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پایین  تر، نرخبه تعبیر صحیح ،یا ایرانی کارگر نرخ پایین مشارکت اجتماعی طبقه

محصول آن چیزی است که آن را ازجمله ، این طبقه «اجتماعی و مدنی مشارکت»

ب نامیم. این سرکومی« کارگران ایرانیجمعی زنی چانه توانسرکوب سیستماتیک »

ست، ابوده « قراردادهای موقت کار»آن  هایترین ابزاراصلییکی از سیستماتیک که 

دوداً حایرانی است. از  یساختاری به شیوه دیلتعهای اجرای سیاست ثمراتِنخستین از 

حقوق اقتصادی اولین حملات به شمسی با رواج قراردادهای موقت،  هفتاد یدهه یمیانه

کارگر در عقد قرارداد ناچیز شمرده  یارادهدر روابط کار صورت گرفت:  کارگران

 شد.

ها در کارهایی که طبیعت آن»قانون کار آمده است:  هفتمِ یدوم ماده یدر تبصره

مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی  یجنبه

 قانونی برای دائم بودن قراردادهای شغلی در نظر گرفته یشرطی که این ماده.« دشومی

رتی که مدتی در درصو»؛ این عدم تمایل به ذکر مدت زمان در قرارداد عبارت است از

و  کارگر–ست که در صورتی که طرفین قرارداد ا به معنای این «قرارداد ذکر نشود

، دار کنند، قراردادنخواهند  یا تمایل نداشته باشند که قرارداد را مدت -کارفرما

 شود.تلقی می یدائم خودخودیبه

قدان ف کارفرمایی، –کارگری  یو ساختاری رابطه تیاما در گذر زمان، نابرابری ذا

یر و گو نهادهای تصمیم بورژوازی یهای گستردهگریمستقل، لابی یابیحق تشکل

ظاهر هبفشارهای ناشی از آزاد نبودن فضای سیاسی و اجتماعی کشور، این شرط را که 

به یک اجبارِ  ،خوانده شودتواند تبلور اختیار طرفین در تنظیم مدل قرارداد می

به  نود یدوم دهه یهای نیمهسالجا که امروز در نآتا  .تبدیل کرد انهگرسرکوب

درصد قراردادهای شغلی، موقت هستند؛  59ی فعالان کارگری رسمی، بیش از گفته

کارگران نسل قدیمی شاغل در صنایع بزرگ  مانده هماحتمالاً آن سه تا پنح درصد باقی
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های ها در سالآن یهمهآهن و فولاد هستند که تقریباً و مادر مانند کارخانجات ذوب

حاکمیت بازار کار ایران بر « قرارداد موقت»پس  خواهند شد. هرو بازنشستاپیش

های پیش از یک اختیار قانونی به یک اجبار فراقانونی در طول دهه چرا دارد ووچونبی

  .تبدیل شد

ی در یکی دو دههدیگری که ی مؤلفهقراردادهای موقت با تحمیل  موازتبهاما 

ه نیروی انسانی، بتأمین  های پیمانکاری، یعنی شرکتداشتهدر بازار کار رواج اخیر 

از  امتیاززدایی»اختصار، جدیدی در روابط کار انجامیده است که آن را به آرایش

 اریِ پیمانک –های ثالث شرکت ییعنی قراردادهای موقت به علاوه نامیم.می «نیروی کار

ی کار های نیرورا به بخش عمده« شدهامتیاززداییی کار هانیرو»  -مین نیروی انسانیأت

 . ایران بدل کرده است

نیم. موضوع اشاره کچارچوب نظری  هب ، ابتدا بهتر استزداییامتیازبرای درک بهتر 

ی مؤلفهه دهد، سومارکسیست، در تحلیلی که از طبقه ارائه میاریک الین رایت، متفکر ن

و سرمایه،  مالکیت ابزار تولیدکند: اصلی را برای تبیین جایگاه طبقاتی افراد معرفی می

. رایت معتقد است این سه در نهایت، مهارت و تخصصاقتدار سازمانی و مدیریت و 

دیگر، جایگاه طبقاتی افراد را در نظام مدرن تولید مشخص کنش با یکدر برهممؤلفه 

ند که مالک ابزار تولید یا سرمایه نیسترا کسانی  ،هامؤلفههمین  اتکا بهکنند. او با می

