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پیشـــگفتار مؤسسه

فهم الگوهای اعتراضات صنفی نیروی کار در ایران
)با تأکید بر اعتراضات صنفی سال 1396(

اثرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی  اجتماعی  تأمین  سازمان 
با تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار در  نهادهای مرتبط 
کشور است.  جمعیت میلیونی تحت پوشـش این سازمان و 
خانواده های آنـان، سهمی بزرگ از جمعیت کشور را به خود 
اختصاص می دهد. فارغ از این اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم، 
فضای کلی کسب و کار، رونق یا رکود و رضایت یا عدم 
کارگران و کارفرمایان و سایر عوامل مؤثر در فرآیند کسب و 
کار و اشتغال در کشور، به صورت غیرمستقیم بر شاخص های 

کارآیی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار است. 

از سـوی دیگـر، »سـه جانبه گرایی« به عنـوان یکی از اصـول و مبانی 
مطـرح شـده در ادبیـات علمـی تأمیـن اجتماعـی و حـوزه رفـاه و 
سیاسـتگذاری، مـورد تأکید سـازمان های ملی و بین المللـی این حوزه 
نظیر سـازمان بین المللی کار )ILO( و اتحادیه بین المللی سـازمان های 
تأمیـن اجتماعـی بوده اسـت. رعایـت اصـل مبنایی سـه جانبه گرایی، 
مسـتلزم توجه به مسـائل، نیازها و مطالبات ضلع نیروی کار اسـت. 

مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمین اجتماعی در راسـتای عطـف توجه به 
ایـن مبانـی و مفروضـات بنیادین، موضوع فهـم الگوهـای اعتراضات 
صنفـی نیـروی کار در دهه هـای اخیـر و به خصـوص سـال  1396 را 
در دسـتور کار خـود قـرار داد تـا از ایـن رهگـذر، بتواند تصویـری از 
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مطالبات، نیازها و مسـائل منجر به این اعتراضات برای سیاسـتگذاران پ
ایـن حوزه هـا فراهـم آورد. بـدون به دسـت دادن تصویـری توصیفی 
از ایـن اعتراضـات، عمـًا تحلیل علـل و روندهای تغییـر و تحول این 
مسـائل غیرممکـن می نمـود. بـه عـاوه، پژوهش هایـی کـه در ایـن 
بـازه زمانـی به صـورت روشـمند بتوانند تصویـری از علـل و عوامل 
و روندهـای ظهـور و بـروز و فـراز و فرود این اعتراضات و مسـائل به 
دسـت دهنـد، انـدک بودنـد و گاه نمونـه ای از آن ها نمی تـوان یافت. 

فـوق  اهـداف  تحقـق  بـرای  پژوهـش حاضـر، محصـول تاشـی 
بوده اسـت؛ گرچـه ایـن پژوهـش، از گام هـای آغازین در ایـن حوزه 
قلمـداد می شـود، امـا نظـر بـه انـدک بـودن منابـع قابل اسـتناد و 
پژوهشـی پیشـین، تاش هـای صـورت گرفتـه در این زمینـه برای 
بـه دسـت دادن تصویـری کلـی از این اعتراضـات، گرچه همـراه با 
نقـاط ضعـف و اعوجـاج روشـی یـا تحلیلـی، می تواند فضایـی برای 
تأمل سیاسـتگذاران و دسـت اندکاران ایـن حوزه  فراهـم نماید. امید 

کـه چنین باشـد. 

خاطرنشان می سازد مطالب و محتوای گزارش، طبیعتاً نظر حقوقی 
مؤسسه را بازتاب نمی دهد و بخشی از نظرات کارشناسی در این حوزه 
منعکس می کند. نقدهای متخصصین این حوزه برای تکمیل و تدقیق 

این نظرات کارشناسی حائز اهمیت خواهد بود. 

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
زمستان 97
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  مقدمه

مـرور اعتراضـات کارگـری در ایران پس از انقالب حاکی از آن اسـت 
کـه بـه تناسـب شـدت گرفتـن اثـرات سـوء سیاسـت های اقتصادی 
راسـت گرایانه و علی رغـم فقـدان تشـکل های مسـتقل )بجز سـه نوع 
امکان تشـکل یابی پیش بینی شـده در قانون( همواره بر تعداد و شـدت 
اعتراضـات افزوده شـده اسـت، اما ایـن اعتراضات پراکنـده، ناپایدار و 
عمومـا متوجـه موضـوع مطالبـه ی »دسـتمزدهای معوقه« بوده اسـت.

نگاهی به اعتراضات کارگری از سال 1393 تا 1396 که درباره برخی از جزئیاِت 
آن داده های مناسبی وجود دارد، نشان می دهد که اعتراضات کارگری با سرعت 
بیشتری در هر سال رشد کرده و با هر چه شدت گرفتن اثرات سیاست های 
نظیر  اعتراضی ای  اشکال  نبود تشکـل، در  اقتصادی، علی رغم  راست گرایانه ی 
»اعتصابات« بر طول مدت  آن ها افزوده شده و نیز رفته رفته بار دیگر نشانه هایی 
اعتـراض به صــرفا  از  به فراروی  در خصوص میِل کارگــران معتـرض 
»دستمزدهای معوقه« مشاهده می شود که »خواست تشکل مستقل داشتن« و 

»لغو خصوصی سازی« از موارد قابل تأمل آن است.

ایـده ی اصلـی ایـن گـزارش از ایـن قرار اسـت که سـطح اعتراضـات کارگری 
بـه حدی رسـیده اسـت که فقـداِن  تشـکل کارگری تأثیـری در بـروز و ظهور 
هرچـه بیشـتر و پرشـدت آن نـدارد. از ایـن رو فـارغ از آنکـه سیاسـت های 
اجتماعـی همچنـان متأثـر از رویکردهـای راسـت گرایانه پیش خواهـد رفت یا 
اینکـه تجدیدنظرهایـی صـورت خواهـد گرفـت، به رسـمیت شـناخته نشـدن 
»حـق اعتـراض« بـرای کارگران، در کنار »حق تشـکل یابی مسـتقل« و نیز عدم 
کاسته نشـدن از برخوردهـای امنیتـی با این اعتراضات، اسـتعداد بـروز و ظهور 
خشـونت خـارج از کنتـرل در آن هـا را هرچه بیشـتر افزایـش داده و کارگران 
معتـرض را خواه ناخـواه بـه سـمت ایـده ناامیـدی از امکانـی برای اصـاح این 

وضعیـت و بازتولیـد وضعیـت منجـر به اعتراض سـوق خواهـد داد.

طبق اعام سازمان تامین اجتماعی، تعداد نیروی کار بیمه شده تحت پوشش 
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سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 9۵ معادل 13 میلیون و 779 هزار و 6۲۰ نفر 
اعام شده است. با توجه به اینکه جمعیت بیمه شده در سال 9۴ نیز معادل 13 
میلیون و 711 هزار و 7۲6 نفر بود، آمار بیمه شدگان سال 9۵ نشان می دهد تعداد 
این افراد در سال گذشته نسبت به سال 9۴ به میزان 67 هزار و ۸9۴ نفر افزایش 

داشته است.

بـر اسـاس این گـزارش، تغییـرات جمعیتـی تعـداد بیمه شـدگان اصلی سـازمان 
تامیـن اجتماعـی طـی پنج سـال گذشـته نشـان می دهـد، تعـداد افراد بیمه شـده 
اصلـی در ایـن مـدت ۲ میلیون و ۲۸۲ هـزار و ۵31 نفر افزایش داشـته و از حدود 
11 میلیـون و ۴97 هـزار نفر در سـال 9۰ بـه 13 میلیون و 779 هـزار و 6۰۰ نفر 

در سـال 9۵ رسـیده اسـت )خبرگزاری اقتصادآناین(1 .

تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی

تعداد )نفر(سال

۱۳۹۰۱۱۴۹۷۰۸۹

۱۳۹۱۱۲۲۸۶۶۸۳

۱۳۹۲۱۲۸۰۸۰۴۷

۱۳۹۳۱۳۳۴۴۴۹۸

۱۳۹۴۱۳۷۱۱۷۲۶

۱۳۹۵۱۳۷۷۹۶۲۰

عـاوه بـر بیمه شـدگان اصلـی تأمیـن اجتماعی، تعـداد بیمه شـدگان »تبعـی« که 
افـراد تحت پوشـش بیمه شـدگان اصلی هسـتند نیز بر اسـاس آخرین آمـار، ۲1 
میلیـون و 933 هـزار و ۵96 نفـر اعـام شـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، مجمـوع 
بیمه شـدگان اصلـی و تبعی در سـال 9۵ از جمعیت 3۵ میلیون 713 هـزار و ۲16 

نفـری خانواده هـای کارگـری در کشـور حکایـت می کند.

در کنـار ایـن نکات، نباید از نظر دور داشـت که جمعیت کارگران رسـمی کشـور 

1.   خربگزاری www.eghtesadonline.com، کد خرب: 235055، تاریخ انتشار: 1396/9/11 
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هـر سـاله به اسـتناد تعداد افراد بیمه شـده اصلی اعـام می شـود، در حالی که بر 
اسـاس اعام برخـی نمایندگان کارگری حـدود چهار میلیون کارگر شـاغل تحت 
پوشـش بیمه تامیـن اجتماعی قرار ندارنـد که تحت عنوان »کارگران غیررسـمی« 

شناخته می شـوند )همان(.

شـایان توجه اسـت که بـه اعتبار بیمه شـدگان تأمین اجتماعی، گـروه های دیگری 
نظیـر معلمان، پرسـتاران، بیکاران فاقد بیمـه و... به صورت رسـمی جزء جامعه  ی 
کارگـری حسـاب نمی شـوند، در حالـی مبتنـی بر تعریـف جامعه شناسـانه) کلیه 
کسـانی کـه ناگریز از فروش نیروی کارشـان بـه منظور ادامه بقا می باشـند( آنان 

کارگرند.

بـا در نظـر گرفتـن ایـن نکته که طبقـه ی کارگر آن دسـته از مردم هسـتند که از 
حیـث وضعیـت زندگی، معیشـت و بهرمنـدی مناسـب از شـاخص های رفاهی از 
نابرخوردارتریـن اقشـار اجتماعی به شـمار می آیند )گروه های مختلف تهی دسـتان 
شـهری در واقع پایین ترین قشـر این طبقه انـد(، اگر در کنار ایـن، جمعبندی نتایِج 
سیاسـت های کاهـش فقر در طـول اجرای برنامه های توسـعه را هم درنظر بگیریم 
کـه حاکـی از آن اسـت کـه کاهـش پایدار فقـر در هیچ یـک از جوامع شـهری و 
روسـتایی رخ نـداده اسـت و حتی در پـاره ای از مـوارد فقـر در آن مناطق افزایش 
یافتـه اسـت )مدنـی، 139۴: ۲۸۸(، آنـگاه نتیجه گیـری نابجایـی نخواهد بـود اگر 
بگوییـم میـان تعـداد فقرا و اعضـای طبقـه ی کارگر تناظـری یک به یـک برقرار 
اسـت. تناظـری کـه اگر مبتنـی بـر کمیـت آن، تعـداد و موضوعیـت اعتراضات 
کارگـری سـال های اخیـر را درنظـر بگیریم، ضـرورت چاره اندیشـی جـدی برای 
وضعیتـی را بـه مـا گوشـزد می کنـد کـه هر لحظـه در حال بدتـر شـدن و به تبع 
آن افـزوده شـدن بـر تعـداد کارگران-فقراسـت. سـخن از خشـمگین و ناراضـی 
بـودن بیـش از نیمی از جمعیت یک کشـور اسـت. تشـدید یا تـداوم این وضعیت 

می توانـد چالش هـای جـدی بـرای حاکمیت ایجـاد نماید. 

اینکـه تعـداد اعتراضـات کارگـری ثبـت شـده طـی سـال های 1393، 139۴ و 
139۵ بنـا بـر پژوهش هایـی بـه ترتیـب 36۵، ۵1۵ و 1۲6۴ مـورد بـوده اسـت 
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که نسـبت میان سـال 9۵ و 9۴ حکایتی از رشـد ۲7 درصدی اعتراضات دارد1 و 
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشـور در گفت وگو با سـایت خبری تسـنیم در آذر 
139۵ می گویـد کـه »اعتراضـات اجتماعـی، کارگری و صنفی در سـه سـال اخیر 
بـا افزایشـی 69 درصـدی روبه رو شـده اسـت« )خبرگزاری تسـنیم(۲. ایـن موارد 
نشـان می دهـد که نشـان می دهد بایـد بررسـی اعتراضـات اجتماعی )و بـه ویژه 
کارگـری را بـه اعتبـار آمـار و ارقامـی کـه درباره جمعیت ایشـان و نسـبت آن با 
فقـر دادیـم( سـال 96 را در حکـم یافته ای ببینیم که می تـوان از خال آن به بحث 
و گمانه زنـی پیرامـون افـِق پیـِش روی جامعـه ی ایـران پرداخـت و سیاسـت های 
اجتماعـی ای را تجویـز و اجـرا کـرد کـه یا به شـکافی ترمیم ناشـدنی و فروپاشـی 
اجتماعـی می انجامد و یـا می تواند ترمیم کننـده ی بی اعتمادی اجتماعـی فزاینده ی 

منتـج از ایـن آمارهای خیره کننده باشـد.

بر این اساس در پژوهش توصیفی حاضر می کوشیم تا علل اعتراضات کارگران را 
از خال اخبار و گزارش های رسمی و غیررسمی بررسی کنیم و با دسته بندی آن، 
زمینه ای فراهم کنیم تا با مرور یک رونِد تاریخی بتوان درکی از آینده ی پیِش رو 
داشت و تبیینی از ریشه های اعتراضاتی که مستعد بدل شدن به »خیزش های موقت« 

و یا اعتراضات دامنه دار و گسترده تر هستند به دست دهیم.

بـرای این منظـور در آغاز، مرور مختصری بـر روند اعتراضات کارگـری در ایران 
پـس از انقاب خواهیم داشـت. سـپس می کوشـیم تا معنای مفاهیمـی که در یک 
گـزارش توصیفی اسـتفاده می شـود را روشـن کنیـم؛ و در نهایت با توضیـِح روِش 
گـردآوری داده هـا و توصیـف آن هـا، بـه موانعـی کـه بر سـر راه پژوهشـی از این 
دسـت بوده اسـت اشـاره کنیـم و محدودیت های اسـتناد به موارد منـدرج در این 

گزارش را برشـماریم.

