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صاد در بخش غیررسمیِ اقت نیروی کارافزایش ی مسئلهتا با  اندکوشیدهمارکسیسم  ازمتأثر  گرانِپژوهش

اکنون تی چالش کشیدنِ این ایدهبرای تعدیل و به« غیررسمی کار نیروی»پنجه نرم کنند. مفهوم ودست

کنش به در واپردازان معاصر نظریه. آفریندمی خود را« گورکنان»داری کار رفته است که سرمایهبه انگیزبحث

استراتژی  شدن وداری، پرولتاریاییبین رشد سرمایه ارتباطِ  دست به بازبینی غیررسمی نیروی کارِ افزایش 

  .اندزدهسیاسی 

سانی و تقویت رروزبرای به این متفکران رادیکالتالش گی هاز چگون اصلی یهایطور انتقادی نمونهاین مقاله به

ترکیب  در اتتحلیلِ تغییر برای ،ها را در چارچوبیکند آنمیتالش و را بررسی کرده تحلیل مارکسیستی 

ربوط ثروتمند نیز مکشورهای  به فقیرکشورهای گذشته از  هابحثاین گرچه برخی از . کند ادغامنیروی کار 

. کننداکثریت کارگران جهان زندگی میکه  متمرکز است، جایی [1] نبر جنوب جها عمدتا   ، این مقالهشودمی

 ایهسرمجلد اول براساس  را طبقاتگیری شکلی های مارکس دربارهدیدگاه کلی از یطرح مقالهبخش اول 

پردازان رادیکالی که به گسترش نیروی کار غیررسمی نظریه]نظرات[ ها با این دیدگاه تفاوت .کندترسیم می

های مارکسیستی معاصر به نیروی کار غیررسمی، مقایسه واکنشبا چنین ، هماندکردهاشاره  1٦٩١ یاز دهه

 کار در اقتصادیشناختی به نیرویرویکردی گونه شود. پس از بررسی این تحوالت، بخش دوم مقالهمی

کند. بخش سوم تشریح می (.٦١1١(، و باناجی )٦١١٦(، چانگ )٦١١٩های چن )غیررسمی را، با تکیه بر بینش

و ، ندآیشمار میشناسی همانا کار بهگونهپردازد که در این می ی«استثمارمختلف  هایشکل»به تشریح 

، مقاله . بخش پایانیکندمیبررسی  پوشانی و اصالح بالقوه، همهای پیچیدگینوع و حوزهدر هر را هایی نمونه

تکوین ی های مارکس دربارهایده انتقادیِ کاربرد  کند کهتأکید می ایظرفیت بالقوه بر مجددا   را خالصه کرده و

ی وشتهن هدف .داشته باشدکارغیررسمی در جنوب جهانی  گسترش نیروی یمورد مسئله در تواندطبقاتی می

کار و اشتغال موجود در اقتصاد غیررسمی شهری انواع مختلف  اهنمای تحلیلی پایه براییک ری ارائه حاضر

 معاصر است. 

های رایشی گسازگار است که در آن مارکس روشی برای مقایسه سرمایهشود که این رویکرد با استدالل می

. ده استکرهای متناقض و شواهد متضاد را نیز بررسی که گرایشعین اینی تاریخی ایجاد کرد، در گسترده

لحاظ تجربی به تغییراِت ساختار طبقه حساس باشد و است که هم به هدف این تالش ایجاد چارچوبی تحلیلی
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قاله، مهای نظری زیربنایی مارکسیسم مورد استفاده قرار گیرد. این طور بالقوه برای اصالح گزارههم بتواند به

 کند.می بنا، «استثمارشکلی از » عنوانکارغیررسمی به را با تفسیر هر نوعمذکور چارچوب 

 منتقدان آنو  سرمایه

، یکملد جسرمایه  کشاند. با این حال، درای میکارگران را به کارِ کارخانه سازیْپنداشت صنعتیمارکس می

بازاری اش نتیجهآورد. دست میناخواسته به اضافی را از کارداری ارزش کند که سرمایههمچنین استدالل می

اشت؛ پوشانی دهم« اضافی از کارگران ی نسبتا جمعیت»پویا برای نیروی کار بود که در آن مشاغل مزدی با 

، جمعیت طور خالصهبه ــ برای نیازهای متوسطِ خودگستری سرمایه مکفیتر از جمعیت یعنی جمعیتی بزرگ

قدرت جمعی را که آن مارکس اشاره کرد که رقابت کارگران برای مشاغل،  .(Marx, 1939, 695) «مازاد

اول کرد: د تأکیاو بر سه نوع جمعیت مازاد کند. دادند، تضعیف میاو و انگلس به کارگران مزدبگیر نسبت می

وخیز با سالمت اقتصادیِ صنعت افت در نسبتِ کرد،که پیرامون مراکز صنعتی زندگی می«جمعیت شناور»

 از کارگران کشاورزی که «ناپیدا یجمعیت»رفت؛ دوم دنبالش می داشت و با استقرار آن در مناطق جدید به

با اشتغال  «جمعیتی راکد»؛ سوم «حرکتند همواره در مسیر انتقال برای پیوستن به پرولتاریای صنعتی در»

ناپذیر ای پایاناین سومین گروه ذخیره«. تر استی کارگر پایینشرایط طبقهاز میانگین »نامنظم، که شرایط آن 

 ( Marx, 1939: 711)« .کنددر دسترس به سرمایه عرضه می از نیروی کارِ

تولیدات ابت با ی رقواسطههدستی که بویژه برای تولید سنتی صنایعاین کارگران برای صنعت، کشاورزی و به

بخش داومخودترگر عنصری خودبازتولیدگر و کای این گروه[ در طبقه»]بودند: « زائد»مدرن تضعیف شده بود، 

( Marx, 1939: 711)« .دندارتری سهم بیشهستند و نسبت به سایر عناصر در افزایش عمومی این طبقه 

مازاد عیت جم اتترین رسوبتحتانی»ی دربرگیرندهکه کند گروه چهارمی را نیز مطرح می مارکسعالوه بر این، 

و سرانجام مارکس به وجود گروه پنجمی  (Marx, 1939: 711-2) «.دنیای افالس است و ساکنِنسبی 

ا به تغییر بن اند که آنان راسبک سرمایه نظامِ پیاده»ی دهندهتشکیلکه کند دوش اشاره میبهاز کارگران خانه

اگرچه مارکس درباره  (Marx, 1939: 734) «دهد.ای به نقطه دیگر حرکت میسرعت از نقطهبه نیازش

ند که کگیرد، اما اشاره میی کلی میاای نتیجهگیری نیروی کار کارخانهشدن بر شکلصنعتیتأثیر 

انست و دی کارگر را گروهی همگن نمی. او طبقهاست تعدیلوجرحقابل و  مختص بریتانیا اششناسیگونه

 یدکرد واقعی خود با مالحظات متعدمانند همه قوانین دیگر، در عمل»ایستا: اش نه مطلق بود و نه شناسیگونه

 :Marx, 1939) «ها نمی پردازیم.تحلیل آن به {1سرمایه جلد }جا ت، که ما در ایناصالح شده اس

ها منتقدان مدت کند.رها نمی قرار گرفتن نقدآماج  های مارکس را ازدر تحلیل، ایده صراحتالبته این  (712
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غال تواند گسترش عظیم بیکاری و اشتهای مازاد نمیاند که مفاهیم پرولتاریایی شدن و جمعیتاستدالل کرده

مستعمره را توضیح دهد. این مفاهیم با رشد اشتغال غیررسمی در  ثبات در کشورهای مستعمره و سابقا بی

ال پردازان رادیکنظریه. ندبه چالش کشیده شدی بیستم دهس ٠١و  ٩١ یهاآفریقا، امریکای التین و آسیا در دهه

( خواه تمرکز بر آسیا، Fanon, 1963; Nun. 2000) .های مختلف بیان کردندشیوهبه این مسئله را 

ای علیه ادعاهای چون زرادخانههم« نیروی کار غیررسمی»ی ، مطالعهباشدآمریکای التین یا آفریقا 

 ,Broad) شدکار گرفته میبهداری و پرولتاریایی شدن ی سرمایهمارکسیستی مبنی بر پیوند بین توسعه

2000; Cox, 1987; Harrod, 1987; Portes, Castells and Benton, 1989; 

Sanyal, 2007; Tabak, 2000) . 

