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ی طبقهی جانبهداوم و همهتضعیف م مبتنی بروضوح ، بهسالههشت های پس از جنگسالاقتصادی سیاست 

ساتقل  یاابی م حق تشکلکه است  ۹۶قانون کار مصوب سال  ی آغاز این فرایندنقطهایران بوده است.  کارگر

تصویب چنین قانونی حاف  پیشاینی    یاست. البته مقدمه را رد کردتصاب( عو به تبع آن حق اعتراض و ا)

ی شصت انجام شد. نمود عینی تدریج در طول دههها و سندیکاهای مستقل کارگری بود که بهی تشکلهمه

وان دید. اکنون پس تمی بحران بیکاری و امنیت شغلی ی بحرانی سطح دستمزد،این تضعیف را در سه مسأله

تر از یک سوم خط فقار اسات، کشاور    دستمزد در ایران پایینحداقل سطح شاهدیم که  ،سال 03 گفشتاز 

 ۰۰سال گفشته همواره باالتر از  ۰3مداوم دست به گریبان بحران بیکاری است که حتی نرخ رسمی آن طی 

امنیت شغلی است؛  یتر از همه نیز مسألهدرصد اعالم شده است. مهم ۰۱باالتر از  گفشتهدرصد و در سال 

عالوه بر آن شغلی  امنیتالبته شاغلین در ایران با قراردادهای موقت مشغول به کارند.  اتفاققریب به اکثریت

ی برخورداری از حق بازنشستگی، حق مسکن و دیگر مزایایی است که یک کارگر یا کارمند به ازای منزلهبه

در جایگاه شغلی است که فارد شااغل    ا پیش از آن به معنای میزان ثباتیست دریافت کند، امباکار خود می

نسابت باه از دسات دادن     گستردهی کار خود بدان نیازمند است و حق دارد بدون ترس مداوم و برای ادامه

ایاران،   ی کاارگر طبقاه ساازد کاه   خوبی مشخص میاین موارد در سطح کالن بهی . مجموعهشغل، کار کند

 زدایی شده است. تا چه حد در برآوردن نیازهای اساسی حیاتش تضعیف و توان امروز

گافاری کالنای اسات کاه     سیاسات  یهچه در پس چنین تضعیف مداومی جریان داشته، خاط یگانا  آن

 بدیلهای اند. پس از حف  گفتمانهای مختلف اعمال کردهدتها با سرعت و شها طی تمام این سالدولت

المللی های بینهای سازمانپیچیگفاران در ایران پیوسته در حال وفق خود با نسخهسیاست، ۰0۹3ی در دهه

معرفی شده و مورد نقد قرار « ولیبرالیسمن»هاست تحت عنوان اند که سالجهانی بودهبازارهای برای ورود به 

از حدود بیست سال پیش که نخستین بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیفته است. گر

(WTO)  ارساال شاد تاا     ــساازی  سارمایه و امیریالیسام ماالی     ی جهانیبرندهیکی از سه نهاد اصلی پیشا

، و به WTO می دریه سمت عضویت داببرجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار ی پسادورهنسبی های گشایش

، که ایران باه عناوان   ۰0۳۱داری  جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد دنبال آن، ادغام سراسری در سرمایه

ی مواد خام و نیروی کاار  کنندهتأمین»داد که به عنوان پفیرفته شد، باید نشان می این سازماندر« عضو ناظر»

داری  جهانی است؛ بدین منظور، ی سرمایه، بازیگر خوبی در صحنه« فضایی تولیدی برای انباشت»و « ارزان

در ضمن از بین بردن امنیت شغلی به منظور حف  امکاان هرناوم مقاومات،     ،سازی مداوم نیروی کارارزان

هاای کالنای کاه باا     سیاست ذیلتوان در نماید. از سوی دیگر نمیمنطقی میهایی چارچوب چنین سیاست

قانون اساسای را نادیاده    ۱۱های کلی اصل یاستس یاند، ابالغیهانجام شدهدر اقتصاد جهانی رویکرد ادغام 
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هاای ماادر در دساتور کاار قارار گرفات.       ی شارکت ساازی گساترده  انگاشت. طبق این ابالغیه، خصوصای 

ی مشاتی نموناه   ،در شارکت مخاابرات شاد   ای مزدبگیران پارههایی که مبتالبه بیکارسازی گسترده و بحران

توانسات باه صاورت    ها از جانب دولت میکتعواقب اجرای این ابالغیه است. البته واگفاری شراز خروار 

