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چکیده

تعریف :عدالت اجتماعی را میتوان یکی از اساسیترین اصول نظام اجتماعی دانست که با وجود ارائه
تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی ،اصالت و حقانیت آن تردیدی
وجود ندارد .تحقق عدالت اجتماعی ،مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و به عبارتی ،سنگ بنای
مشروعیت اقدامات آن درعرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه است .از طرفی خصوصیسازی
اصطالحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت
به بخش خصوصی اشاره میکند ،یا به عبارت دیگر خصوصیسازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در
برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است .از این رو با توجه به اینکه تحقق عدالت اجتماعی در حوزه روابط
کار از جمله دغدغه فعاالن این حوزه بوده و با خصوصیسازی در این حوزه ،چتر حمایتی دولت کم
خواهد شد ،همواره بیم این میرود که سرمایهداران و کارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که کسب
سود بیشتر بوده ،در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند.
روش :این مقاله با بهرهگیری از روشهایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانهای ،سعی در جمعآوری
دادههای مورد نیاز کرده و سپس با توجه به نظریبودن موضوع به استدالل و استنتاج صحیح مطلب بر میآید.
یافتهها :مقرراتزدایی ،ارزانسازی نیروی کار ،کاالییسازی نیروی کار و برونسپاری ،از جمله ویژگیهای
خصوصیسازی است که با بررسی آنها دریافتیم عدالت اجتماعی در حوزه روابط کار با محدودیت مواجه
شده و باعث تضعیف بیش از پیش حقوق کارگران شده است.
نتیجه :با توجه به شاخصهای عدالت اجتماعی و ویژگیهای خصوصیسازی ،مشاهده شد که در حوزه
حقوق کار ،عدالت اجتماعی متزلزل شده و به علت کوتاهشدن دست دولت که فلسفه وجودیاش تحقق
عدالت اجتماعی در جامعه است ،در روابط کار حقوق کارگران بیش از پیش تضعیف شده است.
واژگان کلیدی :خصوصیسازی ،تعارض ،حقوق ،عدالت اجتماعی ،کار.
 -1کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -2دکرتای تخصصی حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
khparvin@ut.ac.ir

مقدمه

خصوصیسازی برنامهای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در
عرصههای مختلف اجتماعی بهویژه در بخش اقتصادی اجرا شده است .موج اول خصوصیسازی در
برخی کشورهای صنعتی و سرمایهداری از اواسط دهه 1970آغاز شد .در جمهوری اسالمی ایران پس
از پایان جنگ تحمیلی با آغاز به کار دولت سازندگی روند خصوصیسازی آغاز گشت .همیشه در بحث
خصوصیسازی دغدغه اصلی حامیان حقوق اجتماعی و مخالفان خصوصیسازی با توجه به اینکه
نقش دولت در امور اقتصادی و توزیع منابع کاهش مییابد ،این بوده است که با منحرفشدن فعالیت
کارگاههای اقتصادی به سوی سودآوری و نه رفاه شهروندان ،این امر منجر به افزایش نابرابریها در
جامعه و توزیع نابرابر فرصتها میشود؛ ازاینرو همیشه این ترس در میان مخالفان خصوصیسازی
هست که خصوصیسازی منجر به برداشتهشدن چتر حمایتی از اقشار فرودست جامعه میشود.
موضوع دیگری که همیشه مورد تأکید مخالفان خصوصیسازی بوده است که میتوان آن را از
پیامدهای خصوصیسازی نام برد و در منطق اسالمی هم مردود بوده و همیشه تقبیح شده ،بحث
تراکم سرمایه و تمرکز ثروت نزد عد های قلیل و طبقهای خاص بوده است و متعاقب آن شکلگرفتن
ارتباطات سیاسی قوی متناظر با آن که تبدیل به اهرم فشاری از سوی این طبقه خاص نسبت به دولت
در جهت تأمین نیازهایشان بوده است و همانگونه که بیان شد این امر باعث میشود عدالت اجتماعی
که هدف اسالم است در جواع بشری تحقق نیابد .لذا بر دولت اسالمی ضروری است برنامههای
اقتصادی را به صورتی تدوین نماید که ثروت بین تمامی افراد جامعه به صورت عادالنه توزیع گردد و
در دست اغنیا و افراد خاص جمع نشود .عدالت (اجتماعی) از مفاهیم مقدس و واالیی است که قرآن
کریم آن را به عنوان یکی از هدفهای بعثت انبیا بیان فرموده است .باید دانست خصوصیسازی در
جمهوری اسالمی ایران هنگامی معتبر و ارزشمند است که برای رسیدن به عدالت اجتماعی ،جامعه و
دولت را یاری رساند .پروین ()86 :1390
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واژۀ «خصوصیسازی» در سال  1983برای اولینبار در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر 1بدینصورت
تعریف شده است« :خصوصیسازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم
خصوصی» .قدیمیترین تاریخ ثبت استفاده از واژه «خصوصیسازی» به سال  1948برمیگردد و
هانک 2مدعی تعمیم آن در سالهای  1980-1981است؛ زمانی که وی در هیئت مشاوران اقتصادی
رئیس جمهوری آمریکا خدمت میکرد .کمیجانی ،رحیمیفر ()3 :1372
1- Webster
2- Hunk

امروزه در تعاریف اقتصادی ،خصوصیسازی را نشانه تعالی تفکر سرمایهداری و اعتماد به کارایی بازار در
برابر بیاعتمادی به کارایی بخش عمومی میدانند .خصوصیسازی به مثابه یکی از رئوس سیاستهای
تعدیل عبارت از انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از دولت به بخش خصوصی با هدف ایجاد شرایط
رقابت و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است .خصوصیسازی موفق در گرو شکل صحیح و
مناسب واگذاری مانند اصالح ساختار بنگاه ،قیمتگذاری صحیح و نظایر آن و همچنین وجود شرایط
خاص اقتصادی و بازار است .اگر هر کدام از این دو محقق نشود ،خصوصیسازی به رهاسازی تبدیل
میشود .کمیجانی ،رحیمیفر ()3 :1372

ویژگیهای خصوصیسازی

با توجه به مواردی که گفته شد ،هرگونه تالش برای ایجاد فضای رقابتی ،کاهش دخالت دولت در
اقتصاد و گسترش حضور بخش خصوصی ،حذف شرایط بهوجودآورنده فساد اداری ،حذف شرایط
دستیابی گروهها و سازمانهای خاص به منافع اختصاصی ،حذف شرایطی که موجب طوالنیترشدن
1- deregulation
2- dereglementation

