
 

 ١٣٩٧ خرداد –کارگران  افتاده عقب هایحقوق روز شمار

           )٣ (  

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

  نکل –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

تعداد  مدت شرح و مالحظات
 کارگران

دنام واح ره شما تاريخ شهر 
 رديف

اعتصاب  وتجمع کارگران شهرداری آبادان دراعتراض به عدم 
ماه حقوق،حق بيمه ومطالبات ديگر٤پرداخت  

٩٧خرداد  ١ آبادان شهرداری ١٥٠ ٤  ١ 

ماه ٩کارگران دراعتراض به عدم پرداخت،برای دومين روز متوالی
 ندمقابل فرمانداری شادگان تجمع کرد حقوق به اعتصابشان ادامه دادند و

 ٢ " " " شادگان  شهرداری ؟ ٩

 ٣ " " " لوشان شهرداری ؟ ٥  ماه حقوق کارگران شهرداری لوشان٥عدم پرداخت 
" " /٢ تهران شرکت راه آهن رجا ٢٠٠٠ ٣ آهن رجا پرداخت نشده است.مهماندار شرکت راه هزار٢ماه حقوق ٣  ٤ 

تراض برای دومين روزمتوالی، کارگران راه آهن مشهد(تراورس) دراع
به عدم پرداخت حقوق وحق بيمه دست از کارکشيده و مقابل استانداری 

 .خراسان رضوی تجمع کردند

" " /٣ مشهد راه آهن (تراورس) ؟ چند ماه  ٥ 

کارگران  کارخانه صدرفوالد خرم آباد درادامه اعتراضاتشان  
نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی دست به تجمع مقابل استانداری 

دند.لرستان ز  

 ٦ " " " خرم آباد کارخانه صدر فوالد ١٨٠ چند ماه

ماه ٤تجمع کارگران کارخانه شير وارنا دراعتراض به عدم پرداخت 
 حقوق مقابل فرمانداری ورامين برای چندمين بار

" " /٤ ورامين کارخانه شير وارنا ٦٠٠ ٤  ٧ 

م برای پنجمين بار، کارکنان بيمارستان خمينی کرج دراعتراض به عد
ماه حقوق دست به تجمع زدند.٦پرداخت   

 ٨ " " " کرج بيمارستان خمينی ؟ ٦

ارخانه نورد لوله ما  اهواز در استان خوزستان،  ارگران قراردادی و پ
ارند ارفرمای خود طل  .سه تا شش ماه مزد معوقه از 

٦-٣  ٩ " " " اهواز کارخانه نورد لوله ٧٠٠ 

ماه ٤ن دراعتراض به عدم پرداخت برای دومين روزمتوالی،کارگرا
 حقوق دست از کارشيده ومقابل فرمانداری های شهرشان تجمع کردند.

" " /٥ خوشاب،سرخس،نيشابور خطوط ابنيه راه آهن (تراورس) ؟ ٤  ١٠ 

برای دومين روزمتوالی، کارگران دراعتراض به عدم پرداخت 
کردند معحق بيمه دست از کارکشيده و مقابل استانداری تج حقوق و  

 ١١ " " " مشهد " " " " ؟ چند ماه

کارگران دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات ونداشتن امنيت شغلی 
 .اجتماع کردند هاآهن اين شهردست از کار کشيده ومقابل ايستگاه راه

رباط  " " " " ؟ چند ماه
 کريم،اسالمشهر،زنجان

" " " ١٢ 



١٣٩٧ خرداد –شمار حقوق های عقب افتاده روز              ٢  
 

تعداد  مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

داحنام و شماره  تاريخ شهر 
 رديف

ماه حقوق ، پرداخت نشدن حق ٤کارگران در اعتراض به عدم پرداخت 
 بيمه دست به اعتصاب زدند.

