
1399سالدرکارگریاعتراضاتبھنگاھی

گزارش،نخستیناست.ایراندرکارگریاعتراضاتازماسالیانھگزارشھفتمینحاضر،گزارش
تنھاپیشین،گزارشششھمانندنیزگزارشاینتردیدبدونبود.1393سالاعتراضاتشامل

اطالع یافتھ ایم و نھ لزوما ھمھ آنھا.دربرگیرنده ی اعتصاب ھا و اعتراضاتی است کھ ما از آنھا

مرگجدالسالعبارتیبھوسخت،بد،سالیجھان،سراسردرکرونابیماریشیوعسال،1399سال
وآمد ھاورفتدرمحدودیتاعمالسیاستاتخاذنتیجھ یدرکشو رھاازبسیاریدربود.زندگیو

ھمراهکارکنانوکارگرانبھمالیکمکبادرمواردیکھدولت ھاتوسطاجتماعیفاصلھ گذاریسیاست
ایندرایرانکھمی توانجرأتبھامایافت.نزولیسیردستھ جمعی،اعتراضاتواعتصاب ھابود،

میان تنھا استثناست.

بھمالیکمک عدماسالمی،جمھوریرژیمسویازاجتماعیفاصلھ گذاریدرمعینسیاستنداشتن
درورامردمھمچنانویروس،تاخداامانبھاوضاعکردنرھاکرونایی،شرایطدرمردموکارگران

کھشدباعثمعیشت،وکارشرایطشدنناپذیرتحملواقتصادیشرایطشدنبدترآن،باھمراهوکند
یابد.افزایشچشم گیریطوربھگذشتھسال ھایبامقایسھدر99سالدراعتراضات

گذشتھسالھفتدررقمباالترینکھپیوستوقوعبھکارگریاعتراض1915مجموعدر99سالطی
افزایش،98سالبھنسبتاعتراضاتکھمی دھدنشانجدولارقام)1شمارهجدولبھکنید(نگاهاست.

توسطجمعیاعتراض5روزھرمتوسطبطور99سالدردیگربیانبھاست.داشتھدرصدی50
بود.اعتراض5/3حدود،98سالبرایروزانھمتوسطکھحالیدرپیوست،وقوعبھکارگران

99سالدرکارگریاعتراض ھایتعداد-1شمارهجدول

تعدادکارگران بھ تفکیک شغل

1435کارگران بنگاه ھای صنعتی و خدماتی

136معلمان

82کارکنان مراکز درمانی و بھداشتی

262کارگران بازنشستھ

1915جمع



الگویازاعتراضاتاینکھدیدمی توانگذشتھسالچندطیکارگریاعتراضاتبھکلینگاھیبا
معینی پیروی می کنند و اصوال وجوه مشترک دارند:

فاقدوپراکندهدیگربیانبھداده اند.روییکدیگرازمجزاخود،غالبوجھدراعتراضاتاینکھنخست
ایرانکارگرطبقھکھاستآنپراکندگیایناصلی-علتشایدو-عللازیکیبوده اند.اندام وارارتباط

سطحدرراآنھاودھدپیوندھمبھرااعتراضاتاینبتواندکھتشکلیاست؛سراسریتشکلفاقد
سراسری  ھماھنگ و سازماندھی کند.

موارد،درصد90ازبیشدرکھمعنیاینبھآنھاست؛بودنتدافعیاعتراضات،مشترکوجھدومین
شدننیمھ تعطیلیاوتعطیلیپیدرھاسازیاخراجوشغلیناامنیمعوقھ،حقوقعلیھاعتراضات،این

مراکز کاری صورت گرفتھ است .

