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  ١٤٠٠نيروهاي كار در سال اعتراضي حركت  ٩٥٧٩
  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:
خورشيدي كه در ترازنامه زير جمع آوري شده مربوط به جنبش   ١٤٠٠حركت  نيروهاي كار در سال  ٩٥٧٩

بازاريان، مدافعان حفاظت از محيط بيكاران ، رانندگانكارگران، كشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، 
به شكل مشروح همراه با منبع خبر  ٤٤٩تا شماره  ٤٣٧از شماره زيست و ... است كه در ماهنامه نبرد خلق 

، پرستاران و مدافعان محيط بازنشستگان، معلمان جنبشحضور زنان در در اين سال شده است. منتشر 
  گير بود.بسيار چشم زيست

در اين بيالن بسياري از حركتهاي  كه در رسانه هاي جمعي پوشش خبري نداشته و يا ما آن را نديده ايم، 
ن بيالن هر گاه كارگران يك واحد چند روز وجود ندارد. بنابرين اين ليست نمي تواند كامل باشد. در اي

  متوالي اقدام به حركت  كرده اند، هر روز يك حركت به حساب آمده است.
به مناسبت روز دانشجو جداگانه  ١٤٠٠آذر سال  ١٦تا  ١٣٩٩آذر سال  ١٦حركت  دانشجويان از  ٤٦*بيالن 

  منتشر شده است.
كارگران، مزدبگيران، پرستاران، معلمان و دانشجويان ايران به *براي اطالع روزانه از چالشها و حركتهاي  

  سايت جنگ خبر مراجعه كنيد:
https://www.jonge-khabar.com/  

*نبردخلق در هر ماه فشرده حركتهاي  كارگران، كشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و كاميونداران، 
اخبار به سايت ايران نبرد و يا كانال تلگرام نبرد خلق دانشجويان را منتشر مي كند. براي اطالع از اين 

  .مراجعه كنيد
http://www.iran-nabard.com/  

  
  

  دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  ٢٠٢٢ ليآور ٢٦ - ١٤٠١ بهشتيارد ٦سه شنبه 
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  حركت ٢٩٦  -١٤٠٠فروردين 
  

  .بيدادگستري اين شهرستان در استان گلستانجمعي از اهالي گنبد مقابل تجمع : فروردين ٣سه شنبه 
تجمع مرغداران ./ كارگران اداره آب و فاضالب اهواز مقابل استانداري خوزستانتجمع : فروردين ٧شنبه 

جمعي از مردم بخش صيدون جلوي ساختمان  خوزستان مقابل ساختمان جهاد كشاورزي استان/ تجمع
جمعي از بازاريان ميناب  /.از مقابل فرمانداري كالنشهر اهوازتجمع باشگاه داران اهو /.فرمانداري باغملك

  دراستان هرمزگان دست به تجمع مقابل شهرداري زدند.
كارگران شركت آب و فاضالب روستايي (آبفار) براى هشتمين روز متوالى مقابل : فروردين ٩دوشنبه 

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

براي دومين روز متوالي شهروندان در نقاط مختلف ايران از جمله مقابل ساختمان : فروردين ١٠شنبه سه 
ساختمان استانداري گيالن مجلس و سفارت چين در تهران، مقابل ساختمان استانداري البرز در كرج و مقابل 

  .در رشت دست به تجمعاتي  زدند
  .بدر ١٣قصابهاي شهر سقز در آستانه اعتصاب : فروردين ١٢پنجشنبه 

كارگران شاغل در گروه ملي صنعتي تجمع  /.تعدادي از شهروندان كازرونتجمع : فروردين ١١چهارشنبه 
الي شهرك شهريار هشترود در خيابان ورودي اين اهتجمع  /اين شركت.فوالد ايران روبروي تاالر اجتماعات 

  .شهرك دراستان آذربايجان شرقي
كشت و صنعت نيشكر  براي هشتمين روز متوالي، كارگران بخش دفع آفات كشاورزي: فروردين ١٤شنبه 

  هفت تپه دست به تجمع مقابل دفتر حراست در مجتمع زدند.
كارگران شركت معادن آسمينون منوجان در ./ صنعتي فوالدكارگران گروه ملي تجمع : فروردين ١٥كشنبه ي

شماري از اهالي  / و محور كهنوج به بندرعباس را بستند.محور كهنوج به بندرعباس دست به تجمع زدند 
  روستاي جفال مركزي، مقابل درب فرمانداري شهرستان شادگان تجمع كردند

اشت محيط كار، مقابل وزارت كار در تهران تجمع تعدادي از مشاوران ايمني و بهد: فروردين ١٦دوشنبه 
 /.شماري از ساكنان كوي گلدشت شهر اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع كردند /.كردند

تجمع جمعي از اهالي  /ند.شماري از سهامداران بازار سرمايه در تهران، مقابل ساختمان مجلس تجمع كرد
  .ان اصفهانجلوان از توابع بخش مركزي شهرست

واحد توليدي شن و ماسه در جوبجي رامهرمز  ٥٠تعدادي از مديران و كارگران حدود : فروردين ١٧سه شنبه 
كارگران آبفاي خرمشهر، مقابل ساختمان تجمع  /.مقابل ساختمان استانداري خوزستان دست به تجمع زدند

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

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

براي دومين روز مقابل  مردم روستاي السجرد در شهرستان سرخه در استان سمنان :/فروردين ٢٠آدينه 
  ساختمان شوراي قالبي شهر و دهياري افتر تجمع كردند. 

مرغداران تجمع : نفروردي ٢١شنبه 
دامغان، سمنان و شاهرود مقابل 

مالباختگان شركت  تجمع  /.استانداري
مقابل  صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)

دادگاه مفاسد اقتصادي واقع بيساختمان 
 /.در خيابان خيام شمالي در تهران

هاي اخراج شده آتش نشاني نيروتجمع 
 /.مقابل ساختمان استانداري شهركرد
./ كارگران شركت پارس متالتجمع 

 تجمع مردم منطقه تخت گنبد سيرجان
  شركت تخت گنبد.مقابل 

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

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

آب و فاضالب اهواز  كارگران پيماني اپراتور./ تاكسي داران شهر بندرعباستجمع : فروردين ٢٤سه شنبه 
   .كارگران ني بر نيشكر هفت تپهاعتصاب  /.مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع كردند

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

تعدادي از سهامداران حقيقي مقابل شركت بورس اوراق براي پنجمين روز متوالي : فروردين ٢٦پنجشنبه 
  .باد تهران تجمع كردندآبهادار در سعادت 

در حد فاصل ميدان قمر  جمعي از مردم استان چهارمحال و بختياريتجمع و راهپيمايي : فروردين ٢٨شنبه 
كارگران شركت اعتصاب  /اصفهان.بني هاشم واقع در شهركرد تا فرخشهر و همچنين در مسير جاده شهركرد به 

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

شماري از سهامداران بورس در تهران مقابل مجلس و در مشهد مقابل ساختمان ن: فروردي ٣٠دوشنبه 
پارس  ١٤اعتصاب كارگران داربست بند شركت اكسير صنعت در فاز  /.استانداري خراسان رضوي، تجمع كردند



4 
 

كشت و صنعت ميرزا كوچك خان كه در تجمع كاركنان اتاق اصناف همدان./ تجمع كارگران شركت  /جنوبي.
  .كيلومتري جاده خرمشهر به اهواز ٥٠

 /.مقابل ساختمان شركت آب و فاضالب اهواز نكاركنان آبفا روستايي خوزستاتجمع : فروردين ٣١سه شنبه 
 كارگران آب /رانندگان خود مالك سازمان اتوبوسراني اروميه براي ششمين روز متوالي اعتصاب و تجمع كردند.

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

  مقابل ورودي محل كارشان زدند.
 

 پتروشيميحركتهاي اعتراضي كارگران نفت، گاز و 
  .كارگران اخراجي پتروشيمي ايالم مقابل استانداري ايالمتجمع : كشنبه اول فرورديني

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

جهانبين پااليشگاه گاز سردشت انجيل نهصد كارگران بومي و فني شركت آواي تجمع : فروردين ٢١شنبه 
  .بهبهان، در محوطه اين شركت

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

 اعتصاب) odccپروژه اي پااليشگاه اصفهان (شركت  انبراي دومين روز متوالي، كارگر :فروردين ٣٠دوشنبه 
  گاز ايالم مقابل استانداري. سازي ميعانات پااليشگاهدومين روز تجمع  كارگران اخراجي واحد شيرين /كردند.

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

  

  خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
 كشاورزان: فروردين ٨كشنبه ي

منوجان جاده ترانزيتي شهرستان 
  را بستند. به بندرعباس منوجان 

كشاورزان : فروردين ١٦دوشنبه 
شرق و غرب اصفهان دست به تجمع 
مقابل نيروگاه اسالم آباد در حاشيه 

  .زاينده رود زدند
دومين : فروردين ١٨چهارشنبه 

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

  .قدس نيشابور
بخش  كشاورزان: فروردين ٢٦پنجشنبه 

مكان  ير ارتباطيداوود با تجمع در مسيم
ملك مانع از باغ  يشهردار يهازباله  يدپو

ه يحامل زباله به مكان تخل يورود خودروها
  ها شدند.زباله 

كشاورزان شرق  :فروردين ٣٠دوشنبه 
به خط كردن تراكتورهاي شان اصفهان با 

  دست به تجمع در روستاي وجاره زدند.
  

  بازنشستگانسراسري جنبش 

شهر از جمله تهران، خرم آباد، كرج، ساري،  ٢٢دستكم در تجمع بازنشستگان : فروردين ١٥كشنبه ي
شيراز، شوش، تبريز، اراك، اهواز، اردبيل، اصفهان، قزوين، گرگان، ايالم، كرمان، نيشابور، رشت، كرمانشاه، 

  مشهد، سنندج، شوشتر و يزد مقابل اداره تامين اجتماعي شهرهاي خود.
كارگران بازنشسته  /.گروهي از كارگران بازنشسته هتل الله تهران دست به تجمع زدند: فروردين ١٧سه شنبه 

  شركت مخابرات راه دور شيراز، مقابل ساختمان صدا و سيما در شيراز تجمع كردند
اروميه، آبادان، خرمشهر، بجنورد، شهر از جمله  ٢٧ تجمع بازنشستگان دستكم در: فروردين ١٨چهارشنبه 

آباد، كرج، كرمان، اردبيل، انديمشك، قزوين، ساري، اهواز، اصفهان، دزفول، شاهرود، تهران، رشت، خرم شيراز ، 
شوشتر مقابل سازمان تامين اجتماعي شهرهاي كرمانشاه، مشهد، ايالم، يزد، تبريز، نيشابور، اراك، شوش و 

  خود.



6 
 

شهر از جمله در مشهد، اصفهان، شيراز،   ٢٨تجمع بازنشستگان در تهران و دستكم  : فروردين ٢٢كشنبه ي
اهواز، كرج، تبريز، رشت، كرمانشاه، اراك، قزوين، زنجان، اردبيل، خرم آباد، كرمان، ايالم، بجنورد، سنندج، 

شوشتر و دزفول مقابل اداره كل تامين انديمشك، يزد، اري، نيشابور، نوشهر، بهشهر، شوش، اروميه، شاهرود، س
  اجتماعي.

شهر از جمله در تهران مقابل ساختمان مجلس  ٢٥تجمع بازنشستگان دستكم در : فروردين ٢٥چهارشنبه 
و در شهرهاي يزد، اهواز، اراك، بجنورد، ايالم، كرمان، كرمانشاه، خرم آباد، تبريز، مشهد، كرج، اصفهان، رشت، 

قزوين، شوشتر، شوش و هفت تپه، بروجرد، نيشابور، بهشهر و ... مقابل ساختمان اردبيل، ماكو، قم، شاهرود، 
  جتماعي شهر خود.سازمان تامين ا

شهر از جمله تهران، اصفهان، اهواز، بندرعباس،  ١٩دستكم در بازنشستگان  تجمع: فروردين ٢٩كشنبه ي
تپه، بجنورد، اراك  بهشهر، دزفول، شوش، قزوين، كرج، كرمان، كرمانشاه، رشت، اردبيل، ساري، بروجرد، هفت

  و مشهد مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود.
  

  حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
  جمعي از كارگران شهرداري اميديه اقدام به برگزاري تجمع كردند.: فروردين ٨كشنبه ي

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

براي چهارمين روز اعتصاب كرده و مقابل ساختمان  عبداهللاكوتكارگران شهرداري : فروردين ١٤شنبه 
 اهواز ٥خدمات و فضاي سبز شهرداري منطقه  تجمع كارگران /.استانداري خوزستان، دست به تجمع  زدند

  .مقابل ساختمان شهرداري اين شهر
استانداري خوزستان كارگران خدمات شهري شهرداري كارون دست به تجمع مقابل : فروردين ١٥كشنبه ي

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

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

  دراستان خراسان شمالي زدند. 
كارگران شهرداري خرمشهر دست از كار كشيدند و مقابل فرمانداري اين شهرستان : فروردين ٢٨شنبه 

  در استان خوزستان اجتماع كردند.
مقابل درب شماري از كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري سوسنگرد، تجمع : فروردين ٢٩كشنبه ي

  ورودي فرمانداري دشت آزادگان.
كارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري سوسنگرد، مقابل استانداري خوزستان : فروردين ٣٠دوشنبه 

 كالنشهر اهواز مقابل استانداري خوزستان دركارگران شهرداري ويس دست از كاركشيدند و  /.تجمع كردند
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ك روز پيش نيز اين كارگران از رفتن برسركار خودداري كرده و مقابل ساختمان شهرداري ي تجمع كردند. 
  دند.تجمع كراين شهرستان 

 /كارگران شهرداري چوئبده شهرستان آبادان مقابل اين شهرداري تجمع كردند: فروردين ٣١سه شنبه 
  كارگران شهرداري كوت عبداهللا يازدهمين روز اعتصاب 

  

  معلمانجنبش سراسري 
  .معلمان شاغل در يزدتجمع : فروردين ٩دوشنبه 

  . معلمان شاغل در شهرهاي اصفهان، گرگان، شيراز، كرج و بوشهرتجمع : فروردين ١٧سه شنبه 
مقابل ساختمان فرمانداري اين  دبستاني شهرستان ايذهتجمع مربيان پيش : نيفرورد ١٨چهارشنبه 

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

./ تجمع تجمع معلمان تازه استخدام در تهران مقابل مجلس در تهراندومين روز : فروردين ٢٤سه شنبه 
  معلمان معترض استان تهران مقابل ساختمان مركزي ديوان عدالت اداري در تهران.

دهندگان نهضت سوادآموزي استان اردبيل مقابل اداره كل آموزش و پرورش آموزشتجمع : فروردين ٢٨شنبه 
آموزش و پرورش (صاحبان كارنامه سبز آزمون) از  ٩٩جمعي از قبول شدگان آزمون سال  /.استان اردبيل
 مقابل مجلس تجمع كردند.، سراسر كشور

آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، معلمان شاغل از استانهاي ششمين روز تجمع : فروردين ٣١سه شنبه 
 مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران. همدان و لرستان در تهران

  
 حركتهاي اعتراضي كادر درماني (پرستاران، پزشكان، داروسازان)

جمعي از پزشكان بيمارستانهاي همدان مقابل دانشگاه علوم پزشكي اين شهر، تجمع : فروردين ٢١شنبه 
 كردند.

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

و رشت مقابل دانشگاه علوم پزشكي اين  ، اصفهانشماري از داروسازان در همدان: فروردين ٢٥چهارشنبه 
ساختمان معاونت غذا و دارو، در شيراز مقابل دانشگاه در مشهد مقابل ، در تهران مقابل ساختمان مجلس ،شهر

  .علوم پزشكي و در چهار محال و بختياري مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو، دست به تجمع  زدند
  

  پوشش داده شد است. ٤٣٧شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N437.pdf  
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  حركت ٣٨٤ -١٤٠٠ ارديبهشت
  

براي چندمين روز متوالي، صاحبان كارخانه هاي آرد استان زنجان به اعتصاب  :چهارشنبه اول ارديبهشت
جمعي از ساكنان محله تازآباد سقز، مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع د./ شان ادامه دادن

تاسيسات آبفا و تهويه اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان، كارگران سرويس و نگهداري شبكه برق و  /.زدند
شماري از مجروحان جنگ  /.مقابل ساختمان اين اداره واقع در شهرستان بندر خميني، دست به تجمع  زدند

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

پرديس در برابر وزارت راه و شهرسازي در » اصطلك«جمعي از خريداران زمينهاي ارديبهشت:  ٢پنجشنبه 
اين شهرستان دهها تن از جوانان متقاضي كار در مباركه دست به تجمع مقابل فرمانداري  /.تهران تجمع كردند

   .دراستان اصفهان زدند
كارگران راه آهن شمال مازندران، مقابل ساختمان اداره كل راه آهن شمال ساري، دست : ارديبهشت ٤شنبه 

جمعي از كسبه بازار پارسيان دست به تجمع مقابل فرمانداري اين  شهرستان در استان  /.به تجمع  زدند
گروهي از سهامداران غارت شدهِ  /در محل كارشان.نيشابور » سرپوش«تجمع كاسبان بازار  /هرمزگان زدند.

كرمانشاه و تهران زنجان، صفهان، ابازار بورس، در مشهد مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي و در تبريز، 
از سهامداران شركت  شماري /.مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار شهرهاي خود، تجمع  برپا كردند

صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو) مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در تهران، تجمع  برپا 
   .كردند

داري شبكه برق و تاسيسات آبفا و تهويه اداره كل بنادر و كارگران سرويس و نگه : ارديبهشت ٥كشنبه ي
كارگران  /دست از كار كشيدند.براي دومين روز متوالي دريانوردي خوزستان (منطقه ويژه اقتصادي بندر امام) 

جمعي از صيادان  براي دومين روز متوالي، /بخشهاي غير توليدي ذوب آهن اصفهان دست از كار كشيدند.
جمعي از حواله داران يكي از نمايندگيهاي فروشنده خودرو در بوشهر ./ اري ماهشهر تجمع كردندمقابل فرماند

كارگران شركت صنايع گلديران مقابل ورودي شركت  /.مقابل بيدادگستري اين شهر دست به تجمع  زدند
  تجمع كردند.

كارگران قرارداد موقت مقابل وزارت تجمع  /ي.نانوايان زنجان مقابل استاندارتجمع : ارديبهشت ٧سه شنبه 
تجمع  /.كردند تجمعشماري از ناظران كشاورزي كردستان مقابل درب استانداري كردستان  /.كار در تهران

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

دهها مالباخته تجمع  /تجمع كسبه بازار ولي عصر شهرستان بافت دولت مقابل فرمانداري. /شان ادامه دادند.
  .مجتمع تجاري آدينه مقابل اين مجتمع در كالنشهر رشت در استان گيالن

سهامداران مالباخته شهر خودرو، مقابل ساختمان سازمان صمت در گروهي از ارديبهشت:  ٨چهارشنبه 
   شهر.تجمع شماري از حاميان حيوانات، مقابل ساختمان فرمانداري شاهين  /.اصفهان، تجمع  برپا كردند
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تجمع  /كارگران سامان كاشي بروجرد مقابل اين كارخانه تجمع  برگزار كردند. :ارديبهشت ٩پنجشنبه 
مردم شهر ميمه در استان اصفهان در اعتراض به انتقال  /.كارگران شركت آب و فاضالب سوسنگردشماري از 

  آب شرب از اين شهر به ناحيه صنعتي استان گلستان مقابل بخشداري تجمع كردند. 
براي چهارمين بار، رانندگان اتوبوسهاي شهري بندرعباس دست از كاركشيدند و مقابل : ارديبهشت ١١شنبه 

  تجمع كردند.گاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر در شهرداري مركز استان هرمزگان توقف
در  ييبه مناسبت اول ماه مه، روز جهاني همبستگي كارگران، تجمعها ):ارديبهشت ١١( اول ماه مه  شنبه

شهرهاي اراك، اصفهان، اهواز، ايالم، 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، 

ري از كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، شما برگزار شد. مريوان و سروآباد، مشهد، نيشابور و ....
تعدادي از مادران شهداي قيام آبان به  /.به مناسبت گراميداشت اين روز، در محوطه اين شركت تجمع كردند

  اد ستار بهشتي، رفتند و روز كارگر را گرامي داشتند.يمناسبت روز جهاني كارگر نزد بانو گوهر عشقي، مادر زنده 
استانداري  مقابلشماري از كارگران و سهام داران كارخانه قند ياسوج تجمع : ارديبهشت ١٢كشنبه ي

 /خمين، مقابل فرمانداري گلپايگان تجمع كردند. -تعدادي از رانندگان خط گلپايگان /.كهگيلويه و بويراحمد
   دند.جمعي از خريداران و مالكان بنياد تعاون مسكن ناجا براي چندمين بار دست به تجمع  ز

جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان استانداري كرمانشاه دست به تجمع مقابل :/ ارديبهشت ١٣دوشنبه 
ايثار دماوند مقابل داران زرين  شدگان شركت طاليهغارت  /واحدي در شهرستان كرمانشاه زدند. ١٨٥اين پروژه 

   /.پرديس ٦ان اراضي فاز تجمع مالك /بيدادگستري رژيم در دماوند تجمع  برگزار كردند.
  . اعتصاب و تجمع رانندگان خودمالك سازمان اتوبوسراني اروميه بيست روزه شد:/ ارديبهشت ١٤سه شنبه 

 /.برداري مترو، تجمع كردندشركت بهره پرسنل راهبر متروي تهران، در محوطه: ارديبهشت ١٥چهارشنبه 
اي واقع در كرمانشاه، دست گروهي از اپراتورهاي شركتي برق غرب كشور، مقابل ساختمان اداره برق منطقه 
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از  شماري /تعدادي از پژوهشگران دست به تجمع مقابل سازمان اسناد و كتابخانه ملي زدند. /.به تجمع  زدند
گروهي از ميوه  /.زدندهر شيراز در كالن شمرغداران استان فارس دست به تجمع مقابل استانداري فارس 

فروشان بازارچه ميوه و تره بار (كَپَريها) به نمايندگي از بقيه همكاران شان دست به تجمع مقابل فرمانداري و 
درصدي جنگ ايران و عراق  ٧٠تجمع تعدادي از فرزندان قربانيان و جانبازان  /اتاق اصناف گچساران زدند.
  مقابل نهاد رياست جمهوري.

   .شماري از كيوسك داران تهران، مقابل ساختمان شوراي شهر تهران، تجمع  كردند:/ ارديبهشت ١٨شنبه 
 /.شماري از ساكنان منطقه حسين آباد كاشمر، كه بيشترشان زنان بودند، در منطقه مذكور تجمع كردند

گروهي از  /تجمع  برگزار كردند.ها، دامداران اصفهان، فسا و كرمان در اعتراض به مقدار سهميه و قيمت نهاده 
حواله داران شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)، مقابل ساختمان بيدادسراي جرائم اقتصادي واقع در 

سازان اروميه، مقابل گذاران مسكن و انبوه  تجمع شماري از سرمايه /.خيام شمالي تهران، دست به تجمع  زدند
  ساختمان شهرداري اين شهر.

صد ها تن از مالكان زمينهاي اصطلك از توابع تهران، براي سومين بار در اين ماه : ارديبهشت ١٩ كشنبهي
كارگران شركتي و حجمي شركتهاي توزيع نيروي برق  /.مقابل حوزه قوه قضاييه در تهران دست به تجمع زدند

  سراسر كشور دست به تجمع مقابل مجلس زدند. 
پيماني كارخانه فوالد راور دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان كارگران : ارديبهشت ٢٠دوشنبه 

جمعي از كارگران سيمان سپاهان واقع در اصفهان در محوطه اين كارخانه تجمع  /در استان كرمان زدند.
ر بلوچ در هشتبندي ميناب، دو سوخت بر بلوچ بر اثر تيراندازي و تعقيب و گريز خودروهاي سوختبَ /.كردند

، مردم بلوچ در هشتبندي اقدام به تجمع  كردند كه ماموران با تيراندازي به سمت مردم آنكشته شدند. پس از 
تعدادي از رانندگان تاكسي در شهرستان اروميه، با خاموش كردن تاكسيهاي خود زير  /آنها را سركوب كردند.

گلخانه تجمع تجمع مرغداران سراسر كشور مقابل استانداريها./  /.صاب و تجمع زدندپل مدرس، دست به اعت
  .داران كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري

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

داران و سنگ شماري از معدن /كارگران شركت لبني پاژن دست به تجمع زدند.: ارديبهشت ٢٢چهارشنبه 
 در شهر اهواز داران جوبجي رامهرمز و روستاييان منطقه مذكور، مقابل ساختمان استانداري خوزستانشكن 

خوزستان، مقابل ساختمان استانداري خوزستان، دست به سازي  كارگران شركت لوله /.دست به تجمع  زدند
جمع كثيري از كاركنان مجموعه مهندسي و تعميرات هواپيمايي ملي ايران (آشيانه ها، الين امام  /.تجمع زدند

ريزي، بازرسان هواپيما، انبارها، كنترل موجودي و...) مقابل ساختمان ايرباس و و مهرآباد، كارگاهها، برنامه 
   تجمع كردند. ساختمان مركزي شركت

شماري از كارگران شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان واقع در شهرستان : ارديبهشت ٢٣پنجشنبه 
كارگران قطار شهري شيراز، براي سومين روز متوالي، مقابل ساختمان قطار  /.خرمشهر، دست به تجمع  زدند

  .شهري اين شهر دست به تجمع زدند
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تبريز مقابل ساختمان شهرداري اين شهر./ مدافع حقوق حيوانها در تجمع شهروندان  ارديبهشت:  ٢٥شنبه 
جمعي از كارگران خدماتي آموزش تجمع سرايداران مدارس تهران، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش./ 

استان اجتماع  و پرورش (رسمي، پيماني و قراردادي) استان اصفهان مقابل اداره كل آموزش وپرورش اين
شماري از نيروهاي خدماتي شهركهاي صنعتي آبادان و خرمشهر، در محوطه هاي اين شهركهاي  /كردند.

   .صنعتي به صورت جداگانه دست به تجمع  زدند
هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني، مقابل سازمان قضايي  گروهي از خانواده: ارديبهشت ٢٦كشنبه ي

شماري از كارگران گروه صنعتي شيشه كاوه مقابل وزارت تعاون، كار  /تجمع كردند.نيروهاي مسلح در تهران 
گروهي از شهروندان ساكن در بلوار بهداشت سراوان مقابل فرمانداري و دفتر  /.و رفاه اجتماعي تجمع كردند

شماري از خدمتگزاران و سرايداران مدارس شيراز  /.اين شهرستان تجمع كردند ، مجلس نشينملك فاضلي
جمعي از سهامداران شركت معدني دماوند مقابل ساختمان  /.مقابل آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند

دست از كار كارگران معدن مس انجرد اهر، دستگاهها را خاموش كردند و  /.اين شركت در تهران تجمع كردند
تجمع جمعي از مالباختگان شركت معدني دماوند (كدما) مقابل ساختمان اين  كشيده و اعتصاب كردند./

  شركت.
تعدادي از متقاضيان خودروي شاهين مقابل شركت سايپا در تهران دست به تجمع ارديبهشت:  ٢٧دوشنبه 

دند./ تجمع كارگران شبكه مخابرات تعدادي از مهندسان و پيمانكارن ساختماني شيراز تجمع كر /.زدند
تعدادي از  همزمان با روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي./در اروميه، تبريز، گيالن و سمنان  شسكام شركت

كارگران كارخانه  /كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز تجمع كردند.
مقابل ساختمان مديريت اين واحد توليد كننده آبميوه، كنسانتره و لواشك واقع آذركام دست از كاركشيدند و 

تعدادي از كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل  /جاده مهاباد تجمع كردند.١٢در اروميه كيلومتر 
رمين كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي براي چها./ ساختمان استانداري واقع در اهواز تجمع كردند

  روز متوالي دست به تجمع زدند.
فاضالب روستايي (آبفار) خوزستان مقابل استانداري در  كارگران شركت آب و: ارديبهشت ٢٨سه شنبه 

كارگران شركت آب و فاضالب كهگيلويه و بويراحمد دست به تجمع مقابل اداره  /كالنشهر اهواز اجتماع كردند.
اوني مسكن كاركنان دانشگاه آزاد سماء رودهن مقابل فرمانداري اعضاي تع /آب و فاضالب گچساران زدند.
شماري از رانندگان خطوط بي آرتي تهران مقابل ساختمان شوراي فرمايشي  /شهرستان دماوند تجمع كردند.

فرودگاه  ٢كاركنان شركتي هواپيمايي هما دست از كار كشيده و در ترمينال  /.شهر دست به تجمع  زدند
جمعي از بساز بفروشهاي بوشهر دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي قالبي شهر  /.مهرآباد تجمع كردند

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

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

  و رفاه اجتماعي تجمع كردند. 
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 /كارگران بخش دفع آفات كشت و صنعت نيشكر هفت تپه دست از كاركشيدند. /:ارديبهشت ٣٠پنجشنبه 
كرمان و تعدادي از -متوالي شماري از كارگران معدن آسمينون منوجان در جاده هرمزگان براي چهارمين روز

خانواده هاي اين كارگران در حمايت از مطالبات و اعتصاب كارگران، مقابل فرمانداري شهرستان منوجان تجمع 
جمعي از سهامداران سكه  /.كردند

ثامن مقابل بانك مركزي واقع در تهران 
باغداران رباط تجمع  /.تجمع كردند

 /.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
ايالم براي چندمين روز متوالي مقابل تجمع كارگران اخراجي پتروشيمي چهارشنبه اول ارديبهشت: 

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

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

كوه واقع در شهرستان رانندگان اجاره اي پيماني منطقه يك عمليات انتقال گاز ميان: ارديبهشت ٧سه شنبه 
اميديه براي هقتمين روز متوالي دست از كاركشيدند و در محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداري عمليات 

   .خطوط لوله تجمع كردند
تهران و شالوده شايان كه در پااليشگاه بيد كارگران و جوشكاران شركتهاي سازه پاد : ارديبهشت ٢٠دوشنبه 

كاركنان رسمي شركت نفت در تهران مقابل مجلس و  /.بلند دو بهبهان مشغول به كار هستند، اعتصاب كردند
   .خيز جنوب، تجمع كردنددر اهواز مقابل ستاد مركزي مناطق نفت

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

جمعي از كارگران غيررسمي (حجمي و پيماني) صنعت نفت كشور براي باري ديگر : ارديبهشت ٢٥شنبه 
  تجمع كردند.مقابل مجلس  وخود را به پايتخت رساندند 

سكوهاي دريايي پارس جنوبي به نمايندگي از  كارگران و كاركنان رسمي عملياتي: ارديبهشت ٣١آدينه 
  راهپيمايي كردند.  تجمع وسكوي عملياتي در حوزه پارس جنوبي بر روي سكوها  ٣٠كارگران 
  تجمع نيروهاي پيمانكاري شركت ملي حفاري ايران مقابل اين شركت در اهواز. ارديبهشت: ١٣دوشنبه 

  



13 
 

  خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
آبي جاده صيدون باغملك به اهالي خشمگين روستاي پاتاوه براي اعتراض به بي : ارديبهشت ٢پنج شنبه 

رود با تراكتورهاي كشاورزان ورزنه مقابل بخشداري بن /امامزاده عبداهللا در استان خوزستان را مسدود كردند.
  .خود براي پيگيري حقآبه تجمع  برگزار كردند

از هشت هزار كشاورز شرق و غرب اصفهان در ادامه اعتراضهاي شان راهي پروژه  بيش: ارديبهشت ٤شنبه 
بروجن (لوله انتقال آب زاينده رود به يزد) شدند تا  -بن

از برداشتهاي غيرمجاز از زاينده رود جلوگيري كنند كه 
با  مسدود كردن مسير از طرف نيروهاي يگان ويژه روبرو 

 اشيه زاينده رود وشدند و در ورودي شهر چادگان درح
كار شماري از كشاورزان گوجه /نزديك سد تجمع كردند.

