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ز ترین تعداد ارغم آن که بیشبگیران در ایران پیش از کرونا بهبخش اعظم مزدوحقوق

 ندر مت های نابرابریشدیدترین جاوهدادند شاید کل شااغاان در ایران را تکالیل می

 کردند. اما عااوه بر آنوضاااعیت معیکاااتی  ود  ی نیم شرن گاشاااته را ت ربه می

ی شغای ثباتبی و نایافتگی، پراکندگیهای اجتماعی به لحاظ تکللضاعیت این گروهو

 سابقه است.بیدر دوران ا یر نیز 

به ی کارگر ایران امروز اسااات ی  بقههاای اجتمااعی که دربردارندههمین گروه

 یآسااتانه ای دردر جامعهکه ویژه آنبه اند.افتاده زیر  ط فقربه عمدتاًلحاظ معیکاات 

  واهد داشت.را ای مبهم و نا وشایند آیندهانداز چکمفروپاشی و دگرگونی 

بگیر در کل جمعیت شاااغل، اگر هزار نفر مزدوحقوق 718میایون و  11از م موع 

ی مادیران میانی و ارشاااد در بخش عمومی یا بخش کوچلی از این گروه کاه در رده

 اری کارگران و نیروی ککننده، سهم ایای و تعیینکنار بگااریم هستند را صاویای 

ه ی شاغاانی کمزدبگیر در اشتصاد ایران امروز کامااً گویا است. عااوه بر آن، بخش عمده

میایون  1.2ارتش  د،وشاامی ها یادها تحت عنوان کارکنان مساتقل از آندر آمارگیری

میایون نفری دانکااا ویان، متحدان  6.3ی نیروی کاار ببیلاران  و آمار نفری ذ یره

 1آیند.بگیر به شمار میمزدوحقوق ی این نیروی عظیمبالقوه

این همه در شارایطی اسات که در پی شیوع بیماری کرونا در ککور بیلاری ابعاد 

هزار نفر  788میایون و  1مهالی پیدا کرده اسات. برآورده شده که رشمی بین حداشل 

هزار نفر از شاااغاان کنونی، مترثر از شاایوع ویرول شااغل  161میایون و  3تا حداکثر 

   1دهند.را از دست می  ود

                                                      

است.  1637های مرکز آمار ایران و مربوط به بهار ساال آمار نیروی کار برگرفته اسات از آ رین داده 1

 .  1637ریزی آموزش عالی در پاییز ی پژوهش و برنامهآمار دانک ویان نیز برگرفته است از آمار مؤسسه

ول کرونا، اردیبهکت های م اس شورای اساامی، ارزیابی ابعاد اشتصاد کاان شیوع ویرمرکز پژوهش1 

1633. 
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ها و نعم کاارگر هم به لحاظ شااامار جمعیت و هم به لحاظ تولید ارزش ی بقاه

 داریسااارمایه یدر جامعه اجتماعی یترین  بقاهترین و مهمبزرگو معنوی ماادی 

  فته و ساااان غولیهباین نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند سااات. اما در ایرانن کنونی ا

اجتماعی  -اشتصااادی  های مختافثر از فکااارها و کنشرهرازگاهی مت اساات کهبیمار 

ز  ور مقطعی فراگیر اهبو گاه  آمیزتنو کااتدافعی و پراکنده و گاه  هایی غالباًواکنش

در ادامه ی که ثرؤنبود آگاهی  بقاتی و دیگر عوامل م عاتبه  . ود نکاااان می دهاد

 زدر نتی ه ا از داشااتن تکاالل  بقاتی مسااتقل و ویژه واین  بقه ،  واهد شاادگفته 

 است. شده ثیرگاار در سرنوشت  ود و جامعه محروم رحضور ت

بندی  بقاتی دشیق از پیلرهبرای داشاااتن درکی  در ایراناگرچاه تعاریف آماری 

های اشااتغال و پراکندگی در بخش درک منظوراما بهسااختی شابل اسااتفاده اساات به

یزان آن با م یهای تولیدی و  دماتی و مقایسه، تعداد و بزرگی بنگاهیمختاف اشتصاد

های کارگری و میزان اساااتقاال آنها و بالا ره یافتگی کارگران در تکاااللساااازماان

آماری های نگاهی گارا به داده ،ایهای بیمهبر ورداری کارگران از پوشااش و حمایت

 ضروری است. رسمی

نفر  هزار 162و  میایون 13، کل شامار جمعیتن در سن کار ایران 1633در ساال 

های مختاف  دمات در بخش شااااغالهزار  162میایون و  16بوده کاه از آن میاان

از تولید نا الص دا ای را تولید   %17.8بو ککااااورزی   %61.2ب ، یااانعت %13.7ب

 اند. کرده

 مین اجتماعیرکل جمعیت زیر پوشاش سازمان ت 1632در ساال آمار ایران مرکز 

در سااال ب هزار نفر 361میایون و  62را حدود  ایااای و تبعی  گانشاادبشااامل بیمه

میایون  16میایون  اعاام کرده است که از این شمار حدود  18اندکی بیش از  1637

این رشم  1638بدر سال  ار نفرهز 338 و میایون 2ایای،  یشدههزار نفر بیمه 868و 

بگیر تن نیز مقرری 381هزار و  188بگیر ایای و تبعی و مستمری میایون است  1.8

 بیلاری هستند.  یبیمه
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 )رسمی( های کارگرییافتگی و تشکلانسازمان

شمار تکلل  دوو جدول  کارگاه ها را به لحاظ شامار کارگران شاغل تعداد یکجدول 

دهد بمنبع های کارگری رسامی بم از در شانون کار  را در ساراسار ککااور نکان می

  برگزاری مهر . 

