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 ٣٢٢٠حركت اعتراضي
ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٨
در آستانه اول ماه مه ،روز جهاني كارگران
دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

چند توضيح:
* ٣٢٢٠حركت اعتراضي در سال  ١٣٩٨خورشيدي كه در ترازنامه زير جمع آوري شده مربوط به
خيزشهاي توده اي و جنبش اعتراضي كارگران ،كشاورزان ،معلمان ،بازنشستگان ،پرستاران،
كاميونداران ،بازاريان ،مدافعان حفاظت از محيط زيست و  ...است كه هر ماه در ماهنامه نبرد خلق ،از
شماره  ٤١١تا شماره  ٤٢٣به شكل مشروح تري همراه با منبع خبر منتشر شده است .از اين تعداد
 ١٥٠٠حركت مربوط به قيام آيان ماه و خيزش دي ماه است.
*در اين بيﻼن بسياري از حركتهاي اعتراضي كه در رسانه هاي جمعي و يا شبكه هاي اجتماعي
پوشش خبري نداشته و يا ما آن را نديده ايم ،وجود ندارد .بنابرين اين بيﻼن نمي تواند كامل باشد.
*بيﻼن  ١٦١حركت اعتراضي دانشجويان
از  ١٦آذر سال  ١٣٩٧تا  ١٦آذر سال
 ١٣٩٨به مناسبت روز دانشجو در شماره
 ٤١٩ماهنامه نبرد خلق منتشر شده است.
*»ابعاد خيزش بيشماران را مي توان از
مقايسه تعداد حركتهاي اعتراضي از سال
 ١٣٩٠تاكنون به خوبي دريافت.
*در اين بيﻼن هر گاه كارگران يك واحد
چند روز متوالي اقدام به حركت اعتراضي
كرده اند ،هر روز يك حركت به حساب
آمده است.
*براي اطﻼع روزانه از چالشها و حركتهاي اعتراضي كارگران ،مزدبگيران ،پرستاران ،معلمان و
دانشجويان ايران به سايت جنگ خبر مراجعه كنيد:
*نبردخلق در هر ماه فشرده حركتهاي اعتراضي كارگران ،كشاورزان ،بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران،
كاميونداران و دانشجويان را منتشر مي كند .براي اطﻼع از اين اخبار به سايت ايران نبرد و يا كانال
تلگرام نبرد خلق مراجعه كنيد
دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
چهارشنبه  ٢٧فروردين  ١٥ - ١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
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فروردين  ۵٩ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
شنبه  ٣فروردين :تجمع مالكان اراضي شاداب عبدل )موسوم به دست مشان( در دذفول.
يكشنبه  ٤فروردين :اعتصاب كارگران خدماتي شهرداري كوت عبداﷲ براي هفتمين روز متوالي.
چهارشنبه  ٧فروردين :تجمع كشاورزان ميناب مقابل جهاد كشاورزي اين شهرستان.
آدينه  ٩فروردين :تجمع گروهي از شهروندان سيل زده بخشهاي جنوبي گميشان در استان گلستان
مقابل فرمانداري /.تجمع اعتراضي مردم سيل زده آق قﻼ در استان گلستان مقابل فرمانداري.
شنبه  ١٠فروردين :تجمع اعتراضي سپرده گذاران موسسه كاسپين )بدرتوس( مقابل بيدادستاني
مشهد.
سه شنبه  ١٣فروردين :تجمع صيادان اروندكنار مقابل بخشداري/.تجمع سيل زدگان شهرستان
شوش براي دادخواهي.

چهارشنبه  ١٤فروردين :تجمع جوانان منطقه نيزارهاي نيشكر امير كبير از توابع شهرستان
خرمشهر ،واقع در در  ٤٥كيلومتري جنوب اهواز /.تجمع صيادان اروندكنار مقابل بخشداري.
شنبه  ١٧فروردين :تجمع كارگران شركت خانه سازي ايرداك مقابل ساختمان فرمانداري تبريز/.
تجمع كارگران پروژه قطارشهري اهواز )شركت كيسون( مقابل ورودي كارگاه /.تحصن معلمان
حقالتدريسي در مدرسه آزادگان منطقه يك تهران /.تحصن معلمان حق التدريسي مدرسه كار و
دانش ابوريحان شهرستان اسﻼمشهر /.اعتصاب جمعي از معلمان قزوين.
يكشنبه  ١٨فروردين :تجمع دوباره كارگران پيمانكاري پروژه قطار شهري اهواز /.تجمع كارگران
»خانهسازي ايرداك« براي دومين روز متوالي مقابل فرمانداري تبريز.
دوشنبه  ١٩فروردين :تجمع كارگران بازنشسته نيشكر هفت تپه /.اولين تجمع سهامداران غارتشده
پديده شانديز در سال جديد مقابل بيدادسراي شهر مشهد.

٣

سه شنبه  ٢٠فروردين :تجمع اعتراضي غارت شدگان موسسه كاسپين مقابل ساختمان قوه غارتگر
قضاييه در تهران.
آدينه  ٢٣فروردين :تجمع شماري از مردم اهواز در كوي علوي اين شهر.
شنبه  ٢٤فروردين :اعتصاب و تجمع رانندگان تاكسيهاي برون شهري ياسوج مقابل استانداري/.
تجمع جمعي از شهروندان روستاهاي پايين دست سد چندير جرگﻼن مقابل اين سد/.تجمع كارگران
كارخانه كاشي كوثر ابركوه براي چندمين بار جلو اين كارخانه /.اعتصاب كاميونداران شهرستان دماوند
و به صف كردن كاميونهاي شان در بلوار  ٦٠متري بعثت گيﻼوند اين شهرستان /.تجمع سپرده
گذاران عارت شده موسسه بدر توس مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي در مشهد /.اعتصاب و
تجمع كارگران خطوط ابنيه فني راه آهن لرستان مقابل اداره كل راه آهن.
يكشنبه  ٢٥فروردين :تجمع جوانان و مهندسان دوره ديده وزارت نفت ،از شهرهاي هويزه و دشت
آزادگان مقابل شركت مهندسي توسعه نفت هويزه /.تجمع تعدادي از عوامل سريال »افسانه هزار
پايان« مقابل مسجد بﻼل سازمان صدا و سيما /.كارگران خطوط ابنيه فني راهآهن لرستان براي
دومين روز متوالي دست از كاركشيده و مقابل ساختمان اداره كل راه آهن تجمع كردند /.تجمع
اعتراضي رانندگان ميني بوسها و تاكسيهاي فرودگاه خميني /تجمع سپرده گذاران سايت طﻼي ثامن
مقابل ساختمان بيدادستاني در تهران /.تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي سايپا مقابل ساختمان
وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران /.تجمع كارگران كارخانه كاشي كوثر /.اعتصاب و تجمع
كاميونداران دماوند.
دوشنبه  ٢٦فروردين :تجمع كارگران حفاظت جنگل شركت نكاچوب )از جمله شركتهاي بهره
بردار جنگل هاي مازندران( مقابل كارخانه نكاچوب واقع درشهرستان مياندورود /.تجمع مشتريان
نگين خودرو و رامك خودرو /تجمع گروهي از جايگاهداران پمپ بنزين و گاز سي ان جي مقابل وزارت
نفت /تجمع اعتراضي حوالهداران شركتهاي خودروي داخلي مقابل بانك مركزي /.تحصن دهها تن از
معلمان ديشموك مقابل آموزش و پرورش براي دومين روز متوالي.
سه شنبه  ٢٧فروردين :به صف كردن اتوبوسهاي جمعي از اتوبوسداران محور كرج – چالوس/.
اعتصاب و تجمع تانكرداران تخليه فاضﻼب قم /.تجمع دوباره جايگاه داران سوخت در وزارت نفت/.
تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين مقابل ساختمان بيدادسراي جرائم مالي در تهران.
چهارشنبه  ٢٨فروردين :تجمع گروهي از ساكنان روستاي اشلق از توابع شهرستان ميانه ،مقابل
ساختمان فرمانداري اين شهرستان /.تجمع جمعي از رانندگان تاكسي تلفني شهرستان سقز مقابل
ساختمان شهرداري اين شهرستان /.اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه »قند فسا« واقع در جنوب
شرقي شيراز ،در محوطه كارخانه /.تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي از گروه خودرو سازي سايپا
مقابل ساختمان معاونت بازرگاني و فروش اين شركت در تهران.
پنج شنبه  ٢٩فروردين :تجمع جمعي از حاميان حقوق حيوانات از بومهن ،رودهن و پرديس ،مقابل
شهرداري بومهن /.تجمع سپرده گذاران پديده شانديز در مشهد مقابل ساختمان استانداري خراسان
رضوي /تجمع اهالي رسانه و مطبوعات كوهدشت مقابل مجلس.
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آدينه  ٣٠فروردين :جمعي ازكشاورزان اصفهان با تجمع از ادامه ساخت خط انتقال آب از درياچه
قايقراني ذوب آهن واقع در شهرستان لنجان به كارخانه ذوب آهن جلوگيري كردند /.تجمع
خبرنگاران كوهدشت مقابل مجلس.
شنبه  ٣١فروردين :تجمع جمعي از كاميونداران خرانق و به صف كردن كاميونهاي شان درمسير
منتهي به معدن مظفري دربخش خرانق در استان يزد /.كارگران كارخانه نساجي يزدباف دست از كار
كشيدنذ و در محوطه كارخانه تجمع كردند.

ارديبهشت  ٢٢۴ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
دوشنبه  ٢ارديبهشت :معلمان شاغل در خارج از كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع
كردند /.مراقبان سﻼمت طرح پزشك خانواده استان فارس دست به تجمع مقابل ساختمان مركزي
دانشگاه علوم پزشكي
شيراز زدند /.تجمع غارت
شدگان موسسه بدر توس
مقابل
مشهد
در
خراسان
استانداري
رضوي /تجمع خريداران
خودروهاي ثبت نامي در
تهران مقابل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت/
تجمع توليد كنندگان
تخم مرغ مقابل وزارت صنعت و معدن و تجارت /تجمع كاركنان پروژه راه آهن درود_ خرم آباد مقابل
ساختمان استانداري لرستان /تجمع مستاجران مغازه هاي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان /.تجمع اعتراضي كاميونداران خرانق.
سه شنبه  ٣ارديبهشت :تجمع كارگران ساختماني بانه مقابل اداره كار /.اعتصاب و تجمع كارگران
كارخانه قند شمال خوزستان )قند شوش( كه در جوار مجتمع كشت و صنعت هفت تپه واقع شده ،در
محوطه كارخانه /.تجمع سپرده گذاران غارت شده موسسه كاسپين مقابل ساختمان بيدادسراي
عمومي و ضد انقﻼب تهران /كارگران )شركت تراورس( خط آهن لرستان دست به تجمع و اعتصاب
زدند.
چهارشنبه  ٤ارديبهشت :تجمع كارگران فاز دو پاﻻيشگاه آبادان /.تجمع كارگران اخراجي
پتروشيمي دهلران )شركت اويكو( /.تجمع جمعي از اهالي روستاي باغچمك بم باشركت فعال زنان/.
جمعي از فرهنگيان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پروش دست به تجمع زدند.

٥

پنجشنبه  ٥ارديبهشت :اعتصاب كارگران شهرداري منطقه  ٥اهواز براي پنجمين روز متوالي/.
پرسنل بيمارستان خميني دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد دست از كار كشيده و تجمع
كردند /.تجمع سپردهگذاران پديده در مشهد در برابر استانداري خراسان رضوي.
شنبه  ٧ارديبهشت :تجمع زنبورداران ايذه مقابل اداره جهاد كشاورزي اين شهرستان /.تجمع
رانندگان ميني بوس پﻼك عمومي تهران مقابل شوراي قﻼبي شهر تهران /.تجمع مردم روستاي ايﻼن
جره و باﻻده و بستن جاده اصلي كازرون به فراشبند /.تجمع جمعي از كسبه جمعه بازار شاهرود
مقابل شوراي قﻼبي شهر /.معلمان حقالتدريس كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند/.
تجمع شهروندان سيل زده آق قﻼ مقابل فرمانداري اين شهر با وجود انبوهي از نيروهاي انتظامي/
تجمع و اعتصاب رانندگان تاكسي شهرستان خوي در آذربايجان غربي.
يكشنبه  ٨ارديبهشت :تجمع شماري از سپرده گذاران پديده شانديز مقابل ساختمان بيدادستاني
تهران /.تجمع صاحبان مرغداري از سراسر كشور مقابل ساختمان وزارت جهاد كشاورزي و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در تهران/.تجمع كاركنان مركز بهداشت شرق و غرب اهواز مقابل دانشگاه
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز /.تجمع معلمان حقالتدريس كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش/.
تجمع اعتراضي كسبه جمعه بازار شاهرود مقابل شوراي فرمايشي شهر.
دوشنبه  ٩ارديبهشت :تجمع كارگران خدماتي خط يك قطار شهري تهران در محوطه سكوي
ايستگاه شهر ري /.براي دومين روز متوالي ،كارگران شهرداري كوت عبداﷲ مقابل استانداري
خوزستان تجمع كردند /.كاركنان مركز بهداشت شرق و غرب اهواز براي دومين روز متوالي ،مقابل
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تجمع كردند /.تجمع ثبت نام كنندگان و غارت شدگان
شركت عظيم خودرو مقابل بيدادسراي اقتصادي تهران )خ .كارگر شمالي( /تجمع كارمندان اخراج
شده موسسه آرمان تهران مقابل ساختمان قوه قضاييه /اعتصاب تاكسي داران بانه.
سه شنبه  ١٠ارديبهشت :اعتصاب قصابان شهر بيجار در استان كردستان براي چهارمين روز
متوالي /.اعتصاب كسبه بازار روز دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد براي چهارمين روز متوالي/.
تجمع كارگران خدماتي خط يك قطار شهري در محوطه سكوي ايستگاه شهر ري /.تجمع و
راهپيمايي مرغداران معترض از مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت به سمت وزارت جهاد كشاورزي/
تجمع غارت شدگان كاسپين روبروي مجلس /تجمع كارمندان اخراج شده موسسه آرمان روبروي
ساختمان بانك مركزي )تهران(.
چهارشنبه  ١١ارديبهشت )اول ماه مه( :تجمع جمعي از بازنشستگان و دانشجويان ،عليرغم فضاي
به شدت امنيتي و قُرُق خيابانهاي منتهي به مجلس /.تجمع كارگران نيشكر هفت تپه مقابل
فرمانداري شوش با شعار» :نان ،كار ،آزادي؛ حق مسلم ماست« دست به تجمع زدند /.تجمع انجمن
صنفي و كميته آموزشي كارگران و استادكاران ساختماني مريوان و سرو آباد در ميدان كارگران چهار
راه شبرنگ مريوان /.تجمع و راهپيمايي كارگران و فعاﻻن كارگري سنندج در طول خيابان غفور/.
اعتصاب و تجمع كارگران راه آهن لرستان براي چندمين روز متوالي /.همزمان با ورود حسن روحاني
به كرمانشاه كارگران صنعت نفت و گازغرب دست به تجمع زدند /.تجمع خريداران خودروهاي ثبت

٦

نامي از شركت رامك خودرو مقابل ساختمان بيدادگستري در تهران /.تجمع كارگران كارخانه كاغذ
پاژ نيشابور براي دومين روز متوالي مقابل فرمانداري اين شهر /.جمعي از معلمان آزاد و حق التدريس
مقابل مجلس رژيم اجتماع كردند /.تجمع اعتراضي سپرده گذاران بدر توس در جلوي استانداري
خراسان رضوي در مشهد /.كارگران تعديل شده شركت پرديس كاغذ پاژ نيشابور به مناسبت روز
جهاني كارگر تجمع كردند.

پنجشنبه  ١٢ارديبهشت :حمله ماموران امنيتي به تجمع و راهپيمايي سهامداران پديده شانديز در
مشهد و بازداشت تعدادي از معترضان /.تجمع كارگران كارخانه كاغذ پاژ مقابل فرمانداري نيشابور/.
همزمان با روز معلم ،معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در بسياري از
شهرهاي كشور دست به برپايي تجمعهاي اعتراضي زدند.
اين تجمعها در شماري از شهرها مثل :سقز ،مريوان  ،سنندج ،ديواندره ،جوانرود ،اسﻼم آباد ،كرمانشاه،
اليگودرز ،همدان ،مﻼير ،تبريز ،اروميه ،اردبيل ،تهران ،مﻼرد ،اصفهان ،خميني شهر ،يزد ،شيراز،
ساري ،رشت ،مشهد ،تربت حيدريه ،اهواز ،اراك ،قزوين ،كرج و ..برگزار شد.
شنبه  ١٤ارديبهشت :تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت رامك خودرو ،مقابل
ساختمان بيدادگستري در تهران.
يكشنبه  ١٥ارديبهشت :كارگران شهرداري منطقه هشت اهواز دست به تجمع مقابل ساختمان اين
شهرداري زدند /.كشاورزان سيل زده خوزستان مقابل ساختمان جهاد كشاورزي شهرستان كارون،
اقدام به برگزاري تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع كارگران شهرداري اهواز /تجمع خريداران
خودروهاي ثبت نامي از شركت سايپا ديزل /.تجمع غارت شدگان موسسات مالي و اعتباري جلوي
درب بانك مركزي در تهران /تجمع كاركنان مجلس رژيم مقابل درب شماره يك مجموعه بهارستان/.
اعتصاب كارگران راهآهن شاهرود.
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دوشنبه  ١٦ارديبهشت :تجمع زنان كارگر سازمان پسماند شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي
فرمايشي شهر اهواز /.اهالي مناطق گلدشت ،گلبهار ،عين  ٢و كوي علوي در استان خوزستان مقابل
ساختمان شوراي قﻼبي شهر اهواز تجمع كردند /.كارگران شهرداري كوت عبداﷲ بار ديگر دست به
تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند /.رانندگان كاميون و كمپرسي در اردكان دست از كاركشيده و
كاميونهاي شان را در امتداد هم پارك و تجمع كردند /.صاحبان قناديهاي دهدشت در استان
كهگيلويه و بويراحمد براي ششمين روز متوالي اعتصاب كرده و از پخت شيريني خودداري كردند/.
اهالي سعدآباد مقابل بخشداري تجمع كردند /.تعدادي از نانوايان قم مقابل اتحاديه نانوايان اين شهر
تجمع كردند /.گروهي از كشاورزان شهرستان نقده ،مقابل ساختمان كارخانه قند اين شهرستان تجمع
كردند /.جمعي از تاكسي داران دهگﻼن مقابل فرمانداري تجمع كردند /.تجمع سپرده گذاران كاسپين
مقابل بيدادسراي تهران /تجمع عارت شدگان موسسه توسعه البرز مقابل بانك كشاورزي /تجمع
رانندگان تاكسي درنقده مقابل فرمانداري نقده /تجمع و تحصن غارت شدگان سايپا ديزل جلوي درب
سايپا ديزل.
سه شنبه  ١٧ارديبهشت :كارگران كارخانه پويا نخ ايﻼم دست به تجمع مقابل استانداري زدند/.
كارگران اخراجي كارخانه صنايع غذايي كيوان در همدان اقدام به تجمع كردند /.كسبه شهرك
آبشناسان رباط كريم در اين شهرك تجمع اعتراضي برگزار كردند.
چهارشنبه  ١٨ارديبهشت :كارگران شركت مهندسي تعميرات انتقال نيروي تهران )متانير( براي
يازدهمين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت نيرو دست به تجمع زدند /.تجمع جمعي از كارگران
بخش خدمات شهري شهرداري منطقه  ٣خرم آباد مقابل شهرداري خرم آباد و استانداري خوزستان
براي دومين روز متوالي /.براي دومين روز متوالي ،كارگران خطوط ابنيه فني راه آهن نواحي نورآباد و
شازند اراك )شركت جوش گستر( اعتصاب كردند /.نانوايان بيرجند براي چهارمين روز متوالي با
تعطيلي واحدهاي خبازي شان در اتحاديه تجمع كردند.
پنجشنبه  ١٩ارديبهشت :صدها كسبه بازار شهرك زيوه از توابع بخش سيلوانا در منطقه مرگور از
شهرستان اروميه محل كارشان را تعطيل و مقابل بخشداري سيلوانا تجمع كردند /.كارگران مجتمع
نيشكر هفت تپه دست به اعتصاب زدند /.شماري از پرستاران شركتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به
نمايندگي از پرستاران شركتي بيمارستانهاي تحت پوشش اين دانشگاه در ساختمان اداري دانشگاه
تجمع كردند /.تجمع اعتراضي سپرده گذاران پديده شانديز مقابل استانداري خراسان رضوي در
مشهد .نيروي سركوبگر انتظامي چند نفر از آنان دستگير كردند.
شنبه  ٢١ارديبهشت :براي باري ديگر ،كاركنان بيمارستان خميني كرج دست به تجمع زدند.
يكشنبه  ٢٢ارديبهشت :رانندگان تاكسي در اروميه دست از كاركشيدند و در در ايستگاههاي
اصلي و پر ازدحام شهر تجمع كردند /.جمعي از فعاﻻن محيط زيست شاهرود مقابل فرمانداري اين
شهرستان تجمع كردند /.براي چندمين بار كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه  ٨اهواز مقابل
استانداري خوزستان تجمع كردند /.رانندگان تاكسيدر كرج تجمع كردند /.تجمع فعاﻻن حقوق زن در
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سنندج در پارك اي تي /تجمع جمعي از مردم شميل در مقابل استانداري هرمزگان /تجمع
سوختبران سيستان و بلوچستان در مسجد مكي زاهدان.
دوشنبه  ٢٣ارديبهشت :تعدادي از ورزشكاران و مدال آوران بازيهاي آسيايي و پارا آسيايي كشور،
مقابل درب وزارت ورزش و جوانان تجمع كردند /.تجمع چند روزه كارگران كارخانه كاشي كوثر مقابل
فرمانداري ابركوه /.پايان تجمع چند روزه چغندركاران نقده ،پيرانشهر ،اشنويه ،بوكان و مهاباد /.دكه

