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 پیشگفتار:
داری با آنها سرمایه یهفعاالن کارگری در کشورهای پیشرفتها و ی با مسائلی که امروزه اتحادیهیآیا آشنا

ن با آنها ]مستقل[ در ایرا ی از مسائلی که سندیکاها و فعاالن کارگرییگشاتواند در گرهاند، میمواجه

الش برای ، که امکان تاند رهبران کارگری در کشورهای نامبردهدرگیراند، به آنان یاری دهد؟ کم نبوده

عاالن فاند. این در حالی است که نصیب افتهترین سطوح سیاسی رسمی نیز یشان را در عالیتحقق اهداف

 کارگری مستقل در ایران جز حبس و محدودیت و محرومیت نبوده و نیست.

برای  –فعالیت، و هم در مسائل عینی موضوع فعالیت  هم در شرایط -های عمیقی گفتنی نیست که تفاوت

 یهایطی که مشخصاً سلطجود دارند. شریک فعال کارگری در ایران و دیگری مثالً در آلمان و

داری و مسائل عینی که سطح تکامل سرمایه کند وفعالیت کارگری در ایران تحمیل میدیکتاتوری بر 

ر قیاس با گذارند، شرایط و مسائل تماماً متفاوتی دارگران پیش روی فعاالن کارگری مییافتگی کسازمان

ای ردادهرش قراردادهای خارج از عرف قراآلمان است. با این حال اشتراکات نیز وجود دارند. گست

دی، گسترش اردادهای موقت و انفرانیروی کار نسبت به آینده در قالب قر یهجمعی، نااطمینانی فزایند

ت متفاوت اند؟ بروز تمایالگفته شده یهجامعهای کدام یک از دو اینها واقعیت . ...و «خویش فرمائی»

رابر بتفاوت در آن، و وضع غامضی که گاه این تمایل م یهیافتبین این اشکال کار و اشکال سازمان

 گذارد، واقعیت کدام یک از آنهاست؟فعاالن کارگری می

با این دست  ای قابل اتکا بر این است که آشنائی فعاالن کارگری ایرانجنگ کارگری مبتنی بر تجربه

 یهی، یاور معنوی آنان در مبارزدارسرمایه یههای کارگری در کشورهای پیشرفتتجربیات اتحادیه

 یابی کارگران است.دشوارشان برای سازمان

 

ی ی مستقل در اختیار خوانندگان نشریهشود این مطالب در یک مجموعهبنابراین از این پس کوشش می

    قرار گیرد. «جنگ کارگری»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ه ی د ا ح ت ها ر و ش ک ر  د ی  ر گ ر ا ک ی  ا هه ت ف ر ش ی پ ی  ها ی ا م ر س یی  ر ا د | 4 

 

 

 

 

 های کارگری و معضل اقدام استراتژیکاتحادیه

 ریچارد هایمن

 

 چکیده
ونی که های درونی و بیری به چالشیهای کارگری برای پاسخگوامروزه عموماً پذیرفته شده که اتحادیه

رار کارفرمایان فالمللی شدن اقتصاد های نوینی نیازمنداند. بیناند، به استراتژیقرار گرفتهدر برابر آنها 

که این  را از ساختارهای ملی ناظر بر مقررات کار و استخدام بسیار آسان کرده است. آشکار شده است

شی و تقاالت بخهای اجتماعی ملی به شدت تضعیف کرده؛ انها را برای دفاع از مدلی دولتیوضع توانا

ات های کارگری را فرسوده کرده است. تغییرکار و استخدام قدرت سنتی اتحادیه یهشغلی در عرص

ه چه برده است. پس بگرای سنتی کارگران را تحلیل گیری جمعاجتماعی و ایدئولوژیک نیز تواماً سمت

ردن این امکانات برای مدرن ک شود وهای کارگری سخن گفته میمعنا هنوز از اقدام استراتژیک اتحادیه

اجتماعی و  یحاضر به ویژه به ادبیات مربوط به یادگیری سازمانی، سرمایه یهاند؟ مقالاستراتژی کدام

را  برداری از اصول دوقلوی رهبری و دموکراسیپردازد تا بتواند چگونگی بهرهواژگان انگیزشی می

 خراج کند.داری جدید استهای سرمایهبرای مقابله با چالش

شوند. آنها در توصیف می «میانجی»و  «ثانوی»های های کارگری غالباً به عنوان سازماناتحادیه

صنعتی مکانیسم فرمالی از  یهعرص

 –و نه تماماً  –نمایندگی جمعی و جزاً 

سازند، مستقل کارگرانی را متحقق می

که همانا توسط کارفرما به طور جمعی 

اند. بنابراین ساختارهای سازماندهی شده

 های کارگری غیرسازمانی اتحادیه

تقسیم کار کاپیتالیستی  یهمستقیم بر پای

و اقدامات و ترجیحات کارفرمایان 

 یهاند. در عرصاعضایشان شکل گرفته

سی نیز اهداف و سیا –اقتصادی 

 –های مشابهی های آنها بر پایهروش

ولو که در برخی موارد در تقابل و در 

واکنش نسبت به انتظامات نهادینه شده و 

اند. از هر دو شکل گرفته -مسلط 

منظر، علیرغم اعتراف غالباً 

ا یکی از متفکرانی که نوشته های مربوط به اتحادیه های کارگری و آینده آنه

ادی او بیشترین مراجعه را به او دارند، هنوز مارکس است؛ گرچه که قطعنامۀ پیشنه

، که به به انترناسیونال اول زیر نام "اتحادیه های کارگری: گذشته، حال و آینده"

ده" رسید، تصویری از وضع اتحادیه های کارگری در "آینتصویب انترناسیونال هم 

 ترسیم می کند، که انطباق کمی با وضع کنونی آنها دارد.
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ملت  –های دولت های کارگری اساساً در چارچوبعمل اتحادیه یهبین المللی گرائی، حیط یهخالصان

 محدود مانده است.

داری بقای سرمایه»کار بازسازی و تجدید شکل خویش است. به تصریح مارکس  داری مدام درسرمایه

طمینانی و وقفه در تمام مناسبات اجتماعی، و ابدی کردن ناامستلزم انقالب دائم در تولید، اختالل بی

ریخی البته از نظر تا. «رودشود و به هوا میوب مینماید ذپریشانی است... هر آنچه سخت و صلب می

حاضر آشکارا  یههای شدید تجدید ساختار سخن گفت. لحظهای نسبتاً آرام و باقی تکانهتوان از دورهمی

ار های کارگری دارند به طرز تیپیکی کهای سیستمی است؛ و در این لحظه اتحادیهیکی از دگرگونی

ان مستقر واکنش نش «قانونیت صنعتی»های پیش روی ند، به شدت به چالشدهنشانان را انجام میآتش

 دهند.دهند. آنها همچنین این اقدام را در نوعی خالء استراتژیک انجام میمی

توانند های کارگری به عنوان اکتورهای استراتژیک به چه معناست و آنها چگونه میتوصیف اتحادیه

اند. هند؟ اینها موضوعات مرکزی برای مباحث مطرح در این مقالهشان را ارتقاء دظرفیت استراتژیک

 های کارگری را درمن در رویکرد این نوشته این بود که تجربیات مشخص اتحادیه یهقصد اولی

ارم همچنین و پنهان نگذ -کشورهای مختلف بررسی کنم. بدون تردید ترجیح بسیاری از خوانندگان 

مان از بود. اما بعداً به این نتیجه رسیدم که برای روشن کردن درکمیچنین رویکردی  –ویراستاران 

گاه نهای کارگری نیاز به کار بسیاری است، و نیز این که در معنای استراتژی در بافتار اتحادیه

موجود مواجه  یازمانی با بسیاری از مفاهیم و ادلهس –تری به ادبیات مربوط به روندهای سیاسی وسیع

های کارگری اری اتحادیهذگتوانند از اهمیتی کلیدی برای سیاستکه در تفسیری انتقادی میشویم می

 باشند. از این قرار تمرکز بر آنی شد که از این پس خواهد آمد.

 تغییراتها و چالش

اند، از رفتههای کارگری در موقعیت دفاعی قرار گاروپا، و جهان، اتحادیه یهتقریباً در سراسر اتحادی

هداف ا، از افت مقام اجتماعی و در مؤثریت در نیل به «ایغلظت اتحادیه»کاهش تعداد اعضا و کاهش 

های دیهلزوم مدرن کردن، بازسازی و باززائی اتحا یهای درباربرند. بحث گستردهشان رنج میایپایه

اروپا، هم در شان در سطح ها با مشارکتاران اتحادیهذگجا جاری است. سیاستکارگری در همه

در  ای را به تجربیات دیگرانرسمی، توجه فزاینده های غیرارتباطات رسمی سازمانی و هم در شبکه

 اند.دیگر کشورها معطوف کرده

است که  ها از یکدیگر در جریانآیا این نکته به معنای آن است که روندی از آموختن متقابل اتحادیه

رای تردید هاست؟ دالیل بهای اتحادیهدر انتخاب اهداف و روش «اقدامبهترین »برآیند آن متوجه نیل به 

های آشکاری در پاسخ مثبت به این سؤال کم نیستند. به اختصار این که از این کشور تا آن کشور تفاوت

های ند: تفاوتاند، از صدر تا ذیل وجود دارها را گرفتهی که گریبان اتحادیهیهاچالش یهدر جوهر و دامن

ه ی کیها، در سنن و بسترهای به این چالشیها برای پاسخگوهای سازمانی اتحادیهعمیقی در ظرفیت

 دهد.گیری آنها را برای تغییر شکل میسمت

های کارگری در قرن بیستم به عنوان آکتورهای ملی پا به سپهر مدنی نهادند. در بسیاری از اتحادیه

برای قراردادهای جمعی، در سطحی ملی و سراسری جاری کشورها نقش مقدم آنها، به عنوان طرفی 

، تأثیرگزاری بر اقتصاد کالن و «شریک اجتماعی»شد. نگرانی اصلی آنها، به عنوان یک می
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اری آنها این بود که ذهای اثرگهای ملی بود. در هر دوی این موارد پیش شرطهای اجتماعی دولتسیاست

دهی به مناسبات از حدودی خودمختاری در شکل –و دولت  جمع کارفرمایان –شان های مقابلطرف

اقتصاد  یهمربوط به دستمزدها برخوردار بودند. امروزه این خودمختاری، در اثر درهم آمیزی فزایند

گران بارز آن در اقتصاد اروپا، به شدت زیر سؤال است. بسیاری از تحلیل یهجهانی شده، و در نمون

انداز قانونمندی در روابط ی شدن( را چالشی از باال که چشمیتر از این، اروپاجهانی شدن )یا حتی باریک

اند و از این رو ظرفیت تنظیمی خود کند، تشخیص دادهکار در سطح ملی را محدود و محدودتر می

دانند. ناتوانی در نیل به افزایش واقعی دستمزدها و مزایای اجتماعی، های کارگری را ناچیز میاتحادیه

خود، موجبی برای از دست دادن اعضا و  یهاند، به نوبانتظارات مرسوم کارگران یکه از زمره

 شود.ها دیده میموقعیت اتحادیه

ست که جهانی شدن مفهومی ا»اند. به زعم اشمید گرانی نیز که با این دیدگاه مخالفهستند بسیار تحلیل

ی را که یهنوز مبهم و تعریف نشده باقی گذاشته شده است تا به سهولت بیشتری بتوان گروهی از نیروها

ترین با این حال موفق «کنند گرد هم آرد.صنعتی تعقیب می یهمنافع مشابهی را در کشورهای پیشرفت

کوچک و باز سر  ای معاصر )با معیارهای متعارف( در کشورهای با اقتصادهای اتحادیهجنبش

اند. تحقیقات گسترده نشان برآورده

ای است دهند که جهانی شدن پدیدهمی

هم اجتماعی و هم اقتصادی، و نیز این 

ملت یک افسانه  –که افول دولت 

است. از این منظر اضمحالل 

های پیشین ی که در دههیدستاوردها

های کارگری شد، ابداً نصیب اتحادیه

این نکته مشخصاٌ  ناپذیر نیست.اجتناب

های مطالعات وسیعی یکی از گزاره

اند: است که در غرب انجام شده

شوند که ی شکوفا مییها در آنجااتحادیه

به نحوی نهادینه از نیروهای بازار 

شوند )خواه از طریق ایزوله می

قراردادهای جمعی، های اساسی برای پوشش دادن به های دولتی برای مدیریت مطالبات، یا حمایتسیاست

ها از قدرتی نسبی و/یا از طریق نقش رسمی در دستگاه اداری ناظر بر رفاه(. هر جا که اتحادیه

خوبی قادر خواهند بود، در راستای محدود کردن اثرات مخرب جهانی شدن، بر ه برخوردار باشند، ب

 های عمومی اثر بگذارند.سیاست

محتمالً رو به تعمیق  «ضعیف»و  «قوی»ای های اتحادیهبشمنطق این تفسیر آن است که شکاف بین جن

 ی دارد.یی بیشتر رو به واگرایاست و به جای همگرا

دقیقاً  -ها های بیرونی پیشاروی اتحادیهتبعی، این دیدگاه بر آن است که حدت چالش یهبه عنوان یک نتیج

متغیری وابسته به این یا آن  –کنند تصمیمات سیاسی عمل می یهها به واسطبه این علت که این چالش

 کشور است.

 اتحادیه های جهانی: پاسخی به چالشهای اتحادیه ای؟
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شترین و خدمات عمومی متمرکز به بی «فوردیسم»ها در بیشترین کشورها در زمان شیوع تولید اتحادیه

ر این یا آن ای، و بنابراین اعتبار نمایندگی، دست یافتند. پیشتر از آن، توافقات جمعی دغلظت اتحادیه

 «آرامش در محیط کار»داشتند و تضمینی ولو جزئی در مورد صون میبخش دستمزدها را از رقابت م

ندگی جمعی را یافتند تا نمایدادند. پس از آن هم مقامات دولتی غالباً دلیلی سیاسی میبه کارفرمایان می

دادهای کار ها بر کارگران دستی مرد تمام وقت، غالباً با قرارتشویق کنند. همچنین قوت تیپیک اتحادیه

س ها هم در اغلب موارد یک کاراکتر بوروکراتیک و متمرکز را منعکمی استوار بود. اتحادیهدائ

ارتقاء  های محدود برایکردند، و این در حالی بود که ایجاد همبستگی در میان نیروی کار با فرصتمی

 مشترک استاندارد برای استخدام بود. یهشغلی فردی، مشوق یک قاعد

جاافتاده را  یهفرمایان، روندهای انتظام دهند شناختی، هم در کارگران و هم در کارتغییرات جمعیت 

عمومی و در برخی از کشورها پیشبرد وسیع سیاست  یهاند. محدود کردن بودجمتزلزل کرده

متوسط  یهبخش عمومی شده است. انداز یهسازی، موجب تضعیف حاد سنگرهای گذشتخصوصی

ً شرکت جام ان «در خانه»ها که پیشتر سپاری بسیاری از فعالیتبه علت رواج بیرون های خصوصی، قسما

های کارگری و قراردادهای ای و رویگردانی از انجمنو گرایش ضد اتحادیه «آب رفته»شدند، می

های بزرگ نیز به نحو های کوچک، تقویت شده است. در عین حال حتی شرکتجمعی، خاصه در شرکت

اند که یا ای روی آوردهویژه های تولید و شرایط استخدامی خودها و سازمانمال رژیمای به اعفزاینده

د که در آن های کارگری را به تسلیم وادارند یا به سیستمی دوالیه برای عقد قراردادها دست یابنانجمن

بیشتر  در متمرکز نقش مسلط را داشته باشند. به جهات معینی در پیوند با این روندها، مذاکرات غیر

یدی و اند، کاهشی نسبی در بخش تولای ضعیفی برخوردار بودهی که در گذشته از سنن اتحادیهیکشورها

افزایشی در بخش خدمات خصوصی بروز یافته است. در تمامی این موارد، ساختار استخدامی که 

پسا »های قالب یک سیستم ملی استاندارد برای مناسبات استخدامی بود، جای خود را به یهپشتوان

غالباً بدون هر  سسته، وپاره و گ ( داده است که پیش فرض آن سیستمی چندpost-Fordist) «فوردی

 نوعی از قراردادهای جمعی، است.
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های دیگری است، جز بازتاب دینامیسمتغییرات موازی در نیروهای کار تا حدودی پیامد و تا حدودی 

آنچه گذشت. به طور کلی امروزه شمار کارگران یقه سفید از کارگران یدی بسیار بیشتر شده است. تقریباً 

در تمام کشورها به لحاظ تاریخی تعداد کارگران یقه سفید به مراتب از کارگران یدی، که غلظت 

انداز پیشرفت ن واقعیت به میزان معینی از آن رو بود که چشمی هم داشتند، کمتر بود. اییای باالاتحادیه

های شغلی انفرادی مانعی برای ارتقاء آگاهی جمعی بود، اما همچنین به این دلیل که بسیاری از اتحادیه

های شغلی داشتند که به عنوان مشاغل نزدیک به کارگری مالحظات خاصی نسبت به پذیرش برخی گروه

شدند. افتراق شغلی در بین کارگران یدی افزایش یافته و مرز واقعی بین کارگر یدی کارفرما شناخته می

و کارگر فکری تقریباً محو شده است. رشد مشاغل فکری با زنانه شدن نیروی کار همراه شده است و 