 : شمار کارگاه ها به لحاظ تعداد کارگران شاغل 1جدول شماره  

  

 

  

 ها بر حسب تعداد کارگرکارگاه تعداد کارگاه ها

 کارگر 1 دارای  632،187 

 کارگر 1 دارای  181،161 

 کارگر 6 دارای  113،118 

 کارگر 1 دارای  72،826 

 کارگر2دارای  31،111 

 کارگر18تا  3 دارای  111،132 

 کارگر 28تا  11 دارای  163،738 

 کارگر و بیکتر 28 دارای  62،123 
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 رحسب نوع و سالبهای رسمی کارگری : شمار تشکل2جدول 

تعداد تشکل در 

 1931سال 

ر دتعداد تشکل 

 1931سال 

 نام تشکل 

 شورای اساامی کار 1867 1373

 ان من ینفی کارگری 116 1318

 بم مع نمایندگان  کارگریی نماینده 1111 3113

 نکستگانکانون باز 116 618

 جمع 1217 18133

 

ی هاکل تکاالل شاامار 11/8/38 ای به تاریخکار در مصاااحبه وزیراساات گفتنی 

 .استه اعاام کرد 611هزار و  16را  رسمی

تپه، فولاد شلر هفتنی مثل یبزرگ هایشارکتمعدود دارن کارگران مبارزات ادامه 

اشاااتغال و  ظافتاده، حفاهواز، هپلو و آذرآب اراک با هدف دساااتیابی به حقوق عقب

که گویا  بکااود این توهم مملن اسات موجب ،دار بخش  صاویاایاز سارمایه ید اع

و وارد فاز جدید و است کاان ساازمان یافته ساطحی کارگر ایران در  یمبارزات  بقه

اش ای اد شورای کارگری و که مطالبه تری شده است. سطحی از مبارزهعالی یمرحاه

 . البته دشت درتر استای گستردهشاورایی کار انه و حتا تساری آن به عریاه یاداره

آن با شعارها،  یو مقایسه کارگران این واحدهاو شمار یافتگی ساط  و میزان ساازمان

عار و این شتطابق  یدهندهمطالبات و شامار م موع کارگران در ساراسار ایران نکان

 دارد! با واشعیت موجود در کل جنبش و  بقه کارگر ایران  ها و توهممطالبه

را تکاالیل  دریااد از کل جمعیت شاااغل 61.2معادل  بخش یاانعت که شاااغاان

درید از کل تولید نا الص دا ای  61.2داشات سهم نفت در م موع با نظر ،دهندمی

 اند.را تولید کرده
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کارگاه با کارگران  626هزار و  181کم دهد دسااتهای مرکز آمار نکااان میداده

 ها دسااتاند که در میان آننفر و بیکااتر در ایرانن پیش از بحران کرونا فعال بوده 18

هزار نفر برحسااب  18تا  28کارگاه و کار انه با تعداد کارگران از  123هزار و  62کم 

توانناد دارای نوعی تکااالال کارگری باشاااند. اما م موع مقررات و عرف موجود می

ها در شده و موجود در این بنگاهای کارگری و حتا بازنکستگی تکلیل یا ثبتهتکلل

های کارگرین مستقل . از تکالل و سازمانتکالل اسات 611هزار و  16 بالاترین ادعا

ی حرف ساافانه فعااًربدنه و نفوذ کارگری باشااند مت باتحادیه و سااندیلا و...  که دارای

هکااتاد شاااهد تولد دو سااندیلای  یکارگری ایران در دهه یتوان گفت. جامعهنمی

سفانه به دلایل مختاف، که رمساتقل بود که در آغاز کار بسیار  وش در کیدند اما مت

 یاز بدنهتاحدودی ای دارد، در ادامه شاناسای مفصل و ریکهنیاز به بررسای و آسایب

م نا به جزها و اکنون از آن به تدریج از پویایی و حرکت باز ماندند کارگری  ود جدا و

هایی که تعداد اعضاای پکت آن شاود. بیانیهو هرازگاه یک بیانیه اثر دیگری دیده نمی

فعالان این دو  ضاارورت داردرسااد. دو یا یک دساات هم نمی گاه به شاامار انگکااتان

اند به ی  وبی هم داشاااتهو گاشاااته و کارنامه ساااختی ککااایده ساااندیلا که غالباً

های عمای تاکنونی  ود سیاست ها وی بینش، روششاناسی و بازنگری نقادانهآسایب

   .پردازندب

های ان من مورد اشاره یعنیی شدهثبتهای که تکللواشعیت تاخ  از اینگاشته 

از نوع  هاهای آنیا نمایندگان کارگری و کانون یااانفی و شاااوراهاای اساااااامی کار

شان وابسته یا تحت نفوذ دولت و هایاسااسنامههای زرد هساتند که مطابق با تکالل

بینیم بخش اعظم کارگران ایران شااااغل در می ،شاااوندکارفرما تکااالیل و اداره می

زرد  هایهای  دماتی حتا در این تکااللویژه واحدهای تولیدی و یاانعتی و بهبنگاه

 یافتگی مطاق.انسازمان . این یعنیاندهم متکلل نکده

که جمعیت کارگری ایران در بخش  دمات اشاااتغال دارند و در حالیترین بزرگ

درید از  28.6دهند مولد درید از جمعیت کل نیروی کار شاغل را تکلیل می 13.7

تولید نا الص دا ای هستند. بخش اعظم شاغاان این رشته به غیر از معامان، شاغاان 
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 مالیهای اداری و کارکنان سیستم ها،شهرداریکارکنان بهداشات و درمان،  یشابله

