانه گرفت كه د

مي تواند به  نیرومندي توان  چانه زني محل كار گره ( و موفقیت آن)بازگشت این شكل. بودند

                                                 
34
، براي  به عنوان باالترین نقطه فراز خیزش كارگري براي كشور "(ایكس"با نشانه ي  0.6 شمایآمده در )  نقطه هاي اوج -

درصد تمامي خیزش  01كه در آن خیزش هاي كارگري نامرده شده افزون تر از ( هایي)ده در یك سال یا و یا براي سالنامبرده ش

 66این فصل در مورد معیار آستانه برخورد به وسسیله  6به زیر نویس . )هاي كارگري در كشور مربوطه گزارش شده باشد

 .(كشور در برگیرنده آن جدول نگاه شود
35

منظور  016شمار كشورهاي در بردارنده امواج خیزش هاي كارگري چشمگیر در نیامده، براي ارزیابي در جدول  ژاپن در - 

یك نا به هنجاري كه  -شتاب گسترش صنعت خودور سازي در ژاپن به امواج چشم گیر خیزش هاي كارگري نیانجامید. نشده است

 .به آن پرداخته مي شود است در بخش 

گفتگو خواهد شد، ژاپن یك سلسله امواج چشم گیر خیزش هاي كارگي را درست در پایان  انگونه كه در بخش با این همه، هم

 .جنگ جهانیگر دوم پشت سر گذاشت كه به وسیله پایگاه رایانه اي گروه كارگري جهاني، گرفته شده است

داد، به هر روي از آنجا كه صنعت خود رو صنعت این امواج گذشته از صنعت خود رو سازي، تمامي صنایع را زیر تاثیر قرار 

كلیدي  ژاپن در نخستین سالهاي پسا جنگ به شمار نمي آمد نمایه هاي روزنامه ها در هنگام خیزش هاي كارگري، صنعت خود رو 

جهانگیر  از این روي، ژاپن  حتا براي خیزش هاي كارگري خودرو سازان در سالهاي نخستین پسا جنگ. را برجسته نمي ساختند

 (.Farley 6951 ،Levine 6957) آورده نشده است 0.6دوم، در جدول 
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پیچیدگي بخش فني ویژه كار تولید انبوه در صنعت خود رو ، آسیب پذیري سرمایه را . بخورد

 .یش مي دهدنسبت به اقدام مستقیم كارگران در محل تولید افزا

 

امواج اوج، به همانگونه كه خواهیم دید، نه تنها در شیوه و شكل مبارزاتي ویژگي همساني 

داشتند، بلكه از دید درون مایگي گذار در بر دارنده ي همانندي بودند، با پیروزي ها یك سري 

در .ازندراه كارهاي مدیریتي بر انگیخته شد تا از راه ساختاري جنبش هاي كارگري  ناتوان س

وبنیادین سازي چانه زني دستجمعي به كار برده " اتحادیه گرایي مسئول"دور كوتاه، تشویق 

شدند تا همكاري رهبراین اتحادیه اي را به خود جلب كنند تا از این راه، با آرامي هاي اعضا 

دید، و در دور كوتاه  ومیانه، كار به گونه اي فزاینده خودكار مي گر.  معمولي را فرو نشانند

چنین تغییر ساختاري .  سرمایه گذاري ها تازه،  از دژهاي اتحادیه اي دور  نگه داشته مي شد

سرمایه گذاري هم توان چانه زني كارگران را در محل تولید ناتوان مي ساخت و هم  هم 

 .سرچشمه هایي كه مقاومت پایه گذاري شده بود

 

كاني مسئله، ي كنترل كارگران به این گونه شركت براي راه یافت  رفع م تالش هاي بانگرانه

است كه این امواج اوجي نه تنها یك سري رخدادهاي جدا از هم از روند كلي هستند، بلكه 

، با بر قراري پیوسته ي تولید دور از نیروي هاي رزمنده هـــم پــیوسـتههمچنینبه گونه اي به 

ز فرایند نمونه وار تاریخي رزمندگي بنابراین بخش آینده، سخن پردا. كارگري پیوند دارند

 .كارگري و بسیج سرمایه مي باشد

 

در حالیكه سرمایه از سوي هاي برپا شده ي تولید مهاجرت كرد، توانمندي چانه زني كارگري  

مناسب با گسترش صنعتي ( سرمایه)مهار شد، در حالیكه طبقه كارگري نویني در محل استقرار

روندي بوده است كه در گذار آن، تكنیك  6991تا  6991ال هاي پي آمد آن، در س. آفریده شد 

هاي تولید انبوه در خود رو سازي و نوعي خود ویژگي به همراه جلوه اي از رزمندگي در پهنه 

ي گلوبال، از ایاالت متحده به سرسار اروپاي غربي و به گروهي از كشورهاي به ستاب در 

 .حال صنعتي شدن پراكنده گردید

 

П  .فلینت  از(Flint )تا السان(Ulsan) :دجا وو] گردانی وانبازآمِد ر)Déjà vu( 
36

در   [

  خود رو سازیاصلی های اعتصاب های  موج

 

                                                 
36

 -Déjà vu) )د راین چگونگی، شخص هم اکنون . ای  گفته می شود آیی حسی تجربه یک زبانزد  فرانسوی ست و به دوباره

دهد حس اکنون در گذشته  اکنون رخ میآنچه که . ها نیز آزمون شده و خود گواه آن بوده است آزمونی را دیده که گویی در گذشته

ی روانشانسی دلبستگی داشت از این برداشت  که به پدیده) (Emile Boirac,1851-1917برای نخستین بار امیل بایراک. است

تری  ارچهو به شکل یکپ است که اکنون گرد آمده  ای گذشته تکه های پراکنده از یادماندهآید،  چیزی که اکنون به دید می. استفاده کرد

 -با این دریافت، نویسنده کتاب . را برای فهم بهتر به یاری گرفت (تناسخ)«گردی روان»ی  واژهتوان   در اینجا می. مرور می شود

از )ی دیگر را در دید دارد ای به سده های کارگری از صنعت پیشاهنگی در سده بازگشت  آزمون روان شورش -خانم سیلور

 (. برگرداننده کتاب
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 ایاالت متحده

 

در  زجنرال موتور (Fisher Body)فیشر بادی ۴کارخانه شماره یک و  ۹۱۱۶ دسامبر ۱۱در 

 از. م .ج) زجنرال موتور ،۹۱۱۱مارس   ۹۴در. میشیگان به اشغال کارگران در آمد 

ای از جاسوسان  بزرگترین کمپانی ایاالت متحده  با سرچشمه های اقتصادی گسترده  و شبکه

را با اتحادیه کارگران  پیمانیشد تا  سرفرود آرویر به ناچا(  رود ای به شمار می  ضد اتحادیه

ازیر شدن این آغاز سر .دبه امضا برسان( UAW Unted Auto Workers-)خودرو سازی

پایین چانه زنی  توان همچون)ه در یک همزمانی  بیکاری انبوه بود کسیل آسایی  های  اعتصاب

گرایی به کارخانه  دراتحادیه( ای توان نهادینهناتوانی همچون )و سازمان کار کم جان( بازار کار

 .آورد ولید انبوه در آمریکا به همراه های ت

توانایی کارگران : بود  UAWکلید پیروزی محل کار،  کارگران در دستجمعی چانه زنی توان

 اعتصاب. مایدنوه کشف کارگری تولید انب نمای چهره ی خویش را در بخش پیچیده جایگاه تا

گروه  دستنشست در محل کار در کارخانه فلینت که جنرال متورز را به فلج کشانید به 

ایستاندن »درآمد که با  کارکردو به  ریزی شد برنامه« پیکارجویی» کوچکی از کارگران 

ی حس اتحادیه گرایی در  شتاب دهنده...  تولید و نشست در درون کارخانه ی ناگهانی زنجیره

: ۹۱۱۱دوبوفسکی و وان تاین )   «.گردیدندای از کارگران بی تفاوت  تردهمیان بخش گس

شمار به نسبت   :فنی نیروی خط تولید بودمهار های  موج اعتصاب نمایشگر نارسایی(.  ۴۵۵

همانگونه . بکشانندبه بازایستایی توانستند تولید سراسری یک کارخانه را  کنشگرانکوچکی از 

تمامی نیروی کار کارخانه را به هم پیوند داد [ فنی]مهار »می افزاید، ( ۹۱۱۱:۹۴۷)که ادوارد 

 « .هر کارگری به اعتصاب پیوست ناچار و خط تولید از حرکت بازماند، پس به 

 

پیکارجوی توانست تولید را در تمامی کارخانه و هنگامی که گروهی کوچک  آن که،فراتر

پیوندی   ،آمیخته خانه در یک شرکت امپراتوری در همکار آنگاه کهای را از کار اندازد،  زنجیره

 های  با اشغال کارخانه.  شرکت را به فلج بکشاند اشغال کارخانه می توانست ته باشد، کلیدی  داش

فیشر بادی و فلینت که انبوهی از انجین های شورلت را تولید می کرد، کارگران خودرو سازی 

در شرکت  بازدهینرخ  .  گیر سازند یارای آن را یافتند تا تولید  خود رو جنرال موتور را زمین

خود رو کاهش  ۹۴۵ه نخست فوریه  تنها ب ی خود رو ، در سه هفته ۵۱۱۱۱از ماه  دسامبر 

ای خود دست  سازش ناپذیری  ضد اتحادیه خویناچار گردید که از  زرتووجنرال م .یافت

 زیر پوشش ای نامه برای پیمان برداشته و به هدف پایان دهی به اعتصاب و از سر گیری تولید،

UAW  به دوبوفسکی و وان تاین ) با کارگران در بیست کارخانه به گفتگو بپردازد

نگاه  ۱-۹۱۱۴:۴۱۵؛ روبن استاین ۵-۹۱۲، ۵-۹۱۷۲:۹۷۲؛ آریقی و سیلور ۹۱۱۱:۴۶۷-۱

 (.کنید

ای  ، گونهای نخستین آزمون صنعت خودرو سازی نشان می دهد  که راه برد جابجایی سرمایه

برای  » ، درستی به. نیست( ی بیستم  ن سالهای سدهآخری) اخیر گلوبالیزاسیون گامنو آوری  از

حتا در نخستین روزهای صنعت خود رو سازی،   ،کارگران رزمنده فشردگی درهمپرهیز از 
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که چرا صنعت  ها برهانبسیاری در میان .  «ای را زیر تاثیر گرفت های منطقه تصمیم

 سده ی بیستم، با پیروزمندی هوای های نخستین در دترویت در سال کانون یافته                  خودروسازی 

«خرید باز»رزار ضد اتحادیه ای را پیش برد، یکی راه کار کا
37
 (قابل پس دهی پس از خرید) 

 . به زور پذیرانده شدانجمن کارفرمایان دترویت،  از سویبود که 

یک شغل ماهرانه به  ازهم بندی قطعات فورد تولید خود رو  که خط به هنگامی ۹۱۹۲در سال 

در  هو به ویژای توانمند در دترویت  به گونه ...خرید بازشغلی غیرماهرانه جابجا شد، مفهوم 

 با کامیابی(. Rubenstien 1992:234-5)  گیر شده بود جای اریاستو بهصنعت خودرو سازی 

UAW جابجایی تولید خارج از پشتیبانی ،UAW از  ای درآمد که  یکی از راه بردهای پیوسته

به زودی در سال . دنبال شدسده  سپسینی  های خود روسازی در درازای نیمه شرکت سوی

به دست آورد که وابستگی خود  Buffalo و رز کارخانه انجین را در بوفالتووژنرال م، ۹۱۱۱

های تولید در  و به زودی آغاز به رخنه یابی به جایگاه کاهش داد( Flint)را از فلینت

اما  .(Rubenstien 1992:119, 240-1)روستایی و جنوب آمریکای شمالی نمود  های جایگاه

ای یکباره یا فرا آمریکای  ، پدیدهپسا جنگ ی برههت خودرو در جابجایی جغرافیاایی صنع

داد درخور  تا بازگشت  ۹۱۴۱از درهم شکسته شدن  -شکستگی بازار جهانی شمالی نبود؛ 

مند  اما با پایه. المللی بسته شد بین رمایهراه فرار س ۹۱۵۷ارزی در اروپا در سال  بودگی وستد

دادو ستد ارز، چند ا برپایی بازار مشترک و برقراری اروپای پس از جنگ، به ویژه ب شدگی

 ، اروپا را با( ا ز جمله خود رو سازان آمریکای شمالی)مریکای شمالی ی اه ملیتی

 .خود شناور ساختندیاه گذاری رمایه

پرهیز از )جابجایی تولید  :سه واکنش کارفرمایانبرای چندین دهه ، CIOپس از پیروزی 

به ویژه  –( فرایندی)، نو آوری پردازشی(حادیهیهای برخوردار از ات هجایگا گذرای در سرمایه

و سرکوب « مسئول»گرایی   پشتیبانی از اتحادیه)« یساسیداد وستد »و -در خود رو سازی

رفته رفته، توانمند ساختاری کارگران را به . در پیش گرفته شد(«غیر مسئول»گرایی  اتحادیه

و هنگامی که برآمد  یدانبه سایه کشگران خودرو سازی را  گانی و به ویژه کار های هم گونه

اوج گرفت و به لورد استاون  ۹۱۶۱ی سالهای  ری در پایانههای پایینی کارگ ینی در میان الیهنو

 کارهای  راه سوی به ناچار روی و را به پس UAW، نماد گردید ( Lordstown Blues) بلوز

( هبندهای کو اعتصاب خرد، اما با  رزاری کوتاه،کا)« آپاچی ی جنگی شیوه »رودررویی با 

 .کشانید

 

و  گرای مسئول دست کشیده و بازگشت نمودند صاحبان خودروسازی از پشتیبانی از اتحادیه

 .پی گرفتند نویافتهتولید را با اشتیاقی ار سازی جابجایی جغرافیایی و خودک

های  نخست در جایگاه الیمشموتورز در جنوب آمریکای ژنرال  ۹۱۱۱در درازای سالهای 

اما . یا برنامه ریزی نمود به انجام رسانیدرا  شرکت ۹۲روستای یا شهرهای کوچک، ساخت 

ژنرال موتورز برای گریز از رزمندگی کارگران آزمایش نیرو و مسابقه با «  جنوب»راهبرد 

                                                 
37

 Open shop 
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UAW  موتورز  پیمان ملی با ژنرال در به دست آوری سپسینکه درآن کامیابی  ۹۱۱۱در سال

باردیگر با  UAWیی ودراین رویار. جنوب گسترش داده شد بسته شد یاه ی کارخانهمبه تما

با . گرفت کشی بهره بهان خودرو سازی را گرکشانه کار  کامیابی در بخش پیچیده کار، بهره

بستن تولید  دوگونه  با پیروزیتوانست  UAWای،  منطقه رابه بردیاعتصاب در هفت کارخانه 

های جنوب  ی کارخانه همهبه  UAWهای  پیمانبا گسترش  .بیم دهدها را  ترین فروشاز پر

(. Rubenstien 1992: 240-1)خود را از  دست داد  کششایاالت متحده آمریکا، جنوب 

دارای  های  جایگاهپیشرفت، جابجایی تولید به   روبههای خودرو با شدت بخشی راهبرد  شرکت

نی ز توان چانه. از ایاالت متحده به واکنش پرداخت در بیرونهای بیشتر کارگری   ذخیره

های بازساختاری  با دههدستجمعی کارگران  خودرو سازی ایاالت متحده، اکنون ناتوان شده، 

، «انقالب ریگان»یافته از سوی  نهجوم سیاسی به کارگران سازما. فروپاشید ۹۱۷۱سالهای  در

 .روی کیک بود درتنها پو

 

 اروپای غربی

 

وردیستی و با گسترش تولید انبوه ف پیونددر نسبت به آمریکا بین سالهای جنگ، اروپای غربی 

 ،صنعت اروپا نمای چهره، ۹۱۴۱های در سال. رو بسیار واپس مانده بودهای تولید خود آوری فن

 ویروهای سنتیی بود که تنها پاسخگهای کوچک تولیدی برای ساخت خود از شرکت انبوهی

های کالنی که برای برپایی  گذاری سرمایه چنان ها از آن  این شرکت. بازار بودسهامداران 

خود را به آمریکا  تا الزامی  بود یی دستگاه های ماشین ای پایدار و باهدف ویژه هکارخان

 . برساند، برخوردار نبودند

اما، . یافت هایی دست ها، به پیشرفت با پشتیبانی دولت  دهی سرمایه کانون، ۹۱۱۱های  در سال

های سر راه  بازدارنده. ی فوردیستی بود، کم داشت شیوه سرشتنایی مالی که ااز آن درجه تو

 درستینبود  بازار انبوه و  همراه شد دستمزد همگی کارگران با کاهش بازرگانی درون اروپایی

خودروهای  رو ایاالت  متحده آمرمریکایی امکان این را یافتند کهدکارگران خو. پی آمد آن بود

 نیرویچیزی که کارگران اروپایی ( ۹۱۴۱حتا در سال های )ساخت خود را خریداری کنند

نگاه  Tolliday   ۹۱۷۱ :۱۴-۱ وهمچنین به Landes ۹۱۶۱:  ۵۹-۲۲۵)را نداشتندانجام آن 

زنی در محل کار کارگران  های تولید انبوه، توان چانه یورفنی آ ی دامنه  کم شبا گستر (.شود

یی در دوران جنگ، به نسبت ناتوان بودند و در برابر، پس از جنگ جهانی نخست، توان اروپا

های کارگری رزمنده و احزاب سیاسی چپ  در حالیکه  جنبش و به نسبت توانمند بود ای نهادینه

هایی  پیروزیدر پیوند با محل کار و گزینش  ۹۱۴۱آمدهای سال در برابر، در پی .اوج گرفتند

به پی آمد برای نمونه می توان ) ه بیشترین این دستاوردها، باز پس گرفته شدندبه کف آورد ک

 که کارگران فیات نقش به سزایی داشتند درایتالیا  ۴۱-۹۱۹۱سال Biennio Rosso  آن به 

های فاشیستی به قدرت  در ایتالیا و آلمان ، دولت ۹۱۱۱های  در نخستین سال(. اشاره نمود

حتا . ن، از قدرت به زیر کشانیده شدکارا بریتانیا به سود محافظهدر  حزب کارگر. رسیدند

ای  ملی، که به گونه  آوردهای پیروزمندانه و درخشان کارگری در فرانسه در زمان جبهه دست
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به زودی در پی . در ایاالت  متحده آمریکایی بود، عمر کوتاهی داشت  CIOموازی مبارزات

  کاربست  چانه ،ی کارفرمایان یورش پیروزمندانه ۹۱۱۶ در سال (Matignon) پیمان ماتیگنون

دو سال، مزد واقعی به دست آمده بر  درازایدر  .به بن بست کشانیددستجمعی  ملی را  زنی

سه سال و در درازای  .جارو شد( انفالسیون)مبنای قرار داد ماتیگنون به دست تورم 

 ۵با ( Confédération Générale du Travail - C.G.T)کنفدراسیون سراسری فرانسه 

به ی درگیرجنگ،  فرانسه ۹۱۲۱در سال . میلیون عضو اعالم شده، به یک چهارم کاهش یافت

 .W)و به بیان کندل  به محاصره گرفترا کارگران درصنایع جنگی  سرواژ،« قانون»یاری

Kendall)  فاشیسم بسیارپیش از قدرت یابی رژیم  ویشی(Vichy ) در قالب ایستادگی در »و

 (.Arrighi  Silver ۹۱۷۲: ۱-۹۷۶و  ۲۱:۹۱۱۵Kendall-۷)« ماده شده بودبرابر هیتلر آ

 

 کامیابیی هر الت متحده، پایهاهای اعتصابی ای موج   کامیاببس از پی آمدهای میان مدت  گذشته

تصاب بست نشینی و راه کاربرد اع. همسان بوده است به آشکارا نا داشت هردو جنبشکه

های پاریس بر  اعتصاباما توان . مگیر بودبسیار چش رانبه دست کارگ کاراشغال کارخانه

 از جمله با پشتیبانی با اشغال کارخانه ،شکوهمندای سیاسی شده وبسیار  یک جنبش توده ی پایه

با اشتیاق از سوی ساکنین »های ضد کمونیست بودند  اتحادیه آنانی که وابسته به از سوی

عتصاب ژنرال موتورز یک ا»، برابر در  .«دپشتیبانی گردیپاریس کارگری پیرامونی سرخ 

مبارزه   «بازگشت به کار»جنبش  در برابر ضد   بایست میناچار به که « بود اعتصاب  اقلیت

چانه زنی دستجمعی به نسبت کم توان در محل کار  توان در حالی که هم رفته روی. کند

با  پیونددر  شده بود،جبران توانمند   ای  نهادینه  توانبا  های پاریسی  کارگران کارخانه

بت ای به نس نهادینه توان. بود به دست آمده مخالف ی   ، پویهآمریکاایاالت متحده های  اعتصاب

ی  همبسته سختگیر سازی  زمین»اشان در بیشتردر توانایی (Flint)های فلینت کم توان اعتصاب

 .(Torigian 1999:329-30)جبران گردید« خود رو مدار تولید

ی آتالنتیک  زنی در هردو سویه توان چانهی  ، درجه۹۱۶۱و  ۹۱۵۱های  ین همه در سالبا ا

رشد صنعت جهانی خودرو در پی اوج گیری رزمندگی کارگری  کانون. همگرایی نمودآغازبه 

به اروپای ۹۱۲۱و  ۹۱۱۱های  در میان کارگران خودرو سازی آمریکای شمالی پس از سال

نخستین موج بزرگ ( ۴فصل : ۹۱۷۲) و همکاران Altshulerبرای .  جابجا گردیدغربی 

کانون  یاالت متحده آمریکا او در به درازا کشید  ۹۱۵۱تا  ۹۱۹۱از  گسترش صنعت خودرو

 . داشت

روشی را در Frederick Winslow Taylor (6751 – 6965  )مهندس امریکایی بنام 

های کار با کمترین هزینه به تولید دلخواه  ی ارزیابی گام ریزی کرد که بر پایه خط تولید  برنامه

 .بتوان رسید

هایی همانند سازماندهی پیوسته و وابسته به دیسیپلین، هرمی  روش تیلوری با برجستگی

ای نیروها، پیشبرد کار زیر نگاه قوانین فن گرایانه و پذیرانده  بودن، تقسیم کار پایه(هیرارشیک)

فته دستگاه بازرسی، بررسی و مهار یگان تولیدی هم ر ها و اسناد، و روی شده، بایگانی

) ی مقدار تولید  اصول پرداخت دستمزد بر پایهدر این روش . ویژگی دارد( نظارت و کنترل)

http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=dw&uid=2d572a02ad572a02a&sid=3d572a02ad572a02a&qid=596CF5C1F3DA6F4EA03A09D40AC96A52&io=2&sv=z6f537259&o=0&ask=CGT&uip=d572a02a&en=te&eo=-100&pt=Confederaci%26%23243%3bn+General+del+Trabajo+-+C.G.T.+&ac=24&qs=121&pg=1&ep=1&te_par=42&te_id=&u=http://www.cgt.es/
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ی تولید بر پایه باالترین توان یک  ی تسمه نقاله سرعت برگزیده شده. می باشد( کار کنتراتی

ها می  را پیرو و همانند یکی از پیچ و مهره کشاند و او کارگر چابک، کارگر را  در پی خود می

پس کارگرانی . در این روند هر دیرکردی و دیر جنبیدنی تولید را دچار مشکل می سازد. سازد

ی سرعت همساز نیستند برکنار و با نیروی رقابتی دیگری که همیشه  که در این چرخه با چرخه

، به این روش تن  پشت کارخانه ایستادهسان سربازی از لشگر بیکاران و ذخیره نیروی کار  به

  .شود سپارد جایگزین می

، مفهوم ساز و کار فن گرایانه را در پیوند با بررسی کار ، 6776در سال « فردریک تیلور» 

مشکل بینایی او سبب شد تا او از راه یافتن به دانشگاه هاروارد چشم پوشی کند ، . ارزیابی کرد

تیلور بسیار زود توانست خود را تا . یخته گری ، به کار پردازدجای آن ، در کارخانه ر و به

های  ریخته گری و فلز  و با نوآوری هایش در زمینه. باالی شرکت برساند  رده ی مدیریت الیه

.  داری شناخته شده دگرگون شود سرمایه کشی از نیروی کار، به با بهره  کاری در بازار سرمایه

هایی که به کار گرفت  توانست در سال  فوالد بتلهایم بود و با روش تیلور، مشاور مدیر کارخانة

 -او را بنیانگزار مدیریت علمی می شناسند. درصد افزایش دهد ۲۱۱تولید چدن را  ۹۷۱۱

ها و انجام  ها و ستاده  ها، داده  راهبری کار بر پایه ارزیابی، بررسی و کنکاش مو به موی هزینه

کارگر باید هرچه درست تر، بی کم وکاست، . آغاز تا سرانجام ی روند تولید از درست همه

کارگران هماهنگ با این سرعت و قانون . هرچه پرشتاب تر و تند تر تولید را به پایان برساند

ها، دستگاه بازرسی،  «بهترین»ی مدیریت چنیین روشی، برگماری  وظیفه. شوند برگمارده می

 . ن و کارکنان استبررسی و مهار، تشویق و تنبیه کارگرا

 

در اروپای  ۹۱۶۱های  رخ نمود و در سال ۹۱۵۱های  دومین موج بزرگ فراگیر در سال

پنج برابر افزایش  ۹۱۵۱های  تولید خود رو  در اروپای غربی در سال. غربی کانون گرفت

های  رسید، در سال ۹۱۶۱میلیون در سال  ۵/۹به  ۹۱۵۱میلیون در سال  ۹/۹یافت و از 

 Altshaler)میلیون فزونی یافت ۹۱/۲به  ۹۱۱۱دوبرابر این شمارش و در سال به  ۹۱۶۱

. ای بود از چالش آمریکایی و واکنش اروپایی ی پشت این گسترش، آمیزه پویه(. 1984:19

 ۹۱۴۱های  آمریکای شمالی در صنعت خود رو سازی اروپا در سال راست گذاری یک سرمایه

و کاهش ( Tariff)های گمرکی  رای گریز از بازدارندهاین خود گذری بود ب. آغاز شده بود

سیر باال  ۹۱۶۱و  ۹۱۵۱های  اما سرمایه گذاری در سال. های ترابری و نیروی کار هزینه

میلیون  مارک آلمانی در یک گسترش  ۹۱۱ژنرال موتورز افزون بر . ای به خود گرفت   رونده

های  و سال ۹۱۵۵و  ۹۱۵۱ های  بین سال (نآلما)های اپل  سازی آسان . گذاری کرد عظیم سرمایه

برای گسترش  ۹۱۵۶و  ۹۱۵۴های   ژنرال موتورز بین سال. پس از آن افزایش بیشتری یافت

نیزدر واکسهال  Dunstableو ساخت یک کارخانه تازه در( Luton)لوتون   کارخانه

(Vauxhall)۱۶ تاب بیشتری فورد با ش ۹۱۵۱های  در سال. گذاری کرد میلیون پوند سرمایه

 خود را در آلمان گسترش Cologneی   انگلستان و کارخانه Dagenham  اش را در کارخانه

 (.(Dassbach 1988: 254-5,296-300 داد
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های خودرو سازی در اروپا  مشارکتی به رشد پرشتاب شرکت -ای از هم کنشی دولتی آمیزه

. و کارهای تازه، به تولید انبوه رسید و با توانمند سازی و کاربرد و فراهم آوری ساز. انجامید

 راستی گذاری کمتر یک سرمایهکه با )همین روی برای نمونه صنعت خودرو سازی در ایتالیا از

های  ، بازده خود را در سال(های خودرو سازی خارجی به آزمون پرداخته بود از صنعت

تولید موتور  ۹۱۱۱سال در . دو برابر دیگر رسانید ۹۱۶۱های  به سه برابر و در سال ۹۱۵۱

ای در فیات بود   میلیونی که بازده بسیارگسترده۴ابزار در ایتالیا به افزایش نزدیک به 

 (.  Laux  1992:178, 200)رسید

های تولید انبوه همانند آنچه کارگران خودرو سازی  آوری در اروپای غربی گسترش پرشتاب فن

از . د، کارآیی ناهمگونی بر نیروی کار داشتدر آمریکا در آزمون داشتن ۴۱ی  در آغاز سده

و )آنگاه که کارگران یدی ی بازار کار دستجمعی کارگران برپایه زنی  سوی، توان چانه یک

برای )های جدید نیروی کار، اهرم از تولید به کناره رانده شدند و ذخیره( هایشان اتحادیه

کارگر نیمه  بجایی صنعت، طبقه شدند را ه کار شد و از سوی دیگر، گسترش و جا(  سرمایه

به نمونه سالهای آغازین . ی  برآمده از کارگران مهاجر پرولتریزه شده را آفرید ماهر تازه

، مهاجرین از اروپای شرقی و جنوبی سرازیر (از جنوب) ی بیستم ایاالت متحده آمریکا سده

های  جرین از جایگاه، مها۹۱۶۱و  ۹۱۵۱های  در پیوند با اروپای غربی در سال. شده بودند

در . روانه شده بودند( ایتالیای جنوبی اسپانیا، پرتقال، ترکیه و یوگوسالوی)پیرامونی اروپا

های دشوار کار و زندگی به  هردو نمونه، نخستین تبار کارگران مهاجر در برابر  چگونگی

 . ای  فراگیر اعتراض چندانی نشان ندادند  گونه

 

راست بر  قدرت خودکامه مدیریت با کاربرد  مهارهای چند یک ها ناتوان بودند و اتحادیه

، وبه کارگماری در باالبریهایی همانند جریمه، بیرون کردن ،  سازمان  تولید و دستمایه

  اما در هردو مورد، دومین زادگان، ستون مهره. های خودرو سازی بی چالش ماند کارخانه

و جامعه را به   یی رادیکال مناسبات بین کارخانهای گردید که در جابجا ی  رزمجویانه مبارزه

 ..پیش راند

 

ها، مدیریت و دولت را به   در اروپای غربی، اتحادیه ۹۱۶۱ی سالهای  پایانههای اعتصابی  موج

ها کارگران تولید انبوه همانند همکاران آمریکایی اشان در  دراین اعتصاب. شیفتگی واداشت

آمد جایگاه اشان در  زنیی که از آن آنان و پی ند تا توان چانهنیروی آن را یافت ۹۱۱۱های  سال

های سراسراروپای  کارگران خودرو سازی کارخانه -کار بود را کشف کنند  ی بخش پیچیده

جایگاهی و زمانی توان ( استراتژیک)بردی های راه  غربی، به این واقعیت رسیدند که اعتصاب

همان گونه قربانی شدن کارگران به  ب وارد آورند و بهآن را دارند که به سنگینی به شرکت آسی

فیات در « پاییز داغ»آن   شاید پرهیجان ترین نمونه. دست خویش را به کمترین پایه برسانند

 .بود ۹۱۶۱سال 

جویانه در یک یگان تولیدی   های ایتالیا با هماهنگ کردن کارکردی ستیزه برای اعتصاب

کاربرد حقوقی کارکرد اعتصاب . گران  فلج تولید را سبب شدبزرگ با کمترین هزینه برای کار
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 -scaccbierna )و از الگوی ( شاپ فلور -اعتصاب های جایگاه تولید)   singbiozzoالگوی 

 Dubois)که به نا بسامانی تولید می انجامد(  بازایستاندن هماهنگ گردیده در کارخانه

های  تندروار و  ای غلتنده، و اعتصابی یک چند درمیان، اعتصابه ها اعتصاب( 1978:9

را به روند تولید وارد ( ماکزیمم) ترینی بیشینه های  ریزی شده بود که گسست اخگرگونه، برنامه

وی داشت ی تولید نشانه  های  حساس زنجیره نموده بود که بر حلقه  . را

وسازی اروپای از سوی کارگران خود ر ۹۱۱۱و سالهای آغازین  ۹۱۶۱های سالهای   در پایانه

 (.Crouch and Pizzorno  1978)بردهای همانندی کار برده شده است غربی، راه

وکنترل کارگران  در   بردهایی گسترش شتاب آلود نقش اتحادیه چنین راه ی کامیابانهکشف 

در پی داشت و  ۹۱۱۱ای بی پیشینه در سالهای  جایگاه تولید  و انفجار دستمزدها به گونه

ای  به نمونه، گونه. ختی به مدیریت و اینکه او دست باال را نداشته باشد وارد آوردتنگناهای  س

Consigli de delegate  ( کارگران شوراهای نمایندگان )به )به هدف آماده سازی کارگران

را بر سازمان  راستی مهار یکبرای برخی در سطح کارخانه ( ی نمایندگان کارگران وسیله

پردازی  به یک بیان، کاربرد روز به روز آنچه  تا آن هنگام از برتری  تولید به بار آورد و

برای نمونه، در بستن مالیات کارگری، سنگینی و . بوده است پایان داد بنیادین مدیریت می

نوین با رای کارگران انجام می  سرعت کار، دگرگونی سازمان تولید و به کارگیری فن آوری

یریت ناچار بود که نمایندگان کارگران را با خبر سازد، و در دراین گونه موردها، مد. گرفت

 Silver)دهی جایگاه کاربا آنان به شور و گفتگو بپردازد   های درپیوند با سازمان تمامی تصمیم

– 1992: 29-30, Rollier 1986 .) در اینجا به هرروی سزاوار است  که میان اروپای شمال

 .ربی از سوی دیگر، ناهمسانی  بگذاریمغربی از یک سوی با اروپای جنوب غ

 

در اروپای جنوب غربی  پیکارهای کارگران خودرو سازی از الگوی کارگران شمال غربی 

پیش از  کارگران خودروساز در اسپانیا و ایتالیا  ی ر آنکه مبارزهفرات. اروپا انفجار آمیزتر بود

ای باشد، بیشتر،  ی  گستردهی مبارزات سیاسی و اجتماع آنکه در سطح ملی در بردارنده

 .بودند( ی نمادین در بردارنده)پیکارهایی کانونی 

( Migrant)ی نیروی کار مهاجرتی هم رفته ها می تواند با سرشت روی گونی هردوی این گونه

  immigrant))صنایع شمال غرب اروپا به نیروی کار غیرشهروند مهاجر . پیوند داشته باشد

وابسته است، در حالیکه صنایع جنوب غربی (  ران ایتالیایی، و اسپانیاییی کارگ در بردارنده) -

این دوگانگی هم بازار . وابسته است( Migrant)های کارمهاجر اما شهروند  اروپا به نیروی

در حالیکه کشورهای شمال . اجتماعی خود را دارا هستند -کار و نیز بایستگی های سیاسی 

ایتالیا و اسپانیا تنها به . ند گانه ی نیروی کار مهاجر هستندچ  ی غرب اروپا دارای سرچشمه

  های داخلی نیز بهره اند، اما دیگر کشورها از این سرچشمه های درونی خود وابسته سرچشمه

های اسپانیایی و  ی واکنش آمیخته در بازار کار، پشتوانه هم این چگونگی . کردند برداری می

و از همین روی انفجار آمیزتری   غازین بسا کم نرمش پذیرترهای آ خیزشایتالیایی در برابر 

 . بودند
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فراتر این واقعیت که کارگران درایتالیا و اسپانیا شهروندان بودند، و به همین سبب فضا را بر 

های کارگران خودرو سازی مهار شده و  دیگر جنبش های اجتماعی بازگشودند تا مبارزه

. اقتصادی فرا رویند-تر برای دمکراتیزاسیون سیاسی تردهای بس گس همچون بخشی از مبارزه

که پس ازین در ( NICs)« تازه صنعتی شونده»در این نمودها همانگونه که در کشورهای 

( نیز نیرو  یافت  ی دیگر جنبش ها و به وسیله)مورد آنها گفتگو خواهد شد، جنبش کارگری 

قتصادی و اجتماعی  را نیرو ی سیاسی، ا های نشانه گرفته در گستره دیگر جنبش

 Fowerker 1989; Tarrow 1989; Martin 1990: 417-26; Perlmutter)بخشید

1991: cf. Fish,an 1990 .) 

های کارگری،  واکنش تولیدگران خودرو در اروپای غربی در برابر دستاوردهای جهشی جنبش

در سالهای  CIOکارگران  های آمریکا در برابر پیروزی  های ایاالت متحده شرکت با واکنش 

 .همسنگ بود ۹۱۲۱و  ۹۱۱۱

شتاب آلود دربه [ کامپویترهای هوشمند]گرایی از جمله روبوت )« فرایند نو آوری»

و جابجایی « شناس گرایی وظیفه  اتحادیه»هایی برای پشتیبانی از  ش تال( های شدید کارگمار

س واگن یک راهبردار جابجایی در مورد فولوک. تولید، همه و همه به اجبارپی گیری شدند

 -گزاری در مناطق بیشر پیرامونی به ویژه در برزیل و مکزیک  جابجایی سرمایه –جغرافیایی 

های  گزاری سرراست خارجی، از آلمان بین سال باالتر از همه، سرمایه. به پیش برده شد

در  (.Ross 1982.Silver,1992: 90; OECD 1981)پنج برابر گردید  ۹۱۱۵و  ۹۱۶۱

های سنگین روبوتیزاسیون، از جمله خودکار  برد پروژه پیوند با فیات، از دیگر سوی  برپیش

 .پافشاری گردید Volpato 1987: 218))ی دستگاه انجین ماشین  سویه  سازی همه

 ۹۱۷۱از نخستین سالهای . زنی کارگران نیز همسنگ با مورد آمریکا بود تاثیر توان چانه

و .  ی خودرو سازان، روی هم دفاعی بود دربرگیرنده)اروپای غربی های کارگری در جنبش

، فیات آن ۹۱۷۱از آغاز سال .  به حال خود رها شد«  شناس گرایی وظیفه اتحادیه»پیشبرد 

توانایی را داشت که شوراهای کارگری را دور زده و یک سویه سیاست یورشی خودکار 

رکنان به کار بندد و شمار به کارگمارده گردانی و عقل گرایی را در کاهش دهی شمار کا

  .نفر کاهش دهد ۱۱۱۱هزار نفر به  ۹۲۱۱۱شدگان را  از 

Rollier 1986: 117,129) .)سنگین و هنگفت بود ۹۱۶۱ی  های آخر دهه در آمدهای سال .

پرولتاریای خودرو سازی نوین ( و نیرومند سازی) سوی دیگر این روند، به هر روی آفرینش

.بود ۹۱۷۱و  ۹۱۱۱های  رش صنعت در سالبه سود گست
38
 

                                                 
38
آرژانتین   نمونه. ای که در اینجا بیان کردیم را پیش روی می گذارد ای از همان داستان پایه تازه گونی مورد آرژانتین گونه -

-ISI- Import-substitution)و پرشتابی ست از تولید انبوده خود رو با الگوی  ۹۱۶۱و  ۹۱۵۱ی آغازین در سالهای  نمونه

industrialization   های بزرگ اعتراض  از دیدگاه الگویی و زمان گسترش صنعتی و موج(. صنعتی شدن وارداتی جایگزینیا

اجتماعی   کارگری همسان با اروپای غربی ست، به جز آنکه به سبب سطح پایین دارایی در ٰآرژانتین برپاسازی یک راه حل پیمان

گردانی اعتراض کارگری از راه   ر درآمد و میانه درآمد در همراهچنین ناهمسانی بین دست  باز  کشورهای پ. )پایدار دشوار بود

برای آرژانتین، همسان با ژاپن اعتراض کارگران از همان روزهای (. کتاب تا آنجا که شدنی بود بیان شده است ۱رفرم ، در فصل 

به گفتار ما ) فرودیسم را دامن نزد ای از با این همه  ناهمانند با ژاپن،  اعتراض کارگری، گسست عمده. نخست یک دشورای بود

در آرژانتین، گسترش خودرو سازی، هرچند دمدمی و نوسانی، در ادامه ی خود به توانمند (. در باره ژاپن در این فصل نگاه شود
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  EOIبرزیل و فوردیسم 

 

ای بستگی دارد که  درست به دوره ۹۱۱۲تا  ۹۱۶۷برزیلی از « معجزه اقتصادی» 

. ای کارگران رزمنده بودند ه در جستجوی فرار از مبارزات فزایند( متروپل)داران مرکز سرمایه

رژیم بسیار  ۹۱۶۲کودتای نظامی : اری ستگذ برزیل سوی دلخواه و مناسبی برای سرمایه

همیاری پیشین را  ای  شود که جنبش اتحادیه سازد، این رژیم کامیاب می دلپسندی را برپا می

ی  ای از اپوزیسیون طبقاتی کارگران نیز در پهنه ای کارساز به هرگونه درهم شکند و به گونه

.کارخانه و هم در سپهر سیاسی  کشور پایان دهد
39
  

 

. به آزمون داشت ۹۱۱۲های  ت خودرو سازی برزیلی گسترش بسیار پرشتابی را در سالصنع

 ۹۱۱۲تا  ۹۱۶۱از . ی خودرو جهان بود برزیل در میان باالترین ده تولید کننده ۹۱۱۲در 

 ۹۱۱۲ازسال. یاید ٪ فزونی می ۴۱/۱ست که بازده خودرو از یک میانگین ساالنه نرخ  زمانی

خودرو یک سر در مرکز در واکنش به بحران نفت و مبارزات کارگری زمانی که تولید )۱۱تا 

-Humphrey1982: 48)ساالنه ادامه می دهد  ٪۲/۵صنعت برزیلی به رشد (  افتد می فرو 

های چند  گذاری در حالیکه کارکردها در کشورهای مرکز  رو به کاهش است، سرمایه(. 50

 ۱۱۱برای نمونه، فورد، افزون بر . گیرد سنگین در برزیل انجام می ۹۱۱۱ملیتی در سال 

 Humphrey)افزایش داد  ٪۹۱۱را   گذاری کرد و گنجایش کارخانه میلیون دالر سرمایه

1987: 129 .) 

