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؟کاريقانون کار یا قانون بی
و محمد مالجودانافریبرز رییس

وارکوزارتدستبهکهاستکارقانونموادازرخیباصالحنویسپیشنقدحاضر،يمقاله
راخیروزهايدرچندتغییراتیبانویسپیشاینبود.شدهعرضهنهمدولتاجتماعیِ امور

اجتماعیرفاهوکاروتعاونوزیرودولترییسامضايباکارقانونياصالحیهصورتبه
مرکزتبامشخصاًمقالهایناست.شدهارسالاسالمیشورايمجلسبهنهاییتصویببراي

هشدمطرحنویسپیشنمتدرکارقانونششمفصلنیزو27و21مواددرکهتغییراتیبر
گرانکاربراي		رادوسرباختبازينوعیگونههچاصالحاتاصطالحبهاینکههددمینشانبود

لفصنیزومادهدواینبهکهجاییتانیزکارقانونفعلیياصالحیهزند.میرقم		کشور
کردهظحفتربیشمراتببهشدتیبارانویسپیشمخربسوگیريهمانگرددبرمیششم
*است.

از طرزي نامنتظره در انتخابات نهمین دوره به1384نژاد در تیرماه سال محمود احمدي
ي انتخاباتیِ تنگاتنگی که در هم پس از مبارزهجمهوري ایران به پیروزي رسید، آنریاست

نظر هحال، باینهاي خود قرار داده بود. باجریانِ آن تحقق عدالت اجتماعی را در صدر برنامه
هاي مختلف دولت در موارد مهمی گذرد بخشرسد در دو سالی که از عمر دولت نهم میمی

ساِز الت اجتماعی به زمینهي عداند، از مدافعان برنامهدچار نوعی تغییر موضع شده
هاي اقتصادي بازارگرایانه.سیاست

قانون کار در دولت نهمنویس اصالح برخی از مواد از مؤیدات این ادعا یکی نیز تنظیم پیش
هاي اولیه براي بررسی1385نویس را وزارت کار و امور اجتماعی در تابستان است. این پیش

ي وزیر کار، ابتدا انتقادات و گفتهها ارائه کرد. بهکارگري و رسانههاي کارفرمایی و به گروه
نویس در هیأتی یشي پهاي کارشناسیِ کارفرمایی و کارگري در زمینهنهادات گروهپیش

بندي نظرات گوناگون بهنویس نهایی براي جمعشود و سپس پیشکارشناسی بررسی می
ه صورت الیحنویس یا بهم نیز متن نهاییِ پیششوراي عالی کار ارسال خواهد شد و سرانجا

1شکل طرح به مجلس شوراي اسالمی عرضه خواهد شد.یا به
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نهاديِ وزارت کار تا چه اندازه در دهیم تغییرات پیشکوشیم نشان ي حاضر میدر مقاله
ي برخی مواد ژوهش دربارهپ2هاي اقتصاديِ معطوف به بازار آزاد است.راستاي سیاست

ي اقتصاديهاي برنامهاگر برخی رگهي قانون کار نشان خواهد داد حتاهنهادي اصالحیپیش
قرار گیرد باز هم عناصر مهمی از چپی هاي اقتصاديِ دستدولت نهم در چارچوب سیاست

اي وجود دارد.ي بازار آزاد در چنین برنامهگرایانهي اقتصادي راستنوعی پروژه
تئوریکايخطابه

1369ي فراوان در سال هاهاي بسیار و کشمکشقانون کار فعلی ایران پس از فراز و نشیب
جات گوناگون هکارفرمایی و هم دستهاي ز همان ابتدا هم گروها3.تصویب رسیدسرانجام به
دیگر. هایی کامالً متفاوت با همشدت از قانون کار ناراضی بودند، هرچند با استداللکارگري به

بندي مشکالت قانون کار و هم ي قانون کار هم در صورتنویس اصالحیهرسد پیشنظر میبه
ه زار آزاد تأثیر پذیرفتداران باطرفحل براي رفع مشکالت از گفتار ایدئولوژیک ي راهدر ارائه

ترین تعارض در مناسباتِ کارگر و بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال در ایران، اصلیاست. بنا
ر است، کار برقراکارفرما نه میان نیروي کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بی

