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 پیشگفتار

 یت شغلی برای نیروی کار در کشورتأمین امنمرتبط با نهادهای ترین ترین و اثرگذاراز مهمیکی  تأمین اجتماعی سازمان

های آنان ، سهمی بزرگ از جمعیت کشور را به خود اختصاص جمعیت میلیونی تحت پوشش این سازمان و خانواده است.

اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم، فضای کلی کسب و کار، رونق یا رکود و رضایت یا عدم کارگران و از این دهد. فارغ می

کارآیی و های کسب و کار و اشتغال در کشور، به صورت غیرمستقیم بر شاخصند و سایر عوامل مؤثر در فرآی کارفرمایان

و مبانی مطرح شده ول به عنوان یکی از اص« گراییجانبهسه»سوی دیگر، از پایداری سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار است. 

المللی این حوزه نظیر های ملی و بینتأکید سازمانی، مورد در ادبیات علمی تأمین اجتماعی و حوزه رفاه و سیاستگذار

گرایی، بهجاننایی سهاست. رعایت اصل مببوده های تأمین اجتماعیسازمانالمللی بین( و اتحادیه ILOالمللی کار )سازمان بین

 ار است. ا و مطالبات ضلع نیروی کمستلزم توجه به مسائل، نیازه

و  اگوهلافهم ن، موضوع ادیعالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای عطف توجه به این مبانی و مفروضات بنیمؤسسه 

را در دستور کار خود قرار  6931 های اخیر و به خصوص سالنیروی کار در دههصنفی اعتراضات  روندهای

ها سائل منجر به این اعتراضات برای سیاستگذاران این حوزهداد تا از این رهگذر، بتواند تصویری از مطالبات، نیازها و م

به دست دادن تصویری توصیفی از این اعتراضات، عمالً تحلیل علل و روندهای تغییر و تحول این مسائل فراهم آورد. بدون 

هایی که در این بازه زمانی به صورت روشمند بتوانند تصویری از علل و عوامل و عالوه، پژوهشنمود. به غیرممکن می

توان ها نمیای از آناضات و مسائل به دست دهند، اندک بودند و گاه نمونهروندهای ظهور و بروز و فراز و فرود این اعتر

 یافت. 

ن در این حوزه های آغازیاست؛ گرچه این پژوهش، از گامحاضر، محصول تالشی برای تحقق اهداف فوق بودهپژوهش 

های صورت گرفته در این زمینه برای به ، اما نظر به اندک بودن منابع قابل استناد و پژوهشی پیشین، تالششودیقلمداد م

تواند فضایی برای جاج روشی یا تحلیلی، میاعتراضات، گرچه همراه با نقاط ضعف و اعودست دادن تصویری کلی از این 

محققین در این پژوهش با توجه به خالء آمار و همچنین اید. فراهم نم اندکاران این حوزهتأمل سیاستگذاران و دست

ز این منظر با اند. اما این استفاده ابودهه به لحاظ منشاء، غیررسمی اند ککردهاطالعات قابل دسترسی، گاه از منابعی استفاده

 نمود. ناپذیر میتحلیلی، اجتنابرویکرد 

 دهد و بخشی از نظرات کارشناسیسازد مطالب و محتوای گزارش، طبیعتاً نظر حقوقی مؤسسه را بازتاب نمیمیشان نخاطر

متخصصین این حوزه برای تکمیل و تدقیق این نظرات کارشناسی حائز اهمیت ی نقدهاکند. در این حوزه منعکس می

 خواهد بود. 
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 مقدمه

 

های استمرور اعتراضات کارگری در ایران پس از انقالب حاکی از آن است که به تناسب شدت گرفتن اثرات سوء سی

( بینی شده در قانونیابی پیش)بجز سه نوع امکان تشکلهای مستقل رغم فقدان تشکلو علی گرایانهاقتصادی راست

ی مطالبهموضوع ، ناپایدار و عموما متوجه همواره بر تعداد و شدت اعتراضات افزوده شده است، اما این اعتراضات پراکنده

 .بوده است« دستمزدهای معوقه»

، نشان های مناسبی وجود داردکه درباره برخی از جزئیاتِ آن داده 1091تا  1090به اعتراضات کارگری از سال نگاهی 

های دهد که اعتراضات کارگری با سرعت بیشتری در هر سال رشد کرده و با هر چه شدت گرفتن اثرات سیاستمی

ها افزوده شده و آن بر طول مدت« اعتصابات»ای نظیر رغم نبود تشکل، در اشکال اعتراضی، علیی اقتصادیگرایانهراست

« دستمزدهای معوقه»میلِ کارگران معترض به فراروی از اعتراض به صرفا هایی در خصوص نیز رفته رفته بار دیگر نشانه

 از موارد قابل تأمل آن است.« سازیلغو خصوصی»و « خواست تشکل مستقل داشتن»شود که مشاهده می

فقدانِ  تشکل کارگری ی این گزارش از این قرار است که سطح اعتراضات کارگری به حدی رسیده است که ی اصلایده

متأثر از های اجتماعی همچنان فارغ از آنکه سیاستهرچه بیشتر و پرشدت آن ندارد. از این رو تأثیری در بروز و ظهور 

حق »، به رسمیت شناخته نشدن ی صورت خواهد گرفتگرایانه پیش خواهد رفت یا اینکه تجدیدنظرهایرویکردهای راست

و نیز عدم کاسته شدن از برخوردهای امنیتی با این اعتراضات، « یابی مستقلحق تشکل»برای کارگران، در کنار « اعتراض

ه سمت ناخواه بخواهن معترض ها را هرچه بیشتر افزایش داده و کارگرااستعداد بروز و ظهور خشونت خارج از کنترل در آن

 و بازتولید وضعیت منجر به اعتراض قانع خواهد کرد.این وضعیت امکانی برای اصالح  ایده ناامیدی از

شده تحت  مهیکار ب یرویتعداد ن ،یاجتماع نیسازمان تام یو اجتماع یاز واحد آمار اقتصاد یافتیآمار در نیدتریطبق جد

توجه به  با .نفر اعالم شده است 123هزار و  ۷۷9و  ونیلیم 10معادل  95سال  انیتا پا یاجتماع نیپوشش سازمان تام

نشان  95شدگان سال  مهینفر بود، آمار ب ۷21هزار و  ۷11و  ونیلیم 10معادل  زین 94شده در سال  مهیب تیجمع نکهیا

 .داشته است شینفر افزا ۴94هزار و  1۷ زانیبه م 94افراد در سال گذشته نسبت به سال  نیتعداد ا دهدیم

 دهد،یسال گذشته نشان مپنج  یط یاجتماع نیسازمان تام یشدگان اصلمهیتعداد ب یتیجمع راتییگزارش، تغ نیاساس ا بر

هزار  49۷و  ونیلیم 11داشته و از حدود  شینفر افزا 501هزار و  2۴2و  ونیلیم 2مدت  نیدر ا یشده اصل مهیتعداد افراد ب

 .1)خبرگزاری اقتصادآنالین( است دهیرس 95نفر در سال  133و هزار  ۷۷9و  ونیلیم 10به  93نفر در سال 
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 شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعیتعداد بیمه

 تعداد )نفر( سال
1093 1149۷3۴9 

1091 122۴11۴0 

1092 12۴3۴34۷ 

1090 1004449۴ 

1094 10۷11۷21 

1095 10۷۷9123 

 

 زیهستند ن یاصل شدگانمهیکه افراد تحت پوشش ب «یتبع» شدگانمهیتعداد ب ،یاجتماع نیمأت یشدگان اصلمهیعالوه بر ب

و  یشدگان اصلمهیگزارش، مجموع ب نیاساس ا بر .نفر اعالم شد 591هزار و  900و  ونیلیم 21آمار،  نیبر اساس آخر

 .ندکیم تیدر کشور حکا یکارگر یهاخانواده ینفر 211هزار و  ۷10 ونیلیم 05 تیاز جمع 95در سال  یتبع

 یشده اصل مهیکشور هر ساله به استناد تعداد افراد ب یکارگران رسم تیجمعنباید از نظر دور داشت که نکات، در کنار این 

 مهیکارگر شاغل تحت پوشش ب ونیلیم چهارحدود  یکارگر ندگانینما یکه بر اساس اعالم برخ یشود، در حال یاعالم م

 )همان(. شوندیشناخته م یررسمیکارگران غ قرار ندارند که تحت عنوان یاجتماع نیتام

آن دسته از مردم هستند که از حیث وضعیت زندگی، معیشت و بهرمندی ی کارگر با در نظر گرفتن این نکته که طبقه

 ترین قشرپاییندستان شهری در واقع های مختلف تهیگروهآیند )های رفاهی نابرخوردارترین به شمار میمناسب از شاخص

های توسعه را هم درنظر در طول اجرای برنامه های کاهش فقرسیاست جمعبندی نتایجِ ،اگر در کنار این (،اندبقهاین ط

ای و حتی در پاره کاهش پایدار فقر در هیچ یک از جوامع شهری و روستایی رخ نداده استبگیریم که حاکی از آن است که 

گیری نابجایی نخواهد بود اگر بگوییم میان ، آنگاه نتیجه(2۴۴: 1094نی، از موارد فقر در آن مناطق افزایش یافته است )مد

که اگر مبتنی بر عدد آن، تعداد و موضوعیت  ی کارگر تناظری یک به یک برقرار است. تناظریتعداد فقرا و اعضای طبقه

کند که هر ا به ما گوشزد میاندیشی جدی برای وضعیتی ررا درنظر بگیریم، ضرورت چاره های اخیراعتراضات کارگری سال

فقراست. سخن از خشمگین و ناراضی بودن بیش از -آن افزوده شدن بر تعداد کارگرانلحظه در حال بدتر شدن و به تبع 

با چالش مواجه تواند مشروعیت اجتماعی هر حکومت مستقری را نیمی از جمعیت یک کشور است و این خیلی ساده می

 . نماید



 

۷ 

 

و  515، 015ه ترتیب ب هاییر پژوهشنا بب 1095و  1094، 1090های سالضات کارگری ثبت شده طی اینکه تعداد اعترا

 یانتظام یتیمعاون امنو  2درصدی اعتراضات دارد 2۷حکایتی از رشد  94و  95مورد بوده است که نسبت میان سال  1214

در سه  یو صنف یکارگر ،یاعتراضات اجتماع»که  دیگویم 1095در آذر  میتسن یخبر تیوگو با ساوزارت کشور در گفت

بررسی دهد باید ست که نشان میمواردی، 0)خبرگزاری تسنیم( «رو شده استروبه یدرصد 19 یشیبا افزا ریسال اخ

 91)و به ویژه کارگری را به اعتبار آمار و ارقامی که درباره جمعیت ایشان و نسبت آن با فقر دادیم( سال اعتراضات اجتماعی 

ی ایران پرداخت و روی جامعهزنی پیرامون افقِ پیشِآن به بحث و گمانهتوان از خالل ببینیم که می اییافتهدر حکم  را

تواند انجامد و یا مییا به شکافی ترمیم ناشدنی و فروپاشی اجتماعی می ای را تجویز و اجرا کرد کههای اجتماعیسیاست

 آمارهای خیره کننده باشد.از این  منتجی ایندهاعتمادی اجتماعی فزی بیکنندهترمیم

های رسمی و کوشیم تا علل اعتراضات کارگران را از خالل اخبار و گزارشبر این اساس در پژوهش توصیفی حاضر می

رو شِپیی ای فراهم کنیم تا با مرور یک روندِ تاریخی بتوان درکی از آیندهآن، زمینهبندی با دستهغیررسمی بررسی کنیم و 

تر دار و گستردهیا اعتراضات دامنهو « های موقتخیزش»مستعد بدل شدن به های اعتراضاتی که داشت و تبیینی از ریشه

 دست دهیم.به هستند

کوشیم برای این منظور در آغاز مرور مختصری بر روند اعتراضات کارگری در ایران پس از انقالب خواهیم داشت. سپس می

ها ؛ و در نهایت با توضیحِ روشِ گردآوری دادهشود را روشن کنیمدر یک گزارش توصیفی استفاده می که مفاهیمی معنای تا

های استناد به موارد ، به موانعی که بر سر راه پژوهشی از این دست بوده است اشاره کنیم و محدودیتهاتوصیف آنو 

 مندرج در این گزارش را برشماریم.

 

 روند اعتراضات کارگری در ایران پس از انقالب راهِ طی شده: مرور مختصر

 «شوراهای اسالمی»تا  «شوراهای کارخانه»ی اول انقالب: از دهه

مورد فقط به  نیترنبود، و برجسته ریبه انقالب چندان چشمگ یدو سالِ منته-کیهرچند که حضور کارگران در مبارزات 

 شاتیانقالب به سبب گرا یروزیگشت، اما با پیبرم 105۷سال  یانیپا یهامبارزات کارگران شرکت نفت در ماه
                                                           

 نک به:. 2 

 :تپدیدر اعماق م یپوست شب، جنبش ریز

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2/ 
 :1095در سال  یاز مبارزه و اعتراضات کارگر یگزارش

http://etehadbinalmelali.com/ak/13-32-91-2/ 
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و اسالم گرا(، همه جا صحبت از حقوق کارگران و  ستیرکسحاضر در انقالب )اعم از ما یهاگروه شتریب یانهیگراپچ

ند، و کنترل ها را رها کرده بودکارخانه ران،یاز مد یاریانقالب، بس یروزیپ یدر آستانه یبود. از طرف شانیا میضرورت تکر

 یکارگر یهاتهیشد. اما کم عیمربوط به صنا یکارگر یهاکنترل نیا یها به دست کارگران افتاده بود. عمدهکارخانه نیا

 تیوضع یدهنده رییتغ یرویشدن به ن لیتبد ییمشخص و واضح بودند؛ و لذا توانا یاسیهدف س کیاداره کننده، فاقد 

 «(. ندهیآ یهاگذشته و راه یهاکارگر: درس یطبقه یدهسازمان»: رهنما، )نک به را از دست دادند یاجتماع

 

 در مقطع انقالب  یبه جنبش کارگر ینگاه

کارگران و  انیم یطبقات یبه صورت مشروح و مستند مواجهه ،«ناریکارگران و انقالب در ا» یدر مقاله اتیآصف ب

 (.129-12۴: 2311ت، مه ای)ب کندیم میه تقساول، به چهار دور یحکومت پس از انقالب را در دهه

 :105۴مرداد  -105۷بهمن  .1

 کارگر پس از انقالب، برپا ساختن جنبش مستقل از، و بعضا به  یتوسط طبقه یمبارزات انقالب یریگیادامه و پ

 .در مقابل رهبران انقالب م،یشکل مستق

 یدارهیروابط سرما تیبحران مشروع. 

