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 های پس از جنگ در سال نیروی کار صنعت نفتقراردادهای کاری سازی موقتی

 محمد مالجو 

های در دستور کار دولت  سالههشت   هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگترین مؤلفهیکی از مهم

.  دولتی و خصوصیکارفرمایان دولتی و شبه رفت عبارت بود از بازآرایی مناسبات کارگران با  سازندگی و اصالحات قرار گ

در سالیان بالفاصله پس از    ترین محورهای چنین سیاستی بود.سازی قراردادهای کاری در این میان از اصلی پروژۀ موقتی 

داشتند.  موقت  قراردادهای  ایران  در  کار  نیروی  صاحبان  از  درصد  شش  حدود  فقط  اذعان  1جنگ  به   مسئوالن  امروز، 

تعاو از  وزارت  بیش  اجتماعی،  رفاه  و  کار  و  است.   90ن  موقتی  قراردادها  از  پروژۀ    هایسرگذشت   2درصد  اجرای 

خدمات و  های گوناگون اقتصادی نظیر خودروسازی و مخابرات و آب و برق و  در فعالیت   سازی قراردادهای کاری موقتی 

سازی هنوز  حال، تواریخ تجربی پروژۀ موقتی پرشماری. بااین   هم وجوه افتراق   وجوه اشتراک فراوانی دارند  هم   نفت و غیره

های  سازی قراردادهای کاری نیروی کار نفتی در سالکوشم سرگذشت موقتیدر این مقاله می   نشده است.  اکنون نوشتهت

شغلی بخش  نشان خواهم داد امنیت    صاحبان نیروی کار روایت کنم.   ساله را عمدتاً از دریچۀ نگاه خودپس از جنگ هشت

مجموعۀ    آهنگ زمانی و از طریق چه با چه نوع ضرب ساله  های پس از جنگ هشت اعظمی از کارکنان صنعت نفت در سال

 اقدمات گوناگون ربوده شد. ای از تنیدهدرهم

اول      موقتی   گام  کاری در  قراردادهای  ازاین  سازی  و  کارمندی  احکام  به  کارگری  احکام  تبدیل  طرح  از  بود  رو  عبارت 

رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از  تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت نفت در سومین دوره از صدارت غالم

کارمندیْ ِسمَت  به  ارتقا  برای  تا  کارگران فراخوانده شدند  اکبر هاشمی رفسنجانی.  تقاضانامه   ریاست جمهوری    داوطلبانه 

 دهند. بر اساس روایت یکی از کارگران پاالیشگاه نفت آبادان،  

م که کارمندان در شرکت  شدن به چه معناست. گفتیما از مسئوالن پرسیدیم که این کارمند 

کنند، حاال  کارها نظارت می  ]دادن[کنند بلکه حکم کار را توزیع و بر انجام نفتْ کارِ ]یدی[ نمی

شان  پاسخ   خواهد کار کند.وقت چه کسی میآن  همۀ ما کارگران به کارمند تبدیل شدیم،اگر  

تان همان  این بود که شما، از نظر پرسنلِ اداری، کارمند خواهید بود ولی شرح وظایف کاری

  3کارگری است. 



که  وبار را برداشته بودند، درحالیدر همین زمان، بنا بر همان روایت، »مزایای کارگری را قطع کرده بودند، مثالً بن خوار

نیز میاین مزایا هنوز برای کارمندان وجود داشت و همچنین اضافه ازآنبه نظر می  4گرفتند.« حقوق  جاکه حقوق و  رسد 

های نقدی و غیرنقدی کارگران نیز در شد و دریافتیمزایای کارمندان در چارچوب قوانین و مقررات وزارت نفت تعیین می

میچارچوب   مشخص  اجتماعی  تأمین  سازمان  مقررات  و  میقوانین  فقط  عمدتاً  نفت  مدیران صنعت  برای  شد،  توانستند 

های نقدی و مزایای غیرنقدی کارمندان تالش کنند تا از این رهگذر نوعی نظام انگیزشی موقتی به  افزایش موقتی دریافتی

 الزم برای تبدیل وضعیتِ کارگر به کارمند را فراهم آورند.  هاینفع کارمندان و به زیان کارگران برپا سازند و انگیزه

