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پارهیی ،خود
مشعل اند؛
تا پایان
میسوزند.
تا لحظه
خاکستر...
مشعلهای غمناکی که روشن میکنند فرسخ شمارههای راه بی انتهای زمان را...

شاملو

تقدیم به
همه کارگران شریف سرزمینم که برای آبادی و آزادی این کشور کوشیدند و اما رنج کشیدند.
و پدرم ...که رنج زندگی کارگری بر پیشانی و دستانش نقش بسته است و اگر امروز سربلندم از شکستگی قامت
اوست .دست زحمتکش و پیشانی عزیزش را به احترام بوسه میزنم و بر حاصل زندگیش که چیزی جز قناعت،
سخاوت و بزرگمنشی نبود افتخار میکنم.
و مادر صبورم که مهربانی اش سرمایه همیشگی زندگیم خواهد بود.
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تشکر و قدردانی
شکر بی انتها از خداوند جان و خرد به پاس الطاف بیکرانش.
سپاس فراوان از راهنمای بزرگوار و عزیزم جناب آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی که خالصانه و صادقانه با قلم
کفایت و زبان ناطقشان مرا راهنمایی نمودند و نیز سپاس فراوان از جناب آقای دکتر عزت اهلل سام آرام به پاس
مشاوره ارزشمندشان با تجربیات و دانش خود بر کمال کار افزودند.
از جناب آقای دکتر سید سعید وصالی که با لطف بی دریغشان داوری این کار را قبول کردند ،کمال تشکر و
قدردانی را دارم.
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چکیده
این پژوهش با هدف ارزیابی عملکردهای رفاهی تشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران و با استفاده از روش
کیفی و تحلیل مضمونی ،به بررسی میزان اثرگذاری اقدامات خانه کارگر در وضعیت معیشت کارگران پرداخته
است .در این پژوهش از مصاحبه عمیق با سواالت نیمهباز استفاده شده است .این مصاحبهها با  20نفر از افراد
صورت گرفته است که شامل مسئولین خانه کارگر ،کارگران و فعالین کارگری و صاحبنظران دانشگاهی حوزه
کارگری صورت گرفته و با استفاده از کدگذاری باز و محوری و انسجام بخشی به دادهها و یافتن مفاهیم اصلی
تحقیق و در نهایت تحلیل مفاهیم انجام شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق ،حاکی از آن است که با وجود تعاریف متفاوتی که از رفاه وجود دارد ،برخی از عوامل
رفاهی بنیادی و اولیه هستند و از اهمیت اساسی برخوردار هستند و در صورت تحقق آنان ،مسیر دستیابی نیازهای
رفاهی ثانویه نیز هموار میگردد.
عالوه بر این وجود اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری در صورتی که بتوانند مسیر درستی را انتخاب و طی
کنند ،میتوانند از مهمترین عوامل در افزایش رفاه واقعی کارگران باشند .نتایج حاصل از مصاحبهها نشان داد ،خانه
کارگر جمهوری اسالمی ایران تشکیالتی است که بنا به دالیل مختلفی ،نتوانسته است آنطور که باید دربهبود
وضعیت کارگران موثر واقع شود و در بیشتر مواقع موضعی انفعالی و یا سطحی داشته است.
دالیل مختلفی که در این زمینه به دست آمد ،شامل مواردی چون حزبیگرایی ،مصلحت اندیشی ،سیاستزدگی،
سازش و مسامحه در برابر دولت ،عدم چرخش نخبگان و  ...می باشد.

واژگان کلیدی :اتحادیه کارگری ،کارگر ،خانه کارگر ،قانون کار ،تشکلهای کارگری
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 -1-1مقدمه
در فصل اول تالش شده است تا نمایی کلی از تحقیق ارائه گردد و موضوع تحقیق با زبانی ساده معرفی شود .در
طرح مسئله ،به چرایی انتخاب موضوع بررسی عملکرد خانه کارگر و اثرات آن بر رفاه کارگران پرداخته شده است.
در ادامه ضرورت و اهمیت پژوهش ،اهداف و سواالت اصلی و فرعی تحقیق بیان شده و در پایان نیز ،مفاهیم اصلی
تحقیق تعریف شده است.
 -1-2بیان مسئله
تشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران ،تشکیالتی اصالحطلب است که با هدف پیگیری مطالبات و حقوق
کارگران و منسجم ساختن آن ها در عرصه های اجتماعی تشکیل شده است .بسیاری از مبارزات مردم در هنگامه
بروز تحوالت جدی در عرصه مسائل سیاسی و اقتصادی کشور در سال  1357تحت عنوان خانه کارگر استمرار
یافت .این نهاد نقش اساسی خود را جلب حمایت از اقشار مختلف جامعه کارگری در راستای حفظ نظام جمهوری
اسالمی تعریف کرده است ،و به تدریج و در طول زمان به عنوان یگانه تشکل مرکزی ایران وظیفه پیگیری اهداف
و مطالبات جنبش کارگری را در سطوح ملی و بین المللی را بر عهده گرفته است .خانه کارگر به عنوان یک نهاد
غیر دولتی وظیفه پاسخگویی به مطالبات کارگری را دارا می باشد ،به نحوی که بتواند به درخواست های کارگران
و به جنبش هایی که ممکن است صورت بگیرد وجهه قانونی بخشد و در رسیدن کارگران به خواسته هایشان
کمک کننده باشد .از این رو می توان احتمال داد که در سایه حرکات منظم کارگری افزایش رفاه کارگران امر دور
از انتظاری نیست .طبقه کارگر ایران در زمره افراد کم توان و کم درآمد جامعه ایران هستند ،بیشتر بررسی ها
نشان می دهد تنها یک بخش خیلی کوچکی موفق به تطابق حقوقشان با تورم بودهاند ،و حتی در طی سالهای
گذشته حتی کارگران شرکتهای بزرگ دولتی هم با مشکالت مواجه شده اند.
با نگاهی به تاریخ میتوان متوجه شد که درطول سال های بعد از انقالب این اندیشه که هر تشکل کارگری ممکن
است متاثر از جناح چپ باشد و نهایتا وابسته به آن باشد موجب شده است که تئوری تشکیالت کارگری وابسته
به حکومت تقویت شود و هر شورای مستقلی که وجود دارد یا منحل گردد و یا تحت کنترل در آید.
انجمنهایی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تحت حمایت و رهبری خانه کارگر عمل میکردند این باور را
در نظر برخی تقویت کرد که خانه کارگر در جهت حذف سازمانهای مخالف است و این یکی از دالیل بیاعتمادی
و عدم پیشرفت قابل انتظار برای نهادی چون خانه کارگر بود .یکی دیگر از دالیل یا بهتر است بگوییم موانعی که
پیشرفت خانه کارگر را با مشکل مواجه کرده است ،عملکرد این نهاد است که در بسیاری از موارد تطابقی با خواست
واقعی کارگران نداشته است.
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انحالل شوراهای کارگری در سال  1358و متعاقبا تشکیل خانه کارگر تحت نظارت مستقیم دولت ،این اندیشه
را پروراند که نمیتوان به این وسیله به مطالبات واقعی کارگری رسید .از سوی دیگر در برخی موارد عدم عالقه
دولت تشکالت مستقل کارگری نیز قابل بررسی است و یکی از دالیل آن بدبینی تاریخی دولت به این قضیه است.
اما با وجود بداقبالیهایی که کارگران تاریخ همواره با آن مواجه بودهاند ،نمیتوان انکار کرد که یکی از ملزومات
جامعه مدنی قدرتمند ،وجود اصناف و تشکلهای مردمی است که ضمن انتقال خواستهها و انتظارات مردم به
دولتمردان ،از حرکتهای قهرآمیز اجتماعی ممانعت به عمل بیاورند .یکی از این تشکلهای مردمی ،تشکلهای
کارگری است.
با در نظر گرفتن اهمیت خانه کارگر که که بر اساس گفته دبیر کل آن ،رقم باالیی از کارگران را تحت پوشش قرار
داده است و از طرفی خود را تشکیالت مدافع کارگری معرفی کرده و نزدیکی دیرینهای با سران و مسئوالن دولتی
داشته است ،ابتدا باید دید خانه کارگر به واقع چه جایگاهی در نزد کارگران و در نزد دولتمردان دارد ،و سپس با
این مشخصههای گفته شد ،تا چه اندازه در جهت بهبود وضعیت کارگران موثر بوده است و آیا اتخاذ کرسیهای
دولتی از سمت مسئولین خانهکارگر توانسته است در جهت احقاق حقوق کارگران به کار رودیا خیر.
نکته دیگر اینکه به منظور اینکه بتوان یک نهاد مدافع کارگری را مورد بررسی قرار داد درباره میزان کارایی آن
نظری سودمند ارائه کرد ،بهتر است با شرایطی که آن نهاد در وضعیت کلی جامعه داراست و موانع و یا حمایتهایی
که با آن روبروست آشنا شد .لذا درک منصفانه و شناخت عاقالنه و بی طرفانه این نهاد ،با شناخت از وضعیت
زندگی کارگران میتواند برای حل مسئله مفید واقع شود.
 -1-3ضرورت و اهمیت تحقیق
بیشتر مطالعاتی که در ارتباط با خانه کارگر انجام شدهاست ،در حوزه تاریخی و نگاهی به سیر وجودی تشکیل
این نهاد بوده است و در زمینه تحلیل و نقد جدی آن اقدامات اندکی صورت گرفته است ،که البته این قضیه ممکن
است ناشی از عوامل بسیاری باشد.
توجه سایر کشورها و به خصوص کشورهای صنعتی بر تشکل های کارگری و اهمیت بسیاری که تشکلهای
کارگری در پیگیری خواسته های کارگران از خود نشان داده اند نیز موید اهمیت این امر است .از سمت دیگر در
کشور ایران هم که درصد باالیی از جمعیت را قشر کارگران تشکیل میدهند و این قشر همواره دچار نابسامانیهای
عدیده ای بودهاند نیازمند وجود تشکلها و سندیکاها و اتحادیههای کارگری است که بتواند با توجه به قانون و با
در نظر گرفتن عدالت ،خواستهها و نیازهای جامعه کارگری را بازگو و پیگیری نماید .اما نمی توان هر تشکلی را
تشکل واقعی مدافع کارگری خواند و باید دید با توجه به محدودیتهای موجود ،آن تشکل در عمل تا چه اندازه
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موفق بودهاست ،تا بتوان از مشخصههای آن و دالیل موفقیت و عدم موفقیت آن در تقویت تشکلگرایی و
اتحادیهگرایی و تقویت جامعه مدنی سود برد.
مسلما تحلیل همه جانبه و چند بعدی خانه کارگر و بررسی نقش واقعی آن در رفاه کارگری و نمودهای عینی آن
در زندگی روزمره کارگران میتواند در ارتقای این نهاد و متعاقبا ارتقای وضعیت کارگران تاثیر بسزایی داشته باشد.
اهمیت این موضوع نیز میتواند از این جهت باشد که زمانی که جامعه کارگری از یک نهاد پاسخگو به عنوان مکانی
برای بیان و پیگیری مطالبات خاصشان صحبت میکند باید دید که آیا واقعا این نهاد توانسته است از پس برآورده
ساختن مطالبات کارگران برآید یا صرفا علیرغم تالشش در ارائه یک ترجمان رادیکال از وضعیت کارگران شکست
خورده شده است .اگر بتوان مسائل و دغدغههایی که در پس پیروزی و یا شکست این نهاد وجود دارد ،بررسی
منصفانه کرد ،میتوان به منظور کارایی و ثمربخشی هرچه بیشتر آن قدم برداشت.
 -1-4اهداف تحقیق
اهداف در این پژوهش عبارتند از:
هدف کلی :بررسی کارکردهای رفاهی تشکیالت خانه کارگر ایران و شناخت نقاط ضعف و قوت آن
اهداف جزئی:
 شناخت جایگاه تشکیالت خانه کارگر در کشور به منظور تحقق بهتر هدف کلی
 شناخت نحوه مواجهه کارگران با تشکیالت خانه کارگر
 -1-5روش تحقیق
در تحقیق پیش رو از روش کیفی و تکنیک تحلیل مضمونی استفاده شده است ،جامعه مورد برای بررسی ازیبای
عملکرد خانه کارگر ،چهار دسته از مصاحبهشوندگان شامل مسئولین خانه کارگر ،کارگران ،فعالین کارگری و
صاحبنظران حوزه دانشگاهی را در برگرفته است و مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است.
برای گردآوری دادهها از مصاحبه عمیق با سواالت نیمهباز استفاده شده و سواالت تحقیق متناسب با افراد
مصاحبهشونده طراحی گردیده است و در طول مصاحبه نیز به ضرورت تغییراتی که به اهداف اصلی تحقیق لطمه
نزند ،در سواالت صورت گرفته است.
نوار ضبط شده مصاحبه پیاده شده و سپس تحلیل دادهها صورت گرفته است .تحلیل دادهها از طریق منسجم
کردن دادههای پراکنده و نظاممند کردن آنان و سپس استخراج مفاهیم و تهیه کدهای مرتبط صورت گرفته است
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و بعد از آن الگوهای موجود شناسایی شده و در آخر تحلیل عمیق صورت گرفته است که در فصل سوم به طور
مبسوط به آن خواهیم پرداخت.
 -1-6تعریف مفاهیم تحقیق
 خانه کارگر
تشکیالتی اصالح طلب و غیردولتی است که با هدف پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم ساختن آن ها
در عرصه های اجتماعی تشکیل شده است .در سال  1337از اتحاد چندین سندیکای کارگری تشکیل شده است.
عالوه بر این ،خانه کارگر وظیفه خود را بر اساس مرامنامه خود ،دفاع از حقوق کارگران با اصل پایبندی به والیت
فقیه و قانون کار و ساماندهی حرکتهای کارگری در جهت خودکفایی کارگران و دفاع از ارزشهای آنان تعریف
کرده است.
 اتحادیه کارگری
گذشته از تعاریف انقالبی اندیشمندان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،در دنیای امروز به صورت کلی اتحادیهی
کارگری به سازمانیابی آزادانهی کارگران برای مواجه با کارفرمایان و شرایط معیشتی-اقتصادی و اجتماعی کارخانه
اطالق میشود که البته در سطوح باالتر اهدافی سیاسی مشخصی را نیز دنبال میکند اما این اهداف در دهههای
اخیر به هیچ وجه تغییر بنیادین کلیت و ساختار جامعه نبودهاند.
 جنبش کارگری
جنبش کارگری اصطالحی برای یک حرکت جمعی از سوی کارگران برای ایجاد تشکلهای کارگری و گرفتن
حقوق خود از کارفرمایان و دولت است .این حرکت گاهی می تواند منجر به ایجاد یک دولت کارگری بشود (کریمی،
.)18 :1382
 رفاه
از جمله مفاهیمی است که برخوردهای متفاوتی با آن صورت میگیرد و هر کسی آن را به گونهای تفسیر میکند،
اما باید دانست که رفاه نه تنها به مفهوم بهرهبردن بیش از اندازه از ابزارهای زندگی و یا به معنای تجمل گرایی و
ثروتاندوزی نیست ،بلکه به معنای داشتن حد مطلوب از امکانات خدادادی برای یک زندگی سالم است .رفاه
اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری
افراد جامعه ،در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها ،از اهداف آن است (میجلی.)4 :1378 ،
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فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع

