 ٩٥٧٩حركت اعتراضي نيروهاي كار در سال ١٤٠٠
ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران
در آستانه اول ماه مه ،روز جهاني كارگران

دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند
چند توضيح:
 ٩٥٧٩حركت نيروهاي كار در سال  ١٤٠٠خورشيدي كه در ترازنامه زير جمع آوري شده مربوط به جنبش
كارگران ،كشاورزان ،معلمان ،بازنشستگان ،پرستاران ،رانندگان ،بيكاران بازاريان ،مدافعان حفاظت از محيط
زيست و  ...است كه در ماهنامه نبرد خلق از شماره  ٤٣٧تا شماره  ٤٤٩به شكل مشروح همراه با منبع خبر
منتشر شده است .در اين سال حضور زنان در جنبش معلمان ،بازنشستگان ،پرستاران و مدافعان محيط
زيست بسيار چشمگير بود.

بسياري از حركتهاي كه در رسانه هاي جمعي پوشش خبري نداشته و يا ما آن را نديده ايم ،در اين بيﻼن
وجود ندارد .بنابرين اين ليست نمي تواند كامل باشد .در اين بيﻼن هر گاه كارگران يك واحد چند روز
متوالي اقدام به حركت كرده اند ،هر روز يك حركت به حساب آمده است.
*بيﻼن  ٤٦حركت دانشجويان از  ١٦آذر سال  ١٣٩٩تا  ١٦آذر سال  ١٤٠٠به مناسبت روز دانشجو جداگانه
منتشر شده است.
*براي اطﻼع روزانه از چالشها و حركتهاي كارگران ،مزدبگيران ،پرستاران ،معلمان و دانشجويان ايران به
سايت جنگ خبر مراجعه كنيد:
/https://www.jonge-khabar.com
*نبردخلق در هر ماه فشرده حركتهاي كارگران ،كشاورزان ،بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران و كاميونداران،
دانشجويان را منتشر مي كند .براي اطﻼع از اين اخبار به سايت ايران نبرد و يا كانال تلگرام نبرد خلق
مراجعه كنيد.
/http://www.iran-nabard.com

دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
سه شنبه  ٦ارديبهشت  ٢٦ - ١٤٠١آوريل ٢٠٢٢
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فروردين  ٢٩٦ -١٤٠٠حركت
سه ﺷنﺒه  ٣فروردين :تجمع جمعي از اهالي گنبد مقابل بيدادگستري اين شهرستان در استان گلستان.

ﺷنﺒه  ٧فروردين :تجمع كارگران اداره آب و فاضﻼب اهواز مقابل استانداري خوزستان /.تجمع مرغداران

خوزستان مقابل ساختمان جهاد كشاورزي استان /تجمع جمعي از مردم بخش صيدون جلوي ساختمان
فرمانداري باغملك /.تجمع باشگاه داران اهواز مقابل فرمانداري كﻼنشهر اهواز /.جمعي از بازاريان ميناب
دراستان هرمزگان دست به تجمع مقابل شهرداري زدند.

دوﺷنﺒه  ٩فروردين :كارگران شركت آب و فاضﻼب روستايي )آبفار( براى هشتمين روز متوالى مقابل

ساختمان استانداري در خيابان فلسطين اهواز تجمع اعتراضى برگزار كردند /.كارگران خطوط ابنيه فني راه
آهن جنوب شرق زاهدان اقدام به برگزاري تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٠فروردين :براي دومين روز متوالي شهروندان در نقاط مختلف ايران از جمله مقابل ساختمان
مجلس و سفارت چين در تهران ،مقابل ساختمان استانداري البرز در كرج و مقابل ساختمان استانداري گيﻼن
در رشت دست به تجمعاتي زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ١٢فروردين :اعتصاب قصابهاي شهر سقز در آستانه  ١٣بدر.

چهارﺷنﺒه  ١١فروردين :تجمع تعدادي از شهروندان كازرون /.تجمع كارگران شاغل در گروه ملي صنعتي
فوﻻد ايران روبروي تاﻻر اجتماعات اين شركت /.تجمع اهالي شهرك شهريار هشترود در خيابان ورودي اين

شهرك دراستان آذربايجان شرقي.

ﺷنﺒه  ١٤فروردين :براي هشتمين روز متوالي ،كارگران بخش دفع آفات كشاورزي كشت و صنعت نيشكر
هفت تپه دست به تجمع مقابل دفتر حراست در مجتمع زدند.

يكشنﺒه  ١٥فروردين :تجمع كارگران گروه ملي صنعتي فوﻻد /.كارگران شركت معادن آسمينون منوجان در

محور كهنوج به بندرعباس دست به تجمع زدند و محور كهنوج به بندرعباس را بستند / .شماري از اهالي

روستاي جفال مركزي ،مقابل درب فرمانداري شهرستان شادگان تجمع كردند

دوﺷنﺒه  ١٦فروردين :تعدادي از مشاوران ايمني و بهداشت محيط كار ،مقابل وزارت كار در تهران تجمع

كردند /.شماري از ساكنان كوي گلدشت شهر اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع كردند/.

شماري از سهامداران بازار سرمايه در تهران ،مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند /.تجمع جمعي از اهالي
جلوان از توابع بخش مركزي شهرستان اصفهان.
سه ﺷنﺒه  ١٧فروردين :تعدادي از مديران و كارگران حدود  ٥٠واحد توليدي شن و ماسه در جوبجي رامهرمز
مقابل ساختمان استانداري خوزستان دست به تجمع زدند /.تجمع كارگران آبفاي خرمشهر ،مقابل ساختمان

اداره آب و فاضﻼب اين شهر /.دومين تجمع كارگران آب و فاضﻼب اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان/.
تجمع كارگران شركتي و حجمي شركت توزيع برق مقابل مجلس.

چهارﺷنﺒه  ١٨فروردين :تجمع تعدادي از فارغ التحصيﻼن بيكار رشته حقوق ،مقابل ساختمان مجلس/.
تجمع جمعي از كسبه زنجان مقابل اتاق اصناف.
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ﭘنﺠشنﺒه  ١٩فروردين :تجمع جمعي از كارگران كارخانه واگن سازي زرند براي سومين روز متوالي در ورودي

اين مجموعه.

آدينه  ٢٠فروردين /:مردم روستاي ﻻسجرد در شهرستان سرخه در استان سمنان براي دومين روز مقابل

ساختمان شوراي قﻼبي شهر و دهياري افتر تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ٢١فروردين :تجمع مرغداران
دامغان ،سمنان و شاهرود مقابل

استانداري /.تجمع مالباختگان شركت

صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل
ساختمان بيدادگاه مفاسد اقتصادي واقع

در خيابان خيام شمالي در تهران/.

تجمع نيروهاي اخراج شده آتش نشاني

شهركرد مقابل ساختمان استانداري/.
تجمع كارگران شركت پارس متال/.
تجمع مردم منطقه تخت گنبد سيرجان
مقابل شركت تخت گنبد.

يكشنﺒه  ٢٢فروردين :كارگران شركتي جهاد كشاورزي شهرستانهاي خوزستان مقابل استانداري تجمع
كردند /.دومين روز تجمع سهامداران شركت پلي اكريل ايران )شپلي( مقابل استانداري اصفهان زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٣فروردين :تجمع مجروحان  ٧٠درصد جنگ ايران و عراق مقابل استانداري چهارمحال و
بختياري /.تجمع جمعي از كسبه و مالكان مغازه هاي فاز يك شهرك انديشه بروجرد.

سه ﺷنﺒه  ٢٤فروردين :تجمع تاكسي داران شهر بندرعباس /.كارگران پيماني اپراتور آب و فاضﻼب اهواز
مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع كردند /.اعتصاب كارگران ني بر نيشكر هفت تپه.

چهارﺷنﺒه  ٢٥فروردين :براي چندمين روز متوالي ،كارگران كارخانه ايران ترانسفو به اعتصاب وتجمع شان
دراين واحد توليدي واقع در كيلومتر  ٤جاده قديم زنجان  -تهران ادامه دادند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٦فروردين :براي پنجمين روز متوالي تعدادي از سهامداران حقيقي مقابل شركت بورس اوراق

بهادار در سعادت آباد تهران تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٨فروردين :تجمع و راهپيمايي جمعي از مردم استان چهارمحال و بختياري در حد فاصل ميدان قمر

بني هاشم واقع در شهركرد تا فرخشهر و همچنين در مسير جاده شهركرد به اصفهان /.اعتصاب كارگران شركت

ليدوما فاز  /.١٣كارگران شركت اكسير صنعت فاز  ١٤دست به اعتصاب زدند /.تجمع گروهي از سهامداران
مالباخته شركت محورسازان ايران خودرو ،مقابل ساختمان اين شركت.

دوﺷنﺒه  ٣٠فروردين :شماري از سهامداران بورس در تهران مقابل مجلس و در مشهد مقابل ساختمان
استانداري خراسان رضوي ،تجمع كردند /.اعتصاب كارگران داربست بند شركت اكسير صنعت در فاز  ١٤پارس
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جنوبي /.تجمع كاركنان اتاق اصناف همدان /.تجمع كارگران شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان كه در
 ٥٠كيلومتري جاده خرمشهر به اهواز.

سه ﺷنﺒه  ٣١فروردين :تجمع كاركنان آبفا روستايي خوزستان مقابل ساختمان شركت آب و فاضﻼب اهواز/.

رانندگان خود مالك سازمان اتوبوسراني اروميه براي ششمين روز متوالي اعتصاب و تجمع كردند /.كارگران آب

و فاضﻼب شهرستان ايذه مقابل ساختمان شركت آب و فاضﻼب اين شهر تجمع كردند /.براي چندمين روز
متوالي ،صاحبان كارخانه هاي آرد استان زنجان به اعتصاب شان ادامه دادند /.تجمع كارگران ماسه ريز تبريز
مقابل ورودي محل كارشان زدند.

حركتهاي اعتراضي كارگران نفت ،گاز و پتروشيمي

يكشنﺒه اول فروردين :تجمع كارگران اخراجي پتروشيمي ايﻼم مقابل استانداري ايﻼم.

دوﺷنﺒه  ١٦فروردين :كارگران دستور كاري شركت نفت و گاز شهرستان گچساران مقابل دفتر كار مديرعامل
اين شركت تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢١فروردين :تجمع كارگران بومي و فني شركت آواي جهانبين پاﻻيشگاه گاز سردشت انجيل نهصد

بهبهان ،در محوطه اين شركت.

دوﺷنﺒه  ٢٣فروردين :تجمع كارگران پيماني واحد ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در
منطقه عملياتي پارسيان آغار و داﻻن.

دوﺷنﺒه  ٣٠فروردين :براي دومين روز متوالي ،كارگران پروژه اي پاﻻيشگاه اصفهان )شركت  (odccاعتصاب
كردند /.دومين روز تجمع كارگران اخراجي واحد شيرينسازي ميعانات پاﻻيشگاه گاز ايﻼم مقابل استانداري.

سه ﺷنﺒه  ٣١فروردين :رانندگان سرويسهاي حمل و نقل پتروشيميهاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر ،مقابل
ورودي اين سازمان تجمع كردند.

خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
يكشنﺒه  ٨فروردين :كشاورزان

منوجان جاده ترانزيتي شهرستان
منوجان به بندرعباس را بستند.

دوﺷنﺒه  ١٦فروردين :كشاورزان

شرق و غرب اصفهان دست به تجمع
مقابل نيروگاه اسﻼم آباد در حاشيه
زاينده رود زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٨فروردين :دومين

روز تجمع كشاورزان منطقه كربال از توابع شهرستان خرامه واقع در استان فارس.
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ﺷنﺒه  ٢١فروردين :تجمع كشاورزان روستاهاي منطقه چهارگنبد سيرجان /.تجمع خانواده هاي كشاورزان
روستاي حسين آباد جنگل از توابع بخش ميان جلگه نيشابور مقابل ساختمان اداره اراضي و امﻼك آستان
قدس نيشابور.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٦فروردين :كشاورزان بخش

ميداوود با تجمع در مسير ارتباطي مكان
دپوي زباله هاي شهرداري باغ ملك مانع از
ورود خودروهاي حامل زباله به مكان تخليه
زباله ها شدند.

دوﺷنﺒه  ٣٠فروردين :كشاورزان شرق
اصفهان با به خط كردن تراكتورهاي شان
دست به تجمع در روستاي وجاره زدند.

جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ١٥فروردين :تجمع بازنشستگان دستكم در  ٢٢شهر از جمله تهران ،خرم آباد ،كرج ،ساري،

كرمانشاه ،اراك ،اهواز ،اردبيل ،اصفهان ،قزوين ،گرگان ،ايﻼم ،كرمان ،نيشابور ،رشت ،شيراز ،شوش ،تبريز،
مشهد ،سنندج ،شوشتر و يزد مقابل اداره تامين اجتماعي شهرهاي خود.
سه ﺷنﺒه  ١٧فروردين :گروهي از كارگران بازنشسته هتل ﻻله تهران دست به تجمع زدند /.كارگران بازنشسته

شركت مخابرات راه دور شيراز ،مقابل ساختمان صدا و سيما در شيراز تجمع كردند

چهارﺷنﺒه  ١٨فروردين :تجمع بازنشستگان دستكم در  ٢٧شهر از جمله اروميه ،آبادان ،خرمشهر ،بجنورد،

شيراز  ،شاهرود ،تهران ،رشت ،خرم آباد ،كرج ،كرمان ،اردبيل ،انديمشك ،قزوين ،ساري ،اهواز ،اصفهان ،دزفول،
كرمانشاه ،مشهد ،ايﻼم ،يزد ،تبريز ،نيشابور ،اراك ،شوش و شوشتر مقابل سازمان تامين اجتماعي شهرهاي
خود.
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يكشنﺒه  ٢٢فروردين :تجمع بازنشستگان در تهران و دستكم  ٢٨شهر از جمله در مشهد ،اصفهان ،شيراز،

اهواز ،كرج ،تبريز ،رشت ،كرمانشاه ،اراك ،قزوين ،زنجان ،اردبيل ،خرم آباد ،كرمان ،ايﻼم ،بجنورد ،سنندج،
اروميه ،شاهرود ،ساري ،نيشابور ،نوشهر ،بهشهر ،شوش ،انديمشك ،يزد ،شوشتر و دزفول مقابل اداره كل تامين
اجتماعي.
چهارﺷنﺒه  ٢٥فروردين :تجمع بازنشستگان دستكم در  ٢٥شهر از جمله در تهران مقابل ساختمان مجلس

و در شهرهاي يزد ،اهواز ،اراك ،بجنورد ،ايﻼم ،كرمان ،كرمانشاه ،خرم آباد ،تبريز ،مشهد ،كرج ،اصفهان ،رشت،
قم ،شاهرود ،اردبيل ،ماكو ،قزوين ،شوشتر ،شوش و هفت تپه ،بروجرد ،نيشابور ،بهشهر و  ...مقابل ساختمان
سازمان تامين اجتماعي شهر خود.
يكشنﺒه  ٢٩فروردين :تجمع بازنشستگان دستكم در  ١٩شهر از جمله تهران ،اصفهان ،اهواز ،بندرعباس،

بهشهر ،دزفول ،شوش ،قزوين ،كرج ،كرمان ،كرمانشاه ،رشت ،اردبيل ،ساري ،بروجرد ،هفت تپه ،بجنورد ،اراك
و مشهد مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود.

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

يكشنﺒه  ٨فروردين :جمعي از كارگران شهرداري اميديه اقدام به برگزاري تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٠فروردين :تجمع كارگران شهرداري چرام در استان كهگيلويه و بوير احمد مقابل ساختمان

شهرداري اين شهر.

ﺷنﺒه  ١٤فروردين :كارگران شهرداري كوتعبداﷲ براي چهارمين روز اعتصاب كرده و مقابل ساختمان

استانداري خوزستان ،دست به تجمع زدند /.تجمع كارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري منطقه  ٥اهواز
مقابل ساختمان شهرداري اين شهر.
يكشنﺒه  ١٥فروردين :كارگران خدمات شهري شهرداري كارون دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان

زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٨فروردين :تجمع كارگران پسماند شهرداري بوشهر مقابل شهرداري مركز استان بوشهر.

دوﺷنﺒه  ٢٣فروردين :اعتصاب كارگران شهرداري سريش آباد در استان كردستان /.كارگران پسماند
شهرداري بجنورد براي دومين بار طي يك هفته دست به تجمع مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان
دراستان خراسان شمالي زدند.

ﺷنﺒه  ٢٨فروردين :كارگران شهرداري خرمشهر دست از كار كشيدند و مقابل فرمانداري اين شهرستان

در استان خوزستان اجتماع كردند.

يكشنﺒه  ٢٩فروردين :تجمع شماري از كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري سوسنگرد ،مقابل درب

ورودي فرمانداري دشت آزادگان.

دوﺷنﺒه  ٣٠فروردين :كارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري سوسنگرد ،مقابل استانداري خوزستان
تجمع كردند /.كارگران شهرداري ويس دست از كاركشيدند و در كﻼنشهر اهواز مقابل استانداري خوزستان
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تجمع كردند .يك روز پيش نيز اين كارگران از رفتن برسركار خودداري كرده و مقابل ساختمان شهرداري
اين شهرستان تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ٣١فروردين :كارگران شهرداري چوئبده شهرستان آبادان مقابل اين شهرداري تجمع كردند/

يازدهمين روز اعتصاب كارگران شهرداري كوت عبداﷲ

جنبش سراسري معلمان

دوﺷنﺒه  ٩فروردين :تجمع معلمان شاغل در يزد.

سه ﺷنﺒه  ١٧فروردين :تجمع معلمان شاغل در شهرهاي اصفهان ،گرگان ،شيراز ،كرج و بوشهر.

چهارﺷنﺒه  ١٨فروردين :تجمع مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه مقابل ساختمان فرمانداري اين

شهرستان.

دوﺷنﺒه  ٢٣فروردين :تجمع معلمان پيش دبستاني ايذه مقابل استانداري خوزستان در اهواز.

سه ﺷنﺒه  ٢٤فروردين :دومين روز تجمع معلمان تازه استخدام در تهران مقابل مجلس در تهران /.تجمع

معلمان معترض استان تهران مقابل ساختمان مركزي ديوان عدالت اداري در تهران.

ﺷنﺒه  ٢٨فروردين :تجمع آموزشدهندگان نهضت سوادآموزي استان اردبيل مقابل اداره كل آموزش و پرورش

استان اردبيل /.جمعي از قبول شدگان آزمون سال  ٩٩آموزش و پرورش )صاحبان كارنامه سبز آزمون( از

سراسر كشور ،مقابل مجلس تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٣١فروردين :ششمين روز تجمع معلمان شاغل از استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ،كردستان،

همدان و لرستان در تهران مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،داروسازان(
ﺷنﺒه  ٢١فروردين :جمعي از پزشكان بيمارستانهاي همدان مقابل دانشگاه علوم پزشكي اين شهر ،تجمع
كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٣فروردين :شماري از اعضاي انجمن بيماريهاي نادر مقابل بنياد بيماريهاي نادر در تهران تجمع
كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٥فروردين :شماري از داروسازان در همدان ،اصفهان و رشت مقابل دانشگاه علوم پزشكي اين

شهر ،در تهران مقابل ساختمان مجلس ،در مشهد مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو ،در شيراز مقابل دانشگاه
علوم پزشكي و در چهار محال و بختياري مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو ،دست به تجمع زدند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٣٧ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N437.pdf
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ارديبهشت  ٣٨٤ -١٤٠٠حركت
چهارﺷنﺒه اول ارديﺒهشت :براي چندمين روز متوالي ،صاحبان كارخانه هاي آرد استان زنجان به اعتصاب

شان ادامه دادند /.جمعي از ساكنان محله تازآباد سقز ،مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع
زدند /.كارگران سرويس و نگهداري شبكه برق و تاسيسات آبفا و تهويه اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان،

مقابل ساختمان اين اداره واقع در شهرستان بندر خميني ،دست به تجمع زدند /.شماري از مجروحان جنگ

ايران و عراق مقابل استانداري خوزستان دست به تجمع زدند /.شماري از كسبه پاساژ عﻼالدين تهران ،مقابل
ساختمان اين پاساژ تجمع برپا كردند /.اعتصاب زولبيا پزان شهرستان راور در استان كرمان.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢ارديﺒهشت :جمعي از خريداران زمينهاي »اصطلك« پرديس در برابر وزارت راه و شهرسازي در

تهران تجمع كردند /.دهها تن از جوانان متقاضي كار در مباركه دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان

دراستان اصفهان زدند.

ﺷنﺒه  ٤ارديﺒهشت :كارگران راه آهن شمال مازندران ،مقابل ساختمان اداره كل راه آهن شمال ساري ،دست
به تجمع زدند /.جمعي از كسبه بازار پارسيان دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان

هرمزگان زدند /.تجمع كاسبان بازار »سرپوش« نيشابور در محل كارشان /.گروهي از سهامداران غارت شدهِ

بازار بورس ،در مشهد مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي و در تبريز ،اصفهان ،زنجان ،كرمانشاه و تهران
مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار شهرهاي خود ،تجمع برپا كردند /.شماري از سهامداران شركت
صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت واقع در تهران ،تجمع برپا
كردند.

يكشنﺒه  ٥ارديﺒهشت :كارگران سرويس و نگه داري شبكه برق و تاسيسات آبفا و تهويه اداره كل بنادر و

دريانوردي خوزستان )منطقه ويژه اقتصادي بندر امام( براي دومين روز متوالي دست از كار كشيدند /.كارگران
بخشهاي غير توليدي ذوب آهن اصفهان دست از كار كشيدند /.براي دومين روز متوالي ،جمعي از صيادان
مقابل فرمانداري ماهشهر تجمع كردند /.جمعي از حواله داران يكي از نمايندگيهاي فروشنده خودرو در بوشهر
مقابل بيدادگستري اين شهر دست به تجمع زدند /.كارگران شركت صنايع گلديران مقابل ورودي شركت
تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٧ارديﺒهشت :تجمع نانوايان زنجان مقابل استانداري /.تجمع كارگران قرارداد موقت مقابل وزارت

كار در تهران /.شماري از ناظران كشاورزي كردستان مقابل درب استانداري كردستان تجمع كردند /.تجمع

ناظران جهاد كشاورزي استان فارس مقابل استانداري در شيراز /.ناظران جهاد كشاورزي استان همدان مقابل
استانداري درشهرستان همدان تجمع كردند /.براي چندمين روز متوالي كارگران راه آهن لرستان به اعتصاب

شان ادامه دادند /.تجمع كسبه بازار ولي عصر شهرستان بافت دولت مقابل فرمانداري /.تجمع دهها مالباخته
مجتمع تجاري آدينه مقابل اين مجتمع در كﻼنشهر رشت در استان گيﻼن.
چهارﺷنﺒه  ٨ارديﺒهشت :گروهي از سهامداران مالباخته شهر خودرو ،مقابل ساختمان سازمان صمت در

اصفهان ،تجمع برپا كردند /.تجمع شماري از حاميان حيوانات ،مقابل ساختمان فرمانداري شاهين شهر.
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ﭘنﺠشنﺒه  ٩ارديﺒهشت :كارگران سامان كاشي بروجرد مقابل اين كارخانه تجمع برگزار كردند /.تجمع

شماري از كارگران شركت آب و فاضﻼب سوسنگرد /.مردم شهر ميمه در استان اصفهان در اعتراض به انتقال
آب شرب از اين شهر به ناحيه صنعتي استان گلستان مقابل بخشداري تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ١١ارديﺒهشت :براي چهارمين بار ،رانندگان اتوبوسهاي شهري بندرعباس دست از كاركشيدند و مقابل

توقفگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر در شهرداري مركز استان هرمزگان تجمع كردند.

ﺷنﺒه اول ماه مه )  ١١ارديﺒهشت( :به مناسبت اول ماه مه ،روز جهاني همبستگي كارگران ،تجمعهايي در

شهرهاي اراك ،اصفهان ،اهواز ،ايﻼم ،بانه ،بروجرد ،بجنورد ،تبريز ،تهران ،خرم آباد ،رشت ،ساري ،ساوه ،سرو
آباد ،سنندج ،سقز ،كرمانشاه ،كامياران ،شاهين شهر ،شوش و هفت تپه ،قزوين ،قم ،كرج ،كرمانشاه ،مراغه،
مريوان و سروآباد ،مشهد ،نيشابور و  ....برگزار شد .شماري از كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه،
به مناسبت گراميداشت اين روز ،در محوطه اين شركت تجمع كردند /.تعدادي از مادران شهداي قيام آبان به
مناسبت روز جهاني كارگر نزد بانو گوهر عشقي ،مادر زنده ياد ستار بهشتي ،رفتند و روز كارگر را گرامي داشتند.
يكشنﺒه  ١٢ارديﺒهشت :تجمع شماري از كارگران و سهام داران كارخانه قند ياسوج مقابل استانداري

كهگيلويه و بويراحمد /.تعدادي از رانندگان خط گلپايگان -خمين ،مقابل فرمانداري گلپايگان تجمع كردند/.

جمعي از خريداران و مالكان بنياد تعاون مسكن ناجا براي چندمين بار دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٣ارديﺒهشت /:جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان استانداري كرمانشاه دست به تجمع مقابل

اين پروژه  ١٨٥واحدي در شهرستان كرمانشاه زدند /.غارت شدگان شركت طﻼيه داران زرين ايثار دماوند مقابل
بيدادگستري رژيم در دماوند تجمع برگزار كردند /.تجمع مالكان اراضي فاز  ٦پرديس/.

سه ﺷنﺒه  ١٤ارديﺒهشت /:اعتصاب و تجمع رانندگان خودمالك سازمان اتوبوسراني اروميه بيست روزه شد.

چهارﺷنﺒه  ١٥ارديﺒهشت :پرسنل راهبر متروي تهران ،در محوطهشركت بهره برداري مترو ،تجمع كردند/.
گروهي از اپراتورهاي شركتي برق غرب كشور ،مقابل ساختمان اداره برق منطقه اي واقع در كرمانشاه ،دست
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به تجمع زدند /.تعدادي از پژوهشگران دست به تجمع مقابل سازمان اسناد و كتابخانه ملي زدند /.شماري از
مرغداران استان فارس دست به تجمع مقابل استانداري فارس در كﻼن شهر شيراز زدند /.گروهي از ميوه
فروشان بازارچه ميوه و تره بار )كَپَريها( به نمايندگي از بقيه همكاران شان دست به تجمع مقابل فرمانداري و

اتاق اصناف گچساران زدند /.تجمع تعدادي از فرزندان قربانيان و جانبازان  ٧٠درصدي جنگ ايران و عراق

مقابل نهاد رياست جمهوري.

ﺷنﺒه  ١٨ارديﺒهشت /:شماري از كيوسك داران تهران ،مقابل ساختمان شوراي شهر تهران ،تجمع كردند.

شماري از ساكنان منطقه حسين آباد كاشمر ،كه بيشترشان زنان بودند ،در منطقه مذكور تجمع كردند/.
دامداران اصفهان ،فسا و كرمان در اعتراض به مقدار سهميه و قيمت نهاده ها ،تجمع برگزار كردند /.گروهي از
حواله داران شركت صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( ،مقابل ساختمان بيدادسراي جرائم اقتصادي واقع در
خيام شمالي تهران ،دست به تجمع زدند /.تجمع شماري از سرمايه گذاران مسكن و انبوه سازان اروميه ،مقابل
ساختمان شهرداري اين شهر.
يكشنﺒه  ١٩ارديﺒهشت :صد ها تن از مالكان زمينهاي اصطلك از توابع تهران ،براي سومين بار در اين ماه

مقابل حوزه قوه قضاييه در تهران دست به تجمع زدند /.كارگران شركتي و حجمي شركتهاي توزيع نيروي برق
سراسر كشور دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٠ارديﺒهشت :كارگران پيماني كارخانه فوﻻد راور دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان
در استان كرمان زدند /.جمعي از كارگران سيمان سپاهان واقع در اصفهان در محوطه اين كارخانه تجمع
كردند /.بر اثر تيراندازي و تعقيب و گريز خودروهاي سوختبَر بلوچ در هشتبندي ميناب ،دو سوخت بر بلوچ

كشته شدند .پس از آن ،مردم بلوچ در هشتبندي اقدام به تجمع كردند كه ماموران با تيراندازي به سمت مردم

آنها را سركوب كردند /.تعدادي از رانندگان تاكسي در شهرستان اروميه ،با خاموش كردن تاكسيهاي خود زير
پل مدرس ،دست به اعتصاب و تجمع زدند /.تجمع مرغداران سراسر كشور مقابل استانداريها /.تجمع گلخانه
داران كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري.

ﺷنﺒه  ٢١ارديﺒهشت :براي چندمين بار ،مالباختگان مجتمع تجاري آدينه در محله چله خانه رشت در استان
گيﻼن تجمع كردند /.كارگران شهرهاي خرمشهر و اروندكنار تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٢ارديﺒهشت :كارگران شركت لبني پاژن دست به تجمع زدند /.شماري از معدنداران و سنگ

شكن داران جوبجي رامهرمز و روستاييان منطقه مذكور ،مقابل ساختمان استانداري خوزستان در شهر اهواز
دست به تجمع زدند /.كارگران شركت لوله سازي خوزستان ،مقابل ساختمان استانداري خوزستان ،دست به
تجمع زدند /.جمع كثيري از كاركنان مجموعه مهندسي و تعميرات هواپيمايي ملي ايران )آشيانه ها ،ﻻين امام
و مهرآباد ،كارگاهها ،برنامه ريزي ،بازرسان هواپيما ،انبارها ،كنترل موجودي و (...مقابل ساختمان ايرباس و
ساختمان مركزي شركت تجمع كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٣ارديﺒهشت :شماري از كارگران شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان واقع در شهرستان
خرمشهر ،دست به تجمع زدند /.كارگران قطار شهري شيراز ،براي سومين روز متوالي ،مقابل ساختمان قطار

شهري اين شهر دست به تجمع زدند.
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ﺷنﺒه  ٢٥ارديﺒهشت :تجمع شهروندان مدافع حقوق حيوانها در تبريز مقابل ساختمان شهرداري اين شهر/.
تجمع سرايداران مدارس تهران ،مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش /.جمعي از كارگران خدماتي آموزش
و پرورش )رسمي ،پيماني و قراردادي( استان اصفهان مقابل اداره كل آموزش وپرورش اين استان اجتماع
كردند /.شماري از نيروهاي خدماتي شهركهاي صنعتي آبادان و خرمشهر ،در محوطه هاي اين شهركهاي

صنعتي به صورت جداگانه دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٦ارديﺒهشت :گروهي از خانواده هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني ،مقابل سازمان قضايي
نيروهاي مسلح در تهران تجمع كردند /.شماري از كارگران گروه صنعتي شيشه كاوه مقابل وزارت تعاون ،كار

و رفاه اجتماعي تجمع كردند /.گروهي از شهروندان ساكن در بلوار بهداشت سراوان مقابل فرمانداري و دفتر

ملك فاضلي ،مجلس نشين اين شهرستان تجمع كردند /.شماري از خدمتگزاران و سرايداران مدارس شيراز

مقابل آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند /.جمعي از سهامداران شركت معدني دماوند مقابل ساختمان
اين شركت در تهران تجمع كردند /.كارگران معدن مس انجرد اهر ،دستگاهها را خاموش كردند و دست از كار
كشيده و اعتصاب كردند /.تجمع جمعي از مالباختگان شركت معدني دماوند )كدما( مقابل ساختمان اين
شركت.
دوﺷنﺒه  ٢٧ارديﺒهشت :تعدادي از متقاضيان خودروي شاهين مقابل شركت سايپا در تهران دست به تجمع

زدند /.تعدادي از مهندسان و پيمانكارن ساختماني شيراز تجمع كردند /.تجمع كارگران شبكه مخابرات
شركت شسكام در اروميه ،تبريز ،گيﻼن و سمنان همزمان با روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي /.تعدادي از
كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز تجمع كردند /.كارگران كارخانه
آذركام دست از كاركشيدند و مقابل ساختمان مديريت اين واحد توليد كننده آبميوه ،كنسانتره و لواشك واقع
در اروميه كيلومتر ١٢جاده مهاباد تجمع كردند /.تعدادي از كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل

ساختمان استانداري واقع در اهواز تجمع كردند /.كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي براي چهارمين
روز متوالي دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢٨ارديﺒهشت :كارگران شركت آب و فاضﻼب روستايي )آبفار( خوزستان مقابل استانداري در
كﻼنشهر اهواز اجتماع كردند /.كارگران شركت آب و فاضﻼب كهگيلويه و بويراحمد دست به تجمع مقابل اداره

آب و فاضﻼب گچساران زدند /.اعضاي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه آزاد سماء رودهن مقابل فرمانداري

شهرستان دماوند تجمع كردند /.شماري از رانندگان خطوط بي آرتي تهران مقابل ساختمان شوراي فرمايشي
شهر دست به تجمع زدند /.كاركنان شركتي هواپيمايي هما دست از كار كشيده و در ترمينال  ٢فرودگاه
مهرآباد تجمع كردند /.جمعي از بساز بفروشهاي بوشهر دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي قﻼبي شهر

زدند.

چهارﺷنﺒه  ٢٩ارديﺒهشت :تجمع جمعي از ورزشكاران و پيشكسوتان بوكس كارون مقابل استانداري

خوزستان /.تعدادي از از رانندگان كاميونهاي كمپرسي در اراك ،براي پنجمين روز متوالي مقابل يكي از
سيلوهاي توزيع نهاده اين شهر تجمع كردند /.مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مقابل وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي تجمع كردند.
11

ﭘنﺠشنﺒه  ٣٠ارديﺒهشت /:كارگران بخش دفع آفات كشت و صنعت نيشكر هفت تپه دست از كاركشيدند/.

براي چهارمين روز متوالي شماري از كارگران معدن آسمينون منوجان در جاده هرمزگان-كرمان و تعدادي از
خانواده هاي اين كارگران در حمايت از مطالبات و اعتصاب كارگران ،مقابل فرمانداري شهرستان منوجان تجمع
كردند /.جمعي از سهامداران سكه
ثامن مقابل بانك مركزي واقع در تهران
تجمع كردند /.تجمع باغداران رباط

كريم مقابل فرمانداري شهرستان/.

شماري از نمايندگيها و مصالح فروشان
سيمان صوفيان مقابل استانداري
آذربايجان شرقي واقع در تبريز تجمع
كردند.

حركتهاي اعتراضي كارگران نفت ،گاز و پتروشيمي
چهارﺷنﺒه اول ارديﺒهشت :تجمع كارگران اخراجي پتروشيمي ايﻼم براي چندمين روز متوالي مقابل
استانداري ايﻼم.

ﭘنﺞ ﺷنﺒه  ٢ارديﺒهشت :كارگران پيماني پتروشيمي تخت جمشيد واقع در پارس جنوبي تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٤ارديﺒهشت :شماري از كارگران فاز  ٢پاﻻيشگاه آبادان ،در محل كار خود دست به اعتصاب و تجمع

زدند

سه ﺷنﺒه  ٧ارديﺒهشت :رانندگان اجاره اي پيماني منطقه يك عمليات انتقال گاز ميانكوه واقع در شهرستان

اميديه براي هقتمين روز متوالي دست از كاركشيدند و در محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداري عمليات
خطوط لوله تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٠ارديﺒهشت :كارگران و جوشكاران شركتهاي سازه پاد تهران و شالوده شايان كه در پاﻻيشگاه بيد
بلند دو بهبهان مشغول به كار هستند ،اعتصاب كردند /.كاركنان رسمي شركت نفت در تهران مقابل مجلس و
در اهواز مقابل ستاد مركزي مناطق نفتخيز جنوب ،تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٢ارديﺒهشت :گروهي از كارگران مدت موقت نفت منطقه ويژه پتروشيمي ،مقابل ساختمان
مديريت سازمان مناطق ويژه اقتصادي تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٥ارديﺒهشت :جمعي از كارگران غيررسمي )حجمي و پيماني( صنعت نفت كشور براي باري ديگر

خود را به پايتخت رساندند و مقابل مجلس تجمع كردند.

آدينه  ٣١ارديﺒهشت :كارگران و كاركنان رسمي عملياتي سكوهاي دريايي پارس جنوبي به نمايندگي از

كارگران  ٣٠سكوي عملياتي در حوزه پارس جنوبي بر روي سكوها تجمع و راهپيمايي كردند.

دوﺷنﺒه  ١٣ارديﺒهشت :تجمع نيروهاي پيمانكاري شركت ملي حفاري ايران مقابل اين شركت در اهواز.
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خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

ﭘنﺞ ﺷنﺒه  ٢ارديﺒهشت :اهالي خشمگين روستاي پاتاوه براي اعتراض به بي آبي جاده صيدون باغملك به

امامزاده عبداﷲ در استان خوزستان را مسدود كردند /.كشاورزان ورزنه مقابل بخشداري بنرود با تراكتورهاي
خود براي پيگيري حقآبه تجمع برگزار كردند.
ﺷنﺒه  ٤ارديﺒهشت :بيش از هشت هزار كشاورز شرق و غرب اصفهان در ادامه اعتراضهاي شان راهي پروژه

بن -بروجن )لوله انتقال آب زاينده رود به يزد( شدند تا
از برداشتهاي غيرمجاز از زاينده رود جلوگيري كنند كه
با مسدود كردن مسير از طرف نيروهاي يگان ويژه روبرو
شدند و در ورودي شهر چادگان درحاشيه زاينده رود و
نزديك سد تجمع كردند /.شماري از كشاورزان گوجهكار
شهرستان كهنوج و رودبار جنوب ،مقابل فرمانداري
شهرهاي خود ،دست به تجمع زدند /.براي چندمين روز
متوالي شماري از اهالي روستاي قلعه بيد از توابع بخش
كورين شهرستان زاهدان اقدام به برگزاري تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٥ارديﺒهشت :اهالي روستاهاي نوق عليا

شامل علي آباد ،مهدي آباد ،شجاع آباد و قائميه دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان رفسنجان در استان
كرمان زدند.

