
 ۹۹۱۱بررسی آماری اعتراضات و مبارزات کارگران ایران در سال 

ری ارگ ترک ک ش روه م ارگ  امیر جواهری لنگرودی -یوسف آبخون  -مریم امانی : ک

 ۰۱۰۰ژوئن  برابر ۰۰۱۱ تير 

 

 :این بررسیروند  معرفی

 روزشمار» از و ساختار این وارسیجدا سازی مضمونی ، ارقام و یابی به آمار دست رایب

سایت  و در را به شکل هفتگی فراهم آورده که ما آن ۹۹۱۱سال  طول در «گری هفتهکار

 گروه قرار توافق کار ی پایه را استفاده شده و ما آن، (۹) کارگری جای دادیم روزشمار



را برای این وارسی به شکل زیر پیش یش الزم اآر درونی یک تقسیم کار اساستا بر ادیمد

 . ببریم

فارس و  ،مهر ،ایسنا ،خبرگزاری ایلنا)های رسمی  خبری ما خبرگزاریمنابع ی  عمده -۱

دنیای  -آفتاب -کارو کارگر  -شرق :از جمله های چاپ داخل برخی روزنامه و تسنیم یگاه

های سندیکایی  تشکلمتمرکز حول مسائل کارگری، های تلگرامی  کانال (... اقتصاد و

ها و  سایتنال روزنامه نگاران مستقل ایران ، کانال تلگرامی کانون نویسندگان، کامستقل، 

شمار کارگری  های روز های مجازی مستقل و خبرهای دریافتی به آدرس شبکه ها و وبالگ

 . است

رویکردهای کارگری  حوادث و الزم به یادآوری است که درفهرست برداری، آمار - ۲

تمامی برآن شدیم که . جداول ترسیمی جای ندادیم حجم اخبار دردلیل ه را ب حین کار

 . دیگر منتشر کنیمفرصتی  در جداگانه فهرست ورا ۱۱حین کارسال  ثحواد

 ۰۹۱۱کارگری سال  نتایج روزشمار

دهد که جنبش کارگری  نشان می ۹۹سال  های آماری از روزشمار کارگری در نتایج داده

 .استتر به پیش رفته  تر و رزمنده اهآگتر،  ما در سال گذشته، سازمان یافته

کارگری  روزشماراخبار  صفحه از (۴۱۱۱) هزار چهاراین آمار از مجموع نزدیک به 

 خبر (۶۶۶) ششصد با میانگین خبر( ۴۹۶۶) شش هزار و ششصد و چهارده با مجموع

 همین نگاه نخست، کمیت تحرکات کارگران درکه . وری شده استآمع جماه، هر  در

  .خیره کننده است

که  اعتراضی کارگری رخداده است حرکت (۱۹۱۱) زار و نهصدهسال گذشته، حدود  در

درصد  نسبت به سال قبل از آن را  (۶۶) شصتتا  (۵۵) پنجاه و پنجافزایشی نزدیک به 

 .دهد نشان می

دهد که  همچنین نشان می ،های آماری ما از نتایج روزشمار کارگری در سال گذشته داده

نسبت به حرکات  ،ونگهای گونا رگری در رشتهفراوانی حرکات سازمان یافته سراسری کا

حتی در برخی  افزایش چشمگیری پیدا کرده و ،ایان منفردمجداگانه و در برابر کارفر

هم چنین فراوانی حرکات کارگری در . این نسبت برتری یافته است ،مثل معلمان ،ها هگرو

ته کار نیز افزایش یاف های در محیط منفرد ی جداگانهبرابر نهادهای دولتی نسبت به حرکات 

 کشورکارگران  ی اهانه و هوشیارانهگآیافته،  این دو جنبه، حاکی از پیشروی سازمان. است

ای واحد و متحد و رزمنده   ها به عنوان طبقه دهد که آن می نشاندر سال گذشته است و 

 .شوند میطبقاتی  ی وارد میدان مبارزه



ها و  ی دشواری همهرغم  سال گذشته، که علی آور طبقاتی کارگران در پیشروی شگفتاین 

بعد از  ی فالکت اقتصادی و ویرانی تولید، فضای نومید کننده تر شدن شرایط،  سخت

 هزارانحاشیه نشینان، که به بهای جان  زحمت کشان و ۱۹۹۸سرکوب خونین قیام سال 

ومی بیماری عم و هم چنین هراس از کشتار ،تمام شد ی بسیارانی اسارت و شکنجه نفر و

 .گیر کرونا، در تاریخ جنبش کارگری کشور ما بی سابقه است ههم

های انقالبی  در سال گذشته که با فداکاری ایرانمبارزات علنی، گسترده و وسیع کارگران 

شرایط مبارزات  ، از جان گذشتگی باو هوشیاری در مبارزه با پلیدترین پلیس سیاسی 

ملی مبارزات کارگران هفت تپه به  ی فرینش حماسهآ تا حدکه در یک نمونه  راطوالنی 

ر رژیم اسالمی پیش رفت، به امیدی برای زحمتکشان و محرومان کشور در رهایی از ش  

نه  نند؛ امابه هر خباثت و جنایتی دست ز را واداشتسران رژیم اسالمی  تحمل کردند،

بلکه حتی در مواردی مثل  ،ندتنها قادر نشدند تا مانعی در برابر پیشروی کارگران ایجاد کن

 .نشینی شدند خصوصی سازی برخی از مراکز تولیدی، ناگزیر به عقبلغو 

های  های آماری و جدول داده ی ارزیابی ما از جنبش کارگری کشور در سال گذشته بر پایه

و  ،ه زمانی یک سالهی جدول برای باز( ۹۳) سی و ششزیر که در مجموع  ی گانه (۹)نُه 

جغرافیایی، سازمان یافتگی، )ون این جنبش از نظر تعداد، فراوانی گگونا ی از جنبه

استوار  ،تنظیم شده( سراسری یا محلی، در برابر نهادهای دولتی و یا کارفرمایان منفرد

ها و با نگاهی به این  داوری و امیدمان این است هر کسی بتواند فارغ از پیش. است

ل خود را، از جنبش کارگری آن طور که هست و نه ها و نمودارها، ارزیابی مستق جدول

 .خواهیم، به دست بیاورد آن طور که ما می

 

ذشته گضروری است که آمار ما از مبارزات کارگری در سال و مهم  ، تأکید بر این نکته

را شامل  درصد ( ۹۴-۰۴) چهلتا  سیحدود  ،کارگرکشور ی تنها بخش محدودی از طبقه

کارگر ما که در هزاران کارگاه تولیدی و یا  ی کارگری از طبقه یونمیلیعنی چند . شود می

های شهری، به  قیام ها و در شورش شان، مگر اند و صدای و مبارزه خدماتی در گیر کار

ساب آمدن این نیروی حاز این رو به . اند نیامده در این بررسی آماری،رسد،  جایی نمی

مبارزات چرا که . تی استآهای  ا در سالبزرگ جنبش کارگری م چالش   ،عظیم طبقاتی

هم،  های بسیار هر اندازه گسترده و وسیع و با فداکاریکارگران ما هر قدر سازمان یافته، 

های ابتدایی خود  قادر به برهم زدن توازن قوای موجود، حتی در تأمین حداقل خواست

به حال حاضر  درخواستی که  .برای امکان زندگی شرافتمندانه انسانی نخواهد بود

و برآمد  شروط شده استکشور ما متحوالت اساسی در اوضاع سیاسی و اقتصادی 

همگامی و با باید در این راه . را به جلو هدایت نماید تواند آن ای می توده عمومی جنبش

 !جلو برده تری جنبش کارگری را ب های هر چه وسیع همگرایی



 

 :۱۱تورم و گرانی و رشد بیکار سازی سال 

راکی از ابتدای با گرانی  اقالم خو ۱۱اتکای تورم نقطه به نقطه در تمامی سال  ی نقطه

میان  در این. استنمود یافته  کاالها افزایش قیمتدرصد  ۹۴۴ ادامه در پایان آن و سال تا

فوالدی عرصه غذایی، دارویی، و چه در های مواد کارخانه کارفرمایان سود خوبی چه در

هزار  ۱۰اول امسال به بیش از  تومان در هزار ۹۱کانال  دالرهم از. ندا صادراتی، داشته

نندگان با گران تولیدک. اقالم بوده است ی اش گران شدن همه رسید که نتیجه ترو باال تومان

این میان تنها کارگران  اند در گران کردن دالر، سود بردهدولت با  کردن اجناس خود و

ابعاد زندگی مردم  ی گرانی همه ی و صد البته مسئله است شان ثابت مانده هستند که حقوق

  . کند متأثر میما را  ی جامعه

 

به گمان ما خیلی و  –گزارش مرکز آمار ایران که در نمودار باال منعکس است  ی برپایه

 ی سبد معیشت کمیته ی محاسبهسهولت برای  ست که و نوعی صحنه آرایی - هم دقیق نیست

 ۲/۰۸تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به ، لی کار تنظیم شده استدستمزد شورای عا

 . درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری بیش از چند برابر است

در یک ارزیابی مقدماتی از کسری در آمد در بین اصناف و بالطبع تسری آن در زندگی 

 ،خود امر تولید کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی و مقتضای امنیت شغلی آنان و

دبیرکل اتاق  مجتبایی، محمدباقرهمین رابطه   در. ثیر منفی را داشته استأین تبیشتر

 ۳۹بیش از »: گفت ۱۹اسفند ماه  ی بازه کاهش درآمد اصناف در ی درباره ،اصناف ایران

 ۱۹هزار میلیارد تومان از میزان فروش اصناف و کسبه در شب عید کاسته شد و از اسفند 

با توجه به . هزار میلیارد تومان رسید ۱۵۴این میزان خسارت وارده به  ۱۱ان تا آب

داده  تسری ها از جمله تولید نیز ای بودن اقتصاد، این میزان خسارت به سایر بخش زنجیره

 ( ۱)« .شده است



 این صنعت، های صورت گرفته در اختالس گفتنی با توجه به افت قیمت نفت و ی نکته

 دیگر است که بار کشور حادث شده براقتصادی  ی بحران همه جانبه وهمین ورشکستگی 

این باب  در .کشاند های جهانی می صندوق اسالمی را به سوی ستاندن وام از جمهوری

به ما : کید مجدد رئیس کل بانک مرکزی ایرانأت»: ذیل عنوانوبسایت دویچه وله فارسی 

المللی پول و بانک جهانی  صندوق بینعبدالناصر همتی از » :آورده است !«وام بدهید

رئیس بانک مرکزی . اش توجه کنند خواسته تا به تقاضای ایران درباره نیازهای مبرم مالی

المللی پول زیر فشار آمریکا از دادن وام به ایران اجتناب  اعالم کرده که صندوق بین

یروس کرونا و شیوع های اقتصادی ناشی از ازی به آسیباجالس مجاو در یک . ورزد می

ویژه  د همه کشورها بهاقتصا ۹۱-زمان شیوع بیماری کووید از»: اشاره کرد و گفت

کشورهایی است که دت آسیب دیده است و ایران یکی ازحال توسعه به شکشورهای در

مسئوالن وی از . منطقه تجربه کرده است گیر در این بیماری همه یب را ازبیشترین آس

قائل شدن به " بدون تبعیض"بانک جهانی درخواست کرد که  المللی پول و صندوق بین

این نخستین باری نیست که ایران طی یک سال گذشته از صندوق  «.ایران وام بدهند

  (۹) .کند المللی پول تقاضای وام می بین

 
 :۱۱اول سال  ی سه ماهه ی مطالعه

 ۵۹۹خرداد  و نعنوا ۵۱۱ اردیبهشت ،عنوان ۹۹۱ فروردین ،اول سال ی سه ماهه در -

 . ایم رو بوده هخبر روبعنوان  ۰۱۱۹خبر، مجموعاً  عنوان

 ،ها در بخش خدمات به ترتیب اعتراضات کارگران شهرداریاول سال؛   ی هماهدر سه 

در تفکیک هر . پرستاران را مورد وارسی قرار دادیم و معلمان ،آب و برق ،راه آهن

هر سطح از  موضوعون توضیحات حرکات و در ست کمیت شدهمحور اعتراضی تالش 

 .اعتراضات را توضیح و در جدول یاد شده به ثبت برسانیم

تعداد کل حرکات                                     ۱ی  جدول شماره

 ۱۱ در سه ماهه اول سال بخش خدمات

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

کارگران  ۰

 یشهردار

ن بخش خصوصی، لی علیه پیمانکارااعتراضات مح ۵۶

 حقوق و دستمزد و بی کاری

کارگران  ۰

 آهن راه

ی شمار و غرب و  اعتراضات سراسری در شاخه  ۲۶

 جنوب حقوق و دستمزد و بیکاری



آب و  ۹

 برق

ای برای دستمزد و حقوق  اعتراضات محلی و منطقه ۱۱

 معوقه

 اعتراضات سراسری برای قراردادهای رسمی ۱۵ معلمان ۰

اعتراضات سراسری برای قراردادهای رسمی و  ۱۱ پرستاران ۵

 همچنین مشکالت کرونایی

ضات فروردین با محوریت معضالت بیشتر اعترا ۱۶۶ کــــــــــــل جــــمــع

 گسترش کرونا بود

                             

  

۲ 

۹ 

۹ 

۹۹

۹  

   ۹  ۹  ۲  

ش رداری

را  آهن

آ  و بر 

مع مان

 رستاران

ک             

 

تعداد کل حرکات بخش صنایع و    ۲ی  جدول شماره

 ۱۱ در سه ماهه اول سال معادن

تعداد  نام رهشما

 حرکات

 توضيحات

اعتراضات محلی حول حقوق و دستمزد معوقه و بی  ۵۵ نایعص ۱

 کاری

اعتراضات سراسری حول حقوق و دستمزد معوقه و  ۱۲ معادن ۲

 علیه خصوصی سازی

  ۹۲ کـــــــــــــل جـــمـــع



 

ران دستفروشان و کارگ ،بی کاران ،کشاورزی ی در محور سوم یعنی وارسی حوزه

حرکات  جغرافیاییی آب و برشماری  سطوح مطالبه عالوه بر کمیت حرکات، ،ساختمان

 .را نیز منظور کردیماعتراضی 

کارگران کاران، دستفروشان و  ، بیکشاورزی                ۱ ی شماره جدول

 ۱۱ اول سال ی در سه ماهه ساختمان

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

ی آب در خوزستان، کهکیلویه و  البهحول مط ۱ کشاورزان ۱

 بویراحمد و اصفهان

 کردستان و خوزستان و تهران ۱۵ دستفروشان ۲

ی بیکاری در کردستان بیشتر  ی بیمه با مطالبه ۵ ساختمان کارگران ۱

 بود

 خوزستان و تهران ۱ بیکاران ۴

  ۲۹ کــــــــــــــــــــل جـــمـــع



 