شهرستان كهنوج و رودبار جنوب، مقابل فرمانداري 
براي چندمين روز  /.شهرهاي خود، دست به تجمع  زدند

متوالي شماري از اهالي روستاي  قلعه بيد از توابع بخش 
  كردند.كورين شهرستان زاهدان اقدام به برگزاري تجمع 

اهالي روستاهاي نوق عليا : ارديبهشت ٥كشنبه ي
آباد و قائميه دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان رفسنجان در استان آباد، شجاع آباد، مهدي شامل علي 

  كرمان زدند.
 اهالي روستاي چاه تلخ باشت دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در :ارديبهشت ٨چهارشنبه 

در درگيري بين  .در شهرستان الشتر لرستاندرتنگ مردم روستاي تجمع  /استان كهگيلويه و بويراحمد زدند.
  نفر از از مجروحان زنان اين روستا بودند. ٣٠نفر مجروح شدند كه  ١٢٠مردم و مزدوران سركوبگر خامنه اي 

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

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

   .تجمع  كشاورزان و مردم روستاي پرلوك در مسير پروژه راه آهن همدان سنندج ارديبهشت: ٢٥شنبه 
داري شهرستان گناوه در جمعي از اهالي روستاي زلزله زده كُلَر گناوه مقابل فرمان ارديبهشت: ٢٦كشنبه ي

  استان بوشهر زدند.
تجمع جمعي از اهالي روستاي حاجي بكنده بخش خشك بيجار در استان گيالن با : ارديبهشت ٢٧دوشنبه 

ماموران يگان حفاظت و كادري اداره كل منابع طبيعي  مقاومت دسته جمعي مانع از تصرف اراضي شان توسطو 
  شدند.

حومه غرب كارون، روبروي تصفيه خانه شركت نفت و گاز اروندان  كشاورزان ازتعدادي : ارديبهشت ٣١آدينه 
  ند.دست به تجمع  زد

  

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

، خرم اراك، اردبيل، بروجرد، كرج، كرمانشاه، شوش
و اصفهان آباد، قزوين، شيراز، مشهد، بجنورد، ساري 

مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود 
  .تجمع كردند

جمعي از بازنشستگان،  :ارديبهشت ٦روز دوشنبه 
مستمري بگيران و ايثارگران شركت هواپيمايي ملي 
ايران دست به تجمع مقابل ساختمان اين صندوق و 

  .شركت هما زدند
شماري از كارگران  :ارديبهشت ٨چهارشنبه 

بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز، در محوطه اين 
  شركت دست به تجمع  زدند

شماري از بازنشستگان تجمع  :ارديبهشت ١٠آدينه 
  ارتش در زمينهاي مورد مناقشه خود 

گردهمايي بازنشستگان سازمان : ارديبهشت ١٨شنبه 
يران تحت پوشش صندوق نوسازي و گسترش صنايع ا

بازنشستگي آينده ساز مقابل دفتر صندوق مزبور واقع در 
  .خيابان رازان شمالي بلوار ميرداماد

بازنشستگان و مستمري  :ارديبهشت ١٩يكشنبه 
شهر از جمله  ١٣بگيران تامين اجتماعي دستكم در 
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سنندج، شوش، كرج، شيراز و كرمانشاه مقابل بروجرد، رشت، مرند، آباد، اصفهان، مشهد، تهران، تبريز، خرم
تعدادي از كارگران بازنشسته هتل الله تهران  /.ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود، تجمع  برپا كردند

گروهي از بازنشستگان و ./ براي دومين بار در سال جاري مقابل ساختمان اين هتل دست به تجمع زدند
بازنشستگان و  /.بگيران صنايع فوالد مقابل صندوق بازنشستگي فوالد در تهران دست به تجمع زدند مستمري

تبريز، اردبيل، ايالم، شيراز، شهر از جمله تهران، كرج، خرم آباد، ١٥مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در 
مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي مشهد، كرمانشاه و .. كرمان، اصفهان، اراك، اهواز، بروجرد، الهيجان، 

  شهر خود، تجمع كردند.
كارگران بازنشسته صنعت فوالد در تهران، اصفهان و چند شهر ديگر دست به تجمع  :ارديبهشت ٢٦يكشنبه 

  .مقابل صندوق بازنشستگان فوالد زدند
ساختمان اين هتل دست به تعدادي از كارگران بازنشسته هتل الله تهران مقابل  :ارديبهشت ٢٨سه شنبه 
   .تجمع زدند

  

  حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان  ٣جمعي از همسران كارگران شهرداري منطقه : ارديبهشت ٤شنبه 

  تجمع كردند.
كارگران شهرداري براي ششمين روز در اين ماه./ كارگران شهرداري كوت عبداهللا  ادامه: ارديبهشت ٦دوشنبه 

  خرمشهر دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان زدند. 
  شهرداري. تجمع شماري از پاكبانان و كارگران خدمات شهري شهركرد در محوطه ارديبهشت: ١٦پنجشنبه 

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

  .ساختمان شهرداري اين شهر، دست به تجمع  زدند
اختمان شهرداري تجمع گروهي از كارگران شهرداري خرمشهر در مجاورت س: ارديبهشت ٢١سه شنبه 

   .كارگران شهرداري اروندكنار در منطقه مجاور محل كار خود تجمع كردند /.كردند
كارگران خدمات شهري شهرداري سراوان در استان سيستان و بلوچستان، مقابل : ارديبهشت ٢٢چهارشنبه 

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

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

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

  تجمع كردند.ساختمان شهرداري 
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  معلمان و دانش آموزان جنبش سراسري
 مقابل ساختمان جمعي از مربيان ابتدايي مدارس عشايري شهرستان ايذهتجمع : ارديبهشت ٤شنبه 

  .استانداري خوزستان
  تجمع كردند.مقابل مجلس  ه اندتعدادي از معلماني كه در سالهاي اخير استخدام شد :ارديبهشت ٥يكشنبه 

  مقابل مجلس تجمع كردند.براي دو روز متوالي التدريسي گروهي از معلمان حق : ارديبهشت ٨شنبه  چهار
شهر اصفهان دست به تجمع شماري از دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم، در شاهين  :ارديبهشت ١١شنبه 

   .زدند
همزمان با روز  :ارديبهشت ١٢يكشنبه 

معلم، جمعي از مربيان پيش دبستاني و 
شهرستانهاي استان  آموزي نهضت سواد

خوزستان، در ساختمان اداره كل آموزش و 
 /تجمع كردند. پرورش اين استان در اهواز

گروهي از معلمان به همراه فعاالن تجمع 
نهم و دوازدهم شهركرد مقابل اداره  دانش آموزان پايهتجمع  /.مقابل زندان كرج حقوق بشرمدافع كارگري و 

  .كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري
فرهنگيان و بازنشستگان كرمانشاه به مناسبت روز معلم جمعي از اعضا انجمن صنفي : ارديبهشت ١٣دوشنبه 

جمعي از معلمان خريد خدمات استان اصفهان مقابل اداره كل آموزش و پرورش تجمع  /دست به تجمع زدند.
  آباد، گلپايگان و قزوين تجمع كردند.آموزان در شهرهاي يزد، شهريار، نجف دانش /كردند.

  .فرهنگيان و بازنشستگان كرمانشاهجمعي از اعضا انجمن صنفي تجمع : ارديبهشت ١٤سه شنبه 
شماري از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم تحصيلي، در پي فراخوان تجمع : ارديبهشت ١٥چهارشنبه 

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

شهر از جمله ايالم، همدان،  ٨دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم دستكم در تجمع : ارديبهشت ١٨شنبه 
  . ممسني، ياسوج، ساوه، بندرعباس، كرمان و نسيم شهر تهران، مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهاي خود

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

شماري از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم در شهرهاي شيراز و ايذه مقابل : ارديبهشت ٢١سه شنبه 
گروهي از آموزگاران استان فارس مقابل ساختمان تجمع  /خود تجمع كردند. ساختمان آموزش و پرورش شهر

گروهي از معلمان زرين شهر اصفهان مقابل تجمع  /.اداره كل آموزش و پرورش اين استان در كالنشهر شيراز
جمعي از معلمان صفاشهر، مقابل ساختمان مديريت آموزش تجمع  /.اداره كل آموزش و پرورش اين شهرستان

  .بيدو پرورش خرم 
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دانش آموزان در شيراز، :  ارديبهشت ٢٢چهارشنبه 
بروجرد، بابل، تبريز و ... مقابل اداره آموزش وپرورش 

براي چهارمين روز متوالي  /شهر خود تجمع كردند.
جمعي از كارنامه سبزها مقابل ساختمان مجلس 

 به تجمع  زدند.دست 

جمعي از آموزشياران نهضت : ارديبهشت ٢٥شنبه 
سواد آموزي شهرستان شفت دراستان گيالن دست به 

 تجمع مقابل مجلس زدند.

تعدادي از معلمان در تهران : ارديبهشت ٢٦يكشنبه 
مقابل ساختمان مجلس و در تبريز مقابل اداره آموزش 

گروهي از تجمع  /.كردندو پرورش اين شهر تجمع  
آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي براي دومين روز 

از معلمان و  شماريتجمع ./ متوالي، مقابل مجلس
نيروهاي شاغل در مدارس غير دولتي ايالم در محوطه 

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

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

  معلمان كارنامه سبز مقابل مجلس تجمع كردند.: ارديبهشت ٢٨سه شنبه 
معلمان مدارس غيردولتي استان كرمان دست به تجمع مقابل فرمانداري  :ارديبهشت ٢٩چهارشنبه 

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

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

جمعي از داروسازان  ت:چهار شنبه اول ارديبهش
مقابل دست به تجمع ز يتبر يان داروسازيو دانشجو

 يدانشگاه علوم پزشك يساختمان معاونت غذا و دارو
  ز زدند.يتبر

و   ياز  پزشكان عموم يتعداد :هشتياردب ٤شنبه 
 يعلوم پزشك ٢دنتها مقابل ساختمان شماره يرز

پزشگان شيراز و سنندج  /كرمانشاه تجمع كردند.
   شهر خود تجمع كردند. يمقابل دانشگاه علوم پزشك
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 .گروهي از پرستاران مقابل ساختمان قوه قضائيه رژيم در تهران دست تجمع زدند :ارديبهشت ٥يكشنبه 

پرستاران و كادر درمان بيمارستان روحاني شهرستان بابل واقع استان شماري از  :ارديبهشت ٩پنجشنبه 
 .مازندران در اين شهر تجمع كردند

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

: بهشتيارد ٢١سه شنبه 
از بازنشستگان وزارت  يجمع

بهداشت و درمان در تهران 
مقابل سازمان برنامه و بودجه 

گر از جمله يو چند شهر د
اصفهان، رشت، كرمانشاه و 
مشهد مقابل مراكز برنامه و 

ن شهرها تجمع  يبودجه ا
   برگزار كردند.
 :ارديبهشت ٢١سه شنبه 

جمعي از پرسنل بيمارستان 
مقابل اطاق نظام مافي شوش 

رئيس اين بيمارستان تجمع 
  .كردند

 يمقابل ساختمان معاونت غذا و دارو يجمعي از داروسازان استان خراسان جنوب :ارديبهشت ٢٢چهارشنبه 
  رجند تجمع كردند.يب يدانشگاه علوم پزشك

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

گروهي از داوطلبان آزمون استخدامي پيماني وزارت بهداشت مقابل ديوان عدالت  :ارديبهشت ٢٨سه شنبه 
 .اداري دست به تجمع زدند

  

  پوشش داده شد است. ٤٣٨شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N438.pdf  
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  حركت ٢٣١ – ١٤٠٠خرداد 
  

شهروندان دامغاني  /دست به اعتصاب زدند. ١٤كارگران پروژه اي  شركت آي جي سي فاز  :شنبه اول خرداد
ساختمان فرمانداري گروهي از كارگران شركت لبنياتي پاژن، مقابل  /مقابل استانداري سمنان تجمع كردند.

جمعي از كارگران گروه ملي فوالد اهواز دست به تجمع زدند./ پرسنل  /نسيم شهر، دست به تجمع  زدند.
هواداران مترو گلشهر صادقيه زير پل حافظ درب اصلي كالج در تهران تجمع  برگزار كردند./  ٥تاسيسات خط 

و فاضالب شهرستان ايذه مقابل ساختمان شركت آب تجمع كارگران  مقابل فدراسيون تجمع كردند./پرسپوليس 
  آبفاي اين شهرستان./ شماري از كارگران هفت تپه مقابل اداره كار شوش تجمع كردند. 

تجمع جمعي از نيروهاي خدمتگزار و سرايداران در استانهاي لرستان و قزوين مقابل اداره خرداد:  ٢كشنبه ي
برداري متروي تهران، مقابل شوراي فرمايشي شهر  ان شركت بهرهكاركن /خود.كل آموزش و پرورش استان
   .تهران دست به تجمع  زدند

 /ساله شاغل در وزارت نفت مقابل اين وزارتخانه تجمع كردند ٨جمعي از قربانيان جنگ  :خرداد ٣دوشنبه 
 /و تجمع زدند.براي سومين روز متوالي دست به اعتصاب  تعدادي از رانندگان خودروهاي ديزلي در مشهد

نگهداري و حراست را متوقف كار در بخش  قطار شهري تهران ٥كارگران حراست و نگهداري پيماني خط 
   .كردند

 /.كردندتجمع كارگران كارخانه صنايع شير پگاه تهران مقابل ساختمان قوه قضائيه : خرداد ٤سه شنبه 
در حاشيه جاده وروي به منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر  ١كاركنان رسمي هلدينگ خليج فارس مقابل سايت 

مالباختگان شركت اذويكو مقابل وزارت صمت دست به تجمع زدند. نيروي انتظامي با خشونت  /.تجمع كردند
  كرد.تجمع كنندگان را متفرق 

به دنبال حادثه رانندگي مرگبار : خرداد ٥چهارشنبه 
ده را لردگان به دهدز، مردم معترض  جادر جاده

مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني  /مسدود كردند.
  مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند. 

كارگران شركت آب و فاضالب  :خرداد ٦پنجشنبه 
ومين روز متوالي مقابل س روستايي خوزستان براي

ساختمان شركت آب و فاضالب اين استان دست به 
جمعي از شهروندان بهبهان مقابل محل برگزاري تجمع ./ مقابل شركت زدند پهن كردن سفره خالي تجمع و

  نماز جمعه اين شهر.
كيلومتري شهرستان بافق (استان يزد) دست از  ٢٠در  كارگران آنومالي شمالي بافق واقع: خرداد ٩كشنبه ي

تجمع  /قضاييه در تهران.تجمع گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين مقابل ساختمان قوه  /كاركشيدند.
  .اهالي خيابان بهشتي در خمام مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان گيالن

  مان. يمسجد سل يميتجمع دامداران مقابل پتروشخرداد: ١٠دوشنبه 



20 
 

شماري از غارت شدگان پروژه چشم انداز مسكن مهر در منطقه نظام پزشكي تبريز، با خرداد:  ١١سه شنبه 
رانندگان ناوگان اتوبوس  /.چادر در محل اين پروژه به همراه خانواده هاي شان دست به اعتراض زدندبرپا كردن 
شيراز (بخش خصوصي) دست از كاركشيدند و در پايانه هاي اين كالنشهر در استان فارس تجمع  يدرون شهر

  كردند. 
   .شركت، تجمع  برگزار كردندجمعي از پرسنل آبفاي اهواز، مقابل ساختمان اين خرداد:  ١٢چهارشنبه 

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

مقابل فرمانداري كارگران شاغل در مزارع كشت هفت تپه براي هفتمين روز متوالي : خرداد ١٧دوشنبه 
به خشونت  يانتظام يروهاين كارگران، با دخالت نيتجمع ا ن روز ازيسوم .تجمع  كردندشهرستان شوش 

  . ده شديكش
شماري از كارگران شركت آبفاي اهواز مقابل دفتر ساختمان اداره كل آبفاي خوزستان  :خرداد ١٧دوشنبه 

در كارگران آبدانان در استان ايالم  ركوه،يهمزمان با بازديد قاليباف از پروژه تونل كب /.دست به تجمع زدند
  تجمع كردند.آبدانان  -دره شهر ين شهرستانهايمحل اين پروژه، ب

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

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

قطار شهري تهران در ناحيه كرج به هشتگرد، مقابل درب  ٥كارگران نگهداري پيماني خط : خرداد ٢٢شنبه 
از  يبه همراه تعداد يخانواده زنده ياد نويد افكار /.ايستگاه مترو هشتگرد، دست به اعتصاب تجمع  زدند

  راز تجمع كردند. يمقابل زندان عادل آباد ش يبستگان و فعاالن اجتماع
گروهي از مغازه داران شهرستان گچساران مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان : خرداد ٢٣كشنبه ي

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

مقابل ساختمان  ين روز متواليششم يپتولند برايكر يمالباختگان صراف /.شوراي فرمايشي شهر تجمع كردند
  .در تهران دست به تجمع زدند يجرائم اقتصاد يدادسرا

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

سالن  بافق مقابل يكارگران معدن فسفات اسفورد ياز خانواده ها يجمع /.تهران، دست به تجمع  زدند
ن بار دست به يچندم يكاركنان سيمان سپاهان ديزيچه اصفهان برا /شهرك آهنشهر تجمع كردند. يشهايهما

./ كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل ساختمان استانداري واقع در اهوازتجمع  /اعتصاب و تجمع  زدند.
مان (شركت عمران ين سد مسجد سلاعتصاب كارگرا /شابور.ين –در  اتوبان مشهد  يبيده غ يتجمع  اهال

  . ان سمت صفاروديمارون)./ پنجمين روز اعتصاب كارگران شركت ج
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 /.گروهي از پيكهاي موتورسوار اسنپ فود در پارك الله تهران دست به تجمع زدند: خرداد ٢٥شنبه  سه
مخابرات خوزستان دست به تجمع مقابل ساختمان اداره مخابرات در شهرهاي اهواز، مسجد  يكارگران شركت

  ... زدند.  سليمان، شوشتر و
گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در : خرداد ٢٦چهارشنبه 

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

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

ه، سازمان ييوزارت كشور، قوه قضا يپروژه مسكن مهر مقابل ساختمانها ياچند روز گذشته مالباختگان پاوه 
   و وزارت اطالعات تجمع  برگزار كردند. ي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيبازرس

 .ساختمان فرمانداري بويراحمد دست به تجمع زدندشماري از شهروندان ياسوج، مقابل : خرداد ٣٠كشنبه ي

شماري از كارگران  /.كردند تجمعشماري از راهبران متروي تهران؛ براي چندمين بار   :خرداد ٣١دوشنبه 
 .مقابل اين كارخانه دست به تجمع زدند روزمين ششكارخانه الستيك پارس ساوه براي 

  

 پتروشيميحركتهاي اعتراضي كارگران نفت، گاز و 
   .كاركنان مدت موقت وزارت نفت مقابل مجلس تجمع كردند: خرداد ٤سه شنبه 

در تهران، اهواز، آبادان، عسلويه، منطقه عملياتي الوان، كاركنان رسمي صنعت نفت : خرداد ٥چهارشنبه 
پخش فرآورده رانندگان شركت  /مجتمع دريايي ابوذر، منطقه بهرگان، گچساران و ماهشهر دست به تجمع زدند.

  هاي نفتي استان يزد براي اعتراض به سطح پايين كرايه حمل سوخت دست به تجمع زدند.
مقابل دروازه سايت يك منطقه ويژه  جمعي از پرسنل قرارداد معين هلدينگ خليج فارس:/ خرداد ٨شنبه 

   .ماهشهر، تجمع  برپا كردند
هاي نفتي ماهشهر مقابل ورودي انبار نفتي اين  فرآوردهكارگران اخراج شده شركت پخش : خرداد ٩كشنبه ي

   .شهر تجمع كردند
 /.پتروشيمي ماهشهر تجمع كردند ٤كارگران رسمي هلدينگ خليج فارس، مقابل سايت : خرداد ١٠دوشنبه 

هاي شان در جمعي از نيروهاي قرارداد موقت منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر و بندر امام به همراه خانواده
شماري از كاركنان خدمات اردوگاهي ملي حفاري  /.ورودي سايت يك منطقه پتروشيمي ماهشهر تجمع كردند
   .ايران واقع در اهواز در محل كار خود دست به تجمع زدند

و در اعتصاب  ين روز متواليدوم يبهبهان برا ٢د بلنديشگاه بيكارگران شاغل در پاال: خرداد ٢٥شنبه  سه
  كردند.محل كار تجمع 
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 يكاركنان رسم: خرداد ٢٨آدينه 
شركت  ييايات درينفت در واحد عمل

ره يران، منطقه جزيا ينفت يها انهيپا
  خارك اعتصاب كردند. 

براي سومين روز : خرداد٣١دوشنبه 
ع يكارگران پيماني صنامتوالي 

روگاهها و ي، نيميپتروش
مناطق مختلف با  يشگاههايپاال

عنوان  ل كار بايتحويل دادن وسا
بوشهر،  يمي، پتروش»دخونيب«روگاه يشركت فراب نجمله بسياري از مراكز از در » بيست-ده ١٤٠٠«ن يكمپ

 ١٤و  ١٣، شركت پتروشيمي گچساران، فاز يپارس جنوب يدان گازيندان ساتراپ صنعت در ميشركت پا
سي شاغل در پااليشگاه  پارس جنوبي، شركت اي جي ١٣كنگان، شركت ليدوما واقع در فاز  ١٣عسلويه، فاز 
، پااليشگاه بيدبلند بهبهان، شركت پتروشيمي بوشهر، شركت سينا پااليش جزيره قشم، شركت ٢آبادان در فاز 

  دست به اعتصاب زدند.  ر صنعت و ....يشركت نفت فالت قاره منطقه خارك، شركت اكسريتون، 
  

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

لب رسيده در شرق اصفهان دست به 
يگان ويژه و  .تجمع و راهپيمايي زدند

لباس شخصيها به كشاورزان معترض 
هجوم برده و به سوي آنها تيراندازي 

تعدادي از اهالي روستاي  /كردند.
بارانگرد باغملك، مسير اهواز به ايذه را 

   .مسدود كردند
كشاورزان شهرستان : خرداد ٨شنبه 

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

جمعي از اهالي : خرداد ٩كشنبه ي
روستاي بلوبند از توابع بخش خرقان 

ن نقطه يتر يشهرستان زرنديه، در شمال
 .، دست به تجمع زدندياستان مركز

ابان حافظ شهرستان يكنار، باالمحله چوكام دست به تجمع در خ راسته يكشاورزان روستاها: خرداد ١٤آدينه 
  .خمام دراستان گيالن زدند
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شهرستان اهواز در  ياز توابع بخش مركز ييكشاورزان و دامداران روستاي مگطوع، روستا: خرداد ١٥شنبه 
   ران تجمع كردند.ياستان خوزستان ا

  كردند. در استان خوزستان تجمعشماري از كشاورزان شهر ويس واقع : خرداد١٦كشنبه ي
جمعي از ساكنان روستاي منصوره از توابع دهستان حسيني شادگان در استان خوزستان،  :خرداد ١٧دوشنبه 

   .مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند
دراستان شهرستان كرخه براي دومين روز متوالي، كشاورزان خشمگين بخش شاوور: خرداد ٢٠پنجشنبه 

ل ين شهر به اردبيل، جاده مشگي(نوقدو) در استان اردب» ايعل ينقد« يروستا ياهال /.خوزستان تجمع كردند
  را مسدود كردند.  ينقد يروستا يدر سه راه

كار خوزستان، مقابل ساختمان استانداري خوزستان، دست به شماري از كشاورزان شلتوك : خرداد ٢٢شنبه 
   .تجمع  زدند

 شكر دهخدا،يرودخانه دز توسط شركت ن يرمجاز بر رويغ يهمزمان با احداث بند خاك: خرداد ٢٣ كشنبهي
در استان خوزستان دست  يمراونه در دهستان عنافچه شهرستان باو يكشاورزان خشمگين روستا جمعي از

  به تجمع زدند و بند خاكي را تخريب كردند.
مختلف شهرستان اهواز، براي چهارمين بار در اين ماه مقابل  كشاورزان شاليكار روستاهاي: خرداد ٢٤دوشنبه 

  .ساختمان استانداري خوزستان، تجمع  كردند
ن يشابور به ايم نير جاده قدي، مسياطراف سد طرق در خراسان رضو ياهالي روستاها: خرداد ٢٤دوشنبه 

  سد را مسدود كردند. 
  

  بازنشستگانسراسري جنبش 
 /.مقابل استانداري فارس تجمع كردند» شركت مخابرات راه دور شيراز«بازنشستگان : خرداد ٢كشنبه ي

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

مقابل ساختمان هواپيمايي براي هفتمين بار اير  ن بازنشسته ايرانجمعي از كاركناتجمع خرداد:  ٣دوشنبه 
  اين شركت در تهران.

كارگران بازنشسته  /بازنشستگان كارخانه پارس متال مقابل روزنامه قانون تجمع كردند.: خرداد ٤سه شنبه 
  اجتماع كردند.هتل الله تهران مقابل ساختمان شركت توسعه گردشگري ايران واقع در ولنجك تهران 

بازنشستگان صنايع فوالد در برخي شهرها از جمله در تهران، اصفهان، اهواز و رودبار (استان : خرداد ٩كشنبه ي
  تجمع كردند. بازنشستگي در شهر خود،  گيالن) مقابل ساختمان كانون

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

  ن سازمان تجمع كردند.يما در چند شهر كشور مقابل دفاتر ايكاركنان بازنشسته صدا و سخرداد:  ٣١دوشنبه  
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  حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
 كارگران شهرداري چابهار :شنبه اول خرداد

شهرداري اين شهر، دست به مقابل ساختمان 
كارگران شهرداري چابهار در ./ تجمع  زدند

اعتراض به عدم دريافت حقوق چند ماه گذشته 
  خود دست به تجمع  زدند./ 

كارگران شهرداري تهران  /خرداد: ٢كشنبه ي
مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر تهران واقع 

  در خيابان بهشت تجمع  برگزار كردند.
جمعي از كارگران شهرداري ياسوج ازجمله آتش نشان دست به تجمع در مصالي اين شهر، :/ خرداد ٧آدينه 

  .در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد زدند
تهران دست به تجمع مقابل  ٥منطقه  يكاركنان شهردار ٢مسكن شماره  ياعضاي تعاون :خرداد ١١سه شنبه 

  دادسراي اين منطقه از تهران زدند. 
جمعي از كارگران شهرداري كوت عبداهللا در هشتمين روز اعتصاب شان مقابل بيدادگاه : خرداد ١٨ه سه شنب

   .شهرستان كارون واقع در استان خوزستان اعتصاب و تجمع كرد
  ه دست به تجمع زدند.يديام يكارگران شهردارخرداد:  ٢٢شنبه 

  

  جنبش سراسري معلمان
 گروهي از معلمان پيش: خرداد ٢يكشنبه 

دبستاني از شهرهاي مختلف مقابل مجلس 
جمعي از  /در تهران دست به تجمع زدند.

معلمان آزاد شاغل در مدارس غيرانتفاعي 
  تجمع كردند. كشور مقابل مجلس

جمعي از معلمان مدارس  :خرداد ٨شنبه 
غيردولتي كرمان مقابل دفتر نماينده مجلس 

گروهي از معلمان كارنامه سبز  /تجمع كردند.
شماري از مربيان پيش دبستاني  /مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، دست به تجمع  زدند.

  آموزش و پرورش ايذه، مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين شهر، تجمع  برگزار كردند.
ساختمان جمعي از معلمان و كاركنان مدارس غير انتفاعي از شهرهاي مختلف، مقابل : خرداد ٩يكشنبه 

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

  شماري از معلمان خريد خدمت مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران تجمع كردند.  :خرداد ١٠دوشنبه 
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رژيم در  مجلس نشينانمعلمان مدارس غيردولتي كشور دست به تجمع مقابل دفاتر : خرداد١٣پنجشنبه 

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

شماري از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه مقابل استانداري خوزستان واقع در اهواز  :خرداد ١٧دوشنبه 
  همزمان با سفر قاليباف، معلمان مدارس غيردولتي استان ايالم مقابل استانداري تجمع كردند. /د.تجمع كردن
جمعي از معلمان مدارس غيردولتي، غيرانتفاعي و آموزش از راه دور مقابل مجلس در : خرداد ١٨سه شنبه 

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

 استانداري كرمان تجمع كردند.

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

  

 حركتهاي اعتراضي كادر درماني (پرستاران، پزشكان، رزيدنتها، داروسازان)
جمعي از پرستاران و كادر درمان بيمارستانها و مراكز اورژانس تهران كه عضو شركت تعاوني : خرداد ١شنبه 

  كاركنان نظام سالمت كشور هستند، مقابل ساختمان حوزه رياست قوه قضائيه، تجمع  برپا كردند.
شماري از بازنشستگان بهداشت و درمان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در : خرداد ٣دوشنبه 

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

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

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

جمعي از كاركنان پايگاههاي سالمت، مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران،  :خرداد ١٩چهارشنبه 
 تجمع  برگزار كردند.

  ، مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع  برگزار كردند. SMAشماري از خانواده بيماران : خرداد ٢٢شنبه 
جمعي  /نيروهاي شركتي بهداشت مشهد مقابل ستاد مركزي اين دانشگاه تجمع كردند. :خرداد ٢٤دوشنبه 

از دستياران تخصصي پزشكي به نمايندگي از طرف همكاران شان در سراسر كشور دست به تجمع مقابل وزارت 
  .بهداشت زدند
 داران دست به تجمع  زدند.جمعي از داروخانه : خرداد ٢٦چهارشنبه 

گروهي از رزيدنتها در شهرهاي مختلف كشور از جمله در تهران، اروميه، زنجان، بابل، : خرداد ٣٠يكشنبه 
 شيراز و تبريز در اعتراض به عدم لغو آزمون ارتقا و گواهينامه دستياري دست به تجمع زدند.

 
  پوشش داده شد است. ٤٣٩شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 

http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N439.pdf  
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  حركت ١٩٤٩ – ١٤٠٠تير 
  

شماري از كارگران كارخانه الستيك پارس ساوه در هفتمين روز اعتراض شان مقابل اين : تير ١سه شنبه 
براي چندمين بار، كارگران شركت آب و فاضالب روستايي ايذه براي اعتراض  /.كارخانه دست به تجمع زدند

  به عدم پرداخت ماههاي حقوق دست از كار كشيدند و مقابل اداره آب شهرستان اجتماع كردند. 
ريز كوبي شهرك صنعتي حنا واقع در شهرستان ني كارگران چند واحد تعطيل شده سنگ: تير ٢چهارشنبه 

كاركنان نيروگاه رامين شهر  /مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان، دست به تجمع زدند. در استان فارس،
 /.اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات خود، مقابل ساختمان اداري اين نيروگاه دست به تجمع  زدند

شهرستان مباركه تجمع  يمقابل فرماندار روز كارگران شركت سيمان سپاهان واقع در اصفهان در دومين
جاده  ٥٠لومتر يز واقع در كير ير نيه دراستان فارس در مجتمع فوالد غدياهالي خشمگين شهر قطرو /.كردند

تجمع كاركنان نيروگاه  /ز را با برپايي تجمع مسدود كردند.ير يكارخانه به ن يرجان جاده وروديس -ز ير ين
  بان خط گرم در شركت توزيع برق تهران.رامين شهر در اهواز./ تجمع كارگران سيم 

جمعي از فعاالن سياسي و مدني همزمان با روز جهاني مبارزه با شكنجه، مقابل مجتمع : تير ٣پنجشنبه 
   .قضايي تهران دست به تجمع زدند

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

شماري از دامداران در استانهاي اصفهان، يزد، فارس، خراسان رضوي، كرمان، خراسان شمالي : تير ٦كشنبه ي
و همدان مقابل سازمان جهاد كشاورزي در شهرهاي مشهد، شيراز، يزد، اصفهان، كرمان، گناباد و همدان دست 

تجمع حواله  /.تجمع كارگران سايتهاي شستشو و ضدعفوني كاميونها در پايانه بندر خميني /ه تجمع  زدند.ب
داران شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)، مقابل ساختمان بيدادسراي جرائم اقتصادي واقع در خيابان 

  .خيام شمالي در تهران
تجمع  /.مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردندشماري از مالباختگان سكه ثامن تير:  ٧دوشنبه 

اعتصاب و تجمع كارگران  /جمعي از حواله داران خودروي ام جي مقابل دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي در تهران.
آهن آذربايجان شرقي مقابل ساختمان كارگران ابنيه فني راه  /اهواز. ٧كاري فضاي سبز شهرداري منطقه پيمان

جمعي از كاميونداران شهرستان  /.بايجان واقع در ضلع شمالي ايستگاه تبريز، دست به تجمع زدندراه آهن آذر
   .اردكان، دست به اعتصاب زدند

خراسان  يروان، مقابل استانداريبجنورد و ش ييكرونا يمارستانهايكارگران خدماتي شركتي ب: تير ٨سه شنبه 
و پرورش اين جمعي از خدمتگزاران و سرايداران مدارس مشهد مقابل ساختمان آموزش ./ تجمع كردند يشمال

 /تجمع كارگران مخابرات آذربايجان شرقي مقابل دفتر مدير مخابرات استان در تبريز. /.شهرستان تجمع كردند
دست به تجمع  شماري از كارگران كارخانه سيمان سپاهان اصفهان، بار ديگر مقابل درب ورودي محل كارشان 

  ان مشهد براي اعتراض به نرخ نان مقابل اتحاديه نانوايان اجتماع كردند.يبراي دومين روز متوالي، نانوا /.زدند
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 /قرباني انفجار كلينيك سينا اطهر تجريش در محل حادثه تجمع كردند. ١٩خانواده هاي تير:  ٩چهارشنبه 
رانندگان تاكسي در سقز، در  /.ست دست به تجمع زدندجمعي از خبرنگاران، مقابل سازمان حفاظت محيط زي

  .چند ايستگاه سطح شهر اعتصاب كردند

جمعي از فعاالن ./ كارگران كارخانه شيشه كاوه فلوت ساوه مقابلِ اداره كار ساوه اجتماع كردند: تير ١٢شنبه 
جمعي از  /.تجمع  برگزار كردندهورامان » تهته «مدني و شهروندان معترض به كشتار كولبران، در ارتفاعات 

شماري  /.واقع در اهواز، تجمع  برپا كردند  فعاالن محيط زيست خوزستان، مقابل ساختمان سازمان آب و برق
از جوانان جوياي كار قله چنعان شهرستان كوت عبداهللا، مقابل درب ورودي شركت صنايع فوالد اهواز، تجمع  

شماري از شهروندان و فعاالن محيط زيست در اهواز  /.شهرهاي كوردستاناعتصاب كاميونداران  /.برپا كردند
 /استان هرمزگان زدند. اهالي بشاگرد مقابل فرمانداري و بيمارستان  اين شهرستان در /تجمع  برگزار كردند.

