– !نگاهی به یک آینیانمه :آای روزی اخراج کارگران «غریممکن» خواهد شد؟
نسرین هزاره مقدم

معاون روابط کار وزارت کار موظف بود در گام خنست ،تفکیک کارهای مستمر و غریمستمر را اجنام دهد و سپس آینیانمهی تصویب
شده را برای اجرا ابالغ کند .متاسفانه آینیانمهی تبصره ِ
یک ماده هفت برای اجرا ابالغ نشده است حتی تفکیک کارها هم صورت
.نگرفته است
به گزارش خربنگار ایلنا« ،امنیت شغلی» متام و کمال به ماده هفت قانون کار ابزمیگردد .ماده هفت قانون کار ،اولویت را به
«قراردادهای دائم کار» داده و حتی تصریح دارد که در کارهای اب ماهیت غریمستمر ،ابید قراردادهای موقت ،مهگی «سقف زمانی»
داشته ابشند اما آن اهبامی که در تبصره دوم این ماده اب گذاشنت یک شرط اجیاد شده ،بیش از دو دهه است که امنیت شغلی را از
.کارگران سلب و بیثباتکاری را به اپرادامی مسلط ابزار کار ایران بدل منوده است
ماده هفت چه میگوید؟

ماده هفت قانون کار میگوید« :قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی ای شفاهی که به موجب آن کارگر در
.قبال درایفت حقالسعی کاری را برای مدت موقت ای مدت غریموقت برای کارفرما اجنام میدهد
تبصره  – ۱حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آهنا جنبه غریمستمر دارد توسط وزارت کار و امور
.اجتماعی هتیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره  – ۲در کارهایی که طبع آهنا جنبه مستمر دارد ،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد
».دائمی تلقی میشود
در تبصره دوم این ماده قانونیِ ،
شرط «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» دستاویزی برای هبرهبرداری از مفهوم خمالف این شرط
– به این شکل که پس اگر مدت ذکر شود ،قرارداد موقت خواهد بود -قرار گرفته و مضاف بر این ،کارفرمااین و خبش سودجوی
.بورژوازی ایران توانستهاند از مراجع قضایی ،حکم بر صحت استدالل غریقانونی خود نیز بگریند

روند کار در دهه  ۷۰مشسی اینگونه پیش رفته که ابتدا یک خبشنامهی وزارت کار ،حق انعقاد قراردادموقت در کارگاههای اب ماهیت
مستمر را به رمسیت شناخته و سپس دیوان عدالت نیز در سال  ۷۵اب صدور دادانمه  ۱۷۹هیات عمومی دیوان ،به مساله رنگ وبوی
قانونی خبشیده است؛ این رای دیوان به صراحت میگوید :کارفرمااین میتوانند اب ذکر مدت در قرارداد ،در کارهای مستمر،
.قراردادموقت منعقد کنند
این درحالیست که به گفتهی حسنی حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) ،هدف قانونگذار از گنجاندن ِ
شرط «مدت
زمان» در ماده هفت قانون کار ،به رمسیت شناخنت حق حاکمیت اراده طرفنی – کارگر و کارفرما -در قر ِ
ارداد کار مانند مهه
قراردادهای مدنی دیگر بوده است یعنی اگر دو طرف – نه فقط یک طرف که کارفرماست -موافق گنجاندن شرط زمان در قرارداد
.ابشند ،این کار ابید اجرایی شود و کارفرما نباید به تنهایی تصمیمگرینده ابشد
.او اتکید میکند ۲۴ :سال است کارگران به دنبال ابطال دادانمه  ۱۷۹هستند اما ات امروز به نتیجه نرسیدهاند
چرا کارگران به دنبال تصویب آینیانمه برای تبصره یک ماده هفت رفتند؟
حبث تبصره دوم ماده هفت و ِ
چالش  ۲۴سالهی ابطال دادانمه  ،۱۷۹یک وجه قضیه است که بسیار به آن پرداخته شده اما موضوع
مهم دیگر ،حبث تبصره یک ماده هفت است که میگوید آینیانمهی حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غریمستمر ابید توسط
وزارت کار هتیه و بعد از تصویب دولت ،اجرایی شود .این آینیانمه در هبمن ماه  ،۹۸بعد از تدوین در شورایعالی کار در هیات وزیران
به تصویب رسید .در شورایعالی کار حداکثر مدت موقت در مشاغل غریمستمر ۳سال پیشنهاد شده بود که ظاهراً در هیئت دولت به
۴.سال تغیری ایفتهاست