ر دسفانه رمتنفره اشاتغال دارند. های کوچک چند و حتا تکها و کارگاهدر بنگاهعمدتاً 

 دهدی از معامان را پوشش میبخککه  جز کانون یانفی معامانهبنیز   دمات بخش

در  شود وپرستاری، تکلل ینفی مستقل دیگری دیده نمیمستقل نیمهو چند تکلل 

 !یافتگی هساااتندساااازمان حداشلمانده فاشد میایون جمعیت باشی 18 اشع نزدیک بهو

 املشاین بخش  متمرکز ترین شمار شاغاانکه بیشاست آور این سافرو ت توجهجالب

بخش  دمات بهداشتی  های اداری وسیستم معامان و فرهنگیان و همچنین شااغاان

ی اساااسااای رابطهو عوامل ها تمامی ویژگیکه در حالی کارکنان بیمارسااتانی،یعنی 

روابط کاری این  یمراتب در م موعهو سااااسااااه کارفرمایی بکارن مزدی  -کارگری 

ند با نام او بساایار مایل دانندهنوز  ود را کارگر نمیشااود، وضااود دیده میها بهگروه

 ها یاد بکود. اص و عنوان شغای یا رده و مدرک تحصیای از آن

  

 اری از امنیت شغلی و رفاهبرخورد

یافتگی این  بقه اسااات ثر از میزان آگاهی و ساااازمانر ود مت دو شاااا ص مهم که

مندی وضااعیت موجود کارگران و میزان بهره یدهندهنکااانها از بر ی جنبهتواند می

آنان از نعم و رفاهیات باشد: سط  مزد و حقوق و مزایای دریافتی و نسبت آنها با  ط 

ها. وجود نظم در پردا ت یاضااافههای اجتماعی بهشااا ص رفاه و بر ورداریفقر یا 

ها و حوادث ناشی ن شمار بیماریآثر از ربهداشت و ایمنی محیط کار و مت شا ص دوم

 ییافتگی  بقاتی در جامعهثر و تابعی از سااازمانرمت از کار اساات. شااا ص دوم غالباً

  مدرن است.

سااند نیساات. مزد و حقوق  یارایه ان نیاز به بررساای ودر مورد شااا ص اول چند

در نهادی  سااال هر نآ یهانان بخش  صااویاای و میزان افزایش سااالکارگر یانهماه

را این شو یشود. کارنامهعالی کار تحت ریاست وزیر کار تعیین می موساوم به شورای

راسااتای  دمت به کنون  در شااته باز زمان تصااویب شانون کار تا ی ساای سااال گا
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ساای سااال  یمین نیروی کار ارزان بساایار موفق بوده اساات. نتی هرداری و تساارمایه

رشم  منابع مختاف در حالی که 1637عالی کار این است که در سال  عمالرد شاورای

 ط فقر  میزان و میایون تومان 7.2تا  2.3 نفره را از 6.2یک  انوار  یمیانگین هزینه

م موع مزد و  ،اندمیایون تومان برآورد کرده 3تا  8.2ی ماد مااهااناهآرا داشاااتن در

 یمیایون تومان در ماه بوده اسااات. نلته 1.7یاک کارگر سااااده باه مزایاای متعاق 

شااادن کارها وحاکمیت مطاق که در اثر موشتیاسااات آور این سااافرتوجه و تشاابال

 یافتیدر یاجتماع نیمرت سازمان آمار به بنا رانیا کار بازار در «های موشت کارشرارداد»

 حدود در یزیچ سااازمان نیا پوشااش تحت کار یروین دریااد 78 از شیب یماهانه

 .است حداشل نیهم

توجه نیروهای کار در سیستم کارنمزدی کسب ت ربه یلی از موضوعات مهم و مورد

موشعیت شغای و افزایش  یمراتب سازمانی، ارتقامدد آن رشاد در ساساهبه و مهارت و

 جانیاز کارفرما و سیستم است اما آنمهارت در کار، مورددرآمد اسات. کسب ت ربه و 

تری پردا ت دیگر منطبق با ساااود و ت ربه مزد بیشکاه باید به نیروی کار ماهر و با

های ضد انسانی نولیبرالیسم سبب منافع سارمایه نیسات. آزمندی سارمایه و  صاات

رشد و گسترش  یها در سایهمندی همگانی از نعمتزایش رفاه و بهرهشاده به جای اف

های مورد نیازن بازار کار و پایین آوردن ساو با ریز و  رد شادن تخصص، از یکیانعت

ا و کردن کارهسط ن کارگران متخصص در حد اپراتور دستگاه و از سوی دیگر با موشتی

شااغای و افزایش درآمدن ناشاای از رشااد در کار، امنیت  رواج کامل شراردادهای موشت

مراتب شاغای و ساازمانی از نیروی کار سااب شود. این منظورن موذیانه و ضد سااسااه

، در تنظیم م تعیین مقدار افزایش مزد ساااالانهعاالی کار هنگا انساااانی در شاااورای

 در« سایر سطود مزدی»مین می شود. موضوع افزایش ر وبی تههای مزدی ببخکنامه

شود که به هر دلیل در بنگاه شاامل آن دساته از کارگران متخصاصی می هانامهبخکا

های مزدی همواره اند. در بخکانامهمحل کار  ود ماندگار و دارای ساوابق کاری شاده

ه به سابقزد و مزایای کارگران متخصص یا بام شاود که بر اسال آنمیفرمولی تنظیم 

ج تدریداشل مزد افزایش یابد. در نتی ه همواره و بهتر از افزایشن حمیزان و دریدی کم

این  شود. بهتر میکم هرچهبگیران اشلد کارگران باسابقه و متخصص با حدمز یفایاه
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تر کردن نیروی کار همیکااه و با دشت ترتیب در واشعیت امر ساایاساات فقیرتر و ارزان

