
  ١٣٩٩نگاهی به اعتراضات کارگری در سال 

  

نخستين  .ارگری در ايران استکما ازاعتراضات ساليانه  هفتمين گزارش، رگزارش حاض

 تنها ،پيشين بدون ترديد اين گزارش نيزهمانند شش گزارش. بود ١٣٩٣ضات سال ا،شامل اعترگزارش

  .آنها لزوما همه ايم و نه اطالع يافته آنها که ما از است اعتراضاتیو  ها اعتصاب ی برگيرنده در

 مرگجدال سال  به عبارتی وسخت،،بد یسال جهان، سراسر سال شيوع بيماری کرونا در، ١٣٩٩ سال

و ها  مدآيت در رفت و دمحدواعمال ی اتخاذ سياست  ها در نتيجهر در بسياری از کشو .بود و زندگی

 با کمک مالی به کارگران و کارکنان یمواردرکه دها  گذاری اجتماعی توسط دولت  سياست فاصله

ايران در  توان که می ترأبه جاما  .يافت سير نزولی،جمعی دسته ضاتاو اعترها  همراه بود، اعتصاب

  .ستاستثنا تنهااين ميان 

 مالی به ، عدم کمکجمهوری اسالمیرژيم از سوی گذاری اجتماعی  فاصلهنداشتن سياست معين در 

مردم را همچنان ويروس،  به امان خدا تا اوضاع  رها کردن کارگران و مردم در شرايط کرونايی، 

باعث  ،ذير شدن شرايط کار و معيشتپشرايط اقتصادی و تحمل نابدتر شدن  ،همراه با آنو درو کند 

  .افزايش يابد یگير طور چشمه گذشته بهای  با سال در مقايسه٩٩در سال که اعتراضات  شد

سال هفت رقم در باالترين  کهپيوست اعتراض کارگری به وقوع  ١٩١٥موع در مج ٩٩سال طی 

به سال  تدهد که اعتراضات نسب می نشانجدول م ارقا ) ١نگاه کنيد به جدول شماره ( .است گذشته

اعتراض  ٥بطور متوسط هر روز ٩٩به بيان ديگر در سال  .داشته استی درصد ٥٠افزايش ، ٩٨

 ٥/٣حدود ،٩٨متوسط روزانه برای سال  در حالی که ،کارگران به وقوع پيوستتوسط جمعی 

  . اعتراض بود

  ٩٩کارگری در سال های  تعداد اعتراض -  ١جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  تعداد  کارگران به تفکيک شغل

  ١٤٣٥  های صنعتی و خدماتی  کارگران بنگاه

  ١٣٦  معلمان 

  ٨٢  کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی 

  ٢٦٢  بازنشستهکارگران 

  ١٩١٥  جمع



از الگوی  اين اعتراضات توان ديد که می گذشتهطی چند سال کارگری  به اعتراضاتبا نگاهی کلی 
  :مشترک دارندو اصوال وجوه  کنند می يرویپمعينی 

پراکنده و ديگر  به بيان .اند روی داده مجزا از يکديگر ،در وجه غالب خود عتراضاتا نخست اينکه
 است که طبقه کارگرآن اين پراکندگی  - و شايد علت اصلی -علل از يکی .اند وار بوده فاقد ارتباط اندام

در سطح  نها راآوضات را به هم پيوند دهد ابتواند اين اعتر؛ تشکلی که فاقد تشکل سراسری است ايران
  .سازماندهی کندهماهنگ و  سراسری

 درصد ٩٠در بيش از  کهبه اين معنی  ؛ستنهاآبودن  تدافعی، دومين وجه مشترک اعتراضات
 يلی و يا نيمهتعط پیدر سازی ها  اخراج و  منی شغلیانا ،ضات، عليه حقوق معوقهااين اعتر،موارد

  . تعطيل شدن مراکز کاری صورت گرفته است  

کيفی نام ن را تحول بتوان آاين تحول که شايد . هستيم در اين اعترضات  تحولزآغا، شاهد وجود اين با
  : ه استبرجستگی بيشتری يافت ٩٩نهاد در سال 

 بنابراين. مستلزم سازماندهی است ،جمعی ترديد هر اعتراض و اقدام یب .اشکال جديد سازماندهی١- 
گذشته چند سال اما در . اند ار بودهدرخوبرنوعی از سازماندهی  به توان گفت که تمام اعتراضات می

