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 یی، خودپاره

 ؛مشعل اند

تا پایان  

 .سوزندمی

ه تا لحظ 

 خاکستر...

 های راه بی انتهای زمان را... کنند فرسخ شمارههای غمناکی که روشن میمشعل 

 

شاملو   

  

 تقدیم به  

 همه کارگران شریف سرزمینم که برای آبادی و آزادی این کشور کوشیدند و اما رنج کشیدند. 

کستگی قامت شو اگر امروز سربلندم از  ر پیشانی و دستانش نقش بسته استو پدرم... که رنج زندگی کارگری ب

اعت،  زنم و بر حاصل زندگیش که چیزی جز قنزحمتکش و پیشانی عزیزش را به احترام بوسه می اوست. دست

 کنم. منشی نبود افتخار میسخاوت و بزرگ

 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. 

صادقانه با قلم  سپاس فراوان از راهنمای بزرگوار و عزیزم جناب آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی که خالصانه و

پاس   ام آرام بهکفایت و زبان ناطقشان مرا راهنمایی نمودند و نیز سپاس فراوان از جناب آقای دکتر عزت اهلل س

 مشاوره ارزشمندشان با تجربیات و دانش خود بر کمال کار افزودند.

 ال تشکر و از جناب آقای دکتر سید سعید وصالی که با لطف بی دریغشان داوری این کار را قبول کردند، کم

 قدردانی را دارم.
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 چکیده

سالمی ایران و با استفاده از روش خانه کارگر جمهوری اهای رفاهی تشکیالت این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد

رداخته پکیفی و تحلیل مضمونی، به بررسی میزان اثرگذاری اقدامات خانه کارگر در وضعیت معیشت کارگران 

نفر از افراد  20ها با باز استفاده شده است. این مصاحبهاست. در این پژوهش از مصاحبه عمیق با سواالت نیمه

حوزه  ته است که شامل مسئولین خانه کارگر، کارگران و فعالین کارگری و صاحبنظران دانشگاهیصورت گرف

ها و یافتن مفاهیم اصلی کارگری صورت گرفته و با استفاده از کدگذاری باز و محوری و انسجام بخشی به داده

 تحقیق و در نهایت تحلیل مفاهیم انجام شده است.

مل برخی از عوا کی از آن است که با وجود تعاریف متفاوتی که از رفاه وجود دارد،نتایج حاصل از این تحقیق، حا

تیابی نیازهای رفاهی بنیادی و اولیه هستند و از اهمیت اساسی برخوردار هستند و در صورت تحقق آنان، مسیر دس

 گردد.رفاهی ثانویه نیز هموار می

تی که بتوانند مسیر درستی را انتخاب و طی کارگری در صورهای های کارگری و تشکلعالوه بر این وجود اتحادیه

ها نشان داد، خانه ترین عوامل در افزایش رفاه واقعی کارگران باشند. نتایج حاصل از مصاحبهتوانند از مهمکنند، می

هبود طور که باید دربکارگر جمهوری اسالمی ایران تشکیالتی است که بنا به دالیل مختلفی، نتوانسته است آن

 وضعیت کارگران موثر واقع شود و در بیشتر مواقع موضعی انفعالی و یا سطحی داشته است.

زدگی، گرایی، مصلحت اندیشی، سیاستدالیل مختلفی که در این زمینه به دست آمد، شامل مواردی چون حزبی

 سازش و مسامحه در برابر دولت، عدم چرخش نخبگان و ... می باشد.

 

های کارگریکارگری، کارگر، خانه کارگر، قانون کار، تشکل تحادیهواژگان کلیدی: ا  
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 1 _____________________________________________________________________ اول فصل

 1 ____________________________________________________________________ قیتحق طرح

 2 ____________________________________________________________________ مقدمه -1-1

 2 _________________________________________________________________ مسئله انیب -1-2

 3 _________________________________________________________ قیتحق تیاهم و ضرورت -1-3

 4 _______________________________________________________________ قیتحق اهداف -1-4

 4 ________________________________________________________________ قیتحق روش -1-5

 5 ___________________________________________________________قیتحق میهمفا فیتعر -1-6

 6 _____________________________________________________________________ دوم فصل

 6 _____________________________________________________________ موضوع اتیادب بر یمرور

 7 ____________________________________________________________________ مقدمه -2-1

 8 ________________________________________________________________ ینظر اتیادب -2-2

 8 ____________________________________________ یکارگر یهاهیاتحاد به یستیمارکس دکریرو -2-2-1

 16 ___________________________________________ یکارگر یهاهیاتحاد به یستیبرالیل کردیرو -2-2-2

 20 ________________________________________________ یکارگر یهاهیاتحاد و سمیبرالینئول -2-2-3

 24 ___________________________________________________________ سمیبرالینئول ینظر یمبان

 27 ________________________________ کیکالس سمیبرالیل با سمیبرالینئول افتراق و اشتراک وجوه -1-3-2-2

 29 _____________ (ایتانیبر در تاچر توسط یکارگر یهاهیاتحاد سرکوب) سمیبرالینئول از یخیتار یتجربه کی -2-3-2-2

 36 ______________________________________ یکارگر یهاهیاتحاد به یدموکراس الیسوس کردیرو -2-2-3

 39 ___________________________________________________ سوم راه و یدموکراس الیسوس سرانجام

 40 __________________________________________ یکارگر یهاتشکل با مرتبط مستقل اتینظر -2-2-5

 43 ______________________________________________________________ قیتحق نهیشیپ -2-2

 48 ________________________________________________________________ یمفهوم چارچوب

 51 ____________________________________________________________________ سوم فصل

 52 __________________________________________________________________ مقدمه -1 -3
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 52 ______________________________________________________________ یفیک پژوهش -2-3

 53 _________________________________________________________ یفیک پژوهش روند -3-2-1

 53 ______________________________________________________________ پژوهش روش -3-3

 54 _______________________________________________________ مصاحبه یاجرا مراحل -3-3-1

 54 ___________________________________________________________ یبررس مورد جامعه -3-4

 55 ____________________________________________________ نمونه حجم و یریگ نمونه روش -3-5

 57 _____________________________________________________ ها داده یگردآور ابزار و روش -3-6

 57 _________________________________________________________ مصاحبه انجام وهیش -3-6-1

 57 ___________________________________________________________ مصاحبه سواالت -3-6-2

 60 _________________________________________________________ ها داده لیتحل و هیتجز -3-7

 60 _______________________________________________________ یبند مقوله و یکدگذار -3-7-1

 61 __________________________________________________________قیتحق ییایپا و اعتبار -3-8

 63 ___________________________________________________________________ چهارم لفص

 64 ____________________________________________________________ یلیتحل یهاافتهی -4-2

 64 ______________________________________________ مدت کوتاه اتیرفاه با مرتبط مقوالت -4-2-1

 65 ___________________________________________________________ یآموز مهارت -4-2-1-1

 66 ________________________________________________________ یآموزش التیتسه -4-2-1-2

 67 _________________________________________________________ یحیتفر امکانات -4-2-1-3

 69 ______________________________________________________ یدرمان یرفاه امکانات-4-2-1-4

 70 ______________________________________________________ متناسب تیعضو حق -4-2-1-5

 71 _________________________________________________ یادیبن اتیرفاه با مرتبط مقوالت -4-2-2

 72 _____________________________________________________________ ییگرا قانون 4-2-2-1

 75 ______________________________________________ جامعه در کارگران تیموجود اثبات -4-2-2-2

 84 ________________________________________________ هدفمند آموزش و یبخشیآگاه -4-2-2-3

 84 ________________________________________ کارگر خانه عملکرد بر موثر یسازمان درون موانع -4-2-3

 85 _____________________________________________________ نخبگان چرخش عدم -4-2-3-1-1
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 87 _________________________________________ مآبانه کتاتورید تیریمد با مرتبط مقوالت-4-2-3-1-2

 88 ___________________________________________ ناکارآمد یانسان یروین با مرتبط مقوالت -4-2-3-2

 90 ___________________________________________________________________ پنجم فصل

 91 ___________________________________________________________ قیتحق یریگجهینت -5-2

 95 ____________________________________________________ شنهاداتیپ و هاراهکار ارائه -1 -5-2

 96 _______________________________________ صاحبنظران و کارگران دولت، یبرا یشنهاداتیپ -5-2-1-1

 96 _______________________________________________________ یپژوهش شنهاداتیپ -5-2-1-2

 97 ____________________________________________________ پژوهش یهاتیمحدود و موانع -5-3

 98 _________________________________________________________________ منابع فهرست

 102 ___________________________________________________________________ ها وستیپ

 

 فهرست جداول

 56 __________________________________________________ شونده مصاحبه افراد -1-3شماره  جدول 

 66 ______________________________ آن یفرع مقوالت و مدت کوتاه اتیرفاه یاصل مقوله 1-2-4 شماره جدول

 73 __________________________________ آن یفرع مقوالت و یادیبن اتیرفاه یاصل مقوله -2-4 شماره جدول

 86 ______________________________________ آن یفرع مقوالت و تیریمد یاصل مقوله -3-4 شماره جدول

 89 ___________________________________ آن یفرع مقوالت و ناکارآمد یانسان منابع یاصل مقوله -4-4جدول
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 مقدمه -1-1

رفی شود. در در فصل اول تالش شده است تا نمایی کلی از تحقیق ارائه گردد و موضوع تحقیق با زبانی ساده مع

اخته شده است. رفاه کارگران پردطرح مسئله، به چرایی انتخاب موضوع بررسی عملکرد خانه کارگر و اثرات آن بر 

 مفاهیم اصلی در ادامه ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سواالت اصلی و فرعی تحقیق بیان شده و در پایان نیز،

 تحقیق تعریف شده است.

 بیان مسئله -1-2

حقوق  مطالبات و که با هدف پیگیریطلب است خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران، تشکیالتی اصالحتشکیالت 

ر هنگامه کارگران و منسجم ساختن آن ها در عرصه های اجتماعی تشکیل شده است. بسیاری از مبارزات مردم د

مرار تحت عنوان خانه کارگر است 1357بروز تحوالت جدی در عرصه مسائل سیاسی و اقتصادی کشور در سال 

م جمهوری کارگری در راستای حفظ نظا یافت. این نهاد نقش اساسی خود را جلب حمایت از اقشار مختلف جامعه

یگیری اهداف به تدریج و در طول زمان به عنوان یگانه تشکل مرکزی ایران وظیفه پتعریف کرده است، و اسالمی 

وان یک نهاد به عن ه کارگرخان .لی و بین المللی را بر عهده گرفته استو مطالبات جنبش کارگری را در سطوح م

ت های کارگران غیر دولتی وظیفه پاسخگویی به مطالبات کارگری را دارا می باشد، به نحوی که بتواند به درخواس

شان و در رسیدن کارگران به خواسته های است صورت بگیرد وجهه قانونی بخشد و به جنبش هایی که ممکن

ارگران امر دور ه در سایه حرکات منظم کارگری افزایش رفاه ککمک کننده باشد. از این رو می توان احتمال داد ک

یشتر بررسی ها از انتظاری نیست. طبقه کارگر ایران در زمره افراد کم توان و کم درآمد جامعه ایران هستند، ب

های الساند، و حتی در طی ق به تطابق حقوقشان با تورم بودهنشان می دهد تنها یک بخش خیلی کوچکی موف

 های بزرگ دولتی هم با مشکالت مواجه شده اند. ه حتی کارگران شرکتگذشت

ندیشه که هر تشکل کارگری ممکن ادرطول سال های بعد از انقالب این توان متوجه شد که با نگاهی به تاریخ می

سته ری وابکه تئوری تشکیالت کارگهایتا وابسته به آن باشد موجب شده است است متاثر از جناح چپ باشد و ن

 به حکومت تقویت شود و هر شورای مستقلی که وجود دارد یا منحل گردد و یا تحت کنترل در آید. 

د این باور را کردنحمایت و رهبری خانه کارگر عمل میهایی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تحت انجمن

اعتمادی یباست و این یکی از دالیل  های مخالفکه خانه کارگر در جهت حذف سازماندر نظر برخی تقویت کرد 

گوییم موانعی که و عدم پیشرفت قابل انتظار برای نهادی چون خانه کارگر بود. یکی دیگر از دالیل یا بهتر است ب

طابقی با خواست تپیشرفت خانه کارگر را با مشکل مواجه کرده است، عملکرد این نهاد است که در بسیاری از موارد 

 داشته است. واقعی کارگران ن
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ندیشه ات، این و متعاقبا تشکیل خانه کارگر تحت نظارت مستقیم دول 1358کارگری در سال  حالل شوراهایان

وارد عدم عالقه توان به این وسیله به مطالبات واقعی کارگری رسید. از سوی دیگر در برخی مرا پروراند که نمی

 قضیه است. یکی از دالیل آن بدبینی تاریخی دولت به ایندولت تشکالت مستقل کارگری نیز قابل بررسی است و 

توان انکار کرد که یکی از ملزومات نمیاند، تاریخ همواره با آن مواجه بوده هایی که کارگرانبا وجود بداقبالیاما 

ت مردم به ها و انتظاراهای مردمی است که ضمن انتقال خواستهجامعه مدنی قدرتمند، وجود اصناف و تشکل

های های مردمی، تشکلیکی از این تشکلت به عمل بیاورند. های قهرآمیز اجتماعی ممانعدولتمردان، از حرکت

 کارگری است.

ا تحت پوشش قرار با در نظر گرفتن اهمیت خانه کارگر که که بر اساس گفته دبیر کل آن، رقم باالیی از کارگران ر

ای با سران و مسئوالن دولتی گری معرفی کرده و نزدیکی دیرینهداده است و از طرفی خود را تشکیالت مدافع کار

با ان دارد، و سپس ابتدا باید دید خانه کارگر به واقع چه جایگاهی در نزد کارگران و در نزد دولتمردداشته است، 

های یا اتخاذ کرسیآتا چه اندازه در جهت بهبود وضعیت کارگران موثر بوده است و  شد، های گفتهاین مشخصه

 .یا خیرکارگر توانسته است در جهت احقاق حقوق کارگران به کار روددولتی از سمت مسئولین خانه

میزان کارایی آن  نکته دیگر اینکه به منظور اینکه بتوان یک نهاد مدافع کارگری را مورد بررسی قرار داد درباره

هایی یا حمایت ووضعیت کلی جامعه داراست و موانع نظری سودمند ارائه کرد، بهتر است با شرایطی که آن نهاد در 

ت از وضعیت که با آن روبروست آشنا شد. لذا درک منصفانه و شناخت عاقالنه و بی طرفانه این نهاد، با شناخ

 تواند برای حل مسئله مفید واقع شود.زندگی کارگران می

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

جودی تشکیل  ودر حوزه تاریخی و نگاهی به سیر است، خانه کارگر انجام شدهباط با بیشتر مطالعاتی که در ارت

ین قضیه ممکن ا البته که ،اقدامات اندکی صورت گرفته است آننقد جدی  در زمینه تحلیل واین نهاد بوده است و 

 است ناشی از عوامل بسیاری باشد. 

های توجه سایر کشورها و به خصوص کشورهای صنعتی بر تشکل های کارگری و اهمیت بسیاری که تشکل

کارگری در پیگیری خواسته های کارگران از خود نشان داده اند نیز موید اهمیت این امر است. از سمت دیگر در 

های این قشر همواره دچار نابسامانیدهند و کشور ایران هم که درصد باالیی از جمعیت را قشر کارگران تشکیل می

های کارگری است که بتواند با توجه به قانون و با ها و سندیکاها و اتحادیهاند نیازمند وجود تشکلعدیده ای بوده

توان هر تشکلی را ها و نیازهای جامعه کارگری را بازگو و پیگیری نماید. اما نمی در نظر گرفتن عدالت، خواسته

های موجود، آن تشکل در عمل تا چه اندازه مدافع کارگری خواند و باید دید با توجه به محدودیتتشکل واقعی 
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گرایی و های آن و دالیل موفقیت و عدم موفقیت آن در تقویت تشکلاست، تا بتوان از مشخصهموفق بوده

 گرایی و تقویت جامعه مدنی سود برد.هاتحادی

ی آن ای عینخانه کارگر و بررسی نقش واقعی آن در رفاه کارگری و نمودهمسلما تحلیل همه جانبه و چند بعدی 

داشته باشد. ر بسزایی تواند در ارتقای این نهاد و متعاقبا ارتقای وضعیت کارگران تاثیدر زندگی روزمره کارگران می

به عنوان مکانی  سخگوواند از این جهت باشد که زمانی که جامعه کارگری از یک نهاد پاتمینیز اهمیت این موضوع 

ست از پس برآورده ند باید دید که آیا واقعا این نهاد توانسته اکپیگیری مطالبات خاصشان صحبت می برای بیان و

رگران شکست عیت کارغم تالشش در ارائه یک ترجمان رادیکال از وضطالبات کارگران برآید یا صرفا علیساختن م

هایی که در پس پیروزی و یا شکست این نهاد وجود دارد، بررسی غدغهخورده شده است. اگر بتوان مسائل و د

 به منظور کارایی و ثمربخشی هرچه بیشتر آن قدم برداشت.منصفانه کرد، میتوان 

 اهداف تحقیق -1-4

 اهداف در این پژوهش عبارتند از: 

 و قوت آنبررسی کارکردهای رفاهی تشکیالت خانه کارگر ایران و شناخت نقاط ضعف  هدف کلی:

 اهداف جزئی: 

  شناخت جایگاه تشکیالت خانه کارگر در کشور به منظور تحقق بهتر هدف کلی 

 شناخت نحوه مواجهه کارگران با تشکیالت خانه کارگر 

 روش تحقیق  -1-5

زیبای ابرای بررسی  استفاده شده است، جامعه مورد تکنیک تحلیل مضمونیدر تحقیق پیش رو از روش کیفی و 

ری و فعالین کارگ شامل مسئولین خانه کارگر، کارگران، شوندگانبهچهار دسته از مصاحعملکرد خانه کارگر، 

 . صاحبنظران حوزه دانشگاهی را در برگرفته است و مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است

باز استفاده شده و سواالت تحقیق متناسب با افراد هها از مصاحبه عمیق با سواالت نیمآوری دادهبرای گرد

شونده طراحی گردیده است و در طول مصاحبه نیز به ضرورت تغییراتی که به اهداف اصلی تحقیق لطمه مصاحبه

 نزند، در سواالت صورت گرفته است.

منسجم از طریق  هاها صورت گرفته است. تحلیل دادهنوار ضبط شده مصاحبه پیاده شده و سپس تحلیل داده

مند کردن آنان و سپس استخراج مفاهیم و تهیه کدهای مرتبط صورت گرفته است های پراکنده و نظامکردن داده
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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.

 قتعریف مفاهیم تحقی -1-6

  خانه کارگر 

آن ها  تشکیالتی اصالح طلب و غیردولتی است که با هدف پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم ساختن

ست. ااز اتحاد چندین سندیکای کارگری تشکیل شده  1337در عرصه های اجتماعی تشکیل شده است. در سال 

پایبندی به والیت  وق کارگران با اصلعالوه بر این، خانه کارگر وظیفه خود را بر اساس مرامنامه خود، دفاع از حق

های آنان تعریف های کارگری در جهت خودکفایی کارگران و دفاع از ارزشو ساماندهی حرکتفقیه و قانون کار 

 کرده است.

 اتحادیه کارگری 

ی هکلی اتحادی گذشته از تعاریف انقالبی اندیشمندان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در دنیای امروز به صورت

تماعی کارخانه اقتصادی و اج-ی کارگران برای مواجه با کارفرمایان و شرایط معیشتییابی آزادانهکارگری به سازمان

های کند اما این اهداف در دههیز دنبال میاهدافی سیاسی مشخصی را ن شود که البته در سطوح باالتراطالق می

 اند.جامعه نبودهاخیر به هیچ وجه تغییر بنیادین کلیت و ساختار 

 جنبش کارگری 

 های کارگری و گرفتناز سوی کارگران برای ایجاد تشکل جنبش کارگری اصطالحی برای یک حرکت جمعی

شود )کریمی، بحقوق خود از کارفرمایان و دولت است. این حرکت گاهی می تواند منجر به ایجاد یک دولت کارگری 

1382 :18.) 

 رفاه 

، کندای تفسیر میگیرد و هر کسی آن را به گونهبرخوردهای متفاوتی با آن صورت میز جمله مفاهیمی است که ا

معنای تجمل گرایی و  و یا بهبردن بیش از اندازه از ابزارهای زندگی ت که رفاه نه تنها به مفهوم بهرهاما باید دانس

رفاه  .یک زندگی سالم است مطلوب از امکانات خدادادی برایحد بلکه به معنای داشتن  ،اندوزی نیستثروت

پذیری تاجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولی

 (.4: 1378جلی، )می ها، از اهداف آن استافراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه -2-1

به عنوان –های کارگری به علت این که مستقیماً به زندگی و معیشت کارگران   ها، احزاب و اتحادیهموضوع تشکل  

شر یا طبقه  سیار پر اهمیت در دوران مدرن یک ق ستند  -ی ب سی    مرتبط ه سیا ، در میان مکاتب گوناگون، فکر و 

توان از اوخر قرن هجدهم و خصیییوصیییاً در اند. سییییر این مباحث را میایجاد مباحثات فراوانی بودههمواره باعث 

ها و احزاب کارگری در اواخر مباحث نظری جدی پیرامون تشییکل گیری نمود اما عمدههای قرن نوزدهم پیمیانه

هایی از برانگیخته شده و واکنشداری ظام سرمایههای کارگری علیه نقرن نوزدهم و خصوصاً با موج عظیم خیزش

 طرف مکاتب مختلف فکری را باعث شد.

سرمایه اهمیت اتحادیه ساند ا میداری موجود رهای کارگری در نظام  ترین اما مهم ؛توان به چند طریق به اثبات ر

؛ بدین معنا است« سرمایه»و « کار»ی کالسیک تقابل بنیادین میان راه برای اثبات این موضوع پرداختن به مسأله

داری میان نیروی کار ( در نظام سییرمایه1392( و کارل پوالنی )1386که طبق نظر افرادی نظیر کارل مارکس )

سرمایه  ست، نیروی کار می      و  شی در جریان ا شمک ساس همواره تعارض و ک شتری  دار از بنیان و ا خواهد مزد بی

دار نیز برای استخراج میزان بیشتری   بگیرد و سرمایه دار تری از سرمایه های معیشتی مناسب  برای داشتن حداقل 

مزد و تسهیالت  در فرایند کار )به تعبیر مارکس( برای انباشت هرچه بیشتر سرمایه تمایل دارد« ارزش اضافی»از 

داری در مقیاس وسیعی میان متفکران  تری در اختیار کارگران خود قرار دهد. این ایده در تحلیل نظام سرمایه کم

 -ارشیعنی نیروی ک-باشد. کارگر تنها دارایی خود بیستمی رواج داشته و هنوز هم به لحاظ علمی معتبر می  قرن

ست آوردن حداقل  سرمایه   را برای به د شتی به  سرمایه   دار میهای معی شد و  ترین میزان ممکن دار او را با کمفرو

داران تری نسییبت به سییرمایهران وضییعیت شییکنندهرگآورد، در این فرایند طبیعتاً کامزد به اسییتخدام خود در می

دارانه هسییتند. همین مسییأله ی تولید سییرمایهی مبتنی بر شیییوهداشییته و همواره در معرض خطراتی در جامعه

های کارگری به عنوان نهادهایی خودجوش برای حفاظت از منافع کارگران در    ها و اتحادیه اهمیت وجود تشیییکل  

 رساند.اثبات میمقابل کارفرمایان را به 

بر اهمیت لزوم توازن قوا میان کار و سرمایه صحه گذاشته و با    « زنیتوان چانه»اریک اولین رایت نیز تحت عنوان 

های که ناظر بر قدرت اتحادیه« زنی سییازمانی یا تشییکیالتی  توان چانه»زنی، های چانهتقسیییم بندی انواع توان

( 41: 1392زنی عمده شناسایی کرده است )به نقل از سیلور،   ع توان چانهکارگری است را به عنوان یکی از دو نو 

های منتسییب به کارگران در ها و کالً انواع و اقسییام سییازمانها و اتحادیهی تشییکلالعادهکه نشییان از اهمیت فوق

سیت       میدان منازعه شته از متفکرین مارک ست که گذ سرمایه دارد. الزم به ذکر ا سام  در –ی میان کار و  انواع و اق

یابی طبقه کارگر علیه های کارگری به عنوان سییازمانکه همگی به نوعی از تشییکل -گرایشییات قرن بیسییتمی آن

اند، طیف تأثیرگذاری از متفکرین و گرایشیییات لیبرال و راسیییت نیز وجود حدی از      داران حمایت کرده  سیییرمایه  

صفانه کردن بازار و محیط اتحادیه سته    کار و هم های کارگری را برای من صادی الزم دان شد اقت اند. چنین ثبات و ر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی این فصل قصد داریم در ابتدا با بررسی گرایشات مختلف مارکسیستی در قرن بیستم         به همین خاطر در ادامه

های کارگری را مورد بررسییی قرار داده، پس از آن آرا  ی فکری نسییبت به مسییأله تشییکل رویکرد کلی این نحله

ها را از این منظر مرور نموده و در نهایت، نظریات سوسیال دموکراتیک به عنوان   السیک و نئولیبرال های کلیبرال

نظری هم سیییراظ نظریاتی که فارظ از گرایش فکری    -طیف میانیِ این دو را مطرح کنیم. پس از این مرور تاریخی  

مادگی نظری مناسییبی برای بررسییی اند خواهیم رفت تا به صییورت کلی آها پرداختهمنحصییراً به مسییأله اتحادیه

 در ایران پیدا کنیم.« ی کارگرخانه»موجودیت و ماهیت 

 ادبیات نظری -2-2

 های کارگریرویکرد مارکسیستی به اتحادیه -2-2-1

گذاران  های کارگری طبیعتًا باید نظر خود مارکس و بنیان       ها به اتحادیه    قبل از ورود به بحث رویکرد مارکسییییت     

س   سی قرن نوزدهم و فراز و فرودهای     م را در  مورد اتحادیهجنبش مارکسی سیا شرایط  های کارگری بدانیم. البته 

ضات اتحادیه    صابات و اعترا سازمان جنبش کارگری، اعت سیار پیچیده بوده و مارکس نیز هم به  ای و  یافته در آن ب

نظرهای آثارش، نقطه گیعلت مشییارکت داشییتن و در بطن تحوالت سیییاسییی بودن و هم به خاطر غنا و پیچید  

ست یافتن به یک گزاره            شته و د سی دا سیا صًا در موارد خاص  صو ی کلی در مورد دیدگاه مارکس گوناگونی خ

ی عمیقِ تاریخی ممکن خواهد بود. با وجود این به     های کارگری تنها از رهگذر یک مطالعه        نسیییبت به اتحادیه     

ستناد به آن آثاری از مار    ضوع اتحادیه   صورت کلی و تنها با ا صراً به مو ست،  کس که منح های کارگری پرداخته ا

ی کارگر دانسته و به ی سیاسی طبقهها و ارکان مبارزههای کارگری را یکی از ستونتوان گفت که وی اتحادیهمی

 ایسییت ازکه مجموعه «های کارگریاتحادیه» کتابهمین علت نیز برای آن اهمیتی حیاتی قائل بوده اسییت. در 

های  آنها همواره مدافع فعالیت    قرن نوزدهم،  های کارگری  ههای مارکس و انگلس در باب اتحادی      نوشیییته  تمامِ  

سازمان        ای بوده و به نظر میاتحادیه شته رسد که تنها سعی در اصالح گرایشات ضدانقالبی در درون این  اند ها دا

 (.1393)مارکس و انگلس، 

ست:    تحادیهمارکس حتی در نقل قولی در مورد ا صراحت چنین گفته ا های کارگری، اتحادیه...»های کارگری به 

ی خود عمل کنند، هرگز نباید به تشکل سیاسی وابسته باشند یا خود را تحت قیمومت آن    اگر بخواهند به وظیفه

اند. وسیالیسمی سهای کارگری مدرسهاند. اتحادیهقرار دهند؛ اگر چنین کاری بکنند، ضربه ای مرگبار به خود زده

ست که کارگران خود را آموزش می در اتحادیه ست می    های کارگری ا سیالی سو ست    دهند و  شوند، زیرا در آن جا

ی احزاب سیاسی، از هر قماش و   شان و به صورت روزمره جریان دارد. همه  که مبارزه با سرمایه در مقابل چشمان  

های ها شیییور و حرارت بدمند؛ اما اتحادیهتوانند در تودهت میبدون اسیییتثنا، تنها برای زمانی کوتاه و به طور موق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی کارگر باشند و توانند بیانگر حزب راستین طبقهکنند؛ تنها آنها میها نفوذ میکارگری به گونه ای دیرپا در توده

 (.1392)به نقل از محسن حکیمی، « ...در برابر قدرت سرمایه قد برافرازند

ی احزاب سیییاسییی و اعتقاد یا عدم از مباحث بسیییاری که پیرامون نظر مارکس درباره این نقل قول البته جدای

انگیزاند، از یک جهت برای ما در این پژوهش حائز اهمیت       چنان نیز برمی اعتقاد او به این احزاب برانگیخته و هم   

ایِ خاص آن، نگاهی های کارگری و اتحادیهی قرن نوزدهم و جنبشفراوان اسیییت: نگاه مارکس در شیییرایط ویژه

ستوده است. در ادامه با دانستن های کارگری را به وضوح میها و تشکلبسیار مثبت و تأییدآمیز بوده و او اتحادیه 

سعی می  ست   این مورد  سی سئله بپردازیم. در    کنیم به نظرگاه مارک ستم پیرامون این م ها در دنیای جدید قرن بی

های انقالبی و نهایتاً چپِ نو را در ها، مارکسیت س، پس از آن تجدیدنظر طلبهای ارتدکادامه ابتدا نظر مارکسیت 

 های کارگری به اجمال بررسی خواهیم کرد.مورد اتحادیه

 مارکسیسم اُرتدکس 

سم تکامل        سی سم ارتدکس در واقع مارک سی شتر تحت تأثیر      گرا، جزممارک ست که بی ستی ا آنتی »گرا و دترمنی

داری کند که سرمایه معتقد است که سوسیالیسم تنها در جوامعی قابلیت اجرایی پیدا می    انگلس بوده و « دورینگ

کنند. ها بر دموکراتیک بودن مارکسیسم تأکید داشته و حزب انقالبی را رد می   در آن تکامل یافته باشد. ارتدکس 

ساس تعامل ذهن      ود را و عین جای خ به طور کلی در مارکسیسم ارتدکس خصلت دیالکتیکی تکامل تاریخی بر ا

شه  ساس قانون به اندی ست   مندیی تکامل طبیعی بر ا سی سنگین  های طبیعی داد. مارک های ارتدکس زیر تأثیر 

تری از ی ماتریالیسیییتی و پوزیتیویسیییتی انگلس در آنتی دورینگ را وجه کامل       گسیییترش علوم طبیعی، نظریه 

 (.43و  42: 1376دانستند )بشیریه، داروینیسم در سطح جامعه می

شان  توان به کائوتسکی و پلخانف اشاره کرد، این دو و سایر پیروان   ی مارکسیسم ارتدکس می  از نمایندگان عمده

ساً به نظریه    سا شته و فکر می ا سرمایه ی عمل انقالبی برای تغییر جهان اعتقادی ندا شکلی  کردند نظام  داری به 

شی کامل آن    محکوم به نابود خودی و در طی فرایند تکامل اجتماعیخودبه ست و فقط باید منتظر روز فروپا ی ا

ها و دیگران تعبیری دترمینیستی ماند. اما نباید فراموش کرد که گرچه این نحله از مارکسیسم بر خالف بولشویک

دانستند، چنین بر خالف آنها مارکسیسم را اصوالً امری دموکراتیک میاند، لیکن هماز اندیشه مارکس عرضه کرده

کردند که قوانین ماتریالیسییتی تاریخ به هر حال به سییود پیشییرفت دموکراسییی و به عنی که آنها فکر میبه این م

 معنی کاهش نقش دولت و بروکراسی دولتی عمل خواهد کرد )همان، همان(. 

سرمایه     ارتدکس شی  سقوط و فروپا سازمان ها در مورد جنبش کارگری در دوران پیش از  یابی داری نیز به نوعی 

چنین ایجاد  ای خودانگیخته و مسیییتقل کارگری و هم   هی، آموزشیییی و فرهنگی برای ایجاد یک جنبش توده  رفا 

های کارگری را توان رویکرد آنها پیرامون اتحادیه(. بنابراین می67: 1999احزاب کارگری معتقد بودند )اسییتیل، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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داران قدرتی در  هایی که دیگر سیییرمایه    ها در انتظار فرار رسییییدن روز   رویکردی کامالً مثبت تلقی کرد. ارتدکس   

ها و احزاب کارگری را به عنوان ابزارهایی مقدماتی و آموزشییی برای آماده سییازی جامعه نخواهند داشییت اتحادیه

 کردند.جامعه در جهت حرکت به سوی سوسیالیسم تلقی می

آید کارانه و غیرانقالبی به حساب می گاه کامالً محافظهی مارکسیستی یک ن  البته این دیدگاه با معیارهای پذیرفته

های کارگری و احزاب را به عنوان بازوهای انقالب سییوسیییالیسییتی نپذیرفته و معتقد   ها اتحادیهچراکه ارتدکس

شدن جام           ستی  سیالی سو صرفاً باید مقدمات  صورت خود به خودی خواهد آمد و ما  عه را به بودند که انقالب به 

های کارگری نقشی رفاهی در وضعیت   تحادیهافرهنگی آماده کنیم. البته آنها برای های ی آموزش و فعالیتوسیله 

 ها بوده است.  فعلی و پیشاسوسیالیستی نیز قائل بودند اما عمده تمرکز آنها بر نقش فرهنگی اتحادیه

 مارکسیسم تجدیدنظرطلب 

شه » صالح   زمینه های تجدیدنظرطلبان دراندی صلت ا سم، بنیان فکری احزاب      و دموکراتیک طلبانهی خ سیالی سو

رود. بستر تاریخی تجدینظرطلبان همانند مارکسیسم ارتدکس، جنبش سوسیال       سوسیال دموکرات به شمار می   

ست     سی سی آلمان بود. در این جنبش... مارک شکیل می های ارتدکس جناح میانهدموکرا دادند. در حالی که رو را ت

سوب     ست مح صالح و تکامل تدریجی در امور    میمنتقدین تجدیدنظرطلب جناح را شدند. تجدیدنظرطلبان به ا

شتند. بدین      سی اعتقاد دا سیا ضرورت انقالب  ست در درون جنبش     جامعه و عدم  شی را سان تجدینظرطلبی گرای

 (.44: 1376)بشیریه، « سوسیال دموکراسی قرن نوزدهم اروپا بود

ی آن باید اید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اصییول کلتجدیدنظرطلبان معتقد بودند که تئوری اقتصییادی مارکس، ب

اند باید به طور اسییاسییی داریهایی که مربوط به تکامل سییرمایهگیریتصییحیح و یا حداقل تکمیل گردد و نتیجه

 تغییر داده شوند. 

ها و هم از برنشییتاین به عنوان پدر تجدیدنظرطلبی جننبش سییوسیییال دموکراتیک آلمان هم از طرف ارتدکس  

گرفت. هایی که در مارکسیسم به عمل آورده بود مورد حمله قرار می  های انقالبی به علت تحریفف مارکسیت طر

کرد، ی واقعی و راسیییتین مارکس عنوان میی چهرهبرانگیز خود را به نام ارائههای جنجالاو که در آغاز اندیشیییه

گردید، آن را کنار گذاشت و علناً به نقد مارکسیسم    انکار  ی افکار او با مارکسیسم غیرقابل  لیکن بعدها که فاصله 

ضع نظری تجدید  شتاین را می پرداخت. موا سه مبحث کلی خالصه کرد: یکی نقد   نظرطلبان و به ویژه برن توان در 

سوم                نظریع سم؛ و  سی سی مارک سا صول و مبانی ا سم ارتدکس، دوم نقد ا سی ی بحران به عنوان جزئی از مارک

 (.47ها )همان، گرایانه ارتدکسمواضع نوکانتی تجدیدنظرطلبان و مواضع اثباتمجادالت فلسفی میان 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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طبقه کارگر به فقر  و داری انحصاری منجر نشود  که اگر تکامل اقتصادی به سرمایه   معتقد بودندتجدیدنظرطلبان 

ی آن که  های خود بازنگری کند. طبقات کارگر به جا        محض دچار نگردد، جنبش کارگری باید در کل فعالیت        

تاه     مات کو قدا یه              ا حدود خود عل ید حمالت م با ند،  های بزرگ ببین ماتی برای نبرد قد مدت خود را همچون م

 همه جنبش»: گویدمی  برنشییتایند. به عنوان هدف اصییلی خویش تلقی کنن داری و جامعه بورژوازی راسییرمایه

اصییلی  یکی از نظرات دور قرار گیرد.ی نباید تحت شییعاع هدفی تدریج تکامل یعنی «هیچ هدف اما اسییت، چیز

صرف کرد و الینقطع آن را تغییر داده و بدل به ابزاری در  تجدیدنظرطلبان این بود که دولت را می توان از درون ت

 (.1381رد )رحیمی، خدمت کارگران یا به طور کلی در خدمت مردم عادی درآو

اطر کمیت به اجرا گذاشییته شییود، طبقه کارگر به خهمگانی  رای حق اگر که بودند معتقد پیروانش وبرنشییتاین 

سیال دموکرات   شت او عقیده دا غالب خود اکثریت پارلمان را کسب خواهد کرد.  سو ها باید از طریق انتخابات که 

شتر کرسی   ساخته و بدین ترتیب با  آزاد و مردمی )دموکراتیک( هر چه بی های انتخاباتی را در پارلمان از آن خود 

رولتاریایی پاریا حاکمیت خود را استقرار بخشند و در نهایت به هدف خود یعنی سوسیال دموکراسی حمایت پرولت

ست یابند  شتاین  . د سیال    اگربنا به اعتقاد برن  به قادر کنند سب ک پارلمان در را اکثریت بتوانند هادموکرات سو

رالیسم را  دموکراسی تدریجاً جای لیب سیال  سو  تجدیدنظرطلبان دیدگاه از .بود خواهند سیاسی   اصالحات  تصویب 

 محدود ار رقابت از ناشی  هایرویزیاده بردارد، میان از را استثمار  تواندمی دموکراسی   به نظر برنشتاین  گیرد.می

صی    بخش برداریبهره مورد صنایع  و کند صو سات    به را خ س شتاین  همچنین به نظ کند. تبدیل عمومی مو ر برن

سرمایه  های اجتماعیساخت گروه  سادگی گرایش ندارد )فقیر   در  سوی دوگانگی یا  ه نظر غنی( بلکه ب -داری به 

 ها، پیچیدگیها و نقشویژهداری پیشیییرفته و افزایش کاروی پیچیدگی نظام تقسییییم کار اجتماعی در سیییرمایه

 .)همان( کندهای اجتماعی ایجاد میبیشتری در ساخت گروه

سیالی       سو ستار  سرمایه تجدیدنظرطلبان خوا شیوه دقیق  زه کردن  داری به نحوی تدریجی بودند، هر چند درباره 

مه اختالف   نا ند. ملی کردن اجرای این بر مالک   -نظر داشیییت قال  عاونی       انت جاد ت ها و ای به کمون له   -ها یت  از جم

ه شرط  شد به اعتقاد آنها سوسیالیسم الزمه تداوم حیات اجتماعی نیست بلک      هایی بود که پیشنهاد می راهنمایی

 (. 1376د )بشیریه، آید بلکه باید ایجاد شوبهزیستی و بهروزی انسان است و از این رو خود به خود به وجود نمی

فکران تجدیدنظرطلبش برای بحث حاضر در این پژوهش از دو وجه  مباحث نظری مربوط به برنشتاین و سایر هم  

شه             سًا ری سا ست، یکی این که ا سی ا سا سیار ا سی به عنوان یکی از بحث      دارای اهمیتی ب سیال دموکرا سو ی 

ستم زاییده     برانگیزترین مباحث و گزینه سی قرن بی سیا سیر افکار مارکس از    های  شتاین و تغییر م ی تفکرات برن

های فکری طرفداران   ( و دوم هم این که یکی از پایگاه   1376شیییود )بشییییریه،  درون مارکسییییسیییم تلقی می 

(؛ به این معنی که یکی 1983رگری برنشتاین و تجدید نظرطلبی اوست )فلچر،   گرایی در میان جنبش کااتحادیه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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داری و کشییورهای غربی سییوسیییال   های کارگری در درون نظام سییرمایهاز علل و عوامل بها پیدا کردن اتحادیه

ب گذارِ آن یعنی ادوارد برنشییتاین اسییت. نباید فراموش کرد که حز دموکراسییی پس از جنگ جهانی دوم و پایه

سوسیال دموکرات آلمان تا پیش از برنشتاین، یک حزب کامالً چپ و عمیقاً مارکسیست بود و این تأثیر برنشتاین 

ها به عنوان نیای بود که باعث گردش به راسییت این حزب و تغییر ماهیت آن شیید. به هر صییورت تجدیدنظرطلب

ی را با تغییر تدریجی، حزب سیاسی، شرکت    دارهای قرن بیستم معتقد بودند که نظام سرمایه  دموکراتسوسیال  

ای کامالً تدریجی به نظام سیییوسییییالیسیییتی  توان به گونههای کارگری، میفعاالنه در انتخابات و تقویت اتحادیه

 متحول نمود. این بحث را جلوتر و ذیل عنوان سوسیال دموکراسی ادامه خواهیم داد.

