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 شرایط دائمی بودن قرارداد 
کار کارگران

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور

طبق قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد 
کتبی یا شــفاهی که به موجب آن کارگر در قبال 
دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت 

غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
کتبی بودن قرار داد مشخص است و نیاز به توضیح 
ندارد اما شفاهی بودن قرارداد کار هم در نوع موقت 
وهم دائم اهمیت  فوق العاده دارد. اگر طبیعت کار 
غیرمستمر باشد، اعتبار شفاهی بودن قرارداد هم 
به همان میزان قرارداد یا پروژه است ولی چنانچه 
اتمام ساخت و تولید در قرارداد قید شده باشد، مانند 
جاده سازی، طبعیت کار در این نوع قرارداد در یک 
بازه زمانی خاص غیرمستمر و قرارداد کتبی و شفاهی 
نیز غیرمستمر است ولی چنانچه ساخت و تولید نیز 
به رغم مدت قرارداد، ادامه یابد قرارداد کار کارگری 
که مشغول کار است، از موقت به دائم تغییر ماهیت 
داده اما در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر 
دارد، قرارداد از نوع شــفاهی چون قید مدت ندارد 

دائم تلقی می شود.

نکته خیلی مهم اینکه در مراجع حل اختالف 
اگــر کارگری ادعــا کــرد بــرای کارفرمایی کار 
می کرده و اخراج شــده ولی فاقد قرارداد کار است 
در صورت جلســه و رای هیأت ها، وفق ماده ۱۵۹ 
بنویسند موافق بازگشت به کار به صورت دائم هستم 
چرا که قرارداد کار شفاهی و فاقد مدت بوده و طبعیت 
کار کارگر نیز مستمر اســت. چنانچه بعد از اتمام  
قرارداد کار کارگر بدون قرارداد به کار ادامه دهد، در 
این حالت قرارداد کارگر از موقت به دائم تغییر ماهیت 

داده و قرارداد کار دائم تلقی می شود.
اعضای محترم مراجع حل اختــالف نباید به 
صرف اینکه کارگری در زمان ارائه دادخواست فاقد 
قرارداد کار است، به استناد ماده ۸۷ آیین دادرسی 
کار که می گوید، ارائه دالیل و مدارک دال بر وجود 
رابطه کار بین کارگر و کارفرما، برعهده کارگر است 
و اگر کارگر مدارک و دالیــل مبنی بر وجود رابطه 
ندارد، حکم به رد دعوا و شکایت بدهند که این ظلم 

حداکثری به کارگر است.
همچنین وظیفه دیوان  عدالت اداری، تطبیق 
آرای صادره توســط مراجع حل اختــالف کار با 
قانون کار است، نه تفسیر قانون وفق اصل ۷۳ قانون 
اساسی که در صالحیت مجلس است، بنابراین تلقی 
تمدید ضمنی ادامه کار کارگر بدون قرارداد کار وفق 
قانون نبوده، بلکه تفسیر و برداشت از قانون کار بود 
که در صالحیت دیوان عدالت اداری نیســت و به 
نظر می رســد دادنامه های دیوان عدالت اداری نیز 
همچون دادنامه ۱۷۹  قصد نابودی قانون کار و منافع 

کارگران را دارد.
نکته فوق العاده مهم دیگر این اســت که اگر 
در مراجع حل اختــالف حاکمیت ماده ۸۷ آیین 
دادرســی کار و دادنامه های ۳۷۱- ۳۷۲ و ۱۵۸ - 
۱۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بپذیریم، 
عبارت »قرارداد کار کتبی یا شــفاهی« است در 
ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۷ که می گوید »در صورتی 
که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی 
می شود« عمال واژه شــفاهی و تبصره ۲ ماده ۷ از 
حیز انتفاع ساقط شده و کارگران یک دوره تمدید 
قرارداد مشابه قرارداد قبلی تمدید شده و کارفرما 
در قرارداد ســوم و بعدی این امکان و فرصت را به 
دست می آورد تا همچنان قراردادهای کار را موقت 
منعقد کند، پس نمایندگان کارگری در مراجع حل 
اختالف مواظب باشند که حقوق کارگران  بی پناه 

تضییع نشود.

