
شهردار ی ها، پیمانکاران و استثمارِ نظام مندِ کارگران

 س�ختی ک�ار ب�ه آن ه�ا تحمی�ل می ش�ود. بیش�ترین س�طح اس�تثمارکارگران شهرداری ها از جمله کارگرانی هستند� که 
  بیان گر این استثمار است. نظافت شبانه ی خیابان ها را در نظر بگ��یریم: ش��یفت ک��ار اینکمترین دستمزد و فوق العاده

 کارگران همواره شبانه است. ابزار کار آن ها ب�ا وج�ود پیش�رفت های تکنولوژی�ک جاروه�ای دس�تی اس�ت. در ط�ول
 ساعات کار به دور از همکاران و به صورت انف�رادی ک�ار می کنن�د. همیش�ه خط�ر تص�ادف ب�ا خودروه�ا برای ش�ان
 متصور است. هیچ نوع مهارتی که باعث پیشرفت شغلی شان شود برای شان مهیا نیست. این ها تنها گوشه ای از سختی

کار فوق العاده ی این کارگران است. 
 دستمزد این کارگران در بهترین حالت، حداقل دستمزد مندرج در قانون کار اس��ت. به�تر اس�ت بگ�ویم در ن��ادرترین
 حالت؛ چرا که با وجود برون سپاریِ این مشاغل توسط شهرداری ها به پیمانکاران، بستری فراهم ش�ده ت�ا ب�ه ص�ورت
 قانونی و غیرقانونی از این حداقل مزد نیز کاس�ته ش�ود. اگ��ر ع��دم وج��ود ق�رارداد ک��ار، لب�اس  ک�ار مناس��ب و ایمن،
 بهره مندی از عیدی و پاداش و مزایا را به این دزدی آش�کار اض�افه ک��نیم، م�یزان بهره کش�ی این ک�ارگران تاح�دودی
 روشن تر خواهد شد. این را اضافه کنید که شرایط کاری این کارگران در شرایط عادی بیشترین مخ��اطرات بهداش��تی
 را متوجه شان می سازد، چه رسد به شرایطی که به دلیل همه گ��یری وی�روس کرون�ا این مخ�اطرات را دوچن��دان ک�رده

 که در بهترین حالت همان ح�داقل دس�تمزد ق�انونی ب�ه هیچ عن�وان کف�ایت ی�ک زن�دگی س�اده رااست. به عالوه این 
نمی دهد و فقر و درد را بر زندگی کارگران به طور روزافزونی حاکم می کند.

شهرداری
 ش��هرداری ها از جمل��ه نهاده��ای دول��تی هس��تند ک��ه از نظ��ر ت��امین من��ابع، وابس��تگی ای ب��ه ب��ودجه ی دول��تی ندارن��د.
 شهرداری ها از محل منابع عمومی شهری، مستقل از دولت، ب�ودجه ی خ�ود را ت�امین می کنن�د. این من�ابع می توان�د از
 طریق دریافت انواع مالیات از جمله عوارض امالک تجاری و مس�کونی، ف�روش پ�روانه ی س�اخت، خ�دمات ان�رژی،
 حمل ونقل عمومی شهری و ... باشد. درآمدهای کسب شده نیز می باید صرف زیرساخت ها از جمله مع��ابر، فض��اهای
 سبز، زیرساخت های توزیع انرژی، نظافت شهری و ... شود. در واقع نقش این خدمات در گردش س��رمایه از اهمیت
 زیادی برخوردار است. از تولید کاالها گرفته تا توزیع و مصرف  همگی وابس��تگی مس��تقیم ب��ه خ��دمات ش�هرداری ها
 دارند. از آنجا که با افزایش گ�ردش س�رمایه در ی�ک ش�هر نی�از ب�ه توس�عه ی زیرس�اخت ها وج�ود دارد، من�ابع ت�امین

