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بعد از حذف ارز ترجیحی دارو، گران شدن ده برابری قیمت آرد و حذف یارانه ی بسیاری از اقالم رضوری زندگی 

طبقه ی کارگر و تهیدستان، روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ در چند استان شاهد شکل گیری اعرتاضات خیابانی 

بودیم که بالفاصله در بخشی از بازمنایی های عمومی »قیام گرسنگان« نامیده شد. این البته بخشی از بازمنایی ای 

بود که در شبکه های اجتامعی انعکاس داشت و نقطه ی اتکایش را در خاستگاه طبقاتی این قیام می دانست و 

البته مانند هر سازوکار بازمنایی دیگری می کوشید با برجسته سازی خصلت های تعیین کننده ی اعرتاضات، از درون 

به آن تعیُن سیاسی بدهد و آن را به عنرص اصلی برسازنده ی چشم اندازهای آتی قیام تبدیل کند.

بخش دیگر بازمنایی اعرتاضات که البته پشتوانه ی رسانه ای و تبلیغاتی گسرتده ای در اختیار دارد روایت دیگری 

از این اعرتاضات به دست می دهد. روایتی که نقطه ی اتکای مرکزی این اعرتاضات را نه مسئله ی نان بلکه مقوالتی 

مانند »آزادی« و »کرامت انسانی« معرفی می کند و معتقد است که برجسته کردن نان و مسئله ی گرسنگی توهین 

اینجا نقل  اینکه بدانیم از چه حرف می زنیم سه منونه از این اظهارات را  ایران است. برای  و خوارداشت مردم 

می کنیم:

ما  اصلی   ویژگی  ولی  گرسنه ام.  و  فقیر  از طبقه ی  » من  توییرت خود می نویسد:  در  که  علی نژاد  اولی مسیح 

گرسنگی نبود، ما تشنه ی آزادی و کرامت انسانی بودیم.«
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دومین نقل قول از علیرضا  کیانی عضو فرشگرد: » ملتی که در خیابان و در اوج فالکت اقتصادی، شعار می دهد: 

»رضاشاه روحت شاد« و »سوریه رو رها کن/ فکری به حال ما کن« بیش از آنکه گرسنه باشد، از این ذلت و کثافت 

۴۰ساله خشمگین است. ولی توله های رسانه ای آخوند و پاسدار، چون خود فطرتا گداصفت هستند، این خیزش را 

»شورش گرسنگان« می خوانند.«

و سومین نقل قول از مراد ویسی کارمند تلویزیون ایران اینرتنشنال: »اینکه بعضی ها قیام مردم ایران را شورش 

گرسنگان می نامند، توهین به ملت ایران است. مردم در حال قیام علیه حکومتی هستند که نه تنها قادر به تامین 

نان نیست، بلکه متام آزادی هایشان را گرفته است.«

این ها منونه ای از صدها اظهارنظر مشابهی بود که از سوی مخالفان راست گرای جمهوری اسالمی در رسانه های 

جریان اصلی منترش شد و شکافی را در بازمنایی اعرتاضات نشان داد که هم واقعی بود و هم سابقه ای به قدمت 

خود اعرتاضات داشت.

اما مخالفان برجسته شدِن خصلت راهربدی اعرتاضات که برآمده از مسئله ی مرکزی معیشت و گرانی های ناشی 

از حذف یارانه هاست چه نزاع سیاسی ای را منایندگی می کنند؟ آیا مسئله هامن طور که آن ها در ظاهر می گویند 

اخالقی و ناظر به حفظ حرمت و اهانت نکردن به معرتضان است یا اینکه با متهیدات اخالقی قرار است واقعیتی 

اساسا جهت گیری طبقاتی جریانی که می گوید خواسته ی اصلی معرتضان  پوشانده شود؟  دارای شکاف و تضاد 

آزادی و کرامت انسانی ست با خاستگاه طبقاتی خود معرتضان چه نسبتی دارد و این دو حاوی چه تضادهایی در 

چشم اندازهای پیش رویند؟ و در آخر اینکه این چه کسی ست که بین کرامت انسانی و نان، بین آزادی و برابری 

خط متایز می کشد و آن ها را مربوط به دو دستگاه سیاسی اقتصادِی متفاوت معرفی می کند؟

نان یا آزادی؟

واقعیت این است که نزاع بر رس بازمنایی قیام گرسنگان، آن طور که یک سوی این نزاع نابرابر می خواهد وامنود 

کند، نه ارتباطی به نگرانی های اخالقی گویندگانش دارد و نه ناشی از تباین غیرذاتی دو مسئله ی نان و آزادی و 

نه حتا ناشی از این است که مخالفان برجسته کردن وجه معیشتی این قیام به راستی جریان های آزادی خواهند. 

بلکه مسئله به طور واضح و انکارناپذیری شکلی از یک نزاع آشتی ناپذیر طبقاتی ست که در دو سطح مرتبط با 

هم و توسط دو سوی این نزاع پیش برده می شود؛ هم توسط معرتضان روبروی نظام حاکم با همه ی ساز و برگ 

رسکوب اش و هم در عرصه ی بازمنایی سیاسی قیام در پلتفرم های رسانه ای و اجتامعی.

