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 چکیده

از کشورها شاهد  یاری، بس8002در سال  یاقتصاد یجهاناز زمان بروز بحران 

 یهایژگیاز و یکیاند. بوده انواع اعتراضات و اعتصابات در صنایعو  یکارگر یهایناآرام

 دیاشکال جد یریگنوظهور، شکل یدر اقتصادها ریاخ یبارز موج اعتصابات گسترده

 ن،ی. باوجودااستبوده  یاجتماع یهاجنبش ریمبارزات کارگران و سا انیم یهمکار

اند نتوانسته عموماً، 8002پس از سال  یاعتراض یهاجنبش یها دربارهپژوهش

ظر ن اند، مدکردهاعتصابات ظهور را که به دنبال  یاشکال سازمان ای یاعتصابات عموم

با استفاده از مطالعات این شکاف را پر کند و  که این است ی حاضرهدف مقاله قرار دهد.

در  توانیمرا  دیجدائتلاف  نیا ایآ ببیند که لیدر هند و برز یاعتصابات جمع یمورد

پژوهش  نینه. ا ای کرد فیتوص یجنبش اجتماع (unionism) ییگراهیچارچوب اتحاد

 کندیم زیمتما یمیرا از اشکال قد جیبس دیکه اشکال جد ییهایژگیو کوشدیم

مطالعات ( در re-conceptualizations) هاپردازیمفهوم-بازکدام  ندیو بب ندک ییشناسا

 شیپ یهادرک چالش یبرا ،یمربوط به روابط صنعت یهاپژوهش و یجنبش اجتماع

 کردیرو یهاتیمحدود بهاین مقاله ، در عین حالاست.  ضروری دیجدائتلاف  نیا یرو

 .پردازدنیز می (networks of labour) «یکارگر یهاشبکه»

 مقدمه

موجی از اعتراضات ، شاهد 8002اقتصاد در سال جهانی های پس از آغاز بحران سال

. بیشتر اقتصادهای نوظهور، از جمله چین، بودیمهای اعتصابی در سراسر جهان و جنبش

کارگری قرار  یهای گستردهناآرامی تأثیرهند، برزیل و آفریقای جنوبی، تحت 

های کارگری موجود بسیج اتحادیههای فدراسیونها خارج از این اعتصاب (1)گرفتند.

دولت سرکوبگر و انواع نهادهای آمیز با خشونت منازعاتسطح  های آنمشخصهو  ،شده

 کارگران و سایر بازیگران اجتماعی ایجاد شده است. میانکه است جدید اتحادهایی 

از تشکیلات و مقاومت کارگران  صحیحتحلیل این اعتصابات موجب افزایش درک 

شود؛ یعنی همان نوع اعتراضاتی که که فراتر از تمرکز محدود بر محل کار است می

های کارگری در جوامع لیبرال دموکراتیک غرب انجام طور سنتی با حمایت اتحادیهبه
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. یردگروابط صنعتی مورد مطالعه قرار می های دانشگاهی مربوط بهپژوهشگیرد و در می

( و تمرکز اخیر بر 1582 لر،ی؛ ه1591گولدنر، مطالعات اولیه در مورد روابط صنعتی )

، 8010؛ هرود، 8011 ر،یل-دهوسرویکوئه و روی اشکال مختلف سازمان کارگری )

های کنند که سازمانمی تأکید( 8005 وود،نیو گر دیبرا؛ مک8019و همکاران،  دونیل

بیشترین اهمیت را برای  ،فراتر از محل کار (community organizations)ی اجتماع

های کارگری مبارزات کارگری دارند. این حقیقت اغلب توسط نوع خاصی از اتحادیه

های کارگری خود پایه در این اجتماعات داشته حتی اگر این اتحادیه ،پنهان شده است

گوید اشکال ست که میهای اخیری اباشند. همچنین این رویکرد منطبق بر یافته

 یکارگری فوردیستی که پس از جنگ جهانی دوم بر یک منطقه یاتحادیه یسازمان

نشده ری جهانی و کنترلسالاسرعت در برابر سرمایهجغرافیایی کوچک غالب بودند، به

 (.8011، دنیلدربرمن و فنبه  بنگریددهند )همچنین اهمیت خود را از دست می

ر و همکاران د زاجاکبه بنگرید )گرایی کارگری های کنششبکهی تمرکز بر ایده

خواهد با برجسته کردن سه جنبه، در این ( می(Debate) مباحثه بخشی مقدمه

( 8سازمانی در نیروی کار، )سازی میان( شبکه1سهیم شود: ) پژوهشیی رشته

( multispatial( ماهیت چندفضایی )3ی ارزش، و )ی در امتداد زنجیرهدهسازمان

های ( شبکهterminology) واژگانحال، بحث من این است که کارگری. بااینسازمان 

 ، دارایشکافممی خود در پژوهشکه ی هایئتلافانوع جدیدی از  شناساییکارگری در 

های کننده و سازمانها میان کارگران اعتصاب، چرا که این شبکهاست هاییکاستی

تری از مسائل اجتماعی و اجتماعات فراتر از تمرکز بر نیروی کار است و درک گسترده

های ی جنبشدهسازمانهای اخیر هم در سیاسی دارد. بنابراین، شکافی که در سال

میان  کشیتماعی در اثر مرزهای اجای مربوط به جنبشهاجتماعی و هم در پژوهش

با تمرکز بر  گریبار د و شودیم محو ،تهای کارگری و اجتماعات رخ داده اسسازمان

ی جغرافیای نیروی کار و بحث درباره .ابدییم کاهش مخاطرات ،یکارگر یهاشبکه

؛ مک براید و 8010؛ هرود ، 8011لیر ، -وسهو یورد ئهگرایی اجتماعات )کواتحادیه

مطالعات جنبش اجتماعی و نیروی کار فراتر  یحوزه( از چارچوب 8005وود، گرین

های نیروی کار با اعطای رسد بحث در مورد شبکهنظر میکه بهرفته است، درحالی

عنوان سازمان نیروی کار چه که بهبرخی امتیازات کوچک، مانند گسترش درک آن
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ه را برپا ساخت مطالعات نیروی کار چارچوبمرز از نو  خود برای بازسازیشود، تعریف می

 ارائهبا اشاره به مطالعات موردی که در ادامه گیری این مقاله، . در بخش نتیجهاست

 کار های نیرویتری برای این انتقاد از مفهوم شبکهاستدلال نظری گسترده، شده است

 (8).خواهم کردارائه 

گر و میان کارگران اعتصابائتلاف این است که اشکال جدید  ی مناستدلال مقاله

ی وجود آمد. فرضیهبه 8002ی پس از بحران سایر بازیگران جنبش اجتماعی، در دوره

گرایی جنبش اجتماعی شباهت ی عمومی اتحادیهبه ایدهها ئتلافامن این است که این 

اند که تفاوت چشمگیری با نسل ها و الگوهای سازمانیدارند، اما دارای برخی ویژگی

دارند. بنابراین مقاله  1520و  1590های گرایی جنبش اجتماعی در دههاول اتحادیه

گرایی جنبش ههای خاص شکل جدید اتحادیکند. ویژگیچند پرسش را مطرح می

مطالعات جنبش اجتماعی و ی هایپردازمفهوم-بازاجتماعی چیست؟ کدام یک از 

ها روبرو با آنائتلاف های جدیدی که این برای درک چالش ،های روابط صنعتیپژوهش

های اجتماعی ها در روابط صنعتی و جنبشی است؟ آیا تفکیک پژوهشرشود ضرومی

 (؟8019های اجتماعی منطقی است )دیانی ، آرامیبا توجه به رخدادهای اخیر نا

موردی را از کارهای میدانی خود برای روشن کردن عملکرد داخلی  یمن دو مطالعه

انجام شده  8011و  8013دهم که در هند و برزیل در جدید ارائه میهای ئتلافااین 

های کارگری است که در اوضاع نابسامان اقتصادی این مطالعات مربوط به ناآرامی است.

هند،  خودروسازیی بزرگ در یکی از دو کارخانهاولی در دو کشور رخ داده است: 

های اعتصاب دیگری، ؛ و8018و  8011( در سال Maruti Suzukiماروتی سوزوکی )

 هایسالی صنعتی وساز برنامهترین سایت ساختدر بزرگ 8013و  8018های سال

آبی در بلو (، نیروگاه برقPACی شتاب رشد )ی دولتی، برنامهاخیر برزیل با بودجه

استخدام در را  وسازساختکارگر  هزار39 در دوران اوج کار، ( کهBelo Monteمونته )

گذاری و ترین مراکز سرمایهتنها در مهمنه. بنابراین، این مطالعات موردی خود داشت

های ناآرامی کارگری رشد های اقتصادی نیز که در دورهبخشفعالیت صنعتی، بلکه در 

 اند، انجام شده است.چشمگیری داشته
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صاب، اعت تأثیردر هر دو جنبش اعتصابی، ائتلاف با بازیگران خارجی صنایع تحت 

که کارگران ماروتی با دانشجویان و شد. درحالیی مهمی از مبارزات محسوب میجنبه

 در برزیل با جنبش وسازساختکردند، کارگران روشنفکران رادیکال ارتباط برقرار می

د، شده تشکیل شده بوریزیآبی برنامهای که در اعتراض به نیروگاه برقمقاومت منطقه

موجب  در هر دو مورد، همکاری با سایر بازیگران جنبش اجتماعیتند. شهمکاری دا

کارگران فاقد منابع سازمانی یا در آن، سازی که های سرنوشتتقویت مبارزه در لحظه

 د.گردیانجمن بودند، می

ای کنندهات تعیینتأثیرهای محلی و ملی در هر دو مورد، است که شبکه گفتنی

در مورد همبستگی فراملی چندان چشمگیر نبود )که همکاری یا داشتند، درحالی

توان می این امر را یریشه( یا اصلاً وجود نداشت )در مورد برزیل(. وستانهند اتمبارز

های کارگری درگیر در این مبارزات، از روابط در این واقعیت جستجو کرد که سازمان

ها ناند که به آهای خارجیالمللی قوی برخوردار نیستند و فاقد منابع و دانش زبانبین

 را حفظ کرده و سازمان دهند. مؤثرالمللی بین یمبارزهدهد یک امکان می

گرایی جنبش اجتماعی جدیدی از سنت قدیمی اتحادیهدر هر دو مطالعه، شکل 

(Social Movement Unionismبدون اشاره ) ،اجرا شد.  بار دیگری صریح به مفهوم آن

 1590های گرایی جنبش اجتماعی در دههاصلی اتحادیه حامیان اگرچهرسد نظر میبه

در برزیل، و  متحدی کارگران (، اتحادیهCUTمانند واحد مرکزی کارگران )- 1520و 

را  منطق حکومتی -(COSATUهای کارگری آفریقای جنوبی )ی اتحادیهکنگره

 همچنان برای ایتودهمختلف مقاومت  وجوهآوردن ، رویکرد گردهماندهبیش پذیرفتاکم

گرایی واضح است که نوع جدید اتحادیه است. ثمربخشبازیگران جنبش اجتماعی 

نوبی یا خروج از دیکتاتوری در ججنبش اجتماعی، مانند پایان آپارتاید در آفریقای 

 یاعتراض ،یمیقد ییگراهیاتحاد کهیدرحالندارد. هدف واسطی ، 1520ی برزیل در دهه

 ند،افتی یاساس یبود که در آن مبارزات کارگران نقش یاستبداد یمل یهامیرژ هیعل

گر غارت یتوسعه یجهان یدر برابر الگو یمقاومت اغلب محل ینوع دیجد ییگراهیاتحاد

ر خط معرضدر  یاسیو س یاجتماع یتوسعه یکل الگو ن،ی(؛ بنابرا1525،  وانزی)ااست 

 یمتمرکز یاسیسازمان س چیه دیجد ییگراهی، در اتحاد1520 یاست. و برخلاف دهه

 یقایآفر یمل یکنگره ای( Partido dos Trabalhadores) لیمانند حزب کارگر برز
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موضوع موجب  نیداشته باشد. ا کنندهنییتع ی( وجود ندارد که نقشANC) یجنوب