 مارکسیسم انقالبی 

سی آلمان و به تعبیری       هها را جناح میاناگر ارتدکس سیال دموکرا سو ست جنبش  رو و تجدیدنظرطلبان را بال را

ست         عام سی ستم بدانیم، منطقاً جناح چپ این جنبش را مارک سم ابتدای قرن بی سی شکیل  تر مارک های انقالبی ت

ست   سی ست  خواهند داد؛ مارک سی انقالب را  رو و محافظه کار معتقد بودند کههای میانههای انقالبی به عکس مارک

داری ندارد؛ از یابی سیییاسییی برای براندازی نظام سییرمایه باید به وجود آورد و این معنایی جز اعتقاد به سییازمان

 اره کرد.  توان به لوکزامبورگ و لنین اشنقالبی میی مارکسیسم انمایندگان عمده

سازش         سمی انقالبی،  سیالی سو سی هوادار  سیا رزه طبقاتی با گرایش و مبتنی بر مبا ناپذیررزا لوکزامبورگ از نظر 

با  1906حزب سوسیال دمکرات لهستان را تاسیس کرد و در سال        1899المللی بود؛ لوکزامبورگ در سال  بین

ا چهره رانتشییار جزوه اعتصییاب عمومی از اعتصییاب و اقدام جمعی به عنوان شییکل اولیه انقالب دفاع کرد. وی    

سم می     های کارگری قرنبرجسته تاریخ جنبش  سویالی ستم و قهرمان  ستی     بی سیالی سو نامند؛ به نظر وی انقالب 

سرمایه              سقوط نظام  ستی و  سیالی سو ست. انقالب  صادی نی ساختاری و اقت شرایط  شی از بحرانی  نیازمند  داری نا

سییم و سیییاسییی خواهد برد نه بحرانی اقتصییادی بدین سییان او در نظریه انقالب سییوسیییالیسییتی هرگونه اکونومی

اکی از یسییم را کنار گذاشییت. به نظر او صییرف وجود طبقه وسیییع وخود آگاه پرولتاریا به خودی خود ح  دترمین

 (.66و  65: 1376آمادگی اقتصادی و سیاسی برای سوسیالیسم واشغال قدرت دولتی است )بشیریه، 

عه  تاری توده   از نظر لوکزامبورگ انقالب واق ته، مبتنی بر رف ند    ای اسییییای خود جوش و خود انگیخ یازم ت و ن

گیری و فعالیت حزبی نیست؛ وی هرگونه جزم اندیشی در باره ضرورت تاریخ  و گذار خطی    ریزی و تصمیم برنامه

به طور کلی در نظریه  داری به سییوسیییالیسییم را اسییاسییاً مورد تردید قرار داده اسییت.و اجتناب ناپذیر از سییرمایه

داری ساختاری و اقتصادی لوکزامبورک آنچه که قابل تاکید است این اندیشه است که روند فروپاشی نظام سرمایه    

های سوسیالیستی باید همانند فرایند فروپاشی نظام فئودالی فرایندی کند و طوالنی وپرفراز نشیب است و جنبش

داری در اوج خود گذاری کنند؛ جهانی شدن سرمایه  ی جدید را پایهامعهمکرراً شکست خوده تا سرانجام بتواند ج   

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

شویک به طور کلی لوک» سازماندهی و از    زامبورگ به ویژه در برابر بل شی انقالب در مقابل  ها و لنین از تز خودجو

ها در انقالب سوسیالیستی در مقابل مرکزیت حزب، و نیز از ضرورت تکوین خود به     ضرورت اساسی شرکت توده    

تیزه شییدن بروکرا طلبان وخودی آگاهی طبقاتی در قالب شییوراهای کارگری حمایت و تجدیدنظرطلبی فرصییت 

 (.70: 1376)بشیریه، « دادحزب سوسیال دموکرات آلمان را مورد انتقاد قرار می

طور های کارگری و نظر لوکزامبورگ در مورد آنها نیز باید بگوییم هماندر مورد بحث مشیییخا ما یعنی اتحادیه

های کارگری سییخن هبری اتحادیهای به رزامبورگ از احتمال وقوع اعتصییاب تودهتر اشییاره کردیم، لوککه پیش

ته )لوکزامبورگ،   یه    1925گف حاد به ات کارگری هم   ( و  کل   های  بالقوه برای شییی به جنبش  چون ابزاری  دهی 

اهی ها بیش از آن که نقشی رف نگریست. در این تعریف اتحادیه داری میی کارگران علیه نظام سرمایه خودانگیخته

شته و ابزاری برای چانه  سرما دا سی برای انقالب        یهزنی با  سیا شند، ابزاری  شت کارگران با داران برای بهبود معی

شیوه    قلمداد می شوراهای کارگری به عنوان  سازماندهی  شوند. عالوه بر آن لوکزامبورگ همواره بر  ای رادیکال از 

خر ذکر این نکته اشییتند؛ در آهای کارگری دکرد که تواناییِ انقالبی بسیییار زیادتری از اتحادیهکارگری تأکید می

سازماندهی بروکراتیک برای انقالب        سرسخت احزاب انقالبی و  ست که لوکزامبورگ منتقد  ضروری ا نیز بوده  نیز 

 دانست. ای، خودجوش و از پایین میچراکه انقالب را امری توده

ای یون حرفهریزی شییده توسییط یک حزب پیشییرو و به رهبری انقالبلنین به عکس لوکزامبورگ به انقالب برنامه

عقیده بوده و ضدیتی عمیق با نظریات  معتقد بود؛ اما، در این که نباید به انتظار انقالب نشست با لوکزامبورگ هم  

های ارتدکس (. با وجود این او همانند مارکسییییسیییت1376ها داشیییت )بشییییریه، تجدیدنظرطلبان و ارتدکس

ی آن زمان به علت سطح پایین توسعه   ذیرفت که روسیه پماتریالیسم تاریخی را قبول داشت و به همین دلیل می  

ها هنوز به آمادگی الزم برای انقالب نرسییییده اسیییت؛ به همین خاطر وی بر         اقتصیییادی و آگاهی پایین توده   

 کرد.های توسط یک گروه نخبه تأکید مییابی تودهسازمان

دو نکته را بیان داشت، اول این که لنین و   توانهای کارگری نیز میدر مورد نظریات خاص لنین پیرامون اتحادیه

های کارگری یابی کارگران در زمان انقالب تأکید فراوان داشته و به همین دلیل اتحادیه لنینیسم بر عنصر سازمان   

ی حزب انقالبی پیشیییرو بازوی کارگرِی مناسیییبی برای سیییازماندهی انقالبی کارگران         را به عنوان زیرمجموعه  

ته 1384دانسیییت )لنین، می باز می   (. نک به عملکرد پس از انقالب لنین  مان دیگر  ی دوم نیز  گردد، در این ز

های بندی احزاب و اتحادیههای کارگری از اهمیت چندانی برخوردار نیسییتند و گذشییته از آن با تقسیییم اتحادیه

کار و آنهایی که محافظه اروپایی به آنهایی که انقالبی هسیتند )در واقع آنهایی که با شیوروی هم راسیتا هسیتند(    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها و رویکرد سیاسی نسبت به آنها در لنینیسم به صورت      ی اهمیت اتحادیه(، عمالً مسئله 1380اند )هابزبام، شده 

 شود. کامل روشن و حل و فصل می

 مارکسیسم معاصر 

وپایی به های ارپس از جنگ دوم جهانی و با پدیدار شدن عواقب وخیم سوسیالیسم حزبی شوروی، مارکسیست         

های اقتصییادی و فلسییفی  ی آثار هگلی دوران جوانی مارکس )با تأکید بر دسییتونشییته ای فزاینده به مطالعهگونه

شد. در این  چون لوکاچ افزوده می( تمایل نشان داده و هر روز بر اهمیت اندیشمندان متفاوت و بزرگی هم  1844

ی دارانه، عمالً از حوزهیستم لیبرال دموکراسی سرمایه   دوران از یک طرف تجدیدنظرطلبی با استحاله در درون س  

رنگ شده و از آن  ی انقالب اکتبر کمها نیز زیر سیطره ها خارج شد، و اهمیت ارتدکس کاری و فکری مارکسیست  

کرد می تر از قبل خود را احیاداری از پس هر بحرانی قویشان )چرا که سرمایه  گذشته  با شکست عملی نظریات   

شییان را کامالً از دسییت شیید( وجاهت نظریداری منتفی خودی و طبیعی سییرمایه امکان تصور محو خودبهو عمالً

صطالحًا          شرقی یا ا سم  سیالی سو سم واقعاً موجود     »دادند؛ و از طرف دیگر  سیالی ه بدیلی بدر خارج تبدیل « سو

ستی و خالی از  شبه  سرمایه  مکمونی ساجنگی دنیای  شده بود و در داری حتوا برای ابرقدرت پ  یعنی ایاالت متحده 

سرکوب آزادی  سرمایه درون نیز با  سیت ها و عمل به نوعی  های غربی داری دولتی، هر گونه امید را در ذهن مارک

ا کرد که از بین برده بود؛ در چنین شیییرایطی ناگهان موجی از تفکرات انتقادی در فضیییای فکری غرب رواج پید  

 .نیز شکل گرفته بود« تاریخ و آگاهی طبقاتی»چ در کتاب های لوکاعموماً بر مبنای ایده

ی حزب پیشییرو را پذیرفته اسییت اما اسییاس و بنیان   هرچند لوکاچ خود به علت تعللقات حزبی در نهایت نظریه

دهی به یک حکومت به شدت با هر گونه ساختار حزبی برای شکل   « تاریخ و آگاهی طبقاتی»کتاب اصلی او یعنی  

چون الف اسیییت؛ در این کتاب ما با اولویت فرهنگ بر سییییاسیییت، تأکید بر مفاهیمی همسیییوسییییالیسیییتی مخ

شدگی شی » ست ؛ همچنین توانایی طبقه«کلیت»، «  نگر )به عنوان یابی به کلیت، رد علم جزئیی کارگر برای د

سط طبقات حاکمه غیرممکن می  صرفاً به  سازد( حمایت از نقش حز عاملی که درک کلیت برای پرولتاریا را تو ب 

معنا  عنوان کارگزار تحول فرهنگی )چرا که لوکاچ در این کتاب انقالب را بدون تحول کلیت جامعه و فرهنگ بی          

ی روابط دانسیییت( مواجه هسیییتیم. لوکاچ مدعی اسیییت که تنها با تغییر کلیت جامعه یعنی فرهنگ و همه             می

ستی کرد و با تغییرات جزئی     اجتماعی می سیالی سو سمتی از جامعه در چنبره توان انقالب  ی امور فراتاریخی، ، ق

ماند و بنابراین انقالبی هم در کار نخواهد بود. در اینجا ما با سییعی برای پوشییش متعارض  علمی و غیره باقی می

ی فرهنگ و حمایت از حزب لنینی در بطن یک زندگی متالطم سیاسی توسط یک اندیشمند خالق     مابین نظریه

شیری    ستیم )ب شه 151-140: 1376ه، مواجه ه صه می    (. اندی سه مفهوم کلی خال صلی لوکاچ در  . 1شود:  های ا

عه؛       جام یالکتیکی عین و ذهن در  حدت د گاهی       2و تاریخ از طریق گسیییترش آ گانگی در  کان رفع ازخودبی . ام
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سییت . مفهوم حقیقت به عنوان کلیتی هگلی که همواره در حال شییدن اسییت و در آینده نیز به د 3پرولتاریایی؛ 

 (. 154و  153خواهد آمد )همان، 

توانیم چنین نتیجه بگیریم که لوکاچ نهایتاً به       اگر نگاه لوکاچ در تاریخ آگاهی طبقاتی را مد نظر قرار دهیم، می      

ساز برای تحول در   اتحادیه ستر ست. و   « کلیت»های کارگری نیز تنها به عنوان یک عامل ب شته ا و فرهنگ نظر دا

ستان      اگر عواملی مثل مهاج ست مجار شار کمینترن و حزب کمونی سکو در طول جنگ جهانی دوم، ف بر  رت به م

سال       چنین محافظهلوکاچ برای بازنگری و انتقاد از خود و هم سم در  ستالینی سکوت در برابر ا های پایانی کاری و 

مفهوم حزب و هم حتمال زیاد هم   اش خارج کنیم، منطقاً و به ا   آلیسیییتیعمر او را از معادالت فلسیییفی و ایده  

شیید. گذشییته از این بایسییت از نظر او قلمداد میی کارگری حتا عواملی مخلِ تحول کلیت در جامعه میاتحادیه

 ده است.موضوع نقش لوکاچ در ایجاد تحوالتی شگرف در مارکسیم قرن بیستم، نقشی اساسی و بسیار کلیدی بو

شود که نقطه کانونی  ن آلمانی و عمدتاً یهودی اطالق میمکتب فرانکفورت نامی است که به گروهی از روشنفکرا   

سته از ارزش       تفکرات ست؛ آنها خواهان آن د سمیت یافته در دوران مدرن ا سانی  شان انتقاد از عقالنیت ر های ان

ورکهایمر دو تن از متفکران بزرگ این مکتب هآدورنو و  اند.گیری پوزیتیسییم کم رنگ شییده هسییتند که در همه

ستند که   شنگری که ق        ه صر رو شتند چراکه از نظر آنها عقالنیت ع شنگری دا صر رو رار بود به سعی در انتقاد از ع

 (.67و  66: 1386آگاهی و علم کمک کند، به عقالنیت ابزاری تبدیل شده است )ابراهیمی، 

سرمایه       مکتب فرانفکورت در زمینه شخا در دنیای  ضمامی و م سائل ان رگری در های کاهداری نظیر اتحادیی م

همیت بودن  بهترین حالت نظری ندارند و اگر هم نظری از طرف آنها وجود داشیییته باشییید احتمااًل ناظر بر بی ا          

ی های کارگری در نگاه آنان اسیییت. تا جایی که حتا هربرت مارکوزه کارگران را دیگر یک طبقه مسیییئله اتحادیه 

شجویان را انقالب      شار نظیر دان سایر اق سته و  سد اگر  (. به نظر می1362داند )مارکوزه، تر از آنها مییانقالبی ندان ر

ساختارگرا را بخواهیم در کنار مکتب           بحث سا سم پ سی ساختارگرا، و مباحث انتزاعی مارک سم  سی های نظری مارک

های کارگری ارائه دهیم، فرانکفورت قرار داده و یک برایند کلی از نظر مارکسییییسیییم متأخر نسیییبت به اتحادیه 

ی فرهنگ، اساساً موضوع کارگران را از    های بعد از جنگ یا با بها دادن به مسئله که مارکسیسم در دهه   بینیممی

ه دسییتور کار خود خارج کرده اسییت و یا در مباحث گنگ نظری چنان غرق شییده اسییت که دنیای واقعی را ب    

 فراموشی سپرده است.

ست        البته در دهه سیالی سو ست و  سر نقاط جهان حمایت نظری و حتا    های پس از جنگ احزاب کمونی سرا در 

های کارگری را حفظ کرده بودند اما در نهایت این احزاب سیییوسییییال دموکرات بودند که          عملی خود از اتحادیه  

ست در             میدان بازی اتحادیه ست و کمونی سیالی سو شته از آن احزاب  شتند. گذ شغال خود دا ها را به تمامی در ا

ی حزب کمونیسییت شییورروی بوده و هیچ گونه جذابیتی برای کارگران یطرهدوران پس از جنگ عموماً تحت سیی
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شته      صنعتی ندا شورهای  شتند اما در کل می     ک سوم توفیقاتی دا شورهای جهان  توان اند؛ البته این احزاب در ک

ها در اوایل قرن بیستم،  ها در سطح سیاسی از پس از دوران انشقاق تجدیدنظرطلب    چنینی گفت که مارکسیست  

ی سیییوسییییال ها به صیییورت کامل تحت سییییطرههای کارگری را باختند و این اتحادیهزی در میدان اتحادیهبا

های پس از جنگ شاهدیم که جذابیت موضوع   (. در سطح نظری نیز در سال  1380اند )هابزبام، ها بودهدموکرات

 شده است. تری مارکسیت روز به روز کمهای کارگری برای متفکرین شناخته شدهاتحادیه

 های کارگریی به اتحادیهیسترویکرد لیبرال -2-2-2

شاخه    سی رویکرد  سم به اتحادیه   بعد از برر سی شه های مختلف مارک ی مدافع وجود های کارگری، به عنوان اندی

کرده تا ها و مدافعین نظام بازار آزاد را نیز در این مورد مرور های کارگری، الزم اسییت تا نظر منفی لیبرالاتحادیه

ها به عنوان نگاهی بینابینی که هم های قرن بیسیتم به اتحادیه به این طریق بتوانیم نوع نگاه سیوسییال دموکرات  

سرمایه  شدید داری تعریف میمرزهای نظری خود را درون نظام  ری در های کارگاً مدافع تقویت اتحادیهکند و هم 

 م.جامعه است، را بهتر درک کنی

سبت به موضوع اتحادیه    مدافعین نظام بازا های کارگری ندارند و معتقدند که کار ر به صورت کلی دیدگاه مثبتی ن

ی عرضه و تقاضا بوده و هیچ   زنی بر سر آن صرفاً بر پایه  نیز مانند سایر کاالها باید در بازار آزاد مبادله شده و چانه  

ر مکانیسم دذیرفتنی نیست، چرا که دخالت گونه دخالتی از جانب دولت یا هیچ سازمان یا حزب کارگری در آن پ

دوسیتانه، باعث اختالل در روند امور نظام اقتصیادی شیده و در مجموع به نفع جامعه    دخالتی انسیان  اگرچه ؛بازار

ست. البته در دیدگاه لیبرال  ست   نی سی شات مختلف فکری آن،  ها و مدافعین نظام بازار نیز مثل مارک ها میان گرای

هاست؛ آنها به صورت   تر از مارکسیست  ها به مراتب کماین مسئله وجود دارد اما اختالفات لیبرال اختالفاتی بر سر  

 پندارند.مورد میهای مزاحم و بیهای کارگری را سازمانکلی اتحادیه

های کارگری را در دو بخش بررسی کنیم؛ در بخش اول  ها نسبت به اتحادیه در ادامه قصد داریم تا رویکرد لیبرال 

صاد    سم و اقت صر مرور کرده و در بخش دوم           نظریات لیبرالی سبتاً مخت صورتی ن سیک را به  سی کال ی دیدهپسیا

 لیبرالیسم یعنی آن چیزی که به نئولیبرالیسم شهرت پیدا کرده است را به صورتی مفصل        سیاسیِ متأخرِ  -نظری

دارد که  از آن نظر اهمیت بیشیییتری  مورد بحث قرار خواهیم داد. مبحث نئولیبرالیسیییم برای ما در این پژوهش   

تر نظریات سییوسیییال دموکراتیک عداوتی نئولیبرالیسییم به عنوان بدیلی برای نظریات مارکسیییسییتی و از آن مهم

شته و در دهه بنیادین به اتحادیه سترده های کارگری دا ای در بازار کار جهانی و قدرت های اخیر باعث تغییرات گ

 ورهای صنعتی و هم در جهان سوم شده است.زنی کارگران هم در کشچانه

 نظریات لیبرالیسم و اقتصادسیاسی کالسیک 
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رفته از عصر روشنگری است که پس از انقالبات    سیاسی ریشه گ   -لیبرالیسم طبق تعاریف متنوع یک مکتب فکری 

در قرن گیر شییده و ی آن دوران همهرفتهصیینعتی و سیییاسییی قرن هجدهم و نوزدهم در دنیای ثروتمند و پیش 

توان یمبیستم به شکوفایی کامل خود در سراسر جهان دست یافت. اصول بنیادین این مکتب را به صورت کلی         

گرایی گرایی، اومانیسییم، مالکیت خصییوصییی، پارلمانتاریسییم دموکراتیک، فردگرایی، فایده  اعتقاد به آزادی، عقل

سم و از همه مهم    صالت بازار یا به بیانی بهتر  سکوالری شاپیرو،    « داریسرمایه »تر ا صه کرد ) ؛ 10-3: 1380خال

 (.461-458: 1391؛ مشکات، 98-55: 1377آربالستر، 

گرایی و اعقتاد به بهینه بودن نظامِ اقتصییادی از این میان، اعتقاد راسییخ به مالکیت خصییوصییی، فردگرایی، فایده 

صولی هستند که عم  « داریسرمایه »مبتنی بر بازار یعنی  شه در  ا سی کالسیک     »مکتب یقاً ری سیا صاد دارند « اقت

 1750های ن سالیای از اندیشه اقتصادی است که مابمنظومه« اقتصادسیاسی کالسیک (.  »1383)فیتزپتریک، 

سی، بر مبنای کتاب       1870تا  صاددانان عمدتاً انگلی سط گروهی از اقت سمیت ب « ثروت ملل»تو رای تحلیل آدام ا

رفت. از نظر مارکس )به داری به کار میی کاالها و خدمات در اقتصییاد سییرمایه فرایندهای تولید، توزیع و مبادله

غاز ( اقتصییادسیییاسییی کالسیییک در قرن هفدهم با پتی آ174تا  77: 1867: مارکس، 1387نقل از میرجلیلی، 

( 37: 1936: کینز، 1387یابد. با وجود این، از نظر کینز )به نقل از میرجلیلی،      شیییود و با ریکاردو پایان می    می

 یابد. یمشود و با پیگو پایان اقتصادسیاسی کالسیک با ریکاردو آغاز می

ماندگی تر از فرانسه بود. اما این عقبتر از هلند و در تولید صنعتی عقبدر قرن هفدهم، انگلستان در تجارت عقب

صنع        شد. انقالب  صنعتی به طور کامل جبران  سط قرن هجدهم تحت تأثیر انقالب  ستان  اتی، ابتدا در در اوا نگل

ی اقتصادسیاسی کالسیک نیز انگستان بوده      توسعه یافت و شاید به همین دلیل نیز بود که محل رشد و نمو اولیه   

صنعتی زندگی می        صرانش که در طول مراحل اولیه انقالب  سمیت و معا ست. آدام ا شدیداً تحت تأثیر  ا کردند، 

های سازی فعالیت ها، عقالنیم کار قرار گرفتند. اندیشه کالسیک  رشد اساسی صنعت، تجارت و اختراعات و تقسی      

ها نیز در آن زمان خودی اقتصییاد بود. دولتی خودبهکنندهاقتصییادی و گسییترش فضییای رقابت به عنوان تنظیم 

ه منطقی باتالف منابع و فساد مالی اشتهار داشتند و تحت چنین شرایطی، توجیه کاهش مداخالت دولت تبدیل     

 کم شده بود. مستح

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         

اند ولی طبق تعریف و، یک اقتصاددان کالسیک به حساب آوردهمارکس را به دلیل استفاده از برخی نظرات ریکارد

سیک، هیچ          سی کال سیا صاد  صول اقت ست )میرجلیلی،      گاه نمیو ا سیک دان صاددان کال توان مارکس را یک اقت

توان به یقین می« سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی    »(؛ از آن گذشته از نام فرعی کتاب اصلی مارکس یعنی  1387
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ست که مار  شمار         ی اقتگاه در زمرهکس هیچدان سخت نظریات آنان به  سر سیک نبوده بلکه منتقد  صاددانان کال

ست. پایه می صادی نیز نامیده می          آمده ا سم اقت سیک که غالبًا لیبرالی سی کال سیا صاد صلی اقت شود، آزادی  های ا

ستند، که البته همگی متکی به دکترین       صی و رقابت ه صو سب و کار، مالکیت خ سه  ک شمار می فل آیند. ر نیز به 

 توان چنین برشمرد: های اصلی اقتصاد کالسیک را به طور خالصه میویژگی

فر است. یعنی بهترین دولت آن است که کمترین دخالت در اقتصاد را داشته   . اولین اصل اقتصاد کالسیک، لسه    1

با             بادله و توزیع را  ید، م قابتی آزاد، تول بازار ر ن  »باشییید. نیروهای  یت می  « امرئیدسیییت  کنند. اقتصیییاد،   هدا

 ه دولت به اشتغال کامل گرایش دارد. شونده است و بدون مداخلخودتعدیل

سیک 2 ستثنای ریکاردو(، بر وجود هماهنگی منافع، تأکید می . کال شخا، با   ها )به ا کردند. به این معنی که هر 

  ل جامعه را تأمین خواهد کرد.کگیری  منافعش، در واقع منافع پی

سیک 3 صنعت، تأکید می       ها بر اهمیت تمام فعالیت. کال صاً  صو صادی خ ست های اقت ها اعتقاد کردند. مرکانتیلی

دانسیییتند.  ها می ها، کشیییاورزی را منبع تمام ثروت  آید، فیزیوکرات داشیییتند که ثروت از تجارت به دسیییت می     

  سه را مولد به حساب آورد.اقتصادسیاسی کالسیک اما، صنعت را به تجارت و کشاورزی، افزود و هر 

 نگریستند. یعنی رویکرد اقتصاد کالن داشتند )همان(. . اقتصاددانان کالسیک به اقتصاد به عنوان یک کل می4

سم کالسیک را می          .5 سی نیز لیبرالی سیا سفی و  صادی، به لحاظ فل توان مبتنی بر نظریاتی گذشته از مباحث اقت

ند فایده     ند اسیییمیت جامعه را تنها            نظریه  گرایی )میل و بنتام( و  مان ی انتخاب عقالنی دانسیییت. بنتام نیز مان

مندی یا مطلوبیت که البته در نظر او کامالً هم       داند که در آن رفاه مترادف اسیییت با بهره    ای از افراد میمجموعه 

مندی اجتماعی نیز برابر رهمندی اجتماعی و بهگیری اسییت؛ از نظر او رفاه در جامعه برابر اسییت با بهرهقابل اندازه

باوران یا   (؛ از دیدگاه فایده    1383اسیییت با حداکثر خیر و خوشیییبختی برای حداکثر آحاد مردم )فیتزپتریک،       

شییدنی گیری به سییوی لذت  تعیینهای ما با سییمتهاسییت و ارزشی فضیییلتگرایان فایده مبنای همهمطلوبیت

 (.1363هستند )میل، 

ی افراد جویانه  توان جامعه را بر مبنای افعال منفعت     سیییت که در آن می اینیز نظریه ی انتخاب عقالنی  نظریه .6

شناخت. این نظریه همه  سازمانی را به افعال فردی رأی دهندگان    معقول آن  شکال رفتار اجتماعی، گروهی و  ی اَ

های  ر سیییویه تر اشیییاره کردیم این نظریه و سیییای  طور که پیش کند؛ همان  پذیر می کنندگان کاهش   و مصیییرف

ی لیبرالی پیوندی واضح با نظریات کالسیک اقتصادسیاسی داشته، به شدت ذهنی بوده و به         ی اندیشه فردگرایانه

شخا از نظام بازار حمایت می    ست   صورت مم سیا سب    های اجتماعی میکنند. از منظر این نظریه  ست بر ح بای

 (.1383منافع شخصی عقالنی و فردی قابل توصیف باشد )فیتزپتریک، 
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های کالسیییک )از اقتصییاددانانی چون اسییمیت و  توانیم به صییورت کلی نوع نگاه لیبرالبا این مقدمات، حال می

گراییِ فردرگرایانه در کنار    ریکاردو گرفته تا فیلسیییوفانی نظیر میل و بنتام( به جامعه را بهتر درک کنیم. عقل            

صی و ایمان به کارایی رقابت د      صو شمردن مالکیت خ سی در  ر بازار آزاد، در کنار آرمان آزادی و دممقدس  وکرا

القی را در مقام اقتصادی و اخ -ی نسبتاً منسجم )و نه لزوماً درست و دقیق( از افکار سیاسی      مجموع یک منظومه

 آورد. البته نگاه فیلسییوفان لیبرال با نگاه اقتصییاددانان لیبرال از انظباقی کامل  یک ایدئولوژی تمام عیار پدید می

رام نسییبتاً مرخوردار نیسییت، برای مثال لیبرالیسییم جان اسییتورات میل در مقاطعی از زندگی او تبدیل به نوعی ب

شییود )چیزی که در میان اندیشییمندان لیبرال خصییوصییاً ی عدالت نزدیک میسییوسیییال شییده و به آرمان و ایده

ی کارگر اروپایی ثر از وضعیت وخیم طبقه آن مواجه هستیم(، احتماالً میل نیز متأ  های قرن بیستم کمتر با لیبرال

چون یک کاال باید بدون هیچ گونه تبعیضی در  در اواخر قرن نوزدهم مجبور بوده است در این ایده که کار نیز هم 

 هایی انجام داده است.بازار آزاد مبادله شود، تعدیل

های کارگری را در مورد اتحادیه سیییکهای کالحال باید به این موضییوع مهم بپردازیم که در مجموع نظرِ لیبرال

های کارگری را توان نظر آنها نسییبت به سییازمان توان توصیییف کرد. قطعاً و با هیچ متر و معیاری نمیچگونه می

توان نظر آنها را درسیت مثل اخالف   نظری مشیخصیاً مثبت و تأیید آمیز قلمداد کرد، اما با همان قطعیت نیز نمی  

ایی دانست؛ برای پی گرفتن این استدالل، بهتر است در ابتدا یک نقل قول نسبتاً      ضداتحادیه  شان تماماً نئولیبرال

 بیاوریم: « ثروت ملل»طوالنی از آدام اسمیت در کتاب مشهور 

که خورد، در صورتیبندی و اتحاد کارفرمایان چیزی به گوشمان میی دستهشود که، به ندرت ما دربارهگفته می»

سندی درباره شر می کا و اتحادیهی  صور کند، که     ی کارگری مکرراً اخباری منت ساب، ت شود. ولی هرکس، با این ح

جا اطالع است و هم از موضوع. کارفرمایان همیشه و همه   شوند، هم از دنیا بی کارفرمایان به ندرت با هم متحد می

زد کارگر را از نرخ واقعی آن باالتر شییوند که مسییاکت و خموشییند، ولی دائماً و به طور یکنواخت با هم متحد می

جا یک عمل نامناسیییب و غیرعادی اسیییت و کارفرمایی که چنین کاری انجام دهد نبرند. نقض این اتحاد در همه

ی کارفرمایان چیزی    مورد شیییماتت و مالمت اقران و همگنان خویش اسیییت. در حقیقت ما به ندرت از اتحادیه           

توان گفت یک امر طبیعی اسیییت، به طوری که هیچ کس چیزی      حتا می شییینویم، زیرا این بک امر عادی و   می

شوند که مزد کارگر را حتا از نرخ  شنود. گاهی کارفرمایان، نیز داخل یک زد و بند مخصوصی می   ی آن نمیدرباره

ن ی اجرای آشییود. تا لحظهتر ببرند. این کار همیشییه در نهایت سییکوت و در خفا انجام می طبیعی آن نیز پایین

که کاهش مزد به شیییدت گردد. و با اینکسیییی اطالع ندارد، که در آن هنگام نیز کارگر بدون مقاوما تسیییلیم می

ما اغلب این چنین    دهد، ولی دیگران هیچ وقت چیزی در این باره نمی   کارگران را تحت فشیییار قرار می    ند. ا دان

هگاه آنان نیز، بدون تحریک یا انگیزشییی از این شییود، که گی تدافعی کارگران مواجه میها با اتحادیهبندیدسییته

 (.58: 1357)اسمیت، « شوند که قیمت کار خود را باال ببرندنوع، به میل خود متحد می
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سمت  ستدالل در این پاراگراف و ق سرمایه   های زیادی از این کتاب ما با ا ضمون که وقتی  داران علیه هایی با این م

شت که کارگران دست روی   شوند، نمی زار کار با همدیگر متحد میها در بامنطق رقابت آزاد  قیمت توان انتظار دا

اراگراف فوق نسبت به قوانین  در بحثی پیش از پ ایم. اسمیت حتی متحد نشوند، مواجه دست بگذارند و با یکدیگر  

منعی به لحاظ  های کارگری در جایی که اتحاد کارفرمایان هیچسییخت و دسییت و پا گیرِ زمان خود علیه اتحادیه

شدیداً اعتراض می      ست،  شته ا ضع قانونی ندا سیک       کند. این نوع مو شمندان کال سایر اندی گیری البته در مورد 

ت میل اشاره کرد، اما در  جان استوار توان به یبرای مثال م تری نیز وجود دارد،لیبرال با شدت و حدت بسیار کم  

ه نقد به اسییت: چراکه اعتراض اسییمیت بیش از آن که معطوف پشییت این حمایت، بازهم منطقی فردگرایانه نهفت

سازمان    شدن حق  شد، معطوف به اختالل در روند تعیین بهای مزد کارگران در  پایمال  شرایط  »یابی کارگران با

های تدافعی اتحادیه»اسییت، او همچنان همان اسییمیت  مدافع منطق بازار آزاد اسییت و احتماالً وجود   « طبیعی

ق بازار نیز درسیییت مثل اتحاد کارفرمایان برای پایین نگه داشیییتن دسیییتمزدها، مختل کننده منط  را« کارگران

 داند.می

های نو در قرن  های کالسییییک  به عکس لیبرال   با وجود این مالحظات باید در نهایت چنین بگوییم که لیبرال        

های کارگری حدت علیه اتحادیه گاه با شییدت وِ قرن بیسییتم( هیچهای سییوسیییال دموکراتبیسییتم )و نه لیبرال

و در مجموع نظرگاهی نسییبتاً خنثی نسییبت به آن  گیری نکرده، در اکثر مواقع در مقابل آن سییکوت کردهموضییع

های و میل به ایجاد یک جامعه اتوپیایی در میان لیبرال« اخالق»اند. نباید فراموش کرد موضییوع آرمانیِ داشییته

شته و همین امر باعث می  یبرالکالسیک قرن نوزدهم به عکس نئول  شده است تا   های قرن بیستم، کامالً وجود دا

شان مواجه شوند. البته شرایط وخیم معیشتی کارگران آنها با احتیاط بیشتری با موضوع کارگران و شرایط زندگی

کارگری کمی از های اروپایی در قرن نوزدهم نیز مزید بر علت این موضوع بوده است. در هر صورت وجود اتحادیه   

شدید با آن، چندان هم با ذهنیت       شدت رقت  صریح و  سته و به همین دلیل نیز مخالفت  شرایط کا بار بودن این 

  خوانی نداشته است.ها همگرای کالسیکنسبتاً اخالق

 های کارگریو اتحادیه نئولیبرالیسم -2-2-3

در این بخش قصد داریم تیا مبیانی نظیری نئولیبرالیسیم بیا تکییه بیر تشیخیا نیوع گیرایش آنهیا نسیبت بیه              

هییای کییارگری را مییورد بررسییی قییرار دهیییم؛ در اییین راه نییاگزیر باییید قبییل از هییر چیییزی تحییوالت   اتحادیییه

وران هیییای کالسییییک اقتصیییاد لیبیییرال )دوران پییییش از جنیییگ جهیییانی دوم( و دمیییابین دوران رواج اییییده

مییالدی( را بیه صیورتی گیذرا میورد اشیاره قیرار دهییم. البتیه           70گیر شدن نئولیبرالیسیم )پیس از دهیه    همه

این دوران که به دوران دولت رفیاه نییز شیهرت دارد بیه صیورت مجیزا جلیوتر در بخیش مربیوط بیه سوسییال            

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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صییورتی گییذرا دموکراسییی بییه صییورت مفصییل مییورد بررسییی قییرار خواهیید گرفییت امییا اینجییا الزم اسییت بییه   

 گیری نظریات نئولیبرال را بهتر درک کنیم.ای به آن داشته باشیم تا علت تاریخی همهاشاره

 ی نئولیبرالیسمتاریخچه 

و جنییگ دوم جهییانی، لیبییرال و    1930ی داری غییرب در دهییه بعیید از بحییران اقتصییادی بییزرگ سییرمایه   

هییای سیاسییی، شییناخته  یسییتمتییرین سشییدهسوسیییال دموکراسییی در بلییوک غییرب بییه عنییوان پذیرفتییه    

داری بییه طییرز ، باعییث شیید تییا اقتصییاد سییرمایه 1929شییدند. بحییران بییزرگ انباشییت سییرمایه در سییال  مییی

ز ن دلییل نیی  غیرقابل کتمانی راه نجات خود را از طرییق نظرییات جیان مینیارد کینیز جسیتجو کنید، بیه همیی         

-ریییزی اقتصییادیبرنامییه ظریییههییم طرفییداران سوسیییال دموکراسییی و هییم لیبییرال دموکراسییی عمییالً بییه ن  

 سیاسی کینز تن داده بودند.

و  هایی چون آدام اسیمیت بیه رهیا کیردن بیازار و اقتصیاد بیه حیال خیود معتقید نبیود           ینز بر خالف کالسیکک

داری کییه مییارکس بییه خییوبی آنهییا را  هییای ادواری سییرمایهی متییداوم بحییراناعتقییاد داشییت کییه بییا تجربییه 

خیودی اقتصیاد امیید بسیت. او بیا کمیک گیرفتن از        تیوان بیه تعیادل خودبیه    یبینی کرده بیود، دیگیر نمی   پیش

 داری واقیف گشیته و راه گرییز   مبانی اقتصیاد سیاسیی مارکسیی بیه بحیران عرضیه و تقاضیای اقتصیاد سیرمایه         

و مصییرف  از بحیران کییاهش تقاضییا و مصییرف در عیین افییزایش تولییید و عرضییه را بیاال بییردن مصیینوعی تقاضییا   

الوه بییر آن او توانمندسییازی (؛ عیی1936طریییق بازارهییا دوبییاره رونییق بگیرنیید )کینییز،   دانسییت، تییا بییدینمییی

دانسیت.  هیای کیارگری را نییز عامیل مهمیی در ثبیات اقتصیاد و جامعیه میی         کارگران از طریق تقویت اتحادییه 

هییا را بییه ایجییاد  داری شییهرت دارد، عمییالً دولییت اییین راهبردهییا کییه بییه راهبییرد کینییزی اقتصییاد سییرمایه   

هیای رفیاهی جامعیه    هیا هزینیه  کرد کیه همیین موضیوع نییز باعیث شید تیا دولیت        های جدید ترغیب مینههزی

 وند.، تبدیل شرا افزایش داده و خواسته یا ناخواسته به آن چیزی که امروزه به دولت رفاه شهرت دارد

ی غیرب میورد   ی هفتیاد بیه صیورت فراگییری در تمیام دنییا      راهبرد کینز از بعد از جنگ جهیانی دوم تیا دهیه   

ی ی غربیی بیدل شید؛ امیا ایین راهبیرد در دهیه       کیره استفاده قرار گرفت و به پارادایم غالیب اقتصیادی در نییم   

داری میورد شیک و تردیید جیدی قیرار گرفیت. تیورم پیولی، افیزایش نیرخ           هفتاد با بروز بحران جدیید سیرمایه  

هیای رفیاه باعیث شید تیا بیه       ولیت هیای کیارگری تحیت لیوای د    بیکاری و در عین حال قدرت گیرفتن اتحادییه  

کیار و دسیت راسیتی خیود را بیا خطیرات جیدی        هیای محافظیه  خصوص لیبرال دموکراسیی و همچنیین جنیاح   

 مواجه ببینند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خیودی باعیث بیه وجیود آمیدن بسیتری بیرای مرکیز توجیه واقیع شیدن            این شرایط تاریخی به صیورت خودبیه  

ایییک و میلتییون فریییدمن شییده و بییا مییورد  ای چییون فییردریش فییون ههییای نئوکالسیییک حاشیییهاقتصییاددان

ی نوبیل آقتصیاد را از   ی هفتیاد جیایزه  گرییز آنهیا )هیر دو نفیر در دهیه     هیای دولیت  توجه قرار گیرفتن دییدگاه  

هییایی چییون مارگییارت آن خییود کردنیید(، فضییای عمییومی و سیاسییی الزم بییرای بییه قییدرت رسیییدن نئییولیبرال

ی همییالً پییروژعتحییده شیید. بییا بییه قییدرت رسیییدن اییین افییراد  تییاچر در بریتانیییا و رونالیید ریگییان در ایییاالت م

 (.1386خورده و مربوط به گذشته تبدیل شد )هاروی، ای شکستتاریخی دولت رفاه به پروژه

 کیرد و تیورم را چنیدان مهیم    برعکس کینز که بر افزایش تقاضیا بیا کمیک تزرییق پیول بیه جامعیه تأکیید میی         

دادنیید. آنهییا تزریییق پییول در هییا بییه شییدت بییه موضییوع تییورم حساسیییت نشییان میییپنداشییت، نئییولیبرالنمییی

م کاری نظییسییتجامعیه را باعییث افییزایش نقییدینگی، کسییری بودجییه و در نتیجیه تییورم دانسییته و آن را عمییالً د  

رفیت  هیا راه بیرون  پندارنید. بیا تأکیید بیر همیین نکیات، نئیولیبرال       خودجوش اقتصاد و عامل اصلی بحیران میی  

گییری دولییت در اقتصییاد،  هییا، کییاهش تصییدی ی بحییران اقتصییادی را در واقعییی کییردن قیمییت  از مخمصییه

ی سییازهییای تجییاری )کییه البتییه اییین موضییوع تییا حیید خصوصییی    هییا و شییرکتسییازی دسییتگاهخصوصییی

ای چیون سیسیتم مراقبیت بهداشیتی و آمیوزش نییز پییش        المننفعیه هیا و نهادهیای همگیانی و عیام    زیرساخت

هییای کییارگری بییه عنییوان عامییل مخییل نظییم خودجییوش و همچنییین  رود( و همچنییین سییرکوب اتحادیییهمییی

 هیر  ،وو لیبرالیسیم نی   کیاری نیو  محافظیه »در واقیع  دانسیتند.  مانعی بر سر راه ایجاد فضای تجیاری خیوب، میی   

 انیید.بییوده هییای کییارگریرفییاهی و گسییترش نفییوذ اتحادیییه دو واکنشییی نسییبت بییه اقتصییاد کنیییزی و دولییت

واکینش اخالقیی    زنیدگی راییج در غیرب    ینسیبت بیه فرهنیگ و شییوه     در عیین حیال   ،کاران نولیکن محافظه

ذهب خییانواده و مییو تضییعیف نهییاد  پروایییی اخالقییی،بییی انضییباطی اجتمییاعی،بییی دهنیید و نگییراننشییان مییی

 (.39: 1376)بشیریه، « دهستن

 تعریف نئولیبرالیسم 

ی اقتصییادی، اجتمییاعی، سیاسییی و البتییه نظییری  ی یییک تعریییف جییامع از پدیییده تییوان بییا ارائییه حییال مییی

ی گییری کیرد. از مییان تعیاریف گونیاگونی کیه بیرای مسیئله        تیری پیی  نئولیبرالیسم بحث را به صورت مناسیب 

اسییت:  نئولیبرالیسییم ارائییه شییده اسییت، تعریییف دیوییید هییاروی از وضییوح و جامعیییت ارزشییمندی برخییوردار   

هییایی در اقتصییاد سیاسییی اسییت کییه بییر اسییاس ای در مییورد شیییوهی نخسییت نظریییهنئولیبرالسیییم در وهلییه»

هییای فییردی در چییارچوبی نهییادی کییه  هییای کارآفرینانییه و مهییارتآنهییا بییا گشییودن راه بییرای تحقییق آزادی 

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



23 
 

رفییاه و تییوان ویژگییی آن حقییوق مالکیییت خصوصییی قدرتمنیید، بازارهییای آزاد و تجییارت آزاد اسییت، مییی      

بهروزی انسان را افیزایش داد. نقیش دولیت ایجیاد و حفیظ ییک چیارچوب نهیادی مناسیب بیرای عملکیرد آن            

هاسییت. مییثالً، دولییت باییید کیفیییت و انسییجام پییول را تضییمین کنیید. بعییالوه، دولییت باییید سییاختارها و  شیییوه

یجییاد و در صییورت کارکردهییای نظییامی، دفییاعی و قییانونی الزم را بییرای تییأمین حقییوق مالکیییت خصوصییی را ا 

هیایی  لزوم عملکرد درست بازارها را بیا توسیل بیه زور تیأمین کنید. از ایین گذشیته، اگیر بازارهیایی )در حیوزه          

هییای محیییط زیسییت( وجییود از قبیییل زمییین، آب، آمییوزش، مراقبییت بهداشییتی، تییأمین اجتمییاعی یییا آلییودگی

کنید ولیی نبایید بییش از ایین در ایین امیور        نداشته باشد، آن وقت، اگر الزم باشید، دولیت بایید آنهیا را ایجیاد      

(. بنییابراین تییا بییه اییین مرحلییه مییا بییرای شییناخت نئولیبرالیسییم بییه چنیید     9و  8: 1386« )مداخلییه کنیید

هییای فییردی، پایبنییدی بییه بییازار آزاد،   کنیییم: تحقییق آزادی کلیییدواژه و عبییارت اساسییی دسییت پیییدا مییی   

متییر نقییش بسیییار کمرنییگ دولییت در امییور   پاسییداری قدرتمنیید از حقییوق مالکیییت خصوصییی و از همییه مه  

 اقتصادی و اجتماعی.

پییردازان نئوکالسیییک آن در ی نظریییهدر واقییع بنیییان نظییری نئولیبرالیسییم بییا توجییه بییه رئییوس کلییی اندیشییه

هیای  ی خیود بیا دسیتگاه   قرن بیستم، بر اصل نظم خودجیوش اجتمیاعی اسیتوار اسیت. و بیدین ترتییب فاصیله       

شییخا مسوسیییال دموکراسییی، لیبییرال دموکراسییی و البتییه سوسیالیسییم را  نظییری مییرتبط بییا دولییت رفییاه،  

هیای متفیاوت، قائیل بیه نیوعی      ای و بیا شیدت و ضیعف   هیای فیوق هیر کیدام بیه گونیه      کند. تمیام سیسیتم  می

هییای اقتصییادی و اجتمییاعی در جامعییه هسییتند در حییالی کییه نئولیبرالیسییم بییه  ریییزی بییرای سیاسییتبرنامییه

رده و آن را مخییل رونیید ای نظییم و نسییق دادن بییه امییورات جامعییه را نفییی کییریییزی دولتییی بییرشییدت برنامییه

بینیی  دانید. چراکیه دولیت هیم اطالعیات کیافی در میورد پییش        طبیعی یا همان نظیم خودجیوش جامعیه میی    

نفیع تحقیق   یذعالئم بیازار را نیدارد و هیم اینکیه سیسیتم دولتیی بیا مداخلیه در بیازار تحیت فشیار گروهیای             

 تیوان انتظیار داشیت کیه رویکیرد     ردی را به خطر خواهید انیداخت. بیا همیین منطیق میی      دموکراسی و آزادی ف

هییا در هییای کییارگری نیییز رویکییردی خصییمانه باشیید چراکییه دخالییت اتحادیییههییا در مییورد اتحادیییهنئییولیبرال

هییا و بییازار کییار را، درسییت مثییل دخالییت دولییت در اقتصییاد کییالن بییر خییالف جریییان نظییم     امییور کارخانییه

 دانند.داری میم اقتصادی و روند طبیعی امور در شیوه تولید سرمایهخودجوش نظا

ی انضیمامی و  تیوان بیه ایین نتیجیه رسیید کیه نتیجیه       با این مباحث مختصیر از رئیوس کلیی ایین نظرییه میی      

گیییری دولییت از سییازی، کنییارهزدایییی، خصوصیییهییایی مثییل مقییرراتملمییوس اییین دسییتگاه فکییری پدیییده 

ایییی، تسییری قواعیید بییازار آزاد بییه تمییام شییئونات جییا(، رویکییرد ضییداتحادیههمییانی تییأمین اجتمییاعی )حییوزه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هیای بازرگیانی،   اجتماعی و در کیل انفعیال دولیت مگیر در میورد ایجیاد فضیای تجیاری مسیاعد بیرای شیرکت           

 خواهد بود.