چهارﺷنﺒه  ٨ارديﺒهشت :اهالي روستاي چاه تلخ باشت دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در
استان كهگيلويه و بويراحمد زدند /.تجمع مردم روستاي درتنگ در شهرستان الشتر لرستان .در درگيري بين
مردم و مزدوران سركوبگر خامنه اي  ١٢٠نفر مجروح شدند كه  ٣٠نفر از از مجروحان زنان اين روستا بودند.

آدينه  ١٠ارديﺒهشت :زنان روستاي نقدي علياي مشكين شهر در استان اردبيل ،سه راهي روستاي نقدي عليا
به سمت مشكينشهر را مسدود كردند!

دوﺷنﺒه  ١٣ارديﺒهشت :تجمع كشاورزان روستاي فسندوز در اطراف مياندوآب در اعتراض به بي آبي.
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ﺷنﺒه  ١٨ارديﺒهشت :جمعي از اهالي  ٦روستاي بخش غيزانيه اهواز ،مقابل ساختمان شركت آب و فاضﻼب
خوزستان واقع در اهواز ،تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٥ارديﺒهشت :تجمع كشاورزان و مردم روستاي پرلوك در مسير پروژه راه آهن همدان سنندج.

يكشنﺒه  ٢٦ارديﺒهشت :جمعي از اهالي روستاي زلزله زده كُلَر گناوه مقابل فرمانداري شهرستان گناوه در

استان بوشهر زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٧ارديﺒهشت :جمعي از اهالي روستاي حاجي بكنده بخش خشك بيجار در استان گيﻼن با تجمع

و مقاومت دسته جمعي مانع از تصرف اراضي شان توسط ماموران يگان حفاظت و كادري اداره كل منابع طبيعي
شدند.
آدينه  ٣١ارديﺒهشت :تعدادي از كشاورزان حومه غرب كارون ،روبروي تصفيه خانه شركت نفت و گاز اروندان
دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ٥ارديﺒهشت :بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در  ١٤شهر از جمله تهران،

اراك ،اردبيل ،بروجرد ،كرج ،كرمانشاه ،شوش ،خرم
آباد ،قزوين ،شيراز ،مشهد ،بجنورد ،ساري و اصفهان
مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود
تجمع كردند.

روز دوﺷنﺒه  ٦ارديﺒهشت :جمعي از بازنشستگان،

مستمري بگيران و ايثارگران شركت هواپيمايي ملي
ايران دست به تجمع مقابل ساختمان اين صندوق و
شركت هما زدند.
چهارﺷنﺒه  ٨ارديﺒهشت :شماري از كارگران

بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز ،در محوطه اين
شركت دست به تجمع زدند
آدينه  ١٠ارديﺒهشت :تجمع شماري از بازنشستگان

ارتش در زمينهاي مورد مناقشه خود

ﺷنﺒه  ١٨ارديﺒهشت :گردهمايي بازنشستگان سازمان

نوسازي و گسترش صنايع ايران تحت پوشش صندوق
بازنشستگي آينده ساز مقابل دفتر صندوق مزبور واقع در
خيابان رازان شمالي بلوار ميرداماد.
يكشنﺒه  ١٩ارديﺒهشت :بازنشستگان و مستمري

بگيران تامين اجتماعي دستكم در  ١٣شهر از جمله
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تهران ،تبريز ،خرمآباد ،اصفهان ،مشهد ،بروجرد ،رشت ،مرند ،سنندج ،شوش ،كرج ،شيراز و كرمانشاه مقابل
ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود ،تجمع برپا كردند /.تعدادي از كارگران بازنشسته هتل ﻻله تهران
براي دومين بار در سال جاري مقابل ساختمان اين هتل دست به تجمع زدند /.گروهي از بازنشستگان و
مستمري بگيران صنايع فوﻻد مقابل صندوق بازنشستگي فوﻻد در تهران دست به تجمع زدند /.بازنشستگان و
مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در ١٥شهر از جمله تهران ،كرج ،خرم آباد ،تبريز ،اردبيل ،ايﻼم ،شيراز،
كرمان ،اصفهان ،اراك ،اهواز ،بروجرد ،ﻻهيجان ،مشهد ،كرمانشاه و  ..مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي
شهر خود ،تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٢٦ارديﺒهشت :كارگران بازنشسته صنعت فوﻻد در تهران ،اصفهان و چند شهر ديگر دست به تجمع
مقابل صندوق بازنشستگان فوﻻد زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢٨ارديﺒهشت :تعدادي از كارگران بازنشسته هتل ﻻله تهران مقابل ساختمان اين هتل دست به
تجمع زدند.

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

ﺷنﺒه  ٤ارديﺒهشت :جمعي از همسران كارگران شهرداري منطقه  ٣بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان
تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٦ارديﺒهشت :ادامه كارگران شهرداري كوت عبداﷲ براي ششمين روز در اين ماه /.كارگران شهرداري
خرمشهر دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٦ارديﺒهشت :تجمع شماري از پاكبانان و كارگران خدمات شهري شهركرد در محوطه شهرداري.

ﺷنﺒه  ١٨ارديﺒهشت :كارگران منطقه  ٤شهرداري زنجان ،مقابل ساختمان استانداري ،دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١٩ارديﺒهشت :پاكبانان و كارگران خدمات شهري شهركرد ،براي چهارمين روز متوالي مقابل

ساختمان شهرداري اين شهر ،دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢١ارديﺒهشت :گروهي از كارگران شهرداري خرمشهر در مجاورت ساختمان شهرداري تجمع
كردند /.كارگران شهرداري اروندكنار در منطقه مجاور محل كار خود تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٢ارديﺒهشت :كارگران خدمات شهري شهرداري سراوان در استان سيستان و بلوچستان ،مقابل

ساختمان شوراي فرمايشي شهر ،دست به تجمع زدند .كارگران قراردادي شهرداري قروه براي دومين روز دست
به اعتصاب و تجمع در محوطه شهرداري اين شهر در استان كردستان زدند.

يكشنﺒه  ٢٦ارديﺒهشت :كارگران شهرداري شهر لوشان ،براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان شهرداري
تجمع كردند /.شماري از كارگران روزمزد شهرداري كرمانشاه مقابل ساختمان شهرداري اين شهر تجمع
كردند/.

سه ﺷنﺒه  ٢٨ارديﺒهشت :گروهي از اعضاي تعاوني كاركنان شهرداري گلستان در استان تهران مقابل

ساختمان شهرداري تجمع كردند.
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جنبش سراسري معلمان و دانش آموزان

ﺷنﺒه  ٤ارديﺒهشت :تجمع جمعي از مربيان ابتدايي مدارس عشايري شهرستان ايذه مقابل ساختمان

استانداري خوزستان.

يكشنﺒه  ٥ارديﺒهشت :تعدادي از معلماني كه در سالهاي اخير استخدام شده اند مقابل مجلس تجمع كردند.

چهار ﺷنﺒه  ٨ارديﺒهشت :گروهي از معلمان حق التدريسي براي دو روز متوالي مقابل مجلس تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ١١ارديﺒهشت :شماري از دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم ،در شاهين شهر اصفهان دست به تجمع

زدند.

يكشنﺒه  ١٢ارديﺒهشت :همزمان با روز

معلم ،جمعي از مربيان پيش دبستاني و
نهضت سواد آموزي شهرستانهاي استان
خوزستان ،در ساختمان اداره كل آموزش و

پرورش اين استان در اهواز تجمع كردند/.
تجمع گروهي از معلمان به همراه فعاﻻن

كارگري و مدافع حقوق بشر مقابل زندان كرج /.تجمع دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم شهركرد مقابل اداره
كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري.

دوﺷنﺒه  ١٣ارديﺒهشت :به مناسبت روز معلم جمعي از اعضا انجمن صنفي فرهنگيان و بازنشستگان كرمانشاه
دست به تجمع زدند /.جمعي از معلمان خريد خدمات استان اصفهان مقابل اداره كل آموزش و پرورش تجمع
كردند /.دانشآموزان در شهرهاي يزد ،شهريار ،نجف آباد ،گلپايگان و قزوين تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٤ارديﺒهشت :تجمع جمعي از اعضا انجمن صنفي فرهنگيان و بازنشستگان كرمانشاه.

چهارﺷنﺒه  ١٥ارديﺒهشت :تجمع شماري از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم تحصيلي ،در پي فراخوان

قبلي دستكم در  ١٥شهر از جمله بروجرد ،تهران ،قزوين ،سمنان ،كرج ،شهركرد ،شيراز ،زنجان ،خرم آباد ،يزد،
تبريز ،بيرجند ،هشتگرد ،اردبيل و فوﻻد شهر مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهاي خود.

ﺷنﺒه  ١٨ارديﺒهشت :تجمع دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم دستكم در  ٨شهر از جمله ايﻼم ،همدان،

ممسني ،ياسوج ،ساوه ،بندرعباس ،كرمان و نسيم شهر تهران ،مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهاي خود.

دوﺷنﺒه  ٢٠ارديﺒهشت :شماري از دانش آموزان دستكم در شهرهاي اهواز ،كرمان ،شيراز ،مسجد سليمان،
ايذه ،بابل و اميديه مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهر خود تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢١ارديﺒهشت :شماري از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم در شهرهاي شيراز و ايذه مقابل

ساختمان آموزش و پرورش شهر خود تجمع كردند /.تجمع گروهي از آموزگاران استان فارس مقابل ساختمان
اداره كل آموزش و پرورش اين استان در كﻼنشهر شيراز /.تجمع گروهي از معلمان زرين شهر اصفهان مقابل
اداره كل آموزش و پرورش اين شهرستان /.تجمع جمعي از معلمان صفاشهر ،مقابل ساختمان مديريت آموزش
و پرورش خرم بيد.
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چهارﺷنﺒه  ٢٢ارديﺒهشت :دانش آموزان در شيراز،

بروجرد ،بابل ،تبريز و  ...مقابل اداره آموزش وپرورش
شهر خود تجمع كردند /.براي چهارمين روز متوالي
جمعي از كارنامه سبزها مقابل ساختمان مجلس
دست به تجمع زدند.
ﺷنﺒه  ٢٥ارديﺒهشت :جمعي از آموزشياران نهضت

سواد آموزي شهرستان شفت دراستان گيﻼن دست به
تجمع مقابل مجلس زدند.

يكشنﺒه  ٢٦ارديﺒهشت :تعدادي از معلمان در تهران

مقابل ساختمان مجلس و در تبريز مقابل اداره آموزش
و پرورش اين شهر تجمع كردند /.تجمع گروهي از

آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي براي دومين روز
متوالي ،مقابل مجلس /.تجمع شماري از معلمان و
نيروهاي شاغل در مدارس غير دولتي ايﻼم در محوطه

اداره كل آموزش و پرورش اين استان /.شماري از معلمان و كاركنان مدارس استثنايي استان خوزستان مقابل
اداره كل آموزش و پرورش اين استان در اهواز تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٧ارديﺒهشت :جمعي از آموزشياران نهضت سوادآموزي كشور ازجمله شهرستان شفت در استان
گيﻼن ،براي سومين روز متوالي مقابل مجلس در تهران تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٨ارديﺒهشت :معلمان كارنامه سبز مقابل مجلس تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٩ارديﺒهشت :معلمان مدارس غيردولتي استان كرمان دست به تجمع مقابل فرمانداري

شهرستان رفسنجان زدند /.براي ششمين بار شماري از معلمان كارنامه سبز ،مقابل ساختمان وزارت آموزش و
پرورش واقع در تهران ،دست به تجمع زدند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(
چهار ﺷنﺒه اول ارديﺒهشت :جمعي از داروسازان

و دانشجويان داروسازي تبريز دست به تجمع مقابل
ساختمان معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي
تبريز زدند.
ﺷنﺒه  ٤اردبيهشت :تعدادي از پزشكان عمومي و

رزيدنتها مقابل ساختمان شماره  ٢علوم پزشكي
كرمانشاه تجمع كردند /.پزشگان شيراز و سنندج
مقابل دانشگاه علوم پزشكي شهر خود تجمع كردند.
17

يكشنﺒه  ٥ارديﺒهشت :گروهي از پرستاران مقابل ساختمان قوه قضائيه رژيم در تهران دست تجمع زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٩ارديﺒهشت :شماري از پرستاران و كادر درمان بيمارستان روحاني شهرستان بابل واقع استان

مازندران در اين شهر تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١٩ارديﺒهشت :داروسازان تهران مقابل وزارت بهداشت ،در يزد مقابل معاونت غذا و دارو و در زنجان
مقابل دانشكده علوم پزشكي اين شهر تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢١ارديﺒهشت:

جمعي از بازنشستگان وزارت
بهداشت و درمان در تهران
مقابل سازمان برنامه و بودجه
و چند شهر ديگر از جمله
اصفهان ،رشت ،كرمانشاه و
مشهد مقابل مراكز برنامه و
بودجه اين شهرها تجمع
برگزار كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢١ارديﺒهشت:

جمعي از پرسنل بيمارستان
نظام مافي شوش مقابل اطاق
رئيس اين بيمارستان تجمع
كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٢ارديﺒهشت :جمعي از داروسازان استان خراسان جنوبي مقابل ساختمان معاونت غذا و داروي
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٥ارديﺒهشت :جمعي از پرسنل بيمارستان خميني مقابل ساختمان سازمان همياري شهرداريها در
كرج تجمع برپا كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٨ارديﺒهشت :گروهي از داوطلبان آزمون استخدامي پيماني وزارت بهداشت مقابل ديوان عدالت

اداري دست به تجمع زدند.

ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٣٨ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N438.pdf
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خرداد  ٢٣١ – ١٤٠٠حركت
ﺷنﺒه اول خرداد :كارگران پروژه اي شركت آي جي سي فاز  ١٤دست به اعتصاب زدند /.شهروندان دامغاني

مقابل استانداري سمنان تجمع كردند /.گروهي از كارگران شركت لبنياتي پاژن ،مقابل ساختمان فرمانداري

نسيم شهر ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران گروه ملي فوﻻد اهواز دست به تجمع زدند /.پرسنل

تاسيسات خط  ٥مترو گلشهر صادقيه زير پل حافظ درب اصلي كالج در تهران تجمع برگزار كردند /.هواداران
پرسپوليس مقابل فدراسيون تجمع كردند /.تجمع كارگران شركت آب و فاضﻼب شهرستان ايذه مقابل ساختمان
آبفاي اين شهرستان /.شماري از كارگران هفت تپه مقابل اداره كار شوش تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٢خرداد :تجمع جمعي از نيروهاي خدمتگزار و سرايداران در استانهاي لرستان و قزوين مقابل اداره

كل آموزش و پرورش استانخود /.كاركنان شركت بهره برداري متروي تهران ،مقابل شوراي فرمايشي شهر
تهران دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٣خرداد :جمعي از قربانيان جنگ  ٨ساله شاغل در وزارت نفت مقابل اين وزارتخانه تجمع كردند/
تعدادي از رانندگان خودروهاي ديزلي در مشهد براي سومين روز متوالي دست به اعتصاب و تجمع زدند/.
كارگران حراست و نگهداري پيماني خط  ٥قطار شهري تهران كار در بخش نگهداري و حراست را متوقف
كردند.

سه ﺷنﺒه  ٤خرداد :كارگران كارخانه صنايع شير پگاه تهران مقابل ساختمان قوه قضائيه تجمع كردند/.

كاركنان رسمي هلدينگ خليج فارس مقابل سايت  ١در حاشيه جاده وروي به منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
تجمع كردند /.مالباختگان شركت اذويكو مقابل وزارت صمت دست به تجمع زدند .نيروي انتظامي با خشونت
تجمع كنندگان را متفرق كرد.

چهارﺷنﺒه  ٥خرداد :به دنبال حادثه رانندگي مرگبار

در جادهلردگان به دهدز ،مردم معترض جاده را
مسدود كردند /.مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني
مقابل وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٦خرداد :كارگران شركت آب و فاضﻼب

روستايي خوزستان براي سومين روز متوالي مقابل
ساختمان شركت آب و فاضﻼب اين استان دست به
تجمع و پهن كردن سفره خالي مقابل شركت زدند /.تجمع جمعي از شهروندان بهبهان مقابل محل برگزاري
نماز جمعه اين شهر.
يكشنﺒه  ٩خرداد :كارگران آنومالي شمالي بافق واقع در  ٢٠كيلومتري شهرستان بافق )استان يزد( دست از

كاركشيدند /.تجمع گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين مقابل ساختمان قوه قضاييه در تهران /.تجمع
اهالي خيابان بهشتي در خمام مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان گيﻼن.
دوﺷنﺒه ١٠خرداد :تجمع دامداران مقابل پتروشيمي مسجد سليمان.
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سه ﺷنﺒه  ١١خرداد :شماري از غارت شدگان پروژه چشم انداز مسكن مهر در منطقه نظام پزشكي تبريز ،با
برپا كردن چادر در محل اين پروژه به همراه خانواده هاي شان دست به اعتراض زدند /.رانندگان ناوگان اتوبوس
درون شهري شيراز )بخش خصوصي( دست از كاركشيدند و در پايانه هاي اين كﻼنشهر در استان فارس تجمع
كردند.
چهارﺷنﺒه  ١٢خرداد :جمعي از پرسنل آبفاي اهواز ،مقابل ساختمان اين شركت ،تجمع برگزار كردند.

ﺷنﺒه  ١٥خرداد :جمعي از رانندگان شركت سرويس خودرو شهر مقابل شوراي شهر تهران در خيابان بهشت
تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١٧خرداد :كارگران شاغل در مزارع كشت هفت تپه براي هفتمين روز متوالي مقابل فرمانداري
شهرستان شوش تجمع كردند .سومين روز از تجمع اين كارگران ،با دخالت نيروهاي انتظامي به خشونت
كشيده شد.
دوﺷنﺒه  ١٧خرداد :شماري از كارگران شركت آبفاي اهواز مقابل دفتر ساختمان اداره كل آبفاي خوزستان

دست به تجمع زدند /.همزمان با بازديد قاليباف از پروژه تونل كبيركوه ،كارگران آبدانان در استان ايﻼم در
محل اين پروژه ،بين شهرستانهاي دره شهر -آبدانان تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٨خرداد :اعضاي شوراي اسﻼمي كار شركت واحد اتوبوسراني مقابل شوراي شهر تهران دست به
تجمع زدند /.متقاضيان مسكن مهر پروژه احجام ،دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٩خرداد :گروهي از كارگران شركت لولهسازي اهواز ،مقابل ساختمان استانداري ،دست به تجمع
زدند.

ﺷنﺒه  ٢٢خرداد :كارگران نگهداري پيماني خط  ٥قطار شهري تهران در ناحيه كرج به هشتگرد ،مقابل درب

ايستگاه مترو هشتگرد ،دست به اعتصاب تجمع زدند /.خانواده زنده ياد نويد افكاري به همراه تعدادي از
بستگان و فعاﻻن اجتماعي مقابل زندان عادل آباد شيراز تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٢٣خرداد :گروهي از مغازه داران شهرستان گچساران مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان

دست به تجمع زدند /.تعدادي از مجروحان جنگ ايران و عراق مقابل ساختمان بنياد غارتگر موسوم به شهيد
در تهران دست به تجمع زدند /.شماري از رانندگان و كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران مقابل ساختمان

شوراي فرمايشي شهر تجمع كردند /.مالباختگان صرافي كريپتولند براي ششمين روز متوالي مقابل ساختمان
دادسراي جرائم اقتصادي در تهران دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٤خرداد :صيادان شهرستان خارگ مقابل درب پاسگاه مرزي دريايي اين شهر تجمع كردند /.مالكان
زمينهاي اصطلك در شهر جديد پرديس ،براي چندمين بار در اين ماه مقابل ساختمان قوه قضائيه واقع در

تهران ،دست به تجمع زدند /.جمعي از خانواده هاي كارگران معدن فسفات اسفوردي بافق مقابل سالن
همايشهاي شهرك آهنشهر تجمع كردند /.كاركنان سيمان سپاهان ديزيچه اصفهان براي چندمين بار دست به

اعتصاب و تجمع زدند /.تجمع كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز/.
تجمع اهالي ده غيبي در اتوبان مشهد – نيشابور /.اعتصاب كارگران سد مسجد سليمان )شركت عمران
مارون( /.پنجمين روز اعتصاب كارگران شركت جيان سمت صفارود.
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سه ﺷنﺒه  ٢٥خرداد :گروهي از پيكهاي موتورسوار اسنپ فود در پارك ﻻله تهران دست به تجمع زدند/.

كارگران شركتي مخابرات خوزستان دست به تجمع مقابل ساختمان اداره مخابرات در شهرهاي اهواز ،مسجد
سليمان ،شوشتر و  ...زدند.
چهارﺷنﺒه  ٢٦خرداد :گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در

تهران ،تجمع برگزار كردند /.شماري از كارگران پروژه »مشهد مال« ،مقابل ساختمان اداري بانك آينده واقع
در خيابان گلريز مشهد ،دست به تجمع زدند /.شماري از كارگران شركت تهران جنوب ماهشهر در اين شهر
براي سومين روز متوالي تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٧خرداد :كارگران نيشكر هفت تپه ،براي سومين روز ،در محل كار خود تجمع برپا كردند /.طي

چند روز گذشته مالباختگان پاوه اي پروژه مسكن مهر مقابل ساختمانهاي وزارت كشور ،قوه قضاييه ،سازمان
بازرسي ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و وزارت اطﻼعات تجمع برگزار كردند.

يكشنﺒه  ٣٠خرداد :شماري از شهروندان ياسوج ،مقابل ساختمان فرمانداري بويراحمد دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٣١خرداد :شماري از راهبران متروي تهران؛ براي چندمين بار تجمع كردند /.شماري از كارگران
كارخانه ﻻستيك پارس ساوه براي ششمين روز مقابل اين كارخانه دست به تجمع زدند.

حركتهاي اعتراضي كارگران نفت ،گاز و پتروشيمي

سه ﺷنﺒه  ٤خرداد :كاركنان مدت موقت وزارت نفت مقابل مجلس تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٥خرداد :كاركنان رسمي صنعت نفت در تهران ،اهواز ،آبادان ،عسلويه ،منطقه عملياتي ﻻوان،

مجتمع دريايي ابوذر ،منطقه بهرگان ،گچساران و ماهشهر دست به تجمع زدند /.رانندگان شركت پخش فرآورده
هاي نفتي استان يزد براي اعتراض به سطح پايين كرايه حمل سوخت دست به تجمع زدند.
ﺷنﺒه  ٨خرداد /:جمعي از پرسنل قرارداد معين هلدينگ خليج فارس مقابل دروازه سايت يك منطقه ويژه

ماهشهر ،تجمع برپا كردند.

يكشنﺒه  ٩خرداد :كارگران اخراج شده شركت پخش فرآورده هاي نفتي ماهشهر مقابل ورودي انبار نفتي اين

شهر تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١٠خرداد :كارگران رسمي هلدينگ خليج فارس ،مقابل سايت  ٤پتروشيمي ماهشهر تجمع كردند/.
جمعي از نيروهاي قرارداد موقت منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر و بندر امام به همراه خانوادههاي شان در
ورودي سايت يك منطقه پتروشيمي ماهشهر تجمع كردند /.شماري از كاركنان خدمات اردوگاهي ملي حفاري

ايران واقع در اهواز در محل كار خود دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢٥خرداد :كارگران شاغل در پاﻻيشگاه بيد بلند ٢بهبهان براي دومين روز متوالي اعتصاب و در
محل كار تجمع كردند.
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آدينه  ٢٨خرداد :كاركنان رسمي

نفت در واحد عمليات دريايي شركت
پايانه هاي نفتي ايران ،منطقه جزيره
خارك اعتصاب كردند.

دوﺷنﺒه ٣١خرداد :براي سومين روز

متوالي كارگران پيماني صنايع
و
نيروگاهها
پتروشيمي،
پاﻻيشگاههاي مناطق مختلف با
تحويل دادن وسايل كار با عنوان
كمپين » ١٤٠٠ده-بيست« در بسياري از مراكز از جمله شركت فراب نيروگاه »بيدخون« ،پتروشيمي بوشهر،
شركت پايندان ساتراپ صنعت در ميدان گازي پارس جنوبي ،شركت پتروشيمي گچساران ،فاز  ١٣و ١٤
عسلويه ،فاز  ١٣كنگان ،شركت ليدوما واقع در فاز  ١٣پارس جنوبي ،شركت اي جي سي شاغل در پاﻻيشگاه
آبادان در فاز  ،٢پاﻻيشگاه بيدبلند بهبهان ،شركت پتروشيمي بوشهر ،شركت سينا پاﻻيش جزيره قشم ،شركت
ريتون ،شركت نفت فﻼت قاره منطقه خارك ،شركت اكسير صنعت و  ....دست به اعتصاب زدند.

خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
سه ﺷنﺒه  ٤خرداد :كشاورزان جان به

لب رسيده در شرق اصفهان دست به
تجمع و راهپيمايي زدند .يگان ويژه و
لباس شخصيها به كشاورزان معترض
هجوم برده و به سوي آنها تيراندازي
كردند /.تعدادي از اهالي روستاي
بارانگرد باغملك ،مسير اهواز به ايذه را
مسدود كردند.

ﺷنﺒه  ٨خرداد :كشاورزان شهرستان

اهواز در مجاورت اين كانال آبرساني
سلمان دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٩خرداد :جمعي از اهالي

روستاي بلوبند از توابع بخش خرقان
شهرستان زرنديه ،در شمالي ترين نقطه
استان مركزي ،دست به تجمع زدند.

آدينه  ١٤خرداد :كشاورزان روستاهاي راسته كنار ،باﻻمحله چوكام دست به تجمع در خيابان حافظ شهرستان

خمام دراستان گيﻼن زدند.
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ﺷنﺒه  ١٥خرداد :كشاورزان و دامداران روستاي مگطوع ،روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان اهواز در
استان خوزستان ايران تجمع كردند.

يكشنﺒه ١٦خرداد :شماري از كشاورزان شهر ويس واقع در استان خوزستان تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١٧خرداد :جمعي از ساكنان روستاي منصوره از توابع دهستان حسيني شادگان در استان خوزستان،
مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٠خرداد :براي دومين روز متوالي ،كشاورزان خشمگين بخش شاوورشهرستان كرخه دراستان
خوزستان تجمع كردند /.اهالي روستاي »نقدي عليا« )نوقدو( در استان اردبيل ،جاده مشگين شهر به اردبيل
در سه راهي روستاي نقدي را مسدود كردند.
ﺷنﺒه  ٢٢خرداد :شماري از كشاورزان شلتوك كار خوزستان ،مقابل ساختمان استانداري خوزستان ،دست به
تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٣خرداد :همزمان با احداث بند خاكي غيرمجاز بر روي رودخانه دز توسط شركت نيشكر دهخدا،

جمعي از كشاورزان خشمگين روستاي مراونه در دهستان عنافچه شهرستان باوي در استان خوزستان دست
به تجمع زدند و بند خاكي را تخريب كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٤خرداد :كشاورزان شاليكار روستاهاي مختلف شهرستان اهواز ،براي چهارمين بار در اين ماه مقابل
ساختمان استانداري خوزستان ،تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٤خرداد :اهالي روستاهاي اطراف سد طرق در خراسان رضوي ،مسير جاده قديم نيشابور به اين

سد را مسدود كردند.

جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ٢خرداد :بازنشستگان »شركت مخابرات راه دور شيراز« مقابل استانداري فارس تجمع كردند/.

شماري از بازنشستگان صنعت فوﻻد اصفهان مقابل صندوق بازنشستگي كاركنان فوﻻد در اين شهر تجمع
كردند /.تجمع بازنشستگان فوﻻد البرز غربي )استان گيﻼن(.

دوﺷنﺒه  ٣خرداد :تجمع جمعي از كاركنان بازنشسته ايران اير براي هفتمين بار مقابل ساختمان هواپيمايي

اين شركت در تهران.

سه ﺷنﺒه  ٤خرداد :بازنشستگان كارخانه پارس متال مقابل روزنامه قانون تجمع كردند /.كارگران بازنشسته

هتل ﻻله تهران مقابل ساختمان شركت توسعه گردشگري ايران واقع در ولنجك تهران اجتماع كردند.

يكشنﺒه  ٩خرداد :بازنشستگان صنايع فوﻻد در برخي شهرها از جمله در تهران ،اصفهان ،اهواز و رودبار )استان

گيﻼن( مقابل ساختمان كانون بازنشستگي در شهر خود ،تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٢خرداد :جمعي از رانندگان بازنشسته شركت واحد اتوبوسراني ،مقابل ساختمان اداره مركزي شركت
واحد اتوبوسراني واقع در تهران ،تجمع برگزار كردند.

دوﺷنﺒه  ٣١خرداد :كاركنان بازنشسته صدا و سيما در چند شهر كشور مقابل دفاتر اين سازمان تجمع كردند.
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حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

ﺷنﺒه اول خرداد :كارگران شهرداري چابهار
مقابل ساختمان شهرداري اين شهر ،دست به

تجمع

زدند /.كارگران شهرداري چابهار در

اعتراض به عدم دريافت حقوق چند ماه گذشته
خود دست به تجمع زدند/.
يكشنﺒه  ٢خرداد /:كارگران شهرداري تهران
مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر تهران واقع
در خيابان بهشت تجمع برگزار كردند.

آدينه  ٧خرداد /:جمعي از كارگران شهرداري ياسوج ازجمله آتش نشان دست به تجمع در مصﻼي اين شهر،
در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد زدند.

سه ﺷنﺒه  ١١خرداد :اعضاي تعاوني مسكن شماره  ٢كاركنان شهرداري منطقه  ٥تهران دست به تجمع مقابل
دادسراي اين منطقه از تهران زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٨خرداد :جمعي از كارگران شهرداري كوت عبداﷲ در هشتمين روز اعتصاب شان مقابل بيدادگاه
شهرستان كارون واقع در استان خوزستان اعتصاب و تجمع كرد.

ﺷنﺒه  ٢٢خرداد :كارگران شهرداري اميديه دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري معلمان

يكشنﺒه  ٢خرداد :گروهي از معلمان پيش

دبستاني از شهرهاي مختلف مقابل مجلس
در تهران دست به تجمع زدند /.جمعي از
معلمان آزاد شاغل در مدارس غيرانتفاعي
كشور مقابل مجلس تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٨خرداد :جمعي از معلمان مدارس

غيردولتي كرمان مقابل دفتر نماينده مجلس
تجمع كردند /.گروهي از معلمان كارنامه سبز
مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران ،دست به تجمع زدند /.شماري از مربيان پيش دبستاني
آموزش و پرورش ايذه ،مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين شهر ،تجمع برگزار كردند.

يكشنﺒه  ٩خرداد :جمعي از معلمان و كاركنان مدارس غير انتفاعي از شهرهاي مختلف ،مقابل ساختمان

مجلس در تهران و در اصفهان نيز در مقابل اداره آموزش وپرورش اين شهرستان دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٠خرداد :شماري از معلمان خريد خدمت مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران تجمع كردند.
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ﭘنﺠشنﺒه ١٣خرداد :معلمان مدارس غيردولتي كشور دست به تجمع مقابل دفاتر مجلس نشينان رژيم در

شهرهاي اراك ،ايﻼم ،تبريز ،پاكدشت )استان تهران( ،رشت ،رفسنجان ،فردوس )استان خراسان جنوبي(
محمودآباد )استان مازندران( و......زدند.

دوﺷنﺒه  ١٧خرداد :شماري از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه مقابل استانداري خوزستان واقع در اهواز
تجمع كردند /.همزمان با سفر قاليباف ،معلمان مدارس غيردولتي استان ايﻼم مقابل استانداري تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٨خرداد :جمعي از معلمان مدارس غيردولتي ،غيرانتفاعي و آموزش از راه دور مقابل مجلس در

تهران ،تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٧خرداد :براي چندمين بار ،اوليا دانش آموزان مدرسه ايرانيان كرمان زير نظر بنياد قدس ،مقابل

استانداري كرمان تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٣١خرداد :صدها تن از مربيان پاره وقت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سراسر كشور
براي سومين روز متوالي دست به اعتصاب زده و از حاضر شدن در محل كار خود امتناع كرده اند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(

ﺷنﺒه  ١خرداد :جمعي از پرستاران و كادر درمان بيمارستانها و مراكز اورژانس تهران كه عضو شركت تعاوني

كاركنان نظام سﻼمت كشور هستند ،مقابل ساختمان حوزه رياست قوه قضائيه ،تجمع برپا كردند.

دوﺷنﺒه  ٣خرداد :شماري از بازنشستگان بهداشت و درمان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در
تهران تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٤خرداد :كاركنان و بازنشستگان بيمارستان خميني در كرج مقابل سازمان همياري و شهرداريهاي

اين استان تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٦خرداد :شماري از كادر درماني بيمارستان بوعلي واقع در تهران در محل كار خود تجمع كردند.
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ﺷنﺒه  ٨خرداد :تعدادي از پرسنل بيمارستان خميني كرج در محوطه اين بيمارستان ،دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٨خرداد :شماري از صاحبان كلينيكها و انجمنهاي ترك اعتياد ،مقابل سازمان غذا و دارو در تهران
تجمع برپا كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٩خرداد :جمعي از كاركنان پايگاههاي سﻼمت ،مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران،

تجمع برگزار كردند.

ﺷنﺒه  ٢٢خرداد :شماري از خانواده بيماران  ،SMAمقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع برگزار كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٤خرداد :نيروهاي شركتي بهداشت مشهد مقابل ستاد مركزي اين دانشگاه تجمع كردند /.جمعي
از دستياران تخصصي پزشكي به نمايندگي از طرف همكاران شان در سراسر كشور دست به تجمع مقابل وزارت
بهداشت زدند.
چهارﺷنﺒه  ٢٦خرداد :جمعي از داروخانه داران دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٣٠خرداد :گروهي از رزيدنتها در شهرهاي مختلف كشور از جمله در تهران ،اروميه ،زنجان ،بابل،

شيراز و تبريز در اعتراض به عدم لغو آزمون ارتقا و گواهينامه دستياري دست به تجمع زدند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٣٩ﭘوﺷش داده ﺷد است.

http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N439.pdf
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تير  ١٩٤٩ – ١٤٠٠حركت
سه ﺷنﺒه  ١تير :شماري از كارگران كارخانه ﻻستيك پارس ساوه در هفتمين روز اعتراض شان مقابل اين
كارخانه دست به تجمع زدند /.براي چندمين بار ،كارگران شركت آب و فاضﻼب روستايي ايذه براي اعتراض
به عدم پرداخت ماههاي حقوق دست از كار كشيدند و مقابل اداره آب شهرستان اجتماع كردند.
چهارﺷنﺒه  ٢تير :كارگران چند واحد تعطيل شده سنگكوبي شهرك صنعتي حنا واقع در شهرستان ني ريز

در استان فارس ،مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان ،دست به تجمع زدند /.كاركنان نيروگاه رامين شهر
اهواز ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات خود ،مقابل ساختمان اداري اين نيروگاه دست به تجمع زدند/.
كارگران شركت سيمان سپاهان واقع در اصفهان در دومين روز مقابل فرمانداري شهرستان مباركه تجمع
كردند /.اهالي خشمگين شهر قطرويه دراستان فارس در مجتمع فوﻻد غدير ني ريز واقع در كيلومتر  ٥٠جاده
ني ريز  -سيرجان جاده ورودي كارخانه به ني ريز را با برپايي تجمع مسدود كردند /.تجمع كاركنان نيروگاه
رامين شهر در اهواز /.تجمع كارگران سيم بان خط گرم در شركت توزيع برق تهران.
ﭘنﺠشنﺒه  ٣تير :جمعي از فعاﻻن سياسي و مدني همزمان با روز جهاني مبارزه با شكنجه ،مقابل مجتمع

قضايي تهران دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ٥تير :شماري از دامداران كرمان ،مقابل ساختمان استانداري دست به تجمع زدند /.شماري از كسبه
در شهرستان ايرانشهر مقابل ساختمان فرمانداري تجمع برگزار كردند.