اشکال معاصر مقاومت  یخاص فرارو یهادر مورد چالش یمهم یهاآمدن پرسش دیپد

 .شودیکارگران م

 های اجتماعی گرایی جنبشاتحادیه« قدیمی»نوع 

گرایی جنبش که ادعای خود مبنی بر ظهور شکل جدیدی از اتحادیهبرای این

گرایی اتحادیه»آن را توضیح دهم. اصطلاح  گانواژاجتماعی را روشن کنم، لازم است 

رفت کارگران که انتظار میبسیج توصیفی استقرایی بود از تجارب « جنبش اجتماعی

ی مشابه هاهای طبقه کارگر باشد؛ تجربهش)یا امید بود( الگویی برای اشکال بعدی جنب

وارد  1520ی گیرند. این اصطلاح در اواخر دههدیگر نیز زیر چتر این اصطلاح قرار می

؛ 1551؛ اسکایپس، 1522؛ لمبرت و وبستر، 1525های آکادمیک شد )لمبرت، بحث

 یکرهی کارگر در (، زمانی که برای توصیف بسیج طبقه1529؛ وبستر، 1551واترمن، 

ت سازی را با موضوعاجنوبی، برزیل، آفریقای جنوبی و لهستان که مبارزات دموکراتیزه

 . ازآنجاکه ویژگیشدکار گرفته به سنتی مرتبط با حقوق کارگران ترکیب کردند

های کارگری و سایر بازیگران ، همکاری اتحادیههای اجتماعیگرایی جنبشاتحادیه

های جدید های سیاسی جنبشها و ایدههای اجتماعی است، همگرایی استراتژیجنبش

های گرایی جنبشاتحادیه« ماهیت»عنوان ی کارگر، بههای طبقهاجتماعی با تاکتیک

و گفتمان سیاسی های معاصر مبارزه این، با زمینه بر شد. علاوهمی شناخته اجتماعی

سازی سپهرهای اجتماعی غالب مطابقت داشت، و تقاضای دموکراسی و/یا دموکراتیزه

ی هبود. تجربگرفته قرار  های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهی سیاسی در مرکز برنامه

های مختلف استراتژیک، دانشگاهی پیوسته در بحث های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیه

(، 8002؛ واندنبرگ، 8009؛ ریس، 8005)آگانون و همکاران،  شدمطرح میو سیاسی 

ای ه)کنفدراسیون اتحادیهمینجونچانگ قراولان پیشین آن مانند که پیشدرحالی

های ی اتحادیهکنگرهدر برزیل،  واحد مرکزی کارگران(، KCTU ی جنوبی؛کارگری کره

در لهستان، ( Solidarnosc)و همبستگی  ،در آفریقای جنوبی کارگری آفریقای جنوبی

 (3)اند.همه در ترتیبات سنتی کورپوراتیستی ادغام شده
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که -را های کارگری این پرسش همچنان پابرجاست که آیا اشکال جدید ناآرامی

 های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیه یکه تجربهدهد رخ میی اغلب در همان کشورهای

دید.  های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهی توان و یا باید از دریچهمی -دارندقدیمی 

های گرایی جنبشاتحادیهگذار، خصوصیات تأثیر( در یکی از متون 1551پیتر واترمن )

( 1طور خلاصه چنین بیان کرد: توان بهکرد، که می بیانرا در هفت مورد  اجتماعی

ای بر فرآیندهای اقتصادی و همکاری با اجتماعات متأثر از کنترل کارگری و اتحادیه

( همکاری با 3( کاهش زمان کار، و مبارزه با تقسیمات اجتماعی کار؛ 8صنعتی شدن؛ 

های اجتماعی؛ ر جنبش( همکاری با سای1ای یا طبقات اجتماعی؛ کارگران غیراتحادیه

( همکاری با احزاب سیاسی و 2( تحول دموکراتیک در تمام روابط اجتماعی؛ 9

های (، به نفع همکاریvanguardism) گراییپیشاهنگ( مخالفت با 9؛ دوستهای دولت

 (.horizontal cooperationافقی )

تیسم و کورپورام ساکونومیبر  های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهبنابراین، قرار بود 

های انسازم« ی اصلیوظیفه»تر را از جنبش کارگری دیرپا که مسائل اجتماعی گسترده

که قصد ندارم وارد این پرسش شوم که چرا کرد، غلبه کند. درحالیکارگری جدا می

با این دستورکار موفق نبودند،  های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهقراولان قدیمی پیش

گرایی اتحادیهاین پرسش موجه را مطرح ساخت که آیا نونوار کردن  تواناما می

خواهم کند؟ همچنین میهمان مسیر الگوی پیشین را دنبال می های اجتماعیجنبش

های های کارگری امروز و بسیج کارگران در دهههای آشکار میان ناآرامیتفاوتبر 

ر قدیمی د های اجتماعینبشگرایی جاتحادیهکنم. تمرکز ملی  تأکید 1520و  1590

ه کشد، درحالیی ملی و احزاب ملی منعکس میهای اتحادیهشکل سازمانی فدراسیون

ی غارتگرانه که به کارگران، الگوی جهانی توسعهو های محلی امروز ما با تضاد مقاومت

ای رساند روبرو هستیم. مقاومت محلی و منطقهدهقانان و سیستم اکولوژیکی آسیب می

دید جهای ئتلافاتوان در این ترین سرمشقی است که میر برابر الگوی جهانی، اصلید

یی گرااتحادیهی مقابل مقاومت ملی در برابر الگوی ملی در مشاهده کرد؛ این امر نقطه

های گرایی جنبشاتحادیهقدیمی است. تمرکز عمدتاً ملی  های اجتماعیجنبش

گرایی اتحادیهسازی که در اولین مفهوم استای جنبهی دهندهنشاناولیه،  اجتماعی

 منعکس نشده بود. 1550ی و اوایل دهه 1520ی در اواخر دهه های اجتماعیجنبش
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 وجود دارد که مربوطگرایی اتحادیهنیز میان نوع قدیم و جدید  قاطع دیگریتفاوت 

قدیمی دارای یک سازمان سیاسی ملی در مرکز گرایی اتحادیهبه معیار ششم است: 

د. دامیقرار های اجتماعی های کارگری و جنبشاتحادیهائتلاف خود بود، و آن را فراتر از 

های سیاسی ملی یا نقشی ندارند، جدید، احزاب سیاسی و سایر سازمانگرایی اتحادیهدر 

ی در آفریقای جنوب ی ملیکنگرهدر برزیل یا  حزب کارگریا نقشی جزئی دارند که با 

 جدید در هیچ های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهمقایسه نیست. قابل 1520ی در دهه

کارگری ملی قرار نگرفته است که بتوان آن را با  هایاتحادیه هایکنفدراسیونیک از

ی کنگرهو  واحد مرکزی کارگرانقدیمی مانند گرایی اتحادیههایی که در اتحادیه

بودند مقایسه کرد. بنابراین، اشکال سازمانی  های کارگری آفریقای جنوبیاتحادیه

که اشکال مقابل آن اند )نه ملی(، درحالیایجدید محلی و منطقهگرایی اتحادیه

: طرز چشمگیری تغییر کرده استی سیاسی بهکه، زمینهاند )نه ملی(. خلاصه اینجهانی

ی تغییر ساختار کار و فقدان واسطهکه بههای مقاومت به دلیل فشار زیادی جنبش

ها و طبقات که دولتاند، درحالی، رادیکالیزه شدهاست های سازشی اعمال شدهحلراه

 های اجتماعینسبت به مطالبات کارگران و جنبش تریسختگیرانهدار موضع سرمایه

 spatialفضایی ) پیکربندیاند. این تغییرات سیاسی و اقتصادی در یک هگرفت

constellationی های مبارزه منعکس شده است. موقعیت فرودستانه( جدید از مقیاس

ای )تنزل سطح( ها به سطح محلی و منطقههای اجتماعی در زوال آنکارگران و جنبش

ن ی آدار و الگوی توسعهسرمایه یکه موقعیت غالب طبقهمنعکس شده است، درحالی

ا در سطح ملی )ارتقای سطح(. بدون در نظر گرفتن بیشتر در سطح جهانی قرار دارد ت

های مقاومت اجتماعی معاصر را بودگی جنبشها، نخواهیم توانست خاصاین تفاوت

 درک کنیم.

ان جدید میان کارگرهای ئتلافاهای نزاع و الگوهای سازمانی منظور بررسی پویاییبه

 8011های ل را بین سالهای اجتماعی، تصمیم گرفتم اعتصابات هند و برزیو جنبش

وساز تحلیل کنم. در آن زمان، صنعت خودروسازی در هند و صنعت ساخت 8013و 

های های کارگری روبرو بودند، اگرچه کل این بخشدر برزیل با حوادث بزرگ ناآرامی

ی سال گذشته و همچنین در این دوره 10آن در  تأثیرهای تحت اقتصادی و شرکت
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های اصلی اقتصاد ملی گذشته، این صنایع بخشاند. ازاینشتهخاص، رشد مستمری دا

ی ، صحنه8002-19ی در دوره این دو بخشای. های حاشیههستند، نه بخش

در  ایهای کارگری در سطح ملی بودند و اعتصابات ناشی از آن بازتاب گستردهناآرامی

 های ملی داشت.رسانه

رغم های خاص بهروشن کردن شباهت، های مختلفی قارهمقایسهمنظور از 

ز ی برزیل، گذار ای سیاسی و اقتصادی برزیل و هند است. مشخصههای گستردهتفاوت

های با ویژگی صوری( به دموکراسی 1529)تا سال  گرادیکتاتوری نظامی توسعه

ی هند گذار از یک اقتصاد ( است؛ مشخصه8000ی سوسیال دموکراتیک )از دهه

نولیبرال.  یاقتصادنظام ( به یک دولت و 1551ی سوسیالیستی )تا سال شدهریزیبرنامه

 ساز کههای بحرانهای جهانی جدید و زمینهای برای ردیابی زمینهی بیناقارهمقایسه

 عین (. در1550مایکل، دهد مفید است )مکمبارزات اجتماعی و سیاسی در آن رخ می

اختلافات میان دو جنبش با جغرافیاهای  حال، همچنین نشان خواهم داد که چگونه

 خاص محلی مرتبط است.