سرمایه قرار دارد، یک خیر براي بخشی میان خود کارگران: نیروي کار نیست که در تعارض با 
از کارگران با خیري دیگر براي بخشِ دیگري از کارگران در تضاد است. بر اساس همین 

یت شکل امني باالیی از حمایت را بهاً درجهي تئوریک، قانون کار فعلی در ایران عمدتخطابه
کند، حمایتی که در عوض یوري به کارگرانِ شاغل اعطا مرهارتباط با بهشغلی و اجرتی بی

انجامد. یکار ممیلی کارفرما به استخدامِ نیروي کارِ بیرو بیي تولید و ازاینبه افزایش هزینه
کار به ایجاد رقابتی داري از کارگران بیجاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوايِ طرفاین

ن ذر تغییر قانوگهم از رهنند، آنککاران در بازار کار سفارش میتر میان شاغالن و بیفشرده
ه ب4کاهش بگذارد.بهکار رونفع کارگرانِ بیاي که حمایت از کارگرانِ شاغل بهگونهکار به

اي ونهگار فعلی وضع شده بههایی که براي کارفرمایان در قانون کاعتقاد آنان، اگر محدودیت
گذارد، گرچه کارگرانِ شاغلْ امنیت شغلیِ شان را در اخراج کارگرانْ بازتر بتغییر یابد که دست

تري به شغل دست کار با سهولت بیشسابق خویش را از دست خواهند داد اما کارگران بی
-دهبزایی به نحوي از انحا نوعیخواهند یافت. بنابراین، انگار میان امنیت شغلی و اشتغال

5شغلی را فدا کرد.زایی باید امنیت بستان برقرار است: براي تحققِ اشتغال

اخراجشَبَحِ
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ن کار د تغییر را در قانوي تئوریکْ چني قانون کار با ریشه در این خطابهنویس اصالحیهپیش
ر نِ خویش هستند اختیاکند که به کارفرمایانی که درصدد اخراج کارگرانهاد میشفعلی پی
گردد، تغییرات کارگران برمیي اخراج دهد. تا جایی که به مقولهزمینه میاینتام در

گیر برخوردار است.قانون کار فعلی از اهمیت چشم27و 21در مواد نهادشدهپیش
قرارداد کار «ي قرارداد کار است، مبحثِ خاتمهي قانون کار که اولین ماده21ي بر مادهبنا

تادگی ج) ازکارافیابد: الف) فوت کارگر؛ ب) بازنشستگی کارگر؛به یکی از طرق زیر خاتمه می
تجدید صریح یا ضمنی آن؛ راردادهاي کار با مدت موقت و عدمکارگر؛ د) انقضاي مدت در ق

بر عالوه6»ه) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ و و) استعفاي کارگر.
اضافه چنین به این ماده نویس قانون کار دو بند دیگر را نیز ، پیش21ي شش بندِ ماده

ز) کاهش تولید و تغییرات ساختاري که در اثر شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی «کند: می
دار و یا معاون ایشان، تی مرکب از استانأوري با تأیید هیآات گسترده در فنو لزوم تغییر

ياي و صنایع و معادن استان و یک نفر نمایندهحرفهوفنیهاي کار و آموزش رؤساي سازمان
ي کارفرماي واحد مربوطه؛ ك) کاهش توان جسمی کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده

21ي ترتیب با افزودن این دو بند به مادهدینب7.»ارگر که موجب رکود در تولید گرددک
ساي ؤدار یا معاون ایشان، رشود تا با تأیید هیأتی مرکب از استانگذاشته میدست کارفرما باز 

ي اي و صنایع و معادن استان، کارفرما یا نمایندهحرفهواي کار و آموزش فنیهسازمان
ي کارگران هر تعداد از کارگران را که خواست کارفرماي واحد مربوطه و فقط یک نفر نماینده

اخراج کند.
ي د مبحث خاتمهقانون کار فعلی که یکی دیگر از موا27ي از سوي دیگر، بر طبق ماده

هاي انضباطینامهینیام وظایف محوله قصور ورزد و یا آگاه کارگر در انجهر«است، قراردادکار
نظر مثبت کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم 

ک ي کار معادل ینسبت هر سال سابقهبر مطالبات و حقوق معوقه بهشوراي اسالمی کار عالوه
به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ » حق سنوات«عنوان ر را بهماه آخرین حقوق کارگ