 دهیرت رسدولت تازه به قد یثباتیب. 

 یدهسازمان قیاز طر یکنترل کارگر یبرا ینیو ع یماد تیموقع کی شیدایباال، پ لیو بنا به دال جه،یدر نت 

 .شوراها

 :1013 ریت -105۴ وریشهر .2

 یصنعت هایمجتمعاز باال به  رانیمد یشده یزیربرنامه شیمند و از پبازگشت روش. 

 یمؤثر در امر بنا نهادن کنترل کارگر یهاتشکل یثابهبه م ییشورا ینهادها یجیتدر فیتضع در نتیجه. 

 یبرا یدفاع یهابه مبارزات و جنبش یرونده و تهاجمشیکارگران از نوع پ یخصلت مبارزات تیماه رییتغ 

 .امیدوران ق یحفظ دستاوردها

 :1011خرداد  -1013خرداد  .0
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 جناح چپ  «یاسالم یهاانجمن»و ]جناح راست اسالم گرا[  «یمکتب تیریمد»اعمال قدرت هر دو  تیتثب[

 .هااسالم گرا[ در کارخانه

 کارگران یشده نییتع شیو از پ یواقع یمزدهاها و هجوم به دستشدن کارخانه زهیتاریلیم. 

 یطرفدار دولت، تا اطالع ثانو یشوراها یشوراها، حت لیممنوع کردن تشک. 

 :101۴مرداد   -1011خرداد  .4

 رانیمد انیشکاف در قالب تنش م نیحاضر در قدرت و تبلور ا انیگرامشدن شکاف راست و چپ اسال یعلن 

 .یاسالم یهاانجمن یبا مجموعه یراستِ اسالم عِیصنا

ها و یاستراتژ ضیاز آن است که تعو یکه در هر دوره افتاده حاک یمذکور و مجموعه اتفاقات یبه چهار دوره ینگاه

چقدر باشد  هیپا یدستمزدها کهآن هایی نظیربحثاست:  دهیچرخیم« قانون کار»منازعات درگرفته، حول محور  یهاکیتاکت

 ها. کارخانه یو اداره تیریو تا نوع مد یکارگر یشوراها لیتا حق تشک

 

 فرآیند تدوین قانون کار

مختلف در کرد که به طرق  ینظرخواه یمختلف یهااز گروه یت کار و امور اجتماع، وزاریبرای تدوین قانون کار اسالم

 یو اقتصاد یکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقدر وزارت کار تش یخاص یهانفع بودند. کمیتهیذ یو کارگرمسائل کار 

منجر شد. وزارت کار  1013نویس قانون کار در سال آورند. این روند به تهیه پیش لالزم را به عم یکار بررسون قانون پیرام

نویس طرح پیش»منتشر شد. در این متن که با عنوان 1011آذر ماه  03شنبه نامه کیهان سهکه در روز تهیه کرد ینویسپیش

کارپذیر و صاحب کار( توافق میان طرفین  ربررابطه کارگر و کارفرما )یا به اصطالح آن متن کا یمنتشر شد، مبنا« قانون کار

که براساس احکام اولیه فقه دانست یجیر و موجر مما را همان رابطه اتعیین شده بود. این قانون رابطه کارگر و کارفر

نویس هر نوع دخالت دولت در روابط کار و در این پیش .شودیمیان طرفین تنظیم م یرارداد خصوصدر چارچوب ق یاسالم

 یهادانست. حقوق کارگران و ساعتی، موافق موازین شرع نمیرا به تبعیت از شرایط قانون -یعنی کارفرما- یک طرف زامال

کار دولت وقت و  ریوز ،یاحمد توکلپیشنهادِ قانون  نیابا توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود.  سینو شیکار آنان در این پ

چپ  یهاشهیبه نفوذ اندین جناح قانون در واقع به سبب باور ا نیاعمال ا یتالش ناموفق برا. بود یو یامؤتلفه انیهمتا

را  «کار حهیال»چهارم که نام  سینوشیپ سرانجام .داشت «روابط کار»ی به رینخست وز ردرویکحزب توده در  یانهیگرا

آن امتناع کرد. پس از  دأییتشخیص داد و از ت یراسالمینگهبان آن را غ یشد اما شورا بیبرخود داشت در مجلس تصو

ین دستورکار مجمع تشخیص قانون کار به آن سپرده شد و این اول بیو تصو یمصلحت ، بررس صیمجمع تشخ لیتشک
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شد  یمجلس بررس یو استخدام یماه در کمیسیون کار و امور ادار 11کار مدت نزدیک به  الیحهپس از این  .مصلحت بود

به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهرماه  1015در آن به نفع کارگران داده شد. گزارش کمیسیون در شهریور  یو تغییرات

و چند کمیسیون فرعی  یکمیسیون اصل نوانس از آن، یک سال دیگر در کمیسیون یاد شده به عبه تصویب مجلس رسید. پ

 2۴جلسه درباره الیحه کار بحث کرد و در  11شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طی  یشد و سرانجام، برا یبررس

بر متن مصوب  یبسیار یایرادهان نگهبا یشوراد. نگهبان فرستا یاظهارنظر به شورا یآن را تصویب و برا 1011ن آبا

 یهانگهبان به ماده یک این قانون بود که کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه یترین ایراد شورایوارد کرده بود. اصل مجلس

، مواد اولیه و اعتبارات یارز، انرژ ثلم یرا که به هر نحو از امکانات دولت یو کشاورز ی، خدماتی، صنعتیسسات تولیدؤم

دوباره موضوع، در آخر  یریگیبا آغاز دوره سوم مجلس و پکرد. یاین قانون مجبور منمایند به تبعیت از یاستفاده م ینکبا

 13مذکور مراحل مقرر در ماده  حهیال»نکته که  نیمجمع با ذکر ا یقانون کار در مجمع مطرح شد. ول 101۷آذرماه 

بودن  رفعبر قابل  ینگهبان مبن یشورا یاز فقها یا توجه به اظهارات بعضب زینکرده است و ن یمجمع را ط یداخل نامهنیآئ

،  19قانون کار در آبان سال  یینها بیزمان تا تصو نیا از .مصوبه را به مجلس برگرداند...« در مجلس  راداتیاز ا یاریبس

 صیبه مجمع مجلس تشخ نگهبان و مجلس و ... قرار گرفت و سرانجام، یشورا یطرح بارها مورد بحث و بررس نیا

شد  یمتعدد در مجمع بررس یهاجلسه یآبان ماه آن سال، مصوبه ط انیو تا پا 1019سال  یمصلحت نظام فرستاده شد. ط

قانون کار پس از انتشار  بیترت نی. بددیمجمع رس ینهائ بیبه تصو 1019ن آبا 29تبصره در  121ماده و  230مشتمل بر  و

 (.4«تاریخچه قانون کار در ایران»شد )صفرزاده، االجرا الزم 1019اسفند  14 خیبهمن ماه از تار 2۴مورخ  یدر روزنامه رسم

ها و با وجود آنکه از پیش از انقالب سندیکاهای کارگری بسیاری وجود داشتند و در اوایل انقالب هم در بسیاری از کارخانه

ها تحت تأثیر جو سیاسی و ، اما تمامی این تالشبودند کرده های تولیدی کارگران اقدام به تشکیل شورا و اتحادیهمجتمع

که در باال ذکر شد، این منحل و غیرقانونی اعالم شدند. همچنان  1013ی و سراسر دهه 105۷-1013ی ملتهب سه ساله

ن قانون، بود. با تصویب ای« قانون شوراهای اسالمی کار»زمان با ارائه لوایح قانون کار جدید و تصویب وضعیت هم

ی شصت تا شوراهای اسالمی کار جایگزین سندیکاهای پیشین شد و این شوراها منحصرا تنها تشکل رسمی در دهه

کارگران »این قانون تصویب شده است که  101ی ی چهارم از مادهدر تبصره بودند. 1019تصویب قانون کار جدید در سال 

بنابراین «. اسالمی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای

ای از این بینی شدههای کارگری است و فقط انواع خاص و پیشی سازمانبه صورت کلی این قانون مخالف تشکیل آزادانه

 (. 09-0۴: 109۷هی، )خیراللتابد ها و شرایط عضویت و انتخاب خاص برمی، اساسنامهها را با قوانینمانساز

                                                           
 ، قابل دسترسی در: «تاریخچه قانون کار در ایران»(، 1093. صفرزاده، هاله. )4 

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm 
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دست کشیدن از »، «تجمع»، «اعتصاب»یا واژگان و اصطالحاتی نظیر « اعتراض»ی کلمه 1019در متن قانون کار سال 

گذار به توان گفت قانوننیامده است. تنها جایی که با تفسیر تأویل می -به طریق اولی-ها و نظایر آن« تحصن»، «کار

ی ، به مادهبینی کرده استهای فشار جمعی را به منظور دستیابی به حقوق پیشه از اهرمتلویح برای کارگران حق استفاد

نظر در مورد مواد در صورتی که اختالف»این ماده آمده است: گردد. در جمعی بازمیهای دستهفصل مذاکرات و پیمان 142

، منجر به واست طرفین برای انعقاد پیمان جدیدهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخمختلف این قانون و یا پیمان

تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر 

های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختالف را سریعا مورد رسیدگی اساس درخواست هر یک از طرفین اختالف و یا سازمان

، تجمع، تحصن و یا کال اعتراض کارگری ذیل عنوان مبهم رسد اعتصاببنابراین به نظر می« و اعالم نظر نماید. قرار داده

گذار به تفسیری سلبی از منظر قانون« کاهش عمدی تولید از سوی کارگران»و « تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه»

 (.۷0)همان:  شودپذیرفته شده است و بنابراین غیرقانونی تلقی نمی

( برای بررسی میزان ۷4: 109۷اند )نک: خیراللهی، هم اذعان داشته« روابط کار»ی همچنان که دیگر پژوهشگران حوزه

، آمار مدونی به صورت رسمی و قابل دسترس هاکارگرانِ ایران و نسیت دالیل مختلف بروز آن« تجمعات اعتراضی»شیوع 

های خبری و یا اظهارات شفاهی افراد به اعدادی رسید و ها، سایتآرشیو روزنامها اتکا به توان باساسا وجود ندارد و تنها می

ی شصت و هفتاد اطالعات به این اعتبار از مجموع اعتراضات کارگری در دهه .زنی پرداختها به گمانهآندرباره کیفیت 

 بسیار کمی در دست است.

 

 کارگران نفت تهران های اسالمشهر تای دوم انقالب: از شورشدهه

به اوج خود رسید. به  ۷2و  ۷1های های در سالبیکارسازیاخراج کارگران سیر صعودی داشت. موج  10۷3ی طی دهه

، ۷4، ۷0های تعداد اخراج کارگران در سال -رئیس وقت هیئت مدیره شوراهای اسالمی استان تهران-گفته پرویز احمدی 

 (. 10۷۷بهمن  11، «کار و کارگر»نفر بوده است )روزنامه  91333و  ۷۴۴۴۴، 9249۷، ۴2۷21به ترتیب  ۷1و  ۷5
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 :شدهم وقعی گذاشته نمی« شوراهای اسالمی کار»نِ های تولیدی حتی به قانوست که در بنگاهاین در حالی

قت مدیران بیش از نیمی از کارگران واحدهای به دلیل عدم مواف"به گفته شاکری، عضو شورای اسالمی استان لرستان »

 (.10۷1بهمن  2۴، «کار و کارگر»)روزنامه « "تولیدی استان لرستان فاقد شورای اسالمی کار هستند

آن استخدام موقت کارگران ای صادر کرد که طبق نامهبخش 15/12/10۷0در چنین اوضاع و احوالی وزارت کار در تاریخ 

عضو کانون - ی علی اصالنیبنا به گفته ایم کهدا کرد، و از آن موقع تا به اکنون به جایی رسیدهجنبه قانونی و رسمی پی

)خبرگزاری « قرارداد موقت هستند ینفر دارا ونیلیم 11کارگر شاغل در کشور،  ونیلیم 10از » -عالی شوراهای اسالمی کار

www.isna.ir :کل  ریمد-آزاد مصطفی ظریفیی ( و بنا به گفته9/11/1091، تاریخ انتشار: 91113۴34192، کد خبر

، 1211۴95، کد خبر: www.yjc.irهستند )خبرگزاری « موقت»درصد قراردادها  94نزدیک به  -روابط کار وزارت کار

 (.2/1/1091تاریخ انتشار: 