آنچه معرتضان را وادار کرده جلوی نیروی رسکوب بایستند عملکرد جمهوری اسالمی در اقتصاد است که به 
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تدریج یا دفعتا در قالب انواع کاسنت از حامیت های دولتی، حذف یارانه ها، بیکاری های گسرتده، بی ثبات سازی 

نیروی کار، دسرتس ناپذیر کردن مسکن حتا به شکل اجاره، دسرتس ناپذیر کردن آموزش و درمان رایگان و حذف 

ده ها مورد حامیتی دیگر از زندگی کارگران و تهیدستان خود را نشان داده است. چنین اقداماتی در حوزه ی اقتصاد 

به وضوح اقداماتی دست راستی اند و مفصل بندی شان را با سیاست آنجا نشان می دهند که پیش نیاز رضورِی اجرایی 

شدن شان در ایران مساوی ست با غیرقانونی شدن تشکل های مستقل صنفی، از بین رفنت حق تجمع و آزادی بیان، 

رسکوب نیروهای سیاسی منتقد-مخالف و کنرتل شدید حوزه های عمومی. حمله به معیشت کارگران و زحمتکشان 

نه فقط یک  پروژه ی اقتصادی یا مربوط به حوزه ی اقتصاد مانند ناکارآمدی، فساد و مدیریت غلط، بلکه اساسا 

مربوط به حوزه ی بزرگ تری  است که سیاست؛ سیطره و رسکوب از اجرای تعیین کننده ی آن است. آن چه که اینجا 

به اختصار می توانیم تحت عنوان اقتصاد سیاسی رسمایه در ایران از آن یاد کنیم گویای وضعیتی است که از نیروی 

کار )آن ها که امروز تحت عنوان معرتض در خیابان ها حضور دارند( تا نوع گردش و انباشت رسمایه و رابطه ی 

بین این دو را نشان می دهد. مناسباتی که در سطوح مختلف رابطه ی بین نیروی کار )کارگران و مزدبگیران( و 

صاحبان رسمایه را تنظیم می کند از یک سو، و از سوی دیگر انواع ستم های ایدئولوژیک مانند ستم بر زنان، ستم 

ملی و ستم بر اقلیت ها که بازتولیدشان در خدمت مناسبات رسمایه دارانه در ایران قرار می گیرد، از علل واقعی 

نارضایتی های اصلی و عمده در طول چند دهه ی اخیر بوده اند و به عنوان پیش رانه های آشکار و پنهان خیزش ها و 

قیام های چند سال اخیر عمل کرده اند. گره خوردگی این حوزه ها با حوزه ی سیاسی آن چنان است که هیچ تفکیکی 

را جز در انتزاع برمنی تابد. این ها اموری است که در زیست اجتامعی معرتضان به شکل روزمره تجربه می شود و 

اگر جز این بود می باید عریضه  ها رو به امام جمعه و حوزه ی علمیه و مناینده ی مجلس می نوشتند نه اینکه دفاتر 

 و مکان های مربوط به آن ها را مورد حمله قرار دهند. سیاسی بودن نان و آب و هوا و گره خوردن آن با تغییر 

در نظام سیاسی از ویژگی های اصلی خیزش ها و قیام های این سال هاست. ویژگی ای که هم امکان های جدیدی 

گشوده و حامل امیدهای فراوان است و هم نربدی ایدئولوژیک را به عنوان کامل کننده ی جنگ طبقاتی ای رضورت 

بخشیده که هم اکنون در جریان است.

تا همین جا روایت باال حاوی تعارض های جدی و رسنوشت ساز است. از مهمرتین این تعارضات دست راستی 

نامیدن جمهوری اسالمی است. ایستادن بر رس همین تعارض و نشان دادن ماهیت نظم حاکم به نام راستین اش، 

بخش مهمی از جدال سیاسی نیروهاست که مازادش در اعرتاضات توده ای و سیاست ایجابی معرتضان انعکاس 

اقتصادی  بارها سیاست های  و  بارها  نظام،  از درون  آن که جریان های دست راستی، حتا  نه  خواهد داشت. مگر 
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با کمونیستی نامیدن اش، امکان هایی را همچنان برای احیای  دولت را در کامل وقاحت وارونه منایی کرده اند و 

دوباره ی نظمی  راست گرا، حتا هارتر از نظم فعلی، باز نگهداشته اند. همچنین اشاره به آموزش و درمان رایگان که 

نوع ویژه ای از نظام سیاسی با مناسبات اقتصادی معینی را می طلبد محل ستیزی جدی است که نشان از طبقاتی 

بودن کل این نزاع دارد. اما از دیگر تعارضات تعیین کننده در روایت باال اشاره به »مناسبات نیروی کار و رسمایه« 

و معیار قرار دادن آن است. مناسباتی که به جز در تعمیق هرچه بیشرت بهره کشی و انقیاد نیروی کار هرگز محل 

گفت وگو و مورد توجه نیروهای دست راستی ای قرار منی گیرد که امروز نگران »گرسنه« خواندن معرتضان است. 

گفتیم که از مجموعه ی دالیل نارضایتی معرتضان باید به روند تغییراتی اشاره کرد که مناسبات بین نیروی کار و 

رسمایه در ایران طی کرده است. تقریر این مناسبات و نشان دادن این روند، خود حاوی نزاعی رسنوشت ساز، هم 

در حوزه ی ایدئولوژیک و هم در حوزه ی میدانی است که پیروز نهایی آن خصلت نظم سیاسی آینده را تعیین 

خواهد کرد. برای آنکه بتوانیم درک  دقیق تری از این تغییرات و نزاع برآمده از آن ارایه دهیم تاریخ را تا اسفند 

۱3۷۸ به عقب می بریم. به دولت اول سیدمحمد خامتی که در آن  قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر 

کارگر و کمرت از شمول قانون کار تا پایان برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی،  اجتامعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران تصویب و به فاصله ی یک روز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.۱

این قانون نه تنها هرگز متوقف نشد بلکه در در بهمن ۱3۸۱ و در دولت دوم سیدمحمد خامتی به معافیت 

کارگاه های زیر ده نفر افزایش یافت.2

خود این تغییرات بر اساس ماده ی ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱36۹، یعنی تنها دو سال بعد از پایان جنگ و در 

دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در حال انجام بود. ماده ی ۱۹۱ این طور نوشته شده بود: کارگاه های 

کوچک کمرت از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی منود. 

تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب 

هیات وزیران خواهد رسید.