هر «یابد: شرح ذیل تغییر میبه27ي اديِ قانون کار اما مادهنهنویس پیشدر پیش8»نماید.
هاي انضباطی کارگاه را نقض نامهگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین

تر از مها کي میان آنبار تذکر کتبی که فاصلهداقل دواز ابالغ حتواند پس نماید، کارفرما می
پانزده روز نباشد، ضمن اطالع به شوراي اسالمی کار واحد و یا تشکل کارگري موجود در 

معوقه نمودنِ کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین
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به ادل یک ماه آخر حقوق کارگر، نسبتسال سابقه معنسبت هر چنین پرداخت سنوات بهو هم
ز در از نقش شوراي اسالمیِ کار نیاي اصالحی حتا این مادهب9»فسخ قرارداد اقدام کند.

شود.شدت کاسته میممانعت از اخراج کارگران به
مستقلکارگريهاياتحادیهتأسیسحقازنابرخوردار

نویس قانون کار هیچکارگران برخوردار باشند، آیا پیشاگر بناست کارفرمایان از حق اخراج 
المللیِ مرتبط با حقوقکند؟ نگاهی به اسناد بیننوع امتیازي در عوض به کارگران اعطا می
و »هاي کارگري و کارفرماییتشکل«ذیل عنوانِ بنیادین کار و فصل ششم قانون کار فعلی

تأمل اي برايبسا زمینهفصل از قانون کار چهنویس در همین نهاديِ پیشنیز تغییراتِ پیش
در پرسش فوق فراهم کند.

ها و حمایت ي آزادي انجمنالمللی کار که دربارهسازمان بین87ي ي شمارهنامهبر مقاولهبنا
اي هاز حق تشکل است، کارگران از این حق برخوردارند که براي دفاع از منافع خویشْ تشکل

نامه و مقررات خود را تدوین کنند و توانند اساسهایی که میتشکلکارگري تأسیس کنند، 
ون هم بدود را تنظیم کنند آنهاي خنمایندگان خود را با آزادي کامل انتخاب نمایند و برنامه

10ي مراجع حکومتی.گونه مداخلههیچ

الً به اصوگذارتوان متوجه شد که قانوننگاهی به فصل ششم قانون کار فعلی میاما با نیم
هاي کارگري مستقل نداده است، اال حق کارگران هیچ نوع حقی براي برخورداري از اتحادیه

برخورداري از شوراهاي اسالمی کار. مروري بر چند ماده از فصل ششم قانون کار فقط محض 
منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی به«خوانیم: از فصل ششم می130ي دهنمونه. در ما

وششم قانون اساسی جمهوري وردهاي انقالب اسالمی و در اجراي اصل بیستآاع از دستو دف
توانندي، خدماتی و صنفی میاسالمی ایرانْ کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورز

خوانیم: می131ي چنین در مادهمه13»هاي اسالمی اقدام نمایند.به تأسیس انجمننسبت
منظور حفظ حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران و بهشم قانونوشدر اجراي اصل بیست«

و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ 
ند توانمنافع جامعه باشد، کارگرانِ مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می

ن ماده بالفاصله ي چهارمِ همیما در تبصرها12»نمایند.هاي صنفی مبادرت به تشکیل انجمن
توانند یکی از سه مورد شوراي اسالمی کار، کارگران یک واحد فقط می«چنین آمده است: 

معناست که ایناین تبصره در عمل به13»ي کارگران را داشته باشند.انجمن صنفی یا نماینده
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لحاظ جود داشته باشد بهاي اسالمی کار وچه در هر واحدِ کارگري از پیش یک شورچنان
قانونی امکان تأسیس هیچ نوع انجمن صنفیِ دیگري وجود ندارد.