بودجه ی شهرداری ها و میزان خدمات شان نیز گسترش خواهد یافت. 
 بیش از نیم میلیون کارگر در شهرداری های ایران مشغول به کار هستند� که در حدود ص��دهزار نف�ر آن در ته�ران ک��ار
 می کنند. این حجم از تمرکز نیروی کار همان قدر که نشان دهنده ی گستردگی وظایف شهرداری ته�ران اس�ت، نش�ان
 از من��ابع بس��یار زی��اد این نه��اد ن��یز دارد. ب��ا وج��ود تع��دد ش��هرک های ب��زرگ ص��نعتی در ته��ران از یک س��و و ت��راکم
 ساختمان سازی، مشترکان تجاری و مسکونی میلیونی، عوارض ط�رح ترافی��ک و ... ج��ای تعجب نیس��ت ک��ه ب��انکی
 برای به گردش انداختن سرمایه های انباشت ش�ده ی ش�هرداری ته�ران ب�ه ن�ام بان�ک ش�هر تاس�یس می ش�ود. گ�یریم ک�ه
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 شهرداری دائما از بدهی های خود گزارش می ده��د؛ ب��ر هیچ کس پوش��یده نیس��ت ک��ه این گزارش ه��ا فق��ط ب��ر م��یزان
 بدهی ها بنا شده و نه درآمدها. آن چه در خبرها می آید به هیچ عن��وان ی��ک گ��زارش م��الی نق��دی و غیرنق��دی )ش��امل
 امالک و مستغالت( نیست. در خبرها تنها عددی چند هزار میلی�اردی ب��ه عن�وان ب��دهی ش�هرداری می آی��د ک�ه بیش�تر
 دستاویزی است برای ع��دم پ��رداخت مس��تقیم و غیرمس��تقیم )از طری��ق پیمانک��اران( حق��وق ک��ارگران در بخش ه��ای

مختلف.

 کارگران خدمات شهری و محیط زیست
 در بین بی شمار کارگری که زیر نظر شهرداری استثمار می شوند، بیشترین سختی ک�ار و کم�ترین دس�تمزد متعل�ق ب�ه
 کارگران خدمات شهری و محیط زیست است. بی دلیل نیست که در دو سال گذش��ته حجم ب��زرگی از اعتراض��ات و

 ک��وتاعتصابات را از سوی کارگران شهرداری مشغول در این بخش ها شاهد هستیم.� اعتراضات کارگران شهرداری 
 عبداهلل در اهواز، سوسنگرد، زنجان، دشت آزادگان، نیشابور، شوشتر، شادگان، دزفول، آب�ادان، بن�در ام�ام، مری�وان،
 آبژدان اندیکا، حمیدیه و اللی خوزستان تنها بخشی از این اعتراضات است ک�ه در رس�انه ها ب�ه ط�ور مختص�ر بازت�اب
اند. این که کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری تهران در چه وضعیتی هستند را کمی جلوتر بررس��ی  یافته 
 خواهیم کرد. مطالبات این کارگران بیشتر به معوقات مزدی مربوط می شود. اگرچه نبود قراردادِ کار و امنیت شغلی،
 عدم پرداخت عیدی و پاداش، نبود لباس کار مناسب و وسایل بهداشتی و... همیشه جزئی از مطالب�ات ک�ارگران ن�یز

بوده است. 
 توجیه پیمانکار برای عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تسویه حساب شهرداری ها ب��ا این پیمانک��اران اس��ت. این دع��وا
 آشناست. وجود پیمانکاری ها نه فقط در حوزه ی خدمات شهری بلکه در هر حیطه ی ک�ار دیگ�ری این مش�کالت را
 برای کارگران به وجود می آورد. کارگران پیمانی از قراردادهای پیمانکار و کارفرما )شهرداری( مطل��ع نیس��تند� و ب��ه
 همین دلی�ل امک�ان پیگ�یری و راس�تی آزمایی توجیه ه�ای پیمانک�ار ب�رای پ�رداخت نک�ردن دس�تمزدها و عی�دی و ...
 برای ش��ان ف��راهم نیس��ت. گ��اهی مجبورن��د ب��ه کارفرم��ای اص��لی یع��نی ش��هرداری رج��وع کنن��د. در این ش�رایط ن��یز
 شهرداری ها که قبال به واسطه ی پیمانکاران از پذیرش مسئولیت کارگران سرباز زده اند، به راح��تی از مس��ئولیت ش��انه 

خالی می کنند و پاسخگو نیستند.

