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بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت
(مطالعه موردیسالهای)1395 -1391

چکید ه

تاریخ دریافت1394/11/18 :

تاریخ پذیرش1395/02/23 :

رشد علم و تكنولوژى و پيدايش انقالب صنعتى در جوامع انسانى موجب تغيير در شرايط
كارى کارگران گرديده است و بالطبع کنشهای كارگرى را به دنبال دارد كه استان کرمان هم با
توجه به اينكه يكى از قطبهاى صنعتى و اقتصادی كشور مىباشد از اين امر مستثنى نمىباشد.
اين تحقيق با هدف بررسى تحوالت کنشهای کارگری استان کرمانسالهای 1395 -1391
انجام گرفت.
روش بهکار رفته در این مقاله از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات
کتابخانهای و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان این امر در خاللسالهای  1391تا 1395
صورت پذیرفته است.
یافتههای حاصل از این تحقیق نشان میدهد كه كنشهاي گذشته از نظر نوع تعامل با كارفرما

يا حكومت عمدت ًا تقابلي بود اما در دهههاي اخير مذاكره و حل اختالفات رواج بيشتري يافته
است .كنشهاي گذشته از نظر سياست معطوف به رهايي طبقه كارگر و مبارزه با استثمار بود
اما كنشهاي جديد به زندگي و كسب هويت میانديشند .از جمله مهمترین کنشهای کارگری
که در اصل سیاسی نبوده ولی اگر بدرستی مورد بررسی قرار نگیرد میتواند رنگ سیاسی به
خود گرفته و دارای پی آمدهای سیاسی شود کنشهای کارگری است .هرچند در استان کرمان
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مجید گلپرور ،1ابوذر موسی پورعسکری ،2وحید عضدی
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بر خالف سایر استانهای دیگر دارای انسجام و قدرت زیاد وتأثیرگذاری نیستند.
کلید واژهها :اعتصابات کارگری ،کنشهای كارگرى ،استان کرمان.
 -1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت09133080205 ،

 -2دانشجویکارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهآزاداسالمیواحدبافت(،نویسندهمسئول)mosapoor5028432@gmail.com ،

 -3دانشجو دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و
مطالعات ناجاvahidazodi@yahoo.com -09131794318 ،
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مقد مه

وقوع انقالب صنعتى در قرون اخير و دخالت علوم و تكنولوژى در ساخت ابزارهاى
1

توليد ،ضمن افزايش سرسام آور كميت ،كيفيت و تنوع در توليدات و محصوالت

مورد نياز جوامع بشرى ،پيچيدگىهاى خاصى را در تنظيم ارتباط فى مابين ابزار توليد،
نيروى كار ،سرمايه و مديريت آن به وجود آورده است .با پيدايش نيروى كار صنعتى
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و بخشهايى از كارگرى ،از لحاظ شرايط كار ،دستمزد 2انتظار مىرفت كه کنشهای

كارگرى را به دنبال داشته باشد .نظام سرمايه دارى مبتنى بر انقالب صنعتى كه بزرگترين

هدف آن كسب درآمد بود نه كارگر باعث شد كه سوسياليستها با مشخص ساختن
بهره گيرىهاى غيرعادالنه از كارگران و خطوط و جهات مظلوميت و استثمار آنان را در

قرن نوزدهمترسيم كنند و با انتشار بيانيه كمونيستى ،طبقه كارگر 3و نقش آن را زمينههاى
اقتصادى ،اجتماعى و سياسى مورد توجه و بهره بردارىهاى بى سابقه قرار دهند .به

طور یکه در آغاز قرن بيستم به موازات بروزتغييرات كمى و كيفى ،بهبود وضع عمومى
كارگران وسازمانهاى كارگرى مورد توجه و امعان نظر كامل مسئوالن امور كشورهاى

صنعتى و اقتصادی و در حال صنعتى شدن قرار گرفت .ايران در قرن سيزدهم هجرى

قبل از انقالب مشروطيت پا به عرصه صنعتى شدن مىگذارد به طوريكه خط توليد

كبريت تبريز پيدا مىشود و سپس به كشف معادن و صنعت چاپخانه مىشود كه در نتيجه
سبب به وجود آمدن طبقه كارگر مىگردد .تغيير جامعه و تبديل آن به جامعه صنعتى
در كشور در قبل و بعد از انقالب صنعتى كه تبديل جماعت روستايى به جامعه شهرى
را به دنبال داشت و روى آوردن كارگران از شغل كشاورزى به صنعتى پديدهاى نسبت ًا
نوين بود كه همگام با ظهور نظام كارخانهاى در كشور پديد آمد ،توليد كارخانه و انبوه

خط توليد و به كارگيرى بخش عظيمى از كارگران به نوبه خود ضمن تغييرات اساسى
در وضعيت اجتماعى ،اقتصادى ،امنيتى مشكالتى را نيز براى كارگران در برداشته است.

در مراكز صنعتى به دليل وجود بحران اقتصادى ،مشكالت مالى و مديريتى ،نارسايى
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بخش صنعت ،عوارض خصوصى سازى ،نارسايى نظام تأمين اجتماعى و بيكارى هر از
چندگاه ،حوادث و تنشهايى در محيطهاى كارگرى بروز مىكند(.عبدی ،عباسی ،طالب

پور .)2 -4 :1388 ،استان کرمان هم با وجود تعداد بيش از  70هزار كارگر نيز از اين

1-industrial revolution
2-wage
3-worker category

امر مستثنى نبوده است .به طورى كه آمار نشان مىدهد به طور میانگین در سال 1394

بيش از  6000مورد نارضايتى كارگرى در استان صورت گرفته است ،كه مشكالتى براى

مسئولين و نهادهای امنیتی ايجاد كرده است .) www.goftareno.ir( .على رغم اقدامات و

نشده است .حال با توجه به توسعه صنايع استان و حجم باالى مسائل كارگرى ،اقتصادى
الزم است با توجه به بسترهاى مهيا ،راهكارهايى ارائه گردد و به مسائلى كه احتماالً در

آينده به تشديد اعتراضات و نهايت ًا به بحرانهاى كارگرى تبديل مىگردد پرداخته شود.

به طورى كه امروزه استان کرمان به عنوان يكى از قطبهاى صنعتى و اقتصادی 1كشور
به شمار مىآيد .استان کرمان از نظر تعداد کارگر رتبه ششم کشوری را دارد که بعد از

استانهای تهران ،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،خراسان رضوی و فارس جای میگیرد.

تعداد  400هزار کارگر بیمه شده در استان وجود دارد و تعداد کارگران بیمه شده اجباری

به  270هزار نفر میرسد .در حال حاضر بالغ بر  670هزار نفر كارگر در استان کرمان
در واحد توليدى كوچك و بزرگ مشغول به كار هستند .با وجود این سند میتوان همه

موارد و برنامههایی را که در جهت بهبود جایگاه کارگران در جامعه دنبال و طراحی

میشوند عملیاتی کرد .پیگیری عملیاتی کردن مطالبات 2کارگران باعث تببین جایگاه
کارگران در جامعه میشود .آمار و اطالعات نشان میدهد از آن جا كه نارضايتى كارگران

عالوه بر اين كه موجب كاهش توليد و ركود اقتصادى مىگردد و بهره ورى را كاهش

مىدهد موجب بروز بحرانهاى مختلف از جمله اعتصابات و تجمعات كارگرى گرديده
و در مواردى نهادهای امنیتی را در مقابل كارگران قرار مىدهد .در صورت شناسايى
علل و عوامل مؤثر در بروز نارضايتىها مىتوان از ظهور و بروز آنها جلوگيرى کرد .در

شرايط موجود ،بحرانى ترين صنايع استان را معادن تشكيل مىدهد .عالوه بر آن شيوههاى

مديريتى هم متحول نگرديده است ( .)www.irna.irهدف این تحقیق بررسی تحوالت
کنشهای کارگری استان کرمان میباشد.

