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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  دولت نهمی  در دورهیتحرکات کارگر
 

 ١٣٨٧ یوم د سشنبهسه                                                                                                      محمد مالجو
  
  

 کارگران ی اقتصاديی که نارضاتي واقعني ارغميعل

 ی  در دورهی نامطلوب اقتصادطي شرای به واسطه

 تحرکات رسدي شده است، به نظر مديدولت نهم تشد

 پس از شروع کار دولت نهم رو به کاهش یکارگر

 در ی که اقشار کارگردينما ی منيچن. گذاشته باشد

  روزیرزه ط بی اقتصادیها يیمواجهه با نارضا

 استي سی  در حوزهیافزون نه چندان به عمل جمع

 بلکه عمدتًا به تالش شان ی بهبود وضع جمعیبرا

 ی درآمدهاشي و افزای اقتصادی حوزه دریفرد

 یظهور دولت نهم به نحو ازشي پیهاسالآنچه در. آورند ی می خودشان روی بهبود وضع شخصی براشي خویشخص

 نياگر ا.  رو به ضعف گذاشته استی دولت نهم تا حدی  در دورهکردي جلوه می کارگررشدبه  جنبش رو یانحا نوعاز

 ی  در دورهی کاهش تحرکات کارگرتواني است که چگونه مني اديآ ی مشي که پی پرسشم،يبرداشت را مالک قرار ده

 . دادحي کارگران توضی اقتصادیها يی نارضاشي افزارغميدولت نهم را عل

 یجمع  عمل دستهاني انتخاب کارگران می  در نحوهی دگرگونی دولت نهم به معنای  در دورهیکات کارگر تحرکاهش

 ی انتخابی  در نحوهريياصوًال تغ.  استگري دی اقتصاد از سوی  در حوزهی و عمل فرديی از سواستي سی در حوزه

 در ی دگرگونري تحت تأثاي است شانيها ن در رجحای دگرگونري تحت تأثاي آورند ی به عمل منهيکه افراد در هر زم

 در اي دي را بای و عمل فردیجمع عمل دستاني انتخاب کارگران می  در نحوهی اعتبار، دگرگوننيبه ا. شان امکانات

  عمدتًادي کارگران را بایها  در رجحانرييعلل تغ.  در هر دوايشان   امکاناتريي در تغاي جست شانيها  رجحانرييتغ

  .استي سی  در امکانات کارگران را عمدتًا در حوزهريي گرفت و علل تغی پی اجتماعیشناس روانی هدر حوز

 کارگران از مشارکت در ی به علت سرخوردگی دولت نهم تا حدی  در دورهی است که کاهش تحرکات کارگردرست

سند کارگران بوده  موردپی متعاقب در نوع تحرکات کارگری و دگرگوناستي سیررسمي و غی رسمیها عرصه

 ی معلول دگرگونیادي تا حد زخود ی نوبه  بهشانيها رجحان متعاقب دری کارگران و دگرگونیاست، اما سرخوردگ

در .  استاستي سیررسمي و غی رسمیها  در عرصهیاسي سیها  انواع مشارکتی کارگران برایاسيدر امکانات س

 است که کاهش تحرکات استي سی  کارگران در حوزهیجمع ه عمل دستی برایاسي عمدتًا کاهش امکانات سقت،يحق

 عمل ی کارگران برایاسيامکانات سعوامل مؤثربررسديمبه نظر. دهدي محي دولت نهم را توضی دوره دریکارگر
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عوامل  سه سطح ازتواني مري اخیها سالیدادهاي رویبرخرهگذر تأمل در نشده باشد، اما اززهي هنوز تئوریجمعدست

  . استدهي انجامی تحرکات کارگری کارگران برایاسي کرد که به کاهش امکانات سيیارا شناس

 حاکمه در دوران اصالحات شکل گرفته بود و یاسي سی  طبقهاني از شکاف می که ناشی سطح، خأل قدرتني اولدر

 ی انتخاباتیاهيروزي فراهم شده بود با سلسله پزيآم  اعتراضیهاتي فعالی برخی رهگذر براني که از هميیفضا

 بود که به کاهش امکان استفاده از یشدن خأل قدرت از عواملتر کمرنگ.  رفتانيآهسته از م - آهستهانيگرااصول

 اثرگذار یها  مؤلفهنيتر از مهمیکي که ی عاملد،ي انجامی اعتراضات کارگری براابانيخ مشترک درِی عمومیفضا

 که از ی تحرکات کارگری مشترک برای عمومی کاهش فضانيا.  استی تحرکات کارگری برایاسيبر امکانات س

 حال،نيباا.  کرده استداي پزي شدت نی دولت نهم حتی  دوران اصالحات شروع شده بود در دورهر هشتاد دی  دههیابتدا

 هست یگري عامل دشود،ي فراهم می تحرکات کارگری مشترک براِی عمومی فضالي که به هر دلزيها ن  وقتیبرخ

 جاست نيا. یتي و امنی انتظامیروهاي به دست نیديسرکوب فعاالن کل: شودي میاسي امکانات سیريگ  از شکلکه مانع

   .ميرسي می تحرکات کارگری کارگران برایاسي سطح از عوامل مؤثر بر امکانات سنيکه به دوم

