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مقدمه
از  را  خود  اعضای  پیوسته  به طور  ترکیه  کارگری  اتحادیه های   ،1980 نظامی  کودتای  از  پس  دهه  سه  طول  در 

دست داده  یا بنا به شامری از دالیل ناتوان از جذب اعضای جدید بوده اند: دالیلی از قبیل ساختارهای قانونی 

ضّددموکراتیک که سازمان یابی را دشوار می کنند، اسرتاتژی های تهاجمی کارفرمایان به منظور جلوگیری از عضویت 

در اتحادیه ها، وابستگی رهربان اتحادیه ها به وضع موجود و کاهش اعتامد کارگران به اتحادیه ها1.  ارقام رسمی 

نشان گر اُفتی جدی در عضویت اتحادیه هاست2.  در حالی که برخی از اتحادیه های موجود از طریق به کارگیری 

این  بر  کرده اند  کمپانی های چندملیتی3  سعی  در  کارگران شاغل  در سازماندهی  شبکه های جهانی همبستگی 

موانع غلبه کنند، شامر کمی از اتحادیه های جدید تصمیم گرفته اند حوزه ی امن خود را بر هم زده و دست به 

سازماندهی کارگران بخش پیامن کاری بزنند، که البته تا حدی موفق بوده اند4. 

1-در رابطه با تحلیل این عوامل بنگرید به لرداوغلو 2003؛ اُرهان 2005؛ سازاک 2006؛ آدامان، بوغرا و اینسل 2009؛ اوچکان و 

یلدیریم 2010؛ دینلر 2012.

2-طبق آمارهای رسمی منترششده در روزنامه  ی رسمی به تاریخ 30 ژانویه ی 2016، تنها 1514053 کارگر از 12663783 کارگر 

ثبت شده در ترکیه عضو اتحادیه ها هستند. این نسبت عضویت برابر با 11.96 درصد کل نیروی کار رسمی است.

3-بنگرید به مک گرث و دینلر 2011.

4-تالش های سندیکای انقالبی بهداشت و سندیکای انرژی برای سازماندهی کارگران پیامن کاری شاغل در بخش سالمت و انرژی 

شایان ذکر است. بنگرید به دینلر 2012.
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مسیر دیگری که پس از دهه ی 2000 پی گرفته شد ایجاد انجمن ها و شبکه هایی بود که فاقد ساختارهای قانونی 

ماندند.  بی بهره  قانونی  اعتصاب های  و  توافقات  برای  ابزارهای چانه زنی جمعی  از  بنابراین  و  بودند  اتحادیه ها 

افراد جویای حامیت دست  از  این سازمان ها آسان بود و به حدی منعطف بودند که به تعداد زیادی  تأسیس 

پیدا کنند5.  این سازمان ها به رغم ابعاد محدودی که داشتند، موفقیت آشکاری در حل مشکالت روزانه ی اعضای 

خود در محیط کار به دست آوردند، و برای عموم پشتیبانی قانونی و افزایش آگاهی به همراه داشتند. رهربی 

این سازمان ها در دست فعاالن سیاسی، فعاالن مستقل یا رهربان کارگری ای بود که بخش بزرگی از نیروی کار 

سازمان نیافته ای را هدف می گرفتند که به خاطر وضعیت شغلی غیررسمی در دسرتس اتحادیه های کارگری سنتی 

نبودند6. 

این مقاله گروهی از این سازمان های کارگری را در بازه ی زمانی 15 ساله از 2000 تا 2015 بررسی می کند: مجمع 

برای  اتحادیه ی همبستگی  کارگران ساختامنی،  کارمندان کشتیرانی، مجمع  زباله گرد، مجمع همبستگی  کارگران 

کارگران کار خانگی، پلتفرم عمل پالزا، شبکه ی همبستگی مهاجر و تعاونی کارگران آزاد کازوا7.  مقاله ی حارض 

می کند.  بررسی  را  ضعف شان  و  قوت  نقاط  و  سازماندهی،  روش های  ویژه،  خصلت های  سازمان ها،  این  ظهور 

بینش های مقاله برآمده از پژوهش و تجربه ی دانشگاهی نویسنده به عنوان فعال عادی حامی سازمان های کارگری 

بر داده های مردم نگارانه و  یافته ها مبتنی  ثانویه درباره ی موضوع هستند.  آثار پژوهشی  نیز  )2014-2007( و 

آرشیوی و نیز مشاهدات در نشست ها و تظاهرات هستند8. 

5-در رابطه با آثار پژوهشی نوپدید درباره ی این ابتکارعمل ها بنگرید به سلجوق 2005؛ تاشکیران 2011؛ باشرتک، تارتان اوغلو و 

امیرگیل 2011؛ چینار 2014؛ کوچاک 2013.

6-در ترکیه رشط عضویت در یک اتحادیه ی کارگری این است که فرْد کارگر رسمی ثبت شده در یک رشکت رسمی و نظام بیمه ی 

اجتامعی باشد.

بسیج  ظرفیت  و  خالقانه  روش های  حسب  بر  را  مشرتکی  الگوهای  که  می شود  سازمان هایی  شامل  و  نیست  کامل  7-فهرست 

شبکه های متعدد و نیز این باور نشان می دهند که اتحادیه های کارگری سنتی ناتوان از سازگاری با نیازها و چالش های برآمده از 

ترکیب طبقاتی معارص هستند که با چندگونگی و شیوه های چندگانه ی زمان مندی و فضامندی تعریف می شود.

به  او  بر اساس پژوهش میدانی تز دکرتای نگارنده درباره ی کارگران زباله گرد )2010-2007(، تجربه ی  8-داده های مردم نگارانه 

کار  کارگران  برای  همبستگی  اتحادیه ی   ،)2012-2013( ساختامنی  کارگران  مجمع  حامی  و  تعلیم دهنده  سازمان دهنده،  عنوان 

خانگی )2013-2011(، و تعاونی کارگران کازوا )2015-2014( هستند.
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ظهور و تکوین سازمان های کارگری جدید
مجمع کارگران زباله گرد9  به طور رسمی در سال 2004 از جانب تعداد کمی از فعاالن چپ که انباری را در آنکارا 

باز کرده بودند، تأسیس شد. آن ها انرژی سازمانی خود را وقف محالت زاغه نشین به منظور دسرتسی به کارگران 

تخلیه ی10   از  پس  اجباری  مهاجرت  نتیجه ی  در  که  کُردی  خانواده های  کردند:  مختلف  پیشینه های  با  زباله گرد 

روستاهای خود ساکن آنکارا شدند و تنها به یُمن زباله گردی می توانستند امرار معاش کنند؛ جمع کنندگان ضایعات 

تُرک که به دلیل سابقه های قضایی قبلی خود منی توانستند کار دیگری پیدا کنند، ضایعاتی های رُمی )یا کولی ها( 

که این کار را مدت هاست انجام می دادند، کارگران مهاجر فصلی تُرک و کُرد که در انبارها می ماندند و چند شغل 

داشتند.

تعدیل مقررات مدیریت پسامند که اتحادیه ی اروپا آن را تحمیل کرده بود، پویش های بخش بازیافت غیررسمی را 

تغییر داد و تعدادی از رسمایه گذاران جدید وارد بازار بازیافت شدند. این رشکت های جدید، که مجوز داشتند، با 

شهرداری ها برای استفاده از ماموران گشتی جهت وادار کردن زباله گردان به فروش کاغذ و پالستیک های خود به 

قیمتی کم تر از قیمت بازار تبانی کردند. مأموران گشتی در صورت اقتضا تشویق به استفاده از خشونت می شدند. 

زمانی که کارگران زباله گرد با حامیت مجمع به منظور حفاظت از حقوق عرفی خود برای جمع آوری زباله در 

مقابل پلیس مقاومت کردند، درگیری باال گرفت. مجمع، نرشیه ای به نام »کاتیک« منترش کرد که شامل نوشته ها 

و اشعار خود کارگران بود11،  سهمی در افزایش آگاهی عمومی درباره ی مسائل زباله گردان داشت و با شهرداری 

درباره ی متوقف سازی خشونت علیه زباله گردان مذاکره می کرد. اگرچه زباله گردان هنوز جایگاه قانونی ندارند 

و به کار غیررسمی خود ادامه می دهند، مجمْع سازمان منایندگی »بالفعل« آن هاست که در صورت ایجاد مسئله 

مقامات رسمی با آن طرف هستند.

خاستگاه »مجمع همبستگی کارمندان کشتیرانی« به افتتاح یک دفرت ارتباطی در سال 2006 در پندیک استانبول 

به دست گروه کوچکی از ناخداها برمی گردد که تصمیم به سازماندهی ملوانان در ترکیه گرفتند. گروهی متشکل 

از یازده فعال با آگاهی از این که آسان ترین راه دسرتسی به ملوانان ارائه ی دوره های آموزشی است، از این دوره ها 

استفاده کردند تا در طول دورانی هشت ساله در میان تقریباً 800 ملوان اعتامد و پیوندهای همبستگی ایجاد 

9-نام رسمی مجمع »انجمن بازیافت آنکارا« بود. با این وجود، عموماً با نام »مجمع کارگران زباله گرد« شناخته می شود.

10-آوارگی محصول اسرتاژی دولت و ارتش در مقابله با نیروهای چریکی کُرد بود. درباره ی پژوهش در باب پیامدهای اجتامعی 

آوارگی بنگرید به قربان، یوکسکر، چلیک، اوناالن، اکر 2006؛ یوالچان و ایلهان 2010.

11-برای تحلیل قطعات نوشته ی کارگران در »کاتیک« بنگرید به دینلر 2014.
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کنند. پس از سال 2007، »مجمع همبستگی کارمندان کشتیرانی« به عضویت »فدراسیون بین املللی کارگران حمل 

و نقل« )ITF( درآمد و تبدیل به مناینده ی ملوانان شد. از آن جا که اعتصاب در کشتی های تجاری ترکیه قانوناً 

ممنوع بود، آن ها به زیرکی عمل خود را با ارجاع به ماده ای قانونی یعنی »فسِخ برحِق قرارداد کار« توجیه کردند. 

تا 2008، مجمع قراردادهای »فدراسیون بین املللی کارگران حمل و نقل«12  را در 65 کشتی به امضا رسانده بود.

