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 معرفی شکل کار: -یک

 

حقوق های معوقه دستمزد ها یا دریافت عدم  موضوعیکی از مطالبات بی پاسخ مانده کارگران ،  ،درسال های اخیر

کارگران است. می توان گفت؛ حقوق های معوقه ، یعنی دزدی آشکار سرمایه داری حاکم بر ایران، درعرصه سلب امنیت 

 را شامل می گردد یکایک کارگران زندگی شغلی کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران و زیر گرفتن معیشت 

بیست شش ماه و تا بیست هفت ماه یا پانزده ماه ،... هیجده ماه و  تا شش ماه تا ...چهارده تا، پنج از دوتا چهارماه کارگران 

اعتراضی ضمیمه این پژوهش آماری بیان درتصاویر اینجا وآنجا حقوق نگرفته اند.حتی بیشتر، ماه و و بیست هشت

باال کشیده حقوق ها را سرمایه داری حاکم ،  که، بیان این واقعیت است کارگران وجداول تفکیک شده آماری همین وارسی 

 و زندگی بخش وسیعی از کارگران  را به تباهی  سوق داده اند.

و نیروی کار امروز فقط به یک بخش ازطبقه کارگر ، ی معوقه درایرانو حقوق ها دستمزدهاعدم دریافت به موقع پدیده 

 . برمی گیرددر ،درتمامی بخش هارا ایران  مزد وحقوق بگیران ؛نمی شود ومی شود گفت مربوط جامعه 

نشان دهیم  ،(استخراج شده از اخبار و گزارش هایی که گرد آوردیم)،یان آماری صورت گرفته ازاینرو برآن شدیم تا با ب

که  طی سال های اخیر و تا به امروز هم دولت، به مثابه بزرگترین کارفرما و هم بخش خودمانی شده صنایع ، بشکل 

به  -که در باال آوردیم –  .این اجحاف نمایندمضاعف را متوجه کارگران می فشارن و بشکل قانون نا نوشته ای ، این تواما

معنی دزدی آشکاراز زندگی کارگران کشورهم می توان یاد کرد. بدین معنی که کارگران ما به ازاء کارهای صورت داده 

به نحوی از کمترین حقوق و مزایا وبهره کاری حاصل از تالش و... علیرغم به حرکت درآوردن چرخه تولید ، خود 

خویش، درفواصل ماه هایی که تولید را به عمل می رسانند ، حقوق دریافت نمی دارند. درواقع هیچ برداشت مالی ازکار 



زماهها وای بسا با خود نمی برند. بلکه باید ماهها و ماهها به دنبال کارفرما و مدیریت کارخانه بدوند وسرانجام نیزبعد ا

 تعطیلی کشانده شدن کارخانه و واحد تولیدی خود، سال ها بالتکلیف باقی مانده و شرمنده انتظارات خانواده خود باشند. 

 

 پژوهش چگونه پی گرفته شد؟  -دو
 

 وبعد خبرها راعینا ازمتن روزشمارکارگری خارج کردیمابتداء  این که، نکته مهم دربیان استخراج آماری یاد شده

 : یعنیریزبرمحورهای ششگانه   -که درپایان همین پژوهش به تفکیک هر سال آمده است  -،ضمیمه درطرح جدول 

تعداد کارگران و نوع  - ۴محل شرکت یا کارخانه  -۸نام شرکت یاکارخانه و نوع فعالیت آن  -۱تاریخ درج خبر -۹)

 استخراج کردیم.اخیر درپرداخت حقوق ها( علت عدم یا ت –۶مدت عدم پرداخت حقوق  -۵حرکت اعتراضی 

باالی سه خبر،  ۳۱۲۲ازمیان بیش از عمالاین می باشد که  -دو ساله مورد نظر – جدول حقو ق های معوقه بعبارتی  

خبرمربوط به حقوق های معوقه  ۴۷۷حدود به ،  ۹۸۳۱روزشمارکارگری سال هزارخبرفیکس کارگری از ( ۱۱۱۸)

 . وردیمدراین سال برخ کارگران،

خبرفیکس ۱۲۱۱ازمیان  به کارگرفتیم۹۸۱۱الزم به ذکر است همین شیوه را نیزدررابطه با حقوق های معوقه سال

خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران دراین سال   ۵۵۵، ما به حدود۹۸۱۱کارگری ازروزشمارکارگری سال

یشتر این بحث ما طی روزها و ماهها و مناطق مختلف ترسیم کردیم که مضمون بخشنده ب یزنمودارهائیبعدترن برخوردیم .

 کارگری باشد.

دراستخراج اخبار، حول شش محور فوق، گاها ما باکمبود اطالعات الزم درگزارش های خبری روزشمارازمنابع نامبرده 

مثال جا دارد، روبروهستیم. این کمبود که ( ۹۸۳۱و۹۸۱۱که عینا درروزشمارکارگری سال های مورد مطالعه ما )

خبری فاقد تعداد کارگران یا محل شرکت و کارخانه بوده است . ازاینرو ما فاقد اطالعات الزم هستیم با خط کشیدن زیر 

 تیترها، به کارخود ادامه دادیم. 

دفعات  موقع حقوق های معوقه کارگران، برخی خبرها،بهبه  که دراستخراج آمار مربوط به عدم دریافت نکته گفتی این

لوله سازی اهواز،  ، ، پارس متال پاالیشگاه آبادان صنعت نساجی قائم شهر، ،بارتکرارشده مثال کیان تایروچندین 

)دولت  ریسندگی کاشان و .... دلیل این امربیش ازهرچیزبه طوالنی مدت بودن عدم دریافت حقوق کارگران از کارفرماها

ان درمبارزات جاری شان مربوط می گردد کارگران و نیز بخش خصوصی( ودراین میان، پیشروی وعقب نشینی کارگر

های عقب افتاده خود دست به اعتراض و  هریک ازواحد های صنعتی و تولیدی نامبرده به دفعات برای دریافت طلب

تکرارهرکدام ازاین اخبارعمده ترین  رو اعتصاب زده و گاه موفق به دریافت بخش هایی از مطالبات خود شده اند. ازاین

گذارد و توجه مطبوعات، مقامات و  به نمایش می۱۱و بخشا سال  ۹۸ کارگران این کارخانجات را درشرایط سال مشکالت

 افکارعمومی را به خود جلب می نماید. 

مرتب آن خبررا تکرارنکردیم بلکه حاصل آنچه راکه  ، مابرای پرهیزازتکرارحرکت های مربوط به یک واحد کارگری

اضافه نماییم ما    گرفته دریک لیست برشمردیم، مگراینکه مضمون حرکت تغییرکرده باشد. درآن واحد به دفعات صورت

برای تفکیک تعداد کارگرانی نمودارهایی از دل خبرهای برگرفته از روزشمار کارگری با ترسیم برای روشنگری بیشتر 



ده ایم که در نمونه های مختلف ارائه که طی ماههای سال دچارعدم دریافت حقوق شده اند به اشکال مختلفی استخراج کر

گردید. درترسیم این نمودارها ازتکرارعین خبربشدت پرهیزکردیم تا این تفکیک آماری ارزیابی روشنتری را به 

در اینجا الزم است توضیحاتی هم پیرامون ارقام بدست آمده که درنمودارها مورد استفاده قرار خوانندگان منتقل نماید. 

 گرفته بدهیم.

مًا همانگونه که خوانندگان این مطلب مطلع هستند آمار و ارقام بدست آمده ای که مورداستفاده قرار گرفته شده تما -۱

خود رژیم اینجا وآنجا بطور و سایت های نشریات درروزشمار کارگری آن خبر ها را که برگرفته ازاخباری است که 

بنا براین با توجه به اینکه  -ست آنها در هر خبری بازتاب یافته است که لی –جمع آوری نموده ایم پراکنده به چاپ رسیده 

وان چنین نتیجه گرفت که این ت می ،هیچ کس پوشیده نیستبربرای ارائه آمارهای واقعی خصلت های پنهان کارانه رژیم 

 ما است.کارگری ها حد اقل ترین ارقام ممکن در رابطه با واقعیت های جامعه ی آمار

ها هرکجا که در اخبار از کلمه ی جمعی ، در خطا نشان دادن ارقام این آمارهیز ازسوء استفاده های احتمالی برای پر -۱

نفر استفاده شده و هرکجا که از کلمه ی ده ها و یا صد ها  ۱چند ، چندین نفر استفاده شده در این آمار حداقل آن یعنی 

د حقوق های دریافت نشده هرگاه استفاده قرار گرفته . همچنین درمورنفرمورد  ۱۱۱و یا  ۱۱استفاده شده در اینجا تعداد 

است تا بتوان در  فقط معادل دو ماه استفاده شده راین آماماه و یا ماه ها استفاده شده در کلمات چند ماه ، چندیندراخبار از

نمودار ۹۱بهره گیری ازترسیم.اضافه کنیم در این پژوهش آماری با تری دست یافت ت ارائه نمودارها به ارزیابی درس

آماری تا حد زیادی موفق شدیم زوایای پنهان پژوهش را روشن داریم .همچنین مقتصات جغرافیایی و پراکندگی عدم 

نشان کندگی را نیزدر واحد های کارگری کشورخبری مجددا استخراج کردیم تا این پرااول دریافت حقوق هارا نیز از جد

نیز برای مطالعه مقایسه ای آماده سازیم تا بتوان ارزیابی روشنتری بعدی را وانیم جداول سال های امید ما آنستکه بت دهیم .

 ازروند حقوق های معوقه درسال های بعد ترنیز بدست داد.  

 



 مدخل بحث : -سه

ربخش د .به این پرسش ها است: عدم پرداخت حقوق به کارگران درکجاها بیشتراست خپاس بودهمهم چه دراین بحث  آن

درجای جای کشور که زیر مجموعه سپاه  دولتی یا دربخش خصوصی وخودمانی شده صنایع و یا طرح های پروژه ای

  ؟پاسداران یا شهرداری ها یا نهاد های دیگرمی باشند 

ی عدم پرداخت حقوق کارگران طرا طور چ بیشتربه چشم می آید؟ همینفتی ها از این بخش ها، عدم دریادرکدام یک اساسا 

به نیروی وسیع سال های اخیر،تا حدی بدل به قاعده ی نانوشته واعالم نشده تحمیلی ازجانب سرمایه داری حاکم درایران 

 شده است؟ مزد و حقوق بگیران 

را به تمامی بشمریم ، احتیاج به اصلی این پدیده درمورد این که بخواهیم علت های درپاسخ به پرسش های فوق و 

با تحریم و محدودیت شروع این پدیده  ،نشان می دهد جمع شده  داده ها مرحله،اما تا این .  ریمبررسی دقیق تری دا

باید در مقابل عقیم ماندن چرخه تولید داخلی دهن واکرده است . واردات کاال ها به طوربی رویه صادرات و گسترش 

ی رانت خواری کنند وهمواره این رانت گفت : طی سال های گذشته تحریم ها، این فرصت را به وجود آورده تا برخ

عرصه های مختلفی گسترش دهند و آنرا به جنگلی بزرگ بدل سازند. همچنین باید نقش دولت ها را هم کم درخواری را 

عنی هر چه کشور یازطریق بورس عرضه داشته است.  رابهاء نداد. دولت فروش و واگذاری تعدادی ازشرکت های خود

قرارمی گرفت . عدم امکان تهیه مواد اولیه کارخانه ها و عدم امکان فروش محصوات داخلی، رشد  بیشتر دربرابر تحریم

الزم را نداشتند . نتیجه اینکه ما با خیل تولیدات این شرکت ها مشتری  واردات کاالها را بدنبال داشت . یعنی عمال

نپرداختن حقوق کارگران و بیکار  ،دمتعد تعطیلی کارخانه ها، رکود تولید وفروش محصول داخلی و ورشکستگی های

عدم پرداخت ی های گسترده طی این سال ها روبرو بوده ایم.  برپایه داده ها و نمودار های فراهم آمده باید نوشت : ساز

 کارگران و عمومیت یافتن آن بعنوان قانونی نا نوشته ، به عوامل چندی مربوط می گردد.به قه وحقوق های مع

دولت رانت ویژه گی خصلت استبدادی رژیم سیاسی ایران ، به درنتیجه ی  پدیدهاین  رشددر باال آوردیم،  همانطوری که

نفتی در ایران ، نقش تخریبی و بی نقشه گی دولت های حاکم که همواره در وارد کردن کاال نقش ویژه ای داشته خوار

د تشکل های مستقل کارگری که محصول مقاومت چرا که عدم وجو اند.وعدم وجود تشکل های مستقل کارگری مربوط 

به را با دشواری روبرو می سازد . برای وصول حقوق آنان حکومتگران است ، هرنوع مقاومت سازمانیافته کارگران 

توجه نمود . باید نهایت محصول رشد اقتصادی بسیار پائین است هم به اضافه جمعیت نسبی که دراین مجموعه 

همه عوامل چند گانه فوق شاخه های تولیدی صنعتی یا کشاورزی خود را بیشتر نشان داده است.مخصوصا این مسئله در

در رشد این پدیده طی نزدیک به یک دهه به عاملی کشنده بر سر راه زندگی بخش های وسیع مزد و حقوق بگیران 

 کشورمان قرارگرفته است. 

آمده است. ما با  پائینکه در  در دو جدولیورت گرفته یعنی عدم دریافت حقوق های صبرپایه انعکاس صورت مسئله 

  تفاوت میزان درحریم دو بخش دولتی و خصوصی قرارمی دهیم .  شما را با ،ترسیم نمودارهای چند

در دو بخش خصوصی و دولتی در کارگرانی که دچارعدم دریافت حقوق با میزان آن تعداد ازرا ،شما  ۱شماره نموداردر

همینطور ارزیابی صورت گرفته از جدول  ۲نمودار شماره در روبرو می شوید .شده اند  ۹۰و ۸۹طی دو سال 



دو سطح بخش  کارگران در طی یکسال فاقد حقوق بوده اند د رمیزان متوسط روزهایی که  ،انتهای پژوهش استخراجی 

 نشان میدهد.  ۹۰و ۸۹ی شده صنایع در طی دو سالصوصدولتی و خ

  ۲ودار شمارهنم                                            ۱نمودار شماره                                    

 

 

 

    

 

 

، مجموعه کل ماههای که کارگران در یک سال حقو ق دریافت نداشته اند را بار دیگر در اشل دو  ۳در نمودار شماره 

دویست و ین ماهها در هردو بخش رقمی معادل ا و در دو بخش خصوصی و دولتی خواهید دید.مجموع ۹۰و ۸۹سال 

و مبلغ یکصد و هشتاد و هشت هزارو دویست و نود وشش  ۳۱چهل و پنج هزارو هفتصد و بیست و هشت ماه برای سال 

شدن در  % را نشان میدهد . این کاهش نه مرهون بهتر۲۳که کاهشی معادلرا تشکیل میدهند  ۱۱ماه برای سال 

میباشد . گران که بیشتربه دلیل عدم اعالم تعداد کارگران معترض در امر حقوق های معوقه امرپرداخت حقوق به کار

 اثبات این امر هم بطور ضمنی در نمودارهای بعدی خود را نشان خواهد داد.



 

  ۳نمودار شماره

 

می خود را نشان تی کارگران صنعطبقاتی نیروی کار، منفی در زندگی  این عارضه اولین قربانیاننکته گفتنی اینستکه، 

و درآن سطحی که ریل تولید به دلیل شرایط جنگی عوض شد. در دوره بعدی به  درواحد های صنعتی نسبتا بزرگ .دهد

بهانه  اصالحات ساختاری برای خود جا بازکرد وادامه این وضعیت در دوره های بعدی با سمتگیری  سیاست های رژیم 

 تحریم های امپریالیستی گستردگی پافشاری بر تقویت اورانیوم  وچه وچه، مسئله  اسالمی در رابطه با انرژی هسته ای و

را نشان داد و آثارش درفسردگی و فشار برگرده مردمان جامعه وبویژه کارگران وعدم دریافت حقوق ها و خود دربرابر

 تعطیلی واحد های تولیدی یکی پس از دیگری به نمایش گذاشت. 

حقوق های معوقه درسطح صنایع بزرگ وکارگاهی اعم ازدولتی و بخش دستمزدها ومسئله  گفت؛جمع که ببندیم می توان 

بحران با عوامل خدمات به شکلی فزاینده کارگاهی و و بخش صنایع دولتی و واگذار شده خودمانی )خصوصی( شده 

 ءسو مالی ، سوء مدیریت ، واگذاری به بخش خصوصی ، تعطیلی واحد های تولیدی و نقطه کلیدی

 لی کارخانجات،یدربرابر بحران بیکاری و اخراج ها وتعطبعنوان پنج فاکتور مهم  استفاده و بی توجهی مدیریت ها

دربرابربه برده گی کشاندن کارگران سراسرکشورنشان داد. حاصل ادامه  چهره نکبت بارسرمایه داری انگلی ایران را

مواردی خودکشی و پایان بخشیدن به زندگی کارگران و تالشی  این وضعیت جزخانه خرابی وویرانی زندگی کارگران و

را با  ارزیابی واقعبینانه شمابرای ارائه یک با خود نداشته است . سفره های آنان نتایج دیگریزندگی آنان وخالی بودن 



به تکفیک را  ۹۰و ایضا  ۸۹از آنان علل یاد شده برای عدم پرداخت حقوق در سال که هر یک  ۵و  ۴نمودار شماره

 . جلب می کنیم نشان می دهد را 

  ۵نمودار شماره                                ۲نمودار شماره                                                

 

     

 

 

. در می دهدرفوق را مورد وارسی قراهر یک به تفکیک عوامل پنجگانه ای  ،همانطوری که می بینید در این دو نمودار

 دراین سال به ترتیب با عوامل درعدم پرداخت حقوق کارگران است ما  ۸۹که مربوط با وارسی سال  ۴نمودار شماره 

واگذاری  ومضمون بخشی به سوء استفاده مدیران، سوء استفاده و بی توجهی دولت ، بحران مالی ، تعطیلی واحد تولیدی 

می باشد نیز ما با   ۹۰که مربوط به سال  ۵ور در نمودار شمارههمینط.  روبروهستیمبه بخش حصوصی ازجانب دولت 

 دو فاکتور سوء استفاده و بی  یدرصد باالی سوء استفاده مدیران، بعد تعطیلی واحد های تولیدی ، بشکلی برابر در برشمار

 توجهی دولت و واگذاری به بخش خصوصی و بحران مالی روبرو می گردیم .

ین است که عوامل بحران مالی و چرایی واگذاری به بخش حصوصی را درپرتو اجرایی کردن تالش ما دراین ارزیابی ا

در مجمع تشخیص مصلحت ۲۱/۰۹/۸۳ابالغیه که در تاریخ قانون اساسی که با فرمان خود خامنه ای بصورت  ۴۴اصل

ابالغ شد. شخص به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۰۱/۰۳/۸۴نظام تصویب و در تاریخ 

از مجمع تشخیص مصلحت نیز خواست تا و ای از مجلس و دولت خواست قوانین الزمه را در این باره تصویب کنند خامنه

آن دپارتمان ویژه ای ایجاد و برای  اد تصریح شدژاحمدی ندولت در  فوریت این اصل . بر اجرای آن نظارت داشته باشد



بسیاری از شرکتها و کارخانجات را ) علیرغم نداشتن ۴۴بتدای انقالب بر اساس اصل با توجه به اینکه نظام در ا. کردند

دولتی کردن اقتصاد را اشتباه  امروز برای اجرایی کردن این اصل،صورتی قانونی( مصادره و دولتی کرد، در تخلف

باز گرداند. واگذاری آن به غیر است، باید ان اموال را به صاحبان اولیه اش  است و تصمیم به واگذاری آن گرفته دانسته

سهام بسیاری از  ،ای خامنه برگزیده های ابالغی دولت یان اجرای سیاستگفتنی است در جر.خالف قوانین داخلی است

های وابسته به آنان واگذار و اقتصاد  شرکت مخابرات به سپاه پاسداران و ستاد فرمان امام یا شرکت :ها از جمله شرکت

و فساد الم اولیه مجریان، نه تنها به سمت خصوصی سازی پیش نرفت بلکه تبدیل به اقتصاد شبه دولتی ایران بر خالف اع

. ما در ارزیابی خود به این موارد اعمال گردید  شد که کمترین نظارت را از سوی مجلس و نهادهای نظارتیپروری 

همسویی با سیاست ا درمناسبات خویشاوندی ودرخودمانی شده صنایع توسط سپاه پاسداران، اقا زاده هخاصه تقویت بخش 

  نک جهانی و صندوق بین المللی پول تاکید می ورزیم .اهای ب

 

 معوقه ها از کجا و چگونه نمود می یابند ؟  -چهار

 بی رویه کاالهاورود  –الف 

 

وسعه فعالیت بعداز جنگ هشت ساله خانمانسوز، در دوران هاشمی رفسنجانی ،به دلیل ت نوشت :باید بدون هیچ تردیدی 

های اقتصادی یا توسعه نفوذ رانت های نفتی در اقتصاد کشور، زمینه های فساد در اقتصادملی ممکن شدو پایه های 

ت هم در شکل گیری این مفاسد اقتصادی رااقتصاد خویشاوندی رفته رفته ریخته شد. مشکالت بعد از جنگ، ضعف مقر

ر، مخصوصا فضایی را فراهم کردند تا افرادی که می خواستند حجم باالیی تاثیر گذاربود. همه این عوامل در کنار یکدیگ

آنچه از همین دوره پایه گذاری شد، زمینه کاریش را در خالء ار گردد. از ثروت را جمع آوری کنند ، راه برایشان همو

، رانت های خاص استفاده های قانونی، تخلف های آشکار از دزدی ، جعل اسناد ، ارائه آمار غلط به سیستم های بانکی 

 کرده و برای پرکردن جیب های خود به هر قیمتی اقدام کرده اند .

اساس سیاست وارداتی ایران از دوره بعد از جنگ، همان برنامه ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود که به  

خرید های سترش بازارهای داخلی وده درجهت گوام پرداخت می شد. این وام های هدایت ش بخش های مختلف اقتصادی

شاید کافی باشد که  ا واردات بی رویه مورد اشاره ما،دررابطه بکالن از کاالهای سرمایه های جهانی قرارداشت . 

 بادامچیانآدم هایی با مشخصه علی نقی خاموشی مسئول اطاق بازرگانی و اسداهلل توسط  اتاق بازرگانی ؛بگوییم

دارند که  قدرتحد آن اداره می شود که آدم های موتلفه اسالمی دردل بازارو داخلیعضوکمیسیون شوراها وامور

. این جماعت ها عزل ونصب می شود مستقیما زیرنظراین، وزیراقتصاد ودارایی وبازرگانی دو وزیرعوض می کنند و

ه خوردگی کارفرمایان با دراین میان باید به گر. برراس بازارایران، همواره برواردات و صادرات نظارت داشته اند 

که دست آنها را در چاپیدن بی حد و حساب کارگران کامال باز می گذارد. اشاره کنیم قدرت سیاسی و باندهای حکومتی 

معلوم است که  ،" باشدها درواقع وقتی بخش اعظم اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم در دست "سپاه و جهاد و نهاد

همه حساب و کتاب سخنی به میان آورد.و عرش و ملکوت اعلی نمی توان از متصل به خدابا دولت و مخصوصًا دولت 

حساب پس نمی دهد . دراساس  ملتبه هم گره می خورند و درچاپیدن مردم ازهم سبقت می گیرند و هیچکس هم به 

رصه ها نمود پیدا کرد می توان گفت؛ مسئله واردات بیرویه به گسترده ترین شکل درهمه ع حساب وکتابی درکارنیست. 

آقازاده ها وآیت و قبضه کردن بخش های وسیع پروژه های اقتصادی، درکنارقدرتمندی سپاه پاسداران  بطوری که باو 

ننده منسوجات با ت وارد کشدروهمه چیزخواروآدم های ریزوخوار، برنج خوارچایی  -ماهی خوار -اهلل های شکرخوار



که دهها و صدها اسکله بدون تعرفه گمرکی ند وربازار آزاد، آنچنان گسترش پیداکرد برابر ارزهای شناارزهای دولتی در

به سهم خویش تنها آنان هریک گرفتند. دستکنترل دولت خارج ساختند و هم اینان خود درهمه اجزاء این واردات را از

آزسیری ناپذیر خویش دنبال خود و پاسخ دادن به حرص و گشاد اخالقیات قرون وسطایی صرفا برای پرکردن جیب های 

نمی اندیشند بلکه هرآن چه را که از جیب مردم خالی می کنند به  کشورمی کنند. هیچیک از آنان به ایران و منابع ملی 

می نگرند وهمه چیزشان به گشادی جیب های شان مربوط است. اینان دراساس  چشم اموال به چنگ آمده در یک جنگ 

گشایی حال واحوال ت احوال ایرانی می نگرند و نه در پی راهمبتالبه جامعه ی ایران و جمعیای نه به طرح مابه ازاء ه

جامعه ،"کار افرینان ر درهشت میلیون جمعیت بیکاهفت تا اند. هم اینان اند که در برابرایران سرزمین  هیچ یک از مردم

در دولت نهم و  بعالوه .طبل خویش بکوبند اره برو" معرفی می گردند تا بر دزدی و چپاول علنی سرپوش گذارند وهم

های کالن از  بودیم که در ظرف مدت کوتاهی به نوایی رسیدند و اغلب با دریافت وامها نفر هم متاسفانه شاهد ظهور دهد

کدام بخش  پا گذاشته و لباس بخش خصوصی بر تن کردند، اینها هیچ ایرانملی به صحنه اقتصاد  ها و صندوق توسعه بانک

بلکه نیروی سپاهی و امنیتی و مرتبط با آنها اند که تنها برای ُپرکردن جیب های گشاد خود وارد صحنه  صی نیستندخصو

 ای گذاشتند. جشدند و خوردند، زدند و بردند وچپاول کردند و کمتر ردی هم از خود 

 

رده است. از جمله؛ گوشت و برنج و وابستگی به بازار جهانی بسیاری از اقالم غذایی کشور ما را وابسته به واردات ک

میلیون تن مصرف  ۱۵بیش ازپیش وابسته به واردات شده است. درمورد برنج از  رمیوه های مختلف که درسال های اخی

ی تتن آن واردا ۱۱میلیون تن آن محصول داخلی است وبیش از  ۵/۸براثرسیاست های اخیرکمتر از در طی سال داخلی 

در صد قطعات غیر اصلی یعنی قطعات بدنه و  ۱۱اززبا سیاست واردات کمترلوازم یدکی نیاست. درزمینه خودرو و 

متکی به واردات قطعات از و غیره اساسا  ۱۱۶و یا تولید پژو ۱۱Lتزیینات ، تولید داخلی است و پروژه هایی مثل 

ز چرخش باز می ماند که نمود یکی پس از دیگری ا، کلیه این پروژه ها ها تحریم است که دراستمرارشرکت های بزرگ 

صنایع تولیدی کشور واخراج سازی ها و گسترش بیکاری ها ، قراردادی کردن کارگران  را در عرصه های مختلف  آن

پروژه های  ،مثالپروژه ها و آن بطوری که توقف این می بینیم.  سال های بعد ترو تورم فزاینده و گرانی ها وغیره در

بحث تحریم ها هم اکنون هم متوقف ت تاثرزادگان که در اختیار ژاپنی ها بود ، تحوزه ی نفتی آورد حم نفتی) که در یک 

است( . این امر بیکاری فزاینده کارگران این پروژه نفتی و در نتیجه نابسامانی های افزون تر و هم پاشیدگی اقتصادی را 

 بدنبال داشته است.



 -هازارنوشت اف -اسباب بازی ها  -آدامسورود بیرویه حتی انواع روز، امروزه بی هپچ تعارفی می توان نوشت : 

 ،محصوالت کشاورزی: همچون  کاالهاییدرکنار -های تزئینی کاشی -مبلمان -وسایل آرایشی -خودروهای لوکس

 نه . ورود کاال از راه های مختلف وارد ایران می گردددیگر ...  کاالیو صد ها  ،و لوازم آشپزی ،سرامیک، پوشاک

است.   ها گسترش یافته، بلکه نابودِی تولید داخلی و ورشکستگی صنعتگران کشور را هم باعث شده تنها درسایه تحریم

بیش و مبلمان کشوردروضعیت ناگوار قراردارند و، کفاشی و صنعت تولید پوست، چایکاری برای نمونه، صنایع نساجی 

های مختلف صنایع نساجی  های بزرگ و کارگاه کارخانهدگی اند. وضعیت فرسوقیه نیز دربازنیمی ازآن تعطیل شده اند و

نیست، ولی درهمان حال، داخلی خرده پا برند و سیستم بانکی حاضر به حمایت از تولیدکنندگان  میسر  درحال رکود به

احمایت مستقیم های وابسته به بنیادهای انگلی و سپاه ب وسیله تاجران عمده و شرکت  میلیاردها تومان انواع پوشاک به

  .شود داخل کشور سرازیر می تسهیالت و وام بانکی، به  مبالغ هنگفتیسیستم بانکی و اختصاص 

 

 

اند، و امنیت شغلی  کشور صنعتی -کن، عامِل تخریب، ناتوانی، و ضعیف شدن بنیه تولیدی آسا و بنیان واردات سیل

میلیاردها دالر از درآمد ارزی، آن هم در شرایط فشار سازند. مصرف کردن  ها کارگر و شاغل را نابود می میلیون

خوار مورد پشتیبانی رژیم  های متمول و رانت های امپریالیستی، جز خدمت به منافع سرمایه بزرگ تجاری و الیه تحریم

  !استما جامعهزحمتکشان، و اقتصادملی کارگران و، منافِع ات داخلیزیاِن تولید  فقیه معنایی ندارد. واردات به والیت

روزشمار کارگری به پارامتر قبل ازبازپرداختن به سایر دسته بندی های تحلیلی تالش ورزیدیم که از جدول عمومی 

مودار های زیر توجه شما را معطوف گردانیم . بطور کلی باید نساعات کار و باال کشیده شدن مزد کارگران در ترسیم 

روز در نظر بگیریم ) این رقم در کشورهای غربی و یا  ۰۸۲سط اگر روزهای کاری یک سال را بطور متوگفت ؛ 

  ۷۰۴۰۴% از نیروی کار یک سال تعداد ۰۲باشد (  روز در سال می ۰۶۲متوسط بطور کشورهای صنعتی پیشرفته 

توسط دولت سرمایه و سرمایه داران بخش خصوصی به یغما برده شده است . از این طریق مبالغ  ۸۸سال کارگردر

 توجه کنیدزیر هایه جیب سرمایه داران سرازیر شده است. به نمودارهنگفتی ب

 



 

 ۴نمودار شماره                                       ۶نمودار شماره                           

   

 
ده سهم دو بخش خصوصی و دولتی از حقوق های پرداخت نششما خواهید دید که  ۸۸سالدر ۴و ۶دو نمودار شمارهدر

روز از روزهای  ۴۴۲هر کارگر بطور متوسطکارگران در این سال به میلیون تومان محاسبه شده و باز درهمین سال 

 کاری خود را بطور مجانی برای سرمایه دار دو بخش خصوصی و دولتی کار کرده است 

با این  ۸و ۸ودارشمارهنیز شما درنم ۸۲همچنین دربازیابی همین فرایند عدم دریافت حقوق ها کارگران برای سال

های پرداخت نشده در این سال به میلیون تومان و  قردید . سهم بخش خصوصی و دولتی ازحقوواقعیت روبرو می گ

روز خود را بطور مجانی برای دو بخش دولتی و خصوصی کشور  ۹۵۲روز کاری هر کارگر همینطور متوسط

  کارکرده است . 

                      

 ۸نمودار شماره                                      ۸نمودار شماره                          



   

 

 را ۸۸کاهش نسبت به سال % ۰۰رقمی معادل  کلیبطور۸۲نیز ، روزهای بی حقوقی درسال  ۹۱نمودار شمارهدر 

 % افزایش را۹۱ود خ ۸۲در سال حقوقیعلیرغم کاهش تعداد کل روزها متوسط بی  :نشان میدهد. بنا بر این میتوان گفت

  نمودار زیر توجه کنید    نشان میدهد به   ۸۸نسبت به سال

  ۹۱نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یک دسته بندی درنوع کارخانه تا تراین خواهد بود درست، بشناسیمبهترپدیده حقوق های معوقه را   برای این کهدر ادامه 

 سته بندی های شناخته شده اینها هستند؛دها وواحد های تولیدی بوجود آوریم . 

 

 ده  کارخانه های درحال رونق وسود - الف 

 کارخانه های سرپا  - ب

 کارخانه های بحرانی  - ج 

 

درصد  ۱۵مثل خودروسازی ها با وجود این که تعرفه گمرکی درسالهای گذشته بهو سود ده؛ کارخانه های درحال رونق  

ی که قطعات خودروتولید می کرده است ، تعطیل شده اند اما کارخانه های واحد قطعه ساز۱۱۱۹کاهش یافت و

به ظاهر ده کشورمی باشند وکارگران متخصص ورسمی آن  خودروسازی هم چنان درشمار کارخانه های سود

.هرچند درسال های بعدترکه بحران اقتصادی عمومیت بیش تری کارگران ایران هستندخوش شانس ترین نیروی درشمار

فت ،بخش هایی از آن ها نیز به مانند صد ها واحد بزرگ تولیدی دیگربا خود همان مشکالت و بحران ها را حمل می یا

 کنند . 