 مبانی نظری نئولیبرالیسم

ستدالالت  جدا از ا ."است در اقتصاد   و بخش عمومی دولت یلهخادمعدم " ،مرکزی نظریه نئولیبرالیسم  یهسته 

این اسییت که آزادی  در این رابطه نئولیبرالیسییم ظرین-اقتصییادی برای تبیین منطقی این گذاره، توجیه فلسییفی

 و ویقتواند به بهترین شکل ممکن توسط یک ساختار نهادی ایجاد شود که متشکل از حقوق مالکیت       فردی می

ستری   نیز تنها دولت در این میان .ست ت فردیبا تکیه بر ابتکارابازارهای آزاد  ساعد یا ابزاری جاده  مدر جایگاه ب

صی و ایجاد رقابت     کنصاف  صو سترش بازار آزاد، حفظ مالکیت خ با توجه به این  .شود ، در نظر گرفته میبرای گ

ام اسمیت و بنیادگرائی ترکیبی از اختیارگرائی آد نئولیبرالیسم به نوعی»توان به این نتیجه رسید که: استدالل می

سییم را مثلث محوری نئولیبرالی ،زداییسییازی و مقرراتفریدمن می باشیید. بازارسییازی، خصییوصییی میلتون بازاری

پندارند که، کارگر و کارفرما )یا         ها چنین می های کارگری نیز نئولیبرال  در مورد تشیییکل «. ند دهتشیییکیل می 

ستند که ط سرمایه  سه دی قراردادی دار( دو فرد آزاد و مختار ه شوند؛ آنها  ی تولید با یکدیگر همراه میر یک پرو

فروشیید را عمالً نادیده  دار میاین موضییوع را که کارگر نیروی کار خود را به عنوان تنها دارایی خود به سییرمایه  

ر بازار دالت دولت های کارگری و دخدانند، بنابراین حضور اتحادیهگرفته و این معادله را کامالً برابر و منصفانه می 

 پندارند.کار و محیط کارخانه را روندی بر خالف جریان طبیعی امور می

ی اقتصادی و فلسفی نئولیبرالیسم، به صورت مکرر چنین گیری نظریههای رایج در مورد شکلدر ادعاها و مانیفست

عنا که یسم کالسیک است؛ بدین مهای غیرمنطقی لیبرالگراییگیری از آرمانعنوان شده که نئولیبرالیسم فاصله

عوامل نیز باعث به وجود آمدن  برد و همانی کالسیک از آنها رنج مینئولیبرالیسم سعی دارد تا نواقصی که نظریه

داری شده است را تا حد امکان رفع و در واقع نوعی اصالح های اقتصادی و احتماالً اجتماعی دنیای سرمایهبحران

 عمال کند.ی کالسیک ادر نظریه

داری و ی نظییام اجتمییاعی سییرمایهنئولیبرالیسییم بییه عنییوان پییادزهری بییالقوه بییرای خطییرات تهدییید کننییده »

گییزاری عمییومی نهفتییه بییود. گروهییی هییا در محافییل سیاسییتهمچییون راهییی بییرای حییل مشییکالت آن، مییدت

در  -دانشییگاهی عمییدتاً اقتصییاددانان، مورخییان و فیلسییوفان –فییرد از مییدافعان پررشییور  کوچییک و منحصییربه

، فیلسییوف سیاسییی اتریشییی، گییرد آمییده بودنیید تییا انجمنییی بییه نییام  کپیرامییون فییردریش فییون هاییی 1947

ی آب معیدنی در سیوئیس کیه آنهیا بیرای نخسیتین بیار در        انجمن مونت پلرین )برگرفتیه از نیام ییک چشیمه    
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د از: لودوییگ فیون   هیای سرشیناس آنهیا عبیارت بودنی     آنجا بیا هیم مالقیات کردنید( را تأسییس کننید )چهیره       

بییرای مییدتی، فیلسییوف نامییدار کییارل پییوپر(... اعضییای اییین  و حتییی  -داناقتصییاد–میییزس، میلتییون فریییدمن 

هییای آزادی شخصییی خییود را لیبییرال )در معنییای سیینتی اروپییایی آن(  گییروه بییه دلیییل تعهدشییان بییه آرمییان 

ل بییازار آزاد اقتصییادی ی پیییروی آنییان از اصییو دهنییدهکردنیید. امییا برچسییب نئییولیبرال نشییان  توصیییف مییی

ی دوم قیرن نیوزدهم )بیه برکیت آثیار آلفیرد مارشیال، ویلییام اسیتنلی جیورنز و           نئوکالسیکی بیود کیه در نیمیه   

هیای کالسییک آدام اسیمیت، دیویید ریکیاردو و البتیه کیارل        لئون والراس( پدید آمیده بودنید تیا جیای نظرییه     

میت کیه دسیت نیامرئی بیازار را بهتیرین وسییله بیرای        مارکس را بگیرند. ولی آنها به بیه ایین دییدگاه آدام اسی    

پرسیتی، ولیع و مییل بیه داشیتن ثیروت و قیدرت، بیه نفیع          تیرین غراییز انسیانی نظییر شیکم     تحریک حتا پست

هیای  ( بیه همیین دلییل نییز بیا انیواع نظرییه       33و  32: 1386)هیاروی،  « دانست، نیز وفادار ماندنید. همه می

ی جیان مینیارد کینیز )کیه     هیای اجتمیاعی از نظرییه   تصیاد و سیاسیت  ی دولیت و بخیش عمیومی در اق   مداخله

شیکل گرفتیه بیود( تیا نطرییات سوسیالیسیتی بیه شیدت مخالفیت           1930ی در پاسخ به کسادی بیزرگ دهیه  

 کردند.می

گزیر در تمییایالت سیاسییی نییا»اسییتدالل آنهییا بییرای نفییی دخالییت دولتییی نیییز بییر اییین مهییم مبتنییی بییود کییه 

نفییع و دخیییل در  هییای ذیگییروه دارنیید و میییزان اییین مداخلییه بییه قییدرت    تصییمیمات دولتییی دخالییت   

گییزاری و انباشییت سییرمایه ی مسییائلی نظیییر سییرمایهگیییری بسییتگی دارد و تصییمیمات دولتییی دربییارهتصییمیم

ئییم توانید بییا اطالعیاتی کییه در عال  مسیلماً نادرسییت هسیتند، زیییرا اطالعییاتی کیه در اختیییار دولیت اسییت نمییی    

 )همان(. « قابت کندبازار وجود دارد ر

ذارترین فییرد و بییه عنییوان تأثیرگیی فییردریش فییون هایییکی فکییری در میییان اندیشییمندان مختلییف اییین نحلییه

تییری همیییتهمچنییین بییه خییاطر صییرفاً اقتصییاددان نبییودن، از مییابقی متفکییرین آن از جایگییاه برتییر و بییا ا    

 آرا  او داشته باشیم. مالی بر رئوس کلی کنیم تا مروری اجبرخوردار است. در ادامه سعی می

ی اول دهیید. سییویهی تفکییر او تشییخا میییاساسییی در نحییوهی افکییار هایییک دو برعیید ایمییون بییاتلر در ارائییه

ی آزاد از طرفییی بییا آزادی اندیشیید کییه جامعییهی آزاد؛ او چنییین میییافکییار او معطییوف اسییت بییه اصییل جامعییه

ی ی خودسییرانهطاعییت از زور و ارادهی زنییدگی خییود مجبییور بییه ا فییردی )وضییعیتی کییه فییرد بییرای ادامییه  

هیای فیردی بیه صیورت خودجیوش در      آیید و از طرفیی دیگیر نییز همیین آزادی     دیگری نباشد( به وجیود میی  

منیید ای بییرای سییامانریییزی آگاهانییهشییود کییه در آن هیییچ برنامییهای آزاد میییمجمییوع باعییث ایجییاد جامعییه
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ی وضیعیت  رییزی آگاهانیه و محاسیبه   کیه برنامیه   کردن امیور اجتمیاعی و اقتصیادی در آن وجیود نیدارد، چیرا      

طلییب اسییت کییه در نهایییت منجییر بییه بییروز اسییتبداد و محییدود جامعییه مسییتلزم نهادهییایی فراگیییر و تمامیییت

ی دوم افکیار هاییک بیه نقیش بیازار آزاد در جامعیه       (.سیویه 1387شیوند )بیاتلر،   های فیردی میی  کردن آزادی

سییت کییه ایی نهییادی اجتمییاعی، سیسییتم ارتبییاطیه مثابییههایییک معتقیید اسییت کییه بییازار بیی»مربییوط اسییت. 

کنیید و ضییمناً سییازوکار قیمییت از طریییق آن وظییایف خییود را ی بییزرگ جهییانی اطالعییات را فییراهم میییشییبکه

گیان و  کننید سیت کیه در آن هیر ییک از مصیرف     دهید. سیازوکار قیمیت ییک نیوع سیازمان اقتصیادی       انجام می

ی مهیم  دهنید تیا بیه سیه مسیئله     یکیدیگر کینش و واکینش نشیان میی      های تولیدی از طریق بازارهیا بیه  بنگاه

( بیرای چیه کسیی بایید     3( چگونیه بایید تولیید شیود  و     2( چیه بایید تولیید شیود      1اقتصادی پاسخ دهنید:  

نیامیم سیازوکار کیاراتری بیرای     تولید شود  بیر اسیاس نظیر هاییک، سیسیتم ارتبیاطی کیه میا آن را بیازار میی          

« هیای دیگیر کیه بشیر بیه طیور ارادی طراحیی کیرده اسیت         ده اسیت تیا سیسیتم   کردن اطالعیات پراکنی  مرتب

 (14و  13گفتار مترجم: )همان، پیش

آمییز از آنهیا ارائیه    ای دارد و توصییفی کناییه  البته کیارل پیوالنی در بنیدی انتقیادی بیه تفکیرات هاییک اشیاره        

ار آزادی در ل در حکییم انکییریییزی و کنتیر برنامییه»در اییین جیا خییالی از لطییف نیسیت:    دهیید، کیه نقییل آن میی 

انید.  دهشی معرض حمله قرار گرفته اسیت. کیار و کسیب آزاد و مالکییت خصوصیی بیرای آزادی ضیروری اعیالم         

ای آزاد نامییدن نیسیت.   هیای دیگیری سیاخته شیده باشید، سیزاوار جامعیه       ای که بیر بنییاد  گویند هر جامعهمی

کننید؛ یعنیی عیدالت، آزادی و رفیاهی     یمی حکیوم  آورد بیه عنیوان غییرآزادی م   آن آزادی را که نظم پدیید میی  

 (.55: 1386)به نقل از هاروی، « گیرندکند به عنوان استتار بندگی به انتقاد میرا که عرضه می

نییان بییا ، هایییک همچ«تقلیییل دادن آزادی بییه حمایییت صییرف از کسییب و کییار آزاد»در هییر صییورت و حتییا بییا 

د هیایی از پییش موجیود کیه بایی     مفهیوم قیانون )بیه عنیوان گیذاره     این اصول اولیه و همچنیین تأکیید بیر روی    

وسیالیسیم  کشف شوند و نیه مفیاهیمی کیه بایید آنهیا را سیاخت( و حاکمییت قیانون و همچنیین انتقیاد بیه س           

هیر گونیه    قرن بیستمی، در طول حدود نیم قرن  بیا همکیاری دوسیتان خیود در انجمین مونیت پلیرین، علییه        

ی کینییزی گرفتییه تییا سوسیالیسییم واقعییاً موجییود اعییالم جنییگ دارانییهسییرمایه ریییزی دولتییی از سیسییتمبرنامیه 

ن کییرده و در نهایییت بعیید از گذشییت یییک نسییل توانسییت بییا بییه دسییت آوردن نوبییل اقتصییاد و غالییب شیید    

ای بییه یکییی از ی هفتییاد، از یییک متفکییر حاشیییه گریییز اقتصییادی در آمریکییا و اروپییای دهییه پییارادایم دولییت

 ذار در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شود.متفکران بسیار تأثیرگ
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تییوان ی رایییج در مبیانی نظییری نئولیبرالیسییم را مییی بنییدی ایین بخییش، پیینج فرضیییه در نهاییت و بییرای جمییع 

شیرط کیارایی و   بیازار آزاد پییش   .2 شیرط دموکراسیی و آزادی اسیت؛   بیازار آزاد پییش  . 1»چنین عنوان کیرد:  

 ،گراییییمداخلییه. 4 کنیید؛توزیییع درآمیید را بهتییر مییی ،بییازار آزاد در گییذر زمییان .3 سییت؛اقتصییادی ا یتوسییعه

جامعیه   بیازار نهیادی فیارظ از سیاخت قیدرت حیاکم بیر        .5 جیویی و مفاسید اقتصیادی اسیت؛    اصلی رانیت  علت

هییا از دو طییرق مییورد گرایییی از منظییر نئییولیبرال(. نباییید فرامییوش کییرد کییه مداخلییه 1387)دینییی،  اسییت

هییا و هییا، تشییکلی سییازمانشییود: یکییی مداخلییه دولییت در اقتصییاد کییالن و دیگییری مداخلییهواقییع میییحملییه 

 ار و هم در محیط کارخانه.کهای کارگری هم در بازار اتحادیه

 وجوه اشتراک و افتراق نئولیبرالیسم با لیبرالیسم کالسیک -2-2-3-1

کالسیییک در اصییول اولیییه نقییاط اشییتراک  گوییید نئولیبرالیسییم و لیبرالیسییم گونییه کییه اشییترایت مییی همییان

 ،فیلسییوف اخییالق اسییکاتلندی برالیسییم کالسیییک کشییورهای آنگلوساکسییون بییهلی»غیرقابییل گسسییتی دارنیید: 

آنییان  گییردد.برمییی هیییوم و جییان اسییتوارت میییل آدام فرگوسیین و همییوطن او آدام اسییمیت و نیییز بییه دیوییید

ای اسییتدالل مبتنییی بییر ونییهگ ]البتییه آنهییا[ . دادنییدجییای و سییاخت  نظییام تئوریییک لیبرالیسییم را در اقتصییاد

 postulat اصییل روشیین و مسییل م خییود داشییتند کییه یهییای آزادیخواهانییهطبیعییی بییرای برداشییت حقییوق

 ل آن بییهحییق انتقییاو  تییأمین و تضییمین حییق مالکیییت ]در هییر صییورت[. اسییت از آن جملییه (1730) هیییوم

بییا . ]هاسییتی کالسیییکشییدهاز اصییول مسییلم انگاشییته[، خییودغیییر از راه توافییق و گذاشییتن قییول و قرارهییای 

ی و تیأثیر  بیا همکیار   ت خصوصیی و حیق بسیتن قراردادهیا پیونید دارد و از تبعیات آن اسیت.       کیی اصیل مال  این

 گییرد شیود و انجیام میی   برقیرار میی   ،مبادلیه  اعمال این حق در نظام اقتصیاد بیازار بعنیوان نظیام     افراد، متقابل

آثییار  (. اییین اصییول اولیییه بییه صییورت تمییام و کمییال در 168و  167: 1386)اشییترایت، « (1967)هایییک، 

تیوان چنیین پنداشیت کیه نئولیبرالیسیم      هیا نییز وجیود دارنید و از ایین جهیت، میی       ها و نئولیبرالنئوکالسیک

 ای بر آنها نبوده، بلکه حتا برای احیای حداکثری آنها به پا خاسته است.گاه ردیههیچ

ای مشیخا در امتیداد لیبرالیسیم کالسییک قیرار دارد؛ در      پییدایش نئولیبرالیسیم نییز بیه گونیه     تاریخ نظیری  

هیای دولتیی   گیری گییری نئولیبرالیسیم را پاسیخ بیه مداخلیه     واقع اندیشمندان و مورخیان لیبیرال علیت شیکل    

گییرفتن طییور کییه علییت شییکلداننیید همییانهییای اجتمییاعی میییی دوم قییرن بیسییتم و سییلب آزادیدر نیمییه

 یلیبرالیسیم بیه منزلیه   »داننید:  هیای خودکامیه در قیرن هفیدهم میی     برالیسم کالسییک را مقابلیه بیا دولیت    لی

ی بییر پایییه .شییکل گرفییت ،17 یمطلییق در سییده یجنبشییی سیاسییی در مخالفییت بییا حکومییت خودکامییه  

.. بایید زییر چتیر قیانون قیرار گییرد.       حکومیت بیرای حفیظ شیهروندان     یت و سلطهیحاکم لیبرالیسم کالسیک
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



28 
 

)در  بیسییتم ینخسییت سییده یحیید و مییرز آن در نیمییهدولییت و مییداخالت بییی یمطلییق و خودکامییه قییدرت

سیبب شید کیه لیبرالیسیم کالسییک بیار دیگیر میورد توجیه و تأکیید            فاشیسیم و کمونیسیم(   ،نازیسیم  یسایه

ی و پیشینهادها در  آمییز در مباحیث کنیون   تیوهین  ایاز آنجیا بیود کیه واژه  نئیولیبرال بیه گونیه      و  ....قرار گیرد

هییای (. امییا روایییت 168: 1386)اشییترایت، « رودمیییهییای اقتصییادی بییه کییار   اصییالح سیاسییت  یزمینییه

ی دوم قیرن بیسیتم وجیود دارد. بیرای مثیال      گییری نئولیبرالیسیم در نیمیه   دیگری نییز در میورد علیت شیکل    

اقشیار فرادسیت و بیورژوازی    دعوی هاروی در میورد اینکیه نئولیبرالیسیم صیرفًا بیرای احییای قیدرت طبقیاتی         

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.

گرایییی و فردگرایییی کالسیییک و   در قسییمت مبییانی نظییری گفتیییم کییه نئولیبرالیسییم مخلییوطی از اراده      

لیسیم بیا   گشیای میا بیرای وضیوح بخشییدن بیه ارتبیاط نئولیبرا       ایده در ادامیه راه  بنیادگرایی بازار است؛ همین

ی لیبرالیسیم  هیا بیا وام گیرفتن اصیول اولییه     رسید کیه نئیولیبرال   لیبرالیسم کالسیک خواهد بود. بیه نظیر میی   

ا دانی انید. رئییس  که باالتر به آن اشاره کردیم سیعی در مشیروعیت بخشیی بیه بیازارگرایی افراطیی خیود داشیته        

هیای نئوکالسییکی ماننید    تیر از مارژینالیسیت  بییش  رسید خیلیی  نظیر میی  بیه »گوید که: در این مورد چنین می

ز اسییمیت هرگیی اسییمیت هسییتند. دچییار ناآگییاهی در مییورد آدام ،هییایی چییون میییزسنئوکالسیییک ،والییراس

بودنید کیه در    ن هاییک ن مییزس و ف ی  هیایی ماننید ف ی   نقش دولت را نفیی نکیرده اسیت؛ بلکیه ایین نوکالسییک      

دولیت دمکراتییک را    یهنظیم بیازار را تقیدیر مقیدر بشیری دانسیتند و نقیش و وظیفی         اسارت نگرش دکیارتی، 

مکیانیکی   یشیاگرد اندیشیه   اسیمیت حوالیه دادنید.    پیس از گذشیت دو قیرن بیه آدام     در حفظ حقوق انسیانی، 

توبوسیی تشیبیه   اجامعیه را بیه    ]نشیود بیا کیارل پیوالنی منتقید نئولیبرالیسیم اشیتباه       [ پیوالنی مایکل اسمیت،

نشییند و کسیی هیم    بسیته بیه فاصیله و مسییر و عالقیه در جیای دلخیواه خیود میی          کند که در آن هرکسمی

 گذارنید هیای مکیانیکی بیر هیم تیأثیر میی      دهد و رفتارهیای فیردی همچیون اهیرم    به کسی دستور نشستن نمی

ل نیییز ایییراد مشییابهی از نئولیبرالیسییم را چنییین ایی دیگییر ف سییجیی(. یییا در 309و  308: 1383دانییا، )رئیییس

ی موضیوع حقیوق موظیف بیه     بیه همیان انیدازه کیه لیبرالیسیم کالسییک بیر فیرد بیه منزلیه          »کنید:  بیان میی 

گیذارد، بیه همیان مییزان نییز نئولیبرالیسیم وامیدار        هیا تأکیید میی   رسیانی و دسیت آخیر مبنیای ارزش    خدمت

ی موضیوع لیذت و فاییده تکییه داشیته و بیه ایین صیورت         منزلیه ای است ساختگی که بیر فیرد بیه    گرایانسان

 (.96: 1388)ف سل، « سازد از حق و اقتصادای میملغمه
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گرفیت کیه نئولیبرالیسیم بیا وجیود قرابیت نظیری بیه لیبرالیسیم، هیر جیایی             توان چنیین نتیجیه  بنابراین می 

 کند.وب میکه احساس نیاز کرده است، اصول لیبرالیسم کالسیک را مصادره به مطل

های کارگری توسط تاچر در ی تاریخی از نئولیبرالیسم )سرکوب اتحادیهیک تجربه -2-2-3-2

 بریتانیا(

ج عملییی در اینجییا بییرای اییین کییه مباحییث نظییری فییوق را در دنیییای واقعییی نیییز پییی گرفتییه باشیییم و نتییای  

زم اسییت کییارگری درک کنیییم، الهییای ر مییورد نحییوه برخییورد بییا اتحادیییههییا را خصوصییاً دنظریییات نئییولیبرال

 ییید بییر وجییهروایییت دیوییید هییاروی از اقییدامات مارگییارت تییاچر در انگلسییتان را بییه صییورت فشییرده و بییا تأک  

هییای کییارگری نقییل کنیییم: انگلیییس بعیید از جنییگ دوم جهییانی تییا قبییل از روی کییار آمییدن سییرکوب اتحادیییه

ه هیم یکیی از مراکیز امپریالیسیتی دنییا بی      روپیایی و  اای موفیق از حکومیت کیارگری    تاچر همزمان هیم نمونیه  

هیای رقییب و شیروع بحیران اقتصیادی دیگیر       ی شصیت بیا بیه وجیود آمیدن قیدرت      آمد. اما در دههحساب می

 حفظ این موقعیت دوگانه برای دولت بریتانیا ممکن نبود.

بییرای مییالی، دولییت حییزب کییارگر بریتانیییا  حییران عمیییق مراکییزبی هفتییاد همزمییان بییا قییوت گییرفتن در دهییه

ر د؛ ایین امی  گذار از ایین بحیران و حفاظیت از مرکیز میالی لنیدن )سییتی لنیدن(، نیرخ بهیره را دسیتکاری کیر            

هییای دولییت رفییاه، بیکییاری وسیییع و  باعییث بییه وجییود آمییدن تییورم، کییاهش بودجییه، افییزایش شییدید هزینییه 

تییرین سیجم تیرین و من هیا بریتانیییا و لنیدن قیوی   الیب اینجاسییت کیه در ایین سیال    ج-اعتصیابات کیارگری شید   

یط بییرای بریتانیییا دو راه بیشییتر . در اییین شییرا-داری را داشییته اسییتهییای کییارگری دنیییای سییرمایه اتحادیییه

تانییا و  قتصیاد بری اباقی نمانده بیود، ییا فروپاشیی مراکیز میالی و طبیعتیًا از دسیت رفیتن منیافع امپریالیسیتی           

زب کییارگر حییللییی پییول  کییه البتییه المیییا تیین دادن بییه اقتصییاد ریاضییتی تجییویز شییده از طییرف صییندوق بییین

ی بعیید از جنییگ شییدههییای دولییت رفییاه و لیبرالیسییم درونیییآوردپییا زدن بییه تمییام دسییتانگلسییتان بییا پشییت

ی هفتیاد،  جنیگ تیا قبیل از بحیران دهیه      کینیزی بعید از  -)نامی که هیاروی بیرای توصییف لیبرالیسیم رفیاهی     

ی کوبنیده بیا   سیازی، مبیارزه  ، خصوصیی چیک سیازی دولیت   کنید( تین بیه تعیدیل سیاختاری، کو     اسیتفاده میی  

 دار )که خود شرح مفصلی دارد( و در نهایت مالی کردن اقتصاد زد.های ریشهقدرت اتحادیه

هیای کیارگری   البته در ایین راه حیزب کیارگر بیه خیاطر سینت تیاریخی خیود و وابسیتگی نسیبی بیه اتحادییه            

تصیابات کیارگری بیه زانیو در آمید تیا رسیالت        قدرت الزم برای سرکوب حامیان اصیلی خیود را نداشیته و بیا اع    

کارها  به رهبیری مارگیارت تیاچر محیول کنید. کیه البتیه تیاچر نییز بیا           تاریخی تعدیل ساختاری را به محافظه
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هییچ سیخنی لیاقیت کسیب عنیوان بیانوی آهنیین را دارد. او در کنیار سیرکوب          قدرت تمام ثابت کیرد کیه بیی   

شیودن بیازار داخلیی بیه روی محصیوالت دیگیر کشیورها و همچنیین         هیای کیارگری، بیا گ   ی اتحادیهرحمانهبی

تیاچر عمیالً صینعت بیومی     »د، بیرای مثیال   های آنها عمیاًل صینایع سینتی بریتانییا را بیه نیابودی کشیان       سرمایه

اش جویانییههییای نیرومنیید و سیینت کییارگری سییتیزهی بریتانیییا را، همییراه بییا اتحادیییهخودروسییازی ملییی شییده

هیای خودروسیازی ژاپنیی کیه در     میرزی شیرکت  بریتانییا را تبیدیل کیرد بیه سیکوی بیرون      نابود کرد، در عوض 

گرفتنیید، ای را بییه کییار میییهییا کییارگران غیراتحادیییهپییی دسییتیابی بییه بازارهییای اروپییا بودنیید. اییین شییرکت 

ی کلیی، تغیییر بریتانییا در طیی ده سیال      شیدند. نتیجیه  کارگرانی که تسلیم روابط کارگری سیبک ژاپنیی میی   

)هیاروی،  « ی اروپیا( بیود  کشوری با دستمزدهای نسیبتًا پیایین و نییروی کیارگری مطییع )نسیبت بیه بقییه        به 

1386 :87.) 

مانیید، او کمییر بییه نییابودی تمییام مظییاهر   ی اقتصییاد بییاقی نمییی هییای تییاچر صییرفاً در حییوزه البتییه سیاسییت

ام عناصیر میرتبط   می خیود تمی  ی متوسیط حیا  بندد و عمالً نییز بیا اتکیا بیه طبقیه     غیرنئولیبرالی جامعه نیز می

چیییزی کییه هییاروی  اهی، سوسیالیسییتی و حتییا حییس مشییترک مییرتبط بییا آنهییای کییارگری، رفییبییا سیاسییت

ی خیود در ایین زمینیه کیه:     روبید و عمیالً نییز بیه اییده     نامید را از سیطح جامعیه میی    شده میلیبرالیسم درونی

ای کیه حتیی   پوشیاند. در جامعیه  ل میی عمی  امیه ، ج"فیراد سیر و کیار دارییم    ای وجود ندارد و ما تنها با جامعه"

سیازی شیده و بیا سیسیتم مالییاتی      هیا، شیوراهای شیهری و قیوانین میدیریت شیهری نییز خصوصیی        شهرداری

اره بییه شییدت ارتجییاعی بییه نفییع ثروتمنیید و بییه صییورت مشییخا بییر علیییه کییارگران و اقشییار فرودسییت، اد    

ای بیه نیام جامعیه،    و باالجبیار مفهیوم پدییده   تنهیایی خواهید کیرد     شود، طبیعتیاً فیرد بیه شیدت احسیاس     می

 فراموش خواهد شد.

 ی جنوب از نئولیبرالیسمجربهت -2-2-3-3

اسییتقرار کامییل قییدرت سیاسییی نئولیبرالیسییم در آمریکییای شییمالی و اروپییای غربییی، مصییادف اسییت بییا        

ی در ظیاهر  سیاز سیازی. جهیانی  فروپاشی بلوک کمونیستی شیرق و متعاقیب آن آغیاز فراینیدی بیه نیام جهیانی       

ست کیه متعاقیب تغیییرات اواخیر قیرن بیسیتم در جهیان بیه وجیود آمید امیا بیه زعیم              خودیای خودبهپدیده

اندیشمندان و اقتصاددانان زیادی ایین پدییده، کیاماًل حسیاب شیده و بیا ابزارهیایی کیاماًل فکیر شیده بیه یکیی             

طبییق نظییر اندیشییمندانی چییون سییمیر امییین، دیوییید  ی بشییری تبییدیل شییده اسییت.از مسییائل اصییلی جامعییه

سیت کیه   ی اقتصیادی در مقییاس جهیانی   سیازی تنهیا ییک پیروژه    هاروی، جوزف استیگلیتز و دیگران، جهیانی 
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گرایییی آورانیه )بییه خصیوص در حمییل و نقیل و ارتباطییات( و همچنیین مالیییه    هیای فیین بیا تکیییه  بیر پیشییرفت  

بییازی و خصوصییاً د و فییروش امییالک و مسییتغالت، سییفتهبییازی، خرییی)گییرایش بییه تجییارت بییر مبنییای بییورس 

گییرد(، سیعی   داری بیه تولیید قیرار میی    خرید و فروش سیهام کیه در برابیر گیرایش کالسییک اقتصیاد سیرمایه       

ی پییولی افسارگسیییخته را از قییید و بنیید محییدودیت مکییانی برهانیید. اییین مهییم هنگییامی بییه  دارد تییا سییرمایه

ی کشیورهای مرکیز بیرای    شیود کیه سیرمایه   های جهیان سیوم بیدل میی    ای غالباً خطرنیاک بیرای کشیور   پدیده

فییرار از قییوانین کییار سییفت و سییخت اییین کشییورها و همچنییین دسییتیابی بییه کییارگر ارزان وارد اییین کشییورها  

ی آنهییا، موقعیییت خییود را هییا کییارگر، بییدون رعایییت حقییوق اولیییهشییده و بییه قیمییت اسییتثمار کییردن میلیییون

هییای شییروع بحییران در آن کشییور، منطقییه را بییه سییمت موقعیییت    نشییانه ترقییی داده و بییا بییروز نخسییتین 

ی میاکیال در مکزییک بیه اجیرا درآمید      تر ترک خواهید کیرد )نظییر آنچیه تحیت عنیوان برنامیه       جغرافیایی امن

قیمیت بیه   ی آمریکیایی اجیازه داد تیا در مرزهیای شیمالی مکزییک بیا اسیتفاده از کیارگران ارزان         و به سیرمایه 

 های مکزیک آنجا را ترک کند(.های بحران بدهیو با ظهور اولین نشانهتولید پرداخته 

ی سینگین ایین   هیای اصیلی نئولیبرالیسیم، حرکیت تنیه     مدرنیسیم بیه عنیوان بیال    سازی و فرهنگ پستجهانی

ی زمیین ممکین کیرده اسیت؛ ایین مسیئله کیه بیه زبیان          ه اقصیی نقیاط سییاره   اجتمیاعی را بی  -سیستم فکری

کشییورهای مرکییز بییه کشییورهای  هییای سییرمایه ازطبیعییی بییه معنییای صییدور بحییران والرشییتاین و بییه صییورت

هیای عمییق در   شیود؛ همیین بحیران   هیای خطرنیاکی در پیرامیون میی    گییری بحیران  پیرامون است باعث شیکل 

المللیی پیول و مراکیز    داری آمریکیا، صیندوق بیین   شیوند تیا بانیک جهیانی، خزانیه     جهان سیوم نییز عیاملی میی    

هییای ی خییدمات مییالی بییه دولییت اسییتریت، بییه راحتییی بتوانیید در ازای ارائییه یسییتی نظیییر والامپریال-مییالی

ثیال  های گوناگون را مجبیور بیه پیذیرفتن میدل نئولیبرالیسیتی تعیدیل سیاختاری بکنید. بیرای م         وابسته، ملت

ی شییدت کمتییری( بییه صییورت ی جنییوبی، سییوئد و ایییران )بییا دامنییهاییین رونیید در مکزیییک، آرژانتییین، کییره

ی غیرنئیولیبرالی ژاپین و آلمیان    هیا، میدل توسیعه   امل اتفاق افتاد. و ایین در حیالی بیود کیه در همیین سیال      ک

 گرفت.غربی مورد توجه قرار نمی

در هییر صییورت و بییا هییر کیفیت،کشییورهای جهییان سییوم و بییه خصییوص آمریکییای جنییوبی بییا پشییت سییر      

ی داخلییی آن نییدین برابییر بودجییههییای خییارجی کییه گییاه تییا چی بییدهیکننییدههییای ویییرانگذاشییتن بحییران

هیای اجتمیاعی پیی در پیی     رسییده و عالرغیم شیورش    2000ی نیود و  رسییده اسیت بیه دهیه    کشورها نیز می

آینید بانیک جهیانی، صیندوق     هیای تعیدیل سیاختاری و شیوک درمیانی را بیرای خیوش       و بسیار بزرگ، سیاست

 .المللی پول و مراکز مالی به صورت کامل به اجرا درآوردندبین
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درمییانی اقتصییادی در هییر کجییای  طبییق تحقیقییات اندیشییمندان بییاال، سیاسییت تعییدیل سییاختاری و شییوک   

داری شیان در کشیورهای سیرمایه   ی زمین کیه بیه اجیرا درآمیده اسیت، درسیت بیه ماننید خاسیتگاه اولییه          کره

علییه فقیرا   مردانیه  هیای نیاجوان  مادر، تنها باعث اختالف طبقاتی بسییار زییاد، شیکاف درآمیدی، وضیع مالییات      

ای بسیییار قلیییل شییده اسییت. از اییین گذشییته اییین  افییزون عییدههییا و ثییروت بییادآورده و روزو بییه نفییع شییرکت

ها بیه نیابرابری جنسییتی، شیرایط کیار دشیور، عیدم امنییت شیغلی، از بیین رفیتن تیأمین اجتمیاعی،              سیاست

حییداقلی و نهادهییای ، کییه البتییه بییه خییاطر نبییود قییوانین حمییایتی بهداشییت و آمییوزش عمییومی، منجییر شییده

انید. جالیب اینجاسیت کیه     اجتماعی قدرتمند عمیق بسییار بیشیتری بیه نسیبت کشیورهای شیمال پییدا کیرده         

رالیسیم،  فلسیفی نئولیب -ایین پیروژه بیر عکیس ادعاهیای اندیشیمندان اقتصیادی        در اکثر کشیورهای اجراکننیده  

ی کودتییای پینوشییه علیییه ی وحشیییانهنییه آزادی فییردی حاصییل شیید و نییه دموکراسییی. بییرای مثییال تجربییه  

 .آلنده در شیلی برای اجرای این سیاست مصداق بسیار خوبی برای این بخش از یاداشت ماست

سییازی بییه نتییایج جالییب تییوجهی در  سییمیر امییین در تحقیقییات خییود پیرامییون تولییید کشییاورزی و جهییانی  

کشییاورز  نسییبت بیشییترین تولییید  »مقیییاس جهییانی رسیییده اسییت، کییه ذکییر آن خییالی از لطییف نیسییت:    

 10 میییالد  در حییدود 1940هییا  قبییل از جهییان بییه فقیرتییرین آن کییه در سییال یدار  پیشییرفتهسییرمایه

ولییدات  رسید  ایین بیدان معناسیت کیه در برخی  نیواح ، ت       بیه ییک می     2000به یک بوده است، امروزه بیه  

ر ت. بیه طیو  تیه اسی  نیابرابر  توسیعه یاف   کشاورز  و محصوالت غذای  نسبت به نیواح  دیگیر بیه طیرز شیدیداً     

ات سیبت بیه دیگیر خیدمات و تولیید     ن[ی هیا  محصیوالت غیذای   همزمان، این تحول بیه کیاهش نسیب  قیمیت    

جدییید کشییاورز ، متوجییه اییین   یسییال گذشییته منجییر شییده اسییت. مسییأله  50هییا  بییه قیمییت ]صیینعت 

د بییرا  آزاتحییت چنییین شییرایط ، موافقییت بییا اصییل عمییوم  رقابییت   .... نییابرابر و نتییایج آن اسییت یتوسییعه

 تحمییل شیده اسیت ی بیه معنی         WTO یتولیدات کشیاورز  و میواد غیذای  ی بیه نحیو  کیه بیه وسییله          

تیر از چنید دهیه    تیاریخ  کوتیاه  -یغیررقیابت  در ظیرف زمیان    یهیا کشیاورز تولیدکننیده   پذیرش حذف بیلیون

د و قیرا هسیتن  فدیگیر   فقیرانی  در مییان   هیا انسیان ی اکثریتی  کیه تقریبیًا       خواهد بود. بر سر زنیدگ  میلییون  

زمیان    یورهدچیه خواهید آمید  در ییک      -دکننی هم چون آنیان بیا میرارت بسییار بیرا  خیود غیذا تهییه می          

توانیید پنجیاه سییاله توسییعه صیینعت ، حتیی  بیا فرضیییه خیییال  نییرخ رشیید میداوم هفییت درصیید در سییال، نمیی    

 (.87و  86: 1383)سمیر امین، « ها انسان را جذب کندحت  یک سوم این میلیون

ی شییورش و بحییران ای دربییارهجییوزف اسییتیگلیتز، همییراه قبلییی و منقیید فعلییی نئولیبرالیسییم نیییز در نوشییته 

هییای نئولیبرالیسییتی آرژانتییین، کییه در آن دولییت اییین کشییور بعیید از دو دهییه تعقیییب سیاسییت  2001سییال 
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داخییت المللییی پییول بییا نییرخ رسییمی بیکییاری بیییش از بیسییت درصیید، بحییران عییدم تییوان پر   صییندوق بییین

میین ماننیید بیشییتر  »نویسیید: مییدت عمییومی مواجییه بییود، مییی  هییای خییارجی و تظییاهرات طییوالنی  بییدهی

کننید معتقیدم کیه بیه هنگیام      المللیی پیول فعالییت میی     صیندوق بیین   یاقتصاددانانی که در خیارج از حیطیه  

نیید و کفقییط اوضییاع را بییدتر مییی ]یکییی از اصییول اساسییی نئولیبرالیسییم[ هییاافییول اقتصییادی، کییاهش هزینییه

آرژانتیین نییز ماننید کشیورهای      دهید. همچنین درآمدهای مالییاتی، اشیتغال و اعتمیاد عمیومی را کیاهش میی      

بیا ایین    ای اقتصیادی اسیت.  دچار بحیران شیدند، تیابع ایین اصیول پاییه       1990 یشرق آسیا که در اواخر دهه

پیییروی کییرد و در  آرژانتییین هییم از آن هییا را کییاهش دهییید؛حییال، صییندوق بییین المللییی پییول گفییت هزینییه 

درصید  10بیه مییزان    )بیه جیز نیرخ بهیره(     هیا را در سیطح فیدرال   ، هزینه2001تا  1999های سال یفاصله

هیا بیا   اگیر کیاهش هزینیه    هیا وضیعیت را بیدتر کیرد.    رفت، کیاهش هزینیه  گونه که انتظار میهمان کاهش داد.

پیول بیود سیقوط اقتصیادی حتیی      شد کیه میورد نظیر صیندوق بیین المللیی       شدت و در مدت زمانی انجام می

آنچیه در میورد آرژانتیین قابیل      داد.هیای اجتمیاعی بسییار زودتیر رخ میی     گرفیت و نیاآرامی  تر صورت میسریع

هیای اجتمیاعی و سیاسیی سیرانجام روی داد، بلکیه ایین نکتیه اسیت         توجه است این نکتیه نیسیت کیه آشیوب    

 (.162: 1381)استیگلیتز، « ها بسیار طول کشیدکه این آشوب

کییردن یییا بییه اصییطالح  ی اخیییر در ایییران نیییز، نشییان داده کییه خصوصییی  ی نزدیییک بییه دو دهییه تجربییه»

ثبیاتی امنییت شیغلی، تنیزل دسیتمزدها، کیاهش و تنیزل        بخش خدمات دولتیی تنهیا بیه بیی     "شرکتی کردن"

 هییایآور، تنییزل کیفیییت آموزشییی تییوأم بییا هزینییههییای سرسییامکیفیییت خییدمات بهداشییتی همییراه بییا هزینییه

تییوان بییه ظهییور و بییروز ی اینهییا مییی(. عییالوه بییر همییه59: 1386)روحییی، « گییزاف و... منجییر شییده اسییت

ز بییین امسییائلی مثییل گسییترش فقییر، پرولتریییزه کییردن طبقییاتی جامعییه، افییزایش شییدید اخییتالف طبقییاتی و 

 بردن زیربنای سنتی تولید و کشاورزی و جایگزینی آن با واردات، را نیز ذکر کرد.

ای ظرییف امیا   این بخش باید باز هیم بیه نقید رادیکیال هیاروی از نئولیبرالیسیم بیازگردیم و بیه نکتیه          در پایان

گیییری و گسییترش ایییدئولوژی نئییولیبرال در میییان کشییورهای مختلییف و بسیییار اساسییی در مییورد رونیید شییکل

ی هییای خصییمانه، اشییاره کنیییم: هییاروهمچنییین علییت ضییعیف بییودن مقاومییت جوامییع در برابییر اییین سیاسییت

رییزی شیده از   ای از پییش برنامیه  انید کیه بیا توطئیه    دنئولیبرالیسم را نیوعی تخاصیم طبقیاتی نامحسیوس میی     

شییود کییه از قضییا در اثییر هژمونیییک شییدن بییه راحتییی قابییل  سییاالر پییی گرفتییه میییی سییرمایهطییرف طبقییه

نیین  شیود. او در ایین زمینیه بیه صیورت مشیخا چ      شناخت هم نیست و عمومیاً امیری طبیعیی انگاشیته میی     

ی حیاکم باشیند حتیا میدنظر     هیای طبقیه  تواننید اییده  هیای حیاکم میی   این احتمیال کیه اییده   »اندیشد که: می
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی نخبگییان تجییاری و هییم قییرار نگرفتییه اسییت، حتییا بییا آنکییه شییواهدی قییاطع در مییورد مییداخالت گسییترده  

سسیات پژوهشیی، در   در مو گیذاری از طرییق سیرمایه  –هیا  هیا و اییدئولوژی  های مالی در تولیید اندیشیه  سرمایه

توانید  هیای میالی میی   وجیود دارنید. ایین احتمیال کیه علیت بحیران        -هیا ساالران، و در کنترل رسانهآموزش فن

شیوند تیا   هیا عمیداً طراحیی میی    بیازی میالی باشید، ییا اینکیه بحیران      اعتصاب سرمایه، فیرار سیرمایه ییا بیورس    

آمییز، حتیا بیا    تمیالی بییش از حید توطئیه    ی سیلب مالکییت تسیهیل کننید، بیه عنیوان اح      انباشت را به وسیله

ی هماهنیگ شیده بیر ایین ییا آن پیول )ارز( منتفیی        شیماری از حمیالت سیوداگرانه   وجود عالئم مشیکوک بیی  

ی شییواهد مختلفییی از رونیید  ی اییین یاداشییت بییا ارائییه  (. در ادامییه163: 1386)هییاروی، « دانسییته شییود 

یبرالیسییمریال ابعییاد اییین مسییئله را بیشییتر    گیییری هژمییونی نئول نفییع در شییکل تأثیرگییذاری نخبگییان ذی 

 خواهیم شکافت.

