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شرکت ھای پیمانکاری آماج مبارزات کارگران! 

بـه دنـبال اعـتصاب بـزرگ کارگـران پیمانکاری در صـنایع نـفت و پـتروشیمی و گـاز که از ٢٩ خـرداد (١۴٠٠) 
شــروع و بــه تــدریج گســترش بیشتری یافــت بــار دیگر نــقش چــپاول گــرانــه شــرکت ھــای پیمانکاری بــا 

برجستگی ھر چه بیشتری در مقابل دید ھمگان قرار گرفته است. 

در جـریان اعـتصاب بـزرگ کارگـران پیمانکاری در صـنایع نـفت و پـتروشیمی و گـاز ھـزاران کارگـر در بیش از 
صـد شـرکت و واحـد تـولیدی کار را مـتوقـف کرده و خـواھـان افـزایش دسـتمزد و امنیت شغلی شـده و بـر 
ضـرورت قـطع دسـت شـرکت ھـای پیمانکاری تـاکید نـمودنـد. این اعـتراض بـزرگ کارگـری یک بـار دیگر نـشان 
داد که چـگونـه شـرکت ھـای پیمانکاری بخشی از ارزش آفـریده شـده تـوسـط کارگـران را بـدون اینکه نـقش 
مھمی در رونـد تـولید داشـته بـاشـند، بـه جیب می زنـند. از نـقش ھـای مھـلک این پیمانکاران بـرای کارگـران 
یکی ھـم از بین بـردن امنیت شغلی کارگـران و تشـدید تـفرقـه در صـفوف کارگـران می بـاشـد. در ھمین جـا بـا 
نـگاھی بـه ھمین سـه مـحور ذکر شـده یعنی بـه جیب زدن بخشی از ارزش اضـافی تـولید شـده تـوسـط 
کارگـران از بین بـردن امنیت شغلی و ایجاد تـفرقـه در بین کارگـران، بـه راحتی می تـوان بـر نـقش انگلی و 

ضد کارگری شرکت ھای پیمانکاری در روند تولید ھر چه بیشتر پی برد. 

کارگــران بــه طــور طبیعی در جــریان کار خــواھــان مــزایایی می شــونــد که بــرای ادامــه زنــدگی خــود و 
خـانـواده شـان بـه آن نیازمـندنـد. خیلی از این مـطالـبات کامـال قـانـونی بـوده و کارگـر بـا اسـتناد بـه قـانـون کارِ 
خـود جـمھوری اسـالمی خـواھـان آنـھا می شـود. درسـت در ھمین رابـطه بـرای محـروم کردن کارگـران از 
اسـتناد بـه قـانـون کار جھـت تـحقق مـطالـبات بـر حـق خـویش اسـت که تـحت سـلطه رژیم ضـد کارگـری 
جـمھوری اسـالمی پـدیده پیمانکاری تـوسـعه چـشم گیری یافـته اسـت. نـفع و سـود اصلی از سـپردن کار 
اسـتثمار کارگـران بـه پیمانکارھـا کامـال نصیب سـرمـایه داران اصلی می گـردد و آنـھا ھسـتند که از طـریق 

پیمانکارھا با شدت ھر چه بیشتری ھمچون زالو به مکیدن خون کارگران مشغولند. 
    

پـرداخـت حـداقـل دسـتمزد تعیین شـده از سـوی شـورای عـالی کار و افـزایش دسـتمزدھـا بـا تـوجـه بـه گـرانی 
روزافـزون کاالھـای مـورد نیاز کارگـر در بـازار، کاھـش سـاعـات کار، داشـتن قـراردادھـای رسمی بـا کارفـرمـا، 
اجـرای طـرح طـبقه بـندی مـشاغـل، بھـبود و ایمن سـازی محیط کار و دادن لـباس و دسـتکش و غیره از 
سـوی کارفـرمـا از بـدیھی تـرین مـطالـبات کارگـران ایران می بـاشـند. مـواردی که پـس از انـقالب تـوده ھـا و در 
شـرایط حـضور کارگـران در صـحنه مـبارزه حـاد بـا دشـمنان شـان بـه نـاچـار حتی در قـانـون  ضـد کارگـری 
جـمھوری اسـالمی ھـم بـرای کارگـر در نـظر گـرفـته شـده اسـت. این مـوارد و مـوضـوع اخـراج کارگـر یا بـه قـول 
کارفـرمـاھـا تـعدیل نیروی کار ھـم بـا اسـتناد بـه قـانـون کار مـوجـب می شـود که کارفـرمـا نـتوانـد بـه راحتی 
دسـت بـه اخـراج کارگـر بـزنـد. ھمچنین پـرداخـت حـق بیمه کارگـران بـه تـامین اجـتماعی از طـرف کارفـرمـایان 
امـری سـت که در قـانـون کار بـه روشنی بـر آن تـاکید شـده اسـت. واضـح اسـت که این امـور قـانـونی دسـت 
سـرمـایه داران را تـا حـدی بـرای کشیدن آخـرین شیره جـان کارگـران می بـندد. بـر این اسـاس از سـال ھـا پیش 
پیمانکاری در ایران رواج گسـترده ای یافـته اسـت. کارگـران در شـرایط سـلطه دیکتاتـوری و اخـتناق شـدید 
حـاکم بـر جـامـعه بـا اسـتناد بـه بـرخی از بـندھـای قـانـون کار که تـا حـدی حـقوق کارگـران در آنـھا در نـظر گـرفـته 
شـده اسـت دسـت بـه مـبارزه می زنـند و سـرمـایه داران بـرای خـالصی از اعـتراضـات کارگـران بـه شـرکت ھـای 
پیمانکاری مـتوسـل می شـونـد که نـقش واسـطه بین آنـھا و کارگـران را دارنـد. پـس اسـاسـا فـلسفه وجـودی 
شـرکت ھـای پیمانکاری از اینجا نـاشی می شـود که بـه کارفـرمـای اصلی کمک می کند که بـا سـپردن کار 