شان را ازآب بیرون می کشند  مثل داروسازی ها وشماری از لوازم خانگی ها که درمجموع گلیم؛ کارخانه های سرپا

البته اینان نیزبا نه را اداره کنند وحقوق کارگرانشان را بپردازند .هرچند خیلی ضربه خورده اند ولی می توانند کارخا

 گسترش تحریم ها در سال های بعدی با دشواری های معینی روبرو گشته اند. 

صاحبان آن اعم از دولت و بخش خصوصی، مرتب از واحد های تولیدی که  همه کارخانه ها و ؛کارخانه های بحرانی

دها را به کارگران خود تحمیل می ز، و با تعطیلی یا اخراج کارگران، مرتب عدم پرداخت دستمکمبود نقدینه گی می نالند

این بخش از واحد . پدیده حقوق معوقه در کنند تجمع میبرای وصولی های معوقه خود کارگرانشان مرتب نمایند. از اینرو 

الزم به  افتد. میکارخانه ها اتفاق  ارگری درایناعتراضات ک چندین سال است بیشترین های تولیدی به وفوردیده می شود. 

یادآوری است که تعدادی از سرمایه داران زالو صفت نیز ازپس این بحران ها به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفته 

پا را هم به ورشکستگی ، تعدادی ازکارخانه های سروبرای سود بیشتر وعدم پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران

کشانده کارخانه را تعطیل وبه بهانه ورشکستگی از پرداخت حقوق های پرداخت نشده کارگران خوداری ورزیده مصنوعی 

                                                                                                                                                                                 اند و پس از مدت کوتاهی با اسامی دیگری کارخانه را راه اندازی کرده اند. 

عمدی می بینیم دربه تعطیل کشیده شدن کارخانه ها مثل ت عمدتا، شمسی  ۱۳دربحرانی شدن کارخانه ها درشروع دهه    

از چین و ماچین بدون کمترین عرصه ال ها که و دیگر کادرمقابل امر واردات بیرویه و گسترده منسوجات چیت سازی ها 

یا آنگونه که دکتر احمد سیف اقتصاد دان نام آشنای رقابت درخرید، کاال ها را وارد بازارمصرف کشورمی ساختند . 

شکافی بین نکته گفتنی اینستکه؛ همیشه درایران » مدرس دردانشگاهگاههای  بریتانیا در فیس بوک اش نوشت :  ایرانی ،

چین وماچین وارد کرده از -همانطوری که درباال یاد کردیم -عناصر وارداتی اش را  عمدتاد و مصرف وجود دارد که تولی

های رسمی، میزان درآمد  براساس گزارش.چنانچه نندمی کمی کردند و و دالرهای باد آورده نفتی را بابت شان هزینه 

از در نظر بگیریم، میزان درآمد دولت اسالمی  -العه ما هم استکه به نوعی سال های مورد مط -، ۸۹تا  ۹۴دولت ازسال 

میلیارد دالر بوده است. مقایسه این  ۸۹۰های دولتی  منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتچهار

 ۹۹۴سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل  ۸۹تا  ۹۹های  دهد که طی سال رقم با بودجه عمومی کشور نشان می

 ۹۵۴۵۵های نهم و دهم در دوران طالیی نفت بالغ بر  توان گفت دولت میلیارد دالر بوده است که در مقایسه این ارقام می



شد و به جیب چه کسانی رفت یا  چه که مازاد درآمد دولت:اینجاست اساسی والئاند. اکنون س مازاد درآمد داشتهمیلیارد دالر

  ؟پاسخگوی این معضالت است بحران آفریده شده درسراسرایران  این همهم وبرابرمردچه کسی وکسانی درو کجاستدر

توجه به باراقتصادی اش  یعنی به فاصله چهارسال ۹۳۸۲-۱۸۳۱ واردات و صادرات در فاصله سال های  اگربه ارقامیا  

اگر از تقلبی که در  -همدالر واردات داشت و کل صادرات غیر نفتی  میلیارد ۱/۱۱۱سال ایران  ۴دراین  ممی بینی م،کنی

رقم دالر  میلیارد  ۸/۳۱سال ۴در این -ثبت اش می کنند و بخشی از فرآورده های نفتی را غیرنفتی جا می زنند بگذریم

، در همان دالر از آن چه در ایران مصرف شد میلیارد۱۱۱ / ۴،مبلغی معادل سال۴یعنی برای این  برآورد شده است.

بنا به دربرابر این حد صادرات  ...«دالر. میلیارد ۶/۵۱ه بود که متوسط سالیانه اش می شود  در ایران تولید نشد تاریخ 

، یعنی کل دو دوره دولت  ۸۹تا  ۴۹روزنامه مردم ساالری، میزان درآمد های دولت بین سال های گزارش منتشر شده در

میلیارد دالر  ۰۹۸وابسته به دولت( بالغ بر منبع )نفت، مشارکت اوراق، مالیات و فروش شرکت های ازچهاراحمدی نژاد، 

میلیارد دالر آن صرف بودجه عمومی شده و بقیه باید بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی  ۹۴۹بوده که نزدیک به 

میلیارد دیگرند که اکنون گم شده  ۹۰۰دیوان محاسبات و مراکز نظارتی دیگر در پی  که ظاهرا نشده است. واریز می شد،

 .است

و می تواند بحران مالی کشور ایران را در طی این سال ها از است کند که این الگوی اقتصادی پایدارگر کسی فکر می ا

به یک متخصص مغز مراجعه حتما و حتما باید مخمصه نجات دهد، اگر آدم هفت خطی نباشد ، مشاعرش عیب دارد و

کنید اگر سیاست پردازان دلسوزی داشتیم که مجسم  مرتب مورد کنترل پزشک حاذق قراردهد.کرده ومغزش را 

 تا به جای این واردات بیرویه ویرانگر و مخرب و درنوع خود بنجل،کسری ها برنامه ریزی می کردند  %۱۱برای

.... هم بیکاری کمتری داشتیم و هم می تراشیدند و پای مادی کارآنرا هم ایجاد می کردند تولید کشورسطحی از درداخل

 ..و هم این حد مشکالت عدیده در برابر ما صف نمی کشیدند. تریاقتصاد سالم 

به خاطر این که از پس رقابت با غول های گردن کلفت سرمایه دولتی  کاال هاالبته شماری از اما درحوضه واردات، 

ی کنند درکارنیست بلکه توهم کسانی که فکر م یدراینجاهاعمد.البته می توان گفت : یند ورشکسته می شوندآبرنمی 

که به تقویت اقتصاد ملی بیانجامد یا خواهد داشت  -به صفت متعارف  –دراقتصاد ایران می توان بخش خصوصی هم 

انجامید . درمی یابیم که هم اینان، نقش واسطه های انگلی و دالالن کارچاق و خود حاجی بازاری ها  را یا هیچ نمی بینند 

و با نقدینه  ندنعمل می کن ها هستند که درزاد و ولد بخش خصوصی، بشکل توامان ویا نادیده می انگارند . درحالی که همی

گی دیوان ساالر و پول شویی های میلیاردی ، که تا دینار آخر به گرفتن وام ها ازبانکها و زدوبند های کالن مشغولند 

ش های زیادی از صنعت ی بخهم اینانند که ورشکستگ وهمواره سردولت را درتمامی عرصه ها کاله می گذارند.

که درسالهای گذشته تاسیس شده تولید فرآوردهای لبنی و مواد شوینده  مثل کارخانه هایو دیگر رشته ها  ،چای منسوجات،

 .االن نمونه های زیادی از ورشکسته شدن این کارخانه ها را می بینیم،  برمی گردد به دوره رفسنجانیوآغازآن اند 

 نمونه هایی از این ها هست  ...غیره ن وارومیه مهبا مثل  لبنیات

 

 



 
 

اند متمرکز گردیم . به صنعت کشورزده که آسیب های جدی وجبران ناپذیری  و کاال  بی رویه  ورودچنانچه حول        

همین معنا نیست که  بدانبا مشکل مواجه شده اند . اما مشخصا در صنعت منسوجات اکثر واحد های تولیدی که می بینیم  

صددرصد به تعطیلی کشانده شده اند . مثال لوازم خانگی ها که به رغم ورود زیاد این کاالها ولی نوع رشته صنعت ، 

وبا  دراین واحدهای تولیدی با تعدیل نیروما  . نکته گفتنی اینکه ن دریک حدی باقی مانده استیا تولید داخلی آایرانی 

رفسنجانی  شروع شده بود همچنان بشکل گسترده تری مواجه  کوچک کردن کارخانه ها که از زمان خود هاشمی

پرسنل وبیشتر کارکشیدن ویا  با پرسنل کمتربه کارخود ادامه داده است . کارفرما با کم کردن ها کارخانههمین .ولی  هستیم

ی لوازم خانگی هم به .مثل فیلیپس . اما درکارخانه ها کارخانه راسرپا نگه می دارد  ،بخشی ازکاربه جاهای دیگر فرستادن

ند سویه دیگر ماه حقوق معوقه طلب دار ۴. مثل یخچال سازی ایران پویا که کارگرانش  خوریم  پدیده حقوق معوقه برمی

 این بحران اند.

اما واردات بی رویه کاالها همه جا یک سان عمل نکرده وبسته به این که با کدام ارگان ترکیب شده وهم چنین با کدام  

 وارده به کارگرانآسیب مضمون این شناخت ما را پوشش می دهند. مثال در نساجی ها ضمن ، گره خورده اندیگر عوامل د

کارخانه ها زمین های مرغوب وجود یک انگیزه مهم اش ، وارد شده است . دراینجا کارخانه خود چوب حراج به و بیشتر

ن تعطیل شده اند دراین میان به کارخانه های قدیمی وبا . تا حاال ازهفتصد کارخانه نساجی کشور بیشترازنصف آ  است

قائم شهر( که زمان تاسیس آن به اولین دوره تاسیس واحد تولیدی درایران اززمان )سال مثل نساجی  ۱۱۹قدمتی به سابقه 

زی چیت ری وچیت ممتازکه هرسه ازمهم ترین کارخانه های چیت سا،چیت تهران  .امیرکبیربرمی گردد، برمی خوریم

زمین  ؛کارگران گفته اند. درکرمان هم به تازگی با این مورد مواجه بودیم  همه به ِگل نشسته اند. بوده با زمین های وسیع

کارخانه را تعطیل کند . یا  ، می خواهد هکتاراست وکارفرما به خاطرساختمان سازی دراین زمین مرغوب۹۲کارخانه 

 ،تفاوتی درنپرداختن حقوق کارگران برمی خوریم مثال دربعضی از گزارشاتمثال درمورد کارخانه های قند به عوامل م

کارگران اشاره کرده اند به این که مدیریت علت را کمبود نقدینگی اعالم می کند ولی کارگران باورنمی کنند واشاره دارند 



رجهتی غیرازتداوم کاردرواحد فرما واین که مدیریت از این وامها دربه این که نحوه دریافت وام ازبانک ها توسط کا

. درمجموع همه چیز را به نفع خود و به ورشکستگی نیروی کار به تاراج برد . درمجموع  تولیدی ، می خواهد استفاده کند

واردات انبوه تاکنون مشکالت زیادی برای بسیاری از صنایع ایران به وجود آورده است. ورشکستگی  می توان گفت: 

و کارگاه ها به دلیل واردات بی رویه کاالهایی که کارخانه های داخلی آن ها را تولید می کنند.  برخی از کارخانه ها

تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها، ازجمله سبب شده که دست مزد صدها هزارکارگر به تعویق بیفتد و یا به بیکاری آن ها 

 .منجر شود

 

 کاالهای قاچاق  -ب
 

درعدم پرداخت حقوق های معوقه به  -بخش خصوصی واگذار شده به دولتی و  –یان درواماندگی کارفرما نکته دیگر 

به عوامل  می شودوارد کشورگسترده ، درابعاد کاال ی قاچاقو چگونه این که چطور پدیده قاچاق کاالست .کارگران، 

ندهای موجود درگمرکات ، سپاه پاسداران، زدوبعناصرمربوط به نیروی انتظامیگوناگونی مربوط می گردد.دراین میان 

درگزارشات خانه کارگر درسالهای گذشته . دخالت دارند،همه و همه درکار قاچاق کاال کشور یامنیتنیروهای ومرزی 

محجوب درسالهای گذشته علیرضا تکراری درصحبت های  واین یک ترجیع بند وجمله   مکررا به کاالی قاچاق اشاره شده

در این میان تجارت رانت تعطیلی کارخانه ها وبیکاری های گسترده بداند .و بانی  بوده است که قاچاق کاال را باعث

در بیکارشدن کارگران ایرانی را هم نمی شود ندیده گرفت . دردرحوزه های معینی دوکشورچین وترکیه خواران داخلی از

کفش چینی اکثرا  ش به خاطر ورودتولید کف کارخانه ها وکارگاههای پوست و کفش ؛  ؛حوزه ورود کاالهایی چند از جمله

کارگاهها ی است.تولید پوشاک به خاطر ورود پوشاک ترکیه ای ، درایران ضربه های جدی خورده  ورشکسته شده اند .

تولید خودکار ولوازم تحریر به خاطر ورود کاالی چینی )  .چینی  های تولید اسباب بازی به خاطر ورود اسباب بازی

کارخانه تولید خودکار تعطیل شدند . کارخانه های تولید لوازم خانگی به  مورد۹۹حدود به اینطرف، (۸۶درسال

مثال کافی است به نرخ یخچال چینی وایرانی خود به خود تعطیل یا با کارکرد اندکی روبرو اند. خاطرورود کاالی چینی 

بود ویک یخچال ساخت کارخانه  هزارتومان۱۹۵قیمت یک یخچال چینی   ۳۵درسال می بینیم  . نگاه کنیم ۳۵درسال 

نکته مرکزی آنکه در این میان بخش وسیع  .می توان افزود اجناس بسیاری راوبه این سیاهه  هزارتومان ۱۵۱های ایرانی 

از چین و ماچین تا ترکیه ، هند در زمینه منسوجات وغیره بشکل کاالی قاچاق و از اسکله های تحت ورود این کاال ها 

ون تعرفه گمرکی وارد بازارمصرف می گردد. بخش وسیع این تجارت قاچاق توسط سپاه پاسداران و کنترل سپاه و بد

 مافیای آقازاده ها است که درسطح مطبوعات قانونی اصال جایی نداشته و ندارد. 

توجه ای  درباره حقوق های معوقه این موضوع را هم باید مد نظر داشت . مادامیکه دولت بمثابه بزرگترین کارفرما هیچ

ی به وضعیت رونق بخشیدن به شرکت های ورشکسته نداشته باشد یا با دادن تسهیالت الزم و یا با واگذاری کمک ها

آنگاه که تولیدی درکارنباشد.خود بخود،حقوق کارگران در کار نخواهدبود.  افزایش تولید بالعوض تولید را رونق نبخشد،

از کجا می توانند چندین هست ، تولید نیست وچرخه کارخانه ها باز می ماند،  هم پرداخت نمی گردد . چرا که وقتی تحریم

 ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند ؟ 

نکته مهم دیگراین است که کارگران درحال حاضرعمدتا درمقابل تعطیلی کارخانه مقاومت می کنند وبا حضوردرمحوطه 

مانع زدن  کارخانه یا واحد تولیدی،  کارخانه گرفته تا فروش ماشین آالتکارخانه ها بسته به توانشان ازبردن محصوالت 

چوب طی تمامی این سال ها ، مرتب حکومت که رویه برخالف چرا که  .چوب حراج به اموال یک کارخانه می شوند 



رمند به بقاء و این نیروی سازنده اجتماعی وباوکارگران  اند. حراج به صنعت زده وصنعت ایران را روبه نابودی برده

 ،"کیان تایر"کارگران ، مانع این جا به جایی شده اند. نیست هم شان که کم هزینه با مبارزاتشان ومقاومت های  دوام جامعه،

شده اند . موفق شوند وعمال هم ازبین رفتن کارخانه  مانعتانفره داشته اند  ۱۰۳بارها درگیرشده اند ویک مورد دستگیری

محصول مقاومت  ،ماشین آالتش به قیمت خرده فلزفروخته نشدهتا به امروزهمین حد از صنایع که :گفتباید با صراحت 

چندی  . درهمین رابطه باید به موارداین تالش ها واین مبارزات ارج گذاشته شودبه ومبارزات کارگران است . چرا نباید 

  ، اشاره نمود.ری کارگران نیز انجامیدکه به دستگی "چینی البرز"و "نازنخ قزوین نساجی"و "چینی گیالن"از 

 

 یارانه ها :وپیآمد های تخریبی هدفمندی  حذف سوبسید هایی اساسی وواگذاری یارانه ها به افراد -پنج

 

یارانه :» اساسا اگر به ساده ترین زبان بپرسیم یارانه چیست ؟ با بهره گیری از دانش نامه بریتانیکا می توان گفت 

یم یا نامستقیم از سوی دولت یا اعطای امتیاز اقتصادی یا برتری ویژه به بنگاههای خصوصی ، عبارتست از پرداخت مستق

از « خانوارها یا واحد های دولتی برای آن که این اقدام موجب دست یابی به هدف هایی مورد نظر و تعریف شده باشد 

حتی تولید کننده گان نیز تعلق یابد و هدف آن همین رو پرداخت یارانه می تواند به همه یا شماری از مصرف کننده گان و

رفاهی و کاهش محرومیت ها و فشار های منفی بازار است. بزبانی دولت با دادن یارانه درجستجوی تغییر  –حمایتی 

 وضع اجتماعی و اقتصادی گروههای از جامعه است که معموال شامل همه ی جامعه هم نمی شود یا نمی تواند بشود. 

وان گفت : یارانه نوعی پرداخت انتقالی هم است که دولت از منابع عمومی به مردم یا بنگاهها می پردازد. منبع می ت      

سود سرمایه گذاری شده دولت و بویژه وصول  –رانت های دولتی  –اصلی این پرداخت، درآمد دولت از انحصارات 

 انواع مالیات ها است . 

می بینیم که درایران ودربرابر موج تحریم از یک طرف ، هزینه ای آنرا قبول کنیم . اگرهمین حد تعریف یارانه و منابع  

و خود این تحریم ها به سیاست انتقالی و جابجایی  گرفتجنبه همگانی تری به خود  ،ها که ازچند سال پیش شروع شده

ضربه مستقیما متوجه زندگی  فروش کاال و ورود ارزخارجی به خزانه دولت ضربه وحشتناکی زده ، که دود ودرد این

 زحمتکشان ومحرومین جامعه ما شده است. 

بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست نهادهای ،بطوری که ازطرف دیگر، عدم وجود سیستم مالیاتی درست درجامعه 

مه(  است و والیی علی خامنه ای )رهبر( عظیم الشان اسالمی گیراست ، بخشی که نه دولتی ) به معنای امروزی این کل

نه خصوصی. این بخش سوم در اقتصاد جمهوری اسالمی وزن بسیار سنگینی دارد و همچنان خواهد داشت. این بخش با 

بخش "خصوصی شده" یا منتقل شده به شرکت های "شبه دولتی" ) که می توان آن را بخش چهارم هم نامید ( نیز تفاوت 

ه زیر نظارت دیوان محاسبات مجلس قرار گیرد ، چون در حکم دارد. زیرا نه قرار است اصاًل خصوصی شود و ن

از این نمونه می توان دریافت که آنچه به فساد حکومتی در رژیم جمهوری اسالمی خزانه ولی فقیه محسوب می شود. 

ی و باجگیری مصونیت بخشیده، اخاذی ُمتقابل باندهای ُقدرت از یکدیگر است. حلقه انحطاط با ولی فقیه آغاز و با دله ُدزد

با وجود چنین بخش مهمی در اقتصاد ایران ، اساسا سیستم  نتیجه آنکه؛."خودی" های دون پایه به هم جوش می خورد

از بنیاد های اختاپوسی  چرا که این زمینه نیز خزانه دولت تهی است.در این رژیم قابل اجرا نیست ودرمالیاتی امروزی 

کارمند ساده و زحمتکشی  عوضدر. به دولت می دانندمالیات را بری از پرداخت است که خود وابسته به دستگاه والیت 

و نقل  که آه دربساط خود ندارد، باید از طریق افزوده شدن هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل



گزینی پروژه د؟ درست در چنین وضعیتی دولت تصمیم به حذف سوبسید ها و جایشوکیسه عمومی، برق و آب بازهم سر

 هدفمند سازی یارانه ها می گیرد.  

 

 

به عامل های انرژی مورد مصرف مردم و  ایران، حذف سوبسیدها در ۱۳۸۹یکی از مهم ترین وقایع سالمی توان گفت : 

ها، بحث اجرای قانون هدفمندکردن یارانه د رعین حال دادن سوبسید های نقدی "یارانه ها " به ده دهک جامعه بوده است . 

کشمکش دولت  باحدت یافتن،  ۸۹ها و محافل اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده بود. در آغاز سال سال رسانه  درطی

هزار میلیارد تومان )نزدیک به  ۴۰ها   نژاد، برای اجرای طرح هدف مندی یارانه  و مجلس این بحث را داغ کرد. احمدی

 .هزار میلیارد تومان کاهش داد ۹۰، اما مجلس این رقم را به میلیارد دالر( بودجه درخواست کرده بود ۴۰

 

های مخفی کاری ،بحث و گفتگوهای فی مابین دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس ،پس از این که ماه ها کش و قوس 

انجام ، سرهای دولت و دخالتگری شورای نگهبان و خود آقاو تهدیدها و وعده معمول از رسانه ای کردن ابعاد اختالفات 

آن چه در مجلس تصویب شده، :» گفته است  وقتاین الیحه تصویب شد. اسفندیاررحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور

)روزنامه بهار،اول بهمن « تفاوت ها ناظر بر ویژگی های اجرایی است» و افزوده است « تفاوت های با الیجه دولت دارد 

ین بدهد ، سپس نوبت به همه برسد . الریجانی از طرف مجلس می گوید : (، دولت می خواهد اولویت را به دهک های پاه

)روزنامه آفتاب، « ما تصویب کرده ایم که یارانه به همه برسد. دهک ها از الیحه حذف شده و سپس به تصویب رسید »

 و حدیث ها است.  اول بهمن( اینها تازه جنبه های از اختالفات رسانه ای شده است . ماجرا خیلی وسیع ترازاین حرف

ی از آغاز اجرای قانون ن،محمود احمدی نژاد ضمن حضوردریک برنامه تلویزیو۱۳۸۹رآذ۹۲شامگاه شنبه سرانجام  

، حامل های انرژی، آب و  ۱۳۸۹آذر ۹۹هدف مند کردن یارانه ها خبر داد. به گفته احمدی نژاد، از ابتدای روز یک شنبه 

از طریق  رئیس جمهور،رائه خواهند شد که جزئیات آن پس ازپایان سخنان تلویزیونی نان در سراسر ایران با بهای جدید ا

آذر ماه که به  ۹۲هم زمان با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها از نیمه شب شنبه .صدوراطالعیه اعالم خواهد شد

یری فریبرز رئیس دانا اقتصاد دستگ.دستور احمدی نژاد آغاز گردید، فضای امنیتی در سطح کشور به شدت تشدید یافت



دان سوسیالیست کشور که به بهانه پاسخ به پرسش های تلفنی مخبرتلویزیون بی بی سی لندن و نقد سیاست های اقتصادی 

دولت و پروژه هدفمندی یارانه صورت گرفته از مصادیق همین فضای امنیتی کشور بوده است تا هرصدای مخالف و 

 زند. منتقدی را درنطفه خاموش سا

 
سازی ودرزمینه  هزار مبلغ این سازمان برای شفاف  ۷۲ »معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسالمی، گفت: درهمین زمینه ؛

مطبوعات «)های مختلف کشور اعزام شدند ها پیش از آغاز این قانون به استان  سازی مردم برای هدف مندی یارانه   آماده

ی و سپاه پاسداران به صورت کاروان های نظامی درشهرهای کردستان و کرمانشاه نیروهای انتظاممتعاقب آن  .کشور(

استان را در این مناطق به وجود آوردند. اقدامات مشابهی نیزدرسایرای لیتاریزه یاقدام به گشت زنی کرده و فضای کامال م

 .صورت گرفت… و رشت  -تبریز -مشهد -شیراز -اصفهان –کرج  –تهران بزرگ  ؛شهرهای کشورازجملهها و

برابر باال می رود . هزینه حمل و نقل  ۶تا  ۵فردای قانونی شدن این امر،هزینه ی آب و برق و گاز پس از حذف یارانه ها 

برابر افزایش می یابد. هر چند وضع هزینه بنزین هنوز در آن وقت معلوم نبود ۴به حدود  -براساس تاکسی خطی –شهری 

برابر باال رفت. هزینه های دارو و  ۹۰تا  ۵ل تعیین نرخ کند. بهای نان بسته به نوع نان از وبستکی به کرم دولت داشت ا

 درمان؛ تحقیقات و حمل ونقل عمومی همه و همه افزایش یافت. 

رسید   تومان به فروش می ۷۰ازاین پس هر قرص نان لواش که تاکنون  »مهرنیزنوشت: دولتیخبرگزاری در همین رابطه 

 ۷۰۰تا  ۹۲۰ریال درهرکیلوگرم به  ۲۵تومان خواهد رسید. قیمت آرد نیزاز  ۷۹۰و قیمت نان بربری نیز به  تومان ۲۵به 

حذف سوبسیدهای دولتی دربسیاری ازکشورها، چندین دهه است که با طرح ها،  «یابد. تومان در هر کیلو افزایش می 

ژه صندوق بین المللی پول درجریان است. توصیه توصیه ها و تشویق های نهادهای بین المللی سرمایه داری، به وی

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قبال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون کشورهای آمریکای التین و 

ترکیه و غیره متحقق شده است چیزی جز بسترسازی مناسب تر برای سرمایه گذاری و برآورد کردن خواست های 

استای گسترش سیستم سرمایه داری و بازار آزاد به دولت های ربوده است. صندوق بین المللی پول، درسرمایه داران ن

 .کارگران مازاد را اخراج نمایندو دستمزد کارگران را منجمد کنند ،کشورهای در حال توسعه و پیرامونی توصیه می کند



البته که باید دست سرمایه داران را برای تعیین قیمت تعطیل کنند و صد  ،دهی ندارند صنایعی که فرسوده شده اند و سود

 .اجناس و کاالهای خود باز بگذارند تا از وام های این صندوق بهره مند شوند

 
 

با تاکید بر موضوع هدف مندی یارانه ها، با  یادشده ،محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسالمی، درگفتگوی تلویزیونی 

ای است، كشور متعلق به امام زمان )عج( است و این پول نیز از بیت المال متعلق   پول ویژه این پول،»وقاحت تمام گفت: 

خبرگزاری ها و تصاویررسانه ای شده درشبکه فیس بوک، نشان ازاین می داد که « .به امام زمان است و بركت دارد

ه امام زمان " را بیرون کشیده ، به خانه اقشار گوناگون اجتماعی با صف کشیدن در جلوی اتومات های بانکی ، " پول ویژ

به گزارش خبرگزاری نبرده به هزارو یک درد بی درمان خود زده اند و هیج کس هم به برکت آن فکر نمی کرد. 

یقینا حضرت ولی عصر ... »به سمنان گفت:  ۳۱دی  ۹۵، احمدی نژاد در سفرروزچهارشنبه «ایرنا»جمهوری اسالمی 

 «.انه ها را هدایت می کننداجرای هدف مندکردن یار

خامنه ای نیز درباره هدف مندسازی یارانه ها گفته است: احمدی نژاد درسفرهای گوناگون اش ، متعاقب این حرف ها ی 

و سال ها است كه جزو آرزوها است، بنده در دولت هاى قبل، کشور اسالمی ما است  ها امرمهم   هدف مندكردن یارانه»

سال »ما امسال را … دادند كه بماند  رفتند، ترجیح مى  ، منتها دنبال این نمى ام فاها به دولت ها گفته دو سه مرتبه كتبا و ش

 « ..، یعنى همت برتر و كار بیش تر عرض كردیم« همت مضاعف و كار مضاعف

ایران، عالوه کارگران توده اکثریت همین که ورق برگشت .  دارد : ی دیگریهاحکایت  اززبان مردم هاویرانی کاراما 

و تورم ها گرانی با بی خانمانی و خانه بدوشی ها، دست و پنجه نرم کردن با  رودرویی  برنگرانی ازبیکار شدن و

روزافزون، با مشکل بزرگی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجه هستند. در حالی که بسیاری از 

نیازهای روزمره خود با گرانی و تورم پریشان شده اند، حتی حقوق کارگران و خانواده آن ها به دلیل عدم تامین 

بلکه دربرابرهرسطح مقاومتی  تومان درماه، به موقع دریافت نمی کنندوچهل و هشت هزار  ۷۰۷ناچیزشان، یعنی 

گر در ا؛  همواره در برابرمردمان جامعه ما است و آن اینکه ،۹۸۱۱یک نگرانی بزرگ برای سالاما  .اخراج می گردند

سال گذشته شدیدتر شود به چون این سال، تحریم های اقتصادی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و دولت ها، هم

درصد نیز  ۴۰تا ۷۰خصوص اگر محدودیت هایی نیز در ورود کاالهای خارجی به ایران به وجود آورند، تورم به 



افزایش سریع نتیجه آنکه ؛ راند. ر به زیر خط فقر خواهد خواهد رسید و اکثریت مردم ایران را باز هم هرچه بیش ت

قیمتها، افزایش نقدینگی، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم رقابت با قیمتهای کاالهای وارداتی، افزایش واردات، رشد 

در میان وابستگان ه امتیازات ویژبیکاری و ناامنی شغلی از آثار زیانبار هدفمند کردن یارانه هاست که همزمان به توزیع 

افزایش نابرابری و فقیرتر شدن کارگران و زمینه پیدا کرد. حکومتی وگسترش فساد ورشوه خواری هرچه بیتشر

  مزدبگیران و عدم افزایش حداقل حقوق از دیگر عوارض چنین طرحی بود.

 

 

کسانی یارانه داده شود، با توجه  بر اساس این طرح عده ای مستمری بگیر دولت خواهند شد. این که چه میزان و به چه

به ساختار فاسد قدرت در ایران، حتا مستمری بگیران می توانند در لباس آقازاده و خویشاوندان سر برآورند. در مقابل 

افزایش می یافت، انجام نخواهد شد. هادی   این طرح، حقوق پایه کارگران و مزدبگیران که به میزان اندکی همه ساله،

در صورتی که »مهر می گوید: ۶۹هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی با ایرنا قوامی عضو 

مجلس جلوی افزایش حقوق و دستمزدها را نگیرد، با اجرای الیحه هدفمند کردن یارانه ها، با تشدید تورم روبرو خواهیم 

افزایش خواهد یافت و از طرف دیگری حقوق این طرح قبل از اجرا با چالشی جدی روبروست. از طرفی تورم « بود.

و فریبکارانه  ت گداپروریارانه ها در جمهوری اسالمی، سیاسکارگران و مزدبگیران افزایش نخواهد یافت. سیاست ی

افزایش دستمزد با  درحالیکهواقعی کارگران و مزدبگیران است. ه وضد پرداخت دستمزد عادالناست. این سیاست بر

 حق طبیعی کارگران است.و گرانی مایحتاج عمومی، تورم د رشتوجه به میزان 

 

 :کمبود مواد اولیه صنایع و کاالهای الزم تحریم های گسترده اقتصادی و -شش

 

مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح است و این سال ها است  که بحث تحریم اقتصادی ایران در 

یک صراحت از وجود گزینه ی نظامی بر روی میز صحبت می کنند. ایران دردرحالی است که محافل آمریکایی به 

دو بار مورد تحریم جدی قرارگرفت. بار اول در زمان گروگان ، ۵۳تا  ۵۲یعنی از بهمن بیست و هشت سال  دوره

ها ،ایران امنیت که در هر کدام ازآنشورای  ۹۸۵قطعنامه ی گرفتن کارمندان سفارت آمریکا و باردیگر پس از تصویب 



ایران با پذیرش شرایط طرف  ،قبلیحریم های تدرهردو مورد مدت یک سال به صورت جدی مورد تحریم بوده است .به 

و طی هشت سال کشور به نکبت  کشیده شد یتحمیل  ایران به جنگ،مورد اول قابل عمال هیچ امتیازی نگرفت. درم

و ی اقتصادی خریب زیر ساخت ها تهزار تن معلول جنگی و  هزاراندبختی و خانه خرابی و کشته شدن های بیشماروب

رمورد دوم با پذیرش قطعنامه ی شورای ت مورد نظر آمریکا را پرداخت و دن داد و با تاالن ذخایر ارزی خسارات... 

تحریم  بعدی نیز عوارض بجا مانده ازازاینرو درطی سال های  امتیاز زیادتری به دست نیاورد.امنیت پس از یکسال نیز 

یک قلم از  .تهیدست جامعه تا اعماق بجا گذاشته استها سایه خود را بر زندگی مردم و بویژه اقشار میانی و توده 

حساسیت تحریم ها در رابطه با نفت و ضررهای بجا مانده ازآن برای ایران به این شکل آماری قابل عرضه است که 

سال  . میلیار دالر در ماه بوده است ۵معادل تا به امروز ات آن علیه ایران و کاهش صادر  های نفتی هزینه تحریم

کشورهای معظم سرمایه جهانی ، سال افزایش تحریم های جدید سازمان ملل و هم چنین تحریم های یک جانبه ۹۸۳۱

متحدان  این رابطهدرایران بود. اقتصادآمریکا وبرخی کشورهای دیگر،علیه امپریالیسم اتحادیه اروپا وهیکل وجودی در

بالفصل جمهوری اسالمی به مانند روسیه و چین هم در جهت گیری تحریم های اقتصادی برعلیه ایران شرکت کردند . 

