
 

 

های رسمی کارگری که به گفته او وجوه ناقص کارکرد نمایندگی این  ویژگی برای تشکل وگو، با برشمردن پنج مالجو در این گفت

های تعیین حداقل دستمزد  گویانه آنها مثال در بزنگاه دهنده ادعاهای گزافه ها هم توضیح این ویژگی»: دهند، گفت ها را نشان می تشکل

های  شان با موج تهاجم علیه معیشت خانواده سویی رو هم پیمانی و هم آورشان و از این های بهت نشینی عقب دهنده است و هم توضیح

ترین عنصر استراتژی  مهم»: گوید هایش می دان و تحلیلگر مسائل کارگری در بخش دیگری از صحبت این اقتصاد .«کارگری است

یکی از »: گیرد و سپس نتیجه می« فعل قدرت جمعی کارگران استفاده نکنندهای بال های رسمی کارگری این است که از ظرفیت تشکل

  .خوانیم وگو را می با هم این گفت .«های رسمی کارگری در دفاع از منافع کارگران دقیقا همین قضیه است علل ناتوانایی تشکل

سال گذشته به وقوع پوسته است،  ۰۲ های رسمی کارگری در سقوط معیشتی کارگران که حداقل در ارزیابی شما از نقش تشکل

تر شده و آنها هر سال  اند که معیشت کارگران سال به سال بد چیست؟ نمایندگان رسمی کارگری در این دو دهه چه قصوری داشته

 اند؟ تر شده فقیر

اساز را باید در کلیت نظام عوامل بینو. گردد های رسمی کارگری برنمی روند فزاینده بینواسازی کارگران در ایران تماماً به تشکل

های رسمی کارگری قرار دارد ناتوانی  وجو کنیم که بحث مجزایی است اما آنچه که مسئولیت مستقیمش بر دوش تشکل اقتصادی جست

های پس از جنگ  های کارگری است که در عمل به خصوص در سال تمام عیار آنها در برخورد با موج تهاجم علیه معیشت خانواده

های رسمی کارگری در زمینه مقاومت در برابر این موج تهاجم  کارنامه تشکل. له به طور سیستماتیک به وقوع پیوسته استسا هشت

 .کامال مردود است



گویانه آنها مثال در  دهنده ادعاهای گزافه ها هم توضیح هایی هستند که این ویژگی های رسمی کارگری واجد ویژگی واقع تشکل در

شان با موج تهاجم  سویی پیمانی و هم رو هم آورشان و از این های بهت نشینی دهنده عقب ن حداقل دستمزد است و هم توضیحهای تعیی بزنگاه

های رسمی  به گمان من، اگر از منظر حقوقی نگاه کنیم، بیش از هر چیز پنج ویژگی تشکل. های کارگری است علیه معیشت خانواده

 .دهد شکل میکارگری است که عملکرد ضعیفشان را 

های رسمی کارگری در بهترین حالت فقط کارگران شاغل را  دستی، تشکل اول اینکه در قانون کار و سایر قوانین و مقررات پایین

یابی بخش قابل توجهی از کارگران یعنی کارگران بیکار، به هیچ وجه در چارچوب حقوقی  به عبارت دیگر، تشکل. دهند پوشش می

های  این یکی از وجوه شمول ناقص کارکرد نمایندگی تشکل. ای داشته باشند توانند نماینده یی کارگران بیکار نمیگو. تعریف نشده است

 .رسمی کارگری است

توانستند و از  های رسمی کارگری تا یک مقطعی به لحاظ حقوقی نمی دومین مورد این است که در مجموعه کارگران شاغل، تشکل

تبصره . های بزرگ دولتی را نمایندگی کنند توانند کارگران شرکت ف شده، باز هم از لحاظ عملی نمیمقطعی که موانع حقوقی برطر

های بزرگ دولتی، ازجمله  ها در شرکت قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مقرر کرده است که زمان تشکیل شورا ۵۱ماده 

شورای . یران و غیره، به تشخیص شورای عالی کار باشدهای تابع وزارت نفت، شرکت ملی فوالد، شرکت ملی صنایع مس ا شرکت

این مانع حقوقی با مصوبه صد . داد های بزرگ دولتی اجازه نمی هرگز به تشکیل شوراهای اسالمی کار در شرکت ۷۷عالی کار تا سال 

