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 تولید کفش در چینهای شرایط کار در کارخانه

 

تولید کفش چین، مثل های در کارخانه ،میلیون جمعیت در سن کار 911بخشی از 

شوند. ساعات طوالنی کار، می استثمار وحشتناکای همکاران کارگر خود به شیوهدیگر 

ها دستمزدهای ناچیز، سرکوب پلیسی و خشونت دولتی، زیر پا له شدن حقوق اولیه آن

اجتماعی، محرومیت خانواده از امکانات مربوط های به عنوان کارگر، محرومیت از بیمه

ا بر این که زندگی ر ،مساله دیگر از جمله مسائلی استها به آموزش و بهداشت و صد

های کارگر چین دشوار کرده است. صنعت تولید کفش چین در استانی بخش از طبقه

ساحلی کوانگ دونگ، فوجیان و ژژیانگ فعال است. در این جا نیز مثل هر مرکز تولید، 

گذرد و کارگران کم و بیش به حقوق خود به عنوان می وقتی چندگاهی از عمر تولید

مطالبات کارگری، با اعتصابات و اعتراضات و خواباندن چرخ  و با ،شوندمی کارگر آگاه

کنند و کارفرماها را مجبور به پذیرش بخشی از آن می تولید، موجودیت خود را اعالم

که  ،مطالبات، یعنی صرفنظر کردن از بخشی از ارزش اضافی حاصل از استثمار کارگران

در این بخش دائم ها دلیل سرمایه کنند. به همینمی افزایند،می با آن به سرمایه خود

کنند تا موفق می در حال نقل و انتقالند. از شهر به ده و از دهی به دهی دیگر نقل مکان

شوند، به قول خودشان مخارج تولید را کاهش دهند، که بیان درست آن استفاده از 

بات و و مدتی آسوده خاطر بودن از عدم امکان اعتصا ،نیروی کار ارزان تر از سابق

افزایش دستمزد و مزایای کار است. هر انتقالی در نفس خود دو حرکت متضاد ی مطالبه





از کارگران که معموال در چین از نظر ای کند؛ از طرفی با بیکار کردن عدهمی را ایجاد

که معموال در  ،شانهایزندگی این کارگران و خانوادهی تعداد باالست، شیرازه

افزاید می ریزد. به ارتش بیکارانمی ه راه ارسال پول دارند، در همروستاهای دور، چشم ب

و قانون رقابت را هرچه موثر تر برای کاهش دستمزدها، بین کارگران بیکار برای یافتن 

که  ،کنندمی کند. اما از میان همین کارگران بیکار شده، جنگاورانی ظهورمی کار، کارا

کنند جمعیت می زنند و سعیمی به مبارزه برای حقوق خود و دیگر همکاران دست

شان، به مبارزه بکشانند. بخشی ازین خاموش طبقه کارگر را هم برای دفاع از حقوق

و مبارزه برای حقوق کارگری خود را به مبارزه  ،روندمی کارگران از این حد هم فراتر

ه تنها به که مسال ،رسند می زنند، یعنی به این درکمی ی پیونددارسرمایهضد 

گردد که هستی اش به از سیستمی برمیبلکه به  ،گرددنمی برها کارفرمای خاص آن

به این طریق  وابسته است.ها جان آنی دن کارگران و کشیدن شیرهکرهستی ساقط 

 کند. اما از طرف دیگر، وقتی سرمایه به جای دیگرمی آگاهی طبقاتی کارگری رشد

دهد، ده ها، صدها و هزارها می ان آتی خود را افزایشرود، ناخواسته شمار گورکنمی

کشاند. اما زمانی طوالنی الزم نخواهد بود، که با می کارگری انسان دیگر را به صف طبقه

توجه به امکانات ارتباطی امروزی این کارگران مطیع امروزی، پاشنه کفش را باال بکشند 

 دانند. می ان به خوبیاردسرمایهو مطالبات خود را مطرح کنند. این را 

تمرکزتولید کفش در چین مثل سابق و به طور سنتی، در استان کوانگ دانگ است. 

 ،مروارید قرار دارند. این امرمخارج انتقال و صادرات کاالی در دلتای رودخانهها کارخانه

از تصاحب ارزش  ،و سهم کارفرما د،دهمی تولید را بازهم کاهشی و در نتیجه هزینه

برد. فایده دیگر این امکان برای سرمایه در کشوری مثل می اضافی تولید شده را، باال

که قوانین اش تنها بر روی کاغذ زیباست و هیچ ضمانت اجرایی برایش وجود  ،چین

در رودخانه هاست، به جای این که اقدامات الزم ها ندارد، ریختن فاضالب کارخانه

تا خطرات آن را به حداقل برسانند. آلودگی  ،نجام دهندتامینی را در کارخانه برای آن ا

های در چین در حال گسترش است. یک سوم کل آبها ناشی از فاضالب کارخانه



 



اما با وجود این  ،و قابل استفاده نیستنداند چین آلوده شدههای و رودخانهها دریاچه

شهر بزرگ در حال  30گیرند. هم اکنون سه چهارم آب مصرفی می مورد استفاده قرار

( Urban Water Blueprintرشد بیشتر چین، طبق گزارش تحقیقی )

آلوده  زیرزمینی چینهای آب %80تا  60تحقیق انجام شده ترین طبق تازه اند.آلوده

هستند. آلودگی آب سالمت مردم، ها شده اند، که یکی از دالیل آن، همین فاضالب

نات را در چین در خطر جدی قرار داده است و به محصوالت کشاورزی، دام و سایر حیوا

 محیط زیست آسیب فراوان وارد کرده است.

 
 (ww.spiegel.de/Wissenschaft/nature/china ) 

از هشان، دونگ گوان و هویدونگ. کفش اند ، عبارتکفش مراکز تولیدترین معروف

 2015که در سال ای شود. در مصاحبهمی ورزشی معروف یو یوآن در دونگ گوان تولید

ای شرایط کار انجام شد و به صورت مقالهی کارگر تولید کفش این منطقه در باره 47با 

ت، انتشار یافSüd-Wind  توسط 2016در ماه مه  Anton Pieper به قلم

کارگران مورد سئوال  %53یعنی ها نفر از آن 25دهد: می شرایط را این گونه توضیح

مجبور به انجام اضافه کاری هستند، و اگر از انجام آن خودداری  قرار گرفته، گفتند که

گیرند. می شود و مورد اهانت و فحش کاری قرارمی کاسته کنند، از دست مزدشان

گویند می %19 اند.وابستهها به اضافه کاری ،بعضی از کارگران به دلیل نیاز مالی شدید





گویند مورد توهین لفظی می %30شود و نمی که با زنان، به نسبت مردان برابر برخورد

این کارگران اعتصاب و حمله پلیس به کارخانه را تجربه کرده  %79گیرند. می قرار

 دانستند چگونه نمایندگان اتحادیه انتخابنمی گویند کهمی کارگران %91بودند. 

 گیرند.می شوند. نمایندگان اتحادیه هم مورد بدرفتاری قرارمی

رای یورو است در حالی که ب 410یوان یعنی  3033د این کارگران متوسط دست مز

ندونگ، یورو در ماه نیاز است. در گوا 590یوان یا  4349گذران زندگی حداقل به 

ه تر رفتباال و در دو سال گذشته بازهم ،مخارج زندگی از متوسط چین باالتر قرار دارد

 6/10 هن روزان. به طور متوسط کارگراشودنمی اجراها است. قوانین کار چین در کارخانه

ساعت  8انه روز %19ساعت و تنها  11کارگران روزانه بیش از  %21کنند. می ساعت کار

رگاه ساله، پنج سال است که در یک کا 42کردند. به طور مثال آقای هو می کار

ا وآن یی 2900کند. دست مزد ماهانه اش می یو یوان، در دونگ گوان کاری کارخانه

 جامساعت اضافه کاری ان 36ساعت +  212یورو است. به طور معمول ماهانه  391

ضر برای مو الک مواد شیمیایی ها کند. رنگمی دهد. او در بخش رنگرزی کفش کارمی

 ار سمیبا غب و در تمام مدت ،بایستی تمام روز ایستاده کار کندمی سالمتی هستند. او

ل هزاران آپری 14همین دلیل سرطان خون گرفت. در  مواجه بود. یکی از همکارانش به

ان کارگر د. بهکارگر یو یوآن وارد اعتصاب شدند. تعداد زیادی پلیس به محل کارخانه آم

ه ت واردزیادی را هم دستگیر کرد. هو در اثر ضربای حمله کرد و کتک شان زد. عده

د و ا زنجیر بستنبیهوش شد و بعد در مرکز پلیس به هوش آمد. دست و پایش را ب

و را ازهم ابن جا آدوباره کتکش زدند. به علت جراحات باال او را به بیمارستان بردند. در 

ند ار دادتم قرکتک زدند. بیهوش او را به مرکز پلیس برگردانند و دوباره مورد ضرب و ش

دند تکش زکو دست آخر او را به کلنیک اعصاب و روان منتقل کردند. در آن جا بازهم 

عد والت. بترفتن به ی و با زنجیر به تخت بستند. به او نه غذا دادند و نه آب ونه اجازه

ل م عاموقتی از کلینیک مرخص شد و به سر کارش رفت، فوری حکم اخراج را به اتها

 ناآرامی در کارخانه، به دستش دادند. 



 



 %77شود. نمی رااجها قوانین مربوط به بهداشت و سالمتی و امنیت محل کار، در کارگاه

است؛  گویند محل کارشان به دالیل مختلف راحت نیست: سروصدا زیاد است؛ گرممی

 %62 اند.خطرناکها کرکننده است، گردش هوا کافی نیست و ماشینها صدای ماشین

گویند حین می %61گویند باید ایستاده کار کنند، یا جای نشستن شان راحت نیست.می

ه با کار با گویند خطرات ممکن در رابطمی %34سرو کار دارند.  کار با مواد شیمیایی

چیزی  2014گویند تاسال می نشده است. بعضی مواد شیمیایی، برای شان توضیح داده

ور مرتب، در گویند که به طمی %17دانستند اما نمی این مواد و خطرات شانی در باره

ه بننده، نند. لباس کار محافظت کبیمی رابطه با سالمت و امنیت در محل کار دوره

اسک هر م ومقدار الزم در دسترس نیست. کارگران باید از ماسک تنفسی استفاده کنند 

به  %55شود. می دو ماسک دادهای ساعت مناسب است اما به کارگران هفته 8برای 

 گی بادلیل شرایط نامناسب کار دارای مشکالت سالمتی هستند. اکثرا دچار سم زد

گویند خود یا می %64شوند. می پوستی دچارهای شوند و اغلب به بیماریمی لبنزو

 آسیب همکارشان دچار آسیب دیدگی از حوادث ضمن کار هستند. در این جا بیشترین

م از دیدگی رفتن دست و انگشتان الی ماشین است. پرداخت غرامت به کارگران اع

ا در ت ،شودمی کارخانه در جایی بسته یا اخراجی امری نسبی است. همواره ،آسیب دیده

 ارگر بیکن کارجایی دیگر که کارگر تازه کار و ارزان تر است، شروع به کار کند. هزارا

هان کنند و خوامی شوند اما به دلیل سطح پایین آگاهی، تنها تعداد اندکی شکایتمی

 شوند. می دریافت غرامت

هان جتولید کننده کفش ترین بزرگ چین در مقایسه با دیگر تولید کنندگان کفش،

ین در چ 2014است و چندین پله باالتر از همگنان خود ایستاده است. در سال 

در  ر نفرفت کفش برای همیلیارد جفت کفش تولید شد که به تنهایی ساالنه دو ج7/15

 جهان است.

 



 



 

 (2014) ده کشور مهم تولید کننده کفش در جهان

 جفت به میلیون کشور
ر بازار جهانی به سهم د

 درصد

 6/64 15.700 چین

 5/8 2.865 هند

 7/3 910 ویتنام

 7/3 900 برزیل

 0/3 724 اندونزی

 6/1 386 پاکستان

 3/1 320 ترکیه

 3/1 315 بنگالدش

 0/1 245 مکزیک

 8/0 197 ایتالیا

 



 



 

 

 

 تولید کفش در اروپاهای وضعیت کارگران در کارخانه

 

 

شت و ید گوه خود با صنعت دباغی و تولید چرم و جلوتر از آن تولصنعت تولید کفش، ک

نایع پرورش گاو و گوسفند و خوک و متعاقب آن تولید پوست در پیوند است؛ از ص

نعت درصد چرم مورد استفاده در ص 66خطرآفرین برای انسان و محیط زیست است. 

گرم کیلو 32هان شود. مصرف متوسط سرانه گوشت در جمی از پوست گاو تهیه ،کفش

 را هم انسان به دلیل فقر مفرط قدرت خرید یک کیلو گوشتها در سال است. میلیون

ال یعنی دو کیلوگرم در س 60تا  50ندارند، اما این متوسط در کشورهای اروپایی بین 

یل که یک کنسرن مولتی ناسیونال در برز JBSبرابر متوسط جهانی است. کنسرن 

کند. این می گوسفند را کشتار 25.000خوک و  70.000او، گ 100.000است، روزانه 

 فریقایزیک، آکارخانه دباغی در برزیل، آرژانتین، چین، آلمان، ایتالیا، مک 26کنسرن 

بادالت م مشغول به کارند و نفر در آن 185.000جنوبی، ویتنام و اوروگوئه دارد. 

و  ،جود داردراس گاو پرورشی ومیلیون  211است. در برزیل  میلیارد دالر 50اش ساالنه

هزار ها اختصاص یافته است. دهها کشور برای نگهداری آنهای وسعت عظیمی از زمین

ا مزد ی ن روزو اکنون به عنوان کارگرا ،شان رانده و سرکوب شده اندهایدهقان از زمین

. لندشغوکه زمانی به خودشان تعلق داشت به کارگری مهایی قانونی در زمینحتی غیر

 یافته زیر کشت، برای تولید علوفه جهت تغدیه گاوها اختصاصهای درصد زمین 62،2

ن جهان توسط ایای خانهگازهای گل درصد FAO، 5/14است. طبق برآورد سازمان 

 شود. می حیوانات تولید





 رود عبارتند از:می که در صنعت کفش به کار ،تولید کنندگان پوست گاوترین مهم

چین با  832.000تن و بعد آن برزیل با  834.000ده آمریکا با روزانه ایاالت متح

باشند. پوست را ابتدا می تن 479.000و هند با  668.000، اتحادیه اروپا با 760.000

اتی روی مختلف، عملیی مرحله 20فرستند. در دباغی در می زنند و به دباغیمی نمک

ه بگاو  ت خام. برای تولید یک کیلو پوستا به صورت چرم درآید ،گیردمی آن انجام

ولید غالت ت %40کیلو خوراک گاو نیاز است و  41کیلو غالت و  4/7لیتر آب،  17،100

مین زیر میلیارد هکتار ز 14م از شود و یک سومی جهان به عنوان خوراک دام مصرف

، میآب سمی و گازهای سشت برای آن الزم است. صنعت دباغی به دلیل ایجاد پسک

ی صنعت خطرناکی برای سالمت انسان و محیط زیست است. این خطر به ویژه برا

در  2014کارگران این صنعت خطر مرگ را به همراه دارد؛ به طور مثال در سال 

پیش آمد،  مورد بیماری ناشی از کار 493سانتاکروز یکی از مراکز دباغی این صنعت، 

تن  50تا  15ی دباغی یک تن پوست، آن به بیماری سرطان تعلق داشت. برا %19که 

در  شود نقش آن رامی کیلوگرم مواد شیمیایی نیاز است که با همین مختصر 500آب و 

 .تخریب محیط زیست دید. بعد از این توضیح مختصر به اصل مطلب بر میگردیم

کند. کارگران را به می ی چنین و چناندارسرمایهگویند می در کشورهای پیشرفته

بیشماری از زندگی بخور و نمیر کارگران در های کند. مثالمی مزدی تبدیل بردگان

صنایع مختلف از پوشاک، مواد غذایی، نساجی، ساختمان، خدمات اداری و غیره در 

بینند. بخشی نمی شود. اما دو قدمی خود رامی چین، بنگالدش، مکزیک، و غیره ارائه

 ،کنندمی الهای ساخت این کشورها را مطرحی تز تحریم کادارسرمایهبرای مبارزه با 

و اگر کاالئی  ،گیرندمی گویی کارگران تنها در این کشورها مورد استثمار وحشیانه قرار

توان با خیال راحت از این که کارگری برای می و ،ساخت اروپا باشد کاالئی عادالنه است

رد. این دید در اروپای شود، آن را خرید و مصرف کنمی جانش مکیدهی تولید آن شیره

های غربی طرفداران زیادی دارد. امروزه اما اکثر کاالهای با عمر متوسط و طوالنی با نام

باز ای و جایش را در هر خانه ،شودمی تازه با عنوان ساخت اتحادیه اروپا به بازار عرضه



 



 ا تولیدکرده است. این کاالهای ارزان قیمت با کیفیت باال، در کجای اتحادیه اروپ

 شود و وضعیت کارگران در آن چگونه است؟می

ریاد ب کارگران فهر سال برای فریها ی، هر چند که اتحادیهدارسرمایههیچ جای دنیای  

ران بان سزدست مزد عادالنه برای کارعادالنه، شعاری که از زمان مارکس از  ،بزنند

و  -رفتمارکس و انگلس قرار گین شعارهمان زمان مورد انتقاد ا -شودمی اتحادیه نوشته

ز رانی روی سخناز بلندگوها، "روز کار"کماکان هر سال در روز کارگر یا به قول اتحادیه 

های یدو تهد شود و بعد از بیش از یک قرن هنوز با این همه فریاد و مطالبهمی شنیده

 تبلیغ مش درکنند با اعالمی و فکر ،و دست بردار هم نیستنداند دروغین، به آن نرسیده

ش نمای اتحادیه برای روز کارگر یا صحبت از آن؛ بدون مبارزات کارگری واقعی نه

د باالتر نرفته افزایش دست مز %3گاه از تا اتحادیه با کارفرما که هیچی روزهای مذاکره

ل تی که حداقان از اتحاد کارگری سراسری؛ بدون مبارزرادارسرمایهاست؛ بدون ترس 

ردارد، حتی کوچکی بهای ی را داشته باشد، و گامدارسرمایهزدن هاخطار به ریش

د ی خواهر باقدستمزد هم چنان با توجه به مکان و استاندارد زندگی در آن، بخور و نمی

  ی، فریبکارانه است.دارسرمایهماند و اصوال بحث عدالت در 

را به جای مقایسه با  اشتباه دیگر رفقای اروپایی ما این است که زندگی کارگران اروپا 

 کنند و راضی برمی ان اروپائی با کارگر بنگالدشی و چینی و هندی مقایسهدارسرمایه

گردند که نه وضع شان خیلی خوب است؛ بیمه دارند، مرخصی ساالنه دارند، می

با جانشین ساختن کارگران قرار  ،بازنشستگی دارند، گرچه این دو نیز از آغاز قرن حاضر

آدم فروش که تازه بخشی از های و اجاره کارگر از شرکت ،به جای ثابت داد موقت

دهد، که می کنند، از بین رفته است. گزارش زیر نشانمی دستمزد کارگر را مصادره

ی بلکه قاره ،دست مزد پایین تنها اختصاص به آسیا و آفریقا و آمریکای التین ندارد

و اندکی بیشتر بودن سطح آن نه به زندگی  وزین اروپا هم در همین زنجیره قرار دارد

مرفه کارگران، بلکه به استاندارد زندگی در این کشورها تعلق دارد، و درصد باالی فقرا 

 تر زندگیحداقل استاندارد نیز پایین کارگران، ازدهد، که حتی بسیاری از می نشان





ش مربوط به فقر سال شوند؛ به طور مثال در آلمان در گزارمی کنند و فقیر شناختهمی

 که دراختیار عموم قرار دارد و مثل کشورهایی چون ایران مخفی نگاه داشته 2016

 ،شودمی شود، از انواع متفاوتی از افراد که با فقر دست به گریبان هستند نام بردهنمی

زن پرست بدون مرد، فقر در افراد مسن به های که شامل موارد زیر است: فقر در خانواده

کنند، فقر در می ژه بازنشستگان، فقر در بیکاران هرچند مستمری اندکی دریافتوی

که در آلمان یک میلیون نفر هستند، فقر در  ،بی خانمان و یا کارتن خوابهای انسان

کم توان جسمی و روحی، فقر در مهاجرین، فقر در پناهندگان، فقر در های انسان

کارگران را  %30که  ،با دست مزد اندکدر شاغالن  مقروضین و ورشکستگان، فقر

دهند و فقر کودکان که بیش از سه میلیون کودک را در بر دارد. )گزارش از می تشکیل

در  .(Der Paritätische Gesamtverband ش شنایدر از سایتاولری

آید وضعیت کارگران شاغل در کشورهای با دست مزد پایین و می گزارشی که در پی

شود. می ، در اروپا، در صنعت پوشاک و کفش نشان دادهکار اسب و بدشرایط کار نامن

 این تحقیق در شش کشور اروپائی به عمل آمده است. 

 توجه شش کشوری که به خاطر دست مزد ناچیز و شرایط بد کار، اکنون بسیار مورد

یار ا بسر شود آن کاالمی ان اروپایی قر گرفته اند، زیرا با مارک ساخت اروپادارسرمایه

د ی تولیروپایگران تر از کاالهای مشابه آسیایی فروخت. به عنوان نمونه از کشورهای ا

 نتخابه را اقدونیکننده خارج از اتحادیه اروپا، ما کشورهای آلبانی، بوسنی هرزگوین، و م

ا؛ رک اروپشود. بازار مشتمی به بازار اتحادیه اروپا صادرها کنیم که تولیدات کفش آنمی

 عریفترشد  ورهای آلبانی، بوسنی هرزگوین و مقدونیه را با عنوان کشورهای در حالکش

سه کشور ها نآکند. انتخاب لهستان، رومانی و اسلواکی به این دلیل انجام گرفت که می

 مهم تولید کننده کفش وعضو اتحادیه اروپا بودند.

نیه، رومانی و اسلواکی تولید شده در آلبانی، بوسنی هرزگوین، مقدوهای کفش و لباس

 انجام Outward Processing Trade (OPT) اغلب زیر پوشش طرح

کارفرمای اروپای غربی، که شرکتی را در کشورش به ثبت هر گیرد، به این طریق که می



 



و سوء  ،رسانده، کاالی نیمه ساخته یا حتی مواد اولیه را به خاطر استفاده از کارگر ارزان

فرستد، در آن جا می د حمایت قانونی از کارگران، به این کشورهایاستفاده از عدم وجو

 -شود. کارفرما این کاالمی به کاالی مورد نظر تبدیل ،نیمه ساخته یا ماده اولیهی کاال

 کند و با نام شرکت خود وارد بازارمی را دوباره به کشور خودی وارد -کفش و لباس

طرح، به خاطر ایجاد کار در اروپای غربی، از  نماید. به این طریق طبق قانون همینمی

شود. به طور مثال آلمان این کار را در کشورهای اروپای می پرداخت مالیات هم معاف

 دهد. می شرقی و ترکیه انجام

 (OPTاما دیر زمانی است که به عنوان یک طرح به بن بست رسیده برای ک )ن، ارگرا

ول و پلمللی ابراین کمیسیون اروپا، صندوق بین  شود. عالوهمی اقتصاد وتجارت شناخته

ه{ به نامیدبانک جهانی، فرم دیگری از اعمال قدرت را روی اروپای سابقا سوسیالیست}

عامالت به عنوان بخشی از م ،تحمیلی خودهای از طریق سیاستها بندند: آنمی کار

 محدودهای یاستکنند. این سمی اعتباری در داخل اروپا، رشد دست مزد را، محدود

 کند. می دست مزد ارزان را در داخل اروپا ایجادی سازی رشد دست مزد، یک منطقه

و ها کارخانه مصاحبه شد. بر اساس مصاحبه 12کارگر از  179مطالعه، با ی در محدوده

برای براندها و ها این کارخانهی اینترنتی کارخانه ها، همههای مطالب مندرج در سایت

 اروپای شان را در بازار اتحادیههای معروف کفش، که کفشهای وشیخرده فر

زارا، لووا، دایشمن، آرا، گئوکس، باتا و شرکت سهامی ها آنی فروشند، و از جملهمی

Leder & Schuh AGکفش و ی تابعههای کنند. ما هم چنین شرکتمی ، تولید

واکی، را مورد بررسی قرار دادیم. کیف ث ث ث در لهستان، و اکو ، ریگر و گابور در اسل

مشکالت موجود طبیعتی سیستماتیک دارند. کارگران  طبق نظر کارگران و ) تجربه ما(

کنند که می مفرط، دست مزدهای پایینی دریافتای این شش کشور، به گونهی در همه

ی دهد. در کشورهاینمی برای تامین نیازهای اساسی زندگی شان و خانواده شان کفایت

که مطالعه کردیم، حداقل دست مزد، از تامین استاندارد زندگی برای کارگران و 

تواند مقابله کند. در همه نمی گرشان بسیار دور است، و با فقر کارهای خانواده





کشورهای اروپایی مورد مطالعه، شکاف بین یک دست مزد تخمینی برای تامین زندگی 

 در چین بزرگ تر است. و حداقل دست مزد قانونی، از معادلش 

ی د و حتپایین نیروی کار، و در نتیجه دست مزدهای پایین، تحت فشار شدیهای قیمت

ن ر پاییکارگران مصاحبه شده، دست مزدهای بسیای افزایش یابنده قرار دارند. همه

اری ضافه کاکردند. بسیاری از کارگران، از ساعات می خود را، نگرانی اصلی شان ذکر

کامل، که ی اخت دست مزد، مشکالت مربوط به استفاده از مرخصی ساالنهبدون پرد

حرارت بیش  توانند استفاده کنند،نمی ،به خاطر عدم پرداخت سهم بیمه کارفرماها آن

 ز موادافاده از حد سرد و گرم در کارخانه ها، خطرات متعدد برای سالمتی به خاطر است

اده رای آمبند} بخار سمی مواد مورد استفاده دادمی سمی توکسید در محل کار، گزارش

که  یشود یا ماسکنمی به کار رفته، به کارگران ماسک دادههای سازی چرم، انواع رنگ

طور  کند. همیننمی مناسب نیست و استفاده یا عدم استفاده از آن فرقی شود،می داده

به  ه اوالک ،ندستفاده کنباید برای کار با مواد شیمیایی به کار رفته از دستکش مناسب ا

ا آن بد زیرا شود در ثانی خودشان هم مایل به استفاده از دستکش نیستننمی دادهها آن

 شود...{.می د و منجر به دست مزد کم ترآیمی تولید تعداد قطعه پایین

ری که سیستم مسلط پرداخت دست مزد قطعه کا ،دهدمی مطالعه میدانی ما نشان

ت. بسیار مشکل آفرین اسای مزد، ساعات کار و سالمت حرفهاست، که برای دست 

ا دست مزد معینی ب -}این سیستم دست مزدی به معنای این است که کارگران

 پرداختها به آناند شوند بلکه هر روز بر اساس قطعاتی که تولید کردهنمی استخدام

ور مین طد کرد. هشود. بنا براین اگر کارگر مریض باشد دست مزدی دریافت نخواهمی

 ه خاطرگران ببرایش پیش بیاید و نتواند کار کند. درضمن کارای اگر در محل کار حادثه

 االرا ب دریافت مقدار اندک بیش تری از دست مزد، خود شدت کار و استثمار از خود

 برند{. می

کنند  کردند که هر روزه تعداد معینی از قطعات را باید تولیدمی ذکرها مصاحبه شونده

تا دست مزد کامل بگیرند. کوشش برای انجام کامل این سهمیه، استرس زیادی برای 



 



کند، به نحوی که گاه نرسیدن به این مقدار تولید، منجر به اضافه کاری می شان ایجاد

آید که سیستم قطعه کاری، هم چنین مانع مهمی می شود. به نظرمی بدون پرداخت

از ها گفتند که آنمی ت ایمنی مناسب. کارگران به مااست برای به کارگیری اقداما

 دستکش برای محافظت خودشان از رنگ و سایر مواد شیمیایی به کار رفته استفاده

و در نتیجه دست مزد را هم پایین  ،آوردمی کنند، زیرا این کار باروری کار را پاییننمی

نی، حداقل دست مزد برای برد. در آلبانی، بوسنی هرزگوین، مقدونیه و رومامی تر

شود. یکی از سه آلبانیایی مورد مصاحبه قرار نمی ساعات کار قانونی به کارگران پرداخت

گرفته، حتی در صورت انجام اضافه کاری و دریافت پاداش، حداقل دست مزد قانونی را 

 هاگفتند که آنمی کرد. در پنج کشور از شش کشور مورد تحقیق، کارگراننمی دریافت

را اضافه ها کنند، اما کارفرماها، کار شنبهمی کارها گاهی یا حتی اکثر مواقع در شنبه

 کنند.نمی کاری محسوب

 کنیم. مامی من و همسرم هر دو در این کارخانه کار"گوید: می کارگری رومانیایی

ست ا دو دتوانیم تصور کنیم که بنمی خوشحالیم که توانستیم کاری پیدا کنیم، اما

ان مخارج ش داشته باشیم و از عهدههایی بچه گیریم، بتوانیممی زدی که در کارخانهم

ه بابسته وبب ما ستوانند از ما حمایت کنند، به همین نمی برآییم. والدین و وابستگان ما

 هر کوچشخواستیم برای یک زندگی بهتر، از ده به می این دست مزد فقر هستیم. ما

 ."شهر برآییمی پرداخت کرایه خانهی این دست مزد از عهده توانیم بانمی کنیم اما

 (OPTدر رابطه با ایتالیا: براندهای ایتالیایی، تولید خود را به کش )د ارزان با مز ورهای

کنند. می دتولید شده را به ایتالیا وارهای منطقه منتقل کردند، سپس از آن جا کفش

 شود، سپسمی دن اتیکت در ایتالیا انجامآخر کار مثل بسته بندی و چسبانی مرحله

یاری شود. بسمی ایتالیایی، در بازارهای اروپایی فروختههای به عنوان کفشها این کفش

ار کت، چون کنند متعلق به کدام براند اسمی کفشی که تولید ،دانندنمی از کارگران

 شود. می چسباندن اتیکت در کشور سرمایه گذار انجام





طیل نبه تعو دو روز شنبه و یک ش است،کار هفتگی پنج روزه  ،در اروپا با وجودی که

ی ی به جاروزهای شنبه هم باز هستند. یعنها شود، استثنائا این کارخانهمی محسوب

عاتی هیچ اطال اند.یک روز تعطیلها دوروز تعطیل هفتگی معمول در اروپا، این کارخانه

هایی رخانهدر کاها لید کفش، یا از نتایج بازدید آنتوهای از بازدید بازرسان از کارخانه

المتی رای سبکه مورد مطالعه قرار دادیم، قابل دستیابی نیست. با وجود خطرات متعدد 

 ،بالکانی تحقیق شدههای بازرسی کار در کارخانهی در صنعت تولید کفش، پروسه

 ه نشدهمواج ی در کارخانهبا بازرس ،شود. هیچ کدام از کارگران مصاحبه شدهنمی انجام

ا در رسانی بودند. در حالی که مصاحبه کنندگان از مقدونیه، لهستان و اسلواکی بازر

رسان مدن بازکه مدیریت از آ ،کنندمی گزارش دادند که حسها کارخانه دیده بودند. آن

ان گونده حبه شو از پیش برای بازدید آماده شده بودند. مصا ،به کارخانه اطالع داشتند

 اولیه وهای در رابطه با کمکای از آلبانی، بوسنی هرزگوین و رومانی هرگز دوره

 ا برایرد نفر ایمنی ندیده بودند.}معموال دراروپا، ازهر کارخانه یک یا چنهای مراقبت

نند د بتوافرستند تا در صورت پیش آمدن مشکل قبل از رسیدن امدامی دیدن این دوره

موزشی آتکمیلی های ام دهند. این افراد ساالنه یک بار در کالساقدامات اولیه را انج

فش، کشوند{. با وجود خطرات متعدد برای سالمتی در صنعت تولید می شرکت داده

  شود.نمی بالکان انجامی تحقیق شدههای بازرسی کار در کارخانهی پروسه

ران ا کارگدر رابطه ب ،میدانی و آمارهای تکمیلی، بر تبعیض جنسیتی اطالعات مطالعه

 ری کسبتبا کار مساوی نسبت به کارگران مرد، درآمد کم ها گذارند. آنمی زن صحه

یابند. یم اتواننکنند. زنان عمدتا خود را در فرار ازفقر، با هرنوع آلترناتیو شغلی می

ی قتصاددست مزد فقر، روی کارگران و به طور ویژه برای زنان، خشونت ساختاری، ا

 و د ر ور کلیکند. وابستگی در این جا، نه فقط برای کشور تولید کننده به طمی اعمال

وا از ند، سآن جا برای تامین کننده مقیم ، بلکه اغلب برای هزاران زنی که مجبورشد

 .کلیدی استای چه قدر شرایط کار بد است، در محل کار اقامت کنند، کلمه که ،این



 



ه سدو و  که باری ،مربوط به راهبردهای مقابله استفقر ی دست مزد فقر البته نتیجه

مسران د که هگذارد. کارگران}زن{ در مقدونیه به ما گفتنمی برابر به ویژه روی زنان

ل با شان برای تامین مخارج گرمایش در فصل زمستان، در کارهای فصلی، در مشاغ

 ا ترکر، خانه کنند. مادران هم برای کارمی دست مزد پایین در اروپای غربی کار

اطر خکردند که به می مانند. کارگران گزارشمی کنند و کودکان برای چند ماه تنهامی

ود را مجبورند نصف دست مزد خ ،شانهای خرید یک یخچال، و برای بازپرداخت بدهی

ژه در کشورهای مورد تحقیق قرار گرفته، به ویهای بپردازند. در حالی که حکومت

 فش وصنایع ک ،اری کارفرما پسند، مثل دادن سوبسید و تشویقبالکان، یک محیط ک

ماد ه انجبدر این صنایع حقوق کار و حداقل دست مزد گرایش  اند.پوشاک، ایجاد کرده

ین ای در دارند یا کاهش یافتند. کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول نقش مهم

 کنند.می رابطه بازی

من هرگز وقتی برای استراحت ندارم. بعد از پایان کار، "گوید: می یک کارگر رومانیایی

باید کارهای خانه ام ، بچه هایم و حیوانات خانگی را انجام دهم. یک شنبه تنها روزی 

آینده را برای ی است که کار تعطیل است و حتی در این روز هم باید غذای هفته

 "من همیشه خسته هستم. خانواده ام بپزم.



 



 

 

 رصدی رادبین حداقل دست مزد و مزد تخمینی برای تامین مایحتاج زندگی و : شکاف 1جدول 
 کند.می که حداقل دست مزد تامین

 درصد تامین مایحتاج دست مزد تخمینی حداقل دست مزد کشور

 24 1000 318 آلبانی

 32 1000 318 لهستان

 24 588 140 هرزگوین بوسنی

 22 706 156 رومانی

 20 726 145 مقدونیه

 26 1360 354 اسلواکی

 

 1/1در صنعت تولید کفش  خالص دست مزد قانونی برای یک خانواده چهار نفره

 کارگران در مصاحبه(های )طبق گفته (2016)

ه روی اعمال شده، از طریق کل اقتصاد، روی دست مزدها، ، به ویژهای این سیاست

مخارج  وحداقل دست مزد کند و منجر به شکاف بین می حداقل دست مزد، فشار ایجاد

دگی که زن دور از اتحادیه اروپا سیاست حداقل دست مزدی ،شود، بدین گونهمی زندگی

 .ت{نه نیساتحادیه اروپا هم این گو }درکارگران را از فقر محافظت کند وجود ندارد

کشور عضو  28کارگر شاغل در صنعت چرم و کفش در همه  300.000با حدود 

بخش یک محرک اشتغال است. در شش کشور مورد تحقیق این  اتحادیه اروپا، این

کارگر شاغل وجود دارد. آن گونه که معاون و کمیسیونر برای اشتغال  120.000بخش 

کار و دست مزد نامناسب، نقاط  دهد؛ شرایطمی واقدامات اجتماعی اروپا توضیح



 



، یک  2020اروپای "هدف اول  5کورقطب اروپایی حقوق اجتماعی است. یکی از 

، کاهش دادن فقر از طریق نجات  "استراتژی اروپا، برای رشد هوشمند قلبل دستیابی

است. یک سیاست حداقل  2020میلیون نفر از خطر فقر یا اضطرار اجتماعی تا سال 20

مبتنی بر پرداخت برای یک تامین زندگی، زندگی دو میلیون ی دست مزد اروپایی

شان را در شرق، شرق میانه، و جنوب شرقی اروپا، های هو کفاش و خانواد کارگر دوزنده

نجات خوادهد داد.}باید گفت نه اتحادیه اروپا واقعا  از فقر و بدبختی و اضطرار اجتماعی

متحد ی سرمایهی خواهد و نه سرمایه. اتحادیه اروپا نمایندهمی ریشه کن کردن فقر را

ره مشکل ساز است ومساله واقعا نه شده است، گرچه در درون این اتحاد، رقابت هموا

هژمونیک سرمایه کشور مسلط و دیکته آن به سایرین است. ی اتحاد که سلطه

فروشنده نیروی کار است. خود عامل ایجاد ارتش ی ی خود عامل فقر طبقهدارسرمایه

بیکاران و گسترش فقر است. خود به دنبال نیروی کار ارزان در سراسر جهان و گسترش 

شناسد اما از آن برای مقاصد خود بهره نمی جهان است. سرمایه ملیتی پهنه فقر به

 کند{.می برداری

 2014و فروش کفش در جهان سال  : سهم اروپا در تولید2جدول شماره 

 میلیارد جفت 3/24 (جفت) تولید کفش در جهان

 تولید جهان %3 ت  * میلیون جف 792 (جفت)تولید کفش در اروپا 

 میلیارد جفت 4/19 (جفت)در جهان  فروش کفش

 فروش جهانی %17 *   میلیارد جفت 3/3 (جفت)اروپایی های فروش کفش

 %90 ساخت اروپا در اروپاهای فروش کفش

 %10 سایر کشورها اروپایی درهای فروش کفش

 





ت ان صنعمیدانی است که در رابطه با وضعیت کارگری مطلب باال بخشی از یک مطالعه

ری اطالعات آما شود.می کیف در اروپا انجام گرفته و منبع آن در زیر ذکر کفش و

  مقدمه از مطلب دوم است.
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Christa Luginbühl, Dr Bettina Musiolek 

June, 2016 

 
- Clean Clothes Kampagne // Südwind- 

A tough Story of Leather 

April, 2016 

 

 

 



 



 

 

 

 

 عیت کارگرانصنعت کفش و چرم در هند و وض

 

 تولیدات چرم و کفش در هند

ن آمیلیون جفت  115میلیارد جفت کفش تولید شد که  دو در هند، 2014در سال 

بزرگ کفش جهان ی ، هند بعد از چین دومین تولید کننده2015. در سال گردیدصادر

کل  % 9,6د جفت کفش تولید شد که برابر با میلیار 2.2بود. در این سال در هند 

ز ابیش  تولید کفش، وهای تولید کفش جهان بود. بیش از یک میلیون نفر در کارخانه

ید تولترین میلیون نفر در مجموع صنایع چرم مشغول به کارند. کفش چرمی، مهم 2.5

رد واصنعت کفش هند، هم در مقدار تولید و هم در صادرات است. کشورهای اصلی 

 شود:می نشان داده 1چرم و کاالهای چرمی هند در جدولی کننده

 ،کفش چرمی از هندوستانچرم و ی ده کشور اصلی وارد کننده (1) جدول

 :CLE2015منبع 

 درجه کشور ارزش به میلیون دالر درصد

 1 آلمان 800.2 32/12

 2 آمریکا 768.06 83/11

2016اکتبر    





 3 انگلیس 751.33 57/11

 4 یتالیاا 504.26 76/7

50/6 422.11 
هنک 

 کنگ
5 

 6 فرانسه 371.75 72/5

 7 اسپانیا 351.27 41/5

 8 امارات 281.07 30/4

 9 هلند 224.92 46/3

 10 چین 194.26 99/2

 کل  4.669.23 100

 

ه راکندکل کشور پ در هند مراکز متعددی برای تولید کفش و چرم وجود دارد، که در

 چکوال،اون، پناز: جاالندور در پنجاب؛ آمباال، کزگاند عبارت این مراکزترین است. مهم

؛ ت اترا پرادشر ایالپور دکارنال و فرید آباد در ایالت هاریانا؛ خانپور، اگرا، نوایدا و سحاران

ا؛ النگانتیالت ادواس در ایالت مدیا پرادش؛ مومبای در ایالت ماهاراشترا؛ حیدرآباد در 

 چرم پوست وی روف به شهر چرم است و اقتصاد شهر بر پایهبنگالور؛ چنایی، آمبور)مع

ارزد و بعد از کار می یورو 150شود، می چرخد. هر پوست بز که از قصاب خریدهمی

 150روپا که قیمت هر جفت آن در ا ،جفت کفش از آن تهیه کرد 6توان تا می روی آن

وده؛ و ار چی، دیندی گولیورو است.(، رانیپت، وانیا مبادی، وللور، یرنامبوت، تری

است.  شهر هند فعال 25کالیکوت و ارناکوالم یا کوچین. در مجموع این صنعت در 

 (:CLE 2015منبع )

استعمار، صنعت چرم در ایالت تامیل نادو رایج بود. تولید کفش سنتی ی از زمان سلطه

ایجاد شد مراکز بزرگی برای تولید کفش  1885سال  آغاز شد. در 16در آگرا در قرن 



 



صادرات  1955شد. از می نظامی برای ارتش انگلستان تولیدهای کفشها که در آن

رونق گرفت. ابتدا صادرات به کشورهای بلوک شرق بود،  1955کفش آغاز گردید؛ اما از 

اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، صادرات به سمت غرب آغاز شد و رونق 

و بعد ایاالت متحده، خاورمیانه و آفریقای  ه سمت اروپا بودگرفت. جهت صادرات ابتدا ب

جنوبی هم به آن اضافه شد امروزه سه ایالت تامیل نادو، بنگال غربی و اوتارپرادش 

، 2004-2005شاغالن این بخش را در بر دارند، به نحوی که در سال  %70تقریبا 

تولید کفش به کار اشتغال ی هادر این سه ایالت در کارخانه ،کارگرانی چهارپنجم همه

سیر پیشرفت و  ،تواند بخوبیمی بررسی این صنعت در ایالت تامیل نادو داشتند.

 چگونگی کار این صنعت در هند امروزی را نشان دهد. صنعت چرم در ایالت تامیل نادو،

اما تولید  ،در جنوب هند، ایحاد شد به خاطر دسترسی راحت و سطح باال به مواد خام

به نحوی که حدود نصف  ،بسیار رونق گرفت 1980ی رمی در این ایالت از دههکفش چ

های کارخانه ،د. در این دهههدمی چرمی تشکیلهای تولیدات کفش هند را کفش

برای صدور نه به صورت جفتی ها عظیم با هدف تولید برای صادرات ایجاد شد. کفش

تولید کفش های کارخانه 2007تا  2003های شوند. در سالمی بلکه تنی فروخته

تولیدی، بیش از همه به های امروزه این کارگاه اند.رشد داشته درصد 31/7چرمی

را از پیشگامان ها این کارگاهها ان مسلمان هند تعلق دارد. تاریخا آندارسرمایه

 اوراسیایی در اختیار گرفتند. 

 نقض حقوق کار

نفر از کارگران زن  232کفش هند، با  برای درک وضعیت شرایط کار در صنعت چرم و

در دو مرکز مهم از مراکز تولید چرم و کفش هند مصاحبه انجام شد.  ،و مرد این صنعت

تولید کفش در مرکز ایالت اوتارپرداش در های مصاحبه با کارگران در کارخانه 119

بوردر چرم و کفش در مرکز تولیدی آمهای مصاحبه در کارخانه 113اگرا، و ی منطقه

 نفر در مراکز دباغی پوست کار 61ایالت تامیل نادو انجام شد. از کارگران آمبوری 

مختلف این صنعت مشغول های کردند. کارگران مورد مصاحبه قرار گرفته، در فعالیتمی





که هایی برش کاری، چسب کاری، دوخت، بسته بندی و آنها به کار بودند. در بین آن

جدا کردن ی در زمینه ،دادند وجود داشتند. کارگران دباغی هامی کار نهایی را انجام

چسبیده از پوست، جدا کردن و دسته بندی کردن پوست، نمک سود های کوشت

 کردند.می کردن، در قلیا خواباندن، خشک کردن، رنگرزی، تعمیرات و بسته بندی کار

 شرایط استخدامی

نسانی غیر ا شرایط کار بسیار ناگوار وو  ،چرم و کفش در هند با دست مزد بخورو نمیر

های گروه و ،اجتماعیهای کاستترین شوند. در این صنعت کارگرانی از پایینمی تولید

 گرفتهقرار مردمی به حاشیه رانده شده مشغول به کارند. اکثریت کارگران مورد سئوال

ر کار در اکثی هشیوشوند. این می گفتند که یا به عنوان روزمزد یا قطعه کار استخداممی

 مورد بررسی رایج بود. های کارخانه

 اجتماعیهای قرارداد کار و بیمه

ای وشتهنکردند که نه یک قرارداد کار و نه یک می بیانها بسیاری از مصاحبه شده

ده توافق شها نو تنها زبانا روی مقرارات با آ ،مبنی بر کار در کارخانه در دست دارند

 ماعی وو اجت اعم از بهداشتیها از داشتن بیمه ،ن بسیاری از کارگرانبود. عالوه برای

 ،گرفتیم دولتی که به کارمندان دولت تعلقهای بازنشستگی محروم بودند. حتی بیمه

 نبود. ها شامل حال آن

 تبعیض

های پایین جامعه یا دیگر گروههای کارگران این صنعت، به کاستی تقریبا همه

که براساس  ،شیه رانده شده، تعلق دارند. هرچند سیستم کاستیبه حای اجتماعی

و بخشی از آحاد جامعه را از حقوق اجتماعی  ،مرزبندی و ستم در جامعه مقرر بود

قانونا لغو گردید. سیستم کاستی یک ساختار اجتماعی  1949کرد، در سال می محروم

 یت اجتماعی طبقه بندیکه افراد جامعه را در چند گروه متفاوت از نظر موقع ،است



 



که در راس آن روحانیان،  ،بود گروه انسانی 5کند. قبل از استعمار این ساختار شامل می

و دهقانان و خدمتکاران و ها سپس شاهان و اشراف، تاجران و زمین داران، اهالی کمون

اما حد و مرز سفت و سختی نداشت.  ،باالخره گروه خارج از کاست وجود داشت

این ساختار را بسیار رادیکال و حد و مرز آن را غیر  ،ستعمار انگلیس در هندای سلطه

تنها  ،مشاغل حکومتی و اداریی قابل عبور کرد. امکانات شغلی، ارتقای کاری در زمینه

باالجبار منجر به  ، 1920اجتماعی دهه های به کاست باال اختصاص یافت. ناآرامی

درصدی از مشاغل  ،پایینهای ی که برای گروهتغییراتی در این سیاست شد؛ به نحو

که این تغییرات و  ،دولتی و اداری تعلق گرفت. تبعیض چنان ریشه دار شده بود

این شیوه طبقه بندی اجتماعی با وجودی که  ،تغییراتی که بعد از استقالل ایجاد شد

پایینی های و گروه ،رسما لغو شد، هنوز هم عمال در زندگی روزمره تبعیضات وجود دارد

و خود حد و مرز را  ،داندمی آن را سرنوشت محتوم خود ،به ویژه گروه خارج از کاست

تواند آن را بشکند. این جان سختی آداب و می تواند باور کند کهنمی و ،داردمی نگه

بلکه مساله اصلی ضعف طبقه  ،نیست اکنون دیگر تنها مساله کاست ،هند رسوم در

نه نجس یا خارج از کاست یا خدمتکار، که کارگرند؛ نه توسط  یگرکارگر است. اینان د

شوند؛ و حفظ این رسوم در خدمت می رسوم سنتی، بلکه توسط سرمایه استثمار

شود می کارگر هند است. هم چنین با آنی استثمار بیش تر این بخش از طبقه

جلوی اتحاد طبقاتی  و ،تاریخا سپری شده احاله دادای به مساله ،طبقاتی راای مساله

کاست ها، مذاهب و ی کارگر هند، دیوار جدایی کشید. تبعیض گذشته از مسالهی طبقه

یعنی زنان کارگر را هم گرفته  ،کارگر هندی ادیان، گریبان یک بخش بزرگ از طبقه

در  اند.است. زنان کارگر در مقایسه با کارگران مرد، از آموزش نسبی کم تری بهره برده

شغلی پایین تری قرار دارند. برای کار مساوی و یکسان، کم تر از همکاران های تموقعی

به عنوان کمک به ها و درآمد کم تری دارند. معموال کار آن ،شوندمی مرد خود پرداخت

به عنوان کارگران کمکی و یا دوزنده  ،شود. در محل کار نیزمی خانواده محسوب

مراقبت از کودکان در محل کار، مرخصی زایمان  شوند. هیچ حمایتی مثلمی استخدام





توانند از نمی و ،کنند و دسترسی به سیستم شکایات ندارندنمی با دست مزد، دریافت

که بخش بزرگی از  ،حقوق خود دفاع کنند. این شرایط به طور ویژه در این صنعت

که به دلیل دهند، کامال رایج است. شرایط برای زنانی می کارگرانش را زنان تشکیل

برند بسیار بدتر است. بخشی از کار می در خانه کار صنتعتی را پیش ،وظایف بچه داری

گیرد. می به صورت کار در خانه توسط زنان به اصطالح خانه دار انجام ،دوخت کفش

گیرند. معموال این کار در خانه به صورت کار نمی این زنان اصال مشمول قانون کار قرار

شود. زنانی می و به صورت گسترده از کار کودک در آن استفاده ،شودمی فامیلی انجام

اما هیچ  ،که تمام عمر خود را در این صنعت به کار در خانه اشتغال داشته انداند بوده

بهداشتی و های حقوقی از حقوق کار یعنی داشتن قرار داد کار، بهره یابی از بیمه

به ها گیرد. هیچ درآمد ثابتی ندارند. به آننمی تعلقها به آن ،بیکاری و بازنشستگی

و  ،شودمی دهند، پرداختمی صورت قطعه کاری یعنی تعداد قطعات کفشی که تحویل

شود بستگی دارد. هر صبح قطعات می تحویل دادهها این هم به مقدار موادی که به آن

دوخته های کفش و عصر ،شودمی کارگران در خانه فرستادهی به خانه ،توسط کارفرما

شود، با وجودی که وقت می دوباره از خانه به ماموران کارفرما تحویل داده ،آمادهی شده

سنت  20تا  7بین ها شان در اختیار تولید کننده است. برای هر جفت کفش به آن

شود. درآمد روزانه شان اگر به طور متوسط برای ده می روپیه پرداخت 15تا  5یعنی 

یورو یعنی بین  4تا  5/1جفت کفش؛  20یورو و برای  2سنت تا  72 جفت کفش بین

تا  38در حالی که قیمت یک کیلو برنج در بازار محلی بین  ،شودمی روپیه 300تا  100

در تنهایی محض خانه، حتی امکان درددل با همکاران را ها سنت قیمت دارد. آن 65

ها شاغل در محل کارخانه شامل آن و حقوق ناچیز کارگران ،ازین شرایط ناجورندارند

تبعیض ی این شیوه اند.شود. بعضی از این زنان تمام عمر کارگر خانگی این صنعتنمی

اکنون چند سالی است که د ر  ،که در چنین کشورهایی حساب خود را پس داده

کشورهای صنعتی تحت عنوان قابل انعطاف سازی کار، یا کار در خانه نیز رایج شده 

 است. 



 



 دست مزدها

ر ن اکتببرای تعدادی اندک از کارگران ماهر، بی ،"اگرا"حداقل دست مزد رسمی در 

د بود. دست مزیورو در روز  65/3 روپیه یا 271،43مبلغ  2015و فوریه  2014

مزد تاقل دساست. حد یورو 5/87روز تنها  6ای ماهانه این کارگران با کار هفته

( و ماهانه مبلغ یورو 64/1روپیه ) 84/2925 روزانه مبلغرسمی در آمبور 

 ،گرفته ( است. درآمد اکثریت کارگران مورد سئوال قراریورو 39روپیه ) 6.514,32

 ازتر بیشها باالتر از حداقل دست مزد قانونی قرار دارد، اما دلیلش این است که آن

ور ی به طظر مالنتا بتوانند بقای خود و خانواده شان را از  ،کنندمی ساعات قانونی کار

ه کن است از آ بخور و نمیر تامین کنند. عالوه براین حداقل دست مزد قانونی،بسیار دور

برای  ولتی،بتواند حداقل زندگی را برای کارگران تامین کند. براساس محاسبات غیر د

یورو(  251) روپیه 18727به مبلغ ای حداقل امکانات زندگی، کارگران به درآمد ماهانه

وز ر 6ار کالنی با ساعات طو ،دارند، اما دست مزد کارگران مورد سئوال قرار گرفته نیاز

. مساله یورو( قرار داشت 161تا  20روپیه ) 12000تا  1500در هفته، ماهانه بین 

 د و ازشکشورها اعم از صنعتی پیشرفته یا در حال ر ی که در همه ،حداقل دست مزد

ت که تبدیل شده اسای ر دارد، متاسفانه به مسالهحداقل زندگی بسیار پایین تر قرا

. ه استخواست دست مزدی برای یک زندگی مرفه و شایسته انسانی را به سایه کشاند

گران جه کارتا تو ،دهندمی هر ساله اتحادیه ها، احزاب، فعالین کارگری آن را وسیله قرار

دی اقتصا مزد به ریاضترا به خود جلب کنند. چرا اینان کارگران را با حداقل دست 

 را سهمکنند؟ چرا باید کارگران همواره به حداقل زندگی راضی باشند؟ چمی دعوت

کنند، می که ایجادای از زندگی باید بخور و نمیر باشد؟ چرا کوه ارزش اضافهها آن

 همواره باید رفیع تر شود؟

 

 





 ساعات کار؛ اضافه کاری و کاراجباری

سیاری از ساعت ادامه دارد. ب 12ود و تا شش عصر به مدت شمی کار از شش صبح آغاز

ی طی، که او درآمد شان به تعداد قطعه  ،کنندمی کارگران بر مبنای قطعه کاری کار

 8از  ره بیشبستگی دارد. به همین سبب کارگران هموااند روز تا به اتمام تولید کرده

گیرد. کارگران نمی دی تعلقساعت اضافی کار دست مز 4کنند. به می ساعت رسمی کار

 از حق مرخصی، دریافت دست مزد در بیماری محرومند.

 )تشکیل اتحادیه( مزدیی کارگری و حق مذاکرات و تعرفههای آزادی انجمن

کارگری های تشکلی فقط تعداد کمی از کارگران مورد سئوال قرار گرفته در زمینه

ورد م ،انهکارخ ادی با کارفرماها یا رئیساطالعاتی داشتند. مشکالت کارگری به طور انفر

طالعی رشان اگیرد. بعضی از کارگران حتی از وجود اتحادیه در محل کامی مذاکره قرار

ان در کارگر اتحادیه فعال است. بعضی ازها در حالی که در بعضی از کارخانه ،نداشتند

هم  ومکاری یان هکارفرما باها آمبور مایل نبودند به این مساله پاسخ دهند، زیرا اتحادیه

رها ین کشواکنند. البته باید توجه داشت که در تحقیقاتی که اروپائیان در می یاری

 غم تبلیهتنها تشکل کارکری مورد نظرشان اتحادیه است و برای آن  ،دهندمی انجام

 کنند.می

 بهداشت و امنیت

شود. چنان که می ستفادهاز کروم و سایر مواد شمیایی تا رنگ ا ،برای آماده سازی چرم

ایمنی و مراقبتی از پوست و ریه و ی بینیم کارگران بدون هیچ وسیلهمی در عکس

بلند، دستکش، ماسک، عینک و لباس مناسب کار( با این مواد ی )چکمه چشم و غیره

 بزرگی که در عکس دیدههای و به لگن ،باید مواد را مخلوط کنندها کنند. آنمی کار

را در این مواد شناور سازند و خود همراه با پوست در این ها تقل کنند. پوستشود منمی

متعدد پوستی های کار کنند. حاصل این کار کثیف بیماریها مواد تمام روز روی پوست

ریوی از تنگی نفس، آسم تا سرطان ریه بیماری چشمی و های تا سرطان، بیماری



 



در هوای کارگاه  ،اد شیمیایی و رنگ هادیگر است. بوی چرم خیس و موهای بیماری

و به  ،شودمی چرم جهان در هند تولید %95آزاد دهنده است. با چنین شرایطی 

شود. بسیاری از کارگران گزارش دادند که در محل می تولید کفش منتقلهای کارخانه

 وجود ندارد. گذشته از این که لباس ایمنی دریافتای اولیههای کارشان هیچ کمک

کنند، در باره خطرات ضمن کار، و اقدامات مربوط به نجات مصدوم هم هیچ نمی

شود. در آمبور لباس ایمنی از کیفیت پایینی نمی توضیحی و اطالعاتی به آنان داده

برخوردار است و استفاده از آن نیز اجباری نیست، به همین سبب کارگران اغلب آن را 

شود. ها میتولید آنی مانع از رسیدن به اهداف روزانهدهند، زیرا نمی مورد استفاده قرار

 جراحات هستند، ولی چون کارگران بیمه نیستند مخارجترین سوختن و بریدن گسترده

 مداوا را باید خودشان بپردازند.

 2016فریده ثابتی اکتبر           
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  2007تا  1947 زنان کارگر در چین:

 

 زنان کارگر در پدرساالری مائوئیستی

کاری های به درون سرویس 1949، در سال "رهایی "چون که اغلب زنان شهری بعد از 

یگر با مالکیت دولتی یا دهای و در کارخانه ،خلق کشانده شده بودندهای کمون

ه ک ،دکردند، ممکن است این طور فکر شومی حرفه ای/تجاری کار مزدیهای فعالیت

یسم یا حداقل مائوئ ،را محو کرد "فئودالی"سوسیالیسم، شکل چینی مردساالری 

اها ر روست، در شهر و هم چنین د"رهائی"وضعیت زنان را در مقایسه با زمان قبل از 

 خاطر موقعیت شان را در خانواده تغییر داد، هم چنین به ،ترقی داد. کار زنان

را  نوادهدهای زنان بخش مهمی از درآمد خادستمزدهای پایین در دوران مائو، دستمز

د نبودند و قبل در خانه محدوی . اگر چه که زنان به اندازه(159)وانگ:دادمی تشکیل

الب اما در قها کرد، زندگی آنمی کم و بیش مثل مردان برخوردها قوانین جدید با آن

ها ، آنرها بودکه در راس کا "سنتی" پدرساالری جریان داشت. همراه با کار خانگی

 -رشد کرده بودندها زنان که در آنی غلب در خارج از خانواده یا جامعها-مجبور بودند 

ال . رژیم سوسیالیست تصمیم گرفت و اشک(171)مک الرن: کار مزدی انجام دهند

 جتماعیزمان ارا درون اشکال جدیدی از ساها و آن ،مردساالری را تغییر داد "فئودالی"

 ادغام کرد.

 2014دسامبر 



 



Liu Jieyu } جنسیت و کار در مناطق شهری چین، "لیو{ مولف، در کتابش

 در ،نگیشهری از نسل انقالب فره سرنوشت چند زن کارگر ، "زنان کارگر نسل ناشاد

ز جریان کند. موانع ایجاد شده بعد امی را دنبال 1960تا  1945گروه سنی متولد 

مورد اصابت  ان را شدیدتر از مردان، زن1990بعد از نیمه دهه  ،بازسازی صنایع دولتی

درصد  39تنها ها زن بودند اما آن ،که اخراج شدندهایی آن درصد 8/62قرار داد. 

ه خواست ببیند که چمی . لیو(161) وانگ:دادندمی کارگران شهری را تشکیل

و چگونه زندگی زنان تحت  ،کردندمی فاکتورهایی دراین جا نقش بازی

 شد.می اجتماعی دیکتههای سیله ساختارهای پدرساالر و نرمسوسیالیسم}چینی{ بو

 بزرگ درنان جنینگ ،مولف که امروزه مدرس جامعه شناسی در دانشگاه گالسکو است

هه د( شان در danwei) که بوسیله واحد کار ،تعلق داشتهایی شد و مادرش به آن

ها مه آنه تقریبا هزن از نسل مادرش، ک 30. لیو با بیش از نداخراج شده بود 1990

. تجربه شان و موقعیت زندگی شان صحبت کردی کارگران ساده بودند، در باره

ا در یدوران مائو  "طلبی جمعیبرابری"که زنان خواه در ،دهدمی نشانها مصاحبه

رار قبعیض مورد محرومیت و ت ،، در تمام طول زندگی شان"اقتصاد بازار سوسیالیستی"

 گرفته بودند.

 تبعیض ختاری

به دنیا آمده  "سوسیالیسم"که تحت حاکمیتهایی آن -نسل انقالب فرهنگی شهری  

جهش بزرگ به  ":دیدمی گونه این را چین خلق جمهوری تاریخ در عطف نقاط –بودند

 "انقالب فرهنگی"؛ 1960و اوائل دهه  1950و قحطی متعاقب آن در پایان دهه  "جلو

؛ سرکوب 1980در دهه  "سیاست یک بچه"و  ها؛ شروع رفرم70و  1960در دهه 

. آن زنانی که 1990و بازسازی شدید در دهه  1980در پایان دهه  "جنبش تیان آنمن"

ی را به خاطر دارند، وسعت فاجعه "جهش بزرگ به جلو "و  1950دهه های کمپین

ای دولتی القائاتی با شعاره ،مربوط به آن زنانهای گزارش اند.قحطی متعاقب آن را دیده

ای از کار خانگی، به عنوان نشانهها از نوع رسمی هستند: زنان کارگر مزدی ، بریدن آن





ها دهد. وهنوز برای آنمی را تا امروز شکلها که خاطره آن ،از رهایی دیده شده بود

گرچه مادران ما برای کار به بیرون "نویسد: می زن خانه دار طنین بدی دارد. لیوی واژه

خواهد به ما بباوراند نبودند. در می که تاریخ رسمیای به آن رهاییها نه رفتند، آناز خا

محل کار، مادران این زنان فقط مشاغل با دستمزد پایین تر در صنایع خدماتی، پوشاک 

سنتی پدرساالر هنوز ادامه های دادند. در درون خانواده طرحمی و مراقبت را انجام

گزارش دادند که مادران شان گاهگاهی با کمک آن ها، ها داشت. مصاحبه کننده

مسئول امور داخل خانه بودند زیرا پدران نان آوران و تصمیم گیرندگان اصلی 

 (27)لیو:"بودند.

آورند، می بخاطر (zhongnan qingnü)زنان زمانی که رفتار ممتاز با پسران را

کرد که می م زنان را تشویقرژی 1950در اوایل دهه  1دهند.می به تلخی واکنش نشان

که ممکن بود داشته باشند. این منجر به افزایش عظیم رشد جمعیت ای هرچند بچه

در خانواده احتمال ها شد، و آنمی شد. در خانواده با پسران بهتر از دختران برخورد

برای انتخاب شدن جهت انجام تحصیالت باالتر را داشتند. دخترها مجبور  ،بیشتری

کار خانگی را انجام دهند، به عالوه کار مراقبت از خواهران و برادارن کوچک تر و بودند 

بر تحصیالت  ،را هم به عهده داشتند. این امر به نوبه خودها و مادربزرگها پدربزرگ

زنان خودشان بی توجهی به آمورش خود را به  "گذاشت. می شان تاثیرای مدرسه

دختران با دند. هرچند که در بازار کاری که مخالف دامی نسبت "فئودالی"های گرایش

 (29)لیو: "مبنا گرفته است، سرمایه گذاری در آموزش یک پسر تصمیمی عاقالنه است.

پسران، زنان شانس کم  "سنتی"تقسیم جنسیتی کار و امتیاز بدین ترتیب به خاطر 

تند. در طی انقالب برای دستیابی به آموزش و بعدا هم در بازار کار داش ،تری در زندگی

اکنون زمان تغییر " مثلوجود داشت هایی به بعد شعار 1960فرهنگی از میانه دهه 

که هایی ، اما در همین زمان همه فمینیست"کرده است، زنان و مردان برابرند

شدند. می دادند ، محکوممی داشتند یا به مشکالت خاص زنان مراجعههایی خواسته

. خاستگاه طبقاتی (Honig: 255)شدندمی دیده "وابورژ"به عنوان ها آن



 



اگر کسی مورد حمله قرار گرفته  سوا از این که کننده بود،که تعین  ،فاکتوری قاطع بود

 یریشه ،زنان دوباره آموزش یافته بود یا نه. معیارهای اصلی برای تعلق طبقاتیبود، 

 همسر( بودند.ی )ریشه پدری( و ازدواج)

 ا حمالتنه تنها مجبور به سروکار داشتن ب ،"دشمنان طبقاتی "ح به اصطالهای بچه

ز و ا ،علیه والدین شان بودند، بلکه خودشان هم در مدرسه با مشکل مواجه بودند

ز این ابه خاطر این که ها توانستند در آننمی یا -شدند می محرومها بسیاری از فعالیت

ه برگزیدگان کهای شرکت کنند. خانواده شدند،می بیمارها همه حمالت و عذر خواستن

 ،کنند ستفادهتوانستند از روابط شان امی ،طی انقالب فرهنگی مورد حمله قرار داشتند

ی ر حالتا مطمئن شوند که کودکان شان به تحصیل یا آموزش شغلی دسترسی دارند، د

 به – "فامیلی خوبی پیش زمینه"( بدون ها ا )بنا به گفتهی -که کودکان کارگران

توانستند ینم -شدندمی فرستاده روستاها به کودکان و بسته مدارس که این خاطر

ه ر فاصلد ،هاتحصیالت خود را به پایان برسانند. اولین موج فرستادن کودکان به روستا

 ا متوقفیا شغلی آن جوانان مرتب قطع یای رخ داد. آموزش مدرسه 1968و  1966بین 

 ت. دلیلاس "چیزی یاد نگرفته"گویند که آن نسل می م چینشد. تا امروز هم مردمی

ه ( باید دوبار zhishi qingnian) "جوانان روشنفکر"که  ،رسمی اش آن بود

 مثال ؛وجود داشتها دیدند. عمال اما دالیل دیگری در پشت آنمی در روستا آموزش

شدند. مین پایین آوردن بیکاری شهری. اما همه کودکان هم به روستا فرستاده

 ،وهم چنین سهمی کوچک از هر کالس مدرسهای دانشجویان مدارس حرفه

ا این ر توانستند در شهر بمانند. هم چنین والدین دارای ارتباطات خوب، شانسمی

 داشتند که کودکان شان را در شهر نگه دارند.