این عدد در سال 2012 به 235 رسید. در رابطه با مسئله ی »کشتی های مرتوک« که صاحبان ورشکسته شان آن ها را 

بدون هرگونه پرداختی به کارگران در دریا رها کرده بودند، مجمع دست به پیگرد قضایی زد. زمانی که حکم دادگاه 

به نفع مجمع صادر شد به حکم دادگاه مصوب شد که حقوق کارگران با پول حاصله از فروش کشتی ها پرداخت 

شود. این که یکی از اعضای بنیان گذار مجمع به عنوان بازرس »فدراسیون بین املللی کارگران حمل و نقل« منصوب 

شد، شتاب بیشرتی به روند سازمان یابی داد. بازرسان فدراسیون هامنند واسطه هایی فراملی هستند که می توانند 

تخطی از قانون کار در کشتی ها را شناسایی کرده و سپس به منظور حل مسائل ملوانان با اتحادیه های محلی، 

فدراسیون های کارگری جهانی، مراجع دولتی و مشاوران در ارتباط قرار گیرند. آن ها می توانند پشتیانی لجستیکی و 

قانونی برای ملوانانی ایجاد کنند که با اقدام قضایی در کشوری خارجی مواجه اند13.  مجمع این امکان را به عنوان 

اهرمی برای صحبت با ملوانان و نیز صاحبان کشتی در کشتی های مختلف به کار برد.

»پلتفرم عمل پالزا« در 2010 رشوع به کار کرد، پس از آن که اتحادیه ای که مسئول سازماندهی کارمندان آی.بی.

مورد  غیررسمی  و  قانونی  تاکتیک های  خاطر  به  را  کارگران  مناینده ی  عنوان  به  خود  قانونی  رسمیت  بود  ام. 

استفاده ی کارفرما از دست داد14.  گروهی از فعاالن که در کارزار این اتحادیه رشکت داشتند درباره ی راه  های 

بدیل سازماندهی کارمندان یقه سفید15  در بخش های انفورماتیک، بیمه و بانک داری اندیشیدند. آن ها شبکه ای 

منعطف به نام »پلتفرم عمل پالزا« را ایجاد کردند. اعضای پلتفرم به منظور به اشرتاک گذاشنت تجارب کاری خود در 

12-قراردادهای »فدراسیون بین املللی کارگران حمل و نقل« بین یک اتحادیه ی کشتیرانی ملی عضو این فدراسیون و یک رشکت 

کشتیرانی امضا می شوند. قراردادها برای کشتی هایی امضا می شوند که پرچم های مصلحتی دارند. پرچم مصلحتی بدین معناست 

که کشتی یک کشتی دار به منظور اجتناب از اجرای قوانین کار ملی زیر پرچم کشوری فعالیت می کند که تبعه ی آن نیست. در 

چنین کشتی هایی »فدراسیون بین املللی کارگران حمل و نقل« حق اِعامل کردن قراردادهای خود را دارد.

13-برای تحلیل نقشی که بازرسان فدراسیون در مورد اسرتالیا برحسب شبکه سازی بین شبکه های اتحادیه های فراملی و محلی 

دارند بنگرید به فیربرادر )2013(.

14-در ترکیه، یک اتحادیه برای آن که بتواند حق امضای توافق چانه زنی جمعی را به دست آورد باید 51 درصد کارمندان در یک 

محیط کار را به عضویت خود درآورد. بنگرید به دینلر 2012.

و  برچسب ها  طریق  از  مجمع  این  بنیان گذاران  منی پردازم.  متاس«  مراکز  کارگران  »مجمع  به  من  فضا  محدودیت  دلیل  15-به 

گفتگوهای غیررسمی در ساعات اسرتاحت به همکاران شاغل خود در شیفت های دیگر دسرتسی یافتند و فعالیت های خود را 

مخفی نگه داشتند، با این حال در صورت نیاز مناینده ی منافع اعضای خود در برابر کارفرمایان بودند. برای جزئیات بیشرت بنگرید 

به باشرتک، تارتان اوغلو و امیرگیل 2011.
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رابطه با اسرتس، افرس دگی، اضطراب، قلدری، رقابت، حجم کار و عملکرْد کارگاه های خاصی را برگزار کردند. آن ها 

به کسانی که حقوق شان در محیط کار پایامل شده بود پیشنهاد مشاوره ی حقوقی دادند. آن ها شدیداً استفاده 

از تکنولوژی )برای مثال موبایل های بلکربی( به عنوان ابزاری برای ارتباط گیری رسپرست ها با کارمندان را نقد و 

رسپرستان را وادار به کار خارج از ساعات کاری کردند16.  آن ها به لطف شعارهای شوخ طبعانه شان در روز یکم می 

)»نرده های گَردان جدایامن می کنند، میدان های عمومی متحد«، »از رّش قرص های ضّدافرسدگی خالص شوید، به 

پلتفرم عمل پالزا بپیوندید«( و به خاطر تهورشان به عنوان اولین سازمان مستقل کارگران یقه سفید، تصویر عمومی 

جذابی از خود ساختند17.  خصلت مهم دیگر »پلتفرم عمل پالزا« اشتیاق اعضای آن به ارتباط گیری و همکاری با 

کارگران یقه آبی بود. دست کم به گفته ی فعاالن اصلی، رشایط کاری و بیگانگی، موجب اتحاد کسانی که در دفاتر 

تجملی کار می کردند با کارگران ساختامنی، معدن و کارخانه شد. همبستگی ای که آن ها پس از واقعه ی معدن 

سوما به خرج دادند از این نظر شایان ذکر است: زمانی که در 13 می 2014، 301 کارگر در فاجعه ی وحشتناک 

معدن سوما واقع در شهرکوتاهیه جان خود را از دست دادند، پلتفرم دست به سازماندهی اکسیونی گسرتده برای 

اعرتاض به رشکت معدن مسئول یعنی هولدینگ سوما زد. تظاهرات روبه روی دفاتر اصلی رشکت در استانبول یعنی 

منطقه ی مسلک برگزار شد، منطقه ای بسیار مشهور که بسیاری از کارمندان یقه سفید در آن مشغول به کارند18. 

در دسامرب 2010، گروهی از کارگران شاغل در ساخت وساز بلندترین برج )به نام »سفیر«( در مرکز استانبول به 

دلیل پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب حامیت زیادی را به دست آورد. موفقیت 

اعتصاب توجه بسیاری از کارگران دیگر در پروژه را برانگیخت که خود به کمک رهرب کارگران در اکسیون »سفیر« 

دست به اعرتاضات مشابهی زدند. این روند در دسامرب 2012 منجر به تأسیس رسمی »مجمع کارگران ساختامنی« 

در استانبول شد. نام مجمع به رسعت در شهرهای دیگر شناخته گشت زیرا کارگرانی که به مجمع معرفی و از 

طرف آن حامیت شدند این خرب را به خویشاوندان و همکاران خود دادند. از آن جا که کارگران ساختامنی اکرثاً 

مهاجر بودند، تحرک آن ها تبدیل به ابزار مهمی برای گسرتش عضویت شد19.  برنامه ی روزانه ی سازمان دهندگان 

16-بورا 2010.

17-کپنک 2012.

18-اوزون اوغلو 2014.

19-کارگران ساختامنی پیشینه ای گوناگون دارند. آن ها از کارگران مهاجر فصلی کُرد که از مناطق رشقی و جنوب رشقی آمده اند 

و از کارگران مهاجر فصلی تُرک که از مناطق دریای سیاه و آناتولی مرکزی می آیند، تشکیل می شوند.این که دولت وقت صنعت 

ساخت وساز را تبدیل به مضمون اصلی رشد اقتصادی پس از 2002 کرده موجب گسرتش عرضه ی نیروی کار در این بخش شد. اکرث 

کارگران ساختامنی در قالب گروه های خانوادگی کوچک و زیر نظر پیامن کار فعالیت می کنند. زمانی که کاری ندارند در روستاها 

زندگی می کنند؛ در مواقع کار در واحدهای اقامتی بی نظارت و ناامن در کارگاه های ساختامنی به رس می برند.
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شامل بازدید از کارگاه های ساختامنی در استانبول برای دیدار با کارگران، پیگیری حوادث کاری و تهیه ی گزارش های 

در شهرهای  ایمنی می شد. شعبه های محلی مجمع  و  مسائل سالمتی  درباره ی  آگاهی  افزایش  منظور  به  ویژه 

آدانا، سامسون و آنکارا تشکیل شدند. روش خاصی که مجمع به کار گرفت تهیه ی پرونده هایی در رابطه با آن 

رشکت های ساختامنی ای بود که حقوق کار را زیر پا می گذاشتند. پرونده ها شامل فهرست جزئی کارگرانی می شد 

که حقوق شان پایامل شده بود و اقداماتی جهت پیگیری در رشایط بی توجهی رشکت مسئول به برآورده کردن 

تعهدات خود. پرونده ها برای پیامن کاران اصلی و فرعی فرستاده می شد که طبق قانون کار به یک اندازه مسئول 

تأثیرگذاری  از بی اعتبار شدن خود هراس داشتند،  این روش در رابطه با رشکت هایی که  حقوق کارگران بودند. 

غیرمنتظره ای داشت به طوری که آن ها را ترغیب به پرداخت دستمزدها و رعایت سایر تعهدات تحقق نیافته کرد. 

در 14 آگوست 2014، گروهی از کارگران و فعاالن »اتحادیه ی کارگران ساختامنی« )İ�nşaat-İ�ş( از کسانی بودند 

که »کنفدراسیون اتحادیه های انقالبی« )Dİ�SK( را پایه گذاشتند. در نتیجه، مجمع غیرفعال شد؛ در حال حارض، 

سازماندهی کارگران ساختامنی بر عهده ی اتحادیه است.