این آینیانمه که اصالت را به «کار» میدهد و نه به کارگر ،در صورت اجرایی شدن ،حکم میکند که در صورتی
که کار غریمستمر بیش از  ۴سال تداوم داشت ،کارفرما ابید اب «مهه کارگران خود» ات زمان خامته پروژه ،قرارداد
.دائم ببندد
شاید تصویب این آینیانمه به تنهایی گام بلندی در جهت رفع بیثباتکاری و احیای قراردادهای دائم کار نباشد؛ اجرایی شدن این
آینیانمه بدون تردید منیتواند مشکل قراردادهای موقت در کارهای مستمر را حل کند اما کارگران اب اهدافی دنبال تصویب این آینیانمه
رفتند .در طول سالیان گذشته ،مهواره یک اختالف نظر جدی میان کارگران و کارفرمااین جود داشته است؛ اصل بر کدام است:

دائمی بودن قراردادها ای غریدائمی بودن آهنا؟! استدالل کارگران در دفاع از اصالت قراردادهای دائم ،این بوده که اگر اصل قانون کار بر
قراردادهای موقت است ،چرا در تبصره یک ماده هفت حتی برای قراردادهای موقت نیز «سقف زمانی» تعینی شده است؛ قانونگزار
فرض گرفته که حتی در کارهای غریمستمر ای پروژهای نیز کارفرما منیتواند الیاالبد یعنی ات زمان خامتهی پروژه ،اب کارگران قرارداد موقت
ببندد و از یک زمان به بعد – که این زمان را مهان آینیانمهی فوقالذکر تعینی میکند -ابید کارگران ات امتام پروژه« ،دائمی» ابشند؛
ِ
حقوقی «قیاس اولویت» ابید گفت مگر ممکن است قانونگزار برای قرارداد موقت در کارهای غریمستمر سقف تعینی
براساس مفهوم
!کرده ابشد ولی کار اب طبیعت مستمر را رها کرده ابشد؟
کارفرمااین قبل از تصویب آینیانمه ،تبصره یک ماده هفت را «اشتباهی قانونی» میدانستند و ادعا میکردند که اگر این تبصره اشتباه
نبود ات امروز اجرایی میشد؛ تصویب آینی انمه در هبمن  ۹۸نشان داد که تعینی سقف قرارداد برای کارهای غریمستمر ،اشتباه قانون
نیست و دولت نیز این سقف قانونی را اتیید کرده است؛ این اتیید ،نشاندهندهی درستی مهان قیاس اولویت است؛ پس وقتی در
کارهای موقت منیتوان برای مهیشه قرارداد موقت داشت چطور کارفرمااین مدعی هستند در کارهای دائم ابید قرارداد موقت منعقد کرد
و از آن مهمرت ،چطور دیوان عدالت دادانمه  ۱۷۹را صادر کرده و اب آن ،برای ِ
عقد قراردادهای موقت و بیثبات ،جموز قانونی داده
.است
بنابراین میتوان گفت آینیانمه تبصره یک ماده هفت ،فقط یک گام ای یک پله ،در یک مسری بلند است؛ مسریی که انتهای آن ابید
کامل اهبام از تبصره دو ماده هفت ابشد؛ در این مسری ،اولنی گام مهان ِ
ِ
احیای قراردادهای دائم و رف ِع ِ
اصالت قراردادهای دائم
اثبات
ِ
تصویب آینیانمه تبصره یک ماده هفت ،ات حدودی حمقق شده است
.است که اب
اما مساله اینجاست که آای این آینیانمه که حکم میکند مهه قراردادها در کارهای غریمستمر بعد از گذشت چهار سال ات ِ
اپاین
!«کار» ای مهان پروژه ،دائمی میشوند ،بعد از گذشت بیش از ده ماه از تصویب ،اجرایی شده است؟
چرا آینیانمه اجرا نشد؟
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه اب اشاره به تالش منایندگان کارگری در شورایعالی کار در سال قبل که منجر
به تصویب هنایی این آینیانمه در هیات دولت شد ،به ایلنا میگوید :ما نسبت به اجرایی نشدن این آینیانمه بعد از گذشت ده ماه
انتقاد دارمی .معاون روابط کار وزارت کار موظف بود در گام خنست ،تفکیک کارهای مستمر و غریمستمر را اجنام دهد و سپس
آینیانمهی تصویب شده را برای اجرا ابالغ کند .متاسفانه این آینیانمه برای اجرا ابالغ نشده است حتی تفکیک کارها هم صورت