ای ایییده[دارد هییای تییاریخی خییویش از فراینیید نئولیبرالیسییم اییین نگییاه را از نظییر دور نمیییهییاروی در بررسییی

رییزی طبقیات حیاکم اقتصیادی و سیاسیی بیرای تسیلط        که به وجود آمیدن نئولیبرالیسیم را برآمیده از برنامیه    

و بیر اسیاس میدارک و شیواهدی کیه ارائیه        ]دانید وت جامعیه، سیاسیت و اقتصیاد آن میی    طبقاتی بیشتر بر ثیر 

ی نئولیبرالیسیم، حیاکمیتی اسیت از پییش طراحیی      دهید، در صیدد اسیت تیا نشیان دهید، حاکمییت اییده        می

هیا، نشیریات و   حکیومتی طیرح و بیه ییاری موسسیات پژوهشیی، دانشیگاه       -شده که از سیوی نخبگیان سیاسیی   

آورد: ی لیوئیس پیاول را در ایین میورد میی     شیود. او یادداشیت محرمانیه   رییزی و نهادینیه میی   هیا، برنامیه  رسانه

هییای هییا، شییرکتهییا، مییدارس، رسییانهدانشییگاه–اتییاق ملییی بازرگییانی باییید یورشییی را بییر نهادهییای مهییم   »

ی شییرکت، قییانون، فرهنییگ و فییرد را  ی تفکییر افییراد دربییارهرهبییری کنیید تییا نحییوه  -هییاانتشییاراتی، دادگییاه

هییایی بسیییار کییالن کییه از سییوی ی روایییت هییاروی بودجییه(. بییر پایییه65: 1386)هییاروی، « دگرگییون سییازد

هیایی بسییار نزدییک بیا     موسسیات پژوهشیی و ایجیاد رابطیه    انیدازی  شید بیرای راه  هایی مهم تأمین میی شرکت

جوامع مهم دانشیگاهی جهیت تبلیی  و تیرویج نئولیبرالیسیم سیازماندهی شیده اسیت )همیان(. تیا جیایی کیه             

ی نوبیل در اقتصیاد داشیتند اسیتفاده کردنید تیا بیرای پییروزی         کارفرمایان سیوئدی از کنترلیی کیه بیر جیایزه     

: 1386ی سییوئد تقویییت کننیید )هییاروی، الیسییم را در تفکییر اقتصییادی جامعییهدر مبییارزات انتخابییاتی، نئولیبر

شییود، نییه ارزش عملییی و ی نئولیبرالیسییم مییی(. از دییید هییاروی باییید گفییت آنچییه سییبب هژمییونی ایییده 160

هییای داران مییالی و اقتصییادی، پایگییاهی ائتالفییی سییرمایهکارهییای آن بلکییه صییرف وجییود مجموعییه واقعییی راه

ای و بالخییره هییا، موسسییات پژوهشییی، تبلیغییات رسییانه  کییار، دانشییگاه ر و نومحافظییهکییاسیاسییی محافظییه 

هییای بییدیل بییه دلیییل  اسییت. خصوصییاً در زمییانی کییه ایییده   نظییران و متخصصییان امییور اقتصییادی صییاحب
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انیید. هییای ناشییی از انباشییت سییرمایه و ورشکسییتگی لیبرالیسییم ملییی، قییدرت خییود را از دسییت داده   بحییران

ای باشید کیه نئولیبرالیسیم بیا حمیالت      گرایانیه ی طراحیی توطئیه  توانید نتیجیه  هیاروی میی   انباشتی که از نظر

سوداگرانه و هماهنگ شده بیر ایین ییا آن پیول )ارز( و بیورس بیازار میالی بیه اعتصیاب و فیرار سیرمایه دسیت             

ن ی ائتالفییی خیود در عییین اییی (. پییس بییه بیاور وی نئولیبرالیسییم بیا مجموعییه  163: 1386زنیید )هیاروی،  میی 

 (.60و  59: 1386کند. )روحی، آفریند، خود را داروی بحران معرفی میکه بحران می

ی کمیک میالی نخبگیان    ی بیه اثبیات رسیاندن مسیئله    هیایی کیه هیاروی در زمینیه    تیرین مثیال  یکی از جالیب 

شیود بیه تقبیل    کنید، مربیوط میی   ی نئولیبرالیسیم اقتصیادی ارائیه میی    ی مسلط بیه رشید اییده   اقتصادی طبقه

. 1ی اسیکایفی ی سیاخت فیلمیی بیر اسیاس کتیاب میلتیون فرییدمن )آزادی انتخیاب( از طیرف موسسیه          ودجهب

نویسیید کییه: ی عمییل تییاچر و ریگییان چنییین مییی یییا در جییایی دیگییر کییه بییا صییراحت تمییام در مییورد نحییوه 

ن کینم مفییدتری  هیای مختلیف ارزییابی کیرد. ولیی مین فکیر میی        توان بیه شییوه  موفقیت ریگان و تاچر را می»

هیای  هیایی کیه تیا آن وقیت دییدگاه     ی عمیل آنیان اسیت، یعنیی پیذیرفتن دییدگاه      کار تأکید کیردن بیر نحیوه   

: 1386هییای غالییب )هییاروی، سیاسییی، ایییدئولوژیکی و فکییری اقلیییت بییود و تبییدیل سییاختن آنهییا بییه دیییدگاه

91.) 

 جمع بندی مبحث نئولیبرالیسم 

ی حماییت از جامعیه در برابیر    ی نظیری خیود هییچ گونیه قرابتیی بیا اییده       نئولیبرالیسم بنا به ماهییت و ریشیه  

تییرین حالییت را عییدم مداخلییه در امییور   نامالیمییات سیسییتم اقتصییادی  موجییود نییدارد و بهتییرین و طبیعییی  

گذشیته تمیام    هیای نییز توانسیته اسیت طیی دهیه      سیاسیی در عمیل  -ی اقتصیادی داند. این نظریهاقتصادی می

ز نید. یکیی ا  کمظاهر دولت رفیاه را از تمیام زواییای جوامیع مختلیف )هیم در مرکیز و هیم در پیرامیون( پیاک           

هیای کیارگری قدرتمنید بیوده کیه امیروزه، خصوصیًا در جهیان سیوم دیگیر           ترین این مظاهر نییز اتحادییه  اصلی

تیوان  گییری کلیی از مباحیث فیوق میی     خیوریم. پیس بیرای نتیجیه    میی هایی از آنها بیر ن به کمترین رد و نشانه

گراییی،  ای بیرای خصوصیی سیازی، بهیا دادن بیه م سسیات میالی و مالییه        چنین گفت که نئولیبرالیسم نظرییه 

مانیده، کیاهش خیدمات عمیومی )نظییر بهداشیت و آمیوزش(        نواسیازی اقشیار فرودسیت و کشیورهای عقیب     بی

هییای کییارگری و بییرای  ای علیییه اتحادیییه ریییه و پییروژه تییر بییرای مییا در اییین پییژوهش، نظ  و از همییه مهییم 

 زدایی از نیروی کار است. تشکل

                                                           
1 . Scaife 
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 های کارگریبه اتحادیهرویکرد سوسیال دموکراسی  -2-2-3 

و  طلبانه  ی خصیییلت اصیییالح  های تجدیدنظرطلبان در زمینه     اندیشیییه »طور که پیش از این گفته بودیم:   همان 

سیال د        سو سم، بنیان فکری احزاب  سیالی سو شمار می دموکراتیک  ستر تاریخی تجدینظرطلبان  موکرات به  رود. ب

سی آلمان بود. در این جنبش... مارکسیست          سوسیال دموکرا های ارتدکس همانند مارکسیسم ارتدکس، جنبش 

شیییدند. دادند. در حالی که منتقدین تجدیدنظرطلب جناح راسیییت محسیییوب میرو را تشیییکیل میجناح میانه

تند. مل تدریجی در امور جامعه و عدم ضییرورت انقالب سیییاسییی اعتقاد داشیی  تجدیدنظرطلبان به اصییالح و تکا

سی قرن نوزدهم اروپا بود        بدین سوسیال دموکرا ست در درون جنبش  شیریه،  « سان تجدینظرطلبی گرایشی را )ب

1376 :44.) 

تاریخی آن ی ی سییوسیییال دموکراسییی را تا پیش از جنگ دوم جهانی مرور کرده و ریشییهاگر بخواهیم تاریخچه

برای اصالح   وسیال دموکراسی ریشه در تحوالت فکری قرن نوزدهم اروپا و تالش   بررسی کنیم، باید بگوییم که: س  

سم دارد      سیالی سائل مهم سو شهور  « المللی کارگرانانجمن بین» . نباید فراموش کرد که یکی از م یا به تعبیر م

ود. در احزاب سوسیال دموکراتیک )که   ن سوسیالیست ب   اطلبنقش اصالح  گیری در موردتصمیم  «الملل اولبین»

سیال            سو سبتی با مفهوم  ست و انقالبی بوده و ن سیالی سو ستم کامالً  سی   در قرن نوزدهم و اوایل قرن بی دموکرا

طلبان از همان ابتدای پیدایش این احزاب یکی از مسائل و نیروهای عمده به حساب   امروزی نداشتند( نیز اصالح  

در حزب سوسیال    گ مارکس و انگلس و پس از آن قدرت یافتن افرادی نظیر برنشتاین و کائوتسکی  مر آمدند.می

حدت نظر دموکرات آلمان و پس از آن حوادث اوایل قرن بیسییتم یعنی آغاز جنگ جهانی اول و عدم انسییجام و و

تر پیروزی از همه مهم الملل، ونگ و نهایتاً فروپاشیییی این بینپیرامون ج« الملل دومبین»ها در مارکسییییسیییت

ها در آلمان در مجموع باعث شد تا جنبش سوسیال دموکراسی به     ها در روسیه و شکست اسپارتاکیست     بلشویک 

سبام،   شکل معاصر و امروزین آن تغییر مسیر داده و ذاتًا جنبشی رفرمیستی و اصالح         ؛ و 1385طلبانه شود )هاب

ظرطلب و کائوتسکی پیش از این ذیل مباحث مارکسیسم تجدیدن    (. در مورد نظریات برنشتاین و 1380هابسبام،  

سم ا رتدکس بحث کرده    سی صول مارکس را رد کرده و     ایم؛ اما تکرار این نکات که تجدیدنظرطلبمارک ساً ا سا ها ا

صالح          صورت تدریجی و ا سم را به  سیالی سو سرمایه گرانه میمعتقد بودند که  داری تحمیل کرد و توان به نظام 

های خودی سییوسیییالیسییم در پی بحران  گرایانه اعتقاد به وقوع خودبهتکامل-ها نیز با یک نگاه مکانیکیارتدکس

ی تفکر، موضع انقالبیون سوسیالیست را     گیری این دو شیوه داری بودند، کامالً ضروری است. در واقع همه  سرمایه 

 در جنبش سوسیال دموکراسی آلمان، و به تبع آن اروپا ضعیف کرد.

سید و احزاب کارگر هر کدام به تبعیت  طرف دیگر، با وقوع جنگ اختالفات در بین از الملل دوم نیز به اوج خود ر

های معتقد به انقالب جهانی به از دولت متبوع خود وارد کارزار جنگ شدند که شکست بزرگی برای سوسیالیست     

ساب می  شویک ح سازش   ها آمد. این وقایع همگی مقارن بود با پیروزی بول سیه و  ناپذیری به رهبری لنین در رو
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سم      اش با ارتدکسبنیادین او و انقالب سی سیم انقالبی با مارک ها و تجدیدنظرطلبان و در نتیجه قطع ارتباط مارک

کار اروپایی )تجدیدنظرطلب و ارتدکس(؛ این در حالی بود که مارکسیییسییم انقالبی اروپایی نیز در سییال  محافظه

لوکزامبورگ در آلمان به طرز خونینی سییرکوب شییده و تقریباً برای همیشییه از بین رفت   به رهبری رزا  1918

(. همه این اتفاقات باعث شیید تا تجدیدنظرطلبان بتوانند در اروپا مارکسیییسییم را به نفع خود  1380)هابسییبام، 

سیه       سیال دموکراتیک تحمیل کنند، چراکه رو سو صادره و نظریات خود را بر جنبش  ی در تمام دههی انقالبی م

 روی اروپایی نشان نداد و افتراقی بنیادین مابین آنها ایجاد شد.گاه روی خوش به احزاب میانههیچ 20

سال    ضعیت تا  سال  20ی های پایانی دههتداوم این و سای    ، دهه1929، بروز رکود بزرگ  سخت و جانفر  30ی 

بار دوم،  یتالیا و آلمان و نهایتًا بروز جنگ فاجعه        اشییییسیییم در اف ی کارگر اروپایی و آمریکایی، عروج    برای طبقه 

ساخته و پرداخته کرد. با بروز بحران        سی در معنا و ماهیت امروزین آن را کامالً  سیال دموکرا و رکود بزرگ  سو

ی کارگران جهان صییینعتی از یک طرف اعتماد به بنیان کالسییییک اقتصیییاد سیییابقهو فالکت بی 1929سیییال 

سمت دیگر       داری به طرز بسرمایه  سطح جوامع مختلف از بین رفت و از  سیعی در  ، فقر و فالکت طبقات سیار و

چون هیتلر و موسیییلینی بتوانند با بازی کردن باعث شیید تا کسییانی هم 30ی میانی و پایین جامعه در طول دهه

الیسییت و هم کاران ناسیییوننقش پدر و حامی جامعه بتوانند مورد حمایت اقشییار وسیییعی از جامعه )هم محافظه

ی این وقایع تلخ با بروز جنگ دوم به نهایت منطقی خود رسییید گارگران گرسیینه( قرار بگیرند. در آخر مجموعه

 (.1380)هابسبام، 

سند و حمایت هیچ حزب و        ستم قبل از جنگ دیگر به لحاظ منطقی مورد پ سی ست که پس از جنگ،   طبیعی ا

ی پیش از جنگ یکی از متهمان اصییلی به بازار افسییارگسیییختهگروه و مرام سیییاسییی نبود و در این میان نظام 

سترده حساب می  ایی قرار گرفت آمد. در این دوران بود که ناگهان نظریات جان مینارد کینز مورد اقبال و توجه گ

رو را به عنوان مانیفست اقتصادی خود   و احزاب سوسیال دموکراتیک سابقاً مارکسیست، نظریات یک لیبرال میانه     

ضع داده و     ب ست تغییر مو صورت عملی از چپ به را س    »رگزیدند و به  سی ستگی به مارک صله  به تدریج از پیو م فا

 (.1392)زنگنه، « ندنزدیک شد« سوسیالیسم لیبرال»گرفت و به سوی 

حال و با دانسییتن این پیشییینه اگر بخواهیم تعریفی کلی از سییوسیییال دموکراسییی ارائه کنیم باید آن را یک     

ی قرن بیستم در لیبرالیسم استحاله یافت. در ی سیاسی بنامیم که ریشه در مارکسیسم داشته اما تا نیمه     ایدئولوژ

طور که پیش از این در مبحث نئولیبرالیسم نیز به صورتی گذرا اشاره کرده بودیم، اعتقاد    این مرام سیاسی همان  

)یا همان دولت رفاه(، بهبود وضیییعیت        نسیییبی به عدالت اجتماعی، و تالش برای  ایجاد دولت بزرگ و پرحجم       

ستمزدها، باال بردن قدرت  ستانی از ثروتنمدان، بها دادن به اتحادیه ی کارگر، مالیاتطبقه های کارگری، افزایش د
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؛ 1389ایی دارد )بری، خرید طبقه کارگر، سیییاسییت اشییتغال کامل، و تأمین اجتماعی نقش عمده و برجسییته   

 (.1383فیتزپتریک، 

 

 

 نیادین سوسیال دموکراسیاصول ب 

سی را می     صالح     گونه»توان سوسیال دموکرا سوسیالیسم دموکراتیک ا تعریف کرد که به جای تأکید بر « طلبای 

سالمت  سرمایه رویکردهای انقالبی، طرفدار انتقال م ست. از این        آمیز و تکاملی جامعه از  سم ا سیالی سو داری به 

شکل قابل پذیرش حکومت  ست. طر    داری،منظر، تنها  سی نمایندگی و تحت حاکمیت قانون ا فداران این دموکرا

گیری دموکراتیک و فراتر رفتن از دموکراسی سیاسی تا شامل شدن دموکراسی        نظریه، خواهان گسترش تصمیم  

 (.1392)زنگنه،  ان و دیگر فعاالن اقتصادی هستندگیری مشترک کارگراقتصادی و تضمین حق تصمیم

خالق  ( برابری و آزادی در نوعی تعالی1970تا  1940در دولت رفاه کالسییییک )»که فیتزپتریک معتقد اسیییت 

شتند    سازش دا ستالل می 1383اما پس از آن این تعادل به لرزه افتاد )« باهم  شتی دادن آرمان  (. با این ا توان آ

کرد. از نگاه ی قرن بیسییتمی سییوسیییال دموکراسییی تلقی  عدالت با آرمان آزادی را یک اصییل بنیادین در تجربه

سیال دموکرات    سته سو ست به معنای آزادی و این هر دو از راه  ها معنای برابری واب های پیچیده و تحت عنوان ا

پیوندند )همان(. در مبحث رابطه برابری با آزادی سییه شییق مختلف از ترجیحات وجود شییهروندی به یکدیگر می

بندی حداکثری به    . پای 2بندی حداقلی به آزادی فردی؛    یبندی حداکثری به برابری اجتماعی و پا     . پای 1دارد: 

. نوعی مبادله و بده بسیییتان و در واقع نوعی ارتباط       3بندی حداقلی به برابری اجتماعی؛ و     آزادی فردی و پای 

توان و نباید آزادی و برابری را به نفع    ها نمی متقابل بین این دو )همان(. بنابراین از منظر سیییوسییییال دموکرات      

  اند.دیگر قربانی کرد و این دو همواره به همدیگر وابستهیک

سیال دموکرات    سو ست که        از نگاه  سی ا سیا صادی، فرهنگی و  شرایط حقوقی، اجتماعی، اقت ها، آزادی به معنای 

. 1بارتند از: عاز این منظر، اسییتانداردهای آزادی د. کنشییهروندان را قادر به زندگی با حق تعیین سییرنوشییت می

ضمین   صمیم ت زادی برای افراد با آتوانایی حفظ . 2گیری؛ بنیادین آزادی فردی و آزادی ایفای نقش در جامعه و ت

وزش در جامعه   اقدام مسییی والنه و منطقی افراد با کمک آم      .3فراهم آوردن نهادها و ابزارهای اجتماعی الزم؛ و     

 (1392ک )زنگنه، دموکراتی

سیال دموکراسی است. از این منظر، عدالت مبتنی بر کرامت برابر همه    عدالت و برابری، اصل دیگر مورد توجه سو  

صت  شارکت برابر در آموزش و    افراد و هم معنا با آزادی برابر، آزادی فر سیتی، برابری رنگ و نژاد، م ها، برابری جن
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رآمد و رسیییی برابر به همه کاالهای عمومی، توزیع برابر د کار، امنیت اجتماعی و فرهنگی، دموکراسیییی، دسیییت  

محور درآمد و دارایی را منصیفانه   -ها، توزیع دسیتاورد  مالکیت و قدرت اسیت. در عین حال سیوسییال دموکرات   

توانند تر از حد متوسییط دارند، از آن جا که میدانند. به عبارت دیگر کسییانی که درآمدی باالتر و اموالی بیشمی

 د.شمرده شون تری در رفاه جامعه داشته باشند، باید محترمسهم بیش

گرایی در سطح ملی، اروپایی و جهانی  کاری و همبستگی در تعریف سوسیال دموکراسی، به معنای روحیه هم     هم

ها و افراد مختلف است.  المللی آزادی برابر برای همه، و تعلق و کمک متقابل در بین نسل های بینبر اساس ارزش 

کارگری، از هم با بهره  به گیری از جنبش  یاد       بسیییتگی  عه  جام ند  عنوان نیرویی برای تغییر و نیرویی برای پیو

شد. از این رو چگونگی تأثیرگذاری نها      می شه باید در رابطه با تحقق آزادی و برابری با صل همی دهای شود. این ا

 (.1392ت )زنگنه، بستگی مورد توجه اسدولت و جامعه مدنی بر انسجام و هم

سفی و ا      سطوح فل صول در  سیال دموکراتیک را نمایندگی کنند؛ از منظر    خالقی میالبته این ا سو توانند نگرش 

وجو کرد ی قرن بیستم را در افکار کینز و پیروان او جست  اقتصادی باید اصول اساسی سوسیال دموکراسی نیمه        

سی را باید در مظاهر            که پیش سیال دموکرا سو شی  صول و خط م سی نیز ا سیا  تر به آنها پرداختیم؛ و به لحاظ 

 یافت. 70ی های اروپایی پس از جنگ دوم جهانی تا دههدولت رفاه، یعنی تقریباً تمام دولت

 سرانجام سوسیال دموکراسی و راه سوم

ی هفتاد، طی دو دهه داری در دههرمایهم گفتیم که با فرا رسیدن بحران بعدی سس تر و در مبحث نئولیبرالیپیش

ی میدان ی به نحوی از انحا  به حاشیییهدموکراتیک اروپایی و غیراروپایهای رفاه و احزاب سییوسیییال  تمام دولت

ها بر مصییدر امور ای کامالً متعارض با سییوسیییال دموکراتسیییاسییت رانده شییده و احزاب نئولیبرال با خط مشییی

حتا  رن بیست و یکم حاال دیگرقهای ابتدایی های آخر قرن بیستم و دهه سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند. در دهه   

محیطیِ ناشی از نئولیبرالیسم، هیچ بحثی در مورد به کار بردن اصول    ست اقتصادی و زی -با وجود فجایع اجتماعی

ی این شکست سنگین به قدری بوده است که حتا احزاب سوسیال        سوسیال دموکراتیک موضوعیت ندارد. دامنه   

ها تن  به عقاید نئولیبرالغییر داده و علناًهای خود را تدموکراتیک سیییابق نیز به صیییورت بنیادین اهداف و روش

سرعت مرور کنیم متوج         داده ستم به  سی را از ابتدا تا انتهای قرن بی سیال دموکرا سو سیر تاریخی  ه اند. اگر خط 

سیر خود را آغاز کرده          می سی م سیا سیال دموکراتیک که از منتهاالیه چپ و انقالبیِ طیف  سو شویم که جنبش 

کارانه و مبتنی بر اصیییالت بی قید و شیییرط بازار اتخاذ الیه راسیییت آن، مواظعی کامالً محافظهبود، حاال در منتها

پردازان سوسیال   مدران و نظریههای اخیر از سوسیال دموکراسی تنها اسمی باقی مانده و سیاست      کند. در دههمی

تأکید زیادی بکنند. شییاید  ی سییوسیییال دموکراسییی طلبانهنیادین و اصییالحتوانند بر اصییول بدموکرات نیز نمی

 ی راه سوم او باشد.مینه آنتونی گیدنز و نظریهترین مثال در این زبرجسته
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صلی متفکر  نبه عنوا گیدنز  سم متعارف که به دنبال مدیریت اقت          ا سیالی سو ست که  سوم معتقد ا صادی و  راه 

سیالیزه کرده تولید از طریق برنامه    ست سو ش        ،ریزی متمرکز ا سوخ  سًا من سا ست ا . از نظر وی، نوع ماندگار ده ا

سم توسط       سیالی سلند »سو سم    »در کتاب « آنتونی کرا سیالی سو شال »و « آینده   دش مطرح « توماس هامفری مار

های سوسیال دموکراتیک کالسیک )در واقع سوسیال دموکراسی (. تفکر گیدنز به نوعی تلفیق ایده1386)گیدنز، 

ستم( با تفکرات نئولیبرال نیمه ست. به این معنا   ی قرن بی سی جدید مدنظر گیدنز در واقع     کا سیال دموکرا سو ه 

ست      سیا ست از  ست        ترکیبی ا سیا ستی و  ست را صادی د سیال      های اقت سو ست چپی )همان  های اجتماعی د

ست را باید در عملکرد حزب (. اما این که این ایده در عمل چقدر اجرا شدنی1392دموکراسی کالسیک( )زنگنه، 

ست  سال   کارگر انگل شاور آن را در  ستم ایفا می ان که گیدنز نقش م ست های پایانی قرن بی وجو کرد؛ جایی کرد، ج

ه از حزب ک که دولت بلر به عنوان دولت برآمده از حزب کارگر انگلسیییتان هیچ تفاوت معناداری با دولت تاچر               

سته بو محافظه ساب می   کار برخوا سم به ح شته ایده   آید، نداد و یکی از مبدعان نئولیبرالی ی تلفیق شت. از آن گذ

 رسد.ای کامالً غیرممکن به نظر مینئولیبرالیسم با سیاست اجتماعی چپ، تا حدودی زیادی ایده

سی در واقع ایدئولو          سیال دموکرا سو سی باید بازهم تأکید کنیم که  سیال دموکرا سو صلی  در انتهای مبحث  ژی ا

ها ی قرن بیسییتم نیز باعث شییکوفایی این اتحادیه بود و در نیمه رو و غیرانقالبیهای کارگری میانهحامی اتحادیه

سی              ست  سم )یعنی در طیف را ضای لیبرالی سی در ف سیال دموکرا سو سی(  شده بود. اما نباید فراموش کرد که  ا

سه دهه در مقابل لیبرال   هیچ ست بیش از  سیک و نئولیبرال دوام پیدا کند و خیلی زود تنها به  گاه نتوان های کال

 یستم بدل شد.باجتماعی قرن -ای در تاریخ سیاسیرهخاط

 های کارگرینظریات مستقل مرتبط با تشکل -2-2-5

های کارگری را مورد های نظری و سیییاسییی به اتحادیه ها و ایدئولوژیتا به اینجا ما سیییر تحول رویکرد جنبش

های تحادیه به نظریات مرتبط با ابررسییی قرار دادیم، در ادامه قصیید داریم تا به صییورتی کمی جزئی تر صییرفاً   

تعاریف مختلفی  کارگری صرف نظر از ایدئولوژی و رویکرد سیاسی مولفان آنها بپردازیم. به همین منظور در ابتدا   

یه   »از  حاد کارگری ات لت « ی  یه       را ذکر کرده؛ پس از آن ع حاد مدن ات به وجود آ کارگری را از منظر    های  های 

 زنیم.های کارگری میشناسی اتحادیهموده؛ و در آخر نیز دست به گونهپردازان مختلف مرور ننظریه

 های کارگریتعاریف مختلف اتحادیه

ی اتحادیه  »را چنین تعیرف کرده اسیییت:  Trade Unionی کارگری یا همان    المعارف بریتانیکا اتحادیه     دایره

شییود که هدف آن بهبود اطالق می ی خاصیابی کارگران در یک حرفه، صیینعت یا کارخانهکارگری به سییازمان

زنی شرایط رفاهی، نظیر دستمزدها، مزایا، شرایط کار، یا بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی کارگران از طریق چانه

 «.جمعی است
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سیدنی وب اتحادیه  ستمر  مانساز »ی کارگری یک اند: اتحادیهی کارگری را چنین تعریف کردهبئاتریس و  یابی م

 (1: 1920« )مزدبگیران به منظور حفاظت و بهبود شرایط کاری خویش است و پایدار مابین

داند که در یک موقعیت شغلی مشخا تعریف شده باشد و به     جی.دی.اچ ک ل اتحادیه را یک سازمان کارگری می 

 (.13: 1953صورت عمده به منظور حفاظت از منافع اقتصادی اعضا در محیط کار فعالیت کند )

ستر نیز در تع  ست:    ل شته ا سازمانی از کارکنان  »ریف اتحادیه کارگری چنین نو شود  فته میگاتحادیه کارگری به 

 (.539: 1941« )که عمدتاً به منظور بهبود شرایط اقتصادی اعضای آن ایجاد شده باشد

ن یابی یا اتحاد سیییازمانی مابی     ی کارگری را چنین تعریف کرد: نوعی سیییازمان  توان اتحادیه  به صیییورت کلی می 

چنین بهبود شرایط کارگران کارگران که به قصد محافظت از ایشان در برابر استثمار شدن توسط کارفرمایان و هم

های کارگری انقالب صیینعتی در انگلسییتان و سییایر کشییورها و  انجام شییود؛ علت تاریخی به وجود آمدن اتحادیه

 (.2016د، ای عنوان شده است )چانخانهچنین مستقر شدن نظام تولید کارهم

ی کارگری در دنیای غرب پی برد؛ گذشییته از تعاریف توان به کلیتی از مفهوم رایج اتحادیهبا ذکر این تعاریف می

ی کارگری به  انقالبی اندیشیییمندان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسیییتم، در دنیای امروز به صیییورت کلی اتحادیه        

شتی   ی کارگران برای مواجه با کاریابی آزادانهسازمان  شرایط معی صادی و اج -فرمایان و  تماعی کارخانه اطالق اقت

سیاسی مشخصی را نیز دنبال می        می های اخیر کند اما این اهداف در دههشود که البته در سطوح باالتر اهدافی 

 اند. به هیچ وجه تغییر بنیادین کلیت و ساختار جامعه نبوده

 گراییاتحادیه 

سمت مقدمه  صل به نظر در ق سرمایه در نظام  نگاه مارکس و پوالنی در مورد تعارض بنیادین ی این ف یروی کار و 

شاره کردیم. این عقیده در دنیای امروز هم در میان مارکسیست    سرمایه  ها به قوت خود باقی مانده است و  داری ا

به حیات خود ادامه داده  industrial conflict یا« صنعتی ستیز  »ها تحت عنوان هم در میان غیرمارکسیست  

ی نبردی واقعی مابین نیروی کار و ها همواره صیییحنهها و کارگاهدارانه در کارخانهاسیییت. فرایند تولید سیییرمایه

زایای رفاهی صاحبان سرمایه یا کارفرمایان است. کارفرمایان به صورت طبیعی تمایل به کاهش دادن دستمزد و م   

ر دارند و ن اسییتخراج ارزش اضییافی از فرایند کار و کسییب منافع مادی بیشییت   کارگران به منظور باال بردن میزا

گر راهی به کارگران نیز که از یک طرف همواره در معرض کاهش دسییتمزد و مزایای خود قرار دارند و از طرف دی

تا در اند جز کار کردن و فروش نیروی کار خود به کارفرمایان ندارند، در موضیییع تدافعی خود همیشیییه در تالش

سازمان    ستادگی کنند. در این میان اتحاد و  ستراتژی برابر کارفرمایان ای ها برای محافظت از یابی یکی از بهترین ا

 منافع مادی، رفاهی، اجتماعی و سیاسی آنها بوده است.
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را  گرایی در عصر حاضر باعث بیگانگی کارگران با کار و جامعه شده و آنها   ( معتقد است که صنعت  1949پرلمن )

ضعیتی اقدام کنند که در آ   شغلی، برای ایجاد و ن حقوق و تکالیف وادار کرده که به منظور مقابله با تهدید امنیت 

ی مشیارکت کنندگان سیازمان کار، تعیین و تعریف شیود؛ از نگاه پرلمن این دقیقاً مبنای اسیاسیی تشیکیل       همه

ست. تننبام نیز، جنبش نیروی کار  اتحادیه داند. از دیدگاه را به عامل ازخودبیگانگی مربوط می ر جوامع جدیددها

صلی ظهور اتحادیه    شأ ا ست. کارکنان جوامع متحول  وی، بیگانگی کارکنان با کار و جامعه من ها در دوران اخیر ا

پذیری واحدهای کار، به ایجاد یا بازآفرینی تجمعاتی واداشته  های مبتنی بر سازمان صنعتی، در مقابله با دگرگونی 

سمت  یم شغلی شوند که به نحوی پیوندهای آنان را با همدیگر و نیز با کارفرمایان و  بخشد.  شان تحکیم می های 

بی به اهداف مزبور ای برای دسییتیاکنندهی مهم و تعیینهای کارگری از نظر تننبام، وسیییلهدر این رابطه اتحادیه

عی، به کار و سییعی دارند با تحکیم پیوندهای اجتما اسییت. از نظر وی کارگران از طریق تشییکیل اتحادیه، در واقع

 (.233-230: 1380محیط اجتماعی تولید صنعتی معنا بخشند )به نقل از فریار، 

داند. در گرایی را بازتاب آثار سییو  رقابت اقتصییادی و صیینعتی می سیییدنی وب برخالف پرلمن و تننبام، اتحادیه

صنعتی   تحلیل وب، این رقابت صادی و  شرایط کار در زمی  های اقت ست که روی  شت،   نها ساعات کار، مزد، بهدا ی 

سیییازد که برای  گذارد و نیروی کار را وادار می  ای بر جای می امنیت و آسیییایش نیروی کار آثار مخرب و کاهنده     

ول های منسجم اجتماعی روی آورد تا کارکنان و کارگران از طریق آنها بتوانند بر مبنای اص  مقابله با آن به تشکل 

شده    شترک و پذیرفته  ست که اتحادیه       و قواعد م ستا شد. در این را شتغال در جامعه را انتظام بخ شرایط ا ها، ای، 

سیدن به اهداف خود و پیش  سی        برای ر سیا صادی و  صادی از ابزارهای اقت گیری از تأثیرات نامطلوب رقابت اقت

 (.1969کنند. از این رو )اشنایدر، استفاده می

های صنفی در دوران بلوظ صنعتی مناسب است، در حالی که ی پرلمن برای تبیین اتحادیهمور نظریهاز نظر ویلبر 

ها در مراحل میانی دوران بلوظ صنعتی است )میلر و ف رم،   ی وب مناسب تبیین بروز آگاهی طبقاتی اتحادیه نظریه

ه سیییازمان و جنبش نیروی کار،    های متعدد در زمین   کند که از تلفیق نظریه   (. مور در ادامه سیییعی می 1980

ها این نکته است که آگاهی عناصر نیروی کار   ای عمومی به دست دهد. عامل مشترک در تمامی این نظریه  نظریه

شود که بر بازار  ناپذیری از شرایطی ناشی می  ها، به طور اجتناببه سازماندهی خود در اشکال مختلفی از اتحادیه  

ست، و بدین ترتی    ستولی ا صه   ب گروهکار م شخ شکیل        هایی با م سی ت سیا صادی، اجتماعی و  های متفاوت اقت

ی آنها تالش و کوشییش برای کنترل شییرایط خارجی حاکم بر عالئق و منافع خود  گردند که هدف واحد همهمی

ط د را در شرای های ذیربط خویابند تا اهداف مختلق گروهاست. در نتیجه ساختارهایی به طور رسمی سازمان می     

 تحول تأمین کنند.م
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  جمع بندی 

های ایی از تحوالت جهانی مرتبط با اتحادیهما در مجموعه مباحث باال، اوالً به صییورت ضییمنی با تاریخ فشییرده  

های ی سییازمانکارگری آشیینا شییدیم؛ در ثانی از رویکرد عامِ اقتصییادسیییاسییی جهانی در ادوار مختلف به مسییئله

های کارگری بندی سازمان به استانداردها و معیارهایی برای تعریف، سنجش و طبقه  کارگری آگاهی یافتیم و ثالثاً 

 دست یافتیم.

شت. در ابتدا باید بدانیم که معیارهای  حال باید ببینیم که این مطالب برای پژوهش ما چه مزیت هایی خواهند دا

اصلی پژوهش ماست چه نوعی از    وضوع که م« ی کارگر ایرانخانه»نظری فوق به ما کمک خواهد کرد تا بفهمیم 

ست؛ ما می        سته به کارگران ا سیِ واب سیا ی توانیم با معیارهای فوق بفهمیم که اگر خانهسازمان کارگری یا حزب 

ست، در کدام گونه  ست، آیا می ها جای میی اتحادیهو طبقه کارگر اتحادیه ا توان این حزب را گیرد، و اگر حزب ا

 خیر. یک حزب کارگری نامید یا 

صل، می       شده در این ف سیر تاریخی و نظری ارائه  شته از موارد فوق با توجه به خط  سی و    گذ سیا توانیم تحوالت 

تر درک کنیم و به ی کارگر را در بطن تحوالت کالن سیییاسییت و اقتصییاد جهانی به نحوی عمیق  اجتماعی خانه

  تری برسیم.های متقنگیرینتیجه

 پیشینه تحقیق -2-2

  وم سیاسی   مینی طامه، دانشجوی رشته روابط بین الملل در درجه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و عل      علیرضا ا

یران با  نقش خانه کارگر در تنظیم روابط جمهوری اسالالالمی ا   »دانشیییگاه تهران، پایان نامه ای را با عنوان       

سرین مصفا و مشاوره دکتر یوسف مالیی در شهریور        «سازمان بین المللی کار  ارائه  1381با راهنمایی دکتر ن

وابط بین الملل به کرده است. در این تحقیق با توجه به اهمیت خانه کارگر، از زاویه نقش آفرینی خانه کارگر در ر

ان از ی اسییالمی ایرموضییوع پرداخته اسییت و در پی یافتن این بوده اسییت که آیا تشییکیالت خانه کارگر جمهور 

کار  توانمندی الزم و موثر برای نقش آفرینی در خصیییوص تنطیم و بهبود روابط ایران و سیییازمان بین الم    للی 

ستفا          صاحب نظر و ا صاحبه با افراد  سوال از روش م سخ به این  شد یا خیر و برای پا ده از منابع و برخوردار می با

 ه کرده است.ها استفادمراجع مکتوب و تحلیل و توصیف داده

دهد تشکیالت خانه کارگر در صورت اهتمام به بازسازی و نوسازی تشکیالتی و نشان میایشان های تحقیق یافته 

های کارآمد در خصوص تقویت ارتباطات بین المللی ، واجد توانمندی بالقوه موثری در جهت علمی و تعبیه بخش
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 علیرضا امینی طامه باشد.ا سازمان بین المللی کار میتنظیم و ارتقای سطح روابط جمهوری اسالمی ایران ب

المللی بررسی کرده است و این بعد بسیار قابل توجه و مهم زاویه حقوقی و در وجه بینرا از خانه کارگر  تشکیالت

 ؛ به باور نگارنده توجهاست. اما در تحقیق حاضر خانه کارگر از بعد رفاهی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است

است. به بعد رفاهی و سیاسی تشکیالت خانه کارگر یکی از موضوعات مهم در ارتباط با کارکرد چنین تشکیالتی 

به این معنی که بررسی کارکردهای  کیالت در هم تنیده و مرتبط هستند؛البته باید گفت تمامی ابعاد این تش

 گیری دقیقی گردد.ه نتیجهتواند منجر برفاهی بدون در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و حقوقی نمی

 ( در کتاب1386مهدی کیهان ) «های کارگری که در ایران اتفاق به سیر جنبش« جنبش سندیکایی در ایران

کند و معتقد است که اتحادیه و سندیکا دو سنگری پردازد و فراز و نشیب های آن را بیان میافتاده است می

کبیر مجددا منتشر  اند. البته این کتاب در نشر جاوشان نوزاییبوده ن ایران همواره از آن محرومهستند که کارگرا

ته ستوانمی 57کشته شده است. از نظر وی انقالب  67شده است و نویسنده کتاب از کسانی است که در سال 

های ها و سندیکاها را هموار کند، تشکل صنفی از نظر تامین خواستهیابی و تشکیل اتحادیهاست مسیر تشکل

کند ن میصنفی و رفاهی کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است، دلیل دیگری که برای وجود تشکل صنفی بیا

های ها، احزاب و دیگر آزادیهای دموکراتیک و تامین آزادی فعالیت انجمننیاز کارگران به تامین خواست

های رفاهی کارگران ن خواستهتامیتواند نقش بسزایی در کیهان معتقد است تشکل صنفی می دموکراتیک است.

ها و احزاب های دموکراتیک و تامین آزادی فعالیت انجمنداشته باشد و همچنین وجود آن موجبات تامین خواسته

 ها گردد. به باور نگارنده وگیری تشکلکند و البته انقالب اسالمی ایران توانسته بسترساز تحقق شکلرا فراهم می

های کارگران داشته کیهان، تشکل صنفی می تواند نقش بسیار مهمی در تامین خواسته در تایید سخنان مهدی

حقیق، در بر طبق نتایج تباشد، اما آنچه مبرهن است عملکرد ناموفق حکومت و دولت در تحقق این امر است. 

است  له گرفتههای اساسی خود فاصری، انقالب اسالمی ایران از آرمانهای مستقل کارگگیری تشکلزمینه شکل

ایم. در حقیقت انقالب های مستقل کارگری در ایران نبودهگیری تشکلو از ابتدای انقالب ما عمال شاهد شکل

ترین در بدیهی ،استهخواهی و دادخواهی محرومان بوداش که مبتنی بر حقهای اولیهمی ایران علیرغم بنیاناسال

ت و با وجود در این صورل کارگری است ناموفق بوده است. های مستقحقوق محرومان که همان داشتن تشکل

های رفاهی کارگران توانیم منتظر تامین خواستهکه بتوانند مستقال عمل کنند، نمی تشکالتیگیری عدم شکل

 .باشیم

  ( در مقاله ای با عنوان 1380حسین اکبری )«ست که مسئوالن خانه کارگر   « بنیان واقعی خانه کارگر معتقد ا

ست خورده می        علی شک ضعیت امروز کارگان ناموفق و  شان در ارائه یک ترجمان رادیکال از و ش نماید. او رغم تال

شکل یابی مهم بیان می ست و در کشور ما با دشواری     کند ت سائل کارگری ا های متعددی ترین راهکار برای حل م

سایی        ست که این نار شکیالتی نی ست، اما خانه کارگر تنها ت ست. وی بیان می کند با  روبرو بوده ا را ایجاد کرده ا

هایی که خانه کارگر در اقدامات خویش داشییته اسییت، اما هنوز هم کارشییناسییان معتقدند اگر    تمام نارسییایی

توانند به آن اعتماد کنند و     های عمیق آگاهانه در اندیشیییه و روش خانه کارگر اتفاق بیفتد، کارگران می            بازنگری 
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به باور نگارنده و در تایید نظر اکبری در این  را در کارهای تشیییکیالتی پیگیری کنند.های قانونی خود محدودیت

ست     شک ضعیت کارگران  ست، اما آنچه که در  مقاله، خانه کارگر حقیقتا در ارائه یک ترجمان رادیکال از و خورده ا

ن وضعیت کارگری است   تحقیق حاضر مورد توجه است این است که آیا اساسا خانه کارگر در پی رادیکالیزه کرد      

شکیالت خانه      یا برعکس در پی خنثی ست که نفس ت ست  در حقیقت، محقق معتقد ا سازی اقدامات رادیکالیزه ا

تواند مرجع پاسییخگویی برای کارگران باشیید و الزم اسییت یا به طور سییاختاری تغییر کارگر با سییاختار فعلی نمی

  ل کارگری ممانعتی به عمل نیاورد. های مستقگیری تشکلشکل بدهد و یا در زمینه شکل

 ست   کارگر: آنخانه»( در مقاله ای با عنوان 1386) حسیین رمضییانی ست و نی ترین معتقد اسییت مهم «چه ه

های شغلی موجود است در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور        وظیفه خانه کارگر تالش به منظور حفظ فرصت 

فعالی خود خارج شود و با فاصله   خانه کارگر باید از موضع ان  اند،شده ها ورشکسته   ه است و شرکت  با بحران مواج

 اسییتراتژیک و وحدت رویه برای قدرت یافتن کارگران تالش بکند.گرفتن از جریانات حزبی و سیییاسییی با برنامه 

 ارگرکای گشته است، خانه   های عدیدهمحقق معتقد است ضمن توجه به وضعیت اقتصادی کشور دچار نابسامانی      

ست نمی  شد؛ آنچه که باید از آن دوری گزیند      به جهت جایگاهی که دارا سی با سیا ضع  صلحت  تواند فارظ از موا م

خود و دولت   رفع ابهام در تعریف عملکرد خود و بازتعریف رابطه   در این زمینه  البته  . اندیشیییی و انفعال اسیییت    

شد. در  می سرکوب   تواند موثر و کارساز با سامان کلی حاکم بر جامعه نیز غافل    اینباره نباید از فضای  شرایط ناب و 

سئولین خانه کارگر موجب ا        ست که عدم واکنش مثبت و ثمر بخش م ست این ا یجاد شد، اما آنچه که مبرهن ا

 گرددها گشته و این امر نیز به نوبه خود باعث عدم تحقق نیازهای کارگران میفاصله بین کارگران و اتحادیه

 ( 1380اکبر فریار )های اگر سازمان کندبیان می« ر دنیای امروزهای کارگری داتحادیه»ر مقاله ای با عنوان د

آمده روبروی کارگران اقدامات اساسی انجام ندهند، مدافع کارگری دست به اقدام نزنند و برای حل مشکالت پیش

برای افزایش دسییتمزد، بهبود ن بر مقاومت نیروی کار و تالش مسییتمر آگرایی که اسییاس روال اتحادیه و اتحادیه

صاب، غیبت ازکار، خرابکاری و وارد کردن ل     صورت اعت طمات مادی و شرایط و محیط کار بود و در مواقع لزوم به 

های آینده شیید در هم می شییکند. او افقای ابراز میزنی از طریق تشییکل آن اتحادیهیا به صییورت مذاکره و چانه

محقق ضیییمن تاییید نتایج    داند.گرایی نیروی کار را ناامیدکننده می  حادیههای کارگری و اتبرای تقویت تشیییکل 

های فعال کارگری برای حمایت از کارگران، از حضییور تحقیق اکبر فریار، معتقد اسییت عالوه بر حضییور سییازمان 

احقاق رسیید راه رسیییدن به  اثرگذار دولت و کارگران به هنوان دو مهره اصییلی دیگر نباید غافل شیید. به نظر می 

شار درگیر را طلب می      ست که همت همه اق شوار ا شور ما    حقوق کارگران راهی د ضوع در ک کند. اهمیت این مو

ان شییود از آنجایی که ایران دارای حدود نیم میلیون خانوار کارگری اسییت، فلذا نباید از نقش کارگردوچندان می

ا با دولتی عریض و طویل مواجه هستیم، مسلما اختاری که که مگرایی غافل شد. همچنین در چنین سدر اتحادیه

 ل بحث است.گرایی بسیار مهم و قابارزیابی عملکرد دولت نیز در اتحادیه
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    سلطانی صور  گیرد که خانه کارگر زمانی چنین نتیجه می «از خانه کارگر تا خان کارگر»در مقاله  (1386) من

رگران نماینده امیدهایشییان نیسییت؛  رای کابود، اما دیگر بخواهی طلبی و عدالتل کارگران برای حقیپایگاه اصیی

ای ها حفظ نماید و هم در نزد کارگران به گونهکارگر همواره سییعی کرده اسییت که جایگاه خود را نزد باالییخانه

ترین حق ینه مهم ز دیده نشیییده که خانه کارگر در زم     عمل کند که خود را مدافع کارگری نشیییان دهد، اما هرگ       

نتایج تحقیق سلطانی نشان داد که    و حرفی بزند و برای آن تالش بکند. یابی است دفاعی بکند ن که تشکل کارگرا

های کارگران، اولویت را منافع خانه کارگر همواره سعی کرده است تا جایگاه خود را حفظ بکند و در بیان خواسته  

کارگران  اگر هدف اصییلی خود را حمایت ازخود و دولت قرار دهد و در واقع حامی واقعی کارگران نیسییت، حتی 

صنف مدافع کارگری، باید به گونه      شکل واقعی کارگری و یک  شد. یک ت ای عمل نماید که هویت تعریف کرده با

شد.   خود را از کارگران بگیرد و مترصد هویت یابی از   صنفی یک  صنف و فعالی سمت دولت و یا کارفرمایان نبا ت 

ست که ریشه اروزمره افراد گره خورده است، پیشبرد مطالبات صنفی منوط به این     امر اجتماعی است و با زندگی 

شد. خانه کارگر و مسئولین هدایت کننده آ          شته با شتوانه جمعی دا شد و پ شته با ساختار جمعی دا شعار  در  ن، با 

مانع جدی های خودجوش کارگری به عنوان یک زبانی و درواقع تسیییلیم قلبی، عالوه بر اینکه در مسییییر حرکت

شتر کارگران دامن          عمل کرده صادی و اجتماعی هر چه بی شده خود، به تزلزل اقت سته و تعریف  ساختار ب اند، با 

تواند گام موثر و مثبتی در جهت    زنند. زیرا یک صییینف واقعی کارگری با سیییاختار مشیییخا و جمعی می       می

  ی گردد.آنان باشد و موجب امنیت روان بخشی به کارگران و حفظ کرامتهویت

رگران نبوده برای کا کارگر تماما دارای کارکرد منفی محقق در ارتباط با این مقاله معتقد اسییت تشییکیالت خانه 

است این است    خی از مواقع توانسته به نیازهای کارگران پاسخ دهد. اما آنچه که محقق بدان معتقد  است و در بر 

و این جایگاه به  در دولت دارد به نفع کارگران استفاده کند  که خانه کارگر نتوانسته است از موقعیت و قدرتی که  

عالوه بر این به نظر  اسییت. جای اینکه کارکرد مثبتی برای کارگران داشییته باشیید، دارای کارکردهای منفی شییده

است و نیرو و توان خود   های اساسی کارگران دچار اشتباه شده     رسد تشکیالت خانه کارگر در انتخاب اولویت  می

 را صرف نیازهای ثانویه کارگران کرده است.