برای فهم وضعیت باید به سه نکته توجه کرد: اول اینکه این قوانین و در مجموع تغییرات در مناسبات بین 

نیروی کار و رسمایه چه ارتباطی با خیزش ها و قیام های این سالیان دارد؟ دو اینکه ارتباط این معافیت ها با پروژه ی 

امروز  که  فعاالن سیاسی ای  و  روزنامه نگاران  اغلب  اینکه  و سوم  اصالحات چیست؟  یعنی  اصلی محمد خامتی 

۱. منت قانون مصوب به نقل از سایت مجلس شورای اسالمی.

2. منت قانون مصوب به نقل از سایت مجلس شورای اسالمی.

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/93283
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/122666
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/122666
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دوگانه  ی جعلی نان و آزادی را می سازند آن روزها کجا بودند و چه نسبتی با اصالحات داشتند و درباره ی قانون 

معافیت چه مواضعی گرفته اند؟

برای ورود مناسب به این موضوع و درک  وخامت وضعیت باید ابتدا مرور کوتاهی کنیم بر برخی از مواد مورد 

معافیت قرارگرفته ی قانون کار تا برخالف آن عضو فرشگرد وقتی از »اوج فالکت اقتصادی« حرف می زنیم، با یک 

گزاره ی میان تهی روبرو نشویم و با گوشه هایی از روندهای تاریخی منتهی شده به وضعیت امروز و همین طور 

با هم دستان وضعیت، وقتی از در دیگر با پرچم دفاع از بازار آزاد و رفع قوانین دست وپاگیر بازار وارد می شوند، 

آشنا شویم.

معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، به ترتیبی که دولت خامتی مقرر کرده و تا امروز ادامه 

داشته شامل ۴۰ ماده می شود که برخی از آن ها به این قرار است:

ماده ی ۱۰ قانون کار

»قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

 الف-نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب-حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج-ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ها

 د-محل انجام کار

ه-تاریخ انعقاد قرارداد

 و-مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.«

ماده ی 26 قانون کار

»تغییر عمده در رشایط کار که برخالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت کتبی 

اداره ی کار و امور اجتامعی محل، قابل اجرا است.«

ماده ی ۲۷ قانون کار

»هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض 

مناید، کارفرما حق دارد درصورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت 

هر سال سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان »حق سنوات« به وی پرداخته و قرارداد کار 

را فسخ مناید.«
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ماده ی ۲۹ قانون کار

»در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختالف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه ی کارگرش شناخته شود، 

کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را 

به کار سابق وی بازگرداند.«

ماده ی ۳۱ قانون کار

»چنانچه خامته ی قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین 

مزد کارگر به نسبت هر  سال سابقه ی خدمت، حقوقی به میزان 3۰ روز مزد به وی پرداخت مناید.  این وجه عالوه 

بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتامعی پرداخت می شود.«

ماده ی ۳۲ قانون کار

»اگر خامته ی قرارداد کار در نتیجه ی کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ) بنا به تشخیص 

کارگر(  قانونی  منایندگان  یا  و  کار  اسالمی  معرفی شورای  با  منطقه  درمان  و  سازمان بهداشت  پزشکی  کمیسیون 

کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه ی خدمت، معادل دو ماه  آخرین حقوق به وی پرداخت مناید.«

ماده ی ۴۸ قانون کار

و  ارزیابی  نظام  است  موظف  اجتامعی  امور  و  کار  وزارت  دیگری،  کار  از  بهره کشی  از  جلوگیری  منظور  »به 

طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه مناید و به مرحله ی 

اجراء درآورد.«

ماده ی ۵۱ قانون کار

»ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما 

قرار می دهد. به غیر از  مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ 

ساعت تجاوز مناید.«

ماده ی ۵۶ قانون کار

»کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عرص واقع می شود ۱۰% و 

چنانچه نوبت های کار در صبح و عرص  و شب قرار گیرد، ۱5% و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عرص 

و شب بیافتد 5/22% عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده ی نوبت کاری دریافت خواهد کرد.«
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ماده ی ۶۴ قانون کار

»مرخصی استحقاقی ساالنه ی کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر 

روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمرت از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت 

کار انجام یافته محاسبه می شود.«

ماده ی ۶۵ قانون کار

این  از  استفاده  می باشد.  5 هفته  دارند  اشتغال  زیان آور  و  کارهای سخت  به  که  کارگرانی  سالیانه ی  »مرخصی 

مرخصی، حتی االمکان در دو  نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.«

ماده ی ۷۷ قانون کار

»در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتامعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص 

داده شود، کارفرما تا  پایان دوره ی بارداری وی بدون کرس حق السعی کار مناسب تر و سبکرتی به او ارجاع می مناید.«

ماده ی ۸۱ قانون کار

»آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده ی استخدامی 

وی ضبط گردد. پزشک درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوطه 

را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.«

ماده ی ۸۲ قانون کار

»ساعات کار روزانه ی کارگر نوجوان، نیم ساعت کمرت از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این 

امتیاز با توافق کارگر و  کارفرما تعیین خواهد شد.«

ماده ی ۱۵۶ قانون کار

»دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حامم و دستشویی 

برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله ی اجراء در 

خواهد آمد.«

از این مواد قانونی به  اگر بخواهیم فالکت طبقاتی را خالصه تر به تصویر بکشیم باید بگوییم که معافیت 

معنای بالموضوع شدن قرارداد کار بین کارگر و کارفرما )به موجب معافیت از ماده ی ۱۰(، تسهیل اخراج کارگر و 

فسخ قرارداد بدون پرداخت مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات )به موجب معافیت از ماده ی 2۷(، باز گذاشنت 

دست رسمایه دار برای افزایش ساعت کار )به موجب معافیت از ماده ی 5۱(، بالموضوع شدن معاینه ی پزشکی 
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کارگر نوجوان و افزایش ساعت کار او )به موجب معافیت از مواد ۸۱ و ۸2(، بالموضوع شدن تشخیص پزشک 

سازمان تامین اجتامعی در خصوص نوع کار خطرناک یا سخت برای کارگر باردار )به موجب معافیت از ماده ی 

۷۷(، بالموضوع شدن مرخصی استحقاقی کارگران و مرخصی کارگران در مشاغل سخت )به موجب معافیت از مواد 

6۴ و 65(، بالموضوع شدن نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری )به 

موجب معافیت از مواد ۴۸، ۴۹ و5۰( و نابودی ده ها ماده ی حامیتی دیگر است که می توانست زیست اجتامعی 

کارگران  را، ولو به بند مویی، حفظ کند.