این در حالی بوده است که بسیاری از 

ای در گذشته در های اتحادیهجنبش

کوشش جذب زنان ناموفق بودند یا 

مؤثری به این منظور و برای 

کردند. یک نمایندگی کارگران زن نمی

روند دیگر، که تا حدودی در پیوند با 

وقت این روند بوده، رشد مشاغل نیمه

وقت است. دیگر اشکال و پاره

از جمله قراردادهای  -نامتعارف کار 

ی یخویش فرما»موقت، کارگزاری، 

ری پذیاتحادیه یهکه سابق – «وابسته

اند، رواج در هیچ کشوری را نداشته

اند. در بسیاری از موارد نیروی یافته

کار به لحاظ تعلقات اتنیکی نیز بسیار 

های اتنیکی متنوع شده است و اقلیت

 اند.شدهها نادیده گرفته میغالباً توسط اتحادیه

هاشان کارگران در سمتگیری شود کهارتباط با این تغییرات در نیروی کار، اغلب ادعا می تا حدودی در

اند یا به زبانی دیگر اینکه کار دیگر به خودی خود اهمیت چندانی در تعریف و تعین هویت فردگرا شده

دهد، شخصی ندارد. هرچه جهان شخصی یک کارگر به آرزوها و انتظارات او از کار بیشتر شکل می

شود. به نظر بسیاری از کند، بیشتر تضعیف میاین امکان که سامانی عمومی بتواند رضایت او را تأمین 

گران، پیامد این تغییر آن است که همبستگی دیگر دشوار شده است، یا دست کم اینکه دیگر تحلیل

 کارگری بر آن استوار شده بوده است، پایدار بماند. یهتواند به عنوان ارزشی که اتحادینمی

ریان دارند، میزان تغییر در ساختارهای اقتصادی و های فوق در بسیاری از کشورها جاگرچه گرایش

های کارگری به این تغییرات نیز استخدامی در این و آن کشور متفاوت است. اما همچنین واکنش اتحادیه

رسد که موضوعات واحد به فراخور شرایط در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. به نظر می

گردند، و این در حالی است که و اهمیت کامالً متفاوتی برخوردار میبومی این یا آن کشور از اعتبار 

گیری تر این که شکلتوانند پیامدهای واحدی را به بار آورند. مشخصموضوعات آشکارا متمایز می

های بخشد که به احتمال بسیار کشمکشای در یک کشور به موضوعاتی شکل میتاریخی نهادهای اتحادیه

  قرن گذشته 30اوجگیری مبارزات اتحادیه ای کارگران امریکائی در دهۀ 
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قرن گذشته سیستمی را  40و  30 یههای دهلامریکا مبارزات سآگیزند. برای مثال در انبزرگ را برمی

گیرد و حاوی سلسله مراتبی مبتنی بر لبی از مشاغل صورت میصمستقر کردند که در آن تعاریف 

ی، خواهان ایارشدیت برای مصونیت و ارتقاء شغلی است. در نتیجه کارفرمایان، بر خالف سنت اروپ

ای را در اساس به چالش شوند که گاه مبارزات اتحادیهال منعطفی در سازماندهی کار میچنان اشک

    گیرد.می

 تر زمان کار ومریکا توصیف شد، فشار برای سازماندهی منعطفآعکس وضعی که در  در آلمان، بر

ی جاافتاده و هابرای کسب اختیار بیشتر برای تعیین دستمزد در سطح شرکتی، گاه به درگیری با مفهوم

ا، البته عکس این وضع، در سوئد و ایتالی گردد. و برمی «قرارداد دستمزد مناطق»ای چون نهادینه شده

شده است.  های کارگری تبدیلحیاتی و هویتی اتحادیه یهاز طرقی بسیار متفاوت، مساوات طلبی به مؤلف

ی، یسو های مختلف ازدستمزدها در درون و در بین بخش یهدر این دو کشور، فشار برای افزایش فاصل

رید دست خو لغو قانون افزایش جبرانی دستمزدها )افزایش دستمزدها به تناسب تورم، به نحوی که قدرت 

ر بافتار ملی داند که محتمالً کم ثابت بماند و کاهش نیابد( از سوی دیگر، عواقب مخربی را به بار آورده

 افتند.یدیگری بروز نمی

هویت  یههای نخست قرن جاری، از جمله  توسط نگارنده، درباراین نکته با مباحثاتی که در سال

کشیدند، ها طرح شدند و مثلث بازار، طبقه و جامعه را به بحث میهای کارگری و ایدئولوژیاتحادیه

شان مقدمتاً بر وجودیهای کارگری در بریتانیا، که منطق هائی، همچون اتحادیهمرتبط است. اتحادیه

سایش زنی با کارفرمایان بر سر دستمزدها استوار است، نسبت به فرکنترل بازار کار از طریق چانه

ها در هی، مثل اتحادییهادهند تا اتحادیهها حساسیت بیشتری نشان میزنی اقتصادی اتحادیهقدرت چانه

یا نه، تا  ست، اعم از آن که عضو اتحادیه باشندشان عمدتاً متوجه بسیج کارگران اگیریفرانسه، که سمت

 به این وسیله برای افزایش حداقل دستمزد و مزایای اجتماعی به دولت فشار آورند.
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های موروثی/ سنتی همچنین بر مسیر محتمل هویت

های اتحادیهها نیز مؤثراند. برای بازسازی اتحادیه

کارگری به ندرت ممکن است که دست به تجدید 

نظر و تغییر تمام مفاهیم گذشته ناظر بر اهداف و 

شان بزنند، به عوض آنها گزینشی عمل شخصیت

کوشند اعضا و زنند و میکنند دست به انطباق میمی

شان را متقاعد کنند که این تغییرات با فعاالن

های پیشین همسازاند. نسلای ها و اهداف پایهارزش

غالباً مسیری  «مدرنیزاسیون»از این رو مسیر 

 قبلی است. یهوابسته به سیر طی شد

های درونی و بیرونی ها به چالشاین که اتحادیه

چون این واکنش، به  و واکنش نشان دهند، و چند

توان آن را ظرفیت عامل دیگری نیز، که می

توان عامل را می سازمانی نامید، وابسته است. این

به عنوان قابلیتی فهمید که یک سازمان برای 

های ممکن برای سبقت گرفتن گیری از فرصتبهره

های متجانس و از شرایط متغیر، تدوین سیاست

ها، به عوض واکنش اجرای مؤثر این سیاست

  دهد.صرف در برابر شرایط متغیر، از خود نشان می

های مشخص و دینامیسم علت و معلولی )علّی( ظرفیت سازمانی کار لفهتئوریزه کردن و به دست دادن مؤ

ای در های اتحادیهآسانی نیست. اما این نکته برای هر ناظر مطلعی آشکار است که بعضی از جنبش

ها از این ظرفیت برخوردارند. برای تشخیص این عامل اروپا به میزانی به مراتب بیشتر از دیگر اتحادیه

بخشی تکیه و آنها را تعریف کنیم.  ر عناصر کلیدی مثل ساختار، هوشمندی، استراتژی و اثرشاید باید ب

های اتحاد یا تفرق آن در سازمان یهگری در سطح یک کشور و درجساختار، شاخصی از میزان اتحادیه

ک مجموعه های مختلف در یتواند به عنوان معیاری معتبر برای تجمیع دیدگاهرقیب است، و بنابراین می

گری است: حدودی از دانش های واحد به کار آید. هوشمندی جزاً یک موضوع ناظر بر سازمانمشخصه

این دانش از  یهآوری و پردازش اطالعات، و ابزارهای اشاعتخصصی در کار تحقیقات، آموزش و جمع

 یهاست که ابزارهای اشاعها از آنها برخوردارند. روشن ها و کنفدراسیونمجاری سازمانی، که اتحادیه

دانش گفته شده تا حدودی وابسته به منابع است. اما هوشمندی همچنین، و ای بسا مهمتر از جزء گفته 

ای به عنوان عنصری اساسی از قدرت شده، مبین میزانی است که دانش در تمام سطوح جنبش اتحادیه

 شود.اتحادیه تلقی می

ات سازمانی اتحادیه وابسته است، که علم و عمل را از مجرای استراتژی به آن دسته از سنن و رسوم

ها و اشکال ریزی مشخص برای نیل به اهداف، و قالبهای بدیل، برنامهتحلیل اوضاع، ارزیابی از گزینه

پذیری حصول یهزند. سرانجام مؤثریت جزاً ناظر بر مسئلورزی اتحادیه به هم پیوند میمداخله

اهداف، مشخصاً در  یاهداف آن است و جزأ مبین تجانس همه جانبه یهر زمینهای اتحادیه بسیاست

 ؟آیا اتحادیه های فردا به استراتژیهای دیروز نیازمندند
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مرکزی به سهولت  یهها است، که معموالً با وجود یک اتوریتدرون یک اتحادیه و در میان اتحادیه

شود. مؤثریت جزأ هم مبین حدودی است که اعضا، و حتی به غیر اعضای آن، بیشتری حاصل می

اند که برای تحقق آنها دست به عمل زنند. دانند، و آمادهژیک اتحادیه را از آن خود میهای استراتاولویت

 در فصول بعدی بر این ابعاد مکث بیشتری شده است.

 

 ظرفیت استراتژیک چیست؟

 یهرشناسی، استراتژی یک استعاریشه یهشود. از زاویمفهوم استراتژی غالباً سرسری استفاده می

ای برای یک مشتق شده است. استراتژی بر نقشه «تام»یونانی برای  یهست که از کلم)متافور( نظامی ا

گیرد، که کارزار کامل یا یک جنگ کامل داللت دارد. در این معنا استراتژی در برابر تاکتیک قرار می

است،  تمد اندازی برای بلندای برای یک نبرد داللت دارد. پس استراتژی مشخصاً نیازمند چشمبر نقشه

سر این  ها درگیر آن خواهند بود، و براگرچه که ممکن است بر سر درونه و دوام کارزاری که اتحادیه

 بینند یا نه، اختالف نظر وجود داشته باشد.که آیا آنها مناقشات کاری را همچون یک جنگ می

کند که استراتژی ارتباط نزدیکی با امر رهبری دارد. استراتژی این را تداعی می یهکلم لغوی یهریش

میشلز  یهکند. این گفتاند، نگران و ناآرام میاین مفهوم غالباً کسانی را که متعهد به دموکراسی در اتحادیه

دموکراسی  «گویدزند، در اساس از اولیگارشی میکسی که از سازمان حرف می»)؟( معروف است که 

های ها و برنامهاندازی برای همه قسم اعضاست تا بتوانند به اولویتای مشخصاٌ مستلزم چشماتحادیه

ای همچنین مستلزم ساختارهای مناسب برای مشارکت و شان تحقق بخشند. دموکراسی اتحادیهسازمان

به »گوید، ان که استریک میخالقیت اعضا در سطوح مختلف، از صدر تا ذیل، است. با این حال، چن

رسد که صرف وجود یک نظر می

خودمختاری عمومی در یک سازمان، 

باشد برای اقدام  «پلورالیستی»ای نسخه

جمعی واحدهای کوچکی که برای به 

چنگ آوردن منابع سازمانی و نفوذ 

کنند. چنین سیاسی با همدیگر رقابت می

سازمانی هنوز فاقد ظرفیتی برای 

کنترل نتایج اقدامات خویش سنجش و 

 در سطح کالن است.

متمرکز،  عواقب یک دموکراسی غیر

که غالباً به نفی دستاوردهای خود 

توانند انجامد، تنها در صورتی میمی

اعتال یابند که از باال به نحوی 

هماهنگ شده، تبیین شوند. مؤثر بودن 

تعریف مطالباتی  ی، تقویت و بازیتفسیر، رمزگشاگری مستلزم ظرفیتی برای درک و اتحادیه و اتحادیه

ترین توافق و طرفداری بتواند شوند، به نحوی که وسیعکارگرانی است که توسط اتحادیه نمایندگی می

نیازی برای دموکراسی مشارکتی برای این یکی از کارکردهای رهبری است، و بالنتیجه پیش حاصل آید.

 سازماندهی مبتنی بر عدم تمرکز محض: زنبوران عسل بدون "ملکه"؟
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دارای اهمیت اساسی است که فرق بین رهبری » کندر تأکید میتأمین نتایج مطلوب. چنان که بارک

اقتدارگرا و رهبری مقتدر و بین رهبری به عنوان نوعی سلسله مراتب و به عنوان یک روند یا کارکرد 

شود... و نه فقط ها اعمال میرهبری در تمام سطوح و به انواع شیوه»را تشخیص دهیم. او می نویسد: 

روشنفکری »در این ارتباط مکثی بر مفهوم گرامشی از . «کشندرهبر را یدک میتوسط کسانی که نام 

 یهدر این جا دارای اهمیت است: این امکان هست که فعاالن عمومی یک ظرفیت گسترد «ارگانیک

شان، از آنان گذاری با دیگر همکاراناطالعاتی و تحلیلی را از خود بروز دهند، که آنان را بدون فاصله

 ای بین رهبری و دموکراسی وجود دارد و باید وجود داشته باشد.کند. بنابراین دیالکتیک پیچیدهمی متمایز

ی که گذشت، یها، به معناها برای کاوش در ظرفیت استراتژیک اتحادیهترین کوششاییکی از پایه

کارگران  ی. اتحادیهقرن گذشته است 60های ی کارگران کالیفرنیا در سالیگراگانز در اتحادیه یهمطالع

کشاورزی از منابع بسیار محدودی برخوردار بود اما این محدودیت را توسط آنچه گانز بر آن 

های کرد. این قابلیت ماحصل کنش متقابل بین کیفیتنام نهاده است، جبران می «سرشاری از منابع»

ی و مبتنی استراتژیک غالباً انعکاستفکر »شخصی تیم رهبری اتحادیه و ساختارهای درونی اتحادیه بود. 

نونی و واکنش رهبران به مسائل گذشته، توجه آنان به مسائل ک یهای ذهنی که بر نحوهانگاره است بر

به  وای الزاماً امری جمعی است ورزی خالقانهشان از آینده استوار است. یک چنین اندیشهبینیپیش

های مختلف و با طیفی از زمینهیم رهبری با پسشود که یک تاحتمال قوی در صورتی ممکن می

کر بخشی تف تجربیات سازمانی هدایت اتحادیه را به عهده داشته باشند. کمترین احتمال برای ثمر

 استراتژیک وقتی است که یک گروه یکدست از رهبران در مجاری بوروکراتیک جا خوش کرده باشد.

شمرد، عبارت اند از: فکر استراتژیک برمیبخشی ت های سازمانی که گانز برای ثمرمشخصه

اری هر جا که مج. «پذیر و شفافخواهی به انحاء مختلف، گردش منابع، و ساختارهای محاسبهمشورت»

های فعالیت، و نیز یرامون اهداف و روشپ –م دیالوگ عمودی و هم افقی ه –مؤثری از دیالوگ 

ً  مشارکت فعاالن و عموم اعضا وجود داشته باشد، و  در گرو این وقوف باشد که مؤثریت اتحادیه نهایتا

 انداز وسیعی برای ابتکاراتآمادگی اعضا برای مشارکت مالی و در اقدامات اتحادیه است، چشم

طرح ممریکا مکرراً آاستراتژیک گشوده خواهد بود. این نکته را هیری در بریتانیا و میلکمان در 

پائین »و  «نباال به پائی»تلزم ارتباط متقابلی است بین رویکردهای آمیز مسگری موفقیتاند: سازمانکرده

 . «به باال

 

 

 

 

 

 



ه ی د ا ح ت ها ر و ش ک ر  د ی  ر گ ر ا ک ی  ا هه ت ف ر ش ی پ ی  ها ی ا م ر س یی  ر ا د | 13 

 

 آموزش درون سازمانی
استراتژی در های حاصل از تجزیه و تحلیل از این رو یافته .های کلکتیو اندهای کارگری سازماناتحادیه

های توانند به کار اتحادیهداری، بالقوه میهای تیپیک سرمایهمناسبات  سازمانی، و به ویژه در سازمان

ای را در آثار سازمانی توجه فزایندهآموزش درون یهاخیر اید یهکارگری نیز بیایند. در خالل سه ده

های اساسی این ایده را برخی از پیش فرضتوانیم طبعاً می .مربوط به مدیریت به خود جلب کرده است

مطلب خواهیم پرسید(، نه تنها بپرسیم که  یطور که در ادامهمورد تردید و پرسش قرار دهیم: مثالً )همان

کنند، و ها عمل هم میکنند، بلکه بپرسیم که مگر اصالً سازمانها مثل یک تن واحد عمل میمگر سازمان

ها هستند که به نام سازمان عمل ها، این افراد و گروهاست که در سازماناگر آری، به چه معنا؟ روشن 

گیرند. اما این روندهای اجتماعی و شان به کار میکنند و معموالً هم منابع سازمانی را برای عملمی

شوند. شخصی می آلوده و غیر سیاسی با انتساب عملی اساساً انسانی به آنها )یعنی مشخصاً آموزش( رمز

ها دقیقاً آن ز این قرار سازمانا

اند که آموزش ییزمینه و بافتارها

تواند در آنها جاری شود و می

 –تواند بخشی سازمانی می اثر

چنان که در زیر توضیح خواهم 

وابسته به ظرفیت افرادی  -داد 

در درون آنها بستگی یابد که 

قادراند در مجرائی جمعی، پاسخ 

ا های درونی رمناسب به چالش

های بیاموزند یا پاسخ به چالش

 سپری شده را از اذهان بزدایند.