کارگر نوینی را  ای طبقه  هم، و صنعت خودرو سازی به ویژه گونه گسترش پرشتاب تولید روی

به کارگماری در کارخانه دوبرابر  ۹۱۷۱تا  ۹۱۱۱از .  نوین در شما رو در آزمون. آفرید

ی پیرامونی صنعتی سائو برناردو دو  در منطقه(. Humphrey 1987: 120)افزایش یافت

کامپو، در آنجا که صنعت خودرو سازی متمرکز شده است، شمار کارگران به کار گماشته شده 

 ۱۵۹۹۷به  ۹۱۱۱و در سال  ۴۱۱۱۱به  ۹۱۶۱تا سال  ۹۱۵۱نفر ، در سال  ۲۱۱۱از 

های بزرگ  این طبقه کارگر نوین، در کارخانه(. Humphrey 1982: 128-9)افزایش یافت 

فولکس واگن، مرسد س و فورد افزون  -سه کارخانه در سائو برناردو. یابند تمرکزی فزاینده می

 (. Humphrey 1982: 137)نفر را به کار می گمارند ۶۱۱۱۱بر 

های اعتصابی اروپای غربی  و موج ۹۱۱۱های  در سال CIOکسوت   همسان با مبارزات پیش

ی  های پیچیده ، کارگران خودروسازی برزیلی راه بُردارانه  در بخش۹۱۶۱ی سالهای  در پایانه

ای  کارگر نو، به گونه اما این طبقه. شوند های برزیل جایگاه داده می فنی کار در درون کارخانه

                                                                                                                                                 
تای شناخته شد ، به کود( (Cordobazoکه به کوردبازو ۹۱۶۱های پایانی  سال  اوج گیری خیزش. سازی طبقه کارگر یاری رسانید

  Jelin 1979; James 1981; Brennan 1994). )ای  انجامید  نظامی و به دوران صنعت زدایی ددمنشانه
39

این  ۵زیرنویش به )های بزرگ  اعتراض کارگری را آفرید موج( به ویژه آرژانتین)در آمریکای التین ISIهای  فراتر، کارکرد - 

 . گذاری را در پی داشت دلخواه برای سرمایه، و نیز کشش برزیل بسان یک جایگاه (فصل نگاه شود
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. صاد صادراتی برزیل نام گرفته بود، جای داشتندبردارانه در آنچه که اینک بخش کلیدی اقت راه

) بود ۹۱۷۷میلیارد دالر بزرگترین صادرات برزیل در سال  ۱/۱ابزار ترابری، به ارزش 

در صنایع خودرو سازی نه تنها   ها و مبارزه اعتصاب(. ۱: ۹۱۱۱اکونومیست یگان اطالعاتی 

نایی دولت برزیل در بازپرداخت هایی ویژه کارساز گردید، بلکه در توا به سودآوری شرکت

 .های خارجی نیز برگزیننده بود های سنگین خود به بانک بدهی

در حالیکه جنبش های کارگری درون کشورهای مرکزی دفاع  ۹۱۱۱های  ی سال در پایانه 

ای نوینی نیز در میدان پدیدار شد و  کرد، در برزیل جنبش اتحادیه ای  را آزمون می سرسختانه

ای از   ، آغاز دوره۹۱۱۷موج سخت اعتصابی در . ی را پایان داد هه و نیمهپرسش یک د

و ) زنده ماند ۹۱۷۱بود که در سرتاسر یک دهه سرکوب و رکود سالهای ( آکتیویسمی)چالشی

ی  کانونی این جنبش کارگری نوین  کارگران خودرو سازی برزیل، هسته(. بسا که رشد یافت

های دوران  سازان در نزدیک به نیمی از تمامی اعتصابرا در گزارش فلزکاران و خود رو

، کارگران ۹۱۷۱در دوازدهم ماه می (. Seidman 1994: 36)را شکل دادند ۹۱۷۶تا  ۹۱۱۷

در سائو برناردو وارد شدند، اما از روشن ( Saab-Scania)اسکانیا   -ساب  به سالن کارخانه

ه زودی به سراسر کارخانه گسترش اعتصاب ب. های ساخت، خود داری نمودند کردن ماشین

های ساخت، بی آنکه سخن بگویند با بازوان برهم نهاده   یافت، هزاران کارگر در کنار ماشین

ها ی خودرو سازی گسترش  باز ایستاندن تولید ، از اسکانیا به دیگر کارخانه. ایستاده بودند

در درازای چند روز، . مرسدس، فورد، فولکس واگن و کرایسلر در شمارآنها بودند -یافت

این موج . ها، دست بر روی دست گذارده و از کار خودداری کردند کارگران تمامی کارخانه

های اعتصابی اروپای  ، و موج۹۱۱۱های  های آمریکای شمالی در سال ها، یادآور اعتصاب

خانه های  بست نشینی در کار ها بیشتر اعتصاب این اعتصاب. بودند ۹۱۶۱ی  غربی در پایانه

ها غذا می خوردند ، ولی ازکارکردن سرباز  بودند، به آن گونه که کارگران در خوراک فروشی

 (. Moriera Alves 1989: 51-2; Humphrey 1982: 166)زدند می

های چشمگیر کارگری ا زجمله، به افزایش دستمزدها و به پذیرفته شدن  ها به پیروزی اعتصاب

به . انجامید( های رسمی پاسخگو به دولت نه وابسته به اتحادیه )های ناوابسته و نوین  اتحادیه

های  ن ها ی ناوابسته نوین تن در دادند و پیما ای  با اتحادیه   ناچار کارفرمایان ضد اتحادیه

 .دستجمعی کار را امضا ء نمودند

ورش ها به ی داران چند ملیتی، این شکست را نپذیرفتند و برای درهم شکستن اعتصاب سرمایه

آنان چنین می پنداتشند که . ها پایان دهند ها در کارخانه دست گشودند تا به حضور اتحادیه

کارگر   بیش از آنکه برآمدی از  توانمندی سرشتی درون طبقه ۹۱۱۷پیروزی کارگران در 

کارهای رویارویی  سرکوب اما به دگرگونی در راه. باشد از نبود آمادگی خود آنان بوده است

کم )های کارگران  اعتراض( اما بسیار گسسته) ی های کم گستره به و گسترده، به جایگاههمه جان

این . انجامید( گانی با مدیریت های پراکنده،  و سرباز زدن از همکاری همه کاری، اعتصاب

و آغاز سال  ۹۱۶۱های  ی سال های اروپای غربی در پایانه کارهای اعتصاب کار یادآور راه راه

پایین ترین ها ی تولید را به باالترین اندازه و قیمت نیروی کار را به    د که گسستبو ۹۱۱۱ها 

 .رسانید می ی شدنی اندازه
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در مدیریت   اتحادیه. بیشتر کارفرمایان به ناچار اتحادیه گرایی را پذیرا گشتند ۹۱۷۴در سال 

که به این باور  هایی بود فورد در شمار نخستین.  کارگری و افزایش دستمزد دخالت گر شد

در . نیازمند است« اتحادیه گرایی مسئول»رسید که برقراری نظم در جایگاه تولید به همراهی

هایی که از میان کارگران ساده برگزیده شده و در   ، فورد در سطح کارخانه کمیته۹۱۹۹سال 

ها و  های ناوابسته برخوردار از حق گفتگو با مدیریت در باره شکایت پیوند به اتحادیه

 ,Humphrey 1982: 125;  Humphrey 1993: 103)های کارگری را پذیرا گشت  ه دیدگا

به ناچار کشانیده شد  ۹۱۷۴چندی دوری گرفت، ولی در سال ( VW)فولکس واگن(. 111-12

های  های کارخانه به همانگونه که در کارخانه های ناوابسته را پذیرا گردد و کمیته تا اتحادیه

 .داشتند را گردن نهدفورد کارکرد 

 Moriera)میلیون کارگر رسید ۱کارکردهای اعتصابی در برزیل به اوج  ۹۱۷۱در سال 

Alves  1989: 67 .) سال دستمزد واقعی صنعتی  ۲در درازای  ۹۱۷۷تا سال  ۹۱۷۵از سال

 Ecconomist Intelligence Unit)در سائوپولوی بزرگ تا میانگین ده درصدی رشد یافت

ی ضد تورمی برگرفته شده از صندوق جهانی  بش اعتصابی به گونه ای کارآ نقشهجن(. 1990

ای ،  جنبش نوین اتحادیه  (.Moriera Alves  1989: 67)ی دولت را لغو کرد پول به وسیله

ویژه در پیوست با بندهایی از قانون اساسی نوین، نقش به سزایی نیزدر گسترش دموکراسی   به

به کارگران حق اعتصاب، تشکیل ( پذیرفته شد ۹۱۷۱ه در سال ک)چنین روی دادی. داشت

همانگونه که . های صنفی مستقل، و بدون دخالت دولت، مدیریت در میدان کار را آفرید اتحادیه

روی کرد به » آن اندازه : اشاره دارد( Margaret Keck 1989: 284)مارگاریت ک ک 

ای دگرگونی در وصله زنی سیاست گوی... های کارگری در مجلس قانون گذاری موضوع

 «.کارگری دربرزیل است

تضمین امنیت شغلی در : توان گفت که جنبش کارگری در یکی از بندهای قانونی هر روی می به

های  و در واقع، جنبش برای آن جنگیده بود، ناکام ماند آمیخته در  قانون اساسی که به سختی

و، آنجا که صنعت خودروسازی کانون گرفته کارگری در جایگاه صنعتی پیرامونی سائوپول

کرد و شغل موجود پایان  های تازه به جاهای دیگر کوچ می گذاری بود، رفته رفته با سرمایه

برزیل  -۹۱۱۱تا  ۹۱۷۱های  ی سال کم یک دهه، از میانه برای دست. گرفته و زیر گرفته شد

ه گذارهای چند ملیتی صنعت   یهی سرما های تازه گذاری  دیگر جایگاه دلخواهی برای سرمایه

در میانه و پایان سالهای  .(Gwynne 1991:75-8)خود رو نبود و دیگر کششی  نداشت

باردیگر سرمایه  -(Cardoso)به ویژه پس از پیروزی ریاست جمهوری  کاردوزو ۹۱۱۱

های  ها از سوی شرکت اما گسترش. گذاری  خارجی در صنعت خودرو سازی برزیل جاری شد

سائوبرناردو / فلزکاران و خودروسازان توانمند سائوپولو  اتحادیهبیرون از ی این بار در خارج

های تازه در  گذاری  های بیشترین سرمایه گزارش ۹۱۱۱ها  ی سال در میانه. به پیش برده شد

های انبوه  هایی ست از بسته شدن میناس خراس و شمال شرقی جایگزین گزارش ریوراستات، 

 Brooke 1994: New York)برپا شده در دژ نیرومند جنبش کارگری برزیل های کارخانه

Times 1995 ,  Rodriguez- post  وArbix 200 1 .)های فولکس واگن   در کارخانه

نفر در  ۴۶۱۱۱نفر به  ۲۱۱۱۱شمار کارگران از  ۹۱۱۷در سال  سائوبرناردو برای نمونه، 
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های تازه  از سوی فولکس  با ساختن کارخانه  کاهش یافت و این کاهش نیز همزمان ۹۱۱۶سال 

نده های دشت واگن بنا به برنامه در جایگاه ( ریو استیت -  Rio State)  Resendهای سبز ر س 

های تازه  خود را در میناس  ، فیات کارخانه به همین گونه. و سائوکارلوس  پی گیری شد

از کارخانه های  ٪۲۱دهایی پایین تر از خراییس، جایی که کارگران سازمان نایافته و با دستمز

در پی آمد چنین گرایشی، عضویت در یگان . شدند برپا ساخت سائو برنارودو به کار گرفته می

نفر به  ۴۱۴۱۱۱از  ۹۱۷۱در سال ( پیرامون سائوپولو)  +ABCفلزکاران در جایگاه 

 ;DIEESE 1995: 44)کاهش یافت  ۹۱۱۹در سال  ۹۱۱۱۱۱و به ۹۱۱۴در سال  ۹۵۱۱۱۱

Bradsher 1997: DI; Sedgwick 1997:3;Automative News 1996:9  گفتگوهای

در ABC نویسنده با مدیریت نیروهای انسانی فولکس واگن سائوپولو و دبیر سندیکای فلزکاران

 (.۹۱۱۶ژوین  ۹۱

 

 آفریقای جنوبی

 

به  ۹۱۱۱و  ۹۱۶۱های  ای کمتر، آفریقای جنوبی در  سال همسان با برزیل هرچند بادرجه

در . های  خود روسازی چند ملیتی دگرگون شد گذاری شرکت جایگاه دلخواهی برای سرمایه

. سرمایه خارجی از آفریقای جنوبی کنار افکنده شد ۹۱۶۱های   و آغاز سال ۹۱۵۱ای  پایان ساله

ر رسید و  اعتراض های توده ای د بخش ملی در قاره به اوج خود می های توانمند آزادی جنبش 

های »  دور شو و کورشوهای» ی ه برابر کاربرد قوانین آپارتاید در آفریقای جنوبی که در برگیرند

های صنفی  ا ز سوی اتحادیه  ۶۹و ۹۱۵۱،۵۷،۵۱،۶۱های ی سال یافته سراسری سازمان

 . یافت بود گسترش می( SACTU)ی آفریقای جنوبی کنگره

پس از آنکه   دولت ناسیونالیست  ۹۱۶۱های  ی سال گذاری خارجی در پایانه به هرروی سرمایه

نشان داد که اپوزیسیون را با کامیابی درهم می شکند، شکوفا گردید و افزون تر آنکه سرکوب 

همانگونه که  . کرد ای و مشروعیت برتری نژادی، کار ارزان پیوسته جاری را  بیمه می نهادینه

اشاره دارد، آفریقای جنوبی برای ( نفورچو)  پخش شده در مجله سرمایه ۹۱۱۴نوشتار سال 

 .آید به شمار می« یک کان طال»سرمایه گذاری خارجی 

ها اندک، سرمایه از  ای شت که در آنجا سود باال ، دشواری های کمیاب و تازه کی از جایگاه [ی]

سوی ناسیونالیسم در امان، نیروی کار ارزان، بازار شکوفا، ارز پابرجا و در داد وستد 

 (. Blashill 1972:49; Seidman and Seidman 1977:76برگفته شده از)دباش می

میلیون دال ر در  ۱۱۷میانگین خالص ساالنه سرمایه خارجی به داخل  ۹۱۶۱تا  ۹۱۶۵از سال 

این روند قارچ گونه به میانگین برابر با یک میلیارد  ۹۱۱۱و  ۹۱۱۱های  سال بود، بین سال

 (. وهمکاران Litvak 1978:40)دالر در سال رسید

صنعت  ۹۱۱۵تا  ۹۱۶۱از سال . صنعت ابزارترابری هدف اصلی این جریان سرمایه بود

 Litvak 1978:24; Mayer 1980: 256)درصد رشد یافت ۹۱/۵ابزرا ترابری ساالنه 

 (. وهمکاران
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ماهر صنایع تولید  های نیمه ی سیاه شهری شکل گرفت و در در جایگاه یک پرولتاریای گسترده 

دو برابر شد در  ۹۱۱۵و  ۹۱۵۱های  شمار شاغلین سیاه در صنعت بین سال. انبوه کانون یافت

حالی که قوانین آپارتاید مهارت و موقعیت دستمزد را برای کارگران سفید نگه داشته بود، 

. ی سیاهان انجام می ؛رفت شکلهای نیمه ماهرانه راهبردی در کارگاه ها روی هم به وسیله

های ا  کارگری سال در برزیل، این پرولتاریای نوین، استخوان بندی موج مبارزه  همانگونه که

های دگرگونی در برابری  نیروی طبقاتی   نخسیتن نشانه. بود ۹۱۷۱های آغازین  و سال ۹۱۱۱

که ( Durban)های دوربان   کانون یافته در کارخانه ۹۱۱۱های اعتصابی سال  در نخستین موج

 . شی کارگری در هم شکسته شده بود برآمد گرفتبیش از یک دهه خامو

ها به پیروزی انجامید و کارگران با افزایش دستمزدها، عضویت در  بیشتر این اعتصاب

هنوز نه دولت و نه . ی دست یافتند تازه سازمان یافته (غیرقانونی)سیاه  ی های قارچ گونه اتحادیه

با  ۹۱۱۱های   به آشکارا در سال. تندپذیرف ها را نمی کارفرمایان هیچکدام این پیروزی

انجمن . کرد ی دولت، به رسمیت شناسی اتحادیه  ایستادگی می برخورداری از پشتوانه

پلیس   «یافتند   قانون ونظم را در خطر می »کارفرمایان فلز از اعضا می خواستند تا هرآینه که 

آمدی، پلیس فراخوانده  یشو به راستی که در هر پ .(Seidman 1994:179)را با خبر سازند

ای ممنوع، کارگران اخراج و به  شد، اعتصاب گران بازداشت میگردیدند، رهبران اتحادیه می

کارآیی خود را در سرکوب به » با این همه سرکوب که. شدند ترک منطقه شهری ناچار می

اکام ن ۹۱۱۱های  های مستقل سال در زیر گرفتن اتحادیه« سختی درگذشته نشان داده بود

 .(Beittel 1998:3)ماند

   

زنده  ۹۱۱۱های  های نوین توانستند در سال به راستی اتحادیه« فضای دشمنی سیاسی»با دادن  

 .بود « دستاوردی بزرگ»این در جای خود Maree(1985:294 ) به بیان. بمانند

ی سیاست  رهنه تنها جنبش کارگری جان به در برد، بلکه دولت را به آن ناچار ساخت تا در با

به درستی برآن است Gay Seidman(1994:185 ) . سرکوب کارگری دوباره اندیشی نماید

در صنعت خودرو سازی در کیپ شرقی وزشی ناگهانی بود تا دولت  ۹۱۱۱های اعتصاب»که 

به نظر » ها  این اعتصاب« های غیرنژاد پرستانه را قانونیت دهد را ناچار گرداند تا اتحادیه

موجی از کارکرد صنعتی مهار ناپذیر نوین را آموزش داد و ردیف نمود که تنها با  رسد که می

های کارگران  ای برای بیان درخواست های قانونی اتحادیه  مجا زشمردن برخی روزنه

 . «توانستند از آن جلوگیری کنند می

ان ترین موج در پی بزرگترین و دیرم  ۹۱۱۱های کارگری سیاه در سال  اتحادیه  قانونیت یابی

 ۵ای از  ی اتحادیه شده  های به رسمیت شناخته  پیمان. اعتصاب در تاریخ آفریقای جنوبی رخ داد

 Maree)فزونی یافت ۹۱۷۱پیمان در سال  ۲۱۱به نزدیک به  ۹۱۱۱پیمان در سال 

های  فدراسسیون  اتحادیه ی  های صنفی مستقل به گونه اتحادیه ۹۱۷۵در سال  .(1985:297

ترین  پرشتاب»به مانند ۹۱۷۱که درپایانه ( COSATO)گره آفریقای جنوبی در آمدصنفی کن

 (.Obery 1989:34)نام گرفت « ای در جهان رشد جنبش اتحادیه
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کارگر   همانند برزیل، موج اعتصاب در آفریقای جنوبی توان چانه زنی دستجمعی این طبقه

ش را در بخش فنی پیچیده کار کشف ای کارآ جایگاه خوی نوین را جلوه گر ساخت که به گونه

این چانه زنی دستجمعی، در صنعت خودرو چشم نمایانه تر بود، جایی که کارگرانش خط . نمود

.را سازمان داد ۹۱۷۱های آغازین  ی مبارزه کارگر صنعتی در سال نخست جبهه
40
درست بین   

فریقای جنوبی ها در بخش صنایع فلز و خود رو آ اعتصاب ۹۱۷۶تا آغاز  ۹۱۱۱های  سال

(.  Seidman 1994: 37)شخص را از دست می داد  -درصد  روز ۱۱کارکرد صنعتی را 

) ی هزاران کارگر بودند  تر در بردارنده ها با  فراگیری گسترده در حالیکه برخی اعتصاب

، لیالند و در سال ۹۱۷۹فولکس واگن، داتسون و بی ام دبلیو در سال  ، ۹۱۷۱نمونه فورد 

های راه بردی کمتر  ها درگیر گسست  ، دیگر کارخانه(۹۱۷۴و جنرال موتورز  فورد ۹۱۲۹

. های صنعتی بودند  های کلیدی در مجتمع های کم دامنه بخش کلیدی به مانند کم کاری و اعتصاب

اعتصاب در فولکس واگن، کارگران در بخش رنگ دست از کار  ۹۱۷۲به نمونه در اوت 

بردی سپسین، در بخش کارگری  د، اما به سبب جایگاه راهکشیدند، و به همین بسنده کردن

مجتمع زمانی . روز از کار باز ایستد ۵های صنعتی ناچار شد  کارکارخانه، سرتاسر بخش

(.Southell 1985: 321. 324)های اتحادیه را گردن نهاد بازگشوده شد که مدیریت خواست
41
 

 

 

ی یک کسادی ژرف در صنعت خودرو  مینهجنبش اعتصابی بیش از همه کارآ افتاد، زیرا که ز

به همانگونه که در برزیل بیرون کردن دستجمعی، . سازی و به تمامی در اقتصاد رخ  می نمود

های اعتصابی را برامنیت شغلی کانون داد، در  رزمندگی کارگران را کاهش نداد، بلکه خواست

ها در آفریقای  رزیل، اتحادیهفراتر آن که همانند ب. اینجا کم کاری اعتصابی همگانی گردید

ها را آفرید که حقوق استخدام شوندگان به رسیمت  جنوبی  شاهراهی برای بستن پیمان نامه

های کلیدی  پیش برد کارخانه ها از جمله  تصمیم برای  بیرون  شناخته شود و درمورد تصمیم

 Randall 1986: 71-3; Maree)رای زنی شود( با اتحادیه)کردن و به کارگیری کارگر

 (.Lewis و  1985:1

و  ۹۱۵۱های  ای برنده با سال در آمریکای جنوبی و برزیل به گونه ۹۱۷۱های  آزمون سال

های آغازین در هردو کشور، یک جنبش مبارزاتی کارگری  در دوره. بود  دگرگونه ۹۱۶۱

. لتی چیره گردیددو    بر سرفرود آوردن( های پایینی کارگری توانمند الیه  مندی بدون یک پایه)

                                                 
40

شدند در   توان چانه زنی دستجمعی همچنین در بین کارگران معادنی که در صنایع پیوسته مکانیزه شونده به کار گرفته می - 

 .بود های کارگری را به دوش داشتند، چشمگیر خیزش ی  و نیز کارگرانی که پیشتازی موج پیوسته ۹۱۷۱های ی سال میانه 
41

وکاری کار در درون صنایع خودرو سازی آفریقای جنوبی از  کارگران خودرو سازی آفریقای جنوبی نه تنها در بخش ساز - 

ی جهانی کار  شرکت کارفرمایشان نیز نیرو  بردی اشان نیرومند شدند، بلکه از جایگاه خود در درون سازمانی در گستره  جایگاه راه

های خودرو سازی در آنجا که شرکت، دفتر  ی اتحادیه ها توانایی آنرا یافتند تا به وسیله قای جنوبی بیشتر گاهکارگران در آفری. گرفتند

پس از وارد »اعتصاب در مجتمع پورت الیزابت،  ۹۱۱۱ -۷۱های  برای نمونه در سال. مرکزی داشت به مدیریت فشار وارد آورد

ی کارگران خودرو ساز در ایاالت متحده آمریکا و چالشگران سیاسی سیاه در  که به وسیله( دترویت آمریکا)آمدن فشار از فورد

 Southall)آمریکا یورش آورده شده بود ناچار گردید اخراج کارگران اعتصابی را پایان دهد و آنانرا به سر کار بازگرداند 

 ۹به فصل )کانون یافتگی رشد نمود / اشتگیی جهانی انب ای از تولید انبوه در گستره در این مورد  توان نهادینه. (1985:317

 (.در باره این شکل از دیگرگونی توان چانه زنی دستجمعی در کارخانه نگاه شود ۹۱پانویس 
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ی  های دیگر سرکوب به وزش بر شعله گونه ها و  بازداشت ۹۱۷۱های  در صورتیکه در سال

در Singh(1988:37 ) و  Obrey. باشد که آن را غرق سازدکرد  مبارزات کارگری یاری می

ی دولت آفریقای جنوبی را  سرکوب شدید کارگران به وسیله ۹۱۷۷ی چکیده از سال  گزارش

که با این  آید چنین به دید می... های پایینی  در الیه»: گیرد که دی نموده و چنین نتیجه میرده بن

ای رزمندگی و خشم دست نخورده  های فرمانروایی قانون ویژه و یورش اتحادیه همه سال

های درهم شکنی ضد  به راستی جنبش کارگری توان آن را داشت تا در برابر تالش. «اند مانده

  . های هم پیمان ایستادگی کند  بهتر از جامعه و گروه ۹۱۷۱های  نیمه دوم سالآپارتاید 

COSATU  خود را تیرکمانی یافت تا در نقش رهبر جنبش ضد آپارتاید بازی کند و خاور دید

 , Aller ,5-34 :1989)  ای را به پرسش آزادی ملی  آماده ساز باشد ی کارگر برجسته طبقه

Webster 2000 و نیز به  Obrey در آن هنگام که سرکوب و فشار از مهار (.  نگاه کنید

 ۹۱۷۹در سال . آغاز به جابجایی از صنعت آفریقای جنوبی نمود کارگری باز ماند، سرمایه 

ی  در پایانه(.  Hirschsohn 1977: 233)ی محلی باالترین بود فروش خودروهای تولید شده

. ای همه جانبه فروکاهیده شد آفریقای جنوبی به گونهتولید خودرو چند ملیتی از  ۹۱۷۱های  سال

سیاسی ( فاکتورها)در حالیکه کاربران»اشاره کرده Gwynne  (1991:50 )به همانگونه که

بیرون کشیدن فورد و جنرال موتورز از ...  یافته پافشارانه پیوستار می[ های ضد آپارتاید چالش]

 [.تداش]آفریقای جنوبی پایه ی چشمگیر اقتصادی 

 Comletely built-up )در جایگاه تولید پیش و بیشتراز همه ابزارترابری تمام ساخت 

motor vehicles-CBU,s ) از سراسر جهان، بازار آفریقای جنوبی را  ۹۱۱۱در سال های

 (. Cargo Info 1997)در خود فروبرد 

 

 کره جنوبی

 

برزیل و آفریقای جنوبی « معجزه اقتصادی»کره جنوبی با رنگ باختن « معجزه اقتصادی»

دولت آفریقای جنوبی صنایع خودرو سازی را برای گسترش  ۹۱۱۱در سال . همراستا بود

رشد  ۹۱۱۱آمد به کارگماری درصنایع سبک در سال های  در حالی که پی. آماجی برتر دانست

 به نمونه)روی داد  ۹۱۷۱های آغازین  جهش صنعت خودرو سازی در سال. ای داشت شتابنده

هایی که مبارزه کارگری، اتحادیه گرایی و افزایش دستمزد، ویژگی بخش صنایع در  در آن سال

اشان در خود   همانند  برزیل و آفریقای جنوبی در آغاز جهش(. برزیل و آفریقای جنوبی بودند

های  ناوابسته و کارکرد اعتصابی را ممنوع  رو سازی، رژیم خودکامه در کره جنوبی اتحادیه

داشتن دستمزدها و  ؛ بازداشت و لیست سیاه چالشگران کارگری و کوشش به پایین نگهساخت

های  در سال. کردها بود ی این روی کاربرد خشونت و خودکامگی در شرایط کار از جمله

یافت و  نهاد سازمان یافته کارگری، برای کارکرد هیچ جایگاه قانونی نمی» ۹۱۷۱آغازین 

 ;Koo 1993: 149.161)«ر خاموشی آشکار ناچار گردیدجنبش کارگری به فرورفتن د

Rddgers 1996: 105-10; Vogel Lindauer 1997: 98-9; koo 2001 .) چنین

 , Hyundai, Kia-و دائووو هیوندایی، کیا)شرایطی  برای سه شرکت چند جانبه درهم آمیخته 
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Daewoo  )مزدل، /یتسوبیشی، فورداشان به ترتیب م به همانگونه که برای همراهان چند ملیتی

که از سوی دولت برای ساخت خودرو  اجازه داده شده بودند کششی ( ایسوزو/و ژنرال موتورز

یگان در سال  ۹۴۱۹۱۵سال، از  ۱ای درست در  بازده ابزار ترابری کره. را فراهم آورد

 ;Wade 1990: 309-12)برابر افزایش یافت  ۷تا  ۹۱۷۱در سال  ۱۷۱۱۱۱به  ۹۱۷۱

AAMA 1995: 60; Bloomfield 1991: 29.) 

های عظیم به سوی کره سرازیر  های چند ملیتی ایاالت متحده و هم ژاپن با شرکت هم شرکت

با این شرکا بزرگ، . سهم دائووو را به دست آورد ۵۱٪، ژنرال موتورز ۹۱۷۹در سال  . شدند

( Pontiac Le Mans)ژنرال موتورز به فروش خودروهای ارزانی همانند پونتیاک له مانس 

بین ژنرال موتورز و  ۹۱۷۱در یک پیمان در سال . ساخت کره در آمریکای شمالی دست زد

های جهان گستر ژنرال موتورز به سفارش استارت خودرو و   دائووو برای فعالیت

میلیون دالر آمریکایی برای  ده در صد  ۱۱فورد  ۹۱۷۶در سال . دست زد( یدکی)ها  جایگزین

ای گسترش بازرگانی بین آلمللی فورد  ی کره پرداخت نمود و برای شاخه( Kia)از سهام کیا

 Gwynne  )های قطعات  خودرو را در کره جنوبی گسترش دهد  دفتری گشود تا سرچشمه

ی  است که یک کمربند صنعتی از صنعت سنگین در برگیرنده ۹۱۷۱در سال (. 73-4 :1991

شود تا   کشیده می Ulsanایل در درازای ساحل چهل م»پوالد، کشتی سازی و خودرو سازی 

 Lindauer 1997:106)« صدها هزارتن از کارگران نوین را در سراسر کشور باز آفریند

 (.Vogelو

و از بازده برزیل فزونی )آنگاه  که تولید کره جنوبی به یک میلیون خودرو در سال رسید

های کارگری  موجی از خیزش» :دچنین گزار شدا ۹۱۱۷اوت  ۹۴، نیویورک تایمز در (یافت

های چند جانبه در هم  خیزش و اعتراض بزرگترین مجتمع... در سراسر کشور فوران دارد

هیوندای . گولد استار را بست -از جمله هیوندای، دائوو سامسونگ، لکی  ( کونگلومرا)آمیخته

، برای آرام باشد نیز در حال فراگرفتن است مشهورمی (Excel)ی اکسل موتورز که سازنده

های کار در آماده  نمودن درگیری به ناچار خود به گسست دست زده، اما بیان داشته که دشواری

 . «صادرات خودرو را پا درهوا بگذاردسازی، اینک کارخانه را ناچار ساخته که 

کارگران مجتمع صنعتی »: خوانیم  در سرنوشتار روزنامه نیویورک تایمز می ۹۱۷۱در اوت 

 :گزارش چنین است. «کره جنوبی را در دست گرفتندهیوندای 

بیش از بیست هزار کارگر از سنگری باال رفتند و ساختمان کارخانه و ساختمان گروه کاری 

( کانگلومرا)های چند جانبه در هم آمیخته هیوندای در میان مجتمع... هیوندای را تسخیر کردند

های کارگران هیوندایی، سازماندهی  ستدر قلب مبارزه و خوا. به سختی  آسیب خورده است

ای گرفته و تا  هاست که به سختی سنگری ضد اتحادیه هیوندای مدت. ها اشان جای دارد اتحادیه

 . اند ای نداشته  برآمد اخیر، کارکنان هیوندای اتحادیه

 

، تایمز عکسی ( نیویورک تایمز)روز گزارش آغازین ۷تنها پس از  ۹۱۷۱اوت  ۴۱سپس در 

دیروز چونگ جو یونگ، بنیانگزار و رئیس افتخاری گروه ». بیانی کوته بازتاب داد را با

ای را با رهبران اتحادیه تازه سازمان یافته  سئول با  هیوندای در کت و شلوار سفید، پیمان نامه
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: نوشتار همراه عکس اینگونه تیتر خورده بود .  «نوشیدن جام سالمتی به امضا رسانید

ی های آغازین کارگران  پیروز. «همراه است  شناسی اتحادیه رسمیت  نوبی با بهکمپانی کره ج»

های هیجان انگیز نوین ناوابسته به  شتابنده و هیجان انگیز بود و راهبرد   بنیانگزاری اتحادیه

 ۶۱تا  ۲۵به افزایش دستمزدی بین   Ulsanکارگران صنعت سنگین . دولت و کارفرمایان

در حالیکه مدیریت کوشید تا سازش را خریداری نماید »سال آینده رسیدنددرصد یا بیشتر در دو

با این همه، همانند (. Vogel and Lindauer 1997: 108)« و مهار را در دست گیرد

های نخستین در برزیل و آفریقای جنوبی  تولید گران خودرو در کره جنوبی با  پیروزی

مدیریت بر این عقیده چیره شدند که » . نداشتندسرمایه سرآشتی  -دگرگونی موازنه پیوند کار

کارفرمایان بر  . «برای رهایی از سرطان، ناچار به بریدن غده دردسرآفرین خویش تن در دهند

آن شدند تا خیز مبارزه کارگری را به تهییج گران بیرون از کارخانه به ویژه دانشجویان 

ا تالش خویش را از فشار اعتصاب دور حکومت کره جنوبی که در آغاز ب. رادیکال نسبت دهند

های اعتراضی کارگری به سرکوب  در برابر خیزش ۱۱-۹۱۷۱های  نگه داشته بود، در سال

چانه زنی دست جمعی، سرکوب چالشگران « باور ناروای »اتحادیه در برابر . شدید روی آورد

هم شکستن های شبه نظامی برای در اخراج، بازداشت، ربایش، و کاربرد دسته)کارگری

 Kirk 1994: 228, Koo 1993: 158-9, Vogel and)ها ایستادگی کردند اعتصاب

Lindauer 1997: 93, 110  .) 

های    بنا به نوشته. به هرروی همانند مورد برزیل، جنبش کارگری با کامیابی سرکوب نگردید

Ezra Vogel  و David Lindauer ی  توده »دند هرچند که فعالین کارگری در تگنا گذارده ش

ای از کارگران وشهروندان معمولی که مخالف سرکوب بودند بیش از پیش از خود  گسترده

ای نشان داد تولید انبوه نه تنها  با کارکرد  و افزونتر آنکه، آزمون کره. گردیدند( آلینه)بیگانه

ی  انهآی ناسرراست با کارکردهای سرکوبگر سرراست کارگران گسسته می شود، بلکه به گونه

با اعتصاب کارگران خط سرهم  ۹۱۱۱در سال . افتد ها و کارفرمااین نیز در خطر می دولت

 :دادهای زیر چنین آمده است در گروه هیوندای،  روی -بندی تولید خود رو

«Roh Sang Soo  نخست، تنها شمار کمی » : کارگر جوان بخش به هم بندی تولید می گوید

در همبستگی با اعتصاب کارگران هیوندای در بخش کشتی ] جاده را[ هیوندای موتور]از 

سپس پلیس به پرتاب گاز اشک آور، جایی که ما بودیم  دست زد، ما » ...بند آوردند[ سازی

بودم و گاز اشک آور را   Excelدر آن زمان من  در خط تولید... نتوانستیم به کار ادامه دهیم

آنانی که روز بعد به سر کار آمدند، « ایش پیوستماز کارخانه بیرون آمدم و به هم/ حس کردم

کارگر به هم بندی .) ما به سبب  گاز نمی توانستیم کار بکنیم» گاز اشک آور را چشیده بودند و 

Lee Sang Hui  من فقط به افتد اگر یک نفر نتواند کار کند، تمام زنجیره از کار می»گفت ،

 (.  Krik 1994: 257,262 تاکید از ماست. )«تظاهرات پیوستم و سرود خواندم و دست زدم

در سطح کم گسترده تر و کم . واکنش کارگران در برابر سرکوب نیز با زگرداندن فشار بود

 ۹۱۱۱در سالهای آغازین . تولید فرمانروا بود  های بسیار سنگینی از گسست آشکارتراما گونه

همه سبب ازدست رفتن  و خودداری از اضافه کاری،( سابوتاژ)کاری کاری، خراب کم

ای بر ابزار  ها سرمایه گزاری پرهزینه های بسیاری در هیوندایی که در همین تازگی بارآوری



 71 

دیگر »گیری سرسختانه هیوندای موتورز  جای. سنگینی در آن انجام گرفته بود، گردید

نید به نگاه ک)«.گردانید و یا کمتر سنجش پذیر را وخیم تر می( سوبژکتیو)های  ذهنی  پرسش

Rodgers 1996: 116,  و نیزKirk 1994: 257.262.) 

 

به . ای امواج اعتصابی کارگران خودکار سازی بود های کارفرمایان به زنجیره یکی از واکنش

، گروه هیوندای Ulsanدر  ۹۱۷۱های سال  ای چشمگیر یک سال پس از بروز اعتصاب گونه

درهم   های  چند جانبه  کترا به شر -صنعت هیوندای روبوت -ای  شرکت تازه

بیش از پیش، تولید کنندگان خودرو . (Kirk 1994: 344-5 )خود افزود( کانگلومرا)آمیخته

پس از بررسی  . های چند ملیتی چرخیدند با شتابی دهشتناک به سوی شرکت  کره

ل، های خودرو سازی درشمال شرقی برزی ای برای ساختن کارخانه  های کره  هایکارخانه برنامه

روزنامه )، اتوماتیو نیوز(Kia)و اندونزی  ;(Hyundai)چین ; (Daewoo)اکراین و لهستان 

ی  ی بریده ها در کره، بر نیمه دارندگان شرکت» چنین نتیجه می گیرد که ( خبری خودکارسازی

و   های فزاینده با وجود موج(. Jonson 1997: 14)« .اند المللی جای گرفته گسترش بین(  شاخه)

ای  و در هم آمیخته کره  های چندجانبه  های داخلی کارگری و نیز در برآمدها درشرکت زشخی

 .تولید خودرو در کره به گسترش یابی پی گیری داشت( اشان هرچند نه شرکای چند ملیتی)

 

ی  ها آسیب دیده بود، بازده درست از پایه با آنکه گنجایش کاربرد به سبب اعتصاب و کم کاری

به ( سال نخست اوج گیری اعتصاب بزرگ)۹۱۷۱زدیک به یک میلیون در سال ی ن ساالنه

( AAMA 1995:60) ۹۱۱۱میلیون در سال  ۴و به بیش از  ۹۱۱۹میلیون در سال  ۹/۵

گنجایش بهره  ۴۱۱۴میلیون رسیده بود و تا سال  ۱تمام گنجایش کره به  ۹۱۱۶در سال . رسید

 (.Treece 1997b:4)میلیون پیش بینی شده بود ۶وری به ورای 

. آسیا خود نمایی کرد ۹۱۱۱های سال  هایی در بحران  این چنین برنامه( فرا آرزویی)سرشت 

ی  به ویژه بر بستر کینه توزی پیوسته -همانگونه که گذشت، به هر روی این گسترش،  

ن های  ناوابسته تنها کارآیی و سرسختی بیشتر و برفراز آمد کارفرمایان در برابر اتحادیه

فراز نوینی از مبارزه کارگری در اعتصاب  همگانی بیست . مبارزه کارگری در پی داشت

جلوه گر شد که در آن کارگران خودرو سازی نقش ۹۱۱۱ژانویه  -۹۱۱۱۵ی دسامبر  روزه

های حقوقی کارگران  تر گردانی قانون و زیرپا گذاری ماده دولت با سخت. کانونی بازی کردند

تن سپاری »ای  ک به تالفی برآمد، اعتصاب همگانی تودهونیز حقوق دموکراتی

ای برگ بر  قانون کار به گونه. دولت را در پی داشت  به وسیله« طبقه کارگ( دوفاکتویی)فوری

صنفی ناوابسته را توانمند  برگ انباشته شد که به سنگینی جایگاه حقوقی فدراسیون اتحادیه 

ز آن بود که کارفرمایان سرانجام ، سازش و های این رشد پیوسته سبب سا نشانه. ساخت

فراتر آنکه، . های صنفی و چانه زنی دستجمعی را نهادینه گردانند همراهی نشان دادند تا اتحادیه

پنهانی و شبانه  - های خود درآوردی قانونی غیردمکراتیک دولت در گذراندن  به سبب شیوه

مایه  گانی طبقه کارگر نیز دست اب همهدر آنسوی اعتص -بدون باخبر سازی احزاب اپوزیسیون

گرفت و به کارگران به چشم کسانی نگریسته شد نقش رهبری مبارزه برای دمکراسی در 
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« کنند ی مردم مبارزه می دلبستگی همه»ای پهناورتری را دارند و نیز کسانی که برای   گستره

(Sonn 1997: 125-8.) 