تجمع   جمعي از كاركنان مخابرات شيراز، مقابل ساختمان اداره مخابرات واقع در خيابان وليعصر شيراز دست به
   تجمع كارگران اخراج شده شركت لوله سازي خوزستان، مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز. /.زدند

با شليك سپاه پاساران  ينياوكرا يمايهاي داغدار جانباختگان سقوط هواپ جمعي از خانوادهتير:  ١٣كشنبه ي
شماري  /.تاكسي زنجان دست به اعتصاب زدندرانندگان مقابل سازمان قضايي نيروهاي مسلح تجمع كردند./ 

از خدمتگزاران و سرايداران مدارس از استانهاي مختلف كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران دست 
گروهي از حاميان حقوق حيوانات مقابل استانداري قزوين با سكوت و دست گرفتن پالكارد ./ به تجمع زدند

جمعي از جوانان جوياي كار روستاي مراونه از توابع اهواز مقابل ساختمان  /.روبروي استانداري تجمع كردند
كارگران كارخانه داروسازي باير افالك ازنا ./ شركت طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي دست به تجمع زدند

ان در استان آذربايج تكاب دامداران شهرستان /دست به تجمع دراين واحد توليدي در استان لرستان زدند.
تعدادي از مالباختگان پروژه ./ شان مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند غربي، به همراه دامهاي

كارگران شركتي مراكز خدمات جامع سالمت ./ رضوان قم مقابل دادگستري شهرستان قم تجمع  برگزار كردند
  كردند. مقابل وزارت بهداشت و مجلس تجمع  وقم به تهران آمدند 

كارگران  /ديگر مقابل بانك كشاورزي تجمع كردند. ركارگزاران بيمه بانك كشاورزي كشور با: تير ١٤شنبه دو
شماري از مالباختگان و حواله  /شركتي مخابرات فارس مقابل ساختمان اداري مخابرات استان تجمع كردند.

جمعي از  /.ران، تجمع كردندداران شركت آذيكو، مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در ته
كاميونداران رشت اعتصاب كرده و با پارك ./ نانوايان قزوين مقابل ساختمان استانداري اين شهر تجمع كردند

شماري  /.كردن كاميونهاي شان در دو طرف جاده پليس راه اين شهر، اقدام به مسدود كردن اين جاده كردند
گروهي از سرايدران  /.برنامه و بودجه كشور واقع در تهران تجمع كردنداز افراد داري معلوليت مقابل سازمان 

تجمع جمعي از  /و خدمتگزاران مدارس ايران از استانها مختلف مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند.
كسبه شهرستان پرديس مقابل فرمانداري پرديس./ دامداران فساران اصفهان جلوي كشتارگاه دست به تجمع  

  .زدند
شماري از كارگران  /.سهامداران گروه صنعتي سديد مقابل حوزه رياست قوه قضائيهتجمع : تير ١٥سه شنبه 

براي چندمين بار،  /.پيماني اتوبوسراني آبادان مقابل سازمان اتوبوسراني اين شهرستان دست به تجمع زدند
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 ٥نيروهاي خريد خدمت  /زدند. متروي تهران دست به تجمع مقابل ايستگاه متروي هشتگرد ٥كارگران خط 
جمعي از گاوداران دامغان مقابل اداره  /.مركز اورژانس اجتماعي تهران دست از كار كشيده و اعتصاب كردند

  برق تجمع كردند و شيرها را داخل جوي آب ريختند. 
ن، شهر از جمله دامغا ٢٢تيرماه دستكم در  ١٥تا  ١٣از  قطع شدن مداوم برقشهروندان معترض به 

قال، كازرون، قائمشهر، ري، قزوين، بابلسر، آمل، بندرگز، كرج، اسالمشهر، قير و گنبدكاووس، بندر تركمن، آق
كنار، گرگان، پاكدشت، بهشهر، بهنمير، خمام، فرديس مقابل شركت برق شهرها يا كارزين، بابل، فريدون 

اي كارگران شركتي برق منطقه  /.انددادهمحالت خود دست به تجمع زده و يا در تاريكي شب شعارهايي  سر 
   .تهران مقابل درب  اين شركت تجمع كردند

گروهي از گاوداران گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي، براي دومين روز مقابل ساختمان : تير ١٦چهارشنبه 
در محل كار خود  كارگران نگهداري خطوط ريلي ناحيه آذربايجان /.فرمانداري دامغان، دست به تجمع  زدند

  .خودداري كردندكار دست به اعتصاب زده و از ادامه 
  رانندگان اتوبوسراني بندرعباس دست ازكار كشيدند. :تير ١٧پنجشنبه 

شماري از نانوايان قزوين مقابل ساختمان اتحاديه و شركت تعاوني نانوايان اين شهر تجمع : تير ١٩شنبه 
 /.دادگاه انقالب تهران دست به تجمع  زدندبيشماري از فعاالن مدني و سياسي، مقابل ساختمان ./ كردند

گروهي از زنان روستاهاي نصير محله و شالما واقع در شهرستان شفت، براي دومين روز متوالي در محدوده راه 
پايگاهها و مراكز خدمات  گروهي از كاركنان شركتي /.جاده اي ميان دو روستاي مذكور، دست به تجمع  زدند

شماري از كارگزاران مخابرات روستايي  /.قم تجمع كردند مجلس نشينجامع سالمت قم، در محوطه دفتر 
جمعي از رانندگان  /.خراسان رضوي، مقابل ساختمان مركزي اداره كار اين استان واقع در مشهد، تجمع كردند

شماري از كارگران ./ اين شهرستان، دست به تجمع  زدند مريوان، در ساختمان اداره تاكسيراني ٨تاكسي كد 
پرسنل تأسيسات خط پنج  /.دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان خودداري كردند نانوايي در نيشابور

دليل عدم قرارداد و پرداخت نكردن حقوق و مزايا، تجمع  برگزار كردند. محل تجمع مترو صادقيه گلشهر به 
   .بودبرداري ه كالج ساختمان اصلي مترو شركت بهرهآنان چهار را

متل داران بابلسر در  /.فاضالب دشت آزادگان دست به تجمع زدندجمعي از كارگران آب وتير:  ٢٠كشنبه ي
دادسراي جرائم اقتصادي بيجمعي از مالباختگان صرافي كريپتولند مقابل  /تجمع كردند.اين شهر ميدان شيالت 
صاحبان زمينهاي كوثر مقابل اداره  /تعدادي از نانوايان مشهد مقابل استانداري تجمع كردند. /تجمع كردند.

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

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

  .براي دريافت سرمايه خود تجمع كردند
جمعي از  /.نانوايان اين شهر تجمع كردندشماري از كارگران نانواي مشهد مقابل اتحاديه تير:  ٢٢سه شنبه 

كارگران شركتي بيمارستان باشت دست به  /جوانان و مردم ازنا مقابل اداره برق اين شهر تجمع  برگزار كردند.
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آهن در كرج مقابل اين تعدادي از كارگران شركت تراورس و توليد قطعات بتني وابسته به راه  /اعتصاب زدند.
  شركت تجمع كردند. 

شماري از دامداران زيان ديده دستكم در چهار شهر از جمله شهركرد مقابل ساختمان : تير ٢٣هارشنبه چ
استانداري، نيشابور، بيرجند و تربت حيدريه مقابل ساختمان مديريت جهاد كشاورزي اين شهرها، دست به 

غربي رفسنجان، براي دومين روز جمعي از اهالي آبادآگاه، كوثرريز و هرمزآباد واقع در حومه  /.تجمع  زدند
كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي، در  /.متوالي مقابل كشتارگاه مرغ اين شهرستان، تجمع  برگزار كردند

رانندگان تانكر و كاميونهاي حمل مواد د./ آستانه سالروز تامين اجتماعي، در خانه كارگر تهران تجمع كردن
  شهرستان قصر شيرين، دست به اعتصاب زدند. سوختي در گمرك پرويزخان واقع در

اعضاي تعاوني مسكن كاركنان اخبار جام  /رانندگان زرند كرمان دست به اعتصاب زدند. تير: ٢٤پنجشنبه 
 /تهران زدند. ٢٢جم دست به تجمع خانوادگي مقابل اين پروژه مسكوني تجاري، در ميدان ساحل منطقه 

مهران واقع در استان ايالم، با بستن جاده منتهي به محل اين پروژه، كارگران شركت جهان پارس شهرستان 
شماري از نانوايان و كارگران خبازي مقابل ساختمان استانداري خراسان  /.دست به اعتصاب زده و تجمع كردند
  .تعدادي از مردم شهرك سپهر واقع در كرج، در اين شهرك تجمع كردند /.شمالي واقع در بجنورد تجمع كردند

هاي شان، مقابل محل ساخت تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان جام جم همراه خانواده  :تير ٢٦شنبه 
  .در تهران، دست به تجمع  زدند ٢٢اين پروژه مسكوني تجاري واقع در ميدان ساحل منطقه 

شماري  /.زدندگروهي از كارگران سد شفارود مقابل فرمانداري رضوانشهر دست به تجمع : تير ٢٧كشنبه ي
از نيروهاي رسمي شركت آب و فاضالب اهواز، براي دومين روز متوالي در محل نمازخانه اين شركت دست به 

كارمندان دانشگاههاي سراسر كشور در محوطه معدن./ كارگران معدن زغالسنگ كوهبنان تجمع ./ تجمع زدند
خوردين شهرك قدس تهران دست به تجمع  مقابل ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واقع در ميدان

براي دومين  /كارگران سد شفارود دست به تجمع مقابل فرمانداري رضوانشهر در استان گيالن زدند. /زدند.
روز متوالي، كارگران رسمي شركت آب و فاضالب اهواز دست به تجمع درنمازخانه محل كارشان زدند./ پرسنل 

  ٥.ورزقان اقدام به تجمع  در محوطه معدن كردند شركت آهن آجين در معدن مس سونگون
فرشتگان مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در  –شماري از مالباختگان موسسه كاسپين تير:  ٢٨دوشنبه 

شهري تجمع بوسهاي برون  از رانندگان اتوبوسها و ميني تعدادي./ سعادت آباد تهران دست به تجمع  زدند
  كننده روغنهاي سوخته خودرو مقابل مجلس تجمع كردند. كارگران جمع آوري /كردند.

دست به تجمع مقابل فرمانداري  براي دومين بار طي چند روز گذشتهدامداران نيشابور : تير ٢٩سه شنبه 
   اين شهرستان دراستان خراسان رضوي زدند.

خراسان مقابل حوزه مديريت شماري از كارگران و كاركنان نگهداري خط ابنيه فني راه آهن : تير ٣١پنجشنبه 
كارگران شركت هفت تپه از تمامي بخشها، براي دهمين روز متوالي  ./اداره كل راه آهن خراسان تجمع كردند

كارگران بخش دفع آفات شركت هفت تپه در ./ دست به اعتصاب زده و در محوطه اين شركت تجمع كردند
 ٣٥ .كت دست به تجمع زدندبيست و پنجمين روز از اعتصاب خود در محوطه اين شر
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  جنبش اعتراضي كارگران نفت، گاز و پتروشيمي
  زدند.  كارگران پيمانكاري عسلويه در برخي از فازها دست به اعتصاب: شنبه اول تير سه

اعتصاب سراسري كارگران  :تير ٣پنجشنبه 
پيماني پااليشگاهها، پتروشيميها و نيروگاهها، 

   .استان گسترش پيدا كرد ٧دستكم در 
كارگران مجتمع پتروشيمي رجال  :تير ٥شنبه 

 واقع در منطقه ويژه ماهشهر، كارگران شركت

ODCC  شاغل در پااليشگاه نفت اصفهان و
پااليشگاه گاز بيدبلند  ٢همچنين كارگران فاز 

كمپين بيست “بهبهان، دست به اعتصاب زده و به 
 .پيوستند” ١٤٠٠ده 

اعتصاب كارگران پيماني صنايع  :تير ٦كشنبه ي
و مركز  پااليشگاه ٦٠نفت و پتروشيمي در 

شهر شامل تهران،  ١٩و نيروگاه در  پتروشيمي
اراك، اصفهان، اهواز، آبادان، ماهشهر، جاسك، عسلويه ، گچساران، دماوند، بهبهان، بوشهر،كنگان، قشم، خارك، 

  اروميه، كرمان، بندرعباس و ايالم گسترش يافت.
عمران «كارگران پيماني شركت پتروشيمي 

، ميدان گازي پارس جنوبي عسلويه، »صنعت
سلويه، شركت ع» صدف«شركت پتروشيمي 

عسلويه، شركت » جهان پارس«پتروشيمي 
پايندان عسلويه، شركت ساتراپ صنعت استان 
بوشهر، شركت سينا پااليش قشم، شركت ليدوما 
استان بوشهر، اورهال پااليشگاه نفت تهران، 

ه، سازي اراك، پااليشگاه تندگويان تهران، پتروشيمي دنا عسلويه، شركت جهان پارس عسلويشركت ماشين
كنگان، پااليشگاه بيدخون  ١٣(فاز اختر) پارس جنوبي استان بوشهر، فاز  ١٣پااليشگاه بيدبلند بهبهان، فاز 

سي پااليشگاه آبادان، شركت مخازن نفت قشم، پتروشيمي بوشهر، پتروشيمي جيشركت ايعسلويه، پروژه
مي سبالن شركت فيرمكو در عسلويه، خارك، پتروشي -هاي نفتي ايرانگچساران، عمليات دريايي شركت پايانه

قشم، كارگران كنسرسيوم پروژه بيد بلند خليج فارس بهبهان، بخش سازه شركت جهان پارس  ١٠پروژه بيد
عسلويه، شركت فوالد بوتيا كرمان، پااليشگاه اصفهان، شركت رگبي پااليشگاه اصفهان، پتروشيمي عسلويه فاز 

ن استان بوشهر، شركت آذرفلز( استراكچر)، شركت آريا پيشرو (برق ، شركت پترو كيان (پايپينگ) پارسيا١٤
پليمر در صنايع فوالد كرمان، شركت ديتركيبي اروميه، شركت بوتياوابزار دقيق)، كارگران سيكل

پااليش در پااليشگاه نفت اصفهان، شركت ماهشهر، شركت آبسان ٢هاي عسلويه، پروژه بيدبلند پتروشيمي
بندرعباس، پيمانكاري جهان پارس  ٥، پيمانكاري زالل پااليشگاه اصفهان، تلمبه خانه شماره فرافن قشمسازه
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 AJCپااليشگاه نفت اصفهان،   ODCCايالم، راديوگراف نيروگاه بيدخون عسلويه، پتروپااليش كنگان، شركت 
يه، شركت انديكا پااليشگاه آبادان، شركت كيسون بندر جاسك، مخازن نفتي جاسك، نيروگاه بوستانو عسلو

صنعت آسيا، گروه نفت ستاره دماوند، نيروگاه بوستانو عسلويه شركت انديكا، و پتروشيمي گچساران دست به 
  اعتصاب ادامه دادند. 

كارگران هلدينگ خليج فارس (ايثارگر) در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر خميني : تير ١٠پنجشنبه 
  زدند. اعتصاب و برپايي تجمع  بهدست براي دومين روزهاي متوالي 

برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در منطقه تعدادي از كارگران واحد ترابري شركت بهره : تير ١٢شنبه 
عملياتي پارسيان، آغار و دالن واقع در شيراز، مقابل ساختمان ستاد مركزي شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي 

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

  .كردند
كارگران : تير ١٧پنجشنبه 

و  ٩پيمانكاري تعميرات فازهاي 
منطقه ويژه پارس درادامه  ١٠

تحريم غذاي شان كه از حدود 
يك ماه پيش شروع شده است، 

هاي غذايي را مقابل دفتر  وعده
   .كارفرما گذاشتند

اعتصاب  :تير ٢٠يكشنبه 
مركز كارگري  ١٠٥كارگران به 

در استانهاي مختلف گسترش 
  منتشر شد. » شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت«در اين روز اولين اطالعيه  يافت.

جمعي از كارگران شركت پتروشيمي خراسان در محوطه اين شركت واقع در بجنورد، دست  تير: ٢١دوشنبه 
  و تجمع كردند. زده به اعتصاب 
پااليشگاه و مركز پتروشيمي  ١١٢اعتصاب كارگران در براي بيست و ششمين روز متوالي  :تير ٢٤پنجشنبه 

  شهر ادامه يافت.١٩و نيروگاه در 
ك ماه را پشت سر ياي نفت و صنايع وابسته به آن اعتصاب سراسري كارگران پروژه : تير ٢٩سه شنبه 

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

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

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

   .از توابع شهرستان اهواز در اين روستا تجمع كردنداهالي روستاي مراونه : تير ٣پنجشنبه 
   .شماري از كشاورزان اصفهان مقابل شركت آب منطقه اي اين شهر تجمع كردند: تير ٧دوشنبه 

از كشاورزان شهرستان حميديه، مقابل ساختمان شركت آب و فاضالب حميديه، دست  تعدادي: تير ١٢شنبه 
   .به تجمع  زدند

 /.جمعي از كشاورزان شهرستان شوش مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدندتير:  ١٣كشنبه ي
  .كشاورزان شهرستان فالورجان براي چندمين روز متوالي  تجمع

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

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

 /هواز زدند.جمعي از اهالي خشمگين روستاهاي خوزستان دست به تجمع در سازمان آب و برق استان در ا
   تجمع كشاورزان اصفهان و مقاومت در برابر يورش نيروي انتظامي.

كشاورزان خشمگين شرق اصفهان مقابل استانداري تجمع كردند و گاو هايي را كه توان : تير ١٦چهارشنبه 
  تامين آب و علوفه برايشان را ندارند سالخي كردند. 

شدن تاالبها و رودهاي استان خوزستان در پي سد  خشكشماري از شهروندان معترض به : تير ١٩شنبه 
كشاورزان شماري از  /راهپيمايي كردند. وسازيهاي متعدد، در برابر ساختمان استانداري واقع در اهواز، تجمع 

براي دومين روز متوالي، اهالي ./ و شهروندان اهوازي، مقابل ساختمان استانداري و فرمانداري اهواز تجمع كردند
شماري از روستاهاي شفت در استان گيالن دست به تجمع در جاده و مقابل بخشداري و فرمانداري  زدند./ 

  .اهالي روستاي مرغا از توابع بخش مركزي شهرستان ايذه، مقابل ساختمان فرمانداري، دست به تجمع  زدند
  باد پايين جوين از شهرهاي اطراف سبزوار.تجمع  اهالي روستاي فيض آ تير: ٢١دوشنبه 

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

در شهرستان حميديه واقع در استان » جنادله و خزرج«گروهي از كشاورزان روستاهاي  :تير ٢٣چهارشنبه 
زيست اصفهان با مطالبه حفظ جريان پايدار تجمع جمعي از فعاالن محيط /.دست به تجمع  زدندخوزستان، 

  زيست. رود و با اولويت بخشي به حقآبه محيطدر زاينده
شهروندان برخي از شهرهاي استان خوزستان همچون اهواز، آبادان، حميديه، بستان، : تير ٢٤پنجشنبه 

شماري از كشاورزان  /ي خود اقدام به راهپيمايي و برگزاري تجمعات  كردند.سوسنگرد و بندر ماهشهر در شهرها
مسجد سليمان  –روستاهاي بخش باوي از توابع شهرستان اهواز، در منطقه مالثاني تجمع كرده و جاده اهواز 

  .را بستند
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مردم شهرهاي كوت عبداهللا، شادگان، هويزه و ابوحميظه همراه با ديگر شهرهاي استان : تير ٢٥آدينه 
شهر، به تجمعهاي  ١٢خوزستان، دستكم 

  .خود ادامه دادند
از قيام  در سومين روز: تير ٢٦شنبه 

از جمله شهر  ١٧ درتشنگان، مردم دستكم 
شاوور، كرخه، سوسنگرد، كوت سيد نعيم، 

عبداهللا، حميديه و شادگان، اهواز، كوت 
شوش، در شهرهاي خود تجمعات  برگزار 

شماري از كشاورزان دزفول، مقابل  /.كردند
   .ساختمان فرمانداري اين شهر، تجمع كردند

در چهارمين روز قيام خوزستان شهروندان معترض با روشن كردن آتش، جادههاي ارتباطي : تير ٢٧يكشنبه 
  اهواز به خرمشهر و اهواز به شوش را مسدود كردند. 

شهر از جمله رامهرمز، شاوور، كرخه،  ٢٠دستكم در براي پنجمين شب متوالي خيزش مردم  :تير ٢٨دوشنبه 
ن، حميديه، بستان، سوسنگرد، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان، چمران، كوت سيد نعيم، شوش، اهواز، آبادا

جمعي از اهالي روستاي جدول غوره بويراحمد  /كوت عبداهللا، مالثاني، هويزه و ابوحميظه ويس گسترش يافت.
شماري از كشاورزان اصفهان، در داخل  /مقابل شركت آب و فاضالب استان كهگيلويه و بويراحمد اجتماع كردند.

  .اداره آب و فاضالب اين شهر تجمع كردند ساختمان
مردم خوزستان، شهروندان در شهرهاي سوسنگرد، آبادان، ايذه، اهواز،  قيامدر ششمين روز  :تير ٢٩سه شنبه 

جمعي از فعاالن مدني، كارگري، معلمان و مادران دادخواه با تجمع  /.خرمشهر و شادگان دست به تجمع  زدند
خواست و اعتراضات مردم خوزستان اعالم حمايت كردند كه مورد هجوم و ضرب و شتم مقابل وزارت كشور از 

كي از معترضان به نام رستم بهمني يزدند و  تجمعشهروندان شهر ايذه، دست به ./ نيروهاي امنيتي قرار گرفتند
  در ايذه به شهادت رسيد.

همزمان در دو شهر  .شهر گسترش يافت ٢٥خيزش مردم در هفتمين روز به دستكم  :تير ٣٠چهارشنبه 
ديگر از جمله يزدان شهر اصفهان و بندرگناوه واقع در استان بوشهر در حمايت از مردم خوزستان تجمعاتي  

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

 /.جمعي از كشاورزان دشت شبيلو از توابع شهرستان پلدشت در اين منطقه تجمع كردند تير: ٣١به پنجشن
آبي شهروندان اين استان به بي از اعتراضتجمع كرده و جمعي از زنان در اهواز مقابل استانداري خوزستان 

  حمايت كردند. 
شهر، عالوه بر استان خوزستان  ٣٠تير و در هشتمين روز به بيش از  ٣١خيزش مردم تا پايان روز پنجشنبه 

شهر در استان اصفهان  نيگودرز در استان لرستان، بندر گناوه و برازجان در استان بوشهر و شاهيدر شهرهاي ال
  گسترش يافت.
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شهر و با تكرار  ٣٠خيزش تشنگان در هشت روز آخر تير در مجموع در 
به  قيام تشنگان در خوزستانتن از  ٥روز جريان داشت. هويت  ١٤٥

مصطفي نعيماوي (عساكره) از شادگان، قاسم (ناصري) خضيري «نامهاي، 
از كوت عبداهللا، ميثم عچرش از شهر كوره (شهرك طالقاني)، علي بهمني 

  اميد آذرخوش از اليگودرز ، سوسن اهل روستاي
  

  بازنشستگانسراسري جنبش 
شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران مقابل سازمان تأمين اجتماعي تهران دست به : تير ٦كشنبه ي

بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و خوزستان تجمع  /.تجمع زدند
هشتمين تجمع بازنشستگان هواپيمايي هما مقابل ./ كانونهاي بازنشستگي مركز استان خودمقابل ساختمان 

   ساختمان اين شركت در تهران.
  تجمع كردند.م يس يكارگران بازنشسته شركت مخابرات اصفهان در محوطه ب: تير ٧دوشنبه 

  جمعي از كارگران بازنشسته شركت روغن نباتي شيراز مقابل كارخانه تجمع كردند. : تير ٨سه شنبه 
گروهي از بازنشستگان شركت واحد اتوبوسراني، مقابل اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني : تير ٩چهارشنبه 

   .تهران، تجمع  برپا كردند
خوزستان و اصفهان مقابل ساختمان اين تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد در  تير: ١٣كشنبه ي

شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي خرم ./ صندوق در مراكز اين استانها
  .آباد، شوش و اهواز مقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود، تجمع كردند

   .مقابل مجلس تجمع كردندبازنشستگان هواپيمايي جمهوري اسالمي تعدادي از : تير ١٥سه شنبه 
بگيران تأمين اجتماعي مقابل كانون بازنشستگان در رشت، جمعي از بازنشستگان و مستمري : تير ٢٠كشنبه ي

  اهواز تجمع كردند.اصفهان و
شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي رشت، اراك و مشهد : تير ٢٧كشنبه ي

جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق /.كردند تجمعمقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود، 
 /.تجمع كردندبازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و اهواز مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها 

جمعي از بازنشستگان كارگري سازمان تامين اجتماعي، مقابل كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهرستان 
   تهران جمع شدند.

كارگران بازنشسته مخابرات آذربايجان شرقي در تبريز و چهارمحال و بختياري در تجمع تير:  ٢٨دوشنبه 
  شهر كرد مقابل ساختمان شركت مخابرات.

  

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

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

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

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

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

  تجمع مقابل استانداري خوزستان و ساختمان شهرداري اين كالنشهر زدند. 
كارگران شركتي شهرداري پلدختر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه در چند تير:  ٢٧كشنبه ي

  ماه گذشته دست به تجمع زدند.
اهواز مقابل ساختمان شهرداري اين شهر  ٢شماري از كارگران اخراج شده شهرداري منطقه تير:  ٢٨دوشنبه 

   .تجمع كردند
، تجمع و كارگران شهرداري كوت عبداهللا از اولين روزهاي ماه جاري دست به اعتصاب:ريت ٣١پنجشنبه 
   .خودداري كردند كاراز ادامه در بيستمين روز زده و  راهپيمايي

 

 معلمان  جنبش سراسري
جمعي از معلمان مدارس غيرانتفاعي مقابل  :تير ٨شنبه سه 

 مجلس دست به تجمع زدند.

صدها تن از مربيان پاره وقت كانون پرورش فكري  :تير ١٠پنجشنبه 
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.
روز  هشتمينگروهي از معلمان كارنامه سبز براي : تير ١٤دوشنبه 

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

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

دانش آموزان مدرسه وقفي دخترانه دكتر تجمع  :تير ٢٩سه شنبه 
 ٧شان مقابل آموزش پرورش ناحيه سعيدي مشهد و خانواده هاي 

 كالنشهر مشهد.

تعدادي از فرهنگيان شاغل و بازنشسته تجمع  :تير ٣١پنجشنبه 
 مردم خوزستان كردند. در حمايت از خيزشكرمانشاه 
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 حركتهاي اعتراضي كادر درماني (پرستاران، پزشكان، رزيدنتها، داروسازان)
جمعي از داروسازان مقابل : تير ١سه شنبه 

ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع 
   .كردند

داروسازان اصفهان دست به  :تير ٦يكشنبه 
تجمع مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو در 

  اصفهان زدند.
رزيدنتهاي پوست دانشگاهاي : تير ٧دوشنبه 

علوم پزشكي كشور كالسهاي 
آموزشي و بخشها را تعطيل و 
مقابل ساختمان اين سازمان 

تجمع  /اجتماع كردند. درتهران
كاركنان بيمارستان خميني 

   كرج مقابل استانداري البرز.
شماري از  :تير ٨سه شنبه 

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

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

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

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

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

  وزارت كشور در تهران تجمع كردند. 
  

  پوشش داده شد است. ٤٤٠شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N440.pdf  
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  حركت ٤٤٦ – ١٤٠٠مرداد 
 

گروهي از رانندگان اتوبوسهاي شهري شيراز، دست به اعتصاب زده و از ادامه كار خودداري : مرداد ٢شنبه 
مخابرات آذربايجان شرقي، مقابل ساختمان مديريت شركت مخابرات تبريز، دست شماري از كارگران  /.كردند

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

 /.طقه همدان مقابل اين شركت تجمع كردندتعدادي از كارگزاران روستايي مخابرات من: مرداد ٣كشنبه ي
شهروندان بانه مقابل فرمانداري تجمع كرده و اين تجمع با حمله  /تجمع دو باره مرغداران يزد مقابل استانداري.

 وحشيانه نيروهاي سركوبگر به خشونت كشيده شد.

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

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

  .ساختمان استانداري در يزد تجمع كردند
كارگران راه آهن (شركت تروارس) در نواحي ورامين، لرستان، زاگرس، خراسان و : مرداد ٦چهارشنبه 

شماري از كاميونداران اهواز، با فراخوان قبلي دست به اعتصاب  /تهران دست به تجمع زدند. ين مترويهمچن
ن شهرستان دست به تجمع يا ياز شهروندان ابهر در استان زنجان مقابل ساختمان فرماندار يجمعند./ زد

   .تجمع كردند يمرغداران كرمان مقابل استاندار /زدند.
رانندگان  /.ندبار دوم اعتصاب كرد يراز برايش يدرون شهر يرانندگان اتوبوسها: مرداد ٧پنجشنبه 

   ونداران غرب كشور اعتصاب كردند.يكام
در ميدان آزادي تهران با در دست گرفتن  ٩٨آبان  شهداي قيام تعدادي از خانواده هاي: مرداد ٨نه يآد

شهروندان معترض در شهرهاي  /از خيزش مردم خوزستان حمايت كردند.ند و عكسهاي عزيزان شان تجمع كرد
شماري از شهروندان، در بلوار ساحلى  /.زدند ياعتراضتجمع تهران و گلستان واقع در استان تهران، دست به 

شوشتر، بهارستان، اراك، دهلران، هشتگرد، دزفول و قزوين نيز تظاهراتي با شعار مرگ بر شهرهاي و در اهواز 
  كردند.ديكتاتور برگزار 

به دنبال انتشار يك فراخوان در حمايت از مردم خوزستان و اعتراض به شرايط كشور، گروهي : مرداد ٩شنبه 
شماري از كاركنان و مهندسان شاغل در  /.هنرمندان و شهروندان در تئاتر شهر تهران دست به تجمع  زدنداز 

نيروگاه برق حرارتي و گازي زير مجموعه شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي، در محوطه اين شركت 
يك  /دومين بار دست به تجمع زدند.اژ ازنا براي يكارگران كارخانه فروآل /.واقع در تبريز، دست به تجمع زدند

  .گاه زدندين جايخود دست به تجمع مقابل ا ينيگاه سوخت اهواز همراه با خانواده و دختر انسوليكارگر جا
گروهي از  /با ورود نيروهاي نظامي و امنيتي به خشونت كشيده شد. مشهد تجمع مردم: مرداد ١٠كشنبه ي

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

 سيشان دست به تجمع خانوادگي مقابل دفتر رئيش نوانديرو يدهها مالباخته شركت تعاونمرداد:  ١١دوشنبه 
  .ه در تهران زدندييقوه فاسد قضا

پيمانكاري فوالد مباركه اصفهان دست به اعتصاب زده و مقابل شماري از كارگران مرداد:  ١٢سه شنبه 
تعدادي از نانوايان شهرستان بهارستان در استان تهران مقابل /.ساختمان مركزي فوالد مباركه تجمع كردند

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

  كاركنان حجمي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان تجمع كردند.مرداد:  ١٥نه يآد
 /.اداره تجمع كردندكارگران و پرسنل آب و فاضالب هويزه در استان خوزستان مقابل اين مرداد:  ١٧كشنبه ي

گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، بار ديگر مقابل ساختمان هيات تصفيه واقع در تهران، تجمع  
دور جديد اعتصاب رانندگان  /.نشاني ساوه تجمع كردندجمعي از كاركنان سازمان آتش  /.برگزار كردند

كارگران شركت آب و فاضالب هويزه دست به  /يافت.ه براي هفتمين روز متوالي ادامه ياروم يشهر ياتوبوسها
  تجمع مقابل ساختمان آبفاي اين شهرستان دراستان خوزستان زدند. 