ان . این زمرخ داد 1976و  1974در فاصله  ،موج دوم فرستادن کودکان به روستاها

و  ،که چه تعداد کودک از هر خانواده باید در شهر نگه داشته شوند ،معیار اصلی این بود

 ،پربچه در شهر مجبور بودندهای چه تعداد قبال به روستاها فرستاده شده بودند. خانواده

متفاوت های بعضی از کودکان شان را به روستا بفرستند. در روستا مردان و زنان در تیم





نامیده شده بود انجام  "ترسخت"ند. مردان مجبور بودن کارهایی را که کردمی کار

ا نهال برنج بودند، در حالی که یها مجبور به حمل کردن کیسهها دهند. برای مثال آن

. سختی -بودند.ها مجبور به کاشت آنها زنان اغلب در یک وضعیت خمیده برای ساعت

 . زنی به خاطر(gongfen)کردمی تعین "ارامتیاز ک "یک کار، ارزش کار را بوسیله 

 امتیاز 5/8ها امتیاز بود. بدترین آن 10در محل ما، ارزش کار مردان دارای  "آورد: می

 زن دیگری "بود. 5.5برای کار زنان باالترین امتیاز  (امتیاز 10بهترین )گرفت. می

 (34)لیو: "ما فقط ارزش نیم کار بودیم. "گوید: می

که ای کار سخت شان و سختیی مصاحبه شرکت داشتند هرگز در باره زنانی که در

 chi"عینا از واژه یها در روستا با غرور تحمل کردند، صحبتی نکردند. آنها آن

ku"شکی نداشتند که کار، ها آنی همه"کنند. می : یعنی خوردن تلخی استفاده

ز کار کمپین مثبت دولت، با این مفهوم ا بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی شان بود.

را با پیش بردن هویت شان به عنوان کارگر شکل داد؛ اما در ها هویت جنسیتی آن

تقسیم جنسیتی کار را در کاری که به ها شعارهای رسمی، آن همان زمان، علی رغم

زنان در  (35)لیو: "داد، تجربه کردندمی پایین تر نسبت به مردانای درجهها آن

 مشارکت شان در گارد سرخ انقالب فرهنگی، اجتنابی صحبت در باره ازها مصاحبه

و قطع شدن آموزش  ،حمالت سیاسیی بر هرج و مرج بعنوان نتیجهها کردند. آنمی

بیگانه، "خودشان مد نظراست مثل  مشکلکردند ، اما وقتی که می تاکیدای مدرسه

این اجتناب عمومی از برچسب " (36)لیو: شوندمی نمایان "دنباله رو یا موافق ساکت

به  ،به تصویر بعد از مائو از گارد سرخ ،در خاطرات زنان از انقالب فرهنگی ’گارد سرخ‘

دهد که چگونه می ، و این نشانگرددمی برعنوان عامالن خشونت و حمالت غیر عادالنه 

رس خاطرات زنان از گذشته با توجه به زمان حال، از طریق گزارش عمومی قابل دست

 (37)لیو: "بازسازی شده بودند.

و  "سکس زده"، اغلب "دشمنان طبقاتی"گرچه خشونت گارد سرخ مستقیما برعلیه 

بود، بسیاری از زنان جوان، در روستا توسط گاردهای محلی، و در شهرها  "جنسیتی"



 



 :Honig)مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتندها توسط گارد سرخ و دیگر گنگ

256, also see Xinran: 160, 185) . در طی انقالب فرهنگی زنان

آمدند، مورد حمله می به نظر "زنانه"یا  ،پوشیدندمی مد روزهای بخاطر این که لباس

پوشیدند. هرکسی که مثل یک می گرفتند. گارد سرخ مونث مثل مردان لباسمی قرار

-luohou fen)توانست یک عنصر عقب مانده دیده شودمی کرد،می زن رفتار

zi). مورد  "روابط جنسی غیراخالقی"ی که زنان به بهانه ،مواردی وجود داشت

در آن زمان مردم به خاطر خاستگاه طبقاتی بد، مورد "گوید: می حمله قرار گرفتند. زنی

زنان بگویند که شما ی در بارهتوانستند می گرفتند. مردم در آن زمانمی حمله قرار

لفظ برای روابط جنسی غیراخالقی[ دارید. چنین مشکالت  مشکالت شیوه زندگی ]یک

دالیلی برای حمله ها توانست گردبادی عظیم برای شما باشد. اگر آنمی ،زندگیی شیوه

 زندگی داشتید. بخاطری وهتوانستند بگویند که شما مشکالت شیمی به شما نداشتند،

 ،زندگی دارندی مشکالت شیوه م طی انقالب فرهنگی، زنانی را که گفته شده بودآورمی

ها آویختند و در خیابانمی شانهای فرسوده را با نخ دور شانههای یک رشته از کفش

 ملوث "]لفظی برای یک زن هرزه[ "فرسودههای کفش"به ها گرداندند، آنمی

 (38)لیو:شدند.می

در  ،آن ها سیکنترل و نظارت بر زنان و تمایالت جن درهم چنین  "اخالق"این نوع از  

د از ند، بعکه به روستا فرستاده شد ،کرد. نسل اول آن هاییمی واحد کار نقشی بازی

زآن، آزمون . سال قبل ا1978به شهرها برگشتند ، نسل دوم بعد از  1976مرگ مائو در 

ها یرا آنزکرد، نمی ورودی دبیرستان دوباره برقرار شد. اما دیگر برای اکثریت زنان صدق

ر احد کادر و برای کار ،بسیار زیادی از آموزش را از دست داده بودند. نسل اولی هاسال

ه پایان ب 1980اختصاص یافته بود. نسل دوم دوره میانی تحصیلی را در اوایل دهه 

احد وخاطر  بلکه به، کاری اختصاص نداده بودندها رسانده بود. به خاطر بیکاری به آن

 رشان( به روستا برده شده بودند.شان)اغلب مادهای کار خانواده

 





 

  دولتی تنظیماتکار در 

خانواده  کردند.می طبق نظر لیو رهبران واحد کار، نقش خانواده سنتی پدرساالر را بازی

 تبعیض از نظر تئوری منسوخ در سوسیالیسم، به اشکال متفاوت کنترل وی کنفسیوسی

تی در محل کار و تقسیم جنسیو به تشدید تفکیک جنسیتی در  تغییر یافت ،روزانه

لیستی سوسیا ر رهایی ادعا شده در تبلیغات،بسیج زنان به داخل محل کا"جامعه افزود. 

 شغلی وهای برای فرصت ،را به همراه نیاورد. واحد کار سوسیالیستی به عنوان یک داور

مه دارا ا زندگی پرسنلی زنان عمل کرد و کارکرد مردساالر نهادهای پیش سوسیالیستی

ن مرد مکارازنان کارگر به یک زیان اجتماعی بزرگ تر از ه ؛داد. به عنوان یک نتیجه

نظر  واحد کار از " (86)لیو:"و دربازسازی اقتصادی شکست خوردند. ،خود رسیدند

 (64)لیو:"از روند کنترل بود.ای بلکه جنسیت جزء پیچیده ،جنسیتی خنثی نبود

ا رکار این مساله(همواره خطوط جنسیتی واگذاری یک پست شغلی )بدون بیان آش

فکیک تو عمودی بود.  جنسیتی از کار به صورت افقیی کرد. تفکیک ویژهمی دنبال

ایع زنان در صن %70دهد. می را شرح "سبک"و  "سنگین"تفاوت بین صنایع ،افقی

کردند. به طور معمول زنان مشاغل می کار "سنگین"در صنایع  %20و "سبک"

فاوت این نوع تقسیم کار ت"آوردند اما تشخیص آن سخت بود. می سترا بد "سبک"

که ای یهکرد بر فرض اولمی کرد و اشارهمی بین مردان و زنان را مفروض "طبیعی"

 (42)لیو: "جسم ضعیف زنان بهترین تناسب را برای کار سبک داشت.

حال آن که  ،داشت "مهارت"که نیاز به  ،شدندمی مردان ترجیحا برای مشاغلی تعین

آوردند. با اشاره به دو کمپین دولتی در می زنان مشاغل با مهارت کم تر را بدست

نویسد: معموال مردان برای کار تکنیکی و زنان برای مشاغل غیر می گوانگچو، وانگ

شدند، این سلسله می تکنیکی، امدادی و خدماتی بدون توجه به سطح تحصیالت تعین

و تعریف زنان از خود را  ،موقعیت مادون زنان را تثبیت کردمراتب اشتغال جنسیتی، 

ترندی ،  1980،قبال در دهه  (168/9، هم چنین نگاه کنید به 159)وانگ:"شکل داد.



 



، که بوسیله دولت برای اعزام زنان کارگر ،به خاطر کاهش دادن کار اضافی وجود داشت

ستوران، کلینیک کارخانه( از قبیل نظافت کردن، رهایی )بخش"امدادیهای بخش"به 

دهد. در واحد می ترفیع را شرحهای تفکیک عمودی شانس (43)لیو: آغاز شده بود.

. بین  (ganbu)یا کادر (gongren)همه کارکنان یا کارگر بودند ،کاری چین

. سربازان سابق، حداقل در 1کسانی که توانستند کادر بشوند عبارت بودند از:ها آن

. و 3یا کالج ها، ای . فارغ اتحصیالن مدارس فنی حرفه2ه، رهبری جوخی درجه

کارگرانی که ترفیع گرفته بودند. تعداد خیلی کمی از سربازان زن بودند. زنان از 

تخصصی محروم بودند. به این طریق ای یا آموزش حرفه ،دستیابی به آموزش عالی تر

ات. سه سطح سلسله که وجود داشت سومی بود یعنی ترفیعای تنها آخرین گزینه

کادر تازه کاریا سطح پایین، کادر سطح میانی و کادر ارشد.  ؛مراتبی کادر وجود داشت

 ،شدندمی که موفق به این کارهایی رسیدند. و آنمی معموال زنان فقط به سطح اول

موقعیت تقریبا سمبولیک داشتند)برای مثال رهبر لیگ جوانان(. یک شرط قبلی برای 

عضویت در حزب بود، و زنان هم  ،1990رای اجتناب از اخراج شدن در دهه ترفیعات و ب

 چنین دراین جا هم محروم بودند. 

 ،کردندمی با دستمزد پایین کارهایی که زنان کارگر در صنایع و بخش ،واقعیت این امر

 دو جنبه در این جا نقش بازی 4بخاطر وجود این تفکیک افقی و عمودی نوع کار بود.

یا کارآئی، به معنای واقعی  biaoxian؛ guanxi وbiaoxian دند:کرمی

عبارت بود ازعملکرد کاری و رفتار  ،کلمه عملکرد یا رفتار، در این جا به طور صریح تر

 guanxi شد؛می در نظر گرفتهها که برای داوری توسط مافوق ،درست سیاسی

و تحویل ها االتر یا کارکردارتباطات تاثیرگذار، مصاحبت و روابط با مقامات بیعنی 

شامل اشکال فشار، فرمانبرداری، روابط ها زیرا آن ،مواهب. این هر دو بهم مربوط هستند

زیابی از تخصیص دستمزدها، مزایا و ترفیعات، برمبنای ار اند."کاراحساسی"خوب و 

ه . جدا از عملکرد کاری، رفتار اجتماعی هم تحت کنترل بود، به طوری ککارکرد بود

رفتاری شایسته در خور موقعیت،  ،که آیا یک زن ،اخالقی وجود داشتی یک جنبه





برای جلب نظر ای پایه ،جنس و نقش)برای مثال بعنوان یک مادر( خود دارد. ارتباطات

در چین  ،زندگی اجتماعیهای در تمام جنبهها و کارمندان بود و هستند. آنها مافوق

در دستیابی به شغل یا آپارتمان، یا برای ترفیعات. کنند، برای مثال می نقش بازی

های خوب و اساسی با مردانی با موقعیتای رابطه ،کردندمی کارگران مرد و زن سعی

باالتر ایجاد کنند. اما چون که زنان در واحد کاری موقعیتی پایین داشتند، اغلب فقط با 

 ."ارتباطات بد"اثیر پایین؛ کادرهای پایین مرتبه تر رابطه داشتند، کادرهایی با ت

 biaoxianزنان نتوانستند توجه زیادی به کارآئی و ارتباطات  ،روی هم رفته

and guanxi بلکه هم  ،مجبور به اجرای نه تنها کار مزدیها زیرا آن ،نشان دهند

 اغلب در واحد کاری همسران شان زندگیها چنین کار خانگی بودند. به عالوه آن

کردند(، به طوری که اغلب برای خودشان می در موقعیتی پایین تر کارکردند ) یا می

سیستم اجتماعی همسران شان اعتماد کرده بودند. ی اما به شبکه ،نداشتندای شبکه

حتی بین همکاران  -اکثر مواقع  در هروقت که زنان توانستند واحد خوبی تاسیس کنند

افتند. از طرف دیگر مردان در سکسی شهرت یهای به عنوان تجارت سرویس -مونث

یا  ،و بر زنان فشار جنسی وارد ساختند ،موقعیت باالتر از موقعیت شان استفاده کردند

را برای اجتناب از هایی استراتژی ،را مورد آزار قرار دادند. زنان مجبور شدندها آن

ن مذکر را به عنواهای بدون این که در نهایت مافوق ،موقعیت شان تکامل دهند

دشمنان }پیش رو{ داشته باشند ، و بدون این که شهرت بدی بین سایر کارگران 

اجتناب از  ،نقش طالئی برای زنان در کسب شهرت خوب عبارت بود از"بدست آورند. 

آنجامید. می از کارآئی و ارتباطات به تنشها رابطه نزدیک با مردان، که با تجربیات آن

را محدود کرده  فشار طفره بروند، فضای کاری خود زنان برای این که از (64)لیو:"

 بصورت کارگران معمولی ماندند تا اخراج شدند.ها بودند. آن

شد. او چهار معیار را می با اشکال خانوادگی تعین ،طبق تحقیق لیو، زندگی در واحد کار

ای یزه)انگ )خواستگاری برای جوانان(، تامین خانه کند: ترتیب دادن ازدواجمی برجسته

)تثبیت ازدواج( و طرح و برنامه  برای ازداوج(، مراقبت و نظارت بر زندگی خانوادگی



 



)یعنی کنترل جمعیت(. در چین ترتیب دادن ازدواج )دالله گری( به عنوان  خانواده

شود. اغلب بسیاری از مردم، کادرها و کارگران می افتخار و تعهدی با فضیلت دیده

ازدواج برای جوانان مجرد هستند. تحت مائوئیسم این امرهم عادی، درگیر ترتیب دادن 

داد که فرد می واحد کار دیده شده بود. مشکالت وقتی رخی چنین به عنوان وظیفه

آمد، زیرا می یا وقتی که مشکالتی در طی جریان ازداوج به وجود ،شدمی مورد نظر رد

داد مربوط بود. می خوبی ترتیبیعنی کسی که ازدواج را به  به رابطه با دالله ازدواج

از  برای فرارها شدند. بعضیمی دهدی "عجیب"به عنوان  ،ازدواج نبودند زنانی که مایل به

ا در جائی که پای ،کردند. بسیاری از چینی همی فشارهای اجتماعی و تبعیض ازدواج

دواج مردان جوان مجرد در میان باشد تحمل بیشتری دارند. حد باالی قابل قبول از

 سال است.  35سال و برای مردان  25برای زنان 

تخصیص خانه )یک انگیزه برای ازدواج( مشکلی عمومی بود. آپارتمان کمیاب و 

 تخصیص آن در اختیار واحد کار بود. کارگران مرد دارای امتیاز بودند. اغلب تنها مردان

بگاه داشتند؛ زنان توانستند یک آپارتمان بدست آورند. مردان مجرد جائی در خوامی

یافت: زن بخشی می مجرد مجبور بودند نزد خانواده خود اقامت کنند. شکل سنتی تداوم

ی این ترتیب دادن خانه در واحد کار، ایده"شد. می از خانواده) این جا: واحد کار( همسر

. "کردمی سنتی وابسته بودن زن به ازدواج و به زندگی خانوادگی را بیش تر تقویت

ها کردند. آنمی مادران ازین ایدئولوژی در رابطه با دختران شان محافظت (69و:)لی

ها کردند. سپس آنمی کردند و ازدواجمی مواظب دختران شان بودند، تا کاری پیدا

همسر دختر آپارتمانی) و پول برای ازدواج( تهیه کند. در مورد ی انتظار داشتند خانواده

شرایط زندگی برآیند. تا زمانی که  ر بودند که از عهدهمشکالت ازدواجی، زنان مجبو

آپارتمانی برای خود نداشتند، ممکن بود مجبور شوند که به نزد والدین خود برگردند. 

اما حتی قبل از آن که مشکالتی داشته باشند، برای مثال بخاطر مشارکت طوالنی مدت 

دند بچه شان را به مهد کودک کار )در یک واحد کاردیگر( یا به خاطر این که مجبور بو





 ،بازاری وجود داردها این امکان وجود داشت. امروزه برای اجاره آپارتمان ،واحد کار ببرند

 توانند از عهده آن برآیند.نمی چنان باالست که اکثر زنانها اما اجاره

. شدیم نجام)تثبیت ازدواج( در درون واحد کار ا مراقبت و نظارت بر زندگی خانوادگی

 ند. درر سازکه رابطه خوبی بین کارگران و سایر ساکنان برقرا ،کادرها عالقه داشتند

 "کرد. می دخالت "کمیته همسایگی"یا  "حل اختالفی کمیته"مورد اختالفات 

ا رکوشیدند زنان ها میداد، آنمی که کمیته برای افراد شاکیای توجیه هر }براساس{

 و به اعی جنسیتی را اجابت کنند}تمکین اسالمی{متقاعد کنند که انتظارات اجتم

 که ،به زنانیها برای مثال آن (71)لیو:"خاطر حفظ هارمونی خانوادگی سازش کنند.

ند ن بپرسکردند که از خودشامی نصیحت ،مردان شان مسائلی خارج از ازدواج داشتند

ی در الیستت سوسیتبلیغای که اشتباه بود. علی رغم همه ،که چه کارهایی انجام دادند

 الب راغ، نقش حقوق برابر در خانواده، در واقعیت امر ایدئولوژی سنتی از جنسیتی باره

که به ها همسایهی مسکن واحد کار به وسیلههای داشت. هم چنین زنان در واحد

 شدند.می کردند، کنترلمی گزارشها کمیته

زهای مختلفی داشت. چین از برنامه ریزی خانواده)یعنی کنترل جمعیت( در چین فا

 که با تبلیغات حکومتی حمایت -نرخ باالی موالید را دید 1970تا دهه  1950دهه 

بود؛ یعنی  1960در اوایل دهه  "جهش بزرگ به جلو"ی دوره ،. تنها استثنا-شدمی

نرخ موالید را کاهش ها زمانی که فشار عظیم کار ، وضعیت مخاطره آمیز عرضه و قحطی

کنترل عمومی موالید با سیاسیت یک بچه شروع شد. رهبری  1979د از سال داد. بع

که  ،زنان استهای این بدن"کرد. می واحد کار، کارآئی بازتولیدی کارگران زن را کنترل

اجباری، استفاده از های تحمیلی مثل معاینات دقیق، سقط جنینهای همه پروسه

رفت که فقط یک می از زنان انتظار (74یو:)ل"کند.می خدمات زایمان بهداشتی را تحمل

چشم پوشی کنند.  "ملی"بیشتر به خاطر منافع های و از داشتن بچه ،بچه داشته باشند

اما متناقضا زنان بخشا از سیاست یک بچه به خاطر منافع خود توانستند استفاده کنند: 

بیش تری داشته  خواستند آزادیمی بخاطر این که ،بیشترهای از داشتن بچهها بعضی



 



قربانی  "به عنوان ، یک بچه فقط سیاستی باشند خود داری کردند. دیگران در باره

. (76)لیو:5کنند(می کردند)ومی فکر "مجبور شدند برای دولت بسازندها که آن "دیگر

زنان در موردی که بچه اول یک دختر باشد، تحت فشار بودند. مردساالری 

کردند: خانواده انتظار داشت نوزاد پسر می جا باهم برخورداین  ،سوسیالیستی و سنتی

داد. زنان می باشد تا بتواند خط خانواده را ادامه دهد، دولت اما اجازه داشتن یک بچه را

 6شد.می کنترلها بار بخش بزرگی از مسئولیت را به عهده داشتند و رفتار آن

کند. تا می قسیم جنسیتی کار بحثروی زمان، از مفهوم ت لیو هم چنین در باره کنترل

از تبعیض ای شود ، بیانیهمی زمانی که تعریف زمان توسط زمان کار مزدی مشخص

کند: زمان الزم، زمان می متمایز کردن چهار نوع از زمان آغاز جنسیتی است، او با

زمان الزم به تامین نیازهای جسمی اساسی " 7قراردادی، زمان تعهد شده و زمان آزاد.

از قبیل خواب، غذا، سالمتی شخصی و بهداشت و سکس برمی گردد. زمان قراردادی به 

گردد. زمان برای رفتن و برگشتن ازسر کار را هم در بر دارد... می کار معمولی با مزد بر

زمان تعهد شده شامل کار خانگی، کمک، مراقبت و کمک از هر نوعی، به ویژه مربوط به 

سایر های که فعالیت اگرت. زمان آزاد زمان باقی مانده است، کودکان، خرید و غیره اس

مثل سایر  ،وابسته است به این که "ثروت زمانی" (76/7)لیو:"انجام یافته باشد.ها زمان

اعضای خانواده به مقدار مناسب وقت ، کنترل روی زمان و ریتم مشابه زمانی داشته 

برای زنان، سازمان  (83)لیو:نامد.می "حق حاکمیت زمان شخصی"که لیو آن را  ،باشی

ایجاد و در حمایت از سلسله مراتب  ،مربوط به زمانهای باز و بازهم بحران ،واحد کار

دادند، ازین رو مجبور می کرد. چون که زنان کار مزدی انجاممی جنسیتی نقش بازی

یک  "نتیس"ی از وظیفهها ( آن"زمان قراردادی"بودند وقت خود را در کار بگذارنند)

 ،مصاحبه کردها بودن رها نشده بودند. اکثریت زنانی که لیو با آن "همسر و مادر خوب"

مجبور به انجام کار ماشینی در سیستم سه شیفتی بودند. مادام که مردان در محل 

 که اجازه کنترل بیشتر روی وقت را ،گرفتندمی کارشان مشاغلی را به عهده

تابع زمان ماشین ها ی و تمیزکاری، کار اداری و ...(، آنروز، نگهدارهای داد)شیفتمی





که معلول سیستم سه شیفت  ،بودندای زمانیهای بودند. زنان دائما مجبور به حل بحران

زمان کار قراردادی)کار، "بین های کاری بود، سیستمی که روز و شب را با در گیری

 (79)لیو .کردمی ، بچه ها(تیره"مدیریت کارخانگی"رفت و آمد ( و کمکی)کار داخلی یا 

و به فرسودگی  ،شدمی که معموال به درگیری دائم بین کار مزدی و کار خانوادگی منجر

انجامید. بسیاری از زنان بدون توجه به کارآئی و واحد کار ،محل کار خود را می زنان

 که به آنان وقت آزاد بیشتری ،کم تر یاغلب به مشاغل پست تر با درآمد

کرد که هردو کار می داد،تغییرمی دادند. گرچه واحد کار بخشا به زنان کارگر کمکمی

یعنی کار مزدی و کار خانگی را انجام دهند، اما این ترتیب کار هم چنین به معنی این 

 "خانوادگیهای پریشانی"شدند. نمی دیده "شایسته"که زنان به عنوان کارگران ،بود

 (81)لیو:.ی برای اخراج زنان بودندابتدائا عاملی در تصمیم گیر

 ،رحد کاهم چنین زنان از زمان غیرکاری)زمان غیر قراردادی( محروم بودند. در وا

دند، کار بو در خارج از زمانها کارگران مرد یا زن مجبور به حضور در گردهمائیی همه

 که ،دارزیابی ایجاد شهای تست 1980برای مثال در جلسات آموزش سیاسی. در دهه 

بایستی در زمان ها مییافت.آماده سازی برای تستمی بایستی قبل از ترفیعات انجاممی

مادگی آشد. زنان مشکالت بیش تری برای وقت گذاشتن}جهت می غیرکار انجام گرفته

گی ای خانا کارهببعد از این که کارمزدی را انجام داده بودند، ها زیرا آن ،خود{ داشتند

قه وقت دقی 260بق یک تحقیق فدراسیون زنان چین، زنان در روز شدند. طمی مشغول

قت زیادی زنان و .(82)لیو:دقیقه 130کردند، مردان اما می صرف انجام کارهای خانه

کانات اجتماعی نداشتند. به خاطر تبعیض جنسیتی سنتی، امهای برای دیگر فعالیت

 ر خانهدپرهیزکارانه ها نمعاشرت با افراد دیگر برای زنان متاهل محدود بودد. آ

برای  یافتند. محل کارمی ماندند، وارتباطات اجتماعی را غالبا در طی ساعات کارمی

 کلاجتماعی را شهای و شبکه ،کردندمی اطالعات را مبادلهها که آن ،شان جائی بود

یوه و سنتی به عنوان بهای دادند. هرچند که موضوعات اصلی مکالمات دور نقشمی

 دورمی زد.ها اجرای این نقشی ر، بعالوه نحوهماد



 



 

 

 برگشت به خانه و شهر

ی در ، شکاف گسترش یابنده درآمد و تفکیک جنسیت1978در فاز اصالحات بعد از  

ین برای که در آن کمپ،  1980ی بازار جدید کار افزایش یافت. قبال از اوایل دهه

( که طی آن در آن huijia) زنان شهری وجود داشت داشت "بازگشت به خانه"

 فزایشاکه منجر به  ،"جوان، از روستا بازگردانده شدند"زمان بیش از ده میلیون 

ت که ت گرفبیکاری شهری شد، و بازگرداندن زنان به خانه و زندگی به این منظور صور

قتصاد ی در ابایستی زنان برای افزایش دادن بارآورمی بیکاری را کاهش دهد. هم چنین

ده شخواسته ها کردند. از آنمی سوسیالیستی، واحد کار را هم ترکی ریزی شده برنامه

زسازی در . با با(163/4)وانگ:قربانی کنند  "ملت"که خودشان را دوباره برای  ،بود

ار صنعتی کدرصد موانع در واحدهای  85، 1997، و به طور فزاینده بعد از 1990ی دهه

ا هدرصد آن ب بودند. چندین دلیل برایش وجود دارد:داد، زنان شدید تر زیر ضرمی رخ

 رت، درو مها جنس و سن و نه تحصیالت خیلی باال در نیروی کار واحدهای کار باال بود.

نان ی از زشدند، فاکتورهای مهمی بودند. بسیارمی انتخاب کارگرانی که بعدا اخراج

ردان اغلب مساله بودند،  40زمانی که بازنشسته شدند و شغلشان را ترک گفتند حدودا 

 مردان وقتی برخوردی این چنین با زنان به این ایده برمی گشت که 9ساله و بیشتر. 50

ی که د. زمانبیشتری نشان دهنی توانند نسبت به زنان کارآئیمی مسن تر از زنان اند،

برای  شرکت تغییر کرد) به خاطر گرفتن سفارشات جدید...( تمایل بیش تری شرایط

ته قبال بازنشسها شان وجود داشت، حتی اگر که آن "استخدام"گرداندن مردان یا باز

ولین ا -کردندمی کار زنان که جائی –شده بودند. بعالوه بخش خدمات و امداد 

  بودند که برچیده شدند.هایی قسمت

guanxi  }کرد. انسان از می در این جا نقش مهمی بازی یا روابط }همان پارتی

اجباری جلوگیری کند، و های بیش تری داشت تا از بازنشستگیهای فرصتطریق آن 





با استفاده از روابط و ارتباطات شان یا  ،آوردندمی با خودها را که آنای مشکالت مالی

 خواهش برای منتقل شدن به دپارتمانی دیگر حل کنند. اما لیو هم چنین شرح

حبه کرد نپذیرفتند که اخراج یا بازنشسته مصاها که چگونه زنانی که او با آن ،دهدمی

تقاضا کردند که ها دفاع کنند. آن که از عالیق شان ،راجستجو کردندهایی شوند، اما راه

منتقل شوند، خود را به بیماری زدند، از ارتباطات و روابط همسران شان استفاده کردند 

چنین بعضی از زنان برای بهترین شکل از مزایا یا بازنشستگی رفتند. هم کسب  یا برای

تا زمانی که از  ،این که بعد از آن وقت بیش تری برای وظایف خانوادگی خود داشتند

نظر مالی سودمند بود، برکناری را قبول کردند. در این مورد هم چنین همسران شان از 

 هردو، زن و شوهر کار زنان را به عنوان یک منبع درآمد اضافی کردند.می آن حمایت

 "انتخاب"شد. اما این می دیدند، و کار خانگی به عنوان مسئولیت اصلی زوجه دیدهمی

زنان را بدین ها که روشن ساخت که آن ،کندمی وانگ به مدیری استناد .محدود بود

 کردند. اومی رفت، اول اخراجمی مقاومت کم تری انتظارها که از طرف آن ،خاطر

مست خواهند کرد و مشکل ایجاد ها کنید، آناگر شما مردان را اخراج "گفت: می

به خانه خواهند رفت و مشکل را آرام با ها خواهند کرد. اما اگر زنان را اخراج کنید، آن

این اشاره دارد به استراتژی کاردهای حزبی و مدیران  (162)وانگ:"خود خواهند برد.

 محاسبهها آن اجتماعی بود.های کارخانه که هدف اصلی شان اجتناب از درگیری

 کند تا اخراج مرد خانواده. می ناآرامی کم تری ایجاد کردند که اخراج زن خانوادهمی

های اما سایر امتیازات مثل مراقبت ،داشتمی فرد بعد از اخراج آپارتمان اش را نگه

یعنی  ،داد. این مساله برای آن زنانی که بازخرید شده بودندمی پزشکی را از دست

که بعد از اخراج ارتباط شان با واحد کار به هایی ه غرامت گرفته بودند و آنکهایی آن

طور کلی قطع شده بود، به طور ویژه سخت بود. یک زن کارگر کشاورزی در آن باره 

با ما مثل یک تکه ها گفت که: ما هیچ ارتباطی با واحد کار کشاورزی مان نداشتیم، آن

زنان اخراج شده در  (107)لیو:"شود.می ریخته که به دور ،گوشت قرمز رفتار کردند

یعنی پرداخت یک حق بیمه کوچک به ،  "سه ضمانتی"ی اشکال جدیدا تصویب شده



 



های واحدی کارگران اخراج شده، حمایت ناچیزی دریافت کردند. به دلیل بحران مالی

را مجبور مالی دولت، زنان های عمل نکرد. قطع حمایت "ضمانت ها"کار و فساد مالی، 

که از زمان شروع انتقال به اقتصاد بازار، در حال افزایش ای غیر رسمیهای کرد تا به راه

زنان اخراج شده از هم دیگر حمایت کردند. فشار برای ، ردبود، توسل جویند. در چند مو

بخشا به خاطر مشکالت مالی بعد از اخراج و بخشا بخاطر این  -یافتن یک شغل جدید 

و آموزش شغلی را  ،در سن بلوغ بودند و مخارج آموزش در حال افزایش بود که کودکان

در  ،یا ارتباطات و روابط guanxiکرد، بزرگ بود. حال آن که می باید تامین مالی

کرد، روابط با کسانی که در قدرت می دستیابی دوباره به یک شغل نقش بزرگی بازی

ی ، شبکه"سرمایه اجتماعی"کال معینی از بودند و تاثیر گذار بودند، اما هم چنین اش

 خود زنان، برای مثال با همکاران، زنان کارگر کشاورزی، منابعی بودند که زنان

 توانستند به آن متوسل شوند. می

میز آیا کار مخاطره  ،سطح پایین بازار کارهای زنان عمدتا مشاغلی را در بخش

ی کردند که نتیجهمی د پیدافروشندگان خیابانی ی}محصوالت{ صاحب مزرعه خو

اطات ارتب "bad guanxi"و قابل مقایسه با  ،موقعیت اجتماعی پائین قبلی شان

پایین های ختفاسد از پرداای زنانی با سرمایه اجتماعی فقیر، در دام دایره 10بد بود.

کرد. می جادکه فقط سرمایه اجتماعی فقیرتر ای ،افتادندمی وکار پاره وقت غیر ماهر

خطر کادرهای قبلی قادر بودند موقعیت اجتماعی خود را کسب کنند، کارگران در

ار را کجنسیتی تفکیک بازار ی شبکه (115)لیو: "تحرک رو به پایین قرار داشتند.

یلی خ، "خصوصی"کرد. زنان اخراجی برای مشاغل ایجاد شده در خدماتمی بازتولید

 د.نداشتن د، جوان نبودند و جذابیت کافیخیلی پایین بوها آنهای مسن بودند. مهارت

ران ن کارگعنوا بلکه به ،خود مراقبت کنندهای اکثر زنان نه فقط مجبور بودند از خانواده

 گرفتند.می گسترده مورد استفاده قرارهای مجانی توسط اعضای خانواده

 کشیدهکه از روستا یا درست بعد از پایان مدرسه به بازار کار  ،زنان جوان و جذاب

ی آوردند. حال آن که زنان با توجه به همهمی این مشاغل را به دست ،شدندمی





پذیرفتند، مردان اغلب از پذیرش این می مشکالت، اغلب مشاغل با دستمزد پایین را

انجام این مشاغل با دستمزد پایین را به عنوان بی ها زیرا آن ،کردندمی مشاغل امتناع

دیدند. در بعضی از موارد زنان به خاطر وظایف شان و کار می حرمتی و با شهرت بد

نویسد: می پرداختند. لیو در باره یکی از زناننمی به جستجوی مشاغل جدید ،خانگی

. اکثر زنان مجبور بودند (115)لیو:"خانواده پیدا کرد یاو یک شغل تمام وقت مستخدم"

بزرگ بعنوان های ی خانوادهبلکه توسط اعضا ،نه فقط از خانواده خود مراقبت کنند

 گرفتند. می کارگر بدون مزد مورد استفاده قرار

نی از ما کسامصاحبه کرد بخش برزگ شان کارگران مزدی بودند، اها زنانی که لیو با آن

نونی اعات قاسیک قرارداد کار داشتند یا در  ،کردندمی که در اقتصاد خصوصی کارها آن

رض و ورد تعتوسط روسای شان م از آن ها، بسیاری کردند.می کار به طور پاره وقت کار

 ه ستوهکردند از دست مقامات بمی که کار مستقلهایی گرفتند. آنمی توهین قرار

ر دت قبلی که نوعی از نوستالوژی برای موقعی ،دادندمی وپول را از دست ،آمدندمی

تعداد  کرد. تنها آنمی اداجتماعی در آن زمان، ایج "امنیت"واحد کار، به ویژه برای 

ات به بازسازی و اصالح ،که شروع به یک پیشرفت کاری موفق کرده بودند ،کمی

 اجدید ر "آزادی های"قدر ها زیرا آن ،کردندمی اجتماعی با نظر مثبت توجه

 دانستند.می

  نسل بعدی

یاست یک بعد از شروع سها زنان هم مصاحبه کرد. اکثر آنآن هم چنین، لیو با دختران 

در مرکز توجه ها مادران شان، آنی کودک متولد شده بودند. متفاوت از تجربه

چینی، والدین مرکز بود، یعنی که نیاز  "سنتی"شان قرار داشتند. خانواده های خانواده

 باید به والدین احترام و عزتها میشان قرار داشت. بچههای والدین فراتر از بچه

نسل یک بچه رشد کرد این صورت فلکی ذره ذره سقوط  گذاشتند. زمانی کهمی

به نحوی که بسیاری  12در واحد کار، سیاست یک بچه به شدت تحمیلی بود. 11کرد.

توانستند تنها یک دختر داشته باشند. تدریجا شکاف آموزشی بین پسران و ها از خانواده



 



ذت کمی از آموزش برده که ل ،"نسل ناشاد"دختران نسبتا از بین رفت. بسیاری از زنان 

بسیاری را در زندگی شان تجربه کرده بودند، برای پیشرفت و تربیت های و شکست

تا نیابتا رویاهای به انجام نرسیده خود را  "سرمایه گذاری بسیاری کردند ،دختران شان

 .(126)لی:"واقعیت دهند

در  اند.فن معاان از آمادران قرار دارد، پدرهای کار مربوط به کودکان کماکان روی شانه

 مسایل تنها با زندگی سرو کار دارد، اما پدرهای جنبهی مادر با همهها بعضی از خانواده

برای  هماهنگ کنند،ها کوشند کارشان را با نیازهای بچهمی مربوط به آموزش. مادران

 برای بخاطر این که وقت بیش تری ،روزانههای مثال با تغییرشیفت چرخشی به شیف

ان کار منوط به قبول محرومیت در کار باشد. زن حتی اگر این -داشته باشندها بچه

 و "نندکتخار اف"مجبور بودند به والدین شانها از سه مانع رنج بردند: آن "نسل ناشاد"

ها ، و آندادند هر کاری را برای بچه )های( خود انجامها به نیازهای شان توجه کنند، آن

ر احد کاهمسران شان پاسخ گویند. بعد از این که از وهای واستهمجبور بودند به خ

ند. موقتا یا نهایتا مادران تمام وقت شدها آن – "برگشت شان به خانه" -اخراج شدند

ها دختران این وضعیت را دوست داشتند زیرا مادران شان وقت بیشتری برای آن

 ان شانه مادرن پذیرفته بودند کپختند. دخترامی داشتند و به طور مرتب برای شان غذا

ربانی قنوان عبه  ،به نسل قدیمها بخاطر این که غیر ماهر بودند، اخراج شده بودند. آن

ز راتر ایقش فبا عال "جامعه"ها کردند. برای آنمی ضروری دگرکونی به اقتصاد بازارتوجه

که  طر اینبه خاهرچند اصالحات  ،از اصالحات حمایت کردندها قرار داشت. آن "افراد"

ها آن ومادران شان شغل خود و امنیت واحد کار را از دست دادند، مسئول بودند. 

 حاترا که همراه با اصالای اجتماعیهای شعارهای رسمی و توضیحاتی را که سختی

به  ای جوانکرد، پذیرفتند: تحریک خود ابتکاری، حمایت از نیروهمی آمدند توجیهمی

 ان جوانواحد کار، فضا را برای کارگری داخلیهای ط کمک کنندهکار گرفته شده توس

 کند.می باز





 ا، وچهز آن هو چه انتظاراتی ا ،دانند که مادران چه امیدهایی برای آن هامی دختران

های رزشآرزوی دختران برای موفقیت، ا"زیادی برای شان داشتند. های بلند پروازی

 کسر به اقتصاد بازار ترویج شده است، منعرا که در تغییای رقابت و کارآئی

. تکرار کنند خواهند گذشته مادران خود رانمی دختران به هیچ وجه (133)لیو:"کند.می

 ای شانیع برو ترویج و ترف ،حال آن که برای مادران، کار مزدی شان تنها یک شغل بود

ها کنند. آنمی به پیشرفت شخصی خود فکرها آن اند.مهم نبود، دختران متفاوت

ر خواهند به خاطها نمیخواهند که خودشان را برای خانواده قربانی کنند، آننمی

ین . با اJaschok: 122) شان زندگی کنند)یا به خاطر والدین خود()های بچه

اقبت ان مرشتا از نوه  ،کنندمی حال دختران تا حدودی از خدمات مادران شان استفاده

مختلف های روند و از وقت شان به شیوهمی ان راه خودشان راکنند، در حالی که دختر

ان شادران ، اما مخواهند خود را برای خانواده قربانی کنندنمی کنند. دخترانمی استفاده

 13دهند.می را درست در آن موقعیت قرار

 در حالی که تنها تعداد کمی از مادران تبعیض جنسیتی را، عامل اخراج شان از کار

ی دادند، دختران در بارهمی را به اختالفات بیولوژیک ربطها و محرومیت ،اختندشنمی

جنسیتی بیش تر آگاه شده بودند. تجربه دختران حاصل تبعیض در بازار های نابرابری

بود.  ،کردمی را محدودها آنهای که فضا و فرصت ،کار، تعرض جنسی و خشونت

ه با زنان در چین بعد از مائو فراگیرنده هست گسترده اجتماعی در رابطهای محدودیت"

کاری های طرح برای پیشرفتها خود را دارند، آنهای زنان جوان هدف (135)لیو:"

با یک ای اما در همان زمان انتظار آینده -کنند می بر استقالل خود تاکیدها دارند. آن

این جا به ماریا جاشوک خود را دارند. لیو در ای برای خانواده هسته "نان آور"همسر

جاشوک آرزوهای بیدار شونده]زنان جوان[ را در تغییر وتطبیق بیش تر "کند: می رجوع

 "زندگی آلترناتیوهای با شیوه ،از یک تجربه ’مدرن سازی الگوهای مقرر‚به عنوان 

رسید می به نظر"کند که: می . ولی اضافه(126؛ جاشوک:135/6)لیو:کردمی تفسیر

گذشته و حال، سنت و مدرنیته ی داشتند، که به وسیلهای دوگانههای رزشدختران ا



 



و برخوردهای ها نماینده تنش ،شانهای تزریق شده بودند؛ و تضاد موجود در ارزش

های مجبور بودند جهت گیریها . آن(136)لیو:"مخالف بودهای برخاسته از ایدئولوژی

خواهان یک زندگی مدرن و مستقل ها ن. آ"فردی وجمعی را با هم گردهم بیاورند 

را از مسیرازدواج و داشتن  "شادی های وعده"ها بدون تبعیض جنسی هستند، اما آن

 14دیدند.می بچه

ز بار بخش بزرگی ا -ن مسنبه ویژه زنا -دهد که زنان پرولترمی تحقیقات لیو نشان

ن ای زناانع برد(. ایجاد موپردازنمی اقتصادی چین را پرداخته اند)و اکنون همهای رفرم

ز جهش ا، (143)لی:"جنسیتیهای اوج یک دوره از نابرابری"ی نتیجه ،توسط واحد کار

 والنیطبزرگ به پیش تا امروز بود. لیست نتایج تبعیض ساختاری و شخصی از زنان 

ا، هنواده بدتر آموزشی، مسئولیت بیشتر در کار خانگی و خاهای است؛ از جمله: فرصت

یالت د تمابیشتر در زندگی روزمره، نظارت شدید تر از رفتار شخصی، کنترل شدی فشار

 و عیاجتمامحدود ی کم تر برای ترفیع در کار، شبکههای جنسی و بازتولید، شانس

بیعی طتفاوت "چسبیدن به باورهای  "نسل ناشاد"دستمزدهای پایین تر. هنوز زنان 

ها آن اند.را حفظ کردهها قربانی ساختن و آمادگی زنانه برای "بین مردان و زنان

و  15یکنفوسیوسی، نسب پدری توانند به طور کامل از شر میراث مردساالرانهنمی

 ،کوشندمی کنترل شدید عفت و تک همسری زنان خالص شوند. اگر چه دختران شان

 ه باقیکآن چه  اند.نبریده "سنتی"راه خود را پیدا کنند، اما به طور کامل از مفاهیم 

رل ای کنتخواهند با موفقیت برمی مانده است امیدی است که که زنان جوان دارند و

  بیش تر زندگی خودشان بجنگند.
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Footnotes  

1 The correspondent term for "adults" is nanzun 

nübei, roughly: Women are inferior to men. These 

sexist slogans are part of the (neo-)Confucian pulp 

that still gums up many social discourses in China. 

2 Until today many Chinese use this term. For 

instance, divorced women, in particular those with 

children, often have problems finding a new 

partner, because they are seen as "worn shoes". 

Getting a divorce in China today does not promise 

(new) independence but loneliness, economic 

insecurity and gossip (see Jaschok: 119). 

3 It was not just the patriarchal feudalistic 

structures that were adopted (something that 

happened in other Asian countries, too). New 

versions of the imperial governmental units in 

http://rspas.anu.edu.au/grc/publications/pdfs/ZuoJ_2006.pdf
http://rspas.anu.edu.au/grc/publications/pdfs/ZuoJ_2006.pdf




China, from the mandarins down to the village 

heads, can also be found in the socialist 

structures. 

4 Still, Wang points out that one reason for the 

acceptance of the gendered assignment of low-

skilled jobs to women lies in the fact that the 

difference in wages and benefits in a danwei was 

rather small - in accordance with the 

egalitarianism of the Maoists. Another factor was 

that the situation of the urban women working in a 

danwei was far better than those of 

ruralwomen.(Wang:160). 

5 On the Confucian and nationalist-socialist 

background of the notion of sacrifice (for the 

emperor, the state, the party, the family) see 

Zuo:16. 

6 China today has far more males than females 

because many parents make a sex test before birth - 

and if it is a girl they abort the fetus. The 

relation between men and women is around 117 males 

to 100 females. 

7 Here Liu refers to Davies, K. (1990): Women, 

Time, and the Weaving of the Strands of Everyday 

Life. Aldershot:Avebury. 

8 Lipinsky writes that in 2001, 85 per cent of all 

families the women were "responsible for cooking, 

washing clothes, washing up dishes, tidy up, 

cleaning and other domestic tasks". Women spent 4 



 



hours a day on domestic work, men 2.7 hours. This 

average number includes countryside and cities. 

Looking at cities alone men do just 1.7 hours 

domestic work per day (Lipinsky:224). 

9 Sometimes the age was 45 and 55; the official 

retirement age is 50 (women) and 60 (men). 

10 They worked, for instance, as domestic helpers 

or taxi drivers. See the article on domestic 

helpers in China on the website http://www.wildcat-

www.de/dossiers/china and the review of the film 

"The Taxi-sisters of Xi'an" in the German edition 

of "Unruhen in China", page77.  

11 In the public discourse - which is dominated by 

the party and the older generation - there are 

still many allusions to the obedience towards the 

parents, the past few years even with an open 

reference to reactionary Confucian doctrines. 

12 That was not and is not the case in all areas 

and social groups in China. 

13 That attitude of children of workers who by no 

means want to become workers themselves, but also 

of parents who want something "better" for their 

children, can be found anywhere on the planet. 

Whether the children manage to escape the "dirty" 

jobs is a different question. 

14 The dagongmei, young women who migrate from the 

countryside to the cities to work in the factories, 

hold similar attitudes (see Pun/Li 2006). 

http://www.wildcat-www.de/dossiers/china
http://www.wildcat-www.de/dossiers/china




15 The term for a patriarchal system in which one 

belongs to one's father's lineage; involving the 

inheritance of property, names or titles through 

the male line.



 



 

 

 

 

 بحران اقتصادی

 

ی نیست و در داری سرمایهی عجین شده است. گرچه بحران ویژهدارسرمایهبحران با 

ه، ی ویژه شددارسرمایهی نیز وجود داشته است، اما برای دارسرمایهقبل از  هایسیستم

 ذشته،به صورت امری تکرار شونده در آمده، و حالت سیکلی پیدا کرده است. در گ

طبیعی مثل سیل، خشکسالی، قحطی و شیوع های در رابطه با فاجعهها بحران

چنان ": کهآورم می ایی بیادابتدی . از مدرسهشدمی معنااپیدمیک های بیماری

ن شد خشکسالی شد اندر دمشق، که یاران فراموش کردند عشق، چنان آسمان بر زمی

گاه  طبیعی محیط زیستی.ی ، شرح یک فاجعه"بخیل، که لب تر نکردند زرع و نخیل

یر منجر به بحران سیاسی و اقتصادی، و تغیای چنین رخدادها و تحوالت طبیعی

قا در آفری نه چندان دور به یژههای می شد، که آن را حتی در سالیزنسیاسی های رژیم

ه با که به مرگ سیاه معروف شد، همرا 1347-1353های شاهد بودیم. قحطی سال

 25همه گیر شدن بیماری وبا در اروپا، سبب مرگ یک سوم جمعیت اروپا شد که 

 ؛ددادن ود را از دست. بسیاری از روستاها کل جمعیت خگشتمی میلیون نفر را شامل

حمل کاال به های ماندند. کشتی بی حاصل کشاورزی به دلیل مرگ دهقانانهای زمین

وارنس فل طفق سایر نقاط جهان به خاطر مرگ و میر باالی کارگران کشتی راکد ماندند.

ه ب، که یک پنجم جمعیت اش را از دست داد، کشاورزی و تجارت راکد ماند و اقتصاد

حران بیک عامل دیگر نیز ها جارت وابسته بود، دچار بحران شد. جنگکشاورزی و ت

  ند.رفتگمی اربرای دور زدن بحران یا رهایی موقت از بحران مورد استفاده قر وبودند، 





رض ست؛ گرچه عواسابق متفاوت اهای با بحرانآن ی از نظر ویژگی دارسرمایهاما بحران 

ه سود ی با پدیددارسرمایهند. بحران اقتصادی در تواند به آن دامن بزمی طبیعی و جنگ

مایه، ید سرو گردش آن در پیوند است. بنابراین، برای یافتن درک درستی از بحران با

ست ار اقتصاد ی و مناسبات حاکم در آن را شناخت. بحران اقتصادی فازی ددارسرمایه

های تته یا فعالیورشکسها شود. بسیاری از شرکتمی که در آن رشد اقتصادی منفی

ز دور کلی اطوریا به و  شوندمی بزرگ تر بلعیدههای یا توسط شرکتشده شان کند 

د ر، یا چنتواند در یک کشومی عوارض بحران است. بحرانها ند. اما اینگردمی خارج

هد، رخ د کشور و یا در صورتی که در کشوری از نظر اقتصادی مهم مثل ایاالت متحده

قش ندلیل  هد، بهداگر این امر در بورکینافاسو رخ  امانی را در بر بگیرد. کل اقتصاد جها

ی قطهن. فتخواهد گر سرمایه اجتماعی آن در سرمایه جهانی، تنها دامن مردم آن جا را

 انشود جای مشخصی را به آن اختصاص داد. بحرنمی ظهور بحران متفاوت است و

ود، مراه شهایجاد ضعف در ارزش پول/ارز  و با هتواند در بیالنس پرداخت ظاهر شدمی

هش تواند با کامی بحرانشود. می و تورم باالها باعث باال رفتن قیمتدر این صورت که 

ی از بسیار و ناتوانی در قدرت پرداختها طوالنی مدت قیمت ها، با کاهش ارزش دارائی

 تغییر کی، باسیستم باناقتصادی؛ با سقوط های کارفرمایان، نهادهای مالی، و سایر شاخه

ا یهام، مثل خانه، سهایی قیمت یک یا چند کاالی تجاری مهم مثل مواد خام، دارائی

و  اوراق بها دار و سقوط بازار بورس همراه شود. احتکار و سفته بازی و زد

تواند می اقتصادی سیاسی و فساد مالی و سیاسی هم (speculation)بندهای

 کرارد ذکر شده و نشده، که به عنوان عامل بحران ذموی به آن کمک کند. همه

 شوند، نه عامل بحران که بیان تظاهر آن هستند. می

. توضیح دهمبحران را ی پدیدهدر این نوشتار سعی خواهم کرد به زبانی بسیار ساده 

آسیب را از بحران ترین روی سخنم در این نوشتار رفقای کارگرم هستند، که بیش

به دلیل اما کنند، می کار هاابزارترین که هرچند با پیچیدههایی . آنشوندمی متحمل

 فرصت کافی برای مطالعه ندارند و ضرورتی همسخت کار و زندگی خود، شرایط 



 



آکادمیک و گاه دیوان نویسی مشغول کنند. ی پیچیدههای بینند که خود را با بحثنمی

بیش ترمی شود. ابتدا به طور ها آنبرای این مسائل ی بنابراین، ضرورت بیان ساده

ی با دارسرمایهچرا  روشن شودپردازم، تا می یدارسرمایهمختصر به پیدایش و رشد 

شود.در این بازنگری، می امکانات و دانش و تکنیکی که دارد، دچار بحرانی همه

 کنکاش بیش تری در مساله مزد و ارزش اضافی خواهم داشت. 

معین از زندگی اجتماعی انسان است. اما ی تولید، یک دوره یی یک شیوهدارسرمایه

کند. یک می تولید را بیانی اجتماعی است، که محتوای این شیوهی سرمایه یک رابطه

رابطه اجتماعی، که نه تنها بیانگر تولید کاالئی، که در ادوار قبلی نیز وجود داشت، بلکه 

همه چیز یک برده داری، ی ت. در دورهمشخصه اش، کاال شدن نیروی کار استرین مهم

از قبیل زمین و گاو و اسب و غیره، ها برده، یعنی کار و زندگی اش مثل سایر دارایی

برده دار تامین بازتولید نیروی کار حال و آتی او و قانونا و عمال به برده دار تعلق داشت، 

د، بفروشد یا حتی بکشد. توانست او را به دیگری اجاره دهمی هم زمان ؛کردمی را تقبل

وابسته به زمین بودند، و همراه با زمین، به ها در فئودالیسم، دهقانان یا رعایا یا سرف

 ارباب فئودال نبودند، اما با زمین خرید و فروشی زمین دار تعلق داشتند و گرچه برده

ی، داررمایهستولید ی بود. در شیوهها در نتیجه ارباب حاکم بر جان و مال آن شدند.می

سابق، کارگر اسما نه برده است و نه وابسته به زمین، بلکه انسان ی برعکس هر دو شیوه

مالک ابزار تولید اودهد. می آزادی است که تنها دارائی او را، نیروی کارش تشکیل

مثل بازار کاالهای  کهنیست، و برای استفاده از نیروی کارش، باید آن را در بازار کار، 

در آن قانون عرضه و تقاضا حاکم است، تحت شرایط رقابت با سایر هم دیگر، 

فروشد. با وجود این، اما ب نازلی که در این رقابت قابل خرید باشد،قیمت  بازنجیرهایش، 

 .تواند تمام و کمال اجرا شودنمی در این جا -مثل کاالهای دیگر -قانون عرضه و تقاضا 

شود بدون حد و مرز، بدون توجه نمی ن کار را همهمان گونه که شدت استثمار یا زما

ی قیمت نیروی کار، بسته به قدرت مبارزاتی طبقه ؛به باز تولید نیروی کار، باال برد

ی، یعنی دارسرمایهرود. قیمت نیروی کار در می اقتصادی باال و پایین کارگر و شرایط





 شود، و دستمی کارگر داده مقداری پول که در ازای کار روزانه، هفتگی یا ماهانه، به

آید، که می به حسابدارسرمایهمزد در مجموع بخشی از سرمایه  مزد نام دارد. دست

گذارد تا بتواند در می آن را کنار دارسرمایهشود که می سرمایه متغییر نام دارد. گفته

د از پایان موعد مقرر به کارگران پرداخت کند، اما در عمل این طور نیست. کارگر بع

کند؛ یعنی می مزدش را دریافت یک روز، یک هفته یا یک ماه، دستدر انجام کارش 

 نسیه میفروشد، برایش کاال تولیددار سرمایهکارگر نیروی کارش را در حقیقت به 

رود، بر مبنای شرایطی که وجود دارد مورد معامله می کند، کاال به انبار یا بازارمصرفمی

 شود، به دست مصرف کنندهمی فروختهها قیم یا به تجار و واسطهگیرد، یا مستمی قرار

 فردی باشد که برای مصرف شخصی آن را تواندمی رسد که بسته به نوع کاالمی

است که آن ای گیرد، یا تولید کنندهمی خرد و با این خرید، سیکل گردش کاال پایانمی

خرد که طی آن در می االی دیگریرا به عنوان کاالی نیمه ساخته برای تکمیل تولید ک

اولی، گردش به پایان رسیده و کاال به پول تبدیل شده است،  دارسرمایهضمنی که برای 

 گردش وارد نشده است. این زمان گردشی دیگر هنوز به مرحله دارسرمایهبرای 

تواند می ، متفاوت باشد،دارسرمایهان مختلف، یا حتی برای یک دارسرمایهتواند برای می

 در زمان رکود و رونق متفاوت باشد. این مسائل، اما ربطی به دستمزد کارگر ندارد.

کارگر در پایان موعد مقرر، تنها معادل بخش کوچکی از ارزشی را که ایجاد کرده، به  

باشد، که  دارسرمایهکند و در قاموس سرمایه باید هم ممنون می عنوان دستمزد دریافت

کارگر مثل او را مجانی به کار ها که توانسته صدها و میلیون د کرده،کار ایجابرای او 

ابزار و وسایلی که تنها بعد از  ؛بگیرد، تنها به این دلیل که مالک ابزارو وسایل تولید است

د و تدریجا عین مقدار نتواند به واحدهای تولید سرشکن شوها میکار کارگر، ارزش آن

. و از دور خارج شوند مستهلک زمانی که گرداند، تا باز -بدون کم و کاست -خود را

شود، اما تا زمانی که می یک عمر متوسط در نظر گرفته برای ابزار و وسایل تولید معموال

توانند می سپسمانند و می کارکرد دارند و قابل مصرف باشند، به عنوان وسایل کار باقی

در محیط ها رشد، فروخته شوند. آنبه صنایع کم تر توسعه یافته، درکشورهای در حال 



 



مانند، تا تماما به فرآورده منتقل شوند و دیگر نتوانند مورد استفاده قرار می تولید باقی

 مزد مثل بهای کار نمایاناما شوند. نمی هیچ گاه وارد محیط دورانها گیرند. آن

ه کارگر شود، یعنی به صورت مقداری پول که در مقابل مقدار معینی از کار بمی

شود. در واقع چون کار کارگر تجسم یافته نیست، تا بتواند آن را مثل هر می پرداخت

کاالی دیگر، به دیگری بفروشد، او نیروی کار خود را برای زمانی معین، یک ساعت، یک 

فروشد. این نیرو ارزش خود را به کاالئی که حاصل می روز، یک هفته، یک ماه و ...

بنابراین، ارزش این نیروی کار برابر است با ارزش پولی  .کندیم کارش است، منتقل

شود، اما کاال به می ثابت که در کاال واردی کاالیی که تولید کرده، منهای سهم سرمایه

 او تعلق ندارد.

، در کند؟ مسلما نهمی آیا کارگر ارزش واقعی نیروی کارش را به صورت مزد دریافت 

ایان ماند که در پنمی نام ارزش اضافی یا سودباقیچنین صورتی دیگر چیزی به 

در محصول  دورپیمایی، بخشی از آن به سرمایه تبدیل شود. وقتی ارزشی را که کارگر،

ار از بسی بینیممی گیرد، کنار هم قرار دهیم،می مزدی که کار خود ایجاد کرد، با دست

ی که ساعات تمام یگر به ازاشود، که کارمی ریاضی اش اینی بیان ساده آن کم تر است.