که محدود به يک بنگاه و يا مرکز  ايم ضات و اعتصابات بودهااعتردر هیندشکالی از سازمااشاهد 
خود را ٩٩اشکال سازماندهی در سال  گونه اين. يافته استفراگير مشترک و نبه جو  کارگری نبوده

  .بيشتر برجسته کرد
ای صنايع نفت، گاز،  هکارگران فنی و پروژ اسرینخست، اعتصاب سر: کنيم می اشارهسه مورد  به

طور همزمان در چندين مرکز کارگری در مناطق ه ب در نيمه مرداد ماهکه ها  گاهوپتروشيمی و نير
هزار کارگردر اين اعتصاب شرکت کردند و به درصد  ٢٥تا  ١٥بين ها  طبق گزارش .روی داد مختلف

  .خود رسيدندهای  بااليی از خواست
 شهر برگزار شد و همچناندين در چن ه بودکهنشستزهرات سراسری و همزمان کارگران باظات ،دوم
  . ادامه داردنيز

، اعتراضی اتاقدام ابل توجهقافزايش  -در بر می گيردنيز را باال به نوعی دو مورد که – سوم
مختلف به های  از کارگران بود که خود را از شهرستانمتفاوت های  بخشتوسط  سراسری و همزمان

اين نوع  ازمورد  ٨١شاهد ،٩٩در سال . دست به تجمع زدندورساندند ها  استان کزتهران و يا مرا
  . )٣نگاه کنيد به جدول شماره . (بوديمها  مورد در مراکز استان ٣٠اعتراضات در تهران و

  
با استفاده از رسانه های  اند  های وسيعی از کارگران توانسته دهد که بخش می شکارا نشانآ،اين موارد

قدام مشترک به ادست يابند و از اين طريق  سازماندهی منعطفاجتماعی و ديگر روابط ، به اشکالی از 
در نبود تشکل سراسری، موفق  ،کارگران ،دربه عبارت ديگر در همه اين موا. دست بزنند و هماهنگ

  .فراگير استتشکل سراسری و  معموال وظيفه کهند ه اشد به انجام کاری

سال  در و نيز؛گذشتههای  در سالها  ی بودن غالب اعتراضعبه رغم تداف .خواست بهبود شرايط -٢
را هدف  بهبود شرايططرح مطالباتی از سوی کارگران بوديم که بطور مشخص  دشاه سالدر اين ؛٩٩

 .از جمله اين مطالبات بود   و حقوق  افزايش دستمزد. قرار داده بود

 در، وها و نيروگاه  کارگران نفت، گاز، پتروشيمی افزايش دستمزد برای نمونه در اعتصابمطالبه 
ت حقالب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنين توسط بازنشستگان به صرامراکز کاری ديگر در 
درصدی در طرح  ٥٠با تورم حدود همراه ، شرايط وخيم اقتصادی ،بدون ترديد. و روشنی طرح گرديد

بيکار  و سطح باالی بيکاری به   با توجه طرح مطالبات فوق، حالبا اين .البات نقش داشته استطاين م



ناپذيری شرايط موجود  دهنده تحمل هم نشان،در سال گذشته از شاغلين ديگر يک ميليون نفرحدود  شدن
  .است اين وضعيت نها برای تغييرآدهنده خواست و اراده  برای کارگران و هم نشان

نها را صرفا آتوان  ينده، نشان خواهد داد که استفاده از سازماندهی منعطف و طرح مطالباتی که نمیآ
گسترش خواهد يافت و تا چه حد در تحول کيفی اعتراضات نقش ايفا خواهد  حد تا چه ،تدافعی ناميد

  .کرد

  و مطالبات معترضانات علت اعتراض

  .عدم پرداخت به موقع دستمزدها -١
و وضعيت ها  سازی اخراجو  بيکار ،امنيت شغلی، اعتراض به تعطيل شدن مراکز کاری نداشتن -٢

  .ليفیبالتک
ه ژبوي ،مانطور که اشاره شدهن خواست يا: نسطح پايين دستمزد و درخواست افزايش آ -٣

کارگران خواهان اين .برجسته بود، بسيار ها نيروگاهو   تروشيمیپ ،، گازدراعتصاب کارگران نفت
با شرکت  بطور مستقيم قرارداد بستن، يمانکاریپهای  خلع يد از شرکتو افزايش فوری دستمزد 

بندی  قهطبطرح  کامل اجراین، همچني. رسمی بودند با کارگران خود و همسان سازی حقوق اصلی
بندی  تحت اين درخواست، دسته توان می را افزايش حقوق بازنشستگی نيز درخواست ومشاغل 

