
  9911نگاهی به اعتراضات کارگری در سال 

 

 ،نخستین گزارش .ارگری در ایران استکاعتراضات  ما ازسالیانه  هفتمین گزارش، رگزارش حاض

 تنها ،پیشین همانند شش گزارش بدون تردید این گزارش نیز. بود 3131ضات سال اشامل اعتر

 .آنها لزوما همه ایم و نه اطالع یافته آنها که ما از است اعتراضاتیو  ها اعتصاب ی برگیرندهدر

جدال سال  به عبارتی و سخت، ،بد یسال جهان، سراسر سال شیوع بیماری کرونا در، 3133 سال

یت در رفت و دمحدواعمال ی اتخاذ سیاست  ها در نتیجهر در بسیاری از کشو .بود و زندگی مرگ

با کمک مالی به کارگران و  یمواردرکه دها  گذاری اجتماعی توسط دولت سیاست فاصلهو ها  مدآ

توان  می  ترأبه جاما   .یافت سیر نزولی ،جمعی دسته ضاتاو اعترها  همراه بود، اعتصاب کارکنان

  .ستاستثنا تنهاایران در این میان  که

 مالی به  ، عدم کمکجمهوری اسالمیرژیم از سوی گذاری اجتماعی  فاصلهنداشتن سیاست معین در 

مردم را همچنان ویروس،  به امان خدا تا اوضاع  رها کردن کارگران و مردم در شرایط کرونایی، 

باعث  ،ذیر شدن شرایط کار و معیشتپشرایط اقتصادی و تحمل نابدتر شدن  ،همراه با آنو درو کند 

 .افزایش یابد یگیر طور چشمه گذشته بهای  با سال در مقایسه 33در سال که اعتراضات  شد

سال هفت رقم در باالترین  کهپیوست اعتراض کارگری به وقوع  3331موع در مج 33سال طی 

به سال  تدهد که اعتراضات نسب می نشانجدول م ارقا ( 3نگاه کنید به جدول شماره ) .است گذشته

اعتراض  1بطور متوسط هر روز  33به بیان دیگر در سال  .داشته استی درصد 15افزایش ، 39

 1/1حدود  ،39متوسط روزانه برای سال  در حالی که ،کارگران به وقوع پیوستتوسط جمعی 

 . اعتراض بود

 11کارگری در سال های  تعداد اعتراض - 9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

از الگوی  این اعتراضات توان دید که می گذشتهطی چند سال کارگری  به اعتراضاتبا نگاهی کلی 

  :مشترک دارندو اصوال وجوه  کنند می یرویپمعینی 

 تعداد کارگران به تفکیک شغل

 3311 صنعتی و خدماتی های  کارگران بنگاه

 311 معلمان 

 98 کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی 

 818 کارگران بازنشسته

 9191 جمع



پراکنده و دیگر  به بیان .اند روی داده مجزا از یکدیگر ،در وجه غالب خود عتراضاتا نخست اینکه

 است که طبقه کارگرآن این پراکندگی  -و شاید علت اصلی -علل  از یکی .اند وار بوده فاقد ارتباط اندام

در  نها راآ وضات را به هم پیوند دهد ابتواند این اعتر؛ تشکلی که فاقد تشکل سراسری است ایران

  .سازماندهی کندسطح سراسری  هماهنگ و 

 درصد 35در بیش از  کهبه این معنی  ؛ستنهاآبودن  تدافعی، دومین وجه مشترک اعتراضات

یلی و یا تعط پیدر سازی ها  اخراج و  منی شغلیانا ،ضات، علیه حقوق معوقهااین اعتر ،موارد

 . تعطیل شدن مراکز کاری صورت گرفته است  نیمه

ن را تحول کیفی آبتوان این تحول که شاید . هستیم در این اعترضات  تحول زآغا، شاهد وجود این با

 : ه استبرجستگی بیشتری یافت 33نام نهاد در سال 

 بنابراین. مستلزم سازماندهی است ،جمعی تردید هر اعتراض و اقدام یب. اشکال جدید سازماندهی1- 

گذشته چند سال اما در . اند ار بودهدرخوبرنوعی از سازماندهی  به توان گفت که تمام اعتراضات می

که محدود به یک بنگاه و یا مرکز  ایم ضات و اعتصابات بودهااعتر در هیندشکالی از سازمااشاهد 

