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چكيده
تشکلزدایی از نیروهای کار را میتووان یکوی از ویگگویهوای مشوتر و اصولی ناوا هوای
اقتصادی جهان در چند دهۀ اخیر بهحساب آورد؛ این مسئله باعث تحوالت بسیار شدیدی در
قدرت سازمانی و تشکیالتی کارگران شده است و طبیعتاً سامان اقتصادی و رفاهی جوامو را
نیز تحت تأثیر قرار داده اسوت در ایون ماالوه بوا اسوت اده از روش اسونادی مسوئلۀ قودرت
سازمانی کارگران ایرانی در ماط پس از اناالب در سوه قلرورو تولیود مبادلوه و سیاسوت
موردبررسی قرار گرفته است و نتایج بهدست آمده نشان از آن دارد که تشکلهای موجود در
سطح کارگاهی (قلررو تولید) شدیداً وابسته به دولت و کارفرمایان هستند و شرایط عضویت
و حق انتخاب شدن در آنها آزادانه نیست؛ ساختار تشکلهای اسوتانی و سراسوری کوارگران
(قلررو مبادله) نیز ت اوت معناداری با تشکلهای کارگاهی ندارد؛ وضعیت احوزاب کوارگری
(قلررو سیاست) هم با توجه به اینکه عرالً غیر از یک حزب شبهدولتوی و غیردموکراتیوک
هیچ حزب کارگری دیگری در ایوران پوس از اناوالب فعالیوت نداشوته اسوت از وضوعیت
تشکلهای کارگری بهتر نیست غیر از این موارد در بررسیهای آمواری مشوخ شود کوه
گسترۀ پوششی تشکلهای یادشده در میان کارگاهها و جرعیت کارگران کشور بسیار کوچک
است و این تشکلها را نریتوان سازماندهندۀ قدرت طبااتی کارگران ایرانی بهحساب آورد
نهایتاً می توان مدعی شد که ضعف مداو قدرت سازمانی کارگران ایرانی در سالهای پس از
اناالب با روند تشکلزدایی از نیروهای کار در سطح جهانی مطابات تاریخی دارد
کليدواژهها :تشکلهای کارگری؛ قدرت سازمانی کارگران؛ اتحادیوههوای کوارگری؛ احوزاب
کارگری؛ نئولیبرالیسم؛ تشکلزدایی از نیروی کار؛ شوراهای اسالمی کار؛ انجرنهوای صون ی
کارگری؛ خانه کارگر
 1نویسندگان از آقای دکتر محرد مالجو به خاطر کرکهای بیدریغشان در روند پگوهشهای منتج به نگارش این
مااله سپاسگزارند این مااله از رساله دکتری علیرضا خیراللهی در دانشکده علو اجتراعی دانشگاه عالمه
طباطبایی استخراج شده است
 2پست الکترونیکی نویسنده مسئول :
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مقدمه
با توجه به گرایش معنادار ناا های اقتصادی موجود به تشکلزدایی از نیروی کار در چنود دهوۀ
اخیر پرداختن به این مهم بهصورت عا و طرح پرسش در مورد وضعیت تشکیالتی و سوازمانی
کارگران ایرانی بهصورت خاص از اهریت زیادی برخوردار اسوت در ایون ماالوه سوعی داریوم
قدرت سازمانی کارگران ایرانی (وضعیت تشکلها و احزاب کوارگری) را در سوالهوای پوس از
اناالب موردبررسی قرار دهیم؛ به هرین مناور در ابتدا رویکردهوای مختلوفن ناوری بوه مسوئلۀ
سووازمانیووابی طبا وۀ کووارگر را موورور موویکنوویم و مبوواح ی توواریخی در مووورد وضووعیت فعلووی
سازمانیافتگی کارگران در سطح جهانی ارائه خواهیم داد پس از آن وجووهی از ناریوۀ قودرت
طبااتی اریک اُلین رایت 1را -بهعنوان چارچوبی انسجا بخش به مباحوث -ذکور مویکنویم؛ و در
ادامه با توضیح روش انجا پگوهش واکاوی مسئلۀ اصلی مااله را در قلرروهای سهگانۀ مودنار
رایت (قلرروهای تولید 2مبادلوه 3و سیاسوت )4بوه پویش خوواهیم بورد؛ بوه ایون معنوا کوه هوم
محدودیتهای ساختاری و وضعیت حاوقی تشکلهای کارگری موجود در محل تولیود و بوازار
کار را بررسی خواهیم کرد؛ و هم وضعیت احزاب سیاسی مرتبط -یا منتسب -به کارگران ایرانی
را نهایتاً با ارائۀ آمار و ارقا مربوط به تشکلهای کارگری موجود نسبتن وضعیت فعلی آنهوا بوا
گرایش جهانی به تشکلزدایی از نیروی کار را نیز شرح خواهیم داد

مبانی نظری و تاریخی
 .1تحوالت تاریخی و رویكردهای نظری به مسئلۀ تشكلیابی کارگران
باوجود اینکه تا قبل از دهههای پایانی قرن بیستم حرایت از تشکلهای کارگری در دولتهوای
رفاهن 5سوسیال دموکراتیک و دولتهای سوسیالیستی بلو شورِ سوابق یکوی از ابتوداییتورین
اصول سیاستگذاریهای اجتراعی در میان تاریباً ترا ناا های سیاسی دنیا بهحساب مویآموده
است در حال حاضر ذیل سلسله تحوالتی که اموروزه از آن بوا عنواوینی نایور نئولیبرالیسوم 6یوا
جهانیشدن 7یاد میشود شاهد افول اتحادیهگرایوی و تشوکلزدایوی از نیوروی کوار در سوطحی
1. Erik Olin Wright
2. The sphere of production
3. The sphere of exchange
4. The sphere of politics
5. Welfare state
6. Neoliberalism
7. Globalization
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جهانی هستیم (برای توضیحات تاریخی بیشتر در این زمینه بنگرید به :هاروی 8 :2005 1جوانوا
و فاستر 21 :2016 2و برمن و وندرلیندن )923 :2014 3شاخ

تراکم اتحادیهای( 4که درواق

نسب مابین تعداد مزدبگیران عضو اتحادیههای کارگری و ترا مزدبگیران هر کشور اسوت )5در
سالهای اخیر بهصورت کلی برای اک ر کشورها عردتاً سویر نزولوی چشومگیوری داشوته اسوت
(دیتابیس سازمان هرکواریهوای اقتصوادی و توسوعه 6تواری بازیوابی )2016/05/26 :بورمن و
وندرلیندن ( )933 :2014بر مبنای اطالعات مؤسسوۀ مطالعوات کوار آمسوترداد  7مودعیانود کوه
میانگین شاخ

تراکم اتحادیهای برای  11کشور پیشرفته (ایاالتمتحده کانادا آلروان اسوترالیا

ایتالیا ژاپن فرانسه کره جنوبی اسپانیا سوئد و بریتانیا) از دهۀ  80میالدی تا دهۀ  2010کاهش
یافته است و این در حالی است که ایون شواخ

موابین دهوههوای  60توا  80مویالدی در ایون

کشورها هرواره رو به افزایش بووده اسوت غیورازآن در گوزارش دو تون از محااوین صوندوِ
بین الرللی پول 8نیز ادعا شده است که قدرت اتحادیههای کوارگری موابین دهوههوای  1980توا

 2010بهصورتی مداو روند کاهشی داشته است و هرین مسئله نیوز خوود باعوث کواهش تووان
چانهزنی 9کارگران با مزد پایین یا متوسط در برابر سرمایهداران و مزدبگیوران سوطح بواال 10شوده
است (جاموته و بویترون

11

)30 :2015

فارغ از این تحول معنادار تاریخی اگر بخواهیم رویکرد مسلکهای فکری و سیاسی
گوناگون را در زمینۀ تشکلهای کارگری بررسی کنیم باید بگوییم که مارکسیستها بهصورت
عا رویکردی م بت نسبت به این مسئله داشتهاند :مارکس 12و انگلس 13در ترا نوشتههای
خود اتحادیههای کارگری را یکی از ستونها و ارکان مبارزۀ سیاسی طباۀ کارگر علیه
سرمایهداری به شرار آوردهاند و برای آن اهریتی حیاتی قائل بودهاند (مارکس و انگلس :1393