ی های خاص هستند، از طبقهاما دارای جایگاه مدیریتی هستند یا دارای تخصص و مهارت

 گاه طبقاتیِ ارتقایافته نشاند.ها را در جایو آن کردکارگر ساده متمایز 

های قراردادهای موقت و شرکت –حال در نظام روابط کار ایران، دو عامل فوق 

مهارت و »سهم الامکان حتیاند که موجب شده -تأمین نیروی انسانی پیمانکاریِ

به  .به حداقل رسانده شودمعادلات طبقاتی  ثیرگذار درأعوامل ت یاز دایرهنیز « تخصص

ارد د ونیا تخصص بخواه جویای کار با هر سطحی از مهارت افراداین شکل که وقتی 

د، در نشو یآموزش ی خدماتنیز ارائهسطوح صنعت، خدمات و  یبازار کار در همه
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وقت یک کارگر م .دنیک کارگر قراردادموقتِ پیمانکاری باش ندموارد ناچار بسیاری از

 یهسابق میزان شود، هربا چند واسطه به کارفرمای مادر خود وصل می گاهپیمانکاری 

پیمانکاری باقی  یاندوزی کند، باز هم همان کارگر سادهکار داشته باشد یا مهارت

ی خود به پایان اصلماند و حتی اگر شرکت طرف قرارداد او، کارش با کارفرمای می

ت ردد و با عقد قرارداد با این شرکبرسد، باید دنبال یک شرکت جدید پیمانکاری بگ

واند تپس هیچ زمان نمی یک کارگر صفر شروع به کار کند. در نقشثانی، دوباره 

 یا ارتقا پیدا کند.  جایگاه طبقاتی خود را تغییر دهد

 

 آوریم:ترشدن مطلب چند مثال عینی میبرای روشن

 التحصیلان ماهرپیش، فارغ یشرکت نفت که تا دو دهه یهای زیرشاخهدر پروژه 

در همین شدند، میبالا استخدام وبیش کمهای سراسری با حقوق و مزایای دانشگاه

اکنون در پارس جنوبی و عسلویه که هم .اساسی اتفاق افتاده است تغییریک چارچوب 

تأمین  شوند، پیمانکارانو پالایشگاهی کشور محسوب می یهای نفتبه نوعی قلب پروژه

با خود  اری کهااز نیرو یاقلیت . البتهاندرشد کرده گسترده یبه صورتنیروی انسانی 

برگزاری معمولاً از طریق که اول قرارداد دارند، های دستشرکت نفت یا شرکت

ل ی کار شاغهااکثریت نیرو . اماشوندمیی روابط و رانت، استخدام آزمونی و با مداخله

 اند.نیروی انسانی به استخدام درآمدهتأمین های پیمانکاری ها از طریق شرکتدر پروژه

 ۰۱ به نزدیک حاضر حال در: »اخیراً اعلام کرد جنوبی پارس گاز عمجتم مدیرعامل

 هایپالایشگاه ،سازمانی چارت هستند؛ مطابق کار به مشغول شرکت این در نفر هزار

 نیروی ۹۱5 اکنون است؛ هم رسمی نیروی ۲۲۲ و هزار ۴ دارای جنوبی پارس گاز

 نیروی ۸۸5 و هزار ۸ از بیش و هستند فعالیت مشغول مختلف فازهای در مستقیم قرارداد

براساس این اطلاعات رسمی، نیروهای « .هستند شاغل مجتمع این در نیز ثالث ارکان

ی هایرون ،با این حساب ها هستند.ارکان ثالث یا شرکتیِ پارس جنوبی، دو برابر رسمی

http://naftonline.ir/15601/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3/
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 های نفتی ارتقای شغلی پیدا کند وند در پروژهنتواکار متخصص و بامهارت، هرگز نمی