کارگری از نظر موقعیت جغرافیایی آن تحرکات  کمیت ی هاین وارسی مسئل ی در ادامه

 ی در دوران دشوار کرونایی را مد نظر قراردادیم و حاصل انجام کار به جدول شماره

 .چهار انجامید

فراوانی حرکات کارگری از نظر     ۴ی  جدول شماره

 ۱۱ در سه ماهه اول سال جرافیایی

شمار

 ه

تعداد  نام

 حرکات

 توضيحات

 بیشتر مربوط به هفت تپه و فوالد اهواز ۱۵ نخوزستا ۱

  ۲۲ تهران ۲

کردستان و  ۱

 سنندج

۱۴  

  ۱۱ کرمان ۴

هرمزگان و  ۵

 بوشهر

 بیشتر مربوط به عسلویه و پتروشیمی ۱۲

خراسان و  ۶

 مشهد

۱۲  

 

 



 

در ادامه برای روشنگری پیرامون فراوانی حرکات کارگری از منظر محلی یا سراسر در 

راه آهن و حمل و نقل، آب و برق و  ،ها صنایع و معادن و کارگران شهرداریهای  بخش

یک و دونمای عمومی آمده بود در  ی مخابرات، معلمان و پرستاران که در جدول شماره

 .جدول شماره پنج نشان دادیم

فراوانی حرکات کارگری از نظر محلی یا        ۵ ی جدول شماره

 ۱۱ال در سه ماهه اول س سراسری بودن

شمار

 ه

سراسر نام

 ی

محل

 ی

 توضيحات کل

حرکات سراسری هفت تپه و معدن  ۱۴ ۱۶ ۴ صنایع و معادن ۱

 کرمان

برابر  در حرکات بیشتر محلي ۱۶ ۱۶ ۶ شهرداری ها ۲

 پیمانکاران بخش خصوصی

راه آهن و حمل و  ۱

 نقل

 بیشتر مربوط به کارگران راه آهن ۲۹ ۹ ۲

آب و برق و  ۴

 مخابرات

 بیشتر کارکنان بخش آب و برق ۱۵ ۱۱ ۱

 بیشتر معلمان قراردادی  ۱۶ ۴ ۵ معلمان ۵

 بیشتر پرستاران قراردادی ۱۴ ۹ ۵ پرستاران ۶

جـــمـ

 ــع

کــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــل

۱۱ ۵۱ ۱۱

۵ 

 



 

 ی به این حد بسنده نکردیم و همین تحرکات یاد شده را از جهت فراوانی حرکات بر پایه

 .محیط کار و جایگاه تجمعات در جدول شماره شش جای دادیم

دربرابر نهادهای  -محیط کار)فراوانی حرکات کارگری بر حسب  ۶ی  جدول شماره

 ۱۱ ، در سه ماهه اول سال(سیاسی –دولتی 

شمار

 ه

محيط  نام

 کار

نهاد 

 دولتی

سيا

 سی

 توضيحات

 آزادی نمایندگان کارگری ۲ ۵ ۱۵ صنایع و معادن ۱

کارگران پیمانکاری در برابر  ۶ ۵ ۲۶ شهرداری ها ۲

 شورای شهر

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

ی کار، استانداری و  بیشتر اداره ۲ ۴ ۱۶

 مجلس

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۱۱ ۱ ۶  

بیشتر معلمان قراردادی و در مقابل  ۲ ۶ ۵ معلمان ۵

 مجلس

بیشتر پرستاران قراردادی و در  ۱ ۱ ۱ پرستاران ۶

 ل مجلسمقاب



جـــمـ

 ــع

کــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــل

    

 

 

اشکال  دررا در نمای بعدی تالش کردیم فراواین حرکات کارگری درسطوح یاد شده 

ی هفت  های به تفکیک در جدول شمار تجمع اعتراضی، بیانیه و اعالن رسانه ،اعتصاب

 . نشان دهیم

بیانیه یا  ،تجمع اعتراضی ،اعتصاب)یکارگر فراوانی اشکال حرکات ۱ی  جدول شماره

 ۹۹ در سه ماهه اول سال (ای اعالم رسانه

شمار

 ه

اعت نام

 صاب

تجم

 ع

 توضيحات رسانه

اعتصابات طوالنی هفت تپه و مس  ۹ ۱۵ ۱۴ صنایع و معادن ۱

 کرمان با تجمع

  ۱ ۱۶ ۱۲ شهرداری ها ۲

راه آهن و حمل و  ۱

 نقل

۵ ۱۵ ۶  

  ۶ ۲ ۱۲آب و برق و  ۴



 تمخابرا

بیشتر تجمعات سراسری مقابل نهادهای  ۴ ۶ ۶ معلمان ۵

 دولتی و مجلس

 تجمعات سراسری و مقابل مجلس ۴ ۱۱ ۹ پرستاران ۶

جـــمـ

 ــع

کــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــل

    

 

دستمزد و افزایش دستمزد، ی  مطالبه ی مورد بعدی کار وارسی حرکات کارگری برپایه

است سازی حقوق در بین بازنشستگان  های معوقه و موضوع یکسان دریافت حقوق عدم

 . ی هشت به نمایش گذاشتیم در جدل شمارهکه 

۵ی  جدول شماره

در(سازی یکسان،معوقه حقوق،دستمزد افزایش)دستمزد خواست برحسب کارگری حرکات فراوانی 

 ۱۱سال اول ی ماهه سه

شمار

 ه

افزايش  نام

 دستمزد

حقوق 

 همعوق

سازی  سان يک

 و مزايا

 توضيحات

افزایش مطالبه نفت و  ۲ ۱۵ ۲ صنایع و معادن ۱

 معدن

کاهش دستمزد توسط  ۴ ۱۲ ۰ شهرداری ها ۲

 پیمانکاران

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

 بندی مشاغل طبقه ۲ ۹۹ ۱



آب و برق و  ۴

 مخابرات

 به اعتراض۱و بیشترآب ۱ ۷ ۱

 سازی  همسان

قراردادی  معلمانبیشتر  ۶ ۲ ۲ معلمان ۵

 حقوق سازی سان و یک

قراردادی  بیشترپرستار ۵ ۲ ۵ پرستاران ۶

 حقوق سازی سان و یک

جـــمـ

 ــع

کـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــل

    

 

یعنی نوع  ،اشتغال ی کارگری بر پایههای گوناگون  الیهنمودار بعدی کار وارسی تحرکات 

 ی در برابر بیکار سازی و تعطیلی همان سطح یاد شده طبقه بندی مشاغل ،قرارداد رسمی

 . ه نشان دادیمی نُ  کارگری در جدول شماره

بندی  طبقه ،قرارداد رسمی) فراوانی حرکات کارگری برحسب اشتغال ۹ی  جدول شماره

  (دربرابر بیکار سازی ،مشاغل

 ۱۱در سه ماهه اول سال

شمار

 ه

قرارداد  نام

 رسمی

مشاغ بندی طبقه

 اومزاي ل

دربرابربيکارساز

 وتعطيلی ی

 توضيحات

  ۲۹ ۵ ۲ صنایع و معادن ۱

  ۱۲ ۶ ۲ شهرداری ها ۲



راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

۱ ۴ ۴  

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۶ ۱ ۱  

  ۶ ۴ ۵ معلمان ۵

  ۱ ۲ ۵ پرستاران ۶

جـــمـ

 ــع

کـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــل

    

 

 

 :۱۱ال دوم س ی سه ماهه ی مطالعه
مرداد  عنوان، ۰۳۹تیر)دوم  ی سه ماهه در کار به بازنگری فصل تابستان ی در ادامه -

رو  هخبر روبعنوان  ۹۰۹۹ جمعاً بایعنی  عنوان خبری، ۹۱۰ و شهریور عنوان ۵۰۱

 : استخبرها به شرح زیر مستخرج از و نمودارهای  جداول سه ماهه. بودیم

دوم  ی سه ماهه) بخش خدماتتعداد کل حرکات   ۱۱ ی  جدول شماره

 (۹۹مرداد و شهریور ر،تی

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

 بیشتر خوزستان ۹۷ یشهردار ۰

آهن و  راه ۰

حمل و 

 ... بیشتر راه آهن لرستان و  ۰۸



 نقل

آب و  ۹

 برق

ای برای دستمزد و حقوق  اعتراضات محلی و منطقه ۱۱

 معوقه

معلمان  قراردادهای و غیر اعتراضات سراسری و  ۰۷ معلمان ۰

 رسمی

 اعتراضات سراسری و پرستاران شرکتی و پیمانکاری  ۱۷ پرستاران ۵

جمع  ۶

 کــــــــــــل

ضات طی سه ماه با محوریت دشواری بیشتر اعترا ۱۰۰

 کرونایی و گرمای هوا در هفت تپه و جنوب 

 

 

 ،دوم تیر ی اههسه م) تعداد کل حرکات بخش صنایع و معادن ۱۱ی  جدول شماره

  (۹۹مرداد و شهریور

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

روز و پاالیشگاه نفت و  ۱۲اعتصاب بزرگ هفت تپه ۱۶۲ صنایع ۱

 روز ۲۵گاز

اعتراضات حول حقوق و دستمزد معوقه و علیه  ۵ معادن ۲

 خصوصی سازی

جمع  ۹

 کـــــــــــــل

۹۴   



 

 

کاران،  ت کشاورزان، بیتعداد کل حرکا   ۱۲ ی شماره جدول

 دستفروشان و ساختمان

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

 بیشتر مسئله آب و کمبود آن در خوزستان و اصفهان ۲۶ کشاورزان و آب ۱

در گیری های کارکنان شهرداری ها با دستفروشان  ۲ دستفروشان ۲

 و حمایت مردم محل از دستفروشان 

ساختمانی در کردستان و حق بیمه بیکاری   کارگران ۲ ساختمان کارگران ۱

 در دوره کرونا

بیشتر جوانان بیکار محلی در برابر شرکت های  ۲ بیکاران ۴

 (نفت  و هفت تپه )بزرگ 

جمع  ۵

 کــــــــــــــــل

۱۳  

 



 

 ی سه ماهه)فراوانی حرکات کارگری از نظر جغرافیایی        ۱۱ی  جدول شماره

 (۹۹یورمرداد و شهر ،دوم تیر

شمار

 ه

تعداد  نام

 حرکات

 توضيحات

بیشتر مربوط به حرکات  سراسری معلمان و پرستاران و  ۱۴ تهران ۱

 در برابر مجلس و تمرکز صنایع و خدمات ... 

بیشتر صنایع نفت و پتروشیمی و هفت تپه و مبارزات  ۲۶ خوزستان ۲

 روستائیان برای آب 

هرمزگان و  ۱

 بوشهر

نایع   نفت و پتروشیمی و منطقه حرکات کارگران ص ۰۱

 صنعتی عسلویه 

کارگران ساختمانی و معلمان و فعاالن کارگران ومسئله  ۱۴ کردستان  ۴

 کولبران  ودستفروشان  

بیشتر بدلیل حرکات کارگری معادن ذغال سنگ و مس  ۱۶ کرمان ۵

 در این منطقه 

  -اصفهان  ۶

-قزوین 

کرج  -شیراز

 و اراک  

 ر آن ها شهرک های صنعتی قرار دارند منطقی که د  ۱۲

 ۱۱۷جمع ک                                    



 

درجه ) ،فراوانی حرکات کارگری از نظر محلی یا سراسری بودن۱۴  ی جدول شماره

 (۹۹مرداد و شهریور ،دوم تیر ی سه ماهه) ،(سازمانیافتگی

شمار

 ه

سراسر نام

 ی

محل

 ی

 توضيحات کل

بخش  -1حرکات سراسری از دو نظر ۱۱۰ ۸۸ ۱۴ صنایع و معادن ۱

حرکات  -2های مختلف یک رشته 

چند رشته کارگری در یک زمان 

 هفت تپه و معدن کرمان

حرکات کارگران شهرداری همه  ۱۵ ۱ ۹۷ شهرداری ها ۲

محلی و جدا از هم و عمدتا هم  در 

رودررویی با پیمانکاران بخش 

 خصوصی

راه آهن و حمل و  ۱

 نقل

بیشتر حرکات کارگران راه آهن  ۲۵ ۱۴ ۱۴

 سراسری و در یک منطقه بوده 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

بیشتر حرکات کارگران و کارکنان  ۱۹ ۵ ۵

 برق و مخابرات سراسری بوده است

بیشتر حرکات معلمان سراسری بوده  ۰۷ ۶ ۰۱ معلمان ۵

در برابر مجلس و بیشتر هم معلمان 

 قرار دادی قراردادی 



بیشترحرکات  پرستاران سراسری  ۱۶ ۷ ۹ ارانپرست ۶

بوده در برابر مجلس هم حول 

 قراردادی و هم در برابر پیمانکاران

 -کشاورزان  ۷

بیکاران و 

 دستفروشان

بیشتر محلی کشاورزان برای آب و  ۰۶ ۰۶ -

 بیکاران و دستفروشان برای کار

 ۰۵۱                    کل                                              ۵     

 

یکسان  -معوقه -افزایش)، فراوانی حرکات بر حسب خواست دستمزد  ۱۵ی  جدول شماره

 ،(۱۱ی دوم تیر، مرداد و شهریور سه ماهه)، (سازی

افزايش  نام رديف

 دستمزد

حقوق 

 معوقه 

يکسا

ن 

سازی 

و 

 مزايا 

 توضيحات

فت در مورد بیشتر کارگران پیمانی ن ۱ ۱۱ ۱۹ صنایع و معادن ۱

افزایش دستمزد در باره دیگران 

 حقوق حقه و امنیت شغلی 

بیشتر محلی و در برابر پیمانکاران  ۴ ۰۶ ۴ شهرداری ها ۲

 برای حقوق معوقه 

-  ۰ ۱۱ ۴راه آهن و حمل  ۱



 و نقل

آب و برق و  ۴

 مخابرات

 -۱۰ ۰  -

افزایش دستمزد و یکسان سازی  ۰۴ ۲ ۰۴ معلمان ۵

ق مبارزه برای حقوق ها از طری

 استخدام 

یکسان سازی دستمزدها با خواست  ۱۹ ۴ ۱۵ پرستاران ۶

استخدام رسمی ، لغو پیمانکاری و 

 قرار داد موقت

 -کشاورزی ۷

 -دستفروشان

 بيکاران 

 - - - 

 ۴۸       ۹۱              ۶۱کل                                            ۸  

 

