
خواهدشد؟« غریممکن»آایروزیاخراجکارگران: نگاهیبهیکآینیانمه !–

نسرینهزارهمقدم

معاونروابطکاروزارتکارموظفبوددرگامخنست،تفکیککارهایمستمروغریمستمررااجنامدهدوسپسآینیانمهیتصویب

متاسفانهآینیانمهیتبصرهیِکمادههفتبرایاجراابالغنشدهاستحتیتفکیککارهاهمصورت.شدهرابرایاجراابالغکند 

.نگرفتهاست

مادههفتقانونکار،اولویترابه.متاموکمالبهمادههفتقانونکارابزمیگردد«امنیتشغلی»بهگزارشخربنگارایلنا، 

«سقفزمانی»دادهوحتیتصریحداردکهدرکارهایابماهیتغریمستمر،ابیدقراردادهایموقت،مهگی«قراردادهایدائمکار» 

داشتهابشنداماآناهبامیکهدرتبصرهدوماینمادهابگذاشنتیکشرطاجیادشده،بیشازدودههاستکهامنیتشغلیرااز

.کارگرانسلبوبیثباتکاریرابهاپرادامیمسلطابزارکارایرانبدلمنودهاست

ماده هفت چه می گوید؟

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی ای شفاهی که به موجب آن کارگر در: »ماده هفت قانون کار می گوید  

.قبال درایفت حق السعی کاری را برای مدت موقت ای مدت غری موقت برای کارفرما اجنام می دهد

  – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آهنا جنبه غریمستمر دارد توسط وزارت کار و امور۱تبصره  

.اجتماعی هتیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  – در کارهایی که طبع آهنا جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد۲تبصره  

».دائمی تلقی می شود

دستاویزیبرایهبرهبرداریازمفهومخمالفاینشرط«درصورتیکهمدتیدرقراردادذکرنشود»درتبصرهدوماینمادهقانونی،شرِط 

مضافبراین،کارفرمااینوخبشسودجوی قرارگرفتهو-–بهاینشکلکهپساگرمدتذکرشود،قراردادموقتخواهدبود 

.بورژوازیایرانتوانستهاندازمراجعقضایی،حکمبرصحتاستداللغریقانونیخودنیزبگریند



مشسیاینگونهپیشرفتهکهابتدایکخبشنامهیوزارتکار،حقانعقادقراردادموقتدرکارگاههایابماهیت۷۰روندکاردردهه 

هیاتعمومیدیوان،بهمسالهرنگوبوی۱۷۹ابصدوردادانمه۷۵مستمررابهرمسیتشناختهوسپسدیوانعدالتنیزدرسال 

کارفرمااینمیتوانندابذکرمدتدرقرارداد،درکارهایمستمر،:قانونیخبشیدهاست؛اینرایدیوانبهصراحتمیگوید 

.قراردادموقتمنعقدکنند

مدت»،هدفقانونگذارازگنجاندنشرِط(عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)حسنی حبیبی  ایندرحالیستکهبهگفتهی 

درقرارداِدکارمانندمهه -درمادههفتقانونکار،بهرمسیتشناخنتحقحاکمیتارادهطرفنی–کارگروکارفرما«زمان 

موافقگنجاندنشرطزماندرقرارداد-قراردادهایمدنیدیگربودهاستیعنیاگردوطرف–نهفقطیکطرفکهکارفرماست 

.ابشند،اینکارابیداجراییشودوکارفرمانبایدبهتنهاییتصمیمگریندهابشد

هستندامااتامروزبهنتیجهنرسیدهاند۱۷۹سالاستکارگرانبهدنبالابطالدادانمه۲۴:اواتکیدمیکند .