این ها تنها بخش هایی از قانون کار است که از سه دهه پیش تا امروز در کارگاه های زیر ده نفر یعنی اغلب 

کار در  قانون  از همه ی بخش های  بگذارید معافیت  این  کنار  اجرا منی شود.۱ در  تولیدی و خدماتی  بخش های 

کارگاه های زیر پنج نفر، کارگاه های قالی بافی با هر تعداد کارگر، کارگران نهادهایی مانند نهضت سوادآموزی و 

بنیاد شهید و… و کارگرانی که در قانون با عنوان معلول از آن ها یاد شده است. و به همه ی این ها اضافه کنید 

گسرتش رشکت های پیامن کاری، ممنوعیت تشکل های کارگری، ایجاد شکاف های مزدی، جنسیتی و هویتی درون 

طبقه ی کارگر، فساد دستگاه تامین اجتامعی و وزارت کار و هم دستی دستگاه های قضا و نهادهای حل اختالف در 

مواردی که محل رجوع کارگر قرار می گیرند و پیشاپیش در دعاوی مطروحه، کارفرما به دلیل برخورداری از ثروت 

و رابطه و وکیل بانفوذ برنده ی پرونده است.

خواندن این دو نقل قول نسبتا طوالنی از گفتگوی سایت خربی ایسنا با دو  وکیل دادگسرتی و حقوقدان در دی 

۸۱ می تواند درک عینی تری در اختیار بگذارد از فضای ایدئولوژیک حاکم بر آن  دوره و احساس امنیتی که فراهم 

بود تا بدون در نظر گرفنت کم ترین تبعاتی از سوی »جامعه ی مدنی« چنین اظهارات ضدکارگری ای بیان شود:

2۴ دی ۸۱ سیروس مقبل، وکیل دادگسرتی در گفت وگو با خربنگار حقوقی ایسنا اظهار داشت: »طرح مذکور 

می تواند تا حدودی اشتغال زا باشد؛ از نظر قانون کار تا اندازه ای با معایبی مواجه هستیم که دست کارگر با توجه 

به این قانون، بسیار باز گذاشته شده و کارایی او پایین آمده است. متاسفانه در کشور ما کارگر هر زمانی که 

بخواهد، می تواند از زیر کار طفره  رود به همین دلیل کارفرما قدرت اجرایی ندارد تا وی را الزام مناید که به موقع 

رس کار حارض شود، تا جایی که به محض ایجاد کوچکرتین مشکل بین کارگر و کارفرما، کارگر رسیعا به هیات حل 

اختالف مراجعه می کند تا این هیات با تشکیل کمیسیونی به شکایت رسیدگی  کند، در حالی که متاسفانه در این 

۱. گزارش هایی وجود دارد از اینکه بخش های بزرگ  تولیدی و خدماتی به منظور برخورداری از معافیت از قانون کار، خود را به 
چند بخش مجزای زیر ده نفر کارگر تقسیم کرده اند.



۱۱

قیام گرسنگان، جدال بر سر نام یا تداوم نبردی تاریخی

هیات بیشرت حقوق کارگر در نظر گرفته می شود و به مسائل داخلی ای که ممکن است روند کار کارگاه را خدشه دار 

کرده باشد، توجهی منی شود. این وکیل دادگسرتی، با انتقاد از وجود برخی معایب در قانون کار افزود: با خروج 

کارگاه های زیر ۱۰ کارگر از شمول قانون کار، کارفرما قادر خواهد بود هر موقعی که بخواهد کارگرش را از کار 

بیرون کند.«

2۱ دی ۱3۸۱ »حمید جنتی، وکیل دادگسرتی، خارج شدن کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار را بر باال 

رفنت کارآیی کارگران و افزایش اشتغال زایی موثر دانست. این حقوقدان به دنبال اعالم وزیر کار و امور اجتامعی 

درخصوص خارج شدن کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار در ترشیح نقاط قوت و ضعف تدوین چنین 

قانونی به خربنگار حقوقی ایسنا گفت: یکی از معضالتی که در این چند سال اخیر وجود داشت، این بود که 

کارفرمایان از استخدام کارگران ابا داشتند. دالیل این مالحظات کارفرمایان برای استخدام افراد، متعدد بود. اگر قرار 

باشد کارفرما کارگری را استخدام کند و نتواند کارگری را در اثر تخلف یا عدم کارآیی او اخراج کند، خواه ناخواه 

دست کارفرما برای استخدام افراد جدید بسته می شود، یعنی گاه برخی حامیت های قانونی از کارگران، کارفرمایان 

را برای استخدام آن ها برحذر می دارد. جنتی با بیان این که »خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار را 

منی توان از بعد حامیت از کارفرما ارزیابی و تلقی کرد« گفت: در صورت تدوین چنین قانونی کارفرمایان به راحتی 

به استخدام کارگران خواهند پرداخت و اگر کارگر کارآیی الزم را نداشته باشد اخراج می شود. این وکیل دادگسرتی 

با تاکید بر این که »با وجود چنین قانونی شامر استخدام ها زیاد می شود و اشتغال زایی فزونی می یابد« ترصیح کرد: 

این روحیه به نفع طبقه ای است که جویای کار هستند.«

به این ترتیب از سه دهه پیش تا به امروز به بهانه ی ایجاد اشتغال، حامیت از کارفرما، حذف مداخله ی دولت 

در رابطه ی میان کارگر و کارفرما و حرکت به سمت بازار آزاد، چندین میلیون کارگر از شمولیت مهم ترین مواد 

حامیتی قانون کار و حداقل های حامیتی دولت خارج بوده اند. دولت به نفع طبقه ی  رسمایه دار کوچک شده و به 

زیان طبقه ی کارگر و تهیدستان و زحمت کشان، سازوبرگ رسکوب و نهادهای ایدئولوژیک  اش را بزرگ تر کرده است. 