 شود. گیری میپی

دادن امنیت نساابی شااغای و  بخش عمومی و دولتی نیز ضاامنن در میان کارکنان

جز در هبگیران  ود اعطا می کنند، ببه بدنه و حقوق ها معمولاًهاایی کاه دولاترانات

و مدیران ارشااد و میانی که در واشع کارگزاران حلومتی هسااتند،  ت عالیمقاما یرده

های شمار کارکنان و لایههمواره این سایاست فقیرسازی نیروی کار در مورد بیکترین 

ها چگونه ساابب سااازیها و فقیرشااود. این نلته که این تبعی اعمال می پایینی آن

 ودشدولتی می یهای مالی در بدنهاستفادهءگیری و سولختی، گساترش فسااد، رشوه

 . ابدرا میبررسی دیگری 

 و حوادث ناشی از کار  ایمنی، بهداشت، بیماری

های ناشااای از کار در میان کارگران بخش در مورد بهاداشااات محیط کاار و بیماری

های شابل اسااتنادی در دساات نیست. به نظر  دمات اداری بکارمندان  آمار و گزارش

تر و شاارایط کار نه چندان سااخت، تعداد رسااد به دلیل ساااعات و شاادت کار کممی

های دسااات و گردن یا مانند انواع آرتروزیان کارمندان های ناشااای از کار در مبیماری

شاادن  ولانی به مانیتور  یای زیاد نباشااد. اما در مورد بیماری چکاام ناشاای از  یره

های  صااویاای ویژه بیمارسااتانبخش بهداشاات و درمان و کارکنان بیمارسااتانی و به

ها که حدود دو دهه  ور است در مورد کارکنان شهرداری شضایه متفاوت است. همین

ب ودی  پیمانلاری و بدتر از همه  هایو پیدایش شااارکت هاساااپاریبا برون اسااات

مسایای مانند سختی و ساعات کار زیاد، حوادث و  مین نیروی انسانی بارپیمانلارهای ت

رو های روبنحو فزایندهبهیا یا تر یر در آن های ناشی از کار و عدم پردا ت مزد بیماری

 شود.منعلس مینیز  هاهستیم که گاه در رسانه

 ور عدم پردا ت مزد ها و حوادث ناشی از کار و همینهای بیماریآمار و شا ص

در بخش یاانعت و معدن گویای بحران و فاجعه در این زمینه اساات. یا تر یر در آن، 

های مساالول دولتی در این مورد بساایار کم و ناشص ساافانه آمار و گزارش سااازمانرمت
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ها نیز در این مورد بساایار کم و موردی عمل هم نیساات. رسااانهاساات و شابل اعتماد 

های تمامی نکاااریات کاغای و رساااانه  اص تقریباً یرساااانهجز یک هباکنناد. می

هایی ویژه، ا بار و مساااایل هم در موشعیتیااافحاتی اندک آندر اللترونیاکن فعال، 

و  «ایانا»دهند.  برگزاری کار ایران را پوشش میو حوادث کار کار و کارگری  یحوزه

کارگر هسااتند  یحلومتی و وابسااته به  انه ایکه رسااانه «کار و کارگر» یروزنامه

ر این از مسایل و ا با یبخک ، ور تخصاصای و البته با فیاترگااری ویژه و گزینکیهب

این  هایدهناد. بررسااای و دشت در یک دوره از ا بار و گزارشحوزه را پوشاااش می

ارگر ک یتری از وضعیت و شرایط کار  بقهروشان تواند تصاویر نسابتاً برگزاری می

 .دست بدهدهایران ب

فعالیت  یحوزه کار و یحادثه حوادث کار بر حساب تافات نیروی انسانی ناشی از

شود. تعداد دیده می 1637 ده ماه اول ساالیازها گزارش شاده در ساایت ایانا  ی آن

که گزینکااای بر ورد  ها هم به دلیل سااایاسااات و گرایش حاکم بر ایانااین گزارش

شاود و هم به دلیل عدم حضور  برنگاران در تمامی حوادث و تحرکات کارگری از می

ساات توجه داشااته ا دعا کافیاتر اساات. برای اثبات این واشعی این ر دادها کم شاامار

در سایت همین  برگزاری مندرج  باشایم که براسال گزارش سازمان پزشلی شانونی

ناشااای از کار ثبت  یمرگ در اثر حادثه 737تعداد  1637اول ساااال  یتنها در نیمه

 یو یا بنا به گفته مرگ بر اثر ساقوط از ارتفاع بوده اسات 621شاده که در این میان 

مریوان در م اس شاورا بباز هم مندرج در سایت همین  برگزاری   یمرادی نماینده

ی کار در این تعداد مرگ ناشی از حادثه شاوند!تن از کولبران ککاته می 632ساالانه 

جمع حوادث کاری من ر به مرگ درج شاااده در ایانا همخوانی ندارد! گرچه حایااال

 ها باآن یاین آمار و ارشام مملن اسات دشت کافی را نداشاته باشند اما مقایسه تمامی

های اهبنگ و دیگر منابع در مورد پراکندگیهای مرکز آمار ها با دادهیلدیگر و تطابق آن

ها در تولید نا الص دا ای تولیاد و  ادمات و همچنین ساااهم هریک از بخش ،کاار

 کارگر ایران است.  یگویای شرایط و وضعیت بسیار بد و اسفناک حاکم بر  بقه
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جان  ود را از دسااات  نفر 611 های ایانا در حوادث کار این دورهبناا بر گزارش