»اتحادیه ی همبستگی برای کارگران کار خانگی« در 15 ژوئن 2011 از طرف گروه کوچکی از کارگران کار خانگی 

و حامیان فعال آن ها تأسیس شد. این گروه از 2009 تا 2011 پشتیبانی مادی، حقوقی و روان شناختی از جمعی 

از کارگران به عمل آورد که در معرض سوءاستفاده و خشونت کارفرمایان قرار گرفته بودند؛ آن ها به کارگران کار 

خانگی بیکار کمک کردند تا شغلی بیابند؛ آگاهی درباره ی مسائل کارگران کار خانگی را از طریق مصاحبه ها و 

مقاالت افزایش دادند؛ به منظور سازماندهی کارگران کار خانگی در محله های متفاوت استانبول جلسه های خانگی 

برگزار کردند. در 22 سپتامرب 2011، شعبه ی سوم دادگاه کار منطقه ی باکرکوی حکم انحالل »اتحادیه ی همبستگی 

برای کارگران کار خانگی« را بر این مبنی صادر کرد که کارگران کار خانگی به لحاظ قانونی، یعنی از جانب قانون 

دادگاه  پیچیده،  و  طوالنی  بسیار  حقوقی  پیگیری  روند  یک  نتیجه ی  در  نشده اند.  تعریف  کارگر  عنوان  به  کار 

تجدیدنظر در 7 جوالی 2014 حکمی صادر کرد بر این اساس که کارگران کار خانگی می توانند اتحادیه ی خود را 

تأسیس کنند اما بر مبنای قانون جدید اتحادیه های کارگری و تفاهم نامه ی گروهی. بین ژوئن 2012 و فوریه ی 

برای  به صورت هفتگی  را  تعاملی  آموزشی  دوره های  خانگی«  کار  کارگران  برای  »اتحادیه ی همبستگی   ،2013

آموزش دادن روش های سازماندهی برگزار کرده است.20 در نتیجه ی این برنامه ی آموزشی یک قرارداد کار استاندارد 

فردی )بر مبنای اصول پیامن سازمان جهانی کار در رابطه با کارگران کار خانگی( که باید بین کارگران کار خانگی

20-راهنامی سازماندهی خالق فدراسیون بین املللی کارگران حمل و نقل در طول این دوره ی آموزشی به همراه تطبیق واحدهای 

آموزشی در زمینه ی کارگران کار خانگی به کار گرفته شد.
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و کارفرمایان شان امضا می شد، تهیه گشت. »اتحادیه ی همبستگی برای کارگران کار خانگی« تنها سازمان فعال در 

این عرصه نیست. »اتحادیه ی کارگران کار خانگی ای.م.ج« به صورت رسمی در 28 فوریه ی 2014 پایه گذاری شد. 

فعاالن این اتحادیه به سبب ایستادگی شان در مبارزات حقوقی مربوط به حوادث کاری کارگران کار خانگی و به 

خاطر کارزار عمومی برای تصویب پیامن سازمان جهانی کار از طرف دولت ترکیه شناخته می شوند.

»شبکه ی همبستگی مهاجران« به خودی خود یک سازمان کارگری نیست، اما به سبب توانایی آن در جهت بسیج 

منابع و مهارت ها برای پشتیبانی از مهاجرانی که اکرثاً کارگران یقه آبی مشاغل غیررسمی هستند )اگرچه بعضی 

کارگران مهاجر  از  بسیاری  توجه ویژه ای است.  داشتند( شایان  یقه سفید  کارگران در کشورهای خود مشاغل  از 

کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان، کشورهای آسیای مرکزی و به تازگی سوریه در کارگاه های کوچک، کارخانه ها 

)نساجی، کفش دوزی، چرم، کیف، فاستونی( و بخش ساختامنی کار می کنند؛ آن ها شش روز هفته روزانه 12 ساعت 

کار می کنند و دستمزدشان کم تر از حداقل دستمزد است. در 20 فوریه ی 2010، »شبکه ی همبستگی مهاجران« 

در استانبول تأسیس شد و پشتیبانی اساتید دانشگاهی، فعاالن، کارمندان ان .جی .اوها، وکال و کارگران سالمت را به 

دست آورد که به صورت رسمی یا غیررسمی با یا در رابطه با کارگران مهاجر فعالیت می کردند. اگرچه اعضای این 

شبکه باید به حل مسائل زندگی روزانه ی کارگران مهاجران در بسیاری از رشایط بحرانی )مثل یافنت دکرت، کمک به 

هنگام حضور در پاسگاه پلیس، ترجمه، مسائل مسکن و خشونت( کمک می کردند، هدف اساسی شبکه، پشتیبانی 

از خودسازمان یابی مهاجران در ترکیه توصیف شد، هدفی که همچنان در مورد ترکیه مسیر طوالنی ای تا تحقق آن 

باقی است. از مهم ترین فعالیت های این شبکه می توان به کارزاری ویژه برای عدالت در مورد مهاجری آفریقایی 

یاد کرد که در بازداشت پلیس کشته شد؛ همچنین نشستی وسیع برای بهبود دسرتسی مهاجران به خدمات درمانی 

که نهادهای دولتی، ان.جی.اوها و فعاالن را گرد هم آورد و نیز افتتاح یک آشپزخانه ی همبستگی در یکی از 

فقیرترین محالت استانبول که مهاجران در آن سکونت دارند.

بسیاری از این سازمان های جدید فرصت آشنایی با یکدیگر در پلتفرم های مختلف را داشتند. یکی از این پلتفرم ها 

از  پلتفرم در ژانویه ی 2011، در پی موفقیت مجموعه ای  این  پلتفرم »جنبش بی ثبات کاران«.  شایان ذکر است، 

کارگاه ها درباره ی رشایط کارگران بی ثبات کار و اسرتاتژی های سازماندهی آن ها تأسیس شد که فعاالن و کارگران را 

از سازمان های گوناگون گرد هم آورد21.  اعضای این پلتفرم به دنبال سازماندهی جمعی متام کارگران بی ثبات کار 

ورای تقسیامت بخشی تحمیلی از جانب قوانین اتحادیه های کارگری و تقسیم کار یدی و فکری بودند.

.)https://guvencesizlerhareketi.wordpress.com( 21-بنگرید به
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کارگزاران و شبکه ها
از آن جا که سازماندهی وابسته به شامر نسبتاً کوچکی از افراد است، فهم نقش خاص آن افراد به منظور درک 

ماهیت سازماندهی رضورت دارد. در ترکیه، یکی از مهم ترین خصلت های سازمان دهندگان این است که آن ها 

اکنون  اجتامعی  جایگاه  دو  از  بیش  یا  دو  دادن  »ارتباط  کارگزاری  از  منظورم  می کنند.  رفتار  کارگزار  همچون 

بی ربط به واسطه ی واحدی است که واسطه ی روابط آن ها با یکدیگر و/یا با واحدی دیگر است«22.  در زمینه ی 

به موضوع حل مسئله مرتبط است23.  نخستین مشکل عمده دسرتسی محدود به  سازماندهی، کارگزاری دقیقاً 

بیمه ی اجتامعی و خدمات درمانی در میان کارگران است. گردآورندگان زباله تحت بسته ای به نام »بیمه ی درمانی 

عمومی« که از طرف دولت برای کسانی که درآمدشان کم تر از یک سوم حداقل دستمزد است فراهم شده، از حق 

دسرتسی محدود به خدمات درمانی برخوردارند. کارگران ساختامنی مادامی از بیمه ی اجتامعی بهره می برند که 

کارفرمایان شان حق بیمه ی آن ها را پرداخت کنند. کارگران مهاجر تنها به خدمات اورژانسی دسرتسی دارند اما 

محروم از خدمات درمانی ابتدایی هستند. کارگران کار خانگی که بیشرتشان بدون هرگونه بیمه ی اجتامعی کار 

می کنند، به لحاظ قانونی به شوهران شان وابسته اند. مادامی که شوهران آن ها شغل ثابت دارند، آن ها می توانند 

از خدمات درمانی بهره بربند. کارگران ممکن است از بیامری های شغلی گوناگونی رنج بربند که توجه کسی را 

جلب منی کند. اعضای خانواده ی برخی از آن ها از بیامری های جدی )رسطان یا بیامری های نادر( رنج می برند که 

داروهای آن ممکن است همواره زیر پوشش بیمه ی اجتامعی نباشند. پیدا کردن دکرت برای یک کارگر مهاجر باردار، 

تأمین دارویی گران قیمت برای درمان رسطان، ترتیب دادن کنرتل های پزشکی در محله های تهی دست، مشایعت 

کارگری بی سواد که فرزندش بیامری بسیار نادری دارد که مستلزم مشاوره های گوناگون است، می توانند وظایفی 

رضوری برای سازمان دهندگان باشند.

پیوندهای  طریق  )از  فقیر  محالت  در  همبستگی  شبکه های  است.  اقتصادی  مشکالت  دیگر  مهم  مسئله ی 

خویشاوندی، همسایگی یا قومی( امور بی اهمیتی نیستند24.  برای مثال، در طول مراسم ازدواج و خاک سپاری، 

حجم زیادی از پول در اجتامع گردآورندگان زباله به منظور پشتیبانی از مخارج ازدواج خانواده ها یا جربان فقدان 

22-SeeMc Adam, TarrowandTilly 2001, p. 142.

نقش  ایفای  آرژانتین  در  تهی دستان شهری  عنوان حاّلل مشکالت  به  که  کارگزاران سیاسی  قوم نگارانه ی  تحلیل  با  رابطه  23-در 

می کنند بنگرید به آیرو 2000.

24-SeeErder 1996; Erdoğan et. al. 2011.
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در خانواده جمع آوری می شود. با این حال، مطالعات تجربی در محالت فقیر عنوان می کنند که افراد در صورت 

مواجهه با مشکالت مالی بیش از پیش به سختی می توانند از طرف بستگان یا همسایگان خود پشتیبانی شوند. 

استدالل می شود در جایی که همه باید به تنهایی بجنگند و زنده مبانند، فقر در حال تبدیل به رسنوشتی حاکی 

ازانزواست25.  چنین تصور می شود که رابطه ی متقابل مادامی وجود دارد که افراد بتوانند مزایای پولی متقابل 

یا مزایای دیگر را فراهم کنند؛ در غیاب آن مزایا، پیوندهای دوستی معلق می شوند26.  خانواده های تهی دسْت 

مستحق درخواست برای کمک اجتامعی هستند اما دریافت آن کمک وابسته به دسرتسی به شبکه های اطالعات و 

سیاست های بوروکراتیک است؛ حتی زمانی که منابع در دسرتس هستند، احتامالً برای تضمین بقا کافی نیستند27.  