ا و بترین رده ، در پایینشدهزداییامتیازی کار ماهر اما هانیرو یازیک در نقشناچار 

گی صندوق بیمه و بازنشست»ن دلیل است که همیند. به نکمیحداقل حقوق شغلی، کار 

داد، با ظهور یپوشش قرار مکارکنان نفتی را تحت  یکه پیش از این، همه «نفت

ا که هکاستی گرفتن ورودی علتبه  ازجمله پیمانکاران به حاشیه رانده شده و امروز

است، یک صندوق تقریباً  جدید ی کارهانیرو با ناشی از عدم عقد قرارداد رسمی

مین أت یهای نفت، کارگر ساده و بیمهورودی بخش اعظمشود؛ سته محسوب میکورش

یرند و از گقرار می عیمین اجتماأاجتماعی هستند و تحت پوشش صندوق بازنشستگی ت

ی مونهن، فرایندند؛ این اشد، محرومخوانده می« مزایای نفتی بودن»مزایایی که روزگاری 

 .است نفتماهر در بخش ی کار هااز نیروزدایی امتیازکاملاً آشکار 

ها حتی در شهرداری ایم.د مشابهی بودهنیز شاهد رونها بخش خدمات شهرداری در

سانی مین نیروی انأهای تنشانی، پیمانکاران و شرکتترین مشاغل مانند آتشدر حیاتی

پور مجید کیان. شودها جذب میی کار توسط این شرکتهادارند و نیروحضور حداکثری 

ر شرایط کنونی نیروهای د»: اعلام کرد 59در زمستان  )عضو کمیسیون عمران مجلس(

این آمار  ؛دهندها را تشکیل میدرصد از پرسنل شهرداری ۹۱شرکتی حدود 

ها مرتبط با آن است که بخش اعظمی از عملکرد و فعالیت شهرداری یدهندهنشان

ها، نیروهای شرکتی است، حال این نیروها امروز به دلیل نوع رسیدگی و برخورد با آن

این مسئله بر عملکرد شهرداری ها اثرگذار خواهد  برای کار ندارند و قطعاً ای انگیزه

  « .بود

نشانِ شرکتی یا به همین دلیل است که نیروهای خدماتی و حتی آتشدقیقاً 

یا مهارت داشته باشند، مجبورند برای کار  یپیمانکاری داریم که هرچقدر هم سابقه

بگیر کار کنند و همین ی عموماً حداقلادههای پیمانکاری به صورت کارگر سشرکت

https://www.icana.ir/Fa/News/414246/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/News/414246/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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ه همراه ب رویه تقریباً مشابه صنعت نفت به رانده شدنِ صندوق بازنشستگی شهرداری

 از معادلات روابط کار انجامیده است. مزایای خاص آن

معلمان شاغل در بخش خصوصی و خرید خدمات آموزشی،  در بخش آموزش نیز

گویند، هیچ شانسی برای آزاد و معلمان خرید خدمت می ترتیب معلمانها بهکه به آن

آموزش و پرورش ندارند و دستمزدشان طبق قانون کار پرداخت  یجذب در بدنه

در رابطه با این معلمان آمار دقیقی وجود ندارد؛ اما اطلاعات تقریبی از تعداد  شود؛می

هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس  ۲۱۱بیش از  شودگفته می .این معلمان موجود است

 .غیردولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند

ام روابط کار ایران، شند، در نظاین معلمان هرچقدر هم صلاحیت و مهارت داشته با 

معلمان برخلاف معلمان رسمی این  شوند؛ به همین دلیل کارگر ساده محسوب می

صندوق بازنشستگی کشوری نیستند و در صورت پوشش  یآموزش و پرورش، بیمه

شیِ نیروی کار آموز» نیز مین اجتماعی هستند. این معلمانأمشمول صندوق ت لاجرمبیمه، 

 .دهندا تشکیل میر «شدهزداییامتیاز

از ایی امتیاززدیابیم کنیم، درمیایران نگاه می نود یوقتی با دقت به بازار کار دهه

ا رماهر ی کار هانیرو بخش بزرگی ازو سطوح صورت گرفته  یی کار در همههانیرو

د شای .مین اجتماعی تبدیل کرده استأتحت پوشش صندوق ت« کارگر ساده»به 

 یهااین روند که با سلب قدرت اراده، آزادی و حق اعتراض نیرو یترین ثمرهدردناک

اما ت؛ اس« زنی کارگران ایرانیچانه توانسرکوب سیستماتیک »همان کار همراه بوده، 

های گونه این روند به صورت آهسته و سیستماتیک در فضای فقدان تشکلهکه چاین

اجتماعی از تثبیت این شرایط های مستقل کارگری و صنفی پیش رفت و چه گروه

 است.  های دیگربررسیشوند، نیازمند می اند وشده منتفع

 
 

https://www.farsnews.com/news/13970830000076/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