چرا کارگران به دنبال تصویب آینی انمه برای تبصره یک ماده هفت رفتند؟

،یکوجهقضیهاستکهبسیاربهآنپرداختهشدهاماموضوع۱۷۹سالهیابطالدادانمه۲۴حبثتبصرهدوممادههفتوچالِش 

مهمدیگر،حبثتبصرهیکمادههفتاستکهمیگویدآینیانمهیحداکثرمدتقراردادموقتبرایکارهایغریمستمرابیدتوسط

،بعدازتدویندرشورایعالیکاردرهیاتوزیران۹۸اینآینیانمهدرهبمنماه.وزارتکارهتیهوبعدازتصویبدولت،اجراییشود 

سالپیشنهادشدهبودکهظاهراًدرهیئتدولتبه۳درشورایعالیکارحداکثرمدتموقتدرمشاغلغریمستمر.بهتصویبرسید 

سالتغیریایفتهاست۴ .

می دهد و نه به کارگر، در صورت اجرایی شدن، حکم می کند که در صورتی« کار»این آینی انمه که اصالت را به   

ات زمان خامته پروژه، قرارداد« مهه کارگران خود» سال تداوم داشت، کارفرما ابید اب ۴که کار غریمستمر بیش از   

.دائم ببندد

شایدتصویباینآینیانمهبهتنهاییگامبلندیدرجهترفعبیثباتکاریواحیایقراردادهایدائمکارنباشد؛اجراییشدناین

آینیانمهبدونتردیدمنیتواندمشکلقراردادهایموقتدرکارهایمستمرراحلکنداماکارگراناباهدافیدنبالتصویباینآینیانمه

:درطولسالیانگذشته،مهوارهیکاختالفنظرجدیمیانکارگرانوکارفرمااینجودداشتهاست؛اصلبرکداماست.رفتند 



استداللکارگراندردفاعازاصالتقراردادهایدائم،اینبودهکهاگراصلقانونکاربر!دائمیبودنقراردادهاایغریدائمیبودنآهنا؟ 

تعینیشدهاست؛قانونگزار«سقفزمانی»قراردادهایموقتاست،چرادرتبصرهیکمادههفتحتیبرایقراردادهایموقتنیز 

فرضگرفتهکهحتیدرکارهایغریمستمرایپروژهاینیزکارفرمامنیتواندالیاالبدیعنیاتزمانخامتهیپروژه،ابکارگرانقراردادموقت

ابشند؛«دائمی»ابیدکارگراناتامتامپروژه،-ببنددوازیکزمانبهبعد–کهاینزمانرامهانآینیانمهیفوقالذکرتعینیمیکند 

ابیدگفتمگرممکناستقانونگزاربرایقراردادموقتدرکارهایغریمستمرسقفتعینی«قیاساولویت»براساسمفهومحقوقِی 

!کردهابشدولیکارابطبیعتمستمررارهاکردهابشد؟

میدانستندوادعامیکردندکهاگراینتبصرهاشتباه«اشتباهیقانونی»کارفرمااینقبلازتصویبآینیانمه،تبصرهیکمادههفترا 

سقفقراردادبرایکارهایغریمستمر،اشتباهقانون نشاندادکهتعینی۹۸نبوداتامروزاجراییمیشد؛تصویبآینیانمهدرهبمن 

دولتنیزاینسقفقانونیرااتییدکردهاست؛ایناتیید،نشاندهندهیدرستیمهانقیاساولویتاست؛پسوقتیدر نیستو 

کارهایموقتمنیتوانبرایمهیشهقراردادموقتداشتچطورکارفرمااینمدعیهستنددرکارهایدائمابیدقراردادموقتمنعقدکرد

راصادرکردهوابآن،برایعقِدقراردادهایموقتوبیثبات،جموزقانونیداده۱۷۹وازآنمهمرت،چطوردیوانعدالتدادانمه 

.است

بنابراینمیتوانگفتآینیانمهتبصرهیکمادههفت،فقطیکگاماییکپله،دریکمسریبلنداست؛مسرییکهانتهایآنابید

احیایقراردادهایدائمورفِعکامِلاهبامازتبصرهدومادههفتابشد؛دراینمسری،اولنیگاممهاناثباِتاصالِتقراردادهایدائم

.استکهابتصویِبآینیانمهتبصرهیکمادههفت،اتحدودیحمققشدهاست

امامسالهاینجاستکهآایاینآینیانمهکهحکممیکندمههقراردادهادرکارهایغریمستمربعدازگذشتچهارسالاتاپایِن

ایمهانپروژه،دائمیمیشوند،بعدازگذشتبیشازدهماهازتصویب،اجراییشدهاست؟«کار» !