1. نک به: زیر پوست شب، جنبشی در اعماق می تپد:
http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2/

گزارشی از اعرتاضات کارگری در سال 1395:
http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2/
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راِه طی شده: مرور مخترص روند اعرتاضات کارگری در ایران 
پس از انقالب 

دهه ی اول انقالب: از »شوراهای کارخانه« تا »شوراهای اسالمی«
هرچنـد که حضـور کارگران در مبارزات یک-دو سـاِل منتهی به انقاب چندان 
چشـمگیر نبـود، و برجسـته ترین مورد فقط به مبـارزات کارگران شـرکت نفت 
در ماه هـای پایانـی سـال 13۵7 برمی گشـت، امـا بـا پیـروزی انقاب به سـبب 
گرایشـات چپ گرایانـه ی بخـش قابل توجهـی از گروه هـای حاضـر در انقاب 
)اعـم از مارکسیسـت و اسـام گـرا(، همـه جـا صحبـت از حقـوق کارگـران و 
ضـرورت تکریم ایشـان بـود. از طرفـی در آسـتانه ی پیروزی انقاب، بسـیاری 
از مدیـران، کارخانه هـا را رهـا کـرده بودنـد، و کنتـرل این کارخانه ها به دسـت 
کارگـران افتـاده بـود. عمده ی ایـن کنترل های کارگـری مربوط به صنایع  شـد. 
امـا کمیته هـای کارگری اداره کننده، فاقد یک هدف سیاسـی مشـخص و واضح 
بودنـد؛ و لـذا توانایی تبدیل شـدن به نیـروی تغییر دهنـده ی وضعیت اجتماعی 
را از دسـت دادنـد )نـک بـه: رهنما، »سـازمان دهی طبقـه ی کارگـر: درس های 

گذشـته و راه های آینده«(. 

نگاهی به جنبش کارگری در مقطع انقالب 

آصـف بیـات در مقالـه  »کارگـران و انقـالب در ایـران«، بـه صـورت 
مشـروح و مسـتند مواجهـه ی طبقاتی میـان کارگـران و حکومت پس 
از انقـالب را در دهـه ی اول، بـه چهـار دوره تقسـیم می کنـد )بیات، مه 

:)129-128  :2011

1. بهمن 1357- مرداد 1358:

  ادامه و پیگیری مبارزات انقابی توسط طبقه ی کارگر پس از انقاب، برپا 
ساختن جنبش مستقل از، و بعضا به شکل مستقیم، در مقابل رهبران انقاب.
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   بحران مشروعیت روابط سرمایه داری.

  بی ثباتی دولت تازه به قدرت رسیده.

  در نتیجه، و بنا به دالیل باال، پیدایش یک موقعیت مادی و عینی برای کنترل 
کارگری از طریق سازمان دهی شوراها.

2. شهریور 1358- تیر 1360:

 بازگشت روش مند و از پیش برنامه ریزی شده ی مدیران از باال به مجتمع های 
صنعتی.

 در نتیجه تضعیف تدریجی نهادهای شورایی به مثابه ی تشکل های مؤثر در 
امر بنا نهادن کنترل کارگری.

 تغییر ماهیت خصلت مبارزاتی کارگران از نوع پیش رونده و تهاجمی به 
مبارزات و جنبش های دفاعی برای حفظ دستاوردهای دوران قیام.

3. خرداد 1360- خرداد 1361:

 تثبیت اعمال قدرت هر دو »مدیریت مکتبی« ]جناح راست اسام گرا[ و 
»انجمن های اسامی« ]جناح چپ اسام گرا[ در کارخانه ها.

 میلیتاریزه شدن کارخانه ها و هجوم به دستمزدهای واقعی و از پیش تعیین 
شده ی کارگران.

  ممنوع کردن تشکیل شوراها، حتی شوراهای طرفدار دولت، تا اطاع ثانوی.

4. خرداد 1361-  مرداد 1368:

  علنی شدن شکاف راست و چپ اسام گرایان حاضر در قدرت و تبلور 
این شکاف در قالب تنش میان مدیران صنایِع راسِت اسامی با مجموعه ی 

انجمن های اسامی.

نگاهی به چهار دوره ی مذکور و مجموعه اتفاقاتی که در هر دوره افتاده حاکی از آن 
است که تعویض استراتژی ها و تاکتیک های منازعات درگرفته، حول محور »قانون 
کار« می چرخیده است: بحث هایی نظیر آنکه دستمزدهای پایه چقدر باشد تا حق 

تشکیل شوراهای کارگری و تا نوع مدیریت و اداره ی کارخانه ها. 
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فرآیند تدوین قانون کار    

براي تدوین قانون کار اسامی، وزارت کار و امور اجتماعی از گروه های مختلفی 
نظرخواهی کرد که به طرق مختلف در مسائل کار و کارگری ذی نفع بودند. کمیته های 
خاصی در وزارت کار تشکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون 
قانون کار بررسی الزم را به عمل آورند. این روند به تهیه پیش نویس قانون کار 
در سال 136۰ منجر شد. وزارت کار پیش نویسی تهیه کرد که در روزنامه کیهان 
سه شنبه 3۰ آذر ماه 1361منتشر شد. در این متن که با عنوان »طرح پیش نویس 
قانون کار« منتشر شد، مبنای رابطه کارگر و کارفرما )یا به اصطاح آن متن کاربر 
کارپذیر و صاحب کار( توافق میان طرفین تعیین شده بود. این قانون رابطه کارگر و 
کارفرما را همان رابطه اجیر و موجر می دانست که براساس احکام اولیه فقه اسامی 
در چارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می شود. در این پیش نویس هر 
نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف -یعني کارفرما- را به تبعیت از 
شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمي دانست. حقوق کارگران و ساعت های کار آنان 
در این پیش نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود. این قانون پیشنهاِد احمد 
توکلی، وزیر کار دولت وقت و همتایان مؤتلفه ای وی بود. تاش ناموفق برای اعمال 
این قانون در واقع به سبب باور این جناح به نفوذ اندیشه های چپ گرایانه ی حزب 
توده در رویکرد نخست وزیری به »روابط کار« داشت. سرانجام پیش نویس چهارم 
که نام »الیحه کار« را برخود داشت در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را 
غیراسامی تشخیص داد و از تأیید آن امتناع کرد. پس از تشکیل مجمع تشخیص 
مصلحت ، بررسی و تصویب قانون کار به آن سپرده شد و این اولین دستورکار مجمع 
تشخیص مصلحت بود. پس از این الیحه کار مدت نزدیک به 16 ماه در کمیسیون 
کار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و تغییراتی در آن به نفع کارگران 
داده شد. گزارش کمیسیون در شهریور 136۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در 
مهرماه به تصویب مجلس رسید. پس از آن، یک سال دیگر در کمیسیون یاد شده به 
عنوان کمیسیون اصلی و چند کمیسیون فرعي بررسی شد و سرانجام، برای شور دوم 
به مجلس فرستاده شد. مجلس طي 16 جلسه درباره الیحه کار بحث کرد و در ۲۸ 

آبان 1366 آن را تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد. 

شورای نگهبان ایرادهای بسیاری بر متن مصوب مجلس وارد کرده بود. اصلی ترین 
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ایراد شورای نگهبان به ماده یک این قانون بود که کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه های 
مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را که به هر نحو از امکانات دولتی 
مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می نمایند به تبعیت از این قانون 
مجبور می کرد. با آغاز دوره سوم مجلس و پیگیری دوباره موضوع، در آخر آذرماه 
1367 قانون کار در مجمع مطرح شد. ولی مجمع با ذکر این نکته که »الیحه مذکور 
مراحل مقرر در ماده 1۰ آئین نامه داخلی مجمع را طی نکرده است و نیز با توجه به 
اظهارات بعضی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن بسیاری از ایرادات در 
مجلس ...« مصوبه را به مجلس برگرداند. از این زمان تا تصویب نهایی قانون کار در 
آبان سال 69 ، این طرح بارها مورد بحث و بررسی شورای نگهبان و مجلس و ... قرار 
گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. طی سال 
1369 و تا پایان آبان ماه آن سال، مصوبه طی جلسه های متعدد در مجمع بررسی 
شد و مشتمل بر ۲۰3 ماده و 1۲1 تبصره در ۲9 آبان 1369 به تصویب نهائی مجمع 
رسید. بدین ترتیب قانون کار پس از انتشار در روزنامه رسمی مورخ ۲۸ بهمن ماه از 

تاریخ 1۴ اسفند 1369 الزم االجرا شد )صفرزاده، »تاریخچه قانون کار در ایران« 1(.

با وجود آنکه از پیش از انقاب سندیکاهای کارگری بسیاری وجود داشتند و در اوایل 
انقاب هم در بسیاری از کارخانه ها و مجتمع های تولیدی کارگران اقدام به تشکیل 
شورا و اتحادیه کرده  بودند، اما تمامی این تاش ها تحت تأثیر جو سیاسی و ملتهب 
سه ساله ی 136۰-13۵7 و سراسر دهه ی 136۰ منحل و غیرقانونی اعام شدند. 
همچنان که در باال ذکر شد، این وضعیت هم زمان با ارائه لوایح قانون کار جدید و 
تصویب »قانون شوراهای اسامی کار« بود. با تصویب این قانون، شوراهای اسامی کار 
جایگزین سندیکاهای پیشین شد و این شوراها منحصرا تنها تشکل رسمی در دهه ی 
شصت تا تصویب قانون کار جدید در سال 1369 بودند. در تبصره ی چهارم از ماده ی 
131 این قانون تصویب شده است که »کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه 
مورد شورای اسامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند«. بنابراین 
به صورت کلی این قانون مخالف تشکیل آزادانه ی سازمان های کارگری است و فقط 
انواع خاص و پیش بینی شده ای از این سازمان ها را با قوانین، اساسنامه ها و شرایط 

عضویت و انتخاب خاص برمی تابد )خیراللهی، 1397: 39-3۸(. 

1. . صفرزاده، هاله. )1390(، »تاریخچه قانون کار در ایران«، قابل دسرتسی در: 
http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm
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در متن قانون کار سال 1369 کلمه ی »اعتراض« یا واژگان و اصطاحاتی نظیر 
»اعتصاب«، »تجمع«، »دست کشیدن از کار«، »تحصن« و نظایر آن ها -به طریق 
اولی- نیامده است. تنها جایی که با تفسیر تأویل می توان گفت قانون گذار به تلویح برای 
کارگران حق استفاده از اهرم های فشار جمعی را به منظور دستیابی به حقوق پیش بینی 
کرده است، به ماده ی 1۴۲ فصل مذاکرات و پیمان های دسته جمعی بازمی گردد. در 
این ماده آمده است: »در صورتی که اختاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا 
پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان 
جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید 
از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک 
از طرفین اختاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختاف را سریعا 
مورد رسیدگی قرار داده و اعام نظر نماید.« بنابراین به نظر می رسد اعتصاب، تجمع، 
تحصن و یا کا اعتراض کارگری ذیل عنوان مبهم »تعطیل کار ضمن حضور کارگر 
در کارگاه« و »کاهش عمدی تولید از سوی کارگران« به تفسیری سلبی از منظر 

قانون گذار پذیرفته شده است و بنابراین غیرقانونی تلقی نمی شود )همان: 73(.

همچنان که دیگر پژوهشگران حوزه ی »روابط کــار« هم اذعان داشته اند )نک: 
خیراللهی، 1397: 7۴( برای بررسی میزان شیوع »تجمعات اعتراضی« کارگراِن 
ایران و نسبت دالیل مختلف بروز آن ها، آمار مدونی به صورت رسمی و قابل 
دسترس اساسا وجود ندارد و تنها می توان با اتکا به آرشیـو روزنامه ها، سایت های 
خبری و یا اظهارات شفاهی افــراد به اعدادی رسیـد و درباره کیفیـت آن ها به 
گمانه زنی پرداخت. به این اعتبار از مجموع اعتراضات کارگری در دهه ی شصت 

و هفتاد اطاعات بسیار کمی در دست است.
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دهــه دوم انقــالب: از شــورش های اسالمشــهر تــا کارگــران 

ــران ــت ته نف

طـی دهـه ی 1370 اخـراج کارگـران سـیر صعـودی داشـت. مـوج 
بیکارسـازی های در سـال های 71 و 72 بـه اوج خـود رسـید. بـه گفته 
پرویـز احمـدی -رئیس وقت هیئت مدیره شـوراهای اسـالمی اسـتان 
تهـران- تعـداد اخـراج کارگـران در سـال های 73، 74، 75 و 76 بـه 
ترتیب 82721، 92497، 78888 و 96000 نفر بوده اسـت )روزنامه 

»کار و کارگـر«، 11 بهمـن 1377(. 

ایـن در حالی سـت کـه در بنگاه های تولیدی حتی به قانوِن »شـوراهای اسـامی 
کار« هم وقعی گذاشـته نمی شـد:

»به گفته شـاکری، عضو شـورای اسـامی استان لرسـتان "به دلیل عدم موافقت 
مدیران بیش از نیمی از کارگران واحدهای تولیدی اسـتان لرسـتان فاقد شـورای 

اسـامی کار هستند"« )روزنامه »کار و کارگر«، ۲۸ بهمن 1376(.
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در چنیـن اوضاع و احوالـی وزارت کار در تاریخ 1373/1۲/1۵ بخش نامه ای صادر 
کـرد کـه طبـق آن اسـتخدام موقت کارگـران جنبه قانونی و رسـمی پیـدا کرد، و 
از آن موقـع تـا بـه اکنـون بـه جایـی رسـیده ایم کـه بنا بـه گفته ی علـی اصانی 
-عضو کانون عالی شـوراهای اسـامی کار- »از 13 میلیون کارگر شاغل در کشور، 
11 میلیـون نفـر دارای قـرارداد موقـت هسـتند« )خبرگـزاری www.isna.ir، کد 
خبـر: 9611۰۸۰۴69۲، تاریـخ انتشـار: 1396/11/9( و بنـا بـه گفتـه ی مصطفی 
ظریفـی آزاد -مدیـر کل روابـط کار وزارت کار- نزدیـک به 9۴ درصـد قراردادها 
»موقـت« هسـتند )خبرگـزاری www.yjc.ir، کد خبـر: 6۲16۸9۵، تاریخ انتشـار: 

.)1396/6/۲

اولیـن گـزارش رسـمی کـه از یـک اعتـراض کارگری جـدی پس از پایـان جنگ 
داریـم، بـه اعتراض راننـدگان مینی بـوس اسام شـهر در پانزدهم فروردین سـال 
137۴ بـرای اعتـراض بـه وضعیت دستمزدهایشـان دسـت بـه اعتصـاب زدند. 
فقـدان وسـیله نقلیه عمومی برای رفتن به سـر کار مورد اعتراض عـده ای از مردم 
جنـوب غـرب تهـران، در اکبرآبـاد و اسام شـهر قـرار گرفـت امـا نارضایتی های 
موجـود دربـاره کمبـود بنزیـن و افزایـش 3۰ درصـدی کرایه حمـل و نقل باعث 
شـد طي چند سـاعت تظاهـرات بزرگی بـا حضور تعـداد زیادی از شـهروندان به 
پـا شـود که دامنـه آن بـه رباط  کریـم، سـلطان آباد و صالح آباد نیز رسـید. سـیل 
جمعیـت در برخـی از بخش های شـهر و به خصوص در مسـیر حرکت به سـمت 
تهـران اقـدام به تخریـب سـاختمان های دولتـی و زد و خورد با نیروهای بسـیج و 

سـپاه کردنـد و موفق شـدند جاده تهران- سـاوه را مسـدود کنند.

