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ُّ یدس صي. شدیلشاس گ یذ يٕسد تشسسیّ تاكاست  یٔ اجتًاػ یم يٓى التصادیشاٌ اص يسایشاٌ دس ایت كاسگشاٌ ٔ حمٕق تگیٔضؼ

 یْا میتحهٔگضاسضات ُّ یصيٍ یايختهف دس  طغاميدس ض یاَجاو ضذِ ٔ كإٌَ يذافؼاٌ حمٕق كاسگش َ یاسیمات تسیتحم یكاسگشاٌ صُؼت

 یاس كًتشیكاس تس یگشاٌ كطأسصسُّ كایدس صي ايا .ستلشاس دادِ ا یيٕسد تشسسسا  یكاسگشاٌ صُؼتت یٔ ٔضؼ اسائّ دادِ  یختهفي

 . ضذِ است یٍ كاسگشاٌ كٕتاْیتتٕاٌ گفت دس حك ا ذیضا. اَجاو ضذِ است

ش یآَاٌ دس ص. تشخٕسداسَذ یدس صَذگ یكًتش یْا ٔ اص حذالم است یش الطاس كاسگشیستش اص سااس دضٕایٍ كاسگشاٌ تسیا یط صَذگیضشا

 یَسثت تّ كاسگشاٌ صُؼت یكًتشاس یتسٔ تٓذاضت، ٔ آيٕصش  یسانى، تشق ، خذيات پضضك یذَیاص آب آضاي. كُُذ یي یخط فمش صَذگ

اس یتس شغى كاسیتخصٕظ صَاٌ ٔكٕدكاٌ ػه ،اص آَاٌ یاسیٔ تس ستُذیتشخٕسداسَ... ٔ یًّ ٔ تاصَطستگیاصات تیاص ايت. تشخٕسداسَذ

 .كُُذ یافت ًَیدس یچ گَّٕ دستًضدیيحسٕب ضذِ ٔ دس يماتم كاسضاٌ ْ یهیدس صيشِ كاسكُاٌ فاي ،ادیص

ذ تخشَذ، یتا ;;یًت يهیَاٌ سا تّ لحزف ضذِ ٔ  ،كشدَذ یافت يیدس كّ  یاَذك ییّ آسد سٔستایسًْٓا،  اساَّیض تا حزف یاكٌُٕ َ

صذ ْضاس تٕياٌ یست سیياْاَّ حذٔد دٔ یاساَّ َمذیافت یذ دسیش چُذ دس َگاِ أل ضاْ. تش اص لثم خٕاْذ ضذاس دضٕاسیضاٌ تس یصَذگ

ضاٌ  یتاػث تٓثٕد صَذگ یٍ دسآيذ اضافیذ كّ ایص آیٍ تصٕس پیذ ٔ ایتّ َظش آ آَاٌ یتشا ییدسآيذ تاالَفشِ  6ا ی 5 یك خإَادِ ی یتشا

سا سٔص تّ سٔص  آَاٌ یكطاَذ ٔ صَذگ یي یّ داسیشياس یيصشف كاالْا طتش تّ يذاسیسا ْشچّ تآَٓا  یُگیَمذٍ یك ایايا تضس.خٕاْذ ضذ

دسجٓت گستشش ، طشح ٍ یا یاص اْذاف اصه یكیّ یُاٌ ضٓشْا تّ يذاس سشيایّ َطیٔحاض ییكطاَذٌ الطاس سٔستا. ٕاْذ كشد تش خ ختس

  . است یّ داسیَفٕر سشيا

اكٌُٕ كّ يسانّ ْذفًُذ . َذ اِ اَجاو داد یكاسگشاٌ كطأسص دس يٕسدداَا  س ییثشص سیفش یكّ آلا است  یمیتحمذ یخٕاَ یش يیآَچّ دس ص

اس ٔضجاػاَّ كتّ ػهت يخانفت آض ،حمٕق كاسگش كإٌَ يذافؼاٌ یطگیاس ًْیٍ یا ،س داَاییثشص سیست ٔ فشع ضذِ أشْا ض اساَّیكشدٌ 

اص  یگشیتخص د یتا صَذگ يا ساٍ يطهة یَتطاس ااتشد،   یدس صَذاٌ تّ سش ي ،كاسگشاٌ ٔ صحًتكطاٌ یتشاَذاص تشا ٍ طشح خاًَاٌیتا ا

  .كُذ یيآضُا يشدو 

 

 

 .ْش چّ صٔدتش أ یذ تّ آصادیتا اي

                        كإٌَ يذافؼاٌ حمٕق كاسگش                         
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 کشاورزی ایرانکارگران 

                           
های زراعت، که شامل زیربخش اند در بخش کشاورزی اشتؽال داشته 1331در سال  کشورمیلیون نفر از نیروی کار  216/3