 5دیتابیس اینترنتی سازمان بینالرللی کار

1. David Harvey
2. Jamil Jonna and John Bellamy Foster
3. Jan Breman and Marcel van der Linden
4. Union Density
( )International Labour Organizationتعریف شاخ تراکم اتحادیهای

تاری بازیابی2016/05/25 :
)6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
)7. Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS
)8. International Monetary Fund (IMF
9. bargaining power
10. Top earners
11. Florence Jaumotte and Carolina Osorio Buitron
12. Karl Marx
13. Friedrich Engels

 518مطالعات جامعهشناختی دوره  ،23شماره دو ،پاییز و زمستان 1395

 )68-17عالوه بر این دو تاریباً ترا مت کرین نحلههای مختلف مارکسیستی نیز با مبانی و
دالیل مختلف وجود اتحادیههای کارگری را ضروری شرردهاند؛ از آن جرله میتوان به
مارکسیستها ارتدکس نایر کائوتسکی 1و پلخانف( 2استیل )67 :1999 3مارکسیستهای
تجدیدنارطلب م ل برنشتاین( 4فلچر

5

 )578-563 :1983و مارکسیستهای اناالبی م ل

لوکزامبورگ )71-59 :1925( 6لنین( 7مجروعه آثار و مااالت بیتا )832-828 :و گرامشی

8

( )102-98 :1971اشاره نرود
در مورد سوسیالدموکراتها نیز باید بگوییم که اساساً اتحادیهگرایی یکی از ریشههای
تاریخی و دالیل عروج سیاسی آنها به شرار میآید (برانت و دیگران 22-15 :1364؛ بشیریه
 )1376کسانی هرچون کینز )15 :1964( 9در کنار ام ال برنشتاین بهعنوان مبدعان ناا اقتصادی
و احزاب سوسیالدموکراتیک (در معنای قرن بیستری آن البته) با ایدۀ ضرورت گسترش فعالیتن
تشکلهای کارگری همدلی تا و ترا داشتهاند؛ غیرازآن این واقعیتن بسیار مهم که فعالیت
اتحادیههای کارگری در دوران رواج دولتهای رفاه به اوج تاریخی خود رسیده است را نیز
نباید نادیده گرفت نهایتاً در مورد رویکرد لیبرالیسم به مسئلۀ سازمانیابی طباۀ کارگر هم باید
چنین گ ت که با استناد به ناریات کسانی هرچون آدا اسریت )58 :1357( 10و جان استوارت
میل )350 :1998( 11میتوان لیبرالیسم کالسیک را تا حدود زیادی مداف فعالیت صن ی کارگران
در چارچوبهای مشخ

ناا بازار آزاد تلای کرد

اما رادیکالترین ناریات در مورد تشکلهای کارگری را باید نزد مت کرین نحلۀ جدید
لیبرالیسم در قرنهای بیستم و بیستویکم جستوجو کرد؛ نئولیبرالها با این استدالل که
هرگونه دخالت و دستکاری در ناا اقتصادی باعث اختالل در نام خودجوش آن میشود
شدیداً مخالف گسترش و قدرتگیری اتحادیههای کارگری و طرفدار پروژۀ سیاسی و اقتصادی
تشکلزدایی از نیروی کار هستند (استاینر

12

 )203-181 :2009ایدۀ محوری هایک 13بهعنوان

اصلیترین ناریهپرداز نئولیبرال در مورد اتحادیههای کارگری بر این مبنا استوار است که
1. Karl Kautsky
2. Georgi Plekhanov
3. Ramsay Steele
4. Eduard Bernstein
5. R. A. Fletcher
6. Rosa Luxemburg
7. Vladimir Lenin
8. Antonio Gramsci
9. John Maynard Keynes
10. Adam Smith
11. John Stuart Mill
12. Yves Steiner
13. Friedrich Hayek
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اتحادیههای کارگری نوعی تبعیض قانونیاند که باعث ترویج فعالیتهای خشونتآمیز و ایجاد
ترس و ارعاب در جامعه میشوند؛ این مونوپولیهای قهرآمیز هم به کارگر هم مصرفکننده و
هم کارفرما آسیب میزنند ( )284-267 :1960این نارگاه را میتوان نزد کسانی هرچون
مککورد رایت )1951( 1پترو )1957( 2چربرلین )1958( 3بردلی )1959( 4و هات)1973( 5
نیز مشاهده کرد با توجه به دادههایی که در مورد تشکلزدایی از نیروی کار طی چهار دهۀ اخیر
ارائه شد به نار میرسد ناریات این افراد به طرز مؤثری در دنیای امروز به اجرا درآمدهاند

 .2قدرت سازمانی طبقۀ کارگر
پس از ذکر مادمات ناری و تاریخی فوِ الز است بوه ناریوۀ قودرت طباواتی رایوت بپوردازیم:
اریک اُلین رایت در ماالۀ قدرت طباۀ کارگر مناف طباۀ سرمایهدار و مصالحۀ طبااتی )2000( 6بوا
ت کیک قائل شدن میان دو شیوۀ مصالحۀ طبااتی (مصالحۀ من ی و مصالحۀ م بوت) انووا مختلوف
مواجهات بینطبااتی را به با کرک ناریۀ بازی 7از یکدیگر ت کیک میکند و نهایتاً مدعی مویشوود
که مصالحۀ طبااتی سوسیالدموکراتیک (بازی تضرینی )8مصوداِ مصوالحۀ طباواتی م بوت و تنهوا
مدلی است که در آن مناف طباۀ کارگر و سرمایهدار بهصورت همزمان تأمین میشود البته میتووان
نادهای فراوانی به این ناریه وارد نرود اما هدف ما در این مااله پرداختن به این موضوو نیسوت؛
ما اینجا صرفاً قصد داریم با اقتباس قسرتی از چارچوب غیرتاریخی رایت زمینهای تئوریک بورای
در بهتر م هو قدرت سازمانی یا تشکیالتی طباۀ کارگر 9فراهم کنیم
رایت قدرت طبااتی را چنین تعریف میکند« :در بستر تحلیل طبااتی قدرت میتواند
بهم ابۀ ظرفیت افراد یا سازمانها برای تحاق بخشیدن به مناف طبااتی خود در

شود» (:2000

 )962او در ادامه با ت کیک دو نو از قدرت طبااتی قدرت سازمانی یا تشکیالتی طباۀ کارگر
را به قدرتی «که از سازمانهای جرعی کارگران نایر اتحادیهها و احزاب و حتی اَشکال
گوناگون دیگری مانند شوراهای کار یا نهادهای نرایندگی» سرچشره میگیرد نسبت میدهد
1. David McCord Wright
2. Sylvester Petro
3. Edward H. Chamberlin
4. Philip D. Bradley
5. W.H. Hutt
6. Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise
7. game theory
8. assurance game
9. working-class associational power
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()962 :2000؛ و در ناطۀ ماابل آن قدرت ساختاری طباۀ کارگر 1را بهعنوان قدرتن ناشی از
جایگاه ویگۀ کارگران در ناا اقتصادی تعریف میکند؛ به بیانی واضحتر رایت صورتن اخیر
قدرت کارگران را به دستن باالی آنان در بازار پُرتااضای کار یا جایگاه حساس گروههایی از
کارگران در بخشهای کلیدی چرخۀ تولید مربوط میداند ()962 :2000

رایت محل منازعه و به تَب آن مصالحۀ طبااتی را ابتدا در سه بستر نهادی 2شامل کارخانهها
بازارها دولتها؛ و پس از آن در سه قلررو تولید مبادله و سیاست دستهبندی میکند قلررو
تولید به کارخانهها کارگاهها و کرپانیها یعنی مکانهای تولیدی که در آن کارگران استخدا و
سرمایهگذاری انجا میشود معطوف است قلررو مبادله به بازار کار و هرۀ انوا بازارهای
کاالیی و حتی در مواردی بازارهای مالی نسبت داده میشود و قلررو سیاست به حوزۀ ایجاد و
انعرال سیاستهای دولتی و مدیریت اجرایی قوانین مربوط میشود ( )963 :2000او شکل
غالب قدرت سازمانی کارگران در قلررو مبادله را اتحادیههای کارگری در قلررو تولید
شوراهای کار 3و در قلررو سیاست احزاب میداند ( )964 :2000مصالحه و منازعۀ طبااتی در
قلررو مبادله میتواند در بازارهای منطاهای محلی یا ملی واق شود در قلررو تولید به کارخانه
محدود میماند و در قلررو سیاسی در سطح دولت-ملت 4خواهد بود )984 :2000( 5با این
توضیحات حاال میتوانیم یافتههای این پگوهش را در قلرروهای مختلف مصالحه و منازعۀ
طبااتی در ایران معاصر تنایم و ارائه نراییم