راک قوقح ردیعامتجا تلادع و یزاس یصوصخ ضراعت

در این قسمت با ویژگیهای که برای خصوصیسازی برخواهیم شمرد بیان میکنیم که با توجه به
این ویژگیها تأثیر آنها را در راستای محدود سازی و تضعیف عدالت اجتماعی در حقوق کار نشان
خواهیم داد.
الف)مقرراتزدایی
2
عدم تنظیم 1به زبان فرانسه «مقرراتزدایی» معنا میشود و در مفهومی کوتاه ،حذف تدریجی
کنترل فعالیتهای اقتصادی است و در یک مفهوم افراطی یعنی هرکس میتواند هر کاری که دلش
خواست انجام دهد .اما در عمل این دو واژه کام ً
ال یکی نیستند؛ ممکن است یک دولت مقررات را در
زمینهای خاص کم کند ،اما این کاهش کمی مقررات «عدم تنظیم» را به دنبال نیاورد ،چراکه کیفیت
آنها را میتوان بهگونهای تغییر دهد که از میزان قدرت او کم نشود؛ برای نمونه در ایران تا پیش از
سال  ،1343کارکنان میتوانستند سندیکای صنعتی داشته باشند (ماده  25قانون کار) .حذف ماده
قانونی که این شیوه از فعالیت سندیکایی را مجاز میشمرد ،نوعی مقرراتزدایی محسوب میشود،
اما الزاماً عدم تنظیم نیست ،چراکه باعث تقویت حضور دولت در صحنه اجتماعی و روابط کار است؛
درصورتیکه اگر عکس این وضعیت صورت میگرفت ،مث ً
ال اگر در همان قانون گفته میشد «دولت
ضمن مجازشمردن سندیکاهای صنعتی و عمومی زمینه را برای گسترش پیمانهای جمعی میان
سازمانهای کارگری و کارفرمایی فراهم میکند» ،ما در وضعیت عدم تنظیم بودیم ،چراکه نقش دولت
کاهش یافته و در عین حال مقرراتزدایی کیفی صورت گرفته بود .شمس ()36 :1372
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زمان اجرای طرحهای مختلف تولیدی و خدماتی برای بخش خصوصی و گاهی عمومی و دولتی
میشود و ...را میتوان از جمله فعالیتهای مقرراتزدایی محسوب کرد.
ب)کاالییسازی
کاالییسازی نیروی کار در حقیقت نوعی دگرگونی نهادی است که صاحبان نیروی کار را برای
تأمین معیشت خویش به فروش نیروی کارشان در بازار کار مجبور میسازد .پیش از تحقق این نوع
دگرگونی نهادی ،از نیروی کار افراد در فعالیتهای اقتصادی استفاده میشد ،اما نه در چارچوب کار
مزدی و عرضۀ نیروی کار در بازار کار .فعالیتهای اقتصادی در متن انواع نهادهای سیاسی و اجتماعی
حک شده بود .صاحبان نیروی کار غالباً نیروی کار خویش را در چارچوب مناسبات غیربازاری عرضه
میکردند و متقاب ً
ال از پشتیبانی نهادهای اجتماعی و سیاسی برای تأمین معیشت خویش بهرهمند
میشدند .صاحبان نیروی کار برای تأمین معیشت خویش کار میکردند ،اما نه بر پایۀ قهر اقتصادی،
بلکه تحت انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی .کاالییسازی نیروی کار و ظهور نهاد کار مزدی در
حقیقت همزاد گذار از انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی به قهر اقتصادی بوده است .صاحبان نیروی کار
در موقعیتی که نیروی کار به کاال تبدیل شده باشد عمدتاً بر پایۀ نوعی اجبار اقتصادی است که نیروی
کار خویش را برای فروش به بازار کار عرضه میکنند .برای تحقق حد اعالیی از چنین اجباری باید
همۀ مناسبات اجتماعی و سیاسی که پیشترها متکای تأمین معیشت صاحبان نیروی کار بوده است
دهی هر چه فردگرایانهتر بسپردند.
حتیاالمکان امحا ِءشوند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان ِ
این در عمل به این معنا بود که رابطۀ حمایتگرایانهای که نهادهایی اجتماعی و سیاسی چون سازمان
خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار میساختند باید حتیاالمکان قطع
میشد زیرا این نهادها حداقلهایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات غیربازاری در اختیارش
قرار میدادند .برای تحقق چنین چیزی باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی
حتیاالمکان هر چه بیشتر از بین میرفت .اگر چنین وضعیتی تحقق نمییافت ،نامحتملتر بود که
صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند .صاحبان نیروی کار باید
نخست از قید انواع نهادهای غیربازاری آزادتر میشدند تا سپس مجبور شوند نیروی کار خویش
را در بازار کار بفروشند؛ احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار هنگامی افزایش مییافت که از
حمایتهای نهادهای اجتماعی و سیاسی هر چه محرومتر میشدند .مالجو ()2 :1396
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قطع حمایتهای نهادهای اجتماعی و سیاسی البته در آغاز با انباشت ابتدایی تحقق یافت ،متکی بر
انواع قهر سیاسی به زیان تودهها و به نفع اقلیتی از اعضای جامعه .اما چنین نیست که این رخداد فقط
یک بار در تاریخ به وقوع پیوسته باشد ،بلکه با آنچه «انباشت به مدد سلب مالکیت» نامیده میشود؛
متکی بر آمیزهای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویههای قانونی و عوامل تصادفی مستمرا ً در
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حال تکرار بوده است .انباشت به مدد سلب مالکیت و کاالییسازی نیروی کار در حقیقت دو روی
یک سکه هستند .با اتکا بر این دو حلقه از دورپیمایی سرمایه است که از سویی اقلیتی برخوردار و از
دیگر سو اکثریتی نابرخوردار در جامعه و ازاینرو نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی میانشان شکل
میگیرد .بر مبنای همین مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که عناصر گوناگون شرایط کاری و
زیستی اکثریت جامعه که صاحبان نیروی کار هستند بر پایۀ ارادۀ اقلیت جامعه که صاحبان ابزار تولید
هستند تعیین میشود ،عناصری چون اجرت و ساعات کاری و میزان مرخصی و شرایط اسکان و نوع
تولید و تکنولوژی تولید و نوع قراردا ِد کار و درجۀ امنیت شغلی و شدت کار و میزان ایمنی محل کار
و زمانبندی پرداخت اجرتها و غیره .هر چه نیروی کار به میزان بیشتری به کاال تبدیل شده باشد،
نقشآفرینی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط کاری و زیستیشان نیز کمتر است .کاال اصوالً چیزی
است که از خود هیچ اختیاری ندارد .خو ِد کاال نیست که تعیین میکند به چه کسی فروخته شود
و برای چه هدفی استفاده شود و با چه قیمتی مبادله شود و به چه شکل مصرف شود .وقتی نیروی
کار به حد اعال کاال میشود ،صاحب نیروی کار نیز در فعالیت اقتصادی به حد اعال مطیع میشود و
سوژگی خویش را از دست میدهد .اقلیتی از اعضای جامعه که در اولین حلقه از دورپیمایی سرمایه
چه با انباشت ابتدایی و چه با انباشت به مدد سلب مالکیت از ابزار تولید برخوردار شده است در دومین
حلقه از دورپیمایی سرمایه با استفاده از پروژۀ کاالییسازی نیروی کار به ذخیرۀ مطمئنی از نیروی کار
هر چه مطیعتر و بیارادهتر دست مییابد.
پ)ارزانسازی نیروی کار
ارزانسازی نیروی کار در حقیقت نوعی دگرگونی نهادی است که با روشهای مختلف نیروی کار را
مجبور میکند برای حفظ شغل خود نیروی کار خود را ارزانتر از قیمت منطقی خود در بازار کار به
فروش برساند .در سالهای اخیر از جمله مواردی که با آن سعی در جهت ارزانسازی نیروی کار شده
است بحث موقتیسازی نیروی کار میباشد که در این طرح قراردادهای موقت با کارگران میبستند
که این امر سبب ازدسترفتن امنیت شغلی کارگران میشد و تبع آن کارگران برای حفظ موقعیت
خود مجبور هستند با دستمزدی پایینتر از حد واقعی به کار کردن بپردازند .موارد دیگری که در
بحث ارزانسازی مطرح شد طرح غیر رسمی سازی نیروی کار و همچنین طرح کارورزی است که
در این طرح با به خدمت گرفتن نیروی کارورز به قیمتی پایینتر از قیمت مصوب وزارت کار باعث
به خطر افتادن امنیت شغلی دیگر کارگران رسمی و دائمی میشد؛ لذا آنها از جهت حفظ شغل خود
تن به این میدادند که با دستمزدی کمتر به ادامه کار بپردازند که میتوان گفت ارزانسازی نیروی
کار به مثابه یکی از ویژگیهای خصوصیسازی متأسفانه در جهت تضعیف عدالت اجتماعی در روابط
کار گام برمیدارد.
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ت) برونسپاری
برونسپاری عبارت است از :عمل انتقال بعضی از فعالیتهای داخلی یک سازمان با یا بدون واگذاری
حق تصمیمگیری به عرضهکننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد .رهنورد ( )51 :1387گرچه در
برخی تعاریف «برونسپاری» 1مترادف با عقد قرارداد با کارگزاران بیرونی برای انجام برخی وظایف
سازمانی در نظر گرفته میشود ،ولی از نظر «جودیت هال» 2قرارداد به عنوان یک الگوی کسب و
کار عبارت است از بهکارگیری عوامل بیرونی برای انجام یک پروژه خاص که به عنوان یک رویداد
تک نوبتی یا یک فرایندی که تنها برای یک بار انجامدادن ،تنظیم و منعقد میگردد؛ درحالیکه
برونسپاری شامل واگذاری اختیار انجام یک مسئولیت یا وظیفه سازمانی به سایر عوامل برونسازمانی
است که دورههای زمانی طوالنی را در بر گرفته و منجر به کاهش نیروی انسانی شرکت و یا ایجاد
امکان جابجایی نیرو به بخشها و پروژههای مهمتر میگردد .بنابراین ،در برونسپاری نهتنها فعالیتها
منتقل میشوند ،بلکه ممکن است عوامل تولید و حق تصمیمگیری هم واگذار گردد؛ برونسپاری در
واقع تحولی بنیادین در ساختار سازمانهاست.

بولتر )2003(3برونسپاری را مدیریت بیرون از درون تعریف میکند .برونسپاری عبارت است انتقال
فرایندهای غیرراهبردی به بیرون از سازمان و تمرکز بر فرایندهای اساسی درونسازمانی .برونسپاری
عبارت است از کاربرد راهبردی منابع برونسازمانی برای ایفای فعالیتهای که به طور سنتی از طریق
کارکنان و منابع داخل سازمان صورت میگیرد .مایکل)43 :2007( 4
زنگ )2000(5برونسپاری را به سه دسته زیر تقسیم کرده است .1 :برونسپاری درون مرزی :عبارت
است از دریافت خدمات از اشخاص دیگر اما در درون مرزهای کشور؛  .2برونسپاری فرامرزی :عبارت
است از دریافت خدمات از اشخاص برون مرزی؛  .3برونسپاری هممرزی :عبارت است از دریافت
خدمات از اشخاص دیگر در کشورهای همسایه.

عدالت اجتماعی
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عدالت از جمله مفاهیمی است که انسان از آغاز با آن آشنا بوده و اندیشمندان با دیدگاههای متفاوت
درصدد تعریف و تبیین آن برآمدند .به همین دلیل درباره مفهوم آن برداشتها ،قرائتها و تعاریف
گوناگونی شکل گرفته است؛ بهنحویکه مفهوم چیستی آن یکی از مهمترین مناقشهبرانگیزترین
مفاهیم است .از نظر هیوم عدالت حقیقتی است که ماهیتی قابل تعریف و توصیف دارد که عبارت
1- Outsourcing
2- Judith hal
3- Bolter
4- Micheal
5- Zeng

است از سلوک مطابق قانون یا عبارت است از آن خاصیت ممتاز روانی که باعث میشود انسان عادل
از هیچ قانونی انصراف ننماید ،اگرچه واجد آن توانایی باشد که برای نفع شخصی خود قانون را نادیده
بگیرد و از آن منصرف گردد .جعفری ()186 :1384
مفهوم عدالت در مکتب حقوق فردی ،اینچنین است که اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل
و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض پیدا میکند ،وظیفه حقوق این است که همزیستی
افراد را با منظمساختن روابطشان فراهم سازد؛ قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرارداد
اجتماعی پدید آوردهاند و در چنین جامعهای عدالت مفهومی جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی
از معامالت ندارد؛ یعنی حقوق ،بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد ،باید تعادل بین اموال که
مبادله میشود را فراهم سازد .دولت هیچ سهمی در توزیع و سنجش لیاقتها ندارد و عدالت در مفهوم
«عدالت معاوضی» است .به باور طرفداران این دیدگاه ،دولت ،نقش پلیس و شبگرد را دارد و باید از
افراد و حقوق ایشان دربرابر تعرضات دفاع کند و هیچگونه وظیفهای برای ترقی ،تکامل و رشد آنها
ندارد .در دیدگاه حقوق فردی همه افراد در مقابل قانون برابرند و قانون باید بکوشد هنگام تعارض
حقوق افراد با رعایت عدالت این تعارض را حل کند .پروین ()75 :1396