٩٧خرداد  ٥ اصفهان " " " " ؟ ٤  ١٣ 

ه عدم پرداخت  اض  ماه ١١ماه حقوق و٤ارگران راه آهن زنجان دراع
ل استانداری تجمع کرد دند ومقا ارکش مه دست از  ند. حق ب  

 ١٤ " " " زنجان " " " " ؟ ٤

دراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی ونداشتن  کارگرانجمعی از 
 امنيت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق، در ايستگاه راه آهن تبريز

 .دندکرتجمع 

 ١٥ " " " استان آذربايجان شرقی " " " " ؟ چند ماه

دم همسان سازی کارگران دراعتراض به پرداخت نشدن بموقع حقوق و ع
 حقوق مقابل اداره کل تامين اجتماعی واقع در خرم آباد تجمع کردند.

 ١٦ " " " استان لرستان کارگران بازنشسته ؟ چند ماه

نفر از کارگران کارخانه  ٢٠٠نامعلوم حدود  تيماه از وضع ٢با گذشت
 یحقوق یهاهنوز کارفرما مطالبه ن،يدر شهرستان ورام» وارنا «

کارگران روز پنجشنبه  نيا. را پرداخت نکرده است یخراجکارگران ا
تجمع کردند نيورام ی(سوم خرداد ماه) مقابل فرماندار  

٤ - ٣ " " /٦ ورامين کارخانه شير وارنا ٢٠٠   ١٧ 

 یديحداقل چهار ماه دستمزد معوقه دارند و ع اخراجی کارگراناين 
ز کارفرما ا زيخود را ن  یکارحق اضافه کساليبه همراه  ٩۵سال 

اندنکرده افتيدر  

 ١٨ " " " طبس  شهرداری ٢٠ ٤

 یاجتماع مهيب. ديماه رس ۶به  ورتيکارگران معدن  یمعوقات مزد
واحد  نيا یبده زانيافتاده و م ريکم سه ماه به تاخدست نيزکارگران 
رسدیتومان م ارديليم ۶به حدود  یاجتماع نيبه تام یمعدن  

ن يورتمعدن زغال سنگ زمستا ٣٠٠ ٦ " " /٧ شاهرود  ١٩ 

 کارگرانی. تجمع کارگران آبفار آبادان مقابل ساختمان فرماندار
مردم آبادان در  ندگانيخطاب به نما یاپارچه نوشته کهیدرحال

 ۶همراه داشتند، به پرداخت نشدن  یمجلس، امام جمعه و فرماندار
و پاداش سنوات خود  معترض بودند یديماه حقوق و ع  

يیره آب و فاضالب روستاادا ٧٠ ٦ " " /٨ آبادان   ٢٠ 

 افتيخواستار در . آناندر محوطه کارخانه بديم یتجمع کارگران کاش.
از همکاران  یکار تعدادو بازگشت به یشغل تيامن نيتام ،یمعوقات مزد
اند، شدندشده کاريمختلف از کار ب یهادر دوره نياز ا شيخود که پ  

 

سراميککارخانه کاشی و  ؟ چند ماه  ٢١ " " " ميبد 

 قيبه تعو شانیکه از اسفند ماه سال گذشته مطالبات مزدکارگران 
 دهدیرا نم شانیآنان کفاف زندگ یافتيهستند که حقوق در یافتاده، مدع

ندارد؛  یدر خدمات شهر ینقش چيکه ه یاشرکت واسطه نيب نيو در ا
است هکرد دايدست پ یکالن یبه واسطه کار آنان؛ به سودها  

قزوين -الوند کارگران پيمانی شهرداری ٢٠٠ ٣  " " " ٢٢ 

قانون دستمزدها  یدر اعتراض به نپرداختن حقوق و عدم اجراکارگران 
برگزارکردند یتجمع اعتراض  

 ٢٣ " " " اهواز فضای سبز شهرداری ٩٧ چند ماه



١٣٩٧ خرداد –شمار حقوق های عقب افتاده روز              ٣  
 

تعداد  مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

دنام واح شماره  تاريخ شهر 
 رديف

سرخس در اعتراض به عدم  یاز کارگران در برابر فرماندار یمعج
ماه دستمزد تجمع کردند ٤پرداخت   