هزار نفر  روی هم  188میایون نفر و  6.1ب  اند. شااغاان بخش سا تمان و معدنداده

سااوم کل کارگران تر از یکشااده و همین  ور کمسااوم کل کارگران بیمهتر از یککم

 دو حوادث کار من ر به فوت در ایندرید  22.1 دهند امابخش ینعت را تکلیل می

 . شودن پزشلی شانونی نیز دیده میبهمین نسبت در گزارش سازما دهدبخش رخ می

و  بازدهیزود بخش به دلیلاران و کارفرمایان به فعالیت در این دو اگاشاتیاق سرمایه

کوچلی  به عبارت دیگر،باسااات  سااااده و ابتدایی فناوریاز  ناشااایساااودآوری زیاد 

در .  شود یر پردا ت میربا ت ی که غالباًریمتغی یثابت در مقابل سارمایه یسارمایه

 نبود یاا کمبود فاحش املانات و لوازم بهداشاااتی و حفاظت و ایمنی در این عریاااه

منظور بههای مساااتقل و مدافع کارگران نبود تکااالل ساااو واز یکها و معادن کارگاه

شمار  افزایش دلیل ایایایمن کار موزش و هکدار نسبت به شرایط ناآ ورسانی گاهیآ

. آنچه جای اسااتو دریااد حوادث کارین مرگبار و فقر و فااکت کارگران این دو بخش 

  !مسلولان در شبال این وضعیت مرگبار است اعتناییپرسش دارد سلوت و بی

 

 های اعتراضیدر پرداخت و کنشخیر أمزد ناعادلانه، ت

که منابع معتبر و در شرایطی  دریادی 28تورم شاتابان و بالای با  1637ساال   ی 

 78 کمدساات ،کردندورد میآمیایون تومان بر 3تا  7نزدیک به دولت  ط فقر را بین 

ای ناگزیر بودند بر وردار از پوشااش بیمه ور شاااغاان ناو همین شاادگاندریااد بیمه

 با لحاظ کردنکه  عالی کارد مصاااوب شاااورایحداشل مزدن با همین برای بیلار نمان

 یای  رشمی یا ،بودهمیایون تومان  1.7 ماهانه بالغ بر ینبی متعاقهامزایای ج تماامی

در شااارایط کاری نامناساااب به نوعی با شناعت و فااکت روزگار  و اغاب آن نزدیک به

 ها و کارگرانویژه در شهرستانکارگران بهآن شامار بسایار زیادی از از بدتر  بگارانند.

های محروم از همان حمایتو  یا حفظ اشتغال های کاردست آوردن فریتهزن، برای ب

حداشل مصوب و  زتر ااز پایرش دساتمزدهایی کم ناگزیر حداشای موجود در شانون کار



 

 

 مطالبات و وضعیت کنونی جنبش کارگری 02

 یعریهبرابر، در این شرایط نامناسب و نا .اندسااعت شده هکاتبیش از  یکار روزانه

 ،حاکمیتی از هایها در بخشآن های شدرتمندکارفرمایان و لابیکاارگران با  مصااااف

رسیدن به شرایط اندکی بهتر، حتا یک روز  برای ندرتبه و برای حفظ شارایط موجود

آویز شرار دادن با دستیاحبان سرمایه و شدرت  .هم روی آرامش به  ود ندیده اسات

رفع موانع اشتغال و ای اد رونق در بازار کار اما ، زداییعار مقرراتبا ش وشارایط تحریم 

موجود و  شانون کار حماه به ،منظور تهااجم بیکاااتر باه حقوق کاارگرانباه در واشع

 ،نیسااتبیش  که شاایری بی یال و دم و اشاالمناچیز حمایتی آن  سااازی اثرات نثی

تهران و دیگر شهرها و مراکز کار و . کارگران در ترین فریتی را از دست ندادندکوچک

، تااش ، دریافت مزدهای معوشهعادلانه ددفاع از حقوق و دسااتمز رایتولید و یاانعت ب

و گاه  مین مواد اولیهرت، هاباازگکااات باه کاار و جاوگیری از تعطیال کاار اانهبرای 

زاری با برگ است، یغما رفتهسازی به هایی که در پوشاش  صاوییگیری بنگاهپسباز

هاای اعتراضااای در محل کار یا مقابل م اس و دیگر نهادهای هاا و ت معهپیمااییرا

با این که پوشاااش  بری اند. پردا تهبه واکنش مسااالول و گاه برگزاری اعتصااااب 

 مامیتاز پوشش  بری گزینکای اسات و  برگزاری ایانا به دلایل گفته شاده در بالا 

دشت با این همه بررسی و  ،کندداری میو ت مع های اعتراضای کارگران  ود حرکات

 .تواند روشنگر نلات مهمی باشدمی این رسانه 1637سال یفحات  بری  در

شلر ی شاامل نیهایهکارگران مراکز و کار ان 1637اول ساال  یماهه ییازدهدر 

هایی از معامان هآذرآب اراک، پتروشیمی بوشهر، معدن چادرماو، گرو هپلو وتپه، هفت

اعتصااااب  18بیش از و ها بارها در شاااهرهاای مختاف و کارگران بر ی شاااهرداری

بهبود شاارایط کار و  ،با هدف دریافت حقوق معوشه را ترروزه و بیشیافته یکسااازمان

 613بیش از  . همچنین،دهی کردندمانزسا، جاوگیری از تعطیای بنگاه محل کار  ود

ور بازگکت به کار کارگران ا راجی، پردا ت ظمنمورد ت مع و راهپیمایی اعتراضی به

 .برگزار شده استکارگران ، نبود مواد اولیه و مخالفت با تعدیل و ا راج معوقهای مزد

، مورد حرکات اعتراضااای با اهداف افزایش حقوق و مزایا 18باالاا ره در همین مدت 

مورد  18 این جزهبندی مکاغل ثبت شده است. بو در واست  بقه بهبود شارایط کار

 ها و حرکات اعتراضی کارگران  صات دفاعی داشته استت مع دیگر موارد در تمامی
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مورد شالل اعتصاب داشته و سایر موارد از  18فقط  شادهحرکت ثبت 613و از میان 