از      یکی  نظر  اساس  بر  ندارد.  وجود  اجماعی  اصواًل  اقدام  این  به  نفت  صنعت  ارشد  مدیران  مبادرت  چرایی  دربارۀ 

قد چشمگیری  کارشناسان ارشد صنعت نفت، انگیرۀ اصلی مدیران نفتی از مبادرت به چنین اقدامی را باید عمدتاً در وجه ن

شد. از نگاه این  داری می ر حساب سازمان تأمین اجتماعی نگه وجو کرد که به ازای کارگران رسمی صنعت نفت دجست

گفته  توانستند مبالغ معتنابهِ پیشکارشناس، مدیران ارشد صنعت نفت با طرح تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی می

انتقال وجوه از حساب سازمان    5مین اجتماعی به حساب وزارت نفت منتقل کنند. را به طرزی قانونی از حساب سازمان تأ

تأمین اجتماعی به حساب وزارت نفت طبیعتاً نوعی بازی با سرجمع صفر بود، به زیان اولی و به نفع دومی. این روایت به  

ارشکنی سازمان تأمین اجتماعی در  باال کنظر و دستِکم اختالفای از دستتوانست قوت داشته باشد که نشانهشرطی می

می  یافت  اقدام  میاین  نظر  به  اختالفشد.  این  از  ازاینرسد عالئمی  و  است  نداشته  کارشکنی هرگز وجود  و  این  نظر  رو 

نمی را  توان توضیحروایت  واجد  برای مصونتوان  نفت  بر تالش وزارت  روایتی دیگر  سازی خودش در  دهندگی دانست. 

به وزارت توانستند  میکند که برای احقاق حق و حقوق خودشان  نفرادی اما پرشمار کارگرانی تکیه میهای امقابل شکایت

حال قادر نیست طرح تبدیل احکام  بینی در این روایت اخیر وجود دارد اما درعین هایی از واقع. اگرچه رگهکنندکار مراجعه 

تر  هر گونه تبیین جامع  های بعدی به وقوع پیوست. د که در سالکارگری به کارمندی را در سایۀ اقدامات مکملی تبیین کن

هایی است که نیروی کار صنعت نفت هنوز در  های مدیران وقت صنعت نفت در گرو شناسایی سایر دگرگونیاز هدف

 شان قرار نگرفته بود.معرض

علیبه     استقبالی که  هرتقدیر،  از  رغم عدم  از    آگاه کارگران  اقلیتی  یکی  روایتی که  بر  بنا  به عمل آوردند،  این طرح  از 

می دست  به  نفت  حفاری صنعت  بخش  تقاضانامهکارگران  کارگران  اکثریت  ارائه  دهد،  را  کارمندی  پست  به  ارتقا  های 

 6. ترتیب با همان شرح وظایف شغلی سابق به کارمند تبدیل شدندهای جدید استخدامی را پر کردند و بدیندادند و برگه



بهره از  و هم بی  محروم شدندکه از ارتقا به ِسمَت کارمندی احتراز کرده بودند هم از مزایای نقدی و غیرنقدی    کارگرانی

افزایش ساالنۀ دستمزدها. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاری  

به  از وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند: یا داوطلبانه بازخرید شوند یا  برخوردار نبودند. اکنون برای خروج  

 . شوند بازخرید تصمیم گرفتند  خیل کارمندان بپیوندند. بخش اعظمی از این اقلیتِ کارگران

کارگرانِ     اکثریت  تازه تقدیر  زمانشده  کارمند   تأخیری  با  اما  بود  همین  نیز  بودند  شده  کارمند  که  مسیری  ی  از  و  ی 

کارگران که تابع مقررات  شوند و برخالف  متفاوت. اصواًل کارمندان در صنعت نفت ایران به نوعی کارفرما محسوب می

رو مثالً نه حق دارند به وزارت کار شکایت ببرند و نه حق دارند باید تابع مقررات وزارت نفت باشند. ازاین  وزارت کاراند

شند. پروژۀ کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع کارگرانی را که به تازگی کارمند شده  از تشکل کارگری برخوردار با

کار عمالً خلع سالح می به وزارت  انفرادی  یا رجوع  اعتراض جمعی  گونه حق  از هر  قانونی  به طرزی  تازهبودند  -کرد. 

