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يك بار نيم اخير، و  ر سراسر جهان طي دو سالداري دبرآمد جنبش ضد سرمايه

- مركزي. مطرح كرده استهاي جديد ي را در شكلهاي قديمبسياري از پرسشديگر 

 چه نيرويي از توان -شود مربوط ميفاعل تاريخيش به موضوع سوژه و سترين پر
   ؟ نظام و تغيير جهان برخوردار استتسخير
ي داري ضرورتا با رشد طبقهشد سرمايهر. اركسيسم كالسيك پاسخ ساده بودي مبرا

ز شورش عليه نظام  و اين طبقه در مرك؛استطبقه كارگر همراه يعني ، تحت استثمار
، گرفته استهاي مختلف مورد چالش قرار اما امروزه اين نظر از جنبه. گرفته استقرار 

چنين  بلكه هم،ح راست سوسيال دموكراسي جنا"راه سوم"نه فقط از طرف هواداران 
 به خصوص مفهومِ. داريسرمايهگويان جنبش ضدترين سخنشدهجانب شناختهاز 
به طور وسيعي رسد به نظر مي  كهنگري نتونيو مايكل هارت و آيِ"ي بسيارگونهتوده"

  ) 1. (ه استمطرح شد "طبقه كارگر"تر از اي مناسببه عنوان مقوله
. ودشميبه مصاف طلبيده بار نيست كه موضع ماركسيسم كالسيك اين نخستين 
گسترش جنبش انقالبي .  چندين بار تكرار شده است20 قرن هاي سالاين امر در طي
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رو ردم را با اين واقعيت آشكار روبه م،ي جهاناز اروپاي غربي به امريكاي شمالي و بقيه
لكه ، بدهدرا تشكيل نمي  بشريت"اكثريت و غالب"طبقه كارگر بخش  كه ساخت
 يعني ،اين امر يك جريان سوسياليستي. ودر اقليت كوچكي به شمار ميكماكان

 ، طبقه كارگر باور به به اين جانب سوق داد كه به جاي راها در روسيهناردونيك
ها را نيز به اين امر واداشت  يعني منشويك، و گروه ديگر؛ند را عامل تحول بداندهقانان

. ي تا چه رسد به سوسياليست،تواند پرولتري باشدانقالب روسيه نمي: م كنند اعالكه
ورزيد، حتي در ن نقش مستقل طبقه كارگر اصرار ميي بودعكس بر مركزلنين بر

 دولتِ"گفت انقالب نه يك دولت كارگري، بلكه  كه ميآن هنگام 1917هاي قبل از سال
  . آورد به وجود مي"ديكتاتوري دموكراتيك

 به 1917تخاذ كرد كه در جريان حوادث كي از اين هم فراتر رفت و موضعي اروتست
 پيروزي، گرچه كارگران بايد قدرت را كسب كنند: ي لنين نيز پذيرفته شدوسيله

گسترش انقالب به كشورهاي  به ،ها در حركت به سوي سوسياليسمنهايي آن
  .تر بستگي داردپيشرفته

 با رشد جنبش اين موضوع مجددا. دنبوها  مشاجره پايان به معناي اماپيروزي اكتبر
 يكمينترن تحت سلطه. قالب روسيه مطرح شدآغاز ان انقالبي در جهان سوم در

د انقالب جهاني  كشورهاي استعماري را متح"بورژوازي ملي" 1920 ياستالين از نيمه
 60 و 50هاي دههدر  المللير تقريبا مسلطِ چپ در سطح بيننظقلمداد كرد و بعدها 

ي انقالب به شمار پس از پيروزي انقالب در چين و كوبا اين بود كه دهقانان اميد اصل
گر هاي از طبقه كارشناسان معروف اعالم كردند كه بخشدر اين زمان جامعه. روندمي

و اين نظر از طرف بسياري از ) 2. (اند شده"بورژواماب"نظير كارگران صنعت اتوموبيل 
بدل  "اشرافيت كارگري" از طبقه به بخش كه اين يد قرار گرفتمورد تاي ن چپمتفكرا

  كهنقش اساسي به سبب  در فرانسه1968در حوادث ماه مه  هابعد) 3. (ه استشد
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 و هاي چين و حتي در آن زمان نمونه،غيير كرد ايفا كردند اين نظر شروع به تكارگران
كننده خارج از اروپاي غربي، امريكا، كانادا، تعيينهاي كوبا و ويتنام به عنوان نمونه

  .شدندمي و ژاپن در نظر گرفته ، نيوزلنداستراليا
ي نقش طبقه كارگر ، مساله70 و اوايل 60ي از فروكش كردن مبارزات اواخر دههبعد 

وادع با "رز كتابي نوشت تحت عنوان  گُهسوسياليست فرانسوي آندر. دوباره مطرح شد
در . داد كه در حال گسترش بودهاي از چپ را نشان مي موضع بخش كه"طبقه كارگر

 كه شغل ثابت داشتند را قه كارگر آن بخش از طب"تونوميستآ"پردازان تاليا نظريهاي
هايي كه همه جا آكادميسين.  جدا كردند"واقعي"نوان بخش ممتاز از پرولتارياي به ع

تر از ميت را به عنوان عواملي مهم و قو جنسيت،با ماركسيسم آشنايي اندكي داشتند
هاي در "هويت"ي خود در انبوهي از  اين مقوالت به نوبه-طبقه مورد تاكيد قرار دادند

  . حال رقابت غرق شد
ز يمهاي متفاوتي نظير سوزان جرج، جداري شخصيتظهور جنبش ضد سرمايه

و  داد كه تجزيه ، مايكل هارت و توني نگري را به اين جهت سوقپتراس، نوامي كالين
اما هيچ . همراه بود "هويت" تمورد ترديد قرار دهند كه با سياس پراكندگي بسياري را

هويتي با هم. نده كارگر را مورد تاييد قرار ندادها مركزي بودن نقش طبقيك از آن
پاسخ رايج به . دقرار دا  تاكيددوباره مورد  را بوميقش دهقانان و مردم ن،هازاپاتيست

هاي مختلف آن به فراخواني براي ائتالف بين بخش ،ندگي ناشي از سياست هويتپراك
يك نقش كليدي به عهده داشته  بدون آن كه هيچ بخشي از لحاظ استراتژ،انجاميد

كند كه با  مياي معرفي طبقه كارگر را طبقه"نو لوگو" در اثر خود  نوامي كالين.باشد
اي از مجموعه"ضعيف شدن است، به شكل قطعي در حال گسترش جهاني شدن 

، "كنند بدون اشتغال ثابت را استخدام مي بدون محل ثابت كه كارگرانيهاكارخانه
  )4 (."اي ايفا كنندسنتي خود را به عنوان كارگر تودهبتواند نقش "بدون آن كه 
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كند كه مفهوم يك عامل جديد يا يك  اثر هارت و نگري تالش مي"امپراتوري"
در ": پردازي كند را نظريه"ي بسيار گونهتوده" تحت عنوان "ماعي جديدي اجتسوژه"

 در رديفرا به طرز موثري گاه نيز آن ي پرولتاريا بود وعصر پيشين تمركز بر مقوله
ي كارگر تقريبا از ميان رفته امروزه، اما طبقه. دادندي كارگر صنعتي قرار ميطبقه
جا شده كه از جايگاه اصلي اقتصادي خود جابه بل،موجوديتش به پايان نرسيده. است
  )5(".است

-نوعي ائتالف رنگين -رود به شمار ميحولعامل ت "ي بسيارگونهتوده"ها براي آن

صنعتي اين يك پرولتارياي جديد است نه طبقه كارگر : هاي متفاوتكماني از هويت
  )6 (.جديد

 ديگر ،شوددهي ميازمانگونه سي بسيار اين توده،هاي اصلي كه حول آنخواست
د اجتماعي و يك درآمد تضمين شده يك مز"شدت يا مزد كار نيست، بلكه طول، 

رود و تمامي ماعي از مرزهاي خانواده فراتر ميمزد اجت" چون ،"براي همگان است
ي هايي كه شغلي ندارند چون كل توده حتي آن؛گيردر بر ميد گونه را بسياريتوده
 اجتماعي الزم و ضروري رمايهات آن از نقطه نظر سكند و توليدميگونه توليد بسيار
كه از شود ناگوني شنيده ميهاي گو در نوشتههاييپژواك چنين نظر) 7. ("است

- ني لئون روژجتنر مجموعهيي آرژانتسوف و نويسندهيلف. كندجنبش جديد تراوش مي

  .بينداري ميد بديلي در برابر سرمايه راآيرسبوئنسهاي همسايگي در 
 ،در اثر سرمايه مولدفكر كرد  همراه با ماركساين امكان وجود داشت كه  ترپيش

با  [ي راديكالكه جايگاه مقابله  كارخانه و اتحاديه است درتثمار شدهطبقات اساين 
شده ها مسلط  ملت حيات مالي بري سرمايه بخشاكنون تحول. آيد به شمار مي]نظام

هاي زندگي بهجن ي استثمار تماميي آن، حوزهخدمه توليداست و كل دستگاه 
قدرت آن در روابط اجتماعي نفوذ كرده و آن را منحل كرده : گيردروزمره را در بر مي
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قدرت اجتماعي جمعي قرار  مردم را پراكنده و منافع شخصي را در تخاصم با ،است
... معه سرايت كرده است  جاهاي عرصهديگربه كارخانه ] روابط حاكم بر[؛ داده است
اشين جهنمي تواند كاركرد اين م طبقه كارگر صنعتي نيست كه ميديگر صرفا

اين كل جامعه است كه در درون خود قدرت الزم براي مقابله : اجتماعي را متوقف كند
داري يرات در سرمايهرسد بعضي تغي ميبه نظر) 8. (دسازبا جهاني شدن را فراهم مي

بازسازي توليد در سطح .  چنين نظراتي مقبوليت بخشيده استير بهدر ربع قرن اخ
ي ديگر منجر شده ها به نقطهالمللي به متوقف شدن بعضي از صنايع و انتقال آنبين
  .است

 بسيار متفاوت ،كنندكه هارت و نگري و ديگران مطرح مياما نتيجه از آن چه 
چنان به  بلكه هم،ش نيافته استالمللي نه تنها كاهطبقه كارگر در سطح بين. است

هاي تحت ه كارگر گسترش يافته و ساير گروهو تمايز بين طبق. دهدرشد خود ادامه مي
كه لنين و تروتسكي عليه  بلكه همان طور ،ستاي نشده استم نه تنها حاشيه

  .ي مركزي دارد، جنبهكردندها استدالل مينارودنيك
  

  ني تصويري از طبقه كارگر در سطح جها
 هرگز به اين  قبال"اي در خودطبقه" چون يكهمطبقه : من سه سال پيش نوشتم

  2 ميليون نفر كه پيرامون آن 2اي در حدود  با هسته...كل وجود نداشته است ش
است شان به طريق مهمي تابع همان منطقي  زندگي كهيليون نفر ديگر وجود دارندم

در جهان توسط  مطالعه مفصل از نيروي كار يك) 9 (".كه اين هسته با آن مواجه است
كند او محاسبه مي) 10. (دهد كه تخمين من تقريبا درست استدئتون فيلم نشان مي

 از . ميليون نفر در نيروي كار غيرخانگي شركت دارند474/2  ميزانه ب90ي در نيمه دهه
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 800) 11 (،صنعت اشتغال دارند ميليون در 379ني اين مقدار در حدود يك پنجم يع
  ) 13. ( ميليون در كشاورزي474/1و ) 12(، ميليون در خدمات

گران را در استخدام خود دارند   دي كهشودبخش از نيروي كار شامل افرادي ميهر 
، و افرادي اشتغالي مشغول اندادي كه به خود، افر)بورژواهاداران بزرگ و خردهسرمايه(

  . دهندانجام مي) قوقا دريافت حب(ن كار مزدي كه براي ديگرا
 از مالك آن يا اجاره  از مردم روي قطعه زميني كهي وسيع بخش،در كشاورزي

سر جهان بر اساس نسبت كشاورزاني كه در سرا. كنند يا با ابتكار خود كار مياندكرده
صرفا ، و %8 طبق محاسبات فيلم حدود -ند هنوز نسبتا كم است نككار مزدي كار مي

اما او براي كساني كه تا حدي تابع كارمزدي هستند . ايي با درآمد كم در واحده6/3%
ي بسيار بزرگاين رقم ين و آسياي جنوبي دانيم كه در چ و ما مي-كندرقمي ارائه نمي
  .گيرديمي از دهقانان جهان را در بر ميحداقل نو  دهدرا تشكيل مي

بگير مزد و حقوق،  خدماتهاي صنعت و بخشاكثريت مردم در سراسر جهان در
 بخش  آماراما اين.  از نيروي كار در بخش خدمات%65 از نيروي كار صنعتي و %58 -ندا

    خانواده اشتغال دارند در نظر  كه مستقل اند يا به كار در واحد  رابسيار بزرگي
  . گيردنمي

 افراد تحت اشتغال در سراسر جهان حدود درسد كه كل تعدافيلم به اين نتيجه مي
ه روي زمين و  ميليون نفر كه به طور عمد1000 در مقايسه با حدود ، ميليون است880

نعت و خدمات به طور  ميليون كه در ص480، و )غالبا دهقانان(كنند براي خود كار مي
  .كنندمستقل كار مي

، هاي غير كارگري است و هم كارگري هم شامل گروه"افراد تحت اشتغال"رقم 
قوق و مزاياي هنگفتي برخوردارند، در سطح ها از ح در شركتبورژوازيبخشي از 

 بيش از كنددريافت مي كهي حقوقاين اليه .  متوسط جديد قرار دارديتر طبقهپايين
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 كه در  است به سبب نقشي حقوق حد ازكند؛ دريافت اين توليد ميكه ارزشي است
 درصد جمعيت را تشكيل %10اين گروه احتماال .  كندايفا ميهاي كارگر كنترل توده

يك سوم  ميليون نفر است كه 700با اين حساب تعداد طبقه كارگر جهان ) 14. (دهدمي
  .كنند كار مي"خدمات" و بقيه در بخش "صنعت"آن در  

طبقه . اي بيش از اين مقدار استطبقه كارگر به ميزان قابل مالحظهاما كل تعداد 
نشستگي انداز يا بازشان يا پس مزدي بستگانآمدشان به كارشامل كساني است كه در
 رقم كلي ،اگر اين مقوالت را در نظر بگيريم.  استوابستهناشي از كار مزدي قبلي 

  طبقه"وداع"كسي كه به .  بيليون خواهد بود2 تا 5/1طبقه كارگر در سراسر جهان بين 
  .كندر دارد در دنياي واقعي زندگي نمي باوكارگر
  

  پويايي طبقه 
است به ر ي در حال تغيوممدا طالعه فيلم چيزي بيش از يك تصوير از عاملي كهم

م پيوسته در سراسر جهان نيم قرن گذشته شاهد دو روند متقابال به ه. دهددست نمي
  .ه شهر از روستا ب انساناي صدها ميليونيك حركت توده. بوده است

  )15(نسبت جمعيت ساكن شهر 
  1995                    1970                     كل        جهان به طور

  45                         37                        يافتهكشورهاي رشد
  23                         13            يافته ي كمتر توسعهكشورها

  
از  %55يافته و   مردم كشورهاي توسعه%49 ، 2015دهد در سال تخمين نشان مياين 

  كهدزندگي خواهند كر ينفر يك نفر در شهرهاي  5 از هر –جمعيت جهان در شهرها
  )16. (نفر جمعيت دارد هزار 750بيش از 
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، جمعيت شهري ممكن دانندي كه غالب مردم آن را روستايي ميحتي در كشورهاي
 در %56 در اكوادور %59،  در مصر%73،  در برزيل%78 –است اكثريت را تشكيل دهد 

 %27 در پاكستان و  %34،  در چين%45 –تواند زياد باشد  اين رقم مييدر نقاط. لجزيرها
  )17. (نددر ه

يك . ابستگي مردم به بازار بستگي داردنشيني الزاما با افزايش وگسترش شهر
ه عنوان ، لباس و سرپناه خود را بكوچك دهقاني ممكن است بتواند غذا يخانواده

  ؛تامين كند ور كامل از محصول مستقيم كار خود به طتقريباكشاورز معيشتي 
- نتوانند چيزي را هر چند كم هاآن اگر. تند قادر به چنين كاري نيس امان شهرساكنا

 ها البتهدر روستا. ميرندميبه فروش برسانند از گرسنگي  - خود رامحصول كار يا كار
-كشاورزي غالبا به وسيله.  استليد براي بازار افزايش يافتههاي اخير اهميت تودر دهه

يك ارزيابي تخميني براي ": ودشر دستي يا صنعت ابتدايي تكميل ميي اشكالي از كا
دهد كه درصد نيروي كار يافته كه آمار الزم موجود است نشان مي كشور توسعه15

 درصد در حال 40 تا 30 كه در كاري غير كشاورزي اشتغال دارند در حدود يروستاي
  )18 (." استافزايش
 ميليون نفر از خانوار 100ي كه بيش از گرايش در چين خيلي برجسته است مكاناين 

  :نددر جستجوي كار مزدي موقتي ادر شهرها روستايي 
هاي غير كشاورزي  دهقانان چيني در تالش اند درآمد خود را با كار در بخش1980از 
بود هاي خانوادگي به كارگاه شهرهاي محلي و هم-در روستاهاي واقع  كارخانهمثل
 بدون در نظر گرفتن 1990ي در دهه... .، يا با مهاجرت در شهر كاري پيدا كنند ندبخش

- ماه يا بيش6 كارگران روستايي در سطح ملي به مدت %25 تا 15مهاجرت بين كشورها 

 در سطح ملي... ل داشتند  سا23 زير يها سن از آن%50؛ تر به شهرها مهاجرت كردند
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 درصد در 10آمد خانوارهاي روستايي از ي غيركشاورزي به كل درهانسبت درآمد از راه
  ) 19. ( افزايش يافت1995 درصد در 35 و 1985 درصد در 25 به 1980