هاي مستقل کارگري برخورداري از حق تأسیس تشکلها که دال بر عدمي این ویژگیمهه
130نویس، موادنهادِ پیشبر پیشمانَد. بناکار کماکان برقرار مینویس قانون است در پیش

هاي این مواد ي تبصرهاز فصل ششم قانون کار و کلیه137و 136و 135و 132و 131و 
آوریم) منظور جا نمیراه با پنج تبصره که در این(هم130ي عنوان مادهحذف و و متن زیر به

منظور تبلیغ و ون اساسی جمهوري اسالمی ایران بهقان104و 26در اجراي اصول «شود:می
چنین براي حفظ حقوق فرهنگ انقالب اسالمی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همگسترش 

و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ 
منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد، یک حرفه و یا صنعت 

انجمن اسالمی، تشکیل شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی و توانند مبادرت به تأسیس می
تا جایی که به حق برخورداري کارگران از تأسیس و 14»ي خود کنند.یا انتخاب نماینده

نهاديِ رسد تغییرات پیشنظر میبهشود،هاي مستقلِ کارگري مربوط میي تشکلاداره
دهد.نویس قانون کار هیچ امتیازي به کارگران نمیپیش

هی طور افواترها بههاي مستقل کارگري غالباً پیشدر توجیهِ ندادنِ حق برخورداري از تشکل
هاي مستقل محروم هستند در عوض شد که اگر کارگران از حق داشتن تشکلاستدالل می

توان در کارفرمایان نیز امکانِ اخراج شتابانِ کارگر را ندارند. این استدالل را دیگر نمی
نویس، جرح و ي قانون کار پیش کشید. در چارچوب پیشنویس اصالحیهپیشچارچوب

امکانِ اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است، اما 27و 21آمده در مواد عملهاي بهتعدیل
نهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تغییراتی که در فصل ششم قانون کار پیش

کار نهادي وزارتنویس پیشرسد پیشنظر میداشته است. بهمستقلْ محروم نگههايتشکل
و امور اجتماعیِ دولت نهم براي کارگران یک جور بازيِ دوسرباخت باشد: کارفرمایانی 

ي برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان، کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و اداره
15هاي کارگري مستقل.تشکل

تولید؟مانعِ
رو یناگذاري و تولید و ازترین موانع سرمایهبر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال، یکی از مهمبنا

که، در چارچوب قانون کار فعلی، ناپذیريِ بازار کار است چندانافرشد اقتصادي در ایرانْ انعط
ش ابرايشده ورزد اخراج کارگرِ استخدامکارفرما به مجردي که به استخدام کارگر مبادرت می
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دتْ مکاري را در کوتاهناپذیريِ بازار کار گرچه میزان بیبسیار دشوار خواهد بود؛ این انعطاف
گذاري و تولیدي سرمایهي کارفرمایان در زمینهکند اما در درازمدت به کاهش انگیزهمهار می

ین انی دقیقاً با همانجامد. اقتصاددانان نولیبرال ایرکاري میگذر افزایش میزان بیو از این ره
و از یک س«ورزند: گذاران مبادرت میبنديِ نوعی دوراهی بر سر راهِ سیاستتحلیل به صورت

ازار پذیرشدنِ بتمایل کارگران براي برخورداري از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطاف
ی دوراهیِ سیاسی ي نیروهاي مترقی در ایران را بر سرِ نوعنیروي کار در نظام اقتصاديْ همه

دار بازار آزاد اصوالً گریزي از انتخاب ر نگاه اقتصاددانانِ طرفد16»دهد.و اقتصادي قرار می
ي کارگران براي برخورداري از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادي نیست: یا باید به مطالبه

ي لهمبات کارگري از جچشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصاديِ پویا تن در داد و مطال
ترین مانع تولید نادیده گرفت.ي مهممنزلهي امنیت شغلی را بهمطالبه

له، احلِ مسله و راهابندي مساي براي صورترسد گفتار نولیبرال با چنین شیوهنظر میبه
ناپذیري ي انعطافاساساً نادرست به مقولهگرچه از سایر موانع تولیدْ غافل نیست، وزنی نابجا و 

د دهد. موانع تولید و رشي مانع تولید میمنزلهگذر قانون کار بهدر بازار نیروي کار و از این ره
یدگی ، پیچگذارياقتصادي در نظام اقتصادي ایران بسیار متعدد است. ریسک باالي سرمایه

رایند یدگیِ فگذاري و تولید، پیچي سرمایهانین و مقررات در زمینهرعایتِ قوو نارسایی و عدم
نیافتگی گذاري، توسعههاي تولیدي، وجود مراکز متعدد قانوناخذ جواز تأسیس بنگاه