 االمکان ی حتیکارگر سرکوب فعاالن ی عزم برارسدي حاکم به نظر میاسي سی  سطح مناسبات قدرت درون طبقهدر

.  استدهي گزاف انجامیها نهيدهندگان به تحمل هز سازمانی برای تحرکات کارگریده سازمانرونيازاجزم بوده باشد و

 یکي در واقع ی تحرکات کارگرِیدهسازمان وی کارگریکاي سندیانداز راه دریديعزم حکومت در سرکوب فعاالن کل

 ی سرکوب گستردهجا درهر ازشي بدي است که شای تحرکات کارگری برایاسي سیها عوامِل فقدان فرصتنيترمهماز

   . تاکنون جلوه کرده باشد١٣٨٤تحرکات رانندگان و کارگران شرکت واحد از سال 

و رانندگان شرکت  کارگران یکاي سندتي و فعالیانداز راه ممانعت ازی که مسئوالن برایا ی قانونلي دلنيترمهم

 شي از پی واحد کارگرکي قانون، چنانچه در نيمطابق با ا.  داردشهي رراني اِیند در قانون کار فعلا واحد ارائه کرده

 یقانون کار فعل. ستي مجاز نی مستقل کارگریچ نوع شوراي هیانداز  شده باشد، راهسي کار تأسی اسالمیشورا

 مستقل ی شوراهاسي تأسی ران اصًال اجازه مواجه بوده است که به کارگی با مخالفت فعاالن کارگرلي دلنيهمواره به ا

 شنهادي دولت نهم پِیو امور اجتماعکه در وزارت کار از مواد قانون کاری اصالح برخسينو شيپ. دهدي را نمیکارگر

 سطح ني جاست که به سومنياز هم. کند ی فراهم نمیتي وضعنيچنريي تغی برایانداز  نوع چشمچيشده است کماکان ه

   .ميرسي می تحرکات کارگری کارگران برایاسيرگذار بر بر امکانات ساز عوامل اث

 اجازه ی مستقل کارگریها  تشکلتي و فعالسي به تأسی نه قانون کار فعلی کارگریها  حاکم بر تشکلني سطح قواندر

 سينوشيب پچارچودر.  شده استشنهاديدولت نهم پ که دریمواد قانون کار فعل ازی اصالح برخسينو شي و نه پدهديم

 امکاِن اخراج شتابان را به ٢٧ و ٢١ در مواد آمده عمل  بهیها لي از مواد قانون کار، جرح و تعدیاصالح برخ

 یها شده کماکان کارگران را ازحق داشتن تشکلشنهاديپ که درفصل ششم قانون کاریراتيي داده است، اما تغانيکارفرما

 یبرا دولت نهم ِی وزارت کار و امور اجتماعیشنهادي پسينوشيپ رسديبه نظر م. مستقْل محروم نگه داشته است

 کماکان یامکاِن اخراِج شتابان، کارگران برخوردارازیانيکارفرما:  دوسرباخت باشدِیباز جورکي کارگران

 یسينوشي و نه در پینه در قانون کار فعل اعتبارنيبه ا.  مستقلی کارگریها  تشکلی  و ادارهسيحِق تأسنابرخورداراز

 یهاتشکل تي فعالی برايی جاچي هی داده است کماکان به لحاظ قانونشنهادي قانون پني اصالحات در ایکه دولت نهم برا
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 سري می به لحاظ قانونی مستقل کارگریها درچارچوب تشکلی تحرکات کارگررونيازا.  وجود نداردیمستقل کارگر

  .ستين

 در دي بازي را نی تحرکات کارگرشي افزای برادي امیها  روزنهردد،گ ی باز مگفته شي قدر که به سه عامِل مؤثِر پآن

 چندان تواني مستقل نمیها تشکلتي فعالشناختن تيرسم  بهی برای قانونراتييفعًال به تغ. جو کرد جستاني منيهم

 -ميسطوح گوناگون تصم دریاسي سماتيتصم ازی کارگراالنسرکوب فع شدت عزم حکومت درنيچنهم.  بستیديام

 یاسي سی اما باالگرفتن جنگ قدرت درون طبقه.  گفتیزي چندشاني از برآتواني نمشيشاپي که پکند ی متي تبعیريگ

 که اوردي بدي پداستي سی  را درون عرصهیبسا دوباره خأل قدرت  چهان،يگرا  اصولی  خود جبههاني بار منيحاکم، ا

 ني اتواني باشد که چگونه مني ادي بایرانين ا کارگرااني میپرسش اصل.  شودی تحرکات کارگری  محرکهیروين

 دگرگون ی است به نفع گسترش تحرکات کارگرشان یاسي امکانات سزاني می کننده نيي را که تعیعوامل ساختار

 تي کارگران از فعالیسرخوردگ  شود،م فراهی تحرکات کارگری برایاسي گسترش امکانات سیها نهيزماگر. کرد

 یاسي بلکه امکانات سیمسأله نه سرخوردگ.  خواهد رفتانيسرعت از م  معلول بهی نوعی  به منزلهیجمع دستیها

 و ی رسمیها  کارگران در عرصهیاسي گسترش مشارکت سیها وهي شيی خود در گرو شناسای نوبه است که به

 . استاستي سیررسميغ
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