رند به كارهاي مزدي بسياري از كساني كه در جماعت خانوارهاي دهقاني سكونت دا
ح چيني است كه براي توصيف  يك اصطال"دو قايق " درسوار شدن . اشتغال دارند

.... ه دو كار اشتغال دارند اقتصادي ب– كه براي پيشرفت اجتماعي دروبه كار مي كساني
ي اساسي دارد براي اين كه بتوانند از كشاورزي جنبه، مشاغل غيرتربراي نسل جوان
 )20. (سرنوشت زندگي دهقاني اجتناب كنندفقر روستايي و 

آمد از  درصد از در50دهد كه ارهاي روستايي نشان مياي از خانو مصر نمونهدر
  )21. (آيدار مزدي خارج از روستا به دست مي درصد از ك25كشت و كار و 

 به كار مزدي وابسته اند قانان را به تعداد كساني كه كامال يا ده"نيمه كارگران"اين 
به سخن ديگر . گيرددرصد جمعيت جهان را در بر مي 50 تا 40اضافه كنيد رقمي بين 

پرولترها يليوني تعداد مشابهي از نيمه ب2  تا5/1ي پرولتري  حوش يك هستهدر حول و
  .دننيز وجود دار

  
  زدايياسطوره صنعت

بحث ناپديد شدن طبقه كارگر معموال بر دركي سطحي در باره آن چه كه بر طبقه 
در باره . است حداقل در كشورهاي پيشرفته استوار ، صنعتي قديم رخ دادهكارگر

  .زياد استسرايي سخن "اقتصاد بي وزن" جوامع پساصنعتي يا "زداييصنعت"
هاي اقتصادي پي در پي قطعا موجب شده بعضي بازسازي صنعت طي بحران

ل و در همان زمان عدم ثبات اشتغا.  صنعت از بين برودينوصيات اصلي پيشخص
افزايش   مدتهاي كوتاهقراردادافزايش نسبت كارهاي پاره وقت، موقتي و مبتني بر 

  .كندديد شدن طبقه كارگر را توجيه نمياما اين نكته ادعاي ناپ. يافت
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ترين واحد اقتصادي جهان  تعداد كارگران صنعتي در بزرگبگذاريد به عنوان نمونه
  . ني ايالت متحده را در نظر بگيريميع

ر برابر چالش قدرت زدايي د در ايالت متحده در باره صنعت80ي در پايان دهه
يوتر نگراني زيادي هايي مثل توليد اتوموبيل و كامپر عرصهصنعتي ايالت متحده د

تر از تعداد  بيش%20 تعداد كارگران در صنعت تقريبا 1998سال  اما در. ايجاد شده بود
 و 1950سال  ها در درصد بيش از تعداد آن50 بود و به طور تقريبي 1971ها در سال آن
  :1900طور سه برابر سطح آن در مين ه

  )22 (كارگران شاغل در صنايع در ايالت متحده
,920,000 1                           1900                      

                                 20.698.000                         1950 

                            26,092,000                        1971 
                     31,071,000                     1998       

. ز هر زمان ديگر در تاريخ باالتر استتعداد مشاغل صنعتي در ايالت متحده امروز ا
. اندبه خارج از امريكا منتقل شده بلكه ، به هيچ وجه ناپديد نشدند"قديمي"صنايع 

تري در اكنون كارگران بيش": كنندوبر و كرافت اشاره ميهمان طور كه بال دوز، ك
كنند تا در زمان جنگ  از آن كار مييهايامريكا در توليد ماشين، اتوبوس و بخش

يك " و نگري در توصيف گرايش به سوي اين تصوير با آن چه كه هارت) 23(، "ويتنام
 مدلي كه ،يتانياي كبيربه رهبري ايالت متحده، كانادا و بر... مدل اقتصاد خدماتي 

 كامال ،"دهد افزايش در بخش خدمات را نشان ميكاهش سريع در مشاغل صنعتي و
  ) 24. (متفاوت است

 1971 تا 1950نيروي كار صنعتي بين . زتر استانگيارقام در ژاپن از اين هم شگفت
  .تردرصد بيش 13، 1998در سال  و. بيش از دوبرابر افزايش يافته است
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ي اخير به سرعت كاهش يافته ي در تعدادي از كشورها طي سه دههصنعتاشتغال 
 اما اين. سوم و در فرانسه بيش از يك چهارم در بريتانيا و بلژيك به ميزان يك –است 
 بلكه يك بازسازي صنعتي در ،زدايي در تمام كشورهاي صنعتي نيستي صنعتنشانه

ي در كشورهاي پيشرفته به طور كلي تعداد مشاغل صنعت. دهد را نشان ميهادرون آن
، 1971 ميليون كمتر از 4/7 و 1951 ميليون بيش از 25 - ميليون بود112، 1998در سال 

شود كه آن چه  فرانسه خطر بزرگي است و موجب مينگاهي به دنيا از منظر بريتانيا و
ي نگري  تونيايتاليا. دهد ناديده بگيريمبه طور واقعي در سطح جهاني رخ ميرا كه 

توان با اطمينان مي اما ،ممكن است در كنار ايالت متحده و ژاپن قرار نداشته باشد
 ميليون بود يعني 5/6ها  سال قبل تعداد آن4. اند كارگران صنعتي ناپديد نشدهگفت

  )25. (تر، يك ششم كم1971نسبت به سال 
  

  صنعت و خدمات 
و به  اشتغال صنعتي به طور عام ادياهميت اقتص بايد اضافه كرد كه اين ارقام براي

همان طور كه باب روثورن . به طور خاص اهميت كمي قايل استمانوفاكتور و توليدات 
 يتقريبا هر فعاليت قابل تصور در جامعه جديد از كاالهاي": به درستي اشاره كرده است

 حال بسياري از صنايع خدماتي در...  به طور صنعتي توليد شده كهكنداستفاده مي
  )26 (."گيرندها و وسايل صنعتي بهره ميرشد به طور وسيع از فرآورده

 كه از اهميت صنعت كاهش اندك در كل نيروي كار صنعتي به اين علت نيست
تر از  كه بارآوري هر كارگر صنعتي سريع، بلكه به اين سبب استكاسته شده است

بيش از سه دهه قبل   ازتر كارگران صنعتي كم- رشد كرده است"خدمات"بارآوري در 
 1990 تا 1973بين . ها در اقتصاد تغيير نكرده استاهميت كلي آن. كنندكاال توليد مي

 در صنعت در هر %5/2به طور متوسط ) OECD(بازدهي در كشورهاي پيشرفته صنعتي 
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 اما رشد .افزايش يافته است  رشد براي بازدهي خدمات%1/3تر از سال فقط اندكي كم
داري صنعتي امروزه براي اقتصاد سرمايهكارگران ) 28. ( بود%8/0وري در صنعت بارآ

 دقيق افرادي مثل هارت واظهارات غير. 70 يرند كه در آغاز دهههمان قدر اهميت دا
  .رود به شمار مييفاحشها اشتباه  اهميت آنشنگري در باره كاه

 بيش از آن كه "خدمات" و "صنعت"ين تمايز معمول ب. اما اين تمام مطلب نيست
شود كه اهميت ي خدمات شامل مواردي ميمقوله. آور استكننده باشد ابهامروشن

كاراني كه امكانات رفاه و فراغت ي خدمتمثال توده(ذاتي براي توليد صنعتي ندارند 
-ل مواردي ميچنين شاماما خدمات هم. )دنكندار فراهم ميبراي افراد انگل سرمايه

مثل حمل و نقل كاال و (ي اساسي دارد داري جنبهطلقا براي توليد سرمايهشود كه م
 به "صنعت"ها از تر اين كه بعضي انتقالي مهماما نكته). ايافزار رايانهتدارك نرم

. غيير نام براي كاري نيست كه اساسا فرقي نكرده است چيزي جز ت"خدمات"بخش 
اي از كرد به عنوان شكل ويژهه تايپ ميبل براي يك ناشر روزنام سال ق30كسي كه 

ز براي امرو) معموال يك زن(شد؛ كسي كه بندي ميطبقه) كارگر چاپ(كارگر صنعتي 
كند به عنوان كارگر بندي ميي يك رايانه تايپ و صفحهيك ناشر روزنامه به وسيله

يي نيز است محصول نها همان ر انجام شده اساسااما كا. شودبندي مي طبقه"خدمات"
ها را درخانه كند كه مردم آن كنسرو مي راكه در كارخانه غذاهاكسي . كمابيش همان

شود؛ اما كسي كه در  قرار دهند كارگر صنعتي محسوب ميگرم كرده و  مورد مصرف
 آن كند كه وقت گرم كردن همان غذا را براي مردم آماده ميفود تقريبافروشگاه فس

باالخره كسي كه براي اين و . گيرد قرار مي"كارگر خدمات"ر را در خانه ندارند در شما
  .شودكند كارگر خدمات محسوب ميافزار تهيه ميكار نرم

 را كه در  كارهايي،هاش در اين راستا بوده است كه شركتهاي اخير گرايطي سال
 به - انهشد اكنون به طور قراردادي به افرادي در خارج از كارخدرون كارخانه انجام مي
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تيجه اين كه مشاغلي كه در شمار ن. كنندواگذار ميعنوان نمونه تداركات و حفاظت 
فدراسيون كارفرمايان  . گيرندد اكنون تحت خدمات قرار ميشدن قلمداد مي"صنعت"

 صنعت بخش وسيعي از خدمات :انيا در اين مورد اشاره كرده استمهندسي در بريت
احدهاي خارج از از طريق واگذار كردن و انتقال و كه ه استصنعتي را به وجود آورد

 اگر تعاريف آماري ؛شودانجام ميداركات و خدمات حقوقي ، تمثل حفاظتكارخانه 
 كه %20 بيش از  ودهد از اقتصاد را تشكيل مي%35 حدود ،گرفته شود درست به كار

  )28. ( استمعموال پذيرفته شده
سي آماري يك برر) OECD( كشورهاي ي خدمات برايروثورن در مورد كل مقوله

 %25دهد كه خدمات مربوط به كاال بالغ بر ارقام او نشان مي. اقتصادي انجام داده است
در . رسد مي%32 اين مقدار به 1990گيرد و در سال  را در بر مي1970از كل اشتغال در 

 اشتغال به  كل%76 از –شودربوط به كاال كاهش اندكي ديده ميخدمات م كل كاالها و
او . تغييري انقالبي در جهان كار نيست اين توان گفتينان ميطمبا ااما ) 29. ( آن 69%

 از كل اشتغال را تشكيل %31 فقط "خدمات مستقل" 1990سال  كند كه دراشاره مي
مستقيم به طور مستقيم يا غيرتوليد كااليي هنوز "گيرد كه و نتيجه مي) 30. (دادمي

دهد، د پيشرفته به طور متوسط تشكيل ميتمام اشتغال را در اقتصا دو سومدر حدود 
  )31. ("شود باره اقتصاد پسا صنعتي ايراد ميرغم سخناني كه درعلي
  

  خصلت غير بازاري
 از آن چه هست رتن به طور مشهودي شمار طبقه كارگر را كمرواما حتي ارقام روث

بسياري از .  سرمايه اساسي استر آن براي انباشتاي كه كا طبقه-دهدن مينشا
كند به  در جهان جديد نقش اساسي بازي مين براي انباشترو روث"خدمات مستقل"
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 تامين بهداشت و -ناپذير است امروزه براي انباشت سرمايه اجتنابخصوص دو نوع آن
  .خدمات آموزشي

ي كار و سالمت نيروداري به تامين درن سرمايههسته نظام بهداشتي در هر كشور م
 اين بخش است كه نسل بعدي نيروي كار سالم و نيرومند يوظيفه. گره خورده است

و نقص  بيماري سبب كه به  را تامين كندباشد تا بتواند جايگزين اعضاي نسل كنوني
حتي در جايي كه بهداشت از طريق دولت تامين مي . عضو از بازار كار حذف شدند

الزم به   و مكمليك عنصر داري توليد سرمايهبراي ،شود نه از طريق خريد و فروش
  .رودشمار مي

قرن نوزدهم اين بخش در .  صادق استتراين مساله در مورد خدمات آموزشي بيش
 يك سطح دررو بود هروب داري با مشكل آموزش نيروي كاريعني زماني كه سرمايه

شكل گسترش بيستم به طي قرن . شكل گرفتاي از خواندن و نوشتن و حساب پايه
داري تر از آموزش يعني سطح متوسطي از مهارت الزم براي نظام سرمايهدوران طوالني
عظم نيروي آموزش در دست دولت تقريبا در تمام كشورها بخش ا. گسترش يافت

. ، معهذا براي توليد الزم استشود فروخته نميخدمات اين بخش به شكل كاال. است
تي اگر چيزي نند براي انباشت سرمايه الزم اند حك در اين بخش كار ميكساني كه

رمايه مورد تاكيد پيوند نزديك بين آموزش و انباشت س) 32. (كنندبراي فروش توليد ن
 آموزش "اصالح"هايي براي  همواره نقش"تجددطلب"هاي حكومت. قرار گرفته است

 مساله. اردنگرند كه در رشد صنعت دخالت داملي مي عچونهم  راآنو  .قايل اند
، متوسط سواداست كه از سطح  "قابل انعطافي" نيروي كار و  ازاي ايجاد تودهعبارت از

خوردار باشد تا بتواند خود را با نيازهاي در به و مهارت تكنولوژي اطالعاتي برمحاس
  .ه براي بازسازي صنعتي انطباق دهدحال تغيير سرماي
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البته .  صنعت پيوند دارد"قديمي"  آموزش با افزايش بارآوري كار در بخشگسترش
-تري است كه بر هر كارگر تحميل ميي ميزان كار بيشاي نتيجهاين مساله تا اندازه

 كافي براي "تعليمات"اما همين طور نتيجه اين است كه نيروي كار بايد از . شود
 نشان يك ارزيابي جديد از نيروي كار بريتانيا. ييرات برخوردار باشدانطباق خود با تغ

پيچيده و پيشرفته مهارت فني اطالعاتي " از زنان به %25 از مردان و %37د كه دهمي
طالعاتي  تكنيك ا،هاي كارخانه از اپراتورهاي دستگاه%51 . احتياج دارند"براي انجام كار

تواند وجود نيروي كار با ميدار نطبقه سرمايه) 33.(گيرندرا در كار خود به كار مي
. ا بدون رشد بخش آموزشي تضمين كند الزم ر"ل تغيير و قابل انطباققاب"مهارت 

اي برخورد سرعت قابل مالحظه  ازدر اين بخش بارآوريرشد  يا به سخن ديگر)  34(
 به  امر اين-كه در توليد مستقيم كاال دخالت دارند  با مهارت كار  از  نيروي  واست

منجر شده ) اما نه در امريكا(رانسه فيي مثل بريتانيا و دشان در كشورهاكاهش تعدا
كه كارشان در بستگي دارد يش تعداد كارگراني اي به افزارشد بارآوري تا اندازه. است

 –ها دخالت دارندكه به طور مستقيم در توليد كاال  استآوري كارگرانيخدمت بار
  . هستند"طور غير مستقيم مولد"ي افزايش تعداد كارگراني كه به يعن

ته طي قرن اخير، اني كه در خدمات بهداشتي اشتغال دارند به طور پيوستعداد كس
امروزه در امريكا تعداد . افزايش يافته استداري  توسعه سرمايه نيازبه عنوان بخشي از

داري  سرمايه–) يك سيزدهم نيروي كاردر حدود ( ميليون نفر است 10ها بيش از آن
اما در عين حال طبقه .  خود ادامه دهدگيتواند به زندامريكا بدون اين بخش نمي

ز پرداخت چيزي بيش از مقدار مطلقا الزم براي اين خدمات ناخشنود دار اسرمايه
فزاينده به  ها به طورمدت در اين جهت است كه آندر نتيجه گرايش دراز. است

 هاينظام. دنت و كار اداري ساده سوق داده شوشرايطي قابل مقايسه با كارگران صنع
رفت انحصاري براي صنايع قديمي به كار مي به طور ف سنجش كار كه قبالمختل
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ي كار،  پرداخت متناسب با نتيجه-گيرداي اين بخش مورد استفاده قرار مياكنون بر
در . باطي كنترل شديد زمان كار، و مقررات شديد انض،هاي تخمين و ارزيابيسيستم

 8 كه تابع نظارت و ارزيابي صوري بودند نسبت به  تعداد كارمنداني2000بريتانيا در سال 
ي كارشان حقوق تعداد كساني كه مطابق با نتيجه.  افزايش يافته است%6سال قبل 

  )35. (استتر شده  بيش%5گرفتند مي
 "پرولتري"ساني  بهداشت و آموزش به طور يككناناين بدان معني نيست كه كار

دهي  طبق سلسله مراتب سازمانها تماما كالجس وها و مداربيمارستان. شده بودند
-ها را در نظام ادغام ميكنند كه آنهايي دريافت مي حقوق،هاي باالتررتبه. شوندمي

تر خود و مراجعاني كه از طبقه كارگر هستند كنترل هاي پايينكنند تا بتوانند بر رتبه
يا (دهند  را تشكيل مي"ديدطبقه متوسط ج"ها بخشي از آن. تري را اعمال كنندبيش

) هي قرار دارند بخشي از طبقه حاكمهايي كه در راس نخبگان دانشگاحتي در مورد آن
 تابع فشار دايم اند دارانه با سرعت سرمايه كار براي كار نيروي ازاما بخش وسيعي). 36(

 از ها بخشيبه همين دليل آن. شودحقوق كه توسط بازار كار تعيين ميو سطحي از 
ه كارگران ها خود را نسبت ب گرچه بسياري از آن،روندطبقه كارگر جهاني به شمار مي