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

بهبودىهاى صورت گرفته از قبيل راه اندازى تشكلهاى كارگرى ،سنديكاها و اتحاديهها
همچنان داراى مشكالت كارگرى مىباشیم كه كمتر به آنها توجه شده يا اص ً
ال پرداخته
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اهداف اصلی تحقیق

هدف اصلي پژوهش «بررسي جامعه شناختي كنشهاي جمعي كارگران کرمان در پنج

سال اخير» است.

1-Industrial & Economical
2-Demands

اهداف فرعي

 -شناخت عوامل ایجاد نارضایتی کارگران استان کرمان درسالهای 1395 -1391؛
 -توصيف کنشهای كارگري در کرمان؛

 -ارايه راهبردهايي به مسئولين و دست اندركاران نظام كنترل اجتماعي بويژه نيروي

انتظاميدر خصوص اتخاذ شيوههاي متناسب و اصولي.
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سواالت تحقیق

 -كارگران کرمان براي نشان دادن اعتراض و منافع خود چگونه كنش كردهاند؟

 -تحوالت ساختاري در چند سال اخیر چه روندي در کنشهای کارگری

داشته است؟

 -اين تحوالت بر تغييرات كنشهاي كارگري چگونه موثر بوده است؟

فرضیههای تحقیق

 -به نظر میرسد كارگران کرمان براي نشان دادن اعتراض و منافع خود به صورت

مسالمت آمیز كنش كردهاند.

 -به نظر میرسد تحوالت ساختاري در چند سال اخیر بر کنشهای کارگری استان

موثر بوده است.

 -به نظر میرسد اين تحوالت بر تغييرات كنشهاي كارگري موثر بوده است؟

مفاهیم تحقیق

اعتصاب :1عبارت است از خودداری ارادی و دسته جمعی کارگران از انجام دادن کار،

که به منظور رسیدن به هدفهای مشخصی صورت میگیرد ،اما به معنی نقض همیشگی
نیست (توکلی خمینی.)124 :1383 ،

قرارداد

دستمزد :مزدى كه به كسى در مقابل كار وى دهند .حقالزحمه ،مكافات نيكى و بدى
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عبارت واقعى تر اينكه ،مبلغى كه كارگر پس از كسر ماليات بر درآمد ،حقوق اتحاديه ،بيمه

تأمين اجتماعى و غيره از كارفرما مىگيرد (فرد.)95 :1363 ،

مطالبات :خواستن چیزی یا حق خود را از کسی .طلب نمودن چیزی از کسی.

خواستن چیزی از کسی :آدم زحرص گندم نان ناشده چه دید  /با آدمی مطالبه نان همان
کند(سجادی ،دیوان.)860 :1388 ،

1-Industrial and Economical

مطالبه کردن؛ طلب کردن و خواستن چیزی یا حقی را از کسی :بقالی را درمی چند بر

صوفیان گردآمده بود در واسط و هر روز مطالبه کردی( .گلستان)

نارضايتى شغلى :1رضايت شغلى را عكس العمل مؤثر كاركنان نسبت به محيط

كار دانستهاند .همچنين ،رضايت شغلى به نگرش كلى فرد درباره شغلش اطالق
دارد و كسى كه از كارش ناراضى است ،نگرش وى نسبت به كارش منفى است

(عبدی ،عباسی ،طالب پور.)8 :1388 ،

ستيز صنعتي :2مراد از ستيز صنعتي رابطه صاحبان صنايع و كارگران است که هم

شامل شكلهاي ستيز و هم منابع آن میشود (.)www.atmqom.blogfa.com

امنیت :امنیت مفهومی چندوجهی داشته و همزاد با مفاهیمی مانند قدرت ،تهدید و

آسیب است .تعاریف موجود در فرهنگ ،امنیت را احساس آزادی ازترس یا احساس

این که ناظر بر امنیت مادی و روانی است تعریف میکنند .سادهترین تعریف یک مفهوم،
تعریف آن با مفاهیم متضاد و مخالف آن است .از این جهت امنیت را میتوانیم به معنی

نبود ناامنی وناامنی را خطر و وجود وحشت و تهدید در جامعه تعریف کنیم .ریشه

التین کلمه امنیت (سکیوریتی )3و واژه (سکیوروس )4است که در لفظ به معنای «بدون
دغدغه» است .واژه امنیت در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است
(حسن پور.)70 -43 :1391 ،

امنیت داخلی :5گاه امنیت عمومی به عنوان امنیت داخلی نیز گفته میشود .امنیت

داخلی به شرایط و وضعیت عاری از هر گونه تهدید و خطری برای افراد و شهروندان

یک کشور اطالق میشود.از نگاه دیگر ،امنیت داخلی را وضعیت و شرایطی میدانند

که افراد ،گروهها ،نهادها ،سازمانها ،موسسات و ...یک جامعه با تهدید و خطری که

موجودیت و هستی آنها را با خطر روبرو کند مواجه نباشند.قالیباف معتقد است :سطح
امنیت داخلی در عرصه سیاسی قابل طرح است و ناظر بر فراهم سازی بستر مناسب
برای حفظ امنیت درونی حاکیمت است (قالیباف 74 :1386 ،به نقل از کتاب امنیت
اجتماعی حسن پور).

1-Job Discontent
2-Industrial Warfare
3-Security
4-Secures
5-Internal Security

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

مىشود .كسى كه رضايت شغلى اش در سطح بااليى باشد به كارش نگرش مثبت
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انواع اعتصاب

اعتصابات از نظر محتوا به سه دسته؛ اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي تقسیم میشوند.

همچنین اعتصابات از نظر شکل به  12دسته تقسیم میشوند که عبارتند از -1 :خرابکاري
در محل کار؛  -2ناگهاني و غير رسميکه بدون اجازه و تصويبسازمانهاي گارگري

انجام ميشود؛  -3گروگانگيري کارفرما و مديران سطوح باال؛  -4جلوگيري از استخدام؛
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 -5اشغال محل کار؛  -6اعتصاب همدردي؛  -7تحريم کار؛  -8کم کاري؛  -9خوداري

از اضافه کار؛  -10تحصن يا اعتصاب نشسته؛  -11تهديد کننده .براي تهديد کارفرما

نوبتي که به صورت دست کشيدن از کار و انجام کار به صورت

اعتصاب ميکنند؛ -12
متناوب (توکلی خمینی.)125 :1383 ،

انواع بخشهاي طبقه گارگري

در طبقه كارگر به دو بخش میتوان اشاره كرد -1 .اشراف كارگري (قشر باالي طبقه

كارگر) که داراي مهارتها و موقعيت راهبردي هستند؛ -2طبقه پايين کارگري که داراي
مشاغل غير تخصصي هستند.

انواع نا آراميهاي صنعتي  

انواع نا آرامیهای صنعتی عبارتند از كم كاري ،تظاهرات ،خرابكاري ،اعتصاب ،بسته

شدن كارخانه.