اما این وضعیت دیری نپایید و قرارگاه ثاراهلل در اولین عملیات خود از زمان تشکیل 
آن در همان سال، به عنوان مسئول حفظ امنیت پایتخت، معترضان خشمگین را در 

ورودی تهران و در منطقه چهاردانگه، با استفاده از ساح جنگی متوقف کرد.

دومیـن اعتـراض قابـل توجـه اعتـراض کارکنـان شـرکت نفت بـود که پـس از 
اعتـراض معـروف تابسـتان 13۵7 که نقش چشـمگیری در سـرنگونی رژیم وقت 
داشـت، بار دیگر در سـال 137۵ دسـت به اعتصاب بزرگی زدند و در جریان این 
اعتصـاب نماینـدگان خـود را از چند شـهر انتخاب کردند و عاوه بر خواسـته های 
رفاهی، تقاضا برای تشـکل های مسـتقل کارگـری را نیز در آن مطـرح کردند. این 

16



اعتصـاب شـدیدا سـرکوب شـد امـا از آنجا کـه کارگران نفـت به دلیـل کلیدی 
بـودن ایـن صنعـت و همچنیـن داشـتن تاریخچـه طوالنی مبـارزات کارگـری، به 
طور سـنتی تأثیـر بزرگی بر روی سـایر بخش های کارگری داشـتند، این اعتصاب 

بسـیاری از کارگـران را بـا ایده ایجاد تشـکل های کارگری آشـنا سـاخت.

یداهلل خسروشـاهی )کارگر و همچنین از رهبران مبارزات کارگران نفت در پیش و 
پـس از انقـاب( در مصاحبه هـای مفصلی که به ذکر تاریخ شـفاهی اعتراضات این 
کارگران پرداخته اسـت، به زمینه های این اعتراض گسـترده از اواخر سـال 1369 
تـا نقطه ی اوج سـال 137۵ اشـاره کرده اسـت. به سـبب اهمیت ایـن اعتراض در 
تاریـخ اعتراضـات کارگـران ایـران بعـد از انقـاب و تأثیـری کـه بـر جریان های 
اعتراضـی کارگـری پـس از خـود )بـه ویـژه آغـاز دهـه ی هشـتاد و شـکل گیری 
»هیأت بازگشـایی و تأسیس سـندیکاهای کارگری«( گذاشت، بخشی از مصاحبه ی 

خسروشـاهی را از نظـر خواهیم گذراند:

»... در سـال های 70-1369 حرکت هایـی انجـام گرفـت کـه بـه دنبـال آن 
2000 تومـان بـه حقوق هـا اضافـه شـد. در سـال 1372 بچه هـا در اکثـر 
پاالیشـگاه ها -در شـیراز، اصفهـان، تهـران و تبریـز- مـدت یک مـاه و اندی 
یـک وعده  غذای سـر کارشـان را به عنوان اعتـراض نمی خوردند. بعـد از آن 
هم چند روزی دسـت از کار کشـیدند ... آرام آرام از سـال 1371 زمزمه هایی 
جهـت تشـکیل شـورای کارگری بـه گـوش می رسـید ... تا سـال 1375 که 
ایـن زمزمه هـا شـکل قطعی و مـادی به خود گرفـت. در این سـال دور هم به 
صورت علنی جمع شـدیم و آشـکارا انتخاباتی برای تشکیل شورا برپا کردیم. 
بنابرایـن جمع شـدن بچه ها در سـال 1375 برمی گردد به همـان زمزمه های 
سـال های 72-71. ... یکـی از خواسـته های کارگـران در سـال 1375 مربوط 
بـه طـرح طبقه بندی مشـاغل بود. طرح طبقه بندی مشـاغل قبال تصویب شـده 
بـود. هـر سـال هـم بودجه برایـش تعییـن می شـد ولی بـه کارکنـان چیزی 
نمی دادنـد. ایـن مسـئله برای بچه ها سـوأل شـده بـود که ایـن بودجه نصیب 
چـه کسـانی می شـود. کم کم زمینه هایـی به وجود آمـد و شـعارهایی روی در 
و دیوار نوشـته شـد. حتی نوشـته می شـد برای اعتراض، فالن روز نهار خورده 
نشـود. تـا اینکه در مـرداد 1375 عده زیـادی از کارکنان پاالیشـگاه تهران و 
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کارگـران قسـمت های دیگر نفـت تهران -خطـوط لوله، پخش، تأسیسـات و 
غیـره- اول جلـوی خانه کارگر جمع شـدند و بعـد به طـرف اداره ی مرکزی 
راهپیمایـی کردنـد. در آن جـا آقـازاده )وزیر نفـت(، معاونش علی هاشـمی و 
دیگـر آقایـان آمدنـد و صحبـت کردنـد که بـه ما یـک فرصتی بدهیـد. اما 
آن مدتـی کـه خودشـان مهلت خواسـته بودند تمام شـد و آن هـا هیچ کاری 
نکردند. بعد از آن بچه ها تصمیم گرفتند تشـکل خودشـان را درسـت کنند. 
نـام آن هـم »شـورای کارگـران پاالیشـگاه تهـران« بـود« )کتـاب پژوهـش 

کارگری، شـماره 5، 2001: 23-21(.

انتخابـات بعـد از کارشـکنی هایی در »خانـه کارگـر« برگـزار می شـود و از میـان 
کسـانی کـه کاندیـد شـدند، ۵ نفـر به عنـوان نماینـده انتخـاب می شـوند. از کل 
صنایـع نفـت هـم ۲۰ نفـر به عنـوان نماینده انتخـاب می شـوند و در وهلـه ی اول 
همـه ی آن ۵ نفـر مـورد تأییـد وزارت کار هم قـرار می گیرند اما حراسـت وزارت 
نفـت نه تنهـا آن هـا را تأییـد نمی کنـد، بلکه تحت فشارشـان هـم قـرار می دهد تا 
اسـتعفا دهنـد. بـار دیگر بنا می شـود انتخابـات تجدید شـود. در جلسـه ای که در 
رسـتوران پاالیشـگاه تهران برگزار می شـود و نمایندگانی از حراسـت کل تا وزارت 
کار حضـور دارنـد، کارگـران با مشـاهده ی اینکه بناسـت نمایندگانی را به ایشـان 
تحمیل کنند، جلسـه را بهم می ریزند. سـرانجام در روز ۲۸ بهمن 137۵ در حالی 
کـه کارگـران از پیـش توافـق کـرده بودنـد بـرای اعتـراض جلـوی اداره مرکزی 
نفـت واقـع در خیابـان طالقانـی بروند و بسـیاری از کارگـران از شهرسـتان آمده 
بودنـد، تجمعـی بـا حضـور نزدیـک بـه ۲۰۰۰ نفر شـکل می گیـرد. وزیـر، این بار 
تجمع کننـدگان را بـه رسـمیت نمی شناسـد و در بـرای پاسـخ گویی در برابرشـان 
حاضـر نمی شـود و سـرانجام بـا دخالـت نیـرو انتظامـی و ... کار به ضرب و شـتم 

معترضـان می کشـد )نک بـه: همـان: ۲6-۲۴(.

در همیـن دوران اسـت کـه کمیته هایی برای حمایت از ایجاد تشـکل های مسـتقل 
کارگـری بـه وجـود آمد و بحـث ضـرورت به وجود آمدن تشـکل های مسـتقلی 
کـه بتواننـد از خواسـته های کارگران دفـاع کنند، در بعضـی از مطبوعات کارگری 

نیز مطرح شـد.

از جملـه اعتراضـات شـناخته شـده ی دهـه ی 7۰ )به ویـژه در نیمه ی دوم سـال( 
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می تـوان به ایـن مـوارد اشـاره کرد:

 راهپیمایـی کارگـران کارخانجـات مختلـف در کاشـان بـر علیه طرح 
فـروش بیمارسـتان ۴۲۰ تخت خوابـی سـازمان تأمیـن اجتماعی.

 اعتـراض ۲۵۰۰ کارگـر نسـاجی قائم شـهر مازندران که بـه گروگان 
گرفتن مدیـر کارخانه می انجامـد )137۸(.

 اعتصـاب کارگـران فـرش مازنـدران علیـه اخـراج ۲6۰ کارگـر ایـن 
کارخانه.

 اعتصـاب کارگـران کارخانـه ارج در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت 
دسـتمزد، پـاداش و عیـدی.

 تجمـع اعتراضـی کارگـران پاالیشـگاه آبـادان در کارگاه مرکزی علیه 
خصوصـی کردن بیمارسـتان شـرکت نفت.

 اعتراض کارگران نازپوش انزلی و مسدود نمودن پل اصلی غازیان.

 اعتراض کارکنان شرکت ملی حفاری ایران )1379(.

 اجتمـاع کارگـران کفـش ملـی در اعتراض به سـوء مدیریـت و عدم 
دریافـت حقوق و مزایـا )1379(.

 اعتصـاب و اعتـراض چندیـن روزه ی کارگـران شـرکت عاءالدیـن 
.)1379(

 اعتراض کارگران کارخانه سیمین اصفهان )اسفند 1379(.

مبتنی بر بررسی های جلیل محمودی، پژوهشگر حوزه اعتراضات کارگری در خصوص 
ویژگی های اعتراضات کارگران در دهه ی 137۰ )نک به: کتاب پژوهش کارگری، 
شماره 3، 1999: ۲۲-۲۵( می توان ویژگی های این اعتراضات را به این شرح برشمرد:

1. همـه ی ایـن اعتراضـات بـه صـورت غیرقانونـی و بـدون وجـود یک سـازمان 
کارگـری مجـاز صـورت گرفته انـد.

2. اعتراضـات کارگـری جنبه ی دفاعی و واکنشـی داشـته و اکثرا بـرای جلوگیری 
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از اخراج هـا، تعطیلـی کارخانه هـا، پرداخت به موقع دسـتمزد ها و لغـو قراردادهای 
موقت کار بوده اسـت.

3. روحیـه ی همبسـتگی قابـل توجهی در اعتراضـات کارگران به چشـم می خورد. 
بـرای مثال کارگران اسـتان تهـران، همکاران خود را تنها نگذاشـتند و یـک روز از 
دسـتمزد خویـش را به آن هـا اختصاص دادند )نک بـه: روزنامـه ی »کارو کارگر«، 

.)1377/11/1۲

4. تحصـن، راهپیمایـی و بسـتن جاده هـا و راه هـا شـیوه ی رایج اعتـراض کارگران 
بـوده اسـت. به نظر می رسـد کارگـران پی برده اند کـه اگر اعتراض شـان به درون 
کارخانـه محدود بماند، کارفرمایان راحت تر از رسـیدگی به مطالبات ایشـان طفره 

می روند.

5. در مجمـوع اعتراضـات کارگـران بـه شـدت پراکنـده اسـت و در جریـان 
کنش هایاعتراضـی حتـی در مجموعـه ی کارگـران یـک صنعت در یک شـهر هم 

اتحـاد قابـل توجهـی دیده نمی شـود.

20



دهه ی سوم انقالب: ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری

بر اساس داده های یک گزارش استثنایی در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، طی بهمن و اسفند سال 1380 در کل کارگاه های کشور به 
ترتیب 48 و 43 »تحرک کارگری« رخ داده است. در این گزارش 
مشخص شده است که تعداد تحرکات کارگری با اندازه ی بنگاه رابطه ی 
مستقیم دارد و بیش ترین تحرکات کارگری در کارگاه هایی بوده است 
که بیش از صد نفر »کارکن« داشته اند. همچنین این گزارش مشخص 
می کند که اصلی ترین علت بروز ناآرامی های کارگری در این مقطع 
زمانی »عدم پرداخت حقوق و مزایا« بوده است. در میان اشکال مختلف  
»بحران های کارگری« )به تعبیر نویسنده ی گزارش وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( »تجمع« بیش ترین فراوانی را داشتـه و »اعتصاب« و 
»درگیری« و »اعتراض« به ترتیب در رده های بعدی بوده اند )خیراللهی، 

.)75 :1397

مالجـو در مقاله ای مسـتند بـه آمار این گزارش، با بررسـی شـاخص های کان 
اقتصـادی و رسـیدن به ایـن نتیجه که اوضاع اقتصادی کشـور در سـال 13۸۰ 
در بهتریـن شـرایط نسـبت به این نتیجـه که اوضاع اقتصادی کشـور در سـال 
13۸۰ در بهتریـن شـرایط نسـبت بـه قبـل و بعـد از آن بـوده اسـت، چنیـن 
اسـتدالل می کنـد: »تحـرکات کارگـری در این دو ماه سرشـتی عمیقـا تدافعی 
داشـت، یعنـی ]کارگـران[ در بهترین حالـت فقط در پی دریافـت حقوق معوقه 
یـا مطالباتـی حداقلـی از این نـوع بود]ند[ و نـه تحقق مطالبـات بنیادی تری که 
شـرایط زندگـی و کاری کارگـران را به طور ریشـه ای دگرگون سـازد« )همان(.

در زمسـتان سـال 13۸۲، کارگران سـاختمانی در اعتصاب و تحصن در کارخانه 
ذوب مس در نزدیکی روسـتای خاتون آباد اسـتان کرمان شـرکت کردند. این 
کارخانـه متعلـق به صنایع ملـی مس ایران بود که توسـط یـک پیمانکار چینی 
اداره می شـد. شـکایت کارگران سـاختمانی در مورد وعده انجام نشـده کارخانه 
در مـورد اسـتخدام آنهـا پـس از تکمیل سـاختمان کارخانـه بـود. خانواده های 

21



کارگران به تحصن پیوسـتند. در روز هشـتم اعتصاب و تحصن، نیروهای امنیتی به 
اعتصاب کننـدگان و خانواده هـای متحصـن آنهـا در کارخانه حمله کردنـد. در این 
حملـه و درگیری هـای متعاقـب آن، چهـار کارگـر به ضرب گلوله کشـته شـدند، 
3۰۰ تـن زخمی، و بسـیاری بازداشـت شـدند. ایـن اعتراضـات در  اذهان عمومی 

کارگـران به »قیام خاتون آباد« شـهره گشـت. 