وا توازن ش به عبارت دیگر، .اندبر وردار بوده تری از سازماندهی و اعتراضسطود پایین

حفظ در بسیاری از موارد  هااین کنش هدف کهسات ا ایگونهشارایط به یم موعه و

 یو ارتقا نه بهتر شدن وضاعیت بوده استاز بدتر شادن پیکاگیری  شارایط موجود و

بندی و جمعشااده گزاربر های اعتراضااینتمامی حرکات و ت مع دروضااعیت! با دشت 

امنیت  ،شاود که مطالبات اسااسی و مکترک کارگران داشتن شغلمکاخص می هاآن

ه هایی کاست. مطالبه  کافی و منصافانهب هنگام دساتمزدشاغای و دریافت منظم و به

ابزار دفاع جمعی از  بدون لازم و همگانی و یها بدون داشاااتن ارادهدساااتیابی به آن

 مملن باشاادآن جاهایی هم که های مسااتقل کارگری منافع مکااترک یعنی تکاالل

 .ماندگار نخواهد بود

 

 حداقل مزد  یخیر و تحقیر در افزایش سالانهأت

 نجان با تگسترش بیماری کرونا و  با بحران و تعطیای ناشی از شیوع و 1637ساال 

 های اعتراضیاز مردمان این سارزمین به پایان رسید و شماری از کنش نفر چند هزار

گرفت فریاات ها و روزهای پایانی سااال شاالل می ور معمول در ماههکارگری که ب

تحقق نیافت. دولت و محافل کارفرمایی نیز فریاات را غنیمت شاامرده حتا تکاالیل 

منظور تعیین عالی کار بهی شااورایجانبهجانبه ولی در عمل یکسااه ظاهراً جاساااتن

 های بهترن بعد از نوروز موکول کردند.کارگران را هم به فریت 1633حداشل مزد سال 

عالی کار برای تعیین حداشل  نکست شورای 1633سران ام بیستم فروردین سال 

 ،کارگران و افزایش سااایر سااطود مزدی برگزار شااد. در این نکااساات 33 مزد سااال

 توان گفتهاای متحد کارفرمایی و دولتی برای افزایش مزد که مینمااینادگاان گروه

سارکوب مزدی کارگران شامکایر را از رو بساته و حتا سبد معیکت  انوار منظور به

هزارتومان توافق  338میایون و  چهارهای پیکین روی مباغ کارگری را که در نکست

مفاد  حایااال شاااده بود کنار گااشاااتند. نمایندگان این دو گروه متحد بدون رعایت
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 دریدی تورم 11 ارگری و نرخک یمین معیکات  انوادهرشانون کار یعنی ت 11 یماده

 1637درید به حداشل مزد سال  11تنها به افزودن  33، برای تعیین مزد سال اعاامی

و شادرت  رید واشعی یااادی مزد در 18! این در عمال باه معنی کااهش ی دادنادأر

کارگران نسابت به ساال گاشاته اسات. آش به شدری شور بود که برگزیدگان کانون 

عالی کار  کار که در جایگاه نمایندگان کارگری شاااورای عاالی شاااوراهای اسااااامی

جاسه، نکست را ترک کردند. مطابق عنوان اعتراض بدون امضای یورتنکاینند بهمی

ابد یی اکثریت حاضر رسمیت میأعالی کار با ر موجود، مصاوبات شورای ینامهبا آیین

ی مزد یبعد بخکنامه ی مثبت گروه کارگری نیازی نیست. چند روزأو به حضاور یا ر

 11 یدر حالی که به دلیل نق  ماده .نیز بر اسال این مصوبه یادر شد 1633ساال 

 شانون کار، این مصوبه وجاهت شانونی ندارد.

 

 واکنش به سرکوب مزدی کارگران

نسبت به این نق   انآنموجود های و تکلل انکارگر رودانتظار می تعارفدر شرایط م

های شانون، پایمال شدن حقوق و سرکوب مزدی کارگران واکنش نکان داده و اعتراض

های مسااتقل کارگری و در ع بپیوندد. اما در نبود تکااللوای به وشکارگری گسااترده

 های صااوص در شاارایط شاایوع بیماری کرونا و تعطیایه وتی که برل و ری یسااایه

جز یک مورد  اص که را فراگرفته، به انکارگرای ور گسترده هاجباری ناشای از آن ب

در پی آن، دیده نکااد.  شااود، حرکت و واکنش محسااوساایاشاااره می ادامه به آندر 

گروهی از کارگران شااااغل و بازنکاااساااته و فعال در امور کارگری در اعتراض به این 

ضمن حمایت از بفقط  این  مهای تنظیم کردند. در این نامصوبه در فضای م ازی نامه

  واهان تغییر و ایااد سا تار شورای «عالی کارنمایندگان کارگری شاورای»عمالرد 

 های مساااتقل کارگری برابرعاالی کاار، بر ورداری کاارگران از حق ای ااد تکااالال

 ی، لغو این مصاااوبهالماای کارساااازمان بین 78و  37 هایشاااماره هاینامهمقااوله

  واست کردند بااز دیگر کارگران و بازنکاستگان در م دد، یغیرشانونی و آغاز مااکره

 شانونی اعتراض کنند. ی غیرببیانیه  به این مصوبه امضای این نامه
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شاماری چند هزار نفره از کارگران و بازنکستگان که دسترسی و املان استفاده از 