شهر بوس اسالمنیاولین گزارش رسمی که از یک اعترض کارگری جدی پس از پایان جنگ داریم، به اعتراض رانندگان می

دست به اعتصاب زدند. فقدان وسیله نقلیه  شاندستمزدهای تیاعتراض به وضعبرای  10۷4پانزدهم فروردین سال در 

شهر قرار گرفت اما از مردم جنوب غرب تهران، در اکبرآباد و اسالم یارفتن به سر کار مورد اعتراض عده یبرا یعموم

حمل و نقل باعث شد طی چند ساعت تظاهرات  هیکرا یدرصد 03 شیو افزا نیبنز کمبود رهموجود دربا یهایتینارضا

 لی. سدیآباد نیز رسآباد و صالحکریم، سلطانبه پا شود که دامنه آن به رباطتعداد زیادی از شهروندان با حضور  یبزرگ

و  یلتدو یهاساختمان بیخرحرکت به سمت تهران اقدام به ت ریو به خصوص در مس های شهربرخی از بخشدر  تیجمع

 .ساوه را مسدود کنند -و سپاه کردند و موفق شدند جاده تهران جیبس یروهایزد و خورد با ن
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مسئول حفظ  به عنوان آن در همان سال، لیخود از زمان تشک اتیعمل نیقرارگاه ثاراهلل در اول و دیینپا یرید تیوضع نیا اما

 ویژه قرار داد. یتهران و در منطقه چهاردانگه، زیر آتش سنگین نیروها یورودرا در معترضان خشمگین ، تختیپا تیامن

که نقش  105۷بود که پس از اعتراض معروف تابستان کارکنان شرکت نفت دومین اعتراض قابل توجه اعتراض 

اعتصاب  ینا زدند و در جریان یدست به اعتصاب بزرگ 10۷5بار دیگر در سال چشمگیری در سرنگونی رژیم وقت داشت، 

را نیز  یمستقل کارگر یهاتشکل یتقاضا برا ،یرفاه یاهعالوه بر خواسته نمایندگان خود را از چند شهر انتخاب کردند و

 یاما از آنجا که کارگران نفت به دلیل کلیدبه پایان رسید های ذیربط دستگاه مداخلهبا اعتصاب  این .در آن مطرح کردند

 یهاسایر بخش یبر رو یثیر بزرگأت یبه طور سنت ،یکارگر مبارزات یبودن این صنعت و همچنین داشتن تاریخچه طوالن

 .تآشنا ساخ یکارگر یهااز کارگران را با ایده ایجاد تشکل یداشتند، این اعتصاب بسیار یکارگر

های مفصلی که یداهلل خسروشاهی )کارگر و همچنین از رهبران مبارزات کارگران نفت در پیش و پس از انقالب( در مصاحبه

ی تا نقطه 1019های این اعتراض گسترده از اواخر سال ، به زمینهتاریخ شفاهی مبارزات این کارگران پرداخته استبه ذکر 

اشاره کرده است. به سبب اهمیت این اعتراض در تاریخ اعتراضات کارگران ایران بعد از انقالب و تأثیری  10۷5اوج سال 

و تأسیس  هیأت بازگشایی»گیری ی هشتاد و شکلویژه آغاز دهه )بههای اعتراضی کارگری پس از خود که بر جریان

 :ی خسروشاهی را از نظر خواهیم گذراندگذاشت، بخشی از مصاحبه«( سندیکاهای کارگری

 10۷2ها اضافه شد. در سال تومان به حقوق 2333آن هایی انجام گرفت که به دنبال حرکت 1019-۷3های در سال»... 

غذای سر کارشان را به  مدت یک ماه و اندی یک وعده -شیراز، اصفهان، تهران و تبریزدر -ها یشگاهها در اکثر پاالبچه

هایی جهت زمزمه 10۷1از آن هم چند روزی دست از کار کشیدند ... آرام آرام از سال خوردند. بعد عنوان اعتراض نمی

به خود گرفت. در این  ها شکل قطعی و مادیمزمهکه این ز 10۷5رسید ... تا سال تشکیل شورای کارگری به گوش می

ها در سال دور هم به صورت علنی جمع شدیم و آشکارا انتخاباتی برای تشکیل شورا برپا کردیم. بنابراین جمع شدن بچه

ح مربوط به طر 10۷5های کارگران در سال . ... یکی از خواسته۷1-۷2های های سالگردد به همان زمزمهبرمی 10۷5سال 

شد ولی به سال هم بودجه برایش تعیین میبندی مشاغل قبال تصویب شده بود. هر طرح طبقه بندی مشاغل بود.طبقه

کم شود. کمأل شده بود که این بودجه نصیب چه کسانی میها سومسئله برای بچهدادند. این کارکنان چیزی نمی

شد برای اعتراض، فالن روز نهار خورده ته شد. حتی نوشته میآمد و شعارهایی روی در و دیوار نوشوجود هایی بهزمینه

خطوط -های دیگر نفت تهران عده زیادی از کارکنان پاالیشگاه تهران و کارگران قسمت 10۷5تا اینکه در مرداد  نشود.

جا آنردند. در ی مرکزی راهپیمایی کاول جلوی خانه کارگر جمع شدند و بعد به طرف اداره -لوله، پخش، تأسیسات و غیره

آقازاده )وزیر نفت(، معاونش علی هاشمی و دیگر آقایان آمدند و صحبت کردند که به ما یک فرصتی بدهید. اما آن مدتی که 

ها تصمیم گرفتند تشکل خودشان را درست ها هیچ کاری نکردند. بعد از آن بچهخودشان مهلت خواسته بودند تمام شد و آن

 (.20-21: 2331، 5کتاب پژوهش کارگری، شماره « )بود« کارگران پاالیشگاه تهرانشورای »آن هم کنند. نام 
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نفر به عنوان نماینده  5از میان کسانی که کاندید شدند،  د وشوبرگزار می« خانه کارگر»هایی در انتخابات بعد از کارشکنی

نفر مورد  5ی آن همه ی اولو در وهله شوندمینفر به عنوان نماینده انتخاب  23. از کل صنایع نفت هم شوندمیانتخاب 

تحت فشارشان هم قرار  ، بلکهکندنمیتأیید ها را آن تنهانه حراست وزارت نفتاما  گیرندمیقرار هم  تأیید وزارت کار

رگزار ای که در رستوران پاالیشگاه تهران ب. در جلسهشود انتخابات تجدید شوداستعفا دهند. بار دیگر بنا می دهد تامی

ی اینکه بناست نمایندگانی را به ایشان حضور دارند، کارگران با مشاهده از حراست کل تا وزارت کار نمایندگانی شود ومی

بودند برای  در حالی که کارگران از پیش توافق کرده 10۷5بهمن  2۴ریزند. سرانجام در روز ، جلسه را بهم میتحمیل کنند

آمده بودند، تجمعی با واقع در خیابان طالقانی بروند و بسیاری از کارگران از شهرستان اعتراض جلوی اداره مرکزی نفت 

گویی در شناسد و در برای پاسخبه رسمیت نمی کنندگان راتجمع بارگیرد. وزیر، ایننفر شکل می 2333حضور نزدیک به 

-24)نک به: همان:  کشدضرب و شتم معترضان میو سرانجام با دخالت نیرو انتظامی و ... کار به  شودبرابرشان حاضر نمی

21.) 

به وجود آمد و بحث ضرورت به  یمستقل کارگر یهاحمایت از ایجاد تشکل یبرا یهایهمین دوران است که کمیته در

 نیز مطرح شد. یاز مطبوعات کارگر یکارگران دفاع کنند، در بعض یهاکه بتوانند از خواسته یمستقل یهاوجود آمدن تشکل

 :توان به این موارد اشاره کردمیی دوم سال( )به ویژه در نیمه ۷3ی ی دههاز جمله اعتراضات شناخته شده

مین تأخوابی سازمان تخت 423راهپیمایی کارگران کارخانجات مختلف در کاشان بر علیه طرح فروش بیمارستان  -

 اجتماعی.

انجامد و در نهایت سپاه وگان گرفتن مدیر کارخانه میکارگر نساجی قائم شهر مازندران که به گر 2533اعتراض  -

 (.10۷۴آورد )پاسدارن کارخانه را به محاصره خود درمی

 کارگر این کارخانه. 213اعتصاب کارگران فرش مازندران علیه اخراج  -

 اعتصاب کارگران کارخانه ارج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، پاداش و عیدی. -

 پاالیشگاه آبادان در کارگاه مرکزی علیه خصوصی کردن بیمارستان شرکت نفت. تجمع اعتراضی کارگران -

 اعتراض کارگران نازپوش انزلی و مسدود نمودن پل اصلی غازیان. -

 .(10۷9)اعتراض کارکنان شرکت ملی حفاری ایران  -

 (.10۷9اجتماع کارگران کفش ملی در اعتراض به سوء مدیریت و عدم دریافت حقوق و مزایا ) -

 (.10۷9)ءالدین ی کارگران شرکت عالصاب و اعتراض چندین روزهاعت -

 (.10۷9اعتراض کارگران کارخانه سیمین اصفهان )اسفند  -
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 کارگران در های اعتراضاتجلیل محمودی، پژوهشگر حوزه اعتراضات کارگری در خصوص ویژگیهای مبتنی بر بررسی

ضات را به این شرح ااعتر های اینیژگیتوان ومی (25-22: 1999، 0شماره  ،یکتاب پژوهش کارگرنک به: ) 10۷3ی دهه

 :برشمرد

های رسمی و با مقابله دستگاهی این اعترضات به صورت غیرقانونی و بدون وجود یک سازمان کارگری مجاز همه .1

 اند.ذیربط انجام شده

ا، پرداخت به موقع ه، تعطیلی کارخانههاو اکثرا برای جلوگیری از اخراج ی دفاعی داشتهاعتراضات کارگری جنبه .2

 ها و لغو قراردادهای موقت کار بوده است.دستمزد

مثال کارگران استان تهران، خورد. برای ی همبستگی قابل توجهی در اعتراضات کارگران به چشم میروحیه .0

ارو ک»ی ند )نک به: روزنامهها اختصاص دادهمکاران خود را تنها نگذاشتند و یک روز از دستمزد خویش را به آن

 (.12/11/10۷۷، «کارگر

رسد کارگران پی . به نظر میی رایج اعتراض کارگران بوده استها شیوهها و راهتحصن، راهپیمایی و بستن جاده .4

ت ایشان لباطاتر از رسیدگی به مبه درون کارخانه محدود بماند، کارفرمایان راحتشان اند که اگر اعتراضبرده

 روند.طفره می

ی کارگران اعتراضی حتی در مجموعههایاضات کارگران به شدت پراکنده است و در جریان کنشدر مجموع اعتر .5

 شود.یک صنعت در یک شهر هم اتحاد قابل توجهی دیده نمی

 

 ی سوم انقالب: ایجاد و احیای سندیکاهای کارگریدهه

در کل  10۴3ی بهمن و اسفند سال ، کار و رفاه اجتماعی، طهای یک گزارش استثنایی در وزارت تعاونبر اساس داده

رخ داده است. در این گزارش مشخص شده است که تعداد « تحرک کارگری» 40و  4۴های کشور به ترتیب کارگاه

هایی بوده است که بیش از ترین تحرکات کارگری در کارگاهی مستقیم دارد و بیشی بنگاه رابطهتحرکات کارگری به اندازه

های کارگری در این آرامیترین علت بروز ناکند که اصلیاند. همچنین این گزارش مشخص میداشته« کارکن»صد نفر 

ی )به تعبیر نویسنده« های کارگریبحران»بوده است. در میان اشکال مختلف  « عدم پرداخت حقوق و مزایا»مقطع زمانی 

به « اعتراض»و « درگیری»و « اعتصاب»داشته و ترین فراوانی را بیش« تجمع»گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 

 (.۷5: 109۷)خیراللهی،  اندهای بعدی بودهترتیب در رده
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های کالن اقتصادی و رسیدن به این نتیجه که اوضاع به آمار این گزارش، با بررسی شاخصای مستند مالجو در مقاله

در بهترین  10۴3ه که اوضاع اقتصادی کشور در سال در بهترین شرایط نسبت به این نتیج 10۴3اقتصادی کشور در سال 

تحرکات کارگری در این دو ماه سرشتی عمیقا تدافعی »کند: آن بوده است، چنین استدالل میشرایط نسبت به قبل و بعد از 

و نه تحقق  مطالباتی حداقلی از این نوع بود]ند[داشت، یعنی ]کارگران[ در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا 

 )همان(.« ای دگرگون سازدتری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به طور ریشهمطالبات بنیادی

خاتون آباد  یروستا یکیدر اعتصاب و تحصن در کارخانه ذوب مس در نزد ی، کارگران ساختمان10۴2زمستان سال  در

شد. یاداره م ینیچ مانکاریپ کیتوسط  بود که رانیا مس یمل عیکارخانه متعلق به صنا نیاستان کرمان شرکت کردند. ا

ساختمان کارخانه بود.  لیاستخدام آنها پس از تکم موردوعده انجام نشده کارخانه در  ی در موردکارگران ساختمان تیشکا

 کنندگان وبه اعتصاب یتیامن یروهای. در روز هشتم اعتصاب و تحصن، نوستندیکارگران به تحصن پ یهاخانواده

 شتهمتعاقب آن، چهار کارگر به ضرب گلوله ک یهایریحمله و درگ نیمتحصن آنها در کارخانه حمله کردند. در ا یهاخانواده

شهره « قیام خاتون آباد»ان عمومی کارگران به هاذ ت در این اعتراضا بازداشت شدند. یاریو بس ،یتن زخم 033شدند، 