1- Lassal
2- Engels
3- Marx
4- Hegel
5- historical materialism

راک قوقح ردیعامتجا تلادع و یزاس یصوصخ ضراعت

فکر اصیلبودن اجتماع از دیرباز در نوشتههای حکیمان دیده میشود .هیوم ،حکیم انگلیسی و از
پیشگامان (جامعهشناسی آرمانی) در آغاز قرن  18مینویسد« :عدالت فقط وسیلهای است که جامعه
برای حفظ خود به کار میبرد» .وی همچنین میافزاید« :موضوع قوانین مدنی چیزی جز نفع جامعه
نیست ،پس باید پپذیرفت نفع جامعه باید تنها مبنای عدالت و مالکیت قرار گیرد» ،ولی مبدأ اصلی
نظریههای کنونی را باید در افکار «السال» 1و «انگلس» 2و «مارکس» 3فیلسوفان المانی جستوجو
کرد .این دسته از متفکران با الهامگرفتن از افکار هگل 4و با تکیه بر نظریه «ماتریالیسم تاریخی»- 5که
به موجب آن تمام وقایع مهم تاریخی و تحوالت حقوقی را نتیجه شرایط مادی تولید و توزیع ثروت
میدانند -فکر اجتماعیشدن حقوق را به شیوه علمی بیان کردند .برخالف آنچه طرفداران حقوق
فردی ادعا میکنند ،از دیدگاه اجتماعی هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد .زندگی با دیگران
یک سلسله تکالیف گوناگونی پدید آورده است و آزادی او چه در زمینههای سیاسی و اقتصادی و چه
در قراردادها تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند .به طور خالصه میتوان بیان
داشت که اختالف دو نظریه فردی و اجتماعی را باید در این دانست که در نظریه نخست ،قواعد حقوق
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با تأمین آزادی و تساوی اشخاص ،حق و تکلیف را به تراضی آنها واگذار میکند و قراردادها را منشأ
اصلی همه روابط قرار میدهد ،ولی در نظریه حقوق اجتماعی وضع اشخاص به وسیله قوانین و عرف
و عادت معین میشود و جنبه امری و اجباری دارد .مفهوم عدالت در دیدگاه حقوق اجتماعی نیز این
چنین است که وجود فرد خارج از اجتماع را قابل تصور نمیداند و هرکس را وابسته به گروه انسانی
میداند که در آن به سر میبرد .پس حقوق باید تکالیف او را در برابر این گروهها و همچنین تکالیف
گروهها نسبت به اعضای خود را معین سازد .حقوق محصول زندگی اجتماعی فرد است؛ یعنی به خاطر
نظم و عدالت در روابط اجتماعی است که وجود اینگونه قواعد ضرورت مییابد .پس اگر حقوق فقط به
زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته باشد و نیازمندیهای زندگی مشترک او را با دیگران فراموش
کند ،چگونه میتوان ادعا کرد به هدف نهایی خود رسیده است؟ مفهوم عدالت هم با آنچه در مکتب
حقوق فطری است فرق دارد ،گرچه در روابط بین مردم و دولت علمای حقوق دو نوع عدالت قانونی و
توزیع را قائل شدهاند ،ولی علمای حقوق در این مکتب هر دو را عدالت توزیعی میگویند ،زیرا در هر
حال این قواعد عمومی است که در تقسیم عواید و تکالیف بین افراد اجتماع دخالت میکند و در این
راه باید عادالنه رفتار کند .پروین ()79 :1396

شاخصهای عدالت اجتماعی در اسناد بینالمللی و حقوق ایران

در اسناد بینالمللی حقوق کار برای برقراری عدالت اجتماعی شاخصهایی در نظر گرفته شده است
که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد:
 .1دیباچه اعالمیه جهانی حقوق بشر در بخش ابتدایی خود ،شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان
کلیه اعضای خانواده بشری را مبنای آزادی ،عدالت و صلح در جهان دانسته است .این محور در دو
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره شده است.
 .2عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف مورد نظر اساسنامه سازمان بینالمللی کار ،بار دیگر در
بیانیه فیالدلفیا مورد تأکید قرار گرفت .در این بیانیه ،سازمان بینالمللی کار مجددا ً بر این اعتقاد راسخ
خود که «عدالت اجتماعی شرط ضروری برقراری صلح پایدار در دوران بعد از جنگ است» تأکید کرد.
(خالصه گزارش) 87:1378،
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 .3ماده  2اساسنامه انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی (ایسا) بیان میدارد« :همکاری در جهت ارتقا و
گسترش تأمین اجتماعی در سراسر جهان و به خصوص بخشهای فنی و اداری در سطح بینالمللی،
بهنحویکه شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم کشورها بر مبنای عدالت اجتماعی بهبود و ارتقا یابد،
همچنین شعار اصلی این انجمن عبارت است از :صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی
بدون تأمین اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد»( .خالصه گزارش)88 :1378 ،

 .4سایر اسناد بینالمللی حمایتی حقوق بشر
بسیاری از کنوانسیونها با هدف حمایت از قشر خاصی از افراد تدارک دیده شده است .اینکنوانسیونها
توسط سازمانهای مهم بینالمللی (سازمان ملل متحد ،سازمان بینالمللی کار ،یونسکو و شورای اروپا)
تهیه شده و مجموعه کاملی از موضوعات متنوع حقوق بشری را تشکیل میدهد که در اینجا به
موضوعات مرتبط با روابط کار میپردازیم که عبارتند از:
منع کار اجباری (کنوانسیونهای 1957و 1970سازمان بینالمللی کار) حمایت از نمایندگان کارگر
در کارگاه (کنوانسیون  1973سازمان بینالمللی کار) آزادی سندیکایی (کنوانسیون  1951سازمان
بینالمللی کار) .هاشمی ()154 :1384
در حقوق داخلی نیز اصل عدالت اجتماعی زیربنای مناسبات اقتصادی و اجتماعی دانسته شده است
و از آن تصریحاً و تلویحاً سخن به میان آمده است.

در ادامه به مباحث اصلی مد نظر یعنی شاخصهای عدالت اجتماعی که از آنها به عنوان «حق» یاد
میشود خواهیم پرداخت .شاخصهای عدالت اجتماعی در پنج محور و شاخص اصلی مورد مطالعه
قرار میگیرد که با ذکر این موارد فقط موارد مرتبط با بحث را مورد مطالعه قرار خواهیم داد:
 .1حداقلهای معیشتی (حق زیست عادالنه) :خوراک ،پوشاک ،مسکن؛
 .2حداقلهای درمانی -بهداشتی؛
 .3حق آموزش و پرورش؛
 .4حق بر تأمین اجتماعی؛
 .5حق کار و اشتغال.
محور مرتبط با بحث (حق کار و اشتغال) است که این محور را به شکل عمده مورد مطالعه قرار
خواهیم داد:
تأمین نیازهای زندگی که الزمه حیات انسانی است مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و

راک قوقح ردیعامتجا تلادع و یزاس یصوصخ ضراعت

بند  9اصل  3قانون اساسی بیان میدارد« :دولت جمهوری اسالمی ایران ،موظف است همه امکانات
خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی
برآورده سازد» .همچنین در بند  12همین اصل «پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط
اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرفساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه ،مسکن،
کار ،بهداشت و »...را به عنوان یکی از سیاستهای اساسی دولت در جهت برقرارکردن اصل عدالت
اجتماعی مقرر داشته است.
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درآمدزا برای تأمین این منظور میباشد .افراد انسانی با رام کردن طبیعت ،برای تأمین زندگی خویش
گام برمی دارند و بدین طریق مراتب انسانیت خود را به اثبات میرسانند .کارکردن یکی از حقوق و
آزادیهای بشر محسوب میشود که حمایتهای خاص خود را اقتضاء میکند و تضمین آزادی کار،
حق کار ،شرایط مطلوب کار و تقویت مواضع کارگران به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه ،از طریق
تشکل در مقابل مجاری قدرت اقتصادی ،از جمله تدابیری است که در حقوق موضوعه به آن پرداخته
میشود .هاشمی ( )467 :1384یکی از شاخصهای دیگر عدالت اجتماعی ،حق کار کردن یا حق
گرفتن کار از جامعه میباشد ،یعنی اینکه در جامعه برای همه افراد حاضر و داوطلب کار کردن
کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا کند .امروزه دولت مکلف است با برنامهریزی
اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ سیاستهای حساب شده برای عموم مردم کار فراهم کند تا افراد امکان
اشتغال پیدا کنند .حق کار و اشتغال از جمله شاخصهای عدالت اجتماعی است که در زمره حق-
ادعاهای مثبت قرار میگیرد؛ به این معنا که دولت مکلف است برای بهبود وضعیت کلی جامعه و در
جهت ارتقای سالمت آن و نیز بهرهجویی از نیروی انسانی کار ،وسایل و امکانات اشتغال به کار را برای
افراد جامعه مهیا کند و در اختیار آنان قرار دهد.

حق اشتغال و کار در اسناد بینالمللی حقوق بشر و اسناد داخلی

ماده  23اعالمیه جهانی حقوق بشر حق کار را مورد شناسایی قرار داده و شرایط کار عادالنه را بر
میشمارد .از جمله این شرایط انتخاب آزادانه کار ،شرایط منصفانه و رضایتبخش کار ،حمایت در
مقابل بیکاری ،اجرت مساوی در قبال کار ،بدون هیچ تبعیضی استحقاق دریافت مزد در برابر کارکردن.