اين شهر دست  زنانحبيب فدايي، شهروند ساكن جونقان، تعدادي از بازداشت  همزمان با: مرداد ١٩سه شنبه 
جمعي از نخلداران  /شهر را مسدود كردند. يراههازنان جونقان در اعتراض به اين بازداشت  .به تجمع  زدند

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

ر صنعت تنبك كنگان در يكارگران شركت اكس /شركت مخابرات استان خراسان رضوي. يجارياست يخودروها
  استان بوشهر دست به اعتصاب دو باره زدند.

شماري از مردم معترض در شهرستان اسالمشهر واقع در استان تهران، دست به تجمع  : مرداد ٢٣شنبه 
 يح كشاورزيه و تسطين آالت تهياز صاحبان ماشجمعي ./ كرمان دست به تجمع زدند-مردم معترض راور /.زدند

 /تجمع كردند.ي آالت كشاورزن ياز دارندگان ماش يجمع /اجتماع كردند. يدزفول مقابل فرماندار يو راهساز
 شماري از معلمان قرآن نهضت سواد آموزي، مقابل ساختمان مجلس، دست به تجمع  زدند.

 يو دادگستر يشم دست به تجمع مقابل استانداريابر جمعي از صاحبان مسكن مهرمرداد:  ٢٤كشنبه ي
  استان البرز زدند.

كارگران  /ند.تجمع كردع برق كشور يشركت توز يمانيمبان پيجمعي از كارگران سمرداد:  ٢٥دوشنبه 
 /ع كارگران شدند.يون سريناسيدر محل كار خود خواستار واكس يتجمعات ييساوه با برپا يشهركهاي صنعت

   ل دست به تجمع  زدند.يآباد مغان در استان اردبگوشلو در پارس مردم دهستان
ن مجتع يتهران، براي دومين روز مقابل ا» شهر مينس«كارگران شركت پاژن واقع در : مرداد ٢٦سه شنبه 

  دست به تجمع زدند.  يصنعت
   .شماري از فعاالن مدني در كرج، دست به تجمع  زدندمرداد:  ٢٧چهارشنبه 
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جمعي از كارگران شركت آذركام اروميه، دست به اعتصاب زده و در محوطه اين شركت : مرداد ٣٠شنبه 
از هواداران  يشمار /.تجمع  برگزار كردند

ن يم فوتبال استقالل مقابل ساختمان ايت
م يهواداران ت /كردند. تجمعباشگاه 

دست  يز مقابل استانداريتبر يتراكتورساز
ك يرانندگان پجمعي از  /به تجمع زدند.

تجمع  يتهران اقدام به برگزار يموتور
كارگران اخراجي بخش حراست  /كردند.

شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، در 
دفتر مديريت اين شركت، دست به تجمع  

   .زدند
كارگران نيشكر هفت  :مرداد ٣١يكشنبه 

كارگران معترض ه مرداد بود. روز آن در ما ٣١تپه چهل و يك روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند كه 
 يجمعي از اهال /چندين بار در مقابل فرمانداري شوس تجمع و در مواردي در سطح شهر راهپيمايي كردند.

 يجوانان بيكار روستا /زدند. يخراسان جنوب يركوه دست به تجمع مقابل استاندارين آباد شهرستان زيحس
ن يديگر با همراهي خانواده هاي شان دست به تجمع مقابل اشهرستان كوت عبداهللا براي باري  قلعه چنان

   جاده بندر امام زدند. ١٠لومتر يمجتمع واقع در اهواز، ك
  

 حركتهاي اعتراضي كارگران نفت، گاز و پتروشيمي

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

  .شماري از كاركنان مجتمع پتروشيمي آبادان، مقابل درب اين مجتمع، تجمع كردند: مرداد ٢شنبه 
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  روزه شد.  ٣٧اعتصاب فراگير كارگران پيماني صنعت نفت  :مرداد ٤دوشنبه 
سفيد دشت در شهركرد دست  -كارگران شركت شهداد درپروژه زيرسازي راه آهن مباركه  :مرداد ٥سه شنبه 

  از كاركشيدند و به اعتصاب كارگران پيماني پروژه اي صنعت نفت پيوستند.
شركت، مركز، كارگاه و بخشهاي كارگري  ١١٧اعتصابات سراسري كارگران صنعت نفت  :مرداد ٧پنجشنبه 
  پيوستند. ١٤٠٠به كمپين 
هاي نفتي و صنعتگران ساكن استان چهارمحال و بختياري با برگزاري كارگران پروژه :مرداد ١٠يكشنبه 

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

شركت زير مجموعه  ١٣كي از يان، يكاو يميپتروش يبهره بردار صدها تن از كارگران: مرداد ١٩سه شنبه 
 ييتير سه بار گردهما ٢٩پارس (عسلويه)، از روز  يانرژ يژه اقتصادينگ پتروشيمي باختر در منطقه ويهُلد

  برگزار كردند. 
كارگران صنعت نفت و گاز همچنان در پااليشگاهها، ن روز اعتصاب يپنجاه و چهارم :مرداد ٢٠چهارشنبه 

صنايع پتروشيمي، نيروگاهها و تأسيسات وابسته به اين صنعت در شهرهاي تهران، اراك، اصفهان، اهواز، آبادان، 
  ادامه دارد. …ماهشهر، جاسك، عسلويه، گچساران و

ومين روز با خواست واكسيناسيون شركت نفتي در عسلويه براي د ٢٢كارگران پروژه اي  :مرداد ٢٨پنجشنبه 
  رايگان دست به اعتصاب زدند.

  

  حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
جمعي از كشاورزان بخش شُعيبيه شوشتر، مقابل ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان : مرداد ٢شنبه 

  .خوزستان واقع در اهواز، تجمع كردند
  استانداري تجمع كردند.كشاورزان اصفهان مقابل مرداد:  ٤دوشنبه 
  اي اين شهر، تجمع كردندشماري از كشاورزان اصفهان،  مقابل شركت سهامي آب منطقه مرداد:  ١١دوشنبه 

  شماري از كشاورزان اصفهان، مقابل ساختمان استانداري اصفهان دست به تجمع زدند.مرداد:  ٢٤كشنبه ي
   .مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدندجمعي از كشاورزان پارس آباد،  :مرداد ٢٩نه يآد
  

  بازنشستگانسراسري جنبش 
جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان : مرداد ٣كشنبه ي

   .و خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند
بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در اصفهان، اهواز و جمعي از  :مرداد ١٠كشنبه ي

   .تهران مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند
بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد بار ديگر در اصفهان، اهواز و : مرداد ١٧كشنبه ي

   .در مراكز اين استانها تجمع كردندتهران مقابل ساختمان اين صندوق 
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  .جمعي از بازنشستگان صدا و سيما در محدوده اين سازمان در تهران دست به تجمع زدندمرداد:  ٤دوشنبه 
  ما مقابل مسجد بالل تجمع كردند.يبازنشستگان و شاغالن صدا و سمرداد:  ١١دوشنبه 

  

  حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
كارگران شهرداري كوت عبداهللا براي سومين روز در اين ماه و بيست و سومين روز متوالي : مرداد ٣كشنبه ي

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

  زدند.
كارگران شهرداري رودبار براي ششمين روز متوالي دست از كاركشيدند و در محوطه : مرداد ١٠كشنبه ي

  ساختمان موتوري اين شهرداري در استان گيالن تجمع كردند. 
   .آبادان يكارگران شهردارتجمع : مرداد ١٧كشنبه ي
تجمع اهواز مقابل ساختمان شوراي كالنشهر اهواز  يات شهرداريكارگران اخراجي اجرائ: مرداد ٢٤كشنبه ي

  كردند.
واقع در دشت آزادگان استان خوزستان اقدام به » بستان« ياز كارگران شهردار يجمع: مرداد ٢٧چهارشنبه 

  تجمع كردند.  يبرگزار
تجمع شماري از كارگران فضاي سبز شهرداري كوت عبداهللا مقابل شهرداري اين شهر  مرداد: ٣١كشنبه ي

   .كردند
  

  حركتهاي اعتراضي كادر درماني (پرستاران، پزشكان، رزيدنتها، داروسازان)
شماري از كاركنان بيمارستان خميني، مقابل ساختمان سازمان همياري شهرداريهاي البرز  :مرداد ٤دوشنبه 

  .واقع در كرج تجمع كردند
  .راز اجتماع كردنديش يبراي باري ديگر داروسازان استان فارس در دانشگاه علوم پزشك :مرداد ٦چهارشنبه 

شماري از پزشكان دريك اقدام مشترك در تهران، شيراز، همدان، كرمان، ياسوج، كرمانشاه،  :مرداد ١٠يكشنبه 
شهرها مقابل شعب خرم آباد و مشهد دست به تجمع زدند. اين تجمع در تهران در مقابل مجلس و در ساير 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان برگزار شد.
گروهي از دانشجويان پزشكي (اينترن)، در كرمانشاه براي دومين روز متوالي، مقابل  :مرداد ١٧يكشنبه 

  .دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دست به تجمع زدند
  كارورزان و كاراموزان و دانشجويان علوم پزشكي همدان دست به تجمع  زدند.  :مرداد٢١پنجشنبه 

  پرستاران بيمارستان خميني در محوطه اين بيمارستان تجمع كردند. :مرداد ٣٠شنبه 
  

  پوشش داده شد است. ٤٤١شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N441.pdf  
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  حركت ٢٩٥ – ١٤٠٠ شهريور
 

 /كارگران فضاي سبز سازمان منطقه ويژه پارس (عسلويه) اقدام به برگزاري تجمع كردند.:شهريور اولدوشنبه 
تجمع مالباختگان شركت  /جمعي از اهالي اهواز دست به تجمع  مقابل ساختمان شهرداري اين كالنشهر زدند.

تجمع مالباختگان شركت سرمايه گذاري مسكن  /.اين شركتمقابل دفتر  سرمايه گذاري مسكن پرديس رشت
  .مقابل دفتر اين شركت پرديس رشت

شماري از رانندگان تجمع كردند./ كارگران اخراجي حراست هفت تپه در دفتر مديريت : شهريور ٢سه شنبه 
كارگران ./ كردنداتوبوسراني الوند، محمديه و مهرگان در قزوين مقابل ساختمان استانداري اين شهر تجمع 

  تجمع كردند.اخراجي حراست هفت تپه در دفتر مديريت 
./ جمعي از رانندگان اتوبوسراني اروميه، مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند: شهريور ٣چهارشنبه 

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

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

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

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

مريوان در برابر ساختمان اداره آب و فاضالب تجمع كرده و خيابان اصلي را مسدود كنند./ تجمع هواداران تيم 
  فوتبال تراكتور در محوطه استاديوم تختي تبريز. 

شماري شفارود رضوانشهر در استان گيالن دست به تجمع در جاده زدند./  كارگران سدشهريور: ٧كشنبه ي
تجمع  /.مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند از كاركنان شركت نصر كرمانشاه با پهن كرد سفر هاي خالي

جمعي از مالباختگان شركت ريگان خودرو و شهر آهن آذربايجان تجمع كردند./ كارگران خطوط ابنيه فني راه
اهالي روستاي سيه باز واقع در شهرستان خوي از ./ خودرو مقابل ساختمان اين شركت در تهران تجمع كردند

  استان آذربايجان غربي در حد فاصل شهر اِيو اوغلي و روستاي سيه باز، تجمع كردند.
ي شعبه صدها تن از اهالي محله بازار چشمه علي مسجد سليمان مقابل بانك مل تجمعشهريور:  ٨دوشنبه 

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

جمعي از كارگران شركتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مقابل ساختمان استانداري : شهريور ١٠چهارشنبه 
جمعي از كارگران اخراجي غيرنيشكري و دفع آفات مجتمع ./ كردستان واقع در سنندج، دست به تجمع زدند
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را با شهرداري جلوي درب  شهروندان زاهدان./ تپه، در محوطه اين شركت دست به تجمع  زدندنيشكر هفت
  آشغال مسدود كردند. 

براي چهارمين روز متوالي، اهالي روستاي پادوك از دهستان ليشتر به تجمع مقابل شهريور:  ١١پنجشنبه 
  ادامه دادند. كهگيلويه و بويراحمد فرمانداري گچساران و استانداري

 /تجمع كردند.جمعي از پرسنل جهاد نصر كرمانشاه بار ديگر  مقابل استانداري كرمانشاه : شهريور ١٣شنبه 
   كردند.كارگران غار علي صدر مقابل استانداري همدان اجتماع  /اعتصاب كارگران تهران جنوب در بندر مجيديه.

اعتصاب دامنه دار شهريور:  ١٤كشنبه ي
 كارگران شركت بلند طبقه  شهرستان نيكشهر

تجمع رانندگان ./ در استان سيستان و بلوچستان
فرودگاه امام مقابل دادسراي اين فرودگاه./ براي 
چندمين بار در سال جاري، جمعي از اهالي 
مسكن مهر دررود در استان خراسان رضوي، 

 اهالي روستاي بنك از توابع./ كردندتجمع 
شهرستان منوجان چندين بار دست به تجمع 

معدن آهك منوجان يكي از شركتهاي  زدند.
هاي بنياد وابسته به شركت كاوه از زير مجموعه 

  مستضعفان در يك كيلومتري و باالدست اين روستاها قرار دارد. 
 /تجمع كردند.جمعي از اهالي روستاي غياضي شادگان مقابل فرمانداري اين شهرستان : شهريور ١٥دوشنبه 

از كارگران  گروهي /تجمع كارگزاران مخابرات روستايي مقابل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اهواز.
  شركت تجمع و راهپيمايي كردند.شركت هفت تپه در محوطه

شماري از كارگران نگهداري  /رگران شركت هفت تپه دست به تجمع زدند.جمعي از كا :شهريور ١٦سه شنبه  
مقابل متوالي روز  چندمردم شهرك زيتون سرخه حصار (شرق تهران) مترو هشتگرد بار ديگر تجمع كردند./ 

سامان «گروهي از كارگران بازنشسته كارخانه  /وزارت راه و شهرسازي در بلوار آفريقا دست به تجمع مي زنند.
  بروجرد اقدام به برگزاري تجمع كردند. » كاشي

دومين روز متوالي مقابل ستاد براي جمعي از نيروهاي شركتي مخابرات تجمع : شهريور ١٧چهارشنبه 
سازي دست شمار زيادي از اهالي شهرك زيتون در سرخه حصار جلوي وزارت راه و شهر./ اجرايي فرمان امام

جمعي از رانندگان مالباخته طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل مقابل ساختمان وزارت صنعت،  /به تجمع زدند.
تجمع  باشگاهداران  /مريوان دست به تجمع زدند. ٨رانندگان تاكسي كد  /.معدن و تجارت، تجمع  برگزار كردند

روستاي چمژيه از توابع شهرستان چوار در ساختمان جمعي از اهالي  /چهارمحال و بختياري مقابل استانداري.
  راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم تجمع كردند.

مقابل  شماري از مالباختگان پروژه ساختماني استان البرز براي چهارمين روز متواليشهريور:  ١٨پنج شنبه 
ر رابطه با تحوالت اخير كشور افغانستان جمعي از شهروندان و فعاالن مدني د /قضائيه تجمع كردند.فاسد قوه 

  در شهرهاي تهران، مشهد، بوشهر و كرمان دست به تجمع  زدند. 
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براي چندمين بار، مردم روستاي بنك از توابع شهرستان منوجان در استان كرمان دست : شهريور ١٩آدينه 
  به اعتراض زدند.

تجمع كردند./  استانداري خوزستان در اهوازجمعي از مالباختگان صندوق امين مقابل : شهريور ٢٠شنبه 
تجمع متقاضيان مسكن مقابل فرمانداري شهرستان ساوه./ ./ شماري از كارمندان اداره آب سوسنگردتجمع 

  . تجمع   مالباختگان شركت سايپا ديزل در اعتراض به عدم تحويل خودرو
شماري از شهريور:  ٢١كشنبه ي

مالباختگان شركت صنعتي خودرو 
آذربايجان (آذويكو) مقابل بيدادسراي 
رژيم تجمع  برگزار كردند./ رانندگان 
استان خراسان رضوي در فوالد سبزوار 
(جوين) دست به تجمع و اعتصاب زدند./ 

فروشان تبريزي مقابل استانداري مصالح 
آذربايجان شرقي تجمع  برگزار كردند./ 

شماري از  /نانوايان سمنان در اعتراض به پايين بودن نرخ نان، مقابل استانداري سمنان تجمع كردند. جمعي از
كارگران معدن زغال سنگ گلتون  /.مقابل اين شركت تجمع كردند داران شركت سايپا ديزلحوالهمالباختگان و

  .كردندبراي سومين روز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان زرند تجمع 
كارگران سد شفارود رضوانشهر جلوي اين شركت تجمع كردند./ جمعي از اعضاي شهريور:  ٢٢دوشنبه 

  پروژه پارس سرزمين ماهان شهرك ابريشم استان البرز مقابل وزارت كشور تجمع كردند. ٢٩مسكن مهر 
كاربران كريپتولند براي پنجمين بار در اين ماه، مقابل صرافي كريپتولند واقع در برج : شهريور ٢٣سه شنبه 

  نگار ميدان ونك تهران تجمع كردند. 
براي چندمين بار، حواله داران شركت خودروسازي صنعت خودرو آذربايجان آذويكو شهريور:  ٢٤چهارشنبه 

  كردند. تجمعمقابل وزارت صنعت معدن و تجارت 
همزمان با بازديد قاليباف از بندر اميرآباد و منطقه ويژه اقتصادي شهرستان بهشهر شهريور:  ٢٥پنجشنبه 

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

ند مسير راه بين المللي تبريز بازرگان را مسدود كردند./ تجمع كاركنان واقع در بخش مركزي شهرستان مر
جمعي از كارگران اخراجي غير ./ بانكهاي ادغامي در بانك سپه مقابل ساختمان بانك سپه مركزي در تهران

كارگران ./ تپه، در محوطه اين شركت دست به تجمع  زدندنيشكري مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت
   .ورزشي آزادي، مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان واقع در تهران، تجمع  برگزار كردندمجموعه 

مالباختگان مجتمع تجاري قائم در تهران مقابل ساختمان شهرداري يافت آباد دست شهريور:  ٢٨كشنبه ي
كارگران شاغل  /گروهي از كارگران شركتي مخابرات خوزستان اقدام به برگزاري تجمع كردند. /.به تجمع زدند

   در بخشهاي مختلف سير و حركت راه آهن تهران، اقدام به برگزاري تجمع كردند.
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شماري از كارگران اخراجي واحد اجرائيات شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي شهر شهريور:  ٢٩دوشنبه 
   .اهواز دست به تجمع زدند

آذويكو، مقابل ساختمان وزارت صمت در تهران، دست گروهي از حواله داران شركت شهريور:  ٣٠سه شنبه 
اهالي قلعه چنعان در خوزستان تجمع  برگزار كردند. فاصله روستاي قلعه چنعان با شركت  /.به تجمع  زدند

فوالد خوزستان يك كيلومتر است./ گروهي از كاركنان بانكهاي ادغام شده در شهرهاي تهران و تبريز مقابل 
ساكنان روستاي انجالس از توابع همدان مقابل ساختمان ./ ه اين شهرها تجمع كردندشعبه مركزي بانك سپ

خط متروي تهران مقابل  ٤جمعي از كارگران پيماني پله برقيهاي  .فرمانداري همدان دست به تجمع زدند
  .ساختمان شوراي شهر تجمع كردند

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

  

  حركتهاي اعتراضي كارگران نفت، گاز و پتروشيمي
كارگران تلمبه خونه : دوشنبه اول شهريور

(مركز انتقال نفت ) بندر عباس (شركت 
پيمانكاري صالحي) دست از كاركشيدند. 

در پارس جنوبي  ٢پيماني شركت جم  انكارگر
به اعتصاب دهها هزار نفره كارگران پروژه اي 

  پيماني نفت پيوستند.
جمعي از كارگران اركان ثالث  :شهريور ٦شنبه 

ساختمان اين شركت شركت ملي حفاري، مقابل 
كارگران پيماني شركت ملي ./ تجمع كردند

حفاري با تجمع مقابل ساختمان شركت در اهواز 
  به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل اعتراض كردند.

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

تعدادي از  /كاربران كريپتولند شركت تهران جنوب در اسكله مجيديه تجمع كردند.:/ شهريور ١٣شنبه 
 شدگان آزمون استخدامي نفت سنگين پااليشگاه قشم مقابل ساختمان شركت تابان انرژي پاسارگاد پذيرفته

  .تجمع كردند
  .كاركنان پتروشيمي كاويان اعتصاب خود را از سر گرفتند: شهريور ١٥دوشنبه 

 .شماري از كاركنان پتروشيمي بندر امام مقابل اين شركت دست به تجمع  زدند :شهريور ١٦سه شنبه 

  تجمع كردند. شماري از كارگران پروژه هاي نفت و گاز مقابل ساختمان مجلس :شهريور ١٧چهارشنبه 
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پروژه توسعه ميدان زياليي  كارگرانگروهي از كارگران شركت اكسين صنعت و تجمع  :شهريور ٢٠شنبه 
  .سليمان منطقه هفت شيدان روبروي فرمانداري مسجد در

كارگران اركان ثالث شيفت صبح پااليشگاه فجر جم از رفتن سر كار خودداري كرده  :شهريور ٢٣شنبه  سه
اركان ثالث در شيفت صبح پااليشگاه فجر جم دست از ./ كارگران پااليشگاه دست به تجمع زدندو مقابل درب 

اي از مشاغل جوشكار، فيتر، سيويل،  كارگران پروژه كار كشيده و مقابل درب پااليشگاه تجمع كردند.
بوشهر دست به ريز در شركت استيم شاغل در سايت يك پتروشيمي  بند و بتونبند، نصاب، قالب داربست

  اعتصاب زدند.
براي دومين روز متوالي، كارگران شركت مارون صنعت تهران واقع در شهرك :/ شهريور ٢٤چهارشنبه 

  صنعتي اشترجان اصفهان مقابل درب ورودي محل كارشان تجمع كردند.
پتروشيمي جمعي از كاركنان پتروشيمي بندر امام در نهمين روز اعتراض خود مقابل :/ شهريور ٢٧شنبه 

دست  بارديگر ١٠٨و  ١٠٦نيروهاي اكسير در بخش  ١٤كارگران شاغل در فاز  /بندر امام دست به تجمع  زدند.
به اعتصاب زده و با شعار نترسيد، نترسيد ما همه با هم هستيم به طرف دفتر مديريت مپنا حركت كرده و در 

قدرت شاغل در پتروپااليش كنگان، دست به  گروهي از كارگران شركت پيمانكاري پارس /آنجا تجمع كردند.
  ند.اعتصاب زد

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

  دست به تجمع  زدند. دوازهمين روزجمعي از كارگران پتروشيمي بندر امام براي  :شهريور ٣٠شنبه  سه
بدين  پروژه اي در شركت توليد برق غرب كارون دست به اعتصاب زدند.كارگران   :شهريور ٣١ چهارشنبه

  ترتيب اعتصاب و تجمع كارگران برخي از شركتهاي پيماني براي نود و پنجمين روز ادامه پيدا كرد.
  

  بازنشستگانحركتهاي اعتراضي 
البرز غربي مقابل ساختمان شماري از كارگران بازنشسته معدن سنگرود در واحد شهريور:  ١٦سه شنبه 

  مجلس تجمع كردند.
بگيران فوالد اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي بازنشستگان و مستمري : شهريور ٢١كشنبه ي

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

جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي : شهريور ٢٨كشنبه ي
  .خوزستان، اصفهان و تهران مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند

  

  حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
در شهرستان دشت آزادگان از استان خوزستان گروهي از كارگران شهرداري بستان واقع :شهريور ٢شنبه سه

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

   .شوراي فرمايشي شهر، تجمع  برگزار كردند
جمعي از كارگران شهرداري تجمع  شهريور:٦شنبه 

  .رودبار مقابل ساختمان شهرداري
كارگران شهرداري بستان  شهريور:  ٧كشنبه ي

واقع در دشت آزادگان براي چندمين بار مقابل 
 /زدند.ساختمان شهرداري اين شهر دست به تجمع 

كارگران شهرداري بستان دست به تجمع مقابل 
  در استان خوزستان زدند.  در شهرستان دشت آزادگانساختمان اين شهرداري 

شماري از كارگران : شهريور ١٠چهارشنبه 
شهرداري اميديه براي پنجمين روز متوالي مقابل 
ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز دست به 

تعدادي از كارگران شهرداري خرمشهر  /.تجمع  زدند
مقابل ساختمان فرمانداري خرمشهر دست به تجمع 

كارگران شركتي شهرداري سراوان دست به ./ زدند
استان سيستان و  تجمع در دفتر شهردار اين شهر در

  بلوچستان زدند.
جمعي از نيروهاي خدمات شهري شهرداري ياسوج  مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد : شهريور ١٣شنبه 

شماري از كارگران اخراجي اجرائيات شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي شهر دست به ./ ندتجمع كرد
  . تجمع  زدند

اين شهر دست به جمعي از كارگران شهرداري خرمشهر بار ديگر مقابل فرمانداري شهريور:  ١٤كشنبه ي
  ند.تجمع زد

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

دور دوم تجمع كارگران شهرداري اميديه براي پنجمين روز متوالي مقابل ساختمان شهريور:  ١٧چهارشنبه 
   استانداري خوزستان برگزار كردند.

شماري از كارگران پيماني فضاي سبز شهرداري مناطق يك، دو و سه آبادان و منطقه آزاد : شهريور ٢٠شنبه 
شماري از  /.اروند همزمان مقابل ساختمان شهرداري مركزي و دفتر شوراي قالبي شهر آبادان تجمع كردند

   .شهر تجمع كردندكارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري هويزه در محوطه ساختمان شهرداري اين 
جمعي از كارگران خدمات شهري شهرداري دهدشت مقابل ساختمان فرمانداري  شهريور: ٢٨كشنبه ي

  .كهگيلويه تجمع كردند
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  جلوي ساختمان شهرداري تجمع كردند.كارگران شهرداري الشتر واقع در استان لرستان : شهريور ٢١كشنبه ي
عبداهللا براي ششمين بار در اين ماه مقابل استانداري خوزستان كارگران شهرداري كوت : شهريور ٣٠سه شنبه 

كارگران شهرداري نيكشهر دست ازكاركشيدند و در ./ خوزستان و شوراي فرمايشي شهر تجمع  برگزار كردند
اعتصاب و تجمع كارگران شهرداري نيكشهر  /محوطه اين اداره در استان سيستان و بلوچستان تجمع كردند.

  ماه حقوق ٦اداره در استان سيستان و بلوچستان براي اعتراض به عدم پرداخت  در محوطه اين
 

 معلمانسراسري   جنبش
  .بارديگر، معلمان قرآني كشور دست به تجمع مقابل مجلس زدند :دوشنبه اول شهريور

شماري از معلمان و فرهنگيان  :شهريور ٦شنبه 
مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران 

  دست به تجمع زدند. 
تعدادي از مربيان پيش  :شهريور ١٤يكشنبه 

دبستاني ايذه مقابل ساختمان استانداري خوزستان 
جمعي از فرهنگيان طرح  /واقع در اهواز تجمع كردند.

مقابل ساختمان مهرآفرين از چند استان كشور، 
جمعي از ./ دست به تجمع مقابل مجلس زدندبارديگر معلمان قرآني كشور  /مجلس در تهران تجمع كردند.

 معلمان خريد خدمت مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استان يزد دست به تجمع  زدند.

نشدگان  جمعي از پذيرفته :شهريور ١٥دو شنبه 
ن نهضت سوادآموزي براي آزمون استخدامي آموزشيارا

سومين روز متوالي مقابل ساختمان مجلس تجمع 
جمعي از فرهنگيان ورامين مقابل شهرداري  /كردند.

  اين شهرستان تجمع  برگزار كردند. 
شماري از معلمان تجمع  :شهريور ١٧چهارشنبه 

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

معلمان تهران مقابل مجلس و معلمان كرمانشاه، خوزستان و لرستان مقابل اداره كل  :شهريور ٢٣سه شنبه 
جمعي از آموزگاران نهضت سوادآموزي بار ديگر مقابل مجلس  /تجمع كردند.آموزش و پرورش اين دو استان 

  اجتماع كردند.

آباد)، شماري از معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شيراز، اصفهان، لرستان (خرم :شهريور ٢٧شنبه 
بندرعباس، چهارمحال  البرز، ايالم (ياسوج)، كهگيلويه و بويراحمد (دهدشت)، قم، تبريز، اردبيل، كرمانشاه،

  بختياري (شهركرد)، و اهواز مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استانهاي خود، دست به تجمع  زدند.
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شماري از معلمان شاغل و  :شهريور ٢٨يكشنبه 
بازنشسته مشهد مقابل اداره كل آموزش و پرورش اين 

  شهر دست به تجمع زدند.

معلمان و فرهنگيان  از جمعي :شهريور ٣٠سه شنبه 
آباد، اهواز، آبادان، اليگودرز، در شهرهاي كرمانشاه، خرم 

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 

   زش و پرورش، دست به تجمع  زدند.مقابل ساختمان اداره آمو
پرورش موسوم به كارنامه سبز آموزش و ٩٩شدگان آزمون استخدامي سال قبول   ر:شهريو ٣١چهارشنبه 

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

 رزيدنتها، داروسازان)حركتهاي اعتراضي كادر درماني (پرستاران، پزشكان، 
جمعي از  :شهريور اولدوشنبه 

پرستاران تامين اجتماعي در شهرهاي 
تهران و ساري، مقابل سازمان تامين 

اجتماعي اين شهرها دست به تجمع  
   .زدند

پرسنل طرح  :شهريور ٨دوشنبه 
تحول سالمت خوزستان در برابر 
  استانداري در اهواز دست به تجمع زدند. 