روششناسی
این پگوهش ماهیتاً کی ی و روش انجا آن نیز اسنادی 6است تکنیکهای اصلی مورداست اده
در پگوهش نیز تحلیل محتوا تحلیل مضرونی و راهبرد روایتی 7هستند .جامعۀ آماری پگوهش
1. working-class structural power
2. institutional contexts
3. works councils
4. Nation state

 5رایت در این ناطه از تحلیل خود یک نکتۀ بسیار کلیدی را متذکر میشود :تحایاات تاریخی نشان از آن دارد که
در قلررو سیاست همزمان با افزایش قدرت سیاسی طباۀ کارگر دولتهای سرمایهداری به سیاستهای بازتوزیعی
افزایش مزدها و مالیاتبندی و کاهش نابرابری روی میآورند ( )983 :2000این ایده با ناریۀ پوالنی در کتاب
دگرگونی بزرگ ( )1391تطابق قابلتوجهی دارد
6. Documentary Research
7. Narrative Strategy
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شامل موارد زیر است :الف آمار و ارقا رسری مرتبط با موضو (در سطح داخلی گزارشهای
مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی؛ و در سطح
بینالرللی گزارشهای سازمان بینالرللی کار بانک جهانی صندوِ بینالرللی پول و نهادهایی
ازایندست)؛ ب قوانین باالدستی؛ ج قوانین جاری (قانون کار مصوبههای ادوار مختلف
مجالس شورای ملی و شورای اسالمی هیئتوزیران شورای عالی کار و سایر مراج
قانونگذاری مرتبط با موضو )؛ د برنامههای میانمدت و بلندمدت (سند چشمانداز بیستساله
برنامههای توسعۀ پنجساله و غیره)؛ و آئیننامهها و شیوهنامههای وزارتی (خصوصاً وزارت کار
و وزارتخانههای صنعتی)؛ و ه گزارشها اخبار شرححالها و مصاحبههای رسانهای حوزۀ کار
در فضای مطبوعات چاپی و پایگاههای رسری فضای مجازی
روش نرونهگیری در این تحایق قضاوتی و هدفرند است؛ الز به ذکر است که برای
گزینش اسناد از معیارهای چهارگانۀ اسکات (6 :1990؛ به نال از فلیک  )278 :1392است اده
میشود؛ این معیارها به ترتیب عبارتاند از :الف داشتن اصالت؛ ب داشتن اعتبار؛ ج نرایا
بودن و د معنادار بودن سعی ما در گزینش اسناد بر این بوده است که هر سندن لزوماً واجد هر
چهار شرط فوِ باشد نهایتاً فنون عرلیاتی مورداست اده برای تجزیهوتحلیل دادهها نیز قیاس
کدگذاری دستهبندی و بررسی منطای دادهها هستند

یافتههای پژوهش
هرانطور که قبالً اشاره کردیم هدف این مااله بررسی قودرت سوازمانی و تشوکیالتی کوارگران
ایرانی در ماط پس از اناالب و خصوصاً پس از تصویب قانون کار جدید است؛ و عالوه بر آن
قصد داریم نسبتن وضعیتن سازمانی کارگران ایرانی با تحوالت جهانی حوزۀ کار را نیز مشخ
کنیم به هرین مناور با است اده از قلرروهای سهگانۀ موردنار رایت بایود وضوعیت تشوکیالتی
کارگران ایرانی را در سطوح تولید مبادله و سیاست موردبررسی قورار دهویم اینجوا قبول از هور
چیزی باید مجدداً متذکر شد که مصادیق رایت برای قلرروهای سهگانۀ فوِ به ترتیب شوراهای
کار اتحادیههای کارگری و احزاب هستند ت اوت اتحادیههای کارگری و شوراهای کار بهعنوان
دو سازمان کارگری سطوح فعالیت مت اوت آنهاست؛ در عورف بوینالرللوی شووراهای کوار بوه
تشکلهای کارگری در سطح کارخانه اشاره دارد و اتحادیۀ کارگری تشکلهای فعال در سوطوح
منطاهای و کشوری هستند
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با این توضیحات الز است قبل از ورود به مباحث اصلی تشکلها و احزاب
بهرسریتشناختهشده و موجود را بهصورت کلی شناسایی و معرفی کنیم :مطابق با تبصرۀ چهار
مصلحت ناا

شرارۀ

تشخی

از مادۀ  131قانون کار سال ( 1369مصوب مجر

 ِ/8840/267مورخ  )1369/08/29کارگران مجازند تنها تحت سه عنوان مشخ

یعنی

«شورای اسالمی کار» «انجرن صن ی» یا «نرایندۀ کارگری» اقدا به سازمانیابی در محیط کار
نرایند غیرازآن بر اساس مادۀ  130از هرین قانون کارگران هر واحد صن ی میتوانند
«انجرنهای اسالمی» نیز در محیط کار خود تأسیس نرایند

1

برای تشکلهای میانی و سراسری نیز تبصره اول از مادۀ  131هران قانون تشکیل «کانونهای
هراهنگی انجرنهای صن ی» در سطح استانی و «کانون عالی انجرنهای صن ی» در سطح کشوری
را پیشبینی کرده است به هرین ترتیب در مادۀ  135هم تشکیل «کانونهای هراهنگی شوراهای
اسالمی کار» و «کانون عالی شوراهای اسالمی کار» در سطوح استانی و کشوری مجاز دانسته شده
است عالوه بر اینها در مادۀ  136نیز به «مجر نرایندگان» و «مجر عالی نرایندگان» در هران
دو سطح یادشده رسریت داده شده است الز است یادآوری کنیم که غیر از موارد فوِ تشکیل
هرگونه اتحادیه سندیکا یا تشکل کارگری در هر سطحی با هر عنوانی غیر از عناوین فوِ یا با
ساختاری مت اوت از آئیننامههای مربوط به آنها صراحتاً مرنو اعال شده است( 2تبصرۀ چهار
از مادۀ  131قانون کار سال )1369؛ و غیرازآن در هیچ کجای قانون کار  1369اشارهای به امکان
تأسیس تشکلهایی برای کارگران بیکار نیز نشده است
در مورد احزاب هم غیر از «خانۀ کارگر» (که به لحاظ قانونی و ثبتی ماهیتاً یک حزب است
اما ساختار و هویتی مابین تشکل فراگیر کارگری و حزب سیاسی دارد) و «حزب اسالمی کار»
(وابسته به گردانندگان خانۀ کارگر) هیچ حزب معتبری با نا و نشان کارگری در فضای رسری
سیاستورزی ایران پسااناالبی مشغول به فعالیت نبوده است

3

با این توضیحات و در نار داشتن تاسیمبندیهای و مالحاات رایت مشخ

است که در

ادامۀ تحلیل باید ساختار و وضعیت حاوقی-اجتراعی شوراهای اسالمی کار انجرنهای صن ی
 1البته «بهمناور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی» و نه با هدف سازمانیابی برای پیگیری مناف جرعی
 2در ماده  134قانون کار به امکان تأسیس «کانونهای مدیران و کارگران بازنشسته» در سطح شهرستانها و
استانها نیز اشاره شده است که البته ارتباط مستایری با قلرروهای سهگانۀ موردبحث ما ندارند
 3اگر هم احیاناً احزاب دیگری با عناوین و نا و نشانهای کارگری وجود دارند بهاحترال قریب به یاین احزابی
ناشناخته و بدون پایگاه اجتراعی مشخ -و طبیعتاً صوری هستند -که پرداختن به آنها در این پگوهش وجهی ندارد
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و نرایندگان کارگری (بهعنوان تشکلهای بهرسریتشناختهشده در محل کار) را در قلررو تولید
بررسی کنیم کانونها و مجام استانی و کشوری این سه تشکل را در قلررو مبادله و خانۀ
کارگر (و اقرار آن) را در قلررو سیاست به بحث بگذاریم

 .1قلمرو توليد
الف .شوراهای اسالمی کار
شوراهای اسالمی کار بنا به دالیل تاریخی-سیاسی خاصی در سال  1363یعنی چند سال پیش از
به سرانجا رسیدن قانون کار جدید با قوانینی مستال و مخت