 –قراردادکار )انی حرکات کارگری برحسب اشتغال فراو ۱۶ ی جدول شماره

 (۱۱ی دوم تیر، مرداد و شهریور سه ماهه)بندی مشاغل و بیکار سازی    ، طبقه

شمار

 ه

قرارداد  نام

 رسمی

مشاغ بندی طبقه

 ومزايا ل

دربرابربيکارساز

 وتعطيلی ی

 توضيحات

بیشتر خطر  ۶۷ ۴ ۵۴ صنایع و معادن ۱

تعطیلی و بیکار 



سازی و 

ادهای قرارد

 . موقت

بیشتر قرار  ۴ ۹ ۰۶ شهرداری ها ۲

دادهای موقت 

 و بیکاری 

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

بیشتر قرار  ۰ ۰ ۱۰

 دادهای موقت 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

اعتراض  ۶ ۰ ۱۱

کارگران و 

کارکنان علیه 

شرکت های 

 پیمانکاری 

بیشتر معلمان  ۰ ۰ ۰۴ معلمان ۵

 -قراردادی

برای استخدام 

 ی رسم

استخدام رسمی  ۴ ۲ ۱۴ پرستاران ۶

و لغو قرار داد 

های موقت و 

 امنیت شغلی  

 -کشاورزان ۷

 دستفروشان 

این بخش شامل - - - 

مطابلبات باال 

 نیستند

                       ۱۵                    ۱۴۱کل                                       ۵   

۵۵ 



 

دربرابر  -محیط کار)اوانی حرکات کارگری بر حسب فر  ۱۷ی  جدول شماره

  (۱۱ی دوم تیر، مرداد و شهریور سه ماهه)،               ( سیاسی –نهادهای دولتی 

شمار

 ه

محيط  نام

 کار

نهاد 

 دولتی

سيا

 سی

 توضيحات

 آزادی نمایندگان کارگری ۶ ۱۱ ۷۶ صنایع و معادن ۱

رودررویی کارگران شهرداری در -   ۱ ۱۴ شهرداری ها ۲

با  پیمانکاران در برابر شورای 

 شهر و فرمانداری ها 

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

صدور بیانیه سندیکای شرکت واحد  ۱ ۵ ۱۹

در دفاع از معلمان زندانی و احکام 

 ناعادالنه دستگاه قضایی 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۱۱ ۴  - 

حرکات  معلمان بیشتر سراسری و  ۶ ۱۶ ۶ معلمان ۵

رابر نهاد های دولتی قراردادی در ب

 و در مقابل مجلس

بیشترحرکات پرستاران سراسری  -  ۱۰ ۱ پرستاران ۶

حول قراردادها و افزایش حقوق  و 

 در مقابل مجلس



 -کشاورزان ۷

بيکاران و 

 دستفروشان

 - - - 

 ۱۵         ۸۶          ۱۴۹کل                                            ۸  

 

تجمع اعتراضی  -اعتصاب) ی برحسبفراوانی حرکات کارگر ۱۸ی   جدول شماره

  (۱۱ی دوم تیر، مرداد و شهریور سه ماهه)،                (ای رسانه –و تحصن

شمار

 ه

اعت نام

 صاب

تجم

 ع

 توضيحات رسانه

اعتصابات همراه با تجمع عای  ۵ ۴۹ ۴۱ صنایع و معادن ۱

رخی ب -اعتراضی معموال با هم هستند

اعتصابات طوالنی اند و یکبار محاسبه 

 .شده اند

تحرکات شهرداری هم عمدتا پراکنده  ۵ ۹۱ ۱۷ شهرداری ها ۲

 ولی مسلسل بوده است 

حجم باالی اعتصاب در راه آهن بدلیل  ۴ ۰۱ ۱۲راه آهن و حمل و  ۱



 موثر بودن و اهمیت اعتصابات نقل

آب و برق و  ۴

 مخابرات

تصاب در رابطه با حجم باالی اع ۲ ۱۲ ۱۱

 نیروگاهها برق و اهمیت آن

تجمعات سراسری معلمان قرار داد  ۲ ۱۶ ۶ معلمان ۵

موقت در برابر مجلس و نهاد های 

 دولتی 

تجمعات سراسری پرستاران منطقه ای -  ۱۷ ۷ پرستاران ۶

 و سراسری و پرستاران پیمانکاران 

 -کشاورزان ۷

بيکاران و 

 دستفروشان 

 -۰۶ ۱          -  

 ۰۱        ۱۷۱        ۹۹کل                                           ۸    

 

 : ۱۱سه ماهه سوم سال مطالعه 
مورد یعنی طی سه ماهه  ۶۲۵مورد وآذر ۵۵۱مورد ، آبان  ۵۴۴درسه ماهه سوم مهر -

 . خبر روبرو بوده ایم ۹۶۱۹سوم سال ما 

ی سوم مهر، آبان و  سه ماهه)  خدمات تعداد کل حرکات بخش ۱۹ ی  جدول شماره

 (۱۱آذر 



تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

 بیشتر کارگران شرکت های پیمانکاری شهرداری ها  ۱۹ یشهردار ۰

آهن و  راه ۰

حمل و 

 نقل

و شرکت واحد ( تراورس) بیشتر کارگران راه آهن  ۰۰

 اتوبوسرانی 

آب و  ۹

 برق

ای دستمزد و حقوق ای بر اعتراضات محلی و منطقه ۱۶

 معوقه

 بیشتر معلمان با قرارداد های کار موقت  ۱۰ معلمان ۰

 بیشتر پرستاران با قرار دادهای کار موقت   ۱۹ پرستاران ۵

جمع  ۶

 کــــــــــــل

ضات طی سه ماه با محوریت دشواری بیشتر اعترا ۱۰۸

 کرونایی شمارش شده است 

 

                               

 ایی  

۹۹۱۱

۹۱

۲۲

۹ 

۹۲

۹۱

 ۹ ۲ ۹     

ش رداری

را  آهن و  م  و ن  

آ  و بر 

مع مان

 رستاران

 

ی سوم مهر،  سه ماهه)  تعداد کل حرکات بخش صنایع و معادن ۰۱ی جدول شماره

 (۱۱آبان و آذر 

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات



  ۶۴ صنایع ۱

  ۰ معادن ۲

جمع  ۹

 کـــــــــــــل

۶۶  

 

                                   

 ایی  

۹۹۱۱

     نایع

۲  معادن
صنایع

معادن

 

 

اران، دستفروشان و ک تعداد کل حرکات کشاورزان، بی          ۲۱ ی شماره جدول

 (۱۱ی سوم مهر، آبان و آذر  سه ماهه) ساختمان

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

بیشتر در مورد حق آبه و کمبود آب در خوزستان  ۱۱ کشاورزان و آب ۱

 و اصفهان 

در گیری های کارکنان شهرداری ها با دستفروشان  ۱ دستفروشان ۲

 و حمایت مردم محل از دستفروشان 

  ۲ ساختمان کارگران ۱

  ۱ بیکاران ۴

  ۱۶ جمع کل  ۵



             

                                                              
        

 ایی  

۹۹۱۱

  کشاورزان و آب

۹۴

۹  دستفروشان

   کارگران ساختمان

۱
۹  بیکاران

 

ی سوم  سه ماهه) فراوانی حرکات کارگری از نظر جغرافیایی  ۲۲ی  جدول شماره

 (۱۱مهر، آبان و آذر 

شمار

 ه

تعداد  نام

 حرکات

 توضيحات

ر دادی در برابر مجلس و بیشتر معلمان و پرستاران قرا ۴۵ تهران ۱

 تمرکز مراکز صنایع و اداری 

 پاالیشگاه های نفت و گاز و کارگران نیشکر هفت تپه  ۱۵ خوزستان ۲

هرمزگان و  ۱

 بوشهر

 بیشتر در پاالیشگاه نفت و گاز و عسلویه و بندر امام    ۱۹

کهکلویه و  ۴

 بویر احمدی 

۱۰  

  ۱۱۵ جمع ک                    ۵



             

                                         

 ایی  

۹۹۱۱

۰۵  تهران

۹۵  خوزستان

هرمزگان و 

۹۹  بوشهر
کهکلویه و 

۹۱  بویراحمد

 

فراوانی حرکات کارگری از نظر محلی یا                        ۰۱  ی جدول شماره

 سراسری بودن

ی سوم مهر، آبان و  سه ماهه)                                                                    

                  (۱۱آذر 

شمار

 ه

سراسر منا

 ی

محل

 ی

 توضيحات کل

  ۶۶ ۶۰ ۴ صنایع و معادن ۱

بیشتر حرکات کارگران شهرداری در  ۱۹ ۱۹ - شهرداری ها ۲

محل کار و در برابر شرکت های 

 پیمانکاری  

راه آهن و حمل و  ۱

 نقل

بیشتر سراسری و منطقه ای کارگران  ۰۰ ۸ ۱۴

 راه آهن 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۴ ۱۰ ۱۶  -

بیشتر حرکات معلمان قراردادی در  ۹۲ ۱۶ ۱۶ نمعلما ۵

برابر مجلس و استانداری ها و مراکز 

 آموزش و پرورش 



بیشترحرکات  پرستاران و کارکنان  ۱۹ ۱۰ ۷ پرستاران ۶

 بخش درمان و بهداشت  

 -کشاورزان  ۷

بیکاران و 

 دستفروشان

بیشتر محلی کشاورزان برای آب و  ۱۶ ۱۶ -

 رای کاربیکاران و دستفروشان ب

۱۶ ۴۵ کل ۵

۵ 

۰۱۱  

                                                                       

                              

 ایی  

۹۹۱۱

 نایع و معادن

ش رداری ها

را  آهن و  م  و ن  

آ  و بر  و مخابرات

مع مان

 رستاران

بیکاران و دست روشان -ک اورزان 

 

 

۹ 

 

۹ 

 

 

 ۲

۹۱

۸

۹۲

۹ 

۹۲

۹ 

سراسری م  ی

 

دربرابر  -محیط کار)فراوانی حرکات کارگری بر حسب         ۲۴ی جدول شماره

 ،               ( سیاسی –نهادهای دولتی 

                  (۱۱سوم مهر، آبان و آذر ی  سه ماهه)     

شمار

 ه

محيط  نام

 کار

نهاد 

 دولتی

سيا

 سی

 توضيحات

نیشکر هفت تپه و برای آزادی  ۹ ۱۰ ۴۹ صنایع و معادن ۱

سیاسی )نمایندگان کارگری و نفت 

 ( بوده اند

شهرداری ها به ) نهاد های دولتی -  ۱۱ ۰۹ شهرداری ها ۲

و  عنوان محل کار و استانداری



 فرمانداری به عنوان نهاد پاسخگو 

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

اعالمیه و بیانیه ها جزو حرکات  ۰ ۱۵ ۷

آزالدی زندانیان و حرکات ) سیاسی 

 ( ساختمانی 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۱۵ ۵  - -

حرکات  معلمان در برابر ادارات  ۱ ۰۱ ۵ معلمان ۵

آموزش و پرورش محیط کار 

در برابر محسوب شده اند و 

 استانداری ها و مجلس  

بیشترحرکات پرستاران سراسری  -  ۴ ۱۱ پرستاران ۶

حول قراردادها و افزایش حقوق  و 

 در مقابل مجلس

 -کشاورزان ۷

بيکاران و 

 دستفروشان

 - - - 

  ۵ ۶۷ ۱۱۵ کل ۵

 

                              

 ایی  

۹۹۱۱

 ۱

۲۱

 

۹ 

۸

۹ 

۹۲

۹ 

۹ 

 

۲۹

 

۹

 

۲

 

۹

 

 ۹ ۲ ۹       

 نایع و معادن

ش رداری ها

را  آهن و  م  و ن  

آ  و بر  و مخابرات

مع مان

 رستاران

سیاسی ن اد دولتی م ی  کار

 



تجمع اعتراضی  -اعتصاب) بی برحسفراوانی حرکات کارگر ۰۵ی  جدول شماره

 ،                (ای رسانه –و تحصن

                  (۱۱ی سوم مهر، آبان و آذر  سه ماهه)     

شمار

 ه

اعت نام

 صاب

تجم

 ع

 توضيحات رسانه

بیشتر حرکات نفت و هفت تپه و  ۵ ۵۰ ۹۷ صنایع و معادن ۱

 اعتصاب های همراه با تجمع اعتراضی 

بیشتر تجمع اعتراضی برای حقوق  ۴ ۰۱ ۱۴ شهرداری ها ۲

های معوقه و و لغو قرارداد ها و  

 اخراج توسط پیمانکاران  

راه آهن و حمل و  ۱

 نقل

بیشتر اعتصاب کارگران راه آهن و  ۲ ۱۹ ۷

 شرکت واحد به شکل رسانه ای  

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۱ ۷ ۲  -

بیشتر تجمعات اعتراضی معلمان  ۴ ۹۱ ۴ معلمان ۵

اردادی در برابر استانداری ها و قر

 مجلس  

تجمعات سراسری پرستاران منطقه ای  ۵ ۹۹ ۹۹ پرستاران ۶

 و سراسری و پرستاران پیمانکاران 

 -کشاورزان ۷

بيکاران و 

 دستفروشان 

 -۱۶ ۰          -  

۱۶ ۱۶ کل ۵

۱ 

۰۴  

                                        



                               

 ایی  

۹۹۱۱

 

۹ 

۲ 

۹ 

  

  

  

۹ 

۹ 
 

۹  
۹۹

 

 ۲

۲۱

۹۹
 

۹ 

۹۹ ۹ 

  ۲ ۲   ۲

اعت ا  ت مع رسان 

 

 -افزایش)فراوانی حرکات کارگری بر حسب خواست دستمزد   ۰۶ی  جدول شماره

 ، (یکسان سازی -معوقه

                                       (۱۱ی سوم مهر، آبان و آذر  سه ماهه)            

افزايش  نام رديف

 دستمزد

حقوق 

 معوقه 

يکسا

ن 

سازی 

و 

 مزايا 

 توضيحات

 خواست افزایش دستمز   ۰ ۰۰ ۱۹ معادن صنایع و ۱

کارگران قرارداد پیمانی شهرداری  ۴ ۰۹ ۶ شهرداری ها ۲

 ها  در برابر شرکت های پیمانکاری 

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

۰ ۵ ۰  -

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۴ ۵ ۰  -

افزایش دستمزد و یکسان سازی  ۰ ۴ ۱۴ معلمان ۵

حقوق ها از طریق مبارزه برای 

 تخدام اس



یکسان سازی دستمزدها با خواست  ۴ ۸ ۵ پرستاران ۶

استخدام رسمی ، لغو پیمانکاری و 

 قرار داد موقت

 -کشاورزی ۷

 -دستفروشان

 بيکاران 

 - - - 

   ۷۱ ۴۴ کل ۸

                           

 ایی  

۹۹۱۱

 نایع و 

معادن

ش رداری 

ها

را  آهن و 

 م  و 

ن  

آ  و بر  

و 

مخابرات

مع مان  رستاران

۹۹
 ۲  

۹ 
 

۲۲

۲۹

۸  

 

۸

۲
 

۲ ۲

۲
 

اف ای  دستم د یک ان سازی و م ایا   و  معو   

 