 مرگ کارگر مراغه ای 
بر اثر سقوط از داربست

یک کارگر ساختمانی در شهر مراغه به دلیل 
سقوط از ارتفاع داربست، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، توحید فارسی در مورد جزئیات 
این حادثــه اظهار داشــت: این حادثه در شــهر 
مراغه استان آذربایجان شــرقی برای یک کارگر 
ساختمانی رخ داد که حین کار روی داربست های 

فلزی، از ارتفاع سقوط کرده و دچار حادثه شد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرســتان مراغه، 
امدادگران با حضور در محل حادثه کارگر حادثه 
دیده را سریعا به بیمارســتان اعزام کردند اما وی 
به دلیل شــدت جراحات وارده جان خــود را از 

دست داد.
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یادداشت

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

اعتراضی که مدت ها زیر پوســته 
سخت شــرکت های پیمانکاری نفت 
جریان داشــت، اول تیرماه به ســطح 
رســید. فضای مجازی هــم به کمک 
کارگران آمد و کارگرانی که زیر سلطه 
پیمانــکاران و دالالن نیروی انســانی 
مجال نفس کشــیدن و عرض اندام یا 
چانه زنی متحدانه ندارند، توانســتند 
صدای اعتراض خود را به گوش مخاطبان 

و فرادستان برسانند.
اگر خواسته های کارگران پیمانکاری 
نفت را در سطوح مختلف ارزیابی کنیم، 
زیرساختی ترین و اساسی ترین مطالبه، 
»حذف کامل پیمانکاران یا واسطه ها 
از صنعت ســودآور نفت و گاز« است؛ 
خواســته ای که یک کارگــر روزمزد 
پتروشــیمی چوار، کارگــری که در 
بدترین ترکیب شــغلی ممکن مجبور 
به کار کردن است )هم پیمانکاری است و 
هم روزمزد یعنی از دو طرف در محاصره 
بی حقوقی است( در یک جمله بسیار 
ساده خالصه می کند: »چرا من کارگر 
که بیش از هشت سال سابقه کار دارم باید 
همچنان پیمانکاری و روزمزد باشم در 
حالی که در همین صنعت نفت، آشنایان 
و بستگان خواص می آیند و بدون سابقه 
صندلی ها را تصاحب می کنند و رسمی 

می شوند«.
۱0 تا ۲0 ســال کار کردن به عنوان 
کارگر پیمانکاری یا حجمی، فاجعه ای 

غیرقابل وصف اســت؛ فاجعه ای با این 
مضمون که هرچــه تخصص و مهارت 
کســب کنی، باز هــم نمی توانی خود 
را از نردبان ترقی شــغلی )نردبانی که 
اساســاً وجود ندارد( باال بکشی. کارگر 
پیمانکاری حق برخورداری از تشکل 
حتی همان تشکل های رسمی قانون 
کار را ندارد چون هر چه گشتیم، هیچ 
تشــکلی به عنوان تشــکل نماینده 
پیمانکاران در هیچ کدام از پاالیشگاه ها و 
پتروشیمی ها نیافتیم. کارگر پیمانکاری 
کمتر از نصــف رســمی ها و عموماً با 
تاخیر بسیار حقوق می گیرد )استدالل 
می کنند تاخیر تقصیر پیمانکار است 
و به کارفرمای اصلی ربطی ندارد!( و در 
نهایت اینکه کارگر پیمانکاری، به رغم 
ماهیت مستمر کارش، هیچ امیدی به 
آینده ندارد. در این شرایط است که گرچه 
کارگران پیمانکاری نفت، خواسته هایی 
مانند بهبود دســتمزد، بهبود ایمنی 
شــغلی و حق برخورداری از دستمزد 
شایســته ۱۲ میلیون تومانی و برابر با 
خط فقر را به درستی طرح می کنند اما 
تا پیمانکاران الیه الیه و سلسه مراتبی 
در همه صنایع پرسود و نهادهای دولتی 
حضور دارند، نمی توان به تامین آینده 