غیررسمی بر کار مسلط است. کار غیررسمی حدود نیمی از کل کار اقتصاد در جنوب جهانی تردیدی نیست که 

. دهددر هند را تشکیل می آن درصد ٦١و بیش از  (Portes and Hoffman, 2003) در امریکای التین

(NCEUS, 2009)  با  ٦١١٢ نزدیک به نیمی از نیروی کار شهری چین تا سال ای،مطالعهبراساس

 هایشرکتبا  غیررسمی قبال   کار (Park and Cai, 2011. )ه بودندهای غیررسمی استخدام شدتوافق

 ،کارگر را در استخدام دارند تر از ده نفرکم که عموما  استهای کوچکی شرکت ؛ منظورغیررسمی مرتبط بود

 هااین ؛شوداز آن سر باز زده میمند نظامطور وجود ندارد، سست است یا به هادر آن مالیات و مقررات دولتیو 

از کارگران حمایت کند، مانند محدودیت ساعات کار، مقررات ایمنی محل کار، حداقل  بناستقوانینی است که 

حل میا بدون  وکارهای غیررسمی ممکن است دارای محلکسبدرمانی یا حقوق بازنشستگی.  یمزد، بیمه

ا این ب ی کارگران.ی کارفرما یا خانهخانهشوند: مینیز ها وکارهای مستقر در خانهباشند، و شامل برخی کسب

 اتشده بود شناخته « اشتغال غیررسمی» عنوانبهای طور فزایندهغیررسمی به ی اخیر، کارحال در دو دهه

 رسمی و همچنین انبوه کارگران های بخشافزایش کارگران غیررسمیِ شاغل در شرکتتعداد روبه درکی از

  (.ILO, 2002) دست دهدا بههای غیررسمی رشاغل در شرکت

 یبهمثابه ،یلهای اقتصاد نئولیبراسیاستی رواجِ است اما در دوره 1٦٠١ی از دهه تراگرچه کارغیررسمی قدیمی

الش از مارکسیسم ت متأثرگِر چندین پژوهش ،در این بافتاراز اشتغال جهانی گسترش یافته است.  سهمی

 کهه اینها با توجه بسازی کنند. این واکنشمفهومبنیاد اندازی طبقهاز چشمسازی را اند معنای غیررسمیکرده

تند. شده است، مهم هساستفاده چالش کشیدن ادعاهای مارکسیستی اقتصاد غیررسمی برای به یاز مسئله

وسایل امرار معاش تأکید کرده است که شهری با  نشینِزاغهپوشانی جوامع بر هم( ٦١١2) دیویس ،برای مثال

است  استدالل شده. (Davis, 2004) انجامدمی« ان فعالبیکار»یا « طبقه کارگر غیررسمی»یک  به ایجاد
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 کار-مزد- سرمایهمحور پیوند موجود کار مزدی سرمایهاز  ناپذیریطور برگشتیبه استثماری عرصهکه در هند 

 Sanyal) منتقل شده استخوداشتغال «ِ کنندگان خردتولید» یآفریدههای ی بین سرمایه و دارائیابه رابطه

and Bhattacharyya, 2009 .)زندگی »ها باید با بیکاری یا تر این است که مارکسیستکلی استداللی

 .(Dnning, 2010) از دیدگاه کارمزدی نهآغاز کنند « بدون مزد

 ,Bernstein) هاستمقابل این دیدگاه یفروش نیروی کار نقطه گونِبرنشتاین بر شرایط ناهم تأکید

مزدی کار که دست آوردبهمتنوعی درکی از مناسبات  کند تااستفاده می« طبقات کار»ی او از گزاره(. 2007

شود، از جمله این شامل انواع مختلف کارمزدی می .شده است گمارده کاربه هادر قالب آن در جنوب جهانی

 «: استتار شده است»عنوان خوداشتغالی  ای که باکارمزدی

 میابطور فزاینده کهب و معموال  - ناامن و ظالمانه باید بازتولید خود را از طریق اشتغال مزدیِ گرطبقات کار»

ز جمله ، ا(برای بقا« )بخش غیررسمی» مقیاسِکوچکثبات و همان اندازه بیهای بهیا طیفی از فعالیت و/ -

. .ی از اشتغال و خوداشتغالی.ادهمختلف و پیچی هایترکیبکشاورزی، دنبال کنند؛ در واقع  در برخی مواردْ

اساسی که من از آن آن شرایط  مگر وجود ندارد« جنوب»در « شرایط پرولتاریایی همگنی» کهخالصه این

نیازهای بازتولید )بقا( از طریق فروش )مستقیم یا غیرمستقیم( نیروی  تضمین لزومِآغاز کردم: 

 از خود متن است(  تأکید Bernstein, 2007:5) .«کار

کارگران جهان، مستقیم از طریق مزد یا غیرمستقیم از طریق قراردادهای  یبراساس این دیدگاه، توده

 سازیمیاین ایده که غیررس ست در برابریچالش استداللْکاری، به فروش نیروی کار متکی هستند. این پیمان

کسانی ادعای وجود این گرایش در بافتار امریکای  کهبا اینخوداشتغالی است.  سوی ِ بهگرایشی غالب واجدِ 

 اند.دست دادهبهمغایر با آن مطالعات نتایجی سایر ، (Portes and Hoffiman, 2003) اندالتین را داشته

باهت ش که کندمی پنهاناغلب موقعیتی را « خوداشتغالی»اند که گران دریافتهمثال، در هند پژوهشبرای 

رحسب و ب« اندشدهاستخدام »کاران کارگران توسط پیمان دارد که کارمند – ی کارفرمارابطه نوعی زیادی به

 [٦].(Breman, 2004:Mazumdar 2008)گیرند کاری مزد می - قطعه

الش برای جای ت. این مقاله بهاست تکوین طبقاتیسازی و ی غیررسمیبخشی از این مباحثه مربوط به رابطه

گراِن کند که پژوهش، استدالل میپردامنهی دیدگاه در این مباحثه این یا آننشان دادن شواهد قطعی برای 

نظر هبافتارهای مختلف توسعه ایجاد کنند. بساختاِر متغیِر طبقه در واکاوی توانند روش بهتری برای منتقد می

ا الگوهای بتوجهی قابلتفاوت غیررسمی  اقتصادِ بندیتر از آن ترکیباندازه و وزن نسبی، و مهم»برنشتاین 
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این امر نیاز به انضمام تاریخی و  (.Bernstein, 2007: 8-9) «دارد داریی سرمایهخاص تاریخی توسعه

توان می. دهدرا افزایش می سازیی غیررسمینیروی کار طی دوره یساختار تغییراتِ منظور درکجغرافیایی، به

بگیرد. چنین  بر های تجربی و مفهومیِ اخیرِ مطالعاتِ کارغیررسمی را درچارچوبی تحلیلی ترسیم کرد که بینش

و در  دکار روبهیررسمی اشتغال در اقتصاد غ هایِسازمندیو  کار متنوع انواع تواند برای ترسیمِچارچوبی می

 عدیبدر جنوب جهانی کمک کند. بخش  تکوین طبقاتیباره مسیر درجاری  یتواند به مباحثهدرازمدت می

تاج اقتصاد غیررسمی استن یبارهگونه از مطالعات انتقادی درهاین چارچوب چ که نشان دهد هر بخشِقبل از این

 تواند باشد.چارچوبی میگونه هکه این چارچوب چدهد شده است، نشان می

 بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی

زیست با  هممزدیِ ای ترسیم کرد که ناظر بر انواِع متنوِع کارای مجازی از روابط کاریِتوان نقشهمی

توان می . براساس این رویکردکندرا اتخاذ می( ٦١١٩) شناختی چنخوداشتغالی هستند. این مقاله رویکرد گونه

خوداشتغالی  ،نوع اول (.1داد و آن را به دو نوع تقسیم کرد )شکل  یزیاشتغال غیررسمی را از اشتغال رسمی تم

)از نظر قانونی( اشتغال مزدی در مشاغل غیررسمی یا  ،؛ نوع دوم(IA) ی غیررسمی استهاشرکتدر 

 یشامل همه IA توضیح خواهم داد. نوع( را در زیر ٦شمولِ اشتغال رسمی )نوع  (.IB) است نشدهمشمول