به این ترتیب ببینید وقتی از فروپاشی طبقه ی کارگر، از اوج فالکت اقتصادی، از فقدان کرامت انسانی، از نبود 

آزادی و همه ی این ها فرشده در عبارت »مناسبات بین نیروی کار و رسمایه« حرف می زنیم از چه حرف می زنیم. 

خیزش ها و قیام های اخیر نه تنها قیام گرسنگان، بلکه دقیق تر از این قیام کارگران، بی ثبات کاران و بیکاران است. 

این ها عباراتی پوک، فاقد معنا و داللت های اجتامعی نیستند. این ها نشانگان بدن های لهیده و بی طاقتی اند که 

منتظر ترشیفات نام گذاری بر نوزادی که تقال می کند به دنیا بیاید منی ایستند و رشم منی کنند که هستی اجتامعی 
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زیسته شان را فریاد بزنند. آن چیز را که عده ای »رشم« از به زبان آوردن اش دارند کارگران و زحمت کشان ایران 

زیسته اند و ای کاش رشمی در کار بود.

انسانی معرتضان اند در طول سه دهه ی گذشته که  امروز داعیه دار رشافت، آزادی و کرامت  اما کسانی که 

دولت ها یکی بعد از دیگری در کار سفت کردن بندهای بهره کشی از کارگران و مزدبگیران و انقیاد آنان به رس 

می بردند، کجا ایستاده بودند؟ و در حال پروار کردن کدام پروژه ی سیاسی؟ واقعیت این است که چند دهه رسکوب 

طبقاتی مستمر، دستگاه های ایدئولوژیک و سخنگویان خود را نیز فراهم می کند. مقارن با سال هایی که چنین 

قوانینی در تعرض به طبقه ی کارگر به تصویب می رسید اغلب روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی ای که امروز به دالیل 

مختلف از جمله به بن بست خوردن پروژه ی اصالحات، به کمپین براندازان پیوسته اند ، در دامان اصالحات در حال 

پرورش بودند. اصالحات گرچه به لحاظ تاریخی از دنده ی چپ نظام برخاسته بود اما نیروی در حال تکوینی بود 

که قرار بود در منتهاالیه راست محافظه کاران قرار بگیرد و نزدیکی اسرتاتژیک اش به راست مدرِن ظهوریافته در 

رفسنجانی و روحانی در سال های بعد تاییدکننده ی چنین ماهیتی نزد اصالحات بود . پروژه های اصلی اصالح طلبان 

یعنی توسعه ی سیاسی و جامعه ی مدنی، پروژه های پرهیاهوی جذابی بودند که می توانست بخش های بزرگی از 

طبقه ی متوسط شهری و حتا بخش هایی از کارگران را در قالب سوژه هایی منفرد به خود جذب کند. اما آنچه بدون 

هیاهو و با کمرتین انعکاسی در رسانه ها در دوره ای که به »بهار مطبوعات« معروف گشت در حال اجرا بود، 

حفر گورستانی با ظرفیت چندمیلیون نفر برای طبقه ی کارگر ایران بود. قوانین و لوایح ضدکارگری در همین دوره 

یکی یکی به تصویب می رسیدند بدون اینکه در مخالفت با آن در مطبوعات ویژه نامه و پرونده ی ویژه دربیاید. 

و همین قوانین بالفاصله توسط شورای نگهبانی به تایید می رسیدند که همه جا محل دعوا با اصالح طلبان بود به 

جز در تایید قوانین ضدکارگری.

جامعه ی مدنِی اصالح طلبان نیز به سیاق روزنامه هایشان، البته شامل هر پدیده ای که درون شکاف با حاکمیت 

قرار داشت می شد به جز شکاف های طبقاتی که حتا چندین بار به صورت خونین بروز پیدا کرده بود. از جمله در 

اعرتاضات کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهربابک در سال ۱3۸2 که با کشتار کارگران )مشخصا کشته شدن پنج 

کارگر( رسکوب شد.

اصالحات و کل پروژه های مرتبط با آن از ایجاد جامعه ی مدنی تا رفنت به سوی بازار آزاد و تنش زدایی با غرب، 

به زبان طبقاتی، به ترتیبی که خواهیم گفت، پروژه هایی عمیقأ ضدکارگران و مزدبگیران بود.

هامن طور که گفته شد تغییرات ساختاری به زیان طبقه ی کارگر از دوران رفسنجانی آغاز و در دولت های 
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بقای سیاسی جمهوری  تثبیت  برای  با تالش  بعدی تکمیل شد. مشخصا دو دولت رفسنجانی و خامتی هم زمان 

اسالمی در مواجهه با نیروهای مخالف خود، به دنبال انواعی از تنش زدایی با غرب نیز بودند. اساسا هدف از 

هر نوع تنش زدایی گسرتش حوزه های مبادله ی بازرگانی و تجاری ست و از مهمرتین ابزارهای تنش زدایی ایران و 

بازار داخلی برای  ایجاد بسرتهای الزم برای جذب رسمایه ی خارجی و منایان کردن زمینه های الزم در  نیز  غرب 

ایران هم زمان که مشغول ساخت موشک و  ادغام در رسمایه ی جهانی است. به این ترتیب همه ی دولت ها در 