 

 روند دیگر جابجایی مبارزه؟

 

های صنعتی خودرو سازی در حالیکه خود را در  آید که شرکت چنین به دید میهم رفته  روی

یابند، در جستجوی فضایی گشوده  های تازه می های کارگری رزمنده در جایگاه بازآفرینی جنبش

مندی  سازی پایه  گذشته از آماده. باشند از کارگران خاموش و ارزا ن درسراسر جهان می

مند سازی  های سودآوری و مهار کارگری، پایه گویی به پرسشجایگاهی ماندگاربرای پاسخ

به ) های جغرافیایی از یکسوی تولید تا سوی دیگر کامیاب بود جابجایی تنها در جایگاه

1995b:173-85, Silver  نگاه شود .)
42
 

ران نوینی از جابجا سازی پایه   وا  مند گردانی تولید و  گرایش تازه شاید  آغازهای دیگری از دا

تولید کنندگان بزرگ جهان خودرو، دست کم دو جایگاه برای . رزمندگی کارگری برداشت نمود

( دینامیک)اگر نیروی پویش. مکزیک شمالی و چین -اند گسترش مزدپایین را چشم نما ساخته

های  به راهی پیدایش جنبش  گذشته ، راهبردار گرایش بیشتری داشتند، بنابراین برای چشم

های بیشتری در  های آینده سبب یرومند خودرو سازان در مکزیکو و چین در دههی ن  ناوابسته

اند و تولید  ابزار  صنایع خودرو در هر دو کشور، گسترش پرشتاب تری یافته . دست است

از مرز  ۹۱۱۲و در سال   سه برابر شده ۹۱۷۲یگان در سال  ۱۵۱۱۱۷ترابری مکزیک از 

 AAMA)افزایش یافته است ۹۱۵۵۱۱۱به  ۴۱۱۹گذشته و در سال  ۹۹۴۴۹۱۱

1995:28,257, Standard& Poor’s 2002.) 

 ۱۱۷۷۴۱از  ۹۱۱۹بهره وری چین تنها در سه سال، نزدیک به دوبرابر شده است و در سال 

فن .) افزایش یافته است ۹۱۱۵۱۱۱به  ۴۱۱۹رسید و در سال  ۹۱۵۱۱۶۷به  ۹۱۱۲درسال 

 China Automative Technology and]شناسیک خودکار و مرکز پژوهش چین

Research Center ]۹۹ :۹۱۱۷  2002 Standard& Poor’ صنعت خودرو سازی را ،

است که  چشم به راه آنگسترش اقتصادی نامیده است و « هفت ستون»همچون یکی از 

های چند ملیتی به تولید قطعات و ابزار ترابری، صنعت به  هماهنگ با هجوم آوری سرمایه

 ۴۷هیجده شرکت از  ۹۱۱۶در سال (. Treece 1997a)ی خود همچنان پویا بماند رشد فزاینده

هماندم نیز در تولید خودروسازی در  ۵۱۱شرکت خودرو سازی ردیف شده در مجله فورتون 

گرایش به  ۹۱۷۱های  از سال(. ۹جدول  :Zhang 1999)گزاری کرده بودند چین سرمایه

  های ویژه همان گونه به کانون دهی تولید در جایگاه به  تر و نیز های تولیدی بزرگ برپایی یگان

 -های خود کرد داشته است به سیاست برعکس گذشته، در روی کرد به جایگاه  جغرافیایی روی

نسبت تمامی (. Harwit 1995:26-37)بسای جغرافیای چند سویه در تولید پافشاری می شود 

                                                 
 -

42
در  ۱زمان مورد نیاز برای مهار یک موج مبارزاتی در دوره نیمه سده ی اخیر کاهش یافته است، برای نمونه در فصل  

 .آنجا که این فرایند را جمعبندی می کنیم، پرداخته شده است« تولید سیکلی دگرگونی  نوشتار شبکه»
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 ۱۷به  ۹۱۱۱درصد در سال  ۶۶از  ۹۱۷۱ل برتر از سا  تولید خود رو در چین در ده شرکت

های خودروسازی  ی چند ملیتی گزاری تازه به وسیله این نسبت با سرمایه. درصد افزایش یافت

به زنجیره  وارد  ۴۱۱۱های و  آغاز سال ۹۱۱۱های سالهای  ی بزرگ  هنگامی که  در پایانه

(. Zhang 1999)شده بودند، چشم به راه افزایش بازهم بیشتری بود 
43
 

شود چنین  پدیدار شد شاید که می ۹۱۱۱و ۹۱۷۱های  ی سال گرایش دیگری که در پایانه

 .ی جابجایی سرمایه و مبارزه باشد برداشت نمود ک پیوستاری از همان پویه

ی تمام وارد شد ودر جاهای کانونی به کانونی دهی تولید  خودروهای چند ملیتی با چرخه

به ویژه آمریکای )از آن جاها گریخته بودند ۹۱۱۱و  ۹۱۶۱، ۹۱۵۱های  پرداخت که در سال

س  درمورد ایاالت متحده آمریکا در استانهای گریت لیک(. پادشاهی انگلستانشمالی و کشور 

بار دیگر جایگاهی دلخواه هم برای به سرهمبندی ( The Southern Great Lakes) جنوبی 

های توانمند و گسترده پیشین دوری  از یگانبه هر روی . خودرو و هم قطعه سازی به شمار آمد

 :Rubenstie 1992)دهند  ی تولید خودرو برتری می گزیده و به شهرهای کوچک بدون پیشینه

توان همانند  می -دستکم بخشی از آن را-را ( متروپل)این دوباره انباشتگی در کانون(. 171-82

   به این بیان، آن گاه که به سبب سرمایه پیوستار گذرگاه دور و دراز مبارزه و جابجایی دریافت،

های تولید انبوه در کشورهای  اتحادیه( توان)های پیشین، همزمان  های دهه ناگذاری

شدند تا بار دیگر جابجایی را  به سایه کشانیده می شد، تولید کننندگان برآن می(  متروپل)کانونی

.اشددر جایی برگزینند که جنبش کارگری با ناتوانی همراه ب
44
  

 

III  آوری پسافوردیستی؟ برپایی گونه آی از فن 

 

در صنایع خودروسازی در برزیل  ۹۱۷۱های  ی کارگری در سال های رزمنده با پدیداری پویه

های چند ملیتی خودرو آشکار بود که جابجایی  و کره جنوبی، بدون شک برای شرکت 

آوری و مهار کارگری  های سود شجغرافیایی، راه گریزی پایدار و درازمدتی برای حل پرس

های خودرو  ی کامیاب  شرکت این هشدار، همراه شد با با تهدید رقابتی برآمده از  پدیده. باشد نمی

و اروپای غربی را برآن واداشت   های ایاالت متحده که شرکت ۹۱۷۱های  سازی ژاپنی در سال

                                                 
43

های چند ملیتی خودروسازی  در شرکت ۹۱۱۱های  بایستی هنوز براین نیز انگشت گذاشت که رشد تولید و کارگزینی در سال - 

عظیم  خود روسازی شانه به شانه  های از جمله شرکت -های بزرگ صنعتی دولتی در چین با بیکار سازی انبوه کارگران از شرکت

ای برجسته  پیمان داد اجتماعی فراگیرتر به گونه« ی آهنین برنج   کاسه»و خرد کردن )هاا این بیرون کردن.. رفته است پیش می

 Panبرای نمونه  به) ۴۱۱۱و آغاز سالهای  ۹۱۱۱های  ی سال گونه را جرقه زد و در پایانه -های اعتراضی کارگری پوالنی موج

بینی می  های آنگونه که در اینجا ارزیابی ما پیش چنین موج. پردازیم ای که در فصل پس از این به آن می نکته  -(نگاه شود  2000

ها در  گونه کارگری در گسترش صنعتی خودرو مهارشده به دست چند ملیتی -های اعتراضی مارکس کند، آیا که پدیداری از موج

 .هید دیدچین است، برداشت ما را خوا
44

ی کلیدی پایمندی برای  روی در برابر ورود خودروهایی ژاپنی انگیزه گیری کننده به ویژه نشانه بایستی افزود که گام هایی پیش - 

 ( . گردیم باردیگر به آن بازمی ۱ای که در فصل  نکته)کانون دهی دوباره  در ایاالت متحده و انگلستان بوده است
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های مهار  ه  برای پاسخگویی به پرسشآوران های فن پایه -تا به کاربرد مهمترین فرایند نوآوری 

 . کانون یابند -آوری  کارگری و سود

های ژاپنی  های چند ملیتی ورای دریایی  های سازمانی پسافوردیستی  با شتاب گسترده دگرگونی

در پاسخ به افزایش دستمزدها در خانه، خودروسازی . دستاورد داشت ۹۱۷۱های  در سال

گفتگوی زیرین  به)سوی شرق و جنوب شرقی آسیا حرکت نمود  ژاپنی به جاهای مزد پایین به

 (. بنگرید

 

گیرتر کاربرد آشکار یا ساز و  بسا چشم)به کارکردهای حفاظت گرا در غرب و در واکنش 

آنان به گسترش پرشتاب  در ( ی صادرات« داوطلبانه»های « تنگنا سازی» ی تحمیلی  کارانه

ی چند  تولید به وسیله ۹۱۱۱های میانی  در سال. تندآمریکای شمالی و اروپای غربی پرداخ

تمامی تولید ایاالت متحده آمریکا  ۴۵٪های ژاپنی در بازده خودرو مسافربری نزدیک به  ملیتی

تمامی پادشاهی انگلستان شماره خورد و این بخش رشد وافزایش بیشتری  ۴۱٪و 

کارکردهای سازمانی  خودرو سازان ژاپنی بسیاری از(. AAMA 1996:199, 2672)یافت

های خودرو  این کارکردها ، همچنان که شرکت. تولید خودرو در ژاپن را به این جایگاه آوردند

کرد وکارهای سازمانی « برگزینی»آمریکا و اروپای غربی در برابر رقابت تهدید آمیز ژاپن با 

.یافت آمدند گسترش بیشتری می ژاپنی به همچمشی بر می
45
 ۹۱۷۱الهای از این روی، در س 

، کار (مقاطعه کاری)بندی شده  های واسپاری زمان قواعد نرمش پذیر قوانین کار، روش

به سوی  افقی( انتگراسیون)همگراییو بازگشت از ( کیفی)های چونی ، چرخه(تیمی)گروهی

به  (subcontract)های کناری کاری پیمان  (inputs)کاربرد سخت و فشرده بازخورهای

های بسیاری بین کاربردهای الگوی اصلی  به هر روی ناهمانندی. پذیرفته شدندای گسترده   گونه

ها ایاالت متحده آمریکا و اروپای غربی پذیرفته شده بود در   ژاپنی و آنچه که از سوی چند ملیتی

نویدی برای امنیت شغلی به نیروی کار  به این بیان که در این کشورها، هیچ گونه . میان بود

ژاپنی ( lean)ی تولید الغر  های برش هزینه به بیان دیگر گام. داده نشد( مرکز)نیسرزمین کانو

این الگو را شاید . کارگماری وابسته به آن پذیرفته گردد های به پذیرفته شد،  بی آنکه سیاست

در برابر، الگوی (. (Harrison 1997نامید  «(lean and mean)الغر و میانه نامید» بتوان

دهد، اما  که امنیت شغلی به نیروی کار کانون را به سودای همکاری می -«ئیستیتویاتو»اصلی 

که  -تر بدون همان حقوق قانونی و سود  خواهان ی کم همزمان، انبوهی از لشگر کارگران ذخیره

 .را می آفریند -نامگذاری شان نمود« الغر و میانه » شاید بتوان با برچسپ 

 

های اعتراض کارگری  رد ناهمگونی بین دو الگو، برای فهم پویهبه همانگونه که بیان خواهیم ک

 .در روزگار کنونی در صنعت جهانی خودرو، بسیار بسیار است

درصورتیکه چند . الغر و میانه، برتری داشت(  ورسیون)، نسخه6991های  در سراسر سال

های ایاالت  رکتمند در کشورهای کانونی برآن بودند تا الگوی همگن ش های ژاپنی کنش ملیتی

                                                 
45

 .نگاه شودAbo (۹۱۱۲ )صنعت خودرو سازی ایاالت متحده از الگوهای ژاپنی از جمله به   ی تقلید در باره - 
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ا یکسره درپیش گرفته بودند، به همانگونه که ر« الغر و میانه »متحده ی آمریکایی که روش 

 کاربرند تولید کنندگان ژاپنی در آسیای جنوب شرقی و آمریکای التین کارکرد داشتند به

 (.(Florida and Kenney 1991:390- 1 

(1996a:9) Deyo  ،های سرکوبگر کارگری امه و رژیمهای خودک سیاست»برآن است که» ،

در تایلند، . باشند های اصلی گسترش صنعتی در کشورهای با مرز پایین می خود ویژگی جایگاه

-Deyo1996b:145)گیرد  میتسوبیشی ضمانت شغلی برای نیروی کار کانون را درنظر نمی

، راه برد به جستجوی مزد پایین( Kiaبجز )در کره تولید کنندگان بومی خودرو، . (6

ای و مدیریتی خودکامه را پی می گیرد  فرابرگشت تولید انبوه بوده و روشی ضد اتحادیه

(Rodgers 1996:115-19).
 

 

و همانگونه که دولت مرکزی نوید داده است « اخراج ها راستیتی تلخ هستند»در چین 

ت ست برای به خط آوردن تولید کارگری صنع کوششی« به صنعت( دولت)نزدن  پشت»

 Theece)« قانون بازار»بین المللی ( استانداردهای)های  ی انگاره خودروسازی چین برپایه

1997c) . به همین گونه، جابجایی های ژاپنی در مکزیکو به کارگیری ساز وکارهای

عقالیی اقتصادی برای کاربست »ها را همچون راه کاری فوردیستی که آن( سنتی)دیرین

گسست های بازدهی ( چنین دریافتی)اند، حتی اگر  های پایین یافتهپافشاری سنگین تری بر مزد

آمد داشته  و دیگر ساز و کارهای تولید الغر، در پی( کیفی)های چونی بسیاری در چرخه

 . (Shaiken  1995:248-9,254)باشد

با این همه نیز آشکار شده است، و همانگونه که بیشتر در مورد پایه هایی موضعی گفته شد، 

های کارگری  پایه مندی فن گرایانه تولید الغرـ وـ میانه، راه گریز پایداری  در برابر اعتراض

های اشتغال، بسیار دشوار است   صاحبان خودرو سازی همانا دریافتند که بدون تضمین. نبود

( دینامیک)مند نیروی کار را به سوی خود بکشانند، بنابراین، نیروی پویه ی  همکاری کنشکه 

فوردیست بود، ( هی دیرین)سرمایه با سرسختی همانسان که در الگوی سنتی  -تضاد کار

های  های چونی بازرسی  بدون همراهی تضمین پس در آنجا که چرخه. همچنان باقی مانده است

ری به کار برده شده، کارفرمایان در کشش همسازی نیروهای کار ناکام کاربرگما امنیتی به

ی باالی دست از  به سبب درجه Mitsubishi Thaiتاهی  کارخانه میتسوبیشی. ماندند

طاعون زده ، ناچار گردیده است تا به سبب سرناسپاری کارگران به همسازی،   کارکشیدن

کارخانه هموسیلوی فورد . (Deyo 1996b:145-6)های بازرسی چونی را  پایان دهد چرخه

(Ford’s Hermosillo )های تولید الغر همانند رهبری خوشامد گفته شد آوری در روش- 

(JIT-  Just-in-time)« هنگام -به -درست»روش 
46

و کارگروهی، اما بدون برداشتن گامی   

                                                 
 

46
ی تولید  شالوده نهاده بر زدودن هرگونه اسرافی و بهبود پیوسته فیزیولوژی تولیدبه  [ time (JIT)-in-Just]تولید به هنگام -

 بنا نهاده شد و به نام  روش تولید تویوتا ۹۱۵۱های تویوتا در سالبرای نخستین بار در کارخانه  (JIT)ای  عناصر پایه. شود گفته می

Toyota Production System (TPS)به آزمون در  ۹۱۱۱های  های ژاپنی در سال سپس در بسیاری از کارخانه. شناخته شد

اکنون . کاربران آن بوددر آمریکا پذیرفته شد و ژنرال الکتریک از نخستین  ۹۱۷۱های   هنگام، در سال -به -روش درست. آمد

 just-in-time system. در همه جا گسترش یافته و پذیرفته شده است( JIT/lean)هنگام  -به–دریافت  تولید الغر درست 

(kanban)  شرکت تویوتا را از ورشکستگی رهانید و آنرا به پس از ژنرال موتورز  ۹۱۵۴روشی بود که در سالGeneral 

Motors  و فوردFord ومین سازنده بزرگ خودرو جهان رسانیدبه س. 
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ارخانه درجه ک. برای کشش همسازی کارگران و وفاداری آنان به کارخانه را به کار بست

(Turnover)[کاال]گردش باالیی از
47
را تجربه کرد، چندین اعتصاب بزرگ را پشت سر  

 .  (Shaiken 1995:248-9,254)گذاشت و اخراج توده های کارگر را به آزمون نهاد 

نتوانسته است توان چانه زنی دسته   JITهای کنارین پایه نهاده شده بر تولید  فراتر آنکه کنترات

در برابر  JITبرعکس تولید . ارگران خود روساز در جایگاه تولید را ناتوان سازدجمعی ک

های سازنده و به همان درجه درصنعت  اعتصاب حتا از تولید انبوه فوردیستی در کارخانه

ص ) 699اکتبر  7همانگونه که نوشتاری در نیویورک تایمز در . ترابری آسیب پذیرتراست

از آنجا که صنعت خودرو به گونه ای گسترده »: اشاره شده است U.Sدر پیوند با آزمون ( 5

را به کار برده، اعتصاب ( inventory)تولید( نقدینگی)روش ژاپنی پایین نگه داشتن موجودی

توانایی  اتحادیه برای زمین گیر ... ها کارآیی بسیار فراگیرتری از گذشته را دارند در کارخانه

چند هزار کارگر به اعتصاب، راهی ست وارد آوردن هزینه به  سازی تولید با فراخواندن تنها

مانند خودکار . ) ها چشم پوشی کند شرکت تا درکاهش هزینه و پس انداز از راه بیکار سازی

( outsourcing)سازی تولید،واگذاری بخشی زا تولید به خارج
48

به . ) و مانند اینها   

198:1991 Rubenstein  61-1997:57و Schoenbergerنیز نگاه کنید   ِ.) 

. در یک زنجیره از اعتصاب های ژنرال موتورز خودنمایی کرد  JITاین آسیب پذیری تولید 

دترویت در کارخانه انتقال )، کارگران ژنرال موتورز پیرامون 6998برای نمونه در ژوالی 

ز ساتورن ج به)ژنرال موتورز که برای تمامی مجتمع های ژنرال موتورز در آمریکای شمالی 

Saturn )قطعه می سازد به اعتصاب برخاستند . 

معترض بودند و (  outsourcing)کارگران در برابر واگذاری بخشی از کار به خارج

در روز سوم . ها و امنیت شغلی بیشتری داشتند  درخواست باال بردن شمار به کار گماری

ل موتورز ناچار شد چهار کارگر ژنرال موتورز، سرانجام ژنرا 0711اعتصاب با همایش 

اگر اعتصاب دو یا سه هفته به درازا . کارگر، بیکار شدند ۹۱۱۱۱کارخانه بزرگ را ببندد و 

ای آمریکای شمالی   ژنرال موتورز را  های زنجیره  در عمل کارکردهای  شرکت» می کشید 

                                                                                                                                                 
JIT  تولید مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به » :روش تولیدی ست با این سیاست که برای سود دهی و رقابت در بازار سرمایه

شکل  های خودرو سازی تویوتا در ژاپن  از کارخانه JITروش . «!مقدار مورد نیاز، و درست در زمان مورد نیاز فراهم آور

ی جهانی کارکرد یافته است، از صنعت خودرو گرفته تا صنایع هوایی، ماشین سازی، کامپیوتر  گرفت و امروزه همچنان در گستره

ها و ساز و کارهای پیچیده است  تنها یک ساز و کار نوین تولید نیست، بلکه انباشتی از دریافت JIT. های گروهی راه دور و رسانه

و توان تولید انی ورش از نیروی کار و روند کار هرانچه که ارزش افزاست را سو دآور شناخته و به کار  برای افزایش بهره کشی

یعنی هر چیزی که « ضایعات«حذف . گیرد  و کوچکترین چیزی را که در ارزش افزایی ناسودآور می یابد برکنار می کند می 

 (.زیر نویس از برگرداننده کتاب. )شودارزش افزوده  بیشتری به فرآورده  نمی دهد باید برداشته 

 
47
. ی تولید باقیمانده است گفته می شود نسبت فروش ساالنه به آن بخش از سرمایه که به هرگونه در چرخه -(Turnover)گردش -

 (.زیر نویس از برگرداننده کتاب)
48

 - Outsourcing (or contracting out)   سو )های کناری و پیمان( متروپل)کانون جابجایی بخشی از کار تولید به بیرون از

داری  راه کاری سرمایه. شود که بیشتر از سوی کشورهای کانونی با کشورهای ورای دریاها  بسته می (subcontract -ها  کنترات

ای رقابت و تهدید بین کارگران  گیرد و گونه و برای  پایین آوردن هزینه تولید انجام می. ت یافتشد ۹۱۱۱ی  ست که بیشتر در دهه

 .می باشند  offshoringوcompetencies واژه های نزدیک به این دریافت . آورد به وجود می

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subcontractor
http://en.wikipedia.org/wiki/Core_competence
http://en.wikipedia.org/wiki/Core_competence
http://en.wikipedia.org/wiki/Offshoring
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نیویورک )فت با اعالم پیروزی اتحادیه،اعتصاب در روز سوم پایان گر« .گیر کرده بود زمین

 (.۹۱۱۱تایمز 

بدینگونه کارکردهای استخدامی در بسیاری جایگاههای اعالم گسترش صنعت خودرو، ویژگی  

هایی با خود دارد که هم تحریک کننده است و هم موج هایی هیجانی رزمندگی  کارگرخود رو 

آفریقای  های کنونی کارگران در برزیل، تا برآمد 6991های  سال C/Oسازی، از پیکارهای 

ای  که کارکردهای الگویی الغر و میانه به  تا دامنه. انگیزد جنوبی و کره جنوبی را برمی

ی شرکت های خودروسازی  ی خود پیوستار دارد، به همانگونه پویه ی برای آینده غلبه

درهرآنجا که جایگاه نوینی از گسترش شتابنده پیوستار خواهد داشت، جنبش های نوین 

 .آفرینند گری را نیز میمبارزاتی کار

 

 

IV  نظورهدومو شاخص های تولید الغرـ و  کشیدن مرز (Lean-and-Dual )
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ناهای تولید الغر  برخی از ارزیاب های صنعتی رفته رفته متوجه تنگ 6991در یایانه سالهای 

    Thomas Kochan, Russellبه بیان. ای که پذیرفته شده بود گریدند به آن شکل گسترده

Lansburg, and John Mac Duffie(1997:307-9)     ناکامی برخی از سازندگان خودرو

سوی اجرای دلخواه، ریشه در ناکامی کاربرد  وکارهای تولید الغر به در چرخش ساز

 .های استخدامی که همکاری کارکردانه کارگری را به خود بکشاند داشت سیاست

آیی چرخش پذیری، حل مسئله، و انگیزه آفرینی  که سازمانی ست دارای کار» کامیابی نیازمند  

هایی که با  با این همه در شرکتها و کارخانه« .بنا بود کارکردهای تولید الغر مشوق آن باشد

های انبوه و یا اخراج پیش برده شد،  کاربرد شیوه های تولید الغر همراه با بیکارسازی

پیشنهاد کردند که پیوندهای  .به سایه رفتر کارکردهای الغ« ای و رفتاری سودمندهای انگیزه»

دستیابی به »ناچارند توجه بیشتری  به « در فراسوی تولید الغر قرار دارند»استخدامی که 

برای این برهان و بازنگری ویژه به )داشته باشند« افزایش دستمزدها، امنیت و شرایط کاری

ست که الگوی تولید  چیزیآن (. نگاه شود Volpato  1997و  Camuffoبه نیز  فیات 

(Toyotist)« تویوتیستی»
50

را از الگوی بسا (  Lean -and-Dual)دوگانه -و -الغر  

                                                 
49

 - Lean-and-Dual  روشی ست برای هرچه ارزان تر تمام شدن تولید به سود سرمایه که در آن گذشته از کاربرد روش تولید

ی بهره دهی، مزد پرداخت می  م بر پایهکار گرفته می شود به این گونه که هم بر مبنای ساعت کار و ه الغر، روش دومزدی به

به این گونه شدت کار باال رفته، بین کارگران رقابت و هم چشمی دامن زده و با بیرون راندن کارگران ناهمساز با  این . شود

روش، هزینه بازرسی بر کار، مهار چالشگری کارگری، نرمش پذیری تولید و هرچه سود آور ساختن تولید را فراهم 

 (.منصوران.پانویس از ع )ندآور می
50

این روش تویوتا در سال پس از . شناسند را پایه گذار روش تولید به هنگام می تویوتا بنیانگذار کارخانه نوینتاي چی اونو  - 

سال دیگر به  ۱ی کارکنان گفت اگر تا  میالدی آغاز شد که رئیس شرکت تویوتاموتور به همه ۹۱۲۵جنگ جهانی دوم در سال 

برابر یک  ۱او خوانده بود که نسبت بهره وری یک کارگر آمریکایی . ایی ها نرسیم صنعت خودروسازی ژاپن نابود میشودآمریک

هایی بهره کشی و بازدهی  یا روش. برابر یک کارگر ژاپنی است ۹۱آیا تالش فیزیکی یک کارگر آمریکایی .کارگر ژاپنی است

  : برای برکناری این کاستی قانون ساختوی چهار پایه را . کارساز چنین ناهمسانی ست

 .تولید باید بی کم وکاست باشد   - 
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استوار مدیریتی ژاپن در ( تعهد)پاسخگویی. سازد ی الغرـ و میانه جدا می گسترش یافته

های هایی هم از نخستین سال ریشه در آزمون( متروپل)برابرامنیت شغلی برای نیروی کار کانون

ی  تالش پروازین صنعت خودروسازی در میانه. دارد 6981و هم سالهای ( دوم)پس از جنگ 

های  ی کارکرد های کارگری سراسری توده ای انجام گرفت که اغلب چکاننده ماشه موج شورش

 :Cusumano 1985: Farley 1950)اعتصابی و اعتراض در برابر بیکارسازی ها بود 

Okayma 1987) .ی  خودروسازی برای ایستادگی در برابر این موج رزمنده شرکت های

ای چشمگیر ورای روش تولید انبوه  کارگری و نیز برآوری مالی، برآن شدند تا به گونه

، (انتگراسیون)با کنار گذاری نخستین همگن سازی افقی . فوردیستی راه دیگری را برگزینند

چند الیه را برپا کردند ( سوکنترات)جانبی های ای روش پیمان تولیدکنندگان خودرو ژاپن گونه

ارزان و نرمش پذیری از ( inputs)خور داد که همراه با درون که همزمان به آنها اجازه می

آورند، به یک نیروی کار کانون تضمین  ی فراهم آوری را به دست می های پایین شبکه رده

گام که این روش پیمان جانبی به در همان هن. بدهند( و برپایی  پیوندهای همکاری با )شغلی 

تویوتا اجازه می داد تا بهره وری را پنج برابر سازد، درحالیکه نیروی کار در همین دوره، در 

مهمتر آنکه به تویوتا و دیگر . یافت درصد افزایش می% 65تنها  695۱و 695۴سالهای  

ای که  گران رزمندههای خودروسازی اجازه داد تا از بیکارسازی و رویارویی با کار گروه

.Smitka  (1991:2-7) ها برانگیزانند آنها بودند پرهیزکنند بیکارسازی
51
  

پشتوانه  6981ـ گردن گذاری مدیریت ژاپنی به سیاست تضمین کارگماری، با آزمون سالهای 

، که به صنعت خودروسازی ژاپن با آن (تولید الغر) 6981نوآوری سازمانی سالهای . گرفت

سان غول جهانی در سالهای  رد، از سرگذراندن بحران نفت و دوباره پدیداراش بهجان به در ب

همکاری کارگران با . های امنیت شغلی نیروی کار کانون، ناشدنی بود بدون تضمین 6971

» توانست بر بستر  های ارزان گردانی تولید و بهبود پیوسته در تولید و کیفیت آن تنها می انجام

به « ت و کارگران انجام پذیرگردد که همکاری کارگران درتولید و کیفیتفهمی بین مدیری هم

بنابراین امنیت . (Sako 1997:8; Chalmers1989:132)بهای شغل کارگران تمام نشود

ست که گسترش سترگ سیاست  آیی کلید آشکار سازی این راست( تضمین اشتغال)کارگماری

                                                                                                                                                 
 باید با درخواست و  در یك زمان تحویل شود -

 هرچه زودتر قابل تحویل باشد -

 ست گردانی باتوجه به نسخه مورد نیاز درخواست قابل آماده -

 :یوتا را  شناسایی کردندبرنامه ریزان تولید به هنگام، اتالفهای موجود در کارخانه تو 

-۶موجودی بین راه تولید -۵روند بیهوده تولید  -۲ترابری بیهوده  -۱  (تاخیر)درازا کشیدن تحویل به -۴تولید بیش از  اندازه  -۹

 ضایعات و دوباره کاری-۱  حرکت های اضافی در کل کار

 .گفته می شود( اتالف)در زبان ژاپنی به اینها مودا

با این روش نه تنها از نیروی جسمی . ی  شرکت تویوتا کشف شد به وسیله(  Just In Time) تولید به هنگام به اینگونه روش  

 .بلکه نیروی ذهنی کارگران بهره برداری می شود
51

« بیکارسازی –نا »ـ کارآیی موج اعتصابی دراز مدت بر مدیریت ژاپن درست پس از جنگ رامی توان حتی در سیاست  

(1991:85-6) Ruth Milkman   وCalifornia ی دارندگان ژاپنی  ها و شرکت های کوچک و میانه گیری شده از سوی بنگاه پی

نشانه هایی از فن آوری های تولید الغر این شرکت ها را دریافت، اما این باور استوارمدیریت گری که .  در کالیفرنیا دید

 .مین روی به هر بهایی بایستی از آن پرهیز نمود را در نیافتاست و از ه« فراخوانی به اتحادیه.... ها بیکارسازی»
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یگر موارد گسترش شتابنده، به موج سترگی صنعت خودروسازی ژاپن ـ پساجنگ ناهمانند با د

 .از رزمندگی کارگری نیانجامید

های بزرگ خودروسازی به  ، زیرفشارهای کارساز کسادی ژرف، گروه6991در سالهای 

کارگران مرکز تضمین شغلی : دست زدند«  کار گماری تمام عمر به»ی روش   گزینش دگرگونه

. تا در یک شرکت جداگانه( پایه ای  ها و آمادگی هگرو)گرفته  ها های پیوستی شرکت گروهدر 

به »گردن گذاری مدیریت به اصل مرکزی  های پیاپی باژگونه، پیش گوییاما، برخالف 

بدون آن، »مدیریت دریافت که . همچنان پابرجا ماند 6991های  در سال« کارگماری  تمام عمر

 Sako 1997:11, Pollak).« افتد یهای انگیزشی کارگران و اتحادیه ها، همسازی فرو م پایه

های الگوی الغرـ و ـ میانه، چنین به دید  ، با رویارویی با نقش6991های  در پایانه سال (1993

الغرـ و ـ ( استراتژی)آید که تولید کنندگان ایاالت متحده و اروپای غربی به سوی راهبرد  می

ها و  مه این راه برد نیز چندگانگیبا این ه(. 1997و همکاران  Kochan)دوآل ـ روی نمودند 

نیرومندی ( بوفر)«گیر میان»فراهم آوری کامیابی راه برد، بستگی به . تنگناهای خود را دارد

« نیمه وقت»جانبی و کارگران   های پایین دستگاه پیمان برآمده از کارگران بی تضمین در چرخ

های پایین  اپن باز می گردد الیهجا که به ژ تا آن. دارد چرخ باالیی شرکت هادر « موقت»و 

با رشد سترگ ذخیره کارگران   6911و  6951در سالهای   ای پیمان جانبی دستگاه چند الیه

زنانی که پیش از ازدواج به کار ناچار بودند، از . برآمده از روستا و زنان برآورده شده بود

ی  د رسیدند دوباره به پایهنیروی کار برداشته شدند و بار دیگر زمانی که بچه ها به سن رش

در شرکت « گذرا»نیمه وقت بازگردانده شدندـ این کارکرد در پر کردن کار نیمه وقت و شرایط 

ها زنان یا دختران  بیشتر این. سزایی داشت اهمیت به و کناری های پیوستی شرکتبزرگ و های 

( اشان ارگر و کارفرمایانبین زنان ک)کارگران همیشگی بودند، در اینجا تضادهای کارـ سرمایه 

درواقع پشتوانه ی . میانجی می شد( ای نسبی و گونه)با نیروی خویشاوندی درون خانوادگی 

به تمامی خانواده گسترش می یافت، به این گونه که زنان یا دختران، « کارگران هم کار»

صلی نان آور ا« کارگماری همیشگی تضمین به»پیمانداری و پاسخگویی به خطر افکندن 

-Sckiko 1986: Sumiko 1986: Muto 1997:152). را به گردن داشتند( مرد)خانواده 

4) . 

آنگاه که ذخیره های روستایی کار ژاپن خشکیده شد و توان چانه زنی کارگران در الیه های 

افزونی گرفت، از سوی کارفرمایان نیز  6911در سالهای ( سو کنترات)جانبی پایین روش پیمان

از سویی، دارایی فزاینده ژاپنی به باالبری . به تضاد سرشتی درونی یاری رسانید دو واکنش

هم الگو با  تضمین به کار ( و گاهی دومین) چیان نخستین  آماده. همگانی نیروی کار کمک کرد

های خودروسازی همانند با  شرکت  گروه  ها و سطح دستمزدها آغاز به  همانند سازی گماری

در سوی دیگر، تولید کنندگان ژاپنی به .  (Smitka 1991)اپنی نمودند های اصلی ژ گروه

کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا  های جانبی مزد پایین به های پایین هرم پیمان سوی چرخ

در ( ارز ژاپن)افزایش شتابنده ین. روانه شدند تا قیمت ها  و رقابت بین المللی را مهار کنند

ی بهتری برای روانه شدن به سوی جایگاههای قیمت پایین در  شتوانهپ 6971های سالهای   پایانه

 آسیا گردید
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 (Ozawa 1979: 76-110 Machado 1992: 174-8, Arrighi Ikeda and Irwan 

1993: 48-65 Steven 1997: 215).  تر روش پیمان جانبی  این جابجایی چرخهای پایین

. ن چشم به راه کار انباشت آفرین گردیدژاپنی به کشورهای سرشار ازانبوه لگشر کارگرا

خود را در   آنگونه که هم تولیدکنندگان خودروساز ژاپنی را توانا ساخت تا برتری جویی به

اشان پیمان  زمان در برابر نیروی کار کانونی برابر بازارهای جهانی را باز بشناسانند، و هم

تویوتا به نو  6991ی سالهای  در میانه  Mitsuo Ishidaدرواقع، بنا به بیان . دار بمانند نگه

گرایی  دوستانه ای از انسان  ای پرداخت که بر پایه ی کارگرـ دوستانه  آوری ساز وکارانه

وفامندی ماهرترین  خودروسازی برنامه ریزی شده بود و به وسیله آن به کشش و  ( هومانیزه)

 .بخش پایه ای نیروی کار توانا گردد

ی تازه ای ـ با الیه های پایینی و باالیی   ای که دوآلیسم بازارـ کار برگونه با این همه تا گستره

های جانبی در کشورهای جداگانه پایه مندی داشت ـ پیش بینی خاموش    روش چند الیه ی پیمان

اشرافیت »با )به یک سبب، خانواده پدر ساالر . یافت های پایینی، کاهش می ماندن الیه

ای  دیگر کارآیی بازدارنده( تور پذیری زنان و جوانان یاری می رسانیدمردکه به دس« کارگری

نیست، به گمان که دیگر  «  موضوع خانوادگی »جایی که دوآلیسم دیگر .  روش را نداشت

بیش از رفع )سان بسیج  ـ جنسیت، ملیت، شهروندی، گروهبندی قومی ـ به( ها مارک)نشانه ها

 .گری به میدان می آیندمنظری از برآمد کار( بسیج همگانی

ها و تنگناهای خود را  تولید الغر ناهمسازی  Version) -ورسیون)ی  بنابراین هر دو نسخه

ی  ای در سطح شرکت و بنگاه صنعتی فراهم می آورد که پشتوانه این تناقض ها  نگره. دارایند

ل یک نگاه به فص)شوند   های سودآوری و بحران های مشروعیت می  تنش موجود بین بحران

فشارهای خیزش های کارگری، تولیدکنندگان خودرو  رابر آن وا می دارد تا بخشی از (. شود

جهانی نا بسامان دور  ای از اقتصاد بازار نیروی کار خود را از داوری خشم آلودترین گونه

 .دارد، شاید که تالشی باشد برای استواری مشروعیت هیرارشی سرمایه ـ کار نگه

اند که این نیز  افزایی  در آفرینش بحران های سود( رقابت)ی شدید برتری جوییاما فشارها

که همواره ژرفا و پهنای آن، ( تولید)هایی برای کاهش هزینه  تولیدکنندگان خودرو به کنش

با این فشارهای ناسازگار، دشوار است که آینده ی . ها را به تهدید گرفته است می کشاند پایش

،  .بینی کرد را بتوان پیش( دوآل)مزد دوگانه  -و -های الغرـ وـ میانه و الغروزن نسبی راه برد

به خوبی آشکار است که الگوی الغرـ و ـ  میانه به کارکرد ( بازگشت)با نگاهی به گذشته 

با دامنه )از سوی تولید کنندگان سنتی (  ”downsizing”)تاریخی بیکار سازی ( فونکسیون)

در آنجایی (  های صنعتی دولتی در چین گرفته تا غول  Big Treeریکا ـ ای از ایاالت متحده آم

 .گرفته است توانسته به سود آوری گسترش نماید  انجام می که الگوی الغرـ وـ دوآل می

بیان شد، الگوی الغرـ وـ میانه پیوسته در آنجا چیرگی داشته است که   IIهمانگونه که در بخش 

در این . است  ابجایی سرمایه خود را توان بازآفرینی یافتهی رزمندگی کارگری و ج پویه

چانه زنی دستجمعی توانمند در محل تولید و دیگر ( مانند چین و مکزیک)های تولید  جایگاه

ی ـ مارکس  تولیدگراعتراض کارگری گونه)های مهم، دست در دست پیوستگی داشته  شکایت

ن خودروساز نسبت به میانگین پرداختی فراتر، اگرچه دستمزد کارگرا(. 6آمده در فصل 
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طبقه   (Integral)سراسری کارگران بیشتر بوده، با این همه هنوز بخشی از گروهبندی همگن

تر بیان شد همانند پیش که کارگران  باشند و از همین روی همانگونه که پیش کارگر می

های  در جنبشهای کارگری سده بیستم نقش داشتند بسا که  خودروسازی و امواج جنبش

 . سراسری کارگران نیزنقش پیشاهنگ داشته باشند

آنان چه بسا همان نقشی را که درگسترش دامنه ی امواج نخستین از اسپانیا گرفته تا برزیل و 

آفریقای جنوبی و کره جنوبی بازی کردند، اینک درگسترش و ژرفا بخشی درفرایندهای 

تا آنجایی که گرایش اصلی در صنعت خودروسازی  .ای داشته باشند دمکراتیزاسیون  نقشی پایه

های اعتراض کارگری  کرد دارد، پایگاه جهانی به سوی تولید الغرـ وـ  دومزدی روی

کارگمارده شده در   های چرخ های پایین کارگران به خودروساز در آینده، بسا که در میان الیه

های سخت دست در  ها، ناخشنودی گاهبا این همه در این پای. های جانبی خواهد بود روش پیمان

افزون برآن، همزمان که . رفت نخواهدمند جایگاه تولید پیش   دست  توان چانه زنی توان

کارگران چرخ باالیی توان چانه زنی دستجمعی بیشتری را دارایند، بسا که ناخشنودی کمتری 