دو سال  تقریباً  شان پس از  زایای کارمندی شدند وقتی مکارمندشدگان که اصطالحاً »کارمندانِ تبدیلِ وضعیتی« نامیده می

گرفتند قرار  مدیران  واردۀ  مالی  فشارهای  تنگنای  در  و  شد  قطع  تدریج  بودند،به  پرشمار  بس  گرچه  حق    ،  دیگر  حاال 

بایست پیش از  اعتراض نداشتند، نه فردی و نه جمعی. این بخش از نیروی کار نیز نهایتاً فقط دو راه پیشارو داشت: یا می

 شد یا به ناگزیر بازخرید. موعد بازنشسته می

-های قانونی و اجرایی برای بازنشستهسازی نیروی کار صنعت نفت عبارت بود از همین تمهید زمینهگام دوم در موقتی     

بازخریدسازی و  اختیاری  زودهنگامِ  اجباری.  سازیهای  واقعاً  اما  داوطلبانه  ظاهراً  زودهنگام  های  بازنشستگی  چه  چه  و 

هم، مثالً به قراری که دومین ماده از سومین قانون سازی دولت داشت آنبازخرید اجباری، هر دو، ریشه در ایدۀ کوچک

می مقرر  توسعه  کوچکبرنامۀ  بر  تأکید  »با  .« کرد،  اداری...  تشکیالت  هرم  پایین  سطوح  از  دولت  سازی کوچک  7سازی 

قوانین از  گوناگونی  انواع  قالب  در  که  تازه  دولت  مقررات  میتصویبو  گذاشته  اجرا  مورد  به  نیروی  شده  تعدیل  بارِ  شد 

کم دوش  بر  تمامی  به  را  دولتی  ردهبنیهانسانی  میترین  قرار  انسانی  نیروی  کارمندسازی  های  پروژۀ  ترتیب  بدین  داد. 

را تشکیل می انسانی  نیروی  پایین هرم  غالباً سطوح  نفت که  قاکارگران صنعت  زمینۀ  بیکاریدادند  برای  های  سازینونی 

 های زودهنگام و بازخریدهای اجباری فراهم کرد.گسترده در صنعت نفت را در چارچوب بازنشستگی

های  توان دنبال کرد. پروژۀ کارمندسازی از اولین سالمی  تا حدی   نتایج این دو پروژه را در آینۀ آمارهای رسمی نیز    

سازی و بازخریدسازی نیز با چند سالی تأخیر در پی آمد. آمار پرسنل  بازنشسته  دهۀ هفتاد خورشیدی آغاز شد و پروژۀ



نفت صنعت  سال  رسمی  حدفاصل  و   1376  و  1365ای  هدر  کارمندان  آمارهای  حتی  اما  نیست  همگان  دسترس  در 

فتۀ یکی از مدیران دهد. به گکارگران رسمی صنعت نفت از این سال به بعد نیز به خوبی استمرار همین روند را بازتاب می

  54000باال حدوداً  دستِ  های پایانی دهۀ  شصت خورشیدیسال سطح میانی نفتی، تعداد کارگران رسمی صنعت نفت در  

رسیم تعداد کارگران رسمی  می  1376کنیم که وقتی به سال  اگر این رقم را مالک قرار دهیم، مالحظه می  8نفر بوده است.

نفر کاهش یافته است، یعنی ابتدا پروژۀ کارمندسازی و    31854می وزارت نفت به رقم  صنعت نفت بر اساس آمارهای رس 

بازنشسته از سال  سپس  از کارگران صنعت    22000مشمول حال حدوداً  احتمااًل    1376سازی و بازخریدسازی پیش  نفر 

به رقم    1376می در سال  نفریِ کارگران رس   31854دهد، رقم  طور که نمودار شمارۀ یک نشان می. همانبودنفت شده  

هزار نفر دیگر از کارگران   23000گفته مشمول حال حدوداً آن دو پروژۀ پیشیافت، یعنی  تقلیل  1380نفر در سال  8558

حال وجهِ  دهندۀ وجه کارگرزداییِ این روند بود. اما نمودار شمارۀ یک درعینرسمی صنعت نفت نیز شد. این آمار نشان

پروژهکارمندسازی   این  از  اولیه  سالیان پس  در  حتی  را  نشان می  1376ها  کارمندان  نیز  تعداد  رسمی،  آمار  بر  بنا  دهد. 