ه کنند، از جملند، نظارت یا مدیریت میاکنند، مالکمی غیررسمی کار هایشرکتدر  که شودکسانی می

توانند تولیدکنندگان  شخصی، که میحساب صاحبان،  (IAa) کنندمی فراهم کارفرمایانی که برای دیگران کار

بدون  ی کارگرانِ، و همه(IAb) کنندوکارهای کوچک خانوادگی را اداره میکه کسب افرادییا باشند فردی 

 حساب صاحبانکنارِ  کنند، از جمله اعضای خانواده که برای یا درغیررسمی کار می هایشرکتمزد که در 

 (.IAc)کنندشخصی کار می

ه های غیررسمی )بنگرید بتری از مشاغل اشاره دارد که در آن ویژگیی وسیعبه دسته« های غیررسمیشغل»

شود، از جمله کوچک اعمال میهای شرکتهای بزرگ و هم بخش قبل( در مورد استخدام هم در شرکت

ران ی کارگمهویژگی مشترک برای هیک آیند. حساب میبه« بخش رسمی»جزئی از  که هابسیاری شرکت

شود اذعان میکنند. پرداخت مزدی مبادله میزمانِ کار خود را در ازای نوعی  هااین است که آن IBدر بخش 

 ،نان و درنتیجهآ« ایتصویر لحظه»شناختی نقاط ضعفی دارند که به ویژگی ایستا یا رویکردهای گونه یکه همه

اشتغال  وشود. فعالیت تصویر کشیدن کامل پویایی فعالیت اقتصادی روزمره مربوط میها در بهناتوانی آن

ند یا در هر حرکت مختلف در« انواع»ای است که در آن کارگران بین تر شبیه زنجیرهبیشاقتصادی غیررسمی 
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اندکی وجود دارد که  نسبتا موارد  .(ILO, 2002) مشغولند ]کار[ نوع بیش از یک به معین یلحظه

ی زنجیره دو انتها هر یهاباشد. بسیاری از انواع اشتغال ویژگی« ناب»اشتغال رسمی یا غیررسمیِ  بخشتجسم

شناسی گنجانده شده است تا حضور آن در این گونه «اشتغال رسمی»، به همین علت. گذارندنمایش میرا به

سمی و های اشتغال ری دنیای واقعی بین ویژگیکنش پیچیدهبرهمدر یک انتهای زنجیره را تقریب بزند و 

 (.٦غیررسمی را نشان دهد. )نوع 

از دو  اسیشنگونهاین  توان در واکنش به مشاهدات تجربی جدید اصالح کرد.شناسی را میعالوه بر این، گونه

کار، شده توسط پیماناستخدام، چن کارگران . اوال است( Chen) چن اصلی ینسخه یشدهاصالحنظر 

طور به شناسی. این نوعه بودای جداگانه در نظر نگرفتعنوان دستهرا به (IBf) هاکاران فرعی یا واسطهپیمان

و  )اعم از رسمی موقتهای کارگزاری بنگاه از طریقکه  تفکیک شامل کارگرانی شودتواند به بالقوه می

برخی  درو « اعزامی»کارگران صورت بهیا اعضای خانواده،  مالی حامیانکاران منفرد، پیمانتوسط غیررسمی(، 

د و های متنوعی مانند هند، تایلندر کشورهای بسیاری، از جمله نمونهشوند. میکار گمارده انواع کار فصلی به

 ,Chang) دنکنای در بخش رسمی و غیررسمی ایفا میو اعزامی نقش عمدهوساطتی جنوبی، نیروی کار کره

از  نقشه (. این٣)نوع  کندرا لحاظ میغیررسمی « واقعا  »دیگری از کارگران  ی، این مقاله دستها دوم .(2009

 توضیح داده شده است. تر پایینی چانگ استخراج شده و نظریه
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 : بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی1نمودار 

 Chen (2006) and Chang (2009)منبع: اخذشده از 

طور خودکار هیچ چیز ای بهشناختیی چنین رویکردِ گونهه دربارهحال تصدیق این امر مهم است کعیندر 

  به مطالعات توسعه« نهادی»های چن با رویکرد رسد دیدگاهنظر میبهوجود ندارد. « مارکسیستی»

(Maiti and Sen. 2010) است، اگرچه گاهی اوقات ممکن است بین رویکردهای  تر داردی بیشسازگار

(. با این حال، Harriss-White, 2003عنوان مثال )به پوشانی وجود داشته باشدهم بنیادطبقهنهادی و 

اولین مورد . برخوردار استای اهمیت ویژه از هاوجود دارد که برای مارکسیستدر این چارچوب دریافت دو 

 ینوعی کار با تعریفی فنای قراردادی یا نوع خاصی از اشتغال، رابطه نباید صرفا  1در نمودار  «نوع»که هر این

تفاوت مای شیوه حاکی ازگرها ممکن است مرتبط باشند، اما هرنوع در نظر گرفته شود. اگرچه این توصیف

اشتغال غیررسمی. 1

1A.  خوداشتغالی در شرکت
های غیررسمی 

1A(a).  کسانی که دیگران را
در شرکت های غیررسمی 

استخدام می کنند

1A (c).  کارگران بی مزد یا
اعضای خانواده 

1A (b).  صاحبان حساب
شخصی

1B.  اشتغال مزدی در مشاغل
غیررسمی 

1B (a).  کارگران مزدی در
شرکت های غیررسمی 

1B (b).  کارگران خانگی

1B (c).  کارگران غیردائم و
روزمزد 

1B (d).  کارگران ثبت نشده یا
اعالم نشده 

1B (e)  کارگران صنعتی خارج
کاگران خانگی/ از کارخانه 

1B (f)  کارگران استخدام
هشده توسط پیمانکار یا واسط

1B (g).  سایر کارگران حمایت
نشده 

اشتغال رسمی. ٦ غیررسمی« واقعاً»کارگران . ٣
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متفاوتی  هایه در هرنوع، روشاین بدان معناست کتولید کاال به تولید و توزیع ارزش است. پیوند خوردن برای 

ردن کمنظور استخراج ارزش اضافی از زماِن کار کارگران وجود دارد. متصلبرای سازماندهیِ فرآیند تولید به

است. این « ثماراستشکلی از » یمثابهبه« نوع»ی مارکسیستی به معنای تلقی هر شناسی به نظریهاین گونه

برای تحلیل  «استثماراشکال »(. Banaji, 2010) های تولید استیوهمفهوم برگرفته از تحلیل بنجی از ش

 ،«شکل». در هر معاصر مناسب است هایموقعیتانواع مختلف کار مزدی، خوداشتغالی و کار بدون مزد در 

سازماندهی  مختلف هایهای خاصی برای تصاحب ارزش اضافی، توزیع ارزش و شیوهطبقات مسلط روش

مختلفی  هایهای مختلف کارگرانِ غیررسمی ابزارهای مقاومتی و استراتژیکه گروهفرآیند تولید دارند، درحالی

 برای بقای اقتصادی دارند. 

گسترِش کار غیررسمی در این است که کند مهم میها برای مارکسیسترا دومی که این رویکرد دریافت 

را  «رسمی»کارگران  دیربازاز  هامارکسیستکشد. های غیررسمی و رسمی اقتصاد را به تصویر میبخش

ر ی مارکسیستی این است که اکثاصلی نظریه یاند. گزارهحساب آوردهی کارگر بهعنوان بخشی از طبقهبه

، بنابراین تمایز کارگران برمبنای مزد، شرایط کار، حقوق کنندمردم نیروی کار خود را در ازای مزد مبادله می

ر تصویر کشیدن انواع مختلف کادر تالش برای بهاجتماعی و قانونی و غیره باید در این چارچوب لحاظ شود. 