  . کرد
ايان خصوصی در رمو درخواست خلع يد از کارفها  و واگذاری  سازی اعتراض به خصوصی -٤

  . واگذار شدههای  شرکت
  . برابر در مقابل کار برابرها و دستمزد  سازی دستمزد همسانيا ها  در دستمزد ضرفع تبعي -٥
  .پيمانی و عقد قرارداد مستقيم با شرکت اصلیهای  برچيدن شرکت-٦
با خطر ويروس کروناو درخواست  رابطه بهداشتی درهای  اعتراض به رعايت نشدن پروتکل -٧

 .رايگاناسيون نيتست و واکس
  

  اعتراضهای  اشکال و شيوه

با ها  اعتصابا يرا غالبز ؛اکثر موارد تقريبا ناممکن است رتفکيک اين دو د: اعتصاب و تجمع -١
شکل  بهها  درصد اعتراض ٩٠ حدود.توام بوده است در بيرون از محيط کاری تجمع کارگران

 . اعتصاب و تجمع بود
يوستن پ ،از ورود مديرانانعت سطح شهر، مسدود کردن جاده و خطوط راه آهن، ممی دريراه پيما -٢

نوع از اشکال اين . و تحريم غذاها  و روشن کردن چراغ اتوبوس ،به کارگران معترضها  خانواده
کل  تنسباما به ، افزايش داشتتعداد از لحاظ اگر چه سالهای گذشتهدر مقايسه با مبارزه 

 .باقی ماند درصد ٢سطح همان گذشته درهای  همانند سالضات ااعتر
در صدکل اعتراضات را  ٨اين شکل از اعتراض . اعتراض از طريق نوشتن نامه و تهيه طومار -٣

  . به خود اختصاص داد

  همزمان و سراسریهای  اعتراض

،بطور رشته کاری معين  يک در کارگراناين  نوع اعتراض ها  معموال به اين صورت بود که   
تهران و يا  عازم  مختلف در روز معين  و مناطق ها  از شهرستانو با برنامه قبلی، سازماندهی شده 

اين نوع از اعتراض ها  نسبت .  مراکز استانها می شدند و در آنجا به تجمع اعتراضی  دست می زدند
 .)٢نگاه کنيد به جدول شماره (افزايش يافت هیطور قابل توجه ب های گذشته سالبه 



  

 ها در تهران و مراکز استان تعداد اعتراضات سراسری: ٢جدول شماره 

 
 
 
 

  

  

  
  
  
  

 
 
و يا مرکز خدماتی  یکارگران يک واحد توليد ی است کهدرموا بجزکه موارد باال به تاکيد است زم ال

و در مقابل  هرفت شهرستان و يا مراکز استانها، به تهرانرخود د بعد از نتيجه نگرفتن از اعتراضات
تجمع به  سازی مربوطه و يا در مقابل سازمان خصوصی مان وزارتمجلس و يا در برابر ساخت

  .ضات بوديمامورد از اين نوع اعتر ٢٠در سال گذشته در مجموع شاهد .دست زدند اعتراضی
  

  ضاتانسبت به اعترو کارفرمايان امنيتی های  ، نهادیواکنش حکومت

 ،های گذشته ضات کارگری همانند سالارژيم جمهوری اسالمی در برابر اعتر واکنش .کومتح واکنش
بازداشت و ، امنيتی -رونده قضايیپتشکيل  ،تهديدمعترضين، توسل به سرکوب، بگير و ببند، احضار 

نفر از کارگران معترض و  ١٥٥حداقل .بود زادی موقتآازای در  سنگينهای  تعيين وثيقهزندان و 
  .قرار گرفتند يافته بطور مستقيم هدف اين سرکوب سازمان گریفعالين کار

در خرداد ماه : از کارگران معترض اجرا شدنفر حکم قرون وسطايی و شنيع شالق برای دو  همچنين
رسول طالب مقدم، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد برای ضربه شالق  حکم ٧٤گذشته حکم 

 ٧٤حکم نيز ذر ماه آو در ،مه شرکت کرده بود را اجرا کردند تهران که در مراسم بزرگداشت اول ماه
  . ددرآمبه اجرا ،رودکارگر معترض پارس خو ،عیيضربه شالق برای داوود رف

  
له مقاب که برایتالش کرد  با سرکوب مستقيم، حکومت اسالمیهمراه .واکنش نهادها و جريانات امنيتی