افزایش یافت. در این فاصلۀ چهارساله    1380نفر در سال    107014به    1376نفر در سال    88285دائمی صنعت نفت از  

شا سو  دیگر  از  و  هستیم  رسمی  کارگران  تعداد  کاهش  شاهد  سویی  تعداد  از  کاهش  این  رسمی.  کارمندان  افزایش  هد 

درواقع هم معلول بازخریدسازی آن دسته از کارگرانی  بود که    رسمی کارگرانِ رسمی و افزایش همزمان تعداد کارمندان  

تقاضای ارتقا به پُست کارمندی نداده بودند و هم محصول تغییر احکام کارگری به کارمندی. اما پس از چنین تبدیلی و  

تازه  سلب از  اعتراض  بازنشستگیکارمندانحق  وقت  دیگر  حاال  تازهشدگان  اجباری  بازخریدهای  و  زودهنگام  -های 

نفر در سال    85107به رقم    1380نفر در سال    107014کارمندشدگان نیز فرا رسیده بود. تعداد کل کارمندان از رقم  

 رسید.  1383
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حال      گرفت،  را  کارگران  دامن  فقط  عمدتاً  نفت  رسمی صنعت  پرسنل  سالآنکاهش  فاصل  حد  در  و   1376های  که 

می  1383 بنابراین  داشت.  ناچیزی  کاهش  نفت  رسمی صنعت  کارمندان  کارکنان  تعداد  اکثر  اواًل  که  گرفت  نتیجه  توان 

اداری و دفتری تشکیل میوقت و دائمی صنعت  تمام این دوره را پرسنل مدیریتی و  انتهای  ثانیاً بخش نفت در  دهند و 

یقه یعنی  اجمااًل  این  نیست.  نفت  صنعت  رسمیِ  استخدام  در  که  است  کاری  نیروی  دربرگیرندۀ  یدی  کارگران  -عمدۀ 

یقه  و  دائمی  و  رسمی  سال  آبیسفیدهای  در  موقتی.  و  غیررسمی  حدو  1383های  در    5000د  کماکان  کارگران  از  نفر 

کارشناسان،   از  یکی  گفتۀ  به  بودند.  مانده  باقی  نفت  رده» استخدام رسمی صنعت  در  احتمااًل  کارگران  از  هایی  این دسته 

   10«تعریف نبوده است.شان قابلاند که پُست متناسب با کارمندی برایبوده

موقتی     پروژۀ  که  این  درک  برای  کار  اما  نیروی  گامسازی  به  باید  رسید  سرانجام  به  پروژه چگونه  این  بعدی  های 

سپاری در دستور  رو برون ایناز  ها در صنعت نفت.سپاریاندازی موج عظیمی از برونگام سوم عبارت بود از راهپرداخت.  

ازی صنعت نفت  س قانون اساسی مورد بازنگری قرار نگرفته بود و راه برای خصوصی  44کار قرار گرفته بود که هنوز اصل  

-سازی می های گسترده از جهاتی دقیقاً همان نقشی را بازی کردند که خصوصیسپاریحال، برونگشوده نشده بود. بااین

ای تحت عنوان توانست ایفا کند. این عملیات نه فقط صنعت نفت بلکه کل بدنۀ دولت را دربرگرفته بود، خصوصاً با مصوبه
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به تصویب شورای عالی    1379ماه سال  های اجرایی به بخش غیردولتی« که در فروردینه »واگذاری امور پشتیبانی دستگا 

ها و  های دولتی و شرکتها و مؤسسات و شرکت ها و سازماناداری رسیده بود. اولین مادۀ این مصوبه به کلیۀ وزارتخانه