ه پایین که ناخشنودی دارند، و در همان حال همچنان از دید روانی و بدنی از کارگران الی

   صنعت، بخش نخستین« الغرسازی»و با . بیشتر و ساختار کم توان تری دارند، جدا هستند

کارگران
52
. به شمار می آیند( و همه)ی نازک خودروسازی طبقه کارگر  ریکه به عنوان با 

رافیایی گویی از بخش جغ( ایمن و غیر ایمن)سرانجام، پراکندگی کارگران چرخ باالیی و پایینی

های گروهبندی انسانی،   گیرد و نیز در همان حال با تفاوت کانون ـ پیرامونی توازن و نیرو می

آیی می  ها ی جهانی کار برهم  های مهم  سیاست ها و الزام محل سکونت و شهروندی با دریافت

 .یابد

نده نقش غالبی ، در آیالغرـ وـ کم جان یا الغرـ وـ دوآل( ورسیون)ی  نسخهبا این همه، آیا 

ی بیست و یکم  همان نقش کانونی که  خواهند داشت، کارگران خودروسازی جهانی در سده

صنعت خودروسازی گسترده . جنبش کارگری جهانی در سده بیستم بازی کردند نخواهند داشت

اگر که نه همه . ست وامدار صنعت اصلی سده بیستم ـ بخش پیشاهنگ پیشرفت سرمایه داری

 .از کارشناسان برآنند که این می تواند برای سده بیست و یکم نیز درست باشد هنوز برخی

، چنین نیست که مبارزات کارگران (که پیشتر اشاره شد)بنابراین با چند استثناء مهم 

خودروساز، در آینده، همانگونه  نشانی نمایدن و مادی داشته باشند که در بیشترین دوران 

 .ی بیستم داشتند سده

ی بیستم خیرش کارگر پرداختیم  و برهم کارکردی  گیری گذارهای سده ین فصل، ما به پیدر ا

بین خیزش کارگری و راه بردهای سرمایه داری که به آماج نگه داری سودآوری و مهار، پایه 

با این همه، راه بردهای . سازی های فن آورانه جایگاهی را به یاری گرفت، کانون یافتیم

درجه سودآوری و مهار به جابجایی ( ماکزیمم)ای دستیابی به باالترینسرمایه داران بر

. نمی گیرد   جغرافیایی و سرمایه صنعتی در دوبارسازماندهی خطوط  کنونی تولید، دامنه

، به «به سوی صنایع جدید و خطوط تولیدی می رود»سرمایه به جستجوی سود و مهار سنگینتر

                                                 
52

 .در بخش نخستین تولید درکانونیا کارگران به کار گمارده شده  - 
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، «برد ایه روی کرد دارد تضاد را نیز به همراه میجایی که سرم»همانگونه که بیان شده 

ی بیست و یکم و به  بنابراین بهتر است که برای دریافتی ژرفتر از صنایع پیشاهنگ جدید سده

به بیان دیگر نه تنها جابجایی جغرافیایی تضاد . جنبش کارگری بازآفریده شده نگاهی افکنیم

گونه که در این فصل برای صنعت خودرو نشان همان)صنایع را باید چشم به راه باشیم  درون

 -تر جایگاه  تضاد کار دراز مدت( (Intersectoralهای درون گروهی بلکه جابجایی( دادیم

ست بین خیزش کارگری و آنچه که بر آن پایه مند  ای این آن پویه. سرمایه را نیز در راه داریم

 .پردازیم ع میبه این موضو 9در فصل . ایم گردانی تولید  نام نهاده
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 3فصل 

 

 

 

 

 

 ی تولید جنبش کارگری و چرخه

ی بیستم  مان از برآمدهای جهانی کارگری بر صنعت پیشاهنگ سده در فصل پیشین ارزیابی

در این ارزیابی برخاست  صنعت تولید انبوه خودروسازی، جهانی . کانون گرفته بود

در این روند الگویی . ی این صنعت را پی گرفتیمآن و نیزجابجای(گلوبالیزاسیون)گردانی

ای از رزمندگی کارگری و جابجایی سرمایه را یافتیم که در هر جایگاه مزد پایین مناسب  چرخه

دژا وو]گشتاری  الگوی روانای از  ای که صنعت در آن جابجا شده بود، پیدایش گونه تازه
53

 

)Déjà vu(  ]مندی جایگاهی  به بیان دیگر پایه. یابیم های  توانمند کارگری را در می جنبش

 . جدید، همان طبقه کارگر و همان تضاد را در هر جا که سرمایه پا گذاشت باز آفرین بود

را گسترده تر ساخته است، از سویی به زمان گذشته باز   ی زمانی ارزیابی در این فصل پهنه

هم ـ صنعت بافندگی ـ را به ی صنعت خودرو با صنعت پیشرو سده نوزد می گردیم تا  پویه

سنجه بگذاریم و در سوی دیگر هم سفر با زمان به این کوشش پیش می رویم تا صنایع 

ای  آنها را با صنایع گذشته به سنجه  های پویه ی بیست و یکم را بیابیم و همانندی پیشاهنگ سده

ای شکل گیری  لودهنخست آن که جایگاه شا. در این فصل دو برهان کانونی خواهند بود. آوریم

هر صنعت جداگانه، دوض به دوش  درون های های اعتراض طبقه کارگر و جابجایی

به بیان دیگر برهان می آوریم که . رود می شای جایگاه جغرافیایی تولید به پیه جابجایی

که برای صنعت خودروسازی یافتیم، نیز می توان در  گشتاری روانالگوی   همانگونه که

و افزون براین،  برهان می آوریم که درست به همان گونه . جهانی نیز گواه بود صنعت بافندگی

که اعتراض کارگری از هر صنعت جایگاهی به دیگاه دیگر جابجا می شود، بنابراین 

گیری طبقه کارگر و اعتراض نیز از صنعتی به صنعت دیگر همراه با  جایگاههای اصلی شکل

در این حالت برهان نخست . سرمایه داری جابجا می شود آهنگ روند های  پیش افت بخش/ خیز

شکل گیری طبقه کارگر و اعتراض کارگری گفتمان دارد،  درون ـ صنعتیی گذرگاه  درباره

 .شکل گیری طبقه کارگر و اعتراض کارگری بین ـ صنعتیی  برهان دوم در پیوند است به پویه

سرمایه . آغاز می کنیم« تولید مند سازی پایه»برای دریافت این پویه بین صنعتی، از واژه 

مند  پایه)داران نسبت به فشردگی سود در یک صنعت داده شده با یک جابجایی جغرافیایی 

واکنش نشان می دهند، ا ( ساختاری/ پایه مندسازی فن آوری)یا فرایندی نوآورانه  (سازی پایه
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 -(Déjà vu)  (. از برگرداننده کتاب)نگاته شود ۱۱به زیرنویس 
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صنعت نوآوری شده و سودآورتری های تولید و   ما نیز می کوشند تا سرمایه را به سوی راسته

های تولیدی که  ، جابجایی سرمایه از صنایع و راستهپایه مندسازی تولیداین چنین . جابجا سازند

ها  آمد  این جابجایی پی. موضوع رقابت شدید و یا نو و یا کمتر شلوغی باشند را در بر می گیرد

 .است( یشین فرو کاهیده شدهو جنبش های کارگری پ)های نوین کارگری بوده  برآمد جنبش

ی تولید می پردازد تا  تئوری چرخه بحرانی بندی دوباره فرمول این فصل، به شناساندن  

صنعتی و کمکی باشد برای فهم  -های درون ـ صنعتی و بین کوششی باشد در پیوند یابی پویه

مولبندی، از دیدگاه این چنین دوباره فر. صنعتی–های درون  ارزیابی همسنجی بین چرخه

رانای از  سرمایه داری تاریخی با زنجیره وا ( پایه مند سازی تولید) ی تولید های برهم آمده  دا

های آغازین تولید  نو ـ  ی تولیدی بر چرخه یافته که در آن، گام پایانی یک چرخه برجستگی

مده آ می  برهم -شده است ی نو پیشتر بدون دگرگونی در کشورهای پر درآمد آغاز می چرخه

ها از گامی  شکل گیری طبقه کارگر و اعتراض فرایندهای کلیدی هستند که هم جابجایی. است

ی  چرخهی تولیدی به   ی تولیدی و هم جابجایی از یک چرخه یک چرخه دردرونبه گام دیگر 

 .کنند را شالوده سازی می سپسین

و ( ی تولید الگوی اصلی چرخه جابجایی جغرافیایی تولید با پافشاری بر) مند سازی مسافتی   پایه

به راههای ویژه تاریخی با اعتراض ( ها فرآیند نوآوری)ساختاری /های فن آورانه ی پایه مند

می شوند نیز از همین روی  در  های در گذری که برهم گونی اما گونه. کارگری همراه می شوند

دهم، بیستم و بیست و هایشان  برای تکامل اعتراض جهانی کارگری در سده های نوز رهیافت

در این راستا به آن می کوشیم تا همچنان که با ارزیابی سنجشی به . یکم نیز الگوزگردیدند

شویم، به آن آماج توانایی آن را بیابیم تا چیزی  های نزدیک می ها و گونه گونی همسانی

رو می شوند، مایه دار از شرایطی که طبقه کارگر جهانی در سده بیست و یکم با آن روب درون 

 .به دست دهیم

داستان صنعت خودروسازی جهانی  ((Reconceptualizionپذیری  بازبرداشت با  Iدر بخش 

این پایه ای خواهد بود برای ارزیابی سنجشی . دگرگون شده آغاز کردیم« چرخه تولید»سان  به

از (. IIIخش ب)ی بیست و یکم  های پیشاهنگ سده و پدیداری بخش( IIبخش )از صنعت بافندگی 

های تولیدی بیشماری، در هر زمان داده شده وجود  پایان چرخه \آغاز( میکرو)منظری ُخرد 

اما همانگونه که اشاره شد، صنایع بافندگی و خودروسازی به آن سبب برجسته گرفته . دارند

ران ی صنعتی، دو  ایم، که این گروهه وا ای دهند که در دراز را ساختار می( ماکرو) «کالن»دا

ی  بافندگی ـ کانون  گروهه. ی سرمایه داری نقش پایه ای داشته اند دویست سال گذشته در پویه

چیزی که  -ـ صنعت پیشرو سرمایه داری سده نوزدهم بود گرفته درـ شاه نشین انگلستان

به کناره ». انگاشت( مدرن)ی صنعت نوین ی بارز و ارائه دهنده مارکس آنرا به مانند نمونه

ی نوآمد  گروهههای سده بیستم، همزمان بود با پیدایش  ی بافندگی در نخستین دهه گروهه« راندن

بخش نوین پیشاهنگ، نه بسا در : در ایاالت متحده آمریکا تولید انبوه خودروسازی کانون یافته

اجتماعی و ( استانداردهای)اقتصادی بلکه در برقراری هنجارهای ( اصطالح)های نامش

به پیرو این منطق، بخش پایانی این فصل درآن جستجوست تا . زفرهنگی زمانه نی

داری جهانی را دریابد و  سان صنعت پیشاهنگ سرمایه ی خودروسازی به  گروهه( های)جانشین
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های این جابجایی را برای توان چانه زنی کارگران و اعتراض جهانی آینده ی کارگران  دریافت

 . را در این گذار کشف کند

 

I لید خودروچرخه تو 

 

ی  ای از چرخه  ای گونه می تواند به گونه( IIبخش ) 0گذرگاه صنعت خودرو بیان شده در فصل 

اما به سان گونه ای که در آن اعتراض برداشت پذیر گردیده شود،   ای کارآ تولید، به گونه

در الگوی اصلی چرخه تولید پیشنهاد شده  از . کارگری یکی از مواد کلیدی پردازش است

، تولیدهای نوآوری شده، در کشورهای پردرآمد  تولید Raymond Vernon (1966)سوی 

گردانی   ، سادهخویش می گذشتند« چرخه زندگی»گردید، اما همچنان که تولیدها از درون  می

گرایش ( به ویژه مزد پایین)ی کم بها ی جایگاهای تولیدی هر دم فراینده تولید به ناچار به بیراهه

تولید، فشارهای برتری  ی زندگی چرخه« ی نوآورانه»در گام نخست . گرفتند می

ولی، هنگامی که . اهمیت هستند ها بی  نسبه قیمت کم بوده واز این روی به[ ها رقابت)جویی

های  سخت و مرگ آور  جویی برتری « هنجاریابی»و سرانجام «رسیدگی»گام ها به  تولید

 (.تولید)ها  فشاری گردید برای بریدن قیمت  ای که خود یابند و  به گونه گسترش می

در صنعت خودروـ دستکم در ( IIبخش ) 0یا گذرگاه جابجایی بیان شده در فصل  تیرکش

می شود، با تولید انبوه   ای گسترده به چرخه تولید وابسته پیکریابی فوردیستی خود ـ به گونه

ی  های چرخه ا همچنانکه نظریهام. خودرو پیاپی به جایگاههای کم دستمزد پراکنده گردید

نمونه برتری  به)«اقتصادی»ناچار برمتغیرهای  های چرخه به ها و کارآیه سان سبب تولیدی به

شکل گیری طبقه کارگر و  -«متغیر اجتماعی» کانونی می گردد، یک(  ها جویی، کارکرد قیمت

.ی تولیدی که بیان کردیم نیز کانونی می شود در داستان چرخه -اعتراض
54(6)

  

بر هر گام نوین سوی « فشاری»یک موج سترگ  برآمد کارگری یکی از نخستین فاکتورهای 

ی خود دوره  دیگر گزینی  تولید سرانجام می گیرد،  و هر گام  نو سوی یابی  تولیده به نوبه

بنابراین گام نوآوری چرخه زندگی . زند می  دیگری از شکل گیری طبقه کارگر را شماره

تنگناها با دومین  . در ایاالت متحده به تنگناهای خود می رسد  CIOبا مبارزات  خودروسازی

به این  6981و  6911ی سالهای  با امواج خیزش کارگران در پایانه( بلوغ)ی رسیدگی  دوره

مرز می رسد، و سومین دروه هنجارسازی آغازی ست برای رسیدن به تنگناهایی که از 

 .ریشه می گیرد 6991و  6971در سالهای  NICی رزمندگی کارگری در جایگاهها
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 .نگاه شودTaylor  (1996)ه تولید به و سرشت ناراستامند ببشترین ادبیات چرخ( دترمینیستی)گرایایی جبری  برای نقد فن - 
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 های برآمد کارگران زندگی خودرو و موج سیکل 9ـ 6   اینم

 

 

 

 .زندگی خودروسازی  می باشد سیکلکارگری و جابجایی سرمایه در  ـ نمایشگر تصویری از امواج اعتراض 9ـ 6 ایمش

 

 

 

 

 

ایی تولید در صنعت خودرو در پیوند با بر این برهان است که دوباره جابجایی جغرافی 0فصل 

دستمزدها و شرایط کارگری به یک نسل به پایان رسیده نیانجامید، زیرا هرآنجا که صنعت 

های کارگری نیرومندی  خودرو گسترش یافت، طبقه کارگری نوینی شکل گرفت و جنبش

گونه که ادبیات  نهما. ای پافشاری داریم به بیان دیگرما به ضرور برفرآیند چرخه. پدیدارشد

ی تولیدی در میدانی برتری جویانه  گشایند که چگونه هر برهه از چرخه ی زندگی باز می چرخه

نمایاند، هم هنگامی که تولید سویی جغرافیایی می گیرد و همچنانکه  می هرآینه فزاینده رخ  می 

زگشتی مبارزه با( دینامیک)می شود، پویه ( روتین)فرایند تولید بیشتر و بیشتر روزمره 

بلکه . آید دیگر تکراری ساده به شمار نمی( بیان شده در فصل یک) کارگری و جابجایی سرمایه

سودهای . شود ای درشالوده دیگرگونه بازگشوده می هر بازگشتی در میدان برتری جویانه

است  نامیده پاداش های قماربازانهآن را   Joseph Schumpreمونوپولی بادآورده ـ یا آنچه که 

های چرخه تولید گذر می  اما همچنانکه در میان برهه. انباشتی نوآورانه است  (1954:73)

های دستمزد  تر آنکه، به دلخواه جایگاه افزون. خوریم یابی سود صنعتی برمی کنیم، به کاهش

 گسترش،  افزایش تولید در جایگاه هایی رخ می نمایاند که در آنجا  های تازه پایین برای دوره

ی کاربردهای  ی خود، در بردارنده ها، به نوبه این گرایش. دارایی ملی سطح به نسبت پایین دارد

های بزرگ برآمد  کارگران خودروساز به ویژه درمورد  موج بروزست برای  ای مهمی پشتوانه

سرمایه بیان کردیم و جنبش کارگری می تواند به آن دست یابد و دوام  -های کار نوع سازگاری

در فصل یک، پافشاری شد که هر موج بزرگ برآمد کارگران . ت آوردها به بارآورددس

خودروسازی در پیوند با بهبود دستمزد، شرایط کار و گسترش قانونیت یابی میدانی که اتحادیه 

با این همه، از منظری که در . هایی دست یافت توانست در آن کارکرد یابد به پیروزی صنفی می

شاییم، می توان چنین دید که نخستین آغازگران نخستین درآنچنان جایگاهایی اینجا باز می گ

تری هزینه  بازانه تر و با دوام ای دست و دل های کارـ سرمایه، به گونه بودند که در هماهنگی

ای بودند که از  گذاری بیشتری نمایند، زیرا که آنان سود بران سودهای انحصاری بادآورده

بنابراین، سودهای بادآورده که در خودروسازی ایاالت . باشت گرفته بودندی نوآورانه ان چرخه

متحده آمریکا  انباشت گردید، آنان را یاری داد تا پیمان های بادوامتری بین کارـ سرمایه 

در  CIOای که بیش از چهار دهه پس از مبارزات  بنویسند و پیمان اجتماعی مصرف توده
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به وارونه، سطوح سود پایین همراه بود با فشارهای . را شوندباقی ماند را پذی 6971سالهای 

گاههای تولید  و فقر نسبی ملی مناسب گردان   جای)ی زندگی  رقابتی شدید، بر آخر چرخه

ای فزاینده در پاسخگویی اقتصادی به دشواری  های اجتماعی را به گونه گونه پیمان  ، این(تازه

از )داری  برد سرمایه انبوه خودرو تضادهای اجتماعی پیش به بیان دیگر تولیدگران. افکنند می

را بدون برخورداری از سودهایی که به آنان اجازه دهد تا با این ( جمله طبقه کارگر نیرومند

تضادهای کامیابی »هر روی، این پدیده را  به. اند تضادها کامیابانه روبرو شوند در آزمون داشته

 .نامیده ایم( نگاه شود Arrighi ،1990b و نیزSilver, ،1990به)« نیمه پیرامونی

 

ی  شود، که این به نوبه سرمایه مبارزه به میدان زمین گیر می -های پایدار کار  بدون همآهنگی

به . هایی افزایشی نیرومندتری برای جابجایی بازهم بیشتر جایگاه تولید می آفریند خود انگیزه

شدت یابنده که مشخصه ی آخرین مرحله چرخه تولید این سبب به آنگونه که فشارهای رقابتی 

تاریخ اجتماعی از یک دور چرخه زندگی خودروسازی تا « سرعت افزایی»است، در آنجا به 

از آنجایی که باز ساختاری و پراکندگی تولید پس از . تر کارکرد داشته است چرخه سپسین

، جابجایی وبازساختاری تولید فرایندی رفته رفته بوده است6991های  در سال CIOمبارزات 

سالهای ( رقابتی)ی  ی برتری جویانه های خیزش های کارگری در میدان فزاینده پس از فوران

درباره  0به نمونه، به بررسی فصل )و سپسین، اغلب شتاب آلود و ویرانگرانه بوده است 6981

ی در سائویولو در ی سطح به کارگماری صنعت خودروساز فروپاشی نهایتی و پر شتاب  نمونه

 (.نگاه کنید 6971سالهای 

نسل گرایش چندان نیرومند هرچند : از آنچه پیش از این گذشت، می توان چنین جمع بندی نمود

ی تولید هستی ندارد، ولی در  در دو فاز نخست چرخه (race to the bottom)به پایان رسیده

ا همچنان تنها برپایه مندسازی بنابراین گفتگوی م. پایان چرخه در واقع موجودیت دارد

/ های فن آورانه پایه مندسازی 6991و 6971در سالهای . کانون دارد( فضایی)جایگاهی

سازمانی، دستکم در راه بردهای خودرو سازی همان بایستگی را داشت که پایه مندسازی 

اب به درواقع، همانگونه که در فصل دوم گفتگو شد، شرکت های خودروسازی با شت. جایگاهی

های جایگاهی چرخه تولید  ای بنیادین پویه گونه ها کانون گرفتند و به جستجوی فرایند نوآوری

های پیش گرفته شده نخست در سالهای  فرایندهای نوآوری. خودروسازی را جابجا ساختند

جایگاههای تولیدی مزد باال در ( رقابتی)ی  به بازگردانی جایگاه برتری جویانه 6991و  6971

 JIJها و  برپایی روش تولید به یاری روبوت. سان گردید های تولیدی کم مزداری ه ابر جایگابر

نمونه چین، )گان تا جایگاههای تولیدی مزدـ کم را کشید  تا انجا پیش رفت که فرش زیرپای همه

(.مکزیک شمالی
55
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  این راه. تعرفه ای به راه دلخواه بکشانند های بانی نگهی دولتی و  ی تولید را با درخواست از یارانه شرکت ها کوشیدند تا چرخه - 

ی جایگاههای کاهش و نگهبان( های صنعتی وارداتی جایگزین)تولید صنعت خودرو،   برد به نهایت هم در آفرینش جایگاههای تازه

در واقع گذار فاز پسافوردیستی صنعت خود رو بیان شده در فصل یک، . اهمیتی به سزا داشت ( حتی جوان گرایانه سازی)یابنده 

سر »مانند  به سختی زیر تأثیر سهمیه های وارد آورده شده از سوی واردات خود روهای ژاپنی به ایاالت متحده آمریکای شمالی به

گیری طبقه کارگر و  دارندگی نیز، برای گذار شکل نقش نگه. نامیده شد« خود خواسته»گذاری صادراتی   در تنگنا« دنزیر برف کر

 . به این مورد باز می گردیم ۵و  ۲در فصل . اعتراض کارگری در صنعت جهانی بافندگی کانونی بود
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ی  های پایانی چرخه های درآمد باال در برترآیی در برابر رقابتی دست آورد برهه توانایی جایگاه

الگوی اصلی . تولید، سازگاری آن با برخی از پیچیدگی های الگوی اصلی چرخه تولید بود

ها را به گونه ای  چرخه تولید به نسبت ناراست سو و جبری بود، و فشارهای رقابتی شرکت

ه که سرانجام  همانگون(. یا سرانجام داد)های مزد پایین کشانید  کارآ به جابجایی تولید به جایگاه

ها نه  ی تولید برآن پافشاری داشته است، به هر روی شرکت فرموله کردن روشمندی چرخه

ی تولید را  ، بلکه چالشگرانه می کوشند تا تضاد سوی چرخه(پاسیو)تنهاعناصری منفعل

مفهوم راه »ای از  گونه« الگوی چرخه ی تولید»، Ian Giddy (92: 1978)به بیان . مهارکنند

« یک گرایش ابتدایی»های کنونی از یک الگوی بازشکافانه  باشد، رخداد می  «بازرگانی بردی

تولید بین المللی پیش ( گوش به زنگ)تواند از سوی مدیران آگاه  بازرگانی جهانی ست که می

 Dickerson,,22:1947و نیز به )نگرانه، دنبال شوند و یا بسا که به آنها پشت نمایند 

Singleton Taylor 1991: 129-43   1986در پافشاری به جایگاه کارآی (. نگاه شود

ی تولید از بیان روش این  ی  تولید، به هرروی بیشترین ادبیات چرخه کارگزاری گذارچرخه

ها، از جایگاه برابر برخورد  ِ  شرکتبرابر آگاهی سازماندهان مالی  مانند که همه می حقیقت در

ها بیشتر در کشورهای پر درآمد رخ  نوآوری. خواه خود مهار کنندنیستند تا چرخه تولید را به دل

و این واقعیت، کارگران جای داده شده در کشورهای پردرآمد در جایگاه ساختاری . نمایانند می

ای در برابر کارفرمایان خویش قرار داد تا در برابر کارگرانی که در همان  در بنیاد دگرگونه

سرانجام نوآوری های ساختاری و خود کار . داده شده اند صنایع در کشور کم درآمد جای

های گسترده تولید در سطح کارخانه ها، و سطوح باالتر دارایی ملی در سطح کالن، در  سازی

به یک نیروی کار « استخدام همیشگی»های کانونی توانایی آن را دارند تا مزد باالتر و  جایگاه

تر را برای  های پیرامونی جایگاه. پیشنهاد بگذارند خودروساز اگرچه درهم فشرده شده را به

.شدت کار و راه برد سرکوبگرانه  رها می گذارند  ها بنیان گرفته بر پایه برتری جویی
56  

بنابراین دو دوران گونه گون را بایستی از هم باز شناسیم، و در هر دو دوران گرایش برجسته 

خستین دوران، نخست به گرایش تولید انبوه در ن. ای از نسل رو به پایان دیده نمی شود

فوردیستی بستگی داشت که در آنجا گسترش یافت به آفرینش طبقه کارگری نوین و به جنبش 

ی سپسین، در آغاز بستگی  داشت به فرآیند نوآوری  های توانمندی کارگری انجامید؛ در برهه

. دست یافت جنوب -شمال بازاستوارسازی بخش بندی های سیاسی که به  ها و پایش گرایی

سازمانی ـ / پایه مندسازی  جایگاهی و پایه مندسازی فن گرایانه -درهم آمیختگی این دو راه 

در یک سوی، . ای جایگاهی راستا گیرد می تواند به بازاستوارپذیری یک فرایند دوشاخه

فرابندی  -وان خودای که از سوی نوآوران ت گرایی تا آن دامنه های تازه در سازمان و فن نوآوری

                                                 
56

به [ )protectionism] گرایی پایشرای استفاده از ها ب همچنین توانایی گوش به زنگی برابرانه کارگزاران مالی شرکت- 

ها در واردآوری تنگنا بر روانه شدن مردم  و کاال در این سوی و آن سوی   ی دولت به توانایی دیگرگونه( پانوشت پیش نگاه شود

برتری دولت های   تا دامنه ای که گلوبالیزاسیون.  توانایی که نسبت به زمان و مکان دگرگونه ست -مرزهایشان بستگی دارد

ساید، گردانندگان مالی شرکتها در دولت های مرکزی، در  پیرامونی را رفته رفته شتابنده تر از دولت های مرکزی در هم می

در رابطه با چگونگی از هم گسسته شدن )در فصل چهار و پنج نیز. کاربرد راه بردهای پایشی از جایگاه  بسا برتری برخوردارند

 .به این جایگاه باز خواهیم گشت( وسیله گلوبالیزاسیون، به فصل یک نگاه شودسلطه دولتی به 
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های اجتماعی ـ دولتی ـ   های برخوردار از پشتوانه ای برای پیمان یافت، پایه می( مونوپولیزه)

یابی درهم آمیختگی با سود آوری هرچند در راستای  آورد و قانونیت کارـ سرمایه فراهم می

فقیرتر در  در سوی دیگر در کشورهای. ای را روا گردان باشد نیروی کار درهم فشرده شده

ها کشش دارد، نیازهای سودآوری   ی قیمت های رقابتی بر پایین تر آوری پیوسته آنجا که برتری

سرانجام همانگونه که در فصل سوم . ی مشروعیت سرانجام  می گیرد های پیوسته به بحران

وار ساخته ای نیرومندانه پویه های پایه مندی تولیدی را است خواهیم دید، این دو شاخگی  به گونه

 .است

 

II .ی بافندگی در چشم انداز سنجش چرخه تولید گروهه. 

 

ی تولید خودرو با پویه چرخه  ی پویه رزمندگی کارگری و جابجایی سرمایه در چرخه سنجه

ست که هرآنجا بخش  ی آغازین خود نشانگر همانندی آنچنان الگویی تولید بافندگی در دوره

کار ـ سرمایه پدیدار گشت، و هرگاه تضاد آشکار گردید،  سرمایه بافندگی روانه شد، تضاد

با این همه ناهمانند با . های فن آورانه و جابجایی به واکنش پرداخت سرمایه با پایه مندسازی

صنعت خودرو کارگران جهانی بافندگی، با سرزندگی به نهایت باال، اغلب با شکست جهانی 

  ی های برجسته نخست پیروزی. بود چشم نماها  کستتنها دو استثناء در رکورد ش. روبرو شدند

جایی که  -کشور پادشاهی انگلستان -کارگران بافندگی در نخستین جایگاه نوآوری آن

ای   ای نسبی دراز مدت و پایدار گونه سودافزایی انحصاری به نوآوران یاری رسانید که به گونه

 هسمازگاری کارـ سرمایه را  برپا سازند

خیزش پر در ( و هنوز هم می تواند سود رسان باشد)اء کارگران بافندگی درگیر دومین استثن

این واگرایی  بین پی آمدهای . در دنیای مستعمراتی بود کشامند جنبش های آزادی بخش ملی

پیکارهای کارگران بافندگی و خودروسازی که پس از این برهان می آوریم را می توان در 

های وابسته به نیروی چانه سازی  د در این  دو صنعت و ناهمگونیهای سازمان تولی گونی گونه

 .دستجمعی کارگران پی گیری نمود

های کارگران بافندگی و  نشان دهنده پراکندگی زمانی، جایگاهی کانون های خیزش 9ـ6جدول 

باشد که به وسیله پایگاه آماری  می 6۷81ـ 6991خودروسازی را در دورانی در سالهای 

WLG خیزش کارگری برجسته را به  9ـ6کشورهای درگیرنده در جدول . آمده است فراهم

.گذارد آزمون می
57 
 

) Xدهه هایی که اعتراض کارگری در پرفرازین اوج خود بوده اند با 
58

. نشان داده شده اند( 

دربردازنده ی نمایی از امواج اعتراض کارگری و جابجایی سرمایه در چرخه  9ـ0شکل 

                                                 
57

تمامی ثبت خیزش کارگری % 6کشورهایی که به درستی، خیزش کارگری برجسته ای داشتند، کشورهایی اند که دست کم  - 

 .در صنعت مورد پرسش را در بر می گیرند  WLGپایگاه آماری 
58

ترین اوج پیکارهای کارگری سال در یک کشور و یا سالهایی که در آن شمارثبت این پیکارها بیش از های باال نقطه فراز موج - 

ی  کار برده شده است، زیرا که در پایانه تری به ی دیگرگون برای پادشاهی انگلستان انگاره. تمامی ثبت های آن کشور بوده اند ۴۱٪

تر از دو  پایه گذاری شده که کم و بیش ناتوان(  NYT -نیویورک تایمز -ی نمایه)ی زمانی تنها به یک سرچشمه  زنجیره 69سده 



 90 

آنچه که در پی خواهد آمد روشن سازی همانندی ها و . ندگی را نشان می دهدزندگی تولید باف

 –ناهمانندی های بین پویه ی خیزش در این دو صنعت، در راستای هم سنجی ـ برهه ـ به 

به هر رو چرخه تولیدی بافندگی و . باشد ی هریک از چرخه های تولیدها آنها می برهه

ری پیروزمند در کشوری رخ می نمایاند که برای خودروسازی، نخستین موج اعتراض کارگ

به نمونه بافندگی در پادشاهی انگلستان مورد و )جا برخاست  نخستین بار چرخه تولید در آن

 (.خودروسازی ایاالت متحده آمریکا

سالهای میانی ( آوانگارد)درست به همانگونه که کارگران خودرو، جنبش کارگری پیشاهنگ 

کار و پرداخت در گستره ی ملی ( نرمها)را برای هنجارهای ش آهنگیکوبسده بیست بودند، 

پایه نهادند، به همین گونه اتحادیه های کارگران بافندگی نیرومندترین اتحادیه ها ی پادشاهی 

 .ی نوزدهم به شمار می آمدند انگلستان در سده

  های برپایه بشاما در هر دو این نمونه ها، توانمندی تنها پس از شکست خرد کننده ی جن

های خیزش کارگری در میان کارگران بافندگی النکاشایر  بیشترین موج. دست آمد کارگاهی به

Lancashire) ) 6۷01و  6761در سالهای (
59

از سوی کارگران کارگاهی زبانه کشیده و ( 

به نمونه )کارآیی فن آوری نوینی   آماج اصلی آن بلوکه کردن و ایستادگی در برابر روی

بود که نیروی چانه زنی برآمده از ( Selfبا خودکاری  Mulesهای برقی کتان بافی و  گاهدست

 ,1993:11Sharker,1966 Thompson, 1990:81مهارت اشان را پایان می داد   

Lazenick , 1904 Chepmen          . ) 

یری از در برابر بازرگانی فلز در جلوگ کارگران دستیدرست به همانگونه که ایستادگی 

آمد ناکام ماند، به همین گونه این  ی پی های تولید انبوه خودروسازی در سده گسترش فن آوری

در جلوگیری از ( 6770به همانگونه که اعصاب سراسری )های سپسین  و خیزش  ها اعتصاب

 . ی دستمزدها در صنعت بافندگی  ناکام  گردید شده  گسترش مکانیزاسیون و کاهش نهادینه

آفرینش های جانبی این شکست ها ـ در هر دو نمونه ـ برخاست و گسترش راه نوینی  یکی از

در صنعت بافندگی، کارگران نخ ریس به . از کارگرانی بود که به ماشین گرایش داشتند

برای نیمه نخست سده نوزدهم هم هنگام با بیکارسازی . دگرگون شدند( دوک بانان)”مراقبین”

ای این گروه  باز آفرینی انبوهی از لشکر کارگران ذخیره، توان اتحادیهفن آورانه پایا و درحال 

این  . (Lazonick 1990:90).  بود« ای ناموجود تا اندازه»پدیدار شونده از کارگران بافندگی 

ی  توانستند در پهنه(میندرها) نخ ریس بانانادامه داشت تا اینکه  ۹۷۱۱های  چگونگی تا سال

ای را بین  های پیروزمندانه مند را شکل دهند و زنجیره ای از اعتصابصنعت اتحادیه ای توان

که همگی با سازش های (. نگاه شود 9ـ6به جدول )به پیش ببرند  6785و  6719های  سال

  نخ ریسان و کتان( عامل)آمیزکارداری انجمن هم. شماری از صاحبان بافندگی ها همراه بودند

- بافان

                                                                                                                                                 
یا بیشتر تمامی ثبت های بافندگی پادشاهی % 01ها از  در آنجا که خیزش(. نگاه شود Aبه پیوست )سرچشمه دیگرمی باشد 

 .انگلستان می شود، دو سال دارای باالترین خیزش برگزیده شده اند
59

های  آغاز می شود و از همین روی از در برگرفتن امواج شکست خورده پیکارهای سال 6781ای از ساله WLGآمار  - 

 .ناتوان است 69نخستین و میانه سده 
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  (Amalgamated Association of operative cotton spinner, & Twiners)-  شکل

رسید، در  به پایان خود می (Mill-building boom)زمانی که  6781های  گرفته در سال

 های کارگری نیمه دوم سده آینده گردید بریتانیا به نیرومندترین سازمان

(Lazonick 1990:103) .به درازا کشید، در هر فرایند برای بافندگی   بنابراین درحالیکه این

ی نوآوری نزدیک و نزدیک تر کشیده  دو صنعت خودروسازی و بافندگی همچنان که برهه

 . شد، نخستین پیروزی های مهم کارگری در جایگاه نوآوری رخ نمود می

سرمایه را به گونه ای به دست  -فراتر آنکه در هر دو مورد، این ستیزها توانستند همسازی کار

ای برای چند دهه صلح  هایی را کارگران برآورده ساخته و پایه اد اساسی سودمندیآورند که مو

و  6991های   سرمایه جبنبش های کارگری سال -همسازی کار. نسبی صنعتی را فراهم سازند

در  6781پیکارهای  سالهای . پایدار ماند ۹۱۱۱را به بار آورد و تا سال های  69۲1

ها سال پایدار  ی انجامید که تا ده ا های مزدی گسترده  پذیرش پیمانشایر همچنان به پیدایش  النک

های مزدی توانستند در ارزش بدست آمده از   پیمان  درازای درخواست دوک بانان در». ماند

دوک . های فزاینده شریک شوند های نخ ریسی تندتر و درازتر و به همان درجه از تالش دستگاه

ای در بستن  ی نیروی اتحادیه یش با برخورداری از پشتوانهبانان برای افزایش درآمد خو

کاری، بدون هراس از کاهش یابی نرخ توانستند سخت تر کار   قطعه -های نرخ پیمان

نگاه   Cohen 1990و برای تفاوت با ایاالت متحده آمریکا به   Lazemick 1990:113)کنند

 (.شود

ای و پایدار در مرحله پایانی نوآوری  های پایهتوانایی کارگران بافندگی و خودرو برای درآمد

ی  ی نوآوران در ه رکدام چرخه ی انحصاری درو شده به وسیله بر آن است که سودهای بادآورده

دستکم سرچشمه )سرمایه  -های پایای کار تولیدی داده شده شرایط مناسبی را نیز برای همسازی

خودروسازی در بافندگی نیز هرآینه که پس، همچنان که در صنعت . می آفریند ( های مادی

نیروی کار نمایشی از فشار را به نمایش گذاشت، سرمایه داران به راه برد پایه مندسازی 

ی  های تازه شتاب بخشیدند، و دوره دهی تولید در جایگاه جایگاهی به واکنش پرداختند و به رخنه

یابی جغرافیایی    عت در سرشت رخنهبا این همه بین دو صن. تر صنعتی را آغاز کردند   رسیده

یابی در گام بلوغ صنعت بافندگی بسا گسترده بود تا  رخنه. تولید دگرگونی بنیادینی وجود داشت

که تولید انبوه  در صورتی. چرخه تولید صنعت خودرو( یا حتی پسین تر)در فاز همسان 

پر درآمد  گ کشورهایدر چنتنها  6911و  6951ای سنگین در سالهای  خودروسازی به گونه

تنگنا گرفته بود 
(60)

ای بسیار چشمگیری نه تنها در  تولید بافندگی مکانیزه 6791، در سالهای 

 .شمال ایاالت متحده و قاره اروپا بلکه در هندوستان، چین و ژاپن وجود داشت

جغرافیای بزرگتر گسترش تولید مکانیزه بافندگی ریشه در شماری از گونه گونی های بین 

های  هزینه. نایع بافندگی و خودرو داشت، با زدارنده های ورود به بافندگی به نسبت کم بودص

شرکت های کوچک . گذاری، یا همانا سرمایه ثابت به نسبت کوچک بود آغازین برای سرمایه

                                                 
60

گرچه این تولد نه قابل برتری . برآمده را برآزمودند ISIتنها استثناء پاره ای از کشورهای میان در آمد بود که برخی از رشد  - 

 .نی درصد چشمگیری به شمار می آمدی تولید جها ی همه نی بود و نه در سنجهجویی در بازارهای جها
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ی تولید بافندگی  چشمگیری چندانی نداشتند،  سان اقتصادهایی در سنجه در برتری جویی به

تر، درحالی  افزون. افزار ماشینی استاندارد مورد لزوم به سادگی می شد وارد نمودها و  دستگاه

هنوز بازاز انبوهی برای خودروسازی در اروپای غربی  6991و  6901که در سالهای 

ی نوزدهم، حتی کشورهای ندار بازار مصرف انبوهی برای بازده  موجود نبود، در پایانه سده

ای گسترده آسان  بردهای جایگزینی به گونه مین روی برپایی راهصنعت بافندگی داشتند، از ه

ی  تازه  آخر و نه ناچیز آنکه، در آن هنگام که تولید مکانیزه بافندگی با انقالب صنعتی پدیده. بود

 .آمد، تولید بافندگی خود از دوران پیشامدرن گسترش چشمگیری یافته بود ای می

تر پذیرا گشتند، تاریخ  های جدید را زود هنگام آوری های فن بسیاری از کشورهایی که چهره

، داشتند و (درهندوستان و چین چشمگیرترین)پیشا صنعتی تولید بافندگی دراز مدت تری 

درواقع پرش صنعت بافندگی . های تولیدکنندگان اروپایی بودند جویی بیرون از میدان برتری 

و دارای کیفیت باالی صادر شده از هندوستان  بریتانیا تنها در پی آنکه از سیل کاالهای ارزان

بنابراین جایگاهای دارای سنت دور و دراز تولید . در سده هیجدهم نگاهبانی شد، انجام گرفت

بافندگی، انگیزه و ابزار واکنش در برابر یورش سیل آسای واردات ارزان بریتانیایی با تولید 

دهای پایه مندسازی جایگاهی پیش گرفته شده این، درآمیزش با راه بر. جایگزین بومی را داشت

 .به وسیله تولید کنندگان بافندگی بریتانیایی به گسترش و پهنا گرفتن شتابنده صنعت انجامید