کارگران امیدوار بود.
با این اوصاف، کارگران پیمانکاری 
نفت در بیانیه ای به مناسبت اعتراضات 
اخیر، خواسته های خود را علنی کرده 
و در بخشی از آن نوشــته اند: »قوانین 
برده وار مناطــق ویژه اقتصــادی که 

حصاری بیــن ما و بخش هــای دیگر 
کارگری در سطح جامعه است و براساس 
آن کارفرمایان دست شان برای هرگونه 
تعرضی بــه زندگی و معیشــت ما باز 
گذاشته شده است، باید فورا لغو شوند. 
ما خواستار ایمن شدن محیط کارمان 
هســتیم. محیط های کار ما مثل یک 
بمب انفجاری است و حریق های مهیب، 
سقوط از ارتفاع، آلودگی های صوتی در 
اثر انفجار مواد نفتی، استشمام مواد سمی 
و شیمیایی در کنار غیراستاندارد بودن 
وضع بهداشت و درمانگاه ها، دارد هر روز 
از ما قربانی می گیرد و ســبب صدمات 
جانی و روحی بســیاری بــه کارگران 

شده است«.
 چطور از پیمانکاران 

حمایت می کنند؟
حال در شــرایطی که یــک کارگر 
پیمانــکاری، حجمــی یــا روزمزد 

پیمانــکاری، باید هــر روز و هر لحظه 
شاهد تبعیض آشــکار در محیط کار 
خود باشــد، کارگری که حق مطالبه 
ندارد چــون در پایین ترین ســطح از 
معادالت معیوب روابط کار قرار گرفته 
و ترس از اخراج، ترســی واقعی است، 
گروهی از حضور بی امان پیمانکاران در 
صنایع زیرساختی مانند نفت و گاز دفاع 
می کنند! اســتدالل آنها این است که 
پیمان سپاری، یک نوع خصوصی سازی 
و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که 
موجب می شود بدنه دولت کوچک شده 
و هزینه های آن کم شود! سوال اساسی 
این اســت که آیا با آمدن پیمانکاران به 
صنعت نفت، هزینه های دولت کم شده؟ 
آیا پیمانکاران و واسطه هایی که عالوه 
بر حقوق مزدی کارگران، ســودهای 
کالن به جیب می زنند، موجب کاهش 
هزینه های دولت می شــوند و اگر این 
کارگران مســتقیم با خود کارفرمای 
مادر طرف قرارداد بودند و فقط حقوق 
خود را می گرفتند )یعنی حذف ســود 
هنگفت پیمانکار یا واسطه( هزینه ها 

کمتر نمی شد؟
در برخی راهکارهــای اقتصادی، 
خوشــه بندی اقتصــاد و قــراردادن 
خوشــه های مرتبط در یــک ناحیه 
جغرافیایی، یکی از رموز موفقیت و باال 
رفتن نرخ رشد مطرح شــده اما بدون 
تردید، پیمانکارانی که به عنوان دالل 
نیروی انسانی هیچ آورده ای برای اقتصاد 
به خصوص در صنایع مادر ندارند و حتی 
از امکانات و زیرساخت های تکنولوژیک 
کارفرمــای اصلی اســتفاده می کنند 
)یعنــی آورده واقعی چیــزی در حد 
صفر است(، نمی توانند مدعی کاهش 

هزینه ها یا رشد اقتصادی باشند.
 برنده واقعی پیمانکار است 
یا پیمانکار به عالوه کارفرما

»علیرضا حیدری« فعال کارگری 
و کارشناس روابط کار در ارتباط با این 
استدالل های نامربوط در دفاع از وجود 
پیمانکاران می گوید: اگر کار را پدیده ای 
واقعی ببینیــم و هزینه های مترتب بر 
آن را از طریق آنالیز قیمت به دســت 
بیاوریم، به همان روندی می رسیم که 
پیمانکاران انجام می دهند. آنها ارزش 
کار را درمی آوردند و بین عوامل ازجمله 
نیروی کار تقســیم می کنند. درواقع 

کارشان آنالیز قیمت است. در چارچوب 
تکالیفی که در قبــال نیروی کار وجود 
دارد، هزینه های نیروی کار را تخمین 
می زنند و این تخمین هزینه را به اضافه 
هزینه های اجرا یا باالســری که به آن 
افزوده می شود، تخمین نهایی قیمت 
می دانند که به عنوان قیمت اعالمی به 
کارفرمای مادر اعالم می شود یا از آن در 