ويژگيهاي اساسي اعتصاب :خصلت دسته جمعي دارد يعني تعداد كثيري از کارگران

در آن مشاركت دارند .حركت دسته جمعي آنان مورد توجه است حال هر قدر تعداد
كارگران زيادتر باشد اعتصاب نيز در كارخانه بيشتر است .اعتصاب بايستي منجر به

تعطیلی كارگاه شود اين تعطيلي کاهش متفاوت و يا متصل در اينجا نيز نقش زمان مهم
نيست .زيرا اعتصابمعموالً آخرين راه كارگران براي حل مشكالت .اعتصاب بايستي
داراي اهداف مشخص و معين باشند و بدنبال هدف خاصي دست به اعتصاب بزنند.
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اقدام به تعطيل كارگاه بايستي جنبه عموميداشته باشد و كارگران به عمده تصميم خود
(حتي با تحرك عوامل بيروني) و بشكل اداري كار را تعطيل كنند .در مقابل تعطيل كارگاه

كه هنگام حوادث حتي و با طبيعي و يا توسط كارفرما رخ میدهد .تغيير كارگاه در زمان
كارگران صورت گيرد يا اينكه حداقل در طول مدت خود به ساعات كاري نيز لطمه وارد
سازد (.)www.mag- iran. com


انواع امنیت

امنیت از لحاظ سطوح مختلف به امنیت عمومی ،فردی ،گروهی ،ملی و بین المللی،

داخلی و خارجی تقسیم شده و ابعاد متنوعی همچون معنوری ،فردی ،اجتماعی ،سیاسی،
ی و غیره را شامل میشود .این دسته بندیها از لحاظ
نظامی ،اقتصادی ،حقوقی ،فرهنگ 

امنیت را از جنبه و رویکرد خاصی تعریف میکنند (حسن پور.)74 :1391 ،

نقش اعتصابات کارگری بر امنیت

نقش كارگران در پيشگيري از آسيبها و امنيت جامعه مهم است .جمعيت كارگري

نیرو و ذخيرهاي ارزشمند و سرمايه اجتماعي براي نظم و امنیت هستند .آگاه سازي و
آموزش صحيح به اين قشر و خانوادههاي کارگران باعث میشود خيلي از معضالتي كه
امروز گريبانگير جامعه شده حل خواهد شد .جامعه كارگري به جهت نقش ويژهاي كه

در توسعه كشور دارند براي دشمن از اهميت ويژهاي برخوردار هستند .يكي از اهدفي

كه دشمن براي آنها برنامه دارد كارگران هستند و بايد آگاه سازي گستردهاي براي آنها

صورت گرفته و تهديدات و آسيبهاي امنیتی پيش رو برايشان تبيين شود .وجود كارگران

براي هر جامعهاي الزامياست زيرا اگر آنها نباشند چرخ دندههاي اقتصاد حركت رو
به جلو ندارند و اين امر براي هر كشوري فلج كننده و ويران كننده است و امنیت را

دچار تنش میکند .با توجه به منويات مقام معظم رهبري در خصوص اهميت کارگران

در رونق اقتصادي کشور و تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،تالش کارگران و

احساس مسئوليت آنها در قبال کارهاي محوله رمز موفقيت در بعد سياست و امنیت

بشمار میرود .پليس همواره با تعامل سازنده و هدفمند با تالشگران عرصه کار ،سعي
دارد در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي جامعه تالش کند .کارگران كانون اصلي امنيت

اجتماعي هستند استفاده از عوامل قهرآميز بر علیه کارگران به تجربه ثابت شده است كه
چندان داراي پايداري و دوام آن نبوده و همواره ثبات و پايداري امنيت در جامعه تنها از

رهگذر نهادينه کردن آن در جامعه و احساس مشارکت و مسئوليتپذيري عموميدر قبال

امنيت اجتماعي حاصل شده است .امنيت اجتماعي موجب جذب و کشش سرمايههاي
اقتصادي ميشود .همواره پلیس با برقراري امنيت مطلوب توانسته است ،نقش خود را به

خوبي در راستاي فعاليت صنعتگران خارجي و شركتها وكارگاههاي توليدي کارگران

در قطبهاي مختلف صنعتي کشور ايفا کند)www.news.police.ir(.

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

مفهومی و نظری بسیار نزدیک و شبیه به هم هستند .به عبارت دیگر ،هر یک از ابعاد،
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مطالبات صنفی کارگری که در استان کرمان درسالهای اخیر که شکل گرفته است

دارای کنشهایی از سوی آنها بوده است .و این کنشهاتأثیر ویژهای در حوزه نظم و

امنیت استان کرمان ایجاد کردهاند و باعث گردیده نیروی انتظامی را در مقابل این کنشها

قرار بدهد و تصمیم گیری مسئولین امر انتظامی را در اینگونه مواقع خیلی دشوار کرده

است که آیا طبق قانون حق هر انسانی این میباشد که هر مطالبه یا درخواستی دارد به
فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هفتم/شماره پانزدهم /بهار 1395

صورت اعتراض به مسئولین اعالم نماید؛ ولی از طرفی به علت بی تدبیری کارفرما،

مدیران عامل کارخانهها و شرکتهای تولیدی چه در بخش خصوص و چه در بخش

عمومی کرمان باعث بروز اینگونه مواردی در سطح جامعه گردیده و این کنشهای

کارگری باعث تسری به سایر صنوف کرمان شامل صنف فرهنگیان کرمان درسالهای
اخیر و صنف تاکسیرانان کرمان و تعدادی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گردیده وخواه نخواه باعث میشود در دیگر ابعاد مثل سرقتهایی که توسط بعضی از

همین قشر کارگر به علت مشکالت مالی صورت میگیرد انجام پذیرد و یا خشونتهای
اخالقی کارگران با خانوادههایشان که منجر به تشکیل پرونده در حوزههای مشاوره و

مدددکاری نیروی انتظامی گردیده و باعث اطاله دادسری در دادسراهای کرمان گردیده
است و کنشهای کارگری که در استان کرمان صورت گرفته و در بعضی مکانها موجب

گردیده که نیروی انتظامی جهت پوشش امنیتی در محل حاضر گردد .مثل مطالبات
کارگری در شهرستانهای بم ،سیرجان و شهربابک و از طرفی با توجه به بررسی علمی

که صورت گرفته است قابل قبول نمیباشد که همه بار مسئولیت اعتصابات کارگری به
دوش نیروی انتظامی انداخته شود و این امورات باعث تحمیل هزینههای مالی برای ناجا

گردیده است که اعزام نیرو در محل و سوخت خودروها و سایر اموراتی که ناجا جهت

پیشگیری انجام میدهد (.)www.news.police.ir

پیشینه تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق ،توانایی محقق را در انتخاب اطالعات مهم و ارتباط آنها با
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یافتههای تحقیق ،نشان میدهد و چارچوبی برای اجرای تحقیق ،فراهم میآورد و دانش
موجود را درباره موضوع مورد بررسی بیان ،و کمبودهای آن را مشخص میکند .بر همین
اساس در ادامه به تعدادی از پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق اشاره مینمایم.

 -يك مورد پايان نامه فوق ليسانس دانشكده اقتصاد به عنوان اعتصابات عموميدرجريان
انقالب اسالمي( )57بوده كه از نظر موضوعي اين مطالعه با كار ما در اينجا اساس ًا متفاوت

ميباشد چون اعتصاب را از جنبه سياسي آن و نقش آن در وقوع و پيروزي انقالب بحث
كرده است .بنابراين با كار ما بي ارتباط بوده و قابل استفاده نيست.

