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گزارشی که پیِش روی شام قرار دارد رشحی مخترص از وضعیت کارگران جایگاه های سوخت شهرستان سنندج است. 

این گزارش با توجه به وضع نامساعد کاری و عدم رضایت این کارگران از وضع موجود خود در محل کار و در 

همکاری با یکدیگر تهیه شده است. پیش از مطالعه ی گزارش ذکر چند نکته رضوری می مناید.

این گزارش مشخصاً به بازمنایی وضعیت کارگران جایگاه های سوخت بنزین و گاز می پردازد. البته تعداد جایگاه ها 

و کارگرانی که در گزارش ذکر گردیده اند شامل جایگاه های گاز )CNG( در سطح شهر سنندج منی شود. متامی 

این  از  یکی  پیش  چندی  تا  دارند.  قرار  بخش خصوصی  مدیریت  و  مالکیت  تحت  سنندج  جایگاه های سوخت 

گزارش  این  تهیه ی  دربحبوحه ی  که  داشت  قرار  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیریت رشکت  تحت  جایگاه ها 

این جایگاه دولتی مشغول  با استناد به تجربیات کارگرانی که در گذشته در  به بخش خصوصی واگذار گردید. 

این جایگاه رعایت  از مفاد مندرج در قانون کار در  به فعالیت بودند، برخالف جایگاه های خصوصی، بسیاری 

می شد. کارگران جایگاه دولتی مذکور دارای قرارداد کار و فیش حقوقی بوده و نسبت به دیگر همکاران خود در 

جایگاه های دیگر به مراتب دستمزد بسیار بیشرتی دریافت می کردند و تا حد زیادی موارد مربوط به ساعات کار، 

مرخصی ها و تعطیالت در موردشان رعایت می گردید. اما طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده با خصوصی شدن 

این جایگاه روند تعدیل نیروی کار از جانب کارفرمای جدید آغاز شده و به کارگران هشدار داده اند که روال به 
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مانند سابق ادامه پیدا نخواهد کرد. در متامی موارد، خصوصی سازی جایگاه های سوخت موجب ازبین رفنت حداقل 

حامیت های قانونی از کارگران در مواجهه با قدرت کارفرمای خود شده است.

مصیبت بار بودن رشایط کاری و استثامر فیزیکی و روانی روزافزون، کارگران را وادار به اتخاذ راهکارهایی در جنگ 

روزمره ی خود با کارفرما ساخته است. البته بایستی توجه داشت که علی رغم خشم رسشار این کارگران از وضعیت 

همچنین  و  قانونی  موقتی  راهکارهای  خود،  مطالبات  و  حقوق  به  نسبت  آنان  آگاهی  متأسفانه  خود،  بغرنج 

چشم اندازهای بلندمدِت فراقانونی طبقاتی خود بسیار اندک است. تاکنون خشم این کارگران بیش از آن که منجر 

به آگاهی، سازماندهی و انسجام طبقاتی میان آنان گردد، در اغلب موارد منجر به واکنش هایی فردی، محدود و 

احساسی علیه کارفرماهایشان شده است. در محیط کار، این خشم بیشرت با درگیری های لفظی و گاهاً فیزیکی 

میان کارگر و کارفرما یا کارگر و بازرسان خود را نشان داده است. در مواردی که کارگر به صورت شخصی اقدام 

به شکایت علیه کارفرمای خود کرده است، حقی به کارگر تعلق نگرفته مگر در معدود مواردی که با پیگیری ها و 

مامرست فراوان رسیدگی پرونده ی شکایت پس از گذشنت از هیأت های تشخیص و حل اختالف استانی وزارت کار 

به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده است. تجربیات و شنیده های کارگران حاکی از آن است که پرونده هایی 

که به دیوان عدالت اداری واگذار می شوند با دقت و رسعت بهرتی نسبت به هیأت های تشخیص و حل اختالف 

استانی بررسی شده و کارگر شاکی را تاحدی به حقوق فروگذارده ی خود از جانب کارفرما که در قانون کار ذکر 

گردیده می رسانند. همین مسأله نوعی خوش بینی را در کارگران معرتض به وضعیت خود نسبت به شکایت قانونی 

از کارفرما موجب شده است. با این حال تعداد شکایت های قانونی کارگران از کارفرما نسبت به وضعیت شدیداً 

نامساعد موجود بسیار کم است. علت آن را در چند مورد می توان خالصه کرد:

عدم اطالع از مفاد قانون کار و آگاهی ناچیز از حقوق خود در برابر کارفرما.  •

عدم اعتامد کارگران به رسیدگی وزارت کار استان با توجه به زدوبندهای کارفرمایان با بازرسان و مسئوالن   •

این نهاد. به طور مثال یکی از این جایگاه دارن، عضو شورای شهر سنندج بوده و به همین علت توانسته بدون 

هیچگونه نظارتی از جانب نهادهای مسئول، کارگران را وادار به شیفت های ۲۴ ساعته با ۱۶۰ ساعت اضافه کار د 

رطول ۴ هفته مناید.

زمانرب بودن پروسه ی شکایت و امکان عدم حصول نتیجه ای دلگرم کننده حتی پس از پیگیری های فراوان.  •

در تعدادی از جایگاه ها کارفرما اقدام به اخذ چک و سفته از کارگران کرده است. گرچه چنین مسأله ای   •

به هیچ وجه قانونی نیست اما به مثابه ی یک اهرم فشار موجب ترس کارگران از هرگونه اعرتاض و اقدامی علیه 
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کارفرمای خود شده است.

با توجه به  با کارفرمای خود رابطه ی خویشاوندی داشته و بدین علت  از کارگران  تعداد قابل توجهی   •

معذورات خویشاوندی اقدامی برای شکایت رسمی -مگر در رشایط حاد - منی کنند.