 بسيار از و ("پيشرفته"در واقع در اقتصادهاي . داننديدي در سطح باالتري مي
 كارگران يدي سنتي ، استروند پيوسته با هم در جريان دو) كشورهاي غير پيشرفته

تر  تا سرمايه بتواند براي دستيابي به سود بيشگيردميتر تحت فشار قرار هرچه بيش
در توليد "در عين حال طبقه كارگر جديد كه . ها استفاده كنداز كار مستقيم آن
 "غيرمستقيم"ي توده كار  متناسب با كاهش هزينه، دخالت دارد"خدمات غيركااليي

 .شودتر پرولتريزه ميهر چه بيش
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 خصلت نيروي كار خدماتي

 شايع در مورد نيروي كار خدماتي وجود دارد مبني بر اين كه اين نيرو ييك اسطوره
خود كنترل دارند و كنند و بر شرايط كار  كه پول خوبي دريافت مي استشامل افرادي

نويسان هبي يكي از مقال پولي تاينمثال. هاي خود را كثيف كنندالزم نيست دست
 ترين تغييرات درما شاهد سريع": دنويسدر اين مورد مي) SDPعضو سابق (گاردين 

با دو سوم مشاغل دستي  1977وار طبقه كارگر توده: ايمطبقات اجتماعي در تاريخ بوده
حالي كه بقيه اين افراد از نظر جايگاه ارتقاء يافتند  كه به يك سوم كاهش پيدا كرد در

سط يقه  يعني يك طبقه متو؛ها به مالكان خانه تبديل شدند آن%70به حدي كه 
مشاغل براي بخش : دكنن نيز ادعاي مشابهي را مطرح ميو نگريهارت ) 37. ("سفيد

هاي قابل انعطاف اليي برخوردار است كه شامل مهارتاعظم از تحرك اجتماعي با
، ارتباطات و ش كه در اطالعات دان نقش مركزي به سبباين بخشبه طور عام . است

اقتصاد بسياري بدين معنا، . شوديمشخص ماهميت آن  كارهاي عاطفي دارد
مدرنيزه شدن تمام اشكال طي روند پسا... نامند پساصنعتي را يك اقتصاد اطالعاتي مي

 )38( .دمات و اطالعاتي شدن گرايش دارندتوليد به جانب توليد خ

 تصويري كامال متفاوت "خدماتي"يه مناسب اين ارقام براي مشاغل اما در واقع تجز
 از نوع "يدي"ان  عمدتا كارگر"خدماتي"ترين صنايع بعضي از مهم. دهدبه دست مي

ها، كارگران رگران بخش غيربهداشتي بيمارستانكا. كنند را استخدام مي"سنتي"
تماما بخشي از نيروي ست ، كارگران پاسكله، رانندگان كاميون، اتوبوس و قطار

در . دهد را تشكيل ميين خود بخش بسيار بزرگيروند كه ا به شمار مي"خدماتي"
 ميليون شغل برخوردار بودند و 7/9ها از ها و رستورانتوزيع، هتل بخش  2001سپتامبر 

در واقع در بريتانيا نسبت افرادي كه به كار ) 39.( ميليون79/1حمل و نقل و ارتباطات 
 ملي تحت نام ي آماردفتر اداره.  دارند بسيار بيش از يك سوم  استدستي اشتغال
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 از زنان در %38 از مردان و  درصد كارگران51دهد كه نشان مي 2000ندگي در بريتانياي ز
ورد در م به ميزان كمياين ارقام ) 40. ( به كارهاي دستي اشتغال داشتند1998سال 

 كه شامل "ماهر"ي كارگر دستي ، چون مقولهكندتعداد كارگران دستي اغراق مي
شود شود را كه شامل چند درصد ميخصصي ميهاي مستقل غيرته و گرو"سرپرست"
تر از اغلب  كه مزدشان معموال پائينگيردمينظر  در " غير دستي متوسط و پايينكار"

يك تحقيق . رشان غالبا به همان حد دشوار استكارهاي دستي قرار دارد و شرايط كا
 دفتري  كه كارگرانتغيير كرده است دهد كه شرايط چقدر نسبت به زمانينشان مي

آمد متوسط  در1978در سال ": شدندالتري از كارگران دستي قلمداد ميدر سطح با
به . طح خود براي اولين بار پيشي گرفتكارگر مرد نيمه ماهر از كارگر دفتري هم س

را به دست ] ارگران دفتريك[بسياري از شرايط برتر استخدامي  ،عالوه كارگران دستي
 )41 (".آوردند

ي ميليون نفر در برگيرنده 103  آمريكا كل مشاغل مربوط به خدماتدر 2001در سال 
از كارگران دستي را شامل  ميليون مشاغل معمول خدماتي با بخش قابل توجهي 18
 6، "خدمات حفاظتي" ميليون4/2 ،"خدمات خانگي" ميليون 1ي در برگيرنده(شد مي

 ميليون 3، " ساختمانيخدمات نظافتي و" ميليون 3، "ايخدمات تغذيه"ميليون 
 ميليون كمك 75/6 ميليون در مشاغل معمول دفتري 18. )"خدمات شخصي"

 .فروشنده

در بريتانيا .  واقع زناني از طبقه كارگر هستند در،اكثريت اعظم كارگران يقه سفيد
هاي آيند، يك سوم از خانوادههاي كارگران دستي مي از خانوادههايك سوم منشي

) 42(." مديريتي-ي خدمات تخصصيطبقهح  يك سوم  از به اصطالاغل دفتري ومش
ندند و زحمت پرورش ما غالبا بعد از ازدواج در خانه ميشانهايدر حالي كه مادربزرگ

شان را با ، نسل جديد دوران تمام زندگيي كارگر را به عهده داشتندنسل بعدي طبقه
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 با بار اضافي كار خانگي و نگهداري در واقع  زحمت كار مزدي را. كردندكار سپري مي
ه شدن بخش وسيعي از كار مزدي  زناناتفاقي كه رخ داده. كردندسپري ميز كودكان ا

 شدن "اطالعاتي" شدن و يا حتي "دارانهسرمايه"اين به هيچ وجه به معناي . است
 .تواند قلمداد شودنيروي كار نمي

 در مشاغل دستي "رگران خدماتيكا" ميليون نفره از 42روي هم رفته يك حداقل 
ايد اضافه كرد كه اين مشاغل اخيرا با سرعت زياد و ب. يا يقه سفيد در امريكا وجود دارد

ها بسياري از در راس آن. شاغل با مزد كم به وجود آمده است از متوجه به انبوهيبا 
 به –د نده كارهايي با تفاوت اندك انجام ميكارگران در مشاغل ديگر وجود دارد كه

يون نفر تكنيسين  ميل3/4 و "نمايندگي فروش"يليون نفر  م32 بسياري از  مثالعنوان
 83 ("مشاغل بهداشتي و درماني" به آن، همين طور بسياري از "و كارهاي وابسته

 )شودمردان تشكيل مي درصد از 75درصد زنان بر خالف مشاغل تشخيص بيماري كه 
 ) 43. ()دهدآن را زنان تشكيل مي %75( ميليون معلمان مدرسه 3/5

- را تشكيل مي"خدمات" بخش  شاغالنتر از نصفها بيشور كلي اين گروهبه ط

.  سنتي را اضافه كرد- در صنايع دستيشاغل ميليون كارگر 33 هابايد به آن. دهند
 هارت و نظر. امريكا از كارگران تشكيل شده استبدين ترتيب سه چهارم جمعيت 

ها به طبقه كارگر د ناپديد شدن طبقه كارگر نتيجه رويكرد نادرست آن در مورنگري
 .است

 اشكال سنتي كار در نظر بر عكس تعداد مشاغلي كه غالبا به عنوان جانشينان
دان و متخصص ميليون رياضي 1/2ها شامل آن. شود بسيار كوچك استگرفته مي

توان از اقتصاد به سختي مياين ارقام   با.است 2001كامپيوتر در امريكا در سال 
بسياري از افرادي كه در . ي شدن كار دستي سخن ميان آورداحاشيه و "اطالعاتي"

 - ايكنند از يك مهارت پايهسفيد معمولي كار مي سنتي و يقه-يكارهاي دست
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ا ها تخصصي دارند نسبتاما تعداد كساني كه در اين مهارت. كننداطالعاتي استفاده مي
 : وضع از اين قرار بود بريتانيا در اوج شكوفاي انترنت2000 در سال .اندك است

 هزار در مشاغل تكنولوژي اطالعاتي اشتغال داشتند كه افزايش  855، 2000در بهار 
ر ترين ميزان اشتغال د بيش ازاي كه منطقه.دهد را نشان مي سال5 درصدي طي 45

-بعد از آن جنوب شرقي قرار مي  8/4 لندن است با خوردار استلوژي اطالعاتي برتكنو

ني كه تكنولوژي  اطالعاتي كار  از تمام كسا%41روي هم رفته اين مناطق  . 4/4گيرد با 
مي از ، ولز و شمال شرقي تماما نسبت كايرلند شمالي... گيرد كنند در بر ميمي

 )44 . (1/ 9، % 6/1 ،% 3/1به ترتيب . ندست هشاغالن اين رشته را دارا

يك طبقه متوسط . كنند كارگر نيستندم كساني كه در مقابل حقوق كار ميتما
 كنترل نيروي جديد از حقوق بگيران وجود دارد كه در مقابل كمك به مديريت براي

اما . تر است بيشكنند ميها از ارزشي كه توليد، حقوق آنكنندكار حقوق دريافت مي
بل در اين  سال ق15من . دهد تشكيل مي رابخش كوچكي از نيروي كاراين گروه نسبتا 

 سال را شامل 75 تا 31 از مردان بين %7/9اين گروه شامل ": امباره چنين محاسبه كرده
براي طبقه متوسط جديد از مقدار با تخمين تقريبي رسد كه اين به نظر مي. شودمي

اي از حظهاين بخش قابل مال.  و اختيارات مديريتي انطباق دارد، تخصصلحاظ درآمد
تي از  دس- اما نسبت به طبقه كارگر سنتي،كل جمعيت و نيروي كار يقه سفيد است

اغلب آمارهاي به روز در مورد  )45 (."ي بسياري داردلحاظ اندازه و اهميت فاصله
  .كندچنين تائيد مي قضاوت را همبريتانيا و امريكا اين

 
 پذيري كار و طبقه كارگرانعطاف

براي تمام كساني كه طبقه كاركر را در حال از بين رفتن مي يك موضوع مركزي 
 هايتدهي و جماعاند كه از سازمانشدهست كه مشاغل آن چنان موقتي دانند اين

اين استدالل .  چيزي باقي نمانده است، وجود داشتطبقه كارگر كه به طور معمول
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ل  سا15كنند و طي  مي دايما آن را تكرارهاهاي است كه پساماركسيستيكي از ويژگي
هاي اتونوميست ف چپهاي خط سوم و هم از طراخير هم از طرف سوسيال دموكرات

 .مطرح شده است

 است كه ما در بطن آن قرار  سال گذشته اين چهارمين بحران اقتصادي بزرگ30در 
 و از - در بعضي موارد بيكاري-هر بحراني شامل افزايش ناگهاني بيكاري است. داريم

چنين بحران هم. ) غيره، معادن وها، بنادركارخانه( رفتن مراكز جا افتاده توليد ينب
 ملي دهد، نه تنها در سطحاي افزايش ميالعادهزسازي صنعت را به طور فوقسرعت با
كنند كه سرمايه و مدافعان آن تالش مي) 46. (چنين در سطح محلي و جهانيبلكه هم

 نيروي شكل دادن مجدد براي نيت و ثبات كارگران احساس عدم اماز سطح بيكاري و
پذيري ها انعطافشعار آن. دن بر اساس نيازهاي دايما در حال تغييرشان بهره بگيركار

ها  آنيدهندهوحدتيكي از شعارهاي . هاي كار و بازار كار استدر زمان كار، شيوه
ياري از بس. "دام عمر به دوران گذشته تعلق داراشتغال براي تم"اين است كه 

يقت غيرقابل ترديدي برخوردار دهد كه اين ادعا از حقتحقيقات آكادميك نشان مي
الح شرايط زندگي و كار  اصاروپاييهمان طور كه ريمون پير بودن مدير بنياد . است

معمول كار در اقتصاد كشورهاي غربي امروزه سخن از رشد اشكال غير": نوشته است
 را خودهاي معمول فورديستي شغلكارهايي كه از بين  .... تامري پيش پا افتاده اس

 كار و ادغام در  اصلي سازماندهي بازاري قراردادهاي دايمي به عنوان شيوهبه شكل
چنين با پذيري هماصطالح انعطاف...دهد بي شمار اندنشان ميحيات اجتماعي 

 )47. (دهد انطباق داردتغييراتي كه در اين زمينه رخ مي

شكستن به در هم   سرمايه قادر،كه در جهان واقعي اين بدان معنا نيست اما
تواند پذيري مي يا كه انعطاف؛پذيري استمت كارگران در برابر چنين انعطافمقاو

 محل كار معين انباشت حفظ در چارچوبرا  نيروي كار ، دايمتوليد نسبتابدون باز
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هاي قابل فرضيشبسياري از پ: دهدق اخير در مورد بريتانيا نشان مييك تحقي. كند
بين "ه طور جدي مورد پرسش قرار گيرد  جهان كنوني كار بايد بيقبول در باره

-  باره بازار كار منعطف و پويا ميهاي كه امروزه درسرايي غير معمول و اغراقسخن

 به سادگي ،كاسناد و مدار.  شكاف عميقي وجود دارد، دنياي كارهايشنويم و واقعيت
ديدي از مناسبات شغلي هستيم كه كند كه ما شاهد ظهور نوع جاين نظر را تائيد نمي

 )48. ( را نشان دهد"مرگ شغل دايم براي تمام عمر" و "شامل پايان حيات شغلي"

- نمي"بازار كار منعطف"هاي سرمايه را در رسيدن به مردم معموال محدوديت

كار نيمه وقت، كار : گيرندبا هم در نظر ميتفاوت از كار را  چون اشكال كامال م،فهمند
 همان طور –ها  و كار مستقل سفارشي از طرف شركتبا قرارداد كوتاه مدت ، كاردايم

 همين طور كساني كه با قرارداد كوتاه مدت –كه در بريتانيا در بين زنان معمول است 
-اين. داد را تمديد كنندرباره اين قراتوانند بعد از هر ماه يا هر سال دو مي،كنند ميكار

 ان اولين قرباني،حرانمدت نسبت به اين شغل حقي ندارند و در صورت بروز بها در دراز
 سرانجام كساني -كنندل خود را عوض نمي اما در اين فاصله شغ؛روندآن به شمار مي

ضروري باشند ولي در  ممكن است براي توليد ،نداكه واقعا در استخدام موقت 
 اختيار دري دايمي از نيروي كار  كه ذخيرهي قرار دارندهاي بزرگركتاستخدام ش

 .دهندهاي ديگر اجاره مي شركتبهرا به طور متناوب  آن ودارند 

هاي اخير به درجات مختلف در صنايع متفاوت و در شتغال در دهه اتنوع دراين 
در . وده استدر حال افزايش ب  غالبا در مناطق معيني از كشور-كشورهاي متعدد 

، در بريتانيا و فرانسه  بودند"استخدام موقت" در1992 از كارگران در سال %35اسپانيا 
 از مشاغل موقتي %72سراسر اروپا   در؛هاها و رستوراندر هتل. %12 و در آلمان فقط 16%

در بين ) 49(%11 "معامالت مالي"و در ، %13 فقط ات، اما در حمل و نقل و ارتباطهستند
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 يك سوم كساني كه در قرارداد -تري داردگران جوان استخدام موقت تمركز بيشكار
 )50. ( سال35 سال هستند و دو سوم زير 25موقت يا ثابت قرار دارند زير 

. شود كامال تفاوت داشته باشد كلي ممكن است با آن چه كه معموال ادعا ميتصوير
نه در نسبت كاركنان مستقل و نه در  1990هاي بدين ترتيب در اروپا در نيمه دوم سال

  .شود نميه افزايشي ديد"هاي موقتيلشغ"
ها  آن%83 ميليون نفر بود، 159 جمعيت در حال اشتغال اروپا بالغ بر 2000در سال 

 ميليون نفر 147 اين رقم 1995در سال .  كار مستقل داشتند%17استخدام شده بودند و 
  )51.(سته تغيير نكرده بودبود و نسبت بين مشاغل مستقل و واب

  :"مشاغل موقت"در پيوند با 
 افزايش يافته بود ميزان 90ي در حالي كه اين نوع اشتغال اساسا از نيمه اول دهه

% 82دايم  : تقريبا تغييري نكرده بود2000 تا 1995دايم بين هاي دايم و غيرنسبي شغل

  )52.(%18 دايمغير
) 53 (" سال گذشته موقتي بوده است5ل طي  شغ5يكي از "در سراسر اروپاي غربي 

  . است"دايمي" شغل 4 شغل 5 هر  ازوزناما ه
 همراه با 90ي دهد بهبود اقتصادي اواخر دههدر بريتانيا آخرين ارزيابي نشان مي

ار دايمي داشتند در  از كارگران قراردادهاي ك%92، 2000در سال ": كاهش مشاغل موقت
طبق اين بررسي ...  برخوردار بودنديل از چنين قراردادهاي سال قب8 كه %88مقايسه با 

 ماه داشتند در مقايسه با 12تر از  بر اساس قراردادهاي كار موقت كم%5/5، 2000در سال 
 كنند تغييري مي مدت زماني كه مردم در همان شغل ط)54.("1992 در سال 2/7%

