
               (5931نیمه دوم سال )گزارش شش ماهه وضعیت طبقه کارگر در ایران 

 بهروز دمساز

آماری وضعیت معیشتی طبقه نوشتار به بررسی  اینروز کارگر در  نزدیک شدن به مناسبت

قشر  ترین ضعیفکه کارگر  دانیم میهمگی  .پردازیم می ها آنی ، اعتصابات و دالیل آمارحقایق کارگر،

جامعه ایران است و در این نوشتار خواهیم دید که چگونه جمهوری اسالمی کمر به کشتن طبقه کارگر 

اختاپوسی سیاه بر روی جان و مال طبقه کارگر افتاده و  مانند بهبسته و با مافیای قدرت و سرمایه خود 

ین یک نوشتار مبتنی بر در ابتدا الزم به ذکر است که ا. کارگران است جان بیدر حال مکیدن شیره 

به بررسی  طرف بیدر ادامه به صورتی  .ن باید رعایت شود آاست پس  اصل امانت داری در  آمار

ا که مانع از برنامه ریزی .ج های سیاستیکی از . پرداخت وضعیت معیشتی طبقه کارگر خواهیم

 در از تعداد کارگرانی آماراین است که هیچ گونه  شود میصحیح و پیش برد اهداف طبقه کارگر 

 : اما اگر کارگر را به این صورت تعریف کنیم که. ایران وجود ندارد 

توان فیزیکی خود هیچ سرمایه دیگری ندارد  جز بهکارگر کسی است که در استخدام دیگری است و " 

تبدیل  ن را به سرمایه زنده و زایندهآ گر استخدامو با به کار گرفتن این نیرو بر روی سرمایه شخص 

 سرازیر گر استخدامو از حاصل کار او مازاد سودی تولید شود که به جیب سرمایه گذار و یا  کند می

 ."شود می

را نیز جدا کنیم  ادارات کارمندانزنان خانه دار را کارگر حساب نکنیم جمعیت بیکاران و  همچنین اگر

شفافی در این زمینه  آمارایران  آماراداره . درصد جمعیت کشور کارگر هستند 02جمعیتی در حدود 

ی دقیق آمار توان نمیذف شده و ح آمارارائه نداده است و اطالعات این بخش در پایگاه اطالعاتی مرکز 

شاغل ایرانی که  میلیون 01که از  دهد مینشان  3131سال  مربوط به تر قدیمی آماراما . را ارائه کرد

نیز دارد به این ترتیب  های کاستی آمارالبته این  .اند بودهنفر کارگر  میلیون 30در اقتصاد نقش دارند 

این در حالی است . کرده استنیز شاغل محسوب  را که کسانی که حتی یک ساعت در هفته کار بکنند

و صنایع محلی و  شود میروزمره بیکاری بیشتر و بر جمعیت تهی دستان شهری افزوده  طور بهکه 

اشتغال خانگی با شکست  های طرحدولت برای اجرایی  های برنامهشکسته شده و ور کل بهخانوادگی 

با توجه به نبود . سنگینی روبرو شده است و تنها چیزی که از این طرح باقی مانده معوقات بانکی است

 اکثرا  و  اند شدهواضح کارگران در فشار اقتصادی گذاشته  طور بهنظارت کافی بر روی کارفرمایان 

فقط سه  باگذشتدر همین سال جاری میالدی . اند نکردهماه حقوق ماهیانه خود را دریافت  3تا  1بین 

به دلیل پرداخت  اکثرا  که  ایم بودهمورد اعتراض و اعتصاب کارگری را شاهد  31حداقل ماه  از سال 

فشار  کارگران از لحاظ اقتصادی در. دولتی است های شرکتو  ها کارخانهنشدن حقوق کارگران در 



هستند و این فشار عمدی و به دلیل بحرانی نگه داشتن وضعیت شغلی کارگران است تا از تشکل یابی 

به دلیل کاهش  تراضیدر ایران اع ای کارخانهدر کمتر . و اجتماع صنفی کارگران جلوگیری شود 