بـه دسـت پیمانکار در ازای مبلغی ھـم خـود را از مـواجـه شـدن بـا مـبارزات و اعـتراضـات کارگـری دور نـگاه 
دارد و ھـم حـل مـوانـع قـانـونی در بـرخـورد بـه کارگـران را بـه گـردن پیمانکار بیانـدازد که او نیز تـنھا بـا زیر پـا 

گذاشتن قانون کار و تشدید استثمار کارگران از عھده این کار بر می آید. 

در ھمین اعـتصاب اخیر کارگـران نـفت و گـاز و پـتروشیمی خیلی از کارفـرمـاھـای اصلی مـدعی بـودنـد که 
مـطالـبات کارگـران بـه مـا ربطی نـدارد و طـرف قـرارداد کارگـران اعـتصابی شـرکت ھـای پیمانکاری می بـاشـند 
که مـا طـبق قـراردادمـان سـھم آنـھا را پـرداخـته ایم. بـنابـراین انـداخـتن بـار مسـئولیت بـر دوش شـرکت ھـای 
پیمانکاری کامـال بـه نـفع کارفـرمـا می بـاشـد. کارگـرانی ھسـتند که دارای قـرارداد رسمی می بـاشـند و بـه 
خـاطـر سـابـقه کارشـان از حـقوقی بـرخـوردار می شـونـد که کارفـرمـا خـواھـان پـرداخـت آن نمی بـاشـد. در حـالی 
که شـرکت ھـای پیمانکاری بـه اسـتخدام کارگـر بـا قـرار داد مـوقـت و کوتـاه مـدت می پـردازنـد و قـراردادھـای 
"سفید امـضا" بـه کارگـران تحـمیل می کنند. بـا این اقـدامـات نـه تـنھا دسـت کارگـر بـرای شکایت و  اعـتراض 
محــدود می گــردد، بلکه بــه طــور طبیعی امنیت شغلی کارگــران نیز از بین می رود. در نتیجه کارفــرمــای 
شـرکت پیمانکاری ھـر گـاه الزم بـدانـد از تـمدید قـرارداد خـودداری خـواھـد کرد. از طـرف دیگر شـرکت ھـای 
پیمانکاری بـرای اینکه بـتوانـند در ازای مبلغی که بـه کارفـرمـا می پـردازنـد سـودی نیز بـرای خـود داشـته 
بـاشـند بـر شـدت اسـتثمار کارگـران می افـزایند که این کار را بـا پـرداخـت دسـتمزد کمتر بـه کارگـران انـجام 
می دھـند. ھمچنین بـرخی از پیمانکاران بـه بـھانـه ھـای مـختلف از پـرداخـت حـق بیمه کارگـران بـه سـازمـان 

تامین اجتماعی می گریزند که باعث به وجود آمدن مشکالت عدیده ای برای کارگران گشته است. 