، 2000 حال كار بودند در سال  ماه در3تر از نسبت شاغالني كه كم.  نكرده استزيادي
 تر از يك سالت كساني كه كم و نسب داشتند86مساوي با نسبتي كه در سال .  بود5%
از طرف ديگر .  بود%18، 1986اين نسبت در سال . است %20ند كار برخورداربود قرارداد از
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 %29  در مقابل %31 سال در همان شغل باقي مانده بودند 10نسبت كساني كه بيش از 
تنها تغيير واقعا بزرگ كاهش در نسبت كارگراني بود كه همان شغل را . 1986در سال 
 %21 به %15اين كاهش از .  داشتند2000 تا 1996 سال بين 5تر از  سال اما كم3بيش از 

  )55.(رسيد
كند كه احساس مردم داري ثابت نمياين ارقام برخالف ادعاي مدافعان سرمايه

توانند كار خود را كامال به علت كارگران مي.  شغلي اشتباه استي عدم ثباتدرباره
-يا به علت تقاضاي در حال رشد براي كارشان كه به آن- مكررا تغيير دهند آنمخالف

بهبود بخشند يا به خاطر    يك شغل ديگر وضع خود رادستيابي بهدهد با ها اجازه مي
به عنوان نمونه افراد . كنداخراج مي را هااين كه كارفرما براي كاهش نيروي كار آن

دقيقا به اين علت .  در بريتانيا رها كردند1990-94كمي كار خود را داوطلبانه طي ركود 
 شاخص 2000درسال . تر بودطور عمومي نسبت به گذشته نامطمئنكه استخدام به 

-هر كمماكارگران دستي ماهر و غير %27 بخش غالب از  به قرار زير بود"يامنيت شغل"

ي ركودي بود كه در صنايع دهندهكه نشان. يك سال در مشاغل خود باقي ماندندتر از 
 .در حالي كه خدمات در حال رشد بود ،شروع شده بود

  تقريبا1975مدت اشتغال به طور متوسط از سال "دهند كه اما اين ارقام نشان مي
 دست  به"قابل انعطافي" اين نظر كه طبقه كارگر موقعيت )56 (." استثابت مانده
هند و د ميشغل به كار خود ادامهر همان اغلب مردم د.  كامال اشتباه است،آورده است

ها بدين ترتيب آن. شوندهاي نسبتا طوالني استثمار ميتوسط همان كارفرما طي دوره
 مبارزه عليه استثمار از زمان و فرصت كافي براي پيوند با افراد پيرامون خويش براي

  .خوردارندبر
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 ي انتقال سريع صنايع اسطوره

 با ادعاي پيوندر  غالبا د،اي مربوط به گذشته است مساله"دايمي"اين ادعا كه كارگر 
 ر را د-و مشاغل -توانند توليدود مبني بر اين كه كارفرمايان ميشديگري مطرح مي
 توليد و دناطالعاتي كر: نويسند نگري مي هارت ومثال. دنجا كنيك لحظه جا به 

هاي مرزي گرايش ي به آزادكردن سرمايه از محدوديتمادافزايش اهميت توليد غير
مكان كردن به تواند از مذاكره با جمعيت يك محل معين با نقل و دارد، و سرمايه مي

كل جمعيت كارگري كه از ثبات و ... ي جهاني پرهيز كند نقطه ديگري در شبكه
بيند كه كنون خود را با موقعيتي مواجه ميار بود اقدرت قراردادي معيني برخورد

رد تحرك سرمايه و اين اظهار نظر در مو) 57(."شودتر موقتي مياستخدام هرچه بيش
ي ديگر جا به جا اي به نقطهتوانند عمليات خود را از نقطهها ميسهولتي كه شركت

 .كنندغراق ميكنند ا

يعني ( به عنوان پول  سرمايه)58 (،ماجاي ديگر توضيح داده ان طور كه درهم
ي ديگر نقل و اي به نقطها يك حركت تكمه كامپيوتر از نقطهتواند بمي) سرمايه مالي
). توانند جلوي حركت آن را سد كنندهاي مصمم هنوز ميگرچه حكومت(مكان كند 

 مادي وسايل. تر استيله توليد اين كار به مراتب مشكلاما براي سرمايه به عنوان وس
 ،ي مطلوب حمل و نقل شوندبراي توليد كاال به نقطه. ر شوندبايد پياده و دوباره سوا

 موجود باشد و نكاتي از اين هاي مورد نظر بايديك نيروي قابل اطمينان با مهارت
ها زمان نياز  بلكه به سال،ها نه به ثانيهشود واين روند معموال گران تمام مي. قبيل
 توليد مادي به حمل و نقل كاالها به بازار احتياج دارد و بنابراين ، اينعالوه بر. دارد

 .رود مينزديكي بازارها خود امر مطلوبي به شمار

نتيجه اين كه اكثر بازسازي صنايع طي سه دهه اخير در چارچوب مناطق صنعتي 
 : دهدهمان طور كه روثورن توضيح مي.  استموجود انجام گرفته
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شامل امريكاي شمالي، كه نون به سه بلوك تقسيم شده است،  اك پيشرفتهجهان
 كاالهاي پيچيده به ها به طور عمده در ساختن، اين بلوكشود مياروپاي غربي و ژاپن

 )59.(خود متكي اند

 از توليد ناخالص %74 واردات صنعتي از ژاپن فقط بالغ بر 1992بدين ترتيب در سال 
 در حالي كه واردات ،داده ايالت متحده را تشكيل ميصلد ناخا تولي%5/1اروپاي غربي و 

ن  در آو. گيرد را در برمي توليد ناخالص امريكا  از%2/1 صرفاصنعتي از اروپاي غربي 
 توليد %1تر از آسيا شامل چين و خاورميانه كم زمان كل واردات صنعتي ژاپن از

 )60.( ژاپن بودناخالص

ع به كشورهاي كه صنعتي نبودند انتقال پيدا سال اخير بعضي از صناي 40البته طي 
و گسترش ) NIC(ي كشورهاي تازه صنعتي شده  در غير اين صورت پديده–كردند 

اما براي اثبات .  نيافته غيرقابل توضيح خواهد بودبعضي صنايع در كشورهاي توسعه
تي ز توليد كاالهاي صنعكشورهاي پيشرفته ا"كي وجود دارد كه اين ادعا داليل اند

اي پيشرفته صنايع ههاي صنعتي كاربر در اقتصادبسياري از فعاليت. انددست كشيده
اي در حال توسعه قاله معمول از طريق افزايش واردات از كشورهنساجي يا تسمه ن
از طريق " بلكه "صدور خدماتنه از طريق "اند، اما اين واردات كنار گذاشته شده

اي مثل اي و كاالهاي واسطهاي سرمايهاي صنعتي به خصوص كاالهصدور كااله
 )61.("اندهاي شيميايي تامين مالي شدهفرآورده

از ) OECD( واردات به كشورهاي پيشرفته 1992 تا 1982هاي در مجموع بين سال
 .د ناخالص داخلي افزايش يافته است تولي%2 تا %1كشورهاي ديگر فقط در حدود 

 از بين رفته در كشورهاي پيشرفته به علت زند كه مجموع مشاغلورن تخمين ميثرو
مقايسه با مجموع  در(ل اشتغال  ك%2، يا ميليون شغل بوده است 6اين انتقال در حدود 

 .) ميليون است35بيكاري كه در اين كشورها بالغ بر 
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 كنند كه بازسازي صنعت در امريكا در مجموع باعثبالدوز، كوبر و كرافت اشاره مي
تري از كارگران ايالت متحده اكنون در صد بيش": خارج نبوده استال مشاغل به انتق
 با در – تا كنون هيچ گاه به اين ميزان نبوده است 1950هاي بگير دارد كه از سالمزد
 )62(".آوري باالست  به نحو تعجب كه كارهاير گرفتن ساعتنظ

-جام نميد در مركز صنعتي قديمي انبازسازي بدين معناست كه بخش اعظم تولي

هاي در ايالت" بلكه ، واقع شده بودند ديترويت مراكزي كه در حول و حوشگيرد مثال
ن اغلب كارگران اتومبيل  بنابراي–اند  در غرب و جنوب واقع شده"د خورشيديبنكمر

جنرالد موتورز ،  يعني فورد"سه تحول بزرگ"سازي ايالت متحده ديگر مستقيما براي 
هاي فراملي مثل هوندا، تويوتا، نيسان،  بلكه براي شركت،كنندو كرايسلر كار نمي

هاي  كه از شاخهكنند كار ميهاي جديدياي بخشز و يا بر، بنلرسوبيشي، دايمتيم
اين ) 63. (كندها را تضعيف مي بدين ترتيب اتحاديهو. روندجنرال موتورز به شمار مي

نعت اتوموبيل در ايالت متحده تصوير با آن چه كه به عنوان ناپديد شدن مشاغل در ص
 )74. (د تفاوت فاحشي دار،و انتقال آن به آن سوي مرزها يعني مكزيك

 نساجي يك خط مثال. نتقال به كشورهاي ديگر آسان است اها رشتهبراي بعضي
-چيني، ماشينهاي پشم دستگاه–توليد به ويژه قابل انتقال است و تجهيزات اصلي 

اي به نقطه رزان و محصوالت به سادگي از نقطه، اكسب امري ،، پرسهاي خياطي
ي ها در بارهرد كه بسياري از داستانتعجبي ندا) 65. (قابل انتقال استديگر جهان 

 و به نقاط ديگر  شده،ي كار و غيره بستهاي كه در مقابله با افزايش هزينههشركت
هايي مورد نيز محدوديتاما حتي در اين . شونداند به اين رشته مربوط ميمنتقل شده

در كشورهاي  با كيفيت باال هنوز يتوليد كاالها. در مقابل نقل و انتقال وجود دارد
 كارگر در  هزار190/112، 1990 در شهر نيويورك در سال مثال. گيردپيشرفته انجام مي

اند كارگر اطالعاتي نبوده"و مطمئنا همه اين كارگران . صنايع پوشاك وجود داشت
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 نفر از 522/13"و فقط ) اكثرا متولد در كشورهاي ديگر ( نفر كارگر توليدي بودند476/64
در آن زمان مجموع كارگران پوشاك ) 64.( بودند"كارگران تخصصي و مديريتيها آن

 . هزار نفر بودند300در ايالت متحده در حدود 

و چپ سط مفسران از راست صنعت ديگري كه در مورد امكان نقل و انتقال آن تو
كي گذاري نسبتا انداين رشته از سرمايه. افزار نويسي استشود صنعت نرمتاكيد مي

 يك چشم به ها در دادهارسالقل با در نظر گرفتن ي حمل و نبرخوردار است و هزينه
.  تقريبا صفر استمايل بر هزارانبالغ  روتر شدن ارتباطات راه دهم زدن و هر چه ارزان

ش در شيكاگو قرار  در بنگالور براي شركتي كه مركزتواند ميافزاري نرم مثال برنامه
 از طريقتواند ما كه در لندن سفارش داده شده ميو بليط هواپي. دارد نوشته شود

و بسياري كشورهاي جهان سوم داراي تعداد زيادي افراد .  فرستاده شوددهلي از رايانه
و قادر به انجام اين كار كنند ت ميكه به خوبي انگليسي صحبوجود دارد ديده آموزش 

- هزار فارغ55ميليون نفر با آموزش فني الزم و  4هند به تنهايي در هر سال : اند

رسد كه اين به نظر مي) 67. (كندهاي مهندسي و علوم تربيت ميدر رشتهالتحصيل 
ند ا "كامال قابل انتقال" كه "اينيروهاي مولده"ه با توصيفي كه هارت و نگري از شاخ

 هايسرمايه و توانايي" اما بدون احتياج به "كنندمغز و بدن ارزش توليد مي"و در آن 
و فقط توليد نرم افزار ) 68. (خواني داشته باشد هم"الزم آن براي هماهنگ كردن توليد

 6800 تا 2500از تحت استخدام داشتن .  سرعت زيادي گسترش پيدا كرده استدر هند با
ه بخش  نفر ب500 هزار 27 كه از اين تعداد 1996 هزار نفر در سال 140 به 1985نفر در سال 

 ) 69. (صادرات تعلق داشتند

دهد كه اين كشور هنوز به تر به صنعت در هندوستان نشان مياما نگاهي نزديك
ي اي به نقطهتواند از نقطه ثابت وابسته و در مدت كوتاه نميگذاري در سرمايهسرمايه

افزار كشور تبديل شده است ترين مركز نرملور به بزرگاگنب. ا منتقل كندديگر آن ر
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ا توسط حكومت هچون از تسهيالت بسياري برخوردار است كه تعداد زيادي از آن
اين تحقيقي در باره . هاي ديگر كشور فاقد آن هستند بخش، ومحلي فراهم شده است

 :دهدصنعت موضوع را چنين توضيح مي

 موسسات بزرگ عمومي 1956 -60هاي  بي گرد و غبار در فاصله سالبه علت محيط
و شركت هوانورد هندوستان ) BLE(مثل شركت الكترونيك بهارات با مسئوليت محدود 

گاه تحقيقاتي سط حكومت هند در بنگلور و آزمايشتو) HAL(با مسئوليت محدود 
ازمان تحقيق فضايي  س1970درسال . و موسسه علم درهندوستان تاسيس شددفاع ملي 

لور بنيان نهاده اگنبود نيز در هند و شركت الكترونيك سنگين بهارات با مسئوليت محد
اين بود كه يك  لوراگنب الكترونيك و هوانوردي در ي اين تمركز صنايعنتيجه. شد

لور يك اگنببدين ترتيب ... عقب به وجود آمد سري پيوندها براي حركت به جلو و 
ر يك لواگنببه عالوه ... اطالعاتي تبديل شد  فنوني صنعت كامپيوتر و عمل طبيعي برا

. ات حكومتي و فرودگاه دسترسي داردگذاران و ادارمركز دولتي است كه به سياست
)70( 

لور محيطي با اگنبيك كوشش هماهنگ وجود داشت تا در گذاران در بين سياست
هدف ايجاد تسهيالت و ... د  به وجود آي مجهز است تكنيك پيشرفته كه بهصنايع

ي تضمين در صنايع الكترونيكي و عرضهگذاري زيربناي الزم براي پيشرفت سرمايه
 )71. (هاي فني بودو مركز آموزشدور ي برق، ارتباطات راه شده

 كه درغالب شهرهاي –بدون تضمين تاسيسات الزم براي برق و آب تصفيه شده 
 در. توانست پا بگيرد صنعت نمي–ات وجود ندارد اين امكان جهان سوم كه هيچ يك از
توانند بدون ها ميآوري اطالعاتي و ارتباطات دور، شركتواقع با توسعه صنعت فن

 ) 72.(برداري كنند اين امكانات بهرهازهاي سنگين گذاريتحمل سرمايه
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كارگيري سرمايه و آموزش جديد در حدود ه  بفوس براياين"بدين ترتيب شركت 
، سياستي كه آوري دسترسي دارندشاغالن به جديدترين فن. كند دالر هزينه مي28000

 )73. ("تري منجر شودآوري بيشرود به بارانتظار مي

و در آموزش نيروي هايي كه محل مناسبي را براي توليد نرم افزار پيدا كرده شركت
 در يك چشم به هم توانستندال به سادگي نمي احتماندگذاري كرده بودكار سرمايه

 ژاپن و ،هايي در اروپابه همين دليل شركت. زدن به نقطه ديگري نقل مكان كنند
د شركت خود را تعطيل نكرده كنن كه از تسهيالت موجود استفاده ميامريكايي شمالي

شان در لور پاسخي به مشكالتاگنبعمليات در . كنندنگلور نقل و مكان نميبو به 
اين امر .  خودشان به آن نياز داشتندها در كشوراهري بود كه آنم يافتن نيروي كار

افزار اشتغال دارد لور كه در بخش نرمانگبي نسبتا كوچك نيروي كار در توسط اندازه
، و نيست يارهاي هندوستاناين يك كارفرماي بزرگ به خصوص با مع". شودديده مي

 هزار نفر به كار 15هزار تا  7 )1996در(گلور نب در توان گفت كهبه طور تقريب مي
هاني در اين صنعت بسيار اين ارقام در مقايسه با نيروي كار ج) 74 (."بودندمشغول 

در عين حال كمبود نيروي كار در هند اكنون موجب افزايش مزدها در . كوچك است
زماني "د كه كنندگان معتقدنبينيسال شده است و بعضي پيشيك  درصد در30حدود 
- مزدهاي پايين محسوب نمياهد رسيد كه ديگر هندوستان كشوري با فرا خو

ي كه بر اثر توسعه خويش به محيط چون اين صنعت از مشكالت زيست) 75(."شود
،  كمبود آب و برق،آلودگي محيط(رو شده است جود آورده است با كمبودهايي روبهو

 .)مشكل ترافيك

افزار جهاني پيدا يي در بازار نرمه طور خاص جاي پا برلواگنبند به طور عام و ه
توان گفت دليلي ان مينرو است، با اطميهاما اين جاي پا با محدوديت روب. كرده است
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اي به ت تماما بتواند به سادگي از نقطهافزار به عنوان يك صنعبراي اين نيست نرم
 .نقطه ديگر جهان منتقل شود

ها  موضوعكنندها مي را وارد رايانههاه دادهتر كدر مورد روندهايي با مهارت كم
تر احتياج دارد و گي كميدتر با پيچهاي ارزاناين كار به دستگاه. اندكي متفاوت است

ين گونه كارها نسبت به توليد  ا،به اين دليل. تري از آموزش براي نيروي كارسطح كم
، عمليات با وزيدمثل صنايع لباس. تري در هند پراكنده استافزار به شكل وسيعنرم

ما حتي در اين صنايع نيز ا. ترت با مهارت بيشلياتر از عمتر متمركزمهارت كم
هاي زباني درست برخوردار باشد نيروي كار بايد از مهارت. هايي وجود داردمحدوديت

)  مربوط به ايالت متحده مفيد نيستمهارت در زبان اردو براي دادن اطالعات هوايي(
اشتباه در وارد كردن اطالعات (ارش از دقت الزم برخوردار باشد  و كديدهبايد تعليم