 -کتاب جامعه شناسی صنعتی تدوین نیره توکلی ،خمینی ،تهران ،انتشارات دانشگاه

پیام نور ،سال  1388که در 12فصل تدوین گردیده است .در فصل اول جامعه شناسی

به بحث سرمایه داری ،انواع تعاریف در حوزه صنعتی ،اتحادیهها ،شغل ،کار وتاریخچه
اعتصابات در کشورهای اروپایی ،انواع اعتصاب اشاره کرده و در بخش هشتم کتاب

مهمترین بحران علل اعتصاب کارگران را تقاضا برای افزایش دستمزد ،درخواست کاهش

ساعت کار ،اعتراض به علت درخواست تضمین شغلی ،درخواست کاهش ساعت کار،
اضافه کاری ،اعتراض به نارساییهای موجود درمقررات تأمین اجتماعی اشاره مینماید.

 -آقایان عبدی ،توحید ،عباسی ،میرزا ،طالب پور ،محمد رضا در فصلنامه مطالعات

مدیریت انتظامی ،سال چهارم ،بهار  88شماره  1از  87تا  97با عنوان :عوامل موثر بر
اعتراضات کارگری استان یزد در سال  1385 -1381عوامل اصلی اعتراض اصناف را در

مراکز صنعتی به دلیل وجود بحران اقتصادی ،مشکالت مالی و مدیریتی ،نارسایی بخش
صنعت ،عوارض خصوصی سازی ،بیکاری و نارسایی تأمین اجتماعی اشاره مینمایند.

 -سلیمی ،موسی ،در مقالهای با عنوان :نقد و بررسی کتاب رشد و زوال اعتصاب

کارگری در ایران اثر الجوردی ،حبیب ،صدقی ،ضیاء ،در فصلنامه علوم اجتماعی،

اردیبهشت .خردادماه 82شماره  68و  67از  62تا  66پیدایش اتحادیه -مالک ارزیابی

قرار داده و به بررسی سیر تحوالت اعتصاب کارگری از  1285تا  1342میپردازد و در

این مجله و نقد کتاب فوق چگونگی شکل گیری اعتصاب کارگری در اواخر دوره قاجار

میپردازد و بیان مینماید در زمان استقرار سلطنت مشروطه اتحادیه کارگری هم مجدد
شروع به رشدو شکوفایی نمودند و مجدد در دوران رضا شاه گرایش وی به خود کامگی
باعث رکود توسعه سیاسی و سرکوب اعتصابات و اعتصابهای کارگری در ایران شد.

 -نقل قول از پژوهشگر ادوارز در سال ( )1981در کتاب جامعه شناسی صنعتی اثر

مولف :نیره ،توکلی خمینی ،تهران ،انتشارات پیام نور ،سال  1388علل اعتصابات اصناف
بصورت دراز مدت در امریکا را تضمین منافع بر حق میدان د و این اعتصابات به صورت

تظاهرات صرف یا تمهیدات غیر مستقیم اعمال فشار سیاسی نبوده است .جنگ بر سر
اداره محل کار بوده است .ولی تنها فاکتور اعتصاب منافع بر حق نمیباشد سایر فاکتورها

هم مانند امکانات اداری ،حقوق و ...نقش بسزایی در شروع مطالبات صنفی دارند.

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

صنعتی و ستیز صنعتی و نظریههای عملی در این زمینه را شرح داده و در فصول بعدی
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 -نقل قول از پژوهشگر کورپی و شالف در سوئیس در دهه 1970در کتاب جامعه

شناسی صنعتی اثر مولف :نیره ،توکلی خمینی ،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور،
سال 1388علل اعتصابهای غیر رسمی در سوئد را که افزایش یافتهاند با باال رفتن میزان
بیکاری و تورم ارتباط میدهد.پس سهم طبقه کارگر در حوزه سیاسی هر چه که باشد.
در هرحال بافت اقتصادیتأثیر خود را در بروز اعتصابها خواهد گذاشت.

فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هفتم/شماره پانزدهم /بهار 1395

 -نوذر امین صارمی در پايان نامه خود تحت عنوان بررسی تحوالت کنشهای

کارگری ج.ا .ایران در سال  1390دانشگاه عالمه طباطبایی ضمن توضيح اعتصابات به

بررسي عواملتأثيرگذار بر کنشهای کارگری به عنوان مسئله اصلي تحقيق پرداخته و
به اين نتيجه دست يافته است كه تحوالت ساختاری در چند دهه اخیر در ایران باعث

کنشهای کارگری به سمت کنشهای مسالت جویانه گردیده است .اين پايان نامه نيز
مستقيم ًا قابل استفاده نبوده است.
 -بنفشه رنجی در مقالهای تحت عنوان اعتصاب کارگری ریشه در مطالبات صنفی در

اردیبهشت 1390شماره  226در مجالت تخصصی دانشکده علوم سیاسی در مجله خود
چندین سئوال را مطرح کرده است .1 .به نظر شما مطالبات جامعه کارگری چه تفاوتی با

مطالبات کل جامعه دارد.2 .به نظر شما نقش اتحادیههای ،اصناف ،تشکلهای کارگری تا

چه اندازه در تحقق مظالبات کارگران موثر بوده است.3 .علت قدرت نگرفتن تشکلهای

کارگری در ج.ا.ا .چیست و در توضیح و پاسخ به این سئواالت گفته است طبقه کارگر

بخشی از کل جامعه است و بخشی از مطالباتشان میتواند منطبق با خواستههای عموم
جامعه باشد و بیان نموده تشکلها میتوانند کارگران را برای کسب جایگاه باالتر و سهم
بیشتری در مشارکت اجتماعی بسیج کنند و هر حرکت دسته جمعیمعموالً نتیجه بهتری
برای کارگران دارد.و تشکلهای و سندیکاهی کارگری بهتر میتوانند مشکالت قشر

کارگری و مطالبات صنفی آنها را به گوش مسئوالن و تصمیم سازان برسانند .و در آخر

نقش رسانه ج.ا.ا .را در انعکاس مطالبات صنفی کارگران موفق ندانسته است .و نقدی که
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من به عنوان پژوهشگر دارم این میباشد که بیشترین مطالبات صنفی ،قشر کارگران در
جمهوری اسالمی ایران میباشد .ولی صدا و سیما نقش موثری در خصوص مطالبات

آنها در جامعه ایفا نکرده است.

 -يك مورد پايان نامه دكتري اقتصاد بحث عنوان كارگر -كارفرما نيز موجود است

كه بررسي نظري بوده به موضوعاتي همچون تغييرات روابط كار وكارفرما  -تاريخچه
 -محيط اقتصادي و اجتماعي نيروي كار  -توزيع عادالنه درآمد و جمعيت فعال -بازار

كار -مزد  -علل برخوردها و تنظيم روابط كارگر و كارفرما ،شيوههاي رواني و معنوي
حل تضادها پرداخته است .اين پايان نامه نيز مستقيم ًا قابل استفاده نبوده.

 -معصومه سیف افجهای (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی) در مقالهای تحت عنوان

اعتصاب و کنشهای کارگری در فرانسه در بهمن ماه  1374شماره  .98در این مقاله

اجتماعی ماههای آخر سال  1995فرانسه را بطور قطع ریشه درسالهای پیش به شمار
میآور د و چنین بحران گستردهای ممکن است نیز ادامه داشته باشد و میگوید اعتصاب

توسط دولت راستی به شدت تحریک میشود .البته تحریکات ساختاری دموکراسی
فرانسه نیز در این امر مقصر بوده است.

 -سپیده تیموری در مقالهای تحت عنوان اعتصاب کارگری در ایران :فرازها و فرودها

درمجله نور :گزارش «اردیبهشت  -1382شماره  146صفحه -از  13تا  »17اعتصابات

ت ایران و انگلیس
ص اعتصابات کارگران صنعت نفت علیه شرکت نف 
کارگری ،به خصو 
در سال  1301را بیان مینماید که انگلیسها را بر آن داشت که تا از رژیم خود کامه

حمایت نمایند تا از نفوذکمونیسم 1به داخل ایران جلوگیری کنند اشاره مینماید .و اصل

موضوع اعتصاب وفراز و فرود آن را از  8آبانماه سال  1304که رضا خان به سلطنت

رسید مورد بررسی قرار میدهد که این مقاله جزء کوچکی از آن در تاریخچه اعتصابات
در ایران مورد استفاده در این پژوهش قرار گرفته و کاربردی در اصل پژوهش ندارد.