امـا اوضـاع و احـوال اعتراضـات کارگـری در ادامـه چهـره ی دیگـری بـه خـود 
می گیـرد. در تاریـخ 11 اردیبهشـت 13۸1 در جریـان تدارک مراسـمی برای روز 
جهانـی کارگـر از سـوی عـده ای از فعاالن کارگـری در تهران، صدها تـن در قالب 
قطعنامـه ای اعـام می دارنـد که »خواهـان رفِع ممنوعیت از فعالیت سـندیکاهایی 
که سـابقه ی روشـن و درخشـان چندین سـاله از مبارزاتت صنفی و دفاع از حقوق 
کارگـران را داشـته و به صـورت غیرقانونی از فعالیت منع گردیده اند« هسـتند. به 
ایـن ترتیـب »هیأت های مؤسـس انجمن ها و سـندیکاهای کارگری« پایـه گذاری 
شـدند. پس از این اعضای هیأت مؤسـس کوشـیدند با انتشـار نامه ای سرگشـاده 
بـه تاریـخ 13۸۲/3/۲۲ خطـاب بـه وزیر کاِر وقت )صفدر حسـینی( بـر ضرورت 
به رسـمیت شـناختن سـندیکاهای کارگـری مبتنی بر التـزام کلیـه ی دولت ها به 
دو مقاوله نامـه ی ۸7 و 9۸ سـازمان جهانـی کار )در ارتبـاط بـا آزادی تشـکل های 
کارگـری( هرچه بیشـتر زمینه های قانونی فعالیت سـندیکاهای کارگـری را فراهم 
کننـد. در ایـن بیـن »حـزب اسـامی کار« و »خانـه ی کارگـر« بـه مخالفت هـای 
جـدی با باز شـدن امـکان فعالیت برای »هیأت مؤسـس« و سـندیکاهای کارگری 
پرداختند و سـعی کردند به کارشـکنی  و اتهام زنی نسـبت به ایشـان در مطبوعاِت 
خویـش بپردازنـد. بـا این وجود اما هیأت بازگشـایی متکی به محـدود امکاناتی که 
در اختیـار داشـت اقدام به برگـزاری کاس های متعدد آموزشـی بـرای کارگران 
می کـرد و از خـال همیـن آموزش ها هسـته های اولیه ی بازگشـایی سـندیکاهای 
قدیمـی ای چـون »شـرکت واحـد اتوبوس رانی تهـران و حومـه«، »کارگـران نقاش 
سـاختمانی«، »فلـزکار و مکانیـک«، »کارگـران خیـاط« و »کفاشـان تهران« شـکل 

گرفتند.

بـا انتشـار یک قطعنامه دیگـر در روز کارگر 13۸3 و تأکید دوباره بر »حق تشـکل 
مسـتقل کارگری« مبتنی بر مقاوله نامه های بین المللی و نیز قانون اساسـی کشـور، 
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و نیـز انتشـار نامـه ی سرگشـاده ی دیگـری به وزیـر کاِر وقـت )خالقی( بـه تاریخ 
13۸3/7/۲3 خواسـِت تشـکل مستقل کارگری عینیت بیشـتری به خود گرفت و 

اعضـای »هیأت مؤسـس« نشـان دادند کـه در این راه ثابـت قدم اند.

همچنان که گفته شـد به مرور از دل این هیأت، هسـته های سـندیکاهای مختلف 
شـروع بـه کار کردنـد. مهمتریـن و مؤثرتریـن تاش هـا مربـوط به »سـندیکای 
کارگـران شـرکت واحـد اتوبوس رانـی تهـران و حومـه« بود کـه از اواخـر 13۸3 
حسـینیه ای را در محـل انجمن صنفی خبـازان واقع در میدان حسـن آباد در اختیار 
گرفتـه و اقـدام به برگزاری کاس های آموزشـی می کردند. پـس از ماه ها فعالیت 
مسـتمر و ارتبـاط چهره به چهـره، تعـداد زیـادی از رانند گان درخواسـت تشـکیل 
سـندیکا کردند. سرانجام در نیمه ی اول سـال 13۸۴ امضاهای بسیاری از کارگران 
جمـع آوری و بـه اداره ی کار تسـلیم شـد. جدی شـدن مسـاله تشـکیل سـندیکا، 
باعـث شـد خانـه ی کارگر و شـوراهای اسـامی، مخالفـت جدی و علنـی خود را 
بـا ایـن فعالیـت نشـان داده و به صـورت عملی مانع فعالیت این سـندیکا شـدند 
کـه بـه درگیری هایـی میان کارگـران طرفدار سـندیکا و این نهادهـا انجامید. پس 
از کـش و قوس هـای فراوان، پافشـاری و اصرار رانند گان باعث شـد که با دسـتور 
شـورای تأمین اسـتان، شـرایط برای انجام انتخابات فراهم شود و سـرانجام با رأی 
کارگـران 19 نفـر به عنوان هیـأت  مدیره و ۲ نفر به عنوان بازرس انتخاب شـدند. 
عـدم رسـیدگی به خواسـته های کارگران سـبب شـد که آنـان برای دسـتیابی به 
خواسـته ها و حل مشکاتشـان به اعتصاب متوسـل شـوند. اولین اعتراض روشـن 
کـردن چراغ هـای اتوبوس هـا در تاریـخ 16 مهر ۸۴ بـود. در جریـان این حرکت، 
در روزی آفتابـی چراغ هـای تعـداد زیادی از اتوبوس های شـرکت واحد در سـطح 
تهران روشـن شـد که در جامعه بازتاب داشـت و چند نفر از اعضای هیأت مدیره 
در همـان روز در دفتـر رئیس جمهـوری حاضـر شـدند و مشـکات راننـد گان را 
مطـرح کردنـد. بی توجهی به این خواسـته ها و اعتراض راننـدگان، دومین اعتراض 

بـا فاصلـه ی پانزده روز به شـکل نگرفتن بلیط از شـهروندان شـکل گرفت.

در ایـن بیـن پس از سـال ها معلمـان به جرگـه ی اعتراضات کارگـری می پیوندند 
و در جریـان تجمعـی بـه تاریـخ ۲3 اسـفند سـال 13۸۵ در برابـر مجلـس بـرای 
اعتراض به وضعیت حقوق و مزایای خویش، بیش از ۴۰۰ نفر از ایشـان دسـتگیر 
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می شـوند کـه دسـت کم 9 نفـر از بازداشـت شـدگان تـا نـوروز 13۸6 در زندان 
می مانند.

اعتراض مهم دیگر این دهه از حیث مطالباتی، اعتصاب کارگران شرکت ریسندگی 
پردیس سنندج با مطالبه ی ممنوعیت اخراج و لغو قرارداد موقت است که اواخرمرداد 

13۸۵ شکل می گیرد و پس از ۸ روز با حمله پلیس خاتمه می یابد.

در حالـی کـه کارگـران بـا قراردادهـای یـک سـاله کار می کردنـد، ابتـدا با مدت 
زمـان 6مـاه، سـپس 3 مـاه و در نهایـت یـک مـاه بـرای امضـای قـرارداد مواجه 
می شـوند.علی رغم تـاش کارگـران بـرای گفتگو بـا کارفرمای شـرکت جهت لغو 
ایـن وضعیـت ناایمنـی شـغلی،  تهدید به اخـراج و معرفـی به نیروهـای اطاعاتی 
معترضـان از سـوی کارفرما، کارگـران را بر آن مـی دارد که 31خرداد دسـتگاه ها 
را خامـوش کـرده و شـروع به اعتصـاب کنند. با کوتـاه آمدن کارفرمـا به امضای 
قـرارداد ۲ مـاه هرچنـد اعتصـاب در روز دوم متوقـف شـد امـا بـا عـدم امضای 
قـرارداد بـا نماینـده کارگـران معتـرض بـار دیگـر وضعیـت ملتهـب می شـود 
و بـار دیگـر ۲۸مـرداد کارگـران در اعـام همبسـتگی بـا نماینده شـان دسـت به 
اعتصـاب می زننـد. تـا روز چهارم اعتصاب علی رغـم وعده ها و تهدیدهـا، کارگران 
دسـت از اعتصـاب نمی کشـند و با حمایـت دیگر کارگران شـهر  سـنندج مواجه 

می شوند)نسـاجی شـین باف، پیروزباف، کاشـی کسـری، نیـروگاه بـرق و...(. 

در جریـان ایـن اعتصـاب کارگـران مبـادرت بـه تشـکیل »کمیتـه اعتصـاب« و 
»صنـدوق مالـی« می کننـد. سـرانجام روز ۴شـهریور13۸۵ در حالی کـه کارگران 
تصمیـم به بسـتن اتوبـان برای ادامه ی اعتراضشـان داشـتند با برخـورد گارد ضد 

شـورش مواجه شـدند و اعتصابشـان پایـان یافت.

اعتـراض پراهمیـت دیگـر ایـن دهـه، بـه »کارگـران کارخانـه نیشـکر هفت تپه« 
برمی گـردد کـه پـس از نزدیـک به دو سـال سـرخوردگی از وعده های مسـئولین 
برای رسـیدگی مشکا ت شـان، سـرانجام در تابسـتان 13۸7 به داخل شهر آمدند 
و شـعارهایی نظیـر »کارگر هفت تپه ایم / گرسـنه ایم گرسـنه ایم« سـر دادنـد اما با 
برخـورد   نیـروی انتظامـی مواجه شـدند.  آنان که تحت فشـار اقتصادی شـدیدی 
بودنـد، جاده ی بین المللی شـوش-اهواز را مسـدود کردند و در نتیجـه رفت و آمد 
ایـن محـور حمل و نقل مختل شـد. با تداوم عدم رسـیدگی به مطالبـات کارگران 
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از تاریـخ 16 اردیبهشـت  ۸7 کارگـران به مدت بیـش از ۵۰ روز اعتصاب کردند. 
ایـن وضعیـت بـه برگـزاری انتخاباتـی در آبـان مـاه همان سـال بـا کاندیداتوری 
7۲ نفـر و شـرکت 11۰۰ کارگـر از 13۰۰ نفـر منجـر می شـود و بـه این ترتیب 

سـندیکای کارگـران نیشـکر هفت تپه شـکل می گیرد.

بهمـن مـاه 13۸۸ نیـز چهار تشـکل مسـتقل کارگری )سـندیکای شـرکت واحد، 
سـندیکای نیشـکر هفت تپـه، اتحادیه آزاد کارگـران و انجمن صنفی بـرق و فلزکار 
کرمانشـاه( بیانیـه ای تحـت عنوان »منشـور مطالبات حداقلـی کارگران ایـران« را 

می دهند.  انتشـار 
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دهه ی چهارم انقالب: رکوردشکنی اعرتاضات

در این سال کارگران پتروشیمی بندر اماِم ماهشهر طی 7 ماه سه اعتصاب 
گسترده را سازماندهی کردند. در اعتصاب اول که ازجانب کارگران 
پتروشیمی در تبریز صورت گرفت کارگران از7 اسفندماه 1389 به 
مدت 10 روزدست به اعتصاب زده و باالخره این اعتصاب با پاسخگویی 
اعتصاب حدود 1500  این  یافت که در  پایان  به مطالبات کارگران 
کارگر شرکت داشتند . اعتصاب دوم در20 فروردین 1390 ازجانب 
کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر آغازشد و به مدت 11 روز ادامه یافت 
که کارگران مدیریت را وادار به پذیرش بخشی ازخواسته های خود کرده 
و برای برچیدن شرکت های پیمانکاری دراین واحد مهلتی سه ماهه به 
مدیریت دادند. اعتصاب سوم در مهر ماه با شرکت بیش از 6000 نفر 
به دنبال پایان مهلت مقرر و پس از حدود 6 ماه کشمکش میان مدیریت 
وکارگران پتروشیمی بندر ماهشهر صورت گرفت و کارگران بر خواست 
خود مبنی بر برچیدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای دسته 

جمعی کار پافشاری کردند1 .

ایـن مهمتریـن اعتراض کارگـران در بعد از انقاب به »موقتی سـازی قراردادها« 
و »برچیـدن شـرکت های پیمانکار« بود که توأم شـدن آن بـا موفقیت کارگران 

جایـگاهِ ویـژه ای به این اعتصـاب می دهد.

اردیبهشـت مـاه 1391 حـدود ۲ هـزار نفر از نی بُران شـرکت کشـت و صنعت 
کارون شوشـتر از کار بیکار شـده و دسـت به اعتـراض می زنند.

دی مـاه 1391 حـدود 1۲۰۰ کارگـر »کارخانـه نورد لوله صفـا« در اعتراض به 
عـدم دریافـت 6 مـاه معوقات خود بـرای مدت چندین روز دسـت به اعتصاب 

می زنند.
1.  نک به: 

اعتصاب کارگران پرتوشیمی ماهرش در گفتگو با یک فعال کارگری، قابل دسرتسی در:

http://b-pak.org/11 /2012     
مبارزه کارگران پرتوشیمی و اصالحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز، قابل دسرتسی در:

http://b-pak.org/01/12/2012
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1۴ آذر 1391 راننـدگان شـرکت واحد اتوبوسـرانی تهـران وحومه اقدام به جمع 
اوری ۲۰۰۰ امضـاء در سـطح شـرکت واحـد جهت اعتراض بـه الیحه ی اصاح 

قانـون کار می کنند.

در سـاِل 9۲ هـم اعتراضـات بـه همین منـوال ادامه پیـدا می کند و سـه اعتصاب 
معـادن چادرملـوی اردکان در سـال 139۲ را شـاید بتـوان نقاط عطفـی در تاریخ 

اعتصابـات کارگـری پس از انقاب دانسـت:

ابتـدا 6 آذر 139۲ حـدود ۸۰۰ نفـر از کارگـران معـدن »چادرملـو« 
در اردکان در اعتـراض بـه دسـتمزدهای ناعادالنـه و همچنین اخراج 
رئیـس نهـاد کارگـری این معـدن بیش از یک سـاعت دسـت از کار 
کشـیده و تجمـع کردنـد. پـس از حضور کارفرمـا در جمـع کارگران 
متحصـن و طرح وعده هایی برای حل مشـکات صنفـی کارگران، این 

اعتـراض صنفـی به طـور موقت خاتمـه یافت.

1۵ آذر 139۲ نزدیـک بـه بیـش از ۲ هـزار کارگـر معـدن چادرملو 
در واکنـش بـه اخراج »بهـرام حسـنی نژاد« دبیر تشـکل کارگری این 
شـرکت پیمانکاری دسـت بـه اعتصاب می زننـد که تـا 1۸ آذر ادامه 
می یابـد. در جریـان ایـن اعتصـاب جمعـی از فعاالن کارگـری معادن 
شهرسـتان بافـق با ارسـال نامـه ای بـه نماینـده اردکان در مجلس، به 

حمایـت از اعتصاب کارگـران معادن چادرملـو پرداختند.

در ۸ بهمـن 139۲ بـار دیگـر بیـش از ۲ هـزار نفـر از کارگـران در 
واکنـش بـه حکـم اخـراج نماینـده صنفی شـان بـه میـان می آینـد و 
دسـت از کار می کشـند. تـا روز ششـم اعتصـاب تعـداد بازداشـتی ها 
بـه ۲۸ نفـر می سـد امـا کارگـران همچنـان بـه اعتصاب شـان ادامـه 
می دهنـد. سـرانجام مقاومـت کارگـران نتیجـه می دهد و 1۵ اسـفند 
139۲ وکیـِل عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شـرکت آسـفالت 
طـوس )پیمانـکار نیروی انسـانی معدن چادرملـو( از توافق شـفاهی با 
ایـن شـرکت پیمانـکاری بـرای بازگشـت بـه کار موکلش خبـر می دهد.

این اعتصاب دست کم از سه نظر اهمیت داشت:
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اول( دسـت گذاشـتن آشـکار کارگران بر ظرفیت های قانون کار برای »قانونی 
نشـان دادن« اعتراض شـان )ماده 131 قانون کار(.