، ادبیات هارسانه هایگزارششده در مورد اعتصابات هند و برزیل از اطلاعات جمع

 20دست آمده است. همچنین های سیاسی بهثانوی، اسناد دادگاه و حقوقی و نوشته

مصاحبه در  99و  8011انویه تا ژ 8013ساختاریافته در هند از اکتبر نیمه یمصاحبه

کنندگان در اعتصابات، فعالان، مقامات با شرکت 8011تا اکتبر  ژوییهبرزیل از 

های غیردولتی، کارمندان دولت، مدیران، های کارگری، وکلا، کارمندان سازماناتحادیه

ها ضبط و سپس روی کاغذ پیاده ام. مصاحبهکارشناسان و دانشگاهیان انجام داده

؛ در هند، امدادهخودم و به زبان پرتغالی انجام  راها در برزیل ند. تمام مصاحبهاشده

( با Marathiدیگر به زبان مراتی ) یهفت مصاحبه به زبان هندی و هشت مصاحبه

خودم به انگلیسی انجام  راهای دیگر در هند کمک مترجمان برگزار شد؛ تمام مصاحبه

 .امداده
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 ؟اجتماعیجنبش  «جدید»گرایی اتحادیه

 های کارگری در ماروتی سوزوکیناآرامی

عنوان یک به 1523( در سال MSILماروتی سوزوکی هند ) سازیشرکت خودرو

( شریک شد. دولت هند SMCشرکت دولتی تاسیس شد و با شرکت سوزوکی موتور )

ای از آن توسط سوزوکی تمام سهام خود را فروخت، و امروز بخش عمده 8009در سال 

حاصل  ماروتی سوزوکیاز درصد از سود سوزوکی موتور  89شود. موتور کنترل می

ی ترین تولیدکنندهدرصدی از بازار، بزرگ 19تا  10سوزوکی با سهم  ماروتی. شودمی

 فروشد.بیشتر خودروهای خود را در بازار داخلی می وخودرو در هند است 

( علیه افزایش Manesarی مانسار )ی کارخانه ماروتی سوزوکی در منطقهمنازعه

آغاز  8000ی هند از اواسط دهه سازیشدید تعداد کارگران موقت در صنعت خودرو

درصد از  89آغاز کرد و فقط حدود  8009در سال  را ی مانسار تولید خودشد. کارخانه

کارگر  1200کارگر کارخانه را حدود  3900ای از کارگران آن دائمی بودند. بخش عمده

و پس  8011دند. منازعه در ژوئن دامی، و چند صد کارآموز و شاگرد تشکیل قراردادی

ی کارگری خواستند اتحادیهاز شد که کارگران دائمی در کارخانه مانسار میغاز آن آ

بق ط. کردندرد  رااین خواسته مقامات دولتی و مدیریت کارخانه خود را ثبت کنند، اما 

 توانند بهشان نمیدلیل وضعیت حقوقی متفاوتکارگران دائمی به، قانون کار هند

برای  قراردادیاین، اکثر کارگران  وجود د. بای کارگران قراردادی بپیوندناتحادیه

در اعتصاب تحصن در کارخانه  8011ی کارگری در ژوئن رسمیت شناختن اتحادیهبه

روز ادامه داشت. مشکل حل نشد و مدیریت  10شرکت کردند؛ و اعتصاب به مدت 

به  ؛ این امر منجرکارگران را به کارخانه راه نداد 8011شرکت در سپتامبر و اکتبر 

ای مدت سه هفتهدر مقابل درب شرکت، و اعتصاب طولانیدیگری  اعتصاب تحصن

ی سوزوکی ی همسایه، سه کارخانه8011دیگری شد که تولید را مختل کرد. در اکتبر 

ی فرعی نیز برای ابراز کارخانه 11به اعتصاب پیوستند و برای یک روز، کارگران 

ی صنفی جدید با نام اتحادیه یاتحادیه همبستگی به اعتصاب پیوستند. درنهایت،

 به ثبت رسید. 8018( در مارس MSWUکارگران ماروتی سوزوکی )
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در مذاکرات خود با  تیریجا ختم نشد. مد نیکارگران به هم جیبس ن،یباوجود ا

زمان در مورد  هیاتحاد یهااز خواسته کی چی، به هی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیه

 یبه اقدامات تیریمد ن،یا بر دستمزد تن نداد. علاوه شیافزا ایاستراحت، سرعت کار و 

 یارائه با ادعای ااز کارگران ر ی، تعداد8018زد و در بهار سال دست  ایخودسرانه

باعث شد  یفیبلاتکل ،نیاخراج کرد. بنابرا یفن یلیاز مراکز تحص «یجعل» ینامهیگواه

 یهیژوئ 12متوقف کند. چند روز بعد، در  8018 یهیمذاکرات را در ژوئ اتحادیهکه 

از کارگران آغاز شد. آن کارگر  یکیسرکارگر و  انیم یو در زمان استراحت، نزاع 8018

 رانیاز کارگران و مد یاریشد. بس لیتبدبه شورش  زاعندر همان روز اخراج شد و 

 که به یآتش ساختمان ادار یهادر شعله یمنابع انسان رانیاز مد یکیشدند و  یزخم

 8300شد و  لیماه تعط کیشد جان خود را از دست داد. کارخانه حدود  دهیآتش کش

در آن روز در کارخانه ان از آن یبرخ یکارگر را که حت 112 سیکارگر اخراج شدند. پل

نفر  39 کارگر آزاد شدند و 113بود که  8019حضور نداشتند، به زندان افکند. در سال 

 در زندان بودند. 8012سال  لیهنوز در اوا گرید

 مبارزات گستردهاز جمله ) یاگسترده جیبس یسوزوک یکارگران ماروت یهیاتحاد

 یو آزاد یبازگرداندن کارگران اخراج یرا برا( شهر در سراسر هند 19از  شیدر ب

 نیهمچن یسوزوک یکارگران ماروت یهیکارخانه آغاز کرد. اتحاد خیزشپس از  انیزندان

 یسوزوک یماروت یهر دو کارخانه یهیاتحاد 8011 لیرآرا در انتخابات آو تیبا اکثر

 شد. روزیپ

، کارگران حاضر در 8018 یهیتا ژوئ 8011اول منازعات، از ژوئن  یدر مرحله

د، داشتننی چندانی تجربه هیدر امور اتحاد ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیه یرهبر

(، CITU) هند یکارگر یهاهیموجود مانند مرکز اتحاد یکارگر یهاهیبا اتحاد نیبنابرا

( HMS) کارگران هند یهی( و اتحادAITUC) هند یکارگر یهاهیاتحاد یکنگره

 یهمبستگ یرا برا یاتهیکم ،یکارگر یهاهیاتحاد نیداشتند. رهبران ا کینزد یهمکار

 (1)دادند. بیترت 8011اعتصابات ژوئن و اکتبر  یمهم را ط یمذاکره نیو چند ،لیتشک

 شزید. پس از خنرسیکارگران  به تأییدبود که  ییهامصالحهمذاکرات شامل  نیاما ا

ی کارگران ماروتی اتحادیهموجود از  یکارگر یهاهیاز اتحاد یاری، بس8018 یهیژوئ

ها اظهار داشتند که ناگزال یدر محافل دولت یبرخ فاصله گرفتند و سوزوکی
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(Naxalitesممکن است کاستیو مسلح مائوئ ییروستا یهاسازمان ؛ )کیرا تحر رگران 

 یستیمائوئ یشهر یهابود که سازمان زشیپس از خ یدوره نیکرده باشند. در هم

( Arundhati Roy) یرو یآرونداتمانند  یو روشنفکران کالیراد انیمسلح(، دانشجو ری)غ

 شرکت کردند. یو زندان یکارگران اخراج یدر مبارزات همبستگ

( Gurgaonگورگان ) یصنعت یکارگران خوشه یهاو انجمن یکارگر یهاهیاتحاد

 یکارگر یهیچند اتحاد زیدر آنجا واقع شده است، و ن ماروتی یکه هر دو کارخانه

س از پ رییتغ نیترحفظ کردند. بزرگ اصلی نیعنوان رابطنقش خود را به ییروستا

موجود نقش  یکارگر یهاهیاتحاد یهاونیبود که فدراس نیا 8018 زشیخ

که کارگران اخراج  یکه وقت لیدل نیخود را از دست دادند؛ عمدتاً بد یکنندههماهنگ

 ی کارگراناتحادیهاز  تیحما یبت به ادامهسشد، ن شتریب سیشدند و سرکوب پل

ادر ق ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیهگذشته،  نیا مردد شدند. از سوزوکیماروتی 

ی دینسبتاً جد یاهیاتحاد ونیدر سراسر هند بود. فدراس یتیحما یهاشبکه جادیبه ا

کرد، اما  تیحما ماروتیاز کارگران  زی( نNTUI) یکارگر یهیاتحاد نیابتکار نو نامبه

عنوان به ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیهچندان بر عرصه مسلط نبود. درعوض، 

ن گورگا یمختلف خوشه یهاارتباطات کارگران اعتصابگر کارخانه یبرا یمحل تجمع

 در کرد جادیا ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیهکه  یاآغاز به کار کرد. وسعت شبکه

 8019( که در نوامبر Workers Justice Convention« )عدالت کارگران ونیکنوانس»

 التیاز پنج ا یو سازمان کارگر هیاتحاد 39از  شیاست: ب افتهیبرگزار شد، بازتاب 

 الاتیچند جلسه در ا زیاز آن ن شیمختلف در جلسه شرکت کردند، که پ یامنطقه

 سیتاس 8013کارگران در اواخر  یهمبستگ نونمختلف برگزار شده بود. کا یامنطقه

ورگان گ ترعیوس یدادن مبارزات کارخانه در منطقه وندیپ یبرا یاعنوان شبکهشد تا به

 ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیهموقت  یتهیالان کمعون توسط فنکا نیعمل کند؛ ا