پهپاد و دیپلامسی هسته ای بوده اند از ایجاد زیرساخت ها، مشخصا در حوزه ی مناسبات حاکم بر نیروی کار غفلت 

نکرده اند. به این ترتیب که با ارزان سازی نیروی کار، بی ثبات سازی، تشکل زدایی و مطیع ساخنت آن، موانع برآمده 

از نیروی کار که در قالب دستمزد متناسب، تشکل کارگری، توان چانه زنی و حق تجمع و اعتصاب ظاهر می شود 

به سود رسمایه از میان برداشته شود. به این شکل تعرض به طبقه ی کارگر، عالوه بر آن که به رسمایه ی داخلی حق 

ویژه ی برخورداری از نیروی کار ارزان و مطیع را اعطا کرده است، رسمایه ی خارجی را نیز ترغیب به رسمایه گذاری 

می کند. یعنی هم مزیت رسمایه ی داخلی در رقابت با رسمایه ی خارجی افزایش پیدا می کند و هم به تعبیر رییس 

پیشین رشکت فرانسوی توتال که در آستانه ی حصول به توافق برجام با شعفی تاریخی گفته بود بازار کار ایران 

دارای جذابیت های سکسی است، آن را واجد جذابیت کند. اینکه تنش زدایی با غرب مسیر پیش بینی شده اش را 

هنوز طی نکرده است دالیل دیگری دارد اما مقدمات رضوری اش در حوزه ی نیروی کار بیش از سه دهه است 

که در ایران ایجاد شده تا دست کم از منظر اقتصاد سیاسِی بازار کار بخش مهمی از موانع پیش روی تنش زدایی 

مرتفع شده باشد و مذاکرات با غرب تنها به موارد سیاسی-نظامی محدود مباند و طرفین غربی از حیث اقتصادی 

انگیزه های الزم را برای آمدن پای میز مذاکرات داشته باشند و ایران بتواند با کارت نیروی کار ارزان قیمت و فاقد 

تشکل صنفی  و  نیروی سیاسی مدافع آن، توافق با خودش را حاوی جذابیت های معنادار کند.

فراموش نکرده ایم که توافق با غرب -اگر این هیاهوی مخالفت با برجام توسط بخشی از براندازان را کرس 

کنیم- و رفنت به سمت اقتصاد جهانی از جمله از سوی جریان راست اپوزیسیون همواره کلید ورود به جهان آزاد 

و  پذیرش ارزش های دموکراتیک و مدرن معرفی شده است. اما ببینید که دموکراسی و مدرن شدن به این شیوه 

توفیق رسکوب  به  توفیق اش عمیقا  که  اکرثیت مزدبگیران می یابد. شیوه ای  و  کارگر  چگونه معنایی ضدطبقه ی 

طبقاتی و رسکوب سیاسی وابسته است و هزینه های آن را نیروی کار معرتض ایرانی در جنبش های صنفی با احکام 

اخراج از کار و ده ها سال احکام زندان و هامن نیروی کاِر از هستی ساقط شده در شکل توده ی معرتض در خیابان 

در مقابل گلوله های جنگی می دهد.
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اغلب کسانی که از گرسنه نامیدن قیام اخیر برآشفته شدند، از جمله نفراتی که در ابتدای این منت از آن ها 

نقل قول آورده شد، نه در سوابق شان در اظهارنظر و بیان مواضع، نه جایگاه هایشان در رسانه های اصالح طلب و 

تشکل های دانشجویی وابسته و نه جایگاه های سیاسی و تشکیالتی و رسانه ای فعلی شان، کلمه ای، حتا کلمه ای، 

در انتقاد از آنچه در دوران خامتی و حتا پیش از آن از دوره ی رفسنجانی علیه کارگران و مزدبگیران در مملکت 

آغاز شد و در دوران احمدی نژاد و روحانی به اوج  خود رسید، سخنی نگفته اند و موضعی نگرفته اند. و نه تنها 

بلکه در مواردی متعدد و  از موضوع دارند  تا دست کم نشان داده شود که درکی حداقلی  برنداشته اند  قدمی 

به شکلی مستمر، هدفمند و تشکیالتی بعد از عروج به کمپین براندازان، این بار در جبهه  ای بین املللی در کنار 

نیروها و دولت هایی ایستاده اند که دوشادوش جمهوری اسالمی ضدمردمی و ضدکارگری ترین اقدامات را در قالب 

تحریم های اقتصادی علیه اقشار فرودست طبقه ی متوسط و کارگران ایران اجرا کرده اند.

از هامن نوع  از معرتضانی که هستی شان توسط سیاست های برآمده  بازار آزاد و  از  پروژه ی دفاع هم زمان 

اقتصاد  ساقط شده است را منطقا منی توان تا انتها پیش برد. جریان سیاسِی معتقد به بازار آزاد که از معرتضان به 

نتایج آشکارشده ی سیاست های آزادسازی قیمت ها و قطع یارانه ها حامیت می کند البته خواهد گفت که معرتضان 

به دالیل دیگری معرتض اند. هامن طور که در نقل قول ها آوردیم در اعرتاض به نبود آزادی و کرامت انسانی . بسیار 

خب! قطعا معرتضان به دنبال آزادی، کرامت انسانی و تغییِر نظام سیاسی حاکم اند، اما مسئله فقط کامل کردن 

لیست خواسته های معرتضان نیست. بلکه نشان دادن دو نوع کامال متفاوت و متضاد از آزادی و کرامت انسانی 

در چشم انداز طبقاتی معرتضان و در دستگاه سیاسی کسانی ست که با انکار محرک های اصلی قیام به دنبال ُحقنه 

کردن مفهومی ُمثله شده و تقلّبی از آزادی و کرامت انسانی اند. محرک های اصلی قیام به طور واضح و بی هیچ  