و بیشتر این  شود میکارگری برگزار  های تشکلحق ساعت کار و یا حتی افزایش حقوق و یا 

 .حقوق است موقع بهاعتصابات مربوط به عدم پرداخت 

اخیر با توجه با جهش چشمگیر تورم و افزایش مخارج شاهد افزایش بسیار ناچیز حقوق  های سالدر 

حقوق پایه  متأسفانه. همخوانی نداردو این حقوق با هزینه زندگی کارگران  ایم بودهپایه کارگران 

و  میلیونیک که با سایر مزایا حداکثر به حدود  بود هزار تومان 032مبلغ  3131کارگران در سال 

هزینه واقعی یک  دید که توان می ایران آمارمرکز  آماربه  رجوع با. رسید میهزار تومان  دویست

که معادل دو برابر حداکثر حقوق  است خانواده در ایران دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان

 .دارد میست و کارگر را زیر خط فقر نگه ا یک کارگر

که صنعت  دهد میاعتراضات و اعتصابات کارگری داخل ایران نشان  های گزارشمطالعه تحلیلی 

این کوچک شدن در نتیجه خصوصی سازی  و. رود میکوچک شدن  سوی به سرعت بهایران 

بدون صالحیت و فاقد توان مدیریتی  های کارین به اشخاص و پیمان آاری ذصنعت و واگ غیراصولی

که صنعت قند و  دهد مینشان  3131شش ماهه دوم سال  های گزارش .است غیرواقعی های با قیمت

لیاژی نیز آصنعت فوالد دچار رکود شده و صنایع . رود میبه سوی نابودی کامل  سرعت به شکر 

ناک تر صنایع  درداز همه  صنایع شیشه کشور به شدت صدمه خورده و. وضعیت مطلوبی ندارند

یکی  .ماشین سازی که قلب صنعت ایران هستند در حال ورشکستگی در نتیجه ضعف مدیریتی هستند

میزان باالیی از . ن شهر اراک استآصنعتی ایران استان مرکزی و یکی از مراکز مهم  های قلب از

واگذار شده  غیرمتخصصد در جریان خصوصی سازی به افرا 3101این استان از سال  های کارخانه

وابسته به مافیایی قدرت نظام حاکم در ایران هستند که با سرمایه  اکثرا   ها شرکتخریداران این . است 

و چون حتی قیمت زمین کارخانه را  اند آوردهبزرگ ملت ایران را به تملک خود در  های سرمایهاندک 

ن بیکار آبرایشان کمترین اهمیتی ندارد که کارخانه ورشکسته شود و هزاران کارگر  اند نکردهپرداخت 

در سال گذشته چندین اعتصاب و اعتراض کارگری به دلیل لغو قرارداد خصوصی سازی و .  شوند

در شش ماه گذشته دو مورد از اعتصابات از همگی . برگرداندن کارخانه به دولت انجام شده است

 .شود میاشاره  ها آندر اینجا به  بوده و تر مهم

 کارخانه هپکو -3



الت سنگین در آ ماشین و سازی راهالت آنتاژ ماشین وکارخانه تولید و م ترین بزرگکارخانه هپکو 

این کارخانه به . دالر و باالتر است  میلیونارزش واقعی کارخانه بالغ بر چند صد . خاورمیانه است

 80مالکان کارخانه توان پرداخت . خصوصی سازی شد 3132یک هزارم قیمت واقعی در سال 

. را نداشته و کارخانه دوباره خصوصی سازی شد در صد  12/30ه ارزش تومان سهام خود ب میلیارد

حال خریدار کارخانه . است قرار داده شد ای گونهلایر که قیمت طنز  332قیمت هر سهم کارخانه برابر 

 میلیارد 80وار بوده در قبال پرداخت مبلغ دعی شده که امیدن سازی نیز هست مکه مالک شرکت واگ

ن آتومان سود به جیبش سرازیر شود که چنین اتفاقی نیفتاده است و از  میلیارد 331تومان در پنج سال 

این در حالی است که این کارخانه در انبار خود در زمان خصوصی سازی ماشین . ناراضی است 

 0222است و کارخانه با  انجامیده مین شش ماه به طول آالت ذخیره شده داشته و سفارش خرید آ

