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! کارگرانی آن در زندگی هاامدي و پی موقت کارگریقراردادها  

 
هفتارديبهشت هشتاد وم ششبيست                                                                              ی لنگرودیرجواهريام

 
 

 تابوت قانون کار ايران و ١٣٨۶اول ماه مه سال رد

، امروز بردوش کارگران حمل می شدقراردادهای موقت 

 !همچنان اين جنازه روی دست کارگران مانده است

، چه موقت   همانند سالهای قبل، قراردادهاینيز١٣٨۶سال 

سطح واحد مستقيم وچه ازجانب پيمانکاران دربصورت 

اليشگاه آبادان و در سطح واحد های بزرگ صنعتی نظير پا

  .ی و کارگاهی بخدمت گرفته شده استهای توليد

  :بحث های مربوط به حقوق کار

نا آشنايی با قوانين کار، هنگام بستن قرارداد، آنچه را که کارفرمايان می خواهند، ازجانب تعدادی از کارگران براثر

 که بيشتر -نگام استخدام، مستقيما ازخود کارگران يا ضامن شان هسوء استفاده کرده وعمدتا ازاحتياج کارگران به کار، 

از کارفرمايان درسال گذشته ديده شده که تعدادی .  موجود هستند، سند معتبريا کاغذ سفيد امضاء می گيرند-پيمانکاران 

بدون پرداخت هيچ ماهه ی آزمايشی، ٣ تا ٢، با گذاشتن يک دوره با سوءاستفاده ازموقعيت بيکاری بسياری ازکارگران

  .اين خود کامال بر خالف قانون است، کار وا می دارند، کارگران را به حقوقی

ن مدت حقوق کارگر نبايد کم  آمده است ؛ که دوره ی آزمايشی ، تنها دو ماه است و در اي١٣٨۶در قانون کار مصوب

واگذاری حق بيمه، عيدی، پاداش، ، اين درهمين دوره ی آزمايشیجدا از. حد اقل حقوق مصوب ساالنه باشدتراز

  .سنوات و مرخصی نيز به کارگران تعلق می گيرد و از نظر قانون هيچ فرقی با ديگر کارگران يا پرسنل ندارند

اين حقوق کارشامل حداقل . می کندهرقرارداد کاری، به محض انعقاد، کليه ی حقوق کار را برای کارگر تضمين 

شده باشد، غيرقانونی است و يعنی هر قراردادی که کمتر ازحداقل دستمزد درآن ذکر. ساده استدستمزد برای هرکارگر

امروز تحت هيچ شرايطی اين . می تواند تمام حقوق خود رامطالبه کند، حتی اگرآن قرار داد را امضاء کرده باشدکارگر

  .مصوبه بخدمت گرفته نمی شود

به نام های اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و ادامه آن  يعنی با آغاز برنامه تعديل ٧٠سال های اوليه دهه از

احمدی نژاد، و درراستای تامين امنيت سرمايه به بهای نابودی امنيت شغلی زحمتکشان، مختلف دردولت خاتمی و

 درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در ٨٠قراردادهای موقت سال به سال گسترش يافت، تا اينکه امروزه بيش از 

به اين ترتيب ، جمهوری . جات، کارگاه های توليدی و خدماتی را کارگران قرارداد موقت تشکيل می دهندکارخان

اسالمی در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی در قانون کار، 
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شمول قانون کار، تمامی کارگران مترازده نفر ازباخارج کردن کارگاههای کسپس جرائی آنرا ازبين می برد وضمانت ا

ساختمانی و کارگاههای قالی بافی و کوره پزخانه ها و ريخته گری ها و جوشکاری ها و واحد های کارگاهی نظير؛ 

مکانيکی ها و تراشکاريها ، بلورسازی ها و کارگران نقاش، خياط ها و نانواها ، کفاش ها و بزاز ها وساير کارگران 

 در صد کارگران در سطح صنايع بزرگ را از حمايت ٨٠را با گسترش قراردادهای موقت تقريبا تا بيش از صنوف 