دوم( ایسـتادگی در حمایـت از نماینده شـان )کـه مصـداق »یکی بـرای همه و 
همه بـرای یکـی« بود(.

سـوم( تجلـی همبسـتگی کارگری به اعتبـار حمایـت کارگران معـادن بافق از 
کارگـران چادرملو.

اما سال 93 با دو اعتصاب طوالنی کارگران بافق آغاز می شود:

 اعتراضات در معدن سنگ آهن بافق: نه به خصوصی سازی
کارگـران سـنگ آهـن بافـق کـه پیش تـر هـم سـابقه ی اعتـراض 
نسـبت بـه خصوصی سـازی معدن شـان را داشـتند)1379( این بـار از 
۲7 اردیبهشـت در اعتراضی گسـترده تر به خصوصی سـازی شـرکت 
دسـت از کار می کشـند. سـرانجام در ۴ تیـر 1393  بـا لغـو مصوبـه 
خصوصـی سـازی معـدن و دسـتیابی کارگـران بـه بخـش مهمـی از 
مطالباتشـان کارگـران، اعتصاب بیـش از ۵ هزار کارگر معدن سـنگ 
آهـن مرکـزی بافـق پس از چهـل روز پایـان می پذیرد. اسـتاندار یزد 
در جمـع کارگـران متحصـن حاضـر می شـود و مصوبه هیـأت دولت 
مبنـی بـر لغـو واگـذاری ۲۸/۵ درصـد از سـهام معـدن سـنگ آهن 

مرکـزی بافـق بـه بخـش خصوصـی را قرائـت می کند.

 ۲۸ مرداد 1393 دو تن از نمایندگان کارگران معدن سـنگ آهن بافق 
کـه پیگیـر وعده هـای مسـئولین مبنی بر توقـف واگذاری شـرکت به 
بخـش خصوصـی بودند بازداشـت می شـوند و تاش برای بازداشـت 
16 تـن دیگـر با مقاومـت کارگران نـاکام می ماند. سـاعت 1۰ همان 
شـب اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشـت ۲ تن از رفقای شـان 
آغـاز می شـود. با بازداشـت ۵ کارگر دیگر در پنجمیـن روز اعتصاب، 
خانواده هـای کارگران بازداشـتی مقابل دفتـر کارفرما تحصن می کنند. 
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سـرانجام پس از 17 روز اعتصاب کارگران بازداشـتی آزاد می شـوند و 
معاون سیاسـی- امنیتی اسـتان یزد از لغو قطعی واگذاری سهام ۲۸/۵ 

درصـدی معـدن بافق بـه بخش خصوصی خبـر می دهد.

ایـن جدی تریـن اعتصاب کارگری بعـد از انقاب با مطالبه ی لغو خصوصی سـازی 
بـوده اسـت و از ایـن حیـث در تاریخ اعتراضـات کارگری پس از انقـاب باید آن 

را نقطه ای عطـف درنظر گرفت.

در صحنـه ای دیگـر از اعتراضـات کارگـری سـال 93، روز 1۰ اسـفند معلمان در 
بیش از 11 اسـتان و ۲۰ شـهر کشـور بر علیه تبعیض و وضعیت بد معیشتی ، فقر 
و فشـارهایی کـه بـر معلمان ایران وجود دارد دسـت به تجمعی گسـترده می زنند. 

ایـن تجمع بـه دعوت »کانون صنفی معلمان سراسـر کشـور« انجام می شـود.

پـس از تعطیـات نـوروزی ایـن اعتراض هـا ادامـه پیـدا کـرد. روز پنج شـنبه ۲7 
فروردیـن، تجمـع سـکوت معلمان در شـهرهای بـزرگ برگزار شـد. اسـتان های 
خراسـان رضوی، لرسـتان، هرمزگان، کردسـتان، خوزسـتان، فارس و قزوین شاهد 
تجمـع اعتراضی معلمـان بودند. در تهران بیش از دوهزار معلم در برابر سـاختمان 
مجلـس تجمـع کردند. معلمان در این گردهمائی که به »تجمع سـکوت« مشـهور 
شـد، خواسـتار افزایـش 3۰ درصـدی دسـتمزد و فوق العـاده شـغل، افزایـش ۲۲ 
درصدی بودجه آموزش و پرورش در الیحه بودجه 9۴ و برطرف شـدن کسـری 
بودجـه ۵ هـزار میلیاردی ایـن وزارت خانه، اجـرای بند ۵ مـاده 6۸ قانون خدمات 
کشـوری، انتخـاب مشـاوران وزیر آمـوزش و پـروش از میان معلمان مقاطع سـه 
گانـه، اعتـراض به تصویـب و اجـرای طرح رتبه بنـدی معلمـان و صیانت حقوقی 
و قضایـی از شـخصیت معلـم، توقـف خصوصی سـازی مـدارس و محفـوظ ماندن 

فرصـت اسـتفاده از تحصیـل رایـگان به عنوان یک حق شـهروندی شـدند.

بنـا بـر نتایج یک پژوهش )»زیر پوسـت شـب، جنبشـی در اعماق می تپـد«1 ( در 

1.  . قابل دسرتسی در:
http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2/
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مجمـوع در سـال 1393 حـدود 36۵ واحد تولیدی-خدماتی دسـتخوش اعتراض 
کارگـری بـوده اسـت کـه این عدد بـه طرز جالبـی با روزهای سـال برابر اسـت.

امـا اعتراضـات کارگـری در سـال 139۴ در قیـاس بـا سـال قبـل از آن، به طرز 
قابل ماحظه ای مشـمول رشـد کمی و کیفی اسـت. بنا بر پژوهش صورت گرفته 
)همـان( کارگـران در این سـال مجموعـا در ۵1۵ واحد تولیدی به اشـکال مختلف 
دسـت بـه اعتـراض زدنـد کـه این رقـم در قیـاس با ماقبـل آن حکایت از رشـد 
۴1 درصـدی اعتراضـات دارد. دالیـل ایـن اعتراضـات را می تـوان بـه شـکل زیر 

کرد: دسـته بندی 

 اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایا: در ۲۵9  واحد

 اعتراض به سطح پایین دستمزدها و در خواست افزایش دستمزدها: در ۲۸ واحد

 اعتـراض بـه قراردادهـای موقت،عـدم تبدیـل وضعیت، و برای کسـب امنیت 
شـغلی: در ۵9 واحد

 اعتراض به تعطیلی واحد و بیکارشدن با در خواست برای بازگشت به کار: در 36   
واحد

 اعتراض به اخراج ازکاردر واحدهای دایر: در ۴7 واحد

 اعتراض نسبت به واگذاری واحد تولیدی به بخش خصوصی: در 13 واحد

 اعتراض به تشکل های رسمی: در 6 واحد

 اعتراض به دالیل دیگر:71 واحد
علـت ارجـاع دادن بـه ایـن پژوهـش از آن روسـت کـه اوال به صورت تصادفـی داده هـا و اعداد و ارقـام مندرج 

در ایـن گزارش در خربگزاری های رسـمی جسـتجو شـدند و همگی برابر بـا واقع بودند و ثانیـا در پژوهش اخیر 

همیـن تیـم دربـاره تعـداد اعرتاضـات کارگـری در سـال 1396 و مقایسـه آن با عدِد به دسـت آمده توسـط ما در 

ایـن گـزارش حاکـی از فاصلـه ی بسـیار کم یافته ها باهم اسـت و این نشـان می دهـد که تیم انجـام دهنده ی 

آن پژوهش هـا بـری از دخالـت دادن جانبـداری ایدئولوژیـک در اعـالم یافته هـا و انجـام خـوِد رونـد تحقیـق 

اسـت. وجـود مصادقـی نظیـر مـورد زیـر در ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه پژوهشـگران اهتمـام جـدی به 

بازنمایـی دقیـق واقعیـت دارنـد و در مـواردی کـه داده ای نداشـتند صادقانه اعـالم کرده اند:

»از ایـن میـان، کارگـران در259 واحـد، نسـبت بـه عـدم دریافت بـه موقع دسـتمزد و مزایا به اشـکال مختلف 

ازجملـه تجمـع و اعتصـاب دسـت به اعـرتاض زدند. تعـداد کارگران رشکـت کننـده دراعـرتاض در 100 واحد،    

34236 نفـر گـزارش شـده اسـت. )از159 واحـد دیگر اطالعی در دسـت نیسـت(.«
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کـه در مـورد »اعتـراض بـه دالیـل دیگـر« شـامل ایـن مـوارد می شـود: حمایت 
کارگـران ازهمـکاران معتـرض کـه اخـراج شـده بودند، اعتـراض به شـرایط  بد 
کاری و نبـود امکانـات رفاهی در محل کار، اعتراض به رفتار و عملکرد ضدانسـانی 
کارفرمایـان، اعتـراض  نسـبت بـه تحمیـل قراردادهـای موقـت و سـفید امضـا، 
پرداخت دسـتمزد های پایین تر از حداقل رسـمی دسـتمزد، کار بدون انعقاد هیچ 
قـرارداد، وضعیـت ایمنی محل کار،  شـامل نکردن کار به عنوان  مشـاغل سـخت 
وزیـان آور، بازنشسـتگی پیـش از موعد، عدم تمدید دفترچه بیمـه، عدم پرداخت 

بیمـه بیـکاری و حق مسـکن، اعتـراض به عملکـرد تعاونی های مسـکن.

از جملـه مهمتریـن دالیل سـاختاری اعتراضات این سـال حجم سرسـام آور بدهی 
دولت بـه کارگران اسـت )همان(:

 بدهی بیش از1۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی

 بدهـی ۲۰ هـزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشسـتگان فوالد 
کشور

 بدهـی ۲۵۰۰ میلیـارد تومانـی شـرکت ملـی نفـت بـه صنـدوق 
نفـت بازنشسـتگی 

 بدهی۵۲۰  میلیارد تومانی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

همچنیـن نظـر به اشـکال متفـاوت اعتراضـی کارگران می تـوان آن را بـه نحو زیر 
کرد: دسـته بندی 

  اعتصاب و تجمع: ۸۵ درصد.

 گسـترش اعتـراض به بیـرون از محل کار به صورت راهپیمایـی در خیابان های 
شـهر، تجمـع در جاده های میان شـهری و جلوگیری از تردد وسـایل نقلیـه و یا در 

مقابـل درب محـل کار و جلوگیری از رفـت و آمد: ۸ درصد.

 نوشتن نامه  و تهیه طومارهای اعتراضی: ۵ درصد.

 تحریم غذای محل کار: 1 درصد.

 درگیری فیزیکی با کارفرمایان و یا شکستن شیشه و دیگر اشکال اعتراض: 1 درصد.
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از جمله اعتصاب های پراهمیت این سال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اعتصاب ۵۴ روزه کارگران قطارشـهری اهواز )شـرکت »کیسون«( در 
دو مرحله.

اعتصاب ۴7 روزه کارگران لوله ونوردصفا در دو مرحله.

اعتصـاب ۴۰ روزه کارگـران کارخانـه فـوالد و چـدن درود طـی سـه 
مرحله.

همچنین در مورد اعتصاب و تجمع هم زمان موارد زیر حائز توجه اند:

اعتراض هم زمان  کارگران پتروشیمی های ماهشهر وعسلویه.

اعتـراض هم زمـان کارگـران  پتروشـیمی های اراک، اصفهـان، تبریز و 
ماهشهر.

اعتصـاب هم زمـان ۲۰۰۰ کارگر معادن زغال سـنگ کوهبنان ازجمله 
پابدانای جنوبی، چشـمه پودنه، اصلی، هشـونی.

گفتنی  اسـت که طبق گزارش های موجود در سـال گذشـته، 3۲ کارگر دسـت به 
خودکشـی زدنـد کـه 1۲ مـورد آن به مـرگ انجامیـد. دالیل این خودکشـی ها و 

عواقـب ان ها چنین گزارش شـده اسـت:

دراعتـراض بـه عـدم پرداخت بموقع حقـوق: 1۵ مورد کـه 3 مورد به 
مرگ منتهی شـد.

دراعتـراض بـه اخـراج از کار: 1۰  مـورد که مرگ ۵ نفـر را به دنبال 
داشت.

دراعتراض به بیکاری: ۲ مورد  که هر دو به مرگ انجامید.

 به دالیل دیگر: ۵ مورد که به مرگ ۲ نفر انجامید.

مبارزه و اعتراض معلمان در دی و اسـفند ماه 93 به طور مؤثر از امکانات اینترنتی 
به ویـژه از سیسـتم تلگـرام بـرای بحث و تبـادل نظـر در مورد مطالبـات معلمان، 
آمـوزش فعالیت هـای صنفی و سـازماندهی اعتراضات اسـتفاده می کردند. معلمان  
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بـا اسـتفاده از ایـن امکانـات، توانسـتند خـود را به سـرعت در گروه هـای  تلگرام 
سـازماندهی کنند و اعتراض های سراسـری را تدارک ببینـد. مهمترین اعتراض ها 

و تجمـع های سراسـری معلمان در سـال 139۴ عبـارت بود از:

 تجمعات اعتراضی سراسری در ۲7 فروردین ماه.

 تجمعات سراسری  در 17 اردیبهشت بمناسبت روزمعلم.

 تجمع اعتراضی در مقابل مجلس  در روز  31 تیر با خواسـت آزادی 
معلمان در بند از جمله اسـماعیل عبدی و رسـول بداغی.

 تجمع اعتراضی سراسری در  16مهر ماه.

 بیـش از 1۸ مـورد اعتـراض توسـط  معلمـان، در روزهـای دیگـر با 
همـان خواسـته ها در شهرسـتان ها ومراکـز اسـتان ها برگـزار شـد.

در ایـن سـال پرسـتاران نیز بسـیار پُررنگ تر از گذشـته اعتراضات خـود را اعام 
داشـتند کـه دسـتکم در بحـث از سـطح پایین دسـتمزد و عدم پرداخـت به موقع 

مطالبات شـان در 17 بیمارسـتان بـه تجمع واعتصاب دسـت زدند.

جمعبندی این اعتراضات حاکی از آن است که مبارزه و اعتراض های کارگری درسال 
9۴ ، نه تنها از لحاظ کمی، یعنی از لحاظ تعداد اعتصاب ها و تجمع ها و دیگر اشکال 
اعتراض گسترش یافته و فزونی گرفته، بلکه از لحاظ کیفی نیز رشد پیدا کرده و نسبت 

به سال های پیش، ویژگی هایی یافته است که بسیار با اهمیت است.

نخستین ویژگی، اعتصاب هم زمان کارگران در یک رشته تولیدی در مناطق مختلف 
و یا در چندین واحد تولیدی، واقع در یک منطقه است. اعتراضات هم زمان کارگران  
پتروشیمی های اراک، اصفهان، تبریز و ماهشهر، و یا اعتصاب هم زمان کارگران معادن 
زغال سنگ کوهبنان ازجمله پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، اصلی، هشونی، نمونه ای 
از این گونه اعتراضات است. این امر به خوبی نشان می دهد که این مبارزات از 

سازماندهی و هماهنگی درونی نسبتا پیچیده ای برخوردار بوده است.