٩٧خرداد ٨ مشهد کارگران راه آهن ؟ ٤  ٢٤ 

مقابل  رانيفوالد ا یصنعت یاعتصاب مجدد پرسنل شرکت گروه مل
شرکت و  تيمالک فيو تکل نييخوزستان نسبت به عدم تع یاستاندار
دم پرداخت حقوق معوقه و عدم پرداخت حق و سه ماه ع ديعدم تول

.مهيب  

 ٢٥ " " " اهواز گروه ملی صنعتی فوالد ؟ ٣

کارگران . کارگران تراورس یروز از اعتراضات صنف نيچهاردهم
معترض در محل کارگاه حضور دارند اما از رفتن به سر کار 

د ) به جز موار٩۶از بهمن ماه سال گذشته (آنان   .کنندیم یخوددار
به چند نفر از کارگران، پرداخت  الحسابیپرداخت عل یمعدود

افتاده است قيها به تعوآن یمطالبات مزد  

 ٢٦ " " " شاهرود کارگران تراورس ٥٠ ٤

در اعتراض به پرداخت » آذرآب اراک«از کارگران کارخانه  یشمار
تجمع  یمرکز یخود؛ مقابل ساختمان استاندار ینشدن مطالبات مزد

مطالبات  ريگيکه پ زيهپکو ن یاز کارگران واحد صنعت یتعداد. کردند
 یخود بودند در تجمع روز گذشته کارگران آذرآب را همراه یصنف

کردندیم  

 ٢٧ " " " اراک کارخانه آذرآب ؟ چند ماه

دست از کار  یمزد یاياز کارگران در اعتراض به کاهش مزا یجمع
همچون  یارگران به موارد، اعتراض ک. شگاهيو در محوطه پاال دنديکش

از  یماه، عدم پرداخت حق مسکن، بخش نيحقوق ا یدرصد ٣٠کاهش 
پرسنل  یها و حذف خدمات رفاهسنوات سال گذشته، ابهام در پرداخت

برگزار کردند یمرتبط است تجمع اعتراض  

١٢فاز  ؟ چند ماه کنگان -پارس جنوبی    " " " ٢٨ 

سنگ امروز دست از کار غالسه معدن متعلق به شرکت ذ اين کارگران
از  یو بخش ٩۵از مطالبات سال  یبه پرداخت نشدن بخش آنها. دنديکش
ساله  ١از قرارداد  یخود معترض هستند. برخوردار ٩۶سال  یديع

آنها است تيموارد موجب عصبان گري(موقت) از د  

دانايو پا یدن همکار، حشونامع ٢٠٠٠ چند ماه ٩٧خرداد ٩ کرمان   ٢٩ 

در اعتراض به عدم  یو مهندس یو کشاورز زاتيتجهکارگران 
 هيو قراردادها و بق یکار طيمعوقه و شرا یپرداخت حقوق ها

نشد ،دست از کار  یدگيرس چوجهيبه کهمطالبات از سال گذشته ، 
دنديکش  

 ٣٠ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟ چندين ماه

ات مورد اگر اعتبار. پرداخت نشده ريشسد چم یماه مطالبات مزد ٨
طور حتم سد پرداخت نشود، به نيپرداخت معوقات کارگران ا یبرا ازين

 بود ميخواه ندهيآ یکارگر در روزها ٧٠٠ یکاريشاهد ب

 ٣١ " " " گچساران سد چمشير ٧٠٠ ٦

افتاده  ريبه تاخ ٩١ماه مزد معوقه، سنوات کارگران از سال  ۴جدا از 
 است

رسراسر کشو خطوط ابينه راه آهن ٧٠٠٠ ٤  " " " ٣٢ 



١٣٩٧ خرداد –شمار حقوق های عقب افتاده روز              ٤  
 

تعداد  مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

دنام واح شماره  تاريخ شهر 
 رديف

مختلف استان  یشبکه بهداشت و درمان شهرها یشرکت یروهاين
در مقابل  ايدر اعتراض  به عدم پرداخت حقوق و مزا  یغرب جانيآذربا