 درصدی ٢٠حتی به اين هم راضی نيستند و با تغييرات پيشنهادی قصد دارند همان بخش . قانون کار محروم می کنند

توافق "  و هر قراردادی را تحت عنوان کارگران را هم که مشمول اين قانون می شوند را به راحتی اخراج کنند

" " کارآموز" د حداقل حقوق تحت عنوانص در٧٠به آنها تحميل کنند و حتی با پرداخت " توافق کارفرما " و" کارگر

رژيم سرمايه داری در" عدالت گستری"واقعی ادعايی اين است مفهوم . آنها را به برده گی کامل بکشانند" بازآموز

عليه طبقه کارفرماها وخدمت سرمايه داران و ی يال و دم و اشکمی است که دربانون کار، شيرق. جمهوری اسالمی

  .کارگرمی باشد

 ٧وزارت کار از ماده    دير جدي به اينطرف با تفس٧٠در ادامه الزم است که بگوييم ؛ دولت ها از سالهای اول دهه 

شدند، وبجای آن      دائمی ودسته جمعی کارگران خارجخ، ازشمار قراردادهایيتار بدون    قانون کار، قراردادهای

 هرقرارداد موقتی حتی ١٣٧٣در سال های بعد مثال تا سال . قراردادهای موقت در کشور رسميت و عموميت پيدا کرد

در اين سال کانون عالی کارفرمايان برای قانونی .  بار تمديد می شد، حکم قرارداد دائم را داشت ۴يک ماهه، اگر 

دن خالفکاری های خود، به موجب استفساريه ای، وزير کار را به کمک طلبيده است، ازآنجا که سياست تعديل کر

از آن به بعد ، . اقتصادی نيز کامال عليه کارگران بود، وزير کاردر پاسخ به اين استفساريه ، قانون کار را لغو کرد

بسته شود، معيارتشخيص برای هيات تشخيص وزارت کار، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت ميان کارگر و کارفرما 

 سراسر آشور، در گفتگو ی و قراردادیمانيه آارگران پيس اتحادييرجبعلی شهسواری، ر. همان قرارداد آخری است 

ابی کرده و می ي برابری اخراج کارگران ارز۵٠ش يه قانون کار را، افزاي اصالح)٨۵ مرداد ٢١(با خبرگزاری مهر 

« : دين گفتگو می گويوی در هم» .طرح اصالح قانون کار موجب اخراج دسته جمعی کارگران می شود«: ديگو

در حالی که . افت می کنندي هزار تومان دستمزد در١۵٠انه ي ساعت کار ماه۴٠٠کارگران قرارداد موقت در مقابل 

  ».افت کننديتومان دستمزد در هزار١٨٠انه يساعت کار ماه١٩٠مقابل کارگران بايد در) فعلی(انون کار طبق ق

نژاد،  جمهوری محمود احمدی است يهم پس ازآغاز رموجوديت چنين قانون سياهی، هم دردوره هشت ساله خاتمی و

، براساس تعيين پايه حقوق متفاوت برای کارگران استخدامی "محمدجهرمی"های اعمال شده وزيرکارکابينه او وسياست

ماهه ۶های کوتاه تراز کارگران را تامين نکنند، قرارداد   مهيان برای اين که بيفرماکار. وموقت بخدمت گرفته شده است

شرکتهای دولتی نيز در اين مورد با شرکتهای خصوصی . روزه وسفيد امضاء رابه مرحله اجرا گذاشتند٢٩ ماهه و ٣و

موقت و وجوه گوناگون آن کارگران اخراجی نيز که همگی قبل از آن، براساس قراردادهای . در حال رقابت هستند

اين درآمارهای بيشماری  .بيکارميگردندواگذاری واحد کاريا تعطيلی کارخانه ها همگی ازکارمشغول کاربودهاند، با 

و توسط بخش خصوصی » کوتاه مدت قراردادهای موقت و«کارگران ايران، درچهارچوب همين. ميان موجود است

  .درتمامی طول سال گذشته درمعرض اخراج وتسويه شدن جای داشتند. شرکتهای دولتی به بشدت استثمارمی گردند