ا کند، بلکه تنهنمی دریافتدست مزد کار کرده و نیروی کارش را به مصرف رسانده، 

ش است رفته بتواند نیروی از د تاکند، می دریافتدست مزد برای بخشی از این ساعات 

 یه ازابکرده، ساعت در روز کار هشتمثال اگر  ؛را برای کار روز یا ماه بعد تجدید کند

گر در دو ساعت مزد دریافت کرده است. دراین جا، برخالف ادعای این که کار فقط

کامال ای گیرد، معاملهمی قرار دارسرمایهبرابر در مقابل  یشرایطدر آزاد و ای معامله

ی ابرابر. این نبقای این سیستم است رمزنابرابری اصوال  شود زیرامی غیرعادالنه انجام

 سیمری تقا آن کار کارگر به دو بخش زنده یا ضروری و غیر ضروهمان چیزی است که ب

 شود.می

فروشد. اگر می فروشد، بلکه نیروی کارش رانمی کارگر، همان طور که آمد، کارش را

فروخت، محصول کارش به او تعلق داشت. در این معامله نابرابر، حاصل کار می کارش را





 شود. در نتیجه، اومی از او سلب مالکیت در واقعگیرد و می کارگر به دیگری تعلق

تواند محصول کار خود را تصاحب کند و به فروش برساند. بنابراین، آن چه که نمی

گویند، دروغ محض می کند، و به آن ارزش کارمی مزد دریافت کارگر به عنوان دست

ها هیاهوی اتحادیه و .ارزش کار یا قیمت کار استی مزد شکل مسخ شده است. دست

، دگردیسی دیگری بر " مزد عاالنه برای کار عادالنه "سال مالی، با شعار هرقبل از آغاز 

. ایقاین شکل مسخ شده است. زمان کار بخشی از عمر کارگر است، نه فقط ساعات و دق

که به  -مزد در ایران را  بیشتر مساله، به طور مثال، اگر حداقل دست نبرای روشن شد

ی ساعت کار ماهانه 176در نظر بگیریم،  -آیدمی یت کارگران درمزد اکثر صورت دست

تومان تعین گردیده است. این مقدار براساس مدت معینی از عمر  هزار 900معادل یک 

اگر ماه را . اوی عمر یک ماهه %25کارگر محاسبه شده است، درست برابر یک چهارم یا 

تومان و ارزش ساعتی آن کم  زاره 30شود می سی روز حساب کنیم، ارزش روزانه اش

ارزشی که او تولید کرده بسیار فراتر از اما تومان . در مقایسه با کار کارگر،  هزار 3تر از 

مزد، نه ارزش محصول تولید شده، بلکه  دست نیاین مقدار است. این، یعنی درتعی

ر ارزش شود که بتواند نیروی کار کارگر را تجدید کند. اگمی ارزشی در نظر گرفته

تولیدی سه ساعت کار، حداقل الزم را برای بقا و تجدید نیروی کار جهت ادامه استثمار 

 هزار 30شود. می همین مقدار به عنوان مزد به کارگر پرداختپس سازد، می فراهم

ساعت کار، که تنها بهای سه ساعت کار است.  8مزد روزانه، نه بهای  تومان دست

ن دست مزد در هیچ جای دنیا، برای تامین معیشت و تجدید واقعیت اما این است که ای

 نیروی کار فعلی و آتی کارگر، کافی نیست. به همین سبب، کارگر مجبور به اضافه کاری

آورد. به این طریق، ساعات اضافی کار، با بلعیدن می ، یا به کار دوم و سوم رویشودمی

 برد و او را زود تر از پامی لنیروی کارش را تحلی ساعات استراحت و تمدید قوا،

 دارسرمایهساعت دیگر کار کارگر، توسط  5، ارزش این وضعیت اندازد. در مقابلمی

 5که این جا  -شود. با این حساب، کارگر ساعاتی طوالنی از روزکارش را می مصادره

کند. این همان چیزی است که می بدون دریافت مزد کار - ساعت در نظر گرفته شده



 



، به عنوان کار با اجرت دارسرمایهدر منظر جامعه و اما، گیرد. می نام "ردگی مزدیب"

 . این مناسبات پولی، واقعیت مساله را الپوشانی و دیده را ندیدهشودمی محسوب

واقعیت، و معکوس نشان به تغییر شکل دادن  کند. دست مزد ابزار این الپوشانی،می

شود. می رمایه به عنوان ناجی کارگر بیکار نمایاندهدادن آن است. در این مناسبات، س

کند؛ به جای این که دیده شود، این نیروی کار و کار می سرمایه است که کار ایجاد

کارگر را به ی ی نیروی کار بالقوهدارسرمایهکند. می تولیداست که سرمایه را  کارگر

آن در زمان قرارداد منعقد شده کند، اما در ازای آن، با تملک می نیروی بالفعل تبدیل

د. این مساله از نظر سازمی و کارگر، کارگر را از نیروی کارش بیگانه دارسرمایهبین 

کند. او تمام سعی اش را برای حفظ خود، در خدمت می روانی تضادی را در کارگر ایجاد

ارفرما بیند. در حقیقت، کارگر فقط ارزش اضافی ایجاد شده را به کمی منافع دیگری

 گیزمان از کار افتاد به دهد، ومی کند، بلکه تمام زندگی اش را به اونمی کش پیش

سرمایه کارفرما طی این مدت چند برابر شده، اما او درهم شکسته و بی که بیند می

، دهدنمی کفاف مخارج زندگی اش راحتی که  ناچیز،جان، با یک حقوق بازنشستگی 

 . گذراندمی روزگار خود را به سختی

ی، غرب اروپا است. جهان در سکون فئودالی، نیاز به یک خانه داری سرمایهزادگاه اولیه

تکانی داشت. سیستم حاکم دیگر با رشد نیروهای مولده خوانائی نداشت. نیروهای 

 جدید برآمده از دل فئودالیسم، برای شکوفایی نیاز به بستری جدید داشتند که مانعی

نباشد. برای فراهم شدن این بستر، شاهد یک سلسله فعل و انفعاالت سر راه رشدشان  بر

 تولید فئودالی، که با رشد نیروهای مولده در تضاد بود،ی اجتماعی در اروپا بودیم. شیوه

توانست پاسخگوی می داد کهمی دیگریتولیدی ی جایش را به شیوهبایستی می

توانست با تقسیم بندی طبقاتی ینم دیگرنیازهای رو به رشد جامعه باشد. جامعه 

قبلی به رشد ی جدید ابتدا به موازات شیوه یتولیدی فئودال و سرف تعریف شود. شیوه

تولید سابق ی تولید غالب تبدیل شود و شیوهی شیوهتدریج به دهد تا به می خود ادامه

شه و کنار در گو تولیدی قدیم هم چنانی شیوهگرچه بقایایی از  ؛را به تاریخ بسپارد





مارکس در جلد  تواند به بقای خود ادامه دهد.می ی،دارسرمایهدنیا، حتی در یک کشور 

حاکم سابق، یعنی زمین ی یل شدن و دگردیسی طبقهحچگونگی مست "سرمایه"سوم 

از ارزش اضافی تولید شده ها ی و چگونگی سهم بردن آندارسرمایهداران، را در نظام 

که آمریکا نامیده ای کشد. کشف قارهمی گسترده به بحث طوربه  ،را توسط کارگران

مهاجری که از اروپا در ها شد، با قلع و قمع ساکنان بومی آن، به تصرف میلیون

کوچ کرده بودند، درآمد. از طرف دیگر، رشد به ان قاره جستجوی یک زندگی بهتر 

با تصرف سرزمین، ساخت که نه  ممکنصنعت دریانوردی، رسیدن به سواحل آفریقا را

ده را شتازه اشغال ی ساکنان آزاد آن، پنبه زارهای عظیم قاره و تجارتبلکه با به بردگی 

به ارمغان آورد. بسط استعمار انگلیس به ویژه در هند، طالهای معابد و طالی سفید 

هند، همه و همه، زمینه را برای رشد بورژوازی اروپا فراهم آورد. ی کشتزارهای پنبه

با بسط مستعمرات در ماورای بحار، رونق گرفت. دیگر اصناف ، ارتباطیهای رت و راهتجا

نبود. جوامع انسانی گوی نیازهای روز افزون  دوران فئودالی و تولیدات آن ها، پاسخ

بازارهای کوچک محلی و منطقه ای، جای خود را به بازارهای جهانی در معیار آن زمان 

: مواد خام، ادویه و پارچه، یی چونو کاالها نددر راه بود اتجاری دائمهای داد. ناوگان

بخار و به کارگیری ی . کشف قوهندکردمی تولیدات نیمه ساخته و تمام ساخته را منتقل

آن در صنعت و کشتی رانی، انقالب عظیمی را سبب شد و تولید کاال به صورت انبوه در 

با انقالب صنعتی و  ،. به این طریقددن. بازارها مستمرا در حال رشد و گسترش بوآمد

جهانی شدن بازار تکمیل و تکمیل ترمی شد. رشد بازار جهانی و  گ،ایجاد صنایع بزر

جدید مراصالتی، به رشد های ارتباطات دریایی و زمینی، کشیدن راه آهن و جاده

 جدید بورژوازیی دو طبقه ،تولید جدیدی شیوهی بورژوازی کمک کرد. تکامل و توسعه

 رشد داد. به وجود آورد و و پرولتاریا را 

ی در سطح وسیعی از جهان گسترده شد. بازار جهانی کاال دارسرمایه شانزدهم،در قرن  

دیگر  م. در پایان قرن نوزدهبه وجود آمدو یک تقسیم کار بین المللی ایجاد و خدمات 

ی در این قرن تکامل ی پیوسته بود. تقسیم کار جهانداری سرمایهتمام دنیا به دایره



 



در  آن، سرعت تولید کاال چند برابر شد. با جنگ جهانی اولی یافت و در هر دهه

، شامل آمریکای شدمی یدهنام "جهان سوم"، آن چه را که 1914-1919های سال

به این پروسه پیوست و کاالیی شدن نیروی کار و  ،جنوبی و مرکزی، آفریقا، ژاپن و آسیا

مات برای فروش در بازاری که حداکثر سود را واقعیت بخشد، انجام تولید کاال و خد

 تولید را تنظیمی دست ها، طوری کل پروسهی گرفت. گویی دستی نامرئی، برفراز همه

یابی نصیب تعدادی اندک و فقر و بدبختی، نصیب اکثریت  کرد که ثروت و کاممی

شکل کالسیک تقسیم کار شد. با تکمیل جهانی شدن سرمایه، می جهان مردمعظیم 

ی وجود دارسرمایهکشور  یچنان که آمد تعداد اندک ،جهانی دچار تغییر شد. زمانی

ی بودند و تجارت جهانی وظیفهکشورها کشورهای دنیا در خدمت آن  سایرداشت و 

نقل و انتقال مواد اولیه از کشورهای فقیر به کشورهای صنعتی، و کاالهای ساخته شده 

 یتولیدهای را بر عهده داشت. این کشورها هنوز شیوه ،نعتی به آن هااز کشورهای ص

قدیم خود را داشتند و کاالهای اساسی مثل حبوبات، ذرت و گندم مورد نیاز خود را 

ی در دورهاما، بخش اقتصاد بود. ترین مهم ،هااین کشورکردند. کشاورزی در می تولید

گرفته شد، یا در اثر ها ی از دهقانان خرد از آناستعمار این روند تغییر کرد. زمین بسیار

 -خود های مجبور به فروش زمیندهقانان خرد ناتوانی در رقابت با کاالهای وارداتی، 

کار شده به کارگر کشت  شدند. این دهقانان بی زمین و بی -برای کشت استعماری 

ن کشورها پا به پرولتاریای کشاورزی در ای ،و به این طریق .استعماری تبدیل شدند

هم پیوستن مزارع ه مجبور به کار در مزارعی شدند که از بها وجود گذاشت. آنی عرصه

در این مراکز کشت استعماری، برای کاستن از ها کوچک شان ایجاد شده بود. بعد

تکمیل کاال راه اندازی شد و تدریجا پرولتاریای های و کارخانهها مخارج تولید، کارگاه

 آن منشا گرفت.صنعتی از 

ی پیشرفته دارسرمایهکه ای با توجه به این نیروی کار ارزان، یا تقریبا مجانی، در دوره

محیط حفظ منظور از البته ادای حفاظت از محیط زیست را به شعارهایش افزود، و 

محیط زیست به طور کلی در جهان، بلکه تنها در کشورهای خودشان حفظ زیست، نه 





این تحت فشار نیروهای هوا دار محیط زیست، مجبور به  ن خاطر کهآن هم به ای ؛بود

تقسیم کار جهانی دیگری تدارک دیده شد. صنایع کثیف کننده محیط زیست،  -امر بود

ذوب آهن، ایجاد های رشد صنعت ذوب فلزات به ویژه آهن، با ایجاد کارخانهچون 

چرمی ی ید چرم و کفش و البسهتولهای نفت و گاز و پتروشیمی، کارخانههای پاالیشگاه

تحت عنوان پیشرفت صنعتی، به کشورهای فقیر یا در حال رشد  ،و صنایع مونتاژ

در ( 1316)1937در ایران اولین کارخانه ذوب آهن در سال  ،تقویض شد. به طور مثال

اما به دلیل شروع جنگ راه اندازی  ،کرج توسط شرکت کروپ از آلمان نازی ساخته شد

کارخانه ذوب آهن ایران ترین در اصفهان بزرگ( 1344)1965در سال  ،ها بعد ،نشد

شود. صنایع پتروشیمی با ملی می ساخته شد که کاالهایش به اروپا، آفریقا و آسیا صادر

در مجتمع (، 1342)1963در سال  آنی و اولین کارخانه پا گرفتشدن صنعت نفت 

صنایع چرم و کفش نیز در  .به کار کردپتروشیمی شیراز با تولید کود شیمیایی آغاز 

از  ناشی ،کفش برای صادرات و مصرف داخلیی با تاسیس پنج کارخانه(، 1348)1969

 ،شا اشکال و انواعی این تقسیم کار جهانی بود. البته پرواضح است که سرمایه در همه

برد که برای بقایش ضروری است. تقسیم کار بعدی با گسترش می روندی را پیش

مبارزات کارگری در اروپا و آمریکا در مقابل استثمار بی حد و مرز و شانه خالی کردن 

کارفرمایان از بار وظایف شان در مقابل کارگران همراه بود. این تقسیم کار با سپردن 

و اختصاص  ،صنایع کاربر و بسیاری از صنایع دیگر به کشورهای در حال رشد و فقیر

اخیر، در ی به انجام رسید. سه دهه ،ه کشورهای صنعتیفوق تخصصی بی صنایع ویژه

صنعتی کردن جهت دار به سمت بازار ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پروسه

ان داخلی، دارسرمایهخارجی، اعتبارات نهادهای مالی و های جهانی، با همکاری سرمایه

آمدن نرخ سود متوسط صنعتی کردن، همان پایین ی به راه افتاده است. دلیل پروسه

. با عطف توجه به این مساله، و وجود یک بودجهانی و محدودیت در ایجاد ارزش اضافی 

افتصاد کشاورزی برای صادرات، ی حاصل از توسعهی ذخیرهی نیروی کار بالقوه

کشورهای صنعتی روی این نیروی کار عظیم ارزان و تقریبا مجانی آسیایی، آفریقایی، 



 



بعد از فروپاشی بلوک شرق از دهه  یو اروپای شرق هفتاد،ی ی در دههآمریکای التین

این نیرو در ایران با اصالحات ارضی در سال  ،، حساب باز کردند. به طور مثالهشتاد

به دلیل  ،البته در ایران. آزاد شد و نسل اول کارگران صنعتی ایران را تشکیل داد 1341

، مساله شکل دیگری گرفت. این نیرو 1979و  1973باال رفتن قیمت نفت در دو مقطع 

شود با دست مزدهای ناچیز در مقایسه با کارگران خود کشورهای می شد/ ومی را

ت طوالنی به کار اساعدرو چندان شود بدون حق و حقوق می ؛صنعتی، به کار گرفت

مقایسه  با هم قابل رگراناکن ایی واداشت. متوسط ساعات کار روزانه و ماهانه و ساالنه

با کشورهای صنعتی ها زمینهاز نیست. این امر حتی در کشورهایی که امروز در بعضی 

جنوبی و برزیل در ی مقایسه آلمان با کره ،به طور مثال ؛کنند هم حاکم استمی رقابت

ساعت است  2800جنوبی متوسط ساعات کار ساالنه ی صنعت اتومبیل سازی. در کره

جنوبی و آلمان در حالی ی ساعات کار در کرهاین تفاوت در .ساعت 1900اما در آلمان 

ین مقایسه بین آلمان و هماگر  .تقریبا مشابه استها که بهره وری کار در آن است،

کشورهای به اصطالح در حال توسعه و حتی چین به عنوان یک قدرت اقتصادی، انجام 

به  ذخیره،ی ی کار بالقوهگیرد، تفاوت وحشتناک خواهد بود. از طرفی وجود این نیرو

به کار گیری زنان با دست مزد برای مثال، . کننددهد، که انتخاب می کارفرمایان امکان

م ییا انتقال دا ،به کار گیری کودکان با دست مزدی کم تر از زنان یا ،کم تراز مردان

 یک. در شرایط فقدان وجود به منطقه یا کشوری دیگریا کشور صنایع از یک منطقه 

کارگر رزمنده و قوی که به عنوان بخشی از مبارزه خود، دولت را مجبور به ی طبقه

این نیروی کار عظیم را با شرایطی  توانمی رعایت حق و حقوق کارگر کند، به راحتی

کار زیرا نیروی  ؛غیر انسانی تر از کشورهای صنعتی استخدام و اخراج کردبسیار 

نبود آگاهی طبقاتی و همبستگی کارگری، و مهم تر  که به دلیل ،وجود داردای گسترده

نان، نیروی کار خود را به حراج بگذارد و ای شکم گرسنه، حاضر است برای تامین لقمه

تر بگیرد. در  سخت یجای کارگر اخراجی را حتی با دست مزدی کم تر و با شرایط

به شرایط تکنولوژی سبب شده است، که وابستگی تولید صنعتی، ی حقیقت، توسعه





جغرافیایی، برای انتخاب محل تولید از بین برود. تکنولوژی مدرن، حمل و نقل مواد 

اولیه و نیمه ساخته، و تکمیل شده را راحت کرده است. تکنولوژی و سازمان کار با 

شود کارگران می تولید، به نحوی تکامل یافته است، که به راحتیی پروسهی تجزیه

در زمانی کوتاه برای انجام کار با ماشین آالت آماده کرد و  ساده و آموزش ندیده را

یک برنامه آموزشی  ؛پراکنده مجزا را به طور سیستماتیک به اجرا گذاشتهای فعالیت

ها تنظیم کرد و آن مورد نیازهای کشور را برای جهت دادن دانش آموزان به سمت رشته

دارند، نمود. این جای گزینی را  را جایگزین کارگران ماهر شاغل، که دست مزد باال

بیش تر روند کار ی سرمایه با به اصطالح عقالیی کردن کار و تقسیم کار جدید و تجزیه

را مارکس ها دهد. روند این تغیرات و نقل و انتقالمی به مراحل جزئی تر و ساده ترانجام

 دهد: می بیان توضیحدر دو جمله به رساترین 

ار کعبارت از دارسرمایهایی، بی تفاوت است که کار مورد تملک ارزش افزی در پروسه "

ری اجتماعی متوسطی باشد، یا کاری بغرنج که دارای وزن مخصوص عالی تی ساده

 رارقماعی است. کاری که به مثابه کار عالی ترو بغرنج تر در برابر کار متوسط اجت

 ".گیردمی

تکنولوژی به ویژه حمل و نقل ی ، توسعهذخیرهبنابراین، با وجود یک نیروی کار صنعتی 

کار، یک بازار جهانی برای نیروی کار صنعتی جهانی ی پروسهی تجزیهنیزو ارتباطات، و 

تواند هر لحظه که بخواهد، در می و هم چنین برای مکان تولید ایجاد شده و سرمایه

ست به عمل جایی که بخواهد و با نیروی کاری که بخواهد، با احتساب منافع خود د

فروش هر چه ارزان تر این  در موردمناقصه بر سر جهانی ی هاین جامع اکمینبزند. ح

های غارت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، به بند و بستی نیروی کار، و اجازه

پایان ی را در فاصله یین فعالیتچنی شده تسریعی اقتصادی مشغولند. نمونه و سیاسی

دیده ایم، که تاکنون  5+1با گروه ایران با  جمهوری اسالمیای گرفتن مذاکرات هسته

اقتصادی برای بستن قراردادهای کار و سرمایه گذاری و  و دیدار سیاسی 500بیش از 

به  ؛انتقال صنایع نساجی و پوشاک استدر این زمینه، مثال دیگر  اند.دادهتجارت انجام 



 



غیر از اتیکت گذاری و بازار یابی، در  نحوی که دراین صنعت، گاه تمام مراحل کار به

گیرد. گاه ماده اولیه در کشورهای صنعتی تولید و برای مراحل می این کشورها انجام

مثل رنگ آمیزی،  حتی اقداماتیشود. گاه می تکمیلی به کشورهای مذکور فرستاده

مایه دو گیرد. با انتقال این صنایع، سرمی هم در همین کشورها انجام آرایشطراحی و 

هدف را دنبال کرده است: اوال خود را از بار کارگران گران کشورهای خودی رها کرده و 

کارگر ارزان را به کار گرفته و چندین برابر سود ها گاه دهها با دست مزد هریک از آن

 500بیش از  شصتبرده است. به طور مثال، با انتقال صنایع پوشاک از آلمان در دهه 

کارگر، کارشان را از دست دادند.  هزار 300بیش از  هفتادی در دهه کارگر وهزار 

انی که در کشورهای در حال رشد سرمایه گذاری کنند، به عنوان دارسرمایهمعموال 

مشارکت در برنامه فقر زدایی سازمان ملل، از پرداخت مالیات هم در کشور خودی و هم 

کنند و یک سره نمی مد را وارد محاسباتشوند. یا اصوال این درآمی کشور میزبان معاف

های . به هر حال، حذف این ارزشکنندمی واریزسویس یا لوکزامبورگ های به بانک

اضافی یا افزوده انبوه در احتساب سود، عامل مهمی در کاهش آن است. ازین گذشته، 

بازهم صدها هزار کارگر بیکار شده )در مثال باال( ی ذ شدهخحذف درآمد و مالیات ا

آورد، و از جانب خود هم می مقدار ارزش اضافی یا افزوده تولید شده در کشور را پایین

کشورهای صنعتی، شاید در گذارد. این کارگران اخراجی، می در کاهش نرخ سود تاثیر

کاری خود، پیدا کنند. همین امر در ی هرگز نتوانند کاری هماهنگ با کیفیت و تجربه

که در  کار گرفته شده، در کشورهای در حال توسعه، نیز در زمانیانتظار کارگران به 

کار به اندک آگاهی دست یابند و بخواهند خود را حتی برای پیش برد ی پروسه

. تغییر مکان این صنایع در سه وجود داردمطالبات رفاهی و اقتصادی سازمان دهند، 

کار جهانی جدید بر ناامنی مساله است. این تقسیم این گذشته به خوبی بیانگر ی دهه

زندگی کاری استوار است، به طوری که در سراسر جهان کارگری صحبت از ناامنی کار 

است. گذشته  ،بی افقی و هراس و بی عملیآن ی شغلی کارگران، و در نتیجهی و آینده

از صنعت ماشین سازی و بعضی صنایع استراتژیک، صنایع شیمیایی، ذوت آهن و 





ونیک، ساخت اتومبیل، کامیون، آسانسور، وسایل خانگی، ساخت قطار و فلزات، الکتر

برخی از هواپیماها، عینک سازی و صنایع پوشاک و نساجی و مد، به طور کلی یا جزء به 

  اند.جزء شده به کشورهای در حال توسعه انتقال یافته

 دست بحث هستند. از یک طرفاین بخش ترین مزد و ارزش اضافی، مهم مساله دست

از طرف دیگر، نرخ ارزش  . وکند که ارزش اضافی چه مقدار باشدمی مزد مشخص

گفتیم  زند.می اضافی یا نرخ سود کارفرما و چگونگی تغییرات آن حرف اول را در بحران

کار و تبدیل مواد به کاالهای مصرفی، خواه نیمه ساخته یا آماده مصرف ی که در پروسه

یعنی ارزش سرمایه  ؛کنندمی را، تدریجا به محصول منتقلفوری، این مواد ارزش خود 

خام ی اعم از زمین، ساختمان، ماشین آالت، مواد اولیه - ثابت به کار رفته در امر تولید

تدریجا با وارد شدن در واحدهای کاالی  -و نیمه ساخته، پول اجاره و آب و برق و غیره

گردش ی در پروسهها بنا براین، آن شود؛ نه کم تر نه بیش تر.می تولیدی، مستهلک

 ارزش جدیدی فراتر از ارزش خود ایجادها کنند. آننمی شوند و تغییرنمی وارد

و شکل و  .ماند نیروی کار، که توسط کارگر به کارفرما فروخته شده استمی کنند.نمی

، دارسرمایهنوع استفاده از آن، دیگر نه در اختیار کارگر، که در اختیار مالک آن، یعین 

 او نیست، یا او هاینیاز نشود برای برآوردمی است. بنابراین، محصولی که تولید

 دارسرمایهتواند آن را برای ارضای نیازهای خود به فروش برساند. محصول کار او به نمی

در  دارسرمایهشود. می گیرد. از این جا بیگانگی کارکر با محصول کارش آغازمی تعلق

مسائل انسانی مشوق کار او و در واقع دهد، نمی ، کاری عام المنفعه انجامتولید کاال

جوان بیکار و مایوس را به ای برای این سرمایه گذاری نکرده است که عدهاو نیست. 

برقرار شده، کاالهای تولید شده، ی خواهد در این رابطهمی زندگی فعال باز گرداند، بلکه

یعنی موفق به ارزش  ؛رفته در خودشان ایجاد کنند ارزشی بیش تر از ارزش به کار

افزایی پول پیش ریخته شود، از روند تولید کاال یا وحدت روند کار و ارزش آفرینی فراتر 

تا پول  ،ی یا وحدت روند کار و ارزش افزایی شوددارسرمایهرود و تبدیل به روند تولید 

جواهر نشان در ای چه ندوقتوانست پولش را در صمی د. اوگردبه سرمایه تبدیل 



 



ش نماز بگذارد و شکرگذار داشتن آن باشد، ا پستوی خانه نگهدارد و هر روز در مقابل

 ش نه تنها ارزش افزا نشده، که بستگی به شرایط، از ارزش آن کما اما بعد از مدتی پول

ل، که ی، نه تقدیس پودارسرمایهافتد. بنا براین، ویژگی می شود یا اصوال از ارزشمی

 .آیدنمی کسب ارزش اضافی/سود است. دیدیم که این ارزش اضافی از مواد و تجهیزات

تولید که ی آید؟ پاسخ روشن است، تنها عامل باقی مانده در این پروسهمی پس از کجا

 بین نیروی کار و دستی ، کارگر و نیروی کار اوست. رابطهآیدنمی حرفی از او به میان

 مزد، پاسخ معماست.

گردد. اما نمی ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار، همان گونه که آمد، تماما به کارگر بر

جدید بیافریند، باید تجدید شود. های نیروی کار برای این که بتواند در آینده هم ارزش

گوناگونی را های در خدمت سرمایه، روشکارگزاران شماری عظیم از اقتصاددانان و 

علوم دارند که برای جاودان سازی نیروی کار، چه مقدار از ارزش ایجاد تا ماند کرده عابدا

به کارگر برگردانند. و این مقدار چه حجمی از از ساعات کار او را در بایستی می شده را

این ساعات الزم  تاشود که چه کنند می گاه کار گروه دیگری آغاز بر خواهد گرفت. آن

شدت  و ساعات کار افزایششامل این کم تر شود، که و  تر اختصاص یافته به کارگر، کم

روانشناسی، باال بردن بارآوری کار، های کردن تولید، استفاده از روشای استثمار، زنجیره

ساعات کار تا حد توان فیزیولوژیک، که امروز  افزایشعقالئی کردن تولید و غیره است. 

، فقط به رایج استیکای التین در صنایع پوشاک و الکترونیک و غیره در آسیا و آمر

ی در اروپا تعلق ندارد، بلکه در بسیاری از کشورهای دارسرمایهتاریخ ادوار اولیه 

با ها ی، در مذاکرات اتحادیهدارسرمایهاروپایی از زمان بحران اخیر ی پیشرفته

ی ساله 150های وردآ کارفرمایان، با نیت خوب حفظ محل کار! با لگد مال کردن دست

به طور نمونه، کارگران متال در  .مبارزه طبقه کارگر جهانی دوباره پذیرفته شده است

ساعت  42،5ساعت متوسط ساعات کار،  37،5شرق آلمان مجبور شده اند، به جای مت 

مزد برای ساعات کار  با همان دست مزد سابق کار کنند، یعنی بدون دریافت دست

شود تنها نمی وزانه نیروی کار را فراهم آورد، ولیبه هر حال باید مخارج تجدید ر اضافی.





قادر به  دیگرشود ومی مستهلک وبه آن اکتفا کرد. این نیرو نامیرا و جاودان نیست. پیر 

 این جانشین رابه جانشین آن اندیشید و هم چنین کار نیست، پس باید به تداوم آن و 

 شود. اما مابهمی مقدس سپرده یپذیرش استثمار کرد. این وظیفه به خانوادهی آماده

این کار را ی راه این است، که وظیفهترین باید در نظر گرفت. ارزانهم ازای پولی آن را 

و نیروی کار  کارگری هم بر دوش کارگر گذاشت. بنا براین، دستمزد باید مخارج خانواده

بعدی نیروی کار را  ، بلکه نسلتولید نمایدآتی را هم تامین کند، تا کارگر نه تنها ارزش 

منتقل خود . به این طریق، بردگی مزدی را، به ارث، به فرزندان و پرورش دهد هم بزاید

مثال در ایران، برای فراهم کردن امکان تحصیل فرزندان از این رو، تالش کارگران، کند. 

کنند که این تنها می فکرها آنزیرا  ؛شان و تحمل مخارج کمر شکن آن قابل درک است

اما در واقع این گونه  فرزندان شان خواهد بود. گاه اجتماعی طبقاتی راه تغییر پای

های شمار انسان کند، این اوضاع برای استثمار بیمی زیرا تا سرمایه حکومت ؛نیست

دیگر، ادامه خواهد یافت. راه واقعی برای رهایی ازین وضعیت، مبارزه برای لغو کار مزدی 

داند می اما برخالف بسیاری از کارگران دارسرمایهی است. دارسرمایه یو در جهت امحا

آورد، که هیچ پیامبری را می که نیروی کار چه معجونی است و چه معجزاتی به بار

از قبل ایمان آورده آن ی به معجزهچرا که خرد، می یارای آن نیست. او نیروی کار را

 ارزش مصرف آن را ؛ اومصرف برسانداست. حال فقط باید این نیرو را تصرف کند و به 

 کارگر. به که به خودش تعلق دارد نه  داندمی ؛داندمی

 ارزش اضافی، سود و نرخ آن 

آفریند. می گیرد،می مزد به او تعلق کارگر ارزشی بیش از ارزشی که به عنوان دست

است، که  کند که سرمایه اش به دلیل سرمایه گذاری ارزش افزا شدهمی ادعا دارسرمایه

. برندمی گیرد، و در محاسبات اقتصادی از آن با عنوان ارزش افزوده ناممی سود نام

مختلف، در یک سال، همان ارزش ایجاد شده در های ارزش افزوده ایجاد شده در بخش

زمان کار اضافی یا زائد کارگران است که نام واقعی آن ارزش اضافی است، نه افزوده و ما 

شود. همین ارزش اضافی است، نمی زاید و افزودهنمی نشان دادیم که پولدر مثال باال 



 



ایجاد سود و مقدار آن، ی دهد. طرف دیگر این رابطهمی که سود کارفرما را تشکیل

بهره کشی نیروی کارو استثمار کارگر است. مقدار آن نیز بیانگر نرخی ی مبین درجه

سازد نسبت کار اضافی می نرخی که معین ؛گیردمی است که کارگر مورد استثمار قرار

به کار الزم یا نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر چقدر است. نرخ ارزش اضافه یا نرخ 

مدرن بودن صنایع، باال بودن ترکیب آلی سرمایه، باال بودن بهره  میزانسود با توجه به 

ی، حتی از وری کار و سهم سرمایه اجتماعی کشور در کل سرمایه اجتماعی جهان

کند. به همین دلیل، در می صنعتی به صنعت دیگر، واز کشوری به کشور دیگر، فرق

و صنایع و کشورها، بلکه نرخ متوسط آن و ها محاسبات نه نرخ تک تک کارخانه

 گیرد.می تغییرات این نرخ متوسط مورد مطالعه قرار

خ سود و شود و چگونه نرمی چگونه نرخ ارزش اضافی به نرخ سود تبدیل

  کند؟می تغییرات آن در ایجاد بحران دخالت

ی بنابراین، برای جبران سرمایه .نکرده استای برای اضافه ارزش هیچ هزینه دارسرمایه

دهد. می بخش ارزش کاال را تشکیلترین رود. این بخش مهمنمی به کارای پیش ریخته

تولید حاصل شده ی ی او در پروسهگوید: این اضافه ارزش از سرمایه گذاردار میسرمایه

 :دهد. اومی گویدمی شود و سود او را تشکیلمی است، که در قیمت کاال گنجانده

محض رضای خدا سرمایه گذاری نکرده است، بلکه برای کسب سود سرمایه گذاری 

 ارزش همان این –کرده است و سودش برابر است با ارزش کاال منهای قیمت تمام شده 

مختلف با توجه به ترکیب ارگانیک سرمایه های کننده تولید برای که است اضافی

شود. نرخ ارزش اضافی را قبال مورد بحث قرار داده ایم. سود سرمایه، که در می متفاوت

 گردش سرمایه تحققی استثمار نیروی کار ایجاد شده است، در پروسهی پروسه

که گویی کل سرمایه، شامل سرمایه شود می آن طوری عملی یابد، اما در محاسبهمی

متغیر و ثابت، مجموعا آن را ایجاد کرده است. آن گاه بر اساس این مناسبات دروغین، 

 آید، که کم تر از نرخ ارزش اضافی نمایانمی نسبت بین سود و کل سرمایه بدست





شود. مهم اما این است که در هردو این نسبت ها، صورت کسرشان شامل سود و می

اضافی، با هم برابر است یعنی سود همان ارزش اضافی است، اما به دلیل این که  ارزش

سرمایه متغیر و ثابت ی در مخرج کسر در یکی تنها سرمایه متغیر و در دیگری مجموعه

شود، و نرخ سود بسیار کم تر از نرخ ارزش می با هم آمده است دو نرخ با هم متفاوت

ریاضی، به صورت کامال قانونی، سود ی با یک محاسبهشود. یعنی می اضافی نشان داده

شود و این برایش موجب خیر است؛ زیرا مالیات کم می کارفرما بسیار کم تر نشان داده

 تری خواهد پرداخت. 

 عوامل موثر در نرخ سود

 وتباطی یل ارهرچه زمان گردش کاال و پول کوتاه تر شود) به طور مثال، با پیشرفت وسا

اال ک -پول ‘G-W-G /گذارد. گردش مجموعه می ، بر نرخ سود تاثیرحمل و نقل(

 ‘Gشود، یعنی می که پول آخری که در پایان گردش حاصل است، طوری پول –

ست. ری را دارات بیشدر تولید وارد شد، ارزش  دارسرمایهنسبت به پول اولی که توسط 

یی ش افزاتواند به ارزمی اگر کاالنامد. می آن را سود خود از سرمایه گذاری دارسرمایهو 

 ست کهاسرمایه منجر شود، به دلیل خصوصیت کاال است که در آن ارزشی پنهان شده 

زایی این ارزش اف یعنی ؛پولی نپرداخته است -برخالف مصالح تولید -برایش  دارسرمایه

، خشبین کارگر است. برای افزایش هرچه بیش تر ای یا سود، ارزش کار پرداخت نشده

ا رم شده کاال را پایین آورد. هر کوششی که مقدار قیمت تمای باید قیمت تمام شده

 ربا ساعات کا تواند با کاهش دست مزد،می کاهش دهد، سود را باال خواهد برد. این امر

کردن  مدرن وبیش تر، با ثابت ماندن دست مزد و باال رفتن شدت کار، با تکامل تکنیک 

شارکت چون م شود، و با بکار گیری ترفندهاییمی تن بهره وری کارآن، که سبب باال رف

س احسا کارگران در سود کارخانه، دادن بخش کوچکی از سهام به کارگران، و ایجاد

 مالکیت و مشارکت در امر تولید و غیره انجام یابد. 

شود، نرخ سود یک کارخانه، یا یک می آن چه که به عنوان نرخ سود عمومی مطرح

رو تولیدی نیست، بلکه سود متوسطی است، که براساس آن نسبت مجموع قلم



 



جامعه را بدون در نظر گرفتن ترکیب آلی آن ها، و مجموع ارزش اضافی تولید ی سرمایه

شود سود متوسط، به نحوی که می حاصل آنو  .آورندمی شده در جامعه، به دست

کنند، ولی می ن تر از آن سود کسبباالتر از این نرخ و برخی پاییها بعضی از سرمایه

در این صورت، قیمت تولیدی هر کاال  .نرخ سود برای همه همان نرخ سود متوسط است

 شود با قیمت تمام شده + سود متوسط. با نرخ سود متوسط جهانی،می مساوی

کشورهای پیشرفته، با ترکیب ارگانیک بسیار باال، در های بینیم که چگونه سرمایهمی

بین کل ارزش اضافی تولیدی و کل سرمایه در جهان، به نسبت سرمایه شان چه نسبت 

د و در استثمار دارنمی بخشی از کل سود یا ارزش اضافی تولید شده در جهان را دریافت

بزرگ های شوند. همین طور است مورد سرمایهمی شریک میزانچه  بهکارگران جهان 

به  "ایران خودرو"نرخ سود عمومی در ایران، در هر کشور؛ به طور مثال، با توجه به 

عنوان یک کنسرن عظیم، به نسبت کالنی سرمایه اش از کل ارزش اضافی تولید شده 

تر از آن چه  برد. طبق این محاسبه، نرخ سود ایران خودرو، کممی در اقتصاد ایران سهم

گر قرار باشد پردازد. امی بر اساس آن مالیات کم تری و شودمی که هست نشان داده

مقدار آن کوچک  طبیعتا د،ندرصد کوچکی از این به اصطالح سود را به کارگران برگردان

 مزد کارگران را محدود افزایش دستی شود. هم چنین با تکیه برآن، مطالبهمی تر

 د. نکنمی

نرخ سود عمومی به دو عامل بستگی دارد: ترکیب ارگانیک سرمایه در رابطه با نرخ سود 

که هر ای سط و مقدار نسبی سرمایه در هرقلمرو با نرخ سود خود؛ یعنی سهم نسبیمتو

 سودکند. به طور کلی نوسانات نرخ می جامعه اشغالی قلمرو تولیدی در کل سرمایه

 کنند و به نرخ سود عمومیمی قلمروهای مختلف تولیدی در مجموع هم دیگر را خنثی

کل در قلمروهای متفاوت هم بر نرخ سود عمومی  یاما، تغییر توزیع سرمایه .رسندمی

گذارد. رشا و ارتشا و عدم وضوح محاسبات اقتصادی در کشورهایی که در آن می تاثیر

گذارد. می کند هم بر نرخ سود تاثیرمی فساد سیاسی و مالی)تقریبا در همه جا( غوغا

ت ثبات شدت چنان که آمد، هر چه سرمایه ثابت بزرگ تر باشد، نرخ سود در صور





آید. به همین سبب، همراه با افزایش سرمایه ثابت، شاهد یک روند می استثمار، پایین

کاهش تدریجی نرخ سود خواهیم بود. از طرف دیگر، با پیشرفت تکنیک و افزایش بهره 

زیرا با باال رفتن شدت  ؛آیدمی وری کار، تعداد کم تری از کارگران برای انجام کار الزم

کنند و به نسبت می ران در همان زمان سابق، محصول بسیار بیش تری تولیدکار، کارگ

شود. اگر قرار باشد تولید به همان مقدار قبلی ثابت می ارزش اضافی بیش تری هم تولید

شود؛ یعنی از طرفی سرمایه متغیر همراه می باقی بماند، به کاهش تعداد کارگران منجر

 آید، که خود منجر به کاهش سودمی ایه، پایینبا باال رفتن ترکیب ارگانیک سرم

شود، از طرف دیگر، باال رفتن بهره وری کار، زمان کار الزم برای تولید واحد کاال و می

ی سرمایهی به کاهش نسبی و بدون وقفه که دهد،می در نتیجه مخارج تولید را کاهش

یش دائم نرخ سود به انجامد. همین امر باعث گرامی متغیر در مقابل سرمایه ثابت

 زیرا تنها کارگر است که با کار اضافی خود سبب ارزش افزایی سرمایه ؛شودمی کاهش

آفریند. سرمایه ثابت هر چه افزون می کند، و سودمی شود یا ارزش اضافی تولیدمی

تواند ارزش خود را تدریجا به محصول منتقل کند نه بیش تر. بنابراین، با می شود، تنها

نسبی سرمایه متغیر و کاهش تعداد کارگران، مقدار ارزش اضافی و سود هم به  کاهش

یابد. یا حتی اگر سرمایه متغیر را کاهش ندهند و به جایش شدت می طور نسبی کاهش

استثمار را باال ببرند، باز هم شاهد گرایش دائمی پایین افتادن نرخ سود متوسط خواهیم 

یابد و چون می ه به وسایل تولید مصرف شده، کاهشبود؛ زیرا نسبت بین حجم کار زند

 اضافه ارزش تولید شده به نسبت حجم کل سرمایه در نرخ سود مورد محاسبه قرار

دهد. می گیرد، با هر افزایشی در سرمایه ثابت، به نسبت این نرخ کاهشی را نشانمی

زار کار و به کار عطش سیری ناپذیر به سود و رقابت برای کسب آن، دائما سبب بهبود اب

، سرمایه برای بقای خود و . در واقعشودمی جدید و ماشین آالت جدیدهای گیری شیوه

د. پس، کاهش رو به افت نرخ سود، به گردمی بیرون راندن رقبا به این شیوه متوسل

ی در آمده است و از دارسرمایهتولید ی جاری و بیان مخصوص شیوهی صورت پدیده



 



و بروز شود. می این روند، به طور سیکلی، سبب بروز رکود و بحران آن گریزی نیست.

 غلبه بر آن است. های دائم اقتصاددانان برای یافتن راههای سبب کوشش این وضعیت

 بحران اقتصادی

 تی حرکبطبق تعاریف رایج، وضعیتی در اقتصاد است که در آن رشد اقتصاد ساکن و  

 ختاللاو جریان سرمایه دچار ها ملی، سطح قیمتشود. تولید ناخالص داخلی یا می

آید. یم پایینکارگران ای تودههای رود و سطح اشتغال با اخراجمی بیکاری باال د،گردمی

گیرد. می سکون، رکود و و رشد منفی قرارهای ، اقتصاد در حالتیطی مراحل

رود مین به فروشها الرود. با پایین آمدن قدرت خرید توده ها، کامی باالها ورشکستگی

 ازشود. می درسیکل اقتصاد مانع ایجادو در نتیجه، آید. می و سطح سود پایین

بررسی ها آنترین که مهم ،بحران اقتصادی توجه شدهی به مساله یمختلفهای دیدگاه

نظر مکینزی بحران، بحران از ی بحران از دید تغییر در شرایط اقتصادی، نظریه

بر  ی، که بنیادشدارسرمایهبحران در  رو،. به هر است منظر نئوکالسیکمارکسی، و از 

ار ککسب سود و تناقض بین سرشت اجتماعی کار و خصوصی بودن مالکیت)تضاد بین 

ر دموثر  رهایفاکتوو سرمایه( استوار است، باید امری ضروری دیده شود. در دنباله بحث،

 دهیم؛می بحران را مورد توجه قرار

  ی موثر در بحرانفاکتورها

 انباشت افراطی سرمایه، با پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش حاصل

شود، که حاصل تضاد بین رشد بهره وری و ارزش افزائی سرمایه است. همان عواملی می

الحاقی را ی شود، تشکیل انباشت، یعنی ایجاد سرمایهمی که باعث کاهش نرخ سود

د. افزایش بهره وری کار با تناقض همراه گردمی باعث انباشت سریع کند ومی تقویت

 از طرفی، مقدار زیادی از وسایل تولید را با مقدار کم تری کار به حرکت در .است

در این جا،  .گیردمی در نتیجه هر واحد کار کم تری را نسبت به سابق در برکه د، رآومی

یابد، اما با تولید انبوه تر می ایسه با قبل کاهشحجم سود تعلق یافته به واحد کاال در مق





 رود و در نتیجه امکان انباشت سرمایه بزرگ ترمی و افزایش کل تولید، مقدار سود باال

 کهدهد، می ثابت کاهشی شود. از طرف دیگر، اما تعداد کارگران را به نفع سرمایهمی

ی بارآور کار، در ارزش نیروی کار آید. هر تغییری در نیرومی نرخ سود پایین در اثر آن

 گذارد.می اثر معکوس و در اضافه ارزش اثر مستقیم

 دارسرمایهکه کارگر تولید کرده و ای کند، که حجم کار اضافهمی وقتی دست مزد ترقی

کند، آن قدر سریع باشد که تبدیل آن به سرمایه تنها مستلزم به می تصاحب و انباشت

شود می زیرا از نظر جسمی تا حد معینی باشد؛ ا اجرت بیش تر،کار گیری نیروی کار، ب

کند. وقتی انباشت کند شود، می کارگر را استثمار کرد. در این حالت، دست مزدها ترقی

 یابد. ترقی دست مزد، تا جاییمی زند یا کاهشمی حرکت صعودی دست مزدها در جا

و تجدید تولید سرمایه  لطمه نزند یدارسرمایهاس و اساس  به تواند مطرح باشد، کهمی

حد و حدود و مرز معینی ترقی دست مزد تامین کند؛ یعنی ای رشد یابندهی را با درجه

ی انباشت یا توسعهی دارد. اگر وجود جمعیت اضافی کارگری یا ارتش بیکاران، نتیجه

به  کارگری ی است، برعکس آن، این جمعیت اضافیدارسرمایهقوانین ثروت براساس 

ی و حتی به یکی از شرایط وجودی شیوه بودهی دارسرمایهخود اهرم انباشت ی نوبه

ارتش آماده به خدمت سرمایه، همواره برای این شود. می ی مبدلدارسرمایهتولید 

احتیاجات متغیر ارزش افزایی سرمایه، دم دست است. در زمان رونق، با گسترش بازار، 

آماده به خدمت وجود دارد. ی وسیع کارگریی ید، تودهجدید تولهای یا پیدایش رشته

 عظیم انسانی به این ارتش گسیلهای شود و با بحران، تودهمی با رکود دچار افت

 سبب ایجاد مانع در ارزش افزایی سرمایهها بحرانی شود، و این با کم شدن فاصلهمی

غلبه کرد. دراین جمعیت ها شود بر آنها میموانعی که تنها از طریق بحران ؛دگردمی

که قادر به کارند و با هر بحران به هایی اضافی، نیروهای متفاوتی وجود دارند؛ از آن

؛ و با هر رونق و باال شودمی افزوده تعداشان در اثر اخراج، بسته شدن محل کار، و غیره

در یک  که در سنین باال هستند وهایی د؛ از آنگردمی رفتن تقاضای نیروی کار، کم

جدید را ندارند، یا امکان یادگیری های رشته معینی کار کرده اند، و توان یادگیری شیوه



 



 دادهها ، به آناین امرغیر اقتصادی بودن نیز و ها انبه دلیل باال بودن سن  ،این شیوه ها

که به دلیل شدت باالی استثمار کار، باال رفتن شدت کار و کاربرد هایی شود؛ از آننمی

مواد خطرناک در صنعت، سالمت خود را از دست داده و دچار معلولیت، بیماری و 

را از خود ناتوانی شده اند، که تعدادشان روزافزون است؛ و زنانی که سرپرست خانواده 

؛ و هم چنین کودکان کار که بازار کار شده اندی روانه دست داده و در جستجوی کار

زیرا با به کار گیری آن ها، سهم بخش پرداخت نشده  ؛مورد توجه بخشی از سرمایه اند

 رود. می در مجموع ساعات کار باال

قاضا تریجا هر بحرانی دارای فازهای متفاوت است. وقتی اوضاع اقتصادی آرام است، تد

الیت فع و ،هشود، اقتصاد وارد رونق شدمی رود. وقتی تقاضا از عرضه بیش ترمی باال

ردن بباال  وبهبود تکنیک کار برای باال بردن بهره وری کار  شود.می اقتصادی تشدید

ی دریافت گیرد. تقاضا برامی صورت ،جدیدهای سرمایه گذاریشود و می تولید انجام

ی نیرو یراد. تقاضا بیابمی رونقها و کار بانکها رود و متعاقب آن، بهرهمی اعتبار باال

 رایبتقاضا  شوند. زمانی کهمی غول به کاررود و بسیاری از بیکاران مشمی کار باال

 ز بینان کار آید و ترس از دست دادن مکامی نیروی کار باال باشد، نرخ بیکاری پایین

اتی ات مطالبشوند و مبارزمی مزد در نتیجه، کارگران خواهان باال رفتن دست .رودمی

بانه شولید، د. چرخ تانجاممی این امر به افزایش دست مزدها و گیردمی کارگران رونق

زنگ  زند،می لوکاال تدریجا از تقاضا جی وقتی که مقدار عرهافتد. اما می روز در گردش

الیل دبه  و اندازیممی تاکنونیهای نگاهی به بحران .دیآمی خطر رکود بعدی به صدا در

 کنیم:می ی از آن دقتدارسرمایهایجاد و چگونگی برون رفت 

راه شد. در فرانسه  با رونق صنعت بورس در لندن هم هجده،، قرن ، فرانسه1720بحران 

های راه با سرمایه این صنعت با تجارت پیوند یافت و با ایجاد کمپانی دریای جنوب، هم

به قصد انحصار در تجارت کاالهای خاص آمریکای جنوبی و تجارت برده در  ی،انگلیس

و در رقابت با آن ها، پیش رفت. مناطقی که هنوز توسط اسپانیا اشغال نشده بود 

متعددی که لودویک پنجم برای تثبیت هژمونی فرانسه در اروپا به راه های جنگ





میلیارد بدهی تبدیل کرد، که منجر به  2.8انداخت، فرانسه را به کشوری مقروض با 

در ورشکستگی بانکی شد، و بحران مال،ی فرانسه را ایجاد کرد، که بحرانی بیشتر 

یک کشور بود. رکود، تجارت و تولید را دچار عقب گرد کرد خواباند یا کاهش ی محدوده

متمرکز  و بزرگ تری سرمایهرکود، سرمایه گذاران ورشکست شدند، اما از درون  ؛داد

 د. رکمپانی هند شرقی سر بیرون آوی شده

، از ی تا آن زمان بوددارسرمایهبحران جهانی ترین اولین و بزرگکه ، 1857بحران 

بانکی در نیویورک آغاز شد و سریع به موسسات مالی دراروپا سرایت کرد. بحران صنایع 

کشور ترین در انگلیس، به عنوان پیشرفته 1864-1862های پنبه در فاصله سال

این صنعتی آن زمان، به ویژه در چشایر و النکشایر مرکز صنعت تکستیل و نساجی 

وبیکاری گسترده ها و در نتیجه خوابیدن کارخانهکشور، سبب پایین افتادن نرخ سود 

آن نامناسب ی زندگی کارگران، تغدیهاسف انگیز در این دوران، وضعیت  کارگران شد.

خانمانی کارگران و مرگ و میر گسترده  باال سبب بیهای ها، وضع بد مسکن و اجاره

. به لندن رسید 1866و در سال  ادامه یافتشد. بحران ها بین آندر ناشی از گرسنگی 

صنعت آن روز، تاثیر گذاشت. ترین شرایط بد جوی بر محصول پنبه، به عنوان مهم

بیکار مانده در این تجارت، به بازار پول گسیل شدند. اما کسادی بازار پول و های سرمایه

نبود تقاضا، به علت افت تجارت و تولید، سبب ورشکستگی یک بانک بزرگ در انگلیس 

ای . بحران به طور زنجیرهافتادندال آن، موسسات کوچک تر به ورشکستگی شد. به دنب

زد و بندهای سیاسی و اقتصادی آن را تکمیل  و ودیماز صنعتی به صنعت دیگر راه پ

توسط تجار، سبب قحطی شد. فقر و فالکت زندگی کارگران را، بیش ها . تحریم کاالکرد

شاورزی و دهقانان، شرایطی بدتر از کارگران د. پرولتاریای کاد از پیش مورد حمله قرار

تدریجا بر آن غلبه شد. این که ادامه داشت، تا  1867شهری داشتند. این وضعیت تا 

( و 1864بحران، تشکیل انترناسیونال اول) ترین برای سرمایه، اما در این قرن، مهم

 .ائه دهدی اردارسرمایهرفت طرحی نو در مقابل می که، ( بود1871کمون پاریس)

با این دست و متحد به مقابله  ، یکبین خودهای بورژواری اروپا با کنار گذاشتن رقابت



 



، در هر نوزدهمانقالب رفتند، و باالخره آن را سرکوب کردند. به طور کلی بود در قرن 

سرمایه  ،ی یک بحران را تجربه کرد. در پایان این دوراندارسرمایهجهان  ،سال دوازده

مالی مدرن طی شده و ی متمرکزتر شده بود و روند تشکیل سرمایه ومتراکم تر

از بین  ،کوچک و ضعیف، از دور رقابت خارج شدههای انحصارات پا گرفته بودند. کنسرن

بزرگ ادغام شده بودند. اما تشکیل انحصارات، خود به ایجاد مانع های رفته، یا در سرمایه

وسایل تولید، سبب سنگین تر شدن وزن  ؛ زیرا تمرکزگشتدر رشد سرمایه تبدیل 

سرمایه ثابت، و باال رفتن ترکیب آلی سرمایه شده بود و به این علت با بزرگ تر شدن 

مخرج کسر تعین نرخ سود، نرخ سود کاهش یافته بود. متعاقب کاهش نرخ سود، با 

و اشکال در روند رشد و تکامل سرمایه مواجه  ،و کاهش ارزش اضافی ،کاهش تولید

  بودیم.

  قرن بیستمهای بحران

یب تخر قرن عظیم جهانی،های شدید اقتصادی، قرن جنگهای قرن بیستم، قرن تکان

قرن  اقتصادی، قرن انقالب و شکست،های نیروهای مولده، قرن سقوط و صعود قدرت

قرن  کارگری و سرکوب آن ها، قرن کودتاهای نظامی و کودتاهای شیرین،های خیزش

قدرت، های لوکبی دولتی، قرن تشکیل دارسرمایهی کالسیک و داررمایهسرقابت بین 

های عظیم، قرن جنگهای نظامی، قرن سقوط قدرت ها، قرن بحرانهای قرن پیمان

انکشاف و قرن  نظامی جهان در غلبه برآنهای کوچک محلی و درماندگی قدرت

 بود. در سراسر جهان یدارسرمایه

معکوس وجود دارد؛ به این طریق ای رابطه ،ی و نرخ سوددارسرمایهبین گسترش تولید 

ی اجتماعی کشورها، جهانی شدن سرمایه و تکمیل آن، سرمایهی که با ادغام سرمایه

شوند. در این می ی شریکدارسرمایهکشورها، در اضافه ارزش تولیدی در جهان ی همه

در  .گیردمی هان مد نظر قرارکل سرمایه ثابت و متغیر ج ،نرخ سودی برای محاسبه ،جا

پایین تر از  برای کشورهای پیشرفته ،شودمی نرخ سود متوسطی که محاسبه ،نتیجه

نرخ واقعی آن است، زیرا به دلیل باال بودن ترکیب آلی سرمایه و بهره وری کار در 





در  .رودمی از اضافه ارزش تولید شده در جهان باالها کشورهای پیشرفته، سهم آن

برند. در می باالآن شدت استثمار را برای جبران  نیز های در حال رشد صنتعیکشور

کنند بار بحران را به سمت کشورهای در حال توسعه می سعیها موقع بحران هم آن

های برانند. به دلیل پایین بودن بهره وری کار در این کشورها، بار بحران برای توده

یک طوفان عظیم بساط زندگی کارگران و شود، و مثل می بسیار شکنندهکارگر 

فقط دریافت  ،البته دست و پا بسته ،روبد. سرمایه این کشورهامی شان راهای خانواده

کنند، تا جلوی بحران را می مختلف سعیهای هم به شیوهها بحران نیست. آنی کننده

ستگی واب ،سد کنند و جهت آن را تغییردهند. حتی اگر کوششی هم به کار نبرند

انجامد. اوال می یین امرچنمختلف سرمایه جهانی به هم، به طور انعکاسی به های بخش

رسد، قدرت ها میوقتی بحران به آنو  اند.سرمایه ثابتی این کشورها اکثرا وارد کننده

این بخش از کاالهای صنعتی کشورهای  ،در نتیجه .آوردمی را پایینها خرید آن

تجسم  ارزش اضافی ،دهد. در نتیجهمی را از دستان خود تریبخشی از مش ،پیشرفته

کاهش نرخ سود  .دگردنمی و به سرمایه تبدیل ،شودنمی یافته در این کاالها متحقق

 شود. در مورد واردات سایر کاالها هم همین روند طیمی و بحران تشدید فتهتداوم یا

و ما شاهد شدت بیش تر افت  .رددگمی بحران دوباره به مبدا بر ،شود. به این طریقمی

ها بحران، بعضی از کشورها و سرمایهی شویم. در این مبادلهمی نرخ سود و شدت بحران

کنند؛ مثل چین، هند و برزیل، اما برای ایجاد می شوند و رونق را تجربهمی دوباره سر پا

 ،از این دورانشود. در آغمی صعود رونق و کارگر نردبانی طبقههای این رونق، شانه

به دلیل کاهش تولید یا  ،قبلیی زیرا در مرحله ؛یابدمی بهای نیروی کار کاهش

ند و بودکوچک و متوسط، تعداد زیادی از کارگران بیکار شده های ورشکستگی سرمایه

کشد. با گسترش می برای یافتن کار، سطح دست مزدها را پایینها اکنون رقابت بین آن

 ی اوضاع اقتصادی، که سبب باال رفتن تولید و تقاضا به نیروی کاررونق و تثبیت نسب

عوامل متعارف ی سرمایه، همه ،کند. در این دورهمی شود، دوباره دست مزدها ترقیمی

های گیرد؛ مثل مکانیسممی و غیر متعارف را برای جلوگیری از افت نرخ سود به کار



 



امکانات عمومی مثل مدارس،  جدید، بازار بورس، موسسات مالی، خصوصی سازی

که بخشی از رایگان بودن و بخشی  ،بهداشت، امکانات اجتماعی، ارتباطات و حمل و نقل

 شوند.می از دولتی بودن خارج

  یدارسرمایه مهمهای بحران

های لی که پوظهورشان در بازار بورس یا سهام بود؛ جایی نقطهها بسیاری از این بحران

 ؛رودیم کنند،نمی تولید پیدای که جایی برای ورود به پروسه ،راطیناشی از انباشت اف

 شان زندگیهای پولی کوچک کسانی که اصوال از سود پولهای هم چنین سرمایه

 –اال ک -لی به صورت پودارسرمایهکنند. این سود از گردش پول در روند جاری می

ی از ارزش بان آن ها، در بخشآید، بلکه صاحنمی کارگران مستقیم استثمار از و پول

 برند. می گیرد، بهرهمی اضافی تولید شده توسط کارگران، که به موسسات مالی تعلق

ی در قرن بیستم، بحران جهانی بعد از جنگ اول بود که از دارسرمایهبحران ترین عمیق

گ ی اروپا، در جنازطول کشید. دیگر دوران یک پارچگی و اتحاد بورژو 1933تا  1929

مند و  قدرتهای با کمون پاریس، به پایان رسیده بود. درگیری و رقابت بین دولت

دیگر، ی به دههای رقیب بیشتر شده بود. تجارت جهانی، گرچه در قرن نوزدهم، از دهه

اما، هنوز نقاط بسیاری در جهان وجود داشت، که به طور کامل روند  .چند برابر شده بود

ه بودند و هنوز بخش بزرگی از تجارت را در بازار جهانی به ی را طی نکرددارسرمایه

توانست بپذیرد، که سود این گونه نمی ی رشد یافته اروپادارسرمایهعهده داشتند. 

، تکنولوژی صنعت مخواهان همه یا هیچ بودند. در پایان قرن نوزدهها تقسیم شود. آن

بزرگی در اروپا ایجاد شده ای هبه سرعت در حال توسعه بود و ارتشنیزتولید اسلحه 

شدند. بخش بزرگی از کارگران می بود. جوانان به اجبار به خدمت سربازی فرستاده

کشاورزی و روستائیان هم در این زمره بودند. در حقیقت این صنعت جایگاه جدیدی 

بود، که انباشت افراطی سرمایه برای سرمایه گذاری یافته بود و چشم انداز وسیعی را 

ساخت هواپیماهای جنگی، توپ و  :آتی ایجاد کرده بودهای ی سرمایه گذاریبرا

های جنگی و انواع اسلحههای مدرن، زیر دریاییهای پیشرفته، بمب و موشکهای تانک





شیمیایی. جنگ فرصتی بود برای های ساخت اسلحهنیز سبک و سنگین دیگر، و 

بایست در آتیه انجام می کههایی آزمایش آن چه که تولید شده بود و سرمایه گذاری

میلیون کشته، ویرانی گسترده نیروهای مولده و زیر  شانزدهگیرد. جنگ، اما با 

اقتصادی، در اروپا و آفریقا و آسیا و خاورمیانه، به پایان رسید. گرچه های ساخت

از سرمایه بود، اما مثل هر هایی جنگ، رونق کسب و کار بخشهای بازسازی ویرانی

 راه آورد. ش، رکود و بحران آتی را با خود به هما قی به دنبالرون

رفتند. دولت روزولت، در  بحرانمختلف به مصاف های ی به شیوهدارسرمایهکشورهای  

آمریکا، سیاست نیودیل را برای غلبه بر بحران مطرح کرد، که برنامه اقتصادی اجتماعی 

دولت در ی ، دخالت دوبارهین سیاستابود.  1929روزولت برای خروج از بحران بزرگ 

اقتصاد و توجه به زیرساخت ها، برای به کار گماردن بیکاران و کاهش بیکاری، و به این 

طریق تزریق پول در جامعه برای جان دادن به اقتصاد و کمک به فروش کاالهای 

ن نگاه . ایکردمی را موجهها گاه انباشته شده در انبارهای کارخانجات و تجار و فروش

 خصوصی و بازار سهام همهای پولی جدید و نظارت بر بانک کینزی اقتصادی با سیاست

کاهش سود و رشد، به گسترش بی اعتمادی به تورم، راه بود. یک دهه بیکاری باال، فقر، 

 -1933های سالی انجامیده بود. در فاصلهها اقتصادی دولت و بانکهای سیاست

 4بیکاری بیش تر شد. بعد آن باعث دی وخیم شد و رکود دوباره اوضاع اقتصا 1932

ختم شد. این رکود سه سال طول کشید.  1937سال رونق اقتصادی دوباره به رکود 

رسید. درآمد کارگران  درصد 19کاهش یافت و بیکاری به  درصد 30تولید صنعتی 

کاهش رسید. در نتیجه، مصرف  1919کاهش یافت و به سطح  درصد 15شاغل دوباره 

کرد. و بسیاری از آمریکا به استرالیا، کانادا و آفریقای نمی یافت و تولیدات خریداری پیدا

جنوبی مهاجرت کردند. جنگ جهانی دوم، اما ناجی اقتصاد آمریکا شد. در اروپا، هیتلر 

ز اها هم با تغییر سیاست پولی و تزریق پول به جامعه، بیکاری را با ساختن زیر ساخت

و کال راه سازی، ساخت و به روز کردن بنادر و غیره کاهش داد. او در ها گ راهجمله بزر

سهم مناسب آلمان بزرگ، در تقسیم مناطق نفوذ جهانی ی خدمت سرمایه به مطالبه



 



طول کشید، به طور کامل نیروهای  1944تا  1939اقدام کرد. جنگ جهانی دوم که از 

ی دولتی در اتحاد شوروی دارسرمایهز بین برد. از آسیا را اهایی اروپا و بخشی مولده

، جنگ 1939حمله به لهستان  .کردمی جنگ برای رهایی استفادهی سابق هم از پروژه

و همین طور جنگ ویتنام و چین  1989تا  1979، جنگ افغانستان از 1970با چین 

وایمار ، در جمهوری 1923ازین زمره است. شش سال قبل از بحران در سال  1980در 

 ؛پول در آلمان باال رفتی از آغاز جنگ جهانی اول، عرضهشد. در آلمان شرایط بحرانی 

ی از جنگ هزینهبعد د. شمی با چاپ اسکناس تامین زیرا هزینه و مخارج جنگ

. مواد غذایی و گشتپرداخت غرامت به آن اضافه شد، که سبب باال رفتن میزان تورم 

هیه شان در بازار سیاه امکان داشت. دولت برای چاره کاالهای مورد نیاز کمیاب وت

راه با ایجاد ارز جدید و کنترل  جویی، سیاست انقباض پولی و صرفه جوئی دولتی را، هم

افزایش میزان بیکاری  همه گیر شد؛ارز و قیمت ها، در پیش گرفت. در نتیجه، فقر 

بیکار وجود داشت. در هزار  90، یک میلیون و 1929، به نحوی که در تابستان یافت

ارزش سهام سه  1925آمریکا، به دلیل انباشت افراطی و وفور پول در جامعه، در سال 

ش ا شد. دلیلمی رفت. به طور مداوم، سهام جدید به بازار ارائهمی برابر شد و مرتب باال

تا بانکی پایین آمد، های این بود، که بعلت انباشت افراطی و وفور سرمایه پولی، بهره

نفر را به گرفتن اعتبار تشویق کرد. ها سرمایه گذاری تشویق شود. این امر، میلیون

تولیدی، بلکه صرف خرید سهام شد، تا بشود با سود آن های اعتبارات کالن نه در پروژه

رد. هیچ تامین کو عالیق خود را مناسب هم قسط بانک را پرداخت، و هم زندگی 

شد. در حقیقت می جاه گرفت، تنها جای پول جابنمی امفعالیت تولیدی یا خدماتی انج

ایجاد و شرکتی تاسیس نشد،. ای نه پول، بلکه سرمایه مجازی قافله گردان بود. کارخانه

سرمایه متغیری کنار گذاشته نشد، کارگری به کار گرفته نشد، اما بی وقفه سودها 

عنی خریداران سهام، از گیرندگان اعتبار، یهای زندگی و ریخت و پاشتقسیم شد و 

کوچک، مثل های اینان، سوای صاحبان پول گشت.می تامینفعالیت مجازی 

، به 1929بودند که آن پول تمام زندگی شان بود. اعتبارات مالی در سال  یبازنشستگان





میلیارد دالر رسیده بود، در حالی که اکثریت مردم توان مالی تامین نیازهای روزانه  7

ی به سود حاصل از دارسرمایهزیرا  ؛توانست ادامه یابدنمی وضعیتند. این شان را نداشت

های شود بدون باال بردن آن، بی حساب بین بخشنمی استثمار کارگران وابسته است، و

سودی که باید بخشی از اضافه ارزش تولید شده باشد. بحران  ؛سود تقسیم کرد مختلف

اکتبر  بیست و چهارمدر  "ایندکس –نز جو -داوو"اقتصادی با سقوط ارزش سهام 

یا پنج شنبه سیاه، زنگ خطر بحران را به صدا در آورد. سهام بورس به مقدار  ،1929

 12،9و  وبازار سهام  هم چنین بسته ماندند،ها میلیارد دالر سقوط کرد.صرافی یازده

قیمتی که  کردند، سهام خود را به هرمی میلیون سهام به اجرا گذاشته شد. تجار سعی

با این  -ان انگلیسی، سهام خود را از وال استریت دارسرمایهند. برسان فروشه بتوانند ب

 اکتبر، بیست و هشتمبیرون کشیدند. عصر  -خیال خام که بحران، بحران آمریکاست

روز بعد به  که میزان آن درمیلیون سهام فروخته شدند، نه . دیگری وارد آمدی ضربه

سعی کردند، با حمایت ها د. بانکدنبه سقوط ادامه داها قیمت رسید. میلیون سهم 16،5

. اما سیل بحران سد شکن شده بود. بانک مرکزی را بگیرند مالی از بازار، جلوی بحران

آمریکا با در پیش گرفتن سیاست انقباض پولی، از پمپاژ پول به بازار خود داری کرد. 

ست به خودکشی زدند. بسیاری دیگر به بسیاری از سهام داران بزرگ شرکت ها، د

بعد از آن آرام تر شد.  و شدت بدهکار شدند. سقوط بازار بورس تا سه هفته ادامه داشت

بیشماری کارشان را از دست دادند و به ارتش های رفت و روب الزم انجام گرفت. توده

 درصد 25به  1932که در سال  چنان افزایش یافت،نرخ بیکاری  .بیکاران پیوستند

به وجود آمد؛ زیرا قدرت پرداخت ها خانمان رسید. فقر گسترش یافت و ارتشی از بی

ها شان توسط بانکهای بودند، نداشتند و خانه هرا که خریدهایی اقساط بدهی خانه

ند، ه بودکه کارشان را از دست ندادها مصادره شد. تولید صنعتی به عقب برگشت. آن

شدند. در جانب سرمایه، بسیاری  های خودمزد مجبور به پذیرش کاهش دست

خود را از دست دادند. اعتماد به سیستم بانکی و مالی از دست رفت واین های سرمایه



 



بود که ذهن دولت سرمایه و اقتصاددانان و پژوهشگران را به خود ای مسالهترین مهم

 مشغول کرد تا به هر نحوی که بتوانند اعتماد رفته را برگردانند. 

ای جیرهبحران به دلیل خصلت جهانی سرمایه، به آمریکا محدود نماند و به طور زن

الف . برخگسترش یافت. بیرون کشیدن سرمایه اروپایی از وال استریت هم کفایت نکرد

ها اییآمریک ،بار و این .انتظار اروپایی ها، بحران جهانی شد. بازار سهام اروپا سقوط کرد

یش ند. در پشان را از بازار اروپا بیرون کشیدها سرمایهلی، کاران اص به عنوان طلب

ها یمتقپولی انقباضی، اوضاع را بدتر کرد. تقاضا پایین آمد و های گرفتن سیاست

سود  رسید. با کاهش قیمت ها، درصد 30سقوط کرد. بیکاری در اروپا به بیش از 

عموال دند. مدودیت ایجاد کردر دادن اعتبار محها کارفرماها کاهش یافت و با آن بانک

ر تی اعتباوقاما کنند، می استفادهها کارفرمایان از اعتبارات جدید برای بازپرداخت بدهی

 نیستند. خودهای قادر به باز پرداخت بدهیها هم سقوط کند، آنها قطع شود و قیمت

ه برفته  ستز ددر نتیجه، تولید پایین آمد و بسیاری از کارگران اخراج شدند. اعتماد ا

 را متوقف کرد. ها بازار، سرمایه گذاری

، در آلمان، بانک مرکزی و شعبات دیگر  1931جوالی  سیزدهمسیاه ی در دوشنبه

شود. هراس غالب شد. مردم جلوی مراکز مالی صف نمی اعالم کردند که پرداختی انجام

د. فقر گسترش کشیدند، و پلیس برای حفاظت از این مراکز، علیه مردم وارد عمل ش

آلمان، که خود را در بست  کارگر دری میلیونی ایجاد شد. طبقهای یافت. بیکاری توده

به لشگر پیاده نظام سوسیال ها قرار داده بود و با هدایت آنها در اختیار اتحادیه

دموکراسی تبدیل شده بود، بخشا با قطع امید از سوسیال دموکراسی، و مایوس از خود، 

از کارگران شد. در انگلیس، حزب کارگر که در حمایت دروغین هیتلر های جذب وعده

به حکومت رسیده بود، با ها برای دومین بار البته در ائتالف با لیبرال 1929در سال 

 50ارزش صادرات و ، درصد 30د. تولید صنایع سنگین بیش از شگسترش رکود مواجه 

رسید و  درصد 30میلیون نفر و  3،5کاهش یافت. تعداد و نرخ بیکاری به  درصد،

کردند. در شمال انگلیس، یعنی اسکاتلند و ایرلند، بیکاری به می شاغالن نیمه وقت کار





اجتماعی دولت وابسته شدند. در های رسید. بسیاری از کارگران به کمک درصد 70

 اجتماعی وهای کمک درکارگر برای کاهش مخارج، با بازبینی حزب ، دولت 1931سال 

عمومی و قطع آن، کارگران را بیش تر نا امید کرد. پادشاه انگلیس دستور تشکیل دولت 

تا سال این دولت احزاب به رهبری حزب محافظه کار را داد، که ی ملی، با شرکت همه

 از راه رسید. جنگ نعمتی به مثابه جنگ جهانی دوم سرانجامدر قدرت بود.  1940

ولیدات امریکا به خاطر صدور به اروپا رونق گرفت. آمریکا را نجات داد. طی جنگ، ت

سرگردان وارد تولید شد. شماری از کارگران بیکار جذب این های بخشی از سرمایه

و کاالها و  ندباربری دائم در حال حرکت بودهای شدند. کشتیها سرمایه گذاری

انباشت بیش تر . همین مساله باز به نددادمی تولیدی را به اروپا انتقالهای اسلحه

 سرمایه منجر شد. 