در این رشایط، سازمان دهندگان کسانی اند که بودجه ها را جهت خرید پوشاک مدرسه برای کودکان بسیج می کنند 

یا برای کسانی که در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده اند بورسیه پیدا می کنند یا خانه و مبلامن برای زنانی 

که در معرض خشونت خانگی اند دست و پا می کنند. بسیاری از سازمان های کارگران غیررسمی منی توانند حق 

عضویت ثابت بگیرند، در نتیجه باید راه هایی بدیل برای افزایش بودجه ها بیابند، راه هایی مثل برگزاری رویدادهای 

همبستگی و تقاضای پشتیبانی مالی مستقیم از سازمان های کارگران رسمی یا سایر نهادها.

برکناری های مغرضانه  کاری،  بسیار مهم است. سوانح  ادامه ی فعالیت سازمان دهندگان  برای  مشاوره ی حقوقی 

برای  اعالم شد،  کاری که در سال 2003 رسامً  قانون  اگرچه  است.  رایج  اموری  پرداخت دستمزدها  در  تأخیر  و 

انواع کار غیررسمی و بی ثبات  از  استفاده  برای تسهیل اخراج کارگران و  جایزی  قانوناً  کارفرمایان اسرتاتژی های 

فراهم می آورد28،  برای اتحادیه های کارگری و سازمان دهندگان نیز ابزاری جهت مبارزه علیه کارفرما تدارک دیده 

25-Şen 2011; Bora 2011.

26-Yaman 2013, pp. 183–9.

27-انواع کمک های اجتامعی در ترکیه شامل آموزش )مواد درسی، نهار، حمل و نقل(، بهداشت )پرداخت حق بیمه های درمانی 

برای تهی دستان که فاقد بیمه ی اجتامعی اند(، کمک مالی مستقیم )مقرری های ماهانه برای معلوالن، ساملندان وابسته، تهی دستان، 

زنان بیوه(، نیازهای ابتدایی )تغذیه، زغال سنگ برای گرمایش، نان، لباس های زمستانی( می شوند. تخصیص این کمک ها از سال 

2011 به بعد از طرف وزارت خانواده و سیاست گذاری اجتامعی هامهنگ شده و صندوق همبستگی و کمک اجتامعی نقشی 

اما  را تشکیل می داد  ناخالص ملی در سال 2002  تولید  تنها 0.5 درصد  تأمین آن داشته است. کمک های اجتامعی  اساسی در 

در سال 2014 به 1.5 درصد افزایش یافت )کارانفیل 2014(. جدای از بودجه ی کلی، شهرداری های محلی به رأی دهندگان خود 

ماهیانه شان  درآمد  که  )کسانی  تهی دست  میلیون خانواده ی   9.2 درمانی  بیمه های  ارقام سال 2014، حق  کمک می کنند. طبق 

کم تر از یک سوم حداقل دستمزد است( از جانب دولت پرداخت می شود، 285 هزار زن بیوه ماهانه 250 لیر دریافت می کنند، 

600 هزار معلول مقرری ماهیانه دارند. بودجه ی وزارت خانواده و سیاست گذاری اجتامعی شش برابر بزرگ تر از بودجه ی متام 

وزارت خانه هاست )سمرجی 2015(. در رابطه با تحلیل انتقادی اقتصاد سیاسی گفتامن کمک های اجتامعی و نقش آن در حکمرانی 

بر تهی دستان بنگرید به ییلامز 2012.

28-در رابطه با نقد قانون کار بنگرید به اوزدمیر و یوجه سان-اوزدمیر 2005.
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است29.  برای مثال، بسیاری از سازمان ها به ماده ی دوم قانون کار ارجاع دادند که به منظور تحت پیگیرد قرار 

دادن پرونده های مرتبط با تضییع حقوق کارگران پیامن کاری فرعی، کارفرمای اصلی را مسئول کارگران پیامن کار 

فرعی خود می داند30.  فعاالن سازمان دهنده ی کارگران کار خانگی از مبارزه ی حقوقی خانواده های کارگران کار 

خانگی که در سوانح کاری مجروح شده یا جان خود را از دست دادند حامیت کردند31.  به خاطر آن که بسیاری از 

سازمان ها فاقد ُوسع مالی برای به کارگیری وکال هستند، به پشتیبانی کمک های حقوقی داوطلبانه از جانب فعاالن 

مقامات  یا  کارفرمایان  برابر  در  کارگران  مناینده ی  موارد، سازمان دهندگان  از  بسیاری  در  متکی می شوند.  منفرد 

با کارفرمایان مذاکره می کند؛ »مجمع  از حقوق اعضای خود  برای دفاع  دولتی اند؛ »مجمع کارگران ساختامنی« 

گردآورندگان زباله« با اداره های شهرداری برای متوقف کردن خشونت و سایر اَشکال تبعیض علیه زباله گردان وارد 

مذاکره می شود. بنابراین، سازمان دهنده هم زمان واسطه و مذاکره کننده ای غیررسمی با کارفرمایان و/یا نهادهای 

دولتی است. با این حال، کارگزاری مبتنی بر یک تناقض است. هر چقدر نقش سازمان دهنده همچون یک کارگزار 

زمانی  می کنند.  پیدا  سازمان دهندگان  به  بیشرتی  وابستگی  خود  مشکالت  حل  برای  کارگران  می یابد،  استحکام 

انرژی اصلی  و  این وابستگی می تواندسوءاستفاده شود  از  اعضای سازمان تقسیم منی شود،  بین  که حجم کاری 

سازمان دهندگان هدر رود.

کارگزاران منی توانند همه چیز را خودشان حل کنند؛ آن ها مجبورند با سایر افراد هم در داخل حلقه های خود و هم 

حلقه های بیرونی برای انرژی، مهارت ها و منابع در ارتباط باشند. منظورمان از حلقه های درونی و بیرونی چیست؟ 

زمانی که درباره ی یک سازمان سخن می گوییم، نخست شاهد گروه مرکزی سازمان دهندگان هستیم. آن ها رهربان 

کارگران اند، کسانی که به لحاظ سیاسی فعال هستند یا بودند )اگرچه این در مورد ملوانان و شبکه ی همبستگی 

مهاجران صدق منی کند(. هامن طور که رابرتز و پورتس استدالل می کنند، »شبکه های اجتامعی و تجربه ی پیشین 

تقبّل فعالیت سازماندهی به عنوان  افراد آماده ی  این  ایجاد می کنند«32.   کنش جمعی مبنایی مهم برای بسیج 

29-در رابطه با تحلیل چگونگی استفاده از قانون کار در کارزار UPS بنگرید به مک گرث و دینلر 2011.

تعهدات  فرعی مسئول  پیامن کار  با  همراه  باید مشرتکاً  اصلی  »کارفرمای  کار، شامره ی 4857:  قانون  ماده ی دوم  به  30-بنگرید 

متعاقب این قانون کار، قراردهای کاری کارمندان پیامن کار فرعی یا قراردادهای جمعی ای که پیامن کار فرعی آن ها را امضا کرده، 

باشد«.

31-اشاره به تالش های موشکافانه ی »مجمع سالمت کارگران و امنیت کاری« در جلب توجه عموم به سوانح کاری در ترکیه اهمیت 

دارد. بنا به ارقام منترششده از جانب این مجمع، دست کم 1730 کارگر در نتیجه ی جنایات کاری در بخش های مختلف از جمله 

ساختامن، معدن، کشاورزی و ترابری جان خود را از دست داده اند.

32-رابرتز و پورتس 2006، ص. 75: »افرادی که فعال سیاسی بوده اند یا هنوز هستند، رهربان سندیکایی و سازمان دهندگان محلی 

برای  ایجاد رهربانی  باعث  از سازماندهی  متفاوتی  نوع  قبلی در  بر محله هستند. تجربه ی  مبتنی  قدیمی در مرکز جنبش های 

بسیج های جدید می شود«.
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بخشی از تعّهد ایدئولوژیک/سیاسی خود هستند. این یعنی آن ها حجم زیادی از زمان و انرژی خود را وقف کار 

سازماندهی می کنند.

خود  اجتامعات  معترب  اعضای  که  دارد  وجود  کارگرانی  از  متشکل  »درونی«ای  حلقه ی  مرکزی،  گروه  این  حول 

هستند: کارگران ساختامنی باتجربه که به عنوان پیامن کاران فرعی کوچک کار می کنند و از طریق تجربه ی کاری 

خود یا پیوندهای خویشاوندی، کارگران جوان بسیاری را می شناسند؛ یا گردآورندگان قدیمی زباله که به درددل های 

افراد جوان تر در منطقه ی خود گوش می دهند. آن ها می توانند کارگران را برای پیوسنت به سازمان متقاعد کنند. 

گاهی چنین افرادی مهارت های خطابی نیرومندی دارند، مثل مورد پدر جان. پدر جان در جوانی به خاطر درگیر 

شدن در یک خون وخون ریزی به زندان افتاد. زمانی که آزاد شد، انباری را افتتاح کرد و با گردآورندگان زباله چندین 

سال کار کرد، هرچند هنگامی که من با او آشنا شدم وی به خاطر صدمه ی جدی پایش به سختی می توانست 

راه برود و بعضی از خانواده های زباله گردان از او مراقبت می کردند. مهارت های نیرومند خطابی و شاعرانه  ی 

پدر جان باعث شد او روی زباله گردهای جوان تر و نیز روی عموم در هنگام دعوت به کنفرانس ها و رویدادهای 

همبستگی نفوذ داشته باشد33. 

حول این حلقه ی درونی ثانویه حلقه ای سوم وجود دارد که متشکل از کارگران رادیکال و مشتاقی است که به 

دنبال در دست گرفنت ابتکارعمل، بسیج دوستان خود و انجام وظایف ابتدایی مشخصی هستند. بعضی از طریق 

رهربان جذب ایده های انقالبی می شوند، دیگران از فرصت فراروی از محدوده های خانواده و زندگی کاری خود 

بهره برده، با افرادی جدید آشنا شده و توجه عموم را جلب می کنند. دستاوردهای کوچک اعتامدبه نفس آن ها را 

در سازماندهی روند افزایش می دهند، هرچند برخی از آن ها زمانی که ازدواج می کنند و مسئولیت های خانوادگی 

می پذیرند، از فعالیت سازماندهی خارج می شوند.