داران و توزيع كنندگان مطبوعات پايتخت براي چندمين بار دست به تجمع مقابل شهرداري تهران
زدند.
سه شنبه  ٢٤ارديبهشت :جمعي از اعضاي پروژه  ٢٠٥٨تعاوني مسكن شهرداري تهران مقابل
ساختمان شوراي فرمايشي شهر تجمع كردند /.پيمانكاران منطقه  ٢٢شهرداري تهران جلوي
ساختمان شهرداري در خيابان بهشت تجمع كردند /.جمعي از مردم معترض كاروان و زرآباد در مقابل
بيدادگستري چابهار تجمع كردند /.شماري از معلمان شهر مريوان با برگزاري تجمع در مسير درياچه
زريوار تجمع كردند /.تجمع پيمانكاران شركت ملي حفاري خوزستان روبروي درب اين شركت /تجمع
سهامداران غارت شده بدر توس روبروي استانداري در مشهد.
چهارشنبه  ٢٥ارديبهشت :رانندگان ميني بوس در مشهد در ايستگاههاي بلوار شاهنامه اين شهر
اقدام به برگزاري تجمع كردند /.شماري از مهندسان شيرازي مقابل ساختمان شوراي قﻼبي شهر
شيراز تجمع كردند /.تجمع سپرده گذاران موسسه كاسپين مقابل ساختمان بانك مركزي در تهران/
اعتصاب رانندگان بخش خصوصي اتوبوسراني در زنجان در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان/
تجمع حواله داران خريد رنو در اعتراض به عدم تحويل خودروهاي ثبت نامي دو سال قبل و طرح
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تبديل تحويل سه پرايد به جاي خودروي رنو ،مقابل قوه قضاييه رژيم در تهران /تجمع دوستداران
طبيعت در شهر گراش واقع در استان فاس مقابل فرمانداري رژيم در اين شهرستان.
پنجشنبه  ٢٦ارديبهشت :كارگران شهرداري اردل دست به تجمع مقابل شهرداري زدند.
آدينه  ٢٧ارديبهشت :جمعي از
اهالي شهر شاهديه ،بخش زارچ و
محدوده دروازه قرآن يزد دست به
تجمع زدند و جاده يزد  -اشكذر در
محدوده نصرت آباد را با آتش زدن
ﻻستيك مسدود كردند /.شماري از
معلمان حق التدريس استان قم
مقابل ساختمان دفتر اميرآبادي
فراهاني ،نماينده حكومتي قم در
مجلس شوراي اسﻼمي ،اقدام به
برگزاري تجمع كردند/.تجمع اعتراضي مردم عشاير و كشاورز شهر زرنه استان ايﻼم.
شنبه  ٢٨ارديبهشت :جمعي از حاميان حقوق حيوانات در تهران دست به تجمع مقابل شهرداري
تهران زدند /.پرستاران بيمارستان آزادي تهران دست به تجمع مقابل دفتر پرستاري و مديريت
بيمارستان زدند /.كاركنان بيمارستان صنايع پتروشيمي بندر ماهشهر دست از كار كشيدند /.تجمع
كارگران كارخانه قطعات بتني گيﻼن.
يكشنبه  ٢٩ارديبهشت :تجمع شماري از كشاروزان گندمكار دهستان چنانه واقع در شهرستان
شوش /تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي از گروه خودرو سازي سايپا ،مقابل ساختمان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در تهران.
دوشنبه  ٣٠ارديبهشت :همزمان با سفر وزير راه به استان خراسان جنوبي و بازديدش از جاده در
دست ساخت بيرجند  -قائن ،كارگران اين پروژه دست به تجمع زدند /.اعتصاب كارگران راه آهن و
خطوط و ابنيه فني تبريز از آذريايجان شرقي در گذرگاه تبريز /.كارگران ايستگاه را ه آهن اراك شازند
نورآباد )شركت خط گوش گستر( دست از كاركشيدند /.اعتصاب رانندگان شركت مخابرات استان
كردستان براي  ٧روز متوالي ادامه يافت /.تجمع اعضاي تعاوني مسكن بنياد تعاون ناجا در بلوار
مرزداران /تجمع كارگران شركت جهاد نصر كردستان.
سه شنبه  ٣١ارديبهشت :تجمع سپرده گذاران موسسه كاسپين مقابل ساختمان نهاد رياست
جمهوري در تهران /.كارگران كارخانه آذر آب اراك دست از كار كشيدند و در محوطه كارخانه تجمع
كردند و سپس به طرف فرمانداري شهرستان اراك راهپيمايي كردند /.كارگران پاﻻيشگاه در حال
احداث گاز بيدبلند ٢بهبهان دست به تجمع در محل كارشان زدند /.كاركنان بخش انتظامات متروي
تهران در محوطه ساختمان شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( تجمع كردند/.
كاركنان شهرداري منطقه سه تبريز دست به تجمع مقابل ساختمان مركزي شهرداري زدند/.
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جنگلبان شمال مقابل فرمانداري شهرستان نور تجمع كردند /.جمعي از ضايعات جمع كنهاي همدان
دست به تجمع مقابل استانداري زدند /.گروهي از ساكنان روستاهاي زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب
از جمله گلم كبود ،دستك عليا ،سفلي و ميرميرو مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند/.
كارگران معدن سرب و روي كوشك واقع در فاصله  ١٦٥كيلومتري شرق يزد و در  ٤٥كيلومتري
شمال شرق بافق براي سومين روز متوالي اعتصاب كردند /.سومين روز اعتصاب كارگران معدن
كوشك بافق /.خانواده هاي بازداشت شدگان مراسم روز جهاني كارگر باهمراهي جمعي از فعاﻻن
كارگري منجمله اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه و فعاﻻن
دانشجويي ،براي پنجمين بار در اين ماه جهت آزادي عزيزان شان مقابل زندان اوين تجمع كردند/.
جمعي از بازنشستگان سال  ٩٧آموزش و پرورش كشور دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و
پرورش زدند.

خرداد  ١۵٠ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
چهارشنبه اول خرداد :كارگران فصلي ني بر مجتمع كشت و صنعت هفت تپه در محوطه شركت
كردند /.كارگران »قرق بان« جنگلهاي مازندران مقابل استانداري تجمع كردند.
پنجشبنه  ٢خرداد :كارگران كارخانه آرد غنچه واقع در كيلومتر  ١٠جاده اهواز -انديمشك براي
دومين روز متوالي مقابل بانك توسعه تعاون اهواز تجمع كردند /.اهالي شاهرود مقابل اداره منابع
طبيعي شاهرود و درقله شاهوار تجمع كردند /.تجمع جوانان و مردم زيباشهر اصفهان /تجمع دوباره
كارگران كارخانه ايران قوطي واقع در شهرك صنعتي البرز /تشكيل زنجيره انساني توسط جوانان
جوشقان قالي در  ٦٠كيلومتري كاشان و  ٩٠كيلومتري اصفهان
شنبه  ٤خرداد :كارگران عمليات و سياﻻت شركت ملي حفاري ايران مقابل درب ورودي اصلي
شركت تجمع كردند /.تجمع كارگران اخراجي منطقه ويژه پارس جنوبي مقابل ورودي سازمان منطقه
ويژه اقتصادي انرژي پارس /.كارگران شهرداري منطقه  ٦اهواز دست از كار كشيدند و در خيابان سه
راه خرمشهر اهواز تجمع كردند /.رانندگان تاكسي در شهر جوانرود دست از كار كشيده و تجمع
كردند /خيزش مردم خشمگين غيزانيه اهواز .مردم خشمگين جاده اصلى اهواز به غيزانيه را بستند.
يكشنبه  ٥خرداد :كارگران خدماتي خط يك قطار شهري تهران اقدام به برگزاري تجمع اعتراضي
كردند /.براي دومين روز پياپي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي آبادان مقابل اين شركت تجمع كردند/.
پس از كشته شدن يك جوان زاهداني ،مردم خشمگين تجمع كردند /.تجمع اولياي دانش آموزان
دبستان دخترانه نرجس در عظيميه كرج مقابل ناحيه يك آموزش و پرورش كرج /تجمع غارت
شدگان موسسه بدر توس در مشهد مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي.
دوشنبه  ٦ارديبهشت :اهالي شهر ليساراز از توابع شهرستان طوالش در استان گيﻼن دست به
تجمع مقابل بخشداري زدند /.اعتصاب و تجمع كارگران شركت »اي جي سي« فاز  ١٤پارس جنوبي.
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سه شنبه  ٧خرداد :تجمع اعتراضي غارت شدگان مؤسسه مالي كاسپين مقابل ساختمان بانك
مركزي در تهران /تجمع غارت شدگان سايپا ديزل مقابل شركت سايپا ديزل در تهران /.اعتصاب
رانندگان خودروهاي مديريت پسماند شهرداري اروميه.
چهارشنبه  ٨خرداد :كارگران حفاظت جنگل مقابل ساختمان فرمانداري كﻼردشت تجمع كردند/.
كاركنان خشمگين بخش انتظامات متروي تهران با تجمع وارد ساختمان مركزي شركت بهره برداري
راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( واقع در خيابان كالج پايتخت شدند /.اعتصاب كارگران شهرداري
مناطق  ٦ ،٥و  ٨اهواز دست از كار كشيده و از نظافت خيابانها خودداري كردند /.اعتصاب كارگران
كاني سيب در بيگم قلعه نقده.
پنجشنبه  ٩خرداد :تظاهرات مردم خاش در استان سيستان و بلوچستان جلوي فرمانداري و بستن
راهها.
شنبه  ١١خرداد :كارگران سازمان عمران زاينده رود وابسته به شهرداري اصفهان دست از
كاركشيدند و مقابل ورودي دهكده گردشگري اين سازمان واقع در  ١٢٠كيلومتري شمال غرب
اصفهان تجمع كردند /.جمعي از مربيان پيش دبستاني استان خوزستان مقابل ساختمان اداره كل
آموزش و پرورش خوزستان در اهواز تجمع كردند /.تجمع مربيان پيش دبستاني استان كهگيلويه و
بويراحمد مقابل استانداري و اداره كل آموزش و پرورش /.جمعي از معلمان كرمانشاه دست به تجمع
زدند.
يكشنبه ١٢خرداد :كارگران كارخانه كاغذسازي پارس دست از كار كشيدند و با خاموش كردن
تمامي خطوط توليد كارخانه ،مقابل دفتر مديريت تجمع كردند /.كارگران پروژه البرز مال كرج مقابل
ساختمان مركزي بانك سامان واقع درخيابان ولي عصر در تهران تجمع كردند /.كارگران نيروگاه
سيكل تركيبي آبادان مقابل دفتر مديريت تجمع كردند /.تجمع غارت شدگان مجتمع مسكوني عباس
زاده مقابل بيدادسراي ايﻼم /تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين در مقابل بانك مركزي در تهران/
تجمع اعتراضي مردم روستاي بزمين آباد بخش گهرباران ساري /.معلمان مريوان دست به تجمع زدند.
دوشنبه  ١٣خرداد :كارگران كارخانه سيمان كرمان در محوطه كارخانه تجمع كردند /.تجمع دوباره
مربيان پيش دبستاني استان خوزستان /.جمعي از مربيان پيش دبستاني شوشتر دست به تجمع
مقابل دفتر نماينده مجلس از شوشتر وگتوند زدند /.جمعي از اولياي دانش آموزان هنرستان نمونه
دولتي آزادي دست به تجمع مقابل اين مدرسه واقع در ميدان امام حسين ،ابتداي خيابان دماوند
زدند.
چهارشنبه  ١٥خرداد :جمعي از جوانان در كوي علوي )شيلنگ آباد( اهواز با تجمع و سر دادن شعار
به دستگيري و زنداني كردن جوانان در اين شهر اعتراض كردند.
پنج شنبه ١٦خرداد :كارگران شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران ) (ipmiزيرمجموعه سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران ) (idroدرفاز ١٤عسلويه دست از كار كشيدند.
شنبه ١٨خرداد :جمعي از خانواده ها و دوستان كيوان صميمى ،ندا ناجى ،مرضيه اميرى و عاطفه
رنگريز مقابل زندان اوين تجمع كردند /.كارگران كارخانهِ در دست ساخت پتروشيمي لردگان واقع در

١٢

بخش فﻼرد شهرستان لردگان -استان چهارمحال و بختياري مقابل فرمانداري تجمع كردند /.همزمان
با بازديد معاون رئيس جمهور از معدن طﻼي ساريگوني قروه ،اهالي روستاهاي بهارلو و داشكسن
تجمع كردند /.بيش از ٣٠٠نفر از مربيان پيش دبستاني از سراسر خوزستان مقابل ساختمان
استانداري در اهواز تجمع كردند /.جمعي ازدانش آموزان كنكوري مناطق سيل زده دست به تجمع
مقابل سازمان سنجش آموزش كشور در تهران زدند /.اعتصاب دانش آموزان )مدرسه زينبيه(
كامياران.
يكشنبه ١٩خرداد :تاكسي داران بي سيم رشت مقابل سازمان تاكسيراني واقع در خيابان چمران
تجمع كردند /.اهالي روستاهاي مورنان ،بهاران و جلمرزاز توابع بخش مركزي اصفهان مقابل
فرمانداري اصفهان تجمع كردند /.تجمع دوباره كارگران سد چمشير مقابل فرمانداري گچساران.
دوشنبه ٢٠خرداد :بازنشستگان كشور از نقاط مختلف كشور ،به دنبال فراخوان منتشره درشبكه
هاي اجتماعي دست به تجمع مقابل صندوق بازنشستگي واقع در ميدان فاطمي تهران زدند /.كارگران
ترابري درياچه سد كارون  ٣در بخش دهدز شهرستان ايذه براي دومين روز متوالي دست از كار
كشيدند /.ساكنان روستاي طوليان كه در  ٧كيلومتري شهر دهدشت مركز شهرستان كهگيلويه قرار
دارد جلوي فرمانداري دهدشت تجمع كردند /.تجمع و راهپيمايي غارت شدگان مؤسسات مالي

كاسپين و ثامن الحجج در تهران مقابل بيدادسراي پولي و بانكي /تجمع مردم گلشهر گلپايگان.
سه شنبه ٢١خرداد :رانندگان تاكسي در دهدشت مقابل فرمانداري تجمع كردند /.كارگران خطوط
توليد فازهاي  ٢و  ٣كارخانه كاشي نيلوفر واقع در بيرجند )استان خراسان جنوبي( دست از كار
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كشيدند و مقابل اين واحد توليدي اجتماع كردند /.كارگران داربست بند پتروشيمي خوارزمي براي
چندمين روز در گرماي طاقت فرساي جنوب ،مقابل پتروشيمي بندر امام تجمع كردند /.تجمع
كارگران شركت »ايركست شاونبرگ« بندر ماهشهر مقابل فرمانداري اين شهرستان /.كارگران شركت
نكا چوب براي دومين روز مقابل درب شركت تجمع كردند /.تجمع سپرده گذاران سايت طﻼي ثامن
مقابل ساختمان بيدادستاني تهران /تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت رامك خودرو.
چهارشنبه  ٢٢خرداد :اعتصاب و تجمع  ٢٥روزه كارگران معدن سرب و روي كوشك واقع در فاصله
 ١٦٥كيلومتري شرق يزد و در  ٤٥كيلومتري شمال شرق بافق كه  ٢٢روز آن در خرداد ماه بود پايان
يافت /.كارگران كارخانه سيمان سپاهان مباركه در محوطه اين كارخانه تجمع اعتراضي برپا كردند/.
اهالي روستاي آشنستان از توابع شهر قزوين ،مقابل ساختمان استانداري قزوين تجمع كردند /.گروهي
از اهالي روستاي حسين آباد كالپوش مقابل مجلس رژيم تجمع كردند /.صدها كارگر كارخانه سيمان
سپاهان واقع در  ٤٥كيلومتري جنوب غربي اصفهان دست از كار كشيده و در محوطه اين واحد
توليدي تجمع كردند /.كارگران شهرداري اشنويه براي سومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند/.
تجمع غارت شدگان شركت عظيم خودرو مقابل ساختمان وزارت بيدادگستري در تهران /اعتصاب
رانندگان اتوبوس تهران ضلع شرقي استاديوم آزادي.
شنبه ٢٥خرداد :كارگران نانواييهاي دزفول دست به تجمع مقابل اداره كار اين شهرستان زدند.
يكشنبه  ٢٦خرداد :تجمع كارگران فضاي سبز شهرداري كوت عبداﷲ ،از توابع شهرستان كارون در
استان خوزستان ،براي نوزدهمين روز متوالي مقابل استانداري خوزستان ادامه يافت /.كارگران
كارخانه لوله سازي اهواز دست به تجمع مقابل بانك ملي در اهواز زدند /.تجمع سپرده گذاران موسسه
كاسپين و ثامن الحجج مقابل ساختمان بانك مركزي /تجمع اعتراضي حاميان محيط زيست اصفهان
مقابل استانداري /.مربيان پيش دبستاني خوزستاني مقابل ساختمان استانداري خوزستان ،اقدام به
برگزاري تجمع اعتراضي كردند.
دوشنبه  ٢٧خرداد :كارگران شركت نامي طيور گلستان براي دومين روز متوالي دست به تجمع
زدند /.اعضاي تعاوني مسكن حوزه ستادي وزارت بازرگاني مقابل ساختمان اداره كل راه و شهرسازي
استان تهران تجمع كردند.
سه شنبه  ٢٨خرداد :شماري از بازنشستگان كشوري ،مقابل مجلس رژيم ،اقدام به برگزاري تجمع
كردند /.كشاورزان روستاي شاه بهرام دست به تجمع زدند /.جمعي ازشلتوك كاران شهرستان هويزه
به نمايندگي از ساير كشاورزان اين شهرستان دست به تجمع مقابل ساختمان فرمانداري اين
شهرستان زدند /.جمعي از عكاسان و صاحب صنف عكاسي در مقابل ساختمان استانداري يزد دست
به تجمع زدند /.دانش آموختگان حقوق براي چندمين بار در اين ماه مقابل ساختمان مجلس رژيم
تجمع كردند.
چهارشنبه ٢٩خرداد :جنگلبانان چالوس مقابل ساختمان معاونت سازمان جنگلها و مراتع كشور
تجمع كردند /.كارگران كارخانه كاشي نيلوفر بيرجند دست از كار كشيدند و مقابل استانداري خراسان
جنوبي تجمع كردند /.كارگران كارخانه سيمان كرمان براي دومين روز متوالي دست به تجمع زدند.
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پنجشنبه ٣٠خرداد :تجمع جمعي از حاميان محيط زيست اصفهان مقابل استانداري و برافراشتن
پﻼكاردهايي در اعتراض به وضعيت زاينده رود و گاوخوني /.هشتمين روز تجمع كارگران شركت
ساختماني لوشان.