خود را  33اشکال سازماندهی در سال  گونه این. یافته استفراگیر مشترک و نبه جو  کارگری نبوده

  .بیشتر برجسته کرد

ای صنایع نفت، گاز،  هکارگران فنی و پروژ اسرینخست، اعتصاب سر: کنیم می اشارهسه مورد  به

طور همزمان در چندین مرکز کارگری در مناطق ه ب در نیمه مرداد ماهکه ها  گاهوپتروشیمی و نیر

در این اعتصاب شرکت کردند و به  هزار کارگر 81تا  31بین ها  طبق گزارش .روی داد مختلف

  .خود رسیدندهای  درصد باالیی از خواست

 شهر برگزار شد و همچناندین که در چن ه بودنشستزارگران باهرات سراسری و همزمان کظات ،دوم

 . ادامه دارد نیز

، اعتراضی اتاقدام ابل توجهقافزایش  -در بر می گیردنیز را باال  به نوعی دو مورد  که - سوم

مختلف به های  از کارگران بود که خود را از شهرستانمتفاوت های  بخشتوسط  سراسری و همزمان

این نوع  ازمورد  93شاهد  ،33در سال . دست به تجمع زدند ورساندند ها  استان کزمراتهران و یا 

 . (1نگاه کنید به جدول شماره . )بودیمها  مورد در مراکز استان 15 اعتراضات در تهران و

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

قدام به ادست یابند و از این طریق  سازماندهی منعطفاجتماعی و دیگر روابط ، به اشکالی از 

در نبود تشکل  ،کارگران ،دربه عبارت دیگر در همه این موا. دست بزنند مشترک و هماهنگ

  .فراگیر استتشکل سراسری و  معموال وظیفه کهند ه اشد سراسری، موفق به انجام کاری

سال  در و نیز ؛گذشتههای  در سالها  ی بودن غالب اعتراضعبه رغم تداف .خواست بهبود شرایط -8

را  بهبود شرایططرح مطالباتی از سوی کارگران بودیم که بطور مشخص  دشاه سالدر این  ؛33

  .از جمله این مطالبات بود   و حقوق  افزایش دستمزد. هدف قرار داده بود

 در ، وها و نیروگاه  کارگران نفت، گاز، پتروشیمی مطالبه افزایش دستمزد برای نمونه در اعتصاب

ت حقالب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین توسط بازنشستگان به صرامراکز کاری دیگر در 

درصدی در  15با تورم حدود همراه ، شرایط وخیم اقتصادی ،بدون تردید. و روشنی طرح گردید

 و سطح باالی بیکاری با توجه طالبات فوق،مطرح  حالبا این  .البات نقش داشته استططرح این م

ناپذیری شرایط  دهنده تحمل هم نشان ،در سال گذشته از شاغلین دیگر یک میلیون نفر حدود  بیکار شدن

 .است این وضعیت نها برای تغییرآدهنده خواست و اراده  موجود برای کارگران و هم نشان



نها را صرفا آتوان  ینده، نشان خواهد داد که استفاده از سازماندهی منعطف و طرح مطالباتی که نمیآ

گسترش خواهد یافت و تا چه حد در تحول کیفی اعتراضات نقش ایفا خواهد  حد تا چه ،تدافعی نامید

  .کرد

 و مطالبات معترضان ات علت اعتراض

  .عدم پرداخت به موقع دستمزدها -3

و وضعیت ها  سازی اخراجو  بیکار ،نداشتن امنیت شغلی، اعتراض به تعطیل شدن مراکز کاری -8

  .لیفیبالتک

 ه درژبوی ،مانطور که اشاره شدهن خواست یا: نسطح پایین دستمزد و درخواست افزایش آ -1

کارگران خواهان این  .برجسته بود، بسیار ها نیروگاهو   تروشیمیپ ،، گازاعتصاب کارگران نفت

با شرکت  بطور مستقیم  قرارداد بستن، یمانکاریپهای  خلع ید از شرکتو افزایش فوری دستمزد 