داشاتند به این اعتراض پیوستند که با توجه به یید این نامه را رفضاای م ازی برای ت

دا ای و  «فعالان کارگری»شاااماری از توجه بود. اما گروه کمشااارایط موجود شاابال

 «اعاام مواضع سیاسی یبیانیه» با «اعتراضی ییک نامه» ارجی با یلساان پنداشتن 

مارتری نیز شااساافانه گروه کمرداری کردند و متحمایت از این اشدام اعتراضاای  ود از

 ها و مواضع نادرستی را به امضاکنندگان اولیه نسبت دادند. گاهنظر

جز هب شااده در یک سااال گاشااته،ثبت های یاانفیو اعتراض هااز م موع حرکت

دیگر کارگران  دمات آموزشای  دیده شده، معامان ب که در بخش هانآتعداد کمی از 

و کارگران نظافت و فضااای  سااا تمان ،معدن ،های یاانعتمربوط به بخش هااعتراض

در  انمیایون شاغا 16نزدیک به  بینیمبه این ترتیب میاست.  ها بودهسابز شهرداری

کید موازین رشانون کار و ت رغم شرار گرفتن زیر پوشاااشبههای مختاف  دمات، بخش

من ض د ودانناز سر ناآگاهی  ود را کارگر نمی ور عمده هب الماای بر این موشعیت،بین

و  از جایگاه ینفیبا هویت اجتماعی و یافتگین  بقاتی، نابر ورداری از هرگونه سازمان

، موجودسااامان های نساابت به وضااعیت نابمااحظهتاکنون اعتراض شابلی  ود،  بقات

 آمده روشهای بههای کارگری در انبوههشمار این لایهالبته حضور پر اند.نکاان نداده

مکاهده بود. اما این وضود شابل، به37و آبان  33و اعتراضات اجتماعی دی  هادر برآمد

 ور که گفته شااد به شاالل بل همان ،حضااورن فعال نه با هویت و آرایش  بقاتین ویژه

  ای از مردم بوده است.انبوهه

 نفعال کارگران بخش خدماتا

یافتگی در حالی که شااامار زیادی از انآگاهی، پراکندگی و ساااازماننااین حاد از 

سااف رو ت ترملجای  از تحصاایاات دانکااگاهی بر وردارند واشعاً شاااغاان بخش  دمات

 یاندیکاه و عمای که به برداشتن شدم ،متاسافانهو  واشعیت امر ویژه این که دربه دارد.

 ور بهکارگر  ی.  بقهشااودگردد هنوز دیده نمیمن ر در  روج از این وضااعیت ثر ؤم

د راهی بای که بتواند از این وضااعیت رهایی یابد. کافی توانمند هسات یبالقوه به اندازه
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کارگران که  سااتا ضااروریاین توانایی از شوه به فعل درآید.  کهپیدا و گکااوده شااود 

ه ای معطوف بمکترک پیدا کنند؛ اراده یمبنای منافع مکترک ارادهسازمان یابند و بر

این امر  یبه کمک ابزار ویژه یابی با هدف د الت در سرنوشت  ویشعمل و ساازمان

 .  هایعنی انواع تکلل

  های صنفیتشکلی هاویژگی

نافع ها مبه این دلیل که اعضای آن شان و دشیقاًویژگیهای ینفی برحسب  ودتکلل

ند ریهای گوناگون دارند ناگزسایقه، ایدئولوژی و یانفی مکاترک، اما باورهای سیاسی

 یسااازمانی و الزامات آن و رویلرد به بدنهبیش از هر امر دیگری به دموکراساای درون

ا هها و مسلولیتی پستهای ینفی همهاهمیت بدهند. در تکالل ان کارگرب تکالل

گو باشااند؛ کنندگان پاسااخمساالولان باید همواره به انتخاب تمامیانتخابی اساات و 

 ایی داشته وها برای این که شابایت اجرن تکللها و مصاوبات ایها، تصامیمسایاسات

ها مبنای  رد جمعی و در سازوکاری منطبق بر اساسنامهد ناگزیر باید برنبخش باشاثر

 هایها، در تکللها و حوزهکارگرانن تمامی بخشاین گونه اسات که  د.نتصاویب بکاو

اش تاعمل و  فرایندزند. در آموکنند و میمستقلن ینفین  ود دموکراسی را تمرین می

آموزناد کاه لاازم اسااات در تماامی اموری که مربوط به میمین مناافع  ود ربرای تا

 در آن امور دموکراتیکهای هاسات نظر داشاته باشاند و با استفاده از ابزار و روشآن

حقوق  بتمامی یابی به منافع ینفینبرای دست ستا ضروری موزند کهبیاد الت کنند. 

ی وارد عریه  ود  استها مربوط به اعضاای یانف آن کاترکی کهمادی و معنوی م

برای نیل به منافع و اهداف  ود  ستا ضروریورزی کنند. اجتماع بکاوند و سایاسات

یری گپی کندمی مینرها را تکه منافع آن را شانونی جایگزینیلغو شوانین نادرسااات و 

رتن د. ضروپیموهای سیاسی لازم را راه و ورزی کردسیاستبرای این منظور باید  .کنند

 هایکند با ابزار و روشمین منافع مکاااترک کارگران را ناگزیر میرنیال به اهداف و ت

در  .مناسب در امر مدیریتن جامعه نیز به شلل و با ابزار مناسب مکارکت داشته باشند

جدا و متفاوت  این مورد باایاد دشات فراوان باه تفاوت کارکرد دو نهاد اجتماعی کامااً

 و های ینفی کارگرییعنی تکالل یانفی و حزب سایاسی توجه داشت. تکلل هماز
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دو نهاد مستقل از یلدیگرند که در پراتیک اجتماعی  احزاب سایاسای چی یا کارگری

توانند و در یااورت اتخاذ راه و روش درساات ضاارورت دارد ململ و لازم و مازوم می

 تواند تابع یا جایگزین دیگری باشد.ک نمیییلدیگر باشند. اما در هر حال هیچ

ا با ی و یدور بیانیه امریه و شاعار گرایانه، بااراده  کارگریب یانفی هایاما تکالل

؛ این مهم امری سهل و ممتنع و نیازمند دانایی شوندای اد نمی یر واهان  یتویایه

 به میان مرغزار مملن نیست؛در گادان  سهل است اماگندم ککات  و بردباری اسات.