مواجه  با شکست  موارد  از  بسیاری  در  تاکنون  کارگران  انسجام نیافته ی  و  تقالهای محدود  ذکر شد،  که  آنگونه 

از آن در راستای  بهره گیری  تاکنون فروخورده می تواند به رشط چگونگی  انباشته و  این خشم  البته  شده است. 

انکشاف کنشی طبقاتی، سویه های رادیکال خود را متحقق سازد. مقاومت های تاکنونی گرچه خودبه خودی صورت 

پذیرفته اما خودآگاهی و انسجام این کارگران در مبارزه ی خود غیرممکن نیست. اکنون رضوری ترین قدم جهت 

این کارگران، آگاهی همه جانبه ی آنان از وضعیت، مطالبات و  منکشف ساخنت کنش رادیکال طبقاتی در میان 

حقوق مشرتک در وهله ی اول صنفی سپس طبقاتی شان است. کارگران با امتزاج تجارب عینی جنگ با کارفرمایان و 

آگاهِی از منافع مشرتک و الجرم طبقاتی، رضورت های عملی مبارزه را قدم به قدم با دیگر بخش های پیشتاز طبقه 

فراخواهند گرفت. اکنون وقت یادگیری، انسجام صنفی -طبقاتی و در عین حال مقاومت هایی موردی و مشخص 

در محیط کار علیه کارفرمایان هر جایگاه است. کارگران معرتض گرچه به روشنی قادر به بیان این رضورت نیستند 

اما در راهکارهای خود به وضوح چنین رضورتی را درک کرده اند و بر این قضیه واقف اند که کنش های احساسی و 

ناهمگون با توزان قوای طبقاتی شان چیزی جز شکست را به دنبال نخواهد داشت. منونه هایی از این مقاومت های 

موردی را برایتان بازگو می کنیم. کارگران یک جایگاه در هامهنگی با یکدیگر اقدام به بازپس دادن عیدی خود به 

کارفرما به علت وجه بسیار پایین آن منوده اند یا اینکه با بسنت یکی از خطوط سوخت رسانی جایگاه به مدت چند 

روز، با این عنوان که تعداد اندک کارگران موجود قادر به تأمین فعالیت مورد نیاز و انتظار در جایگاه نیست، 

کارفرما را وادار به اضافه کردن نیروی کار و همچنین کاهش ساعات کاری آنان کرده اند. یا در مواردی با اعرتاض 

به بازرسان رشکت نفت و وزارت کار از مداخله های نابه جای آنان در چگونگی فعالیت خود جلوگیری منوده اند.

شاید چنین کنش هایی در نگاه نخست ناچیز به نظر برسند اما با توجه به وضعیت اسفناک این کارگران در محیط 

کار و نبود هیچ گونه پشتوانه ی قانونی ای از آنان، بسیار امیدوارکننده و شجاعانه خواهند بود. البته موانع کنش 

طبقاتی در مرحله های آغازین مبارزه فراوان اند. یکی از این موانع، عدم انسجام و اعتامد کارگران به یکدیگر در 

مواجهه با کارفرماهای خود است. چالشی که با ایجاد رقابت از جانب کارفرما میان کارگران، برآیندهای مخربی در 

مسیر مبارزه ی آنان داشته است. بگذارید رقابت مذکور میان کارگران جایگاه های سوخت را کمی بیشرت توضیح 

مزایایی  و  دستمزد  پرداخت  کارگران،  استثامر  از  ناشی  کنرتل خشم  کارفرمایان جهت  ترفندهای  از  یکی  دهیم. 
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متفاوت به کارگران به ازای فعالیتی برابر است. این مسأله که به علت عدم وجود قرارداد مشخص و معین میان 

کارگران و کارفرما و همچنین عدم نظارت نهادهای قانونی صورت پذیرفته، مشخصاً به یکی از چالش های کارگران 

جهت شکل دادن اتحادی برای اعرتاض جمعی به کارفرمای خود تبدیل شده است. یکی دیگر از اقدامات کنرتلی 

کارفرماها به کارگیری موقت کارگران کشاورزی است که در ماه های رسد سال با توجه به ماهیت شغلشان امکان 

فعالیت در کاری دیگر را دارند. این افراد که در چند ماه بیکاری خود از روستاها به شهرها می آیند تا بخشی 

از مایحتاج ساالنه ی خود و خانواده هایشان را بدست آورند، بدلیل حضور موقتی شان امکان ارتباط با دیگران و 

اعرتاض و چانه زنی جمعی به همراه دیگر کارگران را ندارند. کارفرماها این کارگران فصلی را به مدت چند ماه با 

دستمزدی بسیار پایین به بردگی گرفته و بدین طریق هم در هزینه های خود رصفه جویی می کنند و هم مانع 

انسجام کارگران علیه خود می شوند.

مجموعه ی مسائل و چالش های مذکور، ارتباط مستمر و منسجم کارگران هر جایگاه و همچنین دیگر جایگاه ها 

کارگران  ارتباط  اما  ارتباط هستند  در  یکدیگر  با  اغلب  کارگران هر جایگاه  بسیار رضوری می مناید.  و  عاجل  را 

جایگاه های مختلف بسیار محدود و ناقص صورت گرفته است. می توان ادعا کرد که تا پیش از تهیه ی این گزارش 

ارتباط مستمر و مداوم میان کارگران جایگاه های مختلف شکل نگرفته بود. این نقطه ضعف، در وهله ی اول این 

تصور را در کارگران سبب شده که وضعیت نامساعد کاری آنان تنها ناشی از خباثت فردی کارفرمای آنهاست. از 

این رو آنان از شناخت وضعیت کلی و مشرتک هم صنفی هایشان و منافع جمعی خود بازمانده اند. این کارگران، 

فاقد هرگونه سازمان جمعی و مستقلی هستند. شکاف و عدم انسجام میان کارگران درحالی ست که کارفرمایان 

آنها دارای انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه های سوخت در سطح کشوری، استانی و شهری بوده و فارغ از دیگر 

اهرم های قدرتی خود، از این طریق نیز به بسط و تعمیق سلطه ی خود بر کارگرانشان اقدام می ورزند.