اوج بيکارسازی ها با  .  تحت قراردادهای موقت کارميکنند ،    درصد کارگران شاغل٨۵ش ازيآمارهای رسمی ب   براساس
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ف بهره گيری از همين سياست، درسراسرسال پيش ودرسطوح مختلف واحد های صنعتی وتوليدی ازشهرهای مختل

ن يشتريکه ب ايران ازجمله؛ سنندج، زنجان، بجنورد، طبس، قزوين،اراک ،تبريز، عسلويه و منطقه غرب تهران 

. شدهاند اخراج     هزار کارگر٣ش از يازغرب تهران ب.درآن قراردارد، اعمال گرديد    کارخانههای صنعتی استان تهران

شوند و متاسفانه   یاستان تهران اخراج می درماني و پی قراردادآارگر هزارروزانه« :  ، به ايلنا گفتی شهسواریرجبعل

 درصد آنها ٢٠آمتر از، ین تعداد آارگر اخراجياز ا« : او افزود» .آند  یت نمي حمایز از آارگران قرارداديدولت ن

دم معضل عی دراصلدولت، مقصر. شوند  یكاران اجتماع اضافه ميه به بيبقيافت آرده ودركم بازگشت به آارح

  »... آشور استی و قراردادیماني آارگران پیت شغلي امنیبرقرار

می، يکی از يکر دعلی يع. ان قرارداد کاری اخراج شدنديز با پايکارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس ن   ش ازهزاريب

ت يسا  وبهن شهر خبر دادهيهزار کارگر در ا  ٣٠  دستاندرکاران خانه کارگر در منطقه شهر صنعتی قزوين از اخراج 

دی و پاداش، يافت حقوق، سنوات، عين بدون درياستان قزو   درصد ازکارگران قراردادی۵٠ش ازيب«:دسترنج گفته است

مه دوم يدی، در نيتول   ان و مالکان واحدهایيل کارفرمايشدند تا در صورت تما   قرارداد کاری خود بيکار با اتمام 

ل ي ماهه با کارگران باعث شده تا خ۶و      ماه٢انعقاد قراردادهای «    می،يه گفته کر ب ».شوند   ماه به کار گرفته ن يفرورد

و فراتراز اين ها شهرستان های » .مه بيکاری استفاده کنندياز ب   نتوانند در صورت اخراج ن استان يکارگران ا   ميعظ

 خانه کارگردرزنجان، ضمن اعالم اين که مرتضی ريحانيان، از دستاندرکاران. رشت، تبريز وزنجان را در بر ميگيرد

 درصد آنان را کارگرانی ٨٠ازاين ميان «:، گفت"سايت دسترنج"  هزارکارگر درزنجان مشغول به کارهستند، به۴٧

سال گذشته نيز در روزهای پايانی سال قرارداد تعداد کثيری از « : او گفت». با قراردادهای موقت تشکيل ميدهند

آنان از مزايای کامل آخر سال و همچنين مرخصی های با حقوق ايام عيد محروم شدند و پس از کارگران تمام شد و 

  .» درصد آنان توانستند، قرارداد خود را تمديد کنند و باقی برای هميشه اخراج شدند۶٧عيد تنها 

نک با کارفرما ها درتمامی سال گذشته درمقابل افزايش مشاغل قراردادی وشرکت های پيمانکاری که دررابطه تنگات

 دربرابر خود دانسته و وزارت آار را یك معضل اساسي را یماني پیعمل می کردند ، کارگران وجود شرآت ها

 کارگران یت شغلين امنيست با حذف آنها ازسرنوشت آارگران، موجبات تضمي بایموظف می شمردند که م

  . تضمين نمايندقراردادی، بويژه دررابطه با دريافت حقوق ها از کارفرمايان

کارگران ايران، در مقابل وحشيگريهای بيمانند حکومت حامی سرمايه و خودسرمايه داران غارتگر، ساکت ننشسته و 

ر ايران به وقوع درسال گذشته، صدها اعتصاب کارگری د. به عناوين مختلف مبارزه طبقاتی خود را گسترش ميدهند