تجمع کرده اند هيشبکه بهداشت و درمان اروم یساختمان ادار  

شبکه بهداشت و  یشرکت یروهاين ؟ چند ماه
 درمان

" " /١٢ اروميه  ٣٣ 

معوقه خود  یشازند در اعتراض به حقوق ها یتجمع کارگران شهردار
یمقابل فرماندار  

" " /١٣ شازند شهرداری ؟ چند ماه  ٣٤ 

جمع كاركنان و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به تاخير ت
فوالدروزماهه پرداخت جقوق از سوي صندق ٦  

 ٣٥ " " " اصفهان کارکنان و بازنشستگان ؟ ٦

 یلياعتصاب کارگران بابت سه ماه حقوق معوقه و صدور بخشنامه تعط
 سه روزه 

 ٣٦ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟ ٣

کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، روز 
خوزستان تجمع کردند یساختمان استاندار یروبه رو کشنبهي  

٥فضای سبز شهرداری منطقه  ٤٠ ٤  ٣٧ " " " اهواز 

 یمقابل شرکت مجتمع کشت یساز یاعتصاب کارگران مجتمع کشت
در بندر عباس در اعتراض به عدم  رانيفراساحل ا عيو صنا یساز

 پرداخت حقوق
 

 ٣٨ " " " بندرعباس مجتمع کشتی سازی ؟ چند ماه

عدم  هيساختمان پالسکو در سا بيسال از تخر کياز  شيبا گذشت ب
بنا حقوق خانواده  نيمستضعفان بعنوان مالک ا اديبن يیپاسخگو

نشده است پرداختساختمان  نيباخته و مطالبات کسبه اشهروندان جان  

" " /١٤ تهران ساختمان پالسکو ؟ يک سال  ٣٩ 

گذشته،  روز از خرداد ماه هنوز حقوق اسفند ماه سال ١٦بعد از گذشت 
 ده اندنکر افتيامسال را در بهشتيو ارد نيسنوات، حقوق فرورد ،یديع

 یمنوال باشه پول نيمبه ه تيکه اگر وضع ه اندخبر گفتن نيآخر یو ط
هم ندارند مهيپرداخت حق ب یبرا  

پااليشگاه  ٢٤و ٢٣، ٢٢فازهای  ؟ ٢
 گازی

" " /١٧ عسلويه  ٤٠ 

 ٩٦خدمت بازنشستگان سال  انيپرداخت پاداش پا یبرا یهنوز اعتبار
است افتهين صيتخص  

/ " " ١٩ تهران مديران و معاونين مدارس دو نوبته ؟ يک سال  ٤١ 

است و هنوز  ازيپرداخت مطالبات ن یتومان اعتبار برا ارديليم ٢٧٠
  افتهين صيتخص یاعتبار

 ٤٢ " " " تهران بازنشستگان آموزش و پرورش ٣١٣٠ يک سال

 هر کدام .اندشده ليتبد آالتنياز ماش یرستانبه قب یصنعت یهاشهرک
سال و... حقوق  کيماه، چهار ماه و  کيدو ماه،  از کارخانه ها

اندکارگران خود را پرداخت نکرده  

 ٤٣ " " " مازندران چندين کارخانه ؟ چندين ماه

حق  .شودیپرداخت م یهزار تومان ۵٠٠و  ۴٠٠معلمان دستمزد  نيبه ا
خت نمی شود، سه ماه از سال هم بدون خقوق بيکار بيمه شان هم پردا

 هستند!