24

حق بر اشتغال که شامل آموزشهای حرفهای الزم نیز میشود ،مورد تأکید ماده  6میثاق بینالمللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است .توجه داشته باشیم که حق بر اشتغال مورد
تأکید این میثاق ،از آزادی انتخاب شغل ماهیتی کامال متفاوت دارد .درحالیکه حق بر اشتغال حق
مثبت و از مقوله حق-ادعاهای حمایتی است ،حق بر انتخاب شغل از حق-ادعاهای منفی است که عدم
مداخله دولت را میطلبد .قاری سیدفاطمی ( )285 :1382ماده  6دولتهای عضو را متعهد ساخته
تا حق کار را به رسمیت بشناسند و ضمانت اجراهای مناسبی برای حمایت از این حق وضع نموده
است .بند  2این ماده از میثاق ،به اقداماتی که دولتهای طرف این میثاق به منظور اعمال کامل این
حق باید به عمل آورند ،اشاره کرده که شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفهای و طرح برنامهها و خط
مشیها و تدابیر فنی میباشد.
ماده  7میثاق به بیان شرایط منصفانه و مطلوب کار که در ماده  23اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز مورد
تصریح قرار گرفته است میپردازد و آن را متشکل از موارد زیر میداند:
 .1مزد ،که باید برای کلیه کارگران حداقل موارد زیر را تأمین کند:

دستمزد منصفانه و مساوی در برابر کار مساوی بدون هیچ تمایزی؛ خصوصاً زنان نباید مجبور به
انجام کارهایی پستتر از مردان گردند و باید دستمزد برابری دریافت نمایند؛
امرار معاش مناسب برای کارگر و خانواده اش مطابق اصول میثاق حاضر.
 .2شرایط کار سالم و امن؛
 .3حق کلیه افراد به پیشرفت کاری و ترفیع به درجات باالتر کاری تنها براساس ظرفیت و مهارت؛
 .4حق برخورداری از مرخصی ،محدودیت منصفانه ساعات کار ،روزهای تعطیل منظم با پرداخت مزد
و نیز پرداخت مزد بابت روزهای تعطیل عمومی.
الف) آزادی کار و منع کار اجباری
بر اساس ماده  23اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هرکس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب
نماید .»...ماده  13اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز اعالم میدارد ...« :هر انسانی آزادی انتخاب کار
شایسته را دارد؛ بهگونهای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود ...و نباید او را به
کاری که توانش را ندارد وا داشت یا او را به کاری اکراه نمود .»...همچنین در ماده  8میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی و ماده  4کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی کار تأکید شده است.

 .1بر اساس ماده  2مقاولهنامه شماره  29-1930که دولت ایران به موجب قانون مصوب 1335/12/28
به آن ملحق شده است« :اصطالح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطالق میشود که با تهدید
به مجازات بیآنکه شخص ذینفع به میل و رضای خاطر برای انجامدادن آن داوطلب باشد ،به وی
تحمیل گردد» .این مقاولهنامه ضمن اعالم لغو تدریجی کار اجباری در برخی موارد (بند  1ماده )10
لغو فوری و ممنوعیت مطلق آن در مورد زنان ،ازکارافتادگان و مردان و نوجوانان سالمند (بند  1ماده
 )11را مقرر داشته است.
 .2مقاولهنامه شماره  1957/105نیز که دولت ایران به موجب قانون مصوب  1337/10/7به آن ملحق
شده ،با درنظرگرفتن پیشرفتهای حاصله توسط کشورها در لغو تدریجی بر اساس مقاولهنامه قبلی
(شماره  )29به جدیت و عدم انعطاف بیشتری در ماده یک خود چنین بیان میکند که هر یک از
دولتهای عضو سازمان بینالمللی کار که به این مقاولهنامه ملحق میشوند ،موظفند از کار اجباری به
هر صورت که باشد جلوگیری کرده ،از مبادرت به استفاده از هر گونه کار اجباری به صورت تحمیل
یا آموزش عقاید سیاسی به عنوان بسیج کارگران برای آبادانی کشور ،به عنوان تنبیه انظباطی کار،
به عنوان مجازات شرکت در اعتصابات و به خاطر تبعیض نژادی ،اجتماعی ملی یا مذهبی خودداری
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افزون بر قواعد عام مذکور ،دو مقاولهنامه خاص بینالمللی مربوط به منع کار اجباری که مجموعا از
قدمت بیشتری نیز برخوردارند ،در اسناد بینالمللی کار وجود دارد:
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نمایند .هاشمی )469 :1384( ،فطریبودن آزادی انسان ،آزادی کار را نیز شامل میشود؛ بدین معنا
که افراد وقتی احساس آرامش میکنند که بر اساس کششهای طبیعی خود به کوشش بپردازند.
بنابراین هیچگونه جبر و تحمیلی از این بابت روا و عادالنه نیست .با وجود این منطق بسیار قوی ،نظام
بردگی و اختالفات طبقاتی حکایت از اجبار افراد به کار از گذشتههای دور تا تاریخ معاصر میکند که
در این راه منزلت و کرامت انسانی زیر پا گذاشته شده است .هاشمی ()467 :1364
اصل بیس 
توهشتم قانون اساسی بر اینکه «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف
اسالم و حقوق عمومی نیست برگزیند» تأکید دارد و اصل چه 
لوسوم نیز با محورقراردادن حفظ
آزادگی انسان ،در بند  4خود «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین» را یکی
از ضوابط اقتصادی کشور برشمرده است .بنابراین ،آزادی کار و شغل ،شالوده اساسی نظام جمهوری
اسالمی ایران است و نمیتوان هیچکس را به داشتن شغل و پیشۀ معین مجبور نمود و از شغل و
پیشهای که دلخواه اوست بازداشت و از یا تغییر و تبدیل و یا ترک و تعطیل آن جلوگیری به عمل آورد.
البته برخورداری از حق و آزادی کار وقتی میسر است که امکانات الزم در اختیار افراد جامعه قرار گیرد.
این امکانات فقط در یک نظام سالم اجتماعی و تحت حمایت دولت مقدور است.
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قانون کار ضمن اشاره مؤکد بر اصول قانون اساسی در مورد منع اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی
از دیگری و حق انتخاب شغل (ماده  6قانون کار) در ماده  172نیز با اشاره به اینکه (کار اجباری با
توجه به ماده  6این قانون ممنوع است) برای متخلف عالوه بر پرداخت اجرهالمثل کار انجامشده و
جبران خسارت ،مجازات  91روز تا یک سال حبس و جریمه نقدی معادل  50تا  200برابر حداقل
مزد روزانه را پیشبینی کرده است.
ب) سیاستگذاری کلی اشتغال
اعالمیه فیالدلفیا ،وظیفه سازمان بینالمللی کار را ارائه کمک با برنامهریزی اشتغال به منظور ارتقا
سطح زندگی افراد در نقاط مختلف دنیا میداند .از نظر این اعالمیه ،هدف اساسی از سیاستگذاری
اشتغال ،دستیابی تمام افراد انسانی صرف نظر از نژاد ،عقیده مذهبی و حیثیت ،پیشرفت و توسعه
مادی و معنوی ،آزادی و کرامت و امنیت قضایی با فرصت برابر است .کاکا ( )61-62 :1392در
زمینه سیاست اشتغال ،اسناد بینالمللی فراوانی وجود دارد که در میان همه آنها مقاولهنامه شماره
 1964/122مربوط به سیاست اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار است .این مقاولهنامه که دولت
ایران به موجب قانون مصوب  1351/2/18به آن ملحق شده ،پس از ذکر مقدمات توجیهی در زمینه
ضرورت سیاستگذاری اشتغال به ذکر موازین خاصی میپردازد:
 .1به منظور ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی ،تأمین نیازمندیهای مربوط به
نیروی انسانی و حل مسئله بیکاری و کمکاری ،هر عضو باید به عنوان یک هدف اساسی ،سیاست فعالی

را در زمینه اشتغال کامل و مولد با آزادی انتخاب شده باشد بدینترتیب بهکار گیرد:
الف) برای همه اشخاص آماده و جویای کار امکانات اشتغال وجود داشته باشد؛
ب) کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است تولیدکننده باشد؛
ج) آزادی انتخاب شغل باید به ترتیبی باشد که هر کارگر بدون توجه به نژاد ،رنگ ،مذهب ،جنسیت،
عقیده سیاسی ،وابستگی ملی و منشأ اجتماعی همه امکانات الزم را برای داشتن شغل مناسب و
استفاده از قابلیت خود در اختیار داشته باشد( .ماده )1
 .2هر دولت عضو باید با بهکارگیری روشها و شیوههایی که متناسب با شرایط کشور باشد ،سیاستی
هماهنگ را برای رسیدن به اهداف فوق بهکار گیرد و تصمیمات الزم را اتخاذ نماید( .ماده )2
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بند  12اصل سوم قانون اساسی «پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه جهت برطرفساختن هر نوع
محرومیت در زمینه ...کار» را یکی از وظایف اساسی دولت مقرر داشته است .عالوه بر آن ،اصل  28با
اعالم حقداشتن شغل برای همه افراد ،دولت را موظف نموده است «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل
گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
در مورد این اصل اشاره به دو نکته ضروری به نظر میرسد :اول اینکه احترام به این حق مستلزم
برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه تنظیم شود .این سیاست مبتنی بر ایجاد
و افزایش مهارت کار و تخصصهای فردی در بین افراد جامعه باشد .بند  2اصل 43قانون اساسی به
تأمین امکانات و ابزار کار برای همه میپردازد؛ به نحوی که نه به تمرکز تداول ثروت در دست افراد و
گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق درآورد.
پ) حمایت از بیکاران
بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر « :هرکس حق دارد ...در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».
مقاولهنامه شماره  168-1988به منظور تجدید نظر مقاولهنامه شماره  134تازهترین معیار بینالمللی
تحت عنوان ( ارتقای شغلی و حمایت علیه بیکاری) به شمار میرود که مهمترین موضوع آن حمایت
از بیکاران پارهوقت ،افزایش میزان مقرری بیکاری ،تقلیل مدت انتظار کار ،افزایش مدت پرداخت
مستمری ،استمرار نظام تأمین اجتماعی برای بیکاران پارهوقت و تضمین مراقبتهای پزشکی حین
بیکاری (ماده  )5و تکلیف دولت به پرداخت حق بیمه بیکاران به منظور احتساب مدت بیکاری جزو
سوابق خدمت برای مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان (ماده  )26میباشد که
دولتهای عضو را به استقرار این موارد دعوت کرده است.
ت) آزادی سندیکایی و تشکل
بر اساس بند  4ماده  23اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هرکس حق دارد با دیگران تشکیل سندیکا
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دهد و حق دارد برای دفاع از منافع خود به سندیکاها بپیوندد» .بند  1ماده  22میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را به رسمیت میشناسد .ماده  8میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با تفصیل بیشتری دولتهای عضو را مسئول تضمین حقوق سندیکایی به ترتیب
زیر میداند:
 .1حق تشکیل سندیکا و آزادی عضویت در آن ،به منظور فراهمکردن زمینه ارتقای حقوق اقتصادی
و اجتماعی.
 .2حق ائتالف سندیکاها به صورت اتحادیه و کنفدراسیون در سطح ملی و حتی تشکیل سازمانهای
سندیکایی بینالمللی.
 .3حق آزادی فعالیت برای سندیکاها بدون هیچگونه محدودیتی ،جز آنکه قانون برای نظم عمومی
و حقوق دیگران مقرر داشته باشد.
دیباچه اساسنامه سازمان بینالمللی کار ،آزادی سندیکایی را به عنوان اصلی اساسی و شرط هر نوع
ارتقای اجتماعی دانسته است .مقاولهنامه شماره  ،87با قائلشدن حق تشکیل سازمان و عضویت در
سازمانهای موردنظر برای کارگران و کارفرمایان بدون هرگونه تبعیض و بدون اجازه قبلی (ماده
 ،)2حق سازمانهای کارگر و کارفرمایی را برای تدوین اساسنامه و آییننامه و سازماندهی داخلی و
برنامهریزی و هر نوع فعالیت سندیکایی را بدون هر گونه محدودیتی به رسمیت نمیشناسد( .ماده )3
بر اساس مقاولهنامه شماره  :98کارگران باید در مقابل هرگونه تبعیض و محدودیت سندیکایی از
حمایت کامل برخوردار باشد و این حمایت ویژه در مواردی که استخدام کارگران منوط به عدم
عضویت در سندیکا و یا اخراج کارگران به علت عضویت در سندیکاست باید اعمال شود( .ماده  )1کاکا
( )62 :1392هرکس دارای حق تشکیل انجمنهایی با اهداف مختلف است و این انجمن از نظر آنکه
شخص در قالب آنها امکان تحقق اهداف خود را دارد ،حائز اهمیت است .همچنین افراد میتوانند به
وسیله تشکیل این انجمنها در جهت تحقق اهداف جمعی خود و یا حمایت از اصول مشترک گام
بردارند .همچنین هر شخصی کام ً
ال آزاد است هر زمان که بخواهد بدون فشار یا اجبار دیگران به
گروهها و انجمن هایی که مشغول فعالیت اند بپیوندد .پروین ()345 :1396
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تجمع یکی از راههای مقابله افراد با مشکالت پیش روی آنهاست .اگر کارگران در گذشته به علت
پراکندگی به عنوان طرف ضعیف ،ناگزیر از پذیرش شرایط یکجانبۀکارفرمایان بودهاند ،اینک با
گردآمدن در یک محیط قادر به مذاکره با کارفرما ،با کسب امتیاز بیشتر و حتی مبارزه برای احقاق
حقوق جمعی خویش خواهند بود .اصل بیستوششم قانون اساسی ،آزادی تشکیل انجمنهای صنفی
را در مجموعه انواع تشکلهای مختلف پیشبینی کرده است .در اجرای این اصل ،فصل ششم قانون