شورای امنیت علیه حکومت اسالمی ایران  ۹۸۹۸روسیه نزدیکی سیاسی به آمریکا را با حمایت از قطعنامه  بطوری که 

، ۳۱سال می توان گفت: طی  .با وجود مقاومت های اولیه، شرکت کردنشان داد. در تصویب قطعنامه یاد شده، چین نیز 

چندین شر کت شناخته شده جهانی از شرکت های بزرگ نفتی جهان، خود را از صنعت نفت و گاز ایران بیرون کشیدند. 

وژی شرکت نروشرکت ایتالیایی انی  –های نفتی انگلیس شرکت  -لندی شل شرکت ه –شرکت فرانسوی توتال جمله ؛ 

با تشدید  به همین نسبت طی همین سال،از یکطرف .ها بودند این شرکت زمره از چندین شرکت دیگراستات اویل و 

گسترش تحریم های بین المللی از طرف دیگر با و بین جمهوری اسالمی وبازرسان آژانس اتمی بحران مناقشه هسته ای 

ای چون  ت اسالمی ایران تشدید گردید. حوادث بی سابقه علیه ایران، دشواری ها و بحران های سیاست خارجی حکوم

  .کشف کانتینرهای حامل سالح و مهمات و مواد مخدر در نیجریه و یا در بنادر جنوبی ایتالیا نیز به این مشکالت افزود

.بطوری که گرایید در سطح بین المللی دچار بحران شد و به انزوا جمهوری اسالمی ایران ، دستگاه دیپلماسی ۳۱درسال 

منوچهر متکی را به ماموریت سنگال فرستاده بود در دیدار با  خود احمدی نژاد، وزیر امور خارجهحتی رئیس جمهور

 .مقامات سنگالی، آن ها به او اطالع دادند که از وزارت برکنار شده است

ارد، اما، قادربه پوشاندن ابعاد تبلیغات "مثبت" رژیم برای توجیه سالخی اقتصادی که "هدفمند کردن یارانه ها" نام د

قیمت   رژیم ادعا میکرد که برای افزایش قدرت رقابت تولیدات ایران در بازار جهانی. فاجعه اقتصادی در ایران نبود

از بزرگترین ذخایر نفت و   که مالک یکی هماهنگی داشته باشد. کشور ایران  های جهانی انرژی در ایران باید با قیمت

ر برای آن پرداخت می کنند. دولتی که وعده تقسیم پول نفت د  این کاال ها  م ایران بیشتر از نرخ جهانیگاز است، مرد

کنند وآنرا  های انرژی چپاول می حامل عوض سفره مردم ایران را با افزایش قیمتسفره مردم ایران را می داد، در

ها بر افزایش قدرت رقابت  اره تاثیر مثبت حذف یارانهازپیش می گرداند. بعالوه همین ادعای مقامات رژیم در بخالی تر

سال گذشته نه تنها خودکفا  ۳۱، هذیان گویی محض است. اوال، اقتصاد ایران در  جمهوری اسالمی در بازار جهانی

 ۲۰وابسته شده است. در آمد جمهوری اسالمی از صادرات غیر نفتی کمتر از   نشده بلکه بیش از پیش به بازار جهانی

بوده و پیش  دراین سال تنها نیم درصد  ازصادرات جهانی یلیارد دالر است.بنا به گزارش مجله اکونومیست سهم ایرانم

های  ها و بویژه قیمت حامل افزایش جهشی قیمت ثانیا،  می شود که این سهم درچند سال آینده از این هم کمتر شود.  بینی

می شود که   ایران، نقش غیر قابل انکاری ایفا خواهد کرد. بازپیش بینی  در فلج کردن صادرات ناچیز غیر نفتی  انرژی

درصد باال خواهد برد. آندسته از متخصصان و اقتصاد  ۲۰های صادراتی را دست کم  افزایش قیمت انرژی، قیمت کاال



های  و سوبسید  یت مالیبازار آزاد در ایران دست می زنند، فراموش کرده اند که بدون حما دانانی که برای بنیاد گرایی

های  ، محصوالت و شرکت و مداخله قدرتمند سیاسی آن در عرصه جهانی  کالن دولت آمریکا به تولیدات داخلی

ها در مدت  نخواهند بود. ثالثا، افزایش قیمت  و خفه کردن رقبای خود  امریکایی قادر به"رقابت" در بازار جهانی

های  سیاری و بیکاری هزاران نفر منجر شده است. باید انتظار داشت که واحدهای تولیدی ب کوتاهی به تعطیلی واحد

دارند ورشکست   کنند و به همین دلیل مصرف انرژی باالییچنان به تکنولوژی فرسوده تکیه می تولیدی بیشتری که هم

ن از طرف دیگر شانس های اقتصادی علیه ایران از یکطرف و گسترش نفوذ مافیای نظامی در اقتصاد ایرا شوند. تحریم

ورشکستگی انجامید .   به کاهش قدرت تولیدات داخلی ها رابیش ازپیش کاهش داده اند. این عوامل نوسازی این واحد

هرچه بیشتر اقتصاد ایران ورکود چرخش تولید و بحران صنایع و عدم پرداخت دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری غیر 

 .قابل کنترل را منجر گشت

 
که اگر در این سال، تحریم های اقتصادی  بود، این ۱۱یک نگرانی بزرگ برای سال ، ۳۱بحران عمومی سال جدا از 

شدیدتر شود به خصوص اگر  پیش سال همچون، ی امپریالیستی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و دولت ها

درصد نیز خواهد رسید و   ۴۰تا ۷۰به محدودیت هایی نیز در ورود کاالهای خارجی به ایران به وجود آورند، تورم

در . درعین حال،که متاسفانه این نیز حادث گردید اکثریت مردم ایران را بازهم هرچه بیش تر به زیر خط فقر خواهد راند

و بیرویه وغیر قابل کنترل روبرو هستیم . این واردات انبوه ما با  برابرعدم وجود صادرات نفت و فراورده های دیگر،

مشکالت زیادی برای بسیاری از صنایع ایران به وجود آورده است. ورشکستگی برخی از کارخانه ها و کارگاه  واردات

واحد های ها به دلیل واردات بی رویه کاالهایی که کارخانه های داخلی آن ها را تولید می کنند. تعطیلی و ورشکستگی 

سبب شده که دست ینی های فزاینده در سطح صنایع تولیدی ، این بحران آفراز جمله  تولیدی گوناگون رابنمایش گذاشت.

 .مزد صدها هزارکارگر به تعویق بیفتد ویا به بیکاری آن ها منجر شود

کارخانجات دولتی و  –درارتباط با عدم دریافت دستمزدها وحقوق های معوقه درهردوسطح طبقه کارگر ایران 

. چراکه درمقابل عدم دریافت دستمزد ساعات وروزهای کاری   در وضعیت تدافعی به سرمی بردشده هنوز  -خصوصی 

و چنانچه مقاومت بورزد،  استو بخش های دیگر مطالبات بی پاسخ مانده خود هنوز اسیر حقوق های معوقه خود ،

  .همواره احضار،بازداشت و زندان و اخراج از کارنیز متوجه آنها می باشد



سازی ی مراکز کاروتولید، اخراج وبیکاردربسیاری ازکارخانه ها، تعطیلمزدها به موقع دستعدم پرداخت ازاینرو

های دسته جمعی کارگران، قراردادهای موقت وسفیدامضاء، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازداشت و 

زندانی کردن فعاالن جنبش کارگری ونیزتشدید فشاربرتشکل های کارگری ازجمله اقدامات سرکوبگرانه و سیاست 

درحالی که تورم و گرانی سرسام آور . های ارتجاعی دولت سرمایه داری حکومت اسالمی علیه کارگران ایران است

هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی حقوق کارگران  ۷۰۷وخط فقرنیز باالی یک میلیون تومان است، تعیین میزان 

ای کارگری است. حتی این دست مزدهای ناچیز ، توهینی بزرگ و فالکت باربرای خانواده ه۱۱ایران برای سال 

 .  نفرکارمی کنند، نمی شود۱۰وهم چنین کارگاه های زیر  گیشامل حال میلیون ها کارگری که درکارگاه های خان

 شرکت های پیمانکاری : -هفت
 

پدیده ای تنها  معوقه ازعوامل برشمرده باال شروع شده اما اشتباه خواهد بود که آنرا امروزهای هرچند که پدیده حقوق 

دخالت کرده اند که امروز شاید هم بلکه درسالهای گذشته عوامل مهم دیگری . ارزیابی کنیم  های نامبردهحوزه  مربوط به

می توان  .شرکت های پیمانکاری هستند وجود ؛.از جمله آنتداوم حقوق های معوقه دانست آنها را بشود عامل مهمی در

وبه صورت برده درآوردن آنها  زنقش درجه اول را درتشدید استثمارکارگران شرکت های پیمانکاری امرو :گفت

ازکارخانه های  مزمن، درنپرداختن حقوق ودرآمدن آن به صورت یک پدیده بدعت د.همانطوری که پیشتر یاد کردیم؛دارن

. نکته  بحرانی اعالم کنند شروع شده که کارفرماها قصد داشته اند آنها را یی ازکارخانه ها. بعبارتی بحرانی شروع شد 

ویااین که کارفرما آن را  ندواقعا بحرانی ا  کهکارخانه های مهم این استکه؛ بدانیم  کدام کارخانه را باید بحرانی بشناسیم . 

 بحرانی اعالم می کند ؟ در جهت منافع خود 

کارگران خود را نمی پردازند  کارخانه بحرانی داریم که حقوق۱۱۵حدود :اعالم کردطی این سال ها محجوب علیرضا

هزارکارگرازدوماه تا  ۱۱۱وکارگران دراین کارخانه ها ازدوماه به باال تا بیش از یک سال حقوق طلب دارند وحدود

بسیاری ازواحدهای تولیدی درحالی  .کارخانه بحرانی اعالم کرد  ۱۱۳سال بعد این آمار را بیشترحقوق طلب دارند . 

وانسته اند زیان ده نباشند اما مدیریت طی یک مدت زمان که گاه تا چند سال طول می کشد آ نها را تعطیل شده اند که می ت

به طور مرتب پرداخت نمی  کشید اززمانی که حقوق کارگران را سال طول ۶مثال چیت ری    به ورشکستگی کشانده

 .کردند تا زمانی که کامال تعطیل شد

سه بخش مهم  کارگران رابه  م درست باشدیدریک دسته بندی دیگرفکرمی کن  از منظرکارکرد شرکت های پیمانکاری،

بیشترین حقوق معوقه  ،. ازمیان این سه بخش  وکارگران پیمانکاری تقسیم کنیم کارگران قراردادی  ،کارگران رسمی

ردادهای موقت کار که قرا نکته گفتنی آنکه ؛باشد  میدر اشکال مختلف آن مربوط به کارگران پیمانکاری ها وقراردادی 

که کارفرمایان در استخدام کارگر دست و  در ابتدا گفته شد برای بهبود زمینه و افزایش امکان اشتغال است؛ با این توجیه 

اکنون در تمام سطوح اشتغال  نتیجه ادامه قراردادهای موقت کار چنین شد که هم .به خدمت گرفته شد.  شان باز باشد  بال

شوند. متاسفانه در بسیاری موارد از کارگر برای  یز کارگران فقط با قراردادهای موقت استخدام میدائم و مستمر ن

که قراردادهای موقت تازه داشت در  ۲۰در اوایل دهه  دراین زمینه  گیرند. قراردادهای سفید و نوشته نشده امضا می

برای ایجاد رونق  و به اصطالحای که در ظاهر پدیدهکرد  کرد کمتر کسی تصور می روابط بین کارگر و کارفرما جا باز می

کم به بالی جان کارگران تبدیل   ای نزدیک کم شد، در آینده در فضای کسب و کار و سهولت استخدام کارگران توجیه می

 . نام امنیت شغلی در بازار کار و روابط کار باقی نگذارد  که دیگر چیزی به گرددعامل هولناکی بدل به شود و خود 



طرح به کارفرمایان یا شاگردی را هم که در دولت دهم به تصویب رسید ودر این  -تازه باید به خدمت گرفتن پروژه استاد

دهد که در شرایط سنی پایین و تحت  استادکاران امکان استفاده از کار مجانی کارگران و به ویژه کارگران نوجوانی را می

در طول یک دوره آموزش سه ساله از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی  کنند. شاگردان عنوان شاگرد فعالیت می

نه مصوبه مجلس است و نه مصوبه هیئت وزیران  ( متاسفانه این طرح علیرغم اینکه  طرح ۵ماده  ۲شوند. )بند خارج می

                               . ای اجرایی شده است امهن بینی تدوین چنین آئین پیش ،و نه در قانون کار در بحث کارآموزی و کسب مهارت کارگران

 طحبه این مجموعه مشکالت و معضالت بویژه در سرا هم . باید آن  برای اجرا ابالغ شد ۹۷۸۹ازچهاردهم شهریور ماه 

های ناچیز آن  تهای با کمتر از ده کارگر را از شمول قانون کار و حمای هایی با زیر پنج کارگر و در نهایت کارگاه کارگاه

 ، باید مورد توجه قرارداد.خارج کرده است

 
این که بخش وسیعی از کارگران ما در کارگاههای کوچک به کاراشتغال دارند که درگزارشات حرکات اعتراضی به دلیل 

ههای درصد آنها به کارگا ۱۱هزارکارگاه تولیدی  ۱۱۲به آنها اشاره نمی شود .یعنی درصد باالیی ازنیروی کاراز 

بنابراین نپرداختن حقوق  که بنویسیم؛  ت. این نکته مهمی اس(  ۳۶کارگر اختصاص دارد . )طبق آمارسا ل  ۱۹زیر

درواحد های صنعتی بزرگ ماهها حقوق نمی گیرند  درجایی منعکس نمی شود . وقتی کارگران کارگران دراین بخشها

، اثر منفی اش بمراتب وحیم تر پایین تراست توان کارگران ودستشان به جایی بند نیست در کارگاهها ی کوچک که دیگر

حقوق معوقه  امرعدم دریافت. اما اشتباه خواهد بود اگرمورد کارگران کارگاهی را با کارگران کارخانه ها درخواهد بود.

د .مثال به هیچ نوت دارخیلی تفاواحدی ندارند بلکه نسبت به هم  درکچرا که این ها یکسان نیستند و کاریکسان بگیریم . آنها 

 وجه یک کارگر درکارگاه حاضرنیست یک سال حقوق نگیرد وادامه کاربدهد . 

چندین ماه حقوق کارگر را نمی پردازند بازی، کلک و وزداما موارد بسیاری وجود دارد که کارفرمایان این کارگاهها با 

یا با آگهی های دروغی یک ماهه کارگرمی گیرند ویک سرمی دوانند و . کارگررافقط بخش هایی از آن را می پردازند ویا

حقوق نداده عذراورا می خواهند واین دوره های آزمایشی همواره و کارمی کشندکارگاهها تازه وارد ، درماه ازکارگر

بدون این که کارفرما جریمه شود ویا مشمول مجازات استفاده ازکارمجانی  . درمورد کارگران متفاوتی تکرار می شود

این یک پدیده رایج دروضعیت نیروی کارایران است که مثال درزمان قبل از انقالب به آن به عنوان یک پدیده .ارگر شود ک

مرسو م برنمی خوردیم . وبعد از انقالب هم استثنا بوده ونه این همه رایج . بیشترین قربانیان این سواستفاده وکارمجانی هم 

ماهها به راحتی نمی توانند سرکارگرمرد را اینجوری واضح وعریان کاله بگذارند وکودکان هستند . معموال کارفر زنان



 راکارگر این کاررا می کنند ویا این که حداقل مجبورمی شوند یک بخش از دستمزدرهای چندی وحداقل با تبصره واما واگ

 گونهاین آنها  ان دارد ازنیرویکمتر امک تخصص دارند بپردازند . کارگران متخصص مثال لوله کش ویا ...که به هرحال

کاررا به ، راه حل های خودشان را دارند. مثال تا نصف دستمزد را نگیرند ،بهره برداری شود . آنها درمقابله با کارفرماها 

. یعنی کاری می  سازند و ضرر را به کارفرما وارد می سازندزخمی می ، کار را نیمه هم نمی رسانند وبه قول خودشان 

 عملیچنین شیوه  ،ه کارفرما مجبورشود همه دستمزد مورد توافق را بپردازد . اما درکارگاهها یی با کارگران سادهکنند ک

  اند.جنگ و دعواهای مرسوم که اغلب هم بازنده کارگران رایج نیست مگر خشونت وچندان 

درحال   وردی دقیقآما برا .جه هستیمحقوق معوقه موا درهردوبخش با پدیده  کارگران صنعتی وخدماتی  درمیان وهم چنین

م یفکر می کنبرپایه آمارهای موجود اما   روبرو ایم.که بگوییم درکدام بخش بیشتر با پدیده حقوق معوقه  ضرنداریم حا

 . درمیان کارگران صنعتی درمجموع درسالهای گذشته بیشتر با این پدیده مواجه بوده ایم

 
کارخانه ، محل کار را ترک نمی کنند وهم چنان   ورشکستگی ن به رغم تعطیلی واز واحد های تولیدی کارگرا دربعضی

. اما مثال درچیت تهران استم ازکجا ودقیقا از چه زمانی این پدیده شروع شده ینمی دان .دشان را حفظ می کنندوارتباط خ

درصد بقیه با کارخانه ارتباط  ۱۹درصد کارگران بازخرید شده بودند ، اما هم چنان کمتر از  ۱۱، بیش از  ۳۱ازسال 

داشتند وهرروز به کارخانه می آمدند ودرآنجا حضورداشتند . درکیان تایرهم درچند سال گذشته درصد باالیی از کارگران 

مرتب درکارخانه حضورپیدا می کنند ووقتی مثال با خطر بسته شدن درب کارخانه مواجه می شده اند درمحوطه کارخانه 

ده اند وبا تجمع وآتش زدن الستیک می خواسته اند با روشن نگه داشتن آتش مانع بسته شدن درب آتش روشن می کر

) شروع سال ( مربوط به  ۳۱نفر از کارگران درسال  ۱۱۸کارخانه شوند .وخراب کردن دیوارکارخانه ودستگیری حدود 

کنف "ارگران عمل می کنند مثال چندکارخانه درقزوین وهم چنین درشمال هم به همین صورت ک .همین وضعیت است

 ،مقاومت وایستادگی کارگران چشمگیربوده است.سال تعطیلی کارخانه ۵ ،با توجه بهدررشت " کار

و  ۳۱بخش خصوصی و دولتی طی سال های   برشماری حقوق های معوقه ارائه نمودار های  کل کارگراننکته مهم در

بخش باز خصوصی و دولتی که طی همین دوسال دچار عدم دریافت حقوق دریافت نکرده و همینطور کارگران دوکه  ۱۱

 حقوق شده اند.

های نموداردر اینجا برای برشمردن پارامترهای پنجگانه بحران که پیشتر در نمودا رهای قبلی نشان دادیم اینک، 

ل عدم پرداخت حقوق مقایسه ای است تفکیکی میان عوامل یاد شده به عنوان دالی ۱۶، و ۱۵،  ۹۴،  ۱۸، ۱۱ ،۱۱شماره

 به نمایش می گذارد. را   ۱۱و  ۳۱ها در سال های



مقایسه موارد واگذاری واحد تولید به بخش خصوصی و همینطور موارد همانگونه که می بینید در شش نمودار زیر ، شما 

دیران و مقایسه موارد سوءاستفاده و بی توجهی دولت و همچنین مقایسه موارد بحران مالی و مقایسه موارد سوء استفاده م

 را به ما نشان داده است .   ۱۱و  ۳۱تعطیلی واحد تعطیلی را در دو سال مورد مطالعه ما یعنی 

 

  ۱۸نمودار شماره                  ۱۱نمودار شماره                    ۱۱نمودار شماره                     

 

      

 

           ۱۵نمودار شماره                  ۹۴نمودار شماره                                          

 

  

 



 

تعداد موارد واگذاری واحد  (۱۱)در سال نودنگاهی سطحی به نمودارهای فوق نشان میدهد که با توجه به اینکه 

دل پنجاه در حدودًا کاهشی معا( ۳۱)تولیدی به بخش خصوصی و تعطیلی واحد تولیدی نسبت به سال هشتاد ونه 

صد را نشان میدهند اما سوء استفاده مدیران افزایشی برابر با پانزده درصد و سوء استفاده وبی توجهی دولت 

بخوبی خواهید   (۱۶شماره)زیراین امر را شما در نمودار  افزایشی برابر با پنجاه وشش در صد را نشان میدهد.

 دید.

  ۱۶مارهشنمودار                                                         

 

 
 

واقعیت دهنده این  شانن،به اینطرف  ۸۸ما طی سال هایروضعیت کشو نمایانگر،۹۶نمودار شماره خاصهنمودارهای فوق 

با زی و بخش های مولد مانند درمان، آموزش و بهداشت یدی اعم از صنعتی ، معادن، سد ساکه تقریبا بخش های تولاست 

مولد خود را نشان داد. آنگاه که تحریم ها دامن گستر واگذاری به بخش های غیردولتی وغیررد ۷۷اصل  رویه بکارگیری

ارزش افزوده به قیمت ثابت آنها،  ،خودبه نسبت سال های پیشترمی گردد . واردات جای صادرات را می گیرد . ما شاهدیم 

و میزی گلی، سوداگری وحشتناک مالی وزیرداللی ان کاهش پیدا کرده و برعکس معامالت پولی و ارزی یعنی در حقیقت

ما به جانب عملیات پولی و پول شویی، واسطه یفت اقتصاد اش فزونی یافته و این نشان از ش، ارزش افزوده شفافغیر

جمیع عرصه ها . بازده منفی آن درگری رانتی و فساد که فرارازحسابرسی های مالی و برآورد مالیاتی دهن بازمی کند

تحریم اقتصادی که گلوی اقتصاد ایران را در چنگال خود گرفته از طریق   درهمین رابطهبه نمایش می گذارد.را  خود

افزایش هزینه های کارمزد مبادالت تجاری و کاالهای مهم واسطه ای، جلوگیری از واردات قطعات یدکی مورد نیاز 

ه گذاری خارجی در پروژه های داخلی، به فروپاشی صنایع صنایع، مانع تراشی بر سر انتقال ارز و دشوارترکردن سرمای



 ۰۸شتاب می دهد. سیل قاچاق کاالهای ارزان قیمت خارجی )که براساس آمار رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، مورخ 

اهش کاالهای داخلی، کتولید میلیارد دالر در سال برآورد شد(، با نابود کردن قدرت رقابت  ۹۸حجم کل آن  ۸۸شهریور 

تولید، افزایش ورشکستگی واحدهای صنعتی و گسترش بیکاری، کارگران را هر چه بیشتر در منگنه قرار داده میزان 

است. برچیدن یارانه ها با حذف مزیت سنتی برخورداری بخش صنعت ایران از انرژی ارزان در تولید، که در دولت 

یی تولید به عامل مهمی در فروپاشی تولید، گسترش بحران صنایع و احمدی نژاد از قوه به فعل در آمد. افزودن برهزینه نها

فشار بر طبقه کارگر تبدیل شده است. صنایع انرژی در سرویس رسانی بر کوره پزخانه ها، سنگ بری ها، مرغداری ها، 

ی، پس از دامداری های صنعتی، بخش حمل و نقل، چاپخانه ها، بخش صید و صیادی، تولیدات گلخانه ای و صنایع لبن

 "هدفمند شدن" قیمت های حامل های انرژی و شیر و نان یکی پس از دیگری فرو می ریزند. 

ناپذیر شاهد آن هستیم که بخش های مهمی از کارخانه ها، کارگاهها و تولیدات صنعتی ما در برپایه اسناد و مدارک انکار

صنایع کشوربا  ایندگان مجلس اعتراف می کنند کهنمبطوری که شهرک های صنعتی از بین میروند و تعطیل می گردند. 

های صنعتی فعال  شهرکهای موجود در درصد از واحد ۵۰کنند " و "حداکثر تا  درصد ظرفیت خود کار مي۴۰حدود 

تهران ، دهها و صد ها شهرها، استان ها وکالن شهردرکوچه و پس کوچه طی همین سال ها ولی درعوض  ."هستند

 للی های و اجاره بهاء باال بلند به شکقفی، بانک خصوصی، موسسات بورسی و بازار سهام با سر موسسه مالی و اعتبار

یند و سبز می شوند. اما با یک نگاه آاین ها قطعا باید سود ده باشند که به این شکل و شمایل باال می قارچ رشد می کنند. 

ولیدی نیست، بلکه از محل مبادالت پولی، رانتی ، شبه درمی یابیم که عمده در آمد آن ها از محل سرمایه گذاری های ت

ربوی با الگوی اقتصاد خویشاوندی که با نزدیکی و بهره برداری از نهادهای قدرت سیاسی نهایت بهره برداری را داشته 

ی ترین دلیل اصلدردهه هشتاد به اینطرف، اند وهمواره به همان نهاد ها نزدیک و به فساد اقتصادی آلوده اند . هم اینان 

بی تعارف باید اعالم داشت : پیدا شدن چهره هایی و معوج در جامعه و اقتصاد کشور گشته اند.  تشکیل نهاد های کج

رضا  -ها خاوری محمود رضا  -ها حسین هدایتی –ها علی انصاری  –ها  مه آفرید امیر خسروی –ها همچون میر کاظمی 

و دهها چهره ناشناخته دیگر محصول همین روابط و ها بابک زنجانی  -ها  محمد زنوزی مطلق –ها ضراب با صراف 

تولیدی را در جامعه ما این دست و آن دست می کنند و بدون که توزیع منبع مالی و بانکی، غیرفساد ساختاری هستند 

به راحتی در ایران به  و با حجم باالی نقدینگی این پول ها را نمایندکمترین نظارتی به دلیل نبود قوانین ،پول شویی می 

   .  و در این میان تنها سر کارگر و زحمتکش جامعه است که بی کاله می ماند گردش در می آورند

 

بخش تنها فقط  ،چه آنروز و چه امروز معوقههای پدیده حقوق باید افزود که  جدا ازنتیجه گیری از نمودار های ارائه شده ،

 .درگیر پدیده حقوق معوقه هستند نیز،رد بلکه همه بخش های طبقه کارگرایران صنعتی کارگران ایران را دربرنمی گی

یعنی تمام مزد وحقوق بگیران ایران .گزارشات مربوط به    گرفته تا معلمان وپرستاران ها   ازکارگران شهرداری

حقوق را تشکیل می از گزارشات مربوط به اعتراضات به خاطرنپرداختن  نسبتا باالیی  کارگران شهرداری ها درصد

با تجمعات اعتراضی خود درمقابل فرمانداری ها درشهرستانها وهم چنین ادارات مختلف مربوط به  این کارگران  .دهد

گذشته از گزارشاتی  شهرداری ها خواستار حقوق معوقه خود شده اند . هم چنین تجمع معلمان قراردادی زن درچند ماه

پرستاران نیز درصدی ،  ۳۱و ۳۶معلمان درمقابل مجلس درسالهای  بر تجمعات گستردهعالوه .بوده که دریافت کرده ایم 

به این  را به خود اختصاص داده اند اما این به معنای این نیست که حقوقشان را مرتب دریافت می کنند بلکه ازاعتراضات

 ومعلمان سراغ داریم می روند . پرستاران کمتر پای اعتراضات دسته جمعی از آن نوع که کارگران صنعتی معناست که

که  موجود نیستاز وضعیت کارگران  دربخش های مربوط به ساخت وسازساختمان یا تعمیرات وغیره گزارشات زیادی 

 .  واقعی نمودبشود جمعبندی 



 

 :موقت قراردادهای -هشت

 
رابطه آن از یک طرف با به وضعیت قرارداد ها نیز نظر می اندازیم تا ؛ حال که به بنگاههای پیمانکاری پرداختیم

برنامه تعدیل اقتصادی به بعد ازجنگ ایران و عراق،  شرکت های پیمانی و دیگر با حقوق های معوقه را روشن سازیم .

 ءاجراء گذاشته شد. خصوصی سازی ها در حلقه واسط خودمانی ها شروع گردید.به زبانی خصوصی سازی ها د رابتدا

دهه ی  ءروها در کارخانه ها در سال های ابتداا همراه بود. پیشبرد طرح تعدیل نیه هکارخانبا تعدیل نیروی گسترده در

بعضی از  رو د -عدم تمدید قرارداد کارگران قراردادی –بازخرید کردن  –مستقیم  جاین گونه فراهم گشت. اخرا ۱۱

صی در کارخانه های خصو غ بازخریدی .محصوالت کارخانه به جای پرداخت مبلکارخانه ها واگذار کردن بعضی از 

استخدام کارگران قراردادی و حذف نیروی کار ثابت و  –، کنتراتی کردن کارها شده ، باال بردن سرعت دستگاهها

ان برای مایفرجریمه و اخراج و کاهش مزایای رفاهی ، روش هایی بود که از جانب کار -افزایش ساعت کار –رسمی 

 گرفته شد. سود آوری بیشتر ، به کار

داد رشرکت های پیماکاری بیداد می کند . قرارداد های موقت کار دارد کارگران را از هستی ساقط می کند . تا وقتی قرا

راتی بین کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته نمی شود، امنیت شغلی وجود ت و سفید امضاء و جود دارد و مقرهای موق

محروم هستند وعجیب تر آنکه اقل های زندگی هم کارگران از حد صور نیست . امروزندارد. هیچ حقی برای کارگر مت

صف میلیونی بیکاران در جامعه و درسطوح مختلف، کارگران را وادار می سازند که به چنین بردگی کارو پذیرش یک 

افتادن راه  وپس ازتصویب قانون قرارداد های موقت درزمان محمد خاتمی به اینسو،طرفه قرارداد ها تن دهند. بعد تر

بدل به تسمه ای  قرارداد های موقت واشکال مختلف آن، یت بخشیدن بهوموضوعبرسراین مهم ی کار شرکت های پیمان

یکی ازمشکالت کارگران  شرکت های پیمانی وقراردادها هردوبه .شده است که دست و پای کارگران را بسته است

 امروزاین دعوابین کاروسرمایه بدل شده است. ستیز شان دروعرصه بالتکلیفی آنان درمجموعه مطالبات بی پاسخ مانده 

گنجاندن شده که مشکل بی پاسخ مانده ای رفته وبدل به آنچنان باال گ است . آغازشده زمان محمد خاتمی به این سوازکه 

، در نمایش قدرت و جنگ نا برابر طبقاتی در ایران .را شامل می گردد صد ها صفحه بیش از  ،همه آن مشکالت

 توسط مسئوالن ضد کارگری رژیم اسالمی ایران،هیچ پاسخ ،خود دربرابرهرسطح ازاعتراضاتاعتراض کنندگان 

  .اند دریافت نداشته روشنی تا به امروز

اینكه درحال  ...» این خبرسرراست سایت دولتی ایلنا ازقول دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گویای همه چیز است:

درصد مواد قانون ۰۲به علت اجرا نشدن » درصد نیروي كار دركشورقراردادي هستند، گفت:  ۰۹حاضرنزدیك به 

كارویا برداشت هاي غلط و فقدان ضمانت اجرایي براي قانون كارفعلي، جامعه كارگري كشورمشكالت اساسي دارد، 

گفتنی است که  ، دی(۷یلنا،تاریخ ا –)خبرگزاری دولتی کارایران  «بنابراین قانون جدید باید حافظ منافع این قشرباشد.

 درکار تابع ، سه نوع قرارداد پذیرفته شده است :

 قرارداد کار مدت معلوم  -۹

 (قرارداد کار معین )خود کار معین و مشخص است . مثل شروع و به پایان بردن یک سد یا یک پل و غیره  -۱

 قرارداد کار دایم )مدت نامحدود(  -۷

،ولی استثنائا حالت کار مدت محدود برای کارهایی باشد که طبیعت آن ها دایم و ثابت نیست  این است که قرارداداصل 

مرو دایم دارند الزم می شود . بمانند زمانی که در یک تداد موقت برای کارهایی که ماهیت مسرید که قراهایی پیش می آ



ای مدت طوالنی بیمار می ریا یک کارگر دایم ب بنگاه اقتصادی ناگاه پیشنهادات یا سفارشات کار زیادی دریافت می شود

دود و نامحدود در همه جای دنیا س اصل تقسیم قرارداد کار به مدت محشود و یا مثال به خدمت نظام وظیفه می رود . پ

ربرد ایران جایگاه قرارداد مدت محدود و کااو ( هم است . اما درپذیرفته شده است و مورد تائید سازمان جهانی کار )آ.ال.

آن به گونه ای است که مورد سوء استفاده های زیادی واقع شده و کرامت انسانی نیروی کار را زیر عالمت سئوال برده 

 است .

 کارگربی قرارداد - کارگرروزمزد -سفیدامضاء ؛ کارگرقرارداد گرقراردادی ازجملهکارهمچنان اشکال مختلف امروز 

نشانه و قرارداد های موقت به نظر ما  گرپیمانی وغیره ...بکارمشغولند.کارگرقراردادشفاهی وکار - کارگرساعتی –

را تجلی می هر بربریت آشکار سرمایه داری به ساحت کار و کارگر ُمناسبات دوران قرون وسطایی دارد ومظهری از م

حداقل امکانات و فواید  روز باید قرارداد ببندند و ۱۹داد،کارگران طی رو به آنان تحمیل می سازند. طبق این قرا نماید

ای  شود ولی هیچ نسخه از کارگر امضا گرفته می ،قراردادهای کارسفید امضادر کار را دربر نمی گیرد.  قانونموجود در

شود و رونوشت  نسخه نوشته ۴قراردادهای کتبی باید در این درحالی است که  گیرد. از قرارداد در اختیار وی قرار نمی

بگیرد. این در حالی است که برخی کارفرمایان، کارگر، شورای اسالمی کار واداره کارقرار خوداختیار قرارداد در

ین تاریخ تواند هر زمان که مایل بود با تعی بدین ترتیب، کارفرما می .دارند نویسند و نزد خود نگه می قرارداد کار را می

دانیم کامال یک طرفه است و چشم انداز آن کارتن خواب  این قرارداد ها چنان که میرا اخراج کند. ، کارگر پایان قرارداد 

کردن وبی حقی مطلق کارگران است که از سوی کارفرمایان دوتی و خصوصی شده و بنگاههای کاریابی به کارگران و 

 نیروی کار جامعه تحمیل می گردد . 