ی بافندگی و شکل گیری طبقه  گسترش یابی تولید مکانیزه -دستکم در یک موردـ نیوانگلند

د کار ـ سرمایه در صنعت بافندگی های تضا با پویه پیوندی همبسته وهمراستاکارگر دارای 

مهاجرت گردانندگان مالی شرکت ها و کارگران ماهر از ناحیه النکاشیر . اشیر داشت النک

و به باز تولید آغازین الگوهای . برای رشد و تکامل صنعت بافندگی نیو انگلند گروگذار بود

) نخ ریسان. انجامید( سان پی آمدها هر چند نه به)تضاد کار سرمایه 
61

Mule spinners)  در

های بافندگی در   نیروی کار شمال شرقی که کارگرانی به غایت ماهری بودند از جایگاه

. ای نیرومندی را نیز با خود آورده بودند پادشاهی انگلستان مهاجرت کرده و فرهنگ اتحادیه

اه جا داده ای در لیست سی برخی از این مهاجران در سرزمین خود به سبب  کارزارهای اتحادیه

ای از سوی  هایشان با سیاست هوشیارانه شده و یا اخراج شده بودند، بسیاری از سوی اتحادیه

 :Cohen 1990)( Lancashire)اتحادیه برای کاهش شمار لشکر ذخیره کار در النکاشیر

حال آنکه این کارگران مهاجر در آن فرازی که . برای مهاجرت یاری شده بودند ( 140-44

با این همه، استاندارد . شان که در النکاشیر زیر مهار قرار داشتند، کنترل نمی شدندهمکاران

یابی به  در تالش برای دست. گرفتند النکاشیر برای پیوندهای کارـ سرمایه در بافندگی الگو می

تلخ ترین بگو ومگو . کردند آن هنجارها، بیشتر به موضوع مهار نیرو و دستمزدها اعتصاب می

                                                 
61
- Mule (ماشین نخ ریسی ) به دست  سامویل کرومپتون ۹۱۱۱دستگاهی بود در بافندگی که در سال[Samuel  1827)-(1753 

Crompton ] میالدی  به شمار  ۹۷ی  مهمی در صنعت سده کشفاین خود .اختراع شد و پنبه را به نخ و کالف تبدیل می کرد

سامویل . مادر سامویل در کارگاه خانگی ریسندگی می کرد. سالگی در گذشته بود ۱۱وی فرزند برزگری بود که در سن . آمد می

ای و  تولید را تا پنج برابر افزایش می داد، در برابر یک ساعت نقره  کشفاین . پس از پنج سال تالش توانست این ماشین را بسازد

 ۷با . هزار پوند جریمه محکوم گردید ۵با شکایتی که از وی به پارلمان شد به  ۹۷۹۴سرانجام در سال . پوند خریداری شد ۶۱

  1827سال   June 26دارن هنگامیکه تنگدست بود در نداری، درهم شکسته در   گشت  و در پی فشار سرمایهفرزند به مزرعه باز

 (.پانویس از برگرداننده)در گذشت

http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.saburchill.com/history/chapters/IR/013.html
http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.saburchill.com/history/chapters/IR/013.html
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 Fall Riverهایی که رویارویی های سختی در النکاشیر رخ داد در فال ریور  دهه در همان

 . روی نمود« منچستر آمریکا»

-Cohen 1990:116)« هر اعتصاب در فال ریور، به پیروزی تمام سرمایه به کار انجامید»

در الورنس  960با این همه در نیوانگلند نیز چند پیروزی چشمگیر همسان اعتصاب . (17

Luwrence آفریده شد  قله نشانیدنددر ایاالت متحده  6961، ماساچوست که اعتراض دهه ی

 (.نگه شود 9ـ6به جدول )

ی  های به شکست انجامیده های همراه با گسست تولید  با بروز اعتصاب اینگونه پیروزی

ن به نخ ریسا. بسیاری سرمایه را به آن ساخت که وابستگی خود را به نیروی کار کاهش دهد

به . ی کارکردهای بافندگی را تولید کردند مورد نیاز تمامی دامنه( نخ)ویژه تمامی درون خور

های مورد  اشاره کرده، از آنجا که ماشین نخ ریسی نخ (1990:127)همانگونه که اسحق کوهن 

ا با ایست سراسری نخ ریسان، چه در النکاشیر چه در فال ریور، دیر ی»آورد  نیاز را فراهم می

زود به کارگماری کارگران بافنده، پوشاک دوزان، چیت ساز، چلوار، چاپگران و کارگران 

 . «ی نیروی کار کارخانه  در آشفتگی قرار می گیرند آماده ساز، و به بیانی کوتاه، همه و همه

اینک در پایانه سده ی نوزدهم در جستجوی ( U.S)بنابراین شرکت های بافندگی ایاالت متحده 

به این تالش تا به   های جایگاهی و فن آورانه هستند، هم آمیزی دو راه کار پایه مندی به درآغاز 

کارفرمایان با خشمناکی در بین اعتصابهای سالهای . های مهار کارگرانشان برآیند دشواری

های نخ ریسی جایگزین  را با چرخ( ماشین نخ ریسی - Mule)دستگاههای دوک ریسی  6781

خ ریسی کار ماشینی را انجام می داد که با زنان و جوانان سازمان یافته ای چرخ ن. کردند

به چرخ نخ ( Mule)تولید کنندگان با آگاهی از این جابجایی دوک نخ ریسی. انباشته می شد

ها را که  ی دوک نخ ریسی ریسی، سرانجام همانگونه که یکی از تولیدکنندگان گفته بود ریشه

از )« ریشه خشکاند»از زمین بیرون آورده و از ( ها بیکاری)« ندباعث این همه دردسر شد»

درواقع تولیدکنندگان به آشکارا اتحادیه را به تهدید گرفتند، به این (. Cohen 1990: 131زبان 

ای گریز ناپذیربه جایگزینی چرخ نخ ریسی  به گونه« کاربرد نابخردانه نیرویشان»بیان که 

نسبت دوک های نخ ریسی در فال  6917و  6789سالهای بین . بجای دوک شتاب می بخشد

به همان اندازه . های ریسندگی کاهش یافت ی دستگاه درصد شمارهمه ۴۲به %  89ریور از 

در  6111از 6789های نخ ریسی به کارگر گرفته شد در فال ریور در سال  ی دوک شمار همه

 . (Cohen 1990:133)شمار کاهش یافت  951به  6919سال 

آغاز  U.Sدر جنوب ( با فن آوری چرخ نخ ریسی)ر همان دوره برنامه تهاجمی انبوه سازی د

 6771میلیون دالر آمریکا در سالهای  69صنعتی جنوب از ( بازدهی)ارزش بهره وری . شد

میلیون  711به  6991و  6911میلیون دالر در گردش سده افزایش یافت، در سالهای  75به 

 787)ارزش بازده جنوب دو برابر ارزش بازده شمال بود  6991سال  در. دالر افزایش یافت

گسترش (میلیون دالر میلیون دالر در برابر 

جنوب، پی آمد آمیخته شدن با عنصر سرمایه داران شمالی که در جستجوی پایه مندسازی 

خویش و نیز   سودآوری/ ی کارهای نیرو جایگاهی، برای پاسخگویی در برابر دشواری
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ی اقتصادی نوینی برای قدرت سیاسی  گان جنوب پسا جنگ داخلی جنوب در جستجوی پایه نخبه

 .(Wood 1991)و اجتماعی خود بودند  ، در سرمایه گذاری در تولیدات بافندگی ریشه داشت 

ای از  ی با آمیزهیکی از پر شتاب ترین کانون بزرگ بافندگ 69جنوب آمریکا در پایانه ی سده 

با گردش . آمد بود پی آمد راه بردهای جایگزینی و راه بردهای جابجایی سرمایه به شمارمی

ی جهان برپا بود که بسیاری از آنها   های بزرگ تولید بافندگی در پهنه سده، بیشماری از کانون

 .ا نیوانگلند پیدا کردتر از آنی بود که می شد در النکاشایر ی افتخارشان نیروی کار بسیار ارزان

در رابطه با هندوستان بازرگانان بومی عناصر کلیدی دررشد نخستین صنعت کتان بافی 

در بمبئی آنجایی که صنعت کانون گرفته بود، نخستین کارخانه کتان بافی در . مکانیزه بودند

ز بمبئی ا»روزنامه ای در بمبئی با غرور نوشت  6711در سال . گشایش یافت 6751سال 

 1965:18از زبان موریس )« گذشته لیورپول شرق بوده و اکنون نیز منچستر گردیده است

Morris .) تنها تا آن سال شش کارخانه گشایش )درحالیکه این تنها بخش کوچکی از قله بود

رشد  01های سده  سال و نخستین 69صنعت پنبه بافی در بمبئی در پایانه سده ( یافته بود

 R.M.Martinناظر بریتانیایی  6710ای که درست در سال  گرفت، به گونه ای درپیش شتابزده

حتی سالله ی کنونی، می تواند گواه شکست تولید کنندگان النکاشایری از سوی »بیان داشت 

شمار  6911در سال (. Morris 1965:25از زبان )« برتری جویان هندوی خود باشند

سید و شمار و اندازه کارخانه تا نخستین سالهای ر 75های ساخته شده در بمبئی به  کارخانه

و نیز به چانداورکار  (Morris 8-1965:27 به گسترش پر شتاب خود ادامه یافت  6901

1994 Chandavarkar نگاه شود.) 

آن را در برتری  Meijiزمانی که دولت  6771های  در ژاپن تولید مکانیزه پنبه بافی در سال

 97شمار کارخانه های پنبه بافی به  ۹771های  ی سال در پایانه. کردقرار داد آغاز به گسترش 

تکه دوک نخ ریسی بودند  67111رسید که در میان آنها ده کارخانه دارای هریک بیش از 

(Tsurumi 1990:35-6,104) . ژاپن به یکی از صادرکنندگان تولیدات 6711در سال ،

. به گسترش شتابنده ی خود ادامه داد 6991لهای ای دگرگون شد و این صنعت تا سا بافندگی پنبه

ـ  89یکی از نمایه های این گسترش واردات میانگین ساالنه و مصرف پنبه خام که در سالهای 

کیلوتن در سالهای  115و  6911ـ  69کیلوتن در  097افزایشی از یک کیلو تن در به  6711

% 0ت جهانی بافندگی پوشاک، از ی ژاپن در صادرا فراتر آنکه بهره. داشت 6901ـ  6999

 .(Parka, Anderson 1992:23,25)فزایش یافت 6998در سال % 00به  6791در سال 

سرمایه گذاری سرراست خارجی با گسترش صنعت بافندگی  69در چین، در پایانه سده ی 

راز پنهانی در کار نبود که گرایش سرمایه گذرای سرراست خارجی دستیابی به . همراه بود

 Blackburn  )برن بالک ( میسیون)گروه مذهبی. آن جایگاه بود« تن سپار»یروی کار ارزان و ن

mission )نسبت به یک خطر  6791های در سال  گسیل شده از سوی بریتانیای کبیر به شانگ

نزدیک پیشاروی صادرات بافندگی بریتانیا هشدار داد و در پیوند با شماری از پایه مندسازی 

 .های کارگری النکاشایر پیشنهادهایی پیش روی نهاد ای پرسشجایگاهی بر

با هم سنجی این نیروی کار شرقی و کارگران خودمان دریک سوی ارزان، پرشمار، تن سپار، 

بهترین دستگاهها را که می توانیم بدهیم، و در سوی دیگر   نیروی کار توانا بااالی همه
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ان دستگاهها، آیا هنوزکسی می تواند بگوید  کارگران گران، سرسخت و لجوج، باالی آن، هم

که این دو شرایط با هم  یکسانند؟ آیا به سود سرمایه دار شانگهای نیست که بتواند دریابد که با 

کارگیری این نیروی کار، پولش نسبت به فروش تکه کاالهای انگلیسی سودآورانه تر به کار   به

 (.Honig 1986:16از زبان ) شود گرفته می

های بزرگی را در شانگهای  های بریتانیایی کارخانه ، شرکت6791و  6795سالهای  در

این (. شهر به روی سرمایه گذاری سرراست خارجی گشوده شد 6795در پی پیمان )گشایند  می

سرمایه گذاری . های آلمانی و آمریکایی  پی گیری شد روند پس از یک سال، از سوی شرکت

 .رشد شتابنده ای  یافت 6966 سرراست خارجی ژاپنی پس از

چندین خانواده ی عمده چینی به   در سالهای جنگ جهانی نخست ، با بریده شدن واردات پارچه

در . گشودن چندین کارخانه بزرگ نخ ریسی پرداختند و کارخانه داران بزرگ پارچه بافی شدند

ی  کارخانه 715کارگر و  ۹۹۱۷۷۴ریسی،  شصت و یک کارخانه نخ 6909سال 

 .(Honig 1986:16-17,24-5)کارگر را به کار گماری خود داشتند  09077بافندگی

ی سختی  ی بافندگی فشارهای برتری جویانه این گلوبالیزاسیون تولید مکانیزه 6901در سالهای 

را در سراسر جهان وارد آورد، و به همانگونه که از سوی تولیدکنندگان خودروساز در آن 

دو برابری روبرو گردید،  6981ی در سالهای  جویانه بر با فشارهای برتریهنگام که با در برا

این نیز به . پرداختند( تولید)  کارخانه داران بافندگی، به عقل گرایی تولید و بریدن از هزینه

به . انجامید 6991و  6901های  ی خود به رها سازی موج جهانی خیزش کارگری سال نوبه

سرمایه واکنشی بود در  - روسازی، شدت یابی تضاد کارهمانگونه که در صنعت خود

اما گسترش پهناورتر صنعت بافندگی به گسترش . ی پایانه فاز بلوغ برابرچالشهای عقل گرایانه

دوران پختگی   ی درحالیکه اعتراض مهم کارگر در پایانه. سرمایه انجامید -پهناورتر تضاد کار

ای گسترده  به گونه 6981نخستین سالهای و  6911ی سالهای  خودروسازی در پایانه

ی بافندگی با موج واقعی جهان  بود، دوران پختگی گروهه( اروپای غربی)کانونی  ای  پدیده

های سنگین  جایگاه اعتصاب. پایان یافت 6991و  6901های کارگری در سالهای   گستر خیزش

های دامنه  تا شانگ( ی شمالیکارولینا)کارگران بافندگی از منچستر تا بمبئی، از گاستونیا 

 (.نگاه شود 9ـ6به جدول )داشت 

ی بافندگی را نبایستی به  این بزرگترین گسترش اعتراض کارگری در دوران پختگی گروهه

به وارونه رزمندگی . ی توانمند تر شدن نیروی چانه زنی دستجمعی دریافت نمود نشانه

کارگران بافندگی گرایش  ،Kerr (1964) و Siegel کارگران بافندگی واقعیتی ست شک ناپذیر

باربران / ی رو به باال و تنها پس از کارگران معدن و باراندازان به  اعتصاب را میانه

وارون .  ها در ردیف دوم می شماردـ اما کامیابی اعتراض هایشان کمتر از آشکار است لنگرگاه

در صنعت  6981نخستین سالهای و  6911های پایانه سالهای  ش با پیروزی بسیار درخشان خیز

ی جهانی نزدیک  در پهنه 6991و سالهای  6901خودروسازی، رزمندگی بافندگان در سالهای 

حتی در پادشاهای انگلیس ، سنگر توانمند کارگران بافنده در . گی به شکست انجامید به همه
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.های شکست بودند دهه 6991و  6901سالهای 
(62)

اعی که بدون گمان، پیمانهای اجتم  

چهار دهه درازا کشی   به آن دست یافت، نسبت به  6911رزمندگی خودروسازی پایانه سالهای 

 Congress of)که به پایداری مبارزات کنگره سازمانهای صنعتی   اجتماعی پیمان

Industrial Organizations- CIO  )پدیدار 6991ایاالت متحده آمریکای شمالی سالهای

 .بودند(  از دست رفت 6971ر سالهای د)گردید، کم زندگانی

جویانه بافندگی در یک دوره ی همسان، در  با این همه، در سنجه با دست آوردهای پیکار

بویژه در این پهنه باید از سرنوشت موج . ی چرخه ی تولید، دستاوردها چشمگیر بودند گروهه

جمله اعتصاب  بزرگ اعتراض کارگری کارگران بافندگی در جنوب ایاالت متحده ، از

در صنعت  CIOهای  ی پیروزی درست دو سال پیش از رودخانه 6997سراسری 

ای سخت از جمله اعتصاب  ها در مبارزه هرچند که این اعتصاب. خودروسازی سخن گفت

ـ بزرگترین اعتصاب برجسته در تاریخ آمریکا ـ که برای نیروی کار باالترین 6997سراسری 

 ,Trachy 1988:94-103)« همگی به یکسان ناکام شدند»  -آوردرا ببار « شکست خردکننده»

Iroons 2000)  . شکنندگی کارگران بافندگی در شمال شرق ایالت متحده آمریکا در همان

اشان و آب و هوای سیاسی کم و بیش به نسبت  دوره در پیوند بود با توان چانه زنی نماینده 

روی این دستاوردها تنها به نیرومندسازی  مناسب شان کمی بهتر ایستادگی داشت، به هر

گرایش به سوی جابجایی سرمایه بافندگی از شمال به سوی جنوب ایالت متحده آمریکا  یاری 

 . (Trochil 1988:102-3)رسانید 

به  به گونه ای جریان مندکارگران بافندگی در دوران پختگی صنعت، بیشتر  کامیابی های

ی ناسیونالیستی را با  های رشد یابنده  کشش پشتیبانی از جنبش گرفت که توان جاهایی پهلو می

های صنعت بافندگی در  در هندوستان پس از جنگ جهانی نخست، موج اعتصاب. خود داشت

در زمان رواج صنعتی و رشد تهییج  6901و  696۱بمبئی از جمله اعتصاب سراسری سال 

شد یک پیروزی را  بود و به گونه ای میسرانجام آن یک شکست آشکار ن. ناسیونالیستی رخ داد

رواجی به برتری جویی  سخت گرائید، و کارخانه  6901در مبارزه ی سالهای . به چشم دید

این تالش با . داران به کاهش دستمزدها چرخیدند، بیکارسازی به شدت بخشی کار پرداختند

بسیار دوری از یک  دیگر بار پی آمد. پاسخ گرفت 6997و  6907های جنبش سالهای  اعتصاب

ای فزاینده، رهبران ناسیونالیست همراهی مبارزات کارگری را در  به گونه. شکست آشکار بود

که، پیوند میان سیاست گشایش بازار هندوستان  فراتر آن. جنبش ناسیونالیسیت درخواست کردند

کشانیده بر روی صادرات بافندگی النکاشایر و دشواری های دستمزد استخدامی خود، برای 

 Chandararher)شدن کارگران هندی به پیوستن در کارزارهای ناسیونالیستی کارساز بودند 

، 6998با دستیابی حزب کنگره هندوستان به قدرت سیاسی در استان بمبئی در سال . (1994

ای فزاینده از سوی دولت میانجی گری شد، به آن خواست که  فرایند عقل گرایی به گونه

های  درآغاز، کنگره با ائتالف با اتحادیه.داران را به همکاری بخواند ارخانهکارگران و ک

                                                 
62

میلیون روز کار در  91، پنج اعتصاب بزرگ بافندگان را در پی آمد داشت، از دست رفتن  6901اعتصاب همگانی  - 

 Singleton 1990; Sarkar)اعتصاب سراسر بافندگی انجام گرفت  7میلیون روز آن در  ،  هیجده 6990 -6908اعتصابهای 

1993:14). 
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به هر روی با چشم انداز  ۹۱۲۵در سال . کارگری کمونیستی و سوسیالیستی کار کرد داشت

 RMMS- (Rashtriya, Mill)« راشتریا میل مزدور سانگ»ای که  استقالل، اتحادیه

Mazdor sangi 6956در سال . گره شکل یافتنام گرفت، زیر مهار کن RMMS به اتحادیه

ای کارآ گذرگاه خیزش  ای چیره در صنعت بافندگی بمبئی فراز یافت و توانست به گونه

 Morris 1965:191-5 Sorkar)کارگری را به راه روهای رسمی  زیر مهار دولت بیافکند 

1995:2-8) . 

پذیر به جنبش ناسیونالیستی گره خورده در چین خیزش کارگران بافندگی نیز به گونه ای جدا نا

بخشید، اما خود در برابر وزشهای سیاسی  ها را نیرو می این پیوندها در آغاز، جنبش. بود

کارگران کتان بافی در موج خیزش جنبش سیزدهم . جابجایی های  برتر آسیب پذیر می آمدند

کارگر بافنده از سوی  جنبش آنگاه آغاز شد که یک. درهم پیچیده شدند 6905ماه می سال 

این رویداد، شلیکی بود برای . نگهبانان ژاپنی در یک بافندگی ژاپنی تیر خورد و کشته شد

های که به درشتی از سوی نیروی پلیسی بیگانه  برپایی  بزرگ و انبوه دانشجویی در شانگ

ق همگانی گران خیابانی، اتا ، در واکنش به کشتار همایش6905ماه می  96در . سرکوب گردید

. بازرگانی چین به آگاهی دهی اعتصاب کارگری، دانشجویی و بازرگانان دست زد

های و داشتن نماینده ای در شورای شهر برای  اعتصابگران برگماری پلیس چین در شانگ

کارکرد . های خود داشتند بهبود شرایط کار در کارخانه های شانگهای را در شمار درخواست

های پنبه شانگهای زیر رهبری اتحادیه همگانی شانگهای با شدتی  کارخانهویژه در  اعتصابی به

بسیج داده شد و به برپایی دولت  6908اعتصابی سراسری در فوریه . فزاینده پیوستار داشت

 Chiang)چیانگ کای شک . زیر دست چین دست یافت Zhabeiی  گذرای شهرداری در ناحیه

Kai-Shek) رهبری ارتش انقالبی ملی(National Revolutionary Army ) توانست در

کارگران بافندگی دستکم برای . پایان مارس بدون شلیک یک گلوله به شانگهای وارد شود

ای توانستند به افزایش دستمزدها و به رسمیت شناخته شدن اتحادیه دست یابند  دوره

(Chesheuat 1968, Honig 1986) . 

های کارگری با دست آوری توان  که آسیب پذیری جنبش اما آزمون چینی همچنین نشان می دهد

آنان  با جنبش  ی کارگران پایه گذاری شده بر پیوستگی و ائتالف بین طبقاتی  چانه زنی نهادینه

آسیب پذیری کارگران بافنده درست به جابجایی وزش سیاسی آنگاه . های سیاسی  پیوند دارد

یشک که از پشتیبانی اعضا ارتش گرین گنگ نمایان شد که در آوریل سربازان چیانگ کا 

(Green Gany) (تپه مافیا)
63
برخوردار بود به کودتایی دست زدند که جنبش کارگری را به  

                                                 
63

 - The Green Gang (青幫, Qīng Bāng)  باندی جنایتکار بود که در نخسیتن سالهای سده ی بیستم در

برای به دست گیری ( Du Yuesheng)زیر فرماندهی برخی از سوداگران تریاک زیر فرمان دو یوشنگ ( aiShangh)شانگهای

تریاک، روسپیان و کارکردهای آغازین این باند، داد و ستدهای . و هماهنگی کارکردهای باندهای جنایی تشکیل یافته بود

های و  ها از این باند برای سرکوب همایش  بیشتر گاه.  های دومین پایتخت جهان در بر می گرفت ها درشهر شانگ  قمارخانه

و کشتار  دستجمعی «  ترور سفید»همچنین در جنگ داخلی چین  مسئولیت  Green Gang. شد اعتصاب های کارگران استفاده می

به دستور ژنرال چیانگ کای شک  ۹۱۴۱های در آوریل  از اعتصابگران هوادار کمونیسم در شهر شانگبیش از پنج هزار نفر 

(Shek-Chiang Kai )ی تریاکدفتر فرونشان»ی ژنرالی و نیز شرکت در  این کشتار، درجه. را به عهده داشت »(Opium 

Suppression Bureau ) در جبهه ناسیونالیستی کومیندانگ(Kuomintang ) را برای دو یوشنگ از سوی چیانگ چای شک به

http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://en.wikipedia.org/wiki/Du_Yuesheng
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-Shek
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 Honig)ای را چیره گردانید که به دوره ی ترور سفید شناخته می شود  ویرانی کشانید و دوره

1986:27). 

بافندگی و خودروسازی، در دوران ی بین خیزش کارگری در صنایع  به یک بیان، سنجه

و نیز به همانگونه گونه گونی   های برجسته های پختگی هرکدامشان، نشانگر همسانی برهه

در هر دو صنعت، پایه مندسازی جایگاهی در برابر بحرانهای بومی سودآوری و . ست هایی

خیزش کارگری مهار، نه تنها با برتری جویی بین سرمایه داران بلکه همچنان به وسیله ی 

دوباره برنامه »فراتر آنکه در هر دو صنعت پایه مندسازی جایگاهی تنها در. کشش گرفته است

های سودآوری و مهاری کامیاب شدند، درحالیکه در همان حال  جایگاهی ـ زمانی بحران« بندی

 .سرمایه، دشوارتر و دشوارتر گردید -ی کار رفته رفته همساز گردانی پیوسته

یابی خیزش کارگری درون صنعتی در دو  به دو دگرگونی مهم بین فرایند رخنه به هر روی

نخست، گسترش جغرافیایی اوج ترین امواج خیزش کارگری در دوران . صنعت را بازنمودیم

. پختگی چرخه ی تولید که در صنعت بافندگی بسیار سنگین بود تا صنعت خودروسازی

می توان دید در سالهای  ۹.۱ی پختگی در جدول  هبنابراین همانگونه که از یک همسنجی بره

دوازده کشور باالترین اوج خیزش های کارگری را به آزمون داشتند،  6991های  و سال 6901

تنها پنج کشور چنین آزمونهایی  6981،  6911درحالیکه در صنعت خودروسازی در سالهای 

کامیابی های پیکارهای کارگران که دوم، همانگونه که در بخش پیشین بیان شد، . را گذرانیدند

این گونه . از سوی سرمایه گردن نهاده شد، در صنعت خودرو بزرگتر از صنعت بافندگی بود

به  – 6.۱ی دست آوردها همانا به سومین گونه گونی چشمگیر در جدول  گونی روی هم رفته

ت بافندگی درهر ی خیزش کارگری درصنع های فراز پی در پی آمده ی مند پرهمانندترین اوج

. کشور داده شد باز می گرددـ
(64 )

پس، بجای خود، درپیوند با بین توان چانه زنی دستجمعی  

کارگران و رزمندگی آنان پرسشهایی برانگیخته می شود، پرسشی که پس از ین به آن می 

 .پردازیم

ا می های بزرگ ر ی خیزش کارگری در بسیاری از بخش های همه گونه گونی درجه کامیابی

و پی آمد ( بافندگی و خودور سازی)در چگونگی سازمانی یابی دو صنعت  توان درناهمسانی

تاکنون درباره ی برخی از . کارآیی دیگرگون بر توان چانه زنی دستجمعی کارگران پی گرفت

. ایم های سازمانی در پیوند با گسترش بیشتر جغرافیایی تولید بافندگی سخن گفته این گونه گونی

به ویژه به توان چانه زنی در جایگاه تولید  -انها بر توان چانه زنی کارگران  ک به کارآیی این

توان چانه زنی در جایگاه تولید کارگران بافندگی بسا کم توان تر از توان . باز می گردیم

در بازوان کارگران  توان گسالنیدن پیوستار بودگی روند تولید. کارگران خودروسازی بود

که  همگنی بودگی افقی پیوستاری روند تولیدوارونه با . ، بسا حضور چندانی نداشتبافندگی

غیر )ویژگی بخش تولید انبوه فوردیستی ست، صنعت بافندگی به گونه ای افقی نا هم پارچه

                                                                                                                                                 
، و فرار چیانگ کای شک ۹۱۲۱دو یوشنگ پس از پیروزی جنبش مردمی به رهبری حزب کمونیست چین در سال . ارمغان آورد

 (.زیر نویس از بازگرداننده کتاب)مرد  ۹۱۵۹در سال  به تایوان، به هنگ کنگ فرار کرد و
64

که ایتالیا تنها کشوری ست که بیش از یک موج پرفراز خیزش کارگری در صنعت خودروسازی را به نام  بنابراین، درجایی - 

 .ها را در صنعت بافندگی پشت سر گذارده اند خود ثبت نموده،  پنج کشور دیگر این موج
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کارگر یک . بوده و فرآیند تولید به گامهای جدا از همی بخش بندی شده بود( انتگراسیون

/ ریسی زی به به ساختآوری بخشی از کار از سوی دیگر کارگران نخبافندگی، نیا/ ریسی نخ

بافندگی نداشت و از همین روی آسیب دو سویه ای که می توانست در یک ایستایی فرایند کار 

یکی یا دو دستگاه در کارخانه . تنها به وسیله چند کارگر بافنده پیش آید، بسیار کم بود

هر . ها، ازکار بازایستانده شود کارگیری دیگر دستگاه توانست بدون کاهش یا گسست در به می

ها در کار باشد، و هر دستگاه نخ ریسی می  توانست نا همبسته و جدا از دیگر دستگاه دستگاه می

و )های پیوستاری اشان  صنعت خودرو و دیگر هم صنعت توانست کار کند، چیزی که در

. آید یک ناشدنی سازمانی به شمار می( کارگران
(65 )

ها از دید اندازه،  فراتر از آنجا که شرکت 

ی یک اعتصاب  گرفت، سرمایه ثابت به وسیله کوچکتر بودند و تولید افقی جدا از هم انجام می

هم رفته کارآیی چشمگیری بر  در یک شرکت یگانه کمی ایستانده می ماند و  آسیب وارده  روی

.آن صنعت یا آن جایگاه را نداشت
(66  )

 

انی نسبی چانه زنی کارگران بافندگی در جایگاه تولید توان چانه زنی دستجمعی در این کم تو

چه بسا که برای . مند بر مهارت های نه چندان چشمگیر هم موازنه نبود بازار فروش پایه

ی قدرت،  کارگران النکاشایر که دستگاههای خودکار نخ ریسی را به راه می انداختند، پیکره

های  تا آنکه برخورداری از مهارت  ی قدرت اتحادیه ختاری بود بر پایهبیشتر بنا شده برسا

فراتر آنکه، گرایش به سوی کاهش سطح . انحصاری کاری که چندان چشمگیر نبود باشد

های رایج جابجا شده به  اگر دوک نخ ریسی خودکار نسبت به دوک.ها سویه داشت مهارت

 .که به آزمون و نیروی کمتری نیاز داشت مهارت کمتری نیاز داشت، چرخ نخ ریسی چه بسا

مند بر مهارتهای نه چندان باال،  بی گمان، توان چانه زنی دستجمعی بازار کار خودروسازی پایه

اما رویهم رفته توان چانه زنی دستجمعی . شاید که چندان باالتر از توان کارگران بافنده نبود

این خود، نخست به آن . روی کم جان تر بودهر  کارگران بافندگی پایه مند بر بازار کار به

انجامید که انبوه گسترده تری از کارگران افزون جاری برای بازارهای کار صنعت بافندگی  می

 -در همسنجی با تولید ماشینی با شمار گسترده ای از تولید کنندگان غیرماشینی جابجا سازد

دوم، . یک صنعت تازه بود زیرا که در شالوده -خیزی که در خودروسازی ناشدنی بود

ای که در  برخاست و گسترش صنعت بافندگی، در دوره ای با ویژگی گسست همه جانبه

                                                 
65

نگاه شود که که در آنها صاحبان کارخانه  های بافندگی در ایاالت متحده آمریکا به  درباره اعتصاب  - 

 .ها، همچنان در گردش داشته باشند ها توانستند چرخ تولید را به رغم اعتصاب تمام در دوک ریسی
66

ه کارگران در صنایع فراهم آوری در رویهم رفته، چگونگی توان چانه زنی در کارگران بافندگی همسان است با کاربردی ک - 

 -های کناری و تولید درست اشاره شد، تولید پیمان 0همانگونه که در فصل . صنعت خودروسازی پسا فوردیستی درپیش گرفتند

. شان آسیب پذیر می ساخت ها از شبکه های فراهم آوری ، کارخانه های بزرگ را در برابر گسست گردش قطعه(JIT)وقت -سر

باشد، هر اعتصاب سراسری و یا  های شغلی می ای از زمینه ی گسترده ، از آنجا که نخ یک درونداد الزامی در پهنههمانسان

اما بودن این واقعیت که کارگران بافندگی در بستری از . ای به بار آورد های کاهشی پایه توانست، گسست انجامی در نخ ریسی می هم

سازماندهی این . هر یک با کارفرمایی دیگرگون روبرو بودند کردند که در کوچکتر کار می ای با ویژگی هزاران کارخانه کارخانه

بسا در این همسانی، . را داشت( اتحادیه صنفی)ای  چنین اعتصاب سراسری و هم انجامی، نیاز به برخورداری از نیروی نهادینه

تر نیرومندی نیاز داشتند، زیرا که زنجیر لژیستگی ای کم کارگران خودروساز نسبت به کارگران بافندگی به توان نهادینه

بین « بسیار تا بسیار» در همسنجی نسبت به پیوندها  بین کارخانه« یک تا چند»پسافوردیستی در خودروسازی دارای پیوستگی 

 .(cf. Gereffi 1994)تری داشت  ی بافندگی هاست ویژگی باریک بینانه هایی که ویژه کارگاه
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ای می  ی نیروی کار تازه پرولتریزه شده های موجود رخ نمود، به بازآفرینی پیوسته انجامش

ه برای ورود، های کوتا سوم آنکه، بازدارنده. انجامید که نیازمند دستمزدی برای زنده ماندن بود

افزایش پی یا پی برتری جویان تازه و ارزان و گرایش کهنه وار و دراز به سوی بحرانهای 

چهارم، این . ها بود پی آمد آن ناپایداری سخت شغلی در هریک از بافندگی. افزوده تولید انجامید

مد از ای برآ های برهه چرخه ی کشش بر توان چانه زنی نیروی کار در بازار با ایستایی

که نیازهای  و سرانجام آن. گرفت ها نیز پشتوانه می آورانه به کارگماری  های فن سازی دگرگون

همچون پایه مندسازی )ای جابجاسازی تولید به جایگاههای تازه  پائین پایه مندسازی سرمایه

. های بافندگی سودآورتر و آسانتر ساخت برای کارخانه( جایگاهی یا سیاست جایگزینی سنگین

از این روی برای کارفرمایان گسترش انبوه سترگی را فراهم آورد و افزون بر آن در 

 .گروهبندی های بافندگی توان چانه زنی کارگران در بازار را به سایه کشانید

ی شگفتی آن  این توان کم جان ساختاری چانه زنی دست جمعی کارگران بافندگی نبایستی مایه

بنیادینی در ( عنصر)ی  مایه سان بن به( کارگران بافندگی)ای آن  نهگردد که کارکرد توان نهادی

پیروزی کارگران بافنده در بریتانیا در . پیروزی کارگران که پیش تر بیان شد، به پرسش گیرد

سده نوزدهم بر سازمان های اتحادیه ای پابرجایی پایه داشت که اعتصاب های همگانی 

ی مالی بخشد و  نیز به مهاجرت کارگران افزوده  شتوانهای را سازمان دهی کرده و پ گسترده

به هر روی همانگونه که پیش تر اشاره شد، کارگران بافنده بریتانیایی دارای . یاری نماید

به ویژه همچون یک جایگاه . برترین هایی می بودند که دیگر کارگران از آن نابرخوردار بودند

های بریتانیایی در جایگاهی بودند که به  کارخانه( رسید درآن هنگام که به سرانجام می)نوآورانه

ی خود این چگونگی اخیر،  به نوبه. کارگران خود پیش پرداختی، پرداخت می کردند

های بافندگی در بریتانیا را نیرو بخشید تا با برخورداری  های سازمانی اتحادیه گنجایش

ردهای خود در زنجیره ای از ،تا از دست آوعضویت خودهای  ی مالی پرداخت ازپشتوانه

.های اقتصادی به هماوردی برخیزند افت
(67) 

سازی بین طبقاتی پیرامون    ی سازماندهی هم ای بر پایه به همانگونه، توان نیرومند نهادینه

دستیابی به پیروزی کارگران ( رسید هنگامی که ائتالف به پایان می)ملی   مبارزات آزادیبخش

یابی بودند، رویهم رفته  با این همه اینها نمونه هایی کم. وخامت گراییددر چین و هندوستان به 

ای آنچنان بلندای نیرومندی نداشت تا جبرانی برای توان ساختاری کارگران بافنده  توان نهادینه

 6901های  پایان گام پختگی صنعت بافندگی با برآمد خیزش های کارگران بافنده در سال. باشد

گرفت، درست همسان با گام پختگی صنعت خودروسازی که با امواج واکنش می  6991و 

پایان گرفت، در  6981و نخستین سالهای  6911ی سالهای  اعتصابی خودروسازی در پایانه

هر دو بخش، هم صنعت بافندگی و هم خودرو، رزمندگی اوج مند کارگران و برتری جویی 

                                                 
67

ای از توان  در اختیارگیری انبوه کارگران ساده نخ ریسان پادشاهای انگلستان به مانند پایه( ویژگی)تگی گستره ی برای برجس  - 

افزون آنکه در بریتانیا بسا بیش از دیگر جاها . نگاه کنید( 6991:  9فصل   -Lazonick)شان به الزونیک  نیرومند اتحادیه ای

در پی آمد کارفرمایان  جدا از هم، از سرچشمه های کمتری . ر سازمان یافته بودصنعت از کارخانه های خویشاوندی کوچک ت

برخوردار بودند تا از پس  مبارزه در برابر کارگرانشان برآیند، برای رهیافت به صلح و آرامش صنعتی با آفرینش گونه ای از 

 .ی بیشتری را فراهم می آوردند پشتوانه« اشرافیت کارگری»
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پختگی، کارشناسان مالی شرکت ها را به آن  ی پایان درون سرمایه داری که نشانی بود به برهه

 های پایه مندسازیداشت تا تالش های خود را به آن سوی کانون دهند تا به چاره گری کاربرد 

در یک سوی، پایه مندسازی . بپردازند( متناقض)جایگاهی و فن آورانه با پی آمدهایی نا هم ساز

 پایه مندسازی فننجامید و از سوی دیگر، گام هنجارسازی، به پیرامون پراکنی بیشتر تولید ا

های مزد  آورانه ی این کار برد برپاسازی نخستین جایگاه برتری جویی شالوده نهاده برجایگاه

.پایین تولید، به خودکار سازی گسترده  سرانجام یافت
(68)

 

  های ، کاهش پرشتاب شمار نیروی کار شاغل در جایگاهها پایه مند سازیپی آمد آمیزش این 

زنی دستجمعی در بازار نیروی کار به جای  سرزمین کانونی، کاهش هرچه بیشتر توان چانه

در مورد صنعت  .و به واکنش آنها، فروکاهی خیزش کارگری بود( گسترده در پیرامون)مانده 

( WLG)پیداست، پایگاه آماری گروه جهانی کارگران ۹.۱بافندگی به همانگونه که از جدول 

را به ثبت  6951های  سال«  مانده جای  به»های کارگری زترین امواج خیزششماری از پرفرا

های  های بسیار پیرامونی با ناپدیدی موج ای چشمگیر در جایگاه رسانیده است که به گونه

ی معیار هم نمی  ای که برای ثبت به آستانه گونه باشد، به خیزشی کارگران بافنده همراه می

.رسند
(69)

ر زود هنگام است که بتوان گفت آیا صنعت خودرو همان اکنون هنوز بسیا 

در سویی اگرخیزش کارگری در خودروسازی در . را پیروی می کند یا نه( بافندگی)گذارهمانند

همان گذارصنعت بافندگی را بپیماید، شاید بتوان چنین ( استانداردیزاسیون)گام هنجارمند سازی

را  ۹.۱نشان داده شده در جدول  6971و  6981برداشت نمود که اوج امواج سالهای پایانی 

در سوی . کارگران خودروسازی به شمار آورد« مانده جای »های خیزش به  آخرین خمیازه

دیگر با نیروی به نسبت باالی توان چانه زنی دستجمعی کنونی کارگران خودروسازی در محل 

هنوزهم در جایگاههای ، امواج نیرومند خیزش کارگری گام هنجارمند سازیکار، حتا در 

فراتر که اندازه، گستره  . مجال کامیابی دارند( چشمگیر در چین)ی گسترش صنعت خودرو  تازه

به » ی «ها آخرین خیمازه»سیاسی جهانی کنونی چین، می توان نه تنها گواه –و برتری اقتصاد 

خیزش کارگران  خیزش کارگران خودرو هستیم، بلکه باالتر از آن گواه اوج یابی« جای مانده

 .باشیم خودرو با برجستگی تاریخی ـ جهانی آن نیز می
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های مزد باال،  گیر در پهنه مند سازی تولید چشم در خودرو سازی نیز بر پایه(استانداردیزاسیون) ام هنجارمند سازیگبه نمونه  - 

  در ایاالت متحده آمریکا،(. این فصل نگاه شود 0به پانویس )بخش گسترده ای در پیوند بود (Protectionism)شتیبانی گراییبا پ

بخشی پشتیبان گرایی گردیدند، به آن امید تا   پذیری برای قانونیت  ی رخنه در بافندگی پشتوانهها  ی اتحادیه هم آمیخته نیروهای در

که از سوی اتحادیه کارگران خودروسازی  -« آمریکایی بخرید»کارزارهای. آهنگ کاهش استخدام در بافندگی را کندتر گردانند

با این همه قانون بخشی پشتیبان . پوشاک سرچشمه گرفته بودهای کارگری بافندگی و  چنگ زده شد، در آغاز از سوی اتحادیه

آمدی   صدور به بازار نیز پی( کسرهای صادرات)های   خودروسازی در نگهداری سهم/گرایی برای موضوع تولید کنندگان بافندگی

جایی . را پر نکرده روانه شوند (صدور)های جغرافیایی مزد پایین که هنوز سهم شان  ناخواسته داشت تا با جابجایی تولید به جایگاه

ی اعتصابی به ویژه در مورد  بازگشت این پویه. ی هرآینه شدت یابنده تری را در پیش   روی یافتند که فشارهای  برتری جویانه

کرد  تولید بافندگی را به دیگر جایگاههای مزد پایین آسیا جابجا 69۱1صدور، نخست در سالهای ( کسر)ژاپن که در واکنش با سهم 

 .باشد تولید خودروسازی را در جایگاههای مزد پایین در آسیا روانه ساخت، بسیار کوبنده  کوبنده می 6971و سپس در سالهای 
69

  جنگ در خیزش -زاویه دیدمان را باز می گشاییم، کاهش گرایی پسا 7های جهانی در فصل  همانگونه که در نگرش به سیاست - 

های  های سیاست جهانی ست که برهه ای در چگونگی گی بسیار شالوده خود، در خور پی یابی دگرگونهی  کارگران بافندگی به نوبه

 .دهد صنعت بافندگی را برجستگی می  پختگی و هنجارمند سازی
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های تولید بافندگی و خودروسازی   چرخه همسنجیگام پویه خیزش کارگری  -به -تا اینجا بر گام

های تولید  خیزش کارگری در چرخه/ از آنجا که کاهش.  ایم درون صنعتی کانون گرفته بوده

ی ناوابسته هستند، بسا که خود این دو  ا دو نمودار ازیک پدیدهبافندگی و خودروسازی، نه تنه

. نامیم می پایه مندسازی تولیدی صنعتی می باشند که آنرا   گذار از درون وابسته به هم یک پویه

هم برآمدگی داشته  های تولید در بافندگی و خودروسازی بر یکدیگر به از این دیدگاه، چرخه

 .را زیر تأثیر هم قرار داده اندو  یک دیگر( برهم افتادگی)

و خیزش کارگری و فشارهای برتری )آنگاه که صنعت بافندگی به گام پایانی پختگی خود رسید 

، سرمایه به سوی خط تولید و نوآوریی که کمتر نهاد خیزش کارگری و (جویانه فزونی یافتند

صنعت بافندگی  فشارهای برتری جویی صنعت خودروسازی باشد سویه گرفت، و همزمان که

سازی خود وارد گردید و صنعت خودرو رو به گام پختگی خود رسید، اوج امواج  به گام هنجار

های خیزش  این درحالی بود که فرازمندی موج. اعتراض کارگران بافندگی ناپدید گردیدند

کانون در درازای زمان فراز( شیفت)این جابجایی . کارگران خودروسازی گسترش یافت

(epicenter ) دید  9. 6خیزش کارگری را می توان در جدول. 