  .گشت

در جریان  10۴1اردیبهشت  11تاریخ گیرد. در ی دیگری به خود میدر ادامه چهره اما اوضاع و احوال اعتراضات کارگری

ای اعالم ، صدها تن در قالب قطعنامهای از فعاالن کارگری در تهرانتدارک مراسمی برای روز جهانی کارگر از سوی عده

خشان چندین ساله از مبارزاتت صنفی و ی روشن و درخواهان رفعِ ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی که سابقه»دارند که می

های مؤسس هیأت»هستند. به این ترتیب « انددفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غیرقانونی از فعالیت منع گردیده

ای سرگشاده پایه گذاری شدند. پس از این اعضای هیأت مؤسس کوشیدند با انتشار نامه« ها و سندیکاهای کارگریانجمن

خطاب به وزیر کارِ وقت )صفدر حسینی( بر ضرورت به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری مبتنی بر  22/0/10۴2اریخ به ت

های کارگری( هرچه بیشتر )در ارتباط با آزادی تشکلسازمان جهانی کار  9۴و  ۴۷ی نامهمقاوله ها به دوی دولتالتزام کلیه

به « ی کارگرخانه»و « حزب اسالمی کار»در این بین  را فراهم کنند. های قانونی فعالیت سندیکاهای کارگریزمینه

و سندیکاهای کارگری پرداختند و سعی کردند به « هیأت مؤسس»های جدی با باز شدن امکان فعالیت برای مخالفت

تکی به محدود با این وجود اما هیأت بازگشایی م دازند.بپر در مطبوعاتِ خویش زنی نسبت به ایشانو اتهام کارشکنی

ها آموزشکرد و از خالل همین آموزشی برای کارگران میهای متعدد امکاناتی که در اختیار داشت اقدام به برگزاری کالس

کارگران نقاش »، «رانی تهران و حومهشرکت واحد اتوبوس»ای چون ی بازگشایی سندیکاهای قدیمیهای اولیههسته

 شکل گرفتند.« کفاشان تهران»و  «ارگران خیاطک»، «فلزکار و مکانیک»، «ساختمانی

های نامهمبتنی بر مقاوله« حق تشکل مستقل کارگری»و تأکید دوباره بر  10۴0با انتشار یک قطعنامه دیگر در روز کارگر 

 20/۷/10۴0 رِ وقت )خالقی( به تاریخی دیگری به وزیر کای سرگشاده، و نیز انتشار نامهالمللی و نیز قانون اساسی کشوربین
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نشان دادند که در این راه ثابت « هیأت مؤسس»خواستِ تشکل مستقل کارگری عینیت بیشتری به خود گرفت و اعضای 

 اند.قدم

و مؤثرترین های سندیکاهای مختلف شروع به کار کردند. مهمترین همچنان که گفته شد به مرور از دل این هیأت، هسته

را در  یاهینیحس 10۴0بود که از اواخر « رانی تهران و حومهان شرکت واحد اتوبوسسندیکای کارگر»به مربوط ها تالش

پس  کردند.ی میآموزش یهاکالس یگرفته و اقدام به برگزاردر اختیار آباد حسن دانیخبازان واقع در م یمحل انجمن صنف

ی سرانجام در نیمهکردند.  کایسند لیدرخواست تشکگان از رانند یادیچهره، تعداد زبهمستمر و ارتباط چهره تیها فعالاز ماه

 کا،یسند لیشدن مساله تشک یجد شد. میکار تسل یبه ادارهآوری و جمعاز کارگران  ی بسیاریامضاها 10۴4اول سال 

 مانع عملی صورت به و داده نشان فعالیت این با را خود علنی و جدی مخالفت اسالمی، شوراهای و کارگر ی خانهباعث شد 

های . پس از کش و قوسانجامید نهادها این و سندیکا طرفدار کارگران میان هاییدرگیری به که شدند سندیکا این فعالیت

و  انجام انتخابات فراهم شود یبرا طیاستان، شرا نیتأم یگان باعث شد که با دستور شوراو اصرار رانند یپافشار ،فراوان

 یهابه خواسته یدگیعدم رس. نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند 2و  رهیمد تیأوان هنفر به عن 19سرانجام با رأی کارگران 

اعتراض روشن  نیها و حل مشکالتشان به اعتصاب متوسل شوند. اولبه خواسته یابیدست یکارگران سبب شد که آنان برا

تعداد زیادی از  یهاچراغ یآفتاب یحرکت، در روز نیا انیبود. در جر ۴4مهر  11 خیها در تاراتوبوس یهاکردن چراغ

در همان  رهیمدتیأه یتهران روشن شد که در جامعه بازتاب داشت و چند نفر از اعضا شرکت واحد در سطح یهااتوبوس

ها و اعتراض خواسته نیبه ا یتوجهیگان را مطرح کردند. بحاضر شدند و مشکالت رانند یجمهورسیروز در دفتر رئ

 از شهروندان شکل گرفت. طیپانزده روز به شکل نگرفتن بل یتراض با فاصلهاع نیرانندگان، دوم

اسفند سال  20 تجمعی به تاریخ انیدر جرپیوندند و ی اعتراضات کارگری میها معلمان به جرگهدر این بین پس از سال

که  شوندمی ریدستگان از ایشنفر  433از  شیب ش،یخو یایحقوق و مزا تیاعتراض به وضع یمجلس برابرابر در  10۴5

 مانند.میدر زندان  10۴1نفر از بازداشت شدگان تا نوروز  9دست کم 

گردد که پس از نزدیک به دو سال برمی« تپهکارگران کارخانه نیشکر هفت»اعتراض پراهمیت دیگر این دهه، به 

هایی و شعار مدندآبه داخل شهر  10۴۷، سرانجام در تابستان شانتهای مسئولین برای رسیدگی مشکالسرخوردگی از وعده

که تحت فشار  آنان .مواجه شدند یانتظام یرونی برخورد بااما  سر دادند «میاگرسنه میا/ گرسنه مایتپهکارگر هفت» نظیر

و نقل  حمل محور نیا مدآرفت و  جهنتی در و کردند اهواز را مسدود-شوش یالمللنیب یهبودند، جاد یدیشد یاقتصاد

روز اعتصاب  53از  شیبه مدت بکارگران  ۴۷ بهشتیارد 11 خیاز تاربا تداوم عدم رسیدگی به مطالبات کارگران  ل شد.مخت

نفر  1033کارگر از  1133نفر و شرکت  ۷2. این وضعیت به برگزاری انتخاباتی در آبان ماه همان سال با کاندیداتوری کردند

 گیرد.شکل میتپه ران نیشکر هفتو به این ترتیب سندیکای کارگ شودمنجر می
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، اتحادیه آزاد کارگران تپهنیز چهار تشکل مستقل کارگری )سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت 10۴۴بهمن ماه 

 دهند. را انتشار می« منشور مطالبات جداقلی کارگران ایران»ای تحت عنوان و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه( بیانیه

 

 رکوردشکنی اعتراضاتچهارم انقالب: ی دهه

در اعتصاب اول که ماه سه اعتصاب گسترده را سازماندهی کردند.  ۷در این سال کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر طی 

روزدست به اعتصاب زده و  13به مدت  10۴9اسفندماه  ۷صورت گرفت کارگران از زیدر تبر یمیازجانب کارگران پتروش

کارگر شرکت داشتند .  1533اعتصاب حدود  نیا در که افتی انیکارگران پا پاسخگویی به مطالباتاعتصاب با  نیباالخره ا

که  افتیروز ادامه  11آغازشد و به مدت  ماهشهر ربند یمیازجانب کارگران پتروش 1093 نیفرورد 23اعتصاب دوم در

واحد  نیدرا یمانکاریپ یهاشرکت دنیبرچ یه و براخود کرد یهاازخواسته یبخش رشیرا وادار به پذ تیریکارگران مد

مهلت مقرر و پس از  انیبه دنبال پا نفر 1333سوم در مهر ماه با شرکت بیش از دادند. اعتصاب  تیریسه ماهه به مد یمهلت

بر  یخواست خود مبن کارگران بر ماهشهر صورت گرفت و بندر یمیپتروش ارگرانوک تیریمد انیماه کشمکش م 1حدود 

 .5کردند یکار پافشار یدسته جمع یانعقاد قراردادها و یمانکاریپ یاهشرکت دنیبرچ

بود که توأم « های پیمانکاربرچیدن شرکت»و « سازی قراردادهاموقتی»این مهمترین اعتراض کارگران در بعد از انقالب به 

 دهد.ای به این اعتصاب میشدن آن با موفقیت کارگران جایگاهِ ویژه

شده و دست به اعتراض  کاریشرکت کشت و صنعت کارون شوشتر از کار ب بُرانیهزار نفر از ن 2حدود  1091شت ماه اردیبه

 زنندمی

ماه معوقات خود برای مدت  1در اعتراض به عدم دریافت  «کارخانه نورد لوله صفا»کارگر  1233حدود  1091دی ماه 

 زنند.چندین روز دست به اعتصاب می

امضاء در سطح شرکت واحد جهت  2333 یتهران وحومه اقدام به جمع اور یرانندگان شرکت واحد اتوبوسران 1091آذر  14

 کنند.ی اصالح قانون کار میحهیاعتراض به ال

                                                           
 . نک به: 5 

 سی در:اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشر در گفتگو با یک فعال کارگری، قابل دستر

http://b-pak.org/2312/11 
 مبارزه کارگران پتروشیمی و اصالحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز، قابل دسترسی در:

http://b-pak.org/2312/12/31 
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 شاید را 1092اردکان در سال  یسه اعتصاب معادن چادرملوکند و هم اعتراضات به همین منوال ادامه پیدا می 92در سالِ 

 :دانست انقالب از پس کارگری اعتصابات تاریخ در طفیع نقاط بتوان

ناعادالنه و  یدر اردکان در اعتراض به دستمزدها« چادرملو»نفر از کارگران معدن  ۴33حدود  1092آذر  1ابتدا  -

از  پس و تجمع کردند. دهیساعت دست از کار کش کیاز  شیمعدن ب نیا ینهاد کارگر سیاخراج رئ نیهمچن

اعتراض  نیکارگران، ا یحل مشکالت صنف یبرا ییهاجمع کارگران متحصن و طرح وعده حضور کارفرما در

 .افتیبه طور موقت خاتمه  یصنف

تشکل  ریدب «نژادیبهرام حسن»هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به اخراج  2از  شیبنزدیک به  1092آذر  15 -

 یجمعدر جریان این اعتصاب  یابد.آذر ادامه می 1۴ا که ت زنندی دست به اعتصاب میمانکاریشرکت پ نیا یکارگر

از اعتصاب  تیاردکان در مجلس، به حما ندهیبه نما یامعادن شهرستان بافق با ارسال نامه یاز فعاالن کارگر

 .کارگران معادن چادرملو پرداختند

به میان شان یصنف ندهیماز کارگران در واکنش به حکم اخراج نا هزار نفر 2از  شیببار دیگر  1092بهمن  ۴در  -

سد اما کارگران همچنان به نفر می 2۴ها به کشند. تا روز ششم اعتصاب تعداد بازداشتیآیند و دست از کار میمی

 یعضو اخراج لِیوک 1092اسفند  15دهد و سرانجام مقاومت کارگران نتیجه می دهند.شان ادامه میاعتصاب

 نیبا ا یمعدن چادرملو( از توافق شفاه یانسان یروین مانکاریس )پکارگران شرکت آسفالت طو یانجمن صنف

 .دهدمیبازگشت به کار موکلش خبر  یبرا یمانکاریشرکت پ

 :کم از سه نظر اهمیت داشتاین اعتصاب دست

 قانون 101شان )ماده اعتراض« قانونی نشان دادن»های قانون کار برای آشکار کارگران بر ظرفیت دست گذاشتناول( 

 کار(.

 بود(.« برای همه و همه برای یکی ییک»)که مصداق شان دوم( ایستادگی در حمایت از نماینده

 سوم( تجلی همبستگی کارگری به اعتبار حمایت کارگران معادن بافق از کارگران چادرملو.