به خود صورتی قانونی یافتنود

با رجو به متن قانون «تشکیل شوراهای اسالمی کار» (مصوب  1363/10/30به شوراره پرونوده
 2/789مجلس شورای اسالمی) می توان چنین گ ت که ماهیت این شوراها اصوالً اتحادیوهای و
سندیکایی نیست و گذشته از اینکه «مدیریت» ناوش عرودهای در تأسویس و ناوارت بور اموور
داخلی آنها دارد هدف غایی این تشکل نیز «ایجاد هراهنگی برای پیشرفت اموور در واحودهای
تولیدی» است (مادۀ اول) 1و نه متحد نرودن کارگران برای پیگیری حاوِ و مناف خویش
غیرازآن در مورد شوراهای اسالمی کار باید چند نکتۀ دیگر را نیز در نار داشت :اوالً هر
کارگاهی حق تشکیل شورای اسالمی کار ندارد( 2ماده )15؛ در ثانی هر کسی در کارگاههایی که
حق تشکیل شورای اسالمی کار دارند حق عضویت در این شوراها را ندارد (مادۀ دو از قانون
فوِ و همچنین مادۀ  11از «آئیننامۀ انتخاباتن قانون شوراهای اسالمی کار)»3؛ ثال اً مدیران
(کارفرمایان) بر ترا روندن تأسیس انتخابات و تحوالت داخلی این شوراها – هم از طریق
نرایندگان خود در هیئت ناارت و هم از طریق نرایندۀ مستایم خود در شورا -ناارت کامل
دارند و حتی حق انحالل شوراها یا سلب عضویت از افرادن عضو این شوراها نیز برایشان
مح وظ است (مواد  7 4و  22از قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار)؛ و رابعاً این تشکلها
بهصورتی بنیادین وابسته به دولت هستند بهگونهای که تاریباً حق ندارند حتی اساسنامۀ خود را
مستاالً و بدون در نارگرفتن اساسنامۀ پیشنهادی دولت به تصویب برسانند در موردن نکتۀ اخیر
 1به نار میرسد این قانون بیشتر از آنکه مبتنی بر اصل  26قانون اساسی جرهوری اسالمی باشد از مادۀ  104آن
نشأت گرفته است
 2فاط کارگاههای باالی  35ن ر میتوانند شورای اسالمی کار داشته باشند
 3مصوب هیئتوزیران مورخ  1364/04/30به شرارۀ 32626
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باید اضافه کنیم که اساسنامۀ شوراهای اسالمی کار مطابق با مادۀ دو از «آئیننامۀ اجرایی قانون
تشکیل شوراهای اسالمی کار» (مصوب هیئتوزیران مورخ  1364/07/17به شرارۀ )30450
باید لزوماً در چارچوب قانون شوراهای اسالمی کار و آئیننامههای مربوطه باشد و درنهایت به
تأیید و تصویب شورای عالی کار نیز برسد

ب .انجمنهای صنفی
برای بررسی ساختار و وضعیت حاوقی انجرنهای صن ی بهصورت مشخ

با دو سندن مواجوه

هستیم؛ اولین سند با عنوان «آییننامۀ چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیوارات و چگوونگی
عرلکرد انجرن های صن ی و کانون های مربوط موضو ماده ( )131قانون کار جرهوری اسوالمی
ایران» مصووب هیئوتوزیوران (بوه شورارۀ  52251ت  513ه موورخ )1371/10/6 :و دیگوری
آئیننامه ای جایگزین آن با هرین عنوان (البته بوا جوایگزینی عبوارت «نحووه عرلکورد» بوهجوای
«چگونگی عرلکرد») باز هم مصوب هیئت وزیوران (بوه شوراره /176477ت 37292

موورخ

 )1389/08/08در آئیننامۀ دو تغییرات معنادار و سرنوشتسوازی در سواختار ایون تشوکلهوا
انعرال شده است؛ اما اگر از توضیح مبسوط نکتۀ اخیر صرفنار کنیم بهصورت خالصه میتوان
چنین گ ت که در حال حاضر این تشکلها فاط در کارگاههای باالی ده ن ر مویتواننود تأسویس
شوند (ماده دو در هر دو آئیننامه) ناارت دولت و کارفرمایان بر آنها بسیار شدید اسوت (موادۀ
 19آئیننامۀ دو )؛ عضویت در هیئتمدیره این تشکلها آزادانه و بدون محدودیت نیست (مواده
 9آئیننامۀ دو )؛ و دست دولت برای انحالل آن بسیار باز است (مادۀ  17آئوینناموۀ دو ) البتوه
این تشکل در قیاس با شوراهای اسالمی کار سواختاری معاوولتور دارد اموا بواوجوداین مسوئله
همچنان نریتوان آن را تشکلی آزاد مستال و کارگری بهحساب آورد

ج .نمایندۀ کارگران
گرچه نرایندۀ کارگران با انتخاب از طریق مجر عرومی و هیئوت مؤسوس واجود توهمایوههوای
رقیای از م هو سازمانیابی برای کارگران است اما اساساً و ذاتاً نریتوان آن را بوهتنهوایی یوک
تشکل کارگری در معنای کالسیک و استانداردن این کلره دانست؛ باوجوداین در قانون کار سوال
 1369نرایندگان کارگری بهعنوان یک تشکل کارگری (یا حداقل بدیلی برای دو تشکل دیگور)
در کنار انجرنهای صن ی و شوراهای اسالمی کار به رسریت شناخته شدهاند البته ناگ ته نرانود
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که نرایندۀ کارگران از این حیث که تنها راه پیش پوای کارگواههوای بوا کرتور از  10ن ور شواغل
هستند دارای اهریت زیادی است جستوجوی ما برای یافتن آئینناموههوا و ماوررات انتخواب
نرایندگان کارگری باز هم به دو آئیننامه (البته این بار آئینناموۀ مصووب وزارت تعواون کوار و
رفاه اجتراعی و نه هیئتوزیران) منتهی شد اولین آئیننامه با عنوان «چگونگی انتخاب عرلکورد
و حدود وظایف و اختیاراتن نرایندگان کارگران در کارگاهها» مصوب  1387/03/13بوده است و
دیگری با هرین عنوان در تاری  1392/05/09جایگزین آئیننامۀ سابق شده است
با رجو به این دو سند چند نکته به شرح ذیل مشخ

میشود :الف هرکسی نریتواند

نرایندۀ کارگران شود و این مسئله دارای محدودیتهای قابلتوجهی است (مادۀ دو هر دو
آئیننامه)؛ ب در آخرین بند از مادۀ دو آئیننامۀ اول آمده است که نرایندۀ کارگران نریتواند
دارای سرت مدیریتی باشد اما این بند در آئیننامۀ دو حذف شده است؛ بنابراین در حال
حاضر مدیر یا مالک کارگاه تولیدی خود نیز میتواند نرایندۀ کارگران خود باشد؛ ج مطابق
مادۀ  5از آئیننامۀ نخست کارفرما در گزینش و بررسی صالحیت افراد برای نرایندۀ کارگران
شدن صاحبرأی است؛ د بر اساس بند «پ» از مادۀ  15آئیننامۀ سال  1387و ایضاً بند «پ» از
مادۀ  16آئیننامۀ سال  1392کارفرما میتواند با اخراج نرایندۀ کارگران از کار او را از سرت
نرایندگی کارگران نیز خل کند و دولت نیز بهطریقاولی این حق را دارد؛ ه غیر از این موارد
اساساً وظایف و اختیاراتن نرایندۀ کارگران (طبق مادۀ  22از سند اول و مادۀ  19از سند دو ) نیز
درست م ل وظایف و اختیارات اعضای شوراهای اسالمی کار و انجرنهای صن ی بیشتر
مشورتی است و ظاهراً تنها برای حل اختالفات جزئی و چانهزنی برای مصالحه با کارفرما
برنامهریزی شده است