تير  ٢١۵ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
شنبه  ١تير :كارگران فضاي سبز شهرداري نورآباد ،مركز شهرستان ممسني در استان فارس ،اعتصاب
كردند /.تعدادي از رانندگان تاكسي تهران دست به تجمع زدند /.جمعي از برنج كاران حميديه )استان
خوزستان( تجمع كردند /.جمعي از مستاجران كه غالبا زنان سرپرست خانوار و خانواده هاي كم
درآمد بودند مقابل ساختمان فرمانداري كرمانشاه دست به تجمع زدند /.كاركنان اخراجي دانشگاه
بناب دست به تجمع مقابل دفتر رياست اين دانشگاه زدند /.كارگران اخراجي شركت ماهي كارون
دست به تجمع مقابل فرمانداري شوشتر زدند /.كارگران پروژه بزرگراه شيراز – اهواز ،شركت راه و
ساختمان خانه گستر گيل ،دست به تجمع زدند /.كارگران اخراجي واحد آب و برق ،بخار و تعميرات
پاﻻيشگاه آبادان )شركت سنا انديشه( دست به تجمع مقابل درب ورودي پاﻻيشگاه آبادان زدند/.
تجمع پرسنل شركت خودروسازي كرمان موتور مقابل فرمانداري بم
يكشنبه  ٢تير :كاركنان شهرداري گچساران مقابل فرمانداري و شهرداري گچساران تجمع كردند/.
كارگران روز مزد شهرداري منطقه  ٧كرمانشاه دست از كار كشيده و تجمع كردند /.جمعي از صاحبان
خودروهاي پﻼك عمومي تهران دست از كار كشيدند و با پارك كردن ميني بوسها و ونهاي شان در
خيابان بهشت ،مقابل شوراي قﻼبي شهر تجمع كردند /.جمعي از معلمان خريد خدمت سال ٩٣
سراسر كشور مقابل مجلس تجمع كردند /.تجمع اعضاي تعاوني مسكن وزارت نيرو در ميدان نارمك
تهران /تجمع شاليكاران شهرستان بابل
دوشنبه  ٣تير :سهامداران شركت “چهل بازه” مقابل اداره كل ثبت اسناد و امﻼك خراسان رضوي
تجمع كردند /.كارگران كارخانه سيمان كرمان براي باري ديگر دست به تجمع دراين واحد توليدي
زدند /.كارگران پتروشيمي تندگويان ماهشهر دست از كار كشيدند و مقابل ساختمان دفتر مركزي
شركت تجمع كردند.
سه شنبه  ٤تير :كارگران بازنشسته هتل ﻻله دست به تجمع زدند /.مردم شهر آستانه اشرفيه واقع
در استان گيﻼن مقابل اداره برق اين شهرستان تجمع كردند /.رانندگان تاكسي در دهدشت دست از
كار كشيدند و مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.ساكنان محدوده شهرك صنعتي كرمان
دست به تجمع زدند /.تجمع غارت شدگان موسسه هاي كاسپين و ثامن الحجج ،مقابل ساختمان
بانك مركزي در تهران /تجمع كاركنان اخراجي دانشگاه بناب براي چهارمين روز متوالي مقابل دفتر
رياست اين دانشگاه ادامه پيدا كرد.
چهارشنبه  ٥تير :كارگران شهرداري انديمشك مجدداً دست به تجمع زدند /.كارگران شهرداري باقر
شهر در جنوب تهران مقابل ساختمان شوراي فرمايشي دست به تجمع زدند /.جمعي از مردم بخش
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چاروسا در استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل بيدادگستري چاروسا تجمع كردند /.براي سومين روز
متوالي ،پزشكان كلينيك تخصصي درماني "والفجر" گچساران اعتصاب كردند /تجمع كشاورزان
شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /اعتصاب و
تجمع پرسنل شركت خارادژ ،پروژه احداث كانال انتقال آب به درياچه اروميه.
پنجشنبه  ٦تير :اهالي شهر فيروزآباد و دوستداران ميراث فرهنگي دست به تجمع زدند /.كارگران
اخراجي پروژه احداث فاز دوم پاﻻيشگاه گاز بيد بلند بهبهان مقابل اين پروژه تجمع كردند.
يكشنبه  ٩تير :شلتوك كاران روستاهاي عرب حسن و عرب اسد از توابع بخش ميان آب شهرستان
شوشتر مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.كارگران كارخانه قند فسا
درخيابانهاي فسا راهپيمايي و مقابل فرمانداري ويژه اين شهرستان تجمع كردند /.كاركنان شركتي
دانشگاه بناب بار ديگر دست به تجمع زدند /.جمعي از صاحبان وانت بار مقابل ساختمان شوراي
فرمايشي شهر تهران تجمع كردند /.كارگران بخشهاي ريسندگي ،بافندگي و رنگرزي كارخانه ايران
پوپلين رشت دست از كار كشيده و در داخل اين واحد صنعتي نساجي واقع در كيلمتر  ٥جاده رشت
 قزوين تجمع كردند /.برخي از داوطلبان كنكور سراسري كه از مناطق سيل زده هستند مقابلسازمان سنجش تجمع كردند /.تجمع غارت شدگان موسسه مالي و اعتباري كاسپين مقابل
بيدادسراي جرائم پولي و بانكي در تهران
دوشنبه  ١٠تير :خريداران محصوﻻت رامك خودرو مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت در تهران،
تجمع كردند /.كارگران شهرداري آقاجاري مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع كردند /.مهمانداران
شركت حمل و نقل ريلي مهتاب سير جم دست به تجمع مقابل ايستگاه راه آهن انديمشك )مركز
ناحيه راه آهن زاگرس( زدند /.جمعي از نيروهاي شركتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در اين
دانشگاه دست به تجمع زدند /.تجمع توليد كنندگان پوشاك مدارس جلوي فرمانداري شيراز /.تجمع
كارگران كارخانه ﻻستيك پارس ساوه واقع در شهر صنعتي كاوه
سه شنبه  ١١تير :كارگران فضاي سبز شاهين شهر از روز سه شنبه  ٤تير دست از كاركشيدند و طي
 ٧روز مقابل فرمانداري شهرستان شاهينشهر و ميمه در استان اصفهان تجمع كردند /.كارگران
شهرداري سرفارياب درشهرستان چرام )استان كهگيلويه و بويراحمد( دست از كاركشيدند و در
محوطه محل كارشان اجتماع كردند /.كارگران اداره آب و فاضﻼب شهرستان شادگان دست از كار
كشيدند /.دستفروشان خيابان وليعصر مقابل شهرداري ناحيه  ١منطقه  ١١تجمع كردند /.آموزش
دهندگان نهضت سوادآموزي كشور در ادامه اعتراضات شان باري ديگر راهي تهران شدند و دست به
تجمع مقابل سازمان اداري استخدامي كشور زدند /.تجمع غارت شدگان صرافي دهقان شيراز در
مقابل صرافي /.تجمع كارگران شركت ﻻستيك پارس در شهر صنعتي كاوه شهرستان ساوه مقابل
ساختمان اداري اين شركت.
چهارشنبه  ١٢تير :براي چهارمين روز متوالي ،اهالي روستاهاي راسفند و نوتركي با بستن جاده
مانع از انتقال زباله هاي شهر ايذه به سايت دفع زباله راسفند شدند /.كشاورزان غرب استان اصفهان از
جمله نجف آباد ،فﻼورجان ،خميني شهر ،لنجان و مباركه ،مقابل استانداري اصفهان تجمع كردند/.

١٦

جمعي از بازنشستگان كشوري
دست به تجمع مقابل صندوق
بازنشستگي كشوري زدند/.
مهمانداران شركت مهتاب سير
جم براي دومين روز متوالي در
مسير ريلي تهران  -اهواز در
انديمشك )در محدوده ريلي
اداره راه آهن زاگرس( دست به
تجمع زدند و به مدت ٤٥
دقيقه مانع تردد قطار مسافري شدند /.جمعي از رانندگان استيجاري مجتمع نيشكر هفت تپه مقابل
ساختمان اداره كشاورزي تجمع كردند.
شنبه  ١٥تير :براي چهارمين روز متوالي ،كارگران سد كاني سيب پيرانشهر به اعتصاب شان ادامه
دادند /.رانندگان خودروهاي استيجاري شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران اعتصاب كرده و
خودروهاي شان را مقابل اداره مركزي اين شركت پارك كردند /.كارگران خط و ابنيه فني راه آهن
ناحيه زاگرس دست از كاركشيدند و با تجمع در مسير ريلي تهران  -انديمشك و از تردد قطار
جلوگيري كردند.
يكشنبه  ١٦تير :مالكان خودروهاي وارداتي براي دومين بار مقابل منطقه آزاد اروند تجمع كردند/.
جمعي از مديران دفاتر سازمان نيازمنديهاي روزنامه همشهري مقابل ساختمان اين روزنامه در تهران
تجمع كردند /.تجمع كسبه و كاميونداران اروميه /.تجمع كارگران پيمانكاري فاز  ١٢پارس جنوبي
مقابل دفتر كارفرما.
دوشنبه  ١٧تير :براي سومين روز متوالي كارگران كارخانه آذرآب اراك مقابل استانداري واقع در
ميدان سرداران اراك تجمع كردند /.ساكنان بخش بوستان از توابع شهرستان باشت در استان
كهگيلويه و بويراحمد دست به تجمع زدند /.كارگران كارخانه باختر بيوشيمي واقع در كرمانشاه،
كيلومتر  ٨جاده سنندج ،راهي تهران شدند و مقابل ساختمان ديوان عدالت و وزارت بهداشت تجمع
كردند /.كاركنان تعاوني اعتباري وحدت )آرمان( در مؤسسه ملل مقابل ساختمان اين موسسه در خرم
آباد ،دست به تجمع و تحصن زدند/.اهالي روستاي سيد آباد مهاباد با تجمع در مسير سايت زباله مانع
تردد ماشينهاي حمل پسماند شهرداري مهاباد شدند /.شماري از غارت شدگان موسسه هاي كاسپين،
البرز ايرانيان و ثامن الحجج مقابل بيدادستاني تهران ،دست به تجمع زدند /.گروهي از معلمان شاغل
و بازنشسته كرمانشاه ،دست به تجمع زدند.
سه شنبه  ١٨تير :كاركنان و كارگران شهرداري جيرفت مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر تجمع
كردند /.كارگران عمليات نگهداري خط راه آهن در تبريز دست به تجمع زدند /.اهالي منطقه ديمچه
شوشتر مقابل شركت كشت و صنعت كارون تجمع كردند /كارگران كارخانه رينگ سازي مشهد براي
سومين روز متوالي به اعتصاب شان ادامه دادند /.كارگران خط و ابنيه فني راه آهن ناحيه لرستان
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راهي پايتحت شدند و مقابل ساختمان مركزي راه آهن تجمع كردند /.جمعي از دستفروشان بازار
تبريز براي پنجمين بار دست به تجمع مقابل فرمانداري تبريز زدند /.جمعي از معلمان شاغل و
بازنشسته تربت حيدريه دست به تجمع زدند /.تجمع جوانان و فارغ التحصيﻼن بيكار استان فارس
برسر راه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور /.اعتصاب و تجمع كارگران ارگ بم.
چهارشنبه  ١٩تير :كارگران كارخانه »كنتورسازي« قزوين مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند/.
كارگران پروژه قطارشهري اهواز در يازدهمين روز اعتصاب شان دست به تجمع مقابل ساختمان
ساختمان قطار شهري وشهرداري اهواز زدند /كارگران شهرداري بروجرد مقابل دفتر امام جمعه اين
شهر تجمع كردند /تجمع نمايندگان دانش آموختگان رشته حقوق سراسر كشور.
پنج شنبه  ٢٠تير :كارگران كارخانه قند فسا تجمع شان را در اين واحد توليدي از سرگرفتند/.
كارگران كارخانه آب معدني داماش به اعتصاب شان ادامه دادند.
آدينه  ٢١تير :جمعي از فعاﻻن محيط زيست دست به تجمع در تنگ شيرينه و محل فعاليت معادن
در كوه بيرمي زدند.
شنبه  ٢٢تير :كارگران اداره آب و فاضﻼب روستايي اهواز همراه با خانواده هاي خود مقابل اين اداره
تجمع كردند /.كارگران شهرداري منجيل مقابل ساختمان اداره كار رودبار واقع در ميدان تكاوران شهر
منجيل تجمع كردند /.كارگران كارخانه قند فسا بار ديگر مقابل فرمانداري اين شهر تجمع كردند/.
تجمع كاركنان شركت كاوشگران معدن  ٥گل گهر در استان كرمان و در  ٥٠كيلومتري جنوب غربي
شهرستان سيرجان.
يكشنبه  ٢٣تير :كارگران شهرداري اردل در استان چهار محال بختياري مقابل ساختمان شهرداري
تجمع كردند /.مربيان پيش دبستاني سراسر كشور بار ديگر راهي تهران شدند و به همراه تعداي از
معلمان حق التدريس دست به تجمع مقابل مجلس زدند /.تجمع ساكنان روستاي بيت محارب زرگان
شهرستان باوي در استان
خوزستان /.اعتصاب و
تجمع مغازه داران سيل
زده شهرستان دوره
چگني واقع در استان
لرستان /.اعتصاب مغازه
داران جكيگوري شهر
مرزي واقع در استان
سيستان و بلوچستان/.
تجمع سه روزه كارگران آب معدني داماش واقع در جاده قزوين به رشت.
دوشنبه  ٢٤تير :كارگران كارخانه گوني بافي و بسته بندي آذر فدك شبستر مقابل اين واحد
توليدي واقع در شهرك سرمايه گذاري خارجي ،كيلومتر  ٢٠جاده تبريز -صوفيان تجمع كردند/.
اعضاي تعاوني مسكن كارگران برق تهران مقابل حوزه رياست قوه قضاييه واقع در خيابان وليعصر،
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تجمع كردند /.دومين روز تجمع اهالي منطقه همت آباد مشهد واقع درحاشيه منطقه  ٣شهر مشهد.
معترضان جاده سيمان را مسدود كردند /.تجمع كاركنان شركتي در شهرك صنعتي سرمايه گذاري
خارجي در تبريز.
سه شنبه  ٢٥تير :بازنشستگان كشور با فراخوان قبلي مقابل وزارت كار دست به تجمع زدند/.
قصابان گچساران مقابل فرمانداري گچساران تجمع كردند /.جمعي از رانندگان خطوط درون شهري
زنجان مقابل فرمانداري تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع اتوبوسرانان زنجان /.تجمع غارت شدگان
مؤسسه كاسپين وابسته به سپاه پاسداران مقابل بانك مركزي /.تجمع كارگران شهرداري آبژدان
شهرستان انديكا در استان خوزستان مقابل استانداري.
چهارشنبه  ٢٦تير :جمعي از دوستان و خانواده هاي بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه در مقابل
زندان اوين تجمع كردند /.كارگران كارخانه گوني بافي و بسته بندي آذر فدك شبستر مقابل
استانداري آذربايجان شرقي تجمع كردند /.جمعي از معلوﻻن مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند/.
تجمع جمعي از كسبه و ساكنان خيابان حصار اراك در اين خيابان.
پنجشنبه  ٢٧تير :تجمع معترضان به ادامه فعاليت معدن بوكسيت تاش مقابل فرمانداري شاهرود.
شنبه  ٢٩تير :كارگران نيروگاه دماوند دست از كار كشيدند /.كارگران شهرداري لوشان براي
چهارمين روز مقابل بيدادگستري رودبار تجمع گردند/.كارگران كارخانه كنتورسازي البرز واقع در
شهرك صنعتي البرز در استان قزوين مقابل فرمانداري شهرستان البرز تجمع كردند /.براي هشتمين
بار در اين ماه ،رانندگان اخراجي شركت واحد با در دست داشتن بنر مقابل وزارت كار تجمع كردند.
تجمع غارت شدگان توسط شركتهاي خودرو سازي مقابل غرفه متعلق به خودروسازان سايپا در
نمايشگاه بين المللي تهران /.اهالي فاز  ٢شهرك مخابرات شهريار واقع در استان تهران در اداره آبفا
اين شهرستان تجمع كردند.
يكشنبه  ٣٠تير :جمعي از كاركنان مراكز بهداشت شهرستانهاي خوزستان مانند اهواز ،رامهرمز و
ماهشهر مقابل سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي اهواز تجمع كردند /.جمعي از كاركنان اداره راه و
شهرسازي نيشابور مقابل اداره كل راه و شهرسازي شهرستان نيشابور تجمع كردند /.كاركنان شركتي
دانشكده نفت و گاز گچساران مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.كارگران واحد تعميرات
پاﻻيشگاه آبادان براي دومين روز متوالي دست از كار كشيده و مقابل ساختمان مركزي شركت
پاﻻيش نفت آبادان تجمع كردند /.اهالي شهر جديد صدرا از توابع شيراز با تشتهاي خالي و لباسهاي
نشسته مقابل اداره آب اين شهر تجمع كردند /.جمعي از كاركنان اداره كل راهداري و حمل و نقل
جاده اي استان قزوين براي دومين روز متوالي دست به تجمع مقابل استانداري زدند /.كارجويان
شهرستان هويزه مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند /.تجمع ساكنان زلزله زده سرپل ذهاب
دوشنبه  ٣١تير :كاركنان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه براي دومين بار دست از كار
كشيدند و مقابل ساختمان مركزي منطقه ويژه ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كاركنان دانشگاه
آزاد واحد پرند ،مقابل دفتر رياست دانشگاه تجمع كردند /.براي باري ديگر ،ناظران كشاورزي سراسر
كشور راهي پايتخت شدند و مقابل وزارت جهاد كشاورزي تجمع كردند /.كارگران بازنشسته شركت
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مخابرات راه دور شيراز براي دومين روز متوالي مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت واقع در خيابان
سميه تهران تجمع كردند /.كاركنان سهام عدالت سراسر كشور به تهران سفر كردند و ابتدا براي
دومين روز متوالي مقابل مجلس اجتماع كردند وسپس دست به تجمع مقابل ساختمان معاونت امور
تعاون وزارت كار واقع در ميدان تختي و خيابان صابونچي زدند /.تجمع كاركنان دانشگاه آزاد پرند
مقابل دفتر رياست دانشگاه /.تجمع مردم منطقه كمب ،دمبدپ و وشنام ،مقابل دادسراي چابهار/.
تجمع سپرده گذاران غارت شده موسسه كاسپين در تهران /.كاركنان »مترو هولدينگ« مقابل دفتر
مركزي اين شركت در تهرانپارس تجمع كردند /.كارگران مترو تهران در محوطه شركت بهره برداري
راه آهن شهري تهران و حومه تجمع كردند /.سي و نهمين روز ) ٣١روز در اين ماه( تجمع كارگران
شركت ساختماني لوشان.