 مبانی نظری
 مروری بر تحقیقات پیشین
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 -2-1مقدمه
موضوع تشکلها ،احزاب و اتحادیههای کارگری به علت این که مستقیماً به زندگی و معیشت کارگران –به عنوان
یک ق شر یا طبقهی ب سیار پر اهمیت در دوران مدرن -مرتبط ه ستند ،در میان مکاتب گوناگون ،فکر و سیا سی
همواره باعث ایجاد مباحثات فراوانی بودهاند .سییییر این مباحث را میتوان از اوخر قرن هجدهم و خصیییوصی یاً در
میانههای قرن نوزدهم پیگیری نمود اما عمده مباحث نظری جدی پیرامون تشییکلها و احزاب کارگری در اواخر
قرن نوزدهم و خصوصاً با موج عظیم خیزشهای کارگری علیه نظام سرمایهداری برانگیخته شده و واکنشهایی از
طرف مکاتب مختلف فکری را باعث شد.
اهمیت اتحادیههای کارگری در نظام سرمایهداری موجود را میتوان به چند طریق به اثبات ر ساند؛ اما مهمترین
راه برای اثبات این موضوع پرداختن به مسألهی کالسیک تقابل بنیادین میان «کار» و «سرمایه» است؛ بدین معنا
که طبق نظر افرادی نظیر کارل مارکس ( )1386و کارل پوالنی ( )1392در نظام سییرمایهداری میان نیروی کار
و سرمایهدار از بنیان و ا ساس همواره تعارض و ک شمک شی در جریان ا ست ،نیروی کار میخواهد مزد بی شتری
برای داشتن حداقلهای معیشتی مناسبتری از سرمایهدار بگیرد و سرمایهدار نیز برای استخراج میزان بیشتری
از «ارزش اضافی» در فرایند کار (به تعبیر مارکس) برای انباشت هرچه بیشتر سرمایه تمایل دارد مزد و تسهیالت
کمتری در اختیار کارگران خود قرار دهد .این ایده در تحلیل نظام سرمایهداری در مقیاس وسیعی میان متفکران
قرن بیستمی رواج داشته و هنوز هم به لحاظ علمی معتبر میباشد .کارگر تنها دارایی خود -یعنی نیروی کارش-
را برای به د ست آوردن حداقلهای معی شتی به سرمایهدار میفرو شد و سرمایهدار او را با کمترین میزان ممکن
مزد به اسییتخدام خود در میآورد ،در این فرایند طبیعتاً کارگران وضییعیت شییکنندهتری نسییبت به سییرمایهداران
داشییته و همواره در معرض خطراتی در جامعهی مبتنی بر شیییوهی تولید سییرمایهدارانه هسییتند .همین مسییأله
اهمیت وجود تشیییکلها و اتحادیههای کارگری به عنوان نهادهایی خودجوش برای حفاظت از منافع کارگران در
مقابل کارفرمایان را به اثبات میرساند.
اریک اولین رایت نیز تحت عنوان «توان چانهزنی» بر اهمیت لزوم توازن قوا میان کار و سرمایه صحه گذاشته و با
تقسیییم بندی انواع توانهای چانهزنی« ،توان چانه زنی سییازمانی یا تشییکیالتی» که ناظر بر قدرت اتحادیههای
کارگری است را به عنوان یکی از دو نوع توان چانهزنی عمده شناسایی کرده است (به نقل از سیلور)41 :1392 ،
که نشییان از اهمیت فوقالعادهی تشییکلها و اتحادیهها و کالً انواع و اقسییام سییازمانهای منتسییب به کارگران در
میدان منازعهی میان کار و سرمایه دارد .الزم به ذکر ا ست که گذ شته از متفکرین مارک سیت –در انواع و اق سام
گرایشییات قرن بیسییتمی آن -که همگی به نوعی از تشییکلهای کارگری به عنوان سییازمانیابی طبقه کارگر علیه
سیییرمایهداران حمایت کردهاند ،طیف تأثیرگذاری از متفکرین و گرایشیییات لیبرال و راسیییت نیز وجود حدی از
اتحادیههای کارگری را برای من صفانه کردن بازار و محیط کار و همچنین ثبات و ر شد اقت صادی الزم دان ستهاند.
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به همین خاطر در ادامه ی این فصل قصد داریم در ابتدا با بررسی گرایشات مختلف مارکسیستی در قرن بیستم
رویکرد کلی این نحلهی فکری نسییبت به مسییأله تشییکلهای کارگری را مورد بررسییی قرار داده ،پس از آن آرا
لیبرالهای کالسیک و نئولیبرالها را از این منظر مرور نموده و در نهایت ،نظریات سوسیال دموکراتیک به عنوان
طیف میانیِ این دو را مطرح کنیم .پس از این مرور تاریخی-نظری هم سیییراظ نظریاتی که فارظ از گرایش فکری
منحصییراً به مسییأله اتحادیهها پرداختهاند خواهیم رفت تا به صییورت کلی آمادگی نظری مناسییبی برای بررسییی
موجودیت و ماهیت «خانهی کارگر» در ایران پیدا کنیم.
 -2-2ادبیات نظری
 -2-2-1رویکرد مارکسیستی به اتحادیههای کارگری
قبل از ورود به بحث رویکرد مارکسییییتها به اتحادیه های کارگری طبیعت ًا باید نظر خود مارکس و بنیانگذاران
جنبش مارک سی سم را در مورد اتحادیههای کارگری بدانیم .البته شرایط سیا سی قرن نوزدهم و فراز و فرودهای
جنبش کارگری ،اعت صابات و اعترا ضات اتحادیهای و سازمانیافته در آن ب سیار پیچیده بوده و مارکس نیز هم به
علت مشییارکت داشییتن و در بطن تحوالت سیییاسییی بودن و هم به خاطر غنا و پیچیدگی آثارش ،نقطهنظرهای
گوناگونی خ صو ص ًا در موارد خاص سیا سی دا شته و د ست یافتن به یک گزارهی کلی در مورد دیدگاه مارکس
نسیییبت به اتحادیه های کارگری تنها از رهگذر یک مطالعهی عمیقِ تاریخی ممکن خواهد بود .با وجود این به
صورت کلی و تنها با ا ستناد به آن آثاری از مارکس که منح صراً به مو ضوع اتحادیههای کارگری پرداخته ا ست،
میتوان گفت که وی اتحادیههای کارگری را یکی از ستونها و ارکان مبارزهی سیاسی طبقهی کارگر دانسته و به
همین علت نیز برای آن اهمیتی حیاتی قائل بوده اسییت .در کتاب «اتحادیههای کارگری» که مجموعهایسییت از
تمامِ نوشیییته های مارکس و انگلس در باب اتحادیه های کارگری قرن نوزدهم ،آنها همواره مدافع فعالیت های
اتحادیهای بوده و به نظر می رسد که تنها سعی در اصالح گرایشات ضدانقالبی در درون این سازمانها داشتهاند
(مارکس و انگلس.)1393 ،
مارکس حتی در نقل قولی در مورد اتحادیههای کارگری به صراحت چنین گفته ا ست...« :اتحادیههای کارگری،
اگر بخواهند به وظیفهی خود عمل کنند ،هرگز نباید به تشکل سیاسی وابسته باشند یا خود را تحت قیمومت آن
قرار دهند؛ اگر چنین کاری بکنند ،ضربه ای مرگبار به خود زدهاند .اتحادیههای کارگری مدرسهی سوسیالیسماند.
در اتحادیههای کارگری ا ست که کارگران خود را آموزش میدهند و سو سیالی ست می شوند ،زیرا در آن جا ست
که مبارزه با سرمایه در مقابل چشمان شان و به صورت روزمره جریان دارد .همهی احزاب سیاسی ،از هر قماش و
بدون اسیییتثنا ،تنها برای زمانی کوتاه و به طور موقت میتوانند در تودهها شیییور و حرارت بدمند؛ اما اتحادیههای
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کارگری به گونه ای دیرپا در تودهها نفوذ میکنند؛ تنها آنها میتوانند بیانگر حزب راستین طبقهی کارگر باشند و
در برابر قدرت سرمایه قد برافرازند( »...به نقل از محسن حکیمی.)1392 ،
این نقل قول البته جدای از مباحث بسیییاری که پیرامون نظر مارکس دربارهی احزاب سیییاسییی و اعتقاد یا عدم
اعتقاد او به این احزاب برانگیخته و همچنان نیز برمیانگیزاند ،از یک جهت برای ما در این پژوهش حائز اهمیت
فراوان اسیییت :نگاه مارکس در شیییرایط ویژهی قرن نوزدهم و جنبشهای کارگری و اتحادیهایِ خاص آن ،نگاهی
بسیار مثبت و تأییدآمیز بوده و او اتحادیهها و تشکلهای کارگری را به وضوح میستوده است .در ادامه با دانستن
این مورد سعی میکنیم به نظرگاه مارک سی ستها در دنیای جدید قرن بی ستم پیرامون این م سئله بپردازیم .در
ادامه ابتدا نظر مارکسیتهای ارتدکس ،پس از آن تجدیدنظر طلبها ،مارکسیتهای انقالبی و نهایتاً چپِ نو را در
مورد اتحادیههای کارگری به اجمال بررسی خواهیم کرد.
 مارکسیسم اُرتدکس
مارک سی سم ارتدکس در واقع مارک سی سم تکاملگرا ،جزمگرا و دترمنی ستی ا ست که بی شتر تحت تأثیر «آنتی
دورینگ» انگلس بوده و معتقد است که سوسیالیسم تنها در جوامعی قابلیت اجرایی پیدا میکند که سرمایهداری
در آن تکامل یافته باشد .ارتدکسها بر دموکراتیک بودن مارکسیسم تأکید داشته و حزب انقالبی را رد میکنند.
به طور کلی در مارک سی سم ارتدکس خ صلت دیالکتیکی تکامل تاریخی بر ا ساس تعامل ذهن و عین جای خود را
به اندی شهی تکامل طبیعی بر ا ساس قانونمندیهای طبیعی داد .مارک سی ستهای ارتدکس زیر تأثیر سنگین
گسیییترش علوم طبیعی ،نظریه ی ماتریالیسیییتی و پوزیتیویسیییتی انگلس در آنتی دورینگ را وجه کاملتری از
داروینیسم در سطح جامعه میدانستند (بشیریه 42 :1376 ،و .)43
از نمایندگان عمدهی مارکسیسم ارتدکس میتوان به کائوتسکی و پلخانف اشاره کرد ،این دو و سایر پیروان شان
ا سا ساً به نظریهی عمل انقالبی برای تغییر جهان اعتقادی ندا شته و فکر میکردند نظام سرمایهداری به شکلی
خودبهخودی و در طی فرایند تکامل اجتماعی محکوم به نابودی ا ست و فقط باید منتظر روز فروپا شی کامل آن
ماند .اما نباید فراموش کرد که گرچه این نحله از مارکسیسم بر خالف بولشویکها و دیگران تعبیری دترمینیستی
از اندیشه مارکس عرضه کردهاند ،لیکن همچنین بر خالف آنها مارکسیسم را اصوالً امری دموکراتیک میدانستند،
به این معنی که آنها فکر میکردند که قوانین ماتریالیسییتی تاریخ به هر حال به سییود پیشییرفت دموکراسییی و به
معنی کاهش نقش دولت و بروکراسی دولتی عمل خواهد کرد (همان ،همان).
ارتدکسها در مورد جنبش کارگری در دوران پیش از سقوط و فروپا شی سرمایهداری نیز به نوعی سازمانیابی
رفاهی ،آموزشیییی و فرهنگی برای ایجاد یک جنبش تودهای خودانگیخته و مسیییتقل کارگری و همچنین ایجاد
احزاب کارگری معتقد بودند (اسییتیل .)67 :1999 ،بنابراین میتوان رویکرد آنها پیرامون اتحادیههای کارگری را
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رویکردی کامالً مثبت تلقی کرد .ارتدکسها در انتظار فرار رسییییدن روزهایی که دیگر سیییرمایهداران قدرتی در
جامعه نخواهند داشییت اتحادیهها و احزاب کارگری را به عنوان ابزارهایی مقدماتی و آموزشییی برای آماده سییازی
جامعه در جهت حرکت به سوی سوسیالیسم تلقی میکردند.
البته این دیدگاه با معیارهای پذیرفتهی مارکسیستی یک نگاه کامالً محافظهکارانه و غیرانقالبی به حساب میآید
چراکه ارتدکسها اتحادیههای کارگری و احزاب را به عنوان بازوهای انقالب سییوسیییالیسییتی نپذیرفته و معتقد
بودند که انقالب به صورت خود به خودی خواهد آمد و ما صرف ًا باید مقدمات سو سیالی ستی شدن جامعه را به
وسیلهی آموزش و فعالیتهای فرهنگی آماده کنیم .البته آنها برای اتحادیههای کارگری نقشی رفاهی در وضعیت
فعلی و پیشاسوسیالیستی نیز قائل بودند اما عمده تمرکز آنها بر نقش فرهنگی اتحادیهها بوده است.
 مارکسیسم تجدیدنظرطلب
«اندی شههای تجدیدنظرطلبان در زمینهی خ صلت ا صالحطلبانه و دموکراتیک سو سیالی سم ،بنیان فکری احزاب
سوسیال دموکرات به شمار میرود .بستر تاریخی تجدینظرطلبان همانند مارکسیسم ارتدکس ،جنبش سوسیال
دموکرا سی آلمان بود .در این جنبش ...مارک سی ستهای ارتدکس جناح میانهرو را ت شکیل میدادند .در حالی که
منتقدین تجدیدنظرطلب جناح را ست مح سوب می شدند .تجدیدنظرطلبان به ا صالح و تکامل تدریجی در امور
جامعه و عدم ضرورت انقالب سیا سی اعتقاد دا شتند .بدین سان تجدینظرطلبی گرای شی را ست در درون جنبش
سوسیال دموکراسی قرن نوزدهم اروپا بود» (بشیریه.)44 :1376 ،
تجدیدنظرطلبان معتقد بودند که تئوری اقتصییادی مارکس ،باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد ،اصییول کلی آن باید
تصییحیح و یا حداقل تکمیل گردد و نتیجهگیریهایی که مربوط به تکامل سییرمایهداریاند باید به طور اسییاسییی
تغییر داده شوند.
برنشییتاین به عنوان پدر تجدیدنظرطلبی جننبش سییوسیییال دموکراتیک آلمان هم از طرف ارتدکسها و هم از
طرف مارکسیتهای انقالبی به علت تحریفهایی که در مارکسیسم به عمل آورده بود مورد حمله قرار میگرفت.
او که در آغاز اندیشیییههای جنجالبرانگیز خود را به نام ارائهی چهرهی واقعی و راسیییتین مارکس عنوان میکرد،
لیکن بعدها که فاصلهی افکار او با مارکسیسم غیرقابل انکار گردید ،آن را کنار گذاشت و علناً به نقد مارکسیسم
پرداخت .موا ضع نظری تجدیدنظرطلبان و به ویژه برن شتاین را میتوان در سه مبحث کلی خال صه کرد :یکی نقد
نظریع ی بحران به عنوان جزئی از مارک سی سم ارتدکس ،دوم نقد ا صول و مبانی ا سا سی مارک سی سم؛ و سوم
مجادالت فلسفی میان مواضع نوکانتی تجدیدنظرطلبان و مواضع اثباتگرایانه ارتدکسها (همان.)47 ،
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تجدیدنظرطلبان معتقد بودند که اگر تکامل اقتصادی به سرمایهداری انحصاری منجر نشود و طبقه کارگر به فقر
محض دچار نگردد ،جنبش کارگری باید در کل فعالیت های خود بازنگری کند .طبقات کارگر به جای آن که
ا قدا مات کو تاه مدت خود را همچون م قد ماتی برای نبرد های بزرگ ببین ند ،با ید حمالت م حدود خود عل یه
سییرمایهداری و جامعه بورژوازی را به عنوان هدف اصییلی خویش تلقی کنند .برنشییتاین میگوید« :جنبش همه
چیز اسییت ،اما هدف هیچ» یعنی تکامل تدریجی نباید تحت شییعاع هدفی دور قرار گیرد .یکی از نظرات اصییلی
تجدیدنظرطلبان این بود که دولت را میتوان از درون ت صرف کرد و الینقطع آن را تغییر داده و بدل به ابزاری در
خدمت کارگران یا به طور کلی در خدمت مردم عادی درآورد (رحیمی.)1381 ،
برنشییتاین و پیروانش معتقد بودند که اگر حق رای همگانی به اجرا گذاشییته شییود ،طبقه کارگر به خاطر کمیت
غالب خود اکثریت پارلمان را ک سب خواهد کرد .او عقیده دا شت که سو سیال دموکراتها باید از طریق انتخابات
آزاد و مردمی (دموکراتیک) هر چه بی شتر کر سیهای انتخاباتی را در پارلمان از آن خود ساخته و بدین ترتیب با
حمایت پرولتاریا حاکمیت خود را استقرار بخشند و در نهایت به هدف خود یعنی سوسیال دموکراسی پرولتاریایی
د ست یابند .بنا به اعتقاد برن شتاین اگر سو سیال دموکراتها بتوانند اکثریت را در پارلمان ک سب کنند قادر به
تصویب اصالحات سیاسی خواهند بود .از دیدگاه تجدیدنظرطلبان سو سیال دموکراسی تدریجاً جای لیبرالیسم را
میگیرد .به نظر برنشتاین دموکراسی میتواند استثمار را از میان بردارد ،زیادهرویهای ناشی از رقابت را محدود
کند و صنایع مورد بهرهبرداری بخش خ صو صی را به مو س سات عمومی تبدیل کند .همچنین به نظر برن شتاین
ساخت گروههای اجتماعی در سرمایهداری به سوی دوگانگی یا سادگی گرایش ندارد (فقیر -غنی) بلکه به نظر
وی پیچیدگی نظام تقسییییم کار اجتماعی در سیییرمایهداری پیشیییرفته و افزایش کارویژهها و نقشها ،پیچیدگی
بیشتری در ساخت گروههای اجتماعی ایجاد میکند (همان).
تجدیدنظرطلبان خوا ستار سو سیالیزه کردن سرمایهداری به نحوی تدریجی بودند ،هر چند درباره شیوه دقیق
اجرای این بر نا مه اختالفنظر داشیییت ند .ملی کردن -انت قال مالک یت به کمون ها و ای جاد ت عاونی ها -از جم له
راهنماییهایی بود که پیشنهاد می شد به اعتقاد آنها سوسیالیسم الزمه تداوم حیات اجتماعی نیست بلکه شرط
بهزیستی و بهروزی انسان است و از این رو خود به خود به وجود نمیآید بلکه باید ایجاد شود (بشیریه.)1376 ،
مباحث نظری مربوط به برنشتاین و سایر همفکران تجدیدنظرطلبش برای بحث حاضر در این پژوهش از دو وجه
دارای اهمیتی ب سیار ا سا سی ا ست ،یکی این که ا سا س ًا ری شهی سو سیال دموکرا سی به عنوان یکی از بحث
برانگیزترین مباحث و گزینههای سیا سی قرن بی ستم زاییدهی تفکرات برن شتاین و تغییر م سیر افکار مارکس از
درون مارکسییییسیییم تلقی میشیییود (بشییییریه )1376 ،و دوم هم این که یکی از پایگاههای فکری طرفداران
اتحادیهگرایی در میان جنبش کارگری برنشتاین و تجدید نظرطلبی اوست (فلچر)1983 ،؛ به این معنی که یکی
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از علل و عوامل بها پیدا کردن اتحادیههای کارگری در درون نظام سییرمایهداری و کشییورهای غربی سییوسیییال
دموکراسییی پس از جنگ جهانی دوم و پایهگذارِ آن یعنی ادوارد برنشییتاین اسییت .نباید فراموش کرد که حزب
سوسیال دموکرات آلمان تا پیش از برنشتاین ،یک حزب کامالً چپ و عمیقاً مارکسیست بود و این تأثیر برنشتاین
بود که باعث گردش به راسییت این حزب و تغییر ماهیت آن شیید .به هر صییورت تجدیدنظرطلبها به عنوان نیای
سوسیالدموکراتهای قرن بیستم معتقد بودند که نظام سرمایهداری را با تغییر تدریجی ،حزب سیاسی ،شرکت
فعاالنه در انتخابات و تقویت اتحادیههای کارگری ،میتوان به گونهای کامالً تدریجی به نظام سیییوسییییالیسیییتی
متحول نمود .این بحث را جلوتر و ذیل عنوان سوسیال دموکراسی ادامه خواهیم داد.
 مارکسیسم انقالبی
اگر ارتدکسها را جناح میانهرو و تجدیدنظرطلبان را بال را ست جنبش سو سیال دموکرا سی آلمان و به تعبیری
عام تر مارک سی سم ابتدای قرن بی ستم بدانیم ،منطق ًا جناح چپ این جنبش را مارک سی ستهای انقالبی ت شکیل
خواهند داد؛ مارک سی ستهای انقالبی به عکس مارک سی ستهای میانهرو و محافظه کار معتقد بودند که انقالب را
باید به وجود آورد و این معنایی جز اعتقاد به سییازمانیابی سیییاسییی برای براندازی نظام سییرمایهداری ندارد؛ از
نمایندگان عمدهی مارکسیسم انقالبی میتوان به لوکزامبورگ و لنین اشاره کرد.
رزا لوکزامبورگ از نظر سیا سی هوادار سو سیالی سمی انقالبی ،سازشناپذیر و مبتنی بر مبارزه طبقاتی با گرایش
بینالمللی بود؛ لوکزامبورگ در سال  1899حزب سوسیال دمکرات لهستان را تاسیس کرد و در سال  1906با
انتشییار جزوه اعتصییاب عمومی از اعتصییاب و اقدام جمعی به عنوان شییکل اولیه انقالب دفاع کرد .وی را چهره
برج سته تاریخ جنبشهای کارگری قرن بی ستم و قهرمان سویالی سم مینامند؛ به نظر وی انقالب سو سیالی ستی
نیازمند شرایط ساختاری و اقت صادی نی ست .انقالب سو سیالی ستی و سقوط نظام سرمایهداری نا شی از بحرانی
سیییاسییی خواهد برد نه بحرانی اقتصییادی بدین سییان او در نظریه انقالب سییوسیییالیسییتی هرگونه اکونومیسییم و
دترمینیسییم را کنار گذاشییت .به نظر او صییرف وجود طبقه وسیییع وخود آگاه پرولتاریا به خودی خود حاکی از
آمادگی اقتصادی و سیاسی برای سوسیالیسم واشغال قدرت دولتی است (بشیریه 65 :1376 ،و .)66
از نظر لوکزامبورگ انقالب واق عهای خود جوش و خود انگیخ ته ،مبتنی بر رف تاری تودهای اسیییت و ن یازم ند
برنامهریزی و تصمیمگیری و فعالیت حزبی نیست؛ وی هرگونه جزم اندیشی در باره ضرورت تاریخ و گذار خطی
و اجتناب ناپذیر از سییرمایهداری به سییوسیییالیسییم را اسییاس یاً مورد تردید قرار داده اسییت .به طور کلی در نظریه
ساختاری و اقتصادی لوکزامبورک آنچه که قابل تاکید است این اندیشه است که روند فروپاشی نظام سرمایهداری
همانند فرایند فروپاشی نظام فئودالی فرایندی کند و طوالنی وپرفراز نشیب است و جنبشهای سوسیالیستی باید
مکرراً شکست خوده تا سرانجام بتواند جامعهی جدید را پایهگذاری کنند؛ جهانی شدن سرمایهداری در اوج خود
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نظام دولت ملی را منسوخ خواهد ساخت و جهان از نظر اقتصادی و فرهنگ یک کاسه خواهد شد .سوسیالیسم
همچون زایمانی طبیعی تنها با گسترش کامل سرمایه داری در سطح جهان ممکن است پدید بیاید.
«به طور کلی لوکزامبورگ به ویژه در برابر بل شویکها و لنین از تز خودجو شی انقالب در مقابل سازماندهی و از
ضرورت اساسی شرکت تودهها در انقالب سوسیالیستی در مقابل مرکزیت حزب ،و نیز از ضرورت تکوین خود به
خودی آگاهی طبقاتی در قالب شییوراهای کارگری حمایت و تجدیدنظرطلبی فرصییتطلبان و بروکراتیزه شییدن
حزب سوسیال دموکرات آلمان را مورد انتقاد قرار میداد» (بشیریه.)70 :1376 ،
در مورد بحث مشیییخا ما یعنی اتحادیههای کارگری و نظر لوکزامبورگ در مورد آنها نیز باید بگوییم همانطور
که پیشتر اشییاره کردیم ،لوکزامبورگ از احتمال وقوع اعتصییاب تودهای به رهبری اتحادیههای کارگری سییخن
گف ته (لوکزامبورگ )1925 ،و به ات حاد یه های کارگری همچون ابزاری بالقوه برای شییی کلدهی به جنبش
خودانگیختهی کارگران علیه نظام سرمایهداری مینگریست .در این تعریف اتحادیهها بیش از آن که نقشی رفاهی
دا شته و ابزاری برای چانهزنی با سرمایه داران برای بهبود معی شت کارگران با شند ،ابزاری سیا سی برای انقالب
قلمداد می شوند .عالوه بر آن لوکزامبورگ همواره بر شوراهای کارگری به عنوان شیوهای رادیکال از سازماندهی
کارگری تأکید میکرد که تواناییِ انقالبی بسیییار زیادتری از اتحادیههای کارگری داشییتند؛ در آخر ذکر این نکته
نیز ضروری ا ست که لوکزامبورگ منتقد سر سخت احزاب انقالبی و سازماندهی بروکراتیک برای انقالب نیز بوده
چراکه انقالب را امری تودهای ،خودجوش و از پایین میدانست.
لنین به عکس لوکزامبورگ به انقالب برنامهریزی شییده توسییط یک حزب پیشییرو و به رهبری انقالبیون حرفهای
معتقد بود؛ اما ،در این که نباید به انتظار انقالب نشست با لوکزامبورگ همعقیده بوده و ضدیتی عمیق با نظریات
تجدیدنظرطلبان و ارتدکسها داشیییت (بشییییریه .)1376 ،با وجود این او همانند مارکسییییسیییتهای ارتدکس
ماتریالیسم تاریخی را قبول داشت و به همین دلیل میپذیرفت که روسیهی آن زمان به علت سطح پایین توسعه
اقتصیییادی و آگاهی پایین توده ها هنوز به آمادگی الزم برای انقالب نرسییییده اسیییت؛ به همین خاطر وی بر
سازمانیابی تودههای توسط یک گروه نخبه تأکید میکرد.
در مورد نظریات خاص لنین پیرامون اتحادیههای کارگری نیز میتوان دو نکته را بیان داشت ،اول این که لنین و
لنینیسم بر عنصر سازمانیابی کارگران در زمان انقالب تأکید فراوان داشته و به همین دلیل اتحادیههای کارگری
ی مناسیییبی برای سیییازماندهی انقالبی کارگران
را به عنوان زیرمجموعه ی حزب انقالبی پیشیییرو بازوی کارگر ِ
میدانسیییت (لنین .)1384 ،نک تهی دوم نیز به عملکرد پس از انقالب لنین باز میگردد ،در این ز مان دیگر
اتحادیههای کارگری از اهمیت چندانی برخوردار نیسییتند و گذشییته از آن با تقسیییمبندی احزاب و اتحادیههای
اروپایی به آنهایی که انقالبی هسیتند (در واقع آنهایی که با شیوروی هم راسیتا هسیتند) و آنهایی که محافظهکار
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شدهاند (هابزبام ،)1380 ،عمالً مسئلهی اهمیت اتحادیهها و رویکرد سیاسی نسبت به آنها در لنینیسم به صورت
کامل روشن و حل و فصل میشود.
 مارکسیسم معاصر
پس از جنگ دوم جهانی و با پدیدار شدن عواقب وخیم سوسیالیسم حزبی شوروی ،مارکسیستهای اروپایی به
گونهای فزاینده به مطالعهی آثار هگلی دوران جوانی مارکس (با تأکید بر دسییتونشییتههای اقتصییادی و فلسییفی
 )1844تمایل نشان داده و هر روز بر اهمیت اندیشمندان متفاوت و بزرگی همچون لوکاچ افزوده می شد .در این
دوران از یک طرف تجدیدنظرطلبی با استحاله در درون سیستم لیبرال دموکراسی سرمایهدارانه ،عمالً از حوزهی
کاری و فکری مارکسیستها خارج شد ،و اهمیت ارتدکسها نیز زیر سیطرهی انقالب اکتبر کمرنگ شده و از آن
گذشته با شکست عملی نظریات شان (چرا که سرمایهداری از پس هر بحرانی قویتر از قبل خود را احیا میکرد
و عمالً امکان تصور محو خودبهخودی و طبیعی سییرمایهداری منتفی شیید) وجاهت نظریشییان را کامالً از دسییت
دادند؛ و از طرف دیگر سو سیالی سم شرقی یا ا صطالح ًا « سو سیالی سم واقعاً موجود» در خارج تبدیل به بدیلی
شبهکمونی ستی و خالی از محتوا برای ابرقدرت پ ساجنگی دنیای سرمایهداری یعنی ایاالت متحده شده بود و در
درون نیز با سرکوب آزادیها و عمل به نوعی سرمایهداری دولتی ،هر گونه امید را در ذهن مارک سیتهای غربی
از بین برده بود؛ در چنین شیییرایطی ناگهان موجی از تفکرات انتقادی در فضیییای فکری غرب رواج پیدا کرد که
عموماً بر مبنای ایدههای لوکاچ در کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» نیز شکل گرفته بود.
هرچند لوکاچ خود به علت تعللقات حزبی در نهایت نظریهی حزب پیشییرو را پذیرفته اسییت اما اسییاس و بنیان
کتاب اصلی او یعنی «تاریخ و آگاهی طبقاتی» به شدت با هر گونه ساختار حزبی برای شکلدهی به یک حکومت
سیییوسییییالیسیییتی مخالف اسیییت؛ در این کتاب ما با اولویت فرهنگ بر سییییاسیییت ،تأکید بر مفاهیمی همچون
« شی شدگی»« ،کلیت»؛ همچنین توانایی طبقهی کارگر برای د ستیابی به کلیت ،رد علم جزئینگر (به عنوان
عاملی که درک کلیت برای پرولتاریا را تو سط طبقات حاکمه غیرممکن می سازد) حمایت از نقش حزب صرفاً به
عنوان کارگزار تحول فرهنگی (چرا که لوکاچ در این کتاب انقالب را بدون تحول کلیت جامعه و فرهنگ بیمعنا
می دانسیییت) مواجه هسیییتیم .لوکاچ مدعی اسیییت که تنها با تغییر کلیت جامعه یعنی فرهنگ و همهی روابط
اجتماعی میتوان انقالب سو سیالی ستی کرد و با تغییرات جزئی ،ق سمتی از جامعه در چنبرهی امور فراتاریخی،
علمی و غیره باقی میماند و بنابراین انقالبی هم در کار نخواهد بود .در اینجا ما با سییعی برای پوشییش متعارض
مابین نظریهی فرهنگ و حمایت از حزب لنینی در بطن یک زندگی متالطم سیاسی توسط یک اندیشمند خالق
مواجه ه ستیم (ب شیریه .)151-140 :1376 ،اندی شههای ا صلی لوکاچ در سه مفهوم کلی خال صه می شود.1 :
و حدت د یالکتیکی عین و ذهن در جام عه؛  .2ام کان رفع ازخودبی گانگی در تاریخ از طریق گسیییترش آ گاهی
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پرولتاریایی؛  .3مفهوم حقیقت به عنوان کلیتی هگلی که همواره در حال شییدن اسییت و در آینده نیز به دسییت
خواهد آمد (همان 153 ،و .)154
اگر نگاه لوکاچ در تاریخ آگاهی طبقاتی را مد نظر قرار دهیم ،میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که لوکاچ نهایتاً به
اتحادیههای کارگری نیز تنها به عنوان یک عامل ب ستر ساز برای تحول در «کلیت» و فرهنگ نظر دا شته ا ست .و
اگر عواملی مثل مهاجرت به م سکو در طول جنگ جهانی دوم ،ف شار کمینترن و حزب کمونی ست مجار ستان بر
لوکاچ برای بازنگری و انتقاد از خود و همچنین محافظه کاری و سکوت در برابر ا ستالینی سم در سالهای پایانی
عمر او را از معادالت فلسیییفی و ایدهآلیسیییتیاش خارج کنیم ،منطقاً و به احتمال زیاد هم مفهوم حزب و هم
اتحادیهی کارگری حتا عواملی مخلِ تحول کلیت در جامعه میبایسییت از نظر او قلمداد میشیید .گذشییته از این
موضوع نقش لوکاچ در ایجاد تحوالتی شگرف در مارکسیم قرن بیستم ،نقشی اساسی و بسیار کلیدی بوده است.
مکتب فرانکفورت نامی است که به گروهی از روشنفکران آلمانی و عمدتاً یهودی اطالق می شود که نقطه کانونی
تفکرات شان انتقاد از عقالنیت ر سمیت یافته در دوران مدرن ا ست؛ آنها خواهان آن د سته از ارزشهای ان سانی
هسییتند که در همهگیری پوزیتیسییم کم رنگ شییدهاند .آدورنو و هورکهایمر دو تن از متفکران بزرگ این مکتب
ه ستند که سعی در انتقاد از ع صر رو شنگری دا شتند چراکه از نظر آنها عقالنیت ع صر رو شنگری که قرار بود به
آگاهی و علم کمک کند ،به عقالنیت ابزاری تبدیل شده است (ابراهیمی 66 :1386 ،و .)67
مکتب فرانفکورت در زمینه ی م سائل ان ضمامی و م شخا در دنیای سرمایهداری نظیر اتحادیههای کارگری در
بهترین حالت نظری ندارند و اگر هم نظری از طرف آنها وجود داشیییته باشییید احتما ًال ناظر بر بی اهمیت بودن
مسیییئله اتحادیههای کارگری در نگاه آنان اسیییت .تا جایی که حتا هربرت مارکوزه کارگران را دیگر یک طبقهی
انقالبی ندان سته و سایر اق شار نظیر دان شجویان را انقالبیتر از آنها میداند (مارکوزه .)1362 ،به نظر میر سد اگر
بحث های نظری مارک سی سم ساختارگرا ،و مباحث انتزاعی مارک سی سم پ سا ساختارگرا را بخواهیم در کنار مکتب
فرانکفورت قرار داده و یک برایند کلی از نظر مارکسییییسیییم متأخر نسیییبت به اتحادیههای کارگری ارائه دهیم،
میبینیم که مارکسیسم در دهههای بعد از جنگ یا با بها دادن به مسئلهی فرهنگ ،اساساً موضوع کارگران را از
دسییتور کار خود خارج کرده اسییت و یا در مباحث گنگ نظری چنان غرق شییده اسییت که دنیای واقعی را به
فراموشی سپرده است.
البته در دهه های پس از جنگ احزاب کمونی ست و سو سیالی ست در سرا سر نقاط جهان حمایت نظری و حتا
عملی خود از اتحادیه های کارگری را حفظ کرده بودند اما در نهایت این احزاب سیییوسییییال دموکرات بودند که
میدان بازی اتحادیه ها را به تمامی در ا شغال خود دا شتند .گذ شته از آن احزاب سو سیالی ست و کمونی ست در
دوران پس از جنگ عموماً تحت سیییطرهی حزب کمونیسییت شییورروی بوده و هیچ گونه جذابیتی برای کارگران
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ک شورهای صنعتی ندا شتهاند؛ البته این احزاب در ک شورهای جهان سوم توفیقاتی دا شتند اما در کل میتوان
چنینی گفت که مارکسیستها در سطح سیاسی از پس از دوران انشقاق تجدیدنظرطلبها در اوایل قرن بیستم،
بازی در میدان اتحادیههای کارگری را باختند و این اتحادیهها به صیییورت کامل تحت سییییطرهی سیییوسییییال
دموکراتها بودهاند (هابزبام .)1380 ،در سطح نظری نیز در سالهای پس از جنگ شاهدیم که جذابیت موضوع
اتحادیههای کارگری برای متفکرین شناخته شدهی مارکسیت روز به روز کمتر شده است.
 -2-2-2رویکرد لیبرالیستی به اتحادیههای کارگری
بعد از برر سی رویکرد شاخههای مختلف مارک سی سم به اتحادیههای کارگری ،به عنوان اندی شهی مدافع وجود
اتحادیههای کارگری ،الزم اسییت تا نظر منفی لیبرالها و مدافعین نظام بازار آزاد را نیز در این مورد مرور کرده تا
به این طریق بتوانیم نوع نگاه سیوسییال دموکراتهای قرن بیسیتم به اتحادیهها به عنوان نگاهی بینابینی که هم
مرزهای نظری خود را درون نظام سرمایهداری تعریف میکند و هم شدیداً مدافع تقویت اتحادیههای کارگری در
جامعه است ،را بهتر درک کنیم.
مدافعین نظام بازار به صورت کلی دیدگاه مثبتی نسبت به موضوع اتحادیههای کارگری ندارند و معتقدند که کار
نیز مانند سایر کاالها باید در بازار آزاد مبادله شده و چانهزنی بر سر آن صرفاً بر پایهی عرضه و تقاضا بوده و هیچ
گونه دخالتی از جانب دولت یا هیچ سازمان یا حزب کارگری در آن پذیرفتنی نیست ،چرا که دخالت در مکانیسم
بازار؛ اگرچه دخالتی انسیاندوسیتانه ،باعث اختالل در روند امور نظام اقتصیادی شیده و در مجموع به نفع جامعه
نی ست .البته در دیدگاه لیبرالها و مدافعین نظام بازار نیز مثل مارک سی ستها میان گرای شات مختلف فکری آن،
اختالفاتی بر سر این مسئله وجود دارد اما اختالفات لیبرالها به مراتب کمتر از مارکسیستهاست؛ آنها به صورت
کلی اتحادیههای کارگری را سازمانهای مزاحم و بیمورد میپندارند.
در ادامه قصد داریم تا رویکرد لیبرالها نسبت به اتحادیههای کارگری را در دو بخش بررسی کنیم؛ در بخش اول
نظریات لیبرالی سم و اقت صاد سیا سی کال سیک را به صورتی ن سبت ًا مخت صر مرور کرده و در بخش دوم پدیدهی
نظری -سیاسیِ متأخرِ لیبرالیسم یعنی آن چیزی که به نئولیبرالیسم شهرت پیدا کرده است را به صورتی مفصل
مورد بحث قرار خواهیم داد .مبحث نئولیبرالیسیییم برای ما در این پژوهش از آن نظر اهمیت بیشیییتری دارد که
نئولیبرالیسییم به عنوان بدیلی برای نظریات مارکسیییسییتی و از آن مهمتر نظریات سییوسیییال دموکراتیک عداوتی
بنیادین به اتحادیههای کارگری دا شته و در دهههای اخیر باعث تغییرات گ ستردهای در بازار کار جهانی و قدرت
چانهزنی کارگران هم در کشورهای صنعتی و هم در جهان سوم شده است.
 نظریات لیبرالیسم و اقتصادسیاسی کالسیک
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لیبرالیسم طبق تعاریف متنوع یک مکتب فکری -سیاسی ریشه گرفته از عصر روشنگری است که پس از انقالبات
صیینعتی و سیییاسییی قرن هجدهم و نوزدهم در دنیای ثروتمند و پیشرفتهی آن دوران همهگیر شییده و در قرن
بیستم به شکوفایی کامل خود در سراسر جهان دست یافت .اصول بنیادین این مکتب را به صورت کلی میتوان
اعتقاد به آزادی ،عقلگرایی ،اومانیسییم ،مالکیت خصییوصییی ،پارلمانتاریسییم دموکراتیک ،فردگرایی ،فایدهگرایی
سکوالری سم و از همه مهمتر ا صالت بازار یا به بیانی بهتر « سرمایهداری» خال صه کرد ( شاپیرو10-3 :1380 ،؛
آربالستر98-55 :1377 ،؛ مشکات.)461-458 :1391 ،
از این میان ،اعتقاد راسییخ به مالکیت خصییوصییی ،فردگرایی ،فایدهگرایی و اعقتاد به بهینه بودن نظامِ اقتصییادی
مبتنی بر بازار یعنی « سرمایهداری» ا صولی ه ستند که عمیقاً ری شه در مکتب «اقت صاد سیا سی کال سیک» دارند
(فیتزپتریک« .)1383 ،اقتصادسیاسی کالسیک» منظومهای از اندیشه اقتصادی است که مابین سالهای 1750
تا  1870تو سط گروهی از اقت صاددانان عمدتاً انگلی سی ،بر مبنای کتاب «ثروت ملل» آدام ا سمیت برای تحلیل
فرایندهای تولید ،توزیع و مبادلهی کاالها و خدمات در اقتصییاد سییرمایهداری به کار میرفت .از نظر مارکس (به
نقل از میرجلیلی :1387 ،مارکس 77 :1867 ،تا  )174اقتصییادسیییاسییی کالسیییک در قرن هفدهم با پتی آغاز
میشیییود و با ریکاردو پایان می یابد .با وجود این ،از نظر کینز (به نقل از میرجلیلی :1387 ،کینز)37 :1936 ،
اقتصادسیاسی کالسیک با ریکاردو آغاز میشود و با پیگو پایان مییابد.
در قرن هفدهم ،انگلستان در تجارت عقبتر از هلند و در تولید صنعتی عقبتر از فرانسه بود .اما این عقبماندگی
در اوا سط قرن هجدهم تحت تأثیر انقالب صنعتی به طور کامل جبران شد .انقالب صنعتی ،ابتدا در انگل ستان
توسعه یافت و شاید به همین دلیل نیز بود که محل رشد و نمو اولیهی اقتصادسیاسی کالسیک نیز انگستان بوده
ا ست .آدام ا سمیت و معا صرانش که در طول مراحل اولیه انقالب صنعتی زندگی میکردند ،شدیداً تحت تأثیر
رشد اساسی صنعت ،تجارت و اختراعات و تقسیم کار قرار گرفتند .اندیشه کالسیکها ،عقالنی سازی فعالیتهای
اقتصییادی و گسییترش فضییای رقابت به عنوان تنظیمکنندهی خودبهخودی اقتصییاد بود .دولتها نیز در آن زمان
اتالف منابع و فساد مالی اشتهار داشتند و تحت چنین شرایطی ،توجیه کاهش مداخالت دولت تبدیل به منطقی
مستحکم شده بود.
به صورت کلی نمایندگان اصلی این مکتب فکری اقتصادی عبارتند از :آدام اسمیت ،دیدید ریکاردو ،توماس رابرت
مالتوس ،ژان باتیست سی ،ناسا سنیور و جان استوارت میل .هر چند تعدادی از مورخان اندیشه اقتصادی ،کارل
مارکس را به دلیل استفاده از برخی نظرات ریکاردو ،یک اقتصاددان کالسیک به حساب آوردهاند ولی طبق تعریف
و ا صول اقت صاد سیا سی کال سیک ،هیچگاه نمیتوان مارکس را یک اقت صاددان کال سیک دان ست (میرجلیلی،
)1387؛ از آن گذشته از نام فرعی کتاب اصلی مارکس یعنی«سرمایه :نقدی بر اقتصاد سیاسی» میتوان به یقین
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دان ست که مارکس هیچگاه در زمرهی اقت صاددانان کال سیک نبوده بلکه منتقد سر سخت نظریات آنان به شمار
میآمده ا ست .پایه های ا صلی اقت صاد سیا سی کال سیک که غالب ًا لیبرالی سم اقت صادی نیز نامیده می شود ،آزادی
ک سب و کار ،مالکیت خ صو صی و رقابت ه ستند ،که البته همگی متکی به دکترین ل سهفر نیز به شمار میآیند.
ویژگیهای اصلی اقتصاد کالسیک را به طور خالصه میتوان چنین برشمرد:
 .1اولین اصل اقتصاد کالسیک ،لسهفر است .یعنی بهترین دولت آن است که کمترین دخالت در اقتصاد را داشته
باشییید .نیروهای بازار رقابتی آزاد ،تولید ،مبادله و توزیع را با «دسیییت نامرئی» هدایت میکنند .اقتصیییاد،
خودتعدیلشونده است و بدون مداخله دولت به اشتغال کامل گرایش دارد.
 .2کال سیکها (به ا ستثنای ریکاردو) ،بر وجود هماهنگی منافع ،تأکید میکردند .به این معنی که هر شخا ،با
پیگیری منافعش ،در واقع منافع کل جامعه را تأمین خواهد کرد.
 .3کال سیکها بر اهمیت تمام فعالیت های اقت صادی خ صو ص ًا صنعت ،تأکید میکردند .مرکانتیلی ستها اعتقاد
داشیییتند که ثروت از تجارت به دسیییت میآید ،فیزیوکراتها ،کشیییاورزی را منبع تمام ثروتها میدانسیییتند.
اقتصادسیاسی کالسیک اما ،صنعت را به تجارت و کشاورزی ،افزود و هر سه را مولد به حساب آورد.
 .4اقتصاددانان کالسیک به اقتصاد به عنوان یک کل مینگریستند .یعنی رویکرد اقتصاد کالن داشتند (همان).
 .5گذ شته از مباحث اقت صادی ،به لحاظ فل سفی و سیا سی نیز لیبرالی سم کال سیک را میتوان مبتنی بر نظریاتی
مانند فایدهگرایی (میل و بنتام) و نظریه ی انتخاب عقالنی دانسیییت .بنتام نیز مانند اسیییمیت جامعه را تنها
مجموعهای از افراد میداند که در آن رفاه مترادف اسیییت با بهرهمندی یا مطلوبیت که البته در نظر او کامالً هم
قابل اندازهگیری اسییت؛ از نظر او رفاه در جامعه برابر اسییت با بهرهمندی اجتماعی و بهرهمندی اجتماعی نیز برابر
اسیییت با حداکثر خیر و خوشیییبختی برای حداکثر آحاد مردم (فیتزپتریک)1383 ،؛ از دیدگاه فایده باوران یا
مطلوبیتگرایان فایده مبنای همهی فضیییلتهاسییت و ارزشهای ما با سییمتگیری به سییوی لذت تعیینشییدنی
هستند (میل.)1363 ،
.6نظریهی انتخاب عقالنی نیز نظریهایسیییت که در آن میتوان جامعه را بر مبنای افعال منفعتجویانهی افراد
معقول آن شناخت .این نظریه همهی اَ شکال رفتار اجتماعی ،گروهی و سازمانی را به افعال فردی رأی دهندگان
و مصیییرفکنندگان کاهش پذیر میکند؛ همانطور که پیشتر اشیییاره کردیم این نظریه و سیییایر سیییویه های
فردگرایانهی اندیشه ی لیبرالی پیوندی واضح با نظریات کالسیک اقتصادسیاسی داشته ،به شدت ذهنی بوده و به
صورت مم شخا از نظام بازار حمایت میکنند .از منظر این نظریه سیا ستهای اجتماعی میبای ست بر ح سب
منافع شخصی عقالنی و فردی قابل توصیف باشد (فیتزپتریک.)1383 ،
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با این مقدمات ،حال میتوانیم به صییورت کلی نوع نگاه لیبرالهای کالسیییک (از اقتصییاددانانی چون اسییمیت و
ریکاردو گرفته تا فیلسیییوفانی نظیر میل و بنتام) به جامعه را بهتر درک کنیم .عقلگراییِ فردرگرایانه در کنار
مقدس شمردن مالکیت خ صو صی و ایمان به کارایی رقابت در بازار آزاد ،در کنار آرمان آزادی و دموکرا سی در
مجموع یک منظومهی نسبتاً منسجم (و نه لزوماً درست و دقیق) از افکار سیاسی-اقتصادی و اخالقی را در مقام
یک ایدئولوژی تمام عیار پدید میآورد .البته نگاه فیلسییوفان لیبرال با نگاه اقتصییاددانان لیبرال از انظباقی کامل
برخوردار نیسییت ،برای مثال لیبرالیسییم جان اسییتورات میل در مقاطعی از زندگی او تبدیل به نوعی مرام نسییبتاً
سییوسیییال شییده و به آرمان و ایدهی عدالت نزدیک میشییود (چیزی که در میان اندیشییمندان لیبرال خصییوص یاً
لیبرالهای قرن بیستم کمتر با آن مواجه هستیم) ،احتماالً میل نیز متأثر از وضعیت وخیم طبقهی کارگر اروپایی
در اواخر قرن نوزدهم مجبور بوده است در این ایده که کار نیز همچون یک کاال باید بدون هیچ گونه تبعیضی در
بازار آزاد مبادله شود ،تعدیلهایی انجام داده است.
حال باید به این موضییوع مهم بپردازیم که در مجموع نظرِ لیبرالهای کالسیییک در مورد اتحادیههای کارگری را
چگونه میتوان توصیییف کرد .قطعاً و با هیچ متر و معیاری نمیتوان نظر آنها نسییبت به سییازمانهای کارگری را
نظری مشیخصیاً مثبت و تأیید آمیز قلمداد کرد ،اما با همان قطعیت نیز نمیتوان نظر آنها را درسیت مثل اخالف
نئولیبرال شان تماماً ضداتحادیهایی دانست؛ برای پی گرفتن این استدالل ،بهتر است در ابتدا یک نقل قول نسبتاً
طوالنی از آدام اسمیت در کتاب مشهور «ثروت ملل» بیاوریم:
«گفته میشود که ،به ندرت ما دربارهی دستهبندی و اتحاد کارفرمایان چیزی به گوشمان میخورد ،در صورتیکه
دربارهی سندیکا و اتحادیهی کارگری مکرراً اخباری منت شر می شود .ولی هرکس ،با این ح ساب ،ت صور کند ،که
کارفرمایان به ندرت با هم متحد میشوند ،هم از دنیا بیاطالع است و هم از موضوع .کارفرمایان همیشه و همهجا
سییاکت و خموشییند ،ولی دائماً و به طور یکنواخت با هم متحد میشییوند که مزد کارگر را از نرخ واقعی آن باالتر
نبرند .نقض این اتحاد در همهجا یک عمل نامناسیییب و غیرعادی اسیییت و کارفرمایی که چنین کاری انجام دهد
مورد شیییماتت و مالمت اقران و همگنان خویش اسیییت .در حقیقت ما به ندرت از اتحادیهی کارفرمایان چیزی
میشییینویم ،زیرا این بک امر عادی و حتا میتوان گفت یک امر طبیعی اسیییت ،به طوری که هیچ کس چیزی
دربارهی آن نمی شنود .گاهی کارفرمایان ،نیز داخل یک زد و بند مخصوصی می شوند که مزد کارگر را حتا از نرخ
طبیعی آن نیز پایینتر ببرند .این کار همیشییه در نهایت سییکوت و در خفا انجام میشییود .تا لحظهی اجرای آن
کسیییی اطالع ندارد ،که در آن هنگام نیز کارگر بدون مقاوما تسیییلیم میگردد .و با اینکه کاهش مزد به شیییدت
کارگران را تحت فشیییار قرار میدهد ،ولی دیگران هیچ وقت چیزی در این باره نمیدانند .اما اغلب این چنین
دسییتهبندیها با اتحادیهی تدافعی کارگران مواجه میشییود ،که گهگاه آنان نیز ،بدون تحریک یا انگیزشییی از این
نوع ،به میل خود متحد میشوند که قیمت کار خود را باال ببرند» (اسمیت.)58 :1357 ،
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در این پاراگراف و ق سمتهای زیادی از این کتاب ما با ا ستداللهایی با این م ضمون که وقتی سرمایهداران علیه
منطق رقابت آزاد قیمتها در بازار کار با همدیگر متحد می شوند ،نمیتوان انتظار دا شت که کارگران د ست روی
دست بگذارند و با یکدیگر متحد نشوند ،مواجهایم .اسمیت حتی در بحثی پیش از پاراگراف فوق نسبت به قوانین
سییخت و دسییت و پا گیرِ زمان خود علیه اتحادیههای کارگری در جایی که اتحاد کارفرمایان هیچ منعی به لحاظ
قانونی ندا شته ا ست ،شدیداً اعتراض میکند .این نوع مو ضعگیری البته در مورد سایر اندی شمندان کال سیک
لیبرال با شدت و حدت بسیار کمتری نیز وجود دارد ،برای مثال میتوان به جان استوارت میل اشاره کرد ،اما در
پشییت این حمایت ،بازهم منطقی فردگرایانه نهفته اسییت :چراکه اعتراض اسییمیت بیش از آن که معطوف به نقد
پایمال شدن حق سازمانیابی کارگران با شد ،معطوف به اختالل در روند تعیین بهای مزد کارگران در « شرایط
طبیعی» اسییت ،او همچنان همان اسییمیت مدافع منطق بازار آزاد اسییت و احتماالً وجود «اتحادیههای تدافعی
کارگران» را نیز درسیییت مثل اتحاد کارفرمایان برای پایین نگه داشیییتن دسیییتمزدها ،مختل کننده منطق بازار
میداند.
با وجود این مالحظات باید در نهایت چنین بگوییم که لیبرال های کالسییییک به عکس لیبرال های نو در قرن
بیسییتم (و نه لیبرالهای سییوسیییال دموکراتِ قرن بیسییتم) هیچگاه با شییدت و حدت علیه اتحادیههای کارگری
موضییعگیری نکرده ،در اکثر مواقع در مقابل آن سییکوت کرده و در مجموع نظرگاهی نسییبتاً خنثی نسییبت به آن
داشییتهاند .نباید فراموش کرد موضییوع آرمانیِ «اخالق» و میل به ایجاد یک جامعه اتوپیایی در میان لیبرالهای
کالسیک قرن نوزدهم به عکس نئولیبرالهای قرن بیستم ،کامالً وجود داشته و همین امر باعث می شده است تا
آنها با احتیاط بیشتری با موضوع کارگران و شرایط زندگیشان مواجه شوند .البته شرایط وخیم معیشتی کارگران
اروپایی در قرن نوزدهم نیز مزید بر علت این موضوع بوده است .در هر صورت وجود اتحادیههای کارگری کمی از
شدت رقتبار بودن این شرایط کا سته و به همین دلیل نیز مخالفت صریح و شدید با آن ،چندان هم با ذهنیت
نسبتاً اخالقگرای کالسیکها همخوانی نداشته است.
 -2-2-3نئولیبرالیسم و اتحادیههای کارگری
در این بخش قصد داریم تیا مبیانی نظیری نئولیبرالیسیم بیا تکییه بیر تشیخیا نیوع گیرایش آنهیا نسیبت بیه
اتحادیییههییای کییارگری را مییورد بررسییی قییرار دهیییم؛ در اییین راه نییاگزیر باییید قبییل از هییر چیییزی تحییوالت
میییابین دوران رواج اییییدههیییای کالسییییک اقتصیییاد لیبیییرال (دوران پییییش از جنیییگ جهیییانی دوم) و دوران
همهگیر شدن نئولیبرالیسیم (پیس از دهیه  70مییالدی) را بیه صیورتی گیذرا میورد اشیاره قیرار دهییم .البتیه
این دوران که به دوران دولت رفیاه نییز شیهرت دارد بیه صیورت مجیزا جلیوتر در بخیش مربیوط بیه سوسییال
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دموکراسییی بییه صییورت مفصییل مییورد بررسییی قییرار خواهیید گرفییت امییا اینجییا الزم اسییت بییه صییورتی گییذرا
اشارهای به آن داشته باشیم تا علت تاریخی همهگیری نظریات نئولیبرال را بهتر درک کنیم.
 تاریخچهی نئولیبرالیسم
بعیید از بحییران اقتصییادی بییزرگ سییرمایهداری غییرب در دهییهی  1930و جنییگ دوم جهییانی ،لیبییرال و
سوسیییال دموکراسییی در بلییوک غییرب بییه عنییوان پذیرفتییهشییدهتییرین سیسییتمهییای سیاسییی ،شییناخته
میییشییدند .بحییران بییزرگ انباشییت سییرمایه در سییال  ،1929باعییث شیید تییا اقتصییاد سییرمایهداری بییه طییرز
غیرقابل کتمانی راه نجات خود را از طرییق نظرییات جیان مینیارد کینیز جسیتجو کنید ،بیه همیین دلییل نییز
هییم طرفییداران سوسیییال دموکراسییی و هییم لیبییرال دموکراسییی عم یالً بییه نظریییه برنامییهریییزی اقتصییادی-
سیاسی کینز تن داده بودند.
کینز بر خالف کالسیک هایی چون آدام اسیمیت بیه رهیا کیردن بیازار و اقتصیاد بیه حیال خیود معتقید نبیود و
اعتقییاد داشییت کییه بییا تجربییهی متییداوم بحییرانهییای ادواری سییرمایهداری کییه مییارکس بییه خییوبی آنهییا را
پیشبینی کرده بیود ،دیگیر نمییتیوان بیه تعیادل خودبیه خیودی اقتصیاد امیید بسیت .او بیا کمیک گیرفتن از
مبانی اقتصیاد سیاسیی مارکسیی بیه بحیران عرضیه و تقاضیای اقتصیاد سیرمایهداری واقیف گشیته و راه گرییز
از بحیران کییاهش تقاضییا و مصییرف در عیین افییزایش تولییید و عرضییه را بیاال بییردن مصیینوعی تقاضییا و مصییرف
میییدانسییت ،تییا بییدین طریییق بازارهییا دوبییاره رونییق بگیرنیید (کینییز)1936 ،؛ ع یالوه بییر آن او توانمندسییازی
کارگران از طریق تقویت اتحادییه هیای کیارگری را نییز عامیل مهمیی در ثبیات اقتصیاد و جامعیه مییدانسیت.
اییین راهبردهییا کییه بییه راهبییرد کینییزی اقتصییاد سییرمایهداری شییهرت دارد ،عمییالً دولییتهییا را بییه ایجییاد
هزینههای جدید ترغیب می کرد کیه همیین موضیوع نییز باعیث شید تیا دولیتهیا هزینیههیای رفیاهی جامعیه
را افزایش داده و خواسته یا ناخواسته به آن چیزی که امروزه به دولت رفاه شهرت دارد ،تبدیل شوند.
راهبرد کینز از بعد از جنگ جهیانی دوم تیا دهیهی هفتیاد بیه صیورت فراگییری در تمیام دنییای غیرب میورد
استفاده قرار گرفت و به پارادایم غالیب اقتصیادی در نییمکیره ی غربیی بیدل شید؛ امیا ایین راهبیرد در دهیهی
هفتاد با بروز بحران جدیید سیرمایه داری میورد شیک و تردیید جیدی قیرار گرفیت .تیورم پیولی ،افیزایش نیرخ
بیکاری و در عین حال قدرت گیرفتن اتحادییههیای کیارگری تحیت لیوای دولیتهیای رفیاه باعیث شید تیا بیه
خصوص لیبرال دموکراسیی و همچنیین جنیاحهیای محافظیه کیار و دسیت راسیتی خیود را بیا خطیرات جیدی
مواجه ببینند.
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این شرایط تاریخی به صیورت خودبیه خیودی باعیث بیه وجیود آمیدن بسیتری بیرای مرکیز توجیه واقیع شیدن
اقتصییاددانهییای نئوکالسیییک حاشیییهای چییون فییردریش فییون هایییک و میلتییون فریییدمن شییده و بییا مییورد
توجه قرار گیرفتن دییدگاههیای دولیتگرییز آنهیا (هیر دو نفیر در دهیهی هفتیاد جیایزهی نوبیل آقتصیاد را از
آن خییود کردنیید) ،فضییای عمییومی و سیاسییی الزم بییرای بییه قییدرت رسیییدن نئییولیبرالهییایی چییون مارگییارت
تییاچر در بریتانیییا و رونالیید ریگییان در ایییاالت متحییده شیید .بییا بییه قییدرت رسیییدن اییین افییراد عم یالً پییروژهی
تاریخی دولت رفاه به پروژهای شکستخورده و مربوط به گذشته تبدیل شد (هاروی.)1386 ،
برعکس کینز که بر افزایش تقاضیا بیا کمیک تزرییق پیول بیه جامعیه تأکیید مییکیرد و تیورم را چنیدان مهیم
نمیییپنداشییت ،نئییولیبرالهییا بییه شییدت بییه موضییوع تییورم حساسیییت نشییان میییدادنیید .آنهییا تزریییق پییول در
جامعیه را باعییث افییزایش نقییدینگی ،کسییری بودجییه و در نتیجیه تییورم دانسییته و آن را عمیالً دسییتکاری نظیم
خودجوش اقتصاد و عامل اصلی بحیران میی پندارنید .بیا تأکیید بیر همیین نکیات ،نئیولیبرالهیا راه بیرونرفیت
از مخمصییهی بحییران اقتصییادی را در واقعییی کییردن قیمییتهییا ،کییاهش تصییدیگییری دولییت در اقتصییاد،
خصوصیییسییازی دسییتگاههییا و شییرکتهییای تجییاری (کییه البتییه اییین موضییوع تییا حیید خصوصیییسییازی
زیرساختهیا و نهادهیای همگیانی و عیامالمننفعیه ای چیون سیسیتم مراقبیت بهداشیتی و آمیوزش نییز پییش
میییرود) و همچنییین سییرکوب اتحادیییههییای کییارگری بییه عنییوان عامییل مخییل نظییم خودجییوش و همچنییین
مانعی بر سر راه ایجاد فضای تجیاری خیوب ،مییدانسیتند .در واقیع «محافظیهکیاری نیو و لیبرالیسیم نیو ،هیر
دو واکنشییی نسییبت بییه اقتصییاد کنیییزی و دولییت رفییاهی و گسییترش نفییوذ اتحادیییههییای کییارگری بییودهانیید.
لیکن محافظهکاران نو ،در عیین حیال نسیبت بیه فرهنیگ و شییوهی زنیدگی راییج در غیرب واکینش اخالقیی
نشییان میییدهنیید و نگییران بیییانضییباطی اجتمییاعی ،بیییپروایییی اخالقییی ،و تضییعیف نهییاد خییانواده و م یذهب
هستند» (بشیریه.)39 :1376 ،
 تعریف نئولیبرالیسم
حییال میییتییوان بییا ارائییهی یییک تعریییف جییامع از پدیییدهی اقتصییادی ،اجتمییاعی ،سیاسییی و البتییه نظییری
نئولیبرالیسم بحث را به صورت مناسیبتیری پیی گییری کیرد .از مییان تعیاریف گونیاگونی کیه بیرای مسیئلهی
نئولیبرالیسییم ارائییه شییده اسییت ،تعریییف دیوییید هییاروی از وضییوح و جامعیییت ارزشییمندی برخییوردار اسییت:
«نئولیبرالسیییم در وهلییهی نخسییت نظریییهای در مییورد شیییوههییایی در اقتصییاد سیاسییی اسییت کییه بییر اسییاس
آنهییا بییا گشییودن راه بییرای تحقییق آزادیهییای کارآفرینانییه و مهییارتهییای فییردی در چییارچوبی نهییادی کییه
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ویژگییی آن حقییوق مالکیییت خصوصییی قدرتمنیید ،بازارهییای آزاد و تجییارت آزاد اسییت ،میییتییوان رفییاه و
بهروزی انسان را افیزایش داد .نقیش دولیت ایجیاد و حفیظ ییک چیارچوب نهیادی مناسیب بیرای عملکیرد آن
شیییوههاسییت .مییثالً ،دولییت باییید کیفیییت و انسییجام پییول را تضییمین کنیید .بعییالوه ،دولییت باییید سییاختارها و
کارکردهییای نظییامی ،دفییاعی و قییانونی الزم را بییرای تییأمین حقییوق مالکیییت خصوصییی را ایجییاد و در صییورت
لزوم عملکرد درست بازارها را بیا توسیل بیه زور تیأمین کنید .از ایین گذشیته ،اگیر بازارهیایی (در حیوزههیایی
از قبیییل زمییین ،آب ،آمییوزش ،مراقبییت بهداشییتی ،تییأمین اجتمییاعی یییا آلییودگیهییای محیییط زیسییت) وجییود
نداشته باشد ،آن وقت ،اگر الزم باشید ،دولیت بایید آنهیا را ایجیاد کنید ولیی نبایید بییش از ایین در ایین امیور
مداخلییه کنیید» ( 8 :1386و  .)9بنییابراین تییا بییه اییین مرحلییه مییا بییرای شییناخت نئولیبرالیسییم بییه چنیید
کلیییدواژه و عبییارت اساسییی دسییت پیییدا میییکنیییم :تحقییق آزادیهییای فییردی ،پایبنییدی بییه بییازار آزاد،
پاسییداری قدرتمنیید از حقییوق مالکیییت خصوصییی و از همییه مهمتییر نقییش بسیییار کمرنییگ دولییت در امییور
اقتصادی و اجتماعی.
در واقییع بنیییان نظییری نئولیبرالیسییم بییا توجییه بییه رئییوس کلییی اندیشییهی نظریییهپییردازان نئوکالسیییک آن در
قرن بیستم ،بر اصل نظم خودجیوش اجتمیاعی اسیتوار اسیت .و بیدین ترتییب فاصیلهی خیود بیا دسیتگاههیای
نظییری مییرتبط بییا دولییت رفییاه ،سوسیییال دموکراسییی ،لیبییرال دموکراسییی و البتییه سوسیالیسییم را مشییخا
میکند .تمیام سیسیتمهیای فیوق هیر کیدام بیه گونیهای و بیا شیدت و ضیعفهیای متفیاوت ،قائیل بیه نیوعی
برنامییهریییزی بییرای سیاسییتهییای اقتصییادی و اجتمییاعی در جامعییه هسییتند در حییالی کییه نئولیبرالیسییم بییه
شییدت برنامییهریییزی دولتییی بییرای نظییم و نسییق دادن بییه امییورات جامعییه را نفییی ک یرده و آن را مخییل رونیید
طبیعی یا همان نظیم خودجیوش جامعیه میی دانید .چراکیه دولیت هیم اطالعیات کیافی در میورد پییشبینیی
عالئم بیازار را نیدارد و هیم اینکیه سیسیتم دولتیی بیا مداخلیه در بیازار تحیت فشیار گروهیای ذینفیع تحقیق
دموکراسی و آزادی فردی را به خطر خواهید انیداخت .بیا همیین منطیق مییتیوان انتظیار داشیت کیه رویکیرد
نئییولیبرالهییا در مییورد اتحادیییههییای کییارگری نیییز رویکییردی خصییمانه باشیید چراکییه دخالییت اتحادیییههییا در
امییور کارخانییههییا و بییازار کییار را ،درسییت مثییل دخالییت دولییت در اقتصییاد کییالن بییر خییالف جریییان نظییم
خودجوش نظام اقتصادی و روند طبیعی امور در شیوه تولید سرمایهداری میدانند.
با این مباحث مختصیر از رئیوس کلیی ایین نظرییه میی تیوان بیه ایین نتیجیه رسیید کیه نتیجیهی انضیمامی و
ملمییوس اییین دسییتگاه فکییری پدیییدههییایی مثییل مقییرراتزدایییی ،خصوصیییسییازی ،کنییارهگیییری دولییت از
حییوزهی تییأمین اجتمییاعی (همییانجییا) ،رویکییرد ضییداتحادیهایییی ،تسییری قواعیید بییازار آزاد بییه تمییام شییئونات
23
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اجتماعی و در کیل انفعیال دولیت مگیر در میورد ایجیاد فضیای تجیاری مسیاعد بیرای شیرکتهیای بازرگیانی،
خواهد بود.
مبانی نظری نئولیبرالیسم
هستهی مرکزی نظریه نئولیبرالیسم" ،عدم مداخلهی دولت و بخش عمومی در اقتصاد است" .جدا از ا ستدالالت
اقتصییادی برای تبیین منطقی این گذاره ،توجیه فلسییفی-نظری نئولیبرالیسییم در این رابطه این اسییت که آزادی
فردی میتواند به بهترین شکل ممکن توسط یک ساختار نهادی ایجاد شود که متشکل از حقوق مالکیت قوی و
بازارهای آزاد با تکیه بر ابتکارات فردی ست .در این میان دولت نیز تنها در جایگاه ب ستری م ساعد یا ابزاری جاده
صافکن برای گ سترش بازار آزاد ،حفظ مالکیت خ صو صی و ایجاد رقابت ،در نظر گرفته می شود .با توجه به این
استدالل میتوان به این نتیجه رسید که« :نئولیبرالیسم به نوعی ترکیبی از اختیارگرائی آدام اسمیت و بنیادگرائی
بازاری میلتون فریدمن می باشیید .بازارسییازی ،خصییوصیییسییازی و مقرراتزدایی ،مثلث محوری نئولیبرالیسییم را
تشیییکیل میده ند» .در مورد تشیییکل های کارگری نیز نئولیبرال ها چنین می پندارند که ،کارگر و کارفرما (یا
سرمایهدار) دو فرد آزاد و مختار ه ستند که طی قراردادی در یک پرو سهی تولید با یکدیگر همراه می شوند؛ آنها
این موضییوع را که کارگر نیروی کار خود را به عنوان تنها دارایی خود به سییرمایهدار میفروشیید را عمالً نادیده
گرفته و این معادله را کامالً برابر و منصفانه میدانند ،بنابراین حضور اتحادیههای کارگری و دخالت دولت در بازار
کار و محیط کارخانه را روندی بر خالف جریان طبیعی امور میپندارند.
در ادعاها و مانیفستهای رایج در مورد شکلگیری نظریهی اقتصادی و فلسفی نئولیبرالیسم ،به صورت مکرر چنین
عنوان شده که نئولیبرالیسم فاصلهگیری از آرمانگراییهای غیرمنطقی لیبرالیسم کالسیک است؛ بدین معنا که
نئولیبرالیسم سعی دارد تا نواقصی که نظریهی کالسیک از آنها رنج میبرد و همان عوامل نیز باعث به وجود آمدن
بحرانهای اقتصادی و احتماالً اجتماعی دنیای سرمایهداری شده است را تا حد امکان رفع و در واقع نوعی اصالح
در نظریهی کالسیک اعمال کند.
«نئولیبرالیسییم بییه عنییوان پییادزهری بییالقوه بییرای خطییرات تهدییید کننییدهی نظییام اجتمییاعی سییرمایهداری و
همچییون راهییی بییرای حییل مشییکالت آن ،مییدتهییا در محافییل سیاسییتگییزاری عمییومی نهفتییه بییود .گروهییی
کوچییک و منحصییربهفییرد از مییدافعان پررشییور –عمییدتاً اقتصییاددانان ،مورخییان و فیلسییوفان دانشییگاهی -در
 1947پیرامییون فییردریش فییون های یک ،فیلسییوف سیاسییی اتریشییی ،گییرد آمییده بودنیید تییا انجمنییی بییه نییام
انجمن مونت پلرین (برگرفتیه از نیام ییک چشیمه ی آب معیدنی در سیوئیس کیه آنهیا بیرای نخسیتین بیار در
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آنجا بیا هیم مالقیات کردنید) را تأسییس کننید (چهیرههیای سرشیناس آنهیا عبیارت بودنید از :لودوییگ فیون
میییزس ،میلتییون فریییدمن –اقتصییاددان -و حتییی بییرای مییدتی ،فیلسییوف نامییدار کییارل پییوپر) ...اعضییای اییین
گییروه بییه دلیییل تعهدشییان بییه آرمییانهییای آزادی شخصییی خییود را لیبییرال (در معنییای سیینتی اروپییایی آن)
توصیییف میییکردنیید .امییا برچسییب نئییولیبرال نشییاندهنییدهی پیییروی آنییان از اصییول بییازار آزاد اقتصییادی
نئوکالسیکی بیود کیه در نیمیه ی دوم قیرن نیوزدهم (بیه برکیت آثیار آلفیرد مارشیال ،ویلییام اسیتنلی جیورنز و
لئون والراس) پدید آمیده بودنید تیا جیای نظرییه هیای کالسییک آدام اسیمیت ،دیویید ریکیاردو و البتیه کیارل
مارکس را بگیرند .ولی آنها به بیه ایین دییدگاه آدام اسی میت کیه دسیت نیامرئی بیازار را بهتیرین وسییله بیرای
تحریک حتا پستتیرین غراییز انسیانی نظییر شیکم پرسیتی ،ولیع و مییل بیه داشیتن ثیروت و قیدرت ،بیه نفیع
همه میدانست ،نیز وفادار ماندنید( ».هیاروی 32 :1386 ،و  ) 33بیه همیین دلییل نییز بیا انیواع نظرییههیای
مداخلهی دولیت و بخیش عمیومی در اقتصیاد و سیاسیتهیای اجتمیاعی از نظرییهی جیان مینیارد کینیز (کیه
در پاسخ به کسادی بیزرگ دهیهی  1930شیکل گرفتیه بیود) تیا نطرییات سوسیالیسیتی بیه شیدت مخالفیت
میکردند.
اسییتدالل آنهییا بییرای نفییی دخالییت دولتییی نیییز بییر اییین مهییم مبتنییی بییود کییه «تمییایالت سیاسییی نییاگزیر در
تصییمیمات دولتییی دخالییت دارنیید و میییزان اییین مداخلییه بییه قییدرت گییروههییای ذینفییع و دخیییل در
تصییمیمگیییری بسییتگی دارد و تصییمیمات دولتییی دربییارهی مسییائلی نظیییر سییرمایهگییزاری و انباشییت سییرمایه
مسیلماً نادرسییت هسیتند ،زیییرا اطالعییاتی کیه در اختیییار دولیت اسییت نمیییتوانید بییا اطالعیاتی کییه در عالئییم
بازار وجود دارد رقابت کند» (همان).
در میییان اندیشییمندان مختلییف اییین نحلییهی فکییری فییردریش فییون هایییک بییه عنییوان تأثیرگ یذارترین فییرد و
همچنییین بییه خییاطر صییرفاً اقتصییاددان نبییودن ،از مییابقی متفکییرین آن از جایگییاه برتییر و بییا اهمیییتتییری
برخوردار است .در ادامه سعی میکنیم تا مروری اجمالی بر رئوس کلی آرا او داشته باشیم.
ایمییون بییاتلر در ارائییهی افکییار هایییک دو برعیید اساسییی در نحییوهی تفکییر او تشییخا میییدهیید .سییویهی اول
افکییار او معطییوف اسییت بییه اصییل جامعییهی آزاد؛ او چنییین میییاندیشیید کییه جامعییهی آزاد از طرفییی بییا آزادی
فییردی (وضییعیتی کییه فییرد بییرای ادامییهی زنییدگی خییود مجبییور بییه اطاعییت از زور و ارادهی خودسییرانهی
دیگری نباشد) به وجیود مییآیید و از طرفیی دیگیر نییز همیین آزادیهیای فیردی بیه صیورت خودجیوش در
مجمییوع باعییث ایجییاد جامعییهای آزاد میییشییود کییه در آن هیییچ برنامییهریییزی آگاهانییهای بییرای سییامانمنیید
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کردن امیور اجتمیاعی و اقتصیادی در آن وجیود نیدارد ،چیرا کیه برنامیهرییزی آگاهانیه و محاسیبهی وضیعیت
جامعییه مسییتلزم نهادهییایی فراگیییر و تمامیییتطلییب اسییت کییه در نهایییت منجییر بییه بییروز اسییتبداد و محییدود
کردن آزادیهای فیردی مییشیوند (بیاتلر.)1387 ،سیویه ی دوم افکیار هاییک بیه نقیش بیازار آزاد در جامعیه
مربییوط اسییت« .هایییک معتقیید اسییت کییه بییازار بیه مثابییهی نهییادی اجتمییاعی ،سیسییتم ارتبییاطیایسییت کییه
شییبکهی بییزرگ جهییانی اطالعییات را فییراهم میییکنیید و ضییمناً سییازوکار قیمییت از طریییق آن وظییایف خییود را
انجام می دهید .سیازوکار قیمیت ییک نیوع سیازمان اقتصیادیسیت کیه در آن هیر ییک از مصیرفکننیدگیان و
بنگاههای تولیدی از طریق بازارهیا بیه یکیدیگر کینش و واکینش نشیان مییدهنید تیا بیه سیه مسیئلهی مهیم
اقتصادی پاسخ دهنید )1 :چیه بایید تولیید شیود  )2چگونیه بایید تولیید شیود و  )3بیرای چیه کسیی بایید
تولید شود بیر اسیاس نظیر هاییک ،سیسیتم ارتبیاطی کیه میا آن را بیازار میینیامیم سیازوکار کیاراتری بیرای
مرتبکردن اطالعیات پراکنیده اسیت تیا سیسیتم هیای دیگیر کیه بشیر بیه طیور ارادی طراحیی کیرده اسیت»
(همان ،پیشگفتار مترجم 13 :و )14
البته کیارل پیوالنی در بنیدی انتقیادی بیه تفکیرات هاییک اشیارهای دارد و توصییفی کناییهآمییز از آنهیا ارائیه
مییدهیید ،کیه نقییل آن در اییین جیا خییالی از لطییف نیسیت« :برنامییهریییزی و کنتیرل در حکییم انکیار آزادی در
معرض حمله قرار گرفته اسیت .کیار و کسیب آزاد و مالکییت خصوصیی بیرای آزادی ضیروری اعیالم شیدهانید.
میگویند هر جامعهای که بیر بنییاد هیای دیگیری سیاخته شیده باشید ،سیزاوار جامعیهای آزاد نامییدن نیسیت.
آن آزادی را که نظم پدیید مییآورد بیه عنیوان غییرآزادی محکیوم مییکننید؛ یعنیی عیدالت ،آزادی و رفیاهی
را که عرضه میکند به عنوان استتار بندگی به انتقاد میگیرند» (به نقل از هاروی.)55 :1386 ،
در هییر صییورت و حتییا بییا «تقلیییل دادن آزادی بییه حمایییت صییرف از کسییب و کییار آزاد» ،هایییک همچنییان بییا
این اصول اولیه و همچنیین تأکیید بیر روی مفهیوم قیانون (بیه عنیوان گیذارههیایی از پییش موجیود کیه بایید
کشف شوند و نیه مفیاهیمی کیه بایید آنهیا را سیاخت) و حاکمییت قیانون و همچنیین انتقیاد بیه سوسیالیسیم
قرن بیستمی ،در طول حدود نیم قرن بیا همکیاری دوسیتان خیود در انجمین مونیت پلیرین ،علییه هیر گونیه
برنامیهریییزی دولتییی از سیسییتم سییرمایهدارانییهی کینییزی گرفتییه تییا سوسیالیسییم واقعیاً موجییود اعییالم جنییگ
کییرده و در نهایییت بعیید از گذشییت یییک نسییل توانسییت بییا بییه دسییت آوردن نوبییل اقتصییاد و غالییب شییدن
پییارادایم دولییتگریییز اقتصییادی در آمریکییا و اروپییای دهییهی هفتییاد ،از یییک متفکییر حاشیییهای بییه یکییی از
متفکران بسیار تأثیرگذار در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شود.
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در نهاییت و بییرای جمییعبنییدی ایین بخییش ،پیینج فرضیییهی رایییج در مبیانی نظییری نئولیبرالیسییم را میییتییوان
چنین عنوان کیرد .1« :بیازار آزاد پییششیرط دموکراسیی و آزادی اسیت؛  .2بیازار آزاد پییششیرط کیارایی و
توسییعهی اقتصییادی اسییت؛  .3بییازار آزاد در گییذر زمییان ،توزیییع درآمیید را بهتییر میییکنیید؛  .4مداخلییهگرایییی،
علت اصلی رانیتجیویی و مفاسید اقتصیادی اسیت؛  .5بیازار نهیادی فیارظ از سیاخت قیدرت حیاکم بیر جامعیه
اسییت (دینییی .)1387 ،نباییید فرامییوش کییرد کییه مداخلییهگرایییی از منظییر نئییولیبرالهییا از دو طییرق مییورد
حملییه واقییع میییشییود :یکییی مداخلییه دولییت در اقتصییاد کییالن و دیگییری مداخلییهی سییازمانهییا ،تشییکلهییا و
اتحادیههای کارگری هم در بازار کار و هم در محیط کارخانه.
 -1-3-2-2وجوه اشتراک و افتراق نئولیبرالیسم با لیبرالیسم کالسیک
همییانگونییه کییه اشییترایت میییگوییید نئولیبرالیسییم و لیبرالیسییم کالسیییک در اصییول اولیییه نقییاط اشییتراک
غیرقابییل گسسییتی دارنیید« :لیبرالیسییم کالسیییک کشییورهای آنگلوساکسییون بییه فیلسییوف اخییالق اسییکاتلندی،
آدام فرگوسیین و همییوطن او آدام اسییمیت و نیییز بییه دیوییید هیییوم و جییان اسییتوارت میییل برمیییگییردد .آنییان
نظییام تئوریییک لیبرالیسییم را در اقتصییاد جییای و سییاخت دادنیید] .البتییه آنهییا[ گونییهای اسییتدالل مبتنییی بییر
حقییوق طبیعییی بییرای برداشییتهییای آزادیخواهانییهی خییود داشییتند کییه اصییل روشیین و مسییلم postulat
هیییوم ( )1730از آن جملییه اسییت] .در هییر صییورت[ تییأمین و تضییمین حییق مالکیییت و حییق انتقییال آن بییه
غیییر از راه توافییق و گذاشییتن قییول و قرارهییای خییود] ،از اصییول مسییلم انگاشییتهشییدهی کالسیییکهاسییت[ .بییا
این اصیل مالکیی ت خصوصیی و حیق بسیتن قراردادهیا پیونید دارد و از تبعیات آن اسیت .بیا همکیاری و تیأثیر
متقابل افراد ،اعمال این حق در نظام اقتصیاد بیازار بعنیوان نظیام مبادلیه ،برقیرار مییشیود و انجیام مییگییرد
(هایییک( »)1967 ،اشییترایت 167 :1386 ،و  .)168اییین اصییول اولیییه بییه صییورت تمییام و کمییال در آثییار
نئوکالسیکها و نئولیبرال هیا نییز وجیود دارنید و از ایین جهیت ،مییتیوان چنیین پنداشیت کیه نئولیبرالیسیم
هیچگاه ردیهای بر آنها نبوده ،بلکه حتا برای احیای حداکثری آنها به پا خاسته است.
تاریخ نظیری پییدایش نئولیبرالیسیم نییز بیه گونیه ای مشیخا در امتیداد لیبرالیسیم کالسییک قیرار دارد؛ در
واقع اندیشمندان و مورخیان لیبیرال علیت شیکلگییری نئولیبرالیسیم را پاسیخ بیه مداخلیهگیریهیای دولتیی
در نیمییهی دوم قییرن بیسییتم و سییلب آزادیهییای اجتمییاعی میییداننیید همییانطییور کییه علییت شییکلگییرفتن
لیبرالیسم کالسییک را مقابلیه بیا دولیتهیای خودکامیه در قیرن هفیدهم مییداننید« :لیبرالیسیم بیه منزلیهی
جنبشییی سیاسییی در مخالفییت بییا حکومییت خودکامییهی مطلییق در سییدهی  ،17شییکل گرفییت .بییر پایییهی
لیبرالیسم کالسیک حاکمیت و سلطهی حکومیت بیرای حفیظ شیهروندان بایید زییر چتیر قیانون قیرار گییرد...
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قییدرت مطلییق و خودکامییهی دولییت و مییداخالت بیییحیید و مییرز آن در نیمییهی نخسییت سییدهی بیسییتم (در
سایهی نازیسیم ،فاشیسیم و کمونیسیم) سیبب شید کیه لیبرالیسیم کالسییک بیار دیگیر میورد توجیه و تأکیید
قرار گیرد ....و از آنجیا بیود کیه واژه نئیولیبرال بیه گونیهای تیوهینآمییز در مباحیث کنیونی و پیشینهادها در
زمینییهی اصییالح سیاسییتهییای اقتصییادی بییه کییار میییرود» (اشییترایت .)168 :1386 ،امییا روایییتهییای
دیگری نییز در میورد علیت شیکلگییری نئولیبرالیسیم در نیمیه ی دوم قیرن بیسیتم وجیود دارد .بیرای مثیال
دعوی هاروی در میورد اینکیه نئولیبرالیسیم صیرف ًا بیرای احییای قیدرت طبقیاتی اقشیار فرادسیت و بیورژوازی
تضعیف شیده ،بیه وجیود آمیده اسیت کیه در ادامیه بیه آن خیواهیم پرداخیت .امیا قبیل از آن بهتیر اسیت بیه
موضوع بحث خود در این قسمت بازگردیم.
در قسییمت مبییانی نظییری گفتیییم کییه نئولیبرالیسییم مخلییوطی از ارادهگرایییی و فردگرایییی کالسیییک و
بنیادگرایی بازار است؛ همین ایده در ادامیه راه گشیای میا بیرای وضیوح بخشییدن بیه ارتبیاط نئولیبرالیسیم بیا
لیبرالیسم کالسیک خواهد بود .بیه نظیر مییرسید کیه نئیولیبرالهیا بیا وام گیرفتن اصیول اولییهی لیبرالیسیم
که باالتر به آن اشاره کردیم سیعی در مشیروعیت بخشیی بیه بیازارگرایی افراطیی خیود داشیتهانید .رئییسدانیا
در این مورد چنین میگوید که« :بیهنظیر مییرسید خیلیی بییشتیر از مارژینالیسیتهیای نئوکالسییکی ماننید
والییراس ،نئوکالسیییکهییایی چییون میییزس ،دچییار ناآگییاهی در مییورد آدام اسییمیت هسییتند .اسییمیت هرگ یز
نقش دولت را نفیی نکیرده اسیت؛ بلکیه ایین نوکالسییکهیایی ماننید فین مییزس و فین هاییک بودنید کیه در
اسارت نگرش دکیارتی ،نظیم بیازار را تقیدیر مقیدر بشیری دانسیتند و نقیش و وظیفیهی دولیت دمکراتییک را
در حفظ حقوق انسیانی ،پیس از گذشیت دو قیرن بیه آدام اسیمیت حوالیه دادنید .شیاگرد اندیشیهی مکیانیکی
اسمیت ،مایکلپیوالنی ]بیا کیارل پیوالنی منتقید نئولیبرالیسیم اشیتباه نشیود[ جامعیه را بیه اتوبوسیی تشیبیه
میکند که در آن هرکس بسیته بیه فاصیله و مسییر و عالقیه در جیای دلخیواه خیود میینشییند و کسیی هیم
به کسی دستور نشستن نمیدهد و رفتارهیای فیردی همچیون اهیرمهیای مکیانیکی بیر هیم تیأثیر مییگذارنید
(رئیییسدانییا 308 :1383 ،و  .)309یییا در جیایی دیگییر فسیل نیییز ایییراد مشییابهی از نئولیبرالیسییم را چنییین
بیان مییکنید « :بیه همیان انیدازه کیه لیبرالیسیم کالسییک بیر فیرد بیه منزلیهی موضیوع حقیوق موظیف بیه
خدمترسیانی و دسیت آخیر مبنیای ارزشهیا تأکیید میی گیذارد ،بیه همیان مییزان نییز نئولیبرالیسیم وامیدار
انسانگرایای است ساختگی که بیر فیرد بیه منزلیه ی موضیوع لیذت و فاییده تکییه داشیته و بیه ایین صیورت
ملغمهای میسازد از حق و اقتصاد» (فسل.)96 :1388 ،
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بنابراین میتوان چنیین نتیجیه گرفیت کیه نئولیبرالیسیم بیا وجیود قرابیت نظیری بیه لیبرالیسیم ،هیر جیایی
که احساس نیاز کرده است ،اصول لیبرالیسم کالسیک را مصادره به مطلوب میکند.
 -2-3-2-2یک تجربهی تاریخی از نئولیبرالیسم (سرکوب اتحادیههای کارگری توسط تاچر در
بریتانیا)
در اینجییا بییرای اییین کییه مباحییث نظییری فییوق را در دنیییای واقعییی نیییز پییی گرفتییه باشیییم و نتییایج عملییی
نظریییات نئییولیبرالهییا را خصوصیاً در مییورد نحییوه برخییورد بییا اتحادیییههییای کییارگری درک کنیییم ،الزم اسییت
روایییت دیوییید هییاروی از اقییدامات مارگییارت تییاچر در انگلسییتان را بییه صییورت فشییرده و بییا تأکییید بییر وجییه
سییرکوب اتحادیییههییای کییارگری نقییل کنیییم :انگلیییس بعیید از جنییگ دوم جهییانی تییا قبییل از روی کییار آمییدن
تاچر همزمان هیم نمونیهای موفیق از حکومیت کیارگری اروپیایی و هیم یکیی از مراکیز امپریالیسیتی دنییا بیه
حساب میآمد .اما در دههی شصیت بیا بیه وجیود آمیدن قیدرتهیای رقییب و شیروع بحیران اقتصیادی دیگیر
حفظ این موقعیت دوگانه برای دولت بریتانیا ممکن نبود.
در دهییهی هفتییاد همزمییان بییا قییوت گییرفتن بحییران عمیییق مراکییز مییالی ،دولییت حییزب کییارگر بریتانیییا بییرای
گذار از ایین بحیران و حفاظیت از مرکیز میالی لنیدن (سییتی لنیدن) ،نیرخ بهیره را دسیتکاری کیرد؛ ایین امیر
باعییث بییه وجییود آمییدن تییورم ،کییاهش بودجییه ،افییزایش شییدید هزینییههییای دولییت رفییاه ،بیکییاری وسیییع و
اعتصیابات کیارگری شید-جالیب اینجاسییت کیه در ایین سیالهیا بریتانیییا و لنیدن قیویتیرین و منسیجمتییرین
اتحادیییههییای کییارگری دنیییای سییرمایهداری را داشییته اسییت .-در اییین شییرایط بییرای بریتانیییا دو راه بیشییتر
باقی نمانده بیود ،ییا فروپاشیی مراکیز میالی و طبیعتی ًا از دسیت رفیتن منیافع امپریالیسیتی اقتصیاد بریتانییا و
یییا تیین دادن بییه اقتصییاد ریاضییتی تجییویز شییده از طییرف صییندوق بییینالمللییی پییول کییه البتییه حیزب کییارگر
انگلسییتان بییا پشییتپییا زدن بییه تمییام دسییتآوردهییای دولییت رفییاه و لیبرالیسییم درونیییشییدهی بعیید از جنییگ
(نامی که هیاروی بیرای توصییف لیبرالیسیم رفیاهی-کینیزی بعید از جنیگ تیا قبیل از بحیران دهیهی هفتیاد،
اسیتفاده مییکنید) تین بیه تعیدیل سیاختاری ،کوچیک سیازی دولیت ،خصوصییسیازی ،مبیارزهی کوبنیده بیا
قدرت اتحادیههای ریشهدار (که خود شرح مفصلی دارد) و در نهایت مالی کردن اقتصاد زد.
البته در ایین راه حیزب کیارگر بیه خیاطر سینت تیاریخی خیود و وابسیتگی نسیبی بیه اتحادییههیای کیارگری
قدرت الزم برای سرکوب حامیان اصیلی خیود را نداشیته و بیا اع تصیابات کیارگری بیه زانیو در آمید تیا رسیالت
تاریخی تعدیل ساختاری را به محافظه کارها به رهبیری مارگیارت تیاچر محیول کنید .کیه البتیه تیاچر نییز بیا
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قدرت تمام ثابت کیرد کیه بیی هییچ سیخنی لیاقیت کسیب عنیوان بیانوی آهنیین را دارد .او در کنیار سیرکوب
بیرحمانهی اتحادیههیای کیارگری ،بیا گ شیودن بیازار داخلیی بیه روی محصیوالت دیگیر کشیورها و همچنیین
ال صینایع سینتی بریتانییا را بیه نیابودی کشیاند ،بیرای مثیال «تیاچر عمیالً صینعت بیومی
سرمایه های آنها عمی ً
خودروسییازی ملییی شییدهی بریتانیییا را ،همییراه بییا اتحادیییههییای نیرومنیید و سیینت کییارگری سییتیزهجویانییهاش
نابود کرد ،در عوض بریتانییا را تبیدیل کیرد بیه سیکوی بیرونمیرزی شیرکتهیای خودروسیازی ژاپنیی کیه در
پییی دسییتیابی بییه بازارهییای اروپییا بودنیید .اییین شییرکتهییا کییارگران غیراتحادیییهای را بییه کییار میییگرفتنیید،
کارگرانی که تسلیم روابط کارگری سیبک ژاپنیی مییشیدند .نتیجیه ی کلیی ،تغیییر بریتانییا در طیی ده سیال
به کشوری با دستمزدهای نسیبت ًا پیایین و نییروی کیارگری مطییع (نسیبت بیه بقییهی اروپیا) بیود» (هیاروی،
.)87 :1386
البتییه سیاسییتهییای تییاچر صییرفاً در حییوزهی اقتصییاد بییاقی نمیییمانیید ،او کمییر بییه نییابودی تمییام مظییاهر
غیرنئولیبرالی جامعه نیز میبندد و عمالً نییز بیا اتکیا بیه طبقیهی متوسیط حیامی خیود تمیام عناصیر میرتبط
بییا سیاسییتهییای کییارگری ،رف یاهی ،سوسیالیسییتی و حتییا حییس مشییترک مییرتبط بییا آن چیییزی کییه هییاروی
لیبرالیسم درونیشده مینامید را از سیطح جامعیه مییروبید و عمیالً نییز بیه اییدهی خیود در ایین زمینیه کیه:
"جامعهی وجود ندارد و ما تنها با افیراد سیر و کیار دارییم" ،جامیه عمیل مییپوشیاند .در جامعیهای کیه حتیی
شهرداری هیا ،شیوراهای شیهری و قیوانین میدیریت شیهری نییز خصوصییسیازی شیده و بیا سیسیتم مالییاتی
بییه شییدت ارتجییاعی بییه نفییع ثروتمنیید و بییه صییورت مشییخا بییر علیییه کییارگران و اقشییار فرودسییت ،اداره
میشود ،طبیعتیاً فیرد بیه شیدت احسیاس تنهیایی خواهید کیرد و باالجبیار مفهیوم پدییدهای بیه نیام جامعیه،
فراموش خواهد شد.
 -3-3-2-2تجربهی جنوب از نئولیبرالیسم
اسییتقرار کامییل قییدرت سیاسییی نئولیبرالیسییم در آمریکییای شییمالی و اروپییای غربییی ،مصییادف اسییت بییا
فروپاشی بلوک کمونیستی شیرق و متعاقیب آن آغیاز فراینیدی بیه نیام جهیانیسیازی .جهیانیسیازی در ظیاهر
پدیدهای خودبهخودی ست کیه متعاقیب تغیییرات اواخیر قیرن بیسیتم در جهیان بیه وجیود آمید امیا بیه زعیم
ال فکیر شیده بیه یکیی
ال حسیاب شیده و بیا ابزارهیایی کیام ً
اندیشمندان و اقتصاددانان زیادی ایین پدییده ،کیام ً
از مسییائل اصییلی جامعییهی بشییری تبییدیل شییده اسییت .طبییق نظییر اندیشییمندانی چییون سییمیر امییین ،دیوییید
هاروی ،جوزف استیگلیتز و دیگران ،جهیانیسیازی تنهیا ییک پیروژهی اقتصیادی در مقییاس جهیانیسیت کیه
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بیا تکیییه بیر پیشییرفتهیای فیینآورانیه (بییه خصیوص در حمییل و نقیل و ارتباطییات) و همچنیین مالیییهگرایییی
(گییرایش بییه تجییارت بییر مبنییای بییورسبییازی ،خری ید و فییروش امییالک و مسییتغالت ،سییفتهبییازی و خصوص یاً
خرید و فروش سیهام کیه در برابیر گیرایش کالسییک اقتصیاد سیرمایهداری بیه تولیید قیرار مییگییرد) ،سیعی
دارد تییا سییرمایهی پییولی افسارگسیییخته را از قییید و بنیید محییدودیت مکییانی برهانیید .اییین مهییم هنگییامی بییه
پدیدهای غالباً خطرنیاک بیرای کشیورهای جهیان سیوم بیدل مییشیود کیه سیرمایهی کشیورهای مرکیز بیرای
فییرار از قییوانین کییار سییفت و سییخت اییین کشییورها و همچنییین دسییتیابی بییه کییارگر ارزان وارد اییین کشییورها
شییده و بییه قیمییت اسییتثمار کییردن میلیییونهییا کییارگر ،بییدون رعایییت حقییوق اولیییهی آنهییا ،موقعیییت خییود را
ترقییی داده و بییا بییروز نخسییتین نشییانههییای شییروع بحییران در آن کشییور ،منطقییه را بییه سییمت موقعیییت
جغرافیایی امن تر ترک خواهید کیرد (نظییر آنچیه تحیت عنیوان برنامیهی میاکیال در مکزییک بیه اجیرا درآمید
و به سیرمایه ی آمریکیایی اجیازه داد تیا در مرزهیای شیمالی مکزییک بیا اسیتفاده از کیارگران ارزانقیمیت بیه
تولید پرداخته و با ظهور اولین نشانههای بحران بدهیهای مکزیک آنجا را ترک کند).
جهانیسازی و فرهنگ پستمدرنیسیم بیه عنیوان بیالهیای اصیلی نئولیبرالیسیم ،حرکیت تنیهی سینگین ایین
سیستم فکری-اجتمیاعی را بیه اقصیی نقیاط سییاره ی زمیین ممکین کیرده اسیت؛ ایین مسیئله کیه بیه زبیان
والرشییتاین و بییه صییورت طبیعییی بییه معنییای صییدور بحییرانهییای سییرمایه از کشییورهای مرکییز بییه کشییورهای
پیرامون است باعث شیکلگییری بحیرانهیای خطرنیاکی در پیرامیون مییشیود؛ همیین بحیرانهیای عمییق در
جهان سیوم نییز عیاملی مییشیوند تیا بانیک جهیانی ،خزانیهداری آمریکیا ،صیندوق بیینالمللیی پیول و مراکیز
مییالی-امپریالیسییتی نظیییر والاسییتریت ،بییه راحتییی بتوانیید در ازای ارائییهی خییدمات مییالی بییه دولییتهییای
وابسته ،ملت های گوناگون را مجبیور بیه پیذیرفتن میدل نئولیبرالیسیتی تعیدیل سیاختاری بکنید .بیرای مثیال
اییین رونیید در مکزیییک ،آرژانتییین ،کییرهی جنییوبی ،سییوئد و ایییران (بییا دامنییهی شییدت کمتییری) بییه صییورت
کامل اتفاق افتاد .و ایین در حیالی بیود کیه در همیین سیالهیا ،میدل توسیعهی غیرنئیولیبرالی ژاپین و آلمیان
غربی مورد توجه قرار نمیگرفت.
در هییر صییورت و بییا هییر کیفیت،کشییورهای جهییان سییوم و بییه خصییوص آمریکییای جنییوبی بییا پشییت سییر
گذاشییتن بحییرانهییای ویییرانکننییدهی بییدهیهییای خییارجی کییه گییاه تییا چنییدین برابییر بودجییهی داخلییی آن
کشورها نیز میرسییده اسیت بیه دهیهی نیود و  2000رسییده و عالرغیم شیورشهیای اجتمیاعی پیی در پیی
و بسیار بزرگ ،سیاست هیای تعیدیل سیاختاری و شیوک درمیانی را بیرای خیوشآینید بانیک جهیانی ،صیندوق
بینالمللی پول و مراکز مالی به صورت کامل به اجرا درآوردند.
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طبییق تحقیقییات اندیشییمندان بییاال ،سیاسییت تعییدیل سییاختاری و شییوکدرمییانی اقتصییادی در هییر کجییای
کره ی زمین کیه بیه اجیرا درآمیده اسیت ،درسیت بیه ماننید خاسیتگاه اولییهشیان در کشیورهای سیرمایهداری
مادر ،تنها باعث اختالف طبقاتی بسییار زییاد ،شیکاف درآمیدی ،وضیع مالییاتهیای نیاجوانمردانیه علییه فقیرا
و بییه نفییع شییرکتهییا و ثییروت بییادآورده و روزافییزون عییدهای بسیییار قلیییل شییده اسییت .از اییین گذشییته اییین
سیاست ها بیه نیابرابری جنسییتی ،شیرایط کیار دشیور ،عیدم امنییت شیغلی ،از بیین رفیتن تیأمین اجتمیاعی،
بهداشییت و آمییوزش عمییومی ،منجییر شییده ،کییه البتییه بییه خییاطر نبییود قییوانین حمییایتی حییداقلی و نهادهییای
اجتماعی قدرتمند عمیق بسییار بیشیتری بیه نسیبت کشیورهای شیمال پییدا کیردهانید .جالیب اینجاسیت کیه
در اکثر کشیورهای اجراکننیده ایین پیروژه بیر عکیس ادعاهیای اندیشیمندان اقتصیادی-فلسیفی نئولیبرالیسیم،
نییه آزادی فییردی حاصییل شیید و نییه دموکراسییی .بییرای مثییال تجربییهی وحشیییانهی کودتییای پینوشییه علیییه
آلنده در شیلی برای اجرای این سیاست مصداق بسیار خوبی برای این بخش از یاداشت ماست.
سییمیر امییین در تحقیقییات خییود پیرامییون تولییید کشییاورزی و جهییانیسییازی بییه نتییایج جالییب تییوجهی در
مقیییاس جهییانی رسیییده اسییت ،کییه ذکییر آن خییالی از لطییف نیسییت« :نسییبت بیشییترین تولییید کشییاورز
سییرمایهدار پیشییرفتهی جهییان بییه فقیرتییرین آن کییه در سییالهییا قبییل از  1940میییالد در حییدود 10
به یک بوده است ،امروزه بیه  2000بیه ییک می رسید ایین بیدان معناسیت کیه در برخی نیواح  ،تولییدات
کشاورز و محصوالت غذای نسبت به نیواح دیگیر بیه طیرز شیدیداً نیابرابر توسیعه یافتیه اسیت .بیه طیور
همزمان ،این تحول بیه کیاهش نسیب قیمیتهیا محصیوالت غیذایی ]نسیبت بیه دیگیر خیدمات و تولییدات
صیینعت [ بییه قیمییتهییا  50سییال گذشییته منجییر شییده اسییت .مسییألهی جدییید کشییاورز  ،متوجییه اییین
توسییعهی نییابرابر و نتییایج آن اسییت ....تحییت چنییین شییرایط  ،موافقییت بییا اصییل عمییوم رقابییت آزاد بییرا
تولیدات کشیاورز و میواد غیذای