با تحوالت اصالحطلبانه اقتصادی و اجتماعی و اجتنابناپذیر شدن دخالت دولتها ،موضوع عدالت
اجتماعی و حمایت از کارگر با بعثت قانونگذاری کار وارد حقوق موضوعه شد .جمهوری اسالمی ایران
تبخش کار ،راهکار اصلی تأمین آزادی
نیز از این قائله مستثنا نیست و اکنون شرایط منصفانه و رضای 
کار در حقوق داخلی شده است« .جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» یکی از ضوابط اساسی است
که بند  4اصل چهل و سوم قانون اساسی آن را قرین آزادی کار و شغل و منع کار اجباری قرار داده
است .بند  3اصل مذکور را میتوان یک ضابطه مبنایی برای مقابله با بهرهکشی دانست که عبارت
است از« :تنظیم برنامه اقتصادی کشور بهصورتیکه شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر
فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ،سیاسی ،اجتماعی و شرکت
کمی و کیفی کار در
فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد» .توجه به شرایط ّ
متن مذکور در واقع عنایت خاص به کرامت و ارزش واالی انسانی است که کارگر را به عنوان اهرم
معقول و خالق در محیط کار مطرح میسازد تا :اوالً ،با طیب خاطر ،آزادانه و بیهیچ تحمیل و فشار و
استثماری وظایف شغلی خود را انجام دهد؛ ثانیاً ،به عنوان عنصر فعال و متحرک در تمام زمینههای

راک قوقح ردیعامتجا تلادع و یزاس یصوصخ ضراعت

کار (مواد 130تا  )138تحت عنوان تشکلهای کارگری و کارفرمایی ،برای کارگران و کارفرمایان این
حق را قائل شده است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی خود
مبادرت به تشکیل انجمن صنفی در سطوح مختلف کارگاهی ،حرفه ،محلی ،استانی و ملی بنمایند.
(ماده  )131آزادی تشکل یکی از حقوق بنیادین کارگران است که هرگونه محدودیت و ممنوعیت
وارد بر آن حتی به صورت قانون ،ناروا و خالف حقوق طبیعی آنهاست .این تضمین مستلزم تشکیل و
فعالیت انجمن صنفی از یک طرف و آزادی آن در مقابل دولت است.
ث) نفی بهرهکشی
بهرهکشی یا استثمار عبارت از این است که فرد یا گروهی از تالش یا خدمات فرد یا افراد دیگر
بهرهبرداری و استفاده کند .بهرهکشی به صورت بردگی ،کار اجباری ،کار طاقتفرسا و بهرهبرداریهای
غیرعادالنه نیروی انسانی است که در طول تاریخ ،روابط ظالمانهای را پدید آورده است .تاریخ اکثر
جوامع پس از گذار از دوران بردگی نوعاً مبتنی بر اشرافیت یا ارباب و رعیتی بوده است که در آن
کارگران به علت حقارت اجتماعی و زیردستبودن ،قهرا ً مورد استثمار و بهرهکشی طبقات مسلط
بودهاند .پس از انقالب صنعتی و اجتماعی قرون اخیر نیز با وجود آنکه شعارهای آزادی ،برابری
و توجیهات ظاهرا ً قانعکننده آن سراسر جوامع انقالبی مغرب زمین را فراگرفته بود ،به علت آنکه
هرکس قادر بود استعدادها و تواناییهای خود را به کار بندد ،طبعاً بهکارگیری این استعدادهای نابرابر
نمیتوانست نتایج متعادلی به بار آورد و لیبرالیسم اقتصادی نتیجهای جز مزد کم ،ساعت کار زیاد،
فقدان بهداشت و تأمین زندگی در خرابهها و تحمل مشقتهای گوناگون نداشت .هاشمی ()19 :1370
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معنوی ،سیاسی و اجتماعی ابتکار عمل داشته باشد .ثالثاً ،از فرصت کافی برای افزایش مهارت و ابتکار
برخوردار باشد تا به عنوان فرد پویا ،قابل ارتقا و سازنده در جامعه مطرح گردد .فصل سوم قانون کار،
تحت عنوان شرایط کار (مواد 34تا  )84مقررات مفصلی را در زمینههای مختلف (مزد ،مدت کار،
تعطیالت و مرخصیها ،شرایط کار زنان و نوجوانان) پیشبینی نموده که در صورت اجرای صحیح تا
حدود زیادی میتوان تأمینکننده ضوابط مقرر در اصول مذکور (هاشمی )347:1384 ،و در نتیجه
عدالت اجتماعی باشد.

آثار مخرب خصوصیسازی

کارل مارکس بر این نکته تأکید داشت که سرمایهداری مدرن با شعار آزادی فردی و برابری صوری،
شرایط اقتصادی ناگواری را خلق کرده است که بیعدالتیهای اجتماعی بیشماری را به وجود
آورده است .پیرحیاتی ( )11 :1393به نظر میرسد میتوان به طور اختصار مشکالتی که به وسیله
خصوصیسازی به وجود آمده را به شرح ذیل توضیح داد:
 .1نابرابری در ثروت :بیعدالتی اجتماعی ،نابرابری در درآمد و ثروت در سراسر دنیا مشاهده میشود؛
برای مثال در ایاالت متحده امریکا ،نزدیک به نیمی از کل درآمدها به یکپنجم خانوادهها تعلق
میگیرد .یک درصد کل خانوادهها ثروتی بیش از کل جمعیت این کشور دارند و ثروت آنها از سال
 1970به بعد دوبرابر شده است .جمعیت آمریکاییهایی که در فقر زندگی میکنند نسبت به دهۀ
گذشته بیشتر شده است .در دهههای اخیر شمار میلیونرها و بیلیونرها افزایش یافته و این در حالی
است که دستمزدهای واقعی کارگرها کاهش یافته .در عین حال هزینههای زندگی ،حمل و نقل و
مراقبتهای پزشکی افزایش یافته است .فیگین)65 :2001( 1
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 .2استثمار :سرمایهداری و لیبرالیسم ممکن است برای مدیران شرکتها مفید باشد ،ولی برای بسیاری
از مردم دنیا مفید نیست و باعث استثمار آنها و در درجه دوم قرارگرفتنشان شده است .صحنه
بینالمللی به صورت فزایندهای تحت نفوذ شرکتهای چندملیتی است که اغلب به صورت مستقل از
دولتهای ملی اداره میشوند .آنها بر پایۀ عالیق اقتصادی خودشان کار میکنند؛ اغلب بازارهای خود را
گسترش میدهند و کشورها ،فرهنگها و محیط طبیعی را تخریب میکنند؛ برای مثال در کشورهای
درحال توسعه ،کشاورزان خرد به وسیله شرکتهای بزرگ بازاریابی محصوالت کنار زده میشوند و
یا از جانب این شرکتها تحت فشار قرار میگیرند تا محصوالتشان را برای آنها تولید کنند و این
باعث کاهش تولید مواد غذایی ضروری برای جمعیت بومی میشود .نفوذ شرکتهای بزرگ جهانی
از هر منظری شگفتانگیز است؛ هرچند هیچ معیاری نمیتواند به طور کامل بازتابدهنده گستره آن
1- Feagin

