
اعتصابات و اعتراضات  کارگری
ستار رحمانی

١۴٠٠شھریور٢٧شنبھ

کنممیسعیمقالھایندرپرداختم.اجتماعیوکارگریجنبشمبارزاتازھاییبخشبھقبلمقالھدر
بھ یکی از سئوالتی کھ در بخش پایانی مقالھ قبل طرح کردم بپردازم.

راخوددشمنانھد.میسرشوراییادرهوآزادیکار،نان،شعاِرواست،انقالبخواھانکارگرطبقھ
باجامعھفرودستانوکارگرانطبقھعظیماکثریتآیااماخواھد،نمیچھکھداندمیوشناسدمی

اعتراضات وسیع خیابانی می دانند کھ چھ می خواھند و چگونھ باید آنرا بدست آورند؟

وفالکتوفقرتحمیلباکھکارگرانشد.جدیدیفازواردبعدبھھشتاددھھازکارگرانمبارزه
کارگریاعترضاتگسترشازجلوگیریواوضاعکنترلبرایرژیمتوسطشدهریزیبرنامھسرکوب

باتنھاکھیافتنددرتجربھبھ٩٠دھھاواخردربودند،گیردرزندگیومرگجدالدراجتماعیو
اتحاد و  در کف خیابان و محل کار است کھ می توانند بھ مطالبات خود دست یابند.

اینابتدادرکھبینیممی،٩٠دھھدرکارگریاعتراضاتواعتصاباتبھباشیمداشتھمروریاگر
بدستمبارزهھاسالباراآنکارگرانکھچھآنحفظبرایمواردیدرواعتصاباتواعتراضات

سفیدوموقتقراردادھایھا،اخراجدستمزدھا،پرداختدرتعویقعلیھمبارزهباشد،میاندآورده
افزایشبرایمبارزهامااست.بودهتدافعیمطالباتآنجملھازکارمحیطوشغلیامنیتامضا،

علیھکارگری،فعالینتوسطشدهاعالمفقرخطباالیوواقعیتورمومعیشتسبدمبنایبردستمزدھا
بھوابستھاحزابودولتیھایارگانتمامودولتازمستقلتشکلسازی،خصوصیھایسیاست

روزروندیباکارگراندروندرجنبشاینفعالینطرفازکھھستنداعتراضاتیجملھازدولت
افزون در جریان است.

خصوصیازقبلدرکھچھآنبھرادیگرکارگرانکھداردوجودھایینگاهتپھھفتکارگرانمیاندر
شغلی،امنیتھستند،اندداشتھکھآنچھبھبرگشتخواھانروشنیبھودھدمیرجوعداشتندسازی

کمموجودشرایطبامقایسھدرونسبیبطورکھکھھستندمطالباتیدستمزدھا،موقعبھپرداختمسکن،
دادنپایانھا،بیگیاسدازمالکیتخلعیاسازیخصوصیعلیھمبارزهداشت.وجودامابود،رنگتر

دستمزدھایوکارمحیطدرتبعیضآبھ،حقاخرایی،ھمکارانبکاربرگشتوموقتقراردادھایبھ
درامراینواستیافتھبیشتریشدتمراتببھخصوصیبخشبھشرکتواگذاریزمانازمعوقعھ،
بیندرامااست.یافتھشدتاخیردھھدودرھمدیگردولتیوخصوصیھایشرکتازبسیاری
واکسیناسیون«مطالبھبازنشستگان)،ومعلمان(ھمچنینتپھھفتکارگرانھایوپالکاردشعارھا

بھوخودیجمعازفراترنگاھشکھبجاییبسیارمطالبھکرونا»مقابلدررایگانوسریععمومی،
ھمھ فرودستان جامعھ کھ از کمترین امکانات مالی، رفاھی و بھداشتی برخوردارند، است.
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اینشدعملیزیادسرعتباھادستمزدتعویقوکارنیرویتعدیلھپکوشرکتدرکھدالیلیازیکی
اینتولیدھزینھازارزانترقیمتیباراکندمیتولیدشرکتاینکھآالتیماشیندولتیمافیایکھاست

رژیممافیاینیست.خودایفرآوردهفروشبھقادرشرکتاینحقیقتدروکنندمیبازارواردشرکت
وارداتبادلیلبھمیناستمعترضکارگرانباھمراهصنایعاینشکستنھمدرراستایدرعمال

است.کردهگیرزمینراآنھاکارگرانوصنایعاینازرانتر،قیمتوبھتراندکیکیفیتباھاییفرآورده
درھمرابازارانحصارکھجاییروند،میمالیبازدهزودھایگذاریسرمایھدنبالبھھاسرمایھ

کنترل خود دارند.