يكشنﺒه  ٦تير :شماري از دامداران در استانهاي اصفهان ،يزد ،فارس ،خراسان رضوي ،كرمان ،خراسان شمالي

و همدان مقابل سازمان جهاد كشاورزي در شهرهاي مشهد ،شيراز ،يزد ،اصفهان ،كرمان ،گناباد و همدان دست

به تجمع زدند /.تجمع كارگران سايتهاي شستشو و ضدعفوني كاميونها در پايانه بندر خميني /.تجمع حواله

داران شركت صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( ،مقابل ساختمان بيدادسراي جرائم اقتصادي واقع در خيابان
خيام شمالي در تهران.
دوﺷنﺒه  ٧تير :شماري از مالباختگان سكه ثامن مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردند /.تجمع

جمعي از حواله داران خودروي ام جي مقابل دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي در تهران /.اعتصاب و تجمع كارگران
پيمانكاري فضاي سبز شهرداري منطقه  ٧اهواز /.كارگران ابنيه فني راه آهن آذربايجان شرقي مقابل ساختمان
راه آهن آذربايجان واقع در ضلع شمالي ايستگاه تبريز ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كاميونداران شهرستان

اردكان ،دست به اعتصاب زدند.

سه ﺷنﺒه  ٨تير :كارگران خدماتي شركتي بيمارستانهاي كرونايي بجنورد و شيروان ،مقابل استانداري خراسان

شمالي تجمع كردند /.جمعي از خدمتگزاران و سرايداران مدارس مشهد مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين

شهرستان تجمع كردند /.تجمع كارگران مخابرات آذربايجان شرقي مقابل دفتر مدير مخابرات استان در تبريز/.

شماري از كارگران كارخانه سيمان سپاهان اصفهان ،بار ديگر مقابل درب ورودي محل كارشان دست به تجمع
زدند /.براي دومين روز متوالي ،نانوايان مشهد براي اعتراض به نرخ نان مقابل اتحاديه نانوايان اجتماع كردند.
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چهارﺷنﺒه  ٩تير :خانواده هاي  ١٩قرباني انفجار كلينيك سينا اطهر تجريش در محل حادثه تجمع كردند/.
جمعي از خبرنگاران ،مقابل سازمان حفاظت محيط زيست دست به تجمع زدند /.رانندگان تاكسي در سقز ،در

چند ايستگاه سطح شهر اعتصاب كردند.

ﺷنﺒه  ١٢تير :كارگران كارخانه شيشه كاوه فلوت ساوه مقابلِ اداره كار ساوه اجتماع كردند /.جمعي از فعاﻻن

مدني و شهروندان معترض به كشتار كولبران ،در ارتفاعات »ته ته« هورامان تجمع برگزار كردند /.جمعي از

فعاﻻن محيط زيست خوزستان ،مقابل ساختمان سازمان آب و برق واقع در اهواز ،تجمع برپا كردند /.شماري
از جوانان جوياي كار قله چنعان شهرستان كوت عبداﷲ ،مقابل درب ورودي شركت صنايع فوﻻد اهواز ،تجمع
برپا كردند /.اعتصاب كاميونداران شهرهاي كوردستان /.شماري از شهروندان و فعاﻻن محيط زيست در اهواز

تجمع برگزار كردند /.اهالي بشاگرد مقابل فرمانداري و بيمارستان اين شهرستان در استان هرمزگان زدند/.
جمعي از كاركنان مخابرات شيراز ،مقابل ساختمان اداره مخابرات واقع در خيابان وليعصر شيراز دست به تجمع
زدند /.تجمع كارگران اخراج شده شركت لوله سازي خوزستان ،مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز.

يكشنﺒه  ١٣تير :جمعي از خانواده هاي داغدار جانباختگان سقوط هواپيماي اوكرايني با شليك سپاه پاساران

مقابل سازمان قضايي نيروهاي مسلح تجمع كردند /.رانندگان تاكسي زنجان دست به اعتصاب زدند /.شماري

از خدمتگزاران و سرايداران مدارس از استانهاي مختلف كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران دست
به تجمع زدند /.گروهي از حاميان حقوق حيوانات مقابل استانداري قزوين با سكوت و دست گرفتن پﻼكارد
روبروي استانداري تجمع كردند /.جمعي از جوانان جوياي كار روستاي مراونه از توابع اهواز مقابل ساختمان
شركت طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي دست به تجمع زدند /.كارگران كارخانه داروسازي باير افﻼك ازنا
دست به تجمع دراين واحد توليدي در استان لرستان زدند /.دامداران شهرستان تكاب در استان آذربايجان
غربي ،به همراه دامهاي شان مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند /.تعدادي از مالباختگان پروژه
رضوان قم مقابل دادگستري شهرستان قم تجمع برگزار كردند /.كارگران شركتي مراكز خدمات جامع سﻼمت
قم به تهران آمدند و مقابل وزارت بهداشت و مجلس تجمع كردند.
دوﺷنﺒه  ١٤تير :كارگزاران بيمه بانك كشاورزي كشور بار ديگر مقابل بانك كشاورزي تجمع كردند /.كارگران

شركتي مخابرات فارس مقابل ساختمان اداري مخابرات استان تجمع كردند /.شماري از مالباختگان و حواله
داران شركت آذيكو ،مقابل ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت واقع در تهران ،تجمع كردند /.جمعي از
نانوايان قزوين مقابل ساختمان استانداري اين شهر تجمع كردند /.كاميونداران رشت اعتصاب كرده و با پارك
كردن كاميونهاي شان در دو طرف جاده پليس راه اين شهر ،اقدام به مسدود كردن اين جاده كردند /.شماري

از افراد داري معلوليت مقابل سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در تهران تجمع كردند /.گروهي از سرايدران
و خدمتگزاران مدارس ايران از استانها مختلف مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند /.تجمع جمعي از
كسبه شهرستان پرديس مقابل فرمانداري پرديس /.دامداران فساران اصفهان جلوي كشتارگاه دست به تجمع
زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٥تير :تجمع سهامداران گروه صنعتي سديد مقابل حوزه رياست قوه قضائيه /.شماري از كارگران
پيماني اتوبوسراني آبادان مقابل سازمان اتوبوسراني اين شهرستان دست به تجمع زدند /.براي چندمين بار،
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كارگران خط  ٥متروي تهران دست به تجمع مقابل ايستگاه متروي هشتگرد زدند /.نيروهاي خريد خدمت ٥
مركز اورژانس اجتماعي تهران دست از كار كشيده و اعتصاب كردند /.جمعي از گاوداران دامغان مقابل اداره
برق تجمع كردند و شيرها را داخل جوي آب ريختند.
شهروندان معترض به قطع شدن مداوم برق از  ١٣تا  ١٥تيرماه دستكم در  ٢٢شهر از جمله دامغان،
گنبدكاووس ،بندر تركمن ،آققﻼ ،كازرون ،قائمشهر ،ري ،قزوين ،بابلسر ،آمل ،بندرگز ،كرج ،اسﻼمشهر ،قير و
كارزين ،بابل ،فريدون كنار ،گرگان ،پاكدشت ،بهشهر ،بهنمير ،خمام ،فرديس مقابل شركت برق شهرها يا
محﻼت خود دست به تجمع زده و يا در تاريكي شب شعارهايي سر دادهاند /.كارگران شركتي برق منطقه اي

تهران مقابل درب اين شركت تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٦تير :گروهي از گاوداران گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي ،براي دومين روز مقابل ساختمان

فرمانداري دامغان ،دست به تجمع زدند /.كارگران نگهداري خطوط ريلي ناحيه آذربايجان در محل كار خود
دست به اعتصاب زده و از ادامه كار خودداري كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٧تير:رانندگان اتوبوسراني بندرعباس دست ازكار كشيدند.

ﺷنﺒه  ١٩تير :شماري از نانوايان قزوين مقابل ساختمان اتحاديه و شركت تعاوني نانوايان اين شهر تجمع
كردند /.شماري از فعاﻻن مدني و سياسي ،مقابل ساختمان بيدادگاه انقﻼب تهران دست به تجمع زدند/.
گروهي از زنان روستاهاي نصير محله و شالما واقع در شهرستان شفت ،براي دومين روز متوالي در محدوده راه
جاده اي ميان دو روستاي مذكور ،دست به تجمع زدند /.گروهي از كاركنان شركتي پايگاهها و مراكز خدمات
جامع سﻼمت قم ،در محوطه دفتر مجلس نشين قم تجمع كردند /.شماري از كارگزاران مخابرات روستايي
خراسان رضوي ،مقابل ساختمان مركزي اداره كار اين استان واقع در مشهد ،تجمع كردند /.جمعي از رانندگان
تاكسي كد  ٨مريوان ،در ساختمان اداره تاكسيراني اين شهرستان ،دست به تجمع زدند /.شماري از كارگران

نانوايي در نيشابور دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان خودداري كردند /.پرسنل تأسيسات خط پنج
مترو صادقيه گلشهر به دليل عدم قرارداد و پرداخت نكردن حقوق و مزايا ،تجمع برگزار كردند .محل تجمع
آنان چهار راه كالج ساختمان اصلي مترو شركت بهرهبرداري بود.
يكشنﺒه  ٢٠تير :جمعي از كارگران آب وفاضﻼب دشت آزادگان دست به تجمع زدند /.متل داران بابلسر در

ميدان شيﻼت اين شهر تجمع كردند /.جمعي از مالباختگان صرافي كريپتولند مقابل بيدادسراي جرائم اقتصادي
تجمع كردند /.تعدادي از نانوايان مشهد مقابل استانداري تجمع كردند /.صاحبان زمينهاي كوثر مقابل اداره

كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي تجمع كردند /.شماري از مردم شهرستان چابهار واقع در استان سيستان
و بلوچستان ،در اين شهر تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٢١تير :شماري از شهروندان خرمشهر تجمع برگزار كردند /.شماري از رانندگان ناوگان ميني بوسراني
داخل و خارج شهر اروميه ،در اين شهر دست به اعتصاب زده و تجمع كردند /.جمعي ازمالباختگان كريپتولند

براي دريافت سرمايه خود تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٢تير :شماري از كارگران نانواي مشهد مقابل اتحاديه نانوايان اين شهر تجمع كردند /.جمعي از

جوانان و مردم ازنا مقابل اداره برق اين شهر تجمع برگزار كردند /.كارگران شركتي بيمارستان باشت دست به
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اعتصاب زدند /.تعدادي از كارگران شركت تراورس و توليد قطعات بتني وابسته به راه آهن در كرج مقابل اين
شركت تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ٢٣تير :شماري از دامداران زيان ديده دستكم در چهار شهر از جمله شهركرد مقابل ساختمان
استانداري ،نيشابور ،بيرجند و تربت حيدريه مقابل ساختمان مديريت جهاد كشاورزي اين شهرها ،دست به
تجمع زدند /.جمعي از اهالي آبادآگاه ،كوثرريز و هرمزآباد واقع در حومه غربي رفسنجان ،براي دومين روز
متوالي مقابل كشتارگاه مرغ اين شهرستان ،تجمع برگزار كردند /.كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي ،در
آستانه سالروز تامين اجتماعي ،در خانه كارگر تهران تجمع كردند /.رانندگان تانكر و كاميونهاي حمل مواد
سوختي در گمرك پرويزخان واقع در شهرستان قصر شيرين ،دست به اعتصاب زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٤تير :رانندگان زرند كرمان دست به اعتصاب زدند /.اعضاي تعاوني مسكن كاركنان اخبار جام

جم دست به تجمع خانوادگي مقابل اين پروژه مسكوني تجاري ،در ميدان ساحل منطقه  ٢٢تهران زدند/.
كارگران شركت جهان پارس شهرستان مهران واقع در استان ايﻼم ،با بستن جاده منتهي به محل اين پروژه،
دست به اعتصاب زده و تجمع كردند /.شماري از نانوايان و كارگران خبازي مقابل ساختمان استانداري خراسان

شمالي واقع در بجنورد تجمع كردند /.تعدادي از مردم شهرك سپهر واقع در كرج ،در اين شهرك تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ٢٦تير :تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان جام جم همراه خانواده هاي شان ،مقابل محل ساخت

اين پروژه مسكوني تجاري واقع در ميدان ساحل منطقه  ٢٢در تهران ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٧تير :گروهي از كارگران سد شفارود مقابل فرمانداري رضوانشهر دست به تجمع زدند /.شماري

از نيروهاي رسمي شركت آب و فاضﻼب اهواز ،براي دومين روز متوالي در محل نمازخانه اين شركت دست به
تجمع زدند /.تجمع كارگران معدن زغالسنگ كوهبنان در محوطه معدن /.كارمندان دانشگاههاي سراسر كشور
مقابل ساختمان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري واقع در ميدان خوردين شهرك قدس تهران دست به تجمع
زدند /.كارگران سد شفارود دست به تجمع مقابل فرمانداري رضوانشهر در استان گيﻼن زدند /.براي دومين

روز متوالي ،كارگران رسمي شركت آب و فاضﻼب اهواز دست به تجمع درنمازخانه محل كارشان زدند /.پرسنل
شركت آهن آجين در معدن مس سونگون ورزقان اقدام به تجمع در محوطه معدن كردند٥.

دوﺷنﺒه  ٢٨تير :شماري از مالباختگان موسسه كاسپين – فرشتگان مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در
سعادت آباد تهران دست به تجمع زدند /.تعدادي از رانندگان اتوبوسها و ميني بوسهاي برون شهري تجمع
كردند /.كارگران جمع آوري كننده روغنهاي سوخته خودرو مقابل مجلس تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٩تير :دامداران نيشابور براي دومين بار طي چند روز گذشته دست به تجمع مقابل فرمانداري

اين شهرستان دراستان خراسان رضوي زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٣١تير :شماري از كارگران و كاركنان نگهداري خط ابنيه فني راه آهن خراسان مقابل حوزه مديريت

اداره كل راه آهن خراسان تجمع كردند /.كارگران شركت هفت تپه از تمامي بخشها ،براي دهمين روز متوالي
دست به اعتصاب زده و در محوطه اين شركت تجمع كردند /.كارگران بخش دفع آفات شركت هفت تپه در
بيست و پنجمين روز از اعتصاب خود در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند٣٥ .
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جنبش اعتراضي كارگران نفت ،گاز و پتروشيمي

سه ﺷنﺒه اول تير :كارگران پيمانكاري عسلويه در برخي از فازها دست به اعتصاب زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٣تير :اعتصاب سراسري كارگران

پيماني پاﻻيشگاهها ،پتروشيميها و نيروگاهها،
دستكم در  ٧استان گسترش پيدا كرد.

ﺷنﺒه  ٥تير :كارگران مجتمع پتروشيمي رجال
واقع در منطقه ويژه ماهشهر ،كارگران شركت

ODCCشاغل در پاﻻيشگاه نفت اصفهان و
همچنين كارگران فاز  ٢پاﻻيشگاه گاز بيدبلند
بهبهان ،دست به اعتصاب زده و به “كمپين بيست
ده  ”١٤٠٠پيوستند.

يكشنﺒه  ٦تير :اعتصاب كارگران پيماني صنايع

نفت و پتروشيمي در  ٦٠پاﻻيشگاه و مركز
پتروشيمي و نيروگاه در  ١٩شهر شامل تهران،
اراك ،اصفهان ،اهواز ،آبادان ،ماهشهر ،جاسك ،عسلويه  ،گچساران ،دماوند ،بهبهان ،بوشهر،كنگان ،قشم ،خارك،
اروميه ،كرمان ،بندرعباس و ايﻼم گسترش يافت.
كارگران پيماني شركت پتروشيمي »عمران
صنعت« ،ميدان گازي پارس جنوبي عسلويه،
شركت پتروشيمي »صدف« عسلويه ،شركت
پتروشيمي »جهان پارس« عسلويه ،شركت
پايندان عسلويه ،شركت ساتراپ صنعت استان
بوشهر ،شركت سينا پاﻻيش قشم ،شركت ليدوما
استان بوشهر ،اورهال پاﻻيشگاه نفت تهران،
شركت ماشينسازي اراك ،پاﻻيشگاه تندگويان تهران ،پتروشيمي دنا عسلويه ،شركت جهان پارس عسلويه،
پاﻻيشگاه بيدبلند بهبهان ،فاز ) ١٣فاز اختر( پارس جنوبي استان بوشهر ،فاز  ١٣كنگان ،پاﻻيشگاه بيدخون
عسلويه ،پروژهشركت ايجيسي پاﻻيشگاه آبادان ،شركت مخازن نفت قشم ،پتروشيمي بوشهر ،پتروشيمي
گچساران ،عمليات دريايي شركت پايانههاي نفتي ايران -خارك ،پتروشيمي سبﻼن شركت فيرمكو در عسلويه،
پروژه بيد ١٠قشم ،كارگران كنسرسيوم پروژه بيد بلند خليج فارس بهبهان ،بخش سازه شركت جهان پارس
عسلويه ،شركت فوﻻد بوتيا كرمان ،پاﻻيشگاه اصفهان ،شركت رگبي پاﻻيشگاه اصفهان ،پتروشيمي عسلويه فاز
 ،١٤شركت پترو كيان )پايپينگ( پارسيان استان بوشهر ،شركت آذرفلز) استراكچر( ،شركت آريا پيشرو )برق
وابزار دقيق( ،كارگران سيكلتركيبي اروميه ،شركت بوتيافوﻻد كرمان ،شركت ديپليمر در صنايع
پتروشيميهاي عسلويه ،پروژه بيدبلند  ٢ماهشهر ،شركت آبسانپاﻻيش در پاﻻيشگاه نفت اصفهان ،شركت
سازهفرافن قشم ،پيمانكاري زﻻل پاﻻيشگاه اصفهان ،تلمبه خانه شماره  ٥بندرعباس ،پيمانكاري جهان پارس
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ايﻼم ،راديوگراف نيروگاه بيدخون عسلويه ،پتروپاﻻيش كنگان ،شركت  ODCCپاﻻيشگاه نفت اصفهانAJC ،
پاﻻيشگاه آبادان ،شركت كيسون بندر جاسك ،مخازن نفتي جاسك ،نيروگاه بوستانو عسلويه ،شركت انديكا
صنعت آسيا ،گروه نفت ستاره دماوند ،نيروگاه بوستانو عسلويه شركت انديكا ،و پتروشيمي گچساران دست به
اعتصاب ادامه دادند.
ﭘنﺠشنﺒه  ١٠تير :كارگران هلدينگ خليج فارس )ايثارگر( در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر خميني

براي دومين روزهاي متوالي دست به اعتصاب و برپايي تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ١٢تير :تعدادي از كارگران واحد ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در منطقه

عملياتي پارسيان ،آغار و دﻻن واقع در شيراز ،مقابل ساختمان ستاد مركزي شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي
تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٦تير :شماري از كارگران پتروشيمي آبادان ،مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع
كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٧تير :كارگران

پيمانكاري تعميرات فازهاي  ٩و
 ١٠منطقه ويژه پارس درادامه
تحريم غذاي شان كه از حدود
يك ماه پيش شروع شده است،
وعده هاي غذايي را مقابل دفتر
كارفرما گذاشتند.

يكشنﺒه  ٢٠تير :اعتصاب

كارگران به  ١٠٥مركز كارگري
در استانهاي مختلف گسترش
يافت .در اين روز اولين اطﻼعيه »شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت« منتشر شد.

دوﺷنﺒه  ٢١تير :جمعي از كارگران شركت پتروشيمي خراسان در محوطه اين شركت واقع در بجنورد ،دست
به اعتصاب زده و تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٤تير :براي بيست و ششمين روز متوالي اعتصاب كارگران در  ١١٢پاﻻيشگاه و مركز پتروشيمي

و نيروگاه در ١٩شهر ادامه يافت.

سه ﺷنﺒه  ٢٩تير :اعتصاب سراسري كارگران پروژه اي نفت و صنايع وابسته به آن يك ماه را پشت سر

گذاشت .اين اعتصاب تاكنون چند ده هزار نفر شاغل در بيش از  ١١٢شركت در  ١٢استان را در برگرفت/.
جمعي از كاركنان رسمي صنعت نفت شاغل در شركت پاﻻيش گاز فجر جم مقابل ساختمان اين شركت تجمع
كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٣١تير :اعتصاب سراسري كارگران پيماني صنايع نفت و پتروشيمي براي سي و چهارمين روز

متوالي در شهرهاي تهران ،اراك ،اصفهان ،اهواز ،آبادان ،ماهشهر ،جاسك ،عسلويه ،گچساران و ...ادامه داشت.
كارگران دستكم  ١٥٠٠روز در  ١٢٠شركت و در  ١٢استان در اعتصاب بودند.
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خيزش و جنبش اعتراضي كشاورزان و تشنگان

ﭘنﺠشنﺒه  ٣تير :اهالي روستاي مراونه از توابع شهرستان اهواز در اين روستا تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٧تير :شماري از كشاورزان اصفهان مقابل شركت آب منطقه اي اين شهر تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ١٢تير :تعدادي از كشاورزان شهرستان حميديه ،مقابل ساختمان شركت آب و فاضﻼب حميديه ،دست

به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ١٣تير :جمعي از كشاورزان شهرستان شوش مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند/.

تجمع كشاورزان شهرستان فﻼورجان براي چندمين روز متوالي.

دوﺷنﺒه  ١٤تير :شماري از كشاورزان اصفهان همراه با خانواده هاي شان مقابل شركت آب منطقه اي اين
شهر تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٥تير :شماري از كشاورزان شهرستان اهواز در شركت آب و فاضﻼب اين شهرستان تجمع كردند/.
دامداران و كشاورزان زيان ديده اصفهان به همراه خانواده هاي شان مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند/.

جمعي از اهالي خشمگين روستاهاي خوزستان دست به تجمع در سازمان آب و برق استان در اهواز زدند/.
تجمع كشاورزان اصفهان و مقاومت در برابر يورش نيروي انتظامي.
چهارﺷنﺒه  ١٦تير :كشاورزان خشمگين شرق اصفهان مقابل استانداري تجمع كردند و گاو هايي را كه توان

تامين آب و علوفه برايشان را ندارند سﻼخي كردند.

ﺷنﺒه  ١٩تير :شماري از شهروندان معترض به خشك شدن تاﻻبها و رودهاي استان خوزستان در پي سد

سازيهاي متعدد ،در برابر ساختمان استانداري واقع در اهواز ،تجمع و راهپيمايي كردند /.شماري از كشاورزان
و شهروندان اهوازي ،مقابل ساختمان استانداري و فرمانداري اهواز تجمع كردند /.براي دومين روز متوالي ،اهالي
روستاهاي شفت در استان گيﻼن دست به تجمع در جاده و مقابل بخشداري و فرمانداري زدند /.شماري از
اهالي روستاي مرغا از توابع بخش مركزي شهرستان ايذه ،مقابل ساختمان فرمانداري ،دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢١تير :تجمع اهالي روستاي فيض آباد پايين جوين از شهرهاي اطراف سبزوار.

سه ﺷنﺒه  ٢٢تير :شماري از شهروندان اهل روستاي پاسك از توابع شهرستان قصرقند مقابل فرمانداري اين

شهرستان تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٣تير :گروهي از كشاورزان روستاهاي »جنادله و خزرج« در شهرستان حميديه واقع در استان

خوزستان ،دست به تجمع زدند /.تجمع جمعي از فعاﻻن محيطزيست اصفهان با مطالبه حفظ جريان پايدار
در زايندهرود و با اولويت بخشي به حقآبه محيط زيست.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٤تير :شهروندان برخي از شهرهاي استان خوزستان همچون اهواز ،آبادان ،حميديه ،بستان،

سوسنگرد و بندر ماهشهر در شهرهاي خود اقدام به راهپيمايي و برگزاري تجمعات كردند /.شماري از كشاورزان
روستاهاي بخش باوي از توابع شهرستان اهواز ،در منطقه مﻼثاني تجمع كرده و جاده اهواز – مسجد سليمان
را بستند.
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آدينه  ٢٥تير :مردم شهرهاي كوت عبداﷲ ،شادگان ،هويزه و ابوحميظه همراه با ديگر شهرهاي استان

خوزستان ،دستكم  ١٢شهر ،به تجمعهاي
خود ادامه دادند.
ﺷنﺒه  ٢٦تير :در سومين روز از قيام

تشنگان ،مردم دستكم در  ١٧شهر از جمله
شاوور ،كرخه ،سوسنگرد ،كوت سيد نعيم،
شادگان ،اهواز ،كوت عبداﷲ ،حميديه و
شوش ،در شهرهاي خود تجمعات برگزار
كردند /.شماري از كشاورزان دزفول ،مقابل
ساختمان فرمانداري اين شهر ،تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٧تير :در چهارمين روز قيام خوزستان شهروندان معترض با روشن كردن آتش ،جادههاي ارتباطي

اهواز به خرمشهر و اهواز به شوش را مسدود كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٨تير :براي پنجمين شب متوالي خيزش مردم دستكم در  ٢٠شهر از جمله رامهرمز ،شاوور ،كرخه،
چمران ،كوت سيد نعيم ،شوش ،اهواز ،آبادان ،حميديه ،بستان ،سوسنگرد ،بندرماهشهر ،خرمشهر ،شادگان،
كوت عبداﷲ ،مﻼثاني ،هويزه و ابوحميظه ويس گسترش يافت /.جمعي از اهالي روستاي جدول غوره بويراحمد
مقابل شركت آب و فاضﻼب استان كهگيلويه و بويراحمد اجتماع كردند /.شماري از كشاورزان اصفهان ،در داخل

ساختمان اداره آب و فاضﻼب اين شهر تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٩تير :در ششمين روز قيام مردم خوزستان ،شهروندان در شهرهاي سوسنگرد ،آبادان ،ايذه ،اهواز،
خرمشهر و شادگان دست به تجمع زدند /.جمعي از فعاﻻن مدني ،كارگري ،معلمان و مادران دادخواه با تجمع
مقابل وزارت كشور از خواست و اعتراضات مردم خوزستان اعﻼم حمايت كردند كه مورد هجوم و ضرب و شتم
نيروهاي امنيتي قرار گرفتند /.شهروندان شهر ايذه ،دست به تجمع زدند و يكي از معترضان به نام رستم بهمني
در ايذه به شهادت رسيد.

چهارﺷنﺒه  ٣٠تير :خيزش مردم در هفتمين روز به دستكم  ٢٥شهر گسترش يافت .همزمان در دو شهر

ديگر از جمله يزدان شهر اصفهان و بندرگناوه واقع در استان بوشهر در حمايت از مردم خوزستان تجمعاتي

برپا شد /.شماري از هنرمندان سينما و تلويزيون در برابر ساختمان خانه هنرمندان در تهران از اعتراضات در
خوزستان حمايت كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٣١تير :جمعي از كشاورزان دشت شبيلو از توابع شهرستان پلدشت در اين منطقه تجمع كردند/.

جمعي از زنان در اهواز مقابل استانداري خوزستان تجمع كرده و از اعتراضشهروندان اين استان به بي آبي
حمايت كردند.
خيزش مردم تا پايان روز پنجشنبه  ٣١تير و در هشتمين روز به بيش از  ٣٠شهر ،عﻼوه بر استان خوزستان
در شهرهاي اليگودرز در استان لرستان ،بندر گناوه و برازجان در استان بوشهر و شاهين شهر در استان اصفهان
گسترش يافت.
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خيزش تشنگان در هشت روز آخر تير در مجموع در  ٣٠شهر و با تكرار
 ١٤٥روز جريان داشت .هويت  ٥تن از قيام تشنگان در خوزستان به
نامهاي» ،مصطفي نعيماوي )عساكره( از شادگان ،قاسم )ناصري( خضيري
از كوت عبداﷲ ،ميثم عچرش از شهر كوره )شهرك طالقاني( ،علي بهمني
اهل روستاي سوسن ،اميد آذرخوش از اليگودرز

جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ٦تير :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران مقابل سازمان تأمين اجتماعي تهران دست به
تجمع زدند /.تجمع بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان و خوزستان
مقابل ساختمان كانونهاي بازنشستگي مركز استان خود /.هشتمين تجمع بازنشستگان هواپيمايي هما مقابل
ساختمان اين شركت در تهران.
دوﺷنﺒه  ٧تير :كارگران بازنشسته شركت مخابرات اصفهان در محوطه بي سيم تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٨تير :جمعي از كارگران بازنشسته شركت روغن نباتي شيراز مقابل كارخانه تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٩تير :گروهي از بازنشستگان شركت واحد اتوبوسراني ،مقابل اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني

تهران ،تجمع برپا كردند.

يكشنﺒه  ١٣تير :تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوﻻد در خوزستان و اصفهان مقابل ساختمان اين

صندوق در مراكز اين استانها /.شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي خرم
آباد ،شوش و اهواز مقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود ،تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ١٥تير :تعدادي از بازنشستگان هواپيمايي جمهوري اسﻼمي مقابل مجلس تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٠تير :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي مقابل كانون بازنشستگان در رشت،

اصفهان واهواز تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٧تير :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي رشت ،اراك و مشهد

مقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود ،تجمع كردند/.جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق

بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان و اهواز مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند/.
جمعي از بازنشستگان كارگري سازمان تامين اجتماعي ،مقابل كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهرستان
تهران جمع شدند.
دوﺷنﺒه  ٢٨تير :تجمع كارگران بازنشسته مخابرات آذربايجان شرقي در تبريز و چهارمحال و بختياري در

شهر كرد مقابل ساختمان شركت مخابرات.

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
دوﺷنﺒه  ٧تير :براي دومين روز متوالي ،كارگران شهرداري بيجار اعتصاب و از جمع آوري زباله از سطح شهر

خودداري كردند و دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي اين شهر در استان كردستان زدند.
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ﺷنﺒه  ١٢تير :كارگران شهرداري خرمشهر ،مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ١٣تير :كارگران شهرداري خرمشهر براي دومين روز متوالي دست به راهپيمايي و تجمع زدند٢ .
ﭘنﺠشنﺒه  ١٧تير :كارگران شهرداري خرمشهر ،دست از كار كشيده و اعتصاب كردند.

يكشنﺒه  ٢٠تير :براي چندمين روز متوالي ،كارگران خدماتي شهري شهرداري منطقه  ٦اهواز از جمع آوري
زباله ها خودداري كردند و خيابانهاي منطقه كمپلو مملو از زباله شده است.

دوﺷنﺒه  ٢١تير :جمعي از كارگران شهرداري اروميه مقابل ساختمان شهرداري مركزي اين شهر تجمع كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٤تير :كارگران خدماتي و اجراييات مناطق هشت گانه شهرداري اهواز ضمن اعتصاب دست به

تجمع مقابل استانداري خوزستان و ساختمان شهرداري اين كﻼنشهر زدند.

يكشنﺒه  ٢٧تير :كارگران شركتي شهرداري پلدختر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه در چند

ماه گذشته دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٨تير :شماري از كارگران اخراج شده شهرداري منطقه  ٢اهواز مقابل ساختمان شهرداري اين شهر
تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٣١تير:كارگران شهرداري كوت عبداﷲ از اولين روزهاي ماه جاري دست به اعتصاب ،تجمع و

راهپيمايي زده و در بيستمين روز از ادامه كار خودداري كردند.

جنبش سراسري معلمان

سه ﺷنﺒه  ٨تير :جمعي از معلمان مدارس غيرانتفاعي مقابل

مجلس دست به تجمع زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٠تير :صدها تن از مربيان پاره وقت كانون پرورش فكري

كودكان و نوجوانان در سراسر كشور از حدود دو هفته پيش تاكنون
دست به اعتصاب زده و از حاضر شدن در محل كار خود امتناع كرده
اند.
دوﺷنﺒه  ١٤تير :گروهي از معلمان كارنامه سبز براي هشتمين روز

متوالي مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران ،دست
به تجمع شبانه روزي زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٥تير :مربيان قرآن خوزستان مقابل اداره كل آموزش و
پرورش استان تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٩تير :تجمع دانش آموزان مدرسه وقفي دخترانه دكتر

سعيدي مشهد و خانواده هاي شان مقابل آموزش پرورش ناحيه ٧
كﻼنشهر مشهد.
ﭘنﺠشنﺒه  ٣١تير :تجمع تعدادي از فرهنگيان شاغل و بازنشسته

كرمانشاه در حمايت از خيزش مردم خوزستان كردند.
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حركتهاي اعتراضي كادر درماني )ﭘرستاران ،ﭘزﺷكان ،رزيدنتها ،داروسازان(

سه ﺷنﺒه  ١تير :جمعي از داروسازان مقابل

ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع
كردند.

يكشنﺒه  ٦تير :داروسازان اصفهان دست به

تجمع مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو در
اصفهان زدند.

دوﺷنﺒه  ٧تير :رزيدنتهاي پوست دانشگاهاي

علوم پزشكي كشور كﻼسهاي
آموزشي و بخشها را تعطيل و
مقابل ساختمان اين سازمان
درتهران اجتماع كردند /.تجمع
كاركنان بيمارستان خميني
كرج مقابل استانداري البرز.
سه ﺷنﺒه  ٨تير :شماري از

نيروهاي كادر درمان ،از
دانشجويان پزشكي تا پزشكان
فوق تخصص ،در شهرهاي مختلف كشور از جمله در كرمان ،همدان ،كرمانشاه ،اصفهان ،شيراز و تهران دست
به تجمعات زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٥تير :شماري از پرستاران تامين اجتماعي ،مقابل ساختمان مركزي اين سازمان در تهران تجمع
كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٦تير :كارشناسان بهداشت حرفه اي مقابل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تجمع
كردند.

دوﺷنﺒه  ٢١تير :جمعي از داروسازان تهران مقابل سازمان غذا و دارو اين شهر تجمع كردند /.جمعي از
داروسازان در محوطه دانشگاه علوم پزشكي ،خدمات بهداشتي و درماني استان فارس واقع در شيراز تجمع
كردند.

دوﺷنﺒه  ٢١تير :جمعي از پزشكان ،اعضاي هيات علمي و رزيدنتهاي رشته تخصصي پوست ،مقابل ساختمان
وزارت كشور در تهران تجمع كردند.

ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٠ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N440.pdf
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مرداد  ٤٤٦ – ١٤٠٠حركت
ﺷنﺒه  ٢مرداد :گروهي از رانندگان اتوبوسهاي شهري شيراز ،دست به اعتصاب زده و از ادامه كار خودداري
كردند /.شماري از كارگران مخابرات آذربايجان شرقي ،مقابل ساختمان مديريت شركت مخابرات تبريز ،دست

به تجمع زدند /.كارگران مخابرات چهارمحال و بختياري ،مقابل ساختمان مديريت شركت مخابرات چهارمحال
و بختياري واقع در شهركرد ،تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٣مرداد :تعدادي از كارگزاران روستايي مخابرات منطقه همدان مقابل اين شركت تجمع كردند/.

تجمع دو باره مرغداران يزد مقابل استانداري /.شهروندان بانه مقابل فرمانداري تجمع كرده و اين تجمع با حمله
وحشيانه نيروهاي سركوبگر به خشونت كشيده شد.

دوﺷنﺒه  ٤مرداد :كاركنان آبفاي شهري و روستايي در باغملك و ايذه ،در اين شهرها تجمع كردند /.شماري
از مردم شهر آبدانان در استان ايﻼم ،مقابل ساختمان اداره برق اين شهرستان تجمع گردند /.جمعي از مرغداران

ايﻼم مقابل استانداري تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٥مرداد :بار ديگر ،كاركنان شركتي اورژانس بوشهر دست از كاركشيدند /.دامداران يزد مقابل

ساختمان استانداري در يزد تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٦مرداد :كارگران راه آهن )شركت تروارس( در نواحي ورامين ،لرستان ،زاگرس ،خراسان و

همچنين متروي تهران دست به تجمع زدند /.شماري از كاميونداران اهواز ،با فراخوان قبلي دست به اعتصاب
زدند /.جمعي از شهروندان ابهر در استان زنجان مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع
زدند /.مرغداران كرمان مقابل استانداري تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٧مرداد :رانندگان اتوبوسهاي درون شهري شيراز براي بار دوم اعتصاب كردند /.رانندگان
كاميونداران غرب كشور اعتصاب كردند.

آدينه  ٨مرداد :تعدادي از خانواده هاي شهداي قيام آبان  ٩٨در ميدان آزادي تهران با در دست گرفتن
عكسهاي عزيزان شان تجمع كردند و از خيزش مردم خوزستان حمايت كردند /.شهروندان معترض در شهرهاي

تهران و گلستان واقع در استان تهران ،دست به تجمع اعتراضي زدند /.شماري از شهروندان ،در بلوار ساحلى
اهواز و در شهرهاي شوشتر ،بهارستان ،اراك ،دهلران ،هشتگرد ،دزفول و قزوين نيز تظاهراتي با شعار مرگ بر
ديكتاتور برگزار كردند.
ﺷنﺒه  ٩مرداد :به دنبال انتشار يك فراخوان در حمايت از مردم خوزستان و اعتراض به شرايط كشور ،گروهي

از هنرمندان و شهروندان در تئاتر شهر تهران دست به تجمع زدند /.شماري از كاركنان و مهندسان شاغل در

نيروگاه برق حرارتي و گازي زير مجموعه شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي ،در محوطه اين شركت
واقع در تبريز ،دست به تجمع زدند /.كارگران كارخانه فروآلياژ ازنا براي دومين بار دست به تجمع زدند /.يك
كارگر جايگاه سوخت اهواز همراه با خانواده و دختر انسوليني خود دست به تجمع مقابل اين جايگاه زدند.
يكشنﺒه  ١٠مرداد :تجمع مردم مشهد با ورود نيروهاي نظامي و امنيتي به خشونت كشيده شد /.گروهي از

مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در تهران ،تجمع برگزار كردند /.گروهي
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از زيان ديدگان صرافي كريپتولند ،مقابل ساختمان دادسراي جرائم اقتصادي واقع در تهران ،دست به تجمع
زدند.