رگ دولتی نیز مجاز شناخته های بز و نود و ششمین جلسه شورای عالی کار برداشته شد، یعنی تشکیل شوراهای اسالمی کار در شرکت

های بزرگ دولتی مانند نفت، مخابرات، خودروسازی، مس، آب، برق و غیره،  بینیم در بخش کنیم می نگاه می ۷۷شد اما وقتی به سال 

های بزرگ  تر اجرا شده بود و بخش قابل توجهی از کارکنان شرکت سازی نیروی کار با موفقیت هرچه تمام پیشاپیش پروژه موقتی

نامه  بینیم در اولین ماده از آیین اهمیت این موضوع در این است که می. ولتی به نیروهای واجد قراردادهای موقت تبدیل شده بودندد

، مقرر شده که فقط واحدهایی از حق تشکیل شوراهای اسالمی کار برخوردارند ۴۶انتخابات قانون شوراهای اسالمی کار مصوب سال 

نامه  سومین تبصره از اولین ماده همین آیین. تاکیدم روی دائمی بودن شاغالن است. ل دائم داشته باشندکارگر شاغ ۵۱که بیش از 

اصال  ۷۷پس سال . کند که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند را به افرادی اطالق می« شاغل دائم»عبارت 

های بزرگ دولتی فاقد شوراهای  دهد دیگر ضرورتی ندارد که شرکت ص میسالی است که شورای عالی کار به لحاظ سمبلیک تشخی

سازی قراردادهای نیروی کار نیروهای مشغول در  چرا؟ چون دقیقا در همین سال است که به خاطر پروژه موقتی. اسالمی کار باشند

توانستند مشمول  داشتند و اصال حاال دیگر نمی ها، عمدتا از حالت نیروی کار دائم خارج شده بودند و عمدتا قرارداد موقتی این واحد

های بزرگ  دیگر در عمل شرایط تشکیل شوراهای اسالمی کار در شرکت ۷۷یعنی در سال . برخورداری از شورای اسالمی کار باشند

ی نیروی کار دائمی کافی به بعد تا امروز در جاهایی هم که به لحاظ حقوق ۷۷از سال . دولتی به دلیل کم بودن نیروی دائمی فراهم نبود

شده و کارگران  اند، انواع و اقسام موانع عملی از سوی مدیران پیش پای کارگران گذاشته می ها امکان تاسیس داشته وجود داشته و شورا

ندگی بنابراین ویژگی دوم شمول ناقص کارکرد نمای. اند های بزرگ دولتی در عمل ناتوان از تشکیل شورای اسالمی کار بوده شرکت

توانند نیروهای  توانستند و امروز به لحاظ عملی نمی ها به لحاظ حقوقی نمی تر ها قبل های رسمی کارگری این است که این تشکل تشکل

 .های بزرگ دولتی را دربربگیرند و نمایندگی کنند کارگری شرکت

دانیم که  می. توانند نمایندگی کنند چک را نیز نمیهای کو های رسمی کارگری این است که نیروهای کار در کارگاه سومین ویژگی تشکل

برای توضیح این ماجرا اجازه دهید دوباره به . نفر شاغل هستند ۵۱های کوچک زیر  بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در کارگاه

توانند شورای  ته باشند میکارگر شاغل دائم داش ۵۱هایی که بیش از  گوید فقط کارگاه قانون کار اشاره کنم که می ۵۱تبصره ماده 

. های کوچک طبق تبصره این ماده قانونی منتفی است بنابراین تشکیل شوراهای اسالمی کار در کارگاه. اسالمی کار تشکیل دهند

های  های صنفی و کانون چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن»نامه  همچنین طبق دومین ماده از آیین

های  بنابراین کارگاه. نفر است ۵۱است کمترین نصاب الزم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه  ۷۵که مصوب سال « وطهمرب

رو هستیم که بنا بر شرحی که  ای از قوانین روبه از طرفی ما با مجموعه. توانند تشکیل دهند نفر انجمن صنفی کارگری نیز نمی ۵۱زیر 



برای این ماجرا . نفر از نمایندگان منفرد کارگری را نیز منتفی کرده است ۵۱های زیر  برخورداری کارگاه در ادامه خواهم داد، امکان

ماده قانون کار طی یک دوره  ۵۴نفر را از شمول  ۵۱های زیر  بازگردیم که کارگاه ۱۵نامه مصوب هیأت دولت در سال  باید به آیین