های جانبی پرورش ماکیان، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم و فعالیت ای،بزرگ و کوچک، تولید گلخانه یها باؼداری، پرورش دام

نساجی و جز آن در بخش کشاورزی جای  ،ی ؼذاییها فرآوریی ها اما فعالیت. شود تخم مرغ و شیر می ،مستقیم پشم آنها مانند تولید

 . شوند می گیرند و به بخش صنعتی مربوط نمی

تواند در گیرد اما دامداری می می ی ؼیرساکن صورتها ی روستایی و بخشها ی اصلی کشاورزی در بخشها واضح است که فعالیت

میلیون نفر در  434/6 و هزار نفر در شهرها 246کشاورزی  از کل شاؼالن بخش. باشدقرار داشته های شهرها نیز محدوده

 . اند هزار نفر نیز ؼیرساکن 31کنند و  یم روستاها کار

 واقعی شاؼالن ، آماربه برآورد من. اند هزار نفر زن 444میلیون نفر مرد و چیزی بییش از  61/3از کل شاؼالن بخش کشاورزی 

زنان کارهای زیادی برای روستایی  کن است زیرا در مناطقسدر سرشماری نفوس و م زن در این بخش بیشتر از مقدار گزارش شده

خوانند و حتی در آمارگیری  می دار شوند یا خود را خانه می دار تلقی خانه آمارگیریدر  اما ؛دهند می معیشت و اقتصاد خانواده انجام

 . گیرد کارکنان فامیلی بدون مزد هم جای نمی ی در رده

بیشترین  ها برداری بهرهاین . برداری کشاورزی زراعی شناسایی شده بود میلیون بهره 366/6در کل کشور در حدود  1336در سال 

داری به ترتیب در  داری و دام ی باغها فعالیت. شد می شامل ،درصد آن را 24یعنی چیزی در حدود  ،مقدار نیروی کار این عرصه

 . آیند می پی آن

مثال شمار زیادی از دهقانان هم . شود می توسط نیروی کار انجام ی متنوعیها در بخش کشاورزی فعالیت ی مهم این است که نکته

زیر  به بنابراین تفکیک نیروی کار این بخش. اشتؽال دارند ی همی دیگرها دار و هم احتماال به فعالیت دار هم باغ هم دام زارعند،

 . چندان کار آسانی نیست ی دقیقها بخش

 :توان این نیرو را طبقه بندی و از حیث اقتصاد سیاسی تحلیل کرد می دیگریی  گونهاما به 

 بخش عمومی قرار دارند که بخش بسیار کمی از آنان بندی هزار نفر در طبقه 15فقط در حدود میلیون نفر،  216/3 از شمار

که به  اند هزار نفر کارکنان مستقل 313/6ارفرما و هزار نفر ک 613 اما از کل نیروی کار کشاورزی، شمار. د کارگر باشندتوانن می

و  ها و مرؼداری ها بنابراین شامل دارندگان دامداری ،اند هزار نفر از آنان در مناطق شهری ثبت شده 333نفر و یا  51144ترتیب 

 و خانواده شان، اما خود فعالیتشان در روستاها و بیرون از شهر استی  شوند که گرچه محل عمده می باؼداران و مالکان زراعی

کنند که شمار کارفرمایان و کارکنان  می میلیون نفر در روستاها زندگی 434/6مانده نیروی کار مورد بحث،  از باقی. اند شهرنشین

م دارند این آخرین رقم را باید درواقع شامل آن چیزی بدانیم که دهقان نا. میلیون نفرند 411/1هزار و  142مستقل در آنها به ترتیب 

اما نه بسیار  ،با دقتی قابل قبول  1331برای میانه سال  شاید. گرچه در میان آنان دامداران و مرؼداران و باؼداران نیز قرار دارند

دار در روستاها خبر  دار و مرغ هزار مزرعه دار و دام دار و باغ 444میلیون دهقان و در حدود  3/1تا  2/1از وجود بتوان  ،باال

 . داد

 441و ( هزار نفر در روستاها 335)بگیر خصوصی  هزار مزد و حقوق 414میلیون نفر، شمار  216/3یعنی  ،کارکنان ما از کلا

هزار نفر مزد و  164به تعبیری شاید بتوان گفت از حدود . اند در روستاها بوده هزار نفر 446)هزار نفر کارکن فامیلی بدون مزد 

 (،ا که به فعالیت کشاورزی مشؽولندبگیر بخش خصوصی ساکن شهره حقوق

هزار نفر  335شمار . اند و مزارع اطراؾ شهرند یا کارگران فصلی ها ، باؼداریها داری هزار نفر کارگران و مرغ 144در حدود 