نگرفته است .معاونت روابط کار وزارت کار در این زمینه کواتهی کرده است .به اعتقاد من ،این معاونت ،بر اجرای کارهای
غریضروری مانند اجرای انقص سامانه جامع روابط کار ،بیشرت اصرار و ابرام دارد ات رسیدگی به مسائل اصلی .تکالیف اصلی این
معاونت در مورد کارگران ،مجلگی مسکوت مانده است؛ ما آینیانمه ماده  ۱۴۹قانون کار در حبث مسکن کارگری را دارمی که از تریماه
سال قبل ،برگزاری جلسات سهجانبه برای تصویب این آینیانمه معطل و متوقف مانده است؛ آینیانمهی تبصره یک ماده هفت نیز
.علریغم تصویب ،برای اجرا ابالغ نشده است
به گفته خدایی ،در صورت اجرای این آینیانمه -البته بعد از تفکیک کارها به دو دستهی مستمر و غریمستمر-

در کارهای غریمستمر بعد از چهار سال ات اپاین عمر پروژه ،مهه کارگران حتی کارگرانی که اتزه یک روز است به
کارگاه آمدهاند« ،ابید» دائمی شوند چراکه در این آینیانمه ،موضوع اصلی «کار» است؛ در کار غریمستمر،
.بعد از چهارسال ابیستی مهه نریوی کار شاغل ات اپاین پروژه دائمی شوند
این مناینده کارگری در انتقاد از اجرایی نشدن آینیانمه میگوید :اگر کارفرمااین ای دولت ادعا میکنند که این آینیانمه که در هیات
وزیران نیز تصویب شده ،قابلیت اجرا ندارد ،درواقع به شورایعالی کار و دولت توهنی میکنند؛ چطور آینیانمهای که شرکای اجتماعی
و سپس دولت بر آن صحه گذاشتهاند ،ایرادات اجرایی دارد و از آن مهمرت ،چرا معاونت روابط کار وزارت کار آینیانمهای را که هم
!در شورایعالی کار و هم در هیات دولت تصویب شده ،به صورت یکجانبه پیش خود نگاه داشته و منیگذارد که اجرایی شود؟
اجرای آینی انمه تبصره یک ،شاید بتواند ات حدودی به ابزار انبسامان قراردادهای کار ،سامان ببخشد و حبث اصالت «قراردادهای
دائم کار» را در عمل نشان بدهد اما ابزهم ابید اتکید کرد که تصویب و اجرای این آینیانمه ،فقط گام اول در احیای امنیت شغلی از
دست رفتهی کارگران است و آنگونه که حسنی حبیبی میگوید« :گام آخر ابید ابطال دادانمه  ۱۷۹دیوان عدالت و مهچننی
».صدور دادانمهها و خبشنامههای جدید مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر ابشد
اما آای ابالخره روزی خواهد رسید که کارفرمااین نتوانند به راحتی کارگران خود را بعد از ساهلا کا ِر پرزمحت اخراج کنند و اینهمه
!بیثباتکاری از ابزار کار ایران برای مهیشه رخت بربندد و برود؟
گزارش :نسرین هزاره مقدم