در حلقه های »بیرونی«، نخست، افرادی حضور دارند که از طریق شبکه های اجتامع محله یا به اصطالح انجمن های 

روستایی که اعضایشان بومی هامن روستا هستند، دسرتسی مستقیم و آسانی به کارگران دارند. برای مثال، در 

سامسون، شهری واقع در منطقه ی دریای سیاه، رییس یک انجمن روستایی برای دست یابی به بسیاری از کارگران 

ساختامنی که وقت خود را در قهوه خانه های زیرنظر انجمن روستا می گذراندند به سازمان دهندگان کمک کرد. 

33-بریده ای از شعر پدر جان )2007( بدین ترتیب است: »آن هاعالوه بر جایزه شکارچیانی برای شکار ما به کار گرفتند، اما آن گاه 

چه کسی گربه هایی را می بوسد که بی ِمهر مانده اند، چه کسی سگانی را غذا خواهد داد که بی محبت مانده اند. در آن آشغال دونی 

کبوتری با امید به انتظار نشسته است، هرگز منی هراسد از من، زیرا متام آرزویی که کبوتران دارند، آمدن من به آنجاست. من یک 

آشغال جمع کنم، کسی صدایم را منی شنود. در حالی که در ساحل امیدها برای آزادی خودکشی می کنم، تبدیل به کسی می شوم 

که منی شناسمش«.
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کار  محل  کارگاه های ساختامنی  نزدیک  که  می روند  قهوه خانه هایی  به  مهاجر  کارگران ساختامنی  استانبول،  در 

و اقامت شان هستند. افرادی که صاحب این قهوه خانه ها بودند از طریق اجازه دادن به سازمان دهندگان برای 

از  بیرونی متشکل  را تسهیل کردند. دوم، حلقه های  برگزاری نشست و توزیع جزوات شان کار سازمان دهندگان 

افرادی )مستقل یا از سازمان ها، ان جی اوها یا احزاب سیاسی دیگر( هستند که مهارت های حرفه ای خود را در 

اختیار سازمان کارگران قرار می دهند. آن ها ممکن است افرادی متعهد باشند که حجم زیادی از زمان و انرژی 

خود را رصف رشکت در نشست های کارگران، سازماندهی سمینارهای آموزشی و تدبیر اسرتاتژی ها و تاکتیک های 

سازماندهی کنند یا کسانی باشند که تنها در هنگام نیاز مهارت های تخصصی خود را به کار گیرند )مثالً وکال برای 

یک پرونده ی قضایی، دکرتها در رابطه با مسئله ای پزشکی، بازرسان کار برای مشاوره در باب مسئله ای بهداشتی 

و مربوط به امنیت، طراحان گرافیک برای حفظ یک سایت یا طراحی پوسرت برای تظاهرات(.

نقشی که حلقه های بیرونی ایفا می کنند مشابه چیزی است که گرانووتر همچون اهمیت »پیوندهای ضعیف« 

در جامعه تعریف می کند. به گفته ی گرانووتر، این پیوندهای ضعیف و نه قوی هستند که ساختارهای اجتامعی 

ُخردمقیاس را به ساختارهای کالن مقیاس ارتباط می دهند. در مثال اشتغال، دوستان نزدیک احتامالً به فرصت های 

اطالعاتی مشابهی در مورد شغل دسرتسی دارند، در حالی که آشنایانی که فرد پیوندهای ضعیف تری با آن ها دارد 

با چنین  ارزشمند در رابطه  از اطالعات  انواع گوناگونی  به احتامل زیاد در حلقه های مختلف قرار می گیرند و 

فرصت هایی را دریافت خواهند کرد34.  در مورد سازماندهی، پیوندهای ضعیف می توانندمولّد باشند: یک فرد 

دانشگاهی می تواند سمیناری را در موسسه ی دانشگاهی خود برگزار کند جایی که مجله ی گردآوردندگان زباله 

می تواند معرفی شده و از طرف مشارکت کنندگان در سمینار خریداری شود؛ فعال یک حزب سیاسی می تواند 

با یک مناینده ی مجلس ارتباط بگیرد، کسی که به سهم خود می تواند در مجلس پرسشی را در باب کارگران کار 

خانگی مطرح کند؛ مشارکت رهرب کارگران ساختامنی در نشست های رسمی درباره ی سالمت و ایمنی می تواند 

باعث معرفی او به بازرسان کار و پزشکان محل کار شود که می توانند پشتیبانی خود را اعالم کنند. سازماندهی 

مستلزم مهارت ها/منابع بیشامری است و نه کارگران و نه سازمان دهندگان در موقعیت برخورداری از متام آن ها، 

دست کم نه در غیاب سازمانی حرفه ای که متکی بر درآمدی پایدار باشد، نیستند. بنابراین، پیوندهای ضعیف به 

عنوان ابزاری به منظور وارد کردن چنین مهارت ها و منابعی به امر سازماندهی عمل می کنند35. 

34-Granovetter 1983, p. 205.

35-بسیج اولیه ی چنین شبکه هایی با آشنایان ساده رشوع می شود. برای مثال، رهرب زباله گردان زمانی که به عنوان سازمان دهنده ی 

یک اتحادیه ی کارگری کار می کرد فعاالن سندیکایی بسیاری را می شناخت، رهرب کارگران ساختامنی با بسیاری از فعاالن و خربنگاران 

چپ آشنایی داشت که از مقاومت کارگران »سفیر« حامیت کردند.
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سازماندهی رصفاً مربوط به بسیج شبکه ها برای کسب پشتیبانی از حلقه های بیرونی منی شود. سازمان دهندگان 

باید پیوندهای عاطفی نیرومندی با کارگران به منظور تضمین انسجام گروه و تعهد اعضای آن ایجاد کنند. بخش 

پیِش رو در رابطه با ایجاد چنین پیوندهایی است.

از پرورش عاطفی به ذخایر جمعی
ماهیت شخصی تجربه ی طبقاتی تا حدی ناشی از این واقعیت مسلّم است که طبقه رصفاً به جایگاهی اقتصادی 

در رابطه با مالکیت درآمد، دارایی ها یا رسمایه مربوط نیست بلکه به مسئله ی اعتبار و رشافت انکارشده ربط 

دارد. افراد در قیاس خود با دیگران است که سلسله مراتب طبقاتی را درونی می کنند. سایر،36  سنت و کاب و 

نیومن37  و المونت38  شواهدی در پشتیبانی از چنین استداللی ارائه داده و نشان می دهند که چگونه عواطف رشم، 

غرور، حسادت، کین توزی، عزت نفس و رشافت برای چگونگی فهم سازوکار طبقه و تقویت شکاف های اجتامعی 

عنارصی اساسی اند. هامن طور که سایر عنوان می کند: »عواطفی از قبیل غرور، رشم، حسادت، کین توزی، ترحم 

و تنفر رصفاً شکل های "احساسات" نیستند بلکه قضاوت های ارزش گذارانه در این باره است که چگونه با افراد 

با توجه به چیزهایی که برایشان ارزش دارند، یعنی چیزهایی که تأثیرگذار بر بهروزی خود تلقی می کنند، رفتار 

می شود. آن عواطف اَشکال ِخرد عاطفی اند«39. 

این سویه از تجربه ی طبقاتی بخشی از کار سازمان دهندگان را وارد نوعی پرورش عاطفی می کند. کارگرانی که در 

برابر کارفرمایانشان احساس ضعف و ناتوانی می کنند در کنش های متقابل عمیق خود با سازمان دهندگان وارد 

قسمی »درماِن شناختی« می شوند40.  سازمان دهندگان از محیط های کار، خانه ها و محله ها بازدید می کنند و به 

مکاملات طوالنی با کارگران می پردازند. هدف آن ها جایگزینی ترس با اعتامدبه نفس، رشم با غرور و حسادت با 

انرژی مثبت برای ایجاد تغییرات است. این امر تنها زمانی ممکن است که سازمان دهنده، روشنفکری ارگانیک در 

معنای گرامشینی آن باشد: »شیوه ی وجود روشنفکر جدید دیگر منی تواند مبتنی بر بالغت باشد که محّرک بیرونی 

و گذرای احساسات و شورها است بلکه مبتنی بر مشارکت فعال در حیات عملی همچون پردازنده، سازمان دهنده، 

36-Sayer2005a.

37-در مورد رابطه ی بین عواطف و طبقه در زمینه ی تهی دستان شهری در ایاالت متحده بنگرید به نیومن 2000.

38-المونت نشان می دهد که مردان طبقه ی کارگر آمریکا تاریخاً دلبستگی بسیار شدیدی به شغل هایشان دارند زیرا کار را تأییدی 

بر مردانگی خود و توانایی شان برای ایفای نقش به عنوان نان آور خانواده تلقی می کنند.

39-Sayer 2005b.

40-در رابطه با تحلیل قوم شناختی عمیق تر رابطه ی بین عواطف و سازماندهی بنگرید به دینلر 2014.
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مجاب کننده ی دائم و نه رصفاً سخنور است«41.  گفتگوهای بین سازمان دهنده و سازمان یافته، مباحث و کنش های 

متقابل گروهی به اشاعه ی احساسات، رمزگان ها، واژگان و رفتارهای مثبت کمک می کنند. این موارد شامل عنرص 

نیرومند روحیه می شود که هدف آن توامنندسازی کارگر است: »ما رصفاً دستامل گردگیری نیستیم«)کارگران کار 

خانگی(، »ما کسانی هستیم که کل جهانی را می سازند که ما را نابود می کند«)کارگران ساختامنی(، »ممکن است 

کارگرانی اند  این ها شعارهای  زباله(-  از همه متیزترند«)گردآورندگان  ما  قلب های  اما  باشند،  کثیف  لباس هایامن 

که رشافت خود را از کسانی طلب می کنند که آن ها را نامرئی می سازند. زمانی که این ذخیره ی گفتامنی جمعی 

تشکیل می شود، کارگران در زمان بیان اندیشه های خود به دیگران از آن به عنوان یک منبع استفاده می کنند.

بر اساس انواع کنش جمعی، نتایج جالب و امیدبخش از سازمان هایی حاصل می شوند که روش های نامتعارف و 

آشنا را ترکیب می کنند، محدودیت ها را به فرصت ها تبدیل کرده و مرّوج چندگونگی در شکل و محتوا هستند. 

