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 داریگیر: دادخواستی علیه سرمایهبیکاری فراگیر در بحبوحه بیماری جهان

 ، ترجمه: امیر گالبیریچارد وولف

 

بر اثر انفجار  که ندیگویم ییهاها و خسران، رنجهاآسیب بلند از یبا صدا مانیاخبار برا یترهایروزها سرت نیا

 یدیبوده و ضمناً تهد یدارهیسرما هیعل یهمواره دادخواست یکاریآمده است. ب دیپد یدارهیدر جهان سرما یکاریب یخیتار

با  کند،یکارگران پرداخت م یمزدحاصل از کاررا با سود  انیپاداش کارفرما یدارهی. نظام سرمادیآیبه شمار م آن یبرا یجد

به تناوب  لمشک نی. بدتر آن که ازندیلطمه مهم به سود خود  جهیرا سر کار نگه دارد و در نت کارگران تواندی، نمحال نیا

 .   شناسندیکار مورا به عنوان چرخه کسب دهیپد نیو ا شودیتکرار م

است.  یرعقالنیذاتاً غ ینظام اجتماع کی داریهیکه سرما دهندیو نشان م کنندیرا آشکار م یدارهیسرما تیها ماهچرخه نیا

ینم دیتول گریکه د فقط این البته به میزان کمتر، دهند،یخود ادامه م همچنان به مصرف کاریکارگران بدر وضعیت بیکاری، 

 یشماریب یهابه رغم تالش یدارهیسرماولی . کنندیباشند که مصرف م یزیچ دیبهتر است کارگران مشغول تول اً. قطعکنند

 -طرف اجرا شد نیبه ا 1930ز دهه که ا ییهااستیو س ینزیاشاره کرد به اقتصاد ک توانیو از جمله آنها م -صورت دادهکه 

 اریبس خسرانها هر بار رنج و چرخهو به این ترتیب این  کار را به انجام برساند نیا دمکرر خو یهاچرخه نیا یدر ط تواندینم

   .آورندیبه بار م

 یکاریب یبرا یهیبد لیبدبه یک که  نیلجوجانه از ا دارانهیاست که اکثر سرما نیا یدارهیبودن سرمایعقالنریغ گریاما جنبه د

 شودیاخراج کارگران شروع م یوقتکه و آن هم این. برآیندآن  یاجرا صددکه در  نی، چه رسد به ازنندیسر باز م توجه کنند

کارگران را نگه دارند و در عوض  توانندیم انی(، کارفرمانهایو مانند ا خودکارشدن فرایندهای کاری)به سبب کاهش تقاضا، 
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ساعت  36ساعت به  40همه از  یبرا هیپا یساعت کار ،یکاریدرصد ب 10 یبه جاشود میرا کاهش دهند.  یت کار هفتگاساع

  .وندبعد از ظهر به خانه بر 1عصر ساعت  5ساعت  یها به جاهمه کارگران جمعه برسد و

که اکثر نیکار. احتماالً علت ا یهاکاهش ساعتهزینه  ایاست  شتریب یکاریب نهیمحاسبه کرد که هز توانیشوار مد

میتوانند  قیطر نیاست که از ا ایندهند، نرا کاهش  یساعت کار وکنند  کاریکارگران را از کار ب دهندیم حیترج دارانهیسرما

با و به رقابت  افتندیاضطراب م بهشوند  کاری. اگر کارگران حس کنند واقعاً ممکن است بکنندبر کارگران اعمالقدرت خود را 

است(  تیکارفرما )که در اقل یحالت، آنچه برا نیخودشان نباشند. در ا شودیکه اخراج مآن تیتا در نها زندیخیبرم گریکدی

 تیدر وضع ی. حتکندیم دای( دست باال را پتندیکارگران )که در اکثر یبودن آن برا یعقالن ریبه رغم غ رسدیبه نظر م یعقالن

 -یکاریب یبرا گرید یلیانتخاب بد شود،یم نیتضم یاجتماع ذاریگکار با فاصله یفضا تیکه امن امروز نظیر ریگجهان یماریب

 .افتدیبه ندرت اتفاق م چنین چیزی اما ،رسدیمعقول به نظر مکامالً  امری -کار یهاکاهش ساعت یعنی

سطح  شیهمراه است با افزا یکاریب . تجربهاندازدیم شانیا یهااضطراب به جان کارگران و خانواده شدن کاریاحتمال ب

و البته همراه است با  ،یامراض اجتماع ریو سا یکودک آزار ن،یزوج نیبه الکل و مواد مخدر، مشکالت ب ادیاعت ،یافسردگ

 کارگران. یو ذهن یو سالمت جسم اندازپس ،یکار یهاکاهش سطح اعتماد به نفس، مهارت

 همیشه یدارهی. مدافعان سرماشودیکارگر، اما بارها و بارها بر سرشان آوار ممطلوب نه مطلوب کارفرماست و نه  یکاریب