داری  غداری و مر داری و دام درصد آنها در زراعت و مابقی در باغ34که حدود  اند بخش کشاورزی( عمدتا کارگر ساده)نیز کارگر 

در میان  این کارگران. رسد می هزار نفر 444حدود کارگران بخش خصوصی کشاورزی به  پس شمار .کنند می کار ها عالیتو سایر ف



برداری دامی و زراعی و  بهره میلیون انواع 1/14بیش از  شاملهزار مکان کشاورزی،  144هزار روستا و روی هم  24حدود 

 ها این نیروی کار شامل افؽانی. گی به میزان کمتر در میان کارگران کشاورزی شهرنشین نیز وجود دارداین پراکند. اند پراکندهباؼی 

 . این کارگران عمدتا ساده و ناماهرند.شود می هم

ها و  ی جانبی در مزارع و باغها فعالیتبه کارهای کمکی ساده و البته بدون مزد، کارکنان فامیلی  هزار نفر 441 بخش اعظم

گرچه آنان به این . شود نمیو کارهای تولید و صنایع دستی  ها مل بافندگیی آنان در این بررسی شاها فعالیت. اند مشؽول ها ریدامدا

 . اشتؽال دارند هم، کارها

فقط . اند مرد و مابقی زن بوده ،نامیم می درصد از آنچه کارگران بخش خصوصی کشاورزی31درصد و در روستاها 44در شهرها 

 . کنند می نیز در شهرها زندگیکنند که نیمی از آنان  می کار ، در بخش دولتیمورد بحث نفر میلیون 216/3ر از هزا 15

 : به شرح زیر استبه این ترتیب تا اینجا متوجه شدیم که ترکیب انسانی نیروی کار در بخش کشاورزی 

 

 3216444 کل شاؼالن

 (اهانفر در روست 335444) 414444 مزد و حقوق بگیران

 (نفر در روستاها 446444) 441444 کارکنان فامیلی بدون مزد

 (نفر در روستاها 142444) 613444 کارفرمایان

 (شوند می شامل دهقانان که عمدتا نفر در روستاها، 1141444) 631344 کارکنان مستقل

*** 

یران، مقامات عالی و مدی  نفر در رده 61134ی فقط نفر کارکنان بخش کشاورز 3216444بینیم که از کل  می و اما با نگاهی دیگر

 در عوض. اند روشندگان شناسایی شدهکارکنان خدماتی و فی  نفر نیز در رده 3613 .اند و دستیاران بوده ها متخصصان و حتی تکنسین

 الت و رانندگان وسایلدیان ماشین آصنعتگران، متصاز نیز  23464و  در این بخش از کارکنان ماهر نفر 3113444چیزی بیش از 

 .اند بوده( ها ر، موتور چاه عمیق و سایر دستگاهددر جمع شامل کسانی که بر روی تراکتور، کمباین، تیلر، گری)نقلیه 

واضح است که این عده در دل آن . اند گزارش شده( هزار نفر در روستاها 644 در حدود)نفر  334444شمار کارگران ساده بیش از 

 :توانیم نتیجه بگیریم که می به این ترتیب. ر مزد و حقوق بگیران قرار دارندنف 414444رقم 

 
 هزار نفر  344جمعا در حدود         :        هزار روستا و مزرعه و محل فعالیت 144کارگران کشاورزی ناماهر پراکنده در حدود 

 هزار نفر 144در حدود                        :              کارگران نیمه متخصص و نیمه ماهر کشاورزی در روستاها و مزارع

 نفر 14444در حدود           :                                       کارگران و کارکنان ماهر کشاورزی ؼیردهقان در روستاها

 نفر 44444در حدود   اجمع( بجز مالکان این وسایل)کارگران ماشین آالت و وسائط نقلیه و اپراتورها در روستاها و مزارع 

 میلیون نفر 6در حدود          :                                                          دهقانان و دامداران خویش فرما در روستاها

 

 نفر 31444در حدود                            :                                                   کارگران ناماهر کشاورزی شهری

 61444در حدود                             :              اهر کشاروزی در مناطق شهریکارگران نیمه متخصص و نیمه م

 نفر 14444در حدود                               ك                      کارکنان و کارگران ماهر کشاورزی شهرنشین ؼیردهقان

 نفر 14444در حدود                                :                   کارگران ماشین آالت و وسایل نقلیه و اپراتورها در شهرها

 هزار نفر 644در حدود                                 :                                    نان و دامداران خویش فرما در شهرهادهقا

 
 هزار نفر 446                                 :                                           کارکنان فامیلی بدون مزد روستایی

 هزار نفر 31                                                                           :   کارکنان فامیلی بدون مزد شهری

 



در مناطق روستایی  ،درصد31نیروی کار کشاورزان در ایران بیش از ی  چنان که در برآورد و بررسی آماری باال دیدیم بخش عمده

