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هاي کارگران تحلیل طبقاتی اعتصاب
پتروشیمی ماهشهر

محمد مالجو

ي نبردي عمیقاً نابرابر میان کار و دو نما از صحنه1391ماهشهر و تهران در چهاردهم آبان 
هاي پتروشیمی ماهشهر کمابیش از دو مجتمعسرمایه بودند، نبردي که کارگران موقتیِ 

اند. در ماهشهر، متعاقب انداختهکاري واسطه راههاي پیمانسال پیش براي حذف شرکت
اي را با کارگران نامه، کارفرما توافق1391ماه اعتصاب کارگران شرکت فراورش در نهم آبان

هاي الزم ن تعهد که پیگیرياعتصابی در چهاردهم آبان به امضا رساند از جمله حاوي ای
کاري واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی که هنوز هاي پیمانبراي حذف شرکت

هاي عمل آید. در تهران اما استمرار فعالیت شرکتاند در اسرع وقت بهل وضعیت نشدهتبدی
تصویب ماهِ مجلس شوراي اسالمی به کاري واسطه در نشست علنیِ چهاردهم آبانپیمان

ها ضمن عرض ترین انجمن صنفیِ پشتیبانِ این شرکتي مهممدیرهیس هیأتیرسید و ر
کنیم از این دیگر حرکتگام با یکاگر ما هم«کار چنین گفت: کارانِ همتبریک به پیمان

1»دست خواهیم آورد.ها بسیار بهپیروزي

شود: کارگر براي کارفرماي وجه اصلی نزاع بر سر چیزي است که اشتغال مثلثی نامیده می
نقش کاريِ تأمین نیروي انسانی کهکند اما به استخدام یک شرکت پیماندولتی کار می

ي کارفرماي اصلی و کارگر مطابق معمول بر اشتغال مثلثی، رابطهآید. بنادالل را دارد درمی
زان مرخصی، هایی چون تعیین کار، میي مؤلفهاست، یعنی کارفرماي اصلی است که درباره

گیرد، اما حقوق و مزایاي کارگر را ساعات کار، اخراج و اعمال مقررات انضباطی تصمیم می
رو اگر کارگر در اثر اختالف با کارفرماي کند. ازاینکاريِ واسطه پرداخت میشرکت پیمان

ي دعوا در دادگاه یا رجوع به مرجع حل اختالف برآید، شرکت اصلی درصدد اقامه
ي اي که در بودجهگیرد. هزینهريِ واسطه است که طرف حساب کارگر قرار میکاپیمان
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شود که کاري واسطه پرداخت میپیمانشود به شرکتدولت براي نیروي انسانی منظور می
زنی طرفین به کارگر درصدي از این مبلغ نهایتاً بر حسب نوع قرارداد کار و توانایی چانه

ي مبارزه با این شکل از اشتغال در بازار کار که از اوایل دههگام ترین پیشرسد. مهممی
هاي پتروشیمی تدریج باب شد همین کارگران موقتیِ مجتمعهفتاد شمسی در ایران به

از انعقاد قرارداد مستقیم با استبودهي کارگران عبارتترین مطالبهصلیاند. اماهشهر بوده
کاري واسطه در بخش خصوصی.هاي پیمانخود کارفرماي دولتیِ اصلی و حذف شرکت

اي وهاي درگیر در چنین منازعهي تحلیلی طبقاتی از آرایش نیردر این مقاله با ارائه
اهاي سیاسی در سطح کالنِ کشور گونه بخش بزرگی از دعوهکوشم نشان دهم چمی
است. براي بندر امام انعکاس یافتهطرزي فشرده در کانون مبارزات کارگران پتروشیمیبه

ترین مراحل مبارزات کارگران شرکت سهامی پتروشیمی کوشم ابتدا اصلیاین منظور می
ترین مشکل تاکنون روایت کنم. سپس نشان خواهم داد مهم1388بندر امام را از سال 

لحاظ تاریخی کاري واسطه، بههاي پیمانکارگران، یعنی قراردادهاي موقت با شرکت
گیري برخی از ي موضعه است. این تالش خصوصاً به شناخت نحوهگونه تکوین یافتهچ

ترین بازیگرانی کمک خواهد کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در شکل توازن قوا در مهم
مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام مؤثر هستند: کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر، 

دولت، مجلس شوراي اسالمی، مدیران کاري تأمین نیروي انسانی، هیأت هاي پیمانشرکت
هاي جنبش سبز. نهایتاً با هاي پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال، و رسانهمجتمع

کوشم از ها و عملکردهاي همین مجموعه از بازیگران میگیريها و موضعبررسی دیدگاه
اش در از احتمالیاندشکل توازن قوا در نزاع جاري میان کار و سرمایه در ماهشهر و چشم

دست دهم.مدتْ برآوردي مقدماتی بهافق کوتاه
دادها در یک نگاهروي

ي اقتصادي پتروشیمی ماهشهر وقتی در هشتم ي ویژهشوراي موقت کارگران منطقه
ي بحران سیاسی پساانتخاباتی تقریباً اعالم موجودیت کرد در بحبوحه1388اسفندماه سال 

تصمیم به تشکیل شوراي موقت …ما«بخشی از بیانیه آمده بود که به هیچ گرفته شد. در 
. به این امید که روزي با مجمع …ایمهاي پتروشیمی ماهشهر گرفتهکارگران مجتمع

هاي زندگی کارگران، شاهد هاي کارگري و محلهاي صدها و هزاران نفره در محیطعمومی
رچه نزدیک به گ2»روز دیر نیست.گیري شوراهاي علنی در منطقه باشیم. قطعاً آنشکل

ورد نیز نبوده آسه سال پس از چنین اظهار امیدي هنوز آن روز فرا نرسیده اما بدون دست
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ي اقتصادي ماهشهر و هم مشخصاً در شرکت سهامی ي ویژهاست، هم در کل منطقه
پتروشیمی بندر امام، مجتمعی شامل شش شرکت بسپاران، آب نیرو، خوارزمی، کیمیا، 

ي شرکت مادر و ستادي که در زمینی به مساحت حدود منزلهرش و خود بندر امام بهفراو
160ي غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصلههکتار در ضلع شمال270

ي بندر امام خمینی کیلومتري شرق آبادان در منطقه84شرقی اهواز و کیلومتري جنوب
قرار دارد.

کاري و هاي پیمانکارگران موقتی شرکت فریمکو، یکی از شرکتاولین موج اعتراضات را
راه انداختند. اعتراض 1389ي ماهشهر، در بهمن ي ویژهي منطقهايِ زیرمجموعهواسطه

پایان رسید د که پس از پنج روز با موفقیت بهشان بواین کارگران به شش ماه حقوق معوقه
1390وج بعدي اعتراض در اواخر فروردین م3.و به برکناري مدیرعامل شرکت نیز انجامید

ي محوري هاي پتروشیمی منطقه گسترش یافت. مطالبهآغاز شد و تقریباً به تمامی شرکت
کاري و عقد قرارداد اي پیمانهاي واسطهاین موج از اعتصابات عبارت بود از حذف شرکت

امام. این اعتصاب کمابیش هاي تابعه یا شرکت مادرِ پتروشیمی بندر مستقیم با خود شرکت
راي تحقق خواست محوري کارگران والن بهفته با دادن سه ماه مهلت به مسوپس از دو

هاي موعود هیچ پاسخی داده نشد، موج وقتی پس از سه ماه به وعده4پایان رسید.به
نیافت و از شرکت خوارزمی آغاز شد اما چندان گسترش1390دیگري از اعتصاب در تیر 

کاري شرکت دور بعدي اعتصاب را کارگران پیمان5پایان رسید.یازده روز نیز بهپس از
مدت بود و به1390سهامی پتروشیمی بندر امام راه انداختند. شروع اعتصاب در سوم مهر 

گران کماکان عبارت بود از مهر ادامه داشت. خواست محوري کار16دو هفته تا 
قرارداد میان کارگران و خود کاري واسطه و انعقاد هاي پیمانشدن شرکتبرچیده
6هاي تابعه و شرکت مادر.شرکت

ي اي را از تصویب گذراند که همههیأت دولت مصوبه1390چند ماه بعدتر در یکم بهمن 
کرد ظرف پانزده ي وزارت نفت را مکلف میهاي تابعههاي اجرایی از جمله شرکتدستگاه

ي دنبالِ مصوبههب7کاري تأمین نیروي انسانی مبادرت ورزند.پیمانروز به فسخ قراردادهاي 
ها و ي اعتصابواسطهوالن نفتی بهوهیأت دولت از سویی و فشارهاي وارده بر مس

ماه سال در اردیبهشتهاي منطقه از دیگر سوهاي کارگران موقت در پتروشیمیاعتراض
اجرا درآورد. مطابق هاي کارگران را بهخشی از خواستهکارفرما موافقت کرد که ب«1391