ی بیه نحیو کیه بیه وسییلهی  WTOتحمییل شیده اسیت ی بیه معنی

پذیرش حذف بیلیونهیا کشیاورز تولیدکننیدهی غیررقیابت در ظیرف زمیانی-تیاریخ کوتیاهتیر از چنید دهیه
خواهد بود .بر سر زنیدگ میلییون هیا انسیان ی اکثریتی کیه تقریبی ًا فقیرانی در مییان دیگیر فقیرا هسیتند و
هم چون آنیان بیا میرارت بسییار بیرا خیود غیذا تهییه می کننید -چیه خواهید آمید در ییک دورهی زمیان
پنجیاه سییاله توسییعه صیینعت  ،حتی بیا فرضیییه خیییال نییرخ رشیید میداوم هفییت درصیید در سییال ،نمی توانیید
حت یک سوم این میلیونها انسان را جذب کند» (سمیر امین 86 :1383 ،و .)87
جییوزف اسییتیگلیتز ،همییراه قبلییی و منقیید فعلییی نئولیبرالیسییم نیییز در نوشییتهای دربییارهی شییورش و بحییران
سییال  2001آرژانتییین ،کییه در آن دولییت اییین کشییور بعیید از دو دهییه تعقیییب سیاسییتهییای نئولیبرالیسییتی
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صییندوق بییینالمللییی پییول بییا نییرخ رسییمی بیکییاری بیییش از بیسییت درصیید ،بحییران عییدم تییوان پرداخییت
بییدهیهییای خییارجی و تظییاهرات طییوالنیمییدت عمییومی مواجییه بییود ،مییینویسیید« :میین ماننیید بیشییتر
اقتصاددانانی که در خیارج از حیطیهی صیندوق بیین المللیی پیول فعالییت مییکننید معتقیدم کیه بیه هنگیام
افییول اقتصییادی ،کییاهش هزینییههییا ]یکییی از اصییول اساسییی نئولیبرالیسییم[ فقییط اوضییاع را بییدتر میییکنیید و
همچنین درآمدهای مالییاتی ،اشیتغال و اعتمیاد عمیومی را کیاهش مییدهید .آرژانتیین نییز ماننید کشیورهای
شرق آسیا که در اواخر دههی  1990دچار بحیران شیدند ،تیابع ایین اصیول پاییهای اقتصیادی اسیت .بیا ایین
حییال ،صییندوق بییین المللییی پییول گفییت هزینییههییا را کییاهش دهییید؛ آرژانتییین هییم از آن پیییروی کییرد و در
فاصلهی سالهای  1999تا  ،2001هزینههیا را در سیطح فیدرال (بیه جیز نیرخ بهیره) بیه مییزان 10درصید
کاهش داد .همان گونه که انتظار میرفت ،کیاهش هزینیههیا وضیعیت را بیدتر کیرد .اگیر کیاهش هزینیههیا بیا
شدت و در مدت زمانی انجام میشد کیه میورد نظیر صیندوق بیین المللیی پیول بیود سیقوط اقتصیادی حتیی
سریعتر صورت میگرفیت و نیاآرامیهیای اجتمیاعی بسییار زودتیر رخ مییداد .آنچیه در میورد آرژانتیین قابیل
توجه است این نکتیه نیسیت کیه آشیوب هیای اجتمیاعی و سیاسیی سیرانجام روی داد ،بلکیه ایین نکتیه اسیت
که این آشوبها بسیار طول کشید» (استیگلیتز.)162 :1381 ،
«تجربییهی نزدیییک بییه دو دهییهی اخیییر در ایییران نیییز ،نشییان داده کییه خصوصیییکییردن یییا بییه اصییطالح
"شرکتی کردن" بخش خدمات دولتیی تنهیا بیه بیی ثبیاتی امنییت شیغلی ،تنیزل دسیتمزدها ،کیاهش و تنیزل
کیفیییت خییدمات بهداشییتی همییراه بییا هزینییههییای سرسییامآور ،تنییزل کیفیییت آموزشییی تییوأم بییا هزینییههییای
گییزاف و ...منجییر شییده اسییت» (روحییی .)59 :1386 ،عییالوه بییر همییهی اینهییا میییتییوان بییه ظهییور و بییروز
مسییائلی مثییل گسییترش فقییر ،پرولتریییزه کییردن طبقییاتی جامعییه ،افییزایش شییدید اخییتالف طبقییاتی و از بییین
بردن زیربنای سنتی تولید و کشاورزی و جایگزینی آن با واردات ،را نیز ذکر کرد.
در پایان این بخش باید باز هیم بیه نقید رادیکیال هیاروی از نئولیبرالیسیم بیازگردیم و بیه نکتیهای ظرییف امیا
بسیییار اساسییی در مییورد رونیید شییکلگیییری و گسییترش ایییدئولوژی نئییولیبرال در میییان کشییورهای مختلییف و
همچنییین علییت ضییعیف بییودن مقاومییت جوامییع در برابییر اییین سیاسییتهییای خصییمانه ،اشییاره کنیییم :هییاروی
نئولیبرالیسم را نیوعی تخاصیم طبقیاتی نامحسیوس مییدانید کیه بیا توطئیهای از پییش برنامیهرییزی شیده از
طییرف طبقییهی سییرمایهسییاالر پییی گرفتییه میییشییود کییه از قضییا در اثییر هژمونیییک شییدن بییه راحتییی قابییل
شناخت هم نیست و عمومیاً امیری طبیعیی انگاشیته مییشیود .او در ایین زمینیه بیه صیورت مشیخا چنیین
میاندیشد که« :این احتمیال کیه اییدههیای حیاکم مییتواننید اییدههیای طبقیهی حیاکم باشیند حتیا میدنظر
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هییم قییرار نگرفتییه اسییت ،حتییا بییا آنکییه شییواهدی قییاطع در مییورد مییداخالت گسییتردهی نخبگییان تجییاری و
سرمایههای مالی در تولیید اندیشیههیا و اییدئولوژیهیا –از طرییق سیرمایهگیذاری در موسسیات پژوهشیی ،در
آموزش فنساالران ،و در کنترل رسانههیا -وجیود دارنید .ایین احتمیال کیه علیت بحیرانهیای میالی مییتوانید
اعتصاب سرمایه ،فیرار سیرمایه ییا بیورسبیازی میالی باشید ،ییا اینکیه بحیرانهیا عمیداً طراحیی مییشیوند تیا
انباشت را به وسیله ی سیلب مالکییت تسیهیل کننید ،بیه عنیوان احتمیالی بییش از حید توطئیهآمییز ،حتیا بیا
وجود عالئم مشیکوک بییشیماری از حمیالت سیوداگرانه ی هماهنیگ شیده بیر ایین ییا آن پیول (ارز) منتفیی
دانسییته شییود» (هییاروی .)163 :1386 ،در ادامییهی اییین یاداشییت بییا ارائییهی شییواهد مختلفییی از رونیید
تأثیرگییذاری نخبگییان ذینفییع در شییکلگیییری هژمییونی نئولیبرالیسییمریال ابعییاد اییین مسییئله را بیشییتر
خواهیم شکافت.
هییاروی در بررسیییهییای تییاریخی خییویش از فراینیید نئولیبرالیسییم اییین نگییاه را از نظییر دور نمیییدارد ]ایییدهای
که به وجود آمیدن نئولیبرالیسیم را برآمیده از برنامیه رییزی طبقیات حیاکم اقتصیادی و سیاسیی بیرای تسیلط
طبقاتی بیشتر بر ثیروت جامعیه ،سیاسیت و اقتصیاد آن مییدانید[ و بیر اسیاس میدارک و شیواهدی کیه ارائیه
می دهید ،در صیدد اسیت تیا نشیان دهید ،حاکمییت اییدهی نئولیبرالیسیم ،حیاکمیتی اسیت از پییش طراحیی
شده که از سیوی نخبگیان سیاسیی -حکیومتی طیرح و بیه ییاری موسسیات پژوهشیی ،دانشیگاههیا ،نشیریات و
رسانههیا ،برنامیهرییزی و نهادینیه مییشیود .او یادداشیت محرمانیهی لیوئیس پیاول را در ایین میورد مییآورد:
«اتییاق ملییی بازرگییانی باییید یورشییی را بییر نهادهییای مهییم –دانشییگاههییا ،مییدارس ،رسییانههییا ،شییرکتهییای
انتشییاراتی ،دادگییاههییا -رهبییری کنیید تییا نحییوهی تفکییر افییراد دربییارهی شییرکت ،قییانون ،فرهنییگ و فییرد را
دگرگییون سییازد» (هییاروی .)65 :1386 ،بییر پایییهی روایییت هییاروی بودجییههییایی بسیییار کییالن کییه از سییوی
شرکتهایی مهم تأمین مییشید بیرای راهانیدازی موسسیات پژوهشیی و ایجیاد رابطیههیایی بسییار نزدییک بیا
جوامع مهم دانشیگاهی جهیت تبلیی و تیرویج نئولیبرالیسیم سیازماندهی شیده اسیت (همیان) .تیا جیایی کیه
کارفرمایان سیوئدی از کنترلیی کیه بیر جیایزه ی نوبیل در اقتصیاد داشیتند اسیتفاده کردنید تیا بیرای پییروزی
در مبییارزات انتخابییاتی ،نئولیبرالیسییم را در تفکییر اقتصییادی جامعییهی سییوئد تقویییت کننیید (هییاروی:1386 ،
 .)160از دییید هییاروی باییید گفییت آنچییه سییبب هژمییونی ایییدهی نئولیبرالیسییم میییشییود ،نییه ارزش عملییی و
واقعییی راهکارهییای آن بلکییه صییرف وجییود مجموعییهی ائتالفییی سییرمایهداران مییالی و اقتصییادی ،پایگییاههییای
سیاسییی محافظییهکییار و نومحافظییهکییار ،دانشییگاههییا ،موسسییات پژوهشییی ،تبلیغییات رسییانهای و بالخییره
صییاحبنظییران و متخصصییان امییور اقتصییادی اسییت .خصوصییاً در زمییانی کییه ایییدههییای بییدیل بییه دلیییل
34
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