ستایی، یعنی و نیمه رو و کوچک در شهرهای میانی باقی ماند، ساکن در مناطق شهری درصد 14اما بخش اصلی از آن . اند ساکن

تولید کشاورزی ایران اساسا ساختاری روستایی ـ دهقانی  ساختار اصلی. اند ی خود سکونت داشتهنزدیک به محل فعالیت کشاورز

کشاورزی صنعتی بسیار بزرگ با ماشین آالت سنگین بخش محدودی از . نیز وجود دارد داری کوچک در کنار آن البته مزرعه. است

 . اردکل تولید را برعهده د

هر بهره برداری کشاورزی عبارتست از یک واحد تولید کشاورزی تحت مدیریت واحد که توسط رئیس یا اعضای  ،بنا به تعریؾ

و  1336در سال  ها آخرین سرشماری کشاورزی مربوط به بهره برداری. شود می حقوقی اعمالی  خانوار یا شرکت رسمی یا موسسه

جؽرافیایی فعالیت داشته باشد ی  اگر یک مدیریت در چند نقطه. است 1331بوط به ساال مربوط به سرشماری نفوس و مسکن مر

 . شود می هریک از آنها یک بهره برداری نامیده

هم مشترکند مثال  ها برداری برخی بهره. وده استمیلیون ب 33/4بیش از  (1336) در آخرین سرشماری ها گفتیم که کل بهره برداری

با توجه به این . آیند می اما در تفکیک دو یا چند بهره برداری به حساب ،بنابراین در جمع یک بهره برداری. ندا زراعت هم دامداری

میلیون، پرورش ماکیان  63/6باؼداری  ها شمار بهره بردارینفر میلیون  36/6 چنان که گفتیم، ی زارعتیها برداری نکته شمار بهره

ای، زنبورعسل، کرم  گلخانه بهره برداری)میلیون گزارش شده است  12/1 و دام کوچک میلیون 64/1، و دام بزرگ میلیون 14/6

 . اند برداری شیالتی و مراتع و جنگلداری به حساب نیامده بهره( ابریشم نیز وجود دارند

 634تا  634بین  هریک)گیالن و مازندران  ی زراعی در خراسان رضویها داریبر بهرهبینیم که بیشترین  می استانیی  در مقایسه

ی کشاورزی ها برداری بنابراین شمار بهره (هزار 66تا  5بین ) در قم، سمنان و بوشهر قرار دارند  ها برداری و کم ترین بهره( هزار

 . بستگی به وجود اراضی کشاروزی و نسبت جمعیت به زمین دارد

های  اما از حیث پرورش دام استان. ی داردی زراعها رداریب کمابیش مانند بهره نیز توزیعی ها استان ی باؼی درها برداری بهره

جالب  اند دادهی بیشتری را در خود جای ها برداری آذربایجان شرقی، آذربایجان ؼربی و خراسان رضوی به دلیل شرایط طبیعی بهره

ی کوچک و کم بازده ها اریبرد هآن که در روستاهای فقیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان به دلیل فقر، شمار زیادی بهر

 . وجود دارد دامی

از . وجود داشته است 1331برداری در سال  بهره 3431444را در نظر بگیریم شمار  آیش و قلمستان ،باغ ،اگر کل مساحت زراعی

 (متر مربع 1444ز هزار بهره برداری کمتر ا 444بیش از شامل ) هكتار 1برداری کمتر از  میلیون آن بهره6/1این مقدار بیش از 

 (هکتار 1/5در حدود )برداری متوسط  بهره. ه برداری بوده استبهر 33514هکتار در حدود  14ی باالتر از ها برداری بهره. اند بوده

 .بوده است 3431444 شمار هزار از 434نیز فقط 

شامل گندم، جو،  ها برداری اصلی این بهره تولید .میلیون دیمی است 16/1میلیون آبی و  33/6شامل ی ؼیردامی ها برداری در بهره

میلیون هکتار زیر کشت در سال  44/2 محصول در کلبگیریم  معیار بررسی رااگر گندم . استانواع میوه و سیفی و سبزی برنج، 

راعی سال زدهد که شاید تا  می به دست ،را تن 23/1آن توسط ممیلیون تن بوده است که بازده  23/11چیزی نزدیک به  1331

بسیار فاصله دارد  در هکتار،تن  4یعنی  ،ور نام دارد چه کشاورزی بهره آن این رقم با. تن رسیده باشد 31/1به حدود  1334-1333

و از  هداشت وری باال توانند بهره می شی از زارعان صاحب زمین و سرمایهتنها بخبه این ترتیب در کشاورزی . و نصؾ آن است