کند.  بازتولید  را  گذشته  اشتباهات  می تواند  نیستند  جدید  زمینه ای  با  منطبق  که  آشنا  روش های  ساده ی  تکثیر 

هامن طور که تیلی استدالل می کند، ذخایر کنشی موجود کنش جمعی را محدود می سازند زیرا افراد متامیل به 

کنش ورزی درون مرزهای متداول اند و فرصت سوزی می کنند به ویژه زمانی که منافع مسلّمی در تداوم رسوم و 

عادت های موجود داشته باشند42.  در بسرت ترکیه چه نوع روش هایی مشاهده می شوند؟ مک آدام و راچ در باب 

افرادی صحبت می کنند که سفرها و دوستی های فراقارّه ای آن ها جنبش های دانشجویی آملان و آمریکا را به هم 

مرتبط و در دهه ی 1960 تاکتیک های جدیدی را وارد اروپا کرد43.  به همین نحو، مواردی که در این مقاله بررسی 

شدند نشان می دهند که داشنت ارتباط و تجربه در فدراسیون های اتحادیه های کارگری جهانی از جانب برخی افراد 

عاملی در پس اشاعه ی ایده ها و تاکتیک های نوین بود. رابطه ی بین »فدراسیون بین املللی حمل و نقل« و »مجمع 

همبستگی کارمندان کشتیرانی«، استفاده ی »فدراسیون« از یک بازرس تُرک و قراردادهای »فدراسیون« منابعی 

حائز اهمیت در سازماندهی نیروی کار متشکل از ملیت های گوناگون بودند. سازمان دهندگان ملوانان مرتب در 

نشست ها و دوره های آموزشی »فدراسیون« رشکت کردند و جلساتی با مقامات »فدراسیون« در ترکیه به منظور 

پرداخنت به مسائل و راه حل های احتاملی برگزار کردند. در »مجمع کارگران ساختامنی« من کسی بودم که به عنوان 

کارمند سابق »فدراسیون بین املللی حمل و نقل« روش های تحقیق مربوط به کارفرمایان و فشار از جانب مشرتی 

را به عنوان اهرمی برای مذاکره با رشکت های ساخت وساز معرفی کردم. در مورد کارگران کار خانگی، منایندگانی 

41-Gramsci 1971, p. 10.

42-Auyero 2004.

43-SeeMcAdamandRucht 1993.
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از »شبکه ی پژوهش بین املللی برای کارگران کار خانگی«، »شبکه ی بین املللی اتحادیه های کارگران کار خانگی« و 

»زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی سازی و سازماندهی« با پیروی از فعالیت اتحادیه های کارگری نشست هایی با 

آن ها برگزار کردند و پیشنهاداتی با توجه به حامیت از کار سازماندهی آن ها ارائه دادند. اتحادیه های کارگران کار 

خانگی نیز در کنفرانسی که شعبه ی ترکیه ی سازمان جهانی کار درباره ی کارگران کار خانگی برگزار کرد، رشکت 

کردند.

مهارت های فکری، حرفه ای و هرنی در افزایش دامنه ی دید عموم اهمیت داشته اند. »پلتفرم عمل پالزا« پژوهش گران 

توانایی در اختیار داشت که گزارش های برجسته ای در مورد تنازعات و سوءاستفاده ها در محیط کار ترتیب داده 

و منترش کردند. زبان تفصیلی تحلیلی این گزارش ها حاکی از نکات ظریف اسرتاتژی های کارفرمایان و واکنش های 

کارمندان بود و تبدیل به ابزار توامندسازی کارگران یقه سفیدی شد که احساس کردند در تجارب خود از بیگانگی، 

انزوا و قلدری تنها نیستند. نرشیه ی »کاتیک«، نرشیه ی گردآورندگان زباله، اثری منحرصبه فرد بود که عکس های 

عکاسان حرفه ای را با شعرها و مقاالت خود کارگران ترکیب می کرد. کاتیک متفاوت از مجالت سنتی کارگران که 

هدف شان افزایش آگاهی طبقاتی با رویکردی از باال به پایین است، نرشیه ای بود که انرژی های فکری و آرزوهای 

خود کارگران را به نحوی مشابه نرشیه ی »التلیه« که روشنفکران و کارگران سن سیمونی در قرن نوزدهم در فرانسه 

منترش می کردند، آشکار می کرد.44 

انجام می دهند. سازوکارهای به خوبی  صورت بندی مطالبه وظیفه ی پیچیده ی دیگری است که سازمان دهندگان 

ساختاریافته به منظور امکان دادن به صورت بندی جمعی مطالبات غایب هستند. مهم تر از این، کارگران مهارت های 

سیاسی و سازمان دهنده ی رضوری برای برگرداندن مسائل خود در قالب برنامه ای منسجم را منی آموزند. با این حال، 

مشاهده ی مطالبات منسجم برآمده از جانب سازمان دهندگان و فعاالن عمده که فهم واضحی از مسائل کارگران 

دارند، ممکن است: مطالبه ی کارگران کار خانگی تصویب قانون شامره ی 189 سازمان جهانی کار از جانب دولت 

ترکیه، وضع قانون کارگران کار خانگی، برخورد یکسان با کارگران تُرک و مهاجر و شمول کارگران کار خانگی در 

به  پیوسنت  از حق  برخورداری  کاری،  پالزا« کاهش ساعات  »پلتفرم عمل  اجتامعی است. مطالبه ی  بیمه ی  نظام 

انجمن ها که کارفرمایان از آن تخطی می کنند، منع استفاده از معیارهای کنرتلی خارج از ساعات کاری و پایان دادن 

به اجرای سنجش و سایر اَشکال کنرتل بوده که هدف شان ایجاد رقابت تفرقه انداز در محیط کار است. کارگران 

ساختامنی خواهان رسیدگی بهرت به کارگاه های ساختامنی از جانب بازرسان کار، اجرای عملی سنجه های سالمتی 

44-SeeRancière 1989.
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و ایمنی در محیط کار به منظور جلوگیری از حوادث و مرگ ومیرهای کاری و پرداخت منظم حقوق ها هستند. 

در  آزادانه  کار  حق  بازیابی  بازیافت،  کارگران  عنوان  به  شدن  شناخته  رسمیت  به  زباله  گردآورندگان  مطالبه ی 

خیابان ها و بهره بری از برنامه های بیمه ی اجتامعی است. »شبکه ی همبستگی مهاجر« خواهان حذف متام مرزها 

در جهان به مثابه ی اصلی کلی است اما در کارزارهای مسئله محورتْر آن ها مرّوج دسرتسی برابر به خدمات درمانی 

و آموزشی برای کارگران مهاجر و برخورد یکسان با متام مهاجران، رصف نظر از موقعیت شان هستند.

این مطالبات، دولت را وادار می کند تا تغییرات سیاست گذارانه ای در جهت بهبود حقوق اقتصادی و اجتامعی 

کارگران به اجرا درآورد. و با این حال، این مطالبات فاقد هدف گسرتده تر ایجاد شکل بدیلی از حیات اقتصادی و 

اجتامعی اند. یک ابتکارعمل کارگری جدید به نام کاُزوا از طریق آماده سازی برای ایجاد یک تعاونی به این غفلت 

واکنش نشان داده است. بخش آتی این فصل بررسی دقیق این تجربه است.

 ایجاد شکل بدیل سازمان اجتماعی و اقتصادی: مورد کارگران کاُزوا45
کاُزوا برند تجاری مشهوری در بخش نساجی ترکیه بود؛ محصوالت صددرصد پشمی آن هم در بازارهای داخلی 

و هم خارجی به فروش می رفت. حقوق 94 کارگر شاغل در کارخانه ی کاُزوا واقع در محله ی شیشلی استانبول 

پیش از آن که مالک کارخانه کارگران را اخراج و محل کار را رها کند به مدت چندین ماه پرداخت نشده بود. 

در ژانویه ی 2013، گروهی از کارگران به نشانه ی مقاومت برای کمک به بازیابی حقوق شان کارخانه ی مرتوکه را 

اِشغال کردند. آن ها در حالی که منتظر دعاوی حقوقی در رابطه با حقوق خود و مطرح شدن حق سنوات شان در 

دادگاه بودند، تصمیم گرفتند از دل ماشین آالت قدیمی، از صدها رُل کاموای رنگارنگ و چندین قطعه سارافون 

تولید  به  رشوع  کارگران  و  کرد  تعمیر  را  ماشین آالت  کارگران  از  یکی  کنند.  تولید  چیزی  کارخانه  در  رهاشده 

ژاکت های خود و فروش آن ها در مغازه ای اجاره ای در شیشلی کردند. پس از اکترب 2014، تولید در مکانی جدید 

45-سایر اِشغال هایی که اتحادیه های کارگری در آن مشارکت داشتند »گریف« و »تکل« هستند. اِشغال »گریف« در 10 فوریه ی 

2014 آغازید، پس از آن که مذاکرات مربوط به قراردادهای جمعی بین اتحادیه ی کارگران نساجی )تکستیل-سن( و مدیریت رشکت 

گریف )شعبه ی یک رشکت بسته بندی صنعتی جهانی در ترکیه( به خاطر عدم توافق بر رس استفاده از پیامن کاران فرعی در کارخانه 

متوقف شد. اِشغال دو ماه به طول انجامید و حامیت گسرتده ی عموم را جلب کرد تا زمانی که پلیس کارخانه را تخلیه کرد. برای 

جزئیات بنگرید به ارتوران و دیار 2014. مقاومت »تکل« زمانی آغازید که دولت، پس از فروش کارخانه های »تکل« به یک رشکت 

توتون بریتانیایی آمریکایی، کارگران توتون را مجبور کرد کارگرانی قراردادی با حقوق و مزایای کاهش یافته در نهادهای دولتی 

دیگر شوند. کارگران کارخانه های »تکل« از شهرهای گوناگون به آنکارا آمدند، بزرگ ترین میدان شهر یعنی غزل آی را اِشغال کردند 

و به مدت 78 روز با حامیت اتحادیه های کارگری، فعاالن، گروه های چپ، دانشجویان و ان جی اوها در چادرها ماندند. مذاکرات با 

دولت مانع از گذار به کار قراردادی نشد اما این روند را به تأخیر انداخت و تا حدی دوره ها و رشایط قراردادها را بهبود بخشید. 