از آسیا و هایی اقتصادی در اروپا، بخشهای جنگ جهانی دوم با تخریب کامل زیرساخت

فرصتی طالیی برای  .با ویرانی نیروهای مولده در سطح گسترده، به پایان رسیدو آفریقا، 

وودز و تشکیل  رفت دوباره برای آمریکا بحران زا شود. با برتونمی پول انباشت شده، که

برای  "طرح مارشال"با اقتصادی صندوق بین المللی پول و سپس بانک جهانی، بحران 

تخریب قدرت  در شرایطجنگ آمریکا بود، که ی اروپا و ژاپن، مهار شد. تنها برنده

اقتصادی انگلیس، به عنوان قدرت اقتصادی جدید، هژمونی خود را بر جهان مسلط کرد، 

بازنده اصلی،  امایف شدن، کماکان قدرت اصلی جهان است. و هنوز با وجود ضع

های مردم کارگر بود، که به صورت میلیونی قربانی جنگ شدند، یا در میدانهای توده

جان شان را از دست دادند، یا از گرسنگی و بیماری و بی ها جنگ مردند، یا در بمباران

آتش سوزی به های یا در کوره فتند، واز دست ر کار و اسراهای خانمانی و یا در اردوگاه

خاکستر تبدیل شدند. با بازسازی سریع اروپا و ژاپن، رونق اقتصادی، که به دوران طالئی 

و تا اواخر دهه  50و  40های این دوره، شامل دهه از راه رسید. در اقتصاد معروف شد،

سود نزول کرد و تا حد نرخ  80ی تا دهه 60ی اما، از اواخر دهه .، نرخ سود باال بود60

و اوایل  70ی عمیق میانی دهههای نصف مقدار قبلی رسید و همین امر، به بحران



 



تنها به افزایش بهای نفت محدود  این بحرانگرچه سعی شد  ؛منتهی ش 80ی دهه

. طی این دوره، به خاطر مبارزات کارگری، بخشی از ارزش اضافی ایجاد شده به شود

بخشی به خاطر  که ،ندرفاه شکل گرفتهای انده شد، و دولتکارگر برگردی طبقه

مبارزات کارگری بود، مثال در آلمان، و بخشی به صورت رفرم برای رهایی از خیزش 

سوسیال های رفاه، که معموال با حکومتهای جنبش کارگری، مثل سوئد. دولت

ت گیری اتحادیه ها، با قدر ند.را سبب شدها اتحادیهمجدد راه بود، برآمد  دموکرات هم

و  .رانده شد عقبمنافع خود به تامین کارگر، از عمل مستقیم برای ی دوباره طبقه

. به همین سبب ندتبدیل شدو سازش اتحادیه ها، به نیابت از کارگران، به احزاب مذاکره 

اروپا برای حقوق اجتماعی و ی ، آن گاه که جامعه60ی بود که که در اواخر دهه

باشد، بلکه این مبارزات کارگر نتوانست پیشگام ورهبر ی ه پا خاست، طبقهاقتصادی ب

با بحران،  80و  70های به میدان آمد و دنباله رو جنبش موجود شد. در دهههنگام دیر 

رونق مبارزاتی کارگران های دستاوردهای دهه و کارگر فزونی یافتی فشار روی طبقه

ت مزدها کاهش و ساعات کار افزایش یافت. در مورد حمله قرار گرفت. در آمریکا دس

کاهش نیافت، اما ساعات کار باال رفت، که به طور مستقیم دست مزدها  برعکس، اروپا،

مردند و از هایی این خود با ساعات اضافی کار، به معنی کاهش دست مزدها بود. سرمایه

ز نتوانست، به مقدار بزگ تری سربلند کردند. اما نرخ سود هرگهای گور آن ها، سرمایه

جهانی دائم در تب و لرز بود. از رونقی ی قبلی برگردد، گرچه بیش تر شده بود. سرمایه

مرکزی آمریکا و های کرد. اما، بانکمی افتاد و بحران در بخشی از آن فورانمی به رکود

نحوی که  را مهار کردند، و به رونق برگردانند، بهها اعتباری، آنهای انگلیس، با سیاست

تواند خود را می و در هر شرایطی .شده استای ی وارد دوران تازهدارسرمایهشد می ادعا

ی با توجه به شرایط دارسرمایهدارد، و به پیش برود. البته شکی نیست که  سرپا نگه

مقابل، با توجه به پیشرفت ی حاکم، با توجه به توان طبقاتی خود و ضعف طبقه

استفاده از آن است که چنین قدرتی دارد. اکنون نیز همین است. بی تکنولوژی تولید و 

ی نیروی دارسرمایهکارگر میلیاردی جهانی است، که به ی قدرتی و ضعف طبقه





این نجات به معنای رهایی نهایی از بحران اما،  .دهدمی راها و نجات از بحرانایستادگی 

ی همه ابزارهایش را برای دارایهسرماست.  یهر رونقی آبستن بحران ؛ چرا کهنیست

گیرد. از شیشه کردن خون کارگران سراسر جهان، تا گسترش می به کاراز بحران رهایی 

دیگر های نیابتی، تخریب کامل نیروهای مولده و زیرساختهای نظامی گری، جنگ

و و از بین رفته شهرهای سوخته در گذشته به وضوح ی کشورها، چنان که در دو دهه

یند آ. بر. شاهد بودیملیبی و سوریه و چاد و سودان و .. ،عراق درمهاجر آواره ها یونمیل

رونق اعتبار دهی و سودهای بادآورده، تحمیل ی، دارسرمایهمخرب های سیاستاین 

با وام و ها صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بازسازی خرابیی وازدههای پروژه

باید بهره پرداخت، فروش کاالهای تولیدی صنعتی تا لوازم ها ناعتباراتی که چند برابر آ

اول، باز سازی ارتش و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی و خرید ی منزل، و در وهله

 .است تسلیحات جدید

. قرن بیست و شکل نگرفت 60تا  40ی ، اما هیچ گاه رونق، به شکل دههبا این همه

راه آورد. همان زمان که نهادهای تحقیق  یگر را به همیکم با خود طلیعه یک بحران د

حساس های (، شاخک2000اقتصادی اعالم کردند، که رشد اقتصادی صفر خواهد شد)

رکود  ،اماد. مانبا اعالم یک درصد رشد مسکوت ها سرمایه به حرکت در آمد. بحث

با  "تورزعظیم جنرال مو"آمریکا، سکوت را شکست. کنسرن در  2001-2002های سال

و اخراج کارگران، سبب اعتراضات ها رکود مواجه شد و تصمیم به بستن بعضی از کارگاه

آغازین قرن بیست ی دو دهه "کارگری در کتاب های کارگری شد) برخی از این حرکت

فریده ثابتی، آمده است(. دوباره هراس از بحران به حرکت در از  "کارگری و یکم و طبقه

ان دارسرمایه، برای کنترل اوضاع، دست به اقدام زد و از سهم مالیات اآمد. دولت سریع

اجتماعی، های راه آن کمک مردم کارگر را باال برد و همهای اما، مالیات توده .کاست

رفاهی و بهداشتی و آموزشی و خدمات عمومی را کاهش داد یا به بخش های بودجه

ظیم، یعنی کاهش قدرت خرید و فقیر خصوصی واگذار کرد. افزایش مالیات اکثریت ع

کارگر. با کاهش قدرت خرید و مصرف نامکفی، نرخ سود دوباره نزول های سازی توده



 



برای باال های کوششی کارگر بیکار شدند. همهها کرد، و رکود باز شدت گرفت. میلیون

سود را  بردن نرخ سود، و تشویق سرمایه گذاری برای رهایی از بحران، تنها توانست نرخ

هیچ گاه به ها برساند. به همین دلیل، سرمایه گذاری 70ی به سطح دهه 2005در سال 

حدی نرسید که کارگران بیکار شده را دوباره جذب کند. در نتیجه، رکود لنگان لنگان 

 داد. می به راهش ادامهها این سالی طی همه

وق در رابطه با ارز بین ، سیستم برتون وودز در هم شکست، و نفش صند1973در سال 

 در قانون یش مهمنقدر اقتصاد جهان، با  آن اما دخالت .المللی دالر، کنار گذاشته شد

خصوصی، ادامه یافت. های مند کردن سیستم اعتباری بین المللی، به ویژه برای بانک

های عالوه بر بحران سیاسی این دهه، که تقریبا جنبه جهانی پیدا کرده بود، بحران

تصادی دیگری هم بروز کرد که در مناطقی محدود باقی ماند، از آن جمله است اق

. مساله اصلی بدهی نبود، زیرا در این 80ی در آمریکای التین در دههها بحران بدهی

به  1987زمان خود آمریکا بزرگترین کشور بدهکار جهان بود و بدهی اش در سال 

بیش تر بود. اما، کشورهای در حال رشد تنهایی از مجموع بدهی کشورهای جهان سوم 

آن ها، در صرفه جوئی اقتصادی بودند. وضعیت اقتصادی های موظف به اجرای سیاست

کارگر. ی تودهبرگشته بود. رکود بود و رنج و مصیبت برای  30ی به شرایط دهه واقع

ها بدهیی درآمد حاصل از صادرات، به بازپرداخت بهره درصد 60اغلب تا بیش از 

این دو دهه از شروع ی رفت. در فاصلهمی تریافت و بدهی سال به سال باالمی اختصاص

میلیارد دالر از این کشورها، به کشورهای ثروت مند واریز شد.  700بحران، بدهی، مبلغ 

کاهش یافت. صنایع  درصد 25درصد و در آفریقا  15درآمد سرانه در آمریکای التین 

به جهنم  نفر از توده مردمها میلونان اخراج شدند و زندگی صادراتی خوابید. کارگر

سرازیر شده به آمریکا و اروپا، اما خود مساله ساز شد. بحران های تبدیل شد. پول

مسکن، و سپس بحران مالی و در بخش ، که در آغاز بحران  2008اقتصادی سال 

ی است. دارسرمایهاکنونی بحران تترین عمیق بااالخره بحران اقتصادی جهانی نام گرفت،

، به اروپا و سایر نقاط جهان 1929بحران از آمریکا آغاز شد و حرکتش مثل بحران 





مکان سرمایه گذاری نیافته های گسترده شد. در این جا نیز انباشت افراطی سرمایه، پول

را به سمت بازار پول راند. کم بودن تقاضا برای پول جهت سرمایه گذاری، سبب پایین 

مدن نرخ بهره شد. با اعتبارهای کم بهره، بخش مسکن فعال شد. بخش بزرگی از آ

خرید خانه به اقساط بلند مدت اقدام کردند. بخش رای کارگران با دریافت اعتبار ب

دیگری به هوای سوداگری، به بخش مسکن وارد شدند، و از طریق اعتبارات انستیوهای 

و ستد و خرید و فروش خانه شدند. اما با به  مالی مختلف، با سرمایه مجازی وارد داد

 2006پایان رسیدن زمان اعتبار کم بهره، و باال رفتن بهره ها، مشکل آغاز شد.در سال 

تواند مثل معمول کارکرد داشته باشد و دچار نمی بود، که بخش مسکن نشان داد دیگر

مردم به های سقوط کرد و قرض دهندگان، که خانهها مشکل عمیق است. قیمت خانه

خاک سیاه نشانده را تصاحب کرده و به حراج گذاشته بودند، دیدند که از فروش 

به زور تخلیه شده، نتوانستند پول کافی در بیاورند، تا بتوانند اقساط ی خانهها میلیون

ها را که خودشان از سایر موسسات مالی گرفته بودند، باز پرداخت کنند. بانکهایی وام

شان تجارت با پول دیگران است و همیشه مشتاق دادن وام و اعتبارهستند، هم که کار

نیز قادر به ها شان برنگشته، و آنهای بیلیون دالر، از طلبها متوجه شدند که ده

متضرر در نتیجه، بازپرداخت اعتبارات گرفته شده، از سایر موسسات مالی نیستند و 

آمریکا، طرحی برای قطع مالیات وقت ر شدند. با شروع بحران جورج بوش رئیس جمهو

، اقتصاد به این طرحبا تصویب که معتقد بود  دولت آمریکا .از سرمایه به پارلمان ارائه داد

افتد. حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بر این باور بودند که می راه سالمت

خوش بینی سخت سرکند، اما واقعیت می رشد 2008و  2007اقتصاد جهانی در سال 

 500. دولت سرمایه با اختصاص یک کمک کشاند شکستبه را ها آنمفرط شان 

سعی کرد، اقتصاد بازار را تحت کنترل در آورد. اما، در واقع، مشکل مختص  یمیلیارد

مشکل اقتصاد بیماری بود، که حالش مرتب بدتر، و بهبودی در آن  ؛بخش مسکن نبود

فان "، دولت مجبور شد کنترل بانک مسکن آمریکا 2008شد. در سپتامبر نمی دیده

 در پانزدهمرا، که اعالم ورشکستگی کرده بودند، تقبل کند.  "فردی ماک"و  "مای



 



سال فعالیت، اعالم ورشکستگی کرد.  158بعد از  "مان برادران له"سپتامبر، کمپانی 

ا، بانک مرکزی و یک شرکت عظیم بیمه، میلیاردها دالر متضرر شدند، ام "داوو جونز"

جلوگیری کرد. موسسات مالی هم، که از تامین کنندگان اصلی ها آمریکا از سقوط آن

قرض داده های توانستند پولنمی زیرا ؛بودند، دچار ترس شده بودندها نیاز پولی بانک

بحران در سیستم  د.هم دچار بحران شدنها شده را پس بگیرند به این طریق، آن

و زیرا سیستم اعتباری به قرض دادن و قرض گرفتن وابسته است.  ؛عمیق شد یاعتبار

ی مدرن، که دارسرمایهحرکت این جریان دچار عدم تعادل یا مشکل شود،  آن گاه که

شود. به همین سبب، می و مشکل شده به روز شدن روزانه نیاز دارد، دچار تاخیر

ول، این سیستم را به روز گذارند که با تزریق پمی همه کوشش شان را برآنها دولت

میلیارد  700کمک ی با همین دید، دولت بسته کنند، و آن را به تعادل در بیاورند.

سپتامبر، صندوق پس  بیست و ششمدالری را برای نجات اعالم کرد. متعاقب آن، در 

ی میلیارد دالر دیگر به بسته صدانداز آمریکا سقوط کرد. در اکتبر، مجلس سنا یک 

با شتاب کم هرچند  میلیارد دالر رساند. اما، بحران کماکان، 800زود و آن را به نجات اف

 تر، در حال حرکت بود. 

برخالف آن چه که سعی کردند بحران را به بخش مسکن و مالی محدود نشان دهند،  

و درگیر بحران شده بود. صنعت اتومبیل سازی با مشکالت  کل اقتصاد به لرزه در آمده

فروش اتومبیل در سطح جهان دچار کاهشی ، 2008شد. از سپتامبرجدی مواجه 

به اصطالح انعطاف پذیری کار، به های دراماتیک شده بود. کارگران را با سیاست

اجباری فرستادند. با تبلیغ دائم در باره فواید انعطاف پذیری کار، سعی های مرخصی

تولید ی شکل جدیدی از شیوهرا نه مشکل ناشی از بحران، بلکه ها کردند این مرخصی

در این صنعت نشان دهند. کاهش تقاضای اتومبیل، به کاهش تولید منجر شد و با 

یعنی اولین اقدامی که کارفرمایان  ؛کارگران افتاد بر رویبختک اخراج  ،کاهش تولید

کنند. امری که در قاموس سرمایه، می اتحاذکاهش تولید و سود برای مبارزه با مشکل 

خواهد. و وقتی که سود دهی می کارگران را برای سودسرمایه، زیرا  ؛است طبیعی





د. در اکتبر نسبت به نکمی را قربانیها شود، آنمی یابد، یا با مشکل مواجهمی کاهش

در نوامبر هم دیگر  شش درصدکاهش یافت و  شش درصدسپتامبر، سفارشات جدید 

کاهش سفارشات  درصد 30، شاهد 2008این صنعت در سال  ،در مجموع یافت.کاهش 

شود، وقتی نرخ بیکاری می زیرا وقتی کارگر اخراج ؛بود. کاهش تقاضا امری طبیعی بود

ماند نمی ید، دیگر پولی برای خرید کاال باقیآمی و تعداد بیکاران باال و اشتغال پایین

بیست و آغازین قرن ی دو دهه")در باره تغییرات در این صنعت به تفضیل در کتاب 

ام(. این کاهش مصرف را در سایر اقالم تولیدی هم شاهد  نوشته "کارگری یکم و طبقه

کنند، مرتب بر حجم کاالهایی می که کاالهای اساسی را ارائهها بودیم. در سوپر مارکت

شد، و هم چنین بر حجم می که تاریخ مصرف شان رو به اتمام بود و کاهش قیمت داده

دید، یا به کلی آن را از اقالم مصرف می د را در این جا، قابل اطفاجمعیتی که نیاز خو

 شد. نیازهایی که در واقع الزم بود، اما به اجبار حذفمی خانواده حذف کرده بود، افزوده

روز یکبار یا ماهی یکبار در ایران. این  15شد؛ به طور مثال تقلیل مصرف گوشت به می

برد و بر نرخ سود می نام "مصرف نامکفی در جامعه" روند که ریکاردو از آن با عنوان

 کند. می گذارد، به سهم خود بحران را عمیق ترمی تاثیر

ایجاد آرامش در  مبنی بربحران برخالف انتظار یا گفتار دروغ سیاستمداران اروپایی، 

ن ، ابتدا اعالم شد که نگرا1929بازار، به آمریکا محدود نماند. در آلمان مثل بحران 

ما مردمی سخت کوش داریم و اوضاع  ،بحران مساله ما نیست، مساله آمریکاست ،نباشید

وقتی مجبور به پذیرفتن واقعیت شدند، بازهم آن را تغییر  ،اما !برای ما بسیار خوب است

پانزدهم بحران در منظر عمومی طفره بروند. مرکل در  از قبول بروز شکل دادند تا

ا تصمیم گرفتیم اقدامات گسترده وشدیدی انجام دهیم، تا با م"اکتبردر پارلمان گفت: 

این که  ".آن ساختاری برای یک اقتصاد بازار انسانی برای قرن بیست و یکم ایجاد کنیم

را به سامان آورد، اقتصاد ی هم ریختهه خواست ساختار بمی برای نجات اقتصاد بازار،او، 

 اجرای آن ها،دار بود و  یک دروغ شاخ ماتاین اقداحرف درستی بود، اما انسانی بودن 

به اثبات رساند. کل اروپا و آمریکا برای جلوگیری از سقوط ها این واقعیت را برای توده



 



نظرات دوری دولت از ها کامل بازارهای مالی، متحد به پاخاستند. در حالی که سال

 اعمال و تبلیغ ،دخالت در اقتصاد، یعنی نظرات اقتصادانان کالسیک مثل آدام اسمیت

 اجرایی شد.ها شد، طرح دولتی برای نجات سیستم مالی به نام چتر نجات بانکمی

عمومی توسط دولت، تقاضا های نظرات کینزی دوباره رونق یافت، تا با افزایش هزینه

مخارج عمومی را کاهش  ،تدریجا به سمت رونق بروند و با رسیدن به آن تاد، یابافزایش 

به  ،را افزایش دهندها مالیات .یابی از آن را به بخش خصوصی بسپارند و بهره ،دهند

بسته شد ها غیر مستقیم را. به واقعه برگردیم؛ در بانکهای مالیات -بدون دردسر -ویژه 

 .شودنمی آویخته شد، که به طور موقت خدمات پرداخت انجامها و کاغذی به آن

 تکرار شد. 1929سناریوی سال 

میلیارد یوروئی را، با یک بحث یک  480ی ، پارلمان یک بسته2008اکتبر  سیزدهمدر 

یورو به درآمد  5روزه به تصویب رساند. جالب است که در همین سال برای افزودن 

در پارلمان برای  یداغهای شش ماه بحثبه مدت ، 4بیکاران طوالنی مدت هارتص

میلیارد برای دادن  400میلیارد،  480، جریان داشت. از این این امر بع مالیایافتن من

بود. سپس یک صندوق ها میلیارد سهم مشارکت دولت در بانک 80و ها اعتبار به بانک

کمک تحت نظارت وزارت دارائی تاسیس شد، تا شرایط حمایت از موسسات مالی را 

 بحران سیستم بانکی است، نه : اینبود. گفتند 2009زمان آن پایان سال  کهتعین کند، 

. در پایان هفته ه بودپرتگاه بردی بحران اقتصاد جهان را به لبه ،بحران اقتصادی، اما

. دولت به گشتمطرح ها که دولتی کردن بخشی از بانکتا جایی بدتر شد، ها وضع بانک

از ها تصویب کند. بانکها بانک از پارلمان یک هفته وقت داد، تا قانونی در حمایت

میلیارد، کومرس بانک  6،4بانک دولتی بایرن مبلغ  :کردند دولت استفادههای کمک

اولین بانک خصوصی بود که از کمک دولت برخوردار ، بانک رئال استیت .میلیارد 8،2

شد و بدهی هایش را دولت، با دولتی کردن بانک تقبل کرد. در همین رابطه انگال 

ذاریم که مشکل نهاد گنمی ما"گفت:  2008اکتبر  پنجمدر  ، صدراعظم آلمان،مرکل

کنیم رئال استیت را به امنیت بیاوریم. می مالی به کل سیستم تعمیم یابد. ما سعی





کسانی که کاسبی غیرمسئوالنه انجام دادند، باید به سمت مسئولیت پذیری کشانده 

  "!شوند

ه ب سال بود کهکردند، که می را دریافتدولتی و امتیازات ها این کمکها در حالی بانک 

و ها شده کردند. اما کسی برای بیکارنمی پرداختای پس انداز کنندگان کوچک، بهره

 ریخت.ن هم مردم کارگر بودند، اشک تمساحهای ها، که شامل اکثریت توده فقیرشده

، بر درصد 19به  13غیر مستقیم از های دولت بخشی از بار بحران را، با باال بردن مالیات

ر پول شد، که با این مقدامی . فقط گفتهای کسی در نیامدصدگذاشت ها دوش توده

 ،لبه طورمثا! شودنمی خریدیم، اما اکنون نصف آن هم پرمی قبال یک گاری پر کاال

 45 و 35، 29سنت بود طی این چند سال به  19قیمت یک نان کوچک) بروتشن( که 

نی دان مسن زنان و مرفراوا این وضعیت، فقر به جایی رسید، کهی در ادامهسنت رسید.

گردند، می خالیهای و باطریها آشغال دنبال شیشههای که درون سطل توان دیدمی را

 دست بیاورند.ه ب یتا با فروش آن اندکی پول بیش تر

بینیم که با می بزرگ به صادرات متمرکز است. به همین دلیلهای کنسرنتوجه اصوال  

ل هاست که آلمان اولین صادر کننده مهم جهان ، سامردمی توده وجود فقر روزافزون

ها،  کنسرن ،میلیارد یورو است. با این کارها ده بالغ براست و بیالن تجارت آن مثبت و

کنند. به می ، و از بحران فراردهسهم خود در ارزش اضافی تولید شده در جهان را باال بر

داشت، که از سال قبل،  درصد 62، سودی به مقدار 2004در سال  "داکس"طور مثال 

میلیارد یورو سود بردند،  370کنسرن اروپایی در همین سال، بیش از پنجاهبیش تر بود. 

تعطیلی محل کار و انتقال ها نصیب آن ؛ندنداشتای بهرههنگفت اما کارگران از این سود 

اروپای  تولید به کشورهای با نیروی کار ارزان ماوراء دریاها بود، یا در بغل گوش شان در

ی و بحران هایش به طور خاص، روند مستمند سازی طبقه ،ی در کلدارسرمایهشرقی. 

کارگر کشورهای اروپایی، در کاهش ی کارگر است. بدتر شدن وضعیت اقتصادی طبقه

کوچک های شود و متعاقب آن شرکتمی مردم در بازار داخلی منعکسهای مصرف توده

به  ؛کشاندمی تک واحدی را به ورشکستگیهای و متوسط ،بخش خدمات و فروشگاه



 



مستمند ". هستیمورشکستگی از این نوع مواجه  هزار 40نحوی که ساالنه در آلمان با 

سازی مداوم طبقه کارگر و تشدید آن در زمان بحران، فقط به کارگران با دستمزد 

 بی نصیب شود، حتی اشرافیت کارگری هم از آننمی پایین و کارگران کشاورزی محدود

شود؛ سرکارگران و کارگران با تخصص باالتر را هم می ماند. وقتی کارگاهی تعطیلنمی

به وضعیت  ،سایر کارگران در مقایسه با ،هم از یک وضعیت باالترها شود. آنمی شامل

رونق هم به طور های کنند. این مستمند سازی حتی در دورانمی سقوط تر پایین

را به ثروت و  دارسرمایهیابی  این صورت که هرچه کارگر، دستنسبی ادامه دارد؛ به 

 عمیق تر و بزرگ ترها درآمدی بین آنی سازد، فاصلهمی سرمایه بیش تر فراهم

 ماند، اماوقتی دست مزدها باالمی گارگر هم چنان فقیر باقی ،شود. در این جامی

، در ر فقیراست. در مجموعرود، به طور نسبی در مقایسه با وضعیت قبلی خود کم تمی

زیرا دراکثریت موارد، کار کارگر  ؛شودمی افزودهمرتبا بر شمار مستمندان  ی،دارسرمایه

)نقل به معنی از کاپیتال، جلد یک، تمثیل قانون  "تنها نبردی برای زنده ماندن است.

  بر کارگران مزد بگیر(.ها ی، تاثیر بحراندارسرمایهعام انباشت 

با بهره های بالعوض یا کمکهای دولت به همین بانک هایی، که کمک 2008در سال 

ها بدهی بر میزانمیلیارد یورو بهره پرداخت.  69ها ، به خاطر بدهیه بودندناچیز گرفت

سالیان چندین برابر بدهی ی پرداخت شدهی شد، به نحوی که بهرهمی ساالنه افزوده

 م آن را مالیات اخذ شده از کارگران تشکیلبود، اما دولت با پول عمومی، که دو سو

 شود، کوشید بخش خصوصی را سرپا نگهها آنبایست صرف بهبود زندگی می داد ومی

میلیارد یورو سود بردند،  5،3بانک مبلغ  سیزده، کارفرمایان 2011دارد. در پایان سال 

می بود؛ زیرا عموهای قطع کمک در برنامه صرفه جوئی دولت فقط اما سهم مردم کارگر

د، تا شمی ان آمادهدارسرمایهبرای  بایست شرایطمی .یافتمی بایست کاهشمی مخارج

شد، اما می افزودهها مالیات بایستمی !کردندمی را فراهمرشد اقتصادی ی زمینهها آن

مالیات غیر  نیز و ت مزدبگیرانسرمایه و کارفرمایان، بلکه مالیاو نه مالیات بر ثروت

شود و با می یم بر کاالهای مصرفی، که از کیف خرید مصرف کنندگان پرداختمستق





کاهش دست مزد کارگران و افزایش ساعات کار آن ها. برنامه صرفه جویی توسط 

سبز  -دولت سوسیال دموکرات 2010ی برنامهپارلمان اروپا با الگوی آلمان که کپی 

بتوانند ن باید بیش تر سود ببرند تا کارفرمایا این برنامه،شود. طبق می است، دیکته

باید بار مالی آن را بپردازند؛ یک تقسیم کار هم اقتصاد را شکوفا کنند و کارگران 

 عادالنه!!

 یدارسرمایهفرار از بحران برای های امکانات و راه

قوی تر است. گرچه فضای گسترش ندارد ، 30ی در مقایسه با دهه ،یدارسرمایهاکنون 

را دارد. ذخیره ی را تصرف کرده است، اما نیروی کار عظیم و بالقوه و کل جهان

مرگ استثمارشان تا سرحد تواند می عظیم نیروی کار تقریبا رایگان را دارد، کههای زون

های کند. بلوک شرق سقوط کرده است. پیمان ورشو برچیده شده است، و هزینه

رفاه که های دیگر دوران دولت مثل جنگ ستارگان و غیره خط خورده است. مواردی

، با بحران ندحاصل مبارزات کارگران برای بهبود شرایط زندگی در تقابل با سرمایه بود

سرمایه های جنبش کارگری و رکود طوالنی مدت آن به پایان رسیده است و دولت

 سرمایه شدید تر ازها آنهای زنند و پارلمانمی رفاهی را خطهای بودجه ،بدون هراس

هایی عرصهدر ها کنند. خصوصی سازیمی قوانین ضد کارگری تصویب دیگری هر وقت

، به سرعت در تمام جهان به رفتندمی سرمایه به شمارهای وظایف اجتماعی دولت که از

د. نسازمی بیکار مانده فراهمی رود و فضای سرمایه گذاری برای سرمایهمی پیش

، و خود کار کردن ابزاری تولید، دیجیتال شدن مدرنیزه شدن هر چه بیش تر تکنولوژ

سازد و ساعات کار پرداخت می تولید هر چه انبوه تر را فراهمامکان تولید، ی پروسه

حذف و محدود ساختن  با ،برد. کاستن از بار مخارجمی نشده و سود سرمایه را باال

هم  ت عمومی،کاهش امکانا ،کارگرانی صد سال مبارزهبیش از حاصل دست آوردهای 

پیشرفت دائم بهره وری کار، با باال بردن ترکیب ارگانیک سرمایه و استفاده از راه با 

جدید تکنیکی و روانشناسی کار، بهبود کیفیت کار کارگران با های ماشین آالت و شیوه

مخارج  انتقال ،مالی بالعوض از دولتهای گرفتن کمک ،آموزش ضمن خدمت



 



گرفتن  ،بر دوش جامعه استکه برای توسعه نیاز  ییاقتصادی های زیرساخت

همه و همه در این راه به  ،مالیاتی از طریق نمایندگان در مجالس مقننههای معافیت

 شود. می خدمت گرفته

مایه را بیش تر و بیش تر از پیش سرای به طور فزایندهخواهد می یدارسرمایه

ز استثمار تعداد بیش تری اانباشت کند، و از آن برای کسب سود بیشتر، با 

یی کند، فرایندهامی ی برای فرار از بحران سعیدارسرمایهاستفاده کند.  ،کارگران

و گ، فرهن را که تاکنون نتوانسته به بازار کاال روانه کند، مثل آموزش، بهداشت و

و  ، تولیدهنوز در فرایند سرمایه گذاریها زیرا آن ؛کاراکتر کاالیی بدهدها به آن

 وزیع، به عطش بی پایان او پاسخ نداده است. ت

که در  Recent Credit Crunchی همان طور که کریس هارمن در مقاله

Socialist Review 2008 ی روندی است دارسرمایه" نویسد:می درج شده

ل بب میسکه تنها به نیازها و عالیق خود، که کسب سود است توجه دارد و به همین 

 ه مادرنین بحتی جفت اتصال ج ،به طور مثال ".ا به کاال تبدیل کنددارد همه چیزها ر

ی ه گذاریا سرمای و شودمی شود و برای ساخت لوازم آرایشی فروختهمی بعد از تولد کاال

زنان  رحمی اجاره دهندههای یا ایجاد شرکت ،برای بانک اسپرم مردان و فروش آن

اد برای فروش اعضای بدن افرای سطهواهای و شرکتای فقیر، بعنوان شکم اجاره

  بدن کودکان.های و فروش انداممستمند 

نماید؛ زیرا رونق، انباشت سرمایه را می اما بعد از مدتی باز ناکافی ،این کوشش های همه

گیرد. سرمایه می برد، تا حدی، که نرخ انباشت از نرخ سود پیشیمی به طور افراطی باال

رت سرمایه الحاقی در آید، نتواند به تولید ارزش اضافی بپردازد، یا زمانی که نتواند به صو

زاید، نمی شود، و پول سترون است ومی به متحقق ساختن آن کمک کند، تنها پول

یابد. می مقدار سود به نسبت انباشت در مجموع کاهش ،کند. در نتیجهنمی سود ایجاد

هم بخشی از ارزش اضافی تولید شده  باال رفتن دست مزدها ،در دوران رونق ،از طرفی

دهد. جاللب است که مساله دست مزد در هر می گیرد و مقدار آن را کاهشمی را پس





رود یا پایین باشد، با مصرف می حالت خود برای سرمایه مشکل آفرین است. وقتی پایین

فتد و امی پایینها رسد، قیمتنمی شود و کاالهای مصرفی به فروشمی نامکفی همراه

شود. وقتی هم دست مزد باال باشد یا باال برود، بخشی از ارزش اضافی می سرمایه متضرر

 ؛دهدمی آورد و مقدار آن را برای سرمایه کاهشمی تولید شده را از چنگ سرمایه در

 سود سرمایه منجردر هر دو حالت به کاهش  یابد؛ یعنیمی سود سرمایه کاهش یعنی

شود و در تداوم خود به می مسایل به افت نرخ سود منجر اینی شود. مجموعهمی

ها مدام کوتاه تر و زمان کارکرد آنها بحرانی . فاصلهزندمی دامنبحران دیگری 

کم تر از ده  با فواصلی -به نحوی که اکنون هر چند سال یکبار ،شودمی طوالنی تر

 شاهد یک بحران هستیم.  -سال

 پایانی

بالید و  ،دهقانان و کارگران علیه فئودالیسمهای ذاشتن بر شانهی با پا گدارسرمایه

گسترش یافت. بازار جهانی را به وجود آورد و سراسر جهان را جوالنگاه خود کرد. با قهر 

تا سلطه اش را جهانی  ،و خشونت از اروپا به آمریکا، آفریقا، آسیا و استرالیا راه پیمود

بلکه کل روابط و مناسبات  ،اقتصاد نبودی محدود به عرصهکند. این سلطه تنها 

زیر پوشش  را -، آموزش، فرهنگ و غیرهاجتماعی قوانین تا از شکل زندگی -اجتماعی را

خود گرفت. بردگان مزدی را در ابعاد میلیونی و میلیاردی، در سراسر جهان، به کار 

تا کنون،  ،یشپیدابدو واداشت. طبیعت را چون انسان استثمار کرد و غارت نمود. از 

دهد. مناسب در کسب سود بیش تر پاسخ  خود اشکال مختلفی را تجربه کرد، تا به نیاز

اما لرزان ایجاد کرد که با  ،به دلیل تضادهای درونی اش، سیستمی جهانی ،اما

که هر بار نظام مندی آن را هایی بحران ؛تکرار شونده و سیکلی مواجه استهای بحران

کشد. اصوال زمان بحران، که می سیاسی را هم یدکهای زد، و بحراناندامی را به لرزه

زمان برایش باشد. زمان شکستن و ترین باید ضربه پذیرمی زمان ضعف سیستم است،

نیست. این گونه نیست که سرمایه  و اجتناب ناپذیر امحا. اما این امری خودبخودی

نزدیک شود و خود مرگ ی لحظهبه  ،مثل یک موجود زنده ،ضعیف شود و تدریجا



 



و این  .شودمی بمیرد. این مرگ، مرک در خود نیست، بلکه عامل بیرونی مسبب آن

را رشد داده  آنسرمایه خود  ؛ نیرویی کهمقابل آن استطبقاتی نیروی بیرونی، عامل 

 ،. یا این نیرودهدمی کارگر را، خود پرورشی یعنی طبقه ،ی گورکنانشدارسرمایهاست. 

 کند،می قوی و مبارز است، که از موقعیت بحران، به بهترین وجه استفادهه، آگاچنان 

یا  .نشاندمی جای نظم سرمایه به خواند، و نظم نوین خود رامی ی رادارسرمایهفاتحه 

 استفاده از این فرصت طالئی رای چنان ضعیف است، که حتی به خود اجازه ،برعکس

 گریز را پیداهای یابد، و راهمی سرمایه فرصت تااین امر، طبیعی دهد. در نتیجهنمی

ی طبقه ،خیزد. این بار منسجم تر، متمرکزتر، و خشن ترمی کند، و دوباره به پامی

 کند. می کارگر را استثمار

حران کارگر هم در بی ی نیست. طبقهدارسرمایهمتاسفانه امروز بحران تنها محدود به 

میسم ودآگاهی و آگاهی طبقاتی نرسیده است، رفرچون به خ ؛خوردمی عظیمی غوطه

 مشکلها که خالصی از آن ره زده اند،بچنکارگر ی بر طبقهراست و چپ چنان 

ه خود ب تفویض کرده وها . بخشی دست بسته اختیارات خود را به اتحادیهنمایاندمی

با ، لمانمثل آ به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی ،بخشی که اند.حاشیه رانده شده

مثال  به طور )تعدادشان هم چشم گیر است واند را ترک گفتهها اتحادیهنارضایتی 

ی بنا به گفتهاما  اند.میلیون عضو داشته 11بیش از  2000آلمان در سال های اتحادیه

میلیون عضو  6هانوفر، اکنون تنها در خدمات در اول ماه مه امسال ی نماینده اتحادیه

 نالیستازین کارگران ناراضی، به اردوی راست افراطی و حزب ناسیوبخشی  (دارند.

 واند وستهبریده، به حزب چپ پیها بخشی دیگر از سوسیال دموکرات اند.آلمان پیوسته

 ب.از این احزاها آنگیرند، نه می قدرتها که از حضور آناند دانند که این احزابنمی

نسته یا نادانسته، در صنایع نظامی مشغول به کارگر، دای بخش نسبتا بزرگی از طبقه

انسان و ها کند، تا با آنمی دارد. بمب تولیدمی را روشن نگهها کار است، و آتش جنگ

ای خوشههای بمب ،ند. برای کودکان معصومبرده شوحیوان و طبیعت و مدنیت از بین 

زن، پیر و جوان و  کند. با تولید مین ضد نفر، مرد ومی به شکل اسباب بازی تولید





کند. توپ و تانک و می دهد، یا برای تمام عمر دچار معلولیتمی کودک را به کشتن

کند. آری بی قدرتی ما می موشک و خمپاره و مسلسل و هواپیمای جنگی و غیره تولید

عامل قدرت سرمایه است. راز انباشت مداوم سرمایه، توان ما برای کارکردن و استثمار 

کنیم، سر انباشت سرمایه است. می فاوت دست مزد ما با ارزشی که تولیدشدن است. ت

 کنیم، و با آن خود مجبور به کار با شدت بیش ترمی الحاقی را ما ایجادهای سرمایه

از دولت  ؛خواهیم به ما بیش تر توجه کنددار میسرمایهاز ماییم که شویم. می

از تجربیات خود و هم طبقه  ؛کندنمی ایتکنیم، که چرا از ما حممی ی گلهدارسرمایه

 ؛خوب و بد نداریم دارسرمایهکنیم که نمی باور ،گیریمنمی خودمان، یادهای ای

است  دارسرمایه، دارسرمایهکه شویم نمی متوجهنداریم.  خودیخودی و غیر دارسرمایه

برای دفاع از د رنی مجبودارهای سرمایهکه دولت؛ اندیشدمی و در هر حال به منافع خود

در  یپلیسنیروهای  ؛که نمایندگی آن را به عهده دارند، دائما ابزارهای سرکوبای طبقه

انواع مختلف، نیروهای امنیتی در اشکال مختلف، نیروهای گشت با منظورهای مختلف، 

. هر چه اوضاع کنند الکترونیک کنترل، در مقیاس انبوه و غیره را تقویتهای سیستم

شوند. می شود، این ابزارها گسترده تر، تخصصی تر و مجهزترمی بدترها تودهاقتصادی 

 ؛اطالعات کارگری نداریمی شبکه ؛در مقابل ما کارگران حتی صندوق حمایتی نداریم

حتی به  ؛عملی در سطح کشور و منطقه و جهان نداریم - حرکت حمایتی همبستگی و

گاه خود را به  ؛کارگران اعتصابی آمده استچه به روزگار فالن  شویمنمی خبربا موقع 

به  ،کنیممی برای بهبود اوضاع دعا ؛مانیممی زنیم، تماشاگر اعتراض دیگرانمی ندانستن

خواهیم شرایط جامعه را تغییر می از دولت ، وشویممی این مهره و آن مهره متوسل

 بورژوایی را شکل اندیشیم، که این دولت نیست که شرایط یک جامعهنمی اصالو دهد. 

دهد، تا می بورژوایی است که دولت را شکلی دهد، بلکه جامعهمی دهد، به آن نظممی

تا  ،داری کند و به اجرا در آورد. آری خواهد، پاسمی شرایطی را، نظمی را، که او

 فرمان ؛کارگر در سطح داخلی و جهانی اجازه بدهد، سرمایه خواهد زیستی طبقه

های استثمار خواهد کرد و راه ؛ش را تحمیل خواهد کردا نظم ؛ردفرمایی خواهد ک



 



یا  :خواهد یافت. دو راه پیش روی ماست هم چنان ازبحران راخود رهایی و خالصی 

کشیم؛ یا برای رهایی می شویم و دردمی و استثمار ،دهیممی همین گونه سترون ادامه

هستیم، . از هر جا که مدهی ا سازمانسرمایه، علیه سرمایه خود ر و استثمار از زیر ستم

؛ زنیمنمی کنیم، اما در آن در جامی فوری مان حرکتهای از خواسته ؛کنیممی آغاز

 از الک تنهایی مان بیروندهیم می مان را ارتقاهای رویم؛ خواستهمی دائما پیش تر

و ای هارتباط محلی و منطقهای کنیم. شبکهمی مان را یکیهای خواسته ؛آئیممی

دهیم. ما می کنیم. حمایت و هم بستگی کارگری را رونقمی ایجادرا کشوری و جهانی 

کنیم، نه می ما خواهیم خواست که آن چه تولیدپس، کنیم. می را ایجادجامعه نعمات 

 که به جامعه تعلق گیرد.  ،اندارسرمایهبه 

ار کی لغو سرمایه؛ برا دیگری در راه است. برای استفاده از بحران؛ علیههای بحران

 مزدی؛ اتحاد؛ همبستگی؛ حمایت؛ حرکت!
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 کار خانگی؛ بیگاری یا کار الزم اجتماعی

 

کاری تولیدی  ،شودمی ، انجام یا کار خانگی زنان که در مقیاس عظیم میلیاردیآ

م کار الزی آیا در زمرهکار است؟ از نظر اقتصادی است؟ کاری مولد است؟ آیا اصوال 

 زنان نامی ؟ چرا کار ویژهکندمی را برآوردهاین کار چه اهدافی اجتماعی است؟ 

ای شود؟ جایگاه کار خانگی در کجمی یستقد گیرد؟ و چرا توسط شیخ و شابمی

جدید، تزیر لوای آن ای محاسبات اقتصادی جامعه قرار دارد؟ چه مناسبات اجتماعی

اعی ه اجتمشود؟ از چه زمانی مساله کار خانگی به عنوان یک مسالمی تقویت و تحکیم

ه توجه دیدی به مسالی مطرح شد و مورد انتقاد قرار گرفت؟ انتقادها از چه زاویه

 کردند؟ 

دهند تعریفی است که امروزه بسیاری از می اغلب تعریفی که از نظر اقتصادی از کار ارائه

الزم انسانی اجتماعی را چه از نظر حفظ خود سیستم و چه از نظر عملی و های فعالیت

گیرد. معموال و به ویژه از نظر کالسیک؛ کار را به عنوان فعالیتی نمی اقتصادی در بر

کنند که در خدمت تولید یک محصول است و آن را کار تولیدی و کار می نه تعریفروزا

آورند که در اشکال تمام وقت، نیمه وقت، موقت، با قرارداد، بی می مولد به حساب

 تواند باشد. هر کار دیگری غیر از آن را یا غیر مولدمی قرارداد، سفید امضا و غیره

گیرند. ، کار خانگی زنان در نمی در نظرالزم  و کار بینند و یا اصال به حساب کارمی

باید گفت که کار الزم اجتماعی مختص به بخش گیرد. می گروه از کارها قرار نزمره ای

مهم کار الزم اجتماعی است. جامعه و به های تولید نیست. کار بازتولیدی یکی از مکان



 



زتولید نیروی انسانی فعلی و آتی ی، برای بقای خود به حفظ و بادارسرمایهویژه جامعه 

تواند جای آن را پر کند؛ زیرا هیچ ماشین نمی نیاز دارد. نیازی مبرم که هیچ اتوماسیونی

تواند بدون نمی تواند ارزش اضافی ایجاد کند.نمی هم به تنهاییای سوپر پیشرفته

ند. کاری گذاشتن باری بر دوش سرمایه، نسل بعدی خود و نیروی کار آتی را تامین ک

پول نگنجد و اگر خود مستقیم ارزش اضافی  -کاال –پول ی است که اگر هم در رابطه

کند. می مستقیم ارزش اضافی را، برای این کار آمادهی ایجاد نکند، دو نسل ایجاد کننده

بنا براین به کار خانگی نیاز است و کار خانگی کار الزم اجتماعی است. کودکان نیاز به 

رند. نیاز به تر و خشک کردن دارند و این کار الزم اجتماعی است. سالمندان مراقبت دا

که عمری را برای سرمایه جان کنده اند؛ چه در کار بیرون از خانه، چه کار خانگی، نیاز 

جامعه است؛ ی مثل کودکان وظیفهها به مراقبت و محبت و توجه دارند و مراقبت از آن

 عی است. پس کار خانگی کار الزم اجتما

انگی، کار خ کارها به استثنایی کارخانگی اما با تمام کارهای دیگر تفاوت دارد. همه

 پیدا رفیق وکارگر در مناسبات کاری، دوست  اند.مستلزم روابط اجتماعی نسبتا گسترده

ا شود. تجربیات رمی کند. با مسایل جدید آشنامی مختلف شرکتهای کند. در گروهمی

 شود و از آنمی خورد، برندهمی کند، شکستمی کند؛ با جمع مبارزهمی لهمنتقل و مباد

ر نسبی شود. افق دیدش به طومی آموزد. با دیگران وارد تعامل، گفتگو و عملمی

ه سر خانگی اغلب خصوصی و منزوی است. مرد ب یابد. اما مناسبات کارمی گسترش

ت از مراقب ونی ندارد اند با کار خانه که پایاممی روند، اومی به مدرسهها رود. بچهمی کار

 کودکان و سالمندان که کاری تمام روز است. 

فامیلی زنانه شاید تاریخی به ی به عنوان وظیفههمراه با تبعیض جنسیتی کار خانگی 

قدمت جوامع انسانی در دوران تاریخی داشته باشد. شاید بتوان گفت همراه با آغاز 

پدرتبار، همراه ی یجاد مالکیت خصوصی و شکل گیری خانوادهتشکیل طبقات که با ا

مادر تبار، ی جامعهی شکل گرفت و برزنان تحمیل شد. در آن دوران طوالنی ،بود

تقسیم کار جنسی خصلتی تبعیض آمیز نداشت. اما به تدریج با رشد تکنیک و ایجاد 





بر شد. زنان از جایگاه کار، همه چیز در جامعه زیر و زی تغییرات در ابزارهای ساده

به تملک در آمدند.  تاریخی خود فروافتادند و به سرعت مانند اشیا، ابزار کار، کاال و برده

 کرد.می را نقشی که برایش تعین کرده بودند، مشخص اوجایگاه  ،در تقسیم کار جدید

 انجام باید کارهای خانه رامی آورد.می باید برای حفظ دارائی مالک خود ارث بری،می

کرد، شرایط الزم را برای استراحت، تجدید قوا، می پخت، رفت و روبمی داد. غذامی

ساخت. در هیچ کجای این وظایف، می فراهم یا مالکش ارضای جنسی و روحی مردش

دانیم در اثنای تغییر این شرایط که به ضرر زنان نمی و نیازهایش مطرح نبود.او خود 

ا علیه آن جنگیدند؟ ُآیا به سادگی تسلیم شدند و نقش مقرر را چه کردند. آیها بود، آن

 پذیرفتند؟ و چگونه خود را با شرایط نکبت بار جدید وفق دادند؟ 

و ها مدر گذر زمان اما، این تغییر به سنت تبدیل شد. سنتی دیرپا که توسط نظا

مروز ات. و اسمناسبات اجتماعی اقتصادی متفاوت و تا کنون مورد استفاده قرار گرفته 

ال سئو ت.درگیر آن اس ،انسانی به عنوان یک مسالهی جامعه ،هم در قرن بیست و یکم

ی این است که چرا خانواده و نقش زن در آن با سقوط فئودالیسم و قدرت گیر

 یر الگویکه منجر به تغیای ی و به ویژه بعد از انقالب صنعتی، تغییرات جدیدارسرمایه

 ه خاطرباد اما نه ی جهان را تغییر ددارسرمایهندید؟ بورژوازی و  کلی اش شود، به خود

اخت. ور اندبه د تغییر جهان، بلکه به خاطر منافع خود. در این راه آن چه را که مخل بود

فید ایش مآن چه را که نبود و نیاز داشت، ایجاد کرد. آن چه را که در نفس خود بر

ییر ت و تغر گرفاشت، در راستای منافع خود به کافایده بود اما نیاز به تغییر و تحول د

و  ت واحداد ملالزم را در آن ایجاد کرد. به طور مثال نیاز به تمرکز سیاسی را با ایج

ر ی دیگحکومت واحد با قوانین، مرزها و منافع ملی طبقاتی، پاسخ داد و در زمان

ی ا ملمنافع فر منافعش را در برداشتن مرزها و ایجاد دولت و حکومت و قوانین و

صول این اروپای فعلی محی ملی سابق و اتحادیههای پاسخ داد. دولتای طبقاتی قاره

 سیاست است. 



 



و بود. منافع ای خانواده واحدی بود که از نظر اقتصادی اجتماعی بهترین تضمین کننده

 عمالل و ااده دنبگرفت. از طریق او اهداف خود را در خانوامی مرد خانواده را در اختیار

حاکم از ی بقهطشد. ایدئولوژی او یعنی ایدئولوژی می کرد. نیروی کار آتی او تامینمی

شد. این می شد. و نیروی کار بالفعل اش تجدیدمی طریق خانواده، به کودکان تحمیل

نتقال اتی و سه وظیفه یعنی سرپا نگهداشتن نیروی کار فعلی، آماده سازی نیروی کار آ

 داد، درمی امزن خانه، به خوبی انجهای اکم را، خانواده با تکیه بر شانهایدئولوژی ح

ی شد ادهاینتیجه برای سرمایه اهمیتی واال داشت. به همین سبب خانواده از جمله نه

راتب منتی، سلسله قبلی به ارث برد. او تقسیم کار سهای ی آن را از نظامدارسرمایهکه 

د به فع خواز مناسبات اجتماعی مبتنی بر آن( به ن جنسیتی و پدرمردساالری را)نوعی

 کار گرفت لباس نو پوشاند و مطابق میل خود آن را آذین کرد.

ی قش مهمنتولیدات سرمایه، ی بعد از این سه وظیفه، خانواده به عنوان مصرف کننده

ای کاره داشت. در این بخش مدیریت با زن بود. این کار مدیریتی اما برخالف سایر

یافت زدی دراجتماعی ایجاد نکرد. برای این کار زن نه دستمی ریتی، برای زن وجههمدی

نیز  زنان کرد و نه تا مدت ها، اهمیت کارش موضوع تحقیقات انستیتوها شد. حتی خود

یف ان وظاه عنوببه کار خود، به عنوان یک کار الزم اجتماعی، ارجی قائل نشدند و آن را 

ن هیچ ا بدوود منتقل کردند. تقسیم کار بر مبنای جنسیت رخانگی زنانه، به دختران خ

ان به دخترکی کودکانههای فشار اجتماعی در خانه پیش بردند. ناآگاهانه، از شوق بازی

دند شنا کرنانه آرا با کار خانگی به عنوان وظیفه زها نفع منافع سرمایه، عمل کردند. آن

ایل عیض قان و دختران در کار خانه تبو تعلیم دادند. حتی وقتی خواستند، بین پسر

و  -بودن از نان آورای ستعارها -نشوند؛ پسران را به خرید نان، یعنی کار خارج از خانه

 ود درخدختران را به نظافت و جارو شستشو و تمیز کردن سبزی و غیره واداشتند. 

 ری وبازتولید نقش سنتی زن ناآگاهانه شریک شدند. به این طریق، پدر مرد ساال

تی حاول زندگی، به دختران تحمیل شد. های تبعیض و نابرابری جنسیتی، در گام

  زنان هم همین کار را انجام دادند.ترین آگاه





شرکت ی همه %35"در آلمان انجام گرفت،  2010براساس تحقیقی که در سال 

 د و زن درکن سال معتقد بودند که، بهتر است مرد تمام وقت کار 18کنندگان باالتر از 

و در شرق  مردان و زنان %40خانه بماند و کار خانگی را انجام دهد. در غرب آلمان 

 و %19ان با این تقسیم کار سنتی جنسیتی موافق بودند که به ترتیب مرد %17آلمان 

غییر بسیار دهد که، با وجود تمی نشان 2006یک گزارش دیگر از سال  "بود. %16زنان 

ضر به جوان، مردان به سختی حاهای ه مساله، باز هم در زوجدر دید مردم نسبت ب

 آماده کنند؛ مثال درمی مشارکت در کار خانگی هستند. در بهترین حالت فقط کمک

 وش زندکردن غذا، پهن و جمع و اتو کردن لباس، اما کار نظافت و مراقبت را بر 

ن این کار . بدو"ان استکار مراقبتی به عهده زن %80گذارند، به این سبب کماکان می

 شد.می سیستم خدمات اجتماعی منفجر

شود، خیلی چیزها برخالف خواست حکومت گران، تغییر کرده می در ایران، مکرر گفته

است. مردان جوان امروزی دیگر مثل پدران ما نیستند که در خانه دست به سیاه و 

 لی در کار خانه کمکگویند خیمی پرسی چگونه تغییری،می زدند. وقتینمی سفید

کنند. مسلما این تغییری مثبت است اما بازهم کمک به زن نام دارد. یعنی بازهم می

شود که کار خانگی، مراقبت از کودکان و بیماران و سالمندان کار زن خانه می پذیرفته

است. اگر مرد مهربان، متجدد و آگاه باشد و دلش بخواهد و زنش را خیلی دوست 

یک بار کار جاروکردن ای در این کارها به زن کمک خواهد کرد؛ مثال هفته داشته باشد،

خانه را انجام خواهد داد، یا در چیدن و جمع کردن سفره یا میز غذا ، یا به خواباندن 

 اغلب مشروط است و در حضور غیر انجامها کودک کمک خواهد کرد. این کمک

اده یا دوستان به جد یا به شوخی اورا به شود، زیرا خانومی شود یا بی میلی انجامنمی

تمسخر خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مردان به دلیل نوع زندگی امروزی، که 

زن و مرد باید هردو در خارج از خانه کار کنند و زنان نسبت به گذشته تحصیل کرده تر 

مثل اینترنت، و  و آگاه تر به مسایل زنان هستند و تاثیر مثبت وسایل ارتباطی عمومی



 



و با آن باز هم خانواده اند باال رفتن سطح سواد در خود مردان، به این درک رسیده

 سنتی دچار تغییرات بیش تر شد. 

ی زنان را به بازار کار کشاند و موقعیت تنها نان آور بودن را، از مرد گرفت؛ به دارسرمایه

روند این کار را ها لد شد. جنگاین طریق در دل خانواده سنتی، خانواده کارگری متو

کار، های را در محلها سرعت بخشید. مردان به جبهه فرستاده شدند و جای خالی آن

بارز این تغییر و اجبار بود. بعد از جنگ ی اروپا نمونههای به اجبار زنان پرکردند. جنگ

دن کار و نیز کمبود جمعیت مرد به خاطر کشتار جنگ و هم امتناع زنان در از دست دا

از همه مهم تر منافع سرمایه به خاطر نیروی کار ارزان تر و به زعم صاحبان سرمایه 

، حضور زنان را پررنگ تر کرد. این توضیح مبین این نیست که قبل از این "مطیع"

دوران زنان نقشی در تامین مخارج خانواده نداشتند. در اصل، از گذشته دور تا کنون در 

، هیچ مردی نان آور تام و تمام خانه نبود وبدون کار خانگی زنان، مردمهای بین توده

چرخید. ای نمیسوا از کارهای سنتی اختصاص یافته به او، چرخ زندگی هیچ خانواده

 زنان بدون این که مشخص شود و اعالم گردد بخشی از مخارج خانه را به دوش

شود، آن زمان توسط زنان می دهکشیدند. بسیاری از چیزهایی که امروزه از بازار خریمی

زمستانه از ژاکت و های شد، که شامل انواع مرباها، ترشی ها، لباسمی در خانه تولید

خانگی برای سال نو، مهمانی ها، های پلورو تا جوراب و کاله و دستکش، شیرینی

که گاها برای فروش هم ها و اعیاد، خشک کردن سبزی، پختن نان، تهیه ربها جشن

و کارهای صرفا اقتصادی برای فروش مثل بافتن گلیم و قالی و جاجیم، صنایع  بود

دستی، پشم ریسی و نخ تابی. در مناطق روستایی و کار کشاورزی حتی بیش تر کار 

گیرد. این امر هم می کاشت و داشت و برداشت محصول و فروش آن توسط زنان انجام

شد که بدون به حساب می امعه سرفرازبه نفع مرد و هم به نفع دولت بود. مرد در ج

گرداند که تنها امری می را با کار و فعالیت خودای آورده شدن کار زن خانه، خانواده

برد. باید یاد آوری می حیثیتی بود، اما سود اصلی را دولت از گردش اقتصادی این امر

ک کردن کرد که امروزه هم بخشی از زنان همین کارها از قبیل تمیز کردن و خش





خانگی را، بازهم در های سبزی، تمیز کردن حبوبات، تهیه رب و مربا و انواع شیرینی

دهند و یا خود مستقیم برای مصرف می و موسسات انجامها خانه برای شرکت

فروشند. حتی در کشورهای پیشرفته ها میکنند و به آنمی خانگی تولیدهای مشتری

هم بخشی به تولیدات خانگی اختصاص ای جیرهبزرگ زنهای صنعتی در سوپرمارکت

وجود دارد هایی دارد که شامل انواع مرباها تا محصوالت گوشتی است. هم چنین مغازه

هریک از ما نیز در زندگی  فروشند.می که به طور اختصاصی کارهای دستی زنان را

که مادر بزرگ در  آوریم. از کودکی بیاد دارممی خانوادگی یا اطراف خود این امر را بیاد

 کرد و به قنادی ها، یا زنانی که برای مصرف خانگی خودمی خانه رشته برشته تولید

پلکیدیم. گاهی می فروخت و ما کودکان از بوی ر شته برشته دورشانمی خواستند،می

 کردیم و بعد از پایان کار یک رشته داغ جایزهمی را تاهها کوچک مان رشتههای با دست

کرد می برنج را برای تجار برنج سردوزی و آمادههای تیم. یا زمانی دیگر او کیسهگرفمی

شد، بلکه تنها نمی کرد. او نان آور محسوبمی و با درآمد خود به مخارج خانواده کمک

کمک کننده بود. باز بیاد دارم زمانی که دانشجو بودم. چهار دانشجو به ترتیب سن از 

گرفتیم و بین خود و کار نمی از خانوادهای مک مالییک خانه. اما هیچ کدام ک

کردیم، اما همیشه در شهرمان و در خیابان با تعریف می دانشجویی زندگی مان را اداره

گفتند که این می شدم که به پدرم آفرینمی و تمجید از پدرم توسط دوستانش مواجه

 خندیدم ومی و منکند می شود و سخت کارمی همه مخارج را به تنهایی متقبل

گذاشتم در رویاهای مردساالرانه خود که حتی هیچ جایی را هم، به مادرم و خودم می

 دادند، پرواز کنند. نمی اختصاص

 خانواده کارگری و کار خانگی

عامل کشاندن زن به بازار کار، این بود که درآمد مرد کفاف ترین در این طبقه مهم 

بایست زندگی او، همسر و می مزدی که طبق تعریفداد. دست نمی مخارج زندگی را

کودکانش را تامین کند، به دلیل روابط استثماری حاکم پاسخ گوی مخارج زندگی نبود. 

 نقش را بازیترین در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایران، هنوز هم این عامل مهم



 



نه تنها توان جسمی اش  کند. فشار کار بر زن کارگر با توجه به چند جانبه بودن کار،می

کند. بعد می برد، بلکه فشار روحی عظیمی را هم به او تحمیلمی را به سرعت به تحلیل

ساعت کار مزدی روزانه و نامالیماتش و متوسط دو ساعت زمان رفت و  8از حداقل 

ساعت کار قبل  2کند. باید حدود می برگشت که ده ساعت از وقت زن کارگر را اشغال

ه و بیرون رفتن را به آن اضافه کرد، نوبت به خرید مایحتاج و تهیه غذای روز و از صبحان

فردا، نظافت و مرتب کردن خانه، رسیدگی به درس و مشق کودکان، نظافت و گفت و 

 17شود می ساعت در نظر بگیریم، 5رسد که اگر در مجموع ها میشنود و بازی با آن

تواند بنشیند، می ت. بعد از این ساعات کار،استراحای ساعت کار مداوم بدون لحظه

و مشکالتی که باید ها کارهای آتی، طرحی پاهایش را دراز کند و با همسرش در باره

حل شود، مسایلی که حین کار با کارفرما و هم کاران اش پیش آمده، مسایل خانوادگی، 

و شاید اندکی هم و مراسمی که در راه است ها برنامه ریزی دیدارهای فامیلی و جشن

احساسات و عواطف شخصی دوطرفه صحبتی پیش آید، و یا سرباز کردن ی در باره

دهد. اگر می از هم ودعواهای کوچک و بزرگ که حول همین مسایل مطروحه رخها گله

ساعت. بنا براین تنها حدود  19شود می در مجموع دو ساعت را به آن اختصاص دهیم،

گیرد. به این طریق می ود دارد که آن را هم خستگی و خوابساعت وقت برای خ 6تا  5

زن زمانی برای اندیشه در باره خود ندارد. زمانی برای مطالعه و تدقیق در مسایل جامعه 

و جهان ندارد. زمانی برای به روز کردن اطالعات خود؛ اصوال اگر فراتر از کارهایی که 

مشارکت و دخالت در امور جامعه  انی برایدهد اطالعاتی داشته باشد ندارد.زممی انجام

و ارتقا خود ندارد و همه چیزش برای دیگران است. تازه این زمانی بود که عضوی 

بینیم که کار بیرون از خانه، بدون می سالمند در خانه حضور نداشت. به این طریق

از طرف  تغییر دیدگاه جامعه نسبت به کار خانگی، از طرفی به زن استقالل مالی داد و

سنتی، را حفظ کرد و حتی بار بیش تری را به های دیگر وظایف سنتی زن در خانواده

ایران و بین زنان و ی متفاوتی از آن در جامعههای تحمیل کرد. اکنون برداشتها آن

مردان وجود دارد. بسیاری از زنانی که درآمد مستقل دارند و حتی کل مخارج خانواده را 





در حقیقت امر، استقالل مالی ندارند. داشتن درآمد مستقل یک امر کنند، می تامین

است و چگونگی نگاه به آن امر دیگری است. در ایران نزدیک صد سال است که بخشی 

کنند اما تفکر حاکم در جامعه نسبت به کار زن، هم از می از زنان، با درآمد مستقل کار

نکرده است. برای جانب مرد روشن طرف زنان و هم از طرف مردان تغییر آن چنانی 

مردانه و حق و حقوق ویژه برای مردان، امتیازاتی است ی است که مردساالری و سلطه

کار بیرون از خانه برای زن که مرد ی که نخواهند آن را از دست بدهند مثل اجازه

ج، این تواند از آن استفاده کند مگر این که موقع عقد قرارداد ازدوامی هروقت الزم دید

حق به زن از طرف مرد داده شود. اما در جانب زنان، به تسلیم در برابر سلطه، عدم 

آگاهی به حقوق خود و یا اصوال نبودن و یا عدم رعایت حقوق زنان از طرف قانون، 

گردد. هر یک از ما زنانی را دیده ایم با تحصیالت باال، شغل می جامعه و خانواده بر

شان های شوند از مادر بزرگمی ماعی باال، اما وقتی وارد خانهپردرآمد و پرستیش اجت

 هم بی حق و حقوق ترند. حتی حساب بانکی یا کارت بانکی شان توسط همسر کنترل

شود یا اصوال در اختیار اوست، و زن برای پول توجیبی خود باید از همسر تقاضای می

بینند، که درآمد خودشان می پول کند. زنانی هم هستند که استقالل مالی را در این

 کنند، یا پس اندازمی مال خودشان است، آن را برای احتیاجات شخصی خود خرج

خرند، اما اداره مخارج خانه را جزو وظایف مرد می کنند، یا ملک و زمین به نام خودمی

 دانند و معتقدند مرد نان آور خانه است. نوع سومی از زنان هم هستند که بعدمی خانه

کنند می از ازدواج به میل خود حتی بدون اجبار یا رضایت همسر، مشاغل خود را ترک

گیرد، باید مخارجش را هم به عهده بگیرد و دندش نرم می گویند: هرکس زنمی و

واقعی دارم یعنی در ایران مساله تنها به های این موارد من مثالی شود. برای همه

جامعه و درک غلط از حق و حقوق در هر دو جهت هم مردان برنمی گردد، بلکه به نرم 

 برمی گردد.

گیرد، نه نقش خانواده می نقش خانواده انجامی که در بارههایی سنجش پردازی یهمه

که نقش زنان در آن است. اما سنتا و قانونا به ویژه در ایران و کشورهای مشابه، ریاست 



 



خانواده و مالکیت در خانواده با مرد یا  اصلیهای خانواده، اسم خانواده، تصمیم گیری

ساعت از  14-10کارگری، البته مرد خانه هم بین های پدر خانواده است. در خانواده

ای آید. اما در خانه مکان امن و آمادهمی شود و خسته به خانهمی روزش صرف کار

خیابان برایش وجود دارد. زمانی هم که بیکار است و در جستجوی کار بین خانه و 

کند، می سرگردان است، نیاموخته که حداقل کار خانگی را از روی دوش زن که کار

داند و انجام آن را برای مرد کسر شان. این می زنانهی بردارد و یا سنتا آن را وظیفه

پدیده در کشورهای پیشرفته صنعتی تا حدودی حل شده است و هستند مردان 

دهند اما این جا هم هنوز نرم می ر خانگی را انجاممانند و کامی بسیاری که درخانه

 نیست و کماکان کار خانگی، مراقبت از کودکان و سالمندان فامیل توسط زنان انجام

 گیرد. می

 90 زن خانه دار در تهران در سال 2000بر اساس یک پژوهش که با بررسی کار "

 تومان ارزش 000/640انجام شده ،مشخص شده هر زن خانه دار تهرانی ماهانه

 000/330 ماهانه حداقل دستمزد 90ایجادکرده است و جالب است بدانیم در سال 

ه ن نتیجتوامی دانیم که دستمزد، بهای نیروی کار است. بنابراین،می تومان بوده است .

ل گرفت که بهای نیروی کار یعنی حداقل هزینه یک خانواده کارگری در ان سا

ین شده تومان از آن توسط کار رایگان زنان تام 000/640تومان بوده که  000/970

 ) در مقاله که تنها با امضای میترا بود منبع ذکرنشده بود( "ت.اس

خانوار  5000در آلمان انجام گرفت و  2012/2013بر اساس تحقیقی که در سال "

مزد کردند، متوسط کار هفتگی بیرون از خانه زنان که بابت آن  شرکتداوطلبانه در آن 

ی ساعت است. در مقابل متوسط کار پرداخت نشده 16:09کنند مساوی می دریافت

ساعت است ، که بیانگر این است که زنان معموال به دلیل ضرورت انجام  29:29ها آن

کار خانگی، کارهای پاره وقت یا نیمه وقت دارند، اما در عوض وقت زیادی صرف کار 

ادارات دولتی که در تاریخ  179زارش شماره هم چنین گ "کنند.می پرداخت نشده

دو سوم کار زنان را کار بدون دست مزد "دهد که: می منتشر شد، نشان 18.05.2015





دهد که گذشته از کار خانگی، کارهای افتخاری را هم در بردارد. کارهای می تشکیل

ینه فعال شود و مردان اکثرا زمانی در این زممی افتخاری معموال توسط زنان انجام

قرار گیرد. در این گزارش ها خواهند شد که کار در خدمت پرستیژ اجتماعی آن

ساعت است که توسط والدین یا توسط زن تک سرپرست  58کارخانگی به طور هفتگی 

و سرگرم کردن آن ها، کار ها گیرد. مردان در کارخانگی بیش تر بازی با بچهمی انجام

  "دهند.می ه غذا را انجامباغچه ای، کار تعمیراتی و تهی

ساعت کار خانگی هفتگی،  58با توجه به این گزارش یک زن خانه دار تک سرپرست با 

کند یا به بیان می ساعت کار هفتگی رایج در آلمان کار 38ساعت بیش از متوسط  20

دهد. کارخانگی امروزه مشکل زنان کارگر می ساعت هم اضافه کاری انجام 20دیگر 

این  اند.با درآمد خوب، خود را از بخشی از این کار خالص کردههای ن خانوادهاست. زنا

که کارشان اند زنان کار خانگی را به طور روزانه و یا هفتگی، به زنان کارگری سپرده

کنند. این زنان به می انجام کار خانگی است و با آن برای اداره زندگی خود درآمد کسب

در آمد سطح پایینی دارند. حقوق کار چون  اند.مان ندادهویژه در ایران خود را ساز

شود به نمی بیکاری و بیماری و از کار افتادگی یا بازنشستگی شامل حال شانی بیمه

شوند. در شهرهای می همین سبب در سن پیری وعدم توانایی کار محتاج کمک دیگران

مرد اقدام به ثبت شرکت بزرگ مثل تهران افرادی غیر خود این کارگران چه زن و چه 

 کنند پول بیمه و بازنشستگیمی کرده تنها برای چند نفر شناسنامه کاری درست

فرستند و به این می دهند، ولی اکثریت کارگران را به طور سیاه و غیر قانونی به کارمی

کند، برای می دریافتها آن طریق بخشی بزرگی از آن چه را که به عنوان دست مزد

دارند. معموال این کارها حتی در کشورهای پیشرفته هم در بخش رسمی می خود بر

خورد. در اروپا و آمریکا اکثر این کارگران را می شود و به عنوان کار سیاه رقمنمی ثبت

مهاجرین به ویژه از اروپای شرقی، آمریکای جنوبی، آفریقا و یا زنانی از دیگر مناطق 

انجام کار خانگی، به این طریق امکان پذیر است، باید دهند. اگر می دنیا انجام فقیر

کاری مثل سایر مشاغل به حساب آید و همان گونه که کارگر در کارخانه نساجی و 



 



لباس دوزی، تولید اتومبیل، تولید وسایل خانگی، و یا مدرسه و بیمارستان و اداره و 

ل نظافت، رفت و روب کند، کارگرانی هم خواهند بود که کار خانگی شاممی دفتر کار

هم خواهد ها خانه و غیره را انجام خواهند داد و مثل بقیه کارگران حقوق کار شامل آن

ی دارسرمایهکارگران بلکه توسط دولت ی شد. این کار الزم اجتماعی اما نباید از کیسه

ان باید پرداخت شود. در این صورت زنان از بخشی از کار خانگی رها دارسرمایهو 

 هند شد و وقت آزاد بیش تری بعد از کار روزانه کارگری خود خواهند داشت. خوا

 و دست مزد خانگیکار 

کار خانگی را نباید فقط از دید کار بدون مزد نگریست، زیرا در بطن آن نظرگاهی منزل 

 سازد و این یک مساله سیاسیمی بخشد و امکان پذیرمی دارد، که آن را مشروعیت

شود. در حقیقت این دو دید امروز در رابطه با کار خانگی زنان وجود دارد. مساله اگر می

 فقط به دادن مزد به کارخانگی منتهی شود، با آن فقط مقداری به درآمد خانواده اضافه

کند. نمی اجتماعیهای دهد. زن را وارد رابطهنمی شود اما به انزوای زن پایانمی

سازد. شانس پیشرفت، شانس آزمودن نمی برایش فراهمفرهنگی  -مشارکت سیاسی

شغلی دیگر را؛ گرچه که بازهم به دلیل تقسیم کار جنسیتی های مشاغل دیگر و فرصت

گیرد. امکان مبارزه برای بهبود موقعیت شغلی، برای دست مزد می محدود است، از او

گیرد و به می دی را از اوبیش تر، برای ساعات کار کم تر و مبارزه برای رهایی از کار مز

دهد و کار خانگی را می زندگی پیله وارش در گورستان آشپزخانه و فضای خانه رسمیت

 کارگر که به این کار مشغول شده اند، جاودانهی برای زنان و یا بخشی از زنان طبقه

به  سازد. در حالی که دربیرون از خانه در نظر و در عمل فرد به یک طبقه تعلق دارد.می

شوند. کارگر می جمعی در یک مکان کار تعلق دارد که مثل خودش کارگرند و استثمار

شود. سود روی می کند که از حاصل کارش، سرمایه انباشتهمی خواهی نخواهی درک

گیرد که با رفقای کارگرش صحبت کند و در عمل به هستی می آید. یادمی سود

ی را درک کند. برای بهبود شرایط دارسرمایهاجتماعی خود آگاه شود. مناسبات درونی 

های زندگی فعلی اش مبارزه کند و در عمل بفهمد که این مبارزات کوچک و این بهبود





اندک که باید هم انجام گیرد، اما چاره کار نیست. با آن بازهم هشت اش گروی نه است. 