. باید بپذیرید . هر سه ماه باید ممی گویند و سند هم دست کسی نمی دهند ؛ سرویس ایاب و ذهاب نمی دهی حریصخیلی 

د ، کمتر می داقل دستمزدی که دو لت تعیین می کنتمدید قرارداد کنید . آن هم اگر ما خواستیم و هیچ حرفی هم نباشد. از ح

دهیم و باید بپذیرید. هیچ  مزایایی  در کار نیست . استخدامی در کار نیست . تعهد نمی دهیم که حقوق تان را به موقع و 

کارگران را تابع شخصی و بی اراده می  ال امضاء کنید و اگر نمی خواهید بروید. معلوم است کهاسر وقت بدهیم . ح

و خواست آنان را درفرم قرارداد نمی آورند و اصال هم عیتی ،شرایط کارگران و نیروی کارخواهند . تحت هیچ وض

لیونی بیکاران،کارگران را وادار می سازد که به چننین که کارگر چه می گویدو عجیب آنکه صف میبرایشان مهم نیست 

این نحوه به این می گویند : قرارداد کارگری بهره کشانه .   خفت و بردگی کاروپذیرش یک طرفه قرارداد کاری تن دهند.

وبعنوان شکل بهره کشانه ازاشتغال  دربرابرکارگران گذاشته می شود سط شرکت های پیمانکاری،وکار،همواره ت

آنگاه که پای شرکت های پیمانی به میان  .زیرمی گیرد درشرایط بی حقی مطلق کارگران، وضعیت امنیت شغلی آنان را

 یا کارگران بدلیل گستردگی ارتش بیکاران درصف این شرکت ها نام نویسی کنند تا به کارگمارده شوند کشیده می شود

موقت. ین قدم است.یعنی دست یابی به کارتازه این اول. ی شودمکارگربکارگمارده  ،که قرارداد امضاء گردید آنگاه و

چرا که توانسته اند  دهد تا قانون کارابترموجود راهم دوربزنند.مضمون کاری قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه مي

هر نوع اعم ازدولتی وخصوصی و کنتراتی پروژه کاری  ، موسسه درخدمت کارخانه،کارگران را با کمترین حقوق 

می گویند : گاها بنگاهها تعهد کتبی و سفید امضاء نیز می گیرند که اگر حقو ق ماهیانه به هر دلیلی  درآورند.کاری 

 پرداخت نشد ، کارگر حق اعتراض نداشته بلکه باید انتظار بکشد  تا کارفرما یا پیمانکار چاره ای بیاندیشد !

را خلل وارد ساخته وآن همبستگی کارگرانوهمینطوربه  نیت شغلی،فقدان امدرمرحله اول  ر،موقتی بودن کا خود 

های پیمانکاری به تعداد فراوانی شرکتنسبت کند. چرا که شرایط کاری هرکارگربه طرزی فزاینده به تضعیف مي

نین شود وهرشرکت درهمراهی با دولت وکارفرمایان دارای پروژه، قوانوعیت کنتراتی شرکت های پیمانکاری منتقل مي

کند. می توان با صراحت گفت: شرکت های پیمانی با بسیج نیروی میلیونی کارگران ونرخ دستمزد خود را مقررمي



پذیر،هرکارگررادربرابرامضاء کاغذ پاره اش،به  وایجاد بازارکارانعطاف قراردادی عالوه برتأمین نیروی کارارزان

 برای پرهیزازاخراجاره نها وتنها به حفظ کارخود می اندیشد وهموکارگری واحد واتمیزه شده بدل می گردانند که کارگرت

ازخود بیگانه باقی دیگرکارگران درمحل کار و خویشتن طبقاتی اش،ازترس اخراج به امرهمبستگی با ،علیرغم میل خود

کاری وتامین می ماند. کارگران قراردادی درمحیط کارنه تنها به یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های ُپرشمارپیمان

وشرایط سخت آنان که با امضاء خویش به پای ورقه قرارداد و بویژه آنگاه که ورقه های سفید امضاء است،  نیروی کار،

نه تحت یک نوع مشخص ازقرارداد   به آن صحه گذاشته اند، وابسته می گردند. دراین میان هرکدام ازکارگران درواقع

وغیره ... بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای روزه  ۱۳به معروف سه ماهه یرزکاری مثال سفید امضاء یا یک ماهه و

یک هویت ویا برکشیدن وسمتگیری ورزند به همین نسبت هم کمتربه جانب برشمردن کاری به عقد قرارداد مبادرت می

 دردست همان شرکتایجاد تشکل مستقل قدم برمی دارند. چرا که شیشه عمرواستمرارکارآنها پایه ریزی وجمعی وحتی 

  پیمانکاری است.  وشرکای ها

شاغالن بازار % ۱۳تا %۲۰ت از این حقیقت تلخ داردکه بیش ازایشمسی، حک ۱۳دهه گذرا به  یک نگاهاز اینرو با 

اند. استادان دانشگاهها، پزشکان  دادهای موقت)کوتاه مدت(، مشغول به کار شدهارکارایران با گردن نهادن به انعقاد قر

ن نشاگرایش و امنیت شغلی کمتر ازآن به کارهای شش ماهه و یک ساله  مهندسان تازه کار با حقوق های بسیار کم، جوان

ختلف نقاط مهای گوناگون با این قراردادها درتکنسین ها و کارگران متخصیص دررشته جمعیت عظیمی از دادند.همچنین

همانگونه که پیشتر یاد  -، در شرایطی کانات بهداشتی و رفاهی ین امکمترمندی ازه بد آب وهوا با بهر اغلب موارد،و در

 می کنند.شان و کرامت یک انسان نیست ،کاربه هیچ وجه درخور  -آور شدیم 

نکته مهم این است دربسیاری از شرکت های پیمانکاری از همان ابتداء قراردادکاری اعالم می کنند؛حقوق و دستمزد ها با 

خت می شود و تعهد می گیرند که در این موارد اعتراضی صورت نگیرد. باید گفت: تاخیردو، سه دو یا سه ماه تاخیرپردا

وتعویق پرداخت به کارگران متاسفانه به یک رویه ی معمول درشرکت های پیمان کاری تبدیل  دستمزدها ماهه درپرداخت 

وق های معوقه،موثرنمی افتند. عبارت : شده است. اعتصاب و بستن راه و جاده، هم اغلب در حل مشکل عدم دریافت حق

به کارگیری نیروی کار است. پرسش اساسی ضیح دهنده این روش غیرانسانی در"برده داری نوین" ،کامال مناسب و تو

مان محدود ، فی نفسه نادرست، قراردادهای کارموقت با زوجود بنگاههای کاریابی و رایج کردن انواع یا آ:این است

  نیست؟ و جاری ساختن پدیده عدم دریافت به موقع کارگران کارگران ویزی برای استثمارغیرانسانی و دستا

 

ادامه یابد و سال های بعد تر استخراج جداول ، و چنانچه  ۱۱و ۳۱ترخیص جداول آماری تنها طی دو سالرابطه درهمین 

امنیت شغلی نا بسامانی و دشواری را در جدول مقایسه ای قابل فهمی آمد نیز شامل گردد ، می توان بررا  ۱۱و  ۱۹یعنی 

، میزان  ۱۱و ۳۱به نمایش بگذارد. همین حد کار انجام پذیرفته بین دو سال از قبل عدم دریافت دستمزد ها کارگران ایران 

 :حقوق های معوقه  را به شکل زیر ارزیابی نمود

ش خصوصی و دولتی از حقوق های شاهدیم . سهم دو بخ۱۱و ۸۸درسال ۴و ۶شمارهو ۳شمارهبرپایه نمودارهای 

می توان ، در مرحله داختی ها ربیشترین عدم پپرداخت نشده کارگران در این سال ها به میلیون تومان محاسبه شده و 

مربوط دانست . که در فواصل گوناگونی حقوق های کارگران را  خصوصی شده صنایع های بخش اول به مجموعه آن

. در اینجا بدنیست به نیروی بخش خدمات نیز مکث معینی داشته باشیم .  را شامل می گردی دوم بخش دولتنپرداخته اند . 

ایران به علت موقعیت کاری شان از قدرت تاثیرگذاری یکسانی برخوردار های مختلف نیروی کار بخشگفتنی استکه؛ 

دی زندگی شهری گره خورده بخش خدمات، بویژه بخش هایی که کارکرد آنها با چرخش عادرنیستند. نقش نیروی کار

جایگاه نیروی خدماتی کار، امروز در سطح  است به موازات رشد شهرها و گسترش شهرنشینی افزایش یافته است.



جهان نیز منزلگاه خاصی دارد. درتمام کشورهای معظم سرمایه داری نیروی خدمات به بخش کمی قابل توجهی بدل 

لید ناخالص توم بخش خدمات شامل خدمات دولتی درسه طی این سال ها،نی براساس آمار بانک جهاشده اند. از جمله 

درصد و برای بخش کشاورزی  ۱۵رسیده است. این سهم برای بخش نفت و گاز به  درصد ۵۶از بیشداخلی ایران به 

شمارمی نیروی بخش کمی خدماتی کار،خود به عامل تعیین کننده دامنه تاثیرات اجتماعی نیزبدرصد است. ۱۱به حدود 

پایتخت  میلیونی۱۴تا ۱۲ جمعیتاتوبوس رانی تهران می تواند  مثال یک اعتصاب مشترک کارکنان بخش مترو وایند. 

 حالی که یک اعتصاب کارگریدر .را برای ساعت ها فلج کند و خسارت هنگفت و ضربه سنگینی به دولت وارد سازد

آن واحد بیانجامد اما دامنه تاثیرات شدن روند تولید دردر یک واحد تولیدی مستقر درحاشیه شهرهرچند به متوقف 

دراین رابطه ما خود شاهد واکنش حکومتگران براولین اعتصاب کارگران  آن در سطح همان واحد محدود می ماند.

ی بزرگ بوده ایم که مطبوعات به پا درتهران ۳۲ل ااتوبوسرانی تهران وحومه دردی ماه سسندیکای شرکت واحد 

اگریک بعنوان نیروی قابل توجه خدمات، معلمان ایران امروزتهران قفل شد.نوشته بودند :  آن اعتصاب

که پایه آن شده است را به هیچ وجه نمی توان روزاعتصاب سراسری صورت دهند، خبراعتصاب ومطالباتی را

اعتراض به عدم اگردرتهران  ین نیست. رفتگرانپنهان کرد، اما اعتصاب کارگران یک کوره پزخانه الزاما چن

زندگی مردم را به شهردرتهران بزرگ دست ازکاربکشند،بوی زباله های  یک هفتهها ، چنانچه تنهادریافت دستمزد 

حالی که دراه می سازد. گوی خدماتی آراین نی قیتباهی می کشد و افکار عمومی را نسبت به موقعیت بی حقو

ین دامنه تاثیرات گسترده ای ا تولید کاشی چنیا مرغداری یدر فالن معدن اعتصاب یک واحد سنگبری 

اهمیت بخش خدمات در مجموعه مبارزات طبقه کارگری اکنون در حدی است که بعید است بدون تحرک   ردندا

آن جائیکه از.کندتدافعی کنونی به موقعیت تعرضی درآینده گذرجنبش کارگری اصوال بتواند از موقعیت  ،وسیع آن

اعمال می گردد. غیره شهرداری ها از طریق وزارت کشور واست مثال اداره  تجموعه دولم یرز عموما بخش خدمات 

ی دریافت دستمزدها و حقوق ها عدم رسیم که  به این نتیجه میرسته را با هم سر جمع بشماریم  چنانچه بخواهیم این دو

بیشتر مورد مطالعه ،  ۱۱و ۳۱ دو سال طیغیره در بخش دولتی  سود سهام وبن کارگری و ، داش عیدی و پا معوقه،

 . از دریافت مطالبات خود محروم مانده اندخش ها سایرباز

  آن مناطقعدم پرداخت حقوق های معوقه درواحد های کارگری وپراکندگی جغرافیایی  -نه

 

و آن پراکندگی عدم پرداخت دستمزدها در مناطق  داشتیمشناسی یک عامل دیگری نیز اشاره به باز، ما این پژوهش در

مختلف کارگری ایران است . با توجه به اینکه برخی اخبار کارگری و استخراج شده از روزشمار کارگری دو سال 

ده در مورد عدم در مجموعه خبر های استخراج ش است . با اینهمه در هرخبر جمع آوری شده شهر مورد نظر فاقد

شهرک های صنعتی و اسب پراکندگی صنایع کشور دربه تناست .  کاملجا که پاسخ  به جداول ،آندریافت حقوق ها 

عبارتند در عدم پرداخت حقوق های معوقه کارگران زیر داده های آماری ما به ترتیب   ۳۱سالدر مناطق تولیدی کشور

 از : 

 -مورد  ۸۹آبادان  -مورد ۸۶ت  منطقه صعنتی شهر رش -مورد ۵۱تهران بزرگ  -مورد  ۶۹شهر صنعتی قزوین 

قائم  -مورد   ۱۱ساوه  -مورد    ۱۳شیراز -مورد   ۱۱سنندج   -مورد   ۱۹مورد  شهر صنعتی اراک  ۱۸اهواز 

  ۱بردسیر کرمان -مورد  ۱کرمان  -مورد ۹۱میبد یزد  -مورد  ۹۱پاکدشت  -مورد  ۹۹کردستان استان  – مورد ۱۱شهر

 -مورد  ۲قم  -مورد  ۵مورد ارومیه نیز   ۶تبریز -مورد ۶کرمانشاه  -مورد  ۱ کاشان -مورد  ۱مرودشت  -مورد 



  ۸شوشتر -مورد    ۲قم -مورد   ۲بوشهر -مورد   ۲همدان -مورد   ۲گیالناستان  –مورد  ۲کردکوی  -مورد ۲اردبیل  

بعدی عمدتا بین یک و دو موارد  -مورد   ۸سیرجان -مورد   ۸لرستان -مورد  ۸اصفهان   -مورد  ۸اسالمشهر   -مورد

 –مورد  ۱ساری -مورد  ۱عسلویه  -مورد ۱ساری - مورد ۱مورد است که تماما فهرست شده است مثال : علی اباد کتول

مورد ۱مرند -مورد  ۱هپاو -مورد  ۱کامیاران -مورد  ۱دلیجان  -مورد  ۱جاده کرج  -مورد  ۱طبس -مورد  ۱خوزسنان

 مورد ۱ کرج -مورد ۱ابهر  -مورد ۱تاکستان   -ردمو۱آبیک قزوین  -مورد  ۱مشهد -

نیز به تناسب پراکندگی صنایع کشور درشهرک های صنعتی و مناطق تولیدی کشور، آمار موارد  ۱۱همچنین  در سال 

 در این سال عبارتند از :کارگران ها به حقوق عدم پرداختی 

قائم شهر  -مورد۹۹رشت  -مورد ۹۴شیراز  -مورد ۱۹اهواز  -مورد  ۱۹قزوین -مورد  ۱۵سنندج –مورد  ۸۶تهران  

  ۶کاشان –مورد   ۶فوالد میبد یزد  -مورد ۱اراک  -مورد ۱خرمشهر  -مورد ۹۱ساوه  -مورد ۹۱جاده قدیم  -مورد۹۹

 - مورد  ۲شهر ری - مورد  ۲عسلویه بوشهر  - مورد ۲اردبیل - مورد۵آبادان  -مورد ۵هفت تپه خوزستان  -مورد

نیشابور  -مورد  ۲تبریز -مورد   ۲ابهر -مورد  ۲شوشتر  - مورد۲کامیاران   -مورد   ۲کرمانشاه - مورد ۲کاشان

 -مورد ۸دهگالن -مورد ۸گیالن استان  –مورد ۸اصفهان  -مورد ۸خرم آباد لرستان  -مورد ۸ایرانشهر  -مورد۸

  -مورد۱شوش  -مورد ۱جبالغ ساو -مورد ۱مرودشت  -مورد ۱پاوه  -مورد ۱بوکان  -مورد ۱تکاب  -مورد ۱بوکان

اسد آباد  -مورد ۱سمنان  -مورد ۱مهاباد  -مورد ۱مازندران  -مورد ۱مالیر  -مورد ۱کردستان استان  –مورد ۱ماهشهر

 مورد ۱همدان

 

 مبارزات کارگران ایران - ده
 

 درادامهندان کشاندن وسرکوب گری ها ، احضار ها و زدر ارتباط با اما دربرابرکنش وواکنش موجود باید یاد آور گردیم؛ 

اجحافات و بی حقوقی های اعمال شده حق کشی ها و  وثیقه های کمر شکنی که برای فعاالن کارگری می بندند . با تمام 

های کارگران را  تعلیرغم اینکه ما آمار دقیق اعتراضات و مقاوم ،طی سال های مورد مطالعه ما نسبت به کارگران 

رسانه های خبری درون کشور با خود نداریم وروزشمار کارگری نیز در این بوعات وسطح مطبدلیل اعمال سانسوردر

دست رابطه گواه همه واقعیت ها در عرصه مبارزات طبقاتی کارگران همه بخش ها نیست . با اینهمه بر پایه آمار های ب

ران ایران را به نمایش ادگی کارگنشانه واقعی این عرضه مقاومت ها و ایست ۹۱جداول استخراجی ، نمودار شماره آمده از

  همچنان درکارند. کار،وبیکار شدگان ازبگیرحقوق وزحمت کشان مزد کارگران ونوشت:باید رپایه نمودارزیربمی گذارد.

جمله تجمعات اعتراضی و بار، دست به حرکت های اعتراضی از ۸۲۱مجموعًا  ۳۱یک سالط درقفبطوری که 

اعتراضات و اعتصابات به درصدی را به همراه داشته و مجموع  ۲۸کاهشی  ۱۱سال اعتصابات زده اند . این ارقام در

سال رسیده است . ناگفته نماند که این کاهش در امر حرکت های اعتراضی معلول چیزی نیست جز سرکوب و بار در ۹۱۱

ندان های جمهوری اسالمی فشار و به بند کشیدن کارگران و فعالین کارگری و سندیکائی که تعدای از آنان همچنان در ز

 ودر دو بخش خصوصی ودولتی به نمایش میگذارد.  ۱۱و ۳۱بسر میبرند. نمودار زیرتعداد این حرکت ها را در دو سال

 

 ۹۱ نمودار شماره                                                                   



 
     

کیفیت و کمیت موجود در دارد که سرکوب و قهر پلیسی درشرایطتردیدی وجود نهمانطوری که یاد آور شدیم ؛ 

اعتراضات کارگری و شکست یا پیروزی این اعتراضات نقش اساسی دارد. همچنان که درجه سازمان یابی و 

بحران اقتصادی درموقعیت عمومی جنبش کارگری درایران ناشی ازشدت فشاروقدرت چانه زنی کارگران، 

شکل دادن به موقعیت فعلی جنبش نونی جهان سرمایه داری را نیز دروضعیت کنقش دارد. با این وجود 

برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین همچنان کارگری ایران نمی توان نادیده گرفت. نباید فراموش کرد که ایران 

اقتصادی  عرصهبا شتاب بیشتری دررا ئولیبرالی روند نبرنامه و همه ارکان دولت المللی پول را اجرا می کند 

همه جا عامل گسترش شکاف طبقاتی و حذف تعهدات اجتماعی دولت شده است. که اجرای آن درمی کند  دنبال

نگاهی به است.   حمله به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان از محورهای اصلی این برنامه

در ایران به شکل خطرناکی  وضعیت کنونی کشور نشان می دهد که شکاف فقیر و غنی و شکاف طبقاتی

گسترش یافته است. بیکاری گسترده، فقر غیرقابل تحمل، گرانی لجام گسیخته، و نبود کمترین روزۀ امید به 

 مطلق و تیتنها بی قانونیدر این میان آینده، بخش اعظم جمعیت کشور را به حاشیۀ زندگی پرتاب کرده است. 

زندان ه زندان کشاندن فعاالن کارگری، ودرادامه و بها  و سرکوب عدم وجود تشکل های مستقل کارگری

( رسول بداقی ها -بهنام ابراهیم زاده ها -شاهرخ زمانی ها –محمد جراحی ها  -نگهداشتن امثال )رضا شهابی ها

مهرداد  –افشین ندیمی ها  -پدرام نصرالهی هاطی آن سال ها وهمچنان امروز نیز با زندانی شدن امثال: 

دربرابرکارگران  وغیره ... و مرگ وتباهی هر روزه کارگران درحین کار، –وفا قادری ها  –صبوری ها 

به دولت، کارفرمایان و سرمایه داران و برای روشن شدن ابعاد فجایعی برای فشاردهان بازمی کند. کارگران 

. باید  وندتشکل شمباید در محیط زیست وکارخود  ایجاد می شود،روزمره گی مبارزه کارگران که در جریان 

و فائل آمدن به پراکندگی ها  یشالزم خوبکه سازی های ش دررا خود کار های هم مضمون عرصه های رشته 



غیرمتمرکز و نقشه مند برای استمرار های ید و به تشکیالت سازونراکندگی رها ش. باید و باید ازپ دهندسازمان 

چاره کار نیست .باید این  ،صالح ، رفرم و تغییر از باالدر ایران هیچ ا.  یندآمبارزه در جای جای کشور بر

ساختار در اساس با مبارزه و سازمانیابی و قدرت کارگران وهمه جانبداران به امر آزادی و دموکراسی و 

 همچنان چاره رنجران : وحدت و تشکیالت است  باورمندان به عدالت اجتماعی درهم ریخته شود.

 هشتاد نه و نودجدول های آماری دو سال  -یازده

 
 روز که از مجموعه اخباربه تفکیک را  ۹۸۱۱و  ۹۸۳۱معوقه دو سال ای ول استخراجی حقوق هاجدزیر در

  مطالعه می کنید . را فراهم آمدهفوق کارگری دو سال شمار

 

 ۹۸۳۱جدول حقوق های معوقه سال

علت عدم یا 

تاخیر در 

پرداخت 

 حقوق

تعداد کارگران  مدت عدم پرداخت حقوق

و نوع حرکت 

 اعتراضی

محل 

شرکت یا 

 کارخانه

نام شرکت 

یا کارخانه 

و نوع 

 فعالیت آن

تاریخ درج 

 خبر

 شماره

 خبر

نفر،  022 هشت ماه -

تجمع در مقابل 

اداره کار، 

شهرداری و 

 فرمانداری

واحد  اسالم آباد

خدمات و 

فضای سبز 

 شهرداری

-  

۹ 

اعالم 

ورشکستگی 

 و تعطیلی

دو ماه حقوق و عدم 

 پرداخت عیدی کارگران

شرکت  پاکدشت کارگر 022

 سازمایه

اسفند سال 

8811 

 

۹ 

تعطیلی 

کارخانه در 

 شش سال قبل

حقوق عقب افتاده از شش 

 سال پیش

فروردین  شرکت پونل پاکدشت -

8811 

۷ 

 



تجمع  سه تا چهار ماه -

 اعتراضی

شرکت  تهران

 صنایع فلزی

فروردین 

8811 

۴ 

 

تعطیلی 

 کارخانه

عدم پرداخت دوساله 

 حقوق

گر، کار 822

تجمع مقابل 

اداره کل کار و 

 امور اجتماعی

کارخانه  قم

 چینی حمید

فروردین 

8811 

۵ 

 

ماه تاخیر در پرداخت  82 بحران مالی

تا  022حقوق و اخراج 

نفر از کارگران  822

 قراردادی 

کارگر،  822

تجمعات 

اعتراضی 

مقابل 

استانداری و 

خانه امام جمعه 

و درگیری 

نیروهای 

انتظامی با 

 انکارگر

کارخانه  اهواز

 لوله سازی

فروردین 

8811 

۶ 

 

تعطیلی 

 کارخانه

دو ماه حقوق عقب افتاده و 

 نیمی از عیدی سال جدید

کارخانه  رشت -

ریسندگی 

 خاور

فروردین 

8811 

۲ 

 

افزایش 

حقوقها در 

 سال جدید

اخراج صد کارگر 

 قراردادی

کارخانه  رشت کارگر 822

ریسندگی 

 ایران برک

فروردین 

8811 

۹ 

 

استفاده از 

تسهیالت 

کارگر،  852 هفت ماه حقوق عقب افتاده

تجمع در مقابل 

کارخانه  اردبیل

سبالن 

فروردین   



زودبازده، 

 ناموفق

استانداری این 

 شهر

 ۸ 8811 پارچه

تعطیلی 

 کارخانه

کارگر،  82 پنج ماه حقوق عقب افتاده

تجمع مقابل 

فرمانداری و 

 اداره کار 

کارخانه  بوکان

 نساجی

ین فرورد

8811 

۹۰ 

 

عدم افزایش حقوق و عدم  -

پرداخت بخشی از بهره 

 وری و کارانه ها

تجمع مقابل 

ستاد مرکزی 

سازمان تامین 

 اجتماعی

کارکنان  تهران

تامین 

 اجتماعی

فروردین 

8811 

۹۹ 

 

واگذاری به 

بخش 

خصوصی به 

دلیل 

 ورشکستگی

عدم پرداخت نیمی از 

 حقوق اسفند سال قبل

کارگر،  052

عمدتا 

 راردادیق

کارخانه  تهران

دستمال 

کاغذی 

 نوظهور

فروردین 

8811 

۹۹ 

 

عدم پرداخت نیمی از  جریمه نقدی

 عیدی سالیانه کارگران

کارگر،  802

عمدتا 

 قراردادی

کارخانه  تهران

رنگ سازی 

 ایران

فروردین 

8811 

۹۷ 

 

عدم پرداخت حقوق و  -

 مزایا

صد کارگر، 

تجمع مقابل 

استانداری 

 اردبیل

ارخانه ک اردبیل

نساجی 

 اردبیل

فروردین 

8811 

۹۴ 

 

نبود مواد 

اولیه برای 

تعطیلی کارخانه تا آخر 

فروردین، و تعویق یک 

کارخانه  تهران کارگر 852 فروردین  ۹۵ 



  8811 صنایع فازی ماهه حقوق  تولید

تعویق شش ماهه حقوق،  -

معرفی به بیمه بیکاری 

تعدادی از کارگران در 

 استانه بازنشستگی

کارگر،  852

تجمع مقابل 

نهاد ریاست 

 جمهوری

شرکت  اراک

صنایع 

 اراک

فروردین 

8811 

۹۶ 

 

عدم پرداخت عیدی،  -

پاداش، حق مسکن و 

 خواروبار، سنوات

نفر، عمدتا  52

تا  02معلولین 

درصد،  52

قراردادهای 

 کاری یکماهه

کارگران  سنندج

بلیط فروش 

اتوبوسرانی 

 سنندج

)کارفرما: 

شرکت 

تعاونی 

 یاوران

 سنندج(

فروردین 

8811 

۹۲ 

 

مشکالت 

 مالی کارفرما

عدم پرداخت مزایا پس از 

 اخراج آنان

 222اخراج 

کارگر 

 قراردادی

کارخانه  تهران

نوشابه 

سازی 

 ساسان

فروردین 

8811 

۹۹ 

 

تعویق پنج ماهه در  بحران مالی، 

 پرداخت حقوق

احتمال اخراج 

تن از  052

 کارگران

شرکت  اراک

 آونگان

فروردین 

8811 

۹۸ 

 

تعویق چهار ماهه در  -

 پرداخت حقوق

کارگر،  85

عدم اعتراض 

به خاطر ترس 

کارگران  اهواز

اداره آب و 

فاضالب 

فروردین 

8811 

۹۰ 

 



 اهواز از اخراج

تعطیلی بدلیل 

واگذاری به 

بخش 

خصوصی و 

واردات بی 

 رویه شکر

عدم دریافت حق و حقوق 

 ماه 82بازنشستگی پس از 

کارگر  522

ه و بیکار شد

 بازنشسته

فروردین  کارخانه قند دزفول

8811 

۹۹ 

 

احتماال 

تعطیل کردن 

کارخانه و 

ساخت و ساز 

بر روی 

زمینهای 

 کارخانه

اخراج یکصد  عدم پرداخت سنوات

کارگر 

قراردادی، 

تجمع مقابل 

 استانداری

نساجی بافت  کرمان

 های کرمان

فروردین 

8811 

۹۹ 

 

قطع مزایا و وام های  -

 کارمندی

 تجمع

اعتراضی در 

 میدان انقالب

بانک   تهران

 کشاورزی

 

 

 

فروردین 

8811 

۹۷ 

 

ورشکستگی 

 22و بدهی 

میلیارد 

تومانی به 

تعویق یک تا سه ماهه 

 حقوق

تراکتورساز تبریز -

 ی

فروردین 

8811 

۹۴ 

 



شرکتهای 

ریخته گری 

و پیمانکاری 

 خارج از 

عقب افتادن سه ماهه  -

 حقوق

پنجاه کارگر، 

 اعتصاب

شرکت  نآبادا

پیمانکاری 

طریق 

آفتاب، 

وابسته به 

 شهرداری

فروردین 

8811 

۹۵ 

 

اخراج بدون پرداخت  -

 عیدی و مزایا

تن از  852

کارگران 

 قراردادی

فروردین  لوله سازی اهواز

8811 

۹۶ 

 

اعتصاب و  تاخیر در پرداخت حقوق -

تجمع در محل 

ترمینال 

)نیروی 

انتظامی دخالت 

 کرد(

کارگران و  اهواز

ندگان ران

اتوبوس 

ترمینال 

 زاگرس

فروردین 

8811 

۹۲ 

 

واگذاری به 

بخش 

خصوصی، 

رکود تولید و 

 اشتغال

تعویق شش ماهه حقوق، 

معرفی به بیمه بیکاری 

تعدادی از کارگران در 

 استانه بازنشستگی

کارگر،  852

تجمع 

اعتراضی 

برای چندمین 

 بار

شرکت  اراک

صنایع 

 )نساجی(

فروردین 

8811 

۹۹ 

 



ن خارج کرد

نقدینگی 

توسط 

مدیریت برای 

خرید مواد 

اولیه و عدم 

 مراجعه آنان

عدم دریافت حقوق در پنج 

و نیمی از  18ماه از سال 

 11حقوق اسفند سال 

کارگر،  222

تجمع 

اعتراضی 

پشت نرده های 

کارخانه، 

مشرف به جاده 

 ساوه

فروردین  کیان تایر تهران                                      

8811 

۹۸ 

 

ماهه برای  02تعویق  بحران مالی

 پرداخت حقوق

فروردین  ایران ترمه  قم کارگر 022

8811 

۷۰ 

 

تعطیلی 

 کارخانه

عدم دریافت حقوق از دو 

 سال قبل

کارگر،  22

تجمع مقابل 

کارخانه و 

 فرمانداری

کارخانه قند  

 بردسیر

فروردین 

8811 

۷۹ 

 

عدم دریافت حقوق از پنج  -

پانزده ماه پیش و اخراج 

 تن از آنان در اسفندماه

نفر  882

کارگر 

 قراردادی

سد مخزنی  سنندج

 ژاوه

فروردین 

8811 

۷۹ 

 

عدم دریافت عیدی و  -

 ماهه حقوق 88تعویق 

صنایع  - -

مخابراتی 

راه دور 

 ایران

فروردین 

8811 

۷۷ 

 

 -نفر 85 ماه 1 -

انعکاس رسانه 

 ای

اداره آب  اهواز

وفاضالب 

 اهواز

- 

 

۷۴ 

 