صورت گیرد و از این طریق، مالکیت شرکت میان شاغلین آن تساهیم شاود. اماا در غیااب هار      « ترجیحی»

ها طوری پیش رفات کاه تنهاا    ی واگفاری، نحوه«سازی مالکیتعمومی»نیرویی برای اعمال فشار در جهت 

حقیقی و  به اشخاص« بلوکی»ها به صورت مده واگفاریتر از یک درصد آنها به صورت ترجیحی بود؛ عکم

شد. به هرحال پس از برجاام نیاز   نیروی کار ی گسترده« تعدیل ساختاری»اصطالح هبود و موجب ب حقوقی

عضو مهم این  ۹3ی آن موافقت را آغاز کرد که نتیجه WTOایران دور جدیدی از تالش برای عضویت در 

بدون حضور هر نیرویای   هاسریع سیاست اجرای روشن است کهارگان با عضویت دایمی ایران بوده است. 

 تواند چه پیامدهایی داشته باشد. میمنافع نیروی کار  دفام ازبرای 

قرار دارد باید توجاه داشات    ی کارگرطبقههای کالنی که در پس تضعیف سیاست یمالحظهعالوه بر 

نیسات. بلکاه    محدودی بیکاری ألهی دستمزد، امنیت شغلی و مسبه عرصه وجههیچکه تضعیف این طبقه به

 ی کاارگر طبقاه که به مضاعف شدن بحران حیات  های دیگری بودهبا بحرانها همزمان ن سیاستای اجرای

درماان و آماوزش    یها شااهد سالب مسایولیت دولات از خاویش در عرصاه      انجامیده است. طی این سال

یام اولای کاه    اسازی مواجهبا دو دسته خصوصی جابوده ایم. ما در این« سازیخصوصی»ویژه( تحت نام )به

پافیر  ذکر آن رفت و دومی که در لوای تبلیغ برای واگفاری اقتصاد به بخاش خصوصای در جهات رقابات    

سازی، یا به سازی، کاالییترین وظایف دولت انجامیده و به نوعی پولیکردن آن درواقع به واگفاری عمومی

ها بوده است، حال آن که تأمین نیازهای عمومی همچون آموزش ین عرصهها در ابیان بهتر آزادسازی هزینه

کنناده.  یا درمان از وظایف اساسی دولت است و متضمن مشروعیت وجود دولت باه عناوان نهاادی توزیاع    

ترین نیازهاا را از نیاروی کاار گرفتاه و     ضروریها در بخش درمان امکان برآوردن درواقع آزادسازی قیمت

را از تحصایل و ساوادآموزی محاروم     ی کاارگر طبقاه زش )عمومی و عالی( هر روز بیشاتر  سازی آموپولی

 ی کاارگر طبقاه هاای اساسای حیاات    را باید به دیگر بحرانجانبه همه« سازیمحروم»سازد. بدین ترتیب می

 افزود.

اسات و   مشهودی اساسی در این متن مستندسازی یا آشکارسازی وضعیتی نیست که کمابیش اما مسأله

هاا  در طول تمام این ساال  ی کارگرطبقهاصلی برای ما این است که آیا  ؤال. سبسیار از آن سخن گفته شده

دفام از حیات خویش را داشته است؟  کمدستحداقل ابزار مشروم سیاسی برای مداخله ایجابی یا سلبی یا 

کارگر صنعتی درون  صرفاًکنیم به هیچ عنوان صحبت می ی کارگرطبقهجا وقتی از شته باشید در اینتوجه دا
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کنیم که بنا به تعریف چیزی جز نیروی کاار خاود بارای    ای صحبت میکارخانه، مدنظر نیست بلکه از طبقه

ی طبقاه ند معیشت خود را تأمین کناد. بادین ترتیاب    توافروش ندارد و تنها از طریق فروش نیروی کار می

گیرد. ما با طیفی از مردم از معلم و متوسط شهری را نیز در بر می یبه طبقه موسوم هایگروهبخشی  کارگر

گفراند( و کارگران کاری زندگی میثباتهای فکری با بیکارمند تا کارگر شناختی )که از طریق انجام پروژه

شوند و در اقتصاد ایم، همچنین افرادی که از منظر اقتصاد سیاسی ارتش ذخیره کار حساب میهمواج صنعتی

گفرانناد را بایاد بخشای از    رسمی زندگی میفروشی و اقتصاد غیررسمی شغلی ندارند بلکه از طریق دست