دوﺷنﺒه  ١١مرداد :دهها مالباخته شركت تعاوني رويش نوانديشان دست به تجمع خانوادگي مقابل دفتر رئيس
قوه فاسد قضاييه در تهران زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٢مرداد :شماري از كارگران پيمانكاري فوﻻد مباركه اصفهان دست به اعتصاب زده و مقابل

ساختمان مركزي فوﻻد مباركه تجمع كردند/.تعدادي از نانوايان شهرستان بهارستان در استان تهران مقابل
ساختمان فرمانداري اين منطقه تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٣مرداد :گروهي از دامداران در ايذه ،مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر ،دست به تجمع زدند.

آدينه  ١٥مرداد :كاركنان حجمي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١٧مرداد :كارگران و پرسنل آب و فاضﻼب هويزه در استان خوزستان مقابل اين اداره تجمع كردند/.

گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،بار ديگر مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در تهران ،تجمع

برگزار كردند /.جمعي از كاركنان سازمان آتش نشاني ساوه تجمع كردند /.دور جديد اعتصاب رانندگان

اتوبوسهاي شهري اروميه براي هفتمين روز متوالي ادامه يافت /.كارگران شركت آب و فاضﻼب هويزه دست به
تجمع مقابل ساختمان آبفاي اين شهرستان دراستان خوزستان زدند.
سه ﺷنﺒه  ١٩مرداد :همزمان با بازداشت حبيب فدايي ،شهروند ساكن جونقان ،تعدادي از زنان اين شهر دست

به تجمع زدند .زنان جونقان در اعتراض به اين بازداشت راههاي شهر را مسدود كردند /.جمعي از نخلداران

استان خوزستان در ساختمان سازمان جهاد كشاورزي اين استان دست به تجمع زدند /.شماري از نانوايان يزد
مقابل ساختمان استانداري يزد دست به تجمع زدند /.مردم آمل مقابل اداره برق تجمع كردند /.تجمع رانندگان

خودروهاي استيجاري شركت مخابرات استان خراسان رضوي /.كارگران شركت اكسير صنعت تنبك كنگان در
استان بوشهر دست به اعتصاب دو باره زدند.

ﺷنﺒه  ٢٣مرداد :شماري از مردم معترض در شهرستان اسﻼمشهر واقع در استان تهران ،دست به تجمع

زدند /.مردم معترض راور-كرمان دست به تجمع زدند /.جمعي از صاحبان ماشين آﻻت تهيه و تسطيح كشاورزي
و راهسازي دزفول مقابل فرمانداري اجتماع كردند /.جمعي از دارندگان ماشين آﻻت كشاورزي تجمع كردند/.

شماري از معلمان قرآن نهضت سواد آموزي ،مقابل ساختمان مجلس ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٤مرداد :جمعي از صاحبان مسكن مهر ابريشم دست به تجمع مقابل استانداري و دادگستري

استان البرز زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٥مرداد :جمعي از كارگران سيمبان پيماني شركت توزيع برق كشور تجمع كردند /.كارگران

شهركهاي صنعتي ساوه با برپايي تجمعاتي در محل كار خود خواستار واكسيناسيون سريع كارگران شدند/.
مردم دهستان گوشلو در پارسآباد مغان در استان اردبيل دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢٦مرداد :كارگران شركت پاژن واقع در »نسيم شهر« تهران ،براي دومين روز مقابل اين مجتع

صنعتي دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٢٧مرداد :شماري از فعاﻻن مدني در كرج ،دست به تجمع زدند.
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ﺷنﺒه  ٣٠مرداد :جمعي از كارگران شركت آذركام اروميه ،دست به اعتصاب زده و در محوطه اين شركت
تجمع برگزار كردند /.شماري از هواداران
تيم فوتبال استقﻼل مقابل ساختمان اين
باشگاه تجمع كردند /.هواداران تيم
تراكتورسازي تبريز مقابل استانداري دست
به تجمع زدند /.جمعي از رانندگان پيك

موتوري تهران اقدام به برگزاري تجمع
كردند /.كارگران اخراجي بخش حراست
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،در
دفتر مديريت اين شركت ،دست به تجمع
زدند.

يكشنﺒه  ٣١مرداد :كارگران نيشكر هفت

تپه چهل و يك روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند كه  ٣١روز آن در ماه مرداد بود .كارگران معترض
چندين بار در مقابل فرمانداري شوس تجمع و در مواردي در سطح شهر راهپيمايي كردند /.جمعي از اهالي
حسين آباد شهرستان زيركوه دست به تجمع مقابل استانداري خراسان جنوبي زدند /.جوانان بيكار روستاي
قلعه چنان شهرستان كوت عبداﷲ براي باري ديگر با همراهي خانواده هاي شان دست به تجمع مقابل اين
مجتمع واقع در اهواز ،كيلومتر  ١٠جاده بندر امام زدند.

حركتهاي اعتراضي كارگران نفت ،گاز و پتروشيمي

در تمام روزهاي ماه مرداد كارگران پروژه اي نفت در نقاط مختلف كشور و در شركتهاي مختلف اعتصاب و
تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢مرداد :شماري از كاركنان مجتمع پتروشيمي آبادان ،مقابل درب اين مجتمع ،تجمع كردند.
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دوﺷنﺒه  ٤مرداد :اعتصاب فراگير كارگران پيماني صنعت نفت  ٣٧روزه شد.

سه ﺷنﺒه  ٥مرداد :كارگران شركت شهداد درپروژه زيرسازي راه آهن مباركه  -سفيد دشت در شهركرد دست

از كاركشيدند و به اعتصاب كارگران پيماني پروژه اي صنعت نفت پيوستند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٧مرداد :اعتصابات سراسري كارگران صنعت نفت  ١١٧شركت ،مركز ،كارگاه و بخشهاي كارگري

به كمپين  ١٤٠٠پيوستند.

يكشنﺒه  ١٠مرداد :كارگران پروژههاي نفتي و صنعتگران ساكن استان چهارمحال و بختياري با برگزاري

تجمعي در شهرستان هفشجان از تداوم اعتصابات كارگران نفت و پتروشيمي حمايت كردند /.نيروهاي بخش
تعميرات پاﻻيشگاه اصفهان اعتصاب كرده و در محوطه پاﻻيشگاه دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٩مرداد :صدها تن از كارگران بهره برداري پتروشيمي كاويان ،يكي از  ١٣شركت زير مجموعه

هُلدينگ پتروشيمي باختر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )عسلويه( ،از روز  ٢٩تير سه بار گردهمايي
برگزار كردند.
چهارﺷنﺒه  ٢٠مرداد :پنجاه و چهارمين روز اعتصاب كارگران صنعت نفت و گاز همچنان در پاﻻيشگاهها،

صنايع پتروشيمي ،نيروگاهها و تأسيسات وابسته به اين صنعت در شهرهاي تهران ،اراك ،اصفهان ،اهواز ،آبادان،
ماهشهر ،جاسك ،عسلويه ،گچساران و… ادامه دارد.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٨مرداد :كارگران پروژه اي  ٢٢شركت نفتي در عسلويه براي دومين روز با خواست واكسيناسيون

رايگان دست به اعتصاب زدند.

حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

ﺷنﺒه  ٢مرداد :جمعي از كشاورزان بخش شُعيبيه شوشتر ،مقابل ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان
خوزستان واقع در اهواز ،تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٤مرداد :كشاورزان اصفهان مقابل استانداري تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١١مرداد :شماري از كشاورزان اصفهان ،مقابل شركت سهامي آب منطقه اي اين شهر ،تجمع كردند
يكشنﺒه  ٢٤مرداد :شماري از كشاورزان اصفهان ،مقابل ساختمان استانداري اصفهان دست به تجمع زدند.

آدينه  ٢٩مرداد :جمعي از كشاورزان پارس آباد ،مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري بازنشستگان
يكشنﺒه  ٣مرداد :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان
و خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١٠مرداد :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در اصفهان ،اهواز و
تهران مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١٧مرداد :بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد بار ديگر در اصفهان ،اهواز و
تهران مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند.
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دوﺷنﺒه  ٤مرداد :جمعي از بازنشستگان صدا و سيما در محدوده اين سازمان در تهران دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١١مرداد :بازنشستگان و شاغﻼن صدا و سيما مقابل مسجد بﻼل تجمع كردند.

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

يكشنﺒه  ٣مرداد :كارگران شهرداري كوت عبداﷲ براي سومين روز در اين ماه و بيست و سومين روز متوالي

دست به اعتصاب و تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ٥مرداد :كارگران جايگاههاي سي ان جي شهرداري اروميه دست به تجمع مقابل شهرداري اروميه

زدند.

يكشنﺒه  ١٠مرداد :كارگران شهرداري رودبار براي ششمين روز متوالي دست از كاركشيدند و در محوطه

ساختمان موتوري اين شهرداري در استان گيﻼن تجمع كردند.
يكشنﺒه  ١٧مرداد :تجمع كارگران شهرداري آبادان.

يكشنﺒه  ٢٤مرداد :كارگران اخراجي اجرائيات شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي كﻼنشهر اهواز تجمع
كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٧مرداد :جمعي از كارگران شهرداري »بستان« واقع در دشت آزادگان استان خوزستان اقدام به

برگزاري تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٣١مرداد :شماري از كارگران فضاي سبز شهرداري كوت عبداﷲ مقابل شهرداري اين شهر تجمع
كردند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(

دوﺷنﺒه  ٤مرداد :شماري از كاركنان بيمارستان خميني ،مقابل ساختمان سازمان همياري شهرداريهاي البرز
واقع در كرج تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ٦مرداد :براي باري ديگر داروسازان استان فارس در دانشگاه علوم پزشكي شيراز اجتماع كردند.
يكشنﺒه  ١٠مرداد :شماري از پزشكان دريك اقدام مشترك در تهران ،شيراز ،همدان ،كرمان ،ياسوج ،كرمانشاه،
خرم آباد و مشهد دست به تجمع زدند .اين تجمع در تهران در مقابل مجلس و در ساير شهرها مقابل شعب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان برگزار شد.
يكشنﺒه  ١٧مرداد :گروهي از دانشجويان پزشكي )اينترن( ،در كرمانشاه براي دومين روز متوالي ،مقابل
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دست به تجمع زدند.
ﭘنﺠشنﺒه ٢١مرداد :كارورزان و كاراموزان و دانشجويان علوم پزشكي همدان دست به تجمع زدند.
ﺷنﺒه  ٣٠مرداد :پرستاران بيمارستان خميني در محوطه اين بيمارستان تجمع كردند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤١ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N441.pdf
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شهريور  ٢٩٥ – ١٤٠٠حركت
دوﺷنﺒه اول ﺷهريور:كارگران فضاي سبز سازمان منطقه ويژه پارس )عسلويه( اقدام به برگزاري تجمع كردند/.

جمعي از اهالي اهواز دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداري اين كﻼنشهر زدند /.تجمع مالباختگان شركت
سرمايه گذاري مسكن پرديس رشت مقابل دفتر اين شركت /.تجمع مالباختگان شركت سرمايه گذاري مسكن
پرديس رشت مقابل دفتر اين شركت.

سه ﺷنﺒه  ٢ﺷهريور :كارگران اخراجي حراست هفت تپه در دفتر مديريت تجمع كردند /.شماري از رانندگان

اتوبوسراني الوند ،محمديه و مهرگان در قزوين مقابل ساختمان استانداري اين شهر تجمع كردند /.كارگران
اخراجي حراست هفت تپه در دفتر مديريت تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ٣ﺷهريور :جمعي از رانندگان اتوبوسراني اروميه ،مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند/.

كشاورزان ساكن روستاي حسين آباد زنجان ،جاده منتهي به معدن سنگ آهن در روستاي حسين آباد را با
هدف ممانعت از ادامه فعاليت آن مسدود كردند كه با واكنش وحشيانه نيروهاي سركوبگر يگان ويژه مواجه
شدند.

چهارﺷنﺒه  ٣ﺷهريور :رانندگان اتوبوس شركت واحد شهرستان ساوه مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر
تجمع كردند /.براي سومين روز متوالي كاميونداران و رانندگان كاميون در مرز باشماق اعتصاب كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٤ﺷهريور :جمعي از كشاورزان شرق اصفهان مقابل دفتر يكي از مجلس نشينان اين شهر ،دست
به تجمع زدند /.تجمع كارگران و پرسنل تونل سياه طاهر در فرمانداري شهرستان ثﻼث باباجاني از توابع

استان كرمانشاه.

ﺷنﺒه ٦ﺷهريور :شماري از نانوايان در برابر ساختمان استانداري يزد دست به تجمع زدند /.شماري از اهالي

مريوان در برابر ساختمان اداره آب و فاضﻼب تجمع كرده و خيابان اصلي را مسدود كنند /.تجمع هواداران تيم
فوتبال تراكتور در محوطه استاديوم تختي تبريز.
يكشنﺒه  ٧ﺷهريور:كارگران سد شفارود رضوانشهر در استان گيﻼن دست به تجمع در جاده زدند /.شماري

از كاركنان شركت نصر كرمانشاه با پهن كرد سفر هاي خالي مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند /.تجمع
كارگران خطوط ابنيه فني راهآهن آذربايجان تجمع كردند /.جمعي از مالباختگان شركت ريگان خودرو و شهر
خودرو مقابل ساختمان اين شركت در تهران تجمع كردند /.اهالي روستاي سيه باز واقع در شهرستان خوي از
استان آذربايجان غربي در حد فاصل شهر اِيو اوغلي و روستاي سيه باز ،تجمع كردند.
دوﺷنﺒه  ٨ﺷهريور :تجمع صدها تن از اهالي محله بازار چشمه علي مسجد سليمان مقابل بانك ملي شعبه
چشمه علي.

سه ﺷنﺒه  ٩ﺷهريور :جمعي از ناظران كشاورزي استان كرمان مقابل استانداري اجتماع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٠ﺷهريور :جمعي از كارگران شركتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مقابل ساختمان استانداري
كردستان واقع در سنندج ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران اخراجي غيرنيشكري و دفع آفات مجتمع
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نيشكر هفتتپه ،در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند /.شهروندان زاهدان جلوي درب شهرداري را با
آشغال مسدود كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ١١ﺷهريور :براي چهارمين روز متوالي ،اهالي روستاي پادوك از دهستان ليشتر به تجمع مقابل

فرمانداري گچساران و استانداري كهگيلويه و بويراحمد ادامه دادند.

ﺷنﺒه  ١٣ﺷهريور :جمعي از پرسنل جهاد نصر كرمانشاه بار ديگر مقابل استانداري كرمانشاه تجمع كردند/.

اعتصاب كارگران تهران جنوب در بندر مجيديه /.كارگران غار علي صدر مقابل استانداري همدان اجتماع كردند.
يكشنﺒه  ١٤ﺷهريور :اعتصاب دامنه دار

كارگران شركت بلند طبقه شهرستان نيكشهر

در استان سيستان و بلوچستان /.تجمع رانندگان

فرودگاه امام مقابل دادسراي اين فرودگاه /.براي
چندمين بار در سال جاري ،جمعي از اهالي
مسكن مهر دررود در استان خراسان رضوي،
تجمع كردند /.اهالي روستاي بنك از توابع
شهرستان منوجان چندين بار دست به تجمع
زدند .معدن آهك منوجان يكي از شركتهاي
وابسته به شركت كاوه از زير مجموعه هاي بنياد
مستضعفان در يك كيلومتري و باﻻدست اين روستاها قرار دارد.

دوﺷنﺒه  ١٥ﺷهريور :جمعي از اهالي روستاي غياضي شادگان مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند/.

تجمع كارگزاران مخابرات روستايي مقابل اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در اهواز /.گروهي از كارگران
شركت هفت تپه در محوطهشركت تجمع و راهپيمايي كردند.
سه ﺷنﺒه  ١٦ﺷهريور :جمعي از كارگران شركت هفت تپه دست به تجمع زدند /.شماري از كارگران نگهداري

مترو هشتگرد بار ديگر تجمع كردند /.مردم شهرك زيتون سرخه حصار )شرق تهران( چند روز متوالي مقابل
وزارت راه و شهرسازي در بلوار آفريقا دست به تجمع مي زنند /.گروهي از كارگران بازنشسته كارخانه »سامان
كاشي« بروجرد اقدام به برگزاري تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ١٧ﺷهريور :تجمع جمعي از نيروهاي شركتي مخابرات براي دومين روز متوالي مقابل ستاد

اجرايي فرمان امام /.شمار زيادي از اهالي شهرك زيتون در سرخه حصار جلوي وزارت راه و شهرسازي دست
به تجمع زدند /.جمعي از رانندگان مالباخته طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل مقابل ساختمان وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،تجمع برگزار كردند /.رانندگان تاكسي كد  ٨مريوان دست به تجمع زدند /.تجمع باشگاهداران
چهارمحال و بختياري مقابل استانداري /.جمعي از اهالي روستاي چمژيه از توابع شهرستان چوار در ساختمان
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايﻼم تجمع كردند.

ﭘنﺞ ﺷنﺒه  ١٨ﺷهريور :شماري از مالباختگان پروژه ساختماني استان البرز براي چهارمين روز متوالي مقابل

قوه فاسد قضائيه تجمع كردند /.جمعي از شهروندان و فعاﻻن مدني در رابطه با تحوﻻت اخير كشور افغانستان
در شهرهاي تهران ،مشهد ،بوشهر و كرمان دست به تجمع زدند.
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آدينه  ١٩ﺷهريور :براي چندمين بار ،مردم روستاي بنك از توابع شهرستان منوجان در استان كرمان دست
به اعتراض زدند.

ﺷنﺒه  ٢٠ﺷهريور :جمعي از مالباختگان صندوق امين مقابل استانداري خوزستان در اهواز تجمع كردند/.
تجمع شماري از كارمندان اداره آب سوسنگرد /.تجمع متقاضيان مسكن مقابل فرمانداري شهرستان ساوه/.
تجمع مالباختگان شركت سايپا ديزل در اعتراض به عدم تحويل خودرو.

يكشنﺒه  ٢١ﺷهريور :شماري از

مالباختگان شركت صنعتي خودرو
آذربايجان )آذويكو( مقابل بيدادسراي
رژيم تجمع برگزار كردند /.رانندگان
استان خراسان رضوي در فوﻻد سبزوار
)جوين( دست به تجمع و اعتصاب زدند/.
مصالح فروشان تبريزي مقابل استانداري
آذربايجان شرقي تجمع برگزار كردند/.
جمعي از نانوايان سمنان در اعتراض به پايين بودن نرخ نان ،مقابل استانداري سمنان تجمع كردند /.شماري از
مالباختگان وحوالهداران شركت سايپا ديزل مقابل اين شركت تجمع كردند /.كارگران معدن زغال سنگ گلتون
براي سومين روز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان زرند تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٢ﺷهريور :كارگران سد شفارود رضوانشهر جلوي اين شركت تجمع كردند /.جمعي از اعضاي
مسكن مهر  ٢٩پروژه پارس سرزمين ماهان شهرك ابريشم استان البرز مقابل وزارت كشور تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٣ﺷهريور :كاربران كريپتولند براي پنجمين بار در اين ماه ،مقابل صرافي كريپتولند واقع در برج

نگار ميدان ونك تهران تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٤ﺷهريور :براي چندمين بار ،حواله داران شركت خودروسازي صنعت خودرو آذربايجان آذويكو
مقابل وزارت صنعت معدن و تجارت تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٥ﺷهريور :همزمان با بازديد قاليباف از بندر اميرآباد و منطقه ويژه اقتصادي شهرستان بهشهر

در استان مازندران ،كارگران ورانندگان تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٧ﺷهريور :كارگران كيسون در پروژه قطارشهري اهواز دست به تجمع زدند /.مردم شهر كشك سرا

واقع در بخش مركزي شهرستان مرند مسير راه بين المللي تبريز بازرگان را مسدود كردند /.تجمع كاركنان
بانكهاي ادغامي در بانك سپه مقابل ساختمان بانك سپه مركزي در تهران /.جمعي از كارگران اخراجي غير
نيشكري مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفتتپه ،در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند /.كارگران
مجموعه ورزشي آزادي ،مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان واقع در تهران ،تجمع برگزار كردند.

يكشنﺒه  ٢٨ﺷهريور :مالباختگان مجتمع تجاري قائم در تهران مقابل ساختمان شهرداري يافت آباد دست

به تجمع زدند /.گروهي از كارگران شركتي مخابرات خوزستان اقدام به برگزاري تجمع كردند /.كارگران شاغل
در بخشهاي مختلف سير و حركت راه آهن تهران ،اقدام به برگزاري تجمع كردند.
45

دوﺷنﺒه  ٢٩ﺷهريور :شماري از كارگران اخراجي واحد اجرائيات شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي شهر
اهواز دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ٣٠ﺷهريور :گروهي از حواله داران شركت آذويكو ،مقابل ساختمان وزارت صمت در تهران ،دست

به تجمع زدند /.اهالي قلعه چنعان در خوزستان تجمع برگزار كردند .فاصله روستاي قلعه چنعان با شركت
فوﻻد خوزستان يك كيلومتر است /.گروهي از كاركنان بانكهاي ادغام شده در شهرهاي تهران و تبريز مقابل
شعبه مركزي بانك سپه اين شهرها تجمع كردند /.ساكنان روستاي انجﻼس از توابع همدان مقابل ساختمان
فرمانداري همدان دست به تجمع زدند .جمعي از كارگران پيماني پله برقيهاي  ٤خط متروي تهران مقابل

ساختمان شوراي شهر تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٣١ﺷهريور :رانندگان خودروهاي استيجاري شهرداري اروميه براي اعتراض به عدم عقد قرارداد
و سطح پايين حقوق دست به تجمع مقابل باغ رضوان شهر مركزي استان آذربايجان غربي زدند.

حركتهاي اعتراضي كارگران نفت ،گاز و پتروشيمي

دوﺷنﺒه اول ﺷهريور :كارگران تلمبه خونه

)مركز انتقال نفت ( بندر عباس )شركت
پيمانكاري صالحي( دست از كاركشيدند.
كارگران پيماني شركت جم  ٢در پارس جنوبي
به اعتصاب دهها هزار نفره كارگران پروژه اي
پيماني نفت پيوستند.
ﺷنﺒه  ٦ﺷهريور :جمعي از كارگران اركان ثالث

شركت ملي حفاري ،مقابل ساختمان اين شركت
تجمع كردند /.كارگران پيماني شركت ملي
حفاري با تجمع مقابل ساختمان شركت در اهواز
به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل اعتراض كردند.

سه ﺷنﺒه  ٩ﺷهريور :جمعي از كارگران پروژهاي در شهرستان ايذه مقابل فرمانداري شهرستان ايذه تجمع
برگزار كردند /.كارگران پروژه اي شاغل در شركت  ODCCپاﻻيشگاه اصفهان دست به اعتصاب زدند.

ﺷنﺒه  ١٣ﺷهريور /:كاربران كريپتولند شركت تهران جنوب در اسكله مجيديه تجمع كردند /.تعدادي از

پذيرفته شدگان آزمون استخدامي نفت سنگين پاﻻيشگاه قشم مقابل ساختمان شركت تابان انرژي پاسارگاد
تجمع كردند.
دوﺷنﺒه  ١٥ﺷهريور :كاركنان پتروشيمي كاويان اعتصاب خود را از سر گرفتند.

سه ﺷنﺒه  ١٦ﺷهريور :شماري از كاركنان پتروشيمي بندر امام مقابل اين شركت دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ١٧ﺷهريور :شماري از كارگران پروژه هاي نفت و گاز مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند.
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ﺷنﺒه  ٢٠ﺷهريور :تجمع گروهي از كارگران شركت اكسين صنعت و كارگران پروژه توسعه ميدان زيﻼيي
در منطقه هفت شيدان روبروي فرمانداري مسجد سليمان.

سه ﺷنﺒه  ٢٣ﺷهريور :كارگران اركان ثالث شيفت صبح پاﻻيشگاه فجر جم از رفتن سر كار خودداري كرده

و مقابل درب پاﻻيشگاه دست به تجمع زدند /.كارگران اركان ثالث در شيفت صبح پاﻻيشگاه فجر جم دست از
كار كشيده و مقابل درب پاﻻيشگاه تجمع كردند .كارگران پروژه اي از مشاغل جوشكار ،فيتر ،سيويل،
داربستبند ،نصاب ،قالب بند و بتون ريز در شركت استيم شاغل در سايت يك پتروشيمي بوشهر دست به
اعتصاب زدند.
چهارﺷنﺒه  ٢٤ﺷهريور /:براي دومين روز متوالي ،كارگران شركت مارون صنعت تهران واقع در شهرك

صنعتي اشترجان اصفهان مقابل درب ورودي محل كارشان تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٧ﺷهريور /:جمعي از كاركنان پتروشيمي بندر امام در نهمين روز اعتراض خود مقابل پتروشيمي
بندر امام دست به تجمع زدند /.كارگران شاغل در فاز  ١٤نيروهاي اكسير در بخش  ١٠٦و  ١٠٨بارديگر دست
به اعتصاب زده و با شعار نترسيد ،نترسيد ما همه با هم هستيم به طرف دفتر مديريت مپنا حركت كرده و در
آنجا تجمع كردند /.گروهي از كارگران شركت پيمانكاري پارس قدرت شاغل در پتروپاﻻيش كنگان ،دست به

اعتصاب زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٩ﺷهريور :تعدادي از كارگران پاﻻيشگاه گاز فجر جم در محوطه اين پاﻻيشگاه تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٣٠ﺷهريور :جمعي از كارگران پتروشيمي بندر امام براي دوازهمين روز دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٣١ﺷهريور :كارگران پروژه اي در شركت توليد برق غرب كارون دست به اعتصاب زدند .بدين
ترتيب اعتصاب و تجمع كارگران برخي از شركتهاي پيماني براي نود و پنجمين روز ادامه پيدا كرد.

حركتهاي اعتراضي بازنشستگان

سه ﺷنﺒه  ١٦ﺷهريور :شماري از كارگران بازنشسته معدن سنگرود در واحد البرز غربي مقابل ساختمان
مجلس تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢١ﺷهريور :بازنشستگان و مستمري بگيران فوﻻد اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي

دست به تجمع زدند /.بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد خوزستان مقابل ساختمان
اين صندوق در اهواز تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٨ﺷهريور :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي

خوزستان ،اصفهان و تهران مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند.

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

سهﺷنﺒه  ٢ﺷهريور:گروهي از كارگران شهرداري بستان واقع در شهرستان دشت آزادگان از استان خوزستان
مقابل ساختمان اين شهرداري دست به تجمع زدند /.كارگران شهرداري بستان در شهرستان دشت آزادگان
دست به تجمع مقابل ساختمان اين شهرداري در استان خوزستان زدند.
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چهارﺷنﺒه  ٣ﺷهريور :گروهي از كارگران اجرايي

اخراج شده در شهرداري اهواز مقابل ساختمان
شوراي فرمايشي شهر ،تجمع برگزار كردند.

ﺷنﺒه ٦ﺷهريور :تجمع جمعي از كارگران شهرداري

رودبار مقابل ساختمان شهرداري.

يكشنﺒه  ٧ﺷهريور :كارگران شهرداري بستان

واقع در دشت آزادگان براي چندمين بار مقابل

ساختمان شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند/.

كارگران شهرداري بستان دست به تجمع مقابل
ساختمان اين شهرداري در شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان زدند.
چهارﺷنﺒه  ١٠ﺷهريور :شماري از كارگران

شهرداري اميديه براي پنجمين روز متوالي مقابل
ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز دست به
تجمع زدند /.تعدادي از كارگران شهرداري خرمشهر
مقابل ساختمان فرمانداري خرمشهر دست به تجمع
زدند /.كارگران شركتي شهرداري سراوان دست به
تجمع در دفتر شهردار اين شهر در استان سيستان و
بلوچستان زدند.

ﺷنﺒه  ١٣ﺷهريور :جمعي از نيروهاي خدمات شهري شهرداري ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد
تجمع كردند /.شماري از كارگران اخراجي اجرائيات شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي شهر دست به
تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١٤ﺷهريور :جمعي از كارگران شهرداري خرمشهر بار ديگر مقابل فرمانداري اين شهر دست به

تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٦ﺷهريور :كارگران شهرداري مياندوآب براي نهمين روز پياپي مقابل ساختمان شهرداري تجمع
كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٧ﺷهريور :دور دوم تجمع كارگران شهرداري اميديه براي پنجمين روز متوالي مقابل ساختمان

استانداري خوزستان برگزار كردند.

ﺷنﺒه  ٢٠ﺷهريور :شماري از كارگران پيماني فضاي سبز شهرداري مناطق يك ،دو و سه آبادان و منطقه آزاد

اروند همزمان مقابل ساختمان شهرداري مركزي و دفتر شوراي قﻼبي شهر آبادان تجمع كردند /.شماري از

كارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري هويزه در محوطه ساختمان شهرداري اين شهر تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٨ﺷهريور :جمعي از كارگران خدمات شهري شهرداري دهدشت مقابل ساختمان فرمانداري

كهگيلويه تجمع كردند.
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يكشنﺒه  ٢١ﺷهريور :كارگران شهرداري الشتر واقع در استان لرستان جلوي ساختمان شهرداري تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٣٠ﺷهريور :كارگران شهرداري كوت عبداﷲ براي ششمين بار در اين ماه مقابل استانداري خوزستان

خوزستان و شوراي فرمايشي شهر تجمع برگزار كردند /.كارگران شهرداري نيكشهر دست ازكاركشيدند و در
محوطه اين اداره در استان سيستان و بلوچستان تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع كارگران شهرداري نيكشهر
در محوطه اين اداره در استان سيستان و بلوچستان براي اعتراض به عدم پرداخت  ٦ماه حقوق

جنبش سراسري معلمان

دوﺷنﺒه اول ﺷهريور :بارديگر ،معلمان قرآني كشور دست به تجمع مقابل مجلس زدند.
ﺷنﺒه  ٦ﺷهريور :شماري از معلمان و فرهنگيان
مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران
دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١٤ﺷهريور :تعدادي از مربيان پيش

دبستاني ايذه مقابل ساختمان استانداري خوزستان
واقع در اهواز تجمع كردند /.جمعي از فرهنگيان طرح
مهرآفرين از چند استان كشور ،مقابل ساختمان
مجلس در تهران تجمع كردند /.معلمان قرآني كشور بارديگر دست به تجمع مقابل مجلس زدند /.جمعي از
معلمان خريد خدمت مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استان يزد دست به تجمع زدند.
دو ﺷنﺒه  ١٥ﺷهريور :جمعي از پذيرفته نشدگان

آزمون استخدامي آموزشياران نهضت سوادآموزي براي
سومين روز متوالي مقابل ساختمان مجلس تجمع
كردند /.جمعي از فرهنگيان ورامين مقابل شهرداري
اين شهرستان تجمع برگزار كردند.
چهارﺷنﺒه  ١٧ﺷهريور :تجمع شماري از معلمان
مقابل ساختمان مجلس.

ﺷنﺒه  ٢٠ﺷهريور :گروهي از معلمان اهواز مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع
كردند /.شماري از معلمان شيراز و تهران مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش اين دو شهر تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٣ﺷهريور :معلمان تهران مقابل مجلس و معلمان كرمانشاه ،خوزستان و لرستان مقابل اداره كل

آموزش و پرورش اين دو استان تجمع كردند /.جمعي از آموزگاران نهضت سوادآموزي بار ديگر مقابل مجلس
اجتماع كردند.
ﺷنﺒه  ٢٧ﺷهريور :شماري از معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شيراز ،اصفهان ،لرستان )خرمآباد(،

البرز ،ايﻼم )ياسوج( ،كهگيلويه و بويراحمد )دهدشت( ،قم ،تبريز ،اردبيل ،كرمانشاه ،بندرعباس ،چهارمحال
بختياري )شهركرد( ،و اهواز مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استانهاي خود ،دست به تجمع زدند.
49

يكشنﺒه  ٢٨ﺷهريور :شماري از معلمان شاغل و

بازنشسته مشهد مقابل اداره كل آموزش و پرورش اين
شهر دست به تجمع زدند.
سه ﺷنﺒه  ٣٠ﺷهريور :جمعي از معلمان و فرهنگيان

در شهرهاي كرمانشاه ،خرم آباد ،اهواز ،آبادان ،اليگودرز،
ازنا ،سنندج ،ايذه ،مشهد ،تهران ،دورود ،سبزوار ،تربت
حيدريه ،بروجرد و  ...مقابل ساختمان اداره كل آموزش و
پرورش اين استانها و در شهرهاي آبادان ،ايذه و اليگودرز
مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش ،دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٣١ﺷهريور :قبول شدگان آزمون استخدامي سال  ٩٩آموزش وپرورش موسوم به كارنامه سبز

براي نوزدهمين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع برگزار كردند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(
دوﺷنﺒه اول ﺷهريور :جمعي از
پرستاران تامين اجتماعي در شهرهاي
تهران و ساري ،مقابل سازمان تامين
اجتماعي اين شهرها دست به تجمع
زدند.

دوﺷنﺒه  ٨ﺷهريور :پرسنل طرح
تحول سﻼمت خوزستان در برابر
استانداري در اهواز دست به تجمع زدند.
سهﺷنﺒه  ٩ﺷهريور :شماري از
كاركنان مركز بهداشت شيراز ،در محل اين مركز دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٢ﺷهريور :جمعي از دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد مشهد اقدام به برگزاري تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٥ﺷهريور :شماري از كارورزان پزشكي بيمارستان مفيد روز در داخل بيمارستان تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٧ﺷهريور :جمعي از كادر درمان شركتي شهرستان باشت ياسوج واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد،
در ساختمان شبكه بهداشت اين شهرستان ،تجمع برگزار كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٩ﺷهريور :شماري از بهورزان در تهران تجمع كردند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٢ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N442.pdf
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مهر  ٤١٥ – ١٤٠٠حركت
ﭘنﺠشنﺒه اول مهر :تجمع كاركنان شركتي مخابرات و سازمان چاي استان گيﻼن همزمان با سفر قاليباف/.

تجمع كارگران سد شفارود مقابل فرمانداري رضوانشهر براي چندمين بار /.تجمع اهالي بخش كشكسراي
شهرستان مرند مقابل اداره آب و فاضﻼب.
آدينه  ٢مهر :ادامه اعتصاب كارگران پيماني پروژه اي در اكسير در فاز  ١٤عسلويه.

ﺷنﺒه  ٣مهر :تجمع فعاﻻن مدني سردشت در فلكه »سرچشمه« اين شهر /.تجمع مهندسان ساختمان
مازندران

يكشنﺒه  ٤مهر:كارگران مستغﻼت شهرك پرديس جم دست از فعاليت كشيدند و در محل كار تحصن كردند/.

كارگران شركت كاغذ پارس و شركت
زيرمجموعه آن ،شركت پارس طبيعت سلولز
هفت تپه در محوطه شركت دست به اعتصاب
و تجمع زدند.
سه ﺷنﺒه  ٦مهر :كاميونداران مالباخته

اسﻼمشهر براي بار ديگر مقابل قوه فاسد
قضاييه اجتماع كردند /.شماري از كارگران
ابنيه فني تراورس اقدام به برگزاري تجمع
كردند /.تجمع مالباختگان حواله خودرو
درجم مقابل بيدادگستري كل استان بوشهر /.تجمع مالباختگان پروژه خانه سازي شهر »پرند« )استان تهران(
در برابر ساختمانهاي پروژه /.تجمع جمعي از مردم تبريز مقابل شركت ملي فراورده هاي نفتي تبريز /.تجمع
رانندگاني كه از گاز مايع استفاده ميكنند مقابل فرمانداري شهرستان رباط كريم /.مردم شهرري مقابل اداره
مخابرات در جاده تهران -قم تجمع كردند /.تجمع كارگران كارخانه پارس پامچال در شهرك صنعتي البرز واقع
در استان قزوين /.جمعي از مالكين اراضي فاز  ٦شهر انديشه در بخش مركزي شهرستان شهريار استان تهران
مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ٧مهر :جمعي از خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت شهرخودرو ،مقابل اين شركت واقع در

كيلومتر  ٩جاده مخصوص كرج ،تجمع كردند /.تعدادي از رانندگان مسيرهاي جاده ساوه براي دومين روز
متوالي مقابل فرمانداري رباط كريم تجمع كردند /.تجمع مردم شهرستانهاي پيشوا ،ورامين و قرچك در اعتراض
به نحوه توزيع گاز مايع .اين تجمعها عمدتاً جلوي فرمانداري بود /.تجمع صاحبان مسكن مهر پرگان برازجان/.
مالباختگان موسسه كاسپين-فرشتگان مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در سعادت آباد تجمع كردند /.جمعي
از دامداران نطنز دست به تجمع مقابل جهاد كشاورزي اين شهرستان در استان اصفهان زدند /.كاركنان دانشگاه
آزاد اسﻼمي انديمشك دست به تجمع مقابل ورودي اين واحد آموزش عالي در استان خوزستان زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٨مهر :كارگران سيمان كارون واقع در استان خوزستان تجمع كردند.
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آدينه  ٩مهر :همزمان با سفر رئيسي به كهگيلويه و بويراحمد ،جمعي ازاهالي اين استان دست به تجمع مقابل

استانداري درياسوج زدند /.همزمان با سفر رئيسي به منطقه زلزله زده دنا و سي سخت ،دست به تجمع زدند/.
جمعي از صيادان هنديجان دست به تجمع مقابل مسجد جامع اين شهر زدند.