مرداد  ٢٠٠ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
سه شنبه  ١مرداد :حدود  ٣٠٠كارگر بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز بار ديگر مقابل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تجمع كردند /.خانواده هاي داغدار تصادفات جاده اي و جمعي از اهالي
ﻻرستان فارس مقابل اداره كل راه و شهرسازي و فرمانداري ويژه ﻻرستان تجمع كردند /.رانندگان
تاكسي بوشهر درصحن شوراي قﻼبي شهر تجمع كردند /.اهالي منطقه مزدك مقابل فرمانداري
شهرستان بوير احمد اجتماع كردند /.كارگران اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در استان
قزوين راهي تهران شدند و مقابل ساختمان سازمان حمل و نقل جاده اي تجمع كردند /.كارگران
كارخانه باختر بيوشيمي كرمانشاه دست به تجمع مقابل استانداري و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
كرمانشاه زدند /.تجمع سپرده گذاران موسسه كاسپين در تهران مقابل دفتر مركزي كاسپين /.حدود
 ٢٥٠نفر از كاركنان بيمارستان آريا رشت دست از كار كشيدند /.معلمان حق التدريسي زرين شهر
مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان تجمع كردند /.معلمان حقالتدريس شادگان براي
باري ديگر دست به تجمع مقابل اداره كل آموزش و پرورش خوزستان زدند.
چهارشنبه ٢مرداد :همزمان با مراسم كلنگ زني پروژه احداث ايستگاه پمپاژ فاضﻼب در پرديس
اهواز ،اهالي اين منطقه در محل اين پروژه تجمع كردند.
پنجشنبه  ٣مرداد :براي دومين روز متوالي ،كارگران خدماتي شهرداري رشت مقابل ساختمان
شهرداري واقع در ميدان گيل تجمع كردند.
شنبه  ٥مرداد :كشاورزان خشمگين اصفهان مقابل نيروگاه اصفهان )نيروگاه حرارتي اسﻼمآباد-
درچِه( در حاشيه زاينده رود تجمع كرده و بخشي از ديوار احداث شده نيروگاه در بستر رودخانه را
تخريب كردند /.تجمع مالكان خودرو در اروند ،مقابل استانداري خوزستان.
يكشنبه  ٦مرداد :جمعي از معلمان بازنشسته براي دومين روز پياپي در برابر ساختمان سازمان
برنامه و بودجه تجمع كردند /.كارگران كارخانه قند فسا براي دومين روز مقابل فرمانداري فسا تجمع
كردند /.كارگران خطوط ابنيه فني راه آهن نواحي احمدآباد رفسنجان ،سيرجان و هرمزگان براي
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دومين روز متوالي اعتصاب كردند /.جمعي از حاميان حقوق حيوانات در مقابل استانداري تهران واقع
در ميدان آرژانتين دست به تجمع زدند /.اعتصاب قصابان يزد.
دوشنبه  ٧مرداد :تعدادي از كارگران و فعاﻻن مدني سنندج دست به تجمع زدند /.اهالي روستاي
نصرآباد در استان يزد مقابل فرمانداري شهرستان تفت ،تجمع كردند /.كارگران پخش فرآورده هاي
نفتي ماهشهر مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع غرفه داران جزيره
كيش مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد كيش /تجمع مالكان خودرو در اروند مقابل سنتاب اداره
بندر و دريانوردي خرمشهر.
سه شنبه  ٨مرداد :كارگران شهرداري منطقه  ٧اهواز دست به تجمع مقابل ساختمان مركزي
شهرداري اهواز زدند /.اعضاي تعاوني مسكن كارگران برق تهران دست به تجمع مقابل فرمانداري
ساوجبﻼغ واقع در بخش قديمي شهر هشتگرد زدند /.خانواده هاي كودكان مبتﻼ به »ام .پي .اس«
دست به تجمع مقابل وزارت بهداشت زدند /.تجمع كارگران بندر صادراتي ماهشهر مقابل اداره كار
اين شهر /.تجمع سپرده گذاران مؤسسه كاسپين در برابر نهاد رياست جمهوري /.تجمع خانواده
قربانيان و مجروحان فاجعه تصادف اتوبوس دانشگاه علوم تحقيقات تهران مقابل بيدادسراي ويژه
كاركنان دولت.
چهارشنبه  ٩مرداد :كارگران منطقه  ٧اهواز براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان مركزي
شهرداري اهواز تجمع كردند /.تجمع خانواده ها و جمعي از از اعضاي كانون نويسندگان ايران،
معلمان ،فعاﻻن كارگري و تعدادي از دوستان بازداشتيهاي اعتراضهاي مجتمع نيشكر هفت تپه و
مراسم روزجهاني كارگر ،مقابل زندان اوين /.جمعي از پرستاران بيمارستان امام رضا مشهد تجمع
كردند /.گروهي از معلمان استان خوزستان مقابل ساختمان آموزش و پرورش در اهواز تجمع كردند
پنجشنبه  ١٠مرداد :اعتصاب و تجمع محيط بانان كﻼردشت مازندران
جمعه  ١١مرداد :رانندگان تاكسيهاي عمومي مسافربري برون شهري مسير آزادشهر-گنبدكاووس
براي دومين روز دست از كار كشيده و اقدام به تجمع كردند.
شنبه  ١٢مرداد :كارگران فاز  ١٤كنگان دست از كاركشيدند /.جمعي از كاميونداران كوچصفهان در
استان گيﻼن با توقف وسايل نقليه شان در خيابان ،دست به تجمع مقابل بخشداري زدند /.تجمع
جمعي از پرستاران مشهد مقابل استانداري خراسان.
يكشنبه  ١٣مرداد :كارگران شهرداري محمديار براي دومين روز متوالي به اعتصاب خودشان ادامه
دادند /.اعتصاب كارگران نگهداري خطوط و ابنيه فني راه آهن در نواحي احمدآباد رفسنجان،
سيرجان ،بندر عباس )شركت تراورس( در ناحيه هرمزگان ،خراسان در شهرستان نيشابور ،نور آباد
شازند و  ....وارد هشتمين روز متوالي خود شد.
دوشنبه ١٤مرداد :براي چهاردهمين روز متوالي كارگران كارخانه كنتورسازي مقابل استانداري
قزوين تجمع كردند /.گروهي از معلمان حق التدريسي كه از سراسر ايران براي دومين روز پياپي به
تهران آمده و در برابر ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند .همزمان در شهرهاي
اهواز ،كرمانشاه و اصفهان نيز معلمان شاغل و بازنشسته تجمعهايي برگزار كردند /.تجمع غارت
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شدگان شركت پرشين پارس خودرو ،مقابل
ساختمان بيدادگاه كيفري استان تهران /.تجمع
كارگران منطقه چهار شهرداري تبريز /.تجمع
غارت شدگان مؤسسه مجاز كاسپين مقابل
ساختمان رياست قوه قضائيه /.تجمع اهالي منطقه
سادات حسيني دهدز ،مقابل فرمانداري رژيم در
شهرستان ايذه /.تجمع كارگران نيروگاه برق شوباد
كهنوج مقابل فرمانداري شهرستان كهنوج.
سه شنبه ١٥مرداد :براي چهارمين روز پياپي،
كارگران فاز ١٤پارس جنوبي )پروژه تحت
مسئوليت مپنا( تجمع شان ادامه داده و درهاي
ورودي پروژه را مسدود كردند /.كارگران شهرداري
كﻼله با خانواده هاي شان براي بار دوم مقابل
فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.اعتصاب
كارگران شهرداري محمديار واقع در شهرستان
نقده وارد سومين روز خود شد /.كارگران و
كاركنان مخابرات روستايي كل كشور مقابل
ساختمان مخابرات ايران در تهران تجمع كردند/.
تجمع كاركنان بيكار شده موسسه مالي آرمان
مقابل استانداري بندرعباس /.گروهي از مربيان
نهضت سوادآموزي از استانهاي تهران ،مازندران ،آذربايجان غربي و لرستان مقابل مجلس تجمع
كردند .عده اي از مربيان پيش دبستاني هم به همين دليل در مقابل مجلس جمع شدند.
چهارشنبه  ١٦مرداد :تجمع خريداران خودرو »ام جي  «mgشركت صنعت خودرو آذربايجان مقابل
بيدادگستري رژيم در تهران /.تجمع و بستن جاده توسط اهالي منطقه پل سوم خرداد در اروميه.
پنجشنبه  ١٧مرداد :تجمع غارت شدگان و سهامداران پروژه كيميا )اجاره دار( مقابل دفتر رئيس
غارتگر قوه قضاييه /.جمعي از مربيان پيش دبستاني ،مقابل مجلس تجمع شدند.
شنبه ١٩مرداد :كارگران شهرداري مريوان مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.اهالي
منطقه تنگ تامرادي مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد اجتماع كردند /.تجمع مالكان خودروهاي
اروندي براي چندمين بار مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند /.اعتصاب كارگران پروژه انتقال
آب سد »كاني سيو« به درياچه اروميه در »بيگم قلعه« براي چند روز پياپي.
يكشنبه ٢٠مرداد :تجمع كارگران شهرداري مصيري در شهرستان رستم استان فارس /.تجمع
كارگران شهرداري مغان مقابل فرمانداري.
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چهارشنبه  ٢٣مرداد :خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت رامك خودرو ،مقابل ساختمان
استانداري فارس تجمع كردند /.كارگران ساختماني پروژه بيمارستان  ٣٠٠تختخوابي رازي بيرجند
)شركت تابان شهر( دست به تجمع مقابل اين واحد درماني در حال احداث وابسته به دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند زدند.
پنج شنبه  ٢٤مرداد :براي دومين بار در ماه جاري ،كارگران شركت توسعه صنايع نفت و انرژي،
يكي از شركتهاي گروه مهندسي و ساختمان صنايع نفت ) (oiecدر پروژه احداث رديفهاي گازي ٣
و  ٤و مخازن ذخيرهسازي ميعانات گازي فازهاي  ٢٠و  ٢١پارس جنوبي ،دست به اعتصاب زدند.
شنبه  ٢٦مرداد :كارگران شهرداري پارس آباد دراستان اردبيل مقابل فرمانداري اين شهرستان
تجمع كردند /.جمعي از كاركنان ارشاد اسﻼمي در استان كهگيلويه و بويراحمد دست به تجمع مقابل
اداره كل استان زدند /.تعدادي از پذيرفته شدگان آزمون سردفتري سال  ٩٧مقابل سازمان ثبت اسناد
و امﻼك كشور تجمع كردند /.اهالي روستاي »تمل« از بخش فيروزآباد شهرستان سلسله در استان
لرستان دست به تجمع مقابل بخشداري
فيروزآباد زدند /.جمعي از سرباز معلمان
استان كهگيلويه و بويراحمد در برابر
مجلس در تهران تجمع كردند.
يكشنبه  ٢٧مرداد :براي دومين روز
متوالي ،جوانان جاجرم جلوي كارخانه
آلومينا ايران دست به تجمع زده و از ورود
مواد اوليه و كاركنان به داخل كارخانه
جلوگيري كردند /.كارگران قراردادي و
شركتي ايثارگر دست به تجمع مقابل
مجلس زدند /.پرستاراني كه به كمپين "نه
به خشونت عليه پرستاران" پيوسته اند ،در
يك كنش جمعي نيم ساعت سكوت كردند /.تجمع غارتشدگان مؤسسه مجاز كاسپين مقابل بانك
مركزي.
دوشنبه ٢٨مرداد :كارگران قرار دادي شركت حمل و نقل بينالمللي خليج فارس دست به تجمع
مقابل سازمان خصوصي سازي درتهران زدند /.كارگران شركت خانه سازي ايرداك مقابل ساختمان
فرمانداري تبريز تجمع كردند /.اعضاي تعاوني مسكن شهرسازي شيراز دست به تجمع مقابل
استانداري فارس زدند /.جمعي از حاميان حيوانات در اعتراض به سگ كشي براي دو روز پياپي دست
به تجمع در محل پسماندهاي كهريزك و مقابل شهرداري تهران در خيابان بهشت زدند /.اعضاي
تعاوني مسكن كارگران برق تهران ،مقابل حوزه رياست قوه قضاييه در خيابان وليعصر ،رو به روي
كﻼنتري جامي تجمع كردند.
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سهشنبه  ٢٩مرداد :كارگران قطار شهري اهواز )شركت كيسون( براي چهار روز پياپي دست به
تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند.
پنجشنبه  ٣١مرداد :مردم روستاي هزارخاني شهرستان سنقر از توابع استان كرمانشاه ،خانه يك
آخوند فاسد و متجاوز را به آتش كشيدند /.كارگران راه آهن كرج )كارگران خط و راهدارن،
جوشكاران و رانندگان كاميون ،رانندگان درزين( دست به تجمع مقابل ايستگاه راه آهن كرج زدند/.
تجمع  ٧٠روزه ) ٣١روز در اين ماه(كارگران شركت ساختماني لوشان /براي ششمين روز متوالي،
كارگران جنگل شفارود در رضوانشهر در استان گيﻼن دست به تجمع مقابل شركت زدند.