ی از ابازار  ی دیگر این که وقتاین طبقه حساب کرد. صحبت از طیف وسیعی از مردم یک کشور است. نکته

تارین ساطح یعنای دفاام از معیشات روزماره       ها )حداقل در پاایین مشروم برای مداخله در سیاست گفاری

اقتصادی نیست بلکه مشخصا جهان سیاست و امار سیاسای را موضاوم    کنیم، بحث ما خویش( صحبت می

هاا از داشاتن   مام این ساال رویم. کارگران در تخود قرار داده است. از همین مدخل به سراغ سوأل خود می

ی خانه»توان روی مواردی چون اند. البته که میهای کالن محروم بودهگفاریحزب برای مداخله در سیاست

قانون احزاب وزارت کشور تشکیل شده  ۰3ی زند اما مبتنی بر ماده)تشکلی که خود راصنفی جا می« کارگر

هاای  ورزی این دو نهاد و مواضعی کاه در ساال  سیاستدست گفاشت؛ اما « حزب اسالمی کار»است( و یا 

ی کارگر و نیز مشارکت در در خدمت تثبیت وضع نابرابر موجود به ضرر طبقه اند عمالًحیات خویش گرفته

  ها بوده است.ی آنسرکوب اعتراضات کارگری مستقل از بدنه

ی عماومی  در غیااب یاک بدناه   صورت گرفته  مستقل یابیها هر کجا اقدام به تشکلدر طول این سال

همراه، و موانعی حاکمیتی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تشکیالتی، به شدیدترین شاکل ممکان   

تاا اماروز    ۳۱ی آن سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است کاه از ساال   سرکوب شده است. نمونه

اند. مورد ن یا زیر احکام سنگین قضایی بودهدر بازداشت یا زندا داوماًآن م ین و هیأت مدیرهاتمامی مؤسس

خویش یعنای چنادین مااه دساتمزد      ترین حقدیگر سندیکای شرکت هفت تیه است که امروز برای بدیهی

شاود. دساتگیری و   مای هاا سارکوب   تنهایی و در غیاب همراهی دیگر گاروه کند و باز بهمعوقه اعتراض می

ساازی آماوزش   که برای حقوق معلمین و جلوگیری از کااالیی  کانون صنفی معلمان کنشگرانزندانی کردن 

یاابی ببینایم.   ی سیستم را با هار ناوم تشاکل   دهد تا مواجههی دیگری به دست میکنند نیز نمونهمبارزه می

ساازی  هاای پاولی  هاای اخیار در مقابال سیاسات    ی فعالین صنفی دانشجویی که طی سالبازداشت گسترده

گساترده از تحصایالت عاالی گرفتاه شاود خاود مشات        « سازیمحروم»تا جلوی اند آموزش مقاومت کرده

یاابی مساتقل از   بینیم که با سرکوب سیستماتیک هر نوم تشکلدیگری از این خروار است. بدین ترتیب می

ابزاری  ی کارگرطبقهیابی از سوی دیگر، تر اجتماعی با حق تشکلوسیع یبدنهافی کسویی و عدم همراهی 
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ها شاهد اعتراضات و اعتصاابات پراکناده   از خود نداشته است؛ درنتیجه تمام این سالبرای دفام حداقل نیز 

ی چندین ماه عادم دریافات   ایم که پیش از هر چیز نشانگر کارد به استخوان رسیدن در نتیجهدر کشور بوده

بحرانای باودن    یدهناده نشاان  اخیار  ر ساال است. البته که رکوردزنی این اعتراضات د حداقل دستمزد بوده

وضعیت حیاتی این طبقه و شدت رسیدن کارد به استخوان بوده است. سرکوب عماوم ایان اعتراضاات باه     

باار  هایی که منجر به چندین ماه حقوق معوقه و گرسنه ماندن کارگران شده است گفاریجای تغییر سیاست

و سلب هر نوم ابزار از او برای اثرگفاری در سرنوشت و  ی کارگرطبقهنشان تأییدی دیگر بر تضعیف  دیگر

هاا در  حداقل وضعیت معیشتی خویش است. این شدت تضعیف، سرکوب اعتراضات و عدم تغییر سیاسات 

های اقتصادی با ریشهی مردمی اعتراضات هاگروه ۶۹رساند که در دی ماه این خصوص کار را به جایی می

زنند. درسات در ایان نقطاه اسات کاه شادت       سیاسی گره می های رادیکالا درخواستب سرعتبهرا  خود