فرا  ۱۷برای سه سال دیگر به صورت آزمایشی تمدید شد اما پیش از آنکه سال  ۱۶ این مصوبه در سال. آزمایشی سه ساله خارج کرد

یکی از  ۱۴برسد و مهلت دوره آزمایشی این مصوبه به پایان برسد، رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 

نفر از  ۵۱های زیر  بر آزمایشی بودن خروج کارگاهقانون کار را که در هیأت دولت تصویب شده بود و دال  ۵۹۵نامه  های آیین تبصره

خروج این . قانون کار خارج شدند ۵۴نفر برای همیشه از شمول ماده  ۵۱های زیر  بدین ترتیب کارگاه. شمول قانون کار بود، حذف کرد

دادند و به لحاظ عرفی  قانون کار در کنار باال بودن نرخ بیکاری در دهه گذشته دست به دست هم ۵۴ها از شمول ماده  کارگاه

گوید  در نظر داشته باشیم که فصل ششم قانون کار می. اند نفر را گویی کامال از شمول قانون کار خارج کرده ۵۱های زیر  کارگاه

ر و تاسیس شورای اسالمی کا. توانند یا شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی کارگری یا نماینده منفرد کارگری داشته باشند کارگران می

نفر از نماینده منفرد  ۵۱های زیر  برخورداری کارگاه. نفر را که دیدیم منتفی است ۵۱های کمتر از  انجمن صنفی کارگری در کارگاه

های  پس سومین خصیصه شمول ناقص کارکرد نمایندگی تشکل. کارگری نیز با این ترکیب از قوانین که االن توضیح دادم منتفی شدند

 .کنند های کوچک را نیز نمایندگی نمی ن است که کارگران کارگاهرسمی کارگری نیز ای

های  شود تشکل داد، یعنی باعث می های رسمی را نشان می تا اینجا از سه ویژگی سخن گفتم که شمول ناقص کارکرد نمایندگی تشکل

. ماینده کارگران واحدهای اقتصادی کوچکهای بزرگ دولتی و نه ن رسمی نه نماینده کارگران بیکار باشند، نه نماینده کارگران شرکت

های منفرد کارگری، حتی در واحدهایی نیز که از  ها صنفی کارگری یا نماینده خواهم بگویم که شوراهای اسالمی کار یا انجمن حاال می

این دو . م به دولتیکی از این سه شکل تشکل رسمی برخوردارند، بنابر شرایط حقوقی دیگر، هم به کارفرمایان وابستگی دارند و ه

های رسمی کارگری است که باعث غیرمستقل بودنشان  های چهارم و پنجم تشکل ویژگی که االن توضیح خواهم داد در واقع ویژگی

 .شود می

قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار اصوال این شورا را مرکب از نمایندگان . ها شروع کنم شان به کارفرما اجازه بدهید از وابستگی

یعنی کارفرمایان این حق را دارند که . شوند، تعریف کرده است ارگران و کارکنان که با رای مجمع عمومی و کارفرمایان انتخاب میک

یکی از . اند های صنفی کارگری نیز به همین قیاس انجمن. بگویند چه کسی در شورای اسالمی کار نامزد بشود و چه کسی نشود

این . ای گرفت که آن نتیجه کماکان تا امروز نیز صادق است کار و تامین اجتماعی انجام شد نتیجه در موسسه ۷۷تحقیقاتی که سال 

شود یک تشکل خالص کارگری دانست چرا که در تمام آنها  های مذکور در قانون کار را نمی تحقیق نتیجه گرفت هیچ یک از تشکل

دارد و این نکته با تعریفی که باید از سازمان کارگری به عمل بیاوریم امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب کارگران نیستند وجود 

 .مغایر است

قانون تشکیل شوراهای اسالمی  ۲تبصره ماده . اند ها نه فقط به کارفرمایان که به دولت هم وابسته ویژگی پنجم این است که این تشکل

کار برعهده هیأتی است مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده گوید تشخیص صالحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسالمی  کار می

همچنین طبق سومین ماده از این قانون، انتخابات شوراهای اسالمی کار . وزارتخانه مربوطه و البته نمایندگان منتخب مجمع کارکنان

های صنفی کارگری نیز صادق  انجمن همین قضیه در مورد. باید زیر نظر وزارت کار و با اعمال نظر این وزارتخانه برگزار شود