پیرشوی  جهت  زیر  راهکارهای  کنونی،  وضعیت  مثبت  و  منفی  پتانسیل های  و  جوانب  متامی  گرفنت  درنظر  با 

مبارزه ی این کارگران رشیف و زحمتکش پیشنهاد می گردد:

۱. ارتباط مداوم میان کارگران معرتض و پیشتاز جایگاه های مختلف با هدف شناخت دقیق تر و گزارشی به روز از 

وضعیت صنفی خود و بحث بررِس چگونگی مهیا ساخنت عرصه ی مبارزه ی طبقاتی جهت اقدامی جمعی از جانب 

کارگران علیه کارفرمایان.

۲. آگاه ساخنت دیگر کارگران از جانب کارگران پیشتاز نسبت به حقوق ضایع شده شان در محیط کار. )پیشنهاد 

می گردد که برای رشوع، گزارش پیِش رو جهت مطالعه به کارگران داده شود. سپس کارگران قانون کار را مطالعه 
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منوده و به صورت جمعی میان خود به بحث بگذارند.(

۳. اجرای اقداماتی هامهنگ شده و جمعی میان کارگران در هر جایگاه جهت مطالبه ی مرحله به مرحله ی حقوق 

خود از کارفرما. مانور روی مطالباتی معین با توجه به وضعیت در هر جایگاه متفاوت بوده و چگونگی مطالبه ی 

اقدامات بستگی به خالقیت های مبارزاتی خود کارگران دارد. )با توجه به رشایط موجود تأکید کارگران برروی 

مطالباتی چون افزایش دستمزد، کاهش ساعات کاری و تغییر شیفت های کاری طاقت فرسا است.(

۴. پیش بینی اقدامات جایگزین در صورت عدم پاسخگویی کارفرماها نسبت به مطالبات مطروحه از جانب کارگران.

۵. چشم انداز کنونِی تالش برای انسجام و اتحاد میان کارگران بایستی با هدف تشکیل سازمانی مستقل از این 

کارگران صورت پذیرد.

در انتهای گزارش بخشی تحت عنوان پینوشت به منت اضافه گردیده که شامل مواردی است که ذکر آنها در گزارش 

جامانده بود.

نگاهیمخترصبهرشایطکاریکارگرانجایگاههایسوختاستانکردستان-شهرسنندج

کارگران جایگاه های سوخت جزو کم درآمدترین بخش از طبقه ی کارگر هستند که نه تنها از حقوق اولیه و اساسی 

نازلرتیِن  و  کاری  رشایط  سخت ترین  به  زندگی شان  گذران  برای  بلکه  محروم اند  زندگی  و  کار  محیط  در  خود 

دستمزدها نیز تن می دهند. کارگرانی که بر اثر متاس مداوم با خطرناکرتین مواد سمی موجود در بنزین و دود 

ماشین ها، امکان ابتال به انواع بیامری های مزمن ازجمله قلبی، عروقی، تنفسی، عصبی، هورمونی، پوستی و غیره 

را داشته و متأسفانه به دلیل عدم توان مالی و فشار کاری زیاد، قادر به پیگیری وضعیت جسمی و سالمتی خود 

نیستند. رشایط سخت، طاقت فرسا و زیان آور این کار در کنار مجموعه ای از عوامل، چنان وضعیت ناعادالنه ای 

را موجب شده که کاسه ی صرب این کارگران را لربیز کرده است؛ به گونه ای که دیگر توان تحمل بهره کشی و ظلم 

کارفرمایان را ندارند. در مقابل این استثامر آشکار بایستی به فکر چاره ای بود. این نوشته تالش جمعی ما کارگران 

جایگاه های سوخت شهرستان سنندج در جهت شناساندن رشایط کاری و معیشتی خود به همدیگر و مشخص 

منودن موارد آشکار نقص حقوقامن از جانب کارفرمایان و سهل انگاری های اداره ی کار استان و بازرسان متبوع اش 

است. الزم به ذکر است که تعداد جایگاه های سوخت سطح شهر سنندج ١٢ جایگاه با تعداد تقریبی ١٢٠ الی ١٣٠ 

کارگر است.
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بخشاول-قرارداد

رابطه ی میان کارگر و کارفرما با توجه به قانون کار از طریق قرارداد کار رسمیت می یابد. قرارداد کار عبارت است 

از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی )شامل دستمزد و مزایای شغلی( 

کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. )ماده ی ۷( در ادامه به صورت مخترص 

به معرفی انواع قرارداد در بازار کار و مندرج در قانون کار ایران می پردازیم.

*قرارداد دائم یا غیرموقت: در کارهایی که ماهیت مستمر و دامئی دارند، قرارداد کار به صورت دامئی یا غیرموقت 

تنظیم می گردد. در این نوع قراردادها تاریخ رشوع قرارداد ذکر می شود ولی تاریخ انقضا ندارد. انعقاد قرارداد دائم 

و غیرموقت برای کارهای با ماهیت مستمر یکی از موارد تأکیدشده در قانون کار است. )تبرصه ی ۲ ماده ی ۷(۱       

اما شاهدیم که در سال های اخیر قرارداد موقت برای کارهای با طبیعت دامئی به شدت افزایش یافته است. بهرتین 

شکل ممکن تنظیم قرارداِد مبتنی بر قانون کار که منجر به حفظ هرچه کامل تر حقوق کارگر خواهد شد، تنظیم 

قرارداد به صورت دامئی )غیرموقت( است.