باشد .فروش ساالنه دوهزار شرکت که در رأس شرکتهای جهانی قرار دارند ،جمعاً  27تریلیون دالر
است و  103تریلیون دارایی دارند .این شرکتها به لحاظ نیروی انسانی بیش از هفتادمیلیون نفر در
سراسر جهان را در استخدام خود دارند .بدینترتیب تصمیمات تنها چند هزار نفر ،اعضای هیئتمدیره
و مدیریت شرکتها ،مستقیماً بر زندگی شاید یکمیلیارد نفر یا بیشتر مؤثر است .راتکاف ()15 :1389
 .3عدم امنیت شغلی :هماکنون آمار افراد بیکار و یا در معرض بیکاری ،تنها در اروپا  50میلیون نفر
تخمین زده شده است .صدها میلیون نفر در جهان از جمله بسیاری از کودکان در مکانهای خطرناک و
طاقتفرسا کار میکنند و ساالنه تقریباً سی میلیون نفر از گرسنگی میمیرند .درحالیکه محصوالتی که
شرکتهای بزرگ چندملیتی تولید میکنند بیشتر از مقدار کافی برای هر نفر است .نابرابری روبهافزایش
تنها یکی از اثرات منفی سرمایهداری و لیبرالیسم است؛ عدم ثبات کاری ،شرایط ناسالم کاری ،دستمزد
کم ،بیکاری یا نیمهبیکاری و مهاجرت اجباری از دیگر آثار منفی آن است .فیگین ()70 :2001
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 .4تخریب محیط زیست :از سال  1970به علت افزایش صعودی استفاده از سوختهای فسیلی در
اتمسفر زمین ،سطح بعضی از گازهای آالینده زیستمحیطی رشد قابل مالحظهای داشته است؛ این
افزایش باعث گرمشدن کره زمین شده که خود مایۀ ذوبشدن یخهای شناور قطبی میشود .الیه
اوزن زمین نیز شدیدا ً در حال نازکشدن است که میتواند باعث افزایش سرطان پوست ،انقراض بعضی
گونههای حساس مانند فیتوپالنگتونها در اقیانوسها شود .کمبود آب و وجود آب با کیفیت پایین،
مشکالت بسیار بزرگی را در بسیاری از کشورها به همراه داشته است .تنها ،در قرن گذشته نیمی از
سرزمینهای مرطوب و نیمی از جنگلها تخریب شدهاند .تخریب جنگلها باعث نابودی بسیاری از
انواع گونههای گیاهی شده است که بعضی از آنها منبع اکسیژنی بودهاند که ما تنفس میکنیم .این
مشکالت بیشتر بر روی کشورهای فقیر تأثیرگذار است ،زیرا برخی از آنها در مناطقی هستند که
گرمای هوا باعث کمبود آب شیرین ،فرسایش خاک ،تخریب جنگلها و گسترش بیماریها شده است.
به نظر میرسد تقسیم عادالنه ثروت اجتماعی از مسیر برقراری عدالت اجتماعی ،میتواند بسیاری از
چالشهای فوقالذکر را حل کند .امروزه جامعهشناسان به اهمیت ثروت و دردستداشتن منابع آن در
بهدستآوردن قدرت در جامعه و ایجاد نابرابری توجه نشان دادهاند .آنها معتقدند درآمدها باید متعادل
شود و قیمتها باید شرایط ثبات کاری و رفاه عمومی را برای همه افراد جامعه فراهم کند ،زیرا هر
شخص واحدی از یک پیکره به نام جامعه است و عدالت اجتماعی میتواند راه حل مشکالت دنیای
سرمایهداری باشد .برقراری عدالت اجتماعی نیازمند چارچوب نظارتکننده استواری است که قطعا
با اقتصادهای سرمایهداری متفاوت است .میلر ( )45 :1389هدف از این نوع عدالت تأمین حداقل
نیازهای شهروندان ،برابری هرچه بیشتر ،تضمین امنیت شهروندان ،افزایش رفاه و فراگیرکردن آن و
حمایت از اقشار ضعیفتر اجتماع است( .اوتفرید)67 :1363 ،
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چالشهای دولت و خصوصیسازی

با وجود جذابیت خصوصیسازی برای دولت ها ،باید توجه شود که اجرای این سیاست نمیتواند درمان
همه ی مسایل و مشکالت بخش دولتی باشد و در اجرا و پیگیری آن با هر روش باید چالشهای ذیل
را مد نظر قرار گیرد.
هفت چالش بسیار مطرح در عرصه خصوصیسازی وجود دارد که میتوان آنها چنین برشمرد:
 .1اغراقگویی در کاهش هزینهها :در بسیاری از موارد تصور میشود که خصوصیسازی حتماً
باعث کاهش هزینهها میشود اما لزوماً چنین نیست و گاهی خصوصیسازی باعث افزایش هزینهها
(هزینههای پنهان) میگردد( .اسکالر )75 :2001 1به برای مثال ،عموماً کارکنان معتقدند که بخش
دولتی در پرداخت حقوق و دستمزدها از قابلیت اعتماد و میزان پرداخت باالتری برخوردار است،
اما هنگامی که امور به بخش خصوصی واگذار گردید ،ازآنجاکه بخش خصوصی به دنبال کاهش
هرچهبیشتر هزینه و به تبع آن باالبردن منفعت خود است ،امکان دارد میزان پرداختی به کارکنان را
کاهش دهد و کاهش هزینهها از هر طریقی ،از مباحثی است که میتواند اعتراض اتحادیه ها ،کارکنان
ساعتی و سایر ذینفعان را در پی داشته باشد (به عبارتی باعث افزایش هزینههای پنهان گردد).

 .2کیفیت خدمات :کسب منفعت نیازمند افزایش درآمدها و کاهش هزینهها است که در
خصوصیسازی از طریق واگذاری انجام امور به نیروی کار ارزان ،کمتر آموزش دیده ،پایینآوردن
2
کیفیت ،کمیت یا حیطۀ خدمات ،یا از طریق «سهلانگاری در ارائه خدمت» تحقق مییابد .ساواس
( )308 :1982بنابراین رعایت کیفیت خدمات در خصوصیسازی میتواند امری بسیار مهم باشد که
گاه از آن غفلت میشود.
 .3فساد  :فرآیند خصوصیسازی بستر بسیار مناسبی را برای بروز انواع فساد همچون ارتشا ،زیرمیزی،
پیشنهادات وسوسهآمیز و چشمپوشی از مسئولیت اصلی فراهم میآورد.
دولتها برای شناسایی و جلوگیری از بروز فساد در فرآیند خصوصیسازی نیازمند دقت وافری هستند،
چون فساد مسئلهای است که در صورت غفلت ورزی از آن بهشدت مسری بوده و تمامی اجزای دولت
و جامعه را در بر خواهد گرفت .ژورواتن)908 :2005( 3
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حد  :دولتها در برخی موارد ممکن است به دلیل وابستگی بیش از حد به
 .4وابستگی بیش از ّ
خصوصیسازی امور از انجام اموری که در توان خود دولت نیز است ،سر باز زده و این امر میتواند
هزینههای مضاعف را بر بدنه ی دولت تحمیل کند  .عالوه بر این وابستگی به بخش خصوصی میتواند
1- Sclar
2- Savas
3- Bjorvaten

در بسیاری از بخشها قابل قبول باشد اما در برخی امور وابستگی فراتر از حد به بخش خصوصی
میتواند استقالل و ماهیت دولتها را زیر سؤال ببرد  .بنابراین دولتها باید تالش کنند که در فرآیند
خصوصیسازی حد اعتدال را رعایت کنند و از افتادن در دام وابستگی بیش از حد بپرهیزند.
 .5مسئولیت و کاهش اختیار  :برای دولتها مسئولیتهایی متصور است  .همانطور که اشاره
گردید ،واگذاری بیش از حد امور به بخش خصوصی میتواند خطری برای کاهش اختیارات دولتها
محسوب گردد( .داناهو)100 :1989 1
 .6تأثیرات وارد بر کارکنان و جامعه :ممکن است در بدو واگذاری امور به بخش خصوصی برخی
هزینهها به چشم نیایند ،اما با گذشت زمان هزینههایی واقعی (پنهان) همچون نارضایتی کارکنان و
نارضایتی برخی از اقشار جامعه رخنمایی میکنند .بدینطریق که با واگذاری امور به بخش خصوصی
(یا بخشی خاص) منافع ناشی از انجام آن امور عاید عدهای خاص از افراد جامعه خواهد شد و دیگران
را از دسترسی به این عواید محروم سازد و این پدیده نارضایتی کارکنان و برخی از اقشار همچون زنان
و کارگران و مستمندان را در پی دارد.