ي هاي پتروشیمی ماهشهر که بیش از ده سال سابقهي کارکنان مجتمعاین موافقت، کلیه
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صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادي بیرون خواهند آمد و کار دارند به
کارفرما پذیرفت که با عالوه،اهد شد. بهزمینه کوتاه خواینرکاري دهاي پیماندست شرکت

جمعی منعقد ي زیر ده سال نیز در صورت تشکیل تعاونی قرارداد دستهکارکنان با سابقه
ه و کار بودکاري مشغول بههاي پیمانچنین در مورد افرادي که در شرکتکند. هم

8»گیري شود.کار گرفته شده بودند در آینده تصمیمشان بههايغیرمرتبط با تخصص

هاي ي مصوب دولت به مجلس و چندین ماه بحث در برخی کمیسیونارسال الیحهپس از
جمهور یسیاي از رطی نامه1391مجلس نهایتاً علی الریجانی در آخرین روز خردادماه 

بر » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«ي خواست تا برخی ایرادات وارده
بدیهی است «مجلس تأکید شده بود که یسیي رمهر ناد9ي دولت را برطرف کند.مصوبه

قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته پس از انقضاي یک هفته مهلت مقرر در 
حال، دقیقاً از فرداي همین روز بود که روند تبدیل ااینب10»االثر خواهد بود.است، ملغی

سهامی پتروشیمی بندر امام و سایر کاري در شرکت هاي پیمانوضعیت کارگران شرکت
1391ماه که تا پایان مهري ماهشهر آغاز شد، گواینهاي دولتی در منطقهپتروشیمی

طور رسمی و عملی تبدیل وضعیت شدند و کاري بهدرصد از کارگران پیمان30حداکثر 
ه به شان در شهریورماسال که سیاههي هشت در مورد کارگران با سابقههنوز این امر

11اجرا درنیامده است.وزارت نفت ارسال شده بود به

ي هیأت نزاع میان مجلس و دولت خیلی شدید شده بود. اما فقط مجلس نبود که با مصوبه
کرد. خواست هیأت دولت عمل نمیسو با دولت به مخالفت برخاست. وزارت نفت نیز هم

کاري هاي پیمانامام و شرکتدنبالِ کارشکنی مدیریت شرکت سهامی پتروشیمی بندربه
کاري، ي کارگران پیمانهاي واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کلیهدر حذف شرکت

هاي اند دوباره موج جدیدي از اعتصاب در شرکتکارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشده
کت در شر1391ماه انداختند، ابتدا در ششم آباني پتروشیمی بندر امام را راه مجموعه

هاي فراورش و بسپاران. در واکنش به همین تحرکات کیمیا و از نهم همان ماه در شرکت
اعتصابی در چهاردهم اي را با کارگران نامهناگزیر توافقبود که مدیران شرکت فراورش به

کاري و عقد قرارداد هاي پیمانبراي حذف شرکتبر پیگیريرساندند مبنیآبان به امضا 
12اند.رگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشدهمستقیم با کا

فوریتی از سوي دیگر، نمایندگان مجلس در همان روز چهاردهم آبان با کلیات طرح یک
، 13مخالفت کردند» هاي اجراییتعیین تکلیف قراردادهاي تأمین نیروي انسانی در دستگاه«
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لس براي دگان مجدست برخی نمایني هیأت وزیران بهپس از رد مصوبهطرحی که مدتی 
کاري بلکه با این هدف ارائه شده هاي پیمانقصد حذف شرکتبهبررسی در صحن علنی نه

ي دولت و وضعیت نیروهاي شرکتی مشخص شود. آخرین پرده از این بود که زوایاي مصوبه
کانون«ي مدیرهیس هیأتپیام تبریک ری1391دادها تا ابتداي آذرماه سلسله روي

هاي خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر صنفی کارفرمایان شرکتهاي انجمن
کاري واسطه هاي پیمانشدن شرکتدر همان روزِ اعالم مخالفت مجلس با برچیده» کشور
تر هاي خدماتی مجدداً با قدرت و همت بیشکنیم شرکتامروز با سربلندي اعالم می«بود: 

داشتن هدف ما روشن نگه«ار همیشگی را که به کار خود ادامه خواهند داد و همان شع
14»کنیم.تکرار و به آن عمل می» ي کارگر استچراغ خانه

تکوین تاریخی اشتغال مثلثی
ترین موضوع نزاع کارگران موقتی شرکت سهامی پتروشیمی بندر اشتغال مثلثی که اصلی

سو طی کمابیش اي بخش خصوصی از دیگرکاري واسطههاي پیمانامام از سویی و شرکت
ي هایی ساختاري در شکل اشتغال طی دورهدو سال اخیر بوده است محصول دگرگونی

هاي نهم و دهم طی حدوداً ولتي حاکمیت دي پس از جنگ بود که در دورهسالهشانزده
ي گذشته نیز برقرار مانده است.سالههشت
، نیروي کار صنعت نفت در معرض اجراي دو نوعِ 15اماي دیگر نشان دادهکه در نوشتهچنان

اجرا هاي پس از جنگ بهدست دولتاي بوده که بههاي پردامنهپروژهمتمایز اما مرتبط از 
رو سازي و ازاینبه موقتیاي اقتصادي معطوفسو پروژهشده است: از یکگذاشته می

گ براي حل ي پس از جنسالهي شانزدهسازي نیروي کار صنعت نفت که در دورهارزان
اجرا گذاشته شد و از هاي سازندگی و اصالحات بهت دولتدسمعضل انباشت سرمایه به

هاي نهم و دهم استمرار یافته است، و از ي هشتاد خورشیدي نیز با دولتي دوم دههنیمه
عت ي سالیان پس از انقالب براي مماني سیاسی پرفراز و نشیبی که در همهدیگر سو پروژه

که از هاي وقت قرار داشته است چندانلتیابی کارگران در دستور کار دواز تشکل
هایی متمرکز براي هدایت توان و صداي جمعی نیروي کار گیري کانون یا کانونشکل

کرده است. تداول اشتغال مثلثی در صنعت نفت فقط یکی از صنعت نفت ممانعت می
ي اقتصادي و سیاسی بوده است.ژهزمان این دو پرومدهاي اجراي همآپی

هاي الزم براي تحقق این نوع اشتغال در صنعت نفت مشخصاً طی سومین تمهید زمینه
جمهوري اکبر وزارت نفتِ دومین دوره از ریاسترضا آقازاده دردوره از صدارت غالم
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یر وزدستبه1376کارِ دولت اصالحات در سال بهمی رفسنجانی آغاز شد اما با شروعهاش
هاي یافته در پیوند با قوانین باالدستی برنامهشکلی سازماننفت وقت، بیژن زنگنه، به

بر برآوردي که جایی دیگر بنابار نشست. طی این دوره،ساله استمرار یافت و بهي پنجعهتوس
نفر از کارگران رسمی صنعت نفت 67000تا 45000، احتماالً بین 16امعمل آوردهبه
نفر از این بخش 50000هاي گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتماالً حدود شکلبه

1384تا 1376هاي ي اصالحات طی حدفاصل سالسالهي هشتاز نیروي کار در دوره
ي موازات تعدیل تدریجی نیروي کار که دامن بخش عمدهمشمول تعدیل قرار گرفتند. به

ت نفت و گاز طی همین دوره رشد صنعبهرویت کارگران صنعت نفت را گرفت، فعال
هاي ي شرکتگونهکارگیري نیروي کار جدید نیز بود. ظهور قارچحال مستلزم بهعیندر

کاري تأمین نیروي انسانی در نقش دالل نیروي انسانی در صنعت نفت دقیقاً پاسخ به پیمان
همین نیاز بود.