*قرارداد موقت: نوعی قرارداد است که تاریخ رشوع و پایان آن از هامن ابتدا تعیین می شود. قراردادهای موقت 

برای کارها و مشاغلی که ماهیت غیرمستمر و موقت دارند، به ویژه قراردادهای پیامنی که اجرای آن ها عموماً 

ظرف زمانِی خاّصی دارد ایجاد شده و نباید در کارهای باماهیت دامئی مورد استفاده قرار گیرند. گرچه در قانون 

کار تکرار و تداوم قراردادهای موقت موجب دامئی شدن آن منی شود ولی چنانچه قراردادی دامئی باشد تبدیل آن 

به قرارداد موقت در صورتی که کارگر رضایت نداشته باشد خالف مقررات است و کارگر می تواند به هیئت های 

حل اختالف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند. حداکرث مدت موقت برای کارهایی که طبیعت 

آنها جنبه ی غیرمستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. )تبرصه ی ١ ماده ی ٧(

اشاره خواهیم منود.  به آن  اما جهت شناخت، مخترصی  نداشته  به حوزه ی کاری ما  *قرارداد کار معین: ربطی 

هامن گونه که از اسم این نوع از قرارداد پیداست برای انجام فعالیت و کارهای معین و مشخص منعقد می شود و 

با ایفای تعهدات طرفین، قرارداد خامته می یابد. زمان در اینگونه قراردادها تأثیری ندارد، مگر اینکه قرارداد تلفیقی 

از کار معین و زمان معین باشد. مرز بین قراردادهای کار معین و قراردادهای پیامنکاری بسیار به هم نزدیک است، 

چراکه در پیامنکاری نیز انجام پروژه به صورت یکپارچه به پیامنکار محول می شود. تعهد به نتیجه هامن گونه که 

در پیامنکاری مهم است در قرارداد کار معین نیز وجود دارد. با این حال این دو نوع قرارداد از جهاتی با هم 

۱- طبق این تبرصه اگر در قرارداد مدت آن ذکر نشود، قرارداد دامئی تلقی می گردد.
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متفاوت اند. در قرارداد پیامنکاری پرداخت مبلغ قرارداد به صورت مبلغی یکجا و مقطوع و یا در چندین قسط 

تعهد می شود ولی در قرارداد کار معین، حقوق بر اساس کارکرد کارگر در بازه ی زمانی خاص هفتگی یا ماهانه 

محاسبه و پرداخت می شود. در قرارداد کار معین ابزار، لوازم و محل کار توسط کارفرما تأمین می شود ولی در 

پیامنکاری ابزار کار برعهده ی پیامنکار است.

*قرارداد سفیدامضاء: باتوجه به قانون کار هر قراردادی مابین کارگران و کارفرما بایستی شامل مفادی مشخص 

و معین شده باشد. هرگونه قراردادی که فاقد چنین مفادی است از لحاظ قانونی قابلیت پیگیری را به هر کدام 

از طرفین واگذار می کند. طی چند سال گذشته و با رشد خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار جهت قدرمندتر 

شدن رسمایه و در کنار آن افزایش وحشتناک آمار بیکاری، شاهد کاهش هرچه بیشرت نظارت مراجع قانونی و در 

مقابل آن روند روبه افزایش آزادی عمل کارفرما و صاحبان رسمایه برای انتخاب نیروی کار بوده ایم. این وضعیت 

به تنگ شدن عرصه ی زندگی برای طبقه ی کارگر و استثامر بیش ازپیش آنان منجر گردیده است. در همین راستا 

قراردادهایی در بازار کار کشور به امضاء می رسند که به صورت کامالً یک جانبه تأمین کننده ی منافع کارفرمایان 

از آن رو سفیدامضاء  بوده و در قالب آن حداقل حقوق نیز برای کارگران درنظر گرفته منی شود. این قراردادها 

و رصفاً  دربرمنی گیرند  را  کار  قانون  در  کارگران  برای  مطرح شده  قانونی  مفاد  از  یک  هیچ  که  می شوند  نامیده 

سندی جهت سلب مسئولیت کارفرما از وظایف قانونی خود در برابر کارگران اش است. در این نوع از قراردادهای 

یک جانبه، کارگران به علل گوناگونی که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد مبادرت به امضای برگه هایی می کنند که 

به متامی حقوق قانونی و انسانی آنها را در محیط کار و در برابر کارفرما از آنان سلب می کند. این قراردادهای 

سفیدامضاء تحت عناوین مختلفی ازجمله تسویه حساب سالیانه، توافق بر رس عدم دریافت عیدی، درخواست 

بیمه نشدن از جانب کارفرما و... اختیار کامل تعیین رشایط کار و نیز اخراج کارگر را به کارفرما می بخشد. هرچند 

خود،  حقوق  از  کارگران  ناآگاهی  همچون  گوناگونی  علل  به  اما  نیستند  قانونی  به هیچ وجه  قراردادها  این  که 

وضعیت غیرقابل اعتامد و مخاطره آمیز بازار کار برای کارگران، قدرت و حامیت قانونی روزافزون کارفرمایان از 

جانب نهادهای رسمی بازار و دولت، عمالً شاهد گسرتش روزافزون این نوع از قراردادها بوده ایم. بایستی توجه 

داشت که قرارداد سفیدامضاء به واضح ترین شکلی سند بردگی کارگران است.