ی واگذار

کارخانه به 

بخش 

خصوصی و 

تعطیلی 

 کارخانه

 -نفر 522 ماه 82

انعکاس رسانه 

 ای

كارخانه قند  دزفول

 دزفول

08 

فروردین 

8811 

۷۵ 

تعطیلی 

 کارخانه

تجمع  -نفر 52 ماه 02

 اعتراضی

حمید  چیني  قم

 قم

00 

فروردین 

11 

۷۶ 

تعطیلی 

 کارخانه

 -نفر 822 عدم پرداخت سنوات

تجمع 

 اعتراضی

اجى نس کرمان

هاى  بافت

 كرمان

00 

فروردین 

8811 

۷۲ 

 -نفر 52 ماه 8 -

 اعتصاب

شهرداری  آبادان

 آبادان

08 

 فروردین

۷۹ 

ایران ترمه   نفر 022 ماه 02 -

 و تهران پتو

02 

فروردین 

8811 

۷۸ 

 -اعتصاب قطع مزایا و وام ها -

تجمع 

 اعتراضی

بانک  تهران

 کشاورزی

02 

فروردین 

8811 

۴۰ 

كارخانه  اهواز نفر 852 ماه 85 تعطیلی

لوله سازى 

 اهواز

02 

فروردین 

8811 

۴۹ 



ترمینال  اهواز - چند ماه -

زاگرس 

 اهواز

05 

 فروردین

۴۹ 

واگذاری 

شرکت به 

بخش 

 خصوصی

 -نفر 822 ماه 2

تجمع 

 اعتراضی

شركت  اراک

صنایع)نساج

 ی( اراك

05 

فروردین 

8811 

۴۷ 

تعطیلی 

 کارخانه

تجمع  -نفر 22 ماه 02تا 

 یاعتراض

بردسیر 

 کرمان

كارخانه قند 

 بردسیر

01 

فروردین 

8811 

۴۴ 

تعطیلی 

 کارخانه

 -نفر 222 ماه 88

 صدور بیانیه

صنایع  شیراز

مخابراتی 

راه دور 

 ایران

- ۴۵ 

نامه  -نفر 85 ماه 2 -

نگاری به 

 مسئولین

شهرستان 

-لنجان 

استان 

 اصفهان

حمل و نقل 

همگانی 

شهرستان 

 لنجان

- ۴۶ 

تجمع  -نفر 22 ماه ها -

 اعتراضی

شرکت  اصفهان

 میالد

82 

 فروردین

۴۲ 

 -نفر 852 ماه 8 -

تجمع 

 اعتراضی

سبالن  اردبیل

 پارچه

- ۴۹ 



 -نفر 222 - -

تجمع 

 اعتراضی

بارانداز  آبادان

 آبادان

- ۴۸ 

مجتمع  ماهشهر اعتصاب - ماه 0 -

پتروشیمی 

 فجر یک

اول 

اردیبهشت 

8811 

۵۰ 

 22واگذاری 

درضد سهام 

به بخش 

 -وصیخص

خرابی یکی 

 از کوره ها

 -نفر 8022 ماه 5

تجمع 

 اعتراضی

دوم  فوالد میبد میبد

اردیبهشت 

8811 

۵۹ 

 -نفر 522 ماه 2 -

تجمع 

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

 فرنخ

ششم 

 اردیبهشت

۵۹ 

عیدی و سنوات و پاداش  -

 11سال 

شرکت  رشت نفر 882

آبرود 

 -شمال

نقش شرکت 

 گستر

- ۵۷ 

واگذاری 

 کارخانه به

بخش 

 -خصوصی

عیدی سال  -ماه حقوق 8

 11و  18های 

تجمع 

 اعتراضی

کارخانه  قزوین

 چینی البرز

- ۵۴ 



تعطیلی 

 کارخانه

شرکت  کردکوی  ماه 82 -

نئوپان 

 شموشک

- ۵۵ 

ورشکستگی 

 کارخاته

كارخانه  - نفر 22 ماه 0

ماشین 

سازی 

 پارس

- ۵۶ 

 نفر 222 - -

کارگران 

 - بازنشسته

تجمع 

 اعتراضی

ت شرک -

 واگن پارس

85 

اردیبهشت 

11 

۵۲ 

واگذاری به 

بخش 

-خصوصی

تعطیلی 

 کارخانه

شهرستان  - سال 1

ممسنی و 

 رستم

کارخانه قند 

 ممسنی

85 

اردیبهشت

11 

۵۹ 

 -نفر 822 - -

تجمع 

 اعتراضی

چینی  -

 مقصود

85 

اردیبهشت

11 

۵۸ 

یک ماه  -11پاداش سال  -

چهار ماه اضافه  -حقوق

شهرداری  رشت -

ه یک منطق

- ۶۰ 



 گلسار کاری

 -نفر 822 بیمه بیکاری -

تجمع 

 اعتراضی

  نوشابه -

سازی 

 ساسان

02 

اردیبهشت 

11 

۶۹ 

عدم دریافت حقوق و  -

 مزایا بر اساس قانون کار

تعدادی به 

نمایندگی از 

سوی همکاران 

در سراسر 

 کشور

سراسر 

 کشور

 02 مخابرات

اردیبهشت

11 

۶۹ 

 -نفر 052 ماه 2 -

اعتصاب و 

تجمع 

 راضیاعت

جاده قدیم 

 کرج

 ۶۷ - صنایع فلزی

 -نفر 222 ماه 2 -

تجمع 

 اعتراضی

كارخانه  مشهد

زرین 

 خراسان

- ۶۴ 

دفاع از 

حقوق 

کارگران و 

داشتن حق 

سندیکای 

 کارگری

سندیکای  تهران - ماه 88

شرکت 

اتوبوس 

 رانی تهران

08 

اردیبهشت

11 

۶۵ 

عیدی و  -ماه حقوق 0 -

اضافه کاری های سال 

کارخانه  - -

نوشابه 

08 

اردیبهشت 

۶۶ 



 11 سازى ارم گذشته

واگذاری 

کارخانه به 

بخش 

 -خصوصی

تعطیلی 

 کارخانه

نساجى  لرستان نفر 522 ماه 5

 پارسیلون

08 

اردیبهشت

11 

۶۲ 

دریافت حقوق و ساعت  -

 کار مغایر با قانون کار

شرکت حمل  سنندج نفر 82

و نقل خلیج 

 فارس

01 

اردیبهشت

11 

۶۹ 

تعطیلی 

 نهکارخا

تجمع  -نفر 52 حقوق معوقه -اخراج

 اعتراضی

كارخانه مه  قزوین

 نخ 

01 

اردیبهشت 

11 

۶۸ 

شرکت  ساوه نفر 82اخراج  ماه 0 -

 شمسا

- ۲۰ 

شرکت  اراک  -نفر 822 اعتراض -ماه 1 -

 مهارت

- ۲۹ 

شرکت  اراک - -ماه 8 -

 تکران

- ۲۹ 

شرکت دنا  ساوه - اعتصاب -ماه 2 -

 ره سازان

- ۲۷ 

استفاده سوء  شرکت  - - ماه 2 - ۲۴ 



 چوالب مالک شرکت

سوءاستفاده 

مدیران 

 شرکت

شرکت جهاد  کردستان  -نفر ۷۰۰ ماه 2

نصر 

 کردستان

اردیبهشت 

11 

۲۵ 

تعطیلی 

 کارخانه

 

 

کارخانه  رشت نفر 82

 ایری پارس

- ۲۶ 

 -نفر 052 ماه 2 -

اقامه دعوی 

علیه کارفرما 

در اداره کار 

 اسالمشهر

 -تهران

 مشهراسال

كارخانه 

 صنایع فلزى

- ۲۲ 

مراجعه به  - -

 دادگستری

شرکت  پاکدشت

 سازمایه

خرداد  82

8811 

۲۹ 

کارگر  8 ماه 85 -

خودکشی 

 نمودند

كارخانه  شیراز

مخابرات 

 راه دور

- ۲۸ 

از نتایج 

طرح 

خودگردانی 

 بیمارستان ها

ماه عدم  82تا  80از 

 دریافت کارانه

سراسر  -

 کشور

اد خرد 88 پرستاران

11 

۹۰ 

 -نفر 8022 ماه 5 -

تجمع 

خرداد  80 فوالد میبد میبد

11 

۹۹ 



 اعتراضی

تجمع  سال 5 -

 اعتراضی

شركت  رشت

كار  كنف

 رشت

- ۹۹ 

انحالل 

 شرکت

 -نفر 822 ماه 8

تجمع 

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

 چینی البرز

88 

 11خرداد

۹۷ 

دریافت حقوق بهمن و  -

خرداد  82در  11اسفند 

نان ماه همچ 0 -11

 طلبکار

 88 مترو تهران -

 11خرداد

۹۴ 

 -صدا وسیما تهران - ماه 8 -

رانندگان 

 صدا و سیما

81 

 11خرداد

۹۵ 

شرکت  ساوه  -نفر 22 ماه 0 -

 باطری نور

 ۹۶ 11خرداد

عدم  -ماه حقوق معوقه 2 -

دریافت به موقع دستمزد 

 8818از آذر 

 -نفر 222

اعتراضات 

 متناوب

شهرداری  اندیمشک

 اندیمشک

 ۹۲ 11خرداد

به گفته 

کارفرما: عدم 

همکاری 

مسئولین 

عدم دریافت  -ماه حقوق 2

 -18عیدی و پاداش 

نفر  25مرخصی اجباری 

کارگر به منظور اخراج 

مجتمع  کردستان -

تولیدی 

کشت و 

صنعت 

- ۹۹ 



 خرمدشت آن ها استان

ماه اضافه  5عدم پرداخت  سوء مدیریت

 کارگر 0اخراج  -کاری

ز شرکت سب رشت -

 زیور

- ۹۸ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه دستمزد و اضافه  0

 کاری

شرکت  تهران  -نفر 0222

تابلیر)تابلین

) 

05 

 11خرداد

۸۰ 

 5 -ماه حقوق و مزایا 8 -

 ماه بیمه

-نفر 822

 اعتصاب

شهرداری  آبادان

آبادان)منطق

 ه یک(

08 

 11خرداد

۸۹ 

 -نفر 222 - -

 اعتصاب

شرکت گل  سیرجان

گهر 

 سیرجان

- ۸۹ 

عدم پرداخت  -ماه حقوق 0 -

 حق بیمه

 -اعتصاب

 22اخراج 

 کارگر

شرکت  آبادان

 زمزم آبادان

- ۸۷ 

شهرداری  آبادان - ماه حقوق 0 -

مرکزی 

 آبادان

- ۸۴ 

 -ده ها تن ماه حقوق 2 -

 اعتصاب

سد مخزنی  سنندج

 ژاوه

۹۸ 

 11خرداد

۸۵ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

نفر  852 چند ماه

کارگران 

كارخانه  ینورام

آجر پزی 

88 

 11خرداد

۸۶ 



 سازمایه اخراجی 

واگذاری به 

بخش 

 -خصوصی

توقف فعالیت 

 کارخانه

سال دستمزد و حق بیمه  8

 سهم کارفرما

کارخانه  شیراز کارگر ۲۰۰

صنایع 

مخابراتی 

راه دور 

 ایران

- ۸۲ 

عدم پرداخت حقوق چندین  -

عدم وجود امکانات  -ماه 

حداقلی پزشکی برای 

یت رسیدگی به وضع

 زندانیان

اعتصاب 

 نامحدود

بهداری  ارومیه

زندان 

 ارومیه

 ۸۹ اول تیر ماه

ماه  ۹۰ -ماه حقوق 8 -

اضافه کاری، حق لباس، 

عیدی و  -حق مسکن

 ۹۹پاداش

اطالع رسانی 

 رسانه ای

شهرداری  کرند غرب

 کرند غرب

- ۸۸ 

شهرداری  پاوه اعتصاب ماه حقوق 2 -

 شهر پاوه

 ۹۰۰ تیر 8

سوء|استفاده 

 رفرماکا

تهدید  -نفر 22 ماه حقوق و مزایا 2

به تعطیل 

 کردن کار

کارخانه  ساوه

 باطری نور

 ۹۰۹ تیر ماه

تصمیم 

 کارفرما

تصمیم کارفرما به  -ماه 5

 اخراج کارگران قراردادی

 -نفر ۷۰۰

تجمع 

 اعتراضی

کارخانه  تهران

 متال  پارس

 ۹۰۹ تیر 8



تهدید به آتش  ماه 1 -

 زدن کارخانه

انه كارخ ورامین

 سازمایه

 ۹۰۷ تیر  2

تصمیم به  ماه حقوق 2 -

تجمع در برابر 

دیوان عالی 

کشور و 

ممانعت 

 ماموران

كارخانه  قزوین

 چینی البرز

 ۹۰۴ تیر 2

تجمع -نفر 22 ماه  8 -

 اعتراضی

کارخانه مه  قزوین

 نخ

 ۹۰۵ تیرماه ۹۴

انحالل 

 کارخانه

چند ماه حق  -ماه حقوق 0

 بیمه

تجمع 

 اعتراضی

ارخانه قند ک کرمان

 بردسیر

 ۹۰۶ تیر 1

عدم  -ماه اخراج از کار 0 -

پرداخت بیمه به طور 

 کامل

تجمع 

 اعتراضی

خدمات  سنندج

 کشاورزی

 ۹۰۲ تیر 1

كارخانه  مرند نفر 822 ماه 2 -

كاشي تبریز 

 كف

 ۹۰۹ تیر 1

کارخانه  نطنز نفر ۶۵۰ ماه 8 -

 فوالد نطنز

 ۹۰۸ تیر 82

سال عدم  8 -ماه حقوق 8 -

سال عدم  0 -افت بندری

 دریافت پاداش

شهرداری  آبادان نفر 822

منطقه یک 

 آبادان

- ۹۹۰ 



واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

تجمع -نفر 802 ماه 2

 اعتراضی

شرکت  قزوین

نساجي 

 نازنخ 

- ۹۹۹ 

کارخانه  رشت  نفر 822 - -

 کنف کار 

- ۹۹۹ 

شركت جهاد  - - ماه 1 -

توسعه 

خدمات 

 زیربنایی

- ۹۹۷ 

کسر مالیات  -وقهحقوق مع -

در از حقوق کارگران 

حالی که با توجه به قانون 

مناطق آزاد ،کارگران از 

پرداخت مالیات معاف 

 هستند

 -نفر ۵۰۰

اعتصاب و 

تجمع 

 اعتراضی

شرکت  آبادان

ساختمان 

نصب 

پاالیشگاه 

 ابادان

 ۹۹۴ تیر 82

كاهش تولید 

وعدم امكان 

فروش 

محصوالت 

 تولیدی

عدم دریافت حقوق و 

 امزای

كارخانه  تهران نفر 82

 اطلس بافت

- ۹۹۵ 

 -نفر ۹۹۰ ماه 2 -

تجمع 

 اعتراضی

 ۹۹۶ تیر 85 چینی البرز  قزوین



تجمع  -نفر 12 ماه حقوق 0 -

 اعتراضی

كارخانه  تهران

روغن نباتی 

 ناب

 ۹۹۲ تیر 82

مطالبات  -سه ماه حقوق  -

دو ساله شامل حق لباس، 

بیمه، حق سنوات، سختی 

 کار، عیدی

 تجمع

 اعتراضی

کارگران  اهواز

خدمات 

شهری 

وابسته به 

شهرداری 

 ۵منطقه 

 اهواز

 ۹۹۹ تیر 85

کسر  -چند ماه حقوق -

غیرقانونی مالیات از 

 حقوق

 -نفر 522

تجمع 

 اعتراضی

شرکت  آبادان

ساختمان »

واقع « نصب

در شرکت 

پاالیش نفت 

 آبادان

 ۹۹۸ تیر 85

سوءاستفاده 

 کارفرما

ر موتو قزوین نفر 22 ماه 8

سیکلت 

سازی 

پاژنگ 

 خودرو

 ۹۹۰ تیر 88

 -نفر 802 ماه 2 -

تجمع مقابل 

مجلس شورای 

کارخانه  قزوین

 نازنخ 

 85تا  88

 تیر

۹۹۹ 



 اسالمی

سوءاستفاده 

 کارفرما

 -نفر 022 ماه 8

اطالع رسانی 

 رسانه ای

شرکت تلفن  -

همراه 

اعتباری 

 تالیا

- ۹۹۹ 

کارگاه سد  کردستان اعتصاب ماه 2 -

  ژاوه

 ۹۹۷ تیر 82

زمینه سازی 

 برای اخراج

شرکت  تهران نفر 022 ماه 0

اتوبوس 

رانی تهران 

 و حومه

 ۹۹۴ تیر 81

 -نفر 822 ماه 2 -

 اعتصاب

شرکت  سنندج

 پرهون

 ۹۹۵ تیر 00

شرکت واحد  تهران - ماه 8 -

بخش سامانه 

اتوبوس 

 های تندرو

- ۹۹۶ 

 -نفر 812 ماه 2 -

تجمع 

 اعتراضی

شرکت  قزوین

 لبرزچینی ا

 ۹۹۲ تیر 08

خودکشی یک  - -

 کارگر

شرکت کیان  تهران

 تایر

- ۹۹۹ 



عدم پرداخت  -ماه 85 -

 عیدی و پاداش

 فرش بافي قزوین -

 نقش ایران

- ۹۹۸ 

 -نفر 822 ماه 2 -

تجمع 

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

ریسندگي 

 نازنخ

 ۹۷۰ تیر 01

 -نفر 822 ماه 5 -

 اعتصاب

 ۹۷۹ تیر 01 سد ژاوه سنندج

 -نفر 522 ماه 2 -

 اعتصاب

شهرستان 

 پاوه

شرکت 

  پایاپ کوثر

 ۹۷۹ تیر 01

شرکت  - ماه 2 -

 کرپ ناز 

شرکت 

 کرپ ناز

- ۹۷۷ 

کاهش  -عدم امنیت شغلی -

 حقوق و اضافه کار

 -نفر 822

تجمع 

 اعتراضی

شرکت  کرمانشاه

مخابرات 

استان 

 کرمانشاه

 ۹۷۴ تیر 88

روزنامه  تهران - ماه 0 نداشتن پول

 شرق

- ۹۷۵ 

سوءاستفاده 

مدیران 

 شرکت

میلیون تومان  02تا  85

 حقوق معوقه

 -نفر 022

تجمع 

 اعتراضی

شركت  پاکدشت

 سازمایه 

 ۹۷۶ تیر 82

بهانه نداشتن 

 بودجه

 -نفر 82 ماه 2

 اعتراض

آب و برق  رشت

منطقه ای 

 ۹۷۲ اول مرداد



 رشت

صنایع  شیراز - ماه مطالبات معوقه 82 -

مخابراتي 

راه دور 

 نایرا

- ۹۷۹ 

 ۷۵۰بیش از  ماه 5 -

تجمع  -نفر

 اعتراضی

کارخانه  قزوین

 فرنخ

 ۹۷۸ دوم مرداد 

كارخانه  - كارگر ۶۰۰ ماه 85 -

لوله سازى 

 خوزستان

- ۹۴۰ 

شرکت  اراک تظاهرات - -

صنعتی 

 آونگان

- ۹۴۹ 

 -نفر 802 ماه 5 -

تجمع 

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

 نازنخ 

- ۹۴۹ 

کارخانه  تهران نفر 252 ماه 2 -

 پارس متال

- ۹۴۷ 

نمایندگی  شهرری - ماه اضافه کار 0 -

شرکت بلک 

 اندکر

- ۹۴۴ 



 ۹۰بیش از  تجمع اعتراضی -ماه 8 -

 نفر

کارخانه  قزوین 

 نازنخ 

 ۹۴۵ نهم مرداد  

نبود 

پول)گفته 

 کارفرما(

تجمع  ماه 8

 اعتراضی

شهرداري  اهواز 

 اهواز

- ۹۴۶ 

شرکت فنی  اراک اعتصاب - -

دسی مهن

طرح و 

در  بازرسی

پاالیشگاه 

 اراک ۹فاز 

 ۹۴۲ مرداد 82

 52بیش از  ماه 8 -

تجمع  -نفر

 اعتراضی

كارخانه مه  قزوین

 نخ

یازدهم 

 مرداد

۹۴۹ 

تجمع  - -

 اعتراضی

بردسیر 

 کرمان

کارخانه قند 

 بردسیر

سیزدهم 

 مرداد 

۹۴۸ 

 ۹۹۰بیش از  ماه 82 -

تجمع  –نفر 

 اعتراضی

کارخانه  قزوین 

 البرز چینی 

سیزدهم 

 مرداد 

۹۵۰ 

تعدادی از  ماه 8 -

 -کارگران

برگزاری 

جلسه با 

کارفرما و 

کارخانه  رشت

 کنف کار

 ۹۵۹ مرداد 82



مسئولین 

 استانداری

نداشتن 

پول)گفته 

 کارفرما(

تجمع  -ماه 5 -

 اعتراضی

کارخانه  تهران

صنایع فلزي 

 ایران

- ۹۵۹ 

کارخانه  قزوین  نفر 52 ماه۹۶ -

 نقش ایران 

- ۹۵۷ 

 52بیش از  ماه 80 -

تجمع  -نفر

 اعتراضی

کارخانه  قزوین 

 چینی البرز 

 ۹۵۴ مرداد  ۹۹

شرکت  تبریز - ماه 5تا  0 -

نساجي 

 اطلس پود 

- ۹۵۵ 

تجمع  ماه 8 -

 اعتراضی

كارخانه  قزوین 

 نازنخ 

 ۹۵۶ مرداد 01

شهرداری  مشهد - ماه 5 -

 مشهد

- ۹۵۲ 

 -نفر 8522 ماه 5 -

 اعتراض 

 ۹۵۹ - واگن پارس  اکار

 -نفر 122 ماه 2 -

 اعتصاب

شرکت بن  ساوه 

 رو

 ۹۵۸ مرداد 08

کارخانه  قزوین  -نفر ۹۹۰ ماه 82 -  ۹۶۰ مرداد 82



تجمع 

 اعتراضی

 چینی البرز

شركت آي  شیراز نفر 222 ماه 82 -

تي آي ) 

مخابرات 

 راه دور(

سوم 

 شهریور

۹۶۹ 

 -نفر 052 - -

تجمع 

اعتراضی و 

 انهبستن کارخ

کارخانه  پاکدشت

آجرپزی 

 سازمایه

- ۹۶۹ 

شرکت  اهواز -نفر 022 ماه 5 -

  آبیاری

 سویل اکسین

- ۹۶۷ 

معدن گل  سیرجان نفر 822 ماه 8 -

 گهر 

- ۹۶۴ 

ماه عدم  2 -ماه حقوق 0 -

پرداخت حق بیمه سهم 

 کارفرما

تجمع 

 اعتراضی

شهرداری  آبادان

منطقه یک 

 آبادان

سوم 

 شهریور

۹۶۵ 

 -نفر ۹۵۰ ماه 0 -

تجمع 

 اعتراضی

کارخانه  ورامین

آجر پزی 

 سازمایه

- ۹۶۶ 

کارگر  0مرگ  ماه 02 -

بر اثر سکته 

 لوله سازی اهواز

 اهواز

سوم 

 شهریور

۹۶۲ 



ناشی از فشار 

اقتصادی و 

 مشکالت

 -نفر 812 ماه 80تا  82 -

تجمع 

 اعتراضی

کارخانه  قزوین

 چینی البرز

سوم 

 شهریور

۹۶۹ 

شرکت تولید  مرند نفر 122 ماه 2 -

كننده آجر و 

مواد نسوز 

 چینندگان 

- ۹۶۸ 

شرکت  تبریز نفر 882 ماه 8 -

 ورقکاران 

- ۹۲۰ 

نیمی از  -ماه حقوق 5 بروز بحران

 عیدی

گسترش و  تبریز نفر 82

توسعه 

صنعت 

 آذربایجان

- ۹۲۹ 

اخراج  -ماه حقوق 5 -

 کارگران

 -نفر 52

 اعتصاب

شركت صنا  عسلویه

 صنعت

سوم 

 ورشهری

۹۲۹ 

 -نفر ۵۸۰ ماه 81 -

تجمع 

 اعتراضی

شركت  شیراز

مخابرات 

راه دور ) 

 آی تی آی (

 ۹۲۷ شهریور 2

لوله سازی  اهواز -نفر 802 ماه 88 - - ۹۲۴ 



تجمع 

 اعتراضی

 اهواز

تعطیلی 

 کارخانه

تجمع  ماه 2

 اعتراضی

کارخانه  قزوین

ریسندگی 

 نازنخ

نهم 

 شهریور 

۹۲۵ 

رخانه کا تهران نفر 002 ماه 2 -

صنایع فلزى 

 ایران

82 

 شهریور

۹۲۶ 

کارخانه  سیرجان نفر 522 ماه 8 -

روغن نباتی 

 سیرجان

- ۹۲۲ 

خصوصی 

 سازی

عیدی و  -ماه حقوق 85

 ۵ -پاداش دو سال گذشته

 سال حق بیمه

کارخانه  قزوین نفر 22

 نقش ایران

- ۹۲۹ 

حق بیمه  -ماه حقوق 8 -

 درمانی

تجمع  -نفر 12

 اعتراضی

خانه كار تهران

لوازم 

 خانگي آردل

82 

 شهریور

۹۲۸ 

کارمندان  ماه 2 -

 قراردادی

استانداری  تهران

 تهران

- ۹۹۰ 

تجمعات  ماه 1 -

اعتراضی 

 -مداوم

خودکشی یک 

كارخانه  قزوین

 فرنخ 

- ۹۹۹ 



 کارگر

 -نفر 852 ماه 5 -

تجمع 

اعتراضی و 

 درگیری

كارخانه  مرودشت

 آزمایش 

88 

 شهریور

۹۹۹ 

تعطیلی 

 کارخانه

کارخانه قند  ممسنی - ماه 88

 ممسنی

- ۹۹۷ 

چند ماه حق  -ماه حقوق 2 -

 بیمه سهم کارفرما

تجمع 

 اعتراضی

شرکت  کرمانشاه

 کرپ ناز 

81 

 شهریور

۹۹۴ 

 -بن دوماه -ماه حقوق ۴ -

 عیدی

کارخانه  بروجرد نفر 522

ماشین 

سازی 

 بروجرد

- ۹۹۵ 

لوازم  مرودشت نفر 022 ماه حقوق 0 -

خانگی 

 ش آزمای

- ۹۹۶ 

لوازم  تهران نفر 12 ماه حقوق 0 -

 خانگي آردل

- ۹۹۲ 

کـارخانه  رشت نفر 822 ماه 82 -

 کنف کار

- ۹۹۹ 

ایستگاه  همدان - چند ماه -

تقویت فشار 

گاز 

- ۹۹۸ 



 ”فامنین“

تعطیلی 

 کارخانه

 -نفر 822 عیدی -ماه حقوق 2

تجمع 

 اعتراضی

ریسندگی و  قزوین

بافندگی ناز 

 نخ 

00 

 رشهریو

۹۸۰ 

تجمع  ماه 02 -

 اعتراضی

كارخانه  کاشان

ریسندگی 

 كاشان

۹۷ 

 شهریور

۹۸۹ 

لوله سازي  اهواز - ماه 02تا  88 -

 خوزستان

- ۹۸۹ 

 -عیدی -ماه حقوق 2 -

 مزایا

مجتمع  رفسنجان -

صنعتی 

 رفسنجان

- ۹۸۷ 

بحرانی بودن 

وضعیت 

 کارخانه

کارخانه  قزوین کارگر 222 ماه حقوق 2

ریسندگي ته 

 تب

08 

 شهریور

۹۸۴ 

تجمع  -نفر 52 عیدی -ماه حقوق 2 -

 اعتراضی

كا رخانه  قزوین

ریسندگي 

 نازنخ

01 

 شهریور

۹۸۵ 

 -عیدی -ماه حقوق 1 -

 پاداش

تجمع 

 اعتراضی

کارخانه  قزوین

آوند 

 پالستیک

01 

 شهریور

۹۸۶ 

تجمع  - - نساجي  قائم شهر  ۹۸۲ اول مهر



 مازندران اعتراضی

ماه  1کارگر با  2اخراج  -

 حقوق معوقه

شركت راه  مرودشت -

و ترابري 

بتون آ سه ”

” 