بحییرانهییای ناشییی از انباشییت سییرمایه و ورشکسییتگی لیبرالیسییم ملییی ،قییدرت خییود را از دسییت دادهانیید.
انباشتی که از نظر هیاروی مییتوانید نتیجیهی طراحیی توطئیهگرایانیهای باشید کیه نئولیبرالیسیم بیا حمیالت
سوداگرانه و هماهنگ شده بیر ایین ییا آن پیول (ارز) و بیورس بیازار میالی بیه اعتصیاب و فیرار سیرمایه دسیت
مییزنیید (هیاروی .)163 :1386 ،پییس بییه بیاور وی نئولیبرالیسییم بیا مجموعییهی ائتالفییی خیود در عییین ایین
که بحران میآفریند ،خود را داروی بحران معرفی میکند( .روحی 59 :1386 ،و .)60
یکی از جالیبتیرین مثیالهیایی کیه هیاروی در زمینیهی بیه اثبیات رسیاندن مسیئلهی کمیک میالی نخبگیان
اقتصادی طبقهی مسلط بیه رشید اییدهی نئولیبرالیسیم اقتصیادی ارائیه مییکنید ،مربیوط مییشیود بیه تقبیل
بودجه ی سیاخت فیلمیی بیر اسیاس کتیاب میلتیون فرییدمن (آزادی انتخیاب) از طیرف موسسیهی اسیکایفی.1
یییا در جییایی دیگییر کییه بییا صییراحت تمییام در مییورد نحییوهی عمییل تییاچر و ریگییان چنییین مییینویسیید کییه:
«موفقیت ریگان و تاچر را میتوان بیه شییوه هیای مختلیف ارزییابی کیرد .ولیی مین فکیر مییکینم مفییدترین
کار تأکید کیردن بیر نحیوهی عمیل آنیان اسیت ،یعنیی پیذیرفتن دییدگاههیایی کیه تیا آن وقیت دییدگاههیای
سیاسییی ،ایییدئولوژیکی و فکییری اقلیییت بییود و تبییدیل سییاختن آنهییا بییه دیییدگاههییای غالییب (هییاروی:1386 ،
.)91
 جمع بندی مبحث نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم بنا به ماهییت و ریشیه ی نظیری خیود هییچ گونیه قرابتیی بیا اییدهی حماییت از جامعیه در برابیر
نامالیمییات سیسییتم اقتصییادی موجییود نییدارد و بهتییرین و طبیعیییتییرین حالییت را عییدم مداخلییه در امییور
اقتصادی میداند .این نظریهی اقتصیادی-سیاسیی در عمیل نییز توانسیته اسیت طیی دهیههیای گذشیته تمیام
مظاهر دولت رفیاه را از تمیام زواییای جوامیع مختلیف (هیم در مرکیز و هیم در پیرامیون) پیاک کنید .یکیی از
اصلیترین این مظاهر نییز اتحادییه هیای کیارگری قدرتمنید بیوده کیه امیروزه ،خصوصی ًا در جهیان سیوم دیگیر
به کمترین رد و نشانههایی از آنها بیر نمییخیوریم .پیس بیرای نتیجیهگییری کلیی از مباحیث فیوق مییتیوان
چنین گفت که نئولیبرالیسم نظرییه ای بیرای خصوصیی سیازی ،بهیا دادن بیه م سسیات میالی و مالییهگراییی،
بینواسیازی اقشیار فرودسیت و کشیورهای عقیب مانیده ،کیاهش خیدمات عمیومی (نظییر بهداشیت و آمیوزش)
و از همییه مهییمتییر بییرای مییا در اییین پییژوهش ،نظریییه و پییروژهای علیییه اتحادیییههییای کییارگری و بییرای
تشکلزدایی از نیروی کار است.
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 -2-2-3رویکرد سوسیال دموکراسی به اتحادیههای کارگری
همانطور که پیش از این گفته بودیم« :اندیشیییه های تجدیدنظرطلبان در زمینهی خصیییلت اصیییالحطلبانه و
دموکراتیک سو سیالی سم ،بنیان فکری احزاب سو سیال دموکرات به شمار میرود .ب ستر تاریخی تجدینظرطلبان
همانند مارک سی سم ارتدکس ،جنبش سو سیال دموکرا سی آلمان بود .در این جنبش ...مارک سی ستهای ارتدکس
جناح میانهرو را تشیییکیل میدادند .در حالی که منتقدین تجدیدنظرطلب جناح راسیییت محسیییوب میشیییدند.
تجدیدنظرطلبان به اصییالح و تکامل تدریجی در امور جامعه و عدم ضییرورت انقالب سیییاسییی اعتقاد داشییتند.
بدین سان تجدینظرطلبی گرای شی را ست در درون جنبش سو سیال دموکرا سی قرن نوزدهم اروپا بود» (ب شیریه،
.)44 :1376
اگر بخواهیم تاریخچهی سییوسیییال دموکراسییی را تا پیش از جنگ دوم جهانی مرور کرده و ریشییهی تاریخی آن
بررسی کنیم ،باید بگوییم که :سوسیال دموکراسی ریشه در تحوالت فکری قرن نوزدهم اروپا و تالش برای اصالح
سو سیالی سم دارد .نباید فراموش کرد که یکی از م سائل مهم «انجمن بینالمللی کارگران» یا به تعبیر م شهور
«بینالملل اول» تصمیمگیری در مورد نقش اصالحطلبان سوسیالیست بود .در احزاب سوسیال دموکراتیک (که
ال سو سیالی ست و انقالبی بوده و ن سبتی با مفهوم سو سیال دموکرا سی
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بی ستم کام ً
امروزی نداشتند) نیز اصالحطلبان از همان ابتدای پیدایش این احزاب یکی از مسائل و نیروهای عمده به حساب
میآمدند .مرگ مارکس و انگلس و پس از آن قدرت یافتن افرادی نظیر برنشتاین و کائوتسکی در حزب سوسیال
دموکرات آلمان و پس از آن حوادث اوایل قرن بیسییتم یعنی آغاز جنگ جهانی اول و عدم انسییجام و وحدت نظر
مارکسییییسیییتها در «بینالملل دوم» پیرامون جنگ و نهایتاً فروپاشیییی این بینالملل ،و از همه مهمتر پیروزی
بلشویکها در روسیه و شکست اسپارتاکیستها در آلمان در مجموع باعث شد تا جنبش سوسیال دموکراسی به
شکل معاصر و امروزین آن تغییر مسیر داده و ذات ًا جنبشی رفرمیستی و اصالحطلبانه شود (هابسبام1385 ،؛ و
هابسبام .)1380 ،در مورد نظریات برنشتاین و کائوتسکی پیش از این ذیل مباحث مارکسیسم تجدیدنظرطلب و
مارک سی سم ارتدکس بحث کردهایم؛ اما تکرار این نکات که تجدیدنظرطلبها ا سا ساً ا صول مارکس را رد کرده و
معتقد بودند که سو سیالی سم را به صورت تدریجی و ا صالحگرانه میتوان به نظام سرمایهداری تحمیل کرد و
ارتدکسها نیز با یک نگاه مکانیکی-تکاملگرایانه اعتقاد به وقوع خودبهخودی سییوسیییالیسییم در پی بحرانهای
سرمایهداری بودند ،کامالً ضروری است .در واقع همهگیری این دو شیوهی تفکر ،موضع انقالبیون سوسیالیست را
در جنبش سوسیال دموکراسی آلمان ،و به تبع آن اروپا ضعیف کرد.
از طرف دیگر ،با وقوع جنگ اختالفات در بینالملل دوم نیز به اوج خود ر سید و احزاب کارگر هر کدام به تبعیت
از دولت متبوع خود وارد کارزار جنگ شدند که شکست بزرگی برای سوسیالیستهای معتقد به انقالب جهانی به
ح ساب میآمد .این وقایع همگی مقارن بود با پیروزی بول شویکها به رهبری لنین در رو سیه و سازشناپذیری
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بنیادین او و انقالباش با ارتدکسها و تجدیدنظرطلبان و در نتیجه قطع ارتباط مارک سیم انقالبی با مارک سی سم
محافظهکار اروپایی (تجدیدنظرطلب و ارتدکس)؛ این در حالی بود که مارکسیییسییم انقالبی اروپایی نیز در سییال
 1918به رهبری رزا لوکزامبورگ در آلمان به طرز خونینی سییرکوب شییده و تقریباً برای همیشییه از بین رفت
(هابسییبام .)1380 ،همه این اتفاقات باعث شیید تا تجدیدنظرطلبان بتوانند در اروپا مارکسیییسییم را به نفع خود
م صادره و نظریات خود را بر جنبش سو سیال دموکراتیک تحمیل کنند ،چراکه رو سیهی انقالبی در تمام دههی
 20هیچگاه روی خوش به احزاب میانهروی اروپایی نشان نداد و افتراقی بنیادین مابین آنها ایجاد شد.
تداوم این و ضعیت تا سالهای پایانی دههی  ،20بروز رکود بزرگ سال  ،1929دههی سخت و جانفر سای 30
برای طبقهی کارگر اروپایی و آمریکایی ،عروج فاشییییسیییم در ا یتالیا و آلمان و نهایت ًا بروز جنگ فاجعهبار دوم،
ال ساخته و پرداخته کرد .با بروز بحران و رکود بزرگ
سو سیال دموکرا سی در معنا و ماهیت امروزین آن را کام ً
سیییال  1929و فالکت بیسیییابقهی کارگران جهان صییینعتی از یک طرف اعتماد به بنیان کالسییییک اقتصیییاد
سرمایهداری به طرز ب سیار و سیعی در سطح جوامع مختلف از بین رفت و از سمت دیگر ،فقر و فالکت طبقات
میانی و پایین جامعه در طول دههی  30باعث شیید تا کسییانی همچون هیتلر و موسیییلینی بتوانند با بازی کردن
نقش پدر و حامی جامعه بتوانند مورد حمایت اقشییار وسیییعی از جامعه (هم محافظهکاران ناسیییونالیسییت و هم
گارگران گرسیینه) قرار بگیرند .در آخر مجموعهی این وقایع تلخ با بروز جنگ دوم به نهایت منطقی خود رسییید
(هابسبام.)1380 ،
طبیعی ا ست که پس از جنگ ،سی ستم قبل از جنگ دیگر به لحاظ منطقی مورد پ سند و حمایت هیچ حزب و
گروه و مرام سیییاسییی نبود و در این میان نظام بازار افسییارگسیییختهی پیش از جنگ یکی از متهمان اصییلی به
ح ساب میآمد .در این دوران بود که ناگهان نظریات جان مینارد کینز مورد اقبال و توجه گ ستردهایی قرار گرفت
و احزاب سوسیال دموکراتیک سابقاً مارکسیست ،نظریات یک لیبرال میانهرو را به عنوان مانیفست اقتصادی خود
برگزیدند و به صورت عملی از چپ به را ست تغییر مو ضع داده و «به تدریج از پیو ستگی به مارک سی سم فا صله
گرفت و به سوی «سوسیالیسم لیبرال» نزدیک شدند» (زنگنه.)1392 ،
حال و با دانسییتن این پیشییینه اگر بخواهیم تعریفی کلی از سییوسیییال دموکراسییی ارائه کنیم باید آن را یک
ایدئولوژی سیاسی بنامیم که ریشه در مارکسیسم داشته اما تا نیمهی قرن بیستم در لیبرالیسم استحاله یافت .در
این مرام سیاسی همانطور که پیش از این در مبحث نئولیبرالیسم نیز به صورتی گذرا اشاره کرده بودیم ،اعتقاد
نسیییبی به عدالت اجتماعی ،و تالش برای ایجاد دولت بزرگ و پرحجم (یا همان دولت رفاه) ،بهبود وضیییعیت
طبقهی کارگر ،مالیات ستانی از ثروتنمدان ،بها دادن به اتحادیههای کارگری ،افزایش د ستمزدها ،باال بردن قدرت
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خرید طبقه کارگر ،سیییاسییت اشییتغال کامل ،و تأمین اجتماعی نقش عمده و برجسییتهایی دارد (بری1389 ،؛
فیتزپتریک.)1383 ،

 اصول بنیادین سوسیال دموکراسی
سو سیال دموکرا سی را میتوان «گونهای سو سیالی سم دموکراتیک ا صالحطلب» تعریف کرد که به جای تأکید بر
رویکردهای انقالبی ،طرفدار انتقال م سالمتآمیز و تکاملی جامعه از سرمایه داری به سو سیالی سم ا ست .از این
منظر ،تنها شکل قابل پذیرش حکومتداری ،دموکرا سی نمایندگی و تحت حاکمیت قانون ا ست .طرفداران این
نظریه ،خواهان گسترش تصمیم گیری دموکراتیک و فراتر رفتن از دموکراسی سیاسی تا شامل شدن دموکراسی
اقتصادی و تضمین حق تصمیمگیری مشترک کارگران و دیگر فعاالن اقتصادی هستند (زنگنه.)1392 ،
فیتزپتریک معتقد اسیییت که «در دولت رفاه کالسییییک ( 1940تا  )1970برابری و آزادی در نوعی تعالی خالق
باهم سازش دا شتند» اما پس از آن این تعادل به لرزه افتاد ( .)1383با این ا ستالل میتوان آ شتی دادن آرمان
عدالت با آرمان آزادی را یک اصییل بنیادین در تجربهی قرن بیسییتمی سییوسیییال دموکراسییی تلقی کرد .از نگاه
سو سیال دموکراتها معنای برابری واب سته ا ست به معنای آزادی و این هر دو از راههای پیچیده و تحت عنوان
شییهروندی به یکدیگر میپیوندند (همان) .در مبحث رابطه برابری با آزادی سییه شییق مختلف از ترجیحات وجود
دارد .1 :پایبندی حداکثری به برابری اجتماعی و پایبندی حداقلی به آزادی فردی؛  .2پایبندی حداکثری به
آزادی فردی و پایبندی حداقلی به برابری اجتماعی؛ و  .3نوعی مبادله و بده بسیییتان و در واقع نوعی ارتباط
متقابل بین این دو (همان) .بنابراین از منظر سیییوسییییال دموکراتها نمیتوان و نباید آزادی و برابری را به نفع
یکدیگر قربانی کرد و این دو همواره به همدیگر وابستهاند.
از نگاه سو سیال دموکرات ها ،آزادی به معنای شرایط حقوقی ،اجتماعی ،اقت صادی ،فرهنگی و سیا سی ا ست که
شییهروندان را قادر به زندگی با حق تعیین سییرنوشییت میکند .از این منظر ،اسییتانداردهای آزادی عبارتند از.1 :
ت ضمین بنیادین آزادی فردی و آزادی ایفای نقش در جامعه و ت صمیمگیری؛  .2توانایی حفظ آزادی برای افراد با
فراهم آوردن نهادها و ابزارهای اجتماعی الزم؛ و  .3اقدام مسییی والنه و منطقی افراد با کمک آموزش در جامعه
دموکراتیک (زنگنه)1392 ،
عدالت و برابری ،اصل دیگر مورد توجه سو سیال دموکراسی است .از این منظر ،عدالت مبتنی بر کرامت برابر همه
افراد و هم معنا با آزادی برابر ،آزادی فر صتها ،برابری جن سیتی ،برابری رنگ و نژاد ،م شارکت برابر در آموزش و
38
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

کار ،امنیت اجتماعی و فرهنگی ،دموکراسیییی ،دسیییترسیییی برابر به همه کاالهای عمومی ،توزیع برابر درآمد و
مالکیت و قدرت اسیت .در عین حال سیوسییال دموکراتها ،توزیع دسیتاورد  -محور درآمد و دارایی را منصیفانه
میدانند .به عبارت دیگر کسییانی که درآمدی باالتر و اموالی بیشتر از حد متوسییط دارند ،از آن جا که میتوانند
سهم بیشتری در رفاه جامعه داشته باشند ،باید محترم شمرده شوند.
همبستگی در تعریف سوسیال دموکراسی ،به معنای روحیه همکاری و همگرایی در سطح ملی ،اروپایی و جهانی
بر اساس ارزشهای بینالمللی آزادی برابر برای همه ،و تعلق و کمک متقابل در بین نسلها و افراد مختلف است.
با بهرهگیری از جنبش کارگری ،از همبسیییتگی به عنوان نیرویی برای تغییر و نیرویی برای پیو ند جام عه یاد
می شود .این ا صل همی شه باید در رابطه با تحقق آزادی و برابری با شد .از این رو چگونگی تأثیرگذاری نهادهای
دولت و جامعه مدنی بر انسجام و همبستگی مورد توجه است (زنگنه.)1392 ،
البته این ا صول در سطوح فل سفی و اخالقی میتوانند نگرش سو سیال دموکراتیک را نمایندگی کنند؛ از منظر
اقتصادی باید اصول اساسی سوسیال دموکراسی نیمهی قرن بیستم را در افکار کینز و پیروان او جستوجو کرد
که پیش تر به آنها پرداختیم؛ و به لحاظ سیا سی نیز ا صول و خط م شی سو سیال دموکرا سی را باید در مظاهر
دولت رفاه ،یعنی تقریباً تمام دولتهای اروپایی پس از جنگ دوم جهانی تا دههی  70یافت.
سرانجام سوسیال دموکراسی و راه سوم
پیشتر و در مبحث نئولیبرالیسم گفتیم که با فرا رسیدن بحران بعدی سرمایهداری در دههی هفتاد ،طی دو دهه
تمام دولتهای رفاه و احزاب سییوسیییال دموکراتیک اروپایی و غیراروپایی به نحوی از انحا به حاشیییهی میدان
سیییاسییت رانده شییده و احزاب نئولیبرال با خط مشیییای کامالً متعارض با سییوسیییال دموکراتها بر مصییدر امور
سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند .در دهههای آخر قرن بیستم و دهههای ابتدایی قرن بیست و یکم حاال دیگر حتا
با وجود فجایع اجتماعی-اقتصادی و زی ستمحیطیِ ناشی از نئولیبرالیسم ،هیچ بحثی در مورد به کار بردن اصول
سوسیال دموکراتیک موضوعیت ندارد .دامنه ی این شکست سنگین به قدری بوده است که حتا احزاب سوسیال
دموکراتیک سیییابق نیز به صیییورت بنیادین اهداف و روشهای خود را تغییر داده و علناً به عقاید نئولیبرالها تن
داده اند .اگر خط سیر تاریخی سو سیال دموکرا سی را از ابتدا تا انتهای قرن بی ستم به سرعت مرور کنیم متوجه
ی طیف سیا سی م سیر خود را آغاز کرده
می شویم که جنبش سو سیال دموکراتیک که از منتهاالیه چپ و انقالب ِ
بود ،حاال در منتهاالیه راسیییت آن ،مواظعی کامالً محافظهکارانه و مبتنی بر اصیییالت بی قید و شیییرط بازار اتخاذ
میکند .در دهههای اخیر از سوسیال دموکراسی تنها اسمی باقی مانده و سیاستمدران و نظریهپردازان سوسیال
دموکرات نیز نمیتوانند بر اصییول بنیادین و اصییالحطلبانهی سییوسیییال دموکراسییی تأکید زیادی بکنند .شییاید
برجستهترین مثال در این زمینه آنتونی گیدنز و نظریهی راه سوم او باشد.
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گیدنز به عنوان متفکر ا صلی راه سوم معتقد ا ست که سو سیالی سم متعارف که به دنبال مدیریت اقت صادی و
سو سیالیزه کرده تولید از طریق برنامهریزی متمرکز ا ست ،ا سا س ًا من سوخ شده ا ست .از نظر وی ،نوع ماندگار
سو سیالی سم تو سط «آنتونی کرا سلند» در کتاب «آینده سو سیالی سم» و «توماس هامفری مار شال» مطرح شد
(گیدنز .)1386 ،تفکر گیدنز به نوعی تلفیق ایدههای سوسیال دموکراتیک کالسیک (در واقع سوسیال دموکراسی
نیمهی قرن بی ستم) با تفکرات نئولیبرال ا ست .به این معنا که سو سیال دموکرا سی جدید مدنظر گیدنز در واقع
ترکیبی ا ست از سیا ست های اقت صادی د ست را ستی و سیا ستهای اجتماعی د ست چپی (همان سو سیال
دموکراسی کالسیک) (زنگنه .)1392 ،اما این که این ایده در عمل چقدر اجرا شدنیست را باید در عملکرد حزب
کارگر انگل ستان که گیدنز نقش م شاور آن را در سالهای پایانی قرن بی ستم ایفا میکرد ،ج ستوجو کرد؛ جایی
که دولت بلر به عنوان دولت برآمده از حزب کارگر انگلسیییتان هیچ تفاوت معناداری با دولت تاچر که از حزب
محافظهکار برخوا سته بود و یکی از مبدعان نئولیبرالی سم به ح ساب میآید ،ندا شت .از آن گذ شته ایدهی تلفیق
نئولیبرالیسم با سیاست اجتماعی چپ ،تا حدودی زیادی ایدهای کامالً غیرممکن به نظر میرسد.
در انتهای مبحث سو سیال دموکرا سی باید بازهم تأکید کنیم که سو سیال دموکرا سی در واقع ایدئولوژی ا صلی
حامی اتحادیههای کارگری میانهرو و غیرانقالبی بود و در نیمهی قرن بیسییتم نیز باعث شییکوفایی این اتحادیهها
شده بود .اما نباید فراموش کرد که سو سیال دموکرا سی در ف ضای لیبرالی سم (یعنی در طیف را ست سیا سی)
هیچگاه نتوان ست بیش از سه دهه در مقابل لیبرالهای کال سیک و نئولیبرال دوام پیدا کند و خیلی زود تنها به
خاطرهای در تاریخ سیاسی-اجتماعی قرن بیستم بدل شد.
 -5-2-2نظریات مستقل مرتبط با تشکلهای کارگری
تا به اینجا ما سیییر تحول رویکرد جنبشها و ایدئولوژیهای نظری و سیییاسییی به اتحادیههای کارگری را مورد
بررسییی قرار دادیم ،در ادامه قصیید داریم تا به صییورتی کمی جزئی تر صییرفاً به نظریات مرتبط با اتحادیههای
کارگری صرف نظر از ایدئولوژی و رویکرد سیاسی مولفان آنها بپردازیم .به همین منظور در ابتدا تعاریف مختلفی
از «ات حاد یهی کارگری» را ذکر کرده؛ پس از آن ع لت های به وجود آ مدن ات حاد یه های کارگری را از منظر
نظریهپردازان مختلف مرور نموده؛ و در آخر نیز دست به گونهشناسی اتحادیههای کارگری میزنیم.
تعاریف مختلف اتحادیههای کارگری
دایرهالمعارف بریتانیکا اتحادیهی کارگری یا همان  Trade Unionرا چنین تعیرف کرده اسیییت« :اتحادیهی
کارگری به سییازمانیابی کارگران در یک حرفه ،صیینعت یا کارخانهی خاص اطالق میشییود که هدف آن بهبود
شرایط رفاهی ،نظیر دستمزدها ،مزایا ،شرایط کار ،یا بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی کارگران از طریق چانهزنی
جمعی است».
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بئاتریس و سیدنی وب اتحادیهی کارگری را چنین تعریف کردهاند :اتحادیهی کارگری یک « سازمانیابی م ستمر
و پایدار مابین مزدبگیران به منظور حفاظت و بهبود شرایط کاری خویش است» ()1 :1920
جی.دی.اچ کل اتحادیه را یک سازمان کارگری میداند که در یک موقعیت شغلی مشخا تعریف شده باشد و به
صورت عمده به منظور حفاظت از منافع اقتصادی اعضا در محیط کار فعالیت کند (.)13 :1953
ل ستر نیز در تعریف اتحادیه کارگری چنین نو شته ا ست« :اتحادیه کارگری به سازمانی از کارکنان گفته می شود
که عمدتاً به منظور بهبود شرایط اقتصادی اعضای آن ایجاد شده باشد» (.)539 :1941
به صیییورت کلی میتوان اتحادیهی کارگری را چنین تعریف کرد :نوعی سیییازمانیابی یا اتحاد سیییازمانی مابین
کارگران که به قصد محافظت از ایشان در برابر استثمار شدن توسط کارفرمایان و همچنین بهبود شرایط کارگران
انجام شییود؛ علت تاریخی به وجود آمدن اتحادیههای کارگری انقالب صیینعتی در انگلسییتان و سییایر کشییورها و
همچنین مستقر شدن نظام تولید کارخانهای عنوان شده است (چاند.)2016 ،
با ذکر این تعاریف میتوان به کلیتی از مفهوم رایج اتحادیهی کارگری در دنیای غرب پی برد؛ گذشییته از تعاریف
انقالبی اندیشیییمندان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسیییتم ،در دنیای امروز به صیییورت کلی اتحادیهی کارگری به
سازمانیابی آزادانهی کارگران برای مواجه با کارفرمایان و شرایط معی شتی-اقت صادی و اجتماعی کارخانه اطالق
می شود که البته در سطوح باالتر اهدافی سیا سی م شخ صی را نیز دنبال میکند اما این اهداف در دهههای اخیر
به هیچ وجه تغییر بنیادین کلیت و ساختار جامعه نبودهاند.
 اتحادیهگرایی
در ق سمت مقدمهی این ف صل به نظرگاه مارکس و پوالنی در مورد تعارض بنیادین نیروی کار و سرمایه در نظام
سرمایهداری اشاره کردیم .این عقیده در دنیای امروز هم در میان مارکسیستها به قوت خود باقی مانده است و
هم در میان غیرمارکسیستها تحت عنوان « ستیز صنعتی» یا  industrial conflictبه حیات خود ادامه داده
اسیییت .فرایند تولید سیییرمایهدارانه در کارخانهها و کارگاهها همواره صیییحنهی نبردی واقعی مابین نیروی کار و
صاحبان سرمایه یا کارفرمایان است .کارفرمایان به صورت طبیعی تمایل به کاهش دادن دستمزد و مزایای رفاهی
کارگران به منظور باال بردن میزان اسییتخراج ارزش اضییافی از فرایند کار و کسییب منافع مادی بیشییتر دارند و
کارگران نیز که از یک طرف همواره در معرض کاهش دسییتمزد و مزایای خود قرار دارند و از طرف دیگر راهی به
جز کار کردن و فروش نیروی کار خود به کارفرمایان ندارند ،در موضیییع تدافعی خود همیشیییه در تالشاند تا در
برابر کارفرمایان ای ستادگی کنند .در این میان اتحاد و سازمانیابی یکی از بهترین ا ستراتژیها برای محافظت از
منافع مادی ،رفاهی ،اجتماعی و سیاسی آنها بوده است.
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پرلمن ( )1949معتقد است که صنعتگرایی در عصر حاضر باعث بیگانگی کارگران با کار و جامعه شده و آنها را
وادار کرده که به منظور مقابله با تهدید امنیت شغلی ،برای ایجاد و ضعیتی اقدام کنند که در آن حقوق و تکالیف
همهی مشیارکت کنندگان سیازمان کار ،تعیین و تعریف شیود؛ از نگاه پرلمن این دقیقاً مبنای اسیاسیی تشیکیل
اتحادیهها ست .تننبام نیز ،جنبش نیروی کار در جوامع جدید را به عامل ازخودبیگانگی مربوط میداند .از دیدگاه
وی ،بیگانگی کارکنان با کار و جامعه من شأ ا صلی ظهور اتحادیهها در دوران اخیر ا ست .کارکنان جوامع متحول
صنعتی ،در مقابله با دگرگونیهای مبتنی بر سازمانپذیری واحدهای کار ،به ایجاد یا بازآفرینی تجمعاتی واداشته
می شوند که به نحوی پیوندهای آنان را با همدیگر و نیز با کارفرمایان و سمتهای شغلی شان تحکیم میبخ شد.
در این رابطه اتحادیههای کارگری از نظر تننبام ،وسیییلهی مهم و تعیینکنندهای برای دسییتیابی به اهداف مزبور
اسییت .از نظر وی کارگران از طریق تشییکیل اتحادیه ،در واقع سییعی دارند با تحکیم پیوندهای اجتماعی ،به کار و
محیط اجتماعی تولید صنعتی معنا بخشند (به نقل از فریار.)233-230 :1380 ،
سیییدنی وب برخالف پرلمن و تننبام ،اتحادیهگرایی را بازتاب آثار سییو رقابت اقتصییادی و صیینعتی میداند .در
تحلیل وب ،این رقابتهای اقت صادی و صنعتی ا ست که روی شرایط کار در زمینهی ساعات کار ،مزد ،بهدا شت،
امنیت و آسیییایش نیروی کار آثار مخرب و کاهندهای بر جای میگذارد و نیروی کار را وادار میسیییازد که برای
مقابله با آن به تشکلهای منسجم اجتماعی روی آورد تا کارکنان و کارگران از طریق آنها بتوانند بر مبنای اصول
و قواعد م شترک و پذیرفته شده ای ،شرایط ا شتغال در جامعه را انتظام بخ شد .در این را ستا ست که اتحادیهها،
برای ر سیدن به اهداف خود و پیش گیری از تأثیرات نامطلوب رقابت اقت صادی از ابزارهای اقت صادی و سیا سی
استفاده میکنند .از این رو (اشنایدر.)1969 ،
از نظر ویلبر مور نظریهی پرلمن برای تبیین اتحادیههای صنفی در دوران بلوظ صنعتی مناسب است ،در حالی که
نظریهی وب مناسب تبیین بروز آگاهی طبقاتی اتحادیهها در مراحل میانی دوران بلوظ صنعتی است (میلر و فرم،
 .)1980مور در ادامه سیییعی میکند که از تلفیق نظریه های متعدد در زمینه سیییازمان و جنبش نیروی کار،
نظریهای عمومی به دست دهد .عامل مشترک در تمامی این نظریهها این نکته است که آگاهی عناصر نیروی کار
به سازماندهی خود در اشکال مختلفی از اتحادیهها ،به طور اجتنابناپذیری از شرایطی ناشی می شود که بر بازار
کار م ستولی ا ست ،و بدین ترتیب گروههایی با م شخ صه های متفاوت اقت صادی ،اجتماعی و سیا سی ت شکیل
میگردند که هدف واحد همهی آنها تالش و کوشییش برای کنترل شییرایط خارجی حاکم بر عالئق و منافع خود
است .در نتیجه ساختارهایی به طور رسمی سازمان مییابند تا اهداف مختلق گروههای ذیربط خود را در شرایط
متحول تأمین کنند.
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 جمع بندی
ما در مجموعه مباحث باال ،اوالً به صییورت ضییمنی با تاریخ فشییردهایی از تحوالت جهانی مرتبط با اتحادیههای
کارگری آشیینا شییدیم؛ در ثانی از رویکرد عامِ اقتصییادسیییاسییی جهانی در ادوار مختلف به مسییئلهی سییازمانهای
کارگری آگاهی یافتیم و ثالثاً به استانداردها و معیارهایی برای تعریف ،سنجش و طبقهبندی سازمانهای کارگری
دست یافتیم.
حال باید ببینیم که این مطالب برای پژوهش ما چه مزیتهایی خواهند دا شت .در ابتدا باید بدانیم که معیارهای
نظری فوق به ما کمک خواهد کرد تا بفهمیم «خانهی کارگر ایران» که موضوع اصلی پژوهش ماست چه نوعی از
ی واب سته به کارگران ا ست؛ ما میتوانیم با معیارهای فوق بفهمیم که اگر خانهی
سازمان کارگری یا حزب سیا س ِ
کارگر اتحادیه ا ست ،در کدام گونه و طبقهی اتحادیهها جای میگیرد ،و اگر حزب ا ست ،آیا میتوان این حزب را
یک حزب کارگری نامید یا خیر.
گذ شته از موارد فوق با توجه به خط سیر تاریخی و نظری ارائه شده در این ف صل ،میتوانیم تحوالت سیا سی و
اجتماعی خانهی کارگر را در بطن تحوالت کالن سیییاسییت و اقتصییاد جهانی به نحوی عمیقتر درک کنیم و به
نتیجهگیریهای متقنتری برسیم.
 -2-2پیشینه تحقیق
 علیرضا امینی طامه ،دانشجوی رشته روابط بین الملل در درجه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشیییگاه تهران ،پایان نامه ای را با عنوان «نقش خانه کارگر در تنظیم روابط جمهوری اسالالالمی ایران با
سازمان بین المللی کار» با راهنمایی دکتر نسرین م صفا و مشاوره دکتر یوسف مالیی در شهریور  1381ارائه
کرده است .در این تحقیق با توجه به اهمیت خانه کارگر ،از زاویه نقش آفرینی خانه کارگر در روابط بین الملل به
موضییوع پرداخته اسییت و در پی یافتن این بوده اسییت که آیا تشییکیالت خانه کارگر جمهوری اسییالمی ایران از
توانمندی الزم و موثر برای نقش آفرینی در خصیییوص تنطیم و بهبود روابط ایران و سیییازمان بین المللی کار
برخوردار می با شد یا خیر و برای پا سخ به این سوال از روش م صاحبه با افراد صاحب نظر و ا ستفاده از منابع و
مراجع مکتوب و تحلیل و توصیف دادهها استفاده کرده است.
یافتههای تحقیق ایشان نشان میدهد تشکیالت خانه کارگر در صورت اهتمام به بازسازی و نوسازی تشکیالتی و
علمی و تعبیه بخشهای کارآمد در خصوص تقویت ارتباطات بین المللی  ،واجد توانمندی بالقوه موثری در جهت
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تنظیم و ارتقای سطح روابط جمهوری اسالمی ایران با سازمان بین المللی کار میباشد .علیرضا امینی طامه
تشکیالت خانه کارگر را از زاویه حقوقی و در وجه بینالمللی بررسی کرده است و این بعد بسیار قابل توجه و مهم
است .اما در تحقیق حاضر خانه کارگر از بعد رفاهی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است؛ به باور نگارنده توجه
به بعد رفاهی و سیاسی تشکیالت خانه کارگر یکی از موضوعات مهم در ارتباط با کارکرد چنین تشکیالتی است.
البته باید گفت تمامی ابعاد این تشکیالت در هم تنیده و مرتبط هستند؛ به این معنی که بررسی کارکردهای
رفاهی بدون در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و حقوقی نمیتواند منجر به نتیجهگیری دقیقی گردد.
 مهدی کیهان ( )1386در کتاب «جنبش سندیکایی در ایران» به سیر جنبشهای کارگری که در ایران اتفاق
افتاده است میپردازد و فراز و نشیب های آن را بیان میکند و معتقد است که اتحادیه و سندیکا دو سنگری
هستند که کارگران ایران همواره از آن محروم بودهاند .البته این کتاب در نشر جاوشان نوزایی کبیر مجددا منتشر
شده است و نویسنده کتاب از کسانی است که در سال  67کشته شده است .از نظر وی انقالب  57میتوانسته
است مسیر تشکلیابی و تشکیل اتحادیهها و سندیکاها را هموار کند ،تشکل صنفی از نظر تامین خواستههای
صنفی و رفاهی کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است ،دلیل دیگری که برای وجود تشکل صنفی بیان میکند
نیاز کارگران به تامین خواستهای دموکراتیک و تامین آزادی فعالیت انجمنها ،احزاب و دیگر آزادیهای
دموکراتیک است .کیهان معتقد است تشکل صنفی میتواند نقش بسزایی در تامین خواستههای رفاهی کارگران
داشته باشد و همچنین وجود آن موجبات تامین خواستههای دموکراتیک و تامین آزادی فعالیت انجمنها و احزاب
را فراهم میکند و البته انقالب اسالمی ایران توانسته بسترساز تحقق شکلگیری تشکلها گردد .به باور نگارنده و
در تایید سخنان مهدی کیهان ،تشکل صنفی می تواند نقش بسیار مهمی در تامین خواستههای کارگران داشته
باشد ،اما آنچه مبرهن است عملکرد ناموفق حکومت و دولت در تحقق این امر است .بر طبق نتایج تحقیق ،در
زمینه شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری ،انقالب اسالمی ایران از آرمانهای اساسی خود فاصله گرفته است
و از ابتدای انقالب ما عمال شاهد شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری در ایران نبودهایم .در حقیقت انقالب
اسالمی ایران علیرغم بنیانهای اولیهاش که مبتنی بر حقخواهی و دادخواهی محرومان بودهاست ،در بدیهیترین
حقوق محرومان که همان داشتن تشکلهای مستقل کارگری است ناموفق بوده است .در این صورت و با وجود
عدم شکلگیری تشکالتی که بتوانند مستقال عمل کنند ،نمیتوانیم منتظر تامین خواستههای رفاهی کارگران
باشیم.
 ح سین اکبری ( )1380در مقاله ای با عنوان «بنیان واقعی خانه کارگر» معتقد ا ست که م سئوالن خانه کارگر
علی رغم تال ش شان در ارائه یک ترجمان رادیکال از و ضعیت امروز کارگان ناموفق و شک ست خورده مینماید .او
بیان میکند ت شکل یابی مهمترین راهکار برای حل م سائل کارگری ا ست و در ک شور ما با د شواریهای متعددی
روبرو بوده ا ست ،اما خانه کارگر تنها ت شکیالتی نی ست که این نار سایی را ایجاد کرده ا ست .وی بیان می کند با
تمام نارسییاییهایی که خانه کارگر در اقدامات خویش داشییته اسییت ،اما هنوز هم کارشییناسییان معتقدند اگر
بازنگری های عمیق آگاهانه در اندیشیییه و روش خانه کارگر اتفاق بیفتد ،کارگران میتوانند به آن اعتماد کنند و
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محدودیتهای قانونی خود را در کارهای تشیییکیالتی پیگیری کنند .به باور نگارنده و در تایید نظر اکبری در این
مقاله ،خانه کارگر حقیقتا در ارائه یک ترجمان رادیکال از و ضعیت کارگران شک ستخورده ا ست ،اما آنچه که در
تحقیق حاضر مورد توجه است این است که آیا اساسا خانه کارگر در پی رادیکالیزه کردن وضعیت کارگری است
یا برعکس در پی خنثی سازی اقدامات رادیکالیزه ا ست در حقیقت ،محقق معتقد ا ست که نفس ت شکیالت خانه
کارگر با سییاختار فعلی نمیتواند مرجع پاسییخگویی برای کارگران باشیید و الزم اسییت یا به طور سییاختاری تغییر
شکل بدهد و یا در زمینه شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری ممانعتی به عمل نیاورد.
 حسیین رمضییانی ( )1386در مقاله ای با عنوان «خانهکارگر :آنچه ه ست و نی ست» معتقد اسییت مهمترین
وظیفه خانه کارگر تالش به منظور حفظ فرصت های شغلی موجود است در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور
با بحران مواجه است و شرکتها ورشکسته شدهاند ،خانه کارگر باید از موضع انفعالی خود خارج شود و با فاصله
گرفتن از جریانات حزبی و سیییاسییی با برنامهاسییتراتژیک و وحدت رویه برای قدرت یافتن کارگران تالش بکند.
محقق معتقد است ضمن توجه به وضعیت اقتصادی کشور دچار نابسامانیهای عدیدهای گشته است ،خانه کارگر
به جهت جایگاهی که دارا ست نمیتواند فارظ از موا ضع سیا سی با شد؛ آنچه که باید از آن دوری گزیند م صلحت
اندیشیییی و انفعال اسیییت  .البته در این زمینه رفع ابهام در تعریف عملکرد خود و بازتعریف رابطه خود و دولت
میتواند موثر و کار ساز با شد .در اینباره نباید از ف ضای سرکوب و شرایط ناب سامان کلی حاکم بر جامعه نیز غافل
شد ،اما آنچه که مبرهن ا ست این ا ست که عدم واکنش مثبت و ثمر بخش م سئولین خانه کارگر موجب ایجاد
فاصله بین کارگران و اتحادیهها گشته و این امر نیز به نوبه خود باعث عدم تحقق نیازهای کارگران میگردد
 اکبر فریار ( )1380در مقاله ای با عنوان «اتحادیههای کارگری در دنیای امروز» بیان میکند اگر سازمانهای
مدافع کارگری دست به اقدام نزنند و برای حل مشکالت پیشآمده روبروی کارگران اقدامات اساسی انجام ندهند،
روال اتحادیه و اتحادیهگرایی که اسییاس آن بر مقاومت نیروی کار و تالش مسییتمر برای افزایش دسییتمزد ،بهبود
شرایط و محیط کار بود و در مواقع لزوم به صورت اعت صاب ،غیبت ازکار ،خرابکاری و وارد کردن لطمات مادی و
یا به صییورت مذاکره و چانهزنی از طریق تشییکل آن اتحادیهای ابراز میشیید در هم می شییکند .او افقهای آینده
برای تقویت تشیییکلهای کارگری و اتحادیهگرایی نیروی کار را ناامیدکننده میداند .محقق ضیییمن تاییید نتایج
تحقیق اکبر فریار ،معتقد اسییت عالوه بر حضییور سییازمانهای فعال کارگری برای حمایت از کارگران ،از حضییور
اثرگذار دولت و کارگران به هنوان دو مهره اصییلی دیگر نباید غافل شیید .به نظر میرسیید راه رسیییدن به احقاق
حقوق کارگران راهی د شوار ا ست که همت همه اق شار درگیر را طلب میکند .اهمیت این مو ضوع در ک شور ما
دوچندان میشییود از آنجایی که ایران دارای حدود نیم میلیون خانوار کارگری اسییت ،فلذا نباید از نقش کارگران
در اتحادیهگرایی غافل شد .همچنین در چنین ساختاری که که ما با دولتی عریض و طویل مواجه هستیم ،مسلما
ارزیابی عملکرد دولت نیز در اتحادیهگرایی بسیار مهم و قابل بحث است.
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 من صور سلطانی ( )1386در مقاله «از خانه کارگر تا خان کارگر» چنین نتیجه میگیرد که خانه کارگر زمانی
پایگاه اصیییل کارگران برای حقطلبی و عدالتخواهی بود ،اما دیگر برای کارگران نماینده امیدهایشییان نیسییت؛
خانهکارگر همواره سییعی کرده اسییت که جایگاه خود را نزد باالییها حفظ نماید و هم در نزد کارگران به گونهای
عمل کند که خود را مدافع کارگری نشیییان دهد ،اما هرگز دیده نشیییده که خانه کارگر در زمینه مهمترین حق
کارگران که تشکلیابی است دفاعی بکند و حرفی بزند و برای آن تالش بکند .نتایج تحقیق سلطانی نشان داد که
خانه کارگر همواره سعی کرده است تا جایگاه خود را حفظ بکند و در بیان خواستههای کارگران ،اولویت را منافع
خود و دولت قرار دهد و در واقع حامی واقعی کارگران نیسییت ،حتی اگر هدف اصییلی خود را حمایت از کارگران
تعریف کرده با شد .یک ت شکل واقعی کارگری و یک صنف مدافع کارگری ،باید به گونهای عمل نماید که هویت
خود را از کارگران بگیرد و متر صد هویت یابی از سمت دولت و یا کارفرمایان نبا شد .صنف و فعالیت صنفی یک
امر اجتماعی است و با زندگی روزمره افراد گره خورده است ،پیشبرد مطالبات صنفی منوط به این است که ریشه
در ساختار جمعی دا شته با شد و پ شتوانه جمعی دا شته با شد .خانه کارگر و م سئولین هدایت کننده آن ،با شعار
زبانی و درواقع تسیییلیم قلبی ،عالوه بر اینکه در مسییییر حرکتهای خودجوش کارگری به عنوان یک مانع جدی
عمل کرده اند ،با ساختار ب سته و تعریف شده خود ،به تزلزل اقت صادی و اجتماعی هر چه بی شتر کارگران دامن
می زنند .زیرا یک صییینف واقعی کارگری با سیییاختار مشیییخا و جمعی میتواند گام موثر و مثبتی در جهت
هویتبخشی به کارگران و حفظ کرامت آنان باشد و موجب امنیت روانی گردد.
محقق در ارتباط با این مقاله معتقد اسییت تشییکیالت خانه کارگر تماما دارای کارکرد منفی برای کارگران نبوده
است و در برخی از مواقع توانسته به نیازهای کارگران پاسخ دهد .اما آنچه که محقق بدان معتقد است این است
که خانه کارگر نتوانسته است از موقعیت و قدرتی که در دولت دارد به نفع کارگران استفاده کند و این جایگاه به
جای اینکه کارکرد مثبتی برای کارگران داشییته باشیید ،دارای کارکردهای منفی شییده اسییت .عالوه بر این به نظر
میرسد تشکیالت خانه کارگر در انتخاب اولویتهای اساسی کارگران دچار اشتباه شده است و نیرو و توان خود
را صرف نیازهای ثانویه کارگران کرده است.
 ادی لی ( )1384در مقاله ای با عنوان «نگرشالالی اقتصالالادی بر حقوق اتحادیههای کارگری» با ترجمه جواد
کارگزاری بر نقش تاثیر گذار ات حاد یه های کارگری برم نافع اقتصیییادی تاک ید میک ند و ب یان دارد که آزادی
سییندیکایی پایه و اسییاس توسییعه و پیشییرفت در جوامعه دموکراتیک اسییت ،بدون هیچ فشییار ثابتی از طرف
سازمانهای مدافع کارگری ب سیار محتمل ا ست که سیا ستهای گ شورها در م سیر نابرابری و کوتاهی شغلی و
اجتماعی برود .ضیییمن اینکه اتحادیههای کارگری میتواند منجر به الغای رویههای غیر انسیییانی و افزایش رفاه
کارگران شود.
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 محمدرضا کارگر ( )1386در مقاله دیگری با عنوان «وقتی به جای خانه حزب جواب میدهد» با بررسی
مرامنامه خانه کارگر نتیجه میگیرد این تشکیالت ،تشکیالتی سیاسی شده است و ادعای مسئولین آن در ارتباط
با عدم حزبی بودن پوچ و نادرست است .در این راستا همانطور که محمدرضا کارگر ( )1386بر غلبه فعالیت
سیاسی بر فعالیت مدنی و صنفی خانه کارگر اشاره کردهاست ،نتایج تحقیق نشان میدهد خانه کارگر بیش از آنکه
یک جریان کارگری باشد دچار جریانات سیاسی شده است و از این مجرا نمیتوان مشکالت عدیده کارگری را حل
نمود .به باور محقق تالش برای به وجود آوردن مناسباتی که شرایط معیشتی کارگران را تسهیل نماید ،موضوع
اساسی است که پیشرفت جامعه در گرو تحقق آن است و این امر جز در مبارزات صنفی هدفمند محقق نمیگردد.
خانه کارگر نتوانسته است از این مجرا برای رفع تبعیض تالشی بکند و اقدامات انجام شده از سمت مسئولین خانه
کارگر ،خواسته یا ناخواسته مسیر سرمایهداری را در ایران هموار کرده است .باید بدانیم پیگیری مطالبات صنفی
با نوع و ساختار تشکلی که میخواهد اعتراضات صنفی و پروسه مبارزات صنفی را پیش ببرد ،ارتباط متقابل دارد
و هویت یک تشکل صنفی را میتوان از سبک فعالیتی که انجام میدهد متوجه شد.
 محمدرضا کارگر در مقاله ای با عنوان «فاصله بی فاصله :نگاهی به روابط خانه کارگر و حزب اسالمی کار»،
بر عملکرد مبهم و بعضا دوگانه خانه کارگر اشاره کرده و نتیجه گرفته است که در بین مسئولین این تشکیالت
هماهنگی و داشتن یک رویه مشخا کمتر به چشم میخورد ،تا جایی که در عین اینکه در جایی ادا می شود
خانه کارگر و حزب اسالمی کار مستقل از هم عمل میکنند ،فردی دیگر از مسئولین بر حزبی بودن خانه کارگر
تاکید میکند و از بیان آن پروایی ندارد .به اعتقاد وی عدم شفاقیت در عملکرد خانه کارگر و وجود مستنداتی
نشان میدهد که خانه کارگر نیز دچار رویه حزبی شده است که این رویه در حالی اتفاق میافتد که سازمان بین
المللی کار بر استقالل اتحادیههای کارگری از احزاب سیاسی تاکید داشته اند .در این زمینه بر طبق یافتههای
تحقیق سازمانبخشی به یک اعتراض و اعتصاب صنفی به حضور مستمر ،فعال و فیزیکی افراد و در واقع بدنه
جنبشی نیاز مبرم و حیاتی دارد .اما متاسفانه ،ساختار خانه کارگر به گونهای نبودهاست که بتواند حضور تاثیرگذار
فعاالن کارگری را بپذیرد و اتفاقا همواره به عنوان مانعی برای آنان عمل کرده است و مصلحت سیاسی را ترجیح
داده است .روابط اداری و سیاسی خاص سبب میشود که بدنه جنبشی یک تشکل و یا یک اتحادیه کمرنگ شود
و در نتیجه این نوع ساختار نمیتواند مطالبات اصبل کارگری را پیگیری نماید
 تاولند همر 2و آریل ای وی جر  )2005(3در مقاله ای با عنوان «تاثیر اتحادیه بر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،
و گردش مالی» از اتحادیهها به عنوان عاملی که میتواند در از طریق مذاکره در جهت پیشبرد منافع اقتصادی
گام بردارد و منجر به یک وضعیت شغلی با مزایای باالتر و حقوق باالتر شود نام میبرند و معقتدند اتحادیهها
همچنین از اقدامات خودسرانه و ناعادالنه دولت ها جلوگیری میکند.