 .8کاالییسازی و ارزانسازی نیروی کار
کاالییسازی نیروی کار در سراسر تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیبهای فراوان در جریان بوده است،
اما نه تاریخی همگن در مناطق گوناگون جغرافیای ایران داشته است ،نه روندی خطی و یکدست؛ نه
از تواریخ محلی کاالییسازی نیروی کار در مناطق گوناگون جغرافیای ایران چندان اطالعی داریم ،نه
از فراز و فرودشان .همچنین گرچه امروزه در وجود و حضور نوعی بازار کار ملی در ایران هیچ تردیدی
نیست ،دربارۀ تاریخ کاالییسازی نیروی کار و تکوین بازار کار ملی نیز هنوز پژوهش جامعی به عمل
نیامده است .مالجو ()6 :1395
در ادامه به بیان عواملی که در طی سالیان اخیر به روند کاالییسازی و ارزانسازی نیروی کار کمک
کرده است میپردازیم:
 .1افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار :سوای افت مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار طی
1- Danahue
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 .7کاهش دموکراسی :همانطور که اشاره شد از اصلیترین اهداف یا تبعات خصوصیسازی
«کوچکسازی» بخش دولتی و عمومی است .خصوصیسازی جدای از منافعی که دارد ،میتواند
باعث کاهش دموکراسی و دموکراسی محوری در جامعه گردد .هر چه امور عمومی بیشتری به بخش
خصوصی واگذار گردد ،از میزان قدرت و حیطۀ عمل دولت که نمایندۀ بخش عمومی است کاسته
میشود و در پی آن میتوان انتظار داشت که از میزان تسلط عامۀ مردم بر امور خود کاسته شود.
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اولین دهۀ انقالب ،در دو دهۀ اخیر زنان به طرز فزایندهای به قلمرو کار مزدی وارد شدهاند ،آنهم
عمدتاً به علت ناموزونیهای عمیق در ساختار دخل و خرج خانوادههای طبقات متوسط و کارگر
طی دورۀ پس از جنگ .از یک سو ،میزان مصرف کاالهای مصرفی بادوام در سبد مصرفی خانوارها
رو به رشد گذاشته است و از سوی دیگر ،قلمروهایی چون بهداشت و درمان و سالمت و آموزش و
اوقات فراغت نیز با عقبنشینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی خویش تا حد زیادی در معرض
کاالییسازی قرار گرفتهاند .این هر دو عامل به افزایش سویۀ مخارج در ساختار دخل و خرج خانوادهها
طی سالهای پس از جنگ شدیدا ً دامن میزده است .درعینحال ،تا جایی که به صاحبان نیروی کار
برمیگردد ،دریافتیهای نانآوران خانوادهها در سالهای پس از جنگ بهشدت در معرض سرکوب
بوده و مشمول پروژهای برای ارزانسازی نیروی کار قرار گرفته است که به کاهش سویۀ درآمدها در
ساختار دخل و خرج خانوادهها طی سالیان پس از جنگ عمیقاً دامن میزده است .این نوع دگرگونی
در ساختار دخل و خرج خانوادهها باعث میشد چرخ خانواده حاال دیگر با نیروی کار یک نانآور با
دشواری بیشتری بچرخد .رشد تعداد خانوادههای دونانآوره در طبقات متوسط و کارگر و ازاینرو
افزایش مشارکت زنان در بازار کار از جمله پاسخی به همین دگرگونیها بود.
 .2رشد فزایندۀ شمار کودکان کار :در سالیان پس از جنگ از جمله بهواسطۀ عواملی چون ارزانسازی
نیروی کار نانآوران خانوادههای طبقۀ کارگر و تهیدستان شهری ،عقبنشینی دولت از اجرای وظایف
اجتماعیاش طی سالیان پس از جنگ و ازاینرو کاالییسازی قلمروهای بسیار گوناگونی چون
بهداشت و درمان و سالمت و آموزش و بیمهها ،استمرار نرخ باالی بیکاری در طول دهههای اخیر
میان طبقۀ کارگر و تهیدستان شهری ،و تغییر جهتگیری برخی نهادهای عمومی غیردولتی مثل
بنیاد مستضعفان و کمیتۀ امداد و بنیاد شهید و غیره که بهتدریج از مخارج اجتماعیشان در یاریدهی
به بخشهای محروم اجتماعی کاسته و بیش از پیش به بنگاههایی اقتصادی که درصدد حداکثرسازی
سود هستند تبدیل شدهاند( .ابرندآبادی)256 :1390 ،
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 .3تشدید عرضۀ نیروی کار از راه اشاعۀ فزایندۀ پدیدۀ چندشغلهبودن .عقبنشینی دولت از اجرای
وظایف اجتماعی خویش در زمینۀ تأمین حداقلهایی از بهداشت و درمان و سالمت و آموزش و
غیره به همراه ارزانسازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ و ازاینرو تغییر در ساختار دخل و
خرج خانوادهها فقط مسبب حضور فزایندۀ زنان و کودکان در بازار کار نشده است ،بلکه اصوالً بخش
بزرگتری از صاحبان نیروی کار را واداشته با رجوع به شغلهای دوم و تشدید عرضۀ نیروی کار
خویش در بازار کار و کسب دریافتیهای بیشتری از بازار درصدد رفع کسری بودجۀ خانوار برآیند.
(دفتر مطالعات اقتصادی)9 :1390 ،
 )4استمرار حضور بخشهایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار ناکارآمدی صندوقهای تأمین

اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی در تأمین شایستۀ معیشت انواع بازنشستگان و ازاینرو
محرومیت بخشهایی از جمعیت غیرفعال از حمایت اجتماعی نهادهایی از این دست به طرز فزایندهای
باعث شده است که درصد نسبتاً باالیی از بازنشستگان گرچه ظاهرا ً از بازار نیروی کار خارج میشوند،
حدت بیشتری ناخواسته به بخشهای گوناگون بازار کار گسیل مییابند.
واقعاً با شدت و ّ
 .5افزایش شمار آن بخش از نیروی کار که پیشترها در شبکۀ فعالیتهای اقتصادی خردهبورژوازی
ِ
هیبت کارکنان فامیلی بدون مزد به کار مشغول بودند ،اما از جمله به موازاتِ تضعیف نهاد
به
خانوادۀ گسترده و بازاریترشدن مناسبات اجتماعی در شهرها تدریجاً به بازار کار مزدی وارد شدند.
(بهداد)15 :1389 ،
ِ
فرودست روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر که ناشی
 )6مهاجرتِ انبوهی از اقشار اجتماعی
اضمحالل بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر خشکسالیهای سالهای اخیر و
از تضعیف یا
ِ
سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره بوده است.

ِ
جهت
درعینحال ،چهار عامل طی سالیان پس از جنگ در بین بوده که فروش نیروی کار در بازار کار
تأمین معاش را هم برای بخشی از جمعیت فعال که پیشترها کار مزدی میکرده و هم برای آن
بخش از جمعیت فعال که در سالیان پس از انقالب به واسطۀ عوامل ششگانۀ پیشگفته به جرگۀ
مزدوحقوقبگیران پیوسته است الزامیتر میساختهاند ،چهار عاملی که نیروی کار پیشاپیش نسبتاً
کاالییشده را کاالییتر میساختهاند.
 .1موقتیسازی نیروی کار .تضعیف توان چانهزنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژۀ موقتیسازی
نیروی کار به وقوع پیوست .در مقطع پایان جنگ هشتساله فقط حدودا ً شش درصد از صاحبان
نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند .امروز گرچه گزارشی رسمی
در این زمینه هرگز ارائه نشده ،اما برآورد میشود بین  70تا  95درصد از صاحبان نیروی کار در
بخشهای دولتی و خصوصی دچار بلیۀ قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند ،رقمی

راک قوقح ردیعامتجا تلادع و یزاس یصوصخ ضراعت

بدینسان ،عوامل ششگانۀ پیشگفته ب ه عللی چون تضعیف تدریجی خانوادۀ گسترده و محله در
شهرهای بزرگ ،تحلیلرفتن توان اقتصادی نهاد خانوادۀ هستهای میان طبقۀ کارگر و تهیدستان
شهری ،ناکارآمدشدگی سازمانهایی چون تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی ،انقباض شبکۀ
زندگی روستایی در روستاها ،و ازینرو رنگباختن حمایتهایی اجتماعی که این نهادها پیشتر نثار
اعضای طبقات اجتماعی مرتبط با خودشان میکردند سبب شده است که تعداد آن بخش از جمعیت
فعال که برای تأمین معیشت خویش بهناگزیر میبایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند
خصوصاً طی سالهای پس از جنگ رو به افزایش بگذارند آنهم برای جایگزینسازی حمایتهای
اجتماعی ازدسترفته با فروش نیروی کارشان در بازار کار.
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که بسته به نوع فعالیت اقتصادی و درجۀ مهارت صاحب نیروی کار و فاصله از مرکز کشور در همین
دامنه نوسان دارد .ناامنی گستردۀ شغلی مهمترین عامل در تضعیف توان چانهزنی کارگران در بازار
کار طی سالهای پس از جنگ بوده است .تمهید زمینههای حقوقی انعقاد قراردادهای موقت در قانون
کار سال  1369مهیا شده بود ،اما قابلیت قانون کار برای موقتیسازی قراردادهای کار فقط در نیمۀ
اول دهۀ هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد .بر طبق دومین تبصرۀ مادۀ هفتم
از قانون کار« ،در کارهایی که طبیعت آنها جنبۀ مستمر دارد ،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر
نشود ،قرارداد دائمی تلقی میشود ».روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در
زمینۀ کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید
کند و در کارهای دائمی به طور موقت به استخدامشان درآورد .همچنین بر اساس یکی از بندهای
مادۀ  21قانون کار در مبحث خاتمۀ قرارداد کار ،در صورت «انقضای مدت در قراردادهاي كار با
مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن» عم ً
ال قرارداد کار خاتمه مییابد .قانون کار نه فقط به
انعقاد قراردادهای موقت رسمیت میدهد ،بلکه زمینههای اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبۀ
حقوقی بسیار آسان میکند .کشف همین قابلیت در قانون کار بود که انواع گوناگونی از صاحبان نیروی
کار را برحسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدید آورد :کارگر قراردادی ،کارگر قراردا ِد
سفیدامضا ،کارگر روزمزد ،کارگر بیقرارداد ،کارگر ساعتی ،کارگر قرارداد شفاهی ،کارگر پیمانی ،و
غیره .تردیدی نیست که هم نیروی کار کارگری که واجد قرارداد دائمی است خصلت کاالیی دارد و
هم نیروی کار کارگری که قرارداد موقتی دارد .بااینحال ،کارگران دائمی از توان چانهزنی بیشتری
با کارفرما برخوردارند .پروژۀ موقتیسازی نیروی کار با محرومسازی صاحبان نیروی کار از این رگه
از توان چانهزنی یقیناً مهمترین عامل کاالییترسازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ بوده است.
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 .2تعدیل نیروی انسانی .ردههای پایین شغلی در بدنۀ دولت چندان که نیروی کار شاغل در دستگاههای
دولتی از حدود  31درص ِد کل نیروی کار شاغل در سال  1365به حدود  24درصد در سال 1385
رسید( .بهداد )12 :1389 ،این نوع تعدیل نیروی انسانی در بدنۀ دولت در انواع اسناد باالدستی طی
دورۀ پس از جنگ با جهتگیری خاصی به اجرا گذاشته میشد .در مادۀ دوم قانون برنامۀ سوم چنین
میخوانیم« :به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت ،...دولت موظف است در طول سال
اول برنامه اصالحات ساختاری الزم را با رعایت موارد زیر در تشکیالت دولت به عمل آورد ...:عدم
گسترش تشکیالت دولت با تأکید بر کوچکسازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیالت .»...قانون
شکل اجرایی این نوع کوچکسازی درمصوبهای مشخص شد تحت عنوان
برنامه سوم ()7-8 :1383
ِ
«واگذاری امور پشتیبانی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی» که در فروردینماه سال  1379به
تصویب شورای عالی اداری رسید .اولین مادۀ این مصوبه به کلیۀ وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات
و شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است حکم