نامکیفیتحولراآنبتوانشایدکھتحولاینھستیم.اعترضاتایندرتحولآغازشاھداین،وجودبا
است:یافتھبیشتریبرجستگی99سالدرنھاد

بنابرایناست.سازماندھیمستلزمجمعی،اقدامواعتراضھربی تردیدسازماندھی.جدیداشکال1-
گذشتھسالچنددرامابوده اند.برخوردارسازماندھیازنوعیبھاعتراضاتتمامکھگفتمی توان

مرکزیاوبنگاهیکبھمحدودکھبوده ایماعتصاباتواعتراضاتدرسازماندھیازاشکالیشاھد
راخود99سالدرسازماندھیاشکالگونھایناست.یافتھفراگیرومشترکجنبھونبودهکارگری

بیشتر برجستھ کرد.
گاز،نفت،صنایعپروژه ایوفنیکارگرانسراسریاعتصابنخست،می کنیم:اشارهموردسھبھ

مناطقدرکارگریمرکزچندیندرھمزمانطوربھماهمردادنیمھدرکھنیروگاه ھاوپتروشیمی
درصدبھوکردندشرکتاعتصابایندرکارگرھزار25تا15بینگزارش ھاطبقداد.رویمختلف

باالیی از خواست ھای خود رسیدند.
نیزھمچنانوشدبرگزارشھرچندیندرکھبودبازنشستھکارگرانھمزمانوسراسریتظاھراتدوم،

ادامھ دارد.
اعتراضی،اقداماتتوجھقابلافزایشگیرد-میبردرنیزراباالمورددونوعیبھکھ-سوم

بھمختلفشھرستان ھایازراخودکھبودکارگرانازمتفاوتبخش ھایتوسطھمزمانوسراسری
نوعاینازمورد81شاھد،99سالدرزدند.تجمعبھدستورساندنداستان ھامراکزیاوتھران

).3شمارهجدولبھکنید(نگاهبودیم.استان ھامراکزدرمورد30وتھراندراعتراضات

ھایرسانھازاستفادهباتوانستھ اندکارگرانازوسیعیبخش ھایکھمی دھدنشانآشکاراموارد،این
مشترکاقدامبھطریقاینازویابنددستمنعطفسازماندھیازاشکالیبھ،روابطدیگرواجتماعی



بھموفقسراسری،تشکلنبوددرکارگران،موارد،اینھمھدردیگرعبارتبھبزنند.دستھماھنگو
است.انجام کاری شده اند کھ معموال وظیفھ تشکل سراسری و فراگیر

؛99سالدرنیزوگذشتھ؛سال ھایدراعتراض ھاغالببودنتدافعیرغمبھشرایط.بھبودخواست-2
قرارھدفراشرایطبھبودمشخصبطورکھبودیمکارگرانسویازمطالباتیطرحشاھدسالایندر

بود .داده بود. افزایش دستمزد  و حقوق  از جملھ این مطالبات

درونیروگاه ھا،وپتروشیمی گاز،نفت،کارگراناعتصابدرنمونھبرایدستمزدافزایشمطالبھ
وصراحتبھبازنشستگانتوسطھمچنینومشاغلبندیطبقھطرحاجرایقالبدردیگرکاریمراکز

اینطرحدردرصدی50حدودتورمباھمراهاقتصادی،وخیمشرایطتردید،بدونگردید.طرحروشنی
شدنبیکاروبیکاریباالیسطحتوجھبافوق،مطالباتطرححالاینبااست.داشتھنقشمطالبات

برایموجودشرایطتحمل ناپذیرینشان دھندهھمگذشتھ،سالدرشاغلینازدیگرنفرمیلیونیکحدود
این وضعیت است.کارگران و ھم نشان دھنده خواست و اراده آنھا برای تغییر

صرفاراآنھانمی توانکھمطالباتیطرحومنعطفسازماندھیازاستفادهکھدادخواھدنشانآینده،
در تحول کیفی اعتراضات نقش ایفا خواھد کرد.تدافعی نامید، تا چھ حد گسترش خواھد یافت و تا چھ حد

علت اعتراضات و مطالبات معترضان

دستمزدھا.موقعبھپرداختعدم-1
وضعیتواخراج سازی ھاوبیکارکاری،مراکزشدنتعطیلبھاعتراضشغلی،امنیتنداشتن-2

بالتکلیفی.
دربویژهشد،اشارهکھھمانطورخواستاینآن:افزایشدرخواستودستمزدپایینسطح-3

خواھانکارگراناینبود.برجستھبسیارنیروگاه ھا،وپتروشیمی گاز،نفت،کارگراناعتصاب
شرکتبامستقیمبطورقراردادبستنپیمانکاری،شرکت ھایازیدخلعودستمزدفوریافزایش
طبقھ بندیطرحکاملاجرایھمچنین،بودند.رسمیکارگرانباخودحقوقسازیھمسانواصلی

دستھ بندیدرخواست،اینتحتمی توانرابازنشستگیحقوقافزایشدرخواستنیزومشاغل
کرد.