تکلل بکارگری   ارج از  .وپن ه نرم کرددسات مکالاات و مساایل آنبا و  باید رفت

های واشعی و  الی از معنا و محتواسااات. تکااالل ی کارگریمحیط کار و بدون بدنه

 مدد عنایااار آگاه موجود درون  بقه و باتوانمند کارگری با نیروی  ود کارگران و به

یابد. عمالرد سازمانگرانه و هدفمند، مستمر و بردبارانه است که عینیت میکار منظم، 

 یدور بیانیه و نه یرفاً ،دهدها هویت و عینیت میهاست که به آنبخش تکاللاگاهی

 ی هرچند درست و ایولی.یسردادن شعارها

 سیس أموانع ت

بر آزادی و حق   ILOبالماای کار ساااازمان بین 37و  78های بنیادین نامهدر مقااوله

و انعقاد شراردادهای  هابه آن پیوساااتن ،های کارگریکاارگران برای ای ااد تکااالال

 کارگری مستقل هایای اد تکللاما در ایران همیکه کید شاده است. رجمعی تدساته

 در عمال باا موانع شانونی، بر وردهای امنیتی و موانع ذهنی  ود کارگران مواجه بوده

یابی به حقوق و منافع اسات که: کارگران در مسایر دست تلرار کید ورلازم به ت. اسات

هر یک در گرو بر رف  هستند که حلّروبرو و مکالل مهم   ود همزمان با ساه مانع

و ارتقای ساااط   هامین هزینهرت ،کارگر برای بقا ی بقه :شااادن دو مانع دیگر اسااات

 های اشتصادیکه سیاست ساتدر حالیاین زندگی به مزد کافی و منصافانه نیاز دارد؛ 

ساارکوب و  مساابب ور مسااتقیم هو ب عمااً ،تورم یفزاینده و نرخ داریساارمایه نظام

داشتن شغل ، کارگر برای دریافت مزد به ان ام کار یکاهش مزد کارگران است.  بقه

های اللترونیک و های مدرن و انقاابفناوریمنااساااب و امنیات شاااغای نیااز دارد. 
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شدت کاهش داده است. ها در یانعت نیاز به نیروی انسانی را بهنآبرد کامپیوتر و کار

 انبوه سازیبیلارجای ای اد رفاه و آسایش در جامعه، هداری، باین امر در نظام سارمایه

در ذات کارگران را که  گیری از آن در ساارکوب مزدارتش بیلاران و بهره گسااترشو 

به تحمیل کرده اساات. برای کنترل و مهار این معضاال  سااتساایسااتم ساارمایه داری

، انهعادلکارگران برای رسیدن به مزد  های مساتقل و پویای کارگری نیاز است.تکالل

و  های مستقلها و تکللبه سازمان باید بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغای  ود

ها الیت این تکاااللای اد و فع برایاما شااارایط لازم  م هز باشاااند.کارآمد کارگری 

های اجرایی آن بسته شده است. نامهپیکااپیش در تنظیم و تصاویب شانون کار و آیین

باید در   ود لزوماً یهای مسااتقل و ویژهدیگر کارگران برای ای اد تکاالل سااویاز 

 ور نساابی هها بای یا بنگاهی وابسااته باشااند و شااغل آنو به حرفه بنگاهی شاااغل

در بازار  شدن کارها و حاکمیت شراردادهای موشتموشتیشته باشد. استمرار و امنیت دا

چنان شرایط ناگواری در زیست  ی چند دهه آن هاسرکوب مداوم مزدکار و در نتی ه 

شاااغاان برای ای اد شاامار بساایاری از کارگران فراهم کرده که و روابط کار اجتماعی 

های کاریناگزیر از پایرش اضافههای زندگی تعادل نسابی میان مزد دریافتی و هزینه

غالب  . ولانی یا ان ام کارهای دوم و ساوم و اغاب در شارایط کاری نامناساب هستند

اندیکاای و جساات وی راهلار برای ای اد کارگران در عمل فریاات و فراغتی برای هم

ی هابا وجود تصااری  موازین و کنوانساایون اضااافه بر این های کارگری ندارند.تکاالل

پس از آشالارشدن تمایل های کار در عمل و در محیطها، لماای بر آزادی تکاللابین

کارگران به ای اد سااندیلا و اتحادیه و گاه حتا کمتر از این، فقط اشاااره به شانون کار، 

درنگ از کار ا راج نکود و اگر بی زدهها به آن و تولید اگر انگ امنیتی و ا اال در نظم

بعد تلرار و تمدید نخواهد نکد. کوتاه  یها برای دورهکار آن ادن ور حتم شراردهنکوند ب

ها بر وشت را در تمامی عریهجانبه و تمامساخن این که سیستم سرمایه تهاجمی همه

تنها با کند: نهحیاات و زیسااات اجتمااعی نیروهاای کاار تادارک دیاده و اعماال می

تن گرفکند که با نادیدهاندازی میها به منابع مالی و پولی عمومی جامعه دستا تاال

بودی و به نا گیری از تلنولوژی مدرن با ت اوز به  بیعت و محیط زیستشوانین و بهره

ردن ککالایی همچنان ادامه می دهد. با نیز غارت منابع  بیعی و تخریب محیط زیست

انبوه جمعیت را از تنها نه در جامعه ساایسااتم آموزش و پرورش و بهداشاات و درمان
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رحمانه آ رین املانات و د باله بینکنمنادی از این  دمات اجتماعی محروم میبهره

 د. نککبیرون می ی نیروهای کاررا نیز از کیسه شانحقوق اندک

 ،عموم جامعه کارگران و جاانباه باه حقوق و مناافعمقاابااه باا این تهااجم هماه

 کند.جانبه وهمگانی را  اب میمقاومت همه، تکلل، همبستگی و ورزیاندیکه

 