شهريور  ١٨٧ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
شنبه  ٢شهريور :شماري از معلوﻻن مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوري در تهران تجمع كردند/.
تعدادي از پرسنل حق الزحمه اي صدا و سيماي استان مركزي ،مقابل ساختمان سازمان صدا و
سيماي اراك دست به تجمع زدند /.تجمع كارگران شركت جنگل شفارود كه از روز شنبه  ٢٦مرداد
آغاز شد ،براي دومين روز در اين ماه ادامه يافت /.تجمع غارت شدگان مجتمع تجاري آدينه رشت
مقابل مصلي اين شهر.
يكشنبه  ٣شهريور :تجمع اعضاي تعاوني مسكن ايثار كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در حوزه
رياست معاونت اجرايي قوه قضائيه /.شماري از اهالي رضوانشهر از توابع شهرستان اشكذر در استان
يزد ،مقابل ساختمان استانداري يزد دست به تجمع زدند /.جمعي از خريداران خودروهاي ثبت نامي
از شركت صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران
تجمع كردند /.جمعي از بازنشستگان شركت بهرهبرداري مترو تهران ،مقابل شوراي قﻼبي شهر تجمع
كارگران
كردند/.
رينگ
كارخانه
سازي مشهد به
عنوان يكي از
اصلي
شركتهاي
قطعه
تامين
خودروسازان،
اعتصاب و تجمع
كردند /.جمعي از
نيروهاي قراردادي آموزش و پرورش ،مقابل ساختمان مجلس شوراي اسﻼمي تجمع كردند.
دوشنبه  ٤شهريور :شماري از بازنشستگان كشوري مقابل ساختمان وزارت كار دست به تجمع
زدند /.كارگران كارخانه آلومينيوم كاوه خوزستان زير مجموعه شركت گسترش صنايع
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معدني و فلزي كاوه پارس )هلدينگ صنايع معدني بنياد مستضعفان( واقع در مسجد سليمان ،دست
به اعتصاب زدند /.مراسم گراميداشت اولين سالگرد جانباختن شريف باجور و ساير جانباختگان مدافع
عدالت و زيست محيطي در مريوان با حضور شمار زيادي از مردم مريوان و اطراف و ساير شهرهاي
كردستان برگزار شد /.تجمع صاحبان زمينهاي خريداري شده از اداره اوقاف تبريز مقابل ساختمان
استانداري آذربايجان شرقي /.كاركنان شركت رامپكو براي دومين روز متوالي مقابل فرمانداري و
استانداري خوزستان تجمع كردند /.تجمع كارگران پاكبان شهرداري كاشان مقابل ساختمان
شهرداري /.تجمع سپرده گذاران غارت شده موسسه كاسپين مقابل ساختمان بيدادستاني تهران/.
گروهي از معلمان شاغل و بازنشسته اصفهان در ميدان انقﻼب اين شهر دست به تجمع زدند.
سه شنبه  ٥شهريور :بازنشستگان مخابرات استان آذربايجان شرقي ،مقابل اداره مركزي مخابرات
اين استان تجمع كردند /.كارگران پتروشيمي فارابي دست از كاركشيدند و در اين واحد توليدي
تجمع كردند /.اعضاي تعاوني مسكن كارگران برق تهران ،مقابل وزارت كار در تهران تجمع كردند/.
اعتصاب رانندگان تريلي در شهرهاي سرخس ،مشهد ،نيشابور /.جمعي از فرهنگيان بازنشسته تهران
براي دومين روز متوالي مقابل نهاد رياست جمهوري رژيم در ساختمان كوثر.
چهارشنبه  ٦شهريور :بازنشستگان شركت مخابرات استان فارس براي دومين روز متوالي ،مقابل
شركت مخابرات واقع در خيابان قصردشت شيراز دست به تجمع زدند /معترضان به نحوه برگزاري
آزمون سردفتري اسناد رسمي و اعﻼم نتايج آن ،مقابل بيدادستاني تهران تجمع كردند /.اهالي شهر
ميداوود ،شهرستان باغملك مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند /.كارگران بازنشسته كارخانه
كاشي نيلو مقابل استانداري
اصفهان تجمع كردند /.تجمع
كارگران كارخانه هپكو اراك در
پنجمين روز متوالي مقابل
بيدادگستري اراك برگزار شد/.
تجمع غارت شدگان شركت
رامك خودرو مقابل ساختمان
بيدادگاه كيفري /.تجمع
شاكيان پرونده طﻼي شادي
مقابل بيدادستاني تهران/.
تجمع كاركنان شركت مخابرات
اصفهان مقابل ساختمان اين شركت.
شنبه  ٩شهريور :متقاضيان كار در پروژه كارخانه آهك هيدراته شهرستان چرام در استان
كهگيلويه و بويراحمد دست به تجمع مقابل ورودي اين پروژه صنعتي زدند /.تجمع خانواده هاي
محمد سليمي چگيني و فرزاد ارزاني كارگران جان باخته حادثه انفجار ميدان نفتي رگ سفيد مقابل
وزارت نفت /.نيروهاي شركتي و قراردادي ايثارگر به نمايندگي از همكاران شان در وزارت آموزش و
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پرورش ،اراضي كشور ،دانشگاههاي علوم پزشكي ،وزارت بهداشت و  ....مقابل مجلس تجمع كردند/.
تجمع اهالي شهرستان ايوان مقابل استانداري ايﻼم.
يكشنبه ١٠شهريور :براي نهمين روز پياپي ،كارگران شهرداري سي سخت )مركز شهرستان دنا در
استان كهگيلويه و بويراحمد( به اعتصاب شان ادامه دادند /.كارگران فاز  ١٢پارس جنوبي دست از كار
كشيده و در محوطه پاﻻيشگاه واقع در شهرستان كنگان اجتماع كردند /.تجمع غارت شدگان
شركت خودروسازي آذويكو مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن در تهران /.تجمع خريداران
خودروهاي ثبت نامي از شركت صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل ساختمان وزارت صنعت
معدن و تجارت /.معلمان پيماني طرح "خريد خدمات آموزشي" شاغل در استانهاي مختلف كشور
مقابل مجلس رژيم تجمع كردند.
دوشنبه  ١١شهريور :اهالي خشمگين روستاي بارانگرد ،از توابع بخش مركزي شهرستان باغملك در
استان خوزستان ،در جاده باغملك  -ايذه تجمع كردند و مانع تردد وسايل نقليه در محور اصلي اهواز
به اصفهان شدند /.كارگران كارخانه قند فسا براي سومين بار در اين ماه مقابل ورودي اين كارخانه و
مقابل فرمانداري ويژه شهرستان فسا تجمع كردند /.كارگران شهرداري شاهين شهر )شركت شبنم
شهر( دست به تجمع زدند /.تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين مقابل ساختمان قوه قضاييه در
تهران /.تجمع اهالي شهرك ثامن اﻻئمه فردوسيه شهرستان شهريار /.تجمع كارگران شهرداري
اردستان براي چندمين بار مقابل ساختمان اين شهرداري /.تجمع اهالي شهرك ثامن اﻻئمه فردوسيه
شهرستان شهريار.
سه شنبه  ١٢شهريور :شماري از كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت در تهران تجمع كردند/.
كارگران شهرداري شاهين شهر ،مقابل ساختمان شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند /.با فراخوان
قبلي شماري از اهالي تهران در مقابل دفتر بورس اوراق بهادار تجمع كردند /.شهروندان تبريز مانع
اجراي طرح زنده گيري سگهاي از سوي ماموران شهرداري شدند /.تجمع سهامداران بازار پايه براي
دومين روز مقابل دفتر بورس اوراق بهادار در تهران /.معلمان حق التدريسي وزارت آموزش و پرورش
مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
چهارشنبه  ١٣شهريور :برخي از فعاﻻن صنفي بخش صنايع مزاحم ،مقابل ساختمان فرمانداري
شهرستان ري تجمع كردند /.سپرده گذاران سايت طﻼي ثامن مقابل ساختمان قوه فاسد قضاييه در
تهران اقدام به برگزاري تجمع كردند /.گروهي از ناشنوايان در ميدان خميني تهران ،دست به تجمع
زدند /.تجمع مردم منطقه كوزه گري شيراز در داخل اداره برق منطقه كوزه گري /.كارگران شهرداري
كوت عبداﷲ و مهاباد جلوي شهرداري كردند.
پنجشنبه ١٤شهريور :اهالي شهر زازران و روستاي جﻼل آباد ،جاده ورودي شهرستان فﻼورجان
ازسمت شهرستان خميني شهر به شهرزارران را مسدود كردند /.تجمع غارت شدگان پاﻻيشگاه صدرا
نفت پارسيان مقابل استانداري اصفهان /.تجمع غارت شدگان مجتمع تجاري آدينه مقابل ساختمان
استانداري رشت.
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آدينه ١٥شهريور :اهالي روستاي چاهك در بخش مركزي گناوه براي دومين بار در محل اجراي
طرح توليد و تكثير ﻻرو ميگو زنجيره انساني تشكيل دادند.
شنبه  ١٦شهريور :جمعي از مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازي دست به تجمع زدند /.اهالي
منطقه خيرآباد )پادوك ،وحدت آباد ،ده ناصر ،مردان معصوم ،ده جليل( مقابل فرمانداري گچساران
تجمع كردند /.كارگران شركت آذر آب اراك براي سومين روز ،در ميدان شهداي )باغ ملي( اين شهر
تجمع كرده و درسطح شهر راهپيمايي كردند /.براي باري ديگر ،كارگران كارخانه هپكو دست به
تجمع در اين واحد توليدي در اراك زدند /.تجمع كشاورزان استان كرمانشاه مقابل ساختمان
استانداري كرمانشاه /.تجمع مردم زازران در جاده زازران به خميني شهر درغرب اصفهان.
يكشنبه  ١٧شهريور :تجمع اهالي سه روستاي يزد )حسين آباد ريسماني ،عسكريه و مدرسي(
مقابل ساختمان استانداري يزد.
دوشنبه  ١٨شهريور :تجمع غارت شدگان تعاوني مسكن فرهنگيان /.گروهي از صيادان به همراهي
مردم چابهار تجمع كردند /.تجمع و تشكيل زنجيره انساني مردم شهرستان يتكا نات شهرستان مرند.
سه شنبه  ١٩شهريور :تجمع جمعي ازجوانان الوند در استا ن قزوين در ميدان ﻻله اين شهر.
چهارشنبه  ٢٠شهريور :اعتصاب و تجمع كارگران مناطق  ٥ ،٤و  ٦شهرداري اهواز مقابل ساختمان
شهرداري.
شنبه  ٢٣شهريور :اهالي بندر شيرينو بزرگترين روستاي استان بوشهر دست به تجمع مقابل
فرمانداري كنگان زدند /.براي ششمين روز متوالي ،كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه به اعتصاب و
تجمع شان براي ادامه دادند /.تجمع شهروندان اروميه.
يكشنبه  ٢٤شهريور :براي دومين روز متوالي ،كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس مقابل دفتر
مديريت واقع در ميدان نماز شهر اسﻼمشهر تجمع كردند /.تجمع معلمان مدارس خارج از كشور
براي دومين روز متوالي ،مقابل وزارت آموزش و پرورش.
دوشنبه  ٢٥شهريور :براي چهارمين روز متوالي ،اهالي خشمگين روستاي گويچاله مازندران با
تجمع در جاده مانع ازدفن زباله در اين منطقه شدند /.كارگران شهرداري سي سخت در استان
كهكيلويه دست به تجمع زدند /.كارگران معدن آق دربند مقابل فرمانداري سرخس در استان خراسان
رضوي اجتماع كردند /.كارگران شهرداري ليكك دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان بهمئي
در استان كهگيلويه و بويراحمد زدند /.تجمع پرسنل شركت الومينيوم اراك مقابل ساختمان اداري
اين شركت /.تجمع اهالي عنافچه مقابل فرمانداري شهرستان باوي /.تجمع اهالي شهرك اميريه در
اروميه مقابل شهرداري و اداره آب و فاظﻼب استان آذربايجان غربي.
سه شنبه  ٢٦شهريور :گروهي از ساكنان منطقه خيرآباد شهرستان گچساران ،بار ديگر مقابل
فرمانداري گچساران تجمع كردند /.كارگران هپكو با وجودي كه نيروهاي گارد ضد شورش مقابل آنها
صف كشيده و آنها را تهديد ميكردند ،براي سومين روز متوالي دست به اعتراض زدند و در مقابل اين
شركت تجمع كردند /.تجمع جمعي از غارت شدگان موسسه كاسپين و ثامن الحجج و آرمان وحدت
در تهران مقابل حوزه رياست قوه فاسد قضاييه.
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چهارشنبه  ٢٧شهريور :كارگران كنتورسازي قزوين براي بيست و دومين روز متوالي در مقابل
ساختمان استانداري قزوين ،دست به تجمع زدند /.اعتراض گسترده كاميونداران سراوان با بستن راه
معدن شن و ماسه /.تجمع كشاورزان مشگين شهر در ميدان تره بار اين شهر.
پنجشنبه  ٢٨شهريور :تجمع غارت شدگان موسسه پديده شانديز در مشهد /.تجمع مردم گلشهر
مقابل سازمان محيط زيست تهران /.تجمع كسبه دماوند مقابل مقابل فرمانداري اين شهرستان.
شنبه  ٣٠شهريور :براي چندمين بار ،كارگران سد چمشير دست به تجمع مقابل فرمانداري
گچساران زدند /.كارگران و تهيدستان ايﻼم مقابل فرمانداري ايﻼم تجمع كردند /.تجمع و اعتصاب
عمده فروشان پا ساژ عﻼالدين /.تجمع معلوﻻن جنگ /.تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين در پارس
آباد ممغان /.تجمع بازنشستگان استان تهران مقابل صندوق بازنشستگي واقع در ميدان فاطمي تهران.
يكشنبه  ٣١شهريور :همزمان با جلسه رسمي و علني شوراي فرمايشي شهر بجنورد ،كارگران
كشتارگاه بجنورد دست به تجمع در محوطه اين نهاد زدند /.كارگران بخش نظافت شهري شهرداري
رشت دست از كاركشيده و تجمع كردند /.كارگران هلدينگ خليج فارس بار ديگر در دفتر معاون
پشتيباني و سرمايه گذاري اين شركت تجمع كردند /.تجمع اهالي خشمگين منطقه پشتكوه چهار
دانگه ساري با حضور چشمگير زنان براي جلوگيري از دفن زباله درمنطقه وارد سومين هفته شد/.
اهالي سه روستاي سورگ آباد ،جمشاهي و ميان شهر از توابع شهرستان جنوبي قلعه گنج در استان
كرمان دست به تجمع مقابل استانداري زدند /.كارگران سايت بينالود كارخانه رينگ سازي مشهد
اعتصاب كردند /.كارگران سد شوريجه سرخس در استان خراسان رضوي اقدام به اعتصاب كردند/.
كارگران شهرداري سي سخت در استان كهكيلويه و بويراحمد براي دومين روز مقابل ساختمان
شهرداري تجمع كردند/.

مهر  ٢١٣ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
دوشنبه  ١مهر :براي دومين روز متوالي ،كارگران سايت بينالود كارخانه رينگ سازي مشهد به
اعتصاب شان ادامه دادند /.براي دومين روز متوالي ،كارگران سد شوريجه سرخس در استان خراسان
رضوي به اعتصاب شان ادامه دادند /.تجمع سپرده گذاران كاسپين مقابل مجلس رژيم /.اعتصاب
عمده فروشان موبايل در پاساژ عﻼء الدين تهران /.اعتصاب عمده فروشيهاي بازار ميدان كرج و سيگار
فروشيهاى خيابان مولوى /.تجمع كسبه صنف موبايل زاهدان مقابل اتاق اصناف زاهدان /.تجمع
كارگران دهكده طبيعت باراجين قزوين مقابل كلينيك حيات وحش پرديسان /.تجمع غارت شدگان
سامانه نيما در مقابل بانك مركزي /.تجمع اهالي روستا هاي قلعه گنج در برابر استانداري كرمان/.
اعتصاب رانندگان شبكه بهداشت سنندج /.بازنشستگان استان تهران بار ديگر مقابل صندوق
بازنشستگي واقع در ميدان فاطمي تهران دست به تجمع زدند.
سه شنبه  ٢مهر :ممانعت مردم براي جلوگيري از انتقال زباله به چهاردانگه ساري وارد هفدهمين
روزش شد /.جمعي از ورزشكاران جانباز و معلول گنبد كاووس دست به تجمع مقابل فرمانداري اين
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شهرستان زدند /.جمعي از اهالي استان سمنان دست به تجمع مقابل استانداري سمنان زدند/.
كارگران مجتمع صنايع لبنياتي پاژن واقع در نسيم شهر ،شهرستان بهارستان ،كيلومتر  ٢٤جاده ساوه
دست از كار كشيده و مقابل اين واحد توليدي غذايي تجمع كردند /.تجمع موبايل فروشان مشهد/.
تجمع و اعتصاب كارگران شرگت پاژن /.تجمع صد ها تن از ايثاراگران سراسر كشور مقابل سازمان
برنامه و بودجه.
چهارشنبه  ٣مهر :كاركنان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري دست به تجمع مقابل مجلس زدند.
پنج شنبه  ٤مهر :كارگران شركتي بيمارستان امام حسين هشترود دست به تجمعهايي مقابل
فرمانداري ،اداره كار ،شبكه بهداشت و درمان و دفتر نماينده مجلس زدند /.رانندگان مركز بهداشت
سنندج براي چهارمين روز متوالي تجمعهاي دامنه داري را برپا كردند.
آدينه  ٥مهر :همزمان با تشييع جنازه يكي ازقربانيان تصادف ،اهالي خشمگين روستاي محمد آباد
گرگان با تجمع و آتش زدن ﻻستيك جاده بين المللي گرگان به آق قﻼ را براي چند ساعت مسدود
كردند /.اعتصاب كارگران نظافت بخشهايي از شهر شهرداري رشت /.همايش پياده روي فعاﻻن محيط
زيستي محله كوجوو در كﻼنشهر تبريز /.تجمع حاميان محيط زيست در پارك ﻻله تهران همراە با
كمپين »جمعه ها براي آيندە«.
شنبه  ٦مهر :كارگران اداره گاز رفسنجان دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان زدند/.
غارت شدگان سايت طﻼي ثامن از بولوار كشاورز تهران به سوي ساختمان قوه فاسد قضائيه،
راهپيمايي كردند /.تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين در مقابل حوزه رياست قوه فاسد قضاييه در
تهران /.تجمع گوجه كاران شاهرود جلوي فرمانداري شاهرود
يكشنبه  ٧مهر :پزشكان خانواده جيرفت براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند .آنان در
روز اول در دانشگاه علوم پزشكي و روز بعد در معاونت آموزشي تجمع كردند.
دوشنبه  ٨مهر :تعدادي از معلمان نهضت سوادآموزي استان لرستان دست به تجمع زدند /.كارگران
پروژه مترو شيراز )شركت بين المللي عمران سرير( دست از كار كشيدند و در ميدان امام حسين
شيراز تجمع كردند /.اعضاي تعاوني مسكن كارگران برق تهران دست به تجمع مقابل بيدادگستري
كل استان البرز در شهرستان هشتگرد زدند /.رانندگان ميني بوس سرويس مدارس شهر ياسوج در
بلوار بويراحمد اين شهر دست به تجمع زدند /.سهامداران و معاملهگران بازار پايه مقابل ساختمان
مجلس رژيم تجمع كردند /.تجمع غارت شدگان طﻼي شادي در خيابان شريعتي.
سه شنبه  ٩مهر :كارگران شهرداري سي سخت براي يازدهمين روز متوالي دور دوم اعتصاب خود را
ادامه دادند /.كارگران شركت پارس بهين پاﻻيش نفت قشم دست از كاركشيدند و مقابل اين
پاﻻيشگاه در دست ساخت در منطقه آزاد قشم تجمع كردند /.كارگران مترو تهران دست به تجمع
مقابل ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران واقع در خيابان كريمخان زند ،خيابان
ايرانشهر شمالي زدند /.جمعي از قصابان گچساران مقابل دامپزشكي اجتماع كردند /.جمعي از
كارگران حفاظت از جنگل استان مازندران راهي تهران شدند و مقابل سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري كشور در تهران واقع در واقع در بزرگراه ارتش تجمع كردند /.تجمع غارت شدگان موسسه
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كاسپين در مشهد /.تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين شعبه  ١٤پامچال .اين تجمع با برخورد
شديد نيروي انتظامي روبرو شد.
چهارشنبه  ١٠مهر :دانشآموزان روستاي حاجي آباد شهرستان گاليكش و والدين شان در استان
گلستان جاده بين المللي گاليكش )شمال – مشهد( را مسدود كردند /.كارگران حفاظت از جنگل
)قرق بان( كردكوي در استان گلستان دست به اعتصاب زدند /.تجمع مغازه داران و كسبه سيل زده و
خسارت ديده كوهدشت مقابل فرمانداري /.مردم روستاي صدر آباد ميبد يزد جلوي استانداري يزد
تجمع كردند /.طي روزهاي شنبه  ٦مهر تا چهارشنبه  ١٠مهر ،معلمان حق التدريسي ،آموزشياران
نهضت سواد آموزي و مربيان پيش دبستاني استان لرستان مقابل اداره كل آموزش و پرورش اجتماع
كردند.
پنج شنبه  ١١مهر :كارگران راه آهن بندرعباس دست به تجمع مقابل بيدادگستري بندرعباس زدند.
شنبه  ١٣مهر :اهالي روستاهاي اطراف قوطور داغي در نزديكي مياندوآب و مراغه در كنار روستا
تجمع برگزار كردند/.
اهالي بندر كرگان در
استان هرمزگان ،دست به
تجمع زدند /.كارگران
اخراجي شهرداري ساري
مقابل ساختمان شوراي
فرمايشي شهر تجمع
كردند /.شماري از
فرهنگيان شاغل و
بازنشسته تهران همزمان
با روز جهاني معلم ،در
برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

شورش مردم لردگان
چهارشنبه  ١٠مهر :اهالي روستاي چنار محمودي از توابع شهرستان لردگان در استان چهارمحال و
بختياري ،در مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان ،دست به تجمع زدند.
شنبه ١٣مهر :هزاران تن از مردم لردگان به حمايت از ساكنان روستاي چنارمحمودي ،دست به
تظاهرات زدند .جوانان خشمگين فرمانداري لردگان و دفتر امام جمعه و نماينده خامنه اي و شماري
ديگر از مراكز حكومتي را به آتش كشيدند.
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يكشنبه  ١٤مهر :جمعي از كاركنان بيمارستان جليل ياسوج دست به تجمع مقابل استانداري
كهگيلويه و بويراحمد زدند.
دوشنبه ١٥مهر :كارگران كارخانه قند فسا بار ديگر مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند/.
تجمع كارگران كارخانه قند تربت جام /.كشاورزان و حقآبه داران شرق و غرب استان اصفهان در
محل سد تنظيمي زاينده رود ،تجمع كردند و در محل برداشت آب بن -بروجن اقدام به كور كردن
مسير كرده و اين كانال را با خاك پر كردند /.براي سومين روز متوالي ،حدود ١٠٠راننده اتوبوس
درون شهري مشهد )يك شركت خصوصي( اعتصاب كردند.
سه شنبه  ١٦مهر :تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين در تهران مقابل دفتر هيات تسويه /.تجمع
موبايل فروشان پاساژ عﻼالدين در تهران .بازارايان و مغازه داران پاساژ عﻼالدين بعد از تجمع در داخل
پاساژ وارد خيابان شدند /.تجمع و بستن خيابان توسط غارت شدگان مسكن مهر قرچك در شهرك
طﻼئيه واقع در جنوب استان تهران.
چهارشنبه ١٧مهر :اهالي بخش مشكان شهرستان ني ريز در استان فارس در منطقه كوه جهسك
تجمع كردند /.اهالي روستاي سونگون شهرستان ورزقان دست به تجمع مقابل استانداري استان
آذربايجان شرقي زدند /.فرهنگيان شاغل و بازنشسته تهران ،مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه
دست به تجمع زدند.
پنجشنبه  ١٨مهر :كارگران شهرداري اهواز براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند/.
رانندگان تاكسي بي سيم شاغل در تربت حيدريه مقابل سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري اين
شهرستان تجمع كردند.
شنبه  ٢٠مهر :تجمع كاركنان مترو در دفتر مركزي هلدينگ اين شركت به زد و خورد ميان آنها و
رئيس هيات مديره منتهي شد /.رانندگان سرويس مدارس گچساران مقابل فرمانداري اجتماع كردند/.
تجمع كارگران بيكارشده كارخانه آزمايش مرودشت و كارگران پاﻻيشگاه آبادان
يكشنبه  ٢١مهر :كارگران پيماني شهرداري شوشتر دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي قﻼبي
شهر شوشتر زدند /.تجمع كاركنان فروشگاه بزرگ شاپرك در شعبه قم /.تجمع كارگران شهرداري
رباط كريم.
دوشنبه  ٢٢مهر :كارگران شهرداري كﻼله در استان گلستان با خودداري از جمع آوري زباله ها از
سطح شهر ،مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع كردند /.براي اولين بار غارتشدگان موسسات
كاسپين و ثامن الحجج و ...مطابق فراخوان قبلي مقابل بانك مركزي در تهران دست به تجمع زدند.
سه شنبه  ٢٣مهر :پيمانكاران شهرداري تهران مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر تهران تجمع
كردند /.خانواده هاي آتش نشانان جان باخته حادثه پﻼسكو مقابل شهرداري تهران تجمع كردند/.
اعتصاب چند روزه كارگران شهرداري كوت عبداﷲ در استان خوزستان و بازداشت تعدادي از كارگران
خدماتي اين شهرداري /.تجمع و تحصن رانندگان تاكسي لوكس فرودگاه بينالمللي تهران مقابل دفتر
قوه فاسد قضاييه.
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پنج شنبه  ٢٥مهر :كارگران كارخانه قند فسا بار ديگر دست به تجمع مقابل فرمانداري ويژه اين
شهرستان زدند /.كارگران كارخانه كنتورسازي دست به تجمع مقابل استانداري قزوين زدند.
آدينه  ٢٦مهر :جمعي از شهروندان ساكن شهرستان بهبهان در استان خوزستان مقابل محل برگزاري
نماز جمعه اين شهر دست به تجمع زدند /.اهالي جزيره قشم زنجيره انساني تشكيل دادند.