بازارهاي مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع 
هاي ي ارزي، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکالت قانون مالیاتمالی حساب ذخیره

گذاري، پیچیدگی و فساد در فرایند ي سرمایههاي دولتی در زمینهعیت شرکتمستقیم، ممنو
ي ینهثباتی در زمي صادرات و واردات، بیدریافت تسهیالت بانکی، قوانین نامناسب در زمینه

بر این اساس، 17آیند.شمار میموانع تولید در اقتصاد ایران بهسیاست خارجی، و جز آن از
ادي در ایران عمدتاً در ها و موانع رشد اقتصل است که محدودیتتأماین فرضیه قابل

اره وحال، گفتار نولیبرال همهاي سیاسی و اقتصادي و سازمانی ریشه دارد. بااینناکارایی
ري بازارناپذیبندي کند که گویا انعطافاي صورتگونهبهي موانع تولید را لهادرصدد است مس

ترین مانع تولید است.کار و امنیت شغلیِ کارگرانْ مهم
در چارچوب مناسبات قدرت له را ابندي مساي براي صورترسد چنین شیوهنظر میبه

گذاري در اقتصاد توان بهتر درك کرد. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایهمی
مندِ بسیاري است که منافع فراوانی را در نفعِ قدرتهاي ذيایران در گروِ رویارویی با گروه
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هایی چون بهبود روابط خارجی دهند. اصالحات اقتصادي در زمینهاین فرایند از دست می
هاي اهاندازي بنگالملل، اصالح نظام بانکی، تسریع فرایند اداريِ راهي مناسبات بیندر صحنه

هاي بازرگانی داخلی، اصالح سیاستدیگرگذاري با یکسازي مراکز قانونهنگآتولیدي، هم
و خارجی، اصالح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهاي مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی 

نفعیْ ناسازگاري دارند که از صدا هاي ذيدر رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروه
شان برخوردارند. در این صاريو قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انح

یرومند براي مبادرت به عملِ هاي مستقل نمیان عمدتاً کارگران هستند که از تشکل
یبرال استیِ اقتصاددانان نولي سیاند. توصیهبهرهجمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بیدسته
مدتاً امنیت شغلی عساختن بازار کار و تضعیفِپذیربر اصالح قانون کار در جهت انعطافمبنی

یابد. است که مجال ظهور میهاي مستقل کارگريبا استفاده از همین ضعفِ تشکل
ادانان شود، تمرکزِ اقتصهایی براي رفع موانع تولید میبه اجراي سیاستبنااعتبار، وقتی بدین

و نسجمي مشود که تغییر در آن با منافعِ مجموعهرویی معطوف مینولیبرال عمدتاً به قلم
هایی که معطوف به رفع سایر موانع بسته و پرنفوذي در تضاد نیست. در فقدانِ سیاستهم

تولید باشد، تغییر قانون کار در راستاي تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازي با 
گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ ست. در صورت ثبات سایر شرایط، هرسرجمعِ صفر ا

ي توزیع ارزش تولید است. تغییرات یان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوهمنازعه م
ند: کاي نقش خود را ایفا مینویس قانون کار دقیقاً در بستر چنین منازعهنهادي در پیشپیش
زیان نیروي کار.نفع سرمایه و بهي قدرت بهفِ بیش از پیشِ موازنهتضعی

کارنیرويترشدنِکاالییهرچهسويبه
هاي اخیر با هاي مستقل کارگري در دههاندازي اتحادیهگونه تالش براي تأسیس و راههر

ارزترین و جدیدترین نمونه شده است. برو همخالفتِ بنیادي مقامات سیاسی و اجرایی روب
زي مجددِاندابراي راه1384رانانِ شرکت واحد بود که در سال زمینه مساعی اتوبوسایندر

هاي گسترده و طوالنی با جِد کوشیدند اما بعد از رویاروییسندیکاي مستقلِ خویش به
مقامات براي توجیه 18مأموران نظامی و امنیتی به توفیقِ عملی چندانی دست نیافتند.

