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يدورهدرانسانینیرويتعدیل
اصالحات

مالجومحمد

ساله و شماري از جوانان ي جنگ هشتمحمد خاتمی در جمع تعدادي از اسراي آزادشده
بار حدود یکمن«گفت: 1391کانون فرهنگی یاران امام موسی صدر در اواخر شهریور 

در » ي امکانات را دارد.(جهش) است و همهآفتِیکيم مملکت ما آمادهاگفت1381سال 
طلب براي جهش جمهورِ اصالحخواهم نشان دهم آمادگی موردنظر رییساین یادداشت می

ي اصالحات فراهم آمده بود. ي ایرانی در دورههایی از جامعهي چه بخشاقتصادي به هزینه
ک اجباراً هزینه دادند طرزي غیردموکراتیهایی از جامعه که بهاستدالل خواهم کرد بخش

روهایی از اقتصاد ایران که گردند. قلمدنبال نمایندگی سیاسی براي خویش میکماکان به
ي بحث را محدود کنم کوشم دامنهمتکاي چنین استداللی هستند بسیار پرشمارند اما می

ي دولتیِ صنعت نفت طی دوران تعدیل نیروي انسانی در بدنهو مشخصاً بر موضوع
هاي ي بخشدست خواهم داد کمابیش براي همهصالحات متمرکز شوم. تصویري که بها

اقتصادي بزرگ در ایران معتبر خواهد بود.
اقتصاد سیاسی نیروي کار صنعت نفت در ایرانِ پس «اي که ذیل عنوان در بخشی از مقاله

» کانون مدافعان حقوق کارگر«در تارنماي 1391تاریخ دوازدهم شهریور به» از جنگ
هاي ام که دولت اصالحات با چه ترفندهایی عمالً کارگران بخشمنتشر کردم نشان داده

کار کرد. ضمنِ تکیه گوناگون صنعت نفت را که در وضعیت استخدام رسمی بودند از کار بی
کوشم تخمینی هایی تکمیلی میستفاده از دادهبر همان روایت در این یادداشت با ا

یِ صنعت نفت طی دوران اصالحات مقدماتی از حجم تعدیل نیروي انسانی در بخش دولت
ترین بازندگان دوران اصالحات میان طبقات اجتماعی اتفاقاً دست دهم. بخشی از مهمبه

ي تعدیل نیروي انسانی شدند.اند که مشمول پروژههمان کسانی بوده
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گونگی تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت دشوار بتوان تخمین دقیقی از ابعاد و چه
از اوالً آمار تعداد نیروي استهاي رسمی در اختیار داریم عبارتچه از دادهعمل آورد. آنبه

تا 1376هاي انسانی رسمی در صنعت نفت به تفکیک کارگر و کارمند طی حدفاصل سال
هاي نفت طی سالبگیران صنعتیک آمده، ثانیاً تعداد مستمريکه در نمودار 1385
شده در مقاطع تحصیلی که در نمودار دو آمده، و ثالثاً آمار نیروهاي جذب1382تا 1376

نمودار سه بازتاب یافته که در1382تا 1377دیپلم و کارشناسی و باالتر در سالیان فوق
توان ابعاد چند فرض براي سهولت محاسبه فقط میها و کمک این مجموعه از دادهاست. به

طرزي مقدماتی را به1384تا 1376هاي تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت طی سال
تخمین زد.
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اصالحاتيدورهطینفتصنعتدرانسانینیرويتعدیلابعادتخمین
رضا آقازاده درغالمي تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت در سومین دوره از صدارتپروژه

نی آغاز شده بود اما با جمهوري اکبر هاشمی رفسنجاوزارت نفتِ دومین دوره از ریاست
شکلی ست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، بهدبه1376کارِ دولت اصالحات در سال شروع به
یافت و به ساله استمرار ي پنجهاي توسعهیافته در پیوند با قوانین باالدستی برنامهسازمان

ي عزیمت عبارت بود از ترفند تبدیل احکام کارگري به احکام کارمندي نهایت رسید. نقطه
ي مدیرهاي در هیأتبر مصوبهرو تسهیل ارتقاي شغلی کارگران صنعت نفت. بناو ازاین