( مرور مفیدی بر آثار مدیریتی معاصر دارد که به تشریح چهار مرحله یا بُعد آموزش 1991هوبر )

سازمانی اختصاص دارد. اولین مرحله کسب دانش جدید است. دوم، انتشار و تعمیم آن در یک درون

هرگاه اطالعات و تجربه بین این و  (دانند.دانند چه چیزی را میها اغلب نمینسازمان است )زیرا سازما

آن فرد و گروه، و بدون یک هماهنگی کلی پراکنده شود، ظرفیت آن اطالعات و تجربیات اساساً نقصان 

پذیرد. سومین مرحله تفسیر دانش حاصله است: معنا و مفهوم آن، دستچین کردن و پاالیش الزامی آن می

نامید. سرانجام، برای اینکه آموزش از یاد نرود، حفظ  «اطالعات بیش از حد زائد»توان از آنچه که می

سازمانی آن ضرور است، زیرا سازمان به خودی خود فاقد حافظه است. این هر چهار بعد در کار 

 های کارگری دارای اهمیت آشکار و سرشاراند.اتحادیه

و مرتبه  «آموزش اولیه»آموزش نیز دارای اهمیت است. باتسون بین تمایز بین انواع و سطوح مختلف 

تمایز قایل است. در آموزش اولیه، فرد با آزمایش و خطا مشکالت را حل  «آموزش ثانوی»تر عالی

شود. اما در آموزش ثانویه، فرد یاد کند. راه حل صحیح بدون نیاز به آزمایش آن به کار گرفته میمی

ها را برای مشکالت جدید ابداع کند. باید تر راه حلیاد بگیرد، و قادر است سریع گیرد که چگونهمی

ها( استوار کرد،  اما آرگریس افزود که باتسون تجزیه و تحلیل خود را بر رفتار حیوانات )و سپس انسان

های تجاری تشخیص دادند؛ اال این که آنها نام این سطوح و شاون خیلی زود تمایز مشابهی را در سازمان

نهادند. آموزش نخست به معنای یادگیری استفاده  «آموزش دو حلقه»و  «آموزش تک حلقه»متمایز را 

مسائل را با همان اندیشه 

ای که موجب آنها بوده 

 است، نمی توان حل کرد 
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ها. معموالً خط و مشی سازمانی های تعیین شده است. دومی، بررسی دقیق این رویهاز روش

آورد، زیرا این نوع آموزش به افرادی نیاز دارد، م فراهم میی را برای آموزش در سطح دویهادشواری

های مرسوم کسانی ها و رویههای حساس عملیات سازمان قرار دارند و حاضراند سیاستکه در موقعیت

این است که ساکت  «آموزش محتاطانه»های قدرتمندتری قرار دارند. را به چالش بکشند که در موقعیت

ها را به سرکوب شک و پنهان کردن اطالعات و  «پائینی»دهای مرسوم سازمانی باشید. از این رو رون

 .شودمیسر می «های حادموقعیت»کنند. آموزش دو حلقه فقط در حلقه ترغیب میاکتفا به آموزش تک

شان نآموزش درون سازمانی چگونگی غلبه بر موانع آموزش ثانویه را  یهبخش اعظم تألیفات دربار

پردازد: سؤال ( به دو سؤال اساسی می1994کند. نوناکا )اننده را به این آموزش تشویق میدهد و خومی

ل دوم، که توان دانش افراد درون یک سازمان را تعمیم داد و اجتماعی کرد، و سؤااول این که چگونه می

ان صریح و توتوان دانش غریزی و مستتر را میارتباط نیست، این که چگونه میبا سؤال اول هم بی

عاتی که افراد را ایجاد کرد؛ اجتما «اجتماعات تعاملگر»واقفانه کرد. بخشی از پاسخ او این است که باید 

های گذارند، و یافتهشان را بر پایه اعتماد متقابل به اشتراک با دیگر اعضای آنها میاز طریق آنها تجربه

 یک پاسخ ممکن این است که بحران در یکدهند. چگونه؟ جداگانه را تا یک کل منسجم ارتقاء می

رغیب تواند آموزش جمعی را تایجاد کند و این به نوبه خود می «هرج و مرج خالق»تواند سازمان می

ن است این دارند( است که ممک «اضافی»کند. پاسخ دیگر متکی به ابتکار افراد با اطالعات اضافی ) یا 

های عیتانسجام بخشند. پاسخ سوم این است که افراد در موق های ابتکاری کلیت واطالعات را به شیوه

کنند. نونانکا، به عنوان تسهیل می «پایین»و هم با  «باال»میانی در یک سازمان معموالً ارتباط را، هم با 

موزشی( را ی )روندهای آیکند که چنین روندهاافزارهای کامپیوتری پیشنهاد میپاسخ آخر، به قیاس با نرم

، تعمیم، تسهیل کنیم، که باید بتواند توانایی استراتژیک سازمان را در کسب «ابر متن»ختن یک با سا

 ی غیرتفسیر و پاالیش، و حفظ و انباشت دانش جدید به طور مداوم فراهم کند. این آخری به نهادها

 .نندهای روزمره را تکمیل کتر مرسوم در فعالیتهیرارشیکی نیاز دارد که ترتیبات هیرارشیک

ول، تمایز های کارگری بهره برد، و اگر آری، چگونه؟ زهایی در کار اتحادیهتوان از چنین تحلیلآیا می

های با آموزش سازمان»ه عنوان ب -های کارگری ای را که باتسون تشخیص داده بود، به اتحادیهاصلی

های خاص، آموزش اولیه چالش ها در پاسخگویی واکنشی بهبسط داده است. به نظر او اتحادیه -«درونی

زمره های جدید یک واقعیت رودهند. سپس با تشخیص این نکته که مواجهه با چالشرا از خود نشان می

شکالت می برای ایجاد ساختارها و روندهای درون سازمانی به نحوی که تأمل در یاست، و ابراز توانا

گذارند. یمل کنند، آنها پا به مرتبه دوم آموزش های مناسب را تسهیجدید و بحث جمعی برای یافتن پاسخ

جدد دهد که نیاز به یادگیری مرتبه سومی نیز هست و آن بررسی دقیق و تعریف ماما زول ادامه می

شان است از آنچه ها همانا درکها، و مهمتر از اینها و ساختارهای آموزشی موجود در اتحادیهاستراتژی

تر از آنچه کارگری هست و باید باشد. جذب و نمایندگی کارگرانی به مراتب متنوع یکه یک اتحادیه

شان، مجدداً خودشان ها برای بقا و شکوفاییهمین چند دهه قبل وجود داشت، مستلزم آن است که اتحادیه

 به عنوان سازمان بازیابند.

های کارگری یل وضع اتحادیهآموزش درون سازمانی تأثیر کمی در تحل یههای اخیرتر دربارنوشته

های ها دید. یکی از معدود نمونهتوان اهمیت آنها را در کار اتحادیهاند، اما به سادگی میداشته

انجام شده توسط هوزارد و اوسترژن در سال  یهها مطالعاتحادیه یهها در زمینسیستماتیک این نوشته
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( است. این دو محقق تصریح SIFد بخش خصوصی )سوئدی کارگران یقه سفی یهاتحادی یهدربار 2002

های مربوط به آموزش سازمانی که در چارچوبی تمرکزگرا و مدیریت محور حاصل کنند که تئوریمی

این  نادیده بگیرند. «هویت و هدف سازمانی»اند، گرایش دارند تنوع و کشاکش درونی را با دستاویز شده

های اقتصادی از مبانی صریح دموکراتیک خالف سازمان که بر -های کارگری مسئله در اتحادیه

حتی حادتر است.  –های ایدئولوژیک در آنها به درجاتی مشروعیت دارد برخوردارند، و رقابت گرایش

مدرنیزه »از مفهوم  SIFهای رهبران سراسری دریافتهوزارد و اوسترژن متوجه نوعی انشقاق حاد بین 

خدمات فردبنیاد به کارگران و همگامی بیشتر با کارفرمایان از  یهشدند: دریافتی دایر بر ارائ «کردن

ی چون یی، و از سوی دیگر دریافتی دایر بر پایبندی مستمر بیشتر رهبران محلی به ارزشهایسو

کلکتیویسم، همبستگی و )درصورت لزوم( مبارزه علیه کارفرمایان. محققان نامبرده این تباین 

اند. البته برداشت دیگری هم ارزیابی کرده «مانعی در راه آموزش درون سازمانی»ایدئولوژیک را 

های اتژیوجود دارد دایر بر این که فعاالن محلی تحلیل و تشخیص رهبران سراسری از وضع و استر

آمیز از تحلیل و های پیشنهادی را استنتاجاتی اشتباهکردند، اما استراتژیپیشنهادی آنان را تماماً درک می

اصلی تحقیقات هوزارد و اوسترژن این است:  یهکردند. نتیجتشخیص وضع ارزیابی و آنها را رد می

اند، اما اگر ها دچار مشکلا و هویتهها، ایدئولوژیهای کارگری در تدوین معانی، دیدگاهاتحادیه»

توانند حتی به آموزش سازمانی روند دیالکتیکی در درون آنها باشد، آنگاه اختالفات ایدئولوژیک می

 «ارتقاء اندیشه و آموزش در آنها باشد و نه مانعی برای آموزش.

وبر است نتج از نظر هاند: اولین نکته مآموزش درون سازمانی دارای اهمیت یهدو نکتۀ نهائی دربار

ها طبعاً انالبته به معنای اکید کلمه سازم. «داننددانند چه میها غالباً نمیسازمان»دایر بر این که 

مان ؛ زیرا دانش یک قابلیت انسانی است، ولو که دانش بسیاری افراد در درون یک ساز«دانندنمی»

ر یک که در سطوح معین یا در جاهای خاصی دای ترکیب، ترویج و حفظ شده باشد. با این حال، تجربه

تواند عمومیت یابد و حتی، چنان که ورد نیاز است، نمیم –ا در هر نوع سازمان دیگری ی –اتحادیه 

حلیل گانز تتراشی شود. به های قابل اتکا مانعآرگیریس و شاون معتقداند، ممکن است بر سر تعمیم تجربه

نچه که کالپپر در آ –ها ؤثر مراوداتی )کمونیکاسیونی( در درون اتحادیههای مبنابراین کانال»بازگردیم: 

 توان به این گفته افزود که هرمی. «اندارای اهمیت کلیدید –نامد می «قابلیت دیالوگ»دیگری،  یهزمین

های مؤثر های کارگری به مثابه یک کل واحداند، کانالهای امروزی متوجه جنبشقدر که جدیترین چالش

 شوند.های بین المللی، از اهمیت بیشتری برخوردار میای، به شمول کانالدرون اتحادیه
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قابل تأکید دوم این است که ما  یهنکت

برای آن که بتوانیم بیاموزیم، باید 

های روتین و تثبیت شده بتوانیم آموخته

 «واآموزی»و عقل مرسوم مان را 

آموزش »اش از کنیم. هال در تحلیل

در سطح دولت، اظهار  «اجتماعی

اران معموالً در ذگسیاست»کند که می

ی کار یها و استانداردهاچارچوب ایده

کنند که نه تنها اهداف سیاست و می

ی را که برای نیل به آن یهاانواع وسیله

توان به کار گرفت، بلکه اهداف می

همچنین ماهیت واقعی مسائلی را نیز، 

که به زعم آنان باید به آنها رسیدگی 

مطمئناً در مورد  «کنند.کرد، تعیین می

آنان در مواجهه با اوضاع جدیدی، که ممکن است توسل »ای نیز صادق است که اران اتحادیهذگسیاست

. «های تکراری یا رفتارهای خوگرفته اتکا کنندد، تمایل دارند به نسخههای کهنه مناسب نباشبه تاکتیک

های صنایع پیش به طرز مؤثری در اتحادیه یی رویکردهای سازمانی را که چند دههیمیلکمن ناکارا

مریکا به کار گرفته شدند، برای سازماندهی کارگران کم دستمزد بدون امنیت شغلی که هر دم بر آبزرگ 

ای بزرگ، در های اتحادیهفعالیت یههای فاقد تجربشود، نشان داده است. محیطفزوده میتعدادشان ا

بیشترین  -آیندالباً به استخدام کارفرمایان خرد و دست دوم در میغکه  -سازماندهی این گروه کارگران

رایج است، و  های مربوط به مدیریت بسیاردر نوشته «های شایستگیتله»اند. اصطالح موفقیت را داشته

اند، اما امروزه دیگر ی است که در گذشته به خوبی جواب دادهیهامنظور از آن مهارت در کاربرد روش

ی که از یهای کارگری، خاصه آنهاکنند. در اتحادیهمثل مانعی برای نوآوری در شرایط جدید عمل می

و تشریفات جز به این معنا نیست که  «امر یسابقه»تاریخی طوالنی برخورداراند، احترام گسترده برای 

زند. راس و مارتین های پیشین غل و زنجیری محکم بر آموزش درون سازمانی میهای تمام نسلسنت

شان محدود اند و به لحاظ سازمانی توسط گذشتهشان وابستهها به سیر تاریخیاتحادیه»شوند که متذکر می

کنند ها و عادات مشترک را تهدید نمیها، ارزشت کنند که ایدهشوند. آنها تمایل دارند در جهاتی حرکمی

شود. برای غلبه بر ها پیش دانسته کج میو آموزش سازمانی در آنها غالباً به سمت موضوعات از مدت

 نیاز است. «ویرانگری سازنده»کارانه و تدوین استراتژی نوآورانه، غالباً به یک این تعصب محافظه

 

 اجتماعی یهای و سرمایدموکراسی اتحادیه اکتیویسم اعضا،
های کارگری محصول مشترک دو عامل منطق بحث قبلی این است که ظرفیت استراتژیک دراتحادیه

انجام داد، ادعا  1983رهبری و دموکراسی درونی است. کیلبرگ در یک تحقیق کالسیک که در سال 

اند که آگاهانه و تصریح شده، یک سازمان مرکزی ی بودهیای آنهاهای اتحادیهکرد که مؤثرترین جنبش

تالطم محلی )یعنی مشارکت اعضا( ترکیب  های پرقدرتمند )یعنی یک رهبری همساز( را با فعالیت

پوستر کنایه آمیزی به مناسبت ورشکستگی مراسم ترحیم: 

XEROX در اثر افتادن به "تلـۀ شایستگی" 
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سال بعد در  20ی استثنائی در سوئد بود. یگرااند. این ترکیب یکی از توضیحات برای فهم اتحادیهکرده

های کارگری در قیق در ابزارهای تجدید ساختمان قدرت اتحادیه، لوسک و مورای، که به تح2003سال 

مشابهی را عرضه  یهعصر جهانی شدن و در مواجهه با اقتصاد بین المللی شده اشتغال داشتند، گزار

ظرفیت استراتژیک سازمان اتحادیه )قابلیت اتحادیه  -1کنند: کردند. آنها مثلثی را بین سه عامل ترسیم می

حیات دموکراتیک درونی اتحادیه  -2اری فعال و نه فقط در واکنش به اقدامات مدیریت(، ذگبرای سیاست

ی که از جانب آنها اخذ یهاشان را در سیاستدهد که هویت)همبستگی درونی(، که به اعضا امکان می

 -3و  کنند، «از آن خود»ها را شود، این سیاستاند، ردگیری کنند، یا چنان که امروزه گفته میشده

المللی تر ملی و بینهمبستگی بیرونی، یعنی حدودی که منابع و اشتراکات منافع سازمانی در ابعاد وسیع

های محلی را شکل دهند و علیه فشارها برای لگدکوب رقابتی استانداردهای موجود یابند اولویتامکان می

ینامیک و قابلی است از ظرفیت فعال ها بنای سیکل دگیرند که نیاز اتحادیهعمل کنند. آنها نتیجه می

ای برای استراتژی مؤثر پیشگیرانه، دموکراسی فعال و حمایت استراتژیک سطح باال به عنوان پایه

شود که این سه اهرم قدرت، همدیگر را تقویت بیشتر و بیشتر آشکار می»ای. به بیان آنان: اتحادیه

 .«کنندمی

ر انجام داد، مطرح کرد که در اث 2005شده، که در سال  لوسک در تحقیقی مبتنی بر تحقیق گفته

توجهی ی بییگراها و اتحادیهکارگران با اتحادیه «همذات پنداری»نسبت به  «هارادیکال شدن تفاوت»

کشند و به فرسایش ی را به چالش مییگراهای واگرای اجتماعی مفاهیم سنتی جمعشده است. هویت

گرانی که ها در کبک نشان داد کاراعضای اتحادیه یهانجامند. تحقیق او دربارکادرهای مرجع سنتی می

اند یینهاآکنند، به اقرب احتمال ای برای شرایط مشخص خودشان تلقی میی را به عنوان چارهیگرااتحادیه

های آن را دارند. به تصریح لوسک: گیریاری اتحادیه و جهتذگکه حس مشارکت در سیاست

 .«ی یک بلوک ساختمانی ضرور در بنای هویت اتحادیه استدموکراس»

های بایست بر بنیانای مشروط بوده که میهمواره پدیده «همبستگی کارگری»کند که ریچادرز مطرح می

ساخته شود. این گزاره در محلی 

روابط  یهحال حاضر، که دور

متمرکز بین کارگر و  غیر

 یهکارفرما، تهدیدهای فزایند

محلی، نیروی کار تکه پاره شده، 

هاست، اعتبار به و تفوق شرکت

مراتب بیشتری یافته است. در 

چنین اوضاعی و در حالی که 

ای کارگران محلی به نحو فزاینده

رگران دیگری به رقابت با کا

شوند، یک همبستگی کشانده می

تکه پاره شده ابداً همبستگی 

مؤثری نخواهد بود. عطف به 

شروع این فصل از  یهنقط

نوشته، معنای این نکته این است 
وقت اش است کارگران جدیدی را استخدام کنیم. الزم نیست خبره تر 