طرح  کامل اجراین، همچنی. رسمی بودند با کارگران خود  و همسان سازی حقوق اصلی

تحت این درخواست،  توان می را افزایش حقوق بازنشستگی نیز درخواست وبندی مشاغل  قهطب

 . بندی کرد دسته

ایان خصوصی در رمو درخواست خلع ید از کارفها  و واگذاری  سازی اعتراض به خصوصی -3

 . واگذار شدههای  شرکت

 . برابر در مقابل کار برابرها و دستمزد  سازی دستمزد همسانیا ها  در دستمزد ضرفع تبعی -1

 .اصلی پیمانی و عقد قرارداد مستقیم با شرکتهای  برچیدن شرکت -1

و درخواست  با خطر ویروس کرونا رابطه بهداشتی درهای  اعتراض به رعایت نشدن پروتکل -7

  .رایگاناسیون نیتست و واکس

 اعتراضهای  اشکال و شیوه

با ها  اعتصابا یرا غالبز ؛اکثر موارد تقریبا ناممکن است رتفکیک این دو د:  اعتصاب و تجمع -3

شکل  بهها  درصد اعتراض 35 حدود .توام بوده است کاریدر بیرون از محیط  تجمع کارگران

 . اعتصاب و تجمع بود

 ،از ورود مدیرانانعت ی در سطح شهر، مسدود کردن جاده و خطوط راه آهن، ممیراه پیما -8

نوع این . و تحریم غذاها  و روشن کردن چراغ اتوبوس ،به کارگران معترضها  یوستن خانوادهپ

 تنسباما به ، افزایش داشتتعداد از لحاظ اگر چه  مقایسه با سالهای گذشتهدر از اشکال مبارزه 

 .باقی ماند درصد 8 سطح همان گذشته درهای  همانند سالضات اکل اعتر

کل اعتراضات  در صد 9این شکل از اعتراض . اعتراض از طریق نوشتن نامه و تهیه طومار -1

 . را به خود اختصاص داد

 

 سراسریهمزمان و های  اعتراض

بطور  ،رشته کاری معین یک در کارگراناین  نوع اعتراض ها  معموال به این صورت بود که   

تهران و یا  عازم  مختلف در روز معین  و مناطق ها  از شهرستانسازماندهی شده  و با برنامه قبلی، 

این نوع از اعتراض ها  .  مراکز استانها می شدند و در آنجا به تجمع اعتراضی  دست می زدند

  . (8نگاه کنید به جدول شماره ) افزایش یافت هیطور قابل توجه ب های گذشته سالبه نسبت 

 ها در تهران و مراکز استان تعداد اعتراضات سراسری: 2جدول شماره 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

و یا مرکز خدماتی  یکارگران یک واحد تولید ی است کهدرموا بجزکه موارد باال به تاکید است الزم 

و در مقابل  هرفت شهرستان و یا مراکز استانها، به تهران رخود د بعد از نتیجه نگرفتن از اعتراضات

تجمع به  سازی مربوطه و یا در مقابل سازمان خصوصی مان وزارتمجلس و یا در برابر ساخت

  .ضات بودیمااعترمورد از این نوع  85در سال گذشته در مجموع شاهد  .دست زدند اعتراضی

 

 ضات انسبت به اعترو کارفرمایان امنیتی های  ، نهادیواکنش حکومت

های  ضات کارگری همانند سالارژیم جمهوری اسالمی در برابر اعترواکنش  .کومتح واکنش

، امنیتی -رونده قضاییپتشکیل  ،تهدیدمعترضین، ، بگیر و ببند، احضار توسل به سرکوب ،گذشته

نفر از کارگران  311حداقل  .بود زادی موقتآازای در  سنگینهای  زندان و تعیین وثیقهبازداشت و 

  .قرار گرفتند یافته بطور مستقیم هدف این سرکوب سازمان گریمعترض و فعالین کار

در خرداد ماه : از کارگران معترض اجرا شدنفر حکم قرون وسطایی و شنیع شالق برای دو  همچنین

رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد برای ضربه شالق  حکم 73گذشته حکم 

حکم نیز ذر ماه آو در  ،مه شرکت کرده بود را اجرا کردند تهران که در مراسم بزرگداشت اول ماه

 . ددرآمبه اجرا  ،رودکارگر معترض پارس خو ،عییضربه شالق برای داوود رف 73

 

 که برایتالش کرد  همراه با سرکوب مستقیم، حکومت اسالمی .واکنش نهادها و جریانات امنیتی