و به این  کنند دایپ یدارهیمنتقدان سرما یبرا اشنو یگوش ،یدارهیسرما انیبه عنوان قربان کار،ینگرانند که مبادا کارگران ب

 باز همو حاال  دهیدر گذشته نظام را به چالش کش یدارهیو منتقدان سرما انی. ائتالف قربانترتیب ائتالفی میان آنها شکل بگیرد

 .کندیم دیآن را تهد

از مصرف خود  جهیو در نت دهندیدرآمد خود را از دست م کاریاست. کارگران ب داریهیاز دور باطل سرما یاغلب بخش یکاریب

از فروش آن  یسود ]ناش جهیکارگران و در نت زایمورد ن یکاالها یبازار برا یرا از تقاضا دارانهیامر سرما نی. اکنندکم می
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حرکت نیز به  نی. اکنندیکار خود را اخراج م یرویاز ن یوضع بخش نیدر پاسخ به اهم  دارانهیو سرما کندیکاالها[ محروم م

   .گیردی شکل میدور باطل بیترت نیشود و به ایم یکاریب تیباعث بدتر شدن وضعنوبه خود 

که هر مورد بیکاری به گرداب این تواند جرقه بیکاری را بزند. اما اینهای بسیاری هست که میاری پدیدهددر دنیای سرمایه

داری تحت چه شرایطی به وقوع پیوسته است. مثالً، دور باطل بیفتد یا نه بستگی به این دارد که آن بیکاری اولیه در سرمایه

دار کارگرانی که محصول تر خریداری شود در این صورت سرمایهالف کمشود محصول فرض کنید تغییر ذائقه مشتری باعث می

اش مثالً متمایل که مشتری ذائقهمگر آن  -کند. این روند ممکن است به دوری باطل بینجامدکنند اخراج میالف را تولید می

اند برای کار تولید الف اخراج شدهدار ممکن است کارگرانی را که از شود به خرید بیشتر محصول ب که در این صورت سرمایه

 تولید ب استخدام کند.

کروناست با مثال ما فرق دارد.  ریگجهان یماریمقابله با ب یبرا یدارهیسرما یکه حاصل ناتوان یآورو سرسام یصعود یکاریب

 نیبه ا شدهفیضع یدارهیواکنش سرما ولیفقط جرقه را زد،  کرونا روسیاست. و شدهدور باطل  گرفتارحاال هم  نیهم یکاریب

 شیافزا یعنی - ریگجهان یماریاز ب یناش یکاریمتحده مقابله با بحران ب االتیدر ا مخصوصابود.  یاقتصاد یفروپاش کیجرقه 

استخدام در بخش  شی. به طور مثال، افزاصورت گرفت فیو ضع رهنگامید یلیخ -نظام اقتصادیدر  گرید یاستخدام در جاها

 یهاها، شرکتهتل ها،یفروشعمده ها،هها، کافرا که از رستوران ینفر هاونیلیم نتوانست یاقالم مصرف عیخدمات پخش و توز

 .رسیدبه حد انفجار  یکاریب ابعاد بیترت نیبه ا جذب کند واند اخراج شده رهیو غ ییمایهواپ

متحده  االتیدولت ا شد ماجرا طور دیگری پیش برود.می .این ترتیب اتفاق بیفتدبه  نهایکدام از ا چینداشت ه یضرورتولی 

 توانستیکار م نی. اندیاشتغال گسترده تدارک بب یهانظر دولت فدرال برنامه ریز ،1930دهه  «لید وین»مثل  ،توانستیم

 ستاند. فهررماها اخراج شدهتوسط کارف یبخش خصوص یلیشود که به خاطر تعط ینفر هاونیلیال مجدد مغاشت اساس

هایی سراسری تواند برنامهمی شوند،مشغول کار مینظر دولت فدرال  ریدسته شاغالن که ز نیا یبرا ی،اجتماع دیمف یهاشغل
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 یفضاها یو شستشو ییزداروسیکرونا؛ و روسیو یمثل تست همگان یی استکارهاها در آمریکا را شامل شود که از جمله آن

 یآموزش یهادر مواقع لزوم؛ برنامه یاجتماع یگذارفاصله امهبرن یاجرا یبرا یعموم التیمجدد تسه یماندهساز ؛یعموم

که به دنبال آموختن  یعموم مردم یبرا نی)و همچن یآموزان مدارس دولتدانش یبرا یاجتماع یهارسانه قیمستمر از طر

  .نهایدر اقتصاد و مانند ا یکارگر یبخش تعاون جادی؛ ا«بزس»سازماندهی اقتصاد با موازین مختلف هستند(؛  یهامهارت