 -آقایان علی منوچهری ومهدی احمدی در مقالهای تحت عنوان اعتصابات کارگری

دوره نخست وزیری دکتر مصدق درمجله :پیام بهارستان «دوره دوم ،پاییز( -1388شماره

 )5صفحه -از  369تا  398با تکیه بر اسناد آن دوره (سال  1330ش) به این اعتصابات
که اوج آن در سال  1330است اشاره دارد و تظاهرات عظیم تودهای در دی و بهمن

ماه سال 1329ش از سوی جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق و مساجد برپا شده شرح
میدهد و اشارهای به اعتصابات کارگران نفت آبادان ،چیت سازی تهران ،سینمای تهران،
شهرداری تهران ،پارچه بافی تهران ،صنعت نفت کرمانشاه و پارچه بافی مازندران دارد
و در نتیجه گیری اعتصابات .اخراج کارگران از کارخانهها و درگیری فیزیکی و تنش و
دودستگیهایی را که بین آنها بوجود آمد شرح میدهد.

1-Communism

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

بحث مذاکره دولت فرانسه با رهبران سندیکاها را مطرح و در نتیجهگیری خود بحران
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مبانى نظرى پژوهش

تامپسون و فالچر 1که اعتصاب را پیامد ستیز منافع میداند ،به دگرگونی ساختار قدرت

و ارتباطات در فرایند صنعتی شدن توجه دارد .از نظریه پردازان این دیدگاه تامپسون

( ،1968به نقل از الدریج و همکاران )1991 ،است .تامپسون بخشی از عوامل کنش
جمعی کارگران بریتانیایی را در حقوق سنتی آنان بر زمین ،کار و نان و در چارچوب

فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هفتم/شماره پانزدهم /بهار 1395

«اقتصاد اخالقی» قرن هیجدهم میجوید و بخشی از عوامل را مربوط به این میداند که

گسترش بازارها و ظهور نظام کارخانهای و گسترش شهرنشینی به نظر کارگران تهدید
کننده میآمده است .وانگهی ،با گذشتسالهای قرن نوزدهم ،منافع طبقه کارگر به شکل

جلوههای تازهای از آگاهی و عمل بیان میشد .این جلوههای تازه واکنشی بود در برابر

تقاضاها و فشارهایی که سرمایه داری صنعتی بر کارگران تحمل میکرد (توکلی خمینی،

 .)129 :1383نظر فالچر نظریه جنبش کارگری را تایید میکند ،اما وجود ستیز صنعتی
را در همان زمان توضیح نمیدهد .در هر حال ،چنانکه گفتیم ،فالچر برای تبیین ستیز

صنعتی در سوئد ،نظریه اتحادیهای را نقطه آغاز بهتری میداند .اما میگوید که اتحادیه

گرایی نیز ممکن است به تناقضهای درونی خود بینجامد .زیرا مشکالت مربوط به ستیز
بخش جدانشدنی نظامی است که وابسته به همکاریسازمانهای قدرت است .در این

صورت ،اگر یکی از گروههای همسود فقط بخواهد منافع خودش را به پیش ببرد تعاوت

آینده به خطر خواهد افتاد .اتحادیهای که دولت یا کارفرمایان بتوانند خواستههای آن را
کرد (توکلی
دقیق ًا تنظیم کنند از اعضای خودبیگانه خواهد شد و نارضایتی ایجاد خواهد 

خمینی.)128 :1383 ،

اسمیت و تافلر 2معنای تقسیم کار فنی ،که فرایند تولید را توصیف میکند اسمیت
3

در سال  1776بهکار برده است این تقسیم کار و تخصصی شدن حاصل تقسیم جزء به
جزء کار به صورت عملیاتی است که کارگران جداگانه انجام میدهند .اسمیت کاربرد

این روش را برای باال بردن بازده کار توصیه میکرد ،زیرا معتقد بود که تکرار بی پایان
50

یک کار ساده بر مهارت کارگران میافزاید .شاید بتوان گفت که برجستهترین نظریه
پردازی که پس از انقالب صنعتی درباره شیوه سازماندهی کار و مدیریت در صنعت

آثاری عرضه کرده آدام اسمیت ( )1723 -1790است .این مر اسکاتلندی ،که در زمره
1-Thopsom & Falcher
2-Smith & Taffler
3-Production

اقتصاددانان سیاسی به شمار میآید ،در سال  1776کتابی نوشت به نام ماهیت و علل

ثروت ملل .این کتاب نه تنها بحث مهمی درباره تقسیم کار در جامعه را در بر دارد ،بلکه

جامعه شناسی توسعه اقتصادی و رشد شهرکها و شهرها نیز هست (دانکین میچل،

 ،)1979اسمیت در این کتاب ،در فصل مربوط به تقسیم کار ،زمینه را برای معرفی آنچه

تقسیم کار در صنعت میخسازی با نظر مساعدی گفتگو کرده است .وی از صنعتگر
میخسازی سخن میگوید که کار میخسازی را به هیجده عمل مختلف تقسیم کرده
است .این جدایی عملیات بهکارگران امکان میداد که حواسشان را فقط به یک کار

معطوف کنند و بدینترتیب تعداد میخهایی را که میشد در عرض یک روز ساخت

به نحو چشمگیری افزایش میداد .اسمیت بر اهمیت وجود دستگاههای مناسب برای
تسهیل کار نیز تاکید کرده است( .توکلی خمینی .)11 :1383 ،آلوین تافلر در كتاب موج

سوم نظریهای مينويسد :مفهوم سنتي كار متعلق به زمان آدام اسميت و كارل ماركس

1

توليدي ...و دگرگون ساختن

بود ...اما زمان جديد عالوه بر كوچكتر كردن واحدهاي


خصلت واقعي كار ،ميتواند ميليونها انسان را از ادارات و كارخانهها آزاد كرده و به

مأواي اصليشان كه از ابتدا به آن تعلق داشتهاند يعني خانه بازگردند به عبارتي «در

حالي كه در گذشته تكنولوژي صنعتي جايگزين نيروي جسماني كار آدميميشد ،يعني
ماشينهايي كه جايگزين زور و بازوي آدمي ميگرديد ،تكنولوژيهاي جديد كامپيوتري

شوند ...ما در حقيقت در حال ورود به دورهي

نويد ميدهند كه جايگزين انديشهي آدمي
جديدي در تاريخ هستيم ،دورهاي كه ماشين آالت در فرايند ساخت و انتقال كاالها و

دادن خدمات جايگزين آدميميشود و اين منجر به كاهش كارگران و بيكاري گسترده

ميشود» .از اين ديد با توسعهي اتوماسيون و رشد بيكاري در كشورهاي صنعتي و اشكال
پيچيدهتر توليد ،شاهد تحوالت سريع و برگشت ناپذيري در روابط كارگر و كارفرما
هستيم ،اكثر كارگراني كه در اثر پيشرفت تكنولوژيك از كار بي كار ميشوند به صفوف

اعانه بگيران دولت ميپيوندند (.)http: //pajoohe. com

امیل زوال 2رماننویس فرانسوی ( ،)1840 - 1902است .وی به ویژه در رمانهای

ژرمینال و آسوموار ،مسائل طبقه کارگر را بررسی کرده و تصویر گویای از زندگی
کارگران فرانسه ارائه داده است .ساعات طوالنی کار ،مزد ناچیز ،رفتار اهانت بار کارفرما