 باشند، اما باید با دیگران فرق داشته باشند
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ای، اکتیویسم محلی الزم است اما کافی نیست. حال سؤال این که برای نیل به یک استراتژی مؤثر اتحادیه

 ن به تکه پاره شدن همبستگی غالب آمد؟توااست: چگونه می

شد، یا آنچه که من نامیده می «مقررات عمومی»اعمال آنچه که  کوشیدند باها میدر گذشته غالباً اتحادیه

ر اتحادیه دهای فزاینده ام، از باالی سر اعضای اتحادیه، بر تفاوتداده «همبستگی مکانیکی»به آن نام 

ها ناممکن به این معناست که سرکوب تنوعات در دورن اتحادیه «هان تفاوترادیکال شد»غلبه کنند. اما 

ستقبال کرد. نکته است. تنوع باید پذیرفته شود. حتی باالتر از این، باید آن را به فال نیک گرفت و از آن ا

های وتغم تفااتحادیه را به لمس منافع مشترک، علیر یهاین است که چگونه بتوان اعضای بالفعل و بالقو

ریقی خود آنهاست، به ط یههای چندگانی را که غالباً ناشی از هویتیهاموجود، رهنمون شد و تنش

ذهنیت و  یهاربهای دشوار دری، حل و فصل کرد. این مهم مستلزم طرح پرسشیگرادمساز با جمع

ها در دید تفاوت( انسانی است. چنان که زول تأکید کرده است، تشIntersubjevtivityذهنیت متقابل )

مل مؤثر های اجتماعی، تنها در صورتی به وحدت عها و ارزشنرم یهشرایط و منافع، و سیالیت فزایند

ه مفهوم تبدیل شوند ودر این جاست ک «های گفتمانیسازمان»های کارگری به دهند، که اتحادیهامکان می

 کند.اجتماعی اهمیت پیدا می یهسرمای
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 اجتماعی یهای و سرمایاعضا، دموکراسی اتحادیهاکتیویسم 
دردسرساز »ی یساز است. پوتنام این مفهوم را با بار معناو مسئله «بدنام»اجتماعی یک مفهوم  یهسرمای

مرکزی پوتنام این است که اوالً  یهانداخت. نکت به کار برد و جا «و به لحاظ سیاسی بالقوه ارتجاعی

های های اجتماعی و سازمانگیرند که در انواع شبکهاجتماعی بهره می یهافراد زمانی از سرمای

کند. از پیمان به تقویت جامعه و سیاست می و داوطلبانه مشارکت کنند. ثانیاً اینکه زندگی اجتماعی پر

 یهبعضی جهات این برداشت از سرمای

اجتماعی با مفهوم اخیرتر، اما همچنان 

 شانی دارد.مدنی همپو یهناروشن جامع

اند که قرائت او منتقدان پوتنام نشان داده

اجتماعی از نقش قدرت،  یهاز سرمای

نابرابری و طبقات در شکل دادن به 

های اجتماعی و اقتصادی افراد فرصت

ورزد، در مواجهه با غفلت می

های اجتماعی مشوق رویکرد محرومیت

است، و از  «قربانی را سرزنش کن!»

های ت که شبکهتشخیص این واقعی

پیمان غالباً برای  و اجتماعی پر

سرکوب، حذف و قربانی کردن 

شوند، به کار گرفته می «هاغیرخودی»

 عاجز است.

تری طوالنی یهاند، از سابقاجتماعی، چنان که فیلد و پورتز نشان داده یهبا این حال مفهوم سرمای

ائی کامالً متفاوت از معنای پوتنام، را از آن در برخوردار است و به عالوه متفکرانی چون بوردیو، معن

مدنی، که در تاریخ اندیشه دستخوش  یهاند. این نکته در مورد مفهوم مرتبط با آن، یعنی جامعنظر داشته

های کارگری چه اهمیتی دارد؟ تفسیرهای متنوع و متضادی بوده، نیز صادق است. این نکته برای اتحادیه

کارگری سرزندگی خود را اساساً مدیون  یهز آن جهت مهم است که یک اتحادیبه نظر من این نکته ا

ی از مناسبات اجتماعی است که اعضای بالفعل و بالقوه آن در آنها حضور دارند، و همانا کیفیت یهاشبکه

انسانی اتحادیه و در نهایت ظرفیت آن را برای دست زدن به عمل شکل  یهاین مناسبات است که چهر

ی سازمان اتحادیه برای نیل به این سرزندگی یاجتماعی شاخصی برای توانا یهسرمای یهشد. ایدبخمی

اجتماعی، اگر اساساً به عنوان مفهومی جمعی، و نه فردی، دریافته شود، خواهد توانست  یهاست. سرمای

های شان با الیهمقابلههای بالنسبه فاقد قدرت و مورد تبعیض در ای را برای الیهدسترسی به منابع بالقوه

ای برای مقاومت اجتماعی پایه یهبه لحاظ اقتصادی و سیاسی مسلط، میسر سازد. از این منظر سرمای

ی با یهای نیست که پوتنام و پیروان او، همچون الو و مونی، در نظر دارند، اما قرابتیاست. این معنا

ی برای دموکراتیزه یهای کارگری را نیروتحلیل کالسیک وبس دارد. وبس دموکراسی درونی اتحادیه

پس گرفتن آنچه را که منفرداً »دهد دید، که به کارگران اجازه میتر حیات اجتماعی میکردن وسیع

 .«ناممکن شده است، جمعاً میسر سازند
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شود: اجتماعی از جمله و به وضوح در تحقیقات دوفور و هگه، دیده می یهاین بعد جمعی از سرمای

ما به همان اهای کارگری است، های رسمی نهادینه در اتحادیهیت نمایندگی تا حدودی مبتنی بر تعبیهقابل»

ندگی نمایندگان میزان وابسته است به کیفیت مناسبات متقابل بین نمایندگان و موکالن آنها، به کیفیت نمای

رون و موضوعاتی که از د این کارگر و آن کارگر در مواجهه با یههای روزمردر ارتباط با نگرانی

از  های دوستانه، از آنجا که غالباً پیشخیزند. ارتباطات افراد در شبکهبیرون محیط کار بر می

از  ی )یا برعکس رویگردانییگراتوانند تخته پرشی برای اتحادیههای رسمی وجود دارند، میسازمان

در یک  سال پیش باتستون، که 40حقیقات اتحادیه( و منبعی برای دیالوگ مؤثر گردند. این نکته در ت

کار و هماهنگی شد که با ابتبریتانیا انجام داد، نشان داده شده است: رهبری اتحادیه موفق می یهکارخان

رسمی کارگران که در اوقات فراغت و  های غیرخش فروش تا گروهباز  –در برگزاری مباحثات 

مگو  ته بگومسابقات فوتبال روز گذش یهکردند، یا درباریخوردند یا ورق بازی مهم غذا می استراحت با

دست زدن به عمل را در میان موکالن خود شکل دهد و به کار گیرد. فرانتاسیا  آمادگی برای -کردند می

ای یهرسمی و همبستگی اتحاد های غیربندیمریکا، در کار پیوند بین گروهآمشابهی را در  یهتجرب

 گزارش کرده است.

 مریکا مطرح کرده است که برای ایجاد آنچه اوآها در اتحادیه یهجارلی در تحلیلی از تجرب

مناسبات متقابل  یهها باید نقش تسهیل کنندنامد، اتحادیهمی« اجتماعی یهی مبتنی بر سرماییگرااتحادیه»

کند که الم میگیرند. او اع ای برای ترمیم تعداد اعضا و نفوذشان به عهدهبین کارگران را به عنوان پایه

کند، عمالً وقت اتحادیه وابسته می، که اعضا را به کارمندان تمام«دهندهی سرویسیگرامدل اتحادیه»

 یهیکند و در نتیجه موجب خسران در سرماارتباطات متقابل و جمعی کارگران را تضعیف می یهشبک

ر ی در محیط کایگراموجب احیای جمع «هزماندمدل سا»شود. از بعضی جهات ها میاجتماعی اتحادیه

د، که خود ای کنشگر متعهشود، اما این مدل تمایل دارد وابستگی به کارمندان را با وابستگی به عدهمی

اجتماعی  یهاند، جایگزین کند. مدل بدیل او مبتنی بر یک شبکدر معرض قربانی شدن یا فرسودگی مفرط

اند  «ایاهمیت اتحادیه»ن بده بستان متقابل در موضوعاتی که دارای رنگارنگ است، بدون مرزبندی بی

تواند متعاقباً به اند. پیوند افراد در موضوعاتی از یک نوع میی که ظاهراً فاقد چنین اهمیتییو آنها

محلی از  یهدر دو شاخ 2005اشتراک عمل آنان در موضوعاتی از نوع دیگر گردد. تحقیقی که در سال 

ی در یدهد که این مدل کارآمریکا انجام شد، نشان میآ «ییکارگران صنایع غذا»سراسری  یهاتحادی

تر سیعوهای نه فقط اتحادیه، بلکه همچنین در کادر جذب کارگران جوان و وارد کردن آنان به فعالیت

 بخشد.کنشگری سیاسی، را بهبود می

 انگیزه، ایدئولوژی و اتوپیا

تواند و کارگری می یهچنان که گذشت،این بود که ظرفیت استراتژیک اتحادیموضوع اصلی این نوشته، 

وجود نداشته باشد  «متوسطی»باید از طریق گفتگو، دیالوگ و مباحثات داخلی تقویت شود. وقتی عضو 

توان به طرزی مکانیکی سیاست یکنواختی )صرف نظر از این که هیچگاه وجود داشته یا نه(، دیگر نمی

تبدیل شوند و  «دیالوگی»و  «گفتمانی»ی هاای به سازمانها باید به طور فزایندهکرد. اتحادیهرا اعمال 

های دم افزون داخلی را فراهم آورند. این نسخه البته خود امکان تبادل نظر صریح پیرامون تفاوت

تراند و بهتر رکتح هائی که از بقیه پرای هستند افراد و گروهمشکل و مسئله نیست. در هر اتحادیهبی

ها، سنتاً محملی شان را ابراز کنند. دموکراسی رسمی در بسیاری از اتحادیهتوانند نظرات و عالیقمی
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ها، مثالً مردان، کارکنان تمام وقت، بومی –های خاص ها یا بخشآن برخی گروه یهاست که بر پای

آورند. امروزه ارتباطات می تسلط خود درگذاری در اتحادیه را به امر سیاست –... و کارکنان ماهر

تری را در مباحثات استراتژیکی فراهم آورده است، اما به الکترونیکی امکان مشارکت به مراتب گسترده

کنندگان در این مباحث این است که مدافع مستقل ترین شرکتها، تمایل فعالگواهی تابلو اعالنات اتحادیه

این رو دستیابی به دیالوگی از پائین به باال، که واقعاً بخش بزرگی از  متمایز باشند. از یهیک برنام

اعضا را نمایندگی کند، همچنان یک چالش سنگین باقی 

 ماند.می

یک پاسخ ممکن به این چالش این است که 

الزاماً به  «اجتماعی یهگری مبتنی بر سرمایاتحادیه»

که انجامد ی مییهارساتر شدن صدای اعضا و مؤلفه

قدرت ابراز وجود کمتری برخوردارند. پاسخ دیگر این 

است که یکی از وظایف رهبری در مواجهه با مسائل 

و برای حل و فصل آنها، تبدیل مطالبات و اهداف 

تر از طریق خاص و رقابتی، به اهداف سیاسی عمومی

تعریف منافع و مطالباتی است که به طرزی  باز

در اینجاست که الزم  اند. وبه میان آمده «خودجوش»

گفتمان و گفتگو فراتر رفت  یهشود از ِصرف پروسمی

و به محتوی پرداخت. تکه پاره شدن هویت کارکنان 

های فردی از منافع، ابداً یک تحول طبیعی وتعریف

های های مشخصی با انگیزهکوشش یهنیست، بلکه نتیج

سیاسی است برای تضعیف و حذف تأمینات اجتماعی 

ن، و کشاندن آنان به میدان رقابت و کشمکش با دیگران. موضوع، ایجاد تغییر رادیکال در توازن کارگرا

های چپ ای که به دراماتیزه کردن افراطی و لفاظی(، نویسندهDoreقوا بین کار و سرمایه است. دوره )

نه » یهرا نتیج افتاده از کار در سطح ملی های جاروانه متوسل نشده است، تعرض به اشتغال و حمایت

ای برای هدف سیاسی»، بلکه همچنین «ییپذیری در کار و افزایش کارآفقط اهداف ناظر بر انعطاف

توصیف  «های کارگری و توان آنها برای اثرگذاری بر کارگران و جامعهشکستن قدرت اتحادیه

مند برای تغییر قوانین مدارانی که به مطالبات طبقات و مدیران قدرتسیاست»کردهاست. به ارزیابی او 

دهند، ابداً دلواپس قوانین برای ایجاد شرایط مساعد در رقابت با دیگران نیستند، بلکه پاسخ ]مثبت[ می

 «اند.طبقاتی یهخود درگیر مبارز

است و به عالوه به کار تشخیص و  «اجماع واشنگتن»طبقاتی توصیف خوبی برای  یهمبارز

 آید.اروپا هم می یهن در اتحادینگاری هواخواهان کنونی آخصلت

المللی باید به اقتصاد سیاسی برای دفاع از کارگران در محل کار، و به طریق اولی در سطح ملی و بین

ی که یهاها، به عنوان سازمانمقابله با منطق غالب در سیاست امروزی برخیزد؛ به این معنا که اتحادیه

کوشند، باید به برداشت مجدد و نوینی های مورد مناقشه مییاستمدافع حقوق کاراند و برای مداخله در س

 شمشیر»شان به عنوان ها به دعوی دیریناز خودشان نائل آیند. این نکته مستلزم بازگشت اتحادیه
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 –غالباً دشوار  –، و معترض به تبعیض، ظلم و نابرابری است. این نکته همچنین لزوم همکاری «عدالت

های کارگری برخوردار اعتبار اتحادیه یهاجتماعی را که هرگز از اعتباری همپایهای با دیگر جنبش

ها را به مثابه عاملی خارج از گود تعریف نیستند، در خود مستتر دارد. این نکته در کنه خود اتحادیه

 کند که تا چندی پیش نقش عامالن داخل آن، دادن تسکین و پاداش بود.می

ای تا حدودی یابی اتحادیهها، زبان و امر بسیج. افول سازمانجا عبارتند از ایدهموضوعات کلیدی در این 

وند که شتوانستند شکوفا ی زمانی شکوفا شدند و مییهای اروپامعلول عوامل ایدئولوژیک است. اتحادیه

را به ی اری،  وضع و استقرار مقررات جمعی، امنیت شغلی و تأمین رفاه دولتذگگفتمان مسلط در سیاست

که در  –گذشته  یهانقالب ایدئولوژیک در سه ده امر بدیهی روزگار تبدیل کرده بود. تاخت و تاز ضد

های کارگری را به موضع تحادیها –کشورهای مختلف به درجات و سرعت متفاوتی پیش رفته است 

شود: خورد میافتاده برها به عنوان مدافعان منافع جادفاعی رانده است. در این اوضاع غالباً به اتحادیه

تاً خوبی مدافع منافع آنانی که کمابیش از جای امنی در بازار کار و از دستمزدها و شرایط کاری نسب

اند، یا دست کم در بیشتر موارد جز برندگان «نوسازی اقتصادی» یهبرخورداراند؛ کسانی که در پروس

ه به اکثریت کخودشان و دیگران را متقاعد کنند  ها بایدبازندگان اصلی نیستند. اما اتحادیه یهاز زمر

ن به مقام شان رساندن بازندگاکنند، و تالشتعلق دارند، بازندگان را نیز همچون برندگان نمایندگی می

 برندگی است.