 ٤٤ " " " مازندران معلمان حق التدريسی ١٢٠٠٠ -

یاند.با پهن کردن سفره خالماه حقوق نگرفته ۴اعتراض کارگران که  ٥شهرداری منطقه  ؟ ٥   ٤٥ " " " اهواز 
ست به د روگاهياند. آنها شنبه در محوطه نپنج ماه است که حقوق نگرفته

 اعتصاب زدند
یبيترک کليس روگاهيکارگران ن ؟ ٥ سبالن -اردبيل    " " " ٤٦ 



١٣٩٧ خرداد –شمار حقوق های عقب افتاده روز              ٥  
 

تعداد  مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

دنام واح شماره  تاريخ شهر 
 رديف

ماه  ١۴ی. مطالبات مزد افتيدر یکارگران برا یادامه سرگردان
خود را از کارفرما طلبکارند. ٩۵سال  یديدستمزد و ع  

خانه کيش چوبکار ٢٠٠ ١٤ ٩٧خرداد ٢٠ منطقه آزاد کيش  ٤٧ 

ها کرج در اعتراض به ماه ینيامام خم مارستانياز پرسنل ب یجمع
تجمع کردند یمعوقات مزد  

 ٤٨ " " " کرج بيمارستان خمينی ؟ چند ماه

به دو سال از بازنشست شدن، هنوز  کيکارگران با گذشت نزد نيا
که کارفرما بابت  يیند و چکهاکامل سنوات خود نشده ا افتيموفق به در

ستيسنوات آنها صادر کرده است قابل وصول ن  

سال ٢  ٤٩ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟ 

پنج ماه حقوق معوقه افتياعتصاب کارگران در اعتراض به عدم در  
 

یبيترک کليس روگاهين ؟ ٥  ٥٠ " " " کاشان 

گذشته  یاهپزشکان خانواده استان فارس در ماه یمطالبات مزد
استپرداخت نشده  

" "  /٢١ استان فارس پزشکان خانواده؟ ؟ چند ماه  ٥١ 

ماه  نيکه چند یدر حال .کارگران حق ورود به داخل کارخانه را ندارند
شود ینم زيوار شانيها مهياست حقوق نگرفته اند و ب  

 ٥٢ " " " قزوين شرکت فوالد ؟ چندين ماه

ماه دستمزد  نيم پرداخت چنداعتصاب کارگران در اعتراض به عد
مطالبات معوقه  هيبه کل دنيقصد دارند تا رس و معوقه خود برگزار شد

  تجمع کنند روگاهين نيخود هر روز مقابل درب ا

یبيترک کليس روگاهين ؟ ٥ / " " ٢٢ کاشان   ٥٣ 

اداره کار: /رودیقانون کار نم١٢ یماده یبار اجرا ريز ديجد یکارفرما
کارخانه  ديبا خر ديمالک جد. گذشته است نه امروز معوقات مربوط به

مطالبات اعم از  نيتمام مطالبات گذشته کارگران را پرداخت کند. ا ديبا
معوقه است اما شرکت  یو مطالبات مال آورانيو ز یسنوات، سخت

.رودینم قانونبار نص  ريز یتراکتورساز  

 ٥٤ " " " تبريز کارخانه ماشين آالت صنعتی ؟ ٧

با کمبود  یشهردار. طبس یشهردار یکارگران اخراج یفيمه بالتکلداا
همانند  زين یکارگران اخراج ليدل نيروبروست به هم یمنابع مال

طلب  یماه مطالبات مزد نيندچ یمجموع کارگران شاغل در شهردار
حساب شوند هيتسو ديدارند که با  

 ٥٥ " " " طبس شهرداری ٢٠ چندين ماه

در  ريتأخ ميسال و ن کيه حقوق معوقه و ما ۵کارگران بخاطر 
در مقابل درب اداره تجمع کردند مهيب  

دشت آزادگان -بستان شهرداری ؟ ٥  " " " ٥٦ 

 حال در مپنا گروه دوم دسته پيمانکار کارگران مزدی مطالبات ماه ٥
است تسويه  

 دوم دسته پيمانکار کارگران ؟ ٥
مپنا گروه  

/ " " ٢٣ کاشان  ٥٧ 

 ٥٨ " " " اهواز گروه صنايع ملی فوالد ؟ ٣ شد واريز قبل دقايقی کارگران  معوقه هایحقوق از بخشی

پرداخت  یليدرصد پروژه هنوز اعتبار تکم٩٠از  شيب ليتکمعالرغم 
نکرده است زيرا وار کارگرانماه است حقوق  ٨ مانکارينشده و پ  