يكشنبه  ٢٨مهر :كارگران پروژه نيروگاه سيكل تركيبي فردوسي مشهد )شركت انديكا صنعت( براي
هفتمين روز متوالي اعتصاب كردند /.بازنشستگان صنعت فوﻻد اصفهان دست به تجمع زدند/.
سهامداران بازار پايه فرابورس ،مقابل ساختمان وزارت اقتصاد در تهران تجمع كردند /.براي پانزدهمين
روز متوالي و شانزدهمين بار در اين ماه ،در مسير راه آهن شمال به جنوب تجمع كردند .در روزهاي
پيش نيز اين كارگران در محدوده كارخانه ،در ميدان ماشين سازي شهر اراك و  ...تجمع كردند.
نيروهاي سركوبگر انتظامي به دستور شوراي تامين استان مركزي با پرتاب گازاشك آور و باتوم به
تجمع كنندگان يورش بردند و با ضرب و شتم كارگران دهها تن را زخمي و بازداشت كردند /.ثبت نام
كنندگان ساندرو مقابل شركت سايپا در تهران تجمع كردند.
دوشنبه  ٢٩مهر :كارگزاران مخابرات روستايي خوزستان دست به تجمع مقابل شركت مخابرات اين
استان زدند.
سه شنبه  ٣٠مهر :مردم روستاهاي بخش باروق از توابع مياندوآب واقع در استان آذربايجان غربي با
تجمع خودشان مانع ادامه يافتن انتقال پسماند مياندآوب به منطقه شان شدند /.شهروندان حامي
محيط زيست شهرستان بابل در ساحل بابلسر تجمع كردند /.كارگران شركت حمل و نقل خليج
فارس طي هفت بار در اين ماه مقابل ساختمان مديريت شركت در اسﻼمشهر ،مقابل استانداري
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فرمانداري
مقابل
تهران،
اسﻼمشهر ،مقابل بيدادسراي
عمومي تهران و مقابل
فرمانداري اسﻼمشهر تجمع
كردند /.كارگران پتروشيمي
فارابي در ماهشهر در  ٣٠روز
ماه مهر اعتصاب كرده و در
ساختمان مركزي شركت و يا در
خياباهاي ماهشهر و مقابل
فرمانداري اين شهر تجمع كردند /.كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه براي سي امين روز متوالي به
تجمع شان در اين مجتمع ادامه دادند.

آبان  ١١٢ - ١٣٩٨حرکت اعتراضی
چهارشنبه اول آبان :رانندگان استيجاري شهرداري رشت مقابل ساختمان شهرداري واقع در ميدان
گيل تجمع كردند /.كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس مقابل فرمانداري اسﻼمشهر تجمع
كردند /.كارگران شهرداري شاهين شهر )شركتهاي پيمانكاري "گلينه فجر سپاهان" و "مينا گل
اسپادانا"( مقابل ساختمان شوراي فرمايشي اين شهر تجمع كردند /.اهالي شهرك زيتون در منطقه
سرخه حصار دست به تجمع مقابل نهاد رياست جمهوري زدند /.كارگران جوشكار سيار بيرجند
مقابل شركت نفت منطقه اي خراسان جنوبي دست به تجمع زدند /.جمعي از پرسنل بيمارستان
جليل ياسوج مقابل اين مركز درماني تجمع كردند /.كارگران كارخانه كنتورسازي قزوين به تجمع
خود ادامه دادند /.اعضاي تعاوني صنم مسكن ١٤٨٣خواهران شهرستان سنندج و تعاوني مسكن ٢٩٥
نساجي كردستان مقابل استانداري كردستان تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع كارگران شركت پاژن در
نسيم شهر.
پنجشنبه  ٢آبان :كارگران فضاي سبز شهرداري اصفهان ،اقدام به برگزاري تجمع كردند /.كارگران
نيشكر هفت تپه در محوطه كارخانه تجمع كردند /.تجمع مردم مجومرد مقابل استانداري يزد /.تجمع
كارگران كارخانه كاشيكاژه در اسﻼم آباد غرب براي دومين بار طي هفته جاري /.نيروهاي شركتي
اخراج شده از بيمارستان بزرگ ياسوج براي دومين روز متوالي جلوي استانداري كهگيلويه و بويراحمد
تجمع كردند.
آدينه  ٣آبان :جمعي از زباله گردهاي شهرستان نظرآباد در استان البرز دست به تجمع مقابل
ساختمان شوراي قﻼبي شهر زدند /.كارگران كارخانه روغن نباتي گلناز دست به تجمع مقابل مصﻼي
امام علي كرمان زدند /.جمعي از اهالي استانهاي مازندران و گلستان در ساحل درياي آرام شهرستان
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گلوگاه در شرق مازندران تجمع كردند /.اهالي شهرستان پارسيان )گاوبندي( در غرب هرمزگان در
منطقه ي تاريخي و گردشگري بردول ،تجمع كردند.
شنبه  ٤آبان :كشاورزان شرق اصفهان ،در ميدان پزوه خوراسگان واقع در شرق اين شهر ،تجمع
كردند /.كارگران فاز  ١٢پارس جنوبي در محوطه اين پاﻻيشگاه تجمع كردند /.اهالي معترض به زمين
خواري در بوشهر با تجمع مانع ديوار كشي محدوده اي از نوار ساحلي بوشهر در اطراف پارك
گردشگري ليان شدند /.مالكان باغستانهاي زنجان در پي قلع و قمع باغهاي خانه هاي كارگري خود،
مقابل استانداري تجمع كردند.
دوشنبه  ٦آبان :شماري از كارمندان و كارگران اداره آبفا ماهشهر مقابل اين اداره دست به تجمع
زدند /.تجمع كارگران سازمان عمران زاينده رود چادگان واقع در استان اصفهان.
چهارشنبه  ٨آبان :پرسنل بيمارستان خميني دركرج در خيابان بهشتي تجمع كرده و عبور و مرور
خودروها را دچار اختﻼل كردند /.كارگران راه آهن بندر عباس براي سومين روز متوالي اعتصاب
كردند /.تجمع اهالي مرادآباد شهر چابهار مقابل فرمانداري چابهار.
روز شنبه  ١١آبان :كارگران شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي دست از كاركشيدند و مقابل
ساختمان اين شركت اجتماع كردند /.كارگران كمباين سازي تبريز با تجمع مانع پلمب اين واحد
صنعتي توسط يكي از بانكهاي خصوصي شدند /.تجمع كارگران كارخانه آذرآب مقابل ساختمان
مديريت شركت.
يكشنبه  ١٢آبان :همزمان با صد و چهل و چهارمين جلسه علني شوراي فرمايشي شهر تبريز،
كارگران سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري تبريز در صحن علني اين شورا تجمع كردند/.
عده اي از پرسنل شركت شايگان مهر آپادانا )پروژه آبياري دشت سيستان( واقع در استان سيستان و
بلوچستان ،دست به تجمع زدند /.بازنشستگان فوﻻد مقابل ساختمان وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي در تهران دست به تجمع زدند /.جمعي از معلمان حق التدريس و نهضت سواد آموزي،
مقابل ساختمان مجلس رژيم تجمع كردند /.تعدادي از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي مقابل
مجلس تجمع كردند /.تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين و آرمان البرز ايرانيان مقابل ساختمان
مجلس /.تجمع كاركنان شهرداري شهريار واقع در غرب استان تهران ،مقابل ساختمان شهرداري اين
شهر /.متقاضيان مسكن مهر اهواز مقابل اداره مسكن و شهرسازي اين شهر ،دست به تجمع زدند/.
تجمع نانوايان شهرستان ساوجبﻼغ براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان.
سه شنبه  ١٤آبان :پيمانكاران شهرداري تهران ،مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر تهران دست
به تجمع زدند /.اهالي روستاي كوشك بيدك از توابع شيراز با تجمع مانع عمليات حفر چاه عميق در
زمينهاي باﻻدستي اين روستا شدند /.تجمع جمعي از ساكنان مجتمع طلوع فجر تاكستان مقابل
شهرداري تاكستان /.تجمع بانوان اسﻼم ابادي روبروي درب پارك بانوان.
پنجشنبه  ١٦آبان :براي شانزدهمين روز متوالي كارگران دهكده فرهنگي تفريحي زاينده رود
)سازمان عمران زاينده رود( مقابل در ورودي اين دهكده واقع درشهرستان چادگان تجمع كردند.
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شنبه  ١٨آبان :تجمع اهالي روستاهاي ايج و امام زاده عبداﷲ سرخه مقابل استانداري سمنان/.
تجمع غارت شدگان بانكها مقابل بيدادسراي عمومي ناحيه  ٣١تهران /.تجمع كارگران شهرداري
پارسآباد مغان واقع در استان اردبيل مقابل شهرداري اين شهر /.اعتصاب صدها كاميوندار در مشهد،
كاميونداران خودروهاي شان در دو طرف ﻻين يكي از خيابانهاي مشهد پارك كردند /.تجمع مالكان
زمينهاي روبروي پارك كوهستاني در يزد مقابل استانداري.
يكشنبه  ١٩آبان :كارگران پروژه مرمت ارگ قديم بم براي دومين روز متوالي ،دست از كار كشيدند
و مقابل ورودي پايگاه ارگ قديم تجمع كردند /.به دنبال فراخوان قبلي ،بازنشستگان از سراسر كشور
مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس رژيم تجمع كردند /.تجمع خانوادگي كارگران بيكارشده
فوﻻدين ذوب آمل )فذا( همزمان با راه اندازي مجدد كارخانه /.كارگزاران صندوق بيمه كشاورزي،
مقابل مجمع تشخيص مصلحت نظام و بانك كشاورزي تجمع كردند /.كارگران كارخانه »قند شوش«
واقع در كيلومتر  ٧جاده شوش  -دزفول براي دومين روز متوالي مقابل فرمانداري شوش تجمع
كردند /.به دنبال كشته شدن حسن حيدري ،شاعر اهوازي توسط ماموران امنيتي رژيم ،خيابان اصلي
شهر شادكان توسط جوانان بسته شد .آنها با ريختن درخت و پاره هاي سنگ و با روشن كردن آتش
خيابان اصلي اين شهر را بستند.
دوشنبه  ٢٠آبان :مهندسان صنعت ساختمان استان فارس به نمايندگي بيش از سه هزار مهندس
ذيصﻼح مقابل ساختمان مركزي شهرداري شيراز تجمع كردند /.كارگران فاز  ٢پاﻻيشگاه آبادان دست
به تجمع مقابل در ورودي اين پاﻻيشگاه زدند /.كارگران متروي اهواز با تجمع مقابل استانداري
خوزستان به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي اعتراض كردند /.تجمع غارت شدگان توسط طﻼ فروشي
شادي در تهران /.تجمع مردم زلزله زده تركمانچاي مقابل بخشداري.
سه شنبه  ٢١آبان :كارگران پيماني خدمات موتوري شهرداري شوشتر براي سومين بار مقابل
ساختمان شوراي قﻼبي شهر تجمع كردند /.تجمع بازنشستگان مترو تهران مقابل شوراي قﻼبي شهر
تهران /.تجمع بازنشستگان مخابرات استان يزد مقابل ساختمان مخابرات مركزي /.تجمع كاركنان
مراكز علمي كاربردي مقابل مجلس.
چهارشنبه  ٢٢آبان :تجمع مالكان خودروهاي وارداتي پﻼك اروند براي چندمين روز متوالي مقابل
ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند.
چهارشنبه  ٢٩آبان :گروهي از كارگران
بازنشسته كاشان و آران و بيدگل واقع در استان
اصفهان دست به تجمع زدند.
پنج شنبه  ٣٠آبان :صدها كارگر كشت و
صنعت نيشكر هفت تپه براي هيجدهمين روز
اعتصاب كرده و مقابل فرمانداري شهرستان
شوش تجمع كردند .اين كارگران در روزهاي قبل نيز به تناوب مقابل دفتر مديريت اين مجتمع و
فرمانداري شوش تجمع كردند.

٣٥

قيام سراسری آبان ماه در  ١٧۵شهر
از روز جمعه  ٢٤آبان تا روز پنجشنبه  ٣٠آبان ،كارگران ،فرودستان ،تهيدستان ،كشاورزان ،معلمان،
پرستاران ،كارمندان شركتهاي دولتي و خصوصي ،كسبه و اصناف ،به حاشيه رانده شدگان،
دانشجويان و جوانان در اعتراض به افزايش  ٣برابري قيمت بنزين اقدام به شورش و قيام كرده و با

گامهاي پرتوان خود به تماميت نظام يورش بردند.
حسين نجات ،معاون سپاه پاسداران مردم معترض را »بيسواد و حاشيه نشين« خواند و گفت» :در
مدل جديد براندازي ،تكيه بر افراد فرو دست جامعه و كساني است كه محصول حاشيه نشيني و بي
سوادي هستند و در فضاي مجازي آلوده شده اند«.
بر اساس خبرهاي منتشر شده در رسانه هاي جمعي و شبكه هاي اجتماعي خيزش شبانه روزي هفته
آخر آبان در بيش از  ١٧٥شهر و با تكرار در بسياري از شهرها در بيش از هزار نفطه جريان داشته
است .به عنوان نمونه در روز سوم مردم تهران در خيابان و ميدان انقﻼب ،دانشگاه تهران ،خيابان ولي
عصر ،ﻻله زار ،آرياشهر ،خيايان كاشاني ،بزرگراه محﻼتي ،اتوبان نيايش ،تهران پارس ،تهران سر و ...
دست به تظاهرات زدند و با نيروهاي سركوبگر درگير شدند.
آخوند عليرضا ادياني رئيس عقيدتي سياسي نيروي انتظامي ،گفت» :تنها در يك روز در  ١٦٥شهر در
 ٢٥استان كشور ناآرامي به وجود آمد «.و »فتنه اخير موجب ايجاد برخي ناامنيها در  ٩٠٠نقطه كشور
شد «.وي تاكيد كرد كه »حوادث اين چند روز از نظر وسعت و شدت به مراتب راديكال تر ،خشن تر
و تا حدي متفاوت تر از فتنه هاي سالهاي گذشته بود) «.سايت رويداد  ،٢٤اول آذر (١٣٩٨

٣٦

اسامی برخی از شهر قيام کننده به قرار زير است:
آبادان ،آرياشهر ،اراك ،اردبيل ،اروميه ،اسﻼمشهر ،اميديه ،انديمشك ،اهر ،اهواز ،اصفهان ،ايرانشهر،
استهبان ،ايﻼم ،بابل ،بانه ،بندرعباس ،بندر امام ،بهارستان ،بهمئي ،بهبهان ،بوشهر ،بوكان ،بومهن،
بيرجند ،پاسارگاد ،پرديس ،پرند ،پلدختر ،تبريز ،تهران شهر ،تنكابن ،تهران ،جم ،جوانرود ،چابهار،
چغادك ،چهاردانگه ،حسن آباد ،خاش ،خرم آباد ،خرمشهر ،دزفول ،دماوند ،داراب ،دهدشت ،دورود،
رامهرمز ،رباط كريم ،رشت ،رفسنجان ،رويان ،زاهدان ،زنجان ،ساري ،ساوه ،سرباز ،سلماس ،سرپل
ذهاب ،سروآباد ،سقز ،سنندج ،سيرجان ،شهر قدس ،شهركرد ،شهريار ،شوشتر ،شاهرود ،شيراز ،شاباد،
شاهين شهر ،صدرا ،عباس آباد ،فسا ،فوﻻدشهر ،فرديس ،قائمشهر ،قزوين ،قهدريجان ،قشم ،قلعه
حسن خان ،قم ،قدس ،كازرون ،كرج ،كرمان ،كرمانشاه ،كامياران ،كنگان ،كهنوج ،گچساران ،گرگان،
گرمسار ،گيﻼن غرب ،گناباد ،گناوه ،ليكك ،ماهشهر ،مريوان ،مارليك ،مسجد سليمان ،مﻼرد ،مشهد،
مﻼثاني ،ملك شهر ،مهديشهر ،مياندوآب ،نجف آباد ،نكا ،نيشابور ،نسيم شهر ،نيكشهر ،هشتگرد،
همدان ،دهگﻼن ،ورامين ،ياسوج ،يزد و ...