ﺷنﺒه  ١٠مهر :اعتصاب هشت روزه كارگران جوشكار در پايندان /.كارگران معدن زغال سنگ پابدانا واقع در

كرمان ،براي پنجمين روز متوالي دست به تجمع زدند /.گروهي از كارگزاران مخابرات روستايي سراسر كشور،
مقابل دفتر ستاد اجرايي فرمان امام واقع در تهران ،دست به تجمع زدند /.تعدادي از كاركنان و بازنشستگان
شركت هواپيمايي هما مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي واقع در تهران ،دست به تجمع زدند /.كارگران
شركت پيمانكاري »كاريز« در پروژه آزاد راه منجيل به رشت ،دست به اعتصاب زده و كار در محل كارگاه را
متوقف كردند /.گروهي از رانندگان نقليه سبك و سنگين و اپراتورهاي جرثقيل مجتمع پتروشيمي گچساران
دست به اعتصاب زدند /.مردم شهرستان شهريار مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع برگزار كردند /.گروهي
از رانندگان نقليه سبك و سنگين و اپراتورهاي جرثقيل مجتمع پتروشيمي گچساران دست به اعتصاب زدند/.
گروهي از كارگران آب و فاضﻼب روستايي ايذه مقابل شركت آب و فاضﻼب اين شهر دست به تجمع زدند/.
سومين روز تحريم غذاي كارگران شركت پيمانكاري پتروشيمي عسلويه /.جمعي از فعاﻻن محيط زيست
سنندج ،در جوار سد وحدت دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١١مهر :كارگران واحد ترابري و رانندگان نقليه سبك و سنگين شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس

جنوبي در مناطق پارسيان ،آغار و دﻻن ،در محدوده كار خود و در منطقه نار و كنگان در ورودي اين منطقه
عملياتي ،براي دومين روز متوالي دست به تجمع زدند /.جمعي از نيروهاي شاغل در منطقه ويژه پتروشيمي
در بندر امام و شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس دست به تجمع زدند /.كارگران اركان ثالث مجتمع
پتروشيمي شاغل در منطقه ويژه بندر ماهشهر دست به تجمع زدند /.كارگران پاﻻيشگاه گاز بيد بلند ٢در
درون پاﻻيشگاه دست به تجمع زدند /.جمعي از نيروهاي شاغل در منطقه ويژه پتروشيمي و شركتهاي
زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس دست به تجمع زدند.
دوﺷنﺒه  ١٢مهر :جمعي از نيروهاي شركتي اورژانس اجتماعي بهزيستي مقابل مجلس تجمع كردند /.گروهي
از بازنشستگان و كاركنان شركت هواپيمايي هما بار ديگر مقابل سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع
كردند /.تجمع كارگران آب معدني داماش واقع در شهرستان رودبار واقع در استان گيﻼن /.كارمندان منابع
طبيعي استان فارس تجمع برگزار كردند /.رانندگان شهرهاي مختلف استان تهران دست به تجمع زدند /.تجمع
جمعي از كاميونداران رايني كه به حمل سنگ آهن معدن گودر به مقصد جﻼل آباد زرند و سيرجان مشغول
هستند در ابتداي جاده گزك /.مردم روستاي عمله سيف تجمع برگزار كردند .روستاي عمله سيف يكي از
روستاهاي تابعه بخش مركزي شهرستان شوش از استان خوزستان است.
سه ﺷنﺒه  ١٣مهر :كارگران و كاركنان راه آهن جنوب شرق زاهدان مقابل دفتر شركت تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٤مهر :جمعي از فعاﻻن مدني شهر سنندج ،مقابل ساختمان بيدادگستري اين شهر تجمع كردند/.

شماري از كارگران معدن مس سونگون ،براي دومين روز متوالي ،در محل كار خود دست به اعتصاب و تجمع
زدند /.كارگران خدمات شهري كيش دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد كيش زدند /.تعدادي
از كاركنان شركت مس مزرعه در دفتر مس مزرعه واقع در شهرستان اهر تجمع برگزار كردند.
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ﭘنﺠشنﺒه  ١٥مهر :تعدادي از زنان در شهرستان مريوان واقع در استان كردستان ،در اعتراض به خشونت عليه

زنان تجمع كردند /.جمعي از شهروندان خرمشهر مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع
كارگران شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در شهرك پرديس جم در محل كار خود /.تجمع كارگران قراردادي
جلو فرمانداري عسلويه پتروشيمي عسلويه.
آدينه  ١٦مهر :تجمع جمعي از اهالي بوشهر مقابل استانداري و حوالي فرودگاه همزمان با بازديد رئيسي از از

اين استان.

ﺷنﺒه  ١٧مهر :جمعي از كارگران سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گيﻼن ،در محل كار خود دست به

اعتصاب و تجمع زدند /.كاركنان حجمي برق منطقه اي خوزستان بارديگر مقابل ساختمان برق منطقه اي
خوزستان تجمع كردند /.دهمين تجمع غارت شدگان شركت سايپا ديزل مقابل دفتر اين شركت در جاده
مخصوص كرج /.جانبازان و ايثارگران فوﻻد خوزستان دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند٢ .
يكشنﺒه  ١٨مهر :گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،مقابل ساختمان بانك مركزي واقع در تهران،

تجمع برگزار كردند /.تجمع حدود  ٣٠٠راننده فرودگاه خميني /.تجمع مالباختگان موسسه ثامن الحجج
مقابل بانك مركزي /.تجمع كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران مقابل وزارت ورزش و جوانان /.تجمع
مالكان مسكن مهر پرديس مقابل وزارت مسكن و شهرسازي /.مالباختگان موسسه ثامنالحجج مقابل بانك
مركزي تهران تجمع برگزار كردند /.سپردهگزاران كاسپين رشت مقابل دفتر اين مؤسسه تجمع كردند/.كارگران
معدن زغال سنگ سرخس ،تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١٩مهر :جمعي از كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي براي دومين روز متوالي در محل
اين شركت تجمع كردند /.جمعي از مرغداران چهارمحال و بختياري مقابل ساختمان استانداري اين استان واقع
در شهركرد تجمع كردند /.كارگران پروژه اي شركت ساپك شاغل در عسلويه دست از كار كشيده و در محوطه
اين كارگاه تجمع كردند /.شماري از شهروندان اهل شهر رمشك در استان سيستان و بلوچستان براي دومين
روز متوالي مقابل معدن مس رمشك دست به تجمع زدند.
سه ﺷنﺒه  ٢٠مهر :كارگران پيمانكاري بندر امام و ماهشهر كه بيشتر در هلدينگ خليج فارس مشغول به

كارند ،براي دومين روز متوالي دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٢١مهر :جمعي از خدمتگزاران و سرايداران آموزش و پرورش استان قم ،دست به تجمع زدند/.

كارگران پيمانكاري شركت راه سازي و معدني مبين ،از پيمانكاران دست اول شركت ملي صنايع مس ايران،
در بيست و يكمين روز اعتصاب شان ،مقابل اداره كار و اداره اماكن شهر بابك تجمع كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٢مهر :كارگران راه آهن شمال غرب )زنجان ( از شركت پيمانكاري ريل صنعت كاران ،دست از

كاركشيدند /.تجمع شش روزه كارگران ابنيه فني آذربايجان شاغل در خطوط ريلي شهرستانهاي سلماس ،جلفا،
آذرشهر ،مرند ،عجبشير پايان يافت /.شماري از شهروندان سوسنگرد واقع در استان خوزستان ،مقابل شهرداري
اين شهر دست به تجمع زدند.
ﺷنﺒه  ٢٤مهر :تجمع كارگران سد شفارود /.كارگران شركت تنانير دست به تجمع در جلوي فرمانداري عسلويه

زدند /.كارگران روزمزد و حجمي شركتهاي زيرمجموعه مناطق نفت خيز جنوب بار ديگر دست به تجمع زدند.
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يكشنﺒه  ٢٥مهر :جمعي از كارگران پروژه ساخت تونل آزاد راه منجيل به رشت ،بارديگر و براي دومين روز

متوالي دست به اعتصاب زدند /.تعدادي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني عضو تعاوني مسكن سپيدار  ٢و ٣
مقابل قوهقضاييه در تهران تجمع كردند /.جمعي از كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران دست به تجمع
مقابل ورودي اين سازمان زدند /.تجمع شماري از مالباختگان صرافي كريپتولند ،مقابل ساختمان مجلس/.
تجمع رانندگان ميني بوس و اتوبوسهاي سرويسهاي حمل ونقل پارس جنوبي.

دوﺷنﺒه  ٢٦مهر :شماري از پرسنل شركت آبفاي اهواز ،مقابل ساختمان شركت آب و فاضﻼب خوزستان

دست به تجمع زدند /.اهالي شهرك بسيجيان در سرآبتاوه مقابل فرمانداري شهرستان بويراحمد اجتماع كردند.
سرآبتاوه در  ٥كيلومتري شهر ياسوج مركز استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده است /.بازاريان بندر گناوه
تجمع برگزار كردند /.آبداران كهگيلويه و بويراحمد دست به تجمع مقابل ساختمان استانداري اين استان درشهر
ياسوج زدند /.جمعي از مالباختگان ايرتويا و نگين خودرو مقابل قوه قضائيه اجتماع كردند /.پايان اعتصاب و
تجمع بيست و يك روزه كارگران معادن زغال سنگ كرمان .كارگران معترض همراه با خانواده هاي شان روزانه
در سه راهي دشتخاك زرند تجمع مي كردند و در برخي از اين روزها نيروهاي انتطامي با آبپاش به تجمع
خانوادگي شان يورش مي برد.
سه ﺷنﺒه  ٢٧مهر :تجمع شماري از شهروندان مقابل ساختمان مجلس /.كارگران شركت حديد مبتكران واقع

در تهران ،مقابل اين شركت تجمع كردند /.مالباختگان آذويكو خودرو ،چهل و ششمين تجمع خود را مقابل
شعبه تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي برپا كردند /.حواله داران مالباخته شركتهاي پرشين خودرو ،رامك
خودرو ،سيف خودرو ،كارما و… .دست به تجمع زدند/.كارگران پروژه اي شركتهاي مختلف شاغل در پتروشيمي
بوشهر از جمله شركتهاي سازه پاد ،پارس قدرت ،كيان نصب مجدداً دست به اعتصاب زدند/.كارگران كارخانه
سبﻼن پارچه در استان اردبيل در آستانه سفر رئيسي به اين استان تجمع كردند /.گروهي از مالباختگان پروژه
آفتاب ري مقابل بيدادسراي شهر ري دست به تجمع زدند /.جمعي از مرغداران مرغ گوشتي مقابل ساختمان
وزارت جهاد كشاورزي در تهران دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ٢٨مهر :تعدادي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،در ساختمان هيات تصفيه واقع در سعادت

آباد تهران تجمع برگزار كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٩مهر :شماري از كارگران كارخانه سبﻼن مقابل ساختمان استانداري اردبيل دست به تجمع زدند.

آدينه  ٣٠مهر :شماري از مالباختگان زمينهاي تعاوني ارتش در فاز  ٢شهرك وحدت سنندج دست به تجمع

زدند.

حركتهاي اعتراضي كارگران شركت هفت تپه
سه ﺷنﺒه  ٦مهر :كارگران شركت هفت تپه درمحوطه شركت و مقابل دفتر مديريت دست به تجمع و اعتصاب

زدند.

چهارﺷنﺒه  ٧مهر :كارگران معترض درب ساختمان شوراي اسﻼمي كار را گِل گرفتند.
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يكشنﺒه  ١١مهر :كارگران شركت

هفت تپه ،در ششمين روز از
اعتصاب شان ،درسطح بازار شوش
راهپيمايي كرده و مقابل ساختمان
فرمانداري اين شهر دست به تجمع
زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٣مهر :كارگران

شركت هفت تپه ،در هشتمين روز از
اعتصاب شان ،مقابل ساختمان
فرمانداري شوش دست به تجمع
زدند و سپس درسطح اين شهرستان
راهپيمايي كردند.

ﺷنﺒه  ١٧مهر :كارگران شركت
هفت تپه ،براي دوازدهمين روز
متوالي دست به تجمع و اعتصاب
زدند.
چهارﺷنﺒه  ٢١مهر :گروهي از

كارگران شركت هفت تپه ،در
شانزدهمين روز از اعتصاب خود،
مقابل ساختمان اداره كار شوش ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٥مهر :كارگران معترض براي بيستمين روز متوالي اعتصاب كرده و درون محوطه صنعتي راهپيمايي
كردند .كارگران غيرنيشكري و دفع آفات در تجمع امروز حضور چشمگير داشتند

سهﺷنﺒه  ٢٧مهر :كارگران معترض ،در بيست و سومين روز از اعتصاب خود ،در محوطه اين شركت دست
به راهپيمايي و تجمع زدند٢٣ .

خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

يكشنﺒه  ٤مهر :اهالي روستاهاي تُرمان ،حسن آباد ،بركه ماه

بانو ،قلعه علي بابا و چُخوها واقع در غرب شهرستان ﻻمرد براي
اعتراض به بي آبي مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان
فارس تجمع كردند.
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سه ﺷنﺒه  ٦مهر :اهالي روستاي سنجوزان ازتوابع تويسركان دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان
در استان همدان زدند.

آدينه  ٩مهر :تجمع كشاورزان اصفهان مقابل دفتر مجلس نشين رژيم از اصفهان.
يكشنﺒه  ١١مهر :اهالي روستاي سياباز  -خوي دست به تجمع زدند.

آدينه  ٢٣مهر :جمعي از كشاورزان اصفهان در دفتر حسين ميرزايي يكي از مجلس نشينان از اصفهان دست
به تجمع زدند.

آدينه  ٩مهر :تجمع كشاورزان اصفهان مقابل دفتر مجلس نشين رژيم از اصفهان.

حركتهاي سراسري بازنشستگان
ﺷنﺒه  ٣مهر :جمعي از اعضاي تعاوني مسكن خزر سبز در استان گيﻼن كه همگي از كاركنان شاغل بازنشسته

نيروهاي مسلح هستند دست به تجمع مقابل بيدادگستري استان گيﻼن واقع در بلوار مدرس شهر رشت زدند.
كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج دست به تجمع در محوطه اين بيمارستان دراستان البرز زدند.
يكشنﺒه  ٤مهر :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان و

خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان و اهواز تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١١مهر :بازنشستگان تامين اجتماعي اهواز ،رشت ،كرمانشاه ،خرمآباد ،اصفهان ،تهران ،مشهد ،تبريز
و قزوين دست به تجمع زدند /.شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در اصفهان
و خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٢مهر :بازنشستگان صدا و سيماي جمهوري اسﻼمي مقابل ساختمان صدا و سيما تجمع برگزار
كردند.

يكشنﺒه  ١٨مهر :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در اصفهان و اهواز

مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢١مهر :كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز مقابل استانداري فارس تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٥مهر :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد استان اصفهان در

مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان تجمع كردند.

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

ﺷنﺒه  ٣مهر :اعتصاب پنج روزه كارگران شهرداري شهرستان گيه در استان سيستان و بلوچستان.

ﺷنﺒه ١٠مهر :كارگران شهر ﻻلي در استان خوزستان براي هفتمين روز متوالي اعتصاب و ازجمع آوري زباله
از سطح شهر خودداري كردند.

يكشنﺒه  ١١مهر :شماري از كارگران شهرداري خرمشهر مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر دست به تجمع

زدند.

دوﺷنﺒه  ١٢مهر :تجمع كـارگران شهرداري پرند در برابر ساختمان شهرداري.
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چهارﺷنﺒه ١٤مهر :چهارمين روز اعتصاب كارگران شهرداري اهواز و انباشته شدن زباله ها در خيابانهاي اين
كﻼنشهر.

سه ﺷنﺒه  ٢٠مهر :تجمع كارگران شهرداري اصفهان مقابل ساختمان شهرداري مركزي اين شهر.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٢مهر :تجمع شماري از كارگران شهرداري خرمشهر.

ﺷنﺒه  ١٧مهر :خانواده هاي كارگران شهرداري منطقه  ٦اهواز مقابل شهرداري تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٤مهر :گروهي از كارگران اخراجي شهرداري اهواز ،ابتدا مقابل ساختمان مجلس و سپس مقابل دفتر
رياست جمهوري واقع در تهران ،دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري معلمان

ﭘنﺠشنﺒه  ١مهر :جمعي از معلمان و فرهنگيان دستكم در ٢٢

شهر شامل شهرهاي همدان ،ساري ،آبادان ،زنجان ،شاهرود،
ممسني ،ديواندره ،اردبيل ،يزد ،قزوين ،كوهدشت ،كرمانشاه،
مشهد ،تبريز ،كرج ،دهدشت ،سنندج ،سمنان ،شهركرد ،مﻼير،
اراك و  ...مقابل ساختمان آموزش و پرورش و در شهر قم مقابل
دفتر نماينده مجلس تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٣مهر :به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي

صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته
دستكم در  ٤٣شهر از جمله سقز ،انديمشك ،ﻻمرد ،شيراز،
كرمانشاه ،بجنورد ،اصفهان ،ساري ،ايﻼم ،آبادان ،مريوان ،اشكنان،
ماهشهر ،ياسوج ،كوهدشت ،يزد ،كازرون ،سنندج ،بندرعباس،
ايذه ،بهبهان ،اهواز ،تربت حيدريه ،نورآباد ،دلفان ،اليگودرز ،مشهد ،اردبيل ،گچساران ،شهربابك ،خرمآباد،
دورود ،زنجان ،كهگيلويه بويراحمد ،تهران ،كرج ،ديواندره ،خرمشهر ،شيروان ،رستم ،ممسني ،رشت و قزوين،
مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل
ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست به تجمع
زدند.
يكشنﺒه  ٤مهر :معلمان كارنامه سبز براي بيستمين و دومين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت آموزش و

پرورش واقع در تهران ،دست به تجمع شبانه روزي زدند .شماري از اين تجمعكنندگان از شهرهاي مختلف
كشور به تهران آمده اند و طول شب را نيز در مقابل وزارتخانه سپري مي كنند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٨مهر :شماري از معلمان و فرهنگيان استانهاي قم و مركزي ،مقابل ساختمان اداره كل آموزش و

پرورش اين استانها ،تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ١٠مهر :تعدادي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه ،مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقع در

اهواز ،دست به تجمع زدند.
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يكشنﺒه  ١١مهر :معلمان و بازنشستگان تامين اجتماعي در تهران مقابل مجلس ارتجاع و در اصفهان ،شيراز،

اهواز ،كرمان ،بندرعباس ،زنجان و داراب مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٩مهر :تجمع جمعي از معلمان فارس مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان فارس در شيراز.

سه ﺷنﺒه  ٢٠مهر :جمعي از بازنشستگان فرهنگي سال  ٩٩بار ديگر دست به تجمع مقابل سازمان برنامه و

بودجه زدند.

چهارﺷنﺒه  ٢١مهر :شماري از معلمان خريد خدمت استان چهارمحال و بختياري ،مقابل ساختمان استانداري

واقع در شهركرد ،دست به تجمع زدند.
پنجشنبه  ٢٢مهر :به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان
شاغل و بازنشسته دستكم در  ٤٩شهر از جمله قم ،رشت ،جلفا ،جهرم ،خرمشهر ،تاكستان ،سقز ،داراب ،تبريز،
انديمشك ،شيراز ،كرمانشاه ،بجنورد ،اصفهان ،ساري ،ايﻼم ،مريوان ،ياسوج ،سنندج ،بندرعباس ،ايذه ،بهبهان،
اهواز ،فريدونكنار ،شيروان ،سلسله ،نورآباد ممسني ،پلدختر ،بروجرد ،اليگودرز ،اردبيل ،خرم آباد ،زنجان ،بوشهر،
مﻼير ،كرمان ،بندرانزلي ،تهران ،ماهشهر ،يزد ،جوانرود ،سلسله ،همدان ،شهركرد ،مشهد ،الشتر ،كوهدشت،
اراك و قزوين ،مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و
البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٢٩مهر :همزمان با سفر سرپرست وزارت آموزش و پرورش كشور به استان كهگيلويه و بويراحمد،
معلمان نهضت سوادآموزي و پيش دبستاني اين استان دست به تجمع زدند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(
سه ﺷنﺒه  ٦مهر :شماري از بازنشستگان وزارت بهداشت در استانهاي خوزستان ،اصفهان ،گيﻼن ،گلستان و
آذربايجان شرقي ،مازندران ،آذربايجان غربي در محوطه دانشگاه علوم پزشكي مركز اين استانها دست به تجمع
زدند.
ﺷنﺒه  ١٠مهر :جمعي از فارغ التحصيﻼن داروسازي ،مقابل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تجمع
كردند.
يكشنﺒه  ١١مهر :شماري از خانواده بيماران مبتﻼ به ) (SMAمقابل ساختمان مجلس تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٠مهر :صدها نفر از ايثارگران كادر درمان در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دست به تجمع زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٢مهر :شماري از بازنشستگان وزارت بهداشت گيﻼن در محوطه دانشگاه علوم پزشكي
مركز گيﻼن واقع در رشت تجمع كردند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٣ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N443.pdf
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آبان  ٣٨٣ – ١٤٠٠حركت
ﺷنﺒه اول آبان :رانندگان اتوبوسهاي درون شهري شيراز در پايانه هاي وليعصر ،نمازي ،اجمدي و  ...دست به

اعتصاب زدند /.تجمع شماري از نيروهاي شركتي شهرداري اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان/.
اعتصاب رانندگان و كارگران اداره راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان مريوان /.تجمع جمعي از نيروهاي
شركتي سازمان منطقه آزاد مقابل تعاوني كاركنان منطقه آزاد ارس /.تجمع غارت شدگان خودروسازي كارمانيا،
زير مجموعه كرمان خودرو /.تجمع گروهي از كارگران شركت "ايران برك" رشت.

يكشنﺒه  ٢آبان :كارگران پروژهي هيپ ليچينگ معدن سونگون ورزقان دست به اعتصاب و تجمع زدند/.

جمعي از دامداران شاهرود براي دومين روز متوالي دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان
سمنان زدند /.جمعي از پذيرفته شدگان استخدامي سازمان تامين اجتماعي سال  ٩٩دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٣آبان :جمعي از كاركنان اداري قوه فاسد قضاييه در شماري از شهرهاي كشور از جمله تهران،

زنجان ،همدان ،اصفهان ،قم ،اراك ،بابل ،بروجرد ،چادگان ،فيروزآباد ،كرمان ،خنداب ،كوهرنگ ،ميبد ،لنجان،
ساري ،مهر ،مﻼير ،نهاوند ،اروميه ،پاوه ،رومشكان ،سميرم ،شهركرد ،شيروان ،شوط ،تفت ،رزن ،اسﻼمشهر و
تويسركان مقابل ساختمان دادگستريشهر خود دست به تجمع زدند /.شماري از ورزشكاران و مدال آوران پارا
المپيك داراي معلوليت شهرستان دامغان مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر تجمع كردند /.گروهي از جوانان
جوياي كار شهرستان شوشتر مقابل مجتمع كشت و صنعت كارون تجمع كردند /.ميني بوس دارهاي شاغل در
تمامي شركتهاي پارس جنوبي براي سومين روز متوالي اقدام به اعتصاب و مسدود نمودن تعدادي از مسيرهاي
بين پاﻻيشگاهي كردند /.جمعي از كارگران شركت آب و فاضﻼب استان كرمان مقابل استانداري تجمع كردند/.
پايان اعتصاب كارگران »شركت پيمانكاري شركت راه سازي و معدني مبين« از پيمانكاران دست اول شركت
ملي صنايع مس ايران كه مسئوليت معدن »ميدوك« شهر بابك استان كرمان را برعهده دارند /.جمعي از
اعضاي »تعاوني مسكن خزر سبز گيﻼن« مقابل فرمانداري و اداره كار شهرستان رشت و سازمان بازرسي استان
گيﻼن تجمع كردند /.ديده بانان شهرستانهاي بويراحمد و مارگون جلوي اداره كل منابع طبيعي استان
كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند /.جمعي از بيماران تاﻻسمي مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران
تجمع كردند /.شماري از سردفتران و دفتر ياران استان قزوين مقابل دفتر يكي از مجلس نشينان اين شهر

تجمع كردند /.شماري از كارگران شاغل در بازارچه مرز شيخ صله واقع در ثﻼث باباجاني دست به تجمع

زدند/.كارگران پيمانكاري خدمات ،فضاي سبز ،تاسيسات و نقليه در شركت نفت و گاز پارس تجمع كردند/.

كارگران قرارداد طرح اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي يزد دست از كار كشيده و تجمع كردند /.تجمع
نانوايان كرمانشاه مقابل اتحاديه خبازان.
سه ﺷنﺒه  ٤آبان :كارگران اداره آب و فاضﻼب اميديه مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند/.

ناشنوايان اصفهان و يزد مقابل ساختمان اداره كل بهزيستي اين استانها ،تجمع كردند /.شماري از قربانيان

جنگ ايران و عراق ،مقابل ساختمان مركزي بنياد غارتگر شهيد و امور ايثارگران تجمع برگزار كردند /.شماري
از وكﻼي دادگستري ،مقابل ساختمان كانون وكﻼي دادگستري مركز واقع در تهران تجمع كردند.
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چهارﺷنﺒه  ٥آبان :كارگران حجمي نفت و گاز گچساران براي

سومين روز متوالي ،دست به تجمع مقابل ساختمان اداره مركزي
شركت بهره برداري زدند /.كارگران پتروشيمي گچساران دست به
تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان كهگيلويه و بويراحمد
زدند /.گروهي از كاربران صرافي كريپتولند ،مقابل ساختمان
بيدادسراي تهران ،دست به تجمع زدند /.كارگران معدن سرب و روي
گوجهر راور در استان كرمان براي سومين روز اعتصاب كردند/.
كارگران ذوب آهن اردبيل مقابل استانداري اردبيل تجمع برگزار
كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٦آبان :جمعي از كارگران شهرداري خرمشهر اعتصاب كرده و مقابل فرمانداري اين شهر تجمع
كردند /.پايان اعتصاب و بست نشيني  ٥روزه رانندگان و كارگران شركتي در شهرهاي سنندج ،كامياران،

سروآباد ،مريوان ،قروه ،بيجار ،ديواندره ،سقز و بانه.

آدينه  ٧آبان :مردم گلباف تجمع كردند /.جمعي از مغازه داران و سوپرماركتيهاي برازجان در اتاق اصناف
دشستان در استان بوشهر تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٨آبان :شماري از خدمتگزاران و سرايداران مدارس ،مقابل ساختمان مجلس رژيم ،تجمع كردند/.
كارگران شهرداري خرمشهر براي چندمين بار مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند /.جمعي از عشاير
منطقه هليگان مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند .كاركنان اتاق
كنترل ،سايت و كارگران واحد تعميرات پتروشيمي بيستون كرمانشاه دست به اعتصاب زدند و در محوطه

شركت تجمع كردند /.نيروهاي خدماتي خط  ٢متروي تهران در ايستگاه مترو صادقيه دست به تجمع زدند/.

گروهي از كارگران پتروشيمي آبادان ،براي دومين روز متوالي در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند/.
شماري از كارگران كارخانه روغن نباتي گلنار ،براي دومين روز متوالي در محوطه اين كارخانه تجمع برگزار
كردند /.كارگران كارخانه ماشين سازي اراك در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ٩آبان :كارگران فضاي سبز روژان دشت كاسپين در قزوين دست به اعتصاب و تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٠آبان :شماري از كارگران فعال در معدن سرب و روي گوجر در شهرستان راور واقع در شمال

كرمان ،مقابل اداره كل كار ،تعاون و امور اجتماعي اين استان تجمع كردند /.جمعي از شهروندان تهران مقابل
ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع كردند /.تعدادي از كارگران شركت پتروشيمي رازي واقع در بندر
ماهشهر ،براي چندمين روز متوالي دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مركزي اين شركت تجمع كردند/.
جمعي از كاركنان اداري قوه قضاييه در شماري از شهرهاي كشور از جمله تهران ،مشهد ،شوش ،يزد ،زنجان،
فراهان ،ري ،كوهرنگ ،نيشابور ،ميبد ،گرگان ،آزادشهر ،سنندج ،اهواز ،ايﻼم ،اراك ،اردبيل ،ديواندره ،پاوه،
دماوند ،كاشمر ،تفرش و بروجن مقابل ساختمان بيدادگستريشهر خود دست به تجمع زدند /.تجمع مال
باختگان ريگان خودرو مقابل ساختمان اين شركت در جاده كرج.
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سه ﺷنﺒه  ١١آبان :ساكنان شهرك پشت باغ پرندگان در شهرستان آستارا مقابل اداره كل راه و شهرسازي

استان گيﻼن تجمع كردند /.براي چهل و هفتمين بار ،مالباختگان شركت صنعتي خودرو آذربايجان )آذويكو(
دست به تجمع مقابل حوزه رياست قوه فاسد قضائيه در تهران زدند /.جمعي از كاركنان شركتي مخابرات

منطقه اي آذربايجان شرقي مقابل دفتر مدير منطقه استان و ساختمان مركزي مخابرات تجمع برگزار كردند/.

سهامداران طرح موج آبي مقابل بيدادگستري گلستان در شهر گرگان تجمع برگزار كردند /.كارگران شركت

ساختماني چابهار دست از كار كشيده و جلوي ساختمان شركت تجمع كردند /.جمعي از كاركنان شركتي
مخابرات منطقه اي آذربايجان شرقي ،مقابل دفتر مدير منطقه استان و داخل ساختمان مركزي مخابرات تجمع
كردند /.كاركنان دادگستري مقابل مجتمعهاي قضايي كل و دادگاههاي تجديد نظر تجمع كردند /.گروهي از
رانندگان سرويس بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس ،دست به اعتصاب زدند /.شماري از كارگران شركت
ماشينسازي اراك ،اعتصاب كرده و در محل كار خود دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ١٢آبان :شماري از سهامداران زيان ديده صرافي كريپتولند ،مقابل ساختمان دادسراي تهران،
دست به تجمع زدند /.شماري از ناشنوايان شهرستان مريوان ،مقابل ساختمان اداره بهزيستي اين شهرستان،

دست به تجمع زدند /.گروهي از سهامداران زيان ديده بورس ،مقابل ساختمان دادسراي تهران ،دست به تجمع

زدند /.كارگران پاﻻيشگاه پارسيان مهر بار ديگر مقابل پاﻻيشگاه تجمع كردند /.كاركنان دانشگاه آزاد واحد
اميديه دست از كار كشيده و در ساختمان اداري تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٣آبان :همزمان با بازديد وزير بهداشت ازكلينيك رضايي دامغان جمعي از اهالي اين شهرستان

دراستان سمنان دست به تجمع زدند.

آدينه  ١٤آبان :مالباختگان شركت بادران گستران مقابل دفتر مركزي شركت در تهران دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ١٥آبان :شماري از شهروندان شهرستان ﻻرستان در استان فارس ،مقابل ساختمان وزارت راه و

شهرسازي واقع در ميدان آرژانتين تهران تجمع برگزار كردند /.راهپيمايي و تجمع ناشنوايان استان مركزي
مقابل اداره كل بهزيستي استان /.جمعي از كارگران سد شفارود ،مقابل كارگاه محل كارشان تجمع برگزار
كردند /.شماري از كاركنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر ،با پهن كردن سفره خالي در محل كار خود ،دست به
تجمع زدند /.تعدادي از كارگران خدماتي شهرداري كوت عبداﷲ ،براي نهمين روز متوالي مقابل دفتر شوراي
فرمايشي شهر ،دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١٦آبان :صدها كارگر ايران خودرو تبريز براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند /.جمعي از

طراحان و ناظران مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند /.شماري از مالباختگان صرافي
كريپتولند ،مقابل ساختمان قوه قضائيه دست به تجمع زدند /.جمعي از مالباختگان مؤسسه كاسپين )فرشتگان(

همزمان با تجمع تهران مقابل بانك كاسپين در مشهد دست به تجمع زدند /.جمعي از فروشندگان و
توليدكنندگان پوشاك به نمايندگي از واحدهاي صنفي و فروشگاههاي پاساژ كاشاني ،جنرال مد ،كوچه برلن،
دست به تجمع مقابل اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان پوشاك تهران زدند.

دوﺷنﺒه  ١٧آبان :جمعي از سردفتران و دفترياران مقابل بيدادگستري تجمع كردند /.شماري از مال باختگان
ارز ديجيتالي كينگ ماني و صرافي  UtByteمقابل شركت بادران گستران تجمع كردند /.جمعي از مالباختگان
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و حواله داران شركت رامك خودرو مقابل ساختمان بيدادسراي تهران دست به تجمع زدند /.شماري از شهروندان
شهرستان ﻻرستان واقع در استان فارس ،با سفر به تهران مقابل وزارت راه و شهرسارزي تجمع كردند /.كارگران
شركت سمتكو تبريز مقابل دفتر مسئول اين شركت تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ١٨آبان :كارگران شركت كيسون در منطقه كوه مبارك جاسك ،دست به اعتصاب زدند /.گروهي

از نيروهاي خريد خدمات آموزشي نيشابور ،در اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي واقع در مشهد
تجمع كردند /.جمعي از اهالي منطقه »كفت گله بوتاه« ،روستاي كارتا در شهرستان ايذه ،مقابل درب فرمانداري

اين شهرستان ،دست به تجمع زدند /.كارگران شركت زغال سنگ كرمان ،شاغل در معادن همكار ،حشوني،

معدن اصلي ،معدن  ٤و كارخانه زغالشويي ،براي هفتمين شبانه روز در محل كار خود دست به تجمع زده و از
ادامه فعاليت شان خودداري كردند /.جمعي از دامداران بخش دامداري طرق مشهد مقابل شهرداري تجمع
كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٩آبان :تعدادي از مالكان زمينهاي اصطلك پرديس ،مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي
تهران ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران شركت ايران خودرو خراسان ،دست به اعتصاب زده در محل

كار خود تجمع برگزار كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٠آبان :شماري از سرايدران اصفهان مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استان تجمع

كردند.

ﺷنﺒه  ٢٢آبان :نيروهاي شركتي ،قراردادي و

حجمي شهرداري اهواز مقابل استانداري
خوزستان در اهواز تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٢٣آبان :كارگران ستاره خليج

بندرعباس پيمانكاري كاظم فروزنده دست به

اعتصاب زدند /.جمعي از كارگران ني بر شركت

هفت تپه در محوطه اين شركت تجمع كردند/.

جمعي از اهالي اهواز مقابل شهرداري اين شهر
اجتماع كردند.
دوﺷنﺒه  ٢٤آبان :كاركنان شركت مخابرات

سبزوار در اين شهر دست به تجمع زدند/.

كارگران كارخانه سبﻼن پارچه دست به تجمع
در محل كارشان زدند /.تجمع كاركنان شركت

تأسيسات حفاري گلوبال پترو تك كيش /.كارگران ناوگان حمل و نقل مواد نفتي در شهرستان چابهار اعتصاب
كردند /.كارگران معادن ذغال سنگ و ذغالشويي زرند استان كرمان بار ديگر مقابل ساختمان ذغال سنگ تجمع
كردند /.كاركنان حفاظتي بانك ملي استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري تجمع كردند /.شماري از
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رانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران براي دومين روز متوالي مقابل بيدادسراي كاركنان دولت تجمع
كردند و سپس به سمت دفتر قوه قضاييه دست به راهپيمايي زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢٥آبان :جمعي از كاركنان شركت تأسيسات حفاري گلوبال پتروتك كيش در اهواز دست به تجمع
زدند /.جمعي از رانندگان تاكسي مقابل دفتر شوراي فرمايشي شهر كهنوج تجمع كردند /.كارگران معدن مس

دره زار زير مجموعه شركت ملي صنايع مس ايران واقع در مسير سرچشمه  -پاريز به دره زار شهرستان سيرجان

در استان كرمان دست از كاركشيدند و درمحل كارشان تجمع كردند /.مردم زلزله زده روستاهاي بندرعباس

تجمع كردند /.كارگران كارخانهي سبﻼن پارچه اردبيل در محوطه اين شركت تجمعي برگزار كردند /.براي

چهل و هشتمين بار ،مالباختگان شركت صنعتي خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل وزارت صمت اجتماع كردند/.
جمعي از كارگران مجتمع سيمان ايﻼم مقابل اين شركت تجمع كردند /.شماري از ساكنان روستاي رضوان در
استان هرمزگان تجمع برگزار كردند /.جمعي از كارگران شهرداري سنندج مقابل ساختمان شوراي اين شهر
تجمع برگزار كردند.
چهارﺷنﺒه  ٢٦آبان :غارت شدگان ريگان خودرو مقابل مجلس و سپس دفتر رئيس قوه قضاييه رژيم در

خيابان وليعصر تجمع برگزار كردند /.گروهي از كارگران كارخانه ﻻستيك بارز كردستان ،دست به اعتصاب زده
و در محدوده داخلي كارخانه تجمع كردند /.شماري از پرسنل حراست مترو گلشهر كرج به شهر جديد هشتگرد،
دست به اعتصاب زده و مقابل اين ايستگاه تجمع كردند /.جمعي از كارگران بخش موتور سازي شركت تراكتور
سازي تبريز ،براي چهارمين روز متوالي در يكي از محوطه هاي اين كارخانه دست به تجمع زدند /.تعدادي از
كارگران معدن مس »دره زار روچون« در محدوده شهرستان سيرجان ،دست به تجمع زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٧آبان :كارگران شركت تراورس شاغل در حراست مترو خط گلشهر به هشتگرد )استان البرز( در

حريم ريلي اين مسير دست به تجمع زدند /.جمعي از مالكان زمينهاي تعاوني مسكن اداره ثبت اسناد جانبازان
و شهرداري دست به تجمع مقابل شهرداري قزوين زدند.