کاري تأمین نیروي انسانی در پیوندي تنگاتنگ هاي پیماني شرکتبنابراین، رشد و توسعه
ي امور اجتماعی طی دورهبا ساختار قدرت خصوصاً در وزارت نفت و وزارت کار و

ابی نظام سهاي انتي پس از جنگ بوده است. گرچه نیروهاي متصل به بخشسالهشانزده
حاکمیت امااند، گیر در هر نوع فعالیت اقتصادي داشتهي چشماواره سهمسیاسی هم

ي پس از جنگ بهسالهي شانزدهرهاصطالح سازندگی و اصالحات در دوهاي بهدولت
هاي هاي مزبور میان شرکتتبط با دولتگیري پایگاهی قوي براي نیروهاي سیاسیِ مرشکل
ي اخیر البته نیروهاي سالهي هشتکاري تأمین نیروي انسانی منجر شد. در دورهپیمان

اند. اي محسوس دست یافتههاي نظامی نیز در این مجموعه به سهممنتسب به نهاد
کاري تأمین نیروي انسانی امروزه میان بخش خصوصیِ فعال در صنعت هاي پیمانشرکت

هاي ساختاري در ساختار نفت اصوالً وزنی سنگین دارند، وزنی که عمیقاً مدیون دگرگونی
ي پس از جنگ است.هسالي شانزدهنیروي انسانی و اشتغال طی دوره

بازیگرانِ نزاع میان کار و سرمایه در ماهشهر
ن منازعه فقط به نزاع در ماهشهر میان کار و سرمایه برقرار است اما نیروهاي درگیر در ای

شوند. شکل توازن قوا در هر مقطع از چنین معناي خاص منحصر نمیکار و سرمایه به
ي بازیگران تعیین لکردهاي همهها و عمگیريموضعها و اي از دیدگاهنزاعی را آمیزه

کند.می
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برآوردهاي مختلفی از تعداد نیروي : هاي پتروشیمی ماهشهرموقتی مجتمعکارگران
بر اعالم تارنماي عمل آمده است. بنارکت سهامی پتروشیمی بندر امام بهکار شاغل در ش

نفر است. این 3385حدود رسمی این شرکت، تعداد کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی 
بخشی از «ضافه شده است که که بالفاصله نیز ااصالً برآورد درستی نیست، کمااین

بندي و خدمات اداري از طریق ها از جمله کارهاي تعمیراتی، خدمات فنی بستهفعالیت
هنگی براي کمک به ایجاد آي همکمیته«تر را برآوردي دقیق» شود.کاران انجام میپیمان
بر داند. بنانفر می6500اً دهد که این تعداد را حدوددست میبه» کارگريهاي تشکل

کاري و هاي پیماننفر از این تعداد نیز تحت قرارداد شرکت4300همین برآورد، حدود 
کاري واسطه مستقیماً هاي پیمانبنابراین، حذف شرکت17صورت موقتی هستند.به

اولین شکاف میان کارگران در درصد از نیروي کار این مجموعه است. 66ي حدوداً مطالبه
دهد: شکاف میان نیروي کار رسمی و نیروي کار موقتی. کارگران جا خود را نشان میهمین

اند نیروي کار رسمی را به جریان مبارزات خودشان موقتی در این منطقه هنوز نتوانسته
کننده در اعتصاب از جمع کارگران موقتی مشارکتي کارگرانکه همهاینملحق کنند، کما

اند. البته این شکاف در آن حد هم گسترده نبوده است که مثالً نیروي کار رسمی را بوده
شکنی بکشاند.وسیعاً به اعتصاب

نمونه، در خالل باباند. ازپارچه نبودهدا و یکصوانگهی، خود کارگران موقتی نیز چندان یک
نفري 4300پایان رسید از جمع مهر به16آغاز شد و در 1390سوم مهر اعتصابی که در

نفر یعنی فقط حدوداً هشت درصد از کارگران 400تا 300نیروي کار موقت فقط حدود 
کاري در کردند. روزانه تعدادي از کارگران پیمانموقتی در اعتراض مستقیماً شرکت می

طراف ساختمان مرکزي شرکت تجمع در اپیمایی و سردادن شعار چند نوبت با راه
ي پیرامون دفتر مرکزي متحصن هاي چندنفري در محوطهکردند و سپس در دستهمی
18کشیدند.شدند. تعدادي از کارگران نیز در محل کار دست از کار میمی

خوریم: شکاف ماه به یک شکاف غیرطبقاتی نیز برمیي اعتصاب مهرایضاً در همین فقره
اند و تمامی از مردان بودهي حاضران در تحصن و اعتصاب بهرسد همهنظر میبهجنسیتی.

اند.ها مشارکت نداشتهزن شاغل در این شرکت در اعتصاب300یک از هیچ
آن خویش گونه تشکل مستقلی ازصابی نه هیچرسد کارگران اعتنظر میحال، بهعیندر

اعتصاب و تحصن خویش. ردپاي روشنی از دهی خاصی در رأس اند و نه سازمانداشته
هاي دو سال هاي پتروشیمی ماهشهر نیز در اخبار و گزارششوراي موقت کارگران مجتمع
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ي اعتصاب فقط گویا به تشکیل موقتیِ کمیته1390اخیر در بین نیست. اعتصاب مهرماه 
کارگران مجتمع پتروشیمى ماهشهر منجر شد.

ي کارگران ي مبارزات حدوداً دوسالهخبرهایی که دربارهها وعالوه، در خالل گزارشبه
هاي یک از انواع شیوهي عمومی راه یافته است از هیچصهموقتی پتروشیمی ماهشهر به عر

چشم صابات کارگري هستند هنوز اثري بهبسیج اعتراضات که منبع استحکام و قوت اعت
هاي کارگري در سطح محالت آید. کارگران اعتصابی هنوز نه به بسیج خانوادهنمی

هاي قومی و ملی در منطقه ی اقلیتآفرینهاي نقشاند، نه به ظرفیتکارگرنشین پرداخته
وار با سایر همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق اند، نه پیوندي انداممتوسل شده
اقتصاد ایران هاي اند، و نه پیوندي مشابه با همتایان کارگري در سایر بخشبرقرار کرده

رو هستند.هنظیر خودروسازي و آب و برق و مخابرات که با معضلی مشابه روب
هاي تأمین نیروي انسانی در شرکت:کاري تأمین نیروي انسانیهاي پیمانشرکت

گونه ي هفتاد شمسی متولد شدند اما در دوران اصالحات به رشدي قارچي اول دههنیمه
ها نه تولیدي یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروي کار به کتدست یافتند. کارکرد این شر

ها در حقیقت دولتی است. این شرکتهاي دولتی یا خصوصی یا شبهنمایندگی از بخش
ها در اي از صاحبان این شرکتزنی در روابط کار هستند. بخش عمدهمتخصصان چانه

والن ارشد و ا مسوپیوند استوار بانحا درازنحوياند که بهنفت اصوالً کسانی بودهصنعت 
اعی در ادوار گوناگون قرار هاي قدرت در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتمکانون
اعتبار هاي گوناگون وزارت کار و بهبخشاند. خصوصاً به اتکاي پیوندهاي مستحکم باداشته

اعال دحخصوصیت بهماري نیروي کار از این گکاروقت بر صرفاً فرایند بهتمرکز تمام
دارك بهترین نوع قرارداد کاري اند که به نمایندگی از کارفرماهاي اصلی به تبرخوردار بوده

هاي باالسري را دارند و ترین هزینهزیان کارگران مبادرت ورزند. کمنفع کارفرمایان و بهبه
هاي الً با شرکتگاه اصالً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اص

تأمین نیروي انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عمالً با خود 
هاي لحاظ حقوقی همین شرکتشان بهکنند اما طرف حسابعقد میکارفرماي اصلی من

ولیت نه با کارفرماي اصلی ونظر برسد مستأمین نیروي انسانی هستند و اگر کار به اختالف
ها بهترین ارتباطات را دارند. در هاست که با وزارت کار و قضات دادگاهبا این شرکتبلکه 

ناگون هاي گوزیان ردهاي تأمین نیروي انسانی کامالً بههآفرینی شرکتاین میان البته نقش
که براي مهندسان متالوژي درحالی«ها بر یک ارزیابی، این شرکتنیروي کار است. مثالً، بنا
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دادند، اما تنها حدود دو میلیون و پانصد میلیون تومانی به کارفرما صورت میحقوق هفت
ها نیز متناسب با همین مبالغ از کردند و در سایر زمینههزار تومان به آنان پرداخت می

19»گرفتند.نظر میان و متخصصان براي خودشان سود درحقوق کارگر

عمیقاً نامتشکل هستند، رو و ازاینیابی برخالف کارگران که محروم از حق تشکل
ترین اند. مهمیافتهکاري تأمین نیروي انسانی کامالً متشکل و سازمانهاي پیمانشرکت

کانون «کاري تأمین نیروي انسانی نیز در آن عضویت دارند هاي پیمانتشکلی که شرکت
سراسر هاي خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی هاي صنفی کارفرمایان شرکتانجمن
است با تشکیالتی بسیار قوي در سراسر کشور. این کانون، برخالف کارگران، با » کشور

در پیوندي مستحکم قرار دارد. گذاريگیري و سیاستسطوح گوناگون نظام تصمیم
هایی که با ما کار کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگان«، مدیرهیس هیأتیي رگفتهبه

ان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، کنند، مثل سازممی
نظام، و کمیسیون وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت 

توانند با راحتی میهاي استانی به. انجمن…شناسندخوبی کانون را میاجتماعی مجلس به
ي تبریک ر نامهد20»ها وارد مذاکره شوند.با آني مجلس آن استان تماس بگیرند و نماینده

ي ارتباط اعضاي کانون با ي کانون خطاب به اعضا مشخصاً از نحوهمدیرهیس هیأتیر
کاري واسطه گفته هاي پیماني جلوگیري از حذف شرکتنمایندگان مجلس در زمینه