« های مربوطه های صنفی و کانون چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن»نامه  آیین ۵۹ماده . است

در مورد نمایندگان کارگری نیز این . های صنفی کارگری برعهده وزارت کار است گوید نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن می

گوید تطبیق شرایط  می ۷۵پنجمین ماده دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران مصوب سال . ابستگی به دولت صادق استو

کنید که هر فعال  بنابراین مالحظه می. کاندیداهای نمایندگی هر واحد برعهده هیأتی نظارتی ازجمله شامل نماینده اداره کار محل است

 .های رسمی کارگری باید از نگاه دولت واجد صالحیت تشخیص داده شود لکارگری در چارچوب تشک

شان به کارفرمایان و دولت در عمل خصلتی متناقض به  های رسمی کارگری و وابستگی بنابراین فقدان شمول کارکرد نمایندگی تشکل

از طرفی پشتوانه . عای نمایندگی کارگران را دارندتوانند کارگران را نمایندگی کنند اد ها در عین حال که نمی این تشکل. دهد آنها می



دقیقا همین . توانند تاثیرگذار باشند، موثر نیستند گیری در حدی هم که قانونا می کارگری هم ندارند و به همین دلیل در مراکز تصمیم

همین پشتوانه ضعیف کارگری . شود عملکرد ضعیفشان در تعقیب منافع کارگران است که باز مسبب تضعیف پشتوانه کارگریشان می

کنم که نتایجش نه تنها کماکان صادق  اجازه دهید به یکی از تحقیقاتی اشاره می. کند تر می دوباره عملکرد پیشاپیش ضعیفشان را ضعیف

اده است این تحقیق میزان مشارکت کارگران در انتخابات شوراهای اسالمی کار را مورد مطالعه قرار د. است که تشدید نیز شده است

درصد کارگران هرگز در انتخابات ۷۱براساس این تحقیق، . که سرجمع این مشارکت را در میان کارگران ضعیف ارزیابی کرده است

 ۲درصد بیش از ۱اند و حدود  ها شرکت کرده بار در انتخابات شورا درصد فقط یک۵۲اند، حدود  شوراهای اسالمی کار شرکت نکرده

این تحقیق به خودی . بار بوده، نه بیشتر ۱ها فقط  اند و حداکثر تعداد مشارکت کارگران در انتخابات شورا ردهبار در انتخابات شرکت ک

ببینید، قواعدی که . دهد های مشابه را نشان می خود فقدان پشتیبانی کارگران و ضعف پایگاه کارگری شوراهای اسالمی کار و تشکل

 .ای است که آنان را در تله تضعیف فزاینده به دام انداخته است  ه به گونههای رسمی مقرر شد آفرینی تشکل برای نقش

شوند که یا دولت است که خود کارفرمای  گیری همواره مقهور طرف مقابل می های بدون پشتوانه کارگری در مراکز تصمیم این تشکل

هایی  پایگاه خودشان را تقویت کنند، در بزنگاههای رسمی کارگری برای آنکه  تشکل. دولتی بزرگ است یا بخش خصوصی یا بخش شبه

کنند  گذارند و از مطالباتی دفاع می آید ازجمله مثال در خصوص تعیین حداقل دستمزد، به عبث ادعاهایی را وسط می که هر ساله پدید می

شوند  گی مورد بحث باعث میافتد این است که پنج ویژ اتفاقی که در عمل می. که با تواناییشان در لحظه عمل هیچ نسبتی ندارد

های رسمی کارگری عمال با موج تهاجم علیه معیشت کارگران که در گذر همه سالیان پس از جنگ برقرار بوده است به طور  تشکل

  .پیمان شوند سو و هم سیستماتیک هم

زد و  االیی از انتظارات دامن میدعاوی اولیه نمایندگان کارگری به سطح ب. این موضوع به شدت مشهود بود ۴۹در مذاکرات مزدی 

کدام . درصدی تن دادند۷۱نهایت به افزایش   کردند اما در  درصدی حداقل دستمزد تاکید می۰۲آنها به طور مرتب بر افزایش بیش از 

آن  شود این نمایندگان به جای ترک جلسه و عدم امضای مصوبه مزدی به نصف مبلغی که پیشتر روی ایستادگی بر عامل باعث می