یگر ها جنگی بر سر کلمات نیز هست. انسان یک موقعیت را با فرهنگ ]زبانی[ معینی از دجنگ ایده

ین یا اکند و به اتکای همان فرهنگ محدود هم است که پیامدهای دهد و متمایز میمیها تشخیص موقعیت

امدهای ممکن گری آبدیده شده باشد، پیبسیج یهثباتی که در کور کند: فرهنگ بابینی میآن رفتار را پیش

اعمال  یهمگری که همچنان برای ههای بسیجزند. با این حال فرهنگرا با اقدام و عمل خاص پیوند می

بانی مؤثری زها به فرهنگ اند، امروزه طنینی کهنه دارند. اتحادیهلئهای کارگری حقانیت قاسنتی اتحادیه

های مسائل آنان های کارگران از اوضاعی را که موجب رنج آنان است، ریشهنیازمندند تا بتوانند برداشت

ان کنند. برای مثال اگر کارگر (farming) «گیریقالب»شان به کارگران را های پیشنهادیو راه حل

ناپذیر عوامل اقتصادی اجتناب یهپذیرای شرایط کاری نامساعدی باشند، یا تهدید تعطیلی محل کار نتیج

ش قابل کنترلی باشد، آنگاه مقاومت جمعی دیگر بیهوده خواهد بود. تحت چنین شرایطی سرزن غیر

شته باشند، ها دست کم تصوری از سیاست بدیل ندار خود اتحادیهها، اگکارفرمایان یا دولت توسط اتحادیه

آن را  ولو که موفق به اعتراض شوند، اما دستاورد ملموسی نخواهند داشت. این هشداری است که نظیر

 ها داده بود.به اتحادیه 1966توراین در سال 
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با  2006تیلی نیز مشابه این هشدار را در سال 

 یهکارنام»اسی که سی –های اجتماعی جنبش

گذارد و پیمانی دارند، در میان می و پر «یهمشاجر

 «هاای از اقدامات و اکسیونمجموعه»این کارنامه را 

که در گذشته ابداع شده و برای آینده »توصیف می کند 

شوند، اما هرگز در معرض انتقاد و نسخه نویسی می

ل این قبی»نویسد: این می. «اندنوآوری واقع نشده

هویت، یعنی  -1اند: ها دارای سه عنصر کلیدیکارنامه

اند، گروهی با این گزاره که کسانی که درگیر اقدام

منافع متمایزاند و ظرفیت آن را دارند که این منافع را 

ثابت قدمی، یعنی این تأکید  -2با قدرت پیگیری کنند؛ 

که گروه مورد نظر سزاوار آن است که همسان هر 

سیاسی دیگری، ولو به مراتب  -اجتماعیگروه 

برنامه، به معنای  -3قدرتمندتر، جدی گرفته شود؛ 

ای از مطالبات. به نظر تیلی هر سه این مجموعه

توان با آن نگاهی به اند. به واقع هم این منشور مفیدی است که میمتقابل یکدیگر یهعناصر تقویت کنند

ها در زمانی که از بیشترین قدرت برخوردار بودند، این اتحادیه های کارگری در اروپا انداخت.اتحادیه

کنند، بزرگی را با یک هویت نیرومند جمعی نمایندگی می یهوانستند به حق مدعی شوند که پشتوانتمی

گذارند و سازی اجتماعی از خود به جا میورزی و سیاستپای ثابتی در سیاست همچون اکتوری مؤثر جا

های اخیر و در بسیاری از اند که بازتاب منافع عمومی است. این هر سه ادعا، در دورهیامبین برنامه

اند و ضعف هر یک از آنها متقابالً به ضعف بیشتر دیگران انجامیده است. فرهنگ کشورها، تضعیف شده

کی از ای بازتعریف کند، یزبانی دیگری که مفاهیم هویت، ثابت قدمی و برنامه را در جنبش اتحادیه

 هاست.اقدامات کلیدی برای بقا و بازگشت قدرتمند اتحادیه

ایم، که ها مواجهها به کسب مجدد اعتبار خویش نیاز دارند. ما با جنگ ایدهتر، اتحادیهدر کادری وسیع

ای، نه فقط در واشنگتن، بلکه همچنین در بروکسل شکل غالباً جنگی یک طرفه است. اجماع گسترده

ی لجام یرا نیرو «رقابت پذیری»پذیرد، جهانی شدن نئولیبرالیستی را می «فضایل»ه گرفته است، ک

های اقتصاد نوین اش بر این است که کار و کارگر باید خودشان را بر واقعیتداند و فرضگسیخته می

برای های بدیل اما راه. «بدیلی وجود ندارد»وفق دهند. تاچر، نخست وزیر بریتانیا، عادت داشت بگوید 

های کارگری است که در خط مقدم برای پیوند اقتصاد و جامعه، و کار و زندگی وجود دارند. بر اتحادیه

های کارگری نیازمند بصیرت و حتی اتوپیای جدیداند تا همچنان های بدیل باشند. اتحادیهیافتن این راه

 بتوانند همچون عامالن تاریخ و نه موضوع تاریخ عمل کنند
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 های کارگری معطوف به کار نامتعارفهای اتحادیهاستراتژی

 اِما سروینو

 ی مطالعات تخصصی در علوم اجتماعییمرکز اسپانیا

 

 مترجمتوضیح 

تحول  یهانتشار یافته است. طبعاً در جهان پرتحرک کنونی و در عرص 1999این مقاله در سال  -1

ار سال از انتشار مقاله برخی از نظرات و احکام مندرج در آن را از اعتب 20کار، گذشت 

 «نامتعارف»انداخته است. اما اوالً توصیف مقاله از وضع کار و خاصه از گسترش کار 

(atypical ً  گسترش ( در پایان قرن گذشته، در خالل این مدت فقط قوت بیشتری یافته است؛ ثانیا

یطی امروزی ایران است، آن هم در شرا یهدر جامع ،های کارتعارف از زمره مشخصهکار نام

ین رو افعاالن کارگری ایران نشسته است. از  یهخواهانکه سندیکا در مرکز مطالبات سازمان

ر ی دیهای کارگری کشورهای اروپاهای پیش روی اتحادیهمقاله نه فقط برای اطالع از چالش

روپا های وضع در آن روز اهنوز معتبر است، بلکه همچنین به خاطر مشابهتپایان قرن گذشته 

 واندنی است.خ –گسترش کار نامتعارف  یهاز زاوی –و امروز ایران 

به دست  به کار رفته و معنای آن در متن مقاله atypicalحاضر، نامتعارف به جای  یهدر ترجم -2

 داده شده است.

*** 

 چکیده
ی تغییرات شگرفی را در بازارهای کار و اشکال یگذشته، کشورهای اروپا یهدر خالل سه ده

اند. این روند شان از سر گذراندهتولیدی

عالقه به تحلیل آثار این تغییرات را بر 

گری یابی کارگران و سازمانسازمان

های کارگری برانگیخته است. اتحادیه

ادای سهمی در این هدف این مقاله 

عرصه با بررسی دو زاویه از آن روند 

عواقب گسترش مشاغل  -1است:

نامتعارف بر توان و ظرفیت 

های کارگری برای نمایندگی، اتحادیه

های کارگری استراتژی اتحادیه -2

 معطوف به کار نامتعارف.

 ایمنی

جت
ق ا

حقو
ی

ع
ما

 انعطاف 
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های اتژیچارچوبی تحلیلی برای تحقیق در استر یهاین نوشته ماحصل یک تحقیق کامل نیست، بلکه ارائ

 .های متعارف و سنتی آنهاستهای کارگرانی، غیر از پشتوانههای کارگری معطوف به گروهاتحادیه

 

 مقدمه
مشاغل نامتعارف  عواقب گسترش -1 یههای تجربی دربارنظری تئوریک و داده یههدف این نوشته ارائ

ها در های این اتحادیهستراتژیا -2برای نمایندگی ]کارگران[، و های کارگری بر ظرفیت اتحادیه

ست؟ ی است. منظور از مشاغل نامتعارف چییرویکردشان به این گروه از کارگران در کشورهای اروپا

عریف توان با آنچه نیست، و نه آنچه هست، تتر میکار نامتعارف را خیلی ساده»به قول جی. راجرز 

این  «اند.متفاوت iشود که با اشکال استاندارد کارآن دسته از اشکال کار را شامل میکرد. کار نامتعارف 

 اند.، کار سیاه و از این قبیل«ییفرماخویش»اشکال از جمله شامل مشاغل موقت، مشاغل پاره وقت، 

 وشود بر ادبیات این نوشته به سه بخش تقسیم شده است. در بخش اول، مروری انتقادی انجام می

شورهای کهای کارگری در اثرات کار نامتعارف بر توان و ظرفیت اتحادیه یههای اخیر که دربارنوشته

کنند که گسترش این ها ادعا میاند. بیشترین این نوشتهی برای نمایندگی از کارگران انتشار یافتهیاروپا

تفاوت مجلب حمایت کارگرانی های کارگری اروپا برای ی که اتحادیهیهانوع کار و استخدام، و دشواری

 یهها بوده است. نوشتاند، عامل اصلی بحران در این اتحادیهشان داشتههای شناخته شده و سنتیبا پشتوانه

واقب حاضر بر این نظر است که این ادعاها بیش از حد کلی نگر و قطعیت باوراند. به منظور فهم ع

ت زد؛ ، باید به تحقیق عمیق در متغیرهای بسیاری دسهای کارگریواقعی کار نامتعارف برای اتحادیه

 اند.تر از آنچه ادعاهای مذکور به این متغیرها پرداختهعمیق

ف های کارگری در رویکردشان به کار نامتعارهای اتحادیهدر بخش دوم نوشته، توجه بر استراتژی

چوب ارائه شده است. این چارها متمرکز شده و مشخصاً چارچوبی تحلیلی برای تحلیل این استراتژی

تراتژی توانند سه اسها میبرای بررسی عملکرد بعضی از متغیرهای مختلف الجهت، این است که اتحادیه

ستراتژی ا -3ستراتژی جزأ دربرگیر، و ا -2اماً دربرگیر، استراتژی تم -1مختلف را پیشه کنند: 

 حصارکش.

های اتحادیه یه، در یک تحقیق مشخص درباربخش پایانی نوشته دو موضوع کلیدی مورد بحث را

ویت کشد. در این بخش ابتدا عواقب گسترش مشاغل موقت روی میزان عضکارگری اسپانیا، به میان می

ب تئوریک شوند و سپس مبتنی بر چارچوهای اسپانیا تحلیل میای و مشارکت در انتخابات اتحادیهاتحادیه

کار  به «کارگران نامتعارف»ها برای جلب ی که اتحادیهیهاتژیارائه شده در بخش دوم نوشته، استرا

 اند.اند، بررسی شدهگرفته
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ها برای نمایندگی کارگران: یک بازنگری عواقب گسترش کار نامتعارف بر ظرفیت اتحادیه

 انتقادی

. طبق تحقیقات موجود iiیک کل است یهکارگر به مثاب یههای کارگری دفاع از طبقهدف اتحادیه

های کارگری، در اتحادیه یهدربار

های منتهی به بحران خالل دهه

قرن گذشته،  70های اقتصادی سال

ها وضع اقتصادی و سیاسی کار اتحادیه

کرد. از را در نیل به هدف تسهیل می

ای این منظر، یکی از فاکتوره

اقتصادی که در تحقیقات گفته شده بر 

شود، نقش سیستم تولیدی آن تأکید می

فورد است. این سیستم اساساً مناسب 

تولید انبوه با روالی ثابت و تولیداتی 

استاندارد از طریق تقسیم کار به 

وظایف بسیار ساده است. در این 

نواختی در شرایط شدند. یکر گرفته میهای بزرگ به کاسیستم تعداد بسیاری کارگر ساده در کارخانه

ی را برای نیروی کار یهاکرد تا سیاستها نیز تسهیل میکار و در بین کارگران، شرایط را برای اتحادیه

به عنوان یک کل تدوین کنند و پیش ببرند، و حس و آگاهی طبقاتی نسبت به کار جمعی را در میان 

 کارگران اشاعه دهند و تقویت کنند.

رشد اقتصادی یک گرایش عمومی تقریباً درتمام کشورهای پیشرفته بود. این واقعیت نیز  70 یههتا د

کرد. ها را برای آن که منافع متضاد را با رویکردی توزیعی با هم آشتی بدهند، ساده میکار اتحادیه

شرایط کار  توانستند بدون دغدغه نسبت بهکردند، میکارگرانی که دستمزدهای خوبی هم دریافت می

 شان شوند.دیگر کارگران خواهان افزایش دستمزدهای

های کارگری در آن دوره مهمتر این که وضع سیاسی نیز برای اتحادیه وضع مساعدی بود. کار اتحادیه

های اقتصادی ها برخوردار بود و به عنوان عنصری حیاتی در حفظ سیاستاز تصدیق و تأئید دولت

های کارگری از این وضع مساعد برای پیشبرد این دالیل، اتحادیه یهه همشد. بکینزی نگریسته می

 بردند.یک کل بهره می یهکارگر به مثاب یهی به نفع طبقیهاسیاست

های ای که به دنبال بحران نفت در آن دهه پدید آمد، کار را برای اتحادیهاما وضعیت اقتصادی تازه

کارگر بسیار دشوار کرد. مدل فوردی به اوج بحران رسیده بود. این  یهکارگری در دفاع از کل طبق

ها را برای انطباق با تغییرات سیستم تولیدی صلبیتی را در بازار کار ایجاد کرده بود که تحرک شرکت

کرد. در نتیجه و از آن پس نیاز عاجلی به ابداع  اشکال آلترناتیو تولید که بتوانند به بازار محدود می

به نوسانات اقتصادی واکنش نشان دهند،بر تولید مسلط شد. "انعطاف" خود را به عنوان شاخص  سرعت

داری برای انائی مؤسسات سرمایهاصلی که سیستم تولید باید داشته باشد، تثبیت کرد. زیر این کلمه تو

شد. طبعاً در تمام فهمیده میا iiiتجدید سازماندهی خود با پاسخ سریع به نوسانات اقتصادی در پیرامون آنها

قرن  80و  70های دهه یهویژ یهاند، اما تجربها ناگزیر به انطباق با اوضاع متغیر بودهها شرکتزمان

 صحنۀ مشهور فیلم "عصر جدید"، اثر چارلی چاپلین، در نقد سیستم فورد
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گذشته آشکارا به شکل گرفتن تلقی و انتظاری عمومی انجامید که گویا تالطمات و نوسانات و 

 دهند.بینی را تشکیل میقابل پیش یهدها در بازار کار وجهی دائمی از حیات اقتصادی آیننااطمینانی

های تولیدی اهمیت این وضعیت جدید این است که معیارهای مختلفی برای سنجش و ثبت انعطاف سیستم

کارگران عمل  شان در نمایندگی ازها برای آن که به وظیفهاند. این کیفیت کار را برای اتحادیهابداع شده

ولید نقش و تکنند که اشکال جدید برخی از محققان به این نکته اکتفا میکنند، به شدت دشوار کرده است. 

ای را در های کار تضعیف کرده و نوعی فرهنگ ضد اتحادیههای کارگری را در محیطتأثیر اتحادیه

تغییر در ترکیب  یههای کارگری در نتیجمیان کارفرمایان به بار آورده است. با این حال قدرت اتحادیه

دانیم است، کاستی گرفته است. آنچه می «انعطاف»کار نیز، که این خود ناشی از اعمال نیروی 

تخدام تمام های کارگری کارگران مرد یقه آبی در استخدام استاندارد )یعنی اساصلی اتحادیه یهپشتوان

مار ش افزایش قابل توجهی را در ،اند. این در حالی است که در کشورهای اروپاوقت و دائمی( بوده

شاغل جدید ایم. این انواع موقت، شاهد بودهکارگران با کار نامتعارف، یعنی انواع مشاغل موقت و پاره

 یها پشتوانبگویای وجود کارگرانی با شرایط کار متفاوت، با مطالبات و نیازهای جدیداند: کارگرانی که 

 های بزرگ و روی آوردن بهرکتی از تولید در شیاند. همچنین تمرکززداها متفاوتسنتی اتحادیه

ترین مشاغل در های کوچک به پراکندگی بیشتر کارگران انجامیده است. به طور معمول ناایمنشرکت

های اند، در حالی که کارگران به شرایط کار نسبتاً پذیرفتنی در شرکتهای کوچک متمرکز شدهشرکت

مایندگی از نرای اتحادیه برای آن که بتوانند به اند. این واقعیت وضع را ببزرگتری به استخدام درآمده

ت های کارگری از قدری که اتحادیهیکارگران برخیزند، بسیار دشوار کرده است؛ خاصه در کشورها

 های کوچک برخوردارند.بسیار محدودی در شرکت

بیش از همه وضعیت کار نامتعارف 

کارگران زن و کارگران جوان را 

. این واقعیت نیز به ivمتزلزل می کند

ها را برای خود کار اتحادیه یهنوب

کند، زیرا جلب حمایت آنان دشوار می

این هر دو گروه کارگران دارای سطح 

اند. ایپائینی از عضویت اتحادیه

اند که تحقیقات قابل توجهی نشان داده

ها، عضویت زنان در اتحادیهاحتمال 

نسبت به مردان، کمتر است. به عالوه 

کارگران جوان تغییرات فرهنگی و 

کنند که ایدئولوژیکی را نمایندگی می

های گذشته به وقوع در خالل دهه

اند. برخی از محققان بر این نظراند که آگاهی جمعی پیشین کارگران جای خود را به اخالقیاتی پیوسته

شد، از بین ای متجلی مییابی ایدئولوژیک، که پیشتر در تعلق اتحادیهداده است. در نتیجه هویت فردگراتر

ها بروز یافته است. این تغییر در اخالقیات کارگری رفته و رویکردی ابزاری نسبت به این قبیل سازمان

ر در محتوا و معنای این ها نیست، بلکه به معنای تغییضرورتاً به معنای تقلیل حمایت آنان از اتحادیه

 "عدالت برای سرایداران: نمونه ای از حرکت کارگران با "کار نامتعارف
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ها خود را با انواع جدید مطالبات کارگران دمساز گیرند که اگر اتحادیهحمایت است. این محققان نتیجه می

 نکنند، خطر از دست دادن اعضا آنها را تهدید خواهد کرد.