د .انجمنهای اسالمی
در «آییننامه چگونگی تشکیل حودود وظوایف اختیوارات و چگوونگی عرلکورد انجرونهوای
اسالمی کارگری» (به شرارۀ  6950ت  21865هو مورخ  )1380/02/05به اختیوارات و وظوایف
این انجرنها از قبیل «برپایی نراز جراعت و تعاویم شوعائر موذهبی تشوکیل جلسوات وعو
خطابه و سخنرانی به مناسبتهای گوناگون» و مسائلی ازایندست اشواره شوده اسوت (موادۀ )2
شرایط عضویت در شورای مرکزی انجرن نیز شدیداً محدود است (ماده  )10و عالوه بر اینهوا
در آئیننامۀ فوِالذکر تأیید صالحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ناظر انجرن نیز در
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حیطۀ اختیارات دولت و کارفرمایان عنوان شده است (تبصرۀ ماده  )10هرانطوور کوه مشوخ
است انجرنهای اسالمی را با هیچ معیاری نریتوان تشکل کارگری بهحساب آورد
از مباحث فشردۀ فوِ تا به اینجا میتوان نتیجه گرفت که عنصر بنیادین تشکلهای کارگری
پیشبینیشده در قانون کار سال  1369در قلررو تولید «انحصار» است :انحصار تشکلهایی که
می توانند اعال موجودیت کنند (تحت سه عنوان خاص و تخطی ناپذیر که البته یکی از آنها را
اساساً و حتی به لحاظ اسری و فُرمی نیز نریتوان تشکل بهحساب آورد)؛ انحصار کارگاههایی
که میتوانند این تشکلها را داشته باشند؛ انحصار فعالیتهایی که ذیل این تشکلها میتوان به
لحاظ صن ی و سیاسی انجا داد؛ انحصار افرادی که میتوانند برای عضویت در این تشکلها
خود را در معرض رأی کارگران قرار دهند؛ و در آخر انحصار قدرت و ناارت بر این تشکلها
 و البته انحالل آنها در صورت نیاز-؛ منطااً نتیجۀ این انحصارهای چندالیه نیز نریتواند چیزیجز عد استاالل تشکلها اعضای هیأتهایمدیره و بازرسان آنها و همچنین نرایندگان
کارگران باشد

 .2قلمرو مبادله
هرانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم برای بررسی تشکلهای به رسریت شناختهشده در قلرورو
مبادله و سطح اتحادیهای باید بر کانونهای عالی و هراهنگی شوراها و انجرونهوا و هومچنوین
مجر عالی نرایندگان کارگری در سطوح استانی و سراسری متررکز شویم در این رابطوه چنود
نکته وجود دارد :اوالً پیرامون کانون عالی شورهای اسوالمی کوار در «آیوینناموه نحووه تشوکیل
حدود وظایف و اختیارات و عرلکرد کانون هراهنگی شوراهای اسالمی کار استان و کانون عالی
هراهنگی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور» (به شرارۀ  6511ت  130ه مورخ )1372/03/30
نهتنها مشکالت حاوقی شوراهای اسالمی کار در سطح کارگاهها مرت

نشده است که بهگونهای

در اینجا نیز بر آنها تأکید شده است ثانیاً در مورد آئیننامههای مربووط بوه تشوکیل کوانونهوای
هراهنگی و عالی انجرنهای صن ی هم مشخصاً یک آئیننامۀ واحد برای ترا سطوح تشکیالتی
انجرنهای صن ی کارگران بهصورت کلی وجود دارد و بنابراین مشوکالت آن را سوابااً بررسوی
کردهایم و می دانیم که ساختار تشکیالتی استانی و کشوری انجرنهوا بوا سواختار انجرونهوا در
سطح کارگاهی هیچ ت اوتی ندارد ثال اً در مورد مجام نرایندگان کوارگری نیوز ظواهراً در سوال
 1390آئیننامهای برای آن به تصویب هیئوتوزیوران رسویده اسوت (وبسوایت رسوری وزارت
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تعاون کار و رفاه اجتراعی تاری انتشار خبر)1390/01/16 :؛ البته این آئین نامه در سوامانه هوای
قوانین ثبت نشده است و به هرین دلیل اطال از کم و کیف آن مرکن نیسوت اموا مویتووان بوا
اطرینان نسبتاً زیادی چنین گ وت کوه ایون آئوینناموه نیوز احترواالً ت واوت معنواداری بوا سوایر
آئیننامههای تصویبشده در مورد تشکلها کارگری ندارد
با در نار داشتن مالحاات حاوقی فوِ و همچنین با توجه به اینکه کانونها و مجام
استانی و کشوری قانوناً و منطااً از دل انجرنها شوراها و نرایندگان کارگری سطح کارگاهها پا
گرفته و از آنها تغذیه میشوند باید پذیرفت که ترا ایرادات حاوقی این تشکلها در مورد
کانونهای هراهنگی و عالی آنها نیز صدِ میکند؛ هنگامیکه سازوکار انتخابی در سطح
کارگاهها کامالً تبعیضآمیز و مداخلۀ دولت و کارفرما در آن واضح است نریتوان انتاار داشت
در سطح استانی و کشوری این مسائل خودبهخود از بین رفته باشد
گذشته از موارد حاوقی فوِ جالب است بدانیم که «کانون عالی شوراهای اسالمی کار»
«مجر

عالی نرایندگان کارگران» و «کانون عالی انجرنهای صن ی کارگران» برخالف

خوشبینیهای مندرج در قانون کار تا اواخر دهۀ هشتاد شرسی (اولی در  22بهرن  1385و
دومی در سال  1387و سومی در اواخر سال  )1389و آن هم به هرت دولت و وزارت تعاون
کار و رفاه اجتراعی وقت (و نه خود کارگران) تشکیل نشدند 1در مورد اعضای هیئتهای
مدیرۀ دو تشکل فراگیر کانونهای عالی شوراها و انجرنهای صن ی نیز باید بگوییم که آنها
عروماً از حلاۀ هران چهرههای قدیری پاگرفته از انحصارهای قانونی تشکلهای کارگری
پیشبینیشده در قانون کار سال  1369هستند گذشته از آن تشکیل این دو کانون عالی در
دولتهای نهم و دهم جرهوری اسالمی بنابه گ تۀ یکی از اعضای هیئتمدیرۀ کانون عالی
شوراهای اسالمی کار در سال  1387برای ماابله با تشکیالت «خانۀ کارگر» -که در آن سالها با
دولتهای زاویه پیدا کرده بود -بوده است

2

 1این در حالیست که «کانون عالی انجرنهای صن ی کارفرمایی ایران» مستاالً و در آبوانمواهن سوال  1374تشوکیل
شده بود و از سال  1378نرایندگان خود را برای شرکت در اجالس ساالنه سازمان بینالرللی کار انتخواب مویکورد
(کانون عالی انجرنهای صن ی کارفرمایی ایران )10 :1390
 2محرد پارسا مصاحبه با خبرگزاری فارس مورخ  29خرداد  1387به ناول از وبسوایت وزارت تعواون کوار و
رفاه اجتراعی
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 .3قلمرو سياست
تشکیالت خانۀ کارگر و حزب اسالمی کار را میتوان تنهوا احوزاب رسوری و قوانونی مورتبط و
منتسب به حوزۀ کارگری به شورار آورد البتوه حوزب اسوالمی کوار خوود از تحووالت درونوی
تشکیالتن خانۀ کارگر در سال  1376به وجود آمده اسوت و عوالوه بور مشوابهت در سواختار و
اساسوونامه ادارهکننوودگان آن نیووز عروالً ت وواوتی بووا ادارهکننوودگان خانوۀ کووارگر ندارنوود (پایگوواه
اطال رسانی حزب اسالمی کار تاری بازیابی)1395/11/17 :؛ در وجهی دیگور ایون حوزب بوه
لحاظ وزن سیاسی نیز بههیچوجه قابلماایسه با تشکیالت خانۀ کارگر نیسوت؛ بنوابراین بوه ناور
میرسد که این حزب را میتوان زیرمجروعه یا یکی از اقرار خانۀ کوارگر بوهحسواب آورد و از
پرداختن بیشتر به آن صرفنار کرد
پیش از اناالب تشکیالتی تحت عنوان سازمان مرکزی کارگران ایران توسط حکومت پهلوی
برای ناارت بر فعالیتهای تشکلهای کارگری بنا نهاده شد (اشرف و بنوعزیری )102 :1386؛
این سازمان سیاسی و حکومتی بهصورت مشخ