 تاکید کرده بودند، تن بدهند؟

ها نیز  دهند، استراتژی این تشکل های رسمی کارگری را شکل می جدا از پنج ویژگی حقوقی که پیشتر برشمردم و ساختار حقوقی تشکل

الفعل قدرت های ب های رسمی کارگری این است که از ظرفیت ترین عنصر استراتژی تشکل مهم. کننده است شان بسیار تعیین در ناتوانی

بینیم، یعنی وقتی  به عبارت دیگر، وقتی ما نتیجه کامال خالف عقل سلیم تعیین حداقل دستمزد را می. جمعی کارگران استفاده نکنند

های کارگری این را با پوست و  تک خانواده شود، تک بینیم شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر رسمی سال به سال بیشتر می می

شوراهای . کند این به لحاظ ذهنی نیرویی را در آنها متبلور می. کنند شان لمس می ن در تجربه زیسته زندگی روزمرهگوشت و استخوا

توانند از این پتانسیل به صور مختلف استفاده  های رسمی سراسری کارگری منطقا می ترین تشکل اسالمی کار به عنوان یکی از اصلی

های رسمی کارگری  منتهی مدیریت کالن تشکل. را بسیج کنند و به نیرویی واقعی تبدیل کنند کنند و نیروهای تحت نمایندگی خودشان

 .اند هرگز به طور جدی حاضر به انجام چنین مانورهایی در جهت تحقق منافع کارگران نشده

وابط حقوقی چگونه روابط حقیقی بینیم که ر یعنی می. یابند ای که قبال برشمردم اهمیت عینی می های حقوقی اینجاست که دوباره ویژگی

های رسمی کارگری چه نسبتی با  برای فهم این قضیه باید ببینیم که استراتژی در پیش گرفته شده از سوی سران تشکل. سازند را می

های صنفی و  اعضای شوراهای اسالمی کار و انجمن. کند های رسمی کارگری برقرار می شرایط حضور و ارتقاشان در درون تشکل

ها حضور داشته باشند و به مقامات عالی دست پیدا کنند که  توانند اصال در این تشکل نمایندگان منفرد کارگری، هر سه، به شرطی می

اگر قرار باشد اینها به سمت استراتژی تمهید و استفاده از . هم به تایید دولت رسیده باشند و هم به تایید انواع و اقسام کارفرمایان

دهند و به عبارت دیگر تایید صالحیت  نی و جمعی کارگران بروند، پشتیبانی دولت و کارفرمایان را از دست میهای عی ظرفیت

های رسمی  های رسمی و به خصوص سران تشکل به عبارتی، ضرورت تایید صالحیت بازیگران سطوح گوناگون تشکل. شوند نمی

 .دهند ای است که آنها در دستور کار قرار می تژیکننده نوع استرا کارگری توسط دولت و کارفرمایان، تعیین



های بالفعل و بالقوه  کننده استراتژیشان در عدم استفاده از ظرفیت ها تعیین های رسمی با دولت و کارفرما همین رابطه حقوقی تشکل

های رسمی کارگری در نحوه  تشکل  نیروی عینی و جمعی کارگران است و همین استراتژی نیز مولفه کلیدی دیگری از استراتژی کالن

های  بخش اعظم سیاست. های رسمی در بازی در زمین قانون است ام به گرایش همیشگی تشکل اشاره. کند شان را تعیین می نمایندگی

یز های رسمی کارگری ن دولت در زمینه مناسبات کارگر و کارفرما که اسباب بینواسازی کارگران را پدید آورده و مایه نارضایی تشکل

مبنای قانونی سیاست . ام من این بحث را در جاهای متعدد دیگری نیز شرح داده. اند هست اصوال در بستر قانونی شکل گرفته

 ۵۱های زیر  خروج کارگاه. سازی قراردادهای کارگران که باعث ربودن امنیت شغلیشان شده، در قانون کار کشور قرار دارد موقتی

عث نابرخورداری بخش عظیمی از کارگران از حمایت نهاد غیربازاری قانون کار شده، مبتنی بر نفر از شمول قانون کار که با

های  ظهور شرکت. مصوبات هیأت دولت در ادوار مختلف و نیز صدور رای وحدت رویه خاصی توسط دیوان عدالت اداری است

از نیروهای کار با کارفرمایانشان شده به هیچ وجه  هایی پیمانکاری تامین نیروی انسانی که باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بخش