آنسازمان بر  قانون  شمول  که  میهایی  حکم  است  نام  ذکر  مستلزم  امور  ها  بخش  کرد  به  را  خود  پشتیبانی  و  خدماتی 

عناوین مشاغل قابل واگذاری به    11های سازمانی مربوط را از تشکیالت خود حذف کنند. غیردولتی واگذار کنند و پست

»فعالیت بود:  آمده  مصوبه  همان  پستپیوست  دربرگیرندۀ  مصوبه  نظر  مورد  پشتیبانی  و  خدماتی  زیر  های  سازمانی  های 

نق امور  الف(  نقلیه(، راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگلیه )راننده، کمکاست:  امور  نقلیه، متصدی  امور  کار، صافکار، مسئول 

چی، مسئول چاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط(،  گیر، ماشین ب( امور چاپ و انتشارات )صحاف، حروفچین، غلط 

ه، متصدی بوفه در رستوران(، د( امور خدمات عمومی و  آشپز، مسئول و متصدی آبدارخان ج( امور آشپزخانه )آشپز، کمک

مادۀ    12چی، مسئوالن و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات(.« نویس، پیشخدمت، نظافتتأسیساتی )ماشین

...    توانددولت میکرد که » گیری مشخصاً برای صنعت نفت مقرر میسی و سوم قانون سومین برنامۀ توسعه با همین جهت

فعالیت فرآوردهانجام  نفتی و  مواد  نقل  و  پاالیش، پخش و حمل  عملیات  به  را  های مربوط  فرعی آن  اصلی و  به    ...های 

همچنین، بند نهم از راهکارهای برنامۀ اجرایی بخش انرژی تصریح داشت    13« ص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.ااشخ

فعالیت از  قسمت  »آن  روغنکه  جمله  از  باشد  اصلی  واحدهای  از  تفکیک  قابل  که  پاالیشگاهی  قیرسازی،  های  سازی، 

های صنعت  تسپاری فعالیبرون  14ها و خدمات جنبی و تعمیراتی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود.« سازیمظروف

می صورت  گوناگون  سطوح  در  پیمانکاران  به  شرکتنفت  از  گروه  سه  است.  اهمیت  گرفته  بیشترین  از  پیمانکاری  های 

های پیمانکاری  روه شرکتهای پیمانکاری مشاور، و گوه شرکتهای پیمانکاری کارفرما، گراند: گروه شرکتبرخوردار بوده

میان خصوصاً   این  در  درهماجرایی.  ردهمجموعۀ  و  کارفرما  پیمانکاران  شبکۀ  تنیدۀ  عمالً  اجرایی  پیمانکاران  گوناگون  های 

 ای در صنعت نفت، اند. بنا بر روایت یکی از کارگران پروژهآوردهمیها را پدید ای از فعالیتپیچیده

می   گذاشته  مناقصه  به  حالت  بهترین  در  پروژه  قالب  در  فعالیت  آن  یا  نهاین  تا  در  شود  ایتاً 

کارفرما سپرده    انکاریپیمشرکت  چارچوب مناقصه یا خارج از تشریفات مناقصه به این یا آن  

از   رده  این  به  فعالیت  سپردن  فقط  حالت  بهترین  در  مناقصه  تشریفات  های  شرکتشود. 

میکارفرما    پیمانکاری  شامل  این  شود.را  برنامه از  نقش  که  کارفرما  پیمانکار  بعد  به  و  جا  ریز 

ای مدون از  نه در قالب مجموعه را دارد اجزای گوناگون کار را  دهنده  و سازمان کننده  اهنگهم



سپرد  رایی می های پیمانکاری اجبه شرکت  ای از روابط شده بلکه بر پایۀ مجموعهضوابط تعریف

اجرایی    های پیمانکاریشرکتهای گوناگونی از سلسلۀ  تا نهایتاً بر حسب نوع فعالیت میان رده

    15چندم به انجام برسد.دستهترِ  های کاریِ کوچکه گروهب

 به روایت کارگر پاالیشگاه نفت آبادان، 

پاالیشگاه به قسمتآمدند  را  روغنها  قسمت  مثالً  تقسیم کردند؛  مختلف  را جدا  های  سازی 