شماري از  :شهريور ٩شنبه سه
   .كاركنان مركز بهداشت شيراز، در محل اين مركز دست به تجمع زدند

  جمعي از دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد مشهد اقدام به برگزاري تجمع كردند. :شهريور ٢٢دوشنبه 
  ند.از كارورزان پزشكي بيمارستان مفيد روز در داخل بيمارستان تجمع كرد شماري: شهريور ٢٥نجشنبه پ

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

  تجمع كردند.شماري از بهورزان در تهران  :شهريور ٢٩دوشنبه 
  
  

  پوشش داده شد است. ٤٤٢شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N442.pdf  
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  حركت ٤١٥ – ١٤٠٠مهر 
  

تجمع كاركنان شركتي مخابرات و سازمان چاي استان گيالن همزمان با سفر قاليباف./ : مهر اولپنجشنبه 
كشكسراي تجمع اهالي بخش تجمع كارگران سد شفارود مقابل فرمانداري رضوانشهر براي چندمين بار./ 

  .شهرستان مرند مقابل اداره آب و فاضالب
  .هيعسلو ١٤ر در فاز يدر اكس يپروژه ا يمانيكارگران پادامه اعتصاب : مهر ٢آدينه 
تجمع مهندسان ساختمان ./ ن شهريا»  سرچشمه«سردشت در فلكه  يتجمع فعاالن مدنمهر:  ٣شنبه 

  مازندران
./ دند و در محل كار تحصن كردنديت كشيس جم دست از فعاليكارگران مستغالت شهرك پردمهر: ٤كشنبه ي

كارگران شركت كاغذ پارس و شركت 
عت سلولز يآن، شركت پارس طب رمجموعهيز

تپه در محوطه شركت دست به اعتصاب  هفت
  د. و تجمع زدن

ونداران مالباخته يكام: مهر ٦سه شنبه 
فاسد اسالمشهر براي بار ديگر مقابل قوه 

از كارگران  يشمار /ه اجتماع كردند.ييقضا
تجمع  يتراورس اقدام به برگزار يه فنيابن

حواله خودرو تجمع  مالباختگان  /كردند.
(استان تهران) » پرند«شهر  يكل استان بوشهر./ تجمع مالباختگان پروژه خانه ساز يدرجم مقابل بيدادگستر

ز./ تجمع يتبر ينفت يهافراورده  يز مقابل شركت مليپروژه./ تجمع جمعي از مردم تبر يدر برابر ساختمانها
مقابل اداره  يم./ مردم شهرريشهرستان رباط كر يانداركنند مقابل فرميع استفاده ميكه از گاز ما يرانندگان

البرز واقع  يقم تجمع كردند./ تجمع كارگران كارخانه پارس پامچال در شهرك صنعت -مخابرات در جاده تهران
ار استان تهران يشهرستان شهر يدر بخش مركز شهيشهر اند ٦فاز  ين اراضيجمعي از مالك./ نيدر استان قزو

   تجمع كردند. يه و شهرسازمقابل وزارت را
داران خودروهاي ثبت نامي از شركت شهرخودرو، مقابل اين شركت واقع در يجمعي از خر: مهر ٧چهارشنبه 

جاده ساوه براي دومين روز  يرهاياز رانندگان مس يتعداد./ جاده مخصوص كرج، تجمع كردند ٩كيلومتر 
ن و قرچك در اعتراض يشوا، وراميپ يتجمع مردم شهرستانها /م تجمع كردند.يرباط كر يمتوالي مقابل فرماندار

بود./ تجمع  صاحبان مسكن مهر پرگان برازجان./  يفرماندار ين تجمعها عمدتاً جلويع. ايع گاز مايبه نحوه توز
ه واقع در سعادت آباد تجمع كردند./ جمعي يات تصفيفرشتگان مقابل ساختمان ه-نيمالباختگان موسسه كاسپ

اين شهرستان در استان اصفهان زدند./ كاركنان دانشگاه  يدامداران نطنز دست به تجمع مقابل جهاد كشاورزاز 
  آزاد اسالمي انديمشك دست به تجمع مقابل ورودي اين واحد آموزش عالي در استان خوزستان زدند.

  مان كارون واقع در استان خوزستان تجمع  كردند.يكارگران س مهر: ٨پنجشنبه 
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جمعي ازاهالي اين استان دست به تجمع مقابل  راحمد،يه و بويلويهمزمان با سفر رئيسي به كهگمهر:  ٩نه يآد
 /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.
كارگران معدن زغال سنگ پابدانا واقع در ./ كارگران جوشكار در پايندانهشت روزه اعتصاب : مهر ١٠شنبه 

گروهي از كارگزاران مخابرات روستايي سراسر كشور، ./ دست به تجمع زدند براي پنجمين روز متواليكرمان، 
تعدادي از كاركنان و بازنشستگان ./ زدندمقابل دفتر ستاد اجرايي فرمان امام واقع در تهران، دست به تجمع  

كارگران ./ مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي واقع در تهران، دست به تجمع زدند شركت هواپيمايي هما
در پروژه آزاد راه منجيل به رشت، دست به اعتصاب زده و كار در محل كارگاه را » كاريز«شركت پيمانكاري 

گچساران  يميل مجتمع پتروشيجرثق ين و اپراتورهايه سبك و سنگيدگان نقلاز رانن يگروه./ متوقف كردند
 ين شهرستان تجمع  برگزار كردند./ گروهيا يمردم شهرستان شهريار مقابل فرماندار /دست به اعتصاب زدند.

گچساران دست به اعتصاب زدند./  يميل مجتمع پتروشيجرثق ين و اپراتورهايه سبك و سنگياز رانندگان نقل
ن شهر دست به تجمع زدند./ يذه مقابل شركت آب و فاضالب ايا يياز كارگران آب و فاضالب روستا يگروه

جمعي از فعاالن محيط زيست ه./ يپتروشيمي عسلو يمانكاريسومين روز تحريم غذاي كارگران شركت پ
  .سنندج، در جوار سد وحدت دست به تجمع زدند

برداري نفت و گاز زاگرس كارگران واحد ترابري و رانندگان نقليه سبك و سنگين شركت بهره : مهر ١١كشنبه ي
جنوبي در مناطق پارسيان، آغار و دالن، در محدوده كار خود و در منطقه نار و كنگان در ورودي اين منطقه 

طقه ويژه پتروشيمي جمعي از نيروهاي شاغل در من./ عملياتي، براي دومين روز متوالي دست به تجمع زدند
كارگران اركان ثالث مجتمع ./ در بندر امام و شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس دست به تجمع زدند

در  ٢د بلنديشگاه گاز بيكارگران پاال /ژه بندر ماهشهر دست به تجمع  زدند.يشاغل در منطقه و يميپتروش
 يو شركتها يميژه پتروشيشاغل در منطقه و يروهاياز ن يجمع /شگاه دست به تجمع زدند.يدرون پاال

  ج فارس دست به تجمع زدند.ينگ خليرمجموعه هلديز
گروهي ./ هاي شركتي اورژانس اجتماعي بهزيستي مقابل مجلس تجمع كردندجمعي از نيرو: مهر ١٢دوشنبه 

واقع در تهران تجمع از بازنشستگان و كاركنان شركت هواپيمايي هما بار ديگر مقابل سازمان برنامه و بودجه 
كارمندان منابع  الن./يداماش واقع در شهرستان رودبار واقع در استان گ يكارگران آب معدنتجمع ./ كردند
تجمع  مختلف استان تهران دست به تجمع زدند./ يرانندگان شهرهااستان فارس تجمع  برگزار كردند./  يطبيع
رجان مشغول يعدن گودر به مقصد جالل آباد زرند و سكه به حمل سنگ آهن م ينيونداران راياز كام يجمع

روستاي عمله سيف يكي از  عمله سيف تجمع  برگزار كردند. يمردم روستا /.جاده گزك يهستند در ابتدا
  .روستاهاي تابعه بخش مركزي شهرستان شوش از استان خوزستان است

   مقابل دفتر شركت تجمع كردند.كارگران و كاركنان راه آهن جنوب شرق زاهدان : مهر ١٣سه شنبه 
./ جمعي از فعاالن مدني شهر سنندج، مقابل ساختمان بيدادگستري اين شهر تجمع كردند: مهر ١٤چهارشنبه 

شماري از كارگران معدن مس سونگون، براي دومين روز متوالي، در محل كار خود دست به اعتصاب و تجمع 
تعدادي  /ش زدند.يمقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد ك ش دست به تجمعيك يكارگران خدمات شهر./ زدند

  از كاركنان شركت مس مزرعه در دفتر مس مزرعه واقع در شهرستان اهر تجمع  برگزار كردند. 
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تعدادي از زنان در شهرستان مريوان واقع در استان كردستان، در اعتراض به خشونت عليه  :مهر ١٥پنجشنبه 
اعتصاب و تجمع ./ شهروندان خرمشهر مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردندجمعي از ./ زنان تجمع كردند

 يتجمع كارگران قراردادكارگران شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در شهرك پرديس جم در محل كار خود./ 
  .هيعسلو يميه پتروشيعسلو يجلو فرماندار

 الي فرودگاه همزمان با بازديد رئيسي از ازتجمع جمعي از اهالي بوشهر مقابل استانداري و حومهر:  ١٦آدينه 
  اين استان.

جمعي از كارگران سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گيالن، در محل كار خود دست به : مهر ١٧شنبه 
 يا خوزستان بارديگر مقابل ساختمان برق منطقه يابرق منطقه  يكاركنان حجم./ اعتصاب و تجمع زدند

ن شركت در جاده يزل مقابل دفتر ايپا ديشدگان شركت سادهمين تجمع غارت  /كردند. تجمعخوزستان 
  ٢  ثارگران فوالد خوزستان دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند.يمخصوص كرج./ جانبازان و ا

گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، مقابل ساختمان بانك مركزي واقع در تهران، مهر:  ١٨كشنبه ي
الحجج  ./ تجمع  مالباختگان موسسه ثامنينيراننده فرودگاه خم ٣٠٠تجمع حدود  /.تجمع  برگزار كردند

./ تجمع كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران مقابل وزارت ورزش و جوانان./ تجمع يمقابل بانك مركز
الحجج مقابل بانك موسسه ثامن./ مالباختگان يس مقابل وزارت مسكن و شهرسازيمالكان مسكن مهر پرد

كارگران /ن مؤسسه تجمع كردند.ين رشت مقابل دفتر ايگزاران كاسپتهران تجمع  برگزار كردند./ سپرده يمركز
  .معدن زغال سنگ سرخس، تجمع كردند

جمعي از كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي براي دومين روز متوالي در محل : مهر ١٩دوشنبه 
جمعي از مرغداران چهارمحال و بختياري مقابل ساختمان استانداري اين استان واقع ./ ت تجمع كردنداين شرك

اي شركت ساپك شاغل در عسلويه دست از كار كشيده و در محوطه  كارگران پروژه./ در شهركرد تجمع كردند
بلوچستان براي دومين  شماري از شهروندان اهل شهر رمشك در استان سيستان و./ اين كارگاه تجمع كردند

  .روز متوالي مقابل معدن مس رمشك دست به تجمع زدند
ج فارس مشغول به ينگ خليشتر در هلديبندر امام و ماهشهر كه ب يمانكاريكارگران پ: مهر ٢٠شنبه سه 

   .كارند، براي دومين روز متوالي دست به تجمع  زدند
./ سرايداران آموزش و پرورش استان قم، دست به تجمع زدندجمعي از خدمتگزاران و : مهر ٢١چهارشنبه 

ران، يع مس ايصنا يمانكاران دست اول شركت ملياز پسازي و معدني مبين، كارگران پيمانكاري شركت راه 
   مقابل اداره كار و اداره اماكن شهر بابك تجمع كردند.در بيست و يكمين روز اعتصاب شان، 

ل صنعت كاران، دست از يراه آهن شمال غرب (زنجان ) از شركت پيمانكاري ركارگران : مهر ٢٢پنجشنبه 
تجمع شش روزه كارگران ابنيه فني آذربايجان شاغل در خطوط ريلي شهرستانهاي سلماس، جلفا،  /كاركشيدند.

شهرداري شماري از شهروندان سوسنگرد واقع در استان خوزستان، مقابل پايان يافت./  آذرشهر، مرند، عجبشير
  ند. اين شهر دست به تجمع  زد

ه يعسلو يفرماندار ير دست به تجمع در جلويكارگران شركت تنان /تجمع كارگران سد شفارود.مهر:  ٢٤شنبه 
  گر دست به تجمع زدند.يز جنوب بار ديرمجموعه مناطق نفت خيز يكارگران روزمزد و حجمي شركتها /زدند.
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پروژه ساخت تونل آزاد راه منجيل به رشت، بارديگر و براي دومين روز جمعي از كارگران : مهر ٢٥كشنبه ي
 ٣و  ٢تعدادي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني عضو تعاوني مسكن سپيدار ./ متوالي دست به اعتصاب زدند

تجمع  ران دست بهيا يجمعي از كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه مل./ قضاييه در تهران تجمع كردندمقابل قوه
./ شماري از مالباختگان صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان مجلستجمع  /مقابل ورودي اين سازمان زدند.

   نقل پارس جنوبي.بوس و اتوبوسهاي سرويسهاي حمل وتجمع رانندگان ميني 
از پرسنل شركت آبفاي اهواز، مقابل ساختمان شركت آب و فاضالب خوزستان  شماري: مهر ٢٦دوشنبه 

راحمد اجتماع كردند. يسرآبتاوه مقابل فرمانداري شهرستان بودر ان يجياهالي شهرك بس./ دست به تجمع زدند
بندر گناوه ان يبازار./ راحمد واقع شده استيه و بويلوياسوج مركز استان كهگيشهر  يلومتريك ٥سرآبتاوه در 

راحمد دست به تجمع مقابل ساختمان استانداري اين استان درشهر يه و بويلويتجمع برگزار كردند./ آبداران كهگ
اعتصاب و  ./ پايانه اجتماع كردندين خودرو مقابل قوه قضائيا و نگيرتوياز مالباختگان ا يياسوج زدند./ جمع

همراه با خانواده هاي شان روزانه  كارگران معترض .رمانسنگ ككارگران معادن زغال بيست و يك روزه  تجمع
نيروهاي انتطامي با آبپاش به تجمع تجمع مي كردند و در برخي از اين روزها  دشتخاك زرند يدر سه راه

  مي برد. خانوادگي شان يورش 
مبتكران واقع كارگران شركت حديد  /.شماري از شهروندان مقابل ساختمان مجلستجمع : مهر ٢٧شنبه سه 

ن تجمع خود را مقابل يمالباختگان آذويكو خودرو، چهل و ششم./ در تهران، مقابل اين شركت تجمع كردند
شركتهاي پرشين خودرو، رامك  داران مالباختهحواله ./ برپا كردند يبه جرائم اقتصاد يدگيرس يشعبه تخصص

اي شركتهاي مختلف شاغل در پتروشيمي كارگران پروژه ./دست به تجمع زدند. …خودرو، سيف خودرو، كارما و
كارگران كارخانه ./بوشهر از جمله شركتهاي سازه پاد، پارس قدرت، كيان نصب مجدداً دست به اعتصاب زدند

گروهي از مالباختگان پروژه  /سبالن پارچه در استان اردبيل در آستانه سفر رئيسي به اين استان تجمع كردند.
جمعي از مرغداران مرغ گوشتي مقابل ساختمان  /.دادسراي شهر ري دست به تجمع زدندبيبل آفتاب ري مقا

  .وزارت جهاد كشاورزي در تهران دست به تجمع زدند
تعدادي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، در ساختمان هيات تصفيه واقع در سعادت : مهر ٢٨چهارشنبه 

  .آباد تهران تجمع  برگزار كردند
  .شماري از كارگران كارخانه سبالن مقابل ساختمان استانداري اردبيل دست به تجمع زدند: مهر ٢٩پنجشنبه 

شهرك وحدت سنندج دست به تجمع  ٢ارتش در فاز  يتعاون ينهاياز مالباختگان زم يشمارمهر:  ٣٠آدينه 
  زدند. 

  

  شركت هفت تپه كارگراناعتراضي حركتهاي 
محوطه شركت و مقابل دفتر مديريت دست به تجمع و اعتصاب شركت هفت تپه دركارگران  :مهر ٦سه شنبه 

  .زدند
 .كارگران معترض درب ساختمان شوراي اسالمي كار را گِل گرفتند :مهر ٧چهارشنبه 
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كارگران شركت  :مهر ١١يكشنبه 
هفت تپه، در ششمين روز از 

سطح بازار شوش اعتصاب شان، در
ختمان راهپيمايي كرده و مقابل سا

فرمانداري اين شهر دست به تجمع 
 .زدند

كارگران  :مهر ١٣سه شنبه 
شركت هفت تپه، در هشتمين روز از 
اعتصاب شان، مقابل ساختمان 
فرمانداري شوش دست به تجمع 

سطح اين شهرستان زدند و سپس در
  .راهپيمايي كردند

كارگران شركت  :مهر ١٧شنبه 
هفت تپه، براي دوازدهمين روز 
متوالي دست به تجمع و اعتصاب 

  .زدند
گروهي از  :مهر ٢١چهارشنبه 

كارگران شركت هفت تپه، در 
شانزدهمين روز از اعتصاب خود، 

  .مقابل ساختمان اداره كار شوش، دست به تجمع  زدند
 ييمايراهپ يمعترض براي بيستمين روز متوالي اعتصاب كرده و درون محوطه صنعت كارگران :مهر ٢٥كشنبه ي

  ر داشتنديو دفع آفات در تجمع امروز حضور چشمگ يشكريرنيكارگران غ كردند.
كارگران معترض، در بيست و سومين روز از اعتصاب خود، در محوطه اين شركت دست  :مهر ٢٧شنبه سه

  ٢٣ .به راهپيمايي و تجمع زدند
  

  خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
روستاهاي تُرمان، حسن آباد، بركه ماه اهالي : مهر ٤كشنبه ي

بابا و چُخوها واقع در غرب شهرستان المرد براي  يبانو، قلعه عل
اعتراض به بي آبي مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان 

   فارس تجمع كردند.
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تان سركان دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرسياهالي روستاي سنجوزان ازتوابع تو: مهر ٦سه شنبه 
  در استان همدان زدند.

  تجمع كشاورزان اصفهان مقابل دفتر مجلس نشين رژيم از اصفهان.مهر:  ٩نه يآد
   خوي دست به تجمع زدند. -اهالي روستاي سياباز : مهر ١١كشنبه ي

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

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

  بازنشستگانسراسري  حركتهاي
از كاركنان شاغل بازنشسته  يالن كه همگيمسكن خزر سبز در استان گ يتعاون يجمعي از اعضا: مهر ٣شنبه 

 الن واقع در بلوار مدرس شهر رشت زدند.ياستان گ يمسلح هستند دست به تجمع مقابل بيدادگستر يروهاين
  .كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج دست به تجمع در محوطه اين بيمارستان دراستان البرز زدند

فوالد در استانهاي اصفهان و  يران صندوق بازنشستگيبگ ياز بازنشستگان و مستمر يجمع :مهر ٤يكشنبه 
  اصفهان و اهواز تجمع كردند.ن صندوق در يخوزستان مقابل ساختمان ا

آباد، اصفهان، تهران، مشهد، تبريز بازنشستگان تامين اجتماعي اهواز، رشت، كرمانشاه، خرم: مهر ١١كشنبه ي
شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در اصفهان  /و قزوين دست به تجمع زدند.

  .ر مراكز اين استانها دست به تجمع زدندو خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق د
ما تجمع  برگزار يجمهوري اسالمي مقابل ساختمان صدا و س يمايبازنشستگان صدا و س مهر: ١٢دوشنبه 

  كردند.
بازنشستگي فوالد در اصفهان و اهواز  جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق :مهر ١٨يكشنبه 

  .ها تجمع كردندمراكز اين استانمقابل ساختمان اين صندوق در 
  راز مقابل استانداري فارس تجمع كردند. يكارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش: مهر ٢١چهارشنبه 

جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد استان اصفهان در  مهر: ٢٥يكشنبه 
 . مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان تجمع كردند

  

  حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها
  .كارگران شهرداري شهرستان گيه در استان سيستان و بلوچستاناعتصاب پنج روزه : مهر ٣شنبه 
استان خوزستان براي هفتمين روز متوالي اعتصاب و ازجمع آوري زباله  كارگران شهر اللي در مهر:١٠شنبه 

  از سطح شهر خودداري كردند.
شماري از كارگران شهرداري خرمشهر مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر دست به تجمع : مهر ١١كشنبه ي

  .زدند
  ي.پرند در برابر ساختمان شهردار يتجمع كـارگران شهردار مهر: ١٢دوشنبه 
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اين  يابانهايچهارمين روز اعتصاب كارگران شهرداري اهواز و انباشته شدن زباله ها در خ مهر:١٤چهارشنبه 
  كالنشهر.

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

  تجمع كردند.  ياهواز مقابل شهردار ٦منطقه  يكارگران شهردار يها خانواده: مهر ١٧شنبه 
شهرداري اهواز، ابتدا مقابل ساختمان مجلس و سپس مقابل دفتر گروهي از كارگران اخراجي : مهر ٢٤شنبه 

   .رياست جمهوري واقع در تهران، دست به تجمع زدند
  

  جنبش سراسري معلمان
 ٢٢دستكم در جمعي از معلمان و فرهنگيان  :مهر ١پنجشنبه 
شهرهاي همدان، ساري، آبادان، زنجان، شاهرود،  شهر شامل

ممسني، ديواندره، اردبيل، يزد، قزوين، كوهدشت، كرمانشاه، 
مشهد، تبريز، كرج، دهدشت، سنندج، سمنان، شهركرد، مالير، 
اراك و ... مقابل ساختمان آموزش و پرورش و در شهر قم مقابل 

 دفتر نماينده مجلس تجمع كردند.

دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي به  :مهر ٣شنبه  
صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته 

از جمله سقز، انديمشك، المرد، شيراز، شهر  ٤٣دستكم در 
كرمانشاه، بجنورد، اصفهان، ساري، ايالم، آبادان، مريوان، اشكنان، 

س، ماهشهر، ياسوج، كوهدشت، يزد، كازرون، سنندج، بندرعبا
آباد، ايذه، بهبهان، اهواز، تربت حيدريه، نورآباد، دلفان، اليگودرز، مشهد، اردبيل، گچساران، شهربابك، خرم

دورود، زنجان، كهگيلويه بويراحمد، تهران، كرج، ديواندره، خرمشهر، شيروان، رستم، ممسني، رشت و قزوين، 
ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان 

ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست به تجمع  
  زدند.

معلمان كارنامه سبز براي بيستمين و دومين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت آموزش و  :مهر ٤يكشنبه 
كنندگان از شهرهاي مختلف شماري از اين تجمع زدند. شبانه روزيت به تجمع پرورش واقع در تهران، دس

  كنند.اند و طول شب را نيز در مقابل وزارتخانه سپري مي كشور به تهران آمده 
شماري از معلمان و فرهنگيان استانهاي قم و مركزي، مقابل ساختمان اداره كل آموزش و  :مهر ٨پنجشنبه 

  تجمع كردند.پرورش اين استانها، 
تعدادي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه، مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقع در  :مهر ١٠شنبه 

  اهواز، دست به تجمع  زدند.



58 
 

معلمان و بازنشستگان تامين اجتماعي در تهران مقابل مجلس ارتجاع و در اصفهان، شيراز،  :مهر ١١يكشنبه 
  زنجان و داراب مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. اهواز، كرمان، بندرعباس، 

  .مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان فارس در شيراز سجمعي از معلمان فارتجمع  :مهر ١٩دوشنبه 
بار ديگر دست به تجمع مقابل سازمان برنامه و  ٩٩جمعي از بازنشستگان فرهنگي سال  :مهر ٢٠سه شنبه 
 بودجه زدند.

شماري از معلمان خريد خدمت استان چهارمحال و بختياري، مقابل ساختمان استانداري  :مهر ٢١چهارشنبه 
  واقع در شهركرد، دست به تجمع زدند. 

به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان : مهر ٢٢پنجشنبه 
از جمله قم، رشت، جلفا، جهرم، خرمشهر، تاكستان، سقز، داراب، تبريز، شهر  ٤٩دستكم در شاغل و بازنشسته 

انديمشك، شيراز، كرمانشاه، بجنورد، اصفهان، ساري، ايالم، مريوان، ياسوج، سنندج، بندرعباس، ايذه، بهبهان، 
اد، زنجان، بوشهر، آباهواز، فريدونكنار، شيروان، سلسله، نورآباد ممسني، پلدختر، بروجرد، اليگودرز، اردبيل، خرم 

مالير، 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 

  ر تهران دست به تجمع  زدند.البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع د

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

  

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

شماري از بازنشستگان وزارت بهداشت در استانهاي خوزستان، اصفهان، گيالن، گلستان و  :مهر ٦سه شنبه 
در محوطه دانشگاه علوم پزشكي مركز اين استانها دست به تجمع  آذربايجان غربيمازندران، آذربايجان شرقي، 

   د.زدن
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تجمع جمعي از فارغ التحصيالن داروسازي، مقابل وزارت  :مهر ١٠شنبه 
  .كردند

  تجمع كردند. ) مقابل ساختمان مجلسSMAماران مبتال به (ياز خانواده ب يشمار :مهر ١١كشنبه ي
  كرمانشاه دست به تجمع زدند.  يثارگران كادر درمان در دانشگاه علوم پزشكيصدها نفر از ا :مهر ٢٠سه شنبه 

گيالن در محوطه دانشگاه علوم پزشكي  بهداشت وزارت بازنشستگان شماري از :مهر ٢٢پنجشنبه 
   .واقع در رشت تجمع كردند گيالن مركز

  

  پوشش داده شد است. ٤٤٣شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 

http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N443.pdf  
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  حركت ٣٨٣ – ١٤٠٠آبان 
 

و ... دست به  ي، اجمديعصر، نمازيول يانه هايراز در پايش يدرون شهر ياتوبوسهارانندگان : شنبه اول آبان
 /تجمع شماري از نيروهاي شركتي شهرداري اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان. /.اعتصاب زدند

 يروهاياز ن يتجمع جمع /اي شهرستان مريوان.نقل جاده اعتصاب رانندگان و كارگران اداره راهداري و حمل و
ا، يكارمان يتجمع  غارت شدگان خودروساز /كاركنان منطقه آزاد ارس. يسازمان منطقه آزاد مقابل تعاون يشركت

  .رشت "ران بركيا"از كارگران شركت  ير مجموعه كرمان خودرو./ تجمع گروهيز
 /.هيپ ليچينگ معدن سونگون ورزقان دست به اعتصاب و تجمع زدند يكارگران پروژه: آبان ٢كشنبه ي

جمعي از دامداران شاهرود براي دومين روز متوالي دست به  تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان 
  .دست به تجمع زدند ٩٩سال  ين اجتماعيسازمان تام يرفته شدگان استخدامياز پذ يجمع /سمنان زدند.

قضاييه در شماري از شهرهاي كشور از جمله تهران،  فاسد جمعي از كاركنان اداري قوه: آبان ٣دوشنبه 
زنجان، همدان، اصفهان، قم، اراك، بابل، بروجرد، چادگان، فيروزآباد، كرمان، خنداب، كوهرنگ، ميبد، لنجان، 

شوط، تفت، رزن، اسالمشهر و ساري، مهر، مالير، نهاوند، اروميه، پاوه، رومشكان، سميرم، شهركرد، شيروان، 
شماري از ورزشكاران و مدال آوران پارا ./ شهر خود دست به تجمع  زدندتويسركان مقابل ساختمان دادگستري

گروهي از جوانان ./ المپيك داراي معلوليت شهرستان دامغان مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر تجمع كردند
شاغل در  يبوس دارها ينيم./ كشت و صنعت كارون تجمع كردندجوياي كار شهرستان شوشتر مقابل مجتمع 

 يرهاياز مس ياقدام به اعتصاب و مسدود نمودن تعدادبراي سومين روز متوالي  يپارس جنوب يشركتها يتمام
 /جمعي از كارگران شركت آب و فاضالب استان كرمان مقابل استانداري تجمع كردند. /كردند. يشگاهين پااليب

مانكاران دست اول شركت ياز پ» نيمب يو معدن يسازشركت راه  يمانكاريشركت پ«كارگران اب پايان اعتص
جمعي از ./ دنشهر بابك استان كرمان را برعهده دار» دوكيم«ت معدن يران كه مسئوليع مس ايصنا يمل

استان  يو اداره كار شهرستان رشت و سازمان بازرس يمقابل فرماندار» النيمسكن خزر سبز گ يتعاون« ياعضا
استان  يعياداره كل منابع طب يراحمد و مارگون جلويبو يبانان شهرستانهاديده  /الن تجمع كردند.يگ

جمعي از بيماران تاالسمي مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران  /راحمد تجمع كردند.يه و بويلويكهگ
اين شهر نشينان شماري از سردفتران و دفتر ياران استان قزوين مقابل دفتر يكي از مجلس  /.تجمع كردند
صله واقع در ثالث باباجاني دست به تجمع شماري از كارگران شاغل در بازارچه مرز شيخ  /.تجمع كردند

./ تجمع كردنده در شركت نفت و گاز پارس يسات و نقليسبز، تاس يخدمات، فضا يمانكاريكارگران پ/.زدند
تجمع  كردند./ و تجمع  هيزد دست از كار كشيد يو حمل و نقل جاده ا يكارگران قرارداد طرح اداره راهدار

   ه خبازان.ينانوايان كرمانشاه مقابل اتحاد
د./ كارگران اداره آب و فاضالب اميديه مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردن: آبان ٤سه شنبه 

از قربانيان  يشمار /تجمع كردند.ساختمان اداره كل بهزيستي اين استانها، ان اصفهان و يزد مقابل يناشنوا
شماري  /ثارگران تجمع  برگزار كردند.يد و امور ايشهغارتگر اد يبن يران و عراق، مقابل ساختمان مركزيجنگ ا

  .ر تهران تجمع كردنداز وكالي دادگستري، مقابل ساختمان كانون وكالي دادگستري مركز واقع د
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نفت و گاز گچساران براي  يكارگران حجم :آبان ٥چهارشنبه 
 يسومين روز متوالي، دست به تجمع مقابل ساختمان اداره مركز

گچساران دست به  يميكارگران پتروش./ زدند يشركت بهره بردار
راحمد يه و بويلوياستان كهگ تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در

گروهي از كاربران صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان  /زدند.
 يكارگران معدن سرب و رو./ بيدادسراي تهران، دست به تجمع  زدند

كردند./ اعتصاب براي سومين روز گوجهر راور در استان كرمان 
ل تجمع  برگزار ياردب يل مقابل استانداريكارگران ذوب آهن اردب

  كردند.
ن شهر تجمع يا يخرمشهر اعتصاب كرده و مقابل فرماندار ياز كارگران شهردار يجمع: آبان ٦پنجشنبه 

اران، يسنندج، كام يدر شهرها يرانندگان و كارگران شركتروزه  ٥ي نيو بست نشاعتصاب  پايان /كردند.
  نه. ، سقز و بارهوانديجار، ديوان، قروه، بيسروآباد، مر

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

 /.شماري از خدمتگزاران و سرايداران مدارس، مقابل ساختمان مجلس رژيم، تجمع كردند: آبان ٨شنبه 
ر ياز عشا يجمع /زدند. ن شهر دست به تجمعيا ين بار مقابل فرمانداريچندم يخرمشهر برا يكارگران شهردار

كاركنان اتاق  تجمع كردند.راحمد يه و بويلويكهگ استان اين شهرستان در يگان مقابل فرمانداريمنطقه هل
ستون كرمانشاه دست به اعتصاب زدند و در محوطه يب يميرات پتروشيت و كارگران واحد تعميكنترل، سا

./ در ايستگاه مترو صادقيه دست به تجمع  زدند متروي تهران ٢نيروهاي خدماتي خط  /شركت تجمع كردند.
./ 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 
  .كارخانه ماشين سازي اراك در محوطه اين شركت دست به تجمع  زدندكارگران ./ كردند

  .كارگران فضاي سبز روژان دشت كاسپين در قزوين دست به اعتصاب و تجمع زدندآبان:  ٩كشنبه ي
شماري از كارگران فعال در معدن سرب و روي گوجر در شهرستان راور واقع در شمال : آبان ١٠دوشنبه 

از شهروندان تهران مقابل  جمعي./ ل كار، تعاون و امور اجتماعي اين استان تجمع كردندكرمان، مقابل اداره ك
تعدادي از كارگران شركت پتروشيمي رازي واقع در بندر ./ ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع كردند

./ شركت تجمع كردندماهشهر، براي چندمين روز متوالي دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مركزي اين 
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، ايالم، اراك، اردبيل، ديواندره، پاوه، 

تجمع  مال  /.شهر خود دست به تجمع زدنددادگستريبي دماوند، كاشمر، تفرش و بروجن مقابل ساختمان
  ن شركت در جاده كرج.يگان خودرو مقابل ساختمان ايباختگان ر
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ساكنان شهرك پشت باغ پرندگان در شهرستان آستارا مقابل اداره كل راه و شهرسازي آبان:  ١١سه شنبه 
كو) يجان (آذويخودرو آذربا يشركت صنعت براي چهل و هفتمين بار، مالباختگان /.استان گيالن تجمع كردند

مخابرات  ياز كاركنان شركت يجمع /زدند. تهرانه در يقضائفاسد است قوه يدست به تجمع مقابل حوزه ر
 /مخابرات تجمع برگزار كردند. ير منطقه استان و ساختمان مركزيمقابل دفتر مد يجان شرقيآذربا يا منطقه