 (9)نهاده شد. انیبن

ر که د یاآوردن کارگران سه کارخانه هم در گرد عدالت کارگران ونیکنوانسفعالان 

عدالت  ونیکنوانس. عمل کردنداعتصاب کرده بودند، موفق  8011نوامبر و دسامبر 

کارگران در  جیبس یبرارا  یصادر کرد و تئاتر یفراخوان مشترک نیهمچن کارگران

https://pecritique.com/2014/10/03/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c/
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صحنه برد.  یبه رو 8019در سپتامبر  یعموم یاعتصاب یگورگان برا یکمربند صنعت

 (NGO)نهاد سازمان مردمخود را  سازمان عدالت کارگران ونیکنوانسفعالان 

. ردندکیم یتلق برالیدولت نول ریناپذییرا بخش جدا اوهایجبلکه ان دانستند،ینم

د. کر سهیمتحده مقا الاتیکانون کارگران ا یها را با الگوآن تیفعال توانیدرعوض م

 یتردیبرخلاف کانون کارگران با سرکوب شد عدالت کارگران ونیکنوانس حال،نیباا

اعتصاب  یو ط 8019کانون در سپتامبر  نیاز فعالان ا یکیمثال،  یروبروست؛ برا

 منسار بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. یکارخانه یکارگران قرارداد

وجود داشت، اما محدود بود و نقش  ماروتیاز مبارزات  یالمللنیب تیاگرچه حما

از  نویدر دهل (IndustriALL) الینداستریمنازعه نداشت. دفتر ا یط ایکنندهنییتع

 8013و در سال  بر عهده داشتهرا  تیو شکا مبارزه نیچند، هماهنگی 8011سال 

 ژاپن و کارگرانشرکت سوزوکی موتور  یکارگر یهیاتحاد ندگانینما انیرا م یاجلسه

وسط ت یالمللنیب یهمبستگ بدیل مجرای کیبرگزار کرد.  یسوزوک ماروتی یاخراج

ژاپن  یکارگر یهاهیاتحاد یمل ونیکنفدراس تیبا اقل یکارگر یهیاتحاد نیابتکار نو

( شرکت precarious workers) کارانثباتیشد که از ب سیسأت( Zenroren -نر)زنرو

و  یاسیس یوندهایپ یبر مبنا ،لیبد مجرای. کردیم تیحما سوزوکی موتور

شد، چرا که هر دو  جادین ارو زنرو یکارگر یهیاتحاد نیابتکار نو انیم یکیدئولوژیا

 یهیحادو ات صنعتی-صنفی یداشتند و خود را از الگو یستیمارکس ینهیزمشیگروه پ

و کم دزنرورن دست ندگانی. نماکردندیم زیژاپن متما شرکت سوزوکی موتور یرسم

ها ملاقات نیاز ا یکیکردند، که  دارید یماروت یبا کارگران اخراج 8013بار در سال 

 (Aluva) یدر شهر آلووا 8013در نوامبر  یکارگر یهیاتحاد نیابتکار نو یکنگره یط

 بود. (Kerala) کرالا التیا

 انیدر جر یمقاومت کارگران ماروت رامونیمختلف پ گرانیباز انیم یهمکار

از همه  ماروتینبود. کارگران  ایشدهیزیربرنامه یاستراتژ آمد و حاصل   دیرخدادها پد

 .شدندیدشوار خوشحال م طیدر شرا تیهرگونه حما افتیضرب بودند و از در ریسو ز

 یکارگر یهیاتحاد یدهیفروکش کرد، با آغوش باز ا یکه حوادث کم یبعدها و زمان

 باشدموجود ادغام نشده  یکارگر یهیاتحاد یهاونیاز فدراس یکیمستقل را که در 

 ها کمکآن اعتراض ءمنشا غیبه تبل کالیراد انیها با دانشجوآن ی. همکاررفتندیپذ
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 یبود: برخ زیآنان ن یلحم یهاتیاز حما یکی کالیراد انیها با دانشجوآن یکرد. همکار

در  نیآموختند. مبارزات کارگران همچن یسیزبان انگل انیاز کارگران با کمک دانشجو

 8001( که دو گزارش در PUDRحقوق بشر ) یتوسط سازمان اتحاد مردم برا یگزارش

منتشر کرده بود انتشار  ماروتی یکارخانه نیدر اول یهیمبارزات اول یدرباره 8009و 

 (.8003، 8001، حقوق بشر یاتحاد مردم برا. )افتی

 عبارتهند  یسوزوک یماروت یشرکت خودروسازدر  یکارگر یهایناآرام یعلل اصل

 هایروهگکار به  یروین میکار، اما تقس طیهمچون دستمزد و شرا یکیاز مسائل کلاس بود

. رفتگیدربر م زیرا ن هیاتحاد لیحق تشک یمبارزه برا زیمختلف با حقوق متفاوت و ن

ها توجه رسانهشرکت در بخش  یمرکز گاهیجا لیدلبه یتاحد ماروتیکارگران  یمبارزه

 مبارزه و سرکوب کالیعبارت بود از اشکال راد زیآن ن گرید لیدل کیجلب کرد، اما را 

 کارگران پس فیضع تی. موقعیدولت ینهادها یکارگران از سو یو خودسرانه نیسنگ

خود را پس  تیموجود حما یکارگر یهاهیکه اتحاد یدر کارخانه )وقت زشیاز خ

 نیساخت. ا ایمه یو اجتماع یاسیس یروهاین ریارتباط با سا یبرارا  نهیگرفتند( زم

 آورد. دیو کنش را پدائتلاف  دیاشکال جد، تیوضع

. دهدیمهم را نشان م ینسار چند نکتهام یماروت یمبارزات در کارخانه ریس

 یگذارتأثیرشدن کارگران، عدم  کالیمنازعات و راد منشأبست از منظر بن

اند. شده جادیود اجمو یکارگر یهاهیکه توسط اتحاد دهدیرا نشان م ییهایاستراتژ

 کارگران زشیخ ازپس  ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیهاز  تیمخالفت آنان با حما

ه کشد، بل یمردمکوچک  یهابا گروه ییهائتلافا یریگتنها باعث شکلنهدر کارخانه، 

از  فارغ یصنعت یدر همان خوشه یکارگر یهاهیاتحاد ریبا سا یباعث تمرکز بر همکار

ارگران، ک دیشد جیرغم بسکه به دهدینشان م یدانیم یها شد. مطالعهآن یمل یوابستگ

نشان  نینشد. ا رفتهیپذ تیریتوسط مد ندهیبا رقابت فزا یطیآنان در مح یاهخواسته

بتوانند  کهندارند  یمنابع قدرت ایموجود سازوکار  یکارگر یهاهیکه اتحاد دهدیم

 کیتوانست خود  ی کارگران ماروتی سوزوکیاتحادیهکنند.  لیرا تحم مصالحهحل راه

و  یئمدا ردادبا قرا یتیاقل انیانست شکاف مودهد، اما نت لیمبارزتر را تشک یهیاتحاد

 ونیکنوانسمثل  دیجد یسازمان یرا پر کند. الگوها کارثباتیب ای یقرارداد تیاکثر
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 یفشار از سو شیهمچنان مجبور بودند ثبات قدم خود را در زمان افزا عدالت کارگران

 یتنها راه( برا دیکه راه مناسب )شا رسدینظر مو دولت ثابت کنند، اما به تیریمد

 مشترک هستند. یمبارزه کیدر  با قراردادهای موقتیکارگران  تیکردن اکثر ریدرگ

 برزیل های کارگری در بلومونتهناآرامی

 یدر حوضه( Xingu) نگویش یکه از آب رودخانه یآببرق روگاهیساخت ن یابرپروژه

 وسازساخت یهابرنامه یهاموج نیتراز بزرگ یکیاز  یبخش کند،یتفاده مسآمازون ا

و ( 8009)از سال ی شتاب رشد برنامه یاست که با دو بسته لیدر برز ساختیریز

 یهاژهاز پرو یا. بخش عمدهشودیم یمال تأمین( 8010)از  8ی شتاب رشدبرنامه

کشور واقع شده است و شامل  یدر شمال و شمال شرقی شتاب رشد برنامه

 یهاهمچون کارخانه یصنعت یهاپروژه ریاست، اما سا یو انرژ یاجاده یهارساختیز

 یاز دهه حزب کارگرو  ی. مردم محلردیگیدربر م زیرا ن یمیپتروش یهاتمعجفولاد و م

 حزب کارگر برزیل(، اما 8011، کوریا) کردندیاعتراض م هبلو مونت یبه پروژه 1520

در داسیلوا لولا  یجمهوراستیمدت دو دوره از زمان آغاز رو به یناگهان یدر چرخش

 لیبرز یقو شمال شر یرشد در مناطق شمالاز پروژه کرد.  تی، شروع به حما8003

ی شتاب برنامه، 8010. در سال افتیادامه  زین 8010و  8005 یهابحران یط یحت

 نیسال گذشته بود. ا 89 یطوساز در ساخت یگذارهیسرما نیترمسئول بزرگرشد 

کارگر  هزار 920ضرب اعتصابات قرار گرفت؛  ریز 8010-18 یهادر سال میعظ یبرنامه

(. اعتصابات در DIEESE ،8013) 8018در  هزار 900اعتصاب کردند و  8011 سال در

 سئارا التیآغاز شد و سپس در اواسط مارس به ا( Bahia) ایدر باه 8011 یهیفور

(Cear´a) کرد. تیسرا لیدوم مارس به کل کشور برز یمهیشد و بلافاصله در ن دهیکش 

ها بلافاصله پس اعتصاب نیآغاز شد. اول 8011سال ساخت سد بلو مونته در اواخر 

چند صد نفر از کارگران  ییغذا تیپس از مسموم 8011از آن در نوامبر و دسامبر 

 کردیم ای( مهCCBMوساز بلو مونته )ساخت ومیکه کنسرس یتیفیکیب یغذا لیدلبه

 دهند و رهبران اعتصاب لیمذاکره تشک یتهیآغاز شد. شرکت از کارگران خواست تا کم

 یهاوهیش نیآغاز شد، ا 8018 لیتر در آوربزرگ یاعتصاب یاخراج شدند. وقت

-راپاونتایس یرسم یهیکه عضو اتحاد یبار آن رهبران نیا افت؛یباز ادامه  رانهیگسخت
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ممنوع  اهتوسط دادگ زینشده بودند اخراج شدند و اعتصاب ن (2)(PA-Sintrapav) یا یپ

 اخترسیونقل، و فقدان زحمل طیاعتصاب عبارت بود از دستمزد، شرا یشد. مسائل اصل

هر شجمعیت . یو پزشک یخدمات مال زیو ن ینترنتیمناسب همچون تلفن و ارتباط ا

کارگران دو برابر شده بود، اما  یمهاجرت گسترده خاطربه (Altamira) رایکوچک آلتام

گران بود که کار نیدرواقع ا ترمشخص ی. مسئلهبهبود نیافته بودندشهر  یهارساختیز

خانواده از محل خارج شوند،  دارید یروز برا 5مدت هر شش ماه به توانستندیفقط م

بار بود. فقط حدود  کیماه هر سه گرید یهادر پروژه هامرخصیاستاندارد  کهیدرحال

برابر با فرانسه( که پروژه در آن واقع  یپارا )با مساحت التیاهل ا ،درصد کارگران 90

 شده است، بودند.