یابد. از همین نقطه قصد داریم بازگشتی انتقاادی باه یکای از    تنیدگی سیاست و اقتصاد نمود عینی میدرهم

بازگشت به این مفهوم داشته باشیم؛ در ادامه دلیل « دموکراسی»مفاهیم اساسی سیاست در جهان امروز یعنی 

 دهیم:از دل این وضعیت را توضیح می

، ما همواره از زبان روشنفکران و نیاز در  «ی مدنیجامعه» چیرگی گفتمانو  ۰03۹از بعد از دوم خرداد 

 مطالبات سیاسی/ مطالبات»یا « مطالبات مدنی/ مطالبات صنفی»ای هستیم تحت عنوان شاهد دو گانه هارسانه

مشمول بیمه »، «پرداخت دستمزدهای معوقه»، «حل معضل بیکاری»به این ترتیب مطالباتی از قبیل «. معیشتی

حاق آزادی  »در قیاس با مطالباتی چاون  « حق داشتن انجمن یا تشکل  مستقل پیگیر چنین مطالباتی»و « شدن

 شوند.نامیده می« مدنی-پیشا»نوعی  ، غیرمترقی شمرده شده و به«دادرسی عادالنه»، «آزادی از زندان»و « بیان

سازی، اعتراضات کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه در راستای برآورده شادن  متأثر از این دوگانه

و « پوپولیسم»ای از عروج شان نشانهآید که عزم کنشگرانش برای تحققمطالبات نوم اول، کُنشی به شمار می

ی شود. باه ایان اعتباار آناان را در زماره     درنظر گرفته می« دموکراسیبه محاق رفتن آزادی و »و « فاشیسم»

ی آزادی و شاان مجاالی بارای درغ دغدغاه    گرایاناه های معیشات دغدغهتو گویی دهند که کسانی قرار می

 آورد.وجود نمیی بشریت و تمدن و فرهنگ در ایشان بهدموکراسی و آینده

گر به نفع نیروی کار در وضعیت مداخله« سیاسی»غیاب نیروهای  اهمیت داردبیش از هرچیز چه اما آن

و دانایم  اقتصادی نمای  ی مداوم به حیات این طبقه بوده است. دقیقا به این معناست که مسأله را صرفاًحمله

تواناد  مای  تقلیال مساأله باه موضاوعی صارفاً اقتصاادی      ه راک. چاستنیازمند خوانشی سیاسی  که ایمآنبر 
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گری بارای  از جمله رواداری نسبت به نوعی دیکتاتوری یا نظامی به دنبال داشته باشد؛خطرناکی  آمدهایپی

 گیرد. نادیده می چنین خوانشی سازوکارها و ساختارهای حاکم را مطلقاً .حل مسأله

سیاسی است که ضارورت دارد نیاروی کاار از طریاق مداخلاه در قادرت و        روآن  مسأله از دید ما از

ن دفاام  ها به نحوی که منافع این طبقه را لحاظ کنند اثر گفارد یا حداقل توایابی بر سوگیری سیاستتشکل

از هماین نقطاه بازگشات     کنند داشته باشاد. دقیقااً  هایی که حیاتش را با بحران مواجه میدر مقابل سیاست

شود. چرا که وضعیت دموکراتیک در تعریف به موقعیتی ارجام دارد معنادار می« دموکراسی»مجدد به مفهوم 

ت کنند و این مشارکت به شاکلی  خواسته در سیاست مشارک-های مختلف مردم بتوانند خودکه در آن طیف

 . شان تأثیر بگفاردعملی بر بهبود شرایط اجتماعی

باه صاندوق   « دموکراسای »گردد و به تبع آن تعبیری صوری ارایه می« مشارکت»هاست از متأسفانه سال

نمایانند، صاندوق رأی را محال نازام    شود. کسانی که خود را هوادار مشارکت مردمی میرأی فروکاسته می

کنند و بدین ترتیب زمانی که مردم امکان هرگونه مشارکت، اثر گافاری و حتای دفاام از حیاات     رفی میمع

الگاوی مشاارکت    یهبدتر به مثابا  یابد های گزینهاند، انتخاب بین ها از دست دادهخود را در مقابل سیاست

حتی توان دفام از  توانند اثر خواست خود یاشود، در حالی که در واقعیت نمیدموکراتیک به آنان تحمیل می