این  کارخانهکارگر به طور قدرتمندی در حال فعالیت بوده و در نتیجه ضعف مدیریتی مالکان جدید 

ه سرمای ترین بزرگزیاد بوده است که  قدری بهارزش واقعی این کارخانه  .وضعیت ایجاد شده است

و این شخص کارخانه را به قیمت درختان داخل  شدند مین باید دچار مشکل آگذاران نیز برای خرید 

کارخانه هپکو به سرعت به سوی ورشکستگی . ناراضی هم هست مجموعه خریداری کرده است و

 موقع بهن در سال گذشته چندین سلسله اعتصاب و اعتراض در مورد عدم پرداخت آو کارگران  رود می

. اند شدهدر جریان این اعتراضات چندین کارگر و وکیل توسط رژیم دستگیر .  اند دادهحقوق خود انجام 

سرنوشت کارگران و . کارگر دارد مشخص نیست 0222ینده این کارخانه که بیش از آدر حال حاضر 

و کارخانه جات وابسته به سرنوشت کارخانه هپکو گره خورده است و در صورت  ها کارگاه

 .رشکستگی اقتصاد اراک به شدت ضربه خواهد خوردو

 شرکت نیشکر هفت تپه -0

گذشته دچار یک مافیایی سیاه شده است که با تکیه بر قدرت  های سالصنعت قند و شکر ایران در 

این مافیا قند و شکر واردات انحصاری .دولتی  در حال نابود کردن این صنعت در داخل کشور هستند 

کارخانه تولید شکر در  ترین بزرگکارخانه نیشکر هفت تپه . ار خود داردشکر را نیز در اختی

که گفته شد مافیایی شکر در  طور همان. خاورمیانه است و یک مانع بزرگ در برابر واردات شکر 

مانع و سنگر کارگران  آخرین تپه هفتحال نابود کردن صنعت شکر و قند در ایران است و نیشکر 

این در حالی است که  این مافیا مالکیت این کارخانه را در دست  گرفته و . ن است ناآایرانی در مقابل 

 ها مدیریتسال گذشته کارخانه قند دزفول در اثر همین سوء . ن استآت در صدد نابودی یبا سوء مدیر

در سال گذشته . خصوصی سازی شده است غیرواقعی های با قیمتاین کارخانه نیز  .ورشکسته شد 



این کارخانه هزاران کارگر دارد و با .  ایم بودهچندین اعتصاب و اعتراض را در این کارخانه شاهد 

 .زیادی در شهرستان شوش قطع خواهد شد های خانوادهورشکست شدن آن معاش 

. اند شدهار ذصالحیت واگ به افراد بدون ها آنهمگی .صنایع دیگر ایران  هم همین مشکل را دارند 

چند ساله اخیر در صنعت ایران نگاهی گذرا بیندازد به این فکر فرو  های گزارشاگر کسی به  گمان بی

به هر روی . اند رسیدهعمامه دار به پوسته آن  های کرما شیره ایران تمام شده است که این آیکه  رود می

که اقتصاد  رسد میان بپردازد به این نتیجه هر شخصی که به تحقیق مختصری در مورد اقتصاد ایر

 .زاده پرور بدون جهت تبدیل شده است آقا ی بر رانت دولتی فاسد ونایران به یک اقتصاد پوسیده مبت

 ها دستگاهپیمانکار با خشک شدن شیشه مذاب در درون  ناآگاهیکارخانه تولید شیشه قزوین در اثر 

و کسی حتی پیگیر موضوع  رود میاز بین  راحتی بهه ایران کارخانه شیش ترین بزرگو  شود مینابود 

 .شود نمی

 3131وضعیت کارگران در سال 

ه کارگران معدن توسط رژیم امسال سالی بود ک. امسال سال بدی برای کارگر و طبقه کارگر بود 

شالق خوردن کارگران بیش از اینکه شالق زدن فردی باشد شالق زدن .شالق خوردند  داری سرمایه

که اعتراضات کارگری  ای دوره.  اندازد می 31کارگری است و انسان را به یاد اروپای قرن  طبقهکل 

چهره واقعی خود را امسال سالی بود که رژیم سرمایه داری . نامنسجم شروع شد های توده صورت به