 –قراردادکار )فراوانی حرکات کارگری برحسب اشتغال  ۰۷ ی جدول شماره

                                       (۱۱ی سوم مهر، آبان و آذر  سه ماهه)     ندی مشاغل و بیکار سازی    ،       ب طبقه

شمار

 ه

قرارداد  نام

 رسمی

مشاغ بندی طبقه

 ومزايا ل

دربرابربيکارساز

 وتعطيلی ی

 توضيحات

بیشتر خطر  ۱۰ ۴ ۱۸ صنایع و معادن ۱

تعطیلی و بیکار 

سازی و 

ای قرارداده

 . موقت

بیشتر قرار  ۴ - ۱۰ شهرداری ها ۲

دادهای موقت 

 و بیکاری 



راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

بیشتر قرار  ۰ ۸ ۰

 دادهای موقت 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

اعتراض  ۰ ۰ ۴

کارگران و 

کارکنان علیه 

شرکت های 

 پیمانکاری 

بیشتر معلمان  ۰ ۴ ۰۱ معلمان ۵

 -قراردادی

برای استخدام 

 رسمی 

استخدام رسمی  ۹ ۴ ۱۱ پرستاران ۶

و لغو قرار داد 

های موقت و 

 امنیت شغلی  

 -کشاورزان ۷

 دستفروشان 

 - - - 

  ۰۵ ۰۰ ۶۷ کل  ۵

                                                                                    

                     

                               

 ایی  

۹۹۱۱

۹۹

۹۱

۱
۰

۱۹

۹۴

۰

۴

۹

۱
۰ ۰

۹۱

۰
۱ ۱ ۱

۹

۴

۵

۹۴

۹۵

۱۴

۱۵

صنایع و 

معادن

شهرداری ها راه آهن و 

حمل و نقل

آب و برق و 

مخابرات

معلمان پرستاران

قرارداد رسمی طبقه بندی مشاغل ومزایا دربرابربیکارسازی وتعطیلی

 



 : ۱۱سه ماهه چهارم سال مطالعه 
مورد  ۹۹۵مورد و اسفند  ۵۹۵بهمن  -مورد ۱۱۳و سرانجام  در سه ماهه چهارم دی -

ماه سال ۰۹بدین ترتیب طی . خبر روبرو بوده ایم ۶۶۶۹یعنی طی سه ماهه سوم سال ما 

 !خبر روبرو هستیم  ۴۹۶۶ما با 

سه ماهه چهارم )ماتتعداد کل حرکات بخش خد            ۲۵ی  جدول شماره

 (۹۹ بهمن و اسفند -دی

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

 بیشتر حرکات  کارگران محلی بود   ۰۷ یشهردار ۰

آهن و  راه ۰

حمل و 

 نقل

و شرکت واحد ( تراورس) بیشتر کارگران راه آهن  ۰۵

 اتوبوسرانی 

آب و  ۹

برق و 

 مخابرات

 ود اعتراضات بیشتر سراسری و منطقه ای ب ۱۷

سراسری  و در مقابل مجلس / بیشتر معلمان قرارداد ی  ۵۱ معلمان ۰

 اسالمی 

 بیشتر پرستاران قراردادی  بودند   ۱۴ پرستاران ۵

جمع  ۶

 کــــــــــــل

ضات طی سه ماه با محوریت دشواری بیشتر اعترا ۱۴۲

 کرونایی شمارش شده است 

 



 

 -سه ماهه چهارم دی) صنایع و معادنتعداد کل حرکات بخش       ۰۹ی جدول شماره

 (۹۹ بهمن و اسفند

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

) فوالد و هفت تپه  -بطور برجسته حرکات سراسری نفت ۹۱ صنایع ۱

 (حرکات طوالنی و سراسری

  ۱۶ معادن ۲

جمع  ۹

 کـــــــــــــل

۱۱۱  

 

 

 



کاران، دستفروشان و  زان، بیتعداد کل حرکات کشاور       ۱۶ ی شماره جدول

 (۹۹ بهمن و اسفند -سه ماهه چهارم دی)ساختمان

تعداد  نام شماره

 حرکات

 توضيحات

کشاورزان  ۱

 و آب

مسئله آب و  حق آبه و حرکت مهم کشاورزان اصفهان  ۱۰

 در دوشنبه های اعراضی 

 اعتراضات برای کار   -برای استخدام در صنایع محلی  ۴ بیکاران ۲

 محدودیت های شهرداری ها برای دستفروشان  ۴ فروشان دست ۱

  کارگران ۴

فصلی 

 ساختمانی

برای حق بیمه بیکاری ،  -کارگران فصلی ساختمانی  ۶

 بیشتر در استان کردستان 

  ۰۶ کل ۵

 

 

سه ماهه چهارم )فراوانی حرکات کارگری از نظر جغرافیایی      ۱۱ی  جدول شماره

 (۹۹ دبهمن و اسفن -دی



شمار

 ه

تعداد  نام

 حرکات

 توضيحات

بیشتر حرکات سراسری معلمان و پرستاران و صنایع در  ۵۷ تهران ۱

 برابر مجلس و تمرکز مراکز صنایع و اداری 

 فوالد و کارگران نیشکر هفت تپه   -صنایع  نفت  ۰۴ خوزستان ۲

هرمزگان و  ۱

 بوشهر

 نفت و فوالد  و صنعت پتروشیمی     ۰۰

  ۱۹ فهان اص  ۴

لرستان و بویر  ۵

 احمد                   

۱۴  

  ۱۱۶ کل ۶

 

 

فراوانی حرکات کارگری از نظر محلی یا                        ۱۰ ی جدول شماره

 سراسری بودن 

ن بهم -سه ماهه چهارم دی)                                                                     

                                                                    (۹۹ و اسفند

 توضيحات کلمحلسراسر نامشمار



 ی ی ه

  ۱۱۱ ۹۱ ۰۰ صنایع و معادن ۱

حرکات کارگران شهرداری بیشتر  ۲۱ ۲۱ - شهرداری ها ۲

محلی و در بخش های مختلف 

 .  شهرداری را پوشش می دهد

مل و راه آهن و ح ۱

 نقل

بیشتر حرکات محلی بوده  و نوعی  ۰۵ ۱۹ ۶

سازماندهی سراسری شبکه ای دیده 

می شود  سراسری و منطقه ای 

 کارگران راه آهن 

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۰ ۱۵ ۱۷  -

بیشتر حرکات معلمان قراردادی  و  ۵۱ ۱۱ ۰۶ معلمان ۵

 تحصن در برابر مجلس 

   - ۱۵ ۸ ۷ پرستاران ۶

 - کشاورزان ۷

بیکاران و 

 دستفروشان

- ۰۶ ۰۶  -

۲۱ ۶۹ کل ۵

۹ 

۲۵۲  

                                                                       

 



دربرابر  -محیط کار)فراوانی حرکات کارگری بر حسب       ۱۱ی جدول شماره

 ،               ( سیاسی –نهادهای دولتی 

                                                                                    (۹۹ بهمن و اسفند -ه چهارم دیسه ماه)             

شمار

 ه

محيط  نام

 کار

نهاد 

 دولتی

سيا

 سی

 توضيحات

بیشتر اعتراضات در برابر  ۸ ۰۸ ۱۶۱ صنایع و معادن ۱

استانداری ها و مجلس برای 

طع جلوگیری خصوسی سازی  و مقا

 کاری  

بیشتر در برابر شرکت های -  ۷ ۰۷ شهرداری ها ۲

پیمانکاری و محل کار در اعتراض 

به وضعیت حقوق های معوقه و 

قرارداد های موقت در سطح محلی 

 .  صورت گرفت

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

۱۸ ۶ ۰  

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۸ ۸ ۱  -

ر برابر حرکات  معلمان قراردادی د ۸ ۱۶ ۱۵ معلمان ۵

ادارات آموزش و پرورش و مجلس 

 و در برابر استانداری ها 

 -  ۱۱ ۶ پرستاران ۶

 -کشاورزان ۷

بيکاران و 

 دستفروشان

بیشتر اعتراض کشاورزان پیرامون -  ۱۵ ۸

مشکل آب بوده است و دستفروشان 

در برابر فشار ماموران سد معبر 

 شهرداری  در دوران کرونایی 

  ۱۹ ۱۶۴ ۱۵۱ کل ۵



 

 

تجمع  -اعتصاب) ی برحسبفراوانی حرکات کارگر        ۱۴ی جدول شماره

 ،                (ای رسانه –اعتراضی و تحصن

                                                                                                   (۹۹ بهمن و اسفند -سه ماهه چهارم دی)               

شمار

 ه

اعت نام

 صاب

تجم

 ع

 توضيحات رسانه

اعتصبات و تجمعات اعتراضی با هم  ۷ ۹۵ ۶۹ صنایع و معادن ۱

 بوده اند  

بیشتر تجمع اعتراضی بر علیه شرکت  ۵ ۰۱ ۹ شهرداری ها ۲

 .   های  پیمانکاری  و محلی بوده است 

راه آهن و حمل و  ۱

 نقل

۱۸ ۴ ۲ -   

آب و برق و  ۴

 مخابرات

۶ ۸ ۲  -

بیشتر تجمعات اعتراضی معلمان  ۴ ۲۵ ۱۸ معلمان ۵

قراردادی در برابر استانداری ها و 

 مجلس  



تجمعات سراسری پرستاران منطقه ای  ۲ ۹۹ ۶ پرستاران ۶

 و سراسری و پرستاران پیمانکاران 

 -کشاورزان ۷

بيکاران و 

 دستفروشان 

 -۲۶ -          -  

۱۵ ۱۲۶ کل ۵

۶ 

۰۰  

   

 

 -افزایش)فراوانی حرکات کارگری بر حسب خواست دستمزد      ۱۵ی جدول شماره

 ، (یکسان سازی -معوقه

                                                                                                                               (۹۹ بهمن و اسفند -سه ماهه چهارم دی)                                         

افزايش  نام رديف

 دستمزد

حقوق 

 معوقه 

يکسا

ن 

سازی 

و 

 مزايا 

 توضيحات

یکسان سازی  -افزایش دستمزدها ۶ ۹۹ ۱۱ صنایع و معادن ۱

 حقوق ها و غیره بوده است   



حرکات عمدتا محلی و تقریبا کلیه -  ۰۱ ۴ شهرداری ها ۲

 نی بوده اند  کارگران قراردادی و پیما

راه آهن و حمل  ۱

 و نقل

۴ ۰۱ ۰  -

آب و برق و  ۴

 مخابرات

بیشتر کارگران و کارکنان آب و  - ۸ ۰

برق حول حقوق های معوقه و قرار 

 داد ها بوده است 

 بیشتر معلمان قراردادی بوده اند   ۰۵ ۸ ۰۴ معلمان ۵

یکسان سازی دستمزدها با خواست  ۱۱ ۵ ۴ پرستاران ۶

 رسمی ،  استخدام

 -کشاورزی ۷

 -دستفروشان

 بیکاران 

 - - - 

  ۴۴ ۱۶۱ ۶۱ کل ۸

 

 

 



 –قراردادکار )فراوانی حرکات کارگری برحسب اشتغال       ۱۶ی جدول شماره

                                                                                                                                                                  (۹۹ بهمن و اسفند -سه ماهه چهارم دی)(                 بندی مشاغل و بیکار سازی طبقه

شمار
 ه

قرارداد  نام
 رسمی

مشاغ بندی طبقه
 ومزايا ل

دربرابربيکارساز
 وتعطيلی ی

 توضيحات

بیشتر خطر  ۰۸ ۱۵ ۰۱ صنایع و معادن ۱
تعطیلی و بیکار 

ازی و س
قراردادهای 

 . موقت

حرکات عمدتا  ۴ ۰ ۰۱ شهرداری ها ۲
محلی ، در 
برابر خطر 

بیکار سازی 
توسط 

پیمانکاران بوده 
 .  است

راه آهن و حمل  ۱
 و نقل

بیشتر قرار  - ۰ ۰۱
 دادهای موقت 

آب و برق و  ۴
 مخابرات

اعتراض  - ۰ ۶
کارگران و 

کارکنان علیه 
شرکت های 
 پیمانکاری 

بیشتر معلمان  ۴ ۴ ۲۴ نمعلما ۵
 -قراردادی

برای استخدام 
 رسمی 

استخدام رسمی  ۴-  ۱۱ پرستاران ۶
و لغو قرار داد 
های موقت و 
 امنیت شغلی  

 - - -  -کشاورزان ۷



 دستفروشان 

  ۴۶ ۰۵ ۱۲۹ کل  ۵

                          

 :  ا   کالم

سال که تمامی می توان دریافت  هاارو آم با نگاهی به خبرها و نمودارهای ترسیمی

سال  -حقه زحمتکشان کشور سال تهاجم به حقوق  -کرونایی وارسال دش -، سال بد ۹۹۱۱

سال  -شالقصدوراحکام زندان وشکنجه واحضارها، سال گرانی وتورم نقطه به نقطه،

سال مبارزات سریالی  -شرکت های پیمانکاری مبارزه باخصوصی سازی ورودررویی با

نفتگران و کارگران شهرداری ها و پسماندهای  -مالباختگان  -معلمان  -نشستگان باز

سال ایستادگی  -ان سال مقاومت کولبران و سوخت بر -غذایی و دستفروشان خیابانی 

سال به  سال دفاع پرستاران ازجان و هستی مردمان کشور و -صیادان شمال وجنوب 

آغاز عیشتی وهزینه های سنگین اعتراض را ازشرایط سخت مهمه ه وخیابان آمدن آنان هم

وهمگرایی بی  واین همه امروزاتحاد و همبستگیندبه جان خرید سال فروردین تا پایان

آورده بوجود سرکوب ها یوجود تمامطبقه ما باجامعه با  گوناگون اقشار نظیری را دربین

 .است

باال بردن ضریب امنیت برای بهبود شرایط کار و  ۹۹۱۱مبارزه کارگران در تمامیت سال

شغلی و برای بهبودی شرایط کار و زندگی کارگران در شرایط سخت کرونایی مبارزه نان 

کان زنده ماندن و زندگی کردن مو جان ، در وضعیت امروز نیز به معنای مبارزه برای ا

 با مبارزه برای پایان بخشیدن به بُود نظاماین تالش و پیکار همه جانبه طبقاتی . است 

 . اسالمی به شکل توامان گره خورده است



سخت ، وضعیت و  ، نشان داد که در چنین شرایط  ۹۹۱۱مبارزه کارگران در سال

اهمیت سازمانیابی، تشکل پذیری و دوری جستن از با برا ی طبقه ما، مبارزه دشواری 

ه است گره خوردفرقه گرایی،  انحصارطلبی و پذیرفتن استقالل عمل روند مبارزه طبقاتی 

نی مبارزه برعلیه خصوصی سازی و خصولتی کردن ی، به نمود ع ۱۱سال  کل پیکار .