 تیو با اشغال سا د،یطول کشروز  ، ده8018در بهار ، از اعتصابات یشاختلالات نا

 یهاهیاتحاد همراه بود. یاز مردم بوم یتعداد زیو ن یمحل تیتوسط جمعوساز ساخت

کارگر  هزار11کار بزرگ در بلو مونته همراه شدند،  یرویاز ن یتر با بخشکوچک یکارگر

. 8011در سپتامبر  کارگرهزار 39، و 8013در نوامبر کارگر  هزار89، 8018در نوامبر 

و  رایوساز سبک و صنعت مبلمان در آلتمکارگران چوب، ساخت یکارگر یهیاتحاد

 همونت به بلو کینزد یوساز را در منطقهساخت ی( کارگران شهرSINTICMAحومه )

وساز سبک در شهر ب ل م کارگران صنعت ساخت یهیاتحاد کهیکرد، درحال یدهسازمان

(STICCMBهمسو ب )چپ کالیراد ونیفدراس ا ( هماهنگی مبارزات ملیConlutas) ،

ساعت سفر با اتوبوس تا  80معادل  یدر مرکز بلم )مسافت یوساز شهرکارگران ساخت

ب پس از اعتصا نتراپاویس یرسم یکارگر یهی. اتحاددرکیم یدهسازمانرا بلو مونته( 

دستمزد مذاکره کرد، اما  یدرصد 19 شیدر مورد افزا 8018کارگر در نوامبر  هزار11

از  یاریبس رایو شرکت مواجه شد، ز هیرهبران اتحاد هیعل زیآمخشونت یبا شورش

 نبودند. یدستمزد راض شیتورم بالا از افزا لیکارگران به دل

 شنهادیی پیاز بسته یعنوان بخشبار بهکیسه ماه  لاتیتعط یبرا هیاتحاد نیهمچن

 را اجرا کند، اعتصاب یمرخص ی جدیدشرکت نتوانست توافقنامه ی. وقتکردیمذاکره م

 یاعتصاب نیاول نیآغاز شد. ا 8013 لیکارگر در آور 2000تا  9000با شرکت  دیجد

 یهاهیاتحاد وستنیپ لیدلبه اوپنترایس یرسم یهیبود که با مخالفت آشکار اتحاد
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SINTICMA  وSTICCMB یاعتصاب حضور گارد مل نیمواجه شد. اعتصابگران در ا 

(Força Nacionalو سرکوبگر )قرار بود یطور رسمبه یآن را محکوم کردند. گارد مل ی 

 تأیید یمحافظت کند، اما اسناد متعدد یوساز در مقابل اشغال مردم محلاز ساخت

 ت،ی. در نهاشدیسرکوب کارگران استفاده م یدرواقع اغلب از گارد برا که کنندیم

 رخ داد. 8013بدون اختلالات عمده در نوامبر  نتراپاویس یاعتصاب گسترده به رهبر

 رائویوساز در جخشن در محل ساخت یبرخوردها اعتصابات بلو مونته شاهد

بوکو( در پرنام التیدر ا یمی( و سائوپه )مجتمع پتروشایرودون التیدر ا یآببرق روگاهی)ن

بود.  8018 یژوییهدر  یگریبزرگ د زشیشاهد خ سائوپهبود. درواقع  8011مارس 

وساز ساخت هایسایتبود که در  ییهامشابه شورش یکارگر یهایناآرام نیا یالگو

 رویودوژانیدر ر یقطار شهر ستمیوساز سرخ داد، مثل ساخت 1520 یدهه لیدر اوا

(. تفاوت 8011الات پارا )کامپوس، یوساز سد توجورو در ا( و ساخت1528)والادارس، 

ماه ها در بود که اعتصاب قتیحق نیشکل حل منازعه نبود، بلکه ا ریاخ یهایناآرام

 8011بلافاصله پس از هم رخ دادند و موج اعتصابات در بخش تا سال  8011 رسما

 ادامه داشت.

 یرسم یهیتمام اقشار و اقدامات اتحاد جیبس انیها مدر بلو مونته، اعتصاب

صورت مذاکره استفاده کرد، به یو از آن برا تأییداعتصابات را  شتریکه ب نتراپاویس

بخش  کیکارگران تمام  ل،یبرز یروابط صنعت ستمیسدر شکل گرفت.  یکیالکتید

ال که هر دو س هیاتحاد کیتوسط  توانندی( فقط منیوساز سنگ)مثل ساخت یاقتصاد

 لیدب یهاهیاتحاد نید. بنابرانشو یندگینما شود،یم دهیبرگز هاهیدر انتخابات اتحاد

 زیه نکنند، که بلو مونت تیفعال یمخفمهین یوهیشبه توانندیفقط م یرسم یهیاتحاد

 رکارگران اعتصابگ یبرا بیتر و رقکوچک یهیدو اتحاد تیبود. اما حما نیچن

 ای وسازسایت ساختدر خود  یحضور درخور نتراپاویبود، چرا که س کنندهنییتع

 ورود به محل کار را ندارند(. یاجازه یلیبرز یهاهیآن نداشت )اتحاد یکینزد

کارگران  انیم یخاص اعتصابات بلو مونته، همکار یهایژگیاز و گرید یکی

 جیوساز بسمحل ساخت هیبود که عل ییهاو سازمان یمحل یهاگر و جنبشاعتصاب

 Movimento) نگویش یجنبش رودخانه ژهیوبه-ها سازمان نیکه ا جاآن شده بودند. از

Xingu Vivo para Sempre از سدها )ثر أمت( و جنبش مردمMovimento dos 
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Atingidos por Barragens)-  توانستندیم ند،شده بود یدهسازمانبهتر از کارگران 

 در صورت لزوم ایاعتصابات فراهم کنند و  یط یاخراج یاستراحت کارگران یبرا یمحل

 تیسااخبار مربوط به اعتصابات را در وب نیها همچندهند. آن بیرا ترت یقانون تیحما

 یهمکار یمحل یهانگاران که با جنبشاز روزنامه یو برخ کردندیم رخود منتش

 هیعلی ها. گذشته از جنبشنوشتندیاعتصابات م یزمینهدر  ییهاداشتند، داستان

 یهیعنوان اتحادبه بودند که STICCMB / Conlutas هایاتحادیه شتریب ،یسدساز

 .ندکردیپخش مرا چپ، اطلاعات اعتصابات بلو مونته 

 جیها در بسمنافع مشترک آن لیدلاومت در منطقه بهقدو جنبش م انیم یهمکار

شدند،  آواره انیهزار نفر از محل30 باًی. تقرافتیآن تکامل  یاجرا یابرپروژه و نحوه هیعل

که  یاز مردم یتوجهو تعداد قابل کردند؛یم یزندگ رایآلتام یهیآنان در حاش شتریو ب

 لیتبد یبه کارگران سدساز تیرانده شده بودند، در نها رونیب وداز قلمرو خ بیترتنیبد

مخالف  یروهایها را نآن ی( که برخیمقاومت )کارگران و مردم محل یشدند. دو جبهه

اعتراض کارگران  گذشته،نیداشتند. ازا یهمپوشان گریبا همد یتا حد دانستند،یم

 یسدساز هیمغلوب عل یادیز حدتا  یهاها توسط جنبشبر موضع آن یتأییدعنوان به

 طیاها )و شرشوند، اما اعتصاب زوساها نتوانستند مانع ساخت. اگرچه آنشدیم یتلق

 زیکارگران ن یتوسعه برا یها شده بود( ثابت کرد که الگوکه موجب اعتصاب یکار

 یمقاومت محل یهاجز جنبش یمتحد کارگرانْ گر،ید ی. از سوه استبود بارانیز

 .رفتندیپذیها را مآن تیبا آغوش باز حما نیبرانداشتند و بنا

 یهسال یس ریدر مس شهیابرپروژه ر هیکارگران و جنبش مقاومت عل انیمائتلاف 

ن آمازو یمقاومت در منطقه یهاتر )جنبشگسترده شیدر منطقه داشت. دو گرا جیبس

اعتصابات کارگران  یاند، و موج ملمواجه یاز انباشت بدو یدیکه با شکل جد

ردم از م یبرخ کهنیداشتند. ا ییگرامسئله و قلمرو خاص هم نیا رامونیوساز( پساخت

 یوساز به همان پروژه بازگشتند، به خودعنوان کارگران ساختشده توسط پروژه بهآواره

ط بود که توس یفرد، قدرتمنحصربه ی. مسئلهستین یفردمنحصربه یخود مسئله

 یخارجو از بالا  یلیو تحم شدهیطراح یتوسعه یپروژه هیعل یجنبش مقاومت محل

گرد  یاسیس یهابحث یکوچک که برا یفراتر از گروه یکارگران بلو مونته سازمان .ودب
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ساز وساخت یکارها شتریب یمهاجرت تیبا ماه توانیرا م نی؛ اندشکل نداد آمدندیهم م

داد.  حیوسازند توضساخت یکارگران ساکن مناطق دورافتاده یکه توده قتیحق نیو ا

بودند،  یالمللنیب یوندهایها و پشبکه یدارامخالف پروژه که  یهابرخلاف جنبش

برقرار نکردند. فقدان  لیخارج از برز یکارگر یهاهیبا اتحاد یارتباط چیکارگران ه

هرگز  یاباعتص یهاکه جنبش قتیحق نیتوسط ا یالمللنیب یهمبستگ یهرگونه شبکه

 یهاهی. اتحادشودیداده م حیکوچک نرفتند توض یهافراتر از گروه یاز اشکال سازمان

 یابر یالمللنیب یوندهایپ جادیا یبرالازم فاقد منابع  SINTICMAو  Conlutas لیبد

 یرغم پوشش گستردهبه زین یالمللنیب یهاها بودند و توجه رسانهاز اعتصاب تیحما

 بود. زیناچ اریبس یمل یهارسانه

 ی موردیی دو مطالعهمقایسه

نوان عاز آن به ،های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهمربوط به  اتیاز ادب یبخش بزرگ