  با ترجمه جواد  «های کارگرینگرشالالی اقتصالالادی بر حقوق اتحادیه» در مقاله ای با عنوان( 1384)ادی لی

تاثیر   ید می           کارگزاری بر نقش  تاک نافع اقتصیییادی  کارگری برم های  یه  حاد که آزادی     گذار ات یان دارد  ند و ب ک

 پیشییرفت در جوامعه دموکراتیک اسییت، بدون هیچ فشییار ثابتی از طرف   سییندیکایی پایه و اسییاس توسییعه و  

ست      سازمان  سیا ست که  سیار محتمل ا شغلی و     های مدافع کارگری ب سیر نابرابری و کوتاهی  شورها در م های گ

فاه  رهای غیر انسیییانی و افزایش  تواند منجر به الغای رویه    های کارگری می  اجتماعی برود. ضیییمن اینکه اتحادیه    

 گران شود.کار
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 با بررسی  «دهدوقتی به جای خانه حزب جواب می»در مقاله دیگری با عنوان  (1386) محمدرضا کارگر

گیرد این تشکیالت، تشکیالتی سیاسی شده است و ادعای مسئولین آن در ارتباط مرامنامه خانه کارگر نتیجه می

فعالیت  ( بر غلبه1386در این راستا همانطور که محمدرضا کارگر ) با عدم حزبی بودن پوچ و نادرست است.

دهد خانه کارگر بیش از آنکه است، نتایج تحقیق نشان میسیاسی بر فعالیت مدنی و صنفی خانه کارگر اشاره کرده

حل  توان مشکالت عدیده کارگری رایک جریان کارگری باشد دچار جریانات سیاسی شده است و از این مجرا نمی

اید، موضوع نمود. به باور محقق تالش برای به وجود آوردن مناسباتی که شرایط معیشتی کارگران را تسهیل نم

گردد. میاساسی است که پیشرفت جامعه در گرو تحقق آن است و این امر جز در مبارزات صنفی هدفمند محقق ن

ت مسئولین خانه کند و اقدامات انجام شده از سمخانه کارگر نتوانسته است از این مجرا برای رفع تبعیض تالشی ب

داری را در ایران هموار کرده است. باید بدانیم پیگیری مطالبات صنفی کارگر، خواسته یا ناخواسته مسیر سرمایه

خواهد اعتراضات صنفی و پروسه مبارزات صنفی را پیش ببرد، ارتباط متقابل دارد با نوع و ساختار تشکلی که می

 .دهد متوجه شدتی که انجام میتوان از سبک فعالیک تشکل صنفی را میو هویت ی

  می کارفاصله بی فاصله: نگاهی به روابط خانه کارگر و حزب اسال»محمدرضا کارگر در مقاله ای با عنوان» ،

الت ین تشکیابر عملکرد مبهم و بعضا دوگانه خانه کارگر اشاره کرده و نتیجه گرفته است که در بین مسئولین 

خورد، تا جایی که در عین اینکه در جایی ادا می شود هماهنگی و داشتن یک رویه مشخا کمتر به چشم می

کنند، فردی دیگر از مسئولین بر حزبی بودن خانه کارگر خانه کارگر و حزب اسالمی کار مستقل از هم عمل می

یت در عملکرد خانه کارگر  و وجود مستنداتی ارد. به اعتقاد وی عدم شفاقکند و از بیان آن پروایی ندتاکید می

افتد که سازمان بین دهد که خانه کارگر نیز دچار رویه حزبی شده است که این رویه در حالی اتفاق مینشان می

های بر طبق یافتهدر این زمینه  اند.حزاب سیاسی تاکید داشته اهای کارگری از المللی کار بر استقالل اتحادیه

بخشی به یک اعتراض و اعتصاب صنفی به حضور مستمر، فعال و فیزیکی افراد و در واقع بدنه انتحقیق سازم

است که بتواند حضور تاثیرگذار ای نبودهجنبشی نیاز مبرم و حیاتی دارد. اما متاسفانه، ساختار خانه کارگر به گونه

یاسی را ترجیح ن عمل کرده است و مصلحت سفعاالن کارگری را بپذیرد و اتفاقا همواره به عنوان مانعی برای آنا

شود که بدنه جنبشی یک تشکل و یا یک اتحادیه کمرنگ شود داده است. روابط اداری و سیاسی خاص سبب می

 صبل کارگری را پیگیری نمایدتواند مطالبات او در نتیجه این نوع ساختار نمی

 تاثیر اتحادیه بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، »نوان ( در مقاله ای با ع2005)3و آریل ای وی جر  2تاولند همر

تواند در از طریق مذاکره در جهت پیشبرد منافع اقتصادی ها به عنوان عاملی که میاز اتحادیه «و گردش مالی

ها برند و معقتدند اتحادیهقوق باالتر شود نام میوضعیت شغلی با مزایای باالتر و حگام بردارد و منجر به یک 

 ین از اقدامات خودسرانه و ناعادالنه دولت ها جلوگیری میکند. همچن

                                                           
2  TOVE HELLAND HAMMER 
3 ARIEL AVGAR 
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 نتیجه گرفته « زنی جمعیها و مزایای چانههزینه»( در مقاله ای با عنوان 2006) 5و تی زفریز  4ایدیت تی اس

بازار کار مفید توانند با فراهم کردن امکان چانه زنی جمعی به عنوان یک عامل تعیین نفوذ در ها میاند که اتحادیه

زنی را کاهش دهند به شرط آنکه جایگاه توانند همبستگی بین بیکاری و چانهها همچنین میواقع شوند. اتحادیه

های قدرتمند برخوردارند در سیستم استوار و محکمی در جامعه داشته باشند، ضمن اینکه کشورهایی که از اتحادیه

 شود.ها شکاف کمتری احساس میدستمزد آن

 چارچوب مفهومی

وده است و با باز آنجا که این پژوهش در پی ارزیابی تشکیالت خانه کارگر به عنوان یک تشکیالت مدافع کارگری 

عل کردن پتانسییییل در پی ارائه ارزیابی در جهت رفع موانع و بالف ،نگاهی انتقادی و البته انتقاد مثبت و سیییازنده

ست، لذا از مفاهی    شکیالت بوده ا شمندا       های این ت سی و نظریات اندی سیال دموکرا سو ن این م مطرح در مکتب 

 کسب حساسیت نظری، استفاده بیشتری شده است. حوزه به منظور 

ساً ریشه     سا سی به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث و گزینه    ا های سیاسی قرن بیستم     ی سوسیال دموکرا

سم تلقی می       زاییده سی سیر افکار مارکس از درون مارک شتاین و تغییر م شیریه،    ی تفکرات برن ( و 1376شود )ب

شتاین و تجدید نظر گرایی در میان جنبیههای فکری طرفداران اتحادهمچنین یکی از پایگاه طلبی ش کارگری برن

های کارگری در درون نظام (؛ به این معنی که یکی از علل و عوامل بها پیدا کردن اتحادیه1983اوسیییت )فلچر، 

گذارِ آن یعنی ادوارد برنشتاین داری و کشورهای غربی سوسیال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم و پایهسرمایه

ست. نباید فراموش کرد ک  شتاین، یک حزب کامالً چپ      ا سیال دموکرات آلمان تا پیش از برن سو عمیقاً  وه حزب 

به هر  مارکسیییسییت بود و این تأثیر برنشییتاین بود که باعث گردش به راسییت این حزب و تغییر ماهیت آن شیید.

داری را با رمایههای قرن بیستم معتقد بودند که نظام سدموکراتها به عنوان نیای سوسیالصورت تجدیدنظرطلب 

ای کامالً توان به گونههای کارگری، میتغییر تدریجی، حزب سیاسی، شرکت فعاالنه در انتخابات و تقویت اتحادیه 

آمیز و  تدریجی به نظام سوسیالیستی متحول نمود. در حقیقت سوسیال دموکراسی، طرفدار رویکردهای مسالمت   

ست. در ارتباط با مبحث این پژوهش باید    صالحی ا سی،     ا سیال دموکرا سو س گفت که در چارچوب  بی به اعتقاد ن

ضعیت طب  ی کارگر، قهعدالت اجتماعی، و تالش برای  ایجاد دولت بزرگ و پرحجم )یا همان دولت رفاه(، بهبود و

های کارگری، افزایش دسیییتمزدها، باال بردن قدرت خرید طبقه دان، بها دادن به اتحادیهسیییتانی از ثروتمنمالیات

 ای دارد.سیاست اشتغال کامل، و تأمین اجتماعی نقش عمده و برجستهکارگر، 

هایی که داعیه دفاع از حقوق کارگران را دارند با توجه به این اصیییول و توجه به مرام              بر این اسیییاس اتحادیه   

ین در چنتوانند در جهت احقاق حقوق کارگران قدم بگذارند. الزم به ذکر اسییت که  ای میتشییکیالتی و اتحادیه 

                                                           
4 Aidt Toke S. 
5 T Zafiris 
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گردد و کارایی یا عدم های کارگری فراهم میبسییتری، فضییایی به منظور ارزیابی و سیینجش تشییکیالت و اتحادیه

های کارگری، منابع داخلی از غنای متاسیییفانه در زمینه ارزیابی عملکرد اتحادیه شیییود.کارایی آن مشیییخا می

های واقعی کارگری همواره با موانع اتحادیهوجود تشکالت و  اساسا   اول به این دلیل که چندانی برخوردار نیست.  

ست. عالوه بر این   صورت وجود اتحادیه حتی زیادی روبرو بوده ا شگر نیز      در  سنج شی، نگاه نقادانه و  های فرمای

 هایی بوده است. دارای محدودیت

ها شناسایی شود و سپس با توجه به     ها و تشکیالت کارگری ابتدا باید نوع آن اما به منظورارزیابی عملکرد اتحادیه

یلیام ف رم پنج عامل عمده را برای     ودلبرت میلر و ها مورد سییینجش قرار گیرد.  ماهیت تعریف شیییده عملکرد آن  

های رونی، منابع قوت و توان، تاکتیکعی، سییاختار داند: هدف، منزلت اجتماتشییخیا نوع اتحادیه مبنا قرار داده

ستفاده.   سازمان 1مورد ا صادی تأکید دارند، برخی بر اهداف اجتماعی و  های کار بر هدف. هدف: برخی از  های اقت

سی؛    برخی دیگر هدف سیا سازمان 2های  شروعیت و منزلت خود در جامعه    . منزلت:  ساس م های کار، غالباً بر ا

ست. ممکن ا  مراتب اجتماعی، پایگاه خاص خویش  از این رو هر یک در شوند. ظاهر می ها در ست اتحادیه را دارا

رج و قرب بیشییتری در خی اای متهم شییوند و برعکس ممکن اسییت برهای مجرمانهگریبرخی شییرایط به توطئه

ش  شند؛  جامعه دا سازمان     3ته با ساختار درونی  ساختار درونی:  ای متفاوت باهم حظههای کار، به طور قابل مال. 

ی صنعتی، یا  هست. ممکن است برخی بر اساس عضویت در یک کارخانه، برخی بر اساس عضویت در یک رشته        

یافته باشند. ممکن است   ی اجتماعی سازمان ی خاص یا اساساً بر مبنای عضویت در یک طبقه   یک شغل و حرفه 

شد. ه متفرق و پرا ی متمرکز، نامتمرکز و حتیاتحادیهساختار   سازمان   مکنده با ساختار  تواند های کار میچنین 

سازمانی ب      ساالرانه با غیردیوان دیوان ست کنترل  شد و ممکن ا صورت دموکراتیک، متمرکز یا حتی  ساالرانه با ه 

شد؛    یکه سازمان 4ساالر و خودکامه با ست. برخی از آنها  . منابع: منابع قوت و توان  های کار گوناگون و متفاوت ا

های فراوان دارند. در حالی که برخی دیگر از توان اقتصادی و توان اقتصادی زیادی به صورت امالک و داراییقوت 

های کار های درونی خود متکی هسییتند. برخی هم مانند سییازمان پیوندیاندکی برخوردارند و به جای آن به هم

ازمان اسییت و به از منابع خارج از سییشییان ناشییی دولتی، دینی یا روشیینفکری هسییتند که قدرت و توان واقعی

های هایی که اتحادیهها. سییرانجام تاکتیک. تاکتیک5های عناصییر بیرونی متکی هسییتند؛  ها و هواخواهیدلیهم

گزینند با یکدیگر متفاوت و معمواًل خارج از فراگردهای منظم و قانونی در        مختلف برای رویارویی با منازعه بر می    

ی فوق دست کم چهار نوع اتحادیه را  گانههای پنج( بر اساس مالک 248: 1980لر و ف رم )جامعه بدین ترتیب می

 کنند:به شرح زیر از هم تفکیک می

ورزند و میان   ید می بر دسیییتیازی به اهداف اجتماعی تأک      ها عمدتاً   : این نوع اتحادیه  های ایدئولوژیک   یک. اتحادیه   

هایی در های اقتصییادی اسییت. چنین اتحادیهاز رسیییدن به هدف تراعضییای آنها حصییول به اهداف اجتماعی مهم

اسییاس، ابزاری ایدئولوژیک در جهت تحقق یک رایای اجتماعی اسییت، و هم از این روسییت که برای رسیییدن به  

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



50 
 

شان می    شتری ن شکل حکومت و کنترل قدرت، رغبت بی های کارگران کاتولیت )یا هایی با عناوین اتحادیهدهد. ت

های کارگران کمونیست، اتحادیه کارگران دموکراتیک در جوامعی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیاف   دیهمذهبی(، اتحا

ها عموماً در جوامعی که دولت قدرت زیادی دارد و ی ایدئولوژیک هسیییتند. این اتحادیهمصیییادیقی برای اتحادیه

شتری دارند. هدف این اتحادیه      ست بروز بی سب قدرت یا تأثیرگذاری و  ها عسطح تکنولوژیک نیز پایین ا موماً ک

 ها و عملکرد دولت است.گیریاعمال نفوذ بر تصمیم

های فرمایشیییی نیز نامید، اعم از      توان آنها را اتحادیه   ها که می  این نوع اتحادیه   های جانبدار دولت:    دو. اتحادیه  

ست ع اتحادیه سلطه های چپ و را شکل می موماً تحت  ساختار مدیریت   گیرند و در واقعی نظام حاکم  جزئی از 

 اتحادیه نیز نامید.توان اتحادیه نما یا شبهسیاسی کشورند. این نوع اتحادیه را می

های نمایشییی نیز خواند، غالباً در توان آنها را اتحادیهها که میاین نوع اتحادیههای نوپدید: های ملتسییه. اتحادیه

صنعتی آنها    جوامعی به وجود می صاد  شدن       ادر مراحل ابتدایی آیند که اقت صنعتی  صمم برای  ست و در ظاهر م

آنکه به جنبش نیروی کار مربوط شیییود یا از تحوالت پدید آمده در نیز هسیییتند. ایتحادیه در چنین جوامعی، بی

ی نوپای صنعتی آن را با هدف توسعه   ی عضوی پیوندی است که جامعه  شرایط محلی نتیجه شده باشد، به منزله   

 یابد.ی ساختار خویش ضروری مینیروی کار ماندگار، برای پیوند زدن به بدنهو پرورش یک 

های کارگری نمود عینی تشییکل اجتماعی باید گفت که تأسیییس و تشییکیل اتحادیه های کارگری:چهار. اتحادیه

ن در برابر آنا کارگران اسییت. حشییر و نشییر و درآمیختگی کارگران در قالب اتحادیه، بر عالئق، انتظارات و عملکرد

کند. ف رم  گذارد و نگرش آنان را کم و بیش، تصیییحیح و هماهنگ می    مسیییائل درون و بیرون واحد کار تأثیر می    

پذیری جامعه و پیچیدگی تکنولوژیک های کارگری به سازمانالمللی پیدایش اتحادیهاعتقاد دارد که در سطح بین

تر صنعتی،چه در  های کما جامعهدر مقایسه ب  امالً صنعتی، های کی کارگری در جامعهتولید مرتبط است. اتحادیه 

های بیشتری دارند. مسائل درون کارخانه و چه در مسائل بیرون از آن در اجتماعی محلی و در سطح ملی، فعالیت

ی و جامعه اصوالً صنعتی شدن جامعه، میل به فضائل تربیتی و میل به مصرف اطالعات مربوط به اجتماعی محلی

به تبع آن، نزد اتحادیه      کالن باال می   را نزد کارگران و  نان را    برد و درگیریهای کارگری  های اجتماعی و ملی آ

 (. 236-232: 1380، به نقل از فریار، 1976؛ و ف رم، 1980وم، کند )میلر و ف رترمیافزون
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 مقدمه -1 -3

مطالب  ضروری است، در این فصل به بررسی پژوهش پژوهش برای درک بهتر آنشناسی جا که شناخت روشاز آن

از روش  ق،های این تحقیپردازیم. با توجه به اهداف از پیش تعیین شده و ویژگیشناختی پژوهش حاضر میروش

ست. در این فصل کیفی برای رسیدن به ارزیابی عملکرد خانه کارگر در ارتقای رفاه کارگران ایران استفاده شده ا

 ق به عنوان روشابتدا در مورد روش کیفی نکاتی بیان خواهد شد. در ادامه، در مورد استفاده از روش مصاحبه عمی

و جم نمونه، روش تجزیه حگیری، جامعه آماری، روش نمونه توضیحاتی ارائه شده است. سپس هاآوری دادهجمع

 ها و اعتبار و پایایی تحقیق، شرح داده شده است. تحلیل داده

 پژوهش کیفی -2-3

شرکت  هایی )همچون مشاهده، مصاحبه،پژوهش کیفی عبارت است از مجموعه فعالیت»علی دالور معتقد است: 

وضوع کدام به نحوی محقق را در کسب اطالعات دست اول درباره مهای پژوهشی( که هر گسترده در فعالیت

بندی شده ههای تحلیلی، ادارکی و طبقآوری شده، توصیفدهند. بدین ترتیب، از اطالعات جمعتحقیق یاری می

ری شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطالعات یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش یادگیحاصل می

-ها و هیجانبرای درک احساسی، انگیزش زبان و تالش -از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری – هافرهنگ آن

« دهدقرار می کند که خود را به جای دیگرانها. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل ادارک میهای آن

 (. 255، ص1374)دالور، 

اج و بعدا نیست که فرضیه ها را از ادبیات موجود استخر ( می گوید تحقیق کیفی مثل تحقیق کمی1391) فیلیک

منزله دانش زمینه ای  های مآخوذ از ادبیات موجود بهآن را آزمون کنیم. در تحقیق کیفی ما از اطالعات و بصیرت

 های تحقیق نظر کنیم. کنیم تا در بستر این ادبیات بتوانیم به مشاهدات و گزارهاستفاده می

ی مانند مصاحبه، ها هستند که آن را از منابع متفاوتنخست داده ژوهش کیفی سه مولفه داریم؛ما در پدر واقع 

محقق از آن برای  آوریم. مولفه بعدی ما ترتیباتی هستند کهمیمدارک و فیلم به دست و  مشاهده، بررسی اسناد

له پردازی و ربط دهی روکاهی، مقوف کند. این ترتیبات شامل مفهوم سازی،ستفاده می دهی به اطالعاتش اسازمان

)اشتراوس،  های شفاهی سومین مولفه تحقیق کیفی هستندرا که اغلب کدگزاری می نامند و سومین مولفه گزارش

33.) 
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 روند پژوهش کیفی -3-2-1

ری یا سایر هایی تولید کند که با توسل به عملیات آماکیفی هر نوع پژوهشی است که یافتهمنظور از پژوهش  

(. روند اجرای تحقیق کیفی به اندازه تحقیق 1390های شمارشی حاصل نیامده باشد )اشتراوس وکربین، روش

ن، تحقیقات شود. با وجود ایکمی مشخا و مجزا نیست و اغلب همپوشانی دارند و گاهی به طور همزمان اجرا می

العه آغاز کند، مطود را شناسایی میکیفی نقطه مشخاِ آغاز و پایان دارد. وقتی محقق پدیده مورد مطالعۀ خ

فی از نظر دکتر رسد. مراحل مطالعۀ کیگیرد، مطالعه به پایان میشود. وقتی هم که محقق نتیجه نهایی را میمی

 (: 1389)دالور،  شودعلی دالور، موارد زیر را شامل می
 

 
 

 روش پژوهش -3-3

اطالعات استفاده شده است. تعریف مصاحبه عمیق از آوری جهت جمع «مصاحبه عمیق»در تحقیق حاضر از 

گو در طرح آن آزادی کامل دارند، یعنی ها و پاسخگر در بیان پرسشپرسش» که نظر ساروخانی عبارت است از این

گونه محدودیتی احساس کند و در طرح س ال خود هیچمطرح می ،رسدچه را که به نظرش ضروری میگر آنپرسش

گونه (. در این214، ص 1373)ساروخانی، « ها آزادی کامل داردگو در جواب دادن به س الپاسخنماید و نمی

ها، محققین از طریق صحبت با پاسخگویان درباره موضوعات موردنظر، اطالعات جزئی و عمیق در مورد مصاحبه

رسشگر اختیار بیشتری آورند. ساخت س االت در مصاحبه عمیق بسته نیست و پموضوع مورد بررسی به دست می

در ارائه سواالت دارد. مصاحبه عمیق ممکن است چندین ساعت طول بکشد و بنا به ضرورت در مراحل مختلفی 

های عمیق بایستی رعایت نمود، این است که اطالعات ای که در مصاحبهادامه یابد تا به نتیجه نهایی برسد. نکته

شناسایی پدیده مورد مطالعه-1

کنندگان در مطالعهشناسایی شرکت-2

هاآوری دادهبندی کردن فرضیه هنگام پیشرفت و جمعصورت-3

هاآوری دادهجمع-4

هاتجزیه و تحلیل داده-5

گیرینتیجه-6
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های همزمان با تا در تحلیل ؛شوند ثبت و ضبط گردندنه که ارائه میگوبه دست آمده از طریق مصاحبه باید همان

 تحقیق و یا بعد از مصاحبه مورد استفاده قرار گیرند. 
 

 مراحل اجرای مصاحبه -1-3-3

ای گانهت(، مراحل هش1386« )شناسیهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانروش»نویسندگان کتاب 

 اند از:اند. این مراحل عبارتبستن مصاحبه درنظر گرفتهرا برای به کار 

 تبیین نمودن هدف تحقیق -1

 انتخاب نمونه -2

 و ساختار مصاحبه طراحی نمودن شیوه -3

 تدوین س االت مصاحبه -4

 گرانانتخاب و آموزش مصاحبه -5

 انجام یک تحقیق مقدماتی -6

 های اصلیانجام مصاحبه -7

 (.524، ص 1386ورگ، گال، های به دست آمده )گال، بتجزیه و تحلیل داده -8

 جامعه مورد بررسی -3-4

است. شوندگان را در برگرفتهمصاحبه گیری هدفمند تحقیق با توجه به اهداف آن، چهار دسته ازهای نمونهشاخا

ران حوزه نظه چهارم صاحبدستۀ اول مسئولین خانه کارگر، دسته دوم کارگران، دسته سوم فعالین کارگری، دست

اند. در ابتدا اند و تحقیقاتی انجام دادهمسائل کار و کارگری مطالعه کرده خصوصاً افرادی که در زمینۀ دانشگاهی؛

ولین کارگری و پنج نفر قرار بر این بود که با پنج نفر از مسئولین خانه کارگر، پنج نفر از کارگران، پنج نفر از مسئ

ز این جهت ارسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گیرد. مسئولین خانه کارگر  از صاحبنظران حوزه دانشگاهی تا

ه کارگر در حال مورد نظر محقق بود که از طریق مصاحبه با ایشان بتواند اطالعاتی دقیق از اقداماتی که در خان

رگران به عنوان کا انجام است به دست آورد و بتواند این نهاد را از نگاه مسئولین آن واکاوی کند. از سوی دیگر

ه نحوی با آن در بو  مخاطبان اصلی این نهاد مورد مصاحبه قرار گرفتند، کارگرانی که با خانه کارگر آشنایی دارند

با مسائل رخورد باند. فعالین کارگری از این جهت برای مصاحبه مورد توجه محقق قرار گرفتند که در ارتباط بوده

رگران به دالیلی وردارند و نسبت به بسیاری از مسائلی که شاید از نگاه سایرکاتری برخکارگری از نگاه انتقادی

رفتند صاحبنظران گکنند. دسته آخری که مورد مصاحبه قرار گاه تر و موشکافانه تر برخورد میپنهان مانده باشد، آ

شدند که بتوانند  هت انتخابدانشگاهی بودند که در حوزه کار و کارگری مطالعاتی انجام دادند، این افراد از این ج

بررسی قرار  محقق را در درک مسائل نظری کارگران یاری کنند و خانه کارگر را از نگاه علمی و آکادمیک مورد

 خواهیم پرداخت. دهند. اما تعداد و تنوع مصاحبه شوندگان در روند مصاحبه دچار تغییراتی شد که در ادامه به آن
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 ونه روش نمونه گیری و حجم نم -3-5

ها، عمیم یافتههای کمی است، زیرا هدف در آن به جای تهای کیفی بسیار متفاوت از پژوهشگیری در پژوهشنمونه

هنی ذجا که پژوهش کیفی راهی برای رسیدن به محتوای کسب درک عمیق از پدیده مورد بررسی است. از آن

ن نیز بسیار های آانجام داد، ابزارها و روش های سخت و دقیق کمیتوان آن را از طریق روشافراد است و نمی

 متفاوت هستند.

انتخاب  گیری هدفمند به معنیاست. نمونه« گیری هدفمندنمونه»گیری غیرتصادفی، های نمونهیکی از روش

احدها یا گیری شامل انتخاب ودار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع از نمونههدف

 (.241، ص 1391مورد پژوهش براساس هدف پژوهش و نه به صورت تصادفی است )رنجبر و دیگران، موردهای 

است انتخاب  شان که مبتنی بر هدف مطالعهدر این روش معموالً تعداد محدودی از پاسخگویان با توجه به تخصا

ین پردازد. همچنیگردیده است، سپس محقق در جستجوی یافتن پاسخ س االت خود به مصاحبه با پاسخگو م

گلوله »روش تر افراد متخصا در زمینۀ موضوع تحقیق، از شایان ذکر است، محقق برای شناخت بیشتر و عمیق

شود که سته میشونده خوااز افراد مصاحبهها، که در بعضی از مصاحبه د، به این معنیکننیز استفاده می« برفی

 ظر در این حوزه را معرفی نمایند. نبرای غنای بیشتر محتوای تحقیق، افراد صاحب

ژوهش، دربارۀ پتوان تا پیش از رسیدن به مراحل پیشرفته های کیفی معموالً تصور بر این است که نمیدر پژوهش

ها ه در آنکگیری احتمالی های نمونهگونه که بیان شد، برخالف روشگیری کرد. همانگیری تصمیمحجم نمونه

مدنظر  های کیفی چنین هدفینمونه معرف به کل جامعه مورد پژوهش است، در روشهدف، تعمیم نتایج از یک 

شود که می ترین شکل ممکن است. بنابراین معیاری معرفینیست و معیار، توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروح

عیار در زمینه م شود. ایندر آن رسیدن به حداکثر اطالعات در مورد پدیده به عنوان نقطه پایان درنظر گرفته می

ن است که گیری مرتبط است و به معنای ایشود. اشباع نظری با نمونهنامیده می «اشباع»های کیفی، پژوهش

تری که دهد که داده بیشخصوصیات یک دسته یا طبقه تئوریک به اشباع رسیده است. این حالت زمانی رخ می

ین وضعیت تئوری موجود گردد به پژوهش وارد نشود. در اتر شدن یا اضافه شدن به سبب توسعه، تعدیل، بزرگ

جاد طبقه جدید دهد یا پیشنهادی برای ایبندی موجود را تغییر نمیشود طبقهداده جدیدی که به پژوهش وارد می

 (.245، ص 1391کند )رنجبر و دیگران، ایجاد نمی

ظر گرفتن قاعده نه کارگر خواهد بود، با در نجایی که محقق در پی ارزیابی عملکرد خالذا در این تحقیق، از آن

أمین کند، آغاز و تهای پژوهشی مشابه های که اعتبار تحقیق را نزد برنامهاشباع، کار با انتخاب حداقلی آزمودنی

شوندگان ای مصاحبههای از صحبتها ادامه پیدا کند که دیگر ایده، پیشنهاد و راهکار تازهسعی شد تا جایی مصاحبه

 نشود. کشف

نفر از  20از این رو با در نظر گرفتن قواعد مطرح شده و طی راهنمایی و مشورت با استادان، قرار بر این بود که با 

افرادی که شامل صاحبنظران، مسئولین و کارگران که هرکدام به نحوی در جریان مسئله ما بودند و می توانستند 

شود و دلیل اصلی محقق برای عدم گسترش مصاحبه مصاحبه گرفته تحقیق یاری رسانند،ما را در رسیدن به اهداف 
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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 

و پاسخ ها تنوع رسید انه کارگر به اطالعات مشابه و کموجود آمد. از این قرار که محقق در مصاحبه با مسئولین خ

دانشگاهی معموال یکسان مطرح می شدند، لذا چهار مصاحبه با مسئولین صورت گرفت و کارگران و صاحبنظران 

 ها را به خود اختصاص دادند. تعداد بیشتری از مصاحبه

 ه در این تحقیق پرداخته شده است.در جدول صفحه بعد، به توصیف افراد مصاحبه شوند

 شوندهدول افراد مصاحبه ج  -3-1

گروه مصاحبه 

 شونده

 مسئولیت نام و نام خانوادگی

 

مسئولین خانه 

 کارگر

 مسئول امور بین الملل خانه کارگر آقای ع.ح

 مسئول روابط عمومی خانه کارگر آقای م

 مسئول معاونت خانه کارگر شهرستان ساوه آقای ع.ف

 مسئول روابط عمومی خانه کارگر شهرستان ساوه آقای م.ک

 

 

 

کارگران و فعالین 

 کارگری

 

 

 کارگر شرکت و فعال کارگری آقای ع.و

 فعال کارگری آقای ح.ا

 کارگر شرکت آقای ر.م

 کارگر شرکت آقای م.ب

 کارگرشرکت آقای ص.ب

 کارگر شرکت آقای م.ر

 کارگر بازنشسته شرکت آقای م.ح

 کارگر شرکت )اخراج شده( آقای ف

 بازنشسته شرکتکارگر  خانم ز.ح 

 کارگر شرکت خانم م.ظ          

 

  

 

صاحبنظران 

 دانشگاهی

 

 

 

 کار و اقتصادپژوهشگر حوزه  دکتر م.م

 رییس تشکیالت کارگری وزرات رفاه، کار و تامین اجتماعی آقای ن

 پژوهشگر حوزه کارگری

 پژوهشگر حوزه کار و کارگری آقای ر.ک

 ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعیدبیر شورای برنامه  دکتر ف. ی

 صاحبنظر حوزه کارگری

دانشجوی دکترای برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه  دکتر ع.خ

 طباطبایی

 پژوهشگر حوزۀ کارگری
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 عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان آقای ع.د

 از مسئولین سابق خانه کارگر

 صاحبنظر حوزه کارگری

 گردآوری داده هاروش و ابزار  -3-6

وضیحاتی درباره ا تبرد، که در ابتدبهره خواهد «مصاحبه عمیق»ها، از روش تحقیق حاضر به منظور گردآوری داده

 د.شوآن داده می

شونده صاحبهگر و مآوری اطالعات از طریق تعامل مستقیم کالمی میان مصاحبهمصاحبه ابزاری متداول برای جمع

 به صورت فردی یا گروهی و برای سه هدف عمده انجام شود:تواند است. مصاحبه می

ها بزار برای شناسایی متغیرها و روابط آنتواند پیش از شروع فرایند اصلی پژوهش، به عنوان یک امصاحبه می -1

 ها به کار رود.و پیشنهاد فرضیه

هایی خواهد بود که مرتبط با شامل پرستواند ابزار اصلی تحقیق باشد. در این صورت، مصاحبه شمصاحبه می -2

گیری ندازهاچه در درون ذهن افراد است، موجبات های تحقیق بوده و با فراهم کردن امکان دسترسی به آنهدف

چه را فرد حات( و آنها و ترجیچه را فرد دوست دارد یا ندارد )ارزشداند )آگاهی یا اطالعات(، آنچه را فرد میآن

 سازد.و عقاید( ممکن میها کند )نگرشفکر می

گیرد و امکان انجام، مورد استفاده قرار در حالتواند به عنوان مکمل سایر ابزارها در یک پژوهش مصاحبه می -3

ندگان و دالیلی را دههای پاسختر انگیزهها یا بررسی عمیقکردن نتایج غیرمنتظره، تعیین اعتبار سایر روشدنبال

 (.309، ص 1986سازد )کوهن و مانین، دهند، ممکن میه میهایشان ارائکه برای پاسخ

 شیوه انجام مصاحبه  -3-6-1

ا ثبت روگوهای انجام شده شوندگان، تمامی اطالعات و گفتها محقق با ضبط صدای مصاحبهدر همۀ مصاحبه

لسات مصاحبه جزم، های الای به مکتوب و انجام ویراستارینموده و سپس با تبدیل و پیاده کردن ادبیات محاوره

نظرات  ت ازرا به صورت مکتوب، تدوین و مستند کرده است. در تمامی این مسیر، تالش محقق در حفظ و صیان

 است.ها بودهشوندهمصاحبه

 سواالت مصاحبه  -3-6-2

است شوندگان، محقق سواالتی را که با توجه به اهداف اصلی این پژوهش استخراج شده هنگام مصاحبه از مصاحبه

تخصصی  وسوی س االت را با توجه به حوزۀبه صورت شفاف پرسیده و در حین مصاحبه نیز سعی کرده است سمت

ه شود. با توجه تری برای رسیدن به اهداف تحقیق ارائشوندگان ارتباط دهد تا در مجموع نظرات  کاربردیمصاحبه

ای طراحی شده ایم، سواالت تحقیق به گونهو بودهته از مصاحبه شوندگان روبرکه در این تحقیق با سه دسبه این

 ریافت کرد.باشد و هم بتوان بهترین پاسخ را درین ارتباط را مصاحبه شوندگان مدنظر داشتهاست که هم بیشت

 گرفت: ی شده بود این موارد را دربر میسواالتی که برای مسئولین خانه کارگر طراح
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 چه مواردی است  به طور عام شامل فعالیت خانه کارگر-1

کند  و در این زمینه تا چه حد موفق ارتقای سطح رفاه کارگران ایفا میردهایی برای خانه کارگر چه کارک -2 

 بوده است 

 مده اهدافی که خانه کارگر برای خود تعریف کرده است چیست ع-3

 خته است واقعی کارگران را برآورده سایا خدماتی که تا به امروز از سمت خانه کارگر ارائه شده است انتظارات آ-4

 دولتی با چه موانع بیرونی روبرو بوده است نه کارگر به عنوان یک سازمان غیرخا-5

 رون سازمانی خانه کارگر کدامند موانع د -6

انه کارگر به عنوان مهم ترین تشکلی که وظیفه پیگیری مطالبات کارگری را بر عهده دارد در وضعیت فعلی خ-7

 لی و بین المللی چگونه است سطح م

گزاری خانه کارگر موثر بوده ریزی و سیاستچه اندازه در جهت دادن به برنامهران تا نظرات و خواسته های کارگ-8

 است 

عاریف متفاوتی که محقق از آن رو این سواالت را برای مسئولین خانه کارگر در نظر گرفته بود که بتواند علیرغم ت

ه در رأس این نی کارگر وجود دارد، به شرحی دقیق و علمی از وضعیت خانه کارگر، از جانب کسااز عملکرد خانه ک

اند، دست یابد. سواالتی است را لمس کردهوجود داشته کنند و تمام فراز و نشیب ها و موانعی کهنهاد فعالیت می

 ورت بود: این ص تر و بهشده بود متفاوتان و فعالین کارگری در نظر گرفتهکه برای کارگر

برای  ،شناسید  اگر پاسخ آری استترین تشکل کارگری به رسمیت میشما خانه کارگر را به عنوان مهم آیا -1

علت آن  ،کنید  و اگر پاسخ خیر استکل کارگری چه وظایفی را تعریف میخانه کارگر به عنوان مهم ترین تش

 چیست 

ارگر در قبال کارگران دارد چیست  برآورده شدن نیازهای که خانه ک ترین و اولین مسئولیتیبه نظر شما عمده -2

زد رفاهی  تالش برای تحقق بخشیدن به آرمان های سیاسی و اجتماعی کارگری  تالش برای افزایش دستم

 کارگران 

مد نظر است و آیا این مزایای رفاهی همان مزایای ران در نظر گرفتهرفاهی برای کارگخانه کارگر چه مزایای  -3

 شماست 

 کنید تعریف کنید چه مواردی را ذکر می گر بخواهید یک نقطه ضعف و یک نقطه قوت برای خانه کارگرا -4
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به عنوان  نکته مهمی که محقق در طی این تحقیق در پی دست یافتن به آن بود، این بود که در نگاه کارگران

که در نگاه ینااعتبار را داراست. نکته بعدی حدی از  کسانی که مخاطبان اصلی خانه کارگر هستند، این نهاد چه

ات تا چه اندازه کارگران و در حال حاضر خانه کارگر چه امکاناتی را برای کارگران فراهم کرده است و این امکان

ت که به . نکته بعدی که محقق سعی داشو منطبق بر وضعیت جامعه بوده است ؛مطابق با خواسته های کارگران

رفاه دست یافته و  برد این بود که بتواند از طریق مصاحبه با کارگران و فعالین کارگری به تعریف آنان ازآن پی ب

چه اندازه موفق عمل  ارگر تاهای رفاهی آنان را شناخته و بتوانند پی ببرد که حال با وجود این نگاه، خانه کاولویت

 بود:  تی این حوزه آماده گردید نیز به این صوراست. در آخر سواالتی که برای صاحبنظران دانشگاهکرده

 کنید خانه کارگر را چگونه ارزیابی می تشکل ،ما به عنوان شخا صاحبنظر در حوزه کار و کارگرانش-1

ه کارگر داشت، در برگیرنده چه مواردی توان از نقطه نظر علمی و مدیریتی بر نهادی مانند خانانتقاداتی که می -2

 است 

 تقویت و بهبود عملکرد خانه کارگر چه اقداماتی می توان انجام داد برای  -3

د و بهتر می از ترین افرادی که در بطن زندگی کارگری وجود دارنن نکته که کارگران به عنوان اصلیبا پذیرش ای

و آکادمیک لمی سایر اقشار می توانند مشکالت کارگری را درک کنند، با این وجود به منظور رسیدن به یک نگاه ع

کند. الزم به ذکر ای دست پیداتواند به تحلیل جامع و همه جانبهو انتقادی این سواالت طراحی گردید که محقق ب

ت دچار است که در خالل مصاحبه و با توجه به شرایط مصاحبه شونده، با حفظ محور اصلی بحث، بعضا سواال

 به یکنواخت پیش نرود.تغییراتی گردید تا پویایی در مصاحبه حفظ گردد و مصاح

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 

گر طرح کلی تحقیق و اطالعات مصاحبه می یابد. این سواالت بر مبنای آن ها در همان زمان انجام مصاحبه تدوین

تدوین از ویژگی های پاسخ دهندگان از قبیل میزان تحرک و پرحرفی مصاحبه شونده و توانایی های هوشی وی 

و دیگران، ال )گ« کنند.شده میی از سواالت بسته و باز از نوع تدوینها استفاده بیشترمی شود. سایر انواع مصاحبه

ای بسته به نوع مصاحبه و روش تحقیق خویش اقدام به طراحی و تدوین گران حرفه(. مصاحبه529: 1386

صاحبه می نمایند. بعضا سواالت می نمایند و براساس برنامه از پیش تعیین شده اقدام به اجرای مراحل مختلف م

گر چندانی به تدوین نداشته و مصاحبهات کمی نیاز رسد سواالت باز در تحقیقات کیفی و حتی در تحقیقبه نظر می

باشد در حالی که این برداشت کامال اشتباه بوده شونده داشتهآزاد است هرگونه سوالی از مصاحبهدر طول مصاحبه 

تدوین سواالت خوب در مصاحبه هایی که به غایت بدون سازمان هستند بستگی »و به هیچ عنوان صحت ندارد. 

و حتی در مصاحبه «. صاحبه در اندیشیدن بدون نیاز به کمک دیگران در خالل انجام مصاحبه داردبه توانایی م

هایی که میزان انسجام و ساختار آن بیشتر است ضرورت تدوین راهنمایی مصاحبه احساس می گردد. بنا به تاکید 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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«. هنمای مصاحبه تدوین گرددزمانی به نحو احسن انجام می شود که یک را»گال و دیگران اینگونه مصاحبه ها 

 (.537: 1386)گال و دیگران، 

 تجزیه و تحلیل داده ها -3-7

کاستن از  ها،مدیریت داده»ها امیدوار است در سه زمینه پیشرفت کند: پژوهشگر کیفی در مرحله تحلیل داده

 «.ها و مفاهیمها و پروراندن نظریهحجم داده

-هایی برای مقولهابزارکنند. در واقع بدون هاست که سریعاً رشد میبر دادهها اعمال نظارت هدف از مدیریت داده

استن از حجم نماید. کها و سروسامان دادن به منابع گردآوری شده، محال میکردن و بازیابی دادهبندی، مرتب

فاسیر نوپدید است. تۀ ها بر پایها و تعیین ارزش کاربرد آنها به معنای اولویت قائل شدن برای برخی از دادهداده

ها ، از حجم دادهکنندهایش یاری میها و کدهایی که او را در طرح داعیهگیری از مقولهدرواقع پژوهشگر با بهره

 کاهد.می

ی مفاهیم و که در آغاز فعالیت پژوهشهاست. به این معنی فاهیم و نظریهها در خدمت پروراندن متحلیل داده

تر و عمیق هاولی در مراحل بعدی حجم مفاهیم کاهش یافته و  پیوند میان آن ،کنندوار رشد میمضامین توده

د که نه تنها ملهم ها به کارگرفته شوشود. الزم است ابزارهای تحلیل به نحوی برای شکل دادن به دادهتر میکامل

، صا 1388، یندلف، تیلوربلکه در عرصه فرهنگی و اجتماعی خاص هم ریشه داشته باشند )ل ؛ها باشنداز نظریه

270-269 .) 