ﺷنﺒه  ٢٩آبان :كارگران فضاي سبز شهرداري شهركرد مقابل شهرداري اين شهر در استان چهارمحال و

بختياري اجتماع كردند.

يكشنﺒه  ٣٠آبان :جمعي از خريداران زمينهاي متعلق به سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي دست به

تجمع مقابل جهاد كشاورزي اين استان دركﻼنشهر تبريز زدند /.جمعي از كارگران شركت واحد اتوبوسراني
مقابل شوراي قﻼبي شهر تجمع برگزار كردند /.جمعي از كارگران سيستاني و بلوچستاني در خانه كارگر زاهدان
تجمع كردند /.گروهي از خانواده هاي جان باختگان پرواز پي اس ٧٥٢اوكرايني همزمان با برگزاري دادگاه
نظامي براي  ١٠افسر رده پايين به عنوان متهم و مقصر ،در برابر سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران دست
به تجمع زدند /.شماري از كارگران مجموعه پتروشيمي آبادان براي چندمين روز متوالي در محوطه اين
مجموعه ،دست به تجمع زدند /.حدود  ٢هزار تن از كارگران شركتهاي پيمانكاري آهنآجين ،مبين ،نوآوران،
زحل و  ...در مجتمع مس سونگون ورزقان در محل كار خود دست اعتصاب زده و استخراج در اين معدن را
تعطيل كردند /.شماري از كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،مقابل ساختمان اين شركت تجمع
كردند.
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خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

دوﺷنﺒه  ٣آبان :ساكنان روستاي مرزيجران از توابع شهر اراك در

جاده اصلي مرزيجران تجمع كردند.

آدينه  ٧آبان :اهالي روستاي ملك آباد اراك تجمع برگزار كردند.
ملكآباد )اراك( روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان اراك و
در شرق شهر اراك واقع شده است.

ﺷنﺒه  ٨آبان :تعدادي از مردم شهر مهاباد اردستان واقع در استان

اصفهان ،در محل اين روزخانه كه اكنون خشك شده است ،تجمع
كردند /.اهالي روستاي چماچاي شفت مقابل فرمانداري شفت

تجمع برگزار كردند /.اهالي روستاي شهر كهنه نيشابور در مسير

ريل راه آهن كه در مجاورت روستاي مذكور قرار دارد ،دست به

تجمع زدند /.جمعي از كشاورزان شوش و شوشتر مقابل استانداري خوزستان در اهواز تجمع برگزار كردند.
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ﺷنﺒه  ١٥آبان :شماري از كشاورزان شهرستان باوي ،مقابل درب شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و

زهكشي كارون بزرگ ،دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٧آبان :كشاورزان اصفهان مقابل

شركت آب منطقه اي اين شهر و همچنين
ساختمان صدا و سيماي مركز اصفهان تجمع
كردند .شمار ديگري از اين كشاورزان در
خيابانهاي اصفهان دست به راهپيمايي زدند.
سه ﺷنﺒه  ١٨آبان :كشاورزان شهرستان

شادگان در محل سد مارون  ١و محل احداث
سد مارون  ٢تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ١٩آبان :كشاورزان اصفهان ،براي

سومين روز متوالي در بستر خشك زايندهرود
تجمع برگزار كردند.
ﺷنﺒه  ٢٢آبان :كشاورزان اصفهان با حضور

شبانه روزي در بستر خشك زايندهرود و
برپايي چادر در اين مكان ،به تحصن خود
ادامه دادند / .همزمان گروهي از كشاورزان
قهدريجان قصد پيوستن به تحصن در زاينده
رود را داشتند كه نيروهاي امنيتي جمهموري
اسﻼمي از ترس ،خروجي شهر را بستند و
اجازه خروج به مردم ندادند /.شماري از
شهروندان اهل شهركرد ،دست به تجمع زدند /.جمعي از اهالي روستاي سادات امامزاده سلطان ابراهيم مقابل
فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان تجمع كردند /.اهالي روستاي اوغول بيك در شهرستان تكاب

)تيكان تپه( و فعاﻻن محيط زيست آذربايجان ،تجمع و زنجيره انساني تشكيل دادند.

دوﺷنﺒه  ٢٤آبان :همزمان با آغاز هفته دوم دور جديد اعتراضات كشاورزان اصفهان كشاورزان غرب استان در
محل پل بابا محمود شهرستان فﻼورجان تحمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٥آبان :كشاورزان اصفهان زير بارش باران در بستر زاينده رود در هشتمين شب به تحصن خود

ادامه دادند.

آدينه  ٢٨آبان :در دوازدهمين روز تحصن شبانه روزي كشاورزان با همبستگي و شركت چند صد هزار از

زنان ،مردان جوان و سالخورده اصفهان به يك خيزش بزرگ فراروئيد.

يكشنﺒه  ٣٠آبان :كشاورزان و مردم اصفهان با تمام قوا ،براي سيزدهمين روز در بستر خشك زايندهرود

تحصن كردند /.شماري از شهروندان در شهركرد ،مقابل ساختمان استانداري چهارمحال و بختياري تجمع
كردند و سپس در خيابانهاي اين شهر دست به راهپيمايي زدند.
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جنبش سراسري بازنشستگان

دوﺷنﺒه  ٣آبان :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صنعت فوﻻد از شماري از شهرهاي كشور با سفر
به تهران مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي فوﻻد تجمع كردند /.شماري از پرسنل بازنشسته بيمارستان
خميني كرج ،روبروي اين بيمارستان تجمع برگزار كردند.
سه ﺷنﺒه  ٤آبان :گروهي از بازنشستگان و كاركنان شركت هواپيمايي هما مقابل ساختمان وزارت راه و

شهرسازي در تهران تجمع كردند /.جمعي از
بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي
فوﻻد استان تهران در مقابل ساختمان اين صندوق در
تهران تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٩آبان :شماري از بازنشستگان و مستمري

بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي مختلف كشور از
جمله تهران ،مشهد ،اهواز ،كرمانشاه ،رشت و تبريز به
دنبال فراخوان از پيش اعﻼم شده ،مقابل ساختمان
تامين اجتماعي شهر خود ،تجمعات برپا كردند /.جمعي از بازنشستگان شركت مخابرات ايران در محوطه
ساختمان معاونت مالي مخابرات ايران در تهران تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١٦آبان :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي استان خوزستان مقابل ساختمان

تامين اجتماعي اهواز ،تجمع برپا كردند.

دوﺷنﺒه  ١٧آبان :گروهي از كارگران بازنشسته سال  ٩٩مجتمع نيشكر هفت تپه ،براي سومين روز متوالي
مقابل ساختمان اداره كار شوش تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٢آبان :شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما ،مقابل ساختمان اداره مركزي فرودگاه مهرآباد

واقع در تهران ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٣آبان :جمعي ازكاركنان بازنشسته جهاد كشاورزي مقابل دفتر رياست جمهوري تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٣٠آبان :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در اصفهان و اهواز
براي سومين يكشنبه در اين ماه ،مقابل ساختمان اين صندوق در اين دوشهر دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري معلمان

ﺷنﺒه اول آبان :شماري از معلمان خريد خدمات در نواحي مختلف آموزش و پرورش استان چهارمحال و
بختياري مقابل ساختمان استانداري در شهركرد دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٣آبان :جمعي از معلمان رفسنجان كه در آزمون استخدامي آموزش و پرورش قبول شده اند ،مقابل

ساختمان آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند.
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سه ﺷنﺒه  ١٨آبان :جمعي از معلمان و فرهنگيان از استانهايخوزستان ،فارس ،اصفهان ،مازندران ،البرز ،تهران،

قم ،سيستان و بلوچستان و ديگر شهرها مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران ،دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ١٩آبان :جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه ،براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان

استانداري خوزستان ،دست به تجمع زدند و شب گذشته را در مقابل درب نهاد مذكور سپري كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٠آبان :به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان

شاغل و بازنشسته دستكم در  ٦٨شهر از جمله اصفهان ،كرمانشاه ،باغملك ،سنقر ،رشت ،نجف آباد ،ابهر،
بهبهان ،بندر انزلي ،سنندج ،لردگان ،بجنورد ،شيروان ،قم ،شيراز ،زرين دشت ،ممسني ،فراشبند ،داراب،
پلدختر ،خرم آباد ،اليگودرز ،بروجرد ،كوهدشت ،درود ،تبريز ،اهواز ،ايذه ،ماهشهر ،انديمشك ،ياسوج ،بوشهر،
گناوه ،اراك ،ايﻼم ،ساري ،بابل ،آمل ،نكا ،همدان ،مﻼير ،زنجان ،يزد ،دزفول ،قزوين ،بوكان ،جلفا ،داران ،جوانرود،
ديواندره ،مريوان ،سقز ،بندرعباس ،خرم بيد ،اروميه ،تاكستان ،مشهد ،كرمان ،شهركرد ،گچساران ،دهدشت،
لوداب ،اسﻼم اباد غرب ،شهربابك ،شهرضا و مرودشت ،در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي
خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران ،دست
به تجمعات زدند.

يكشنﺒه  ٢٣آبان :جمعي از معلمان خريد خدمات آموزش و پرورش استان قزوين مقابل ساختمان استانداري
تجمع كردند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،دستياران ،داروسازان(
دوﺷنﺒه  ٣آبان :كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج بارديگر مقابل اين واحد درماني دراستان البرز
تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ٨آبان :گروهي از
دستياران تخصصي بيمارستان
امام حسين تهران دست به
اعتصاب زده و از ادامه فعاليت
شان خودداري كردند.
يكشنﺒه  ١٦آبان :جمعي از
پرستاران شاغل در سازمان
تامين اجتماعي مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ٢٣آبان :كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس ،دستكم در  ٩واحد
درماني اين استان دست به تجمع زدند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٤ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N444.pdf
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آذر  ٦٣١ – ١٤٠٠حركت
دوﺷنﺒه يك آذر :كارگران بيكار شده معدن طﻼي آق دره واقع در شهرستان تكاب در محل كار خود دست
به تجمع زدند /.كارگران روغن نباتي فريكو سيرجان دست به تجمع مقابل كارخانه واقع در منطقه ويژه

اقتصادي اين شهرستان در استان كرمان زدند /.كاركنان سه كشتارگاه اهواز مقابل سازمان صنعت و معدن

خوزستان تجمع كردند /.كارگران شاغل در كارخانه روغن نباتي نينا واقع در منطقه ويژه اقتصادي سيرجان
مقابل ساختمان فرمانداري سيرجان تجمع كردند /.كارگران شركتي شبكه هوايي و زميني مخابرات استان يزد

دست به تجمع مقابل استانداري زدند /.تجمع خودروبرهاي تبريز /.غارت شدگان پروژه روماك در شهر جديد

هشتگرد )نوين شهر( مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي تجمع برگزار كردند.

سهﺷنﺒه  ٢آذر :كارگران معدن آسمينون منوجان در محور منوجان_بندرعباس دست به تجمع زدند /.حدود

دو هزار نفر از كارگران شركتهاي پيمانكاري آهن آجين )معدن( ،آهن آجين )ليچينگ( ،مبين ،زحل ،نوآوران،
پارس اولنگ و خدمات اكتشافي ،شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان براي سومين روز متوالي همچنان در
اعتصاب به سر بردند / .تجمع كارگران شركت حفاري گلوبال پتروتك كيش مقابل اداره كار اهواز /.تجمع
مشترك كارگران  ٣كشتارگاه زرين ،پرناز و البرز مقابل استانداري خوزستان.

چهارﺷنﺒه  ٣آذر :مسدود كردن محور بندر شرفخانه به شبستر در استان آذربايجان شرقي توسط اهالي
روستاهاي اطراف /.جمعي از مالباختگان شبكهرمز ارز »كينگ ماني« مقابل درب مجتمع آموزشي شبكه بادران
واقع در تهران ،دست به تجمع زدند

ﭘنﺠشنﺒه  ٤آذر :كارگران ايرانخودرو تبريز براي دومين روز متوالي اعتصاب كرده و در داخل شركت تجمع
و تحصن كردند.

ﺷنﺒه  ٦آذر :شماري از كاميون داران شهرستان سرباز مقابل فرمانداري تجمع كردند /.گروهي از كاركنان

شركت برق استان گلستان ،مقابل ساختمان اين شركت ،دست به تجمع زدند /.كاركنان رسمي پتروشيمي
فجر ،مقابل درب ورودي اين شركت ،تجمع كردند /.گروهي از آسيب ديدگان و قربانيان جنگ ايران و عراق،
مقابل ساختمان بنياد غارتگر موسوم به شهيد واقع در خيابان طالقاني تهران ،دست به تجمع زدند /.شماري از
مالباختگان شركت فردادكار آميتيس ،مقابل ساختمان دادگاه قدوسي تهران تجمع برگزار كردند /.كارگران
فصلي نيشكر هفت تپه ،ابتدا مقابل ساختمان اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان شوش و سپس مقابل

ساختمان فرمانداري اين شهرستان ،دست به تجمع زدند /.وانتيهاي ميوه فروش كه پﻼكاردهايي با مضمون
»ميوهفروشي جرم نيست« در دست داشتند ،مقابل ساختمان حراست شهرداري تبريز تجمع برپا كردند /.تجمع

جمعي از كاركنان رسمي پتروشيمي فجر ،مقابل در ورودي اين شركت /.تجمع جمعي از مردم بيارجمند مقابل
فرمانداري ويژه شاهرود.

يكشنﺒه  ٧آذر :گروهي از خانواده هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني به سمت محل برگزاري دادگاه نظامي

متهمان رده پايين اين پرونده دست به راهپيمايي زده و مقابل بيدادگاه تجمع كردند /.كاركنان شهرداري شهر

ﻻلي )مركز شهرستان ﻻلي در استان خوزستان( دست از كار كشيدند و در حياط شهرداري تجمع كردند/.
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شماري از كارگران معدن چناره شاغل در شركت تأمين موادمعدني صنايع فوﻻد ،دست از كار كشيده و اعتصاب

كردند /.تجمع كاركنان شركتي و قرارداد كاري شركت برق در برابر شركت برق استان گلستان در گرگان/.
تجمع جوانان بندر ماهشهر مقابل مخازن پاﻻيشگاه بيدبلند در بندر ماهشهر مقابل اين شركت /.تجمع سيل

زدگان پلدختر مقابل استانداري استان لرستان /.كارگران كارخانه ﻻستيك دنا واقع در بلوار مدرس شيراز دست
از كاركشدند /.كارگران شهرداري قروه دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان كردستان زدند.

دوﺷنﺒه  ٨آذر :كارگران پتروشيمي آپادانا به پيمانكاري شريفي و باقرپور دست به اعتصاب زدند /.جمعي از
خريداران كاميون دوست دوم خارجي مقابل وزارت اقتصاد تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٩آذر :تجمع مالباختگان شركت صنعتي خودرو آذربايجان )آذويكو( براي چهل و نهمين بار مقابل

بيدادگاه ويژه جرائم اقتصادي /.تجمع جمعي از قهرمانان و پيشكسوتان سابق تيم ملي بوكس مقابل وزارت
ورزش و جوانان /.كارگران پيمانكاريهاي شريفي و باقرپور شاغل در پتروشيمي آپادانا در عسلويه دست به

اعتصاب زدند /.جمعي از ساكنان مناطق حاشيه اي شهرستان اروميه با در دست داشتن پﻼكاردهايي مقابل

ساختمان استانداري آذربايجان غربي تجمع برگزار كردند /.تعدادي از اعضاي هيات موتور سواري و اتومبيلراني
استان اصفهان مقابل ساختمان اداره كل ورزش و جوانان اصفهان تجمع كردند /.گروهي از مالباختگان موسسه
مالي كاسپين ،مقابل ساختمان قوه قضاييه واقع در تهران ،تجمع كردند /.شماري از ساكنان منطقه عشايري
»سرگچينه« در شهرستان بويراحمد مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند /.كارگران

فني قراردادي شركت توزيع برق استان تهران ،در مناطق رباط كريم ،مﻼرد ،كهريزك ،شهريار ،انديشه و ورامين،
براي چهارمين روز متوالي در محل كار خود دست به تجمع زدند /.كارگران شهرداري خرمشهر براي چندمين

روز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري ويژه اين شهر تجمع كردند /.كارگران شركت تامين مواد معدني چناره

شهرستان انديمشك ،براي سومين روز متوالي دست از كار كشيده و مقابل ساختمان اداري اين شركت تجمع
كردند.
چهارﺷنﺒه  ١٠آذر :گروهي از كارگران فضاي سبز و خدمات شهري كيش ،مقابل سازمان منطقه آزاد كيش،
دست به تجمع زدند /.كارگران پروژه اي پتروشيمي مبين پارس جنوبي دست به اعتصاب زدند /.كاركنان

شركت پتروشيمي تخت جمشيد بندر ماهشهر مقابل شركت تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١١آذر :كارگران شركت اوره آمونياك پتروشيمي مكران چابهار در استان سيستان و بلوچستان

دست به اعتصاب زدند.

ﺷنﺒه  ١٣آذر :شماري از كارگران پتروشيمي مكران چابهار ،دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان

خودداري كردند /.كارگران شركتهاي پيمانكاري مجتمع مس سونگون ورزقان در پنجمين روز از اعتصاب ،بيش
از  ١٠كيلومتر پياده روي كردند تا مانع از ورود مواد به سنگ شكنهاي معدن شوند /.اعتصاب و تجمع كارگران
كارخانه قطعه كاران فﻼورجان )استان اصفهان( با دخالت نيروي انتظامي روبرو شد.
يكشنﺒه  ١٤آذر :شماري از مالباختگان سكه ثامن مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردند /.كارگران

شهرداري ساري دست به تجمع زدند /.ساعت پنج عصر ،كارگران مجتمع مس سونگون ورزقان مسير سنگ
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شكن را باز كرده و به اعتصاب خود پايان دادند /.جمعي از كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت تجمع برگزار
كردند /.تعدادي از سهامداران تعاونيهاي مسكن ،در حاشيه بزرگراه جاده تهران – كرج دست به تجمع زدند.
دوﺷنﺒه  ١٥آذر :شماري از كاركنان تعاونيهاي سهام عدالت مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت كار در

تهران براي دومين روز متوالي دست به تجمع زدند /.شماري از كارگران پتروشيمي فارابي وابسته به تاپيكو
)شركت سرمايهگذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين( واقع در استان خوزستان مقابل ساختمان حراست اين
شركت تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٦آذر :گروهي از كارگران شركتي صنعت برق كشور مقابل ساختمان وزارت نيرو تجمع كردند/.

شماري از آمارگيران سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان دست ازكاركشيدند /.جمعي از مالباختگان مسكن

مهر بنيان سازان شهرستان ميناب دست به تجمع مقابل استانداري هرمزگان زدند /.گروهي از كارگران پروژه
اي پتروشيمي ايﻼم ،مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند /.تجمع رانندگان جرثقيل شاغل در پتروشيمي

دماوند /.كارگران شهرداري كوت عبداﷲ با خودداري از جمع آوري زباله ها از سطح شهر اعتصاب شان را
ازسرگرفتند/.تجمع شماري از مالكان زمينهاي دارايي در گلشهر اروميه مقابل اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
استان آذربايجان غربي /.رانندگان جرثقيلهاي شاغل در پتروشيمي دماوند تجمع كردند /.تجمع بازاريان پاساژ
تنديس بازارچه اول شمالي در اورميه /.جمعي از اصناف و كسبه كوي اسﻼمشهر تبريز تجمع كردند /.مردم

منطقه چورس واقع در آذربايجان غربي مسير انتقال تجهيزات معدن كاران رو بستند.

چهارﺷنﺒه  ١٧آذر :كارگران شركت كشتي سازي پرشيا هرمز در محوطه اين شركت تجمع برگزار كردند/.

تجمع بازاريان جمعه بازار ياسوج جلوي استانداري كهگيلويه و بويراحمد /.شماري از كارگران شركت آب و
فاضﻼب اهواز ،مقابل ساختمان اين شركت ،دست به تجمع زدند /.جمعي از اهالي جمعه بازار ياسوج ،مقابل
ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٨آذر :كاركنان آبفاي اهواز براي دومين روز مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند /.نيروهاي

سرايدار و خدمتگزار شهر اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش استان تجمع برگزار كردند /.تجمع غارت شدگان
شبكهرمز ارز كينگ ماني مقابل شركت بادران /.رانندگان شاغل در مناطق عملياتي زاگرس جنوبي اعتصاب غدا
كردند.
آدينه  ١٩آذر :شماري از كارگران راه آهن لرستان ،همزمان با سفر ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري اسﻼمي،

دست به تجمع زدند .كارگران شركت معدني طوس مسير واقع در سنگان خواف ،در محل كارشان تجمع
كردند.
ﺷنﺒه  ٢٠آذر :كاركنان شركت آب و فاضﻼب اهواز ،مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند /.گروهي از

كارگران كارخانه عظيم خودرو با مسدود كردن جاده اشترينان به لرستان ،دست به تجمع زدند /.جمعي از

هواداران پرسپوليس مقابل وزارت ورزش در تهران تجمع برگزار كردند /.حواله داران شركت سايپا مقابل
معاونت بازاريابي شركت ايران خودرو دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢١آذر :جمعي از كارگران كارخانه فوﻻد ياسوج مقابل ساختمان استانداري استان كهگيلويه و بوير

احمد واقع در ياسوج تجمع كردند.
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دوﺷنﺒه  ٢٢آذر :جمعي از كارگران شركت پتروشيمي رجال
مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان بندر ماهشهر تجمع

كردند /.غارت شدگان خشمگين بورس ،مقابل سازمان بورس

و اوراق بهادار در ميدان ونك تجمع برپا كردند /.سهامداران

غارت شده سيمان خرمآباد )سخرم( مقابل ورودي بيدادگاه
مفاسد اقتصادي تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ٢٣آذر :جمعي از نيروهاي شركتي و حجمي

شركتهاي توزيع برق كشور مقابل مجلس رژيم تجمع كردند/.
كاركنان پتروشيمي تخت جمشيد واقع در منطقه ويژه
اقتصادي پتروشيمي بندر امام ،براي چهارمين روز متوالي
مقابل اين شركت دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٢٤آذر :كارگران در شركت آي جي سي واقع در

عسلويه ،در محوطه كارگاه دست به اعتصاب زدند /.كاركنان
ثبت احوال در اعتراض به عدم اعمال فوق العاده ويژه حقوق
مقابل ساختمان ادارات كل استانهاي مختلف ،تجمع برگزار
كردند /.شماري از كارمندان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي
آذربايجان شرقي مقابل ساختمان اين اداره واقع در تبريز تجمع
كردند /.گروهي از رانندگان تاكسي در تهران ،در محل سازمان

تاكسيراني شهرداري اين شهر تجمع كردند.

آدينه  ٢٦آذر :شماري از شهروندان شهرستان بهاباد در استان
يزد ،همزمان با سفر وزير اقتصاد ،به اين شهرستان تجمع

كردند /.شماري از خريداران زمينهاي نيروي انتظامي در ماهدشت كرج دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ٢٧آذر :آتش نشانان پيماني ورودي  ١٣٩٩مشهد در

اعتراض به وضعيت بد معيشتي ،مقابل سازمان آتش نشاني
مشهد تجمع برپا كردند /.شماري از كارگران مجتمع كشت و

صنعت نيشكر هفت تپه ،براي بيست و هشتمين روز متوالي
مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند .نيروي انتظامي جهت
سركوب كارگران معترض ،متوسل به استفاده از اسپري فلفل شد
كه در پي اين اقدام خشونت آميز ،تعدادي از كارگران معترض از ناحيه چشم دچار صدماتي شدند /.گروهي از
كارگران كارخانه روي بندرعباس ،مقابل ساختمان اين كارخانه تجمع كردند /.كارگران پتروشيمي فارابي ،مقابل
ساختمان مركزي اين شركت ،دست به تجمع زدند.
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دوﺷنﺒه  ٢٩آذر :شماري از نيروهاي آموزشي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران مقابل ساختمان اين
شركت تجمع كردند /.گروهي از كارگران صنعت نفت در عسلويه ،گچساران و بندر خميني دست از كار كشيدند
و تجمع كردند٣ .

خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

دوﺷنﺒه اول آذر :مردم و كشاورزان اصفهان در شانزدهمين روز متوالي به تجمع اقدام كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢آذر :شماري زيادي از شهروندان در شهركرد براي سومين روز متوالي در خيابانهاي اين شهر

دست به راهپيمايي زدند /.در همين روز كشاورزان و كاميونداران استان چهارمحال بختياري با بيش از ٣٠٠
كاميون و تراكتور در فرخ شهر دست به رژه زدند.
چهارﺷنﺒه  ٣آذر :در حالي كه تحصن كشاورزان اصفهان در شانزدهمين شبانه روز در بستر زاينده رود ادامه

داشت ،نيروهاي امنيتي به طور وحشيانه به تجمع كشاورزان يورش بردند /.هزاران تن از شهروندان شهركرد در
چهارمين روز به تجمع و تظاهرات ادامه دادند.

ﺷنﺒه  ٦آذر :جمعي از كشاورزان شهرستان باوي ،مقابل درب شركت آبياري اراضي شرق كارون واقع در اهواز،
دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٨آذر :شماري از ساكنان روستاهاي وَرزقان و ملك در بخش خاروانا از توابع شهرستان ورزقان در

آذربايجان شرقي مقابل ساختمان بخشداري خاروانا تجمع برگزار كردند.
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سه ﺷنﺒه  ٩آذر :تجمع كشاورزان روستاهاي توابع

شهرستان رامشير.

ﭘنﺠشنﺒه  ١١آذر :جمعي از كشاورزان قم مقابل شركت

تعاوني توليدي روستاي رحمت آباد اين شهر تجمع كردند.

آدينه  ١٢آذر :كشاورزان هنديجان كه در دو طرف رودخانه
زهره واقع شده و اين رودخانه از كوههاي چهارمحال و
بختياري سرچشمه ميگيرد دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ١٣آذر :جمعي از كشاورزان شهرستان هويزه مقابل

درب ورودي عمارت استانداري خوزستان واقع در خيابان
فلسطين اهواز تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١٥آذر :شماري از ساكنان جنوب كرمان ،مقابل
درب ورودي تونل انتقال آب اين شهر تجمع برگزار كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٦آذر :كشاورزان كهريزك دست به تجمع زدند/.

تجمع جمعي از كشاورزان آباده مقابل ساختمان فرمانداري
اين شهرستان.
چهارﺷنﺒه  ١٧آذر :تجمع كشاورزان روستاي كندﻻن،

شهرستان مﻼير.

آدينه  ١٩آذر :همزمان با سفر ابراهيم رئيسي به استان لرستان جمعي از اهالي روستاهاي حومه شهرستان

خرم آباد با حضور در ورودي فرودگاه با شعار »ما آب شرب نداريم « تجمع برگزار كردند.

ﺷنﺒه  ٢٠آذر :معترضان به انتقال آب از هليل رود به كرمان با ممانعت از انجام حفاري ،در محل كارگاه تونل

چادر برپا كردند.

يكشنﺒه  ٢١آذر :اهالي روستاي هميجان از توابع شهرستان بهاباد استان يزد ،تجمع برگزار كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٣آذر :جمعي از كشاورزان شهرستان هيرمند در فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند/.
جمعي از اهالي روستاي ﻻور شرقي شهرستان دشتي در استان بوشهر دست به تجمع زدند و جاده راه را مسدود
كردند.
ﺷنﺒه  ٢٧آذر :مردم شمس آباد رفسنجان در اعتراض به انتقال آب كه در پي آن باغهاي پسته خشك خواهد

شد ،دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ٧آذر :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان و

خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند /.جمعي از كارگران بازنشسته مجتمع
هفت تپه مقابل درب ورودي كارخانه تجمع كردند.
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دوﺷنﺒه  ٨آذر :شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما ،مقابل صندوق بازنشستگي اين شركت واقع در

تهران ،دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٠آذر :تعدادي از كارگران بازنشسته مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،مقابل درب ورودي

اين شركت تجمع كردند.

يكشنﺒه  ١٤آذر :شماري از بازنشستگان صنعت فوﻻد استانهاي تهران ،اصفهان و اهواز ،مقابل ساختمان كانون

بازنشستگان صنعت فوﻻد اين استانها تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ١٥آذر :تعدادي از بازنشستگان تامين اجتماعي مقابل اداره كل سازمان تامين اجتماعي استان

خوزستان واقع در اهواز تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢١آذر :بازنشستگان تامين اجتماعي در شهرهاي رشت ،اهواز ،اصفهان ،كرمانشاه و تهران مقابل

سازمان تامين اجتماعي شهرشان و در تهران مقابل كانون بازنشستگان برگزار كردند.

سه ﺷنﺒه  ٢٣آذر :كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز ،مقابل استانداري فارس تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٣٠آذر :تجمع شماري از بازنشستگان شركت مخابرات مقابل وزارت ارتباطات در تهران /.تجمع

جمعي از بازنشستگان شركت مخابرات چهارمحال و بختياري در محوطه و سالن مخابرات مركزي شهركرد.

جنبش سراسري معلمان
سه ﺷنﺒه  ٩آذر :معلمان و آموزگاران در استانهاي

كهكيلويه و بويراحمد ،فارس ،قم و خوزستان دست به
اعتصاب زده و مقابل ادارات آموزش و پرورش اين استانها
تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ١٠آذر :شماري از معلمان مدرسه “خاكره”

واقع در ناحيه  ١شيراز و همچنين دبيران دبيرستان
“حضرت خديجه” واقع در شهرستان خرامه ،به صورت
جداگانه دست به اعتصاب زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ١١آذر :به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي

تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان
شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله
شيراز ،كازرون ،خرمبيد ،ممسني ،اصفهان ،يزد ،كرمانشاه ،خرمآباد ،پلدختر ،اليگودرز ،نورآباد لرستان ،ويسيان،
دورود ،شاهيندژ ،مياندوآب ،قم ،اهواز ،ايذه ،بهبهان ،انديمشك ،جايزان ،گتوند ،ياسوج ،دهدشت ،شهركرد،
كرمان ،زاهدان ،مشهد ،بجنورد ،شيروان ،قزوين ،رشت ،تبريز ،اردبيل ،سقز ،مريوان ،سنندج ،ديواندره ،آمل،
سعدآباد ،بوكان ،شاهرود ،باغلمك ،ساري ،اراك ،بروجرد ،سميرم ،خميني شهر ،بوشهر ،مهدي شهر سمنان،
همدان،گرگان ،استهبان ،بيجار ،جلفا ،زنجان ،ﻻمرد ،تربت حيدريه ،اروميه ،فيروزآباد ،قيروكارزين ،بندر كنگان،
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دزفول ،جهرم ،ايﻼم ،خرامه ،اميديه ،مﻼير ،شهرضا ،گچساران ،شهربابك مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش
شهرهاي خود و معلمان ساكن در
استانهاي تهران و البرز مقابل
ساختمان مجلس ،در اعتراض به
عدم رسيدگي به مطالبات شان
دست به تجمع زدند.
در جريان اين تجمعها ،معلمان و
فرهنگيان استان گلستان با
پوشاندن يك چشم خود ،با معترضان مجروح خيزش هفته گذشته اصفهان اعﻼم همبستگي كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ١٨آذر :شماري از معلمان و فرهنگيان استان قم و جمعي از معلمان خريد خدمات استان اصفهان

براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استانها تجمع كردند.

روز ﺷنﺒه  ٢٠آذر :به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان

در اراك ،اروميه ،اسﻼم آبادغرب ،اسﻼمشهر ،اصفهان ،اقليد ،اليگودرز ،اميديه ،اهواز ،ايذه ،ايرانشهر ،ايﻼم ،آباده،
آبكنار ،باغلمك ،بافت كرمان ،بافق ،بانه ،بجنورد ،برازجان ،بروجرد ،بندرانزلي ،بندرعباس ،بهار ،همدان،
بهارستان ،بهبهان ،بوشهر ،بوئينزهرا ،بيجار ،بيرجند ،پلدختر ،پيرانشهر ،تبريز ،تهران ،جايزان ،جلفا ،جوانرود،
جيرفت ،چاروسا ،خرم بيد ،خرمآباد ،خمينيشهر ،درود ،دشتستان ،دهدشت ،ديواندره ،رشت ،روستاي ديل
مركز بويراحمد گرمسيري ،زاهدان ،زريندشت ،ساري ،سرچهان فارس ،سرو آباد ،سروستان ،سقز ،سلسله و
دلفان ،سميرم ،سنندج ،سوق ،سيريك ،شاهرود ،شاهين شهر ،شهرضا ،شهركرد ،شيراز ،فريدونكنار ،فيروزآباد،
قروه ،قزوين ،قشم ،قلعهگنج ،قم ،قيروكارزين ،كاشان ،كامياران ،كرج ،كرمان ،كرمانشاه ،كلمه ،كهمره نودان
فارس ،كوهچنار ،گتوند ،گچساران ،گرگان ،گناوه ،ﻻهيجان ،مرودشت ،مريوان ،مشهد ،مﻼير ،مهديشهر ،مهريز،
مياندرود ،ميناب ،نجفآباد ،نورآبادممسني ،هادي شهر ،ياسوج ،يزد دست به تحصن زده و از حضور در كﻼس
درس امتناع كردند.
يكشنﺒه  ٢١آذر :معلمان و فرهنگيان در مدارس مختلف كشور از جمله در سنندج ،كرج ،مريوان ،سقز،

سروآباد ،اسﻼمشهر ،يزد ،قشم ،نورآباد ممسني ،فراشبند ،كرمان ،خميني شهر ،زرين دشت ،قزوين ،جهرم،
كﻼچاي ،تهران ،كرمانشاه ،همدان ،آمل ،اسﻼم آباد غرب ،اروميه ،ساري ،زنجان ،شهربابك ،فريدونكنار ،شيراز،
تبريز ،چگني ،بابل ،اراك ،ميﻼجرد ،خنداب ،بندرعباس ،اردبيل ،بروجرد ،قم ،شاهيندژ ،زرين شهر ،بيجار،
شهركرد ،فرخشهر ،بانه ،دهدشت ،تكاب ،مياندوآب ،اهواز ،رامهرمز ،ديواندره ،البرز )در استان قزوين(،
محمدشهر ،ﻻهيجان ،بوكان ،مهريز ،جلفا ،ايذه ،روانسر ،تربت حيدريه ،شادگان ،درگزين ،ﻻلجين ،گراش ،مشهد،
آوج ،رزن ،فيروزآباد ،بويين زهرا ،آبيك ،سردشت و بافت دست به تحصن زده و از ادامه روند تدريس امتناع
كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٢آذر :معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در نقاط مختلف كشور از جمله در يزد ،دهدشت،

سقز ،بابل ،ليكك ،ايذه ،شيراز ،لردگان ،جوانرود ،مﻼير ،دورود ،ازنا ،بوكان ،اراك ،گچساران ،انديمشك،
عﻼمرودشت ،باغ بهاران ،بهبهان ،خرم آباد ،مريوان ،بيجار ،دزفول ،ماهشهر ،شوش دانيال ،ﻻمرد ،تاكستان،
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چرام ،ياسوج ،آبادان ،كامياران ،خنج ،شوشتر ،بندر خميني،
سجاس ،شهربابك ،ديواندره ،زنجان ،كرمانشاه ،لنده ،مياندوآب ،بانه،
كنگان ،مهر ،آغاجاري ،خميني شهر ،قروه ،ممسني ،بيرجند ،اروميه،
اهواز ،سمنان ،گناوه ،آمل ،اليگودرز ،سنندج ،اسﻼم آباد غرب،
همدان ،قزوين ،بوشهر ،بجنورد ،تبريز ،قم ،كرمان ،جلفا ،ملكان،
رشت ،مشهد ،اصفهان ،كرج ،كرخه ،ﻻلي ،اوز ،ايﻼم ،ساري،
بندرعباس ،شهركرد ،مهريز ،قشم ،آبكنار ،سميرم ،ﻻهيجان ،شاهين
شهر ،سرچهان ،بافت ،بهار ،اقليد ،مرودشت ،دشتستان ،ارسنجان،
خرم بيد ،قيروكارزين ،جيرفت ،بافق ،باغملك ،مياندرود ،فيروزآباد،
كلمه ،سوق ،فريدونكنار ،كوه چنار ،هادي شهر ،برازجان ،ايرانشهر،

نجف آباد ،سروستان ،بوئين زهرا ،زرين شهر ،آباده ،مهدي شهر ،گتوند ،جايزان ،اميديه ،چاروسا ،پيرانشهر ،بندر
انزلي ،سرو آباد ،قلعه گنج ،اسﻼمشهر ،پلدختر ،سلسله ،دلفان،
بروجرد ،نودان ،ميناب ،سيريك ،گرگان ،شاهرود ،شهرضا،
زاهدان ،كاشان ،اردبيل ،ﻻلجين ،شادگان ،كﻼچاي ،مرند،
تيران و كرون ،ديشموك ،گلپايگان ،در مقابل ساختمان اداره
آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استان
هاي تهران و البرز در مقابل ساختمان مجلس در تهران ،دست
به تجمعات زدند.
تجمع معلمان و فرهنگيان تهران و البرز مقابل ساختمان
مجلس ،با حضور نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد.
چهارﺷنﺒه  ٢٤آذر :جمعي از معلمان خريد خدمات ،مقابل

ساختمان آموزش و پرورش تهران ،دست به تجمع زدند.
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ﭘنﺠشنﺒه  ٢٥آذر :شماري از معلمان و فرهنگيان استان همدان ،مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش

اين استان تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢٧آذر :تعدادي از معلمان خريد خدمت اصفهان ،مقابل ساختمان ادارهكل آموزش و پرورش اين استان،

دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٨آذر :شماري از فرهنگيان شهرهاي آمل ،خرم آباد ،اصفهان ،جوانرود ،لردگان ،مﻼير ،مريوان،

رامهرمز و ساري مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهرها دست به تجمع زدند.

حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(
دوﺷنﺒه  ١آذر :شماري از بيماران تاﻻسمي مقابل ساختمان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان
فارس واقع در شيراز تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ٣آذر :تعدادي از بيماران تاﻻسمي ،مقابل ساختمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان،
دست به تجمع زدند .
ﭘنﺠشنﺒه  ٤آذر :جمعي
از

پزشكان

و

فارغ

التحصيﻼن پزشكي بخش
دولتي مقابل ساختمان
علوم پزشكي يزد تجمع
كردند.
ﺷنﺒه  ٦آذر :جمعي از
پرستاران

و

كاركنان

وزارت بهداشت كشور،
مقابل ساختمان برنامه
بودجه واقع در تهران ،تجمع كردند.
روز چهارﺷنﺒه  ١٠آذر :گروهي از خانواده هاي كودكان مبتﻼ به بيماري  SMAبراي چهارمين روز متوالي
مقابل ساختمان مجلس ،دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ٢٨آذر :شماري از بيماران مبتﻼ به تاﻻسمي و خانواده هاي شان برابر وزارت بهداشت تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٣٠آذر :تجمع پرستاران بيمارستان خميني.

ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٥ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/n445.pdf
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دي  ٥٢٢ – ١٤٠٠حركت
چهارﺷنﺒه اول دي :كارگران شركت سنگ آهن مركزي شهرستان بافق ،دست به اعتصاب زده و مقابل درب
ورودي معدن چغارت تجمع كردند /.شماري از سهامداران زيان ديده بورس ،مقابل ساختمان مجلس ،دست به
تجمع زدند /.كارگران مخابرات خوي دست به تجمع در شركت واقع در ميدان مطهري اين شهرستان در استان

آذربايجان غربي زدند /.تعدادي از كارگران كارخانه ايران شكﻼت تبريز ،مقابل ساختمان اين كارخانه دست به
تجمع زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢دي :اعتصاب كسترده بازاريان و كسبه شهرهاي كردستان از جمله سنندج ،مريوان ،كرمانشاه،

نقده ،بانه ،بوكان.

ﺷنﺒه  ٤دي :تجمع شماري از دامداران سنتي استان گلستان مقابل استانداري در گرگان /.شماري از مهندسان

معمار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي واقع در تهران ،تجمع برگزار كردند /.گروهي از كارگران كارخانه
اشباع تراورس شيرگاه ،در محوطه اين كارخانه تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٥دي :شماري از سرايداران و خدمتگزاران مدارس استان تهران مقابل ساختمان مجلس تجمع
كردند /.تجمع كارگران و كارمندان مخابرات خوي /تظاهرات مردم دارخوين.

دوﺷنﺒه  ٦دي :تجمع كارگران اخراج شده تهران جنوب مقابل درب فرمانداري بندر ماهشهر /.كارگران سبﻼن

پارچه براي سومين روز متوالي در سالن توليد اين شركت تجمع برگزار كردند.

سه ﺷنﺒه  ٧دي :جمعي از كارگزاران مخابرات روستايي كشور از استانهاي بوشهر ،فارس و گيﻼن دست به
تجمع مقابل مجلس زدند.

چهارﺷنﺒه  ٨دي :كارگران نيروگاه گازي خليج فارس واقع در شمال شرقي بندرعباس و در منطقه قلعه
قاضي ،مانع از ورود مديران مدعي خريد شستا و مديرعامل و هيأت مديره نيروگاه به داخل نيروگاه شدند و
شب را در محل كارشان به سحر رساندند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٩دي :جمعي از كارگران بيكار در روستاي اومار از توابع دهستان سفيدابه واقع در شهرستان نيمروز،
در محل اين معدن دست به تجمع زدند.

آدينه  ١٠دي :شماري از شهروندان شهرستان گاليكش واقع در استان گلستان دست به تجمع و راهپيمايي

زدند.

ﺷنﺒه  ١١دي :رانندگان تاكسي همدان با توقف خودروهاي شان در خيابان مقابل ساختمان معاونت سازمان

تاكسيراني شهرداري همدان تجمع كردند /.جمعي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني ،مقابل شوراي فرمايشي

شهر و شهرداري تهران ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ١٢دي :گروهي از كارگران معدن مزرعه در شهرستان اهر ،در محل كار خود دست به تجمع زدند/.

شماري از كارگران شركت روي بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان تجمع برگزار كردند /.جمعي از كاركنان
شركت پست مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوري اطﻼعات در تهران دست به تجمع زدند /.تجمع كارگران
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»رنگين نخ« مقابل ساختمان استانداري سمنان /.رانندگان ماشين آﻻت سواري پاﻻيشگاه دوازدهم پارس جنوبي
اعتصاب كردند /.جمعي از اهالي شهرك ياغچيان تبريز دست به تجمع زدند٣ .
سه ﺷنﺒه  ١٤دي :بيش از  ١٠٠نفر از سرمايه گذاران مجتمع آدينه رشت مقابل ساختمان بيدادگستري گيﻼن
و سپس مقابل اين مجتمع دست به تجمع زدند /.كارگران پتروشيمي رجال واقع در منطقه ويژه اقتصادي
بندر امام براي هفتمين روز متوالي در محل كار خود تجمع كردند /.گروهي از مالباختگان ريگان خودرو مقابل

نهاد رياست جمهوري تجمع كردند /.گروهي از آسيب ديدگان جنگ ايران و عراق ،مقابل ساختمان بنياد غارتگر

شهيد دست به تجمع زدند /.تجمع مردم ساوه /.كارگران شهرداري خرمشهر دست به تجمع مقابل فرمانداري
ويژه اين شهرستان دراستان خوزستان زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٥دي :جمعي از متقاضيان »مسكن ملي« در سقز ،داخل ساختمان اداره راه و شهرسازي اين

شهرستان ،دست به تجمع زدند /.كارگران مجتمع پتروشيمي متانول كاوه در سواحل غربي شهرستان دير
)استان بوشهر( واقع در پارس شمالي براي نهمين روز متوالي ،به اعتصاب ادامه دادند.
ﺷنﺒه  ١٨دي :شماري از خانواده هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني در فرودگاه خميني واقع در تهران گرد

هم آمدند و سپس در محل سقوط هواپيما در شاهدشهر تجمع برگزار كردند /.جمعي از توليدكنندگان و
صنعتگران جلفا ،در ورودي فازهاي صنعتي اين شهرستان ،دست به تجمع زدند /.گروهي از رانندگان تريلي
مقابل پاركينگ ايران خودروي تبريز در شهر ممقان ،دست به تجمع زدند /.شماري از رانندگان شركت واحد

اتوبوسراني تهران ،در پي فراخوان قبلي با روشن نگه داشتن چراغهاي اتوبوس و حركت با سرعت كم در مسير
ترددشان ،اعتراض كردند /.كارگران پروژه تونل آزادراه منجيل در محوطه كارگاه و محل فعاليت پيمانكار اصلي
تجمع كردند /.كاركنان موسسه مالي و اعتباري كاسپين دست به تجمع مقابل استانداري گلستان زدند.

يكشنﺒه  ١٩دي :شماري از كاركنان قوه قضاييه كشور طي دو روز متوالي دستكم در  ٩١شهر و شهرستان

مختلف )با تكرار( از جمله دليجان ،چابهار ،اروميه،
زرينشهر ،يزد ،ايذه ،سمنان ،قم ،بوشهر ،مباركه،
قصرشيرين ،تبريز ،مهديشهر ،سقز ،اردبيل ،آغاجاري ،رزن،
كرمان ،شاهرود ،دشتي ،اهواز ،كوثر ،ورامين ،ﻻهيجان،
تهران ،گنبدكاووس ،نهاوند ،تربت حيديريه ،اراك ،جوانرود،
لنجان ،ابركوه ،ايﻼم ،بهاباد ،رودسر ،مريوان ،شهركرد،
نيكبخت ،خانميرزا ،بهمئي ،قدس ،كرمانشاه ،مﻼير ،ساوه،
كهنوج ،چناران ،بيرجند ،اسﻼم آباد غرب ،آذرشهر ،بندرعباس ،بابلسر ،ميامي و شيراز ،دست به تجمع
زدند/.گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،مقابل ساختمان بانك مركزي در تهران ،تجمع برگزار
كردند /.جمعي از مالباختگان خودرو شهرستان كهگيلويه دست به تجمع مقابل بيدادگستري اين شهرستان
زدند /.آسيب ديدگان و قربانيان جنگِ  ٨ساله ايران و عراق مقابل بنياد غارتگر موسوم به شهيد و امور ايثارگران
واقع در خيابان طالقاني تهران ،تجمع برپا كردند /.اعتصاب  ٧روزه كارگران پيمانكار واحد تعميرات قطار مترو
كرج.
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دوﺷنﺒه  ٢٠دي :شماري از رانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران ،مقابل ساختمان نهاد رياست
جمهوري دست به تجمع زدند /.جمعي از پيمانكاران طرف قرارداد با شهرداري مشهد ،مقابل ساختمان شهرداري
تجمع كردند /.تعدادي از كارگران پتروشيمي مارون دست از كار كشيده و در محوطه اين شركت تجمع كردند/.
تجمع جمعي كارگران پروژه پايانه نفتي قشم ،در محوطه محل كار /.گروهي از مالباختگان و حوالهداران شركت

سايپا ديزل مقابل اين شركت دست به تجمع زدند /.شماري از كاركنان ترابري سد كارون  ،٣مقابل ساختمان
سازمان آب و برق خوزستان تجمع كردند /.شماري از اهالي شهر مجن ،مقابل ساختمان بيدادگستري استان
سمنان تجمع كردند /.تجمع مالباختگان رمز ارز جعلي كينگ ماني مقابل مجلس.

سه ﺷنﺒه  ٢١دي :كاركنان اداره آب شهرستان آغاجاري )استان خوزستان( دست به تجمع زدند /.براي

چندمين روز متوالي ،كارگران شهرداري منطقه  ٦اهواز به اعتصاب شان ادامه دادند /.شماري از زنان مددجو
در مركز جامع كاهش آسيبهاي زنان واقع در منطقه  ١٢شوش ،مقابل ساختمان شهرداري اين منطقه تجمع
كردند /.كارگران كارخانه واگن سازي تهران براي چندمين روز متوالي از رفتن برسركار خودداري كردند.
چهارﺷنﺒه  ٢٢دي :كارگران معدن طاشكوييه دست از كاركشيدند وتجمع كردند /.شماري از كارگران معدن

چادرملو مقابل درب ورودي مجتمع تجمع كردند /.كارگران سد شفارود رضوانشهر )استان گيﻼن( براي
پانزدهمين روز متوالي در محوطه كارگاه اين سد دست به تجمع زدند /.رانندگان استيجاري شركت توزيع برق
گيﻼن دست از كاركشيدند و با به صف كردن خودروهاي شان تجمع كردند /.جمعي از اهالي روستاي قلعه نو
شمس آباد دزفول مقابل فرمانداري ويژه اين شهرستان دراستان خوزستان اجتماع كردند١٩ .
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٣دي :شاليكاران بستر رودخانه هراز دست به تجمع مقابل دفتر مجلس نشين شهرستان آمل

دراستان مازندران زدند.

آدينه  ٢٤دي :جمعي ازشهروندان چابهار در محل پروژه پنجاه واحدي عثمان آباد رمين ،دست به تجمع
زدند.

ﺷنﺒه  ٢٥دي :كارگران شهرداري هويزه دست از كاركشيدند و مقابل ساختمان اين شهرداري در استان

خوزستان تجمع كردند /.تجمع شاكيان شركت رامك خودرو /.تجمع غارت شدگان شركت آميتيس /.كارگران
معادن پروده طبس طي اعتصاب چهار روزه در محل كار خود ،از ورود به تونل خودداري كردند /.تجمع دامداران

اصفهان /.كارگران شهرداري كوت عبداﷲ دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند.

يكشنﺒه  ٢٦دي :براي چهارمين روز متوالي رانندگان بخش ترانزيت مرز باشماق اعتصاب كرده و حاضر نشدند

از مرز بگذرند و داخل خاك عراق شوند /.تجمع تعدادي از هواداران فوتبال خراسان »پديده« مقابل ادارهكل

ورزش و جوانان خراسان رضوي در مشهد /.شماري از اهالي حسين آباد كه در حد فاصل سنندج و ديواندره

در استانكردستان است اقدام به بستن جاده كردند /.تجمع حواله داران شركت صنعت خودرو آزربايجان آذويكو

مقابل قوه قضاييه /.تجمع مردم شيراز مقابل فرمانداري استان فارس.

دوﺷنﺒه  ٢٧دي :كارگران شهرداري بندر ديلم دست به تجمع زدند /.براي چندمين بار ،كارگران شهرداري
خرمشهر دست از كار كشيدند و مقابل فرمانداري تجمع كردند /.براي پنجمين روز ،كارگران پروژه جاده دوبانده
زاهدان به خاش به اعتصاب شان ادامه دادند.
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سه ﺷنﺒه  ٢٨دي :تجمع جمعي از كاركنان محيط زيست كشور مقابل مجلس.

چهارﺷنﺒه  ٢٩دي :درآستانه سالگرد فاجعه ساختمان پﻼسكو ،آتش نشانان تهران مقابل شهرداري تهران
تجمع كردند /.نيروهاي شركتي مخابرات استان گيﻼن )شركت شسكام( ،براي دومين روز متوالي دست از كار
كشيده و در محل كار خود دست به تجمع زدند /.معلوﻻن مالباخته تعاوني مسكن توانمند سازان خزر دست
به تجمع در زمين ساخت خانه ها واقع در آتشگاه رشت زدند /.جمعي از پرسنل شركت آب و فاضﻼب استان
تهران ،مقابل ساختمان اين شركت ،تجمع برگزار كردند /.اعتصاب و تجمع كارگران شركت ايران افق در ميدان

نفتي يادآوران شهر هويزه /.شماري از مهندسان استان خراسان رضوي ،مقابل ساختمان اداره كل راه و
شهرسازي اين استان واقع در مشهد ،دست به تجمع زدند/.گروهي از سهامداران مالباخته صرافي كريپتولند،
مقابل ساختمان دفتر بيدادسراي عمومي تهران ،دست به تجمع زدند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٣٠دي :رانندگان اتوبوسهاي شهري اروميه براي چهاردهمين روز متوالي به اعتصاب و تجمع شان

ادامه دادند /.كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر ميان آب در شهرستان شوش ،دست به اعتصاب زده و
براي پنجمين روز متوالي اقدام به برگزاري تجمع كردند.

خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

چهارﺷنﺒه  ١دي :اهالي روستاي شمس آباد در شهرستان رفسنجان دست به تجمع مقابل استانداري كرمان

زدند.

يكشنﺒه  ٥دي :جمعي از كشاورزان منطقه اسﻼم آباد لوتك شهرستان هامون در استان سيستان و بلوچستان

دست به تجمع مقابل جايگاه سوخت منطقه زدند.

ﺷنﺒه  ١١دي :تعدادي از مردم روستاي زردين تفت ،با در دست داشتن پﻼكاردهايي مقابل ساختمان استانداري
در شهر يزد ،دست به تجمع زدند /.دهها نيرو و خودروي نظامي و امنيتي رژيم با يورش به روستاي »شورو«
در بخش كورين از توابع شهرستان زاهدان با مردم معترض اين روستا درگير شدند٢ .

سه ﺷنﺒه  ١٤دي :جمعي از اهالي روستاهاي تابعه دهستانهاي نصرآباد و علي آباد در اطراف يك واحد دامي
واقع در نزديكي اين روستاها دست به راهپيمايي و تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٥دي :شماري از كشاورزان شهرستان فﻼورجان در استان اصفهان ،داخل ساختمان اداره جهاد
كشاورزي اين شهرستان دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ١٨دي :جمعي از كشاورزان امامزاده جعفر گچساران دست به تجمع در محل زدند.

جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ٥دي :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در شهرهاي اهواز،

اصفهان و دامغان دست به تجمع زدند /.شماري از بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع
كردند /.تعدادي از بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در اهواز در خيابانهاي اين شهر دست به
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راهپيمايي و تجمع زدند و در
كرمانشاه بازنشستگان تامين اجتماعي
تجمع كردند /.تجمع كارگران
بازنشسته معدن سنگرود در البرز
غربي مقابل مجلس و سپس مقابل
ساختمان شركت تهيه و توليد مواد
معدني.
چهارﺷنﺒه  ٨دي :گروهي از

بازنشستگان تامين اجتماعي در
تهران ،مقابل ساختمان مجلس ،تجمع برگزار كردند.

ﺷنﺒه  ١١دي :شماري از كارگران بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز ،مقابل ساختمان خانه كارگر اين

شهرستان ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ١٢دي :گروهي از بازنشستگان معدن

سنگرود بار ديگر مقابل ساختمان مجلس دست به
تجمع زدند /.شماري از بازنشستگان و مستمري
بگيران تأمين اجتماعي رشت ،مقابل اداره كل
تامين اجتماعي اين شهرستان تجمع كردند/.
جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق
بازنشستگي فوﻻد در شهرهاي اصفهان ،اهواز و
تهران مقابل ساختمان اين صندوق در اين شهرها
تجمع كردند /.شماري از بازنشستگان تامين
اجتماعي استان خوزستان ،مقابل ساختمان اداره
كل سازمان تامين اجتماعي اين استان تجمع
كردند.

يكشنﺒه  ١٩دي :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در شهرهاي اصفهان،

خوزستان و دامغان مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها ،تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٢٠دي :جمعي از پرسنل بازنشسته نيروي انتظامي ايﻼم ،مقابل كانون بازنشستگان تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٦دي :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي تبريز ،اصفهان،

كرمانشاه ،خرمآباد ،اهواز ،رشت و قزوين مقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود و در تهران مقابل مجلس
دست به تجمع زدند /.شماري از بازنشستگان مخابرات مقابل ستاد اجرايي واقع در تهران و جمعي از بازنشستگان
و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد البرز غربي در شهر لوشان و شماري از بازنشستگان صندوق
بازنشستگي فوﻻد خوزستان و اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند.
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جنبش سراسري معلمان

ﭘنﺠشنﺒه  ٢دي :معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله ابركوه ،ابهر ،اراك،

اردبيل ،اروميه ،ازنا ،اسﻼم آباد غرب ،اشكنان ،اصفهان ،اقليد ،اليگودرز ،انديمشك ،اهواز ،ايذه ،ايﻼم ،آباده فارس،
آمل ،بابل ،بافت ،بافق ،بانه ،بجنورد ،برازجان ،بروجرد ،بندرامام ،بندرعباس ،بهبهان ،بهمئي )ليكك( ،بوشهر،
بوكان ،بيجار ،بيرجند ،پلدختر ،تبريز،
تربت جام ،تربت حيدريه ،جلفا ،جهرم،
خرمآباد،
چالوس،
جوانرود،
خمينيشهر ،داراب ،دشتستان،
دهگﻼن ،ديواندره ،رشت ،زنجان،
ساري ،سبزوار ،سربندر ،سردشت،
سقز ،سمنان ،سميرم ،سنندج،
سيرجان ،شاهرود ،شهربابك ،شهرضا،
شهركرد ،شوشتر ،شيراز ،شيروان،
فراشبند ،فردوس ،فيروزآباد ،قروه،
قزوين ،قم ،قيروكارزين ،كازرون،
كامياران ،كرج ،كرمان ،كرمانشاه،
كوهدشت ،گتوند ،گچساران ،گرگان ،گلپايگان ،گناوه ،ﻻمرد ،ﻻهيجان ،لردگان ،ماهشهر ،مرودشت ،مريوان،
مشهد ،مﻼير ،مهريز ،نجفاباد ،نورآباد لرستان ،نورآباد ،ممسني ،نوشهر ،نيريز ،نيشابور ،همدان ،ياسوج ،يزد و
لنده در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز در
مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران ،دست به تجمع زدند.
سه ﺷنﺒه  ٧دي :معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته دستكم در  ٢٠شهر از جمله قزوين ،اردبيل ،ﻻهيجان،

شيراز ،همدان ،زنجان ،لردگان ،بندرعباس ،قم ،اصفهان ،ساري ،سنندج ،شهركرد ،قروه ،اهواز ،ايﻼم ،يزد ،گرگان
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و كرمانشاه مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش و ساختمان صندوق بازنشستگان كشوري در شهرهاي خود
و همچنين ساكنان تهران و البرز مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ٨دي :تعدادي از معلمان پيش دبستاني شهرستان دلفان ،مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين

شهرستان تجمع اعتراض برگزار كردند.

ﺷنﺒه  ١١دي :جمعي از معلمان خريد خدمات مشهد و قزوين ،مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش
استان خراسان رضوي ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ١٢دي :شماري از معلمان خريد خدمات يزد ،به همراه والدين دانش آموزان كﻼس خود مقابل

ساختمان استانداري در اين شهر و گروهي از معلمان خريد خدمات روبروي دفتر مجلس نشينان اصفهان تجمع
كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٤دي :جمعي از مربيان پيش دبستاني اهواز مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
تجمع كردند /.شماري از دانش آموزان مقابل دانشگاه تهران تجمع برگزار كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢٣دي :با فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان تجمع معلمان شاغل و بازنشسته

در بيش از  ١٠٠شهر برگزار و تعدادي از شركتكنندگان دستگير شدند.
عﻼوه بر تهران شهرهاي تبريز ،جلفا ،اروميه ،بوكان ،سردشت ،مياندوآب ،اصفهان ،همايونشهر ،شهرضا ،كاشان،
نجف آباد،سميرم ،اردبيل ،كرج ،ايﻼم ،آبدانان ،گناوه ،شهركرد ،لردگان ،بروجن ،مشهد ،نيشابور ،كاشمر ،بجنورد،
شيروان،اهواز ،ايذه ،انديمشك ،خرمشهر ،اميديه ،بهبهان ،شوشتر،جايزان،ماهشهر ،مسجدسليمان،زنجان ،ابهر،
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خدابنده ،سمنان،شيراز ،ارسنجان ،ﻻمرد ،زريندشت ،قزوين ،بوئين زهرا ،قم ،سنندج ،سقز ،بيجار ،مريوان،
دهگﻼن ،بانه ،كامياران ،مريوان ،قروه ،كرمان ،سيرجان ،شهربابك ،كرمانشاه ،اسﻼم آباد غرب ،هرسين ،ياسوج،
گچساران ،گرگان ،رشت ،ﻻهيجان ،رضوانشهر ،لنگرود ،خرم آباد ،بروجرد ،دلفان ،خمينيشهر ،ممسني نورآباد،
بوشهر ،تربت حيدريه ،بافق ،مهريز ،ابركوه ،مهدي شهر ،پلدختر ،دورود ،رومشكان ،اليگودرز ،ساري ،نكا ،چالوس،
نوشهر ،بابل ،اراك ،بندرعباس ،همدان ،نهاوند ،مﻼير و يزد شاهد تجمع فرهنگيان و معلمان بودند١٠٠ .
يكشنﺒه  ٢٦دي :جمعي از معلمان قرآني مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند.

حركتهاي كادر درماني

چهارﺷنﺒه اول دي :كارورزان علوم پزشكي استان ايﻼم دست به تجمع زدند /.شماري از پرسنل بيمارستان
الزهرا در اصفهان ،در يكي از بخشهاي اين بيمارستان تحصن كردند.
يكشنﺒه  ٥دي :جمعي از نيروهاي شركتي پايگاهها و مراكز خدمات جامع سﻼمت استان قم ،ابتدا مقابل
ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و سپس مقابل ساختمان استانداري قم دست به تجمع زدند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٦ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N446.pdf
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بهمن  ٦٢٢ – ١٤٠٠حركت
آدينه  ١بهمن :اهالي روستاي مرغملك در شهركرد دست به تجمع زدند /.گروهي از شهروندان اهواز در محوطه

شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٢بهمن :جمعي از كاركنان سازمان زندانها ،مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران ،تجمع كردند/.

شماري از كارگران شهرداري ياسوج مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد ،دست به تجمع زدند/.
كارگران شهرداري مهران مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان ايﻼم تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٣بهمن :اعتصاب رانندگان باري لرستان براي سومين روز متوالي /.تعدادي از كاركنان تعاونيهاي

سهام عدالت از شهرهاي مختلف كشور ،مقابل سازمان خصوصي سازي دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٤بهمن :جمعي از كاركنان شركتي مخابرات استان اصفهان ،در سالن فرمانداري اين استان تجمع

كردند /.تعدادي از كارگران سد شفارود ،مقابل محوطه كارگاه محل فعاليت خود تجمع كردند /.رانندگان

كاميونهاي وارداتي در خيابان پاستور مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كردند /.جمعي از كاركنان موسسه
اعتباري كاسپين از سراسر ايران مقابل
بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران
تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ٥بهمن :تعدادي از كارگران و

استادكاران ساختماني با برگزاري مقابل
مجلس تجمع كردند /.كارگران شركت

كشت و صنعت نيشكر ميان آب در
شهرستان شوش ،دست به اعتصاب زده و براي دهمين روز متوالي اقدام به برگزاري تجمع كردند /.كارگران
گروه جوشكاري پتروشيمي ايﻼم ،براي دومين روز مقابل اين شركت دست به تجمع زدند /.شماري از كارگران
كارخانه ﻻستيك بارز كرمان در محوطه اين كارخانه تجمع برگزار كردند /.كاركنان حراست بيمارستان جليل
ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند /.گروهي از مردم در شهر زبيا و تاريخي علويجه
اصفهان دست به تجمع زده و زنجيره انساني سازمان دادند /.شماري از شهروندان مقابل ساختمان مجلس واقع
در تهران ،دست به تجمع زدند.

چهارﺷنﺒه  ٦بهمن :مردم محمدآباد مقابل استانداري يزد تجمع كردند /.تجمع دامداران دشت آزادگان مقابل

ساختمان سازمان جهاد كشاورزي در اهواز مقابل ساختمان سازمان جهاد كشاورزي /.اصناف مبل فروش اروميه

مقابل محل دائمي نمايشگاههاي اين شهر در پارك جنگلي ،تجمع كردند /.جمعي از عشاير شهرستانهاي ايذه
و دزپارت ،مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان ايذه ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران پيمانكاري

پاﻻيشگاه تندگويان تهران ،در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند /.كاركنان مركز سالمندان قمربني

هاشم دامغان وابسته به حسينيه اعظم ابوالفضل و زير نظر اداره بهزيستي مقابل اداره كار تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٧بهمن :شماري از سهامداران بورس ،مقابل سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع كردند.
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آدينه  ٨بهمن :جمعي از شهروندان شهرستانهاي زابل ،زهك ،هيرمند ،نيمروز و هامون ،در پايانه مرزي ميلك

)نقطه صفر مرزي ايران و افغانستان( و همچنين شماري از شهروندان زاهدان مقابل كنسولگري افغانستان در
اين شهرستان تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ٩بهمن :تعدادي از كارگران سالن  ١شركت قالبهاي صنعتي سايپا ،دست به اعتصاب زدند /.براي

پنجمين روز متوالي ،كارگران شهرداري منطقه  ٦اهواز به اعتصاب شان ادامه دادند و از جمع آوري زباله ها از
سطح شهر خودداري كردند /.تجمع هواداران پرسپوليس مقابل مجلس.

يكشنﺒه  ١٠بهمن :تعدادي از پيش خريدكنندگان خودرو از شركت شهرخودرو به نمايندگي از شركت ريگان

خودرو ،مقابل وزارت صمت تجمع كردند /.جمعي از شهروندان جوياي كار در خرمشهر مقابل مسجد جامع اين
شهر تجمع كردند /.براي بيست و چهارمين روز متوالي ،رانندگان اتوبوسهاي شهري اروميه به اعتصاب ادامه
دادند /.كارگران شركت تهران جنوب هلدينگ خليج فارس براي چهارمين روز به اعتصاب خود ادامه دادند.

دوﺷنﺒه  ١١بهمن :سومين روز اعتصاب رانندگان ترمينال يك كرمانشاه /.براي چندمين بار ،جمعي از اعضاي
تعاوني مسكن كارگران پاكدشت مقابل فرمانداري پاكدشت دراستان تهران تجمع كردند /.شماري از كارگران

شهرداري شوش مقابل شهرداري و فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند /.كارگران فوﻻد بوتياي ايرانيان در
محل كار خود ،دست به تجمع زدند.

سه ﺷنﺒه  ١٢بهمن :جمعي از كارگران شركت آب و فاضﻼب دشتستان مقابل اداره آب و فاضﻼب و فرمانداري

اين شهرستان در برازجان )استان بوشهر( تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٣بهمن :گروهي از ورزشكاران مقابل ساختمان اداره ورزش و جوانان اصفهان ،تجمع برگزار

كردند /.شماري از مالباختگان شبكه رمز ارز »كينگ ماني« مقابل ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شهر هاي تهران و مشهد ،دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران نگهبان شاغل در پروژه ساخت قطار شهري
اهواز ،مقابل ساختمان محل كارشان تجمع كردند /.تعدادي از كارگران شاغل در بندر صادراتي مجيديه واقع
در ماهشهر ،در محدوده محل كار خود تجمع
كردند /.جمعي از اهالي روستاي گچين باﻻ مقابل
استانداري هرمزگان تجمع كردند /.همزمان با
برگزاري جلسه هيات داوري ابطالخصوصي سازي،
تعدادي از كارگران پاﻻيشگاه نفت كرمانشاه مقابل
وزارت بيدادگستري تجمع كردند.
ﭘنﺠشنﺒه  ١٤بهمن :جمعي از كارگران كارخانه
روغن خوراكي فريكو واقع در شهرستان سيرجان

مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند/.

شماري از سهامداران بورس ،مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع كردند /.نزديك به
 ٣٠٠كارگر شاغل در كارخانه روغن نباتي »نينا« براي چندمين بار مقابل ساختمان فرمانداري ويژه سيرجان
تجمع كردند.
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آدينه  ١٥بهمن :مردم شهر مهاباد از توابع شهرستان اردستان در استان اصفهان ،نطنز تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ١٦بهمن :شماري از كارگران اخراجي مخابرات خوزستان ،مقابل ساختمان محل كار خود ،دست به
تجمع زدند /.گروهي از كارگران

تلمبه خانه شماره پنج خط انتقال
نفت گوره-جاسك در قلعه قاضي،
مقابل ساختمان استانداري

هرمزگان ،دست به تجمع زدند/.

جمعي از كارگران پروژه اي
شركت ماشين سازي اراك شاغل
در پتروشيمي كيان ،در محل كار

خود دست به اعتصاب زدند/.

كارگران پيماني )رانندگان(
ترابري شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي واقع در مناطق عملياتي پارسيان ،آغار و داﻻن دست به
تجمع زدند /.كارگران آبفاي مشگين شهر در استان اردبيل دست به تجمع زدند /.اعتصاب و تجمع سيزده روزه

كارگران پتروشيمي رازي واقع در بندر خميني خاتمه يافت /.هواداران تيم فوتبال ماشين سازي تبريز،
قديميترين تيم فوتبال آذربايجان ،مقابل اداره ورزش و جوانان ،تجمع برپا كردند.

يكشنﺒه  ١٧بهمن :نيروهاي شركت توزيع برق قم دست از كار كشيدند و راهپيمايي و تجمع برگزار كردند/.

اعتصاب كارگران شركت تراكتورسازي تبريز براي نهمين روز متوالي ادامه يافت /.شماري از مالباختگان شركت
رامك خودرو مقابل ساختمان بيدادگستري كل استان تهران و ساختمان شماره  ٢قوه فاسد قضاييه تجمع
كردند /.شماري از كاركنان پيمانكاري سازمان ورزش شهرداري تهران مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر
دست به تجمع زدند /.كارگران خط  ٥متروي تهران تجمع برپا كردند /.غارت شدگان رامك خودرو در تهران
مقابل كاخ بيدادگستري تجمع برگزار كردند.

دوﺷنﺒه  ١٨بهمن :براي چندمين بار ،كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج مقابل ساختمان شوراي فرمايشي
شهر ياسوج مركز استان كهگيلويه و بوير احمد تجمع كردند /.جمعي از كاركنان مخابرات استان اصفهان مقابل

ساختمان اداره مخابرات اين استان تجمع كردند /.شماري از كارگران شهرداري كوت عبداﷲ مقابل ساختمان
شهرداري اين شهر تجمع كردند /.كارگران كارخانه سيمان سپاهان اصفهان دست به اعتصاب زده و در درون
كارخانه تجمع برگزار كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٩بهمن :شماري از مالباختگان شبكهرمز ارز كينگ ماني براي دومين روز متوالي مقابل درب
مجتمع آموزشي شبكه بادران واقع در تهران ،دست به تجمع زدند /.اهالي روستاهاي روزنه ،غدير حبسه ،هوره
سيد يوسف ،ابوكبريه بخش غيزانيه شهرستان اهواز دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند.
چهارﺷنﺒه  ٢٠بهمن :گروهي از پيكهاي موتورسوار اسنپ فود ،مقابل دفتر اين شركت واقع در تهران تجمع
كردند /.تعدادي از پيمانكاران پروژه هاي شهرداري مشهد ،مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي واقع در
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مشهد ،تجمع كردند /.شماري از كارگران كارخانه كاغذسازي كاغذ پارس ،مقابل درب فرمانداري شهرستان

شوش ،دست به تجمع زدند /.تعدادي از پيمانكاران پروژه هاي شهرداري مشهد مقابل استانداري خراسان
رضوي تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ٢١بهمن :جمعي از كارگران اخراج شده شركت لوله سازي خوزستان ،مقابل ساختمان استانداري

اين استان واقع در اهواز تجمع كردند /.شماري از سهامداران بورس ،مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه
واقع در تهران تجمع كردند /.غارت شدگان شركت بازاريابي شبكه اي »بادران گستران« ،مقابل دفتر مركزي

اين شركت »متجمع آموزشي شبكه ساﻻران« تجمع برپا كردند.

ﺷنﺒه  ٢٣بهمن :كارگران نيروگاه حرارتي طوس دست به تجمع مقابل اين نيروگاه واقع در كيلومتر  ١٢جاده
مشهد  -چناران زدند /.گروهي از مهندسان ناظر كشاورزي ،مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بوير احمد
واقع در ياسوج ،تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٢٤بهمن :تجمع جمعي از مالباختگان شركت ريگان خودرو مقابل اين شركت واقع در تهران /.جمعي

از دستفروشان شهر تبريز دست به تجمع زدند /.تجمع سهامداران بورس رو به روي قوه قضاييه /.با فراخوان
فعاﻻن حقوق زنان ،تجمعي برگزار شد /.جمعي از كارگران سيمان سپاهان اصفهان ،براي دومين روز متوالي در

محدوده محل كار خود دست به تجمع زدند /.كارگران گروه ملي فوﻻد اهواز مقابل ساختمان استانداري

خوزستان دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٥بهمن :شماري از كارگران شركت نورد لوله اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان دست به
تجمع زدند /.تعدادي از دامداران و گاوداران اردستان در اين شهر دست به تجمع زدند /.جمعي از اعضاي

تعاوني مسكن كاركنان منطقه  ٢شهرداري تهران مقابل ساختمان شوراي شهر تهران دست به تجمع زدند/.

تعدادي از دامداران و عشاير در استانهاي يزد ،اصفهان و خراسان رضوي اعﻼم اعتصاب كرده و از عرضه دام
براي كشتار خودداري كرده اند /.كارگران شركت كيان تاير با آتش زدن ﻻستيك دست به تجمع زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٢٨بهمن :جمعي از مالباختگان ارز كينگ ماني ،مقابل ساختمان فدراسيون فوتبال واقع در تهران

تجمع كردند /.شماري از سهامداران بورس ،مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع
كردند /.طي روزهاي اخير جمعي از دوست داران طبيعت و همچنين مردم روستاي چﻼو واقع در شهرستان

آمل در اين منطقه دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ٣٠بهمن :جمعي از دانشجويان حقوق قوه فاسد قضائيه مقابل دانشگاه علمي كاربردي تجمع كردند/.