 . برای مثال، کارگرانِ اندازداز قلم میهای خاصی از کار مزدی را دسته الزاما  1نمودار  شناسیِ، گونه غیررسمی

دهد که درک مارکسیستی نشان می امر اینشود. های متوسط یا بزرگ را شامل نمیشاغل دائمی در شرکت

به کار  شناختیکه هر رویکرد گونهغیررسمی و این ــ ی رسمیدوگانه هاست باعتراضی  از کارمزدی، طبیعتا 

 روند. بندی فراتر میکند که از این تقسیمهایی را آشکار مینمونه غیررسمی احتماال 

( به ٦١١٦) رویکرد چانگاتخاذ های پرداختن به این موضوع در چارچوب مارکسیستی یکی از راه

ه های بخش رسمی را بچانگ تاحدی رشد اشتغال غیررسمی در شرکتسازی کارگران در آسیاست. غیررسمی

ا ی سازی کاالهای صادراتیمناطق آمادهچون ایجاد هم یهایدهد؛ سیاستلی نسبت میهای نئولیبراسیاست

گذاری اقتصادی را با منطقِ های کارگری که به نظر او، چارچوب سیاستهای اتحادیهنابودی حقوق و آزادی

 کند. این( را اضافه می٣)نوع « غیررسمی واقعا کارگران »او مفاهیم  به همین دلیل .دهدوفق میکارغیررسمی 

ت طور رسمی تحشوند و بهبه کارگران شاغل دائمی اشاره دارد که جزئی از بخش رسمی محسوب می مفاهیم

. ها دسترسی ندارندبه این حقوق و حمایت عمالًها حال، آن با این پوشش قوانین و حقوق حمایتی هستند.

تواند کارگران مهاجری باشد که تحت پوشش همان قوانین و مقرراتی هستند که غیرمهاجران، می اشنمونه
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 گیریالزم برای بهرهمهارت مستحق هستند آگاهی ندارند یا دانش و  چهدر مورد حقوق یا آن با این حال اما

 (.Chang, 2009) ها را ندارنداز آن

 أثیرتناپذیر است که روابط کار را تحت سازی نیرویی اجتنابکند، غیررسمیطور که چانگ بیان میهمان

سازی بر انواع غیررسمی تأثیرتر این امر الزم است را دگرگون کرده است. برای درک واضح قرارداده و آن

اساسی  هایکند ویژگیش میشده در این مقاله تالاتخاذ شناختیِتوضیح دهیم. رویکرد گونه را مختلف کار

هتری در موقعیت بکار  ها برای هر نوعها و سیاستبرای مشخص کردن پاسخ تا کار غیررسمی را توصیف کند

 ارسازماندهیِ فرایند ک تأثیرهای مختلف استخراج ارزش اضافی و چگونگی معنای درک روشاین به .باشیم

واند تکه میکند آگاه میهایی طراحی سیاستما را از مهم است زیرا  موضوع براین انتقال ]ارزش[ است. این

به این دالیل الزم است برخی . هدف گرفته باشد درآمد، امنیت درآمد، شرایط کار و سبک زندگی کارگران را

 طور خالصه بیان شود. های اساسی هرنوع از کارغیررسمی بهاز ویژگی

 رسمی - غیررسمیی در زنجیرهاستثمار های شکل

های بنجی ادغام شده تا روش«ِ استثمارهای شکل»( با رویکردِ 1شده )نمودار اقتباسشناسی در این بخش، گونه

های استخدامی درک شود. درحالی که اکثریت مختلف تخصیص ارزش اضافی در انواع مختلف کار و سازمندی

انواع ه ب شان معطوفشود، برخیغیررسمی مربوط میقریب به اتفاق انواع کار در این بخش فقط به مشاغل 

(. این بدان معنا نیست که 1Bبر استخدام مزدی در مشاغل غیررسمی است )نوع  تأکیداست؛ رسمی  کار

اهمیت هستند. با این حال، ( بی1Aشده در نوع کارگرانِ خوداشتغالِ واقعی یا کارگران بدون مزد )گنجانده

کارگران  پیکار یهدر نتیجرادیکال  های صنعتی و سیاسیِایجاد جنبش بر پتانسیلِ دیربازاز ها مارکسیست تأکید

 کنند در بافتارهایهایی که کارگران خوداشتغال را نمایندگی میسازمانکارفرماها بوده است. علیه مزدی 

های کارمزدی و کارِ خوداشتغالی )بنگرید به اند. این مرزهای مبهم بین برخی از شکلمختلفی ظهور کرده

ث باعهای مزدی و غیرمزدیِ اشتغال در فضاهای کاری و زندگی ممکن است کنش شکلبخش قبل( و برهم

 .شوداتحاد بین کارگران مزدی و خوداشتغال  گیریِشکل رفیتی بالقوه برایظایجاد 

1B (aکارگران مزدی در شرکت :)های غیررسمی 

های ر شرکتد ، بسته به کشور یا منطقه،اکثریت یا اقلیت بزرگی از کارگران مزدبگیر ساکن در جنوب جهانی

ن دهند که ایهای سرشماری اقتصادی در هند نشان میدادهعنوان مثال، شوند. بهکار گمارده میغیررسمی به

تشکیل  ٦١١١ یی دههمیانهتا  1٦٦١ یدر مناطق شهری از دهه را ترین سهم از رشد اشتغالکارگران بیش
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ی عرصه عمدتا  های غیررسمی دهند که شرکتنئولیبرالی نشان میهای روایت(. Brnes, 2011) دهندمی

گران منتقد نیز در مورد (. برخی از پژوهش2007و همکاران  Perryهستند )« کارآفرینی خُرد»های فعالیت

. در مقابل، برخی مطالعات (Portes and Hoffman, 2003) اندامریکای التین به نتایج مشابهی رسیده

 Breman. 2004) دانیافتههای غیررسمی و درآمدهای پایین بین رشد اشتغال در شرکت ایرابطه در هند

D’Monte, 2002 .) تر است. ها بسیار بیشقوانین حمایتیِ کار در این شرکت دور زدنپتانسیل 

های اتحادیه کهآفرین اینمشکلزنیِ جمعیِ محدودی دارند. کم و قدرت چانه بسیاری از این کارگران حقوق

اند نادیده کار گرفته شدههکارگرانی را که در این شرایط ب کشورها عموما  بسیاری کارگری نیز در

های غیررسمی، استخدامی در شرکت هایسازمندیتنوع بسیار زیاد انواع کار و  (.Ahn, 2007) گیرندمی

کن سازد. استخراج ارزش اضافی مممند تولید و تخصیص ارزش اضافی برای این گروه را دشوار میترسیم نظام

با نوع شغل و فرایند کار، مانند نوع کاال، سطح متوسط مهارت یا ابزارها و مرتبط است به عوامل متعددی 

مقاله نشان  شده در اینتصریحالعات برخی از مطتجهیزات مورد نیاز برای تکمیل وظایف، بستگی داشته باشد. 

 های رسمی امری طبیعی است. اینهای غیررسمی به نسبت شرکتدهند که پایین بودن مزد در شرکتمی

ها کتاز ماهیت شر ی خارجهای فرآیند تولید ارتباط داشته باشد، اگرچه به عوامل علّویژگیممکن است به امر

و  اهزادگ ارگران، جنسیت، سن )در مورد کودکان کار( و احتماال نیز مرتبط است، مانند سطح تحصیالت ک

زارهای غیررسمی نگاه کنیم، شاید بتوانیم گ تری از کارهای مشخصی فرهنگی یا زبانی. اگر به نمونهپیشینه

 دست دهیم. ی روابط طبقاتی بهتری دربارهروشن

1B (bکارگران خانگی :) 

های مزدی و غیرمزدی کار را دهند که تمایز بین شکلرا تشکیل میای از مشاغل کارگران خانگی دسته

کنند اما محل کار آنان درون خانواده و شامل وظایفی است د. کارگران خانگی مزد دریافت مینکنمخدوش می

 شده است و معموال بدون مزد یا اعضای خانواده انجام می توسط کارگران خانگیِ از دیربازکه ممکن است 

ادی های اقتصفعالیتجزو های رسمی این کار ممکن است در بررسی شود.ها نمیتولید مستقیم کاالشامل 

اعث فرآیند کار بماهیت . استدستمزد کم و ساعات کار طوالنی  این کارْی مشخصهغیررسمی ثبت نشود. 