1-Carl Marx
2-Emile Zola

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

بعدها به نام فرایندهای همجای خطی معروف شد فراهم آورده است .اسمیت درباره
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و ناامنی شغلی از ویژگیهای زندگی کارگران در آن زمان است .معدنچیان رمان ژرمینال
تقریب ًا هرگز روشنایی روز را نمیبینند .چون سحرگاه پیش از روشن شدن هوا ،به اعماق
معدن ذغالسنگ میروند و شامگاهان ،که هوا کام ً
ال تیره شده است ،به کومههای خود

باز میگردند .آثار نویسندگان و روشنفکرانی چون امیل زوال در افزایش آگاهی کارگران

تأثیر بسیار داشت (توکلی خمینی.)15 :1383 ،
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دان البوتز1در نظریات خودش میگوید ،کارگران راه آهن مکزیک با از خودگذشتگی،

در برابر نیروهای جهانیسازی و نئولیبرالیسم ایستادند و برای حفظ شغل خود ،قرارداد

زدند و دولت مکزیک
دستهجمعی ،دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اقداماتی جدی 

مطابق با سیاست بانک جهانی برای ترویج خصوصی سازی در سراسر جهان ،در جریان

خصوصیسازیهای جدید ،را به کنسرسیومی واگذار کرد که شامل چنین شرکت چند

ملیتی امریکایی و مکزیکی است (لوپزگوستاوو.)3 :1394 ،

ترنر هرچند هر اعتصابی خسارات مالی دربر دارد؛ اما بیشتر کارفرمایان و وسایل

ارتباط جمعی درباره میزان خسارات اقتصادی آن غلو میکنند .در حقیقت بیشترین

هزینههای صنعتی شامل سوخت ،دستمزد نیرو و مواد هستند که در طول اعتصاب از
بین نمیروند .بهعالوه اغلب پس از پایان اعتصاب ،تولید تلفشده جبران میشود (این
امر تاحدی ناشی از بهتر شدن روحیه کارگران است) .در بعضی موارد اعتصابات در

دورههای رکود که محصوالت به هیچ طریقی به فروش نمیرسند رخ میدهد؛ یعنی
زمانی که نیازی به تولید نیست و مدیران بیشتر تمایل دارند به کارگرانشان فشار بیاورند

کنند (همدانی.)1 :1393 ،
تا آنها اعتصاب 

بیتریس وب و سیدنی دو تن از سوسیالیستهای اولیه انگلیسی در خصوص

اتحادیههای کارگری در انگلستان استدالل کرده بودند کهسازمانهای حرفهای نامتمرکز
کارگران اصوالً مبتنی بر اصل دموکراسی هستند ،لیکن با پیدایش تمایل به تمرکز در
اتحادیههای کارگری بهسازمانهای بوروکراتیک دارای سلسله مراتب تبدیل میشوند .با
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این حال گرایش به تمرکز در اتحادیههای کارگری پس از جنگ جهانی اول مورد حمله

شدید سندیکالیستها و هواداران جنبش شوراهای کارگری در درون نهضت انقالبی
کارگران قرار گرفت .اهداف داخلی اتحادیههای کارگری بهبود وضع اقتصادی اعضا،
تأمین معاش ،افزایش دستمزدها ،پیشگیری از بیکاری و مساعدت در زمان نیاز و اضطرار

بود .در برخی موارد افزایش سطح آموزشی و فرهنگی کارگران نیز از اهداف اتحادیهها
1-Danlaboutes

به شمار میرفت .تأمین آزادیهای سیاسی و شرکت درفعالیتهای حزبی از اهداف

عمده اتحادیهها بوده است .سیاست دستمزدها خود به نحو فزایندهای به مسئله سیاسی
در سطح ملی تبدیل میگردید .با این همه فعالیت اتحادیههای کارگری در پی اعمال نفوذ

آمدند (بشیریه.)176 :1374 ،

بر سیاست اجتماعی حکومت بر

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

روش شناسی تحقیق

در پژوهش حاضر از روش توصيفى و با هدف كاربردى است ،ابزار گردآورى

اطالعات دادههای اسنادی و کتابخانهای ،سایتهای اینترنتی ،پیرامون بررسی علل

اعتصابات کارگری در استان کرمان در خالل سالهای  1391تا  1395و چالشهای
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امنیتی آن است.

يافتههای تحقیق

یکی از عوامل بسیار مهم در بقاء نظام یک کشور وجود نیروهای انسانی قوی و

کارآمد ،متناسب با وضعیت ،اقتصادی ،سیاسی ،در بخش صنعت میباشد که باعث
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پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی یک کشور میشود .با توجه به تغییراتی که در
عرصه سیاسی کشور که شاهد آن بودیم .برای ایجاد فضای مطلوب و موثر برای کارگران

به دنبال رفع نیازها و مطالبات آنها باید باشیم تا بتوانیم گامهای موثری را برای جامعه
کارگری کرمان برداریم .پرداخت مطالبات کارگران همدلی و همزبانی با دولت را تقویت

میکند.پرداخت مطالبات کارگری موجب تقویت همدلی و همزبانی میان قشر کارگر
و دولت است .مردم ما همیشه گوش به فرمان نظام و دولتها بودند امیدواریم دولت
نیز با اعتمادی که مردم به او کردند در جهت تحقق خواستههای کارگان گام بردارد.

برای ایجاد همدلی میان دولت و ملت باید اعتماد متقابل میان آنها وجود داشته باشد،
متأسفانه دولتها پس از روی کار آمدن وعدههایی که به مردم دادهاند را فراموش میکنند
و این موجب سلب اعتماد مردم از آنها میشود .کارگران نیز جدا از بدنه مردم نیستند،

همانطور که دولت به گردن ما حق دارد ما نیز به گردن دولت حق داریم و خواستار
پرداخت مطالبات خود هستیم.

گزیدهای از کنشهای کارگری استان کرمان در بینسالهای :1391 -1395

اعتصاب کارگران منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در اردیبهشت  91به علت عدم

پرداخت حقوق (.)www.pishvand.com

 -اعتصاب کارگران گل گهر سیرجان در مرداماه 1391به علت عدم پرداخت حقوق

(.)www.jonge- khabar.com

 -اعتصاب کارگران گل گهر سیرجان در مهرماه  91عدم پرداخت حقوق
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(.)www.etehadbinalmelali.com

 اعتراض کارگران جایگاه سوخت در اسفندماه 91به علت عدم پرداخت حقوق(.)www.iran- nabard.com

 -اعتصاب کارگران ذوب مس خاتون اباد شهربابک دراردیبهشت 92به علت عدم

ق (.)www.brwska.net
پرداخت حقو 

 -اعتصاب  70نفراز کارگران روستای باغ فخروئیه و تلغه چهار شهرستان بافت مقابل

استانداری کرمان در ساعت  45 : 10مورخه 1393/2/29به علت تعطیلی معدن روستا و

بیکار شدن (بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).

 -اعتصاب  30نفر از کارگران و کشاورزان شهرستان ارزوئیه مقابل استانداری کرمان

در ساعت  00 : 11مورخه  1393/3/3به علت پلمپ پمپ آب کشاورزی توسط اداره
 -اعتصاب  15نفر از کارگران روستای کشکوئیه از توابع شهرستان رفسنجان مقابل

استانداری کرمان در ساعت 28 :8مورخه 1393/3/19به علت عدم تعهد پیمانکار نسبت

به مطالباتشان (بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).