ضربه ... فوالد و صنایع نفت -هپکو -نیشکر هفت تپهکشت و صنعت  درصنایع کشور 

اساسی وارد آورد و ایستادگی، اتحاد، تقویت پیوند طبقاتی قدرتمند در صنعت نیشکر هفت 

ج درخشانی انجامید که عمود خیمه نظام را به عقب نشینی وا تپه، تا اینجای کار به نتای

 . داشت و خلع ید را بر اسد بیگی و خاندان او عینیت بخشید

و نابرابری، نبرد اردوی کار و سرمایه، مسئله  نین وضعیت دشوارکید نماییم؛ در چباید تا

به  ، باردیگرسطح از همگرایی های طبقه ما رارودررویی با عناصر ماند هرهمگرایی و 

 سمت تشکل مستقل، سازمان یابی سراسری باز هم بیشتری فرا می خواند 

باید درهمین دوران سخت : ا است، نشان دادممبارزه بین نان و جان و آنچه پیشروی 

سترده تر ، سازمانیافته به تجمیع پیوند گکرونایی تجربه یکسال مبارزه پیوسته و شبکه ای 

 -گاز -نفت  )ری در سطح نه تنها کارگران صنایع بزرگ تر، آگاهانه تر، و سراس

مبارزه ای که بدون آن . تسریع یابدبلکه به کل طبقه ما ...( ماشین آالت و  -پتروشیمی

معلوم نیست که حتی در صورت تحولی سیاسی در کشور و فروپاشی نظام، تحول اساسی 

ی شان صورت سیی و اساواسته های ابتداو یا حتی در جهت تامین خبه نفع کارگران 

 . گیرد

زه و اتحاد یکایک الیه همین ایستادگی و ماندگاری مبارجان شیفته طبقه ما درآنیم ؛ ما بر

درمقابل چرخه سرمایه داری چپاولگرو همه بنیان های های مزد وحقوق بگیران کشور

این روند باید الزاما  . ابددردل حیات منحط حاکمیت اسالمی تجلی می یآن، ویرانگر 

باید این .  نشان گرفتهمچنان رو به جلو ۱۴۱۱با حدت بیشتری در سال  را هزمبار

ظرفیت مبارزه را در طی سال در پهنه جامعه دنبال نمود و برای آن همواره و در نمام 

 .سطوح نقشه راهنما داشت 

 :منابع 

 . عالقمندان به روزشمارکارگری مراجعه به آدرس زیرامکانپذیراست  -( ۹)

tp://karegari.comht/ 

فروردین  ۹۹، چهارشنبه ...مهر، جزییات تازه از مشاغل و اصنافی  خبرگزاری -(  ۱)

۹۰۴۴                     ehrnews.com/news/5178123https://www.m  

https://www.mehrnews.com/news/5178123/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی وبسایت دویچه دله فارسی،   - (۹)

  ۹۰۴۴ایران،فروردین

https://www.dw.com/fa-ir /a-57085286 

 : ضمیم  ها 

 : ۱۱موقعيت زنان در بازار کار درسال کرونايی 

وقعیت آنان در بازار ، بحث اشتغال زنان و دشواری م ۹۹در روزشمار کارگری سال 
و اشتغال آنان که اغلب از طریق  -گذران سرپرست خانوار  -کار و واحد های تولیدی

 -کووید»گیری  شوک همهدستفروشی در متروها فراهم می آمد، باید در متن گسترش 
 . مورد بازنگری قرار داد  «۱۹

های سرراهی، با وسعت یافتن کرونا در سطح کالن شهرتهران در متروها و ایستگاه
از آنجائیکه دولت نیز هیچ . آسیب جدی را متوجه موقعیت گذران زندگی آنان کرده است 

نقشه راهنمایی برای تامین گذران زندگی آنان طی سال در دستور کارخود نداشت، این 
 .ضربه پذیری بیشتر از سال های پیش خود را در تمامی عرصه ها نشان داد

ویروس کرونا نشان می دهد که زنان در مواجهه با کرونا  پیامدهای اقتصادی ناشی از
چرا که زنان از درآمد، پس انداز و حمایت شغلی کمتری . بیشتر از مردان صدمه دیدند

بررسی ها . همچنین سهم بیشتری از مشاغل ناپایدار به زنان اختصاص دارد. برخودارند
ت مشغول به کار هستند و نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان در بخش های خدما

زنان آرایشگر، زنان  .ببینند لطمه بیشتر کرونا دوران در همین مسئله نیز باعث شده تا
شاغل در مراکز تهیه غذا، هتل ها، تاالرها یا زنانی که در زمینه سرویس مدارس و مهد 

یروس کرونا و کودک ها فعالیت می کردند بخشی از زنانی هستند که به دلیل گسترش و
بخشی هم به دلیل محدود . پیامدهای اقتصادی ناشی از آن آسیب بسیاری را متحمل شدند

 .شدن بازار کار و تعطیلی محل کار بیکار شدند

 : موقعيت اشتغال زنان 

 بسیار دستمزدهای کارگران زن ایرانی در کارهای بسیار سخت بصورت غیررسمی با

حقوق کاری آنها حتی یک دهم زندگی شان را تامین نمی . به کار گرفته می شوند پایین

 .آنها اگر روزی کار نکنند دیگر چیزی برای خوردن ندارند. کند
 در اشتغال درصد۳۴بر اساس آمار و ارقام ثبت شده در خبرگزاری های حکومتی 

ررسمی بیش از مشاغل رسمی در مشاغل غی. را مشاغل غیررسمی تشکیل می دهند ایران

-خبرگزاری حکومتی ایسنا . )معرض آسیب ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند

 (۱۱خرداد  ۱۹

تمامی . محسوب می شوندنیروی کار کارگران زن ایرانی دربازارکارازآسیب پذیرترین ها 

آنها . ان هستندارزان برای کارفرمای نیروی کار در جامعه ایران درتمامی سطوح، زنان

https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/11/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/11/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/26/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/26/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/26/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/26/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/01/13/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/01/13/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/01/13/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/01/13/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/


قرارمی  اخراج ازکاردر صورت وقوع هر گونه بحران اقتصادی درصف نخست 

 .در دوران کرونا ازکار اخراج شده اند زنان نفرازاین میلیون یک .دگیرن

دستمزد کارگران زن ایرانی همواره بسیار پایین تر از مردان بوده و در این مورد نیز با 

 .تیک روبه رو هستندستم مضاعف سیستما
 : مطبوعات به برخی آمار اشاره داده اند ۱۱۹۹درسال دشوار 

هزار میلیارد تومان رانت به ۳۴۴  ،۱۱در نیمه اول سال»: روزنامه رسالت نوشته است ـ 

روزنامه شرق نوشته  و« ریخته شده استها وصاحبان معادن   ها،پتروشیمی جیب فوالدی 

  «.تعطیل شده است«واحد تولیدی ۹۴۴و هزار۱ازسوی دیگرحدود » :است

به شیوه " کارخانگی"ازطریق گسترش دربخش توزیع پوشاک  شاغل زنان بسیاری از

عدم . کارمزدی به معنی کاربدون قرارداد وبدون بیمه است. کارمزدی کار می کنند

زنان بخش  این. بیکاری نیزمی شوددرمان و  برخورداری ازبیمه شامل محرومیت ازبیمه

ازهیچ حمایتی برخوردار نبوده و دائما صورت خود را با سیلی سرخ نگه می  کارگر

 .دارند
که عمدتا  -برصنف فروشندگان  ی تضمینینظارت هیچ گونه،سرمایه داری حاکم نظام 

د و آنها نندارو در ساسله فروشگاههای زنجیره ای به کاراضتغال دارند،  -زنان هستند 

. آنها دفاع کند برخوردارنیستندشغلی و اتحادیه یا نهادی که ازحقوق  ازهیچگونه تشکل

 . به یک شیوه متداول تبدیل شده است کارمزدی شیوه بنابراین، کار بی رحمانه به

گزارش  ۱۱و کارخانگی زنان در ابعاد گوناگون طی سال  موقعیت زنان معلم و پرستاران

شده وبا توجه به محدودیت تراشی های نا کارآمد، ضربه هولناکی به موقعیت شغلی زنان 

نفر زن شاغل، یک ( ۳)طبق یک برآورد در این مدت تقریبا ازهرشش . وارد آمده است 

نه تنها در دست نیست،  هرچند برآمد آماری روشنی. نفر شغلش را از دست داده است 

اند، چند برابرمردان  گیری کرونا شغلشان را ازدست داده شمار زنانی که در طول همه

ها بسیار بیشتر از  بوده، بلکه با توجه به تعداد کمتر زنان شاغل، احتمال بیکار شدن آن

 .مردان می تواند باشد

ان خویش با کار طاقت درهمین رابطه زنان کارگردر کوره پزخانه ها به همراه کودک

در این .  مجبورند برای امرارمعاش حتی بدون عقد قرارداد به آن تن دهندفرسای خویش ،

با وجود  صبح تا غروب کار کنند و ۲کارگران زن مجبورند ازساعت کوره پزخانه ها،

هزینه ایاب . آیند  هایشان برنمی  خانواده و خود معاش امرار ساعات کار طوالنی، ازعهده

و ذهاب نیز برعهده خود کارگران است که با توجه به دوری شهر از کارخانه، خود 

یش در استان آذربایجان غربی، بدراطراف تهران بزرگ و .بارسنگینی بر دوش آن هاست

در این محل ها هیچ استانداردی برای ایمنی کار به . کوره آجرپزی وجود دارد ۵۴۴از 

ره پز خانه های کمترین توجه .و کارفرمایان و یا صاحبان این کرسمیت شناخته نمی شود

در معرض زن و کودکان آنها سالمت کارگران  ای به وضعیت کارگران زن آن ندارند و

و بیمه درمانی و بیکاری ای درکارنیست بلکه دراساس  دهند  قرار می روزانه خطر

 .  بردگی کار بر آن محیط ها حاکم است

https://women.ncr-iran.org/fa/1399/11/15/%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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https://news.mojahedin.org/i/%DB%B1%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%DB%B8%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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وضعیت زنان کارگر به خصوص سرپرستان خانوار، درحالی که نظام حاکم  رابطه بادر 

تمامی سال کرونایی  درهیچ راه حلی برای حل بحران اقتصادی و بیکاری رو به گسترش 

اخبار روزشمار  .نان بسیارنگران کننده باقی مانده استهمچ وصعیت زناننداشته،

زنان و بطورخاص زنان سرپرست خانواردراین چرخه قربانی کارگری گواه این استکه؛ 

  .اول کرونا و کسادی بازارهستند

زنان سرپرست یک نکته دیگردرباب زنان سرپرست خانوار گفتنی است و آن اینکه ؛ 

در مجبورند به خاطر تامین هزینه های ابتدایی خانواده خود  باال سنین خانوار حتی در

. رنج مضاعف کولبری را به جان بخرندشمال ایران در سطح کشاورزی و در کردستان 

این جا هم زنان به . نیز بدلیل نبود شغل، وادار به کولبری می شوند  ل کرده هاحتی تحصی

میلیونی زنان ۰جمعیت امروز  .دلیل توان جسمی پایین تر، پول کمتری دریافت می کنند

سرپرست خانوار بیانگر وضعیت دردناک زندگی و سفره های خالی زنان سرپرست 

 .خانوار ایرانی است
افت قابل  کرونایی ،۱۱ن مشارکت اقتصادی زنان ایران، طی سال طبق برآوردها، میزا

هزار نفر به چهار  ۰۴۰زن از پنج میلیون و " فعال اقتصادی "توجهی داشته و جمعیت 

 .هزار نفر کاهش یافته است ۹۱۹میلیون و 

زنان زیادی که به  :دررابطه با موضوع دستمزد زنان در سطوح گوناگون  آمده است 

های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان  منشی. مشغول به کارهستند صورت توافقی

گیرند و بیمه هم  در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق می… دفاترخصوصی و

 .نیستند

به عبارت دیگر، دریک سال گذشته، بیش ازیک میلیون زن بازار کار ایران را ترک 

 .یکاری زنان کم شده استاند و به همین دلیل، در ظاهر، نرخ ب کرده

مراتب باالتر زنان نسبت به مردان   طی سال گذشته نرخ مشارکت پایین با نرخ بیکاری به

دردوره . های شغلی برای زنان دربازار کارایران است بیانگر محدودیت بیشتر فرصت

های شغلی ایجاد شده درکشور به  درصد خالص فرصت ۱۰مذکور به طور متوسط حدود 

درصد بیکاران را زنان تشکیل  ۹۴ق گرفته، درحالی که به طور متوسط حدود زنان تعل

 .دهند می

ارائه شده یک نکته دیگر، هرچند به آمارهای ارانه شده حرجی نیست ولی آمارهای 

نسبت به سه  ۱۱نرخ بیکاری زنان درسه ماهه دوم سال  :مرکزآمارایران اعالن می دارد

بر این اساس نرخ بیکاری : و اعالن می دارند  ستماهه نخست امسال افزایش یافته ا

درصد درتابستان  ۱۱٫۰به  ۱۱درصد دربهار  ۱۰٫۹ساله برای زنان از  ۹۵ -۹۹جمعیت 

ساله وبیشتربرای زنان ۹۵همچنین براساس این آمارها نرخ بیکاری جمعیت  .رسیده است

  (۹) .رسیده است ۱۱درصد درتابستان  ۵٫۹۳به  ۱۱درصد دربهار  ۲٫۹۹از 

ازجمعیت یک  »: دراقتصاد آنالین آمده است" زنان قربانی اصلی کرونا" دروارسی   

همچنین . درصد مربوط به زنان است ۵ هزارنفرشاغل ازدست رفته حدود ۹میلیون و 

هزار زنی که     هزارنفرازمجموع   ۲دهد که  نتایج این بررسی نشان می

https://women.ncr-iran.org/fa/1399/07/01/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86/
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درصد ازآنها ۵/۲۲اند که   کرده کارمی اند دربخش کشاورزی ازبازاراشتغال خارج شده

 ( ۰)  «.اند ازکارکنان فامیلی بدون مزد بوده

ی زنان م دبگیر و  با توج  ب  دشواری روبرو شد  برخی از اهم م ورهای م ئ    

 :را می توان ب  شک  زیر بیان داشت گیری کرونا سر رست خانوار در دوران هم 

، باید صندوق بازنشستگی کشوری زنان هستند بگیران نفر از حقوق ۹۴۳هزار و  ۰۹۵

 ! دید موقعیت آنان به کجا می انجامد

زنان درمواجهه با کرونا بیشتر ازمردان صدمه دیدند چرا که زنان از :پیشترهم آوردیم  -

های شغلی کمتری برخوردارندوسهم بیشتری از مشاغل  درآمد، پس اندازو حمایت

به  ... پرستاران و زنان کارخانگی و غیره  -ف معلمانو قراردادی در سطوح مختلناپایدار

 .آنها اختصاص دارد

زنان آرایشگر، زنان شاغل در مراکز تهیه غذا، هتل ها، تاالهار یا زنانی که در زمینه  -

سرویس مدارس و مهدکودک ها فعالیت می کردند بخشی از زنانی هستند که به دلیل 

آسیب بسیاری را متحمل شدند و  ،دی ناشی از آنگسترش ویروس کرونا و پیامدهای اقتصا

 .بخشی به دلیل محدود شدن بازار کار و تعطیلی محل کار بیکار شدند

درصد شاغلینی که تحت تاثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار  ۲۴نزدیک به  -

 .شدند، زنان هستند

درصد شاغالن بدون  ۹۴و نزدیک به  درصد است ۱۴٫۹سهم زنان از کل بیمه شدگان  -

 .اند بیمه سهم زنان بوده

درصد کاهش  ۹۰٫۹گیری کرونا در کشور به  نرخ مشارکت اقتصادی زنان پس از همه -

 ۲۹۲نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود  ۱۱یعنی در نیمه اول سال . یافته

 .هزارنفرازجمعیت اشتغال زنان کاهش یافت

تا  ۰۴۴شوند حتی با ماهی  زشدید مالی حاضر میبسیاری از زنان کارگر به دلیل نیا -

هزار تومان مشغول به کاردرمحیطی شوند که تابع هیچ قانونی نیست وعالوه براین  ۵۴۴

تواند  گیرد، کارفرما هر زمان که اراده کند می ها تعلق نمی که هیچ مزایا و تسهیالتی به آن

ثال حق تأهل از جمله مزایایی به عنوان م… هیچ دلیلی عذر این کارگران را بخواهد بی

 همواره کارگر زنان دستمزد .گیرد است که در بسیاری موارد به کارگران زن تعلق نمی

بسیار پایین تر از مردان بوده و در این مورد نیز با ستم مضاعف سیستماتیک روبه رو 

خط نیه ای مشترکی معلمان و بازنشستگان طی بیا -کارگران این درحالی است که .هستند

 . اعالم داشته اندمیلیون تومان باالی دوازده  را نفره۰فقر برای یک خانوار 

دررابطه با پرستاران که حامله بوده اندومسئولین با مرخصی استعالجی آنها مخالفت نموده 

 . درپی گزارشات عدیده آمده است که پرستار و کودک همراه مادر جان باختند. 