را به مجلس  داد و حتی یک گام از شالق زدن کارگران فراتر رفته و یک قانون لوشاپیه جدیدنشان 

برای طبقه  گشایشیامسال نه تنها هیچ . شود میبررسی  در مجلس آیندههای معرفی کرد که در روز

عه جامعه کنونی ایران یک جام .سالی بود مملو از شکنجه زندان و اعدام  بلکه کارگر به دست نیامد

. استیک نزد ن به دولتآدیگر  بسیار کوچک و طبقهآن به طبقه کارگر دو پاره است یک قسمت  کامال  

با این تفاوت که  اند شدهمیالدی تبدیل  33-31قرن  بورژواهایایران به  آخوندهایو  ها زادهقا آ

را به  ها سرمایه.  دکنن میولی اینان از نابودی و  ویرانی حمایت  کردند میبورژواها از تولید حمایت 

 .گیرند میرا  ها جانو  برند میتاراج 

 الیحه اصالح قانون کار

 سندیکاهایاین الیحه با مخالفت سنگین . امسال دولت در صدد تصویب الیحه اصالح قانون کار بود

نظر اکثر کنش گران کارگری بر  اتفاق بهالیحه اصالح قانون کار . کارگری و کارگران مواجه شد

این الیحه با به چالش کشیدن حقوق انسانی کارگر .  روی طبقه کارگر  عواقب ویرانگری خواهد داشت

اری اجتماعات صنفی زاین الیحه برگ. کند میروابط پذیرفته شده انسانی را در بازار کار نابود 



حوه تعین حداقل دستمزد کارگران دچار در این الیحه ن.  سازد میاز امروز  دشوارترکارگری را 

 چنین گفته شده است 33در قانون قدیم ماده  .شده است تغییراتی

شود در مدت توقیف  محكومیت نمي حکم بهگردد و توقیف وي منتهي  قرارداد كارگري كه توقیف مي "

 ."گردد آید و كارگر پس از رفع توقیف به كار خود باز مي به حال تعلیق در مي

 شود میتبصره زیر به آن اضافه در خالی که قانون 

چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما  –تبصره " 

قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق  تواند می

ر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز در صورت مجازات کمت. فسخ نماید 

 "گردد می

و در صورت عدم اخراج هیچ حقوقی  گیرد میدر معرض اخراج قرار  راحتی بهدر این تبصره کارگر 

اعتراضات و اعتصابات در مواردی که وارد سیستم قضایی شوند مجازاتی . شود نمیبه او پرداخت 

 03در قانون جدید در ماده . انجامد میند و در صورت دستگیری به اخراج کارگر کمتر از سه ماه ندار

 از اند عبارت بندهااین  کند می تسهیلچند بند اضافه شده که اخراج را 

ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی ،  تغییرات وکاهش تولید _ز " 

ت گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرا

 .شود

 .توافق بین کارگر و کارفرما_ح 

 .فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه _ط 

 هیئتیاکثریت  تائیدکارگر باید به  ۰۵بیش از  های کارگاهدر ( ز)موارد مذکور در بند  -۲تبصره 

مرکب از استاندار یا معاون وی ،مدیر کل کار و امور اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز 

کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت  رئیساجتماعی،  تأمیناصلی کارگاه ، مدیر کل 

وی برسد  االختیار متااستان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده 

مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار  هیئتچنانچه به تشخیص . 

 ."شود میو مقررات بیمه بیکاری 



در این بند نیامده است که . کارگر را اخراج کرد انضباطیبا تصمیم کمیته  توان میدر قانون جدید 

در . کارفرما باشد  نفوذتحت  تواند میو تا چه حد  شود میانی تشکیل کارگاه از چه کس انضباطیکمیته 

ساختاری  تغییراتبه انواع دالیل از جمله کاهش تولید و  تواند میاست که کارفرما  آمدهقسمت دیگر 

ت تصمیم گیری محول کند ئبه هی تر بزرگ های کارگاهنفر خود اقدام نموده و در  12زیر  کارگاهیدر 