غم جوسانسورو اختناق حاکم بر فضای مطبوعات ورسانه های خبری علير -آنان بخش وسيعی ازپيوسته که اخبار

  . انعکاس يافته است-ايران

  :شرکت های پيمانکاری و نقش آنان درقراردادهای موقت کار

گذاشتن دست شرکت های پيمانکاران و دولت اسالمی ايران و کارفرمايان کشور،برای سلب مسئوليت ازخود، با باز 

دعوت آنان، برای حضور در مسابقه مناقصه های ارزان قيمت، تامين نيروی انسانی الزم خود را بشکل بردگی کار، 

، )پااليشگاه نفت (اين شرکت ها درسطح صنايع بزرگ .فراهم می آورد وکارگران قراردادی را بخدمت می گيرند

لنا، ي ای، در گفت و گو با خبرنگار گروه آارگر"ی نظریمصطف. "غيره بکار مشغولندو ) شهرداری ها(بخش خدمات 
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ت ي فعالی آارقراردادیرويشگاه نفت آبادان درجذب ني درپاالی انسانیروين نيمانكار تامي شرآت پ٢٠٠حدود « :   گفت

ا چهار ماه استفاده از يپس از سه آنند و   ی آارگران را به طور آامل پرداخت نمیدارند و متاسفانه حق و حقوق قانون

افت يشگاه نفت آبادان از دري پاالیآارگران قرارداد...« : وی اضافه کرد » . زنندیآارگران، دست به اخراج شان م

در حال ...« :  ايلنا گفت –در همين رابطه شاهپور مرحبا به خبرگزاری کارايران » . حداقل حقوق آار محروم هستند

دهد، اما   یمانكار ميسازد و بالفاصله آن را به پ  ین ميك پمپ بنزيآند، دولت   یداد مير وزارت نفت ب دیمانكاريحاضر پ

ل خودش را ي آارگران موجود را اخراج و افراد باب میمانكار بعديرود و پ  یمانكار مين پيمان، ايان دوره پيپس از پا

ن معضل به ي و ا   درعرصه روابط آار شدهی جدیها   تنشرات باعثيين تغيآند آه ا  ین ميگزين جايي پایبا دستمزد

 یمانيه آارگران پيس اتحادييو باز رجبعلی شهسواری ر» .ها وجود دارد  ر نهادها و وزارتخانهيگر در ساياشكال د

 سراسرآشور، در رابطه با نقش دولت و بی وظيفه بودن آن در امر دفاع از موجوديت کارگران کشور، به یوقرارداد

 یشنهاديمت پين قي آه با آمتری و خدماتیمانكاري پیها   شرآتیريدر اثر به آارگ... دولت « : يلنا می گويد ا

و اين بی توجهی در سطوح » .سپارد  یشكنان سودجو م  آارگران آشور را به دست قانون. آنند  یدرمناقصه شرآت م

  .مختلف واحدهای کارگری کشور جاری و ساری است 

ن  هم وزير کار دولت احمدی نژاد و هم مجلس اسالمی، مواضع همسانی در برابر رفع مشکل کارگرادر اين ميان

ر ي سخنان وز٨۵ر ي ت۵سنادر تاريخ يدر ابتداء روی کار آمدن وزير کار، خبرگزاری ا. قراردادی از خود نشان داده اند

چ آشورى يدر ه« :نگونه اعالم کردت و راهبرى سازمانى را اييريش ملى مدين همايکار محمد چهرمی در اول

ت برخى آارها آه موقت هستند، يط اقتصادى و ماهيز براساس شراير داد ما نييتوان قانون قراردادهاى موقت را تغ ینم

همين وزير، در سومين همايش مديران، معاونان و روسای روابط » .ميرات را به طور آلى اعمال آنيين تغيم ايتوان ینم

توان با  نمی... « :  ، گفت٨۶ بهمن ٢۶درمورد مسائل روابط کار در واحدهای اقتصادی درتاريخ کارسراسر کشور

قانون و تکليف، موضوع قرار دادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش مهارت، کسب کند برای 

حد گواه اين است که وزير همين » ....کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد

کار، نگران وضعيت کارفرمايان است و اينکه بر زندگی کارگرا ن چه می گذرد ، کمترين دغدغه ای بر خود راه نمی 

اما مجلس اسالمی نيز در سال گذشته چشم خود را فرو بست و تعيين تکليف نسبت به وضعيت کارگران و . دهد

  .کارکنان قراردادی را بی پاسخ گذاشت

طرح دو فوريتی قانون تعيين تکليف کارگران و «: ، طی گزارشی اعالم کرد١٣٨۶خبرگزاری ايسنا، در تاريخ دی

« : در ادامه گزارش آمده است » . سال کار تقديم هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی شد١٠کارکنان قراردادی با سابقه

 ٧۶ سال سابقه کار با ١٠رکنان قراردادی با بيش از نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح تعيين تکليف کارگران و کا

 رای ممتنع ١۵ رای مخالف و ٣۶ رای موافق،٧٩ رای ممتنع و يک فوريت آن با ٣ رای مخالف و ۴رای موافق، 

يعنی اينکه مجلس هفتم به اين طرح واکنش قابل پيش بينی و پر معنايی نشان داد، به اين ترتيب که » .موافقت نکردند

  .يک فوريت طرح مذکور رای مثبت داده نشدحتی به 

  :عوارض حاصل از قراردادهای موقت کار در سطح خانواده ها و جامعه

کارفرمايان در سطح صنايع گوناگون کشور، سياست های چند گانه ای را در رابطه با عدم تمديد قراردادها به بهانه 
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چه در سطح نيشکر، فرش البرز و شرکت های مشابه در صنايع نساجی و آن. های مختلف در دستور کار خود دارند

  :شاهدش بوديم ، به اين شکل بازتاب يافته است 

آنان تالش مينمايند که يک مبارزه فرسايشی بريان، با عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران، مداومَا با تحميل کارفرما

موعد تمديد قرارداد، بازخريد و بازنشستگی پيش ازرگران، بتدريج به عدم کارگران را بگونه ای مستًاصل نمايند که کا

  .تن دردهند

باهدف ايجاد  -کارگرانميان طرح آن در مراکزواينگونه  باعمده کردن مسئله بحران در  کهکارفرمايان تالش ميکنند

يش از بازنشستگی پ شی ازکارگران را برای بازخريد ويا بخ-ماندن کارخانه پاميان کارگران به لحاظ سرنوميدی در

  .موعد قانع نمايند

تهديد، اخراج ويا منفعل کردن ويا سخنگويان، اض کارگران، با شناسايی فعاالن وصورت اعترکارفرمايان، در

ارگران قرارداشته ودارند، به جلوی صف اعتراضات ککه در...وکارگرانی که به عنوان نماينده دستگيری آندسته از

ی و نگران   آشور آه محكوم به دلی مسووالن، آارگران قراردادیتوجه  یکنار بدر. می انديشندهم جدايی صفوف آنان از

در پايان . آنند  یان آن را جستجو ميمجرآارون ياه خود، قوانينده سيآی خود هستند، همچنان درحقوق مسلم شغلگذشت از

عيت است که کارگران از قبل اين نوشته گواه اين واق ،يكاران، سايت انجمن دفاع از آارگران و بته از قولاين نوش

  .وجودی اين نظام ، جز تباهی و خانه خرابی هيچ نصيب نمی برند

ن ي آار ایروي ن٣١۶ك آارگر ازيمن .ميهست٩لومتريم آرج آيدر جاده قد“ ماس يم” ما درشرآت : دي گوی میآارگر« 

 به نام آارگر ی اصال بحث آه درگذشتهیدرحال.مي هستیه قراردادي و بقی نفرمان رسم۵۶شرآت هستم آه فقط 

 یصاحبان شرآت به پشت گرم. شدن شان هستی هم هرروز امكان قراردادی نفررسم۵۶ن ياالن ا.مي نداشتیقرارداد

 یت شغليت، امنين وضعيبا ا.  آنندین ها را هم قراردادي هستند آه ای وزارت آار حكومت، دنبال بهانه ایاست هايس