 61-34در میان خانوارهای دهقانی به حدود  نسبتا مرفههقانان د رقم. ای استفاده کنند گستردهبه طور  ینیروی کار کشاورزی مزد

 . رسد می درصد 64درصد و در کل ساکنان روستاها به کمتر از 

برابر  4در مواردی به ) مستقیم و نامستقیم بسیار باال یها روستایی که البته با هزینه و توسعه خدمات ها ، پلها احداث سه ماهه راه 

بهره وری خاک را به  اند نتوانسته ،اند ساخته شده(برابر آنچه مورد قبول  کارشناسی بوده است 1/6و به طور متوسط به  برآورد اولیه

درآمدی، تأمین شؽلی و  از روستا و نبود ها اجرت تحصیل کردهبهره وری نیروی انسانی، به تبع مه. طور کلی از حیث فنی باال ببرند

 . کندی هم داشته است مچنان پایین است، گرچه سیر صعودیه



ی فارس، خراسان رضوی و خوزستان و گلستان و پس از آن سه استان اردبیل و آذربایجان شرقی و ؼربی و کردستان، ها استان

. هکتار استتن در  6ن زیر توسط زمیماما در تمام آنها به استثنای گلستان بازده . کنند می ترین محصول گندم را عرضهبیش

 . های گلستان و قزوین استنثاء هستند استان

 :برابر بود با 1336کل بهره برداری زراعتی زیر کشت و آیش در سال 

 

 
   
 (تعداد) یبهره بردار  

 
 (هکتار میلیون) زیر کشتمساحت    

 64/12 3233444 کل

 21/11 6244444 زیر کشت

 11/4 443444 آیش

 

با این وصؾ فقط . بود(درصد 46ی در حدود یعن) 6464444کننده از تراکتور  استفاده یها برداری ار بهرهاما از این رقم شم

. کردند می ای و پیمانی استفاده دارای تراکتور بودند و مابقی از تراکتورهای اجاره( درصد 16یعنی )برداری  بهره 643444

 1334برآورد این است که در سال . آیند می به شمار یا نسبتا بزرگ بزرگ یها برداری ی دارای تراکتور همان بهرهها برداری بهره

در کشاورزی کشور  عمر سال 11هزار تراکتور بیش از  144سال عمر و نزدیک به  11کمتر از هزار تراکتور  314در حدود 

 مالکیتبا توزیع ناعادالنه  ورها که متناسبتوزیع ناعادالنه تراکت. هکتار زمین به ازای هر تراکتور 5/3 شود می و این اند کاری کرده

و آب، که این البته با )تراکتور  ودگی و باال بودن عمر متوسط و پیدا شدن نوعی خرده بورژوازیی کشاورزی است، فرسها زمین

چک بودن و خرد این عامل در کنار کو .دهد می مکانیزاسیون کشاورزی را نشان ناتوان ی چهره( همراه است خواری نیز فساد و ویژه

کند که ناکارآمدی  می ای را ترسیم ی فنی ویژه رههوی انسانی و باال رفتن نسبی سن تولید کنندگان چرنین ییپاوری  بهره، ها شدن زمین

سنگین و عاملی مثل کمباین، آالت  برای ماشین .جا البته شاخص است آمار مربوط به تراکتور در این .عمدی کشاورزان نام دارد

 . تر است متعادل دیسک، خرمن کوب و بند نامتعادل تر و برای تیلر کن و بسته ر، ردیؾگ، درونهرکن

 :توان به صورت زیر خالصه کرد می مشخصات عمومی کارگران کشاورزی را

از ( ایانفرم و خویش دهقانان ،آالت  ناماهر، نیمه ماهر ، ماهر، کارکنان ماشینی  رده 1ناسایی شده در شهرها در هر کارگران ش

تر از کارکنان  اجتماعی آنان مناسبی  وضع بیمه. ی خود در روستاها برخوردارندها رده درآمد و حقوق و مزایای باالتری نسبت به هم

 . از متوسط کارگران شهری دارند یتر و باالتر روستایی است به ویژه کارکنان و کارگران ماشین آالت موقعیتی مناسب

از فقیرترین ساکنان  ،ها این کارگران به ویژه افؽانی: اند ایرانی افؽانی و مابقی ،ن شناسایی شده در روستاهابیش از نیمی از کارگرا

هزار تومان و به طور  61تا  13چیزی در حدود روزانه در حال حاضر . اند یا فصلی اکثر آنها دارای قرارداد موقت. ستندروستاها ه

روز است و بنابراین دریافتی متوسط  644روزهای کاری ایشان به طور متوسط . شود می هزار تومان به آنان پرداخت 64متوسط 

بنابراین . گیرد و معموال عیدی و پاداشی نیز به ایشان تعلق نمی هزار تومان است 11فقط  حدود  هزار تومان که 64روزانه ایشان نه 