 اعیهای اجتمگرایی جنبشاتحادیه اتی. ادبکندیم ادیمتحدالشکل  ای یهیبد یمفهوم

 مثل یگرانیباز ایو  کنندیکه با هم کار م یاجتماع یهاو جنبش هاهیبا اتحاد

مسائل  یکه در راستا یدولت یهاسازمان ریسا ایو  (هاوایجان) نهادهای مردمسازمان

(. اما بخش 8019؛ تاترسال، 8000 نسون،یدارد )راب رسروکا کنندیم تیکارگران فعال

و  یاسیس یهاکه سازمان رندیگیرا در نظر نم تیواقع نیموجود ا اتیاز ادب یاعمده

ای هگرایی جنبشاتحادیه یهینسل اول یبرا یاساس یتیاهم ،یاسیاحزاب س ژهیوبه

هنوز هم  ایپرسش که آ نیا نی(. بنابرا1529؛ وبستر، 8008داشتند )هولت،  اجتماعی

های گرایی جنبشاتحادیه یریگشکل ،یاسیسازمان س کیبدون حضور  توانیم

شده در ارائه یمورد یدو مطالعه (9).شودیندرت مطرح مبهنه،  ایرا تصور کرد  اجتماعی

ی گرایاتحادیه دیاشکال جد یریگمعاصر شکل طیتا شرا کنندیمقاله کمک م نیا

طبقات کارگر و  یمل یاسیس یهابا سازمان وندیرا که فاقد پ های اجتماعیجنبش

 ن،یابرا. بنمیبشکاف اند،یکارگر یهیاتحاد یمل یهاونینفدراسادغام در ک ایفرودست و 

آن در سطح  یدهسازمان د،یجد های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیه «نینو» یژگیو

ود، نم فیتوص اسیامر را با عنوان کاهش مق نیا توانیاست. اگرچه م یاو منطقه یمحل
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 نیزاز مقاومت  یدیموج جد یهیاول یعنوان مرحلهرا به یشکل سازمان نیا توانیاما م

 .ابدیتوسعه  یدر سطح مل ندهیکه ممکن است در آ کرد فیتوص

 یدهسازمان ی. کارگران ماروتمیخود بازگرد یبه مطالعات مورد دیابتدا اجازه ده

دوم  ینفوذ خود را به کارخانه وآغاز کردند  یاکارخانه یهیاتحاد کیعنوان خود را به

 enterprise-wideدر سطح کل بنگاه ) یاهیبه اتحاد ن،یگسترش دادند و بنابرا یماروت

union) هندوستان دارد(.  درمونتاژ هم  یدو کارخانه یسوزوک ماروتیشدند ) لیتبد

 مرکز همبستگی کارگرانو ( MSWU) کارگران ماروتی سوزوکی یاتحادیهکه  یاشبکه

(WSC )نایم وندیاما پ افت،ینو گسترش  یدهل یبرقرار ساختند، عمدتًا در منطقه 

ال ها اشکشبکه نیبود. ا فیسراسر هندوستان ضع یکارگران و فعالان جنبش اجتماع

ر جو دمبارزه شیگرا یبر مبنا یکارگران ماروت جیندارند. بس یمشخص سازمان یخط

ها و عمدتًا در ها و اشغالدر اعتصاب 8000 یدهه یگورگان که ط یصنعت یخوشه

و پوشاک گسترش  کیالکترون عیصنا نیو همچن یو موتورساز یصنعت خودروساز

 گرانیازکارگران و ب ریو سا یکارگران ماروت انیائتلاف م نیگرفت. بنابرا یبود پا افتهی

وجود ندارد که  یاسیسازمان س چی. هتبرخوردار اس یدیشد یااز تمرکز منطقه

خورند. از ب وندیبه آن پ یهمبستگ داریاشکال پا ای یالحاظ برنامهکارگران بتوانند به

( NTUI) یکارگر یهیاتحاد نیابتکار نوجناح چپ  ،یمل یهیاتحاد یهاونیفدراس انیم

مرجع  کیعضو(  ونیلیم کیبزرگ هندوستان با حدود  ونیفدراس نی)هفتم

 نیابتکار نو هب کارگران ماروتی سوزوکی یاتحادیه ن،یا وجود مدت است؛ بایطولان

در مبارزات  دهکنننییتع ینقش نیابتکار نو نیو بنابرا ستیوابسته ن یکارگر یهیاتحاد

 نکرد. فایا یکارگران ماروت

که  یاوساز بلو مونته، مسئله کاملاً فرق دارد. منطقهدر مورد کارگران ساخت

گران کار ینداشت جز برا یسنت ییگراهیاتحاد کردندیکارگران بلومونته در آن کار م

ون آماز یبخش از حوضه نیدر ا یواحد بزرگ صنعت نیچرا که بلو مونته اول ،یکشاورز

 یرا به باق یکارگر یهایخود از ناآرام یتجربه ازوسکارگران ساخت حال، نیا است. با

 یاز آنان کارگران مهاجر یاریوساز بلومونته منتقل کردند، چرا که بسساخت یهاتیسا

 طیها از اعتصابات و شراآن اتی. تجربروندیم گرید یپروژه به پروژه کیبودند که از 
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 یبلومونته در منطقه یپروژه هیبا مقاومت مبارزان موجود عل گرید یهاتیدر سا یکار

و سنت  یسازیصنعت هیعل یمقاومت محل کیدر بلومونته  ن،یبنابراهمگرا شد.  نگویش

امن درازد خیدر تار شهیبلو مونته ر هیکارگران مهاجر گرد هم آمدند. مقاومت عل یصنعت

 آن )واحد مرکزی کارگران( یکارگر یهیاتحاد ونیو فدراس حزب کارگر برزیلمخالفت 

زی واحد مرکو  حزب کارگر میداشت. تصم ،کرد تأییدپروژه را داسیلوا که لولا  یتا زمان

منجر به شکاف در جنبش مقاومت  تیدر نها شانالفتکنار گذاشتن مخ یبرا کارگران

ا ب یمحکم یالملنیارتباطات ب ،یاو منطقه یجنبش مقاومت محل ن،یا وجود شد. با

و حقوق بشر متمرکز  بومزیستکه بر  ییهاگوناگون و سازمان یاجتماع یهاجنبش

 ل،حفظ کرده است. در مقاب یاز سدسازثر أمت گرید یهاتیجمع زیشده بودند، و ن

 یهینداشتند. اتحاد یاسیس ای یاجتماع یهابا سازمان یوندیپ گونهچیکارگران ه

کارگران(  یعموم یهی)اتحاد UTGکوچک  یمل ونیبا فدراس SINTICMA یکارگر

 یهیفقط اتحاد وارد مبارزه شد. یامنطقه گریباز کیعنوان همسو است، اما به

STICCMB یمل ونیاست که با فدراس Conlutas ستینیو حزب لن PSTU  حزب(

، کندیم عمل یکیدئولوژیا یاسیمرجع س کیعنوان متحد( که به ستیالیگران سوسرکا

از اعتصابات  یدر برخ یررسمیغ یحضور Conlutas. اگرچه وابستگان به همسو است

 یعنوان معدود مجراهاداشتند و به لیسراسر برز وسازساخت یهاتیدر سا لیبزرگ برز

 زانیمیبه  شیاما اندازه و تعداد اعضا کردند،یعمل م کردیکه اخبار را منتشر م یارتباط

 نیابراکند. بن فایوساز اساخت نیدر بخش سنگ یو دائم یرسم ینبود که بتواند نقش

رغم موج به نی. بنابرااست یسبک شهر یوسازهاآن در ساخت یشدهتیحضور تثب

وساز در بخش ساخت 8011و  8011 یهاسال نیب یاعتصابات با ابعاد مل یگسترده

 یرویعنوان ننبود که به یکارگر یهیاتحاد ونیفدراس ای یاسیحزب س چیه ن،یسنگ

ها از کارگران در آن حضور داشته باشد. مقاومت کارگران و جنبش یندگیبه نما یدائم

 متمرکز بود. یاو منطقه یدر سطح محل یزسدسا هیعل

. هر دو جنبش میکن یابیاشتراکات و افتراقات دو مورد را ارز میتوانیاکنون م

ند. در کرد یجنبش اجتماع گرانیباز ریبا سا یروابط همکار یاقدام به برقرار ،یاعتصاب

اعتصابات از منظر  تیخاطر اهمبه یجنبش اجتماع گرانیباز ریهر دو مورد، سا

 یاختلال در واحدها جادیا ییشدند. کارگران توانا کیبه کارگران نزد یعموم یامدهایپ
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 گرانیها شوند: بازشرکت انیموجب ز توانستندیم ن،یرا داشتند و بنابرا یبزرگ صنعت

دند. ش دیتول ندیبودند و جذب قدرت کارگران در فرا ییتوانا نیفاقد ا یجنبش اجتماع

 یمنابع فکر یدارادر بلو مونته  یو مقاومت محل یهمسو با کارگران ماروت یهاجنبش

 یانتشار اطلاعات درباره یمنابع برا نیا (2)بودند که کارگران فاقد آن بودند. یو ارتباطات

دادن کارگران به  وندیاز اعتراض، و پ یدیشکل جد جادیها به عموم مردم، ااعتصاب

ا وضوح بدر بلو مونته به یبودند. علت جنبش محل دیمف اریتر بساجتماعات بزرگ

معه بود از جا یاز بخش یناش زین یتکارگران مارو رامونیپائتلاف همسو بود، و  باتاعتصا

 لیدلهب ایو  یعموم یمبستگهعمل  لیبه دل ای)مردم شده بودند  سیاسی ترشیپکه 

 ضاعترا ءمنشاهمان بخش با  ای یصنعت یعنوان کارگر در همان منطقهخود به تیموقع

رند: دا یاسیس یندگینشان از فقدان نما ردهر دو مو نیکارگران مرتبط هستند. همچن

 تیاز کارگران حما یاسیس یهاکدام از صحنه چیدر ه یاصل گرانیکدام از باز چیه

ه شکل نه ب یاشکل شبکهکردند، اما به جادیا یدر سطح مل یوندیاعتصابات پ نکردند.