 

 :شودغاز میاعتصاب طوالنی کارگران بافق آ دو با 90اما سال 

 سازیه به خصوصیاعتراضات در معدن چادرملو: ن -

در اعتراض به  اردیبهشت 2۷بار از آیند و اینبار دیگر کارگران چادرملو به میدان می 1090در خرداد و تیر 

معدن و  یساز یبا لغو مصوبه خصوص  1090تیر  4. سرانجام در کشندسازی شرکت دست از کار میخصوصی
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 یهزار کارگر معدن سنگ آهن مرکز 5از  شیاعتصاب ب کارگران، مطالباتشان از مهمی بخش به کارگران دستیابی

دولت  تیأو مصوبه ه شودمیدر جمع کارگران متحصن حاضر  زدی. استاندار ردیپذیم انیبافق پس از چهل روز پا

 کند.قرائت میرا  یبافق به بخش خصوص یدرصد از سهام معدن سنگ آهن مرکز 5/2۴ یاگذاربر لغو و یمبن

های مسئولین مبنی بر توقف که پیگیر وعده آهن بافقکارگران معدن سنگ نمایندگانن از دو ت 1090مرداد  2۴ -

با مقاومت  گریتن د 11بازداشت  یو تالش برا شوندیبازداشت م واگذاری شرکت به بخش خصوصی بودند

آغاز  شانیتن از رفقا 2همان شب اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشت  13. ساعت ماندیکارگران ناکام م

مقابل دفتر کارفرما  یکارگران بازداشت یهاروز اعتصاب، خانواده نیدر پنجم گریکارگر د 5بازداشت با  .شودیم

امنیتی استان -و معاون سیاسی شوندروز اعتصاب کارگران بازداشتی آزاد می 1۷سرانجام پس از  .کنندیتحصن م

 دهد.به بخش خصوصی خبر می بافق معدن یدرصد 5/2۴سهام  یواگذاریزد از لغو قطعی 

سازی بوده است و از این حیث در تاریخ اعتراضات ی لغو خصوصیترین اعتصاب کارگری بعد از انقالب با مطالبهاین جدی

 ای عطف درنظر گرفت.آن را نقطهکارگری پس از انقالب باید 

 هیشهر کشور بر عل 23استان و  11از  شیدر ب معلماناسفند  13، روز 90ای دیگر از اعتراضات کارگری سال در صحنه

این تجمع  زنند.دست به تجمعی گسترده می وجود دارد رانیکه بر معلمان ا یی، فقر و فشارها یشتیبد مع تیو وضع ضیتبع

 شود.انجام می« کانون صنفی معلمان سراسر کشور»به دعوت 

بزرگ  یتجمع سکوت معلمان در شهرها ن،یفرورد 2۷شنبه ز پنجکرد. رو دایها ادامه پاعتراض نیا ینوروز التیپس از تعط

 یشاهد تجمع اعتراض نیلرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس و قزو ،یخراسان رضو یهابرگزار شد. استان

که به  یگردهمائ نیدر ا معلمان .ساختمان مجلس تجمع کردند براز دوهزار معلم در برا شیمعلمان بودند. در تهران ب

بودجه آموزش و  یدرصد 22 شیالعاده شغل، افزادستمزد و فوق یدرصد 03 شیمشهور شد، خواستار افزا «تجمع سکوت»

قانون  1۴ماده  5بند  یخانه، اجراوزارت نیا یاردیلیهزار م 5بودجه  یو برطرف شدن کسر 94بودجه  حهیپرورش در ال

طرح  یو اجرا بیمعلمان مقاطع سه گانه، اعتراض به تصو انیوش از مآموزش و پر ریوز شاورانانتخاب م ،یخدمات کشور

مدارس و محفوظ ماندن فرصت  یسازیمعلم، توقف خصوص تیاز شخص ییو قضا یحقوق انتیمعلمان و ص یبندرتبه

 شدند. یحق شهروند کیبه عنوان  گانیرا لیاستفاده از تحص

-تولیدی دواح 015حدود  1090در مجموع در سال ( 1«تپدیاق مدر اعم یپوست شب، جنبش ریز»)بنا بر تحقیقی معتبر 

 به طرز جالبی با روزهای سال برابر است. این عدد دستخوش اعتراض کارگری بوده است که خدماتی

                                                           
 . قابل دسترسی در:1 

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2/ 
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. ستاای مشمول رشد کمی و کیفی در قیاس با سال قبل از آن، به طرز قابل مالحظه 1094اعتراضات کارگری در سال  اما

واحد تولیدی به اشکال مختلف دست به اعتراض  515کارگران در این سال مجموعا در وهش صورت گرفته )همان( بنا بر پژ

توان به درصدی اعتراضات دارد. دالیل این اعتراضات را می 41زدند که این رقم در قیاس با ماقبل آن حکایت از رشد 

 :بندی کردشکل زیر دسته

 واحد  259در  :ایزد و مزابه عدم پرداخت بموقع دستم اعتراض

 واحد 2۴دستمزد ها: در  شیدستمزد ها و در خواست افزا نییبه سطح پا اعتراض

 واحد 59: در یشغل تیکسب امن یوبرا ت،یوضع لیموقت،عدم تبد یبه قراردادها اعتراض

 واحد   01کار: در هبازگشت ب یبا در خواست برا کارشدنیواحد و ب یلیبه تعط اعتراض

 واحد 4۷: در ریدا یبه اخراج ازکاردر واحدها اعتراض

 واحد 10: در یبه بخش خصوص یدیواحد تول ینسبت به واگذار اعتراض

 واحد 1: در رسمی یبه تشکل ها اعتراض

 واحد ۷1:گرید لیبه دال اعتراض

اخراج شده بودند، حمایت کارگران ازهمکاران معترض که : شودمیشامل این موارد « راض به دالیل دیگراعت»که در مورد 

 کارفرمایان، ضدانسانی عملکرد و رفتار به اعتراض کار، محل در رفاهی امکانات نبود و کاری بد  اعتراض به شرایط

 کار دستمزد، رسمی حداقل از تر پایین های دستمزد پرداخت امضا، سفید و موقت قراردادهای تحمیل به نسبت  اعتراض

 پیش بازنشستگی آور، وزیان سخت مشاغل  عنوان به کار نکردن شامل  محل کار، ایمنی وضعیت قرارداد، هیچ انعقاد بدون

 .مسکن های تعاونی عملکرد به اعتراض مسکن، حق و بیکاری بیمه پرداخت عدم بیمه، دفترچه تمدید عدم موعد، از

 :)همان( است نآور بدهی دولت به کارگراحجم سرساماز جمله مهمترین دالیل ساختاری اعتراضات این سال 

 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی 133بدهی بیش از -

                                                                                                                                                                                           
ها و اعداد و ارقام مندرج در این گزارش در خبرگزاری های رسمی جستجو وال به صورت تصادفی دادهدانستن این پژوهش از آن روست که ا« معتبر»علت 

دست آمده توسط ما و مقایسه آن با عددِ به 1091شدند و همگی برابر با واقع بودند و ثانیا در پژوهش اخیر همین تیم درباره تعداد اعتراضات کارگری در سال 
ها بری از دخالت دادن جانبداری ی آن پژوهشدهد که تیم انجام دهندهاست و این نشان می ها باهمی بسیار کم یافتهصلهدر این گزارش حاکی از فا
دهد که پژوهشگران اهتمام جدی به ها و انجام خودِ روند تحقیق است. وجود مصادقی نظیر مورد زیر در این گزارش نشان میایدئولوژیک در اعالم یافته

 اند:ای نداشتند صادقانه اعالم کردهدقیق واقعیت دارند و در مواردی که دادهبازنمایی 
واحد، نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد و مزایا به اشکال مختلف ازجمله تجمع و اعتصاب دست به اعتراض زدند. تعداد  259از این میان، کارگران در»

 .«(نیست دست در اطالعی دیگر واحد 159از. )است شده گزارش نفر 04201    واحد، 133کارگران شرکت کننده دراعتراض در 
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 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگان فوالد کشور 23بدهی  -

 میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت 2533بدهی  -

 فرهنگیان ذخیره صندوق به دولت تومانی میلیارد  523بدهی -

 بندی کرد:آن را به نحو زیر دستهتوان همچنین نظر به اشکال متفاوت اعتراضی کارگران می

 درصد ۴5: اعتصاب و تجمع. 

 های میان شهری های شهر، تجمع در جادهگسترش اعتراض به بیرون از محل کار به صورت راهپیمایی در خیابان

 درصد. ۴: مدآجلوگیری از رفت و  کار ویا در مقابل درب محل  و و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه

 درصد. 5: اعتراضی طومارهای تهیه و  نوشتن نامه 

  :درصد. 1تحریم غذای محل کار 

 درصد. 1اعتراض: یا شکستن شیشه و دیگر اشکال  درگیری فیزیکی با کارفرمایان و 

 :توان به موارد زیر اشاره کردهای پراهمیت این سال میاز جمله اعتصاب

 .در دو مرحله («کیسون»)شرکت  روزه کارگران قطارشهری اهواز 54اعتصاب  -

 .مرحله روزه کارگران لوله ونوردصفا در دو 4۷ب اعتصا -

 سه مرحله.چدن درود طی  وزه کارگران کارخانه فوالد ور 43 باعتصا -

 :اندزمان موارد زیر حائز توجههمچنین در مورد اعتصاب و تجمع هم

 .های ماهشهر وعسلویهپتروشیمی کارگران  زماناعتراض هم -

 .ماهشهر تبریز و اصفهان، های اراک،یپتروشیم  زمان کارگراناعتراض هم -

 .هشونی اصلی، چشمه پودنه، سنگ کوهبنان ازجمله پابدانای جنوبی،معادن زغال کارگر 2333ن زمااعتصاب هم -

ه مرگ ب مورد آن 12خودکشی زدند که  ست بهارگر دک 02 های موجود در سال گذشته،گزارش طبقست که ا گفتنی

 :چنین گزارش شده است هاها و عواقب انانجامید. دالیل این خودکشی

 .مورد به مرگ منتهی شد 0مورد که  15: دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق -

 داشت. دنبال به را نفر 5 مرگ که مورد  13کار:  دراعتراض به اخراج از -
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 .مرگ انجامید به دو هر که  وردم 2دراعتراض به بیکاری:  -

 .نفر انجامید 2مورد که به مرگ  5: به دالیل دیگر  -

ویژه از سیستم تلگرام برای بحث و تبادل هثر از امکانات اینترنتی بؤطور مهب 90در دی و اسفند ماه  مبارزه و اعتراض معلمان

 از استفاده با کردند. معلمان اعتراضات استفاده می های صنفی و سازماندهینظر در مورد مطالبات معلمان، آموزش فعالیت

 .های سراسری را تدارک ببینداعتراض و کنند سازماندهی تلگرام خود را به سرعت در گروه های  توانستند امکانات، این

 :عبارت بود از 1094مهمترین اعتراض ها و تجمع های سراسری معلمان در سال 

 .روردین ماهف 2۷تجمعات اعتراضی سراسری در  -

 .لمروزمع بمناسبت اردیبهشت 1۷ در  تجمعات سراسری -

جمله اسماعیل عبدی و  از بند در معلمان آزادی  خواست با تیر 01  روز در  تجمع اعتراضی در مقابل مجلس -

 .رسول بداغی

 ماه. مهر11 مع اعتراضی سراسری در تج -

ها ها ومراکز استانها در شهرستانهمان خواسته، در روزهای دیگر با معلمان مورد اعتراض توسط  1۴بیش از  -

 .شد برگزار

سطح پایین  تر از گذشته اعتراضات خود را اعالم داشتند که دستکم در بحث ازدر این سال پرستاران نیز بسیار پُررنگ

 .زدنددست  واعتصاب تجمع به بیمارستان 1۷ در شانموقع مطالباتهعدم پرداخت ب دستمزد و

تنها از لحاظ کمی، یعنی از نه،  94های کارگری درسال که مبارزه و اعتراضاعتراضات حاکی از آن است  جمعبندی این

ها و دیگر اشکال اعتراض گسترش یافته و فزونی گرفته، بلکه از لحاظ کیفی نیز رشد پیدا ها و تجمعتعداد اعتصاب ظلحا

 .بسیار با اهمیت است یافته است که یهایهای پیش، ویژگیکرده و نسبت به سال

زمان کارگران در یک رشته تولیدی در مناطق مختلف و یا در چندین واحد تولیدی، واقع در نخستین ویژگی، اعتصاب هم

زمان های اراک، اصفهان، تبریز و ماهشهر، و یا اعتصاب همپتروشیمی  زمان کارگرانهم اعتراضاتیک منطقه است. 

 اعتراضاتای از این گونه چشمه پودنه، اصلی، هشونی، نمونه ان ازجمله پابدانای جنوبی،معادن زغال سنگ کوهبن انکارگر

ای برخوردار بوده است. این امر به خوبی نشان می دهد که این مبارزات از سازماندهی و هماهنگی درونی نسبتا پیچیده

 .است

 درازا به  ماهدو  به نزدیک گاه و ماه یک از بیش  ویژگی دوم، افزایش طول زمان اعتصاب کارگری است که در چندین مورد

دهد و از سوی دیگر شان را نشان میهایسیدن به خواستر برای کارگران پافشاری و اراده سو یک از امر  این. کشید
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 انی از خارج شدننگر  های معینی روبروست؛های کارگری با محدودیتاعتصاب حاکمیت در مقابله باگر این است که بیان

 .ها باشدتواند یکی از این نگرانیاوضاع از کنترل، می

ی کارگران در راهپیمای شکل به که است کار  های کارگری به خارج از محلها و اعتصابویژگی سوم، گسترش اعتراض

 ها و تجمع در برابر مراکز دولتی صورت گرفته است. شهر، بستن جاده

ها به کارگران است. پیوستن خانواده اعتراضاتهای کارگری در خانوادهحضور و شرکت هر چه بیشتر   ویژگی چهارم،

 مواجهه، هزینه انجامدمیهای کارگری هکارگری در همان حال که به همبستگی بیشتر بین کارگران و خانواد اعتراضات

کارگران به سرعت به  اعتراض ها بهبرد. افزون بر این، پیوستن خانوادهمی باال بسیار را حاکمیتهای کارگری برای اعتراض

 .زنداجتماعی شدن اعتراض کارگری به ویژه در شهرهای کوچک دامن می

( حاکی ۷«1095در سال  یاز مبارزه و اعتراضات کارگر یگزارش)» 94پژوهشی مشابه پژوهش مربوط به اعتراضات کارگری 

تی به اشکال مختلف برای کسب مطالبات خود مرکز تولیدی و خدما 150، کارگران در 1095 در طول سال از آن است که

واحد بودیم نشان دهنده افزایش  515که شاهد اعتراض کارگران در  94دست به اعتراض زدند. این رقم نسبت به سال 

مورد اعتراض های کارگری یعنی بطور  1214 ،1095در مجموع طی سال  .است کارگری اعتراضات درصدی 2۷  حدود

 ماه سه در و داشت صعودی روندی سال، طول در ها اعتراض. پیوست وقوع به  اعتراض کارگری 0 متوسط هر روز بیش از