ضاي هیأت بار شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس با جمیع اع23بیش از «شود: می
نفري آزادي و 12000هاي خدماتی در استادیوم یش بزرگ شرکتآمدیره و با توجه به هم

یش شرکت نمودید و آک در این همي شما که از دور و نزدیکاري همهیاري و همهم
والن ومقابلِ اعضاي محترم مجلس حضور خود را خاطرنشان کردید و باعث شدید تا مسدر

را با تمام اعضاي آن احساس کنند و در جلسات بعدي توجیه مملکتی وجود تشکل ما
گزاران قشر سوزان و خدمتکامل شدند که این کار قانونی است و اعضاي این صنف از دل

جا بنده یندر ا. …ضرر کارگر، دولت و ملت خواهد بودباشند که تعطیلی آن بهکارگر می
هاي دور و نزدیک به مجلس ین نوبت از راهمدیره که واقعاً در چندي اعضاي هیأتاز کلیه

کنم و در این موفقیت بزرگ از گاه کانون را تنها نگذاشتند تشکر میمراجعه کرده و هیچ
ها هاي خود مراجعه کرده و آنهاي سراسر کشور که به وکالي استانتک اعضاي انجمنتک

امروز بود که مجلس از ي آن آراي بسیار باالي آن در مجلسرا توجیه نمودند که نتیجه
یس یشرکت خدماتیِ خود ر21»نمایم.اعالم تعداد آن خودداري نمود، نیز تشکر می

کاري تأمین نیروي انسانی است: ي پیمانها در زمینهتریني کانون از فعالمدیرههیأت
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مدت ، کارخانجات پارس الکتریک به1390تا 1372سال از 18مدت دادگستري شیراز به«
تا 1379مدت شش سال از ي دادگستري خانواده به، اداره1378تا 1374چهار سال از 

، حرم حضرت امام خمینی 1381تا 1380مدت یک سال از جم به، فروشگاه جام1385
22.»1387تا 1382مدت پنج سال از ، و ایران خودرو به1385تا 1382مدت سه سال از به

کاري تأمین نیروي انسانی در گرو استمرار اشتغال مثلثی است. هاي پیمانسودآوري شرکت
هایی برخوردارند که کارگران ي ویژگیها در دفاع از اشتغال مثلثی از همهاین شرکت

هاي نافذ در گريگیري، امکان البیي سطوح نظام تصمیمندارند: پیوندي ارگانیک با همه
فکري در ور، مکان مشترك براي همبستگی جغرافیایی در سراسر کشسطح وسیع، هم

ي جمعی، شأن قانونی براي اي، مالکیت رسانهجمعی، پشتیبانی رسانهراستاي عمل دسته
هاي صنفی.هاي صنفی، و توانایی مالی براي فعالیتآفرینینقش

کاري تأمین نیروي هاي پیمانگري شرکتي البیامکانات بسیار گسترده:هیأت دولت
ماه سال ي اول بهمنگیري هیأت دولت اصالً مؤثر نبوده است. مصوبهر جهتانسانی البته ب

شکل به هررارداد تأمین نیروي انسانی بههیأت دولت مقرر کرد که انعقاد ق1390
ي نحو در همههرکارگیري نیروي انسانی بهباشد و هرگونه بهکاري ممنوعهاي پیمانشرکت

مدیریت و ياجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعههاي هاي دستگاهمشاغل و فعالیت
جمهوري میسر باشد.ي انسانی ریاستسرمایه

علت قطع ارتباط مستقیم بخشی از شاغالن در بازار کار بهبر استدالل هیأت دولت،بنا
هاي واسطه عمیقاً متضرر شرکتحقوقی با کارفرماي اصلی و انعقاد قرارداد کاري با

کارفرماي کهجاییکه ماهیت دائمی دارند و درهیأت دولت، در مشاغلیشوند. از نگاه می
کاري واسطه هاي پیمانصورت مستمر نیازمند است نباید شرکتدولتی به نیروي کار به

نقش داشته باشند و کارفرماي دولتی با نیروي کار باید مستقیماً قرارداد ببندد.
در «جمهوري، نی ریاستي انساریت و سرمایهي مدیي معاون حقوقی معاونت توسعهگفتهبه

ي دستگاه تنها هزینهي شرکتی این نتیجه حاصل شد که نهشده از نیروهابررسی انجام
وي شرکتی نیز چنین پرداختی به نیراجرایی کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده و هم

نیروي شرکتی در دستگاه حضور داشته که 100مثال اگر عنوانکاهش یافته است. به
شود، اما در نهایت پنج یا شش میلیون ها پرداخت میمیلیون تومان براي آن10ماهانه 

.…گیردهاي واسط تأمین نیرو قرار میرسد و بقیه در جیب شرکتتومان به آن افراد می
کردند و یروها تهیه میکه فقط ماهانه لیستی از نبودتأمین نیرو کارشان اینهايشرکت
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کردند و بقیه را ها را از دستگاه دریافت کرده و درصدي به نیرو پرداخت میحقوق آن
مقابل اند، امروز درمنافع کالنی رسیدهگذر به هایی که از این رهشرکت. …زدندجیب میبه

خواهد میکنند، اما دولت ي دولت براي تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتی مقاومت میمصوبه
23»این اجحاف به نیروي انسانی برچیده شود.

گیري براي حذف وجه با این نوع جهتهیچي مسائل کارگري بهي دولت در زمینهکارنامه
ها یارانهمندسازيي هدفهکاري واسطه سازگار نیست. بند سیزدهم الیحهاي پیمانشرکت
ي قانون کار از جمله شامل همزد رسمی، اصالحیافزایش حداقل دستبر عدممبنی
نویس اصالحی قانون تأمین دست کارفرمایان، پیشترسازي اخراج کارگران بهسهل

کارگران، تهیه و ي اجتماعی از جمله شامل افزایش سن بازنشستگی و افزایش سهم بیمه
اند. گري دولت داللت داشتهکارشاگردي، جملگی، بر مواضع ضدّ -تصویب طرح استاد

کاري تأمین نیروي انسانی را هاي پیمانحساب، تالش دولت براي حذف شرکتاینبا
توان توضیح داد؟گونه میهچ

هاي که شرکتتوان مطرح کرد. اول، نظر به ایندو فرضیه را در پاسخ به چنین پرسشی می
هاي خدماتی تا حد زیادي در مالکیت نیروهاي کاري تأمین نیروي انسانی و شرکتپیمان
طلب و نیز نیروهاي وابسته به نظامیان هستند، تالش دولت دهم براي حذف یا حاصال

ي است که با ظهور دولت نهم بر ضدّ ااي از مبارزهتضعیف این بخش از بورژوازي اصوالً رگه
دست دولت اصطالح سازندگی و اصالحات بهبههايآن بخش از بورژوازي وابسته به دولت

هاي مهمی از این اواخر نیز با شقاقی که میان دولت دهم و بخشنهم راه افتاده بود و در
هایی از بورژوازي وابسته به بخشباالي نظامی شکل گرفته به سوگیري بر ضدّوالن ردهومس

کاري واسطه و هاي پیمانسپاه نیز تسري یافته است. دوم، دولت دهم با حذف شرکت
ي هایی از بدنهرخوردار خواهد شد که بخشي اشتغال مثلثی از این امکان بتضعیف پدیده

ي مانده از دورههاي گوناگون نیروي کار طی مدت باقیخود را در ردهبهاجتماعی وابسته
مدد هم بههاي اجرایی بفرستند، آناهي دستگتر به مجموعهتصدي دولت با آهنگی شتابان

واسطه که غالباً در مالکیت کاريهاي پیمانستاندن نقش استخدام نیروي انسانی از شرکت
هایی از نیروهاي سیاسی رقیبِ دولت هستند و متقابالً سپردن چنین نقشی به بخش

ي دولت که طبق تعریف باید تابع اوامر هیأت دولت باشند.زیرمجموعه
گرا و خاطر شکاف عمیق پدیدارشده میان نیروهاي اصولفقط به:مجلس شوراي اسالمی

از جمله بخش اعظم نمایندگان مجلس از سویی و هیأت دولت از دیگر سو و بنابراین تالش 
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ي دولت نیست که مجلس با قوت در برابر گفتهبراي ممانعت از تحقق دو هدف پیش
کاري واسطه ایستادگی کرده است، هاي پیماني هیأت دولت براي حذف شرکتمصوبه

هاي گوناگون شوراي اسالمی از منافع و مصالح فراکسیوني مجلسجانبهموضوع دفاع همه
بخش خصوصی نیز در بین هست.