 :  در ایران  ن رستارامو عیت 

https://women.ncr-iran.org/fa/1400/02/10/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%be%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/02/10/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%be%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/


بربسترجداول و نمودارهای ارائه پده موقعیت شغلی پرستاران رد یک سال کرونایی بسیار 

 ۹۱ازجمله عقد قرارداد  پرستاران استثمارمضاعف رژیم ایران با. اسفبار بوده است

 .درشرایط بحرانی وبسیاروخیمی ازلحاظ سالمتی و روانی نگه داشته است روزه،آنها را

  بازنگری به وضعیت آنان از اهمیت زیادی برخوردار است 

، محمد میرزا بیگی، در رابطه با کمبود شدید پرستار در پرستاری نظام سازمان رئیس کل

ازیک طرف بار کاری  :شرایطی که همه شهرهای ایران دروضعیت قرمزهستند گفت

ع یک پرستار مجبوراست بارحداقل درواق» : وی گفت . استپرستاران به شدت باال رفته 

با این همه کمبود شدید و مزمن نیرو، از بهمن ماه سال قبل . پرستار را بدوش بکشد ۰

کرونا هم آمد و دیدیم که با مردم و بیماران و پرستاران چه کرد؛ پرستاران عزیز از جان 

شتر از گذشته بدون ذره ای درنگ، در خط مقدم به مصاف کرونا رفتند، بیشتر و پی

هزارنفر از کادر  ۲۵اعضای خانواده بیماران کرونایی به آنها نزدیک شدند بالغ بر 

این در حالی است که تعداد زیادی از پرستاران . پرستاری خودشان به کرونا مبتال شدند

هزار پرستار هم به علت  ۲بیشتر از . مظلوم ما خانواده های محترم شان نیز مبتال شدند

پرستار  ۹۹۴مرگ دست کم » وی از«از گردونه خدمت رسانی خارج شدند ابتال به کرونا

شدید "این مقام رسمی کمبود پرستاران را . فضای بسیار سختی برای آنها ایجاد شده است

  «.توصیف کرد "و مزمن

نمی  جدید نیروهای استخدام رژیم با توجه به وضعیت نابسامان پرستاران هیچ اقدامی برای

پرستار  ۹این در حالی است که در کشورهای با شاخص های بدتر از ایران بیش از  .کند

میرزا بیگی اعتراف کرد که در سه تا . به ازای هر تخت یا هر هزارنفرجمعیت دارند

بر . چهار سال گذشته هیچ نیروی پرستار جدیدی در بیمارستان ها استخدام نشده است

هزار نفر از ۹۳حدود  ۹۹۱۱تا  ۹۹۱۳از سال  اساس آمار وی طی سه سال گذشته یعنی

این یعنی به طور مداوم استاندارد پرستار . گروه پرستاری بدون جایگزینی بازنشسته شدند

به تخت و جمعیت کاهش می یابد و از سوی دیگر به اجبار ساعت اضافه کار پرستاران 

. ر را به دوش بکشدپرستا۰در واقع یک پرستار مجبور است بار حداقل . افزایش می یابد

هزار ۰۴حداقل « جدی و اضطراری»میرزا بیگی بر این تأکید کرد که باید به صورت 

دهم ۱نفر کادر پرستار استخدام شود تا ایران فقط به شرایط چند سال قبل یعنی حفظ همان 

 (۵) «.تا یک نفر به ازای هر تخت یا هر هزار نفر جمعیت برگردد

. محسوب می شودوجزء مشاغل سخت پرخطروزیان آور شغل پرستاری یک کار بسیار 

پرستاران در طول مدت اشتغال با عوامل استرس زا، بیماری های روحی و جسمی شیفت 

های غیرمتعارف، آلوده شدن با پاتوژن ها و ویروس هایی مانند کرونا، هپاتیت و ایدز و 

کارمند پشت میزنشین، شغل آنها با یک . تماس با اشعه و عوامل سرطان زا مواجه هستند

سال خدمت را ۱۴با این وجود آنها امکان بازنشستگی پس از . زمین تا آسمان تفاوت دارد

روزبه جای یک ماه، پس از  ۱۵در قوانین رژیم پرستاران با حقوقی ما به ازاء . ندارند

عالوه بر پرداخت  زحمتکش قشر این اعتراضات یکی از علل. سال بازنشسته می شوند۱۵

مزایا و به طور خاص کارانه دوران کرونا همین قانون بازنشستگی می نشدن حقوق و 

 .باشد

https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/05/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b8%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/05/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b8%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/11/08/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/11/08/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/


حمیدرضا عزیزی، دبیر شورای عالی نظام پرستاری ایران، میزان مهاجرت از قول  

وی افزود حدود . نفر اعالم کرد ۹۱۴پرستاران در سال گذشته را ماهانه حدود صد تا 

یک الی یک »کردند؛ این مهاجرت طی  پرستار در سال گذشته از ایران مهاجرت ۹۱۴۴

شرایط کرونا، مسائل معیشتی و مشکالت »و دالیل آن « سال و نیم گذشته رخ داده

درایران « نظام پرداخت بسیارمعیوب »همچنین عزیزی بر....بوده است« اقتصادی کشور

نظام   وزهها ورفتارهای ناشایست درح عدالتی ها، بی تا وقتی تبعیض »: تاکید کرد وادامه داد

رسانی و ماندن کامل را از دست  ی خود برای خدمت سالمت اتفاق بیفتد، افراد انگیزه

، در آذر ماه گفته مقدم، دبیرکل خانه پرستار محمد شریفیودرهمین رابطه  ( ۳) «.دهند می

سختی کار و . درصد افزایش یافته است ۱۶۶اقدام به مهاجرت پرستاران » : بود 
گیری  ترین علت مهاجرت پرستاران از ایران است که پس از همه یدستمزد پائین اصل

و بدین ترتیب دالیل مهاجرت را بیش  (۲) «.اند کرونا با فشار کاری مضاعفی روبرو شده

از هر چیزی باید به چرخه معیوب موقعیت امنیت شغلی این نیروی وسیع اجتماعی مربوط 

 .دانست 

 :منابع

                                                                                           (۱۱خرداد  ۱۹-ا خبرگزاری حکومتی ایسن) -( ۹)

                                                                                                      (۹۰۴۴فروردین ۱۰روزنامه شرق ) -( ۱)

                                                     (۱۱تجارت نیوز، کرونا زنان را بیتشرازمردان بیکارکرد، دیوبسایت )  -(۹)

https://tejaratnews.com/                                                                                                                    

  (۱۱بهمن۹۹یت اقتصاد آنالین ، زنان قربانی اصلی کرونا، وبسا -( )

https://www.eghtesadonline.com/n/2XAh        

 ۹۳پرستاران با وجود نیاز شدید بیمارستان ها ، استخدام خبرگزاری دولتی ایسنا،)  -(  ) 

 https://www.isna.ir/news/99101611945    (۹۹۱۱دی 

(                                                                   ۹۰۴۴آمار تلخ مهاجرت پرستاران ایران ، فروردین وبسایت گسترش نیوز، -(۳)  

https://www.gostaresh.news                                                                                         
(  ۱۱، اسفندرباره مهاجرت پرستاران دربحران کروناد،  وبسایت رادیو زمانه  -( )

https://www.radiozamaneh.info/588968  

========== 

دررا  دستیابی ب   ۹۹۱۱کارگران ش رداری های ک ور در شرای  کرونایی سال 

 :مطالبات بر   ان، در اعتراض بودند 

 کارگران شهرداری طی اخبار روز شمار کارگری هفته، مبارزات پر تنوع وارسی برپایه 

این مبارزات از قبل تورم افسار گسیخته ، اخراج پیاپی . تمامی سال قابل شمارش است 

کارگران، واگذاری سطوح مختلف وضعیت این کارگران به شرکت های پیمانی، شاهد 

 . ایم ای از اعتصابات و اعتراضات کارگری بوده رشد قابل مالحظه



گیری ویروس کرونا و عدم  با همه ۹۹۱۱تمامی سال مسئله کارگران شهرداری ها در

وجود تجهیزات بهداشتی متناسب با پروتکل های بهداشتی مانند؛ ماسک و دستکش ، لباس 

مناسب و مواد ضد عفونی کننده برای  تمامی نیروهای خدمات شهری و کارگران پسماند 

ه عنوان قشر آسیب پذیر شهرداری ها ، عمدتا در خط مقدم پاکسازی شهر ها بودند تماما ب

 .  در مقابل کرونا شناخته شدند

 :مشکالت کارگران شهرداری را باید به شکل زیر برشمرد 

مشکل عمومی و حتی اصلی ترین دلیل اعتراضات کارگران شهرداری ها انباشت : یکم 

حقوق های معوقه آنان بوده و این مشکل عمده ترین پایه اعتراضات کارگران بود که هم 

 .  برابر مدیران شهرداری ها و هم پیمانکاران خود را به نمایش می گذارند در

در برابر عدم پرداخت حقوق های معوقه، بسیاری از پیمانکاران با ادعای این مساله : دوم 

." به دلیل عدم دریافت صورت وضعیت فعالیت ها ، قادر به پرداخت حقوق ها نیستیم"که 

 .و حقوق کارگران می نمایند  سعی در توجیه عدم پرداخت حق

موضوع عدم وجود امنیت شغلی کارگران شهرداری از قبل قرارداد های کوتاه : سوم

مدت؛ از جمله فشارهایی ایست که به کارگران شهرداری ها در مقابل استخدام و عدم عقد 

این عامل بسان تیغی بر گردن کارگران . قرارداد بلند مدت با کارگران بجشم می خورد

این امر به یکی از . بشمار می رود و آنان را همیشه در معرض اخراج از کار قرار میدهد

اصلی ترین دغدغه های کارگران شاغل شهرداری ها تبدیل شده و بعد از عدم پرداخت 

                                                                                       .                                          حقوق به اصلی ترین عامل اعتراضات درسال کرونایی تبدیل شده است

آنجا که مبارزه حدت می یابد، علیرغم همین صورت وضعیت؛ پیمانکار از : چهارم 

بازپرداخت چهار تا شش ماه بدهی به کارگران؛ با پرداخت تنها یک ماه بدهی کارگران، 

صف اعتراض را بشکنند و هم کارگران را چشم انتظار نگه دارند و تالش می ورزد تا هم 

را در برابر کارگران ( اخراج اجباری) درست در دل همین وضعیت تعدیل نیرو 

از دیگر مشکالت آفریده شده کارگران شهرداری ها ،عدم . قراردادی به کار می گیرند

ا وجود دریافت حقوق ها واریز حق بیمه کارگران است؛ کارگران بعضی شهرداری ها ب

 . از پرداخت حق بیمه ها محروم شده اند

اداره تامین اجتماعی در بسیاری از موارد از شهرداری : در همین رابطه می توان گفت 

ها طلبکار است، گاها اتفاق افتاده که اداره تامین اجتماعی با وجود دریافت حق بیمه 

ان دریافت بدهی خود لحاظ کرده و کارگران از طرف شهرداری ها ، آن را به عنو

 .کارگران را وسیله فشار بر شهرداری قرارداده تا به طلب خود برسد

از دیگر شگردهای عمومی که دیده می شود ، در برابر وادادگی پیمانکاران که عخمدتا از 

جنس خودشان اند، شهرداری ها با تعویض کار به پیمانکار جدید زمان می خرند و 

استای پاسخوگیی به خواشته های کارگران آنان را چشم انتظار نگه می همچنان در ر

 . دارند



در وارسی  اخبار مربوط به اعتراضات کارگران عوامل موثر : در مجموع می توان گفت 

مدیریت ناکارآمد، نا پایداری درآمد شهرداری ها، فساد درون شهرداری ها و وجود : مانند

 .اخت حقوق کارگران مشخص می گردد شرکتهای پیمانکاری در عدم پرد

در بخش مربوط به شهرداری ها که خود یکی از پایه ای ترین  :پرسش اساسی اینستکه  
همانطوری که در جداول  ۱۱سال کرونایی نیروهای خدمات شهری است، در تمامیت 

همه تحرکات حول مسئله حقوق های معوقه ،اخراج ها و قراردادهای . تنظیمی آمده است
چنانچه این نیرو متشکل گردند و سازمان یابند ، می  .قت، حرف اول را می زنند مو

 - شهرداری ها -توانند همه بندها را بگسلند و به فصل مشترکات نا کار آمدی دولت 
آنچه دربحث مربوط به کارگران شهرداری ها بعنوان موانع . پیمانکاران غلبه نمایند 

پراکندگی کارگران شهرداری، عدم برخورداری : ازتشکل یابی عمل می کند، عبارتند 
، یا برخورداری بسیار محدود ازآن درسطح شبکه های اجتماعی ازوسایل ارتباطی جدید