- ۹۸۹ 

مطالبات معوقه کارگران  -

 زن بازنشسته

کارخانه  بهشهر -

 چیت سازی

- ۹۸۸ 

بیمارستان  تهران - ماه 8 -

 پارسا

- ۹۰۰ 

کارخانه  سنندج نفر 53 ماه 6 -

ریسندگی 

 پرریس

 ۲۰۱ اول مهر

جمع ت -نفر 533 مزایا -ماه حقوق 7 -

 اعتراضی

كارخانه  رشت

ریسندگی 

 خاور

- ۲۰۲ 

شرکت  تهران - ماه 6 -

پیمانکار 

فضای سبز 

 شهرك رجایی

- ۲۰۳ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

كارخانه  آبیک قزوین کارگر 033 ماه 5

چیلرسازی 

 زهش

 ۲۰۴ مهر 4

عدم دریافت مبلغ افزایش  -

 98حقوق سال 

بیمارستان  تهران -

 بازرگانان

- ۲۰۵ 



تفاده سوءاس

 کارفرما

تجمع  -نفر 73 ماه 04تا  01

 اعتراضی

شرکت چینی  قزوین

 البرز

 ۲۰۶ مهر 4

شرکت جهاد  - - عیدی -مزایا -ماه حقوق 8 -

توسعه خدمات 

 زیرزمینی

- ۲۰۷ 

تجمع  -نفر 133 مزایا -ماه حقوق 7 -

 اعتراضی

کارخانه ی  رشت

 خاور

 ۲۰۸ مهرماه ۳

 ۲۰۹ مهر 4 کارخانه نازنخ قزوین تجمع اعتراضی عیدی -ماه حقوق 6 -

شرکت   - - ماه 4 -

 وایناریل

- ۲۱۰ 

آموزشگاه  کامیاران تهدید به اعتصاب چند ماه -

تعلیم رانندگی 

 فواد

- ۲۱۱ 

کارخانه  کاشان اعتراضات مداوم ماه 16تا  -

 ریسندگی 

- ۲۱۲ 

ماه حق بیمه  4 -ماه حقوق 3 -

 کارفرما

ه کیان کارخان تهران تهدید به اعتصاب

تایر)الستیک 

 البرز(

 ۲۱۳ مهر 8

 -نفر 133 ماه 4 -

 اعتصاب

کارخانه  هرسین

پارچه بافی 

 کرپ ناز

 ۲۱۴ مهر 8

شرکت  رشت - ماه اضافه کاری 8 -

سبز “خدماتی 

 ”زیور

 ۲۱۵ مهر 03

اعتراضات  ماه 6 - کارخانه  رشت

نساجی 

 ۲۱۶ مهر 03



 ”برک“ متناوب

کارخانه  تهران اعتصاب - -

باتی روغن ن

 قو

- ۲۱۷ 

کشت و  خوزستان اعتصاب ماه 1 -

صنعت هفت 

 تپه

- ۲۱۸ 

تجمع اعتراضی  سال 1 -

جلوی مجلس 

 شورای اسالمی

شرکت واگن  اراک

 پارس

- ۲۱۹ 

ماه حقوق و مزایا و حق  3 -

 بیمه سهم کارفرما

کارخانه  قزوین -

موتورسیكلت 

 سازي پاژنگ

- ۲۲۰ 

كارخانه  شیراز - ماه 06تا  -

 صنایع

مخابراتي راه 

 دور ایران

 ۲۲۱ مهر 05

 -تجمع اعتراضی سال 1 -

 اعتصاب غذا

شرکت واگن  اراک

 پارس

 ۲۲۲ مهر 03

پروژه ساخت  یزد اعتصاب -نفر 43 ماه 6 -

نیروگاه سیکل 

 ترکیبی

 ۲۲۳ مهر 07

كارخانه  قزوین تجمع اعتراضی ماه 01 -

 پوشینه بافت

 ۲۲۴ مهر 07

 -تجمع اعتراضی ماه 4 -

ن جاده بست

 ۲۲۵ مهر 09 کمباین سازی اراک



 ورودی شهر

 -تجمع اعتراضی - -

بستن جاده 

 ورودی شهر

 ۲۲۶ مهر 09 واگن پارس اراک

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

 -تجمع اعتراضی ماه 8

بستن جاده 

 ورودی شهر

 ۲۲۷ مهر 09 آونگان اراک

تجمع  -نفر 033 ماه 9 تعطیلی شرکت

 اعتراضی

 ۲۲۸ مهر 09 شرکت نازنخ قزوین

ی  کارخانه اهواز تجمع اعتراضی ماه 03 -

 لوله چدنی

- ۲۲۹ 

تجمع  -نفر 133 ماه 8 تعطیلی کارخانه

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

ریسندگی 

 فرنخ

 ۲۳۰ مهر 13

تجمع  -نفر 43 ماه 8 تعطیلی کارخانه

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

ریسندگی 

 فرنخ

 ۲۳۱ مهر 10

کارگران  دانآبا تجمع اعتراضی ماه حقوق 4 -

شهرداری 

 منطقه یک

- ۲۳۲ 

نقده،  تجمع اعتراضی ماه 8 -

میاندواب، 

 مهاباد

 ICT دفاتر

 )مخابرات(

 ۲۳۳ مهر 17

شرکت آب و  ارومیه تجمع اعتراضی - -

فاضالب 

 ارومیه

 ۲۳۴ مهر 17



تجمع  -نفر 033 ماه 01 -

 اعتراضی

كارخانه  قزوین

 پوشینه بافت

 ۲۳۵ اول آبان

شرکت کیان  تهران جمع اعتراضیت ماه 07تا  -

 تایر

 ۲۳۶ اول آبان

کارخانه لوله  ساوه - ماه 1 -

 و پروفیل

- ۲۳۷ 

لوله سازی  اهواز تجمع اعتراضی ماه 03 -

 خوزستان

 ۲۳۸ آبان 1

 -تجمع اعتراضی - -

آتش زدن 

 الستیک

کیان  تهران

تایر)الستیک 

 البرز(

- ۲۳۹ 

 -تجمع اعتراضی ماه 4 -

 بستن جاده

کارخانه چینی  قزوین

 البرز

 ۲۴۰ آبان 5

مسدود بودن 

حساب این 

سازمان از 

سوی سازمان 

مالیات ارزش 

افزوده)گفته 

 کارفرما(

ماه حقوق و حق بیمه سهم  5

 کارفرما

تجمع  -نفر 53

 اعتراضی

سازمان  آبادان

فضای سبز 

شهرداری 

 آبادان

 ۲۴۱ آبان 3

اخراج تمامی 

نفر کارگر  173

 شرکت

 -پاداش -یعید -ماه حقوق 1

 سنوات

جاده  اعتراض

 -کرمانشاه

 همدان

شرکت آراد 

 غرب

 ۲۴۲ آبان 6



شرکت  چابهار - ماه 4 انحالل شرکت

مخابرات 

منطقه آزاد 

 چابهار

 ۲۴۳ آبان 6

 -صدها نفر ماه 1 -

 اعتصاب غذا

 -جاده تهران 

 ساوه

نورد لوله 

 صفا

 ۲۴۴ آبان 6

 -تجمع اعتراضی ماه 07تا  -

آتش زدن 

 الستیک

شرکت کیان  رانته

 تایر

 ۲۴۵ آبان 9

اعتراض یک 

کارگر به نحوه 

پرداخت حقوق 

و نحوه برخورد 

 مدیران

ماه  1عدم پرداخت نیمی از 

حقوق و مزایای یک کارگر 

 معترض

شهر  -

شویشه)کرد

 ستان(

شهرداری 

  شویشه

- ۲۴۶ 

ماه حقوق و مزایا و حق  5 -

 بیمه سهم کارفرما

شرکت گاز  کرمانشاه -

استان 

مانشاه)شركر

کت مشاور 

 گاماسیاب(

- ۲۴۷ 

 -ده ها نفر چند ماه 

اعتصاب و 

شکستن  -تجمع

شیشه های محل 

 کار

ساختمان  آبادان

نصب 

پاالیشگاه 

 آبادان

- ۲۴۸ 

 -نفر 033 ماه حقوق و حق بیمه 5 -

 اعتصاب

اسالم 

 شهر)تهران(

خط و ریل راه 

آهن بین 

شهری تهران 

منطقه اسالم 

 ۲۴۹ آبان 8



 شهر

 -نفر 733 عیدی و پاداش -ماه حقوق 7 -

راهپیمایی و 

 تحصن

نساجی  قائم شهر

 مازندران

 ۲۵۰ آبان 01

مجتمع تولید  آبیک قزوین - ماه 10 -

 گوشت زیاران

- ۲۵۱ 

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

کا رخانه  کاشان - بیش از دو سال

ریسندگی 

 كاشان

- ۲۵۲ 

میدان گازی  بوشهر - ماه 5 -

پارس 

جنوبی)فازها

 (۴۰تا  ۴۷ ی

- ۲۵۳ 

شرایط  -بیمه -حقوق معوقه -

 قرارداد

 53دستگیری 

 کارگر

دو شهرستان

  رود

 ۲۵۴ - سیمان دورود

مسئوالن معادن 

به جای 

پرداخت حقوق 

کارگران به 

سرمایه گذاری 

در جاهای دیگر 

 پرداخته اند

مینودشت)ا - ماه 03

ستان 

 گلستان(

معادن 

روستاهای 

رودبار و 

قشالق 

 مینودشت

- ۲۵۵ 

ماه حقوق، عیدی و سایر  ۴۴ -

 مطالبات

تجمع اعتراضی 

 مقابل استانداری

شرکت  قزوین

 پوشینه بافت

- ۲۵۶ 



نفر کارگر  63 سال حقوق و مزایا 1 -

تجمع  -اخراجی

 اعتراضی

بردسیر 

 کرمان

کارخانه قند 

 بردسیر

 ۲۵۷ آبان 07

کارحانه  رشت - ماه 6 -

ریسندگی 

 خاور 

- ۲۵۸ 

شرکت زرین  دجسنن - ماه 3 -

 بنا ) پارسیان(

- ۲۵۹ 

تعطیلی پروژه 

ها و اخراج 

 کارگران

بیش از یک هزار  ماه حقوق 4

 اعتصاب  -کارگر

 -عسلویه

 بوشهر

پاالیشگاه 

 های عسلویه

 ۲۶۰ آبان 00

جمعی از  روز 00 نبود پول

 -بازنشستگان

 تجمع اعتراضی

 ۲۶۱ - ذوب آهن اصفهان

اقدامات  ماه 9 -

 باعتراضی متناو

كارخانه حریر  کاشان

 و مخمل

- ۲۶۲ 

کارخانه  رشت - ماه 4 -

نساجی پارس 

 ایران

- ۲۶۳ 

لوله سازی  - - ماه 07 -

 خوزستان

 ۲۶۴ آبان 06

اعتصاب و تجمع  ماه 4 -

اعتراضی به 

 طور متناوب

تهران)جاده 

مخصوص 

 کرج(

یخچال سازی 

 ایران پویا

- ۲۶۵ 

عدم تامین 

اعتبار)به گفته 

شهرداری  شوشتر - ماه 7

 شوشتر

 ۲۶۶ آبان 06



 مسئولین(

صنایع  شیراز تجمع اعتراضی ماه 9 -

مخابراتى راه 

 دور ایران

 ۲۶۷ آبان 06

كارخانه  رشت تجمع اعتراضی سال 3 تعطیلی کارخانه

 كار  كنف

 ۲۶۸ آبان 06

تذکر نماینده  ماه 6 -

نیشابور در 

 مجلس

آموزش و  -

پرورش)آموز

گاران حق 

 التدریس(

- ۲۶۹ 

مجتمع گوشت  قزوین - ماه حقوق و مزایا 13 -

 زیاران

- ۲۷۰ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

كارخانه  - - یک سال

آجرپزی 

 سازمایه

- ۲۷۱ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

کارخانه ایران  گیالن - ماه 3

 برک

- ۲۷۲ 

واگذاری 

کارخانه به 

بخش 

 -خصوصی

بحران نقدینگی 

 صددرصد

 -نفر 093 ماه حقوق و مزایا 6

 تراض مستمراع

کارخانه تولید  مرودشت

لوازم خانگی 

آزمایش)مرود

 شت(

- ۲۷۳ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت زرین  سنندج - ماه 3

 بنا ) پارسیان(

 ۲۷۴ آبان 09

عیدی و سایر  -ماه حقوق 00 - شرکت  قزوین تجمع اعتراضی  ۲۷۵ آبان 09



"پوشینه  مطالبات

 بافت"

 0333 بیش از عدم دریافت پاداش سالیانه -

 اعتصاب -نفر

ل سیاه کنی خوزستان

شرکت کشت 

و صنعت هفت 

 تپه

 ۲۷۶ آبان 09

واگذاری 

کارخانه به 

بخش 

خصوصی و 

 انحالل کارخانه

تجمع  -نفر 093 -

 اعتراضی

شرکت چینی  قزوین

 البرز

 ۲۷۷ آبان 08

شهرداری   - ماه 5 -

 جوانرود

- ۲۷۸ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت  کاشان - ماه 17

گی، ریسند

بافندگی و 

 نساجی کاشان

- ۲۷۹ 

 -نفر 433 ماه 5 -

 اعتصاب

شرکت ئی سی  بندرعباس

سی)پیمانکار 

طرح توسعه 

پاالیشگاه قدیم 

 بندر عباس(

 ۲۸۰ آبان 08

کارخانه  رشت تجمع اعتراضی - -

ریسندگی 

 خاور

- ۲۸۱ 

کمبود 

بودجه)گفته 

شهرداری  شوشتر اعتراض ماه 7

 شوشتر

- ۲۸۲ 



 مسئولین(

ماه حقوق و حق بیمه سهم  5 -

 کارفرما

 -نفر 033

 اعتصاب

خط و ریل راه  تهران

آهن بین 

شهری تهران 

منطقه اسالم 

 شهر

 ۲۸۳ آبان 08

 -نفر 133 ماه 4 -

 اعتصاب

شرکت جهاد  سنندج

 نصر

 ۲۸۴ آبان 13

تجمع  -نفر 533 ماه 5 -

 اعتراضی

 پاالیشگاه نفت آبادان

 آبادان)زیر

نظر پیمانكار 

بخش 

 (خصوصي

 ۲۸۵ آبان 10

عدم دریافت پاداش و کمک  -

هزینه ها از جمله حق عایله 

 مندی و فرزند و ناهار

استانداری  اردبیل تجمع اعتراضی

 اردبیل

 ۲۸۶ آبان 14

قصد فروش 

کارخانه به 

بسیج اراک و 

عدم پذیرش 

بسیج نسبت به 

پرداخت حقوق 

 معوقه کارگران

 -نفر 443 -

اعتصاب و تجمع 

 اعتراضی

كارخانه  اراک

آلومینوم 

 سازى

- ۲۸۷ 

تجمع  -نفر 63 ماه 6 -

 اعتراضی

شرکت  اراک

 اراک  صنایع

- ۲۸۸ 

تجمع  -نفر 93 سال 3 -

 اعتراضی

شرکت کنف  رشت

 کار

- ۲۸۹ 



 633بیش از  ماه 5 -

 اعتصاب -نفر

شركت نورد و  ساوه 

  لوله صفا

 ۲۹۰ آبان 14

 ۲۹۱ - شرکت چوالب رشت - ماه 4 -

تجمع  -نفر 193 - -

 اعتراضی

کارخانه کفش  تهران

 بال

 ۲۹۲ آبان 14

كارخانه چیني  قم تجمع اعتراضی - -

 حمید

 ۲۹۳ آبان 13

اعتراضات  ماه 9 -

 متناوب

کارخانه فوالد  میبد)یزد(

 میبد

- ۲۹۴ 

تجمع  -نفر 133 ماه 09 -

 اعتراضی

كارخانه  اهواز

سازي  لوله

 خوزستان

 ۲۹۵ آبان 13

انه كارخ گیالن - ماه 3 -

نساجی ایران 

 باراك)برک؟(

- ۲۹۶ 

 -نفر 0733 ماه 9 -

 اعتصاب

شهرستان 

دیلم)استان 

 بوشهر(

شرکت جهان 

 فارس

- ۲۹۷ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت نقش  رشت - مزایا -ماه حقوق 8

 گستر

- ۲۹۸ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت آبرود  رشت - مزایا -ماه حقوق 8

 شمال

- ۲۹۹ 

واگذاری به 

بخش 

صی و خصو

بحران در 

کارخانه  شیراز تجمع اعتراضی ماه 07

صنایع 

مخابراتی راه 

- ۳۰۰ 



 دور ایران کارخانه

تجمعات  -نفر 49 وعده عیدی 1 -ماه حقوق 06 تعطیلی کارخانه

 اعتراضی متناوب

كارخانه نقش  قزوین

ایران )مولن 

 روژ(

- ۳۰۱ 

كارخانه  ابهر - عیدی و پاداش -ماه حقوق 1 -

تولیدی 

عتی وصن

 گلریس

- ۳۰۲ 

شرکت  کاشان تجمع اعتراضی ماه حقوق 17 -

ریسندگی 

وبافندگی 

 کاشان

- ۳۰۳ 

کارگر  93اخراج  چند ماه حقوق معوقه -

 توسط کارفرما

 ۳۰۴ - شرکت ژاوه کردستان

شهرداری  آبادان تجمع اعتراضی ماه 3 -

منطقه یک 

آبادان)تحت 

پوشش شرکت 

 پیمانکاری(

- ۳۰۵ 

کارخانه  قائم شهر اعتراضیتجمع  ماه 4 -

نساجی 

 مازندران

 ۳۰۶ آذر 1

واگذاری به 

بخش 

 -خصوصی

 تعطیلی

تجمع  -نفر 033 ماه 9

 اعتراضی

مجتمع گوشت  قزوین

 زیاران

- ۳۰۷ 



 -تعطیلی واخد

 بحران مالی

حق بیمه سهم  -ماه حقوق 07

 کارفرما

کارخانه  شیراز تجمع اعتراضی

مخابرات راه 

 دور ایران 

 ۳۰۸ آذر 6

 -تعطیلی واخد

 بحران مالی

حق بیمه سهم  -ماه حقوق 07

 کارفرما

كارخانه  شیراز تجمع اعتراضی

صنایع 

مخابراتي راه 

دور 

  (ITI) ایران

 ۳۰۹ آذر 8

سوءاستفاده 

 کارفرما

کارخانه  رشت تجمع اعتراضی ماه 8

ریسندگی 

 خاور 

 ۳۱۰ آذر 05

شرکت  کاشان تجمع اعتراضی ماه 17 -

ریسندگی 

ی وبافندگ

 کاشان

 ۳۱۱ آذر 04

كارخانه  قزوین - ماه 5 تعطیلی کارخانه

 نساجي تبد

 ۳۱۲ آذر 06

سوءاستفاده 

 کارفرما

 – 98ماه حقوق در سال  1

شامل حقوق  99معوقات سال 

 و مزایا و پاداش و عیدی

کارخانه  رشت -

 نساجی پارس

- ۳۱۳ 

سوء مدیریت و 

بی توجهی 

 دولت

نساجی  ئم شهرقا - عیدی و پاداش -ماه حقوق 6

 مازندران

 ۳۱۴ آذر 10

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

شركت روغن  بابل - عیدی و پاداش -ماه حقوق 9

 نباتي شكوفه 

 ۳۱۵ آذر 11



شركت  اراک تجمع اعتراضی عیدی و پاداش -ماه حقوق 6 -

 آونگان

 ۳۱۶ آذر 13

عدم پرداخت 

طلب شرکت 

توسط بانک 

 تجارت 

تجمع  -نفر 033 چند ماه

 یاعتراض

شهرک  مالیر

صنعتی فوالد 

و مجتمع 

 فوالد آلیاژی

 ۳۱۷ آذر 19

تعطیلی واحد و 

بیکاری 

 کارگران

شرکت زرجین  ایالم نفر 093 -

 بافت

 ۳۱۸ آذر 18

 -تجمع اعتراضی دو ماه و نیم مطالبات معوقه -

 انسداد جاده

فرنخ  کارخانه قزوین

ومه نخ 

 قزوین

 ۳۱۹ آذر 18

تجمع  -نفر 333 یک سال -

راضی در اعت

محل سخنرانی 

 رییس جمهور

شرکت  شیراز

مخابرات راه 

 دور ایران

 ۳۲۰ اول دی

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه حق  8 -ماه حقوق 10

 بیمه

رسانه ای کردن 

 مشکل

توانبخشي  قزوین

 الوند

 ۳۲۱ اول دی

واگذاری 

 کارخانه

 -اسالمشهر / ماه 3

 تهران

کارخانه 

 الستیک البرز

 ۳۲۲ اول دی

د و کاهش تولی

 زیاندهی

نفر از  33 ماه 3

همسران 

تجمع  -کارگران

 اعتراضی

شرکت صنایع  اراک

 اراک

- ۳۲۳ 

واگذاری 

مخابرات به 

 ۴۰۲بیش از  کاهش حقوق

تجمع  -نفر

مخابرات  تهران

 تهران

 ۳۲۴ اول دی



 اعتراضی سپاه پاسداران

اداره كل  کرج تجمع اعتراضی کاهش حقوق -

 مخابرات كرج

 ۳۲۵ دی 4

 واگذاری

مخابرات به 

 سپاه پاسداران

 033بیش از  کاهش حقوق

تجمع  -نفر

 اعتراضی

مخابرات  تهران

 تهران

 ۳۲۶ دی 4

مشکل سرمایه 

در گردش و 

 نقدینگی

کارخانه  قزوین - ماه 4

ریسندگی و 

 بافندگی تبد

 ۳۲۷ دی 6

حقوق و مزایای برخی از  -

 های سال گذشته و امسال ماه

شهرداری  شوشتر اعتصاب

پرسنشوشتر)

ل جمع آوری 

 و حمل زباله(

 ۳۲۸ دی 6

سوءاستفاده 

 کارفرما

تجمع  -نفر 43 -

 اعتراضی

کارخانه ایران  رشت

 کنف

 ۳۲۹ دی 6

سوءاستفاده 

 مدیران شرکت

شرکت نساجی  قائم شهر تجمع اعتراضی ماه 3

 مازندران

- ۳۳۰ 

مشكالت 

 مدیریتي

ماه حق  6تا  3 -ماه حقوق 09

 بیمه

كارخانه  اهواز -

سازي  هلول

 خوزستان

 ۳۳۱ دی 00

بدهی و نبود 

 اعتبار

 ۳۳۲ - سد چپرآباد اشنویه - ماه 5

تاخیر در پرداخت شدن حقوق  -

عدم افزایش  -و مطالبات

کاهش پاداش  - دستمزدها

 -نفر 5333

 اعتصاب

 ۳۳۳ دی 00 الستیک بارز کرمان



 تولید

تاخیر در پرداخت حقوق و  -

عدم افزایش  -مطالبات

 کاهش پاداش تولید -دستمزدها

 -نفر 1333

 اعتصاب

 ۳۳۴ دی 04 الستیک بارز کرمان

واگذاری 

 کارخانه

 -نفر 533 ماه 5

 اعتصاب

نساجی  قانم شهر

 مازندران

- ۳۳۵ 

 -نفر 0133 مطالبات معوقه -

 اعتصاب

مجتمع  ابهر

 صنعتی البرز

 ۳۳۶ دی 04

چند ماه حقوق و مزایای  -

ماه  8 -کارگران اخراجی

 ن شاغلحقوق کارگرا

شرکت کارین  - 

 صنعت

 ۳۳۷ دی 03

 ۳۳۸ دی 03 سد ژاوه کامیاران - ماه حقوق  4 -

کارخانه ایران  تهران - ماه 3 -

 تایر

- ۳۳۹ 

در صد  ۰۲ماه گذشته فقط  ۷ -

 -و آذر ماه از دستمزد آبان

ماه دستمزد  ۷سالهای گذشته 

 عیدی -معوقه سال های گذشته

کارخانه کیان  تهران اعتصاب

 یرتا

 ۳۴۰ دی 09

تجمع  -نفر 73 - -

 اعتراضی

كارخانه پارس  تهران

 متال

 ۳۴۱ دی 10

شهرستان  - ماه 6 -

 دلیجان

شركت 

ریسندگی و 

بافندگی)فرش 

 ماشینی(

 ۳۴۲ دی 10

مراجعه به  ماه 6 - شهرستان  شركت   ۳۴۳ دی 10



 ایزوگام صبا دلیجان مراجع ذیربط

شکایت و  ماه 17 -

 اعتراض 

شركت  پاکدشت

 ازمایهس

 ۳۴۴ دی 10

استان  - ماه 5 -

 مرکزی

شركت رنگین 

 طب

 ۳۴۵ دی 10

مراجعه به اداره  ماه حقوق و مزایا 4 -

كار و امور 

 اجتماعی

كارخانه آرد،  یاسوج

نشاسته و 

 گلوكز

 ۳۴۶ دی 10

تجمع  -نفر 033 ماه 03 -

 اعتراضی

 ۳۴۷ دی 11 پارس متال تهران

 ۳۴۸ - چینی البرز قزوین - ماه 04 -

نبود 

بودجه)گفته 

 کارفرما(

شرکت  اراک - ماه 9

 آونگان

- ۳۴۹ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت  اصفهان اعتصاب ماه 1

 احیاگستران

 اسپادان

 ۳۵۰ دی 16

سوءاستفاده 

 کارفرما

سال  5 -عیدی -ماه حقوق 00

 حق سنوات

تجمع  -نفر 033

 اعتراضی

شرکت تبریز  تهران

 ساختمان

 ۳۵۱ دی 17

عملكرد 

ست مدیران نادر

 سال گذشته 03

لوله سازی  اهواز تماس با رادیو ماه 08

 خوزستان

 ۳۵۲ دی 19

معدن باب  کرمان - ماه 04 -

 نیزو

- ۳۵۳ 



تجمع و تظاهرات  ماه 9 -

 سکوت

 ۳۵۴ دی 19 - تهران

شرکت پارس  شیراز تجمع اعتراضی ماه 8 -

 نیرو

- ۳۵۵ 

شکایت به  چند ماه -

 دستگاه قضایی

انه کارخ آبادان

نوشابه سازی 

 زمزم آبادان

- ۳۵۶ 

كارخانه  استان یزد - چند سال حقوق و مزایا وجود بحران

نساجي 

 درخشان

- ۳۵۷ 

بروز مشکل در 

امر صادرات 

سنگ)گفته 

 کارفرما(

سنگ  تاکستان - ماه 1

 پاسارگاد

 ۳۵۸ دی 53

 -نفر 063 ماه 1 -

 اعتصاب

شرکت پیوند  بندرعباس

 امواج دریا

- ۳۵۹ 

انعکاس مشکل  اه حقوق و حق بیمهم 6 -

دبیر توسط 

اجرایي خانه 

 كارگر آبادان

شهرداری  آبادان

 آبادان

 ۳۶۰ بهمن 5

 -نفر 0 ماه 00 -

 خودسوزی

شهرداری  اندیمشک

 اندیمشک

 ۳۶۱ بهمن 4

مراجعه به  ماه 09 -

نماینده قزوین در 

مجلس شورای 

 اسالمی

 ۳۶۲ بهمن  4 شرکت نازنخ قزوین



تجمع  -نفر ده ها ماه 3 -

 اعتراضی

شركت پارس  تهران

 متال

 ۳۶۳ بهمن 3

كارخانه  قزوین - ماه 5 -

 نساجی تبد

- ۳۶۴ 

پروژه سد بن  سنندج - ماه 5 -

 یر

 ۳۶۵ بهمن 7

نساجی  قائم شهر تجمع اعتراضی عیدی و پاداش -ماه حقوق 6 -

 مازندران

 ۳۶۶ بهمن 8

مراجعه به  - تعطیلی واحد

ادارات کار و 

 جتماعیتامین ا

آقا و »نساجی  استان یزد

 «ریس كار

- ۳۶۷ 

تجمع  -نفر 033 ماه 13 -

 اعتراضی

لوله سازی  اهواز

 اهواز

- ۳۶۸ 

استان  - ماه 5 -

 کردستان

پروژه سد 

 آزاد به تیر

- ۳۶۹ 

سوءاستفاده 

 -کارفرما

 تعطیلی شرکت

شرکت  سنندج - ماه 6

ریسندگی 

 پرریس

- ۳۷۰ 

مجتمع تعطیل 

 است

مجتمع گوشت   قزوین اعتراضی تجمع ماه 8

 فارس

- ۳۷۱ 

نپرداختن 

مطالبات 

پیمانکار از 

سوی 

دولت)گفته 

 کارفرما(

شركت راه  بوشهر - ماه 6

 آهن بوشهر

- ۳۷۲ 



 -تجمع اعتراضی چند ماه حقوق و مزایا -

شکستن شیشه 

 های محل کار

ساختمان  آبادان

نصب 

پاالیشگاه 

 آبادان

- ۳۷۳ 

کارخانه  ائم شهرق تجمع اعتراضی ماه 8 -

نساجی 

 مازندران

 ۳۷۴ بهمن 03

تجمع  -نفر 533 ماه 13 -

اعتراضی)مقابل 

استانداری 

 گلستان(

کارخانه  کردکوی

نئوپان 

 شموشک

- ۳۷۵ 

علی آباد  اعتصاب -نفر 55 ماه 5 -

 کتول

نیروگاه 

پژو)نیروگاه 

 برق(

 ۳۷۶ بهمن 00

شهرداری  ساری اعتراض چند ماه -

ساری)شرکت 

 ری(پیمانکا

 ۳۷۷ بهمن 00

شركت پارس  کرمانشاه - ماه 4 -

 ستاره

 ۳۷۸ بهمن 01

 -تجمع اعتراضی ماه 8 -

درگیری تحمیلی 

 از سوی کارفرما

کارخانه  قائمشهر

نساجی 

 مازندران

 ۳۷۹ بهمن 01

تجمع  -نفر 533 ماه 00 -

 اعتراضی

کارخانه پارس  تهران

 متال

 ۳۸۰ بهمن 01

تجمع  -نفر 533 ماه 13

ی)مقابل اعتراض

اداره كل كار و 

کارخانه  کردکوی

نئوپان 

- ۳۸۱ 



امور اجتماعی 

 (استان گلستان

 شموشک

ماه حقوق و مزایا و حق  5 -

 بیمه

 -نفر 193

 اعتراض

شرکت  /

خدماتى رخش 

 پاکان

 ۳۸۲ بهمن 05

لوله سازى  اهواز تجمع اعتراضی ماه 13 -

 خوزستان

 ۳۸۳ بهمن 05

سوءاستفاده 

 کارفرما

نساجی پارس  شتر / ماه 4

 ایران

 ۳۸۴ بهمن 04

شکایت به مراجع  ماه 9 -

 قانونی

شرکت  سنندج

ریسندگی 

 پرریس

- ۳۸۵ 

شهرداری  آبادان  ماه حقوق و حق بیمه 4 -

منطقه یک 

 آبادان

- ۳۸۶ 

واگذاری به 

 آقازاده ها

تجمع  -نفر 433 ماه 9تا  6

 اعتراضی

شرکت  اراک

 آونگان

 ۳۸۷ بهمن 03

نپرداختن 

ات مطالب

پیمانکار از 

سوی شرکت 

سهامی آب 

ای استان  منطقه

 یزد

تجمع  -نفر 43 ماه 7

 اعتراضی

شرکت  طبس

مهندسی 

فرایندکاو 

)پروژه ساخت 

مخازن و 

خانه  تصفیه

 آب(

 ۳۸۸ بهمن 06

ماه حقوق و مزایا و حق  13 سوء مدیریت

 بیمه

مجتمع گوشت  قزوین -

 زیاران

 ۳۸۹ بهمن 07



کارخانه  زوینق تجمع اعتراضی ماه 00 -

 پوشینه بافت 

 ۳۹۰ بهمن 07

 133بیش از  ماه 00 -

تجمع -نفر

 اعتراضی

کارخانه  پاکدشت

 سازمایه

 ۳۹۱ بهمن 09

کارخانه پارس  تهران تجمع اعتراضی ماه 00 -

 متال

 ۳۹۲ بهمن 09

تجمع  -نفر 0533 - -

آتش  -اعتراضی

 زدن الستیک

کارخانه  تهران

 الستیک البرز

- ۳۹۳ 

کارخانه ایران  رشت - ماه 3 -

 برک

 ۳۹۴ بهمن 09

ماه حقوق و مزایا و حق  8 سوء مدیریت

 بیمه

کارخانه  ارومیه تجمع اعتراضی

بافی  گونی

 ارومیه

 ۳۹۵ بهمن 09

واگذاری 

کارخانه به 

بخش 

خصوصی و 

 بروز بحران

ماه حقوق و مزایا و حق  6

 بیمه

کارخانه  مرودشت -

آزمایش 

 مرودشت

- ۳۹۶ 

شهرداري  اهواز مع اعتراضیتج چند ماه -

اهواز)شرکت 

پیمانکاری 

طرف 

 قرارداد(

 ۳۹۷ بهمن 08

 -تجمع اعتراضی ماه 00 -

بستن درب 

کارخانه  قزوین  ۳۹۸ بهمن 08



 پوشینه بافت کارخانه

تجمع اعتراضی  - -

 و اعتصاب

 ۳۹۹ بهمن 13 تونل توحید تهران

 -نفر 63بیش از  ماه 13 -

 تجمع اعتراضی

ازی لوله س اهواز

 خوزستان

 ۴۰۰ بهمن 13

 -نفر 33بیش از  ماه 03 -

 تجمع اعتراضی

بردسیر 

 کرمان

كارخانه قند 

 بردسیر

- ۴۰۱ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت  پاکدشت تجمع اعتراضی ماه 17

 سازمایه

- ۴۰۲ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت  رشت - -

خدماتی سبز 

 زیور

 ۴۰۳ بهمن 10

 133بیش از  ماه 00 -

ع تجم -نفر

 اعتراضی

کارخانه پارس  تهران

 متال

 ۴۰۴ بهمن 10

شرکت  قزوین تجمع اعتراضی ماه 00 -

 پوشینه بافت

 ۴۰۵ بهمن 10

شهرداری  آبادان تجمع اعتراضی ماه 9 -

 آبادان

 ۴۰۶ بهمن 15

تجمع  -نفر 033 ماه 11 -

 اعتراضی

بردسیر 

 کرمان

کارخانه قند 

 بردسیر

 ۴۰۷ بهمن 14

وط به نیمه مطالبات معوقه مرب -

تا نیمه اول سال  91دوم سال 

94 

کارخانه قند  یاسوج طرح شکایت

 یاسوج

 ۴۰۸ بهمن 17

شركت  آبادان تجمع اعتراضی ماه 6 - - ۴۰۹ 



ساختمانی 

نصب 

پاالیشگاه 

 آبادان

بحران به دلیل 

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

کارخانه  شیراز - ماه 13

صنایع 

مخابراتی راه 

 دور ایران

- ۴۱۰ 

مراجعه به  ماه 7 -

کارفرمای 

اصلی)شرکت 

 جهاد نصر(

سد خاکی  کامیاران

 زیویه

- ۴۱۱ 

کارخانه  رشت - ماه 5 -

 مسینان

 ۴۱۲ بهمن 19

 -نفر 033 ماه 6 -

 اعتصاب

سد مخزنی  کردستان

ژاوه)شرکت 

پیمانکار 

 راهسازی(

 ۴۱۳ بهمن 19

 -نفر 133 ماه 6 -

 اعتصاب

شرکت سد  کردستان

 سازی ژیان

 ۴۱۴ بهمن 19

و  5جمله فاز  آبادان تجمع اعتراضی ماه 6 -

شركت 

ساختمانی 

نصب 

پاالیشگاه 

 آبادان

 ۴۱۵ بهمن 53

کارخانه ایران  رشت - ماه 5 -  ۴۱۶ بهمن 53



 ساینا

خودداری 

 کارفرما

عیدی و پاداش  -ماه حقوق 9

 سال گذشته

كارخانه  اصفهان -

 سیمین

 ۴۱۷ اسفند 5

حقوق، عیدی، پاداش و  حق  -

 0590ات معوقه از سال سنو

مکاتبه با مراجع 

 و تجمع

شرکت  همدان

سامیکو 

صنعت )لرد 

 سابق(

 ۴۱۸ اسفند 4

شهرداری  استان فارس - ماه 5 -

 سعدآباد

 ۴۱۹ اسفند 4

تجمع  -نفر 133 معوقات کارگران اخراجی -

 اعتراضی

شرکت  پاکدشت

 سازمایه

 ۴۲۰ اسفند 4

خودداری 

 کارفرما

ژه ساخت پرو شهر  دره - ماه 9

 سد سیمره

 ۴۲۱ اسفند 3

خودداری 

 کارفرما

شهرداری  کرمانشاه  ماه 4

منطقه شش 

 کرمانشاه

 ۴۲۲ اسفند 3

تجمع  -نفر 533 ماه 0 -

 اعتراضی

 ۴۲۳ اسفند 7 کیان تایر تهران

عیدی و پاداش  -ماه حقوق 4 -

 سال گذشته

شركت تولیدي  زنجان 

وصنعتي 

 گلریس

- ۴۲۴ 

اره مراجعه به اد ماه 3 -

کار و امور 

اجتماعی و خانه 

 کارگر

سد نعمت آباد  همدان

 اسدآباد

 ۴۲۵ اسفند 8



شركت صنعتی  ابهر  عیدی سال پیش -ماه حقوق 4 -

 نیكو

- ۴۲۶ 

 -بستن جاده میبد  - -

 -اردکان و میبد 

 یزد

کارخانه کاشی  میبد

و سرامیک 

 سازی میبد

 ۴۲۷ اسفند 05

 تجمع اعتراضی - -

 

اشی کارخانه ک میبد

و سرامیک 

 سازی میبد

 ۴۲۸ اسفند 04

کارگران  قائم شهر تجمع اعتراضی - -

نساجی 

 مازندران

 ۴۲۹ اسفند 07

کارخانه  ساوه - عیدی -ماه 5تا  0 -

 پروفیل صفا

- ۴۳۰ 

کارخانه  ساوه - عیدی -ماه 5تا  0 -

 پروفیل ساوه

- ۴۳۱ 

کارخانه  ساوه - عیدی -ماه 5تا  0 -

آلومینیوم 

 پارس

- ۴۳۲ 

 فوالدکارخانه  - - عیدی -ماه 5تا  0 -

 کاوه

- ۴۳۳ 

مشکالت 

مدیریتی و 

 بحران مالی

شرکت کیان  تهران تجمع اعتراضی عیدی -ماه 6تا 

 تایر

- ۴۳۴ 

نفر معلم  333 ماه حقوق و مزایا 3 -

تجمع  -خانم

 اعتراضی

نهضت  استان تهران

 سوادآموزی

 ۴۳۵ اسفند 09



خصوصی 

سازی و 

 تعطیلی

تجمع  -نفر 033 هما 7

 اعتراضی

كارخانه فوالد  میبد)یزد(

 میبد

 ۴۳۶ اسفند 09

نیروگاه گازی  آبادان اعتصاب -نفر 93 ماه 5 -

آبادان)شرکت 

 پیمانکاری(

 ۴۳۷ اسفند 09

سوءاستفاده 

سازمان 

 تاسیسات

شركت تولیدي  گیالن - بیش از یک سال

وریسندگي 

 نختاز 

 اسفند 08

 