« بندیقولهکدگذاری و م»ها و رسیدن به سه مورد بیان شده، از روش وتحلیل دادهدر این تحقیق برای تجزیه

 استفاده شده است.

 کدگذاری و مقوله بندی -3-7-1

ژوهشگران پس از شود و پیبندی و کدگذاری آغاز مها، با مقولهمند برای تحلیل دادهمعموالً نخستین تالش نظام

ری در معنابخشی بندی و کدگذابرند. مقولهکدگذاری پی میبندی وارزشمند، به ضرورت مقوله هایآوری دادهفراهم

اطالعاتی با توجه  ، فرایند تعیین معنا برای یک واحد«بندیمقوله»های کیفی نقشی حیاتی دارند. مراد از به داده

پدیدارهای  ای ازاصطالحاتی عام است که مجموعه« مقوله»ی آن است. در حالت کلی، های نوعبه برخی از ویژگی

ن با مراجعه به گیرد. گاه پژوهشگراهای واژگانی را در برمیها، مضامین و دیگر قالبکلی مانند مفاهیم، سازه

کنند بندی میبسته ی و درونیها را به شکلی قیاسها دادهها را تعیین و براساس این نظریههای موجود مقولهنظریه

 (.272-273، ص1388)لیندلف، تیلور، 

شود. به این ها میههای کیفی جریان نیرومندی از تفکر استقرایی موجب بسط و گسترش مقولغالباً در پژوهش

از ها دست یافت، آغگر به روشی مفید برای پیکربندی دادهکه تحلیلگیری مقوله، تنها پس از آنکه شکل معنی

که ها بپردازند، احتمال اینها و مصداقشود. باید توجه داشت که هرچه پژوهشگران بیشتر به روابط بین مقولهمی

شود. تر سازند، بیشتر میشان را آسانگذاری و به کارگیریابهام موجود در تعریف مقوالت را برطرف کنند و نام

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها( یابد بعضی از رویدادها )مصداقکند و درمیها را مرور میدهگر در اولین گام از این حرکت استقرایی، داتحلیل

 (.274،ص 1388رسد به یک مقوله تعلق دارند )لیندلف، تیلور، ای که به نظر میبا هم مرتبطند، به گونه

، مشخا «ریکدگذا»کند. هدف اصلی ها برقرار میها و مقولهپیوندهایی هستند که پژوهشگر بین داده« کدها»

کنند. یدا میها( ربط پها )مفاهیم، مضامین و سازهن واحدهایی از متن است که به شکلی معنادار به مقولهکرد

ه کدگذاری بکه بداند تحلیل نهایی او چه خواهد بود، اقدام گر در همان ابتدای تحلیل صوری و بی آنتحلیل

بندی، رای دستهرند، نقش مکانیکی و ابزاری بها داگیری مقولهکند. کدها عالوه بر نقشی که در کمک به شکلمی

رسد کدها به پایان می هایی ازها اغلب با کالن خانوادهکنند. پژوهشها هم ایفا میبازیابی، پیوندزنی و نمایش داده

ا براین کاربرد کدهابند. بناهایی دقیقاً مرتبط با نیازشان دست یرسانند به مجموعه دادهگر یاری میکه به تحلیل

ده است ها در دریای خام و کدگذاری نشالجزایر یا دیگر قلمروهای معنایی دادهکردن جزایر، مجمعمشخا

 (.275، ص 1388)لیندلف، تیلور، 

خصی که روشی تواند به مرحلۀ بعد برود؛ یعنی به نظر گودال ارائۀ معناهای شبعد از انجام کدگذاری محقق می

د و به ایت که شما لحظات مهم و کلیدی را در تبادل کالم تشخیا دادهمتداول است، مبتنی بر این فرض اس

د، یکی رواید. از جمله تمهیداتی که برای تشخیا لحظات کلیدی به کار میها معانی خاصی منتسب کردهآن

اص یک خنکات برجسته و دیگر نقاط عطف است. نکات برجسته آن دسته از رفتارهای کالمی )مانند اصطالحات 

باره تصمیمات اند. همچنین صحبت کردن درهای عامیانه و ...( است که ابزارهای بیانی دانش فرهنگی، واژهصنف

 (.276، ص 1388باشند )لیندلف، تیلور، هایی از نقاط عطف میخطیر فردی، گروهی یا سازمانی نمونه

ی و مقوله بندی استفاده شده گزارها که از روش کدبا توجه به توضیحات داده شد در مورد تجزیه و تحلیل داده

ها، به دنبال پاسخ به سواالت تحقیق از میان های پیاده شده مصاحبهاست، محقق سعی داشته با مطالعه دقیق متن

شونده باشد، به این صورت که مفاهیم مرتبط با جواب سواالت تحقیق استخراج شده و پس نظرات افراد مصاحبه

ی آغاز شده است. بعد از کدگذاری که بندها دست یافت، مقولهبرای پیکربندی داده که محقق به روشی مفیداز آن

ند، براساس کنها ربط پیدا میهدف اصلی آن، مشخا کردن واحدهایی از متن است که به شکلی معنادار به مقوله

اخت موانع و گر و شندیگر به س ال و هدف اصلی تحقیق ارزیابی عملگردهای رفاهی خانه کارروابط مقوالت با یک

 مشکالت آن است، پرداخته است.

 اعتبار و پایایی تحقیق  -3-8

ث اعتبار بحای تفسیری و تآویلی آن، مهای کیفی و داشتن ریشه هبا توجه به ویژگی های ذکر شده برای پژوهش

ب چگونگی کساز جمله مباحث قابل بحث در این حوزه است و همواره در بین پژوهشگرانی کیفی در خصوص 

 است. ینان آن مباحث متعددی صورت گرفتهاعتبار تحقیق و چگونگی اطم

شود به طور واقعی بررسی شده است   نکته افتراق این پردازد که آیا موضوعی که ادعا میاعتبار به این موضوع می

ر یک بندی مورد استفاده دهای رتبههایی نظیر اعتبار مقیاسات کمی، ایده های اعتبار بر شیوهاست که در تحقیق

شود، اما در تحقیقات کیفی توجه به اعتبار تفاسیر است. کرسول و میلر معتقدند مصاحبه ساختارمند متمرکز می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گیرد که یک محقق، چه مفروضات پارادایمی را در مطالعه خود انتخاب نموده است. این قرار میاعتبار تحت تاثیر 

ن از منظر متفاوتی به موضوع اعتبار پرداخته و در کاربرد آن از مفاهیم متعددی با این وجود، هر کدام از محققا

نظیر کیفیت، دقت و قابلیت اعتماد استفاده کرده اند. دیویس و در نیز معتقدند واژه دقت به نوعی با اعتبار ارتباط 

نش متقابل اجتماعی در دارد. آن ها مدعی هستند که کاربرد مفهوم دقت از طریق کشف ذهنیت، بازاندیشی و ک

ضوع را با عمق زیاد شکافته، دهد که یک موتحقیقات کیفی به محققان اجازه میامر مصاحبه هستند. دقت در 

های پرمایه را به دست آورند. برای رسیدن به این هدف مذکور، ضمن صرف وقت و هزینه زیاد برای کشف داده

نمایند. این همان فرآیندی است که از آن به ن امر استفاده میز برای حصول به ایمسآله از روش های متعددی نی

های پژوهش اشاره دارد و عبارت است از ها و یافتهعتبار پذیری به واقعی بودن توصیفعنوان تثلیث یاد می شود. ا

انجام ای که این پژوهش در آن کنندگان پژوهش و برای زمینهشرکتها برای درجه اعتماد به واقعی بودن یافته

مانی باشد که گردد، هذکر می که آنچه که در یافته ها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ، به این معنیشده است

 است و در جهت رسیدن به این امر بوده است. در ذهن پاسخگو بوده

 های زیر عملی است:عتبار پذیری با استفاده از تکنیکرسیدن به قابلیت اعتبار یا همان ا

هایی متعدد در طی فرآیند جمع گر، محققان و روشیث، نظیر استفاده از منابع تاییدهای تثله از تکنیکاستفاد-1

 انجامد.تبار میآوری و تحلیل داده که این امر به افزایش قابلیت اع

صصان خای و نتایج آن  به متیر نمایش و ارائه تحلیل های دادهستفاده از تکنیک کسب اطالعات دقیق موازی نظا-2

 تواند به غنای قابلیت اعتبار بینجامد.می امر که این امر

ش آن به پاسخگویان تا از واکن ای و نتایجهای دادهئه تحلیلکنترل اعضا، از طریق اراهای استفاده از تکنیک -3

 ها آگاهی حاصل آید.های آنان در مرحله گزارش نوشته

ان مفروضات ی طرح تحقیق از طریق ظرافت کاری محقق در میمرحلهتواند در طی عتبار، همچنین میاقابلیت  -4

 اش حاصل آید.دهی تئوریکیفراگیر بودن آن و جهت

تواند به افزایش هایی است که میتحقیق داده، یکی دیگر از روشآوری و ودبازبینی محقق در طی فرآیند جمعخ -5

 (.1391قابلیت اعتبار بینجامد)عباس زاده:

تفاده گردد. در گردآوری داده ها ساست از تمامی موارد باال ارای اعتمادسازی و اعتبار سعی شدهق بدر این تحقی

است. در عامل بازرسی مسیر کسب اطالعات، بهره بردن نادی و مصاحبه عمیق سود برده شدهاز دو روش تحلیل اس

ا در رسیدن به اهداف تحقیق یاری از اساتید راهنما و مشاور و مشورت با متخصصان این حوزه توانست محقق ر

رساند. در مورد عامل وارسی باید گفت سعی در ارسال متن پیاده شده مصاحبه به افراد مصاحبه شونده بعد از 
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سازی نزدیک نمود و در آخر نیز، گروه پژوهشی متشکل از استاد راهنما و استاد ه اعتمادانجام آن، محقق را ب

 سازی در جهت اهداف تحقیق داد.ق برای رسیدن به اعتماددی به محقمشاور، توانایی زیا

 

 

 

 فصل چهارم
 

 

 های تحقیقیافته

 

 

 

 

 های تحلیلییافته 

 تعیین مقوالت فرعی و اصلی 

 تحلیل مقوالت 
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 مقدمه -4-1

طی  سیر تولید نظریهماست. در این رویکرد ها داشتهری تحلیل دادهآون پژوهش رویکردی استقرایی در جمعای

تر و سپس ها تبدیل به مفاهیم انتزاعیاولیه حاصل از کدگذاری باز داده شود. کدهایی میفرآیندی جز  به کل ط

تر تا دسترسی به سطح ادن کدها و مفاهیم در مقوالت کلیشده گردیده و این فرآیند جا دبندیمقوالت طبقه

ادامه ضمن معرفی  ر مورد ارزیابی قرار گرفته است و درانتزاع مورد نظر ادامه خواهد یافت. بدین طریق خانه کارگ

صورت  معایب و محاسن آن، فرآیند کدگذاری و طبقه بندی و نهایتا حصول مقوالت کلی از متن مصاحبه های

 شود.انشگاهی حوزه کارگری شرح داده میگرفته با کارگران، مسئوالن خانه کارگر و صاحبنظران د

 های تحلیلی یافته -4-2

است، رفتهگبنظران حوزه دانشگاهی صورت مصاحبه ای که با کارگران، مسئولین خانه کارگر و صاح 20مجموع  در

خانه ه مسئوالن کبود و مجموعه وظایفی را  احبنظران از خانه کارگر بیان شدهانتظاراتی که از نگاه کارگران و ص

مدت و رفاهیات کوتاهودند را تجمیع کردیم که به صورت دو مقوله اصلی رفاهیات ب کارگر برای خود تعریف کرده

 بنیادی بیان شده است.

ر مقوالت دگیری مقوله اصلی رفاهیات کوتاه مدت، با شناسایی ابعاد مختلف آن و کدگذاری آن ها پس از شکل

شی، تسهیالت با عنوان تسهیالت آموز گیری چهار مقوله بوداصلی نمودیم. حاصل این اقدام شکلذیل این مقوله 

والت خود مقتفریحی، امکانات رفاهی و درمانی و حق عضویت متناسب در قبال دریافت خدمات. هر کدام از این 

تبط با رفاهیات در این قسمت مقوالت مر شد. ند که در ادامه توضیح داده خواهدهایی هستنیز دارای زیر مجموعه

ارگر مورد ارزیابی ان و فعاالن کارگری، صاحبنظران حوزه کار و کارگری و مسئولین خانه ککوتاه مدت از نگاه کارگر

 قرار گروفته و تحلیل شده است.

 مقوالت مرتبط با رفاهیات کوتاه مدت -4-2-1

ه کارگرانی که مدت در بررسی خدمات خانه کارگر، خدمات و مزایایی است که بمنظور محقق از رفاهیات کوتاه

تاه مدت فاهیات کورشود و کاربردی مقطعی و موقتی دارد. در واقع ه کارگر را دارا هستند، ارائه میانعضویت خ

اف زندگی، به بهتر شدن معیشت مدت با توجه به هزینه های گزتوانند در کوتاهمواردی هستند که اغلب می

 کارگران کمک بکند.
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 عی آن مقوله اصلی رفاهیات کوتاه مدت و مقوالت فر 1-2-4جدول شماره 

 مقوله اصلی مقوله فرعی زیرمقوالت

آموزش علومی مانند کامپیوتر و حسابداری 

 و ...
 مهارت آموزی

 

 

 

 رفاهیات کوتاه مدت

  تاسیس دانشگاه های علمی کاربردی

 قراردادهای تخفیف با مراکز آموزشی تسهیالت آموزشی

  تاسیس استراحتگاه ها و مهمانسراها

 بن های تخفیف در خرید امکانات تفریحی

 خدمات بیمه تکمیلی برای کارگران
امکانات رفاهی و 

 درمانی

 حق عضویت متناسب دریافت هزینه ناچیز عضویت

 

 مهارت آموزی -4-2-1-1

ان و یا برای آموزش علوم کاربردی به کارگرشود فراهم کردن بستری مطرح میخدماتی که در این حوزه  از 

به با مسئولین فرزندانشان با قیمتی مناسب تر و متفاوت تر از آن چه که در سایر موسسات وجود دارد. طبق مصاح

پذیرترین بیطی که کارگران همواره جزو آسیاین نهاد، عمده دلیل پرداختن به این موضوع این است که در شرا

ها کمک کند حضور پررنگ تری در جامعه داشته تواند به آند، یادگیری علوم کاربردی میاقشار جامعه هستن

 آید بهتر برخورد کنند.باشند و بتوانند با مشکالتی که پیش می

 آموزش علوم کاربردی مانند کامپیوتر و حسابداری و ...  -

ترین مسائل ماست، و بحث آموزشی مهم بحث رفاهیات» گوید:ولین خانه کارگر در این زمینه میاز مسئ« ح»آقای 

خوره دهیم، چیزهایی که به دردشان میدوره های کوتاه مدت برای کارگران و فرزندانشان به شکل رایگان ارائه می

برای کارگران  هایی که به درد صنفشون بخوره اینجا اری، ماشین نویسی و گرافیک و رشته، مثل کامپیوتر، حسابد

 (کارگران/ خدمات رفاهی با هزینه اندکایش مهارت افز)«فراهم کردیم.
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دی تواند کارگران توانمندی را بسازد، اشاره کرد شرایط نابسامان اقتصاوی با بیان اینکه آموختن این علوم می 

شدن این که توانمندسازی کارگران به کمرنگعامل مهمی در دشوار شدن وضعیت معیشت کارگران است 

 کند.وضعیت کمک می

 تسهیالت آموزشی -4-2-1-2

دهد ات رفاهی که خانه کارگر انجام میسئولین خانه کارگر، یکی از خدمهای انجام شده با مبا توجه به مصاحبه

 ه هایشان کند.فراهم کردن امکانات آموزشی است که بتواند کمکی به تسهیل شرایط آموزشی کارگران و خانواد

 تاسیس دانشگاه های علمی کاربردی -

ه است ساخت رگر ارائه کردهایشان یکی دیگر از خدماتی که خانه کارتقای تحصیالت کارگران و خانوادهبرای ا

شود. اخته میبرای بهبود وضعیت ایشان سهاست. به گفته مسئولین خانه کارگر از حق عضویت کارگران و دانشگاه

سیاری از بی خانه کارگر هم بسیار مفیده، تحصیل در دانشگاه ها»گوید:می از مسئوالن خانه کارگر «ح»آقای

«. هم رفتند کارگران توانستند در دانشگاه ها تحصیل کنند و ارتقا پیدا کنند و حتی در سطح استادی دانشگاه

 )ارتقای سرمایه فرهنگی کارگران(.

رد مناسبی را نتایج مصاحبه با کارگران و صاحبنظران نشان داد که تاسیس دانشگاه ها از سمت خانه کارگر کارک

قادهایی که آقای نداشته است و عملکرد آن شامل انتقادهایی شده است. یکی از انت (گویند)آنگونه که مسئولین می

ی ندارد آموزش نامناسبی است که وجهه علم ،ستدر این زمینه مطرح کرده ا حوزه کارگری از صاحبنظران« ن»

از  م بود.وار شدن وضعیت آموزشی خواهیافتد که در این صورت شاهد ناگبیشتر برای کسب سرمایه اتفاق می و

ارکرد کطرف دیگر جذب کارگران و صرف اینکه تعداد کارگران عضو خانه کارگر به این دلیل بیشتر شود یک 

ا میدن و مهمانسراها شما االن به خانه کارگر نگاه کن   به کلیتش  دانشگاه هایی که دکتر" » ناسالم و بیهوده است:

ارگران همیشه کدرصدی در نظر گرفتند برای  50و ... تشکیالت بسیار قوی و ریشه دار و پولدار. و چون تخفیفات 

می گرفتن  از کجا صالحیت علپر است این دانشگاه ها. استاداشون هم بچه های خودشان هستند که معلوم نیست 

ز مسئولین ا« ع.د»آقای )کیفیت پایین خدمات/ ثروت اندوزی(. « نابودترین شکل ممکن اتفاق میفتهو آموزش به 

خانه کارگر برای "است: کردهگونه بیاننظر خود را اینسابق خانه کارگر و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان، 

های کارگری را رست کرد، بنسیس کرد، تعاونی های مصرف و اتحادیه امکان دخودش دانشگاه علمی کاربردی تا

د ضد کارگری/ )ثروت اندوزی/ عملکر «توزیع کرد و از این طریق و از قبل این ها سرمایه های کالنی به جیب زد

 .عدم اولویت نیازهای واقعی کارگران(
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چنینی، عالوه بر کسب ثروت کالن و فاصله گرفتن از اینصاحبنظران در این زمینه معتقد بودند که ارائه خدمات 

کیفیت آموزش گردد که در صورت تحقق چنین چیزی، ها و تثبیت قدرت ایشان میسازی کارگران ، موجب نهاد

 رد.گیرجه دوم یا حتی چندم قرار میدر د

 قراردادهای تخفیف با مراکز آموزشی -

هبود معیشت بمشخا گردید که خانه کارگر در جهت  مسئولین خانه کارگر،های انجام شده با با توجه به مصاحبه

ران بتوانند به تا کارگ کارگران، با مراکز آموزشی معتبر قراردادهایی با عنوان قرارداد تخفیف منعقد کرده است

های رایگان ری کالسازراحتی و با تخفیف از این مزایا استفاده کنند. عالوه بر این خود خانه کارگر هم اقدام به برگ

خانه کارگر ین از مسئول« م» . آقایاست که بر طبق نتایج تحقیق از کیفیت چندانی برخوردار نیست آموزشی کرده

ای کارگر، گاج و در موارد آموزشی با قلم چی، آموزشگاه مدرسان شریف، آموزشگاه شهد:» گویدباره میدر این

ک واحد ای کارگران مشخا و تعریف شده است. در هر خانه کارگر یماهان قرارداد هایی داریم که شرایط بر

ختیار کارگران های رایگان در اآموزشی ایجاد کرده ایم که البته این ها سطح پایینی دارند نسبتا، ولی آموزش 

در دهی به کارگران خدمات)«.توانیم خیلی تخصصی آموزش بدهیم چون امکانات آن را نداریمگذارند. ما نمیمی

 شمار کارگران(.ی بیهای کم/ امکانات اندک در برابر نیازهاقبال هزینه

 امکانات تفریحی -4-2-1-3

 ها و مهمانسراهاتاسیس استراحتگاه -

هایی ند. مکانن خانه کارگر مطرح کردها و مهمانسراها یکی دیگر از خدماتی است که مسئولیساختن استراحتگاه

ن از مسئولی« م»توانند با پرداخت هزینه کمتری از سایر مهمانسراها، از آن استفاده کنند. آقای که کارگران می

ها را افزایش دهد: فر قصد دارد که تعداد استراحتگاهاه کارگران در سگوید خانه کارگر برای تامین رفمیخانه کارگر 

ارد و طبق برنامه بلند دشهر وجود  15-10این استراحتگاه ها در  بحث های رفاهی مثل استراحتگاه های ما، که»

خدمات ) «.استراحتگاه شعار ماست که امیدواریم به آن برسیم 1000مدت ما این شهرها گسترش خواهد یافت. 

 دهی با هزینه اندک(

ها و استراحتگاه گوید مسائل رفاهی و به ویژه ساختدر این باره میاز دیگر مسئولین خانه کارگر « ح»آقای 

مثال » :شود کارگران تمایل بیشتری به عضویت در خانه کارگر پیدا کنندمهمانسراها با این هزینه اندک، باعث می

ی و باستانی، ها، که نمونه اش در چمخاله و اصفهان و بندرعباس داشتیم، در شهرهای توریستیجاد استراحتگاها

هزینه عضویت  ول  ناچیزی به مدت سه یا چهار روز از این استفاده کند که کارگر و خانوادش می تواند با یک مب

لحق شدن کنند برای مشود که کارگران رغبت و تمایل پیدا بسال، این سبب می 5تومان برای  18پایین حدود 

 (دهی با هزینه اندک/ تحت پوشش قراردادن تعداد زیادی از کارگران)خدمات «.به خانه کارگر
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؛ اما در اغلب اوقات کننداز امکانات این چنینی استقبال میدر این زمینه نتایج مصاحبه ها نشان داد که کارگران 

ینباره ادر  ،کارگران شرکت است که از« ظ» شود. خانممی پررنگ شدن اینگونه خدماتهای بزرگ مانع دغدغه

ها انتظارات واقعی کارگران ه هایی دارد که ایند و استراحتگاوزشی دارهای آممزایایی مثل کالس » گوید:می

ه ب توجه ناکافی) .«شودد با چمخاله رفتن مشکالتش حل نمیگیرتومان حقوق می 700نیست. کارگری که 

 نیازهای عمقی کارگران/ تالش ناکافی برای نیازهای اولیه(

کنیم سریع بحث چمخاله را ها صحبت میهر زمان که با آن» گوید:از صاحبنظران حوزه کارگری می« ع.د»آقای 

گویند یک مکان عالی با کیفیت باال و هزینه پایین کنند و میکنند، بحث استراحتگاه ها را مطرح میمطرح می

ر ندارد. این ساختیم برای کارگران در حالی که در روزهای شلوغی و مناسبت ها تفاوت چندانی با مکان های دیگ

ها پرسید با این همه پول باید ده تا از پول کارگران ساخته شده و ادعای بیجا داشتن اشتباه است و باید از آن ها

 « ها می ساختید نه اینقدر... از این

رگر خوبه، مثال ما انصاف اینه که بگم واقعا بعضی از مزایای خانه کا»گوید: کارگران شرکت میاز دیگر« ز.ح»خانم 

ای دیگه، مشهد رفتیم و واقعا جای خوب و تمیزی بود. البته قیمتش خیلی متفاوت نبود با جاه سال پیش چند

یش همسر همین موقتیا، یک دونی کاش یه کارای بزرگترم بکنن. مثالکنیم. اما میولی خوب بود. ناشکری نمی

ینجوری آدم ارایی بکنن... خودم که هر لحظه استرس داره اخراج بشه  کاش واسه این قراردادی ها می شد یه کا

سطحی  )عدم کفایت در نیازهای اصلی کارگران/ خدمات «امنیت ذهنیش دائمی میشه حداقل. بازم خداروشکر 

 .مناسب(

 های تخفیف در خریدارائه بن -

 است و در شدهیع میتوز های تخفیف از دیگر مزایای رفاهی خانه کارگر بود که قبالها، بنبر طبق نتایج مصاحبه

اول بر مطرح شد،  است. نکاتی که در این رابطه از جانب کارگران و صاحبنظران تر شدهحال حاضر بسیار کم

 ها در بین کارگران و سوم بر فسادهای اقتصادی صورتدار بنشده؛ دوم بر توزیع جهتکیفیت پایین اجناس ارائه

 است.  داشتهگرفته در این زمینه اشاره 

ن قابل توجه نبوده است. توزیع است در مقایسه با گستردگی خانه کارگر چنداشدهائه میجناسی که اراین که ا

ها یکی از این دالیل ایجاد پایگاه اقتصادی قدرتمند برای لفی صورت گرفته که بر طبق مصاحبهها به دالیل مختبن

از مسئولین  «ع.د»آقای  ی بوده است.های دولتچنین حفظ وجهه سیاسی و بعضا منصب مسئولین این نهاد و هم

 توزیع می های کارگری که قبالهمین بن" »گوید:باره میدر این سابق خانه کارگر و از صاحبنظران حوزه کارگری

داشتند درصدی از پول را برای خود نگه میگرفت. چون این ها ها را برای کارگر در نظر میشد، نا مرغوبترین کاال

افتد از همین خرده پول های مانده از برنج و شامپو و... . این چه اتفاقی میساب کنید در سطح کل و شما ح
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دار کشور است. اما با این ت. االن خانه کارگر سومین سرمایهجا آمده اسیه های کالن که می بینید از همینسرما

 .خواری(کیفیت پایین خدمات/رانت)«وضعیت چه خدماتی دارد  

کردم نهادسازی  خانه کارگر با مشخصاتی که ذکر» :گویددر این زمینه میزه کارگری از صاحبنظران حو« م.م»آقای 

صوصا تعاونی خهایی انجام داده است. از جمله تعاونی مصرف دارد. عالوه بر تعاونی مصرف، تعاونی مسکن دارد. 

 ر قدرتمندالی بسیاار بزرگی بود. از لحاظ منژاد در حقیقت محل گردش مالی بسیمصرف تا قبل از دوره احمدی 

نهادسازی و ی/ )رانت خواری/ فساد تشکیالت «گرفتای از وزارت بازرگانی می بود و امکانات مالی بسیار گسترده

  قدرت طلبی(.

 امکانات رفاهی درمانی-4-2-1-4

 ارائه خدمات بیمه ای -

ارگر ارائه نه کخدماتی است که خاهای بیمه، از دیگر ین نشان داد قراردادهایی با شرکتنتایج مصاحبه با مسئول

در از مسئولین خانه کارگر « م». آقایتوانند با عضویت در خانه کارگر از آن استفاده کننددهد که کارگران میمی

دهند. ما با بیمه های تکمیلی خدمات انفرادی انجام نمی هایبیمهبرخی بیمه ها که معموال »باره میگوید: این

کنند. بر طبق توانند از آن استفاده میکارگرانی که عضویت مارا دارند میقرار داد داریم که ایران، آسیا و دانا 

و از این  نیشرایط عضویت اولین موضوع این است که طبق قانون طرف ما کارگر باشد. کارگران روزمزد و ساختما

دهی با هزینه اندک/ پوشش )خدمات «کنندتوانند با عضویت در اینجا از این امکانات استفاده قبیل کارگران هم می

ز آن در بسیاری موارد ای خانه کارگر مفید بوده و ابر طبق نتایج مصاحبه با کارگران امکانات بیمه .همه کارگران(

ها استفاده از این بیمهتوان کی نمیهای دندانپزشمانند بیماریکنند اما در مورد بیماری پرهزینه استفاده می

 دهی خانه کارگر بود.ن منظور کردن این موارد در خدماتکه درخواست کارگرا چندانی کرد

ن شود، لذا کارگرانکته دیگر این که با توجه به اینکه خرید در بسیاری از فروشگاه ها به طور قسطی انجام می 

ن تفاوتی با سایر ااست چندرایط اقساطی که فراهم کردههای خانه کارگر و از شاعتقاد داشتند استفاده از بیمه

ینجور مسائل هم چون ایا مثال برای بیمه و »...  :گویداز کارگران در اینباره می« م.ح» کند. آقایفروشگاه ها نمی

ر جا قسطی های ماشین رو میتونم قسطی پرداخت کنم  خب االن هزانه کارگر دارم پرسیدم گفت الستیککارت خا

 .()امکانات ناکافی و نامتناسب «کارت نداشته باشی پرداخت میکنن چه کارت داشته باشی چه

خترم استفاده دمن از بیمه تکمیلی استفاده کردم. خیلی خوبه. برای زایمان »گوید: از کارگران می «ز.ح»خانم 

 .دهی با هزینه اندک(خدمات)«کردم خیلی از هزینشو پرداخت کرد
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 حق عضویت متناسب -4-2-1-5

 دریافت هزینه ناچیز عضویت  -

دهند را بسیار کننده هزینه دریافتی از کارگران را بسیار اندک دانسته و خدماتی که ارائه میمسئولین مصاحبه

از طرف دولت کمک های  کردند و یا اگردانند و معتقدند اگر هزینه بیشتری دریافت میها میبیشتر از این هزینه

کننده انتظار ظران مصاحبهاحبندهی بهتری داشته باشند. کارگران و صنستند خدماتتواشد، میدریافت میمالی 

های خدمات صرفا از حق خدمات بیشتری را با توجه به دارایی های خانه کارگر داشتند و بیان کردند تمام هزینه

ایین است، با عا کرد چون حق عضویت اندکی است کیفیت خدمات پشود و نمی توان ادها پرداخت نمیعضویت

تر باشد. بهتر و مناسب رود کیفیت خدماتها و ... انتظار میاست مثل دانشگاه امکاناتی که خانه کارگر فراهم کرده

پایینی  شود هزینه چندانو که چهار سال یکبار هم تمدید میضمن اینکه حق عضویت تعداد زیاد کارگران عض

مورد توجه قرار ختیار خانه کارگر نات ارائه شده با امکانات در اها عدم تناسب امکانیست. در واقع در مصاحبه

ضویت کمه و این حرفا... فقط ادعا دارن که هزینه ع» گوید: میاز صاحبنظران حوزه کارگری « ع.د»بود. آقایگرفته

رابر ب 6گر آخه مگه درآمد شما فقط از عضویته    االن تهران نسبت به اوایل تشکیل خانه کار هیکی نیست بگ

با توان  )عدم تناسب خدمات «دهی خانه کارگر در همان سطح باقی مانده ... بزرگتر شده است ولی امکانات

 تشکیالتی/ ناکافی بودن خدمات(.

ا بمدت در نظر گرفتیم، خدماتی هستند که  عنوان رفاهیات کوتاهچه به دهد که آنهای تحقیق نشان مییافته

تواند ان میعمیق از وضعیت معیشت کارگر یک بررسی .شوندبا گستردگی خانه کارگر توزیع می کیفیتی نامتناسب

ائلی ولویت دارد کمک به حل مسکم اهمیت بودن چنین خدماتی را نشان دهد و آن چیزی که در حال حاضر ا

نحل ماندن تر خواهد شد. الیآنان بسیاری از این مشکالت کمرنگتر است که در صورت حل و بنیادی ترمهم

ن پشتوانه در نظر اعتمادی به نهادی که کارگران بتوانند آن را به عنوااز این مسائل بنیادی و مهم و بی بسیاری

یرند را به سمت نوعی گگری قرار نمید و جزو فعالین کارگیرند، اکثریت کارگرانی را که در سطح عادی هستن

توان ر واقع میثانویه شود. د های کارگری معطوف به مسائلوق داده است و موجب شده که دغدغهانفعال و انزوا س

ر دستیابی به است ناتوانی ددر نظر برخی کارگران برجسته کردهمدت را ل مهمی که رفاهیات کوتاهگفت از دالی

 منافع بنیادی و عدم آگاهی از آن است. 

مدت مطرح شد این بود که یکی از دالیل اینکه تالشی که درخور دیگری که در زمینه رفاهیات کوتاهنکته مهم 

لویت داشتن اهمیت بودن کارگران و نگاه ابزاری به آنان در برابر اوگیرد، کمکارگران است در این زمینه صورت نمی

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 

ر اصل خانه کارگر بر مذاکره و مصالحه است تا منافع دوطرف کل خانه کارگحفظ بشود. بر طبق مصاحبه با دبیر
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ای دارند دهد آنان اغلب نیازهای سرکوب شدههم کارگر و هم کارفرما حفظ گردد، اما مصاحبه با کارگران نشان می

ظران زمانی که چنین مزایایی از دیدگاه فعالین کارگری و صاحبن که برای احقاق آن ها نیاز به جدیت بیشتری است.

کارگری مورد پرسش واقع شد، نتایج نشان داد اوال چنین مزایایی صرفا وجود دارند تا به قدرت و ثبات خانه کارگر 

شوند از سطحی متناسب با گستردگی خانه کارگر برخوردار نیستند و انتظار کمک بکنند، دوما مزایایی که ارائه می

 باشد.  رفت که خدمات ارائه شده کیفیت بیشتری داشتهمی

 مقوالت مرتبط با رفاهیات بنیادی -4-2-2

ر زمینه حقوق اساسی دشده با مسئولین، کارگران و صاحبنظران حوزه کارگری، های انجامبا توجه به مصاحبه

کره با دولت برای کارگران، به مواردی مانند تالش برای اصالح قانون کار، دفاع از کارگر در چهارچوب قانون، مذا

در یک مقوله اصلی  ها تمامی این مفاهیم راه بود که پس از کدگذاری این دادهق کارگران و ... اشاره شداحقاق حقو

ازهای ابتدایی با عنوان رفاهیات بنیادی تجمیع کردیم. رفاهیات بنیادی آن مواردی هستند که  حقوق اولیه و نی

تمند، بستر ند در کنار یک جامعه مدنی قدردر صورت محقق شدن این امور برآورده خواهد شد و اگر دولتی بتوا

ما و بررسی خانه  نظرشود. در بحث موردوجبات رفاه و سالمت ملت فراهم میتحقق این موارد را فراهم کند، م

که مسئولین  کارگر، در مورد انتظاراتی که از سمت کارگران و صاحبنظران برای خانه کارگر مطرح شد و وظایفی

تر از اموری متفاوت اساسی برای کارگرانهای ریف کردند، به این نتیجه رسیدیم که اولویتاین نهاد برای خود تع

توان د میآورده شدن این مسائل کمک بکنای است و زمانی که یک تشکل بتواند به برمسائل ابتدایی و حاشیه

 گفت یک تشکل واقعی کارگری است.

ها در مقوالت ذیل ایی ابعاد مختلف آن و کدگذاری آناسگیری مقوله اصلی رفاهیات بنیادی، با شنپس از شکل 

رایی، اثبات موجودیت کارگران در جامعه گگیری سه مقوله قانوناصلی نمودیم. حاصل این اقدام شکلاین مقوله 

دامه توضیح ی زیرمجموعه هایی هستند که در او آگاهی بخشی و آموزش هدفمند شد. هرکدام از این مقوالت دارا

 داده خواهند شد.
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 مقوله اصلی رفاهیات بنیادی و مقوالت فرعی آن -2-4جدول شماره 

 مقوله اصلی مقوله فرعی زیرمقوالت

 دفاع از کارگر در چهارچوب قانون کار

 

 قانون گرایی

 

 

 

 رفاهیات بنیادی

 تالش برای اصالح قانون کار

برای برگزاری تجمعات و اعتراضات تالش 

 قانونی

و  افزایش توان چانه زنی کارگر در برابر دولت

  کارفرما

اثبات موجودیت کارگران در 

جامعه) در برابر دولت و 

 کارفرما(

 مذاکره با دولت و کارفرما برای احقاق حقوق

 کارگران

 برقراری رابطه سالم با دولت و تعیین مواضع

 مشخا

  آموزش کودکان به مثابه استراتژی بلندمدت

آگاهی بخشی و آموزش 

 هدفمند

مشاوره های حقوقی و پیگیری مشکالت 

 کارگران از طریق نماینده های قانونی

 

 قانون گرایی 4-2-2-1

روابط در بین  گرایی در واقع به اصالت اجرای قانون در روابط بین مردم و دولت معتقد است. آن چیزی کهقانون

زند، اجرای قانون است به نحوی که حقوق کسی پایمال نشود و بعد کارگران و دولت و کارفرمایان سخن اول را می

تر و موثرتری را دیگر قضیه این است که در فرآیند نگارش قانون برای کارگران و قانون کار، کارگران نقش پررنگ

 ک اصل اساسیتاکید مصاحبه شوندگان به قانون به عنوان ی داشته باشند. در مجموعه مصاحبه ها، مواردی را که

ا مورد پرسش ها بود را تجمیع کردیم و نقاط ضعفی که در هرکدام از این مفاهیم وجود دارد ربرای تالش تشکل

 دهیم.ها را مورد بررسی قرار میقرار دادیم که در ادامه آن
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 دفاع از کارگر در چهارچوب قانون کار -

ود و مسئولین گرایی، دفاع از کارگر در چهارچوب قانون کار توسط مصاحبه شوندگان مطرح شده بانوندر مقوله ق

در این زمینه بیان  «ح»فرما باشد. آقای خانه کارگر تاکید داشتند که برای دفاع از کارگران باید اصول قانونی حکم

ی کند. ن راه تالش مکارگران است و در ایخانه کارگر تشکلی صنفی است که در پی احقاق حقوق حقه » :کرد

ن در برخی موارد آکار و اصالح ترین هدف خانه کارگر اجرای قانون کار است . با اجرای کامل قانون اولین و عمده 

های موثری است بعد از انقالب یج مصاحبه قانون کار که از قانونبر طبق نتا«. توانیم از حق کارگران دفاع کنیممی

ست و کارگر تمام او در واقع به منزله دارایی کارگر است. به این دلیل که کارفرما دارای ثروت و قدرت  تصویب شد

 . دارایی اش نیروی کار و همین قانون کاری است که از وی دفاع کند

خودشان ع به مناف داران و افرادی که فقطبعضی از سرمایه»: گویدباره میدر ایناز مسئولین خانه کارگر  «م»آقای

ارفرما را در نظر کدانند قانون کار چیست اعتقاد دارند قانون کار باید دو طرف کارگر و فکر می کنند و اصال نمی

از کارگران در قالب  اصالح قانون کار/دفاع)«در حالی که قانون کار فقط باید حقوق کارگران را در نظر بگیرد ،بگیرد

 .قانون کار(

 تالش برای اصالح قانون کار -

ها نشان داد که قانون کار گرایی و اجرای قانون کار در روابط بین کارفرما و کارگر، نتایج مصاحبهدر رابطه با قانون

ر آن صورت گیرد از قوت قبلی برخوردار نیست و به منظور اینکه مشکالت کارگران رفع شود ابتدا باید اصالحاتی د

ه فرمایان است ککار وجود دارد دارای تساهل زیادی نسبت به کار تا بتوان آن را اجرا کرد. قواعدی که در قانون

ر بگیرد. عدم است، لذا اصالح قانون کار باید در دستور عمل خانه کارگر قرامنشا مشکالتی برای کارگران شده

افتاد یمشود که اگر این شناخت اتفاق نیز موجب نقض آشکار حقوق کار می آگاهی کارگران از حقوق خودشان

لب قانون کار کار مدافع کارگران ایران در قا گرفت. وضع حقوقهایی از سوی آنان صورت میتی المقدور واکنشح

ای هستند نین آمرانهداشتند. قانون کار قواترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقالب پس از انقالب محوری

کار شوندگان به وجه به اصطالحی که یکی از مصاحبها تب ها تامین حقوق کارگران است، اماکه فلسفه وجودی آن

ری تالش برای اصالح قانون دم شده است و خانه کارگر به عنوان یک نهاد مدافع کارگو یالبرد، این شیر اکنون بی

ار دافع کارگری قرمکار را باید اولویت قرار دهد. تا زمانی که قانون کار و اصالح آن در دستور کار دولت و صنوف 

یت عمده که جمع نگیرد، هر روز شاهد پایمال شدن حقوق کارگران و به حاشیه راندن آنان و خانواده هایشان

 ماعی است.اقتصادی و اجتدر زمینه دارای عواقب بسیار  موضوع خواهیم بود که این دهند،کشور را تشکیل می

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



74 
 

ه قانون کار کبسیاری از کارگران روشن شده است برای »: گویدز فعالین کارگری در این زمینه میا« ح.ا»آقای 

ای دچار شده است که در آن حقوق کارگر نقض می یافتهگرایی سازمانی منافع کارگران نیست و به مصلحتحام

 . )اصالح قانون کار( «شود

ر دولت و گوید در برابگوید و میبر توان ناکافی خانه کارگر می ،خانه کارگر تشکیالت از مسئولین« ف»آقای

 ما کار قانون در»تواند موثر عمل کند: یکند، در برخی موارد نمهایی که میکارفرما، خانه کارگر با تمام تالش

 کارهایی میگه ارک قانون هفت ماده اصال کردند باب ها رو قرارداد این منتهی نداریم موقت داد قرار نام به چیزی

متاسفانه نتونستیم  ما در این زمینه خیلی تالش و پیگیری کردیم اما ندارد؛ معنی کار قرارداد داره مستمر جنبه که

نی و کم ناتوا)«چندان نتیجه بگیریم. به هر حال ما یه بخشی هستیم که قدرت های زیادی به ما تحمیل میشن

 .توانی در برابر دولت(

 تالش برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی -

توانند با مشارکت و حضور مستقیم در صحنه از مظاهر دموکراسی است که مردم میآزادی تجمعات و اعتراضات 

های افراد خللی ایجاد حرف خود را بدون واسطه به گوش مسئولین برسانند. زمانی که در تحقق حقوق و آزادی

ان است. اعتصاب شیاهشود و مردم در تنگنا قرار بگیرند، اعتراضات و تجمعات ابزاری قدرتمند برای بیان خواسته 

تواند قدرتمندی بیشتری را برد بلکه میکارگران و اعتراض آنان در لوای قانون نه تنها امنیت کشور را از بین نمی

 برای جامعه و حکومت فراهم کند.

ایش و بیان اما در فضایی که خفقان داشته باشد و کارگر از حق اعتصاب که تنها حق وی برای احقاق خواسته ه

های تحقیق نشان داد داشتن حق ت محروم باشد نمی توان ادعای احترام به کارگران را داشت. یافتهآنان اس

ن جزو اعتصاب و اعتراض از مواردی است که در قانون کار کارگران به آن توجه نشده است و تالش برای آ

شود و زمینه آن اختهعتراض و اعتصاب به رسمیت شناهای صنوف مدافع کارگریست. در صورتی که حق اولویت

از « ع.م»د. آقای شونمند مین کارگران از حق خود بهرهوری در نیروی کار افزایش یافته و همچنیفراهم شود بهره

رفه ای موافقیم نه حچه کسی گفته است ما با اعتصاب مخالفیم  ما با اعتصاب »گوید: باره میمسئولین در این

ت کافی اسالمی باشد. در شرایط فعلی که نظام جمهوری اسالمی از قدرسیاسی و مسلکی که ضد نظام جمهوری 

به چگونگوی  برخوردار است می توان ممنوعیت اعتصاب در مواردی خاص از میان برداشت و ما آمادگی داریم راجع

توان افزایش  تالش برای اصالح قانون کار/)  «اعتصاب طرحی ارائه دهیم به مجلس و چهره قانونی به آن ببخشیم

های های سیاسی باشد از خواستهتالش برای داشتن حق اعتصاب کارگران و اعتصابی که بدون جهت دهی .کارگران(

 اساسی کارگران و فعالین کارگری بود. 
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 اثبات موجودیت کارگران در جامعه -4-2-2-2

د را آنان تشکیل عرصه اقتصادر کشور ما کارگران نقش کلیدی در تولید بر عهده دارند و قشر بزرگی از فعاالن 

توان گفت نیمی از جمعیت معیت باالی کارگران است که میر جدهند. عالوه بر اهمیت نقش آنان، نکته دیگمی

عیت زندگیشان در حال و آینده ه وضکدهند، یعنی کارگران و افرادی یل میهای کارگری تشکایران را خانوار

ر ترین اقشاز مهمشدن واقعی کارگران به عنوان یکی ای که از شناختهت. لذا زمانمتاثر از وضعیت کارگران اس

گری و اهمیت ایم. با توجه به این موضوع شناخته شدن و معرفی هویت کارجامعه سخن بگوییم، اغراق نکرده

ت کلیدی که بر دادن واقعی به آن، فارظ از بسنده کردن صرف به بزرگداشت و همایش در روز کارگر وظیفه ایس

 دوش دولت و حکومت و البته همه جامعه است. 