باه مفهاوم   « انتقاادی »های رأی ببینند. به هماین دلیال اسات کاه بایاد از بازگشات       در برگه حیات خود را

 بخشید.  ییی حقیقمعنا دموکراسی صحبت نمود و تا حد ممکن به این مفهوم مجدداً

که  پس وقتی یک طبقه ی مختلف مردم در سیاست باشد،هاباری اگر دموکراسی مشارکت اثرگفار طیف

ایجابی یاا   یمداخله برایمردم یک کشور است از تمام ابزارهای مشروم خود  هایترین گروهگستردهشامل 

شود بایاد پیشااپیش  هار نظرگااهی درخصاوص بحاران       ید میخلع ،یا حتی دفام از معیشت خویش سلبی،

ار و به جای وضعیت اقتصادی آن طبقه، یک امر مسلم سیاسی را لحاظ داشت: غیردموکراتیزه بودن فضای ک

هاای معیشاتی آن   ، نقد وضعیت و بحرانچنین وضعیتیآن تحمیل نهادهای صوری برای پرکردن خألها. در 

 شود.طبقه با نقد از منظر دموکراسی آغاز می

ی صنفی، شوراهای صنفی و غیره طای  هادر نظر بگیرید که سندیکاها، کانون برای تصور بهتر موضوم،

شان هایی که حیاتگیری داشته باشند و بتوانند حداقل در مقابل سیاستلسازوکاری دموکراتیک امکان شک

هاا  گافاری د کاه در سیاسات  کنیتصور را  کارگری یبگویند، همچنین حزب «نه»طور مؤثر بهکند را تهدید می

ی که طی یک فرایند پار از فسااد   هایها و ورشکستگییرا. در این صورت چه میزان از واگفکندمداخله می

رخ خواهاد   دهند امکان تکرار دارند؟ چه میزان انباشت مبتنی بر رانت در یک ساوی مااجرا مجادداً   رخ می
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تارین  کم داد؟ تا چه حد امکان خواهد داشت فرایندهای مبتنی بر گردش مالی در فضایی به شدت مبهم و با

ترین ترین و البته مبناییدرواقع حداقلی هاداشته باشید این د؟ توجهمیزان شفافیت برای عموم، در جریان باش

در  ،یابی گساترده و عماومی  با لحاظ حق تشکل ،ای دموکراتیکجامعهدر دستورکار قراردادن ها برای فرض

جانباه  نقیاد هماه از ا« آزاد»جا هنوز با تصور جامعه ای رها از مناسبات استثمار و و در این. گفارنداختیار می

کنیم که هایی صحبت میسازوکارترین در زیست مادی، ایدئولوژیک یا سیاسی طر  نیستیم بلکه از حداقلی

تواند با واگافاری مالکیات   ای که میکنند؛ دموکراسیها را ممکن میامکان اثرگفاری دموکراتیک بر سیاست

ایان   .ها )چنانچه گفته شد( تقویت شاود دگان در آنها و نهادها به شاغلین و مشارکت کننها، شرکتکارگاه

حال  ای است که برخی اقتصاددانان منتقد در ایران از پیش بر آن تمرکز کارده اناد و راه  نوم واگفاری مسأله

سندیکای شارکت هفات   در مقطعی بخشی از بحران امروز نیروی کار دانسته اند و نیز به صورت انضمامی 

 ساخته است. تیه آن را به عنوان خواست خود مطرح

با نگااهی   اما طبیعتاً ضروری است،« دموکراسی»بر مفهوم  فشردنپایبه هر روی امروز بیش از همیشه 

یی کاه بیشاترین حماالت    هاا یاابی و اعتاراض گاروه   حق تشاکل  ابنیادی این مفهوم ب پیوندپویا و با دیدن 

ار و چه خارج از آن(. پاس اگار هناوز روشانفکرانی خاود را      ها به سمت آنهاست )چه درمحیط کسیاست

اش توجیاه وضاع   کاه وظیفاه   قادرت ارگانیک  انو نه روشنفکر) دانندمیشدن و مردمی طرفدار دموکراسی

ویژه در فضای کاار  به در سطح عام« یابیحق تشکل»شان دفام از شاید پیش از هرچیز وظیفه موجود است(

چنان که تا امروز لحااظ شاده،   یابی نه آنشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکلهای طردو در بین گروه

ای عماومی در  لهأعناوان مسا  های کاری خاص، بلکه بهصنفی موضعی و محدود به گروه عنوان حق صرفاًبه

 شود. دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح می استایر

 

  