بگذارید اشاره ای کنیم به مفادی که بایستی در قرارداد کار قید شوند تا رضورت آن را برای احقاق حقوق کارگران 

)هرچند به صورت حداقلی( دریابیم. براساس ماده ی ١٠ قانون کار: "قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، 

باید حاوی موارد ذیل باشد:
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الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج - ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ها

د - محل انجام کار

ه - تاریخ انعقاد قرارداد

و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب مناید."

انعقاد گردد، در صورت آگاهی  هامن گونه که می بینید در صورتی که قرارداد کار کتبی مابین کارگر و کارفرما 

کارگران از موارد مندرج در قانون کار، امکان پیگیری مطالبات و خواسته های خود بسیار ممکن خواهد بود.

از معدود مواردی همچون »جایگاه سوخت بهاران« که آن هم زیر نظر مستقیم  متأسفانه شاهدیم که به غیر 

رشکت نفت است، در هیچ یک از جایگاه های سوخت شهر سنندج قراردادهایی براساس مندرجات ذکرشده در 

قانون کار منی توان یافت. اکرث کارفرمایان با استناد به ماده ی ۷ قانون کار "که قرارداد می تواند به صورت شفاهی نیز 

برقرار گردد" زیر بار قرارداد کتبی و قانونی نرفته و یا اینکه اقدام به انعقاد قراردادهای موقت و در بدترین حالت 

سفیدامضاء می کنند. کارگران این جایگاه ها به علل گوناگونی ازجمله عدم اطالع کافی از حقوق انسانی و قانونی 

خود در محیط کار و در برابر کارفرما، به خطر افتادن رشایط کاری شان و اعتامد ناشی از معذورات خویشاوندی 

با کارفرما، در اغلب موارد بدون هیچگونه قراردادی به کار برای کارفرما تن می دهند یا اینکه اقدام به امضای 

برگه هایی می کنند که حقوق آنان را سلب خواهد کرد. در اکرث جایگاه ها کارگران در پایان هر سال یا شش ماه یک 

بار با برگه ای از جانب کارفرما روبرو می شوند که با امضای آن حق هرگونه ادعایی در مورد حقوق ضایع شده از 

کارگر سلب می شود.

هر چند که اگر کارفرما به تعهدات شفاهی خود عمل نکند یا اینکه قراردادی با کارگر منعقد شود که حقوقی کمرت 

از آنچه که در قانون کار ذکر شده به او تعلق گیرد، با پیگیری در مراجع قانونی مبنای تشخیص، مبالغ واریزی 

اما هامن گونه که ذکر شد کارگران  به حساب کارگر، فیش های حقوقی و ادعای کارگر خواهد بود ماده ی ۸(۲، 

به دالیل رشایط طاقت فرسای زندگی و اهمیت حیاتی حفظ شغل کنونی شان، عدم آگاهی به مطالبات حقوقی 

با کارفرمای  نهادهای مربوطه، در مواجهه  اداری فرسوده کننده ی  نامه نگاری و کارهای  بیکاری و  از  خود، ترس 

۲- رشوط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمرت از امتیازات مقرر در 

این قانون )قانون کار( منظور ننامید.
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هدفی  کتبی  قرارداد  انعقاد  عدم  از  کارفرمایان  این  می گیرند.  قرار  سوءاستفاده  مورد  و  بوده  آسیب پذیر  خود 

جز سودجویی و استثامر کارگران ندارند و متأسفانه کارگران نیز چندان امکان و جرأت مواجهه با این وضعیت 

ناعادالنه را نداشته اند. تالش برای انعقاد قراردادهای مطمنئ و ضامن مطالبات حداقلی کارگران را می توان جزو 

اولین مطالبات برحق خود دانست.

بخشدوم-فیشحقوقی

یکی دیگر از مسائل مهمی که بایستی مورد توجه کارگران قرار گیرد، رضورت وجود فیش حقوقی ماهیانه برای 

هر کارگر است. در این زمینه نیز شاهدیم که در هیچ یک از جایگاه های سوخت شهر سنندج، کارگران دارای فیش 

حقوقی نیستند. فیش حقوقی با توجه به مفاد مندرج در قرارداد کار، حق السعی کارگر را در هر ماه مشخص و 

معلوم می مناید. آن گونه که در قانون کار ذکر گردیده )ماده ی ۳۴( حق السعی موارد زیر را شامل می شود: مزد 

یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، 

سودساالنه و نظایر آنها. طبق ماده ی ٣٦، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزدشغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع 

شغل. منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل )تبرصه ی ١ ماده ی ٣٦(، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل 

یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای رسپرستی، 

فوق العاده ی شغل و غیره.

میزان هر یک از این موارد )مزد ثابت، مزایای ثابت پرداختی و مزایای رفاهی و انگیزه ای(۳ با توجه به رشایط و 

ساعات کار کارگر در ماه گذشته وبراساس قرارداد مابین کارگر و کارفرما مشخص می شود. فیش حقوقی امکان 

پیگیری قانونی معوقات و ناهمخوانی های قرارداد با قانون کار را برای کارگر راحت تر می کند. درصورتی که فیش 

حقوقی برای کارگر صادر نشود، این امکان برای کارفرما حاصل می شود که از زیر بار بسیاری از وظایف و تعهدات 

خود در قبال پرداخت دستمزد به کارگرانش شانه خالی کند. این مسئله را به وضوح در جایگاه های سوخت شهر 

سنندج می توان مشاهده کرد. عالوه بر مزد ثابت بسیار پایینی که به کارگران تعلق می گیرد، تقریباً هیچ کدام 

از مزایای ثابت و رفاهی نیز به آنان پرداخت منی شود. کارفرمایان بدون هیچگونه قرارداد معینی و بدون صدور 

هیچگونه فیش حقوقی برای کارگران، ماحصل زحامت آنان را به جیب خود واریز می کنند و حداقل میزانی را که 

متایل داشته باشند به کارگران به عنوان دستمزد پرداخت می کنند. در این میان کارگران زحمتکش، بدون هیچگونه 

۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای شامل این مواردند: کمک هزینه ی مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود 

ساالنه. )تبرصه ی ٣ ماده ی ٣٦(
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سندی مبنی بر ضایع شدن حقوق انسانی و حتی حداقل حقوق قانونی شان، خود را در برابر کارفرما ناتوان تر از 

همیشه احساس می کنند.