دشوار باشد. بسیاری از کارگران ملزم به انجام کار طی ساعات نامنظم، « روِز کاری» یک شود که تعیینمی

شده از کارِ کارگران خانگی ممکن است با استخراجارزش  ،این مثل صبح زود یا اواخر شب هستند. عالوه بر

چنین همو  .(Dunn, 2011)نیروی کار سایر کارگران ساکن در خانه مرتبط باشداحیای ارزش موردنیاز برای 
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، «کندندگی ز محل کار بیرون»کارگر  اگرکه خانگی بستگی داشته باشد، از جمله این به نوع کاراست ممکن 

در ساعات زیادی کارش « زندگی کند محل کار داخل»که و درصورتیکند، در چندین خانه کار می احتماال 

 استراحت یا تجدید قوا دارد. و حتی ساعات کمتری برایتابع دستورات اعضای خانواده است 

چون مشکالت خاصی هم امر بُعد جنسیت در کار خانگی نقشی اساسی دارد. اکثر کارگران زن هستند و این

در این مورد  (.NDWM, 2010) کندامنیت شخصی و آزار جنسی را ایجاد مینبود دستمزد پایین، 

هایی با ادهدر خانوشده اجیرزنان  شوند، زیرا کارگران خانگی معموال های جنسیتی و طبقاتی ترکیب میتفاوت

 NDWM, 2010; Romero, 2002; Sankaran, Sinha and) درآمد متوسط یا باال هستند

Madhaw, 2008.) آسیا  مهاجر ازکارگران خانگی  ی مهاجرت نیروی کار موقت، امواجِعالوه براین، پدیده

رومرو  (.Rosewarne, 2010) گیرددر برمیرا  و آسیای شرقی به امریکای جنوبی، اروپا و کشورهای خلیج

ی بین کارفرمایان طبقه»دارد که روابط متحده حتی اظهار میایاالتدر بررسی خود در مورد کارگران خانگی در 

کرار دار و پرولتاریا را تهای طبقاتی و تضادهای ساختاری بین سرمایهمتوسط و کارگران خانگی، همان تنش

ای رغم درآمدهای بالقوهعنوان مهاجر، بهوضعیت حقوقی این کارگران به. (Romero, 2002:98)« کندمی

کند پذیری ایجاد میآسیب از دیگریعنصر کند،ی اول به مهاجرت کارگران کمک میکه در وهله

(Stasiulis and Bakan, 2005).   کنوانسیون کارگراِن خانگِی  محلی اجرای به هاتوجه اخیرا

هایی برای ساعات کار، حداقل معطوف شده است، که شامل محدودیت (ILO) المللی کارسازمان بین

های کارگری ممکن کند که اتحادیهو این امید را ایجاد میآمد کارگران است. ومزدهای پرداختی و آزادی رفت

 های کمپین خود بگنجانند.است بتوانند حقوق کارگران خانگی را در اولویت

1B (c کارگران :)و روزمزد غیردائم 

 دنبال کار بگردند، کارهایی هفتگیمرتب شود که مجبورند و روزمرد به کارگرانی اطالق میغیردائم کارگران 

ند، های غیررسمی داشته باشتوجهی با کارگران شاغل در شرکتپوشانی قابلممکن است هم و یا حتی روزانه.

ند موفق به استخدام شو« رسمی»تر یا های بزرگشرکتدر ممکن است  به این دلیل که کارگران ایناگرچه 

مکن مهای غیررسمی ل در شرکتدرحالی که بسیاری از کارگران شاغ، شوندتری را شامل میگروه گسترده

 است روستا و سایر مناطق شهری مهاجرانی از شاملمدت داشته باشند. این نوع درازاشتغالی منظم یا  است

آمد سفر جوی دروهای معمولی، در جستفروشان خیابانی، گدایان یا نظافتچیعنوان دستاند بهکه ناگزیر شده

  توصیف شده است« بازار کار بدوی»عنوان کار بهکنند. در مطالعات قبلی، این بخش از نیروی
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(Harrod, 1987.)  در حال گردآمدن ها صبح زود در سراسر شهرها و شهرکتوان را میکارگران این در هند

نقشی کلیدی در صنایع تولید کبریت،  و (Breman, 2004) مشاهده کرد [nakas] «های کارمیدان»در 

خاص است، « کارگران روزمزد»ی این زیرمجموعه (.NCEUS, 2009) بازی دارندفرش پشمی، و اسباب

روی کار ی نیشرایط کار پیشی بگیرد. بازار بزرگتر ذخیره اهمیت است بری یافتن شغل ممکن زیرا دغدغه

، دهند. در نتیجهپیشنهاد می کارفرمایاننقش مهمی در اجبار کارگران به پذیرش مزدها و شرایطی دارد که 

ار، های کیافتن شغل، حتی در خودِ میدان . اضطرارِاین کارگران در محل کار بسیار دشوار است« سازماندهی»

 . با این حال، ممکن است بتوان با این کارگرانباشدکارگری  گرانِکنشهای تماس مقابلدر مانعی  کن استمم

 (.Hammer, 2010) های مجاور ارتباط برقرار کرددر سایر فضاهای اشتراکی و خانه

یدا مدت پدرازهای منظم یا اند شغلاست که توانستهغیردائم هایی از کارگران چنین شامل گروهاین نوع هم

ا حقوق شرایط ی یشوند تا کارفرمایان بتوانند از ارائهبندی میدسته« غیردائم»عنوان کارگران کنند، اما به

موتوری،  یاز این نوع در صنایعی مانند وسایل نقلیه غیردائمهای که اشتغالبا اینخاص به آنان اجتناب کنند. 

 Sen and) چون هند رایج استکشورهای فقیری هم آالت درقطعات خودرو و صنایع ساخت ماشین

Dasqupta, 2009)یز رایج ن صنعتی یتری از توسعهی پیشرفتهمرحله بارسد در کشورهایی نظر می، به

 امیونخصوصی یا رانندگان ک انمعلماشتغال دائمیِ باشد. برای مثال در کره جنوبی معمول است که کارفرمایان 

(. Chang, 2009) تا از دادن حقوق به کارگران اجتناب کنند در نظر بگیرند «ویژهاشتغال »عنوان بهرا 

 های موجودخالءیا شاید  –رسد که در این موارد موضوع رایج، مواجهه با پیامدهای چارچوب قانونی نظر میبه

درمانی،  یبیمهچون هم ،ادعاهای خاصی رددهد با که به کارفرمایان اجازه میاست  –در چارچوب قانونی 

های ینهصورت هز این افزایش دهند که در غیر مازاد بر کار، ارزش اضافی مطلق رامزایای بازنشستگی یا حقوق 

کار گرفته شوند و حتی ممکن است به غیردائمدر کنار کارگران  بساچه یابد. این کارگرانمیکار افزایش 

 های کاری بسیار مشابهی انجام دهند. فعالیت

1B (d کارگران :)نشدهاعالمنشده یا ثبت 

و  .ندکنمیپنهان را ها استخدام آن کارفرمایان های رسمی اشاره دارد کهاین نوع به کارگران شاغل در شرکت

. و این احتمال وجود دارد که با کندنمیعنوان بخشی از نیروی کار رسمی برآورد به ها راآن درنتیجه، دولت

روزمزد  و کارگران غیردائمعنوان مثال، برخی از کارگران بهپوشانی داشته باشند. هم روزمزدو  غیردائمکارگران 

ی آمار نیروی کار یا توسط نهادهای دولتی نوان نمونه برای محاسبهعبهممکن است در فهرست استخدامی که 
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نشده عالماکارگیری کارگران شود، لحاظ نشوند. عملِ بهی مالیات بر حقوق و دستمزد استفاده میبرای محاسبه

مکن عامالن اجرایی دولت مدشوار است.  ممکن است از لحاظ فنی غیرقانونی باشد اما مقابله با آن نیز احتماال 

تر از مزایای مالیاتی احتمالی ارزیابی کنند. اجتناب از پیروی از قانون را بیش اجرایِ  برهای نظارت است هزینه

عنوان طور کلی، این ممکن است بهکارگران نیز باشد. به ممکن است به نفعریق قوانین مالیاتی از این ط

های بخش رسمی در نظر گرفته راهکاری برای اجتناب از اعطای حقوق به کارگران شاغل دائمی در شرکت

پایین آوردن مزدها.  برای افزایش ارزش اضافی مطلق از طریق حذف حقوق و احتماال  است این روشی؛ شود

ه نتایج ب توصیف شوند تا «شاگرد»یا « کارآموز»عنوان به غلط به کارگران این است که گزینکاری جایراه

برای  ممکن است مشکلی بزرگ امر اینبسته به مقیاس این اقدامات توسط کارفرمایان، و . دست یافتمشابه 