همچنین متن . ن حاضر هستندآده کارگری و هشت مقام دولتی و دو نماینده کارفرمایی در که دو نماین

 .ی دیگر جایگزین شده استناست حذف و با مت آمدهکه در زیر  00ماده 

ناشي از فوت، بیماري، بازنشستگي، بیكاري، تعلیق،  های مستمریكارگر از لحاظ دریافت حقوق یا  "

اجتماعي  تأمینتابع قانون  ها آناز كارافتادگي كلي و جزئي و یا مقررات حمایتي و شرایط مربوط به 

 ".خواهد بود

 متن باال با متن زیر جایگزین شده است

خ قرارداد با تصمیم در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فس" 

  آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار اساس برکمیته انضباطی کارگاه باید 

 ".روز مزد به کارگر پرداخت نماید ۰۵حق سنوات به میزان 

 تأمینسازمان  خواهد میمشخص است که دولت . قانون جایگزین شده ربطی به قانون قبلی ندارد 

کارگران خارج کند به همین دلیل قانون مذکور را حذف کرده و قانون  مسئولیتاجتماعی را از زیر 

ت سشده و ضد زن شده ا تغییراتقانون کار دستخوش  31ماده . قرار داده است 01را در ماده جدیدی 

 است آمدهدر زیر  دهد نمیشب را  شیفت درمتن قانون جدید که دیگر به زنان اجازه کار 

انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز  -۵۰ماده  "

نوع  تعیین و دستورالعمل. با دست و بدن استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است

نهاد شورای و میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیش

 ".عالی حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

 اند آمدهزیر  در آن های ترین مهمزیادی در قانون کار ایجاد شده که  تغییراتدر کل 

 در قانون جدید کارفرما مجاز شده است که از حقوق کارگر برداشت کند   -3

فراهم  کارآموزیشرط سنی وجود ندارد و موجبات سوء استفاده کارفرما از  کارآموزیبرای  -0

 شده است



 کشور وابسته شده است اقتصادی تعین حقوق کارگر به شرایط 83در ماده  -1

شده و تصمیم به اخراج کارگران بر عهده  تر رنگصنفی کم  نهادهایدر قانون جدید نقش   -8

 کارگاه گذاشته شده است انضباطیکمیته 

 خصوصی بیمه گر های شرکتاجتماعی و وارد کردن  تأمینف بیمه فراگیر حذ -1

 شود می تر راحتاخراج کردن کارگران ایجاد شده است  33که در ماده  تغییراتیبا  -1

 حوادث کار 

نفر  122در مجموع حدود . حادثه کارگری رخ داده است 3222حدود  3131در شش ماه پایانی سال 

به عدم وجود اطالع دقیق از تمامی این حوادث یک .  اند دادهدست  از کارگران جان خود را از

مجموعه هدف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمده  عنوان به ای نمونه 313 مجموعه 

 .است

 

 نمودار حوادث کار:  3شکل 

. بیست و پنج درصد حوادث مربوط به ریزش آوار است  تنهایی به کنید میکه مشاهده  طور همان

 های ساختمانله بعد ریزش حبیشترین دالیل ریزش آوار در مرحله اول ریزش دیواره چاه و در مر

توسط دست و  معموال  عمیق  های چاهحفر . بوده است  غیراصولی های برداریمجاور به علت خاک 



متر است و شرایط کار در عمق بیست و پنج  01 ها چاهعمق متوسط این . است  غیرمجاز صورت به

این . گیر کند  آنجااحتمال دارد دیواره چاه بریزد و کارگر در  لحظهمتری به شدت دشوار است هر 

گروه بزرگ دیگری از حوادث انفجار و  .نفر اتفاق افتاده است  صدهااست که امسال برای  ای حادثه

در سال گذشته ساختمان پالسکو که یکی  . شود میآتش است که بیست و سه درصد از تلفات را شامل 

در این حادثه شماری از . مدرن ایران بود در آتش سوخت و فرو ریخت های ساختمان ترین قدیمیاز 

و واکنش مسئولین گویایی  بود مدلی با طبقه کارگردر این حادثه واکنش مردم ه .آتش نشانان کشته شدند