 مساوی)تومان  313144از حداقل دستمزد تعیین شده یعنی  ایشان کمتری  دریافتی ماهانه
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303000 بیمه و ع وض. است( تومان

چند تایی دام کوچک  شاید)، زمین، باغ و دام نیستند آنها صاحب خانه، مؽازه. سایر امتیازهای محدود شؽلی برای آنان محدودتر است

گران با کارهای درآمد این کار کمبود .سال سن 44ر از برای کارگران باالتآن هم  ،دام بزرگ داشته باشند ود ای یک احیانا ،و مرغ 

شمار متوسط اعضای خانوار این  (شود می جبران روستا و این شهر و آن شهرآن  -در این روستا  فصلی و ساختمانی و متفرقه

آنان  امید شمار زیادی از .کنند دام نمیبرای این فعالیت استخرا  سالمندها. اند از آنان جوانزیرا شمار زیادی  ،است 3/3کارگران 

 . خروج از روستا و مهاجرت به شهر به امید یافتن شؽل است



. ندی عمیق و نیمه عمیق طبعاً وضع مساعدتری دارها کارگران نیمه ماهر و ماهر و کارکنان بر روی ماشین آالت کشاورزی و چاه

ی زندگی شهری ها باال بودن هزینه که آن نیز به رسد می ندرصد آ 21دستمزد آنان از کارگران هم در شهرها کمتر است و به حدود 

ی تخصصی مشابه ها ی دامی و برای کشاورزی و فعالیتها دام پزشکی و مراقبت ر و متخصص که درکارکنان ماه. شود می مربوط

شان  و حق الزحمه اند یگردشمعموال کارکنان  ها آن. است شمارشان در روستاها بسیار محدودکنند،  می کارو مهندسی ماشین آالت 

 . ی شهری استها باالتر از هم رده

ای  ی نیمه صنعتی و صنعتی یا در مزارع کشاورزی بزرگ و گلخانهها داری و دام ها داری معموال در مرغ و ماهر ماهر کارگران نیمه

زیرا آنان  ؛معموال کمتر است شان یافتیدستمزد و در وی شهر ها تر از هم رده شرایط شؽلی ایشان دشوارتر و نابهداشتی. کنند می کار

 . کنند می بیشتر ساکن در روستا هستند و با دستمزدهای رقابتی آنجا کار

دسترسی . ی فردی کارگران کشاورزی بسیار پایین و چیزی هم ردیؾ کارگران ساختمانی استها به طور کلی سطح سواد و آگاهی

 یها به رده ها ندان آنان خیلی کمتر از سایر خانوادهفرز. ی دولتی استها به رسانهمحدود  یاجتماع یها یاطالعات  و آگاهآنها به 

کارگران نیمه ماهر  و اگر شانس بیاورند به مانند می که کارگر باقی ندهست  ییها و معموال کارگرزادهیابند  می باالتر دستتحصیلی 

. بار است فراؼت و آموزش کامال اسؾ داری فرهنگی، سفر،، بهداشت برخوروضع خانوادگی از حیث رفاه. شوند می شهری تبدیل

 بسیار دشوار و نیازمند ،ها به ویژه افؽانی ،ازدواج آنان و فرزندانشان. به طور نسبی باال است ها آسیب پذیری جوانان در این خانواده

 . است خاص و پیچیدهروابط اجتماعی  برقراری

بسیار پایین  ،آالت در واحدهای بزرگ و در همسایگی شهرها، آن هم به استثنا ی ماشیندر مورد کارکنان بر رو آگاهی طبقاتی، مگر

یک مانع اساسی برای تشکل پراکندگی بسیار زیاد در سرزمین پهناور . شناسند آنها چیزی به نام تشکل و ضرورت آن را نمی. است

 کارآالت و واحدهای  خدماتی  و بر روی ماشین ها امآن که ناهمگونی شؽلی برای آنان که بر روی زمین، در کنار د ضمن. است

 . افزاید می کنند بر این مانع می

اهاست و ی کشاورزی در روستها در فعالیت بشانلؼازدبگیرانی که کار دستم)رسد شمار کارگران کشاورزی در روستاها  می به نظر

 :اما در توضیح بگویم که. واقعیت است کمتر از یقمهزار نفر به ظاهر ر 344رقم . برآورد شده است( زمین هم نیستند صاحب

 . ندستینکارگران مزدبگیرکه  ،شود می لی بدون مزد جبرانتا حد زیادی توسط کارکنان فامی کمبود نیروی کار :یکم

 . برند می ی خرد و بیشتر دهقانان نیروی کار خود را مستقیما در جریان تولید به کارها زمینبخشی از مالکان  :دوم