و بنابراين تداركات (وسايل ارتباطي . هاي قابل توجهي به بار بياوردتواند هزينهمي
ا در اختيار دارد بدون وقتي شركتي تمام اين امكانات ر. بايد قابل اعتماد باشد) برقي

 . دهداز دست نمي سادگي ها را بهي قوي آنيك انگيزه

 طي بحران تابع عقالنيت و داري به طور عام توليد سرمايهافزار نظيرتوليد نرم
- هاي معين پايهشود كه صنايعي كه در مكاناين امر باعث مي. بازسازي مداوم است

در حالي كه صنايع ديگر توسعه پيدا كنند يا . تر يا از بين بروداند كوچكگذاري شده
ي ديگر بدون تالش آسان اي به نقطهاما انتقال از نقطه. ار تاسيس شونداي اولين ببر

داري اين است كه توليد در كشورهاي  امروزه گرايش عمومي براي سرمايه.نيست
 مستعد و مناسبي از جهان مناطقهاي توليد به بعضي شاخه. پيشرفته متمركز باشد

 -قسمت شرقي چين و صنعتي شده جنوب و شرق آسيا  كشورهاي جديدا–سوم 
 كه در نيمه قرن بيستم صنعتي  در مناطقيارستقرمنتقل شدند، اما سرمايه هنوز ا

در آن جا حقوق ممكن است كه كارگران . بيندمندتر مياند را به طور عام سودشده
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گذاري موجود در از سطح مهارت جا افتاده و سرمايهاما تركيبي . بهتري دريافت كنند
غالب آورتر هستند و از ها هنوز بار بدين معناست كه آنينات زيربنايكارخانه و امكا

. كنندتري توليد ميخواهران و برادران فقيرتر خود در جهان سوم ارزش اضافي بيش
دهد كه چرا اكثريت كشورهاي امريكاي التين داراي رشد متوسط اين امر توضيح مي

  . دچار افت مطلق اندرهاي افريقاييآهسته و يا ركود و بسياري از كشو
 

 "جهان سوم"طبقه كارگر جهان و : الگوهاي اشتغال

. ه كارگر جهاني به وجود آورده استداري در يك قرن و نيم اخير يك طبقسرمايه
ر صنعتي در طبقه كارگ. زه در هر گوشه از جهان وجود دارندصنعت و كارمزدي امرو

نظام به معناي توزيع ناموزون اين  اما رشد ناموزون و مركب عرصه جهاني حضور دارد،
 270 از %40دهد كه محاسبه تقريبي نشان مي. استطبقه در مناطق مختلف جهان 

 در %15 كنند و تقريبا زندگي مي)OECD(ميليون طبقه كارگر جهان در كشورهاي 
.  در افريقا%5 در بقيه آسيا و %10، اتحاد جماهيرشوروي سابق و چين، امريكاي التين

توان  مي ، بلكههاي سابق صنعتي و بقيه جهان نيست بين كشور درناموزوني فقط) 76(
  .مشاهده كردي جهان سوم نيز  كشورها خود بينآن را در
اين امر . لزاما با رشد كارمزدي يكسان نيست و گسترش روابط بازاري اينشينشهر

ن كاهش و منفي شد كه بحران به معناي استدق اكشورهايي ص برايبه خصوص 
افريقايي  اشتغال مزدي طبق گزارش در چند كشور"بدين ترتيب . رشد اقتصادي است

 ،مبيا در گا%27 ، در جمهوري افريقاي مركزي%33 –به طور مطلق تنزل كرده است 
 %25 تا 15منطقه  اين و نرخ بيكاري شهري در . )77 (– در زئير %5/8،  در نيجريه4/13%

صحراي افريقا به طور براي منطقه جنوب ) 78.()70 يهه دي در نيمه%10باالتر از (بود 
اما معموال اشكال بسيار . شودصلي در مناطق روستايي را شامل مياشتغال ا"كل 
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 و معموال به شكل اشتغال يك ، آبجو سازيباني، آسياب، خياطي آهنگري-ابتدايي دارد
  .نفره

 مناطق وسيع و فقير افريقاي جنوب صحرا براي سيستم جهاني به طور كل يا حتي
 التين كارمزدي افزايش يافته در آسيا و امريكاي. قاعده است تا تر استثناءآن بيش

با رشد سريع خود ن و غالبا رد افزايش خارج از بخش به اصطالح ماما اين. است
  . استراههم اشتغالي

ند وربه شمار مينيروي كار كشاورزي يي از در امريكاي التين تعداد مردمي كه جز
طي مدتي كه . ( افزايش يافت1992 ميليون در 103 به 1980 ميليون در سال 67از 

). شود بحران اقتصادي و ركود ناميده مي ناشي ازي"ي از دست رفتهدهه"اصطالحا به 
 ميليون رسيد و تعداد شاغالن در بخش 32 به 30هاي بزرگ صرفا از اما شاغالن واحد

 ميليون و بخش به 7 به 4د و در بخش خدماتي از  ميليون رسي16 به 11عمومي از 
سهم مشترك  )80. ( ميليون افزايش يافت26 ميليون به 13 از "غيررسمي"اصطالح 
 %52 به 1980 در %40كشاورزي از هاي كوچك اشتغال غيررسمي و واحدهاي غيرفعاليت

  ) 81. ( ارتقاء يافت1990در 
به كار مشغول رسمي مشاغل غيرر  كارگران غيركشاورزي د3/1در اين منطقه، "
) 82. (دهدتشكيل مي  كارگران مستقل رابخش اعظم افزايش در بخش غيررسمي. "اند

گرچه نيمي از ) 83. ( نيمي از جمعيت شاغل رسمي نبودند تقريبا1980در برزيل در 
 ميليون 4/18  ،1990 در  و، بدون حمايت رسمي و قانوني،ها كارگران مزدوري بودندآن
) 84. (خواستند يك شغل رسمي داشته باشندمي وجود داشتند كه رگر ثبت شده كا

 به معناي ناپديد شدن طبقه كارگر در  و مطمئنا،زدايي نيستاين امر به معناي صنعت
   .امريكاي التين نبايد تلقي شود
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ريكاي التين طي دو دهه اخير اقتصاد هند به طور متوسط از غالب كشورهاي ام
ها شروع كرده تر از اغلب آنگرچه از سطحي بسيار پائين. د كرده استتر رشسريع
 در حالي كه در غالب كشورهاي امريكاي التين ، سرانه افزايش يافتهيبازده. است

 اما رشد.  درصد است19سهم صنعت در كل بازدهي اكنون حدود . كاهش يافته است
 .وده استرسمي بامريكايي التين عمدتا در بخش غيرمشاغل نظير 

ليد در كل ي نرخ رشد صنعتي سهم تورغم شتاب قابل مالحظهعلي" 1980 يدر دهه
يعني ( اشتغال در توليد خصوصي "صنعتي" همراه با رشد "اشتغال كاهش يافته است

 مركز شهري كه از  نسبت نيروي كار1993 -4 و 1988 – 1977بين ) 85 (.")بخش رسمي
گرچه تعداد كل افزايش (كاهش يافت % 1/42 به %4/46خوردار بود از اشتغال منظم بر

، در حالي كه )تر شدها به طور وسيع بيشيافت چون جمعيت شهري در اين سال
 %7/41به % 4/40كردند به ميزان مختصر از بت كساني كه به طور مستقل كار مينس

اركنان اغلب ك )86. ( افزايش يافت %2/16 به %2/13رسيد و تعداد شاغالن موقت از 
دهد كه فقط  يك ارزيابي در احمدآباد نشان مي. مستقل از امتيازي برخوردار نيستند

 ،يك سوم به عنوان فروشنده.  دارند"محل كار جداگانه"دهم مردان مستقل  يك
 هزار و در 80در احمدآباد . كنند، گاريچي و نظاير آن در خيابان كار ميركشا يراننده

 )87. ( هزار دوره گرد خياباني دارد250لي كه كلكته  هزار، در حا30بنگالور 

اين ) 88. (شودالگوي هند به درجات متفاوت در پاكستان و بنگالدش ديده مي
در تركيه . شودكشورهاي در حال توسعه ديده ميدر ر چنين در نقاط ديگپديده هم

 670/550در مقابل .  بود1987ر سال  هزار د839/979هاي بزرگ بالغ بر اشتغال در كارخانه
-هايي كار مي در شركت و صنايعكلكارگران در % 2/44 و هاي كوچك،در كارخانه نفر

- نفر كار مي10تر از هاي كمدر شركت% 2/24 در مقابل ؛ كارگر دارد100كنند كه بيش از 

 %55  تا50با در نظر گرفتن اين سطح از تمركز صنعت تعجبي ندارد كه ) 89.(كنند
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 "رسميغير"اما تعداد كارگران در بخش ) 90. (ها عضويت دارند اتحاديهكارگران در
عالوه ) 91 (. افزايش يافت2152000 به 1999 بود كه در سال 1854000، 1988شهري در سال 

كنند همه جا  كساني كه در بخش غيررسمي كار مي– و غالبا در تركيب با –بر 
: ها دريغ كرده استن اشتغال را از آنداري مدرن امكا سرمايه كهكساني وجود دارند

به كشور ديگر به طور اي ديگر و از كشوري اي به منطقهها از منطقهتعداد آن. بيكاران
 به سهولت گذران معاش در بخش ايا اندازهاين امر ت .كنداي تغيير ميقابل مالحظه

گزارش  %15 طور كل بيكاري در حدوده ميانه بمثال در خاور. غيررسمي بستگي دارد
در ) 93 (".رسد مي%30 تا 25ه، ايران و يمن به يرز الجاما در ليبي،") 92. (شودداده مي

 هزار نفر از نيروي كاري 102تعداد بيكاران به يك ميليون ، 19وپولوي بزرگ در اكتبر سائ
 )94. (رسيد مي هزار نفر221 ميليون 8بالغ بر 

زي بخش دولتي اقتصاد را دنبال مي  در چين حكومت يك سياست آگاهانه بازسا
 1998 ميليون در 27 به 1993 ميليون در 45تعداد كاركنان در واحدهاي برگزيده از . كند

اند، اما اين براي هاي ديگري پيدا كردهبعضي از اين كارگران شغل) 95. (تنزل يافت
 ميليون 2/2ي  برا2001گويد كه فقط در آگوست  منبعي مي-نبودپذير امكانها تمام آن

مطمئنا ) 96. ( ميليون شغل وجود داشت540/1 شهر 82 كار يدارهبيكار ثبت شده در ا
آمدند، تعداد مشاغل  به شهر ميها نفر كه در جستجوي كار از روستابراي ميليون

ميليون نفر مهاجر روستايي  150".ها را برآورده كندتر از آن بود كه انتظار آنبسيار كم
 )97(".كردنددستي از شهري به شهر ديگر سفر ميكار در جستجوي 

شود اغلي ميمشي در سراسر جهان باعث رشد سريع شهرها و رداانباشت سرمايه
اي از گرچه اين شامل بخش عمده(در اكثر مناطق . گيردرا دربرميبازار كه توليد براي 

گ براي كارهاي هاي متوسط تا بزررشد كارگراني كه در كارخانه) شودآفريقا نمي
 افرادي يتر افزايش تودهاما از اين هم سريع. دهنددي انجام ميمز نسبتا مولد كار
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ن كنند، در خيابان گي خود را تاميكنند زنداست كه از طريق شغل موقت تالش مي
اين . كنند با كاري مستقل به زندگي ادامه دهندكنند و كوشش ميفروشي ميدست
شود و از بورژوا تبديل ميكاران كوچك يا بهتر بگوئيم خردهبه از يك سو به صاحتود

 %48 –توانند معاشي براي خود دست و پا كنند سوي ديگر به فقرايي كه به سختي مي
 نفر اين افراد زير سطح 5 ز نفر ا2كنند و زير خط فقر زندگي ميجمعيت شهري برزيل 

 ) 98 (.استدرآمدي قرار دارند كه صرفا براي تامين غذا الزم 

  
 رسمياقتصاد و سياست بخش غير

 "رسمي"رسمي به كارگراني كه اشتغال ي كارگران مستقل و غيرچگونه اين توده
 . ولي اشتباه وجود دارد،، شايع ساده پاسخيپرسششوند؟ براي اين دارند مربوط مي
 "يازصاحب امت" و "اشرافيت كارگري" با شغل دايم را به عنوان نوعي اين كه كارگران
اند چنين  امر در نظر كساني كه به بخش غيررسمي رانده شدهاين. در نظر بگيريم

 تطيالعدر بخش رسمي معموال نرخ مزدها باالتر است بيمه بيماري و ت. كندجلوه مي
بنابراين در شهرهاي شمال شرقي برزيل ادعا . با پرداخت مزد و بازنشستگي وجود دارد

 از نيمي از كساني كه ترامتياز برخوردارند چون كمشود كه كارگران رسمي از مي
در هند ) 99. (توانند به اين مشاغل دست يابندمين چنين موقعيتي هستند خواها

تري د بيش مز"متشكلغير" در اتحاديه نسبت به "لمتشك"تعداد وسيعي از كارگران 
 )100. (%)100حتي   و40 يا 30(كنند دريافت مي

، بيمه بيكاري  مسكن،هاي بزرگ درآمدي تعيين شدهارخانهدر چين به كارگران ك
 ولي كساني كه در جستجوي كار از روستا به شهر –شود و بازنشستگي وعده داده مي

ها سلب كنند توسط نظام پاسپورت داخلي كه حق اقامت در شهر را از آنمهاجرت مي
 .شوند امتيازات محروم مي اينكند ازمي
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-آن. كنندتيازاتي را از روي خيرخواهي و خوش قلبي اعطا نميان چنين امكارفرماي

 به خصوص هنگامي كه به ؛ها براي نيروي كار خود به ثباتي مطمئن نياز دارند
قبا مورد تهديد قرار خواهند در زمان رونق از طرف ركه نميكارگران ماهر نياز دارند 

د و چنين اقدامات رفاهي را ها نيز غالبا خواهان چنين ثباتي نيز هستندولت. گيرند
اگهاني نارضايتي عمومي براي بخشي از كارگران شهري مانعي در برابر انفجارهاي ن

 يك ساختار 1910 -19 در ب مكزيك بعد از انقاليبه عنوان نمونه در دهه. كنندتلقي مي
هاي ب حاكم در كنار سازمانها را در حزسي شكل گرفت كه قصد داشت اتحاديهسيا
 : دهد كهي نشان مي يك مطالعه دانشگاه.ادغام كند يان و دهقانانرماكارف

 دنبال مي سياست رفاهي كه از طرف رژيم پساانقالبي پيش گرفته شد منطقي را
كارهاي تامين سازو... گران بخش رسمي اقتصاد بودكرد كه در جهت منافع كار

متي و بيمه بيماري، شد به اضافه تامين سالماعي شامل امتيازهاي گوناگوني مياجت
ي اين سياست تامين اجتماع.  ..تصادف، مرگ و زايمان و پرورش كودكبازنشستگي، 

ام اين سياست از طرفي تم. شد كارگران مينعيض بي تبباعثبندي شده بود و اليه
 و از طرف ديگر كارگراني كه به اتحاديهكردند كساني را كه در بخش رسمي كار نمي

شد كه هايي اعطاء ميامتيازات به گروه. كرداين امتيازات محروم مياز  تعلق نداشتند
كه به وسيله دولت به رسميت  بودند هتشكل يافتهايي به طور عمودي در اتحاديه

 )101 (.شناخته شده بود

كارهايي براي تر ايجاد سازو بلكه بيش،اما هدف كمك به كارگران بخش رسمي نبود
ها را قبول يا رد ثبت و به رسميت شناختن اتحاديه"ولت اين كه د. ها بودنكنترل آ

ور را به عهده بگيرد و كند و بتواند اختالفات كاري، قانونمند كردن اعتصابات نقش دا
به شكلي كه ... كورپراتي بدل كندادهاي نيمه حكومتي و نيمهها را به نهاتحاديه

هر گاه كارگران ) 102. (دنار گيرنندگان خود قركانتخابندگان اتحاديه بر فراز سر نماي
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ها ترين شكلي آنن ساختارها عمل كنند دولت به خشنج از اياركردند تا ختالش مي
ي هيچ يك بود كه قادر بود ببرد بورژوازي مكز ميعكسي كه نف. كردرا سركوب مي

ترين برآمدهاي دار بعد از يكي از پر جوش و خروشبا دولتي بيش از حد پايآسيبي 
ترين فقير %10ثروتمندترين مردم مكزيك از  از %10 ،1950در . البي قرن بيستم كنار آيدانق
مندان از اين طريق بهره ثروت) 103. ( برابر27، 1970در . تر بودند برابر ثروتمند18ها آن
ها  كه ثروت آنبه وجود آورده بودند  را براي كنترل كسانييكار چون سازو،نددبرمي

شدند كساني بودند كه در ترين افراد كه بايد كنترل ميو مهم. ردندكرا توليد مي
 .كردند اقتصاد كار مي"رسمي"ترين بخش ها يعني پيشرفتهبارآورترين شاخه

. نقش مشابه بازي مي كرد 1990 تا 1950 بين يهين در دوري حكام چ برا"رسهم شي"
 ا انجام گرفته بود نيرويهگذاريترين سرمايهعني در بخش محوري صنايع كه بيشي

 . كردكار ثابت، مجرد و مولد تامين مي

ل كارگران ديگر در شرايط بهتري قرار دارند و از باي از كارگران از قَاين باور كه عده
 اين بحث در مورد كارگران  اگربه عنوان نمونه -سازنده استي غيربرند بحثع ميآن نف

. ومرسمي جهان س كارگران بخش رسمي و غير بين، يارودغربي و جهان سوم به كار 
ي از صنايع هر چه نيروي در بسيار. سازنده صحت دارداما در اين مورد استدالل غير