در سال  1346از تجری چندین تشکل

فراگیر سندیکایی به وجود آمد و فعالیت خود را در عالیترین سطح تشکلهای کارگری ایران
آغاز کرد (درواق خانۀ کارگر جایگزینی برای کن دراسیون سراسری پیشبینیشده در قانون کار
سال  1337بوده است)؛ تشکیالت یادشده طی حوادث سیاسی سالهای ابتدایی پس از اناالب
با تغییر نا خود به خانۀ کارگر به کنترل شاخۀ کارگری حزب جرهوری اسالمی درآمد و پس از
انحالل این حزب نیز در سال  1370خود رسراً بهعنوان یک حزب مستال از وزارت کشور
مجوز گرفت (وبسایت خانۀ کارگر دربارۀ تشکیالت خانۀ کارگر تاری

بازیابی

 )1395/06/25در سالهای پس از اناالب تا زمان روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم
اعضای اصلی و کادرهای میانی این حزب هران اعضای «کانونهای هراهنگی شوراهای
اسالمی کار» استانها بودند و خانۀ کارگر از تشکیالت آنها بهعنوان بازوی اجرایی خود است اده
میکرد1؛ به هرین دلیل نیز باید بگوییم ماهیتاً جهتگیری سیاسی خانۀ کارگر ت اوتی با
گردانندگان شوراهای اسالمی کار نداشته است
 1محرد پارسا عضو هیئتمدیرۀ کانون عالی شوراهای اسالمی کار ( )1387در هرین رابطه بوه خبرگوزاری فوارس
چنین گ ته است« :این شوراها [مناور کانون های هراهنگی شوراهای اسالمی کار در سطح استانی است] قبالً در دل
تشکیالت سیاسی خانه کارگر بود تشکل صن ی نبود بلکه در قالب یک حزب سیاسی کار میکورد رئویس و دبیور
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در مادۀ  20از اساسنامۀ خانۀ کارگر حیطۀ وظایف این تشکیالت بهصورت توصیههایی چنین
پیشبینیشده است« :خانه کارگر میتواند به جهت توسعه فرهنگی و ارتااء سطح علری و آگاهی
کارگران در زمینههای صن ی اقتصادی اجتراعی فنی و سیاسی اقدامات ذیل را به عرل آورد:
الف انتشار روزنامه ه تهنامه ماهنامه سالنامه و یا کتب و جزوات موردنیاز؛ ب هرکاری با
مراکز علری فرهنگی آموزشی ورزشی فنی و دانشگاهی و اقدا جهت ایجاد مراکزی از این
قبیل؛ ج بهمناور تبادل اطالعات با مراکز رسانهای و اطال رسانی ایجاد خبرگزاری و سایت خبری
در سراسر کشور؛ ح تشکیل کانونهای مستال آموزشی؛ و و خانه کارگر میتواند جهت ارائه
خدمات رفاهی ورزشی ت ریحی و حرایتی و ایجاد مراکز مربوطه اقدامات الز را به عرل آورد»
طبق این اساسنامه ارکان خانۀ کارگر عبارتند از :الف هوادار؛ ب عضو؛ ج کانون و اتحادیه؛ د
کنگره؛ ه شورای مرکزی و و دبیر کل (مادۀ  )4در مورد شرایط عضویت نیز آمده است که« :هر
فردی که مرا نامه و اساسنامۀ خانه کارگر را پذیرفته و مشرول تعاریف و مصادیق قانون کار و یا
قوانین خاص باشد میتواند به عضویت خانه کارگر درآید» (مادۀ )5؛ اما بالفاصله در تبصرۀ هرین
ماده گ ته میشود که «پذیرش عضویت متااضیان بعد از بررسی و تحایاات الز و تطبیق شرایط
صورت خواهد گرفت» در مادۀ  6هم اعال میشود که «با افزایش تعداد زیرمجروعههای عضو در
یک منطاه» کانون و اتحادیه شکل میگیرد
تا به اینجا با توجه به پیشینۀ سیاسی اساسنامه و همچنین محتوای کلی مرامنامۀ خانۀ کارگر
متوجه میشویم که اوالً وضعیت صن ی و سیاسی خانۀ کارگر در دهههای اخیر کامالً نامشخ
است و این تشکیالت هرواره مابین دو قطب یک حزب سراپا سیاسی و یک تشکیالت فراگیر
کارگری در نوسان بوده است؛ اما نشانههای روشنی از غلبۀ خط و مشی سیاسی در عرلکرد این
تشکیالت به چشم میخورد؛ در ثانی علیرغم ادعاهای صن ی این حزب یا تشکل سیاسی در
شرح وظایف پیشبینیشده در اساسنامۀ این تشکیالت هیچ نشانهای از وظایف متعارف یک
حزب و حتی تشکل کارگری نایر نرایندگی کارگران ساماندهی اعتراضات چانهزنی با دولت
و کارفرمایان و غیره دیده نریشود؛ در مرا نامۀ این تشکیالت نیز اگر از کلیگوییهایی نایر
«تالش برای خودک ایی و استاالل کشور» (بند « )1ریشهکن کردن فار» (بند  )3و «حرایت از
توسعه و تحکیم روابط برادرانه با هره مسلرانان بهویگه کارگران مسلران و کرک به محرومان و
اجرایی تشکل خانه کارگر در هر استان مسئول شورای اسالمی کار آن استان بود و حالوت انتصوابی و حزبوی و نوه
انتخابی بود» (به نال از وبسایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی درجشده در تاری )1387/03/29
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مستضع ان جهان» (بند  )8بگذریم هیچگونه هدف برنامه یا شرح وظایف خاص یک سازمان
سیاسی یا صن ی کارگری دیده نریشود
ثال اً وضعیت حاوقی این تشکیالت کامالً مبهم است؛ در مادۀ  21اساسنامه «انحالل بر اساس
مواد  16و  17قانون فعالیت احزاب و گروهها» پیشبینیشده است؛ یعنی این تشکیالت خود را
حزب میداند اما در جای دیگر خود را «کن دراسیون عالی کارگران» معرفی میکند؛ خانۀ کارگر
به لحاظ ساختار حاوقی اداری و از هره مهمتر سیاسی تنها تشکیالت کارگری بازمانده از
دوران پهلوی بهحساب میآید و بههیچوجه با ساختار حاوقی تشکلهای کارگری فعلی و فصل
ششم قانون کار سال  1369همخوانی ندارد؛ اما به نار میرسد به دلیل اینکه در سالهای پس
از اناالب همچنان کارکرد سیاسی آن موردنیاز بوده است توانسته است به حیات خود ادامه
دهد و وظی ۀ ناارت بر تشکلهای کارگری و جهتدهی حاکریتی آنها را در حکومت جدید بر
عهده بگیرد
در مورد شرایط اداره و میزان دموکراتیک بودن تشکیالت خانۀ کارگر البته روی کاغذ و در
اساسنامه مشکل خاصی وجود ندارد؛ اعضا میتوانند تشکیل اتحادیه میدهند اتحادیهها در
کنگره شرکت میکنند و شورای مرکزی را برمیگزینند و اعضای شورای مرکزی نیز دبیر کل را
انتخاب میکنند؛ اما در عرل اعضای شورای مرکزی خانۀ کارگر از سال  1358تاکنون بهصورت
ثابت تنها  3ن ر بودهاند و دبیر کل فعلی این تشکیالت نیز  26سال است که بدون تغییر باقی
مانده است1؛ بنابراین خانۀ کارگر را نریتوان حزب سیاسی مستالی که به شیوهای دموکراتیک
اداره میشود و پایگاه اجتراعی مشخصی در میان کارگران دارد بهحساب آورد؛ در بهترین
حالت خانۀ کارگر را میتوان تشکیالتی صن ی-سیاسی برای ساماندهی حاکریتی به فضای
کارگری کشور بهحساب آورد

 .4گسترۀ پوششیِ تشكلهای کارگری موجود
بر اساس آمار منتشرشده توسط «مرکز آمار و اطالعوات راهبوردی» وزارت تعواون کوار و رفواه
اجتراعی در سال  1393جرعاً  7376مورد تشکل کارگری رسری و دارای مجوز در کل کشوور

 1دبیر کل فعلی در توجیه این مسئله اعال نروده است که« :کارگران دوست ندارند با چهورههوای مت واوت روبورو
شوند» (روزنامه قانون تاری انتشار)1390/05/29 :
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فعال بودهاند (آمارنامۀ وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی سال  )122 :1393بوا مبنوا قورار دادن
آمار ت کیکی این سند در قلررو تولید (سطح کارگاهی)  1466مورد شورای اسوالمی کوار 842
مورد انجرن صن ی و  4695مورد نرایندۀ کارگری (در مجرو  7003تشکل) وجود داشته است
و مابای تشکلها به قلررو مبادله (سطح استانی و کشوری) تعلق داشتهاند
در رابطه با این اعداد و ارقا میتوان توضیحاتن منطای بیشتری ارائه کرد :اوالً در قلررو
تولید به نار میرسد که تناسبی میان کارگاههای تحت شرول قانون کار و تعداد کل تشکلها
موجود در سطح کارگاهها وجود ندارد؛ تعداد کل کارگاههای تحت پوشش سازمان
تأمیناجتراعی تا پایان شهریور  11239976 1393مورد بوده است که با لحاظ کردن آن
مشخ