صنایعبرخیندارد.روشنیدورنمایاستزنجیرهاینازایحلقھایرانکھھمجھاناقتصادیشرایط
نسبتبھکارگرانیبابیشترکاالھایتولیدباعثامرھمینوھستندخودتکنولوژیکردنبروزحالدر

بھکھاستھاسالصنایعبخشدرتکنولوژیشدنبروزایراندرشود.میباالسودھایباکمتر
نیست.کنندمیاستفادهمدرنتکنولوژیازکھکشورھاییبارقابتبھقادرواستشدهسپردهفراموشی

امنیتعدمشرایط،ایننتایجکنند،میکاردرصد۶٠تا۵٠بینپایین،بسیارظرفیتباصنایعبیشتر
ھزینھازدرصد١٠تا۵دستمزدھااینکھرغمعلیدستمزدھاموقعبھپرداختعدمھا،اخراجشغلی،

مینگاهفقرخطزیربسیاررادستمزدھاسرمایھاسالمیرژیمحالاینبااست،ھندمیتشکیلراتولید
دارند.موقتقراردادکارگراندرصد٩٧ودارد

دراینوبودهدرصد5.8تنھا99سالدرکلدرآمدازایرانجمعیتفقیرافراددرصدبیست«سھم
»است. شدهبرآورددرصد47بربالغدرآمدکلازجامعھثروتمنددرصدبیستسھمکھحالیست

پایگاهدر٩٩پاییزتاکھداده ھاییبراساسگزارشی«اخیرا١۴٠٠ًماهشھریور٨ایلنا،گزارشبھ
درمحرومیتوفقرموجشدیدگسترشازنشانکھآمدهبیرونشده،تجمیعایرانیانرفاهاطالعات

اینوبوده اندفقرخطزیر٩٩پاییزدرایرانیانازدرصد٣١.۴حداقلگزارشایندردارد؛کشور
کھ سرمی برند...بھمحرومیتدرنفرھزار٧٠٠ومیلیون٢۶ایران،نفریمیلیون٨۵جمعیتازیعنی

معرفیوضعیتبدترینرکورددارراجمعیتدرصدِی۶٢محرومیتبابلوچستانوسیستاناستان
می کند» بر اساس این گزارش از ھر سھ نفر، یکی واقعاً زیر خط فقِر مطلق است

بیندرکھاستشدهسیاست گذاریبھ گونھ ایکشوردر)،IMF(پولبین المللیصندوقآمارمطابق
معنایبھایناست.گذشتھدھھدراولکشور۶جزوایرانمی شود،گزارشتورمشانکھکشوری١٣٠

فاجعھ اقتصادی، فاجعھ سیاست گذاری و فاجعھ حکمرانی اقتصادی است.
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غیرکارگرانمیلیارد1.6بھنزدیککروناشرایطدرILOکارجھانیسازمانگزارشاساسبر
درھستند.شانشغلدادندستازخطردرجھانسطحدرجامعھبخشپذیرترینآسیبورسمی
جمعیتدرصد۴١،٣میزانبھ،١٣٩٩سال«درکرداعالمایرانآمارمرکزایسناگزارشبھاماایران

نفرھزار٢۶٣ومیلیون٢٣بابرابر،آنھاتعدادکھبوده اندفعالاقتصادینظرازبیش تروسالھ١۵
6تاکھاستشدهبینیپیشوبوده اند»بیکاربیکار)،و(شاغلفعالجمعیتازدرصد٩،۶،بوده

دستازراخودشغلاولیھموادوبازارفقدانوورشکستگیشدن،بستھاثردردیگرنفرمیلیون
بدھند.