مناقصه ها رونمایی می شود.
اما اتفاقــی که می افتــد به همین 
سرراستی و روشــنی نیست. حیدری 
اضافه می کند: اتفاقی که می افتد این 
است که در خصوص آنالیز هزینه های 
نیروی کار، همه هزینه های قانون کار، 
در بهترین شرایط ممکن، در نظر گرفته 
می شود و به کارفرما اعالم می شود اما 
وقتی هزینه کــرد واقعی پیمانکار آغاز 
می شود، سود واقعی هم شروع می شود. 
هنگام انجام کار و هزینه کرد، پیمانکاران 
به ســود متعارف هزینه های باالسری 
قناعت نمی کنند و شــروع می کنند با 
کارگر درباره هزینه های واقعی مجادله 
کردن. در عمل، بــا کاهش هزینه های 
نیروی کار، سود خود را افزایش می دهند 
و مســاله اصلی همین سود است. حاال 
عده ای که استدالل می کنند پیمانکاران 
هزینه ها را کاهش می دهند به این دلیل 
است که عمالً پیمانکاران توانایی تعدیل 
نیروی انسانی را دارند. وقتی حجم کار 
کم و زیاد می شود، از آنجا که قراردادهای 
پیمانکارن معموالً »حجمی« اســت 
و دستشــان باز است، شــروع به کم و 
زیاد کردن تعــداد کارگران می کنند. 
در واقــع انعطاف پذیــری کار موجب 
انعطاف پذیری نیروی انسانی می شود 
و برخی با استناد به چسبندگی نیروی 
کار در دولت )چون معتقدند چسبندگی 
ایجاد هزینه می کنــد( از پیمانکاران 
به خاطــر همین انعطــاف در تعدیل، 
دفاع می کنند و می گویند پیمانکاران 
هزینه ها را کمتر می کنند درحالی که 
در واقعیت این گونه نیست. بحث همان 
سود هنگفتی است که می برند، به نام 

کارگر، از جیب دولت و به کام پیمانکار!
این فعال کارگــری ادامه می دهد: 
پیمانکاران با هدف کم کردن هزینه های 
نیروی انســانی، حقوق نیــروی کار را 
نمی دهند یا با تاخیر بسیار می دهند و 
بعضاً هم وارد مذاکره نابرابر و ناعادالنه 

با نیروی کار می شــوند که اگر کارگر 
کار را می خواهد مجبور اســت شرایط 
را بپذیرد و با هزینه کمتر از آنالیز اولیه 
قیمت کار کند. کارگری که دستش به 
هیچ کجا بند نیســت و سر میز مذاکره 
در ســطح پایین تر نشســته، چاره ای 
جز پذیرش ندارد. این وســط »برنده« 
کیســت؟ حیدری می گوید: پیمانکار 
برنده بازی اســت. کارفرما هزینه ها را 
پرداخت کرده، پیمانکار هم گرفته اما به 
کارگر نمی دهد پس برنده واقعی اوست 
اما گاهی پیمانکار و کارفرما هر دو با هم 
برنده هستند چون با هم رابطه دارند و 
سودها را قسمت می کنند، پس برنده 
اصلی، پیمانکار است و کارفرما هم در 
بیشتر موارد با او هم دست است اما این 

وسط، بازنده واقعی »کارگر« است.
پیمانکاران را از روابط کار بردارید

بازنده واقعی این مناسبات معیوب 
و البته پرهزینه، به راســتی کارگران 
هستند. گروهی به قیمت بازنده بودن 
و بازنده ماندن کارگرانی که در یک بمب 
انفجاری زندگی می کنند، جیب ها را 
پر می کنند و صفرهای حســاب های 

بانکی شان روزبه روز بیشتر می شود.
در این بین، تنها راهکار همان حذف 
کامل تمام پیمانکاران است و اگر دولت 
یا مجلس، سر سوزنی به فکر رفاه حال 
کارگران هســتند باید بدون معطلی 
و فارغ از همه بهانه ها و اســتدالل های 
دست راستی غیرقابل قبول، پیمانکاران 
را از نهادهای دولتــی و صنایع مادر به 
تمامی حذف کنند که اگــر این کار را 
نکنند، البد همان هم دستی و هم کاسه 
بودن دولتی ها به عنوان کارفرمای مادر با 
پیمانکاران و دالالن در میان است؛ همان 
هم دستی ای که موجب می شود سودها 
را قسمت کنند و مشترکاً به جیب بزنند.