شرکت ملی نفت، تبدیل وضعیت کارگران رسمی به کارمندان رسمی در دستور کار قرار 
دهند. ان خواستند براي ارتقا به سِمَت کارمنديْ داوطلبانه تقاضانامهگرفت. از کارگر

ي دولتی صنعت نفت هایی را نیز در مجموعهي چنین تقاضانامههاي الزم براي ارائهانگیزه
هم از رهگذر افزایش حقوق و مزایاي کارمندان در چارچوب قوانین و آنمهیا کرده بودند، 

مقررات شرکت ملی نفت.
ی از کارگران که به چنین درخواستی تن نداده بودند هم از مزایاي نقدي و غیرنقدي بخش

لحاظ قانونی بهره ماندند. گرچه بهمزدها بیي دستمحروم شدند و هم از افزایش ساالنه
حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاري برخوردار نبودند. 

وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند. یا باید داوطلبانه اکنون براي خروج از
22000پیوستند. به احتمال قوي حدود شدند یا اجباراً به خیل کارمندان میبازخرید می

نحوي از انحا یا بازنشسته و بازخرید شده بودند یا به پست به1376نفر از کارگران تا سال 
عداد کارگرانی که حاضر نشده بودند تقاضانامه براي ارتقا به کارمندي ارتقا یافته بودند. ت
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داوطلبانه یا اجباراً 1380تا 1376هاي رو در حدفاصل سالپست کارمندي بدهند و ازاین
نفر بوده باشد. تعداد واقعی این دسته از افراد 1251بازنشسته شده بودند باید حداکثر 

این رقم با دو فرض غیرواقعی حاصل شده است. فرض تر از این رقم بوده است زیرایقیناً کم
کس از میان کارمندان به بازنشستگی نرسیده است و ثانیاً ام اوالً در این فاصله هیچکرده
اند کس اند یا اگر هم فوت کردهي زمانی یا فوت نکردهیک از بازنشستگان در این فاصلههیچ

ي صنعت اند کماکان از مجموعهوفی بودهیا کسانی از میان افرادي که تحت سرپرستی مت
اند. تعداد سایر کارگرانی که قبول نکردند کارمند بشوند اما طی گرفتهنفت مستمري می

نفر بوده باشد.7272اجباراً بازخرید شدند باید حدود 1380تا 1376هاي سال
هاي ند و برگههاي ارتقا به پست کارمندي را ارائه دادبخش دیگر کارگران که تقاضانامه

ي جدید استخدامی را پر کردند با همان شرح وظایف شغلی سابق از زمان شروع پروژه
به کارمند تبدیل شدند. مشخص نیست چه تعداد از 1380کارمندسازي کارگران تا سال 

نفر از 14773به کارمند تبدیل شده بودند اما حدود 1376کارگران تا پیش از سال 
به پست کارمندي ارتقا یافتند. کارگرانِ 1380تا 1376ي هاکارگران در سال

شان از زیر چتر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کارمندشده در فرایند تبدیل وضعیتتازه
ي موازات اجراي پروژهوزارت نفت قرار گرفته بودند. بهکار خارج شده و تحت شمول قوانین

نفت قطع شد. دست وزارت شدگان بهکارمندي کارمنديِ تازهکارمندسازي تدریجاً مزایا
ي مدیران قرار گرفتند. گرچه سختی در تنگناي فشارهاي مالی واردهکارمندشدگان بهتازه

ي پرشمار بودند اما حاال دیگر حق اعتراض نداشتند، نه فردي و نه جمعی. پروژه
دي به وزارت کارمندسازي کارگران صنعت نفت درواقع حق اعتراض جمعی یا رجوع انفرا

کارمندشدگان ستانده بود. این سابقاً کارگران و فعالً کارمندان نیز نهایتاً کار را قانوناً از تازه
ناگزیر شدند یا بهاز موعد بازنشسته میبایست پیشفقط دو راه پیشارو داشت: یا می

تا 1376یا در حدفاصل سالیان1376ي کارگرانی که یا قبل از سال بازخرید. از مجموعه
1384تا 1381هاي نفرشان طی سال9000کارمند شده بودند حداکثر حدود 1380

نفرشان نیز اجباراً بازخرید شدند.23000خواسته یا ناخواسته بازنشسته شدند و حدود 
ي هاي تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت طی نیمهسخن کوتاه، از زمانی که اولین گام