كارگران شركت  /گلستان در شهر گرگان تجمع  برگزار كردند. يدادگستربيسهامداران طرح موج آبي مقابل 
جمعي از كاركنان شركتي  /تجمع كردند.شركت ساختمان  يده و جلويساختماني چابهار  دست از كار كش

اي آذربايجان شرقي، مقابل دفتر مدير منطقه استان و داخل ساختمان مركزي مخابرات تجمع مخابرات منطقه 
گروهي از  /د.نظر تجمع كردن كاركنان دادگستري مقابل مجتمعهاي قضايي كل و دادگاههاي تجديد /د.كردن

شماري از كارگران شركت  /.بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس، دست به اعتصاب زدند رانندگان سرويس
  .تجمع  زدند خود دست بهدر محل كار اعتصاب كرده و سازي اراك، ماشين

شماري از سهامداران زيان ديده صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان دادسراي تهران، : آبان ١٢چهارشنبه 
شماري از ناشنوايان شهرستان مريوان، مقابل ساختمان اداره بهزيستي اين شهرستان،  /.دست به تجمع  زدند
دست به تجمع  گروهي از سهامداران زيان ديده بورس، مقابل ساختمان دادسراي تهران،  /.دست به تجمع زدند

كاركنان دانشگاه آزاد واحد  /شگاه تجمع كردند.يگر مقابل پااليان مهر بار ديشگاه پارسيكارگران پاال /.زدند
   تجمع كردند. يده و در ساختمان اداريه دست از كار كشيديام

شهرستان دامغان جمعي از اهالي اين  ييك رضاينير بهداشت ازكليهمزمان با بازديد وزآبان:  ١٣پنجشنبه 
  .دراستان سمنان دست به تجمع زدند

  شركت در تهران دست به تجمع زدند. يمالباختگان شركت بادران گستران مقابل دفتر مركزآبان:  ١٤نه يآد
از شهروندان شهرستان الرستان در استان فارس، مقابل ساختمان وزارت راه و  يشمارآبان:  ١٥شنبه 
راهپيمايي و تجمع ناشنوايان استان مركزي  /تهران تجمع برگزار كردند.ن يدان آرژانتيواقع در م يشهرساز

تجمع  برگزار  جمعي از كارگران سد شفارود، مقابل كارگاه محل كارشان /مقابل اداره كل بهزيستي استان.
شماري از كاركنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر، با پهن كردن سفره خالي در محل كار خود، دست به د./ كردن

تعدادي از كارگران خدماتي شهرداري كوت عبداهللا، براي نهمين روز متوالي مقابل دفتر شوراي  /ند.تجمع  زد
  .شهر، دست به تجمع زدندفرمايشي 

جمعي از  /ز براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند.يخودرو تبرران يصدها كارگر ا: آبان ١٦كشنبه ي
شماري از مالباختگان صرافي  /.وزارت راه و شهرسازي تجمع كردندطراحان و ناظران مقابل ساختمان 

ن (فرشتگان) ياز مالباختگان مؤسسه كاسپ يجمع /.كريپتولند، مقابل ساختمان قوه قضائيه دست به تجمع زدند
جمعي از فروشندگان و  /ن در مشهد دست به تجمع زدند.يهمزمان با تجمع تهران مقابل بانك كاسپ

، جنرال مد، كوچه برلن، يپاساژ كاشان يو فروشگاهها يصنف ياز واحدها يندگيوشاك به نمادكنندگان پيتول
  دكنندگان پوشاك تهران زدند.يه فروشندگان و توليدست به تجمع مقابل اتحاد

باختگان شماري از مال  /تجمع كردند. ياران مقابل بيدادگسترياز سردفتران و دفتر يجمعآبان:  ١٧دوشنبه 
جمعي از مالباختگان  /مقابل شركت بادران گستران تجمع كردند. UtByte يو صراف ينگ مانيك يتاليجيارز د
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شماري از شهروندان ./ داران شركت رامك خودرو مقابل ساختمان بيدادسراي تهران دست به تجمع زدند و حواله
كارگران ./ هرسارزي تجمع كردندشهرستان الرستان واقع در استان فارس، با سفر به تهران مقابل وزارت راه و ش

  .شركت سمتكو تبريز مقابل دفتر مسئول اين شركت تجمع كردند
گروهي  /ند.كارگران شركت كيسون در منطقه كوه مبارك جاسك، دست به اعتصاب زد :آبان ١٨سه شنبه 

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

كارگران شركت زغال سنگ كرمان، شاغل در معادن همكار، حشوني،  /.اين شهرستان، دست به تجمع زدند
و كارخانه زغالشويي، براي هفتمين شبانه روز در محل كار خود دست به تجمع زده و از  ٤معدن اصلي، معدن 

جمعي از دامداران بخش دامداري طرق مشهد مقابل شهرداري تجمع د./ ادامه فعاليت شان خودداري كردن
  .كردند

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

  . كار خود تجمع  برگزار كردند
شماري از سرايدران اصفهان مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استان تجمع آبان:  ٢٠پنجشنبه 

  .كردند
و  ي، قرارداديشركت ينيروها: آبان ٢٢شنبه 

 ياهواز مقابل استاندار يشهردار يحجم
  خوزستان در اهواز تجمع كردند. 

ج يكارگران ستاره خل: آبان ٢٣كشنبه ي
كاظم فروزنده دست به  يمانكاريبندرعباس پ

بر شركت جمعي از كارگران ني  /اعتصاب زدند.
 /.تپه در محوطه اين شركت تجمع كردندهفت 

اين شهر  ياهواز مقابل شهردارجمعي از اهالي 
  اجتماع كردند.

كاركنان شركت مخابرات : آبان ٢٤دوشنبه 
 /.سبزوار در اين شهر دست به تجمع زدند

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

در شهرستان چابهار اعتصاب  يمواد نفتناوگان حمل و نقل كارگران  /تأسيسات حفاري گلوبال پترو تك كيش.
زرند استان كرمان بار ديگر مقابل ساختمان ذغال سنگ تجمع  ييكارگران معادن ذغال سنگ و ذغالشو /.ندكرد

شماري از  /راحمد مقابل استانداري تجمع كردند.يه و بويلوياستان كهگ يكاركنان حفاظتي بانك مل /كردند.
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دادسراي كاركنان دولت تجمع بيرانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران براي دومين روز متوالي مقابل 
  د.كردند و سپس به سمت دفتر قوه قضاييه دست به راهپيمايي زدن

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

رجان يز به دره زار شهرستان سيپار -ر سرچشمه يران واقع در مسيع مس ايصنا ير مجموعه شركت مليدره زار ز
زده روستاهاي بندرعباس مردم زلزله  /در استان كرمان دست از كاركشيدند و درمحل كارشان تجمع كردند.

براي  /.سبالن پارچه اردبيل در محوطه اين شركت تجمعي برگزار كردند يكارگران كارخانه /تجمع كردند.
 /كو) مقابل وزارت صمت اجتماع كردند.يجان (آذويخودرو آذربا يچهل و هشتمين بار، مالباختگان شركت صنعت

رضوان در  ياز ساكنان روستا يشمار /شركت تجمع كردند.ن يالم مقابل ايمان ايجمعي از كارگران مجتمع س
جمعي از كارگران شهرداري سنندج مقابل ساختمان شوراي اين شهر  /استان هرمزگان تجمع  برگزار كردند.

   .تجمع  برگزار كردند
م در يه رژييس قوه قضايگان خودرو مقابل مجلس و سپس دفتر رئيشدگان رغارت آبان:  ٢٦چهارشنبه 

گروهي از كارگران كارخانه الستيك بارز كردستان، دست به اعتصاب زده  /عصر تجمع  برگزار كردند.يابان وليخ
شماري از پرسنل حراست مترو گلشهر كرج به شهر جديد هشتگرد،  /.و در محدوده داخلي كارخانه تجمع كردند

ان بخش موتور سازي شركت تراكتور جمعي از كارگر /.دست به اعتصاب زده و مقابل اين ايستگاه تجمع كردند
تعدادي از ./ سازي تبريز، براي چهارمين روز متوالي در يكي از محوطه هاي اين كارخانه دست به تجمع زدند

  .دست به تجمع  زدند در محدوده شهرستان سيرجان،» دره زار روچون«كارگران معدن مس 
در (استان البرز) كارگران شركت تراورس شاغل در حراست مترو خط گلشهر به هشتگرد : آبان ٢٧پنجشنبه 

مسكن اداره ثبت اسناد جانبازان  يتعاون ينهاياز مالكان زم يجمع /.حريم ريلي اين مسير دست به تجمع زدند
  ن زدند.يقزو يدست به تجمع مقابل شهردار يو شهردار

شهركرد مقابل شهرداري اين شهر در استان چهارمحال و  يسبز شهردار يكارگران فضاآبان:  ٢٩شنبه 
  بختياري اجتماع كردند.

دست به  يجان شرقيآذربا يمتعلق به سازمان جهاد كشاورز ينهايداران زمياز خر يجمع آبان: ٣٠كشنبه ي
  يحد اتوبوسراناز كارگران شركت وا ياين استان دركالنشهر تبريز زدند./ جمع يتجمع مقابل جهاد كشاورز

در خانه كارگر زاهدان  يو بلوچستان يستانياز كارگران س يجمع /شهر تجمع برگزار كردند. يقالب يمقابل شورا
اوكرايني همزمان با برگزاري دادگاه  ٧٥٢اسباختگان پرواز پي هاي جان گروهي از خانواده ./ تجمع كردند
افسر رده پايين به عنوان متهم و مقصر، در برابر سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران دست  ١٠نظامي براي 

شماري از كارگران مجموعه پتروشيمي آبادان براي چندمين روز متوالي در محوطه اين ./ به تجمع  زدند
ن، مبين، نوآوران، آجيآهن هزار تن از كارگران شركتهاي پيمانكاري ٢حدود ./ مجموعه، دست به تجمع زدند

مجتمع مس سونگون ورزقان در محل كار خود دست اعتصاب زده و استخراج در اين معدن را  ... درزحل و 
مقابل ساختمان اين شركت تجمع  شماري از كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، /.تعطيل كردند

  .كردند
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  خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
جران از توابع شهر اراك در يمرز يساكنان روستا :آبان ٣دوشنبه 
  جران تجمع كردند. يمرز يجاده اصل

آباد اراك تجمع  برگزار كردند. ملك  ياهالي روستا آبان: ٧آدينه 
شهرستان اراك و  يآباد (اراك) روستايي از توابع بخش مركزملك

 است. در شرق شهر اراك واقع شده

از مردم شهر مهاباد اردستان واقع در استان تعدادي  آبان: ٨شنبه 
اصفهان، در محل اين روزخانه كه اكنون خشك شده است، تجمع 

شفت  يشفت مقابل فرماندار يچماچا ياهالي روستا /.كردند
در مسير  اهالي روستاي شهر كهنه نيشابور /تجمع  برگزار كردند.

دست به آهن كه در مجاورت روستاي مذكور قرار دارد، ريل راه 
 .جمعي از كشاورزان شوش و شوشتر مقابل استانداري خوزستان در اهواز تجمع  برگزار كردند./ دتجمع زدن
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هاي آبياري و برداري از شبكه شماري از كشاورزان شهرستان باوي، مقابل درب شركت بهره : آبان ١٥شنبه 
  .زهكشي كارون بزرگ، دست به تجمع  زدند

كشاورزان اصفهان مقابل  :آبان ١٧دوشنبه 
اي اين شهر و همچنين شركت آب منطقه 

ساختمان صدا و سيماي مركز اصفهان تجمع 
شمار ديگري از اين كشاورزان در . كردند

  . خيابانهاي اصفهان دست به راهپيمايي زدند
كشاورزان شهرستان : آبان ١٨شنبه سه 

احداث  محل و ١شادگان در محل سد مارون 
  تجمع كردند. ٢سد مارون 

كشاورزان اصفهان، براي  :آبان ١٩چهارشنبه 
رود سومين روز متوالي در بستر خشك زاينده

  .تجمع  برگزار كردند
با حضور كشاورزان اصفهان  :آبان ٢٢شنبه 
رود و ندهيدر بستر خشك زا يروزشبانه 

ن مكان، به تحصن خود يچادر در ا ييبرپا
از كشاورزان  يهمزمان گروه / ادامه دادند.

نده يوستن به تحصن در زايجان قصد پيقهدر
 يجمهمور يتيامن يروهايرود را داشتند كه ن

شهر را بستند و  ياز ترس، خروج ياسالم
از  يشمار /اجازه خروج به مردم ندادند.

لطان ابراهيم مقابل جمعي از اهالي روستاي سادات امامزاده سزدند./  تجمعدست به شهروندان اهل شهركرد، 
در شهرستان تكاب  كاهالي روستاي اوغول بي /فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان تجمع كردند.
  .تشكيل دادند يره انساني(تيكان تپه) و فعاالن محيط زيست آذربايجان، تجمع و زنج

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

ن شب به تحصن خود ينده رود در هشتمير بارش باران در بستر زايكشاورزان اصفهان ز :آبان ٢٥سه شنبه 
  ادامه دادند.

ن روز تحصن شبانه روزي كشاورزان با همبستگي و شركت چند صد هزار از يمدر دوازده :آبان ٢٨آدينه 
  زنان، مردان جوان و سالخورده اصفهان به يك خيزش بزرگ فراروئيد. 

رود ندهيكشاورزان و مردم اصفهان با تمام قوا، براي سيزدهمين روز در بستر خشك زا :آبان ٣٠يكشنبه 
شهركرد، مقابل ساختمان استانداري چهارمحال و بختياري تجمع شماري از شهروندان در تحصن كردند./ 

  .كردند و سپس در خيابانهاي اين شهر دست به راهپيمايي زدند
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 بازنشستگانسراسري جنبش 
جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صنعت فوالد از شماري از شهرهاي كشور با سفر  :آبان ٣دوشنبه 

شماري از پرسنل بازنشسته بيمارستان ./ بازنشستگي فوالد تجمع كردند به تهران مقابل ساختمان صندوق
  .خميني كرج، روبروي اين بيمارستان تجمع  برگزار كردند

گروهي از بازنشستگان و كاركنان شركت هواپيمايي هما مقابل ساختمان وزارت راه و : آبان ٤سه شنبه 
جمعي از  /.شهرسازي در تهران تجمع كردند

و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي  بازنشستگان
فوالد استان تهران در مقابل ساختمان اين صندوق در 

  .تهران تجمع كردند
شماري از بازنشستگان و مستمري : آبان ٩كشنبه ي

بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي مختلف كشور از 
جمله تهران، مشهد، اهواز، كرمانشاه، رشت و تبريز به 

پيش اعالم شده، مقابل ساختمان دنبال فراخوان از 
جمعي از بازنشستگان شركت مخابرات ايران در محوطه ./ تامين اجتماعي شهر خود، تجمعات  برپا كردند

 .ساختمان معاونت مالي مخابرات ايران در تهران تجمع كردند

قابل ساختمان شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي استان خوزستان م: آبان ١٦كشنبه ي
  د.تامين اجتماعي اهواز، تجمع  برپا كردن

شكر هفت تپه، براي سومين روز متوالي يمجتمع ن ٩٩از كارگران بازنشسته سال  يگروه: آبان ١٧دوشنبه 
  تجمع كردند.مقابل ساختمان اداره كار شوش 

اداره مركزي فرودگاه مهرآباد شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما، مقابل ساختمان : آبان ٢٢شنبه 
  .واقع در تهران، دست به تجمع زدند

  .كاركنان بازنشسته جهاد كشاورزي مقابل دفتر رياست جمهوري تجمع كردندجمعي ازآبان:  ٢٣كشنبه ي
شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در اصفهان و اهواز  :آبان ٣٠يكشنبه 

   .مقابل ساختمان اين صندوق در اين دوشهر دست به تجمع زدندبراي سومين يكشنبه در اين ماه، 
  

  جنبش سراسري معلمان
شماري از معلمان خريد خدمات در نواحي مختلف آموزش و پرورش استان چهارمحال و  :شنبه اول آبان

  بختياري مقابل ساختمان استانداري در شهركرد دست به تجمع زدند.
جمعي از معلمان رفسنجان كه در آزمون استخدامي آموزش و پرورش قبول شده اند، مقابل  :آبان ٣دوشنبه 

 ساختمان آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند.
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خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، جمعي از معلمان و فرهنگيان از استانهاي :آبان ١٨سه شنبه 
 بلوچستان و ديگر شهرها مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، دست به تجمع  زدند.قم، سيستان و 

جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه، براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان  :آبان ١٩چهارشنبه 
  استانداري خوزستان، دست به تجمع  زدند و شب گذشته را در مقابل درب نهاد مذكور سپري كردند.

به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان  :آبان ٢٠پنجشنبه 
از جمله اصفهان، كرمانشاه، باغملك، سنقر، رشت، نجف آباد، ابهر، شهر  ٦٨دستكم در شاغل و بازنشسته 

دشت، ممسني، فراشبند، داراب،  بهبهان، بندر انزلي، سنندج، لردگان، بجنورد، شيروان، قم، شيراز، زرين
پلدختر، خرم آباد، اليگودرز، بروجرد، كوهدشت، درود، تبريز، اهواز، ايذه، ماهشهر، انديمشك، ياسوج، بوشهر، 
گناوه، اراك، ايالم، ساري، بابل، آمل، نكا، همدان، مالير، زنجان، يزد، دزفول، قزوين، بوكان، جلفا، داران، جوانرود، 

ن، سقز، بندرعباس، خرم بيد، اروميه، تاكستان، مشهد، كرمان، شهركرد، گچساران، دهدشت، ديواندره، مريوا
لوداب، اسالم اباد غرب، شهربابك، شهرضا و مرودشت، در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي 

ع در تهران، دست خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واق
 به تجمعات زدند.

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

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

كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج بارديگر مقابل اين واحد درماني دراستان البرز  آبان: ٣دوشنبه 
  تجمع كردند. 

گروهي از  :آبان ٨شنبه 
دستياران تخصصي بيمارستان 
امام حسين تهران دست به 
 اعتصاب زده و از ادامه فعاليت

  .شان خودداري كردند
جمعي از  :آبان ١٦يكشنبه 

سازمان پرستاران شاغل در 
   .تامين اجتماعي مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند

واحد  ٩كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس، دستكم در  :آبان ٢٣يكشنبه 
   .درماني اين استان دست به تجمع زدند

  

  پوشش داده شد است. ٤٤٤شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N444.pdf 
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  حركت ٦٣١ – ١٤٠٠آذر 
 

دره واقع در شهرستان تكاب در محل كار خود دست  كارگران بيكار شده معدن طالي آق: ك آذريدوشنبه 
كارگران روغن نباتي فريكو سيرجان دست به تجمع مقابل كارخانه واقع در منطقه ويژه ./ به تجمع زدند

مقابل سازمان صنعت و معدن  كاركنان سه كشتارگاه اهواز /اقتصادي اين شهرستان در استان كرمان زدند.
اقتصادي سيرجان  كارگران شاغل در كارخانه روغن نباتي نينا واقع در منطقه ويژه /خوزستان تجمع كردند.

هوايي و زميني مخابرات استان يزد كارگران شركتي شبكه  /تجمع كردند. مقابل ساختمان فرمانداري سيرجان
شدگان پروژه روماك در شهر جديد غارت  /تجمع خودروبرهاي تبريز. /دست به تجمع مقابل استانداري زدند.

  هشتگرد (نوين شهر) مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي تجمع برگزار كردند.
حدود  /د.بندرعباس دست به تجمع زدن_كارگران معدن آسمينون منوجان در محور منوجان: آذر ٢شنبه سه

آجين (ليچينگ)، مبين، زحل، نوآوران، آجين (معدن)، آهن دو هزار نفر از كارگران شركتهاي پيمانكاري آهن 
همچنان در براي سومين روز متوالي پارس اولنگ و خدمات اكتشافي، شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان 

شركت حفاري گلوبال پتروتك كيش مقابل اداره كار اهواز./ تجمع تجمع كارگران  / اعتصاب به سر بردند.
  .كشتارگاه زرين، پرناز و البرز مقابل استانداري خوزستان ٣مشترك كارگران 

توسط اهالي استان آذربايجان شرقي مسدود كردن محور بندر شرفخانه به شبستر در آذر:  ٣چهارشنبه 
مقابل درب مجتمع آموزشي شبكه بادران » كينگ ماني«رمز ارز مالباختگان شبكهجمعي از ./ روستاهاي اطراف

  واقع در تهران، دست به تجمع زدند
خودرو تبريز براي دومين روز متوالي اعتصاب كرده و در داخل شركت تجمع كارگران ايران: آذر ٤پنجشنبه 

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

كاركنان رسمي پتروشيمي ./ شركت برق استان گلستان، مقابل ساختمان اين شركت، دست به تجمع زدند
گروهي از آسيب ديدگان و قربانيان جنگ ايران و عراق، ./ فجر، مقابل درب ورودي اين شركت، تجمع كردند

شماري از ./ رتگر موسوم به شهيد واقع در خيابان طالقاني تهران، دست به تجمع زدندمقابل ساختمان بنياد غا
كارگران ./ مالباختگان شركت فردادكار آميتيس، مقابل ساختمان دادگاه قدوسي تهران تجمع  برگزار كردند

و سپس مقابل فصلي نيشكر هفت تپه، ابتدا مقابل ساختمان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان شوش 
فروش كه پالكاردهايي با مضمون هاي ميوه يوانت /.ساختمان فرمانداري اين شهرستان، دست به تجمع زدند

تجمع  /در دست داشتند، مقابل ساختمان حراست شهرداري تبريز تجمع برپا كردند.» فروشي جرم نيستميوه«
تجمع جمعي از مردم بيارجمند مقابل  /شركت.جمعي از كاركنان رسمي پتروشيمي فجر، مقابل در ورودي اين 

  فرمانداري ويژه شاهرود. 
گروهي از خانواده هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني به سمت محل برگزاري دادگاه نظامي آذر:  ٧كشنبه ي

شهر كاركنان شهرداري  /.پايين اين پرونده دست به راهپيمايي زده و مقابل بيدادگاه تجمع كردندمتهمان رده 
 /اللي (مركز شهرستان اللي 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 فوالد، دست از كار كشيده و اعتصاب 
 /برق استان گلستان در گرگان.كردند./ تجمع كاركنان شركتي و قرارداد كاري شركت برق در برابر شركت 

تجمع سيل  /تجمع جوانان بندر ماهشهر مقابل مخازن پااليشگاه بيدبلند در بندر ماهشهر مقابل اين شركت.
كارگران كارخانه الستيك دنا واقع در بلوار مدرس شيراز دست ./ زدگان پلدختر مقابل استانداري استان لرستان

  ه دست به تجمع  مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان كردستان زدند.كارگران شهرداري قرو /از كاركشدند.
جمعي از  /كارگران پتروشيمي آپادانا به پيمانكاري شريفي و باقرپور دست به اعتصاب زدند.: آذر ٨دوشنبه 

  خريداران كاميون دوست دوم خارجي مقابل وزارت اقتصاد تجمع كردند.
كو) براي چهل و نهمين بار مقابل يجان (آذويخودرو آذربا يشركت صنعتتجمع مالباختگان آذر:  ٩سه شنبه 
بوكس مقابل وزارت  يم مليشكسوتان سابق تياز قهرمانان و پ يتجمع جمع /.يژه جرائم اقتصاديبيدادگاه و

كارگران پيمانكاريهاي شريفي و باقرپور شاغل در پتروشيمي آپادانا در عسلويه دست به  /ورزش و جوانان.
مقابل  ييه با در دست داشتن پالكاردهايشهرستان اروم ياه ياز ساكنان مناطق حاش يجمع /.اب زدنداعتص

 يلرانيو اتومب يات موتور سواريه يتعدادي از اعضا /تجمع  برگزار كردند. يجان غربيآذربا يساختمان استاندار
گروهي از مالباختگان موسسه  /كردند.تجمع ساختمان اداره كل ورزش و جوانان اصفهان  مقابلاستان اصفهان 

شماري از ساكنان منطقه عشايري  /د.مالي كاسپين، مقابل ساختمان قوه قضاييه واقع در تهران، تجمع كردن
كارگران  /.در شهرستان بويراحمد مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند» سرگچينه«

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

كارگران شركت تامين مواد معدني چناره  /.ردندروز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري ويژه اين شهر تجمع ك
شهرستان انديمشك، براي سومين روز متوالي دست از كار كشيده و مقابل ساختمان اداري اين شركت تجمع 

  .كردند
گروهي از كارگران فضاي سبز و خدمات شهري كيش، مقابل سازمان منطقه آزاد كيش، : آذر ١٠چهارشنبه 

كاركنان  /دست به اعتصاب زدند. ين پارس جنوبيمب يميپتروش يان پروژه اكارگر /.دست به تجمع زدند
  د بندر ماهشهر مقابل  شركت تجمع كردند.يتخت جمش يميشركت پتروش

مكران چابهار در استان سيستان و بلوچستان  يمياك پتروشيكارگران شركت اوره آمونآذر:  ١١پنجشنبه 
  .دست به اعتصاب زدند

از كارگران پتروشيمي مكران چابهار، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان شماري : آذر ١٣شنبه 
ش ين روز از اعتصاب، بيمجتمع مس سونگون ورزقان در پنجم يمانكاريپ يكارگران شركتها./ خودداري كردند

تجمع  كارگران اعتصاب و ./ معدن شوند يشكنها كردند تا مانع از ورود مواد به سنگ يرواده يلومتر پيك ١٠از 
  روبرو شد. يانتظام يرويكارخانه قطعه كاران فالورجان (استان اصفهان) با دخالت ن

كارگران  /.شماري از مالباختگان سكه ثامن مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردندآذر:  ١٤كشنبه ي
ر سنگ يورزقان مسساعت پنج عصر، كارگران مجتمع مس سونگون ./ شهرداري ساري دست به تجمع زدند
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جمعي از كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت تجمع  برگزار  /.ان دادنديشكن را باز كرده و به اعتصاب خود پا
  .كرج دست به تجمع  زدند –تعدادي از سهامداران تعاونيهاي مسكن، در حاشيه بزرگراه جاده تهران  /.كردند

سهام عدالت مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت كار در شماري از كاركنان تعاونيهاي : آذر ١٥دوشنبه 
كو يوابسته به تاپ يفاراب يمياز كارگران پتروش يشمار/ .تهران براي دومين روز متوالي دست به تجمع زدند

ن ين) واقع در استان خوزستان مقابل ساختمان حراست ايتام يمينفت، گاز و پتروش يگذارهي(شركت سرما
  ردند. شركت تجمع ك

 /.گروهي از كارگران شركتي صنعت برق كشور مقابل ساختمان وزارت نيرو تجمع كردند: آذر ١٦سه شنبه 
جمعي از مالباختگان مسكن  /.ران سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان دست ازكاركشيدنديشماري از آمارگ

 گروهي از كارگران پروژه /.هرمزگان زدند يناب دست به تجمع مقابل استانداريان سازان شهرستان ميمهر بن
 يميل شاغل در پتروشيتجمع  رانندگان جرثق /.اي پتروشيمي ايالم، مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند

كوت عبداهللا با خودداري از جمع آوري زباله ها از سطح شهر اعتصاب شان را  يكارگران شهردار /دماوند.
مالكان زمينهاي دارايي در گلشهر اروميه مقابل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شماري از تجمع /ازسرگرفتند.

ان پاساژ يتجمع  بازاردماوند تجمع كردند./  يميشاغل در پتروش يلهايرانندگان جرثق /.استان آذربايجان غربي
مردم  /كردند. ز تجمعياسالمشهر تبر يدر اورميه./ جمعي از اصناف و كسبه كو يس بازارچه اول شماليتند

  .زات معدن كاران رو بستندير انتقال تجهيمس يجان غربيمنطقه چورس واقع در آذربا
 /ن شركت تجمع  برگزار كردند.يا هرمز در محوطه ايپرش يساز يكارگران شركت كشتآذر:  ١٧چهارشنبه 
از كارگران شركت آب و شماري  /راحمد.يه و بويلويكهگ ياستاندار ياسوج جلويان جمعه بازار يتجمع  بازار

جمعي از اهالي جمعه بازار ياسوج، مقابل ./ فاضالب اهواز، مقابل ساختمان اين شركت، دست به تجمع زدند
  .ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند

 يروهاين شركت تجمع كردند./ نين روز مقابل ساختمان ايدوم ياهواز برا يكاركنان آبفاآذر:  ١٨پنجشنبه 
شدگان دار و خدمتگزار شهر اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش استان تجمع  برگزار كردند./ تجمع  غارت يسرا

اعتصاب غدا  يزاگرس جنوب ياتيمقابل شركت بادران./ رانندگان شاغل در مناطق عمل ينگ مانيرمز ارز كشبكه
  كردند.
همزمان با سفر ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري اسالمي،  شماري از كارگران راه آهن لرستان،: آذر ١٩آدينه 

كارگران شركت معدني طوس مسير واقع در سنگان خواف، در محل كارشان تجمع  .دست به تجمع  زدند
  .كردند

گروهي از  /.كاركنان شركت آب و فاضالب اهواز، مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند: آذر ٢٠شنبه 
از  يجمع./ با مسدود كردن جاده اشترينان به لرستان، دست به تجمع  زدند خودروكارگران كارخانه عظيم 

پا مقابل  يحواله داران شركت سا /س مقابل وزارت ورزش در تهران تجمع  برگزار كردند.يهواداران پرسپول
  ران خودرو دست به تجمع  زدند.يشركت ا يابيمعاونت بازار

كارخانه فوالد ياسوج مقابل ساختمان استانداري استان كهگيلويه و بوير جمعي از كارگران : آذر ٢١كشنبه ي
  .احمد واقع در ياسوج تجمع كردند
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جمعي از كارگران شركت پتروشيمي رجال آذر:  ٢٢دوشنبه 
مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان بندر ماهشهر تجمع 

شدگان خشمگين بورس، مقابل سازمان بورس غارت  /.كردند
سهامداران  /دان ونك تجمع  برپا كردند.يبهادار در مو اوراق 
بيدادگاه  يآباد (سخرم) مقابل ورودمان خرميشده سغارت 

  تجمع كردند.  يمفاسد اقتصاد
جمعي از نيروهاي شركتي و حجمي  :آذر ٢٣شنبه سه 

 /.شركتهاي توزيع برق كشور مقابل مجلس رژيم تجمع كردند
جمشيد واقع در منطقه ويژه  كاركنان پتروشيمي تخت

اقتصادي پتروشيمي بندر امام، براي چهارمين روز متوالي 
  .مقابل اين شركت دست به تجمع زدند

واقع در  يس يج يكارگران در شركت آآذر:  ٢٤چهارشنبه 
كاركنان  /ه، در محوطه كارگاه دست به اعتصاب زدند.يعسلو

ژه حقوق ياده والعثبت احوال در اعتراض به عدم اعمال فوق 
مختلف، تجمع  برگزار  يمقابل ساختمان ادارات كل استانها

شماري از كارمندان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  /كردند.
مقابل ساختمان اين اداره واقع در تبريز تجمع  آذربايجان شرقي

گروهي از رانندگان تاكسي در تهران، در محل سازمان  /.كردند
  .اين شهر تجمع كردندتاكسيراني شهرداري 

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

  .شماري از خريداران زمينهاي نيروي انتظامي در ماهدشت كرج دست به تجمع  زدند /.كردند
مشهد در  ١٣٩٩ يورود يمانينشانان پآتش آذر:  ٢٧شنبه 

 ينشان، مقابل سازمان آتش يشتيت بد معياعتراض به وضع
شماري از كارگران مجتمع كشت و  /مشهد تجمع  برپا كردند.
براي بيست و هشتمين روز متوالي  صنعت نيشكر هفت تپه،

نيروي انتظامي جهت . مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند
اسپري فلفل شد  سركوب كارگران معترض، متوسل به استفاده از

گروهي از  /.كه در پي اين اقدام خشونت آميز، تعدادي از كارگران معترض از ناحيه چشم دچار صدماتي شدند
كارگران پتروشيمي فارابي، مقابل ./ كارگران كارخانه روي بندرعباس، مقابل ساختمان اين كارخانه تجمع كردند

  .ساختمان مركزي اين شركت، دست به تجمع زدند
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برداري نفت و گاز گچساران مقابل ساختمان اين  شماري از نيروهاي آموزشي شركت بهره: آذر ٢٩نبه دوش
گروهي از كارگران صنعت نفت در عسلويه، گچساران و بندر خميني دست از كار كشيدند  /.شركت تجمع كردند

  ٣  و تجمع كردند.
  

  خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان

  مردم و كشاورزان اصفهان در شانزدهمين روز متوالي به تجمع  اقدام كردند. : آذر اولدوشنبه 
شماري زيادي از شهروندان در شهركرد براي سومين روز متوالي در خيابانهاي اين شهر : آذر ٢سه شنبه 

 ٣٠٠ش از يبا ب ياريونداران استان چهارمحال بختيدر همين روز كشاورزان و كام./ دست به راهپيمايي  زدند
  دست به رژه زدند.ون و تراكتور در فرخ شهر يكام

روز در بستر زاينده رود ادامه دهمين شبانه شانزتحصن كشاورزان اصفهان در در حالي كه : آذر ٣چهارشنبه 
در شهروندان شهركرد  به طور وحشيانه به تجمع كشاورزان يورش بردند./ هزاران تن ازنيروهاي امنيتي  شت،دا

  ادامه دادند.تظاهرات به تجمع و چهارمين روز 
جمعي از كشاورزان شهرستان باوي، مقابل درب شركت آبياري اراضي شرق كارون واقع در اهواز، : آذر ٦شنبه 

  .دست به تجمع  زدند
شماري از ساكنان روستاهاي وَرزقان و ملك در بخش خاروانا از توابع شهرستان ورزقان در : آذر ٨دوشنبه 

  آذربايجان شرقي مقابل ساختمان بخشداري خاروانا تجمع  برگزار كردند.
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توابع  يتجمع كشاورزان روستاها آذر: ٩سه شنبه 
  ر.يشهرستان رامش

جمعي از كشاورزان قم مقابل شركت : آذر ١١پنجشنبه 
   .تعاوني توليدي روستاي رحمت آباد اين شهر تجمع كردند

رودخانه كه در دو طرف جان يكشاورزان هندآذر:  ١٢نه يآد
چهارمحال و  ياز كوههاواقع شده و اين رودخانه زهره 

  رد دست به تجمع زدند. يگيسرچشمه م ياريبخت
زه مقابل ياز كشاورزان شهرستان هو يجمعآذر:  ١٣شنبه 

ابان يخوزستان واقع در خ يعمارت استاندار يدرب ورود
  ن اهواز تجمع كردند.يفلسط

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

 /زك دست به تجمع زدند.يكهر كشاورزان: آذر ١٦سه شنبه 
جمعي از كشاورزان آباده مقابل ساختمان فرمانداري تجمع 

  .اين شهرستان
كندالن،  يتجمع كشاورزان روستاآذر:  ١٧چهارشنبه 
  ر. يشهرستان مال

همزمان با سفر ابراهيم رئيسي به استان لرستان جمعي از اهالي روستاهاي حومه شهرستان : آذر ١٩آدينه 
  .تجمع  برگزار كردند» ما آب شرب نداريم «آباد با حضور در ورودي فرودگاه با شعار خرم 

، در محل كارگاه تونل يحفارل رود به كرمان با ممانعت از انجام يمعترضان به انتقال آب از هل: آذر ٢٠شنبه 
  چادر برپا كردند. 

  زد، تجمع برگزار كردند. يجان از توابع شهرستان بهاباد استان يهم يروستا ياهالآذر:  ٢١كشنبه ي
 /ن شهرستان دست به تجمع  زدند.يا يرمند در فرماندارياز كشاورزان شهرستان ه يجمع :آذر ٢٣شنبه سه 

شهرستان دشتي در استان بوشهر دست به تجمع زدند و جاده راه را مسدود  يالور شرق يروستا يجمعي از اهال
  كردند.
پسته خشك خواهد  يآن باغها يآباد رفسنجان در اعتراض به انتقال آب كه در پ مردم شمسآذر:  ٢٧شنبه 

  شد، دست به تجمع زدند. 
  

  بازنشستگانسراسري جنبش 
و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و جمعي از بازنشستگان : آذر ٧كشنبه ي

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

تعدادي از كارگران بازنشسته مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، مقابل درب ورودي  :آذر ١٠چهارشنبه 
   .اين شركت تجمع كردند

از بازنشستگان صنعت فوالد استانهاي تهران، اصفهان و اهواز، مقابل ساختمان كانون  يشمار: آذر ١٤يكشنبه 
  تجمع كردند.   بازنشستگان صنعت فوالد اين استانها

تعدادي از بازنشستگان تامين اجتماعي مقابل اداره كل سازمان تامين اجتماعي استان : آذر ١٥دوشنبه 
  .خوزستان واقع در اهواز تجمع كردند

رشت، اهواز، اصفهان، كرمانشاه و تهران مقابل  يدر شهرها ين اجتماعيبازنشستگان تام :آذر ٢١يكشنبه 
  شهرشان و در تهران مقابل كانون بازنشستگان برگزار كردند. ين اجتماعيسازمان تام

  كردند.كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز، مقابل استانداري فارس تجمع : آذر ٢٣شنبه سه 
./ تجمع شماري از بازنشستگان شركت مخابرات مقابل وزارت ارتباطات در تهرانتجمع : آذر ٣٠سه شنبه 

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

 معلمان جنبش سراسري
 

استانهاي معلمان و آموزگاران در  :آذر ٩شنبه سه 
كهكيلويه و بويراحمد، فارس، قم و خوزستان دست به 
اعتصاب زده و مقابل ادارات آموزش و پرورش اين استانها 

   تجمع كردند.
” خاكره“شماري از معلمان مدرسه : آذر ١٠چهارشنبه 

شيراز و همچنين دبيران دبيرستان  ١واقع در ناحيه 
رت واقع در شهرستان خرامه، به صو” حضرت خديجه“

  جداگانه دست به اعتصاب زدند.

به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي  :آذر ١١پنجشنبه 
تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان 
شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله 

آباد لرستان، ويسيان، آباد، پلدختر، اليگودرز، نوربيد، ممسني، اصفهان، يزد، كرمانشاه، خرمشيراز، كازرون، خرم
دوآب، قم، اهواز، ايذه، بهبهان، انديمشك، جايزان، گتوند، ياسوج، دهدشت، شهركرد، دژ، مياندورود، شاهين

كرمان، زاهدان، مشهد، بجنورد، شيروان، قزوين، رشت، تبريز، اردبيل، سقز، مريوان، سنندج، ديواندره، آمل، 
شهر سمنان، اراك، بروجرد، سميرم، خميني شهر، بوشهر، مهدي  سعدآباد، بوكان، شاهرود، باغلمك، ساري،

گرگان، استهبان، بيجار، جلفا، زنجان، المرد، تربت حيدريه، اروميه، فيروزآباد، قيروكارزين، بندر كنگان، همدان،
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دزفول، جهرم، ايالم، خرامه، اميديه، مالير، 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.
ن و در جريان اين تجمعها، معلما

فرهنگيان استان گلستان با 
  پوشاندن يك چشم خود، با معترضان مجروح خيزش هفته گذشته اصفهان اعالم همبستگي كردند.

شماري از معلمان و فرهنگيان استان قم و جمعي از معلمان خريد خدمات استان اصفهان : آذر ١٨پنجشنبه 
  كردند. پرورش اين استانها تجمع مقابل ساختمان اداره كل آموزش وبراي دومين روز متوالي 

به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان : آذر ٢٠روز شنبه 
آبادغرب، اسالمشهر، اصفهان، اقليد، اليگودرز، اميديه، اهواز، ايذه، ايرانشهر، ايالم، آباده،  در اراك، اروميه، اسالم

بافت كرمان، بافق، بانه، بجنورد، برازجان، بروجرد، بندرانزلي، بندرعباس، بهار، همدان، آبكنار، باغلمك، 
زهرا، بيجار، بيرجند، پلدختر، پيرانشهر، تبريز، تهران، جايزان، جلفا، جوانرود، بهارستان، بهبهان، بوشهر، بوئين
ديواندره، رشت، روستاي ديل  شهر، درود، دشتستان، دهدشت،آباد، خمينيجيرفت، چاروسا، خرم بيد، خرم

دشت، ساري، سرچهان فارس، سرو آباد، سروستان، سقز، سلسله و مركز بويراحمد گرمسيري، زاهدان، زرين
دلفان، سميرم، سنندج، سوق، سيريك، شاهرود، شاهين شهر، شهرضا، شهركرد، شيراز، فريدونكنار، فيروزآباد، 

ين، كاشان، كامياران، كرج، كرمان، كرمانشاه، كلمه، كهمره نودان گنج، قم، قيروكارزقروه، قزوين، قشم، قلعه
شهر، مهريز، چنار، گتوند، گچساران، گرگان، گناوه، الهيجان، مرودشت، مريوان، مشهد، مالير، مهديفارس، كوه

س آباد، نورآبادممسني، هادي شهر، ياسوج، يزد دست به تحصن زده و از حضور در كالمياندرود، ميناب، نجف
  درس امتناع كردند.

معلمان و فرهنگيان در مدارس مختلف كشور از جمله در سنندج، كرج، مريوان، سقز، : آذر ٢١يكشنبه 
شهر، زرين دشت، قزوين، جهرم،  سروآباد، اسالمشهر، يزد، قشم، نورآباد ممسني، فراشبند، كرمان، خميني

، اروميه، ساري، زنجان، شهربابك، فريدونكنار، شيراز، كالچاي، تهران، كرمانشاه، همدان، آمل، اسالم آباد غرب
دژ، زرين شهر، بيجار، تبريز، چگني، بابل، اراك، ميالجرد، خنداب، بندرعباس، اردبيل، بروجرد، قم، شاهين

شهركرد، فرخشهر، بانه، دهدشت، تكاب، مياندوآب، اهواز، رامهرمز، ديواندره، البرز (در استان قزوين)، 
يجان، بوكان، مهريز، جلفا، ايذه، روانسر، تربت حيدريه، شادگان، درگزين، اللجين، گراش، مشهد، محمدشهر، اله

آوج، رزن، فيروزآباد، بويين زهرا، آبيك، سردشت و بافت دست به تحصن زده و از ادامه روند تدريس امتناع 
   كردند.

معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در نقاط مختلف كشور از جمله در يزد، دهدشت،  ر: آذ ٢٢دوشنبه 
سقز، بابل، ليكك، ايذه، شيراز، لردگان، جوانرود، مالير، دورود، ازنا، بوكان، اراك، گچساران، انديمشك، 

، المرد، تاكستان، عالمرودشت، باغ بهاران، بهبهان، خرم آباد، مريوان، بيجار، دزفول، ماهشهر، شوش دانيال
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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، اسالم آباد غرب

همدان، قزوين، بوشهر، بجنورد، تبريز، قم، كرمان، جلفا، ملكان، 
رشت، مشهد، اصفهان، كرج، كرخه، اللي، اوز، ايالم، ساري، 
بندرعباس، شهركرد، مهريز، قشم، آبكنار، سميرم، الهيجان، شاهين 
شهر، سرچهان، بافت، بهار، اقليد، مرودشت، دشتستان، ارسنجان، 

يرفت، بافق، باغملك، مياندرود، فيروزآباد، خرم بيد، قيروكارزين، ج
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 
سله، دلفان، انزلي، سرو آباد، قلعه گنج، اسالمشهر، پلدختر، سل

بروجرد، نودان، ميناب، سيريك، گرگان، شاهرود، شهرضا، 
زاهدان، كاشان، اردبيل، اللجين، شادگان، كالچاي، مرند، 
تيران و كرون، ديشموك، گلپايگان، در مقابل ساختمان اداره 
آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استان 

لس در تهران، دست هاي تهران و البرز در مقابل ساختمان مج
  به تجمعات  زدند.

تجمع معلمان و فرهنگيان تهران و البرز مقابل ساختمان 
  مجلس، با حضور نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد.

جمعي از معلمان خريد خدمات، مقابل  :آذر ٢٤چهارشنبه 
 ساختمان آموزش و پرورش تهران، دست به تجمع زدند.
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معلمان و فرهنگيان استان همدان، مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش  شماري از :آذر ٢٥پنجشنبه 
 اين استان تجمع كردند.

كل آموزش و پرورش اين استان، تعدادي از معلمان خريد خدمت اصفهان، مقابل ساختمان اداره :آذر ٢٧شنبه 
 دست به تجمع زدند.

آباد، اصفهان، جوانرود، لردگان، مالير، مريوان، شماري از فرهنگيان شهرهاي آمل، خرم : آذر ٢٨يكشنبه 
  رامهرمز و ساري مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهرها دست به تجمع زدند.

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

بهداشتي و درماني استان شماري از بيماران تاالسمي مقابل ساختمان علوم پزشكي و خدمات : آذر ١دوشنبه 
  .فارس واقع در شيراز تجمع كردند

تعدادي از بيماران تاالسمي، مقابل ساختمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، : آذر ٣چهارشنبه 
  .دست به تجمع  زدند

جمعي  :آذر ٤پنجشنبه 
از پزشكان و فارغ 
التحصيالن پزشكي بخش 
دولتي مقابل ساختمان 

پزشكي يزد تجمع علوم 
 .كردند

جمعي از : آذر ٦شنبه 
پرستاران و كاركنان 
وزارت بهداشت كشور، 
مقابل ساختمان برنامه 

 .بودجه واقع در تهران، تجمع كردند

براي چهارمين روز متوالي  SMA هاي كودكان مبتال به بيماري گروهي از خانواده: آذر ١٠روز چهارشنبه 
  .تجمع زدندمقابل ساختمان مجلس، دست به 

  شان برابر وزارت بهداشت تجمع كردند.  يها و خانواده يماران مبتال به تاالسمياز ب يشمار :آذر ٢٨يكشنبه 
  .بيمارستان خميني تجمع پرستاران :آذر ٣٠دوشنبه 

  
  پوشش داده شد است. ٤٤٥شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 

http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/n445.pdf  
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  حركت ٥٢٢ – ١٤٠٠دي 
  

آهن مركزي شهرستان بافق، دست به اعتصاب زده و مقابل درب كارگران شركت سنگ : دي اولچهارشنبه 
شماري از سهامداران زيان ديده بورس، مقابل ساختمان مجلس، دست به ./ ورودي معدن چغارت تجمع كردند

استان  كارگران مخابرات خوي دست به تجمع در شركت واقع در ميدان مطهري اين شهرستان در./ تجمع زدند
تعدادي از كارگران كارخانه ايران شكالت تبريز، مقابل ساختمان اين كارخانه دست به  /آذربايجان غربي زدند.

  .تجمع زدند
كردستان از جمله سنندج، مريوان، كرمانشاه، اعتصاب كسترده بازاريان و كسبه شهرهاي دي:  ٢پنجشنبه 

  .نقده، بانه، بوكان
شماري از مهندسان  /.از دامداران سنتي استان گلستان مقابل استانداري در گرگانشماري تجمع : دي ٤شنبه 

 گروهي از كارگران كارخانه /.معمار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي واقع در تهران، تجمع  برگزار كردند
  .اشباع تراورس شيرگاه، در محوطه اين كارخانه تجمع كردند

شماري از سرايداران و خدمتگزاران مدارس استان تهران مقابل ساختمان مجلس تجمع : دي ٥شنبه كي
  .تجمع كارگران و كارمندان مخابرات خوي/ تظاهرات مردم دارخوين /.كردند

كارگران سبالن ./ مقابل درب فرمانداري بندر ماهشهر تجمع  كارگران اخراج شده تهران جنوبدي:  ٦دوشنبه 
   پارچه براي سومين روز متوالي در سالن توليد اين شركت تجمع  برگزار كردند.

دست به از استانهاي بوشهر، فارس و گيالن جمعي از كارگزاران مخابرات روستايي كشور : دي ٧سه شنبه 
  تجمع مقابل مجلس زدند.

شمال شرقي بندرعباس و در منطقه قلعه  كارگران نيروگاه گازي خليج فارس واقع در: دي ٨چهارشنبه 
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
ر از توابع دهستان سفيدابه واقع در شهرستان نيمروز، جمعي از كارگران بيكار در روستاي اوما: دي ٩پنجشنبه 

  در محل اين معدن دست به تجمع زدند.
شماري از شهروندان شهرستان گاليكش واقع در استان گلستان دست به تجمع و راهپيمايي : دي ١٠آدينه 

  زدند.
ساختمان معاونت سازمان رانندگان تاكسي همدان با توقف خودروهاي شان در خيابان مقابل دي:  ١١شنبه 

جمعي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني، مقابل شوراي فرمايشي  /تاكسيراني شهرداري همدان تجمع كردند.
  شهر و شهرداري تهران، دست به تجمع  زدند.

 /.گروهي از كارگران معدن مزرعه در شهرستان اهر، در محل كار خود دست به تجمع زدند: دي ١٢كشنبه ي
جمعي از كاركنان  /.از كارگران شركت روي بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان تجمع  برگزار كردندشماري 

كارگران تجمع ./ شركت پست مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در تهران دست به تجمع زدند
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 پارس جنوبيااليشگاه دوازدهم رانندگان ماشين آالت سواري پ./ مقابل ساختمان استانداري سمنان» رنگين نخ«
  ٣جمعي از اهالي شهرك ياغچيان تبريز دست به تجمع زدند.  /اعتصاب كردند.

نفر از سرمايه گذاران مجتمع آدينه رشت مقابل ساختمان بيدادگستري گيالن  ١٠٠بيش از : دي ١٤سه شنبه 
كارگران پتروشيمي رجال واقع در منطقه ويژه اقتصادي  /.و سپس مقابل اين مجتمع دست به تجمع  زدند

خودرو مقابل  گروهي از مالباختگان ريگان /تجمع كردند. در محل كار خودبندر امام براي هفتمين روز متوالي 
گروهي از آسيب ديدگان جنگ ايران و عراق، مقابل ساختمان بنياد غارتگر  /.نهاد رياست جمهوري تجمع كردند

كارگران شهرداري خرمشهر دست به تجمع مقابل فرمانداري  /تجمع  مردم ساوه. /.به تجمع زدندشهيد دست 
  ويژه اين شهرستان دراستان خوزستان زدند.

در سقز، داخل ساختمان اداره راه و شهرسازي اين » مسكن ملي«جمعي از متقاضيان : دي ١٥چهارشنبه 
پتروشيمي متانول كاوه در سواحل غربي شهرستان دير مجتمع  كارگران./ شهرستان، دست به تجمع  زدند

  (استان بوشهر) واقع در پارس شمالي براي نهمين روز متوالي، به اعتصاب ادامه دادند.
شماري از خانواده هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني در فرودگاه خميني واقع در تهران گرد : دي ١٨شنبه 

جمعي از توليدكنندگان و ./ ا در شاهدشهر تجمع  برگزار كردندهم آمدند و سپس در محل سقوط هواپيم
گروهي از رانندگان تريلي ./ هاي صنعتي اين شهرستان، دست به تجمع  زدندصنعتگران جلفا، در ورودي فاز

شماري از رانندگان شركت واحد  /.مقابل پاركينگ ايران خودروي تبريز در شهر ممقان، دست به تجمع زدند
اتوبوسراني تهران، در پي فراخوان قبلي با روشن نگه داشتن چراغهاي اتوبوس و حركت با سرعت كم در مسير 

كارگران پروژه تونل آزادراه منجيل در محوطه كارگاه و محل فعاليت پيمانكار اصلي  /كردند.ترددشان، اعتراض 
   و اعتباري كاسپين دست به تجمع مقابل استانداري گلستان زدند.كاركنان موسسه مالي  /تجمع كردند.

شهر و شهرستان  ٩١شماري از كاركنان قوه قضاييه كشور طي دو روز متوالي دستكم در  :دي ١٩كشنبه ي
مختلف (با تكرار) از جمله دليجان، چابهار، اروميه، 

شهر، يزد، ايذه، سمنان، قم، بوشهر، مباركه، زرين
تبريز، مهديشهر، سقز، اردبيل، آغاجاري، رزن، قصرشيرين، 

كرمان، شاهرود، دشتي، اهواز، كوثر، ورامين، الهيجان، 
تهران، گنبدكاووس، نهاوند، تربت حيديريه، اراك، جوانرود، 
لنجان، ابركوه، ايالم، بهاباد، رودسر، مريوان، شهركرد، 
نيكبخت، خانميرزا، بهمئي، قدس، كرمانشاه، مالير، ساوه، 

هنوج، چناران، بيرجند، اسالم آباد غرب، آذرشهر، بندرعباس، بابلسر، ميامي و شيراز، دست به تجمع  ك
گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، مقابل ساختمان بانك مركزي در تهران، تجمع  برگزار ./زدند

دادگستري اين شهرستان جمعي از مالباختگان خودرو شهرستان كهگيلويه دست به تجمع  مقابل بي./ كردند
ساله ايران و عراق مقابل بنياد غارتگر موسوم به شهيد و امور ايثارگران  ٨آسيب ديدگان و قربانيان جنگِ  /.زدند

روزه كارگران پيمانكار واحد تعميرات قطار مترو  ٧واقع در خيابان طالقاني تهران، تجمع  برپا كردند./ اعتصاب 
  . كرج
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از رانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران، مقابل ساختمان نهاد رياست شماري : دي ٢٠دوشنبه 
جمعي از پيمانكاران طرف قرارداد با شهرداري مشهد، مقابل ساختمان شهرداري  /.جمهوري دست به تجمع زدند

./ تعدادي از كارگران پتروشيمي مارون دست از كار كشيده و در محوطه اين شركت تجمع كردند./ تجمع كردند
داران شركت حواله گروهي از مالباختگان و /.جمعي كارگران پروژه پايانه نفتي قشم، در محوطه محل كارتجمع 

، مقابل ساختمان ٣شماري از كاركنان ترابري سد كارون ./ مقابل اين شركت دست به تجمع زدند سايپا ديزل
مقابل ساختمان بيدادگستري استان  شماري از اهالي شهر مجن، /.سازمان آب و برق خوزستان تجمع كردند

   ماني مقابل مجلس. كينگ مالباختگان رمز ارز جعليتجمع  /.سمنان تجمع كردند
براي  /كاركنان اداره آب شهرستان آغاجاري (استان خوزستان) دست به تجمع زدند.دي:  ٢١شنبه سه 

شماري از زنان مددجو  /ادامه دادند.اهواز به اعتصاب شان  ٦چندمين روز متوالي، كارگران شهرداري منطقه 
شوش، مقابل ساختمان شهرداري اين منطقه تجمع  ١٢در مركز جامع كاهش آسيبهاي زنان واقع در منطقه 

  . سازي تهران براي چندمين روز متوالي از رفتن برسركار خودداري كردندكارگران كارخانه واگن ./ كردند
شماري از كارگران معدن  /طاشكوييه دست از كاركشيدند وتجمع كردند.كارگران معدن : دي ٢٢چهارشنبه 

كارگران سد شفارود رضوانشهر (استان گيالن) براي ./ چادرملو مقابل درب ورودي مجتمع تجمع كردند
رانندگان استيجاري شركت توزيع برق ./ پانزدهمين روز متوالي در محوطه كارگاه اين سد دست به تجمع  زدند

جمعي از اهالي روستاي قلعه نو  /ت از كاركشيدند و با به صف كردن خودروهاي شان تجمع كردند.گيالن دس
  ١٩شمس آباد دزفول مقابل فرمانداري ويژه اين شهرستان دراستان خوزستان اجتماع كردند. 

: شاليكاران بستر رودخانه هراز دست به تجمع مقابل دفتر مجلس نشين شهرستان آمل دي ٢٣پنجشنبه 
  راستان مازندران زدند.د

شهروندان چابهار در محل پروژه پنجاه واحدي عثمان آباد رمين، دست به تجمع  جمعي از: دي ٢٤آدينه 
   .زدند

كارگران شهرداري هويزه دست از كاركشيدند و مقابل ساختمان اين شهرداري در استان دي:  ٢٥شنبه 
كارگران  /شدگان شركت آميتيس.تجمع غارت  /خودرو.تجمع شاكيان شركت رامك  /خوزستان تجمع كردند.

تجمع دامداران  /معادن پروده طبس طي اعتصاب چهار روزه در محل كار خود، از ورود به تونل خودداري كردند.
  كارگران شهرداري  كوت عبداهللا دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند.  /اصفهان.

متوالي رانندگان بخش ترانزيت مرز باشماق اعتصاب كرده و حاضر نشدند  براي چهارمين روز :دي ٢٦كشنبه ي
كل مقابل اداره» پديده«تجمع تعدادي از هواداران فوتبال خراسان  /از مرز بگذرند و داخل خاك عراق شوند.

 آباد كه در حد فاصل سنندج و ديواندرهشماري از اهالي حسين  /و جوانان خراسان رضوي در مشهد.ورزش 
داران شركت صنعت خودرو آزربايجان آذويكو حواله تجمع  /.دكردستان است اقدام به بستن جاده كردندر استان

  تجمع  مردم شيراز مقابل فرمانداري استان فارس.  /مقابل قوه قضاييه.
 براي چندمين بار، كارگران شهرداري /كارگران شهرداري بندر ديلم دست به تجمع زدند.دي:  ٢٧دوشنبه 

براي پنجمين روز، كارگران پروژه جاده دوبانده  /خرمشهر دست از كار كشيدند و مقابل فرمانداري تجمع كردند.
  شان ادامه دادند. زاهدان به خاش به اعتصاب
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  .جمعي از كاركنان محيط زيست كشور مقابل مجلستجمع : دي ٢٨سه شنبه 
پالسكو، آتش نشانان تهران مقابل شهرداري تهران درآستانه سالگرد فاجعه ساختمان : دي ٢٩چهارشنبه 
براي دومين روز متوالي دست از كار (شركت شسكام)، نيروهاي شركتي مخابرات استان گيالن  /تجمع كردند.

معلوالن مالباخته تعاوني مسكن توانمند سازان خزر دست ./ كشيده و در محل كار خود دست به تجمع زدند
جمعي از پرسنل شركت آب و فاضالب استان  /ه ها واقع در آتشگاه رشت  زدند.به تجمع در زمين ساخت خان

شركت ايران افق در ميدان  اعتصاب و تجمع كارگران./ تهران، مقابل ساختمان اين شركت، تجمع  برگزار كردند
و شماري از مهندسان استان خراسان رضوي، مقابل ساختمان اداره كل راه  /نفتي يادآوران شهر هويزه.

گروهي از سهامداران مالباخته صرافي كريپتولند، /.شهرسازي اين استان واقع در مشهد، دست به تجمع زدند
 .مقابل ساختمان دفتر بيدادسراي عمومي تهران، دست به تجمع  زدند

رانندگان اتوبوسهاي شهري اروميه براي چهاردهمين روز متوالي به اعتصاب و تجمع شان : دي ٣٠پنجشنبه 
آب در شهرستان شوش، دست به اعتصاب زده و كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر ميان  /.دادند ادامه
   روز متوالي اقدام به برگزاري تجمع كردند. پنجمينبراي 

  

  خيزش و حركتهاي اعتراضي كشاورزان و تشنگان
شهرستان رفسنجان دست به تجمع  مقابل استانداري كرمان در آباد شمس روستاي اهالي : دي ١چهارشنبه 

  زدند. 
جمعي از كشاورزان منطقه اسالم آباد لوتك شهرستان هامون در استان سيستان و بلوچستان  دي: ٥كشنبه ي

  دست به تجمع مقابل جايگاه سوخت منطقه زدند.
پالكاردهايي مقابل ساختمان استانداري تعدادي از مردم روستاي زردين تفت، با در دست داشتن : دي ١١شنبه 

» شورو«دهها نيرو و خودروي نظامي و امنيتي رژيم با يورش به روستاي ./ در شهر يزد، دست به تجمع  زدند
  ٢اين روستا درگير شدند. معترض در بخش كورين از توابع شهرستان زاهدان با مردم 

دهستانهاي نصرآباد و علي آباد در اطراف يك واحد دامي هاي تابعه جمعي از اهالي روستا: دي ١٤سه شنبه 
   .واقع در نزديكي اين روستاها دست به راهپيمايي و تجمع زدند

شماري از كشاورزان شهرستان فالورجان در استان اصفهان، داخل ساختمان اداره جهاد : دي ١٥چهارشنبه 
   .كشاورزي اين شهرستان دست به تجمع  زدند

  جمعي از كشاورزان امامزاده جعفر گچساران دست به تجمع در محل زدند. : دي ١٨شنبه 
  

  بازنشستگانسراسري جنبش 
شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در شهرهاي اهواز، : دي ٥شنبه كي

وزارت ارتباطات تجمع شماري از بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان ./ اصفهان و دامغان دست به تجمع زدند
هاي اين شهر دست به از بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در اهواز در خيابانتعدادي ./ كردند
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راهپيمايي و تجمع  زدند و در 
كرمانشاه بازنشستگان تامين اجتماعي 

كارگران تجمع ./ تجمع كردند
بازنشسته معدن سنگرود در البرز 

سپس مقابل غربي مقابل مجلس و 
ساختمان شركت تهيه و توليد مواد 

  .معدني
گروهي از دي:  ٨چهارشنبه 

بازنشستگان تامين اجتماعي در 
   .تهران، مقابل ساختمان مجلس، تجمع  برگزار كردند

شماري از كارگران بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز، مقابل ساختمان خانه كارگر اين : دي ١١شنبه 
  .به تجمع  زدندشهرستان، دست 

گروهي از بازنشستگان معدن : دي ١٢كشنبه ي
سنگرود بار ديگر مقابل ساختمان مجلس دست به 

شماري از بازنشستگان و مستمري ./ تجمع زدند
بگيران تأمين اجتماعي رشت، مقابل اداره كل 

./ تامين اجتماعي اين شهرستان تجمع كردند
صندوق جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران 

بازنشستگي فوالد در شهرهاي اصفهان، اهواز و 
تهران مقابل ساختمان اين صندوق در اين شهرها 

شماري از بازنشستگان تامين ./ تجمع كردند
اجتماعي استان خوزستان، مقابل ساختمان اداره 
كل سازمان تامين اجتماعي اين استان تجمع 

  .  كردند
صفهان، اجمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در شهرهاي  :دي ١٩كشنبه ي

  .خوزستان و دامغان مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها، تجمع كردند
  .پرسنل بازنشسته نيروي انتظامي ايالم، مقابل كانون بازنشستگان تجمع كردند  جمعي از: دي ٢٠دوشنبه 

تبريز، اصفهان، بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي شماري از بازنشستگان و مستمري  :دي ٢٦كشنبه ي
آباد، اهواز، رشت و قزوين مقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود و در تهران مقابل مجلس كرمانشاه، خرم

معي از بازنشستگان شماري از بازنشستگان مخابرات مقابل ستاد اجرايي واقع در تهران و ج./ دست به تجمع زدند
و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد البرز غربي در شهر لوشان و شماري از بازنشستگان صندوق 

  . ها تجمع كردندنبازنشستگي فوالد خوزستان و اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استا
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  جنبش سراسري معلمان

معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله ابركوه، ابهر، اراك،  :دي ٢پنجشنبه 
آباد غرب، اشكنان، اصفهان، اقليد، اليگودرز، انديمشك، اهواز، ايذه، ايالم، آباده فارس، اردبيل، اروميه، ازنا، اسالم 

ام، بندرعباس، بهبهان، بهمئي (ليكك)، بوشهر، آمل، بابل، بافت، بافق، بانه، بجنورد، برازجان، بروجرد، بندرام
بوكان، بيجار، بيرجند، پلدختر، تبريز، 
تربت جام، تربت حيدريه، جلفا، جهرم، 

آباد، جوانرود، چالوس، خرم
شهر، داراب، دشتستان، خميني

دهگالن، ديواندره، رشت، زنجان، 
ساري، سبزوار، سربندر، سردشت، 
سقز، سمنان، سميرم، سنندج، 

جان، شاهرود، شهربابك، شهرضا، سير
شهركرد، شوشتر، شيراز، شيروان، 
فراشبند، فردوس، فيروزآباد، قروه، 
قزوين، قم، قيروكارزين، كازرون، 
كامياران، كرج، كرمان، كرمانشاه، 

كوهدشت، گتوند، گچساران، گرگان، گلپايگان، گناوه، المرد، الهيجان، لردگان، ماهشهر، مرودشت، مريوان، 
ريز، نيشابور، همدان، ياسوج، يزد و اباد، نورآباد لرستان، نورآباد، ممسني، نوشهر، نيمالير، مهريز، نجف مشهد،

لنده در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز در 
  جمع زدند.مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران، دست به ت

شهر از جمله قزوين، اردبيل، الهيجان،  ٢٠معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته دستكم در  :دي ٧سه شنبه 
شيراز، همدان، زنجان، لردگان، بندرعباس، قم، اصفهان، ساري، سنندج، شهركرد، قروه، اهواز، ايالم، يزد، گرگان 



84 
 

ساختمان صندوق بازنشستگان كشوري در شهرهاي خود و كرمانشاه مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش و 
 و همچنين ساكنان تهران و البرز مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع  زدند.