جایگزینی نیروی کار پیمانی با کارگران باقیمانده ی رسمی
 ب�ه وج�ود آم�دن نهاده�ای واس�طه ای ب�ه ن�ام پیمانکاری ه�ا را بای�د در چ�ارچوب سیاس�ت های ب�ه اص�طالح »تع�دیل
 ساختاری« فهمید. خالصه ی کالم این است که نهادهای دولتی به دلیل استخدام بلندمدت نیروی کارش��ان س��وددهی
 کمتری دارند و باید شکلی از به کارگیری نیروی کار موقت برای سوددهی بیشتر جایگزین آن شود. نهادهای دول��تی
 حاضرند برای این پوست اندازی مبالغ هنگفتی هزینه کنند. پیمانکاران طی مناقصه هایی به صورت حجمی یا م��دت دار
 عهده دار بخشی از پروژ ه ی خدمات شهری می شوند. آن ها به پشتوانه ی بخش نامه ه�ایی ک�ه از دهه ی هفت�اد ب�ه این س�و

  را پیوسته از معنا تهی کرده اند به استخدام نیروی ک�ار می پردازن�د. این اس�تخدام ها ب�ا قب�ول1369قانون کار مصوب 
 کمترین مسئولیت از سوی پیمانکاران انجام شده و با حمایت های قانونی دولتی هم��راه اس��ت. قرارداده��ای یک ماه��ه
 بدون پرداخت عیدی  و پاداش و لوازم استاندارد کار و با معوقات م�زدی طوالنی م�دت ش�رایطی اس��ت ک�ه ج��ایگزین
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 شرایط استخدام دولتی کارگران خدمات ش��هری ش��ده اس��ت. در گذش��ته ی��ک پاکب��ان می توانس��ت ب��ه بازنشس��تگی،�
 پرداخت به موقع دستمزد و بهره مندی از عیدی و پاداش امیدوار باشد. اما شرایط کاری که پیمانکار ب��رای ک��ارگران

ایجاد کرده تمام این حداقل ها را زیر پا گذاشته است. 
  به زودی موجب خواهد شد هیچ نم��ونه ی ک��ارگر رس��می1399صدور بخش نامه ی بازخرید »انگیزشی« در مهرماه 

برای مقایسه  با کارگران پیمانی باقی نماند. در این بخش نامه چنین آمده است:

 گان��ه ادارات ک��ل س��تادی و س��ازمان های۲۲کلیه کارگران رسمی شهرداری تهران شاغل در مناطق 
 غیرمستقل با دارا بودن شرایط ذیل می توانن��د از خ��روج پیش از موع��د )بازخری��د انگیزش��ی( اس��تفاده

  س�ال3۴ س�ال و ح�داکثر ۲۰ سال و ح�داقل ۵9نمایند. الف- کارگران مرد رسمی با حداکثر سن 
  س��ال3۴ س��ال و ح��داکثر ۲۰ س��ال و ح��داقل ۵۴سابقه. ب- کارگران زن رس��می ب��ا ح��داکثر س 

سابقه.

 بازخرید در این بخش نامه با آمیزه ای از اجبار و تهدی��د م��زین ش��ده اس��ت. در م��اده ی هفت این بخش نام��ه آم��ده
است:

  مقررات کار و تأمین اجتم��اعی و تبص��ره های الح��اقی آن مش��مول۷6کارگرانی که به استناد ماده ی 
  سال سابقه( در صورت عدم3۰ سال سن و ۵۰مقررات بازنشستگی اختیاری )داوطلبانه( می باشند )

 %۵۰استفاده از شرایط این دستورالعمل، در سال جاری، سقف مزایای غیرمستمر اعط�ایی ب�ه ایش�ان 
سرانه ی واحد سازمانی خواهد بود.

 یعنی اگر اندک کارگران باقیمانده ی رسمی شهرداری تهران نخواهند بازخرید شوند، مزایای پرداختی به ایشان نص��ف
 دیگر کارمندان رسمی شهرداری خواهد شد. اهمیت موضوع بخش نامه کامال روشن است. ریشه ی هرگونه استخدام

رسمی در شهرداری باید به سرعت خشکانده شود.

 این به قول خودشان »تع�دیل س�اختارها« ب�رای ک�ارگران ی�ک مع�نی بیش�تر ن�دارد و آن بهره کش�ی و اس�تثمار بیش�تر
 کارگران است. نتیجه ی این بهره کشی مستقیما به جیب پیمانکارانی واریز می ش�ود ک�ه متص�دیِ به ک�ارگیری ن�یروی
 کار هستند. حمایت قانونی به عهده ی نهادهای دولتی و قانون گذار است. بورژوازی و دولت مطبوعش کارگزار این

تعدیل ساختار هستند.