وکارساعاتکاھشدستمزدھا،افزایشبرایمبارزهدرراایرانکارگرطبقھشرایطاینمجموعھ
میباعثبلکھببردمحاقراکارگرانمبارزهتواندنمیاماکند،میتضعیفراکارمحیطبھترشرایط

توسطکھشوراییادارهوآزادیکار،نان،شعاربیاورند.رویسیاسیاعتراضاتبھکارگرانکھشود
کارگریھایبخشھمھمطالبھگرچھاستشدهمطرحکارھایمحیطدرکارگریفعالینازبرخی
مرحلھدرشعاراینتحققاینکھاست.سیاسیقدرتکسبسطحبھکارگرانورودمرحلھامانیست

کنونی تا چھ اندازه واقع بینانھ است خود نیاز بھ بررسی جداگانھ دارد.

تعدادکارگران بھ تفکیک شغل
واعتصاب
اعتراض

1435کارگران بنگاه ھای صنعتی و خدماتی

136معلمان

82کارکنان مراکز درمانی و بھداشتی

262کارگران بازنشستھ

1915جمع
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کیفیلحاظازھموکمیلحاظازھم٩٠دھھاوایلبامقایسھدرکارگراناعتصاباتواعتراضات
را98سالبھنسبتافزایش%50با99سالدراعتصابواعتراضکلتعداداست.شدهترگسترده

داش

٩٩سالدرکارگراناعتراضواعتصابتعداد

ھمچوننیز1398«سالایراندرکارگرانازحمایتدرالمللیاتحادبینساالنھگزارشاساسبر
اعتراض1259مجموعدرسالاینطولدرشد.سپریکارگریشمار پراعتراضاتباپیشسال ھای
اعتراض ھا،تعدادحالاینباروز.ھردراعتراضنیموسھمتوسططوربھیعنیداد،رویکارگری

اعتراضات«سالرکورداینباودادرخآندراعتراضمورد1700کھ97سالبامقایسھدر
وکارشرایطبھبودروھیچبھکاھشاینعلتاماداشت.کاھشدرصد25بود،گرفتھنامکارگری»

کارشرایطلحاظازسال ھاسخت ترینازیکیایراندرکارگرطبقھبرعکس،نیست.کارگرانزندگی
و زندگی را از سر گذراند»

چشمبطور93سالبھنسبتھمچنینو94سالبھنسبت 1395سالدرکارگریاعتراضات«تعداد
مختلفاشکالبھخدماتیوتولیدیمرکز653درکارگرانسال،این طولدریافت.افزایشگیری
کارگراناعتراضشاھدکھ94سالبھنسبترقماینزدند.اعتراضبھدستخودمطالباتکسببرای

است.»کارگریاعتراضاتدرصدی27حدود افزایشدھندهنشانبودیمواحد515در

اینایراندراماداشترانزولیروندیکارگریاعتراضاتواعتصاباتاینکھعلیرغ١٣٩٩سالدر
مسئلھ کامال برعکس بود یعنی تعداد ااعتصاب و اعتراض روندی رو بھ افزایش را نشان می دھد.

اعتراضاتواعتصاباتافزایشعللبررسییافت.افزایشسالایندرھماجتماعیاعتراضات
ازبسیاریدرگرچھکرونا،اسفبارشرایطدرامانیستنوشتھاینمحدودهدراجتماعیوکارگری

متوسطکوچک،ھایسرمایھبرایھمومزدبگیرانبرایھمحمایتیھایبستھدولتجھانکشورھای
بنانبودند.برخورداردولتطرفازمالیحمایتھیچازایراندرجامعھفرودستاناماداشتند،کالنو

مرگخطروگرسنگیکارسربرنرفتنبود.زندگیومرگجدال٩٩سالکارگرانبرایاینبر
داشت و ھم رفتن بر سرکار با خطر مرگ بر اثر کرونا را داشت و دارد.

تشکل ھای کارگری در محیط کار و محالت

جلوگیریبرایمناسبشرایطنمودنفراھموکروناقربانیانتعداداعالمدرحاکمانشفافیتفقداندر
فعالینمردم،نیازھایبھپاسخورسانیکمکمکفی،بھداشتیوسایلنمودنفراھمکرونا،شیوعاز

فکربھشھرھاھمھدرمدنیوزیستمحیطفعالینوکودکانفعالینوپرستارانمعلمان،کارگری،
ایجاد کمیتھ ھایی در دفاع از فرودستان جامعھ در برابر ویروس مرگ بار کرونا شدند.