به شدت  تورمی از نرخ باالی بیکاری و یهای اروپاهای اخیر بسیاری از اتحادیهعالوه بر این، در دهه

های جامعی که اند. در شرایط یک رکود اقتصادی دیرپا، کار اتحادیه برای تدوین سیاستبردهرنج می

ن شود. در برخی از موارد این دشواری از آدرخور وضع عموم کارگران باشد، باز هم دشوارتر می

ها را برای ایشان، امکانات آنها از منافع مستقیم اعضروست که با حاکمیت رکود اقتصادی، دفاع اتحادیه

 .vانجامدهای کار میکند، یا به بدتر شدن شرایط کار دیگر گروهیافتن کار برای بیکاران محدود می

ای وجود دارد: این تغییرات، در تحقیقات انجام یافته روی یک نکته اجماع گسترده یههم یهدر نتیج

وه زیر آنان در وضعیتی بحرانی است. این بحران در وجهای کارگری برای نمایندگی از ظرفیت اتحادیه

در  -2های کارگری اروپا، و ای در اتحادیهاهش عمومی در نرخ عضویت اتحادیهک -1یابد: انعکاس می

های کارگری هدر قیاس با دیگر گرو ،ها اساساً به کارگران صنعتی مرداتحادیه یهاین واقعیت که پشتوان

ارگران کهای گروهی خاص از ها به تبدیل شدن به سازمانرو بسیاری از اتحادیهنای محدود شده است. از

 کارگر باشند. یهی برای کل طبقیهاشوند، در حالی که قاعده این بوده است که سازمانتهدید می

ن دانم. اوالً ایمی «بیش از اندازه ساده، کلی و یقینی»نظر با برخی از محققان، این گزاره را من، هم

 یهی قبل از دهیهاکارگر در دوره یههای کارگری برای نمایندگی از کل طبقتعبیر از ظرفیت اتحادیه

س و از حسی ای به گذشته است، که در آن از منافعی متجانآلیزه شده یقرن گذشته مبتنی بر نگاه ایده 70

ه منقسم بوده کارگر هموار یهقواحد برخورداراند. این در حالی است که طب یهدایر بر تعلق به یک طبق

های کارگری و هماهنگ کردن منافع متمایز کارگران همواره پیش روی اتحادیه یهاست. بنابراین وظیف

ها همیشه هماهنگ اتحادیه یهوظیف»نویسد: های آنها وجود داشته است. چنان که هایمن میدر استراتژی

کارگران  های ویژه بوده است. ایجاد همبستگی در بینوهکردن و آشتی دادن منافع متنوع و متعلق به گر

اقع در ورسیده است. در ای بوده است که در بهترین حالت فقط به طور ناقص به انجام میهمواره پروژه

ی از یهاهای گروهای فقط با اعمال اولویتهای اتحادیهاغلب موارد وحدت استراتژیک در درون جنبش

 .«آمده استممکن به دست میکارگران بر دیگران 

 یهمسئل جدیدی، یعنی یهاند، مسئلاخیر رخ داده یهبا پرتو این نگاه تغییراتی که در خالل سه ده

شوارتر دتر و حل آن را اند، بلکه آن را پیچیدهها، را ایجاد نکردهنمایندگی کارگران توسط اتحادیه

 اند.کرده

ده است. کنند، هنوز به کفایت مطالعه نشها در آن عمل میحادیهبه عالوه زمینه و بافتار خاصی که ات

از این تا  گرانه، و تغییرات در بازارهای کار، از این تا آن کشور،متغیرهای نهادی، فکتورهای سازمان

ضع جدید واند. بنابراین برای درک این که گاه بسیار متفاوت ،آن منطقه، و از این تا آن بخش تولیدی

زد که این  ها مؤثر افتاده است، الزم است به مطالعاتی دستگونه بر ظرفیت نمایندگی اتحادیهاقتصادی چ

 اند.  دامقبیل متغیرها را نیز منظور کنند. پس با کمی مکث بر جزئیات ببینیم فاکتورهای با اهمیت ک
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 گستردگی و تنوع تغییرات
ها به بار آورده است، بسیار های انجام شده از عواقبی که تغییر در مناسبات کار برای اتحادیهغالب تحلیل

در کشورهای مختلف اروپا نشان ها توجه کافی به تنوع، دامنه و سیالیت این تغییرات این تحلیل اند.کلی

اند، دهند. برای مثال، اقداماتی که در کشورهای مختلف برای منعطف کردن بازار کار صورت یافتهنمی

اند. در حالی که در برخی اند. در برخی از آنها، مثالً در بریتانیا، اقدامات بسیار عمیق بودهبسیار متفاوت

فرما شده انیا، انعطاف در بازار کار هنوز به درجات کمی حکمدیگر از این کشورها، از جمله در اسپ

اند. بعضی از کشورها به اقداماتی است. به عالوه انواع اقدامات صورت گرفته نیز بسیار متفاوت بوده

اند که هدف انطباق شرایط دست زده

کار با الزامات تولید را در یک 

اند، مثالً کردهشرکت معین تعقیب می

منعطف، وظایف منعطف  ساعات کار

یا محل کار و جغرافیای منعطف. این 

توان در آلمان نمونه از اقدامات را می

مشاهده کرد. برعکس، کشورهای 

دیگری شرایط کار را با تغییر قوانین 

ناظر بر استخدام و اخراج کارگران 

 یهاند. اسپانیا نمونکرده «منعطف»

خوبی از این دسته کشورهاست. در 

مهمترین سیاست برای منعطف اسپانیا 

 کردن بازار کار همانا تثبیت استخدام موقت بوده است. 

نتیجتاً تغییرات ناشی از این اقدامات در شرایط کار، استخدام و نوع استخدام اکیداً تابع دامنه و جوهر این 

 اند.اقدامات بوده

متفاوتی را بپذیرد: مشاغل موقت،  تواند اشکالبه همین ترتیب، کار نامتعارف یا نااستاندارد نیز می

اند ی، کار سیاه و... تمام این انواع مشاغل در مجاری متفاوتی بسط یافتهیمشاغل پاره وقت، خویش فرما

اند. به طریق اولی، جا گذاشتهه و آثار متمایزی را بر شرایط استخدام در کشورهای مختلف اروپا ب

 اند.شور یکسان نبودهتغییرات در شرایط کار نیز از این تا آن ک

وقت، انجام خاصه با تحقیقات وسیعی که روی تحول دو شکل کار نامتعارف، یعنی مشاغل موقت و پاره

ی بسیار متنوع بوده است. یدهند که تحول گفته شده در کشورهای اروپااین تحقیقات نشان می است، شده

قرن گذشته به بعد شاهد افزایش این  80 یهدوم ده یههای نیممشاغل پاره وقت، ما از سال یهدر عرص

وقت، به معنای نسبت ایم. البته سطح مشاغل پارهاروپا بوده یهمشاغل در تمام کشورهای عضو اتحادی

ای داشته است. سطح این وقت به کل مشاغل، از این کشور تا آن کشور تفاوت قابل مالحظهمشاغل پاره

درصد و در دانمارک  25درصد، بریتانیا و سوئد حدود  38از  مشاغل مشخصاٌ در کشورهای هلند بیشتر

درصد و  7درصد، ایتالیا  8درصد، اسپانیا  5درصد، یعنی بسیار باال، و در یونان بیشتر از  22حدود 

درصد، یعنی بسیار پائین بوده است. در مورد مشاغل موقت، اگرچه تعداد این  9پرتقال نزدیک به 

ما به موجب آن کارفر تظاهرات علیه قراردادهای "صفر ساعته": قراردادی که

 ستاز هرگونه تعهد برای دادن کار به کارگر، ولو یک ساعت در ماه، معاف ا



ه ی د ا ح ت ها ر و ش ک ر  د ی  ر گ ر ا ک ی  ا هه ت ف ر ش ی پ ی  ها ی ا م ر س یی  ر ا د | 30 

 

اروپا افزایش داشته، اما در برخی از کشورهای عضو، نسبت مشاغل  یهادیمشاغل نیز در سراسر اتح

 این سیر مشخصاٌ در یونان محسوس بوده است. موقت به کل مشاغل سیر نزولی داشته است.

وقت ارهپتواند اشکال متنوعی را در قراردادهای کار به خود گیرد. استخدام کار نامتعارف همچنین می

ز اهای متفاوت است: کار در بخشی از وقت روزانه، بخشی استخدام در موقعیتعنوانی مشترک برای 

ی کارگر از تواند موقت باشد یا ثابت، یعنهفته، بخشی از ماه، یا همچنین بخشی از سال. شغل مربوطه می

ً کار یک پاره اره ( شغل پوقت در هفته برای مدت طوالنی مطمئن باشد، یا برای مدت غالباً کوتاهی )موقتا

ازنظر  وقتی داشته باشد. این نکته طبعاً در مورد مشاغل موقت هم صادق است. یعنی مشاغل موقت نیز

استخدام  ، و«استخدام سیال»های متنوعی دارند: مثالً قراردادهای با مدت معلوم، قرارداد کار موقعیت

 این اشکال و شرایطهر یک از  یههای ویژ. الزم به تأکید نیست که مشخصهviحسب مورد و تصادفی

 کار درهر یک از آنها متفاوت است.

ست که های کارگری، مهم این ابرای درک عواقب این قبیل مشاغل بر توان و ظرفیت نمایندگی اتحادیه

ها بتوان تمایزات کارگران این قبیل مشاغل را با کارگران صاحب مشاغل استاندارد عضو اتحادیه

در قیاس با  مایزاتی خیالی نیستند، بلکه واقعیت دارند. کار نامتعارف،تشخیص داد و تحلیل کرد. چنین ت

اطمینانی از کار استاندارد، معموالً با شرایط کار نامطئمن و متزلزل همراه است: دستمزدهای پائین، نا

ورها ... البته این وضع همه جاگیر نیست و در برخی از کشو مدت کار، محرومیت از تأمین اجتماعی

رده کهای کارگران تضمین مایت از این گروه کارگران و حقوق برابر آنان را با دیگر گروهقانون ح

 است. بنابراین کار نامتعارف الزاماً به معنای کار نامطمئن نیست.

نی کار این سوی رابطه نیز صادق است، یع. «کار نامتعارف الزاماً به معنای کار نامطمئن نیست»پس 

شوند. می وقت غالباً توسط زنان انجاممعنای کار نامتعارف نیست. مشاغل پارهنامطمئن هم الزاماً به 

وقت قاعدتاً نسبت به مشاغل . شرایط کار در مشاغل پارهviiدهنداکثریت زنان این نوع کار را ترجیح می

لت که عاستاندارد بدتر است. علت این واقعیت هم روشن است: به علت دستمزدهای کمتر و نیز به این 

اگرچه  اند. در ارتباط با مشاغل موقت،وقت غالباً از حق مزایای اجتماعی محروماحبان مشاغل پارهص

اصلی همانا سن  یهاند، اما عامل متمایز کنندباز زنان بیشتر از مردان در معرض آثار این نوع مشاغل

قت واقب مشاغل مواند که بیشترین عکارگران است و نه جنسیت آنان. مشخصاٌ کارگران جوان کسانی

ما امتوجه آنان است. به طور کلی ترجیح کارگران شاغل در این نوع مشاغل، به مشاغل ثابت است. 

ن در واقعیت این است که توفیقی برای یافتن کار مورد نظرشا: «دست آنان کوتاه و خرما بر نخیل»

رای کارشان بالتری نسبت به آنچه یابند. این در حالی است که اکثریت آنان از توانائی بابازار کار نمی

ن شغل الزم است برخورداراند. به عالوه بیشتر کارگران مشاغل موقت در حال حرکت از این شغل به آ

ثابت  اند. این از آن روست که کارفرمایان حاضر به عقد قراردادو از وضعیت داشتن کار به بیکاری

این است که خسارت احتمالی را با اخراج  شاننیستند و ترجیح «طبیعت موقت»برای کارهای با 

کارشان است.  یهکارگران جبران کنند. این واقعیت موجب حس نااطمینانی در کارگران نسبت به ادام

اصلی  اند. البته در جهات کلی ووقت و موقت، بسیار متفاوتبنابراین روشن است که شرایط کار پاره

نان دقیقاً فقیرانه و شکننده است، اما نیازها و مطالبات آ شرایط کار برای کارگران این دو نوع شغل،

 یکسان نیستند.
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شود چنان که رابری متذکر می

ی که سطح و یتنوع فاکتورها»

الگوهای کار نااستاندارد و نامطمئن 

گیرد، باید تحت تأثیر آنها شکل می

های موجب تردید در ایده

ای باشد که مدعی نگرانهساده

های واحد در پهنۀ جهانی به ایشگر

اند. از این بابت جانب کار منعطف

های قابل توجهی حتی بین تفاوت

اقتصادی  یهکشورهای عضو جامع

های اروپا وجود دارد؛ در سیستم

های بازتولید اجتماعی و تأمین اری برای بازار کار، و در سیستمذگهای مقرراتشان، در سیستمصنعتی

در نتیجه  «ها بر میزان و وزن مشاغل نااستاندارد و نامطمئن اثر محسوسی دارند.تفاوتدرآمدشان. این 

ها برای نمایندگی، بر طبق دامنه، طبیعت و علل تأثیر مشاغل نامتعارف بر توان و ظرفیت اتحادیه

از چنین مشاغلی متغیر است. معقول است بپذیریم که کارگران موقت محتمالً کمتر  یههای ویژمشخصه

گذرانند، کنند، زیرا زمانی که آنان در یک مؤسسه میها اقدام میبه حمایت اتحادیه viiiوقتکارگران پاره

آنان برای پیوستن به اتحادیه یا حمایت آن از یک اتحادیه کاهش  یهغالباً کوتاه است و از این رو عالق

ها محدود است. اما حضور اتحادیه یابد، و نیز از آن رو که این نوع شغل در مؤسساتی شایع است کهمی

وقت ها با نوع حمایت کارگران پارهاین نیز فرض معقولی است که نوع حمایت کارگران موقت از اتحادیه

گیرند به یک اتحادیه بپیوندند، با تعهد اکیدی از آنها متفاوت است. احتماالً کارگران موقتی که تصمیم می

چندان محتمل نیست که آنان اعضای فعالی برای اتحادیه باشند. علت  کنند، ونسبت به اتحادیه چنین نمی

روشن است: اوالً کارگران موقت وضع شغلی و استخدامی ناامنی دارند، ثانیاً ترس از اخراج توسط 

ها صرفاً . اینixتر استکارفرما به دلیل حمایت از اتحادیه، در میان کارگران موقت محسوساً گسترده

توانند بر کنند تا تنوع آثاری که انواع کار نامتعارف میاند، اما کمک میایده نشدههای آزموفرضیه

ها داشته باشند، نمایانده و درک شود. در این زمینه البته هنوز کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده اتحادیه

 است.

 هاعوامل نهادی و ساختار سازمانی اتحادیه
های کارگری برای نمایندگی، به ندرت این دو نامتعارف بر ظرفیت اتحادیهدر امر تحلیل اثرات مشاغل 

شوند. این در حالی است که حتی اگر دامنه و تحول مشاغل نامتعارف در متغیر در نظر گرفته می

ها به علت نقش عوامل هم اثرات آنها بر اتحادیه بود، بازاروپا یکسان هم می یهکشورهای مختلف اتحادی

 بود.سازمانی متفاوت می نهادی و

 «غلظت عضویت»شود، ها از آن استفاده میاوالً شاخصی که معموالً برای تحلیل سطح نمایندگی اتحادیه

)نسبت بین تعداد اعضای اتحادیه به تعداد کارگران در یک کارخانه، رشته، بخش، ...( است. با این حال 

ی مثل اسپانیا و فرانسه، اساساً از یدر کشورهاها این همیشه بهترین شاخص نیست. قدرت اتحادیه

شود. بنابراین برای آن که اثرات واقعی صاحبان مشاغل نامتعارف را انتخابات درون اتحادیه ناشی می

تعلق )عضویت(  یهها درک کنیم، الزم است که نه فقط درجدر این کشورها بر توان نمایندگی اتحادیه

 ادارۀ کار
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ز این عضویت، و مشخصاً میزان مشارکت آنان در انتخابات اتحادیه را نیز آنان را بلکه تمام وجوه منتج ا

 در نظر داشته باشیم. 