اند، راحتش که در کمین  راست و چپهای البته اگر دزدان آگاهی یعنی رفرمیست

 بگذارند و او را خلع سالح و زبان در کام نکنند. 

پیش  دیگری را درهای در کار بیرون از خانه، شاید اخراجش کنند؛ آن وقت پروسه

ستگی هم ب خواهد گرفت. مبارزه خواهد کرد. اعتراض خواهد کرد. رفقای کارگرش را به

ند، یا کشغل جدیدی را پیشه جدید های و حمایت دعوت خواهد کرد. یا با دیدن دوره

در  د. اماآموزش ضمن کار، به مهارت بیش تری دست یابهای در کار خود با دیدن دوره

در  وبیعت کار خانگی اصال چنین امکاناتی وجود ندارد. کارخانگی طبیعی و در خور ط

 شود؛ می زن جلوه دادهی قد و قواره

ه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ چ -چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی "

ی ویژه ای از زندگی بشر ساخته شده، از آن منطقهی ویژهقهبرای یک منط -عاطفی 

ی دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب ی ویژهجدا کنیم، به منطقه

چه  دیگری خدای متعال آماده کرده بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقالیی دارد،

 شود؟ این چههست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده ب اینر ای ددلسوزی

 30ای، هعلی خامن "افتخاری است برای زن، که کاری را انجام بدهد که مردانه است؟

  .93فروردین

 "ده باشد.خواهد مادری تحصیل کرمی رود برای این است کهمی دانشگاه بهزن اگر " 

  .75هاشمی رفسنجانی، تابستان 

و اسباب ها شود. این را در لباسمی شود و از کودکی برایش تعیینمی به او تحمیل

 دخترانه شاهد هستیم؛ که یا برایش عروسک و گهواره و کالسکه بچههای بازی

خرند، یا دیگ و قابلمه و آشپزخانه. به این طریق دختر برای کار مقدر آینده اش می

سالگی کودکی اش را و  9ران، با رسیدنش به شود و در جمهوری اسالمی ایمی آماده

 دزدند و طبق سنت اسالمی جشن تکلیف برایشمی امنیت زندگی اش را، از او

گیرند، تا زن بودنش را اعالم کنند و تجاوز و پدوفیلی را مشروعیت بدهند. بنابراین می



 



د. چه مقدار زن احتیاجی هم به قرارداد کار ندارد تا معلوم شود چند ساعت باید کار کن

دست مزد خواهد گرفت و چه حق و حقوقی خواهد داشت. به این طریق سرمایه، با 

قرون و آموزش خانگی و عمومی، زن ی فرهنگی پوسیدههای کمک آداب و رسوم و نرم

ی دهد. به این طریق سرمایه در خانهمی را برای پذیرش کار بی مزد و مواجب پرورش

خواهد و می شود و ما آن چه را که اومی اتاق خواب ما واردما، در ی ما، در آشپزخانه

کنیم تا نیروی کار می دهیم. به او خدمتمی دهد، برایش به میل خود انجاممی دستور

کار روزانه را جبران کند و برای استثمار روز بعد آماده ی فعلی اش توان از دست داده

مختلف را آماده سازیم و کار ی هاکنیم تا کارگر آتی بخشمی شود. بچه تولید

کنیم. کار مهد کودک را، کار کودکستان را می خدمات اجتماعی را قبضههای سازمان

دهیم. هیچ کدام از این کارها اما کار اقتصادی نام ندارد. ما به ازای اجتماعی می انجام

ندگی مشترک بیگاری اگر ادامه زها ندارد. حمایت فعلی و تامین آتی ندارد. بعد از سال

شود و حتی بچه اش به او تعلق می برای زن دشوار شود، با چمدانی به بیرون انداخته

فهمد که نمی زندگی مشترک پیشکش. در این جا هم زنهای ندارد، حاصل مادی سال

چرا چنین شده است. همسر در بیرون از خانه کار کرده و مزد گرفته است پس همه 

کند که نمی او تعلق دارد که نان آور خانه است. اصال فکرچیز حاصل کار اوست، و به 

خود هم در تمام این مدت با جدیت کار کرده است. او هم کار خود را طبق تربیتی که 

داند. زن اصال می همسری و مادری خودی از پدر و مادر و جامعه گرفته است؛ وظیفه

درگیرش است، واقعا به خاطر شود که این کار طاقت فرسا را که تمام عمر نمی متوجه

دهد، بلکه برای عشق سرمایه به تصاحب کار غیر و نمی عشق به همسر و فرزند انجام

 دهد. می فربه شدن به حساب دیگران انجام

شود؛ به همان گونه که می به این طریق زن با کار خانگی قربانی حرص بی پایان سرمایه

 کارگری قبول ندارند در مسلخ سرمایه قربانیکارگرش، که او را به ی رفقای ناشناخته

تنها برای تجدید ها دزدد و به آنمی راها حاصل کار آنی . سرمایه بخش عمدهشوندمی

دزدد و برای می پردازد، سرمایه در خانه اما کل حاصل کار زنان رامی نیروی کارشان





ر مقابلش انجام کند بدون این که مقاومتی دمی مقاصد خود به طور مجانی تصاحب

شود. بدون این که حرفی از قوانین کار و حقوق کار در میان باشد. سرمایه حتی عشق 

کند تا کسب کار رونق گیرد و زنان پر می گیرد. روز مادر درستمی زن را نیز به تمسخر

کند. اگر زنان با مبارزات خود علیه سرمایه، خود امکانی برای می فرزند را مادر نمونه

کند تا بازهم کاالهای بنجل می به نام روز زن فراهم کرده اند، آن را از درون تهی روزی

را به عنوان هدیه از طرف  خود را به فروش برساند و سیل دیگ و قابلمه و وسایل منزل

 کند تا بار دیگر بر نقش تعیین شده شان مهر تایید بزند.ها میخانهی مردان روانه

ه کم شود نفع زنان تماه تواند بمی رای کار خانگی، زمانیخواست پرداخت دست مزد ب

د ار مولاز ک همراه با مبارزه برای برقراری دستمزد کارخانگی و قبول آن بعنوان بخشی

 ارواجبد و کمثل هرکار دیگری با آن رفتار شود. خصلت زنانه ازآن گرفته شو ،اجتماعی

هد چون م اجتماعیت رایگان جنس. امکانا برای هردوکاری گردد  .اجتماعی گردد

عمومی، های کودک ها، کودکستان ها، مراکز مراقبت از سالمندان، آشپزخانه

راکز عمومی، مراکز تفریحات سالم برای کودکان و بزرگساالن، مهای رختشویخانه

مثل اختصاص  -دسترسی به اطالعات و غیره گسترش یابد. قلمروهای مردانه و زنانه کار

تمزد مکانات و امتیازها از دسمحو شود و همه ا -ن و صنعت به مردانبخش خدمات بزنا

 ره بهتا ارتقای شغلی تا پول بازنشستگی تا مقرری بعد مرگ یکی از دوطرف و غی

زنان  بعیضت ،تساوی به مردان و زنان تعلق گیرد. برقراری تنهای مزد برای کارخانگی

  .ستامعه اشی از فرهنگ غالب در جبرد. این تبعیض بخنمی نسبت به مردان را از بین

خواست پرداخت دست مزد برای کار خانگی مثل هر کار دیگری، باید برای سرمایه این 

کشیدی به پایان رسید. ما تقسیم می طور برداشت شود، که آن دورانی که از ما بیگاری

 برداشتا زنیم. ممی زنانه پشت پای پذیریم. ما به نقش تعیین شدهنمی کار جنسیتی را

سرمایه برای کار ی دهیم. ما نقشهمی کشیم و تغییرمی جامعه از نقش زن را به چالش

ریزیم. به این طریق مبارزه برای قبول کار خانگی به عنوان کار می بردگی زنان را در هم

الزم اجتماعی و پرداخت دست مزد برای انجام آن خواه توسط زنان و یا همراه با مردان 



 



شود که ارزش پولی کار می رد، حمله به منافع سرمایه است. تخمین زدهانجام گی

ای دهد. بنا براین مبارزهمی خانگی تا یک سوم تولید اجتماعی جوامع امروزی را تشکیل

در درون طبقه کارگر علیه سرمایه است، زیرا درست به اندازه دستمزد کار خانگی زنان 

بسیار فراتر از دست مزد پرداخت شده به  و حواشی آن، که طبق محاسبات مقداراش

یابد به این طریق سرمایه را می دیگر کارگران توسط سرمایه است، منافع سرمایه کاهش

دیگری ی مجبور خواهد شد که برایش پول هزینه کند. وقتی این امر محقق شود، گزینه

ار خانگی هم وجود خواهد داشت که معنی اش این خواهد بود؛ ما مجبور به انجام ک

دهیم. ما مثل هر کارگر دیگری آموزش نمی نیستیم و تضمینی برای ادامه این کار

خواهیم. می خواهیم. افزایش دستمزدمی خواهیم. امکان ارتقای شغلیمی ضمن کار

خواهیم کار دیگری را برای خود انتخاب کنیم. می خواهیم. اصالمی کاهش ساعات کار

ی و سرمایه است که امکان اجرای آن را مثل هر کار دارهی سرمایتو، جامعهی وظیفه

دیگر فراهم کنی. باید برای سالمندان به اندازه کافی مراکز مراقبتی روزانه و دائمی 

بسازی یا افرادی برای مراقبت از آن طی روز به خانه بفرستی. برای نوزادان و کودکان 

سیاری از زنان و مردان مشغول به امکانات مراقبتی و نگهداری بسازی. به این طریق ب

کار خواهند شد. نه اصال چرا بگذاریم تو قواعد خود را در این مراکز به کودکان دیکته 

 آتی آماده سازی. ما طرحی از پیش تعیین شدههای را برای پذیرش نقشها کنی و آن

قفس خانه  خواهیم درنمی کنیم اما مخارجش را تو باید بپردازی. مامی دهیم و عملمی

خواهیم نمی خواهیم استعدادهای ما در گورستان آشپزخانه دفن شود.نمی اسیر بمانیم.

خواهیم بدانیم کار ما کی می از طلوع خورشید تا دیروقت شب در حال سگ دو باشیم.

خواهیم برای بهبود زندگی مان و می شود و ساعت پایانش چه زمانی است.می شروع

بارزه کنیم. پس باید بدانیم چه چیزی و چه کسانی در مقابل ما بهبود شرایط کارمان م

 همسری.ی خواهیم با عشق به رختخواب برویم، نه از اجبار وظیفهمی قرار دارند.

 اجباری. ی خواهیم کودکان ما محصول عشق باشند، نه محصول یک رابطهمی





ارزه اعی است. مبطبقاتی اجتمی کوشش ما برای تغییر این شرایط یک مبارزهی همه

شود، یم قویتزنان، که توسط سرمایه تجدید و تی علیه دیدگاه حاکم در رابطه با مساله

شود. مبارزه می آن کشیدهی کهنهی جدیدی روی هستهی شود و پوستهمی مدرنیزه

ن و علیه یک مناسبات استثمارگرانه است که بار مخارج خود را بر دوش ما زنا

 به باال خسته ماهای اندازد. مبارزه علیه سرمایه است که از شانهمی یکارگرهای خانواده

ش از ارجی بیبه سرمایه که برایش مخی جهد. بنابراین در این مبارزه، در این حملهمی

ود. این شکارگر همراه ی سازد، باید کل طبقهمی تا کنونی فراهمی کار پرداخت شده

 متن مقاوآکماکان و به اشکال مختلف در برابر  جانکاه برای سرمایه است کهای حمله

 زنان کند: به طور مثال در آلمان مقادیر ناچیزی را به عنوان حق مادری بهمی

 فهزند اضابه خاطر داشتن فرها پردازند یا مقدار ناچیزی به حقوق بازنشستگی آنمی

برای  زنان رزاتشود. اما این مقادیر در حقیقت ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر مبامی

ه بارزه کارخانگی و خفه کردن آن بود اما به هرحال به سرمایه تحمیل شد. این مب

است.  دارسرمایهترازوی قدرت طبقه کارگر علیه طبقه ی مفهوم سنگین شدن کفه

ر کند. این اممی مانهای فهمیدن این است که سرمایه چه کاری با ما و هم طبقه ای

ا یروی مرد که نبرد. آن گاه اندیشه خواهیم کمی طبقاتی مان باالآگاهی ما را از هستی 

 تواند بکند.می کند و چهمی برعلیه سرمایه چه

عظیم زنانی است که موقعیت مقدر خود را ی مساله متاسفانه در رابطه با توده

 عظیم کارگرانیی شناسند. مساله در رابطه با تودهنمی و بعد سیاسی آن رااند پذیرفته

به ی شود این تودهمی کنند. چگونهمی است که هنوز در رابطه با زنان این گونه فکر

را که بر او تحمیل شده بشناسد و علیه ای منزوی در خانه، بردگیی هیچ گرفته شده

را، این آگاهی بکوبد و زنان را به مسیر ای شود در هر خانهمی آن مبارزه کند. چگونه

که تنها در کنج خانه در خدمت سرمایه اند، و ها نان را؛ چه آنزی رهایی بکشاند. همه

خود دارند. این مبارزه ی که خدمت دوگانه در بیرون و درون خانه را در پروندهها چه آن

دیر زمانی است که آغاز شده است. در رابطه با وضعیت اجتماعی زنان و چگونگی ورود 



 



ی در دست است. دارسرمایهی بعد از رشد اولیه به بازار کار مطالعات و مطالب زیادها آن

اما تقسیم کار جنسیتی به شکل جاری و مبارزه علیه بیگاری خانگی را فمینیسم به 

به مساله روز زنان تبدیل کرد که اکنون به درون مطالبات  1950ی ویژه بعد از دهه

ینیسم که در چپ هم راه پیدا کرده است. گرچه فمهای کارگری و حتی برنامه سازمان

زنان با هم بود و طبیعی بود که نتواند ی بی تعین زنان به صورت همهی آغاز یک توده

بیانگر دیدگاهی شد که امروزه ای همان گونه باقی بماند، ضرورتا تکه پاره شد و هر تکه

از فمینیسم اسالمی تا فمینیسم رادیکال را در بردارد. بخشی تنها در مرحله پرداخت 

جنسیت، طبقه، نژاد و ی وبرخی دیگر آن را به مسالهاند به زنان در جا زدهدستمزد 

و بخشی هم به مارگرت تاجر و مرکل و کلینتون و اشرافیتی از زنان اند غیره پیوند زده

 تواند باشد. می دیگریی خود موضوع مقالهها دل خوش کرده اند، که پرداختن به آن

 ی بر دوش سرمایه امکان پذیر است؟آیا گذاشتن بار مخارج کار خانگ

سال گذشته در اروپا و آمریکا رخ داد پاسخی نسبتا مثبت به سئوال  50آن چه که در 

زنان ی راه متوقف شد و به تغییرات جزئی برای تودهی باالست. اما اگر موفقیت در نیمه

به پیش  زنان مطرح وی محدود شد، به دلیل این است که این مبارزه تنها به وسیله

برده شد. حضور زنان لیبرال و زنانی که حاصل مبارزه را در مشارکت زنان الیت در 

کنند و می را خالصهها مسایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و پیشرفت شغلی آن

شکل همه با همی و غیر طبقاتی جنبش، که رادیکالیسم جنبش را به محافظه کاری و 

پس شقه شقه شدن آن شد وعدم حضور و سازش تبدیل کرد و سبب شکاف و س

که ای کارگر از مطالبات زنان، به دلیل محدود بودن در فعالیت اتحادیهی حمایت طبقه

دید وبه می مبارزه را تنها در افزایش درصدی به دست مزد ساالنه یا هر دو سال یک بار

موانع بودند. با ی علل ایجاد کنندهترین زنان را در مبارزه تنها گذاشت، مهم این ترتیب

این مشکالت، در اثر این مبارزات، دولت بار بخشی از کار خانگی زنان در ی وجود همه

توانند از نوزادی تا پایان می مورد کودکان را به عهده گرفت. به این ترتیب کودکان

ابتدایی مورد مراقبت قرار گیرند. تکالیف درسی شان را زیر نظر مربیان بعد از ی مدرسه





پایان مدرسه و استراحت انجام دهند. کارهای فرهنگی جمعی یا بازی کنند. اما صد 

کند از زیر بار آن چه که به او زمان اوج مبارزات می ی سعیدارسرمایهالبته که دولت 

کارگری، تحمیل شده است شانه خالی کند و همواره و همواره منابع کم تری را به این 

منتقل کند. به عنوان مثال در ها مالی آن را به دوش خانوادهکارها اختصاص دهند یا بار 

پذیرند و می آلمان به دلیل کمبود مهد کودک، اغلب کودکان را از سن سه سالگی

خانواده باید از زمان حاملگی خود را برای پیدا کردن جای خالی ثبت نام کند، در حالی 

، 2008اقتصادی جدید در سال در آغاز بحران ها که مثال برای کمک مالی به بانک

میلیارد یوروئی را برای نجات  400دولت اندکی درنگ نکرد و پارلمان به سرعت کمک 

 تصویب کرد. یا در ایران در حالی که هزارها میلیارد تومان به سادگی ناپدیدها بانک

 هاشود، یا میلیاردها دالر برای گسترش جنگ در منطقه، بدون پاسخ گویی به تودهمی

شود، تعداد کودکان کار سر به می شود یا صرف خرید موشک و آزمایشات آنمی خرج

زند. از ایجاد مهد کودک و کودکستان و مدرسه مناسب و کافی می نفرها میلیون

 شود.می صرفنظر

می شود بخشی از این مشکالت را با مبارزه حل کرد. مشکل فقط مشکل زنان نیست. 

کارگر، طرف دیگرش های ی است. مشکل تودهداررمایهی سمشکل زندگی در جامعه

از دوش خود بردارند و بر ها سود تصاعدی سرمایه است، پس باید این مخارج را توده

ی بگذارند. وقتی این کار انجام شود باز هم به دارسرمایهان و دولت دارسرمایهدوش 

کارگر، در های ر تودهکه با استثماای معنی این است که بخش کوچکی از کوه سرمایه

شود. برای می کار بیرون و درون خانه ایجاد شده است، به خودشان برگرداندههای محل

نیست. پس باید  دارسرمایهاز آن، حاصل رنج و کار ای شود. ذرهمی خودشان خرج

ویژه های شیرخوارگاهای روزانه ایجاد شود یا برای مدتی که کودک احتیاج به مراقبت

مایه را وادار به پذیرش پرداخت کامل حقوق و مزایای مادر طی این مدت دارد سر

ساخت که مادر در خانه بماند و کودک را بپرورد ، باید مهدکودک و کودکستان، مدارس 

کمک آموزشی، هنری، های چند کارکردی، با آسایشگاه بعد درس، نهارخانه، کارگاه



 



ی یع کتاب، لوازم التحریر و لباس مدرسهورزشی و غیره در کنار مدرسه ایجاد شود. توز

مراقبت از کودکان بیمارایجاد شود، تا والدین با خیال راحت به سر های مجانی، مکان

ی را دارسرمایهکار خود بروند. این امر مستلزم این است که کارگران اعم از زن و مرد، 

ه کنند. باید بر آن پای بشناسند، به حقوق خود آگاه باشند و برای آن علیه سرمایه مبارز

ان مسئولیتی را، که به نفع خود و دارسرمایهی و دارسرمایهفشرد که جامعه و دولت 

به اجبار به عهده بگیرند. آن کس اند خود، بر دوش زنان گذاشتهی برای تقویت سلطه

را  که اکنون و آینده به کارگر نیاز دارد تا استثمارشان کند، باید مخارج آماده سازی آن

طوالنی در کارخانه، کارگاه، اداره، مدرسه، های شود که کارگر ساعتنمی هم تقبل کند.

بیمارستان و مغازه جان بکند تنها برای این که نیروی کار الزم سرمایه را برای حال و 

آینده تضمین کند، بدون این که خود لذتی از زندگی ببرد. بدون این که وقت آزاد 

مبارزه برای حقوق  ری، اجتماعی و فرهنگی خود را داشته باشد.فکی تکامل و توسعه

طبقاتی است اما اگر با مبارزه ای مبارزه خانگی،زنان از جمله دریافت دستمزد برای کار

ی همراه نشود، اگربا مبارزه برای محو طبقات و استثمار طبقاتی دارسرمایهبا موجودیت 

مردساالرانه در کل جامعه و رهائی زنان از  سباتهمراه نشود، اگر با مبارزه با تفکر ومنا

وابستگی به کنج آشپزخانه همراه نشود تنها اندکی ارتقای مادی در وضعیت این زنان 

ی دارسرمایهو از آن به مبارزه ضد  خواهد بود نه رهائی واقعی اما باید برایش مبارزه شود

 .نقب زده شود
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 کار کودک در تایلند

 

سال  SÜDWINDخبرنامه شماره دو 

به دنیای کار مربوط است. از  ،2015

کار  "ی مقاله ،بین مقاالت متعدد

ی در باره "2015گزارش سال  -کودک

ماهی گیری و در صنعت  ،کودکان کار

نوشته  terre des hommes و در همکاری با پرورش میگو در تایلند است

صید ماهی، تخریب سیستم های بردگی در قایق". در مقدمه آمده است: شده است

یست محیطی، صید بیش از حد مجاز، کار در ازای بازپرداخت بدهی، تجارت انسان و ز

ال در صنایع ماهیگری و میگوی تایلند، جنج -کار کودکان در استخرهای پرورش میگو

افکار عمومی جهان را ظرف چند ماه گذشته تکان داده است، زیرا پرورش و آماده سازی 

سر میزها  ،ابزار استثمار افراطی انسان و طبیعت شده است و در تمام جهان ،میگوها

ست؟ و چه قدر ا اشقیمت واقعی  ،حاضر است. این غذای لذیذ که همه جا ارزان است

 "پردازد؟می چه کسی آن را

شود. او از میانمار آمده می ساله بنام جم شروع 16یک دختر ی مطلب با مثالی در باره

در  ،است و از سیزده سالگی در استخر پرورش و آماده سازی میگو، روزی یازده ساعت

تحصیل بات یا هشت یورو خرج خانواده و  300و با روزانه  ،کندمی شش روز هفته کار



 



کند. می کند. مادرش به او افتخارمی خواهر و برادران کوچکتر خود را در میانمار تامین

 گوید که عالقه دارد درس بخواند.می شودمی اما او وقتی مادر دور

کنند و می کنند. چرا کودکان کارمی میلیون کودک در جهان کار 168به طور رسمی 

 یمانارد. زدطوالنی و تاریک ای شد. این تاریخچه چه گونه پای شان به بازار کار باز

افراد ی و همه ،کردندمی را بنام رعیت در شیشهها انسان خونفئودال های حکومت

در ها ز آنو جلوتر ا ،داشتندمی خواستند به کار وامی آن طور که خود ،خانواده رعایا را

ا ود. امبدور  ر فردای نه چندانهر کودک متولد شده یک نیروی کار بالقوه د ،برده داری

زدی مکه بردگان تجربیات گذشته سود برد تا نه برده و رعیت، بلی ی از همهدارسرمایه

ات ج تحقیقتکنیکی و نتایهای بهره برداری از پیشرفتبا  ،را، برای کسب سود بیش تر

 ولهن مقدر ایکار کودک  .ر مفرط استثمار کندعلمی، به طوهای شیوهرفتاری و  -روانی

 . گنجدمی

* در توضیح پرولتاریای معادن در "کارگر در انگلستانی وضع طبقه"انگلس در کتاب  

دهد که در معادن بریتانیا بجز ایرلند، در مجموع می ، از زبان آمار نشان1841سال 

 12کار از  ،کنند. معموال در معادنمی کارگر مرد و زن زیر بیست سال کار 51.485

از کارگران زیر  ،سال 20شد. جالب است که تعداد کارگران زن باالی می سالگی شروع

نفر کارگر کارخانه  419.590از  "نویسد که می سال کم تر بود. در جائی دیگر 20

 18نفر، یعنی نزدیک به نیمی کم تر از  192887(، 1839امپراتوری بریتانیا)در سال 

بینیم که می *"کارگر بزرگسال بودند. درصد 23سال داشتند،...، از جنس مذکر تنها 

که کار را ساده کرده بود،  ،ی از همان آغاز رشد صنعتی و به کار گیری ماشیندارسرمایه

داد. مارکس چرائی و چگونگی این عالقه را ضمن می به کار کودکان توجه خاص نشان

ارزش نیروی  "دهد که: می خواند، توضیحمی " کودکانههای بازی جای" گرفتن آن که

شود، بلکه منوط به نمی کار تنها برای تامین زندگی انفرادی یک کارگر بزرگسال تعین

ی کارگری نیز هست. ماشین با کشاندن همهی برای تامین خانواده ،زمان کار ضروری

کند، به این می بین کل خانواده اش تقسیم ،افراد خانواده به بازار کار، دست مزد مرد را





 دهد و به جای یک نفر چهار نفر را به کارمی ی کار را گسترشطریق نیرو

برابر مزد یک کارگر ها گیرد}کارگر+ همسرش+ دو کودک که در مجموع مزد آنمی

بایست با کارش، زندگی خانواده را تامین کند{ ...، بدین گونه ماشین از می است که

بهره ی سرمایه و هم زمان درجه آغاز با بهره برداری از مصالح انسانی، میدان بهره کشی

 ** "دهد. می کشی را گسترش

در  برخالف نظر مادر جم و دوست فعال ما در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

، کار کودک هیچ افتخاری ندارد. این کودک نیست که موظف است شکم خود را ایران

معاش، رفاه، آموزش و جامعه مسئول تامین و  ،سیر کند. کودک به جامعه تعلق دارد

وظیفه جامعه است که با بهداشت و در یک کالم تعالی جسمی و فکری کودک است. 

 168نه این که  ،کودکی کنند و به مدرسه بروندها تامین زندگی کودکان، بگذارد آن

میلیون در ایران به کارهای طاقت  7تا  2.5میلیون در افغانستان و  6میلیون در جهان، 

به دلیل سوء استفاده ها و نرخ ابتال به ایدز در آن ،و دشوار مشغول باشند فرسا، کثیف

برابر نرخ ابتال در جامعه باشد)پژوهش دکتر محرز، دانشگاه علوم بهزیستی و  45جنسی، 

از دید کمک به درآمد خانواده، احساس مسئولیت به  بایدن ،توانبخشی(. مساله را

بلکه باید آن را در  دید، سیر کردن شکم خود یا سرنوشت خواهران و برادران کوچک تر

اندیشد و اکثریت جامعه می سیستمی دید که تنها به انبار کردن سودمناسبات ی آئینه

تولیدی ی رابطهکند. می را برای منافع یک اقلیت ناچیز، زیر پاهای غول سرمایه له

دهد زیرا سرمایه می ماین امر را هم در سطح ملی و هم بین المللی انجا یدارسرمایه

ذف کار کودک، از مسیر جمع حملیت ندارد و جهانی است. از این دید مبارزه برای 

آیند تا با می که دانسته یا ندانسته به کمک بورژوازی ،گذردنمی هخیریهای کردن کمک

تا فقر  ؛مهیا تر سازندکارنیروی  استثمار شدیرترکاهش تضادهای اجتماعی فضا را برای 

تا فقیر همیشه فقیر بماند و تل ثروت  .نا بتوانند در کنار هم مسالمت آمیز سر کنندو غ

ی در کلیت خود و در کل طبقه ،مساله استثمار و فقر و فاقه .ان کوه شوددارسرمایه

در کنارش و  ،اعم از بزرگسال یا کودک، اعم از مرد یا زن ؛شانهای کارگر و خانواده



 



و بریز و بپاش زندگی شان، ی ، همهدارسرمایهکه کل طبقه  سود یا ارزش اضافی مساله

 تبدیلسرمایه بخش اصلی آن که به ، و کندمی را تغذیه خدم و حشم شانی همه

حل تضادهای اجتماعی و در راس آن تضاد کار با سرمایه، تنها در و هم چنین ، شودمی

. استاستثماری یک مناسبات و اجتماعی، ی گروی مبارزه برای حذف یک رابطه

دهد نیروی کار انسان به شی قابل خرید و فروش تبدیل شود. می که اجازه مناسباتی،

مواهب طبیعی محروم باشند و تنها دارائی ی دهد میلیاردها انسان از همهمی که اجازه

را از ها باشند که آنای که مجبور به فروش آن در رابطه ،شان نیروی کارشان باشد

 با سایر کارگران و با خودشانها کند و به بیگانگی آنمی ن، بیگانهمحصول کارشا

انجامد. بدون این مبارزه، بدون لغو مناسبات استثماری که از کاال بودن نیروی کار، و می

ی وبدون مبارزه برای لغو کار مزدی، دارسرمایهآید؛ بدون مبارزه ضد می از کار مزدی

یکی از ی افراد هم انجام شود، در زمرهترین صادق حتی اگر توسطها این کوششی همه

تا جلوی طوفان را بگیرد و به نسیم تبدیل  خواهد بود،سنگرهای جامعه مدنی بورژوائی 

از ای گزیدهی در زیر ترجمه کند. تا بر لجنزار سرمایه، روپوش دروغین الله زار بپوشاند.

پردازد. سطوری را که برای درک بهتر می مقاله را خواهید خواند که تنها به کار کودکان

 یا توضیح مطلب به آن اضافه کرده ام در}{ آمده است.

 وضعیت مهاجرین در تایلند

کنند. بسیاری می بنا برتخمین امروز، بین دوتا پنج میلیون مهاجر در تایلند، زندگی

و یا فامیل دهند که به همراه والدین خود می انسان را، کودکان تشکلیلها ازین میلیون

اکثر مهاجرین از فقیرترین کشورهای  اند.و یا ازطریق دالالن مستقیم برای کار آمده

اقامت قانونی ی آیند، و اکثرشان اجازهمی همسایه، یعنی میانمار، کامبوج و الئوس

درصد کارگران زن و مرد، صنعت ماهی گیری و غذاهای  90ندارند. تخمینا حدود 

آیند. می از میانمارها دهند، که بخش بزرگی از آنمی جرین تشکیلدریایی تایلند را مها

تنها در استان ساموت ساخون که مرکز صنعت پرورش و آماده سازی میگو است، بین 

حمل و نقل صنعت ی هزار کارگر مهاجر مشغول به کارند. در زنجیره 500تا  300





گی در ازای بازپرداخت بدهی میگوی تایلند، همواره اشکالی از کار اجباری و کار برد

کنند، می تولیدی ای، که برای کارفرماهای بزرگ تر کارهای فامیلی، به ویژه در کارگاه

که همراه با سایر هایی شود. شرایط کار در این صنعت و به ویژه در کشتیمی یافت

 میگوهای پرورشی حملی کارها، مواد اولیه را برای تهیه آرد ماهی جهت تغدیه

 کنند، بسیار بد است. می

ت تا ، حدود شش تا هشت هزار کودک زیر پانزده سال، و بیس2012تخمینا در سال 

 کار ایلندتسی هزار نوجوان بین پانزده و هفده سال، در صنعت آماده سازی میگو، در 

انجام شد،  terre des homes طبق تحقیقی که توسط کردند.می

حبت صمستقیم به ها ین منطقه تهیه کردند، و با آنرا برای کودکان کار اای پرسشنامه

شغول مدین، نشستند. معلوم شد که بسیاری ازین کودکان، در ازای بازپرداخت بدهی وال

ی ده شش روز و روزای کنند. کودکان اغلب هفتهنمی بکارند و دست مزدی دریافت

کثر اه است. کنند. ساعات کار و دست مزد، بر مبنای مقررات کارگامی ساعت کار

روع شالگی، سو از چهارده و پانزده سالگی و بعضی حتی از هفت اند کودکان از مهاجرین

ونی ظر قانند. از دارای یک قرارداد کار هستنها تنها تعداد اندکی از آن اند.به کار کرده

توانند، در ها نمیمثل همه جای دیگر، در تایلند نیز کار کودک ممنوع است و آن

سبب  کنند، کاری پیدا کنند. به همینمی بزرگ، که مقرارات را رعایتای هشرکت

کنند، مشغول می بزرگ کارهای کوچک، که برای همین شرکتهای کودکان در کارگاه

بزرگ است. های شوند و در این جاها، شرایط کار بسیار بدتر از شرکتمی به کار

ن ند، سای یافتن کار داشته باشبسیاری از کودکان برای این که شانس بیش تری بر

 کنند. می خود را باالتر اعالم

خواهند با دست مزد خود، درآمد خانواده می گویند، کهمی حدود هشتاد درصد کودکان

شود و اغلب با می خود را بهبود بخشند. کل درآمد آن ها، به حساب والدین شان واریز

دیگری در میانمار، مورد حمایت مالی ی فامیلیی آن خواهران و برادران، و یا وابسته

امیدوارند، که بتوانند پولی پس انداز کنند و با آن در ها گیرد. بسیاری از خانوادهمی قرار



 



کشور خود، کاری دست و پا کنند و موجودیت خود را تامین نمایند. به کودکان یاد 

ر باشد، قابل استفاده داده شده، که باید برای خانواده خود، هرچه زودتر که امکان پذی

والدین، ورود زودهنگام ی رساندن باشند، هم چنین است استفاده مالی. تقریبا همه

 بینند.می کودکان شان، به کار را مناسب

برای ها به دلیل وضعیت نامشخص حقوقی، بسیاری از مهاجرین از طریق کمک دالل

 یورو( 270ا ت 27ده هزا بات) گرفتن اجازه اقامت و کار، که برای هر نفر بین هزار تا

د، خت کننرا پردا که نتوانند به موقع این پولهایی شوند، و آنمی گیرند، وارد تایلندمی

نجام کاری ا آید که دالل بدون این کهمی شوند. گاه هم پیشمی مجبور به کار اجباری

 شود. می گرفته، ناپدیدهای دهد، با پول

 ر بخش پرورش میگو را، کارگران مهاجر تشکیلبخش بزرگی از کارگران شاغل د

 کارگران بیکار تایلندی را برای کار، به سایر کشورها 1980دهند. تا سال می

فرستادند، اما اکنون تایلند به یک کشور مهاجر پذیر تبدیل شده است. این مهاجران می

به اصطالح  شوند، اما شمار قابل توجهی از مهاجرانمی که از کشورهای همسایه وارد

شوند. حقوق کار در مورد نمی غیر قانونی هستند، که به همین دلیل، حمایت قانونی

شود. بیمه بهداشتی و بازنشستگی ندارند، و زیر پوشش مقرارات تامین نمی رعایتها آن

شود، می اجتماعی نیستند. این کارگران که بین شان تعداد زیادی کودکان کار نیز دیده

، یک میلیون 2012غیر رسمی مشغول به کارند. طبق آمار، در سال های اکثرا در بخش

کردند، اما آماری از مهاجرین می و صد و سی هزار مهاجر قانونی در تایلند زندگی

هزار نفر در سیستم تامین اجتماعی  218غیرقانونی در دست نیست. ازین تعداد تنها، 

ک و نیم میلیون کارگر مهاجر از سه کشور ، بیش از ی2014در سال  اند.تایلند وارد شده

نود و دو هزار نفر اعضای خانواده  اند.همسایه؛ میانمار، الئوس و کامبوج وارد تایلند شده

آتی، بازهم باالتر های احتیاج به کارگران مهاجر در سال اند.را همراهی کردهها نیز آن

شود؛ می ست، و جمعیت مدام پیرترخواهد رفت، زیرا نرخ موالید در تایلند بسیار پایین ا





به نحوی که اکنون سن سیزده درصد جمعیت، بیش از شصت سال است و طبق 

 درصد جمعیت خواهد رسید. 32به  2050برآوردها، تعداد شان تا سال 

 15ین سن انان بکار ندارند. نوجوی طبق قانون، کودکان زیر پانزده سال در تایلند اجازه

به  ی دوهفتهکار کنند، اشتغال به کار آن ها، طبق قانون باید طتوانند می سال 18و 

 22اعات بازرسان کار گزارش شود. هم چنین برای کارگران نوجوان کار شبانه بین س

خش بو کارهای خطرناک، مثال در ها شب تا شش صبح، اضافه کاری و کار در جمعه

و ها بشتارگاه ها، کالفلزات، تماس با مواد شیمیایی یا سمی، هم چنین کار در ک

ت. در ممنوع اسها قمارخانه ها، کار در مراکز فحشا و بخش ماساژ و فروش الکل به آن

د و ه کارنباما، کودکان ونوجوانان در اکثر این موارد، مشغول ها ورای این ممنوعیت

 قانون مثل بسیاری دیگر از کشورها، تنها فورمالیته است. 

 زشیکودکان مهاجر و سیستم آمو

که غیر هایی کودکان، حتی آنی تایلند تصویب کرد که همهی ، کابینه 2005در سال 

هزار دختر و  500قانونی هستند، حق ورود به مدرسه را دارند. تخمینا این قانون، شامل 

شد، که با والدین خود به تایلند آمده بودند، یا در آن جا متولد شده می پسر مهاجری

باز نکرد. به این کودکان هزینه ها اما در واقعیت امر، گرهی از کار آنبودند. این قانون 

رفتند، می مشکالت، اگر هم به مدرسهی شد و با همهنمی مخارج آموزشی داده

هزار کودک مهاجر، وارد  60، حدود 2010کردند. در سال نمی دریافتای کارنامه

هزار نفر باشد. یکی از  200دشان رفت تعدامی مدارس دولتی شدند، در حالی که انتظار

مهاجر بدون اوراق قانونی بود. عالوه های دالیل آن ترس والدین از امکان دستگیری بچه

از دیگر ها شد. اغلب سن آنمی براین مشکالت فردی این کودکان هم، به آن اضافه

سال بود  دانش آموزان باالتر بود و طبق قانون، حداکثر سن برای مدارس ابتدائی پانزده

و بسیاری از این کودکان مجبور بودند بزودی با رسیدن به سن پانزده سالگی مدرسه را 

هم ها غیر دولتی یا ان. جی. او.های ترک گویند. مدارس غیر رسمی، توسط سازمان

توانستند کارنامه معتبر بدهند، نمی ثبت شده نبودند، وها ایجاد شد، که بسیاری از آن



 



نیز باال نیست}وضعیت این کودکان درست مانند ها علمان آندر ضمن کیفیت م

کودکان افغانی در ایران است، که والدین بخش عمده آن ها، مدارک قانونی معتبر 

ندارند. در ضمنی که طبق قانون، آموزش به عنوان حق کودک شمرده شده است، دولت 

کند و از حق تحصیل می کودکان را به دلیل غیر قانونی بودن اقامت والدین، جریمه

شوند مادران می نماید. در حالی که بسیاری از کودکان که افغان شناختهمی محروم

ایرانی دارند. تازه برای کودک کار شدن نیازی هم به غیر ایرانی بودن نیست. هزاران 

شوند یا می کودک بیو ایرانی هستند که به دلیل فقر مفرط خانواده از تحصیل محروم

و به دنیای کارهای سخت و کثیف و خطر زای کار اند ترک تحصیل شده مجبور به

اصوال باید کودک سوا از این که پدر و مادرش از کجا آمده باشند  اند.کودک وارد شده

باشد که در آن به دنیا آمده است. گذشته از این باید گفت که هیچ ای متعلق به جامعه

کنند دارای حق کار و می جایی که زندگی انسانی غیر قانونی نیست و همه باید در

ملیتی، ابزاری است که بورژوازی از آن ی زندگی باشند. قانونی بودن یا نبودن و مساله

کند. زیر پوشش آن سیاست می کارگر استفادهی برای ایجاد تفرقه و شکاف بین طبقه

کاهش دست سرکوب، جدائی و تبعیض نژادی و ملی، ایجاد رقابت بین کارگران برای 

 کند{. می مزدها و غیره استفاده

 زندگی کودکان مهاجر در استان ساموت ساخون: 

طی سی سال گذشته، این استان بسیار تغییر کرده و به یک مرکز صنتعتی مدرن، به 

ویژه در صنعت ماهی، میگو و سایر موجودات دریائی تبدیل شده است. این ویژگی، 

شود، و منطقه به یک نمی نیروی کار مکفی یافت سبب شده است که در منطقه، دیگر

مرکز مهاجر پذیر نیروی کار تبدیل شده است. در ابتدا مردم فقیر شمال تایلند برای 

کار، به این استان کوچ کردند یا به عبارت دیگر مهاجرت داخلی بود. بعد از آن ها، مردم 

محصوالت ماهیگیری، در استان ساخون برای  2012کشورهای فقیر همسایه. در سال 

بزرگ بودند و های عدد آن، کارخانه 64کارخانه قانونی وجود داشت که  809بیش از 

هزار نیروی  28کارخانه بزرگ متوسط با  233کردند. می کارها هزار نفر در آن 65





بزرگ، های هزار کارگر وجود داشت. در کارخانه 73کارگاه کوچک با  612شاغل، و 

 شود.می ار رعایت، و از به کار گیری کودکان امتناعمعموال قوانین ک

هزار نفر  450هزار نفر از شمال و سایر مناطق تایلند، و  250، 2010تخمینا در سال 

 در سمیرکردند. تعداد مهاجرین می دیگر از کشورهای همسایه، دراین استان زندگی

ر بود که هزار نف 300تا  200، دویست هزار نفر و مهاجرین غیر رسمی، بین 2012سال 

 75ا ت 60 درصد مهاجرین از کشور میانمار بودند. همراه با مهاجرین تخمینا بین 90

ها از آن کودک هزار کودک با والدین خود به تایلند آمدند و روزانه نیز بین هشت تا ده

پدر و مادر  کودک در سال. این کودکان که از 3000شود بیش از می آید کهمی به دنیا

انزده توانند تا پمی کنند اما طبق قانوننمی ه اصطالح غیر قانونی اند، شناسنامه دریافتب

 هه مدرسان، بسالگی به مدرسه بروند. در واقع امر اما، تنها شمار اندکی از این کودک

 ارند.دروند و آن اکثریت بی سواد، در خطر پیوستن به جمع کودکان کار قرار می

 سال، کار 17-5درصد کودکان مهاجر بین  12.7استان، ، در این 2012در سال 

کردند. نصف کودکان، می این کودکان، تحت شرایط خطرناک کار کردند. یک سوممی

کردند. بقیه کارگر روزمزد نمی کردند و دست مزدی دریافتمی همراه والدین خود کار

ساله، بیش  17-15ساله، چهل ساعت و گروه سنی  14-13بودند. کودکان گروه سنی 

 ساعت در هفته کار 90کردند. بودند کودکانی که می ساعت در هفته کار 48از 

بودند در حالی که، طبق  17-15درصد این کودکان کار، در گروه سنی  52کردند. می

قانون کار کودکان ممنوع است. معموال این کودکان کار را از یازده سالگی با هدف، باال 

شروع کرده بودند. کودکان مهاجر اغلب مدرسه را، به خاطر  بردن درآمد خانواده،

هم ارزشی ها رفتند. والدین فقیر آننمی کردند، یا اصال به مدرسهمی کارکردن، ترک

را ندارند، ها برای تحصیل قایل نبودند.} برای فقرا، که توان سیر کردن شکم خود و بچه

شود حتی به آن فکر کرد. اما نمی کهآید، می تحصیل امری لوکس و تجملی به حساب

مسلما هریک ازین مادران و پدران در آرزوهای خود، زندگی بهتری را برای فرزندان 

جامعه ی خواهند. گذشته از این کودکان به جامعه تعلق دارند، و این وظیفهمی خود



 



معاش و ابزار آموزشی های است که امکان تحصیل رایگان را، همراه تامین هزینه

اجتماعی، شکاف طبقاتی، فقر و فاقه اکثریت و های دکان فراهم کند. نابرابریکو

طبقاتی است که در آن ثروت و نعم، ی همراه آن، محصول جامعههای محرومیت

، بیش دارسرمایهشود. گروه کوچکی بنام طبقه می و منابع، غیرعادالنه تقسیمها شانس

 یرد و با آن برای اکثریت جامعه سرنوشتگمی را در اختیار خودها درصد آن 80از 

اخیر، با وجود این که تولید های نویسد. به طور مثال در همین تایلند در سالمی

 38دالر شده است، هنوز  6000دالر، و درآمد سرانه نزدیک  13.586ناخالص سرانه به 

د دارند؛ دالر درآم 37دالر آمریکا، یعنی ماهی  1.25درصد جمعیت ،روزانه کم تر از 

و اکثریت جامعه، یعنی کارگران و خانواده اند یعنی عده قلیلی درآمد نجومی پیدا کرده

هایشان، نصیب شان تنها استثمار شدن و مرگ تدریجی است. این روند به طور نسبی 

ی با شدت و ضعف جاری دارسرمایهاصلی جامعه، در کل دنیای ی در ارتباط با دو طبقه

 است{.

که نیازی به آموزش هایی کوچک رواج داشت؛ کارگاههای ش تر در کارگاهکار کودک بی

هزار کودک زیر پانزده سال، در  8تا  6غیردولتی، بین های نداشت. طبق تخمین سازمان

ساله،  18-15هزار نوجوان  30تا  20کردند. عالوه براینمی میگو کار پرورشهای کارگاه

کنند و آن را می ز کودکان سن واقعی خود را پنهانمشغول به کارند. بسیاری اها در آن

کنند تا بتوانند کار کنند. بخش بزرگی از کودکان در کنار والدین خود و می باالتر اعالم

کنند، اما با جود کار یکسان، دست مزد کم تری، می کارها یا فامیل و هم گام با آن

آید، می شود. پیشمی ن واریزکنند، یا دست مزدشان، به حساب والدین شامی دریافت

گردانند. شرایط کار در می که ماموران این کودکان را دستگیر و به کشور شان بر

شوند. ساعات می اغلب مجروحها پرورش میگو، برای کودکان مضر است. آنهای کارگاه

شود. بسیاری از کودکان، با وجود ممنوعیت قانونی در نمی استراحت برای شان رعایت

شوند. می فت شب یعنی از شش عصر تا شش صبح، دوازده ساعت به کار گماردهشی

 مانند. به کودکان آموختهمی روند و بیسوادنمی بخش بزرگی از این کودکان به مدرسه





باید با میل برای باال بردن درآمد ها شود که کارشان برای خانواده مهم است و آنمی

کی این استدالل را قبول ندارد اما به دلیل فقر خانواده، کار کنند. مسلما هیچ کود

که بیش از  LPNشود. سازمان غیر دولتی می مجبور به تن دادن به آن یا پذیرش آن

کند تحقیقی می ده سالی است در رابطه با کمک به مهاجرین به ویژه کار کودکان، کار

ت. در انجام داده اس (Human traffickingرا، در رابطه با تجارت انسان)

را با هایی کودک مطرح و پر کرده است. مصاحبه 887را، با ای این رابطه، پرسشنامه

 نتایج آن در زیرترین کودکان، والدین، معلمان و کارفرمایان انجام داده است، که مهم

 آید:می

ر هر در نفر با متوسط چهاای بخش بزرگی از کودکان با والدین خود، در یک اتاق اجاره

در  ارفرماو تعداد کمی از کودکان، با همکاران بزرگسال خود و یا زیر نظر کاتاق، 

ل قرار درصد کودکان مورد سئوا 56کردند. می که تهیه دیده است زندگیهایی مکان

 ران دیگرفتند، به بیمی گرفته، که بخش اعظم شان زیر پانزده سال بودند، به مدرسه هم

 92ده، عرفتند. در بین این نمی ان به مدرسهشود گفت، که حدود نیمی از کودکمی

نی کودکا کردند، اصال به مدرسه نرفته بودند. بسیاری ازمی درصد کودکانی که کار

دند. رده بومام کتباسواد کسانی بودند، که قبل از مهاجرت، در میانمار آموزش ابتدایی را 

 ودکاندرصد این ک 40 اند.زبان تایلندی مشکل دیگری است که کودکان با آن مواجه

اصال به زبان ها درصد آن 29توانستند، خوب به زبان تایلندی صحبت کنند اما می

 کنند. نمی تایلندی صحبت

 فاکتورهای خطر برای کار کودک

دهند، که فاکتورهای خطر بسیاری برای کودکان وجود دارد که می نشانها مصاحبه

و بیسوادی در راس این موارد است. نبود  شود: فقرمی به دنیای کارها سبب ورود آن

آموزشی و مراقبت کننده مثل مهد کودک و کودکستان برای کمک به های دستگاه

برند و آرام می کودکان را با خود به محل کارها کنند. در نتیجه آنمی والدینی که کار

به عنوان کار از کودکی؛ ابتدا برای سرگرمی، بعد کمک به والدین و بزودی ها آرام، آن



 



شوند. مسلم است اما که هیچ گاه ازین کار زودهنگام و می مستقل تبدیل به کارگر

برای آینده نخواهند بست، بلکه ارزش افزایی ناشی از استثمار ای اصوال کارگری، توشه

در مراکز پرورش ها سرمایه را پربار تر خواهند کرد. نبود مدارک قانونی والدین و کار آن

زندگی در مناطق نزدیک این مراکز، این خطر را افزایش خواهد داد. بیسوادی  میگو، و

که هیچ گاه افق روشنی در مقابل خود نداشته ها والدین هم یکی از این عوامل است. آن

توانند تصور کنند، بدین سبب نمی اند، زندگی دیگری را جز آن چه که با آن مواجه اند،

کنند وقتی عاقبت کار این است، می بینند و فکرمی ودخود را الگوی آینده کودکان خ

ساله را برای شروع  14کودک ها چرا زمان را از دست بدهند، بدین نحوکه بسیاری از آن

} فقر مادی -دانند، که بتوانند از خانواده خود حمایت کنندمی کار به اندازه کافی قوی

کند و به جای آن که در مقابل می شود و به تداوم آن کمکمی سبب فقر فرهنگی هم

راند، دست به مقاومت و مبارزه برای تغییر می بی عدالتی عظیمی که برجامعه حکم

 بزنند{.

 انگیزه کار کردن:

ه ه شروع بگفتند، که برای بهبود زندگی خانوادمی درصد این کودکان کار 80بیش از 

ی بردهها کردند. بعضیمی زندگی خود باید کاری کار کردند. بعضی هم برای ادامه

م چون شد. بخشی دیگر هنمی پرداخت بدهی خانواده شده بودند و پایانی برای آن دیده

 راهی به سیستم آموزشی نداشتند، وارد دنیای کار شدند. 

نفر پسر  56داد کردند. از این تعمی نفر کار 101کودک مورد سئوال قرار گرفته،  887از 

کردند. می ارکدر کارگاه تولید میگو و ماهی ها آنی لدین همهنفر دختر بودند. وا 45و 

ان از ن کودکاولین گزینه، برای کودکان در جستجوی کار است. اکثریت ایها این کارگاه

 سالگی ز هفتاسالگی شروع به کار کرده بودند اما در میان شان بودند کودکانی، که  15

 ه درصددین گروه ده ساله بودند. تنها کارگران اترین شروع به کار کردند و جوان

 کارگران خردسال دارای قرار داد کار بودند. 





 شرایط محل کار و مناسبات حاکم در آن:

 ( کارSeafood) محصوالت غذایی دریائیهای دوسوم این کودکان در کارگاه

 هایه بخشبکردند، یک سوم بقیه که از همین بخش آغاز کرده بودند، موقع مطالعه می

ت حصوالمدیگر رفته بودند. وظیفه اصلی این کودکان در کارگاه، شستن و پاک کردن 

ی زنجیرهها کردند، که در آنمی کارهایی دریایی است. بعضی از کودکان در کارخانه

 ردن بارکشود. نه در صد در خالی می گیرد و بسته بندیمی تولید این مواد پایان

ی و سایر کارهاها وسایل حمل و نقل و ماشین سنگین وسایل ورودی و خروجی از

ونی یمه قانغیرقانونی و یا نهای معموال در بخشها مربوط به حمل و نقل مشغولند. آن

 ت کارساع 9.5شوند. کودکان در اصل، شش روز در هفته و روزی می به کار گرفته

ید کار کنند. ت باساع 15تا  14کنند. زمانی که پیک کار و تقاضا باال است، روزانه می

 کنند.می کارها بعضی از کودکان نیز با وجود ممنوعیت، در شیفت شب و آخر هفته

 55ن آکنند و بابت می حدود نیمی از کودکان روزانه بین سه تا پنج ساعت اضافه کاری

ا روزانه رکنند. بسیاری ازین کودکان حداقل دست مزد می بات برای هرساعت، دریافت

ه نجام داداکنند، دست مزد به مقدار کار و وزن کاری که می است دریافتبات  300که 

 اند، بستگی دارند.

ث کار درصد کودکان، اصال آموزشی برای محافظت از خود، در مقابل حواد 75حدود 

مومیت عیت مسدانند در موقعه حادثه، آتش سوزی یا مواجهه با وضها نمیآن اند.نگرفته

یا  سوادی. مشکل دیگر برای کودکان این است، که به دلیل بیچه رفتاری باید بکنند

یوار ددر و  نات یاتوانند تذکرات مکتوب را، که به تابلو اعالنمی ندانستن زبان تایلندی،

 آورند. نمی کارگاه چسبانده شده است، بخوانند و چیزی از آن سر در

ها درصد آن 17بیش از  دانند، در ضمنی کهمی درصد کودکان، کار خود را بی خطر 80

کنند که موقع کار دچار حادثه شده بودند. از جمله لیز خوردن و کوفتگی و می تایید

شکستگی، کبودی و درد ناشی از ماندن بین باندهای حمل و نقل، مجروحیت به خاطر 

حمل و نقل میگو روی های بریدن دست، موقع پاک کردن ماهی و میگو، افتادن زنبیل



 



اول زدن در اثر پریدن روغن داغ روی بدن شان. بسیاری از کودکان از حمل یا تها آن

آسان کننده ، های توانست با استفاده از تکنیکمی کردند، کاری کهمی بارسنگین گالیه

براحتی انجام شود، اما کارفرما نیروی کار ارزان را به سرمایه گذاری در این تکنیک 

گذرد. در بسیاری از می ه بر کودکان کار چهداد و برایش مهم نبود کمی ترجیح

اولیه پزشکی هم وجود ندارد. چون کودکان کار، در های حتی اتاقی برای کمکها کارگاه

بهداشتی، و سایر خدامات اجتماعی ندارند، های اصل هیچ گونه دسترسی به بیمه

 مخارج مداوای حوادث را باید خودشان بپردازند. 

را، به ویژه اگر به طور ها وانان کار، بی قدرتی مداوم آنتوضیحات کودکان و نوج

دهد}تجربه در کشورهای مختلف از جمله می غیرقانونی مشغول به کار باشند، نشان

 دهد که این بی قدرتی چندان به قانونی بودن یا نبودن هم ربطی ندارد.می ایران نشان

واحد تولیدی ترین بزرگحوادثی که طی پنج سال اخیر در کارخانه ایران خودرو 

خاورمیانه رخ داد و جان چند کار را گرفت موید این امر است. بی قدرتی کارگران ناشی 

از پایین بودن آگاهی طبقاتی، نبود همبستگی و حمایت طبقاتی کارگری محلی و 

ی و بین المللی و نداشتن تشکیالت سرمایه ستیز است{. با وجود همه و ملیای منطقه

گویند که از کار می درصد کودکان 60ت و کار سخت و توان فرسا، بیش از این مشکال

دادند. می درصد، حتی خود را کامال با شرایط کار راضی نشان 13خود نسبتا راضی اند، 

دانند که چه حق و حقوقی به عنوان کارگر دارند، و چه انتظاراتی را باید از ها نمیآن

کنند برای حفظ کارخود، خود را با می سبب سعیکارفرما داشته باشند، به همین 

 نیست و به کودکان کار برای شرایط موجود منطبق کنند} و این هم چیز تازه

ی این شیوه حاکم است. در آلمان ترس از دست دارسرمایهگردد. در کل جهان نمی

 ا، حاضرکشاند، با خدمات مشعشع اتحادیه همی دادن کار، کارگران بیمار را به محل کار

شوند اضافه کار کنند اما ما به ازای آن، مزدی دریافت نکنند. انطباق پذیری کار، کار می

شیفتی، و نیمه کار شدن را بپذیرند. و در ایران دو کاره و سه کاره شوند. از خود مایه 





بگذارند، اما لب به اعتراض نسبت به شرایط حاکم باز نکنند. همین گونه در سایر 

 کشورها{.

 

 پیوست:

نتشر مکار کودکان ی کودکان کار و مقالهی در پایان دو جدول از گزارش جهانی در باره

ن کار، را برای درک بهتر مطلب و دیدن شرایط جهانی کودکا 2015ژوئن  10شده در 

 کنم.می ضمیمه

-2000ل،سا 17تا  5جدول شماره یک: کودکان شاغل؛ کار کودک، کار خطرناک و سخت، در گروه سنی 

2012 

کارگران  سال جهان

 شاغل 

 به هزار

 درصد

% 

 کودکان کار

 به هزار

 درصد

% 

 کار سخت

 به هزار

 درصد

% 

 2000 351,900 23.0 245,500 16.0 170,500 11.1 

 2004 322,729 20.6 222,294 14.2 128,381 8.2 

 2008 305,669 19.3 215,209 13.6 115,314 7.3 

 2012 264,427 16.7 167,956 10.6 85,344 5.4 

 2012کار کودک؛ سال ی گزارش جهانی دوم در باره

 

ل به سا 17تا  5جدول شماره دو: کودکان شاغل؛ کار کودک، کار خطرناک و سخت، در گروه سنی 

 2012تفکیک منطقه ای،

کارگران  منطقه

 شاغل

 به هزار

 درصد

% 

 کودکان کار

 به هزار

 درصد

% 

 کار سخت

 به هزار

 درصد

% 



 



ا و آسی

 پسیفیک

129,358 15.5 77,723 9.3 33,860 4.1 

آمریکای 

التین و 

 کاریبیک

17,843 12.5 12,505 8.8 9,638 6.8 

صحرای 

 زیر آفریقا

83,570 30.3 59,031 21.4 28,767 10.4 

خاورمیانه 

و آفریقای 

 شمالی

13,307 12.1 9,244 8.4 5,224 4.7 
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 صاد زندان و زندانیان کارگراقت

 

و ها ی میلیوندارهای سرمایهزندان یکی از ابزارهای مهم سرکوب طبقاتی است. رژیم

ابزار ترین را با مدرنها کنند. زندانمی جدیدهای صرف ساختن زندان ،پول هامیلیارد

ش کنند، به جای این که آن را صرف بهبود زندگی و آموزمی مراقبت و سرکوب مجهز

بپوسند. اکنون بیش از ده ها که باید بعدا دستگیر شوند و در زندان ،مردمی کنند

نفر  250.000تا  210برند. در ایران از می میلیون نفر در سراسر جهان در زندان به سر

کنند و در آمریکا و چین که مقام اول و دوم جهانی را دارند، به ترتیب بیش می گفتگو

و وقتی  ،دهندمی فقرا تشکیل ،راها راند. اکثریت قریب به اتفاق آناز دو و یک میلیون نف

کارگر است. درایاالت متحده اکثریت ی که از فقرا صحبت باشد منظورشان طبقه

دهد که می دهد. و این نشانمی سیاه پوستان و مردم التینی تبار تشکیل ،زندانیان را

و سرکوب  ،شورهای صنعتی ادامه داردکترین نژاد پرستی نیز کماکان حتی در پیشرفته

کارگران از نژاد دیگرند. نژادی که ی همه ،گرچه برای سرمایه است.هم نژادی  ،طبقاتی

کودک خیابانی و کودکان کار که در خطر ها باید کار کنند و سرمایه زا باشند. میلیون

 سوء استفاده جنسی و مافیای مواد مخدرند، کارتن خواب ها، تن فروش ها،

خیابانی، ارتشی از بیکاران که هیچ نهادی به فکر شان نیست، اما وقتی به های فروشنده

ها کشانند. نیروهای سرکوب در ایران، آنمی را به تباهیها بیشتر آن ،افتندمی فکرشان

اندازند و در سیرک خیابانی، به می خوانند. آفتابه به گردن شانمی را ارازل و اوباش

 با شالق توهین و تحقیر نابود ،اعتماد به نفس شان رای و باقی مانده ،ندگذارمی تماشا



 



تا از این هستی سوخته و نابود شده،  ،برندمی وِیژههای را به زندانها کنند، سپس آنمی

مختلف های سرکوب و له شده را با نامهای هیوالئی بسازند. اگر موفق شوند، این انسان

شبه نظامی و لباس شخصی و غیره دوباره به های روهمختلف، گهای بسیجی، گشت

های فرستند. تا بالی جان مردم شوند. به طور تصاعدی شعبان بی مخها میخیابان

 هستند. ها آتی زندانی این گروه ها، طعمهی کنند. همه و همهمی جدید را تولید انبوه

اسی درت سیقکه معموال با  مافیای مواد مخدر است ،خطر اما برای این گروهترین بزرگ

در  خوانند.می را برادران قاچاقچیها شان، آنهای در بند و بست است. در ایران خودی

یاده و پ ،دده انایتالیا برای خود تاریخ مشعشعی دارند. در مکزیک کل کشور را نا امن کر

ده در ای آینکه افقی برها را، جوانان بیکار، کودکان خیابانی و بی سرپناهها نظام آن

رابطه با مواد  در ،زندانیان %40دهند. در ایران بیش از می بینند، تشکیلنمی جلوی راه

مد پیاده آاینان همان طور که  اند.در رابطه با سرقت در زندان %30مخدر و بیش از 

ود را در خ ذکر شده در باالهای گروهی که همه ،کوچک توزیع کنندههای مهره اند.نظام

دزد  ه اصالانی کد. اما از وارد کنندگان و قاچاق چیان اصلی، دزدان میلیاردی و دزدندار

دانند، در یم دزدند و آن را حق خودمی ن مردم نیزااما از نان ده ،شوندنمی نامیده

 که ،ویژههای نرا دستگیر کنند، در آپارتماها یا اگر به ناچار آن ،خبری نیستها زندان

وز به توانند رمی انکنند. کارفرمایمی با کلیه وسایل الزم زندگی ،ردازندپمی اجاره آن را

ست. ااندک  اما تعداشان ،را باید در زندان بگذرانندها سر کار خود برگردند اما شب

 نحاکما یا کسانی که علیه فقر یا علیه فساد مالی و سیاسی ،را یا فقراها زندان

الی ختا با دست  ،کنندمی حقاق حقوق خود مبارزهجنگند، و یا کارگرانی که برای امی

 کنند. می جنگند، پرمی یدارسرمایهبه خانه وارد نشوند، و یا علیه سیستم فاسد 

 بهره کشی ،سیستم حاکمهای یعنی قربانیان سیاست ،صدها سال است که از زندانیان

مت، در صنایع زندان در شود. آنان به عنوان کارگران بی مزد و یا فوق العاده ارزان قیمی

شوند، بدون این که حق و می قرار داده ،ان خصوصیدارسرمایهخدمت حکومت یا 

ی ی، در رابطهدارسرمایهحتی طبق مناسبات ها قایل شوند. آنها حقوقی برای آن





قرار  دارسرمایهدر مقابل  ،که برای فروش نیروی کار خود ،گیرندنمی کاالئی هم قرار

ی، یا دارسرمایههر دو سر این رابطه سرمایه قرار دارد. یکطرف دولت بگیرند. در 

. دارسرمایهبه نمایندگی از دولت  ،و در طرف دیگر مسئولین زندان ،مستقل دارسرمایه

 ،پوشانند. زمانی نه چندان دورمی دوزند و برتن زندانی کارگرمی برند ومی خودشان

 و از آنان برای نیازهای دولت بیگاری کشیده ،شدندمی زندانیان بردگان دولت محسوب

، برده دولت محلی 1871شد. به طور مثال درویرجینیای آمریکا زندانیان تا سال می

لغو شده بود.  1865در حالی که برده داری در آمریکا در سال  ،شدندمی محسوب

تی یک شرکت دول 1934و در سال  ،مساله کارکردن زندانیان مطرح شد 1930درسال 

 UNICOکه عالمت اختصاری آن  ،برای به کار گیری زندانیان تاسیس شد ،فدرال

ایالت آمریکا بخش خصوصی در صنایع زندان با رغبت دو  37باشد. گذشته از این در می

به همین سبب به  ،زندان جایگاه امنی برای سرمایه گذاری است اند.طرفه پذیرفته شده

تمام زندانیان به استثنای بیماران و کسانی که  ؛نسرعت در حال رشد است. طبق قانو

در صنایع یا خدمات زندان کار کنند. حق اند دارای خطر امنیتی هستند، موظف

شود. هرگز نمی در سر کارها اعتصاب ندارند. مشکالت خانوادگی سبب عدم حضور آن

کنند، به  کنند. اگر به خاطر دست مزد کم اعتراضمی کنند. تمام وقت کارنمی دیر

 40تا  12شوند. دست مزد ساعتی زندانیان، بین می انفرادی ایزوله فرستادههای سلول

سنت است. اگر متوسط حداقل دست مزد ساعتی در آمریکا را  23سنت و در اونیکو 

کنند. در می دالر بگیریم، زندانیان تنها کمی بیشتر از یک صدم درصد آن را دریافت 15

بردگان بعد از ساعات  ،ن با کار بردگان چندان تفاوتی ندارد. حداقلحقیقت کار زندانیا

توانستند با خانواده یا دوستان خود شب را سر کنند. حداکثر می ،طاقت فرسای کار

دالر است. که بازهم اندکی بیش از یک درصد متوسط دست  1.15دست مزد در انیکو 

برد. می خدماتی را در زندان پیشنوع مختلف تولیدی و  175مزد است. اونیکو بیش از 

در رابطه با کاالهای نظامی برای ارتش است. صنایع زندان، ها یک بخش فعالیت آن



 



درصد درآمد ساالنه به  6که تنها  ،کندمی درآمدحاصل ،ساالنه بیش از دو میلیارد دالر

 یابد.می دست مزد زندانیان کارگر اختصاص

رسند، اگر کارگر جایی نبوده می سن بازنشستگی افرادی که به ؛در اروپا طبق قانون

یا درآمد بازنشستگی شان کم باشد، مثل زنان خانه دار، افرادی که طوالنی مدت  ،باشند

که برابر با حداقل درآمد  ،از یک بازنشستگی قانونی دولتی ،بودند، یا مهاجرین بیکار

که این  ،مقرر شد 1977 شوند. در سالمی برخوردار ،قانونی و نزدیک به خط فقر است

شود، این قانون اما در آلمان تا به حال به اجرا در نیامده می قانون شامل زندانیان نیز

کنند، که تامین مالی آن دچار مشکل است می است. دولتمردان بعنوان دلیل مطرح

حل کنند، در حالی که برای اند سال هنوز نتوانسته 39یعنی این مشکل را بعد از 

ت در جنگ ها، برای جایگزینی تسلیحات مصرف شده در آن، برای مدرنیزه مشارک

و بالفاصله  ،آیدنمی هیچ مشکل مالی پیش ،کردن تسلیحات و برای انواع جدید آن ها

که  -شود. به همین دلیل زندانیانی که به سن بازنشستگی می در پارلمان هم تصویب

 اند.بور به کار تمام وقت در صنایع زندانمجباز هم رسیده اند،  -سال است 67در آلمان 

از قبل کاراین زندانیان سود سرشار  ،پردازندنمی محلی در عین حال که آن راهای دولت

برند؛ به طور مثال دولت محلی نوردن وست فالن ساالنه از کار این زندانیان می هم

اهای متعددی دست کارفرم ،آلمانهای برد. در زندانمی میلیون یورو سود 50کارگر، 

مربوط به صنعت اتومبیل سازی، تولیدات تکنیکی، کار های اندر کار تولید اند: کارگاه

، چاپخانه و CDدستی، صنعت پوشاک، وسایل بهداشتی مثل دستمال و حوله، تولید 

یورو است و کارشان به  1.5ها کارگاه نجاری و وسایل منزل چوبی. دستمزد ساعتی آن

گیرد که نمی شود. زیرا کارگر پولیمی و کارفرما، کار سیاه محسوبنفع دولت محلی 

پردازد نه پول بیمه و بازنشستگی و می و کافرما نیز نه مالیات ،برایش مالیات بپردازد

کار، به هنگام خروج از زندان ها غیره کارگری. به این طریق کارگر زندانی بعد از سال

ای پیشینهتا کاری پیدا کند.  ،روی پای خود بایستدتا بتواند مدتی  ،نداردای اندوخته

در دوران فاشیسم  ،حجم کار اجباری در اروپاترین بزرگهم برای بازنشستگی ندارد. 