ویژگـی دوم، افزایـش طـول زمـان اعتصـاب کارگری اسـت کـه در چندین مورد  
بیـش از یـک مـاه و گاه نزدیـک بـه دو ماه  بـه درازا کشـید. این  امر از یک سـو 
اراده و پافشـاری کارگـران بـرای رسـیدن بـه خواست های شـان را نشـان می دهد 
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و از سـوی دیگـر بیان گـر ایـن اسـت کـه حاکمیـت در برخـورد بـا اعتصاب های 
کارگـری بـا محدودیت هـای معینی روبروسـت؛  نگرانـی از خارج شـدن اوضاع از 

کنتـرل، می توانـد یکـی از این نگرانی ها باشـد.

ویژگی سـوم، گسـترش اعتراض ها و اعتصاب های کارگری به خـارج از محل  کار 
اسـت کـه به شـکل راهپیمایی کارگران در شـهر، بسـتن جاده ها و تجمـع در برابر 

مراکـز دولتی صورت گرفته اسـت. 

ویژگـی چهـارم،  حضـور و شـرکت هـر چـه بیشـتر خانواده هـای کارگـری در 
اعتراضـات کارگـران اسـت. پیوسـتن خانواده ها بـه اعتراضات کارگـری در همان 
حـال که به همبسـتگی بیشـتر بیـن کارگـران و خانواده هـای کارگـری می انجامد، 
هزینـه مواجهـه اعتراض های کارگری برای حاکمیت را بسـیار باال می بـرد. افزون 
بـر ایـن، پیوسـتن خانواده ها بـه اعتـراض کارگران به سـرعت به اجتماعی شـدن 

اعتـراض کارگـری بـه ویـژه در شـهرهای کوچک دامـن می زند.

پژوهشی مشابه پژوهش مربوط به اعتراضات کارگری 9۴ حاکی از آن است که در 
طول سال 139۵، کارگران در 6۵3 مرکز تولیدی و خدماتی به اشکال مختلف برای 
کسب مطالبات خود دست به اعتراض زدند. این رقم نسبت به سال 9۴ که شاهد 
اعتراض کارگران در ۵1۵ واحد بودیم نشان دهنده افزایش حدود  ۲7 درصدی 
اعتراضات کارگری است. در مجموع طی سال 139۵، 1۲6۴ مورد اعتراض های 
کارگری یعنی بطور متوسط هر روز بیش از 3 اعتراض کارگری  به وقوع پیوست. 
اعتراض ها در طول سال، روندی صعودی داشت و در سه ماه پایانی بطور چشم گیری 

افزایش یافت:

  سـه ماهه اول سـال )بهار(: ۲6۸ مورد: ) فرردین: 6۲ مورد؛ اردیبهشـت: 1۰۰ 
مورد و خـرداد: 1۰6 مورد(

 سـه ماهه دوم سـال )تابسـتان(: ۲9۴مورد: )تیـر: ۸۲ مورد؛ مـرداد: 1۰۸ مورد 
و شـهریور: 1۰۴ مورد(

 سـه ماهه سـوم سـال )پائیز(: ۲99 مورد: )مهـر: 1۰1؛ آبان: 1۰3 مـورد و آذر: 
مورد(  9۵
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 سـه ماهـه سـوم سـال )زمسـتان(: ۴۰3 مـورد: )دی: 13۰ مـورد؛ بهمـن: 1۲3 
مـورد و اسـفند: 1۴6 مورد(
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افـزون بر افزایش تعـداد حرکت های اعتراضی کارگری، این اعتراضات نسـبت به 
سـال 9۴ با در نظر گرفتن شـیوه هایی که کارگران برای رسـیدن به خواسـته های 
خود به کار بسـتند، نشـان دهنده شـدت یابی باز هم بیشـتر اعتراضات بود. به این 
گونـه کـه کارگـران در مـوارد زیـادی، راه ورود و خـروج به محل کار را مسـدود 
کردنـد، بـا تجمـع در خیابان و جاده، مانع تردد وسـایل نقلیه شـدند و یا محل کار 
را بـه اشـغال خـود درآوردنـد کـه  در پـاره ای موارد بـا تنش و درگیـری فیزیکی 
همـراه بـود.  به طـور کلی در سـال 139۵ 3۲ مورد از این گونـه اعتراضات به وقوع 
پیوسـت کـه درمقایسـه با سـال 9۴ که 13 مـورد بـود افزایـش 1۴6 درصدی را 

نشـان می دهد.

عـاوه بـر ایـن، پیوسـتن خانواده ها بـه اعتراضات کارگـران و همچنین گسـترش 
مبارزه به سـطح شـهر و تاش کارگران برای جلب توجه مردم و کسـب حمایت 
آنـان کـه پدیـده جدیـدی در جنبـش کارگـری طـی سـال های اخیـر اسـت، در 
سـال 139۵ رشـد چشـم گیری داشـت.  به طـوری کـه در این سـال در 19 مرکز 
تولیـدی و خدماتـی، در پی اعتراض هـای کارگری، خانواده ها بـه کارگران معترض 
پیوسـتند. ایـن رقـم نسـبت به سـال 9۴ که 13 مـورد بـود حاکـی از افزایش ۴6 
درصـدی اسـت. و به همین گونـه کارگران معترض  1۸ مرکز تولیـدی، در مراکز 
شـهری دسـت بـه تجمع زدنـد و یا راهپیمایـی کردند که نسـبت به ۵ مـورد در 
سـال 9۴ نشـان دهنـده افزایـش ۲6۰ در صـدی اسـت. در دو مـورد از این گونه 
اعتراضـات ، در بافـق و پـارس جنوبـی، کسـبه محـل به طـور مشـخص بـه عدم 
پرداخـت دسـتمزد کارگـران اعتـراض کردنـد، از جملـه بـه ایـن دلیل کـه عدم 
پرداخت دسـتمزد کارگرانی که مشـتریان آنها هسـتند به طورمسـتقیم بر کسـب 
و کار صاحبـان مغازه هـا تأثیـر  گذاشـته و باعث کاهـش درآمد آنها خواهد شـد.

بررسی برخی علل اعتراضات در سال 1395:
1. اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها و مزایا )حق بیمه، حق سنوات، 
حق عائله مندی، حق مسکن، عیدی، پاداش ،حق اضافه کاری، حق ایاب وذهاب 

وغیره(:

کارگران در 3۵6 مرکز تولیدی و خدماتی دست به اعتراض زدند که نسبت  به 
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۲۵9 مورد درسال 9۴ رشد 37/۴ درصدی را نشان می دهد.

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

کارگران در  1۰۲ مرکز به همین دلیل  دست به اعتراض زدند که نسبت به  ۵9 
مرکز درسال 9۴  نشان دهنده رشد 7۲/۸ درصدی است.

3. اعتراض به اخراج ازکار در واحدهای دایر:

در این رابطه شاهد اعتراضات کارگران در ۵۲ مرکز بودیم که نسبت به  ۴7 
مورد در سال 9۴ افزایش 1۰/6 درصدی را نشان می دهد.

4. اعتراض به تعطیلی مرکز و بیکارشدن، و تقاضای بازگشت به کار:

کارگران در ۴۲ مرکز دست به اعتراض زدند که به نسبت به 36مورد درسال  
9۴ نشان از افزایش16/6 درصدی داشت.

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

در3۸ مرکز کارگران نسبت به سطح پایین دستمزد و برای افزایش دستمزدها 
دست به اعتراض زدند که درمقایسه با ۲۸ مورد در سال 9۴ نشان دهنده رشد 

3۵/7 درصدی است.

6. اعتراض به خصوصی سازی ها:

کارگران در 17 مرکز نسبت به خصوصی سازی ها اعتراض کردند که در مقایسه 
با سال پیش از آن  که  13 مورد بود، افزایش 3۰/7 درصدی را نشان می دهد.

7. اعتراض به تشکل های رسمی:

 در سه مورد که به نسبت شش مورد سال قبل، کاهش ۵۰ درصدی را نشان 
می دهد.

8. اعتراض به شرایط کاری:

که شامل ۲۰ مرکز می شد.

9. اعتراض در پیوند با مسئله مسکن:
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 در۲7 مرکز تولیدی وخدماتی شاهد اعتراض کارگران در ارتباط با  این مسئله 
بودیم.

10. حمایت از همکاران معترض بازداشتی واخراجی:

  7 مورد.

11. اعتراضات متفرقه:

 13مورد.

اما اگر بخواهیم به موارد قابل توجه اعتراضی در این سال اشاره ی مشخصی هم بکنیم، 
می توان موارد زیر را برشمرد:

 اعتراض به الیحه اصاح قانون کار در ۲۵ آبان 139۵ به دعوت 
»سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه«.

 سال 9۵ همچین ساِل به میدان آمدن بسیار پُررنگ »بازنشستگان« بود 
که به سبب تعداد دفعات و کیفیت حضورشان از آن ها با عنوان »جنبش 
بازنشستگان« هم یاد شد که در ذیل به برخی از موارد چشمگیر آن 

اشاره می کنیم:

 ۲9 و3۰ فروردین: تجمع هزاران بازنشسته صنعت فوالد کشور در 
مقابل مجلس.

 3۰ فروردین: تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس.

 9 مهرماه: تجمع سراسری بازنشستگان فرهنگی.

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

 ۲۵ آبان:  تجمع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مقابل مجلس.

 1۴ آذر: تجمع سراسری فرهنگیان بازنشسته.

نکته ی دیگر اعتراضات کارگری این سال، اعتراضات قابل توجهی از سوی 
»دستفروشان« و برخوردهای نیروی انتظامی و یا مأموران شهرداری با 
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این اعتراضات بود که در مورد قابل توجه آن موارد زیراند:

 7 مهر: تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شهرداری سنندج.

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

 همچنین در طول سال 139۵ حداقل 16 مورد اقدام به خودکشی توسط  
کارگران که ریشه در مسایل کاری داشته گزارش شده است که 9 مورد 

آن به مرگ منجر شد.
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گزارشی از ماهیت و کمیت اعرتاضات کارگری در سال ۱۳۹۶

مقدمه    

برآوردهای کلی نشان می دهند که در سال 96 با تراکم قابل توجهی )مثل 
سال قبل( در تعداد اعتراضات کارگری مواجهیم. اعتراضات کارگری با 
آغاز دهه ی 90 شمسی و افزایش بحران اقتصادی رفته رفته افزایش 
یافتند. در این سال به طور متوسط در هر روز بیش از 3 اعتراض کارگری 
به وقوع پیوسته است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت 
کشور در گفت وگو با سایت خبری تسنیم  در رابطه با این روند افزایشی 
اعتراضات کارگری می گوید: »اعتراضات اجتماعی، کارگری و صنفی در 
سه سال اخیر )یعنی تا سال 95( با افزایشی 69 درصدی روبه رو شده 

است1«. این روند فزاینده در سال 96 به نقطه اوج رسید.

بـا آغـاز دهه ی هفتاد شمسـی سیاسـت اقتصادی واحـدی در ایـران پی گرفته 
شـد. این سیاسـت متکی بر واگـذاری واحدهای اقتصـادی و خدمات عمومی به 
بخش خصوصی بود. عقب نشـینی دولت از خدمات اجتماعی همچون مسـکن، 
اشـتغال، سـامت و آموزش از دولت هاشـمی رفسنجانی آغاز شـد و به تدریج 
پیـش رفـت. در دهه ی هشـتاد شمسـی، هم زمـان با تصویب تبصـره ی اصل 
۴۴ خصوصـی سـازی واحدهای کان اقتصادی شـدت گرفـت و در دولت نهم 
و دهـم بیشـترین میزان خصوصی سـازی واحدهـای تولیدی انجام شـد. دولت 
یازدهـم با سیاسـت عقب نشـینی هرچه بیشـتر از خدمـات عمومـی روی کار 
آمـد. بنابرایـن در سـال 96 کـه آغـاز سیاسـت گذاری هـای دولـت دوازدهم 
اسـت، فرایند خصوصی سـازی واحدهای اقتصـادی تا حد زیادی تکمیل شـده،  
آمـوزش عمومـی و عالـی بنحـوی موفقیت آمیز خصوصی شـده بـه طوری که 
حـدود 1۰ درصـد آمـوزش عالـی دولتی باقـی مانـده و نزدیک بـه 6۰ درصد 
هزینـه آمـوزش عمومـی را خود مـردم پرداخت می کنند. عرصه سـامت نیز 
تـا حـد زیـادی به بخـش خصوصـی واگذار شـده، طـرح مسـکن اجتماعی که 

1.  تسنیم، 21 آذر 95:
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210 
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آخریـن بـار بـا نقصان هـای بسـیار در دولت دهم پی گرفته شـده بود بـا تمام قوا 
در دولـت یازدهـم و دوازدهـم از اسـاس  مـورد حملـه قـرار می گیـرد، به نحوی 
که رییس جمهور در سـال 96 پس از تخریب مسـکن مهر در زلزله ی کرمانشـاه 
اعـام می کنـد: » مـردم بهتـر می توانند برای خودشـان خانه بسـازند«. بعـاوه با 
آغـاز سـال 96 دولـت از طریـق تصویب و اجرایی کردن بسـته ی اشـتغالی، قصد 
دارد گام مهمـی در عقـب نشـینی از حوزه ی اشـتغال نیـز بردارد. بدیـن ترتیب از 
سـال 9۴، پیامدهـا و بحران های ناشـی از خصوصی سـازی واحدهـای اقتصادی که 
به عدم پرداخت دسـتمزد و بیکاری منجر شـده بود، در شـدت گرفتن اعتراضات 
کارگـری نمـود می یابـد. با افزایـش هزینه هـای رفاه عمومـی برای مـردم، بحران 
حداقـل دسـتمزد نیـز اضافه می گـردد. از طرفـی بحران اشـتغال با آغـاز دهه ی 
نـود و خواسـت ورود جمعیـت عظیم دهه ی شـصتی ها به بـازار کار نمودی عینی 
مـی یابـد. همه ی ایـن مختصات در شـرایطی حاکم اسـت که دولـت روحانی در 
دور دوم خـود در سـال 96، سیاسـت عقـب نشـینی را با شـدت بیشـتری پی می 
گیـرد که اولین و مهم ترین نمود آن »بسـته ی اشـتغالی دولت« و بـه ویژه »طرح 
کارورزی« اسـت. شـدت و کثرت اعتراضات کارگری در سـال 96 بازنمایی تکامل 
همـه ی بحـران هایی اسـت که سـالها بـرای نیـروی کار انباشـت شـده و در این 
سـال دور جدیدی از بحران افزایی نیز آغاز شـده اسـت. این بررسـی فعلی، همین 
تراکـم و کثـرت اعتراضات کارگری را در سـال 96 نشـان می دهد؛ روند افزایشـی 
اعتراضـات در سـال 96 کـه در دی ماه بـه فوران های اجتماعی بدل شـد و بعد از 

فروکش کـردن آن بـاز هـم ادامه یافت و تـا امروز ادامـه دارد. 