قسمت کشیدند....  حصار  آن  دور  و  تلمبه،  کردند  تعمیرات  قیرسازی،  مانند  دیگر،  های 

شرکت این  کردند.  مستقل  شرکت  یک  را  کدام  هر  غیره  و  برق  پیمانکاران  تعمیرات  را  ها 

 16ها وصل بود. خصوصی تصاحب کردند که یا از نزدیکان عوامل رژیم بودند یا سرشان به آن

 بنا به گفتۀ یکی از کارگران شرکت ملی حفاری در خوزستان، شرکت نفت 

پیمان   عمالً  ایجاد قراردادهای  از زیر  کابا  ری و تراشیدن یک واسطه میان شرکت و کارمند، 

خالی کرد و با    شانهبار مسئولیتی که نسبت به کارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت  

بازی را در این  گری و داللنقش واسطه   های پیمانکاری عمالً پرداخت مقادیر کالنی به شرکت 

ای را به اجرا  صه قطرح منا   نفتْ   شد که شرکتصورت انجام می   کار به این  ... میان رواج داد.

پیمانکاران عالقه می از  این مناقصه دعوت می گذاشت و  به شرکت در  و مند  پیمانکاری    کرد 

کرد و  قراردادی را با شرکت منعقد می   شد طی یک تشریفات خاصْاین مناقصه می   ۀ که برند

می  دریافت  شرکت  از  قرارداد  نوع  به  بسته  را  و مبالغی  تحت    کرد  را  کارکنان  هم  شرکت 

جمله   خدمات مربوطه از  ۀکلی ،نهایت کرد. در سرپرستی پیمانکارِ مورد نظر به آنان معرفی می 

گذاشت و خود را از  پیمانکار می ۀبه عهد  را دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امکانات رفاهی و ....

 17. کردحیث مسئولیت نسبت به کارگر رها می 

تمام امور خدماتی و پشتیبانی صنعت نفت با انجام مناقصه به    تقریباً، » 1388به گفتۀ یکی از معاونان وزیر نفت در سال   

 18است.«  بخش خصوصی واگذار شده



اثنا، تولید روزانۀ نفت خام از      هزار بشکه در سال    3557به رقم    1368هزار بشکه در سال    2947رقم    اما در همین 

از  هم  19رسید.   1387 نیز  گاز  تولید  سال    32چنین  در  مکعب  متر  سال    144به    1368میلیارد  در  مکعب  متر  میلیارد 

های پس از جنگ کمابیش  بنابراین، مسلم است که میزان فعالیت در صنعت نفت و گاز طی تمامی سال  20رسید.   1386

های نفتی را نیز در نظر بگیریم شود که افزایش عمر چاهگیری خصوصاً هنگامی تقویت میهمواره رو به رشد بود. این نتیجه

ها و  به موازات موج بازنشستگی  طلبد.از نفت خام می  که سرمایه و نیروی کار بیشتری را برای استحصال میزان مشخصی

بازخریدها که دامن بخش عمدۀ کارگران صنعت نفت را گرفته بود، این حجم از فعالیت رو به رشد صنعت نفت و گاز در  

نعت  سازی نیروی کار صگام چهارم در موقتی کارگیری کادر فنی جدید نیز بود.  حال مستلزم بهعیندورۀ پس از جنگ در

قارچ نیاز بود، یعنی ظهور  انسانی به منزلۀ نهادی گونۀ شرکتنفت مشخصاً پاسخ به همین  های پیمانکاری تأمین نیروی 

ها در کارگماری نیروی کار مورد استفاده در صنعت نفت. هیچ گونه آمار رسمی دربارۀ تعداد این گونه از شرکتبرای به

  پاالیشگاه نفت آبادان در  مین نیروی انسانی درأشرکت پیمانکار ت  200حدود  شود که » صنعت نفت وجود ندارد. گفته می

کار  نیروی  دارند  جذب  فعالیت  می  21.« قراردادی  نیز  عسلویه  منطقۀ  در  شاغل  کارگر  سال  یک  در  در    1386گوید: 