ي دولت براي حذف با بیان هفت ایراد بر مصوبه1391خرداد 31علی الریجانی در 
کاري واسطه یک هفته به دولت براي تصحیح موارد مغایر با قانون وقت هاي پیمانشرکت

شده را به مجلس اعاده نکرد اما از فرداي اي تصحیحمصوبهداد. گرچه هیأت دولت اصوالً 
ي خود از جمله وزارت نفت براي اجراي مصوبه هاي اجرایی تابعههمان روز به دستگاه

دستور داد.
ي دولت، طرحی یک کمیسیون اجتماعی مجلس، ملهم از مصوبه1391در سوم مهرماه 

شدن این قانون، الجرااز تاریخ الزم«لی که فوریتی را به مجلس ارائه داد با این مضمون اص
منظور تأمین هاي اجرایی بهدولتی توسط دستگاهها و مؤسسات غیرانعقاد قرارداد با شرکت

هاي نهاد دستگاهخدمات مورد نیاز خود، فقط در فعالیت و کارهایی مجاز است که با پیش
ها به جمهور، عناوین آنیسیي انسانی ري مدیریت و سرمایهعهذیربط و یا معاونت توس

24»رسد.ي انسانی میي مدیریت و سرمایهتصویب شوراي توسعه

ولت در ي هیأت دداري از دولت درصدد تصویب خواستهکمیسیون اجتماعی به طرف
ي شکل ارائهکاري واسطه بلکه بههاي پیمانصورت حذف شرکتبهکه نهمجلس بود، گواین

تر با مخالفت شدید تر از دو ماه قبلبرخورد با این موضوع. اما کمسازوکاري جدید براي 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مواجه شده بود. در گزارش این کمیسیون به 

اول، «دو دلیل براي مخالفت با این طرح ذکر شده بود: 1391مرداد 24مجلس در تاریخ 
جمهوري اسالمی ایران است؛ و ثانیاً، طرح ي پنجمسالهي پنجمفاد طرح خالف برنامه

75داراي بار مالی است که محل تأمین آن مشخص نشده است و بنابراین خالف اصل 
25»قانون اساسی است.

هاي مجلس نیز ضمن تأیید مواضع کمیسیون برنامه و بودجه از سوي دیگر، مرکز پژوهش
اعالم کرد که مشکل طرح و محاسبات در مخالفت شدید با طرح کمیسیون اجتماعی

دارد و وانگهی نهادي در این است که با قانون مدیریت خدمات کشوري مغایرتپیش
ي جذب هم به تقلیل کارآیی و علت اتخاذ رویکرد نادرست در نحوهاجراي این طرح به
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ي تعداد کارکنان دولت و ستهانجامد و هم به افزایش ناخواوري نیروي انسانی دولت میبهره
26ترشدن حجم تشکیالت دولتی.بزرگ

ي دولت وارد بر مصوبه» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«هم ایرادهایی که 
هاي مجلس براي دانسته بودند و هم دالیلی که کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش

بود که هاییتمامی مثل استداللبهرد طرح کمیسیون اجتماعی اقامه کرده بودند
اي حاوي این در نامهکاريهاي پیمانکارفرمایان خدماتی براي مخالفت با حذف شرکت

ي مجلس و ذکور از دستور جلسهخروج طرح م«کردند: مجلس مطرح مییستوصیه به ری
حذف بلکه فقط انهادي کمیسیون اجتماعی که نه حتطرح پیش27»رأي به این طرح.عدم

1391کرد در چهاردهم آبان کاري واسطه را مطرح میپیمانهاينوعی ساماندهی شرکت
با آراي اکثریت قاطع نمایندگان رد شد. مجلس شوراي اسالمی موفق شده بود رضایت آن 

کاري واسطه هستند جلب کند.هاي پیمانقسمت از بخش خصوصی را که پایگاه شرکت
میان دولت و مجلس بر در نزاعی که از سویی:هاي پتروشیمی ماهشهرمدیران مجتمع

کاري واسطه و از دیگر سو در سطحی کامالً متفاوت میان هاي پیمانسر حذف شرکت
کاري تأمین نیروي هاي پیمانهاي پتروشیمی ماهشهر و شرکتکارگران موقت مجتمع

هاي پتروشیمی ماهشهر انسانی در جریان بوده است اصوالً کارفرمایان دولتیِ مجتمع
سویی اند. در نزاع میان دولت و مجلس عمالً با مجلس همطرف نبودهوجه بیهیچبه

کاران بخش خصوصی نیز قویاً طرف بخش اند و در نزاع میان کارگران و پیمانداشته
اند.خصوصی را گرفته

ي دولت اظ سازمانیْ زیرمجموعهلحهاي پتروشیمی ماهشهر گرچه بهتمعمدیران مج
ي هیأت دولت نیز مین صادرهي فراوپابستهمطیع دستآیند اما ضرورتاًحساب میبه

سویی از همان اوان حاکمیت دولت نهم آشکارا رخ داده بود. دو اظهارنظر اند. این ناهمنبوده
ي ات انتخاباتی نهمین دورهي نفت در دوران تبلیغنژاد دربارهاز محمود احمدي

هاي مردم آورده بر سر سفرهپول نفت«ترین برجستگی را داشت: جمهوري بیشریاست
ي یکی از گفتهبه» اي نفت را سرنگون خواهد کرد.نژاد مافیدولت احمدي«و » خواهد شد

جمهوري ها این بود که نامزد ریاستگفتهگیريِ تحلیلی از این ترین نتیجهکم«گران، تحلیل
ایی را در آن نهاد به ساختار آن زمانِ وزارت نفتْ اعتماد نداشته و وجود یک ساختار مافی

جمهورِ منتخب به دستگاه نفت تا حدي بود که یسریاعتمادي بی.…دانستمحتمل می
ها از تغییر تمام مدیران عالی و میانی تا تغییر وزیر و برخی بینیي پیشدر آن زمان دامنه
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ي اول رد صالحیت علی سعیدلو در مجلس که گزینههم28»شد.معاونان را شامل می
نژاد براي وزارت نفت بود، هم متعاقباً انصراف صادق محصولی از نامزدي براي این احمدي
آفرینی مدیرانخانه، هم سپس رد صالحیت محسن تسلطی در مجلس و نقشوزارت

دست نهایتاً احراز پست وزارت نفت بهزمینه، و هماینخیز جنوب درشرکت مناطق نفت
ي وزارت نفت هحسین نوذري که از خود بدنسپس غالمابتدا سید کاظم وزیري هامانه و

جمهور بر دستگاه اجرایی یسیهاي فقدان تسلط رهمه، احتماالً از نشانهوآمده بودند، همه
رفتند. وزارت نفت در دومین شمار میاش بهجمهوريي اول ریاستی دورهوزارت نفت ط

دست ابتدا مسعود میرکاظمی و بهحراز این پستنژاد با اجمهوري احمديدوره از ریاست
دنبال ت دهم قرار گرفت اما خیلی زود بهسپس رستم قاسمی در دست مؤتلفان نظامی دول

اش رخ داد وزارت نفت نظرهاي سیاسیِ عمیقی که میان دولت و مؤتلفان قبلیاختالف
پتروشیمی هاي تمکین مدیران مجتمعدولت خارج شد. عدمیسیي کنترل ردوباره از حیطه

کاري نیز یکی از هاي پیمانماهشهر از مصوبه و فرمان هیأت دولت براي حذف شرکت
اري که خواهد آمد، این مدیران ها بوده است. به قرسوییجدیدترین قرائن همین ناهم

اند.سهم خویش تا سر حد توان در تحقق خواست هیأت دولت کارشکنی کردهبه
ي کارگران موقتی بر ضدّ برد مبارزهماهشهر در پیشهاي مدیران پتروشیمی کارشکنی

تر است. اوالً این مدیران با فهمکاري واسطه به دو دلیل البته قابلهاي پیمانشرکت
ي بسیار تنگاتنگی دارند. ثانیاً مدیران با کاري واسطه مناسبات حسنههاي پیمانشرکت

و تراشیدن یک واسطه میان خود و کاري تأمین نیروي انسانی انعقاد قراردادهاي پیمان
خالی به کارگران دارند شانهولیتی که نسبتواند با سهولت از زیر بار مسکارگر توانسته

کاري تأمین نیروي انسانی به زوال امنیت هاي پیماني شرکتگونهکنند. درواقع رشد قارچ
که، در فقدان انانجامد چندجمعی نیروي کار میزنی فردي وشغلی و کاهش قدرت چانه

شود زیرا هر کدام از کارگران که نه با یک بستگی کارگران تضعیف میامنیت شغلی، هم
کاري تأمین نیروي انسانی و نه تحت یک هاي پرشمار پیمانکارفرماي واحد بلکه با شرکت

داد نوع مشخص از قرارداد کاري بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهاي کاري به عقد قرار
شوند. تر مستعد برساختن یک هویت جمعی مینسبت نیز کمهمینورزند بهمبادرت می

کاري واسطه هم منافع مادي و مصالح اجتماعی مدیران هاي پیمانبنابراین، حذف شرکت
دهد.شان بر نیروي کار را افزایش میهاي تسلطاندازد و هم هزینهدولتی را به مخاطره می
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دست ي کارگران پتروشیمی بندر امام بههاي آزاد کارگران از گفتهدیهبر روایتی که اتحابنا
ي کاري در کندکردن پروسههاي پیمانها و مافیاي شرکتمدیریت پتروشیمی«دهد، می

ها نقشی اساسی کاري در این پتروشیمی و سایر پتروشیمیتبدیل وضعیت کارگران پیمان
ن بحث بوده است که روند تبدیل وضعیت ها ایدر میان مدیریت پتروشیمی. …دارند

پایان دولت دهم مانده بهپیش برده شود تا چند ماه باقیبهلحاظ اداري آهستهکارگران به
گویند با پایان عمر دولت دهم، کاران میها و پیماناتمام برسد. مدیریت پتروشیمینیز به

کاري نیز ملغی خواهد پیمانهاي بر حذف شرکتي هیأت وزیران این دولت مبنیوبهمص
ها از رو است که مدیریت پتروشیمیشد و وضعیت به روال سابق بر خواهد گشت. ازاین

اند و از طرف دیگر مانده را کند کردهکاري باقیسویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمان
ر شده به انحاي مختلف سعی در تأمین حضودر رابطه با امور کارگران تبدیل وضعیت

کار ترین ربطی به پیمانکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمکار دارند، بدون اینپیمان
29»داشته باشد.

