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قلمرورفاه

بازتجدید سازمان کار در
دوران جهانی سازی

سازماندهی مجدد از راه دور
به سرمای ه فراملیتی کمک
کرده تا قدرت نیروی کار
سازمانیافته را در قلمروهای
محدود شکست دهد و روابط
جدید سرمایه-کار را بر
اساس بخش -بخش کردن،
انعطافپذیرکردن و کاهش
هزینههای نیروی کار تحمیل
کند
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

مقررات ملی و ظاهــرا غیرقابلنفوذ در برابر فشــار تودههای
مردم از پایین ،تغییر جهت دادند .دیگر نمیتوان حتی وانمود
به نمایندگی «منافع عمومی» کرد ،و حتی بازتولید اجتماعی
طبق ه کارگر جهانی را تضمینی برای تامین هژمونی آن دانست؛
چراکه سرمایهداری جهانی به یک سرمایهداری درندهتر واقعی
تبدیل میشود .تحت چنین شرایطی سلطه قهرآمیز و حذف
خشونتبار ،بیش از پیوستگی مبتنی بر رضایت طرفین پدیدار
میشــود .با تغییر قرن ،نیروهای ضدهژمونیک به دنبال یک
عصیان جهانی در نتیجه ســقوط مالی سال  ،2008شروع به
تجمع در یک جنبش فراملیتی در برابر تهاجم نئولیبرالیسم و
برای عدالت جهانی کردند.
گرامشی نوشت هنگامی که بحران اقتدار سیاسی یا هژمونی،
یک راهحل اساسی پیدا نمیکند « :به این معنا است که تعادل
پایداری (بین نیروهای اجتماعی و سیاســی -مترجم) وجود
دارد (عوامل آن ممکن اســت متفاوت باشــد ،اما قطعیترین
عامل در بین آنها ،عدم بلوغ نیروهای مترقی اســت) .این به
آن معنا است که هیچ گروهی ،نه محافظهکاران و نه نیروهای
مترقی از قــدرت کافی برای پیــروزی برخوردار نیســتند و
اینکه حتی گــروه محافظهکار نیازمند یک رهبری اســت».
( .)1971,221,Gramsciگرامشــی یادآور میشــود در این
لحظات «بحران ،شــرایطی را ایجاد میکند که در کوتاهمدت
خطرناک است ،زیرا همه اقشار مختلف جمعیت نمیتوانند با
سرعت یکسان جهت خود را پیدا کنند ،یا با همان ریتم (روند
عینی تحوالت  -مترجم) خود را ســازماندهی مجدد کنند».
(همان منبع .)210 ،تجزیه و تحلیل گرامشــی ا ز شناســایی
افتراق موجود که بیانگر قطببندی سیاسی شدید بین پاسخ
نیروهای چپ/مترقی و راســتافراطی (و در واقع «عدم بلوغ
نیروهای مترقی») به بحران است ،فراتر میرود .او این مطالب
را با اشاره به ظهور فاشیسم در اروپا در دهههای  1920و 1930
نوشت.
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پس فاشیسم قرن بیستویکم با سلف خود فاشیسم قرن بیستم
چه چیز مشترکی دارد و چه چیز آن متفاوت است؟ مهمتر از
همه اینکه ،فاشیسم در قرن بیستم شامل ائتالف قدرت سیاسی
ارتجاعی با سرمای ه ملی بود .بخشــی از آن به این دلیل بود که
ناتوانی سرمای ه ملی آلمان و ایتالیا در رقابت با سرمایههای ملی
قدرتهای دیگر اروپایی در فتوحات امپریالیستی پایان قرن
نوزدهم و پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ،منجر به
یک پاسخ فاشیستی در دهه  1930یعنی هنگامی که بحران
بهشدت به مرحله نهایی رسید ،شــد .در مقابل ،فاشیسم قرن
بیســتویکم بیانگر ائتالف ســرمایههای فراملیتی با قدرت
سیاسی ارتجاعی و سرکوبگرانه اســت که تجلی دیکتاتوری
سرمایههای فراملیتی را دارد.
عالوه بر این ،طرحهای فاشیستی که در ده ه  1930در آلمان،
به انداز ه کسانی که در
ایتالیا و اسپانیا به قدرت رسیدند ،درست 
دستیابی به پیروزی در قدرت در بسیاری از کشورهای اروپایی،
ایاالت متحده و برخی از کشــورهای آمریکای جنوبی ناموفق
بودند ،هدف اساسیشان شکست جنبشهای قدرتمند طبق ه
کارگر و سوسیالیستی بود .اما در حال حاضر چپ و طبق ه کارگر
سازمانیافته در ایاالت متحده ،اروپا و سایر جاها از نظر تاریخی
در یک نقط ه ضعیفی قرار دارد .در این موارد ،بهنظرمیرســد
فاشیســم قرن بیســتویکم بهعنوان ضرب های پیشگیرانه به
طبقه کارگر و از طریق گسترش یک دولت پلیسی جهانی در
برابر گسترش مقاومت تودههای مردم ظاهر شده است .انقالب
چهارم صنعتی وعده میدهد صفوف بشریت مازاد (نیروی کار
مازاد -مترجم) را افزایش دهد و فشارهای رقابتی بیشتری را بر
طبق ه سرمایهدار فراملیتی تحمیل کند ،در نتیجه نیاز آن را به
تحمیل اشکال ستمگرانه و استبدادی از نظم کارگری به طبقه
کارگر جهانی را افزایش میدهد.
عالوهبراین ،یک دولت پلیسی جهانی متمرکز بر هدف حذف
اجباری بشریت مازاد (نیروی کار مازاد -مترجم) است .تجدید