درخصوصیکارفرمایانازیدخلعدرخواستوواگذاری ھاوخصوصی سازی بھاعتراض-4
شرکت ھای واگذار شده.

برابر.کارمقابلدربرابردستمزدوھادستمزدھمسان سازییادستمزد ھادرتبعیضرفع-5
اصلی.شرکتبامستقیمقراردادعقدوپیمانیشرکت ھایبرچیدن-6
تستدرخواستوکروناویروسخطربارابطھدربھداشتیپروتکل ھاینشدنرعایتبھاعتراض-7

و واکسیناسیون رایگان.

اشکال و شیوه ھای اعتراض

بااعتصاب ھاغالبازیرااست؛ناممکنتقریباموارداکثردردواینتفکیک:تجمعواعتصاب-1
شکلبھاعتراض ھادرصد90حدوداست.بودهتوامکاریمحیطازبیروندرکارگرانتجمع

اعتصاب و تجمع بود.
پیوستنمدیران،ورودازممانعتآھن،راهخطوطوجادهکردنمسدودشھر،سطحدرپیماییراه-2

اشکالازنوعاینغذا.تحریمواتوبوس ھاچراغکردنروشنومعترض،کارگرانبھخانواده ھا



کلنسبتبھاماداشت،افزایشتعدادلحاظازچھاگرگذشتھسالھایبامقایسھدرمبارزه
ماند.باقیدرصد2سطحھماندرگذشتھسال ھایھماننداعتراضات

بھرااعتراضاتکلصددر8اعتراضازشکلاینطومار.تھیھونامھنوشتنطریقازاعتراض-3
خود اختصاص داد.

اعتراض ھای ھمزمان و سراسری

بطورمعین،کاریرشتھیکدرکارگرانکھبودصورتاینبھمعموالھااعتراضنوعاین
یاوتھرانعازممعینروزدرمختلفمناطقوشھرستان ھاازقبلی،برنامھباوشدهسازماندھی

بھنسبتھااعتراضازنوعاینزدند.میدستاعتراضیتجمعبھآنجادروشدندمیاستانھامراکز
.)2شمارهجدولبھکنید(نگاهیافتافزایشتوجھیقابلطوربھگذشتھسال ھای

استان ھامراکزوتھراندرسراسریاعتراضاتتعداد:2شمارهجدول
جمعمراکزاستانھاتھرانکارگران بھ تفکیک شغل

411556معلمان

32840دیگر کارگران

4610کارکنان مراکزدرمانی و بھداشتی

415بازنشستگان

8130111جمع

خدماتیمرکزیاوتولیدیواحدیککارگرانکھاستمواردیبجزباالمواردکھاستتاکیدبھالزم
مقابلدرورفتھتھرانبھاستانھا،مراکزیاوشھرستاندرخوداعتراضاتازنگرفتننتیجھازبعد

تجمعبھخصوصی سازیسازمانمقابلدریاومربوطھوزارتساختمانبرابردریاومجلس
بودیم.اعتراضاتنوعاینازمورد20شاھدمجموعدرگذشتھسالدرزدند.دستاعتراضی



واکنش حکومت، نھادی ھای امنیتی و کارفرمایان نسبت بھ اعتراضات

گذشتھ،سال ھایھمانندکارگریاعتراضاتبرابردراسالمیجمھوریرژیمواکنشحکومت.واکنش
وبازداشتامنیتی،قضایی-پروندهتشکیلتھدید،معترضین،احضارببند،وبگیرسرکوب،بھتوسل
ومعترضکارگرانازنفر155حداقلبود.موقتآزادیازایدرسنگینوثیقھ ھایتعیینوزندان