به کارگیری کارگران محروم مهاجر

 در بسیاری از شهرها که در جوار مناطق محروم هستند، نیروی کار خدمات شهری از این مناطق تامین می شوند. مثال
 در کرمان و یزد، بیشتر کارگران بلوچ به دلیل نبود کار در شهرهای خ��ود اس��تخدام می ش��وند. در واق��ع این ناش��ی از
 زرنگی پیمانکار است که به  این وسیله می خواه�د از ک�ارگران کم ق�درت تر س�وء اس�تفاده کن�د. ب�ه این ش�کل ت�وان
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 بهره کشی بیشتر و عدم پاسخگویی به  کارگران سودهای »معقول تر« و »منصفانه تری« را به جیب »پیمانکاران بینوا«
سرازیر می کند!

 به کارگیریِ کارگران مهاجر افغانستانی توسط پیمانک��اران ش��هرداری ته��ران، اوج این ش��رایط را نش��ان می ده��د. این
 کارگران توسط پیمانکار بیمه نمی شوند. ب��ه دلی�ل مه�اجر ب��ودن و نداش��تن م��دارک و ت��رس از »رد م��رز ش��دن«، این
 کارگران هیچ قدرتی برای چانه زنی با پیمانکار ندارند. شهرداری و نهادهای دولتی از جمله وزرات کشور و نهادهای
 قانون گذار به چنین وضعیتی اشراف دارند. آن ها مسببان این وضعیتِ پرسود برای پیمانکاران و جانکاه برای کارگران
 هستند. پیمانکاران دریافته اند که می توانند بیشترین فشار ک��ار را ب��ه ک��ارگران افغانس��تانی وارد ک��رده و متق��ابال هیچ
 تعهدی به دوش نداشته باشند. در حیطه ی نظافت شهری و خدمات فضای سبز تقریبا تمام نیروی کار شهرداری تهران

از کارگران افغانستانی تامین می شود. بسیاری از این کارگران پانزده ساله و یا جوان تر هستند.

چه باید کرد؟

 کار در خدمات شهری و فضای شهرداری ها از سخت ترین مشاغل است. به دلیل تعدیل ساختار اقتص��ادی و ش��یوه ی
  بی بهره اند. پیمانک��اران1369 ها به پیمانکاران، این کارگران از حداقل های قانون کار مصوب برون سپاری شهرداری

 به عنوان بخشی از طبقه ی سرمایه دار و دولت به عنوان حامی اینان شرایطی را فراهم کرده اند تا بیشترین استثمار را در
 این مشاغل شاهد باشیم. به همین دالیل بخشی بزرگی از اعتراضات روزمره ی طبقه  ی کارگر در ایران مربوط ب��ه این

کارگران بوده است. 

 پیمانکاران به به�انه ی پرداخت نش�دن مطالبات ش�ان از س�وی ش�هرداری ت�ا چن�دین م�اه دس�تمزدها را مع�وق ک�رده و
 شهرداری ها نیز هیج ارتباط مستقیمی با کارگران ندارند، چرا که با برون سپاری به پیمانکاران از وظایف ش��انه خ��الی
 می کنند. وجود ارتش ذخیره ی کار و استفاده از کارگران مهاجر امکانی پرسود ب�رای پیمانک�اران ف�راهم ک�رده ت�ا ب�ا
 تهدید به اخراج از ه�ر اعتراض�ی جلوگ�یری نماین�د. بازنشس�تگی ک�ارگران رس�می، به ک�ارگیری ک�ارگران مه�اجر،
 قراردادهای یک ماهه، شیف های کاری منفرد و چرخشی باعث شده است که کارگران خدمات شهری نتوانند به یک

شکل سازماندهی بادوام در اعتراضات شان دست یابند.

 کارگران شهرهایی که در این دو س�ال اعتراض��اتی را انج��ام داده ان�د پیش�روترین ک��ارگران ش�هرداری بوده ان��د. آن ه�ا
 برخالف شرایطی که پیمانکاران و ش�هرداری ها ف�راهم کرده ان�د ت�ا اتح�ادی بین ک�ارگران ش�کل  نگ�یرد، توانس�ته اند

اعتراضات خود را تا حدی سازماندهی کنند.

 این تجربه باید به شکلی منسجم و نهادی پیگیری شود تا به نمونه ای از تشکل یابی مستقل برای کارگران شهرداری ها
 بدل شود. در این صورت کارگران شهرداری ها نه تنها در مقابل دشمنان طبقاتی خود و علیه وضع موج��ود منس��جم و

متحد می شوند، بلکه الگوی مناسبی برای کارگران شهرداری در دیگر شهرهای ایران خواهند بود. 
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