کنشگرانی باشد که از خروجی تحقیقاتی خود استفاده  گران وآمارگران نیروی کار و آن دسته از پژوهش

ه سازماندهی این کارگران برای دستیبابی ب در این مورد، گران کارگریبرای کنشی اساسی مسئله کنند.می

اند. بسته به ترکیب خاص نیروهای شان از آن محروم شدهاشتغال ای است که به دلیل وضعیتحقوق اولیه

برای حمایت از این « رسمی»وضعیت  تن دادن به هکارگران بترغیب ممکن است به معنای  امر کار، این

 ها باشد.تالش

1B (e کارگران صنعتی خارج از کارخانه :)/ کارگران خانگی 

(. ILO, 2002) گیرداشتغال در اقتصاد غیررسمی را دربرمی یدرباره شدهبسیاری از اشکال مطالعهاین نوع، 

این ترتیب، بدون شک  بهپوشانی وجود دارد. های خوداشتغالی و اشتغال مزدی همبین ویژگی حوزهدر این 

و کارگران بدون مزد  (1Ab) صاحبان حساب شخصیمواردی وجود دارد که در آن کارگران مزدی در کنار 

گران مزدی عنوان کارها بهکنند. در برخی موارد ممکن است وضعیت آنکار می (1Ac) یا اعضای خانواده

. در موارد دیگر این کندمیی خود استخدام در محل یا خانهیک کارفرما برای کار را ها روشن باشد زیرا آن

ی که کاالیمقدار کند و درآمدی متناسب با خود کار می یوضعیت ممکن است مبهم باشد زیرا کارگر در خانه

رِخ ن از مزد براساسِ شکلی عمال صورت، اگر درآمد کارگر  شود. حتی در اینکند به او پرداخت میتولید می

و « صوری» یادِانقاین تفسیر با تمایز مارکس بین . در نظر گرفته شودی کار باشد، ممکن است مزدبگیر قطعه

بدین معناست که سرمایه با تولیدکنندگان « کار صوری انقیاد»سرمایه سازگار است.  توسطکار «ِ واقعی»

ط پیدا تسل« که آن را در معرض دگرگونی فنی قرار دهدبدون این»آنان شود و بر فرآیند کار کوچک مواجه می

برآن  جلد یکم سرمایهس در ککه مار  کار»واقعی» انقیاداین با  (.Banaji, 2010: 280 ) «کندمی
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ید ارزش تولهای فنی فرآیند کار با هدف داران بر جنبهکنترل و نظارت مستقیم سرمایه شاملکرد و  تأکید

 .در تضاد است ،شودمی اضافی نسبی

وری هرهببه دلیل واقعی  انقیاداستخراج کرد که داللت بر این امر دارد که  سرمایهتوان عباراتی از می گرچه

ای سد این جنبهرنظر نمیبه اما را خواهد گرفت،صوری  انقیاد، جای تربیشکار و بنابراین ظرفیت تولیدی باالتر 

واقعیت این است که بسیاری از فرآیندهای تولید، کار را از مناطقی که تحت داری باشد. ی سرمایهاز توسعهعام 

عنوان به .اندکشاندهی انقیاد واقعی کار است، اند به مناطقی که تحت سلطهکار بودهصوری ی انقیادِ سلطه

و غرب  از تولید خانگی در پاکستان جایی تاریخیخوش یک جابهدست مثال، صنعت جهانی تولید توپ فوتبال

از سوی دیگر، تولید  (.Chan and Hong. 2011) ای در چین و تایلند، شده استهند به تولید کارخانه

برخی از مراحل فرآیند تولید به طوری که خوش فرآیندی دوگانه شده است، بهپوشاک در شمال هند دست

های کوچک منتقل شده، درحالی که سایر مراحل در تولید خانگی در مناطق روستایی و شهری باقی کارخانه

گران از چنین صنعت هاست کهمدت (.Mezzadri, 2008) استداده سمت آن تغییر جهت  مانده و حتی به

های نظارتی به های نیروی کار و انتقال هزینهدر صنعت پوشاک جهانی، برای کاهش هزینه ترتیباتی

در این موارد،  (.Castells and Portes, 1989) کنندمیهای غیررسمی، توسط استفاده شرکت

طور بههای تولید کاال، ها در زنجیرهکاری در مقادیر و قیمتتوانند از طریق دستهای بزرگ میشرکت

 کنند.  قدرت اقتصادی بر این کارگران اعمال

نظم کاری متضمین اول  ی. برای بسیاری مسئله در درجهخاص مواجهندمسائل کارگران خانگی با انواعی از 

 (SEWA)انجمن زنان خود اشتغالچون هایی همسازمانیا تکمیل درآمد خانواده است. تأمین جهت 

در احمدآباد  SEWAیکی از دالیل ظهور  (.Ahn, 2007) این حوزه تمرکز دارنداند که بر پدید آمدهدر هند 

های کارگری رسمی از جدی گرفتن امنیت درآمد و سازماندهی این ، امتناع اتحادیه1٦٠١ یهند در اوایل دهه

ز چنان مهم است. اهای کارگری و کارگران خانگی امروزه نیز همی بین استراتژی سازمانکارگران بود. رابطه

 یافتن به مزدهای باالتر از طریق تضمیندستجنبش کارگری نیاز دارد شامل  تطابقدیگر مسائلی که به 

 وه برعالهای باالتر برای محصوالت نهایی و توانمندسازی کارگران جهت بهبود محیط کارشان است. قیمت

ای سیاستی هپاسخکنند با کارگران خانگی ارتباط برقرار کنند باید که تالش می ایهای کارگریاین، سازمان

 این د.بسط و گسترش دهنفراتر از فرآیند تولید، مانند تعادل بین کار و زندگی  ،متعددی مسائلپیرامون را 

انگی مدرن، م خاست از سطح تحصیالت کارگران، توانایی آنان در دسترسی به لواز متأثری خود به نوبه موضوع
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رتباط نقل برای اوحملهای ایمن دسترسی خانگی به آب پاکیزه، برق و فناوری، و در دسترس بودن سیستم

 (.Sudarshan and Bhattacharya 2009) کارگران با محل کارشان

1B (f کارگران :)کار یا واسطهتوسط پیمانشده استخدام 

ررسمی، های غیگیرد. بسیاری از کارگران شاغل در شرکتغیررسمی مشاغل گوناگونی را دربرمی این نوع کار

کار نشده ممکن است از طریق پیماناعالمنشده یا ثبتیا روزمزد و کارگران  غیردائمکارگران خانگی، کارگران 

در  ، نقش مهمیعرضههای یرهکاران از طریق زنجکار پیدا کنند. در مورد کارگران خانگی، پیمان« واسطه»یا 

ار ها بارها در تاریخ جهانی کنقش واسطهکنند. گران، بازرگانان و کارگران ایجاد میایجاد ارتباط بین صنعت

ستخدام اگی های عملدارودستهمورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، مارکس استدالل کرد کارگرانی که در 

رگر بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم داشتند )به باال مراجعه کنید(. کار ی کاشده بودند نقش مهمی در طبقه

 (.Breman, 1994; Picherit, 2012) است بررسی شدهمند در مورد هند مدرن نظام رقراردادی به طو

در گجرات بر پیوند بین فقیرسازی خانوارهای  [footloose]«آزاد»ویژه، مطالعات برمن در مورد کاِر به

 تأکیددر مناطق دورافتاده  [mukadam]کارانشده توسط پیماناستخدامو کار  ات صنفیکشاورزی، تقسیم

ارگران بسته به صنف خود، برخی از کمتکی هستند.  تیمهاجرکرده است. اکثر این کارگران به اشتغالِ فصلیِ 

ه )البته ن کنند درحالی که برخی دیگر در جستجوی کار صنعتی، معموال میبرای کار کشاورزی مهاجرت 

 خانگی مهاجرت یا کار کارهای ساختمانیچون هم« خدماتی»های غیررسمی، یا اشتغال در ( در شرکتمنحصرا 

« کار آزاد»که تصورات از  اندشدهاسیر کاران پیمانطلب از ای مبتنی بر رابطهدر بسیاری از کارگران کنند. می

ها برای پرداختشوند. پیشپرداخت می« فصل»جا در پایان صورت یک. مزدها نامنظم یا بهبردرا زیر سؤال می