 . اند ی کشاورزیها ساکنان شهرهای کوچک و نزدیک به فعالیت در واقع شود می آنچه به عنوان کارگران ساده شهری مطرح :سوم

از نیمه  نیمه ماهرند یا تخصصی از حیثماهر و کارگران ماشین آالت را نیز افزود که درواقع  به این ارقام باید کارگران نیمه :چهارم

 . ماهر هم پایین ترند

رسد باید تحلیل ویژه ای را که دربردارنده حقوق اجتماعی  می نفر 441444و اما در مورد کارکنان فامیلی بدون مزد که شمارشان به 

اما کارشان هم  اند درست است که بخش قابل توجهی از اینان همسران دهقانان، و شریک تولید و زندگی ایشان. زنان باشد باز کنیم

در ؼیاب . خش است و باید در محاسبات مربوط به تولید، بخشی از ارزش افزوده به حساب آنان گذاشته شودویژگی دارد و هم اثرب

هزار نفر  66در روستاها و  را هزار نفر 654یعنی در حدود  ،این نیرو ایشان تولید کشاورزی مجبور بود چیزی در حدود دو سوم

جنسیتی و در میان اکثریت ایشان، تبعیض  بجز فقر ؼالب ،فامیلی بدون مزد وی کارنیر گرفتاری. ا در شهرها به استخدام درآوردر

 .است (به زیان زنان، کودکان و نوجوانان)سنی 

ی  ل عمدهیبه مسا انشان و آگاه کردن آن ی اقتصادی زندگیها آشنا کردن این بخش از نیروی کار به حقوق اجتماعی و ضرورت

محصالن  به ویژه از معلمان، از روشنفکران روستاها و شهرهای کوچکاین کار . ری استکار دشوا یل جهانیو مسامحلی  ی جامعه

ی ها برای این کار تعارض با حوزه. می آیدتر کارگران صنعتی بر ی آگاهها سنین باال، پرستاران، پزشکان، کارکنان خدماتی و الیه

 چه ی کامال ویژه خود،ها با دستمایه شهرنشین ایران مثال فمنیست. دوخیم داشته باشتواند نتایج  می ی معینها فکری و دینی و باورمندی

 اولین اثرشان ایجاد بدنیتیآنها  ؟تواند برای زنان کارگر، همسران کارگران کشاورزی یا زنان کارکن فامیلی بدون مزد تبلیػ کنند می 

 . اخالق و باورهای دینی است نسبت به اساس خانواده، در این زنان



و چند موضوع محیطی عام  ،یاساس اما ،یی از آگاهی باشند و نسبت به چند موضوع معینبخش باید خود در سطح باال گاهیآ یروهاین

نه ، داشته باشند  ی شدنیها حرؾ و راه حل جؽرافیایی و شؽلی گستردهدر این تنوع  و مربوط به جوامع محلی مشابه و همسایه آن،

 . بی ثمر سطحی، آبکی و یها حل راهرادیکال گریزاننده و نه  یراه حل ها

ی ها بحثشروع  ن نقطه یا ؟شوند می آورند و با منطق و روح درونی آن آشنا می از کجا برنامه خود را بدست و اند چه کسانیآنها 

 . استبعدی 

 

 

 فریبرز رئیس دانا

 1333آبان                             

 

 

 

 

 

 برخی آمارها: پیوست

  درصد زن 44درصد مرد و  11میلیون نفر،  51: 1334در سال برآورد جمعیت ایران 

  درصد 13/1در حدود  1334تا  1331نرخ رشد جمعیت از 

  درصد  3سال  54درصد، جمعیت باالی  61سال  14جمعیت زیر 

  درصد 34درصد، جمعیت ساکن در نقاط روستایی و ؼیرساکن  54جمعیت ساکن در نقاط شهری 

 32/4، در نقاط روستایی 34/3نوار در نقاط شهری میانگین افراد خا 

  (عمدتا در جستجوی کار به پیروی از خانوار)درصد  6/15سال گذشته  14مهاجران وارد شده به کشور در   

  از درصد 3/6. اند درصد متولد جای دیگر بوده 61، از جمعیت روستاها اند درصد متولد جای دیگر بوده 35از جمعیت شهرها 

 . نان ایران تابعیت خارجی دارندساک

  درصد از کل جمعیت است 34سال و بیشتر کشور  14جمعیت . 