مطالبه اصلی کارگران پیمانی و پروژه ای در اعتراضات اخیر:

پیمانکاران و دالالن نیروی انسانی از صنعت نفت حذف شوند

خبر

نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس یازدهم گفت: به 
محض اطالع از حرکت های کارگری و مطالبه گری آنها در مورد 
بحث حقوق و مزایا وارد مذاکره با اعضای کمیسیون انرژی شدیم 

و اکنون مسائل در کمیسیون انرژی به جد پیگیری می شود.
موسی احمدی  درباره اعتراضات کارگران پیمانکاری صنایع 
نفت و گاز به ایلنا گفت: از طرف رئیس کمیسیون نامه ای به رئیس 
مجلس زده شد و ایشان هم قضیه را به سران قوا منتقل کردند. 
روز چهارشنبه نیز در حاشیه فراکسیون انقالب اسالمی شخصا با 
قالیباف صحبت کردم و مسائل و مشکالت این عزیزان را به سمع 

رئیس مجلس رساندم و حتی با واسطه مسائل را به رئیس جمهور 
منتخب هم منتقل کرده ایم. احمــدی گفت: از طریق نماینده 
پارلمانی رئیس جمور مســائلی که در منطقه ما وجود دارد را 
منعکس کرده ایم. مسائل کارگرانی که سال ها زیر نظر پیمانکار 
کار کرده اند و همچنین بحث حقوق و دستمزد و امنیت شغلی این 
کارگران باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود. نماینده کنگان، دیر، 
جم و عسلویه در مجلس با اشاره به دیدار با هیأتی از طرف وزارت 
نفت گفت: بعضی از اقداماتی که نیاز بوده انجام گرفته و حقوق و 
مزایای برخی کارگران پرداخت شده و درباره برخی مسائل دیگر 

هم مشغول رایزنی هستند تا آنها هم انجام شود.وی ادامه داد: 
حقوق قانونی و مطالبات این عزیزان باید پیگیری شود. در حال 
حاضر همه نسبت به مسائل این کارگران حساسیت پیدا کرده اند 
و من مطمئن هستم که این هفته، قضایا ساماندهی می شود و 
مشکالت حل خواهد شد. احمدی درباره طرح حذف پیمانکاری 
در نفت که پیشتر نمایندگان مجلس از آن سخن گفته بودند، 
اظهار کرد: ما طرحی در مجلس مطرح کرده ایم و االن هم با توجه 
به تغییراتی که در کمیسیون ها ایجاد شده، این طرح را پیگیری 
می کنیم. در این طرح به دنبال این هســتیم که رابطه کارگر و 

کارفرمای اصلی را تنظیم کنیم و پیمانکاران را حذف کنیم. به 
اعتقاد ما اگر رابطه ای منطقی و مستقیم بین کارگر و کارفرما باشد 
این مشکالت ایجاد نخواهد شد. وی در پایان گفت: اگر با توجه به 
حساسیتی که وجود دارد، دوستان همکاری کنند و به این طرح 

رای داده شود خیلی از مشکالت حل خواهد شد.

نماینده کنگان و عسلویه در مجلس خبر داد:

بررسی اعتراضات کارگران صنایع نفت و گاز در کمیسیون انرژی

یــک فعــال حــوزه روابــط کار، کاهش 
فاصله بین حداقل دســتمزد و خط معیشــت 
کارگــران و بــاال بــردن قــدرت معیشــت 
خانوارهــای کارگــری را ازجملــه مطالبات 
 اساســی جامعه کارگــری از دولت ســیزدهم 