عنوان جناح چپ به Conlutasو  یکارگر یهیاتحاد نیابتکار نوسازمان متحد.  کی

 کنند جادیا تداوم توانستندیکوچک، م یگراچپ یهاسازمان ای یکارگر یهاهیاتحاد

 ایدار یمیقد های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهبا  سهیدر مقا هاآن یسازمان یاما الگو

جا آن . تاکل متفاوت بودبه، قدرتمند یاسیو احزاب س یمل یهیاتحاد یهاونیدراسف

ر د یمتفاوت یهایژگیو صحبت کرد، قطعاً  دیجدگرایی اتحادیهدر مورد  توانیکه م

مقاومت در متن  یشدهیمحل یهادارد. اعتصابات، کنش یمیقد یبا الگو سهیمقا

. شوندینم دیدج یمل یهاونیفدراس جادیاند، اما منجر به ااعتصابات یمل یهاموج

. دشونمحسوب می یاهیحاش یعجو فقط مر ستندین یمرجع مرکز کی یاسیاحزاب س

. اندیو روابط صنعت یکار طیشرا یطراح ریاست که درگ ییهااعتراضات متوجه شرکت

 مشخصاً در مقابلاما  ربط دارد، یروابط صنعت یمل یهاستمیبه س یامر تا حدود نیا

در  یسرکوبگر دولت ی. نهادهاگیردقرار می شودیکه دنبال م یاتوسعه یکارفرما و الگو

 فایاز مقاومت کارگران ا یریجلوگ یبرا یعنوان ابزاربه یدیکل یهر دو مورد نقش

 .کنندیم
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نهفته است.  یمحل یهایژگیکه در و یمل یهایژگینه در و مورددو  یهاتفاوت

 یهستند، مثل وابستگ یمل یهایبودگخاص یگرفت که اعتصابات دارا جهینت توانیم

 ستایو س یروابط صنعت یمل ستمیو س یو محل یمل یتوسعه یکه الگو ریبه مس

ندارند که  یمل یقو یژگیچنان و ،موارداز  کی چی. اما هکندیم نییرا تع یاجتماع

 های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهمقابل  یامر در نقطه نیکند. ا جادیا یاتفاوت عمده

اقتدارگرا متمرکز بود.  تیخاص حاکم یمل یقرار دارد که بر مخالفت با الگوها یمیقد

مورد  کیداشت، چرا که سنت مبارزه در  تأثیربر اعتصابات  یمحل یهایبودگخاص

در بخش  گر،یگورگان داشت و در مورد د یقهمنط یصنعت یدر خوشه شهیر

کار عمدتاً مهاجر بود. در مورد بلو مونته، سنت مقاومت  یرویوساز که متشکل از نساخت

 منازعه ریدرگ یاجتماع یهادر جنبش کنندهنییتع ینقش ،یاو منطقه یمحل یقو

 داشت.

آن در  یهایژگی. وباشدمیتوسعه است که مورد بحث  یالگواین در هر دو مورد، 

 ها،هیحادات یاشکال قانون یبرا ییفضا چیکه ه یصنعت یمورد هند عبارت است از توسعه

اشته نگذ یباق دشوارتر کمتر و یانسان یکار طیشرا ای ،یکارگران قرارداد یندگینما

 یهاروژهپ نییو از بالا به پا یرونیب لیتحمتوسعه عبارت است از  یالگو ل،یاست. در برز

 دشدهیولت یو سود انرژ منافعکشور.  یرامونیو پ افتهینبه مناطق توسعه یسازیصنعت

با  لیاز برز یخواهد شد که در مناطق یو اقتصاد یاسیآن مراکز س دیدر بلو مونته عا

 یها. شرکتاندتهپارا قرار گرف التیبالاتر از ا اریبس یسرانه یناخالص داخل دیتول

 نیاند. بنابراواقع شده یدر مناطق بهتر زین اندلیکه در پروژه دخ یوساز و انرژساخت

 یحوضه را تجاوز نیا یسازیصنعت یندهایآمازون، فرا یاز مردم حوضه یاریبس

 تیاز جمعیا وساز عمدتًا خود کارگران ساخت گر،ید ی. از سودانندیم یاستعمار

از  یبا تعداد نامتناسب لیبرز یاهیاز مناطق حاش ایهستند،  داز س دهیدبیآوارگان آس

 .ییابتدا لاتیبا تحص ایتبار و ییقایکارگران آفر

 یالگوز استفاده ابا  تواندیم گراییاتحادیه دینوع جد ایاست که آ نیا یدیپرسش کل

 ستمیبرخوردار است، با کل س یترکم استحکاماز  نیشیپ یکه نسبت به الگو یسازمان

 را متعادل یکه فقدان شکل و ساختار در سطح سازمان یسلطه مقابله کند؟ تنها راه

 ریناپذو سرکوبگر کنترل یولتد یهاسازوبرگ یاست که برا یاسیدر مق جیبس سازد،یم
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 کهنیا یراب ن،یباشد. بنابرا ریناپذکنترل زین یمترق یهاجنبش یبرا تواندیباشد؛ اما م

 و تری: الف( شکل رسمدیآیم دیپد نهیگز دوموفق شود، گرایی اتحادیه دینوع جد

بالاتر  تر با سطوحگسترده یاتوده جیب( بس ؛یدهسازمانتر گسترده ییایلحاظ جغرافبه

بوده است، اما  ریگذشته چشمگ یهادر سال جیبس کهی. درحالیدهسازمانخود

 است. ادیز اریهنوز بسگرایی اتحادیه دینوع جد یرو شیپ یهاچالش

 گیرینتیجه

گرایی اتحادیه دینوع جد یهایژگیاز و یمقاله برخ نیدر ا یمورد یدو مطالعه

 یهاونیاست که فدراس نیا یژگیو کی. دهدیرا نشان م های اجتماعیجنبش

 رگید یژگیاند؛ وجدا شده یصنعت یهاتیاز مبارزات سا یادیتا حد ز یمل یهیاتحاد

 ایاعتصابگران مه یبرا یمرکز یمرجع ،یاعمده یاسیحزب س چیاست که ه نیا

 جانیکه ارا و هند  لیدر برز یکارگر یهایناآرامتوان می کهیسازد. همزمان، درحالینم

 یلگوا هیلاعتراضات در ابتدا ع د،ید یاز موج اعتصابات مل یعنوان بخششد به یبررس

 یعاد جهانبود که اب یاتوسعه یالگو هینبود، بلکه عل یخاص یاسیس یمل میرژ ایعه ستو

ز متفاوت ا یاسیدر مق های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیه دینوع جد نیداشت. بنابرا

را به چالش  یمل یهامیکه عمدتًا رژ یمیقد های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیه

های گرایی جنبشاتحادیه دیچارچوب نوع جد ن،ی. بنابراکندیعمل م دیکشیم

 یلم یمیقد های اجتماعیگرایی جنبشاتحادیهمانند  و اند،یاو منطقه یمحل ،اجتماعی

ود خ یقو تأثیرطور که از اما همان ند،ایرکارگ یهاهیاتحاد یاصل گرانی. بازنیستند

 ،قابل مشاهده است لیمختلف در مورد برز یهاهیاتحاد انیو از سطح رقابت م رگرانکا

 .اندگرانیاز باز یکیها فقط آن

در  یایهشنهادیپرا گرفت و  جهینت نیچند توانیم ،یمطالعات تجرب نیبا توجه به ا

 نیمطرح ساخت. اول یاجتماع یهاو جنبش ینعتصش در روابط هپژو تیمورد وضع

 ،یکل طوربه یکارگر یهاهیبر اتحاد اًیقو یروابط صنعت یهااست که پژوهش نیا جهینت

 یهایاز بررس یاریاند. اگرچه بسمتمرکز شده یکارگر یهاهیاز اتحاد یو بر نوع مشخص

فقط  یکارگر یهاهیداشتند که اتحاد تأکید تیواقع نیبر ا یکارگر یهایناآرام یهیاول
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در مورد  1598 من،یبه ها دیکوچک فعال هستند )بنگر یهادر رابطه با اعتصاب

 یارگرک یهاهیتمرکز بر اتحاد یبرا ،یروابط صنعت یدرباره یبعد یها(، پژوهشایتانیبر

کاملًا  یوهیشبه یکارگر یهاهیاتحاد کهنیا یدهیاند. امتمرکز شده هبالقو گرانیبر باز

 ،یتر عمل خواهند کرد )ملوچبزرگ یهاشبکه یبدون توسعه (sectoral) یبخش

عمل نخواهند کرد  یبخش یوهیشبه یاجتماع یهاکه جنبش شهیاند نیو ا (1552

عنوان ضوح بهبه هاشهیکل نیاگر ا یاست؛ حت ریناپذعطافان اری(، بس1559)مثلاً روچت، 

(. البته که هنوز هم 8019 ،یانیبه د دیکار گرفته شود )بنگربه یلیتحل یالگوها

کارخانه  کیمتمرکز بر  یاهیاتحاد یهاونیفدراس ای کیبوروکرات یستیفورد یهاهیاتحاد

 یجامعه یهااز سازمان یاریبس یبرارا  یمشابه یهاشیوجود دارند، اما هنوز هم گرا

 تأمینو  یالزامات برندساز ایخود و  یعموم یو وجهه« تخصص»خاطر که به یمدن

 .میمشاهده کن ،انددهیچسب یاسیس یحوزه کیبودجه به 

 دیه دک یلیتحل یاستفاده از الگوها یجابه یپردازهینظرکه  کنمیم شنهادیدوم، پ

همسو با  زیو ن یاز منازعات اجتماع ییگشاگرهمسیر در  دیمحدود کند، با ایرا تار 

 یو الگوها یها، اشکال سازمان(. شبکه1598باشد )نادر،  «نییمطالعه از پا» ینگارمقو

 ندیآیم دیپد یخاص جهان ینهیزم کیدر  یعدر منازعات اجتما یاسیکنش س

ا که ب کنندیم یرویکردن پ جیبس یاز الگوها یا(. اعتصابات توده1550 کل،یما)مک

 ر،یل-وردهوسیمرتبط است )کوئه و  ییایجغراف یو الگوها یگذارهیسرما یهاچرخه

درست  یمحل یای(. ابعاد جغراف1502/8002، لوکزامبورگ، 1559؛ هرود، 8011

 اصطلاح یکارگر دانانیجغراف به موضوع ربط دارد؛ یو جهان یمل یایجغراف یاندازهبه

 یدهسازمان( تا اشکال 8010:88اند )هرود، را ابداع کرده« اجتماع ییگراهیاتحاد»

 یبرخ یها. تلاشابندیاند درمحل کار فراتر رفته یکه همواره از مرزها یکارگران

 یجدا کردن مبارزات در محل کار از باق یبرا یرکارگ یهاهیاتحاد یهایبوروکراس

 یهاخاص و چارچوب عیخاص، صنا ییایصرفاً در مناطق جغراف ،یمنازعات اجتماع

نوع  نیبرآمده از ا یروابط صنعت ریتفس یلیتحل یخاص موفق بوده است، اما الگو یزمان

 اندازچشم هاست ک دهیاز مرجع آن است. وقت آن رس دارتریپا یکارگر ییگراهیاتحاد

 یای. جغرافمیرا کنار بگذار «رونیجهان ب»ارتباط منازعات با  یمحدود در مورد چگونگ
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شم انداز و به چچشمتر کردن ستردهگ یبرا گرید یابزارها انیم یابزار تواندیم یکارگر