  نمی شود شامل زنان خانه دار و محصالن و اند سال و بیشتر که یا شاؼل یا در جستجوی کار بوده 14جمعیت فعال یعنی جمعیت )

 :شامل میلیون نفر، 4/61معادل 

نفر  1/4و شامل در حدود  اند میلیون نفر زنان بیکار است که به عنوان خانه دار شمارش شده 51/4 در حدودکه شامل )بیکار  21/4

 (اند جوانان بیکار که محصل شمارش شده

 (شامل سربازان که درواقع نباید شاؼل به حساب بیایند)شاؼل  51/64

 100%3/18= رخ بیکارین
40/25

65/4
 

  64-65 (اند که اساسا خانه دار بوده یزنان خانه داری  محاسبه برآورد بدون)نرخ بیکاری زنان% 

  66در حدود  (محصالن واقعیحاسبه مبدون برآورد )نرخ بیکاری جوانان % 

  61دانشگاهی در حدود بیکاری فارغ التحصیالن نرخ% 

 

 



 

 شاغالن برحسب نوع فعالیت

 میلیون نفر 24/3-3/3 کشاورزی و جنگلداری

 هزار نفر 51-34 ماهیگیری

 هزار نفر 114-154 معدن

 میلیون نفر 1/3در حدود  صنعت ساخت

 هزار نفر 664-644 تأمین آب و برق و گاز

 میلیون نفر 1/6-3/6 ساختمان

خدمات عمده فروشی ـ خرده فروشی، تعمیرات انواع وسایل 

الکتریکی و لوازم منزل شخصی و کامپیوتر و نقلیه، کاالها

 ...و

 یون نفرمیل 41/6-3/6

 هزار نفر 644در حدود  هتل و رستوران

 هزار نفر 621-344 ی مالیها واسطه

 هزار نفر 414-144 دیگر یها و فعالیتاجاره، کسب و کار،

 میلیون نفر 514/1-31/1 اداره امور عمومی، رفاه و تأمین اجتماعی

 میلیون نفر 4/1 آموزش

 هزار نفر 164-144 اجتماعیبهداشت و مددکاری 

 هزار نفر 31-44 ی خدمات عمومیها سایر فعالیت

 هزار نفر 44در حدود  سایر

 هزار نفر 144 نامعلوم

 

 

 بر حسب وضع شغلی

 ضاغالٌ صٌ ضاغالٌ يشد ضاغالٌ            

 يیهیٌٕ َفش 5/0 05/93 55/02 کم

 يیهیٌٕ َفش 25/9 00/8 05/4 دٔنتی

 يیهیٌٕ َفش 8/9-5/9 8/98-6/98 2/95 خصٕصی

 يیهیٌٕ َفش 452-552 052دس حذٔد  522-322 ايیهیتذٌٔ يضد ف

 ْضاس َفش 022دس حذٔد  822دس حذٔد  522دس حذٔد  َايؼهٕو

  

 

 



 ی شغلیها بر حسب گروه

 میلیون نفر 1/6 61/13 51/64 کل               

، ها عالی رتبه ،مدیران
سیاست مداران، قانون 

 ...و  گذاران

 هزار نفر 114 134 544درحدود 

 هزار نفر 364-314 میلیون نفر 61/1 ن نفرمیلیو 45/6 متخصصان       

 هزار نفر 644در حدود  هزار نفر 444 میلیون نفر 1/1 و دستیاران ها تکنیسین

 هزار نفر 664 هزار 534 هزار نفر 414در حدود  کارکنان اداری و دفتری

کارکنان خدمات،  

 ...فروشندگان ، بازار
 هزار نفر 664-634 میلیون 41/6 5/6

، جنگلداری، کشاورزی

 ماهیگیری
 هزار 314در حدود  میلیون نفر 3در حدود  31/3

صنعتگران و کارکنان 

 شاؼل مربوط
 هزار نفر 144-161 میلیون نفر 1/3حدود در میلیون 4/4

متصدیان ماشین آالت، 

، مونتاژ هااپراتور

 ، رانندگانهاکار

 هزار 34 میلیون نفر 35/6 4/6

 هزار 114 ونمیلی 41/6 2/6 کارگران ساده

 هزار 161 میلیون 43/1 6/1 نامعلوم

 

 (میلیون نفر)کارکنان فامیلی بدون مزد

 تکنسین ساده بیکار 
کارگر 

 کشاورزی
کشاورز 
 خودفرما

 صنعتگران
کارکنان فامیلی 

 بدون مزد

 %2 4/4 4/6 1/4 1/1 2/6 21/4 جمع

 %61 1/3 1/6 41/4 44/4 41/6 4/3 مرد

 1/4 3/4 41/4 1/4 11/4 1/1-51/1 زن
31% 

 

آالت،  يتصذیاٌ ياضیٍ 

 ...اپشاتٕس، ساَُذِ ٔ
 صُؼتیکاسکُاٌ خذياتی  ػادی خذياتی کاسکُاٌ يؼهًاٌ

 8/2 55/9 9/9 4/0 جًغ

 05/2 55/9 65/2 85/0 يشد

 25/2 05/2 45/2 28/2 صٌ

 

 4/09 جًغ کم

 0/95 يشد

 3/8 صٌ

 