چرا آینی انمه اجرا نشد؟

دراینرابطهاباشارهبهتالشمنایندگانکارگریدرشورایعالیکاردرسالقبلکهمنجر (عضو کارگری شورایعالی کار)علی خدایی  

مانسبتبهاجرایینشدناینآینیانمهبعدازگذشتدهماه:بهتصویبهناییاینآینیانمهدرهیاتدولتشد،بهایلنامیگوید 

معاونروابطکاروزارتکارموظفبوددرگامخنست،تفکیککارهایمستمروغریمستمررااجنامدهدوسپس.انتقاددارمی 

متاسفانهاینآینیانمهبرایاجراابالغنشدهاستحتیتفکیککارهاهمصورت.آینیانمهیتصویبشدهرابرایاجراابالغکند 



بهاعتقادمن،اینمعاونت،براجرایکارهای.معاونتروابطکاروزارتکاردراینزمینهکواتهیکردهاست.نگرفتهاست 

تکالیفاصلیاین.غریضروریماننداجرایانقصسامانهجامعروابطکار،بیشرتاصراروابرامدارداترسیدگیبهمسائلاصلی 

قانونکاردرحبثمسکنکارگریرادارمیکهازتریماه۱۴۹معاونتدرموردکارگران،مجلگیمسکوتماندهاست؛ماآینیانمهماده 

سالقبل،برگزاریجلساتسهجانبهبرایتصویباینآینیانمهمعطلومتوقفماندهاست؛آینیانمهیتبصرهیکمادههفتنیز

.علریغمتصویب،برایاجراابالغنشدهاست

-البته بعد از تفکیک کارها به دو دسته ی مستمر و غریمستمر-به گفته خدایی، در صورت اجرای این آینی انمه   

 در کارهای غریمستمر بعد از چهار سال ات اپاین عمر پروژه، مهه کارگران حتی کارگرانی که اتزه یک روز است به

است؛ در کار غریمستمر،« کار»دائمی شوند چراکه در این آینی انمه، موضوع اصلی « ابید»کارگاه آمده اند،   

.بعد از چهارسال ابیستی مهه نریوی کار شاغل ات اپاین پروژه دائمی شوند

اگرکارفرمااینایدولتادعامیکنندکهاینآینیانمهکهدرهیات:اینمنایندهکارگریدرانتقادازاجرایینشدنآینیانمهمیگوید 

وزیراننیزتصویبشده،قابلیتاجراندارد،درواقعبهشورایعالیکارودولتتوهنیمیکنند؛چطورآینیانمهایکهشرکایاجتماعی

وسپسدولتبرآنصحهگذاشتهاند،ایراداتاجراییداردوازآنمهمرت،چرامعاونتروابطکاروزارتکارآینیانمهایراکههم

!درشورایعالیکاروهمدرهیاتدولتتصویبشده،بهصورتیکجانبهپیشخودنگاهداشتهومنیگذاردکهاجراییشود؟

قراردادهای»اجرایآینیانمهتبصرهیک،شایدبتوانداتحدودیبهابزارانبسامانقراردادهایکار،سامانببخشدوحبثاصالت 

رادرعملنشانبدهداماابزهمابیداتکیدکردکهتصویبواجرایاینآینیانمه،فقطگاماولدراحیایامنیتشغلیاز«دائمکار 

  دیوان عدالت و مهچننی۱۷۹گام آخر ابید ابطال دادانمه :»میگوید حسنی حبیبی دسترفتهیکارگراناستوآنگونهکه

».صدور دادانمه ها و خبشنامه های جدید مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر ابشد

اماآایابالخرهروزیخواهدرسیدکهکارفرماایننتوانندبهراحتیکارگرانخودرابعدازساهلاکاِرپرزمحتاخراجکنندواینهمه 

!بیثباتکاریازابزارکارایرانبرایمهیشهرختبربنددوبرود؟

نسرین هزاره مقدم: گزارش