 -اعتصاب  40نفراز کارگران شرکت کرمانیت کرمان مقابل استانداری در ساعت

 55 : 11مورخه 1393/4/21به علت عدم پرداخت حقوق و مزایا (بهره برداری از اخبار
سازمان ناجا).

 -اعتصاب  15نفراز کارگران و اهالی شهرستان ریگان مقابل استانداری کرمان در

ساعت  53 : 9مورخه 1393/4/24به علت عدم رضایت از عملکرد فرماندار شهر (بهره
برداری از اخبار سازمان ناجا).

اعتصاب  15نفر از کارگران شرکت ورق سازی کرمانیت مقابل استانداری در

ساعت  22 : 8مورخه  1393/5/5به علت عدم پرداخت حقوق (بهره برداری از اخبار
سازمان ناجا).

 -اعتصاب مجدد  30نفراز کارگران شرکت کرمانیت کرمان مقابل استانداری در

ساعت  10 : 8مورخه  1393/5/26به علت عدم حقوق و مزایا (بهره برداری از اخبار
سازمان ناجا).

 -اعتصاب  15نفراز کارگران جهاد کشاورزی کرمان مقابل استانداری در ساعت .10

حقوق (بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).

 50مورخه  1393/6/31به علت عدم پرداخت

 -اعتصاب  20نفراز کارگران شرکت فرو آلیاژ آومینیوم سه راهی بخش راین مقابل

دفتر امام جمعه کرمان در ساعت  39 : 8مورخه  1393/7/29به علت تعطیلی کارخانه

(بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).

 -اعتصاب  40نفر از کارگران شرکت معدن اسفندقیه شهرستان جیرفت مقابل

استانداری کرمان در ساعت  48 :10مورخه 1393/8/5به علت عدم پرداخت حقوق

(بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).

 -اعتصاب  20نفر از کارگران شهرستان کرمان مقابل اداره کار کرمان در ساعت

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

منابع طبیعی (بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).
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حقوق (بهره برداری از اخبار

 08 : 11مورخه  1393/10/21به علت عدم پرداخت
سازمان ناجا).

 -اعتصاب مجدد 40نفراز کارگران شرکت معدن اسفندقیه شهرستان جیرفت مقابل

استانداری کرمان در ساعت  10:48مورخه  1393/10/28به علت تعطیلی معدن و بیکار

شدن (بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).
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اعتصاب  15نفر کارگران شرکت گاز کرمان مقابل استانداری در ساعت  10:39مورخه

 1393/12/7به علت پایین بودن اجرت کار.

 -اعتصاب  ۴۰۰کارگر شرکت معدن جو زرند ،کارگران اخراج شده بعد از تعطیلی

معدن به خاطر پرداخت بیمه بیکاری در فروردین ماه  1394مقابل فرمانداری تجمع
کردند (.)www.dolatebahar. com/telex

 -اعتصاب کارگران شرکت صنعتی و معدنی آریا ناران سرچشمه تیرماه  1394مقابل

فرمانداری رفسنجان تجمع کردند بنا به گفته این کارگران ،آنها هنوز حقوق و مزایای
خود را از یک سال پیش دریافت نکردهاند (.)www.kaleme.com

 -اعتصاب وتجمعات اعتراضی منطقه بم .اعتصاب و تجمعات کارگران کارخانههای

منطقه خودرو سازی ارگ جدید بم (کرمان موتور ،مدیران خودرو ،قوامحرکه) در تیرماه

 1394در اعتراض بر عدم ورود وسایل نقلیه به پارکینگ کارخانه و ساعات کاری

(.)www.rahekargarnews.wordpress.com

 -اعتصاب  400نفراز كارگران کارخانه گندلهسازی شركت سنگآهن گلگهر سیرجان،

این اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در نتایج آزمون استخدام گندله سازی ،تنها 40

نفر از كارگران سابق پذیرفته شدهاند و سایر كارگران و تكنسینهای مجتمع پذیرفته

نشدهاند و اخراج میشوند .در تیرماه  1394مقابل واحد اداری شركت گلگهر(www.

.)sedayemellat. ir

 -اعتصاب کارگران پاالیشگاه مس خاتوان آباد سر چشمه در مورخه  94/4/20بدلیل
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حقوق (.)www.rah dana.com

عدم استخدام و عدم پرداخت

 -اعتصاب کارگران شیفت صبح معدن چشمه پودنه استان کرمان ،شهرستان کوهبنان

درمورخه  31شهریورماه  13 94در محوطه معدن برای تاخیر در پرداخت چند ماه مزد

خود (.)www.mojahedin.org

 -اعتصاب کارگران خدماتی و تعدادی از کارمندان اداری شهرداری جیرفت در اذرماه

 1394به دلیل آنچه که صدور حکم خلع ید توسط مرجع قضایی برای اراضی موسوم به

شهرک مسکونی شهرداری واقع در ورودی شهر جیرفت یاد میشد در محل گلزار شهدا

نمودند (.)www.daqiyanus.ir

و بلوار بهشت زهرا این شهر تجمع

 -اعتصاب  40نفراز کارگران شرکت نیرومان بخش خصوص اداره برق کرمان مقابل

استانداری در ساعت  9:30مورخه 1394/9/4به علت عدم پرداخت حقوق و حق بیمه.
ساعت  8:00مورخه  1394/9/8به علت عدم پرداخت حقوق.

 -اعتصاب کارگران معادن شهرستانهای زرند و کوهبنان در پی عدم پرداخت

حقوقشان بودیم .کارگران معدن همکار شهرستان راور هم به دلیل تاخیر در پرداخت

www.( 1394

مطالبات و عدم پرداخت  ۵۰درصد حقوق ماه گذشته ،امروز  14دی ماه

.)rangin- kaman.net

 -اعتصاب بازنشستگان صنعت فوالد استان کرمان اسفند ماه  94دراعتراض به صدور

بیانیه خانه کارگر کرمان در دفاع از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مقابل اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

(.)www.minews.ir

 -اعتصاب کارگران شرکت سیمان زرین رفسنجان روز دوشنبه در اسفندماه 94

13اعتراض به اقدامات مدیریت این شرکت از جمله اخراج شماری از کارگران (www.

.)iran-nabard.com

 -اعتصاب  30نفراز کارگران و کارمندان مخابرات کرمان مقابل اداره کل مخابرات

استان در ساعت  13:00مورخه  1394/11/1به علت کم بودن حقوق (بهره برداری از
اخبار سازمان ناجا).

 -اعتصاب 60نفراز کارگران شرکت تکافن زیر مجموعه شرکت زغالسنگ کرمان

مقابل استانداری در ساعت  24 :10مورخه  1394/11/28به علت عدم پرداخت حقوق
(بهره برداری از اخبار سازمان ناجا).

 -اعتصاب  30نفر از کارگران بازنشسته شرکت فوالد کرمان مقابل استانداری در

ساعت  8:00مورخه  1394/9/8به علت عدم پرداخت حقوق (بهره برداری از اخبار
سازمان ناجا).

 -اعتصاب  15نفر از کارگران صنف مغازه فروشان فرقه بهایی کرمان مقابل استانداری

در ساعت  9:32مورخه 1395/1/25به علت تعطیلی مغازه توسط عوامل شهرداری (بهره
برداری از اخبار سازمان ناجا).

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

 -اعتصاب  30نفر از کارگران بازنشسته شرکت فوالد کرمان مقابل استانداری در
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 -اعتصاب  30نفر از کارگران زغالسنگ پابدانا کرمان مقابل استانداری در ساعت

 11:00مورخه  1395/1/28به علت عدم پرداخت حقوق و مزایا (بهره برداری از اخبار
سازمان ناجا).