برای جزئیات بنگرید به بولوت 2010 و ییلامز 2011.
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در رامی واقع در منطقه ی ایوب ادامه یافت. چهار کارگر در خط تولید باقی ماندند و کارگر جدیدی برای کار با 

ماشین دوخت تریکو استخدام شد. این پنج کارگر حامیت گروهی از داوطلبان همبستگی را داشتند: هرنمندان، 

اساتید دانشگاه و روزنامه نگارانی که »پیوندهای ضعیف« خود را برای کاُزوا بسیج کردند و از مهارت هایشان برای 

کمک جهت امکان پذیر ساخنت فعالیت روزانه ی کارخانه استفاده کردند. این ابتکارعمل »کاُزوای آزاد« نام گرفت و 

اصول اتحادیه ی تعاونی های بین املللی را به کار برد، هرچند ساختار رسمی این تعاونی هنوز کامالً نهادینه نشده 

است.46  در ژانویه ی 2015، روند قانونی در رابطه با ماشین آالت کاُزوا به نتیجه رسید. دستگاه های نساجی که به 

واسطه ی حکم دادگاه ضبط شده و کارگران از آن ها در کارخانه نگه داری می کردند به صورت رسمی در ازای حقوق 

پرداخت نشده شان به کارگران واگذار شد. کارگران باید حجم قابل توجهی پول را ظرف یک هفته برای پرداخت 

مالیات انتقال مالکیت ماشین آالت پرداخت می کردند. کارزاری اینرتنتی در همبستگی با کارگران کاُزوا آغاز به کار 

کرد و صدها ژاکت به منظور جمع آوری مقدار پول الزم برای پرداخت مالیات به حامیان فروخته شد.

ارزیابی عینی سال اول کار جمعی در »کاُزوای آزاد« نشانگر نتایج امیدبخشی است: اعضای »کاُزوای آزاد« موفق 

شده اند کارخانه را اداره کنند و به طور منظم اجاره، قبوض و حقوق کارگران را پرداخت کنند. آن ها نقاط فروشی 

در مغازه های مختلف استانبول، آنکارا، ازمیر، بالیکسیر و دیاربکر ایجاد کرده اند. حسابی فیس بوکی برای تسهیل 

ارتباط مستقیم با مشرتیان و حامیان عالقه مند به وجود آمد. داوطلبان ارتباط های ای میلی را کنرتل کرده و پاسخ 

مشرتیانی را می دهند که درخواست کاتالوگی حاوی تصاویر محصوالت را دارند یا می خواهند برای ژاکت ها و 

پولیورهای برگزیده ثبت سفارش کنند. در طول فصل های بهار و تابستان، در آخر هفته ها، کارگران در بازارهای 

رس باز و فستیوال هایی حضور یافته اند که به آن دعوت شده اند. تصمیامت در طول نشست های هفتگی یا ماهی 

یک بار کارگران و حامیان آن ها به صورت جمعی گرفته می شوند. محاسبه ی شفاف هزینه های تولید ژاکت ها و 

قیمت فروش شان و گزارش درباره ی چگونگی خرج شدن پول گردآوری شده از طریق کارزار آنالین در صفحه ی 

فیس بوک به نشانه ی پاسخ گویی به مشرتیان در دسرتس عموم قرار گرفت. رویای بلندمدت »کاُزوای آزاد« استخدام 

اعضای جدید، ایجاد ساختار تعاونی برابری خواه و تولید »ارزش مشرتک« )به جای ارزش اضافی( به منظور حامیت 

از تأسیس تعاونی های بالقوه جدید کارگران است که می تواند بخشی از یک شبکه باشد.

این دستاوردها را می توان به ترکیب بسیار خاصی از عوامل نسبت داد: نخست، گروه بزرگی از مشرتیان )عمدتاً در 

مشاغل یقه سفید( که منتقد سامان روزانه ی مناسبات اجتامعی رسمایه دارانه بودند اما با این حال توان دایر کردن 

استقالل،  و  اعضا، خودآیینی  اقتصادی  اعضا، مشارکت  آزاد، کنرتل دموکراتیک  و  داوطلبانه  از: »عضویت  عبارتند  اصول  46-این 

آموزش، کارآموزی و اطالعات، همکاری میان تعاونی ها، دغدغه برای اجتامع«.
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هیچ بدیل بی واسطه ای را نداشتند، در کاُزوا امکانی برای رهایی دیده اند. عالمت تجاری »ژاکت بدون کارفرما« 

تبدیل به منبع امید برای آن ها شده است. مشرتیان در ارتباط های ای میلی پیام هایی شوخ انگیز ارسال کرده و 

متایل خود را برای ورود به این پروژه و تبدیل به بخشی از آن ابراز کرده اند. دوم، به یُمن فعاالنی که ارتباطاتی با 

تعاونی ها در کشورهای گوناگون )ایتالیا، فرانسه، اسپانیا( داشتند، کاُزوا موفق شده نظر مخاطب بین املللی را جلب 

کند. این افراد متعهد در بسیج این پیوندهای بین املللی موفق بوده اند، آن هم نه فقط در رابطه با گسرتش فروش 

خود در منایشگاه ها و تعاونی های اروپایی بلکه همچنین به منظور معرفی تجربه ی خارجی در یک زمینه ی جدید 

در ترکیه. سوم، پیوند میان امر زیباشناختی و سیاسی مشخصاً در »کاُزوای آزاد« نیرومند بوده است.47 گروهی از 

هرنمندان برای برگزاری یک کارگاه هرنی جهت طراحی کلکسیون تابستانه ی تی رشت ها دعوت شدند که بعضی از 

آنان به رسعت شهرت یافتند. یک هرنمند/استاد دانشگاه ایتالیایی تعدادی ژاکت طراحی کرده که نام شان برگرفته 

از اسامی کارگران بود. نوازندگان در جلسات همبستگی عرصانه اجرا داشته اند و یک گروه موسیقی ترانه ی خاصی 

برای کاُزوا نوشته است. کارگران از سپری کردن زمان با افراد دارای مهارت ها و خاستگاه های گوناگون لذت برده اند. 

چهارم، پافشاری و تعهد کارگران در طول این مقاومت شایان ذکر است: کارگراْن ماشین آالت را به مکانی جدید 

انتقال داده اند، در برابر حمالت پلیس مقاومت کرده اند و ریسک عدم دریافت حقوق برای چند ماه را به جان 

خریده و با تنوعی از مسائل همیشگی و وضعیت های بحرانی که در جریان مدیریت کارخانه بروز می کنند، دست 

و پنجه نرم کرده اند.

به رغم این نقاط قوت، مشکالتی نیز وجود دارد: ارزیابی برنامه ریزی بلندمدت، ایجاد توازن بین برآوردن هزینه های 

فوری و پیش بینی رسمایه گذاری آینده، حل و فصل بی ثباتی ها در بازار )از قبیل نوسان قیمت در مواد خام(، یافنت 

تأمین کنندگان قابل اعتامد، افزایش نقاط فروش، حساب داری منظم، تصحیح اشتباهات گذشته، تبادل نظر در باب 

اعتبارهای بدیل، هامنگ سازی تولید، بسته بندی، توزیع و فروش همگی مشکالتی اند که یک تعاونی در اقتصاد 

رسمایه داری باید با آن ها دست وپنجه نرم کند. کارگران به این وظایف عادت نکرده اند؛ خطاهای انسانی و مسائل 

غیرمنتظره ممکن است اثراتی دلرسدکننده داشته باشند. عالوه بر این، اگرچه تصمیم گیری آزاد و دموکراتیک است، 

اجرای مسئولیت ها  کار،  تقسیم  برآمدن مسائلی حول  زمان  منازعات در  برای حل  تدبیرشده ای  به خوبی  قواعد 

و نابرابری های جنسیتی وجود ندارند. بسیاری از پرسش ها نیز تغییرپذیرند: معیارهای جذب اعضای جدید چه 

خواهد بود؟ رابطه ی »کاُزوای آزاد« با سایر بازیگران بازار در اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا اعتبارات مالی برای خرید 

از جانب یک هرنمند/استاد  کاُزوا  امر سیاسی در زندگی روزمره ی کارخانه ی  و  زیباشناسی  بین  رابطه ی  تحلیل مفصل  47-برای 

دانشگاه که در »کاُزوای آزاد« داوطلبانه فعالیت می کند بنگرید به باکچای 2015.
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ماشین آالت جدید استفاده خواهند شد؟

خوشبختانه اِشغال کاُزوا زمانی رخ داد که اعرتاضات پارک گزی رس برآورد. اگرچه ایجاد تقارن بسیار قوی بین تأثیر 

گزی و جنبش کارگری عمومی جاه طلبانه خواهد بود، همچنان می توان در باب اثرات نسبتاً اندک و مشهود گزی 

بر کاُزوا و سایر گروه های کارگری سخن گفت. بخش آخر این فصل به این اثرات می پردازد.