دهاي باالتري را سرمايه آماده است مز.  بودتر باشد بارآورتر خواهدتر و مجربكار ثابت
اهد بود كه سود چون با اين كار قادر خو. به كارگران معين در اين صنايع اعطا كند

يم، ابا يك تضاد ظاهري رو به رو بنابراين در اين جا . ها به دست آوردتري از آنبيش
كنند ر دريافت ميهاي ديگر مزد بهتجهان نسبت به بخش يهابخشبعضي ارگران ك

دهد كه چرا اين نكته به تنهايي توضيح مي. ندشونيز مي يتربيشولي استثمار 
وسيع در مناطقي هاي گذاريفا دنبال سود هستند معموال سرمايهصرداران كه سرمايه

 .تر است كه مزدها پايينندكن نمينظير افريقا
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كند ميزان مزد شود كه سرمايه به طور مدام تالش البته اين امر مانع از آن نمي
 را بازسازي توليد هزينه كار  وآوري جديد و با استفاده از فن–پرداختي را كاهش دهد 

اين در بسياري از مناطق جهان نيروي كار مستقر بنابر. كاهش دهدگيري چشمبه طور 
غل ها و براي بسياري از مشا تا در حاشيه،ماند رسمي كمابيش دست نخورده باقي ميو

 . ته باشداشرسمي امكان تغييرات وجود ددر بخش غير

روزه كساني رسمي در كشورهاي در حال توسعه امي وسيع نيروي كار غيرتوده
مثال در مورد بيش ( يا از روستا -نداهكار شهري پيوستهستند كه به تازگي به نيروي 

ه براي جواناني ك يا زنان و)  ميليون دهقان در شهرهاي چين در جستجوي كارند100از 
 يداري طي چند دههاما الگوي انباشت سرمايه. گردنداولين بار به دنبال كار مزدي مي

 شكل بوده است كه تقاضاي كار از طرف صنايع مدرن و بارآور به ميزانياخير بدين 
رقابت در ابعاد جهاني سبب .  كه براي جذب اين نيروها الزم استگسترش نيافته است
اي كه دهپدي(يد روي بياورند  تول"برسرمايه"داران به اشكال ايهشده است كه سرم

كه به تعداد وسيعي از ) نامد مي"افزايش تركيب اركانيگ سرمايه"ماركس آن را 
در نتيجه تنها راه براي اغلب تازه واردان به نيروي كار . كارگران جديد احتياج ندارد

 مستقل يا فروش نيروي كار ترين اشكال كارراي كسب معيشت اين است كه به پستب
داران كوچك در  شرايط سخت تن در دهند كه سرمايهترين قيمت و تحتبه نازل
 .كشي كنندتوانند از آن بهرهه نظام ميحاشي

 :دهد اشتغال در امريكاي التين نشان ميازطور كه گزارشي همان

رسمي في نفسه يك سوم كارگران غير كشاورزي را در منطقه در بر شاغل غيرم
 به كارگران مستقل اختصاص )رسميقسمت اعظم افزايش در بخش غير.... (گيردمي
تر است اما به قيمت بدتر شدن  گرايش به سمت نرخ بيكاري كمنتيجه اين روند... دارد

 )104. (در بارآوري متوسط كار
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ين كشورها نه از ار هاي شهري دم رنج و مشقت بخش وسيعي از تودهابه طور ع
 از اين واقعيت كه لكه ب،گيردالعاده توسط سرمايه بزرگ صورت مياستثمار فوق

اين امر حتي در مورد . ر به اخذ سود كافي نيستسرمايه بزرگ در استثمار آنان قاد
ردن ثروت از قاره دست آوه بعد از ب. استدق اظم افريقاي جنوب صحرا نيز صبخش اع

 به طول 1950 ياي كه از آغاز تجارت برده تا پايان امپراطوري در دهه طي دوره،افريقا
 حكمرانان محلي كه امبه انضم(كردند كساني كه نظام جهاني را رهبري مي ،انجاميد

ردم اند كه اكثريت ممادهاكنون آ) خود را به اروپا و امريكاي شمالي منتقل كردندپول 
 .اي تبديل كننداين قاره را به مردمان حاشيه

 يهكند با نگاه به جامع كه در طي آن بخش غيررسمي رشد مي راروندي: ماركس
  :توصيف كرد  سال قبل به خوبي150بريتانيا در 

، بخش 22به فصل (شوندهاي اضافي كه در جريان عادي انباشت تشكيل ميمايهسر
برداري از اختراعات و اي براي بهرهچون وسيلههمبيش از هر چيز ) اول رجوع كنيد

ي اما سرانجام سرمايه. كنندكشفيات جديد و به طور كلي بهبود صنعتي عمل مي
د يكسره بازسازي شود، يعني زماني كه بايرسد كه مياي ميپيشين نيز خود به لحظه

هاي ديگر در شكل فني كاملي، كه در آن كميت بايد پوست بيفكند و همانند سرمايه
تري از ماشين آالت و مواد خام كوچكي از كار براي به جريان انداختن كميت بزرگ

از سر هايي كه اين فرايند نوسازي را آشكارا سرمايه. كند، از نو زاده شودكفايت مي
ي حركت به سمت تمركز در هم ادغام تر در نتيجهگذرانند هر قدر بيشمي

تر خواهد ، بيش]ي كار كه ضرورتا ناشي از اين امر استكاهش مطلق در عرضه[شوند،
گيرد، كارگران ي اضافي كه در جريان انباشت شكل مي بنابراين، از يك سو سرمايه.بود
ي از سوي ديگر، سرمايه. كندر خويش جذب ميتري را نسبت به مقداتر و كمكم

شد، بيش از پيش كارگران را اي بازتوليد ميپيشين كه به طور ادواري با تركيب تازه
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بنابراين، با انباشت سرمايه  (1.كندتر توسط آن به كار گرفته شده بود دفع ميكه پيش
ز ابزارهاي ايجاد مازاد اي ا حجم فزاينده،كند، جمعيت كارگري همكه خود را توليد مي

داري ي توليد سرمايهاين قانون خاص جمعيت در شيوه. كندنسبي خود را ايجاد مي
ي جمعيت خود را دارد هاي ويژهتاريخي خاص قانون ي توليد، چنان كه هر شيوهاست

   2. ويژه معتبر استيكه از لحاظ تاريخي در چارچوب آن قلمرو
امكانات شغلي كامال غير " با "ال كار ارتش فع"از  " راكد" يك بخش ،يايي اين پو

 :كند ايجاد مي"منظم

گيرد و ي كارگر قرار ميتر از سطح ميانگين متعارف طبقهها پايينشرايط زندگي آن
هاي اي گسترده براي استثمار در شاخهشود تا به پايهدقيقا همين امر موجب مي
همراه ... داكثر زمان كار و حداقل مزدي آن حمشخصه. خاصي از سرمايه تبديل شوند

با رشد دامنه و نيروي انباشت، بر تعداد اين گروه به همان نسبت رشد اضافه جمعيت 
   .شودنسبي افزوده مي

ي دست اندر كار، گستره و نيروي رشد آن، و هر چه ثروت اجتماعي، سرمايه
ي تر باشد، ارتش ذخيرهشوري كار آن بيبنابراين هر چه تعداد مطلق پرولتاريا و بهره

ي سرمايه را تكامل هايي كه نيروي گسترش يابندههمان علت.  تر استصنعتي بزرگ
بنابراين، مقدار نسبي ارتش . دبخشدهد، نيروي كار در دسترس را نيز تكامل ميمي

اما هر چه اين ارتش ذخيره . كندي صنعتي با توانمندي ثروت افزايش پيدا ميذخيره
شود، اضافه جمعيت كه فقر و فالكت آن با مقدار تر مي ارتش فعال كار بزرگنسبت به

 هاي كه در شكل كار بايد از سر بگذارند نسبت معكوس دارد، تثبيتهعذاب و شكنج
ي كارگر و ارتش ذخيره ي طبقههاي مستمندشدهسرانجام هر چه اليه. شودتر مييافته

                                                 
  .675وي، صسرمايه جلد يك، ترجمه فارسي حسن مرتض 1
 .678سرمايه جلد يك، ترجمه فارسي حسن مرتضوي،  ص 2
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اين قانون مطلق و عام . شودتر ميسمي بيشيي رنواشوند، بيتر ميصنعتي گسترده
  3.داري استانباشت سرمايه

  
 ها بر يك ديگرتاثير متقابل بخش

داري براي كساني كه فرصت تامين يك معيشت سرمايه. اما اين پايان مطلب نيست
. گيرد در نظر ميي رااستفاده مهم ديگرها  آن براي،ها دريغ كرده استمناسب را از آن

هاي اقتصاد  بارآورترين حوزهها براي افزايش فشار بر كساني كه درداري از آنسرمايه
رسمي بيش از آن كه رشد نيروي كار غير. كندگيرند استفاده ميمورد استثمار قرار مي

اين بخش  كارگران در تربه نفع نيروي كار در بخش رسمي باشد با استثمار بيش
 .ها بدترشدن وضع آن و در بسياري از موارد با-همراه است

شود جايي كه سطح نزول اين بدتر شدن به مشهودترين شكل در افريقا ديده مي
 از 1991 در يگزارش. كنند باور نكردني استمزدهاي واقعي براي كساني كه كار مي

 %30 به طور متوسط 1986 تا 1980بين ... كنددهاي واقعي حكايت ميسقوط شديد در مز
به ... فته است كاهش يا%10 هر ساله 1980دين كشور نرخ ميانگين از در چن... كاهش مزد

 )110 (.". كاهش يافته است%20د طي اين دوره طور متوسط حداقل مز

 :جادر اين

سقوط مشهود مزد از ... و تانزانيا  سيرالئونومالي، سقوط مزدهاي واقعي در س
بگيران صدمات بحران را مزد.... تر استدر اين نقطه خيلي بيشسقوط درآمد سرانه 

كاهش ارزش پول به كارگران به خصوص در شهرها به علت تورم و ... اندمتحمل شده
 )111. (اندفقرا تبديل شده

                                                 
  )691سرمايه جلد، يك، ترجمه فارسي، حسن مرتضوي  ص 3
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كند  روشن ميرا جنگ داخلي ،خشونتسيرالئون در جايي نظير سقوط مزدها 
ر  يك پنجم مزدها د1989ترين حد در سال ي كه حقوق خدمات مدني براي پايينجاي

رسيد كه حداقل جنگ براي بعضي از جوانان تنها راهي به نظر مي) 112 (.بود 1978
 . معاش را فراهم كنند

در  % 10 با سقوط بيش از 1980 يرسمي در دههدر امريكايي التين رشد بخش غير
 بهبودي در وضع مزدها 90 گرچه در اوايل –دهاي واقعي در صنعت همراه بود مز

 بحران آسيا تاثيرات مخرب خود را بر 90ز اين كه در اواخر شود قبل امشاهد مي
رسد در هند مزدهاي واقعي در بخش رسمي به نظر نمي. يكاي التين نشان دهدامير

 متوسط طي دو  مزدها به طور،ن دو منطقهاما در هيچ يك از اي. كاهش يافته باشد
 .دهه رشد اقتصادي افزايش نيافته است

 بعضي مشاغل -يكاي التين اتفاق ديگري نيز رخ داده استهم در هند و هم در امر
اين به مديريت . رسمي منتقل شده است بزرگ از بخش رسمي به غيردر صنايع
نيروي رسمي قيه بخش غير و بر ب- مزدها را كاهش دهديدهد كه هزينهفرصت مي

 صنعت هند بنابراين در يكي از مناطق اصلي. تر را بپذيردكار فشار بياود كه شرايط بد
 : جنوبي وضع بدين منوال استگجرات يعني 

 30اي است كه طي اي تغيير عمدهي كار فصلي در كار صنعتي منطقهسهم افزوده
ارگران صنعتي كارگر  ك%50زنم كه حداقل من تخمين مي. ل اخير رخ داده استسا

 ... موقت يا كارگر پيماني هستند

 كوشش دايم صاحبان سرمايه در تغيير مقررات از... تمايز بين كارگران دايم و موقت
ف توجه مسئوالن  نگه داشتن نيروي كار و انحراارزان  ازحد ممكنتا "  وو قوانين كار

كارگران موقت معموال به ... گيردسرچشمه مي  از قوانينمتصدي اجرا و مراقبت
داري ، نگهكه به مهارت نيازي ندارند و كارهاي سخت مثل باركشيپردازند اغلي ميمش



 كريس هارمن ****  جهان دركارگران

 ۴٨

ها از حداقل د آنحداكثر مز... ندي محصوالت و نظافتبها، بستهو مراقبت از ماشين
گيرند و به سادگي ها هيچ دريافت اضافي نميآن. كندمزد رسمي روزانه تجاوز نمي

رهبران گذاري قرار دارند به همين دليل توجه بيرون از حيطه قانون... شونداخراج مي
-ها قوانين كار نقطه عزيمت فعاليتكنند چون براي آنبه خود جلب نميها را اتحاديه

  اين نوع ازهمين طور. ده زنان است كارها به عهيبخش عمده. رودشان به شمار مي
 انجام مناطق دورتر كارگرانكه توسط است تر با غيبت توام  كم و"تراعتماد"قابل كار 
 .دهندترجيح ميحلي ان منسبت به كارگر ؛ و مديران آنان راشودمي

ه جاي نيروي كار هايي از امريكاي التين گرايش در اين جهت است كه بدر بخش
تر رسمي سادهاشتغال غير.  و دايمي از كار نيروي كار غيررسمي استفاده شود"يرسم"

هاي كه كارگر هاي كوچك و شركترسد براي شركتبه نظر مي. تر استو به صرفه
  نسبت بهاوضاع...  و كارهاي ساختمانيكنند نظير درو كردن مزارعموقت استخدام مي

 اغلب(ها تر شركت، زمان ركود بود و بيشاياماين ...  تغيير كرده است90 يغاز دههآ
د و انواع ماليات به ها يعني مزبراي اجتناب از پرداخت)  و متوسطهاي كوچكشركت

رايش جديدي شكل گرفته است به نام عالوه بر اين گ. ندرسمي تبديل شدهاي غيركار
توسط كارگران ) غالبا رسمي(ه معناي جايگزيني كارگران دايم تركوا روزكائو كه ب

  ) 114 (.هاي پيشرفته اقتصاددر غالب بخش... خدماتي مستقل است
اين بخش هنوز . بايد تاكيد كرد كه اين امر به معناي پايان بخش رسمي نيست

رات كارفرمايان قادر نيستند تمام جدر گ. ن منافعي در بر داردبراي بعضي از كارفرمايا
 :دادي تامين كنندخود را به نيروي كار با كار قرارنيازهاي 

ها براي بيمه بازنشستگي كارفرماي آن. شوندمند ميكارگران دايم از منافعي بهره
. تر استها مشكلكنند و اخراج آنصي و صندوق احتياط پول پرداخت ميپاداش، مرخ
در ... تر استها ضروريند و وجود آنتر اتر و وفادارها ماهرتر و با تجربهمعموال آن



 كريس هارمن ****  جهان دركارگران

 ۴٩

آوري تر و فن تقسيم كار از يك حد ابتدايي پيشرفتهتر كههاي كوچك و بزرگكارخانه
 )115. (كنند مثل صنايع مهندسي كار ميتر استنسبتا پيچيده

-يدادي مثل شمشير دو لبه م كار موقت و قرارايان استفاده ازاز نقطه نظر كارفرم
 كارها را كاهش دهند و به يدهد كه هزينهل از كارها به آنان فرصت ميكشاين . ندما

 .تري را تحميل كنندنيروي كار، كار بيش

ها از نيروي كاري برخوردارند كه  آنكهچنين به اين معناست اما اين امر هم
و .  كه در جاهاي ديگر قابل دسترس اندتر استبيش احتمال جذب آن به كارهاي بهتر

را  وفادار "شركاي اجتماعي" به عنوان ي خودچهرهدادن چنين تالش براي جلوههم
 :دهدرات اين مساله را به اين شكل توضيح مي گج"يكي از كارفرمايان . كندخراب مي

ته شده را مورد  ما فقط افراد شناخ...كنيما از كارگر قراردادي استفاده نميم
- و اين را از طريق توصيه تامين ميما به اطمينان نياز داريم . دهيماستفاده قرار مي

 )116. (ها نبايد نااميد شوند و ترس به خود راه دهندآن. كنيم

د كه استفاده از كار كنهين استف كرك كه اين مطالعه را انجام داده اشاره مي
رفرما هر كارگري را به عنوان  كه كاكندتر ميدشوار ادادي امكان اين كار رموقت و قرار

 .نشان دهد خانواده خوشبخت عضو

تر از كارگر قراردادي به معناي تغيير جهت در تحوالت صنعتي منطقه استفاده بيش
اين گرايش متضمن . دهد را نشان مييديگر ها فضاي كاري و روابط متغيرآن. است

تر بين  به سخن ديگر بيگانگي اجتماعي بيش،يتر مناسبات كاريابي بيشعينيت
 .رودكاران و مدير آن به شمار ميكارگران و صاحب

  90د اوايل دهه ل يعني سائوپولو بخش رسمي در ركوترين شهر صنعتي برزيدر مهم

 نسبت به  اين كه افزايش يافت تا90 يمختصري كاهش يافت و دوباره در اواسط دهه
 رشد %70رسمي در اين فاصله تقريبا د، و گرچه نيروي كار غيرتر ش سال قبل بزرگ10



 كريس هارمن ****  جهان دركارگران

 ۵٠

 4 كارگران رسمي بخش خصوصي نسبت به تعداد كارگران رسمي د تعدا،كرده است
روي كار رسمي به طور اشتغال رسمي در حواشي ني) 118(. تر باقي مانده استبرابر بيش