میشود تعداد کارگاههایی که در ایران دارای تشکل کارگری هستند در قیاس با کل

کارگاهها عرالً کسری بسیار کوچک است حتی اگر از رقم فوِ تعداد کارگاههای «پیرانکاری
دارای قرارداد» و کارگاههای دارای یک تا چهار ن ر کارگر را نیز کسر کنیم باز هم  400هزار
کارگاه باقی میماند 2که رقم ه ت هزار تشکل برای آن همچنان بسیار ناچیز است

3

در ثانی از مجرو تاریباً  165هزار کارگاهی که در سال  1393میتوانستهاند شورای
اسالمی کار یا انجرن صن ی داشته باشند (هرانطور که قبالً گ تیم تنها کارگاههای باالی  35و
 10ن ر میتوانند دست به تأسیس این دو تشکل بزنند) فاط  2300کارگاه یکی از این دو را
دارند این بدان معناست که احتراالً تعداد قابلتوجهی از کارفرمایان این کارگاهها ترجیح دادهاند
که بهجای شورای اسالمی کار یا انجرن صن ی نرایندۀ کارگری داشته باشند و اک ریت قریب
بهات اِ آنها نیز توانستهاند بدون تشکل یا نراینده باقی برانند این نکته خصوصاً زمانی تأیید
میشود که بدانیم تعداد نرایندگان کارگری در سال  1160 1380مورد بوده است و در هران
 1البته بر اساس طرح سرشراری عرومی کارگاهی در سال  1381چیزی در حدود  2.8میلیون کارگاه فعال وجوود
داشته است (مرکز آمار )1381؛ این اختالف بهاحترالزیاد بوه علوت تعریوفهوای مت واوت و هومچنوین تحووالت
اقتصادی یک دهۀ اخیر بوده است؛ به هر صورت ما اینجا رقم بسیار کوچوکتور سوازمان توأمین اجترواعی را بورای
تحلیل خود در نار گرفتیم
 2طبق آمار فوِ حدودن  165هزار کارگاهن باالی ده ن ر کارگر و بیش از  33هزار کارگاهن باالی  50ن ر کارگر در کل
کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتراعی هستند؛ به نار میرسد که رقم  7هزار تشکل کارگری برای حتی هرین
تعداد کارگاه هم بسیار کوچک و بیاهریت باشد
 3آمار و ارقا کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتراعی از «ویگهنامۀ روز کارگر سال  »1394مرکز آمار و
اطالعات راهبردی :ص حۀ  22اخذ شدهاند
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سال مجرو شوراهای اسالمی کار و انجرنهای صن ی کارگران در کل کشور بالغبر  3هزار
مورد بوده است (معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی )1381
غیر از این موارد بهعنوان نکتۀ سو در قلررو تولید باید به وضعیتن خاص انجرنهای
صن ی کارگری نیز اشارهای بکنیم؛ در تحلیل ساختاری انجرنهای صن ی دیدیم که این
تشکلها در نسبت با شوراهای اسالمی کار و نرایندگان کارگری ساختاری معاولتر و نسبتاً
دموکراتیکتر دارند اما در عرل کمترین تعداد تشکلهای کارگری کل کشور در سطح کارگاهها
مربوط به هرین انجرنهای صن ی است که منطااً نریتوان این موضو را ات اقی یا بیمعنا به
شرار آورد
رابعاً در قلررو تولید نکتۀ بسیار جالبتوجهی وجود دارد :تعداد تشکلهای کارفرمایی (شامل
انجرنهای صن ی و کانونهای انجرنهای صن ی و کانونهای عالی و سراسری انجرنهای
صن ی) در سال  2105 1393مورد بوده است (آمارنامۀ وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی سال
)123 :1393؛ این در حالی است که تعداد کارفرمایان را میتوان تاریباً با تعداد کارگاهها برابر
دانست؛ یعنی  2هزار تشکل کارفرمایی برای حدود یکمیلیون و دویست هزار کارفرما (مرکز آمار
و اطالعات راهبردی  )22 :1394حاال اگر این نسبت را با نسبت  7هزار تشکل کارگری برای
حداقل  11تا  16میلیون کارگر ماایسه کنیم (آمار دقیای در این زمینه وجود ندارد) متوجه خواهیم
شد که تعداد نسبی تشکلهای کارفرمایی بهمراتب بیشتر از تعدادن نسبی تشکلهای کارگری است
این موضو –البته این بار بهصورت مطلق -در مورد کانونهای عالی و تشکلهای سراسری نیز
مصداِ دارد؛ جایی که در سال  32 1393کانون سراسری و عالی برای کارفرمایان و تنها 11
کانون عالی و سراسری برای کارگران به ثبت رسیده است (آمارنامۀ وزارت تعاون کار و رفاه
اجتراعی سال )123 -122 :1393؛ و غیرازآن نباید فراموش کنیم که انجرنهای صن ی کارفرمایان
با کمترین میزان ناارت و دخالت از جانب دولت مواجه هستند و به طرز غیرقابلقیاسی بسیار
دموکراتیکتر و قدرتمندتر از تشکلهای کارگری اداره میشوند
جدای از این مباحث ماایسه گسترۀ پوششی تشکلهای قانونی کشور با وضعیت جهانی
شاخ

تراکم اتحادیهای (نسبت میان کارگران عضو تشکلها و کل مزدبگیران هر کشور)

مسائل مهمتری را پیش روی محااین قرار میدهد :علیرغم سیر عردتاً نزولی این شاخ

در

میان اک ر کشورهایی که آمار خود را در دسترس قرار دادهاند تراکم اتحادیهای در بیشتر
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کشورهای توسعهیافته به طرز معناداری بسیار باالتر از کشورهای عابمانده است میانگین تراکم
اتحادیهای در کشورهای عضو سازمان هرکاریهای اقتصادی و توسعه 1در سال 17 2013
درصد بوده است (دیتابیس سازمان هرکاریهای اقتصادی و توسعه تاری
 )2016/05/26طبق محاسبات ما میانگین آخرین شاخ
 10کشور اول رتبهبندی شاخ

بازیابی:

تراکم اتحادیهای اعال شده برای در

رقابتپذیری( 2بهعنوان شاخصی منطبق با اصول نئولیبرالی) از

نگاه مجر جهانی اقتصاد( 3بهعنوان یک نهاد جهانی نئولیبرال) یعنی به ترتیب کشورهای:
سوئیس سنگاپور ایاالتمتحده آلران هلند ژاپن هنگکنگ فنالند سوئد و بریتانیا 24.46
درصد بوده است که بههیچوجه رقم پایینی برای این شاخ
است که شاخ

بهحساب نریآید این در حالی

تراکم اتحادیهای در کشورهای جهان سو و خصوصاً کشورهایی که

سیاستهای دستوری نئولیبرالیسم را به اجرا گذاشتهاند عروماً زیر ده درصد است (دیتابیس
سازمان بینالرللی کار شاخ

تراکم اتحادیهای تاری بازیابی)2016/05/26 :

حال و با دانستن این موضوعات میتوانیم بهصورتی تخرینی (و طبیعتاً غیرقابلاستناد) میزان
تاریبی شاخ