فزایدهبحراناوکراینی،ھواپیمایمورددرپراکنیدروغ،98آبانکشتارمالی،فسادھایگسترشادامھ
زدهرقممردمبرایراسیاھیاندازچشمفقرزیرشدتبھدستمزدھایفزاینده،بیکاریاقتصادی،

ساختاریفسادوکشتارھا،جنایتسپاریفراموشبھبرایفرصتیراکرونارژیمگرچھیعنیاست.
ازوسیعتراجتماعیھایجنبشباکروناپسادررژیماینکھھدمینشانشواھدتمامامادانستھ،مالی
شد.خواھدروبرو98آبانیا96دیماه
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ھایفکراتاقداشتنبامردمی،ضدوکارگریضدوسرکوبگرغایتبھرژیمحاکمیتشرایطدر
بھتشکالتایجادوحاکمیتبازوھایازیکیبھمستقلتشکالتکردنوابستھوراندنپسبرایمتعدد
کلیتسویازایجانبھھمھضرباتزیرمستقلتشکالتکالن،ھایبودجھصرفباکارگریظاھر

نظام اسالمی سرمایھ قرار دارند.

ازکامالنگوییماگررا،خودارگانیکارتباطکھاندشدهسرکوبآنقدرکارمحیطدرمستقلتشکالت
دست داده اند در خوش بینانھ ترین حالت کم رنگتر در بین کارگران دارند.

مستقلتشکالتایجادبھکمککھاولیھ،استراتژیآنبھعمالھمکارمحیطازخارجمستقلتشکالت
در محل کار و محالت است، نرسیدند.

میودارندرامحلیشوراھایوھاکمیتھایجادپتانسیلکارمحیطازخارجکارگریمستقلتشکالت
کار،کودکانکارگر،زنانبخصوصزنان،بارنسشتگان،ازجملھدیگرمستقلتشکالتدروندرتوانند
باراآنھاخانوادهوکارگرانفعالبطوردیگرنمونھھایدهواعتراضیھایجنبشوزیست،محیط
درمحالتھایکمیتھکنند.ایجاددواینبینارگانیکپیوندیوسازندآشناکارمحلتشکالتاھداف
فعالینازبرخیھستند.فعالیتحالدرکھاستھامدتایرانجنوبوکردستانشھرھایبرخی

ھایخانوادهباھمبستگیوحمایتجھتراصندوقی١۴٠٠ماهشھریوردرھممعلمانوکارگری
داخلشھروندانازبسیاریاستقبالموردکھکردنددرستبلوچستانوسیستانآموزاندانشفرودست

ھایخانوادهبھمالیرسانیکمکتنھامجازیتشکلاینازھدفگرفت.قرارایرانازخارجو
حرکتاینآنازمھمترنیست،کیفولباسودرسیلوازمخریدبرایبلوچستانوسیستانکودکان

روحیھ ھمبستگی را در بین فرودستان را ایجاد می کند.

دوگانھاینشکوفاییوپویاییتواندمیکارگریجنبشمسائلبھمتفاوتنگرشوتشکالتتعدد
اینایراندرامادھد.گسترشرامحالت)دروکارمحیطازبیرونوکارمحیطمستقل(تشکالت

.دوگانھ تشکل ھا بھ جان ھمدیگر افتاده اند و ھرکدام وجود آن دیگری را انکار می کنند

جنبشکلبرمختلفھایعرضھدرھمھمکاریباتوانندمییکدیگرنفیجایبھتشکالتاین
کارگریجنبشبااجتماعیھایجنبشبینارگانیکیارتباطوباشندگذارتاثیرکارگریواجتماعی
اجتماعیوکارگریجنبشھایبخشھمھبینمشترکاتسربرتوافقصورتدرتنھاکنند.برقرار

1کارگریآلترناتیوتقویتبرایراشرایطورسیممیخواھیممیوخواھیمنمیکھآنچھبھماکھاست

در راه کسب قدرت سیاسی فراھم خواھیم کرد.

- در ایجاد و تقویت آلترناتیو کارگری برای کسب قدرت سیاسی فاکتورھای مھم دیگری ھم دخیل ھستند، اما من در این جا تنھا بھ دو بخش1
تشکالت محیط کار و بیرون از محیط پرداختھ ام.
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