مانده های باقیدر حالی که پرداختشود که کارگران بتوانند نیروی کار خود را تجدید کنند، این پرداخت می

 کار است. ه پیمانمشروط به تداوم وابستگی کارگران ب

در صنایع و متفاوت  در اشکالکاران متنوع است و طریق پیمان ازشده استخدامحال، نیروی کار  با این

سراسر آسیا، اکثریت قریب به اتفاق کارگران در  کلتخمین زده شده است که در مختلف وجود دارد.  کشورهای

ها، مانند صنعت تدریس برخی از بخش (.Chang, 2009) شوندبر این اساس استخدام می ساختمانی

 ,Sen and Dasgupta) یا صنعت خودروسازی هند (Chang, 2009) کره جنوبی در خصوصی

 یما جذب و مستقصورت گروهی تحت تسلط این نوع نیروی کار هستند. در برخی موارد، کارگران به(، 2009

« کارپیمان»جایگاه برخی دیگر،  در؛ شوندگمارده میکار هاعزامی یا شرکتی استخدامی بکارگزاری توسط 
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ظور منکار است و وضعیت شغلی کارگر بهی کنندهتأمین؛ کارفرما در عمل شده است انخود کارگرشامل 

مسائلی که  ییعناین تنوع  کند.تعطیالت، بیماری و بازنشستگی تغییر میحقوق های کار مانند کاهش هزینه

شوند یطور دائمی استخدام مبرای کارگرانی که بهمسئله متفاوت باشد.  تواند کامال  د میکارگران با آن مواجهن

 تواند این باشد که چگونه استخدامخورند، میبرچسب می« قراردادی»عنوان کارگران بهنادرست و به اما اساسا 

 در مورد کارگران کهچنانهمخود را به قراردادهای رسمی با دسترسی کامل به حقوق قانونی تبدیل کنند. 

ت از برای حمای« رسمی»تواند شامل متقاعد کردن کارگران ، مسئله میصادق است شدهناعالمنشده و ثبت

 زنی جمعی باشد. ها در چانهاین تالش

گر نعتواسطه و ص با اند، این سیاست به ارتباط خاص کارگربه یک واسطه گره خورده واقعا برای کارگرانی که 

یروی کنند؛ نای بین سرمایه و کارمزدی عمل میواسطه چونهمکاران یا کارفرمای بزرگ بستگی دارد. پیمان

-labour] های خدماتی کاربرهای غیررسمی، صنایع بزرگ یا شرکتداران در شرکتکار الزم برای سرمایه

intensive services]  بار مدیریتی سازد تاداران را قادر میکنند، درحالی که این امر سرمایهمی تأمینرا 

دار در برخی موارد، تمایر بین سرمایهپرداخت مزد و کنترِل نیروی کار کاهش دهند. «ِ سپاریبرون»با  خود را

دار سرمایهیک  گزارخدمتعنوان به ار ممکن است عمال  کنکار نامشخص است. برای مثال، پیماو پیمان

ت یا شرککارگزار داری دیگر، مانند دار ممکن است با یک شرکت سرمایهعمل کند. در موارد دیگر، سرمایه

ه است ک« شدنقراردادی»که این نوعی با اینشرایط استخدام مذاکره کند.  یاستخدام نیروی کار درباره

کند، موارد دیگری نیز وجود توسعه را مخدوش مییافته و درحالمرزهای بین نیروی کار در کشورهای توسعه

اد تر اقتصبرای مثال، نقش بیشتر مختص کشورهای در حال توسعه است. رسد بیشنظر می دارد که به

 د. اینتر باشبیش« کاران غیررسمیپیمان»توسعه ممکن است به معنای وجود غیررسمی در کشورهای درحال

ه عنوان شرکت به رسمیت شناختبه اشاره داشته باشد که رسما کار پیمانها یا افراد ممکن است به گروه امر

ی های رسمی و غیررسمکنند. واسطهداران اقدام مینیروی کار سرمایه تأمین، برای نیوجود اشوند، اما با نمی

 زیستی داشته باشند. ممکن است هم

 ی دهلی بسیاریدر منطقههند رایج است. ساختمانی های پوشاک و در بخش های غیررسمی[نوع دوم ]واسطه

 Sen and) برای کار در صنعت خودروسازی [thikedars] کارانپیمانرا از مردان جوان و مجرد 

Dasgupta, 2009) و تولید پوشاک (Mezzadri, 2008)  کارگرْ ،در بسیاری از موارد. کنندمیاستخدام 

ه بروستا یا شهر استخدام شده و سپس سطح کاری فرعی در است که توسط پیمانمهاجری روستایی 

ر موارد دشود. میواگذار گر یا گروهی از صاحبان کارخانه استخدام شده، کاری که در شهر توسط صنعتپیمان



18 
 

کار ممکن است از طریق کسر مزدها و صدور اعتبار از طریق های ساختمانی یا کشاورزی، پیماندیگر مانند کار

ه آن توجه بایفا کند. در این موارد مسائل خاصی وجود دارد که باید  استثمارپرداخت، نقش آشکارتری در پیش

زنی جمعی کاران، فقدان حقوق چانهی پیمانهاالزحمهتر، از طریق کسر حق، از جمله پرداخت مزدهای کمکرد

مند کرده و کاهش دهد. برای دسترسی به قوانین کار که قرار است استفاده از کار قراردادی را قاعدهو عدم 

 «ایدرمانده»شغلی است، زیرا کارگران اغلب مهاجران  روابطمشکالت کارگران فراتر از  فعاالن کارگری

 ,Singh) شوندمی های شغلی در محل زندگی خود مجبور به نقل مکانفرصت نبوددلیل بههستند که 

گاتنگی با تن ارتباط ،کارهایی برای کمک به کارگران در این شرایطراه گیریِشکل مشکلِ ،بنابراین (.2002

تواند فقر روستایی و درآمدهای ناپایدار در خانوارهای مناطق کشاورزی سنتی میهایی دارد که سیاست طراحی

 را کاهش دهد. 

 (g) B1 نشدهحمایت: سایر کارگران 

سایر  قانون کار و تحت حمایتوقت است که به دالیل مختلف کارگران موقت و پاره ی باقیمانده ازادستهاین 

ای جهای کارگران مزدی غیررسمی یک از دستهراحتی در هیچهبرخی از کارگران ب. نیستندقوانین حمایتی 

ود که ممکن شگرفته شوند. این شامل کارگرانی میتر در نظر گیرند، اما باید بخشی از این گروه گستردهنمی

اجتماعی یا بیمه درمانی  تأمینچون بیمه کار باشند اما از حقوق خاصی هم طور مداوم مشغول بهاست به

« واقعا  » وم کارگرانِفهسمی ممکن است با مرغیر مزدیِ ی نهایی از کارگرانِاین دستهمحروم هستند. 

هایی از کارگرانی که نظر چانگ این نوع از کار با نمونه(. به٣ی داشته باشد )نوع تالق (٦١١٦)غیررسمیِ چانگ

. پوشانی دارداند، همکار گمارده شده های استخدام نیروی کار بهیا شرکتها کارگزارکاران، از طریق پیمان

م ه گسترش جغرافیایی و یدهندهنشانهم غیررسمی « واقعا » بخشی از استدالل او این است که رشد کارِ 

متحرک  یالمللی و سرمایهنظارتی مطابق با منطق رقابت بینهای رویهزیرا  ،سازی کار غیررسمی استعادی

کار  ــ دهدنشان می 1گونه که انواع مختلف کار غیررسمی در نمودار و همان ــ عبارت دیگر. بهکنندتغییر می

 های کار در جنوب جهانیی کار، اشتغال و سازگانطبیعی برای مطالعات دربارهآغازی  نقطهغیررسمی اکنون 

ای از شرایط و حقوق درک مجموعه چونهمتر بیش« رسمی»دهد که مفهوم اشتغال این نشان میاست. 

