متحده در سال  ۱۹۳۵مناسب باشــد یعنی زمانی که قانون
روابط ملــی کار به عنوان بخشــی از طرح نو 6اجرا شــد ،اما
مشکالت پیشروی ســازمان فراملی با ارتباطات متقابل کار
امروزی را حل نمیکند.
پرسش اول این اســت :کدام مکانیســم به کارگران اجازه
میدهد تا ســطحی از کنترل بر معنا و محتوای کار خود را
بازپس گیرند .در فرانسه ،حق کارکنان برای اعتراض جمعی
آغاز این فرایند بود که باید با تبدیل ســازمان و طراحی کار
به مسالهای برای چانهزنی جمعی و آگاهی فردی ادامه یابد.
امروزه که این ســازمان به اختاللهای روانی یا خودکشی
منجرشــده تنها به شــکل منفی به این مســاله رسیدگی
میشود .الزم است که به این امر به صورت مثبت و پیشگیرانه
رسیدگی شود.
انجام چانهزنی جمعی در سطوح مناســب باید امکانپذیر
باشــد ،نه صرفا در سطح صنعت یا شــرکت .دو مورد از این
سطوح به طور خاص شایسته توجه هستند :سطوح سرزمینی
و زنجیره عرضه .چنین شــکلی از چانهزنی اجازه خواهد داد
تا منافع خاص کسبوکارهای وابســته به حساب آیند .این
چانهزنیها نسبت به شرکتهایی که به آنها وابسته هستند،
به منافع کارکنان نزدیک خواهند شد یا ممکن است تمامی
ذینفعان با منافعی در دینامیســم منطقهای خاص را دربر

گیرد .دینامیک دوطرفــه بین کارفرمــا و کارکنان در یک
شرکت یا صنعت دیگر کافی نیست .این امر مستلزم حضور
ذینفعان دیگر بر سر میز مذاکره است.
سومین حوزه اصالح به مسئولیتهای درون شبک ه شرکتها
مربوط است .این شــبکهها به کســانی که آنها را کنترل
میکنند اجازه میدهند تا قــدرت اقتصادی اعمال کنند در
حالیکه مسئولیتها به زیردستان منتقل میشوند .بنابراین
این مساله مربوط است به ایجاد پیوند بین مسئولیت هر عضو
شبکه به سطح استقاللی که واقعاً دارند .چنین اصالحی ناحیه
خاکستری پیرامون مســئولیت اجتماعی شرکتی را روشن
خواهد ساخت که برای نئولیبرالیسم چیزی است که به نوعی
پدرساالری برای لیبرالیسم بود .این امر در جایی که الزم باشد
شرکتهای حاکم را به طور جمعی در برابر هر آسیبی مصون
خواهد ساخت که توسط سازمان کاری که آنها میسازند و
کنترل میکنند ایجاد شده است.
در سطح بینالمللی ،ما باید نکتهای که در مقدمه اساسنامه
ســازمان بینالمللی کار بیان شده اســت را تصدیق کنیم:
«قصور هر کشــوری در اتخاذ شــرایطی انســانی برای کار
مانعی در راه دیگر کشــورهایی خواهد بــود که میخواهند
شرایط را در کشور خود بهبود بخشند» .ما باید این حقیقت
را در نظر داشته باشیم که تقســیم کار بینالمللی و تاثیرات
محیطزیست ما بر ســیاره زمین از هم قابل تفکیک نیست،
بنابراین باید به اســتانداردهای اجتماعی و محیطزیســتی
همان نیروی قانونی داده شــود که قوانین حاکم بر تجارت
بینالمللی دارند .این امر مســتلزم ایجــاد نهادی برای حل
اختالفهای بینالمللی با این قدرت است که به کشورهایی
که با این استانداردها ســازگاری دارند مجوز دهد بازارهای
خود را به روی محصوالتی ببندند که تحت شرایطی ناسازگار
با این استانداردها تولید شدهاند.
اتحادیه اروپا با حمایت از چنین اصالحاتی مشروعیت سیاسی
خود را بازخواهد یافت و بدین ترتیب تعهد به معاهدههای آن
به «بهبود شرایط کار و زندگی در جهت امکانپذیر ساختن
هماهنگی بین آنها و پایدار نگه داشــتن این بهبود» منجر
میشود ،نه اینکه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقابتی
مالی و اجتماعی به سوی قهقرا تشویق شود ،چنانکه دادگاه
اتحادیه اروپا این کار را میکند.
اصالحــات بلندپروازانه قانــون کار باید شــامل کار بدون
حقوق نیز باشــد ،از جمله نگهداری از کودکان و مراقبت از
والدین ســالخورده که به همان میزان که مورد بیتوجهی
شــاخصهای اقتصادی بوده ،برای جامعه نقشــی حیاتی
دارند .از زمانی که روشنایی ساخت دســت بشر ،شب را به
روز و کار کردن در  ۲۴ساعت روز را امکانپذیر ساخته ،قانون
کار چارچوب فضایی و زمانی سازگاری با ساعات بیولوژیکی
بدن و حقوق بشــر فراهم ســاخته تا به زندگی خصوصی و
خانوادگی احترام گذاشته شود .امروزه این چارچوب توسط
نئولیبرالیســم و فناوری اطالعات مورد تهدید واقع شده که
دست در دست هم کار دستمزدی را به هر زمان و مکانی بسط
میدهند .این هزینه ،بهویژه در چارچوب زندگی خانوادگی
بسیار باالست ،اما هیچگاه توسط کســانی که وسواس کار
کردن در روزهای تعطیل هفته و در حال نابود کردن بقایای
زمان اجتماعی هستند که از کاالییســازی زندگی انسانی
محفوظ مانده است ،تصدیق نمیشود.
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