های  الیهپذیرش کاربا دستمزد پائین دربین بدلیل بیکاری میلیونی درسطح کشور، و 
 .دیده می شود مختلف این کارگران خاصه کارگران خارجی تبارشهرداری 

به یاد آوری است ؛ چنانچه بخواهیم ادامه بحث عدم دریافت حقوق های معوقه را  الزم 
موضوع عدم تشکل . درسایر بخش های مبارزاتی طبقه کارگرتعمیم بدهیم ودنبال نماییم

یابی توده طبقه برسرهمین محور، یکی ازکاستی های پایه ای و ضعف مبارزاتی آنان را 

وجه به وجوه مشترک همه بخش های کارگران شهرداری های با ت  .به ما نشان می دهد

درآیند ودرگام بعدی با فعال شدن درشبکه های  یبه شکل واحد ، چنانچهیک شهر

 .کان ارتباط خود را سازمان دهند، بطور یقین نتایج بهتری را خواهند گرفتماجتماعی ، ا

ه ای باشد برای بررسی آیا این مجموعه عوامل می تواند زمین: پرسش اساسی اینستکه 

راهکار تشکل یابی مستقل کارگران شهرداری ها یا زمینه کاری یکسان ومطالبات 

مشخص آنان وایجاد تامین اجتماعی فراگیر شامل کارکنان و کارگران شهرداری ها در 

 ؟ راه چاره ای جست راستای رسیدن به محتوای عدالت اجتماعی برای آنان 

سال  س  ماه  اولارگران شهرداری ها در وارسی یکساله طی برآمد آماری تحرکات ک -*

لی اعتراضات محمورد    تعداد کل حرکات  ، ۹شمارهو نمودار را می توان در جدول 

 علیه پیمانکاران بخش خصوصی، حقوق و دستمزد و بیکاری

  ۹، فراوانی حرکات از نظرمحلی یا سراسری بودن ، تعداد ۵شمارهو نمودار جدول 

 تحرکات بیشتر محلي  در برابر پیمانکاران بخش خصوصی مورد و

دربرابر نهادهای دولتی  -محیط کار)، فراوانی حرکات برحسب  شماره  و نمودار جدول

 ۹مورد ودر برابر نهاد های دولتی   ۲،                               درمحیط کار(سیاسی –

 هرمورد عمدتا کارگران پیمانکاری در برابر شورای ش

بیانیه یا  –تجمع اعتراضی  -اعتصاب)فراوانی اشکال حرکات  ، شمارهو نمودار جدول 

 مورد رسانه  ۹مورد تجمع ،   ۹مورد اعتتصاب،  ۹۲تعداد ، (ای اعالم رسانه



افزایش دستمزد )، فراوانی حرکات بر حسب خواست دستمزد  ۹ی  شمارهو نمودار جدول  

 مورد  ۲مورد، حقوق معوقه  ۰ش دستمزد افزای (یکسان سازی –حقوق معوقه  –

 –قرارداد رسمی )،  فراوانی حرکات برحسب اشتغال،  ۱ی  شمارهو نمودار جدول  

مورد، در برابر  ۲، تعداد قرارداد های رسمی  (دربرابر بیکار سازی –بندی مشاغل  طبقه

 مورد  ۹۲بیکار سازی ها و تعطیلی 

 س  ماه  دومی ها در وارسی یکساله طی برآمد آماری تحرکات کارگران شهردار -*

مورد در   ۹،تعداد کل حرکات  ۹ ی  شماره و نمودار سال را می توان در جدول

 . خوزستان

) ،فراوانی حرکات کارگری از نظر محلی یا سراسری بودن۹۰  ی شمارهو نمودار جدول 

 مورد  ۹مورد ، محلی   ۹سراسری ، (درجه سازمانیافتگی

 -افزایش)، فراوانی حرکات بر حسب خواست دستمزد  ۹۵ی  ارهشمو نمودارجدول 

مورد، یکسان   ۲مورد، حقوق های معوقه  ۰، افزایش دستمزد (یکسان سازی -معوقه

 مورد   ۰سازی و مزایا

بندی  طبقه –قراردادکار )، فراوانی حرکات برحسب اشتغال  ۹ ی شمارهو نمودارجدول 

مورد، در   ۹مورد، طبقه بندی مشاغل و مزایا   ۲قرارداد رسمیمشاغل و بیکار سازی ،

 مورد  ۰برابر بیکار سازی و تعطیلی 

دربرابر نهادهای  -محیط کار)، فراوانی حرکات بر حسب  ۹ی  شمارهو نمودار جدول 

 مورد  ۹مورد، نهاد دولتی  ۹۰، محیط کار ( سیاسی –دولتی 

تجمع اعتراضی و  -صاباعت) برحسبفراوانی حرکات ،۹۸ی   شمارهو نمودار جدول 

 مورد  ۵مورد، رسانه   ۹مورد، تجمع   ۹، اعتصاب  (ای رسانه –تحصن

 س  ماه  سومبرآمد آماری تحرکات کارگران شهرداری ها در وارسی یکساله طی  -*

 مورد  ۹۱، تعداد کل حرکات ۹۱ ی  سال را می توان در جدول شماره

کارگری از نظر محلی یا سراسری بودن ،  فراوانی حرکات ۲۹  ی شمارهو نمودار جدول 

 مورد                                                                                     ۹۹، محلی

دربرابر  -محیط کار)، فراوانی حرکات کارگری بر حسب ۲۰ی شماره و نمودار جدول

 مورد   ۹تی مورد ، نهاد دول ۲۱، محیط کار ( سیاسی –نهادهای دولتی 

تجمع  -اعتصاب) ی برحسبفراوانی حرکات کارگر، ۲۵ی  شمارهو نمودارجدول 

 مورد ۴مورد ، رسانه  ۱۹مورد ، تجمع  ۱۴، اعتصاب  (ای رسانه –اعتراضی و تحصن

، فراوانی حرکات کارگری بر حسب خواست دستمزد   ۲ی  شمارهو نمودارجدول 

مورد،  ۰۱مورد، حقوق های معوقه  ۶دتمز، افزایش دس(یکسان سازی -معوقه -افزایش)

 مورد ۰یکسان سازی و مزایا 



 –قراردادکار )، فراوانی حرکات کارگری برحسب اشتغال  ۲ ی شمارهو نمودار جدول 

مورد ، در برابر بیکار سازی ها و  ۹۲، قرارداد رسمی (بندی مشاغل و بیکار سازی طبقه

 مورد  ۰تعطیلی 

 س  ماه  چ ارمگران شهرداری ها در وارسی یکساله طی برآمد آماری تحرکات کار  -*

مورد تحرکات   ۲، ، تعداد کل حرکات ۱۹ی  شمارهو نمودار سال را می توان در جدول 

 محلی 

، فراوانی حرکات کارگری از نظر محلی یا سراسری بودن ، ۹۲ ی شمارهو نمودارجدول 

 مورد محلی   ۲

دربرابر  -محیط کار)رکات کارگری بر حسب ،  فراوانی ح ۹۹ی شمارهو نمودار جدول 

 مورد  مورد، نهاد دولتی    ۲، محیط کار( سیاسی –نهادهای دولتی 

تجمع  -اعتصاب) ی برحسبفراوانی حرکات کارگر،  ۹۰ی شمارهو نمودار جدول 

 مورد  ۵مورد ، رسانه  ۲مورد ، تجمع   ۱،  اعتصاب (ای رسانه –اعتراضی و تحصن

، فراوانی حرکات کارگری بر حسب خواست دستمزد ۹۵ی ارهشمو نمودار جدول  

 مورد  ۲۹مورد، حقوق های معوقه  ۰، افزایش دستمزد (یکسان سازی -معوقه -افزایش)

 –قراردادکار )، فراوانی حرکات کارگری برحسب اشتغال  ۹۳ی شمارهو نمودار جدول 

ه بندی مشاغل و مزایا مورد ، طبق  ۲، قرارداد رسمی (بندی مشاغل و بیکار سازی طبقه

 مورد ۰مورد ، دربرابر بیکار سازی و تعطیلی  ۲

بر ای  جداول و نمودار های تنظیمی ک   رکات  ۱۱۹۹بدین ترتیب طی تمامی سال 

  رکت گ ارش شد  است ۱ ۹کارگران ش رداری ها  در سال کرونایی

 بود  است مورد   ۱مورد و از نظر م  ی   ۹ر سراسری ظتعداد  رکات کارگری از ن

مورد و دربرابر ن ادهای   ۹۹تعداد  رکات کارگری بر   ب م ی  کاردر م موع  

 مورد بود  است  ۹ سیاسی  –دولتی 

مورد و    ۹ت مع اعتراضی  -مورد  ۲ اعت ا   ی بر  بفراوانی  رکات کارگر

 مورد بود  است   ۹ازج ت بیانی  و اعالمی  و رسان  ای شدن 

مورد و   و  های  ۹۸ی بر   ب خواست اف ای  دستم د فراوانی  رکات کارگر

 .مورد بود  است  ۸ن سازی امورد و یک   ۱معو   

بندی م اغ   مورد و طب     فراوانی  رکات کارگری بر  ب اشتغال  رارداد رسمی کار

             مورد شمارش شد  است              ۲مورد و بیکار سازی     

================== 



در برآمد روز شمار اخبار کارگری  پيرامون جنبش اعتراضی بازنشستگان 
 :جمع بست زير حاصل آمده است ۱۱۹۹در سال 

در سطوح تأمین بازنشستگان یعنی نیروی میلیونی بازنشستگان مستقل  در ارائه وارسی

جه تو. که به جداول و نمودار های  آنها اشاره داشتیم ... اجتماعی و کشوری و لشکری و
 . خواهیم پرداخت . به نکات زیر نیز از اهیمت برخوردار است 

در طلب مطالبات  ۹۹در بازی پر پیچ و خم بازنشستگان سراسر کشور که در تمامی سال 

ما . خود در تحرکات سریالی آنها بویژه رد نیمه دوم سال تا ورود به سال جدید تجلی یافت 

 .و هستیمر های گوناگون بازنشستگان روبه با گروه

 بازنشستگان کارگری -

 (معلمان)فرهنگی  -

 فوالدی  -

 معدنی  -

 بازنشستگان سخت وزیان آور -

  
ی متمرکز  در دل بازنشستگان  تأمین اجتماعی  نیز با بازنشستگان همکار و بازنشسته 

 . رو هستیم بگیر غیر همکار روبه

 

 :شامل محورهای مطالباتی بازنشستگان که به دفعات در خبر آمده

بهداشت و  -بر پایه مجموعه خواسته های عمومی دستمزد ی هیبرپا یاجتماع نیمأت -
 ... درمان و 

 تداوم اعتراضات در کف خیابان تا دستیابی به مطالبات -

 خط باالی حداقل و خانوار ی هزینه اساس بر تناسب افزایش حقوق با رشد تورم و حتی -
 اعالم شده   فقر

 واکسیناسیون کرونا درمان رایگان و -

 ی تکمیلی و پوشش کامل بیمه به جای آن حذف بیمه -

 های بازنشستگی ی صندوق های غارت شده بازگرداندن اموال و دارائی -

 سازی مخالفت با خصوصی -

 پرداخت پاداش بازنشستگان -

 سازی کامل و فراگیر همسان -

با حداقل حقوق  یقل مستمرحدا یساز کسانی ،یاجتماع نیمأقانون ت ۱۳ماده  یاجرا -

 یکشور یبازنشستگان صندوق بازنشستگ



 اجتماعی تأمین سازمان که اقتصادی ی توسعه ششم ی برنامه ۱۲ ماده( ب) بند اجرای -
 کند می بگیران مستمری و بازنشستگان حقوق سازی متناسب به موظف را

 یساز همسان یاز اجرا یمبالغ ناش عیتجم -

 یدر حداقل مستمر یحقوق یها تمیآ گریو د بیترغ بیضر -

ها و مخصوصاً صدا و سیما به اعتراضات و مطالبات بازنشستگان و  توجه رسانه -
 انعکاس آن در افکار عمومی

 :تعدادی از شعارهای بازنشستگان

  تورم طبق حقوق/ بازنشسته  خواسته
 تورم طبق حقوق/  ما اصلی خواسته
 مردم جان بالی/  تورم گرانی
 دالریه ها هزینه/  ریالیه ما حقوق

 نشینیم نمی پا از/ نگیریم  خود حق تا
 درمان و است معیشت/ زمان  این ما شعار

 است بیزار تبعیض از/ است  بیدار بازنشسته
 میلیون ده فقر خط/ میلیون  سه ما حقوق
 کارمندیه ما عیدی/  کارگریه ما حقوق
 گردد باید پرداخت / سازمان های طلب

 میشه حل ما مشکل/ بشه  عقط ها اختالس
 گردنه سر دزد/ تکمیلی  های بیمه

 بردار گلویم روی از را پایت/    جیبم و صندوق از را دستت
 بیداد همه این از فریاد فریاد
 خالیه ما ی سفره / کافیه  وعید وعده
 حقمون میاد بدست/ خیابون  کف فقط

 بیزاره تبعیض از/  بیداره بازنشسته
 نشسته گل به دیگه/  بازنشسته کشتی
 سراسرایرانه/  بازنشسته وحدت
 پایین بیا مسئول

 مبارک وحدتتون کارگرشهرستان، کارگرتهرانی،
 نتیجه حصول تا! تجمع !تجمع
 است فریاد نرسد جایی به البته آنچه/ من  ناله اگر ناله و تو گوش اگر گوش
 ماست مسلم حق مطمئن ای آینده عادالنه، حقوق اجتماعی، رفاه

 میدن فردا به وعده /ایم  گرسنه االن ما
شعار شرکت کنندگان و سربازان جنگ هشت )امروزیم  ی گرسنه دیروزیم، ی رزمنده

 (اند ساله ایران و عراق که اکنون بازنشسته شده
 ملت فکر به نیستند/ دولت  مجلس،



 مافیا بدست/ شستا  این شد نابود
 میکند حمایت مجلس/ میکند  جنایت دولت

 استعفا استعفا،/  لیاقت بی مسئول
 رنجه در بازنشسته/ گنجه رو ما کشور

 عالیه شما وضع/ خالیه  ما دستهای
 عمومی فالکت/ نجومی  های حقوق
 گردنه سر دزد/ تکمیلی  های بیمه

 بود ریا و بود دروغ/  بود کجا همسانسازی
 آوره زیان و سخت مشقت از پر کار

 ملتی ندیده هرگز / عدالتی بی اینهمه

 :گان نوشته شده روی پالکاردهای بازنشسته برخی شعارهای

 لشکری و کشوری با اجتماعی تأمین های بازنشسته حقوق سازی همسان
 اجتماعی تأمین سازمان به دولت بدهی پرداخت
 تکمیلی بیمه نه کارآمد، و رایگان درمان

 ماست مسلم حق معیشت، منزلت،
 کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