TOVE HELLAND HAMMER
ARIEL AVGAR
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 ایدیت تی اس 4و تی زفریز  )2006( 5در مقاله ای با عنوان «هزینهها و مزایای چانهزنی جمعی» نتیجه گرفته
اند که اتحادیهها میتوانند با فراهم کردن امکان چانه زنی جمعی به عنوان یک عامل تعیین نفوذ در بازار کار مفید
واقع شوند .اتحادیهها همچنین میتوانند همبستگی بین بیکاری و چانهزنی را کاهش دهند به شرط آنکه جایگاه
استوار و محکمی در جامعه داشته باشند ،ضمن اینکه کشورهایی که از اتحادیههای قدرتمند برخوردارند در سیستم
دستمزد آنها شکاف کمتری احساس میشود.
چارچوب مفهومی
از آنجا که این پژوهش در پی ارزیابی تشکیالت خانه کارگر به عنوان یک تشکیالت مدافع کارگری بوده است و با
نگاهی انتقادی و البته انتقاد مثبت و سیییازنده ،در پی ارائه ارزیابی در جهت رفع موانع و بالفعل کردن پتانسییییل
های این ت شکیالت بوده ا ست ،لذا از مفاهی م مطرح در مکتب سو سیال دموکرا سی و نظریات اندی شمندان این
حوزه به منظور کسب حساسیت نظری ،استفاده بیشتری شده است.
اساساً ریشهی سوسیال دموکراسی به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث و گزینههای سیاسی قرن بیستم
زاییده ی تفکرات برن شتاین و تغییر م سیر افکار مارکس از درون مارک سی سم تلقی می شود (ب شیریه )1376 ،و
همچنین یکی از پایگاههای فکری طرفداران اتحادیهگرایی در میان جنبش کارگری برن شتاین و تجدید نظرطلبی
اوسیییت (فلچر)1983 ،؛ به این معنی که یکی از علل و عوامل بها پیدا کردن اتحادیههای کارگری در درون نظام
سرمایهداری و کشورهای غربی سوسیال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم و پایهگذارِ آن یعنی ادوارد برنشتاین
ا ست .نباید فراموش کرد که حزب سو سیال دموکرات آلمان تا پیش از برن شتاین ،یک حزب کامالً چپ و عمیقاً
مارکسیییسییت بود و این تأثیر برنشییتاین بود که باعث گردش به راسییت این حزب و تغییر ماهیت آن شیید .به هر
صورت تجدیدنظرطلبها به عنوان نیای سوسیالدموکراتهای قرن بیستم معتقد بودند که نظام سرمایهداری را با
تغییر تدریجی ،حزب سیاسی ،شرکت فعاالنه در انتخابات و تقویت اتحادیههای کارگری ،میتوان به گونهای کامالً
تدریجی به نظام سوسیالیستی متحول نمود .در حقیقت سوسیال دموکراسی ،طرفدار رویکردهای مسالمت آمیز و
ا صالحی ا ست .در ارتباط با مبحث این پژوهش باید گفت که در چارچوب سو سیال دموکرا سی ،اعتقاد ن سبی به
عدالت اجتماعی ،و تالش برای ایجاد دولت بزرگ و پرحجم (یا همان دولت رفاه) ،بهبود و ضعیت طبقهی کارگر،
مالیاتسیییتانی از ثروتمندان ،بها دادن به اتحادیههای کارگری ،افزایش دسیییتمزدها ،باال بردن قدرت خرید طبقه
کارگر ،سیاست اشتغال کامل ،و تأمین اجتماعی نقش عمده و برجستهای دارد.
بر این اسیییاس اتحادیه هایی که داعیه دفاع از حقوق کارگران را دارند با توجه به این اصیییول و توجه به مرام
تشییکیالتی و اتحادیهای میتوانند در جهت احقاق حقوق کارگران قدم بگذارند .الزم به ذکر اسییت که در چنین
Aidt Toke S.
T Zafiris
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بسییتری ،فضییایی به منظور ارزیابی و سیینجش تشییکیالت و اتحادیههای کارگری فراهم میگردد و کارایی یا عدم
کارایی آن مشیییخا میشیییود .متاسیییفانه در زمینه ارزیابی عملکرد اتحادیههای کارگری ،منابع داخلی از غنای
چندانی برخوردار نیست .اول به این دلیل که اساسا وجود تشکالت و اتحادیههای واقعی کارگری همواره با موانع
زیادی روبرو بوده ا ست .عالوه بر این حتی در صورت وجود اتحادیههای فرمای شی ،نگاه نقادانه و سنج شگر نیز
دارای محدودیتهایی بوده است.
اما به منظورارزیابی عملکرد اتحادیهها و تشکیالت کارگری ابتدا باید نوع آنها شناسایی شود و سپس با توجه به
ماهیت تعریف شیییده عملکرد آنها مورد سییینجش قرار گیرد .دلبرت میلر و ویلیام فرم پنج عامل عمده را برای
تشییخیا نوع اتحادیه مبنا قرار دادهاند :هدف ،منزلت اجتماعی ،سییاختار درونی ،منابع قوت و توان ،تاکتیکهای
مورد ا ستفاده .1 .هدف :برخی از سازمانهای کار بر هدفهای اقت صادی تأکید دارند ،برخی بر اهداف اجتماعی و
برخی دیگر هدفهای سیا سی؛  .2منزلت :سازمانهای کار ،غالباً بر ا ساس م شروعیت و منزلت خود در جامعه
ظاهر می شوند .از این رو هر یک در مراتب اجتماعی ،پایگاه خاص خویش را دارا ست .ممکن ا ست اتحادیهها در
برخی شییرایط به توطئهگریهای مجرمانهای متهم شییوند و برعکس ممکن اسییت برخی ارج و قرب بیشییتری در
جامعه دا شته با شند؛  .3ساختار درونی :ساختار درونی سازمانهای کار ،به طور قابل مالحظهای متفاوت باهم
هست .ممکن است برخی بر اساس عضویت در یک کارخانه ،برخی بر اساس عضویت در یک رشتهی صنعتی ،یا
یک شغل و حرفهی خاص یا اساساً بر مبنای عضویت در یک طبقهی اجتماعی سازمانیافته باشند .ممکن است
ساختار اتحادیهی متمرکز ،نامتمرکز و حتی متفرق و پراکنده با شد .همچنین ساختار سازمانهای کار میتواند
دیوان ساالرانه با غیردیوان ساالرانه با شد و ممکن ا ست کنترل سازمانی به صورت دموکراتیک ،متمرکز یا حتی
یکه ساالر و خودکامه با شد؛  .4منابع :منابع قوت و توان سازمانهای کار گوناگون و متفاوت ا ست .برخی از آنها
قوت و توان اقتصادی زیادی به صورت امالک و داراییهای فراوان دارند .در حالی که برخی دیگر از توان اقتصادی
اندکی برخوردارند و به جای آن به همپیوندیهای درونی خود متکی هسییتند .برخی هم مانند سییازمانهای کار
دولتی ،دینی یا روشیینفکری هسییتند که قدرت و توان واقعیشییان ناشییی از منابع خارج از سییازمان اسییت و به
همدلیها و هواخواهیهای عناصییر بیرونی متکی هسییتند؛  .5تاکتیکها .سییرانجام تاکتیکهایی که اتحادیههای
مختلف برای رویارویی با منازعه بر می گزینند با یکدیگر متفاوت و معمو ًال خارج از فراگردهای منظم و قانونی در
جامعه بدین ترتیب میلر و فرم ( )248 :1980بر اساس مالکهای پنجگانهی فوق دست کم چهار نوع اتحادیه را
به شرح زیر از هم تفکیک میکنند:
یک .اتحادیههای ایدئولوژیک :این نوع اتحادیهها عمدتاً بر دسیییتیازی به اهداف اجتماعی تأکید میورزند و میان
اعضییای آنها حصییول به اهداف اجتماعی مهمتر از رسیییدن به هدفهای اقتصییادی اسییت .چنین اتحادیههایی در
اسییاس ،ابزاری ایدئولوژیک در جهت تحقق یک رایای اجتماعی اسییت ،و هم از این روسییت که برای رسیییدن به
49
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

حکومت و کنترل قدرت ،رغبت بی شتری ن شان میدهد .ت شکلهایی با عناوین اتحادیههای کارگران کاتولیت (یا
مذهبی) ،اتحادیههای کارگران کمونیست ،اتحادیه کارگران دموکراتیک در جوامعی مثل آلمان ،فرانسه و ایتالیاف
مصیییادیقی برای اتحادیهی ایدئولوژیک هسیییتند .این اتحادیهها عموماً در جوامعی که دولت قدرت زیادی دارد و
سطح تکنولوژیک نیز پایین ا ست بروز بی شتری دارند .هدف این اتحادیهها عموماً ک سب قدرت یا تأثیرگذاری و
اعمال نفوذ بر تصمیمگیریها و عملکرد دولت است.
دو .اتحادیه های جانبدار دولت :این نوع اتحادیه ها که میتوان آنها را اتحادیه های فرمایشیییی نیز نامید ،اعم از
اتحادیههای چپ و را ست عموماً تحت سلطهی نظام حاکم شکل میگیرند و در واقع جزئی از ساختار مدیریت
سیاسی کشورند .این نوع اتحادیه را میتوان اتحادیه نما یا شبهاتحادیه نیز نامید.
سییه .اتحادیههای ملتهای نوپدید :این نوع اتحادیهها که میتوان آنها را اتحادیههای نمایشییی نیز خواند ،غالباً در
جوامعی به وجود میآیند که اقت صاد صنعتی آنها در مراحل ابتدایی ا ست و در ظاهر م صمم برای صنعتی شدن
نیز هسیییتند .ایتحادیه در چنین جوامعی ،بیآنکه به جنبش نیروی کار مربوط شیییود یا از تحوالت پدید آمده در
شرایط محلی نتیجه شده باشد ،به منزلهی عضوی پیوندی است که جامعهی نوپای صنعتی آن را با هدف توسعه
و پرورش یک نیروی کار ماندگار ،برای پیوند زدن به بدنهی ساختار خویش ضروری مییابد.
چهار .اتحادیههای کارگری :باید گفت که تأسیییس و تشییکیل اتحادیههای کارگری نمود عینی تشییکل اجتماعی
کارگران اسییت .حشییر و نشییر و درآمیختگی کارگران در قالب اتحادیه ،بر عالئق ،انتظارات و عملکرد آنان در برابر
مسیییائل درون و بیرون واحد کار تأثیر می گذارد و نگرش آنان را کم و بیش ،تصیییحیح و هماهنگ میکند .فرم
اعتقاد دارد که در سطح بینالمللی پیدایش اتحادیههای کارگری به سازمانپذیری جامعه و پیچیدگی تکنولوژیک
تولید مرتبط است .اتحادیهی کارگری در جامعههای کامالً صنعتی ،در مقایسه با جامعههای کمتر صنعتی،چه در
مسائل درون کارخانه و چه در مسائل بیرون از آن در اجتماعی محلی و در سطح ملی ،فعالیتهای بیشتری دارند.
اصوالً صنعتی شدن جامعه ،میل به فضائل تربیتی و میل به مصرف اطالعات مربوط به اجتماعی محلی و جامعهی
کالن را نزد کارگران و به تبع آن ،نزد اتحادیه های کارگری باال میبرد و درگیری های اجتماعی و ملی آنان را
افزونترمیکند (میلر و فروم1980 ،؛ و فرم ،1976 ،به نقل از فریار.)236-232 :1380 ،
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 مصاحبه عمیق
 کدگذاری و انسجام داده ها
 اعتبار و پایایی تحقیق
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 -1 -3مقدمه
از آنجا که شناخت روششناسی پژوهش برای درک بهتر آن پژوهش ضروری است ،در این فصل به بررسی مطالب
روششناختی پژوهش حاضر میپردازیم .با توجه به اهداف از پیش تعیین شده و ویژگیهای این تحقیق ،از روش
کیفی برای رسیدن به ارزیابی عملکرد خانه کارگر در ارتقای رفاه کارگران ایران استفاده شده است .در این فصل
ابتدا در مورد روش کیفی نکاتی بیان خواهد شد .در ادامه ،در مورد استفاده از روش مصاحبه عمیق به عنوان روش
جمعآوری دادهها توضیحاتی ارائه شده است .سپس جامعه آماری ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه ،روش تجزیه و
تحلیل دادهها و اعتبار و پایایی تحقیق ،شرح داده شده است.
 -2-3پژوهش کیفی
علی دالور معتقد است« :پژوهش کیفی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی (همچون مشاهده ،مصاحبه ،شرکت
گسترده در فعالیتهای پژوهشی) که هر کدام به نحوی محقق را در کسب اطالعات دست اول درباره موضوع
تحقیق یاری میدهند .بدین ترتیب ،از اطالعات جمعآوری شده ،توصیفهای تحلیلی ،ادارکی و طبقهبندی شده
حاصل میشود .در روش مورد بحث دسترسی به اطالعات یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش یادگیری
فرهنگ آنها – از جمله مبانی ارزشی ،عقیدتی و رفتاری -زبان و تالش برای درک احساسی ،انگیزشها و هیجان-
های آنها .محقق کیفی ،رفتار اجتماعی را به این دلیل ادارک میکند که خود را به جای دیگران قرار میدهد»
(دالور ،1374 ،ص.)255
فیلیک ( )1391می گوید تحقیق کیفی مثل تحقیق کمی نیست که فرضیه ها را از ادبیات موجود استخراج و بعدا
آن را آزمون کنیم .در تحقیق کیفی ما از اطالعات و بصیرتهای مآخوذ از ادبیات موجود به منزله دانش زمینه ای
استفاده میکنیم تا در بستر این ادبیات بتوانیم به مشاهدات و گزارههای تحقیق نظر کنیم.
در واقع ما در پژوهش کیفی سه مولفه داریم؛ نخست دادهها هستند که آن را از منابع متفاوتی مانند مصاحبه،
مشاهده ،بررسی اسناد و مدارک و فیلم به دست میآوریم .مولفه بعدی ما ترتیباتی هستند که محقق از آن برای
سازماندهی به اطالعاتش استفاده می کند .این ترتیبات شامل مفهوم سازی ،فروکاهی ،مقوله پردازی و ربط دهی
را که اغلب کدگزاری می نامند و سومین مولفه گزارشهای شفاهی سومین مولفه تحقیق کیفی هستند (اشتراوس،
.)33
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 -3-2-1روند پژوهش کیفی

منظور از پژوهش کیفی هر نوع پژوهشی است که یافتههایی تولید کند که با توسل به عملیات آماری یا سایر
روشهای شمارشی حاصل نیامده باشد (اشتراوس وکربین .)1390 ،روند اجرای تحقیق کیفی به اندازه تحقیق
کمی مشخا و مجزا نیست و اغلب همپوشانی دارند و گاهی به طور همزمان اجرا میشود .با وجود این ،تحقیقات
کیفی نقطه مشخاِ آغاز و پایان دارد .وقتی محقق پدیده مورد مطالعۀ خود را شناسایی میکند ،مطالعه آغاز
میشود .وقتی هم که محقق نتیجه نهایی را میگیرد ،مطالعه به پایان میرسد .مراحل مطالعۀ کیفی از نظر دکتر
علی دالور ،موارد زیر را شامل میشود (دالور:)1389 ،
 -1شناسایی پدیده مورد مطالعه
 -2شناسایی شرکتکنندگان در مطالعه
 -3صورتبندی کردن فرضیه هنگام پیشرفت و جمعآوری دادهها
 -4جمعآوری دادهها
 -5تجزیه و تحلیل دادهها
 -6نتیجهگیری

 -3-3روش پژوهش
در تحقیق حاضر از «مصاحبه عمیق» جهت جمعآوری اطالعات استفاده شده است .تعریف مصاحبه عمیق از
نظر ساروخانی عبارت است از اینکه « پرسشگر در بیان پرسشها و پاسخگو در طرح آن آزادی کامل دارند ،یعنی
پرسشگر آنچه را که به نظرش ضروری میرسد ،مطرح میکند و در طرح س ال خود هیچگونه محدودیتی احساس
نمینماید و پاسخگو در جواب دادن به س الها آزادی کامل دارد» (ساروخانی ،1373 ،ص  .)214در اینگونه
مصاحبهها ،محققین از طریق صحبت با پاسخگویان درباره موضوعات موردنظر ،اطالعات جزئی و عمیق در مورد
موضوع مورد بررسی به دست میآورند .ساخت س االت در مصاحبه عمیق بسته نیست و پرسشگر اختیار بیشتری
در ارائه سواالت دارد .مصاحبه عمیق ممکن است چندین ساعت طول بکشد و بنا به ضرورت در مراحل مختلفی
ادامه یابد تا به نتیجه نهایی برسد .نکتهای که در مصاحبههای عمیق بایستی رعایت نمود ،این است که اطالعات

53
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

به دست آمده از طریق مصاحبه باید همانگونه که ارائه میشوند ثبت و ضبط گردند؛ تا در تحلیلهای همزمان با
تحقیق و یا بعد از مصاحبه مورد استفاده قرار گیرند.
 -3-3-1مراحل اجرای مصاحبه
نویسندگان کتاب «روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی» ( ،)1386مراحل هشتگانهای
را برای به کار بستن مصاحبه درنظر گرفتهاند .این مراحل عبارتاند از:
 -1تبیین نمودن هدف تحقیق
 -2انتخاب نمونه
 -3طراحی نمودن شیوه و ساختار مصاحبه
 -4تدوین س االت مصاحبه
 -5انتخاب و آموزش مصاحبهگران
 -6انجام یک تحقیق مقدماتی
 -7انجام مصاحبههای اصلی
 -8تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده (گال ،بورگ ،گال ،1386 ،ص .)524
 -3-4جامعه مورد بررسی
شاخاهای نمونهگیری هدفمند تحقیق با توجه به اهداف آن ،چهار دسته از مصاحبهشوندگان را در برگرفتهاست.
دستۀ اول مسئولین خانه کارگر ،دسته دوم کارگران ،دسته سوم فعالین کارگری ،دسته چهارم صاحبنظران حوزه
دانشگاهی؛ خصوصاً افرادی که در زمینۀ مسائل کار و کارگری مطالعه کردهاند و تحقیقاتی انجام دادهاند .در ابتدا
قرار بر این بود که با پنج نفر از مسئولین خانه کارگر ،پنج نفر از کارگران ،پنج نفر از مسئولین کارگری و پنج نفر
از صاحبنظران حوزه دانشگاهی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گیرد .مسئولین خانه کارگر از این جهت
مورد نظر محقق بود که از طریق مصاحبه با ایشان بتواند اطالعاتی دقیق از اقداماتی که در خانه کارگر در حال
انجام است به دست آورد و بتواند این نهاد را از نگاه مسئولین آن واکاوی کند .از سوی دیگر کارگران به عنوان
مخاطبان اصلی این نهاد مورد مصاحبه قرار گرفتند ،کارگرانی که با خانه کارگر آشنایی دارند و به نحوی با آن در
ارتباط بودهاند .فعالین کارگری از این جهت برای مصاحبه مورد توجه محقق قرار گرفتند که در برخورد با مسائل
کارگری از نگاه انتقادیتری برخوردارند و نسبت به بسیاری از مسائلی که شاید از نگاه سایرکارگران به دالیلی
پنهان مانده باشد ،آگاه تر و موشکافانه تر برخورد میکنند .دسته آخری که مورد مصاحبه قرار گرفتند صاحبنظران
دانشگاهی بودند که در حوزه کار و کارگری مطالعاتی انجام دادند ،این افراد از این جهت انتخاب شدند که بتوانند
محقق را در درک مسائل نظری کارگران یاری کنند و خانه کارگر را از نگاه علمی و آکادمیک مورد بررسی قرار
دهند .اما تعداد و تنوع مصاحبه شوندگان در روند مصاحبه دچار تغییراتی شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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 -3-5روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی بسیار متفاوت از پژوهشهای کمی است ،زیرا هدف در آن به جای تعمیم یافتهها،
کسب درک عمیق از پدیده مورد بررسی است .از آنجا که پژوهش کیفی راهی برای رسیدن به محتوای ذهنی
افراد است و نمیتوان آن را از طریق روشهای سخت و دقیق کمی انجام داد ،ابزارها و روشهای آن نیز بسیار
متفاوت هستند.
یکی از روشهای نمونهگیری غیرتصادفی« ،نمونهگیری هدفمند» است .نمونهگیری هدفمند به معنی انتخاب
هدفدار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است .این نوع از نمونهگیری شامل انتخاب واحدها یا
موردهای مورد پژوهش براساس هدف پژوهش و نه به صورت تصادفی است (رنجبر و دیگران ،1391 ،ص .)241
در این روش معموالً تعداد محدودی از پاسخگویان با توجه به تخصاشان که مبتنی بر هدف مطالعه است انتخاب
گردیده است ،سپس محقق در جستجوی یافتن پاسخ س االت خود به مصاحبه با پاسخگو میپردازد .همچنین
شایان ذکر است ،محقق برای شناخت بیشتر و عمیقتر افراد متخصا در زمینۀ موضوع تحقیق ،از روش «گلوله
برفی» نیز استفاده میکند ،به این معنی که در بعضی از مصاحبهها ،از افراد مصاحبهشونده خواسته میشود که
برای غنای بیشتر محتوای تحقیق ،افراد صاحبنظر در این حوزه را معرفی نمایند.
در پژوهشهای کیفی معموالً تصور بر این است که نمیتوان تا پیش از رسیدن به مراحل پیشرفته پژوهش ،دربارۀ
حجم نمونهگیری تصمیمگیری کرد .همانگونه که بیان شد ،برخالف روشهای نمونهگیری احتمالی که در آنها
هدف ،تعمیم نتایج از یک نمونه معرف به کل جامعه مورد پژوهش است ،در روشهای کیفی چنین هدفی مدنظر
نیست و معیار ،توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروحترین شکل ممکن است .بنابراین معیاری معرفی میشود که
در آن رسیدن به حداکثر اطالعات در مورد پدیده به عنوان نقطه پایان درنظر گرفته میشود .این معیار در زمینه
پژوهشهای کیفی« ،اشباع» نامیده میشود .اشباع نظری با نمونهگیری مرتبط است و به معنای این است که
خصوصیات یک دسته یا طبقه تئوریک به اشباع رسیده است .این حالت زمانی رخ میدهد که داده بیشتری که
سبب توسعه ،تعدیل ،بزرگتر شدن یا اضافه شدن به تئوری موجود گردد به پژوهش وارد نشود .در این وضعیت
داده جدیدی که به پژوهش وارد میشود طبقهبندی موجود را تغییر نمیدهد یا پیشنهادی برای ایجاد طبقه جدید
ایجاد نمیکند (رنجبر و دیگران ،1391 ،ص .)245
لذا در این تحقیق ،از آنجایی که محقق در پی ارزیابی عملکرد خانه کارگر خواهد بود ،با در نظر گرفتن قاعده
اشباع ،کار با انتخاب حداقلی آزمودنیهای که اعتبار تحقیق را نزد برنامههای پژوهشی مشابه تأمین کند ،آغاز و
سعی شد تا جایی مصاحبهها ادامه پیدا کند که دیگر ایده ،پیشنهاد و راهکار تازهای از صحبتهای مصاحبهشوندگان
کشف نشود.
از این رو با در نظر گرفتن قواعد مطرح شده و طی راهنمایی و مشورت با استادان ،قرار بر این بود که با  20نفر از
افرادی که شامل صاحبنظران ،مسئولین و کارگران که هرکدام به نحوی در جریان مسئله ما بودند و می توانستند
ما را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری رسانند ،مصاحبه گرفتهشود و دلیل اصلی محقق برای عدم گسترش مصاحبه
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ها ،در نظر گرفتن قاعده اشباع بوده است ،اما با توجه به همین قاعده اشباع تغییراتی در افراد مصاحبه شونده به
وجود آمد .از این قرار که محقق در مصاحبه با مسئولین خانه کارگر به اطالعات مشابه و کمتنوع رسید و پاسخ ها
معموال یکسان مطرح می شدند ،لذا چهار مصاحبه با مسئولین صورت گرفت و کارگران و صاحبنظران دانشگاهی
تعداد بیشتری از مصاحبهها را به خود اختصاص دادند.
در جدول صفحه بعد ،به توصیف افراد مصاحبه شونده در این تحقیق پرداخته شده است.
 -3-1جدول افراد مصاحبه شونده
گروه مصاحبه

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

شونده

مسئولین خانه
کارگر

کارگران و فعالین
کارگری

صاحبنظران
دانشگاهی

آقای ع.ح

مسئول امور بین الملل خانه کارگر

آقای م

مسئول روابط عمومی خانه کارگر

آقای ع.ف

مسئول معاونت خانه کارگر شهرستان ساوه

آقای م.ک

مسئول روابط عمومی خانه کارگر شهرستان ساوه

آقای ع.و

کارگر شرکت و فعال کارگری

آقای ح.ا

فعال کارگری

آقای ر.م

کارگر شرکت

آقای م.ب

کارگر شرکت

آقای ص.ب

کارگرشرکت

آقای م.ر

کارگر شرکت

آقای م.ح

کارگر بازنشسته شرکت

آقای ف

کارگر شرکت (اخراج شده)

خانم ز.ح

کارگر بازنشسته شرکت

خانم م.ظ

کارگر شرکت

دکتر م.م

پژوهشگر حوزه کار و اقتصاد

آقای ن

رییس تشکیالت کارگری وزرات رفاه ،کار و تامین اجتماعی
پژوهشگر حوزه کارگری

آقای ر.ک

پژوهشگر حوزه کار و کارگری

دکتر ف .ی

دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی
صاحبنظر حوزه کارگری

دکتر ع.خ

دانشجوی دکترای برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی
پژوهشگر حوزۀ کارگری
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عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان
از مسئولین سابق خانه کارگر
صاحبنظر حوزه کارگری