گر کشورها، ثانیاً معنای حمایت از یک اتحادیه در کشورهای مختلف متفاوت است. مثالً در مقایسه با دی

ی نیز هست. به یجوای در فرانسه و ایتالیا، متضمن سطح باالتری از کنشگری و مبارزهعضویت اتحادیه

اغل ها تحت تأثیر برآمد کارگران مشاحتمال قوی طرقی که در این کشورها توان نمایندگی اتحادیه

ای از هگیرد، طرقی متفاوت از دیگر کشورها خواهد بود. بنابراین یک تحلیل مقایسنامتعارف قرار می

خود  ها در هر کشور بهز اتحادیهاین موضوع باید معانی مختلفی را نیز که انواع متفاوت حمایت ا

 پذیرد، در نظر گیرد.می

ی که یهاها همچنین به قوت وابسته به ساختار سازمانی اتحادیه است. آن اتحادیهظرفیت نمایندگی اتحادیه

گاه به مراتب بهتری برای  کنند، در موقعیتِ نقش مهمی را در هر دو سطح ملی و محلی )شرکتی( ایفا می

ها اساساً در یک مرکز یا در ی که قدرت اتحادیهیارگران قرار دارند. برعکس، در جاهاجلب حمایت ک

شود. بنابراین اثرات سطح محلی متمرکز شده است، حمایت کارگران با دشواری قابل توجهی کسب می

برآمد کارگران مشاغل نامتعارف 

های همچنین به ساختار سازمانی اتحادیه

 تگی دارد.کارگری در هر کشور نیز بس

 

 کنش استراتژیک
تحقیقاتی که بر بحران نمایندگی در 

های کارگری تأکید دارند، در اتحادیه

گرا اغلب موارد بسیار قطعیت

)دترمینیستی( اند. اما برخی دیگر از 

ها هنوز اند که اتحادیهتحقیقات بر آن

فضای مانور بسیاری دارند. چنان که 

نویسد: ( میLeisinkلیسینک )

اندازها برای کنش استراتژیک ها هر چه باشد، همیشه برخی چشمهای حاکم بر عمل اتحادیهمحدودیت»

عین  تواند در بسیاری از مواقع پاسخی به فشارهای بیرونی باشد، درای میمانند. کنش اتحادیهباقی می

دیه پیش روی خود تواند موجب نوسازی نیز بشود؛ از جمله در اهدافی که اتحااین پاسخ می حال که

 «ی که برای نیل به آن اهداف پیشه کرده است.یهاگذاشته است یا روش

ها برای آن که کارگرانی را در بیرون از قلمرو بنابراین از نظر این گروه محققان ظرفیت اتحادیه

نو دارد. های های آنها برای تدوین استراتژیشان نمایندگی کنند، بستگی تامی به قابلیتپشتیبانی سنتی

ها قادر اند که این نکته واقعی و ممکن است. همانا در برخی از موارد اتحادیهتحقیقات چندی نشان داده

وقت و موقت را با تأمین خدمات مورد اند حمایت کارگران یقه سفید، کارگران زن، کارگران پارهشده

دیگر این نکته مؤید آن است که های متفاوت از کارگران، جلب کنند. به عبارت این گروه یهمطالب

 .«تواند موجب تمایز باشداستراتژی می»
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نجام احاضر روشنی بخشیدن به بعضی از مسائل یافته شده در تحقیقات  یههدف از این بخش از نوشت

های کارگری بود. یافته پیرامون اثرات برآمد کار نامتعارف بر ظرفیت نمایندگی کارگران توسط اتحادیه

های شاخص –گارنده، بسیاری از این تحقیقات توجه الزم و کافی را به متغیرهای برشمرده به نظر ن

های تحادیهها، ساختار سازمانی آنها و کنش استراتژیک اکار نامتعارف، بافتار نهادی اتحادیه یهویژ

 اند.نشان نداده -کارگری 

 

 چارچوب تحلیلیها نسبت به کارگران نامتعارف: یک استراتژی اتحادیه .۲
رف ها نسبت به کارگران متعاهای اتحادیهپردازم که استراتژیدر این بخش به این سوال مرکزی می

ن که هاست. پیش از آچارچوبی برای تحلیل این استراتژی یارائه ،چیست. هدف از این بخش از نوشته

اند، ابتدا سه نوع ردن هر اسراتژیی بپردازم که به زعم من مهمترین متغیرها برای استوار کیبه متغیرها

 .کنممفروض استراتژی را معرفی می

 هاانواع استراتژی
 . استراتژی فراگیر ۱

های در این حالت، استراتژی اتحادیه

کارگری متوجه دفاع از منافع 

کارگران نامتعارف با همان وسعت و 

قوتی است که از منافع پایگاه 

کنند. بنابراین شان دفاع میسنتی

ها های این دست از اتحادیهسیاست

اهمیت واحدی را برای این دو گروه 

شود و دفاع از رفاه کارگران قائل می

کارگر مقدم بر منافع  یعمومی طبقه

وتاه مدت کارگران متعارف قرار ک

گیرد. به عالوه در زمان می

ها های اقتصادی، این اتحادیهبحران

های اند تا کاهش امتیازات پایگاهآماده

 شان را به نفع کارگران نامتعارف بپذیرند.سنتی

 . استراتژی نیمه فراگیر۲
کند و اولویت اتحادیه را اشغال می هایی ثانوی در سیاستیدر این حالت دفاع از کارگران نامتعارف جا

 یاصلی اتحادیه دفاع از منافع پایگاه سنتی آن خواهد بود. دفاع از منافع کارگران نامتعارف شامل همه

 بلکه به موضوعات مشخصی محدود خواهد شد. ،موارد نخواهد شد

 

 

 خیابانهای در نامتعارف کارگران از حمایت در کارگران نشینی بست

 کره کارگری های اتحادیه کنفدراسیون و فدراسیون دعوت به سئول
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 . استراتژی بسته۳
های اتحادیه یک یا حداکثر این که در سیاستدر این حالت دفاع از منافع کارگران نامتعارف منتفی است 

 کند.جای فرعی دست چندم را اشغال می

ژی دهد؟ من معتقدم که استراتچه چیز تدوین این یا آن استراتژی را توسط یک اتحادیه توضیح می

نند، و توانند به کارگران نامتعارف عرضه کی که آنها مییهاهای کارگری از یک طرف به مشوقاتحادیه

ها باید همزمان تحلیل استراتژی اتحادیه از طرف دیگر به بافتارهای نهادی و سازمانی آنها بستگی دارد.

براین این این هر دو عامل را در نظر گیرد. در غیر این صورت تحلیل ناقصی از کار در خواهد آمد. بنا

ران دفاع از منافع کارگ های الزم برایای، علیرغم داشتن مشوقتواند پیش آید که اتحادیهوضع می

می نباشد؛ یا نامتعارف، اما به دلیل فقدان بافتارهای نهادی و سازمانی مختص به آن، قادر به چنین اقدا

 های الزم، از حرکت بازماند.برعکس، علیرغم وجود بافتارهای مناسب، به دلیل فقدان مشوق

 ای به نمایندگی کردن از کارگرانتحت چه شرایطی ممکن است اتحادیه»توان پرسید: پس حاال می

ها تحادیهاها را برای نمایندگی این گروه از کارگران توسط نامتعارف عالقمند باشد؟ کدام عوامل مشوق

گیری ها را در سمتکدام عوامل نهادی و سازمانی اتحادیه»نیز این سوال:  «کنند؟تقویت یا تضعیف می

 «دهند؟یر قرار میآنها در قبال کارگران نامتعارف تحت تأث

 

 

 ها برای نمایندگی کردن کارگران نامتعارفمشوق
 در های کارگری منحصراً های اتحادیهفشرند که سیاستکارهای تحقیقاتی بسیاری بر این گزاره پا می

کنند. اما این راستای دفاع از منافع اعضای آنها، و نه هیچ گروه دیگری از کارگران، سمتگیری می

دیگری  گیرد و آن این که ممکن است رهبران یک اتحادیه عالیقای را در نظر نمیساده یهگزاره نکت

 مانی باشند.توانند ایدئولوژیک یا سازجز دفاع انحصاری از منافع اعضای آن داشته باشند؛ عالیقی که می

اری به این ام وفاددفاع از منافع کل طبقه است. بنابراین الز «طبقه بنیان»های هدف اعالم شده اتحادیه

ه عبارت ها در دفاع از کارگران نامتعارف باشد. بتواند مشوق مهمی برای اتحادیههدف ایدئولوژیک می

 شان تلقی کنند.ایدیگر قصور در این امر را عدول از یکی از اصول پایه

بیشتری به  یهشان نیز هستند. بنابراین عالقها در پی گسترش و استحکام سازماناتحادیه ،به عالوه

دستکم ممانعت  این نمایندگی به تقویت آنها یا اگر نمایندگی کردن از کارگران نامتعارف نشان خواهند داد

ه به ک( تعداد کارگران نامتعارف ۱تواند بروز کند اگر شان بیانجامد. این کیفیت میاز کاهش قدرت

ان نامتعارف، وجود شمار نسبتاْ کم کارگر با (۲حمایت از اتحادیه برخواهند خواست به کفایت زیاد باشد؛ 

( ۳های رقیب گردد؛ دیهاتحاحمایت آنان از یک اتحادیه موجب امتیازاتی برای آن اتحادیه در رقابت با 

 ( اگر۴شده توسط اتحادیه در یک صنعت معین باشند؛  ارگران مورد نظر چالشی برای نقش ایفاک

شخصاً ا تهدید ترک حمایت یا عضویت بخشی از اعضای آن، و مپوشی از این کارگران اتحادیه را بچشم

 ترین اعضای آن، روبرو کند.ایدئولوژیک
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 عوامل نهادی و سازمانی
های کارگری های اتحادیهاستراتژیچنان که در باال اشاره شد، بافتارهای نهادی و سازمانی نیز در درک 

عم من در این متوجه کارگران نامتعارف دارای اهمیت بسیاراند. بنابراین در اینجا بر آن عواملی که به ز

کلی  یهپردازم. برای سهولت بیان، این عوامل را به دو مقولاند، میچارچوب دارای بیشترین اهمیت

ها و اند، و عوامل بیرونی که از نهاداز سازمان اتحادیهام: عوامل درونی، که منبعث تقسیم کرده

 شوند.ی غیر از اتحادیه ناشی مییهاسازمان

 

 عوامل درونی

 

ها های کارگری متوجه کارگران نامتعارف وابسته به آن است که این استراتژیهای اتحادیهاستراتژی

ند. در صورتی که اعضای یک اتحادیه در گیرمنافع اعضای آنها را چگونه و تا چه میزان تحت تأثیر می

این یا آن استراتژی خطری برای 

موقعیت کاری خودشان حس کنند، آنگاه 

نمایندگی اتحادیه از کارگران نامتعارف 

دشوار خواهد شد. چنین وضعی 

تواند پیش آید اگر دفاع از منافع می

کارگران نامتعارف مستلزم فداکاری 

عکس، اعضای اتحادیه باشد. درست بر

در صورتی که دفاع از منافع کارگران 

جهت باشد، نامتعارف با منافع اعضا هم

نمایندگی از کارگران نامتعارف تسهیل 

 خواهد شد.

تواند استراتژی آنها را در رویکرد به سوی کارگران های کارگری نیز میسازمان درونی اتحادیه

ش آید که ساختار سازمانی یک اتحادیه برای تواند پینامتعارف تحت تأثیر قرار دهد. این حالت می

ها و نمایندگی از کارگران نامتعارف مناسب نباشد، مثالً به این دلیل که ساختارهای مذکور در بخش

ی که این گروه کارگران پرشماراند، به کفایت قدرتمند نیستند؛ یا مثالً به این دلیل سطوح یهاشرکت

 .xالزم برای انجام چنین وظایفی برخوردار نیستمتفاوت سازمان اتحادیه از هماهنگی 

 

 عوامل بیرونی
ها در رویکرد به کارگران نامتعارف تواند بر استراتژیها نیز میهمچنین وجود رقابت در بین اتحادیه

ها تواند به آنجا بیانجامد که این سازمانها میمؤثر افتد. بنا بر برخی تحقیقات، رقابت بین اتحادیه

ای، های بین اتحادیهشان متمرکز کنند. بنابراین در وجود رقابتان را بر دفاع از منافع اعضایشفعالیت

شود. با این حال در برخی از موارد آشکار شده است امکان نمایندگی از کارگران نامتعارف تضعیف می

های بین ثیر رقابت. تأxiکه این رقابت در راستای دفاع از منافع کارگران نامتعارف مثبت عمل کرده است
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عمقی به مراتب بیشتری، که تا  یهها بر استراتژی آنها نسبت به کارگران نامتعارف نیاز به مطالعاتحادیه

 کنون انجام شده است، دارد.

اً باید در های کارگری نیز عامل بیرونی دیگری است که قطعآمادگی کارفرمایان برای مذاکره با اتحادیه

مذاکره با  یهندگی از کارگران نامتعارف تسهیل خواهد شد اگر که کارفرمایان آمادنظر گرفته شود. نمای

ران ها باشند. برعکس اگر کارفرمایان خواهان مذاکره با اتحادیه بر سر شرایط کار کارگاتحادیه

 .xiiها دشوار خواهد شدنامتعارف نباشند، آن گاه نمایندگی از این کارگران توسط اتحادیه

رکیبی تهای کارگری در رویکرد نسبت به کارگران نامتعارف از یک سو به تراتژی اتحادیهبنابراین اس

تژی های مختلف و از سوی دیگر به بافتار نهادی و سازمانی آنها، بستگی دارد. پس استرااز مشوق

گی یندها اوالً از مشوق کافی برای نماتوان سراغ گرفت که اتحادیهفراگیر را در زمان و مکانی می

ا فراهم مند شوند، و ثانیاً عوامل نهادی و سازمانی امکان چنین استراتژی رکارگران نامتعارف بهره

ی حمایت ها از مشوق الزم براشود که اتحادیهآورده باشند. یک استراتژی نیمه فراگیر زمانی عرضه می

کامل این  انع از عملی شدناز کارگران نامتعارف برخوردار شوند، اما بافتار نهادی و سازمانی آنها م

جام، یک حمایت باشند. دراین حالت نمایندگی از کارگران نامتعارف موردی و ناکامل خواهد بود. سران

ارگران نداشته یابد که اتحادیه یا ابداً مشوقی در نمایندگی این گروه از کاستراتژی بسته زمانی بروز می

ز اعوامل نهادی و سازمانی مناسب برای نمایندگی باشد، یا در صورت داشتن مشوق، مطلقاً فاقد 

 کارگران نامتعارف باشد.

 

 های کارگری اسپانیا و کارگران نامتعارفاتحادیه. ۳
همیت را اقرن گذشته به این طرف در اسپانیا بیشترین  ۸۰ یهشکلی از کار نامتعارف که از اواسط ده

کل سهم این ش( ۱۹۹۵تا  ۱۹۸٧پیدا کرده است، قرارداد کار موقت است. تنها در عرض هشت سال )از 

توانند پاسخ درصد رسید. کدام عوامل می ۳۵درصد به  ۱۵ها از استخدام به عنوان کسری از کل استخدام

ر است؟ ی دیگری باالتیهای موقت در اسپانیا از هر کشور اروپااستخداماین سؤال باشند که چرا نرخ 

ها، اخراج یهقراردادهای با مدت معین با کاستن از هزین»انگیزی این است که دالیل چنین افزایش حیرت

دهد و این ا افزایش میر –عنی دست باز کارفرما برای پایان دادن به قرارداد معین ی –میزان انعطاف 

  xiii،xiv«کند.ها را با نوسانات اقتصادی تقویت میخود امکانات تطبیق شرکت یهبه نوب نیز

های حادیههای موقت بر ظرفیت اتحاضر در اوالً تحلیل اثرات استخدام یهی از نوشتیهدف این بخش نها

توانند میسازی است که کارگری اسپانیا برای نمایندگی کردن کارگران است و ثانیاً تعیین عوامل زمینه

. xvانددهها در رویکردشان به سوی کارگران پیشه کرهای مؤثر افتند که این اتحادیهبر تحول استراتژی

کارگری  اند، اعضای اتحادیهبرای پاسخ به این سؤاالت الزم است بدانیم کارگران موقت کدام کارگران

 های بین این دو گروه کارگران کدام.کدام، و تفاوت

 های کارگری در اسپانیادیهالی اتحاص یپشتوانه

های کارگری در اسپانیا یکی میزان عضویت و دیگری نتایج انتخابات های قدرت نمایندگی اتحادیهشاخص

های مهمی وجود دارند. عضویت اعضا مبین تعلق و تعهد . بین این دو شاخص تفاوتxviهاستاتحادیه
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دن در انتخابات به یک اتحادیه فقط مبین ترجیح آن آنان به سازمان اتحادیه است. در حالی که رأی دا

هاست. در سال آینده است. عضویت عامل مهمی در تأمین مالی اتحادیه ۴ها برای اتحادیه به دیگر گزینه

وزن آنها در مذاکره با کارفرما بر سر قراردادهای  یها تأمین کنندهانتخابات اتحادیه یحالی که نتیجه

حدود  و جمعی و دیگر موضوعات کارگری است. میزان عضویت کارگران در اتحادیه در اسپانیا پایین

ها بسیار هاست. اما مشارکت در انتخابات اتحادیهتریندرصد است. در اروپا این میزان یکی از پایین ۱۵

های درصد کل جمعیت شاغل. از این رو است که اتحادیه ۸۰تا  ٧۵باالست: به طور متوسط بین 

 های اعضا.شوند و نه سازمانهای رأی دهندگان تلقی میکارگری اسپانیا سازمان

شود. مل میها در اسپانیا هم اعضای آنها و هم رأی دهندگان به آنها را شااتحادیه یبنابراین پشتوانه

ن مرد اصلی آن شامل کارگرا یدهند، که هستهمتجانسی را تشکیل می متعهدان به اتحادیه گروه بسیار

سی را تشکیل ها گروه نامتجان، دارای قرارداد کار دائم است. اما انتخاب کنندگان اتحادیه۴۰تا  ۳۰بین 

ی اقتصاد ها در میان زنان، همچون مردان، در تمام بخشهادهند. میزان مشارکت در انتخابات اتحادیهمی

تن از یک شود، بسیار باالست. از این رو سخن گفی که در آنها انتخابات برگزار مییهاتمام شرکت و در

 ها ناممکن است.تیپیک در انتخابات اتحادیه یشرکت کننده

ارای دها و رأی دهندگان به آنها این است که هر دو گروه از کارگران اصلی اعضای اتحادیه یمشخصه

آگاهی  ساختار، زندگینامه و»ها پیش زیر نام شوند. طبق تحقیقی که سالل میقراردادهای دائمی تشکی

 درصد( یا از ۲/۵۲ها یا کارمند دولت )درصد اعضای اتحادیه ۸۸انجام شده است،  «کارگر یطبقه

أی ردرصد  ۸۵اند. از سوی دیگر بیش از درصد( بوده ۶/۳۵مزدبگیران دارای قرارداد دائمی ) یزمره

 اند.اند که دارای قرارداد کار دائمیها کارگرانی بودهدهندگان به اتحادیه

 کارگران موقت

های ییبا توانا -کارگران زن و جوانان به خصوص  -استخدام موقت در اساس متوجه کارگران یدی 

محدود برای انجام کارهای ساده 

القاعده است. این کارگران علی

در بخش خصوصی، به مراتب 

بیشتر از بخش دولتی، حضور 

دارند. استخدام موقت اگرچه در 

های اقتصاد رو به تمام بخش

افزایش بوده، اما خاصه در 

بخش کشاورزی و صنایع 

 باً عمومیت دارد.ساختمانی تقری

شرایط استخدامی این گروه از 

کارگران بسیار نامطمئن و مبهم 

شود. این است. قرارداد موقت غالباً مدت بسیار کوتاهی دارد و به ندرت به یک قرارداد دائمی تبدیل می

وضع به سطح باالئی از جابجائی از یک کار موقت به یک کار دیگر، و محکومیت کارگران به ماندن 

 ائمی بر سر کار موقت انجامیده است.د

 کار شرایط به اسپانیا در "آمازون" موقت کارگر هزاران تظاهرات :۲۰۱۸ می۱۸

 حق بدون استثمارشدگان آنان: بر حاکم
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ان موقت، اند. مطابق برخی تحقیقات دستمزد کارگرالقاعده با دستمزدهای پائین همراهکارهای موقت علی

 درصد از دستمزد کارگران ثابت کمتر است. ۱۱تا  ۵/۸برای انجام کار واحد، بین 

رگران موقت یوند خورده است. توان پائین کاها، استخدام موقت با شرایط کار بد و دشوار پعالوه بر این

یرش شان برای کسب کار دائم آنان را، در قیاس با کارگران دائم، به پذبرای اعتراض و آرزومندی

موقت  دهد. این نکته توضیح درصد باالتر حوادث کار در بین کارگرانسوق می شرایط کار بد و دشوار

 نیز هست.