تراکم اتحادیهای در ایران را حدس بزنیم (متأس انه با مناب موجود کاری بیش از

این از دست ما برنریآید) :اگر ترا  7400تشکل موجود نرایندۀ  7400کارگاهن دارای تشکل
باشند (اینجا حتی تشکل های استانی و کشوری (در قلررو مبادله) را نیز از آمار تشکلهای
کارگاهی کم نکردهایم) و ترا این کارگاهها دارای  100ن ر شاغل باشند (این در حالی است که
طبق آمار کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتراعی کرتر از  3درصد از کل کارگاههای
کشور در شهریورماهن سال  1393دارای  50ن ر شاغل و بیش از آن بودهاند)؛ و ترا شاغلین این
کارگاهها هم عضو فعال تشکل کارگاه خود باشند (که بهوضوح نامرکن است) آنگاه میتوانیم
بگوییم که  740هزار ن ر از کارگران ایرانی در سال  1393عضو تشکلهای کارگری رسری
بودهاند حاال اگر مزد و حاوِبگیران کل کشور را که شامل کارگران کارمندان معلران
بازنشستگان و غیره میشوند تنها به کارگران تالیل بدهیم و از کارگران شاغل در بخش اقتصاد
غیررسری و کارگران خارجی نیز صرفنار کنیم با رقم حدود  13میلیون کارگر (کارگرانی که
حق بیرۀ آنها به سازمان تأمین اجتراعی پرداخت میشود) مواجه خواهیم بود با این م روضات
نهایتاً میتوان به این نتیجه رسید که تراکم اتحادیهای در ایران برای سال  1393احتراالً در
1. Organization for Economic Co-operation and Development
)2. Global Competitiveness Index (GCI
3. The World Economic Forum
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خوشبینانهترین حالت هم هیچگاه باالتر از  5درصد نبوده است که در ماایسه با نُر جهانی از
وضعیت بسیار نامناسب گسترۀ پوششی تشکلهای موجود خبر میدهد
البته اگر بخواهیم نرخ تراکم اتحادیهای را بهصورت واق بینانهتری تخرین بزنیم باید بگوییم
که بهاحترالزیاد اک ر این  7400کارگاه -با توجه به آمار  97درصدی کارگاههای زیر  50ن ر-
هیچگاه بیش از  50ن ر کارگر ندارند و از طرفی دیگر مزدبگیران در ایران نیز هیچوقت کمتر از
 18تا  20میلیون ن ر نیستند (طبق آمارهای فصلی منتشرشده در مورد جرعیت فعال در اقتصاد
کشور)؛ بنابراین نرخ تراکم اتحادیهای در ایران احتراالً زیر  2درصد (و چهبسا بسیار کرتر از آن)
خواهد بود

جمعبندی مباحث
بر مبنای دادههای فوِ می توان مدعی شد که قدرت سازمانی و تشکیالتی کارگران در ایران پس
از اناالب در هر سه قلررو تولید مبادلوه و سیاسوت چوه در بُعود کروی و چوه ازلحواظ کی وی
مخدوش و ناچیز بوده است در قلررو تولید با بررسی ساختار تشکلهایی که بهصورت قوانونی
میتوانند در سطح کارگاهها اعال موجودیت کنند مشخ

شد که این تشکلها مستایراً تحوت

ناارت دولت و کارفرمایان قرار دارند؛ تا حدی که کارفرمایان مسوتایراً نراینودگانی در سواختار
شوراهای اسالمی کار دارند و در انتخاب نرایندۀ کارگران نیوز شوخ

کارفرموا یوا مودیران او

می توانند خود را در معرض رأی کارگران قرار دهند؛ دولت نیز بهطریقاولی سازوکارهای قانونی
و فراقانونی الز برای کنترل این تشکلها را پیشبینی نروده اسوت و بنوابراین بوا هویچ معیواری
نریتوان این تشکلها را مستال بهحساب آورد در زمینۀ شرح وظایف و اختیارات این تشکلها
هم با محدودیتهای شدید و وسیعی مواجه هستیم بهگونوهای کوه اساسواً ایون تشوکلهوا حوق
برپانرودن اعتراضات کارگری یا اعتصاب در محل کوار را ندارنود 1غیورازآن قیوود و ترهیودات
ناارتی شدیدی در رابطه با عضویت آزادانه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در سواختار ایون
تشکلها وجود دارد؛ بنابراین تشکلهای موجود در قلررو تولید نهتنهوا بوا معیارهوای آرموانی و
 1قانونگذار در قانون کار سال  1369عالوه بر اینکه هیچکدا از شیوههای اعتراضی متعارف کارگران را به
رسریت نشناخته است حتی کلرۀ «اعتراض» (در معنای یک کنش جرعی کارگری) را نیز به کار نبرده است طبیعتاً
واژگان یا اصطالحاتی نایر «اعتصاب» «تجر » «دست کشیدن از کار» «تحصن» و غیره هم در متن این قانون به
چشم نریآیند
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ناری که حتی با معیارهای نسبتاً محافاهکارانۀ سازمان بینالرللی کار (بنگرید به مااولهنامههوای
شرارۀ  187و  298این سازمان )3نیز انطباِ ندارند
در قلرروهای مبادله و سیاست وضعیت بهمراتب نامناسبتر است مطابق با قانون کار سال
 1369غیر از تشکلهای استانی و کشوری برآمده از تشکلهای سهگانۀ کارگاهی هیچ اتحادیه
سندیکا یا حزب کارگری مستال و مت اوتی در هیچ سطحی نریتواند اعال موجودیت نراید و
عضوگیری کند 4مشخ

است که نرایندگان کارگری انتخابشده از تشکلهای کارگاهی

موجود نیز با توجه به عد استاالل و وابستگی شدیدشان به دولت و کارفرمایان عرالً نریتواند
در سطوح باالتر حاوِ و مناف کارگران را در عرصههای بازار کار و سیاست نرایندگی کنند و
همچنین قابل پیشبینی است که اتحادیههای میانی و سراسری موجود ماهیتی غیرکارگری (و
البته صوری) داشته باشند بهصورت مشخ

در قلررو سیاست غیر از یک حزب ایدئولوژیک

(خانۀ کارگر) که ساختار حاوقی و سیاسی شدیداً غیردموکراتیک مخدوش و نامشخصی دارد
هیچ حزب فعال دیگری نرایندگی یا رهبری کارگران را در سالهای پس از اناالب بر عهده
نداشته است
اگر تعداد اند ن هرین تشکلهای موجود گسترۀ پوششی بسیار ضعیف آنها بر کل
کارگاههای کشور و پایگاه اجتراعی ناچیزشان در میان جرعیت کارگران ایرانی را به معادلۀ فوِ
اضافه کنیم مشخ

میشود که اساساً باید در مورد وجود یا عد وجودن قدرت سازمانی و

تشکیالتی کارگران در ایران پس از اناالب بحث کنیم و نه در مورد چندوچون آن به نار
میرسد علیرغم ناش بسیار تعیینکنندۀ قدرت سازمانی و تشکیالتی کارگران در جریان اناالب
اسالمی سال ( 1357برای نرونه بنگرید به آبراهامیان  )253-25 :1390توان تشکیالتی طباۀ
کارگر در سالهای پس از اناالب بهصورتی سیستراتیک تضعیف و کارگران بهصورت عا
1. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention
2. Right to Organise and Collective Bargaining Convention

 3دولت ایران علیرغم بنیادین بودن این دو مااولهنامۀ سازمان بینالرللی کار (که به معنای الز االجرا بودن آنها
توسط ترا کشورهای عضو است) هیچ گاه حاضر به پذیرفتن و امضای آنها نشده است (برای توضیحات بیشتر در
این زمینه بنگرید به :عراقی )358 :1393
 4این مسئله حتی در قانونهای کار پیش از اناالب (به ترتیب قانونهای سالهای  1328 1325و  )1337نیز
بیساباه بوده است در هر سه قانون یادشده (حداقل روی کاغذ) شرایط ایجاد تشکلها (با است اده از ل
و سندیکا) در قلرروهای تولید و مبادله بهمراتب از قانون فعلی آزادانهتر (و البته منص انهتر) است

اتحادیه
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سیاستزدوده شدهاند این مسئله خصوصاً در سالهای پس از جنگ (همزمان با اجراشدن
طرحهای تعدیل ساختاری توسط دولت) با تصویب قانون کاری بسیار ضعیف و تدوین
آئیننامههایی بهمراتب نامتعارفتر برای آن مخال ت شدید و امنیتی با ایجاد هرگونه اتحادیۀ
کارگری مستال در کشور و مااومت در برابر اصالح فصل ششم هران قانون کار در دهههای
بعد پیگیری شده است؛ بنابراین میتوان مدعی شد که سلسله تحوالت فوِ در ایران با پروژۀ
جهانی بسترسازی برای صدور (یا فرار) سرمایه از کشورهای دارای طباۀ کارگر متشکل و
سیاسی به کشورهایی که نیروی کار ارزان غیرمتشکل و غیرسیاسی دارند (یا هران فرایند
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