آقای ع.د

 -3-6روش و ابزار گردآوری داده ها
تحقیق حاضر به منظور گردآوری دادهها ،از روش «مصاحبه عمیق» بهره خواهدبرد ،که در ابتدا توضیحاتی درباره
آن داده میشود.
مصاحبه ابزاری متداول برای جمعآوری اطالعات از طریق تعامل مستقیم کالمی میان مصاحبهگر و مصاحبهشونده
است .مصاحبه میتواند به صورت فردی یا گروهی و برای سه هدف عمده انجام شود:
 -1مصاحبه میتواند پیش از شروع فرایند اصلی پژوهش ،به عنوان یک ابزار برای شناسایی متغیرها و روابط آنها
و پیشنهاد فرضیهها به کار رود.
 -2مصاحبه میتواند ابزار اصلی تحقیق باشد .در این صورت ،مصاحبه شامل پرسشهایی خواهد بود که مرتبط با
هدفهای تحقیق بوده و با فراهم کردن امکان دسترسی به آنچه در درون ذهن افراد است ،موجبات اندازهگیری
آنچه را فرد میداند (آگاهی یا اطالعات) ،آنچه را فرد دوست دارد یا ندارد (ارزشها و ترجیحات) و آنچه را فرد
فکر میکند (نگرشها و عقاید) ممکن میسازد.
 -3مصاحبه میتواند به عنوان مکمل سایر ابزارها در یک پژوهش در حال انجام ،مورد استفاده قرارگیرد و امکان
دنبالکردن نتایج غیرمنتظره ،تعیین اعتبار سایر روشها یا بررسی عمیقتر انگیزههای پاسخدهندگان و دالیلی را
که برای پاسخهایشان ارائه میدهند ،ممکن میسازد (کوهن و مانین ،1986 ،ص .)309
 -3-6-1شیوه انجام مصاحبه
در همۀ مصاحبهها محقق با ضبط صدای مصاحبهشوندگان ،تمامی اطالعات و گفتوگوهای انجام شده را ثبت
نموده و سپس با تبدیل و پیاده کردن ادبیات محاورهای به مکتوب و انجام ویراستاریهای الزم ،جلسات مصاحبه
را به صورت مکتوب ،تدوین و مستند کرده است .در تمامی این مسیر ،تالش محقق در حفظ و صیانت از نظرات
مصاحبهشوندهها بودهاست.
 -3-6-2سواالت مصاحبه
هنگام مصاحبه از مصاحبهشوندگان ،محقق سواالتی را که با توجه به اهداف اصلی این پژوهش استخراج شده است
به صورت شفاف پرسیده و در حین مصاحبه نیز سعی کرده است سمتوسوی س االت را با توجه به حوزۀ تخصصی
مصاحبهشوندگان ارتباط دهد تا در مجموع نظرات کاربردیتری برای رسیدن به اهداف تحقیق ارائه شود .با توجه
به اینکه در این تحقیق با سه دسته از مصاحبه شوندگان روبرو بودهایم ،سواالت تحقیق به گونهای طراحی شده
است که هم بیشترین ارتباط را مصاحبه شوندگان مدنظر داشتهباشد و هم بتوان بهترین پاسخ را دریافت کرد.
سواالتی که برای مسئولین خانه کارگر طراحی شده بود این موارد را دربر میگرفت:
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-1فعالیت خانه کارگر به طور عام شامل چه مواردی است
 -2خانه کارگر چه کارکردهایی برای ارتقای سطح رفاه کارگران ایفا میکند و در این زمینه تا چه حد موفق
بوده است
-3عمده اهدافی که خانه کارگر برای خود تعریف کرده است چیست
-4آیا خدماتی که تا به امروز از سمت خانه کارگر ارائه شده است انتظارات واقعی کارگران را برآورده ساخته است
-5خانه کارگر به عنوان یک سازمان غیردولتی با چه موانع بیرونی روبرو بوده است
 -6موانع درون سازمانی خانه کارگر کدامند
-7وضعیت فعلی خانه کارگر به عنوان مهم ترین تشکلی که وظیفه پیگیری مطالبات کارگری را بر عهده دارد در
سطح ملی و بین المللی چگونه است
-8نظرات و خواسته های کارگران تا چه اندازه در جهت دادن به برنامهریزی و سیاستگزاری خانه کارگر موثر بوده
است
محقق از آن رو این سواالت را برای مسئولین خانه کارگر در نظر گرفته بود که بتواند علیرغم تعاریف متفاوتی که
از عملکرد خانه کارگر وجود دارد ،به شرحی دقیق و علمی از وضعیت خانه کارگر ،از جانب کسانی که در رأس این
نهاد فعالیت میکنند و تمام فراز و نشیب ها و موانعی که وجود داشتهاست را لمس کردهاند ،دست یابد .سواالتی
که برای کارگران و فعالین کارگری در نظر گرفتهشده بود متفاوتتر و به این صورت بود:
 -1آیا شما خانه کارگر را به عنوان مهمترین تشکل کارگری به رسمیت میشناسید اگر پاسخ آری است ،برای
خانه کارگر به عنوان مهم ترین تشکل کارگری چه وظایفی را تعریف میکنید و اگر پاسخ خیر است ،علت آن
چیست
 -2به نظر شما عمدهترین و اولین مسئولیتی که خانه کارگر در قبال کارگران دارد چیست برآورده شدن نیازهای
رفاهی تالش برای تحقق بخشیدن به آرمان های سیاسی و اجتماعی کارگری تالش برای افزایش دستمزد
کارگران
 -3خانه کارگر چه مزایای رفاهی برای کارگران در نظر گرفتهاست و آیا این مزایای رفاهی همان مزایای مد نظر
شماست
 -4اگر بخواهید یک نقطه ضعف و یک نقطه قوت برای خانه کارگر تعریف کنید چه مواردی را ذکر میکنید
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نکته مهمی که محقق در طی این تحقیق در پی دست یافتن به آن بود ،این بود که در نگاه کارگران به عنوان
کسانی که مخاطبان اصلی خانه کارگر هستند ،این نهاد چه حدی از اعتبار را داراست .نکته بعدی اینکه در نگاه
کارگران و در حال حاضر خانه کارگر چه امکاناتی را برای کارگران فراهم کرده است و این امکانات تا چه اندازه
مطابق با خواسته های کارگران؛ و منطبق بر وضعیت جامعه بوده است .نکته بعدی که محقق سعی داشت که به
آن پی ببرد این بود که بتواند از طریق مصاحبه با کارگران و فعالین کارگری به تعریف آنان از رفاه دست یافته و
اولویتهای رفاهی آنان را شناخته و بتوانند پی ببرد که حال با وجود این نگاه ،خانه کارگر تا چه اندازه موفق عمل
کردهاست .در آخر سواالتی که برای صاحبنظران دانشگاهی این حوزه آماده گردید نیز به این صورت بود:
-1شما به عنوان شخا صاحبنظر در حوزه کار و کارگران ،تشکل خانه کارگر را چگونه ارزیابی میکنید
 -2انتقاداتی که میتوان از نقطه نظر علمی و مدیریتی بر نهادی مانند خانه کارگر داشت ،در برگیرنده چه مواردی
است
 -3برای تقویت و بهبود عملکرد خانه کارگر چه اقداماتی می توان انجام داد
با پذیرش این نکته که کارگران به عنوان اصلیترین افرادی که در بطن زندگی کارگری وجود دارند و بهتر می از
سایر اقشار می توانند مشکالت کارگری را درک کنند ،با این وجود به منظور رسیدن به یک نگاه علمی و آکادمیک
و انتقادی این سواالت طراحی گردید که محقق بتواند به تحلیل جامع و همه جانبهای دست پیداکند .الزم به ذکر
است که در خالل مصاحبه و با توجه به شرایط مصاحبه شونده ،با حفظ محور اصلی بحث ،بعضا سواالت دچار
تغییراتی گردید تا پویایی در مصاحبه حفظ گردد و مصاحبه یکنواخت پیش نرود.
«این که سواالت باید قبل از مصاحبه یا در خالل انجام آن تدوین شود اساسا بستگی به نوع مصاحبه دارد .مصاحبه
بدون سازمان در تحقیقات کمی به شیوه گفتگوهای غیر رسمی در تحقیقات کیفی از انواعی هستند که سواالت
آن ها در همان زمان انجام مصاحبه تدوین می یابد .این سواالت بر مبنای طرح کلی تحقیق و اطالعات مصاحبهگر
از ویژگی های پاسخ دهندگان از قبیل میزان تحرک و پرحرفی مصاحبه شونده و توانایی های هوشی وی تدوین
می شود .سایر انواع مصاحبهها استفاده بیشتری از سواالت بسته و باز از نوع تدوینشده میکنند( ».گال و دیگران،
 .)529 :1386مصاحبهگران حرفهای بسته به نوع مصاحبه و روش تحقیق خویش اقدام به طراحی و تدوین
سواالت می نمایند و براساس برنامه از پیش تعیین شده اقدام به اجرای مراحل مختلف مصاحبه می نمایند .بعضا
به نظر میرسد سواالت باز در تحقیقات کیفی و حتی در تحقیقات کمی نیاز چندانی به تدوین نداشته و مصاحبهگر
در طول مصاحبه آزاد است هرگونه سوالی از مصاحبهشونده داشتهباشد در حالی که این برداشت کامال اشتباه بوده
و به هیچ عنوان صحت ندارد« .تدوین سواالت خوب در مصاحبه هایی که به غایت بدون سازمان هستند بستگی
به توانایی مصاحبه در اندیشیدن بدون نیاز به کمک دیگران در خالل انجام مصاحبه دارد» .و حتی در مصاحبه
هایی که میزان انسجام و ساختار آن بیشتر است ضرورت تدوین راهنمایی مصاحبه احساس می گردد .بنا به تاکید
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گال و دیگران اینگونه مصاحبه ها «زمانی به نحو احسن انجام می شود که یک راهنمای مصاحبه تدوین گردد».
(گال و دیگران.)537 :1386 ،
 -3-7تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگر کیفی در مرحله تحلیل دادهها امیدوار است در سه زمینه پیشرفت کند« :مدیریت دادهها ،کاستن از
حجم دادهها و پروراندن نظریهها و مفاهیم».
هدف از مدیریت دادهها اعمال نظارت بر دادههاست که سریعاً رشد میکنند .در واقع بدون ابزارهایی برای مقوله-
بندی ،مرتبکردن و بازیابی دادهها و سروسامان دادن به منابع گردآوری شده ،محال مینماید .کاستن از حجم
دادهها به معنای اولویت قائل شدن برای برخی از دادهها و تعیین ارزش کاربرد آنها بر پایۀ تفاسیر نوپدید است.
درواقع پژوهشگر با بهرهگیری از مقولهها و کدهایی که او را در طرح داعیههایش یاری میکنند ،از حجم دادهها
میکاهد.
تحلیل دادهها در خدمت پروراندن مفاهیم و نظریههاست .به این معنی که در آغاز فعالیت پژوهشی مفاهیم و
مضامین تودهوار رشد میکنند ،ولی در مراحل بعدی حجم مفاهیم کاهش یافته و پیوند میان آنها عمیقتر و
کاملتر میشود .الزم است ابزارهای تحلیل به نحوی برای شکل دادن به دادهها به کارگرفته شود که نه تنها ملهم
از نظریهها باشند؛ بلکه در عرصه فرهنگی و اجتماعی خاص هم ریشه داشته باشند (لیندلف ،تیلور ،1388 ،صا
.)270-269
در این تحقیق برای تجزیهوتحلیل دادهها و رسیدن به سه مورد بیان شده ،از روش «کدگذاری و مقولهبندی»
استفاده شده است.
 -3-7-1کدگذاری و مقوله بندی
معموالً نخستین تالش نظاممند برای تحلیل دادهها ،با مقولهبندی و کدگذاری آغاز میشود و پژوهشگران پس از
فراهمآوری دادههای ارزشمند ،به ضرورت مقولهبندی وکدگذاری پی میبرند .مقولهبندی و کدگذاری در معنابخشی
به دادههای کیفی نقشی حیاتی دارند .مراد از «مقولهبندی» ،فرایند تعیین معنا برای یک واحد اطالعاتی با توجه
به برخی از ویژگیهای نوعی آن است .در حالت کلی« ،مقوله» اصطالحاتی عام است که مجموعهای از پدیدارهای
کلی مانند مفاهیم ،سازهها ،مضامین و دیگر قالبهای واژگانی را در برمیگیرد .گاه پژوهشگران با مراجعه به
نظریههای موجود مقولهها را تعیین و براساس این نظریهها دادهها را به شکلی قیاسی و درونی بستهبندی میکنند
(لیندلف ،تیلور ،1388 ،ص.)272-273
غالباً در پژوهشهای کیفی جریان نیرومندی از تفکر استقرایی موجب بسط و گسترش مقولهها میشود .به این
معنی که شکلگیری مقوله ،تنها پس از آنکه تحلیلگر به روشی مفید برای پیکربندی دادهها دست یافت ،آغاز
میشود .باید توجه داشت که هرچه پژوهشگران بیشتر به روابط بین مقولهها و مصداقها بپردازند ،احتمال اینکه
ابهام موجود در تعریف مقوالت را برطرف کنند و نامگذاری و به کارگیریشان را آسانتر سازند ،بیشتر میشود.
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تحلیلگر در اولین گام از این حرکت استقرایی ،دادهها را مرور میکند و درمییابد بعضی از رویدادها (مصداقها)
با هم مرتبطند ،به گونهای که به نظر میرسد به یک مقوله تعلق دارند (لیندلف ،تیلور،1388 ،ص .)274
«کدها» پیوندهایی هستند که پژوهشگر بین دادهها و مقولهها برقرار میکند .هدف اصلی «کدگذاری» ،مشخا
کردن واحدهایی از متن است که به شکلی معنادار به مقولهها (مفاهیم ،مضامین و سازهها) ربط پیدا میکنند.
تحلیلگر در همان ابتدای تحلیل صوری و بی آنکه بداند تحلیل نهایی او چه خواهد بود ،اقدام به کدگذاری
میکند .کدها عالوه بر نقشی که در کمک به شکلگیری مقولهها دارند ،نقش مکانیکی و ابزاری برای دستهبندی،
بازیابی ،پیوندزنی و نمایش دادهها هم ایفا میکنند .پژوهشها اغلب با کالن خانوادههایی از کدها به پایان میرسد
که به تحلیلگر یاری میرسانند به مجموعه دادههایی دقیقاً مرتبط با نیازشان دست یابند .بنابراین کاربرد کدها
مشخاکردن جزایر ،مجمعالجزایر یا دیگر قلمروهای معنایی دادهها در دریای خام و کدگذاری نشده است
(لیندلف ،تیلور ،1388 ،ص .)275
بعد از انجام کدگذاری محقق میتواند به مرحلۀ بعد برود؛ یعنی به نظر گودال ارائۀ معناهای شخصی که روشی
متداول است ،مبتنی بر این فرض است که شما لحظات مهم و کلیدی را در تبادل کالم تشخیا دادهاید و به
آنها معانی خاصی منتسب کردهاید .از جمله تمهیداتی که برای تشخیا لحظات کلیدی به کار میرود ،یکی
نکات برجسته و دیگر نقاط عطف است .نکات برجسته آن دسته از رفتارهای کالمی (مانند اصطالحات خاص یک
صنف ،واژههای عامیانه و  )...است که ابزارهای بیانی دانش فرهنگیاند .همچنین صحبت کردن درباره تصمیمات
خطیر فردی ،گروهی یا سازمانی نمونههایی از نقاط عطف میباشند (لیندلف ،تیلور ،1388 ،ص .)276
با توجه به توضیحات داده شد در مورد تجزیه و تحلیل دادهها که از روش کدگزاری و مقوله بندی استفاده شده
است ،محقق سعی داشته با مطالعه دقیق متنهای پیاده شده مصاحبهها ،به دنبال پاسخ به سواالت تحقیق از میان
نظرات افراد مصاحبهشونده باشد ،به این صورت که مفاهیم مرتبط با جواب سواالت تحقیق استخراج شده و پس
از آنکه محقق به روشی مفید برای پیکربندی دادهها دست یافت ،مقولهبندی آغاز شده است .بعد از کدگذاری که
هدف اصلی آن ،مشخا کردن واحدهایی از متن است که به شکلی معنادار به مقولهها ربط پیدا میکنند ،براساس
روابط مقوالت با یکدیگر به س ال و هدف اصلی تحقیق ارزیابی عملگردهای رفاهی خانه کارگر و شناخت موانع و
مشکالت آن است ،پرداخته است.
 -3-8اعتبار و پایایی تحقیق
با توجه به ویژگی های ذکر شده برای پژوهشهای کیفی و داشتن ریشه های تفسیری و تآویلی آن ،مبحث اعتبار
از جمله مباحث قابل بحث در این حوزه است و همواره در بین پژوهشگرانی کیفی در خصوص چگونگی کسب
اعتبار تحقیق و چگونگی اطمینان آن مباحث متعددی صورت گرفتهاست.
اعتبار به این موضوع میپردازد که آیا موضوعی که ادعا میشود به طور واقعی بررسی شده است نکته افتراق این
است که در تحقیقات کمی ،ایده های اعتبار بر شیوههایی نظیر اعتبار مقیاسهای رتبهبندی مورد استفاده در یک
مصاحبه ساختارمند متمرکز میشود ،اما در تحقیقات کیفی توجه به اعتبار تفاسیر است .کرسول و میلر معتقدند
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اعتبار تحت تاثیر این قرار میگیرد که یک محقق ،چه مفروضات پارادایمی را در مطالعه خود انتخاب نموده است.
با این وجود ،هر کدام از محققان از منظر متفاوتی به موضوع اعتبار پرداخته و در کاربرد آن از مفاهیم متعددی
نظیر کیفیت ،دقت و قابلیت اعتماد استفاده کرده اند .دیویس و در نیز معتقدند واژه دقت به نوعی با اعتبار ارتباط
دارد .آن ها مدعی هستند که کاربرد مفهوم دقت از طریق کشف ذهنیت ،بازاندیشی و کنش متقابل اجتماعی در
امر مصاحبه هستند .دقت در تحقیقات کیفی به محققان اجازه میدهد که یک موضوع را با عمق زیاد شکافته،
دادههای پرمایه را به دست آورند .برای رسیدن به این هدف مذکور ،ضمن صرف وقت و هزینه زیاد برای کشف
مسآله از روش های متعددی نیز برای حصول به این امر استفاده مینمایند .این همان فرآیندی است که از آن به
عنوان تثلیث یاد می شود .اعتبار پذیری به واقعی بودن توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد و عبارت است از
درجه اعتماد به واقعی بودن یافتهها برای شرکتکنندگان پژوهش و برای زمینهای که این پژوهش در آن انجام
شده است ،به این معنی که آنچه که در یافته ها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر میگردد ،همانی باشد که
در ذهن پاسخگو بودهاست و در جهت رسیدن به این امر بوده است.
رسیدن به قابلیت اعتبار یا همان اعتبار پذیری با استفاده از تکنیکهای زیر عملی است:
-1استفاده از تکنیکهای تثلیث ،نظیر استفاده از منابع تاییدگر ،محققان و روشهایی متعدد در طی فرآیند جمع
آوری و تحلیل داده که این امر به افزایش قابلیت اعتبار میانجامد.
-2استفاده از تکنیک کسب اطالعات دقیق موازی نظیر نمایش و ارائه تحلیل های دادهای و نتایج آن به متخصصان
امر که این امر میتواند به غنای قابلیت اعتبار بینجامد.
 -3استفاده از تکنیکهای کنترل اعضا ،از طریق ارائه تحلیلهای دادهای و نتایج آن به پاسخگویان تا از واکنش
های آنان در مرحله گزارش نوشتهها آگاهی حاصل آید.
 -4قابلیت اعتبار ،همچنین میتواند در طی مرحلهی طرح تحقیق از طریق ظرافت کاری محقق در میان مفروضات
فراگیر بودن آن و جهتدهی تئوریکیاش حاصل آید.
 -5خودبازبینی محقق در طی فرآیند جمعآوری و تحقیق داده ،یکی دیگر از روشهایی است که میتواند به افزایش
قابلیت اعتبار بینجامد(عباس زاده.)1391:
در این تحقیق برای اعتمادسازی و اعتبار سعی شدهاست از تمامی موارد باال استفاده گردد .در گردآوری داده ها
از دو روش تحلیل اسنادی و مصاحبه عمیق سود برده شدهاست .در عامل بازرسی مسیر کسب اطالعات ،بهره بردن
از اساتید راهنما و مشاور و مشورت با متخصصان این حوزه توانست محقق را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری
رساند .در مورد عامل وارسی باید گفت سعی در ارسال متن پیاده شده مصاحبه به افراد مصاحبه شونده بعد از
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انجام آن ،محقق را به اعتمادسازی نزدیک نمود و در آخر نیز ،گروه پژوهشی متشکل از استاد راهنما و استاد
مشاور ،توانایی زیادی به محقق برای رسیدن به اعتمادسازی در جهت اهداف تحقیق داد.

فصل چهارم

یافتههای تحقیق

 یافتههای تحلیلی
 تعیین مقوالت فرعی و اصلی
 تحلیل مقوالت
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 -4-1مقدمه
این پژوهش رویکردی استقرایی در جمعآوری تحلیل دادهها داشتهاست .در این رویکرد مسیر تولید نظریه طی
فرآیندی جز به کل طی میشود .کدهای اولیه حاصل از کدگذاری باز دادهها تبدیل به مفاهیم انتزاعیتر و سپس
مقوالت طبقهبندیشده گردیده و این فرآیند جا دادن کدها و مفاهیم در مقوالت کلیتر تا دسترسی به سطح
انتزاع مورد نظر ادامه خواهد یافت .بدین طریق خانه کارگر مورد ارزیابی قرار گرفته است و در ادامه ضمن معرفی
معایب و محاسن آن ،فرآیند کدگذاری و طبقه بندی و نهایتا حصول مقوالت کلی از متن مصاحبه های صورت
گرفته با کارگران ،مسئوالن خانه کارگر و صاحبنظران دانشگاهی حوزه کارگری شرح داده میشود.
 -4-2یافتههای تحلیلی
در مجموع  20مصاحبه ای که با کارگران ،مسئولین خانه کارگر و صاحبنظران حوزه دانشگاهی صورت گرفتهاست،
انتظاراتی که از نگاه کارگران و صاحبنظران از خانه کارگر بیان شده بود و مجموعه وظایفی را که مسئوالن خانه
کارگر برای خود تعریف کرده بودند را تجمیع کردیم که به صورت دو مقوله اصلی رفاهیات کوتاهمدت و رفاهیات
بنیادی بیان شده است.
پس از شکلگیری مقوله اصلی رفاهیات کوتاه مدت ،با شناسایی ابعاد مختلف آن و کدگذاری آن ها در مقوالت
ذیل این مقوله اصلی نمودیم .حاصل این اقدام شکلگیری چهار مقوله بود با عنوان تسهیالت آموزشی ،تسهیالت
تفریحی ،امکانات رفاهی و درمانی و حق عضویت متناسب در قبال دریافت خدمات .هر کدام از این مقوالت خود
نیز دارای زیر مجموعههایی هستند که در ادامه توضیح داده خواهد شد .در این قسمت مقوالت مرتبط با رفاهیات
کوتاه مدت از نگاه کارگران و فعاالن کارگری ،صاحبنظران حوزه کار و کارگری و مسئولین خانه کارگر مورد ارزیابی
قرار گروفته و تحلیل شده است.
 -4-2-1مقوالت مرتبط با رفاهیات کوتاه مدت
منظور محقق از رفاهیات کوتاهمدت در بررسی خدمات خانه کارگر ،خدمات و مزایایی است که به کارگرانی که
عضویت خانه کارگر را دارا هستند ،ارائه میشود و کاربردی مقطعی و موقتی دارد .در واقع رفاهیات کوتاه مدت
مواردی هستند که اغلب میتوانند در کوتاهمدت با توجه به هزینه های گزاف زندگی ،به بهتر شدن معیشت
کارگران کمک بکند.
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جدول شماره  1-2-4مقوله اصلی رفاهیات کوتاه مدت و مقوالت فرعی آن
زیرمقوالت
آموزش علومی مانند کامپیوتر و حسابداری
و ...

مقوله فرعی

مقوله اصلی

مهارت آموزی

تاسیس دانشگاه های علمی کاربردی
قراردادهای تخفیف با مراکز آموزشی

تسهیالت آموزشی

رفاهیات کوتاه مدت

تاسیس استراحتگاه ها و مهمانسراها
بن های تخفیف در خرید
خدمات بیمه تکمیلی برای کارگران
دریافت هزینه ناچیز عضویت

امکانات تفریحی
امکانات رفاهی و
درمانی
حق عضویت متناسب

 -4-2-1-1مهارت آموزی
از خدماتی که در این حوزه مطرح میشود فراهم کردن بستری برای آموزش علوم کاربردی به کارگران و یا
فرزندانشان با قیمتی مناسب تر و متفاوت تر از آن چه که در سایر موسسات وجود دارد .طبق مصاحبه با مسئولین
این نهاد ،عمده دلیل پرداختن به این موضوع این است که در شرایطی که کارگران همواره جزو آسیبپذیرترین
اقشار جامعه هستند ،یادگیری علوم کاربردی میتواند به آنها کمک کند حضور پررنگ تری در جامعه داشته
باشند و بتوانند با مشکالتی که پیش میآید بهتر برخورد کنند.
 -آموزش علوم کاربردی مانند کامپیوتر و حسابداری و ...

آقای «ح» از مسئولین خانه کارگر در این زمینه میگوید« :بحث رفاهیات و بحث آموزشی مهمترین مسائل ماست،
دوره های کوتاه مدت برای کارگران و فرزندانشان به شکل رایگان ارائه میدهیم ،چیزهایی که به دردشان میخوره
 ،مثل کامپیوتر ،حسابداری ،ماشین نویسی و گرافیک و رشته هایی که به درد صنفشون بخوره اینجا برای کارگران
فراهم کردیم(».افزایش مهارت کارگران /خدمات رفاهی با هزینه اندک)
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وی با بیان اینکه آموختن این علوم میتواند کارگران توانمندی را بسازد ،اشاره کرد شرایط نابسامان اقتصادی
عامل مهمی در دشوار شدن وضعیت معیشت کارگران است که توانمندسازی کارگران به کمرنگشدن این
وضعیت کمک میکند.
 -4-2-1-2تسهیالت آموزشی
با توجه به مصاحبههای انجام شده با مسئولین خانه کارگر ،یکی از خدمات رفاهی که خانه کارگر انجام میدهد
فراهم کردن امکانات آموزشی است که بتواند کمکی به تسهیل شرایط آموزشی کارگران و خانواده هایشان کند.
 تاسیس دانشگاه های علمی کاربردیبرای ارتقای تحصیالت کارگران و خانوادههایشان یکی دیگر از خدماتی که خانه کارگر ارائه کرده است ساخت
دانشگاههاست .به گفته مسئولین خانه کارگر از حق عضویت کارگران و برای بهبود وضعیت ایشان ساخته میشود.

آقای«ح» از مسئوالن خانه کارگر میگوید«:تحصیل در دانشگاه های خانه کارگر هم بسیار مفیده ،بسیاری از
کارگران توانستند در دانشگاه ها تحصیل کنند و ارتقا پیدا کنند و حتی در سطح استادی دانشگاه هم رفتند».
(ارتقای سرمایه فرهنگی کارگران).
نتایج مصاحبه با کارگران و صاحبنظران نشان داد که تاسیس دانشگاه ها از سمت خانه کارگر کارکرد مناسبی را
(آنگونه که مسئولین میگویند) نداشته است و عملکرد آن شامل انتقادهایی شده است .یکی از انتقادهایی که آقای
«ن» از صاحبنظران حوزه کارگری در این زمینه مطرح کرده است ،آموزش نامناسبی است که وجهه علمی ندارد
و بیشتر برای کسب سرمایه اتفاق میافتد که در این صورت شاهد ناگوار شدن وضعیت آموزشی خواهیم بود .از
طرف دیگر جذب کارگران و صرف اینکه تعداد کارگران عضو خانه کارگر به این دلیل بیشتر شود یک کارکرد

ناسالم و بیهوده است" « :شما االن به خانه کارگر نگاه کن به کلیتش دانشگاه هایی که دکترا میدن و مهمانسراها
و  ...تشکیالت بسیار قوی و ریشه دار و پولدار .و چون تخفیفات  50درصدی در نظر گرفتند برای کارگران همیشه
پر است این دانشگاه ها .استاداشون هم بچه های خودشان هستند که معلوم نیست از کجا صالحیت علمی گرفتن
و آموزش به نابودترین شکل ممکن اتفاق میفته» (کیفیت پایین خدمات /ثروت اندوزی) .آقای «ع.د» از مسئولین

سابق خانه کارگر و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان ،نظر خود را اینگونه بیانکردهاست" :خانه کارگر برای
خودش دانشگاه علمی کاربردی تاسیس کرد ،تعاونی های مصرف و اتحادیه امکان درست کرد ،بنهای کارگری را
توزیع کرد و از این طریق و از قبل این ها سرمایه های کالنی به جیب زد» (ثروت اندوزی /عملکرد ضد کارگری/
عدم اولویت نیازهای واقعی کارگران).
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صاحبنظران در این زمینه معتقد بودند که ارائه خدمات اینچنینی ،عالوه بر کسب ثروت کالن و فاصله گرفتن از
کارگران  ،موجب نهاد سازیها و تثبیت قدرت ایشان میگردد که در صورت تحقق چنین چیزی ،کیفیت آموزش
در درجه دوم یا حتی چندم قرار میگیرد.
 قراردادهای تخفیف با مراکز آموزشیبا توجه به مصاحبههای انجام شده با مسئولین خانه کارگر ،مشخا گردید که خانه کارگر در جهت بهبود معیشت
کارگران ،با مراکز آموزشی معتبر قراردادهایی با عنوان قرارداد تخفیف منعقد کرده است تا کارگران بتوانند به
راحتی و با تخفیف از این مزایا استفاده کنند .عالوه بر این خود خانه کارگر هم اقدام به برگزاری کالسهای رایگان
آموزشی کرده است که بر طبق نتایج تحقیق از کیفیت چندانی برخوردار نیست .آقای «م» از مسئولین خانه کارگر

در اینباره میگوید «:در موارد آموزشی با قلم چی ،آموزشگاه مدرسان شریف ،آموزشگاه شهدای کارگر ،گاج و
ماهان قرارداد هایی داریم که شرایط برای کارگران مشخا و تعریف شده است .در هر خانه کارگر یک واحد
آموزشی ایجاد کرده ایم که البته این ها سطح پایینی دارند نسبتا ،ولی آموزش های رایگان در اختیار کارگران
میگذارند .ما نمیتوانیم خیلی تخصصی آموزش بدهیم چون امکانات آن را نداریم(».خدماتدهی به کارگران در
قبال هزینههای کم /امکانات اندک در برابر نیازهای بیشمار کارگران).
 -4-2-1-3امکانات تفریحی
 تاسیس استراحتگاهها و مهمانسراهاساختن استراحتگاهها و مهمانسراها یکی دیگر از خدماتی است که مسئولین خانه کارگر مطرح کردند .مکانهایی
که کارگران میتوانند با پرداخت هزینه کمتری از سایر مهمانسراها ،از آن استفاده کنند .آقای «م» از مسئولین
خانه کارگر میگوید خانه کارگر برای تامین رفاه کارگران در سفر قصد دارد که تعداد استراحتگاهها را افزایش دهد:

«بحث های رفاهی مثل استراحتگاه های ما ،که این استراحتگاه ها در  15-10شهر وجود دارد و طبق برنامه بلند
مدت ما این شهرها گسترش خواهد یافت 1000 .استراحتگاه شعار ماست که امیدواریم به آن برسیم( ».خدمات
دهی با هزینه اندک)
آقای «ح» از دیگر مسئولین خانه کارگر در این باره میگوید مسائل رفاهی و به ویژه ساخت استراحتگاهها و

مهمانسراها با این هزینه اندک ،باعث میشود کارگران تمایل بیشتری به عضویت در خانه کارگر پیدا کنند« :مثال
ایجاد استراحتگاهها ،که نمونه اش در چمخاله و اصفهان و بندرعباس داشتیم ،در شهرهای توریستی و باستانی،
که کارگر و خانوادش می تواند با یک مبل ناچیزی به مدت سه یا چهار روز از این استفاده کند و هزینه عضویت
پایین حدود  18تومان برای  5سال ،این سبب میشود که کارگران رغبت و تمایل پیدا بکنند برای ملحق شدن
به خانه کارگر»( .خدماتدهی با هزینه اندک /تحت پوشش قراردادن تعداد زیادی از کارگران)
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در این زمینه نتایج مصاحبه ها نشان داد که کارگران از امکانات این چنینی استقبال میکنند؛ اما در اغلب اوقات
دغدغههای بزرگ مانع پررنگ شدن اینگونه خدمات میشود .خانم «ظ» که از کارگران شرکت است ،در اینباره

میگوید « :مزایایی مثل کالسهای آموزشی دارد و استراحتگاه هایی دارد که اینها انتظارات واقعی کارگران
نیست .کارگری که  700تومان حقوق میگیرد با چمخاله رفتن مشکالتش حل نمیشود»( .توجه ناکافی به
نیازهای عمقی کارگران /تالش ناکافی برای نیازهای اولیه)

آقای «ع.د» از صاحبنظران حوزه کارگری میگوید« :هر زمان که با آنها صحبت میکنیم سریع بحث چمخاله را
مطرح میکنند ،بحث استراحتگاه ها را مطرح میکنند و میگویند یک مکان عالی با کیفیت باال و هزینه پایین
ساختیم برای کارگران در حالی که در روزهای شلوغی و مناسبت ها تفاوت چندانی با مکان های دیگر ندارد .این
ها از پول کارگران ساخته شده و ادعای بیجا داشتن اشتباه است و باید از آنها پرسید با این همه پول باید ده تا
از اینها می ساختید نه اینقدر» ...
خانم «ز.ح» از دیگرکارگران شرکت میگوید« :انصاف اینه که بگم واقعا بعضی از مزایای خانه کارگر خوبه ،مثال ما
چند سال پیش مشهد رفتیم و واقعا جای خوب و تمیزی بود .البته قیمتش خیلی متفاوت نبود با جاهای دیگه،
ولی خوب بود .ناشکری نمیکنیم .اما میدونی کاش یه کارای بزرگترم بکنن .مثال همین موقتیا ،یکیش همسر
خودم که هر لحظه استرس داره اخراج بشه کاش واسه این قراردادی ها می شد یه کارایی بکنن ...اینجوری آدم
امنیت ذهنیش دائمی میشه حداقل .بازم خداروشکر » (عدم کفایت در نیازهای اصلی کارگران /خدمات سطحی
مناسب).
 ارائه بنهای تخفیف در خریدبر طبق نتایج مصاحبهها ،بنهای تخفیف از دیگر مزایای رفاهی خانه کارگر بود که قبال توزیع میشده است و در
حال حاضر بسیار کمتر شده است .نکاتی که در این رابطه از جانب کارگران و صاحبنظران مطرح شد ،اول بر
کیفیت پایین اجناس ارائهشده؛ دوم بر توزیع جهتدار بنها در بین کارگران و سوم بر فسادهای اقتصادی صورت
گرفته در این زمینه اشاره داشته است.
این که اجناسی که ارائه میشدهاست در مقایسه با گستردگی خانه کارگر چندان قابل توجه نبوده است .توزیع
بنها به دالیل مختلفی صورت گرفته که بر طبق مصاحبهها یکی از این دالیل ایجاد پایگاه اقتصادی قدرتمند برای
مسئولین این نهاد و همچنین حفظ وجهه سیاسی و بعضا منصب های دولتی بوده است .آقای «ع.د» از مسئولین

سابق خانه کارگر و از صاحبنظران حوزه کارگری در اینباره میگوید" «:همین بنهای کارگری که قبال توزیع می
شد ،نا مرغوبترین کاالها را برای کارگر در نظر میگرفت .چون این ها درصدی از پول را برای خود نگه میداشتند
و شما حساب کنید در سطح کل چه اتفاقی میافتد از همین خرده پول های مانده از برنج و شامپو و . ...این
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سرمایه های کالن که می بینید از همینجا آمده است .االن خانه کارگر سومین سرمایهدار کشور است .اما با این
وضعیت چه خدماتی دارد »(کیفیت پایین خدمات/رانتخواری).

آقای «م.م» از صاحبنظران حوزه کارگری در این زمینه میگوید« :خانه کارگر با مشخصاتی که ذکر کردم نهادسازی
هایی انجام داده است .از جمله تعاونی مصرف دارد .عالوه بر تعاونی مصرف ،تعاونی مسکن دارد .خصوصا تعاونی
مصرف تا قبل از دوره احمدی نژاد در حقیقت محل گردش مالی بسیار بزرگی بود .از لحاظ مالی بسیار قدرتمند
بود و امکانات مالی بسیار گسترده ای از وزارت بازرگانی میگرفت» (رانت خواری /فساد تشکیالتی /نهادسازی و
قدرت طلبی).
-4-2-1-4امکانات رفاهی درمانی
 ارائه خدمات بیمه اینتایج مصاحبه با مسئولین نشان داد قراردادهایی با شرکتهای بیمه ،از دیگر خدماتی است که خانه کارگر ارائه
میدهد که کارگران میتوانند با عضویت در خانه کارگر از آن استفاده کنند .آقای«م» از مسئولین خانه کارگر در

اینباره میگوید« :برخی بیمه ها که معموال بیمههای تکمیلی خدمات انفرادی انجام نمیدهند .ما با بیمه های
ایران ،آسیا و دانا قرار داد داریم که کارگرانی که عضویت مارا دارند میتوانند از آن استفاده میکنند .بر طبق
شرایط عضویت اولین موضوع این است که طبق قانون طرف ما کارگر باشد .کارگران روزمزد و ساختمانی و از این
قبیل کارگران هم میتوانند با عضویت در اینجا از این امکانات استفاده کنند» (خدماتدهی با هزینه اندک /پوشش
همه کارگران) .بر طبق نتایج مصاحبه با کارگران امکانات بیمهای خانه کارگر مفید بوده و از آن در بسیاری موارد
استفاده میکنند اما در مورد بیماری پرهزینه مانند بیماریهای دندانپزشکی نمیتوان از این بیمهها استفاده
چندانی کرد که درخواست کارگران منظور کردن این موارد در خدماتدهی خانه کارگر بود.
نکته دیگر این که با توجه به اینکه خرید در بسیاری از فروشگاه ها به طور قسطی انجام میشود ،لذا کارگران
اعتقاد داشتند استفاده از بیمههای خانه کارگر و از شرایط اقساطی که فراهم کردهاست چندان تفاوتی با سایر

فروشگاه ها نمیکند .آقای «م.ح» از کارگران در اینباره میگوید ...« :یا مثال برای بیمه و اینجور مسائل هم چون
کارت خانه کارگر دارم پرسیدم گفت الستیکهای ماشین رو میتونم قسطی پرداخت کنم خب االن هزار جا قسطی
پرداخت میکنن چه کارت داشته باشی چه کارت نداشته باشی» (امکانات ناکافی و نامتناسب).
خانم «ز.ح» از کارگران میگوید« :من از بیمه تکمیلی استفاده کردم .خیلی خوبه .برای زایمان دخترم استفاده
کردم خیلی از هزینشو پرداخت کرد»(خدماتدهی با هزینه اندک).
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 -4-2-1-5حق عضویت متناسب
 دریافت هزینه ناچیز عضویتمسئولین مصاحبهکننده هزینه دریافتی از کارگران را بسیار اندک دانسته و خدماتی که ارائه میدهند را بسیار
بیشتر از این هزینهها میدانند و معتقدند اگر هزینه بیشتری دریافت میکردند و یا اگر از طرف دولت کمک های
مالی دریافت میشد ،میتوانستند خدماتدهی بهتری داشته باشند .کارگران و صاحبنظران مصاحبهکننده انتظار
خدمات بیشتری را با توجه به دارایی های خانه کارگر داشتند و بیان کردند تمام هزینههای خدمات صرفا از حق
عضویتها پرداخت نمیشود و نمی توان ادعا کرد چون حق عضویت اندکی است کیفیت خدمات پایین است ،با
امکاناتی که خانه کارگر فراهم کرده است مثل دانشگاهها و  ...انتظار میرود کیفیت خدمات بهتر و مناسبتر باشد.
ضمن اینکه حق عضویت تعداد زیاد کارگران عضو که چهار سال یکبار هم تمدید میشود هزینه چندان پایینی
نیست .در واقع در مصاحبهها عدم تناسب امکانات ارائه شده با امکانات در اختیار خانه کارگر مورد توجه قرار

گرفتهبود .آقای«ع.د» از صاحبنظران حوزه کارگری میگوید « :فقط ادعا دارن که هزینه عضویت کمه و این حرفا...
االن تهران نسبت به اوایل تشکیل خانه کارگر  6برابر

یکی نیست بگه آخه مگه درآمد شما فقط از عضویته

بزرگتر شده است ولی امکاناتدهی خانه کارگر در همان سطح باقی مانده ( » ...عدم تناسب خدمات با توان
تشکیالتی /ناکافی بودن خدمات).
یافتههای تحقیق نشان میدهد که آنچه به عنوان رفاهیات کوتاه مدت در نظر گرفتیم ،خدماتی هستند که با
کیفیتی نامتناسب با گستردگی خانه کارگر توزیع میشوند .یک بررسی عمیق از وضعیت معیشت کارگران میتواند
کم اهمیت بودن چنین خدماتی را نشان دهد و آن چیزی که در حال حاضر اولویت دارد کمک به حل مسائلی
مهمتر و بنیادیتر است که در صورت حل آنان بسیاری از این مشکالت کمرنگتر خواهد شد .الینحل ماندن
بسیاری از این مسائل بنیادی و مهم و بیاعتمادی به نهادی که کارگران بتوانند آن را به عنوان پشتوانه در نظر
گیرند ،اکثریت کارگرانی را که در سطح عادی هستند و جزو فعالین کارگری قرار نمیگیرند را به سمت نوعی
انفعال و انزوا سوق داده است و موجب شده که دغدغههای کارگری معطوف به مسائل ثانویه شود .در واقع میتوان
گفت از دالیل مهمی که رفاهیات کوتاهمدت را در نظر برخی کارگران برجسته کردهاست ناتوانی در دستیابی به
منافع بنیادی و عدم آگاهی از آن است.
نکته مهم دیگری که در زمینه رفاهیات کوتاهمدت مطرح شد این بود که یکی از دالیل اینکه تالشی که درخور
کارگران است در این زمینه صورت نمیگیرد ،کماهمیت بودن کارگران و نگاه ابزاری به آنان در برابر اولویت داشتن
اهداف دیگری مثل حفظ پایگاه سیاسی و حفظ منافع و مزایای دیگری است که برای حفظ آن اقدامات خانه کارگر
باید در حدی متعادل باشد تا هم یک قران دوزار کارگران بهبود پیدا کند و هم در عین حال منافع کارفرما و دولت
حفظ بشود .بر طبق مصاحبه با دبیرکل خانه کارگر اصل خانه کارگر بر مذاکره و مصالحه است تا منافع دوطرف
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هم کارگر و هم کارفرما حفظ گردد ،اما مصاحبه با کارگران نشان میدهد آنان اغلب نیازهای سرکوب شدهای دارند
که برای احقاق آن ها نیاز به جدیت بیشتری است .زمانی که چنین مزایایی از دیدگاه فعالین کارگری و صاحبنظران
کارگری مورد پرسش واقع شد ،نتایج نشان داد اوال چنین مزایایی صرفا وجود دارند تا به قدرت و ثبات خانه کارگر
کمک بکنند ،دوما مزایایی که ارائه میشوند از سطحی متناسب با گستردگی خانه کارگر برخوردار نیستند و انتظار
میرفت که خدمات ارائه شده کیفیت بیشتری داشته باشد.
 -4-2-2مقوالت مرتبط با رفاهیات بنیادی
با توجه به مصاحبههای انجامشده با مسئولین ،کارگران و صاحبنظران حوزه کارگری ،در زمینه حقوق اساسی
کارگران ،به مواردی مانند تالش برای اصالح قانون کار ،دفاع از کارگر در چهارچوب قانون ،مذاکره با دولت برای
احقاق حقوق کارگران و  ...اشاره شده بود که پس از کدگذاری این دادهها تمامی این مفاهیم را در یک مقوله اصلی
با عنوان رفاهیات بنیادی تجمیع کردیم .رفاهیات بنیادی آن مواردی هستند که حقوق اولیه و نیازهای ابتدایی
در صورت محقق شدن این امور برآورده خواهد شد و اگر دولتی بتواند در کنار یک جامعه مدنی قدرتمند ،بستر
تحقق این موارد را فراهم کند ،موجبات رفاه و سالمت ملت فراهم میشود .در بحث موردنظر ما و بررسی خانه
کارگر ،در مورد انتظاراتی که از سمت کارگران و صاحبنظران برای خانه کارگر مطرح شد و وظایفی که مسئولین
این نهاد برای خود تعریف کردند ،به این نتیجه رسیدیم که اولویتهای اساسی برای کارگران اموری متفاوتتر از
مسائل ابتدایی و حاشیهای است و زمانی که یک تشکل بتواند به برآورده شدن این مسائل کمک بکند میتوان
گفت یک تشکل واقعی کارگری است.
پس از شکلگیری مقوله اصلی رفاهیات بنیادی ،با شناسایی ابعاد مختلف آن و کدگذاری آنها در مقوالت ذیل
این مقوله اصلی نمودیم .حاصل این اقدام شکلگیری سه مقوله قانونگرایی ،اثبات موجودیت کارگران در جامعه
و آگاهی بخشی و آموزش هدفمند شد .هرکدام از این مقوالت دارای زیرمجموعه هایی هستند که در ادامه توضیح
داده خواهند شد.
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جدول شماره  -2-4مقوله اصلی رفاهیات بنیادی و مقوالت فرعی آن
مقوله فرعی