سرکوب وحشيانه قيام
روز شنبه  ٢٥آبان محمدجعفر منتظري ،بيدادستان كل كشور گفت كه »با اخﻼلگران و مسببان بي
نظمي عمومي برخورد مي كنيم «.در همين روز عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در تلويزيون
دولتي گفت» :خويشتن داري نيروي انتظامي«» ،در صورت ادامه برخي رفتارها پايان« خواهد يافت.
روز يكشنبه  ٢٦آبان ،خامنه اي به منبر رفت و حكم داد كه نيروهاي سركوب براي »حفظ امنيت به
وظايف خود عمل كنند «.او مردم قيام كننده را »فاسد« و »اشرار« ناميد.
به موازات سركوب مردم به جان آمده شبكه اينترنت به طور كامل قطع شد.
در رويدادي ديگر سفير آمريكا در آلمان در توييتي نوشت كه امكان فني »بازگشايي اينترنت به روي
مردم ايران« وجود دارد و از آمريكا و دولتهاي اروپايي خواست تا در اين زمينه همكاري كنند .اما در
عمل كوچكترين اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت و مردم ايران بازهم هيچ گونه حمايتي دريافت
نكردند و در مقابل سركوب گسترده كه منجر به شهادت بيش از  ١٥٠٠زن و مرد ايراني شد به جز
برخي حمايتهاي لفظي ،تنها گذاشته شدند.
يك نمونه از بي رحمانه ترين سركوبها در منطقه ماهشهر ،در استان خوزستان صورت گرفت كه
حماسي ترين مقاومت مردم اين شهر با حمله تانكها به نيزارهاي اطراف ماهشهر به خون كشيده شد.
در شهريار كه يكي از كانونهاي خيزش بود بنا به خبر منتشر شده در رسانه هاي حكومتي» ،با
تصميم شوراي تامين شهرستان ١٠ ،گردان نظامي به فرماندهي لشكر  ٢٣سپاه خاتم اﻻنبياء ،جهت
تامين امنيت و كنترل اوضاع شهرستان از روز يكشنبه  ٢٦آبان ،در تمامي نقاط مستقر شدند«.

٣٧

تا روز پنجشنبه  ٣٠آبان بيش از ده هزار تن از مردم بپاخاسته دستگير و زير شكنجه قرار گرفتند.
روز دوشنبه دوم دي  ،١٣٩٨خبرگزاري رويترز در يك گزارش اختصاصي به نقل از مقامهاي رسمي
رژيم ايران گزارش داد كه در اعتراضهاي هفته آخر آبان »حدود  ١٥٠٠نفر به دست عوامل رژيم
كشته شده اند «.اين خبرگزاري تاكيد كرده كه »دستور آيت اﷲ خامنه اي براي سركوب شديد
معترضان از سوي سه منبع نزديك به رهبر جمهوري اسﻼمي تاييد شده است«.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران ،اسامي حدود  ٨٠٠تن از شهداي قيام را منتشر كرده و اسامي و
عكسهاي صدها تن از شهدا در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است.

آذر  ١١٧ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
شنبه  ٢آذر :كارگران حمل و
نقل خليج فارس دست به تجمع
مقابل شركت زدند /.تجمع غارت
شدگان يك پرونده كﻼهبرداري
مقابل درب بيدادگستري شهرري.
سه شنبه  ٥آذر :كارگران ارگ
قديم بم مقابل پايگاه ميراث ارگ
قديم تجمع كردند.

٣٨

چهارشنبه  ٦آذر :كارگران پيمانكاري شهرداري كرج مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر كرج
تجمع كردند.
يكشنبه  ١٠آذر :تجمع و راهپيمايي كارگران آذرآب و هپكو اراك.
سه شنبه  ١٢آذر :كارگران سد شوريجه براي دومين بار درسال جاري ،دست از كار كشيدند/.
كشاورزان خوزستان مقابل ساختمان سازمان جهادكشاورزي تجمع كردند /.تاكسي داران ميناب دست
به تجمع مقابل فرمانداري ويژه ميناب زدند /.اعتصاب و تجمع چند هفته اي صدها كارگر كشت و
صنعت نيشكرهفت تپه پايان يافت /.تجمع كاركنان اخراج شده موسسه وحدت مقابل سرپرستي ملل
نبش خيابان مطهري مشهد.
چهارشنبه  ١٣آذر :اعتصاب كارگران پروژه بزرگراه سقز -بوكان )شركت آب و خاك پارس( وارد
هفته دوم شد /.تجمع كارگران ناحيه يك و دو شهرداري مياندوآب مقابل فرمانداري.
پنج شنبه  ١٤آذر :كاركنان پژوهشگاه علوم انساني در طبقه اول پژوهشگاه مقابل سالن حكمت
تجمع كردند /.كارگران پتروشيمي مارون در ششمين روز از حضور در رستوران و سِرو غذا خودداري
كردند /.تجمع ساكنان محله حاجي آباد لردگان.
شنبه  ١٦آذر :جمعي از معلوﻻن بار ديگر مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع كردند.
يكشنبه  ١٧آذر :تجمع دوباره كارمندان اخراج شده موسسه وحدت مقابل سرپرستي ملل نبش
خيابان مطهري مشهد /.اعتصاب تريليهاي مخزن  lpgدر آبادان جاده كوي فرهنگيان.
دوشنبه  ١٨آذر :كارگران شهرداري كوت عبداﷲ بار ديگر مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند/.
رانندگان ون در همدان دست از كار كشيدند و خودروهاي هاي شان را به صف كردند.
سه شنبه  ١٩آذر :اعتصاب و تجمع كاركنان دانشگاه آزاد ماهشهر مقابل ساختمان مركزي رياست
اين دانشگاه /.تجمع پرسنل شركت مهندسي حشمت رود در ساختمان منطقه آزاد انزلي /.شماري از
پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براي دومين روز متوالي دست به برگزاري يك
تجمع زدند.
٢٠
چهارشنبه
آذر :كارگران پروژه
مترو اهواز در
سومين روز اعتراض
خود دست به تجمع
زده و از چهارراه
نادري به سمت
خانه امام جمعه
دزد و تبهكار اهواز
راهپيمايي كردند/.
اعتصاب نيسان داران فرچك ورامين در تقاطع چها راه چشكه علي شهري اتوبان اويني.

٣٩

پنجشنبه  ٢١آذر :جمعي از پرستاران اصفهان براي چندمين بار در مقابل استانداري تجمع كردند/.
جمعي از شهروندان ساكن رشت مقابل ساختمان يك رسانه حكومتي در رشت دست به تجمع زدند/.
بيش از  ١٨٠٠كارگر پيمانكاري پتروشيمي مارون در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر اعتصاب كردند/.
تجمع تعدادي از مالكان زمينهاي معروف به كوهسياه در رباط كريم.
آدينه  ٢٢آذر :مردم شهرهاي مختلف استان بلوچستان از روز يكشنبه  ١٠آذر ،دست به تجمع و
اعتصاب زدند .در اين حركت  ١٢روزه ،بازاريان و كسبه استان سيستان و بلوچستان در شهرهاي
زاهدان ،چابهار ،نيكشهر و سرباز اعتصاب كردند .اعتصاب مردم اين استان در شهرهاي كﻼت ،جكيگور
و راسك طي چند روز ادامه پيدا كرد /.تجمع كارگران ناحيه يك و دو شهرداري مياندوآب.
شنبه  ٢٣آذر :كاركنان دانشگاه آزاد تهران دست به تجمع مقابل ساختمان مجتمع وﻻيت اين
دانشگاه زدند /.تاكسي ون داران تهران دست از كار كشيدند /.صاحبان خودروهاي تعليم آموزش
رانندگي اراك دست از كار كشيده و با پارك كردن خودروهاي شان مقابل استانداري استان مركزي
تجمع كردند.
يكشنبه  ٢٤آذر :كارگران بيكارشده فوﻻدين ذوب آمل)فذا( همراه با خانواده هاي شان و همزمان با
راه اندازي مجدد كارخانه مقابل اين واحد توليدي براي چندمين روز مقابل نهادهاي مختلف در استان
مازندران تجمع كردند /.اهالي شهر ﻻر در استان فارس مقابل بنياد مسكن ﻻرستان تجمع كردند.
دوشنبه  ٢٥آذر :تجمع سپرده گذاران موسسه كاسپين در ميدان كاج شهر تهران /.گروهي از سرباز
معلمان در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
سه شنبه  ٢٦آذر :كارگران پيمانكاري معدن چادرملو ،در استان يزد ١٨٠ ،كيلومتري شمال شرقي
شهر يزد حاشيه كوير ساغند ،دست به تجمع در مسجد اين مجتمع معدني و صنعتي زدند /.كارگران
شهرداري مريوان در فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.اهالي حسين آباد كاشمر در استان
خراسان رضوي دست به تجمع مقابل فرمانداري كاشمر زدند /.صدها كارگر رسمي پتروشيمي بندر
امام دست به تجمع مقابل ساختمان مركزي شركت زدند.
چهارشنبه  ٢٧آذر :كارگران كارخانه دوده فام دست از كاركشيده و مقابل اين واحد توليدكننده
دوده صنعتي واقع درشهرك صنعتي شماره  ٢دزفول )زير مجموعه شركت گسترش پايا صنعت سينا،
وابسته به بنياد مستضعفان( تجمع كردند.
پنجشنبه  ٢٨آذر :كارگران مجتمع معادن مس تكنار بردسكن در استان خراسان رضوي در
يازدهمين روز اعتصاب و تجمع شان به دنبال پرداخت بخشي از مطالبات شان بر سر كار حاضر
شدند.
شنبه  ٣٠آذر :كارگران شركت سيمان شهركرد ،كه سهامدار عمده اش بنياد مسكن است ،دست از
كاركشيدند و مقابل كارخانه تجمع كردند /.كارگران كارخانه قند فسا از روز يكشنبه  ١٠آذر ،دست به
تجمع مقابل فرماندري ويژه شهرستان فسا زدند /.كشاورزان چغندركار سولدوز در نقده مقابل ورودي
كارخانه آذر قند دست به تجمع زدند /.اعتصاب و تجمع كارگران تاكستان در هفت تپه.

٤٠

دی  ۶٧ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
يكشنبه  ١دي :رانندگان مخابرات در چند استان كشور تجمع كردند /.گروهي از كارگران شركت
آسفالت ماكادام شرق مقابل دفتر اين شركت واقع در پاكدشت ،تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع
كارگران تاكستان در هفت تپه براي دومين روز ادامه يافت /.كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج
دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي شهر زدند /.كارگران پروژه راهسازي باند دوم توره به بروجرد
دست از كاركشيدند و در محل كارشان تجمع كردند.
دوشنبه  ٢دي :به دنبال فراخوان قبلي شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان
در شهرهاي مشهد ،تهران ،شيراز ،كرج ،بوشهر ،سنندج ،بجنورد ،صفاشهر در استان فارس ،سقز و
مريوان در دفاتر مدرسه تحصن كرده و در كﻼسهاي درس حاضر نشدند/ .معلمان و فرهنگيان
بازنشسته همراه با ساير بازنشستگان صندوقهاي دولتي دست به تجمع در برابر مجلس شوراي
اسﻼمي زدند /.كارگران ريل گذاري ،توليد ،تعميرات ،تراورس بتوني و رانندگان درزين راه آهن كرج
اعتصاب و تجمع كردند /.كارگران شركت سيمان شهركرد كه سهامدار عمده اش بنياد مسكن است
براي سومين روز دست از كاركشيدند و مقابل كارخانه تجمع كردند /.شماري از كشاورزان شرق
اصفهان با تجمع در محوطه سد تنظيمي زايندهرود ،از حفر كانال و انتقال آب سد زاينده رود براي
چندمين بار ممانعت كردند.
سه شنبه  ٣دي :گروهي از كاركنان نيروهاي مسلح عضو »تعاوني هجرتي« نيروي زميني ارتش،
مقابل مجتمع قضائي عدالت ميدان تجريش تهران تجمع كردند /.جمعي از ساكنان شهرك اكباتان
تهران مقابل بيمارستان فوق تخصصي زايمان اين شهرك دست به تجمع زدند /.كارگران شهرداري
كوت عبداﷲ مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند /.پاكياران سازمان مديريت پسماند شهرداري
مشهد براي اعتراض به اخراج از كار دست به تجمع مقابل شوراي شهر و شهرداري مشهد زدند.
چهارشنبه  ٤دي :براي دومين بار در هفته جاري ،كارگران كارخانه هپكو دست به تجمع مقابل
استانداري در شهرستان اراك زدند.
پنج شنبه  ٥دي :براي پنجمين روز متوالي ،كارگران پيمانكاري معدن چادرملو به اعتصاب شان
ادامه دادند.

بزرگداشت شهدای قيام
پنج شنبه  ٥دي :برگزاري مراسم گراميداشت شهداي قيام هفته آخر آبان ماه در بهشت سكينه
كرج ،شهرستان مﻼرد ،روستاي مهويزانِ )حوالي شهر گوراب زرميخ از توابع شهرستان صومعهسرا
دراستان گيﻼن( ،بهبهان ،روستاي پير پشته از توابع شهرستان لنگرود و  ....شماري از شركت
كنندگان در مراسم چهلم شهدا در شهرهاي كرج ،تهران ،قزوين ،رشت و شهريار توسط نهادهاي
امنيتي بازداشت شده و برخي نيز توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

٤١

آدينه  ٦دي :سهامداران پروژه پارك آبي بندرعباس در جلوي پارك آبي بندرعباس تجمع كردند.
شنبه  ٧دي :كارگران شهرداري بروجرد دست از كار كشيدند /.مالكان اراضي كت آباد قزوين مقابل
استانداري تجمع كردند.
يكشنبه  ٨دي :كارگران اخراجي پروژه جاده پاتاوه  -دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل
فرمانداري تجمع كردند /.جمعي از كارگران ني بر مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفتتپه دست به
تجمع زدند /.كارگران شهرداري بروجرد در استان لرستان ،مقابل ساختمان شوراي فرمايشي و
شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند /.جمعي از حوالهداران ساندرو مقابل معاونت بازاريابي سايپا
واقع در جاده مخصوص كرج تجمع كردند.
سه شنبه  ١٠دي :كارگران كارخانه كك سازي و پاﻻيش قطران زرند كرمان وابسته به شركت تهيه و
توليد مواد معدني ايران دست از كار كشيده و در مجتمع واقع در كيلومتر  ٧جاده زرند كرمان تجمع
كردند /.جمعي از نانوايان استان قزوين دست به تجمع مقابل استانداري زدند /.تجمع غارت شدگان
موسسه كاسپين مقابل ساختمان دفتر رياست قوه فاسد قضائيه.
چهارشنبه  ١١دي :جمعي از پرستاران مشهد بار ديگر دست به تجمع مقابل استانداري استان
خراسان رضوي زدند.
پنجشنبه  ١٢دي :تجمع مردم شهر مهرستان واقع در استان سيستان و بلوچستان مقابل فرمانداري
مهرستان.
دوشنبه  ١٦دي :رانندگان شركت تعمير و نگهداري انتقال نيروي برق خوزستان دست از كار
كشيدند.
شنبه  ٢١دي :اهالي روستاي ناصرآباد از توابع بخش جغين شهرستان رودان در استان هرمزگان،
جاده ناصرآباد به جغين جنوبي را مسدود كردند.
يكشنبه  ٢٢دي :جمعي از آتش نشانان كاشان به همراه تعدادي از اعضاي خانواده شان دست به
تجمع در شوراي فرمايشي شهر زدند /.اعتصاب رانندگان تاكسي خط ونك – رسالت.
دوشنبه  ٢٣دي :كارگران شهرداري مريوان براي نهمين بار در اين ماه دست از كاركشيده و از جمع
آوري زباله ها از سطح شهر خودداري كردند /.اعضاي تعاوني مسكن شهرك زيتون در شمال شرق
تهران دست به تجمع مقابل وزارت راه وشهرسازي زدند.
شنبه  ٢٨دي :كارگران طرح سد گاران و سامانه انتقال آب )شركت فني مهندسي شايگان مهر
آپادانا( واقع در مريوان مقابل استانداري كردستان در سنندج تجمع كردند /.جمعي از شركت
كنندگان در آزمون ورودي مهندسي رشته معماري طراحي مقابل وزارت راه تجمع كردند و خواستار
بازنگري در اين آزمون شدند.
سه شنبه  ٣٠دي :كارگرن پتروشيمي بندر امام دست به اعتصاب زدند.

٤٢

خيزش اعتراض به قتل سرنشينان هواپيمای اوکراينی
بامداد روز چهارشنبه  ١٨دي  ،١٣٩٨پرواز شماره  ٧٥٢هواپيمايي اوكراين از مقصد تهران ،دقايقي
پس از برخاستن ،با شليك موشك سپاه تروريستي پاسداران سقوط كرد و همه  ١٧٦سرنشين آن ،از
جمله  ١٤٦ايراني ،كشته شدند .كارگزاران كشوري و لشكري رژيم طي  ٧٢ساعت با دروغگويي،
پنهانكاري و جعل رويداد كوشش كردند تا از زير بار مسئوليت اين عمل جنايتكارانه شانه خالي كنند.
اما سرانجام پس از اعﻼم مواضع دولتهاي كانادا و اوكراين مجبور به اعتراف شدند و در بامداد شنبه
 ٢١دي سركرده جنايتكار هوافضاي سپاه پاسداران مسئوليت شليك موشك به اين هواپيما را بر عهده
گرفت.
در واكنش به اين اقدام سپاه پاسداران ،مردم ايران و به ويژه دانشجويان دانشگاههاي سراسر ايران،
طي روزهاي يكشنبه  ٢٢دي تا پنجشنبه  ٢٦دي دست به تظاهرات زدند.
جنبش اعتراضي و خيزش مردمي طي  ٥روز در بيش از  ١٧استان كشور جريان داشت .برخي از
شهرهايي كه طي  ٥روز به تكرار دست به شورش و قيام زدند به قرار زير است:

آم
ل ،اراك ،اروميه ،اهواز ،اصفهان ،ايوانكي ،بابل ،بندرعباس ،بجنورد ،بيرجند ،تهران ،تبريز ،خرم آباد،
دامغان ،رشت ،زنجان ،سنندج ،سمنان ،ساري ،سقز ،سبزوار ،شهرقدس ،شيراز ،قزوين ،كاشان،
كرمانشاه ،كرج ،كرمان ،گرگان ،ﻻهيجان ،مشهد ،مهاباد ،مﻼير ،همدان ،يزد و ...
در برخي از اين شهرها در تمام اين مدت و در چندين نقطه تظاهرات برگزار شده و دستكم در ٥٠
شهر و بيش از  ٥٠٠بار خيزش صورت گرفته است ..براي نمونه در كﻼنشهر تهران در خيابان
جمهوري ،خيابان رودكي ،خيابان استاد معين ،ميدان آزادي ،خيابان آزادي در تقاطع جيحون و
شادمان ،محمد علي جناح ،مترو شادمان ،متروي معين ،خيابان سميه ،ميدان صادقيه و  ...زنان و

٤٣

مردان بپاخاسته با سردادن شعار ،خشم و نفرت خود نسبت به تماميت رژيم و در راس آن خامنه اي
به عنوان مسئول اصلي اين جنايت اعﻼم كردند.