 زنی کارگر در برابر دولت و کارفرماافزایش توان چانه -

توانیم انتظار تامین بر طبق نتایج تحقیق یکی از اولویت های اساسی برای کارگران که از طریق آن می

یم که کارگران قدرت و توان دفاع فاهشان را داشته باشیم این است که فضایی ایجاد کنرهایشان و افزایش خواسته

اند و های کارگری در چهار پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفتهاز خود و بیان نیازهایشان را داشته باشند. خانواده

 در عین حال دچار دور باطلی از حیث شرایط کاری و زیستی خودشان هستند.

وامل و حداقل عی کارگران نقش داشته که رفع این زنبر طبق نتایج مصاحبه، عوامل زیادی در کاهش توان چانه 

های سازین است. عواملی مانند سیاست موقتیتالش برای اصالح آن از عوامل اساسی افزایش رفاه کارگرا

های زیر شغلی محروم شوند، خروج کارگاه درصد از کارگران از امنیت 93های کار که باعث شد متجاوز از دقراردا

ستیزی و نبود ز کارگران از قانون کار شد، تشکلقانون کار که موجب خروج تعداد زیادی اده نفر از شمول 

زنی کارگران بود. البته چندین عامل های مستقل کارگری از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش توان چانهتشکل

ر طبق نتایج مصاحبه، گنجد. بدیگر بر طبق مستندات و بررسی وضعیت کشور مطرح گردید که در این مقال نمی

های مهم کارگران رفع این عوامل که موجب کمرنگ شدن و به حاشیه رفتن هویت کارگری شده است، از خواسته

رگر با توجه به و فعاالن کارگری و اهداف خانه کارگر بوده است. اما نکته مورد بحث محقق این است، که خانه کا

های تحقیق، خانه کارگر بر طبق یافتهاست؛ چه اندازه موفق عمل کردهمینه تا توان و جایگاهی که دارد در این ز

 در این زمینه نتوانسته است اقدام موثری داشته باشد. 

کند و معتقد است عملکرد سازشکارانه کاری خانه کارگر تاکید میاز فعالین کارگری در این زمینه بر کم« ح.ا»آقای 

گاه کنید به خروج کارگران کارگاه های تا دارنده ده نفر که از شمول ن»موجب شده است کارگران متضرر شوند: 

برخی مواد قانون کار خارج شدند و یا طرح هایی مثل استادی و شاگردی و اینکه خانه کارگر نتوانسته است در 

کمیت از آن مقابل آن ها کمترین مخالفت منجر به جلوگیری از اجرای این مصوبات را انجام دهد و اساسا حتی 
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کارگرانی که در زیر پوشش شوراها و انجمن ها و مجمع نمایندگان هر شهر و استان کارگری زیر پوشش خود )

کفایتی در امور/ تالش ناکافی برای حقوق اصیل )بی «.است( برای مخالفت با اینگونه طرح ها استفاده نکرده است.(

 کارگران(. 

فزون و ثمربخش گی کارگری بوده است که انتظار کارگران تالش روزاقراردادهای موقت مشاغل دائم از بالیای زند 

ترین عاملی است که موجب یآس و دلسردی کارگران گردیده و در طوالنی مدت برای حل آن است، زیرا اصلی

امنیت »... گوید: گران شرکت میاز کار« ر»شود. آقایزنی ایشان میموجب انزوای کارگران و کاهش توان چانه

رار داد یک ماهه واقعا مسئله مهمیه که االن کارگران با آن مواجهند. االن من حسابدارم اما وقتی با من ق شغلی

ای می شوم اگر هم شکایت کنم وارد یک پروسه می بندن و هیچ جایی نمی توانم از این وضعیت شکایت کنم و

)بی اعتمادی کنیمبنیم با پشتوانه آن فعالیت که بی اثر است پس نشان می دهد ما کارگران جایی را نداریم که بتوا

ن میشه. کارگرا . وقتی قراردادهای یک ماهه تنظیم می کنن آرامش روانی از کارگر گرفته(کارگران به خانه کارگر

بور است در یک کنن، هم مجبور است که کار کند تا بتواند زنده بماند و هم مجبه اجبار این وضعیت را قبول می

 «روانی که هر لحظه ممکن است از کار اخراج شود ادامه بده....استرس بد 

شود نیز، تالش گریزی در میان کارگران میطبق نتایج مصاحبه یکی از عواملی که موجب پیدایش تفکر تشکلبر 

ن قراردادی شدن کارگرا»: گویدمی فعال کارگری« ع.و»آقای ت است.ثمر و یا ناکافی در برابر قراردادهای موقبی

ز جنگ انخستین گام در تعرض به معیشت کارگران است که نخستین گام بی امنیتی شغلی کارگران است و بعد 

از آن زمان هم هیچ کار هیچ اعتراضی نکرد. خانه کارگر و تشکالت مج د زمانی که این اتفاق افتاد نیرویاتفاق افتا

ان/ سکوت )بی طرفی در قبال کارگر «ایران شدگریزی در میان صنوف مر باعث تشکلاعتراضی نکردند و همین ا

 .های ضدکارگری/ کم تحرکی و بی تحرکی(در برابر سیاست

در کنار بحث قراردادی بودن موضوع دستمزدهای معوق را عنوان  حوزه کارگری از صاحبنظران« ع.د»آقای  

در زمینه اولویت  »وید: گشود، میهای کارگری میخانواده کند که موجب سلب امنیت روانی و اثرات مخرب برمی

قرار دادی شدن "های اساسی کارگری یا اقدامی صورت نگرفته است و یا اقدام صورت گرفته موثر نبوده است: 

کارگر مسئله مهمی است و خانه کارگر یا هیچ کاری برای این ماجرا انجام نداده و یا اگر انجام داده است قابل 

 )عدم حمایت واقعی از کارگر/ کم توانی و ناتوانی در دفاع از کارگر/ کم تحرکی و بی تحرکی(.  ه نبوده استتوج

قرار دادی شدن، امنیت شغلی را از کارگران گرفته است، وقتی امنیت شغلی نداشته باشی خواه ناخواه تعلق خاطرت 

ری ... در زمینه دستمزدهای عقب افتاده هم و احساس مسئولیتت نسبت به کار کم می شود. کارگرهای قراردا

کاری نکردن. فقط می گن نامه زدیم، پیگیری کردیم برخورد کردیم. خانه از پای بست ویران است، خصوصی 
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دونن چون دونن کارگر حاضره دستش قطع بشه اما نون شبش نه، نمیسازی این تبعات رو هم داره. اینا نمی

 های نئولیبرالی(.در بر سیاست مسامحه)«دلسوز کارگر نیستن...

ها و تجمعات نیهمسئولین خانه کارگر با وجود اینکه در این زمینه پیگیری و سماجت به خرج دادند و از طریق بیا

این مانع این  روزکارگر، نارضایتی خودشان را از این وضعیت نشان دادند اما نتوانستند اقدامی انجام دهند که

های دولتی در باره بر قدرت زیادی که دولت و سیاستدر این خانه کارگر، از مسئولین« ف» مصوبات شود. آقای

 .عدم استقالل از دولت/ ناتوانی در برابر دولت() این زمینه دارد سخن گفته است

 های مستقل کارگری تالش برای تشکیل تشکل  -

زنی کارگران و به تبع آن یافتن هویت چانهوجب افزایش توان مها یکی دیگر از عواملی که بر طبق نتایج مصاحبه

باشند و اصناف و نهادهای مدافع  رگران تشکالت مستقل کارگری داشتهشود، این است که کامستقل در جامعه می

یابی شوند. شکلتنه اینکه خودشان تبدیل به مانعی در برابر  ؛کارگری زمینه را برای تسهیل این امر فراهم کنند

 گیریر شکلدا نشان داد به دالیل مختلف، خانه کارگر همواره به عنوان یک عامل بازدارنده هنتایج مصاحبه

برخی از این »گوید: گری در این زمینه میز فعالین کارا« و ع.»است. آقای های مستقل کارگری عمل کردهتشکل

ر عمل حمایتی داشند و ... اما مسئوالن مراکز تولیدی و خدماتی را تشویق میکنند که تشکل های کارگری داشته ب

 های مستقل کارگری ندارند و منظورشان از تشکل مستقل کارگری تشکلی تحت فرمان خودشان استاز تشکل

های منحل شده و بالتکلیفی آنها به خاطر بی تدبیری و بی . بسیاری از تشکل(های تشریفاتی)ساماندهی اتحادیه

 .(یابی کارگرانممانعت از تشکل عدم تدبیر/)«اع از کارگران داردمسئولیتی خانه کارگر است که داعیه دف

های کارگری ها اشاره به این مورد بود که خانه کارگر از ابتدا به منظور کنترل تشکلنکته بعدی در مصاحبه 

از  «ر.ک». آقای ها را هدایت کندتشکیل شده بود به نحوی که بتواند وضعیت را آرام نگه دارد و تمامی تشکل

و به پیشرفتی رفعالین کارگری در این زمینه بیان کرد که خانه کارگر در یک بازه زمانی مشخا جایگاه مناسب و 

جا را اشغال کردند که اتفاقا ضد بود، اما بعد از مدتی نیروهایی آن های کارگری شدهی متحد کردن جنبشبرا

و آن چیزی که امروزه  فعت طلبی(کارکرد دادخواهی به من)تغییر کارکرد اولیه/ تغییر از  های مستقل بودندتشکل

که مسلم چه آن»: های خانه کارگر اولیه بنا شده است. ایشان اشاره کردبینیم خانه کارگری است که بر ویرانهما می

ق کارگران افع حقور هرگز مهم ترین تشکل کارگری به صورتی که حامی کارگران و مداست این است که خانه کارگ

 ارگران حفظ کندکها و در نزد است که جایگاه خود را نزد باالییو همواره سعی اش بر این بوده  باشد نبوده است

که خانه  وگرنه من به خاطر ندارم ()دولت محوری/ حافظ منافع خانه کارگر و نه کارگر/مسامحه و سازشکاری

فاه کارگری ظرم اولین حق هرکارگری و اساس رهای مستقل کارگری که به نبرای دفاع از تشکلکارگرحاضر باشد 

 .یابی کارگران()عدم تالش برای تشکل «است تالش کند
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اولیه دانستند  گرخانه کارگر فعلی را ادامه دهنده همان خانه کاراز صاحبنظران حوزه کارگری، « م.م»آقای دکتر 

کرده است  کارگر هر زمانی که احساس کنندگی تحرکات کارگری را داشتند و بیان کردند خانهکه خاصیت کنترل 

در دهه هشتاد دو » گیری است با آن برخورد کرده و مانع آن شده اند:یک تشکل اصیل کارگری در حال شکل

ای دیگری تشکل کارگری شکل گرفت یکی سندیکای اتوبوسرانان و دیگری سندیکای نیشکر هفت تپه. البته نهاده

غیر کارگری  بودند و میخواستند حرکت کنند و تشکل کارگری بسازند. یعنی که نهاد کارگری نبودند و روشنفکری

پا گرفته بود  بودند که میخواستند نیروهای کارگری را تقویت بکنند . در جایی که یکی از این دو تشکل کارگری

گران را مضروب ربه حدی رسیده بود که خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار نماینده های خودشان را فرستادند و کا

ها/ اهرم یابی/ سرکوب تشکل)ممانعت از تشکل .«د با تی  بریدندها را که منصور اسانلو بوکردند و زبان نماینده آن

های مستقل کارگری بر طبق نظر بعضی از مصاحبه شوندگان کارگان حق داشتن تشکل حکومتی و نه کارگری(

به طرق ممکن  ن حق بنیادیع از حقوق کارگران را دارد از ایدفا را دارند و زمانی که یک نماینده ای که ادعای

 .تهی داردگردد که ادعایی پوچ و میانکند، پس معین میجلوگیری می

طرح می شود، با در واقع و براساس نتایج تحقیق، آنچه که از نگاه مسئولین خانه کارگر به عنوان تشکل کارگری م

حاشیه  کارگری است متفاوت است. در صورت وجود تشکل مستقل کارگری، آنچه خواسته کارگران و اولویت قشر

خود را وابستگی های جناحی و سیاسی امور  شود که در سایه آن و بدون هراس ازبرای کارگران ایجاد میامنی 

وضعیت  های وابسته و ناکارآمد با عملکردهای سازشکارانه و نادرست موجب تداومکنند. اما تشکلپیگیری می

 نابسامان کارگران و استمرار عدم امنیت شغلی، دستمزدهای ناعادالنه و ... خواهد شد. 

 مذاکره با دولت و کارفرما برای احقاق حقوق کارگران  -

لی کارگران ان اصبر طبق نتایج مصاحبه، قشرکارگران با کارفرمایان و دولت که در مواردی به عنوان کارفرمای

رود که مصالح و منافع کارگران را های مدافع کارگری انتظار میشوند، در این رویارویی از تشکلهستند، روبرو می

قوق کارگران کمک حاولویت قرار دهند و بر پایه مذاکرات و گاها در اشکال اعتصابات و اعتراضات قانونی به احقاق 

های کارگری، است که از طریق آن تشکلرایی افتد همان اصل سه جانبه گکنند. در واقع آن چیزی که اتفاق می

های کارفرمایی و دولت به منظور حل و فصل مسائل مشترک دست به مذاکرات قانونمند و پیگیری اهداف تشکل

 زنند.می

مصاحبه با مسئولین خانه کارگر نشان داد دفاع از حقوق کارگران و بیان عقالنی و هدفمند نیازهای کارگران در  

» د: گویباره میاز مسئولین در این« ی»رفرما، اصلی است که خانه کارگر به آن پایبند است. آقایمقابل دولت و کا

که حدودا یک سوم  است، از جمله کاهش مزد آن های را برای کارگران به وجود آوردههایبرخی تحریم ها بحران

وگوهای و از طریق گفتمان وگفت یق مجلساست. تاجایی که دبیر کل ما تالش کرده اند از طرکاهش پیدا کرده
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 «.دهیمودمان را مذاکرات سودمند قرار میگوییم، ما اولویت خجمعی میهای دستهاجتماعی که ما به آن پیمان

 )مذاکرات با دولت(

ی باشند در این باور مذاکرات عامل اصلی ایجاد آرامش است، کارفرمایان که ممکن است دولت یا بخش خصوص 

هت قوانین به جهت اینکه سرمایه و هدایت کار را بر عهده دارند ممکن است به کارگران ظلم کنند، از این ج

 ت مشورتیهایشان اشاره به ساخهصاحبکارگر در یکی از مخانه . آقای محجوب دبیر کل شوندها تشکیل میتشکل

باشند، باید  اند به جهت اینکه کارگران بتوانند در عرصه اجتماع نقش پررنگی داشتهخانه کارگر کرده و گفته

یرد، چون گتعامالت سیاسی از طریق تشکیالت به تعامالت صنفی تبدیل شود و اصل بر همکاری بین طرفین قرار 

ولت اشاره کرد و بیان کرد است که بازنده نداشته باشد. ضمن اینکه وی به نقش مهم دای سودمند در واقع مذاکره

دهد، دولت همواره بنیان حاکمیت بوده است، مذاکره با دولت در کشوری مانند ایران همانطور که تاریخ نشان می

ه حل است. بهترین را کمک کننده و راه عقالنی است و اگر قدرت دولت بر خانه کارگر تحمیل شود، راه مصالحه

های کارگران مطرح و پیگیری گردد، به تبع آن شاهد پررنگ زمانی که از مجرای مذاکره و عمل به قانون، خواسته

 شدن نقش کارگران خواهیم بود.

ها از سمت کارگران و صاحبنظران مطرح شده بود این بود که متاسفانه این مذاکره و نکته دیگری که در مصاحبه 

ت که منافع هایی شده اسدر برخی موارد کارکرد خود را از دست داده و تبدیل به مسامحه و سازشکاری مصالحه

قای هفده تن آمثال سال گذشته  »گوید: میاز صاحبنظران حوزه کارگری « م.م»است. آقایکارگری را تهدید کرده

در  ،زیردستان خودش که حق امضا دارندبا محجوب جلسه خصوصی میذاره که نتیجش این میشه که محجوب به 

خصوصی گذاشته  شورای عالی کار میگه که کوتاه بیایید و نظر دولت را بپذیرید  یا درسال قبل ترش که این جلسه

پذیرند حداقل شده بود معاون وزارت کار این خواست ما نیست و خواست وزارت است )اطالعات( که اینها می

 (تغییر کارگرد مذاکره به مسامحه و تسلیم)« .دستمزد واز این قبیل مسائل

تن بر منافع خانه کارگر بیشتر در پی مسامحه و سرپوش گذاش»گوید: می از صاحبنظران حوزه کارگری «ن»آقای  

ا کارگران دونم هر چیزی غیر از چیزی که واقع کارگری است یا به هر شکلی عوض کردن صورت مسئله یا من نمی

 های واقعی کارگران/ سازشکاری()ناهمسویی با خواسته «.میخوان

بدنه  یکی از دالیلی که برای تبدیل شدن مذاکره به مسامحه از طریق مصاحبه شوندگان مطرح شد، همجنسی

های دولتی هستند، لذا ترجیح خانه کارگر با بدنه دولتی بود. به علت اینکه مسئولین خانه کارگر دارای کرسی

 دهند تعارضی با منافع ایدئولوژیک آنان نداشته باشد.تی که برای کارگران انجام میدهند اقدامامی

خودشان را بهش پاسخ  این ها برای اینکه بدنه و پایگاه »معتقد است:  از صاحبنظران حوزه کارگری «م.م»آقای 

که یک قران دوزار کارگران را بهبود ببخشند و مسائل اقتصادی آن ها را، کنند برای اینهایی هم میبدهند؛ تالش

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

خواهد هستند و نمی اولویت بیشتری دارد تا کارگران، به دالیل اینکه صاحبان قدرت هستند، نماینده مجلس

کنند که در مزایای خودشان را ازدست بدهند، این ها در حدی برای دستمزد یکقران دوزاری کارگران تالش می

)سازش با دولت/ رابطه ناسالم با  «حقیقت فشاری هم به کارفرمایان و هم به دولت از طرف کارگران وارد نشود

 ای حفظ منافع کارگران(دولت/ تالش برای حفظ منافع خانه کارگر به ج

دهد گیری خانه کارگر نشان میدر این مسئله، بر این مسئله اشاره کردند که توجه به پیشینه شکل «ح.ا»آقای  

ها به نحوی که بتوانند کمترین مشکالت را ایجاد کنند، که از بدو تشکیل هم استراتژی غالب آن هدایت اتحادیه

ت ممکن را هدایت سندیکاها و اتحادیه ها به طوری که بتوانند کمترین مشکالدررژیم سابق برای »: بوده است

ب هم به جز سال برای سیستم حکومتی و برای روابط کارگری و کارفرمایی ایجاد کند، فعالیت داشت و بعد از انقال

ا تطبیق خود گیری هر دو دولت نیز با جهتبها در کل و البته های دولتعمال در خدمت سیاست 1362تا 1357

مان با سیاست دولت وقت عمل کرده است و قطعا دچار تحوالتی نه خارج از سیاست های حکومت بلکه در ه

ر این د نیز« ف.ی»آقای دکتر «.چارچوب با تفاوت هایی ناشی از جناح بندی های موجود عملکرد داشته است

ود و در حال کارگر برای سازش تشکیل شده ب مقوله با نگاهی به پیشینه خانه کارگر اشاره کرد که اصوال خانه

 دهد، پس دیدن سازشکاری و عقب نشینی از خانه کارگر چندان عجیب نیست.حاضر هم همان روند را ادامه می

  برقرای رابطه سالم با دولت و تعیین مواضع مشخص -

وندگان در ارتباط با مصاحبه ش عالوه بر مذاکره با دولت و کارفرما که در مقوله قبلی مطرح گردید، در طی مصاحبه

کند نظرات متفاوتی مطرح شده بود که به طور کلی اشاره کارگر با آن برقرار می با دولت و روابط مختلفی که خانه

رده است که فق عمل کبه برقرار شدن یک رابطه سالم و بدون حاشیه با دولت داشت، در واقع آن نهاد کارگری مو

توان خانه کارگر را یک تشکل کارگری ها نمیدهد. با توجه به مصاحبهود قرارمشی خطمحوری را خبتواند کارگر

باشد و در واقع عملکرد حزبی دارد. هر چند که با توجه به سخنان دبیرکل نامید، زیرا دارای کارکردهای تشکلی نمی

ر از چندین سال قبل کارکرد گدهد که خانه کارخانه کارگر، خانه کارگر حزب نیست اما نتایج تحقیق نشان می

زبی خود را بیند کارکرد حشته است که در مواقعی که الزم میحزبی دارد و با تاسیس حزب اسالمی کار قصد دا

ناخوشایندی  تنیز حفظ بکند. اما آنچه که اهمیت دارد این است که این حزبی شدن دارای تبعاتی بوده است اثرا

که تاریخ  است رابطه آن با دولت استصورت آنچه که مبهم گشته در این است، طوری کهبر عملکرد آن گذاشته

ی دهد خانه کارگر در رابطه با دولت موضع همسویی و تطبیق را به کار برده است و از داشتن موضعنشان می

 است.مشخا و بیان شفاف خودداری کرده
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کنیم کنیم بر این موضوع اشاره میمیر صحبت محوری به عنوان یک ضعف درباره نهاد خانه کارگزمانی که از دولت

دهد و آن چیزی  که نهادی که کارکرد کارگری دارد باید خواسته کارگری را با توجه به قانون مورد هدف خود قرار

ه باشد. اما ود داشتکند تحقق آرمان ها و اهداف کارگری باشد و به اصطالح کارگر محوری وجکه برایش تالش می

ر واقع عدم مشی گرفتن از دولت و ددولت به عنوان منبع اقتدار و خط ها نشان داد که نگاه بهنتایج مصاحبه

نف مدافع کارگری د را صاستقالل از آن در عملکرد این نهاد کارگری وجود دارد و خانه کارگر با توجه به اینکه خو

 ند زبان گویای کارگر نیست. کتعریف می

امین اجتماعی سال قانون ت »گوید:میاز مسئولین سابق خانه کارگر و از صاحبنظران حوزه کارگری « ع.د»آقای 

قانون  هم همینطور، 1354رو با وضعیت فعلی آن مقایسه کنیم متوجه وضعیت می شویم.  قانون درمان  1354

ور داشتیم، انون ما هم حضقانون الزام بود اما االن وضعیت فرق کرده است در زمان تصویب این ق 1354درمان 

یشان ثابت آقای محجوب به ما گفت خیالتان راحت من قانون را خواندم ومشکلی نیست ولی بعدها ادعای باطل ا

ن راحت باشه توان سخنرانی کردند و گفتند خیالشد. ما اعتراض و پرس و جو کردیم ما را بردند گوشه ای و برایم

 خاصیت شدن تامین اجتماعی/ مسامحه و سازشکاری(در برابر بی )عقب نشینی «ما خوندیم مشکلی نداره 

لتی و در مجلس با توجه به این که کسانی که در راس این نهاد هستند از عناصر اصلی و اثر گذار در جایگاه دو 

تحقق  پافشاری قانونی برایهستند انتظار می رود تریبون مجلس جایگاهی برای حق طلبی برای کارگران و 

ر و قدرتمندانه تر هایشان باشد. اما با توجه به برخی اقدامات مثبت انجام شده، هنوز ظرفیت اقدامات بیشتهخواست

کارگر همواره دارای های تحقیق و در تکمیل موارد گفته شده، رابطه دولت و خانهاحساس می شود. بر طبق یافته

یل به ناتوانی دولت و خانه کارگر در مواردی تبد معایبی نیز بوده است که باعث شده است رابطه سالم و دوسویه

عتراضات کارگری اما در برپایی »گوید: از مسئولین می« م»این رابطه آقایعملی خانه کارگر و شعارزدگی شود. در 

اجرا از این هم مبا مانع بزرگی به نام دولت مواجه هستیم، در یک سری مباحث دیگر، مثال اعتصابات و این مسائل 

با هزاران  رتر است. اعتصاب برای ما تعریف نشده است  مثال ما برای برگزاری یک مراسم ساده روز کارگ جالب

 توانی در برابر دولت()کم«. مخصوصا در راهپیمایی که روز جهانی کارگر داشتیم موانع دولتی مواجهیم؛

کند اگرچه خانه کارگر تمام تالش خود را برای احقاق حقوق کارگران عنوان می از مسئولین خانه کارگر «ف»آقای 

روزه با کارگر می بندند و 29قراردادهای  »: کند اما دربسیاری از موارد در برابر دولت قدرت چندانی نداردمی

یچ جا بند نیست و با گیرند برای تسویه و کارگر دستش به هکارفرما قبل از قرار داد تسویه حساب سفید امضا می

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 

ه آسیب دیدند هیچ گونه ادعایی نباید داشته باشند. نمونه این مورد را تعهد محضری میگیرد که اگر در کارخان
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دوسال پیش داشتیم که با برخوردهای خانه کارگر آن مورد رفع شد. ولی قراردادهای سفید امضا و بدون تاریخ 

ناتوانی )«.ده ایمکه چندان راه به جایی نبرادامه دارد. ما تالش زیادی برای رفع آن کرده ایم اما متاسفانه میبینیم 

 توانی در برابر کارفرما(در برابر دولت/ کم

ل کارگران دلی طبق نتایج مصاحبه با کارگران، اعتمادی به خانه کارگر به عنوان یک تشکل کارگری وجود ندارد، 

کی از کارگران ی« ر»پنداشتند. آقای ویی خانه کارگر با منافع دولت میعمده عدم اعتماد به خانه کارگر را همس

آورده کردن خواسته های به خاطر اینکه خانه کارگر باید با دولت هم روبرو شود برای بر»گوید: می این مورددر 

بتوانیم بگوییم  کارگران، خب می بینیم که در برابر دولت قدرت دفاعی از ما ندارد. یا آنچنان چشم گیر نیست که

اد دولت است. یا واند در برابر دولت مدافع ما باشد یا به خاطر قدرت زیاین مهم ترین تشکل ماست. این که نمی ت

)عدم استقالل  «.لی با دولت همکاری کند تا کارگربه خاطر این است که برای خانه کارگر بهتر است که به هر دلی

 ناصب(توانی در برابر دولت/ دولت محوری به جای کارگر محوری/ سازشکاری به واسطه حفظ ماز دولت/ کم

مگیر آن در یکی دیگر از دالیلی که برای عدم اعتماد به خانه کارگر از سوی کارگران مطرح شد، عدم قدرت چش

ترین تواند مهمخانه کارگر نمی»: معتقد است از دیگر کارگران شرکت در این مورد «ب»برابر دولت بود. آقای 

عنی بیشتر ی ()عدم وجهه مناسب نزد کارگرانکارفرماست.تشکل کارگری باشد، چون خانه کارگر بیشتر شبیه خانه 

شناخت. منطقی  به نفع کارفرما عمل می کند تا کارگر. شاید منطقا باید به عنوان مهم ترین تشکل کارگری آن را

نیم که بتوانیم که مثال به صورت کلی در کشور وجود داره اما عمال نه، چون ما آن را به عنوان تریبونی نمی بی

ارگر/ناهمسویی )فقدان ماهیت تشکلی/ بی اعتمادی کارگران به خانه ک «.های خودمان را در آن مطرح کنیم ستهخوا

 های کارگران(با خواسته

ی اقتصادی و سیاسی اش ابتدا توجه ادرباره نهاد خانه کارگر و عملکرده ازصاحبنظران حوزه کارگری «م.م»آقای 

است که فرماندهی  خانه کارگر از ابتدا نهادی بوده این باور است بر است؛ و پیشینه خانه کارگر را مهم شمرده به

دهد بسیاری از اقداماتی که انجام می لذا ؛مستقل را برعهده داشته است و اصوال کارکرد حزبی داردتشکالت غیر

را در نظر  قانون کار سه نوع هویت کارگری» حزبی دارد و به هیچ عنوان یک تشکل کارگری نیست:  دکارکر

ای هها انجمنننوع داریم. یکی از آ میگیرد یکی شورای اسالمی کار، دوم انجمن های صنفی کارگری که دو

کارفرمایی هست یکی انجمن های صنفی کارگری که سندیکا نیستند اتحادیه نیستند و خود قانون گذار اسم 

سومی  شود. چارچوب حقوقی به رسمیت شناخته میانجمن های صنفی روی اونا گذاشته دومین نوع هویتی که در 

قانون کار سه نوع هویت کارگری رو به  سه تا حتما باید یکیشان باشه فقطیک نماینده کارگری است. که این 

شناسد که حاال وقتی میگیم خانه کارگر تشکل کارگری نیست و ستاد فرماندهی شوراهای اسالمی کار رسمیت می
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ای از حزب جمهوری اسالمی بوده است و بعدها که حزب جمهوری رگر که قبل ترها شاخهاین خانه کااست. که 

 (گرایی)حزبی «عمال یک حزب شد.اسالمی منحل شد خانه کارگر 

تدا باید استقالل معتقد است اگر قرار است نهادی برای کارگر کار بکند اب از صاحبنظران حوزه کارگری «ف.ی»آقای 

توانند از آن نمی ژی خودش نداشته باشد کارگراندر عملکرد داشته باشد و تا زمانی که منافع کارگر را بر ایدئولو

گر دارای نه کارنشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد خا »یک نهاد حامی انتظار داشته باشند: به عنوان 

چون که خانه کارگر  تواند روی این حساب کند؛کمتر می توانمندی برای نمایندگی کارگر نیست. نیروی کار

دولت و  مستقل نیست. چون تاریخ نشان می دهد خانه کارگر منافع ایدئولوژیک خودش را ترجیح می دهد و با

  های کارگران(وانه دولتی/ ناهمسویی با خواسته)عدم استقالل از دولت/ پشت« کارفرما سازشکاری می کند.

های به اصطالح کارگری مکانی است دولتی و در جا هم مانند همه مکاناین» گوید: می کارگری ناز فعاال« و ع.»آقای 

 ،یده نمی شودداختیار دولت که توسط نمایندگان دولت و بر ضد کارگر اداره می شود و نقشی از کارگر و حقوقش در آن 

اقع می خواهد خانه کارگر یک نهاد حزبی شده است که در پی کنترل کردن کارگران و رام کردن کارگران است و در در و

ل کارگری شده رگونه حرکت مستقکه هیچ تشکل مستقلی شکل نگیرد و یکه تاز میدان باشد و در بسیاری از موارد مانع ه

 یی/ سرکوب تحرکات کارگری(زبی گرایابی کارگران/ ح)ممانعت از تشکل «.است

گوید: ران به آن میدرباره بدبینی به رابطه دولت و خانه کارگر و عدم اعتماد کارگ کارخانه از کارگران« م.ح»آقای

اعتراض  یادم هست ده سال پیش که شرکت ما تازه خصوصی شده بود خانه کارگر نماینده فرستاده بود که در»

 رگری قبول نکرد.ساعت کار را تعطیل کنیم و باور کنید هیچ کا 1راهپیمایی کنه ما به اینکه اجازه نداده بودند 

ی به خانه کارگر فتن من اخراج بشم خانه کارگر پشت من درمیاد   و هیچ اعتمادچون کارفرما اجازه نداد. همه میگ

 (در برابر دولت و کارفرما توانیاعتمادی کارگران به خانه کارگر/ کم)بی «.نداشتند و االن هم مطمئنا ندارند

هایی که از عملکردبرخی از مصاحبه شوندگان بیان کردند که با یک جستجوی عمیق در بطن زندگی کارگری و 

 از فعالین کارگری از عدم« ا ح.»شویم نگاه کارگران به خانه کارگر چگونه است. آقای اند متوجه میخود نشان داده

در راهپیمایی امسال روز کارگر، خانه  »گوید: کند و میکارگران در روز صحبت میحضور کارگران در راهپیمایی 

ز شوراهای اکارگر را هم نتوانست به خیابان بکشاند در حالی که تعداد قابل توجهی  5000کارگر تهران حدود 

ستند، الت هاسالمی کار، انجمن های صنفی و مجامع نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم تحت هدایت این تشکی

کنند را هدایت می کارگر خانهگانه و ه کسانی که هدایت این تشکیالت سهولی کارگران این نهادها اعتمادی ب

 ()بی اعتمادی کارگران به خانه کارگر «.ندارند
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 بخشی و آموزش هدفمندآگاهی -4-2-2-3

وقشان، عامل مهم هویت بخشی به تشریح حقها از قانون کار و توجه به آموزش کارگران و ارتقای سطح آگاهی آن

توان از یک هویت مشخا کارگران و اثبات موجودیت این قشر جامعه است. در صورت وجود آگاهی جمعی می

کارگر  طبقاتی سخن گفت. برخی از اندیشمندان بر عدم وجود آگاهی طبقاتی و از تبعات آن، نبود یک طبقه

های موزش کودکان و مشاورهنه افزایش آگاهی کارگران به مقوالتی مانند آاند. در زمیمشخا در ایران سخن گفته

 پردازیم.حقوقی اشاره شده بود که به آن می

 مدتآموزش کودکان به مثابه استراتژی بلند -

گرایی گرایی و تشکلاز مسئولین خانه کارگر در این مقوله بیان کردند که برای اینکه روحیه اتحادیه« م»آقای

را پیدا کنند باید  ود باید کارگران اصول آن را یاد بگیرند و برای اینکه کارگران بتوانند جایگاه خودشانتقویت ش

د، از باشنناز حق و حقوق قانونی خودشان آگاهی داشته باشند. تا زمانی که کارگران از حق و حقوقشان آگاه 

عدالتی بر خواهند ماند و این باعث تداوم بیخدهد بیهای کار و در جامعه رخ میهایی که در محیطعدالتیبی

 خواهد شد.

 مشاوره های حقوقی و پیگیری مشکالت کارگران از طریق نماینده های قانونی -

ر از دیگر خدماتی مشاوره حقوقی و بیان حقوق کار و در صورت نیاز، تنظیم شکایتنامه کارگری بر طبق قانون کا

 .ی انجام آن اعالم آمادگی کرداست که یکی از مسئولین خانه کارگر برا

 موانع درون سازمانی موثر بر عملکرد خانه کارگر -4-2-3

شد در مقوله رفاهیات بنیادی رد پای دولت بسیار پررنگ است و نتایج مصاحبه ها همانطور که گفتهبر طبق 

شته عملکرد خانه کارگر گذاتوان آن را نادیده گرفت. دولت به عنوان یک عنصر اثرگذار، نقش قابل توجهی بر نمی

این نهاد بر رفاه  هایی درون نهاد خانه کارگر وجود دارد که به مراتب بر اثراتی کهاست، اما سوای از دولت مشخصه

هایی که به عنوان عوامل اساسی حرکت دهنده یک سازمان محسوب مشخصه است، موثر است.کارگری گذاشته

ترین اقدامات در ریزی به منظور توسعه آن از اساسین سازمانی و برنامهشوند. توجه به ضعف این عوامل درومی

مدیریت که در این تحقیق مد نظر است، ؛ آیدها به حساب میوری سازمانبهبود عملکرد آنان و ارتقا  بهره

هاد مطرح چه که به عنوان مدیریت در این ننهاد خانه کارگر است. یعنی هر آندربرگیرنده یک مفهوم متناسب با 

کند. با موجود را به وضعیتی مطلوب آمادهشود. مدیریت در واقع باید به نحوی باشد که بستر حرکت از وضع می

د نهاد و تشکل دارد و مدیریت کارآم توجه به نظرات متخصصان و صاحبنظران مدیریت نقشی مهم در عملکرد یک

در ارتباط با خانه کارگر . های اصیل کارگری گرددتحادیهتواند راهگشای پویا شدن هرچه بیشتر نهاد و پرورش امی
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های مطرح شده، عوامل درونی که تبدیل به موانع درونی شده است بررسی شد و راهکارهایی در مجموع مصاحبه

 کرد.گردید که در ادامه بررسی خواهیم برای بهبود آن مطرح

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقوالت مرتبط با ضعف مدیریت-4-2-3-1  

چه نهاد خانه کارگر است. یعنی هر آننظر است، دربرگیرنده یک مفهوم متناسب با مدیریت که در این تحقیق مد

شود. مدیریت در واقع باید به نحوی باشد که بستر حرکت از وضع که به عنوان مدیریت در این نهاد مطرح می

مهم در موجود را به وضعیتی مطلوب آماده کند. با توجه به نظرات متخصصان و صاحبنظران مدیریت نقشی 

تواند راهگشای پویا شدن هرچه بیشتر نهاد و پرورش د مینهاد و تشکل دارد و مدیریت کارآم عملکرد یک

 های اصیل کارگری گردد.اتحادیه

 عدم چرخش نخبگان  -4-2-3-1-1

های خانه کارگر را عدم چرخش نخبگان در شوندگان یکی از ضعفهای انجام شده، مصاحبهبا توجه به مصاحبه

است. در پی این بحث نمودهای عدم چرخش را ذکر که عواقب ناخوشایندی درپی داشتهوح اصلی دانستند سط

 کردند و تعویض مدیریتی را از ابزار پویایی ذکر کردند.

 انحصاری بودن قدرت در دست چند نفر -

ب استفاده از خالقیت شوندگان به این مسئله واقف بودند که تعویض مدیریت و کادر مدیریتی موجبعضی از مصاحبه

توانند به های نوین می شود و در ضمن افراد دیگری که البته صاحب تجربه و تخصا کافی هستند میو ایده

 زیرمقوالت مقوله فرعی مقوله اصلی

 

 ضعف مدیریت

 

 

 

عدم چرخش 

 نخبگان

انحصاری بودن قدرت در دست 

 چند نفر

تفاوت بدنه مدیریتی و بدنه 

 کارگری

مدیریت 

 دیکتاتورمآبانه
 مدیریت از باال به پایین
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خانه کارگری که با تشکیالت »گوید:از صاحبنظرین دانشگاهی می« ح ع.»توانمندی بیشتر نهاد کمک کنند. آقای 

ست که هیچ احدی حق داخل شدن به آن را ندارد. خب واضح وسیع خودش سالهاست که مثلثی را تشکیل داده ا

است تا زمانی که مدیریت حتی حق تعویض را نداشته باشد و هیچکس نتواند وارد دایره مدیریت شود، اولین و 

بعدی/ مدیریت بدون تغییر/  )مدیریت تک .«مهم ترین ضعف آن آشکار میشود که پویایی درون آن نهاد راهی ندارد

 انحصاری/ فقدان انتخابات آزاد/ مدیریت ایستا/ مدیریت از باال به پایین/ عدم چرخش مدیریت(قدرت 

شود که در طی هایی میگیری اندیشهری موجب شکلتداوم و غلبه یک تفکر و یک استراتژی بر یک صنف کارگ 

هایی سازگاریآن از قبل این  موزد و عواملی بیاهای مختلف، تطبیق و سازگارسالیان مختلف و در مقابله با دولت

های اقتصادی و دولتی باالیی که بعضا مشکالتی جبران ناپذیری بر پیکره کارگری زده است، به مناصب و موقعیت

به هیچ قیمتی هایی است که عوامل موثر بر نهاد دیگر آمدن موقعیتدا کنند. نتیجه این چرخه به وجوددست پی

رفته رکود و خمودگی پذیرند و رفتهشود میها گفته میچیزی که به آن و آن دادن آن ندارندتمایل به از دست

ب شورای شما از اول انقال» است: گفتهاز صاحبنظران حوزه کارگری « ع.د»بر آن می شود. آقای فضای غالب 

رد این امرکزی را بررسی کنید میبینید که کسی را جز محجوب و جز کمالی نمی توان دید  کسی نمی تواند و

دگی می کود و خمومجموعه شود . تشکل صنفی را میتوان با تعویض نیرو پویا کرد اما این حزب دولتی بوی ر

 (قدرت انحصاری/ عدم چرخش مدیریت)«.دهد، انحصاریست

 تفاوت بدنه مدیریتی و بدنه کارگری -

کارگر و مخاطبان آن که کارگران ه بود ناهمجنس بودن خانها به آن اشاره شدهبعضی مصاحبه نکته دیگری که در

جایی که حضور کارگران را می طلبد هستند، با وجود اینکه بدنه خانه کارگر را شاید کارگران ساخته باشند، اما آن

باشند و کسانی شوندگان زمانی که در یک صنف کارگری کارگران پرچمدار نی از آنان نیست. به عقیده مصاحبهنشان

از  «م.» ر بطن زندگی کارگری نباشند، تفاوت نگاه و تفاوت دغدغه وجود دارد. آقایکه در راس آن هستند د

ه کارگر بسیار قدیمی با خان که از دیرباز پیوند بسیار آقای ....  »گوید: در این باره می صاحبنظران حوزه کارگری

واقع مهم ترین  از وزارت اطالعاتی ها و از بازجوهای پرونده های چپ و کارگری بود در واقع او داشته است و در

ترین و مهماز جسد بلند شد ایستاد، ای که خانه کارگر از روی تلی اوزارت اطالعات در سرکوب آن دوره چهره

کارگرای  و نمیتونیم سرکوب های کارگری، باید به شما بگم کارگران بسیار وسیع هستن درچهره آن زمان بود 

رگری/ )بدنه غیرکا «عضو خانه کارگر رو فقط کارگر محسوب کنیم. پس میبینی که تضاد خیلی وجود داره...

 های کارگران(ناهمسویی با خواسته

گوید شاید کسانی که در ابتدا اینجا را بنیاد گذاشتند از کارگران بودند میاز صاحبنظران حوزه کارگری « ی»آقای

م که ینبیگر نگاه کنیم میاالن ا»: توان آنان را نماینده کارگران دانستهایی رسیدند که نمین به موقعیتاما اال
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همه خانه کارگری ها پایگاه خاصی دارند. مثال آقای محجوب کارخونه دار و ربیعی وزیر، این نهاد تبدیل به یک 

)بدنه غیرکارگری/ تضاد منافع با  «.همواره وجود داردنهاد امنیتی شده است و حاال تضاد منافع در سطح باال 

 (کارگران

ری در راس توان به تشکلی اعتماد کرد در حالی که هیچ کارگچطور می»: گویداز فعالین کارگری می« و»آقای 

و  اند که کاخاند و فراموش کردهبل کارگران به نان و نوایی رسیدهآن نیست و همه کسانی که در آن هستند از ق

 رگری(بدنه غیرکا)«ن کمرنگترین نقش را در آن دارندکوخ هایشان ساخته دست کارگران است و االن کارگرا

 مقوالت مرتبط با مدیریت دیکتاتور مآبانه-4-2-3-1-2

 مدیریت از باال به پایین -

تصمیمات یک جانبه و کنند و آن فقدان اداره دموکراتیک و به یک ضعف دیگر در این مقوله اشاره می« م.م»آقای

ی از باال و است. حتی اگر بدنه صنف را کارگران تشکیل داده باشند باز هم چون تصمیمات اصل دیکتاتورمآبانه

جلو  شوند در عمل و در بزنگاه های کلیدی در دفاع از منافع کارگران غالبا خانه کارگر پامی جانبه انتخابیک

ر رای هزا 30-20جوب و جلودار زاده بتوانند در این حد که مح»د: گذارند و منافع دیگری ارجحیت دارننمی

 (ی واقعی کارگران)عدم توجه به نیازها. ها انجام شده استگویی رسالت کارگری این دنبیاورند و به مجلس وارد شو

 کارگران را درع شود که اینها منافهم محدودیت هایی دارند و هم معذوریت هایی دارند که نهایتا مانع از این می

قه و سایر ساعت کاری، امنیت شغلی ، شرایط اسکان، حقوق معو ایمنی محل کار، حداقل دستمزد، شرایط فراغت،

کم توانی در )«.دنرواین ها تا پای دفاع نمی پیگیری کنند و معموال کند مسائلی که شرایط زیستی را فراهم می

 سامحه و سازشکاری(برابر دولت/ دولت محوری به جای کارگر محوری/ م

 و کندیمبر وابستگی اعضای اصلی خانه کارگر در کادر دولتی اشاره از صاحبنظران حوزه کارگری « ی»آقای 

کند دستورات معینی است که ممکن است چیزی که جهت تصمیمات را معین میمعتقد است به همین علت آن

گذاری نداشته باشند. داشته باشد و کارگران در آن نقش تاثیردر بسیاری از موارد با خواست واقعی کارگران منافات 

افتد در نهایت چطور می چیزی که اتفاقکند اما باید دید آنکه نماینده کارگران در جلسات شرکت میبا وجود این

 افتد. اتفاق می

و کارکرد  دارد معتقد است خانه کارگر به علت اینکه کارکرد حزبیحوزه کارگری از صاحبنظران « ن»آقای 

کند حزب نیست و صنف مدافع کارگری است، حزبی تشکلی خودش را از دست داده با وجود اینکه ادعا می

ختلف چندان برای ع ماست. لذا تصمیمات از باال به پایین و وابسته به مقامات باال و همسویی همیشگی با مواض

 آن عجیب نیست.
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 ناکارآمد مقوالت مرتبط با نیروی انسانی -4-2-3-2
 

 مقوله اصلی منابع انسانی ناکارآمد و مقوالت فرعی آن -4-4جدول

 

 

 

 

 

 

 ضعف دانش حرفه ای 4-2-3-2-1

که  در ادامه تاکید بر عدم چرخش نخبگان اعتقاد داشتند زمانیاز پژوهشگران حوزه کار و کارگری « ر.ک»آقای 

دم چرخش نخبگان و بسترسازی حضور سایر افراد متخصا نباشد، رفته رفته یک صنف و یا نهادی معتقد به ع

چرخد، خواهیم بود: چارچوب همان ایدئولوزی افراد حاکم میگیری تفکرات تکراری و منسوخ که در شاهد شکل

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 

نظران( )دانش ناکافی و قدیمی/عدم استفاده از صاحب «.فاع منطقی از مطالبات اصولی کارگران بدل شده استد

های جدید و به روز داشته باشند موجب عدم استفاده از نظر متخصصین و صاحبنظرانی که ممکن است دیدگاه

تمام افراد بدنه این تشکیالت را مورد تشدید این ضعف خواهد شد، مصاحبه شوندگان در این مقوله توجه به دانش 

 نقد قرار دادند.