قرار گرفتند.فعالین کارگری بطور مستقیم ھدف این سرکوب سازمان یافتھ
ماهخرداددرشد:اجرامعترضکارگرانازنفردوبرایشالقشنیعووسطاییقرونحکمھمچنین
واحدشرکتکارگرانسندیکایعضومقدم،طالبرسولبرایشالقضربھحکم74حکمگذشتھ
74حکمنیزماهآذردروکردند،اجرارابودکردهشرکتمھماهاولبزرگداشتمراسمدرکھتھران

بھ اجرا درآمد.ضربھ شالق برای داوود رفیعی، کارگر معترض پارس خودرو،

مقابلھبرایکھکردتالشاسالمیحکومتمستقیم،سرکوبباھمراهامنیتی.جریاناتونھادھاواکنش
وتشکل ھاازحکومتی،کارگریتشکل ھایازاستفادهبرعالوهکارگری،فزایندهاعتراضاتبا

رسانھ ھایومعروفبھامرجریان ھایکارگری،بسیجدانشجویی،بسیجنظیردیگرامنیتینھادی ھای
نمونھ،برایکند.استفادهکارگریمبارزاتشکستوکشاندنانحرافبھکنترل،براینیزوابستھ

مشھودبسیارتپھھفتکارگراناعتراضاتکردنمنحرفوکنترلبرایدانشجوییبسیجفعالیت ھای
درنیزحکومتیطلباناصالحونژاداحمدیبھوابستھجریان ھایکھگفتبایدارتباط،ھمیندربود.

این اعتراضات بیابند.تالش بوده اند کھ برای پیشبرد مقاصد خود، جای پایی در

وابستھ،کارگریتشکل ھایوحکومتیسرکوبقدرتبھاتکابرعالوهکارفرمایان.واکنش
ایجادطریقازکھکردندکوششمواردبسیاریدرکارگراناعتراضاتبامواجھھدرکارفرمایان

آزار،واذیتآنھا،علیھپرونده سازیوکارگریفعاالنشناسایی،معترضکارگرانبیناختالف
حداقلبشکنند.ھمدرکارگراندستجمعیمقاومتمعترض،کارگراناخراجوتھدیدوشغلیجابجایی

شدهگزارشدستاینازاقداماتی،تپھھفتنیشکردرمشخصبطوروخدماتیوتولیدیواحد35در
نیزمعترضکارگر30وبودکارمحلبھمبارزکارگرانورودازجلوگیریمورد29شاملکھ

بازداشت شدند.
اعتراضکارفرمایانگرانھسرکوباقداماتبھنسبتمواردبسیاریدرکارگراناینکھتوجھقابلنکتھ

کھشدانجامتجمعواعتصابشکلبھاعتراض ھااینمورد،15درکردند.حمایتخودھمکارانازو
غالبا نیز با موفقیت ھمراه بود.

سرکوباقداماتوآنبھوابستھامنیتینھاد ھایرژیم،توسطمستقیمسرکوب ھایرغمبھکلی،طوربھ
داشت.صعودیروندی99سالطولدرآناشکالھمھدرکارگریاعتراضاتکارفرمایان،گرانھ

اعتراضات توسط  دیگر گروه ھای اجتماعی

بھکنیدنگاه(بودمورد622شاملمتفاوتخواست ھایبا،دیگراجتماعیھایگروهاعتراضات
اکثریتبرایرازندگیکھمشترکومعیناجتماعیمتنبرچھاگراعتراضاتاین).3شمارهجدول
مواردجزامابود،موجودشرایطبھاعتراضاساساوپیوستوقوعبھکرده،ناپذیرتحملمردم

محدود، ارتباط اندام وار بین این اعتراضات وجود نداشت.



تعدادگروھای اجتماعی

94مال باختگان*

91کشاورزان

کروناشیوعدلیلبھکاروکسبمراکزتعطیلیبدنبالاعتراض
و عدم حمایت دولت

39

31دانشجویان

12دستفروشان

11جوانان جویای کار

344سایر موارد

622جمع

تعدادبھدیگراقشاراعتراضات:3شمارهجدول

توسطاراضیتصرفمسکن،تعاونی ھایخودرو،صنعتمالی،موسساتوبورسسھامزیر:درعرصھ ھایباختگانمال*
نھادی ھای دولتی و مذھبی.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

1400اردیبھشت7
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