دتاً به قانون کار فعلی متمسک رانان عماندازي سندیکاي مستقل اتوبوسممانعت از راه
است در هر واحد کارگري که شوراي اسالمی کار از پیش موجود شدند که مقرر کردهمی

باشد امکان تأسیس هیچ نوع تشکل کارگري موازيِ دیگري وجود ندارد.
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هاي مستقل تر آمد، تا جایی که به حق برخورداري کارگران از تشکلطور که پیشهمان
از اکارگران دربرندارد. حتنفع ي قانون کار هیچ تغییري بهالحیهنویس اصگردد، پیشمیبر

و از دیگر سو در 27و 21نویس از یک سو در مواد نهاديِ پیشاین هم فراتر، تغییرات پیش
شان، یعنی دادن امکانِ اخراج شتابان به مد اصلیآراه با دو پیفصل ششم قانون کار فعلی هم

مستقل، به تضعیفهايکارفرمایان و استمرار نابرخورداري کارگران از حق تأسیس تشکل
ي تقسیم ارزش تولید خواهد انجامید. ي جاري بر سر نحوهقدرتِ بسیجِ کارگران در منازعه

ي ترشدنِ نیروکاالییاج شتابانِ کارگران به فرایند هرچهبرخورداري کارفرمایان از امکان اخر
تی بیشتري دامن خواهد زد. معیشتِ کارگران در چنین چارچوبی با شدکار با شدت بیش

حال، فکر و ذکر الشعاعِ منطق سود کارفرمایان قرار خواهد گرفت. درعیناز پیشْ تحت
پایانِ اقتصاديْ بیش از هاي بیخراج هستند در مواجهه با گرفتاريکارگرانی که زیر تیغ ا

دخل کنند. وآورند و محکم به آن بچسبند و خرجدست شود که شغلی بهپیش همین می
گذاران تلقی کرد که کارگران را به مشی اقتصاديِ سیاستاین را نوعی خطبسا بتوان چه

افرادي متفرق که سر در الك زندگی شخصی خویش و دل به منافع شخصی خویش خوش 
نویس قانون کار را نیز که کارگران گیري در پیشکند. از سوي دیگر، این جهتدل میدارند ب

مشیِ توان نوعی خطداند میهاي مستقل میکلرا کماکان نابرخوردار از حق تأسیس تش
چنان افرادي پراکنده بدون یک صداي جمعی نگه سیاسی محسوب کرد که کارگران را هم

انجامند: اي واحد میمشی به دو طریق گوناگون به نتیجهخواهد داشت. این هر دو خط
ي جاريِ اجتماعی.تضعیفِ قدرت بسیجِ کارگران در منازعه

آزاد؟بازاریاماعیاجتعدالت
مشیِ مرتبط اما متمایز را باید در یک چارچوب واحد نگریست؛ چارچوبی که دو این دو خط

شدنِ نیروي کار را عواملی مؤثر بر مناسبات قدرت میان دو گروه شدن و متفرقفرایند کاالیی
ت، آفرینی دولنقشراه باداند، میان نیروي کار و سرمایه، همي اجتماعی میاز بازیگرانِ صحنه

نفع اي نابرابر بهبازيي ي قواعد بازي و هم در مقامِ مدیرِ صحنهکنندههم در مقامِ تنظیم
به نمایندگی از صاحبان سرمایه دار اقتصاد بازار آزاد سرمایه. در این میان، نخبگان طرف

ید خود را با جد خواهان امنیت و نرخ سود باال براي سرمایه هستند. معتقدند دولت بابه
مایت از آزادي و سودآوريِ فعالیتِاي براي حمشیرو بازار به اجراي خطنشینی از قلمعقب

دست بخش خصوصی را فراهم هاي انباشت سرمایه بهند و زمینهصاحبان سرمایه موظف ک
هاي این جدال ترین صحنههمیکی از م«درستی اظهار شده است، طور که بهمانآورَد. ه
این آید،مینویس برحساب، به قراري که از متنِ پیشبااین» از قانون کار فعلی.استعبارت
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انون ي قنویس اصالحیهساختنِ پیشراه نیست که دولت نهم با مطرحوجه بیهیچفرضیه به
ي عدالت اجتماعی متعهد است اما در عمل با تمام قوا کارِ فعلی گرچه در شعار به برنامه

هاي اقتصاديِ بازارگرایانه نیز هست.هاي سیاستزمینهدرصددِ تجهیز 
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