 مقوالت مرتبط با ضعف کادر اداری 4-2-3-2-2

 شعار زدگی و قهرمان سازی -

عاقبا تحقق اهداف مورد ها و متشوندگان شعارزدگی و قهرمان سازی را مانع اصلی دیدن واقعیتبعضی از مصاحبه

هیاهوها نتوانستد با منطق و بود فکر کنم  که مسئوالن خانه کارگر با طرح شعارها و  82سال »  :دانندنظر می

ن به جای اینکه خواسته های کارگران را به طور صنفی پیگیری حداقل دستمزد دفاع کنند و بعد از آزنی از چانه

 .ی و قهرمان پروری(شعارزدگ)«کنند و با حزبی بازی و و شعار بازی نتوانستند هیچ کاری پیش ببرن

 زیرمقوالت مقوله فرعی مقوله اصلی

 

 منابع انسانی ناکارآمد

 فقدان مهارت و دانش ایضعف دانش حرفه

 

 ضعف کادر اداری

 شعارزدگی و قهرمان سازی

عدم صداقت برخی افراد درون 

 تشکیالت
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ته باشه یعنی اگر این اینکه یه سری امکانات رفاهی هم داره خوبه خب باید داش»  گوید:از کارگران می« ب»آقای 

رف های بی عمل داشت. ما گوشمون از این حباید  ها رو هم نداشته باشه پس برای چی باید وجود داشته باشه 

 (شعارگرایی)«.عمل پره... 

 برخی افراد درون تشکیالتعدم صداقت  -

رود که تمامی اعضای آن دهد انتظار میزمانی که تشکیالتی هدف خود را دفاع از حق و حقوق کارگری قرار می

ر ترجیح ندهند. در این راستا تالش کنند و منافع خودشان را به منافع تشکیالت و در واقع منافع قشر ضعیف کارگ

ها و عدم کار خالصانه و صادقانه توسط این زمینه معتقد است برخی ریاکاری از مسئولین خانه کارگر در« ف»آقای

شود و افرادی را که واقعا برای افتد که در نهایت به ضرر کارگران تمام میبعضی افراد درون تشکیالت اتفاق می

د . ما در ندار درون خود تشکیالت نمی شود گفت مشکلی وجود »کارگران تالش می کنند را زیر سوال می برند: 

ودند که در دولت قبل، آقای احمدی نژاد آن جا که گفتم که شوراهای کارگری تشکیل می شود متاسفانه کسانی ب

گر شد. از جمله این ها را خریدند و مسائلی را تصویب کردند که به ضرر کاروراها  نفوذ کردند و در واقع ایناین ش

عدم صداقت ).«ها بود که هنوزم در پی حل کردنش هستیممین ناخالصیقراردادهای سفید امضا و ... که تبعات ه

 برخی از افراد(
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 فصل پنجم
 

 

 گیرینتیجه 

 

 

 نتیجه گیری 

 ارائه راهکارها و پیشنهادات 

 های پژوهشمحدودیت 
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 مقدمه -5-1

ک تشکیالت یبه عنوان  ،جمهوری اسالمی ایرانمحقق در این تحقیق در پی ارزیابی عملکردهای رفاهی خانه کارگر 

باشد، لذا در جایی که تشکیالت خانه کارگر تشکیالتی گسترده و دارای حواشی بسیاری میکارگری بود، اما از آن

هایی از جنس کارگری و البته متناسب و مرتبط با معیشت کارگری و موضوع تحقیق به وجود حین تحقیق دغدغه

قیق کمکی رداخته شد تا بتواند به یافتن پاسخ برای پرسش اصلی تحمحقق پ علم و بضاعت دآمد که به آن در ح

های تحقیق، در آخر نیز ضمن بیان موانع و محدودیت بیان نتایج تحقیق خواهیم پرداخت و در ادامه به بکند.

 .پیشنهادهایی به منظور پیشبرد و ارتقا  عملکرد خانه کارگر ارائه گردیده است

 گیری تحقیق نتیجه -5-2

های به دست آوری شده و مطالعه نظریات تحقیق، به تحلیل و ارزیابی یافتههای جمعدر این بخش از طریق داده

 .پردازیم تا بتوانیم به از دل ارزیابی صورت گرفته به پرسش اصلی تحقیق پاسخ دهیمآمده از تحقیق می

دهد نشان میبرخی از نیازهای کارگران که ما آنان را نیازهای کوتاه مدت نام گذاری کردیم نتایج تحقیق در زمینه 

ای رسیدیم بندیکه کوتاه مدت بودن این نیازها به معنی اساسی نبودنشان نیست. در واقع ما در این پژوهش به دسته

ی )بلندمدت(. نتایج تحقیق نشان داد که در ارتباط تحت عنوان نیازهای اساسی کوتاه مدت و نیازهای اساسی بنیاد

شوند نظرات مختلفی ه میبا اینکه کدام دسته از نیازهای رفاهی اولویت دارند و به عنوان نیازهای بنیادی شناخت

هایی مانند حق اعتراض اما آنچه که محقق در طی تحقیق به آن دست پیدا کرد این است که مشخصه مطرح است؛

های مستقل و البته قانونی و مواردی از این دست نیازهای اولیه رفاهی و شهروندی حق داشتن تشکلو اعتصاب، 

دو نیاز اساسی هستند و در سایه تحقق این موارد، نیازهایی مانند خوراک و مسکن و ... پاسخ داده خواهد شد. 

های مستقل کند داشتن تشکلاهم میکارگران که موجبات تحقق آرامش ذهنی و امنیت شغلی و رفاه کارگران را فر

چیزی که از سوی یابی کارگران آنکارگری، داشتن حق اعتراض و اعتصاب قانونی است. باید گفت در زمینه تشکل

خانه کارگر اتفاق افتاده است، ممانعت کارگران، عدم همراهی کارگران و تالش برای تحت حاکمیت درآوردن 

ترین عامل در عدم تحقق رفاه بنیادی برای کارگران است، است، این ممانعت مهمهای مستقل کارگری بودهاتحادیه

 اجازه دادشرط اول رعایت حقوق کارگران به رسمیت شناختن تشکل های کارگری است و نباید با توجه به اینکه 

در زمینه داشتن . ها منجر به نفی اصل وجود این تشکل ها شود ها و احزاب معارض با نظام در این تشکل نفوذ گروه

هایی که در این زمینه کرده است، نتواسته است گام موثری شحق اعتراض و اعتصاب قانونی، خانه کارگر به رغم تال

بردارد و به علت روابطی که با دولت دارد، در عمل ترجیح داده است که به سهم خود هرگونه اعتراضی که خارج از 

را سرکوب کند و تحت لوای خود دربیاورد تا شرایط آرامش را در جامعه افتد چارچوب حاکمیت خانه کارگر می
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است اغلب از تاثیرات کارگری فراهم بکند. اما تاثیرات منفی این آرامش و دعوت به آرامش بر جامعه کارگری داشته

و با پس زمانی که در زمینه رفاه بنیادی کارگران عملکرد مثبتی نداشته است  مثبت آن بیشتر بوده است

توان آن را برای جامعه کارگری بی ثمر و هایش همواره به سهم خود به عنوان مانعی عمل کرده است میسازگاری

است، بیشتر اقداماتی که خانه کارگر برای کارگران انجام داده. فرمایشی و یکی از موانع آگاهی حقیقی کارگران دانست

دت است، در صورتی که اگر توجه بیشتری به نیازهای بنیادی ماقداماتی در جهت بهبود وضعیت رفاهیات کوتاه

 . توانستیم شاهد تغییرات جدی در وضعیت معیشت و رفاه کارگران باشیمگرفت، میکارگران صورت می

های صورت گرفته به دست آمده و بر عملکرد خانه کارگر موثر است، نکته قابل تعمق دیگر که از تحلیل مصاحبه

ردیم به تشکیالتی خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران است. همانطور که در فصل دوم بیان ک شناسایی ساختار

ها شناسایی شود و سپس با توجه به ماهیت ها و تشکیالت کارگری ابتدا باید نوع آنمنظورارزیابی عملکرد اتحادیه

 ها مورد سنجش قرار گیرد.تعریف شده عملکرد آن

هدف، منزلت اجتماعی، ساختار درونی، منابع قوت  نج عامل عمدهر و ویلیام ف رم که پدلبرت میل بندیبر طبق دسته

و بر این اساس چهار نوع اتحادیه  اندبرای تشخیا نوع اتحادیه مبنا قرار دادههای مورد استفاده را و توان، تاکتیک

ی فوق گانههای پنجاساس مالکبر آید، تشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران اند چنین برمیرا تفکیک کرده

را ایفا کرده و در واقع جزئی از ساختار مدیریت سیاسی کشورند. این نوع  های جانبدار دولتاتحادیه کارکردهای

ی نظام حاکم شکل سلطه عموماً تحتاتحادیه نیز نامید، فرمایشی بوده و وان اتحادیه نما یا شبهتاتحادیه را که می

 چه که از نتایج تحقیق به دست آمد تغییر کارکرد خانه کارگر از مقام تشکیالتی به مقامی حزبی است.آن  .گیرندمی

می کار تاسیس شده است تا اقدامات صنفی بنا بر سخنان مسئولین خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران، حزب اسال

نفسه یک صنف مدافع کارگری است، اما نتایج تحقیق و حزبی به طور جداگانه انجام بگیرد و البته خانه کارگر فی

گرایی است و بر طبق مرامنامه شود، تحزبنشان داد آنچه در اغلب موارد از سمت تشکیالت خانه کارگر اعمال می

خانه کارگر با ایجاد  که مرامنامه مختا احزاب است.کند، در حالیعریف کرده است عمل میای که برای خود ت

ای الجرم بر و اتخاذ چنین رویه کار سعی بر این دارد که عملکرد حزبی خود را همواره حفظ بکندحزب اسالمی

 در واقع به علتهد داشت. شود تاثیر بسزایی خواکارکردهای این تشکیالت که کارکردهای رفاهی را هم شامل می

است در زمینه مسائل بنیادی کارگران فارظ از  نتوانستهغلبه نگاه حزبی گرایانه، خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران 

عالوه بر . را فراهم کرده است توانی آن در دفاع از حقوق کارگرانناتوانی و یا کمو موجبات  مداخله دولت عمل کند

های کارگران را فراهم که موجبات تحقق خواستهدولتی مسئولین خانه کارگر است که بیش از آنداشتن جایگاه این، 

همچنین باعث شده است که این کارگر با دولت شده است؛ گی خانهکند، موجب مسامحه و سازشکاری همیش

فاصله بگیرد. مصلحت تشکیالت در برابر دولت، همواره از موضعی انفعالی برخوردار باشد و از اهداف اصلی خود 
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شود حتی به رغم تفکر زدگی تبدیل به رویکرد غالب این تشکیالت شده است که موجب میاندیشی و سیاست

 ساسی کارگران منافات داشته باشد.افتد با نیازهای امشفقانه و دلسوزانه، آن چیزی که در عمل اتفاق می

تواند منجر به بهبود معیشت می یز در لوای قانونآماصالحات مسالمت ،سوسیال دموکراسیدر چارچوب مکتب 

مان برای کارگرانمان دهد ما در اصول اولیه قانونی، اما نتایج تحقیق نشان می گرایی گرددکارگران و تقویت تشکل

ا توانیم اصول اولیه سوسیال دموکراسی را اجرمشکل داریم و تا زمانی که تغییرات اساسی در قانونمان رخ ندهد، نمی

انتظار جایگاه  توانست که میا های واقعی کارگریرابطه دو سویه بین حکومت و تشکلتنها در سایه تحقق کنیم. 

ملکرد فعال و جدی در این زمینه خانه کارگر باید موضع روشنی اتخاذ کند و در این بزنگاه مهم ع کارگران را داشت؛

 ز درون،اتصرف دولت  .کارگران است بازگردد اه بنیادیهدف اصلی خود که بسترسازی برای رف و به داشته باشد

که  های رفاهآوردن و در واقع تشکیل دولتدر خدمت مردم عادی در کارگران، تبدیل کردن آن به ابزاری در خدمت

ولت همواره نقش ایران نتوانسته عملی شود و راهکار مناسبی باشد. در ایران، د تز اصلی برنشتاین بود، در شرایط

سازی که وضعیت کارگران را از پیش بدتر کرده است موجب به وجود رگترین کارفرما را داشته است، اما خصوصیبز

های نئولیبرالیستی و آشفته کردن وضعیت کارگران شده است. از طرفی بر طبق نظریه برنشتاین و آمدن سیاست

د در پارلمان وارد شوند و اصالحات سیاسی دست ها در صورتی که بتواننها و تشکلاصالح تدریجی، احزاب و اتحادیه

یابی از سمت بزنند موفق خواهند شد وضعیت کارگران را بهبود بخشند، اما در کشور ما در درجه اول اجازه تشکل

ن اصالح تبدیل حکومت وجود ندارد و از طرف دیگر احزابی که وجود دارند هم نتوانستند اصالح تدریجی بکنند و ای

های کارآمد و اقداماتی که در قالب اتحادیه. (1381سازشکاری بیش از اندازه شده است. )رحیمی،  به تسلیم و

تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک بکند. خانه کارگر بر طبق نتایج تحقیق های سندیکایی صورت بگیرد میجنبش

نی که منافع کارگری کارفرمایان است، البته تا زماهمواره ادعا کرده است موافق اصالحات تدریجی و گفتگو با دولت و 

توان پذیرفت که اعتقاد به اصالح تدریجی زیر پا گذاشته نشود. تا به اینجای ادعای مسئولین خانه کارگر را می

وانی و تواند مناسب و کارگشا باشد، اما باید دید این اصالح تدریجی به چه صورتی اتفاق بیفتد و منجر به ناتمی

رای موضوعات ش بی از اندازه نشود، تجربه خانه کارگر نشان داده است در کشور ما که قانون کار هیچ حقی بساز

کند معین ها و ... که موجبات رفاه آنان را فراهم میاساسی کارگران مانند حق اعتراض و اعتصاب و داشتن تشکل

ت بیشتری در پیگیری مسائل کارگران باید جدیها و احزاب مدافع کارگری نکرده است، به نظر می رسد اتحادیه

 کرده است.داشته باشند. اما خانه کارگر با ادعای بزرگترین تشکیالت کارگری در این زمینه نیز موفق عمل ن

ضای سیاست نتایج حاصل از پژوهش نشان داد همانطور که در مبانی نظری اشاره شد اگر سوسیال دموکراسی در ف 

شود، سوسیال کارانه میهای محافظهشود که سیاستاش همان وضعیتی میار بگیرد نتیجههای نئولیبرالیسم قر

 ان را بهبود بخشد.تواند وضعیت کارگرگرایی و فضاسازی مناسب میدموکراسی اصیل با تقویت اتحادیه
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ه آن شده بنی موجب عدم اعتماد کارگران به خانه کارگر و بدبی عملکردیچنین  متاسفانه اینکه نکته مهم دیگر

دانند و روابط خانه کارگر و دولت همواره محل است، به جهت اینکه خانه کارگر را یک تشکل خالا کارگری نمی

ران نیست و بسیاری از ابهام برای کارگران بوده است. با وجود اینکه خانه کارگر خانه کارگر نماینده تمام کارگران ای

گیری محقق تا حدود زیادی ثابت شده است با ادعای معه مورد بررسی نتیجهشناسند، اما در جاکارگران آن را نمی

ه وجود آمدن اینکه خود را بزرگترین تشکیالت کارگری می داند، می توان عملکرد نادرست آن را یکی از دالیل ب

 این حس در کارگران دانست.

های مستقل، افزایش ونی و داشتن تشکلبا شرط وجود فضای مناسب برای اعتراضات و اعتصابات قانعالوه بر این 

شان و حتی موانع قانونی که برای آنان تعریف شده است، عامل مهمی در افزایش آگاهی کارگران از حقوق قانونی

ای که الزم به ذکر است این است که افزایش رفاهی آنان است. اما نکته زنی کارگران و بهبود وضعیتتوان چانه

ها آماده نشود افزایش آگاهی یک رابطه به هم پیوسته است ، تا زمانی که بستر برای تشکل آگاهی و اصالح قانون

افتد. اما به زعم محقق تفاق نمیاها افتد و تا زمانی که افزایش آگاهی اتفاق نیفتد بستر برای حضور تشکلاتفاق نمی

تصابات از اولویت برخوردار است به علت راضات و اعهای مستقل و حق داشتن اعتو به مدد تاریخ، حق داشتن تشکل

ود متعاقب آن اینکه آگاهی کارگران اغلب درد و رنج مشترک آنان است و اگر فضایی برای گرد آمدن آنان آماده ش

ها یک ی تشکلحق آزاد آگاهی افزایش پیدا کند و مسیر عقالنی اما مصمم رسیدن به رفاه و آزادی فراهم می گردد.

شود و خانه کارگر نیز چه در مقام صنف در کشور ما و در قانون ما به رسمیت شناخته نمی اصل جهانی است که

و صرفا در  مدافع کارگری و چه در مقام حزب، البته حزب دولتی و نه کارگری، برای این اصل تالشی نکرده است

ا توجه بدر حالی که  بوده است، "حاشیهاتحادیه های کارآمد و بی  "پی به دست گرفتن اراده کارگران با فرماندهی

های اصیل کارگری است که به مبانی نظری که در فصل دوم اشاره کردیم و با گریزی به نظرات مارکس، در اتحادیه

توانند در کوتاه مدت کنند. احزاب کارگری میرسند و شور و حرارت واقعی را تجربه میکارگران به آگاهی می

ها و تواند منافع درازمدت کارگران را پیگیری کند. اتحادیهای میه عملکرد اتحادیهمشکالت را حل کنند در حالی ک

 زنی کارگران کمک بکند.تواند به بهبود توان چانههای صنفی کارگری، به کمک قانون و ترمیم آن، مینهاد

ولت رفاه پشت پا زد و با نکته دیگر که در مبانی نظری مرور کردیم، که حزب کارگر انگلستان نیز به دستاوردهای د

دار مبارزات کوبنده کرد و با اعتصابات کارگران مواجه های ریشههای نئولیبرالیستی با اتحادیهتن دادن به سیاست 

های نئولیبرالیستی موجب سرکوب شد. در تجربه ایران و خانه کارگر باید گقت خانه کارگر نیز با تن دادن به سیاست

ها به هیچ عنوان حامی کارگران نیست . نتایج تحقیق نشان داد خانه کارگر د و این سیاستحقوق کارگران خواهد ش

با سکوت در برابر سیاست های نئولیبرالیستی و با تهدید کردن وضعیت رفاه کارگران، در پی تشکل زدایی از نیروی 

داند در حالی یبون کارگران ایران میزنی کارگران است. در واقع خانه کارگر خود را تنها ترکار و کاهش توان چانه
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های الزم به ذکر است که تمام تحلیل که کارگران آنچنان که باید و شاید این تریبون را به رسمیت نمی شناسند.

توان با قطعیت آن را تعمیم داد و برای صورت گرفته تنها در میان جمعه مورد بررسی ما مصداق پیدا می کند و نمی

 .شودهای دیگری نیز احساس میژوهشتعمیم نیاز به پ

 ها و پیشنهاداتارائه راهکار -1 -5-2

گیری از مباحث، نوبت به ارائه پیشنهاداتی ها و در آخر نتیجههای تحقیق و تحلیل آنپس از مشخا شدن یافته

 قیق به دست آوریم.رسد تا بتوانیم نتایج مطلوبی از تحمی

کارگر جمهوری اسالمی ایران نیاز به بازسازی و  ایران، تشکیالت خانهتشکیالت خانه کارگر جمهوری اسالمی 

 باشد.نوسازی تشکیالتی جدی دارد و واجد توانمندی بالقوه موثری در جهت ارتقای عملکرد خود می

ا جلوگیری از و بتوش و توان خود را معطوف به نیازهای اساسی کارگران بکند ابتدا الزم است این تشکیالت در 

های مستقل و دفاع از کارگران بسته و به جای آن عدم دخالت در تشکیل تشکلهای فرمایشی و وایل اتحادیهتشک

 ران اسالمی بکند.ترین خدمت را به کارگران ایاین زمینه، مهم در

آلود دست بکشند و نگرانه و تعصباقدامات سطحیبرای بهبود عملکرد خانه کارگر، مسئولین این نهاد باید از 

ه از سایر نخبگان رفتار عقالنی اما مصمم را مبنای عمل خود قرار دهند و با استفاده از چرخش مدیریتی و استفاد

 رچه بیشتر این تشکیالت گردند.هنظران موجب پویایی و تحرک و صاحب

دوین یک رود این تشکیالت بیش از آنکه در برابر مشکالت کارگران موضع انفعالی داشته باشد، با تانتظار می

نیروی کار و  برنامه منسجم و استراتژیک پیرامون مسائل کار و کارگری به فعالیت پرداخته و صیانت واقعی از

 های خود قرار دهد.گرایی را در راس خواستهجانبهتوجه به اصل سه

برای  کارگر برای تقویت عملکرد خود و متعاقباداشتن مواضع مشخا یکی دیگر از ملزوماتی است که خانه

گردد، به این معنی که موضع صنفی یا مدنی و یا حزبی اثرگذاری هرچه بیشتر بر سطح رفاه کارگران توصیه می

 .خود را مشخا کرده تا بتواند بر طبق موضع مشخا عمل بکند

تشکیالت های ویتدفاع از کارگر در چهارچوب قانون و البته در ابتدا تالش برای اصالح قانون کار، باید در اول

ای در برگرفته نهخانه کارگر قرار بگیرد و در سایه قانونی که اصالح شده است و حقوق کارگران را به نحو عادال

 است، زمینه برای برپایی تجمعات و اعتراضات فراهم گردد.
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الزم است دهد، مدت و خدمات و مزایایی است که خانه کارگر به کارگران عضو ارائه میدر زمینه رفاهیات کوتاه

اشته باشد و در دارائه مزایا و امکانات از سطح باالتری برخوردار گردد که با نیازهای کارگران تناسب بیشتری 

 عین حال کرامت افراد حفظ گردد.

گردد، استفاده از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه نکته دیگری که برای بهبود عملکرد خانه کارگر پیشنهاد می

لبه نگاه تک غنظرات مختلف است، تا بتوان پویایی و تحرک را درون تشکیالت وارد کرد واز  کارگری و توجه به

 بعدی و مدیریت تک محوری جلوگیری کرد.

 پیشنهاداتی برای دولت، کارگران و صاحبنظران -5-2-1-1

د که هر دو طرف از روجایی که همواره باید یک رابطه دوسویه بین کارگر و کارفرما برقرار باشد، انتظارمیاز آن

ارگرانی که حقوق و حدود قانونی که برایشان تعریف کرده است آگاهی داشته باشند. طبق نتایج تحقیق اغلب ک

نوان یک حق اساسی اشاره نکردند. این عه گرفتند، به داشتن تشکل مستقل بمیجزو فعالین کارگری قرار ن

شود که در این حقوق قانونیشان احساس می از حق ودهد نیاز به افزایش آگاهی کارگران موضوع نشان می

 ند.بسیار موثر و پررنگی دار نیز نقشنظران این حوزه و خود کارگران ... صاحب ها و سندیکاها وامرعالوه بر تشکل

اید نکته مهم دیگر در پیشرفت جامعه کارگری، توجه و اهمیت بیشتری است که از سمت دولت و حکومت ب

جایی که کشور ما دارای دولتی عریض و طویل است، این گستردگی نباید تبدیل به مانعی آن صورت بگیرد. از

سازی ته و بستربرای بهبود معیشت کارگران شود، بلکه باید با رفع موانع قانونی و تصویب قوانین جدید و عادال

  ری رساند.یا نیروی کار عظیم و ارزشمند کشورمان راهای اصیل کارگری، برای فعالیت تشکل

داد نمایندگان نکته دیگر توجه به افزایش تعداد نمایندگان واقعی کارگری در مجلس شورای اسالمی است، اگر تع

 توان مواردی مانند قراردادهای موقت، حداقل دستمزد و ... را ساماندهی کرد. واقعی کارگری بیشتر شود می

های کارگری که آزادانه بتوانند فعالیت بکنند، از انحصاری شدن های قدرتمند کارگری و اتحادیهوجود تشکل

کند و اثرات مثبتی در تقویت جامعه مدنی و افزایش رفاه یک تشکیالت خاص جلوگیری میقدرت در دست 

 کوتاه مدت و بنیادی کارگران بر جای خواهد گذاشت.

 وهشیپیشنهادات پژ -5-2-1-2

تر و عقالنی تر کردن این پژوهش و در نتیجه به ارائه راهکارهای منطقیتواند به غنییکی از اقدامات موثری که می

تر سنجی از کارگران در سطح وسیعتر و انجام طرح پرسشنامه افکارانجام یک پژوهش در سطح وسیعکمک بکند، 

 کند.است که یه تعمیق موضوع کمک می
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و ... در سطح  ت کیفی دیگری که بتواند خانه کارگر را از سایر زوایا، مانند روابط بین المللیاجرای تحقیقا

 تواند موثر و راهگشا باشد.تری مورد بررسی قرار دهد که شاید در این پژوهش مغفول مانده باشد نیز، میعمیق

 های پژوهشموانع و محدودیت -5-3

شد، عدم صداقت در برخی  هایی که در این تحقیق محقق با آن مواجهمحدودیتترین موانع و یکی از اصلی

افتاد. این عامل موجب شده بود که در ها با توجه به حساسیت موضوع، اتفاق میبود که در طی مصاحبهها پاسخ

ه از جانب ها هموارندان به مباحث اساسی و حساس وارد شود، زیرا پرسشسئولین خانه کارگر، محقق نتواند چم

 گرفت که البته سعی محقق برآن بود که از اهداف اصلی تحقیق دور نگردد.سوی متفاوتی میوسمتمسئولین 

ا باین وضعیت در بین کارگران به صورت هراس از دادن اطالعات واقعی نمود پیدا کرده بود و محقق 

شد. این موضوع که نشانگر عدم اعتماد  کر اسم خودداری گردد و ... مواجهذهایی از این قبیل که از درخواست

ری نکته دیگر دشوا توجه به تشکیالت خانه کارگر است، محقق را در روند مصاحبه دچار مشکالتی گردانید.قابل

شونده بود. با توجه به این که مصاحبه شوندگان از مسئولین خانه کارگر و های الزم با افراد مصاحبههماهنگی

هایی را در برداشت مانند دشواری در هماهنگی با گران بودند، هماهنگی با ایشان دشواریاساتید دانشگاه و کار

های محل ها در شرکترگران که بعضا مصاحبهاساتید دانشگاه و مسئولین خانه کارگر، دشواری با هماهنگی با کا

 د.دهی ایشان بوکارشان صورت گرفت و خستگی ناشی از کار آنان نیز مانعی در پاسخ
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 منابعفهرست  
 

 ( 1392آبراهامیان، یرواند ،) ،تهران: نشر نی.  ایران بین دو انقالب  

   ،هالالای نظریاله  مکتالالب فرانکفالورت و  (.1386؛ امیالالری، محمالد؛ عالامری، مهالدی )   جعفالر  ابراهیمالی منیالق

 .شماره چهارم ،سال اول ،پژوهش نامه علوم اجتماعی، یانتقاد

 (1381ادیب، محمدحسین .)« مجله آسیا. ،«کارگر از چه دفاع می کند؟خانه 

 ( 1377آربالستر، آنتونی .)،مترجم: عباس مخبر، تهران، نشر مرکز ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب. 

 ( 1381اسالالتیگلیتز، جالالوزف).  :چالالرا ملتالالی کالاله از قواعالالد پیالالروی کالالرد خالالرد شالالدفروپاشالالی آرنانتالالین ،

 .21ی دی، شمارههای اقتصاها و سیاستی پژوهشمترجم: رضا حریری مجله

 ( 1357اسمیت، آدام .)،ترجمه: سیروس ابراهیم زاده، تهران، انتشارات پیام. ثروت ملل 

  ( 1386اشالالترایت، مالالانفرد). «ی اطالعالالات اقتصالالادی و  ، مجلالاله«ی نئولیبرالیسالالم اقتصالالادی دربالالاره

 .246و  245ی سیاسی، شماره

 (1380اکبری، حسین .)«21اندیشه، شماره ، مجله «بنیان واقعی خانه کارگر. 

 ( 1383امالالین، سالالمیر). « ی سالالیاحت غالالرب، ، مجلالاله«ی فقالالرفقالالر جهالالانی، انباشالالت سالالرمایه و توسالالعه

 .13ی شماره

 ان ایالران، بالا سالازم   نقش خانه کالارگر در تنظالیم روابالط جمهالوری اسالالمی      (. 1381) امینی طامه، علیرضا

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، بین المللی کار، 

 ( 1387باتلر، ایمون). ریالدون تفضاللی، تهالران، نشالر     ، متالرجم: ف های سیاسالی و اقتصالادی هایالک   اندیشه

 نی.

     ( 1364برانالالت، ویلالالی؛ پالمالاله، اوالف؛ کرایسالالکی، برونالالو .) متالالرجم: عبدالرضالالا  پیونالالد بالالا آزادی ،

 مهدوی، تهران، نشر نوری.هوشنگ

 ( 1389بری، نورمن ،)،رجم: محمدرضا فرهادی، تهران، انتشارات آشیان.مت رفاه 

 ( 1376بشیریه، حسین) ،« کالاری در قالرن بیسالتم   هالای سیاسالی: محافظاله   هالا و جنالبش  تاریخ اندیشاله» ،

 . 116و  115ی ی اطالعات اقتصادی و سیاسی، شمارهمجله

 ( 1376بشالالیریه، حسالالین ،)مارکسیسالالتیهالالای بیسالالتم: اندیشالاله هالالای سیاسالالی در قالالرنتالالاریخ اندیشالاله ،

 تهران، نشر نی، چاپ اول.

 ( 1387بشیریه، حسین ،)نشر علوم نوین.، تهرانهای جدید در علوم سیاسیسیری در نظریه ، 

 ( 1386بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی ،)،تهران: انتشارات آگاه. طبقه و کار در ایران 

 ،نشالریه سالیاحت غالرب، شالماره     ، «شالد اقتصالادی  رهای کالارگری، حقالوق کالارگران و    اتحادیه» بویل، جان

53 
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  نشالر : تهالران  دوم، چالاپ  جهرمالی،  معظمالی  متالرجم: علالی   کینالز. ، (1380) گالارات، کالریس   ؛پاک، پیتالر 

 شیرازه.

 ( 1392پوالنی، کارل ،) ستگاه صادی ر     دگرگونی بزرگ؛ خا سی و اقت سیا ، مترجم: محمد مالجو،  وزگار ماهای 

 تهران انتشارات پردیس دانش.

 ( 1392حکیمی، محسن،) «  یاسالی  هالای کالارگری و احالزاب س   ی اتحادیاله ی رابطاله دیدگاه مالارکس دربالاره

 .20/10/1392، منتشر شده در اینترنت، تاریخ انتشار: «ی کارگرطبقه

 تهران: انتشارات رشد. ،مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(، 1374لی )دالور، ع 

 307-329(، 54فصلنامه راهبرد، )، «شناسی کیفیروش»(، 1389ور، علی )دال. 

 ( 1376دواس، دی ای ،)ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، 

 ( 1387دینی، علی) ،«52ی ی گفتگو، شماره، مجله«ی نقدوتهبهای اقتصاد نئولیبرالی در فرضیه. 

 ،اطالعالالات اقتصالالادی سیاسالالی،  نشالالریه، «اینتجدیالالد نظالالر طلبالالی برنشالالت » ،(1381) مصالالطفی رحیمالالی

 .76و  75شماره 

 (1370رفیع پور، فرامرز ،)تهران: شرکت سهامی انتشارها، کندوکاوها و پنداشته 

 (1386رمضانی، حسن ،)«19، مجله آسیا، شماره «خانه کارگر، آنچه هست و نیست. 

  ( 1386روحی، زهالره)، «  ی کتابالداری و  مجلاله هالا و پیامالدها.   سالم: ریشاله  هالای نئولیبرالی بالازبینی تجرباله

 .9-1های ، شماره«رسانیاطالع

 ( 1388روحی، زهره) ،«      ی جهالان کتالاب  گفتمان فقالر و خشالونت )نولیبرالیسالم از نگالاه بوردیالو(، مجلاله» ،

 .243و  242و  241های شماره

 43ی ، شماره«ی مجلس و پژوهشسازی از دو منظر، مجلهنقد جهانی»، (1383دانا، فریبرز )رئیس. 

  ،تهالالران، انتشالارات مهسسالاله   (،12کتالاب اروپالا )  سوسالالیال دموکراسالی در اروپالالا،  (، 1392حمیالد )  زنگناله

 ابرار معاصر تهران.

 ( 1373ساروخانی، باقر ،)راط.تهران: صهای تحقیق در علوم اجتماعی، روش 

 ( 1382سرمد، زهره. بازرگان،عباس.حجازی، الهه ،)آگه.، تهران:انتشارات وم رفتاریهای تحقیق در علروش 

 (1386سلطانی، منصور،) «13، نشریه اندیشه جامعه، شماره «از خانه کارگر تا خان کارگر. 

  ( 1392سیلور، بوِرلی .)سن    تا کنون 1870سازی از  هانیهای کارگری و جنیروهای کار؛ جنبش سو ، مترجم: 

 صالحی، تهران، انتشارات دات.

  ( 1380شاپیرو، جان سالالوین،)    ن، ، متالرجم: سالعید حنالایی کاشالانی، تهالرا     تالاریخ آن لیبرالیسالم، معنالا و

 نشر مرکز.

 ( 1388عراقی، عزت اهلل ،)،مرکز  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، حقوق کار

 تحقیق و توسعه علوم انسانی.
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 ( 1380فریالالار، اکبالالر ،)« (تالالاریخی تحلیالالل و نظالالری مبالالانی) امالالروز دنیالالای در کالالارگری هالالای اتحادیالاله» ،

 .164 و 163 شماره اقتصادی،  و سیاسی مجله اطالعات

 ( 1388فُسل، میشل) ،،54ی رهی گفتگو، شمامجله نئولیبرالیسم علیه لیبرالیسم. 

 ( 1371فلور، ویلم ،)،تهران: انتشارات توس. اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران 

 ( 1383فیتزپتریالالک، تالالونی ،)پالالور، ، متالالرجم: هرمالالز همالالایونچیسالالت؟ نظریالاله رفالالاه؛ سیاسالالت اجتمالالاعی

 ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی.تهران، مهسسه

 ( 1389کارگر، محمدرضا ،)«نشریه همشهری.«دهدوقتی به جای خانه حزب جواب می ، 

  ،نشالریه  «فاصالله بالی فاصالله: نگالاهی باله روابالط خاناله کالارگر و حالزب اسالالمی کالار           »کارگر، محمدرضا ،

 .21شماره  همشهری،

 (1386کیهان، مهدی ،)تهران: چاووشان نوزایی کبیر.جنبش سندیکایی در ایران ، 

  ( 1386گیدنز، آنتالونی،)    اشالانی،  کمتالرجم: منالوچهر صالبوری     دموکراسالی، راه سالوم؛ بازسالازی سوسالیال

 تهران، انتشارات شیرازه.

  ( 1384لنالین، والدیمیالالر ،) ،ر متالالرجم: محمالالد پالورهرمزان و عزیالالزاهلل علیالالزاده، نشالال  مجموعالاله آثالار لنالالین

 فردوس.

 (1384لی، ادی)، « شالریه کالار و   ن، ترجماله جالواد کالارگزاری،    «هالای کالارگری  نگرشی اقتصادی بر اتحادیاله

 .61جامعه، شماره 

 مترجم: عبداهلل گیویان،لوم ارتباطاتعهای تحقیق کیفی در روش(، 1388دف، تامس؛ تیلور، برایان )لین ، 

 تهران: همشهری.

 ( 1386مارکس، کارل ،)،)ت مترجم: حسن مرتضوی، تهران، انتشارا سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی )جلد اول

 آگاه.

  ( 1393مارکس، کارل؛ انگلس، فریالدریش .) ایش: کنالت  مقدماله و ویالر  ، گالردآوری،  هالای کالارگری  اتحادیاله

 مترجم: محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز.، لپیدس

  ،بیر.مترجم: محین مهیدی، تهران، انتشارات امیرک ساحتی،انسان تک (،1362هربرت )مارکوزه 

 ( 1381محمودی، جلیل و ناصر سعیدی ،)ران: ، تهشوق یک خیز بلند: نخستین اتحادیه های کارگری در ایران

 نشر قطره.

  ( 1391مشکات، عبدالرسالول ،)  تهالران،  ، هالای معاصالر  هالا: درآمالدی بالر مکاتالب و اندیشاله     فرهنالگ وانه

 انتشارات سمت.

 (1384مهرجو، بهراد،) «         خانه در سکوت: چالرا خاناله کالارگر بالا وجالود شالرایط سالخت تولیالد و بیکالاری از 

 ، نشریه شهروند امروز.« کند؟دولت انتقاد نمی

 ( 1387میرجلیلی، سید حسن ،)«66ی ، شمارهی فرهنگمجله، «های کالسیک در اقتصادمکتب. 
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 ( 1387میرمحمدی، محمد و همکاران ،)«ات بررسی نقش تشکل های کارگری در تحوالت بازار کار و اعتصاب

 تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. ،«کارگری

 ( 1363میالالل، جالالان اسالالتوارت ،) االسالالالمی، تهالالران، د شالالیخ، متالالرجم: جالالوای آزادیای دربالالارهرسالالاله

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 ترجمالاله حسالالن مرتضالالوی، 1914 – 1991عصالالر نهایالالت هالالا: تالالاریخ جهالالان  (، 1380ک )هابسالالبام، اریالال ،

 تهران، انتشارات آگه.

 ( 1385هابسبام، اریک ،)مترجم: ناهید فروغان، تهران، نشر اختران.عصر امپراطوری ، 

 ( 1385هالالاروی، دیویالالد) ،«ی همشالالهریی خردنامالالهجنالالگ و صالاللف، گفتگالالو بالالا دیویالالد هالالاروی، مجلالاله» ،

 .3ی شماره

 ( 1386هالالاروی، دیویالالد) ،زاده، تهالالران، نشالالر ، ترجمالاله: محمالالود عبالالداهللتالالاریخ مختصالالر نئولیبرالیسالالم

 اختران.

 ( 1387هرمزی، فاطمه و همکاران ،)«شارات تهران: انت، «سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران

 موسسه کار و تامین اجتماعی.
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 ها: پیوست
 

 : مفاهیم به دست آمده در جریان کدگزاری باز مصاحبه با مسئولین خانه کارگر1 پیوست

 

 ردیف مفاهیم

 1 هاتاسیس استراحتگاه 

 2 هاتاسیس دانشگاه

 3 دهی با هزینه اندکخدمات

 4 های تخفیفبن

 5 قراردادهای تخفیفاتی با موسسات آموزشی و رفاهی

 6 خدمات بیمه ای

 7 مذاکره با دولت

 8 دفاع از کارگران

 9 آموزش کودکان

 10 زنی کارگرانافزایش توان چانه

 11 اصالح قانون کار

 12 افزایش حقوق

 13 افزایش قدرت

 14 پوشش تعداد زیادی از کارگران

 15 برابر دولتسخنگوی کارگران در 

 16 نفوذ در دولت
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 : مفاهیم به دست آمده در جریان مصاحبه با کارگران، فعالین و صاحبنظران حوزه کارگری  2پیوست 

 

 ردیف مفاهیم

 1 پیشینه سرکوبگر

 2 عدم چرخش مدیریت

 3 رکود و عدم پویایی

 4 مدیریت غیرکارگری

 5 یابیممانعت از تشکل

 6 باال به پایینمدیریت از 

 7 عدم استقالل سیاسی

 8 مسامحه با دولت

 9 های واقعی کارگرانعدم اهمیت به خواسته

 10 خصلت سرکوبگری

 11 منافات داشتن عملکرد و ادعا

 12 ضد کارگری

 13 فساد اداری

 14 امکانات رفاهی ناکافی

 15 کیفیت پایین خدمات

 16 عدم شفافیت

 17 مدیریت ایستا

 18 طرفی یا عدم مواضع مشخا بی

تغییر کارکرد اولیه )تغییر از کارکرد دادخواهی به منفعت 

 طلبی(

19 

 20 فرماندهی کارگران

 21 فقدان انتخابات آزاد

 22 گراییحزبی

 23 ثروت اندوزی

 24 رابطه ناسالم با دولت

 25 دولت محوری

 26 فساد مالی

 27 قدرت انحصاری

 28 روند نئولیبرالی

 29 صحه گذاشتن بر قراردادهای استثماری
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 30 تحرکیتحرکی و بیکم

 31 نشینی در برابر بی خاصیت شدن تامین اجتماعیعقب

 32 شعارزدگی

 33 عدم حمایت واقعی از کارگر

 34 عدم پیشرفت در امکانات و خدمات

 35 بی اعتمادی کارگران به خانه کارگر

 36 مدیریت بدون تغییر

 37 ایدوئولوژیکتفکر 

 38 مدیریت بدون تغییر

 39 های ضد کارگریسکوت در برابر سیاست

 40 تشریفاتی و ناکارآمد

 41 دولت محوری

 42 سرکوبگری

 43 مدیریت تک بعدی

 44 دانش ناکافی و قدیمی

 45 عدم تدبیر

 46 قدرتی در برابر دولتبی

 47 ناآگاهی کارگران

 48 توجه به نیازهای سطحی

 49 فسادتشکیالتی

 50 خواریرانت

 51 فقدان ماهیت تشکلی

 52 هاممانعت از ایجاد تشکل

 53 عدم استقالل از دولت

 54 عدم استقالل از کارفرما

 55 سرکوبگری تحرکات کارگری

 56 های کارگرانناهمسویی با خواسته

 57 غلبه وجهه سیاسی تا رفاهی

 58 حفظ منافع کارگران(حافظ منافع خانه کارگر)به جای 

 59 جاری نبودن در بطن زندگی کارگری

 60 اهرم حکومتی و دولتی)نه کارگری(

 61 پشتوانه دولتی

 62 های دولتیاستفاده از جایگاه

 63 تسلیم و سازشکاری به واسطه حفظ منصب

 64 قهرمان سازی
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 65 ناشناخته برای کارگران

 66 کارگرانعدم توازن بین خدمات و نیازهای 

 67 ابهام در موجودیت تشکیالت

 68 عدم اطمینان کارگران به خانه کارگر

 69 سازی حقیقی کارگرانعدم آگاه

 70 دایره گسترده اختیارات

 71 جناح بندی

 72 ظاهرسازی

 73 های تشریفاتیساماندهی اتحادیه

 74 باندبازی و یارگیری

 75 فایدهاقدامات ناموفق یا بی
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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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