کاري واسطه قرارداد داشتند از آغاز هاي پیمانروند تغییر وضعیت کارگرانی که با شرکت
تا چهار ماه پس از این تاریخ فقط شامل حداکثر سی درصد از کارگران 1391تیر 

ي پتروشیمی شهید تندگویان، ي کارگري کارخانهي نمایندهگفتهکاري شد. بهپیمان
مغایرت بسیاري میان هدف هیأت دولت و اهداف مجریان طرح (کارفرمایان) وجود دارد. «

تحصیلی اقدام به جذب نیرو کردند و چنان براي اجراي این طرح ابتدا بر اساس مدارك 
کار ي کثیري از پرسنل هنوز تحت قرارداد پیمانشرایط را سخت و پیچیده کردند که عده

، 31دهددست میي آزاد کارگران بهتی که اتحادیهبر روایبنا30.»کارنددر سیستم مشغول به
جویی مشترك نتقامشده نیز مشمول اهمین درصد قلیل از کارگرانِ تبدیل وضعیت

اند، از جمله: اجبار در استفاده از دو کاري واسطه قرار گرفتهکارفرماي اصلی و شرکت پیمان
کار تعلق دارد و دیگري نیز به نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی کماکان به پیمان

مالك رسدکار براي ورود و خروج کارگران میها اما ساعتی که به تأیید پیمانپتروشیمی
دست عیین سرپرست کارگران بهکار؛ تنظر پیمانر حتساب حقوق است؛ تعیین مرخصی زیا

ي کار؛ ممانعت از استفاده از امکانات پرسنل رسمی پتروشیمی؛ جلوگیري از تسویهپیمان
ها؛ دست مدیران پتروشیمیکار بهشده با پیمانحساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت

کار واسطه محفوظ بود؛ اي که سابقاً نزد پیمانشدهذخیرههايکردن مرخصیسوخت
کاري؛ و غیره.ازاي اضافهپرداخت بهممانعت از
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نهادي اقتصاددانان ي اقتصادي پیشي اصلی در برنامهدو مؤلفه:اقتصاددانان نولیبرال
سازي دولت و از یکی کوچکاستبودهسالیان پس از جنگ عبارتي نولیبرال در همه

دست بخش خصوصی. گسترش اشتغال مثلثی هاي انباشت سرمایه بهمهید زمینهدیگري ت
هاي تحقق همین دو مؤلفه بوده است. خود یکی از شیوهينوبهي بازار کار نیز بهپهنهدر

کاري تأمین نیروي انسانی از سویی هاي پیماندهی به شرکتهدف از تأسیس و میدان
استخدام نیروي انسانی در دولت براي کاهش ابعادگیري سازي براي جهتزمینه

هاي اجرایی بوده است و از دیگر سو سپردن چنین نقشی به بخش خصوصی و دستگاه
امکان انباشت فواید حاصل از چنین نقشی در دستان بخش خصوصی. اقتصاددانان نولیبرال 

پذیرسازي بازار کار عطافهاي انترین مدافعان فکريِ اشتغال مثلثی و سایر شیوهواره مهمهم
اند.بوده
فقط دهد رواج اشتغال مثلثی نهشان میهاي مجلس نحال، گزارشی از مرکز پژوهشبااین

تري را اهداف موردنظر اقتصاددانان نولیبرال را تحقق نبخشیده است بلکه مشکالت فزون
انسانی مضاعف حجم نیروي م، افزایشاکه: یکت از جمله ایننیز پدید آورده اس

کارگیري نیروي انسانی از طریق گونه نظارتی بر بهاي اجرایی کشور زیرا هیچهدستگاه
وز فساد در ي برشود؛ دوم، تمهید زمینههاي تأمین نیروي انسانی اِعمال نمیشرکت
کاري در جذب تعداد هاي پیمانجهت رابطه بین کارفرما و شرکتهاي اجرایی بهدستگاه

کاري؛ هاي پیمانیین حجم کار، مبلغ قراردادهاي کار و انتخاب شرکتنیروي انسانی، تع
جهت تالش نیروهاي شرکتی براي هاي اجرایی بهمتعدد براي دستگاهسوم، بروز مشکالت 

پذیرش اي؛ چهارم، عدمبراي مدیران حرفهرو بروز مشکالتی جذب در دستگاه متبوع و ازاین
کارکنان آنان و ایجاد نوعی رخوت و سرخوردگی در ها و نیروهاي شرکتی از سوي دستگاه

ها در شرایط کاري و مشاغل مشابه و بین کارکنان شرکتی؛ پنجم، تفاوت در پرداخت
م، ایجاد حس اعدالتی شدید و ناکارآمدي نظام اداري و نارضایتی افراد؛ ششرو بروز بیازاین
اقص حق و حقوق نیروي کار کشی از نیروي کار در اثر سوءاستفاده از پرداخت نبهره

رو ایجاد ي نیروي کار و ازاینرسیدنِ امنیت شغلی براحداقل م، بهااستخدامی؛ و هفت
ي ظهور نرسیده است، ها به منصهگرچه اهداف ادعاییِ نولیبرال32انگیزگی در نیروي کار.بی

سازي زمینهگیري و نفع بخش خصوصیْ جهتنولیبرالی کماکان با قوت تمام بهایدئولوژي 
ترین هاي مهممهر خود را بر رسانهاي حتای سوگیري که از جهات عدیدهکند، نوعمی

هاي اخیر نیز زده است.جنبش اعتراضی سال
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ي اخیر با سالهي سههاي جنبش سبز در چارچوب مناقشه: رسانههاي جنبش سبزرسانه
بر تمایل به اند مبنیود بروز دادهیی را از خهاانحا گرایشازنحويهیأت حاکمه هرازگاه به

توان رفته میهمحال، گرچه جنبش سبز را رويبرقراري پیوند با جنبش کارگري. بااین
قدر که به نوعی جنبش مدنی لیبرال دانست اما ضرورتاً کلیتی همگن و واحد نیز نیست. آن

توان در را میکم سه گرایشگردد، دستي کارگر بازمیمواضع جنبش سبز در قبال طبقه
رو، و چپ لیبرال.افراطی، میانهتهاي جنبش سبز از هم متمایز کرد: راسرسانه

افراطی در جنبش سبز توان یکی از نمایندگان راستمیرانداي سبز آزاديتارنماي
اي کارگران پتروشیمی ماهشهر. هي اعتصابترین پوشش خبري دربارهدانست با کم

در یکی از ي علل وقوع اعتراضات کارگري در ماهشهر این تارنما دربارهقولی از ارزیابینقل
سو به اعتراض اخیر کارگران هم از یک: «زمینه فراهم شدهاینفقط سه خبري که در

و رونق در این صنعت کار واسطه و از سوي دیگر نبود نقدینگیهاي پیمانمدیریت شرکت
ي انواع همه33»کار شدن کارگران شده است.اندن حقوق و بیمبه عقباست که منجر

افراطی که در جنبش سبز نیز جمله آن مجموعه از نیروهاي راستافراطی در ایران ازراست
رانی و نیز فقدان شرایط مساعد براي رشد هستند اصوالً مشکالت کارگران را از ضعف حکم

گیري از تقویت جهتتاسکنند عبارتحلی نیز که عرضه میهدانند و رااقتصادي می
هاي کارگران بازارگرایانه براي تقویت رشد اقتصادي. اعتراضات کارگري و از جمله اعتصاب

افراطی از قضا شاهدي است از سوءمدیریت در وشیمی ماهشهر از نگاه جریان راستپتر
گونه تمایلی براي پیوند با این هاي فعال کارگري هیچهاي نهم و دهم. نه جریاندولت