سـپردن کار بـه دسـت پیمانکار از طـرف کارفـرمـای اصلی این مـزیت را ھـم دارد که کارفـرمـای اصلی بـا 
بسـتن قـرارداد بـا شـرکت ھـای پیمانکاری گـاه بـخش ھـای مـختلف تـولید در یک واحـد تـولیدی را بـه پیمانکاران 
گــونــاگــون می ســپارد و بــه این طــریق مســئولیت تــامین نیروی انــسانی بــرای این قــسمت ھــا از دوش 
کارفـرمـای اصلی بـرداشـته شـده و بـه وظیفه پیمانکار بـدل می گـردد. بـه این تـرتیب کارفـرمـای اصلی تـنھا بـا 
تـعداد مـعدودی کارگـر طـرف می گـردد که اکثرا بـه طـور رسمی بـا آنـھا قـرارداد بسـته اسـت. بـا تـوجـه بـه این 
امـر تـضادی بین کارگـران رسمی تـحت اسـتثمار کارفـرمـای اصلی و کارگـران پیمانی بـه وجـود می آید. چـرا 
که حـقوق و مـزایای کارگـران بـا قـرارداد رسمی از کارگـران پیمانی خیلی بیشتر اسـت. در حـالی که ھـمه 
این کارگـران چـه رسمی و چـه پیمانی کار واحـدی را در زیر یک سـقف انـجام می دھـند امـا دسـتمزدھـای 
مـتفاوتی می گیرنـد. این امـر بـه طـور طبیعی بـه اتـحاد کارگـران در محیط کار ضـربـه زده و بـاعـث تجـزیه 
صـفوف کارگـران می گـردد. درسـت بـه ھمین دلیل ھـم بـود که در جـریان اعـتصاب کارگـران پیمانی صـنایع 
نـفت و گـاز و پـتروشیمی، کارگـران رسمی از پیوسـتن بـه اعـتصاب کارگـران پیمانی خـودداری نـمودنـد و تـنھا 

تالش کردند که از وضعی که به وجود آمده سود برده و سطح مزایای خود را فزونی بخشند. 

بـا تـوجـه بـه مـطالـب فـوق بـاید گـفت که یکی از بـدتـرین نـتایج رشـد شـرکت ھـای پیمانکاری در اقـتصاد ایران 
تـفرقـه انـدازی در صـفوف کارگـران و تشـدید پـراکندگی در میان آنـھا می بـاشـد. روشـن اسـت که وقتی در یک 
واحـد تـولیدی کارگـران در زیر یک سـقف کار مشـترکی را پیش می بـرنـد امـا آنـھا در بـخش ھـای مـختلف تـولید 
بـا کارفـرمـایان مختلفی مـواجـه ھسـتند که ھـر یک دسـتمزد و مـزایای گـونـاگـونی بـرای کارگـران تعیین 
کرده انـد، این وضـع بـه مـطالـبات مشـترک و دشـمن مشـترک ضـربـه زده و بـاعـث تجـزیه صـفوف کارگـران 
می گـردد. درسـت بـر این مـبنا و بـه طـوری که تجـربـه مـبارزات کارگـران نـشان می دھـد مـبارزه کارگـران بـرای 
قـطع دسـت پیمانکاران یکی از مـطالـبات و اھـداف درسـت و مـھم بـرای طـبقه کارگـر ایران می بـاشـد. این 

مبارزه بی شک در خدمت تقویت صفوف کارگران قرار دارد. 

واقعیت این اسـت که بـا رشـد سیاسـت ھـای نـئو لیبرالی مـورد تـاکید بـانک جـھانی و صـندوق بین المللی 
پـول، جـمھوری اسـالمی بـه بـھانـه کوچک کردن دولـت و در نتیجه واگـذاری کارخـانـجات و مـوسـسات تـولیدی 
دولتی بـه سـرمـایه داران بـخش خـصوصی میدان رشـد وسیعی بـه شـرکت ھـای پیمانکاری داده اسـت. 
سـرمـایه داران این بـخش که اغـلب نـورچشمی ھـای مسـئولین دولتی می بـاشـند در پـروسـه کار مـوجـب 
رشـد شـرکت ھـای پیمانکاری شـده انـد که یک بـاره مـثل قـارچ از زمین روییدنـد. از آنـجا که شـرکت ھـای 
پیمانکاری ضـربـه بـزرگی بـه مـعاش و امنیت شغلی کارگـران و تـداوم پـراکندگی در صـفوف اعـتراضـات آنـھا 



زده و می زنـند، آمـاج مـبارزات کارگـران قـرار دارنـد. در این وضعیت بـا تـوجـه بـه اجـبار رژیم جـمھوری اسـالمی 
_که رژیمی وابسـته بـه امـپریالیسم می بـاشـد_ بـرای اجـرای سیاسـت ھـای دو ارگـان امـپریالیستی بـانک 
جـھانی و صـندوق بین المللی پـول واضـح اسـت که خـواسـت کوتـاه کردن دسـت پیمانکاران از محیط ھـای 
کار که یکی از خــواســت ھــای مــھم کارگــران ایران را تشکیل می دھــد، کامــال بــه خــواســت ســرنــگونی 
تـمامیت رژیم کارگـر سـتیز جـمھوری اسـالمی گـره خـورده اسـت. سـرنـگونی این رژیم نیز تـنھا در بسـتر  

مبارزه ای قھر آمیز و طوالنی دست یافتنی است. 