بخشسوم-مدتزمانکار

یکی دیگر از رشایط ناعادالنه برای کارگران در محیط کاری جایگاه های سوخت، بکارگیری آنان از جانب کارفرما 

در ساعاتی بیش ازحد قانونی و توافق شده است. ساعات طوالنی کار از آن رو که برای زندگی شخصی و اجتامعی 

کارگران مخرب خواهد بود، بسیار حائز اهمیت است. این مسئله نه تنها منجر به ضایع شدن حقوق کارگران در 

زمینه ی دریافت دستمزد گردیده بلکه باعث صدمه های جسمی و روانی فراوانی در درازمدت به کارگران خواهد 

شد. عالوه بر زیان های جسمی و روانی از تأثیر زیان بار حضور طوالنی در محیط کار و دوری از محیط خانواده 

و دیگر محیط های اجتامعی منی توان به سادگی گذر کرد. عدم حضور مستمر، فعاالنه و بانشاط کارگران در محیط 

زندگی خود نه تنها آنان را از بهره مندی از زندگی محروم می سازد بلکه از فعال بودن اجتامعی آنان نیز جهت 

بهبود وضعیت زندگی خود و دیگر هم طبقه ای هایشان به شدت خواهد کاست. بدین صورت این کارگران رشیف 

نه تنها در محیط کار خود تحت فشارهای جسامنی و عصبی شدید قرار می گیرند بلکه پس از پایان کار روزانه نیز 

توان و رمقی برای بهره گیری از لحظات زندگی برای شان باقی منی ماند. ساعات کار طوالنی و مستمر زندگی فردی، 

خانوادگی و اجتامعی کارگران را تهدید می کند.

کار در جایگاه های سوخت جزو کارهای نوبتی محسوب می شود. )ماده ی ۵۵( در جایگاه های سوخت شهر سنندج 

شاهد ۴ مدل کار نوبتی )شیفتی( هستیم:

۱. ۸ ساعت کار با فاصله ی ۱۶ ساعته.

۲. ۱۲ ساعت کار با فاصله ی ۲۴ ساعته.

۳. ۲۴ ساعت کار با فاصله ی ۴۸ ساعته.

۴. ۲۴ ساعت کار با فاصله ی ۲۴ ساعته.

در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ٨ ساعت در شبانه روز و ٤٤ ساعت در هفته تجاوز مناید، لکن جمع 

ساعات کار در چهار هفته ی متوالی نباید از ١٧٦ ساعت تجاوز کند. )ماده ی ٥٧( قریب به اتفاق جایگاه ها روز 

تعطیل هفتگی )با احتساب مزد( را برای کارگران خود درنظر منی گیرند. مسئله ای که به رصاحت در قانون کار ذکر 

شده )ماده ی ٦٢( و حتی بدون توجه به قوانین نیز جزو حقوق اساسی کارگران است.  با توجه به موارد ذکر شده، 
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در هر یک از ٤ مدل نوبتی مذکور، طی چهار هفته شاهد تعداد ساعات کار تحمیل شده ی ذیل بر کارگران هستیم:

۱. ۲۲۴ ساعت )۴۸ ساعت بیشرت از ۱۷۶ ساعت قانونی(

۲. ۲۲۴ ساعت )۴۸ ساعت بیشرت از ۱۷۶ ساعت قانونی(

۳. ۲۲۴ ساعت )۴۸ ساعت بیشرت از ۱۷۶ ساعت قانونی(

۴. ۳۳۶ ساعت )۱۶۰ ساعت بیشرت از ۱۷۶ ساعت قانونی(

شاهدیم که در سه حالت اول طی مدت چهار هفته، کارگران ۴۸ ساعت اضافه برای کارفرمای خود کار می کنند. 

در حالت چهارم نیز شاهد ۱۶۰ ساعت اضافه کار در طول چهار هفته هستیم. این وضعیت چیزی کم از بردگِی 

کهن ندارد. این ساعات اضافه با میزانی که شاهد آنیم، محدودیت های قانونی تعیین شده برای اضافه کار را نیز رد 

می کند. مصیبت بارتر خواهد شد هنگامی که کارفرمایان عالوه بر این اضافه کاری ای که به کارگران بدون هیچ گونه 

اضافه مزدی تحمیل می کنند، بسیاری از اوقات و به صورت مکرر آنان را به اضافه کاری های چندساعته و فراتر از 

ساعات نوبت خود وادار می سازند. در ماده ی ۵۹ و همچنین تبرصه ی ۱ این ماده در خصوص اضافه کار عنوان 

شده است که:

"در رشایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با رشایط ذیل مجاز است:

الف - موافقت کارگر، ب - پرداخت ٤٠ % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

تبرصه ی ١(

ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ٤ ساعت در روز تجاوز مناید. )مگر در موارد استثنائی با توافق 

طرفین("

بنابراین این کارگران نه تنها در نوبت های خود بیش از حد قانونی به کار گرفته شده اند بلکه در اغلب موارد مجبور 

به اضافه کاری های چندساعته می شوند. در قبال این ساعات اضافه نیز هیچ اضافه مزدی به آنان تعلق منی گیرد.