گرایش در جنبش سبز دارند و نه این گرایش اصوالً تقویت جنبش کارگري را مگر براي 
هاي کارگران ي اعتصابمیلیِ دوسویه در قضیهتابد. این بیصالحیتی دولت برمیاثبات بی

پتروشیمی ماهشهر نیز نمود داشته است.
حساب جنبش سبز بهروها درندگان میانهتوان یکی از نمایرا میخواهیجمهوريتارنماي

ي جنبش کارگري و از جمله گاه و کامالً گزینشی دربارهبهآورد با پوشش خبري گاه
دادهاي رسد مالك پوشش خبري روينظر میهاي کارگران پتروشیمی ماهشهر. بهاعتصاب

محوري، یعنی آن کارگري در این تارنما غالباً عبارت بوده باشد از تعلق به استراتژي مطالبه
یرو در نیروهاي کارگري هی و بسیج ننوع استراتژي که معطوف است به گسترش آگا

شده مخاطب قرار طرزي قانونی تا حکومت را در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطرحبه
موازاِت ورزي انتخاباتی. بهتي مدنی و اتخاذ سیاساي از تقویت جامعههم با آمیزهدهند، آن
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طلب هاي اصالحروي جریانالیِ مجراي مشارکت انتخاباتی بهمشدن احتترچه بستههر
محوري را تلویحاً در رنگی از بازنگري در استراتژي مطالبهي ولو بسیار کمتوان اخیراً رگهمی

ي سیاستِ کالن مشاهده کرد از روِ متعلق به جنبش سبز از حوزههاي میانهارزیابی جریان
حال، هنوز این نوع بازنگري در نگاه چنین ااینب34.اهیخوجمهوريجمله در همین تارنماي

کلید هم نخورده است.ي مسائل کارگري حتاهایی به حوزهجریان
گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز توان یکی از نمایندگانرا نیز میکلمهنهایتاً تارنماي

ي دربارهبز هاي جنبش سترین پوشش خبري میان رسانهحساب آورد با بیشبه
طور خاص. کارگران پتروشیمی ماهشهر بههاي طور عام و اعتصابدادهاي کارگري بهروي

ي کلمهي بخشِ بردي که اخیراً در دستور کار این تارنما قرار گرفته خصوصاً در سرمقالهراه
ي متوسط در طبقه«بازتاب یافته است: » نه انزوا نه ائتالف نابجا«عنوان تحت کارگري

هاي اقتصادي توجه چندانی عدالتیي کار و بیها در حوزهقانونیها به بیي این سالهمه
خود را تنها به مبارزه با استبداد در شکل سیاسی آن معطوف ي تالشنداشته است و همه

عدالتی اقتصادي یکی از دالیلی است که مانع ي متوسط به بیتوجهی طبقهکرده است. بی
35»شود.هاي حاکم میقانونیي متوسط در مبارزه با بیارگر با طبقهي کاز ائتالف طبقه

ي متوسط و برد ائتالف طبقاتی میان طبقهدر شرایطی به راهکلمهرسد تارنماينظر میبه
زبان مناسب براي در سطح گفتمانی نیز هنوز بهاي کارگر روي آورده است که حتطبقه

ي جامعه«ست. اصرار بر استفاده از اصطالحاتی چون دعوت به چنین ائتالفی دست نیافته ا
هاي از سیادت فکري گرایش» ري کارگطبقه«جاي به» قشر کارگر«و » يکارگر
رو بر گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز داللت دارد. همین نوع از افراطی و میانهراست

ان پتروشیمی هاي کارگري اعتصابي پوشش خبري دربارهسیادت فکري است که بر نحوه
هاي مشکل اصلی که از شناسایی و تصدیق ریشههر نیز مهر خود را زده است چندانماهش

رو اتخاذ زبانی ي پس از جنگ و ازاینسالهي شانزدهکارگران ماهشهر خصوصاً در دوره
کاري خدماتی و تأمین هاي پیمانطلب و از جمله شرکتحانتقادي در قبال بورژوازي اصال

شود.انسانی که بخشی از مدافعان و مؤتلفان جنبش سبز هستند قویاً پرهیز مینیروي 
رو در جنبش سبز از آن بخش از جنبش رغم هم پشتیبانی گرایش میانهرسد علینظر میبه

گنجد و هم استقبالی که گرایش محوري میي استراتژي مطالبهکارگري که در محدوده
آورد، عمل میمیان طبقات متوسط و کارگري بهفچپ لیبرال در جنبش سبز از ائتال

افراطی در قبال کارگران است که در ناسی و زبان و رویکرد گرایش راستشکماکان روش
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ي مشکالت باال را دارد. بر طبق این نگاه، اوالً ریشههاي جنبش سبز دستکلیت رسانه
بلکه عمدتاً در دوران ي پس از جنگسالهي شانزدهي شصت یا دورهکارگران نه در دهه

هاي رانی دولتشود؛ ثانیاً، عمدتاً ضعف حکمجو میوهاي نهم و دهم جستحاکمیت دولت
ي کند نه ساختارهاي برساختهسازي مینهم و دهم است که براي کارگرانْ مشکل

برد مشکالت کارگري نیز پیشحلاصطالح سازندگی و اصالحات؛ و ثالثاً، راههاي بهدولت
شود که بر سرِ نه ساختارهاي سیاسی و اقتصادي و ن سطح از نزاع سیاسی تلقی میآ

افراطی در . این رویکردي است که گرایش راسترانی استي حکماجتماعی بلکه صرفاً شیوه
جنبش سبز براي حفاظت و حمایت از منافع اقتصادي و مصالح اجتماعی بورژوازيِ 

که همین نگاه در جنبش سبز از ده است. مادامیس از جنگ اتخاذ کري پسالهشانزده
محوري در هاي مطالبهرو از استراتژيسیادت برخوردار باشد نه پشتیبانی گرایش میانه

تواند پایگاه اجتماعی جدیدي براي جنبش سبز فراهم کند و نه جنبش کارگري می
گري به سیاستی استقبال گرایش چپ لیبرال از ائتالف طبقاتی میان طبقات متوسط و کار

عملی منجر خواهد شد.
هاي جنبش سبز از قضا چهار ها در سطح سیاست کالن رسانههمین مجموعه از پیچیدگی

میان کار و سرمایه در ماهشهر رقم زده شان در منازعهآفرینیویژگی را براي نوع نقش
ماهشهر؛ دوم، دالنه در قبال کارگران پتروشیمی هاي هماست: اول، تالش براي خبررسانی

هاي پتروشیمی ماهشهر که حامیان خوانی آشکار با مجلس و مدیران مجتمعمخالف
ت آشکار با هیأت دولت که کاري واسطه هستند؛ سوم، ضدیّهاي پیمانحکومتیِ شرکت

کاري واسطه است؛ چهارم، سکوت مطلق هاي پیمانترین مخالفِ حکومتیِ شرکتمهم
کاري واسطه که اصل موضوع نزاع هستند.پیمانهاي ي خود شرکتدرباره

آرایش نیروها
هاي آرایش نیروها در نزاعی که میان کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر و شرکت

کاري واسطه و انعقاد هاي پیمانکاري تأمین نیروي انسانی بر سر حذف شرکتپیمان
دهد درگرفته است نشان میقرارداد مستقیم کار میان کارفرماي دولتی و کارگران موقتی 

نفع زیان کار و بهیا غیرمستقیم در این نزاع بهاتفاق بازیگرانِ مستقیمبهاکثریت قریب
کاري تأمین نیروي هاي پیماناند: شرکتسرمایه با هم در اتحادي مستحکم قرار گرفته

، کاري، مجلس شوراي اسالمیهاي پیمانهاي صنفیِ پشتیبان شرکتانسانی، انجمن
هاي پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال و مؤسسات تحقیقاتی و مدیران مجتمع
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اي از همه اما بخش عمدهاه همین اقتصاددانان هستند، و نههایی که پایگها و دانشگاهرسانه
رو شده در سالیان پس از جنگ و ازاینهاي جنبش سبز. استراتژي اقتصادي اتخاذرسانه

نفع ون بهقوانین مصوبِ باالدستی نیز در دفاع از همین اتحادِ ظاهراً ناهمگاي از بخش عمده
کنند.سرمایه حکایت می

اتژي و قوانین اش بر اجراي همین استرسالهي حدوداً هشتاما هیأت دولت که کارنامه
تمایز از اهداف کارگران موقتی کند با مقاصدي مزیان کار داللت میمصوبِ باالدستی به

ترین نهادي که در مخالفت با کاري واسطه بوده است. مهمهاي پیماندنبال حذف شرکتبه
کند کاري واسطه ممانعت میهاي پیمانگیري هیأت دولت از حذف شرکتهمین موضع

چه حادترشدن نزاع سیاسی میان هیأت دولت و به هرجلس شوراي اسالمی است. نظرم
جمهوري ي انتخابات ریاستیازدهمین دورهبادادهاي مرتبط ي رويمجلس که در آینه