 ۹۶ ماده دقیق اجرای
 ۶۹ ماده ابطال
 ۵۹ ماده درصد ۲ حذف

 ۱۱۱ ماده دقیق اجرای
 باشد کارگران عیدی همانند بازنشسته عیدی
 مرگ خط زیر اجتماعی، تأمین بازنشسته کارگر

بودجه  قانون ۷ جدول در فوالد نامه آیین مطابق بازنشسته درمان و حقوق برقراری
 (بازنشستگان فوالد)

 :های تحرکات مستمر و سريالی  بازنشستگان برخی ويژگی

 های اجتماعی برای تدارک و هماهنگی اعتراضات سراسری  استفاده از شبکه -

حضور همزمان زنان و مردان بازنشسته که در بیشتر مواقع جمعیت زنان چشمگیرتر  -
 از از مردان در تمامی تحرکات خیابانی بود 

 مشاغل گوناگون حضور همزمان بازنشستگان از صنوف و -

 ی اتحادیه)ی موسوم به بازنشستگان  های زرد و امنیتی وابسته استقالل از کانون -
 (و کانون بازنشستگان کشوری و امثالهم پیشکسوتان جامعه کارگری

استفاده از ماسک و )های ایمنی دوران کرونا  حضور در تجمعات با رعایت پروتکل -
 (ی اجتماعی فاصله



از ( های اعتراض یکشنبه)، متناوب و منظم بودن برگزاری تجمعات تحرکات سریالی -
 که همچنان ادامه دارد  ۹۹پایان سال 

های مزدبگیران، مانند پرستاران و معلمان و کارگران  حمایت و پشتیبانی از دیگر الیه -
 زندانی

 تأکید بر پیگیری مطالبات قانونی در چهارچوب قانون -

 ت تا تحقق تمامی مطالباتتأکید بر تداوم اعتراضا -

 (سازماندهی افقی جنبش)نداشتن مرکزیت و پراکندگی سازماندهندگان  -

 (ی خالی غذا آوردن قابلمه)های ابتکاری اعتراض خیابانی  شیوه -

 : جمعبندی وضعيت بازنشستگان

محورهای مطالباتی  -ی بازنشستگان  ترکيب گسترده)از مجموع محورهای فوق 
تحرکات مستمر و سريالی  -ارها و پالکادرهای بازنشستگان شع -بازنشستگان 

توان چنین نتیجه  می( ۰۹۱۱ بازنشستگان و خاصه جنبش حاصل آمده در طول سال
 : گرفت

( ۱۹ُکووید )کرونا شیوع دوران سخت  در بازنشستگان امروز، کارگران دیروز،
های  قع نماد شکلسریالی برای بازنشستگان که در وا اتاعتراضو  !همچنان درکارند

اینترنتی است، تبدیل به جنبش های اجتماعی  ای در عصر شبکه خودسامانیابی شبکه

از این جهت نیز حائز اهمیت این رخداد  .های شهرهای ایران شده سراسری در خیابان

مین اجتماعی پرداخت شده، نه تناسبی بین افزایش أهای کالن دولت به ت است که نه بدهی

برای حقوق و مستمری سال آینده با تورم شدیدی که در پیش است وجود پیش بینی شده 

اند  ترین مطالبات بازنشستگان تا حال پاسخ داده نشده، و بازنشستگان دریافته ، و مهمدارد

 که مستقالً  در کف خیابان های اعتراضی سریالی گسترده و نیرومند حرکت این تنها تداوم

 ،های مختلف مطالبه گران شکل گرفته باشد وهفصل مشترک مطالبات گر ی بر پایه

ها میلیونی  بار قدرت خرید اکثریت عظیم و ده سقوط فاجعه ی تواند جلوی ادامه می

ها را  مین اجتماعی که بخش اصلی آنأبازنشستگان ت. کارگران و زحمتکشان را بگیرد

ت و دهند اگر بتوانند در خصوص زمان تداوم اعتراضا حداقل بگیران تشکیل می

های موجود برای مشارکت  مطالبات اصلی و مرکزی خود به توافق برسند و از فرصت

برداری  ها بهره تر بازنشستگان در تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان هرچه وسیع

 .های نیرومند مطالباتی را بار دیگر به حرکت درآورند توانند قطار حرکت ، میکنند

یابی به مطالبات خویش از  زنشستگان باید برای دستبا. ی کار نیست البته این همه

نتایج . ای سراسری متشکل کنند و سازمان دهند پراکندگی برون آیند و خود را در شبکه

کف خیابان آمدن باید با نوعی سازماندهی و تجمع تشکل هدفمند بازنشستگان در برابر 

ی، خود را تعریف کند و با ی دولتی و نوعی تشکیالت زرد و شبه امنیت نهادهای فریبنده

های کارگری و فرهنگی و پرستاران در امر  بازوی متشکل و قدرتمند دیگر تشکل



ها را در استمرار این جنبش شکل  ی مستحکمی از همگرایی مبارزه همراه گردند و حلقه

 . دهند

کارگرمتشکل، معلم سازمان یافته، پرستاران کشور و تشکالت دانشجویی، آنگاه که 

ی ما هستند، لذا جا  جو وارد بازار کار شده، تماماً امروز، بازنشستگان فردای جامعهدانش

دارد که بازنشستگان از امروز به گسترش این هم پیوندی اندیشه کنند وآن را در کف 

یابی به  های واقعی دست جامعه بگسترانند تا بر پراکندگی موجود غلبه نمایند و داده

ای متشکل و سازمانیافته در برابر کارگزاران  ا در مبارزهمطالبات بی پاسخ مانده ر

 !دولتی و سرمایه داری جیره خوار و تشکیالت دست آموز آنان، بی اعتبار نمایند

در پایان باید از نمایش دولتی، وابسته و به نوعی امنیتی ـ نه در بدنه بازنشستگان، بلکه 
ترکیب راهبری و هدایتگری آن جای  تالش جریان سیاه خانه کارگری ها و افرادی که در

تجلی پیدا (  کارگری ی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه) ،  ن  اد ی در سیمایدارند و

کند و در ابتدای کار همچون علیرضا محجوب،فرمانده قوای خانه کارگر، ازتجمع در  می

االری در خیابان وحشت زده و درهراسند و سعی  دارند با نوعی پخت و پز با نوبخت و س

 .ی کارگری بخشند و نان به نرخ روز بخورند پشت صحنه، به موقعیت طلبی خود جلوه

======= 

 :مو عیت مع مان و وضعیت آماری آن ا در یک ال کرونایی 

طی یک سال پشت سر گذاشته معلمان در طلب استخدام و برون رفت از کار قراردادی  و 

چیز خود در برابرفشار تورم و گرانی  و وصول حق التدریس و باال کشاندن حقوق نا

های معلمان  عمدتاً آموزشیاران نهضت سوادآموزی را در کنار دیگر گروهسختی معیشت، 

نیروهای رسمی، نیروهای غیر رسمی، نیروهای مربیان پیش دبستانی، معلمان : مانند

شاغل  التدریس، معلمان خرید خدمت، معلمان  موظف، نیروهای غیر موظف، معلمان حق

 سرباز معلمان، مدرسین طرح امین، مدرسین قرآن، التدریس آزاد، التدریس، حق  حق

درکف خیابان  زنان و مردان در پیوندی مشترک ... التدریس و ی حق معلمان باز نشسته

نمایشات سریالی خود را در برابر مجلس و وزارت آموزش وپرورش استان ها و 

ی کردن معلمان، ناشی از کمبود شدید معلم و ترس از بند دسته. شهرستان ها پیش بردند 

، در مجموع ۹۱گیری ویروس ُکووید  ی همه های درس، خاصه در دوره خالی ماندن کالس

نکته . بچشم می اید ۱۱مشارکت زنان در این صف بندی به شکل وسیع طی تمامی سال 

زاد باشند و شاغل در معلمان غیررسمی، چه معلم آ قابل مالحظه درباره معلمان اینستکه؛

التدریس شاغل در بخش دولتی و چه معلم خرید خدمت یا  بخش خصوصی و چه معلم حق

همان به اصطالح پیمانکاری، دستمزدشان از نصف حقوق معلمان رسمی نیز کمتر است؛ 

ترین بحران   بیمه ثابتی ندارند و در نتیجه، امیدی به بازنشستگی در کار نیست؛ با کوچک

، معلمان آزاد شاغل در بخش زنده ترین نمونه دهند؛ نیز شغل خود را از دست میو تزلزل 

مان ساعتی است و حدود یک میلیون تومان است  بیمه نداریم؛ حقوق»گویند؛  خصوصی می

که به  معلمانی. «اند و در دوران کرونا در بسیاری از مدارس، عدم نیاز  ما را اعالم کرده

                                                                                                                                        .سازی آموزش هستند ینوعی اولین قربانیان خصوص



سال را می توان در  س  ماه  اولبرآمد آماری تحرکات معلمان در وارسی یکساله طی 

عداد کل فراوانی حرکات معلمان را از نظر سراسری و و ت، ۹جدول و نمودار شماره 

،و فراوانی حرکت معلمان درمحیط کار و نهاد های  ۵محلی را  درجدول و نمودار شماره 

و فراوانی اشکال حرکت معلمان از منظر  ۳دولتی و سیاسی را در جدول و نمودار شماره 

حرکت معلمان ازجهت و فراوانی   اعتصاب و تجمع را در جدول و نمودار شماره 

افزایش دستمزد و حقوق های معوقه و یک سان سازی و مزایا را در جدول و نمودار 

، و فراوانی حرکت معلمان از جهت قرارداد رسمی ، طبقه بندی مشاغل و مزایا  ۹شماره 

را طی سه ماهه اول   ۱در برابر بیکار سازی و تعطیلی در جدول و نمودار شماره   -

 .  دنبال نمایید ۱۱۹۹فصل سال 

سال ،تعداد کل  س  ماه  دومبرآمد آماری تحرکات معلمان در وارسی یکساله طی ایضا 

و تعداد ،   ۹حرکت معلمان را می توان طی سه ماه دوم سال در جدول و نمودار شماره 

کل فراوانی حرکات معلمان را از نظر سراسری و محلی را  درجدول و نمودار شماره 

نی حرکت معلمان درمحیط کار و نهاد های دولتی و سیاسی را در جدول و ،و فراوا ۹۰

و فراوانی اشکال حرکت معلمان از منظر اعتصاب و تجمع و رسانه را   ۹نمودار شماره 

، و فراوانی حرکت معلمان ازجهت افزایش دستمزد و  ۹۸در جدول و نمودار شماره 

، و فراوانی  ۹۵جدول و نمودار شماره حقوق های معوقه و یک سان سازی و مزایا را در 

در برابر  -رسمی ، طبقه بندی مشاغل و مزایا  -حرکت معلمان از جهت قرارداد کار 

را طی سه ماهه دوم  فصل سال   ۹بیکار سازی و تعطیلی در جدول و نمودار شماره 

 .  دنبال نمایید ۱۱۹۹

سال  س  ماه  سومه طی برآمد آماری تحرکات معلمان در وارسی یکسالدر بازشماری 

 ۹۱در تعداد کل حرکت معلمان را می توان طی سه ماه سوم را در جدول و نمودار شماره 

و تعداد کل فراوانی حرکات معلمان را ازنظرسراسری و محلی را درجدول و نمودار ، 

،و فراوانی حرکت معلمان درمحیط کار و نهاد های دولتی و سیاسی را در  ۲۹شماره 

و فراوانی اشکال حرکت معلمان از منظر اعتصاب و تجمع را  ۲۰مودار شماره جدول و ن

و فراوانی حرکت معلمان ازجهت افزایش دستمزد و حقوق ۲۵در جدول و نمودار شماره 

، و فراوانی   ۲های معوقه و یک سان سازی و مزایا را در جدول و نمودار شماره 

بقه بندی مشاغل و مزایا ، در برابر رسمی ، ط -حرکت معلمان از جهت قرارداد کار 

را طی سه ماهه سوم فصل سال   ۲بیکار سازی و تعطیلی را در جدول و نمودار شماره  

 .  دنبال نمایید ۱۱۹۹

سال در تعداد کل حرکت  س  ماه  چ ارمبرآمد آماری تحرکات معلمان طی در وارسی 

د کل فراوانی حرکات معلمان و تعدا،  ۱۹معلمان را می توان در جدول و نمودار شماره 

، و فراوانی حرکت معلمان ۹۲را از نظر سراسری و محلی را  درجدول و نمودار شماره 

و فراوانی  ۹۹درمحیط کار و نهاد های دولتی و سیاسی را در جدول و نمودار شماره 

اشکال حرکت معلمان از منظر اعتصاب و تجمع و رسانه را در جدول و نمودار شماره 

و فراوانی حرکت معلمان ازجهت افزایش دستمزد و حقوق های معوقه و یک سان و  ۹۰



، و فراوانی حرکت معلمان از جهت ۹۵سازی و مزایا را در جدول و نمودار شماره 

رسمی ، طبقه بندی مشاغل و مزایا ، در برابر بیکار سازی و تعطیلی در  -قرارداد کار 

 .  دنبال نمایید ۱۱۹۹چهارم  فصل سال  را طی سه ماهه ۳۹جدول و نمودار شماره  

بر ای  جداول و نمودار های تنظیمی ک   رکات  ۱۱۹۹بدین ترتیب طی تمامی سال 

 . مورد شمارش شد  است۹۹۹مع مان ک ور   

 ۱۱۹۹دررابط  با ک  فراوانی  رکات مع مان از نظر سراسری و م  ی در تمامی سال 

 . نیم مورد  رکت روبرو ه ۲ ۹در م موع ما با 

در م موع در برابر فراوانی  رکت مع مان درم ی  کار و ن اد های دولتی و سیاسی در 

 ۹۱مورد در برابر ن اد های دولتی و  ۳۲مورد در م ی  کار و ۹۰با  ۱۱۹۹تمامی سال 

 .مورد ت رک سیاسی روبرو بود  ایم 

رسان  ای در تمامی  رکات مع مان از نظر می ان اعت ا  و ت مع و بیانی  یا اعالمی  و  

مورد بیانی  و رسان  کردن  ۰۹مورد ت مع و   ۸مورد اعت ا  و  ۹۰ما با  ۱۱۹۹سال 

 .روبرو ه تیم 

فراوانی  رکات مع مان ازج ت اف ای  دستم د و   و  های معو   و یک سان سازی 

مورد   و  های  ۶۹مورد اف ای  دستم د و    ما با  ۱۱۹۹و م ایا در تمامی سال 

 مورد یک ان سازی ئ م ایا روبرو ه تیم      و معو 

با فراوانی  رکت مع مان از ج ت  رارداد  ۱۱۹۹و سران ام ما در طی تمامی سال 

در برابر بیکار سازی و  -مورد   ۹مورد ، طب   بندی م اغ  و م ایا    رسمی 

 . مورد  روبرو ه تیم  ۸تعطی ی 

 