ها دو گروه این و دهد که کارگران موقتها، نشان میتیپیک اتحادیه کارگران موقت و اعضای یمقایسه

رایط کارشان شاند. تمایز بین این دو گروه از موقعیت متمایز استخدامی آنان و بسیار متفاوت از کارگران

ب بینیم تفاوت شرایط استخدامی موجشود که میشود. اهمیت این نکته هنگامی آشکارتر میناشی می

تمزدهای های کارگران دائم امنیت شغلی و دسگردد. اولویتمتفاوت و حتی گاه متعارض آنان می مطالبات

ر زمان دباالتر است. در مقابل، اهداف عینی کارگران موقت نیل به کار دائم است. این تمایز، خاصه 

 انجامد.بحران اقتصادی، گاه به تعارض نیز می

 های کارگری اسپانیااتحادیهاثرات کار موقت بر ظرفیت نمایندگی 
های کارگری، در اتحادیه یهافتاد جا یهگروه دیگری از کارگران، غیر از پشتوان یهورود قابل مالحظ

 ها را در وجوه و اشکال زیر تحت تأثیر گیرد:تواند ظرفیت نمایندگی اتحادیهبازار کار می

o ضویت و هم از آرای : اثرات کمی. ورود مشاغل موقت هم از میزان ع1 یهگزار

 ها کاسته است.اتحادیه

o ای حمایت ها، به علت ناتوانی آنها بر: اثرات کیفی. ظرفیت نمایندگی اتحادیه2 یهگزار

 شان، تضعیف شده است.هجاافتاد یهاز کارگرانی غیر از پشتوان

های کارگری توسط دیهاند که میزان حمایت از اتحااول حاکی از آن یههای موجود در ارتباط با گزارداده

ها در تمام . میزان عضویت در اتحادیهکاهش نیافته است، بلکه حتی افزایش یافته استکارگران 

های تولیدی، خاصه در بخش کشاورزی، صنعت و نیز در بخش خدمات، فزونی داشته است. بخش

درصد  4/75پایانی قرن گذشته از  یهای، در خالل یک دههمچنین میزان مشارکت در انتخابات اتحادیه

 توان مدعی شد که ورود کارگران موقت به بازار کار. بنابراین نمیxviiدرصد رسیده بوده است 7/80به 

توان گمان های کارگری در اسپانیا بوده است. تنها میکارگر از اتحادیه یهموجب تضعیف حمایت طبق

ها تحادیهاداشتند، حمایت کارگران از توجه بیشتری می های کارگری به کارگران موقتزد که اگر اتحادیه

 بود.نسبت به سطح کنونی بیشتر می

دهند که حمایت کارگران ها نشان میکنند. این دادهدوم را تأئید می یههای موجود گزاربا این حال، داده

اعضای  ه شده، درصدگفت یهها در سطح بسیار نازلی قرار دارد. در ابتدای همان دهموقت از اتحادیه

ده در درصد آرای داده ش 15درصد بود و فقط  12ها که به مشاغل موقت اشتغال داشتند، فقط اتحادیه

 ها متعلق به کارگران موقت بود.انتخابات اتحادیه
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اند. این واقعیت های کارگری اسپانیا قادر به تأمین حمایت الزم از کارگران موقت نبودهبنابراین اتحادیه

 -1دهد، زیرا: شان قرار میها برای تحکیم ظرفیت نمایندگیچالش واقعی را در برابر این سازمان یک

یازهای این گروه مطالبات و ن -2دهند، امروزه کارگران موقت سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل می

 اتحادیه هایند. یهاز کارگران غیر از مطالبات و نیازهای کارگران حامی جاافتاد

ارگران کتوان مبتنی بر شرایط کاری که این ها در میان کارگران موقت را میحمایت محدود از اتحادیه

ه ی بیشترین میزان را دارد کیهااند، توضیح داد. از یک طرف استخدام موقت دربخشبا آن مواجه

کارگران موقت، . از سوی دیگر هراس از اخراج نزد xviiiها در آنها بسیار محدود استحضور اتحادیه

به آنها  ها و رأی دادنموجب آن است که درصد بیشتری از آنان، تمایل ضعیفی برای پیوستن به اتحادیه

نان برای عدم از خود نشان دهند. با این وجود، این فقط جزئی از مسئله است. اگر شرایط کار تنها دلیل آ

در  بود، نبایست موضع کارگران موقتمی هاها و عدم شرکت در انتخابات اتحادیهعضویت در اتحادیه

اقع وبود. اما این درست وضع ها چندان متفاوت میهای کارگری نسبت به اتحادیهقیاس با دیگر گروه

ان موقت دهند که موضع کارگراست. تحقیقات، و مشخصاً تحقیقات انجام یافته توسط پوالویجا، نشان می

تر کارگران تر است. به عبارت روشنبا کارگران ثابت منفیهای کارگری در قیاس نسبت به اتحادیه

نسبت به این  دهند، بلکه موضع چندان مثبی همپیوندند و به آنها رأی نمیها نمیموقت نه تنها به اتحادیه

 ها ندارند.سازمان

 های کارگری در رویکرد نسبت به کارگران موقتاستراتژی اتحادیه
 یههدف از این بخش آخر نوشت

های مشوق یهحاضر، از یک سو ارائ

ای است که ایدئولوژیک و سازمانی

توانند های کارگری اسپانیا میاتحادیه

برای ایفای نقش نمایندگی کارگران 

نظر داشته باشند؛ و از سوی موقت در 

دیگر ترسیم بافتار نهادی و سازمانی 

 ی در اسپانیاست.یگرااتحادیه

های الزم برای ها از انگیزهآیا اتحادیه

نمایندگی کارگران موقت برخورداراند؟ 

این سؤال اولی است که باید به آن پاسخ 

ایدئولوژیک و سازمانی برای  یهانگیزهای کارگری اسپانیا از هر دو اتحادیه ،گفت. به زعم نگارنده

( همیشه خود را به UGTو  CCOOسراسری اسپانیا ) یهایفای این نقش برخورداراند. هر دو اتحادی

ها در وجه ایدئولوژیک اند. بنابراین این اتحادیهکارگر معرفی کرده یهعنوان سازمانی مدافع کل طبق

 هستند.دارای انگیزه برای نمایندگی کارگران موقت 

اول کارگران  یههای سازمانی برای این مهم نیز برخوردارند. در درجهای گفته شده از انگیزهاتحادیه

تواند موجب دهد. حمایت از این گروه کارگران میموقت بخش بزرگی از کل نیروی کار را تشکیل می

 یهه عالوه در خالل دو دهها در امر نمایندگی کارگران گردد. بتقویت کامالً چشمگیر قدرت اتحادیه

 اسپانیا: سراسری اتحادیۀ دو ترکمش راهپیمائی :2018 می 1

 علیه فقر دستمزد و فقر اجتماعی، برای کار و دستمزد ]شایسته[
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. اهمیت کّمی مشاغل xixاخیر استخدام ثابت جای خود را مدام بیشتر و بیشتر به استخدام موقت سپرده است

ها برای نمایندگی از کارگران موقت های سازمانی اتحادیهانگیزه ،بنیانموقت و تقلیل نسبی مشاغل ثابت

 است.

گیرم که دفاع از مانی، سه عامل دیگر را نیز در نظر میمن در ارتباط با بافتارهای نهادی و ساز

سراسری  یهآخر قرن گذشته دو اتحادی یهاند. از یک سو، در دو دهکارگران موقت را تسهیل کرده

ای در مجازی رقابت اتحادیه یهاند. خاتمهای مشترک با هم همکاری داشتهنامبرده در تدوین سیاست

نفجاری ای بیانجامد. از سوی دیگر رشد اهای اتحادیهاری بیشتر استراتژیتواند به اثرگذسطح ملی می

ده سیاسی و اجتماعی برای کاهش این نوع استخدام موجب ش یهاستخدام موقت، اجماعی را در عرص

رگران موقت تر خواهد بود تا پیرامون شرایط کار بهتر برای کاها سادهاست. بر این زمینه برای اتحادیه

 ره با کارفرمایان و دولت اقدام کنند.به مذاک

ن منافع توانند نمایندگی مورد بحث را دشوار کنند. تعارض بیبا این وجود دو عامل نیز هستند که می

ای های کارگری از تضعیف حمایت اعضکارگران ثابت و کارگران موقت یکی از آنهاست. ترس اتحادیه

ر گروه کارگران موقت، به معنای بدتر شدن شرایط کا آنها در صورتی که دفاع از منافع یهجاافتاد

 توانسته دلیلی برای امتناع از تدوین یک استراتژی فراگیر بوده باشد.نخست باشد، می

دهد. حضور ها مانع دیگری را برای نمایندگی کارگران موقت تشکیل میساختار سازمانی اتحادیه

ارد، های موقت رواج دکاریابی، که در آنها عقد استخدامهای های کوچک و آژانسها در شرکتاتحادیه

 سخت محدود است.

یکرد نسبت های کارگری اسپانیا در روبا در نظر گرفتن تمام این عوامل، استراتژی ممکنه توسط اتحادیه

های ایدئولوژیک و ها از انگیزهتواند یک استراتژی نیمه فراگیر باشد. اتحادیهبه کارگران موقت می

فتاده و زمانی برای نمایندگی از کارگران موقت برخوردارند، اما ترس از تنزل حمایت پشتوانه جااسا

توانند به ی که محل حضور بیشترین کارگران موقت است، مییهاهای دسترسی به شرکتدشواری

 محدودیت واقعی در دفاع از این گروه کارگران گردد.

 واقعیت باید آزموده شود. ای است که دراین نکته البته فقط گزاره

i-  .منظور از کار استاندارد کار تمام وقت و دائمی است 

ii- نظور مکنند. این دست اتحادیه ها در این تحقیق وراتیست( منحصراً از منافع گروه خاصی از کارگران دفاع می اتحادیه های "خودغرض" )کورپ

 نشده اند.

iii- قتصاد کالسیک ر بارۀ معنای "انعطاف" انبوهی نوشته انتشار یافته است. پرنفوذترین رویکرد به موضوع انعطاف کار همانی است که در آثار اد

د را با تعدیل تغییر در عرضه یا تقاضای کار، تعادل مجد صورت گرفته است. طبق این رویکرد بازار کار زمانی منعطف است که در مواجهه با

دستمزد و دیگر حقوق  دستمزدها و شرایط استخدامی تحقق بخشد! بنابراین مدافعان این رویکرد از چنان سیستم تولیدی دفاع می کنند که اجازه دهد

 کار در هماهنگی با بازار نوسان کنند.

iv- نان برای ماندن در بازار کار توضیح داده اند. اما محققان آدر اتحادیه های کارگری را با عدم تمایل  برخی از تحقیقات مشارکت محدود زنان

 –اری که غالباً نصیب زنان می شود، یعنی مشاغل موقت و نیمه وقت کبه سبب نوع  -دیگری بر عدم توانائی اتحادیه ها برای جلب حمایت زنان 

 انگشت گذاشته اند.     

v-  نیافتۀ با قدرت فزاینده را با ایجاد یا پدیده ای هستیم که به آن نام سیستم "دوالیستی" داده شده است: سیستمی که خسارات گروه های سازماما شاهد

ز منابع اساسی یا گسترش جمعگرائی آکتورهای اقتصادی معینی در فضای تولیدی معین جبران می کند؛ آکتورهائی که از سازمان مؤثر و در واقع ا

 حتی انگیزۀ الزم برای تحول این دست سازمانها برخوردار نیستند.
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vi- ین شده قرارداد با مدت معین ناظر بر توافقی است بین کارگر و کارفرما، برای یک مدت زمان معین. معموالً مدت قرارداد با انجام کار معینی تعی

د. در استخدام سیال مدت کار قطعی نیست اما طبعاً موقت و به اختیار است. در قراردادهای با مدت معین معموالً دستمزد نیز تعیین می شو

 کارفرماست. در استخدام حسب مورد استخدام کامالً تصادفی است و وابسته به سطح فعالیت در بخش خصوصی.    

vii- و می رگرانی که به مشاغل پاره وقت رگران پاره وقت از شغل شان به دلیل پاره وقت بودن رضایت داشته باشند. تعداد کارچنین نیست که کا

 آورند، به این علت که دست شان به کار تمام وقت نمی رسد، روبه افزایش بوده است.

viii- فرض من در اینجا این است که مشاغل پاره وقت، دائمی اند. 

ix- ت از اتحادیه ال این نیز ممکن است که شدت حمایونگی تأثیر شرایط کار بر حمایت از اتحادیه ها را در نظر دارم. با این حدر این جا من فقط چگ

خانگی دست پائین  ها توسط کارگران پاره وقت، که غالباً زن هستند، در اثر فاکتورهای دیگری چون تعهدات آنان برای نگهداری از کودک و کار

 گرفته شده باشد.

x-  اهنگ شده در ی ممکن است که قراردادهای جمعی به طریقی همبنا به تحقیقات ساسکیس، کاهش دستمزدها برای افزایش استخدام در صورت

 سطوح مختلف اتحادیه ها عقد شده باشند.

xi-   رضۀ حمایت بیشتر تدوین عتحقیقات ایریزو نشان می دهند که چگونه استراتژی ای که این یا آن اتحادیه، در قیاس با یک اتحادیۀ رقیب، برای

 می کند، شامل دفاع از منافع کارگران موقت نیز می شود.

xii-  کی از شرکتهائی که او یاتحادیه های کارگری برمی خوریم. در در تحقیقات ایزیرو به مثالهای متعددی از تأثیر این متغیر بر ظرفیت نمایندگی

ی موقت به قرارداد قطعی دست به تحقیق در آنها زده است، کارفرما تمایلی به مذاکره با اتحادیه ها برسر کاهش دستمزدها به ازای تبدیل قراردادها

 مدت با زیادی نیروی کارمواجه خواهد شد. ندارد. دلیل این بود که مدیران پیش بینی کرده بودند که شرکت در کوتاه

xiii-  در حالی که هزینۀ روز از آخرین حقوق به ازای هر سال سابقۀ کار است 45تا  20هزینه های اخراج کارگران با قرارداد کار ثابت حدود .

 روز حقوق به ازای هر سال، و در بسیاری از موارد، برابر هیچ است. 12اخراج کارگران موقت فقط 

xiv- بت بوده است. حفظ طبق نظر برخی از محققان افزایش سریع قراردادهای کار موقت در اسپانیا ناشی از هزینه های باالی اخراج کارگران ثا

ر مرزهای دشرایط کاری کارگران ثابت از طریق کاهش امنیت کار کارگران موقت ممکن می شده است. این واقعیت را برخی محققان "انعطاف 

وقت به جای کارگران ده اند و این عبارت اصطالح را چنین توضیح داده اند: اعمال فشارهای ناشی از نوسانات اقتصای بر کارگران مکار" نام نها

 ثابت. نتیجۀ این تاکتیک انشقاق دربازار کار اسپانیا بین این دو گروه از کارگران است.

xv- یا، یعنی اتحادیۀ سراسری جاع داده شده است، دو مهمترین اتحادیۀ کارگری در اسپاناتحادیه های کارگری اسپانیا که در این نوشته به آنها ار

 کارگران اسپانیا و کنفدراسیون کمیسیونهای کارگری اند.

xvi- .انتخابات اتحادیه ها هر چهار سال یک بار برای انتخاب نمایندگان کارگران در محل کار، برگزار می شود 

xvii-  ،دهۀ گفته شده و به دلیل روی آوری مستقیمتر اتحادیه ها به  این حمایت بیشتر از اتحادیه ها، در اثر رشد اقتصادی دربنا به تحقیقات انجام شده

 کارگران در نتیجۀ تمرکززدائی از روند قراردادهای جمعی بوده است.

xviii- بسیار مشکل است. بخشی از این  ر شرکتهای کوچک بسیار رایج است؛ جائی که حضوراتحادیه ها در آنها استخدام موقت مشخصاً د

 قراردادهای موقت هم توسط آژانسهای کاریابی عقد می شوند، که حضور اتحادیه ها در آنها فوقالعاده دشوار و پیچیده است.

xix- ران ثابت کم مهارت بوده است.این روند جایگزینی بیش از همه متوجه کارگ 

 

 

 

 

 

 