داده ها       

ایـن گـزارش بر اسـاس تحلیل خبرهـا و گزارش های منتشـر شـده از اعتراضات 
کارگـری در سـال 96 و 97 بـرای اسـتخراج داده ّهای معیـن درباره شـکل، اندازه 
و نـوع و تعـداد آن اعتراضـات نوشـته شـده اسـت کـه در طی پژوهـش تنظیم و 
کّمی سـازی شـدند. در ایـن گزارش می کوشـیم تصویری کلـی از کمیت و کیفیت 
اعتراضات در سـال 96 ارائه دهیم و نشـان دهیم که چه سمت وسـویی داشـته اند. 
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فراوانی اعرتاضات       

بـا توجـه بـه داده هایـی کـه از تحلیـل اطاعـات جمع آوری شـده در سـال 96 به 
دسـت آمـده، در ایـن سـال 1۲۵1 مـورد اعتـراض وجـود داشـته که ایـن تعداد 
نسـبت بـه سـال 9۵ کـه تعـداد اعتراضـات 1۲6۴ اعتراض بـوده1 ، تقریبـاً ثابت 
مانـده اسـت. البتـه آمارهای گوناگونـی از تعداد اعتراضـات وجـود دارد و با توجه 
بـه نوع تقسـیم بندی و سـطح تحلیـل اعتراضـات، تفاوت هایی در داده ها به چشـم 
می خـورد. همچنیـن کارگـران 6۸9  واحـد تولیدی وخدماتـی در ایـن اعتراضات 
شـرکت کردنـد کـه در مقایسـه با 6۵3 واحـد درسـال 9۵، نشـانگر افزایش ۵/۵ 

درصـدی از نظر تعـداد واحدها اسـت.

تحلیل فراوانی اعرتاضات      

در خصـوص تعـداد اعتراضات سـال 96 درقیاس با سـال 9۵،  باید در نظر بگیریم 
کـه بعـد از اعتراضـات دی 96 فضـای عمومی به دلیـل برخوردهـا پیش آمده رو 
بـه سـکون و سـکوتی رفـت کـه می تواند در هم تـرازی آمارهـا مؤثر باشـد وگرنه 
انتظـار می رفـت کـه اعتراضات کارگـری در سـال 96 روندی صعـودی طی کند. 
هرچنـد بر اسـاس داده هـای مرکز آمار ایـران، میزان تورم که نسـبت معکوس با 
توانایـی خرید کارگران و نسـبتی مسـتقیم با اعتـراض کارگران دارد، در این سـال 
دچـار جهش هـای قابـل توجه نشـد اماـ  همان طـور که در چند بخش بعد نشـان 
خواهیم داد ـ معوقات مزدی که نشـان از وضع مسـأله دار بخش تولید و خدمات 

دارد، علـت اصلی اعتراضـات باقی ماند. 

پراکندگی اعرتاضات براساس زمان وقوع       

از نظـر زمانـی بیشـترین اعتراضـات در ماه های اسـفند، آبـان، شـهریور و دی به 
ترتیـب با 131 اعتـراض، 1۲1 اعتراض، 119 اعتراض و 77 اعتراض بوده اسـت. 

در میان کل روزهای سـال 3 اردیبهشـت با 1۸ اعتراض بیشـترین تعداد اعتراض 
1. رستمی، 1396 
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در یـک روز را داشـته، بعـد از آن، 13 مهـر با 13 اعتراض و بعد 9 خـرداد و اول و 
دوم اسـفند هر کدام با 1۲ اعتراض بیشـترین اعتراض ها را داشـته اند. 
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                                                  اســفند             بهمن               دى                 آذر               آبان               مهر             شــهریور            مرداد                تیر               خرداد          اردیبهشــت       فروردین         

تحلیل پراکندگی اعرتاضات بر اساس زمان وقوع       

در خصوص تعداد اعتراضات در ماه های مختلف باید توجه داشت، اسفند کم وبیش 
در همه سال های نزدیک پراعتراض ترین ماه سال بوده است اول به دلیل بار تورمی 
در این فصل و دوم به دلیل نزدیکی به زمان وصول مطالبات شرکت ها. همه ماه های 
پراعتراض در نیمه دوم سال قرار دارند و این نشان می دهد که هر چه به آخر سال 

نزدیک تر می شویم اعتراضات شدیدتر و گسترده تر می شوند. 

 حوزه های اعرتاضات       

در پژوهـش مـا مشـخص شـد کـه در دوره زمانی مورد نظر گسـترش و توسـعه 
صنعـت آذربایجـان بـا ۸7 روز ]حـوزه کاری: ماشـین آالت صنعتـی و کانکـس[، 
کمباین سـازی تبریـز بـا 7۵ روز، کیـان ُکـرد اراک بـا ۲3 روز ]حـوزه کاری: 
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تولیدکننـده منسـوج تایـر[ و پروژه قطار شـهری اهواز بـا 1۴ روز بیشـترین زمان 
اعتـراض را داشـته اند. هـر چند تعداد بیشـتر روزهای اعتراض لزومـاً از اهمیت یا 
تعیین کنندگـی این هـا نشـان نـدارد اما می تـوان گفت بـا توجه به نـوع صنعت به 

نتایجی مشـخص دسـت یافت. 

تحلیل حوزه های اعرتاضات       

همه ی این کارگاه ها از صنایعی بوده اند که دست کم تا چند سال پیش از وضع 
پایدارتری برخوردار بوده اند. این نشان می دهد که اوضاع اقتصادی نابسامان عماً به 
قلمرو صنایعی نفوذ کرده است که کارگران صنعتی بخشی بزرگ از آن را تشکیل 
می دهند، کارگرانی که دارای پیوندهای مشترک و نیرومند در محل کار هستند و از 
هویتی پرقدرت و منسجم برخوردارند. این به معنای آن است که اعتراضات آن ها 
هم پیوسته تر است و هم از قدرت بیشتری برخوردار است. حال اگر این ها را در کنار 
اعتراضات کارگران پتروشیمی ها و صنایع گازی و نفتی قرار دهیم می بینیم که وزنه 
اعتراضات به سمت کارگرانی است که به دلیل پیوندهای هویتی مشخص می توانند 

تأثیرگذاری بیشتری بر نتایج اعتراضات داشته باشند. 

مکان های اعرتاض          

بررسـی ما نشـان داد که به طور مطلق و با فراوانی بسـیار بیشـتر از دیگر اسـتان ها 
تهـران و خوزسـتان بیشـترین اعتراضات را داشـته اند. البتـه بعد از این دو اسـتان 
می تـوان بـه اسـتان های فارس و آذربایجان غربی و شـرقی اشـاره کـرد. اما میزان 
اعتراضـات در تهران و خوزسـتان همچنان قابل توجه اسـت که عمـا باید بر این 
دو اسـتان متمرکز شـد. اسـتان خوزسـتان بـا 19۸ اعتراض در سـال )کـه 36 بار 
آن در مردادمـاه بـوده اسـت( باالترین میزان اعتـراض را به خود اختصـاص داده، 
و تهـران بـا 133 اعتـراض )کـه باالترین آن با ۲6 بـار در آبان ماه بوده اسـت( در 
رتبـه دوم اسـت. درواقـع می تـوان گفت که به طور کلـی اولین و دومین اسـتان در 

اعتراضـات سـال 96 تهران و خوزسـتان بوده اند. 
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تحلیل مکان های اعرتاض       

درخصوص استان های با بیشترین تعداد اعتراضات، تحلیل تهران به عنوان مهم ترین 
مرکز اعتراضات مشخص است؛ هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان بزرگ ترین مرکز 
و کانون تجمع صنایع و خدمات، طبیعی است که دارای بیشترین اعتراض ها هم باشد. 
اما خوزستان دارای وضعیتی خاص است. هر چند که می توان گفت به اندازه اصفهان 
یا یزد یا اراک صنعتی است اما وضعیت صنایع در آن به شکلی است که زمینه 

اعتراضات بیشتر را فراهم می کند. 

بنا به گزارش های رسـمی در خوزسـتان هشـت بنـدر وجود دارد کـه از این تعداد 
چهـار بنـدر بین المللی اسـت؛ همچنیـن 6 فرودگاه فعال در خوزسـتان وجـود دارد 

کـه از این تعـداد دو فرودگاه بین المللی هسـتند.  

در حمـل و نقـل جادهای، خوزسـتان از نظـر تُن کیلومتر کاالی جابه جا شـده رتبه 
اول را از آن خود کرده اسـت اما متأسـفانه برخورداری از راه های شـریانی که رتبه 
1۴ را دارد مشـکات زیادی برای خوزسـتان به وجود آورده اسـت. خوزستان تنها 
اسـتانی اسـت کـه منطقـه آزاد موجـود در آن بـه آبهـای آزاد راه دارد و عاوه بر 
ایـن از سـه منطقـه ویژه اقتصادی بهره مند اسـت که حـدود ۸۰ درصـد صادرات 

غیرنفتی خوزسـتان از منطقه ویژه پتروشـیمی ماهشـهر انجام می شود. 

در خوزستان 71 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که ۵1 واحد آن فعال هستند. 
استان خوزستان در زمینه تولید محصوالت کشاورزی در بخشهای مختلف مقام اول 
کشور را دارد. حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی 3۵ درصد اقتصاد خوزستان را به خود 

اختصاص داده اما متأسفانه تنها 3 درصد اشتغال ایجاد کرده اند. 

هـر چنـد تورم در اسـتان خوزسـتان در سـال 96 از متوسـط کشـوری یعنی 9/۵ 
درصـد پایین تـر بوده اما خوزسـتان بـا 1۴/9 درصد نرخ بیکاری سـومین اسـتان 

بیکار کشـور در همین سـال اسـت.
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فراوانی اعرتاضات بر اساس شاخه های تولیدی       

در سـال 96 بـا توجـه بـه بررسـی های مـا و برخـاف تصـور عمومـی بیشـترین 
اعتراضـات در حوزه حمل ونقل با 11۵ اعتراض بوده اسـت. پس از آن شـهرداری 
بـا 79 اعتـراض،  آمـوزش و پرورش با ۵9 اعتـراض،  حوزه معدن بـا 3۸ اعتراض، 
بیـکاران بـا 3۵ اعتراض و بازنشسـتگان با ۲1 اعتراض به ترتیـب حوزه های دارای 

بیشـترین اعتراض کارگـری بوده اند.

تحلیل فراوانی اعرتاضات بر اساس شاخه های تولیدی       

بررسـی خواسـت معترضیـن کـه در گزارش هـای اعتراضات آمده اسـت نشـان 
مـی دهـد اعتراضـات در حـوزه حمل ونقـل عمدتا بـه دو دلیل صورت مـی گیرد: 
یکـی تغییـرات در قیمت بنزین و دیگـری کرایه های حمل ونقـل. همان طور که در 
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قسـمت قبـل دیدیم بخش مهمـی از فعالیت های اقتصـادی در خوزسـتان مربوط 
بـه حمل ونقـل و ترانزیـت کاالسـت. همیـن می توانـد توجیهـی بـرای اعتراضات 
بیشـتر در این اسـتان باشد و همچنین نشـان دهد که چگونه اسـتان های ترانزیتی 

کشـور اعتراضات بیشـتری را نشـان می دهند.

بحـران شـهرداری ها یکی دیگر از زمینه هـای اعتراضات کارگری اسـت به ویژه به 
ایـن دلیل که سـاختار اشـتغال در شـهرداری ها به شـدت بر پایه پیمـان کاری قرار 
گرفته اسـت. تغییرات شـدید در بازار ساخت وسـاز و افزایش شـدید قیمت ها در 
آن باعث شـد که اکثر شـرکت های پیمـان کاری نتوانند معوقات خـود را بپردازند 
و این بیش از همه خود را در سـاختارهایی نشـان داد که بیشـتر وابسته به فعالیت 
اقتصـادی پیمـان کاری بودند مانند شـهرداری ها. شـهرداری ها بـا 79 اعتراض در 

سـال در مقام دوم اعتـراض بوده اند. 

یکی از عوامل مهم  اعتراضات معلمان، خصوصی سازی گسترده و ایجاد جمعیت متمرکز 
معلمان حق التدریس است. اکثر ۵9 اعتراض در آموزش و پرورش به همین وضع 

نابه سامان معیشتی حاصل از ناامن سازی شغلی و دستمزد پایین معطوف بوده است. 

کار در معـدن بـه دلیـل دشـواری، آسـیب زنندگی جدی به سـامت و دسـتمزد 
بسـیار پاییـن بـا اعتراضـات کارگـری گره خـورده اسـت، چنانچه در طـول تاریخ 
ایـران و جهـان اعتراضـات شـدید و گسـترده ای در معـادن رخ داده اسـت. امـا 
مشـخصا پـس از وقایـع معـدن یورت بود کـه اعتراضـات کارگـری در معادن به 
مرکـز توجهـات  در ایـران آمد و باعث شـد مسـائل و مشـکات آن هـا در میان 
خبرهـا دیده شـود. ایـن 3۸ اعتراض ثبت شـده که توانسـته ایم از میـان خبرهای 
پراکنـده اسـتخراج کنیم تنها بخشـی از کلیـت اعتراضات در بخش معدن اسـت. 

بیـکاران و بازنشسـتگان نیـز در جمع حوزه هایی هسـتند که بیشـترین اعتراضات 
در آن هـا ثبـت شـده اسـت. 3۵ اعتـراض صورت گرفتـه توسـط بیـکاران و ۲1 
اعتراض بازنشسـتگان نشـان  دهنده شرایط نابه سامان آن هاسـت. اعتراض بیکاران 
برآمـده از وضعیـت کلی اقتصادی اسـت اما اعتراض بازنشسـتگان بیـش از همه 
مربـوط اسـت به معوقـات آن ها که ناشـی از بحران عمومی و عمیـق صندوق های 

است.  بازنشستگی 
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علت اعرتاضات       

عـدم پرداخـت دسـتمزد و مزایـا بـا ۴۵۰ مـورد اعتـراض در سـال 96 بنـا بـه 
بررسـی های ما دلیـل اکثر اعتراضات کارگری بوده اسـت. اوج ایـن اعتراضات در 
مـاه شـهریور بـوده که 7۰ مـورد اعتـراض در این خصوص ثبت شـده اسـت. اما 
از مهـر بـه بعـد تعداد ایـن اعتراضات با شـیبی مایم کمتر می شـود امـا یک باره 
در اسـفندماه بـا ۴۴ مـورد اوج می گیـرد. عدم پرداخـت به موقع دسـتمزد و مزایا 
بـه یکی از ریشـه ای ترین عامل های اعتراضات تبدیل شـده اسـت و عما در اکثر 
صنایـع و در بخش هـای خدماتـی دیـده می شـود. هر چنـد در این بررسـی مدت 
زمـان »عـدم پرداخـت« دسـتمزد، گردآوری نشـده و مـورد تحلیل قـرار نگرفته 
اسـت، امـا در مـواردی حتـی تا یک سـال تعویق مـزدی اتفـاق افتاده اسـت. رقم 
مذکـور در قیـاس با سـاِل قبـل )3۵6 مـورد( رشـد 6 درصدی را نشـان می دهد.