ای  واردان به بازار کار، بخش عمدهنظر از جذب تازهصرف  ،اما  22« . کنندعسلویه نزدیک به صد تا شرکت پیمانکار کار می» 

استخدام شرکت به  نیروی کاری که  انسانی دراز  نیروی  تأمین  پیمانکاری  نیرومیهای  بودند که مشمول  آمد همان  هایی 

بودند. »شرکت قرار گرفته  اجباری  بازخریدهای  و  انسانی در حقیقت بازنشستگی زودهنگام  نیروی  تأمین  پیمانکاری  های 

ها نه فقط در صنعت نفت بلکه در کل  ای از صاحبان این شرکتبخش عمده  23زنی در روابط کار هستند.« متخصصان چانه

اند که به نحوی از انحا در پیوند با مسئوالن ارشد وزارت کار و امور اجتماعی در  های اقتصاد ایران اصواًل کسانی بودهبخش

وقت بر صرفاً  های گوناگونِ وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمامبا بخش  ادوار گوناگون قرار داشتند. به اتکای پیوندهای وثیق

اعال برخوردار بودهکارفرایند به این خصوصیت به حد  از  از کارفرماهای اصلی به  گماری نیروی کار  اند که به نمایندگی 

البته نقش  تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. این میان  آفرینی  در 

های گوناگون  های تأمین نیروی انسانی حتی گاه نوعی بازی دو سر باخت هم برای کارفرمایان اصلی و هم برای ردهشرکت

شرکت این  ارزیابی،  یک  بر  بنا  مثالً،  است.  بوده  کار  » نیروی  حقوقدرحالیها  متالوژی  مهندسان  برای  م   که  یلیون  هفت 

کردند و در سایر  صد هزار تومان به آنان پرداخت میمیلیون و پان  دادند، اما تنها حدود دوکارفرما صورت میتومانی به  

 24« گرفتند. خصصان برای خودشان سود در نظر می ها نیز متناسب با همین مبالغ از حقوق کارگران و متزمینه



-های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی عبارت بوده است از موقتیوجهِ مشخصۀ نوع استخدام نیروی کار توسط شرکت    

بودن قرارداد استخدامی، خواه قرارداد به صورت پیمانی باشد که کارگران پیمانی را به مدت قدری کمتر از یک سال به  

قراراستخدام درمی به صورت  کارگرانداد موقت  آورد، خواه  به کار می  که  ماه  تا شش  برای یک  برای  را  گیرد، و خواه 

 سازد. میبهره  کارگران روزمزد. وجه اشتراک همۀ انواع این قرارداد کار در این است که کارگران را از امنیت شغلی بی

نعقاد چنین قراردادهاایی های حقوقی اسازی نیروی کار صنعت نفت عبارت بود از تمهید زمینهپنجمین گام برای موقتی    

ه بود. بر طبق دومین تبصرۀ مادۀ هفاتم از قاانون کاار، »در مهیا شد  1369تر در قانون کار سال  که پیشاپیش سالیانی قبل

شاود.« ها جنبۀ مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمای تلقای مایکارهایی که طبیعت آن

از این است که کارفرما مجاز است در زمینۀ کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در   روی دیگر سکه عبارت

چناین بار شاان درآورد. همقرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دائمی به طور موقت به استخدام

 مدت در قراردادهای کاار باا  یانقضادر صورت »   قرارداد کار،قانون کار در مبحث خاتمۀ    21اساس یکی از بندهای مادۀ  

یابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهاای « عمالً قرارداد کار خاتمه می.عدم تجدید صریح یا ضمنی آن مدت موقت و

های کند. زمینههای اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبۀ حقوقی بسیار سهل میدهد بلکه زمینهموقت رسمیت می

ساازی عینای هایی برای زمینهتر از اجرای سیاستسازی نیروی کار در صنعت نفت حتی چند سال قبلحقوقی برای موقتی

ساازی نیاروی کاار باه حاد اعاال از قابلیت حقوقیِ ماوقتی  1369جهت تحقق این منظور تمهید شده بود. قانون کار سال  

در نیمۀ اول دهۀ هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و اساتفاده شاد. کشاف برخوردار بود اما چنین قابلیتی فقط  