 :یافت افزایش گیری چشم بطور پایانی

 مورد( 131 :خرداد مورد و 133: اردیبهشت؛ مورد 12 :مورد: ) فرردین 21۴ (:سه ماهه اول سال )بهار -

 مورد( 134 :شهریور و مورد 13۴ :مرداد ؛مورد ۴2: یر)تمورد: 294: سه ماهه دوم سال )تابستان( -

 (مورد 95 :و آذر مورد 130: ؛ آبان131ر: )مه :مورد 299: سه ماهه سوم سال )پائیز( -

 (مورد 141: اسفند ومورد  120: منبه ؛مورد 103: )دی مورد: 430)زمستان(:  سه ماهه سوم سال -

 

                                                           
 ، قابل دسترسی در: «1095گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ». ۷ 

http://etehadbinalmelali.com/ak/13-32-91-2/ 
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که هایی با در نظر گرفتن شیوه 94به سال  کارگری، این اعتراضات نسبتهای اعتراضی افزون بر افزایش تعداد حرکت

یابی باز هم بیشتر اعتراضات بود. به این گونه که دهنده شدتنشان ،کار بستندهای خود بهکارگران برای رسیدن به خواسته

خیابان و جاده، مانع تردد وسایل نقلیه  خروج به محل کار را مسدود کردند، با تجمع در کارگران در موارد زیادی، راه ورود و
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طور کلی در هب  ای موارد با تنش و درگیری فیزیکی همراه بود.پاره در  و یا محل کار را به اشغال خود درآوردند کهشدند 

 درصدی 141 افزایش مورد بود 10که  94قایسه با سال وقوع پیوست که درممورد از این گونه اعتراضات به 02 1095سال 

 .دهدمی نشان را

ها به اعتراضات کارگران و همچنین گسترش مبارزه به سطح شهر و تالش کارگران برای الوه بر این، پیوستن خانوادهع

رشد  1095 اخیر است، در سال هایجلب توجه مردم و کسب حمایت آنان که پدیده جدیدی در جنبش کارگری طی سال

ها به های کارگری، خانوادهو خدماتی، در پی اعتراض تولیدی مرکز 19 در سال این در که طوریهب  گیری داشت.چشم

درصدی است. و به همین گونه  41مورد بود حاکی از افزایش  10که  94کارگران معترض پیوستند. این رقم نسبت به سال 

مورد در  5که نسبت به پیمایی کردند شهری دست به تجمع زدند و یا راه مراکز در تولیدی، مرکز 1۴  کارگران معترض

در صدی است. در دو مورد از این گونه اعتراضات ، در بافق و پارس جنوبی، کسبه محل  213نشان دهنده افزایش  94سال 

طور مشخص به عدم پرداخت دستمزد کارگران اعتراض کردند، از جمله به این دلیل که عدم پرداخت دستمزد کارگرانی هب

 .آمد آنها خواهد شددر کاهش باعث و گذاشته  ثیرأها تر صاحبان مغازهطورمستقیم بر کسب و کاهکه مشتریان آنها هستند ب

 :1095 سال در اعتراضات علل برخی بررسی

اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها و مزایا )حق بیمه، حق سنوات، حق عائله مندی، حق مسکن،  .1

 :یره(عیدی، پاداش ،حق اضافه کاری، حق ایاب وذهاب وغ

رشد  94درسال  مورد 259 به  مرکز تولیدی و خدماتی دست به اعتراض زدند که نسبت 051کارگران در 

 .دهدنشان می رصدی راد 4/0۷

پرداخت حقوق  اعتراض به قراردادهای موقت، نداشتن امنیت شغلی، عدم تبدیل وضعیت و تبعیض در .2

 :سازی حقوقوعدم همسان

  94 درسال مرکز 59  نسبت به که زدند اعتراض به دست  دلیل نهمی به مرکز 132  کارگران در

 .درصدی است ۴/۷2دهنده رشد نشان

 :اعتراض به اخراج ازکار در واحدهای دایر .0

 افزایش 94 سال در مورد 4۷  مرکز بودیم که نسبت به 52رابطه شاهد اعتراضات کارگران در در این 

 .دهدرصدی را نشان مید 1/13

 :کاره یلی مرکز و بیکارشدن، و تقاضای بازگشت باعتراض به تعط .4
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 1/11افزایش از نشان 94  مورد درسال01مرکز دست به اعتراض زدند که به نسبت به  42کارگران در 

 .رصدی داشتد

 :اعتراض به سطح پایین دستمزد و خواست افزایش دستمزدها .5

تمزدها دست به اعتراض زدند که مرکز کارگران نسبت به سطح پایین دستمزد و برای افزایش دس 0۴در

 .درصدی است ۷/05د دهنده رشنشان 94ورد در سال م 2۴درمقایسه با 

 :هاسازیاعتراض به خصوصی .1

  که  مرکز نسبت به خصوصی سازی ها اعتراض کردند که در مقایسه با سال پیش از آن 1۷کارگران در 

 .دهدرصدی را نشان مید ۷/03افزایش  بود، مورد 10

 :رسمیهای ض به تشکلاعترا .۷

 .دهددرصدی را نشان می 53بت شش مورد سال قبل، کاهش نس به که مورد در سه 

 :اعتراض به شرایط کاری .۴

 .مرکز می شد 23که شامل 

 :اعتراض در پیوند با مسئله مسکن .9

 .بودیم مسئله این  مرکز تولیدی وخدماتی شاهد اعتراض کارگران در ارتباط با 2۷در 

 :ران معترض بازداشتی واخراجیحمایت از همکا .13

 .مورد ۷  

 :اعتراضات متفرقه .11

 .مورد10 

 توان موارد زیر را برشمرد:، میی مشخصی هم بکنیماما اگر بخواهیم به موارد قابل توجه اعتراضی در این سال اشاره

رانی وبوسسندیکای کارگران شرکت واحد ات»به دعوت  1095آبان  25اعتراض به الیحه اصالح قانون کار در  -

 «.تهران و حومه
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بود که به سبب تعداد دفعات و کیفیت « بازنشستگان»همچین سالِ به میدان آمدن بسیار پُررنگ  95سال  -

هم یاد شد که در ذیل به برخی از موارد چشمگیر آن اشاره « جنبش بازنشستگان»ها با عنوان حضورشان از آن

 :کنیممی

 .صنعت فوالد کشور در مقابل مجلس فروردین: تجمع هزاران بازنشسته 03و 29

 .فروردین: تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس 03

 .مهرماه: تجمع سراسری بازنشستگان فرهنگی 9

سازی و پرداخت به موقع آبان: تجمع صدها نفر ازبازنشستگان فوالد سراسرکشور مقابل وزارت کار برای همسان 9

 .مستمری

 .اجتماعی مقابل مجلس مینأسازمان ت بازنشستگان تجمع  آبان: 25

 .آذر: تجمع سراسری فرهنگیان بازنشسته 14

و برخوردهای نیروی « دستفروشان»ی دیگر اعتراضات کارگری این سال، اعتراضات قابل توجهی از سوی نکته -

 انتظامی و یا مأموران شهرداری با این اعتراضات بود که در مورد قابل توجه آن موارد زیراند:

 ی دستفروشان در مقابل شهرداری سنندج.مهر: تجمع اعتراض ۷

 اسفند: تجمعات خانوادگی دستفروشان همدان مقابل فرمانداری و شهرداری. 1۴

 داشته کاری مسایل در ریشه که کارگران  مورد اقدام به خودکشی توسط 11حداقل  1095همچنین در طول سال  -

 .مورد آن به مرگ منجر شد 9که  شده است گزارش
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 6931اضات کارگری سال اعتربررسی 

 ها:آوری دادهروش جمع

که در مقدمه هم توضیح داده شد، مهمترین دشواری در راه تهیه و تنظیم چنین گزارشی عدم وجود مکانیزم ثبت و همچنان

برای  ، ماهیانه و سالیانه است. در نتیجه تنها امکانی کههای هفتگیبندی اطالعات و اخبار به صورت رسمی و در قالبدسته

این خصوص است. در  مطلعین کلیدیهای خبری و همچنین اظهارات و مشاهدات ماند رجوع به سایتپژوهشگر باقی می

های خارجی و یا مستقل )مثل ایلنا( با رسانههای رسمی هم مشکل در عدم یکدستی اخبارهای مخابره شده از سوی رسانه

ها به همراه داشته آمار و ارقام و تحلیل آنهای معناداری را در تفاوت توانداست. نکته اینجاست که این عدم یکدستی می

 باشد.

را به عنوان تنها مرجع موجودِ ثبت روز به « اتحادیه آزاد کارگران ایران»روزشمارهای سایت  ،برای گزارش حاضر ما در آغاز

( اطالعات و احتمال جانبداری منبع Biasش )از آنجا که امکان تور ی اعتراضات کارگری مبنا قرار دادیم و سپسروز عمده

کوشیدیم از طریق رجوع گاه به گاه به سنجی اطالعات طراحی شد و اطالعاتی مذکور وجود داشت، فاز وارسی و صحت

آن از سوی اخبار رسمی و جستجوی موارد اعتراضی به شکل تصادفی در دیگر منابع خبری صحت مخابره خبر و جزئیات 

ا بسنجیم. این سنجش گواهِ آن بود که در هیچ موردی مرجع خبری مذکور مبادرت به اغراق نکرده بود و مذکور ر« مرجع»

 همه اعتراضات کاستی هم داشت. اراز قضا در مواردی در پوشش اخب

گران آن از سوی کارهایی بر اساس علل اعتراض و چگونگی انجام بندیاز خالل این آمار روزانه دسته تالش بر این بود که

 صورت پذیرد و نمودارهایی تهیه گردد.
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 6931 سال در کارگری اعتراضات کمیت و ماهیت از یگزارش

  مقدمه

. مواجهیم کارگری اعتراضات تعداد در( قبل سال مثل) توجهی قابل تراکم با 91 سال در که دهندمی نشان کلی برآوردهای

 طور به سال این در. یافتند افزایش رفته رفته اقتصادی بحران افزایش و شمسی 93 ی دهه آغاز با کارگری اعتراضات

 کشور وزارت انتظامی امنیتی معاون ذوالفقاری حسین. است پیوسته وقوع به کارگری اعتراض 0 از بیش روز هر در متوسط

 اجتماعی، تاعتراضا»: گویدمی کارگری اعتراضات افزایشی روند این با رابطه در  تسنیم خبری سایت با وگوگفت در

 سال در فزاینده روند این. «۴است شده روروبه درصدی 19 افزایشی با( 95 سال تا یعنی) اخیر سال سه در صنفی و کارگری

 .رسید اوج نقطه به 91

 واحدهای واگذاری بر متکی سیاست این. شد گرفته پی ایران در واحدی اقتصادی سیاست شمسی هفتاد یدهه آغاز با

 سالمت اشتغال، مسکن، همچون اجتماعی خدمات از دولت نشینی عقب. بود خصوصی بخش به عمومی تخدما و اقتصادی

 ی تبصره تصویب با زمان هم شمسی، هشتاد ی دهه در. رفت پیش تدریج به و شد آغاز رفسنجانی آقای دولت از آموزش و

 سازی خصوصی میزان بیشترین دهم و نهم دولت در و گرفت شدت اقتصادی کالن واحدهای سازی خصوصی 44 اصل

 در بنابراین. آمد کار روی عمومی خدمات از بیشتر هرچه نشینی عقب سیاست با یازدهم دولت. شد انجام تولیدی واحدهای

 تکمیل زیادی حد تا اقتصادی واحدهای سازی خصوصی فرایند است، دوازدهم دولت های گذاری سیاست آغاز که 91 سال

 باقی دولتی عالی آموزش درصد 13 حدود که طوری به شده خصوصی آمیز موفقیت بنحوی یعال و عمومی آموزش شده،

 بخش به زیادی حد تا نیز سالمت عرصه. کنند می پرداخت مردم خود را عمومی آموزش هزینه درصد 13 به نزدیک و مانده

 قوا تمام با بود شده گرفته پی دهم دولت در بسیار های نقصان با بار آخرین که اجتماعی مسکن طرح شده، واگذار خصوصی

 تخریب از پس 91 سال در جمهور رییس که نحوی به گیرد، می قرار حمله مورد  اساس از دوازدهم و یازدهم دولت در

 91 سال آغاز با بعالوه. «بسازند خانه خودشان برای توانندمی بهتر مردم »: کندمی اعالم کرمانشاه یزلزله در مهر مسکن

. بردارد نیز اشتغال یحوزه از نشینی عقب در مهمی گام دارد قصد اشتغالی، ی بسته کردن اجرایی و تصویب طریق از دولت

                                                           
 /1095/39/21/1214213https://www.tasnimnews.com/fa/news: 59آذر  21تسنیم، ۴ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210
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 و دستمزد پرداخت عدم به که اقتصادی واحدهای سازیخصوصی از ناشی های بحران و پیامدها ،94 سال از ترتیب بدین

 مردم، برای عمومی رفاه هایهزینه افزایش با. یابدمی ودنم کارگری اعتراضات گرفتن شدت در بود، شده منجر بیکاری

 ی دهه عظیم جمعیت ورود خواست و نود یدهه آغاز با اشتغال بحران طرفی از. گردد می اضافه نیز دستمزد حداقل بحران

 دوم دور در روحانی دولت که است حاکم شرایطی در مختصات این ی همه. یابد می عینی نمودی کار بازار به ها شصتی

 اشتغالی ی بسته» آن نمود ترین مهم و اولین که گیرد می پی بیشتری شدت با را نشینی عقب سیاست ،91 سال در خود