علـت دوم اعتراضـات مسـأله »قرارداد موقت و امنیت شـغلی« اسـت. 1۵9 مورد 
از اعتراضـات سـال 96 بنا به بررسـی ما به این نوع اعتراضـات اختصاص می یابد. 
ایـن شـکل از اعتراضـات بـا ۲۸ مورد در تیـر و مرداد که به شـکلی می تـوان آن 
را سررسـید اولیـه قراردادهـای سـه ماهه فرض کرد بـه اوج می رسـد و از مهر به 
سـمت اسـفند روندی کاهشـی پیدا می کند. در مجموع این رقم در قیاس با سـال 

پیـش )1۰۲ مـورد( افزایش ۵۲ درصدی را نشـان می دهد.

از جملـه ی مـواردی که ذیل این اعتـراض می گنجد می توان به اعتـراض کارگران 
پتروشـیمی هـای منطقه ویـژه اقتصادی بندرامام، کارگران پسـت های فشـار قوی 
برق، کارگران شـرکت مخابرات کشـور، کارگزاران مخابرات روسـتایی، کارگزاران 
صنـدوق بیمه کشـاورزی، ناظـران جهاد کشـاورزی، مربیان حـق التدریس مراکز 
فنی حرفه ای کشـور، معلمان حق التدریسـی و مدارس غیرانتفاعی کشـور، مربیان 
پیش دبسـتانی، آموزگاران  نهضت سـواد آموزی و… اشـاره کرد.   نکته قابل توجه 
ایـن اعتراضـات ایـن بود کـه در مواردی ایـن اعتراضات به شـکل تجمع همزمان 
در تهـران و یـا  بـه  صـورت اعتراض همزمان و سراسـری در شـهرهای مختلف 
انجـام گرفـت.  همچنین الزم به گفتن اسـت که اعتراض نسـبت بـه عدم تبدیل 

وضعیت وهمسـان سـازی حقوق ها به ویژه رشـد چشـمگیری داشت.
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ایـن مـورد در کنـار علـت سـوم یعنی اخـراج معنایـی دقیق تـر پیدا می کنـد؛  ۸3 
مـورد از اعتراضـات سـال 96 مربوط به اخراج بوده اسـت کـه اوج آن با 1۴ مورد 
اعتـراض مربـوط بـه مـاه مرداد اسـت یعنی دقیقـا همان زمانـی کـه قراردادهای 
موقـت سـه ماه کـه امـروزه اکثریـت مطلـق قراردادهـای نیـروی کار را تشـکیل 
می دهـد بـه سررسـید اولیـه می رسـد و همان طـور کـه می بینیم بخـش بزرگی از 

آن تمدید نمی شـود.

مسـأله بیمه هـا بـا 7۴ مورد اعتـراض علت چهارم اعتراضات در سـال 96 اسـت. 
اوج اعتراضـات مربـوط بـه بیمه هـا بـه سـه ماهه اول سـال برمی گـردد. بخشـی 
اساسـی از مشـکل بیمه ها یا به عدم شـمول کارگـران در قانـون کار برمی گردد یا 

بـه فـرار کارفرمـا از زیر بـار بیمه کـردن آنان. 

موارد دیگر یکی تعطیلی واحدهای تولیدی و درخواست بازگشت به کار است که 13 
مورد اعتراضات در سال 96 به آن اختصاص دارد. دیگری اعتراض به واگذاری به 
بخش خصوصی است که هر چند در کنار درخواست تشکل مستقل کمترین تعداد 
اعتراضات را به خود اختصاص داده اند )یعنی برای اولی ۵ مورد و برای دومی 3 مورد( 
از اهمیتی فوق العاده برخوردارند. این 3 مورد پایانی نشان از شکل گیری آگاهی گسترده 
در میان کارگران نسبت به پیامدهای خصوصی سازی و نداشتن تشکل مستقل است. 
چیزهایی که اولی زمینه ساز شرایط نابه سامان کار و دومی ابزاری حمایتی دربرابر 

مسائل و مشکات فضای کار است. 

در اینجـا بایـد دقـت کـرد که ما اعتراضـات متوجه خصوصی سـازی را بـا درنظر 
گرفتـن این نکته که یکی از خواسـته های مشـخص اعتـراض کارگران بوده باشـد 
و مشـخصا حول محور آن اعتراض صورت گرفته باشـد در اینجا حسـاب کردیم.
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شیوه های اعرتاض       

»تجمـع مقابـل نهادهای حاکمیتی« با 3۴6 مورد بیشـترین شـکل اعتـراض را در 
سـال 96 تشـکیل می دهـد. حجـم بزرگـی از ایـن اعتراضات بـا ۴3 مـورد به ماه 
مهـر برمی گـردد. تجمع مقابـل نهادهای حاکمیتی درواقع نشـان دهنده این اسـت 
کـه کارگران امکان دسـتیابی به حقوقشـان را ازطریق نهادهای مرتبـط و رویه های 

مسـتقل قانونی ممکـن نمی دانند.

اعتراضـات مکـرر ۲3۵ مـورد شـیوه دوم اعتراضـات در سـال 96 بـوده اسـت. 
اعتـراض مکـرر بـه این معناسـت که کارگـران در مراجعـات خود بـه کارفرما یا 
نهادهـای مرتبـط نتیجـه ای نگرفته انـد و مجبور شـدند که به طور مکـرر اعتراض 
خود را نشـان دهند. این نوع اعتراضات از آغاز سـال تا شـهریور روندی صعودی 
داشـته اسـت و در مهرمـاه بـا ۴۴ مورد به اوج رسـیده. البته ماننـد دیگر الگوهای 

اعتراضـی از بعـد از مهرمـاه تا اسـفند روندی کاهشـی پیدا کرده اسـت. 

»اعتصـاب و تجمـع در محیط کار« شـیوه سـوم اعتراض اسـت که در سـال 96 با 
۲17 مـورد در جایگاه سـوم قرار داشـته اسـت. این نـوع اعتراض بـا ۴3 مورد در 
ماه مرداد به اوج رسـیده اسـت اما بعد از آن به شـدت از تعداد آن کاسـته شـده 

به نحـوی کـه درنهایـت به 3 مورد در اسـفند خاتمه یافته اسـت.

اعتصـاب طوالنـی )پیوسـته( شـکل خاصـی از اعتراض اسـت کـه بـا 1۲7 مورد 
در سـال 96 در جایـگاه چهـارم قـرار دارد. اعتصـاب طوالنـی یـا پیوسـته درواقع 
بـه نوعـی از اعتـراض کارگـری گفتـه می شـود کـه به طـور متـداوم در بیـش از 
دو روز پیاپـی ادامـه داشـته باشـد. ایـن نوع اعتـراض کـه اوج آن بـا ۲3 مورد به 
مهرمـاه برمی گـردد از شـکل های اعتراضـی موفـق کارگران اسـت؛ بـه این معنی 
کـه کارگرانـی کـه به این شـکل مبـادرت به اعتـراض کردنـد در اکثر مـوارد به 
مطالباتشـان دسـت یافتند. البتـه به دلیل ماهیت پیوسـته آن کارگـران واحدهای 
گوناگـون به سـختی می تواننـد آن را محقق کنند. بعد از مهرماه ایـن نوع اعتراض 

روندی کاهشـی داشـته است. 

سـه شـیوه اعتراض دیگر یکی بـه همراه خانـواده در 17 مورد، دیگری خودکشـی 
در ۴ مـورد و در یک مورد اشـتغال محیط کار اسـت. 
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نتیجه گیری 

از بررسی کلی اعتراضات کارگری در سال 1396 می توان به این نتیجه 
رسید که دو روند کلی زمینه اساسی اکثر اعتراضات بوده است: اولی 
شرایط بد اقتصادی است که مشخصا بخش های تولیدی و خدماتی را 
تضعیف می کند و باعث شکل گیری اکثر اعتراضات یعنی اعتراضات 
از نوع عدم پرداخت به موقع دستمزد و مزایا می شود. روند کلی دوم 
در  که  همان طور  اقتصاد.  در  به خصوصی سازی گسترده  برمی گردد 
بررسی آمارها دیدیم عمال اکثر اعتراضات یا در بخش هایی روی دادند 
که با خصوصی سازی افسارگسیخته یا برون سپاری های گسترده روبه رو 
بوده اند یا در بخش هایی که قراردادهای موقت یک تا سه ماهه در آن ها 
شکل غالب قراردادها بوده است. طبیعتا کانون های اقتصادی از نظر 
جغرافیایی به همین دو دلیل کلی سهم بزرگ تری از اعتراضات را به خود 

اختصاص داده اند.

اکثـر مطالعـات کارگـری هم مسـأله دار بودن خصوصی سـازی بـه معنای کلی 
آن و نقـش مهـم آن را در اعتراضـات کارگری نشـان می دهند. به عنوان نمونه 
مطالعه »علیرضا خیرالهی« نشـان داده اسـت که در سـه دهه اخیر چگونه سـه 
رونـد هم پیونـد یعنـی تشـکل زدایی از نیروهـای کار،  موقتی سـازی روابط کاری 
و ظهـور شـرکت های پیمـان کاری تأمین نیروی انسـانی بـازار کار باعث شـده 
اسـت کـه قـدرت چانه زنی کارگران به شـدت کاهـش یابد یا به صفر برسـد و 

بـه همین دلیـل واکنش اعتراضـی کارگران بـروز کند. 1

برای نمونه ظهور شـرکت های پیمان کاری تأمین نیروی انسـانی و بسـط شـیوه 
اشـتغال مثلثی )کارگر-پیمـان کار تأمین نیروی انسـانی-بنگاه تولیدی-خدماتی( 
نقشـی مهم در دو علت اساسـی بیشـترین اعتراضات داشـته اسـت. دلیل اول 
بیشـترین اعتراضـات عـدم پرداخـت به موقـع دسـتمزد و مزایـا و دلیـل دوم 
قـرارداد موقـت و امنیـت شـغلی بـود که هـر دوی این هـا ارتباطی مسـتقیم با 
عملکـرد این شـرکت ها دارد: »گذشـته از ترویـج بی توجهی به قوانیـن در روند 
1.  خیراللهـی، علیرضـا )1397(؛ کارگـران بی طبقـه )تـوان چانه زنـی کارگـران در ایران پـس از انقالب(؛ 

تهران، چ اول؛ نرش آگاه، به ویژه فصل های دوم تا چهارم. 
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مشروعیت بخشـی حقوقـی بـه حضور شـرکت های تأمین نیـروی انسـانی در بازار 
کار کشـور بـه نظـر می رسـد ظهـور ایـن شـرکت ها را بتـوان یکـی از اصلی ترین 
عوامـل و فاکتورهای سـقوط وضعیت معیشـتی کارگـران در ایران امروز به شـمار 
آورد. ]...[ نبایـد فرامـوش کـرد کـه هـدف کارفرمای اصلـی از اشـتغال مثلثی ]و 
اسـتفاده از شـرکت های پیمان کاری تأمین نیروی انسـانی[ ایجاد انعطاف و سـلب 
مسـئولیت حقوقـی از خـود دربرابر کارگـران و کارکنانش اسـت. بنابرایـن دراین 
شـیوه اشـتغال نمی توان شـاهد ویژگی های روابط کاری اسـتاندارد و خصلت دائمی 
آن هـا بـود1«. آیـا این چیزی جز مسـأله اعتراض سـاز »قـرارداد موقـت و امنیت 

شـغلی« است؟ 

وقتـی می بینیم عمده اعتراضات به شـیوه تجمع مقابل نهادهـای حاکمیتی صورت 
می گیـرد این بیـش از هر چیزی نشـان دهنده فقدان سـازوکارهای قانونی و نهادی 

بـرای احقاق حقوق کارگران اسـت. 

ایـن پژوهـش هـر چند منابـع آماری خـود را خبرهای منتشرشـده رسـانه ها قرار 
داده بـود امـا تـا همیـن جا هم نشـان داده اسـت که چگونـه روندهای سـاختاری 
در کنـار کاسـتی های ریشـه ای مدیریتـی بـه بحـران در محیـط کار و به تبـع آن 
اعتراضـات کارگـری انجامیـده اسـت. ایـن را می تـوان بیـش از همـه براسـاس 
شـاخه های تولیدی ای که بیشـترین اعتراضات را به خود اختصاص داده اند نشـان 

داد: شـهرداری ها و آمـوزش و پـرورش. 

یکی از ویژگی مهم اعتراضات کارگری در سـال گذشـته، رشـد چشمگیر اعتراض 
سراسـری کارگـران  شـاغل و بازنشسـته در یک رشـته از واحدهای تولیـدی و یا 
یـک بخـش خدماتـی بود که یا بطور هم زمـان در تهران تجمع کردنـد و یا  اینکه 
به طور سراسـری در تعدادی از شـهرها دسـت بـه اعتراض زدنـد. در مجموع ۵۸ 
مـورد از ایـن نـوع اعتراضات سراسـری و یا  همزمان، برپا شـد. افزون بـر این در 
سـال گذشـته اعتـراض همزمـان در دو یـا چنـد واحد تولیـدی در یک شـهر و یا  
در سـطح یـک اسـتان رشـد قابل توجهی داشـت. در مجمـوع 9 مـورد از این نوع 
اعتراضـات از جمله در اسـتان چهارمحال بختیاری، قزوین و رضوانشـهر و توسـط 
کارگران شـرکت های پتروشـیمی منطقـه بندرامام بر پا گردیـد. این ویژگی حاکی 

1. همان، 159-160 
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از رشـد روحیه همبسـتگی و ایجـاد نوعی از پیوند بین کارگـران واحد های تولیدی 
و خدماتـی مختلـف در یـک شـهر و یـا اسـتان، و یا در میـان کارگـران تولیدی و 

خدماتی هم رشـته در عرصه سراسـری اسـت.

همچنین روند روبه گسترش اعتراضات بازنشستگان که ازسال 9۵  شدت گرفته بود 
درسال گذشته ادامه پیدا کرد و بیش ازپیش شکل سراسری بخود گرفت:

در سـال گذشـته کارگران بازنشسته صنعت فوالد، کارگران بازنشسته کارخانجات 
و  بازنشسـتگان فرهنگی و لشـکری دسـت به تجمعات گسـترده ای برای همسان 
سـازی حقـوق و افزایـش مسـتمری ها و پرداخـت به موقـع مطالبـات زدنـد. در 
همین رابطه تجمع اعتراضی سراسـری بازنشسـتگان صنعت فوالد و بازنشسـتگان 

فرهنگی و کشـوری که 19 روز تداوم داشـت، بسـیار برجسـته بود.

بـه هر صورت با تقاطعی از مسـائل سـاختاری و نهادی روبه رو هسـتیم که همگی 
آن ها زمینه سـاز شـکل های گوناگـون از اعتراضـات کارگری هسـتند و بدون رفع 
آن هـا نمی تـوان به کاسـته شـدن از تعـداد اعتراضـات کارگری یـا تغییر ماهیت 
آن هـا به شـکل هایی مسـالمت آمیزتر یـا دربردارنده چانه زنی سـازنده بـا کارفرما 

امید داشـت.
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