هاي رسد که هیأت دولت بتواند بر سر حذف شرکتنظر میفهم است، بعید بهقابل
ي مصوبات قانونی مجلس کاري واسطه چندان پافشاري کند. هیأت دولت الي منگنهپیمان

به احتمال هاي پتروشیمی ماهشهر از سویی و نافرمانی پنهان و آشکار مدیران مجتمع
اش ندارد.بسیار قوي هیچ شانسی براي تحقق خواسته

هاي جنبش سبز در حکم پرسروصداترین جنبش اعتراضیِ ي از رسانهاتوجهبخش قابل
اند و گرچه با مشکالت قوت حفظ کردهکماکان گفتمان لیبرالی خود را بهموجود نیز 

براي رفع چنین مشکالتی ارائه حلی کهدهند اما راهدلی نشان میکارگران تا حدي هم
ي سالیان پس از حل بلکه بخشی از خود مشکل کارگران طی همهدهند اصوالً نه راهمی

هاي جنبش سبز که گرایش چپ لیبرال دارند گرچه از جنگ بوده است. آن بخش از رسانه
ئتالف کنند اما، نگران از تضعیف اي پیوند با مبارزات کارگري قویاً استقبال میایده

ل تا حد زیادي ي پس از جنگ، نه در کالم بلکه در عمسالهشان با بورژوازي شانزدهسیاسی
مین یکی از اند و هافراطی را در گفتمان کارگري خویش پذیرفتهراستسیادت گرایش

ي ائتالف طبقاتی از سطح گفتمانی به سطح مقابل عروج ایدهترین موانع را درمهم
گیري میان گرایش چپ لیبرال در ه است. با استمرار همین موضعتشکیالتی پدید آورد

رسد.نظر میمدت مطلقاً منتفی بهکم در کوتاهي ائتالف دستجنبش سبز اصوالً ایده
، کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر در نزاع میان کار 1391پس از شکست چهاردهم آبان 

سازي سه هایی براي برطرففقدان زمینهتنها هستند. در و سرمایه مثل همیشه عمالً دست
اي و منابعِ غنیِ اقتصادي ي لجستیکیِ پشتیبانی قويِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانهنقیصه
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هایی حال، هنوز نشانهرسد عجالتاً فقط باید روي نیروي خودشان تکیه کنند. باایننظر میبه
ترین مطالبات کارگري ر اصلیدشود. نهبستگی درون خود کارگران دیده نمیاز تقویت هم

هاي پتروشیمی طرزي بازنگري شده که امکان یارگیري از نیروي کار رسمیِ مجتمعبه
هاي غیرطبقاتی میان خود کارگران موقت تضعیف شده، نه بر ماهشهر پدید آید، نه شکاف

هاي تکیه شده و نه بر ظرفیتهاي کارگري در سطح محالت کارگرنشینخانواده
وار با سایر همتایان هاي قومی و ملی در منطقه، نه پیوندي اندامینیِ احتمالیِ اقلیتآفرنقش

عمل آمده و نه پیوندي مشابه با همتایان کارگري کلیت صنعت نفت در سایر مناطق بهدر
یک از این که در هیچان که معضلی مشابه دارند. مادامیهاي اقتصاد ایردر سایر بخش

ندهد شکست چهاردهم آبان استمرار خواهد داشت.ها تغییري رخمؤلفه

هایادداشت
کانون ،»شوراي اسالمیهاي خدماتی با تأیید مجلس ي کار شرکتمصوب شدن ادامه«.1

هاي خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر هاي صنفی کارفرمایان شرکتانجمن
.1391آبان 14، کشور

ي هاي پتروشیمی واقع در منطقهاعالم موجودیت شوراي موقت کارگران مجتمع«.2
.1388اسفندماه 12، سایت کارگري افق روشن»ي اقتصادي ماهشهر،ویژه

گزارش جامع تحلیلی از «هاي کارگري، هنگی براي کمک به ایجاد تشکلآي همکمیته. 3
مهر17، سایت کارگري افق روشن» اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر،

1390.
ي ي ویژهي کارگران منطقهمروري بر اعتصاب خودانگیخته«جمعی از فعالین کارگري، .4

.1390مرداد 28، سایت کارگري افق روشن»ها)،ماهشهر (پتروشیمی
گزارش جامع تحلیلی از «هاي کارگري، هنگی براي کمک به ایجاد تشکلآي همکمیته. 5

».اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر
همان..6
کاري تأمین نیروي انسانی فسخ هاي پیمانهاي اجرایی با شرکتقرارداد دستگاه«.7
.1390بهمن 3، رسانی دولتپایگاه اطالع»شود،یم
، کانون مدافعان حقوق کارگر» موفقیت کارگران ماهشهر،«اي، ي کارگران پروژهاتحادیه.8
.2012مه 7
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دار ها حاشیهي شرکتیچرا پرونده/ بندي کارفرمایان با الریجانینگاري سهیات نامهیجز«.9
.1391آبان 3، خبرگزاري مهر»شد؟
ي جمهور در خصوص لغو مصوبهیسي آقاي دکتر الریجانی به رینامهتن کاملم«. 10

خرداد 31، هاي خدماتی کرمانانجمن صنفی کارفرمایان شرکت»نیروهاي شرکتی،
1391.

کاري در پتروشیمی بندر امام و ي تبدیل وضعیت کارگران پیمانکارشکنی در ادامه«.11
کاري از کارگران پتروشیمی و مافیاي پیمانجویی سیستم اداري این انتقام
.1391مهر 24، ي آزاد کارگران ایراناتحادیه»شده،وضعیتتبدیل

ي پتروشیمی هاي مجموعهآغاز موج جدیدي از اعتصاب در میان کارگران شرکت«.12
.1391آبان 10، ي آزاد کارگران ایراناتحادیه» بندر امام،

14، ایلنا» مخالفت مجلس با طرح تعیین تکلیف قراردادهاي تأمین نیروي انسانی،«.13
.1391آبان 

کانون »هاي خدماتی با تأیید مجلس شوراي اسالمی،ي کار شرکتمصوب شدن ادامه«.14
هاي خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر هاي صنفی کارفرمایان شرکتانجمن
.1391آبان 14، کشور

اقتصاد سیاسی نیروي کار صنعت نفت در ایرانِ پس از «بنگرید به: محمد مالجو، .15
، که در تارنماي زیر 1391شهریور 12، کانون مدافعان حقوق کارگر»جنگ،
پذیرتر است:رسدست

http://www.ofros.com/maghale/maljoo_oillabor.pdf
، یکم نقد اقتصاد سیاسی»ي اصالحات،تعدیل نیروي انسانی در دوره«محمد مالجو، .16

1391مهر 
گزارش جامع تحلیلی از «هاي کارگري، هنگی براي کمک به ایجاد تشکلآي همکمیته.17

».ماهشهراعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در 
همان..18
کارگر، کانون مدافعان حقوق»موفقیت کارگران ماهشهر،«اي، ي کارگران پروژهاتحادیه.19
.2012مه 7

، ص 1389ي آبان نامه، ویژه32ي ، شمارهپیام کارآفرینان»نشستی با رؤساي کانون،«.20
32.
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ها ي شرکتیچرا پرونده/ بندي کارفرمایان با الریجانینگاري سهات نامهییجز«.27

1391آبان 3، خبرگزاري مهر»دار شد؟حاشیه
، گووگفت»محل نزاع،وزارت نفت در دولت نهم: تحریر «پور خوئی، بیژن خواجه.28
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کاري در پتروشیمی بندر امام و وضعیت کارگران پیماني تبدیلکارشکنی در ادامه«.29

کاري از کارگران جویی سیستم اداري این پتروشیمی و مافیاي پیمانانتقام
.1391مهر 24، ي آزاد کارگران ایراناتحادیه»شده،وضعیتتبدیل

ایلنا،»ي دولت،چنان در انتظار تحقق وعدهکارگران پیمانی پتروشیمی ماهشهر هم«.30
.1391آبان 24
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.1391، هجدهم مهر 12602ي مسلسل شوراي اسالمی، شماره
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، نداي سبز آزادي»،فایننشال تایمزبازتاب اعتصاب مجتمع پتروشیمی ماهشهر در«.33
.2011اکتبر 10
رو در جنبش هاي میانهرنگی از این نوع بازنگري احتمالیِ جریاني کمي رگهنمونه.34

خواهی مالحظه کرد: سعید سوادکوهی، توان در یادداشتی در تارنماي جمهوريسبز را می
آذر 9خواهی، جمهوري» ا به مناسکِ سیاسی تقلیل ندهیم،براي اصالحات رمبارزه «

1391.
.1391آذر 14ي چهار، ، سال اول، شمارهي کارگريکلمه»نه انزوا نه ائتالف نابجا،«.35