اعم از نظامی یا  ،زندانی زن و مرد اردوگاه هاها که میلیون ،نازی در آلمان دیده شده بود

ه اجبار به بیگاری کشانده شده در صنایع نظامی یا غیر آن ب ،غیر نظامی و یهودیان

 بودند.

ان اعم از دارسرمایهتا به  ،اخیر، مبارزاتی را پیش برده اندهای زندانیان کارگراما در سال

نه زندانی، که ها دولت و کارفرمایان، بقبوالنند که سوا از زندانی بودن، دراین رابطه آن

شوند و  محسوبرا در آید. کارگر به اجها آنی و باید حقوق کارگری در باره ،کارگرند

و بتوانند برای  ،مزدی و حق انعقاد قرارداد جمعی کار را داشته باشندی قانون کار، تعرفه

خود به عنوان کارگر، تشکل کارگری یعنی اتحادیه تاسیس کنند. سال گذشته زندانیان 

قی قرار گرفت. که مورد حمایت نیروهای متر ،آمریکا کارزاری را در این باره پیش بردند

که زندانی  ،زندانیان کارگر زندان بوتسباخ در ایالت هسن آلمان 2015در اول دسامبر 

که شرایط خوبی ندارد، پرسنل کافی ندارد،  ،است. زندانی سرد 19قدیمی از اواخر قرن 

را رد کرده بود، ها وسایل ورزشی کافی ندارد، برای احقاق این حقوق، که دادگاه آن

حداقل  هم چنین خواهان این هستند کهها تصاب غذای نامحدود زدند. آندست به اع

بازنشستگی داشته باشند. در ی و بیمه ،هم اجرا شودها دست مزد رسمی در رابطه با آن

یورو متوسط حداقل مزد روزانه طبق  1.90این زندان حداکثر دست مزد ساعتی برابر 

که با آن  ،شودمی یورو پرداخت 15تا  10ن بیها یورو است اما به آن 15قانون زندان 

دست مزد ها باید بخشی از مخارج زندان خود را بپردازند. در صورت بیماری به آن

شود. حق اعتراض ندارند، حق اجتماع برای دفاع از حقوق خود را ندارند. با نمی پرداخت

یک شبکه اینترنتی اعالم حمایت کردند. ها زندانی دیگر از آن 200اعالم اعتصاب غذا، 

و حمایت ای خود ایجاد کردند. خواهان فعالیت کامل اتحادیههای برای اعالم خواسته

و اعالم هم بستگی کارگری داخلی و خارجی شدند. گزارش اعتصاب  ،سایر زندانیان

و مورد حمایت قرار گرفتند.  ،در روزنامه فرانکفورتر راند شاو به چاپ رسیدها غذای آن

ها آنهای و از خواسته ،تظاهراتی را جلوی درب زندان ترتیب دادندها دهحمایت کنن

 60ی ایران نیز رایج است. در دهههای اعالم حمایت کردند. این صنعت پرسود در زندان



 



گذشته از زندانیان به اصطالح عادی، بخشی از زندانیان سیاسی، شامل افرادی که دیگر 

کردند. می کرده بودند )بریده ها( و توابان نیز کار مسایل سیاسی را کنار گذاشته و رد

خواستند به رژیم نشان دهند که دیگر دور می که ،بودای سوا از مساله مالی وسیله

ها زندانیان کارگر و سطح دست مزد آن مسایل سیاسی نیستند. متاسفانه آمار دقیقی از

  در دست نیست.در ایران 

 2016فوریه 

 

 



 



 

 

 

 

 (BRICS) کسکشورهای بری

 

وز رچه هنگتغییر کرده است. ای در بیست سال گذشته، اقتصاد دنیا به طور قابل توجه

ر نها قدینان تزنند، اما دیگر امی آمریکا، اروپا و ژاپن از نظر اقتصادی حرف اول را

فته اقتصادی جهان نیستند و وزن شان در اقتصاد جهان بسیار کاهش یاهای قدرت

یادی زگ در حال رشد یعنی چین، هند و برزیل پیشرفت اقتصادی است. سه کشور بزر

ق له تحقیاز جمها امروزه چین به ویژه با موفقیت در بسیاری از بخش اند.را تجربه کرده

ین ارد. ارا د و تکنولوژی بعد از آمریکا قرار گرفته و عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان

چون آلمان و ای رهای بسیار پیشرفتهغول آسیائی در طی بیست سال گدشته از کشو

اد اقتص انگلیس و ژاپن پیشی گرفته است. گذشته از چین، هند و برزیل به ویژه در

 منابع سیه باعالوه بر این سه کشور، رو اند.خود نقش مهمی را به عهده گرفتهای منطقه

ته پیشرف کند. وابستگی کشورهایمی عظیم انرژی نقش مهمی را در اقتصاد جهان بازی

ار این چهی اروپایی از نظر انرژی به روسیه این نقش را تقویت کرده است. مجموعه

 سریکبه کشورهای ب ،یعنی برزیل، روسیه، هند و چین که به طور اختصاری ؛کشور

یار درصد جمعیت جهان را در اخت 42درصد مساحت و  27در مجموع اند معروف شده

ی هکنند نیروی کار ماهر و ساده و جمعیت مصرف و این یعنی که خودشان، یک ،دارند

 2050ال در اقتصاد جهانی در س سمیلیاردی دارند. به تخمین بانک جهانی سهم بریک

 درصد خواهد رسید.  40در صد کنونی به  25از 



 



ر ها، د یت آنکه به این طریق فعال ،آفریقای جنوبی نیز به این مجموعه اضافه شده است

رقی وپای شه اربه عالو ،ریکای التین یعنی سه قاره از پنج قاره جهانآسیا، آفریقا و آم

 -جنوب"های یک گروه بندی جدیدی را به نام همکاریها گسترش خواهد یافت. آن

های و وامها که از طریق اعطای کمک "جنوب -شمال"های در مقابل همکاری "جنوب

اقتصادی های ی، سیاستاقتصادی زیر نظر صندوق بین المللی پول و بانک جهان

های با کشورها بردند، ایجاد کردند. آنمی در سایر نقاط جهان پیش ،خود راای توسعه

های ذاریگمتقابل و سرمایه های در حال رشد، ارتباطات مالی و تکنیکی شامل همکاری

ه تر شد مالی محکم ی به ویژه از نظردارسرمایهکه با بحران اخیر  ،مستقیم ایجاد کردند

 است. 

اهم ب ،2012جوالی ی که کشورهای بریکس در میانه ،این مساله زمانی وضوح یافت

لی المل پیشنهاد دادند که ذخیره صندوق بین ،همراه با دیگر کشورهای در حال رشد

میلیارد  493با  بیلیون دالر و روسیه 3،7میلیارد دالر افزایش یابد. چین با  90پول تا 

خیره ی که ذدر حال ،پولی جهان را در اختیار دارندی ذخیرهترین دالر به تنهایی بزرگ

است. قدرت  میلیارد دالر 771میلیارد و ذخیره ارزی اروپا مجموعا  145ارزی آمریکا 

م هده و آن از جمعیت خود آن ها، که هم فاکتور تقاضا با قدرت خرید افزایس یابن

ی دیهرد. بریکس کشورهای اتحاگیمی نیروی کار ماهر و ساده است، منشای ذخیره

 . ست( را به چالش کشیده اOECDاروپا)

و اهمیت منطقه ای)فرامنطقه ای(  ،در واقع پنج کشور بریکس به خاطر بزرگی شان

شان، در کانون توجه سیاست بین المللی به عنوان بیان تغییر قدرت در اقتصاد جهان 

و  ،پیمایندمی ام به گام این راه راپذیرفته شده است. سایر کشورهای درحال رشد نیز گ

به نحوی که گلدمن  ،دهندمی اقتصادی مالی جدیدی را شکلهای گروه بندی

گروه بندی جدیدی را با عالمت اختصاری  Goldman Sachsزاخس

(CEVTS) که  ،کندمی شامل کلمبیا، مصر، ویتنام، ترکیه و آفریقای جنوبی مطرح

زاخس در امکان حضورمصر را در این گروه بندی ی مسائل جدید مصر دید خوش بینانه





تمایز ی ماند که پروسهمی ولی این این مساله درست باقی ،به زیر سئوال برده است

بزرگ بین کشورهای درحال رشد از نظر اقتصادی بسیار موفق، و دریافت کننده گان 

رای ممکن ب "مدل جانشین"کند. به عنوان یک می سنتی کمک، بازهم پیشرفت

شامل مکزیک،  (MINT) بریکس، امروزه گروه بندی دیگری با عالمت اختصاری

 اندونزی، نیجریه و ترکیه مطرح شده است. این نه کشور گروه بندی شده روشن

به یک  ،کشورهای در حال رشد تمایز بزرگ در درون گروهی که پروسه ،سازندمی

 عالمت ساختاری جهانی شدن تبدیل شده است.

تقاضای شان را به نفت، مس، بوکسیت،  (BRICS)ع کشورهای بریکس رشد سری

به خاطر  است. شدیدا افزایش داده ،گلتان و سایر مواد خام از آفریقا و آمریکای التین

ند ن و هگسترش صنایع کارخانه ای، تکنولوژی اطالعات و بخش خدمات به ویژه در چی

و  تقاضا رفتن خام افزایش یافت. باال و با وجود بحران اقتصادی جهانی، تقاضا به مواد

 فراهم برزیل به ویژه روسیه و ،را برای این کشورهاای افزایش قیمت مواد خام، سرمایه

 واند هکه از آن برای تامین مالی صنعتی کردن کشور خود استفاده کرد ،کرده است

 کنند. می

 اروپا واالت متحده اقتصاد ای رویپس  با ،در واقع رشد قابل توجه کشورهای بریکس

ی و نظام ولی با وجود این هنوز آمریکا هم چنان یک سوپر قدرت از نظر ،همراه است

 قرار و بعد از پایان جنگ سرد هیچ رقیب نظامی در مقابلش ،پیشرفت تکنیکی است

ی ت جهانقدرت اقتصادی جهان است، اما بریکس هم در تجارترین و هنوز بزرگ ،ندارد

 نیست.  توسعه، ببر کاغذیهای یه گذاری، اعتبار و کمکسرمای در زمینه

 جنوب -جنوب در مقابل همکاری شمال -همکاری جنوب

کمک بین  معماریبه  "هدیه دهندگان نوظهور"که از طرف  ،جدیدی فلسفهی نطفه

شود. می ( بستهSSK) جنوب -در مفهوم همکاری جنوب ،المللی راه پیدا کرده است

و تا چه حدی خود  ،پایه گرفتای جنوب بر چه مبنای اساسی -بسئوال: همکاری جنو

که  ،مشابه با پول دهندگان سنتی بیند؟می را از اصول همکاری شمال جنوب متفاوت



 



 DACو هم بیش از همه در  G8هم در  ،توسعه ایهای و اصول شان از همکاریها ایده

در قالب  2009از سال  ،شوند، کشورهای در حال توسعه سعی کردندمی باهم تعریف

 -جنوب را مداوما تکامل دهند. همکاری جنوب -همکاری جنوبهای پرنسیب ،77گروه 

جنوب بر مبنای اصل برابری، حمایت و رشد متقابل و مکمل است. شدت این هماهنگی 

 ،این گروههای پول دهندهترین با پول دهندگان سنتی متفاوت است. به ویژه بزرگ

پول دهنده های گروهای توسعههای ل، بسیاری از اصول همکارییعنی چین و برزی

عالیق ای که در همکاری توسعه ،کنندمی را متهمها برند؛ آنمی به زیر سئوال ،سنتی را

به  ،منفی گذشتههای برند. تجربهمی پیش از عالیق کشورهای فقیر پیش ،خاص خود را

ین المللی پول و بانک جهانی در دهه که توسط صندوق ب ،نئولیبرالیهای ویژه رفرم

به پیش برده شدند، بخشا با نتایج ویران گر برای بسیاری از کشورهای در حال  1990

ایدئولوژیک ی توسعه) بحران آسیایی، بحران تکیال، بحران آرژانتین و غیره(، سلطه

اقتصادی  در زمره این امر است بحران اند.سنتی را به زیر سئوال بردههای کمک کننده

دهد که این کشورها در می و نشان ،شا اش در کشورهای ثروت مند بودنکه م ،جهانی

خود هم پیاده های خویش را موفقیت آمیز در خانههای که نسخه ،وضعیتی نیستند

اصول  ،و به طور موثر با بحران مبارزه نمایند. در نتیجه پول دهندگان نوظهور ،کنند

متفاوت  (NSKجنوب ) -شمالهای د از اصول همکاریخواهنمی که ،خاص خود را

باید منافع دوطرف در همکاری در  ،کنند یعنی: به جای عالیق خودیمی باشد، مطرح

و ارتقا زیرساخت مولد  ،نظر گرفته شود؛ از جمله مسئولیت ملی به جای شروط خارجی

 قرار داده شود.  باید در مد توجه ،به جای زیرساخت اجتماعی

 منافع دو جانبه یایده

دالیل زیادی برای گسست کشورهای در حال رشد وجود دارد. زمانی که در قرن 

انگلیس با انقالب صنعتی از جامعه کشاورزی به صنعتی گذر کرد. کشورهای  ،هجدهم

تحت شرایط معین تاریخی به دنبال انگلیس این عزیمت را تجربه کردند  ،صنعتی امروز

ر سریع در اروپا و سپس آمریکا و ژاپن طی شد، بخشا به دلیل بسیااین راه به نحوی که 





شکاف کوچک بین پیشگامان و دنبال کنندگان در تکنیک، بهره وری و دانش، 

کشورهای صنعتی به سرعت این منفعت بهره وری را در سطح بین المللی به خرج 

ود مورد استفاده به نفع خ ،جوامع کم تر توسعه یافته در آسیا، آفریقا و آمریکای التین

فاصله بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد  ،قرار دادند. در نتیجه طی چند سال

که  ،مداوما بزرگ تر شد. دوره استعمار و مناسبات استثماری آن منجر به آن شد

و این روند  ،به عقب ماندگی شدیدی دچار شدند ،سابقا مستعمرههای بسیاری از دولت

آهسته و کند طی  ،یش از همه بسیار نسبت به اروپا و آمریکا یا ژاپنو ب ،را کامال متفاوت

بسیار دیر وارد ها صنعتی در آنهای کردند؛ به نحوی که راه آهن، ماشین بخار و کارگاه

منافع ها زیرا آن ،نیز در خدمت منافع کشورهای صنعتی بودها و ورود آن ،شد

تشدید کنند. بدین گونه ها ر خود را بر آنتا قدرت تاثی ،تکنولوژیک خود را مقرر کردند

که هر چه کشورهای صنعتی ثروتمند تر شدند، احساس ضرر و زیان این رابطه در 

جنوب را  -قوی تر شد و رابطه شمال در اقتصاد جهانی ،کشورهای با اقتصاد کشاورزی

تنها به سمت کشورهای قوی  ،یک طرفه یی به صورت یک جاده ،هرچه بیش تر

تامین کنندگان مواد خام و  "تنها"که در آن جوامع با اقتصاد کشاورزی  ،دیدند

و به جهان ثروتمند برای وارد کردن محصوالت صنعتی وابسته  ،محصوالت کشاورزی اند

 مانند. می باقی

 بدون شرط و شروطهای کمک

 وبا شروط اقتصاد ماکر ،توسعه را خود راهای کشورهای ثروتمند کمک،  1990در دهه 

به ویژه توسط سه  ،زنند. این شروطمی کنند و دست به اقدامات جدیدیمی هماهنگ

موسسه معروف آمریکایی یعنی: بانک مرکزی ایاالت متحده، بانک جهانی و صندوق بین 

در کشورهای  ،انجام یک توسعه مداومها المللی پول فرموله و دیکته شدند. هدف آن

ین قدرت بازپرداخت قروض کشورهای دریافت دریافت کننده کمک نبود، بلکه تضم

در مقابل اعتبار دهندگان بود.این سیاست در اغلب موارد شکست خورده و  ،کننده

شرایط بسیاری از کشورهای فقیرتر در حال توسعه را بدتر کرده است. طبق نظر بعضی 



 



 هایکه شرایط کمک ،هستند "بدای سامره "نوعی  ،از خبرگان کشورهای ثروت مند

آن را  ،که در مسیر توسعه خود ،با شرایطی مشروط کردند ،شان برای کشورهای فقیر را

اجرا نکرده بودند) لیبرالی کردن تجارت خارجی، مقررات زدائی و غیره.(. برخالف این 

بدون  ،کمک شان را به عنوان همکاری جنوب جنوب ،نوظهورهای کشورها، پول دهنده

کشند، به ویژه چین بر اصل حق می منافع دوجانبه را پیشو  ،دهندمی قید و شرط ارائه

کند. این برخورد برای کشورهای می خود تاکیدای توسعههای حاکمیت در همکاری

زیرا برخالف تجربه با کشورهای سنتی کمک  ،دریافت کننده کمک بسیار جذاب است

 دهنده قبلی، آن چنان همراه با ریسک و خطر نیست.

 آموزشزیرساخت به جای 

گذشته، کمک کشورهای پیشرفته برای تغییرات ساختاری در کشورهای های در سال

زیرساختی در های به شدت کاهش یافته است . به دلیل شکست پروژه ،در حال رشد

راه برد،  1990ی دهههای که تا حدی به بحران بدهی،  1980و  1970های دهه

مبارزه با فقر و ایجاد زیر ساخت  ،نخود را تحت عنواهای کشورهای ثروتمند کمک

آموزش و بهداشت تمرکز دادند. این زوم کردن روی های به ویژه روی پروژه ،اجتماعی

کماکان اغلب این کشورهای  ،تاثیرات مثبتی داشت. با وجود این ،زیرساخت اجتماعی

ری که اجرای تصمیمات مهم ساختا ،برندمی از کمبود مزمن سرمایه رنج ،در حال رشد

شود. هم چین و هم هند و دیگر پول می سازد یا مانعمی یا مشکل ،را در بخش مولد

گذشته ساخت خیابان ها، پل ها، سدها و های در سال ،به طور مثال عربستانها دهنده

هم  ،زیر ساختی در آفریقا و آمریکای التین را تامین مالی کرده اندهای سایر پروژه

که از طرف پول دهندگان سنتی مورد غفلت قرار  ،شاورزیتوسعه کی چنین در زمینه

سهم موثری در بهبود شرایط  بدون شک ،تامین مالی زیرساخت مولد گرفته بود.

که نه فقط عملکردهای کوتاه مدت چنین ، زندگی در کشورهای دریافت کننده دارد

و بلند مدت را  -بلکه هم چنین تاثیرات)جانبی(میان ،را در نظر داردهایی سرمایه گذاری

های فیل" ،دهد. درگذشته در بسیاری از کشورهای در حال رشدمی مورد توجه قرار





عملکرد  ،به اجرا در آوردند که در کوتاه مدت ،بزرگ بدهی زا راهای یعنی پروژه "سفید

 خوبی داشتند اما در ادامه به یک بدهی غیر قابل تحملی کشیده شد.

 انیبانک بریکس در مقابل بانک جه

ن و توسعه کشورهای هند، چیهای ، بانک2006در نشست بزرگ سانیای هند در سال 

های تدول،  2008روسیه بحث ایجاد یک بانک توسعه را مطرح کردند. در نشست سال 

سایر  ضو وعدر کشورهای  ،که منابع الزم برای توسعه پایدار را ،بریکس تصمیم گرفتند

ن آکه مورد استقبال قرار گرفت. به دنبال بسیج کنند  ،کشورهای در حال رشد

 ،ال رشدکه منابع برای زیر ساخت کشورهای در ح ،مطرح کردندای متخصصان در مقاله

 اضر دو تا سهحمیلیارد به دو بیلیون دالر افزایش یابد. در حال  800سالیانه باید از 

بیش از  کشورهادر این  کنند.می چند جانبه تامینهای بانک ،درصد نیاز تخمینی را

لیون نفر به می 900میلیارد انسان از خدمات الکتریسیته محرومند) برق ندارند(،  1،4

 کنند. نمی میلیارد نفر از خدمات فاضالب استفاده 2،6آب سالم دسترسی ندارند و 

 رد: اط دااز میان دالیل متعدد به دالیل زیر ارتب ،اقدام به تاسیس یک بانک جدید

  پیوند بیشتری بدهد. ،ین اتحاد رااتواند ساختار غیر رسمی می ،چنین بانکی -1

الی برای بسیج ساختار م ،رکرد اهرمیبرمبنای سیاست بریکس یک کا ،چنین بانکی -2

 موجود کشورهای صنعتی )بازنشستگی( دارد.

 به منابع مالی در ،ال توسعهحبانک بریکس دست یابی کشورهای در  ،به عالوه -3

ن که اکنو ،کندمی نند انرژی و زیرساخت مولد، را سریع تر امکان پذیرماهایی بخش

 دوجانبه و چند جانبه بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. های توسط بانک

توان می ،تواند در بریکس به دنبال بیاوردمی با توجه به تغییراتی که یک چنین نهادی

ا شانکهای در نظر آورد. با توجه به منابع در پرتوریا ی ،یک ترکیب آزاد مکانی را برای آن

سرمایه ای، هند مقداری ثابت را مطرح کرد؛ شبیه آن چه که در بانک توسعه آمریکای 

سرمایه اش متعلق به کشورهای آمریکای التین  %97که  وجود داشت،( CAFالتین )

رمایه بانک س %50تواند می و نه مقداری که به اقتصاد موسسین آن وابسته باشد، و ،بود



 



س و سایر کزیرساختی را در کشورهای بریهای و بانک پروژه ،س بیایدکاز کشورهای بری

 تا زمانی که با بریکس ارتباط داشته باشند، تامین مالی کند. ،کشورهای در حال رشد

 برزیل

، توسعه رسمی همکاری 1987( در سال ABCبا تاسیس آژانس همکاری برزیل ) 

 ،مدرکی در مورد سهم برزیل در آن وجود ندارد هیچ سند و جنوب شروع شد. -جنوب

 ،دالر است میلیون تا یک میلیارد 362بین  2009شود که برای سال می اما تخمین زده

انبه چند ج کند. مقدار تعهدمی که با آن برزیل همانند چین و هند در یک لیگا بازی

 (MERCOSURه مرکوسور)شود. سی درصد آن بمی میلیون دالر برآورد 248 برزیل

رد)در ( اختصاص داIDBقاره آمریکا) و بانک توسعه بین "بازار مشترک جنوب"یعنی 

. با وجودی میلیون دالر است.( 20مقدار آن  ،2011مقایسه با بانک جهانی که در سال 

 ظر کوچکبرزیل در مقایسه با روسیه، چین یا هند به نای همکاری توسعهی که بودجه

ل کز برزیگذشه قویا رشد کرده است. از نظر جغرافیائی تمرهای ی در سالول ،آیدمی

، به ویژه کشورهای بازار مشترک جنوب یعنی آرژانتین ،روی کشورهای همسایه

د اقتصا عنوان با نقش آن به ،برزیلای تعهد منطقه .پاراگوئه، اوروگوئه و ونزوئال است

ارا ل با درجی اش در ارتباط است. برزیخاهای و سرمایه گذاری ،بزرگ آمریکای جنوبی

ست. از اقتصاد بازار مشترک جنوب اترین تولید ناخالص داخلی آن، بزرگ %80بودن 

سایر  در هائیتی و ،انسانیهای برزیل نقش مهمی را در ارائه کمک ،چند سال پیش

ری کند. کشورهای پرتقالی زبان آفریقا شریک همکامی کشورهای کاریبیک بازی

 ی به این کشورهابرزیل OADهای و یک سوم کمک ،جنوب برزیل هستند -جنوب

  رود.می

در امکانات صندوق همگرائی ساختاری بازار مشترک  ،برزیل هم چنین

ارتقا زیرساخت منظقه است.  ،( نقش مهمی دارد. هدف این صندوقFOCEMجنوب)

ار آن ساالنه بالغ که مقد، سهم پرداز آن استترین ، بزرگ%70با  ،برزیل در مجموع

ملیون دالر است. در کنار این صندوق، هم چنین بانک برزیل برای توسعه  100بر





 ،زیرساختی مولدهای که وظیفه دارد تا پروژه ،وجود دارد (BNDESاجتماعی اقتصادی)

بیش از  2009و  2003های در برزیل و کشورهای همسایه را تامین مالی کند. بین سال

در آمریکای التین و کاریبیک  ،میلیارد دالر 15،5ارزش ساختی به  زیری پروژه 100

این بود که صادرات صنعتی ها توسط این بانک تامین مالی شد. هدف این پروژه

صادرات برزیل به ،  2011و  2000های برزیل را باال ببرند. در فاصله سالای کارخانه

درصد  504که  ،یلیارد دالر رسیدم 45،2میلیارد به  7،4کشورهای آمریکای التین از 

یک انگیزه  ،جنوب برزیل با آمریکای التین -جنوبهای رشد داشته است. همکاری

تا با تاثیر ایاالت متحده در آمریکای جنوبی مقابله کند. برزیل فعاالنه  ،سیاسی قوی دارد

هاد به را پیش برده است. این ن "اتحادیه ملل آمریکای جنوبی "امکانات ،2008در سال 

علیه دخالت ایاالت متحده آمریکا از نظر نظامی در  ،عنوان یک پرده محافظت کننده

در  ،مهمی راای شود. برزیل هم چنین تا امروز نقش واسطهمی قاره آمریکا فهمیده

 مرزی کشورهای همسایه تقبل کرده است.های بسیاری از درگیری

- تکنیکی است. با تاسیس جنوب دارای بعد اقتصادی سیاسی و -همکاری جنوب

IBSA فوروم)فوروم گفتگوی بین هند، برزیل و آفریقای جنوبی در رابطه با  دیالوگ

پالتفرمی را  ،، هند، برزیل و آفریقای جنوبی2003جنوب( در سال  -همکاری جنوب

جنوب  -که قویا از روش همکاری شمال ،جنوب ایجاد کردند -برای همکاری جنوب

یعنی جنوب آسیا،  ؛در سه منطقه در حال توسعه بزرگ جهانها متفاوت است. آن

 اند.رهبری کنندههای آمریکای جنوبی و آفریقا قدرت

جنوب به ویژه  -معطوف است به غلبه بر عدم تقارن شمال ،برزیلای توسعههای سیاست

که برزیل در آن  ، (FAOمواد غذایی و اقتصاد روستایی سازمان ملل)های در سازمان

( FAOکه منجر به انتخاب یک برزیلی برای ریاست ) ،را نشان دادای چند جانبه تعهد

ابتکار برای مبارزه با " ؛شد.عالوه براین برزیل برای ایجاد ابزارهای مالی ابتکاری مانند

این ی توانست در محدوده ،منصوب شد. برزیل همراه با فرانسه و شیلی "گرسنگی و فقر

رسنگی و فقر، ابزارهای جدیدی را تکامل دهد. حکومت برزیل ابتکار برای مبارزه با گ



 



یک پیش زمینه سیاسی مهم دارد:  ،بیند. این کوشش هامی خود را وکیل جهانی جنوب

پیش عضو شورای امنیت سازمان ملل است. سعی ها اول این که برزیل از خیلی وقت

ین المللی پول و بانک مثل صندوق ب ،دارد حق انتخاب را در درون نهادهای مهم جهانی

های ( در ائتالفWTOجهانی افزایش دهد. برزیل در درون سازمان تجارت جهانی)

و برای مبارزه جهت منافع جنوب نقش رهبری پیدا کرد. بی گمان  ،متفاوت شرکت کرد

سهم مهمی در امر مبارزه با گرسنگی و توسعه نیافتگی در آفریقا و آمریکای  ،برزیل

بلکه از  ،گیردنمی مسلما این تعهد همه از انسان دوستی سرچشمه التین دارد. اما

ارتباط نزدیکی  ،گیرد. ارتقا زیرساخت در آمریکای التینمی عالیق اقتصادی خود انگیزه

مقاطعه کاران ساختمانی برزیلی در این کشورها دارد؛ به طور های با سرمایه گذاری

یجاد و ساخت متروی کاراکاس در ونزوئال و نمونه در مدرن سازی بنادر کوبا، هم چنین ا

  صنعت فوالد در بولیوی و اکوادور.

 جنوب -همکاری جنوبهای و محدودیتها شانس

همان گونه که در باال ذکر شد، سه کشور از پنج کشور بریکس یعنی هند، برزیل و 

یکی با که ارتباط نزد ،کردند ایجاد یک فوروم برای بحث ،2003آفریقای جنوبی در سال 

سه جامعه پلورال چند فرهنگه  ،( دارد. با این همکاریAenda2015)2015 -برنامه

ها که به دلیل نقش هریک از آن ،خورندمی از سه قاره به هم پیوند ،دموکراتیک بزرگ

 در داشتن هم زبان بیش تر در کمیتهها و ادعای آن ،در مسائل منطقه ای

فهمند. در می لت خود را هم عقیده( جکومت جهانی، این سه دوGremien)ی

( ، اهداف و اصول فوروم به وضوح فرموله شده IBSAاز اساسنامه ) "برزیلی بیانیه"

را در معماری بین ها زیرا نقش آن ؛که برای این سه کشور اهمیت اساسی دارند ،اند

به ویژه در  ،موجود در آن هاهای تا بتوانند بر نابرابری ،کنندمی المللی نهادها تقویت

ترکیب فعلی شورای امنیت سازمان ملل غلبه کنند. هرسه کشور مصر به داشتن یک 

های تا به عنوان نمایندگان و قدرت ،صندلی ثابت در شورای امنیت جهانی هستند

با افتخار IBSAهای در جهان شناخته شوند. نمایندگان حکومت ،اقتصادی منطقه خود





 ،در این بین IBSA عد از ده سال استحکام یافته است.کنند که این فوروم بمی تاکید

به طور بین المللی روزانه تکامل یافته است. و این تکامل یک هماهنگی قوی سیاسی در 

 20در رابطه با سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، نشست سران  ،مسائل بین المللی را

حداقل در  ،مکاری بخشی راکشور، بریکس و غیره ایجاد کرده است. عالوه براین یک ه

 "برای کاهش فقر و گرسنگی ،IBSAامکانات "چهارده گروه کاری تکامل داد. 

 IBSA( اکنون ساالنه با سه میلیون دالر تجهیز شده است. صندوق IBSA)صندوق 

به یک ابزار مهم  ،تواند خود رامی آورد ومی جنوب را شاهد -همکاری جنوب ارتباط

 کمک خارجی نیازمند هستند ارتقا دهد.  برای کشورهایی که به

IBSA، و هم چنین برای  ،نوب بین این سه کشورج -برای این همکاری جنوب

 شور درمعنای مهمی دارد. تجارت بین این سه ک ،کشورهای دیگر در حال رشدی شبکه

 12ه ب 2009در سال  ،میلیارد دالر بود 3،9که به مقدار  2003آغازش یعنی سال 

زودی در سال بمیلیارد دالر و  23به مقدار  2013دالر افزایش یافت و در سال میلیارد 

 میلیارد دالر فراتر خواهد رفت.  25از  2015

 روسیه

مورد روسیه با مورد چهار کشور دیگر بریکس بسیار متفاوت است. سیاست توسعه 

ه عنوان خواهد نقش روسیه را بمی و ،روسیه با عالیق سیاسی اش پیوند نزدیک دارد

و ادعاهای مربوط به  ،قدرت بزرگ، دوباره مقرر سازد. روسیه خود را با توان نظامی باال

تواند با منافع چهار کشور دیگر )به ویژه با چین و می بیند ومی یک سوپر قدرت ،قلمرو

هند( در تضاد قرار گیرد. به طور رسمی مسئولیت برای سیاست توسعه با 

(Rossotrundnichestvo)  است؛ طبق تعریف آژانس فدرال، برای مسائل

و برای  GUSسابق شوروی های کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری

و برای همکاری بین المللی انسان  ،کنندمی که در خارج از کشور زندگی ،شهروندانی

و از طریق مبادالت فرهنگی با  ،تاسیس شد 1925دوستانه است. این نهاد در سال 

بخشی از وزارت  کند ومی در سطح جهان عمل ،ی همکاری بین المللیتمرکز رو



 



به وضوح تعریف  ،در روسیهای خارجه است. اما مسئولیت برای مسائل سیاست توسعه

اطالعات هم  ،نشده است. به همین گونه وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی وظیفه دارد

مسئول هم و  ،جمع آوری کندمربوط به وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای شریک را 

چند جانبه است. های مسئول همکاری ،همکاری دو جانبه است. وزارت دارائی در مقابل

تکیه  -و اصول جدید سیاست توسعه این آژانس برمبنای سه اصل قرار دارد: اولها طرح

 GUSهای تمرکز جغرافیایی روی دولت -اصلی آن روی همکاری دوجانبه است. دوم

 ،روسیهای همکاری تکنیکی تاکید دارد. از نظر نظری همکاری توسعهبر  -ماست و سو

که برایجاد دوباره  ،در پیوند نزدیک است با جهت گیری جدید سیاست خارجی روسیه

و غلبه بر موقعیت ضعیف شده اش تمرکز دارد. به دنبال بحران ،تاثیر بین المللی روسیه 

روسیه و در نتیجه آن ای زی همکاری توسعه، تقویت دوجانبه سا2014کریمه در بهار 

 تقویت وزارت خارجه در مقابل وزارت دارائی قابل محاسبه است. 

ای توسعههای کمیته کمک OADروسیه استاندارد  ،برخالف سایر کشورهای بریکس

(DAC را پذیرفته)، ترکیه  یل وو عضو این گروه به عنوان کمک دهنده جدید مثل اسرائ

های ژیو استرات ،. این یعنی آمادگی روسیه برای قبول استانداردهاشودمی محسوب

های همکاریهای برای رعایت استاندارد و جهت گیری ،سنتیهای کمک دهنده

مثل  ؛بین المللی است. روسیه تا کنون عضو بعضی از تجمعات کمک دهندهای توسعه

ه ست.تصور روسیکلوب پاریسی کشورهای مقروض بوده ا (G8)کشور  8گروه سران 

ک ه کمب ،پیش از این که به تصور کشورهای بریکس شبیه باشد ،از همکاری توسعه ای

های ری کشورکه برمبنای برابها و گاه در تقابل با آن ،سنتی نزدیک تر استهای دهنده

 شریک است، قرار دارد. 

ابق متفاوت از استراتژی اتحاد جماهیر شوروی س ،استراتژی جغرافیایی روسیه بسیار کم

دهد، این کشورها دارای می است. همان گونه که موارد اکراین یا گرجستان نشان

برای ایجاد یک هایی روسیه هستند. طرحای توسعههای برای همکاری ،باالیی اهمیت

کنار روسیه ، اکراین، قزاقستان، روسیه سفید، قیرقیزستان و درکه  اوروروسی اتحاد





برای تصور روسیه از یک همکاری بین المللی نقش  ،ند دهدتاجیکستان را به هم پیو

 کند. می مهمی ایفا

در  میلیون دالر 785به  2004میلیون دالر در سال  100از  OADسهم روسیه در 

که  ،ردمیلیون سقوط ک 465به  2012در  OECDو طبق گفته  ،ارتقا یافته است 2009

مهم های بود. سهم 2012ل محصول ناخالص داخلی روسیه در سا %0،02برابر 

انک سیا، بآتوسط نهادهای چند جانبه مانند جامعه اقتصادی اروپا  ،توسعه ایهای کمک

 .شوندمی جهانی و سازمان ملل کانالیزه

 هندوستان

ای منطقهی کوچک توسعههای کارش را با تامین مالی پروژه، 1950هندوستان از سال 

توسط ای سایر کشورهای بریکس همکاری توسعه مانند ،آغاز کرد. در این کشور نیز

از ای شود. زنجیرهمی رسمی گرداندهی در قالب یک شبکه پیچیده، وزارت خارجه

انس ژآ "ز ب درگیر هستند. در هندوستان نیجنو -در همکاری جنوب ،وزارت خانه ها

یارد میل 11،3تخمینا بالغ بر ای با بودجه ، (IAPD)"هندی برای مشارکت در توسعه

هندوستان با دریافت  ،برد. در درون بریکسمی سال آینده کار را پیش 7 -5برای  ،دالر

ترین دریافت کننده کمک است. بزرگترین بزرگ، OADمیلیارد دالر از  2،5ساالنه 

، 2008و  2005های در فاصله بین سال ،دریافت کننده گان کمک از هندوستان

، بنگالدش، نپال، سد سازی(های ویژه در پروژه بهها کمک %36کشورهای بوتان)با 

در رابطه با  اند.، مالدیو، صحرای زیر آفریقا به ویژه موریتانی بوده مارن سری النکا، میا

ایجاد  ،میلیون دالر 200ی توسعه در آفریقا؛ هندوستان همکاری جدیدی را با سرمایه

شبکه ی از طریق پروژه ،ژیدر بخش ظرفیت سازی و انتقال تکنولوها کرده است. آن

دهند. عالوه می ، آفریقا را مورد حمایت قرار9 -آفریکن و تیم ابتکاری -الکتریکی پان

اقدامات های و یکی از پیش برنده ،مشارکت دارد براین هندوستان در بازسازی افغانستان

 در آفریقاست. هندوستان هم چنین کشورهای کم درآمد ،مربوط به حفظ صلح

(LICs) دهدمی جنوب مورد حمایت قرار -را از طریق همکاری جنوب.  



 



 مروزدر جهان ا ،گر مهم اقتصادی و سیاسی جهانییک بازی ،بدون تردید هندوستان

ه هموار ر هندنباید فراموش کرد که د ،است. اما با وجود قدرت اقتصادی رشد یابنده اش

ی ک جهاند. طبق تخمین بانکننمی بیش تر مردم در فقر و فقر مفرط زندگی ،و هنوز

 700هندوستان ساالنه ای توسعههای بودجه کمک،  2010و  2009های بین سال

ر آن د یافتن مقدار دقیق ،میلیون دالر بوده است. اما مثل سایر کشورهای بریکس

اغلب با ای است زیرا این جا هم، همکاری توسعه جنوب دشوار -جنوبهمکاری 

 -گذاری درهم تنیده است. مرکز توجه همکاری جنوبتصمیات تجاری و سرمایه 

ز به عملیات چشم پوشی ا ،اما هم چنین ،بر همکاری تکنیکی است ،جنوب هندی

گر بدهی، و اعتبارات امتیازی برای زیرساخت مولد معطوف است. نقاط توجه دی

منابع منتقل شده  %80آموزش و بهداشت است. بیش از  ،هندوستانهای کمک

 دوجانبه بوده است.های از طریق کانالهندوستان 

 چین

طوالنی ای که سابقه ،درون بریکس استی و موثرترین کمک دهندهترین چین بزرگ

 پزشکی و غذایی دریافتهای از چین کمک ،کشورهای هم جوارش 1950دارد. در دهه 

ک کمهای دریافت کنندهترین کشورهای آفریقایی مهم ،کردند. در زمان جنگ سردمی

و حداقل سه  ،یده استبسیار پیح ،چینای چین بودند. ساختار رسمی همکاری توسعه

در این زمینه فعال اند: وزارت دارائی، وزارت خارجه و وزارت بازرگانی. بین  وزارت خانه

نهادی با مکانیسم هماهنگ کنندگی وجود دارد، یک  ،این سه وزارت خانه

 مهم را هدایت کارکرداین  ،خارجیهای کمک وزارت بازرگانی بنام بخشی زیرمجموعه

های که برای هدایت اقدامات کمک ،موسسه وجود دارند 23تا  15کند. تخمینا بین می

در  ،چین از نظر چغرافیائیای توسعههای مسئولیت دارند. نقطه توجه کمکای توسعه

 ختصاصچین را آفریقا به خود اهای کمک %46 ،آفریقا قرار دارد به همین سبب

مثل جمهوری  ؛قرار دارد. کشورهای غنی از نظر منابع %33دهد. بعد از آن آسیا با می

از طرف چین مقادیر باالی سرمایه گذاری در زمینه  ،دموکراتیک کنگو و سودان





کنند. اغلب این اعتبارات با نفت یا مواد معدنی می و تامین انرژی دریافتزیرساخت 

های کمک %13معروف است. هم چنین  "مدل آنگوال"که به  ،شودمی بازپرداخت

 رود. می چین به آمریکای التین و بخش کوچکی هم به کشورهای شرق اروپاای توسعه

چین بهره مند های از کمک ،سازمان 30کشور و  161در مجموع ،  2009تا اواخر سال 

بق طدند. کشورهای کم درآمد بو ،دریافت کنندگان این کمک های شدند. بخش عمده

چون اقتصاد هایی چین، بر بخشای توسعههای همکاری ،حکومت چینهای داده

ت. کشاورزی، زیرساخت مولد، خدمات عمومی، آموزش و تامین بهداشت متمرکز اس

 مکاریچون به ندرت اطالعات قابل اعتمادی وجود دارد، دشوار است مقدار اصلی ه

 چین از نیمای همکاری توسعه ،نک جهانیچین را بیان کرد. طبق تخمین باای توسعه

بخش بزرگ  افزایش یافت. 2009میلیارد دالر در  1،9به  ،1999میلیارد دالر در سال 

 -وبروی همکاری جن ،به طور دوجانبه داده شده است و نقطه توجه آن ،این کمک

نجم مالی در اختیار گذاشته شدند. یک پهای منابع در شکل کمک %41جنوب بود. 

و  ،شودمی با بازپرداخت بیست سال بعد داده اعتباردر شکل  ،توسعه ایهای ککم

ن د تامیبه عنوان اعتبار امتیازی برای زیرساخت مولد، بخش صنعت یا رش %29حدود 

 بین ،نگیرد. بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات چیمی خدمات انرژی تعلق

این  اند.همیلیارد دالر داد 110بالغ بر  ،اعتبارات توسعه ای 2010و  2009های سال

 بانک جهانی در همین دوره زمانی بوده است. های چندین برابر پرداخت

که مقادیر کمک را  ،این جا هم به ندرت امکان این وجود دارد ،مثل مورد هندوستان

جنوب در اصل با روابط بازرگانی آمیخته است.  -همکاری جنوب؛ زیرا مشخص کرد

به ویژه در  ،اخیرهای خارجی بخش دولتی و خصوصی چین در سالهای گذاریسرمایه 

های آفریقا به شدت افزایش یافتند. در کشورهایی مانند زامبیا یا نیجریه سرمایه گذاری

رود. بخش بزرگ این سرمایه می میلیون دالر در سال فراتر 100از  ،خارجی چین

و زیر ساختی تعلق دارد. در مجموع  ،مآماده سازی مواد خاهای به پروژه ،گذاری

 ،چند جانبه مثل بریکس یا نشست سران بیست کشور راهای همکاری ،حکومت چین



 



بیند. اولویت در می جنوب -برای همکاری جنوبها فقط به عنوان دو تا از بهترین گزینه

جنوب معطوف  -به همکاری دو جانبه در همکاری جنوب ،چینای همکاری توسعه

بدین خاطر امضای این قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای است. 

 ،و در آن برابری دوکشور شرکت کننده در قرارداد ،شودمی با مراسم بزرگ همراه ،التین

جنوب کامال معنی  -جنوب با همکاری شمال -شود تا تفاوت همکاری جنوبمی رعایت

 دار نشان داده شود.

  یافریقای جنوب

 که ،ستاآفریقای جنوبی ای مسئول سیاست توسعه ،وزارت همکاری و روابط بین الملل

 ،یاستکشور قرار داده است. در این سای توسعههای آفریقا را در مرکز توجه کمک

اعی مهم برای توسعه اجتمهای بعنوان پیش شرط ،مساله امنیت و ثبات منطقه ای

ی جنوب آفریقا -مرکز ثقل همکاری جنوبو به همین سبب این امور  ،آفریقاست

ای سعهبایست نصف منابع همکاری تومی 2008در سال  ،جنوبی هستند. بر این اساس

به  ،رهای آفریقایی همسایهو امنیت کشو -برای حمایت از بخش دفاع ،آفریقای جنوبی

 ،2011دولت آفریقای جنوبی مربوط به سال ای مصرف برسد. گزارش سیاست توسعه

اخل دیدی در که آفریقای جنوبی نقشی کل ،کندمی تاییدای جهت گیری را با بیانیه این

ز اقدامات ابرای پیش گیری از درگیری ها، تضمین صلح، حمایت  ، (AUاتحادیه آفریقا)

 ری بینبعد از جنگ دارد. دپارتمان ارتباط و همکاهای مربوط به صلح برای وضعیت

ازی به ویژه بر تعهد اش برای بازس ،الذکر ( وزارت خانه فوقDIRCOالمللی )

 کیدچون جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و کامرون تاای کشورهای از جنگ رسته

ر صلح دهای و هم این که در اتحادیه افریقا باید باز هم حمایت از کوشش ،کندمی

 زیمبابوه، ماداگاسکار و منطقه بزرگ ساحلی آفریقای جنوبی ادامه یابد. 

(، سازمانی مهم برای همکاری ARFوق رنسانس آفریقایی و همکاری بین المللی)َصند

اقتصادی آفریقای های و با هدف این که همکاری ،بین المللی آفریقای جنوبی است

در  ،دیگریهای جنوبی و دیگر کشورها را ارتقا دهد، نتظیم شده است. هم چنین بخش





 دیگر را هدایتهای بین المللی بخشهای که همکاری ،درون وزارت خارجه وجود دارند

مانند مدیریت آفریقای مرکزی و هم چنین مدیریت اروپای غربی. تاکنون اما  ؛کنندمی

 DIRCOبین این سه بخش از وظایف وجود ندارد. پیشنهاد  ،هیچ هماهنگ کننده ای

آفریقای ای ام آژانس مشارکت توسعهه نب نی،ای ایجاد یک قدرت فراسازمابر

انتظارات باالئی را برانگیخته است. این نهاد باید جانشین صندوق  ،(SADPAوبی)جن

و  ،ابزار مرکزی جدیدی را ارائه دهد و ،رنسانس آفریقایی و همکاری بین المللی شود

و اقدامات را آسان تر ها و نظارت و ارزیابی پروژه ،را جهت دهدای منابع همکاری توسعه

 جزئیات چنین ابزاری ارائه نشده است.که تاکنون چیزی از  ،سازد

یون دالر میل 100بنا بر یک تخمین سالیانه حدود  ،آفریقای جنوبیای توسعههای کمک

دیگر  که به نسبت سایر کشورهای بریکس مقدار باالیی است. یک تخمین ،آمریکاست

ای عهات توسداند. خود آفریقای جنوبی با مطالبمی میلیون دالر 450سالیانه  ،آن را

 رهبری برد نقش اش را به عنوان نماینده و که پیش ،باالیی برای کشورش روبروست

 سازد. می مشکل ،کننده قاره آفریقا
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 ی و کمونیسمدارسرمایه

 

سید. آن چاپ ربه  1972شود در سال می ر زیر ارائهمطلبی که ترجمه فارسی آن را د

ی از ر بعضدمشابهاتی بود که  ،و مرور سریع آن برایم جالب آمد ،چه که در نگاه اول

چم در به زیر پر ،ز جمله نقش احزاب چپ رفرمیست و نقش اتحادیه هاا ،مسایل

و ای لغبورژوازی بردن طبقه کارگر، چگونگی برون رفت از وضعیت فعلی، مبارزه بر

هد ه خواچکارمزدی، تدقیق بیشتر در رابطه با این که کمونیسم چگونه خواهد بود و 

 د خوبیا موررمطلب مزبور  ،هم چنینکرد و ... ، با نگاه من به این مسایل وجود داشت. 

ژه عمل و بویها کنند دیگر دوران این گونه حرفمی برای ارائه به کسانی که فکر ،دیدم

ا بیت ندارد. و مبارزه برای لغو کار مزدی موضوع ،ی سپری شدهدارسرمایهواقعی ضد 

 ،ارسیرای فبتوجه به این مسائل و موارد دیگر ترجمه آن و آشنائی با این دیدگاه را 

وباره ه و دکه در مطرح کردن دوبار ،زبانان حداقل در رابطه با آگاهی از کوشش هایی

 رونکه از دل زندگی بی ،بعنوان یک جنبش واقعی نه اتوپیائی ،جنبش کمونیستی

ز ای دیگر بینم گرچه با بسیارمی آید و با آن در پیوند تنگاتنگ است، را مفیدمی

ل نای قبول کی فاصله دارم و ترجمه به معدارسرمایهحران نظراتش از جمله تحلیل ب

سبب  نظرات نویسنده نیست. زبان بیانی مطلب اندکی سخت و گسسته است، به همین

 ارسیفگاه روان ساختن مطلب نیاز به جرح و تعدیل جمالت و یافتن جمالت معادل 

ت شود. کلمامی دارد که مشکل زا مناسب برای اصطالحات معمول در زبان اصلی نوشته

 آورده شده در }{ برای درک بهتر مطلب از من است.



 



Gilles Dauve  ،بدنیا آمد.  1947که در سال  ،نظریه پرداز فرانسوی است

چگونگی برآمد و  ،خوانند. وی با گروهی از همفکرانشمی او را اولترا چپها رفرمیست

فرانسه  ؛در ارتباط با بوردیگااز جمله در ایتالیا  ،مختلف چپهای رشد و توسعه جریان

آلمان، دموکراسی شورائی و هم چنین شکست  ؛در ارتباط با سوسیالیسم یا بربریت

و  1960بعالوه جنبش انقالبی دهه  ،انترناسیونال دوم با دموکراسی اجتماعی و لنینیسم

 ی و مبارزه طبقاتی را مورد مداقهدارسرمایهمسائل اقتصادی از جمله انباشت جهانی 

 Eclipse and re-emergence of„ قرار داد. او با انتشار کتابش

the communist movement“  چپ و های بین کمونیست 1974در

را بطور نامنظم  Troploinمعروف شد. اکنون با همفکرانش مجله ها آنارشیست

 ، فریده ثابتی2012سپتامبر         باشد.می کنند. مطلب ترجمه شد فصل اول کتاب مذکورمی منتشر

 ی و کمونیسمدارسرمایه

Gilles Dauve ،1972        

ر آورند. یا دیگران آن را بعمل د ،کمونیسم برنامه نیست تا آن را بعمل در آوریم

 عهکه کمونیسم نظری را توسهایی کمونیسم اما یک جنبش اجتماعی است. آن

تند و وری نیسویژه نگران تئ مثل آن دیگرانی که بطور کنند،می دهند و از آن دفاعمی

ز یک جکنند؛ هیچ سود بیشتری از دیگران می لی را برای کمونیسم احساسنیاز عم

حامل ها ندارند؛ آنای ابدا امتیاز ویژهها . آنبرندنمی درک روشن تر وبیان دقیق تر،

 کهرند ی ندادانشی نیستند که بخواهد انقالب را بحرکت درآورد. اما از طرف دیگر ترس

 حصولم ،تبیین مواضع خود شوند. انقالب کمونیستی مثل هرانقالب دیگری "رهبران"

وجود مروشن ساختن یک جنبش تاریخی  ،نیازهای واقعی و شرایط زندگی است. مساله

 است.

ایده آلی برای واقعیت یافتن نیست: از قبل وجود دارد؛ نه به عنوان جامعه  کمونیسم

کوشد شرایط می که ،ظیفه برای آماده ساختن جنبشیبلکه بعنوان یک تالش و یک و





درهم بریزد. این یک مجادله در باره  ،تعیین شده زندگی توسط سیستم کار مزدی را

این که آینده چگونه خواهد بود، نیست. یک بخش کامل از کل وظایف فوری و آتی 

دستیابی به و برای  ،بیندمی در مقابل بحثی که کمونیسم را بعنوان یک تئوری ،است

 به کجا"نماید. در مقابل این درک اگر بشود به سئوال می درک تئوریک آن کوشش

 توانند بسیار آسان تر و کارآمد ترانجام شوند.می پاسخ داد، وظایف "رویممی

یره مختلف سوسیالیست چپ افراطی و غهای ما قصد نداریم احزاب کمونیست، شاخه

د ، را رر استیزه و دموکراتیزه کردن آینده جهان حاضکه برنامه هایشان صرفا مدرن ،را

که  ین استکمونیستی نیستند، بلکه اها کنیم. نقطه نظر ما این نیست که این برنامه

 ی هستند.دارها سرمایهاین برنامه

 ارائه و در این فرم ،شودنمی توضیحات این نوشته، از میل به توضیح دادن ناشی

بارزات تناقضات و مکه  ؛تا نشان دهنداند دم جمع نشدهتعدادی از مر نخواهند شد.

ی جامعه گسلد، که جامعه جدید در زهدانمی جامعه معاصر را از هم، عملی اجتماعی

به  مجبور ردم راآن را استادانه تهیه کنند و به چاپ برسانند و م تا گیرد،می کهنه شکل

 آگاهی ازآن نمایند.

 اجتماعی الف( کار مزدی بعنوان یک رابطه

شود که برای زندگی کردن، بخش عظیمی از می با یک نگاه به جامعه مدرن، روشن

جسمی و فکری های توانائیی که، همه اند.مردم مجبور به فروش نیروی کارشان شده

برای تولید چیزهای مفید بکار رود، تنها که باید  ،در شخصیت شان ؛موجود در انسان

تواند مورد استفاده قرار بگیرد. که، نیروی می ،شود اگر در ازای دستمزد فروخته

 کارکاالیی است مثل هر کاالی دیگر. هستی مبادله و کار مزدی بنظر طبیعی و بدیهی

اجتماعی های که با درگیری ،آید. با این حال ابداع کارمزدی مستلزم خشونتی بودمی

ک واقعیت زندگی تبدیل همراه شد. جدایی کارگران از محصوالت تولیدی شان، که به ی

 که عمال نتیجه یک تغییر طوالنی بود، و ؛شده است، بعنوان چیزی پذیرفته شد

 توانست تنها از طریق زور پذیرفته شود.می



 



 نعتگران ودر انگستان، هلند و فرانسه، با خشونت اقتصادی و سیاسی از ص 16از قرن 

مزد  رگرانید و فقر را به کادهقانان سلب مالکیت کردند. تنگدستی و آوارگی را تشد

برای  فرمان جدیدی را ،روسیه 1950و  1930بین  20بگیر تحمیل نمودند. در قرن 

بور عبرای  پولی بخاطر سازمان دهی معبریهای که شامل مجازات ،قانون کار ارائه داد

که طبیعی هایی دهقان به کارمزدی صنعتی در طی چند دهه بود. واقعیتها میلیون

ی که ه قیمتبآیند: این که فردی که چیزی جز نیروی کارش ندارد، باید آن را یم بنظر

که  ،یجتماعقادر به زندگی باشد بفروشد، اینکه هرچیزی یک کاالست، اینکه مناسبات ا

 کند، نتیجه یک روند طوالنی و خشن هستند.می حول مبادله تغییر

اش،  یدئولوژیکی و سیاسیحامعه معاصر با استفاده از سیستم تحصیلی و زندگی ا

با  کند. ومی که این وضعیت بر آن استوار است، پنهان ،خشونت گذشته و حال خود را

 ظرکند،. بنمی که او را قادر به عمل ،داردمی پنهان این کار منبع و مکانیسمی را

 روشندهکه در آن فرد بعنوان ف ،رسد که همه چیز نتیجه یک قرارداد آزاد استمی

ه نظر ب ،االگیرد. هستی کمی ار با کارخانه، فروشگاه یا اداره رودررو قرارنیروی ک

ا جزئی آید. با وجود این، این امر سبب مصائب عمده یمی واضح و طبیعیای پدیده

ا برای کااله ه اند؛شود: در حالی که نیازهای اولیه به اندازه لزوم برآورده نشدای میدوره

 ده قرارموجود مورد استفاهای و توان ،شوندمی نابوداین که قیمت شان حفظ شود، 

ای ورهصائب دنه تنها منبع م ،گیرند. دو رکن جامعه مدرن یعنی مبادله و کارمزدینمی

را  دیگرای که ایجاد جامعهاند و ثابت هستند، بلکه هم چنین شرایطی را فراهم کرده

ر را حاض ی از جهانبخش بزرگ ،امکان پذیر ساخته است. مهم تر از همه این که آن ها

 کنند.می یعنی کمونیسم وادار ،و واقعیت دادن به این امکانبه شورش علیه شان 

انسان، اجتماعی است. زندگی انسان تنها بصورت های فعالیتی طبق تعریف، همه

یعنی  ،و در اشکال متعددی از تجمعات وجود دارد. بازتولید شرایط زندگی ،گروهی

انسان و بازتولید وسایل برای هستی اش، از آغاز یک فعالیت جمعی است.  بازتولید خود

حقیقتی است که تولید و  ،شودمی در واقع آن چه که سبب تشخص جامعه انسانی





 دهد. بعضی از جانوارن هم از ابزار استفادهمی بازتولید شرایط مادی هستی اش را شکل

د. بین فرد یا گروه و برآورده شدن سازمی اما فقط انسان است که ابزار ،کنندمی

که به طور دائم  ،کندمی را ایفاای نقش میانجی ،نیازهایشان، تولید ناشی از کار

دهد. اشکال دیگر زندگی بطور می و محیط را تغییر ،کندمی عمل را اصالحهای شیوه

جا که  سازند، اما حداقل تا آنمی خود ،که شرایط مادی زندگی خود را ،مثال زنبورها

در یک حالت  شان آید که تغییراتمی تواند آن را مورد مطالعه قرار دهد، بنظرمی انسان

ایستا قرار دارد. در مقابل اما کار یک خصیصه و جذب و ترکیب دائما تغییر یابنده 

و به رابطه  ،بین انسان هاستی نیز رابطه "طبیعت"محیط انسانی است. ارتباط انسان با 

آورند}می می که با آن جهان را به تصویر در ،ید وابسته است. ایده ایبا تولها آن

 بستگی دارد. ها فهمند{، به روابط تولیدی آن

ط دهد؛ یعنی روابمی را که فعالیت در آن رخای دگرگونی فعالیت، چارچوب اجتماعی

سازند، یم قراردهد. مناسبات تولیدی در میان مردمی که آن را برمی بین مردم را تغییر

ه از بجا ماند بستگی دارد: هرنسلی با شرایط تکنیکی و اجتماعیها به خواست آن

 د،ازه بدهکه سطح مادی نیروهای مولد اجای قبلی مواجه است. اما تا محدودههای نسل

تواند به نمی نامند،می "تاریخ"را تغییر دهد. چیزی که مردم آن را ها تواند آنمی

 هاجازها ه آنکه امکانات بای تاریخ را مردم، اما تنها در محدوده دستاوردی نایل آید.

ی امر ،شود که هرتغییر مهمی در نیروهای مولدنمی سازند. گفتهمی دهد،می

گر شود. امی خودبخودی است و فورا با یک تغییر متناسب در مناسبات تولیدی همراه

شده،  روردهتوسط جامعه قدیم پ این درست بود، انقالبی در کار نبود. جامعه جدید که

 ه بقایک ،یکیتواند از طریق انقالب و با تخریب کل ساختار سیاسی و ایدئولوژمی تنها

 ظاهر شود و به پیروزی برسد. دهد،می ت تولیدی متروک را اجازهمناسبا

اما دیگر نیست؛ مدت زمانی طوالنی است که  ،کار مزدی زمانی یک شکل از توسعه بود

ی جز یک مانع، حتی یک تهدید در مورد هستی انسانی، نیست. چیزی که دیگر چیز

که  ،اجتماعیای باید در معرض دید گذاشته شود، یک رابطۀ اجتماعی است، رابطه



 



 ماشین آالت، کارخانه ها، کارگرانی که هر روز در آن جا مادی مانندهای پشت پدیده

گرفته است و تمامی آنها را و نیز  نمایند، قرارمی تولید و محصوالتی ،کنندمی کار

  کند.می ضرورت و امکان تغییر شان را قانون مند

 ب( اجتماع و تخریب اجتماع

 امیلیفروهای گجدا از هم در خانواده ها)به بیان وسیع تر، های در آغاز انسان در گروه

گیری ماهی کرد. تولید اساسا شامل شکار،می هم خون(، در قبایل نسبتا مستقل زندگی

ر و ر بازادشدند تا بعد از قرار گرفتن نمی و جمع آوری}خوراک{ بود. کاالها تولید

بود.  بادلهممورد مصرف قرار بگیرند. تولید مستقیما اجتماعی و بدون وساطت  ،مبادله

 نمود. هرفردیمی توزیعای کرد، طبق قوانین سادهمی آن چه را که تولید ،اجتماع

عنی یداشت، فردی وجود ن آورد. تولیدمی دادند، بدستمی وه امستقیما آن چه را که ب

جی از ک میانکه تنها دوباره بعد از تولید بوسیلۀ ی ،بین افراد وجود نداشتای جدائی

د) قطعی بوها طریق مقایسه کاالهای تولیدی مختلف فردی، باهم متحد شوند. فعالیت

گرفت و می دسترس کمون قرارشد( و در می عمال توسط گروه بخاطر ضرورت تحمیل

 شدند. می محصوالت آن در کمون تقسیم

 ستثمارعا از اواق که ،توانستند مازاد انباشت داشته باشندمی "بدوی"بسیاری از جوامع 

 فور بانای واغلب به مع ،کند، دوره کمبودمی نباشد. همان گونه که ام. سالینز اشاره

م ربط ناچیزی به ما دارد. کاشفان و مرد"زمان"ه کهرچند  -اتالف زیاد زمان است

را  ز روزکه جستجوی غذا و ذخیره سازی زمان نسبتا کوچکی ا ،شناسان مشاهده کردند

 ود.بقسمتی از رابطه جهانی به گروه و محیط اش  "مولد"و فعالیت  ،در برداشت

زی گردآوری خوراک به کشاور -دانیم، نژاد انسان از شیوه شکارمی تا آن جا که ما

که شروع به مبادله کردند پایان  ،و تکامل آن با ایجاد مازاد در اجتماعاتی ،حرکت کرد

توانست از طریق مبادله حاصل شود، یعنی با در نظرگرفتن می یافت. این گردش فقط

که از یک  ،محاسبه نه در ذهن بلکه در واقعیت، این که چه چیزی در کاالهای مختلفی

شوند، مشترک است. محصول فعالیت انسانی یک چیز یم مکان به مکان دیگر حمل





مقدار معینی از انرژی فردی و هم جمعی بودند. این ها مشترک داشت: همه آن

بلکه  ،کندمی که نه فقط چیزهای مورد مصرف را تولید ،خصوصیت انتزاعی کار است

{ کند. ارزش یک کاال به مصرف آن }انرژیمی هم چنین انرژی اجتماعی را مصرف

وابسته است که برابر است با کار مجردی که در آن موجود است. یعنی مقدار انرژی 

تواند به زمان محاسبه شود، می اجتماعی ضروری برای تولید آن. ازین رو این مقدار تنها

پس ارزش کاال برابر است با زمان اجتماعا الزم برای تولید آن. یعنی زمان متوسط برای 

 معینی از تاریخش.ی لحظه ، درمعینی یک جامعه

ی تامین نیاز ) کاالهائی که برا goodsنه فقط  و نیازهایش، اجتماعها با رشد فعالیت

وع اول ننوعی از کاالهای ) commoditiesشوند(، بلکه هم چنین می انسان تولید

مصرف  ارزش هم کند. کاالهایی کهمی تقاضا وجود دارد( را تولیدهم که برایش در بازار 

خل و سپس در دا ،شودمی دارد و هم ارزش مبادله. تجارت ابتدا بین اجتماعات ظاهر

ار تماعی کویژه، مبادالت و برای تقسیم اجهای کند وبرای فعالیتمی اجتماعات نفوذ

مبادله، کار ی طهیابند. با رابمی طبیعت کار تغییرهای و بسیاری از جنبه، شود می ظاهر

 ادله.یعنی تولید هم برای ارزش مصرف و هم ارزش مب ؛شودمی به کارمضاعف تبدیل

شود، جدا می شود. یک بخش خاصنمی کار دیگر در درون کل فعالیت اجتماعی ادغام

 ،تسازد جدا اسمی شده از بقیه زندگی فردی. چیزی که فرد برای خودش و برای گروه

عالیتش فسازد. قسمت دوم می از آن چه که به منظور مبادله با کاالهای اجتماعات دیگر

ه ب عه راشود. این امرجاممی به معنای فداکاری، اجبار و اتالف وقت است. جامعه متنوع

 رگرانیر کاغکه به مبادالت مختلفی اشتغال دارند، یعنی به کارگران و  ،اعضای مختلف

 کند. در این مرحله، اجتماع زیاد درنگ نکرد.می جدا

نیاز دارد. اما ای مبادلهی نیازهای رشد یابنده اش، به رابطهجامعه برای تکامل و ارضای 

که دیگران و  ،داردمی را واها کند. مبادله انسانمی جامعه را تخریب ،مبادله ایی رابطه

خودشان را، تنها بعنوان عرضه کننده کاالها ببینند. نوع استفاده محصولی که من برای 

 که ،القه من نیست. من فقط به استفاده از محصولیکنم ، دیگر مورد عمی مبادله تولید



 



 خواهم از مبادله بدست بیاورم عالقمندم. اما برای کسی که این محصول را بمنمی

نیست؛ فقط ارزش مصرف محصولی که من ای فروشد، این استفاده نوع دوم مسالهمی

برای دیگری  تولید کرده ام، مورد عالقه اوست. آن چه که برای یکی ارزش مصرف است،

که اعضایش فقط تا  ،تنها ارزش مبادله است. و برعکس. اجتماع در آن روزی ناپدید شد

دیدند، نه آن نوع می که در همدیگر منافع مادی ،م عالقمند شدنده به آن جا

باید نیروی محرکه کمونیسم باشد. اما که یا  ؛اولیه بودهای بشردوستی که محرک کمون

را وادار به حرکت ها و آن ،آوردمی ن از عالیق، افراد را گرد همدر یک مورد حرکت کرد

 ،کندمی را منفرد میسازد و مجبورشانها کند، در حالی که در موارد دیگر آنمی جمعی

که علیه یک دیگر بجنگند. با تولد مبادله در جامعه، کار دیگر برای محقق کردن نیازها 

کسب از دیگران برای ارضای نیازهای خود از طریق کار جمعی نیست، بلکه بمعنای 

 است.