شماري از آسيب ديدگان جنگ ايران و عراق مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران ،دست به تجمع زدند/.
جمعي از كاركنان وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،مقابل ساختمان محل كار خود واقع در تهران ،دست به
تجمع زدند /.گروهي از رانندگان بخش خصوصي شركت واحد اتوبوسراني تهران ،مقابل درب ورودي سامانه

سه ،جنب اداره مركزي شركت واحد دست به تجمع زدند /.كارگران شركت موتوژن تبريز براي دهمين روز
متوالي دست از كار كشيدند /.جمعي از عشاير زنگوايي مقابل فرمانداري گچساران اجتماع كردند /.تجمع

تعدادي از كارگران معدن زغال سنگ البرز شرقي دامغان مقابل دفتر مركزي اين شركت واقع در شاهرود.
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جنبش سراسري بازنشستگان

يكشنﺒه  ٣بهمن :گروهي از بازنشستگان و

مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد
كشور ،مقابل ساختمان صندوق مركزي فوﻻد
در تهران و جمعي از بازنشستگان صندوق
بازنشستگي فوﻻد استانهاي خوزستان و
اصفهان نيز مقابل ساختمان اين صندوق در
مراكز اين استانها تجمع كردند /.گروهي از
بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي تبريز ،رشت و مشهد مقابل ساختمان تامين
اجتماعي اين شهرها دست به تجمع زدند.
دوﺷنﺒه  ٤بهمن :جمعي از بازنشستگان مخابرات كشور از استانهاي مختلف ،مقابل ساختمان ستاد اجرائي در
تهران تجمع كردند.

آدينه  ٨بهمن :تعدادي از سهامداران و بازنشستگان شركت رشت الكتريك در محل اين كارخانه تخريب شده،
تجمع برگزار كردند.

يكشنﺒه  ١٠بهمن :بازنشستگان و مستمري

بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي قزوين،
كرمانشاه ،مشهد ،خرم آباد ،اهواز ،رشت و تبريز
مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استانهاي خود
دست به تجمع زدند/.گروهي از بازنشستگان و
مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد
اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در
اصفهان تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٣بهمن :شماري از كارگران بازنشسته سالهاي  ٩٩و  ١٤٠٠مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت

تپه ،در محدوده ساختمان مديريت اين شركت دست به تجمع زدند.

ﺷنﺒه  ٢٣بهمن :شماري از بازنشستگان صنعت نفت اصفهان ،مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي صنعت
نفت واقع در خيابان ميرداماد اين شهر ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٤بهمن :بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در تهران مقابل ساختمان مجلس و در

شهرهاي رشت ،اراك ،شوشتر ،تبريز ،كرمانشاه ،شوش ،خرمآباد ،اهواز ،مشهد ،اصفهان ،اهواز ،سنندج ،ايﻼم و
بجنورد مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استانهاي خود دست به تجمع زدند /.گروهي از بازنشستگان و مستمري
بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد اصفهان ،مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ٣٠بهمن :جمعي از كارگران بازنشسته سال  ٩٩شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،در محوطه

اين شركت ،دست به تجمع زدند.
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جنبش سراسري معلمان
دوﺷنﺒه  ٤بهمن :شماري از معلمان و فرهنگيان بازنشسته در شهرهاي مختلف از جمله تهران ،سنندج ،اردبيل
رشت ،شيراز ،همدان و كرمانشاه ،مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري اين شهرها و فرهنگيان
بازنشسته داراب و نورآباد در شهرهاي خود،
تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ٩بهمن :تعدادي از معلمان
بازنشسته در شهرهاي كﻼچاي و سقز و
منطقه زيويه تجمع كردند..
دوﺷنﺒه  ١١بهمن :براي سومين روز
متوالي شماري از معلمان و فرهنگيان
شاغل در مدارس بسياري از شهرهاي
كشور ،دست به اعتصاب زده و از ادامه روند
تدريس و حضور در كﻼس اجتناب كردند.
در روز اول معلمان در شهرهاي رودسر ،اصفهان ،مياندورود ،بندر انزلي ،تهران ،يزد ،قزوين ،مهريز ،مشهد،
كرمانشاه ،سنندج ،كرج ،ﻻهيجان ،خميني شهر ،شهرضا ،بهمئي ،ديواندره ،همدان ،فﻼورجان ،شباب ،شوشتر،
سقز ،خرم آباد ،كامفيروز ،ايﻼم ،ممسني ،زنجان ،شيراز ،كوهين ،قلعه گنج ،خرامه ،مريوان ،ياسوج ،بوشهر،
اردبيل ،ﻻلجين ،صدرا ،اشتهارد ،تويسركان،
صالح آباد همدان ،مرودشت ،بيضا ،جلفا،
ايجورد ،فيروز آباد ،بناب ،اسﻼم آباد غرب،
كيش ،زرقان ،كامياران ،گچساران ،اليگودرز،
نيشابور ،بابل ،سپيدان ،بوكان ،قير و كارزين،
فريدون شهر ،جورقان ،مﻼرد ،فيروزه ،نجف آباد،
اقليد ،لردگان ،شهركرد ،فرديس ،تبريز،
سروآباد ،بيجار ،كوه چنار ،ارسنجان ،محمديه،
مﻼير ،شهريار ،ملكان ،جوكار ،اهواز ،رودسر،
صاحب ،بندرعباس ،داراب ،شيروان ،پيرانشهر،
بجنورد ،بانه ،كهريزسنگ ،هادي شهر ،رزن ،سردشت ،انديمشك ،ورامين ،ساري ،خدابنده ،بندر خميني ،نهاوند،
كوهدشت ،زاغه ،تاكستان و ثﻼث باباجاني ،قائمشهر ،ابهر ،آبدانان ،تربتحيدريه و  ...در محل كار خود دست به
اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان خودداري كردند.
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در روز دوم معلمان در شهرهاي ساوجبﻼغ ،ياسوج ،جلفا،
بافق ،فراشبند ،شريف آباد ،قهاوند ،گلبهار ،ايوان ،بانه،
مرودشت ،ثﻼث باباجاني ،لردگان ،روانسر ،اهواز ،پاكدشت،
زنجان ،شيروان ،شهريار ،بيدستان ،ﻻمرد ،كامفيروز ،داراب،
زرقان ،معموﻻن ،كازرون ،اسﻼم آباد غرب ،فيروزه ،شيراز،
كرمان ،ﻻهيجان ،خرمشهر ،خرم آباد ،اليگودرز ،كامياران،
شهرضا ،زرين شهر ،سده لنجان ،شهركرد ،آبدانان ،قم،
بندرانزلي ،شازند ،بابل ،ملكان ،مشهد ،مﻼرد ،هرسين،
سروآباد ،بجنورد ،ديواندرە ،مريانج ،آبيك ،تفت ،باغملك ،نجف آباد ،بوكان ،اردبيل ،صالح آباد ،تهران ،تاكستان،
بهمئي ،مريوان ،مﻼير ،قزوين ،شازند ،قشم ،سقز ،نيشابور ،كﻼچاي ،همدان ،تبريز ،دهگﻼن ،درودزن ،يزد،
فيروزآباد ،خرامه ،خمينيشهر ،گل تپه،ممسني ،مﻼير ،سردرود ،شاهين شهر ،اسدآباد ،كرج ،مشهد ،بيجار،
شوشتر ،مهريز ،جوانرود ،كرمانشاه ،اصفهان ،فوﻻد شهر،
چاروسا ،زيويه ،در محل كار خود دست به اعتصاب زده و
از ادامه فعاليت خودداري كردند.
در روز سوم معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در
شهرهاي مختلف كشور از جمله مياندوآب ،خلخال ،قصر
شيرين ،مهدي شهر ،لردگان ،انديمشك ،ابركوه ،چالوس،
لنگرود ،دمق ،سنقر و كليايي ،سجاسرود ،باينگان،
سردشت ،مشهد ،ثﻼث باباجاني ،مرند ،بابل ،نكا ،كوهدشت،
آمل ،تاكستان ،كرج ،سنندج ،هرسين ،گچساران ،گرگان ،پلدختر ،گيﻼن غرب ،مﻼير ،شبانكاره ،نجف آباد،
دهدشت ،اردبيل ،قم ،دشتستان ،گراش ،ديواندره ،زرين شهر ،قزوين ،بانه بوشهر ،چاروسا ،قلعه رئيسي ،شهركرد،
اصفهان ،ساري ،ايﻼم ،دلفان ،بيجار ،ﻻمرد ،رشت ،رومشكان ،بجنورد ،اشتهارد ،بافق ،سميرم ،اراك ،اليگودرز،
كازرون ،ايذه ،لنده ،سي سخت ،بروجرد ،باغبهادران ،ياسوج ،زنجان ،داراب ،شوش دانيال ،بهشهر ،شهرضا،
آبدانان ،ارسنجان ،شوشتر ،چادگان ،اهواز ،خرم آباد ،فسا ،نوشهر ،نورآباد ،سقز ،جوانرود ،شيراز ،كرمانشاه،
اروميه ،شاهين شهر ،خرمشهر ،اقليد ،مريوان ،همدان ،يزد و تبريز مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش
شهرهاي خود و معلمان تهران مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١٧بهمن :شماري از معلمان مريوان دست به تجمع زدند /.گروهي از معلمان خريد خدمات آموزشي
مقابل نهاد رياست جمهوري در تهران دست به تجمع زدند.
آدينه  ٢٢بهمن :شماري از اعضاي كانون صنفي معلمان استان تهران و البرز ،در محل پارك ملت تهران،
دست به تجمع زدند.
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ﺷنﺒه  ٢٣بهمن :جمعي از معلمان حق التدريسي مرحله سومي ،دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان
وزارت آموزش پرورش در تهران تجمع برگزار كردند.
ﺷنﺒه  ٣٠بهمن :گروهي از معلمان كارنامه سبز ،مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران،
دست به تجمع زدند /.به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان
شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله يزد ،اراك ،كرمانشاه ،شازند ،خنداب ،سنندج ،لنگرود،
همدان ،اهواز ،شوشتر ،سميرم ،زرين دشت ،قير و كارزين ،كوهدشت ،كرمان ،لنده ،سقز ،جوانرود ،ايﻼم ،اصفهان،
اردبيل ،شهر كرد ،كرج ،مريوان ،شوش ،بابلسر ،خرم آباد ،مشهد ،شيروان ،آبادان ،تاكستان ،ايذه ،بروجرد ،رزن،
انديمشك ،اسﻼم آباد غرب ،اقليد ،قصر شيرين ،رشت ،نيشابور ،قم ،سقز ،ثﻼث باباجاني ،سردشت ،ﻻمرد ،داراب،
فيروزآباد ،بهشهر ،ممسني ،كازرون ،هرسين ،بندر ماهشهر ،اروميه ،بوكان ،اليگودرز ،ازنا ،بهبهان ،الشتر ،بناب،
مرند ،شيراز ،باغملك ،طارم ،دلفان ،ساري ،جلفا و ياسوج مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود
و معلمان تهران مقابل ساختمان مجلس شوراي اسﻼمي ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست
به تجمعات زدند.
حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(
چهارﺷنﺒه  ٦بهمن :شماري از دستياران پزشكي )رزيدنتها( شاغل در بيمارستانهاي رسول اكرم و فيروزگر در
تهران ،دست به اعتصاب زده و در محل كار خود تجمع برگزار كردند /.مراقبان سﻼمت طرح پزشك خانواده
مشغول به كار در درمانگاههاي دولتي و خصوص استان
فارس براي ششمين روز به اعتصاب ادامه دادند.
ﺷنﺒه  ٩بهمن :كاركنان درمان و پرستاران در شهرهاي
تهران ،اصفهان ،ايﻼم ،مشهد ،شيراز ،كرمانشاه ،بوشهر،
اروميه ،سنندج ،همدان ،رودسر ،ياسوج ،اسدآباد و
پلدختر مقابل دانشگاههاي علوم پزشكي ،استانداري و
وزارت بهداشت دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ١٣بهمن :در ادامه اعتصاب سراسري
پزشكان طرحي مناطق محروم ،برخي از آنان دست به
اعتصاب سراسري زدند و از ويزيت بيماران غير
اورژانسي خودداري كردند /.شماري از رزيدنتهاي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان تجمع كردند /.پرسنل و كارمندان بيمارستان مهرگان مشهد تجمع كردند.
ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٨ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N448.pdf
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اسفند  ٤٠٥ – ١٤٠٠حركت
يكشنﺒه اول اسفند :كارگران اخراجي گروه صنعتي شيشه كاوه دست به تجمع مقابل اين اداره در شهر ساوه

زدند /.جمعي از اهالي روستاي حيله رود قزوين مقابل استانداري قزوين اجتماع كردند /.شماري از آسيب
ديدگان جنگ ايران و عراق مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران دست به تجمع زدند /.كارگران
معدن زغال سنگ البرز شرقي دامغان براي دو روز متوالي در محوطه معدن طزره تجمع كردند /.تجمع كارگران
خدماتي خط چهار متروي تهران مقابل ساختمان شركت متروي تهران.
دوﺷنﺒه  ٢اسفند :تعدادي از كارگران معدن زغال سنگ البرز شرقي دامغان براي سومين روز متوالي مقابل
دفتر مركزي اين شركت واقع در شاهرود تجمع كردند.

سه ﺷنﺒه  ٣اسفند :شماري از كارگزاران صندوق بيمه كشاورزي ،مقابل ساختمان صندوق بيمه كشاورزي

واقع در تهران ،دست به تجمع زدند /.جمعي از نيروهاي شركتي مخابرات گيﻼن ،براي دومين روز متوالي مقابل
ساختمان استانداري گيﻼن واقع در رشت تجمع كردند /.جمعي از لكوموتيورانان خراسان رضوي به همراه
خانواده هاي خود ،براي سومين روز متوالي مقابل راهآهن مشهد دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ٤اسفند :جمعي از كارگران شاغل در شركتهاي تابعه دستگاههاي دولتي ،مقابل ساختمان مجلس

دست به تجمع زدند /.تعدادي از ذي نفعان صندوق هما ،مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران ،تجمع برگزار
كردند /.جمعي از مالباختگان شبكه رمز ارز »كينگ ماني« شركت بادران گستران ،در شهرهاي تهران و مشهد
مقابل ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت اين شهرها ،دست به تجمع زدند /.جمعي از مهمانداران زن راه
آهن در تهران براي چند ساعت دست از كار كشيدند /.جمعي از نانوايان بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان
اجتماع كردند /.عشاير منطقه سرگچينه واقع در  ١٥كيليومتري شهر ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه و بوير
احمد تجمع كردند /.رانندگان كاميونهاي عراقي در بارانداز مرز چذابه )در  ١٧كيلومتري شمال غربي شهر
بستان در استان خوزستان( دست به اعتصاب زدند.
ﭘنﺠشنﺒه  ٥اسفند :سهامداران بورس مقابل مجلس تجمع كردند /.جمعي از سهامداران بورس ،مقابل

ساختمان مجلس واقع در تهران تجمع كردند /.كارگران پتروشيمي آبادان در محل كار خود تجمع و اعتصاب
كردند.
ﺷنﺒه  ٧اسفند :گروهي از كارگران قراردادي شركت كشت و صنعت كارون ،در محوطه داخلي محل كار خود،

تجمع برگزار كردند /.شماري از كارگران پيمانكاري معدن زغال سنگ طرزه ،مقابل ساختمان اصلي شركت
زغال سنگ البرز شرقي واقع در شاهرود ،دست به تجمع زدند /.گروهي از حواله داران زيان ديده شركت صنعت
خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل ساختمان بيدادگاه جرائم اقتصادي واقع در تهران تجمع كردند /.تعدادي از
كاركنان رسمي مخابرات استان آذربايجان شرقي ،براي سومين روز پياپي ،در محوطه مخابرات منطقه آزادگان
شرقي واقع در تبريز ،دست به تجمع زدند /.كارگران متروي اهواز مقابل كارگاه تجمع كردند /.كاركنان شركت
نفتي گاما با توقف فعاليتهاي كاري دست به اعتصاب زدند /.جمعي از شهروندان در برابر سفارت اوكراين در

تهران تجمع كرده و شعار مرگ بر پوتين سر دادند.
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يكشنﺒه  ٨اسفند :كارگران كارخانه قند خاورميانه واقع در كيلومتر  ٧جاده شوش  -دزفول دست از

كاركشيدند و درمحل كارشان تجمع كردند /.كارگران مجتمع بهكده رضوي واقع در در  ١٣٠كيلومتري شمال

غربي شهرستان بجنورد و  ٨٥كيلومتري غرب شهرستان مانه و سملقان مقابل استانداري خراسان شمالي در
شهرستان بجنورد اجتماع كردند /.تعدادي از ورزشكاران دوميداني خوزستان مقابل ادارهكل ورزش و جوانان
استان تجمع كردند /.شماري از مالباختگان شركت فردادكار آميتيس مقابل دفتر دادستاني قوه قضاييه در
تهران تجمع كردند /.جمعي از مالباختگان پرونده نگين خودرو و ايرتويا مقابل دادسراي عمومي تهران تجمع
كردند /.كاركنان اتفاقات آب و فاضﻼب استان گلستان دست به اعتصاب زدند.
دوﺷنﺒه  ٩اسفند :سومين روز اعتصاب و تجمع كارگران فصلي كشت وصنعت نيشكر هفت تپه /.جمعي از

اهالي اصفهانك تجمع كردند /.تجمع خانواده هاي جان باختگان هواپيماي اوكرايني مقابل سفارت اوكراين/.
جمعي از كشاورزان هويزه دست به تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ١١اسفند :شماري از مالباختگان شبكه رمز ارز »كينگ ماني« شركت بادران گستران ،همزمان با

برگزاري تجمع مقابل ساختمان بيدادسراي عمومي تهران ،مقابل ساختمان بيدادگاه كيفري اين استان نيز
دست به تجمع زدند /.تعدادي از اهالي روستاي بنه عباس از توابع شهرستان رامهرمز ،مقابل ساختمان
بيدادگستري اين شهرستان ،دست به تجمع زدند /.گروهي از قصابان شهر بروجرد مقابل ساختمان شبكه
دامپزشكي شهرستان بروجرد ،دست به تجمع زدند /.جمعي از نيروهاي شركتي و حجمي شركت توزيع برق
استان لرستان ،مقابل ساختمان استانداري لرستان واقع در خرم آباد ،دست به تجمع زدند /.تجمع هواداران
استقﻼل مقابل ساختمان وزارت ورزش.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٢اسفند :شماري از كارگران كارخانه كاغذ پارس هفت تپه ،براي هشتمين روز متوالي دست به

اعتصاب زده و در محوطه اين كارخانه تجمع كردند /.كارگران نگهبان پيماني »معدن زغال سنگ سنگرود«
براي سومين روز متوالي در محوطه اين معدن تجمع كردند.
ﺷنﺒه  ١٤اسفند :تعدادي از كارگران مجتمع پتروشيمي آبادان ،دست به اعتصاب زدند و در محوطه محل كار

خود تجمع برگزار كردند /.شماري از رانندگان تاكسي ،مقابل ساختمان استانداري شهرستان دورود ،دست به
تجمع زدند /.جمعي از كارگران واحد ترانسپورت سنگين شركت معدني و صنعتي چادرملو مقابل دفتر ارتباطات
مردمي قوه قضاييه تجمع كردند /.گروهي از اعضاي تعاوني آب و فاضﻼب اسﻼمشهر تهران ،مقابل ساختمان
بيدادگستري اين شهرستان ،دست به تجمع زدند.
يكشنﺒه  ١٥اسفند :كارگران فضاي سبز شركت بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري مقابل شركت ملي مناطق

نفتخيز جنوب در اهواز تجمع كردند /.جمعي از كارگران نيروگاه نكا به نمايندگي از طرف حدود هزار نفراز
همكاران شان مقابل استانداري مازندران در ساري تجمع كردند /.نيروهاي آتش نشاني كرج دست به تجمع
زدند.

دوﺷنﺒه  ١٦اسفند :شماري از نيروهاي راهداري استان چهارمحال و بختياري مقابل ساختمان استانداري اين
استان واقع در شهركرد تجمع برگزار كردند /.تعدادي از صيادان شهرستان جاسك مقابل درياباني بخش ليردف
واقع در اين شهرستان براي دومين روز متوالي تجمع كردند /.پرسنل شركت توليد و بهرهبرداري نيروگاه سد
دز انديمشك ،در محوطه اين شركت ،دست به تجمع و اعتصاب زدند /.كارگران پيماني در شركت ساتراب كه
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در استخدام پيمانكاري راكي هستند و نيز در شركت ستاره تاراز شاغل در پتروشيمي بوشهر بر اساس فراخوان
از قبل اعﻼم شده براي دومين روز اعتصاب كردند.

سه ﺷنﺒه  ١٧اسفند :شماري از مالباختگان شبكه رمز ارز »كينگ ماني« شركت بادران گستران ،مقابل

ساختمان وزارت صنعت ،معدن و تجارت دست به تجمع زدند /.جمعي از سرايداران و خدمتگزاران آموزش و
پرورش مقابل مجلس تجمع كردند /.گروهي از كاميونداران ﻻمرد مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع
زدند /.اعتصاب  ٩روزه كارگران سد كوار.
چهارﺷنﺒه  ١٨اسفند :جمعي از كارگران شركت ايران كاوه سايپا ،توليد كننده قالبهاي سايپا ،دست به

اعتصاب زده و مقابل ساختمان اداري اين شركت ،تجمع كردند /.براي دومين روز متوالي ،رانندگان خودروهاي
استيجاري و كارگران پاﻻيشگاه ششم گازي واقع در مجتمع گاز پارس جنوبي به اعتصاب و تحريم غذا ادامه
دادند /.كاركنان شركتي بيمارستان جليل ياسوج دست از كاركشيدند و مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد
تجمع كردند /.شمار كثيري از اعضاي نهادهاي مدني و مدافعان و فعاﻻن حوزه محيط زيست ،اقدام به برگزاري
تجمع كردند.

ﭘنﺠشنﺒه  ١٩اسفند :جمعي از كاركنان جهاد كشاورزي طي دو روز در شهر هاي قم ،شهركرد و كرمانشاه،

مقابل ساختمان سازمان جهاد كشاورزي و در شهرستانهاي جوانرود ،شاهين شهر و ميمه ،تيران و كرون ،خوي
و لردگان مقابل ساختمان مديريت جهاد كشاورزي و همچنين تعداد ديگري از اين افراد در دهستان كاني بازر
مقابل دفتر مجلس نشين شهركرد ،تجمع كردند.
آدينه  ٢٠اسفند :كارگران عظيم خودرو در بروجرد دست به تجمع در نماز جمعه اين شهرستان در استان
لرستان زدند /.كارگران مس باهنر كرمان از پايان اعتصاب و تجمع دو روزه شان خبر دادند /.جمعي از كارگران
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شركتهاي دولتي ،پس از برگزاري تجمع مقابل ساختمان شوراي نگهبان ،به خيابان پاستور تهران رفته و مقابل
ساختمان نهاد رياست جمهوري ،دست به تجمع زدند /.شماري از آسيب ديدگان و سربازان مشاركت كننده در
جنگ  ٨ساله شاغل در نهادهاي دولتي ،مقابل ساختمان شوراي نگهبان واقع در تهران ،دست به تجمع زدند/.
جمعي از اهالي روستاي »عمله سيف« شوش ،مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز ،دست به
تجمع زدند.
ﺷنﺒه  ٢١اسفند :كارگران پروژه اي نفت شاغل در شركت ايده سازان صدف و كارگران پروژه اي شركت

جهانپارس )آينده سازان( دست از كار كشيدند /.شمار زيادي از كاركنان سازمان جهاد كشاورزي ،در پي فراخوان
قبلي در  ١٩شهر شامل اصفهان ،قم ،ايﻼم ،ياسوج ،تهران ،گتوند ،گرگان ،بوئين زهرا ،راميان ،ﻻلي ،سلسله،
مهاباد ،سنقر ،اراك ،اسﻼم آباد غرب ،بروجرد ،كرمانشاه ،بيله سوار و بجنورد ،مقابل ساختمان سازمان جهاد
كشاورزي و يا در محدوده استانداري شهرهاي خود ،دست به تجمع زدند /.شماري از مالكان اراضي فاز دو
خاوران تبريز ،در محل شهرداري اين شهر ،دست به تجمع زدند.

يكشنﺒه  ٢٢اسفند :تجمع مردم مشهد مقابل ادارهكار و شركت گاز واقع در بلوار خيام اين شهر باوجود حضور

سنگين خودروها و نيروهاي يگان ويژه در محل /.تجمع جمعي از كارگران پايگاه ميراث جهاني شوش و

چغازنبيل در اين پايگاه /.كاركنان سازمان جهاد كشاورزي ،در شهرهاي راميان ،بجنورد ،كوزران ،خوانسار،
فرخشهر و گاليكش ،مانه و سملقان ،چگني ،خرمشهر ،كميجان و دهستان دابوي جنوبي مقابل ساختمان
سازمان جهاد كشاورزي و يا در محدوده استانداري شهرهاي خود ،دست به تجمع زدند /.خبرنگاران و روزنامه
نگاران روزنامه همشهري دست از كار كشيده و در دفتر اين روزنامه تجمع كردند.
دوﺷنﺒه  ٢٣اسفند :جمعي از آسيب ديدگان جنگ ايران و عراق و خانواده هاي شان مقابل ساختمان بنياد

غارتگر شهيد دست به تجمع زدند /.شماري از رانندگان پتروشيمي بندر امام دست به اعتصاب زدند.

سه ﺷنﺒه  ٢٤اسفند :تجمع جمعي از كاركنان سازمان تعاون روستايي چهارمحال و بختياري در محوطه اين

اداره /.تجمع رانندگان دانشكده علوم پزشكي نيشابور /.كاركنان سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد
در ادامه اعتراضهاي سراسري كاركنان وزارت جهاد براي چندمين بار دست به تجمع زدند /.سهامداران تعاوني
مسكن كاركنان ارتش در اراضي باورس مقابل استانداري قزوين تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ٢٥اسفند :شماري از كارگران نهادهاي دولتي ،بار ديگر مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران،

دست به تجمع زدند /.جمعي از مردم اهالي روستاي پادوك از توابع بخش مركزي شهرستان گچساران واقع
در استان كهگيلويه و بويراحمد ،مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوري ،دست به تجمع زدند /.كارگران كارخانه

سيمان ممتازان واقع در استان كرمان ،در محوطه اين كارخانه دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران واحد
ترانسپورت شركت معدني و صنعتي چادرملو دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري بازنشسنگان

يكشنﺒه  ١اسفند :بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در بجنورد ،رشت و اراك مقابل اداره كل

تأمين اجتماعي استان خود و در تبريز در مقابل استانداري آذربايجان شرقي دست به تجمع زدند /.گروهي از
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بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان
تجمع كردند.
يكشنﺒه  ٨اسفند :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين در تهران مقابل ساختمان مجلس و

در شهرهاي كرمانشاه ،اردبيل ،مشهد ،اراك ،شوش و هفت تپه ،تبريز ،شهركرد ،قزوين ،رشت ،اهواز ،شوشتر،
شيراز ،خرمآباد و بجنورد مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان خود دست به تجمع زدند /.بازنشستگان صندوق
بازنشستگي فوﻻد اصفهان مقابل صندوق بازنشستگي تجمع كردند /.شماري از كاركنان و بازنشستگان شركت
مخابرات ايران از شهرهاي مختلف كشور در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان شركت
مخابرات ايران درتهران تجمع كردند.
يكشنﺒه  ١٥اسفند :جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي رشت ،اردبيل،

شوش ،شوشتر ،كرمان ،اهواز ،اراك ،كرمانشاه ،قزوين و تبريز مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان خود دست
به تجمع زدند /.گروهي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد اصفهان ،خوزستان و البرز
غربي در مقابل ساختمان اين صندوق دست به تجمع زدند /.شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما،
مقابل ساختمان اين صندوق بازنشستگي دست به تجمع زدند.
دوﺷنﺒه  ١٦اسفند :كارگران بازنشسته

و مستمري بگيران سازمان تامين
اجتماعي آذربايجان شرقي دست به
تجمع مقابل استانداري در كﻼنشهر
تبريز زدند /.جمعي از بازنشستگان
شركت توزيع برق تهران ،مقابل
ساختمان شركت مديريت شبكه برق
تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ١٧اسفند :شماري از

كاركنان و بازنشستگان شركت مخابرات
شهرهاي مختلف كشور از جمله تهران،
اهواز ،اصفهان ،اروميه ،شيراز ،قم ،تبريز ،مشهد ،ايﻼم ،شهركرد ،زنجان ،اراك ،خرم آباد ،ساري ،اردبيل و يزد
مقابل ساختمان شركت مخابرات در شهرهاي خود دست به تجمع زدند /.شماري از ذي نفعان صندوق
بازنشستگي هما مقابل ساختمان مجلس تجمع برگزار كردند.
يكشنﺒه  ٢٢اسفند :جمعي از بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوﻻد در دامغان ،اصفهان و تهران در مقابل

ساختمان اين صندوق تجمع كردند /.بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي كرمانشاه،
اردبيل ،شوشتر ،اراك و تبريز مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان خود دست به تجمع زدند /.شماري از
كاركنان و بازنشستگان شركت مخابرات ايران از شهرهاي تهران ،تبريز ،كرمانشاه ،اصفهان ،اردبيل ،رشت ،اراك
و دامغان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع كردند.
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حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها

يكشنﺒه  ١اسفند :گروهي از

پاكبانان شهرداري كرج مقابل
ساختمان شوراي شهر دست به
تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢اسفند :شماري از

كارگران فضاي سبز شهرداري
كوت عبداﷲ ،مقابل ساختمان
استانداري خوزستان واقع در اهواز
تجمع كردند /.گروهي از كارگران
شهرداي منطقه  ٣خرم آباد مقابل
استانداري لرستان تجمع كردند.
سه ﺷنﺒه  ٣اسفند :شماري از

آتش نشانان معترض ،مقابل
ساختمان شهرداري تهران دست به تجمع زدند /.جمعي از كارگران شهرداري ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه
و بويراحمد تجمع برگزار كردند.
چهارﺷنﺒه  ٤اسفند :گروهي از كارگران شهرداري رشت ،مقابل ساختمان استانداري گيﻼن تجمع كردند.

ﺷنﺒه  ٧اسفند :شماري از كارگران شهرداري كوت عبداﷲ مقابل ساختمان استانداري در اهواز دست به تجمع
زدند.

يكشنﺒه  ٨اسفند :كارگران پاكبان شهرداري منطقه  ٢قم دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٩اسفند :شماري از كاركنان و بازنشستگاه نيروهاي مسلح به همراه خانواده هاي خود ،در شهرهاي

مشهد و شهركرد مقابل ساختمان استانداري و در تهران مقابل ساختمان مجلس شوراي اسﻼمي تجمع كردند/.
جمعي از كارگران شهرداري كوت عبداﷲ مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند.
چهارﺷنﺒه  ١١اسفند :كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري لوشان دست به تجمع مقابل شهرداري اين

شهر در استان گيﻼن زدند.

يكشنﺒه  ١٥اسفند :كارگران شهرداري تبريز در ساختمان شوراي فرمايشي شهر تبريز دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ١٦اسفند :كارگران شهرداري شوش براي دومين روز به تجمع شان مقابل شهرداري اين شهرستان

دراستان خوزستان ادامه دادند /.كارگران خدمات شهري شهرداري منطقه  ٢خرمشهر دست به تجمع مقابل
ساختمان شهرداري زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٨اسفند :براي چهارمين روز متوالي كارگران رفت و روب شهرداري كوت عبداﷲ مقابل ساختمان
فرمانداري كارون دست به تجمع زدند /.كارگران شهرداري قلعه خواجه ،مركز شهرستان انديكا در استان
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خوزستان دست از كاركشيدند و تجمع كردند /.براي چندمين روز ،كارگران شهرداري گلگير واقع در٤٠
كيلومتري جنوب شرقي شهر مسجد سليمان در استان خوزستان دست از كاركشيدند.
ﺷنﺒه  ٢١اسفند :گروهي از كاركنان شهرداري لردگان ،در محوطه اين شهرداري دست به تجمع زدند.

دوﺷنﺒه  ٢٣اسفند :كارگران شركت پيمانكاري جاويد دنا شهرداري بندرعباس دست از كار كشيدند و مقابل

ساختمان شهرداري مركزي تجمع كردند .كارگران پيماني بخش نظافت شهري شهرداري ياسوج دست به
تجمع زدند.
شماري از بازنشستگان صنعت نفت در تهران ،اصفهان ،شيراز و شاهين شهر ،مقابل ساختمان صندوق
بازنشستگي صنعت نفت در شهرهاي خود دست به تجمع زدند.

جنبش سراسري معلمان

يكشنﺒه اول اسفند :تعدادي از معلمان اعزامي به خارج از

كشور مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع كردند /.شماري از
معلمان كيش مقابل ساختمان سازمان بنادر آزاد تجمع كردند.

سهﺷنﺒه  ٣اسفند :معلمان و فرهنگيان آزاده براي دومين بار

در اين هفته در تهران و دستكم  ١٠٠شهر ديگر از جمله در
كرمانشاه ،ﻻهيجان ،ممسني ،اراك ،شيراز ،همدان ،كرج،
سنندج ،يزد ،قزوين ،بوشهر ،خرم آباد ،اردبيل ،تبريز ،اصفهان،
رشت ،شهرضا ،لردگان ،انديمشك ،نهاوند ،ايﻼم ،دلفان،
سردشت ،مشهد ،بانه ،بوكان ،مريوان ،سنقر ،گرگان ،بهبهان،
ياسوج ،شوش ،قم ،اهواز ،سنندج ،بندرماهشهر ،شيروان،
بجنورد ،نيشابور ،انزلي ،ديواندره ،تربت حيدريه ،باغملك ،ازنا،
اليگودرز ،مياندوآب ،ايذه ،قروه ،بروجرد ،كوهدشت ،آباده،
تاكستان ،رزن )همدان( ،بيجار ،فسا ،رضوانشهر ،شهركرد،
مشگين شهر ،نجف آباد ،آران بيدگل ،آبدانان ،آباده ،اروميه،
شوشتر ،اسﻼم آباد ،زنجان ،سقز ،شازند خنداب ،ﻻمرد ،زيويه ،هرسين ،كازرون ،ساري ،چالوس ،بابل و ابهر
تجمع كردند١٠١ .
چهارﺷنﺒه  ٤اسفند :شماري از معلمان كارنامه سبز ،براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت كل

آموزش و پرورش در تهران تجمع كردند.

يكشنﺒه  ٨اسفند :معلمان حق التدريسي مرحله سوم ،براي هفتمين روز متوالي مقابل ساختمان مجلس در

تهران تجمع كردند.

دوﺷنﺒه  ٩اسفند :معلمان حق التدريسي كه از شهرهاي مختلف كشور به تهران آمدند و مقابل سازمان امور
استخداميِ كشور تجمع كردند.
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ﭘنﺠشنﺒه  ١٢اسفند :جمعي از مربيان قرآني مازندران مقابل اداره كل آموزش و پرورش در شهرستان ساري

زدند.

چهارﺷنﺒه  ١٨اسفند :گروهي از معلمان

ساكن در قزوين ،مقابل بيدادسراي عمومي
و انقﻼب قزوين دست به تجمع زدند.
ﺷنﺒه  ٢١اسفند :دستكم  ٤تن از فعاﻻن

صنفي معلمان در جريان برگزاري تجمع در
حمايت از عزيز قاسم زاده بازداشت شدند/.
شماري از فعاﻻن صنفي معلمان مقابل اداره
آموزش و پرورش شهرستان رودسر دست به
تجمع زدند.
حركتهاي اعتراضي كادر درماني )پرستاران ،پزشكان ،رزيدنتها ،داروسازان(
دوﺷنﺒه  ٢اسفند :شماري از پرستاران و

نيروهاي كادر بهداشت و درمان ،مقابل
ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران
تجمع كردند /.اينترنهاي بيمارستان فيروزگر
دانشگاه علوم پزشكي ايران تجمع كردند/.
تجمع پرستاران زنجان مقابل استانداري
زنجان.
يكشنﺒه  ٨اسفند :شماري از بازنشستگان

بهداشت و درمان در شهرهاي گرگان ،ايﻼم و
اهواز مقابل صندوق بازنشستگي كشوري
شعبه استان خود و در ايﻼم در محل دفتر مديريت صندوق بازنشستگي كشوري شعبه استان ايﻼم دست به
تجمع زدند.
چهارﺷنﺒه  ١١اسفند :جمعي از كادر بهداشت مراكز خصوصي تبريز ،مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر
تجمع كردند.

چهارﺷنﺒه  ١٨اسفند :نيروهاي خريد خدمت كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز )نيروهاي خريد

خدمات( مقابل استانداري فارس تجمع كردند.

ﺷرح اين خﺒرها در نﺒرد خلق ﺷماره  ٤٤٩ﭘوﺷش داده ﺷد است.
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N449.pdf

101