و ها  تشکلازکارگری حکومتی، های  تشکلاستفاده از فزاينده کارگری، عالوه بر ضاتااعتربا 
های  امر به معروف و رسانههای  بسيج کارگری، جريان،ويیجنشديگر نظير بسيج دا امنيتیهای  نهادی

برای .کارگری استفاده کندمبارزات  انحراف کشاندن و شکستبرای کنترل، به وابسته نيز 
هفت تپه بسيار  نضات کارگراای برای کنترل و منحرف کردن اعتريدانشجو جبسيهای  فعاليتنمونه،

وابسته به احمدی نژاد و اصالح طلبان حکومتی های  که جريان ، بايد گفتدر همين ارتباط. مشهود بود
  .بيابند ضاتادر اين اعترپايی جای ،ای پيشبرد مقاصد خودبر ند کها هنيز در تالش بود

  

  جمع  مراکزاستانها  تهران  شغل کارگران به تفکيک

  ٥٦  ١٥  ٤١  معلمان

 ٤٠  ٨  ٣٢  ديگر کارگران

کارکنان مراکز درمانی و 

  بهداشتی

٦  ٤  

١٠ 

 ٥  ١  ٤  بازنشستگان

  ١١١  ٣٠  ٨١  جمع



کارفرمايان  ،کارگری وابستههای  و تشکل تکا به قدرت سرکوب حکومتیوه بر اعال.فرمايانواکنش کار
ايجاد اختالف بين که از طريق  کردند کوششموارد بسياری در  اعتراضات کارگراندر مواجهه با 

 و  زار، جابجايی شغلیآاذيت و آنها، سازی عليه  روندهپو کارگری، شناسايی فعاالن کارگران معترض 
واحد  ٣٥در  حداقل.دستجمعی کارگران در هم بشکنند، مقاومت کارگران معترض تهديد و اخراج

شامل ، اقداماتی از اين دست گزارش شده که و بطور مشخص  در نيشکر هفت تپه  توليدی و خدماتی
نيز بازداشت معترض کارگر ٣٠به محل کار بود و مبارز کارگران جلوگيری از ورود  مورد ٢٩

  .شدند
مايان رکارفگرانه سرکوب  اقدامات نسبت بهدر بسياری موارد نکته قابل توجه اينکه کارگران 

به شکل اعتصاب و تجمع ها  مورد، اين اعتراض ١٥در . اعتراض و از همکاران خود حمايت کردند
ً  انجام شد   .يت همراه بودموفقبا نيز  که غالبا

امنيتی وابسته به آن و اقدامات های  مستقيم توسط رژيم، نهادهای  سرکوب به رغمطور کلی، ه ب
صعودی روندی  ٩٩در طول سال  نآدر همه اشکال  اعتراضات کارگری سرکوب گرانه کارفرمايان،

  .داشت

  ديگر گروه های اجتماعی ضات توسط ااعتر

کنيد به  نگاه( مورد بود ٦٢٢شامل  فاوتمتهای  با خواست ،رگروه های اجتماعی ديگ اعتراضات 
و مشترک  که زندگی را برای اکثريت  معين اجتماعی متنبر  ضات اگر چهااين اعتر. )٣جدول شماره

زموارد جاما ،بودموجود  يوست و اساسا اعتراض به شرايطپبه وقوع کرده، تحمل ناپذيرمردم 
  .وجود نداشت ضاتاتراين اعبين ر ارتباط اندام وا،محدود

  به تعداد ضات اقشار ديگرراعتا: ٣جدول شماره 

  

  سهام بورس و موسسات مالی، صنعت خودرو، :زيرهای  درعرصه باختگانمال
  .دولتی و مذهبی یها ی توسط نهادیضمسکن، تصرف اراهای  تعاونی

   

  تعداد  اجتماعیگروهای  

  ٩٤  *مال باختگان

  ٩١  کشاورزان 

شيوع کرونا به دليل اعتراض بدنبال تعطيلی مراکز کسب و کار 

  و عدم حمايت دولت 

٣٩   

  ٣١  دانشجويان 

  ١٢  دستفروشان 

  ١١  جوانان جويای کار 

  ٣٤٤  مواردساير 

  ٦٢٢  جمع 



  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

   ١٤٠٠ارديبهشت ٧

com.etehadbinalmelali://https  

org.iran-workers@info  

org.iran-workers.www  

IASWIinfo/com.tertwit://https  