نکته ی دیگری نیز قابل توجه است: کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح 

و عرص واقع می شود ١٠ %و چنانچه نوبت ها در صبح و عرص و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتی که نوبت ها به 

صبح و شب یا عرص و شب بیافتد ۲۲/۵% عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده ی نوبت کاری بایستی دریافت کند. 

)ماده ی ٥٦(

هیچ یک از این مسائل )ساعات مجاز کاری در یک نوبت، ساعات مجاز اضافه کار در یک نوبت، مزد فوق العاده 

در نوبت های متفاوت، روزهای تعطیل هفتگی( برای کارگران جایگاه ها در سنندج به جز در مواردی بسیار معدود 
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 ٩٥ سال  مصوب  ساعتی  مزد  حداقل  با  کارفرما  جانب  از  کارگران  این  کاری  ساعات  دستمزد  منی شوند.  رعایت 

)٢٧٠٧٢٢ ریال( و بدون توجه به درصدهای اضافه ای که در قانون لحاظ شده اند، پرداخت می شود.

این کارگران نه تنها ساعاتی طوالنی به کار گرفته می شوند بلکه دستمزدهای تالش مشقت بار خود را از دست رفته 

می یابند و همچنین رمقشان برای زندگی بعد از سختی های روزانه ی کار کم و کمرت می شود.

درخصوص مدت زمان کار این کارگران و ضایع شدن حقوق قانونی و انسانی آنان در محیط کار به موارد دیگری 

نیز اشاره می کنیم:

طبق ماده ی ۶۳ عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز جهانی کارگر )١١ اردیبهشت( نیز جزء تعطیالت   •

رسمی کارگران به حساب می آید. به جز دو جایگاه در مابقی جایگاه ها، کارگران حق استفاده از روزهای تعطیل 

رسمی را ندارند. )مگر این که شخصاً یک نفر را به جای خود بگذارند.(

طبق تبرصه ی ۱ ماده ی ۳۷ در ماه های سی ویک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه   •

و به کارگر پرداخت شود. چنین مسئله ای به جز یک یا دو جایگاه در مابقی جایگاه ها رعایت منی شود.

طبق ماده ی ۶۴ مرخصی استحقاقی ساالنه ی کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً   •

یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. در اغلب جایگاه ها کارگران تنها در 

صورتی حق استفاده از مرخصی دارند که یک نفر را جایگزین خود سازند. امکان استفاده از این مرخصی ها نیز 

بسیار محدود است )کمرت از یک هفته در سال( در دیگر موارد نیز کارگران روزهای بسیار کمی حق استفاده از 

مرخصی دارند.

کارگران در نوبت کاری خود، مدت زمان بسیار کوتاهی )حداکرث نیم ساعت( برای اسرتاحت دارند.  •

بخشچهارم-ایمنیمحیطکار

کارفرمایان موظف به تأمین حفاظت، سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار هستند. آنان بایستی وسایل و 

امکانات الزم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و 

درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت منایند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل 

حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه ی کارگاه می باشند. )ماده ی ٩١( کار در جایگاه های 

سوخت مستلزم لباس کار و کفش مخصوص است، در بیش از نیمی از این جایگاه ها کارگران از این وسایل استفاده 

منی کنند. این مسئله به علت عدم توجه کارفرما به این نکته یا عدم پرداخت هزینه ی تهیه ی آنها است.
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حضور مستمر در محیط جایگاه های سوخت می تواند در درازمدت و درصورت عدم رعایت نکات ایمنی منجر 

به بیامری های فراوانی گردد. مضاف بر این، آنگونه که ذکر شد کارگران جایگاه های شهر سنندج بسیار بیشرت از 

مدت زمان متعارف در محیط کار خود حضور دارند. بدین سبب متأسفانه احتامل ابتال به بیامری های ناشی از کار 

طاقت فرسا و آسیب زا در این کارگران بسیار باال است. بیامری هایی همچون دیسک کمر، واریس و بیامری های 

ریوی و تنفسی در این کارگران بسیار مشاهده می شود. از این رو با توجه به اقتضای کار در محیط های آلوده 

و خطرناکی چون جایگاه های سوخت، رضوری است که از جانب کارفرما برای کلیه ی کارگران پرونده ی پزشکی 

به عمل  آزمایش های الزم  و  معاینه  آنها  از  درمانی  بهداشتی  مراکز  توسط  بار  تشکیل شده و حداقل سالی یک 

آورده شود. )ماده ی ٩٢( رعایت این نکته از آن رو که به سالمت کارگران مربوط است بسیار حائز اهمیت بوده و 

هیچ گونه کم کاری در این خصوص نباید از جانب کارفرمایان و بازرسان وزارت بهداشت و وزارت کار صورت پذیرد. 

حال آن که شاهدیم در تعدادی از این جایگاه ها این معاینات پزشکی به صورت چند سال یک بار صورت می گیرد 

و حتی در مواردی کارفرما هزینه های این آزمایش ها را پرداخت منی کند. می توان گفت که درنهایت تنها نیمی از 

جایگاه ها مسائل مربوط به معاینات پزشکی کارگران را رعایت می کنند.

اکرث کارگران جایگاه ها شاهد حضور حداقل یک بار در ساِل بازرسان وزارت بهداشت در محل کار خود بوده اند. اما 

حضور آنان نتوانسته تأثیر مثبتی در رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشتی کارگران و محیط کارشان داشته باشد. 