 متفاوت باشد. یاجتماع یهاجنبش انیممکن م یهاکنشکامل برهم فیآوردن ط

 ایرا از سطح محل کار و  یمربوط به منازعات کارگر یهاپژوهش شنهاد،یدو پ نیا

منازعه با هم تداخل دارند  نیکه در آن چند یاجتماع یریگصنعت به سطح شکل

و کارگران  یما، ائتلاف جنبش ضد سدساز یمطالعات مورد. از نظر کندیمنتقل م

 یهاها و دستهمتفاوت گروه یهاتیبا هو یدیشد وندیپ ل،یوساز در شمال برزساخت

و  «کیاکولوژ»عنوان مقاومت سدها عمومًا به دیمقاومت عل کهیدارد. درحال یاجتماع

 ،یاز منافع حفظ روابط کار موجود است. سدساز یعمدتاً ناش ابد،ییشکل م «یبوم»

معدنکاران کوچک،  ،یکشاورزان سنت ران،یگیهمچون ماه یمحل تیجمع یکار تیوضع

عنوان کارگران که ها نه بهکه آن شهیاند نیو ا کندیم دیرا تهد رهیصنعتگران و غ

 لیها تحمآنبه  رونیاست که از ب یاند، برچسبمخالف یبا سدساز یعنوان مردم بومبه

ه ب یربط یکیو اتن یاجتماع ،یامنطقه یهاتیکه هو ستیبدان معنا ن نی. اشودیم

ندارد؛  یافته رییتغها کار و معاش آن طیشرا ایهستند  یآوارگ تأثیرکه تحت  یتیجمع

صر مقکه با  یگرانیوساز و هر دو نوع بازالبته که ربط دارد. اما در مورد کارگران ساخت

 زین شوندیم یسدساز یاستعمار ینهی( متوجه زمgringos) «دپوستانیسف» دانستن

 یانهمپوش گریدهم اب یروابط اجتماع ریروابط کار و سا ن،ی. بنابراکندیصدق مامر  نیا

 یاهتیاز هو یگریکه به نوع د یروابط ایها را به روابط کار و آنتوان نمیدارند؛ صرفاً 

ان گورگ یفروکاست. در مقابل، منازعات کمربند صنعت شودینسبت داده م یاجتماع

ان را که جزو کارگر یاهشبک گرانیمختلف متمرکز است، اما باز یهاوضوح بر کارخانهبه

 یمسئله ایتوسعه  یاما الگو دانندینم «یفعال کارگر»و خود را  ستندیکارخانه ن

 .ردیگیدر بر م زیمهم است ن شانیبرا یسالارهیسرما

بور کند جما را م «یکارگر یهاشبکه»م که مفهوم هست طور خلاصه، نگران آنبه

 تیو نگذارد که ماه م،یمتمرکز شو« کارگر»خاص به نام  یدسته کی طیبر شرا

. میدرک کن دهدیتوسعه را هدف قرار م یالگو اینمقاومت نوظهور که  یهاجنبش

جب که مو شودیم «یستیکونوما»انداز چشم تیموجب تقو کردیرو نیا رسدینظر مبه

 یو جهان یتر ملتردهسگ یزااز عوامل بحران یمنازعات کارگر انیم وندیگسست پ
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لعات مطا «ییتمرکززدا» یممکن است در تلاش برا یکارگر یهاشبکه کردی. رودگردیم

از  و را به سرانجام برساند، «نییمطالعه از پا» تواندیباشد، اما نم دیمف یروابط صنعت

مشخص که با مبارزات خاص آشکار  یجهان یزاعامل بحران لیخاص و تحل یامنازعه

 ،یجهان طیشرا نیاز ا یبخش .کندیآغاز م بخشد،یها مرا به آن یخاص یو معنا شودیم

چرا منازعات  کهنیا لیاز مبارزات است. تحل یاریبس یاو منطقه یتمرکز محل

و  یمعمولاً محدود به سطوح محل میشاهد هست یکه در سطح جهان یاچندگانه

 یهاهرگز شکل باًیاما تقر ابد،ییارتقا م یاوقات به سطح مل یاست، گاه یامنطقه

در  گریکار یهاشبکه کردی. تمرکز رو، بسیار مهم استردیگیبه خود نم یفرامل

 یجنبش فرامل یریگکه شکل کندیرا پنهان م تیواقع نیا ،یفرامرز یسازیاستراتژ

 تسیبدان معنا ن نی. استیامروز ن یاجتماع یهاجنبش یاستثناست و مشخصه کی

شد که با نیتر امهم یمسئله دیمرحله شا نیاما در ا ست،یمطلوب ن یفرامل تیکه فعال

 .افتدیکرات اتفاق نمبهچرا 

ارزش، که  یهارهیزنج امتدادکارگران در  یدهسازمان یدهیشرط در مورد ا نیهم

 یرا)ب کندیواژه شد، صدق مدیکل کیبه  لیتبد یاز پژوهشگران کارگر یبرخ انیم

 اریاز موارد بس یاریارزش در بس یرهیدر امتداد زنج یدهسازمان(. 8019 چر،یمثال ف

 یهاشبکه شتریام که بنشان داده رتگسترده یمطالعه کیمطلوب است. من در 

ه اگرچ ستند،ین افتهیارزش سازمان یرهیکارگران در امتداد زنج انیم یناسازمانیب

( وجود دارد که Exchains) نیاکسچ یهاموفق اما نادر مانند شبکه اریبس یهانمونه

در همان  یجنوب یایرا با کارگران پوشاک در آس یآلمان یفروشکارگران خرده

 الاتی( در اLatino) نویکارگران فولاد لات ای دهد،یم وندیپ یخرده فروش یهارهیزنج

 نی؛ همچن8012b)نواک،  دهدیم وندیپ کویآهن در مکزبا معدنکاران سنگ رامتحده 

، گریکار یهااست که مفهوم شبکه نیحرف من ا (.8019اوسلونگ،  ونگهیبه  دیبنگر

 یسازوبرگ یکه از طراح کندیکار را برجسته م یسازشبکه ای یدهسازمانآن اشکال 

غارتگرانه که  یمقاومت در برابر توسعه یهایدهسازماندر نظر گرفتن  یبرا یمفهوم

ت اس ممکنداوطلبانه  یریسوگ نیتر خواهد بود. ادرواقع در حال ظهور هستند، مطلوب

 یارگرک یهاتمرکز بر شبکه حال،نیبگذارد. درع تأثیر کردیرو یلیتحل تیفیبر ک

 یدبنکار در سطح صورت یروین یبندمفصل یوهیشود که ش نیمنجر به ا تواندیم
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مار استع یبا روابط اجتماعرا آن  یبندمفصل یعنی ،یجهان ندهیصورت فزابه یاجتماع

 یاشو فروپ ستیز طیمح عت،ی(، با طبییااستعمارگراو پس یی)از جمله نواستعمارگرا

 «یهاسوژه»جامعه به  لیروابط جامعه و تبد فیو با تضع ،یطیمحستیز الوقوعبیقر

 .میریبگ دهیناد یبار بازارو خشونت یفرد

عات در آن منازکه غارتگر را  یتوسعه تیکه ماه کنمیم شنهادیرا پ یروش نیبنابرا

دارند،  یهمپوشان گریکدیبا  یاندهیطور فزابه ستیز طیو مح نیکار، زم یرویدر مورد ن

به  دیاب ،یکنون یو اجتماع یاسیس دیبحران بازتول یبرا یحلکند. هرگونه راه لیتحل

 هانیا رایز د،ی( برآگرین مشکلات )و احتمالاً مشکلات دیاز پس تمام ا کپارچهیصورت 

 یو کارگران خودروساز لیوساز در برزکارگران ساخت اتیشکا .انددهیتنشدت درهمبه

کارگران  نیا شتری. بشودیها حل نمدر سطح صنعت آن ایدر هند در محل کار آنها 

 یرانیغذا و و یجهان یکه به بازارها ،یمحصولات کشاورز دیدر تول رییتغ لیدلبه

اند، مهاجرت کرده سازوساخت یهاتیو سا یبه مناطق صنعت گردد،یبرم یطیمحستیز

 یباعث آوارگ کنند،یها کار مکارگران اکنون در آن نیکه ا یصنعت یهاپروژه کهیدرحال

. مشکلات شوندیم دیجد یطیمحستیز عیو فجا تیجمع یهابخش ریسا

 عیخود توز ینوبهمداوم به یچرخه کی، در «توسعه»نوع  نیاز ا یناش یطیمحستیز

 .کندیم دیرا تشد نینابرابر منابع و زم
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 زیمتما سازد،یرا مطرح م ی( که مسائل کاملًا مشابه8013واد ) تریپ« کار یروین یجهان یهاشبکه»

 .کندیم
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بود و در دولت  دارتریناپا یجنوب یکره یکارگر یهاهیاتحاد ونیادغام در مورد کنفدراس نیا (3)

 طور موقت لغو شد.به 8013پارک گئون هه در سال  یافراط یگراراست

 ونیدر مانسار با فدراس یسوزوک یهاکارخانه گرید یکارگر یهیاز سه اتحاد هیدو اتحاد (1)

 کارگران هند همسو هستند. یهیاتحاد

ال در س زشیخ نیرا ب یمبارزات همبستگ یسوزوک یکارگران ماروت یهیموقت اتحاد یتهیکم (9)

 کرد. یرهبر 8011در سال  یدر هر دو کارخانه ماروت هیاتحاد یو انتخابات رسم 8018

ه به پارا است که وابست التیا نیوساز سنگکارگران صنعت ساخت یهیاتحاد ،یا یپ-نتاراپاویس (2)

 .است( Força Sindicalقدرت ) یهیکار اتحادمحافظه ونیفدراس

 یاجتماع یهاجنبش ییگراهیدر مورد مفهوم اتحاد تریانتقاد یهااز نوشته یبرخ یاما برا (9)

 (.8019( و زاجاک )8011) پسیبه اسک دیبنگر

ثال، م یبرا ؛یگریرا در دست داشتند، اما از نوع د یو ارتباط یکارگران کنترل کامل منابع فکر (2)

 عیدر مورد اعتصابات ارتباط برقرار کردند و گسترش سر یمتن یهاامیبا پ لیوساز در برزکارگران ساخت

 موج اعتصاب را در سراسر کشور سازمان دادند.
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