الپوشانی در مقطع اردیبهشت ۱۴۰۱ یعنی قطع یارانه ها و آزاد کردن قیمت ها و در پروسه ای طوالنی مدت تر 

یعنی تضعیف  و بی ثبات سازی طبقه ی کارگر، بیرون راندن کارگران و اکرثیت مزدبگیران از عرصه های تصمیم سازی 

فروپاشاندن  و طبقاتی،  فرهنگی  سازوکارهای  انواع  با  تحقیر سیستامتیک  و  کردن  بی حیثیت  اداره ی جامعه،  و 

کارگران به مثابه یک طبقه از درون و برکشیدن انواع گروه های اقتصادی مسلط بر نیروی کار آن ها از الیه های 

فوقانی طبقه ی میانی و رسمایه داران، جا زدن هامن گروه های فرادست طبقاتی به عنوان سخنگویان جعلی کارگران 

و زحمتکشان و به حاشیه راندن و رسکوب مداوم صداهای آن ها چه با نام اصول گرا و عدالت خواه و چه به اسم 

برانداز سلطنت طلب و جمهوری خواِه طرفدار بازار آزاد و ده ها علل و دالیل واقعی دیگر. قطعا آن ها که تاریخا 

هم دست روندهای مستمر فالکت سازی طبقه ی کارگر و عمیق تر شدن خلع ید سیاسی و اقتصادی او بوده اند و 
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مستقیم و غیرمستقیم از استثامر و انقیاد حاکم بر کارگران و مزدبگیران بهره ی اقتصادی و سیاسی برده اند، به 

دلیل دعواهای درون طبقاتی خود با هیئت حاکم مستقر در تهران، اجازه ندارند که درک آلوده به منافع طبقاتی 

خود را از آزادی و کرامت انسانی سوار بر قیامی کنند که اساسا در اعرتاض به آنچه که خوِد آن ها نیز مو به مو 

پیش خواهند برد، رقم خورده است. این موضوع هامن قدر که درخصوص اصول گرایان و اصالح طلبان صادق است 

درباره ی عموزادگان طبقاتی شان در آن سوی خط حاکمیت یعنی برانداز های طرفدار بازار آزاد نیز صدق می کند.

جز با پنهان کردن دست های آلوده و جز با شارالتانیسم منی توان هم مدافع سینه چاک خیزش ها و قیام های 

از سال ۹6 به این سو بود و هم شاهزاده ی در غربت را در شامیل پدر معنوی ملت و رهرب سیاسی کارگران و 

زحمتکشان به آن ها فروخت. شاهزاده ای که هیچ برو بیا و بده بستان  سیاسی و مالی ای  ندارد جز با سازمان ها 

و موسسات نئولیربال، کارگزاران تحریم های اقتصادی و اقدامات مداخله جویانه در رسارس جهان و اتحادیه های 

»چگونه کارگران را از تبت تا پرو سالخی کنیم«.

سه ضلعی قیام های توده  ای، جنبش های صنفی و هسته های مبارزاتی

آن چه در چنین وضعیتی مضمون نربدی ایدئولوژیک را می سازد تنها با اتکا به مبارزه ای مادی و میدانی واجد 

معناست. از این مبارزه آن چه این جا به محل ستیز تبدیل شد قیام توده ای بود اما چنین مبارزه ای برای توفیق نهایی 

خود هرگز محدود و تنها متکی بر قیام های توده ای نیست. قیام های توده ای، هر چقدر که از درون بر زمینه های 

با سایر اجزای مبارزات و جنبش های طبقاتِی واقعاموجود نخواهند  پیوند  باشند، بدون  مشرتک طبقاتی استوار 

توانست مسیرشان را رو به چشم اندازهای رهایی بخش بگشایند. در واقع بدون چنین پیوندی، قیام توده ای بدون 

آن که به قیامی با چشم انداز طبقاتی معین بدل شود در شکل »قیام توده ها« ظاهر خواهد شد. از تفاوت های قیام 

توده ای و قیام توده ها این است که در اولی سوژه های قیام حول انگیزه های سلبی و چشم اندازهای ایجابی قیام، 

یک پیکره ی واحد را می سازند و در دومی قیام کنندگان هم چنان توده هایی فاقد سویه ی مشرتک  و متحدکننده ی 

ایجابی اند  و در حرکت به سمت سویه ی ایجابی قیام به طور اجتناب ناپذیری از هم پراکنده و به گروه ها و طبقاتی 

با منافع غیرهمسو و متضاد تقسیم می شوند. آن چه در قیام گرسنگان و به طور کلی در خیزش های پس از خیزش 

با قیام  با قیام های توده ای روبروییم و نه  این دو است. یعنی نه  دی ۹6 شاهدیم، اعرتاضاتی معلق مانده بین 

توده ها. نه چشم انداز مشرتک و معین طبقاتی روبروی قیام کنندگان گسرتده است و نه اینکه یکرسه با توده های 

حاوی تعارض اجتامعی  و تضاد منافع طبقاتی )مثال از تجریش تا شهرری( روبروییم. آن چه اما این وضعیت معلّق 

را به سمت قیام توده ای پیش خواهد راند و در آن چشم انداز طبقاتی مشرتکی مبتنی بر موتور متحرکه ی طبقاتی 
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این قیام ها ایجاد خواهد کرد، پیوند دو سویه ی این قیام ها با سایر اجزای مبارزه ی طبقاتی ست؛ یعنی جنبش های 

صنفی و هسته های مبارزاتی.