شهردار تهران در محل حادثه  های خنده. امنیت جانی کارگران است  تأمیننظام در  ناکارآمدی

. گرفت میکارگر را به سخره  8222و نابودی محل  و آتش نشان کارگر 02جان  وقیحی صورت به

جگر خراش فرزندان کارگران  های گریه. نگرفت این حادثه مشکوک را بر عهده مسئولیت هیچ نهادی

را بیدار نکرد و  ها آنبرای رژیم مفهومی نداشت هیچ وجدانی از  کشته شده نه تنها های نشانو آتش 

درصد حوادث  1/00در سال گذشته   .از بازماندگان حادثه به عمل نیامد ای ویژهحتی کمک حمایتی 

در سال گذشته در هر روز . به شدت باالیی است  آمارسنگین منجر به فوت کارگر شده است که خود 

 . اند شدهنفر کشته  8متوسط  طور به

 اعتراضات و اعتصابات کارگری

در نیمه دوم سال شاهد تحرک هر چه بیشتر طبقه کارگر در دفاع از حق و  خصوص بهدر سال گذشته 

تجمع و  0331 اند دادهکارگری ارائه  های تشکلی که آماردر سال گذشته بنا به .ایم بودهحقوق خود 

به آن استناد کرد نه تعداد  توان میی که آماراما . نسبی است آماراعتراض کارگری رخ داده است که 

اعتراضی بلکه ماهیت و چگونگی این اعتراضات است در این نوشتار از یک بانک  ایه حرکتکل 

با . نشان دهنده کل اعتراضات است استفاده شده است خوبی بهنمونه تصادفی که  022اطالعاتی حاوی 

اعتراض  038اخبار مربوط به  شویم میمتوجه  3131کارگری در نیمه دوم سال  های رسانهبررسی 

شر شده است که همگی اطالعات کافی از قبیل کارخانه، شهر، دلیل اعتراض، تعداد کارگری منت

ی اعتصابات و آمارنماینده کل جامعه  توانند می خوبی بهمعترضین و غیره را در خود دارند و 

 .باشند 3131اعتراضات کارگری در نیمه دوم سال 

از آن جهت اهمیت دارد  شهرهااین . محل اعتراض است  شهرهای شود میاولین موردی که بررسی 

طبقه کارگر در احقاق حقوق  شهرهافهمید که در کدام  توان میواقعی اعتراضات  آمارکه با دانستن 

 متمرکزترکارگری را در این مناطق  های تشکلو به همین طبع باید توان  کند میعمل  تر فعاالنهخود 

تی یآن مناطق برای احیایی حقوق کارگران در دیگر مناطق که جمع کرد و از قدرت طبقه کارگر در



استان  دهد میدر زیر نموداری آمده است که نشان .  پراکنده و غیر متشکل دارند استفاده نمود 

گلستان کمترین و استان قم هیچ اعتراض کارگری را شاهد خوزستان بیشترین تحرکات کارگری و 

 .  نبوده است

 

 

 های مختلف ایران دار تعداد اعتراضات در شهرنمو:  0شکل 

 مالحظهکه  طور همان. در نمودار زیر نتیجه بررسی علل وقوع این اعتراضات و اعتصابات آمده است

که  اند دادهروی حقوق  موقع بهاین اعتراضات و اعتصابات در نتیجه عدم پرداخت در صد  10 کنید می

قسمت بزرگ دیگر که نشانه بیداری طبقه کارگر است اعتراضات به . شود میباره آن بحث در ادامه در

و هم چنین اعتراضات در موارد  ها تشکلساعات کار و حقوق قانونی کارگران در  قراردادهانحوه 

اجتماعی با  تأمینبخش درمان  ضد کارگری مانند الیحه اصالح قانون کار و هم چنین ادغام های قانون

درصد از اعتراضات و اعتصابات را تشکیل داده است مربوط به  32دیگر که  بخش. بود بیمه سالمت

در سال گذشته شاهد بودیم کارگران از کنار اخراج همکارانشان . کارگران بیکار و اخراج شده است 

در چند مورد این اعتراضات موفق بود و باعث . نگذشتند و به اعتصاب و اعتراض پرداختند راحتی به