۴۳۸ 

كت سپید شر گیالن - ماه 3 -

 بافت صبا

- ۴۳۹ 

خرم آباد  اعتصاب ماه 4 -

 لرستان

کارخانه 

 پارسیلون

- ۴۴۰ 

كارخانه  قزوین - ماه 01 -

 پوشینه بافت

 ۴۴۱ اسفند 10

شهرك  - ماه 5 -

 اشتهارد كرج

 ۴۴۲ اسفند 10 شركت آبتین

تجمع  -نفر 333 ماه 4 -

 اعتراضی

کارخانه ایران  تهران

 تایر

 ۴۴۳ اسفند 10

صول عدم و

مطالبات شركت 

از سفارش 

 دهندگان 

شركت چیني  ساوه - عیدی و پاداش -ماه 4

 اسپیدار

 ۴۴۴ اسفند 10

سوءاستفاده 

 کارفرما

كارخانه  ورامین - عیدی و پاداش -ماه حقوق 1

روغن نباتي 

 ورامین

 ۴۴۵ اسفند 10



سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت  تهران - ماه 3

پیمانکاری 

بهین 

استوار)مرکز 

راتی مخاب

 ( استقالل

- ۴۴۶ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

مرکز  تهران - ماه 3

مخابراتی پیام 

)در  نور

اختیار 

 پیمانکار(

- ۴۴۷ 

تجمع  -نفر 833 عیدی -ماه حقوق 1 -

 اعتراضی

شرکت ایران  تهران

 تایر

 ۴۴۸ اسفند 11

سوءاستفاده 

 کارفرما

 ۴۴۹ - شرکت ژیان رشت - ماه 1

ساختمان  آبادان - ماه 4 -

نصب 

پاالیشگاه 

 آبادان

 ۴۵۰ اسفند 15

کارخانه کنف  رشت - - -

 کار

 ۴۵۱ اسفند 14

 -ماه حقوق و اضافه کاری 0 -

 عیدی و پاداش

شرکت نیل  رشت -

 آبی زرجوب

- ۴۵۲ 

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت کارین  سنندج - ماه 00

 صنعت

 ۴۵۳ اسفند 18

 

 



  ۹۸۱۱جدول حقوق های معوقه سال
 
 

شماره

 خبر

نام شرکت یا کارخانه و  یخ خبرتار

 نوع فعالیت

محل کارخانه یا 

 شرکت

تعداد کارگران 

و نوع حرکت 

 اعتراضی

مدت عدم 

پرداخت 

 حقوق

علت عدم یا 

تاخیر در 

 پرداخت حقوق

۹ 1 
 فروردین

شرکت "کارین 

 صنعت"

سوء استفاده  ماه 00 نفر 73 سنندج

 کارفرما

۹ 2 
 فروردین

پاالیشگاه های 

 عسلویه

اعتراض و  بوشهر -عسلویه

 اعتصاب

- - 

۷ 3 
 فروردین

تا یک سال  - قزوین کارخانه 33حدود 

 و بیشتر

 سوءمدیریت

۴ 8 
 فروردین

ماه  6 اعتصاب کامیاران سد ژاوه

 -حقوق

عیدی و 

 سنوات

- 

۵ 11 
 فروردین

شرکت خدمات 

 کامپیوتری رافکو

ماه  7 - تهران

 -حقوق

عیدی و 

 پاداش

- 

۶ 12 
 فروردین

 - ماه 03 - قزوین وشینه بافتکارخانه پ

۲ 13 
 فروردین

شرکت برق تکاب 

 نیرو

بی توجهی  - - تهران

 مسئولین

۹ 13 
 فروردین

عدم همکاری  ماه 6 صدها نفر آبادان پاالیشگاه آبادان

وزارت نفت 

 و مقامات

۸ 13 
 فروردین

کارخانه کاغذسازی 

 کارون

تعطیلی  ماه 05 نفر 087 شوشتر

کارخانه و بی 

توجهی 

 سئولینم

۹۲ 13 
 فروردین

تعطیلی  ماه 03 نفر 408 قزوین کارخانه چینی البرز

کارخانه و بی 

توجهی 

 مسئولین

 -ده ها نفر آبادان پاالیشگاه آبادان آبادان 11 ۴۴

تجمع 

 اعتراضی

 -تعدیل نیرو ماه 6تا 

بی اعتنایی 

 کارفرما

۴۰ 03 

 فروردین
شرکت ذوب و فلزات 

 ابهر

 -نفر 133 ابهر

تجمع 

 تراضیاع

بی توجهی  ماه 06

 کارفرما

۴۳ 11 
 فروردین

تذکر کتبی  میبد شرکت فوالد میبد

نماینده تفت 

ماه  6

حقوق و 

 ۷۸واگذاری 

درصد از 



و میبد به 

رییس 

 جمهور

سهام شرکت  حق بیمه

فوالد میبد به 

بخش 

خصوصی و 

سوءاستفاده 

 کارفرما

۴۴ 11 
 فروردین

كارخانه الستیك 

سازي البرز ) كیان 

 ( تایر

 

بیش از  -

 -نفر 0333

تجمع 

 اعتراضی

ماه  3

 حقوق

عدم همکاری 

 کارفرما

۹۰ 11 
 فروردین

 

شرکت ریسندگی 

 وبافندگی کاشان

تجمع  کاشان

 اعتراضی

ماه  53

حقوق و 

عیدی سال 

 0583های 

 0580و 

عدم همکاری 

 کارفرما

۹۶ 11 
 فروردین

 -نفر 09 گیالن شرکت ژیان

شکایت به 

 استانداری

تفاده سوءاس ماه 4

 کارفرما

۴۴ 11 
 فروردین

ماه  3 نفر 933 ساوه شرکت دنا ره سازان

 حقوق

عدم همکاری 

 -کارفرما

تعطیلی 

 شرکت

یک سال  / سراسر کشور پرستاران فروردین ۹۸

مابه 

التفاوت 

ساعت کار 

 پرستاران

خلف وعده 

 مسئوالن

۹۸ 22 
 فروردین

شرکت ریسندگی 

 وبافندگی کاشان

 -نفر 0033 کاشان

 باعتصا

ماه  53

حقوق و 

مطالبات 

 دیگر

خلف وعده 

 مسئوالن

۰۲ 23 
 فروردین

پرستاران بیمارستان 

 ها

 -نفر 693 اندیمشک

تجمع 

 اعتراضی

حقوق و 

اضافه کار 

حق  -معوقه

شیفت، 

 سختی کار

- 

 -ده ها نفر آبادان پاالیشگاه آبادان - ۰۴

تجمع 

 اعتراضی

ماه  7

حقوق ، 

حق سنوات 

، عیدی و 

 پاداش

- 

۰۰ 22 
 فروردین

سوءاستفاده ماه  ۷ نفر 73شهر صنعتی کارخانه 



 -حقوق قزوین موتورسیکلت پاژنگ

پاداش آخر 

 ۸۸سال 

 کارفرما

۰۳ 21 
 فروردین

کارخانه ریسندگی 

 پرریس

ماه  6 - سنندج

 دستمزد

سوءاستفاده 

 کارفرما

۰۷ 21 
 فروردین

 -نفر 003 قزوین شرکت گوشت زیاران

تجمع 

 اعتراضی

ماه  14

 دستمزد

خودداری 

 کارفرما

۰۰ 28 
 فروردین

 -ده ها نفر قزوین نساجی قزوین

تجمع 

اعتراضی 

مقابل 

ساختمان 

ریاست 

 جمهوری

سال  0

حقوق و 

مزایا و 

 عیدی

- 

۰۶ 28 
 فروردین

ماه  3 - رشت کارخانه ایران پتو

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

۰۴ 28 
 فروردین

 -ده ها نفر قزوین کارخانه نازنخ

تجمع 

اعتراضی 

برابر مجلس 

شورای 

 اسالمی

ماه  06

 دستمزد

- 

۰۸ 28 
 فروردین

 -هفت تپه نیشکر هفت تپه

 خوزستان

ارسال نامه 

به سازمان 

 جهانی کار

سوءاستفاده  

 دولت

۰۸ 22 
 فروردین

 -نفر 033 قزوین شرکت نازنخ

تجمع برابر 

مجلس 

شورای 

 اسالمی

ماه  06

 دستمزد

- 

۳۲ 22 
 فروردین

شرکت ذوب و فلزات 

 ابهر

 -نفر 133 ابهر

تجمع 

 اعتراضی

ماه  06

 -حقوق

عیدی های 

سال های 

و  0598

0583 

بروز 

مشکالت 

 مالی

۳۴ 22 
 فروردین

شرکت مخابراتی راه 

 (ITIدور ایران )

 -نفر 033 شیراز

راهپیمایی 

 اعتراضی

ماه  13

 حقوق

بروز 

مشکالت 

مالی پس از 

واگذاری به 

بخش 



 خصوصی

۳۰ 22 
 فروردین

ارسال  قزوین نیکارخانه اشکان چی

شکواییه و 

نامه 

 اعتراضی

چند ماه 

 -دستمزد 

عیدی و 

پاداش سال 

 گذشته

سوءاستفاده 

کارفرما و 

عدم 

پاسخگویی 

 مقامات رژیم

۳۳ 4 

 اردیبهشت
 -نفر 933 - شرکت کیان تایر

تجمع 

 اعتراضی

- - 

۳۷ 1 
 اردیبهشت

تجمع  اصفهان ذوب آهن اصفهان

اعتراضی 

مقابل مجلس 

شورای 

 اسالمی

چند ماه 

حقوق  و 

 مزایا

- 

۳۰ 2 
 اردیبهشت

تجمع  قم کارخانه های قم

 اعتراضی

ورشکستگی  -

و تعطیلی 

 کارخانه ها

۳۶ 2 
 اردیبهشت

تجمع  قزوین چینی سازی البرز

اعتراضی 

مقابل مجلس 

شورای 

 اسالمی

سال  0

حقوق و 

 مزایا

تعطیلی 

 کارخانه

۳۴ 1 
 اردیبهشت

 -نفر 0333 - کارخانه کیان تایر

مع تج

 اعتراضی

ماه  6

 حقوق

- 

۳۸ 8 
 اردیبهشت

 -نفر 53 سنندج کشتارگاه مرِغ پر

تجمع 

 اعتراضی

تصمیم  -

 کارفرما

۳۸ 8 
 اردیبهشت

تجمع  - شرکت واگن پارس

 اعتراضی

- - 

۷۲ 12 
 اردیبهشت

جاده مخصوص  شرکت پارس متال

 کرج

 -نفر 163

راهپیمایی 

 اعتراضی

ماه  8

 -دستمزد

بن  -عیدی

 کارگری

عده خلف و

 کارفرما

۷۴ 12 
 اردیبهشت

کارگاه ماسه شویی 

 یغباسی

ماه  1 - کامیاران

حقوق و 

 عیدی

سوءاستفاده 

 کارفرما

۷۰ 11 
 اردیبهشت

تجمع  قزوین کارخانه چینی البرز

 اعتراضی

ماه  7

مطالبات 

 معوقه

واگذاری 

کارخانه به 

بخش 

 -خصوصی

تعطیلی 



 کارخانه

۷۳ 11 
 اردیبهشت

 تجمع - شرکت واگن پارس

 اعتراضی

- - 

۷۷ 11 
 اردیبهشت

شرکت نیرورخش 

 کردستان

ماه  8  سنندج

حقوق و 

 عیدی

سوءاستفاده 

 کارفرما

۷۰ 12 
 اردیبهشت

شرکت پرهون 

طرح)نیروگاه سیکل 

 ترکیبی سنندج(

ماه  4 اعتصاب سنندج

 حقوق

- 

۷۶ 12 
 اردیبهشت

شرکت پارسیان 

)نیروگاه سیکل 

 ترکیبی سنندج(

 -نفر 43 سنندج

 اعتصاب

ماه  4

 حقوق

- 

۷۴ 22 
 اردیبهشت

نوشابه سازی 

 ساسان

تجمع  -

 اعتراضی

بیمه 

 بیکاری

- 

 -نفر 033 - کارخانه پاک پی - ۷۸

 اعتصاب

- - 

شرکن نیرو رخش  - ۷۸

 کردستان

مراجعه به  سنندج

اداره کار، 

فرمانداری و 

 استانداری

ماه  8

 حقوق

- 

۰۲ 21 
 اردیبهشت

کارخانه ریسندگی 

 کاشان

ع تجم کاشان

 اعتراضی

ماه  51

 حقوق

 

شرکت پیمانکاری   ۰۴

نفت و گاز کنسرسیوم 

 بینا

ماه  5  عسلویه

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

۰۰ 23 
 اردیبهشت

نساجی 

 مازندران)قائمشهر(

راهپیمایی  قائمشهر

 اعتراضی

ماه  8

 حقوق

- 

۰۳ 21 
 اردیبهشت

ماه  4 - شهرستان پاوه سد ورا

 حقوق

- 

۰۷ 21 
 اردیبهشت

نه نساجی کارخا

 کاشان

تجمع  کاشان

 اعتراضی

ماه  51

 حقوق

- 

تجمع  قزوین کارخانه پوشینه بافت  ۰۰

 اعتراضی

 05تا  01

 ماه حقوق

تعطیلی 

 کارخانه

۰۶ 28 
 اردیبهشت

ماه  4 اعتصاب عسلویه شرکت ایلیا فوالد

 حقوق

کالهبردارى 

کارفرماى 

شرکت 

پیمانى ایلیا 

فوالد و 

همراهى و 

بى مسئولیتى 

اى کارفرم

اصلى)شرکت 



 گاز(

۰۴ 28 
 اردیبهشت

نساجی 

 مازندران)قائمشهر(

راهپیمایی  قائمشهر

 اعتراضی

سوء مدیریت  -

و مشکالت 

 اقتصادی

۰۸ 31 
 اردیبهشت

شرکت های گروه 

 پارسیان

ماه  1 - تهران

 حقوق

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

۰۸ 50 

 اردیبهشت
سازمان پارک های 

 شهرداری اهواز

 033بیش از  اهواز

تجمع  -فرن

 اعتراضی

ماه  4

 حقوق

- 

کارخانه تولید قطعات   ۶۲

 الستیکی

تجمع  تهران

 اعتراضی

- - 

تجمع  قائم شهر نساجی مازندران خرداد 1 ۶۴

 اعتراضی

ماه  6

 -حقوق

پاداش سال 

و  99های 

سال  1 -98

 بن کارگری 

عملی نشدن 

تعهدات 

 کارفرما

شرکت ریسندگی  خرداد 2 ۶۰

 کاشان

تجمع  کاشان

تراضی و اع

اعتصاب 

غذای 

 نامحدود

ماه  53

 حقوق

- 

کوره پزخانه های  خرداد 1 ۶۳

 ساروقامیش

 - - اعتصاب بوکان

تعطیلی  ماه 7  اهواز قند اهواز خرداد 2 ۶۷

 کارخانه

 -نفر 93 شوش شهرداری شوش خرداد 13 ۶۰

تجمع 

 اعتراضی

ماه  9

حقوق و 

 مزایا

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه  3  قزوین تبدکارخانه  خرداد 13 ۶۶

حقوق و 

 عیدی

تعطیلی 

 کارخانه

 12تا  12 ۶۴
 خرداد

منطقه ویژه اقتصادی 

 پارس جنوبی

 -نفر 0633 -

 اعتصاب

ماه  5

حقوق و 

مطالبات 

معوقه سال 

0598 

- 

شرکت توزیع نیروی  خرداد 11 ۶۸

 برق استان کرمانشاه

حق سنوات  - کرمانشاه

 و مزایا

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه  3 - رشت نساجی پارس ایران ادخرد 18 ۶۸

دستمزد و 

سوءاستفاده 

 کارفرما



 مطالبات 

نوشابه سازی  خرداد 18 ۴۲

 ساسان

 -نفر 113 -

تجمع و 

 اعتصاب

- - 

کارخانه شیشه سازی  - ۴۴

 قزوین

چند ماه  - -

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

نورد پروفیل ساوه و  خرداد 21 ۴۰

 نورد لوله صفا

ماه  5 - -

و حقوق 

 بیمه

سوءاستفاده 

 کارفرما

کارخانجات ریسندگی  - ۴۳

و بافندگی شهرستان 

 کاشان

 -نفر 533 کاشان

تجمع 

 اعتراضی

ماه  55

 حقوق

- 

سد داریان)شرکت خرداد 21 ۴۷

آذر، های سانا سهند

ناودیس راه و آب 

 نیرو(

 -نفر 433 پاوه

 اعتصاب

سوءاستفاده  -

 کارفرما

پیگیری از  ردبروج کارخانه سامان کاشی - ۴۰

طریق رسانه 

 ها

ماه حق  9

 بیمه

سوءاستفاده 

 کارفرما

 -نفر 09 رشت کارخانه یراق سازان - ۴۶

شکایت به 

 مراجع اداری

تعطیلی  ماه 06

 کارخانه

تجمع  مرودشت کارخانه آزمایش خرداد 31 ۴۴

 اعتراضی

 - ماه 6

کارخانه های ناز نخ،  تیر 1 ۴۸

 مه نخ و پوشینه بافت

 -نفر 133 قزوین

تجمع 

 اعتراضی

- - 

خبرگزاری دولتی  تیر 1 ۴۸

 برنا

 -نفر 33 تهران

 استعفا

 - ماه 5

کارخانه مخابرات راه  - ۸۲

 دور

تجمع  شیراز

 اعتراضی

 - ماه 14

۸۲ 

 

 

کارخانه نساجی  -

 مازندران

تجمع  -

 اعتراضی

 - ماه 05

 -نفر 533 شهر ری کارخانه ایرانیت ری - ۸۰

تجمع 

 اعتراضی

- - 

فضای سبز  - ۸۳

 شهرداری اهواز

تجمع  اهواز

 اعتراضی

کمبود اعتبار  ماه 4

 شهرداری

سازمان تامین  تیر 8 ۸۷

 اجتماعی

 -نفر 63 پاکدشت

تجمع 

 اعتراضی

- - 



سوءاستفاده  - نفر 43 رشت کارخانه هود تیر 8 ۸۰

 کارفرما

 -نفر 013 خرمشهر شهرداری خرمشهر تیر 12 ۸۶

تجمع 

 اعتراضی

کمبود  ماه 5

 قدینگین

سوءاستفاده  ماه 4 اعتصاب کرج شرکت فوالدسازان تیر 13 ۸۴

 کارفرما

کارخانه ریسندگی   ۸۸

 خاور

تجمع  رشت

 اعتراضی

از یک تا 

 چند ماه

تعطیلی 

 کارخانه

ماه  6  قزوین کارخانه تبد تیر 13 ۸۸

حقوق و 

عیدی و 

 پاداش

تعطیلی 

 کارخانه

کارخانه نوشابه  - ۸۲

 سازی ساسان

واگذاری به  هما 0 - -

بخش 

 خصوصی

کارخانه صابون  - ۸۴

 سازی خرمشهر

سوءاستفاده  ماه 5 - خرمشهر

 کارفرما

کارخانه کفش مهدی  - ۸۰

 شهر

 53بیش از  سمنان

شکایت  -نفر

به 

استانداری و 

ریاست 

 جمهوری

 - ماه 4

 -نفر 033 - کارخانه سازمایه - ۸۳

پیگیری 

 مستمر

 - ماه 17

كارخانه سعادت  - ۸۷

 اجاننس

 - ماه 1  یزد

شرکت ساختمانی  - ۸۰

نصب مربوط به 

 پاالیشگاه آبادان

 - ماه 4 نفر 733 آبادان

تجمع  مرودشت مجتمع گوشت فارس - ۸۶

 اعتراضی

 - ماه 09

تجمع  آبادان شرکت نفت آبادان تیر 11 ۸۴

 اعتراضی

- - 

 -نفر 013 خرمشهر شهرداری خرمشهر - ۸۸

تجمع 

 اعتراضی

کمبود  ماه 5

 قدینگین

شهرک صنعتی  کارخانه فوالدسازان - ۸۸

 صفادشت کرج

 -نفر 033

 اعتصاب

 - ماه 4

 - - -نفر 533 تهرانچاپ و انتشارات  تیر 11 ۴۲۲



وابسته به وزارت 

 ارشاد

 اعتصاب

سازمان قطار شهری  تیر 22 ۴۲۴

 اهواز

 نبود اعتبار ماه 3  اهواز

شرکت پیمانکاری  - ۴۲۰

بهین استوار)امور 

 رات(مخاب

دزدی مدیر  ماه 3 نفر 11 تهران

 شرکت

مرکز مخابراتی پیام  - ۴۲۳

 نور

سوءاستفاده  ماه 3 نفر 53 تهران

 کارفرما

ماه  6 نفر 133 الهیجان کارخانه ایران برک - ۴۲۷

حقوق و 

عیدی و 

پاداش سال 

98 

- 

شرکت ابری  - ۴۲۰

)کارخانه تولید 

قطعات یدکی خودرو 

 های پراید(

ماه  1 نفر 133 تهران

حقوق و 

 سنوات

- 

كارگران لوله سازی  - ۴۲۶

 خوزستان

 13تا  09 نفر 453 اهواز

 ماه

- 

 - ماه 4 - اراک شركت آونگان  - ۴۲۴

كارخانه تولیدی  - ۴۲۸

 وصنعتی گلریس

 - ماه 1 - زنجان

شركت ماشین سازی  - ۴۲۸

 اراك

 - ماه 3 - اراک

راهپیمایی  قائمشهر نساجی مازندران - ۴۴۲

راضی به اعت

سوی 

 فرمانداری

 - ماه 05

جاده مخصوص  كارخانه پارس متال / ۴۴۴

 کرج

 - ماه 3 -

نساجی کارخانه  تیر 22 ۴۴۰

 مازندران

 -نفر 033 قائمشهر

تجمع 

اعتراضی 

مقابل 

 استانداری

 - ماه 05

شركت مهندسي  - ۴۴۳

فرایندكاو)پروژه 

خانه آب احداث تصفیه

 شرب شهر طبس(

در  تاخیر ماه 7 - طبس

هاي پرداخت

كارفرما 

)شركت 

سهامي آب 

اي منطقه



 استان یزد(

کارخانه فرآوري و  تیر 21 ۴۴۷
استحصال طالي 
 دره""پویا زرکان آق

تعطیلی   نفر 533 تکاب

 کارخانه

كارخانه فرش مخمل  - ۴۴۰

 كاشان

 - ماه 3 - کاشان

ماه  6 - سنندج كارخانه پرریس - ۴۴۶

حقوق و 

عیدی و 

 پاداش

- 

كارخانه تولید  - ۴۴۴

 شیرخشك نوباوه

 - ماه 5 - بروجن

شركت مجتمع خلیج  - ۴۴۸

 فارس

 -بحران ماه 5 - شیراز

گرانی 

مصالح 

 ساختمانی

كارخانه تولیدي  - ۴۴۸

 نوشاب

 - ماه 1 - تهران

شهر صنعتی  كارخانه آرد ماشین تیر 28 ۴۰۲

 البرز

 -نفر 73

تجمع 

 اعتراضی

وجود  ماه 00

بحران)حذف 

ها و  یارانه

چند برابر 

شدن هزینه 

حاملهاي 

 انرژي(

كارخانه ساریت  - ۴۰۴

 مازندران

 - ماه 0 - ساری

منطقه آزاد تجاری  - ۴۰۰

 اروند

 -نفر 733 خوزستان

تجمع 

 اعتراضی

 - ماه 6

جاده مخصوص  شركت پارس متال - ۴۰۳

 کرج

 وجود بحران ماه 00 

کارخانه ریسندگی و  - ۴۰۷

 بافندگی کاشان

 - ماه 55 عتصابا کاشان

 -نفر 133 رشت کارخانه نوپوش - ۴۰۰

 اعتصاب

ماه  9

حقوق و 

عیدی و 

پاداش و 

و  99مزایا 

98 

- 

كارخانه نساجی   ۴۰۶

 خامنه

 - ماه 47 - -



عدم پرداخت  ماه 4 - - شرکت فراساز اول مرداد ۴۰۴

مطالبات 

شرکت از 

سوي وزارت 

 نیرو

کارخانه نساجی   ۴۰۸

 مازندران

جمع ت قائمشهر

اعتراضی و 

 راهپیمایی

 - ماه 07

صنایع مخابرات راه  مرداد 2 ۴۰۸

 دور

 -نفر 533 شیراز

تجمع 

 اعتراضی

 14تا  13

 ماه

- 

شرکت پیمانکاری  مرداد 3 ۴۳۲

 فضای سبز

تجمع  اهواز

 اعتراضی

تاخیر  ماه 4

پیمانكار در 

 ارسال اسناد

کارخانه نساجى  مرداد 1 ۴۳۴

 مازندران

تجمع  قائمشهر

 اضیاعتر

 - ماه 05

ماشین سازی   ۴۳۰

 عباسیان

 - ماه 9   سنندج

شرکت آهنگری  مرداد 8 ۴۳۳

 تراکتورسازی

 - - اعتصاب تبریز

ریسندگی، بافندگی  مرداد 12 ۴۳۷

 ونساجی کاشان

 سوء مدیریت ماه 55 - کاشان

  ماه 7  اردبیل شركت آرتاویل تایر  ۴۳۰

تجمع  اردبیل كارخانه سبالن پارچه - ۴۳۶

 اعتراضی

 - 

شرکت مخابرات راه  - ۴۳۴

 دور

تجمع  شیراز

اعتراضی در 

 تهران

 - ماه 16

منطقه صنعتی  مرداد 11 ۴۳۸

 مورچه خورت

 -نفر 133 اصفهان

تجمع 

 اعتراضی

تعطیلی  -

 کارخانه ها

 -نفر 433 سنندج کارگران ساختمانی مرداد 11 ۴۳۸

تجمع 

 اعتراضی

- - 

شرکت مخابرات راه  مرداد 12 ۴۷۲

 دور ایران

تجمع  شیراز

 اعتراضی

 - ماه 13

ماه  1 - جاده ساوه  کارخانه رباط مخزن مرداد 11 ۴۷۴

حقوق و 

عیدی و 

 پاداش

- 

کارخانه قند و تصفیه  مرداد 11 ۴۷۰

 شکر اهواز

 -نفر 83 اهواز

تجمع 

ماه  9

حقوق و 

- 



عیدی و  اعتراضی

 پاداش

تجمع  تهران بیمارستان امام  ۴۷۳

 اعتراضی

ماه  6

کارانه 

 پرستاران

سودجویی 

 دولت

مدارس راهنمایی  مرداد 18 ۴۷۷

 تهران 6منطقه 

مراجعه به  تهران

مراجع 

 مربوطه

ماه  5

حقوق 

معلمان حق 

التدریسی و 

ماه  3

اضافه 

کاری همه 

 پرسنل

- 

ماه  6 / تهران شرکت خط لوله ایران مرداد 18 ۴۷۰

حقوق و 

نیمی از 

 عیدی

سوءاستفاده 

 کارفرما

کارخانه دوزندگی  مرداد 12 ۴۷۶

 نوپوش

ماه  ۸ اعتصاب رشت

 -حقوق 

عیدی و 

پاداش و 

مزایای 

پایان سال 

و  ۸۸های 

۸۸ 

- 

تجمع  میبد کارخانه فوالد میبد مرداد 22 ۴۷۴

 اعتراضی

ماه  03

 حقوق

واگذاری 

نیمی از 

سهام به 

بخش 

و  خصوصی

تعطیلی و 

 بروز بحران

شرکت لوله سازی  - ۴۷۸

 خوزستان

 -نفر 143 -

تجمع 

 اعتراضی

 - ماه 13

شرکت کیسون)پروژه  مرداد 21 ۴۷۸

 قطار شهرى اهواز(

ماه  7  اهواز

 حقوق

 

 -نفر 33 - مجتمع گوشت فارس / ۴۰۲

تجمع 

 اعتراضی

ماه  09

 حقوق

- 

تذکر نماینده  خرم آباد لرستان کارخانه پارسی لون مرداد 22 ۴۰۴

خرم آباد در 

ماه  7

 حقوق

- 



 مجلس

۴۰۰ 2 
 شهریور

کارخانه های فرآوری 

 شیر

تجمع های  سراسر کشور

اعتراضی و 

مراجعه به 

مراجع 

مربوطه 

توسط 

دامداران و 

کارخانه 

 داران

چند ماه 

 حقوق

عدم پرداخت 

بدهی یارانه 

شیر به 

داران کارخانه

از سوی 

 دولت

۴۰۳ 1 
 شهریور

شركت 

كیسون)شركت 

پیمانكار طرف 

قرارداد با متروی 

 اهواز(

 -نفر 433 اهواز

 اعتصاب

ماه  7

 حقوق

هزینه نمودن 

منابع مالى 

حقوق 

كارگران در 

جاى دیگر، 

توسط 

مسئوالن 

 شرکت

تجمع  میبد شرکت فوالد میبد - ۴۰۷

 اعتراضی

ماه  03

 حقوق

واگذاری 

نیمی از 

سهام به 

بخش 

و  خصوصی

تعطیلی و 

 بروز بحران

۴۰۰ 8 
 شهریور

ماه  7 - خرم آباد لرستان کارخانه پارسیلون

 حقوق

- 

۴۰۶ 2 
 شهریور

 -نفر 133 شوش کارخانه کاغذ پارس

تجمع 

 اعتراضی

چند ماه 

 حقوق

- 

۴۰۴ 13 
 شهریور

شرکت کیسون 

)شركت پیمانكار 

طرف قرارداد با 

 متروی اهواز (

 -نفر 433 اهواز

 اعتصاب

ماه  7

 حقوق

هزینه نمودن 

منابع مالى 

حقوق 

كارگران در 

جاى دیگر، 

توسط 

مسئوالن 

 شرکت

۴۰۸ 11 
 ورشهری

ماه  6 اعتصاب استان کردستان سد مخزنی ژاوه

 حقوق

- 

۴۰۸ 11 
 شهریور

شرکت قطعات توربین 

 شهریار

   اعتصاب تهران -شهریار



۴۶۲ 11 
 شهریور

شرکت نفت و گاز 

 ”ایتوک ایران“

 -نفر 0333 -

تجمع 

 اعتراضی

ماه  1

حقوق و 

اضافه 

 کاری

- 

 -ده ها نفر ایرانشهر نساجی بافت بلوچ  ۴۶۴

تجمع 

 اعتراضی

- - 

۴۶۰ 22 
 شهریور

شرکت کیسون 

)شركت پیمانكار 

طرف قرارداد با 

 متروی اهواز (

 -نفر 433 اهواز

 اعتصاب

ماه  7

 حقوق

هزینه نمودن 

منابع مالى 

حقوق 

كارگران در 

جاى دیگر، 

 توسط

۴۶۳ 21 
 شهریور

شرکت خدمات 

مهندسی و ابنیه فنی 

 "تراورس"

 -نفر 43 سیرجان

تجمع 

اعتراضی و 

گو با گفت

 خبرنگاران

قطع اضافه 

کار و 

کاهش 

 حقوق

خصوصی 

 سازی

۴۶۷ 21 
 شهریور

شرکت "حفاری و 

اکتشاف انرژی گستر 

 پارس )پدکس("

-نفر 73 خوزستان

اعتصاب 

نفر  73]هر 

توسط 

کارفرما 

 اخراج شدند[

ماه  6

حقوق و 

 مزایا

- 

۴۶۰ 32 
 شهریور

تجمع  اراک شرکت آونگان

 اعتراضی

ماه  09

حقوق و 

 ددستمز

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

۴۶۶ 32 
 شهریور

سابیر )پیمانکار 

 قطارشهری کرج(

تجمع  کرج

 اعتراضی

ماه  7

 حقوق

 

کارخانه ریسندگی  مهر 1 ۴۶۴

 پرریس

ماه  3  سنندج

حقوق و 

 عیدی

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت صنایع فلزی  مهر 2 ۴۶۸

 ۰شماره 

تجمع  تهران

 اعتراضی

ماه  1

 حقوق

واگذاری 

ه کارخانه ب

خریداران 

 جدید

شرکت راه سازی  مهر 1 ۴۶۸

 ”ساردو“

مراجعه به  سنندج

مراجع 

 مربوطه

ماه  8

 حقوق

صرف اعتبار 

مربوط به 

حقوق 

کارگران در 

 محل دیگر

تعطیلی  مراجعه به  رشتشرکت تعاونی و  مهر 1 ۴۴۲



تولیدی فناوری 

 شیمیایی گیالن

 کارخانه کارفرما

شركت پیمان كاری  مهر 12 ۴۴۴

 برد هوا

ماه  5 - سنندج

 حقوق

- 

شرکت  مهر 11 ۴۴۰

تابلیه)پیمانکار سد 

 گتوند(

 -نفر 533 شوشتر

 اعتصاب

ماه  3

 حقوق

 