 تأثیر اعتراضات پارک گزی
پارکی  توقف تخریب  به منظور  از فعاالن  اندکی  از جانب گروه  اکسیونی کوچک  قالب  اعرتاضات گزی که در 

اقتدارگرایی دولت شد  در مرکز استانبول در اواخر می 2013 آغازید، تبدیل به اعرتاضات مردمی وسیعی علیه 

که به شهرهای بسیاری در رسارس ترکیه گسرتش یافت. رشکت کنندگان در تظاهرات شامل ملی گرایان کاملیست، 

سوسیالیست ها، فمینیست ها، فعاالن ال جی بی تی، فعاالن محیط زیست، مسلامنان ضّدرسمایه داری، دانشجویان، 

زمانی  تا  روز  پانزده  مدت  به  گزی  پارک  می شدند.48  کارگری  اتحادیه های  اعضای  و  یقه سفید  شغلی  گروه های 

که پلیس با خشونت آن را تخلیه کرد، تبدیل به فضای زندگی کمونی شد. مقاومت سپس به پارک های عمومی 

گسرتش یافت، مکان هایی که مجامع محالت در آن شکل گرفتند. رسعت جریان اطالعات )از طریق استفاده از 

رسانه های اجتامعی، معرتضان به یکدیگر درباره ی خطرات و نقض حقوق هشدار می دادند(، رسعت همبستگی 

در خیابان )افرادی که پیش تر یکدیگر را منی شناختند از یکدیگر حامیت می کردند، تسهیالت کمک های اولیه در 

فضاهای زیرزمینی سازماندهی می شد(، رسعت آموزش )افراد ساخنت سنگرها را یاد گرفتند، تاکتیک های فضایی 

را گسرتش داده و به کار بردند( و رسعت بسیج مهارت ها )مهارت های پزشکی/ تدارکاتی/ فکری/ هرنی وسیعاً 

به اشرتاک گذاشته شدند( بی سابقه بود. گزی ذخایر کنش جمعی معموالً فاقد جاذبه را با منونه های رسخوشانه، 

شادی بخش و تعالی بخش جایگزین کرد. گزی این باور را گسرتاند که مردم می توانند ُسستی سیاسی را واژگون 

کرده و شبکه های همبستگی را به عنوان بدیلی برای مناسبات فردگرایانه ی زندگی روزمره به وجود آورند. مهم تر 

از آن، گزی لحظه ای بود که در آن کنشگران تاریخاً منفک شده با یکدیگر مواجه شدند، یکدیگر را شناختند و از 

هم پشتیبانی کردند: کاملیست ها در برابر اسالم گرایان، ملی گرایان در برابر گروه های کُرد، شاغالن یقه سفید ساکن 

محالت طبقه متوسطی در برابر طبقات کارگر یقه آبی ساکن زاغه ها، علوی ها در برابر ُسنی ها. نقش فمینیست ها و 

فعاالن ال جی بی تی نیز در زیر سوال بردن نابرابری های جنسیتی و فرهنگ مردانگی حیاتی بود. این مواجهات تا 

48-در رابطه با تحلیل رابطه ی بین طبقات اجتامعی و اعرتاضات گزی بنگرید به توغال 2013.
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حدی در دوران پس از گزی نیز تداوم یافت. این که بسیاری از گروه ها در افطاری های عمومی پس از گزی حضور 

یافتند، قابل توجه بود. مشارکت مسلامنان ضّدرسمایه داری در تظاهراتی که علوی ها برای به رسمیت شناخته شدن 

ترتیب دادند نیز یکی از وقایع حائز اهمیت پس از گزی بود.

می دهد:  دست  به  گوناگونی  یافته های  کارگر  طبقه ی  مبارزات  و  گزی  اعرتاضات  بین  رابطه ی  دقیق تر  بررسی 

نخست، هرچند بسیاری از فعاالن سندیکایی )به ویژه در بخش دولتی از قبیل سالمت و آموزش( به جنبش گزی 

پیوستند، فراخوان برای اعتصاب در طول اعرتاضات گزی چندان اثرگذار نبود زیرا ظرفیت جنبش سندیکایی برای 

بسیج اعضای خود هامنند نرخ عضویت اعضا اندک است. دوم، اعرتاضات به محالت طبقه کارگری استانبول گسرتش 

از  بسیاری  سوم،  می کردند.49  برگزار  تظاهرات  خود  محالت  در  بعدازظهرها  مناطق  این  در  نفر  هزاران  یافت. 

کارمندان یقه سفید که پیش از گزی سیاسی نشده بودند به تظاهرات پیوستند. این افراد به فراخوان های »پلتفرم 

عمل پالزا« و سایر فراخوان هایی که از طریق رسانه های اجتامعی نرش یافتند برای رشکت در یکی از اکسیون های 

اصلی مالزم با گزی یعنی اکسیون NTV پاسخ دادند. هدف این اکسیون اعرتاض به شبکه ی NTV بود که خشونت 

افراطی پلیس را پوشش نداد. این اکسیون بی نهایت موفقیت آمیز بود.50 چهارم، برخی از مجامع محالت در مناطق 

مسکونی طبقه متوسطی با مقاومت کارگران اعالم همبستگی کردند. برای مثال، »مجمع محله ی شیشلی« و »گروه 

کارگران  تجمع  به  آن ها  بودند:  کاُزوا  برجسته ی  از حامیان  کادیکوی  منطقه ی  در  همبستگی محله ی جعفرآقا« 

اعتصابی در جلوی کارخانه ی کاُزوا رفتند، شبکه های خود را برای خریدن ژاکت های کاُزوا پس از رشوع تولید بسیج 

کردند و سهمی در برگزاری رویدادهای همبستگی داشتند.

نتیجه گیری: امکان ها و محدودیت ها
به منظور جمع بندی و ارزیابی روایت در باب مبارزات کارگران، »قواعدی برای رادیکال ها« اثر سول آلینسکی 

می تواند نقطه ی ارجاع مناسبی باشد.51 ضعف عمده در اکرث سازمان هایی که در این مقاله از آن ها بحث کردم 

می تواند با ارجاع به قاعده ی طالیی پیِش رو که آلینسکی پیشنهاد می دهد، مشخص شود: سازمان دهندگان نباید 

از  بسیاری  آورند.  به عمل  انجام دهند که خود آن ها می توانند در حق خودشان  برای سازمان یافتگان  را  کاری 

سازمان دهندگان تصدیق می کنند که کارهای بسیاری به نفع کارگران انجام می دهند، تا حدی که سازمان یافتگان 

49-در رابطه با تحلیل گزی و محالت طبقه کارگری بنگرید به دینلر 2013)1(؛ 2013)2(؛ 2015.

50-See İ�nce 2013.

51-Alinsky 1989.
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تقبّل  یا  ابتکارعمل  گرفنت  دست  در  با  و  شده  وابسته  سازمان دهندگان  به  نیز  کوچکی  وظیفه ی  هر  خاطر  به 

مسئولیت بیگانه می شوند. ضعف دوم فقدان کارآموزی است. اغلب فعالیت های سازماندهی غیرنظام مند است؛ 

تبدیل به  اعتامدبه نفس و مهارت ها در میان کارگران، گروه مرکزی سازمان دهندگان را برخالف میل شان  فقدان 

تصمیم گیرندگانی رضوری می کند. اغلب کارگران در ابتدا به منظور یافنت راه حلی برای مشکالت خود به سازمان 

می پیوندند اما مرتبط ساخنت نیازهای فردی کارگران به برنامه ی وسیع تر دفاع و تقویت حقوق جمعی کار آسانی 

نیست. آلینسکی مشکلی در این منی بیند که کارگران برای مسائل خاص خود اولویت قائل شوند. چیزی که او به 

عنوان مشکل در نظر می گیرد این است که کارگران به عنوان بخشی از برنامه ای مشرتک برای مبارزه مسئولیتی 

برای مسائل یکدیگر بر عهده نگیرند.

از منظر نقاط قوت، »مجمع کارگران ساختامنی« و »مجمع ملوانان« به نظر می رسد که قاعده ی طالیی آلینسکی 

مبنی بر این که »تهدید معموالً ترسناک تر از خود اتفاق است« را آشکارا به کار بسته اند.52 آن ها به کارفرمایان نشان 

داده اند که اگر تعهدات خود به کارمندان را انجام ندهند، کارگران کامالً آماده ی خدشه دار کردن آبروی آن ها و 

پیشربد مبارزه ای حقوقی در دادگاه و بسیج شبکه های همبستگی هستند. آن ها همچنین صحت قاعده ای دیگر را 

اثبات کرده اند: »هر کجا که ممکن است، از دامنه ی تجربه ی دشمن خارج شوید«53.  این مجامع موجب رسدرگمی 

و ترس در میان کارفرمایانی شده اند که آمادگی رسوکله زدن با تاکتیک ها و ابزارهای جدید را نداشتند.

سازمان های موفق آن هایی هستند که تنوعی از تاکتیک ها و اسرتاتژی ها را به کار می گیرند و پیوسته به دنبال 

نقاط فشار جدید برای استفاده به عنوان اهرمی در برابر کارفرمایان هستند: سازمان هایی که اهمیت دستاوردهای 

کوچک را نادیده منی گیرند. افزون بر این، مورد کارگران »کاُزوای آزاد« نشان داده که ساخنت بدیل کاری مالل آور 

و پرزحمت است. اتوپیای تعاونی که در آن اعضا ساعات کم تری کار می کنند، مراقبت از کودکان رایگان خواهد 

بود و ارزش مشرتک با تعاونی های بالقوه جدید تقسیم خواهد شد، بدون پافشاری، صرب، برنامه ریزی بلندمدت، 

توانایی حل مشکل، دانش وسیع درباره ی اقتصاد و خود-بازاندیشی الزم برای تغییر زندگی روزمره )در رابطه با 

برابری جنسیتی و تقسیم عادالنه ی کار( امکان پذیر نیست.

هامن طور که می توان دید، اگرچه بالقوگی عظیمی برای بهره ُجسنت در مبارزات کارگری نوپدید در ترکیه وجود 

دارد، هیچ یک از آن ها برای ادای سهم در ساخنت یک جنبش کارگری مستحکم و ارگانیک به اندازه ی کافی نیرومند 

نیست. برخی از منتقدان استدالل می کنند که مسئله ی اصلی در ماهیت چندپاره ی مبارزات نهفته است و این که 

52-Alinsky 1989, p. 142.

53-Alinsky 1989, p. 131.



24

مبارزات جدید کارگران در ترکیه پس از دهه ی 2000

یک پروژه ی سیاسی وسیع تر که آن ابتکارعمل ها را گرد هم آورد پاسخی برای غلبه بر ضعف جنبش کارگری است. 

استدالل من در عوض این است که مشکْل بیشرت در خصلت نوظهور و شکننده ی آن مبارزات جزئی نهفته است تا 

در هم یاری بی واسطه شان. اگر اجزا مستحکم نباشند و به صورت ارگانیک رشد نکنند، کلیت نیز محکوم به ضعف 

می ماند. افزایش تعداد فعاالن/حامیان، بسیج تنوعی از مهارت ها )حقوقی، عملی، اسرتاتژیک، تدارکاتی( از طریق 

پیوندهای ضعیف، ایجاد طرح های به خوبی اندیشیده شده و منعطف به واسطه ی تعیین مالک های مشخص، بهبود 

مهارت های سازمانی کارگران به میانجی کارآموزی، ایجاد ارتباطات و شبکه های همبستگی مستحکم، استفاده ی 

اسرتاتژیک از چهارچوب های قانونی ملی و بین املللی- این روش ها می توانند به پرورش سازماندهی یاری رسانند.
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