نفر 67000تا 45000یدي آغاز شد، بنابر ارزیابی من، احتماالً بین ي هفتاد خورشاول دهه
هاي گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتماالً حدود شکلاز کارگران رسمی به
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ي اصالحات طی حدفاصل سالهي هشتنفر از این بخش از نیروي کار در دوره50000
یروي کار قرار گرفتند.ي تعدیل نمشمول پروژه1384تا 1376هاي سال
طلباناصالحپویاياقتصاد

طلبان است در آذرماه ي اصالحنظر مجموعهها و اصولی را که مدّمحمد خاتمی چارچوب
» ي اصالحاتدیروز، امروز و فرداي ایران در آینه«اي ذیل عنوان در جزوه1387سال 

خوانیم: می» و اقتصاد پویااصالحات «منتشر کرد. در نهمین بخش از این جزوه ذیل عنوان 
ترین از مهم…ي آن در جامعهگاه توزیع عادالنهسازي براي کسب ثروت و آنزمینه«

»اهداف اصالحات است.
ها براي کسب ثروت که از سالیان بالفاصله پس از جنگ آغاز شد و در سازيیکی از زمینه
اعی اي اجتماز برساختن طبقهي اصالحات نیز با قوت استمرار یافت عبارت بودسراسر دوره

دست عاش خود را از بازار کار آزاد بهتر ناگزیر باشند مچه بیشاز صاحبان نیروي کار که هر
زاري برخوردار باشند. محرومیت تر از پوشش حمایتی نهادهاي غیرباچه کمبیاورند و هر

همانا و احتمال تر صاحبان نیروي کار از حمایت اجتماعیِ نهادهاي غیربازاري چه بیشهر
تر همانا.قیمتی پایینوش نیروي کارشان در بازار کار بهفر

هاي ي شیوههاي ما دربارهي پرولتریزاسیون. دانش و دانستهگویند پروژهبه این پروژه می
ساله بسیار متنوع پرولتریزاسیون در ایران معاصر و خصوصاً در سالیان پس از جنگ هشت

ي پرولتریزاسیون ي گستردهست. نه همه اما بخشی از این پروژهبسیار ناقص و مقدماتی ا
هاي در ایران طی سالیان پس از جنگ از رهگذر سیاست تعدیل نیروي انسانی در بخش

دولتی به تحقق پیوست.
داري کمابیش از این قرار بود: نیروي اي در تاریخ سرمایهشکل کالسیک تحقق چنین پروژه

هر یا نیروي کار متکی بر زمین در مناطق روستایی فقط هنگامی کار وابسته به صنف در ش
ي آزاد نیروي کار خویش تبدیل شوند که پیشاپیش وسایل تولید توانستند به فروشندهمی

هاي زندگی را از کف داده باشند، یعنی هنگامی که دچار سلب مالکیت و تمامی ضمانت
هاي بشري نامهین سلب مالکیت در وقایعتاریخ ا«نویسد: زیرکی میباشند. مارکس بهشده 

»با حروفی از خون و آتش نوشته شده است.
اي اجتماعی از صاحبان نیروي هاي چنین سلب مالکیتی براي برساختن طبقهیکی از شیوه

کمک از سلب امنیت شغلیِ مستخدمان دولتی بهستابودهکار در ایرانِ پس از جنگ عبارت
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شان. در سالیان بالفاصله پس از جنگ سازي قراردادهاي کاريسازي و موقتیغیررسمی
فقط حدود شش درصد از نیروي کار در ایران قراردادهاي موقت داشتند. این رقم در 

ي کارگر و درصد رسیده است. ناامنی شغلی براي اعضاي طبقه90تا 80سالیان اخیر به 
ري کاي نرخ باال و مزمن بیي اخیر فقط نتیجهمتوسط در ایران خصوصاً طی دو دهه

ي تعدیل نیروي انسانی در دوران ساختهي دولتجمله محصول اجراي پروژهنیست، از
نفر نیروي شاغل صنعت نفت که 50000اصطالح سازندگی و اصالحات نیز هست. حدود به