زیرمقوالت

مقوله اصلی

دفاع از کارگر در چهارچوب قانون کار
تالش برای اصالح قانون کار
قانون گرایی

تالش برای برگزاری تجمعات و اعتراضات
قانونی
افزایش توان چانه زنی کارگر در برابر دولت و
کارفرما
مذاکره با دولت و کارفرما برای احقاق حقوق

اثبات موجودیت کارگران در

کارگران

جامعه( در برابر دولت و

برقراری رابطه سالم با دولت و تعیین مواضع

کارفرما)

رفاهیات بنیادی

مشخا
آموزش کودکان به مثابه استراتژی بلندمدت
مشاوره های حقوقی و پیگیری مشکالت

آگاهی بخشی و آموزش

کارگران از طریق نماینده های قانونی

هدفمند

 4-2-2-1قانون گرایی
قانونگرایی در واقع به اصالت اجرای قانون در روابط بین مردم و دولت معتقد است .آن چیزی که در بین روابط
کارگران و دولت و کارفرمایان سخن اول را میزند ،اجرای قانون است به نحوی که حقوق کسی پایمال نشود و بعد
دیگر قضیه این است که در فرآیند نگارش قانون برای کارگران و قانون کار ،کارگران نقش پررنگتر و موثرتری را
داشته باشند .در مجموعه مصاحبه ها ،مواردی را که تاکید مصاحبه شوندگان به قانون به عنوان یک اصل اساسی
برای تالش تشکلها بود را تجمیع کردیم و نقاط ضعفی که در هرکدام از این مفاهیم وجود دارد را مورد پرسش
قرار دادیم که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
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 دفاع از کارگر در چهارچوب قانون کاردر مقوله قانونگرایی ،دفاع از کارگر در چهارچوب قانون کار توسط مصاحبه شوندگان مطرح شده بود و مسئولین
خانه کارگر تاکید داشتند که برای دفاع از کارگران باید اصول قانونی حکمفرما باشد .آقای «ح» در این زمینه بیان

کرد« :خانه کارگر تشکلی صنفی است که در پی احقاق حقوق حقه کارگران است و در این راه تالش می کند.
اولین و عمده ترین هدف خانه کارگر اجرای قانون کار است  .با اجرای کامل قانون کار و اصالح آن در برخی موارد
میتوانیم از حق کارگران دفاع کنیم» .بر طبق نتایج مصاحبه قانون کار که از قانونهای موثری است بعد از انقالب
تصویب شد و در واقع به منزله دارایی کارگر است .به این دلیل که کارفرما دارای ثروت و قدرت است و کارگر تمام

دارایی اش نیروی کار و همین قانون کاری است که از وی دفاع کند.
آقای«م» از مسئولین خانه کارگر در اینباره میگوید« :بعضی از سرمایهداران و افرادی که فقط به منافع خودشان
فکر می کنند و اصال نمیدانند قانون کار چیست اعتقاد دارند قانون کار باید دو طرف کارگر و کارفرما را در نظر
بگیرد ،در حالی که قانون کار فقط باید حقوق کارگران را در نظر بگیرد»(اصالح قانون کار/دفاع از کارگران در قالب
قانون کار).
 تالش برای اصالح قانون کاردر رابطه با قانونگرایی و اجرای قانون کار در روابط بین کارفرما و کارگر ،نتایج مصاحبهها نشان داد که قانون کار
از قوت قبلی برخوردار نیست و به منظور اینکه مشکالت کارگران رفع شود ابتدا باید اصالحاتی در آن صورت گیرد
تا بتوان آن را اجرا کرد .قواعدی که در قانون کار وجود دارد دارای تساهل زیادی نسبت به کارفرمایان است که
منشا مشکالتی برای کارگران شدهاست ،لذا اصالح قانون کار باید در دستور عمل خانه کارگر قرار بگیرد .عدم
آگاهی کارگران از حقوق خودشان نیز موجب نقض آشکار حقوق کار میشود که اگر این شناخت اتفاق میافتاد
حتی المقدور واکنشهایی از سوی آنان صورت میگرفت .وضع حقوق کار مدافع کارگران ایران در قالب قانون کار
پس از انقالب محوریترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقالب داشتند .قانون کار قوانین آمرانهای هستند
که فلسفه وجودی آنها تامین حقوق کارگران است ،اما با توجه به اصطالحی که یکی از مصاحبهشوندگان به کار
برد ،این شیر اکنون بییال ودم شده است و خانه کارگر به عنوان یک نهاد مدافع کارگری تالش برای اصالح قانون
کار را باید اولویت قرار دهد .تا زمانی که قانون کار و اصالح آن در دستور کار دولت و صنوف مدافع کارگری قرار
نگیرد ،هر روز شاهد پایمال شدن حقوق کارگران و به حاشیه راندن آنان و خانواده هایشان که جمعیت عمده
کشور را تشکیل میدهند ،خواهیم بود که این موضوع دارای عواقب بسیار در زمینه اقتصادی و اجتماعی است.
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آقای «ح.ا» از فعالین کارگری در این زمینه میگوید« :برای بسیاری از کارگران روشن شده است که قانون کار
حامی منافع کارگران نیست و به مصلحتگرایی سازمانیافتهای دچار شده است که در آن حقوق کارگر نقض می
شود» (اصالح قانون کار).
آقای«ف» از مسئولین تشکیالت خانه کارگر ،بر توان ناکافی خانه کارگر میگوید و میگوید در برابر دولت و

کارفرما ،خانه کارگر با تمام تالشهایی که میکند ،در برخی موارد نمیتواند موثر عمل کند« :در قانون کار ما
چیزی به نام قرار داد موقت نداریم منتهی این قرارداد ها رو باب کردند اصال ماده هفت قانون کار میگه کارهایی
که جنبه مستمر داره قرارداد کار معنی ندارد؛ ما در این زمینه خیلی تالش و پیگیری کردیم اما متاسفانه نتونستیم
چندان نتیجه بگیریم .به هر حال ما یه بخشی هستیم که قدرت های زیادی به ما تحمیل میشن»(ناتوانی و کم
توانی در برابر دولت).
 تالش برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونیآزادی تجمعات و اعتراضات از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت و حضور مستقیم در صحنه
حرف خود را بدون واسطه به گوش مسئولین برسانند .زمانی که در تحقق حقوق و آزادیهای افراد خللی ایجاد
شود و مردم در تنگنا قرار بگیرند ،اعتراضات و تجمعات ابزاری قدرتمند برای بیان خواسته هایشان است .اعتصاب
کارگران و اعتراض آنان در لوای قانون نه تنها امنیت کشور را از بین نمیبرد بلکه میتواند قدرتمندی بیشتری را
برای جامعه و حکومت فراهم کند.
اما در فضایی که خفقان داشته باشد و کارگر از حق اعتصاب که تنها حق وی برای احقاق خواسته هایش و بیان
آنان است محروم باشد نمی توان ادعای احترام به کارگران را داشت .یافتههای تحقیق نشان داد داشتن حق
اعتصاب و اعتراض از مواردی است که در قانون کار کارگران به آن توجه نشده است و تالش برای آن جزو
اولویتهای صنوف مدافع کارگریست .در صورتی که حق اعتراض و اعتصاب به رسمیت شناختهشود و زمینه آن
فراهم شود بهرهوری در نیروی کار افزایش یافته و همچنین کارگران از حق خود بهرهمند میشوند .آقای «ع.م» از

مسئولین در اینباره میگوید« :چه کسی گفته است ما با اعتصاب مخالفیم ما با اعتصاب حرفه ای موافقیم نه
سیاسی و مسلکی که ضد نظام جمهوری اسالمی باشد .در شرایط فعلی که نظام جمهوری اسالمی از قدرت کافی
برخوردار است می توان ممنوعیت اعتصاب در مواردی خاص از میان برداشت و ما آمادگی داریم راجع به چگونگوی
اعتصاب طرحی ارائه دهیم به مجلس و چهره قانونی به آن ببخشیم» ( تالش برای اصالح قانون کار /افزایش توان
کارگران) .تالش برای داشتن حق اعتصاب کارگران و اعتصابی که بدون جهت دهیهای سیاسی باشد از خواستههای
اساسی کارگران و فعالین کارگری بود.
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 -4-2-2-2اثبات موجودیت کارگران در جامعه
در کشور ما کارگران نقش کلیدی در تولید بر عهده دارند و قشر بزرگی از فعاالن عرصه اقتصاد را آنان تشکیل
میدهند .عالوه بر اهمیت نقش آنان ،نکته دیگر جمعیت باالی کارگران است که میتوان گفت نیمی از جمعیت
ایران را خانوارهای کارگری تشکیل میدهند ،یعنی کارگران و افرادی که وضعیت زندگیشان در حال و آینده
متاثر از وضعیت کارگران است .لذا زمانی که از شناختهشدن واقعی کارگران به عنوان یکی از مهمترین اقشار
جامعه سخن بگوییم ،اغراق نکردهایم .با توجه به این موضوع شناخته شدن و معرفی هویت کارگری و اهمیت
دادن واقعی به آن ،فارظ از بسنده کردن صرف به بزرگداشت و همایش در روز کارگر وظیفه ایست کلیدی که بر
دوش دولت و حکومت و البته همه جامعه است.
 افزایش توان چانهزنی کارگر در برابر دولت و کارفرمابر طبق نتایج تحقیق یکی از اولویت های اساسی برای کارگران که از طریق آن میتوانیم انتظار تامین
خواستههایشان و افزایش رفاهشان را داشته باشیم این است که فضایی ایجاد کنیم که کارگران قدرت و توان دفاع
از خود و بیان نیازهایشان را داشته باشند .خانوادههای کارگری در چهار پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفتهاند و
در عین حال دچار دور باطلی از حیث شرایط کاری و زیستی خودشان هستند.
بر طبق نتایج مصاحبه ،عوامل زیادی در کاهش توان چانهزنی کارگران نقش داشته که رفع این عوامل و حداقل
تالش برای اصالح آن از عوامل اساسی افزایش رفاه کارگران است .عواملی مانند سیاست موقتیسازیهای
قراردادهای کار که باعث شد متجاوز از  93درصد از کارگران از امنیت شغلی محروم شوند ،خروج کارگاههای زیر
ده نفر از شمول قانون کار که موجب خروج تعداد زیادی از کارگران از قانون کار شد ،تشکلستیزی و نبود
تشکلهای مستقل کارگری از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش توان چانهزنی کارگران بود .البته چندین عامل
دیگر بر طبق مستندات و بررسی وضعیت کشور مطرح گردید که در این مقال نمیگنجد .بر طبق نتایج مصاحبه،
رفع این عوامل که موجب کمرنگ شدن و به حاشیه رفتن هویت کارگری شده است ،از خواستههای مهم کارگران
و فعاالن کارگری و اهداف خانه کارگر بوده است .اما نکته مورد بحث محقق این است ،که خانه کارگر با توجه به
توان و جایگاهی که دارد در این زمینه تا چه اندازه موفق عمل کردهاست؛ بر طبق یافتههای تحقیق ،خانه کارگر
در این زمینه نتوانسته است اقدام موثری داشته باشد.
آقای «ح.ا» از فعالین کارگری در این زمینه بر کمکاری خانه کارگر تاکید میکند و معتقد است عملکرد سازشکارانه

موجب شده است کارگران متضرر شوند« :نگاه کنید به خروج کارگران کارگاه های تا دارنده ده نفر که از شمول
برخی مواد قانون کار خارج شدند و یا طرح هایی مثل استادی و شاگردی و اینکه خانه کارگر نتوانسته است در
مقابل آن ها کمترین مخالفت منجر به جلوگیری از اجرای این مصوبات را انجام دهد و اساسا حتی از آن کمیت
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کارگری زیر پوشش خود (کارگرانی که در زیر پوشش شوراها و انجمن ها و مجمع نمایندگان هر شهر و استان
است) برای مخالفت با اینگونه طرح ها استفاده نکرده است( .»).بیکفایتی در امور /تالش ناکافی برای حقوق اصیل
کارگران).
قراردادهای موقت مشاغل دائم از بالیای زندگی کارگری بوده است که انتظار کارگران تالش روزافزون و ثمربخش
برای حل آن است ،زیرا اصلیترین عاملی است که موجب یآس و دلسردی کارگران گردیده و در طوالنی مدت

موجب انزوای کارگران و کاهش توان چانهزنی ایشان میشود .آقای«ر» از کارگران شرکت میگوید ...« :امنیت
شغلی واقعا مسئله مهمیه که االن کارگران با آن مواجهند .االن من حسابدارم اما وقتی با من قرار داد یک ماهه
می بندن و هیچ جایی نمی توانم از این وضعیت شکایت کنم و اگر هم شکایت کنم وارد یک پروسهای می شوم
که بی اثر است پس نشان می دهد ما کارگران جایی را نداریم که بتوانیم با پشتوانه آن فعالیت بکنیم(بی اعتمادی

کارگران به خانه کارگر) .وقتی قراردادهای یک ماهه تنظیم می کنن آرامش روانی از کارگر گرفته میشه .کارگران
به اجبار این وضعیت را قبول میکنن ،هم مجبور است که کار کند تا بتواند زنده بماند و هم مجبور است در یک
استرس بد روانی که هر لحظه ممکن است از کار اخراج شود ادامه بده»....
برطبق نتایج مصاحبه یکی از عواملی که موجب پیدایش تفکر تشکلگریزی در میان کارگران میشود نیز ،تالش

بیثمر و یا ناکافی در برابر قراردادهای موقت است .آقای«ع.و» فعال کارگری میگوید« :قراردادی شدن کارگران
نخستین گام در تعرض به معیشت کارگران است که نخستین گام بی امنیتی شغلی کارگران است و بعد از جنگ
اتفاق افتاد زمانی که این اتفاق افتاد نیروی کار هیچ اعتراضی نکرد .خانه کارگر و تشکالت مجاز آن زمان هم هیچ
اعتراضی نکردند و همین امر باعث تشکلگریزی در میان صنوف ایران شد» (بی طرفی در قبال کارگران /سکوت
در برابر سیاستهای ضدکارگری /کم تحرکی و بی تحرکی).
آقای «ع.د» از صاحبنظران حوزه کارگری در کنار بحث قراردادی بودن موضوع دستمزدهای معوق را عنوان

میکند که موجب سلب امنیت روانی و اثرات مخرب بر خانوادههای کارگری میشود ،میگوید « :در زمینه اولویت
های اساسی کارگری یا اقدامی صورت نگرفته است و یا اقدام صورت گرفته موثر نبوده است" :قرار دادی شدن
کارگر مسئله مهمی است و خانه کارگر یا هیچ کاری برای این ماجرا انجام نداده و یا اگر انجام داده است قابل
توجه نبوده است (عدم حمایت واقعی از کارگر /کم توانی و ناتوانی در دفاع از کارگر /کم تحرکی و بی تحرکی).

قرار دادی شدن ،امنیت شغلی را از کارگران گرفته است ،وقتی امنیت شغلی نداشته باشی خواه ناخواه تعلق خاطرت
و احساس مسئولیتت نسبت به کار کم می شود .کارگرهای قرارداری  ...در زمینه دستمزدهای عقب افتاده هم
کاری نکردن .فقط می گن نامه زدیم ،پیگیری کردیم برخورد کردیم .خانه از پای بست ویران است ،خصوصی
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سازی این تبعات رو هم داره .اینا نمیدونن کارگر حاضره دستش قطع بشه اما نون شبش نه ،نمیدونن چون
دلسوز کارگر نیستن(»...مسامحه در بر سیاستهای نئولیبرالی).
مسئولین خانه کارگر با وجود اینکه در این زمینه پیگیری و سماجت به خرج دادند و از طریق بیانیهها و تجمعات
روزکارگر ،نارضایتی خودشان را از این وضعیت نشان دادند اما نتوانستند اقدامی انجام دهند که این مانع این
مصوبات شود .آقای «ف» از مسئولین خانه کارگر ،در اینباره بر قدرت زیادی که دولت و سیاستهای دولتی در
این زمینه دارد سخن گفته است (عدم استقالل از دولت /ناتوانی در برابر دولت).
 تالش برای تشکیل تشکلهای مستقل کارگریبر طبق نتایج مصاحبهها یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش توان چانهزنی کارگران و به تبع آن یافتن هویت
مستقل در جامعه میشود ،این است که کارگران تشکالت مستقل کارگری داشته باشند و اصناف و نهادهای مدافع
کارگری زمینه را برای تسهیل این امر فراهم کنند؛ نه اینکه خودشان تبدیل به مانعی در برابر تشکلیابی شوند.
نتایج مصاحبهها نشان داد به دالیل مختلف ،خانه کارگر همواره به عنوان یک عامل بازدارنده در شکلگیری

تشکلهای مستقل کارگری عمل کردهاست .آقای «ع .و» از فعالین کارگری در این زمینه میگوید« :برخی از این
مسئوالن مراکز تولیدی و خدماتی را تشویق میکنند که تشکل های کارگری داشته باشند و  ...اما در عمل حمایتی
از تشکلهای مستقل کارگری ندارند و منظورشان از تشکل مستقل کارگری تشکلی تحت فرمان خودشان است
(ساماندهی اتحادیههای تشریفاتی) .بسیاری از تشکلهای منحل شده و بالتکلیفی آنها به خاطر بی تدبیری و بی
مسئولیتی خانه کارگر است که داعیه دفاع از کارگران دارد»(عدم تدبیر /ممانعت از تشکلیابی کارگران).
نکته بعدی در مصاحبهها اشاره به این مورد بود که خانه کارگر از ابتدا به منظور کنترل تشکلهای کارگری
تشکیل شده بود به نحوی که بتواند وضعیت را آرام نگه دارد و تمامی تشکلها را هدایت کند .آقای «ر.ک» از
فعالین کارگری در این زمینه بیان کرد که خانه کارگر در یک بازه زمانی مشخا جایگاه مناسب و رو به پیشرفتی
برای متحد کردن جنبشهای کارگری شده بود ،اما بعد از مدتی نیروهایی آنجا را اشغال کردند که اتفاقا ضد
تشکلهای مستقل بودند (تغییر کارکرد اولیه /تغییر از کارکرد دادخواهی به منفعت طلبی) و آن چیزی که امروزه

ما میبینیم خانه کارگری است که بر ویرانههای خانه کارگر اولیه بنا شده است .ایشان اشاره کرد« :آنچه که مسلم
است این است که خانه کارگر هرگز مهم ترین تشکل کارگری به صورتی که حامی کارگران و مدافع حقوق کارگران
باشد نبوده است و همواره سعی اش بر این بوده است که جایگاه خود را نزد باالییها و در نزد کارگران حفظ کند
(دولت محوری /حافظ منافع خانه کارگر و نه کارگر/مسامحه و سازشکاری) وگرنه من به خاطر ندارم که خانه
کارگرحاضر باشد برای دفاع از تشکلهای مستقل کارگری که به نظرم اولین حق هرکارگری و اساس رفاه کارگری
است تالش کند» (عدم تالش برای تشکلیابی کارگران).
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آقای دکتر «م.م» از صاحبنظران حوزه کارگری ،خانه کارگر فعلی را ادامه دهنده همان خانه کارگر اولیه دانستند
که خاصیت کنترل کنندگی تحرکات کارگری را داشتند و بیان کردند خانه کارگر هر زمانی که احساس کرده است

یک تشکل اصیل کارگری در حال شکلگیری است با آن برخورد کرده و مانع آن شده اند« :در دهه هشتاد دو
تشکل کارگری شکل گرفت یکی سندیکای اتوبوسرانان و دیگری سندیکای نیشکر هفت تپه .البته نهادهای دیگری
که نهاد کارگری نبودند و روشنفکری بودند و میخواستند حرکت کنند و تشکل کارگری بسازند .یعنی غیر کارگری
بودند که میخواستند نیروهای کارگری را تقویت بکنند  .در جایی که یکی از این دو تشکل کارگری پا گرفته بود
به حدی رسیده بود که خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار نماینده های خودشان را فرستادند و کارگران را مضروب
کردند و زبان نماینده آنها را که منصور اسانلو بود با تی بریدند»( .ممانعت از تشکلیابی /سرکوب تشکلها /اهرم
حکومتی و نه کارگری) بر طبق نظر بعضی از مصاحبه شوندگان کارگان حق داشتن تشکلهای مستقل کارگری
را دارند و زمانی که یک نماینده ای که ادعای دفاع از حقوق کارگران را دارد از این حق بنیادی به طرق ممکن

جلوگیری میکند ،پس معین میگردد که ادعایی پوچ و میانتهی دارد.
در واقع و براساس نتایج تحقیق ،آنچه که از نگاه مسئولین خانه کارگر به عنوان تشکل کارگری مطرح می شود ،با
آنچه خواسته کارگران و اولویت قشر کارگری است متفاوت است .در صورت وجود تشکل مستقل کارگری ،حاشیه
امنی برای کارگران ایجاد میشود که در سایه آن و بدون هراس از وابستگی های جناحی و سیاسی امور خود را
پیگیری میکنند .اما تشکلهای وابسته و ناکارآمد با عملکردهای سازشکارانه و نادرست موجب تداوم وضعیت
نابسامان کارگران و استمرار عدم امنیت شغلی ،دستمزدهای ناعادالنه و  ...خواهد شد.
 مذاکره با دولت و کارفرما برای احقاق حقوق کارگرانبر طبق نتایج مصاحبه ،قشرکارگران با کارفرمایان و دولت که در مواردی به عنوان کارفرمایان اصلی کارگران
هستند ،روبرو میشوند ،در این رویارویی از تشکلهای مدافع کارگری انتظار میرود که مصالح و منافع کارگران را
اولویت قرار دهند و بر پایه مذاکرات و گاها در اشکال اعتصابات و اعتراضات قانونی به احقاق حقوق کارگران کمک
کنند .در واقع آن چیزی که اتفاق میافتد همان اصل سه جانبه گرایی است که از طریق آن تشکلهای کارگری،
تشکلهای کارفرمایی و دولت به منظور حل و فصل مسائل مشترک دست به مذاکرات قانونمند و پیگیری اهداف
میزنند.
مصاحبه با مسئولین خانه کارگر نشان داد دفاع از حقوق کارگران و بیان عقالنی و هدفمند نیازهای کارگران در
مقابل دولت و کارفرما ،اصلی است که خانه کارگر به آن پایبند است .آقای«ی» از مسئولین در اینباره میگوید« :

برخی تحریم ها بحرانهایی را برای کارگران به وجود آوردهاست ،از جمله کاهش مزد آن ها که حدودا یک سوم
کاهش پیدا کردهاست .تاجایی که دبیر کل ما تالش کرده اند از طریق مجلس و از طریق گفتمان وگفتوگوهای
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اجتماعی که ما به آن پیمانهای دستهجمعی میگوییم ،ما اولویت خودمان را مذاکرات سودمند قرار میدهیم».
(مذاکرات با دولت)
در این باور مذاکرات عامل اصلی ایجاد آرامش است ،کارفرمایان که ممکن است دولت یا بخش خصوصی باشند
به جهت اینکه سرمایه و هدایت کار را بر عهده دارند ممکن است به کارگران ظلم کنند ،از این جهت قوانین
تشکلها تشکیل میشوند .آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر در یکی از مصاحبههایشان اشاره به ساخت مشورتی
خانه کارگر کرده و گفتهاند به جهت اینکه کارگران بتوانند در عرصه اجتماع نقش پررنگی داشته باشند ،باید
تعامالت سیاسی از طریق تشکیالت به تعامالت صنفی تبدیل شود و اصل بر همکاری بین طرفین قرار گیرد ،چون
در واقع مذاکرهای سودمند است که بازنده نداشته باشد .ضمن اینکه وی به نقش مهم دولت اشاره کرد و بیان کرد
در کشوری مانند ایران همانطور که تاریخ نشان میدهد ،دولت همواره بنیان حاکمیت بوده است ،مذاکره با دولت
کمک کننده و راه عقالنی است و اگر قدرت دولت بر خانه کارگر تحمیل شود ،راه مصالحه بهترین راه حل است.
زمانی که از مجرای مذاکره و عمل به قانون ،خواستههای کارگران مطرح و پیگیری گردد ،به تبع آن شاهد پررنگ
شدن نقش کارگران خواهیم بود.
نکته دیگری که در مصاحبهها از سمت کارگران و صاحبنظران مطرح شده بود این بود که متاسفانه این مذاکره و
مصالحه در برخی موارد کارکرد خود را از دست داده و تبدیل به مسامحه و سازشکاریهایی شده است که منافع

کارگری را تهدید کردهاست .آقای«م.م» از صاحبنظران حوزه کارگری میگوید « :مثال سال گذشته آقای هفده تن
با محجوب جلسه خصوصی میذاره که نتیجش این میشه که محجوب به زیردستان خودش که حق امضا دارند ،در
شورای عالی کار میگه که کوتاه بیایید و نظر دولت را بپذیرید یا درسال قبل ترش که این جلسه خصوصی گذاشته
شده بود معاون وزارت کار این خواست ما نیست و خواست وزارت است (اطالعات) که اینها میپذیرند حداقل
دستمزد واز این قبیل مسائل(» .تغییر کارگرد مذاکره به مسامحه و تسلیم)

آقای «ن» از صاحبنظران حوزه کارگری میگوید« :خانه کارگر بیشتر در پی مسامحه و سرپوش گذاشتن بر منافع
کارگری است یا به هر شکلی عوض کردن صورت مسئله یا من نمی دونم هر چیزی غیر از چیزی که واقعا کارگران
میخوان( ».ناهمسویی با خواستههای واقعی کارگران /سازشکاری)
یکی از دالیلی که برای تبدیل شدن مذاکره به مسامحه از طریق مصاحبه شوندگان مطرح شد ،همجنسی بدنه
خانه کارگر با بدنه دولتی بود .به علت اینکه مسئولین خانه کارگر دارای کرسیهای دولتی هستند ،لذا ترجیح
میدهند اقداماتی که برای کارگران انجام میدهند تعارضی با منافع ایدئولوژیک آنان نداشته باشد.

آقای«م.م» از صاحبنظران حوزه کارگری معتقد است « :این ها برای اینکه بدنه و پایگاه خودشان را بهش پاسخ
بدهند؛ تالشهایی هم میکنند برای اینکه یک قران دوزار کارگران را بهبود ببخشند و مسائل اقتصادی آن ها را،
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اما هیچ وقت به دالیل عدیده از جمله اینکه دستشان با وزارت کار یکی است و منافع نظام سیاسی برای آنها
اولویت بیشتری دارد تا کارگران ،به دالیل اینکه صاحبان قدرت هستند ،نماینده مجلس هستند و نمیخواهد
مزایای خودشان را ازدست بدهند ،این ها در حدی برای دستمزد یکقران دوزاری کارگران تالش میکنند که در
حقیقت فشاری هم به کارفرمایان و هم به دولت از طرف کارگران وارد نشود» (سازش با دولت /رابطه ناسالم با
دولت /تالش برای حفظ منافع خانه کارگر به جای حفظ منافع کارگران)
آقای «ح.ا» در این مسئله ،بر این مسئله اشاره کردند که توجه به پیشینه شکلگیری خانه کارگر نشان میدهد
که از بدو تشکیل هم استراتژی غالب آن هدایت اتحادیهها به نحوی که بتوانند کمترین مشکالت را ایجاد کنند،

بوده است« :دررژیم سابق برای هدایت سندیکاها و اتحادیه ها به طوری که بتوانند کمترین مشکالت ممکن را
برای سیستم حکومتی و برای روابط کارگری و کارفرمایی ایجاد کند ،فعالیت داشت و بعد از انقالب هم به جز سال
 1357تا 1362عمال در خدمت سیاستهای دولتها در کل و البته با جهتگیری هر دو دولت نیز با تطبیق خود
با سیاست دولت وقت عمل کرده است و قطعا دچار تحوالتی نه خارج از سیاست های حکومت بلکه در همان
چارچوب با تفاوت هایی ناشی از جناح بندی های موجود عملکرد داشته است» .آقای دکتر«ف.ی» نیز در این
مقوله با نگاهی به پیشینه خانه کارگر اشاره کرد که اصوال خانه کارگر برای سازش تشکیل شده بود و در حال
حاضر هم همان روند را ادامه میدهد ،پس دیدن سازشکاری و عقب نشینی از خانه کارگر چندان عجیب نیست.
 برقرای رابطه سالم با دولت و تعیین مواضع مشخصعالوه بر مذاکره با دولت و کارفرما که در مقوله قبلی مطرح گردید ،در طی مصاحبه با مصاحبه شوندگان در ارتباط
با دولت و روابط مختلفی که خانه کارگر با آن برقرار میکند نظرات متفاوتی مطرح شده بود که به طور کلی اشاره
به برقرار شدن یک رابطه سالم و بدون حاشیه با دولت داشت ،در واقع آن نهاد کارگری موفق عمل کرده است که
بتواند کارگرمحوری را خطمشی خود قراردهد .با توجه به مصاحبهها نمیتوان خانه کارگر را یک تشکل کارگری
نامید ،زیرا دارای کارکردهای تشکلی نمیباشد و در واقع عملکرد حزبی دارد .هر چند که با توجه به سخنان دبیرکل
خانه کارگر ،خانه کارگر حزب نیست اما نتایج تحقیق نشان میدهد که خانه کارگر از چندین سال قبل کارکرد
حزبی دارد و با تاسیس حزب اسالمی کار قصد داشته است که در مواقعی که الزم میبیند کارکرد حزبی خود را
نیز حفظ بکند .اما آنچه که اهمیت دارد این است که این حزبی شدن دارای تبعاتی بوده است اثرات ناخوشایندی
بر عملکرد آن گذاشتهاست ،طوری که در این صورت آنچه که مبهم گشتهاست رابطه آن با دولت است که تاریخ
نشان میدهد خانه کارگر در رابطه با دولت موضع همسویی و تطبیق را به کار برده است و از داشتن موضعی
مشخا و بیان شفاف خودداری کردهاست.
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زمانی که از دولتمحوری به عنوان یک ضعف درباره نهاد خانه کارگر صحبت میکنیم بر این موضوع اشاره میکنیم
که نهادی که کارکرد کارگری دارد باید خواسته کارگری را با توجه به قانون مورد هدف خود قرار دهد و آن چیزی
که برایش تالش میکند تحقق آرمان ها و اهداف کارگری باشد و به اصطالح کارگر محوری وجود داشته باشد .اما
نتایج مصاحبهها نشان داد که نگاه به دولت به عنوان منبع اقتدار و خطمشی گرفتن از دولت و در واقع عدم
استقالل از آن در عملکرد این نهاد کارگری وجود دارد و خانه کارگر با توجه به اینکه خود را صنف مدافع کارگری
تعریف میکند زبان گویای کارگر نیست.

آقای «ع.د» از مسئولین سابق خانه کارگر و از صاحبنظران حوزه کارگری میگوید «:قانون تامین اجتماعی سال
 1354رو با وضعیت فعلی آن مقایسه کنیم متوجه وضعیت می شویم .قانون درمان  1354هم همینطور ،قانون
درمان  1354قانون الزام بود اما االن وضعیت فرق کرده است در زمان تصویب این قانون ما هم حضور داشتیم،
آقای محجوب به ما گفت خیالتان راحت من قانون را خواندم ومشکلی نیست ولی بعدها ادعای باطل ایشان ثابت
شد .ما اعتراض و پرس و جو کردیم ما را بردند گوشه ای و برایمان سخنرانی کردند و گفتند خیالتون راحت باشه
ما خوندیم مشکلی نداره » (عقب نشینی در برابر بیخاصیت شدن تامین اجتماعی /مسامحه و سازشکاری)
با توجه به این که کسانی که در راس این نهاد هستند از عناصر اصلی و اثر گذار در جایگاه دولتی و در مجلس
هستند انتظار می رود تریبون مجلس جایگاهی برای حق طلبی برای کارگران و پافشاری قانونی برای تحقق
خواستههایشان باشد .اما با توجه به برخی اقدامات مثبت انجام شده ،هنوز ظرفیت اقدامات بیشتر و قدرتمندانه تر
احساس می شود .بر طبق یافتههای تحقیق و در تکمیل موارد گفته شده ،رابطه دولت و خانهکارگر همواره دارای
معایبی نیز بوده است که باعث شده است رابطه سالم و دوسویه دولت و خانه کارگر در مواردی تبدیل به ناتوانی

عملی خانه کارگر و شعارزدگی شود .در این رابطه آقای«م» از مسئولین میگوید« :ما در برپایی اعتراضات کارگری
با مانع بزرگی به نام دولت مواجه هستیم ،در یک سری مباحث دیگر ،مثال اعتصابات و این مسائل ماجرا از این هم
جالب تر است .اعتصاب برای ما تعریف نشده است مثال ما برای برگزاری یک مراسم ساده روز کارگر با هزاران
موانع دولتی مواجهیم؛ مخصوصا در راهپیمایی که روز جهانی کارگر داشتیم»( .کمتوانی در برابر دولت)
آقای «ف» از مسئولین خانه کارگر عنوان میکند اگرچه خانه کارگر تمام تالش خود را برای احقاق حقوق کارگران

میکند اما دربسیاری از موارد در برابر دولت قدرت چندانی ندارد « :قراردادهای 29روزه با کارگر می بندند و
کارفرما قبل از قرار داد تسویه حساب سفید امضا میگیرند برای تسویه و کارگر دستش به هیچ جا بند نیست و با
توجه به وضعیت تورمی و بیکاری فعلی کشور دولت سکوت کرده فعال در برابر این موضوع و این سکوت در واقع
به منزله یک خیانت علیه کارگر است .کارفرما عالوه بر اینکه قرارداد سفید امضا و بدون تاریخ می بندد از کارگر
تعهد محضری میگیرد که اگر در کارخانه آسیب دیدند هیچ گونه ادعایی نباید داشته باشند .نمونه این مورد را
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دوسال پیش داشتیم که با برخوردهای خانه کارگر آن مورد رفع شد .ولی قراردادهای سفید امضا و بدون تاریخ
ادامه دارد .ما تالش زیادی برای رفع آن کرده ایم اما متاسفانه میبینیم که چندان راه به جایی نبرده ایم(».ناتوانی
در برابر دولت /کمتوانی در برابر کارفرما)
طبق نتایج مصاحبه با کارگران ،اعتمادی به خانه کارگر به عنوان یک تشکل کارگری وجود ندارد ،کارگران دلیل
عمده عدم اعتماد به خانه کارگر را همسویی خانه کارگر با منافع دولت میپنداشتند .آقای «ر» یکی از کارگران

در این مورد میگوید« :به خاطر اینکه خانه کارگر باید با دولت هم روبرو شود برای برآورده کردن خواسته های
کارگران ،خب می بینیم که در برابر دولت قدرت دفاعی از ما ندارد .یا آنچنان چشم گیر نیست که بتوانیم بگوییم
این مهم ترین تشکل ماست .این که نمی تواند در برابر دولت مدافع ما باشد یا به خاطر قدرت زیاد دولت است .یا
به خاطر این است که برای خانه کارگر بهتر است که به هر دلیلی با دولت همکاری کند تا کارگر( ».عدم استقالل
از دولت /کمتوانی در برابر دولت /دولت محوری به جای کارگر محوری /سازشکاری به واسطه حفظ مناصب)
یکی دیگر از دالیلی که برای عدم اعتماد به خانه کارگر از سوی کارگران مطرح شد ،عدم قدرت چشمگیر آن در

برابر دولت بود .آقای «ب» از دیگر کارگران شرکت در این مورد معتقد است« :خانه کارگر نمیتواند مهمترین
تشکل کارگری باشد ،چون خانه کارگر بیشتر شبیه خانه کارفرماست(.عدم وجهه مناسب نزد کارگران) یعنی بیشتر
به نفع کارفرما عمل می کند تا کارگر .شاید منطقا باید به عنوان مهم ترین تشکل کارگری آن را شناخت .منطقی
که مثال به صورت کلی در کشور وجود داره اما عمال نه ،چون ما آن را به عنوان تریبونی نمی بینیم که بتوانیم
خواسته های خودمان را در آن مطرح کنیم( ».فقدان ماهیت تشکلی /بی اعتمادی کارگران به خانه کارگر/ناهمسویی
با خواستههای کارگران)
آقای «م.م» ازصاحبنظران حوزه کارگری درباره نهاد خانه کارگر و عملکردهای اقتصادی و سیاسی اش ابتدا توجه
به پیشینه خانه کارگر را مهم شمرده است؛ و بر این باور است خانه کارگر از ابتدا نهادی بوده است که فرماندهی
تشکالت غیرمستقل را برعهده داشته است و اصوال کارکرد حزبی دارد؛ لذا بسیاری از اقداماتی که انجام میدهد

کارکرد حزبی دارد و به هیچ عنوان یک تشکل کارگری نیست « :قانون کار سه نوع هویت کارگری را در نظر
میگیرد یکی شورای اسالمی کار ،دوم انجمن های صنفی کارگری که دو نوع داریم .یکی از آنها انجمنهای
کارفرمایی هست یکی انجمن های صنفی کارگری که سندیکا نیستند اتحادیه نیستند و خود قانون گذار اسم
انجمن های صنفی روی اونا گذاشته دومین نوع هویتی که در چارچوب حقوقی به رسمیت شناخته میشود .سومی
یک نماینده کارگری است .که این سه تا حتما باید یکیشان باشه فقط قانون کار سه نوع هویت کارگری رو به
رسمیت میشناسد که حاال وقتی میگیم خانه کارگر تشکل کارگری نیست و ستاد فرماندهی شوراهای اسالمی کار
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است .که این خانه کارگر که قبل ترها شاخهای از حزب جمهوری اسالمی بوده است و بعدها که حزب جمهوری
اسالمی منحل شد خانه کارگر عمال یک حزب شد( ».حزبیگرایی)
آقای «ف.ی» از صاحبنظران حوزه کارگری معتقد است اگر قرار است نهادی برای کارگر کار بکند ابتدا باید استقالل
در عملکرد داشته باشد و تا زمانی که منافع کارگر را بر ایدئولوژی خودش نداشته باشد کارگران نمیتوانند از آن

به عنوان یک نهاد حامی انتظار داشته باشند « :نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد خانه کارگر دارای
توانمندی برای نمایندگی کارگر نیست .نیروی کار کمتر میتواند روی این حساب کند؛ چون که خانه کارگر
مستقل نیست .چون تاریخ نشان می دهد خانه کارگر منافع ایدئولوژیک خودش را ترجیح می دهد و با دولت و
کارفرما سازشکاری می کند( ».عدم استقالل از دولت /پشتوانه دولتی /ناهمسویی با خواستههای کارگران)

آقای «ع .و» از فعاالن کارگری میگوید « :اینجا هم مانند همه مکانهای به اصطالح کارگری مکانی است دولتی و در
اختیار دولت که توسط نمایندگان دولت و بر ضد کارگر اداره می شود و نقشی از کارگر و حقوقش در آن دیده نمی شود،

خانه کارگر یک نهاد حزبی شده است که در پی کنترل کردن کارگران و رام کردن کارگران است و در در واقع می خواهد
که هیچ تشکل مستقلی شکل نگیرد و یکه تاز میدان باشد و در بسیاری از موارد مانع هرگونه حرکت مستقل کارگری شده
است( ».ممانعت از تشکلیابی کارگران /حزبی گرایی /سرکوب تحرکات کارگری)
آقای«م.ح» از کارگران کارخانه درباره بدبینی به رابطه دولت و خانه کارگر و عدم اعتماد کارگران به آن میگوید:

«یادم هست ده سال پیش که شرکت ما تازه خصوصی شده بود خانه کارگر نماینده فرستاده بود که در اعتراض
به اینکه اجازه نداده بودند راهپیمایی کنه ما  1ساعت کار را تعطیل کنیم و باور کنید هیچ کارگری قبول نکرد.
چون کارفرما اجازه نداد .همه میگفتن من اخراج بشم خانه کارگر پشت من درمیاد و هیچ اعتمادی به خانه کارگر
نداشتند و االن هم مطمئنا ندارند( ».بیاعتمادی کارگران به خانه کارگر /کمتوانی در برابر دولت و کارفرما)
برخی از مصاحبه شوندگان بیان کردند که با یک جستجوی عمیق در بطن زندگی کارگری و عملکردهایی که از
خود نشان دادهاند متوجه میشویم نگاه کارگران به خانه کارگر چگونه است .آقای «ح .ا» از فعالین کارگری از عدم

حضور کارگران در راهپیمایی کارگران در روز صحبت میکند و میگوید « :در راهپیمایی امسال روز کارگر ،خانه
کارگر تهران حدود  5000کارگر را هم نتوانست به خیابان بکشاند در حالی که تعداد قابل توجهی از شوراهای
اسالمی کار ،انجمن های صنفی و مجامع نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم تحت هدایت این تشکیالت هستند،
ولی کارگران این نهادها اعتمادی به کسانی که هدایت این تشکیالت سهگانه و خانه کارگر را هدایت میکنند
ندارند»( .بی اعتمادی کارگران به خانه کارگر)
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 -4-2-2-3آگاهیبخشی و آموزش هدفمند
توجه به آموزش کارگران و ارتقای سطح آگاهی آنها از قانون کار و تشریح حقوقشان ،عامل مهم هویت بخشی به
کارگران و اثبات موجودیت این قشر جامعه است .در صورت وجود آگاهی جمعی میتوان از یک هویت مشخا
طبقاتی سخن گفت .برخی از اندیشمندان بر عدم وجود آگاهی طبقاتی و از تبعات آن ،نبود یک طبقه کارگر
مشخا در ایران سخن گفتهاند .در زمینه افزایش آگاهی کارگران به مقوالتی مانند آموزش کودکان و مشاورههای
حقوقی اشاره شده بود که به آن میپردازیم.
 آموزش کودکان به مثابه استراتژی بلندمدتآقای«م» از مسئولین خانه کارگر در این مقوله بیان کردند که برای اینکه روحیه اتحادیهگرایی و تشکلگرایی
تقویت شود باید کارگران اصول آن را یاد بگیرند و برای اینکه کارگران بتوانند جایگاه خودشان را پیدا کنند باید
از حق و حقوق قانونی خودشان آگاهی داشته باشند .تا زمانی که کارگران از حق و حقوقشان آگاه نباشند ،از
بیعدالتیهایی که در محیطهای کار و در جامعه رخ میدهد بیخبر خواهند ماند و این باعث تداوم بیعدالتی
خواهد شد.
 مشاوره های حقوقی و پیگیری مشکالت کارگران از طریق نماینده های قانونیمشاوره حقوقی و بیان حقوق کار و در صورت نیاز ،تنظیم شکایتنامه کارگری بر طبق قانون کار از دیگر خدماتی
است که یکی از مسئولین خانه کارگر برای انجام آن اعالم آمادگی کرد.
 -4-2-3موانع درون سازمانی موثر بر عملکرد خانه کارگر
بر طبق نتایج مصاحبه ها همانطور که گفتهشد در مقوله رفاهیات بنیادی رد پای دولت بسیار پررنگ است و
نمیتوان آن را نادیده گرفت .دولت به عنوان یک عنصر اثرگذار ،نقش قابل توجهی بر عملکرد خانه کارگر گذاشته
است ،اما سوای از دولت مشخصههایی درون نهاد خانه کارگر وجود دارد که به مراتب بر اثراتی که این نهاد بر رفاه
کارگری گذاشتهاست ،موثر است .مشخصههایی که به عنوان عوامل اساسی حرکت دهنده یک سازمان محسوب
میشوند .توجه به ضعف این عوامل درون سازمانی و برنامهریزی به منظور توسعه آن از اساسیترین اقدامات در
بهبود عملکرد آنان و ارتقا بهرهوری سازمانها به حساب میآید؛ مدیریت که در این تحقیق مد نظر است،
دربرگیرنده یک مفهوم متناسب با نهاد خانه کارگر است .یعنی هر آنچه که به عنوان مدیریت در این نهاد مطرح
میشود .مدیریت در واقع باید به نحوی باشد که بستر حرکت از وضع موجود را به وضعیتی مطلوب آمادهکند .با
توجه به نظرات متخصصان و صاحبنظران مدیریت نقشی مهم در عملکرد یک نهاد و تشکل دارد و مدیریت کارآمد
میتواند راهگشای پویا شدن هرچه بیشتر نهاد و پرورش اتحادیههای اصیل کارگری گردد .در ارتباط با خانه کارگر
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در مجموع مصاحبههای مطرح شده ،عوامل درونی که تبدیل به موانع درونی شده است بررسی شد و راهکارهایی
برای بهبود آن مطرح گردید که در ادامه بررسی خواهیمکرد.