 ها محروم هستند. شود که اکثر کارگران از آنمی
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 بندیجمع

در بخش غیررسمی ایجاد کرده است. این رویکردِ  شاغل کارِ برای درک تنوع نیرویرا این مقاله چارچوبی 

س های مارکطور خاص، ایدهبهــ ی مارکسیستی های اصلی نظریهشناختی ابزاری برای اصالح گزارهگونه

س مارککند. معاصر فراهم می تغیرِم ها در ساختارهای طبقاتیِبرای اعمال آنو  ــ گیری طبقهدرباره شکل

این . ردک شناساییداری را ی سرمایهجمعیت مازاد در طی توسعهپرولتاریایی شدن و تکوین  عامهای گرایش

سترش طرق مختلف گبهگران قرار گرفت که به شدت مورد انتقاد طیفی از پژوهشدر اواخر قرن بیستم مفاهیم 

از  رمتأثگرانِ ، پژوهشاخیرا شناسایی کردند. مشاهده و های غیررسمی اقتصادی در جنوب جهانی را فعالیت

اند با مرتبط کردن کار غیررسمی با انواع بیکاری، خوداشتغالی یا خودِ عملِ مزدجویی، مارکسیسم تالش کرده

ال دیگر بر گرایش اقتصاد غیررسمی به اشکبرخی های رادیکالِ تشکیل طبقات را بازنویسی کنند. نظریه

لفیق تشناختی رخی از این تحوالت نظری را با چارچوبی گونهاین مقاله باند. کرده تأکیدمختلف کار مزدی 

 کرده است. 

عیت باناجی را با این واق«ِ استثماراشکال »برنشتاین و مفهوم «ِ طبقات کار»طورخاص، رویکرد بهاین مقاله 

رویکرد  این شناختی که کار غیررسمی شکل غالب کار و اشتغال در جنوب جهانی شده ادغام کرده است.هستی

شکالِ کار ویژه بر تنوع اکند، بهبه برجسته کردن تنوع بسیار زیاد نیروی کار در اقتصاد غیررسمی کمک می

د اول ایجا هدف در درجهکند. می تأکیدها با خوداشتغالی و کار بدون مزد آن بر تعاملمزدی و در برخی موارد، 

حال به کافی انعطاف داشته باشد و درعین یاندازهنوع بهچارچوبی تحلیلی بوده است که برای ترسیم این ت

های بقای کارگران توجه الزم را چنین استراتژی، و همتخصیص ارزش اضافی های متفاوت یا رقابتیِ روش

رای خود ب ینوبههای تجربی و مفهومی قبلی بسط و توسعه یافته و بهاین چارچوب از بینش مبذول دارد.

 تر مفتوح است. اصالحات بیش

ر های کارگری معاصبرای استراتژی صنعتی و سیاسی جنبشاین چارچوب دو کاربرد اصلی دارد. نخست، 

ق و موفمؤثر های کارگری به ایجاد جنبش یها از لحاظ تاریخجا که مارکسیستاز آن ضمنی دارد. هایداللت

تدوین  برای استثماراشکال مختلف  تمایز دقیق بیندهد که نشان میاند، این چارچوب توجه داشته

 اول یتمایز در درجه است.مهم را جلب کنند، ها ای از این جنبشحمایت تودهبتوانند هایی که استراتژی

هم های مختلف کارگران غیررسمی نیست، گرچه آنهای مجزا در میان گروهمعنی ترغیب به ایجاد سازمانبه

ها های کارگری است: تشکلجنبش هایسیاستبلکه بحث درباره ؛ ممکن است در موارد خاص الزم باشد
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واکنش نشان  استثمارای که به نیازهای خاصِ کارگراِن درگیر در اشکال مختلف ارگریهای کو اتحادیه

های کارگری یا ادعای حمایت از منافع اکثر کارگران را داشته توانند انتظار تجدیدقوای جنبشدهند، نمینمی

الت بینانه به برخی از مشکطور واقعهایی است که بتواند بهمعنای طراحی کارزارها و سیاستاین بهباشند. 

 بپردازد.  ندمواجه با آن هاساسی که کارگران غیررسمی هر روز

شود که فعالیت اقتصادی غیررسمی، عنوان بسط این دیدگاه در نظر گرفته میبا این حال، این چارچوب به

« ل رسمیاشتغا»شناسی، در نوعمجزا. « بخشی»شغلی است تا  هایسازگانپویا از انواع کار و  بیشتر تداومی

یی کارگران جاهپایانی فعالیت اقتصادی غیررسمی در امتداد زنجیره، با امکان جاب یبه عنوان نمایشی از نقطه

 فِیا اشکال مختل بیش از یک کار )در صورت داشتن بیش از یک شغل( در غالتبین اشکال مختلف، اش

 ثماراستدر اشکال مختلف حاضر ی بین کارگران رابطه زیست در خانه و جوامع فردی، گنجانده شده است.هم

در  امر ینا های اشکال دیگر اشتباه است.هر شکل به ویژگی های کار و اشتغالِپیچیده است. تقلیل ویژگی

ی یا عنوان خوداشتغالی، نوعی بیکارکوشند کار غیررسمی را بهاصل اشتباه دانشمندان منتقدی است که می

 جای گرایش به شرایطی همگن، کلید اصلی است. تنوع، بهتوصیف کنند. « مزدبی»پرولتاریای 

کند گیری طبقه ارائه میشکل یهای مارکس دربارهمند فرضیهدوم، این چارچوب روشی برای آزمایش نظام

اگرچه مارکس پرولتاریایی شدن و باززایی سازگار است.  سرمایه شناختی مارکس درکه با رویکرد روش

 هایشرح او درخصوص ویژگی کند،داری ترسیم میهای عام و متضاد سرمایهچون ویژگیجمعیت مازاد را هم

توان می تجربی آن برای بریتانیای اواسط قرن نوزدهم و تمایل آن به اصالحات تجربی روشن است.

«ِ ناورجمعیت ش»اع معاصر کار غیررسمی ترسیم کرد، برای مثال، بین بین روایت مارکس و انو هاییشباهت

 کارگران عشایری و کارگراند امروزی، یا بین شرح مارکس از زو روزم غیردائمو کارگران  سرمایه کارگران در

ین های اهای مارکس و شکلبندیتوان بین دستهکاران. در برخی موارد میی امروزی توسط پیماناجیرشده

 ی پیدا کرد. یهاشناسی تفاوتگونه

 هب بدهیشوند از طریق اسارت در کاران استخدام میبرخی از کارگرانی که توسط پیمانعنوان مثال، به

بریتانیا  در صنعتی شدنهای عملگی دارودستههایی با کارگرانِ ای که شباهتگونهخورند، بهن گره میکاراپیمان

شان ه همکارانکه اساسا  مشاب شاغلند ایدر فرآیند تولیدی ،کننددیگران در شرایط بسیار متفاوتی کار میدارند، 

 کتهن .ندهمان سطح مزد، شرایط و حقوق محروماست که مستقیما  و دائما  شاغل هستند، اما از دسترسی به 

کال و درعین حال اش دهدرا بازتاب می به اصالح تجربی سرمایه گشودگیشناسی این است که این گونه
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کند که با نقش مسلط کار غیررسمی در دنیای مدرن مطابقت داشته ای ترسیم میگونهرا به استثمارمختلف 

اختن به پرد یدر زمینهشناسی نیز شواهد متضاد پذیرا بود، این گونه مواجهه با طور که مارکس درباشد. همان

ان برای با ایجاد امکو  ،هاتعامل پویای آنتصدیق  و استثمارمتنوع اشکال  یگنجاندن ایده با ،های جدیدیافته

 پذیراست.  گران جهت تشخیصِ ویژگی استثمار، مقاومت و بقا در هر مورد،پژوهش

 

 .است Thomas Barnes ینوشته Marxism and Informal Labour یاین متن ترجمه مقاله* 

 

 هایادداشت

تری دارند و شامل کشورهای بسیاری با شود که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کمجنوب جهانی به کشورهایی اطالق می [.1]

 المللی است.متفاوت در نظام بین نفوذسطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی و 

تفسیرهای مختلفی از تغییرات در تعادل بین اشکال مزدی و غیرمزدی اشتغال وجود دارد. برای مثال در مورد هند برخی  [.٦]

 ;Sanyal and Bhattacharya, 2009) اندکرده تأکیدگران بر تمایل به خوداشتغالی در مناطق شهری از پژوهش

Basu and Basole, 2011 ،)وجود دارد.  های غیررسمیشواهدی از گرایش به اشتغال مزدی در بنگاهکه اینرغم به

(Barnes 2011)  
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