میکند امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پستهای سازمانی مربوط
را از تشکیالت خود حذف کنند .شورای عالی اداری ( )61 :1381عناوین مشاغل قابل واگذاری
به پیوست همان مصوبه آمده است« :فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی موردنظر مصوبه دربرگیرندۀ
پستهای سازمانی زیر است :الف) امور نقلیه (راننده ،کمکراننده ،مکانیک ،تعمیرکار ،رنگکار،
صافکار ،مسئول امور نقلیه ،متصدی امور نقلیه)؛ ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف ،حروفچین،
غلطگیر ،ماشینچی ،مسئول چاپ و تکثیر ،متصدی چاپ و تکثیر ،خطاط)؛ ج) امور آشپزخانه (آشپز،
کمکآشپز ،مسئول و متصدی آبدارخانه ،متصدی بوفه در رستوران)؛ د) امور خدمات عمومی و
تأسیساتی (ماشیننویس ،پیشخدمت ،نظافتچی ،مسئوالن و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان ،برق
و تأسیسات)» .شورای عالی اداری ( )64 :1363همین مجموعه از تعدیلهای نیروی انسانی در بدنۀ
دولت بود که چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروی کار را شدیدا ً منقبض کرد .قدرت چانهزنی شاغالن
با کارفرمای دولتی وقتی از زیر چتر استخدامی دولت به سوی بازار کار آزاد رها میشوند رو به کاهش
میگذارد .همین امر است که درجۀ کاالبودگی نیروی کارشان را تشدید میکند.

 .4ظهور شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی .این شرکتها در اولین نیمۀ دهۀ هفتاد خورشیدی
متولد شدند ،اما در دوران اصالحات به رشدی قارچگونه دست یافتند .کارکرد این شرکتها نه تولیدی یا
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 .3قطع حمایت قانون کار از کارگران شاغل در کارگاههای کوچک .این امر پیشاپیش در قانون کار سال
 1369به طرزی مشروط به رسمیت شناخته شده بود .بر طبق مادۀ « ،191کارگاههای کوچک کمتر از
ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود .تشخیص
مصلحت و موارد استتثنا به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب
هیئتوزیران خواهد رسید» .بااینحال ،تا سال  1378از این پتانسیل هیچ استفاده نشده بود .نمایندگان
ششمین دوره از مجلس شورای اسالمی با تصویب «قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر
و کمتر از شمول قانون کار» برای اولین بار در آخرین ماه از سال  1378اجرای این قانون را به مدت
سه سال تصویب کردند ،یعنی تا پایان سومین برنامۀ توسعه .وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان رسید،
«آییننامۀ معافیت کارگاههای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار»
در دیماه سال  1381برای سه سال به تصویب هیئت دولت رسید و در سال  1384به پیشنهاد وزارت کار
و امور اجتماعی مجددا ً برای یک دورۀ سهسالۀ دیگر تمدید شد .این نوع قوانین مصوب عم ً
ال زمینههای
نابرخورداری بخشهایی از کمبنیهترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را از راه قطع حمایت قانونی
از بخشهای وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر فراهم کردهاند .بیرونگذاری بخشهای
وسیعی از مزدبگیران از زیر چتر حمایتی قانون کار و روانهسازیشان به بازار کار آزاد از مهمترین اقداماتی
بوده است که به کاالییترسازی نیروی کار کارگران کارگاههای کوچک دامن زده است.
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اجرایی ،بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخشهای دولتی یا خصوصی یا شبهدولتی بوده
است .این شرکتها در حقیقت متخصصان چانهزنی در روابط کار هستند .بخش عمدهای از صاحبان
این شرکتها اصوالً کسانی بودهاند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئوالن ارشد و کانونهای
قدرت در بدنۀ حکومتی و وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتهاند .خصوصاً به
اتکای پیوندهای مستحکم با بخشهای گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تماموقت بر صرفاً فرایند
بهکارگماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعال برخوردار بودهاند که به نمایندگی از کارفرماهای
اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند .کمترین
هزینههای باالسری را داشتهاند و گاه اص ً
ال چند نفر بودهاند و چند خط تلفن .کارگران در خیلی از موارد
ال با شرکتهای تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عم ً
اص ً
ال با خود
کارفرمای اصلی منعقد میکنند ،اما طرف حسابشان به لحاظ حقوقی همین شرکتهای تأمین نیروی
انسانی هستند و اگر کار به اختالفنظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی ،بلکه با این شرکتهاست
که با وزارت کار و قضات دادگاهها بهترین ارتباطات را دارند .در این میان البته نقشآفرینی شرکتهای
تأمین نیروی انسانی کام ً
ال به زیان ردههای گوناگون نیروی کار است .شرکتهای پیمانکاری تأمین
نیروی انسانی کام ً
ال متشکل و سازمانیافتهاند( .پیام کارآفرینان)32 :1389 ،
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بدینسان ،به موازاتِ ضعیفسازی نهادهایی سیاسی چون دولت و بیاثرسازی ترتیباتی حقوقی چون
قانون کار و قرارداد کار و ازاینرو رنگباختن حمایتهایی اجتماعی که این مجموعهها پیشتر نثار
صاحبان نیروی کار میکردند ،مزدوحقوقبگیران الزاماً امرار معاش به مدد بازار کار را با شدت بیشتری
پیشه میکردهاند تا بتوانند همین حمایتهای اجتماعی ازدسترفته را به یاری فروش نیروی کارشان در
بازار کار شخصاً جبران کنند.درعینحال ،مجموعهای از رویکردهای حقوقی و امنیتی در بین بودهاند که
از شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری و امکانیابی تکوین هویت جمعی میان صاحبان نیروی کار
بهقوت ممانعت میکردهاند و ازاینرو در روند کاهندۀ توان چانهزنی صاحبان نیروی کار در بازار کار بسیار
مؤثر واقع میشدهاند.طبق تبصرۀ چهارم مادۀ  131قانون کا ِر مصوبِ سال « ،1369کارگران یک واحد
فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسالمی کار ،انجمن صنفی یا نمایندۀ کارگران را داشته باشند».
بر طبق قانون کار ،هر نوع دیگری از تشکل کارگری اصوالً به رسمیت شناخته نمیشود .طبق مادۀ
پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار» مصوب سال  ،1363فقط در واحدهایی اجازۀ تأسیس
چنین شوراهایی وجود داشت ه است که بیش از  35نفر کارکن داشته باشند .تقریباً نیمی از واحدهایی
که چنین شرایطی را داشتند در ابتدای دهۀ هشتاد خورشیدی از شورای اسالمی کار برخوردار بودند.
همچنین ،کارگران کارگاهی که پیشاپیش از شورای اسالمی کار برخوردار هستند نمیتوانند انجمن
صنفی کارگری تشکیل دهند .نهایتاً بر طبق اولین مادۀ «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان
کارگران» مصوبِ سال  ،1371در مواردی که در کارگاهی شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی کارگری

وجود نداشته باشد کارگران میتوانند نسبت به انتخاب نمایندۀ کارگران اقدام کنند( .مالجو)11 :1395 ،

نتیجه گیری

عدالت اجتماعی را میتوان یکی از اساسیترین اصول نظام اجتماعی دانست که با وجود ارائه تعاریف
مختلف صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی
وجود ندارد .تحقق عدالت اجتماعی ،مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و به عبارتی سنگ بنای
مشروعیت اقدامات آن در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه است .به عبارتی دولتها
با اتخاذ سازوکارهای مختلف ،تکثر مشروع و معقول فرصتها را برای بهرهمندی تمامی گروههای
اجتماعی فراهم میکنند.
باید گفت مقرراتزدایی ،ارزانسازی نیروی کار ،کاالییسازی نیروی کار و برونسپاری از جمله
ویژگیهای خصوصیسازی است که با بررسی آنها مشاهده میکنیم این موارد چگونه باعث شدهاند
عدالت اجتماعی در حوزه روابط کار با محدودیت مواجه شده و باعث تضعیف بیشازپیش حقوق
کارگران شود.

سرمایهداری مدرن با شعار آزادی فردی و برابری صوری ،شرایط اقتصادی ناگواری را خلق کرده است که
بیعدالتیهای اجتماعی بیشماری بهوجود آورده است از جمله نابرابری در ثروت که سبب بیعدالتی
اجتماعی میشود که دین اسالم همیشه با آن مخالفت کرده است و تأکید بر توزیع عادالنه درآمد دارد.
در مجموع با بررسیهایی که انجام شد و با توجه به شاخصهای عدالت اجتماعی و ویژگیهای
خصوصیسازی مشاهده شد که در حوزه حقوق کار عدالت اجتماعی دچار تزلزل شده و به دلیل
کوتاهشدن دست دولت که فلسفه وجودی آن تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است در روابط کار
حقوق کارگران بیشازپیش تضعیف شده است.
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در سالیان اخیر که خصوصیسازی به طور عمدهای گسترش یافته است با اقداماتی همچون افزایش
مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار ،رشد فزاینده شمار کودکان کار ،استمرار حضور بازنشستگان در
بازار کار و قطع حمایت قانون کار از کارگران در کارگاههای کوچک و ظهور شرکتهای پیمانکاری
تأمین نیروی انسانی اقدام به کاالییسازی و ارزانسازی نیروی کار به عنوان ویژگیهای خصوصیسازی
کردهاند که این امر جز تضعیف عدالت اجتماعی در روابط کار و کاهش چتر حمایتی دولت در روابط
کار نتیجهای در بر نداشته است؛ امری که سبب شده است کارگران و فعاالن حوزه کار دست به
اقداماتی همچون اعتراضات و تظاهرات بزنند و خواهان حداقل حقوق خود و تحقق عدالت اجتماعی
در جامعه اسالمی باشند.
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