حتی در مواردی این بازرسان هیچ گونه صحبتی با کارگران انجام منی دهند تا بدین طریق از خواسته ها و مطالبات 

آنان مطلع شده و پیگیر شوند.

اکرث این جایگاه ها فاقد مکان مناسبی برای اسرتاحت کارگران هستند. حداقل نیازهای این کارگران برای اسرتاحت 

و بازیابی توان خود، از جانب کارفرمایان نادیده گرفته می شود. کارفرمایان خواهان آنند که بی هیچ توقفی در 

رشایطی سخت، کارگران را تحت استثامر خود به کار گیرند و حتی از اسرتاحتی مناسب در مدت زمان بسیار کوتاهی 

که در فواصل کار خود دارند محروم گردند. در اکرث جایگاه ها شاهد تعبیه ی چنین مکانی برای اسرتاحت کارگران 

هستیم اما در بسیاری موارد امکانات الزم بسیار محدود و ناقص اند و چیزی بیش از یک اتاق سقف دار نیستند. 

ابعاد کوچک این اتاق ها، وسایل گرمایشی و رسمایشی نامناسب )در صورت وجود(، در مواردی بدون هیچگونه 

حداقلی از یک کف پوش مناسب جهت نشسنت کارگران مانند موکت، فرش و...، نبود گاز و یخچال و... حداقل های 

الزم برای اسرتاحت کارگران را به هیچ وجه برآورده منی سازند. همگی این موارد، لوازمی هستند که وجود آنها با 

توجه به نوبت های طوالنی مدت این کارگران و ماهیت طاقت فرسای کارشان ناگزیر است.
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بخشپایانی

با توجه به متامی موارد نقض عیان حقوق اولیه ی کارگران از جانب کارفرمایان، کامالً واضح است که حضور بازرسان 

وزارت کار تأثیری در بهبود وضعیت این کارگران نداشته است. بازرسی ای که طبق تبرصه ی ۲ ماده ی ۹۶ بایستی 

به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع 

صالح انجام گیرد. این بازرسان وظیفه دارند که صحت اجرای متامی موارد قید شده در قانون کار را مورد بررسی 

قرار دهند.

رعایت  کارفرما  از جانب  کارگران  این  اولیه ی  اساسی ترین حقوق  که  است  واضح  بسیار  گزارش شد  که  آن گونه 

منی شود. اولین قدم در راه مقابله با این وضعیت و بهبود آن، آشنایی و تسلط کامل کارگران به رشایط کاری خود 

و حقوق قانونی و فراقانونی شان است. آگاهی این کارگران در خصوص جزئیات کاری خود و دیگر همکارانشان 

و همچنین حقوق قانونی ای که از جانب کارفرما از آنان سلب گردیده منجر به درکی مشرتک میان این کارگران 

از مطالبات و حقوق پایامل شده ی خود خواهد شد. اگر این شناخت و درک مشرتک به عملی مشرتک و متحدانه 

کارگران رشیف  از  این رو  از  بود.  بسیار ممکن تر خواهد  این حقوق  به  دستیابی  امکان  بیانجامد  کارگران  میان 

و زحمتکش جایگاه های سوخت شهر سنندج تقاضا داریم که ابتدا با شناختی دقیق از وضعیت زندگی خود و 

همکاران و هم طبقه ای هایامن و همچنین شناختی همه جانبه از متامی حقوقی که از ما سلب گردیده است، پا در 

راهی بگذاریم تا بلکه رهایی خود را از این وضع ناعادالنه ممکن سازیم.

پینوشت

با آن روبرواند، کرسی های روزانه  از مشکالتی که کارگران پمپ چی در جایگاه های سوخت دامئاً  یکی   •

و مکرر در میزان فروش و پول به جای مانده در هر شیفت است. جربان این کرسی ها برعهده ی کارگر است. این 

کرسی ها که اغلب به علت فرار مشرتیان روی می دهد حداقل هفته ای یک بار برای هر کارگر رخ می دهد. کارفرما 

بدون توجه به این نکته که کنرتل این مسأله به متامی از اختیار و توان کارگران خارج است، به صورتی کامالً ناعادالنه 

متامی این کرسی های جایگاه خود را به صورت ماهانه از حقوق کارگران کرس می کند. مشکالت ناشی از کرسی برای 

کارگران بسیار رایج بوده و حتی در مواردی مشاهده شده که اپراتور جایگاه -که مسئول ثبت میزان فروش سوخت 

روزانه ی هر پمپ است- در همکاری با صاحب جایگاه یا حتی به صورت شخصی اقدام به سندسازی علیه کارگران 
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پمپ چی منوده و آنان را به علت کرسی های دروغین جریمه می کند. دستمزد ناچیز کارگر که در مقایسه با زحمت 

جان فرسای او به پشیزی منی ارزد، از این طریق مورد هجومی دوباره قرار می گیرد.

از دیگر بیامری هایی که ابتالی کارگران به آنها به سبب کار طوالنی و طاقت فرسا در جایگاه های سوخت   •

 )COPD( محتمل است می توان به فشار خون باال، مشکالت عصبی، مشکالت شنوایی و واریس اندام های تحتانی

اشاره کرد. همچنین فشار کاری کارگران پمپ چی به حدی است که متأسفانه تعداد قابل توجهی از آنان به مرصف 

مواد مخدر نیز روی می آورند.

نظارت و سلطه ی برخی کارفرمایان روی کارگران خود به حدی است که در محل های اسرتاحت آنها نیز   •

دوربین مداربسته قرار داده است. این مسأله باعث اعرتاض کارگران این جایگاه ها گردیده است.
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