 شید آنند. کوکداد، اجتماع کوشید آن را مهار می هنگامی که این کار مبادله را تکامل

 رل گردشبرای کنتای را کنترل کند، یا مازادها را از بین ببرد، یا قوانین سختگیرانه

ت، م نیافانجا ی که این امرکاالها ایجاد کند. اما مبادله در نهایت پیروز شد. آن جائ

 شید.جامعه از فعالیت متوقف ماند و در نهایت با تهاجم جامعه تجاری ازهم پا

 دارد،نوجود  شوند، تا زمانی که تقسیم کارینمی تا زمانی که کاالها جداگانه تولید 

ید و در کمون تولها مربوطه دو کاال را باهم مقایسه کرد، زیرا آنهای توان ارزشنمی

ا کااله وحاسبه مبرای تولید دو کاال  ،شوند. و مبادله، که در طی آن زمان کارمی توزیع

 ظاهر شوند، وجود ندارد. خصوصیت انتزاعی کار تنها زمانیمی برطبق آن مبادله

کنیکی، تواند با پیشرفت تمی که مناسبات اجتماعی به آن نیاز دارد. این فقط ،شودمی

هم  وکدیگر یدر امر معامله و مبادله کاالهایشان با  که ،یبرای توسعه نیروهای مولد

ا رخ دهد. ب یابد،می اختصاصاند که به ایاالت تبدیل شده ،دیگریهای چنین با گروه

ر دیده دپریشه این  شود.می این دو پیش شرط، متوسط زمان کار، معیار اندازه گیری

 ست.شان در حال تکامل ا که نیازهای واقعی ،روابط عملی بین مردمی قراردارد





ی که شود.بلکه زماننمی ارزش بخاطر این که یک}ابزار{ سنجش مناسب است، ظاهر

شود، می مناسبات اجتماعی جوامع بدوی با مناسبات گسترده و متنوع تر جایگزین

د که گردد. تعجبی ندارمی بشر ظاهرهای ارزش بعنوان یک میانجی ضروری فعالیت

ساسی نصر اعماعا الزم بعنوان یک ابزار سنجش، تا زمانی که کار متوسط زمان کار اجت

ی تفاوتمدر تولید ثروت است، مورد استفاده قرار گیرد: این عنصری است که وظایف 

نی از که یک مقدار معی ،دارای این ویژگی هستندها درکمون بعهده دارد: همه آن

تفاده ورد اسماین نیروهای کار  کهای نیروی کار انسانی را، بی توجه به زمینه و حوزه

، آن را گیرند مصرف کنند. در رابطه با خصلت انتزاعی کار، ارزش انتزاعمی قرار

که  طبیعی بین محصوالتیهای خصوصیت عمومی و اجتماعی آن را، سوای همۀ تفاوت

 دهد.می تواند تولید کند، ارائهمی کار

 ( کاالهاج

سازمان انسانی و توانش را در پیوند دادن اجزا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، کارآیی 

کند. سپس اختالف و می و پیش از همه در نیروی کار، اثبات ،روند کار به یکدیگر

که  ،دهند و آنانیمی مخالفت بین کارگران و غیرکارگران، بین آنانی که کار را سازمان

بزرگ آبیاری از این  هایشود. اولین شهرها و پروژهمی دهند، ظاهرمی کار را انجام

شود. می بازرگانی بعنوان یک فعالیت ویژه آشکار اند.افزایش بهره وری تولید زائیده شده

کنند، بلکه از طریق واسطه نمی که با تولید کردن زندگی ،وجود دارندهایی اکنون انسان

کنند. بخش بزرگی می مختلف واحدهای مجزای تولیدی، زندگیهای گری بین فعالیت

که باید مورد استفاده commuditesاز کاالها چیزی نیستند جز کاالهایی 

قراربگیرند، ارزش مصرف شان و قدرت شان برای برآورد یک نیاز را به تجربه در بیاورند. 

خود را تحقق دهند. از طرف دیگر، هرچند که ای باید خریده شوند و ارزش مبادلهها آن

و کسی حق  ،ارند، از نقطه نظر جامعه وجود ندارندبعنوان مواد و اشیای معین وجود د

شی  کند که کاال فقط یکمی را مورد استفاده قرار دهد. این حقیقت ثابتها ندارد آن

یک رابطه اجتماعی قاعده مند شده توسط یک منطق  ،نیست، بلکه ابتدا و در درجه اول



 



زش مصرف اکنون تنها مسلم، یعنی منطق مبادله است، و نه برای برآوردن نیازها. ار

شود. کار، یک حوزه می برای حمایت از ارزش است. تولید، یک حوزه مجزا از مصرف

شود. و مالکیت، چهارچوب قانونی جدائی بین فعالیت ها، بین می مجزا از غیرکار

خرد و او می که انسانی را ،شود. برده برای صاحبشمی و بین واحدهای تولیدیها انسان

 گمارد، یک کاالست.می را بکار

 ه گریموجودیت واسطه گری در سطح سازمان دهی تولید)مبادله(، با موجودیت واسط

وان و بعن ،در سطح سازماندهی جمعیت همراه است: دولت بخاطر منافع طبقه حاکم

یوستگی شود. وحدت با انهدام بهم پمی عناصرجامعه، ضروریی نیروی گردهم آورنده

ادی جاد نهشود، پیوستگی اش را با ایمی شود و جامعه مجبورمی اجتماع بدوی، ضروری

 که با آن تغدیه شده است برقرارسازد.

یابد، یم ادیتمشود. انتزاعیت ارزش در پول می مبادله با تولد پول قابل رویت و واقعی

 ه ازآنو گرایش خود را به مستقل شدن و به جدا شدن از چیزی ک ،شودمی یک کاال

سه با مصرف و کاالهای واقعی را در مقایهای دهد. پول ارزشمی شانآمده است، ن

دهد. می از محصول ب، ارائه yاز محصول الف در مقابل مقدار xمبادله ساده مقدار 

تزاعی دار انیعنی جائی که هر چیزی با یک مق ؛سازدمی پول جهانی شدن را امکان پذیر

ار کزمان  هشود. پول شکل انتزاع شدمی زمان کار متبلور شده در پول، قابل دستیابی

 نسجمقل، مکه در یک شکل قابل دوام، قابل اندازه گیری و قابل حمل و ن ،کارگر است

ه دو یا ن -شود. پول ابزار قابل دیدن، حتی قابل حس شدن عنصر عمومی همه کاالهامی

ار ککه از  ،دهدمی شود. پول به مالکش اجازهمی چند کاال، بلکه همه کاالهای ممکن

 زمانهای دیتدیگران در هرزمان و هرجائی از جهان استفاده کند. با پول فرار از محدو

زرگ بدر کار چند مرکز  ،شود. گرایشی بسمت یک اقتصاد جهانیمی و مکان، ممکن

رد. زمان قدیم تا قرون وسطی وجود داشت. اما در دستیابی به اهدافش شکست خو

دهد. فقط می را نشانها ام آن ها، توالی این شکستو انهدها انزوای امپراطوری

 کند.می )جهانی شدن( را ایجادبه بعد آن را16ی از قرن دارسرمایه





 ( سرمایهد

ین بارآمد، کامال جدید و فوق العاده کای پیوستگی که ،سرمایه یک رابطه تولیدی است

 ا تولدبکند. اما می جادقبلی( ایهای کار زنده و کار گذشته )کار انباشت شده توسط نسل

 اسباتمبادله، پیشرفت سرمایه نتیجه یک تصمیم یا یک طرح نیست، بلکه نتیجه من

رهای که بعد از قرون وسطی، به تکامل کیفی جدیدی در کشو ،واقعی اجتماعی است

 معینی از اروپای غربی منجر شد. 

ای تباریو اع ستم بانکیمقادیر بزرگی از پول را به اشکال مختلف داشتند. آنان سیتجار 

الت اشین آمبتدا اکه با آن استفاده از این مقادیر پول امکان پذیر شد.  را تکامل دادند،

 ان( کهنعتگرو هزاران آدم فقیر)دهقانان سابق یا ص ،ریسندگی و بافندگی اختراع شدند

 یعنی ،جدید ابزار تولیدشان را از دست داده بودند، مجبور به پذیرش مناسبات تولیدی

سپس  ووکار را به شکل ماشین آالت  ،کارمزدی شدند. پیش نیاز انباشته شده بود

نین ودند چبذخیره کرد. این کار گذشته توسط کارزنده کسانی که قادرنشده ها کارخانه

 ن زمانآ. تا انباشتی از مواد خام و وسایل تولید را واقعیت بخشند، براه انداخته شد

 ،ئیده کاالید ساد و نه قاعده مند کردن تولید. تجارت تنها و تولهرگز مبادله نه هدف بو

اعی برای اجتم ی نتوانست ثبات و دوام مورد لزومدارسرمایهدر مقابل تولید کاالئی 

م ه انجای بدارسرمایهکردن و وحدت را در جهان ایجاد کند. این امر توسط تولید کاالئی 

 محول شد، تولید بود.  و ابزاری که انجام این کار به او ،رسید

 کاره و او را وادار ب ،خریدمی فروخت: مالکش خود برده رانمی برده نیروی کارش را

شود. نقش می کار زنده به منظور تولید خریده و بکارگرفته ،یدارسرمایهکرد. در می

بعنوان مثال  "گیرد: می اما کامال در درجه دوم قرار ،بی اهمیت نیست دارسرمایه

است، سرمایه رئیس تولید اجتماعی است. چیزی  "فقط یک کارکرد سرمایه دارمایهسر

که مهم است تکامل کار گذشته توسط کار زنده است، امری که برای سرمایه گذاری و 

در همه  ،برای انباشت، شعارهای سرمایه هستند. اولویت داده شده به صنایع سنگین

ی. دارسرمایهاز توسعه ای نیست جر نشانه کشورهای به اصطالح سوسیالیست !!، چیزی



 



که ارزش مصرف را انباشت کند. سرمایه کارخانه ها، راه  ،اما هدف سرمایه این نیست

کند. سرمایه بیش از هرچیز می و غیره را فقط بخاطر انباشت ارزش تکثیرها آهن

ایه از کار مجرد متبلور شده در شکل پول، سرمای ارزش است، مجموعهی مجموعه

، مقدار ارزش xازای کوشد افزایش یابد. مجموعهمی مالی، سهام، اوراق قرضه و غیره، که

باضافه سود بدست دهد. سرمایه برای ارزش افزائی خود، را  xباید در پایان گردش  که

 خرد. این کاالیی کامال ویژه است، بطوری که مصرف آن کار را تجهیزمی نیروی کار را

بیشتر از ارزش ای ارزش جدید با در نظرگرفتن این که ابزار تولید بازده کند. بنابراینمی

شود. منشا می کنند، حاصل مصرف نیروی کار است که مکمل ارزشنمی خود ایجاد

شود، در این اختالف بین ارزش ایجاد شده می ثروت بورژوازی دراین ارزش اضافی یافت

تولید نیروی کارشان. دستمزد تنها با ارزش ضروری برای باز ،توسط کارگران مزدی

 دهد.می و خانواده اش را پوشش قیمت آن بازتولید یعنی قیمت وسایل بقای کارگر

که واقعیت اساسی، تخصیص ارزش  ،شود این را استنباط کردمی از این تحلیل براحتی

رزش ان بعنوان فرد نیست. کمونیسم با این ایده که کارگران باید ادارسرمایهاضافی به 

اضافی را بخشا یا کال بخود اختصاص دهند، بیک دلیل ساده و روشن مناسبتی ندارد: 

بکار رود. نکته اصلی  برخی از منابع باید برای نوسازی وسایل و برای تولید جدید و غیره

که یک تعداد انگشت شماری از افراد سهم بزرگ بی تناسبی از ارزش اضافی  ،این نیست

و بقیه  ،رند. نکته اصلی این است که اگر این مردم حذف شوندرا برای خود برمی دا

سیستم بهمان روال سابق باقی مانده باشد. بخشی از ارزش اضافی به کارگران تعلق 

سرمایه  جمعی و اجتماعی، رفاه و غیرههای و بقیه آن برای ساز و برگ ،خواهد گرفت

چپ، باضافه احزاب کمونیست خواهد شد: در واقع این نگاه به تولید، برنامه  گذاری

از دو ای رسمی است. در واقع منطق سیستم ارزش، تا زمانی که اساس جامعه آمیزه

توسعه تولید برای  همواره بدنبال ،یعنی روند واقعی کار و روند ارزش افزائی باشد ،روند

جاد حداکثر ارزش افزائی خواهد بود، و ارزش جامعه را بزیر سلطه خواهد گرفت. تغییر ای

از داشتن تولید غالب و در نتیجه  ،عبارت است شده توسط سرمایه از قرن نوزده





صنعتی، وسایل حمل و نقل، انبارداری و انتقال سریع های اجتماعی کردن جهان با طرح

نه  ی تامین نیازها تنها یک محصول فرعی است،دارسرمایهاطالعات. اما در سیکل 

ی هدف است؛ تامین نیازها وسیله خوبی است برای نیروی محرکه مکانیسم. ارزش افزائ

 شود باید فروخته شود.می زیرا آن چه که تولید ،آن

ی، بعنوان ی است؛ هر شرکت صنعتی یا کشاورزدارسرمایهشرکت مکان و مرکز تولید 

کند. می ارککه بدنبال افزایش یافتن است،  ،نقطه محوری برای مقداری از ارزش اضافی

ان دارایهسرمایجاد کند. این جا قانون سود به عمل تعداد اندکی از  شرکت باید سود

لی له اصو کمونیسم بمعنی خالص شدن از این افراد نیست. مسا ،ربطی ندارد "بزرگ"

هت گیری ان نیست، بلکه محدود کردن جدارسرمایهسودهای فردی ایجاد شده توسط 

گونه ه چگونه کارکردن و چبوسیله سیستمی است ک ،به تولید و جامعه تحمیل شده

را  موضوع کند. کل عوامفریبی در رابطه با ثروتمند و فقیرمی مصرف کردن را دیکته

آن  نقالبیاکند. کمونیسم نه بمعنی گرفتن پول از ثروتمند است و نه دادن می مغشوش

 به فقیر.

 رقابت (م

ها علیه دیگر شرکتها مختلف رقابت جریان دارد. در بازار هر یک از آنهای بین شرکت

های جنگد. ما نشان دادیم که چگونه جنبهمی از بازارای جنگد. هریک برای گوشهمی

مبادله ای، تقسیم جامعه به ی ازهم جدا شده است. رابطهمختلف فعالیت انسان 

دهد. می افزایش کنندمی توسعه سیستم کاالئی کمک که بنوبه خود به ،مشاغلی را

شود، امروزه حتی در کشورهای پیشرفته و در روستاها، می دیدهگرچه همانگونه که 

که از هم جدا هستند اما بطور پایدار بین هایی بعنوان مثال رقابت واقعی بین فعالیت

ی فقط تقسیم جامعه به دارسرمایهوجود ندارد. اند نانوا، کفاش و غیره تقسیم شده

بین اجزای مختلف صنعت  ،مداومای مبارزه مشاغل مختلف نیست، بلکه بیش از همه

که ای ارزش فقط در تقابل با دیگران وجود دارد. ایدئولوژیی است. هر مجموعه

مکملی ضروری است در جهانی  دهد،می فراخوان خودخواهی و مبارزه همه علیه همه را



 



که در آن انسان برای این که قادر به فروش شود، مجبور به جنگیدن است. بنابراین 

جدائی ناپذیر سیستم های اقتصادی و خشونت نظامی بعنوان پیامد آن، بخشخشونت 

 ی هستند.دارسرمایه

در گذشته رقابت برای سرمایه اثرات مثبت داشت. مرزهای قوانین فئودالی 

داد.  حقوقی شرکتی را شکست، و به سرمایه اجازه حمله به جهان راهای ومحدودیت

دچار  قاضا با همبع ضایعات شده است. اگر عرضه و تی مندارسرمایهبعد از این واقعه، 

ریع ا که سرشود، یا تولید مخرب آن می مشکل باشند، منجر به توسعه بی فایده هر دو

 شود. می کند، یا به مانع مهم تولید تبدیلمی تر است، تشجیع

قیب رمولد به مراکز مستقلی که قطبهای های تقسیم سیستم ،رقابت عبارت است از

 این را نه اند.تند، که هرکدام بدنبال افزایش مقدار نسبی مجموعه ارزش خودهس

برد. بتواند به پایان می و نه هرنوعی از کنترل "برنامه ریزی "و نه  "سازمان دهی"

یروی نبیک اندازه در حل این مشکل ناتوان هستند.  "قدرت مردمی"قدرت دولتی و 

است.  دی سرمایهان، بلکه آزادارسرمایهآزادی  و نه حتی ،محرک رقابت نه آزادی افراد

 ماندن ی زندهتواند زندگی کند. شکل محتوای خود را برامی رقابت تنها با بلعیدن خود

ی برا ،اذشته رگکند. و این ماده اجزا خود یعنی کار زنده و کار می بعنوان شکل، نابود

 سازد. می کند، نابودمی که ارزش افزایی ،زنده ماندن خود بعنوان مقداری از ارزش

در ها رقابت کننده، دارای یک نرخ سود ویژه هستند. اما سرمایههای هرکدام از سرمایه

 دیگر حرکتهای جستجوی باالترین نرخ سود موجود، اغلب از یک شاخه به شاخه

و دیگران را  ،کنندمی با بیشترین قابلیت سود حرکتی بسمت شاخهها کنند. آنمی

شود، قابلیت سوددهی اش می گیرند. زمانی که این شاخه با سرمایه اشباعیم ندیده

کنند. این دینامیسم با می دیگر نقل مکانهای به شاخهها و سرمایه ،یابدمی کاهش

ایجاد انحصارها اصالح شد، اما منسوخ نشده است. در یک جامعه معین و در زمان 

شود. می یک نرخ متوسطی سود در محدودهمنجر به تثبیت نرخ  ،این روند دائم معین،

هرسرمایه گرایش به پاداش دارد، نه برطبق نرخ سود واقعی در شرکت خود، بلکه 





برطبق معدل نرخ سود اجتماعی، به نسبت مجموعه ارزش سرمایه گذاری شده در 

کند، بلکه کل سرمایه، نمی فقط کارگران خود را استثمار ،شرکت. بنابراین هر سرمایه

کند. در حرکت سرمایه ها، سرمایه خود را یعنوان یک می طبقه کارگر را استثمار کل

علی  گیرد، و بدین طریقمی کند و کل جامعه را بزیر سلطهمی آشکار ،قدرت اجتماعی

شود و به یک نیروی می یابد، متحدمی رغم رقابت، که مخالف آن است، انسجام

در درگیری هایش با  ،خواهی نسبی هماهنگشود. این یک تمامیت می اجتماعی تبدیل

ی است. سرمایه روابط و نیازهای کل دارسرمایهپرولتاریا یا با دیگر واحدهای داخلی 

دهد. این مکانیسم در هرکشوری وجود دارد: می خاطر منافع خود سازمانه ب، جهان را

ا هم چنین }کشور های{ دیگر، امهای سرمایه، دولت و }مقولۀ{ ملت را علیه سرمایه

ی مخالف هم، به راه حل نهایی دارهای سرمایهکند. جنگ دولتمی ایجاد علیه پرولتاریا

 شود.می تبدیل داخلیهای مشکالت ناشی از رقابت بین سرمایه

ا ربی خود کوشند مقدار ارزش نسمی که ،وجود دارندای تا زمانی که واحدهای تولیدی

، "کارگری"، "دموکراتیک"اگر دولت کند. نمی افزایش دهند، چیزی تغییر

وان را بعنها که آن اگررا در کنترل خود بگیرد، ها و غیره همه شرکت "پرولتاریایی"

طاعت دولتی از قانون سود و ارزش اهای دهد؟ چه شرکتمی شرکت نگهدارد، چه رخ

ه مهزند، کنند و چیزی تغییر نکند، و چه اطاعت نکنند بدون آن که آن را نابود سا

 (2)چیزها غلط پیش خواهند رفت. 

 میلان تحدر درون شرکت ها، سازمان دهی عقالئی است: سرمایه استبدادش را برکارگر

 دیگر مواجههای کند. بیرون از شرکت، در بازار، جائی که هر شرکت با شرکتمی

م و انهداها شود، نظم تنها بعنوان سرکوب مداوم اختالل دوره ای، همراه با بحرانمی

توسط  سرکوب تواند این هرج و مرج سازمان یافته بوسیلهمی وجود دارد. تنها کمونیسم

 نابود سازد.  ،بعنوان نهاد مجزا ازهم راها شرکت

 

 



 



 بحران (ل

د که وهمه تولیدات گرایش دارن ،سرمایه جهان را اجتماعی کرده است ،در یکطرف

ده رقابت کننهای به شرکتجهان  ،نتیجه فعالیت کل بشریت باشند. در طرف دیگر

ارد دباشد و امکان فروش می کوشند چیزی را که سودآورمی که ،تقسیم شده است

ئی ش افزاممکن ارز سرمایه خود را در بهترین وضعیت ،کوشدمی تولید کنند. هرشرکتی

ب تواند جذمی که بقصد فروش بیش از حدی که بازار ،کند. هرکدامشان گرایش دارند

 (3)برند.رنج ب کنند و امیدوارند که فقط رقبایشان از تولید بیش از اندازهکند، تولید 

رگران وش. کامربوط به ارتقاء امر فرهای توسعه فعالیت ،نتیجه این کار عبارت است از

ی و ان یدغیر مولد یدی یا فکری، که ارزش را به گردش درمی آورند، نسبت به کارگر

یزیکی فبمعنی حرکت  د. گردشیابمی د، افزایشکننمی را تولیدکه ارزش  ،فکری ای

ده عیت ساکند، از این رو واقمی کاالها نیست. صنعت حمل و نقل ارزش واقعی تولید

ن ها، صرف آمحرکت کاالها از یک مکان به مکان دیگر، درارتباط با تغییر واقعی ارزش 

در  ائی کهر از جغی ،ییشود که کاالها در مکان هامی افزاید. نتیجه اینمی به آنها ارزش

افزاید. ها میقابل دستیابی باشند، که البته این امر به سودمندی آناند آن ساخته شده

لکش گر ماگردش به ارزش اشاره دارد نه به تغییرمکان فیزیکی. برای مثال یک چیز ا

کاال  لین عمکند. با انمی تغییر کند، در حالی که در همان انبار باقی بماند، واقعا حرکت

 مورد خرید و فروش شده است، اما ارزش مصرف آن تغییری نکرده است. این امر با

 حمل و نقل متفاوت است. 

مشکالت ایجاد شده توسط خرید و فروش، با واقعیت یابی ارزش محصول در بازار، 

کند. می را، بعالوه اعتبار، عملیات بانکی، بیمه و تبلیغات ایجادای مکانیسم پیچیده

از کل منابع جامعه ای و بخش عظیم و رشد یابنده ،شودمی ایه بنوعی انگل تبدیلسرم

بلعد. حسابداری که یک کارکرد ضروری در هر می را، با عنوان مخارج مدیریت ارزش

و  ،سازمان پیشرفته اجتماعی است، اکنون به یک ماشین بوروکراتیک تخریب کننده

ه جای کمک به تامین آنها، تبدیل شده است. پایمال کننده جامعه و نیازهای واقعی ب





یابد: انحصارات مشکالت اضافه تولید را در می سرمایه در عین حال متمرکزتر رشد

از  ،تواند از این وضعیتمی دهند،. سرمایه تنهامی کنند، کاهش نیزمی تشدید حینی که

مجدد عرضه  که بطور موقت مشکل را با تنظیم ،خارج شودای دورههای طریق بحران

ی فقط یک راه را دارسرمایهکند)تقاضا تنها حالل است، زیرا می نسبت به تقاضا حل

که عبارت است از خرید و فروش، این امر اگر  ،شناسدمی برای گردش محصوالت

دهد؛ در حقیقت سرمایه در ارتباط با نمی تقاضای واقعی )نیازها( تامین نشده باشد، رخ

 نماید.نمی را تامینها کند بنحوی که آنمی تقاضا تولید طحنیازهای واقعی، زیر س

هایی بحرانها نمربوط به کاالها هستند.آهای فراتر از بحران ،یدارهای سرمایهبحران

 ش ادارهکه تولید توسط ارز،دهند می که تولید را با ارزش بطریقی پیوند ،هستند

 نوزدهم ی، قبل از قرندارسرمایهن پیشا توان در مقایسه با چند بحرامی شود. این رامی

عتی فهمید. محصول بد، منجر به کاهش تولید کشاورزی شد. دهقانان کاالهای صن

. کل شدکمتری از قبیل لباس را خریدند، و صنعت که هنوز خیلی ضعیف بود دچار مش

حتکار براساس یک پدیده طبیعی)زیست محیطی( بودند. اما تجار به اها این بحران

ن جا جام ای. سرانتا قیمتشان باال برود ،را در انبارها نگهداشتندها ت دست زدند و آنغال

مل دو ع و آن جا قحطی شد. وجود کاالها و پول زیاد، شرط ایجاد بحران هاست: بین

ر و ظر تاجشود. از نقطه نمی خرید و فروش جدائی)جدائی مادیت یافته زمانی( ایجاد

مانی ش، خرید و فروش دو موضوع مجزا هستند: دوره زکوشش پول برای افزایش حجم

ای ورهدشود. مردم در طی می بین آنها، فقط توسط مقدار و نرخ سود مورد انتظار معین

 ،رانیدر بح د، مردند. اما در این مورد سیستم تجارینکنمی که تولید و مصرف را جدا

رد. کعمل  مل تشدید کنندهکه توسط شرایط طبیعی ایجاد شده بود، تنها بعنوان یک عا

ی ضعیف دارهسرمایی است، یا دارسرمایهپیشا  ،زمینه اجتماعیکه در چنین مواردی، 

وی قاثری  است، از قبیل کشورهایی چون چین امروزی و روسیه محصول بد هنوز هم

 روی اقتصاد دارد.



 



یک  ند.ایدمحصول اتحاد اجباری ارزش و تول ،یدارهای سرمایهاز طرف دیگر بحران

 مجبور ری کارگیریم. رقابت او را به باال بردن بهره ومی سازنده اتومبیل را در نظر

آورد.  شود حداکثر بازده ارزشی را با یک حداقل مخارج بدستمی که سبب ،کندمی

 اهکه انباشت با کاهش کافی مخارج تولید همر ،شودمی یک بحران زمانی حادث

 و حتی است روزانه از خطوط تولید بیرون بیایند شود. هزاران اتومبیل ممکننمی

با  قایسهخریدارانی هم پیدا کنند، اما تولید و فروش آن ها، این سرمایه را در م

 رو موث ا سادهردیگر باندازه کافی ارزش افزائی نکند. بنابراین شرکت تولید های سرمایه

آورد، می تسود کمتری بدسکه فروخته هایی کند، با اتومبیلمی کند، بیشتر تولیدمی

کند می خلهزند، دولت مداها میشود، دست به ادغام شرکتمی به اعتبار بانکی متوسل

 ررضیش تر بکند و بیش و می و غیره، و باالخره اگر تقاضا پیوسته زیاد بود، تولید

که لببسیار بزرگ، های نه در فرسودگی بازار و نه در صعود پرداختها نماید. بحرانمی

 عنوانکند(: سرمایه بمی در کاهش سودها قرار دارد) که به ستیزه جوئی کارگران کمک

سط سود ارزش افزائی خود را در سطح نرخ متوای از ارزش، بطور فزایندهای مجموعه

 یابد. می مشکل

بین ارزش مصرف و ارزش مبادله، بین سودمندی و  فقط چگونگی ارتباطها بحران

 فقط اثباتها دهند. آننمی یک محصول گسیخته به قطعات را نشانی قابلیت مبادله

به سرمایه گذاری برای افزایش مقدار ها کنند که منطق این جهان، نیاز شرکتنمی

ان، آن چنان که دارسرمایهنه ثروتمند کردن  -و نه تامین نیازهای مردم ،ارزش است

با بحرانهای پیشا ها ت این بحرانگویند. چیز مهم تفاومی یدارسرمایهنقادان مبتذل 

از نیازهای غیرقابل دستیابی)برای مثال بخاطر یک ها ی است. آن بحراندارسرمایه

کرد. بحرانهای می گرفتند که ارتباطات بازرگانی آن را تشدیدمی محصول بد( سرچشمه

یگر دها که هیچ اساس عقلی غیرقابل اجتنابی ندارند. دلیل آن ،دهندمی مدرن نشان

طبیعی نیست؛ اجتماعی است. همه عناصر صنعتی یعنی مواد خام، ماشین آالت و 

شوند. آنها تنها اشیا وموضوعات مادی نمی کارگران حی و حاضرند، اما بکار گرفته





اگر ارزش  ،در واقع آنها فقط درجامعه وجود دارند اند.نیستند، بلکه یک رابطه اجتماعی

نیست، از ابزار تکنیکی تولید برنمی خیزد. این  "صنعتی"ه آنان را متحد سازد. این پدید

یک رابطه اجتماعی، بخاطر بهره وری پیچیده است، و در حقیقت کل ساختار 

اجتماعی)تا آن جا که تولید جامعه را فتح کرده است( با منطق تجاری هدایت شده 

و به این ترتیب  است. تنها هدف کمونیسم این است که این رابطه کاالئی را درهم بریزد

کل جامعه را از نوسازمان دهد و دگرگون سازد. )به مطالبی که در زیرمی آینده توجه 

 شود(.

شوند. می درتی برفراز جامعهق -عنوان مراکز و ابزارهای ارزشب -شبکه شرکت ها

ن ضوع ای( تنها بعد از این که مو"فرهنگ"نیازهای مردم از همه نوعی)مسکن، غذا، 

ط تولید توس (4)و حتی توسط آن شکل بگیرند، وجود خواهند داشت. ،سیستم شوند

 شوند.می نشود، بلکه نیازها برای ارزش افزائی توسط تولید تعیینمی نیازها تعیین

های شوند. و خانهمی با سهولت بیشتری نسبت به مسکن مورد نیاز ساخته ،ادارات

ن خاطر که ماه سال، به ای 12ز ده ماه ا ،به مدتبسیاری در مقیاس هزاران آپارتمان

 کسانی ، تنهایا اجاره پرداخته انداند مالکان یا مستاجران، کسانی که مسکن را خریده

نی، قیاس جهامانند. کشاورزی در ممی را اشغال کنند، خالیها توانند آنمی هستند که

یون لو در حینی که صدها می ،شودمی توسط سرمایه ندیده گرفتهای بطور گسترده

ع . صنایار باشدیابد که اجازه این کمی میرند، فقط در جائی توسعهمی انسان از گرسنگی

ی رغم عل که فراسوی نیازهای مردم کشورهای پیشرفته، ،استای اتومبیل سازی شاخه

ه کند. کشورهای کم توسعمی همه تناقضاتش، بخاطر سود دهی اش رشدش را حفظ

نرخ  در سطح که بازده اش ،توانند ایجاد کنندمی رای هاییافته صنعتی، تنها کارخانه

فته متوسط سود باشد. گرایش به تولید بیش ازحد تقریبا در همه کشورهای پیشر

زوم صنعتی، مستلزم یک جنگ اقتصادی مداوم است؛ این نیروهای مخرب در صورت ل

ش به ا گرایب هنوز هم ابزارهای دیگر مقابلهها شوند، به نحوی که جنگمی بکار گرفته

 بحران هستند. 



 



ا به رچند دهه است که کار مزدی خود یک رابطۀ پوچ شده است. بخشی از کارگران 

ت ثل ایاالکند، بخش دیگر را، که در کشورهایی ممی مجبورای کار فرساینده کارخانه

رد گیرد. کارکمی غیرمولد بکارهای متحده آمریکا شمارشان بسیار عظیم است، در بخش

 ریکز کاآسان تر ساختن فروش و جذب کارگران بیرون انداخته شده از مرا ،بخش این

ه ک تودمکانیزه شده و خود کار )اتوماتیک( شده است، و در نتیجه آماده ساختن ی

سرمایه  است. "مدیریت بحران"مصرف کننده و تبدیل شدن به یک جنبه دیگر 

گیرد، مدیریت و می وری بخدمت را در بخش بهرهها همه علوم و تکنیکهای دستاورد

یم روه تقسگیابد که به سه می دهد. بدین گونه انسان گرایشمی بازاریابی را توسعه

 شود: 

 شوند؛می داغان از نظر جسمی ،کارگران مولد که اغلب بخاطر کار سخت و سنگین

 فقط منبع ضایعات اند؛ ها اکثریت عظیمی از آنکه کارگران غیرمولد، 

 در کشورهایها انی که منبع درآمدشان غیر مزدی است. بعضی از آنو توده کس

را ها تواند آننمی صنعتی، اما اکثرشان در کشورهای فقیر هستند: در هرحال سرمایه

یا  ستقیممکه بطور هایی در جنگ ،ادغام کند، و صدها هزار نفر از آنها بطور ادواری

 صاد جهانی ایجادپریالیستی اقتام -یدارهای سرمایهتوسط سازمان غیرمستقیم

 گردند. می شوند، نابودمی

ین اما }ا ،توسعه بعضی از کشورهای عقب مانده از قبیل برزیل یک واقعیت است

تواند حاصل شود. می زندگی قبلیهای واقعیت{ فقط با تخریب بخشی یا کلی شیوه

را ها نکند و آمی ان محرومرواج اقتصاد کاالئی، دهقانان فقیر را از ابزارهای امرار معاشش

ش خو"زه راند. تنها اقلیتی ازین جمعیت به آن اندامی به نکبت شهرهای پرازدحام

ه انده بباقیم یا ادارات کاری پیدا کند، اکثریتها که قادر شود در کارخانه "شانس است

 شوند.می افراد آماده بکار یا بیکار تبدیل

 

 





 پرولتاریا و انقالب( ن

ود وجود سکند که فقط بخاطر سود و از قبل می را ایجادها از شرکتای کهسرمایه شب

، که}چیزی{ بیش از سازمانهای ضد کمونیست نیستندهایی و توسط دولت ،دارند

شوند در یم که مجبور ،کندمی شوند. همزمان سرمایه توده افرادی را ایجادمی حمایت

نقالب ر یک اهمگن نیست اما اتحادش را دتقابل با خود سرمایه، بپا خیزند. این توده 

 ند.کمونیستی خواهد یافت، هرچند که اجزای آن نخواهند همان نقش را بازی کن

حمل که غیرقابل تای و از شرایط مادی زندگی ،یک انقالب نتیجه نیازهای واقعی است

ود جایه بوگیرد. این امر در رابطه با پرولتاریا که توسط سرممی شده است، سرچشمه

بزار بخاطر این که ا ،شود. بخش بزرگی از جمعیت جهانمی آمده است، هم اعمال

 فروشند ومی تولیدی ندارند، باید نیروی کارشان را بفروشند؛ بعضی}نیروی{ کارشان را

 قادر ایعده فروشند اما مولد نیستند.می مولد هستند. دیگرانی هم}نیروی{ کارشان را

نرخ  در یک را بفروشند. اگر سرمایه به ارزش افزایی خود شوند که نیروی کارشاننمی

 ر یعنیروه آخخرد )و این گمی فقط کار زنده را ،معقول)نرخ متوسط سود( امیدوار باشد

 شوند.می بیکاران( از تولید محروم

با کارگران کارخانه)یا حتی بدتر با کارگران یدی( یا با فقرا هویت  ،اگر کسی پرولتاریا را

توان دید که اوضاع پرولتاریا چه قدر خراب است. پرولتاریا فسخ کننده جامعه نمی بدهد،

اما }مجموعه{ کسانی است که از جان گذشته  ،از فقرا نیستای موجود است. مجموعه

 (5ندارند، بغیر از زنجیرهایشان، چیزی ندارند که از دست بدهند)...(.)ای اند، اندوخته

نظم ی توانند خود را بدون این که همهنمی چیزی ندارند،که چیزی نیستند و هایی آن

زیرا این  ؛اجتماعی را ویران کنند، آزاد سازند. پرولتاریا فسخ کننده جامعه موجود است

مثبت محروم کرده است. بدین گونه پرولتاریا نابود کننده های جامعه او را از همه جنبه

شیست، استالینیست، جناح چپ یا چپ ها( همه انواع تئوری هایی)از قبیل بورژوائی، فا

کنند و می ستایند و تحسینمی و هرکدام بنحوی پرولتاریا رااند که ضد انقالبی ،است



 



کنند. پرستش می و بازسازی جامعه ادعاها برایش نقشی مثبت در دفاع از ارزش

 اسلحه سرمایه تبدیل شده است. ترین و خطرناکترین پرولتاریا به مناسب

ین دهند، در عمی ریت پرولتاریا دستمزد اندکی دارند، کارزیادی در امر تولید انجاماکث

مزد  با دستهای ناشی از این نیست که تولید کننده ،حال ظهورشان بعنوان پرولتاریا

وی رلی بر ، بیگانه شدن، نداشتن هیچ کنتر"محروم شدن"پایین هستند، بلکه ناشی از 

باشد. یم ند،ه که مجبورند برای امرار معاش خود انجام دهزندگی شان یا برمعنای آن چ

های ریتعریف پرولتاریا کاری با جامعه شناسی ندارد، بدون امکان کمونیسم، تئو

 که ،ستااین  بمثابه متافیزیک خواهد بود. تنها موردی که اثبات شده است "پرولتاریا"

 مخالف عنوانبرده است، همواره هرگاه پرولتاریا بطور خودکار در اداره جامعه دخالت ک

یک  بلکه{نظم جاری عمل کرده ، و ارزش مثبت و نقش موثری را به آن ارائه نداده،}

تواند جهان می کند ومی چیز دیگر را آزموده است. }یعنی{چیزی بودن که ارزش تولید

نه خانان از ز مبتنی برارزش را ملغی سازد. پرولتاریا هم چنین شامل بیکاران و بسیاری

د{ و کند}اکنون بیکارنمی را استخدام و اخراجها اولی ،یدارسرمایهدار است، چون که 

بیان  دهد. بهمی ارزش مورد نظر، مورد استفاده قراری را برای افزایش کل تودهها دومی

وتمند یت ثرنه بخاطر اینکه ثروتمند است و بقیه جمع ،دیگر بورژوازی طبقه حاکم است

 ؛ستندطبقه حاکم هها آورد نه برعکس. آنمی زی بودن برایشان ثروتنیست. بورژوا

کنند. مالکیت می نترلک -ارکنان را و هم چنین ماشین آالت راک -چونکه اقتصاد را

ی دارایهسرمکه فقط شکلی از قدرت طبقاتی است که در انواع ویژه  ،گویدمی بصراحت

 شود. می ظاهر

منتقد کار است. همواره برای تخریب دنیای ی که طبقهپرولتاریا طبقه کارگر نیست، بل

شود، می کهنه مهیاست، اما بطور بالقوه. فقط در زمان بحران و تحول اجتماعی بالفعل

اگر بوسیله سرمایه وادار شود که نماینده کمونیسم باشد. فقط اگر خود را متحد کند، 

ه بخاطر این که مثل شود، نمی سبب انهدام جامعه موجود ؛خود را سازمان دهد

بورژوازی در زمان خودش به طبقه حاکم تبدیل شود، بلکه بخاطر این که جامعه 





ببرد که در آن فقط یک عامل اجتماعی ای طبقاتی را ازبین ببرد،}و جامعه را{ به نقطه

که برآن مقدم ای و دوره ،از درگیریهایی انسانیت وجود دارد. اما جدا از چنین دوره

تاریا به مقام یک عنصر سرمایه، به چرخی درون مکانیسم) و البته این دقیقا است، پرول

جنبه مورد تحسین سرمایه است، که کارگر را بعنوان بخشی از موجودیت سیستم 

 یابد. می کند( تقلیلمی اجتماعی ستایش

 }فرانسه{ و کارگرگرائیouvriérismتفکر رادیکال، گرچه از کارگرگرایی 

labourismیسی{) سوی دیگر روشنفکرگرائی( عاری نیست، اما طبقه }انگل

ر به ستاید. این امنمی کارگر را فقط به احترام کار یدی بعنوان سعادت بی پایان،

(ای حصاریکارگران مولد بخاطر موقعیت شان در تولید یک سهم تعین کننده)اما نه ان

 تنها در این د{ قرار داد.وضعیتی بهتر برای انقالبی کردن آن}تولی را درها و آن ،داد

 بندند(می پوشند و در صورت امکان کراواتمی منظر یقه آبی ها)اغلب روپوش سفید

سازد یم را قادرها نقشی مرکزی را بعهده دارند، تا جائی که کارکرد اجتماعی شان آن

سترش گکه کارهای متفاوتی را در مقایسه با دیگران انجام دهند. درعین حال با 

وقت ، کارمآموزشی در هرمرحله زندگیهای ، گاه کاری، تحصیل طوالنی تر، دورهبیکاری

 جباریو نیمه وقت، بازنشستگی اجباری پیش از موعد و مخلوط عجیب رفاه و کار ا

اد از که بموجب آن افر ،کنندمی برای کسانی که از تامین اجتماعی پول دریافت

ری ل بیکازمانی که پو .شوندمی سیاه پرتاپبیچارگی بکار و دوباره از کار به فقر و کار

 تر ن مشکلاست، بیان سرکار بودن یا بدون کار بود ی،مزد ناچیز کار گاه مساوی دست

 شود.می

اولیه های با راه حل ارائه شده مارکس در نوشته ،بزودی ممکن است ما وارد فازی مشابه

همچنین بعد از 1840ازاختالالت شدید تاریخی)دهه ای اش، بشویم. درهر دوره

از هردو طبقه کارگر و هایی شل شدن حدود و ثغور اجتماعی)بخش، (، پرولتاریا1917

ترسند که ممکن است اینطور شود( و می کنند یامی متوسط از نردبان اجتماعی سقوط

کند. شرایط می سنتی)فرهنگ دیگر متحد کننده نیست( را منعکسهای تضعیف ارزش



 



تر توسط کسانی از پرولتاریا نفی شده است، نه هیپی ها، نه  یشزندگی جامعه کهنه پ

کند. دارائی، خانواده، ملت، می به کار اخالقی تظاهر ،ی جدیددارسرمایهپانک ها، اما 

 اخالق و سیاست در چشم انداز بورژوائی، در شرایط پرولتاریائی گرایش به فساد را ایجاد

 کند.می

 ساختمان جامعه انسانی (و

ر دار را و فقط کاکار بهره ببرد. های تواند از تواننمی که ،ه اولیه چنان ضعیف استجامع

ت. شده اسنشناسد. کار در این جا متبلور نیست، در ابزار انباشته می شکل فوری اش

وری له ضرکار گذشتۀ ناچیزی ذخیره شده است. زمانی که این امر عادی تر شود، مباد

مر هولت اسوسط کار مجرد، توسط زمان متوسط کار و برای تواند تمی است. تولید فقط

 قیاسیگردش، اندازه گیری شود. کار زنده عنصر اساسی فعالیت است و زمان کار م

 توسط ضروری است. زمان کار در پول مادیت یافته است. از اینرو استثمار طبقات

پیشا های طبقات دیگر، تشدید بالیای طبیعی، )به مطالب باال در باره بحران

که  ،وری هاییو گاه امپراطها ی نگاه کنید.( و بعالوه صعود و سقوط دولتدارسرمایه

ه ت مبادلآید. گاه مناسبامی توانند با جنگ علیه یک دیگر رشد کنند، پیشمی فقط

مختلف جهان متمدن ، بعد از مرگ یک یا چند های ای)یعنی تجارت( بین بخش

بد. وام یاممکن است چند قرن د ،ین انقطاعی در توسعهرسد. چنمی امپراطوری بپایان

 کند.می اقتصادی معیشتی عقب گرد آید که اقتصاد بهمی در طی این قرون بنظر

یا  ،که قادرباشد استثمار کار انسانی را بی مصرف سازد ،در این دوره بشر ابزار تولیدی را

کردن کار گذشته است. ی دقیقا انباشت دارسرمایهحتی خراب نماید، ندارد. نقش 

که کاراکتر  ،کندمی موجودیت کل مجتمع صنعتی یعنی همه سرمایه ثابت اثبات

که قادر به ایجاد نه یک  ،اجتماعی فعالیت انسانی باالخره در ابزاری مادیت یافته است

که بهترین امکان استفاده  ،گردیده استای بهشت تازه در روی زمین، بلکه ایجاد توسعه

قابل دستیابی برای ارضای نیازها و تولید منابع جدید در ارتباط با نیازها را  از منابع

به عنصر اساسی تولید تبدیل شود، و سپس  ،ایجاد کرده است. اگر این مجتمع صنعتی





که در آن  ،نقش ارزش بعنوان تنظیم کننده، یعنی نقشی که مربوط بود به مرحله ای

از همه معنایش محروم شود، ارزش برای تولید  کار زنده فاکتور اصلی بهره وری بود،

گردد. ارزش عینیت یافته در می و بقایش به مصیبت تبدیل ،شودمی دیگرغیرضروری

شکلش، از کاراکتر عمومی کار، از ترین تا پیجیدهترین پول در همه اشکالش، از ساده

شود. می یجهگردد، نتمی انرژی ای)فردی و جمعی هردو( که توسط کار تولید و مصرف

ارزش بعنوان میانجی ضروری تا زمانی که آن انرژی ای}نیروئی{ که سیستم بهروری را 

ماند و بعد}ایجاد آن{ به مانع می باقی ،سازد، ایجاد نشده استمی در جهان متحد

 ( 6شود.)می تبدیل

که قبال)علی رغم  ،استهایی کمونیسم بمعنای پایان یک سری از میانجیگری

سان ختن انکه بیار آوردند( برای انباشت کار کافی گذشته، جهت قادر ساایی هبدبختی

ونه گبدون دخالت این میانجیگری ها، ضروری بودند. ارزش ازین ها به انجام آن

د پیون میانجیگری هاست. اکنون داشتن یک عنصر خارجی}بعنوان واسطه{ برای به هم

کنون غیرضروری شده است. زیرا ا و برانگیختن آن ها، اجتماعیهای دادن فعالیت

کمونیسم  تنها نیاز دارد که دگرگون شود و تکامل یابد. ،شالوده مولد انباشت شده

 کی دیگرکند، و برای تکامل یک تولید معین به جای یمی مصرف را مقایسههای ارزش

ک مشتر بیک مخرج ،گیرد. این امر اجزای زندگی اجتماعی رامی از تولیدات، تصمیم

 ادی اشمدهد. کمونیسم زندگی نمی ومی)متوسط زمان کار موجود در آن ها( تقلیلعم

و حتی ها که شامل درگیری ،یازهایین -برمبنای مواجهه و فعل و انفعال نیازها ،را

 کند . ...می اندهیسازم -اشکالی از خشونت نیست

کمونیسم  کمونیسم هم چنین بمعنای پایان هرعنصر ضروری برای اتحاد جامعه است.

پایان سیاست است. کمونیسم نه دموکراسی است و نه دیکتاتوری، البته که 

های که همه در برابر فعالیت ،است اگر که این کلمه معنایش این باشد "دموکراتیک"

اجتماعی مسئول باشند. اما بدین خاطر این گونه نخواهد بود که بخاطر خواست مردم یا 

فقط برای ها را مدیریت کنند، بلکه سازماندهی فعالیتبخاطر اصول دموکراتیک جامعه 



 



که آن ها}مردم{ در آن شرکت نمایند. گرچه برخالف آن چه که  ،گیردمی این انجام

گویند؛ این کار تنها توسط کمونیسم و در جائی که همه عناصر زندگی، ها میدموکرات

های نی که همه فعالیتبخشی از اجتماع باشند، امکان پذیر خواهد بود. یعنی در زما

و این امر هم تنها با نابود ساختن ارزش  ،جداگانه و همه تولیدات منفرد فسخ شده اند

مانع همه امکانات جمعی شدن اداره زندگی)و ها قابل دستیابی است. مبادله بین شرکت

شود. هدف مبادله و ارزش شدیدا با آن چه که اهداف می بیش از همه زندگی مادی(

 هرگزای جنرال موتورز، ولوورث یا مراکز قدرت هسته -ست، مخالف استمردم ا

کوشد خود را ارزش می خواهند که بطور دموکراتیک به پیش برده شوند. شرکتنمی

که به او اجازه دستیابی به هایی و هیچ گونه هدایتی را که جز از جانب آن ،افزائی دهد

ها تنها صاحب دارسرمایهائی این که پذیرد) این است چرنمی دهند،می اهدافش را

کند. }بنابراین{حذف می اختیار سرمایه هستند(. شرکت مدیرانش را مدیریت

که هر فرد را وادار به احترام به دیگران  ،شرکت، نابود سازی رابطه کاالئیهای محدودیت

زم برای که همه دیگران ابزار گذران زندگی او هستند، تنها شرایط ال ،و این تلقی نماید

گیرند. و خواستن این می خود سازماندهی است. مشکالت مدیریتی در درجه دوم قرار

که هرکس بنوبه خود جامعه را مدیریت کند بی معناست. حسابداری و کار اداری به 

 مشابه همه کارهای دیگر تبدیل خواهند شد و بدون هیچ امتیازی، هرکسهایی فعالیت

 شرکت نکند. یا شرکت کندها تواند در آنمی

دموکراسی یک واژه متناقض است، بعالوه یک دروغ و ریاکاری صرف  "به عقیده من 

کند. آزادی سیاسی یک نمایش می عملها است ... این مساله در همه اشکال حکومت

خنده آور و بدترین شکل برده داری است: چنین آزادی موهومی بدترین نوع برده داری 

ابری سیاسی: این دلیلی است که چرا باید دموکراسی و نیز است. همین طور است بر

تواند ادامه ای نمیهرشکل دیگری از حکومت را پاره پاره کرد. چنین شکل ریاکارانه

یابد. این تناقض ذاتی دموکراسی باید در مالء عام افشا شود: }دموکراسی{ یا بمعنای 





ند؛ یا بمعنای آزادی واقعی و برابری کمی برده داری واقعی است که استبداد باز را اعمال

 ( 7کند.)می واقعی است که کمونیسم آن را اعمال

ست. در کمونیسم اعمال یک اجبار بیرونی که افراد را متحد سازد، بی فایده ا

ری ات تصوتخیلی هرگز این مساله را درک نکردند. تقریبا همه اجتماعهای سوسیالیست

زمان ه و ساری شان، به برنامه ریزی بسیار سختگیرانو قدرت نظها آن ها، چه شایستگی

 در ه عمالک ،بدنبال ایجاد پیوندی بودندها شبه توتالیتر نیاز داشت. این سوسیالیست

های تکنند، ایجاد شده است. سوسیالیسمی در گروهها اجتماعها زمانی که انسان

عین تشکل از پیش در همان زمان،  ،تخیلی برای اجتناب از استثمار و هرج و مرج

نین سم از چدهند. دیگرانی با دیدگاه آنارشیمی از زندگی اجتماعی را سازمانای شده

. وم باشدخواهند که جامعه یک آفرینش مدامی کنند ومی فلسفه تمرکز قدرت سرپیچی

عینی طح ممبتنی بر س ،اما مشکل جای دیگر قرار دارد. تنها یک رابطه اجتماعی معین

د ا ایجاروری رهم ممکن و هم ض ،تواند، بین افراد هماهنگی ایمی دی تولیداز توسعه ما

 البته ن کنند؛توانند نیازهای شان را تامیمی شود(. سپس افرادها کند)که مانع درگیری

دیل وه تباز طریق مشارکت اتوماتیک در کارکرد گروه، بدون این که به ابزارهای گر

 باشد. داشتهکه مجبور به جدائی باشد، و عمری ن ،دشوند. کمونیسم نیازبه وحدتی ندار

و ملت ها همین امر در یک جهان و حتی در مقیاسی جهانی امری واقعی است. دولت

ده بدیل شتناب ارتجاعی های که ابزارهای ضروری توسعه بودند، اکنون به سازمان ،ها

که اند ریتتوسعه بشآن را نگهمیدارند، مانع توسعه، یعنی ها و تقسیماتی که آن ،اند

 تنها امکان مهم است.

دیگر نیازی به اختالف بین کار یدی و فکری، بین طبیعی و  ،سطح جاری توسعه

و کسی که کار را برای افزایش بهره وری  ،کندمی فرهنگی و جدائی بین کسی که کار

عنا که بی م ،انع توسعه نیستندوکند، ندارد. این تقسیمات چیزی جز ممی سازمان دهی

 و دوران تحصیلی بنمایش "فرهنگی"تخصصی، های بودنشان را در همه جنبه

که بی فایده  اداریگذارند. کمونیسم تقسیم کارگران را به کارگران یدی و کارگران می



 



برد. این امر هم چنین در رابطه با اختالف بین انسان و محیط می شده است، از بین

فقط با جنگیدن علیه  ،نسان توانست جهان راشود. در گذشته امی زیست هم اعمال

اجتماعی سازد، اما امروزه انسان به تهدیدی نسبت به طبیعت تبدیل  "طبیعت"سلطه 

شده است. کمونیسم بمعنای صلح بین انسان و طبیعت است. کمونیسم پایان اقتصاد 

حالی در  ،بعنوان یک بخش مجزا و متمایز است. بخشی که همه چیز به آن وابسته است

ترسند. انسان شرایط وجودی خود را از زمان بهم ریختن می که از آن نفرت دارند و

با کار، تولید و  ،یدارسرمایهشکل تحت لوای ترین یکپارچگی جامعه بدوی، و در ناب

دهد، یک می کند. یعنی فعالیتی که انسان به محیط زیستش اختصاصمی بازتولید

مخالف  "واقعی"صاب و فراغت مغایرت دارد و با زندگی که با تمدد اع ،اجبار شده است

 که حذف این بردگی را ممکن ،است. این مرحله از نظر تاریخی برای ایجاد کار گذشته

شود. می سازد، ضروری بود. با سرمایه، تولید)تولید برای ارزش افزائی( برجهان حاکممی

کند، زندگی را می تولید این، دیکتاتوری روابط تولیدی در جامعه است. وقتی کسی

 ،کند. این لذت معموال با طبیعت کارمی قربانی ،برای تسهیل امر لذت بردن بعد از آن

 که ابزار حمایت از زندگی فرد است، ارتباطی ندارد. کمونیسم مناسبات تولیدی را فسخ

ه را دهد. کمونیسم هرفعالیت جداگانمی را به مناسبات اجتماعی پیوندها و آن ،کندمی

شناسد. الزام انجام دادن یک کار نمی رسمیت{ه زند}بمی که دست به هرکار مخالفی

 ،شود. این حقیقتمی برای تمام عمر، خواه برای کارگر یدی و خواه کارگر فکری ناپدید

 تبدیل ؛کندمی که کار انباشت شده، همه علوم و تکنیک را در بر دارد و ادغام شان

س العمل، آموزش و کار کردن را به یک فعالیت تنها، امکان تحقیق و کار، عمل و عک

توانند انجام دهند. عمومیت یافتن خود می ، همهسازد. بعضی وظایف رامی پذیر

کند. کمونیسم نه علیه کار می بطور عمیق فعالیت مولد را دگرگون }اتوماسیون{،کاری

های هنوزهم واقعیت ،نظراتکند و نه علیه عدم کار. این محدودیت کار و بخشا می عمل

بازتولید شرایط زندگی)مادی، نظری،  -ی هستند. اما فعالیتی از قبیل تولیددارسرمایه

 فرهنگی و غیره( خیلی مطابق طبیعت انسانی است. 





را ها نتواند آنمی سازد. اومی اسباب هستی خود را ایجاد و دگرگون ،انسان بطور جمعی

 خواهد این حالت انسان به وضعیت کودکی تقلیل دادهاز ماشین آالت کسب کند. در 

رایش بو منشا آن  ،آیدمی که اسباب بازی دریافت کند بدون این که بداند از کجا ،شد

ار کچنین  بسادگی در اختیارش قرارگیرند. کمونیسم همها نامعلوم است و اسباب بازی

ست از بشر عبارت ا کند. زندگینمی بخش و شادی آور بدل را به چیزی دائما لذت

 نهاتونیسم تواند مانع لحظات دردآور شود. کمنمی تالش و لذت. حتی فعالیت شاعر هم

 د.خ نمایرا فس تواند جدائی بین تالش و لذت، بین ابداع و سرگرمی و بین کار و بازیمی

 سازیاشتراکی (ه

ب جتناانی و بر دگرگو ،اختصاص دادن ثروت به بشریت ،اشتراکی سازی عبارت است از

ز ا ،زهمای جدا بعنوان واحدهاها ناپذیر و کامل این ثروت اشاره دارد. با این کار شرکت

طر که بخاروند و بنابراین قانون ارزش نه به بخاطر اجتماعی کردن سود، بلمی بین

ایش مر معنارود. اما این می گردش کاال بین مراکز صنعتی بدون رابطه ارزش، از بین

رث ای به او به دارسرمایهرا که از ای سیستم تولیدی ،کمونیسم قصد دارداین نیست که 

ور دائی( سرمایه)یعنی ارزش افز "بد"رسیده بکار گیرد. مشکل این نیست که از جانب

ایم  دیده آن یعنی تولید را حفظ کنیم. همان گونه که "خوب"در حالی که جانب ،شویم

رفتن گتولید، توسعه چند بخش و ندیده مستلزم نوع معینی از  ،ارزش و منطق سود

 .سایر بخش ها، تحسین بهره وری و رشد و خواندن سرودهای شکوه سرمایه است

بعنوان مثال، انقالب ها انقالبی کردن تولید، برای انهدام شرکتاز طرف دیگر، برای 

اساسی است.  "اهرم"کمونیستی موظف به استفاده از تولید است. این درطی یک فاز 

را نگهداری و مدیریت نمائیم، بلکه ها تا آن ،غلبه کنیمها ف این نیست که برکارخانههد

به هم بدون مبادله، که موجودیت ها منظور فراتر رفتن ازآنهاست؛ یعنی پیوند دادن آن

تقریبا از طریق تقلیل و سپس ای برد. چنین لحظهمی از بینها را بعنوان شرکتها آن

ومحو تفکیک بین صنعت و کشاورزی، به طور خودبخودی  ،روستا محو تضاد بین شهر و

زیرا این  ؛خود خفه شده استهای شود. امروزه صنعت در درون محدودیتمی آغاز



 



کند. می کند. سرمایه برای انباشت کردن زندگیمی بخشهای دیگر را خفهها محدویت

که انباشت  ،کندمی یتیعنی کار گذشته تثب ،سرمایه ارزش را در شکل کار ذخیره شده

وابسته است. سرمایه، ها در حالی که همه چیز به آن ،رسندمی بپایانها و تولید در آن

و همزمان همانطور که نشان داده  ،کندمی سرمایه گذاری هایش را با کار انسانی تغذیه

 دهد. می شده است، کار غیرمولد را توسعه

 -وچی. این انقالب هم چنین یک عدمانقالب کمونیستی شورشی است علیه این پ

اما نه برای برگشت به اشکالی از زندگی، که دیگر برای همیشه از بین  ،انباشت است

شده ها رفته اند، بلکه برای درست کردن چیزها؛ تا بحال انسان قربانی سرمایه گذاری

ه همان شود. کمونیسم با تولید گرائی و بمی بود، امروز معکوس کردن آن امکان پذیر

با توهم محیط شناسی در درون چهارچوب اقتصادی موجود، مخالف است.  ،اندازه

هرگز حرفی  ،صفر هم هنوز خودش رشد است. سخنگوی رسمی محیط شناسی "رشد"

خواهند پول را می فقطها در انتقاد از اقتصاد بعنوان معیار ارزش برزبان نیاورده است، آن

ش را تحت کنترل بگیرند. کمونیسم اما ادامه و مقدار -عاقالنه نگهداری کنند

ی در شکلی عاقالنه تر، موثرتر، مدرن تر، کمتر نابرابر و کم هرج و مرج تر دارسرمایه

را یافته است، برنمی دارد؛ ها مصالح قدیمی را، براین اساس که آن نیست. کمونیسم

که بعد از  ،ستکند. کمونیسم یک سری از معیارها نیمی را مضمحلها کمونیسم آن

که قبال وجود داشت اما  ،استای تصرف قدرت به عمل گذاشته شوند. کمونیسم لحظه

ی یک جزیره دارسرمایهتواند در درون جامعه نمی نه بعنوان شیوه تولید) زیرا

 کمونیستی وجود داشته باشد(، بلکه بعنوان گرایشی که از نیازهای واقعی سرچشمه

داند که ارزش چیست. نکته این نیست که در روز خوبی نمی گیرد. کمونیسم حتیمی

انقالبی های شروع به ویران سازی ارزش و سود نمایند. همه جنبش ،عده زیادی از مردم

و منتظر چیزی برای خروج از  ،قادر شدند که جامعه را به حالت وقفه در آورند ،قبلی

خواهد که کاالها بدون پول میها این وقفه جهانی ماندند. اما اشتراکی سازی برعکس آن

د. در کارخانه نباز کن گردش کنند، در ایزوله شده یک کارخانه را بروی همسایه هایش





تواند بطور نمی که ،به دلیل این که پروسه کار در آن چنان بیگانه شده است ،دیگری را

عمل  آموزش را بای تکنیکی رشد یابد، ببندد. مدرسه را بعنوان جای خاصی که رابطه

 کند، فسخ کند. دیوارهایی را ویران کند که مردم را مجبورمی سال تمام قطع 15بمدت 

تا خود را در واحدهای خانوادگی سه اتاقه زندانی کنند. کمونیسم گرایش به  ،سازدمی

 دارد. ها شکستن همه جدائی

 یانزم که توسعه آنها منجر به ،مکانیسم انقالب کمونیستی، محصول مبارزاتی است

ئی ای برپاکه هرچشم انداز دیگری را بر،شود که جامعه همه افراد را وامی دارد می

تماعی زات اجرسد که یک تعداد از مبارمی مناسبات جدید ترک گویند. اگر امروزه بنظر

ود. بواهد ، دستاوردی ندارند بخاطر این است که، تنها امکان تداوم شان کمونیسم خ

کنند. ممکن است اکنون اینطور فکر ن ،کنندمی مشارکتا ههرچند کسانی که در آن

که در  ،رسندای میدارند، اغلب به نقطهمی حتی زمانی که کارگران مطالباتی را اعالم

دارد. وجود نها آن هیچ راه حلی جز درگیری شدید با دولت و دستیارانش یعنی اتحادیه

اد ز اقتصفاده ارنامه اجتماعی و استمبارزه مسلحانه و قیام، به پذیرش یک ب در آن حالت

ی اگر ه نظام. جنببعنوان اسلحه اشاره دارد)نگاه کنید به مطالب باال در باره پرولتاریا(

 -اش یبا همه آگاه -ممکن شود، به مفاد اجتماعی مبارزه وابسته است. برای پرولتاریا

راه بعه را برای این که قادر شود دشمنانش را در سطح نظامی شکست بدهد، و جام

، ه استکمونیستی دگرگون سازد، جنبه نظامی که به محتوای اجتماعی مبارزه وابست

 باشد. می مهم

استراتژی مدرن بمعنی برابری بورژوازی و دهقان است: این بیان نظامی آن برابری است. 

و یک شیوه جدید اداره جنگ خواهد داشت.  ،برابری پرولتری هم یک بیان ویژه نظامی

 (8توانیم این استراتژی را از شرایط مادی پرولتاریا تحلیل کنیم.)می است که ما روشن

ظهور جامعه جدید را  ،که توسعه نظامی آن هااند نرسیدهای تاکنون مبارزات به مرحله

های مثال در آلمان بین سال ؛مهم اجتماعیهای ضروری ساخته باشد. در اغلب درگیری

رغم شدت جنگ داخلی، به این مرحله نرسید. با وجود  پرولتاریا علی 1921و  1919



 



اگر  ،حضور داشت و بی معنی استها این، چشم انداز کمونیستی در زیر این رویاروئی

کسی آن را بحساب نیاورد. بطور مثال بورژوازی قادر بود از سلطه اقتصادی به مقتضای 

ن ها، استفاده کند. در بخش بخش کردن کارگران از طریق بیکار کردن آ ،منافع اش

پرولتاریا اما قادر نبود از اقتصاد در راستای منافع خود استفاده کند، به همین سبب در 

منجر به ایجاد  1920تا آن جا که در سال  ،درجه اول با ابزارهای نظامی مبارزه کرد

که کارکرد ای ارتش سرخ در منطقه رور شد. با وجود این پرولتاریا هرگز از اسلحه

در هایی ماعی اش به او داده بود استفاده نکرد. در یک زمینه متفاوت چنین شورشاجت

اجتماعی را آغاز کرد، اما فقط در سطح کاالئی و نه در های ایاالت متحده، دگرگونی

که اغلب امکان استفاده از  ،سطح خود سرمایه. این مردم تنها بخشی از پرولتاریا بودند

بیرون از کارخانه ها که از آن محروم بودند، نداشتند. آن تولید را بخاطر این "اهرم"

از درون کارخانه برای انهدام آن، دست به  بودند، اگرچه انقالب کمونیستی بطور مثال

( 9ماند.)می زند. شورش گری در ایاالت متحده در سطح مصرف و توزیع باقیمی عمل

ی که ارزش اضافی در آن تولید تواند بدون حمله به قلب مساله، به مرکزنمی کمونیسم

 شده است، یعنی تولید توسعه یابد. اما این را فقط برای انهدام آن مورد استفاده قرار

ندارند، مجبورند ارتباطات ای که برای انجام انقالب اندوختههایی دهد. آنمی

بحران که از جامعه موجود جلوتر برود. این وقفه نشان یک  ،را ایجاد نمایندای اجتماعی

؛ زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد متوقف ماند، بسیار 1929تواند از بحران می است، که

متفاوت باشد. اگر عناصر مختلف علیه کارمزدی متحد باشند، جامعه دچار چنان 

که قادر نخواهد بود یک مبارزه را از مبارزات دیگر ایزوله کند.  ،خواهد شدای آشفتگی

ها و نه دگرگون کردن آن ،امروزی استهای از جنبشای موعهانقالب کمونیستی نه مج

تواند تنها در یک مقیاس می با مداخله یک پیشاهنگ است. البته چنین مکانیسمی

و پیش از همه در کشورهای پیشرفته رخ دهد. مساله اصلی تصرف قدرت  ،جهانی

ن دیکتاتوری توسط کارگران نیست. این مساله آن گونه که اکنون هست، برای حامیا

قادر به مدیریت  ،طبقه کارگر بی معنا است. کارگران در این وضعیتی که االن هستند





اکنون بخشی از مکانیسم ارزش افزائی هستند و تحت کنترل ها چیزی نیستند. آن

تواند چیزی جز دیکتاتوری نمی سرمایه قرار دارند. دیکتاتوری طبقه کارگر موجود فعلی،

و احزاب کارگری باشد. این همان چیزی است که در ها عنی اتحادیهیها نمایندگان آن

کشورهای }به اصطالح{ سوسیالیستی هست و این همان برنامه چپ دموکرات در سایر 

 نقاط جهان است. 