بخش بعدی که مربوط به بیمه و مزایایی کارگری و هم چنین سنوات . ار کارگران گشت بازگشت به ک
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با پرداخت نکردن حق بیمه  کارفرماها. داد تشکیل رادرصد اعتراضات شش ماهه دوم  3 شود می

با  اند شدهناچار  کارگران و کردنداز حق تمدید دفترچه خدمات درمانی خود محروم  را کارگران

زاد سرسام آور برای درمان خود و خانواده اقدام کنند که برای کارگری که زیر خط فقر آ های هزینه

بخش کوچک دیگری نیز مربوط به سایر اعتراضات . قرار دارد نقش ویرانگری را خواهد داشت 

برای افزایش کرایه و  ها کامیونشهری و  های رانندهبه اعتراض  توان میکه از این جمله  شوند می

تغیر  های طرحبه دور از تبعیض حمل کاال و هم چنین اعتراضات کشاورزان در رابطه با  دهی سازمان

در اثر احداث جاده و هم چنین اعتراض جوانان بیکار و هم چنین  ها زمینسهمیه بندی آب و نابود شدن 

 .سازمانی اشاره کرد های مسکناعتراضاتی برای 

 

 نمودار دالیل اعتصابات:  1شکل 

 صورت بهدرصد نیز  03اعتصاب و  صورت بهدرصد اعتراضات  33که  دهد مینمودار زیر نشان 

ولی در  اند شدهدر اکثر اعتصابات کارگران موفق به شکست کارفرما .  اند بودهراهپیمایی و تجمع 

ن که همگا طور همانه البت. اند نبودهی حقوق خود چندان موفق اعتراضات و تجمع کارگران در احیای

 .اعتراضات است آخرمرحله  اعتصاب و شود میبا راهپیمایی و تجمع شروع  اعتراض دانند می
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 اخراجی

 غیره



 

 نمودار نوع اعتراضات:  8شکل 

که مشاهده  طور همان.  بینید میدر زیر نمودار تعداد اعتراضات بر مبنایی وضعیت جاری کارگران را 

 .ایم بودهدر هر سه وضعیت شغلی اعتراضاتی را شاهد  کنید می

 

 نمودار وضعیت شغلی کارگران معترض:  1شکل 

 022در مجموع در . در زیر نموداری نشان داده شده که حاوی تمام اطالعات باقی مانده است

 132میانگین  طور به با این حساب. اند کردهنفر شرکت  31183اعتراض مورد بررسی حدود تعداد 

 تأسیسبا  های شرکتنفر مربوط به  31331ز این تعداد که ا. اند داشتهحضور نفر در هر اعتراض 
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درصد  8/33 کنید میکه مشاهده  طور همانه است دولتی بود تأسیسشرکت با  12811خصوصی و 

 توان میدر مرحله بعد . در بخش دولتی بوده است ها اخراجدرصد  1/0 در بخش خصوصی و ها اخراج

در مورد . هستند  تر فعالدولتی  های کارخانهکارگری با اختالفی هشت درصدی در  های جنبشدید که 

تعداد میانگین . ی نیز اعتراض چندانی در بخش خصوصی انجام نشده است ربیمه و مزایایی کارگ

ماه است همچنین  0خصوصی  های کارخانهماه و در  3/1دولتی  های کارخانهمعوقات مزدی در 

ای که همگی  جمله. اعتراضات در بخش دولتی انجام شده است کل بهسبت اعتصابات بیشتری ن

اند این بوده است که تصفیه حساب کنند و پول خود را دریافت  کارگران در مورد مطالبات خود شنیده

کنند و از نبود  اهرم فشار استفاده می عنوان بهرسد که کارفرماها از حقوق کارگران  به نظر می. کنند 

 .کنند فی برای کارگران سوء استفاده میحمایت کا

 

 نمودار حقایق آماری:  1شکل 

 منابع

 مرکز آمار ایران -3

 وزارت کار و امور اجتماعی -0

 گزاری ایران کارگرخبر -1

 ایران  خبرگزاری کار -8

 سایت پیام -1

 سایر وب سایت های کارگری  -1
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