ن باقي است كه كارگرااما هنوز نيروي وسيع از . اي تحليل رفته استقابل مالحظه
خطاست .  تبديل كنند"رسمييرغ"ها را به نخواهند آتوانند يا نميكارفرمايان يا نمي

) 119. ( سخن گفت"زدايي شدنپرولتر"چون پائولو زنگير از نظير افرادي هم هر آينه
-د كه طي آن شركتيزي نيروي كار نامتوان بازسا كه رخ داده است مي رابلكه آن چه

تري احتياج معموال كارهايي كه به مهارت كم(رگ بعضي كارها و وظايف را اي بزه
-به شركت) ي كار شناور واگذار كردتوان به سادگي آن را به نيرودارد و بنابراين مي

هاي مستقل منتقل  كارگاه بهردادي در اختيار دارند و ياهاي كوچكي كه كارگران قرا
 .كنندمي

كار . داري به هيچ وجه تازه نيستده در تاريخ سرمايهرد كه اين پديبايد اضافه ك
نقش  60 ياندازهاي بريتانيا تا اواخر دهه مثال در بار–فصلي اغلب در صنايع معين

 اين شكل از كار –دادي بسيار قديم اند اشكالي از كار قرار و. مهمي بازي كرده است
ادن امريكا و بريتانيا در در مع. هاي نساجي در انقالب صنعتي رواج داشتدر كارخانه

ها را از زد آنند و مكرد كارگران تازه استخدام مي،چي سر كارگر و كنترل19قرن 
اين گروه . گذاشتها ميعدن در اختيار آنم كه صاحب ندكردپرداخت مي مبلغي پول

از كارگران موقت ممكن بود كه هيچ گاه خود را به عنوان بخشي از طبقه كارگر به 
ها و حتي هاي آن طبقه براي سالها غالبا از مبارزات ساير بخشآن. اورندشمار ني

ها هميشه وجود داشت و وقتي به ا ظرفيت مبارزه در اين بخشام. ها جدا بودنددهه
فردريك .  با رنگ و بويي شورشي؛شدشد مبارزه بسيار سخت ميميواقعيت تبديل 

لندن براي اولين بار دست به اعتصاب زد  هنگامي كه كارگران بارانداز 1889انگلس در 
 :نويسداو مي.  كردهمشاهد اين تحول را به دقت
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 اين ينشانه. زده قرار داشتترين بخش شهر لندن در ركودي فقريكنون شرقتا
ي در هم شكسته بود و همه شان در اثر گرسنگهايي بود كه روحوضع بي تفاوتي آدم

تمام ساكنان اين منطقه از نظر جسمي و اخالقي . شان را از دست داده بودنداميدهاي
 كارگران ياميدترين عناصر تودهاو اكنون اين انقالب عظيم از ن. از دست رفته بودند

بارانداز و نه كارگران منظم نيرومند و مجرب با مزد نسبتا خوب با كار دايم، بلكه 
 بود و يوحناهايي كه گي در اسكله پرتاب كردهها را به زندكساني كه دست تصادف آن

 هاي ديگر كاراز در هم شكستگي در حوزه.  بودندهاي غرق شده نجات يافتهاز كشتي
 انساني نا اميد يو اين توده... بندي آن آهنگ ويرانه ديگري در سر داشتندو با سر هم

 تا كرد،از مصاف طوالني عبور ميهاي بارانداز بايد كه هر روز صبح با باز شدن دروازه
. كرد تركيب اين توده هر روز تغيير مي.اولين فردي باشد كه اجازه كار را دريافت كند

ي بارانداز هاي قوايجاد هراس در شركت هزار نفره براي حفظ نظم و 40تا به يك گروه 
هاي ترين اليه چه باشد بدين معنا است كه پايين اعتصاب هريهيجنت... شدبدل مي
هاي باالتر مجبور به خش لندن وارد جنبش شدند و اليه بترينكشان شرقيزحمت
 ...ها هستندروي از آندنباله

دهي و زندگي منفعل گياهي كارگران و تازه فراتر از اين به علت فقدان سازمان
ي هاولين نمون... زد كهاريا تاكنون حرف آخر را در آن ميومپن پرولتن لواقعي شرق لند

-اب آن اعقرسد بازها واين دوران اكنون  به پايان مي. د باشها آواره شرق لندنميليون

شوند، كارگران شرق لندن قادر به ارائه پيش نمونه ها اكنون به پشت صحنه رانده مي
 )120. (كنندياز نوع خود هستند و خود را متشكل م

اميدي المللي ما از دو دهه شكست و نا نكته حائز اهميت است در سطح بيناين
امكان مبارزه كه در اين شكست جبري در . آوريمكارگران سراسر جهان سر بر ميراي ب

را همواره ها كشد آنكشان را به تصوير ميحمتهايي كه رنج فقرا و زمجموعه بررسي
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المللي روارها مطلب با حمايت سازمان بينخ. دهد نشان ميچون قرباني و نه رزمنده
 شان موضوعي كه در -آيده تحرير در مي به رشت"اجتماعي"كار در مورد طرد 

ن تحقيقات موضوعاتي در اي. كنندها را اداره مياين سازمانهايي است كه بوروكرات
دل  به موضوعات تكراري و آكادميك تب نيروي كار"زنانه شدن" و "كار موقت"مثل 
نند ك گرچه بعضي از نويسندگان تالش مي–كند شود كه امكان مبارزه را نفي ميمي

اين تصويرهاي تكراري براي مقامات . اند فرار كننددر آن اسير شدهي كه از الگوي
چيزي كه به عنوان ارزيابي . سازدنه اجتناب از مبارزه را فراهم ميرسمي اتحاديه بها

اي تبديل شده اي چنين مبارزهغلط از امكان مبارزه شروع شده بود به مانع واقعي بر
 .است

  
  هاكيالدورما
 مطالب زيادي در مورد يابيسازمانقابل لبا در پيوند با بخش غيررسمي غير غا

-  كه توسط شركتاي هستند واحدهاي توليديها آن-ستدورها نوشته شده اماكيال

مليتي در كشورهاي جهان سوم به وجود آمده است كه وظايف معين كليدي هاي چند
ي قديمي چنين اهين نمونهترقديمي. دهندرا در زنجيره توليد جهاني انجام مي

هايي نظير كاپ، نايك در هاي لباس دوزي است كه توسط شركتواحدهايي كارخانه
 مركزي يا ، امريكايدر كشورهاي جهان سوم مثل اندونزي "آزاد تجاري"مناطق

 اين "گو لوون"مي كالين در اثر خود تحت عنوان نوا.  تاسيس شده استليپينيف
  :كند ميواحدها را چنين توصيف

 تا منطقه آزاد تجاري در هفتاد كشور در سراسر دنيا وجود دارد كه 850حداقل 
علي رغم اين كه مناطق در كجا واقع ...  ميليون كارگر را تحت استخدام دارد27تقريبا 

روز كار طوالني :  داردهشده باشند سرگذشت اين كارگران يك شباهت مسحوركنند
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 ساعت در 16 ساعت در جنوب چين 12اندونزي  ساعت در 14 در سريالنكا –است 
اكثريت وسيع اين كارگران زن هستند و غالبا جوان، و تحت قرارداد .  ساعت12فيليپين 

...  ديگر قرار دارند گاهي همين شركت خود تحت قرارداد با شركت كهبا يك شركت
ادا قرار دارند لمان يا كانهايي كه مركزشان در امريكا، بريتانيا، ژاپن، آبراي كمپاني

گير، ها بسيار سختچيمديريت به سبك نظامي، كنترل. ندكنهايي را تمام ميسفارش
 حين قدم من در. حد معاش و كار با مهارت اندك و تكراري است  ازينترمزدها پائين

ه و  بي دوامي تهديد كنندتوانستممي] ليپينيدر ف[هاي خالي كلويت زدن در خيابان
بودند هايي كه شبيه سر پناه كارخانه. زد كه در منطقه موج ميس كنمحرا  بي ثباتي

 و اين احساس را به وجود ندشدبه طور نامشخص وصل مي اطراف يبه مناطق روستاي
مجددا به توانند  مي،اندكه از شمال به اين جا پرواز كردههايي آوردند كه شغلمي

ها از حكومت.  مناطق سايه افكنده بودينترس در ا... ردندهمان سرعت به مبدا باز گ
ها از اين ، كارخانههاي خارجي كشورشان را ترك كنند در هراس انداين كه كارخانه

هاي نگران از دست دادن شغلترسند كه مشتريان خود را از دست دهند و كارگران مي
 )121 (.ي زميناند نه روهايي هستند كه در هوا ساخته شدهها كارخانهاين. ناپايدار خود

-به دست مي نساني كساني و آز غير اها يك افشاي درخشان از حرصين توصيفا

نظير بسياري از تحقيقات  اما. مليتي قرار دارندهايي چندكه در راس شركت دنده
به  كه يبه خصوص تحقيقات(نشگاهي كه در مورد نيروي كار غيررسمي ارتدوكس دا

 هنگامي كه در مورد ،بسيار بدبينانه اند) گيرد ميالمللي كار انجامكمك سازمان بين
  .دنكنامكان مبارزه اشاره مي

. كارگران خود بدرفتاري كنندتوانند به سادگي با هاي چندمليتي نمياوال شركت 
ها ها اين طور فكر نكنند كه آنهاي چند مليتي عالقه دارند كه مردم درباره آنشركت

و به نقطه كرده هاي خود را در آن نقطه تعطيل هدر صورت اعتراض كارگران، شعب
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هاي ي توليد جهاني براي شركتهايجاد پيوند در زنجير. كننديگر نقل مكان ميد
ها بايد سازوكارهايي براي دستيابي به كيفيت در آن. طلبدچندمليتي تالش زيادي مي

ي براي جلوگيري وهر مرحله از توليد، نقل و انتقال قابل اعتماد يك ساختار پليسي ق
قبل از هر ) 122. (هاي كوچك، تامين آب تصفيه شده ايجاد كننداز اختالس و تقلب

هاي  ساعتو در جريانرند كه براي آهنگ تكراري ها به نيروي كاري احتياج داچيز آن
ها از خيابان و اين كار به سادگي با جمع كردن آدم. ليم ديده باشندتعكار طوالني 
توان از اين به آن معناست كه گرچه مي. آيدها به دست نميهانه آنخواباخراج دل

رسمي استفاده كرد ولي بعد از استخدام بايد بعضي از شرايط نيروي كار نيروي كار غير
م پليسي قرار ي حتي اگر اين نيروي كار تحت يك رژ–غيررسمي را در نظر گرفت 

دهد كه رها در هندوراس نشان ميدو ماكيالتحقيقي به عنوان نمونه از. داشته باشد
درآمد متوسط . اي باالتر استمزدها از بخش غيررسمي به ميزان قابل مالحظه

تخدام قبلي خود در دالر كه كارگران در اس 91 دالر در مقابل 141كارگران در يك ماه 
 از مردم كشور با آن معاش %47تر از يك دالر در روز كه و كم. كردندماه دريافت مي

مليتي به نيروي كاري نياز دارند كه هاي چندشركت) 123. (كنندود را تامين ميخ
ها بايد با و اين بدان معناست كه آن. حداكثر ارزش اضافي را از آن استخراج كنند

  .باشند  بدون خراب شدن كيفت،بازدهي موثر كار كنند و قادر به حفظ آهنگ توليد
پايه بيل را ي خط توليد در صنايع اتومشيوهو اي  وقتي كه هانري فورد توليد توده

گزين شده  حفظ يك نيروي كار ،مارمتوجه شد كه موثرترين شكل استثگذاري كرد 
دهد كه چگونه بعضي از توماس اوبرايان توضيح مي. تحت كنترل شديد مديريت است

. انديكاي التين كار خود را شروع كردههاي چند مليتي امريكايي در امراولين شركت
كردند تا با تامين حداقل تسهيالت رفاهي يك نيروي كار ثابت ها كوشش زيادي ميآن
ها وجود  در جوار شركت كهي با تامين شرايط زندگي در شهرهاي-وجود بياورنده ب
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. دورزشي و حتي تسهيالت با دريافت مزبا ايجاد درمانگاه و مدرسه، تسهيالت . داشت
قل شرايط سالمت بدني همراه با ابتي بود با حدا تركيب نيروي كار ث حفظهدف
يونايتد فروت كه از نظر حتي شركت . باط مديران هم در محل كار و هم در خانهانض
  )124. (كنداش را تامين ميريافته بود كه چنين شرايطي منافعكشي شهرت دارد دبهره

به توليد يق خط توليد جهاني كه از طرصادق است هايي همين منطق براي شركت
مثال ( موثر اند يت بازدهيصلي كه بر كيف كاركردهاي كليدي و ا.كننداي اقدام ميتوده

، اند كه به مدت طوالني استخدام شدهگيردانجام مي نيوسيله كارگراه ب) برش پارچه
تر از حداقل مهارت ا كم وظايفي كه به كارهاي ساده يحتي اگر كارگران موقت براي

مليتي هاي چندشود كه شركتالبته اين امر مانع از آن نمي. دار بگيرنمورد استفاده قر
انين كار وانمود كنند كه براي فرار از پرداختن ماليات به مقامات حكومتي ناظر بر قو

  .ندايافته شان موقتي، غيررسمي و سازمانكارگران
توانند دهد كه كارگران مياين عناصر ثبات در نيروي كار مهم است چون نشان مي

هاي پوشاك و از كارخانهشرايط بسياري .  شوندروز خود پينبردمبارزه كنند و در 
 كالين تصوير نوامي كه  است دقيقا به همان شكلي60 يه جنوبي در دههكفش در كر

، خون و اشك زنان جواني كه در صنايع صادراتي در عرق"اوگل از . جورج اي. كندمي
-  سخن مي" -كترونيك و شيمي نساجي، پوشاك، ال– كردند كار مي70 و 60 يدهه

تر از  سال و بيش25 تا 16ها بين سن آن.  شاغالن صنعت نساجي زن هستند%83 :گويد
وقتي . شودمهارت الزم براي صنعت نساجي به سرعت فرا گرفته مي... آيندروستا مي

م است تا كارها  و چابك الزن ثابت يك نيروي كار ارزايها ساده باشند عرضهماشين
 هزار كارگر 600 ،1970كنند در دختران روستا اين نيروي كار را تامين مي. انجام گيرد

اكثر . دادندرا تشكيل مي نيروي كار%30كردند كه در حدود زن در اين رشته فعاليت مي
 ميليون زن كارگر 5/1ها در حدود  آن80 يدر دهه... اين افراد در بخش نساجي بودند
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ارگر رفتند تا ككارگران جديد به روستا مي... عدن و صنعت تحت استخدام بودنددر م
شد نه تحت فردي كه قرارداد استخدام بر اساس خانواده تنظيم مي. استخدام كنند
زنان جوان بعد از . خانواده مسئول كار و رفتار دخترشان در كارخانه بود. استخدام بود

ه قرار ديواري همان كارخان كه معموال در چاريدندخوابمي تركاستخدام در خوابگاه ش
مردها به طور سنتي .  معموال تحت نظارت مردان قرار داشتندندر كارخانه زنا. داشت

ها به طور سنتي با صداي آن.  دارند و از يك برتري سنتي برخوردارندپيرويانتظار 
اي ر سنتي با ضربهند ممكن است به طوشودهند و وقتي كه عصباني ميآرام فرمان مي

  )125. ( كار خود را پيش ببرند،به سر يا سيلي به صورت
.  مقاومت در هم شكسته شد80  و70 ي دهههوان درتحت حكومت نظامي چون دو 

  :ار استونه نمو1982حمله به اتحاديه شركت نساجي ون پونگ در 
ء اتحاديه كه جز(آقاي كيم سونگ كو، سرپرست طبقه اول ... رئيس اتحاديه جديد

 به گروهي. به علت تخطي از وظيفه مورد ضرب و شتم و اخراج قرار گرفته بود) بود
 كه همگي از مديريت بودند و بعضي از ارازل و اوباش اجير شده سالن دو هفته مدت

اين ارازل و . اتحاديه را اشغال كردند و رئيس جديد انتخاب شده را گروگان گرفتند
ساعت نگه داشتند، كتك زدند، او را تهديد كردند، تحقيرش  17اوباش او را به مدت 

برهنه او پا. مه شهر به بيرون پرتاب كردنداي از حوكردند و بعد از يك ماشين در نقطه
عتصاب نشسته انجام در كارخانه دوستانش يك ا. آلود به كارخانه برگشتو خون
ه بيرون ران را از كارخاني كردند كه كارگ، مديريت و اوباش متحدا سعپليس... دادند

  )126. (اعضاي اتحاديه همگي توقيف شدند. كشند و به خيابان پرتاب كنند
 كه از طرف در هم شكسترا  هاييهايي به مدت دو دهه تمام تالشچنين روش

 رژيم نظامي دچار يك بحران 1987اما در سال . دهي انجام شدكارگران براي سازمان
 متوسط نيز در ههايي از طبقتظاهراتي آغاز شد كه بخشسر كشور در سرا. سياسي شد
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بارزه درچنين شرايطي كارگران در جهت منافع خود شروع به م. آن شركت داشتند
-  كارخانه3/2 بيش از .بزرگ آغاز شدهاي  در كارخانه يعنيلچوبو  درتظاهرات. كردند

هاي ديگر الهام بخشدند، اين نمونه براي  به اعتصاب زدست ش از هزار كارگرها و بي
  : بخش بود

هاي ديگر نيز يافتند و سپس در مدت كوتاهي شركتكارگران چوبول سازمان 
و كارگران يقه تر رفت ها فراه آبيدند، احساسات از مرزهاي يق زدست به سازماندهي

هاي بيمه را در بر  نهادهاي تحقيقاتي دولتي، و شركتداشتسفيد بخش خدمات، به
  )127. (گرفت
 تا 5كردند كه بين هاي كوچك كار مياي كه در شركت كارگران كره%33ر حدود د