حکومت "های اما مشکل ربطی به سازمان ندارد. همه تئوری ،انقالب مشکل دارد

 اده پیشنهآلترناتیو برای بحران سرمایای هتنها راه حل "قدرت کارگری"یا  "کارگری

ط ارتبا دهند. انقالب پیش از همه بمعنی دگرگون سازی جامعه است، یعنی ایجادمی

له ر مرحد "رهبران "بین مردم و بین مردم و ابزار زندگی شان. مشکالت سازمانی و 

ن در ند. ایرشود، بستگی دامی به چیزی که انقالب به آن نائلها دوم قرار دارند. آن

ارگران ک 51که % ،کند. انقالب روزی رخ نخواهد دادمی شروع انقالب کمونیستی عمل

ین اشد.  انقالبی شوند، هم چنین انقالب با یک دستگاه تصمیم گیرنده مقرر نخواهد

کند. می بحث ی است که دائم در رابطه با مسائل مدیریتی و رهبریدارسرمایهدقیقا 

ه ست. راامثل هرجنبش اجتماعی به مفاد آن وابسته  ،کمونیستیشکل سازمانی انقالب 

ب از انقال کند}حزب و سازمانمی یابی به حزب و سازمان انقالب را، خود جنبش ایجاد

ت د واقعیپردازد که این به وظایفی که بایمی آید{ و به عملمی درون جنبش بیرون

 داده شوند، وابسته است.

نگ جهانی اول، شرایط مادی کمونیسم باالخره در چند و حتی در زمان ج 19در قرن 

کشور)فرانسه، ایتالیا، روسیه و غیره( آماده ایجاد شدن بود. یک انقالب کمونیستی 

مجبور بود نیروهای مولده را توسعه دهد، خرده بورژازی را بکار گیرد، کار صنعتی را ، با 

کسانی که قادر بکار هستند( قانون اگر کار نکنید غذائی نخواهد بود) البته برای 

عمومیت دهد. اما انقالب حادث نشد و سنگر آلمانی اش درهم شکسته شد. این وظایف 

ی تامین شد. بنیاد مادی کمونیسم اکنون وجود دارد. دیگر دارسرمایهبا رشد اقتصاد 

گسیل کرد؛ مشکل،عبارت است از ایجاد ها الزم نیست کارگران غیر مولد را به کارخانه



 



ها کامال متفاوت از آن چه که امروز وجود دارد. بعضی از کارخانه "صنایع دیگری"نیان ب

خواهیم می باید بسته شوند. کار اجباری اکنون دیگر جای سئوال ندارد. چیزی که ما

فسخ کار بعنوان یک چیز جدا از بقیه زندگی. اگر کل پروسه و منطق  ؛عبارت است از

ایان دادن به جمع آوری زباله بعنوان یک شغل، که بسیاری از ایجاد زباله تغییر نکند، پ

به آن اشتغال داشته باشند بیهوده خواهد بود. کشورهای ها سال ،مردم مجبور بوده اند

مجبور نخواهند بود از طریق  -بکار گیری یک اصطالح قدیمی اما ناکافی –"عقب مانده"

سیا، آفریقا و آمریکای التین، سرمایه صنعتی شدن به جلو بروند. در بسیاری از مناطق آ

مطیع نکرده است. }در این  "واقعی"اما او را برای سلطه  ،کندمی کار را استثمار

ها مناطق{ اشکال قدیمی زندگی کمونی هنوز هم وجود دارد. کمونیسم بسیاری از آن

کمک  با –کرد می دهقانی روسیه فکرهای آن گونه که مارکس در رابطه با کمون –را 

تکنولوژی غربی دوباره براهی متقاوت از قبل، تجدید حیات خواهد داد. در بسیاری از 

در قیاس با شهرهای مهم عظیم معتاد شده به اتومبیل و هایی چنین بخشها جنبه

جهانی  ، راحت تر به اشتراکی شدن، به بیان دیگر در یک پروسه"متمدن"تلویزیون 

 بدون انباشت رشد خواهند کرد. 

 و چگونگی غلبه بر آن هاها دولت (ی

درآغاز دولت از ناتوانی انسان در اداره کردن زندگی شان زائیده شد. این اتحادی 

سمبولیک و مادی از عدم اتحاد است. به محض این که پرولتاریا ابزارهای وجودی اش را 

ای پروسهاما نابودی اش  ،کارکردش را از دست خواهد داد ،ایجاد کند، این واسطه گری

شود، می که بزرگتر و بزرگترای خودبخودی نیست. تدریجا بعنوان یک حوزه غیر تجاری

اگر اجازه داده شود که  ،واقعا شکننده خواهد بودای ناپدید نخواهد شد. چنین حوزه

رخ داد. هیچ  1936-37ماشین مرکزی دولتی تداوم یابد، مثل آن چه که در اسپانیا در 

اشتراکی سازی چیزی بیش از  ،دی خود خشک نخواهد شد. بنابراینساختار دولتی بخو

 ،اضافه کردن اقدامات مستقیم تدریجی است. سرمایه با تخریب عمومی از طریق مردمی

گیرند، ضعیف خواهد شد. تا زمانی که می خودهای که ارتباطشان را با جهان در دست





صل نخواهد شد. جامعه تنها دولت قدرت را در دست داشته باشد، هیچ چیز قاطعی حا

که قدرت را برای  ،یک شبکه مویرگی نیست؛ ارتباطات در نیروئی تمرکز داده شده اند

که ما  ،ی بسیار خوشحال خواهد بود ببینددارسرمایهکند. می حفظ این جامعه متمرکز

 زیرا آن را در مقیاس جهانی حمل ؛دهیممی تغییرای زندگی مان را بطور منطقه

نابود خواهد شد، و قدرت اش  با عملی مرکزی ،. دولت بعنوان یک نیروی مرکزیکندمی

نیز در همه جا حل و محو خواهد شد. جنبش کمونیستی ضد سیاسی است نه 

 (10)سیاسی.

 کمونیسم بعنوان یک جنبش اجتماعی حاضر

از  در آینده بعد ،کمونیسم فقط یک سیستم اجتماعی، یک روش تولید که بخواهد

هان جن دو وجود داشته باشد، نیست. این انقالب در حقیقت یک رویاروئی بی "بانقال"

 است. 

ده شواقعی محروم های که مطرود شده اند، که ازهمه شادیهایی از یکطرف همه آن

ان تحد شماند، که هرگز ضرورت وارد صحبت شدن با دیگری برای عمل و زندگی و بقا، 

 نکرده است، در تهدید قرار دارند.

تحد و م ،یرا یک اقتصاد اجتماعی شده در مقیاس جهانها از طرف دیگر، برای مثال،آن

 که ،تقسیم شده در واحدها اما برای اطاعت از منطق ارزش ،شده در سطح تکنیکی

ال نیز حسازد و در عین می خود منهدم کند، متحد یخواهد هرچیزی را برای بقامی

 .نمایدمی مجبور به مخالفت با همدیگر

جهان کاالها و ارزش، که چهارچوب حاضر نیروهای مولده است، زندگیش فعال شده، 

و جهان نیازهای واقعی را مطیع قانونش  ،خود را درون یک نیروی مستقل تداوم داده

ساخته است. انقالب کمونیستی تخریب این انقیاد است. کمونیسم مبارزه علیه این 

ی و حتی قبل ازآن، بدون داشتن دارسرمایهایجاد که از همان روزهای اول  ،انقیاد است

 ،شانس موفقیتی با آن مخالفت کرده است. انسان ابتدا ایده هایش و درکش را از جهان

، نه در ارتباطات کرد طبیعت انسانیمی و فکر ،بیک منشاء خارج از خودش نسبت داد



 



که بشر فقط  ، ا(بلکه در پیوندش با یک عنصر خارج از جهان واقعی)خد ،اجتماعی اش

آید. بشر برای مثال در کوشش اش جهت اختصاص دادن و وفق می محصول آن بود،

از نیروهای مولد، یک ای شبکه دادن جهان اطراف، ابتدا مجبور به ایجاد جهانی مادی،

شود، قبل از می شکند و براو مسلطمی که او را ،شودمی اقتصاد و جهانی از موضوعاتی

  ند این جهان را به نیازهایش اختصاص و وفق دهد و دگرگونش سازد.این که او بتوا

در باره  و برتر از آن هاست. بحث ،اجتماعی کنونیهای انقالب کمونیستی تداوم جنبش

معموال با این سئوال ها شود: آنمی معموال از یک نقطه نظر اشتباه شروع ،کمونیسم

هرگز ها کسانی منشا عمل خواهند بود. آنکه بعد از انقالب چه  ،کنندمی بحث را آغاز

دهند. این جا نمی کمونیسم را با آن چه که در لحظه انجام بحث جریان دارد، ارتباط

آید. در می شود و سپس کمونیسممی انقالب یک گسیختگی کامل وجود دارد؛ ابتدا

 طر این کهاما بخا ،که از قبل در کارند ،واقع امر کمونیسم تداوم نیازهای واقعی است

توانند هدایت و اقناع شوند. امروزه تمایالت و نمی دهد،نمی شرایط فعلی به آن اجازه

که نه فقط بیانگر روگردانی از جهان حاضرند،  ،گرایشات بیشمار کمونیستی وجود دارد

بلکه اکثرا کوششی برای ساختن جهانی نو هستند. از آن جائی که این ها}تاکنون{ 

فقط تمایل به ها بیند، اینمی راها آنهای نسان فقط محدودیتموفق نشده اند، ا

دقیقا  "افراطی"دهند، نه امکان تداوم آن را)کارکرد گروه هایمی کمونیسم را نشان

جنبش و برای تقویت آن هاست(. چشم های بعنوان هدفها بیانگر این محدودیت

، و در مبارزات تصرف در روی گردانی از کار در خط مونتاژ اندازهای کمونیستی،

حی و حاضر است، نه در رد محض  "چیزی دیگر"کنندگان بعنوان کوششی در ایجاد 

که تولید  ،دنیای مدرن)مثل هیپی ها(، بلکه از طریق استفاده و دگرگون سازی آن چه

 ،کوشندمی مردم بطور خودبخودیهایی شده و ضایع شده است. در چنین درگیری

این کاالها ها از منطق مبادله بخود اختصاص بدهند. بنابراین آنکاالها را بدون اطاعت 

و ارتباطاتی که  ،با این چیزهاها کنند. ارتباط آنمی مصرف تلقیهای را بعنوان ارزش





کنند ویران کننده هستند. می ایجاد بین خودشان برای ترتیب دادن چنین اعمالی،

 دهند.می مردم حتی خودشان را در چنین اعمالی تغییر

ود عمال وجخواهند به آن برسند، بصورت بالقوه در امی که این اعمال "چیزی دیگر" 

ر هد، و دارد. هرآنچه را که سازمان دهندگان اعمال ممکن است فکر کنند و بخواهن

ار کنند، بگذمی کنند، تئوریزه اشمی شرکتها که در آن ،آنچه را که افراط گرایانی

آن  همیدنو ف ،مجبور به آگاهی از اعمال شانهایی نین جنبشبگویند و انجام دهند. چ

 را بهتر انجام دهند.ها چه در حال انجامش هستند، خواهند شد تا آن

 گذارند،می و آن را به بحث ،کنندمی کسانی که اکنون نیازبه کمونیسم را احساس

مال ین اعاو  برای آوردن بشارت کمونیسم مداخله کنند، ،توانند در این مبارزاتنمی

ه یزی کبه سمت فعالیت کمونیستی واقعی هدایت کنند. چ ،محدود را خودشان مستقیم

 ت است.بارزامبلکه توضیح در باره زمینه و مکانیسم این  ،مورد نیاز است شعارها نیست

 یعنی مبارزات مجبورند به وقوع بپیوندند.ها باید فقط نشان داد که آن

 

 ( 1964) نیویورک:چاپخانه بین المللی، 1844فلسفی، مارکس، دستنوشته اقتصادی 

دولت مدرن...هست...تجسم ایده آل کل  ": 218-217انگلس، آثار منتخب، صفحه 

 "سرمایه ملی.

های ( یک تحلیل عالی از بحران1969متیک، مارکس و کینز)پورتر سارگنت، 

ن ید پاییماند)نگاه کنمی دهد، اگرچه از بیان پویائی کمونیسم درمی ی ارائهدارسرمایه

 ("لنینیسم و چپ افراطی"به 

 1969سرخ،  &اف. پرلمان، بازتولید زندگی روزانه، سیاه 

 ،توسط کمونیست ایتالیایی امادئو بوردیگا "ندارندای اندوخته "چشم انداز آن هائی که 

بعد از جنگ دوم جهانی فرموله شد. منظور بوردیگا این نبود که تعریف های در سال

جدیدی از پرولتاریا ابداع کند، بلکه برگشت به تعریف اصلی بود. چیزی که کاپیتال 



 



شد، برای می تواند و باید باهم با تحلیل قدیمی تر پرولتاریا فهمیدهمی کندمی توصیف

 (1843مثال همکاری برای نقد فلسفه هگل از حقوق: مقدمه)

غلب با تیتر آلمانی شان: ، ا1858-1857مارکس از های نگاه کنید به دستنوشته

 1973شود، پلیکان،می گروندریسه ارائه

 1843 -11-4دنیای اخالقی جدید،  ،"برنامه رفرم اجتماعی در قاره "انگلس، 

 .1852انگلس، وضعیت و چشم انداز یک جنگ اتحاد مقدس علیه فرانسه انقالبی در 

 (1965نگاه کنید به صعود و سقوط غیرعادی اقتصاد)

لیه( ثار اودر مقاله شاه پروس و رفرم اجتماعی، و دیگر آای ور قابل توجهمارکس)بط 

ی هاپیوند را توسعه داد : "اجتماعی"به انقالب  "سیاسی"و مخالف ها نقدی از سیاست

ه ن چه کآی در قبلی باز ترتیب یافته بین افراد و گروه ها، بدون این که تغییرات زیاد

ودی سایل وجچگونه مردم و ،اد کند، بعدها روی این کهدهند، ایجمی عمال انجامها آن

رایط شندگی و کند. بدین گونه در همان زمان شیوه زمی کنند، عملمی خود را بازتولید

 سازد .می را باهم دگرگونها واقعی آن ها، ارتباط آن

 ،تاالسا از بخیلی اولیه انقالبی، شورش علیه کنترل روی فرم زندگی مهای یکی ازرفتار

 . انجامو .. که بوسیله معلم، رئیس، پلیس، مسئول اجتماعی، رهبر اتحادیه، سیاستمدار

ساله مرا بخاطر یک ها و خواستهها آرمان و ،آیدمی بمیانها شود. سپس سیاستمی

د. اما شیا با هرکسی سهیم  ،می شود آن را بدست حزب داد- دهدمی قدرتی تقلیل

جهانی که کل ردت تولید زندگی مان است. دهیم قدرمی چیزی که از دست

 هسته ای( نفت یا ،قدرتی فسیلی) زغال، بنزینهای از ایستگاه ،الکتریسیته مصرفی ما

 فکر خواهد همیشه خارج از دسترس ما باقی بماند. فقط تفکر سیاسیمی آید،می

جدد ع موزیتکه انقالب قبل از هر چیز عبارت است از مساله تصرف قدرت و یا  ،کندمی

  آن.

 در دفتر بیست و هفتم نگاه به چاپ رسید. 2013این مقاله برای اولین بار در ماه مه 
www.negah1.com     
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 مهاجرت، فرار؛ پناه جویی، چرا؟

 

 رارقلعه له مورد مطادر این نوشته پدیده مهاجرت، فرار و پناه جویی را در یک مقو

 دهیم.می

 نه، چه اخیر آغاز شده است؟ اگری است که تنها در چند سالهای آیا مهاجرت پدیده

گیرد؟ با چه می کند؟ مهاجرت از چه مناطقی صورتمی را با خود حملای تاریخچه

 رتگیرد؟ با چه اهدافی صومی صورتهایی گیرد؟ از چه راهمی صورتای انگیزه

 رت دخیلگیرد؟ چه عواملی در مهاجمی ؟ در چه جهتی و به کدام طرف انجامگیردمی

کنند؟ چه سرنوشتی می و دخیل اند؟ از نظر جنس و سن چه کسانی مهاجرتاند بوده

ه در انتظار مهاجرین است؟ نقش مهاجرین در کشور مهاجر پذیر چگونه است؟ چ

و ها سقش جنسیت در این شانو امکاناتی را مهاجرین در پیش رو دارند؟ نها شانس

 د توجهد مورامکانات چگونه است؟ و بسیاری سئواالت دیگر که در رابطه با مهاجرت بای

 قرار گیرد.

کنیم، که هر انسانی حق دارد در داخل کشور آزادانه می با این حق ابتدایی انسان آغاز

ک کند و هر حرکت کند، مکان زندگی خود را خود تعین کند. حق دارد کشورش را تر

منشور حقوق بشر(. انسان از آغازاین گونه زندگی  13وقت هم خواست برگردد)ماده 

را با خود ها و مرزها، مبارزه بین مردم و حاکمان، محدودیتها کرد، اما پیدایش دولت

ها آورد، که کماکان ادامه دارد و ممنوع الخروج شدن ها، زندانی شدن ها، محصور شدن

جتماعی است. پراکنده شدن انسان در نقاط مختلف جهان در اثر هم از مرزهای ا



 



مهاجرت، به تکامل انسان کمک کرد. انسان هوموساپینس در اثر مهاجرت از آفریقا، در 

سال قبل انسان  9000سراسر جهان پراکنده شد، و انسان امروزی از تکامل آن است. از 

اعراب مسلمان به ی جرت کرد. حملهدر جستجوی زمین و آب، از خاورمیانه به اروپا مها

ایران، و فتح آن در قرن هفتم، و فشار دولت اسالمی بر مردم، سبب مهاجرت بخشی از 

های زرتشتیان ایران که امکانات الزم برای مهاجرت را داشتند به هند شد، اما توده

با خود عادی مردم ماندند، و تدریجا ایران به کشوری مسلمان تبدیل شد. روند مهاجرت 

و تقابل فرهنگی را هم ایجاد کرد. ها درهم آمیزی نژادی و فرهنگی و هم چنین درگیری

دینی مذهبی و سپس استعماری، های در قرون وسطی در اثر فشارها و درگیری

 اروپا گسترش یافت. ی مهاجرت در درون قاره

سنگی، حوادث در اثر گر در آغاز دالیل مهاجرت به خاطر در خطر قرار گرفتن زندگی 

طبیعی مثل تغییرات جوی، سیل، خشکسالی و کمبود مواد غذایی بود. اما با رشد 

و ایجاد جنگ ها آنی توسعه طلبانههای جوامع و قدرت مند شدن دولت ها، سیاست

ابتدا در قرون وسطا یعنی ها ها، سبب کوچیدن و مهاجرت مردم شد. مهاجرت اروپایی

مذهبی بود. های ون قاره ای، و در اثر فشارها و درگیریدوران حکومت سیاه کلیسا در

 1500و سیاست استعماری، مهاجرت به ماورای دریاها از سال ها سپس با رشد کولونی

ی آغاز شد. هزاران سال بود که بومیان سرخپوست همراه با سیاه پوستانی که به قاره

بزرگی چون های تمدن کردند، ومی مهاجرت کرده بودند، در مسالمت زندگیها آن

به ها این تمدنی ازتک، مایا، تول تک و اینکا را ایجاد کردند. در قرن شانزده، همه

از بین  12سال در قرن  200استثنای تول تک که با خشکسالی ضعیف شد و بعد از 

قدرت استعماری آن روز بود، نابود ترین رفت، با لشکرکشی استعماری اسپانیا، که بزرگ

 1600درآمد که نامش را قاره آمریکا گذاشتند. از ها به تصرف آنای قارهشدند و 

میلیونی به جایی که های در جمعیتها به آمریکا آغاز شد. آنها مهاجرت اروپایی

در ها در فلوریدا ساکن شدند. انگلیسیها سرزمین نو نامیده بودند کوچ کردند. اسپانیائی

در لوئیزیانا. در بین این مهاجرین ها وزی و فرانسویویرجینیا، هلندی در نیویورک امر





شد. از زندانیان جنایی که به اجبار کوچانده شده بودند تا از می همه تیپ آدمی دیده

استقالل طلب؛ از جوانان بیکار که برای گریز از زندگی های اروپا دور شوند، تا ایرلندی

مردم گرسنه و فقیر، به اضافه کسانی  بهتر، وای نکبت بار در فقر، و در جستجوی آینده

که سودای تجارت و حکومت و قدرت داشتند. مهاجرین اروپایی برخالف مهاجرین 

امروزی، تقاضای کمک و همبستگی از مردم قاره نداشتند، بلکه بومیان را قتل عام 

 تسلیم شده را، دری شان را اشغال نمودند، و بومیان باقی ماندههای کردند و سرزمین

مناطقی دور، صعب العبور و بدون امکانات محصور و محدود کردند. کودکان شان را به 

مذهبی سپردند تا تربیت مسیحی پیدا کنند های زور از خانواده جدا کردند و به میسیون

را به فرزند خواندگی به اروپائیان دادند. این پروسه در کانادا و استرالیا نیز ها و بعد آن

میلیون نفر از ایرلند برای  1.8بیش از  1850تا 1815های سالی لهطی شد. در فاص

در  1930تا  1815ی فرار از گرسنگی و در جستجوی کار به آمریکا رفتند. در فاصله

میلیون نفر از اروپا به آمریکا مهاجرت کردند. با هرموج مهاجرت،  50مجموع حدود 

عبارت بود از: ای این مهاجرت توده فضای اختصاص یافته به بومیان تنگ تر شد. دالیل

افزایش جمعیت و بیکاری؛ بالیای طبیعی مثل سیل و آب گرفتگی و از بین رفتن 

کشاورزی؛ گرسنگی بعد از بحران اقتصادی حاصل از بین رفتن محصوالت های زمین

؛ دالیل مذهبی و جنگ 1849و  1848کشاورزی؛ دالیل سیاسی بعد از انقالبات 

ی و کشتار مخالفان؛ دالیل اجتماعی و اقتصادی؛ جستجوی طال و مذهبهای فرقه

کارگران ارزان بودند ها شد؟ اینمی ماجراجوئی. با این مهاجران دسته دومی، چه رفتاری

که قبال به آمریکا رفته هایی و در آمریکا به عنوان کارگران درجه دو آن زمان، از اروپایی

و آفریقایی ها دند. گذشته از اروپایی ها، چینیکرمی بودند دست مزد کم تری دریافت

در آغاز به عنوان کارگر به ویژه در ساخت ها آمریکا مهاجرت کردند. چینیی هم به قاره

در آغاز توسط تجار انگلیسی به ها راه آهن سراسری کانادا مشغول به کار شدند. آفریقائی

میلیون انسان  17پرسودی، که  عنوان برده به قاره آمریکا آورده شدند. تجارت کثیف

های در کشتیای جان خود را، در حمل گلهها نفر از آنها آزاد را برده کرد، که میلیون



 



باری از دست دادند. امروزه هم همین مهاجرین اروپایی، بومیانی را، که بار کارهای 

مین آبا که به سرزهایی گیرند، رانده شدهمی سخت و کثیف و ارزان امریکا را بردوش

گردند، نه برای بازپس گیری و تصرف، بلکه تنها برای یافتن کاری می اجدادی خود بر

خوانند. این تاریخچه مختصر را برای این ذکر کردم تا می ارزان، مهاجرین غیر قانونی

بیاد داشته باشیم که مهاجر اعم از اقتصادی و سیاسی و کاری تنها از آفریقا و آسیا و به 

آید و بسیاری از کسان که خواهان اخراج مهاجرین هستند اگر نمی ان سوماصطالح جه

به تاریخ زندگی خانواده خود رجوع کنند رگ مهاجر بودن را در خود خواهند یافت. با 

مختصر از مهاجرت، انواع مختلفی از مهاجرت و دالیل آن را ی نگاه به همین پیشینه

 کنیم. می مشاهده

  مهاجرت سیاسی

جا فرد به دلیل مخالفت و مبارزه با رژیم حاکم یا سیستم حاکم در کشور محل  در این

گیرد، یا در شرایطی می زندگی خود، مورد تعقیب، آزاد و اذیت و زندان و شکنجه قرار

شود. زندگی وی دیگر با امنیت می گیرد، که احتمال هریک از این موارد تشدیدمی قرار

شود و به کشوری دیگر به دنبال می ر به ترک کشورمواجه نیست، در نتیجه وی مجبو

رود تا بتواند به فعالیت خود علیه شرایط نامساعد سیاسی می حمایت، حفاظت و امنیت

در کشور خودی ادامه دهد. بی تردید کسانی در این زمره هم هستند، که از فعالیت 

کنند. کسان می شوند، و از این مامن برای ادامه زندگی استفادهمی سیاسی خسته

کنند، و با منتسب می دیگری هم هستند، که استادانه از این موقعیت سوء استفاده

های جویند. مثالمی کردن خود به فعالیت سیاسی علیه رژیم، از این امکان سود

شود از این نوع از مهاجرت یا فرار ذکر کرد. به عنوان نمونه مهاجرت می متعددی را

اروپا به کشورهای دیگر. فراریان سیاسی بعد  1848از انقالبات سال  بسیاری از افراد بعد

آذربایجان و گیالن در ایران. فرار بخشی از اعضای حزب توده های از سرکوب جمهوری

، مهاجرت 1843؛ مهاجرت مارکس به فرانسه در سال 1332مرداد  28بعد از کودتای 

یتلر، مهاجرت در اثر فشارهای برتولد برشت و بسیاری دیگر به انگلیس در زمان ه





در آمریکا، و فرار میلیونی فعالین و  1940ی مک کارتیسم در اواخر دههی دوره

به بعد تا کنون. مهاجرت کردها در اثر فشارهای  1360مخالفان سیاسی از ایران از دهه 

سیاسی، سرکوب و ناامنی و تبعیض از کشورهای مختلف دارای مناطق کردنشین 

 یران، سوریه و عراق()ترکیه، ا

  مهاجرت اقتصادی 

 های باسطح دست مزد بسیار پایین است، به کشورها مهاجرت از کشورهایی که در آن

ر که د دست مزد باالتر. در ردیف اول این مهاجرین متخصصین قرار دارند به نحوی

 ، مهاجرین آمده از کشورهای در حال رشد به 2010تا  1980های سالی فاصله

علمی این کشورها، به خود های درصد مشاغل را در بخش 40رهای صنعتی، کشو

ری رت کااختصاص دادند. به عنوان مثال متخصصان علمی ایرانی در آمریکا، یا مهاج

ت از آلمان . مهاجر21متخصصین ارتباطات اینترنتی از هند به آلمان در دهه اول قرن 

ه به کر کرد اید ذکبعد از جنگ، البته بهای البه آرژانتین و برزیل در اثر تورم باال در س

 آن جا عار دراین امر بسیاری از مسئولین حزب نازی نیز گریختند و با نام مستی بهانه

 . ساکن شدند و از مجازات فرار کردند

  مهاجرت کاری

عبارت از مهاجرت کارگران درون یک کشور یا از کشوری به کشوردیگر است؛ به عنوان 

جرت میلیونی کارگران ترک به آلمان بعد از جنگ جهانی دوم برای کار نمونه مها

به عنوان کارگران مهمان نام برده ها بازسازی آلمان، که برخالف قوانین کار همواره از آن

شده است. مهاجرت فصلی کارگران کشاورزی در داخل کشورها از یک منطقه به 

ن نمونه کارگران فصلی کشاورزی که از دیگر یا به کشورهای همسایه؛ به عنوای منطقه

آیند. یا کارگران کرد و بلوچ و می استان گیالن در فصل کشت برنج به استان مازندارن

استان تهران و مرکزی. در کشورهای نفتی های آذری برای کار در کوره پزخانه

سایر  دهد، که از مصر یامی درصد نیروی کار را، کارگران خارجی تشکیل 70خاورمیانه 



 



یک درصد نیروی کار چین و ویتنام را کارگران  اند.کشورهای آسیایی و آفریقائی آمده

دهند، گرچه در صنایع ملی حضور ندارند اما به طور غیررسمی می خارجی تشکیل

حدود  ILOکنند، به ویژه به عنوان کارگران فصلی. به تخمین می حضور دارند و کار

در جهان وجود دارد، که به طور قانونی اجازه کار  میلیون کارگر شاغل مهاجر 150

 دارند.

 مهاجرت مذهبی یا فرهنگی یا زبانی

ز یا ااند لیتمهاجرت یا فرار افرداد، به دلیل فشارهای مذهبی برای مذاهبی که در اق 

شتیان رار زرتگیرند؛ به طور نمونه فمی شوند یا تحت فشار قرارمی طرف حاکمان ممنوع

از ها دیت یهود بعد از فتح ایران توسط اعراب مسلمان در قرن هفتم؛ مهاجرایران به هن

عد از ممنوع باز فرانسه به انگلیس و هلند ها ؛ مهاجرت پروتستان1429اسپانیا در سال 

عد از یران بو یهودیان از اها شدن پروتستانیسم در فرانسه؛ مهاجرت بسیاری از بهایی

ز بعد ا لسطینان و مهاجرت یهودیان از سراسر دنیا به فاستقرار جمهوری اسالمی در ایر

ها یلیونم، که سبب آوراره شدن 1948اعالمیه بالفور و سپس تاسیس کشوراسرائیل در 

 روند. می فلسطینی و ادامه حالت جنگ تا کنون شده است و رهبران آن از صلح طفره

 مهاجرت به دلیل جنگ و خشونت و عواقب آن

 سال را بهانسان کودک و بزرگها یر بسیار عمده شده است و میلیوناخ 50چیزی که در 

 وپناه فرار واداشته است. در این جا عواقب جنگ و خشونت، یعنی از بین رفتن سر

ی ه بردگامکانات زندگی از مواد غذایی، خدمات آموزشی و بهداشتی، ترس از بی همه

از این  ید به آن اضافه کرد.برده شدن و بردگی جنسی، گرسنگی و ناامنی را هم با

هشت  ان جنگبه طور نمونه، فراریان سوری و اریتره ای، فراریان جنگ در دوراند دسته

ن م چنیهساله ایران و عراق، جنگ مداوم رسمی و غیر رسمی در افعانستان و عراق، 

ری جنگ و جنگ داخلی در سودان، جنوب سودان، اتیوپی، سومالی، جیبوتی، جمهو

 دارد. وجود نها رسد که پایانی برای جنگمی ک کنگو و .... متاسفانه به نظردموکراتی





داد رت تعمهاجرت در اثر بالیای طبیعی و تغییرات زیست محیطی؛ به طور نمونه مهاج

دهه  زیادی از مردم بلوچستان به شمال ایران در اثر خشکسالی و گرسنگی اواخر

ین دلیل میلیون نفر به ا 165، در جهان، 20013تا  2008های سالی ، در فاصله1340

 د انسانآتی، یک میلیارهای شود که در سالمی دست به مهاجرت زدند. و تخمین زده

مار ش 2030شود که تا سال می مجبور به ترک محل زندگی خود خواهند شد. گفته

 درصد افزایش خواهد 80تا  60مهاجرین در جنوب آفریقا، به دلیل خشکسالی 

آتی به های (. بنا بر تخمین جدید مسئولین، در ایران در سال2016انک جهانی یافت)ب

 میلیون نفرمجبور به مهاجرت خواهند شد. 50دلیل خشکسالی، 

ز نظر ممکن است اها دخالت دارند، که بعضی از آنها عوامل دیگری نیز در مهاجرت

شود می هد، کی گذاشته انزمانی به امروز مربوط نباشند، اما چنان تاثیرات عمیقی برجا

 دانست:ها را بخشا از عواقب آنها این مهاجرت

 استعمار؛

آغاز شد و با آن، اروپا به سایر نقاط جهان نفوذ کرد. این امر ابتدا با  17و  16که از قرن 

اسپانیا و پرتقال به عنوان دو قدرت بزرگ دریایی، در آمریکای جنوبی و مرکزی و بعد 

و ها بعد انگلیس و هلند و فرانسه به آن ورود کردند. سپس دانمارکیشمالی آغاز شد. 

و دیر تر آلمان. هدف دست یافتن به منابع جدید و گسترش تجارت و ها سوئدی

بازرگانی بود. مثل همیشه این جا هم مذهب در خدمت قدرت بود، و جلوتر و هم همراه 

ن این کشورها، نقش مهمی در مذهبی برای مسیحی کردن بومیاهای با آن ها، میسیون

به این مناطق هم نقش ها مردم داشتند. مهاجرت اروپائیهای فشارها و سرکوب توده

های استعماری به سرعت رشد کرد. سپس جنگهای داشت. در قرن هفده، سیاست

اروپایی، برای از دست هم در آوردن مستعمرات آغاز شد، و های استعماری بین قدرت

ا دست به دست شدند، یا بین شان تقسیم شد. در اواخر قرن هفده، مستعمرات باره

را نداشتند، از دور خارج ها فرانسه و انگلیس سایر کشورها را، که قدرت رقابت با آن

کردند، و به دو قدرت مهم استعماری تبدیل شدند. با صنعتی شدن بیشتر اروپا، 



 



یت بیش تری پیدا کرد، و به دسترسی به مواد خام و اولیه کشورهای مستعمره، اهم

غیرقابل ترمیم، غارت شد. استعمار در آفریقا از قرن پانزده آغاز شد، اما عالقه ای گونه

اروپایی در آن ها، در اواخر قرن نوزده بود. ابتدا به عنوان های اروپائیان به ساختن کلنی

اواخر  شریک تجاری وارد شدند، سپس مناطق حفاظت شده برای خود ساختند و در

استعماری در طول ساحل به اشغال پرداختند. های قرن نوزدهم، برای تحکیم سیاست

استعماری اروپایی اشغال شد. در های قدرت توسطآفریقا ی در حقیقت کل قاره

، قاره آفریقا قاعده مند، بین کشورهای اروپایی 1885کنفرانس کنگو در برلین در سال 

ال مستعمرات یک دیگر دست بکشند. تجارت مثلث، تقسیم شد، تا از جنگ برای اشغ

که در حقیقت غارت نیروی انسانی آفریقا بود، برده سازی و پراکندگی اجباری جهانی 

چون پارچه، شکر، ای مردم آفریقا را به ارمغان آورد. تجار اروپایی کاالهای کارخانه

 آوردند، و درازای بردهیم تنباکو، پنبه و ازین قبیل را از کشورهای اروپایی به آفریقا

بردند. مزارع می باری برای فروش به آمریکاهای را با کشتیها فروختند؛ سپس بردهمی

پر رونق بود. گذشته از غارت زمین و منابع زیر زمینی، اعم ها جنوب آمریکا با کار برده

به ویژه در از نفت و گاز و مواد معدنی و طال و نقره و الماس و غیره، نژاد پرستی نیز 

آفریقای جنوبی، توسط یک اقلیت مهاجر سفید پوست، به عنوان نژاد برتر حاکم شد. 

استعماری، بعد از ایجاد کانال سوئز باال تر های موقعیت ژئوپلیتیک آفریقا برای قدرت

رفت، زیرا به این طریق با اتصال دریای مدیترانه و اقیانوس هند، راه تجارت هموارتر شد. 

پرداختند ها یقا در برابر ستم استعمار ساکت نماندند و به مقاومت در برابر آنمردم آفر

اما به شدت سرکوب شدند. به طور مثال قتل عام مردم نامیبیا طی سی سال خونریزی 

کشته داد، و به یک  100.000، که 1907تا  1905های توسط آلمان، به ویژه طی سال

ت، و هنوز هم مسئولیت آن پذیرفته نشده معروف اس (جنوسایدنابود سازی قومی) 

است. یا غارت هند توسط انگلیس و برخورد شبه بردگی و شبه نژاد پرستی با مردم 

هند. با شدت گرفتن مقاومت و مبارزه برای استقالل، در کشورهای آفریقایی بعد از 

با پیمان صلح امضا شد، و با همکاری اقتصادی ها کلنیی جنگ جهانی اول، در همه





نرم تر ای دو جنگ جهانی منابع طبیعی قاره، به شیوهی کشورهای آفریقایی، در فاصله

غارت شد و به اروپا برده شد. با تشدید مبارزات استقالل طلبانه مردم آفریقا، به رهبری 

بوژوازی در حال رشد، و بخشا زیر پوشش مبارزات خلقی به رهبری خرده بورژوازی 

شکل سابق اشغال مستقیم، ی و اصوال عدم لزوم به ادامهصادره از شوروی سابق، 

، و 1951استعماری کشورهای ورشکسته در آفریقا شروع شد. لیبی های استقالل خرابه

. بعد از استقالل همان کشورهای 1990و نامیبیا  1960کلنی دیگر در سال  18

شدند، و مناسبات  کشورهای تازه استقالل یافتهی استعماری، تبدیل به مشاوران توسعه

ادامه دارد. ای توسعههای وابستگی به شکلی دیگر ادامه پیدا کرد، و امروز به نام کمک

بعد از استعمار، آفریقا دیگر هرگز نتوانست وهم، نگذاشتند سرپا بماند؛ مورد کنگو و 

گر لومبومبا را از یاد نبرده ایم. در دوران پسا استعمار سکان داران سرمایه، سیاستی دی

صنایع نظامی و های فاسد در پیش گرفتند. کمک کنسرنهای را، با حمایت از حکومت

تسلیحات به نا امن سازی قاره، فضای جنگ و جنگ داخلی و کشف منابع جدید 

کمیاب و بسیار گران مثل گولتان، آلماس، طال، منگان و تشدید شدن حالت جنگ، 

کشنده نادر، همه و همه، سبب ی هاتخریب محیط زیست، گسترش خشکسالی، بیماری

این شرایط ی مردم شد، و مجموعههای مرگ و میرهای انبوه و فقر هر چه بیش تر توده

یکی از عواملی شد که مردم را برای زنده ماندن مجبور به فرار از سرزمین آبا و اجدادی 

 خود کرد.

 ، لیبرالیزه کردن تجارت جهانی

آزاد تجاری، باز شدن های رت جهانی، ایجاد زونتحمیل شرایط مورد نظر سازمان تجا

درهای کشورها برای ورود کاالهای ارزان کشورهای پیشرفته به ویژه کاالهای کشاورزی 

که در اروپا و آمریکا مشمول گرفتن سوبسید از دولت بودند، و به همین دلیل مخارج 

دات خود کشورهای وارد شد به قیمتی ارزان تر از تولیمی آمد، ومی پایینها تولید آن

کننده فروخته شوند، دهقانان و تولید کنندگان کوچک آفریقایی را که قدرت رقابت 

دهقان کوچک آفریقایی، ماهی گیران، تولید ها نداشتند، به خاک سیاه نشاند. میلیون



 



در این مورد خاص ارسال  -تولید پارچه و البسههای کنندگان کوچک مواد لبنی، کارگاه

شود و در ایران هم معجزاتش را دیده می کمکی دست دوم که البته فروختهای هلباس

، خانه خراب و بی خانمان شدند؛ و فقر و فاقه، گرسنگی و بیماری و ورشکست -ایم

 سرنوشت روزانه شان شد.ای مرگ و میر توده

 ، بازار مالی نتر کرد لیبرالی

هانی؛ جبین المللی پول و بانک صندوق های و سیاستلیبرالی تر کردن بازار مالی 

ایه و ، و در یک کالم به پایان رسیدن جهانی شدن سرم1980ی بحران بدهی در دهه

قر و فف بین کل جهان به طور کامل در این روند، فقر را گسترده تر و شکا گرفتنقرار 

ر کارگهای تودهی غنا را عمیق تر کرد. همه جهان در خدمت سرمایه قرار گرفت، و همه

 را به خارج آنوظیفه مند باشند، و بار مها بایست در نجات سرمایه از بحرانمی جهانی،

ل رسد به جریان سرمایه از کشورهای در حا 2008عهده بگیرند. به طور مثال در سال 

ب رفتن درصد، به عق 30میلیارد دالر بود. و همین امر به  465کشورهای پیشرفته 

 . جهانی شدن اما یک حسن داشت و آن وسیع کردنمنجر شدها تولید صنعتی آن

 قر، ازر به ففراری فهمیدند، که به جای فرار از فقهای دسترسی به اطالعات بود. توده

ه کهان، جبدبختی به بدبختی دیگر، به جای کشورهای فقیر همسایه به نقاط ثروتمند 

ها لبته تنابروند، که د انبرای ایجاد جنگها و تولید کنندگان اسلحهها صاحبان کنسرن

 د، و بهتوانستند فراهم کننمی شد که توانایی مالی اقدام به آن رامی را شاملهایی آن

ر داروپا ی نسبت بقیه فراریان بسیار کم تر هستند. به این طریق مهاجرت به قاره

 استسی د و آنفراریان قرار گرفت. البته عوامل دیگری هم در این امر دخیل بوی برنامه

عیت نی جمسمهاجرتی کشورهای اروپایی با توجه به نرخ پایین باروری و پیر شدن هرم 

اکش، ال مربود. در آغاز این رابطه بر مبنای ارتباط استعماری قدیم بود به طور مث

و  ، هندالجزایر و تونس به خاطر کلنی بودن قبلی فرانسه و دانستن زبان فرانسوی

 یره.غانگلیس، نانزانیا و نامیبیا برای آلمان و پاکستان به همین خاطر برای 





  روند؟می مهاجرین به کجا

نت، میلیون اکنون از جنگ و خشو 60میلیون مهاجر در جهان وجود دارد، و  240

روپا، اسمت  گرسنگی و یا بالیای طبیعی در حال فرارند. اکثریت این جمعیت اما نه به

ز اهاجرت اخیراست که مهای تنها در سال د.انبلکه بین کشورهای فقیر جهان در حرکت

محل  جنوب به شمال افزایش یافته است. تنها یک سوم مهاجرین در خارج از کشور

 میلیون مهاجر در درون مرزهای کشور خودی در حال حرکت 38 اند.زندگی خود

حل ه مبوباره دخواهند بعد از از بین رفتن شرایط ناگوار موجود، می هستند، و اکثرشان

داخلی و  میلیون از جمعیت سوریه در اثر جنگ 13زندگی اولیه خود برگردند. امروز 

بجا شده اند، میلیون در داخل سوریه جا 7 اند.عواقب آن، از محل زندگی خود فرار کرده

لیون نفر به میلیون، یک می 6ازاین  اند.و شش میلیون سوری به خارج از سوریه گریخته

و اند هوپا رفتشود. یک میلیون به ارمی ر روز به تعدادشان افزودهو هاند اردن گریخته

کنیا کیه وکشورهای اردن، تر اند.بقیه در لبنان، ترکیه و عراق جنگ زده مامن جسته

ت کوچند. ترانزیمی مامن اول فراریان است و سپس از آن جا به مناطق دیگر جهان

بدیل یبی تلیتی مثل ترکیه و کنیا و فراریان به تجارت سود آوری، در کشورهای ترانز

ت مقاما آید و بایدنمی شده است. بی شک چنین کار بزرگی، تنها از قاچاقچیان انسان بر

ن ما که کشورهای مورد بحث؛ خود به طور غیر علنی در مساله دخیل باشند. تا آن ج

برای  کردم، هریکمی کمکها مستقیم با این فراریان در کمپ تماس داشتم و به آن

گر ثیف دیکجارت فرار از طریق ترکیه به اروپا، مبلغ ده هزار دالر پرداخته بودند. یک ت

ایر پا و سر ارودر رابطه با فراریان، تجارت دختران و زنان برای فروش به مراکز فحشا د

 نقاط است.

 درصد همه مهاجرین 75برای مهاجرین مناطق مختلف، متفاوت است.  کشورهدف 

ت به کنند. مهاجرمی ورهای با درآمد باال در نقاط مختلف جهان، مهاجرتکاری، به کش

 11ین درصد، به کشورهای با درآمد متوسط پای 12کشورهای با درآمد متوسط باال 

 درصد و به کشورهای با درآمد پایین اندکی بیش از دو درصد است.



 



ه بمرد  یون، و به نسبت زن و: چگونگی پراکندگی مهاجرین جهان به نسبت نوع کشور به میل1جدول

 (اند.درصد. )اعداد روند شده

 کشورهای کم رشد کشورهای در حال رشد کشورهای پیشرفته جهان 1990

 11 59 82 153 کل

 7 36،7 56،3 49 زن

 7،1 40،7 51،8 51 مرد

2015     

 12 91 141 244 کل

 4،7 33،4 62 48،3 زن

 5،1 41،3 53،6 62 مرد

 

رقم مهاجرت نه به اروپا، بلکه به کشورهای هم جوار و منطقه ترین د بیشچنان که آم

 اقدامای و برون قارهای است. تنها بخشی کوچک تر از مهاجرین، به مهاجرت درون قاره

کنند. باید گفت که در دنیایی که طبقاتی است، مهاجرت نیز مهر طبقاتی را برخود می

به شهر، از شهری به شهر دیگر و به مراکز دورتر  دارد. مهاجرت درون کشوری؛ از روستا

بستگی به قدرت اقتصادی مهاجر دارد. حرکت در درون یک محدوده نیاز به پول برای 

آید. آن می گریزد، با پای پیاده از روستا به شهرمی تغییر مکان دارد. آن که از فقر مفرط

، امکانات اقتصادی برای فرار به رودمی که در فرار از جنگ به روستاای میلیون سوریه 7

ترکیه و از ترکیه به اروپا را نداشته است. من فراریانی از سوریه را دیدم که به روانی 

 دانستند چهمی کردند، برای آمدن خود برنامه داشتند ومی انگلیسی و فرانسه صحبت

ن به هر خواهند انجام دهند. هم چنین بودند کسانی که برای نجات کودکان و زنامی

را هم دیدم، که هایی دری زدند تا این امکان را فراهم زدند. هم چنین افغانستانی

طوالنی در شرایط سخت تبعیض و تحقیر، در ایران کار کرده بودند و دار و های سال





ندار خود را فروخته بودند تا از آن شرایط فرار کنند. بنا بر اطالعات ارائه شده توسط 

، اول سودان، بعد 2013، هدف مهاجرین اریتره تا سال 2016ل بانک جهانی در سا

عربستان، آمریکا، اتیوپی، انگلیس، امارات، سوئد، ایتالیا و نروژ بود و آلمان در مکان دهم 

 این رقم تغییر کرد.  2015و  2014قرار داشت اما از سال 

ر سه درصد مردان، د 45درصد زنان و  53نزدیک به نصف مهاجرین کاری شامل 

 کنند.می نوب و غرب اروپا زندگیج -منطقه بزرگ یعنی شمال آمریکا، شمال

  مهاجرت و جنسیت

دهند اما تعدادشان در می گرچه حدود نصف جمعیت مهاجر جهان را زنان تشکیل

میلیون مهاجر کاری به  150بخش مهاجرین کاری، بیش تر است، به نحوی که، از 

زنان به دلیل تبعیض، خشونت  اند.میلیون زن 83د ومیلیون مر 67کشورهای پیشرفته، 

خانگی و فامیلی، جنگ و تجاوز، خشونت، بالیای طبیعی و تغییرات زیست محیطی و 

کنند. در مورد فرار به عنوان می مهاجرتها نجات جان فرزندان خود و تامین زندگی آن

عقیب و دستگیری و سیاسی نیز، مانند مردان به دلیل فشارو سرکوب دولتی، ترس از ت

 نیز کشورهایی را انتخابها گریزند. آنمی زندان و متعاقب آن شکنجه و اعدام از کشور

کنند که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهتری دارند. معموال زنان مهاجر، می

کنند، در حالی که مردان بیش تر به می کشورهای پیشرفته را برای مهاجرت انتخاب

روند. زنان در مهاجرت به کشورهای کم تر پیشرفته، می ایه یا منطقهکشورهای همس

کنند که چشم انداز اقتصادی بهتری دارد. اصوال مهاجرت می معموال کشوری را انتخاب

به یک کشور فقیر و کم رشد بسیار کم است. زنان مهاجر در مقایسه با مردان، امکان 

زنان مهاجر به غیر از صحرای زیر آفریقا،  کاریابی بیش تری دارند. معموال نرخ اشتغال

 38درصد نیست. این درصد، برای اشتغال زنان مهاجر، در شمال آفریقا  60کم تر از 

درصد. در کشورهای عربی، مهاجرت، مستقیم  78درصد، در غرب آسیا و آسیای میانه 

کل درصد  11,5با جنسیت در ارتباط است، در حالی که مهاجرین کاری این منطقه 

درصد و زنان  17,9دهد، اما نسبت مردان به کل مهاجرین می مهاجرین را تشکیل



 



درصد به عنوان خدمتکار  71درصد است. بخش بزرگی از این مهاجرین یعنی  4تنها 

میلیون  11,5درصد در کشاورزی. از  11درصد در صنعت،  18کنند. می خانه کار

درصد خدمت کاران خانگی  73و زنان ند امیلیون نفر خدمتکار زن 8,5کارگر خانگی، 

دهند. تنها در کشورهای عربی تعداد مردان بیش تر است، و کارگر خانگی می را تشکیل

شمایل مردانه دارد. مناسبات کاری در این بخش بسیار استثمارگرانه است. دست مزدها 

آماده خدمت شوند و تمام وقت باید در خانه و می بسیار پایین است و کارگران ایزوله

باشند. زنان به ویژه در این بخش با خشونت و سوء استفاده جنسی و تجاوز به عنف 

این که چرا درصد اشتغال زنان در کشورهای پیشرفته زیاد است، نه  اند.کارفرما مواجه

ناشی از سیاست حمایت از زنان، بلکه امری اقتصادی است. در این کشورها کارهای 

ی است. کارهایی از قبیل نظافت، کار در خانهها انتظار آن سخت با درآمد کم، در

جسمی، بیماران و های خدمات به کم توانی ارائه دهندههای سالمندان، در شرکت

 کارگران زن معموال صبح زود از خانه بیرونها سالمندان در خانه. در این شرکت

به آن سر شهر بروند، و  گردند و باید از این سر شهرمی روند، و شب به خانه برمی

 از وقت آزادشان صرف رفت و آمد شود، که کم تر از یک ساعت آن محاسبهها ساعت

شود. دست مزد این کارگران نیز مثل ایران می شود وبرایش دست مزد پرداختهمی

شود و مهم نیست که چند سال در آن می همواره بر مبنای حداقل دست مزد پرداخت

  اند.کار کرده

 )به میلیون نفر( 2015: تعداد فراریان، به مناطق مختلف جهان، سال 2ولجد

شمال آفریقا  اروپا آمریکا کشور هدف

 و شرق میانه

صحرای زیر 

 آفریقا

 آسیا

تعداد / 

 میلیون

75/0 3،49 3،01 4،06 3،79 

 15،1 کل فراریان
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 سرکوب کارگران در اراک

 

سلح رویای و جیره خواران سرو پا ماند در یک طرف نفربرهای نظامی به قطار ایستاده 

کشتار در سر دارند. قطار نظامیان موتور سوار سراپا مسلح با قطار فشنگ و مسلسل، گاز 

اشک آور. این جا میدان جنگ است؟ دشمن کیست؟ طرف دیگر گرد و خاک است و 

دود و از درونش لشگر مجروح و خونین کارگری. آری این جا اراک است. لشگر سرمایه 

ن طبقاتی را سرکوب کند. سرکوب جنگ طبقاتی جنگ به صف ایستاده است تا دشم

شناسد. توانش را در درهم ریزی نظم می اصلی سرمایه است. سرمایه دشمن خود را

خود باور دارد. به همین سبب نیروهایش همیشه در حالت آماده باش است. نیروهای 

، سپاه درون مختلف دارد. نیروی انتظامی، ارتش، ژاندارم، کمیته چیهای مختلف با نام

این یکی برای سرکوب نیروهای سایر کشورها مثل زمان شاه که  -مرزی و برون مرزی؛

، نیروهای ویژه، پلیس ضد -برای سرکوب جنبش به ظفار فرستاده شد، سوریه، یمن

شورش! کدام شورش؟ نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی، بسیج یا پارامیلیتر 

راست، ساواما یا ساواک قبلی، نیروهای اطالعاتی. قوه اسالمی، نیروهای متعدد گشت، ح

قضائیه و پلیس قضایی؛ قاضی و شارع و عسگر، دادگاه و دادیار و ضابط. قوه قضائیه نه ، 

بیند و برایش زندان و شکنجه و اعدام و شالق می کارگر را جانیی که تودهای بلکه قوه

 و از کدام بخش. و برایش حکمکند کدام کارگر نمی در چنته دارد و برایش فرق

نویسد: علیه امنیت کشور درستش امنیت سرمایه، برانداز، تروریست، نفوذی گروهک می

 .ها، ارتباط با بیگانه، ضد انقالب، ضد والیت فقیه، ضد شرع مقدس اسالم





باشد. اگر نی، کارگر دشمن است؛ اگر مطیع و سر به زیر دارسرمایهآری در جهان  

اگر  حقوق خود و سایر رفقایش بزند؛ اگر جمعی حرکت و عمل کند؛ حرفی از حق و

ه بش را ادرد رفیق کارگرش را بفهمد؛ اگر بخواهد حرفش را، درد دلش را و خواسته 

کند؛  بستگیگوش سایرین برساند؛ اگر اعتصاب کند؛ اگر با کارگران اعتصابی اعالم هم

به  د؛ اگرگی کنان زندانی اعالم همبستاگر از رفیق کارگر خود حمایت کند؛ اگر با کارگر

افت ن دریشرایط بد کار اعتراض کند؛ اگر خواهان افزایش دست مزد باشد؛ اگر خواها

دست ی جراحی شدههای دست مزد عقب مانده باشد؛ اگر خواهان دریافت بخش

 .مزدش تحت عنوان عیدی و پاداش دریافت نشده باشد؛ و بسیاری اگرهای دیگر

اضای تی تقر اراک در طرف دیگر این معادله، کارگرانی قرار دارند که حاین جا هم د

 اند.را نشکستهای پنجره اند.ماشینی را تخریب نکرده اند.اضافه دست مزد نکرده

رف ن از طمزد شا یا آماده به کار بوده اند، اما دستاند که ماه هاست کار کردهاند کسانی

 ه است.صبرشان لبریز شدی شده است. دیگر کاسهکارفرما جز وعده و وعید پرداخت ن

ین نسیه ش از اارد بیگیرند و او نیز شرم دمی دیگر بقال و نانوا و قصاب و...، او را ندیده

 گذشته خودهای تنها خواهان پرداخت دست مزد عقب مانده ماهها طلب کند. آن

ه ا اسلحسخ امه بودند. پاانجام ندادها هستند. این آخرین کاری است که مانده بود و آن

 بود و گاز اشک آور و باطوم. 

کند و می آری سرمایه این چنین مهاجم و سرکوب گراست، زیرا از ارزش اضافه ارتزاق

از کار کارگر به کار ای شود. ارزش اضافی یعنی تبدیل سهم دائما افزایش یابندهمی پروار

شود. بخشی به سرمایه الحاقی می هبلعید دارسرمایهاضافی که در کل توسط سرمایه و 

زند. بخشی آن گاه که بازار از سرمایه می شود و استثمار بیش تری را رقممی تبدیل

شود. این که چگونه سرمایه بخش می اشباع است و تقاضا به آن نا کافی وارد بازار سهام

اجتماعی. ای طهکاراضافی را به ضرر کار الزم بزرگ تر کند، بخشی از این رابطه است. راب

که از آغازش با تناقض همراه است. این ای خرید و فروش نیروی کار. رابطهی رابطه

کوشد می کند، زیرا سرمایهمی تناقض و تضاد همگام با این رابطه و در تار و پود آن رشد



 



بخش عمده کار کارگر را به صورت کار اضافی در بیاورد و از دست کارگر خارج کند. به 

 شود. هرچند که بسیار بیش تر تولیدمی سبب کارگر به طور نسبی دائما فقیرترهمین 

  کند.می کند. هرچند که بسیار بیش تر اضافه کاریمی

ی شناسد. آیا طبقهمی را -کارگری طبقه -دشمن طبقاتی خود  داری سرمایهطبقه

ساز و کار مبارزه  شناسد؟ آیامی کارگر هم در طرف دیگر معادله، دشمن طبقاتی خود را

آماده کرده است؟ آیا ارتش خود را سازمان داده است؟ آیا نظم  دارسرمایهرا مثل طبقه 

اول را برای درهم های ی خود را مدون کرده است؟ آیا گامدارسرمایهو قانون ضد 

شکستن نظم طبقاتی سرمایه برداشته است؟ برای یافتن پاسخ به جای جای جهان 

کنیم. کارگران می از همین اراک آغاز رویمنمی ندازید. نه زیاد دورکارگران نظری بی

مردم کارگر های رسند که باید پیام خود را به گوش تودهمی باالخره به این نتیجه

دهند. شعار حرکت کارگری باید می کنند شعارمی برسانند. این درست است. حرکت

 اند.احقاق حقوق خود حرکت کرده کارگر باهم برای 900محتوی حرکت را فریاد کند. 

 اما اند.باید حق و حقوق خود را فریاد کنند تا مردم بدانند که برای چه حرکت کرده

گویند: اله و اکبر، اله و اکبر! این شعار پیامی ندارد که می شنویم که یک دستمی

 اکند. دشمن ترنمی دیگری را برای حمایت یا هم بستگی جذب کند. مشکل ترا طرح

کند تا چه نمی دهد. پشیزی از سود سرمایه کمنمی ترساند. قدرت جمعی ترا نشاننمی

 شود، مورد حمله قرارمی رسد به این که بنیان سرمایه را بلرزاند. آنگاه که سرکوب

 زند: کارگر بیچاره، کتک زدن نداره! دشمن ترا قویمی شود فریادمی گیرد و خونینمی

ند، اما تو خود را باور نداری. این درد روزگار ماست. طبقه کارگر بیمی داند و تدارکمی

کنند، اما همه می به هستی طبقاتی خود آگاه نیست. بعضی سرکوب و حفقان را عمده

 جای دنیا، سرکوب و خفقان عریان مثل ایران نیست، اما بازهم طبقه کارگر اصال خود را

انی سپرده که نه او و نه نمایندگان او، بلکه امور را به دیگری بیند. رتق و فتق همهنمی

کارگران با نظم سرمایه، اصوال مبارزه با ی مبارزه اند.از سنگرهای نظم طبقاتی سرمایه

 سرکوب و خفقان هم هست. اگر با سرکوب و خفقان مبارزه نشود، سرکوب درونی





ت. برای ی، سرکوب نظام و سرکوب سرمایه اسدارسرمایهشود. سرکوب در نظام می

مبارزه با آن حتی ساده تر برای احقاق گام به گام حقوق حقه خود هم راهی جز مبارزه 

با سرکوب سرمایه نیست. سرکوب سرمایه همه جا عیان است. وقتی کارت را به کار 

پذیری، این سرکوب است و نیازی به می کنند، و تو آن رامی الزم و کار اضافی تقسیم

 شکند. نگوئیم مامی رد. بدتر از زندان و شکنجه ترا درهمزندان و شکنجه هم ندا

دانیم که چه باید کرد. تاریخی از مبارزه پیش روی ماست. ما هم بخشی از این نمی

پذیریم به تاریخ می سازیم. اگر سرکوب رامی تاریخ هستیم. تاریخی که در عمل آن را

له فردی به جمعی رسید. همین شویم. ما فهمیده ایم که باید از مسامی سرکوب تسلیم

دهد. بیائیم جمع مان را گسترده تر کنیم. سرکوب می حرکت جمعی آن را نشان

جمعی بزرگ، مشکل تر از جمعی کوچک یا فرد است. اگر در یک روز و در یک نقطه 

زنند چرا باهم حرکت نکنند. می دو گروه کارگر در شرایط یک سان دست به اعتراض

د و به یک نقطه تالقی نرسند، چرا از قبل به شعارهایی که باید چرا هماهنگی نکنن

ها ممکن برای دور زدن آنهای بدهند فکر نکنند. چرا به احتماالت ممکن و راه حل

اندیشه نکنند. چرا یک بار و دو بار و صد بار فریب وعده و وعید مسئوالن را بخورند. 

تنور مبارزه را سرد کنند و بخشکانند. تا تا اند سرخرمنهای که وعدههایی وعید و وعید

فرصت برای سرکوب اساسی حرکت پیدا شود. و با آن دوباره کارگر به امید گشایش 

امور به سرکار برگردد. این ترفند سرمایه را بارها تجربه کرده ایم. در عسلویه، در بافق، 

یید دردهامان را، کارگری. بیای در سرچشمه و در جای جای ایران و اعتصابات هر روزه

حرف هامان را، خواسته هامان را که همه یکسان است باهم یکی کنیم. و به خود 

 کنیم! نمی بگوئیم ظلم و ستم سرمایه کافی است! بس است! ما دیگر تحمل
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 مصاحبه با سویتا کارگر دوزنده در کامبوجیه

 

کند. وقتی می نده نامی مستعار برای خود انتخاببه دلیل ترس از اخراج این کارگر دوز

بینیم گویی در سراسر جهان می کنیممی به شرایط کار، دست مزد و مطالبات نگاه

این جهان پهناور میلیاردی بدون ی در همه اند.کارگری مدل یکسانی را مقرر کرده

وری که در آن استثنا کارگران دست مزدی که زندگی شان را به توجه به استاندارد کش

زمان استراحت یا ها مجبورند زمانی را که آنی کنند، تامین کند ندارند. همهمی زندگی

در کارخانه یا کارگاه یا هر  ،با خانواده، کودکان، دوستان یا استراحت و تفریح است بودن

و  ،ی شان اضافه شودتا اندکی به درآمد ماهانه ،کنند، بمانند و کار کنندجا که کار می

از اخراج و جایگزین سازی بتوانند دردی از دردهای زندگی خود را درمان کنند. ترس 

کارگر بیکاری از ارتش بیکاران با دست مزد نازل تر، برای همه کارگران از کامبوجیه تا 

 ایاالت متحده وجود دارد. این ترس واقعی است زیرا کارگر شاغل، به کارگر بیکار

 داند. از اومی دهد. او را دزد موقعیت خودنمی رد حمایت قراراندیشد و او را مونمی

ی کند و برای دارسرمایهترسد به جای این که ترس و نفرت را متوجه مناسبات می

دست هم کاری و یاری بدهد. در بخش بزرگی از این جهان، ترس ها امحای آن با آن

کوچک ی د و هر خواستهشومی اخراج با ترس فشار سیاسی و زندان و شکنجه همراه

یابد، و خطر در امنیت سرمایه و منافع آن، به خطر در امنیت می سیاسیی رفاهی جنبه

دهد. می شود، و ترس را تعمیقمی ملی و کوشش برای سرنگونی حاکمیت، تعریف

روشن این گونه برخورد با مسایل کارگری است. البته ی جمهوری اسالمی ایران نمونه





شود؛ در رابطه با دانشجویان، زنان، فعالین می رد در این جا این گونه عملی موادر همه

اجتماعی، محیط زیست و غیره. امنیت ملی هم منظور امنیت سرمایه است که البته 

 جا که ضروری دیدند بر  مردم کارگر هرهای جهانی است و تنها برای فریب توده

 کوبند. می بر طبل آن

کند. می ر کارگاهی در کامبوجیه در بخش کنترل کیفیت کارسال است که د 12سویتا 

 را زنان جوان تشکیلها کنند، که اکثریت آنمی کارگر کار 2100در این کارگاه 

های شود و در فروشگاهمی کنند به اروپا صادرمی که کارگران آمادههایی دهد. لباسمی

 هایفروشگاهها آنی رسد. از جملهمی و معروفند، به فروشاند لوکس و زیبا که چراغانی

marx & spencer  وh & m اضافه کاری ی است. دست مزد او به اضافه

ساعت است اما اغلب  80 -70ها دالر آمریکاست. کار هفتگی آن 200ها، ماهانه معال 

وجود این همه اضافه  گوید بامی رسد. سویتامی ساعت 100به بیش از ها اضافه کاری

ر به تهیه غذای مناسب نیستیم؛ به طور مثال گوشت گاو یا میگو برای ما کاری، قاد

 دالر فروخته 10توانیم بخریم. یک کیلو گوشت گاو معادل نمی خیلی گران است و

 شود که برابر است با دست مزد دو روز کار ما. می

دست مزد ناچیز در برابر این کار طاقت فرسا است. مشکل ما کارگران دستترین مهم

شود و مقدار معینی ندارد. اگر خواهان افزایش می مزدها براساس قطعه کاری پرداخت

توانند افراد دیگری را با ها میکنند. آنمی مزدها شویم، ما را تهدید به اخراجدست

 اند.بیکارانی که از زندگی سیر شده -ی یک و نیم دالر استخدام کنند مزد روزانهدست

شان توجه های و خانوادهها شود و نه کسی به آنمی پرداختها به آنای نه کمک هزینه

وقتی کار  اند.و نه همبستگی و حمایت دیدهاند کند. نه همبستگی را تجربه کردهمی

آید و می مزد خیلی پایینکساد باشد و ما نتوانیم اضافه کاری انجام دهیم سطح دست

 -ونه خانواده ما به خاطر گرفتن میکروکردیتشود. به طور نممی زندگی ما دچار اختالل

اعتبارات کوچک که یکی از اعتبار دهندگان چند سال قبل جایزه اقتصادی نوبل را 

مقروض بودیم من و مادر و پدرم هر سه مریض بودیم. پدرم گاه گاهی  –دریافت کرد! 



 



ه به درآمد کرد. االن خانوادمی در ساختمان سازی به عنوان کارگر روزمزد کاری پیدا

ماهانه من و خواهرم برای زندگی و پرداخت قروض وابسته است. ما پول قرض کردیم تا 

 شوم. می بدهی خانواده را بدهیم به همین سبب وقتی اضافه کاری نباشد دچار ترس

دهد. جوابی که از می شود جواب دردناکیمی ی آرزوهایش پرسیدهوقتی از او در باره

آگاهی او به هستی طبقاتی اش است و از طرف دیگر نشناختن  یک طرف بیان گر عدم

کند که کارخانه همیشه برای کارگرانش کاری برای می ی. او آرزودارسرمایهمناسبات 

استثمار خود آگاه نیست. او راه ی انجام دادن و اضافه کاری داشته باشد. او به مساله

خود آگاه نیست ی . او به قدرت طبقهشناشدنمی دیگری برای غلبه بر این شرایط ناگوار

که مشتری کارخانه هایی کند که کنسرنمی و اصال در محاسبات او وارد نیست. آرزو

های بتوانند بچهها مزد بهتری به کارگران بدهد تا آناند، مدیر را وادار سازند که دست

بخش آگاه خود را به مدرسه بفرستند. این ناآگاهی در حقیقت بیانگر این است که 

  دهد.نمی ی کارگر کارش را به خوبی انجامطبقه
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