/ " " ٢٤ شوش پل شهيد ناجيان ؟ ٨  ٥٩ 
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داد تع مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

دنام واح شماره  تاريخ شهر 
 رديف

. اگر همين االن هم حق آنان واريز  ٩٦عدم پرداخت پاداش بازنشستگان
 شود ارزش آن بخاطر افزايش تورم و نرخ دالر بسيار افت کرده است

٩٧خرداد  ٢٦ چندين شهر بازنشستگان فرهنگی ؟ يک سال  ٦٠ 

ن پرداخت شد. ولی باالخره بعد از گذشت چند ماه حقوق فروردي
ششصد هزار تومن از همه کم کردند و اضافه کاری ها را ندادند. 

!اينم از پرداخت کردن حقوقشون  

/ " " ٢٧ هفت تپه مجتمع نيشکر ؟ -  ٦١ 

پرسنل مهمانداران با وجود گذشت سه ماه هنوز حقوق معوقه خود را از 
اين  اند، نحوه توزيع حقوق درها دريافت نکردهجانب اين شرکت

 اندها يکسان نيست و پرسنل دچار مشکالت زيادی شدهشرکت

کانون صنفی مهمانداران  ؟ ٣
مامورين اعزام به سير و مأمور 

 فنی و پشتيبانی"

 ٦٢ " " " چندين شهر

ماه معوقات  نياز کارگران صبح امروز در اعتراض به چند یجمع
شهر تجمع کردند نيا یدر مقابل ساختمان شهردار یمزد  

صدها نفر   ٨  ٦٣ " " " بروجرد فضای سبز شهرداری

٩٦اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگان  ٩٦بازنشستگان فرهنگی  ؟ يک سال   ٦٤ " " " تهران 
ماه مطالبات  ٣٩از کارکنان در اعتراض به پرداخت نشدن  یجمع

مقابل  ،یشغل تيو نداشتن امن یسازیخود از سازمان خصوص یمزد
تجمع کردند يیاقتصاد و داراوزارت امور   

سهام عدالت یهایکارکنان تعاون ؟ ٣٩ / " " ٢٨ تهران  ٦٥ 

مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع  یبازنشستگان فرهنگ
خدمت انيکردند/اعتراض به پرداخت نشدِن پاداش پا  

٩٦بازنشستگان فرهنگی  ؟ يک سال  ٦٦ " " " تهران 

 ديجد یکارفرما ز؛يتبر یتصنع آالتنيکارگران ماش یمعوقات مزد
کندیکارگران را پرداخت نم یمطالبات مزد  

یصنعت آالتنيشرکت ماش ؟ چند ماه " " / ٢٩ تبريز   ٦٧ 

 روگاهيدر ن لريشرکت مپنا بو ؟ ٥ کارگران در اعتراض به پنج ماه حقوق معوقه اعتصاب کرده اند
یفردوس  

 ٦٨ " " " مشهد

      قوق سه روز است کهماه ح۴ افتيعدم در ليبه دل کارگران
 اعتصاب کرده اند

 ٦٩ " " " تاکستان کارخانه پارس ميل لنگ ؟ ٤

عدم پرداخت  ليبدل یپارکبانان مقابل ساختمان شهردار یتجمع اعتراض
مهيحق ب  

٤پارکبانان شهرداری منطقه  ؟ - / " " ٣٠ تبريز   ٧٠ 

خود، در  یماه معوقات مزد نيدر اعتراض به چنداز کارگران  یجمع
کارخانه تجمع کردند نيمقابل ا  

الماس  کاشی و سراميک کارخانه ؟ ٤
 کوير

 ٧١ " " "  رفسنجان

 ٧٢ " " " بروجرد شهرداری ١٧٠٠ چندين ماه چندين ماه حقوق عقب افتاده کارگران

ه کارگرانچندين ماه حقوق عقب افتاد  
 

دريبانتا آب یمجتمع تجار ؟ ٩  ٧٣ " " " سنندج 
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