جنبش های صنفی شامل جنبش معلامن، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و سایر جنبش هایی که باید به وجود 

آید مانند جنبش پرستاران و جنبش بیکاران و بی ثبات کاران به طور مشخص و عینی بازتاب دهنده ی جزیی ترین 

روابط و مناسبات انقیاد و استثامرند. از حداقل دستمزد و شکاف مزدی و ثبات کار تا مقوله ی تشکل های آزاد 

که  دیگر،  مسئله ی  ده ها  و  کار  محل  اداره ی  و  توزیع  و  تولید  در  مداخله  و حق  کارگری  و  صنفی  مستقل  و 

تضمین کننده ی »آزادی« و »کرامت انسانی« شهروندان است، در اعرتاضات جنبش های صنفی وجود دارد. آنچه 

در قیام توده ها به طور عمومی در قالب انزجار از دیکتاتوری و فقر و فالکت بیان می شود به صورت کامال عینی 

و با جزئیات در جنبش های صنفی بیان می شود. جنبش صنفی به رضورت ویژگی هایش، پدیده ای دارای چهره و 

سخنگوست. تشکل یافته و سازماندهی شده است. دارای گسست و تداوم است. سنت و تجربه ی اندوخته دارد. 

چنین مواردی به جنبش صنفی امکان روبرو شدن با شکاف ها و تناقضاتش را می دهد و اینکه بتواند در مسیری 

اعتالیافته رو به جامعه گسرتش یابد.

تکمیل کننده ی این دو ضلع واقعاموجود می تواند و باید، به خصوص ناظر بر ممنوعیِت منجر به غیبت احزاب 

و سازمان های سیاسی رسارسی، هسته های مبارزاتی ای باشد که دستور کار هر مبارز انقالبی ای را آشکار می کند. 

هرچند چنین هسته هایی در سال های اخیر کامبیش شکل گرفته اند اما اعتقاد داریم باید شکل گیری این هسته ها 

گسرتده تر باشد و امکانات شکل گیری چنین هسته هایی نیز در وضعیت موجود فراهم است. محفل های مبتنی 

بر روابط و دوستی ها و هم فکری های سیاسی می تواند نقطه ی آغاز تشکیل این هسته ها باشد. این هسته ها در 

شکل جمع های چندین نفره ی هدف مند و دارای پیوند سیاسی، حول فعالیت های مشخص و برنامه ریزی شده ی 

میدانی، با ابزارها و شیوه های مادی ای مانند انتشار جزوه و شب نامه، دیوارنویسی، گرافیتی، آویخنت پرده نوشت 

ایده ،  ترویج  حول  کرد،  جستجو  را  آن  می توان  میدانی  حوزه ی  هر  در  که  خالقانه ای  برنامه های  از  بسیاری  و 

شعار، سمبل و… می توانند در خدمت »توده ای« کردن اموری باشند که از نیازهای پایه  ای و رضوری مبارزه ی 

طبقاتی ست. هسته های مبارزاتی ای از یک سو وجوه تبلیغی-ترویجِی جنبش های صنفی را تقویت می کنند و از 

سوی دیگر خطابی رو به اعرتاضات خیابانی دارند. هسته  ی مبارزاتی در عین حال نه بخشی از جنبش صنفی است 

و نه قیام توده ای. اما در پیوندی طبقاتی  حوزه ی نفوذ جنبش صنفی را تا مناطقی افزایش می دهد که جنبش 

صنفی در آن مناطق فاقد امکان پیش روی است )نه امکان تجمع دارد و نه محل کار اوست(. هسته ی مبارزاتی 
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هم چنین می تواند محل اتصال ایده های موجود در جنبش های صنفی و اعرتاضات خیابانی ای باشد که در راهند. به 

این ترتیب روشن است که این هسته های مبارزاتی باید در مناطقی بیشرتین مترکز را داشته باشند که واجد باالترین 

احتامل برای شکل گیری اعرتاضات خیابانی است. در عین حال هسته ی مبارزاتی می تواند خط تقابل با پروپاگاندای 

رسانه های جریان اصلی را پیش بربد که یا در دست حاکمیت است یا در اختیار مخالفان راست گرای او. در حوزه ی 

حقوق زنان و جنسیت، ستم ملی، مبارزه ی کارگران و زحمتکشان، حقوق کودکان و هر حوزه ای ورود کند که 

بتواند به »آگاهی« حرکت های خودجوش توده ای بیافزاید و چشم اندازی ایجابی بگسرتاند.

سه  ضلعِی قیام های توده ای، جنبش های صنفی و هسته های مبارزاتی در اتصال با هم ترسیم کننده ی مرحله ای 

از مبارزه است که نه حاکمیت توان رسکوب بلند مدت اش را دارد و نه مخالفان راست گرای او با ابزارهایی مانند 

ماهیت  دلیل  به  نیرو  دو  این  که  به خصوص  بگذارند.  تعیین کننده  تاثیر  آن  تحوالت  بر مسیر  رسانه  می توانند 

این جنبش ها را خواهند  از فعاالن  طبقاتی شان نه قادرند جنبش  های صنفی را به سمت خود بکشانند )برخی 

توانست به خود جذب کنند یا حداکرث گرایش هایی را درون این جنبش ها تقویت یا پدید آورند( و نه جریان راست 

مخالف جمهوری اسالمی هسته  ی مبارزاتی ای در صحنه دارد که بتواند پیوند معنادار طبقاتی با جنبش های صنفی 

برقرار کند و بخشی از آن سه ضلعی شود.

***

مانند هر نزاع سیاسی دیگری، نربد ایدئولوژیک بر رس قیام گرسنگان، قیام متوز )تشنگان(، قیام آبان ۹۸ و خیزش 

دی ماه ۹6 نربدی بر رس آینده است. نزاعی بین نیرویی سیاسی که از درون خصلت های نامتقارن و دارای شکاف 

این قیام ها و خیزش ها و با همبستگی با جنبش های صنفی و هسته های مبارزاتی در حال ساخته شدن و بیرون 

آمدن است و نیروهایی که بر فراز این قیام ها ظاهر می شوند و طعمه های خود را جستجو می کنند. نربد بین 

نیرویی که نان از کف می رباید و نیرویی که نان را رضورتی می بیند که با دست یابی به آن دروازه ی آزادی برایش 

گشوده می شود.
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