عنوان کرد.
رحمت اله پورموســی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به اولویت های دولت سیزدهم در بحث بهبود 
معیشت و مسکن اقشار جامعه اظهار کرد: یکی از 
مسائلی که باعث تقویت و بهبود وضع معیشت 
کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدهاست 
که با اجرای صحیح مــاده ۴۱ قانون کار محقق 
می شود لذا انتظار داریم دولت جدید همچنان 
که رویکرد خود را در جهت بهبود کسب و کار و 

معیشــت مردم قرار داده، با اجرای صحیح ماده 
۴۱ به ویژه بند دو آن که به هزینه های معیشت 
کارگران اشــاره دارد، در جهت باال بردن قدرت 
 خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری 
گام بردارد. وی با بیان اینکه مســکن، اجاره بها 
و درمــان بخش اعظمــی از هزینه های زندگی 

کارگران را به خود اختصاص داده، ابراز امیدواری 
کرد: شــکاف و فاصلــه بین حداقل دســتمزد 
و خط معیشــت کارگــران در کاهــش یابد و 

عقب ماندگی های مزدی کارگران جبران شود.
این فعال حوزه روابط کار، فعال شدن بخش 
مسکن در کشــور را موجب احیای بسیاری از 
مشاغل مرتبط دانســت و تاکید کرد: چنانچه 
پروژه های عمرانی و ســاختمانی رونق بگیرند، 
صدها شــغل مرتبط با این بخش فعال شــده و 

کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتاد.
پورموسی تامین مسکن را ازجمله دغدغه ها 
و مطالبات مهــم جامعه کارگری برشــمرد و 
بر ضرورت ســاخت مســکن ارزان قیمت برای 

خانوارهای کارگری تاکید کرد.

مسئول روابط عمومی شرکت پاالیش 
نفت تهران با اشــاره به برخی شایعات در 
فضای مجازی مبنی بر اخراج ۷00 نفر از 
کارگران این پاالیشگاه، گفت: این موضوع 

کذب محض است.
به گزارش ایلنا، شاکر خفایی روز جمعه 
به خبرنگاران اظهار داشــت: شایعاتی که 
درباره اخراج ۷00 نفر از کارکنان پاالیشگاه 
تهران منتشر شــده، صحت ندارد و فقط 
شرکت پیمانکاری »اویکو« بخش کمی از 
نیروهایش را تعدیل کرده است. وی با بیان 
اینکه شرکت پیمانکاری »اویکو« به عنوان 
تامین کننده نیروهای تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه تهران با قرارداد حدوداً ۳0 روزه 

است، افزود: این شرکت با توجه به کاهش 
دستورکارهای تعمیرات اساسی و کاهش 
کار ارجاعی، با ۳۵ نفر از نیروهای روزمزد 
خود که بخش کوچکی از نیروهای محترم 
روزمزد شاغل در اورهال طرف قرارداد اویکو 
هســتند، طی ۲ روز )روزهای دوازدهم و 
سیزدهم تعمیرات اساسی( مطابق توافق 

و کاهش کار، تسویه حساب کرده است.
خفائی یادآور شد: شرکت پاالیش نفت 
تهران شایعات منتشره در فضای مجازی در 
خصوص اخراج کارگران پاالیشگاه تهران را 
قویا تکذیب کرده و پیگیری انتشاردهندگان 
اخبار خالف واقع از مراجع قضایی را حق 

مسلم خود می داند.

یک فعال حوزه روابط کار خواستار شد:

باال بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران
مسئول روابط عمومی شرکت پاالیش نفت تهران:

اخراج ۷۰۰ کارگر پاالیشگاه تهران کذب محض است

 هنگام انجام کار، 
پیمانکاران به سود متعارف 
هزینه های باالسری قناعت 
نمی کنند و شروع می کنند 
با کارگر درباره هزینه های 

واقعی مجادله کردن و با 
کاهش هزینه های نیروی 

کار، مدام سود خود را 
افزایش می دهند

کارگر روزمزد پتروشیمی 
چوار: من کارگر که بیش از 
هشت سال سابقه کار دارم 
باید همچنان پیمانکاری و 

روزمزد باشم در حالی که در 
همین صنعت نفت، آشنایان 

و بستگان خواص می آیند 
و بدون سابقه صندلی ها را 
تصاحب می کنند و رسمی 

می شوند
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