های پس از جنگ در تعدیل نیروی انسانی و فرستادنشان به بازار کار آزاد که مسبب نابرخورداری  استراتژی دولت. غیرقانونی نیست

ساله و قوانین  عه پنجهای توس هایی از نیروهای کار از چتر حمایتی اشتغال دولتی شده مبتنی بر بخش عظیمی از برنامه بخش

مشکالت کارگران . اند ها که باعث بینواسازی کارگران شده غیرقانونی نبوده گذاری یک از این سیاست هیچ. شان بوده است دستی پایین

ود اند از خ های قانونی همواره کوشیده های رسمی کارگری برای مقابله با این سیاست تشکل. اصال ریشه در خود همین قوانین دارند

های رسمی کارگری در دفاع از منافع کارگران دقیقا به همین قضیه  یکی از علل ناتوانایی تشکل. های قانونی استفاده کنند ظرفیت

های رسمی در  تاکتیک بازی در زمین قانون برای تغییر روابط نامناسب قانونی به نوبه خودش محصول فقدان اراده تشکل. گردد برمی

های رسمی با  ی بالقوه و بالفعل عینی کارگران است و خود همین ویژگی نیز محصول نوع رابطه حقوقی تشکلها استفاده از ظرفیت

 .دولت و کارفرمایان است

های پایانی سال در خصوص  هایی که نمایندگان رسمی کارگری مثال در ماه نظر از هیاهو حاال برای ما قابل فهم است که چرا صرف

ای که دو طرف مقابل  دهند، نتیجه تکراری همیشه عبارت بوده است از تعظیم در برابر هر خواسته قرار میتعیین مزد در دستور کار 

به عبارتی، صحنه تعیین . دهند گرایی، یعنی دولت و کارفرماهای بخش خصوصی، روی میز قرار می جانبه در این به اصطالح سه

اند و غیبتشان از رهگذر حضور افرادی به  ارگران از این صحنه واقعا غایبای است که ک حداقل دستمزد در شورای عالی کار به گونه

 .شود نام آنها مخفی می

کننده شرایط کاری و زیستی  های تعیین تمام مولفه. شود باید توجه کنیم که قضیه فقط به تعیین حداقل دستمزد رسمی منحصر نمی

های شرایط کاری کارگران اشاره کنم  اگر قرار باشد به برخی از مولفه مثال. کارگران به همین قیاس تحت تهاجم قرار گرفته است

در چند سال اخیر ایمنی محل کار به شدت کم شده و به همین دلیل نیز آمار مرگ و میر در سوانح . توانم از ایمنی محل کار بگویم می

های  ه علت رکود مستمر اقتصادی، اصالً میزان فعالیتها ب شغلی به شدت افزایش یافته است، آن هم دقیقا در شرایطی که در همین سال

های گذشته برای ایجاد شرایط کاری ایمن هزینه کمتری  چرا چنین شده است؟ چون کارفرمایان در سال. اقتصادی نیز کاهش یافته است

کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان استانداردهای بهداشت محل . اند و بنابراین ایمنی محل کار نیز به شدت افت کرده است را صرف کرده

 .اند اما در عوض مثال شدت کار افزایش پیدا کرده است نیروی کار متحرک و غیره نیز به همین قیاس شدیدا سقوط کرده

ها را به یاد  کنیم نباید بالفاصله فقط ناتوانیشان در خصوص رشد الزم برای دستمزد های رسمی کارگری صحبت می وقتی از تشکل

از سوی دیگر، شرایط زیستی کارگران نیز . اینها فقط درباره شرایط کاری کارگران است. ها اهمیت دارند تک این مولفه تک. بیاوریم

دهد که کارگران چگونه سال به سال دریافتی کمتری  مثال شاخص حداقل دستمزد نشان می. ها به شدت افول کرده است در این سال

روند، در فاصله بین خانه و کارخانه برای درمان، بهداشت،  آیند و به سمت خانه می انه بیرون میها وقتی از کارخ همین. اند داشته

نشینی  ها سال به سال افزایش پیدا کرده، چه به دلیل عقب هایی دارند که این پرداخت آموزش، حمل و نقل، تربیت بدنی و غیره پرداخت

اش  مومی و آموزش عالی و سالمت و درمان و بهداشت و مسکن و غیره برعهدهدولت از وظایفی که قانون اساسی در زمینه آموزش ع