 بحران ی همه تکامل بازنمایی 91 سال در کارگری اعتراضات کثرت و شدت. است «کارورزی طرح» ویژه به و «دولت

 این. است شده آغاز نیز افزایی بحران از جدیدی دور سال این در و شده انباشت کار نیروی برای سالها که است هایی

 که 91 سال در اعتراضات افزایشی روند دهد؛می نشان 91 سال در را کارگری اعتراضات کثرت و تراکم همین فعلی، بررسی

 . دارد ادامه امروز تا و یافت ادامه هم باز آن کردنفروکش از بعد و شد بدل اجتماعی هایفوران به ماه دی در

 

  ها داده

 استخراج برای 9۷ و 91 سال در کارگری اعتراضات از شده منتشر های گزارش و خبرها تحلیل اساس بر گزارش این

 سازیکمّی و تنظیم پژوهش طی در که است شده نوشته اعتراضات آن تعداد و نوع و اندازه شکل، درباره معین ّهایداده

 چه که دهیم نشان و دهیم ارائه 91 سال در اعتراضات کیفیت و کمیت از کلی تصویری کوشیممی گزارش این در. شدند

 . اندداشته وسوییسمت

 

  اعتراضات فراوانی

 وجود اعتراض مورد 1251 سال این در آمده، دست به 91 سال در شدهآوریجمع اطالعات تحلیل از که هاییداده به توجه با

 آمارهای البته. است مانده ثابت تقریباً ،9بوده اعتراض 1214 اعتراضات تعداد که 95 لسا به نسبت تعداد این که داشته

 به هاداده در هاییتفاوت اعتراضات، تحلیل سطح و بندیتقسیم نوع به توجه با و دارد وجود اعتراضات تعداد از گوناگونی
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واحد  150با  یسهاضات شرکت کردند که در مقااعتر یندر ا یوخدمات یدیواحد تول  1۴9کارگران  همچنین. خوردمی چشم

 .از نظر تعداد واحدها است یدرصد 5/5 یش، نشانگر افزا95درسال 

 

 اعتراضات فراوانی تحلیل

 به عمومی فضای 91 دی اعتراضات از بعد که بگیریم نظر در باید ،95 سال با درقیاس 91 سال اعتراضات تعداد خصوص در

 که رفتمی انتظار وگرنه باشد مؤثر آمارها ترازیهم در تواندمی که رفت سکوتی و سکون به رو آمدهپیش برخوردها دلیل

 نسبت که تورم میزان ایران، آمار مرکز هایداده اساس بر هرچند. کند طی صعودی روندی 91 سال در کارگری اعتراضات

 اما نشد توجه قابل هایجهش دچار سال این در د،دار کارگران اعتراض با مستقیم نسبتی و کارگران خرید توانایی با معکوس

 دارد، خدمات و تولید بخش دارمسأله وضع از نشان که مزدی معوقات ـ داد خواهیم نشان بعد بخش چند در که طورهمان ـ

 . ماند باقی اعتراضات اصلی علت

 

  وقوع زمان براساس اعتراضات پراکندگی

 119 اعتراض، 121 اعتراض، 101 با ترتیب به دی و شهریور آبان، اسفند، هایماه در اعتراضات بیشترین زمانی نظر از

 . است بوده اعتراض ۷۷ و اعتراض

 با مهر 10 آن، از بعد داشته، را روز یک در اعتراض تعداد بیشترین اعتراض 1۴ با اردیبهشت 0 سال روزهای کل میان در

 . اندداشته را هااعتراض بیشترین اعتراض 12 با مکدا هر اسفند دوم و اول و خرداد 9 بعد و اعتراض 10
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  وقوع زمان اساس بر اعتراضات پراکندگی تحلیل

 ترینپراعتراض نزدیک هایسال همه در وبیشکم اسفند داشت، توجه باید مختلف های ماه در اعتراضات تعداد خصوص در

 همه. هاشرکت مطالبات وصول زمان به نزدیکی دلیل به مدو و فصل این در تورمی بار دلیل به اول است بوده سال ماه

 اعتراضات شویممی ترنزدیک سال آخر به چه هر که دهدمی نشان این و دارند قرار سال دوم نیمه در پراعتراض هایماه

 . شوندمی ترگسترده و شدیدتر
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  اعتراضات هایحوزه

: کاری حوزه] روز ۴۷ با آذربایجان صنعت توسعه و ترشگس نظر مورد زمانی دوره در که شد مشخص ما پژوهش در

 منسوج تولیدکننده: کاری حوزه] روز 20 با اراک کُرد کیان روز، ۷5 با تبریز سازیکمباین ،[کانکس و صنعتی آالتماشین

 از لزوماً اعتراض ایروزه بیشتر تعداد چند هر. اندداشته را اعتراض زمان بیشترین روز 14 با اهواز شهری قطار پروژه و[ تایر

 . یافت دست مشخص نتایجی به صنعت نوع به توجه با گفت توانمی اما ندارد نشان هااین کنندگیتعیین یا اهمیت

 

 اعتراضات های حوزه تحلیل

 نشان این. اندبوده برخوردار پایدارتری وضع از پیش سال چند تا کم دست که اندبوده صنایعی از ها کارگاه این ی همه

 را آن از بزرگ بخشی صنعتی کارگران که است کرده نفوذ صنایعی قلمرو به عمالً نابسامان اقتصادی اوضاع که دهدمی

 منسجم و پرقدرت هویتی از و هستند کار محل در نیرومند و مشترک پیوندهای دارای که کارگرانی دهند،می تشکیل

 اگر حال. است برخوردار بیشتری قدرت از هم و است ترپیوسته هم هاآن اعتراضات که است آن معنای به این. برخوردارند

 سمت به اعتراضات وزنه که بینیممی دهیم قرار نفتی و گازی صنایع و هاپتروشیمی کارگران اعتراضات کنار در را هااین

 . باشند داشته اتاعتراض نتایج بر بیشتری تأثیرگذاری توانندمی مشخص هویتی پیوندهای دلیل به که است کارگرانی

 

  اعتراض های مکان

 را اعتراضات بیشترین خوزستان و تهران هااستان دیگر از بیشتر بسیار فراوانی با و مطلق طوربه که داد نشان ما بررسی

 تراضاتاع میزان اما. کرد اشاره شرقی و غربی آذربایجان و فارس هایاستان به توانمی استان دو این از بعد البته. اندداشته

 اعتراض 19۴ با خوزستان استان. شد متمرکز استان دو این بر باید عمال که است توجه قابل همچنان خوزستان و تهران در

 اعتراض 100 با تهران و داده، اختصاص خود به را اعتراض میزان باالترین( است بوده مردادماه در آن بار 01 که) سال در
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 دومین و اولین کلی طوربه که گفت توانمی درواقع. است دوم رتبه در( است بوده ماه انآب در بار 21 با آن باالترین که)

 . اندبوده خوزستان و تهران 91 سال اعتراضات در استان

 

 اعتراض های مکان تحلیل

 هم است؛ مشخص اعتراضات مرکز ترین مهم عنوان به تهران تحلیل اعتراضات، تعداد بیشترین با های استان درخصوص

 بیشترین دارای که است طبیعی خدمات، و صنایع تجمع کانون و مرکز ترینبزرگ عنوانبه هم و پایتخت عنوانبه

 اراک یا یزد یا اصفهان اندازه به گفت توانمی که چند هر. است خاص وضعیتی دارای خوزستان اما. باشد هم هااعتراض

 . کندمی فراهم را بیشتر اعتراضات مینهز که است شکلی به آن در صنایع وضعیت اما است صنعتی

 فرودگاه 1 همچنین است؛ المللیبین بندر چهار تعداد این از که دارد وجود بندر هشت خوزستان در رسمی هایگزارش به بنا

 .  هستند المللی بین فرودگاه دو تعداد این از که دارد وجود خوزستان در فعال

 متأسفانه اما است کرده خود آن از را اول رتبه شده جاجابه کاالی کیلومتر تُن ظرن از خوزستان ای،جاده نقل و حمل در

 تنها خوزستان. است آورده وجود به خوزستان برای زیادی مشکالت دارد را 14 رتبه که شریانی های راه از برخورداری

 است مندبهره اقتصادی ویژه منطقه سه از نای بر عالوه و دارد راه آزاد هایآب به آن در موجود آزاد منطقه که است استانی

 . شود می انجام ماهشهر پتروشیمی ویژه منطقه از خوزستان غیرنفتی صادرات درصد ۴3 حدود که

 محصوالت تولید زمینه در خوزستان استان. هستند فعال آن واحد 51 که دارد وجود صنعتی ناحیه و شهرک ۷1 خوزستان در

 به را خوزستان اقتصاد درصد 05 پتروشیمی و گاز نفت، هایحوزه. دارد را کشور اول قامم مختلف هایبخش در کشاورزی

 . اندکرده ایجاد اشتغال درصد 0 تنها متأسفانه اما داده اختصاص خود

 درصد 9/14 با خوزستان اما بوده ترپایین درصد 5/9 یعنی کشوری متوسط از 91 سال در خوزستان استان در تورم چند هر

 .است سال همین در کشور بیکار استان سومین بیکاری نرخ
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 تولیدی های شاخه اساس بر اعتراضات فراوانی

 بوده اعتراض 115 با ونقلحمل حوزه در اعتراضات بیشترین عمومی تصور برخالف و ما هایبررسی به توجه با 91 سال در

 05 با بیکاران اعتراض، 0۴ با معدن حوزه اعتراض، 59 با پرورش و آموزش اعتراض، ۷9 با شهرداری آن از پس. است

 .اندبوده کارگری اعتراض بیشترین دارای هایحوزه ترتیب به اعتراض 21 با بازنشستگان و اعتراض

 

 تولیدی های شاخه اساس بر اعتراضات فراوانی تحلیل

 به عمدتا ونقلحمل حوزه در اتاعتراض دهد می نشان است آمده اعتراضات های گزارش در که معترضین خواست بررسی

 دیدیم قبل قسمت در که طورهمان. ونقلحمل هایکرایه دیگری و بنزین قیمت در تغییرات یکی: گیرد می صورت دلیل دو
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 برای توجیهی تواندمی همین. کاالست ترانزیت و ونقلحمل به مربوط خوزستان در اقتصادی هایفعالیت از مهمی بخش

 نشان را بیشتری اعتراضات کشور ترانزیتی هایاستان چگونه که دهد نشان همچنین و باشد استان این در بیشتر اعتراضات

 .دهندمی

 هاشهرداری در اشتغال ساختار که دلیل این به ویژهبه است کارگری اعتراضات هایزمینه از دیگر یکی هاشهرداری بحران

 که شد باعث آن در هاقیمت شدید افزایش و وسازساخت بازار در شدید راتتغیی. است گرفته قرار کاریپیمان پایه بر شدتبه

 بیشتر که داد نشان ساختارهایی در را خود همه از بیش این و بپردازند را خود معوقات نتوانند کاریپیمان هایشرکت اکثر

 اعتراض دوم مقام در سال در اعتراض ۷9 با هاشهرداری. هاشهرداری مانند بودند کاریپیمان اقتصادی فعالیت به وابسته

 . اندبوده

 59 اکثر. است التدریسحق معلمان متمرکز جمعیت ایجاد و گسترده سازیخصوصی معلمان، اعتراضات  مهم عوامل از یکی

 بوده معطوف پایین دستمزد و شغلی سازی ناامن از حاصل معیشتی ساماننابه وضع همین به پرورش و آموزش در اعتراض

 . است

 خورده گره کارگری اعتراضات با پایین بسیار دستمزد و سالمت به جدی زنندگی آسیب دشواری، دلیل به معدن در کار

 وقایع از پس مشخصا اما. است داده رخ معادن در ای گسترده و شدید اعتراضات جهان و ایران تاریخ طول در چنانچه است،

 در هاآن مشکالت و مسائل شد باعث و آمد ایران در  توجهات مرکز به معادن در کارگری اعتراضات که بود یورت معدن

 از بخشی تنها کنیم استخراج پراکنده خبرهای میان از ایمتوانسته که شده ثبت اعتراض 0۴ این. شود دیده خبرها میان

 . است معدن بخش در اعتراضات کلیت

 اعتراض 05. است شده ثبت هاآن در اعتراضات ترینبیش که هستند هاییحوزه جمع در نیز بازنشستگان و بیکاران

 از برآمده بیکاران اعتراض. هاستآن ساماننابه شرایط دهندهنشان بازنشستگان اعتراض 21 و بیکاران توسط گرفتهصورت

 ومیعم بحران از ناشی که هاآن معوقات به است مربوط همه از بیش بازنشستگان اعتراض اما است اقتصادی کلی وضعیت

 . است بازنشستگی هایصندوق عمیق و
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 اعتراضات علت

. است بوده کارگری اعتراضات اکثر دلیل ما هایبررسی به بنا 91 سال در اعتراض مورد 453 با مزایا و دستمزد پرداخت عدم

 این تعداد بعد هب مهر از اما. است شده ثبت خصوص این در اعتراض مورد ۷3 که بوده شهریور ماه در اعتراضات این اوج

 و دستمزد موقعبه پرداخت عدم. گیردمی اوج مورد 44 با اسفندماه در بارهیک اما شودمی کمتر مالیم شیبی با اعتراضات

 دیده خدماتی هایبخش در و صنایع اکثر در عمال و است شده تبدیل اعتراضات هایعامل ترینایریشه از یکی به مزایا

 در اما است، نگرفته قرار تحلیل مورد و نشده گردآوری دستمزد، «پرداخت عدم» زمان مدت بررسی این در چند هر. شودمی