جدول شماره  -3-4مقوله اصلی مدیریت و مقوالت فرعی آن
زیرمقوالت

مقوله فرعی

مقوله اصلی

انحصاری بودن قدرت در دست
چند نفر
تفاوت بدنه مدیریتی و بدنه

عدم چرخش
نخبگان

کارگری
مدیریت از باال به پایین

ضعف مدیریت

مدیریت
دیکتاتورمآبانه

-4-2-3-1مقوالت مرتبط با ضعف مدیریت

مدیریت که در این تحقیق مدنظر است ،دربرگیرنده یک مفهوم متناسب با نهاد خانه کارگر است .یعنی هر آنچه
که به عنوان مدیریت در این نهاد مطرح میشود .مدیریت در واقع باید به نحوی باشد که بستر حرکت از وضع
موجود را به وضعیتی مطلوب آماده کند .با توجه به نظرات متخصصان و صاحبنظران مدیریت نقشی مهم در
عملکرد یک نهاد و تشکل دارد و مدیریت کارآمد میتواند راهگشای پویا شدن هرچه بیشتر نهاد و پرورش
اتحادیههای اصیل کارگری گردد.
 -4-2-3-1-1عدم چرخش نخبگان
با توجه به مصاحبههای انجام شده ،مصاحبهشوندگان یکی از ضعفهای خانه کارگر را عدم چرخش نخبگان در
سطوح اصلی دانستند که عواقب ناخوشایندی درپی داشتهاست .در پی این بحث نمودهای عدم چرخش را ذکر
کردند و تعویض مدیریتی را از ابزار پویایی ذکر کردند.
 انحصاری بودن قدرت در دست چند نفربعضی از مصاحبهشوندگان به این مسئله واقف بودند که تعویض مدیریت و کادر مدیریتی موجب استفاده از خالقیت
و ایدههای نوین می شود و در ضمن افراد دیگری که البته صاحب تجربه و تخصا کافی هستند میتوانند به
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توانمندی بیشتر نهاد کمک کنند .آقای «ع .ح» از صاحبنظرین دانشگاهی میگوید«:خانه کارگری که با تشکیالت
وسیع خودش سالهاست که مثلثی را تشکیل داده است که هیچ احدی حق داخل شدن به آن را ندارد .خب واضح
است تا زمانی که مدیریت حتی حق تعویض را نداشته باشد و هیچکس نتواند وارد دایره مدیریت شود ،اولین و
مهم ترین ضعف آن آشکار میشود که پویایی درون آن نهاد راهی ندارد»( .مدیریت تک بعدی /مدیریت بدون تغییر/
قدرت انحصاری /فقدان انتخابات آزاد /مدیریت ایستا /مدیریت از باال به پایین /عدم چرخش مدیریت)
تداوم و غلبه یک تفکر و یک استراتژی بر یک صنف کارگری موجب شکلگیری اندیشههایی میشود که در طی
سالیان مختلف و در مقابله با دولتهای مختلف ،تطبیق و سازگاری بیاموزد و عوامل آن از قبل این سازگاریهایی
که بعضا مشکالتی جبران ناپذیری بر پیکره کارگری زده است ،به مناصب و موقعیتهای اقتصادی و دولتی باالیی
دست پیدا کنند .نتیجه این چرخه به وجودآمدن موقعیتهایی است که عوامل موثر بر نهاد دیگر به هیچ قیمتی
تمایل به از دستدادن آن ندارند و آن چیزی که به آنها گفته میشود میپذیرند و رفتهرفته رکود و خمودگی

فضای غالب بر آن می شود .آقای «ع.د» از صاحبنظران حوزه کارگری گفتهاست « :شما از اول انقالب شورای
مرکزی را بررسی کنید میبینید که کسی را جز محجوب و جز کمالی نمی توان دید کسی نمی تواند وارد این
مجموعه شود  .تشکل صنفی را میتوان با تعویض نیرو پویا کرد اما این حزب دولتی بوی رکود و خمودگی می
دهد ،انحصاریست»(.قدرت انحصاری /عدم چرخش مدیریت)
 تفاوت بدنه مدیریتی و بدنه کارگرینکته دیگری که در بعضی مصاحبهها به آن اشاره شدهبود ناهمجنس بودن خانه کارگر و مخاطبان آن که کارگران
هستند ،با وجود اینکه بدنه خانه کارگر را شاید کارگران ساخته باشند ،اما آنجایی که حضور کارگران را می طلبد
نشانی از آنان نیست .به عقیده مصاحبهشوندگان زمانی که در یک صنف کارگری کارگران پرچمدار نباشند و کسانی
که در راس آن هستند در بطن زندگی کارگری نباشند ،تفاوت نگاه و تفاوت دغدغه وجود دارد .آقای «م ».از

صاحبنظران حوزه کارگری در این باره میگوید « :آقای  ....که از دیرباز پیوند بسیار بسیار قدیمی با خانه کارگر
داشته است و در واقع او از وزارت اطالعاتی ها و از بازجوهای پرونده های چپ و کارگری بود در واقع مهم ترین
چهره وزارت اطالعات در سرکوب آن دورهای که خانه کارگر از روی تلی از جسد بلند شد ایستاد ،او مهمترین
چهره آن زمان بود در سرکوب های کارگری ،باید به شما بگم کارگران بسیار وسیع هستن و نمیتونیم کارگرای
عضو خانه کارگر رو فقط کارگر محسوب کنیم .پس میبینی که تضاد خیلی وجود داره( »...بدنه غیرکارگری/
ناهمسویی با خواستههای کارگران)
آقای«ی» از صاحبنظران حوزه کارگری میگوید شاید کسانی که در ابتدا اینجا را بنیاد گذاشتند از کارگران بودند

اما االن به موقعیتهایی رسیدند که نمیتوان آنان را نماینده کارگران دانست« :االن اگر نگاه کنیم میبینیم که
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همه خانه کارگری ها پایگاه خاصی دارند .مثال آقای محجوب کارخونه دار و ربیعی وزیر ،این نهاد تبدیل به یک
نهاد امنیتی شده است و حاال تضاد منافع در سطح باال همواره وجود دارد»( .بدنه غیرکارگری /تضاد منافع با

کارگران)
آقای«و» از فعالین کارگری میگوید« :چطور میتوان به تشکلی اعتماد کرد در حالی که هیچ کارگری در راس
آن نیست و همه کسانی که در آن هستند از قبل کارگران به نان و نوایی رسیدهاند و فراموش کردهاند که کاخ و
کوخ هایشان ساخته دست کارگران است و االن کارگران کمرنگترین نقش را در آن دارند»(بدنه غیرکارگری)
-4-2-3-1-2مقوالت مرتبط با مدیریت دیکتاتور مآبانه
 مدیریت از باال به پایینآقای«م.م» به یک ضعف دیگر در این مقوله اشاره میکنند و آن فقدان اداره دموکراتیک و تصمیمات یک جانبه و
دیکتاتورمآبانه است .حتی اگر بدنه صنف را کارگران تشکیل داده باشند باز هم چون تصمیمات اصلی از باال و
یکجانبه انتخاب میشوند در عمل و در بزنگاه های کلیدی در دفاع از منافع کارگران غالبا خانه کارگر پا جلو

نمیگذارند و منافع دیگری ارجحیت دارند« :در این حد که محجوب و جلودار زاده بتوانند  30-20هزار رای
بیاورند و به مجلس وارد شوند گویی رسالت کارگری اینها انجام شده است( .عدم توجه به نیازهای واقعی کارگران)
هم محدودیت هایی دارند و هم معذوریت هایی دارند که نهایتا مانع از این میشود که اینها منافع کارگران را در
ایمنی محل کار ،حداقل دستمزد ،شرایط فراغت ،ساعت کاری ،امنیت شغلی  ،شرایط اسکان ،حقوق معوقه و سایر
مسائلی که شرایط زیستی را فراهم می کند پیگیری کنند و معموال این ها تا پای دفاع نمیروند(».کم توانی در
برابر دولت /دولت محوری به جای کارگر محوری /مسامحه و سازشکاری)
آقای«ی» از صاحبنظران حوزه کارگری بر وابستگی اعضای اصلی خانه کارگر در کادر دولتی اشاره میکند و
معتقد است به همین علت آنچیزی که جهت تصمیمات را معین میکند دستورات معینی است که ممکن است
در بسیاری از موارد با خواست واقعی کارگران منافات داشته باشد و کارگران در آن نقش تاثیرگذاری نداشته باشند.
با وجود اینکه نماینده کارگران در جلسات شرکت میکند اما باید دید آنچیزی که اتفاق میافتد در نهایت چطور
اتفاق میافتد.
آقای «ن» از صاحبنظران حوزه کارگری معتقد است خانه کارگر به علت اینکه کارکرد حزبی دارد و کارکرد
تشکلی خودش را از دست داده با وجود اینکه ادعا میکند حزب نیست و صنف مدافع کارگری است ،حزبی
است .لذا تصمیمات از باال به پایین و وابسته به مقامات باال و همسویی همیشگی با مواضع مختلف چندان برای
آن عجیب نیست.
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 -4-2-3-2مقوالت مرتبط با نیروی انسانی ناکارآمد
جدول -4-4مقوله اصلی منابع انسانی ناکارآمد و مقوالت فرعی آن
زیرمقوالت

مقوله فرعی

فقدان مهارت و دانش

ضعف دانش حرفهای

مقوله اصلی

شعارزدگی و قهرمان سازی
عدم صداقت برخی افراد درون
تشکیالت

منابع انسانی ناکارآمد
ضعف کادر اداری

 4-2-3-2-1ضعف دانش حرفه ای

آقای «ر.ک» از پژوهشگران حوزه کار و کارگری در ادامه تاکید بر عدم چرخش نخبگان اعتقاد داشتند زمانی که
یک صنف و یا نهادی معتقد به عدم چرخش نخبگان و بسترسازی حضور سایر افراد متخصا نباشد ،رفته رفته
شاهد شکلگیری تفکرات تکراری و منسوخ که در چارچوب همان ایدئولوزی افراد حاکم میچرخد ،خواهیم بود:

« نگاه های سطحی و غیر کارشناسانه و تعصب آلود در این سازمان اتفاق افتاده است و وجود دارد به طوری که
این موارد به مانع راهکارهای منطبق با مصالح کالن جامعه کارگری و راه حل های کارشناسانه و کاربردی در جهت
دفاع منطقی از مطالبات اصولی کارگران بدل شده است»( .دانش ناکافی و قدیمی/عدم استفاده از صاحبنظران)
عدم استفاده از نظر متخصصین و صاحبنظرانی که ممکن است دیدگاههای جدید و به روز داشته باشند موجب
تشدید این ضعف خواهد شد ،مصاحبه شوندگان در این مقوله توجه به دانش تمام افراد بدنه این تشکیالت را مورد
نقد قرار دادند.
 4-2-3-2-2مقوالت مرتبط با ضعف کادر اداری
 شعار زدگی و قهرمان سازیبعضی از مصاحبهشوندگان شعارزدگی و قهرمان سازی را مانع اصلی دیدن واقعیتها و متعاقبا تحقق اهداف مورد

نظر میدانند « :سال  82بود فکر کنم که مسئوالن خانه کارگر با طرح شعارها و هیاهوها نتوانستد با منطق و
چانهزنی از حداقل دستمزد دفاع کنند و بعد از آن به جای اینکه خواسته های کارگران را به طور صنفی پیگیری
کنند و با حزبی بازی و و شعار بازی نتوانستند هیچ کاری پیش ببرن»(شعارزدگی و قهرمان پروری).
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آقای «ب» از کارگران میگوید « :اینکه یه سری امکانات رفاهی هم داره خوبه خب باید داشته باشه یعنی اگر این
ها رو هم نداشته باشه پس برای چی باید وجود داشته باشه باید عمل داشت .ما گوشمون از این حرف های بی
عمل پره(.» ...شعارگرایی)
 عدم صداقت برخی افراد درون تشکیالتزمانی که تشکیالتی هدف خود را دفاع از حق و حقوق کارگری قرار میدهد انتظار میرود که تمامی اعضای آن
در این راستا تالش کنند و منافع خودشان را به منافع تشکیالت و در واقع منافع قشر ضعیف کارگر ترجیح ندهند.
آقای«ف» از مسئولین خانه کارگر در این زمینه معتقد است برخی ریاکاریها و عدم کار خالصانه و صادقانه توسط
بعضی افراد درون تشکیالت اتفاق میافتد که در نهایت به ضرر کارگران تمام میشود و افرادی را که واقعا برای

کارگران تالش می کنند را زیر سوال می برند « :درون خود تشکیالت نمی شود گفت مشکلی وجود ندارد  .ما در
دولت قبل ،آقای احمدی نژاد آن جا که گفتم که شوراهای کارگری تشکیل می شود متاسفانه کسانی بودند که در
این شوراها نفوذ کردند و در واقع اینها را خریدند و مسائلی را تصویب کردند که به ضرر کارگر شد .از جمله این
قراردادهای سفید امضا و  ...که تبعات همین ناخالصیها بود که هنوزم در پی حل کردنش هستیم»(.عدم صداقت
برخی از افراد)
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فصل پنجم

نتیجه گیری

 نتیجه گیری
 ارائه راهکارها و پیشنهادات
 محدودیتهای پژوهش
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 -5-1مقدمه
محقق در این تحقیق در پی ارزیابی عملکردهای رفاهی خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان یک تشکیالت
کارگری بود ،اما از آنجایی که تشکیالت خانه کارگر تشکیالتی گسترده و دارای حواشی بسیاری میباشد ،لذا در
حین تحقیق دغدغههایی از جنس کارگری و البته متناسب و مرتبط با معیشت کارگری و موضوع تحقیق به وجود
آمد که به آن در حد علم و بضاعت محقق پرداخته شد تا بتواند به یافتن پاسخ برای پرسش اصلی تحقیق کمکی
بکند .در ادامه به بیان نتایج تحقیق خواهیم پرداخت و در آخر نیز ضمن بیان موانع و محدودیتهای تحقیق،
پیشنهادهایی به منظور پیشبرد و ارتقا عملکرد خانه کارگر ارائه گردیده است.
 -5-2نتیجهگیری تحقیق
در این بخش از طریق دادههای جمعآوری شده و مطالعه نظریات تحقیق ،به تحلیل و ارزیابی یافتههای به دست
آمده از تحقیق میپردازیم تا بتوانیم به از دل ارزیابی صورت گرفته به پرسش اصلی تحقیق پاسخ دهیم.
در زمینه برخی از نیازهای کارگران که ما آنان را نیازهای کوتاه مدت نام گذاری کردیم نتایج تحقیق نشان میدهد
که کوتاه مدت بودن این نیازها به معنی اساسی نبودنشان نیست .در واقع ما در این پژوهش به دستهبندیای رسیدیم
تحت عنوان نیازهای اساسی کوتاه مدت و نیازهای اساسی بنیادی (بلندمدت) .نتایج تحقیق نشان داد که در ارتباط
با اینکه کدام دسته از نیازهای رفاهی اولویت دارند و به عنوان نیازهای بنیادی شناخته میشوند نظرات مختلفی
مطرح است؛ اما آنچه که محقق در طی تحقیق به آن دست پیدا کرد این است که مشخصههایی مانند حق اعتراض
و اعتصاب ،حق داشتن تشکلهای مستقل و البته قانونی و مواردی از این دست نیازهای اولیه رفاهی و شهروندی
هستند و در سایه تحقق این موارد ،نیازهایی مانند خوراک و مسکن و  ...پاسخ داده خواهد شد .دو نیاز اساسی
کارگران که موجبات تحقق آرامش ذهنی و امنیت شغلی و رفاه کارگران را فراهم میکند داشتن تشکلهای مستقل
کارگری ،داشتن حق اعتراض و اعتصاب قانونی است .باید گفت در زمینه تشکلیابی کارگران آنچیزی که از سوی
خانه کارگر اتفاق افتاده است ،ممانعت کارگران ،عدم همراهی کارگران و تالش برای تحت حاکمیت درآوردن
اتحادیههای مستقل کارگری بودهاست ،این ممانعت مهمترین عامل در عدم تحقق رفاه بنیادی برای کارگران است،
با توجه به اینکه شرط اول رعایت حقوق کارگران به رسمیت شناختن تشکل های کارگری است و نباید اجازه داد
نفوذ گروه ها و احزاب معارض با نظام در این تشکل ها منجر به نفی اصل وجود این تشکل ها شود .در زمینه داشتن
حق اعتراض و اعتصاب قانونی ،خانه کارگر به رغم تالشهایی که در این زمینه کرده است ،نتواسته است گام موثری
بردارد و به علت روابطی که با دولت دارد ،در عمل ترجیح داده است که به سهم خود هرگونه اعتراضی که خارج از
چارچوب حاکمیت خانه کارگر میافتد را سرکوب کند و تحت لوای خود دربیاورد تا شرایط آرامش را در جامعه
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کارگری فراهم بکند .اما تاثیرات منفی این آرامش و دعوت به آرامش بر جامعه کارگری داشتهاست اغلب از تاثیرات
مثبت آن بیشتر بوده است پس زمانی که در زمینه رفاه بنیادی کارگران عملکرد مثبتی نداشته است و با
سازگاریهایش همواره به سهم خود به عنوان مانعی عمل کرده است میتوان آن را برای جامعه کارگری بی ثمر و
فرمایشی و یکی از موانع آگاهی حقیقی کارگران دانست .بیشتر اقداماتی که خانه کارگر برای کارگران انجام دادهاست،
اقداماتی در جهت بهبود وضعیت رفاهیات کوتاهمدت است ،در صورتی که اگر توجه بیشتری به نیازهای بنیادی
کارگران صورت میگرفت ،میتوانستیم شاهد تغییرات جدی در وضعیت معیشت و رفاه کارگران باشیم.

نکته قابل تعمق دیگر که از تحلیل مصاحبههای صورت گرفته به دست آمده و بر عملکرد خانه کارگر موثر است،
شناسایی ساختار تشکیالتی خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران است .همانطور که در فصل دوم بیان کردیم به
منظورارزیابی عملکرد اتحادیهها و تشکیالت کارگری ابتدا باید نوع آنها شناسایی شود و سپس با توجه به ماهیت
تعریف شده عملکرد آنها مورد سنجش قرار گیرد.
بر طبق دستهبندی دلبرت میلر و ویلیام فرم که پنج عامل عمده هدف ،منزلت اجتماعی ،ساختار درونی ،منابع قوت
و توان ،تاکتیکهای مورد استفاده را برای تشخیا نوع اتحادیه مبنا قرار دادهاند و بر این اساس چهار نوع اتحادیه
را تفکیک کردهاند چنین برمیآید ،تشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران بر اساس مالکهای پنجگانهی فوق
کارکردهای اتحادیههای جانبدار دولت را ایفا کرده و در واقع جزئی از ساختار مدیریت سیاسی کشورند .این نوع
اتحادیه را که میتوان اتحادیه نما یا شبهاتحادیه نیز نامید ،فرمایشی بوده و عموماً تحت سلطهی نظام حاکم شکل
میگیرند .آنچه که از نتایج تحقیق به دست آمد تغییر کارکرد خانه کارگر از مقام تشکیالتی به مقامی حزبی است.
بنا بر سخنان مسئولین خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران ،حزب اسالمی کار تاسیس شده است تا اقدامات صنفی
و حزبی به طور جداگانه انجام بگیرد و البته خانه کارگر فینفسه یک صنف مدافع کارگری است ،اما نتایج تحقیق
نشان داد آنچه در اغلب موارد از سمت تشکیالت خانه کارگر اعمال میشود ،تحزبگرایی است و بر طبق مرامنامه
ای که برای خود تعریف کرده است عمل میکند ،در حالیکه مرامنامه مختا احزاب است .خانه کارگر با ایجاد
حزب اسالمیکار سعی بر این دارد که عملکرد حزبی خود را همواره حفظ بکند و اتخاذ چنین رویهای الجرم بر
کارکردهای این تشکیالت که کارکردهای رفاهی را هم شامل میشود تاثیر بسزایی خواهد داشت .در واقع به علت
غلبه نگاه حزبی گرایانه ،خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران نتوانسته است در زمینه مسائل بنیادی کارگران فارظ از
مداخله دولت عمل کند و موجبات ناتوانی و یا کمتوانی آن در دفاع از حقوق کارگران را فراهم کرده است .عالوه بر
این ،داشتن جایگاه دولتی مسئولین خانه کارگر است که بیش از آنکه موجبات تحقق خواستههای کارگران را فراهم
کند ،موجب مسامحه و سازشکاری همیشگی خانهکارگر با دولت شده است؛ همچنین باعث شده است که این
تشکیالت در برابر دولت ،همواره از موضعی انفعالی برخوردار باشد و از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد .مصلحت
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اندیشی و سیاستزدگی تبدیل به رویکرد غالب این تشکیالت شده است که موجب میشود حتی به رغم تفکر
مشفقانه و دلسوزانه ،آن چیزی که در عمل اتفاق میافتد با نیازهای اساسی کارگران منافات داشته باشد.
در چارچوب مکتب سوسیال دموکراسی ،اصالحات مسالمتآمیز در لوای قانون میتواند منجر به بهبود معیشت
کارگران و تقویت تشکلگرایی گردد  ،اما نتایج تحقیق نشان میدهد ما در اصول اولیه قانونیمان برای کارگرانمان
مشکل داریم و تا زمانی که تغییرات اساسی در قانونمان رخ ندهد ،نمیتوانیم اصول اولیه سوسیال دموکراسی را اجرا
کنیم .تنها در سایه تحقق رابطه دو سویه بین حکومت و تشکلهای واقعی کارگری است که میتوان انتظار جایگاه
کارگران را داشت؛ در این زمینه خانه کارگر باید موضع روشنی اتخاذ کند و در این بزنگاه مهم عملکرد فعال و جدی
داشته باشد و به هدف اصلی خود که بسترسازی برای رفاه بنیادی کارگران است بازگردد .تصرف دولت از درون،
تبدیل کردن آن به ابزاری در خدمت کارگران ،در خدمت مردم عادی درآوردن و در واقع تشکیل دولتهای رفاه که
تز اصلی برنشتاین بود ،در شرایط ایران نتوانسته عملی شود و راهکار مناسبی باشد .در ایران ،دولت همواره نقش
بزرگترین کارفرما را داشته است ،اما خصوصیسازی که وضعیت کارگران را از پیش بدتر کرده است موجب به وجود
آمدن سیاستهای نئولیبرالیستی و آشفته کردن وضعیت کارگران شده است .از طرفی بر طبق نظریه برنشتاین و
اصالح تدریجی ،احزاب و اتحادیهها و تشکلها در صورتی که بتوانند در پارلمان وارد شوند و اصالحات سیاسی دست
بزنند موفق خواهند شد وضعیت کارگران را بهبود بخشند ،اما در کشور ما در درجه اول اجازه تشکلیابی از سمت
حکومت وجود ندارد و از طرف دیگر احزابی که وجود دارند هم نتوانستند اصالح تدریجی بکنند و این اصالح تبدیل
به تسلیم و سازشکاری بیش از اندازه شده است( .رحیمی .)1381 ،اقداماتی که در قالب اتحادیههای کارآمد و
جنبشهای سندیکایی صورت بگیرد میتواند به بهبود وضعیت کارگران کمک بکند .خانه کارگر بر طبق نتایج تحقیق
همواره ادعا کرده است موافق اصالحات تدریجی و گفتگو با دولت و کارفرمایان است ،البته تا زمانی که منافع کارگری
زیر پا گذاشته نشود .تا به اینجای ادعای مسئولین خانه کارگر را میتوان پذیرفت که اعتقاد به اصالح تدریجی
میتواند مناسب و کارگشا باشد ،اما باید دید این اصالح تدریجی به چه صورتی اتفاق بیفتد و منجر به ناتوانی و
سازش بی از اندازه نشود ،تجربه خانه کارگر نشان داده است در کشور ما که قانون کار هیچ حقی برای موضوعات
اساسی کارگران مانند حق اعتراض و اعتصاب و داشتن تشکلها و  ...که موجبات رفاه آنان را فراهم میکند معین
نکرده است ،به نظر می رسد اتحادیهها و احزاب مدافع کارگری باید جدیت بیشتری در پیگیری مسائل کارگران
داشته باشند .اما خانه کارگر با ادعای بزرگترین تشکیالت کارگری در این زمینه نیز موفق عمل نکرده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد همانطور که در مبانی نظری اشاره شد اگر سوسیال دموکراسی در فضای سیاست
های نئولیبرالیسم قرار بگیرد نتیجهاش همان وضعیتی میشود که سیاستهای محافظهکارانه میشود ،سوسیال
دموکراسی اصیل با تقویت اتحادیهگرایی و فضاسازی مناسب میتواند وضعیت کارگران را بهبود بخشد.
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نکته مهم دیگر اینکه متاسفانه چنین عملکردی موجب عدم اعتماد کارگران به خانه کارگر و بدبینی به آن شده
است ،به جهت اینکه خانه کارگر را یک تشکل خالا کارگری نمیدانند و روابط خانه کارگر و دولت همواره محل
ابهام برای کارگران بوده است .با وجود اینکه خانه کارگر خانه کارگر نماینده تمام کارگران ایران نیست و بسیاری از
کارگران آن را نمیشناسند ،اما در جامعه مورد بررسی نتیجهگیری محقق تا حدود زیادی ثابت شده است با ادعای
اینکه خود را بزرگترین تشکیالت کارگری می داند ،می توان عملکرد نادرست آن را یکی از دالیل به وجود آمدن
این حس در کارگران دانست.
عالوه بر این با شرط وجود فضای مناسب برای اعتراضات و اعتصابات قانونی و داشتن تشکلهای مستقل ،افزایش
آگاهی کارگران از حقوق قانونیشان و حتی موانع قانونی که برای آنان تعریف شده است ،عامل مهمی در افزایش
توان چانهزنی کارگران و بهبود وضعیت رفاهی آنان است .اما نکتهای که الزم به ذکر است این است که افزایش
آگاهی و اصالح قانون یک رابطه به هم پیوسته است  ،تا زمانی که بستر برای تشکلها آماده نشود افزایش آگاهی
اتفاق نمیافتد و تا زمانی که افزایش آگاهی اتفاق نیفتد بستر برای حضور تشکلها اتفاق نمیافتد .اما به زعم محقق
و به مدد تاریخ ،حق داشتن تشکلهای مستقل و حق داشتن اعتراضات و اعتصابات از اولویت برخوردار است به علت
اینکه آگاهی کارگران اغلب درد و رنج مشترک آنان است و اگر فضایی برای گرد آمدن آنان آماده شود متعاقب آن
آگاهی افزایش پیدا کند و مسیر عقالنی اما مصمم رسیدن به رفاه و آزادی فراهم می گردد .حق آزادی تشکلها یک
اصل جهانی است که در کشور ما و در قانون ما به رسمیت شناخته نمیشود و خانه کارگر نیز چه در مقام صنف
مدافع کارگری و چه در مقام حزب ،البته حزب دولتی و نه کارگری ،برای این اصل تالشی نکرده است و صرفا در
پی به دست گرفتن اراده کارگران با فرماندهی" اتحادیه های کارآمد و بی حاشیه" بوده است ،در حالی که با توجه
به مبانی نظری که در فصل دوم اشاره کردیم و با گریزی به نظرات مارکس ،در اتحادیههای اصیل کارگری است که
کارگران به آگاهی میرسند و شور و حرارت واقعی را تجربه میکنند .احزاب کارگری میتوانند در کوتاه مدت
مشکالت را حل کنند در حالی که عملکرد اتحادیهای میتواند منافع درازمدت کارگران را پیگیری کند .اتحادیهها و
نهادهای صنفی کارگری ،به کمک قانون و ترمیم آن ،میتواند به بهبود توان چانهزنی کارگران کمک بکند.
نکته دیگر که در مبانی نظری مرور کردیم ،که حزب کارگر انگلستان نیز به دستاوردهای دولت رفاه پشت پا زد و با
تن دادن به سیاست های نئولیبرالیستی با اتحادیههای ریشهدار مبارزات کوبنده کرد و با اعتصابات کارگران مواجه
شد .در تجربه ایران و خانه کارگر باید گقت خانه کارگر نیز با تن دادن به سیاستهای نئولیبرالیستی موجب سرکوب
حقوق کارگران خواهد شد و این سیاستها به هیچ عنوان حامی کارگران نیست  .نتایج تحقیق نشان داد خانه کارگر
با سکوت در برابر سیاست های نئولیبرالیستی و با تهدید کردن وضعیت رفاه کارگران ،در پی تشکل زدایی از نیروی
کار و کاهش توان چانهزنی کارگران است .در واقع خانه کارگر خود را تنها تریبون کارگران ایران میداند در حالی
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که کارگران آنچنان که باید و شاید این تریبون را به رسمیت نمی شناسند .الزم به ذکر است که تمام تحلیلهای
صورت گرفته تنها در میان جمعه مورد بررسی ما مصداق پیدا می کند و نمیتوان با قطعیت آن را تعمیم داد و برای
تعمیم نیاز به پژوهشهای دیگری نیز احساس میشود.
 -1 -5-2ارائه راهکارها و پیشنهادات
پس از مشخا شدن یافتههای تحقیق و تحلیل آنها و در آخر نتیجهگیری از مباحث ،نوبت به ارائه پیشنهاداتی
میرسد تا بتوانیم نتایج مطلوبی از تحقیق به دست آوریم.
تشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران ،تشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران نیاز به بازسازی و
نوسازی تشکیالتی جدی دارد و واجد توانمندی بالقوه موثری در جهت ارتقای عملکرد خود میباشد.
الزم است این تشکیالت در ابتدا توش و توان خود را معطوف به نیازهای اساسی کارگران بکند و با جلوگیری از
تشکیل اتحادیههای فرمایشی و وابسته و به جای آن عدم دخالت در تشکیل تشکلهای مستقل و دفاع از کارگران
در این زمینه ،مهمترین خدمت را به کارگران ایران اسالمی بکند.
برای بهبود عملکرد خانه کارگر ،مسئولین این نهاد باید از اقدامات سطحینگرانه و تعصبآلود دست بکشند و
رفتار عقالنی اما مصمم را مبنای عمل خود قرار دهند و با استفاده از چرخش مدیریتی و استفاده از سایر نخبگان
و صاحبنظران موجب پویایی و تحرک هرچه بیشتر این تشکیالت گردند.
انتظار میرود این تشکیالت بیش از آنکه در برابر مشکالت کارگران موضع انفعالی داشته باشد ،با تدوین یک
برنامه منسجم و استراتژیک پیرامون مسائل کار و کارگری به فعالیت پرداخته و صیانت واقعی از نیروی کار و
توجه به اصل سهجانبهگرایی را در راس خواستههای خود قرار دهد.
داشتن مواضع مشخا یکی دیگر از ملزوماتی است که خانهکارگر برای تقویت عملکرد خود و متعاقبا برای
اثرگذاری هرچه بیشتر بر سطح رفاه کارگران توصیه میگردد ،به این معنی که موضع صنفی یا مدنی و یا حزبی
خود را مشخا کرده تا بتواند بر طبق موضع مشخا عمل بکند.
دفاع از کارگر در چهارچوب قانون و البته در ابتدا تالش برای اصالح قانون کار ،باید در اولویتهای تشکیالت
خانه کارگر قرار بگیرد و در سایه قانونی که اصالح شده است و حقوق کارگران را به نحو عادالنهای در برگرفته
است ،زمینه برای برپایی تجمعات و اعتراضات فراهم گردد.
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در زمینه رفاهیات کوتاهمدت و خدمات و مزایایی است که خانه کارگر به کارگران عضو ارائه میدهد ،الزم است
ارائه مزایا و امکانات از سطح باالتری برخوردار گردد که با نیازهای کارگران تناسب بیشتری داشته باشد و در
عین حال کرامت افراد حفظ گردد.
نکته دیگری که برای بهبود عملکرد خانه کارگر پیشنهاد میگردد ،استفاده از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه
کارگری و توجه به نظرات مختلف است ،تا بتوان پویایی و تحرک را درون تشکیالت وارد کرد واز غلبه نگاه تک
بعدی و مدیریت تک محوری جلوگیری کرد.
 -5-2-1-1پیشنهاداتی برای دولت ،کارگران و صاحبنظران
از آنجایی که همواره باید یک رابطه دوسویه بین کارگر و کارفرما برقرار باشد ،انتظارمیرود که هر دو طرف از
حقوق و حدود قانونی که برایشان تعریف کرده است آگاهی داشته باشند .طبق نتایج تحقیق اغلب کارگرانی که
جزو فعالین کارگری قرار نمیگرفتند ،به داشتن تشکل مستقل به عنوان یک حق اساسی اشاره نکردند .این
موضوع نشان میدهد نیاز به افزایش آگاهی کارگران از حق و حقوق قانونیشان احساس میشود که در این
امرعالوه بر تشکلها و سندیکاها و  ...صاحبنظران این حوزه و خود کارگران نیز نقش بسیار موثر و پررنگی دارند.
نکته مهم دیگر در پیشرفت جامعه کارگری ،توجه و اهمیت بیشتری است که از سمت دولت و حکومت باید
صورت بگیرد .از آنجایی که کشور ما دارای دولتی عریض و طویل است ،این گستردگی نباید تبدیل به مانعی
برای بهبود معیشت کارگران شود ،بلکه باید با رفع موانع قانونی و تصویب قوانین جدید و عادالته و بسترسازی
برای فعالیت تشکلهای اصیل کارگری ،نیروی کار عظیم و ارزشمند کشورمان را یاری رساند.
نکته دیگر توجه به افزایش تعداد نمایندگان واقعی کارگری در مجلس شورای اسالمی است ،اگر تعداد نمایندگان
واقعی کارگری بیشتر شود میتوان مواردی مانند قراردادهای موقت ،حداقل دستمزد و  ...را ساماندهی کرد.
وجود تشکلهای قدرتمند کارگری و اتحادیههای کارگری که آزادانه بتوانند فعالیت بکنند ،از انحصاری شدن
قدرت در دست یک تشکیالت خاص جلوگیری میکند و اثرات مثبتی در تقویت جامعه مدنی و افزایش رفاه
کوتاه مدت و بنیادی کارگران بر جای خواهد گذاشت.
 -5-2-1-2پیشنهادات پژوهشی
یکی از اقدامات موثری که میتواند به غنیتر کردن این پژوهش و در نتیجه به ارائه راهکارهای منطقی و عقالنیتر
کمک بکند ،انجام یک پژوهش در سطح وسیعتر و انجام طرح پرسشنامه افکارسنجی از کارگران در سطح وسیعتر
است که یه تعمیق موضوع کمک میکند.
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اجرای تحقیقات کیفی دیگری که بتواند خانه کارگر را از سایر زوایا ،مانند روابط بین المللی و  ...در سطح
عمیقتری مورد بررسی قرار دهد که شاید در این پژوهش مغفول مانده باشد نیز ،میتواند موثر و راهگشا باشد.
 -5-3موانع و محدودیتهای پژوهش
یکی از اصلیترین موانع و محدودیتهایی که در این تحقیق محقق با آن مواجه شد ،عدم صداقت در برخی
پاسخها بود که در طی مصاحبهها با توجه به حساسیت موضوع ،اتفاق میافتاد .این عامل موجب شده بود که در
مسئولین خانه کارگر ،محقق نتواند چندان به مباحث اساسی و حساس وارد شود ،زیرا پرسشها همواره از جانب
مسئولین سمتوسوی متفاوتی میگرفت که البته سعی محقق برآن بود که از اهداف اصلی تحقیق دور نگردد.
این وضعیت در بین کارگران به صورت هراس از دادن اطالعات واقعی نمود پیدا کرده بود و محقق با
درخواستهایی از این قبیل که از ذکر اسم خودداری گردد و  ...مواجه شد .این موضوع که نشانگر عدم اعتماد
قابلتوجه به تشکیالت خانه کارگر است ،محقق را در روند مصاحبه دچار مشکالتی گردانید .نکته دیگر دشواری
هماهنگیهای الزم با افراد مصاحبهشونده بود .با توجه به این که مصاحبه شوندگان از مسئولین خانه کارگر و
اساتید دانشگاه و کارگران بودند ،هماهنگی با ایشان دشواریهایی را در برداشت مانند دشواری در هماهنگی با
اساتید دانشگاه و مسئولین خانه کارگر ،دشواری با هماهنگی با کارگران که بعضا مصاحبهها در شرکتهای محل
کارشان صورت گرفت و خستگی ناشی از کار آنان نیز مانعی در پاسخدهی ایشان بود.
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Abstract
This study aimed at evaluating the welfare functions of the organization of the
Workers' House of the Islamic Republic of Iran and using the qualitative method and
thematic analysis, has examined the effectiveness of the work of the house in the
living conditions of the workers. In this research, a deep interview was conducted
with semi-open questions. The interviews consisted of 20 people who included
workers at the home, workers and labor activists, and university professors working
in the labor field, using open source coding and data integrity to find the key
concepts of the research and, finally, the analysis of concepts done.
The results of this research suggest that, despite different definitions of welfare,
some of the basic and basic welfare factors are of fundamental importance and, if
they are realized, the path to achieving secondary welfare needs is also smooth.
In addition, the existence of trade unions and labor unions can be one of the most
important factors in increasing the welfare of the workers, if they are able to choose
and follow the right path. The results of the interviews showed that the Iranian
Workers' House is an organization that, for various reasons, has failed to improve
the working conditions of the workers and, in most cases, has had a passive or
superficial position.
Various reasons have come about in this regard, including partisanism, expediency,
politics, compromise and neglect against the state, the lack of elitism, and so on.

Key words: labor union, worker, labor house, labor law, labor organizations
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