 -اعتصاب  40نفر کارمندان و کارگران شرکتهای بیمه کرمان مقابل استانداری در

ساعت  8:48مورخه 1395/2/28به علت افزایش عوارض شهرداری (بهره برداری از
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اخبار سازمان ناجا).

بحث و نتيجه گيرى

با توجه به نتايج به دست آمده به نظر میرسد بحرانهای کارگری کرمان بطور قطع

ریشه درسالهای پیشین دارد و چنین فروکشهای گستردهای ممکن است نیز در آینده
ادامه پیدا کند .بیشتر تحوالت کارگری در کرمان بهترتیب اولویت مطالباتشان درحوزه:

عدم پرداخت حقوق ،عدم پرداخت حق بیمه ،عدم استخدام و ورشکستگی کارخانه و

کارگاههای تولیدی بوده که نارضایتی شغلی کارگران را در پی داشته است و مذاکراتی
که نماینده اصناف کارگری با مسئولین سیاسی استان داشته باعث گردیده در بعض موارد

با وعده پرداخت معوقات ،اعتصاب آنها پایان یابد .همانطور که اندیشمند امیل زوال و

دان البوتز میگویند ساعات طوالنی کار ،مزد ناچیز ،رفتار اهانت بار کارفرما با کارگر و
ناامنی شغلی برای کارگران از ویژگیهای زندگی کارگران است .به عنوان مثال معدنچیان
استان کرمان تقریب ًا هرگز روشنایی روز را نمیبینند .چون سحرگاه پیش از روشن شدن

هوا ،به اعماق معدن ذغالسنگ میروند و شامگاهان ،که هوا کام ً
ال تیره شده است ،به
کومههای خود باز میگردند و آثار نویسندگان و روشنفکران کارگران را تحت تأثیر

بسیار قرارداده.و این آگاهیها باعث گردیده که کارگران در بعضی از مناطق استان کرمان
شامل کارگران کارخانه ارگ جدید بم ،معدن مس سرچشمه ،شرکت فوالد کرمان،

معادن زرند ،کوهبنان ،بافت ،شرکت کرمانیت کرمان ،شرکت آلیاژ فوژ گستر ،کارگران

مخابرات کرمان ،کارگران معادن جیرفت ،کارگران شرکت سیمان زرین رفسجان و سایر
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بخشهای تولیدی و صنعتی کرمان شروع به تحصن کنن د و این تحصنات باعث گردیده
در بعضی از موارد مانند مطالبات کارگری گل گهر سیرجان ،مطالبات کارگری کارگران
ارگ جدید بم ،مطالبات کارگران شرکتهای داخلی استان در جلوی درب استانداری.

نیروهای امنیتی را در برابر کارگران قرار ده د و برابر فرضیههای تدوین شده در فرضیه

اول اثبات گردیده که کنشهایی که توسط کارگران جهت مطالباتشان در استان کرمان

صورت گرفته به صورت مسالمیت آمیز و بدون خشونت بوده و پس از آن ساختارهای

مدیریتی در کرمان در این امر نیز بی تقصیر نبوده است .عوامل اقتصادى و تحریمهای
ظالمانه توسط غرب باعث تغییر در ساختارهای کارخانه جات ،شرکتهای تولیدی و

عدم استخراج مواد معدنی ،باعث عدم پرداخت حقوق و دستمزد به موقع کارگران شده

هم به علت کسریهای نهان و آشکار که وجود داشت کشور با کسریهای عظيم روبهرو
شده است .انتشار بیرويه اسکناس ،استقراض از بانک مرکزی ،افزايش بیرويه حجم

نقدينگی ،روشهایی هستند که تاکنون دولتهای وقت و اکنون دولت روحانی ،برای

جبران کسری بودجه جاری خويش بهکار بستهاند .به عبارت دیگر ،اين سیاستها نيز در
عمل به اتفاقات ديگری مثل تشديد تورم ،بیکاری ،فقر و افزايش رکود توليد و به ویژه
افزايش مشکالت وعدم تأمین مایحتاج نیازهای روزمره خانوادههای کارگران انجاميده
است .همانطور که مالحظه شد در فرضیه سوم در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی

بخشی از کارمندان دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی را کارگران تشکیل میدهند.

لکن در قوانین استخدامی ایران ،معیار و مالک روشنی برای تشخیص کارگران شاغل در

بخش دولتی از غیر آنان ارائه نگردیده است .همچنین روشن شود که نه تنها معیارهای
ثابت و نوعی برای تشخیص کارگران شاغل در بخش دولتی وجود ندارد ،بلکه پراکندگی

و سردرگمی عجیبی از لحاظ مقررات حاکم برای بخش عمومی خصوصا کارگران
وجود دارد .پیشنهاد میشود که یک قانون جامع اداری که در آن اقسام کارگران دولت
و وضعیت حقوقی (استخدامی) حاکم بر هر گروه از آنها دقیق ًا مشخص شده باشد

تصویب گردد و یا اساس ًا یک قانون استخدامی واحد وضع شود که هم کارگران بخش
عمومی و هم کارگران بخش خصوصی را توأمان پوشش دهد.

پيشنهادهاى كاربردى

بررسي تحوالت کنشهای كارگري استان کرمان وتأثیر آن بر نظم امنیت

ودرسالهای گذشته ،اليحه بودجه هر سال نسبت به سال قبل متورمترشده و در نهايت

 -فعالتر شدن نقش تشكلهاى كارگرى در جهت حفظ منافع كارگران و كمك به

افزايش بهره ورى كار و مشاركت در كنترل امور اقتصادى (از قبيل اتحاديههاى كارگرى،

خانه كارگر ،اصناف) و هم چنين نقش نمايندگان كارگرى ،كه باعث باال رفتن ميزان
رضايت مندى كارگران مىگردد.

 -مراکز انتظامی و اطالعاتی در برنامهریزیهای خود جهت جلوگیری از تجمعات

غیر قانونی که باعث سوء استفاده عناصر سود جو میگردد .تدابیر امنیتی و اطالعاتی را
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اتخاذ نمایند.

 -برنامهریزان و مدیران اقتصادی ضمن توجه بیشتر به قشر کار گر جامعه جهت ارتقاء

سطح زندگی آنان اقدام الزم را بعمل آورند.

 -ايجاد فضاى مناسب جهت روابط كارى بيشتر بين كارگران و كارفرمايان و هم چنين

روابط عاطفى كه مىتواند رضايت بيشتر كارگران را فراهم كند.
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 -ورود سریع نیروی انتظامی در مواقع ضرورت به صورت پوششی در کنشهای

کارگری که منجر به خشونت میشون د تا اینکه عناصر ضد انقالبی و سود جو اخبار
امنیتی را به دنیا مخابره نکنند.

 -تدبیر علمی و تشکیل اتاق فکر توسط مسئولین دستاندرکار نیروی انتظامی کرمان

و دعوت از کارشناسان و نخبگان دانشگاهی ،فرماندهان با تجربه و تحصیل کرده جهت

استفاده از ایدهها و روشهای جلوگیری از کاهش تنشهای کارگری.

براى پژوهشهاى بيشتر پيشنهادات زير مطرح مىشود:

پرستاران و کشاورزان

 -در مورد ابعاد ديگر مطالبات استان کرمان از جمله ،مطالبات،

و سایر صنوف ،تحقيق مفصل و عميقترى صورت پذيرد.

 -توجه به جايگاه شغلى کارگران معادن منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم ،سیرجان

و گل گهر و موقعيت و پايگاه اجتماعى آنان.
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