برخی از شعارهای قيامهای آبان و دی:
مرگ بر اصل وﻻيت فقيه /مرگ بر ديكتاتور /خامنه اي قاتله ،وﻻيتش باطله /خامنه اي حيا كن،
حكومتو رها كن /فرمانده كل قوا ،استعفا ،استعفا /ننگ ما ،ننگ ما ،رهبر الدنگ ما /كشته نداديم كه
سازش كنيم ،رهبر قاتل رو ستايش كنيم /جمهوري اسﻼمي ،نمي خوايم ،نمي خوايم /اين همه سال
جنايت ،مرگ بر اين وﻻيت /خوني كه در رگ ماست ،خوراك رهبر ماست /مرگ بر ستمگر ،چه شاه
باشه چه رهبر /اين همه سال جنايت ،مرگ بر اين وﻻيت /سليماني قاتله ،رهبر هم خائنه /اصﻼح
طلب ،اصولگرا ،ديگه تمومه ماجرا /نه رفراندوم نه اصﻼح ،اعتصاب انقﻼب /واي به روزي كه مسلح
شويم /سپاه جنايت ميكنه ،رهبر حمايت ميكنه /بسيجي سپاهي داعش ما شمايين /قاتل جان ملت،
سپاهي بي غيرت /رفراندوم رفراندوم ،راه نجات مردم /توپ ،تانك ،فشفشه ،آخوند بايد گم بشه /غلط
كردي خطا كردي /ايراني بيدار است از سپاهي بيزار است /ما بچه هاي جنگيم ،بجنگ تا بجنگيم /نه
غزه  ،نه لبنان ،جانم فداي ايران /دشمن ما همين جاست ،دروغ ميگن آمريكاس /نظام معترض كش،
نمي خوايم ،نمي خوايم /حكومت آخوندي ،نمي خوايم ،نمي خوايم /زنداني سياسي ،آزاد بايد گردد/
عدالت  ،آزادي  ،حق مسلم ماست
 ١٥٠٠نفر ،كشته آبان ماست /دانشجو بيدار است ،از سيد علي بيزار است /ملت گدايي مي كنه ،آقا
خدايي مي كنه /ما بچه هاي جنگيم ،بجنگ تا بجنگيم /مرگ بر ستمگر ،چه شاه باشه چه رهبر/
دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد /زنداني سياسي آزاد بايد گردد /دانشجو كارگر ايستاده ايم در سنگر/
بلوچستان تو آبه ،رژيم دستش چماقه /از ايران تا بغداد ،فقر ،ستم ،استبداد /چه دي باشه ،چه آبان،
پيكار كف خيابان /از اهواز تا تهران ،سركوب زحمتكشان /نخبه هامونو كشتن ،آخوند به جاش
گذاشتن /عزيز هر ايراني ،پوياي بختياري /اين همه سال جنايت ،مرگ بر اين وﻻيت /به من نگو
فتنهگر ،فتنه توئي ستمگر /مي كشم ،ميكشم ،آنكه برادرم كشت ،بترسيد بترسيد ،ما همه با هم
هستيم ،فرياد ،فرياد از اين همه بيداد

بهمن  ٩٩ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
سه شنبه  ١بهمن :غارت شدگان مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين مقابل ساختمان هيات تصفيه اين
مؤسسه ،تجمع كردند /.تجمع كودكان معلول ساكن اروميه آغازگر اعتراض سراسري معلوﻻن جسمي،
حركتي ،ناشنوا و كم توان ذهني /.تجمع مردم شهرستان كاكي واقع در استان بوشهر مقابل شوراي
قﻼبي شهر.

٤٤

چهارشنبه  ٢بهمن :تجمع كارگران شهرداري بندر لنگه و خانواده هاي شان در اعتراض به پرداخت
نشدن پنج ماه حقوق.
پنج شنبه  ٣بهمن :صدها تن از كشاورزان اصفهان با تخريب ديوار ساخته شده در مسير رودخانه،
دست به تجمع مقابل اين نيروگاه واقع در درچه اصفهان زدند كه با يورش نيروي يگان ويژه روبرو
شدند /.جمعي از غرفه داران و صاحبان اسباب بازيهاي پارك آزادي شيراز دست به تجمع مقابل
شوراي فرمايشي شهر زدند /.تجمع مردم زابل مقابل فرمانداري شهر /.تجمع جمعي از دانش آموزان
شهرستان ايذه در محل دفن زباله هاي ايذه )حاشيه قبرستان روضه الزهرا(.
شنبه  ٥بهمن :صدها كارگر پاﻻيشگاه فاز  ١٤پارس ) ٢كنگان( با بستن درب ورودي كنترل افراد
اين فاز ،دست به اعتصاب زدند /.كارگران شركت بهاوند باراد شاغل در بخش استخراج سنگ آهن
معدن چادرملو براي چهارمين روز به اعتصاب و تجمع شان ادامه دادند.
يكشنبه  ٦بهمن :تجمع معلمان خارج از كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش /.كارگران پيمانكاري
فاز  ١٤پارس جنوبي براي دومين روز متوالي در محوطه كارگاه تجمع كردند /.كارگران طرح سد و
سامانه انتقال آب گاران دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان مريوان زدند /.همزمان با مراسم
توديع و معارفه رؤساي سابق و جديد سازمان نظام مهندسي كشور ،جمعي از مهندسان شركت كننده
در آزمون ورود به حرفه مهندسي و نظارت بر ساختمان ،دست به تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازي
زدند.
دوشنبه  ٧بهمن :جمعي از اهالي و طرفداران محيط زيست منطقه مشكان ني ريز در استان فارس
دست به تجمع زدند و مانع ادامه كار ماشين راهسازي و تاسيسات معدن كاوي شدند.
سه شنبه  ٨بهمن :براي پنجمين روز متوالي ،كارگران شهرداري منطقه يك اهواز اعتصاب كرده و از
جمع آوري زباله ها از سطح شهر خوداداري مي كردند /.جمعي از دوستداران محيط زيست و مدافع
حريم آثار طبيعي و تاريخي ژئو پارك قشم ،در محدوده اين اثر طبيعي ملي دست به تجمع زدند/.
تجمع ساكنان شهرك آب زنگي شيراز مقابل دفتر استاندار.
چهارشنبه  ٩بهمن :جمعي از طرفداران محيط زيست در شهرستان شاهرود دست به تجمع در
خيابان آسياب مندلي زدند.
شنبه  ١٢بهمن :كارگران كارخانه خوش نوش واقع در كيلومتر  ٣جاده همدان به تهران ،دست به
تجمع مقابل اداره كل كار استان همدان زدند /.كارگران پتروشيمي آپادانا در عسلويه دست از كار
كشيده و اعتصاب كردند /.تعدادي از مردم محله نجاركﻼ در لواسان در مقابل بخشداري و شهرداري
لواسان تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع كارگران طرحي شركت آب و فاضﻼب استان خوزستان براي
دومين روز متوالي.
يكشنبه  ١٣بهمن :جمعي از رانندگان خودروهاي سنگين و ناوگان حمل و نقل بين شهري كشور
مقابل مجتمع قضايي مفتح در تهران تجمع كردند /.جمعي از خريداران كاميونهاي سايپا ديزل مقابل
مجتمع قضايي مفتح در تهران تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع پرسنل شهرداري ﻻلي /.تجمع
پرستاران عضو تعاوني مسكن همدان مقابل اداره كل كار استان.

٤٥

دوشنبه  ١٤بهمن :كارگران كارخانه سيمان ايﻼم مقابل استانداري ايﻼم تجمع كردند/.كسبه صوفيان
در آذربايجان شرقي اعتصاب كرده و مغازه هاي خود را بستند /.همزمان با افتتاح زيرگذر و تونل
استاد معين توسط شهردار تهران ،جمعي از اهالي منطقه طرشت تجمع كردند /.تجمع رانندگان
خودروهاي سنگين مقابل مجتمع قضاييه در تهران /.تجمع اعتراض نيروهاي آب و فاضﻼب روستايي
رامهرمز جلوي درب فرمانداري.
سه شنبه  ١٥بهمن :براي دومين روز متوالي ،جمعي از جوانان متقاضي كار شهر قلعه رئيسي در
استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل شركت گاز ناحيه قلعه رئيسي تجمع كردند /.جمعي از عكاسان
تهران ،مقابل وزارت صنعت رژيم تجمع كردند /.تجمع كاركنان اخراجي موسسه وحدت در مشهد
مقابل سرپرستي ملل /.تجمع بازنشستگان صنعت نفت اراك مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي
صنعت نفت /.كارگران بخشهاي تعميرات و خدمات پتروشيمي اروند )شركتهاي پيمانكاري معراج
گستر ،كيان كارگر و شركتي پيمانكاري كه مسئوليت تهيه غذا و امور آشپزخانه را برعهده دارد( پس
از دو هفته به اعتصاب شان خاتمه دادند.
چهارشنبه  ١٦بهمن :كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس بار ديگر راهي پايتخت شدند و
مقابل سازمان خصوصي سازي تجمع كردند.
شنبه  ١٩بهمن :كارگران مجتمع پتروشيمي لردگان واقع در استان چهارمحال و بختياري و
زيرمجموعه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس راهي تهران شدند و مقابل ساختمان مركزي اين
هلدينگ در خيابان كريم خان زند تجمع كردند /.جمعي از كارگران اخراجي تعاوني اعتبار وحدت
)آرمان( به نمايندگي ازهمكاران شان از سراسر كشور ،مقابل ساختمان موسسه مالي ملل واقع در
خيابان شيراز پايينتر از اتوبان همت در تهران تجمع كردند /.كارگران ني برمجتمع كشت و صنعت
نيشكر هفت تپه دست به تجمع مقابل اداره تامين اجتماعي زدند /.كارگران شهرداري سريش آباد ،در
شهرستان قروه استان كردستان ،دست از كاركشيده و مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع كردند/.
تجمع تعدادي از جوانان مقابل فرمانداري زابل /.جمعي از داروسازان و دانشجويان داروسازي
سراسركشور مقابل سازمان نظام پزشكي در تهران تجمع كردند.
يكشنبه  ٢٠بهمن :تجمع مال باختگان تعاوني مسكن فرهنگيان تبريز در برابر اداره كل راه و
شهرسازي آذربايجان شرقي /.تجمع فرهنگيان تبريز مقابل اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان
شرقي /.تجمع اهالي شهرك ياسر اميديه در استان خوزستان مقابل شهرداري اميديه /.تجمع
درخواست كنندكان براي ثبت نام برليانس وساندرو مقابل پارس خودرو /.تجمع جمع كثيري از
پزشكان متخصص در جلوي ديوان عدالت اداري.
دوشنبه  ٢١بهمن :كارگران بازنشسته كارخانه مخابرات راه دور شيراز در سومين روز از دور جديد
اعتراض دست به تجمع خانوادگي مقابل استانداري فارس زدند /.دهها كشاورز رفسنجان و خانواده
هاي شان دست به تجمع مقابل استانداري كرمان زدند /.تجمع رانندگان تاكسي مقابل بانك انصار در
خيابان پاسداران )سلطنت آباد سابق(.
چهارشنبه  ٢٣بهمن :تجمع شهروندان ﻻهيجان دراستان گيﻼن مقابل ساختمان اداره برق.

٤٦

پنج شنبه  ٢٤بهمن :كشاورزان جنوب كرمان ،راه رودبار جنوب  -زهكلوت را با تخليه محصوﻻت
شان درجاده مسدود كردند و براي دومين روز متوالي دست به تجمع مقابل فرمانداري رودبار جنوب
زدند.
شنبه  ٢٦بهمن :كارگران اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين ،مقابل وزارت راه و
شهرسازي در تهران تجمع كردند /.رانندگان سواري كرايه فعال در شركت سير و سفر فرودگاه امام،
مقابل دفتر اين شركت در تهران تجمع كردند /.خانواده هاي مبتﻼيان به بيماري  smaو حاميان
حقوق معلوﻻن مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند /.تجمع كارگران راه آهن لرستان در ايستگاه كشور
روستايي از توابع بخش پاپي شهرستان خرم آباد.
يكشنبه  ٢٧بهمن :كارگران خط  ٣متروي تهران )كارگاههاي ايستگاه نوبنياد و اقدسيه( مقابل
ساختمان شوراي قﻼبي شهر تجمع كردند /.كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن منطقه
لرستان )شركت تراورس( دست از كاركشيده و تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه چوكا
)شركت صنايع چوب و كاغذ ايران ( واقع دركيلومتر  ٥جاده رضوانشهر به تالش در استان گيﻼن.
دوشنبه  ٢٨بهمن :كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن منطقه خراسان مقابل فرمانداري
نيشابور تجمع كردند /.بازاريان شهر پاوه دست به اعتصاب زذند .روز يكشنبه  ٢٧بهمن به تعدادي از
كولبران شليك كردند
سه شنبه  ٢٩بهمن :كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن منطقه لرستان دست به تجمع
مقابل اداره كل راه آهن لرستان زدند /.كارگران خط و ابنيه فني راه آهن شهرستان دورود )شركت
تراورس( اعتصاب و تجمع كردند /.كارگران كارخانه كنتورسازي در قزوين مقابل دفتر امام جمعه
قزوين تجمع كردند.
چهارشنبه  ٣٠بهمن :جمعي از رانندگان عضو پروژه هاي سپيدار  ٢و  ٣مقابل ساختمان تعاوني
مسكن مركزي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه تجمع كردند /.براي پنجمين روز متوالي،
كارگران اخراجي شركت پخش فرآوردههاي نفتي ماهشهر مقابل درب ورود و خروج تانكرها به انبار
نفتي نوربخش تجمع كردند /.كارگران شهرداري منطقه  ٣بندرعباس )شركت پيمانكاري فرس( مقابل
استانداري هرمزگان تجمع كردند.

اسفند  ٧٧ -١٣٩٨حرکت اعتراضی
پنجشنبه اول اسفند:
اعتراف اجباري و به تاخير حداقل  ٢٠روزه ،به وجود ويروس كرونا در ايران.
شنبه  ٣اسفند :اعتصاب  ٣٠٠راننده مديريت پسماند شهرداري تهران /.پرستاران بيمارستانهاي
كاشاني و الزهرا دست از كار كشيدند و تجمع كردند /.اعتصاب دانشجويان و كادر درماني علوم

٤٧

بيمارستانهاي
پزشكي
شريعتي ،داخلي سينا،
اطفال مركز طبي ،اي ان
تي اميراعلم ،پوست رازي،
بيهوشي امام ،بيهوشي
سوانح
شريعتي،
مسموميت
سوختگي،
بهارلو ،زنان امام )با
پيشنهاد خود اساتيد(،
زنان آرش ،زنان شريعتي،
زنان ميرزا  ،درمانگاه بهارلو ،ارتو سينا )به جز كشيك( ،جراحي سينا )به جز كشيك( و برخي ديگر از
بخشهاي بيمارستانها ،اعتصاب كرده و حاضر به حضور در بيمارستان تا زمان ايمن شدن شرايط
نشدند.
يكشنبه  ٤اسفند :صدها كارگر ني بر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،از مزراع به طرف دفتر
مجتمع راهپيمايي و مقابل ساختمان مديريت تجمع كردند /.جمعي از فعاﻻن محيط زيست دست به
تجمع مقابل اداره كل منابع طبيعي اين استان زدند /.بهورزان )بهياران( ميناب دست از كار كشيدند و
مقابل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان تجمع كردند.
دوشنبه  ٥اسفند :كارگران بخش عمران و برق منطقه  ٢شهرداري اهواز دست به تجمع مقابل
ساختمان شوراي فرمايشي شهر اهواز زدند/.كشاورزان دشت آزادگان مقابل وزارت كشور تجمع
كردند /.جمعي از نانوايان بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان تجمع كردند /.اعتصاب كارگران
مجموعه ورزشي انقﻼب /.اعتصاب كارگران كارخانه ايران پوپلين رشت.
سه شنبه  ٦اسفند :تجمع كاركنان بيمارستان خميني آمل.
شنبه  ١٠اسفند :كارگران شاغل و بازنشسته كارخانه فرنخ و مه نخ مقابل استانداري قزوين تجمع
كردند /.برخي از معلوﻻن كشور مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع كردند.
دوشنبه  ١٢اسفند :جمعي از مالكان كارخانه ها و صنعتگران كشور مقابل ساختمان بانك مركزي
تهران تجمع كردند.
چهارشنبه  ١٤اسفند :كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن اراك )شركت جوش گستر( براي
دومين روز دست از كاركشيدند /.براي سومين روز متوالي ،كارگران پتروشيمي ايﻼم )شركت رامپكو(
به اعتصاب شان ادامه دادند و در اين مجتمع تجمع كردند /.كارگران واحدهاي ستادي و خدماتي
شهرداري بندر امام در استان خوزستان دست از كار كشيده و مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع
كردند /.اعتصاب كارگران شهرداري آبژدان در استان خوزستان يك هفته را پشت سرگذاشت.
شنبه  ١٧اسفند :كارگران بخش خدمات مترو تهران دست به تجمع مقابل شوراي فرمايشي شهر
تهران و ساختمان شركت بهره برداري مترو تهران زدند /.شماري از شهروندان ساكن آمل در ورودي

٤٨

جاده هراز براي جلوگيري از گسترش ويروس كرونا دست به تجمع زدند /.رانندگان سرويس مدارس
تهران مقابل آموزش و پرورش منطقه  ٤تهران تجمع كردند /.مالكان كارخانه ها و صنعتگران كشور
بار ديگر مقابل ساختمان بانك مركزي تهران اقدام به برگزاري تجمع كردند.
دوشنبه  ١٩اسفند :كاركنان شركتي و قراردادي بيمارستانهاي دولتي تهران دست به تجمع مقابل
وزارت بهداشت درشهرك قدس تهران زدند /.تجمع آموزشياران نهضت سواد آموزي كهگيلويه و
بويراحمد به نمايندگي ازهمكاران شان در سراسر استان ،براي دومين بار مقابل اداره كل آموزش و
پرورش.
سه شنبه  ٢٠اسفند :براي دومين روز متوالي ،كارگران كارخانه پومر توليد كننده مبلمان و لوازم
اداري واقع در شهر صنعتي كاوه شهرستان ساوه دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان ساوه
زدند /.كاركنان مخابرات استانهاي آذربايجان شرقي و زنجان دست از كار كشيده و در ساختمان
مركزي مخابرات اين دو استان در تبريز و زنجان تجمع كردند /.رانندگان اتوبوسهاي بخش خصوصي
شهر زنجان دست از كار كشيدند /.جمعي از كاركنان سامانه شش خطوط بي آر تي شركت واحد
تهران در محل اين سامانه دست به تجمع زدند.
چهارشنبه  ٢١اسفند :كارگران پيماني شبكه بهداشت و درمان گچساران براي چندمين روز اعتصاب
كرده و مقابل ساختمان شبكه در شهرستان گچساران تجمع كردند.
شنبه  ٢٣فروردين :براي دومين ماه پياپي ،كارگران اخراجي شركت پخش فرآوردههاي نفتي
ماهشهر به تجمع شان مقابل انبار نفتي شركت ادامه دادند.
شنبه  ٢٤اسفند :نيروهاي انتظامي به تجمع كشاورزان متقاضي كودشيمايي مقابل جهاد كشاورزي
چاروسا در استان كهگيلويه و بويراحمد يورش بردند /.جوانان شهر ياسوج با تجمع مقابل استانداري
كهگيلويه و بويراحمد خواستار قرنطينه شهر براي مقابله با شيوع ويروس كرونا شدند.
يكشنبه  ٢٥اسفند :كارگران حمل زباله شهرداري دزفول دست به تجمع مقابل شهرداري زدند/.
كارگران كارخانجات شيشه قزوين ،براي دومين روز پياپي مقابل در ورودي كارخانه تجمع كردند/.
اعتصاب و تجمع كارگران بخش تنظيف شهرداري سقز.
دوشنبه  ٢٦اسفند :كارگران شهرداري منطقه  ٣بندرعباس براي بار ديگر دست از كاركشيده و
مقابل استانداري تجمع كردند /.كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه  ٨اهواز دست از كاركشيدند و
مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند.
چهارشنبه  ٢٨اسفند :كارگران آب و فاضﻼب روستايي استان خوزستان )آبداران( دست به تجمع
مقابل ساختمان شركت در اهواز زدند.