سوءاستفاده  - اعتصاب ماهشهر پتروشیمی بندر امام مهر 11 ۴۴۳

 کارفرما

کارخانه نساجی  مهر 12 ۴۴۷

 مازندران

تجمع  قائمشهر

اعتراضی و 

 راهپیمایی

چندین ماه 

 حقوق

- 

 -نفر 33 قزوین شرکت نازنخ مهر 18 ۴۴۰

تجمع 

 اعتراضی

 14تا  06

 ماه

- 

 -نفر 33 قزوین شرکت فرنخ مهر 18 ۴۴۶

تجمع 

 اعتراضی

 14تا  06

 ماه

- 

شرکت لوله سازی  مهر 12 ۴۴۴

 خوزستان

تجمع  -

 اعتراضی

ماه  14

 حقوق

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

   اعتراض اهواز نیروگاه رامین مهر 22 ۴۴۸

کارخانه نساجی  مهر 22 ۴۴۸

 قائمشهر

 -نفر 133 قائمشهر

تجمع 

اعتراضی و 

 راهپیمایی

ماه  05

 حقوق

- 

ده ها نفر  تهران بیمارستان ولیعصر - ۴۸۲

 -پرستار

 اعتراض

کاهش 

میزان 

ی کارانه

خود و 

تعویق در 

 پرداخت آن

- 

شركت هاى سرنخ،  آبان 1 ۴۸۴

 مه نخ و نازنخ

 -نفر 33 قزوین

تجمع 

 اعتراضی

 14تا  13

 ماه حقوق

- 

شرکت صنایع  - ۴۸۰

مخابراتی راه دور 

 ایران )آی.تی.آی(

ماه  14 - شیراز

 حقوق

- 

مراجعه به   کارخانه آجرپزی شیل - ۴۸۳

مراجع 

 مربوطه

ماه  6

 حقوق

- 

 -ماه  6تجمع  خرمشهرشرکت کشتی سازی  / ۴۸۷



 حقوق اعتراضی اروندان

 -نفر 033 قزوین شرکت نازنخ  آبان 1 ۴۸۰

تجمع 

 اعتراضی

ماه  13

 حقوق

- 

شرکت های فرنخ  آبان 2 ۴۸۶

 ،نازنخ ومه نخ 

 -نفر 33 قزوین

تجمع 

 اعتراضی

ماه  13

 حقوق

- 

کارگران  - آبادان اداره آبفا آبادان آبان 2 ۴۸۴

پیمانکاری 

ماه  3

 -حقوق

کارکنان 

 1رسمی 

 ماه حقوق

اجرای طرح 

هدفمندی 

 هایارانه

خ شركت دولتی ن آبان 2 ۴۸۸

 قزوین

تجمع  قزوین

 اعتراضی

ماه  13

 حقوق

توجهی بی

مسئوالن و 

 مدیر كارخانه

کشت و صنعت  - ۴۸۸

 کارون

 -نفر 133 شوشتر

تجمع 

 اعتراضی

عدم 

محاسبه 

سنوات بیمه

 ای

- 

گامرون صنعت  - ۴۸۲

 خوزستان

ماه  3 اعتراض -

 حقوق

- 

فضای سبز   آبان 4 ۴۸۴

 شهرداری خرمشهر

تجمع  خرمشهر

 اعتراضی

ماه  1

 -حقوق 

شش ماه 

اضافه 

کاری و 

 مزایا

- 

سازی شرکت لوله آبان 1 ۴۸۰

 خوزستان

تجمع  -

 اعتراضی

حقوق 

کارگران 

 ۴۰رسمی 

 –ماه 

حقوق 

کارگران 

قراردادی 

 ۴۰بیش از 

 ماه 

 

واگذاری به 

بخش 

 خصوصی

شرکت کشت و  آبان 8 ۴۸۳

صنعت نیشکر هفت 

 تپه و کارون

تجمع  خوزستان

 اعتراضی

عدم 

ری همکا

سازمان 

- 



تامین 

اجتماعی 

برای تکمیل 

سابقه بیمه

 ای

کشت و صنعت  آبان 2 ۴۸۷

نیشکر هفت تپه و 

 کارون خوزستان

 -نفر 333 خوزستان

تجمع 

 اعتراضی

چند ماه 

عدم  -حقوق

پوشش 

 بیمه ای

- 

شرکت سپندار بتن  آبان 2 ۴۸۰

زاگرس )بازارچه 

 پرویزخان(

 -صدها نفر کرمانشاه

 اعتصاب

 عدم افزایش

سه ساله 

عدم  -حقوق

واریز کامل 

ماهیانه 

 بیمه 

- 

 -نفر 0133 کرج شهرداری شهریار آبان 12 ۴۸۶

 اعتراض

ماه  0

حقوق و 

اضافه 

 کاری

- 

 -نفر 033 سنندج شرکت نتن پارسیان آبان 11 ۴۸۴

 اعتصاب

ماه  1

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

تجمع  ایرانشهر نساجی بافت بلوچ آبان 13 ۴۸۸

 اعتراضی

وق و حق

سایر 

مطالبات 

 بازنشستگی

 

گروهی از  اراک شرکت تراورز آبان 11 ۴۸۸

 -کارگران

تجمع 

 اعتراضی

ماه  00تا  1

حقوق و 

اضافه 

 کاری

سوءاستفاده 

 کارفرما

 -نفر 533 ایرانشهر نساجی بافت بلوچ آبان 11 ۰۲۲

تجمع 

 اعتراضی

سال  8

حقوق 

 بازنشستگی

- 

کارخانه مواد شوینده  آبان 21 ۰۲۴

 بهداشتی اشک و

ماه  3تا  5 اعتصاب سنندج

تا  6 -حقوق

 ماه مزایا 7

- 

ماه  4 - تهران شرکت مخابراتی تالیا آبان 21 ۰۲۰

 حقوق

سرباز زدن 

هیات مدیره 

شرکت از 

پرداخت 

مطالبات 

 کارگران

واگذاری به ماه  14 -نفر 533 شیرازصنایع مخابراتی راه  آبان 22 ۰۲۳



تجمع  دور

 اعتراضی

 بخش حقوق

 خصوصی

موزه میراث  آبان 22 ۰۲۷

 روستایی گیالن

تجمع  گیالن

 اعتراضی

چند ماه 

 حقوق

- 

کاری شركت پیمان - ۰۲۰

فریمکو) پتروشیمی 

 امیر كبیر(

 - - اعتصاب ماهشهر

تجمع  تهران هتل آزادی  ۰۲۶

 اعتراضی

- - 

وزارت آموزش و  آبان 13 ۰۲۴

 پرورش

مراجعه به  سراسر کشور

مراجع 

 مربوطه

ماه  9

حقوق 

 بازنشستگی

عدم پذیرش 

افزایش 

حقوق 

بازنشستگی 

از سوی 

صندوق 

 بازنشستگی

شرکت پرهون  آبان 21 ۰۲۸

طرح)نیروگاه سیکل 

 ترکیبی(

 -نفر 33 سنندج

 اعتصاب

ماه  4

 حقوق

 

کارگران پروژه های  آبان 21 ۰۲۸

نفت، گاز و 

 پتروشیمی

 -نفر 533 سراسر کشور

ارسال نامه 

برای رییس 

مجلس 

ای شور

 اسالمی

ماه ها 

حقوق و 

 مزایا

سوءاستفاده 

کارفرمایان و 

 پیمانکاران

کارخانه نساجی  آبان 28 ۰۴۲

 قائمشهر

 -نفر 033 قائمشهر

تجمع 

 اعتراضی

سال  0

 حقوق

 

ماه  4  سنندج سد ژاوه آبان 28 ۰۴۴

حقوق و 

 عیدی

- 

هاي جمعي از تشكل آبان 22 ۰۴۰

 بازنشستگي كارگري

تجمع  شهر ری

 اعتراضی

عدم 

پرداخت 

حقوق و 

 مزایا

- 

تعدادی از کارگران  آبان 22 ۰۴۳

برخي كارخانجات و 

هاي اقتصادي بنگاه

 بخش خصوصي

تجمع  سراسر کشور

 اعتراضی

- - 

چندین ماه  - هندیجان شهرداری هندیجان آبان 22 ۰۴۷

 حقوق

- 

 -ماه  6 -نفر 333 خرمشهر شهرداری خرمشهر آبان 22 ۰۴۰



تجمع 

 اعتراضی

 حقوق

 -جاده سنندج  کارخانه آجر پزی شل  آبان 22 ۰۴۶

 کامیاران

 -نفر 43

تجمع 

 اعتراضی

- - 

کارخانه ریسندگی  آذر 1 ۰۴۴

 پرریس

ماه  9 اعتصاب سنندج

 -حقوق

عیدی و 

پاداش سال 

و  98های 

83 

سوءاستفاده 

 کارفرما

ستاد بسیج اقتصادی  آذر 3 ۰۴۸

 کل کشور

تجمع  تهران

 اعتراضی

به طور 

 03متوسط 

میلیون 

تومان هر 

 کارمند

- 

کفش “شرکت  آذر 3 ۰۴۸

 ”پویش

تجمع  تهران

 اعتراضی

ماه  1

 حقوق

- 

شرکت چینی “ آذر 3 ۰۰۲

 ”اسپیدار

تجمع  ساوه

 اعتراضی

ماه  7

 حقوق

- 

شرکت استراتوس  آذر 2 ۰۰۴

 )پیمانکار سد بن یر(

ماه  5  سنندج

 حقوق

- 

شرکت  جهاد توسعه  آذر 2 ۰۰۰

 ن یر()پیمانکار سد ب

ماه  5 - سنندج

 حقوق

- 

هاي پیمانشركت آذر 2 ۰۰۳

و « ساحل»كاري 

پروژه«) گمانه كاو»

هاي مطالعاتي دو سد 

كاني »هاي به نام

و « گویژان

 «(چومان»

چند ماه  - بانه

حقوق و 

 مزایا

عدم پرداخت 

ی بودجه

كافي از 

 طرف دولت

شرکت صنایع   ۰۰۷

 هواپیمایی ایران

 -نفر 533 تهران

ع تجم

 اعتراضی

 - ماه  9

شرکت   ۰۰۰

 اداره راه(”)معتبر“

 -ده ها نفر مریوان -سنندج

 اعتصاب

ماه  6

 حقوق

- 

صندوق بازنشستگى  آذر 8 ۰۰۶

 فوالد

تجمع  

 اعتراضی

عدم پرداخت  -

بدهی دولت 

 به صندوق

 5شهرداری)منطقه  آذر 2 ۰۰۴

فضای سبز شهر( 

 سنندج

 -ده ها نفر سنندج

تجمع 

 اعتراضی

از اخراج 

اول آذر تا 

اول اسفند 

/ 



هر سال و 

عدم دریافت 

 حقوق

ماه  3 - خرمشهر کشتی سازی اروندان آذر 05 ۰۰۸

حقوق]در 

این تاریخ 

پرداخت 

 شد[

های بحران

 مالی صنایع

کارخانه نساجی قائم  آذر 11 ۰۰۸

 شهر

سال  1تا  - قائمشهر

حقوق و 

 مزایا

سوءاستفاده 

 حکومت

حبس  شمال کشور کارخانه نساجی آذر 22 ۰۳۲

مدیرعامل 

کارخانه 

 دردستشوئی

ماه  06

 حقوق

- 

توسعه »شرکت های  آذر 13 ۰۳۴

، «احیا و انرژی

و « توکا»

مجتمع «) فراورش»

صبا متعلق به فوالد 

 مبارکه (

ماه  5تا  1 - اصفهان

 حقوق

- 

کارخانه نساجی  آذر 21 ۰۳۰

 قائمشهر

 -نفر 0 قائمشهر

پرتاب کفش 

به رییس 

 جمهور

ز یک بیش ا

 سال حقوق

 

بازنشستگان فوالد و  آذر 21 ۰۳۳

 معادن زغال سنگ

رئیس کانون  سراسر کشور

بازنشستگان 

ذوب آهن 

اصفهان و 

دبیر کانون 

های 

بازنشستگی 

فوالد و 

معادن زغال 

 سنگ کشور

دریافت 

حقوق 

ماهانه در 

 چند مرحله

مقصر 

دانستن وزیر 

اقتصاد و 

دارایی در 

 بروز مشکل

کت عصر تهران) شر آذر 21 ۰۳۷

پیمانکار ساختمان 

جدید استانداری 

 تهران(

اقدام  -نفر 0 تهران

 به خودکشی

ماه  7

 حقوق

 

شرکت ذوب آهن  آذر 22 ۰۳۰

 اصفهان

 033تا  033 اصفهان

تجمع  -نفر

 اعتراضی

خالی بودن  ماه 1

صندوق برای 

پرداخت 

حقوق 



 بازنشستگان

شرکت سامیکو  آذر 22 ۰۳۶

 صنعت همدان

ع تجم همدان

 اعتراضی

ماه  6

 حقوق

اعالم 

ورشکستگی 

 90در سال 

تجمع  اصفهان ذوب آهن اصفهان آذر 23 ۰۳۴

 اعتراضی

ماه  0

حقوق 

بازنشستگا

 ن

کاهش شدید 

تولید در ذوب 

 آهن

ماه  6 - ساوه شركت شن سا آذر 23 ۰۳۸

 حقوق

عدم پرداخت 

بدهي هاي 

اداره راه و 

شهرداري 

ساوه به 

شرکت شن 

 سا

اعتراض به  تبریز نساجي تبریز كارخانه - ۰۳۸

اشکال 

 گوناگون

ماه  05

 حقوق

مشكل تامین 

مواد اولیه 

نساجي و 

عدم 

برخورداری 

از حمایت 

 الزم 

شرکت های پروفیل  - ۰۷۲

صفا)کارخانه های 

و « نورد لوله صفا»

نورد لوله و پروفیل »

 «(ساوه

ماه  4 اعتصاب ساوه

 حقوق

- 

کارخانه مخابرات راه  آذر 21 ۰۷۴

 ور شیرازد

تجمع  شیراز

 اعتراضی

ماه  16

 حقوق

- 

 5فضای سبز منطقه  آذر 28 ۰۷۰

 شهرداری اهواز

 -نفر 073 اهواز

رسانه ای 

نمودن 

 مشکل

ماه  5

 حقوق

- 

کارخانه ریسندگی  آذر 22 ۰۷۳

 خاور

 -نفر 53 رشت

تجمع 

 اعتراضی

ماه  6

 حقوق

- 

تجمع  - شرکت دورال آذر 22 ۰۷۷

 اعتراضی

ماه  1

 حقوق

ذاری واگ

کارخانه به 

شرکت 

سرمایه 

گذاری تامین 



اجتماعی 

 )شستا(

طرح سرشماری   ۰۷۰

0583 

 -نفر 115 بوکان

مراجعه به 

فرمانداری 

 بوکان

عدم دریافت 

دستمزد 

 کامل

- 

شرکت پیمانکاری  دی 3 ۰۷۶

 ژیان )سد ژاوه(

 -نفر 433 سنندج

 اعتصاب

ماه  6

 -حقوق

عیدی سال 

83 

- 

 شرکت لوله سازی دی 1 ۰۷۴

 خوزستان

ماه  13 - -

 حقوق

واگذاری به 

بخش 

خصوصی و 

بی توجهی 

 مسووالن

شرکت لوله نورد  دی 1 ۰۷۸

 صفا

بی توجهی  ماه 4 اعتصاب ساوه

 کارفرما

شرکت جهاد   ۰۷۸

توسعه)پیمانکار سد 

 آزاد بنیر(

 -نفر 133 سنندج

 اعتصاب

ماه  4

 حقوق

 

كارخانه ایرانیت شهر  دی 1 ۰۰۲

 ری

عدم تمایل  ماهچندین  - شهر ری

کارفرما به 

 ادامه فعالیت

مخابرات راه دور  دی 1 ۰۰۴

 ایران

تجمع  شیراز

 اعتراضی

 - ماه 16

ماه  8تا  6  ابهر كارخانه هوكامه  - ۰۰۰

یک  -حقوق

سال حق 

 بیمه

- 

شرکت نمایان غرب)  دی 1 ۰۰۳

 پیمانکار سد رامول(

تجمع  دهگالن

 اعتراضی

- - 

كارخانه یخچال  دی 1 ۰۰۷

 ازى البرزس

ماه  6  نیشابور

 حقوق

- 

ماه  4 - نیشابور كارخانه پالود دی 1 ۰۰۰

 حقوق

- 

ماه  4 - نیشابور شركت جهان الكتریك دی 1 ۰۰۶

 حقوق

- 

صنایع فلزی شماره  دی 12 ۰۰۴

یک)شرکت 

مصنوعات زرین 

 تهران(

 -نفر 133 تهران

تجمع 

 اعتراضی

ماه  5

 9 -حقوق

ماه حق 

 بیمه 

بی توجهی 

جدید  مالکین

 کارخانه 

مشکالت  ماه 5تا  1 - عسلویهشرکت های  دی 12 ۰۰۸



پیمانکاری طرح های 

 مختلف صنعت نفت

مالی 

شرکتهای 

 پیمانکاری

سازمان پارکها و  دی 12 ۰۰۸

 فضای سبز اهواز

ماه  4 - اهواز

حقوق و 

 بیمه

- 

کارخانه سوخت  دی 11 ۰۶۲

 فلزات

افزایش بدهی   - ابهر

های بانکی و 

 تعطیلی

شرکت پیمانکاری  دی 11 ۰۶۴

متروی «) بلند پایه»

 تهران(

ماه  6 - تهران

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

سایت جهانی تخت  دی 11 ۰۶۰

 سلیمان

اختالف بین  ماه 6 - تکاب

مدیر سایت 

تخت سلیمان 

و مسووالن 

سازمان 

میراث 

فرهنگی 

آذربایجان 

 غربی

کارخانه صنایع فلزی  دی 12 ۰۶۳

ت شماره یک)شرک

مصنوعات زرین 

 تهران(

تجمع  تهران

 اعتراضی

ماه  5

 9 -حقوق

 ماه بیمه

- 

کارخانه کاشی و   ۰۶۷

 سرامیک گیالنا

ماه  7 اعتصاب منجیل

 حقوق

- 

ماه  8 / سنندج کارخانه نیرو رخش دی 13 ۰۶۰

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه  3 / مالیر شرکت لوح زرین دی 13 ۰۶۶

 حقوق

عدم مدیریت 

 صحیح

کارخانه مخابرات راه  / ۰۶۴

 دور شیراز

تجمع  شیراز

 اعتراضی

بی توجهی  ماه 16

 مسئولین

میاندرود)مازندرا کشت و صنعت شمال دی 13 ۰۶۸

 ن(

تجمع 

 اعتراضی

سوء مدیریت  روز 43

و 

سوءاستفاده 

 -کارفرما

تعطیلی 

 کارخانه

سودجویی  ماه 5 - مهاباد کارخانه قند موکریان دی 11 ۰۶۸

 کارفرما



معادن زغال سنگ  دی 11 ۰۴۲

 شرقشمال

مالقات با  استان گلستان

نماینده 

آزادشهر و 

رامیان در 

مجلس 

شورای 

 اسالمی

 - چندین ماه

تجمع  اردبیل ذوب آهن اردبیل دی 12 ۰۴۴

 اعتراضی

ماه  6

 حقوق

- 

بازنشستگان ذوب دی 11 ۰۴۰

 آهن

تجمع  اصفهان

 اعتراضی

بدقولی  

 مسئولین

نساجی  کارخانه دی 11 ۰۴۳

 مازندران

تجمع  قائمشهر

 اعتراضی

 07تا  04

 ماه حقوق

عمل نکردن 

مسئولین و 

سرمایه گذار 

به تعهدات 

 خود

کارخانه گونی بافی  / ۰۴۷

 )مجتمع صنعتی سما(

شهرستان 

 دهگالن

شکایت به 

اداره کار و 

 استانداری

چندین ماه 

 -حقوق

عیدی و 

 سنوات

- 

شرکت ساختمانی  دی 11 ۰۴۰

 چوالب

ماه  5تا  1 - ن گیالناستا

 حقوق

- 

شکایت به  کردستان نیرو رخش کردستان دی 11 ۰۴۶

اداره کار و 

 استانداری

ماه  03

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه  6 اعتصاب مالیر ذوب فوالد مالیر دی 18 ۰۴۴

 حقوق

- 

تجمع  دهگالن شرکت کارین صنعت دی 18 ۰۴۸

 اعتراضی

ماه  8

 حقوق

- 

سعه فازهای طرح تو دی 12 ۰۴۸

 پارس جنوبی

 - چند ماه  عسلویه

شرکت واگن سازی  دی 12 ۰۸۲

 پارس

تجمع  اراک

اعتراضی در 

برابر وزارت 

راه و 

 -شهرسازی

 تهیه طومار

چند ماه 

 1 -حقوق

سال حق 

 بیمه

عدم اجرای 

تعهدات راه 

آهن نسبت به 

شرکت واگن 

 سازی

شرکت صلب استیل  دی 12 ۰۸۴

)پیمانکار پروژه 

 (مسکن مهر

 -نفر 53 کامیاران

 اعتصاب

 - چندین ماه

شرکت واگن سازی  دی 22 ۰۸۰

 پارس

تجمع  اراک

اعتراضی در 

ماه  1

 1 -حقوق

- 



برابر مجلس 

شورای 

 اسالمی

سال حق 

 بیمه

 -نفر 83 تهران کارخانه ویتانا دی 21 ۰۸۳

تجمع 

 اعتراضی

ماه  4

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت قطعه سازی  دی 21 ۰۸۷

 ی کرجفوالد

تجمع  کرج

 اعتراضی

ماه  03

 حقوق

 

اتعکاس  نیک شهر شهرداری نیک شهر دی 21 ۰۸۰

موضوع به 

 رسانه

ماه  6تا  4

دو  -حقوق

سال و شش 

ماه اضافه 

عیدی  -کار

و پاداش 

 5 -۸۲سال 

سال هزینه 

 -لباس کار

 ماه بیمه 6

 کمبود اعتبار

آهن کارخانه ذوب - ۰۸۶

 اردبیل

تجمع  اردبیل

 اعتراضی

ماه  6

 حقوق

- 

کارخانه نساجی  دی 22 ۰۸۴

 مازندران

-مراجعه به  قائمشهر

دفتر امام 

جمعه 

 قائمشهر

ماه  09

 حقوق

- 

شرکت پیمانکاری و  دی 21 ۰۸۸

 ساختمانی بستاب بنا

ماه  7 - تهران

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

سازی کارخانه قطعه  ۰۸۸

 کرج

- - - - 

شرکت پوشش بام  دی 22 ۰۸۲

 دناساختمانی 

اعتراض به  تهران

 کارفرما

ماه  1

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

ماه  5 - تبریز ماشین سازی تبریز دی 21 ۰۸۴

 حقوق

- 

کارخانه تولیدی  دی 21 ۰۸۰

 باطری نور

 - ماه 4 - ساوه

اجرای طرح  - - مهاباد کارخانه قند مکریان دی 22 ۰۸۳

هدفمند کردن 

 هایارانه

ارسال نامه  دامغان دیشرکت ابزار مه بهمن 1 ۰۸۷

اعتراضی به 

رییس 

جمهور و 

 رسانه ها

ماه  5

 5 -حقوق

 -ماه بیمه

پرداخت 

نشدن بن 

سوءاستفاده 

 کارفرما



شش ماهه 

دوم سال 

0596- 

طلب دو 

روز تعطیلی 

عید فطر 

 0596سال 

عدم اقدام  بندر عباس کشتی نجات بهمن 1 ۰۸۰

الزم در 

حادثه غرق 

شدن یک 

 فروند شناور

چند ماه 

 حقوق

- 

شرکت پی وی سی  بهمن 1 ۰۸۶

 مهدیشهر

سال  0 - سمنان

 حقوق

- 

شرکت ریسندگی  بهمن 8 ۰۸۴

 کاشان

 - ماه 55 - کاشان

مطالبات  - سراسر کشور فرهنگیان بازنشسته بهمن 8 ۰۸۸

معوقه از 

سال های 

و  0576

0577 

بی توجهی 

 دولت

ماه  1 - تبریز ی آتش سوکارخانه بهمن 2 ۰۸۸

حقوق و 

 ایامز

سوءاستفاده 

 کارفرما

كارخانه شیشه ایمني  بهمن 2 ۳۲۲

 طوس

 -نفر 43 مشهد

تجمع 

 اعتراضی

ماه  09

 حقوق

- 

کارخانه های لوله  بهمن 2 ۳۲۴

نورد ساوه و لوله 

 نورد صفا

ماه  4 - ساوه

 حقوق

سوءاستفاده 

 کارفرما

 - - اعتصاب مشهد راه آهن شمال شرق  ۳۲۰

اداره آموزش و  بهمن 12 ۳۲۳

 پرورش 

ارسال نامه  کرمانشاه

اعتراضی و 

 اعتصاب

 - 

کارخانه ریسندگی  بهمن 12 ۳۲۷

 خاور

تذکر نماینده  رشت

رشت در 

مجلس 

شورای 

 اسالمی

- - 

کارخانه ذوب آهن  - ۳۲۰

 غرب کشور

ماه  4 - اسدآباد

 -حقوق

سنوات و 

- 



حق ایاب 

ذهاب و 

 سختی کار

-نفر 43 سنندج کارخانه پرریس بهمن 23 ۳۲۶

 عتصابا

ماه  8

 حقوق

/ 

کارخانه های صنایع  بهمن 21 ۳۲۴

 1و  0فلزی شماره 

 -نفر 633 تهران

تجمع 

اعتراضی و 

ایجاد راه 

 بندان

ماه  6

 -حقوق

عیدی و 

 پاداش

سوءاستفاده 

 کارفرما

واحد تولیدی شیرین  بهمن 22 ۳۲۸

 طعم الرستان

ماه  4 - الرستان

 حقوق

بروز بحران 

به دلیل 

گرانی و 

اد کمبود مو

 اولیه

بیمارستان فوق  بهمن 22 ۳۲۸

 تخصصی قلب تهران

 -نفر 133 تهران

تجمع 

 اعتراضی

کاهش مبلغ 

 عیدی

بی توجهی 

 مسئولین

آزادگان)اسرای زمان  بهمن 32 ۳۴۲

 جنگ(

 -نفر 0333 تهران

تجمع 

 اعتراضی

عدم دریافت 

حقوق 

دوران 

 اسارت

/ 

 -نفر 033 خرم آباد كارخانه پارسیلون اسفند 1 ۷۹۹

تجمع 

 اعتراضی

ماه  01

 -حقوق

 -عیدی

 مزایا

تعطیلی 

کارخانه و 

عدم پیگیری 

اداره کل 

های نساجی

کشور جهت 

راه اندازی 

مجدد 

 کارخانه

شرکت سابیر بین اسفند 1 ۷۹۹

 5الملل)پیمانکار خط 

 مترو تهران(

 -نفر 133 تهران

 اعتصاب

ماه  6

 حقوق

مصرف پول 

دریافت شده 

از شرکت 

مترو در 

 هایپروژه

 دیگر

استان های گیالن  چایکاران اسفند 1 ۷۹۷

 و مازندران

انعکاس 

مشکل به 

رسانه ها 

توسط رئیس 

اتحادیه 

 چایکاران

 03مبلغ 

میلیارد 

تومان طلب 

 معوقه

- 



کارخانه قند و تصفیه  اسفند 2 ۷۹۴

 شکر اهواز

تجمع  اهواز

 یاعتراض

ماه  04

حقوق و 

 -حق بیمه

عیدی و 

 پاداش

- 

یت سازمان حما  ۷۹۵

کنندگان و مصرف

 تولیدکنندگان

تجمع  تهران

 اعتراضی

چند ماه 

حقوق 

 ومزایا

- 

مرکز اطالعات تلفنی  اسفند 3 ۷۹۶

 کرمان 009

 -نفر 91 کرمان

 اعتصاب

ماه 5

 -حقوق

عیدی و 

سنوات سال 

حق  -قبل

 بیمه

- 

ماه  7 - خراسان جنوبی کارخانه قند قهستان اسفند 2 ۷۹۲

حقوق و 

 بیمه

بدهی های 

ن سنگی

بانکی و 

آسیب ناشی 

از اجرای 

طرح 

هدفمندی 

 یارانه ها

های مدارس سرویس اسفند 1 ۷۹۹

استثنایی سازمان 

پرورش و آموزش

 شهر تهران

سرویس  16 تهران

-مدرسه

 اعتصاب

ماه  4

 حقوق

عدم حمایت 

سازمان 

و آموزش 

پرورش شهر 

 تهران

شرکت راه سازی  / ۷۹۸

 ”تیراژ“

 -نفر 033 تهران

تجمع 

 اضیاعتر

ماه  5

 حقوق

بی توجهی 

 کارفرما

شرکت نقش و نمای  / ۷۹۰

 محیط شهر

 - / اعتصاب سنندج

 -نفر 733 تهران شرکت شهاب خودرو / ۷۹۹

اعتصاب و 

اخراج مدیر 

 شرکت

ماه  1

حقوق و 

 بیمه

سوءاستفاده 

های 

مسئولین 

 شرکت

 -نفر 433 - گروه صنعتي صفا اسفند 2 ۷۹۹

تجمع 

 اعتراضی

- - 

کارکنان  - اراک كارخانه آونگان نداسف 2 ۷۹۷

 1مبلغ 

میلیارد 

- 



تومان 

 طلبکارند

کارخانه چینی - ۷۹۴

 ”اسپیدار“

راهپیمایی و  ساوه

تجمع 

 اعتراضی

- - 

مقره “کارخانه  - ۷۹۵

 ”سازی

ماه  03 / شهرصنعتی کاوه

حقوق 

کارگران 

 بازنشسته

- 

کارخانه نورد لوله  - ۷۹۶

 صفا

-نفر 433 ساوه

 اعتصاب

ه ما 4

 حقوق

- 

شرکت صنایع  اسفند 12 ۷۹۲

مخابرات راه دور 

 ایران

 53 شیراز

نفر)نمایندگا

 -ن کارگران(

تجمع 

اعتراضی در 

 تهران

ماه  18

 حقوق

خصوصی 

سازی و عدم 

 حمایت دولت

شرکت صنایع  اسفند 12 ۷۹۹

مخابرات راه دور 

 ایران

تجمع  شیراز

اعتراضی در 

 شیراز

ماه  18

 حقوق

خصوصی 

سازی و عدم 

 مایت دولتح

كارخانه لوله سازي  - ۷۹۸

 خوزستان

تجمع  اهواز

 اعتراضی

ماه  53

حقوق 

كارگران 

قراردادي و 

ماه  53

حقوق 

كارگران 

 رسمي

- 

-نفر 433 ساوه نورد لوله صفا - ۷۷۰

اعتصاب و 

تجمع 

 اعتراضی

ماه  4

 -حقوق

عیدی و 

 پاداش

- 

پیگیری و  سنندج كارخانه پرریس - ۷۷۹

مراجعه به 

مراجع 

 ربوطهم

ماه  8

 حقوق

- 

ماه  1 - یزد كارگر شركت یزد پیچ - ۷۷۹

 حقوق

افزایش 

هزینه تولید 

و کاهش 

 میزان تولید

کارخانه چکیده  اسفند 06 ۷۷۷

 صنعت

عدم حمایت  - - ساوجبالغ

دولت در 



اجرای قانون 

هدفمند کردن 

 هایارانه

ماه  3 - ساوجبالغ کارخانه ایرکست اسفند 11 ۷۷۴

 حقوق

یت عدم حما

دولت در 

اجرای قانون 

هدفمند کردن 

 هایارانه

کارخانه ذوب آهن  اسفند 11 ۷۷۵

 اسدآباد

تجمع  اسدآباد همدان

 اعتراضی

ماه  4

حقوق و 

 عیدی

سوءاستفاده 

 کارفرما

شرکت تولیدی  اسفند 22 ۷۷۶

 صنعتی آذفر

مراجعه به  ارومیه

 اداره کار

ماه  00

 -حقوق

عیدی و 

پاداش سال 

 -83و  98

فه بن اضا

حق  -کاری

لباس شش 

ماه اول و 

 دوم 

 

- 

شرکت تولیدی  اسفند 22 ۷۷۲

 صنعتی غرب آساد

مراجعه به  ارومیه

 اداره کار

ماه  00

 -حقوق

عیدی و 

پاداش سال 

 -83و  98

بن اضافه 

حق  -کاری

لباس شش 

ماه اول و 

 دوم 

- 

شرکت کشت و  اسفند 22 ۷۷۹

صنعت نیشکر 

 شوشتر

 -نفر 1333 شوشتر

 اعتصاب

- - 

بیمارستان فوق  اسفند 22 ۷۷۸

 تخصصی قلب تهران

 -نفر 133 تهران

تجمع 

 اعتراضی

عدم 

برخورداری 

از حقوق و 

مزایا 

وعیدی 

 دولتی

- 

صندوق بازنشستگي  اسفند 21 ۷۴۰

 هواپیمایی هما

-نفر 1333 تهران

تجمع 

ماه  0

حقوق و 

خالی بودن 

صندوق 



 بازنشستگی عیدی اعتراضی

ند و تصفیه کارخانه ق اسفند 21 ۷۴۹

 شکر اهواز

 -نفر 73 اهواز

تجمع 

 اعتراضی

سال  0

حقوق و 

 6 -مزایا

ماه حق 

 بیمه

 -سوءمدیریت

واردات بی 

رویه قند و 

بی  -شکر

توجهی 

مسئولین 

 استانی

شرکت پیمانکاری  اسفند 22 ۷۴۹

ارمغان جوانان »

 «کردستان

 -نفر 51 سنندج

 اعتصاب

ماه  1

حقوق و 

 عیدی

عمل نکردن 

دانشگاه 

م پزشکی علو

کردستان به 

تعهدات مالی 

خود و عدم 

پرداخت 

صورت 

وضعیت های 

 مالی شرکت 

عیدی و  - - شرکت اطلس پارس اسفند 22 ۷۴۷

 بیمه

اخراج 

کارگران و 

تعطیلی 

 شرکت

 

بتوانیم  تاامید جمع همکاران ما در ادامه کار این پروژه مشترک بر این است همانطوری که پیشتریاد آورشدیم ؛ 

نیز پی گیریم و به مقایسه هم بنشینیم . ۹۸۱۱و  ۹۸۱۹سال های بعد یعنی ن کار حقوق های معوقه را درهمچنا

 کار نیز جداول الزم را به نوبت استخراجرامون پدیده بیکاری و اخراج ازیپتالش خواهیم نمود که  نهمچنی

کارگری جدول بندی نموده و رماشنیز برپایه روزسر حوادث کاری حین کار در ایران بر نماییم و این مهم را

 ارزیابی واقعبینانه تری در این عرصه ارائه دهیم . 

 رفقا ،جریان کارو صبروتامل یکایک آن رفقا دردرارائه این بیالن کارعزیزم ازیکایک رفقای همین جاباردیگر

مورد این پژوهش باشد که تشکر می کنم. صمیمانه ،  محمدی( مهرپور مهرداد –فرخ قهرمانی  –)احمد والی 

 قرارگیرد .و باورمندان به مسائل کارگری ایران عالقمندان و نقد وبررسی استفاده 

 با احترام 

 امیر جواهری لنگرودی 

 

 



 

 

 