پیوند بنگریم، می  درون بنابراین اگر به هر دو چرخه ی تولید همچون یک پدیده ی یگانه ی

توان برخاست چرخه ای و افت خیزش کارگری درون هریک از صنایع پیشاهنگ جهان 

یع در هنگام پدیدار چرخه صنا بیندر خیزش کارگری ( شیفتی)سرمایه داری در یک جابجایی 

و فراتر آنکه جابجایی از صنعت بافندگی به خودروسازی . ای تولید نویی بستر گرفته است

ی جابجایی پایدار در  داری در سده بیستم، در برگیرنده سان   صنعت پیشاهنگ جهان سرمایه به

ان چانه زنی همچنان که در اینجا برهان می آوریم، تو. های خیزش کارگری نیز بود پویه

تراز آن بود که  بسا سنگین( خودروسازی)دستجمعی ساختاری کارگران صنعت پیشرو نو 

توان چانه زنی دستجمعی کارگران . داشتند( بافندگی)کارگران در صنعت پیشرو دیرین 

های کارگری آسیب پذیری  خودروسازی درحالیکه صنعت در نقطه تولید در برابر گسست

از آنجا که توان چانه زنی دستجمعی کارگران . سنگین تری را دارا بودبیشتری داشت، نیروی 

خودروسازی در بازار نیز پی آمد این واقعیت بود که جابجایی جغرافیایی این صنعت به همان 

نیرومندی . سادگی جابجایی تولید بافندگی نبود، بنابراین از نیروی افزون تری برخوردار بود

ی مبارزات  دروسازی وابسته به دست آوردهای بسیار پیروزمندانهتوان چانه زنی دستجمعی خو

. ی سنگینی رزمندگی شان وابستگی نداشت به هر روی چندان برپایه.  کارگران این بخش بود

های خیزش کارگری در جدول  درست تر آنکه، با شمارش ساده ای از شمار پر اوج ترین موج

بافندگی باالتر از رزمندگی کارگران خودروسازی می توان دریافت که رزمندگی کارگران  9ـ6

این گونه وارونگی پیوند بین رزمندگی و توان چانه زنی دستجمعی می تواند به . بوده است

ناتوان، / های دیگرگون کارفرمایان در برابر جنبش های کارگری دارای ساختار توانا واکنش

که هرچه  )Ceteris paribus(داریم درواقع پذیرفتنی است که چنین بپن. بستگی داشته باشد

های سرمایه  راست کارگران آسیب پذیرتر باشد و هرچه میدان گزینه سرمایه در برابر کنش یک

برای در پیش گرفتن راه برون رفت  پایه مندسازی جایگاهی تنگ تر، ناچاری بیشتری 
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ی  جباری به نوبهاینچنین برآوری ا. های کارگران احساس می کند ها و خشم دربرآوری خواست

.ی باز ازسرگیری کنش مبارزاتی را کاهش می دهد خود انگیزه
(70 )

 

های  های تولید و شیفت خیز چرخه/ در جمع بندی، رویهم رفته پویه خیزش کارگران بر افت

ی توان چانه زنی دسته جمعی کارگران بستر  درجه/همراهی کننده بر چگونگی سرشت

.دارد
(71)

های خیزش اکنون و آینده کارگران نیاز به یک ارزیابی از  یهبه پیرو، برای فهم پو 

سان صنعت پیشاهنگ  های خودروسازی به گروهه( ها) جانشین( محتمل ترین)نماترینراست

پیش . ی و به همانسان سرشت توان چانه زنی دسته جمعی در آن صنعت دارد و دنیای سرمایه

دهید، کوتاه هم که شده به بخش کانونی فرایند   ، اجازه IVاز پرداختن به این کنکاش در بخش 

امان به ساخت از چشم پنهان مانده بود، اما با این همه برای فهم  تولید که به سبب کانون یابی

کارگر جهانی و خیزش های کارگری حیاتی   های شکل گیری طبقه پویه( گذشته، اکنون، آینده)

 .آید، گریزی بزنیم به شمار می

 

 

III  خیزش کارگری صنعت ترابریمندی ها پایه، چرخه ها  ، 

 

 Harvey)رساند انجام می سان فرآورده شان به را به« فروش تغییرجایگاه»صنایع ترابری 

درفرایند ( درست آنکه تمامی سازندگان صنعتی)صنایع بافندگی و خودروسازی  (1993:376

مواد به ـ رساندن ( ترابری)به دستگاههای جابجا کننده « گام»تولید خود در چندین 

های میانجی از یک  ، جابجایی فرآورده(ی رساندن کارگران به سر کار دربرگیرنده)کاررفتنی

از دید تاریخی . جایگاه تولید به جایگاه دیگر و بردن تولید نهایی به بازار وابسته می باشند

و پیوستگی  ی ترابری گسترش شتابنده فرآورده های صنعتی در هر جایگاه به پیشرفت شبکه

 Ridle, 1986:3.7.33.37-8)برای پخش کاال و رساندن مواد خام وابسته بوده است 

Hartwell 1973: 373).
(72)

 

های ترابری به سرمایه داری تاریخی، شبکه ی بینشی ما را به آن   با کانونی بخشی دستگاه

یم که سهم سان چشم داشتی به شمار آور خواند که خیزش کارگری ترابری را به سوی می

شده   های کارگری در درازنای دوره تاریخی پوشش داده ی خیزش چشمگیری از همه

فراتر، درست همانگونه که . دارد(WLG)های آماری پایگاه گروه جهانی کارگری  درداده

برای نمونه )تولید صنعتی در درونخیزش کارگری ( اپی سانتریک)های فرازکانونی  جابجایی

های  ها، همان جابجایی پاسخ به جابجایی توان هم و سازی را یافتیم، پس میاز بافندگی تا خودر

                                                 
70

 (81:1989-79). این وابستگی وارونه بین رزمندگی و توان چانه زنی دستجمعی را جحا بجای بخش های پیشین می توان دید  - 

Deyo  در بیان جنبش کارگران کره جنوبی نیز اشاره به آن دارد که کارگران بافنده ی زن رزمنده ترین کارگران در کشور در

 0به فصل )به بیان درست، به گونه ای چشمگیر بیش از کارگران خودروسازی مبارز بودند . بوده اند 6971و  6911سالهای 

 (.ه جنوبی نگاه کنیددرباره دستاوردهای کارگران خودرو در کر
71

 .در ارزیابی  به پویه های سیاست های جهانی در فصل چهارم می پردازیم، بیشتر شکافته می شود گاه که  این برهان آن - 
72

 .نگاه کنید  Bunker (1998)و   Ciccantellجهانی به  - برای یک برداشت پذیرسازی ترابری  از دیدگاه دستگاه - 
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گون ترابری را  های گونه راه و ترابری در اهمیت نسبی بخش در درونکارگری همانند   خیزش

.چشم به راه بود
(73) 

  9.9به همانگونه که از نمودار . هر دو بروز را پیش روی می گذارد WLGهای  پایگاه داده

ی  ازهمه% 95میانگینی از  -ای  وان دید، خیزش کارگری در راه و ترابری سهم گستردهت می

را در بر   -6991تا  6781ی سالهای  خیزش کارگریصنایع نامبرده شده و مشخص شده

بدینگونه، خیزش کارگری بخش راه و ترابری در شمار بزرگترین رده بندی، . گرفته است می

و ( شمارش شده را در بر می گیرد -همه ی صنایع مشخص% 06که )  ای از صنایع کارخانه

( شمارش شده% 67که )معادن 
(74)

ی خیزش کارگری  درواقع درصد همه. گذرد  در می 

:  جز سه دهه شمارش شده برای کارگران راه و ترابری، از دیگر رده ها در هر دهه به

 6991کند و دهه  پیشروی میای  آنگاه که صنایع کارخانه 6991های    ، سال6781های   سال

.گذرد  دارد، در می های خدماتی به جلو خیز برمی  هنگامی که انبوه گروهه
(75)

 

ای از پراکندگی خیزش کارگری برای سه  که نمایه  79افزون براین، همانگونه که از نمودار 

ش ی وزن خیز درهمه ای جابجایی  گذارد، گونه بخش بزرگ راه وترابری را به نمایش می

این جابجایی بیشتر . به چشم می خورد 01کارگری در درون راه وترابری در دوران سده ی 

آورتر است، خیزش کارگری در  رانی و باراندازی نسبت به ترابری هوایی شگفت برای کشتی

کارگری راه و ترابری شمارش شده در   میان کارگران کشتی و بارانداز بر همگی خیزش

، پنجاه و دو درصد بوده است، در جایی که نمودارهم سنج ۹۱۱۶تا  6781ی    سراسر دوره

گزارش شده % 69و % 95برای کارگران راه آهن و کارگران ترابری هوایی به ترتیب ، 

های خیزش کارگری در جابجایی  وزن نسبی گزارش 6981از این گذشته، در سالهای . است

 6981و باراندازی در سالهای خیزش های کارگران کشتیرانی % 95که از % 70هوایی 

کشتیرانی در / رویهم رفته، فراتری خیزش کارگران هوایی نسبت به باراندازی. فراتر می رود

، %19هوایی ) 6991و سالهای % ( 07باراندازی / ، کشتیرانی%55هوایی ) 6971سالهای 

ی نیز در کاهش همانند و کمتر شگفت آورتر. پیوستگی می یابد%( 8باراندازی / کشتیرانی

ی  در نیمه% 79خیزش کارگران راه آهن ها با درصد کاهنده ای گزارش شده از میانگین 

 .ی سده به چشم می آید در نیمه% 05نخست سده بیستم به میانگین 

کارگران راه و ترابری از نیروی به نسبت  توانمند چانه زنی دسته جمعی در جایگاه کار 

این برداشت به ویژه در پی دریافت جایگاه کارشان . ندبرخوردار بوده و همچنان برخوردار

                                                 
73

با نگرش به صنایع نیرو زا، و از همین روی درپیوند با ( ها وجابجایی)توان در پیوند با کانون بودگی  همان برهان را می - 

های نیرو زا برای شکل گیری طبقه کارگر جهانی و خیزش کارگری را می  چشمداشت کانون بودگی ذغال سنگ، نفت و بخش

های تاریخی در  اجتماعی و جابجایی/رای پیوند بین خیزش کارگریدر اینجا به چنین کوششی نمی پردازیم، اما  ب .کار بست توان به

 .نگاه شودPodobnik (2000) ویژه ذغال سنگ و نفت به پودوبنیک  های انرژی جهانی، به بخش
74

برای ارزیابی الگوی خیزش . ها را داشته است های زیر زمینی، معدن ذغال سنگ از دیرباز مهمترین رده بندی در میان کان - 

 .نگاه شود Podobnik (2000)به  WLGگران جهانی در معدن ذغال سنگ با استفاده از داده های کار
75

ی آن سخن خواهیم   پس از این باریک بینانه تر در باره) 6911های خدماتی از سالهای  ی وزن انبوه بخش با افزایش پیوسته - 

چشم  9ـ9آورد که در نمودار  درازای همان دوره را به بار میکاهش نسبی پیوسته ای از خیزش کارگران راه وترابری در ( راند

 .نما می باشد
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بدینسان . گردد ای یکاگیر و سراسری پخشی که در آن پوشش یافته اند آشکار می سان شبکه به

راست سرچشمه توان چانه زنی دست  شود که از زاویه کارآیی یک گاهی چنین دریافت می

اشان کم   نزدیک( بیشتر همگانی)ایان شان در جایگاه کار، در واکنش در برابرکارفرم جمعی

رو به پایین در جابجا کردن کاال، خدمات و افراد / توان تر بوده و بیشتر بر کارآیی رو به باال

، به «های گوناگون داران در جایگاه سودهای نسبی سرمایه». گاهشان کارآیی دارد به آماج

، و نیز با گسست (Hervey1999:378)ی راه و  های تازه ای سنگین با بهبود شبکه گونه

های پیش آمده از سوی مبارزات کارگری،  جمله گسست های راه و ترابری موجود، از شبکه

پایه ( بسیارانجام ناپذیر)افزون بر این در صنایع راه و ترابری، برپاسازی. رنگ پذیری دارند

سبب شود چندان  گاهی که کم وزنی توانمندی قدرت چانه زنی دستجمعی کارگران را مندی جای

های دردسر آفرین در شبکه پخش را بایستی بتوان پاک از سر راه  به ویژه گره. آسان نیست

سرکش یا وارونه گرد را بایستی از شبکه سوداگری و تولید   های به این بیان که گره -برداشت

یع این چنین ی دیگر صنا برای همه  های پایین رونده و باال رونده شاخگی  اما شاخه. بُرش داد

  پایه مندسازی جایگاهی در راه و ترابری در بهترین چهره، راه بیرون رفت سخت و دشواری

گانی سودآوری و مهار، به  سره بریده شونده، با دشوارهای همه ویژه اگر که جایگاه یک به)ست 

مانند اینها  راهها، راه آهن ها، رودها، فرودگاهها، و»فراتر (. آزاری کشنده نشانیده نشده باشد

که این « های به کار برده شده در آنها از دست برود را نمی توان جابجا کرد بدون اینکه ارزش

در صنعت   آنجا، جابجایی سرمایه را می آفریند که در( پارادوکسال) ُمهمل نمایی  خود چگونگی

 Harvey) نسبت غیرقابل جابجایی نیازمند است های به گذاری  راه وترابری به سرمایه

های جابجایی جغرافیایی که صنایع راه و ترابری با آن  بدینسان، بازدارندگی. (1999:380

هایی اند که بسیاری از صنایع  ای چشمگیرتر فراتراز بازدارنده گونه میانگین به روبرویند، به

 WLGهای  به بیان دیگر، واقعیت  گزارش. کارخانه ای به شدت سرمایه بر، با آن روبرویند

ای پایدار و پیوسته در دوران   گونه های کارگری بخش راه و ترابری  که به زخیزشا

در برابر  پایه مندسازی جایگاهیی جهان گسترش داشته، بر آن است که  درپهنه6991،6781

.خیزش کارگران راه و ترابری ، یک واکنش بنیادی نبوده است
(76 )

 

دخانه ی واکنش های کارفرما  در برابر های فن آورانه از یکسوی، در زرا پایه مندسازی

بیشترین بررسی . خیزش کارگری کارگران راه و ترابری برجستگی بس چشمگیری داشته اند

در مورد سردخانه سازی ها و خودکارسازی باراندازی در صنعت کشتیرانی انجام پذیرفته 

زی در نیمه دوم سده این فرآیند نوآورانه به سختی رزمندگی تاریخی نیروی کار باراندا. است

بیست را درهم فرو کاست و سهم سنگینی در کاهش دهشتناک ثبت خیزش کارگری در 

های بنیادین در فرایند نیروی کار  آنجا که دگرگونی. های  پیشتر اشاره شده داشته است گزارش

                                                 
76

 ٪۹کشور  ۹۹در جایی که، . خیزش کارگران راه وترابری گسترش یافته در پهنه جغرافیایی از سنجش زیرین می توان دید - 

ایم، پانزده کشور،   روسازی به کار گرفتهی خیزش کارگری خود گیرند که برای شناسایی جایگاههای برجسته آستانه ای را دربر می

کشور برای راههای 68)آن آستانه را برای بافندگی دربرگرفتند، بیست و هفت کشور همان آستانه را برای سه زیر بخش ترابری 

 .دارا بودند( کشور برای راههای هوایی 68باراندازان، /آهن، بیست کشور برای کشتیرانی
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وده ب تری مند پایه ، واکنش های تولید مندی پایهترابری کمتر نزدیک و در شرف انجام بوده، 

ها و کارگران راه آهن، زیرفشاربرتری جویی هرآینه  بدینگونه برای نمونه، راه آهن. است

ها برای بار و خودرو و راههای هوایی برای  ها و کشتیرانی ی کامیون  های تازه ی گزینه فزاینده

 .اند مسافر قرار گرفته

ی جنبش کارگری ترابری ها های دولتی، در پویه سرانجام، نقش بازی شده از سوی آیین نامه

اهمیت کارکرد نرم و آرام . راست تر بوده است ترو یک نسبت به دیگر صنایع بساکه کانونی

درآمیخته با نیروی توان چانه زنی دستجمعی کارگران  -های ترابری درانباشت سرمایه دستگاه

ین چرایی یاری  به بیان ا -راه وترابری در جایگاه کار و تنگنای میدان پایگاه سازی جایگاهی

ها را به این واداشت تا به ناچار به گونه ای گسترده و گوش به زنگ  می دهد که چگونه دولت

برای نمونه کارگران راه آهن، . در خیزش کارگری صنعت راه وترابری خود را به میان اکند

ونه به نم)هایی بودند که حقوق قانونی  از یک کشور در پی کشور دیگری، در شمار نخستین

هم زمان با پذیرش این حقوق تازه، به هرروی . دست آورند به( حق قانونی اتحادیه صنفی

نمونه غیرقانونی )را ( داخل کمانه از برگرداننده کتاب -آن حقوق)قوانینی که کارکردهای 

 .درتنگنا می افکند  نیز از تصویب گذرانیدند( ساختن اعتصاب

های چرخه تولید، فشارهای برتری  که با پیشرفت ای، برهان آوردیم برای صنایع کارخانه

خیزش  همسازگردانیجویانه افزایش می یافت؛ از این روی صنعتی سازان اخیر برای با خود 

در برابر برای صنایع راه وترابری بخش های . های کمتری بر خوردارند کارگری از سرچشمه

راست با یکدیگر قرار  ی جویی یک، در برتر( های هوایی راه آهن، راه) گونه گون یک شبکه 

، و بنابراین برهان های چرخه (یا اینکه سرشت برتری جویی به نهایت پیچیده است)ندارند، 

های جایگاهی خیزش کارگری راه وترابری کمتر  تولیدی ما برای بیان پی آمدهای گونه گونی

ای خیزش کارگری در بود که پی آمده چشم به راه آنتوان نیز  بنابراین، می. گویایی دارد

گونی کمتری داشته باشد  درازای خطوط کانون ـ پیرامون در راه وترابری از دید جایگاهی گونه

فراتر که، آمیزش برتری جویی کمتر . تا پی آمدهای خیزش کارگری در صنعت کارخانه ای

که پایه تواند هموارسازاین بیان باشد  بین کارگران می  جایگاهی گونی کمتر راست وگونه یک

مادی انترناسیونالیسم کارگری بین کارگران راه وترابری توان مندتراست تا بین دیگر کارگران 

.ای در صنایع کارخانه
(77)

 

های   های بین المللی خلبانی، در پایانه سال داشت در پدیداری همبستگی هم راستا با این چشم

ی گرایشی که بین بیشتر  شدهی جانبی پیش بینی نا عارضه  0111و سالهای آغازین  6991

گانی، هواپیماها و  هجهانی راههای هم( ائتالف)های  خطوط هوایی برای برپاسازی همبستگی

های  خلبانان در هریک از همبستگی های مهم هوایی، همبستگی. بازار مشترک به راه افتاد

                                                 
77

. ست ا  در صنایع راه وترابری، این تنها یک هشدار( سان کارفرما و یا میانجی ستیز به -State)نی دولت در پیوند به نقش کانو - 

بر پایه )کشورهای داراتر نسبت به کشورهای فقیرتر، از سرچشمه های مادی  government-)های پنداشته می شود که حکومت

یگری ستیز و پی آمدهای گوناگون خیزش کارگری   در پیش روی خویش ها به میانج بیشتری برخوردارند، که به یاری آن( مالیاتی

و )گونه گون   ها در جایگاه راست برپا شده بین کارخانه ای دگرگونی ست نسبت به برتری جویی یک با این همه این پویه. برخیزند

 .باشند  کمتری رویاروی می و از همین روی، در برابر همبستگی و همکاری های بین مرزی با بازدارنده های( کارگران
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تحد به رهبری خلبانان برای خطوط هوایی م( Star Alliance)به نمونه، استارآلیانس]خلبانی

های خلبانی یکپارچه  این همبستگی. ی خود را برپا ساختند وابسته[ استار آلیانس

 Oneworld Cockpit Crew)پیت  جهان کوک همبستگی سرنشینان یک.باشند گرمی کنش

coalition Oneworld)خطوط هوایی بریتانیا ـ / ی خلبان خطوط هوایی آمریکا ، دربرگیرنده

نشستی برگذار  0116در سال  Miamiیک جهان به نمونه، در میامی به رهبری همبستگی 

دانستگی های  (American Airlines)کرد که در آن خلبانان از اتحادیه خطوط هوایی آمریکا 

همبستگی با خلبانان خطوط هوایی  ی راه برد یگانگی در خود را با هم در میان نهادند و درباره

  برای گروه. به گفتگو پرداختند (Aer Lingus)لینگوس  و خطوط هوایی (Lan Chile)شیلی 

« گرایش جهان گستر»ی هوایی این همبستگی بین المللی در بین خلبانان هوانوردی یک  دبیره

 .(Micheals 2001:23-28)باشد  بوده  و از همین روی بسیار نگران کننده می

ها  اما در بردارندگی. اری کردیمهایی در میان صنایع راه وترابری پافش تا اینجا به همسانی

های کنونی  راه وترابری برای پویه دردرون( های تولیدی یا پایگاه)ها این جابجایی( مسؤولیت)

خیزش کارگری چیستند؟ سنگینی همواره  فزاینده ی شبکه های بازرگانی و تولید، آفریده شده 

ارگران راه وترابری دستکم به ای در حال گذار گاوبالیزاسیون بر آن روال است که ک در برهه

فراتر آنکه، دلیلی در دست . همانند گذشته درکانون فرایندهای انباشت سرمایه قرار گرفته شوند

نیست اگر چنین پنداشته شود که توان چانه زنی دستجمعی کارگران راههای هوایی، کم توان تر 

می باشد، به ویژه با توجه به تأثیر  ها دارا دریانوردی یا کارگران راه آهن/ از کارگران بارانداز

با این همه کارگران هوانوردی به . های گلوبال بسا که توان مندندترهم باشند حیاتی شبکه

.)دریایی و یا راه آهن رزمندگی کمتری دارند/ میانگین، در همسنجی با کارگران باراندازی 
78

 )

 .به آن خواهیم پرداخت 7در فصل 

جهانی پی یابی نمود که در آنها جنبش -ا دگرگونی بسترهایی سیاسیبخشی از آن را می توان ب

هایی که برای  کارکرد داشتند ـ فراز دهه 6981و  6951و  6901های کارگری در سالهای 

کشتیرانی و هوا / خیزش کارگری در صنایع راه آهن، و باراندازی  WLGگزارش های 

نگونه که پیشتر در نگاه به شیفت بافندگی ـ اما به هما. اند داشته( سرچشمه)نوردی به ترتیب 

خودروسازی سخن بیان شد، چه بسا که در پیوند با افزایش توان چانه زنی در محل کار باشد ـ 

ای  افزایشی که کارفرمایان و دولت را ناچار به تن دادن به پرداخت امتیازهایی پیش گیرانه

د و خیزش کارگری در پیش روی را کاهش ای باش کننده های دلگرم  نمایند، شاید که پشتوانه

هی  پیوستار دو گرایش به  اگر چنین است، بنابراین شیفت در پیوند با هوانوردی، نمایند. دهند

 .کرد فزون یابی توان چانه زنی دستجمعی در محل کار می باشد درازای یک سده با روی

                                                 
78

و نیز  دشوار است که . ای معنا بخش برداشت پذیرنمود زیرا که دشوار است که چرخه تولید در صنایع ترابری را به گونه - 

ی خیزش کارگری را برای سه  اگر  فراز دهه(. به نمونه گامهای پختگی)دوره های سنجش پذیری را همسنجی نمود و نشان داد 

قله وترابری هم سنجی نماییم، پایین ترین سطح خیزش کارگری را در هوانوردی خواهیم یافت، از این روی درحالیکه  بخش  راه

 قله های خیزش کارگریو . شماره شده اند 6778به  6951کشتیرانی گزارش شده، در سالهای / باراندازی های خیزش کارگری

 .گزارش شده اند 198تنها  6981د، قله ی راههای هوایی تا تاریخ سالهای رسییده ان 6615به  6901برای راه آهن در سالهای 
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ارآیی بر توان چانه زنی ی ک با این همه، همانگونه که در بخش پی آمد خواهیم دید، همه

های تولید پسا فوردیستی، در پی آمد درهم آمیخته تر از آن شده  مندی دستجمعی در محل کار پایه

به بیان . بتوان آن را آشکارنمود (فوکوس)کانون دهی استکه در مورد صنایع ترابری با یک 

داری از توان چانه دیگر، هرچند که این بخش برآن است که کارگران راه وترابری به برخور

زنی دستجمعی  برآن بود که توان چانه ۴زنی دستجمعی توانمند خویش ادامه می دهند، و فصل 

های پرشتاب فراگیر شغلی  ه مند است، بسیاری از جایگا کارگران خود رو سازی همچنان توان

هم  روی های در الگو. زنی دستجمعی ناتوان اند به نسبت با توان چانه در حال تولید کارگرانی

آمدها برای کارگران در آغاز سده بیست و یکم، پرسش حیاتی این خواهد بود که آنان  ی پی رفته

و گسترش می دهند ـ آیا   دار چگونه این توان چانه زنی باال در جایگاه کار را کاربردی سامان

های کارگران  دربر گیرنده)دهند  تری می ای که سود دیگر کارگران را پوشش گسترده درمبارزه

و یا در مبارزه ای کم گستره تر؟ ( با توان چانه زنی دستجمعی ناتوان تر
(79)

این موضوعی  

 است که هم  در

 .نتیجه گیری این فصل و نیز این کتاب به آن باز می گردیم

 

IV  ی تولید ؟ ی تازه یک پایه 

 

رگری همراه با ی خیزش کا های امواج عمده جابجایی (Locus)ی مکان  این فصل درباره

ی تاریخی و به  داری یک دوره تولید صنعت پیشاهنگ سرمایه دردرونهای جغرافیایی  جابجای

. های تولید بر هم افتاده گفتگو می کند خیز پی در پی چرخه/صنایعی با افت در میانهمان گون 

سازی های خودرو همانند گروهه( هایی) ی حساس سپسین از این دیدگاه، یابش جانشین وظیفه

سان صنعت پیشآهنگ جهان سرمایه داری و کشف سرشت توان چانه زنی دسته جمعی  به

ی  ای که نقشی هم ارزش به آن گونه از این روی یابش تولید جداگانه. کارگران در آن می باشد

های بافندگی در سده نوزدهم و یا خودروسازی در سده بیستم بازی کردند  گروهه تاریخی که 

 .باشد ار میکاری بس  دشو

های شگفت  اند، یکی از ویژگی به همانگونه که نگرندگان پسافوردیسم یا فشاری کرده

ای چشم نما  گونه و نرمش پذیری آن است که به( اکلکیتسیم)داری کنونی، التقاطی گری  سرمایه

ها در کاالهای مصرفی و شتاب پدیداری  درحال به نمایش گذاری و ارائه سرگیجه آور گزینه

ی این فصل  در ادامه. های نو برای آب کردن کاالی کهنه می باشد الهای تازه و یافتن راهکا

                                                 
79
همانگونه که فصل دوم نشان داد، امواج بزرگ آغازین خیزش کارگران خودرو، کشور در پی کشور یا مبارزات گسترده تر  -

گمان نیز ریشه  این گرایش بی. م بافته شده هم رفته با مبارزه برای دمکراسی در ها و روی گاه کارگران و مردمان تهی دست، بیشتر

های  و گزینه( های گسترده تر طبقه کارگر زندگی می کردند  به نمونه خودروسازان در گروه)ای از چگونگی ساختاری  در آمیخته

وان های موجود شرایط ساختاری مناسب همانند، درامروز برای برخاست کارگران با ت پرسش کلیدی در چگونگی. سیاسی داشت

خود نیز به کار  های ویژه در خواست ها فرا دلبستگیچانه زنی دستجمعی نیرومندی ست که این توان را در راهی در پیوند با  

 .برند
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هایی پرپتاسنیل و بس حساسی در  گیری که جایگاه دارای ارزش پی« صنایع»شماری ازاین 

پیوستار شکل گیری طبقه کارگر و خیزش کارگری در گستره جهانی را به نمایش می گذارند 

 .زیمسا را  نمایان می 

 

 (Seniconductor)صنعت نیمه هادی 

 

 -نیمه هادی ها -فرآورده  ای با یک تک ها، در بخش گسترده ی فرآورده این نمایش خیره کننده

به درستی بیان  Petter Dicken) - (1998:353-4همانگونه که پیتر دیکن. شدنی گردیده است

. جایگزین کرده است« ها نعتصنعت  ص»سان  ها خود را به کرد، امروزه میکروالکترونیک

بافندگی، پوالد و خودروسازی پیش از آن، صنعت میکروالکترونیک ها آمده اند تا »همسان با 

بسا فراتر از مورد صنعت . کامیابی صنعتی انگاشته شوند( سنگ محک)بسان سنگ  ارزشیاب  

یمه هادی ها، شرکت غیرمستقیم  ن خودرو، شگفت آورترین کارکرد صنعت میکروالکترونیک

صنعت خودرو به همراه خود . باشد ای از فرآورده ها و فرآیندها می ها در دامنه ی گسترده

ای از زندگی روزانه گرفته تا پیرامون  ای، در دامنه های دستیارانه شماری از دگرگونی

 -های صنعتی و سر پناهی برای به دارایی خویش در آوری جابجایی جغرافیای شهرنشینی

رایانه گردانی همه »صنعت نیمه هادی با . ژی و الگوهای فرهنگی دوران وارد نمودسیاسی انر

ی خودرو سازی  و بافندگی ـ دستکم همچون نمایانی شگفت در آزمون  دربرگیرنده« چیز

  .زندگی هر روزه و کار، کارآ بوده است

گیری طبقه راست در شکل  با این همه به کارگماری در صنعت نیمه هادی خود، کارکردی یک

رغم  به. سنجه با کارگر تاریخی همسان در بافندگی ها و خودروسازی  را نداشته است کارگر هم

کارگماری های کارخانه ای در صنعت نیمه  شمار به 6981ای در بازدهی سالهای  رشد پدیده

)هادی به نسبت به سبب آنکه ویفرها
80

(Wafer  یی فرانما. شوند، کم می باشد می خودکار ساخته

ی تولید نیمه هادی در  و ساخت ویفر، نوآوری و فن آوری بخش پیچیده و فرهیخته( طراحی)

دست و   ها ی چیره  در این تولید، نیاز به ویژگی باال، مهندس  .گیرد کشورهای پر درآمد انجام می

برای تولید، اما بازخور نیروی کار « خاصی»و ابزار گران، چگونگی ویژه و   نیز کارخانه

.آورد امستقیم کمی در فرایند ساختن را فراهم  مین
(81)

ی  فرایند بخش شدید کاری تولید، گروهه 

                                                 
- 

80
باشند که روی آنها مدارهای  ی کوچک ماده ی نیمه هادی نمونه بلور سیلیکون می ها الیه در میکروالکترونیک( Wafer)ویفر 

از این روی در ساختن ابزار نیمه هادی همانند مدارهای . شود خنه دهی یا کاربرد یُن با مواد گوناگون ساخته میر میکرو به وسیله 

 (  mm 300)اینچی   11.8    گرفته تا  (mm 25.4)های گوناگون از یک اینچی   ویفرها در اندازه. میکرو نقش کلیدی دارند

 . شوند ساخته می 

 
81

 0119نیویورک در سال  Fishkillدر فیش کیل  IBMهادی که از سوی  الی خودکار تولید نیمهدر یک جایگاه بسیار با -

میلی متری سیلیکونی از بیش از پانصد گام  پردازشی که بیست روز به درازا می کشد، گذر می  911گشایش می یابد، ویفرهای 

 .(Lohr 2002)کنند، بدون این ویفرها هرگز با دست انسان تماس یابند 
81
گشایش  0119نیویورک در سال  Fishkillدر فیش کیل  IBMهادی که از سوی  الی خودکار تولید نیمهدر یک جایگاه بسیار با -

میلی متری سیلیکونی از بیش از پانصد گام  پردازشی که بیست روز به درازا می کشد، گذر می کنند،  911می یابد، ویفرهای 

 .(Lohr 2002)بدون این ویفرها هرگز با دست انسان تماس یابند 
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ویژه به آسیا جابجا شده  به کشورهای مزد پایین به 6911ای ست که از سالهای آغازین  گسترده

 .(Dicken 1998:373)است

ای  شغل کارخانه از این روی در یک سوی در کشورهای مزدباال با گسترش صنعت نیمه هادی

کمتری آفریده شده است، در سوی دیگر گسترش صنعت به رشد پرولتاریای صنعتی بیشتری 

این روند باویژگی بیشتری به رشد شتابنده . در کشورهای مزد پایین روند داشته است

ای دانش ورانه  ای که به گونه پد یده -پرولتاریای صنعتی در بین جوانان و زنان سرانجام گرفت

به )را به خود کشانید « ی خط گلوبال گروهه» با سر نوشتار 6971و  6981های  ر سالد

Fernandez Kelly 1983; Lim 1990; Ong 1987 با این همه در سال های (. نگاه شود

ای خود فزا، خودکار گردیده است، و رشد به کار گماری در  ی گلوبال به گونه گذشته گروهه

.(Dicken, 1998:383-6)این بخش، کاه شیافته است کشورهای مزد پایین نیز در
(82)

 

، با همان الگوی به (و ازدیاد فرآورده ها)به همسان رشد گسترش مصرف کننده ی ابزار برقی 

کارگماری همانند همراه بوده است ـ به دیگر سخن، شکنندگی پرولتاریای صنعتی در کانون با 

هرچند که . مزد کم برگزیده همراه بوده است گسترش انبوه پرولتاریای صنعتی در جایگاههای

، بازاریابی، و هماهنگی در (Research & Development-R& D)پژوهش و پیشرفت 

دستان شرکت های چند ملیتی باقی می ماند و بیشتر از سوی کشورهای مزد باال انجام می 

در چنین . یندآ گیرد، به آشکارا تمام ساخت و همگذاری در کشورهای مزد پایین پدید می

« چین»های تلویزیون،  در پیوند با دستگاه. سازد فضایی، چین به سترگی خود را نمایانگر می

 Dichen)در جهان گردد  6978تا بزرگ ترین سازنده تلویزیون در سال « از هیچ کجا آمد

1998:357)  .
(83)

 

ست، اما  شکنندگی با این الگو در جایی که شمار طبقه کارگر در کشورهای مزد باال در حال

گاه در کشورهای مزد پایین در حال افزایش، تکرار الگویی ست که پیش تر برای صنایع  هم

 بافندگی و خودرو

ای، در بسیاری از کشورهای مزد  پی آمد چنین فرایندهای درهم آمیخته. سازی نمایان ساختیم 

ی  کانون بودگی به رشد شتابنده پایین، تولید انبوه پرولتاریای صنعتیی ست که هم از دید شمار و

 .خود پیوستار داشته است

ویژه چین هم جایگاه کلیدی گسترش صنعتی  ،  آسیا و به6971های   ی سال ویژه تر آنکه از میانه

ارزیابی مان از گذشته ما را . و هم پایگاه شکل گیری طبقه کارگر صنعت نوینی گردیده است

ی کارگری  های رزمنده  جلوه یابی جنبش  راه نزدیک چشم به خواند که در آینده ای این سوی می به

چین با برخورداری از این شمار و کانون بودگی ـ در منطقه شرق آسیا و . در چین باشیم

دستان  کارکرد این جنبش اگر پدیدار شود، همانند  کارکرد انقالب برآمده از تهی -گلوبال

                                                 
82

کار نرم افزاری، در برابر سخت افزار، سرچشمه مهمی برای به کارگماری در هندوستان جایی که به آن باز می گردیم شده  - 

 .است
83

ها در درازای سده بیستم به جایگاه تولیدی  کم مزدترو کمتر  RCAبرای جابجایی پی در پی جایگاه تولید ابزار برقی مصرفی  - 

 .نگاه شود Cowie (1999)مریکا به ی شمال آ ای شده اتحادیه
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همانا که از افزایش خیزش کارگر در چین . یابد روستایی در نیمه سده بیستم پژواکی جهان می

نفره تنها در  91111گزارش هایی شده است، به نمونه گزارشی از برپایی همایش اعتراضی 

ها  در برابر بیکاری و مزدهای  هرچند که برپرچم این اعتراض. سخن می گوید 0111سال 

سرمایه گذازی یکراست  پرداخت نشده و بازنشستگی، همچنان که صنعت سازی شتابنده با

های سهمگین صنعتی دولتی همراه  خارجی سوخت گرفته و بازو به بازو با پیاده کردن گروهه

با این همه رشد خیزش کارگری در چین امروزه به گونه ای گسترده شکل آنچه که . بوده است

ی زندگی و  دهراه ش  های رو به روش  شود، در برابر گسست گونه  نامیده می -جنبش های پوالنی

با ورود چین به . ها پایان نگرفته است در سویی، انگیزه این گونه از جنبش. زندگانی بوده است

های  از گروهه   شده  میلیون کارگر بیرون رانده 71، دیگر (WTO)سازمان تجارت جهانی 

اند،   دهمیلیون کارگری که تاکنون بیکار ش 51تا  75صنعتی بزرگ دولتی  می روند تا به دیگر 

در سوی دیگر ارزیابی تا (. نگاه شود  Solinger 2001و نیز به   Solinger 1999)بپیوندند 

کنونی نیز برهان نزدیکی به دست می دهد که چشم به راه پدیداری آن خیزش کارگری باشیم 

گونی از  ی گونه دارای اندازه صنعت گونگونیکارگران در هر . که مارکس گونه  نامیده ایم

شود و  درست چه هنگان این خیزش کارگری مارکس ـ گونه پدیدار می. ان چانه زنی هستندتو

چگونه این کارگران با اعتراض های خود با بیکاری برآمد خواهند داشت، پرسش هایی اند که 