.  شودی مثل برده برخورد میدرهمه آارخانه ها وشرآت ها با آارگر قراردادچون واقعا . رسئوال است يآارگر ز

چ يه. ند امضا آن ي گوی گذارند و می ما مید جلويك برگ سفي. ا سه ماه استيك ماهه، دوماه يقراردادها بعضا 

 هم بع يیايزاچ ميه. آندیرون مي ها را بین قرارداديآارفرما هرموقع دلش بخواهد ا.  وجود نداردیچهارچوب رسم

 با ید تمام جامعه آارگري آنید بررسيبرو. ن طوراستياالن در آل جامعه هم.ميستيفقط ما هم ن .ردي گیآنها تعلق نم

ا موسسه ي ازطرف دولت یچ نظارت و آنترلي از شرآت ها به درد ما مبتال هستند هیاريبس. ن معضل روبرو استيا

  .ن آار وجود نداردي برایا تشكل آارگري یا

ن يماس ازخودشان مسكن ندارند واجاره نشي در شرآت می رسمی درصد آارگران حت۶٠د آه االن يريدرنظر بگ

مت ي در طول سال، دوبار قی به طور رسمیم حتي شاهد هستیازطرف. ساله هم آه واقعا مضحك است٩٠طرح. هستند

 بعضا هفته یك بار حتي یمت ها بعضا ماهيش قيدانيم که ، افزايگر همه مي دیررسميحال غ.داآرده استيش پيها افزا

  .و اين در حالی است که حقوق آارگر ثابت ميماند.  استیا

 آنند،اما ی آار میشوند ودر چهارچوب رسميل مي هستند آه توسط حكومت به ما تحميی ها تشكل های اسالمیشورا

 آارهم ی اسالمی شوراین است آه حتايما سال. ردي آار را هم نگذاشته اند پا بگی اسالمی در شرآت ما شورایحت

 آنند آه اسم یر نظر دارند و آنترل مي هاراهم به شدت زیرسمی ندارند و ها حق رایند آه قراردادي گویآنها م.ميندار
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  . شود آوردی، آه اصال اسمش را هم نمیروابسته آارگرياورندچه برسد به تشكل مستقل و غي آار را نی اسالمیشورا

به عنوان نمونه به .  شودین ميجه اش همي نباشد، حكومت هم آه خودش ضد آارگر باشد، نتیارگر تشكل آیخوب وقت

چ آس يه.  شودی داده نميی شود، اما به جای نسخه نوشته م۴رند در ي گی ها می آه ازما قراردادین برگه ايظاهر ا

ست و واقعا ي نیچون در جامعه آه آار.  تواند بكندی نمیآارگر هم آار.  استین چه وضعيد نظارت آند آه اي آینم

ن طور يلذاآارگرمجبوراست آه تن به ا. ك روز آارش استير خودش و خانواده اش در گرو هرينان بخور و نم

  .ط امضا آندين شرايد را با اي بدهد وبرگه سفیتيوضع

ماس در يدرشرآت م. ميزنم حرف بي توانیم، روزها مييمان بگوياد است اگر قرار باشد ما آارگران ازدردهايدرد ز

 داند یشود؟ آارگرنميش چه مي داند فردای باالست، آه آارگر نمی، استرس آار به قدریتهران و در آل جامعه آارگر

با اينهمه در وضعيت آشفته فعلی که حق » ...شودي داند آه فردا چه میامروز را آار دارد اما نم ست؟ينده اش چيآه آ

سازمانيابی تشکل مستقل صنفی کارگران قراردادی . قراردادی آشکارا تضييع می شودصدها و هزاران هزار کارگر 

در واحدهای توليدی و صنعتی، کارگاه های کوچک و بزرگ ، و تحرکات سراسری آنان در پيوند با ساير جنبش های 

استقالل عمل خود، می ، دانشجويان، ضرورتی انکار ناپذير است و اين تشکل ها با مکانيزم ران، زناناجتماعی کارگ

  .توانند از تماميت حقوق کارگران قراردادی دفاع کنند
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