 ديده شد 1987 روشن كه در اوايل ييك نمونه...  داشتند خود نفر را تحت استخدام100
دهي شدند كه هاي كوچك و متوسط نيز به همان سرعت سازمانبود كه كارخانهاين 

 خطر را به مواجه با آگاهي و ها شجاعت وكتكارگران اين شر... هاي بزرگ كارخانه
دهي ها با سازمانبعدها يك بخش قابل مالحظه از آن. هاي ديگر سرايت دادندكارخانه

  )128. (اي به حمايت متقابل از يك ديگر پرداختندهاي منطقهمنانج
در مورد كارگراني كه در  دورها غير قابل سازماندهي نيستند و همين طورماكيال

رسمي را در آمريكاي التين كنند كه اكثريت بخشي غيرران كارگاه كوچك كار ميهزا
تواند در جاهاي  رخ داد ميي جنوبيآن چه كه در كره. دهندو جنوب آسيا تشكيل مي

ل ي معمواي به چيزي بيش از شيوهاما براي رخ دادن چنين حادثه. ودديگر تكرار ش
  . كندها را در جهان مشخص مياسي اتحاديهز است چيزي كه بوروكردهي نياسازمان

 1982-83به عنوان نمونه در يك مورد اعتصاب نساجي بزرگ در بمبئي در سال 
اعتصاب در يك جهت نيمه خودجوش از پائين . دهدتصوير متفاوت از كره به دست مي

  اعتصابي برجستهيكارگران خارج از محل اقامت داتا سامانت كه به چهره(آغاز شد 
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تبديل شده بود شروع به تظاهرات كردند و از او خواستند كه رهبري را به دست 
هاي طوالني در جهان تبديل شد كه به مدت ترين اعتصابو يكي از بزرگ) بگيرد

گرفت و بر حيات سياسي سرمايه يكسال طول كشيد و صدها هزار كارگر را در بر مي
اما هيچ گاه از بخش سازمان . ا گذاشتبر ج تاثير شگرفيصنعتي و بازرگاني در هند 

. قل سرايت نكردهاي كوچك و بافندگان مستهاي بزرگ به كارگاهي كارخانهيافته
رسمي پرداختند بدون آن كه كسي يركنندگان به كار در بخش غبسياري از اعتصاب

ام  كارفرمايان را قادر ساخت كه به مدت يكسال دو امراين. شكن بنامدها را اعتصابآن
  .رو نشوندچون هيچ گاه با كمبود پارچه روبهبياورند، اعتصاب را شكست دهند 

  : رسمي وحشتناك بودشرايط در بخش غير
هزاران نفر در زير تعداد : تصويري از يك صحنه كه ياد آور آغاز انقالب صنعتي است

 هاي بافندگي به گوشي گوشخراش ماشينهاها صداشماري از سر پناه كه در آنبي
 تهويه ودشد بدون وج ساعت در روز شنيده مي24صدايي كه . رسيد خوابيده بودندمي
كردند و خاك هاي طوالني كار ميفرسا براي ساعتوا، نور كافي، كودكان به كار جانه

  )129. (و كثافت همه جا را پر كرده بود
 نكردني در ا مشقت باوراي از فعاالن وجود داشت كه حاضر بودند باما در كره شبكه

دهي تالش كنند كه در خيزش عمومي مبارزه در سال هايي براي سازمانچنين مكان
-اتحاديه": اي در بمبئي وجود نداشتچنين شبكه. بودن خود را نشان داد مفيد 1987

توسط هاي رفاهي  خواستطرح هرگز انگيزه قوي براي بافندگيهاي فعال در صنعت 
- ها هيچ درجه از سازمان كه در بين آنكردندده نميمشاه بافندگي دستگاهكارگران 

دادند به كارگراني كه  اندك ترجيح ميبه جز استثناييها اتحاديه. دهي وجود نداشت
-تا كار خسته. سازماندهي بپردازندكردند به كار بافندگي كار ميهاي خوددر دستگاه

وافق دارد كه گرچه هر كس ت. صنعت بافندگي  دردهي كارگرانكننده سازمان
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. تر نياز دارندتر و به اتحاديه بيش دستي به مراتب سختبافندگي آن بخش سرنوشت
)130(  

دهي چنين كارگراني در اصل موافق بودند هنگامي كه رهبران اتحاديه كه با سازمان
شما : ت را به عهده بگيرند كه اين كار سخكردندشكايت مي هاييدر مورد فقدان آدم

  )131 ("ها زندگي كنيدها را جلب كنيد بايد با آنهيد اعتماد آنخوااگر مي"
 اين غفلت .نظرات مشابه در مناطق ديگر كه اتحاديه وجود نداشت ابراز شده است

و . مدت به همراه داشته است در درازبافندگيدهي كارگران نتايج جدي براي سازمان
يم به عنوان يك بخش اساسي از مستققراردادهاي غيراز  را قادر ساخت كه كارفرمايان

  )132. (استراتژي رشد واحدهاي خود استفاده كنند
دهي بخش غيررسمي و كارگران دهد امكان سازمانه نشان ميپيروزي در كر

اي كشاند كه از مبارزهحمايت ها را به توان آناين كه مي. دهددور را نشان ميماكيال
شكست در بمبئي . تر شروع شده استن وضعيت مطمئتر و باهاي بزرگتوسط گروه
 كشاندن تر در صورت عدم توانايي درهاي با ثبات را نشان داد كه گروهايخط مشي
  .شوندرو ميهرسمي در مبارزه با آن روببخش غير

ار و بدتر شدن كار  از دست دادن ك، كاهش مزدها  محدود بهخطر به سادگي مساله
طي اعتصاب بين .  در كل جامعه داشته باشدتواند تاثير مخربيشكست مي. نيست
دادند  طبقات پائين بمبئي را تشكيل مييهاي مختلف مذهبي و كاستي كه تودهگروه

بعد از شكست مسلط شدن سريوثنا يك سازمان سياسي كه . داشتوحدت وجود 
كنيم  از شهر مشاهده مييهاي وسيعكرد در حوزه بسيج مينا را عليه مسلماناهندوه

وحدت در مبارزه يك .  منجر شد1999هاي مرگبار عليه مسلمانان در  به شورشكه
هاي وسيع از كارگران ه وجود آورد كه بعدا در بين تودهحس همبستگي را ب

ژوازي به ورهاي فقير خرده بكنان مستقل و بيكاران فقير و بخشرسمي، كارغير
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 است وازي مشكليبورژردهدهاي گروهي و اختالفات محلي خبرخور. واگرايي انجاميد
  .گذاردهاي وسيع از كارگران تاثير مير كاركنان مستقل، بيكاران و اليهكه ب

توده بسيار "نه نا اميدي و تلخكامي در بيان اي زنده بود از اين كه چگواين نمونه
يك جهت .  دو جهت حركت كندتواند در در شهرهاي بزرگ جهان سوم مي"گونه

ها افراد د و در كنار خود ميليوننكنطور جمعي مبارزه ميه ه بگران است كراشامل ك
ا اميدي، شود كه از نفريباني ميمسير ديگر شامل عوام. كننددست را بسيج ميتهي

ها را عليه كنند تا بخشي از آن استفاده ميسوءر ي فقيهاپراكندگي و ناچاري توده
  .بخش ديگر تحريك كنند

بندي تواند به سادگي به عنوان گروهه طبقه كارگر نمي است براي آن كياين دليل
 در نظر گرفته شود كه براي مبارزه عليه " مردم" يا "توده بسيارگونه"ديگري درون 

  .نظام از اهميت ذاتي برخوردار نيست
  

  : نتيجه

 اين يدهندهاين تصوير نشان. تصوير عمومي دال بر تجزيه و زوال طبقه كارگر نيست
رغم اين ، عليتر از پيش شده است طبقه كارگر در سطح جهاني بيشت كمياست كه

رايش  و گ؛ته استكاهش ياف هاي پياپي در اقتصاد جهانطي بحرانكه نرخ رشد 
 كه به طور وسيع كارگران جديدي است  توليد"برسرمايه"اشكال  در همه جا عمومي
در دهد كه اشتغال كارگران چنان نشان نميهم اين تصوير. آوردتخدام در نميرا به اس

در " به اقتصاد كشاورزي "شمال"از اقتصادهاي صنعتي قديم در  ،مقياس بزرگ
سه "]بلوك [المللي جديد اساسا در درونتقسيم كار بين.  منتقل شده باشد"جنوب
اين تقسيم تري  به ميزان كم-رودريكاي شمالي، اروپا و ژاپن به پيش مي امي"جانبه

. شود ديده مي" آسياي شرقي و چين شرقييصنعتي شده"اي جديد كار در كشوره
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به چشم  "جنوب"چنين گسترش اشتغال صنعتي در بعضي شهرهاي در حال رشد هم
و عمدتا گيرد  به سختي تمام مناطق را در بر مي ناموزون وي اما اين توسعه-خوردمي

در شمال و جنوب با . دبايد تلقي شوجايي مشاغل از شمال به جنوب نهاز طريق جاب
اين امر . شود مشاهده مييراكرهاي ت، بحراندهي مجدد ساختار انباشتسازمان

 كه در  است مشابه همان بازتركيبي،دگرد طبقه كارگر ميموجب بازتوليد تركيبي
 ؛شت سرمايه قرار گرفتندنيمه قرن نوزدهم صنايع سنگين به جاي نساجي در مركز انبا

  . ندا مركز نقل مكان كرده به جنگ صنايع سبك و اتوموبيل بينهاي سال درو
اهميت  "ماديغير"توليد بعضي كاالهاي .  دادن استرخيك تغيير دو سويه در حال 

، اما شدندبندي مين بخشي از خدمات طبقهكند كه غالبا به عنواتري پيدا ميبيش
از كار و اشكالي . ستشوند كه شبيه صنعت ااين كاالها اشكالي از كار را شامل مي

 اما بارآوري مولدين ،انجامد كه خود به توليد كاال نميكنداي پيدا مياهميت فزاينده
  .دهدكند و افزايش ميمستقيم را حفظ مي

را  كار يكند كه هزينهها براي خود، تالش مييه با افزايش اهميت اين بخشسرما
 "طبقه متوسط" كه خود را دهديافزايش م هايي راي شدن بخشكاهش دهد و پرولتر

ي با ادر عين حال بر توليدكنندگان مستقيم نيز فشار فزاينده. آوردندبه شمار مي
 افزايش ساعات ، در بعضي مواردو )كار "پذيريانعطاف"عنوان با (افزايش شدت كار 

 براي كارگران بخشساعت  ١٩٩١ترين تعداد ساعات كار در سال در امريكا با  بيش-كار
 در ١۵١٧ در فرانسه و ١۶٧٢ در بريتانيا، ١٩٠٢ ساعت در ژاپن، ١٩۴۵صنعت، در مقابل 

اماب نشده و بورژ،طبقه كارگر در حال از بين رفتن نيست) 133. (همراه است آلمان
يع جهان سوم به هاي وس از فقير شدن بخش؛ به اليه ممتاز بدل نشده است،است

در سطح جهاني در حال كه  كارگر در حالي طبقه. شودمند نميخصوص افريقا بهره
  .كندپيدا مي بازسازي است رشد نيز
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به عنوان نمونه . اكثريت جمعيت جهان هنوز به ساير طبقات تحت تابعيت تعلق دارد
در افريقا و . از كارگران اندتر  شبه قاره هند و بخش اعظم افريقا دهقانان بيش،در چين
توانند در شهرها كاري پيدا ادي وجود دارند كه نميهايي از امريكاي التين افربخش

در . كنند مجددا خود را به عنوان كشاورزان كوچك مستقر سازندكنند و تالش مي
ساني به ك ترين شهرهاي جهان كارگران دايم از جمعيت شناور بيكاربعضي از بزرگ

  . تر اند كاركنان مستقل كم ازپردازند وكارهاي موقت و فصلي مي
 ،داران كوچك قديم شامل مغازهيبورژوا صنعتي هنوز خردهيكشورهاي پيشرفته در

د و در ن صاحبان كوچك مشاغل و كاركنان متخصص وجود دار،كاركنان بخش عمومي
  .كنار آن طبقه متوسط جديد از مديران متوسط

كنند و پيوندهاي كنند، كار ميبا با اعضاي ساير طبقات زندگي ميكارگران غال
 اما -گيرندلقيات ساير طبقات قرار ميها تحت تاثير روحيات و خُآن. وادگي دارندخان
چنان كه در مورد آن ،ها داشته باشنداي بر روحيات آنكنندهتوانند تاثير تعيينمي

  . كرديمهكارگران نساجي بمبئي مشاهد
.  كننداه هم مبارزهكند كه همرهاي متفاوت را وادار مي اين گروه،سايل مشتركم

رغم طريقي كه ه در طبقات پايين قرار دارند علياي تمام كساني را كمبارزات محله
 به آمدن يتوانند تجربهها ميآن. كندگذرانند با هم متحد ميمعاش خود را مي

در اين .  با هم تقسيم كنند كه در راس جامعه وجود دارندرا خيابان و مواجه با كساني
ن  يا ائتالف رنگي"هي بسيارگونتوده"، "مردم"، "هاتوده" مبارزات است كه مفهوم

  .شودتر ديده ميكمان نسبت به مفهوم طبقه مناسب
-همسايگياي موج تظاهرات كاسه رو الزو از اي و تودهآخرين نمونه برآمد چند طبقه

ه قدرت سارا را از اريكآيرس بود كه حكومت الرووآ و رودريگز نسهاي درون شهر بوئ
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ها شكل  از درون آنآبلههاي همسايگي تحت عنوان آسمسازمانكه  -زير كشيدبه 
  )١٣۴( .گرفت

 اولين نظير. استبرخوردار   همان مشخصات برخي ازد ازداري خوجنبش ضد سرمايه
است كه ريشه محكمي در اش در بين مردمي ه اوليي پايه،۶٠ يجنبش اواخر دهه

واناني كه مشاغل دايم پيدا ان، محصالن مدارس، ج دانشجوي-يدي ندارند روندهاي تول
-ن حس مشخص از هويت طبقاتي كار ميعنوان فرد بدو اند، كارگراني كه بهنكرده

 به عنوان يك اصطالح " بسيارگونهيتوده". تر پايينهاي اليه و متخصصان و،كنند
از يك ائتالف گوناگون . هايي كامال بي معنا نيست براي چنين جنبشتوصيفي

يه اي براي مبارزه علآوردن يك كانون مهم، جديد و تودهوجود ه نيروهايي كه براي ب
  . اميدي گرد آمدندنظام بعد از دو دهه شكست و نا

شود كه نيازهاي  در اين واژه نهفته است مانع مي كهگونياما اهميت بخشيدن به ناهم
 چه كه در جنوا و بارسلونا آناين ديدگاه . بگيريمالزم براي ساختن جنبش را در نظر 

به رسميت   رايافته در اعتراضاتيعني شروع درگيري كارگران سازماناهميت داشت 
 جنبش در آرژانتين تا به امروز هايترين نقصان مهم از شناختاين ديدگاه. شناسدنمي

 كارگران شاغل از يك سو وي بين رايجاد ديوتوانايي بوروكراسي اتحاديه براي ايعني  -
 در خطا همانا. غافل است و جنبش كارگران بيكار از سوي ديگر همسايگيمجامع 

 كه قادر به  است اجتماعييدرك جنبش گروهاي اجتماعي ناهمگون به عنوان سوژه
-شان در سازمانچون پايه. ر به چنين كاري نيستندها قادآن. دگرگوني جامعه است

توانند كنترل بر توليد ها نميآن. دندارنه  در توليد ريشچرا كه قرار ندارد دهي جمعي
توانند مشكالتي ها ميآن. داكم جنبه اساسي دارد به چالش بطلبنرا كه براي قدرت ح

توانند روند بازسازي جامعه را از  اما نمي،وجود بياورنده هاي معين برا براي حكومت
 را آغاز كنند در نزد طيرند اين امر ختوانو در عمل كارگراني كه مي. پايين آغاز كنند
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  و "ائتالف رنگين كمان"سخن درباره . كننداي بازي ميها صرفا نقش حاشيهآن
 كه ساعاتي پوشاندمي در جنبش  راكساني  فقدان نسبي درگيري"ي بسيار گونهتوده"

هاي اضافي كار پرداخت ا مشاغل تكراري يقه سفيد با ساعتطوالني به كار دستي ي
ها تحت  اين ديدگاه ميزاني كه اين جنبش-پردازندكودكان ميورش نشده براي پر
شان زمان و انرژي كساني كه شغل. گيرددر نظر نمي را مانند باقي ميسلطه كساني
جامعه "هاي مد روز درباره نظريه. گذارد كه فعال باقي بمانندشان باقي ميزيادي براي

اه و عمل كساني است كه اكثريت وسيع اي براي محدود بودن ديدگ بهانه"صنعتيپسا
  . گيرندطبقه كارگر را نديده مي

 يك نسل جديد از ظهوربرانگيز است  از سياتل تعجب پس سال۵/٢آن چه كه طي 
اما آن چه كه اكنون از اهميت زيادي براي . طلبدكه نظام را به چالش مياست ن فعاال

 وسيع كارگران يين نسل را با تودههايي است كه ااين نسل برخوردار است يافتن راه
شوند از قدرت متحمل مي تحت اين نظام  كهدهد كه عالوه بر رنجيعادي پيوند 

، از  از جنواتوانمي  است كهياين درس. ندوشجمعي براي مبارزه با آن نيز برخوردار 
 برداشتي كه شودناديده گرفته مي هايي درسي كه توسط آن.آيرس اخذ كردبوئنس

از محاسبه اي را ها طبقهآن. دنداري كنوني دارهاي توليد سرمايهقص از واقعيتنا
  .داردم را سر پا نگه مي نظا، كه استثمار آنكنندحذف مي
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