گذاشته، چه به دلیل فشل بودن نظام تولید در کلیت اقتصاد ایران که باعث افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای کل اقتصاد کالن و از 



های همواره رو به کاهش و  تاری بین دریافتیشکاف مزمن و ساخ. های کارگران شده است این رو ایجاد تورم و افزایش پرداختی

ها برای مقابله  های رسمی کارگری نیست اما ناتوانی این تشکل های همواره رو به افزایش گرچه کامال محصول عملکرد تشکل پرداختی

  .های رسمی کارگری است با این شکاف فزاینده در حقیقت نماد اصلی شکست تشکل

اره کنم اما برای آنکه در بحبوحه مذاکرات مزدی، کارگران به صحنه بازی طرفین اضافه شوند، چه کار خواهم به آرمان شهر اش نمی

 باید کرد؟

یابی مستقل کارگران است،  ام به تشکل اشاره. حل وجود دارد که بازگویی آن ساده و اجرای آن بسیار دشوار است فقط و فقط یک راه

. حل باید در حوزه پراکسیس و عمل اتفاق بیافتد در عین حال این راه. دولتی و بخش شبه مستقل از دولت و کارفرماهای بخش خصوصی

. تواند فربه و موثر باشد که در بطن پراکسیس به وقوع بپیوندد پردازی هنگامی می پردازی نیز اهمیت دارد اما نظریه اگرچه نظریه

این دو گام . اخت تمایز منافع کارگران از سایر طبقات نیز گام دوم استشن. شناخت منافع مشترک بین کارگران گام اول در این راه است

نظر از اینکه  دهد که صرف سو با منافع کسانی نشان می هایی است که منافع کارگران را هم مستلزم مواجهه مورد به مورد با افسانه

ها و فضاهای آکادمیک در  های رسانه جم انبوه افسانهباید از ح. کنند دولتی، نقش کارفرما را بازی می اند یا دولتی یا شبه خصوصی

اند که منافع کارگران فقط  ها نوشته ها بر الیاف نرم مغز این افسانه. زدایی کرد سویی منافع کارگران و کارفرمایان افسانه خصوص هم

ها و کاهش  سازی درباره تشدید خصوصی ها بسیار پرشمارند و این افسانه. شود که منافع کارفرمایان محقق شده باشد هنگامی محقق می

سازی دولت و تقویت آزادسازی تجارت خارجی و کارایی مالکیت خصوصی عوامل تولید و غیره  های دولتی و استمرار کوچک یارانه

لی که شوند که گویی به نفع کارگران نیز هستند در حا تمامی این موارد در افکارعمومی طوری معرفی می. شوند مستمرا بازگو می

ها و تشریح  برمال کردن این افسانه. تک این موارد در تنزل قدرت سیاسی و توان اقتصادی و منزلت اجتماعی کارگران نقش دارند تک

 .تاریخ تجربیشان به لحاظ نظری و عملی بسیار مهم است

ها را از پایین به  های رسمی کارگری، استراتژی پاالیش این تشکل آیا قابل تصور است که کارگران به جای برخورد قهری با تشکل

 باال در دستور کار قرار دهند؟

 آیا است؟ تهبرداش در مثبتی نتایج تاکنون غیرمستقل های تشکل در کارگران مستقالنه حضور آیا ببینیم باید ابتدا پرسش این به پاسخ برای

 این به پاسخ بیانجامد؟ کارگری رسمی های تشکل انواع عملکرد و یارگیری گیری، شکل تاسیس، نحوه در بنیادین تغییرات به توانسته

 و تحقیق فاقد هنوز ما خرد، سطوح در. باشد متفاوت دیگر فرد به فردی تجربه از کالن، سطوح نه و خرد سطوح در بسا چه ها پرسش

 و مشاهدات مبنای بر توانیم می کارگری رسمی های تشکل کالن سطوح درباره اما دهد انجام را بندی جمع این بتواند که هستیم تحلیلی

 با کارگران منافع از دفاع در کارگری رسمی های تشکل که بگیریم مفروض اگر. بکشیم پیش را فرضیاتی ایم داشته االن تا که نتایجی

 غیرمستقل نهادهای در اند خواسته تاکنون مستقل کارگران از برخی که شکل بدین کم دست بگوییم توانیم می پس اند، شده مواجه شکست

 .است نداده جواب وجه هیچ به کالن سطح در کنند عمل