ها  تشکل ازکارگری حکومتی، های  تشکل استفاده از فزاینده کارگری، عالوه بر ضاتااعترله با مقاب

امر به معروف و های  بسیج کارگری، جریان ،وییجنشدیگر نظیر بسیج دا امنیتیهای  نهادیو 

 .کارگری استفاده کندمبارزات  کنترل، به انحراف کشاندن و شکستبرای وابسته نیز های  رسانه

هفت تپه  نضات کارگراای برای کنترل و منحرف کردن اعتریدانشجو جبسیهای  فعالیت برای نمونه،

وابسته به احمدی نژاد و اصالح طلبان های  که جریان ، باید گفتدر همین ارتباط. بسیار مشهود بود

 .بیابند ضاتادر این اعترپایی جای  ،برای پیشبرد مقاصد خود ند کها هبودحکومتی نیز در تالش 

 

 ،کارگری وابستههای  و تشکل تکا به قدرت سرکوب حکومتیوه بر اعال .فرمایانواکنش کار

ایجاد که از طریق  کردند کوششموارد بسیاری در  اعتراضات کارگرانکارفرمایان  در مواجهه با 

زار، آاذیت و آنها، سازی علیه  روندهپ و کارگری، شناسایی فعاالن کارگران معترض اختالف بین 

.   ، مقاومت دستجمعی کارگران در هم بشکنندکارگران معترض تهدید و اخراج و  جابجایی شغلی

، اقداماتی از این دست و بطور مشخص  در نیشکر هفت تپه  واحد تولیدی و خدماتی 11در  حداقل

 جمع مراکزاستانها تهران تفکیک شغلکارگران به 

 11 31 33 معلمان

 05 9 18 دیگر کارگران

 35 1 3 مراکزدرمانی و بهداشتی کارکنان

 5 3 3 بازنشستگان

 999 93 19 جمع



 کارگر 15به محل کار بود و مبارز کارگران جلوگیری از ورود  مورد 83شامل ه گزارش شده ک

  .نیز بازداشت شدندمعترض 

مایان رکارفگرانه سرکوب  اقدامات نسبت بهدر بسیاری موارد نکته قابل توجه اینکه کارگران 

و تجمع  به شکل اعتصابها  مورد، این اعتراض 31در . اعتراض و از همکاران خود حمایت کردند

 .یت همراه بودموفقبا نیز  انجام شد که غالبا

امنیتی وابسته به آن و اقدامات های  مستقیم توسط رژیم، نهادهای  سرکوب به رغمطور کلی، ه ب

روندی  33در طول سال  نآدر همه اشکال  اعتراضات کارگری سرکوب گرانه کارفرمایان،

 .صعودی داشت

 

 دیگر گروه های اجتماعی  ضات توسط ااعتر

کنید به  نگاه ) مورد بود 188شامل  فاوتمتهای  با خواست ،رگروه های اجتماعی دیگ اعتراضات 

و مشترک  که زندگی را برای  معین اجتماعی متنبر  ضات اگر چهااین اعتر. (1جدول شماره

 زجاما  ،بودموجود  شرایطیوست و اساسا اعتراض به پبه وقوع کرده،  تحمل ناپذیراکثریت مردم 

 .وجود نداشت ضاتاتراین اعبین ر ارتباط اندام وا ،موارد محدود

 

 به تعداد ضات اقشار دیگرراعتا : 9جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی توسط ضمسکن، تصرف اراهای  سهام بورس و موسسات مالی، صنعت خودرو، تعاونی :زیرهای  درعرصه باختگان الم*

 . دولتی و مذهبی یها نهادی

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 9033 بهشتیارد 7

https://etehadbinalmelali.com 

iran.org-info@workers 

 تعداد اجتماعیگروهای  

 33  *مال باختگان

 33 کشاورزان 

 کروناشیوع به دلیل اعتراض بدنبال تعطیلی مراکز کسب و کار 

 و عدم حمایت دولت 

13  

 13 دانشجویان 

 38 دستفروشان 

 33 جوانان جویای کار 

 133 مواردسایر 

 222 جمع 

https://etehadbinalmelali.com/
mailto:info@workers-iran.org


iran.org-www.workers 

https://twitter.com/IASWIinfo 

http://www.workers-iran.org/
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