 را درصدی 1 رشد( مورد 051) قبل سالِ با قیاس در مذکور رقم. است افتاده اتفاق مزدی تعویق سال یک تا حتی مواردی

 .دهدمی نشان
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 این به ما بررسی به بنا 91 سال اعتراضات از مورد 159. است «شغلی امنیت و موقت قرارداد» مسأله اعتراضات دوم علت

 سررسید را آن توانمی شکلی به که مرداد و تیر در مورد 2۴ با اعتراضات از شکل این. یابدمی اختصاص اعتراضات نوع

 این مجموع در .کندمی پیدا کاهشی روندی اسفند سمت به مهر از و رسدمی اوج به کرد فرض ماههسه قراردادهای اولیه

 .دهدمی نشان را درصدی 52 افزایش( مورد 132) پیش سال با قیاس در رقم

 یاقتصاد یژهمنطقه و یها یمیاعتراض کارگران پتروشبه  توانیم گنجدمی اعتراض این ذیل که مواردی یجمله از

کارگزاران  یی،ن مخابرات روستابرق، کارگران شرکت مخابرات کشور، کارگزارا یفشار قو یبندرامام، کارگران پست ها

و  یسیکشور، معلمان حق التدر یحرفه ا یمراکز فن یسحق التدر یانمرب ی،ناظران جهاد کشاورز ی،کشاورز یمهصندوق ب

 یننکته قابل توجه ا   .کرد اشاره …و ینهضت سواد آموز آموزگاران  ی،دبستان یشپ یانکشور، مرب یرانتفاعیمدارس غ

صورت اعتراض همزمان و   به  یااعتراضات به شکل تجمع همزمان در تهران و  ینا یه در مواردبود ک یناعتراضات ا

 یتوضع یلالزم به گفتن است که اعتراض نسبت به عدم تبد ینهمچن مختلف انجام گرفت.  یدر شهرها یسراسر

 .داشت یریرشد چشمگ یژهها به وحقوق یوهمسان ساز

 بوده اخراج به مربوط 91 سال اعتراضات از مورد ۴0 کند؛می پیدا تردقیق معنایی راجاخ یعنی سوم علت کنار در مورد این

 که ماهسه موقت قراردادهای که زمانی همان دقیقا یعنی است مرداد ماه به مربوط اعتراض مورد 14 با آن اوج که است

 بخش بینیممی که طورهمان و رسدمی هاولی سررسید به دهدمی تشکیل را کار نیروی قراردادهای مطلق اکثریت امروزه

 .شودنمی تمدید آن از بزرگی

 اول ماههسه به هابیمه به مربوط اعتراضات اوج. است 91 سال در اعتراضات چهارم علت اعتراض مورد ۷4 با هابیمه مسأله

 زیر از کارفرما فرار به یا گرددبرمی کار قانون در کارگران شمول عدم به یا هابیمه مشکل از اساسی بخشی. گرددبرمی سال

 . آنان کردن بیمه بار

 آن به 91 سال در اعتراضات مورد 10 که است کار به بازگشت درخواست و تولیدی واحدهای تعطیلی یکی دیگر موارد

 کمترین مستقل تشکل درخواست کنار در چند هر که است خصوصی بخش به واگذاری به اعتراض دیگری. دارد اختصاص

. برخوردارند العادهفوق اهمیتی از( مورد 0 دومی برای و مورد 5 اولی برای یعنی) اندداده اختصاص خود به را اعتراضات دتعدا
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 نداشتن و سازیخصوصی پیامدهای به نسبت کارگران میان در گسترده آگاهی گیریشکل از نشان پایانی مورد 0 این

 مشکالت و مسائل دربرابر حمایتی ابزاری دومی و کار ساماننابه شرایط ساززمینه اولی که چیزهایی. است مستقل تشکل

 . است کار فضای

مشخص  یهاخواسته از یکی که نکته این گرفتن درنظر با را سازیخصوصی متوجه اعتراضات ما که کرد دقت باید اینجا در

 .میکرد حساب نجایا رد باشد گرفته صورت اعتراض آناعتراض کارگران بوده باشد و مشخصا حول محور 
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 اعتراض هایشیوه

 این از بزرگی حجم. دهدمی تشکیل 91 سال در را اعتراض شکل بیشترین مورد 041 با «حکومتی نهادهای مقابل تجمع»

 امکان کارگران که است این دهندهنشان درواقع حکومتی نهادهای مقابل تجمع. گرددبرمی مهر ماه به مورد 40 با اعتراضات

 .دانندنمی ممکن قانونی مستقل هایرویه و مرتبط نهادهای ازطریق را حقوقشان به تیابیدس

 در کارگران که معناست این به مکرر اعتراض. است بوده 91 سال در اعتراضات دوم شیوه مورد 205 مکرر اعتراضات

. دهند نشان را خود اعتراض مکرر طوربه هک شدند مجبور و اندنگرفته اینتیجه مرتبط نهادهای یا کارفرما به خود مراجعات

 مانند البته. رسیده اوج به مورد 44 با مهرماه در و است داشته صعودی روندی شهریور تا سال آغاز از اعتراضات نوع این

 . است کرده پیدا کاهشی روندی اسفند تا مهرماه از بعد از اعتراضی الگوهای دیگر

. است داشته قرار سوم جایگاه در مورد 21۷ با 91 سال در که است اعتراض سوم شیوه «کار محیط در تجمع و اعتصاب»

 که نحویبه شده کاسته آن تعداد از شدتبه آن از بعد اما است رسیده اوج به مرداد ماه در مورد 40 با اعتراض نوع این

 .است یافته خاتمه اسفند در مورد 0 به درنهایت

 اعتصاب. دارد قرار چهارم جایگاه در 91 سال در مورد 12۷ با که است اعتراض از خاصی شکل( پیوسته) طوالنی اعتصاب

 داشته ادامه پیاپی روز دو از بیش در متداوم طوربه که شودمی گفته کارگری اعتراض از نوعی به درواقع پیوسته یا طوالنی

 معنی این است؛ به کارگران موفق اعتراضی هایشکل از گرددبرمی مهرماه به مورد 20 با آن اوج که اعتراض نوع این. باشد

 ماهیت دلیل به البته. یافتند دست مطالباتشان به موارد اکثر در کردند اعتراض به مبادرت شکل این به که کارگرانی که

 روندی اعتراض نوع این مهرماه از بعد. کنند محقق را آن توانندمی سختی به گوناگون واحدهای کارگران آن پیوسته

 . است داشته اهشیک

 کار محیط اشتغال مورد یک در و مورد 4 در خودکشی دیگری مورد، 1۷ در خانواده همراه به یکی دیگر اعتراض شیوه سه

 . است
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  گیرینتیجه

 اعتراضات اکثر اساسی زمینه کلی روند دو که رسید نتیجه این به توانمی 1091 سال در کارگری اعتراضات کلی بررسی از

 گیریشکل باعث و کندمی تضعیف را خدماتی و تولیدی هایبخش مشخصا که است اقتصادی بد شرایط اولی: است هبود

به  گرددبرمی دوم کلی روند. شودمی مزایا و دستمزد موقعبه پرداخت عدم نوع از اعتراضات یعنی اعتراضات اکثر

 دادند روی هاییبخش در یا اعتراضات اکثر عمال دیدیم اآماره بررسی در که طورهمان. اقتصاد در گسترده سازیخصوصی

 یک موقت قراردادهای که هاییبخش در یا اندبوده روروبه گسترده هایسپاریبرون یا افسارگسیخته سازیخصوصی با که

 کلی دلیل دو ینهم به جغرافیایی نظر از اقتصادی هایکانون طبیعتا. است بوده قراردادها غالب شکل هاآن در ماههسه تا

 .اندداده اختصاص خود به را اعتراضات از تریبزرگ سهم

 نشان کارگری اعتراضات در را آن مهم نقش و آن کلی معنای به سازیخصوصی بودن دارمسأله هم کارگری مطالعات اکثر

 یعنی پیوندهم روند سه هچگون اخیر دهه سه در که است داده نشان «خیرالهی علیرضا» مطالعه نمونه عنوان به. دهندمی

 باعث کار بازار انسانی نیروی تأمین کاریپیمان هایشرکت ظهور و کاری روابط سازیموقتی کار، نیروهای از زداییتشکل

 بروز کارگران اعتراضی واکنش دلیل همین به و برسد صفر به یا یابد کاهش شدتبه کارگران زنیچانه قدرت که است شده

 13.کند

 نیروی تأمین کارپیمان-کارگر)مثلثی  اشتغال شیوه بسط و انسانی نیروی تأمین کاریپیمان هایشرکت ظهور نهنمو برای

 بیشترین اول دلیل. است داشته اعتراضات بیشترین اساسی علت دو در مهم نقشی (یخدمات-تولیدیبنگاه -انسانی

 ارتباطی هااین دوی هر که بود شغلی امنیت و موقت دادقرار دوم دلیل و مزایا و دستمزد موقعبه پرداخت عدم اعتراضات

 حضور به حقوقی بخشیمشروعیت روند در قوانین به توجهیبی ترویج از گذشته»: دارد هاشرکت این عملکرد با مستقیم

 و عوامل ینتراصلی از یکی بتوان را هاشرکت این ظهور رسدمی نظر به کشور کار بازار در انسانی نیروی تأمین هایشرکت

 اصلی کارفرمای هدف که کرد فراموش نباید. ]...[ آورد شمار به امروز ایران در کارگران معیشتی وضعیت سقوط فاکتورهای

                                                           

های دوم ویژه فصل؛ تهران، چ اول؛ نشر آگاه، بهزنی کارگران در ایران پس از انقالب(طبقه )توان چانهکارگران بی(؛ 109۷خیراللهی، علیرضا )13 

 تا چهارم.
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 خود از حقوقی مسئولیت سلب و انعطاف ایجاد[ انسانی نیروی تأمین کاریپیمان هایشرکت از استفاده و] مثلثی اشتغال از

 خصلت و استاندارد کاری روابط هایویژگی شاهد تواننمی اشتغال شیوه دراین بنابراین. است کارکنانش و کارگران دربرابر

  است؟ «شغلی امنیت و موقت قرارداد» سازاعتراض مسأله جز چیزی این آیا. «11بود هاآن دائمی

 دهندهنشان چیزی هر از بیش این گیردمی صورت حکومتی نهادهای مقابل تجمع شیوه به اعتراضات عمده بینیممی وقتی

 . است کارگران حقوق احقاق برای نهادی و قانونی سازوکارهای فقدان

 که است داده نشان هم جا همین تا اما بود داده قرار هارسانه منتشرشده خبرهای را خود آماری منابع چند هر پژوهش این

 کارگری اعتراضات آن تبعبه و کار محیط در بحران به مدیریتی ایریشه هایکاستی کنار در ساختاری روندهای چگونه

 اندداده اختصاص خود به را اعتراضات بیشترین که ایتولیدی هایشاخه براساس همه از بیش توانمی را این. است انجامیده

 . پرورش و آموزش و هاشهرداری داد؛ نشان

شاغل و بازنشسته در   کارگران یسراسر اعتراض یردر سال گذشته، رشد چشمگ یمهم اعتراضات کارگر یژگیاز و یکی

طور هب ینکها  یابطور هم زمان در تهران تجمع کردند و  یابود که  یبخش خدمات یک یاو  یدیتول یرشته از واحدها یک

همزمان، برپا   یاو  ینوع اعتراضات سراسر ینمورد از ا 5۴از شهرها دست به اعتراض زدند. در مجموع  یدر تعداد یسراسر

استان رشد  یکدر سطح   یاشهر و  یکدر  یدیچند واحد تول یادر سال گذشته اعتراض همزمان در دو  ینافزون بر اشد. 

و رضوانشهر و  ینقزو یاری،نوع اعتراضات از جمله در استان چهارمحال بخت ینمورد از ا 9داشت. در مجموع  یقابل توجه

 یجادو ا یهمبستگ یهاز رشد روح یحاک یژگیو ین. ایدپا گرد منطقه بندرامام بر یمیپتروش یتوسط کارگران شرکت ها

و  یدیکارگران تول یاندر م یااستان، و  یاشهر و  یکمختلف در  یو خدمات یدیتول یکارگران واحد ها ینب یونداز پ ینوع

 .است یهم رشته در عرصه سراسر یخدمات

 شیکرد و ب دایدت گرفته بود درسال گذشته ادامه پش  95روند روبه گسترش اعتراضات بازنشستگان که ازسال  نیهمچن
 بخود گرفت: یشکل سراسر شیازپ

                                                           
 113-159 همان،11 
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دست به  یلشکر و یدر سال گذشته کارگران بازنشسته صنعت فوالد، کارگران بازنشسته کارخانجات و  بازنشستگان فرهنگ
 رابطه نیلبات زدند. در همموقع مطاهها و پرداخت بیمستمر شیحقوق و افزا یهمسان ساز یبرا یاتجمعات گسترده

 اریروز تداوم داشت، بس 19که  یو کشور یبازنشستگان فرهنگ و فوالد صنعت بازنشستگان یسراسر یاعتراض تجمع
 .بود برجسته

 

 از گوناگون هایشکل ساززمینه هاآن همگی که هستیم روروبه نهادی و ساختاری مسائل از تقاطی با صورت هر به

 به هاآن ماهیت تغییر یا کارگری اعتراضات تعداد از شدن کاسته به تواننمی هاآن رفع بدون و تندهس کارگری اعتراضات

 داشت. امید کارفرما با سازنده زنیچانه دربردارنده یا آمیزترمسالمت هاییشکل
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