است. ولی وقتی ابزارها، تجهیزات و مواد خام مورد نیاز برای تولید « عقالنی»داری به خیال خودش یک نظام اقتصادی سرمایه

ترتیب غیرعقالنی است کاالها و خدمات مفید اجتماعی فراهم است، محروم کردن کارگران از کار غیرعقالنی است. به همین 

شان به فضاهای ایمن برای محصوالت اجتماعی مفید، به حال خود کردن ها و تبدیلکه به جای تغییر ساختار و قالب کارخانه

ها نفر آدم بیکار به داشتن سالمت فیزیکی و ذهنی رهایشان کنیم تا خاک بگیرند و بپوسند. چشم بستن بر روی نیاز میلیون

تر از نکات قبلی آخرین نکته که اهمیتش کم-آورند نیز امری غیرعقالنی است. و باالخره ر مفید به دست میکه از طریق کا

های دیگر[ تولید کرد توان با استخدام مجدد کارگران ]در بخشمحروم کردن کل جامعه از کاالها و خدماتی که می -نیست

نخواهند یا نتوانند بیکاران را به نحوی مفید دوباره وارد کار کنند، داران بخش خصوصی هم کاری غیرعقالنی است. اگر سرمایه

 کار را انجام دهد. تواند و باید اینپس دولت می

 یرعقالنیغ یبه لحاظ اجتماع یبخش خصوص دارانهیسرما یهامیکه تصم رسدبه آنجا می انهیمالحظات سودجو وقتی

باشد.  هایریگمیتصم یدر جامعه مالک اصل دیصورت سود نبا نیدر ا -ارگرنفر ک هاونیلیمثل اخراج م ییهامیتصم -شودمی

مختلف صادر  یهادر بخش« همه جوانب»با توجه به  دیوکارها باکسب یهامیو تصم قرار داد گرید یسود مالک یبه جا دیبا

 یهایدو را در قالب تعاونکند و هر  بیرا ترک یو عموم یخصوص یاقتصاد یوکارهابتواند کسب دیشا نظامی نیشود. چن

اتخاذ  کیدموکرات نیرا با موازخود  یاقتصاد اروکمرتبط با کسب یهامیکارگران تصم ها،یتعاون نیسازمان دهد. در ا یکارگر

به همان  زیآنها ن و کنندیمشارکت م یریگمیدر تصم زین گرید نفعیدو ذ ن،یدارد. عالوه بر ا یحق را کی: هر کارگر کنندیم
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که هر  ی( ساکنان اجتماعات محل2وکار و )محصوالت هر کسب انی( مشتر1: )شرکت دارند کیدموکرات نیبا مواز بیترت

  دارد. تیوکار در آن فعالکسب

همه »شمرد و این در نظر گرفتن چنین نظامی کیفیت و امنیت شغلی، مصرف و ساکنان جامعه را اهداف اصلی خود می

 وکار.ی کسبو در عین حال سودآور« جوانب

داری های نظام سرمایهها انسانی که طی فروپاشیهای کارگری به عنوان چارچوبی برای اشتغال مجدد میلیونپیشنهاد تعاونی

-ن میادارتر از سرمایههای کارگری خیلی سریعاند به دنبال یک هدف خاص است: کارگران در قالب تعاونیاز کار بیکار شده

روماگنا در ایتالیا مثال خوبی است: -ن بنیادی بیکاری را ببینند و به آن واکنش نشان دهند. منطقه امیلیا توانند غیرعقالنی بود

دهند. نرخ پایین بیکاری درصد از اقتصاد منطقه را تشکیل می 40اند و های کارگری کامالً نهادینه شدهتعاونی در این منطقه

گیر تولید ناخالص داخلی وری، رقم چشمتر از اتحادیه اروپا(، نرخ باالتر بهرهین پایینتر از ایتالیا و همچندر منطقه )نرخی پایین

(GDP و مانند اینها همه و همه مرهون وجود بخش عظیم تعاونی در این منطقه است. ساختن چنین بخشی در ایاالت )

توانند ی درست انتخاب کنند. شهروندان میهای اقتصادی خود را به نحوتواند باعث شود شهروندان این کشور نظاممتحده می

توانند آن را با همتایان و بنابراین می شدهدهی وکارهایی باشند که در قالب تعاونی کارگری سازمانناظر، خریدار یا کارگر کسب

ی تصمیمی توانند طدارانه مقایسه کنند. تنها در این صورت است که شهروندان ایاالت متحده میخود در قالب سرمایه

 دموکراتیک و از سر آگاهی انتخاب کنند چه ترکیبی از این دو نظام اقتصادی بدیل را برای خود برگزینند.

بار ویروس های مثبتی برآییم که در حال حاضر زیر آوار فاجعهکند تا به جستجوی امکانحرکت در چنین مسیری کمک می

 .داری مدفون استگیر و فروپاشی عظیم سرمایهجهان