هنوز بازگشوده نشده اند، با این همه اهمیت طبقه کارگر صنعتی چین برای آینده ی خیزش 

 .آید که بی برو برگرد خواهد بود ، چنین به چشم میجهانی کارگری چین

 

 سرویس های تولیدی

 

گرایی   کانون زدایی جغرافیایی کارکردهای صنعتی پیشتر گفتگو شده، همراه با رشد و کانون

و به همسان که رشد یابی سرمایه « فرمان دهی و مهار»ی (فونکسیون ها)ها گلوبال کنش

گذاری مالی
(84)

ن س. دید آمده است  نوشت که  (Saskia Sassen 2001:24)اسکیا ساس 

دلی    خواستی را برای گونه های تولید می آفریند که نیازمند آسوده»، «افزایش بسیج سرمایه»

های نوین  این رده. «رهبری مهار و دادن خدمات به این سازمان نوین صنعتی و مالی می باشد

های ویژه ای مانند  خدمات حقوقی، مالی،   تهتولید از پیوندهای تلفن دامنه می گیرد تا  رش

 .تبلیغاتی، مشاوره ای و حسابداری

های بازرگانیی را که از سوی شبکه های گلوبال کارخانه،  هرچند این خدمات تولیدی، سازمان

ن  خود ( Sassen)دفترها و بازارهای مالی مدیریت می شوند پشتیبانی می کنند، به بیان ساس 

بنابراین پراکندگی . هستند agglomeration)(  اقتصادهای انبوه شده( وعموض)ی  نیز شناسه

                                                 
84

توان به  این پایگاه مالی را می. برداشت پذیر می گردانیم مالی  پایهسان  ، این رشد سرمایه گذاری سرمایه را به7در فصل   - 

یدهای پای شدت یابی برتری جویی نسبت به سرمایه گذاری در تول پا به. ی تولید به راهی دیگر دریافت مانند پیوستار چرخه

شود و در کارکردهای مالی و اسپیکوالسیون بازگذاری می  صنعتی، سرمایه از بازرگانی و تولید دیگر سراسر بیرون کشیده می

 .  (Arrighi 1994; Arrighi , Silver1999)گردد 
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جغرافیایی تولید صنعتی و فرا بسیج سرمایه مالی در دیگر سوی خود، در شهرهای گزینشی 

کانونی که دفترهای کانونی شرکت چند ملیتی و سرویس های تولید  را که نیازمند آنند کانون 

هایی اند که سیستم های دونده ی گلوبال می بایستی به پایان می   جایگاه»اینها . گرایی دارند

و به همانگونه که نشان خواهیم داد، اینها نیز جایگاههای . (Sassn 2000:1)« رسانیده است

ی شکل گیری طبقه کارگر و پدیداری خیزش کارگری  بانی فرایندهای رونده برای دیده  حساسی

به کار گماری در سرویس های تولید شتابنده تر از دیگر  6981در سالهای . آیند به شمرا می

همچنین به  (Sassen 2000:9-11بخش اقتصادی در بیشتر کشورهای کانون رشد کرده است 

1994 Aoyama , Castells ،Marshall and Wood  برای (. نگاه شود 11-1995:9وود

میلیون نفر در سال  81.7از نمونه در ایاالت متحده آمریکا درحالیکه همه ی به کارگماری 

 68.1میلیون به  1.9رشد یافت، خدمات تولیدی از  6991میلیون در سال  610.0به  6981

به ) میلیون رشد نمود  01.7میلیون به  69.9در برابر صنعت تنها از . میلیون رشد داشت

2000 Sassen Exhibit 67 آن روی ، برخی از نگرندگان، این نمودارها را از (نگاه شود

ای خوب  کار گرفته اند تا نشان دهند که جوامع پسا صنعتی درحال آفریدن شغل های  حرفه  به

چنین دریافتی نزدیک به سه دهه پیش از سوی دانیل . پرداخت، فنی و مدیریتی گرایش دارند

انجام گرفت، و چنین بیان  «جامعه پسا صنعتی پیش روی»درDaniell Bell (6989 ) -پل

درحال آفرینش هم نیروی کار آموزش دیده و هم « ی پیش رفته صادهای سرمایه دارانهاقت» :شد

مناسبات صلح آمیز بین کارـ سرمایه بوده است، چنین دیدی به گونه ی بس برهنه تری در 

با این همه مدارک به . بیان شده است« نیو اکونومی» 6991برفراز رجز خوانی های سالهای 

زیرا که سرویس های تولید زر به عنوان . درستی این دید رأی می دهندگونه ای فزاینده به نا

ی تولید خود نیاز به پشتیبانی ازسوی گروه کارکران سنتی یقه سفید، آبی و  بسته بخش هم

صورتی در پست هایی با دامنه ی کاری از منشی ها، تلفن چی، کارکران ساختمانی، کارگران 

های  بنابراین در جایی که سرویس. باشند نگهدار می پیش خدمت، ظرفشویی و کارگران بچه

های مزد باال و  اند، قطبی شدن نیروی کار بین حرفه ای شتابنده رشد داشته تولیدی به گونه

Green house 2000 2000[وال استریت ژورنال ]کارگران مزد پایین ادامه داشته است 
(85)

 

الینی به عنوان تهیه های حساس پدیده آیی شبکه نظری پرورش یافته در این کتاب بر آن است ب

نمی . شکل گیری طبقه کارگر و اعتراض به جایگاههای چشمگیر رشد کار تازه می گیریم

با . سازیم d:senggregate WLGتوانیم خدمات تولید را از دیگر خدمات در پایگاه داده های 
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 - (2000) Steven Greenhouse قتصاد جهش ا»:نویسد در یک بررسی درباره روند به کار گماری در نیویورک سیتی می

 –های مزد پایین  اما بررسی جدید نشان می دهد که شمار شغل. رکوردی ایجاد کرده است  دار نیویورک سیتی، شمار زیادی شغل

های میان دستمزد یا دستمزد باال در حال رشد  بر شتابتر از شمار شغل -دالر در سال دریافت می کنند ۴5111آنانی که کمتر از 

ی وال  های  شهر دستمزد باالی هزاران نفره به این برداشت رسید که در سالهای گذشته شمار به کارگماری... این بررسی. یابی اند

ترین گسترش در میان به کارگمارده شدگانی همانند   های گذشته افزایش یافته است، پرشتاب استریت و سیلیکون آالی در سال

این بررسی همچنین . رستار بچه و پرستاران سالمندان گزارش شذه استکارگران رستوران ها، نگهبانان امنیتی، کارگران پ

، 6999تا  6979های کم دستمزد مستخدمین خدماتی برای کارگران مزد پایین شهر میانگین مزد از سال  دریافت که در ردیف شغل

ی گسترش  وپا نیز برپایهرشد به کارگماری در ار«  .کاهش یافته است% 0اقتصادی، ( انفالسیون)با ر نظر گرفتن تورم

ن ) های شغلی نیمه وقت و به نسبت پایین دستمزد درنظر گرفته شده است  موقعیت  (.نگاه شود ۴۱۱۱به ساس 
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زش کارگری گرایش درباره ی خی WLG, WLG، که نمایای پراکندگی 99این همه نمودار 

الگویی است در خط با این استثناء با درنطر گرفتن خدمات به .شده به وسیله صنعت نشان دهند

تمامی افزایش شتابنده ای را در مورد اهمیت نسبی جایگاه خیزش کارگری کارگران جهانی در 

% 60تا % 9چهار دهه ی گذشته سده بیستم، بیست و یکم به اینگونه که درجایی که خدمات بین 

همه ی شمار خیزش کارگری گزارش صنعت ـ ویژگی در نیمه نخست سده بیستم شمارش شده 

در سالهای % 97و  6971در سالهای % 01و  6911در سالهای % 06است، این نمایه از 

.پرش داشته است 6991
(86)

 

می آید در نگاه نخست بسیاری از کارگران کمکی مزد پایین در سیستم خدمات تولیدی به چشم 

بر آن است که سرچشمه ای از  Sassenباالی همه . که قدرت چانه زنی پایین داشته باشند

شده ـ شاید بسا که با خبرانه بر آن بی تأکیدی شده است، اگر  Overladeatخدمت که بیشتر 

است،  agglouarctionاقتصادهای منطق که بنابر آن کارکرد سرویس های تولیدی یکی از 

، خود آنها (و پشتیبانی اشان»ایع شامل کارکردهای مهار و فرمان اقتصاد جهانی بنابراین صن

فراتر آنکه گونه هایی از سرمایه . Plucabound. به نسبت در تنگنای مکانی قرار دارند

گذاری ها سرهای گلوبال را فعال می سازند به نهایت سرمایه بر 
(87)

هستند، و به سادگی نمی  

چنین وضعی در مورد . شوند aboudo سرمایه ثابت Inteneسنگینی توان بدون ارزش دادن 

شبکه های ارتباطات تلفنی و سیم کشی های ساخاتمانهای دفتری مردن با گنجایشمندی های 

به دیگر سخن مجتمع سرویس های تولید به سادگی در برابر . ارتباطی پیشرفته می باشند

 .بت واکنش نمی دهندخیزش کارگری با جابجایی جغرافیایی سرمایه ثا

جالب است اشاره شود که روایت اقتصادی چیره به آن اند که جایگاه دیگر موضوع بی اهمیتی 

، هر جایی پایگاه داشته باشد، Telematicاست زیرا که شرکت می تواند به مرحله تله ماتیکی 

این . گاه نمی باشندبسیاری از نهادها اکنون پایگاه انفراسیونی هستند و بنابراین وابسته به جای

خط برهانی شرکت اقتصادی را مجاز می سازد تا پشتیبانی های سازش های سپاری را در 

به این هشدار که شرکت ها می توانند به آسانی اتحادیه ها را ( و کارگرانی)دولت های شهری 

ی  ترک کرده و جایی دیگر جایگاه گیرد و توجه را به خود بکشانند، هر جند که برای همه

البته این سرشت غیر وابسته   (Sassen 2000:144) .مجتمع های سرکشی راست نمی آید

نقطه ای وجود دارد . (Overstated)بودن جایگاهی خدمات تولیدی می تواند غلوآمیز باشد؟ 

افزایش در جایگاههایی که خدمات اجتماعی تمرکز یافته ( قوسی)که در آن قسمت های 

. ا سنگینی مندی سرمایه را حتما گرانترین ها تأمین فراهم می آوردسرانجام سرمایه ای را ب
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 Johnو دهه پیشین است  (SEIU)اتحادیه بین المللی کارکنان خدماتی  U.Sدر پیوند این پدیده جالب است که بگوییم که در  - 

Sweeney ش بوده اند که دوره فعالیت نوینی در در تسخیر این تالAFL-CIO براه اندازند. 
87

بخش چشمگیری  U.Sدر » Riddle (1986:8)گرایش همه گانی به سوی سرمایه تشدیدی خرمات وجود داشته است به بیان  - 

 R.B.Kutscherبخش صنعتی ردیف شده بوسیله  675از «  (intersive)سرمایه شدت سرمایه ای است و نه نیروی کارگر شدت 

بخش های خدمات صنعتی نزدیک به یک دوم از سی بخش را در دو  hبر پایه سهم سرمایه بر کارکنی، J.Amark (1983)و  

decile  ردیف را دربر داشته( 1986:29نقل قول بوسیله Riddle.) 
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فراتر همچنان که دولت های محلی و کشوری این واقعیت را دریافته اند کلید سرمایه گذاری 

نیازمند به فراساختاری های پیشرفته ( ستاره ی درخ شان تازه)صنایع خدماتی تولیدی 

ازندگی و یارانه پردازی ساختمانی آنگونه ارتباطات تلفنی می باشد نیز دست به س

 .فغراساختارهای به عنوان بخش از طبقه رقابتی تا میزبان مراکز خدمات تولیدی شود باشند

همسان برفراز بخشص کمی هایی از فرایندهای تولید خدمات تولیدی، نیازی نیست که در دفتر 

( در مجتمع خدمات تولیدی)می توان دو گونه فرایند گونه گون کار را . مرکزی رخ دهد

گونه نخست پایه های جایگاهی درواقع گزینه واقعی هستند، اما برای گونه ی دوم، . بازشناخت

به گونه ای ساختمانهایی که در آنهاشرکت ها دفتر . آنها بس گزینه ی واقعی به شمار می آیند

بایستی تمیز شوند، کار مرکزی دارند را نمی توان که به کشورهای مزد پایین فرستاد ـ هر شب 

Zauctorul در برابر، به هر روی بسیاری از کارهای روزانه ی . باید در جایگاه انجام گیرد

( و هستند)می توان . دادن داده های کامپیوتری و واژه پردازی تولید خدماتی به آن در پیوند اند

ین و گونه ی متمایز باز می به گفتگو درباره ا. با پایه ای منظم به کشورهای مزد پایین فرستاد

 .گردیم

که آسما خراشهای پیرامونی ناحیه صنعتی لوس آنجلس پاک می  هاساjauitorبیایید به مورد 

کارهای آنها . این کارگران به نظر می آید که قدرت چانه زنی کمی دارند. کنند، نگاهی بیافکنیم

مه وقت و شغل گذراست که از موقعیت کارگرانشان بیشتر نی. نیاز به مهارت چندانی ندارد

، باالیی برخوردار نیستندـ کارگران به نسبت Turuoverو دیگر  coreer ladderامنیت شغلی 

بسیار باالیی مهاجر یا زنان اقلیتی هستند که بیشتر شغل دوم دارند و مسؤولیت های نگهداری 

به هر روی . بچه که برای آنان کمی وقت برای فعالیت اتحادیه ای باقی می گذارد

یا سازمانهای زیر کنتراتی هایی هستند به گونه ای ردیف شده  Phantionبیشتر « کارفرمایان»

پیمان موجود اتحادیه ای با کارگران را  (?eveday)با گریز ( نوبه)به هدفی که از قیمت 

یه این کارگران و دیگر کارگران در پایین ترین ال 6991برنشر دهند، هنوز پایانه در سالهای 

اینها در بر . ، به مرزهای چشمگیری را به دست آوردند U.Sمجتمع های خدمات از شهرهای 

شهر آمد و  91در بالتیمور و از بالتیمور به بیش از  Living wageکارزارگیرنده ی گسترش 

در شماری از شهرها و چشمگیر دارد در لوس  کارزارهای ژانبورهاپیروزیهای عدالت طالبانه 

 .دآنجلس بو

این کارزارها محورهایی در تضمین دستمزد و شرایط کار کارگران خدماتی مزد پایین همانند 

به عالوه جنبش کارگری . رفتگران در بسیاری از ساختمانهای اداری را به همراه داشت

 .اکنیویسم اجتماعی در زمان تاریخی کم خیزش نیروی کار ایاالت متحده را برانگیخت

وزی چه بودند؟ در یک سوی شاید نیرویی ساختاری را از سرشت جایگاه ـ پایه های ایجاد پیر

نسبیه ی کارفرمایان کشیدند، همانگونه که اشاره شده در حالیکه کارفرمایان توانستند نیروی 

کار مهاجر را برای رفت و روی ساختمانها با دست مزد پایین را پیدا کند، توان آن را نداشتند 

با این همه بنا به ارزیابی های انجام . تمیز شدن به جاهای دیگر بفرستند تا ساختمانها را برای

گرفته تا اینجا در این فصل از کتاب چنین به دید می آید که تا بسنده است تا حنابه کامیابی های 

 .کم دامنه ای به دست آمده در متن تمامی قدرت کم چانه زنی ناتوان این کارگران را شرح دهد
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چنین به دید می آید که پیروزی ها بر یک راه رو چشمگیر درباره اندیشی  از این گذشته

به ویژه این کارزازها دربردارنده ی . پایه داشته اند« قدرت نهدینه ای»چگونگی کاربرد اهرم 

بازاندیشی های مهم الگوی سازمانی برپاشده بر تمرکز جایگاه کار و جابجایی الگوی تازه ای 

همراه با پراکنده شدن کارگر دربان جایگاههای گوناگون . جماعتی بود که بیشتر پایه مند ـ

کاری و پیوندهای استخدامی ویژگی یافته با درجه ی باالی گردش و احتمال سازمان یابی 

 کارزار مزد زندگیبنابراین . خواهد گردید Sisypheamجایگاههای کاری منفرد، وظیفه ای 

(Living o wage) ت جنبش گسترده شهری را برپا سازد برای بهبود در بالتیمور توانس

بنا به گواهی سازماندهندگان این کارزار هدف آن بود . دستمزدها و شرایط کاری کارگران فقیر

تا گونه ای نوین از سازمان کارگری ساخته شودـ گونه ای که برای از یک محل کار تا محل 

بنابراین، همانگونه که در (  Harvey 126:200نقل قول بوسیله )کار دیگر قابل جابجایی باشد 

بریتانیا برای کارگران بافندگی که با کارفرمایان چندگانه ای روبرو شدند، قوت چانه زنی 

 .نمادینه ای با گرایش منطقه ای از ملزومات بودند

عدالت برای کارزار ژانیتورها نیز ار برپایی روندهای سازمانی محل کار پرهیز کرد، بخشی 

که دریافته بودند که قدرت و اهمیتی که شرایط را دگرگون می سازد، بسته به کارفرمایان به آن 

وانمود شده نسبت ـ شرکتهای زیر کنتراتی رفتگری ـ بلکه به صاحبانی وابسته است که شرکت 

اتحادیه ای به کار می گیرند، بنابراین . های زیر کنتراتی را به عنوان یک راه برد گریزی

برای به رسمیت شناسی اتحادیه  (NLRB)ری انتخابات بخش پیوندهای ملی کار بجای پی گی

ای که در آن روح مجتمع های بزرگ برگزار بودند که با یک پیروزی اتحادیه ای می توانست 

بسته شود و دوباره به مانند به بنگاهی غیر اتحادیه ای باز گشود گردد، کارزار بر آن پا فشاری 

که تظاهرات خیابانی نشانه گرفته شده رو رد روی مالکین ساختمانها  داشت، جلوی روی است

به همین گونه کارزار مزد  (waldinger etol 1998:110). و اجاره کننده های بازرگان

زیستی به آن بود تا دولت ها، شرکت های بزرگ و مسؤولین دانشگاهی را نه تنها در رابطه با 

رفتاری مناسب وادار سازند بلکه در رفتار اجاره کننده گان  کارگران در استخدام تسلیم اشان به

نوعی سیستم زیر دست بودگی »زیر کنتراتی اشان نیز گسترش زیر گنتراتی ها به آفرینش 

 Needlemen). آفریده بود« و پاسخگویی را نوعی روم شرقی در کم نمودگی مسؤولیت

1998:z9)  

نهایی « مسؤول»، عنصر (دستگاه)تا با دور زدن این کارزارهای پیروزمند توان آنرا یافته بود 

.قدرت دگرگونی شرایط شناسایی نماید را با
(90)

 

متحدینی که در آن الیه های اجتماعی گونه ای یا »تمامی این کارزارها به سنگکینی بسته به 

(. Harvery 2000:125 Marxپا را فراز از مارکس )« سرراست به پرسش دلبستگی داشتند

ونه ی کارزار مزد زیستی بالتیمور یک متحد ایمانی وابسته به کلیسا گام آغازین را در نم

،در نمونه عدالت برای (Harvey 2000)برداشت و سرچشمه های چندی را فراهم آورد 

جابیتورها، نقش اساسی به وسیله ی دخالت گری دفترهای مرکزی یک سازمان اتحادیه ای 

مرکزیت یافته ایفا شدـ اتحادیه بین المللی خدماتی شاغلین ـ  (اکنون)صنفی دوباره جان گرفته 

که رهبری اتحادیه منطقه ای محافظ زیری را به هم پیوند می زد، درحالیکه کارزار عدالت 
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برای جابیتورها، دربردارنده به بسیج الیه های پایین کارگری بود که بدون این نمی توانست 

رچشمه های هنگفتی بود که تنها می توانست با ظرفیت و نیز دربرگیرنده ی س. کامیاب گردد

به (13-1998:112)و همکاران  Waldinger. های سازمانهای بزرگ کشیده و توزیع گردد

با دست کم یک )برفراز هزینه های دربرگیرنده ی این کارزاری اشاره دارد که پژوهش سنگین 

با ریسک )گینی مشاور حقوقی، ، سن(گروه پژوهش بررسی ساختار صنعتی و ناتوانی های آن

 . ، و سنگینی سازمان دهند*«راه کارهای قانونی چریکی»باالی راه کارهای رویارویی همانند 

یافتن راههای پیوندیابی و خاه . ـ این ساختار روم شرقی گونه ویژگی صنعت پوشاگ بود90

ی راه بردی بر های مناسبه یا سخنگویی برای رفتار زیر کهنترات ها به همین گونه کلید

و  Apple bacum 2000و  Bonacichبه )سازمانیابی کارگری در این بخش می باشد 

1998 new نگاه شود .)Needleman  در رابطه با کارگران بهداشت خانگی ( 6995)نیز

 (.موردی از کارگران خدمات اجتماعی خصوص)همین بیان را دارد 

.نیم میلیون دالر در سال هزینه دربر داشتکارزار عدالت به ارزیت تنها در لوس آنجلس 
(99)

 

سرانجام به سبب جابجایی ما در ساختار تولید نیز دست در دست جابجایی در ترکیب جنسیتی و 

قوتی طبقه کارگر کارزارها ناچار به رودررویی با همزمان مسایل نژادی جنبشی، شهروندی و 

ش کارگری را به بازتاب بهتر چهره کارزارهای پیروزمند، چهره ی فعال جنب. طبقاتی بود

 کارگران دگرگون ساخت 

اینان نیز بازگو کننده ی نیازها و خواست های 
(97)

ویژه این نیروی کار نوین بودندـ دربرگیرنده  

ی چیزهایی مانند مراقبت از کودکان و زبان انگلیسی، برخورداری این نیروی کار تازه 

و با سرشت تر، پشتیبانی از . ه کشی طبقاتی برخاستهمزمان مسایل هیئت، نژاد، ملیت و بهر

سازمانهای جنبشی اجتماعی گونه گونی را بخود خواند، از جمله سازمانهای حقوق شهروند و 

 (. Bronhan brennerو همکاران  6997)زنان را 

چنین به دید می آید که جابجایی نسبی سرمایه برای بازگویی دستیابی به پیروزی نابسنده می 

با این همه،اگر کارگران توان آنرا ربایند تا در دهه آینده به دستاوردهای خود دست یابند، . اشدب

بدون گمان بخشی از بازگویی را می توان در بازدارنده های واکنش پایه مند سازی جایگاهی 

 .بوسیله سرمایه جستجو نمود

ران خدماتی مانند ارقام چه چیزی افزون بر بخشها بیشتر حرکت مند فرایندهای تولید کارگ

آماری روزمره؟ یکی از بهترین پیشرفتها در این زمینه، سرمایه گذاری هایی است که بوسیله 

U.S برنامه ریزی برای فراهم آوری کارگران انگلیسی . و شرکت های اروپایی انجام گرفت

جایگاههای  دفترهای پردازش آماری، مرکزهای تلفن، و. زبان و آموزش دیده ی هندی بپردازد

برپا می شوند، از جمله آنهایی دربردارنده ی کارکردهای خدماتی « پایه مند، خیزسازی»شغلی 

 .باالتر تولیدگر پایانی مانند نرم افزارها و مهندسی می باشند

نیز به نقش آگاهی طبقاتی که کارگران با خود از کشور ( 6997)وینکادین  Wuldingerـ 99

به این ترتیب، به موازی آنچه که ( به ویژه آمریکای مرکزی. )دارد برآمده آورده اند اشاره

. درباره ی کارگران نیوانگلند بیان داشتیم که از سنت رزمندگی النک شایر با خود آورده بودند

 (.هرچند نه شرایط ساختاری برای پیروزی)
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 new (1998)و  Neadleman (1998)ـ درباره ی اهمیت مراکز جماعت کارگری به 97

 .نگاه شود

برای شرکت های « دفترـ پشتی»و کشور فیلیپین، کارکنان، کم هزینه ی  جاماهیکاایرلند، 

خارجی فراهم می آورده اند، هرچند که شمار کارگران هندی به کار گرفته شده در این روند، 

گمانه ای افزون بر چهل هزار هندی در . آشکار می رود که تمامی موارد پیشین را بروبد

عت خدماتی خوانده شده از راه دور در حال کار می باشند و به چشم می آید که این صنعت صن

 .(r-rlhins 2000)بکار گیرد  0117نفر را تا سال  811111به رشدی باور نکردنی برسد و 

کار و کارگران هندی با کلید کردن به ( از راه ماهواره)شرکتهای ورای دریاها با فرستادن 

و دسته بندی آن، آنالیزه و با پروانه ساختن آن به خانه، شرکت هوایی ( فایل)صورت پرونده 

میلیون بلیطی که رد  95یک رونوشت اسکان گرفته شده از هر . نمودند British Airبریتانیا 

سال می فروشد به هندوستان با موج روانه می سازد و در آنجا کارگران بلیط ها را با اطاعت 

و ژنرال الکتریک برای چهار برابر . های مسافرتی باز پس می فروشندصورتحساب به آژانس 

ساختن شمار نیروی کار هزار نفره ی کنونی اش در سال آینده بکار گرفته شده در دهلی نو 

فرایندسازی وامها پاسخگویی به انجام وظایف درنظر گرفته شده، و فراخوانی افراد که »برای 

 .(Filhing 2000)برنامه ریزی می کند « های دیر شدهدر ایاالت متحده در پرداخت وام

در اینجا بنابراین جایگاه مهم جغرافیایی و صنعتی دیگری از شکل گیری طبقه کارگر نوین و 

خیزش کارگری توانمند آغاز سده ی بیست یکم، روبرو می شویم، با این  گونه کارگران به چه 

ن کار به خودی خود به کار آیی اینترنت و دیگر گونه قدرت چانه زنی بایستی دست و پا زند؟ ای

سیستم های پیشرفته ارتباطی برای دریافت مواد خام، انتقال تولید نهایی، و در بسیاری موادر، 

 .پردازش گامهای میانی در فرایند تولید باز می گردد

یب آسیب پذیری دستگاههای کنترل ارتباط های فضایی در برابر گسست ها بسا فراتر از آس

می باشند، همانگونه که کره و پروش ها و هاکرها  JITپذیری ها خط تولید دستگاههای تولید 

با این همه، چگونه این آسیب پذیری ها در قدرت چانه زنی در محل کار نشان . تجربه داریم

شود، چیزی است که نمایش گزارش بوسیله خالقیت کارگران در ( ترجمه)گذار برگردان 

 ,Cf. Piren). کال جدیدی از مبارزه برای فضایی تازه باقی می ماندنوآوری های اش

Cloword 2001)  

در چنین صنعت به نمایش متحرکی واکنش به هر نوع خیزش کارگری می تواند جابجایی آنی 

می ». می باشد( ها)درواقع به باور داشت مدیریت فرایند تولید خود فرا جنبنده . جغرافیایی باشد

این ادعای یک « به تمامی جابجا شونده است. دازش را هر جایی از جهان ببرمتوانم این پر

کارگر فرایند بستانکاری های شرکت بیمه واقع در پایه تأسیس  601کارگر تولیدی است یا 

با این همه به مانند . می باشد(  Filhins 2000باز گفته شده از )در بنگالور هندوستان . سینایی

ی خیزش کارگری چنین بیانی دربردارند تکه ای از توپ بزرگ می سازی همیشگی پایگاه

از آنجا به کجا برود؟ . این صنعت اکنون در کم دیدترین کشور جهان جابجا شده است. باشد

فراتر آنکه آیندگان که گونه های نوین از قدرت چانه زنی محل کار کشف شد و در اینگونه 

شدنی که کارفرمایان به آنگونه که بیشتر در شرکتهای صنایع اطالع رسانی به کار گرفته شد تا 
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خودروسازی دیدند باز پدیداری دیگری را زد هر یک از گسترش های جایگاههای دلخواه 

 روبرو شوند؟ 

برای اطمینان این کارها بسا فراتر از کار رفتگران ساختمانها که پیشتر به آنان اشاره کردیم 

به همانگونه که . های مهمی برای قدرت نهادینه ای داردو به همین روی کاربرد. متحرک است

پیش گفته شد، پیروزی های رفتگران ساختمانها تا گستره ی بزرگی به قدرت نهادینه ای پایه 

مند بر جامعه ساختار یافته بودـ قدرتی که به ویژه تأثیر گذر زمانی است که کارفرمایان می 

هادینه ای برپایه جامعه برای کارگرانی که کارشان به قدرت ن. توانند از جامعه به بیرون روند

هر . آسانی قابل جابجایی به جامعه یا کشور دیگری است بسا کم نشان گذارتر خواهد بود

دستاورد کوتاه مدت برآمده در قدرت پایه مند بر جامعه در آن هنگام که کار جامعه را ترک 

قردت چانه زنی کارآ افتد،بایستی نه بر پایه در این شرایط برای اینکه . کرد، واژگون می شود

این به نوبه . جامعه بلکه در سطحی که سرمایه جابجا می شود باشد، به بیان دیگر، گلوپال باشد

ی خود، ما  را به نیاز باز می گرداند که بلکه همچنین دشواری ها و تنگناهای انترناسیونالیسم 

 .شد و در فصل پنج به آن باز می گردیمکارگری، مسئله ای که در فصل یک نمایانده 

پیش زمینه برای گسترش انبوه چنین محل کار پایه مند خیز رسانی گسترش آموزش انبوه بوده 

به یک صنعت مرکزی « صنعت آموزشی»است، بسا که می توان چنین برهان آورد که این 

به این . رگون شده استسرمایه کاالیی تولیدی پایانه سده بیستم و آغازین سده بیست و یکم دگ

 .صنعت و کارگرانش است که در این بخش از کتاب باز می گردیم

 

 صنعت آموزش 

 

در کوشش برای دریافت تمامی سرشت جابجایی های پساوردیستی، ارزیابان گوناگون به 

 .یا به پیدایش انتقادمنشی بر دانش پافشاری داشته اند« اطالعات»مرکزی بدون

بسیج توان های نیروی »سرمایه داری را فیش و بیشتر برایستریه ( 6979:671دیوید کاروی 

 Peter Dracherبرای . «کار هوشمند به مانند ابزار جابجایی برای انباشت بیشتر داشت

به اینگونه میکائیل هاردت و آنتونیو نگری . «و آن دانش بوده و خواهد بود» (1993:8)

دربردارنده، »فراتر تولید دانش . ن است که تولید شودپافشاری دارند، دانش خود نیز ناچار به آ

با نگرش از این افق های بام، .  (2-2000:461)« گونه مارنوین تولید و نیروی کار است

سده ی بیست « صنایع کاالیی سرمایه ی»آموزش انبوه چنین به دید می آید که یکی از مهمترین 

سا مهمتر که آفرینش کارگرانی که خبرگی های و ب« دانش»و یکم به نوبه ی خود در حال تولید 

الزمه برای گئونه ای سنگینی از دانش جدید انباشت سرمایه
(95)

همانند کارگران .را دارد 

فرایندهای ( آموزگاران)، کارگران آموزش 01و کارگران خودروسازی سده  69بافندگی سده 

 .مرکزی انباشت سرمایه در سده بیست و یکم می باشند

به راستی از آن هنگام که شمار چشمگیری از آنها گمان خود . ان برون ریا هستمدآموزگار

نیروی کار خود را . مالک ابزار تولید خویش بودند، زمانی می گذرد، برای آنکه زنده بمانند
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نیروی کار و کاالیی که بارآورن آموزش است را که »ـ آموزگاران 95بیشتر به )می فروشند 

 (Sawn , Ozga 1988:84). تولید می کنند

با این همه جامعه شناسان بیشتر، آموزگاران را کارگر نمی شناسند شاید به آن سبب که ( دولت

و یا چنین به دید می آید که دارای گونه ای خود مختاری و کنترل در / شغل اشان خبرگی است

می که دولتی فراتر آنکه هنگا. کار و کارایی درس و یا مستخدمین دولتی به شمار می آیند

موضوع بحرانهای مالی دوره ای بوده اند که به گونه ای سخت شرایط کاری آموزگاران را 

یکجا و همه رانده شده « سودآورانه»آموزش با معیارهای سخت،  کارآ بوده است، دستگاههای

به این پندار که )از نگاه و دید این کتاب، پرسش مرکزی این است که این ویژگی ها . اند

. به تمامی آموزگاران را از تأثیرهای نفی کاال بودگی هوای کارشان عایق بندی می کند( تدرس

خیزش »وگرنه ما چشم به راه خیزش، در واکنش به این تأثیرات نفی، بوده و آن را به مانند 

دره بندی می کنیم« کارگری
(91)

 

فزایش از هشت میلیون افزایش شتاب آلود شمار نیروی آموزش، به میانه سده باز می گردد، ا

 Legters)یونسکو  UNESCOبنا به آمار  6991میلیون  در سال  78به  6951در سال 

1993) 
(98 )

نه تنها صنعت آموزش جایگاه رشد استخدامی شتاب آلود گردیده بلکه همچنان  

ـ برای برداشت آوری آموزگاران به مانند کارگر، به برگ بدهی 91درحال رشد خیزش های 

چنین پیش بینی می کند که  Jennyozga (1988a:x). نگاه شود.  ozga (988b). های نوشته

تجربه آموزگاران به مثابه کارگران، به شگفتی درگذر زمان گونه گونه است، و وابسته به آن 

در زمانهای . که، آیا بحران مالی دولت در جریان هست یا نه، و یا بحران همه گانی سرمایه

دولت مرکزی، به مدیریتی سرراست و سخت گرایی می یابد تا مهاری شدید »بحران اقتصادی 

بر بازآفرینی آموزگاران، آموزش، حقوق و موقعیت و دوران آموزش و درون مایه آزمونها 

به حرفه ای بودن آموزگان »در دوره هایی که سرچشمه ها فراوان است مدیریتی « وارد آورد

فراسوی این پویه ی چرخشی، گرایش « .نه ای از مهارپشتوانه ای سنگین می گذارد، به گو

به نمونه )هرچه نقش مرکزی آموزگاران در ارزش آفرین بیشتر باشد : سکوالر موجود است

، فرایند آموزش نیروی کار ارزیابی شده و بازسازی شده برای افزایش (آموزش نیروی کار

 ozgaنمایه ی تجربی  (Lawn, ozga 1988:87-8)« آن بیشتر خواهد بود( تولیدی)کارآیی 

فرموله سازی و به کارگیری این نظریه ها در سطح تاریخی . به پادشاهی بریتانیا اشاره دارد

 .برای چارچوب این کتاب قرار می رود. می باشد intrigning( گفتماتی)جهانی، شمایی 

آموز بسته نیاز نمونه دانش )ـ از آنجا که آموزش یکی از صنایع بسیار سخت کار بوده است 98

رشد درصد وظیفه مندی آموزشگاه یکی از دیگر ( به کارگیری آموزگاران بیشتری دارد

وظیفه مندی مدرس در تمامی الیه ها، بویژه . معرفهایی است رشد استخدام آموزگار می باشد

و در آسیا در  6981در آفریقا و خاورمیانه در سالهای  6911در دوره های آغازین در سالهای 

در کشورهای با درآمد باال وظیفه مند آموزشگاه . خارج گونه گسترش یافتند 6971سالهای 

ابتدایی در نیمه ی سده پدیده ای جهانی بود، و در نیمه دوم سده دبیرستانها رشد اصلی وظیفه را 

وظیفه مندی دبیرسانها در کشورهای با درآمد باال به الیه ی  6991در سالهای . به عهده داشتند

 Legters)آمار یونسکو بیان شده به وسیله )در کشورهای فقیر % 51جهانی رسید و نزدیک 
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1993:6-7 – UNESCO) . وزن صنعت آموزش نیز سنجیده شده در آمریکا نشان می دهد که

نیمی از تمامی استخدام دولتی را ( غیرخصوصی)استخدام در آموزش همگانی  6991در سال 

 .(Wurshell, Wood 1995:11)دربر می گیرد 

بنا به پایگاه آماری . کارگری در گستره ی جهانی در نیمه دوم سده ی بیستم جایگاه یافته است

صنعت آموزشی به یکی از چند صنعتی است که گرایش و فرایندی از خیزش  WLGکارگری 

ایی فراتر آنکه گسترش جغرافی. کارگری را در سالهای پایانی سده بیستم به آزمون گذارده است

. خیزش آموزگاران، بسا بزرگتر از نمونه تاریخی صنایع بافندگی و خودروسازی بوده است

 نشان  9ـ0همانگونه که تابلو 

بیست و سه کشور از آستانه دربرگیرنده ی نمای خیزش کارگری گذشته در سنجه با . می دهد

و  9ـ6تابلیو )زی پانزده کشور برای صنعت بافندگی و تنها یازده کشور برای صنعت خودروسا

با کاربرد همان آستانه ی معیار، گسترش جغرافیایی خیزش کارگری (. را بسنجید 9ـ0

دریانوردان /یا باراندازان( 68)هوانوردی ( 68)حتی بزرگتر اس راه آهن ( 09)آموزگاران، 

 .بوده است( 01)

ای باشد که به  دگرگونه شدگی مهار مهم در سرشت دستگاههای آموزش باشد که در آینده نکته

با این همه بیایید به چگونگی قدرت چانه زنی کارگری دستکم تا همین نزدیکی . آن بازگردیم

در . قدرت چتنه زنی کارگران در صنایع دیگری که تاکنون به آنان پرداخته بودیم، بپردازیم

یک سوی، در سنجش با کارگران خودروسازی قدرت چانه زنی در محل کار آموزگاران 

برخالف کارگران خودرو، آموزگاران در یک مجتمع فنی کار در مرکز . وان به دید می آیدنات

تولید انباشته نیستند، به تمامی، آموزگاران در کالس های خود دربرگیرنده تنها، به کار می 

دیگر آموزکاران در همان ( نمونه، اعتصاب، بیماری)اگر یک آموزگار را بازایستانا، . پردازند

 .اه می توانند بدون هیچگونه گسست چشمگیری به کار خود ادامه دهندآموزشگ

فراتر آنکه ، در میان جایگاههای آموزش پراکنده، در سیستم آموزش کمتر وابستگی به هم 

بنابراین، برخالف صنعت خودروسازی، جایی که است در یک کارخانه تدارک . وجود دادرد

مید، اعتصاب در یک آموزشگاه، بسا که بسیار کم آوری به بازایستادن تمامی شرکت می انجا

درحالیکه خاوردور . یا هیچ نشانی بر کارگر دیگر آموزشگاهها در دستگاه آموزش نگذارد

بافندگیها، اعتصاب عمومی در نخریسی، در سرانجام می توانست به بافندگی و دیگر 

عمومی آموزگاران کارکردهای پیوستاری بیانجامد و همه را خاموش سازد، یک اعتصاب 

 .دبیرستانی به خودی خود، کار در آموزشگاههای ابتدایی را باز نمی ایستاند یا برعکس

در بخش اجتماعی کار ( استراتژیک)در سوی دیگر، آموزگاران به گونه ای راه کارانه 

درصورتی که مواد خام ورودی در صنعت بافندگی تولید خودرو را می . جایگزین گردیده اند

در دوره ی اعتصاب ذخیره نمود، این کارکرد، مواد خام ورودی در صنعت آموزش توان 

اعتصاب های آموزگاران نشانه های شتابنده ای در . را نمی توان انجام داد( دانش آموزان)

سراسر بخش اجتماعی کار روین خانواده ها خواهد گذاشت و پدران و مادران کارگر را برای 

فراتر آنکه آنجاهایی که به گونه ای استثنایی . واری می افکندانجام کارهای خویش به دش

یا ستیز گسترده ای آموزگاران )اعتصابهای درازمدت و یا پشت سرهم در آموزش رخ می دهد 
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در برابر کارفرمایان خویش ترس درباره ی کارگر افتادن دراز مدت خیزش کارگری 

بیان دیگر، تکمیل آموزش و به همان درجه آموزگاران، بر تولید نهایی فزونی یافته است، به 

هم زمان آموزگاران همه گانی نسبت به . نیز اجتماعی شدن درست به عنوان شهروندان

تا به . کارگران خودروسازی یا کارگران بافندگی قدرت چانه زنی بیشتری در بازار کار دارایند

ای نسبی نفوذ ناپذیر مانده اند  امروز صنعت آموزش در برابر پایه مندسازی فن گرایانه به گونه

این به آن تناسب که یک گسترش در دستگاه آموزش به گسترش استخدامی آموزگاران می 

درصورتیکه کاربرد فن گرایی های کارگرزدایی جدید در تولید بافندگی و خودرو، . انجامد

کار فعال  پیوسته به آفرینش گروههای فنی بیکاری انجامیده که به قدرت چانه زنی نیروی

به راستی . سنگینی افکنده، آموزش تا به اکنون به گونه ای گسترده در برابر این پویه ایمن مانده

نزدیک یه یک سده کارکردهای آموزش نشانگر دگرگونی  Larrycuban (1984)برای 

.ناچیزی در کارکرد و فن گرایی آموزش می باشد
(97) 

است اما این یابش ها بی گمان کاربردی گسترده  ـ بررسی کوبان، به ایاالت متحده متمرکز97