ي اصالحات قرار گرفتند بخش کوچکی از ي تعدیل نیروي انسانی در دورهمشمول پروژه
هایی از درصد از کل نیروي کار کشور هستند که در شرایطی فاقد حداقل90تا 80حدود 

اند.امکان بازتولید حیات اجتماعی خویش به بازار کار آزاد پرتاب شده
سیاسی؟نمایندگیپیدرکماکان

ي سیاست ایران را که از مجال و توانایی ي ناهمگن از نیروهاي سیاسی در صحنهآن دسته
توان به دو شان میهاي اقتصاديلحاظ برنامهزي انتخاباتی برخوردار هستند بهروسیاست

هاي اقتصادي معطوف اند سیاستگروه کلی تقسیم کرد. گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده
اند. تأکید اصلی این گروه از نیروهاي به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار داده

ي تولید و رشد اقتصادي در کشور است که براي این منظور بازکردن گرهسیاسی عمدتاً در
کنند. این گروه از نیروهاي سیاسی معتقدند اگر هاي نولیبرالی تکیه میعمدتاً به سیاست

نفع مدت بهمدت و درازي تولید و رشد اقتصادي در اقتصاد ایران حل شود در میانمساله
طرزي روه دوم از نیروهاي سیاسی اما بهواهد بود. گتر نیز خاقشار و طبقات فرودست

وت هاي اقتصادي معطوف به بازتوزیع ثرفریبانه بر روي سیاستعوامشعارگونه و گاه حتا
تر است.نفع اقشار و طبقات فرودستشوند که در ظاهر بهمتمرکز می

اصالحات از خود بر ي اعتبار عملکردي که طی دورهطلب را هم بهنیروهاي سیاسی اصالح
اند باید جزیی از اولین کردهاعتبار گفتارهایی که تا همین امروز پیشه و هم بهجاي گذاردند
ي عدالت اجتماعی دادن مسالهشمرد. این نیروها با حوالهیادشدههاي سیاسی دسته از گروه

ازندگی و اصطالح سهاي بهآمیز تولید ثروت عمالً طی دورهبه فرداي تحقق موفقیت
تر جامعه فرودستهاي گیري حجم عظیمی از بازندگان اقتصادي در الیهاصالحات به شکل
(جهش) است و آفتِیکيمملکت ما آماده«که گرچه معتقد بودند دامن زدند چندان

ي جهش اقتصادي با واکنش منفی برخی اقشار اما در آستانه» ي امکانات را داردهمه
بازماندند.» جهش«گیري مواجه شدند و از هاي رأيصادي در صندوقي تحوالت اقتبازنده
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دست دومین طرزي قانونی بهبه» جهش«ي مملکتی آماده براي چنین شد که سکان اداره
ي سالهي هفتگفته افتاد، نیروهایی سیاسی که طی دورهدسته از نیروهاي سیاسی پیش

عارگونه به برخی اقدامات نمایشی در طرزي شبا مدعاي بهبود عدالت اجتماعی بهاخیر 
ز هرگونه بازتوزیع زمان ااند که همبازتوزیع ثروت اقتصادي در شرایطی مبادرت ورزیده

اند.شرط تحقق عدالت اجتماعی اجتناب ورزیدهي پیشمنزلهقدرت سیاسی به
سیاست جنگی و المللی و دیپلماسی خارجیِ شبههاي اقتصادي بیندر شرایطی که تحریم

طلب براي جهش اقتصادي را جمهورِ اصالحیسیآمادگی موردنظر رآمیز عمالً داخلی منازعه
هاي گزافی را براي کسب این ي ایرانی که هزینههایی از جامعهاز بین برده است، آن بخش

گونه نمایندگی سیاسی در الحات داده بودند کماکان فاقد هري اصدر دورهآمادگی
اي هطلب درخودماندرزي انتخاباتی هستند. نه قادرند به نیروهاي اصالحوچارچوب سیاست

توان به فرداي پس کنند بازتوزیع ثروت را میخطا گمان میچشم امید داشته باشند که به
توانند به سایر نیروهاي سیاسی دل ببندند که گرچه از تولید ثروت موکول کرد و نه می

آمیزِ بازتوزیع ثروت را دارند اما شرط الزم تحقق موفقیتي انتخابات امکان حضور در صحنه
تابند.یعنی بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی را مطلقاً برنمی