در قانون کار بود که انواع گوناگونی از نیروی کار را بر حسب نوع مناسبات کاری میاان کاارگر و کارفرماا   همین قابلیت

 قارارداد  کاارگر  ،سااعتی  کاارگر  ،دادقراربی  کارگر  ،روزمزد  کارگر  ،سفیدامضا  قراردادِ  کارگر  ،قراردادی  کارگرپدید آورد:  

 .غیره و ،پیمانی کارگر، شفاهی

به گفتاۀ  ت را در دورۀ پس از جنگ تخمین زد.دشوار بتوان اندازۀ مطلق و نسبی کارگران قرارداد موقت در صنعت نف    

همچناین،  25«.دهنددرصد نیروی کار صنعت نفت را تشکیل می 50پیمانکاری ، »نیروهای 1389معاون وزیر نفت در سال  

هازار  120رسمی و  هزار نفر نیروی 98اعالم کرد که »  1390معاون مدیر توسعۀ منابع انسانی شرکت ملی نفت در سال 

درصاد از کال نیاروی  55یعنی حدود  26«،دارد های تابعه وجودنفر نیروی پیمانکاری در سطح کل وزارت نفت و شرکت

دادناد. بناا بار ارزیاابی یکای از کاارگران را نیروی انسانی قرارداد موقت تشکیل مای  1390انسانی صنعت نفت در سال  



اقتصادی ماهشهر و  ۀکارگران و کارکنان مجتمع پتروشیمی و منطق  پنجاه درصد از  تقریبا بیش ازپتروشیمی در خوزستان، » 

های صانعت ها و زیرمجموعهگوید: »تقریباً همۀ بخشکارگر پاالیشگاه نفت آبادان می  27«داد موقت هستند.بندر امام قرار

ها همۀ کارکنان، از کارگر و کارمند گرفته تاا های پیمانکاری و خصوصی است. در این شرکتنفت در کنترل کامل شرکت

نیز در   یندگان کارگران شرکت پاالیش نفت بندرعباسنما   مجمع  28تکنیسین و مهندس، همگی قراردادشان موقت است.«

کاارگران   )پیمانکاران( باا قراردادهای کارفرمایان ۀانعقاد کلی ۀنحوشد که » متذکر  1388جمهور در سال ای به رئیسنامه

بناا  29.«اسات به صورت قرارداد موقت بوده که این قرارداد موقت نیز در اغلب موارد به صورت شفاهی   جاشاغل در این

هزار نیروی کار غیررسمی اسات،  160هزار نیروی کار رسمی و  90دارای   1390بر یک ارزیابی نیز صنعت نفت در سال  

اما یکی از کارگران حفااری در صانعت   30درصد از نیروی کار صنعت نفت دارای قرارداد موقت هستند.  64یعنی حدوداً  

شاواهد  31ناد.دارای قرارداد موقات بود 1387سال درصد از کارکنان بخش حفاری در    75زند که حدود  نفت تخمین می

، هرچند این بودبینانه نچندان غیرواقعدر آن مقطع زمانی زیادی هست مبنی بر این که برآورد اخیر برای کل صنعت نفت 

ترشدن از مناطق مرکزی به منااطق ااًل با نزدیکهای گوناگون صنعت نفت به چند عامل بستگی دارد. احتمرقم در قسمت

تر شغلی و از مشااغل های پایینهای باالتر شغلی به ردههای غیرستادی و از ردههای ستادی به بخشای و از بخشحاشیه

 د. شمیبه قرارداد دائم نیز افزوده حال بر نسبت نیروی کار قرارداد موقت ماهیتاً دائم به مشاغل ماهیتاً موقت درعین

ای تاریخی است محصول  قرارداد موقت در صنعت نفت نه روندی طبیعی بلکه پدیده  با  حضور این حجم از نیروی کار     

موقتی تکنیکپروژۀ  اجرای  به مدد  از شاغالن رسمی  امنیت شغلی  با سلب  کار که  نیروی  اقتصادی و  های ظریف  سازی 

 . شان کردروانه آزاد تری به سوی بازار کار اداری با شدت هر چه بیش
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