 .دارد

دشواری دربرگیرنده در افزایش تولیدی در نوآوری فن گرایانه، به آن معناست که فشارهای 

هزینه زدا، در شکل شدت کار بروز می کند، با باال بردن ساعات کار، یا دانش آموزان 

همه، این کوشش های شتاب دهنده،  با این (....,Danylewyez)بیشتری برای یک آموزگار 

خود سبب اوج گیری امواج خیزش های کاربردیـ نمونه آنچه که در واکنش به جابجایی های پی 

موج های بزرگ خیزش . گردید 6981آمده بر بحرانهای مالی کشورهای مرکزی در سالهای 

 کارگری آموزگاران و کشورهای با درآمد 

ن از هزینه خدمات اجتماعی همخوان با همسازگارسازی میانه در برابر شتاب بخش و برید

نمونه مهم دیگری می  6991و خصوص سازی سالهای  6971در سالهای  IMFساختاری 

افزون بر دشواری های موجود در کاربر پایه مندسازی فن گرایانه صنعت آموزش بویژه . باشد

و بسیاری از )یکه کارخانه ها درصورت. در برابر پایه مند سازی مکانی نیز نفوذ ناپذیر است

، تا درجه ای باال نیروهای کارشان را تهدید نموده، با رقابت از (کارفرمایان بخش خدماتی

تهدید نسبت ( یا از راه جابجایی سرمایه تولیدی یا واردات نیروی کار مهاجر)ذخائر جهانی کار 

به گونه ای همه گانی بایستی  از سوی دیگر جایگاه تولید. به آموزگاران چندان کاربردی ندارد

دم دست ماده خام کلیدی قرار دادـ دانش آموزان، بنابراین جابجایی جغرافیایی به گونه ای سخت 

در سوی دیگر بازدارنده های زبانی و فرهنگی آموزگاران را تا اندازه . انجام ناپذیر می گرداند

بی گمان نمی توان . اری می کنندای در برابر رقابت بزرگ کار ارزان آموزگاران مهاجر پاسد

هر چرخش تولید چشمگیری را در جابجایی جغرافیایی صنعت آموزش پیش بینی آگاهانه ای 

تمایز ( جایی که اساسی مهاجرت دانشجویی است)نادیده گرفتن آموزش سخت دانشگاهی . نمود

(. ایحتی منطقه )مجتمع های گوناگون اقوی کشوری نیست ( رقابت درونی)اساسی بین 

همانگونه که )سرانجام هرچند که آموزگاران، در جایگاههای کاری پراکنده پخش شده اند 

دولت، دستکم در الیه )به گونه ای همه گان دارای یک کارفرمای منفرد ( کارگران بافندگی

 پایه مندسازیهای، این نوعی همگرایی در برابر (گسترده شهری و بیشتر در الیه کشوری
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بسا که در ریشه ی کارآیی ( به ویژه جابجایی جغرافیایی و خودکارسازی)ایانه مکانی و فن گر

.چشمگیری در خقدرت چانه زنی آموزگاران داشته باشد
(99)

  

آموزشگاهها را برای / بر آموزشگاهها، آموزگاران سرچشمه شایسته پایه گی بر نهاده شده

تا آزمون کارکردشان را پذیرا ملزوم سرچشمه ها در برابر یکدیگر به رقابت وا می دارد 

فرمهایی هستند که )خصوصی سازی، از سوی دیگر و مهار اجتماعی در سوی دیگر . گردانند

همه ی این رفرمها، . غیبت منفرد بزرگ قابل دید دولت به مانند کارفرما را پایان می بخشد

، در سنجش یا دیگر با این همه. راهنمایی اند برای بسیج فشارهای بازار در برابر آموزگاران

صنایع، توانایی صنعت آموزش برای بسیج ذخیره های جهانی نیروی کار در رقابت با 

سرانجام آنکه، برنامه های صالحیتی دست آخر، . آموزگاران بسا کم راسته به دید می آید

.رقابت را درون شهر یا الیه بین المللی باز می گشاید
(71)

 

اریخی در برابر جابجایی های فن گرایانه نفوذناپذیر مانده، هرچند که آموزش،؛ به گونه ای ت

بسیار دشوار است که پیش بینی نمود که تا چه پهنه ای اینترنت و دیگر فن آوری های رسانه 

ای پیشرفته می تواند فشارهای رقابتی کارآیی بر آموزگاران هم با آنچه که خودکارسازی به 

یا این همه (. نگاه شود Traub 2000به نمونه به )آورد  کارگران کارخانه ها وارد آورد، وارد

همانگونه که در پیوند با صنعت خودروسازی اشاره شد، می دانیم که همان فرایندهایی که 

. کند enhamleقدرت چانه زنی بازار کار را زیر گرفت، بیشتر قدرت چانه زنی محل کار را 

ر آموزش می توان چشم انتظار آن باشد که پس هرگونه دگرگونی فنی کارایانه در فرایند کا

 آموزگاران را در یک مجتمع فنی بخش آسیب پذیر نیروی 

ـ همانگونه که در فصل یک پیشنهاد شد، هنگامی که به بهای درآوری قدرت چانه زنی 99

کارگران بویژه دشوار است مرزکشی در تهیه ی برجسته ای به مانند راه بردی برای کاهش 

به رئیسی، . در دستور کار قرار می گیرد[ ، برای حل پرسش الیه ـ دستگاه(دتولی])هزینه 

مرزکشی بویژه میان آموزگاران آشکار است، هم از راه ایدئولوژی حرفه ای گرایانه 

آموزگاران مرد، پرداختی بیش از آموزگاران . و هم ار زاه مرزکشی جنسیتی( پروفشنالیزم)

با این همه . تان بیش از آموزگاران آموزشگاهی نوآموزیو آموزگاران دبیرس. زن داشته اند

نمونه آنکه در اعتصاب های سالهای . مرزکشی شمشیری دولبه برای مهار کارگری بوده است

در شهر نیویورک باز برآمده آموزگان دبیرستانی مرد با درجه چون نیازش در  6911

آموزگاران آموزشگاهی ( زمانبا ممالیت )اعتراض به از دست دهی موقعیت در مقایسه با 

 .آغاز گردید  (Cole 1969)ابتدایی

آموزش به مانند  (enmesh)درباره صالحیت های  (Bulles (1993)ـ به گفتگوی 71

 .استراتژی طبقاتی نگاه کنید

کار آنچنان در برابر گسست به گونه ای که الگوی کالسهای خودگردان هرگز نبود، انباشته 

 .سازد

 

 خدمات شخصی
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می توان این تهیه را . آخرین تهیه ی رشد شتابنده ی استخدامی خدمات شخصی می باشند

خدمات باز تولیدی بنامیم، زیرا که به وسیله ی کارکردهای کاالیی پیشتر انجام گرفته در خانه 

خرمات شخصی (. از فراهم آوری خوراکی تا مراقبت از کودک تا سرگرمیها)ساختار یافته اند 

 به مانند روشن  را می توان

ترین گونه ای از رشد شغلی که گرایش سده بیستم را به سوی قدرت چانه زنی سؤال مندتری 

با قدرت چانه زنی ناتوان هم در بازار کار و هم محل کار . مثال آورد. دگرگون می سازد

 . گکارگران در این بخش ناچار به پذیرش کار به پایه ی گاه وقتی، یا گذرا بوده اند

رت چانه زنی ناتوان در محل کارگران خدمات شخص، به سهم خود ریشه در پراکندگی قد

خدمات شخص بیشتر به مصرف کنندگان منفرد وابسته است از همین . جغرافیایی بخش دارد

روی الگویی از پراکندگی را دارد که به گستره ای زیاد با پخشندگی جمعیت و یا پخشندگی 

.دارایی متناسب است
(76.)

س در خدمات خصوصی جایگاه کار دچار پراکندگی کم و درجه ی پ 

برای نمونه،  (Fast)کم دامنه برخالف صنعت خودروسازی در صنعت خوراک آماده 

دیگر بازده ها همان . اعتصاب در یک یا چند بازده در یک زنجیره ی بزرگ در کارکرد

در تمامی یک زنجیره بسا  زنجیره چندان دخالتگر نیست، فراتر آنکه هنگام که یک اعتصاب

راه بردارانه در (برخالف آموزگاران) Fastسرکشی را ویران سازد، کارگران مواد غذایی 

اگر تمامی یک زنجیره ی صنعت خوراک آماده . نشده اند emneshبخش اجتماعی کار انباشته 

راهم برخالف آموزش همه گانی، سرچشمه های ف. به اعتصاب برود، مردم گرسنه نمی مانند

 باوجود فراوانی و . آوری غذا گزینه های چندگانه رقابتی وجود دارند

همه گان به وسیله ی معتمدی دولتی ( همانند آموزش)ـ خدمات شخصی با پشتوانه ی دولتی 76

برای فراهم آوری این خدمات به هرگز پشتوانه می گیرد، بنابراین پراکندگی عینی اشان به 

در مورد خدمات شخصی، از . ز پراکندگی جمعیت پهلو می زنداستاندارد نظری همخوان با

سوی دیگر پخشندگی جغرافیایی در گستره ای بزرگ پراکندگی دارایی را پی می گیرد تا آنکه 

هماهنگی آکسیون کار در درازای جایگاههای چندگانه را دشواری می . پراکندگی جمعیت را

با جایگاه کاربردی بخش اجتماعی کار، آنگونه  فراتر که ناتوانی چانه زنی در محل کار. سازد

 .که برای آموزگاران بود، هم توازن نمی باشد

 

چندگانگی بازده خوراک آماده، الیه هماهنگی بین الزام کارگری برای باز ایستاندن همه گانی 

و همچنین ایستاندنی که آغازی برای کارگر افتادن بر بخش احتماعی کار )تولید غذاهای آماده 

سرانجام حتی بدون فشارهای فن آورانه برآمده از بیکاری، . بسیار دور از دستیابی است( باشد

قدرت چانه زنی محل کار در خدمات شخصی نیز به گونه ای همه گانی ناتوان است، زیرا که 

 .شمار زیادی از ناتوان با مهارت های الزم آماده ایستاده اند

نجا که قدرت چانه زنی را بردارند کارگران ناتوان است، برهان ما تاکنون برآن بوده که در آ

یا سازمان صنفی خودگردان، همانند مورد کارگران )پیروزی به قدرت نهادینه ای وابسته است 

بافندگی در بریتانیا یا هم پیمانان سیاسی بین طبقاتی همانند مورد کارگران بافندگی در هندوستان 
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ری برای کارگران خدمات شخص که از داده های آماری الگوی تاریخی خیزش کارگ(. و چین

WLG پدیدار می شود با این برهان همخوانی دارد. 

با گزینش نمونه کارگران هتل و رستوران می توان دریافت که موج خیزش کارگری در این 

صنعت در سده ی بیستم، کم و بیش همانند همراه با هم و یا خیزش کارگری بسا گسترده در 

ناحیه رخ می نمایاند که در آنها این کارگران جایگاه دارند پس، می شود گفت که آنان  شهر یا

برآمده از سازمان پایه مند شهری و یا قدرت چانه زنی راه بر « واکنش»در پیوند با قدرت 

 6991به همین گونه، پیروزی های سالهای . دارند کارگران مناسبتر جایگاه گرفته می باشد

نمونه، در پرستادان خانگی، و میان )ه ای در ایاالت متحده در خدمات شخصی سازمان اتحادی

نیز برچگونگی قدرت نهادینه ای پایه داشته که بیشتر در ( کارگران مراقب بهداشتی خانگی

بنابراین در پایانه سده . (Needleman 1998)مورد عدالت برای رفتگران نشان داده شد  

شمگیری به سوی تمامی ناتوانی قدرت چانه زنی کارگران بیستم رشد خدمات شخص گرایی چ

این بویژه از آن روی است که، این واقعیت را به دید . در محل کار را در پیش روی می گذاشت

آوریم که بسیاری از خدمات شخصی پرداخت شونده ی پیشین از سوی دولت، در پایانه سده ی 

ده شده اند، و از این روی بسیاری از شغلهای بیستم خصوصی گردیده اند و یا زیر کنتراتی دا

نمونه بدون یک )خدمات شخصی را به شکل الگوی خدمات شخصی نزدیگتر گردانیده 

گرایش رشد . بنابراین ضدترند به هیچ نمی ارزد(. کارفرمای منفرد قابل دید به عنوان هدف

شناخته  (decouple)ا یابنده در جریان بوده است تا تولید خدمات شخصی را از تحویلشان جد

و آنجا که امتیاز اقتصادهای . (Riddle 1986:143)از بر آن امتیاز اقتصادهای میزان برگیرد 

میزان وجود دارد، به همانگونه که بیان شد، به گونه ای همه گان نیز قدرت چانه زنی محل کار 

 .بیشتری وجود دارد

ده و ساده مناسب سازماندهی منطقه به راستی بسیاری از خدمات شخص دیگر به صورت پراکن

ای هستند برقراز سودآورترین و شتاب آلوده رشد یابنده ترین تهیه ها برای خدمات شخص 

اکنون دارای الیه های چندگانه ای میانجیگران یک تحویل نهایی خدمت به مصرف کننده و 

یشتر صنعت در آغاز سده ی بیستم ب. نمونه صنعت سرگرمی هاست. تولید خدمت می باشند

، و (به نمونه نمایش های زنده)سرگرم سازی در برگیرنده ی پیوند سرراست یا مصرف نهایی 

همانندی آنرا  WLGالگوی تاریخی خیزش کارگری در صنعت قابل دید از پایگاه آماری 

خیزش کارگری از اینروی همراه با خیزش . داشت تا نمایانگر کارگران هتل و رستورانها باشد

در صنعت افروزین سینما، به هر روی تنها در . همگانی در شهرهایی ویژه رخ نمودکارگری 

روند . می باشد( آخرین گام نهایی، نمایش فیلم در سالن ـ دربرگیرنده پیوندی موجود نیست

تولید، دربرگیرنده آوردن فیلم بر پرده، اینک مجتمعی از بخش فنی کار را دربر دارد، سوژه ی 

 .حصاری تا پراکندگیشتر گاو پلنگ ان

پس، شگفت انگیز نیست اعتصابهای اخیر و تهدیدهای اعتصاب در هالی وود جدا از الگوی 

نمونه، کابل، ویدئو، )خدمات شخص پیشتر گفته شده، موج انبوه دگرگونه فن آورانه در صنعت 

ه هایی گون(. دی وی دی، شبکه های اینترنتی و بازرگانی گلوبال فیلم و سری های تلویزیونی

فراتر که با پیچیدگی . از بیمناکی جدیدی را به باتوجه به پرداخت و موقعیت به پیش رانده است
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رشد افزون بخش فن آورانه کار و شترـ گاوـ پلینگ های اقتصادهای تازه، از جمله تمرکز 

( نمونه، نویسندگان)صنعت در هالی وود، اعتصابهای برآمده از رسته بندی های شغلی 

از این روی به نمونه برآور کارآیی اخیر اعتصاب هر . داشت rippleات فواره ای تأثیر»

میلیون دالری از  171( نبضی)صنعت سرگرمی فقط آغازین اما سنگین تأثیرات فواره ای 

سرگرم کننده خواهد   کارگر در صنعت 080111دست دهی مزد ماهانه در لوس آنجلس برای 

.داشت
(70)

 

خدمات خصوصی گرایش قدرت چانه زنی یک برش آشکار و  در مجموع حتی در بخش

برای اطمینان خیزش کارگری در صنعت . روشن ندارد که از همان آغاز جلوه گر شود

سرگرمی به آنگونه بوده است که در بخش های کوچکتر صنعت بر پراکندگی داغان شده ها در 

چنین خیزش کارگری ما را فراتر آنکه این . به چشم آید Syuabbleغرغر زدن  Spoipحال 

به به پرسش گذشته باز می گرداند که چگونه کارگران جایگزین شده در صنایع با قدرت چانه 

زنی توانمند در محل کار با کارگرانی که قدرت چانه زنی کمتری دارند همکار کرد، خواهند 

 .یگرگردید، یا در صنایع دیگر در اجتماع خردسال یا در همان صنعت در کشورهای د

 

V نتیجه گیری 

 

این فصل بر آن برهان بود که جایگاه اصلی شکل گیری و اعتراض طبقه کارگر از درون 

درجه در درازای جایگزینی جغرافیایی تولید و میان صنایع در ( موازات)صنایع و نیز به همان 

ه می توان به اینگون. درازای صنایع پیشرو جدید و فوکاهشی نمونه های کهنه جابجا گریده است

چشم به راه خیزش کارگری سده بیست و یکم جایگاههای تازه را در صنایع پیشرفته جدید 

 A1-A25 2000به )ـ در خیزش کارگری در هالیوود 70پس در بخش . کنونی یافت

Bernard weinrands گذشته از موارد برآمده آغاز ( نگاه شودWeinrewb  برآن پافشار

 Konziffren. ا اکنون صنعت سرگرمی را در مالکیت خود دارنددارد که شترـ گاوـ پلیگ ه

و  AOLتایم وارنر »: در پرستاری الیه های باالی صنعت سرگرمی را چنین بیان می کند

کابل، سونی یک شرکت الکترونیکی مصرفی فوکس شبکه ای تلویزیونی است و گروه 

یونیورسال درواقع یک شرکت  ایستگاهی و دیراتور ماهواره ای و اپراتوری رسانه ای است،

می باشد، همچنان  ABCو کانالهای کابل و نیز شبکه ای  Thene Parksموزیک است ایستی 

و تلویزیونی اینک تنها بخش  (Feature)تجارت فیلمهای سینمایی . پیش می رود، پیش می رود

گی ها اکنون موضوعهای واگرا و دلبست. کوچکی از فرآورده های شرکتی این شرکت هاست

سهم شراکتی بسیاری از این »موجودات بیش از آنکه مدیریت بر کار و این را می افزاید که 

برای نمونه . شترـ گاوـ پلینگها می تواند اکنون در گفتگوهای کارگری بسیار سنگین وزن باشد

می تواند خط سخت را . اگر بخش تلویزیونی فکس یا دیسنی با سالی کم درآمد روبرو گردند)

این . ای رسیدن برای گفتگو بپذیرد زیرا که شرکت مادر چیز کمی از دست خواهد دادبر

کانگلوروها خودشان واحد تلویزیونی را از طریق روند چانه زنی جمعی از نطر مالی پشتیبانی 

اما اگر بگوییم بخش تلویزیونی واریز کامیاب بودـ و مجله و واخدهای کابل تایم . می کنند
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سته شاید که این به سبب اولویت شرکتی برای حل فوری یک اعتصاب بوده واریز کند و آه

 .A25:2000)به )است تا اینکه سریرهای گونه گون و دستاور داشته باشد 

 

نهایی بر آن برهان بودیم که ناشدنی است که صنعت کارخانه ای که نقش رهبری کننده در 

ت بافندگی در سده نوزدهم و فرایند جهانی انباشت سرمایه همسان با نقشی که صنع

از جایگاههای ( مالی)تنها در بنیاد . خودروسازی در سدهبیستم داشته را نمایان ساخت

جغرافیایی پی در پی گمانه کرده و جایگاههای مزد ارزان که ویژگی نمای صنعت بافندگی و 

به )غاز شغلهای کارخانه ای در صنعت نیمه هادی  از همان آ. خودرو بود جای گرفته اند

 R جایگاه یافته اند، درحالیکه مدیریت،  Virtualدر کشورهای کم درآمد ( نمونه، گام نوآوری

& D و هنوز هم می )و دیگر شغلهای پر ارزش در کشورهای پر درآمد تمرکز یافته بودند

به گونه ای فراینده در  boordasoenbly)از جمله )فراتر آنکه صنعت نیمه هادی (. یابند

 .شده و آنرا به سرچشمه ی ناتوانی برای رشد استخدامی جهان گستر شده است خودکار

در آغاز سده ی بیست و یکم بنابراین نیروهای کار برای صنایع پیشرفته جدید در شمار نیمه 

هادی همانند صنایع بنیادین همانند بافندگیها و خودروسازیها در کشورهای کم درآمد و میانه 

قله ی مرکزی خیزش کارگری در خدمات در گستره ی جهانی رو به . ددرآمد متمرکز شده ان

به سبب ناهمگن بودگی خدمات، کارآ بودگی . رشد بود، و در آینده نیز به همین گونه خواهد بود

افزایش استخدام خدمات بر قدرت چانه زنی میانگین تمامی کارگران به سادگی نمی توان چکیده 

بوده ایم که بیشترین صنایع خدماتی شتاب گسترش یابنده  در یک سوی بر آن برهان. نمود

با کراگرانش با توان چانه زنی در محل کار چشمگیر تأمین می کند، ( نمونه کشتیرانی)

در سنجش با صنایع کارخانه ای ( نمونه صنعت آموزش و خدمات تولیدی)درحالیکه دیگران 

در سوی . بسیار نفوذ ناپذیر هستند( ییجابجایی جغرافیا)نسبت به پایه مند سازی های مکانی 

عینی ) دیگر برهان نموده ایم که گسسته سازی افقی تولید و شاخه ی وابسته جایگاههای تولید و 

کارفرمایان رویاروی کارگران، ناتوان سازی ساختاری قدرت چانه زنی را ناتوان ( یا شبحی

ای را به اهمیت قدرت نهادینه ای  این ناتوانی ساختاری پیش پرداخت نوساخته. گردانیده است

افکنده است براستی، محیط سازمانی رویاروی کارگران در آغاز سده ی بیست و یکم در برخی 

نماها در بیشتر چگونگی ها همسان بیشتری آنچه کارگران بافندگی سده نوزدهم رودررو بودند 

 .دارد تا آنچه که کارگران خودروسازی در سده بیستم

اما . به کتمان پویه های آینده خیزش جنبش کارگری پیشروی باز می گردیم در فصل پنجم،

تیرکش خیزش کارگری سده بیستم، نه . نخست بایستی زاویه دید ارزیابیمان را گشوده تر سازیم

تنها در حرفه های تولید ریشه گرفته بود، بلکه همچنین بر چرخه های سیاسی جهان نیز جایگاه 

 . داشت

به پیوندهای درهم شده ترین پویه های خیزش کارگری جهان و سیاستهای  در فصل چهارم،

جهانی می پردازیم، تا دریافت خودرو از خیزش کارگری سده بیستم غنا بخشیده و نیز به 

 .همانگونه پایه ای بر گرایش های پیشاوری در آینده را استوار گردانیم
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 جهانی جنبش های کارگری و سیاست های

 

در فصلهای پیشین به پویه های کار و اقتصادی گاوبال متمرکز بودیم، به ویژه بر هم پیوندی 

های بین جابجایی سازمانی و جایگاهی در تولید، قدرت چانه زنی کارگری و الگوهای خیزش 

جهانی تاریخی کارگری در این فصل زاویه دید خود را به جایگاه مرکزی هم پیوندی مابین 

از آنجا که در فصل یک برهان آوردیم، . تهای جهانی و جنبش های کارگری می گشاییمسیاس

فرایندهای اقتصادی گلوبال خورشان ژرف بر پویه های سیاسی جهانی دامنه ای از شکل گیزی 

 .دولت و شهروندی و در دورادور تضاد و جنگ جهانی ریشه گرفته است

ـ پی یا پی  عدسی های پوالنیسده بیستم با نگرش در فصل یک، نیز چنین پیشنهاد بود که دید 

را بین کاال تشکیل کارگر او هم پاشی پیمان های اجتماعی نیازمندرا  تیرکشی پاندول مانندی

نشان می دهد در یک سوی و در دیگری و غیر کاالگشتگی کار و از سوی بنیادگیری پیمانهای 

و آغاز سده ی بیستم  پایانه سده ی نوزدهم اجتماعی تازه ای را می نمایاندـ یک سوی پاندول ـ

و آغاز چند جنبش واکنشی در برابر ریشه جنبش های « کاال شدگی کارگر»حرکت به سوی 

به نوبه خود، به بازگشت پاندول است ـ  Vبخش . این فصل است IIکارگری تمرکز بخش 

ـ سرمایه و دولت ها، که و بین المللی تازه، بین کار( کشوری)بنیادگیری پیمانهای اجتماعی ملی 

به گونه ای نسبی کارگری از افت و خیزهای نامنظم بازار گلوبال دهه های پس از جنگ 

 .جهانی دوم محفوظ می دارد

نوسان پاندول، واکنشی بود در برابر چهار دهه جنگ جهانی، افسردگی، رزمندگی انفجارآلود 

، یا ویژگی مندی پهنه گستری و کارگری و برآمد انقالبی جهان گستره این دوره میانجی

نوسان . می باشد IVو  IIIژرفایابی چرخه ی شوم جنگ و خیزش کارگری، تمرکز بخش 

پیمانهای . پاندول پس از جنگ جهانی دوم، به سوی غیر کاال سازی کار کم زندگانی بود

در که  Fetter. سودآوری برجا ماند Fetterاجتماعی نمی توانست در دراز مدت پیش بینی 

موج گلوبالیزاسیون پایانه سده ی بیستم شکسته شدـ سوژه ی و بخش پایانی این فصل تضادهای 

« مشارکت گرایی لیبرال»این پیمانهای اجتماعی پس از جنگ جایی دیگر به عنوان تنگناهای 

(Panitch 1977, 1981-Apple 1980)  رژیم های کارخانه ای هموژن»و »(Burawoy 

1983:602-3 Buraway 1985) مورد ارزیابی فرا قرار گرفته است.   

 .بر آن ساختار گرفته است Vارزیابی که بخش 

پیش از بیان نخستین نوسان پاندول، بخش آینده تصویر سده ی بیستم تجربی خیزش کارگری 

در یک سوی، . را پیش روی می گذارد WLGگستره جهانی برگرفته شده از داده های آماری 
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جنبش های جهانی در شکل گیری همه ی تیرکش خیزش جهانی کارگری  این تصویر مرکزیت

در سوی دیگر بر آن است که سده بیستم می تواند به نوسان پاندولی . سده بیستم اشاره دارد

 .پوالنی امان، اما همچنین و در ربط به فازهای هژمونی جهانی

 

I  جنگ های جهانی و خیزش کارگری 

 

هره ی تمام نمای تصویر خیزش در گستره جهانی کارگری برای کوبنده ترین و فوری ترین چ

هم پیوندی بین خیزش جهانی کارگری و  WLGسده ی بیستم برگرفته شده از داده های آماری 

 6781شماری از خیزش های کارگری جهان گستر از  7ـ6نمایی . دو جنگ جهانی می باشد

 7ـ0نمای . و پیاپی چی روی می گذاردبه گونه ای زمان بندی  WLGتاکنون داده های آماری 

همین پیاپی بودگی اما برای کشورهای متروپل و کشورهای استعماری ابنیه استعماری  7ـ9و 

هر سه نمایه، نمایشگر سری ها ارز با حرکتی .به گونه ای تمام نمای آشکار را نشان می دهد

 (.مایه نگاه شودبرای فهرست کشورهای آمده در سه ن( به پیوست)میانگین سه ساله 

هر سه نمایه کارآیی زمینه ساز رو جنگ جهانی را که بر الگوی گذاری جنبش کارگری داشته 

دو نمونه از پر فرازین همه خیزهای کارگری درست سالهای پس . اند را به نمایش می گذارد

 0801سالهای فراز ترتیب سری های مجموع  6901و  6969سالهای . از دو جنگ جهانی اند

می باشد که  6978و  6971فراز بعدی باالترین برآمده سالهای . بیان شده می باشند 0099 و

 .مورد بیان شده آمده است 0600و  6758در سطح سالها به ترتیب 

.سالهای نخستین جنگ دربر دارنده ی نقطه های پایین زمان پی در پی می باشند
(6)

نقطه های  

تنها  6965)ته بندی قرار می گیرند، سالهای جنگ در سه دس 6917تا  6797پایین از سال 

(.مورد بیان شده اند 089و  0771به ترتیب تنها  6970و  6971مورد و  691
(0)

و سرانجام  

 گزارش شده برای  9ـ0و  9ـ6با )

 1978:157)ـ این یافته ها، باتوجه به هر جنگ جهانی و دورهای بسا جنگ با گزارش های 6

Dougles Hibbs) در یک ارزیابی دراز مدت کارگر اعتصابی در بازده نشود . یی داردخوانا

تضادهای صنعتی دست « کاهش چشمگیر»اروپای غربی و کشورهای آمریکای شمالی به 

در اثنای هم جنگ نخست و جنگ دوم جهانی وی همچنین دریافت که پیشترین کشورها . یافت

 .از پایان جنگ تجزیه کردندانفجارهای اعتصابی را نزدیک به پایان یا درست پس 

به گفتمان باز می کردیم که همانندی های بین سراسر یایانه سده ی بیستم  VIـ در بخش 0

 .باز خواهیم گشت( 6791سالهای )و سراسر یا باز سده نوزدهم ( 6991سالهای )

 

.6991در میانه سالهای ( 6991و  6995
(9)

 

الهایی برآمد شتاب آلود خیزش کارگری که به سرانجام، سالهای درست پیش از بروز جنگها، س

بنابراین در دو دهه ی منجر به بروز جنگ جهانی . فرازهای منطقه ای در سری ها می رسند

در سال  111به  6915در سال  905نخست، تمامی شمار گزارش شده، خیزش کارگر از 

ار گزارش ها به همین گونه همه ی شم. افزایش می یابد 785به  6969و در سال  6919
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در  6616به  6991در سال  759از )خیزش کارگری در دهه ی منجر به جنگ جهانی دوم 

هدچند که افزایش کمتر باالرونده و . افزایش می یابد( 6997در سال  6671و  6997سال 

 .خواهیم دید، و تفسیر آن کمتر سرراست و روشن می باشد 6ـ66همانگونه که در بخش 

های جهانی و الگوی گذرای خیزش کارگری برای مجتمع های کشورهای هم پیوندی بین جنگ

و نیمه / با این همه برای مجموع مستعمره(. 7ـ0به جدول )متروپل بیشترین کوبندگی را دارد 

خیزش کارگری حتی در آستانه ی دو صنعت جهان : مستعمره، پیوست به روشن به دید می آید

کم عمر در تمامی خیزش در بروز جنگ و امواج مهم  رو به افزایش است و کاهشهای مهم اما

چشم گیرترین تمایز بین الگوهای (. نگاه شود 7ـ9نمایه )در پایان جنگ های جهانی رخ داده اند 

نیمه مستعمره در اندازه نسبی امواج خیزش کارگری پس از دو جنگ / متروپل و مستعمره

رگری پس از جنگ جهانی نخست برای مجتمع متروپل موج خیزش کا. جهانی آشکار است

برای مجتمع . موج خیزش کارگری پس از جنگ دوم می باشد( اما نه دراز مدت تر)باالتر از 

 نیمه مستعمره، به هر روی وارونه ای آن درست می/مستعمره

به . ـ موجهای کارگری بدون هیچ هدفی در تمامی برهه ی جنگ جهانی ناپدید می شوند0 

به )می دهد، موج های خیزش کارگری در میانه جنگ جهانی سخت  نشان WLGنمونه آمار 

در میانه جنگ (. همسان با هرجای دیگر اروپا 6968ـ67ویژه در آلمان و روسیه در سالهای 

به پادشاهی بریتانیا ( 6976ـ6979)جهانی دوم، موجهای خیزش کارگری در ایاالت متحده 

و ( 6971ـ6)آفریقا، آسیا همانند زامبیا  و همچنان در برخی کشورهای مستعمره ی( 6979)

( بویژه با آغاز جنگ)با این همه تمام تأثیر جنگ های جهانی . وجود دارند( 6971)سنگاپور 

برای گفتگوی  IVو  IIIبه بخش . کاهش سطح رزمندگی کارگری در گستره جهانی بوده است

 نیدفراتر درجه و تداوم تأثیر فروکاهنده ی جنگ های جهانی نگاه ک

آید، پس از جنگ جهانی دوم موج خیزش کارگری بسا فراتر و باالتر و دراز مدت تر از موج 

.پس از جنگ جهانی نخست می باشد
(7)

شاید که این پیوندهای جنگهای جهانی و خیزش  

به راستی با این همه، در پایان سده ی نوزدهم، دولت هایی که بار . کارگری شگفت انگیز نیایند

د ناسیونالیسم و میهن پرستی به عنوان یک مذهب متمدن و تازه و به عنوان دیگر به رش

. دامن زدند (Trlty 1990; Maun 1988)پایداری برای بسیج سربازان به مثابه ی شهروندان 

 Wc)فراتر آنکه با رشد صنعتی شدن جنگ در پایان سده ی نوزدهم و آغاز سده ی بیستم 

Neill 1982: Chpter 7-8)ان دنده های خیاطی چرخ ماشین جنگی شدند، نه تنها در ، کارگر

جلو، بلکه در پشت خط جلویی کارخانه ها، پس، پی گیری کامیابه جنگها، نیازمند فزاینده ی 

گسترش حقوق دمکراتیک و کارگر به آن هدف بود تا وفاداری . پشتیبانی کارگرـ شهروندان بود

را دهنه زند، اما با ویرانگری جنگ افروزی  طبقه کارگر را خریداری کرده و بسیج انقالب

 .مدرن، همانگون که خواهیم دید، در بهترین شکل خود یک راه حل گذرا بود

پس، در آستانه جنگ دوم جهانی، سیاستهای جهانی و سیاستهای کارگری، به گونه ای ژرف و 

(dysfunctionaly) ده ای کارگری اگر ما در مقام داوری از سوی خیزش تو. درهم شده بودند

چنین به دید می آید که پروژه های دگرگونی به هم . در دهه های رو به جنگ جهانی اول بودیم

به همانگونه . رساننده ی پروزه ملی و اجتماعی دربردارنده ی آنچنان تنش های اجتماعی نبودند
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وز نشان می دهد، اعتراض کارگری در کشورهای متروپل در دهه پیش از بر 7ـ0که نمای 

طبقه کارگر ( دوران زیبا؟) belle epoyueدر درازای . جنگ جهانی نخست باالرونده است

در جایگاههای استراتژیکی خویش، در یک شایستگی آگاهانه و برنامه ریزی شده فراینده، به 

راه اندازی اعتصابهای توده ای در بخش های خون زندگی بخش دستگاه سرمایه داری به شمار 

 .خت، به ویژه معادن ذغال، کشتیرانی های حمل و نقل و راه آهنمی آمد، پردا

سرچشمه ی به  Timesبرای کتمان پس از جنگ دوم جهانی کمبود کاغذ در لندن  Aـ پیوست 7

. سزای برای کم نخستین زنی اندازه موج خیزش کارگری پس از جنگ جهانی دوم بوده است

 .تر زیر تأثیر کمبود کاغذ نبوده است تفاوت مقایسه ای به آن اشاره دارد که نخستین

III  چرخه ها و ضد جنبش های منجر به بروز جنگ جهانی نخست، پیشتر و به گونه ای

پشتوانه فراهم آورده ( برقرار)گسترده برای اعتبار و حقانیت خود بیشتر از پنداره های سپربال 

ای گسترده اینگونه نمایانده می  ، به این بیان که بروز جنگ به گونه(Iدر بخش  9پنداره ی )اند 

 .در بخش برخی از رهبران اروپایی پشتوانه گرفت ”diversionay”شود که با حرکت های 

(1954:1529) A.TP. Tay lov  6967جنبش برهان آورد که دولتمردان اروپایی را در سال 

به همین . «که در جنگ مشکالت سیاسی و اجتماعی اشان را دهنه می زند»پیوند باور داشته 

توافق عمومی ریشه داری اکنون بر این توافق دارد »برهان آورد که  Kaiser (1983)گونه 

را بایستی به گونه ی واکنشی به خط داخلی  6798که سیاست خارجی آلمان پس از سال 

افزون بر این پیوندهای سرراست، پیوستارهای دورا دور / سوسیالیسم و دموکراسی دریافت به

ا می توان بین اعتراض کارگری و بروز جنگ جهانی نخست در ماجراجویان بیشتری ر

این تضاد دستکم به نوبه خود به وسیله گوشش . دید( 6911و  6791)استعمارگر سالهای 

سازمنشهایی )برانگیخته شد تا آشتی ناپذیری طبقاتی را دگرگون سازد ـ به گونه ای سرراست، 

 ;Samuel 1960; Mayer 1967)و نیز ( به پیش برد گردید که بروز جنگ جهانی نخست را

1977; Berghahang 1973; .....) نگاه شود. 

فراتر آنکه تا آن گستره ی که نقش رشد یابنده تأمین اجتماعی دولت می توانست تنها کاربردی 

موفق در گسترش بازار و سرچشمه های دست یابی داشته باشد، به همانسان درگیری بین 

ی فزونی یافت، بویژه با بودن این واقعیت که شمار درحال رشد رقیبانی که امپریالیست

 .استراتژیهای همسانی را دنبال می کردند رو به فزونی بود

با گردش سده، گردانندگان و فرمانروان دریافتند که جنگ های کوچک پیروزمندی می توانند 

برای ایاالت )اسپانیا ـ آمریکا جنگ . دولتهایشان را فراهم آورند ”diversion”شکوفایی و 

به هر . دو نمونه از این دست بودند( برای پادشاهی انگلیس)و جنگ آفریقای جنوبی ( متحده

روی خیزش انقالبی که امپراتوری روسیه را در از خواب پریدن شکست بوسیله ژاپن در 

ه ای بی و به گون)شکست جنگها  boomerayeلرزانید، و تأثیر سنگین گمانه چوب  6915

وزیر کشور روسیه به آشکارا  6917در آستانه ی جنگ روس ـ ژاپن . را نشان داد( طرفداری

به پیروزیهای کوتاه جنگی نیاز دارد تا موج انقالب را .... این کشور به ». بیان کرده بود

 .(Levy 1989:264)« فرونشاند



 132 

بت به دگرگونی اوضاع؛ اگر رهبران اروپایی به یک جنگ دلخواه کوچکی امید داشتند، نس

اگر رفتار . جنگ افروزی صنعتی و ملی کرایی به همراه آورد پیش داوری بدی داشتند

را پشتیبان  9فرمانروایان برپا ساختن جنگ جهانی نخست به گسترگی نمایان است و پنداره 

ه است، بنابراین فروپاشی انترناسیونال دو، و فروکاهی رزمندگی کاغذی را در بروز جنگ ب

پیوند جنگ )گسترگی آشکار است که به گونه ای توانمد پنداره را مورد پشتیبانی قرار می دهد 

وجود رزمندگی طبقه کارگر اروپایی در دهه های پیش جنگ، بسیاری ( با تنش های اجتماعی

از جمله )از ناظران همروزگار کنونی را شگفت زده می کند که آنگاه که شهروندان اروپا 

با شیفتگی آشکار وارد شدند، اکنون آشکار است که  6167که جنگ ( قه کارگربیشترین طب

پخته گان فرمانروای کشورهای مترویل با کامیابی پروژه های هژمونی ملی را سزاوار می 

به راستی زمانی که توده ها در . بین طبقاتی برای دولت فراهم آوردند( آلیالن)داده و اءتالف 

ای خود را به دولتهای مربوطه بپذیرانند برای برآورده سازی های یوزسیونی بودند خواست ه

کارگران پشت دولتهای خود ایستادند ( اقتصادی و اجتماعی به دولتهای مربوطه بپذیرانند

 Abendrovt 1972, Hampt)ناسیونالیسم براق گردید و سیوسیولیسم بین المللی فروپاشید 

 .Carr 1945:20-1)و نیز  1972

. درواقع هستی نداشت ovasionشگفتی برنامه ریزان جنگ، پیش نویس مبنی در برابر 

رزمندگی کارگری و تهییج سوسیالیستی در کشورهای درحال جنگ در سالهای نخستین رسوب 

 آسا فرو کاهیدند 

، برای اطمینان این کاهش به نوبه خود ریشه هایی جبری7ـ0نمای 
(67)

داشت اما در تالش های  

همچنان . بخود خوانی پشتوانه و همکاری اتحادیه های صنفی نیز ریشه داشتحکومتها برای 

سه جانبه اعتصاب، در برابر بررسی شناختن برپایی اتحادیه های صنفی گر و چانه زنی است 

 .خبر و روندهای دو شکل از سوی دولتها را تضمین کرد

، جنگ جهانی (تحده آمریکابه نمونه ایاالت م)در بسیاری از کشورها برای جنبش اتحادیه ای 

نخست، نشانگر آن بودند، برای نخستین بار کارفرمایان دشمنی بی چون و چرایشان نسبت به 

نه تنها حقوق اتحادیه ای در درازی  (....Hibb). اتحادیه های صنفی را به استراحت گذاردند

 .رخ نمود جنگ گسترش یافت، بلکه مهمترین گسترش رأی نیز در درازای جنگ و در پی آن

گرایش فرایندهای همهگانی را برای گنجایش سرکوبگرانه حکومتها در  (2-1914:441)ـ 67

این گنجایش خبری فزاینده، دولت پیوسته فزونی می یابد، . درازای جنگ افروزی مشاهده نمود

ای سازمانی کارگران در درازای جنگ کارگران او به آن است که در پی آمد گنجایش جنبش ه

سازمان یافته به خدمت سربازی فراخوانده می شوند یا در صنایع جنگی جایگزین می شوند، 

در همان حال، پرولتاریای فرهنگ و پیشه سازمانی به گونه ای انبوه به کارخانه آورده، می 

 .شود

 

 

 