دبستاني شهرستان دلفان، مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين تعدادي از معلمان پيش : دي ٨چهارشنبه 
  شهرستان تجمع اعتراض برگزار كردند. 

، مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش و قزوين جمعي از معلمان خريد خدمات مشهد: دي ١١شنبه 
  استان خراسان رضوي، دست به تجمع زدند.

شماري از معلمان خريد خدمات يزد، به همراه والدين دانش آموزان كالس خود مقابل : دي ١٢يكشنبه 
اصفهان تجمع  مجلس نشيناندمات روبروي دفتر ساختمان استانداري در اين شهر و گروهي از معلمان خريد خ

كردند.

  
جمعي از مربيان پيش دبستاني اهواز مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان : دي ١٤سه شنبه 

  شماري از دانش آموزان مقابل دانشگاه تهران تجمع  برگزار كردند. ./ تجمع كردند
تشكلهاي صنفي فرهنگيان تجمع  معلمان شاغل و بازنشسته با فراخوان شوراي هماهنگي  :دي ٢٣پنجشنبه 
 كنندگان دستگير شدند.و تعدادي از شركت  شهر برگزار ١٠٠در بيش از 

شهر، شهرضا، كاشان، عالوه بر تهران شهرهاي تبريز، جلفا، اروميه، بوكان، سردشت، مياندوآب، اصفهان، همايون
آبدانان، گناوه، شهركرد، لردگان، بروجن، مشهد، نيشابور، كاشمر، بجنورد، سميرم، اردبيل، كرج، ايالم، نجف آباد،
زنجان، ابهر، مسجدسليمان،ماهشهر، جايزان،شوشتر،بهبهان، اميديه، اهواز، ايذه، انديمشك، خرمشهر، شيروان،
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قز، بيجار، مريوان، قم، سنندج، سدشت، قزوين، بوئين زهرا، شيراز، ارسنجان، المرد، زرينخدابنده، سمنان،
دهگالن، بانه، كامياران، مريوان، قروه، كرمان، سيرجان، شهربابك، كرمانشاه، اسالم آباد غرب، هرسين، ياسوج، 

شهر، ممسني نورآباد، گچساران، گرگان، رشت، الهيجان، رضوانشهر، لنگرود، خرم آباد، بروجرد، دلفان، خميني
كوه، مهدي شهر، پلدختر، دورود، رومشكان، اليگودرز، ساري، نكا، چالوس، بوشهر، تربت حيدريه، بافق، مهريز، ابر

 ١٠٠نوشهر، بابل، اراك، بندرعباس، همدان، نهاوند، مالير و يزد شاهد تجمع  فرهنگيان و معلمان بودند. 

  جمعي از معلمان قرآني مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند. :دي ٢٦يكشنبه 
  

  يكادر درمان  يحركتها

مارستان ياز پرسنل ب يشمار /كارورزان علوم پزشكي استان ايالم دست به تجمع زدند. :چهارشنبه اول دي
  مارستان تحصن كردند. ين بيا ياز بخشها يكيالزهرا در اصفهان، در 

مقابل جمعي از نيروهاي شركتي پايگاهها و مراكز خدمات جامع سالمت استان قم، ابتدا  :دي ٥يكشنبه 
 .ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و سپس مقابل ساختمان استانداري قم دست به تجمع زدند

  

  پوشش داده شد است. ٤٤٦شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N446.pdf 
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  حركت ٦٢٢ – ١٤٠٠ بهمن
  

گروهي از شهروندان اهواز در محوطه  /شهركرد دست به تجمع زدند.اهالي روستاي مرغملك در : بهمن ١آدينه 
 تجمع كردند. شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي

 /.زندانها، مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، تجمع كردند جمعي از كاركنان سازمان: بهمن ٢شنبه 
./ كهگيلويه و بويراحمد، دست به تجمع زدندشماري از كارگران شهرداري ياسوج  مقابل ساختمان استانداري 

  كارگران شهرداري مهران مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان ايالم تجمع كردند.
تعدادي از كاركنان تعاونيهاي ./ اعتصاب رانندگان باري لرستان براي سومين روز متواليبهمن:  ٣ كشنبهي

  .سازي دست به تجمع زدندسهام عدالت از شهرهاي مختلف كشور، مقابل سازمان خصوصي 
جمعي از كاركنان شركتي مخابرات استان اصفهان، در سالن فرمانداري اين استان تجمع : بهمن ٤دوشنبه 

رانندگان  /.فعاليت خود تجمع كردند تعدادي از كارگران سد شفارود، مقابل محوطه كارگاه محل /.كردند
جمعي از كاركنان موسسه  /جمهوري تجمع كردند. كاميونهاي وارداتي در خيابان پاستور مقابل نهاد رياست

اعتباري كاسپين از سراسر ايران مقابل 
بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران 

  تجمع كردند.
تعدادي از كارگران و : بهمن ٥شنبه سه 

استادكاران ساختماني با برگزاري مقابل 
كارگران شركت  /تجمع كردند.مجلس 

آب در كشت و صنعت نيشكر ميان 
كارگران  /شهرستان شوش، دست به اعتصاب زده و براي دهمين روز متوالي اقدام به برگزاري تجمع كردند.

شماري از كارگران ./ ابل اين شركت دست به تجمع  زدندگروه جوشكاري پتروشيمي ايالم، براي دومين روز مق
كاركنان حراست بيمارستان جليل ./ كارخانه الستيك بارز كرمان در محوطه اين كارخانه تجمع  برگزار كردند

گروهي از مردم در شهر زبيا و تاريخي علويجه  /ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند.
شماري از شهروندان مقابل ساختمان مجلس واقع  /ه تجمع زده و زنجيره انساني سازمان دادند.اصفهان دست ب

 .در تهران، دست به تجمع  زدند

مردم محمدآباد مقابل استانداري يزد تجمع كردند./ تجمع دامداران دشت آزادگان مقابل بهمن:  ٦چهارشنبه 
اصناف مبل فروش اروميه  /.ساختمان سازمان جهاد كشاورزيدر اهواز مقابل  ساختمان سازمان جهاد كشاورزي

جمعي از عشاير شهرستانهاي ايذه  /مقابل محل دائمي نمايشگاههاي اين شهر در پارك جنگلي، تجمع كردند.
جمعي از كارگران پيمانكاري  /.و دزپارت، مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان ايذه، دست به تجمع  زدند

كاركنان مركز سالمندان قمربني  /.تندگويان تهران، در محوطه اين شركت دست به تجمع  زدندپااليشگاه 
  هاشم دامغان وابسته به حسينيه اعظم ابوالفضل و زير نظر اداره بهزيستي مقابل اداره كار تجمع كردند.

  .هران تجمع كردندشماري از سهامداران بورس، مقابل سازمان برنامه و بودجه واقع در تبهمن:  ٧پنجشنبه 
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جمعي از شهروندان شهرستانهاي زابل، زهك، هيرمند، نيمروز و هامون، در پايانه مرزي ميلك : بهمن ٨آدينه 
(نقطه صفر مرزي ايران و افغانستان) و همچنين شماري از شهروندان زاهدان  مقابل كنسولگري افغانستان در 

  تجمع كردند.  اين شهرستان
براي  /ند.شركت قالبهاي صنعتي سايپا، دست به اعتصاب زد ١از كارگران سالن تعدادي : بهمن ٩شنبه 

اهواز به اعتصاب شان ادامه دادند و از جمع آوري زباله ها از  ٦پنجمين روز متوالي، كارگران شهرداري منطقه 
  .تجمع  هواداران پرسپوليس مقابل مجلس /سطح شهر خودداري كردند.

 پيش خريدكنندگان خودرو از شركت شهرخودرو به نمايندگي از شركت ريگان تعدادي از: بهمن ١٠كشنبه ي
جمعي از شهروندان جوياي كار در خرمشهر مقابل مسجد جامع اين  /.مقابل وزارت صمت تجمع كردند، خودرو

براي بيست و چهارمين روز متوالي، رانندگان اتوبوسهاي شهري اروميه به اعتصاب ادامه  /د.شهر تجمع كردن
  .كارگران شركت تهران جنوب هلدينگ خليج فارس براي چهارمين روز به اعتصاب خود ادامه دادند /ادند.د

براي چندمين بار، جمعي از اعضاي  /سومين روز اعتصاب رانندگان ترمينال يك كرمانشاه.بهمن:  ١١دوشنبه 
شماري از كارگران  /كردند. تعاوني مسكن كارگران  پاكدشت مقابل فرمانداري پاكدشت دراستان تهران تجمع

كارگران فوالد بوتياي ايرانيان در  /د.شهرداري شوش مقابل شهرداري و فرمانداري اين شهرستان تجمع كردن
  .محل كار خود، دست به تجمع زدند

جمعي از كارگران شركت آب و فاضالب دشتستان مقابل اداره آب و فاضالب و فرمانداري : بهمن ١٢سه شنبه 
  ان در برازجان (استان بوشهر) تجمع كردند. اين شهرست

گروهي از ورزشكاران مقابل ساختمان اداره ورزش و جوانان اصفهان، تجمع  برگزار : بهمن ١٣چهارشنبه 
مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت » كينگ ماني«رمز ارز  شماري از مالباختگان شبكه /كردند.

جمعي از كارگران نگهبان شاغل در پروژه ساخت قطار شهري  /تجمع  زدند.شهر هاي تهران و مشهد، دست به 
تعدادي از كارگران شاغل در بندر صادراتي مجيديه واقع  /اهواز، مقابل ساختمان محل كارشان تجمع كردند.

در ماهشهر، در محدوده محل كار خود تجمع 
ن باال مقابل يگچ يروستا ياز اهال يجمع /كردند.

همزمان با ./ مزگان تجمع كردندهر ياستاندار
سازي، خصوصي برگزاري جلسه هيات داوري ابطال

تعدادي از كارگران پااليشگاه نفت كرمانشاه مقابل 
 وزارت بيدادگستري تجمع كردند.

جمعي از كارگران كارخانه : بهمن ١٤پنجشنبه 
روغن خوراكي فريكو واقع در شهرستان سيرجان 

 /.شهرستان تجمع كردندمقابل فرمانداري اين 
نزديك به  /.شماري از سهامداران بورس، مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع كردند

براي چندمين بار مقابل ساختمان فرمانداري ويژه سيرجان  »نينا«كارگر شاغل در كارخانه روغن نباتي  ٣٠٠
  ند. تجمع كرد
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  د از توابع شهرستان اردستان در استان اصفهان، نطنز تجمع كردند.مردم شهر مهابا: بهمن ١٥آدينه 
اخراجي مخابرات خوزستان، مقابل ساختمان محل كار خود، دست به  كارگرانشماري از : بهمن ١٦شنبه 

گروهي از كارگران  /.تجمع زدند
تلمبه خانه شماره پنج خط انتقال 

جاسك در قلعه قاضي، -نفت گوره
استانداري مقابل ساختمان 

 /.هرمزگان، دست به تجمع زدند
اي جمعي از كارگران پروژه 

شركت ماشين سازي اراك شاغل 
در پتروشيمي كيان، در محل كار 

 /ند.خود دست به اعتصاب زد
كارگران پيماني (رانندگان) 

الن دست به برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي واقع در مناطق عملياتي پارسيان، آغار و داترابري شركت بهره
اعتصاب و تجمع سيزده روزه  /شهر در استان اردبيل دست به تجمع زدند.كارگران آبفاي مشگين  /تجمع زدند.

سازي تبريز، هواداران تيم فوتبال ماشين  ./خاتمه يافتكارگران پتروشيمي رازي واقع در بندر خميني 
  جوانان، تجمع  برپا كردند.ترين تيم فوتبال آذربايجان، مقابل اداره ورزش و قديمي

 /نيروهاي شركت توزيع برق قم دست از كار كشيدند و راهپيمايي و تجمع  برگزار كردند.بهمن:  ١٧كشنبه ي
شماري از مالباختگان شركت  /متوالي ادامه يافت.نهمين روز اعتصاب كارگران شركت تراكتورسازي تبريز براي 

قضاييه تجمع فاسد قوه  ٢كل استان تهران و ساختمان شماره دادگستري بيرامك خودرو  مقابل ساختمان 
شماري از كاركنان پيمانكاري سازمان ورزش شهرداري تهران مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر ./ دكردن

شدگان رامك خودرو در تهران غارت  /متروي تهران تجمع  برپا كردند. ٥كارگران خط  /.دست به تجمع زدند
  بيدادگستري تجمع  برگزار كردند.مقابل كاخ 

براي چندمين بار، كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج مقابل ساختمان شوراي فرمايشي بهمن:  ١٨دوشنبه 
جمعي از كاركنان مخابرات استان اصفهان مقابل  /شهر ياسوج مركز استان كهگيلويه و بوير احمد تجمع كردند.

شماري از كارگران شهرداري كوت عبداهللا مقابل ساختمان  /.ع كردندساختمان اداره مخابرات اين استان تجم
كارگران كارخانه سيمان سپاهان اصفهان دست به اعتصاب زده و در درون  /.شهرداري اين شهر تجمع كردند

  كارخانه تجمع  برگزار كردند.
متوالي مقابل درب  رمز ارز كينگ ماني براي دومين روزشماري از مالباختگان شبكهبهمن:  ١٩سه شنبه 

اهالي روستاهاي روزنه، غدير حبسه، هوره  /.مجتمع آموزشي شبكه بادران واقع در تهران، دست به تجمع  زدند
  سيد يوسف، ابوكبريه بخش غيزانيه شهرستان اهواز دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند.

فود، مقابل دفتر اين شركت واقع در تهران تجمع اسنپ گروهي از پيكهاي موتورسوار : بهمن ٢٠چهارشنبه 
تعدادي از پيمانكاران پروژه هاي شهرداري مشهد، مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي واقع در  /.كردند
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شماري از كارگران كارخانه كاغذسازي كاغذ پارس، مقابل درب فرمانداري شهرستان  /.مشهد، تجمع كردند
تعدادي از پيمانكاران پروژه هاي شهرداري مشهد مقابل استانداري خراسان  /.شوش، دست به تجمع زدند

  .رضوي تجمع كردند
سازي خوزستان، مقابل ساختمان استانداري جمعي از كارگران اخراج شده شركت لوله : بهمن ٢١پنجشنبه 

مان برنامه و بودجه شماري از سهامداران بورس، مقابل ساختمان ساز /.اين استان واقع در اهواز تجمع كردند
، مقابل دفتر مركزي »بادران گستران«شدگان شركت بازاريابي شبكه اي غارت  /.واقع در تهران تجمع كردند

  تجمع  برپا كردند.» متجمع آموزشي شبكه ساالران«اين شركت 
جاده  ١٢كيلومتر  كارگران نيروگاه حرارتي طوس دست به تجمع مقابل اين نيروگاه واقع در: بهمن ٢٣شنبه 
گروهي از مهندسان ناظر كشاورزي، مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بوير احمد  /.چناران زدند -مشهد 

  .واقع در ياسوج، تجمع كردند
جمعي  /.تجمع جمعي از مالباختگان شركت ريگان خودرو مقابل اين شركت واقع در تهرانبهمن:  ٢٤كشنبه ي

با فراخوان  /روي قوه قضاييه.تجمع سهامداران بورس رو به  /دست به تجمع زدند.از دستفروشان شهر تبريز 
جمعي از كارگران سيمان سپاهان اصفهان، براي دومين روز متوالي در  /فعاالن حقوق زنان، تجمعي برگزار شد.

انداري كارگران گروه ملي فوالد اهواز مقابل ساختمان است /.محدوده محل كار خود دست به تجمع زدند
 .خوزستان دست به تجمع زدند

شماري از كارگران شركت نورد لوله اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان دست به : بهمن ٢٥دوشنبه 
جمعي از اعضاي  /.تعدادي از دامداران و گاوداران اردستان در اين شهر دست به تجمع زدند /.تجمع  زدند

 /د.شهرداري تهران مقابل ساختمان شوراي شهر تهران دست به تجمع زدن ٢تعاوني مسكن كاركنان منطقه 
تعدادي از دامداران و عشاير در استانهاي يزد، اصفهان و خراسان رضوي اعالم اعتصاب كرده و از عرضه دام 

 .كارگران شركت كيان تاير با آتش زدن الستيك دست به تجمع  زدند /.اندبراي كشتار خودداري كرده 

جمعي از مالباختگان ارز كينگ ماني، مقابل ساختمان فدراسيون فوتبال واقع در تهران : بهمن ٢٨پنجشنبه 
شماري از سهامداران بورس، مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع ./ تجمع كردند

چالو واقع در شهرستان  طي روزهاي اخير جمعي از دوست داران طبيعت و همچنين مردم روستاي /.كردند
  د.آمل در اين منطقه دست به تجمع زدن

 /قضائيه مقابل دانشگاه علمي كاربردي تجمع كردند. فاسد جمعي از دانشجويان حقوق قوهبهمن:  ٣٠شنبه 
 /.شماري از آسيب ديدگان جنگ ايران و عراق مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، دست به تجمع  زدند

كاركنان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مقابل ساختمان محل كار خود واقع در تهران، دست به جمعي از 
بخش خصوصي شركت واحد اتوبوسراني تهران، مقابل درب ورودي سامانه  گروهي از رانندگان /.تجمع زدند

براي دهمين روز كارگران شركت موتوژن تبريز  /.سه، جنب اداره مركزي شركت واحد دست به تجمع زدند
تجمع  /جمعي از عشاير زنگوايي مقابل فرمانداري گچساران اجتماع كردند. /متوالي دست از كار كشيدند.

  .سنگ البرز شرقي دامغان مقابل دفتر مركزي اين شركت واقع در شاهرود تعدادي از كارگران معدن زغال
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  بازنشستگان سراسريجنبش 
بازنشستگان و گروهي از : بهمن ٣يكشنبه 

مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد 
كشور، مقابل ساختمان صندوق مركزي فوالد 
در تهران و جمعي از بازنشستگان صندوق 
بازنشستگي فوالد استانهاي خوزستان و 
اصفهان نيز مقابل ساختمان اين صندوق در 

گروهي از ./ ها تجمع كردندمراكز اين استان
بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي تبريز، رشت و مشهد مقابل ساختمان تامين بازنشستگان و مستمري 

  . اجتماعي اين شهرها دست به تجمع زدند
جمعي از بازنشستگان مخابرات كشور از استانهاي مختلف، مقابل ساختمان ستاد اجرائي در : بهمن ٤دوشنبه 

  .تهران تجمع كردند
از سهامداران و بازنشستگان شركت رشت الكتريك در محل اين كارخانه تخريب شده، تعدادي : بهمن ٨آدينه 

   تجمع  برگزار كردند.
بازنشستگان و مستمري  :بهمن ١٠يكشنبه 

بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي قزوين، 
آباد، اهواز، رشت و تبريز كرمانشاه، مشهد، خرم 
اجتماعي استانهاي خود  مقابل اداره كل تأمين
گروهي از بازنشستگان و ./دست به تجمع  زدند

مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد 
اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در 

 .اصفهان تجمع كردند

مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت  ١٤٠٠و  ٩٩شماري از كارگران بازنشسته سالهاي  :بهمن ١٣چهارشنبه 
  ساختمان مديريت اين شركت دست به تجمع زدند.تپه، در محدوده 

شماري از بازنشستگان صنعت نفت اصفهان، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي صنعت  :بهمن ٢٣شنبه 
  .نفت واقع در خيابان ميرداماد اين شهر، دست به تجمع زدند

ساختمان مجلس و در بگيران تأمين اجتماعي در تهران مقابل بازنشستگان و مستمري  :بهمن ٢٤يكشنبه 
آباد، اهواز، مشهد، اصفهان، اهواز، سنندج، ايالم و شهرهاي رشت، اراك، شوشتر، تبريز، كرمانشاه، شوش، خرم

گروهي از بازنشستگان و مستمري ./ هاي خود دست به تجمع زدندبجنورد مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان
 .بل ساختمان اين صندوق در اصفهان تجمع كردندبگيران صندوق بازنشستگي فوالد اصفهان، مقا

شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، در محوطه  ٩٩جمعي از كارگران بازنشسته سال  :بهمن ٣٠شنبه 
 .اين شركت، دست به تجمع  زدند
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  جنبش سراسري معلمان
تهران، سنندج، اردبيل شماري از معلمان و فرهنگيان بازنشسته در شهرهاي مختلف از جمله : بهمن ٤دوشنبه 

رشت، شيراز، همدان و كرمانشاه، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري اين شهرها و فرهنگيان 
بازنشسته داراب و نورآباد در شهرهاي خود، 

  . تجمع كردند
تعدادي از معلمان : بهمن ٩شنبه 

بازنشسته در شهرهاي كالچاي و سقز و 
 . تجمع كردند.منطقه زيويه 

براي سومين روز : بهمن ١١دوشنبه 
شماري از معلمان و فرهنگيان  متوالي

شاغل در مدارس بسياري از شهرهاي 
كشور، دست به اعتصاب زده و از ادامه روند 
  تدريس و حضور در كالس اجتناب كردند. 

در روز اول معلمان در شهرهاي رودسر، اصفهان، مياندورود، بندر انزلي، تهران، يزد، قزوين، مهريز، مشهد، 
شهر، شهرضا، بهمئي، ديواندره، همدان، فالورجان، شباب، شوشتر، كرمانشاه، سنندج، كرج، الهيجان، خميني 

قلعه گنج، خرامه، مريوان، ياسوج، بوشهر، آباد، كامفيروز، ايالم، ممسني، زنجان، شيراز، كوهين، سقز، خرم 
اردبيل، اللجين، صدرا، اشتهارد، تويسركان، 

آباد همدان، مرودشت، بيضا، جلفا، صالح 
ايجورد، فيروز آباد، بناب، اسالم آباد غرب، 
كيش، زرقان، كامياران، گچساران، اليگودرز، 
نيشابور، بابل، سپيدان، بوكان، قير و كارزين، 

آباد، ، جورقان، مالرد، فيروزه، نجف شهرفريدون 
اقليد، لردگان، شهركرد، فرديس، تبريز، 

چنار، ارسنجان، محمديه،  سروآباد، بيجار، كوه
مالير، شهريار، ملكان، جوكار، اهواز، رودسر، 
صاحب، بندرعباس، داراب، شيروان، پيرانشهر، 

ورامين، ساري، خدابنده، بندر خميني، نهاوند،  شهر، رزن، سردشت، انديمشك،بجنورد، بانه، كهريزسنگ، هادي 
حيدريه و ... در محل كار خود دست به كوهدشت، زاغه، تاكستان و ثالث باباجاني، قائمشهر، ابهر، آبدانان، تربت

 اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان خودداري كردند.
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در روز دوم معلمان در شهرهاي ساوجبالغ، ياسوج، جلفا، 
اشبند، شريف آباد، قهاوند، گلبهار، ايوان، بانه، بافق، فر

مرودشت، ثالث باباجاني، لردگان، روانسر، اهواز، پاكدشت، 
زنجان، شيروان، شهريار، بيدستان، المرد، كامفيروز، داراب، 
زرقان، معموالن، كازرون، اسالم آباد غرب، فيروزه، شيراز، 

كامياران، كرمان، الهيجان، خرمشهر، خرم آباد، اليگودرز، 
شهرضا، زرين شهر، سده لنجان، شهركرد، آبدانان، قم، 
بندرانزلي، شازند، بابل، ملكان، مشهد، مالرد، هرسين، 

، مريانج، آبيك، تفت، باغملك، نجف آباد، بوكان، اردبيل، صالح آباد، تهران، تاكستان، ەسروآباد، بجنورد، ديواندر
سقز، نيشابور، كالچاي، همدان، تبريز، دهگالن، درودزن، يزد،  بهمئي، مريوان، مالير، قزوين، شازند، قشم،

ممسني، مالير، سردرود، شاهين شهر، اسدآباد، كرج، مشهد، بيجار، شهر، گل تپه،فيروزآباد، خرامه، خميني
شوشتر، مهريز، جوانرود، كرمانشاه، اصفهان، فوالد شهر، 

 در محل كار خود دست به اعتصاب زده و چاروسا، زيويه،
  خودداري كردند. تاز ادامه فعالي

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، 

بابل، نكا، كوهدشت، سردشت، مشهد، ثالث باباجاني، مرند، 
آمل، تاكستان، كرج، سنندج، هرسين، گچساران، گرگان، پلدختر، گيالن غرب، مالير، شبانكاره، نجف آباد، 
دهدشت، اردبيل، قم، دشتستان، گراش، ديواندره، زرين شهر، قزوين، بانه بوشهر، چاروسا، قلعه رئيسي، شهركرد، 

رشت، رومشكان، بجنورد، اشتهارد، بافق، سميرم، اراك، اليگودرز،  اصفهان، ساري، ايالم، دلفان، بيجار، المرد،
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.

گروهي از معلمان خريد خدمات آموزشي  /وان دست به تجمع زدند.ياز معلمان مر يشمار: بهمن ١٧كشنبه ي
  .بل نهاد رياست جمهوري در تهران دست به تجمع زدندمقا
معلمان استان تهران و البرز، در محل پارك ملت تهران،  يكانون صنف ياز اعضا يشمار: بهمن ٢٢نه يآد

   دست به تجمع زدند.
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التدريسي مرحله سومي، دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان جمعي از معلمان حق : بهمن ٢٣شنبه 
 .آموزش پرورش در تهران تجمع  برگزار كردندوزارت 

گروهي از معلمان كارنامه سبز، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، : بهمن ٣٠شنبه 
به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان  ./دست به تجمع  زدند

مختلف كشور از جمله يزد، اراك، كرمانشاه، شازند، خنداب، سنندج، لنگرود،  شاغل و بازنشسته در شهرهاي
همدان، اهواز، شوشتر، سميرم، زرين دشت، قير و كارزين، كوهدشت، كرمان، لنده، سقز، جوانرود، ايالم، اصفهان، 

ايذه، بروجرد، رزن، اردبيل، شهر كرد، كرج، مريوان، شوش، بابلسر، خرم آباد، مشهد، شيروان، آبادان، تاكستان، 
انديمشك، اسالم آباد غرب، اقليد، قصر شيرين، رشت، نيشابور، قم، سقز، ثالث باباجاني، سردشت، المرد، داراب، 
فيروزآباد، بهشهر، ممسني، كازرون، هرسين، بندر ماهشهر، اروميه، بوكان، اليگودرز، ازنا، بهبهان، الشتر، بناب، 

ان، ساري، جلفا و ياسوج مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود مرند، شيراز، باغملك، طارم، دلف
و معلمان تهران مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست 

  . به تجمعات  زدند
  

  حركتهاي اعتراضي كادر درماني (پرستاران، پزشكان، رزيدنتها، داروسازان)
شماري از دستياران پزشكي (رزيدنتها) شاغل در بيمارستانهاي رسول اكرم و فيروزگر در : بهمن ٦چهارشنبه 

مراقبان سالمت طرح پزشك خانواده ./ تهران، دست به اعتصاب زده و در محل كار خود تجمع  برگزار كردند
و خصوص استان  يدولت يمشغول به كار در درمانگاهها

 ند.ادامه داداعتصاب براي ششمين روز به فارس 

كاركنان درمان و پرستاران در شهرهاي : بهمن ٩شنبه 
تهران، اصفهان، ايالم، مشهد، شيراز، كرمانشاه، بوشهر، 
اروميه، سنندج، همدان، رودسر، ياسوج، اسدآباد و 
پلدختر مقابل دانشگاههاي علوم پزشكي، استانداري و 

  وزارت بهداشت دست به تجمع زدند.
در ادامه اعتصاب سراسري : بهمن ١٣چهارشنبه 
از آنان دست به  يمناطق محروم، برخ يپزشكان طرح

ر يماران غيت بيزيزدند و از و ياعتصاب سراسر
 يدنتهاياز رز يشمار  /كردند. يخوددار ياورژانس

 مارستان مهرگان مشهد تجمع كردند.يپرسنل و كارمندان ب /زنجان تجمع كردند. يدانشگاه علوم پزشك
  

  پوشش داده شد است. ٤٤٨اين خبرها در نبرد خلق شماره شرح 

http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N448.pdf  
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  حركت ٤٠٥ – ١٤٠٠اسفند 
  
كارگران اخراجي گروه صنعتي شيشه كاوه دست به تجمع مقابل اين اداره در شهر ساوه : كشنبه اول اسفندي

شماري از آسيب  /قزوين مقابل استانداري قزوين اجتماع كردند.جمعي از اهالي روستاي حيله رود  /زدند.
كارگران ./ ديدگان جنگ ايران و عراق مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران دست به تجمع زدند

تجمع كارگران ./ سنگ البرز شرقي دامغان براي دو روز متوالي در محوطه معدن طزره تجمع كردندمعدن زغال 
  ي خط چهار متروي تهران مقابل ساختمان شركت متروي تهران.خدمات

سنگ البرز شرقي دامغان براي سومين روز متوالي مقابل  تعدادي از كارگران معدن زغال: اسفند ٢دوشنبه 
  .دفتر مركزي اين شركت واقع در شاهرود تجمع كردند

مقابل ساختمان صندوق بيمه كشاورزي شماري از كارگزاران صندوق بيمه كشاورزي، : اسفند ٣سه شنبه 
مقابل  جمعي از نيروهاي شركتي مخابرات گيالن، براي دومين روز متوالي./ واقع در تهران، دست به تجمع زدند

جمعي از لكوموتيورانان خراسان رضوي به همراه ./ ساختمان استانداري گيالن واقع در رشت تجمع كردند
  .آهن مشهد دست به تجمع زدندمتوالي مقابل راهخانواده هاي خود، براي سومين روز 

جمعي از كارگران شاغل در شركتهاي تابعه دستگاههاي دولتي، مقابل ساختمان مجلس : اسفند ٤چهارشنبه 
تعدادي از ذي نفعان صندوق هما، مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، تجمع  برگزار ./ دست به تجمع زدند

شركت بادران گستران، در شهرهاي تهران و مشهد » كينگ ماني«مالباختگان شبكه رمز ارز جمعي از ./ كردند
جمعي از مهمانداران زن راه ./ مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين شهرها، دست به تجمع  زدند

تانداري هرمزگان جمعي از نانوايان بندرعباس مقابل اس /.آهن در تهران براي چند ساعت دست از كار كشيدند
كيليومتري شهر ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه و بوير  ١٥عشاير منطقه سرگچينه واقع در  /اجتماع كردند.

كيلومتري شمال غربي شهر  ١٧اميونهاي عراقي در بارانداز مرز چذابه (در ك رانندگان /احمد تجمع كردند.
   بستان در استان خوزستان) دست به اعتصاب زدند.

جمعي از سهامداران بورس، مقابل تجمع كردند./ سهامداران بورس مقابل مجلس اسفند:  ٥پنجشنبه 
كارگران پتروشيمي آبادان در محل كار خود تجمع و اعتصاب ./ ساختمان مجلس واقع در تهران تجمع كردند

  .كردند
محوطه داخلي محل كار خود، گروهي از كارگران قراردادي شركت كشت و صنعت كارون، در : اسفند ٧شنبه 

شماري از كارگران پيمانكاري معدن زغال سنگ طرزه، مقابل ساختمان اصلي شركت ./ تجمع برگزار كردند
داران زيان ديده شركت صنعت گروهي از حواله ./ زغال سنگ البرز شرقي واقع در شاهرود، دست به تجمع زدند

تعدادي از ./ دگاه جرائم اقتصادي واقع در تهران تجمع كردنددابيخودرو آذربايجان (آذويكو) مقابل ساختمان 
كاركنان رسمي مخابرات استان آذربايجان شرقي، براي سومين روز پياپي، در محوطه مخابرات منطقه آزادگان 

كاركنان شركت  /كارگران متروي اهواز مقابل كارگاه تجمع كردند../ شرقي واقع در تبريز، دست به تجمع  زدند
جمعي از شهروندان در برابر سفارت اوكراين در  /گاما با توقف فعاليتهاي كاري دست به اعتصاب زدند.نفتي 

  تهران تجمع كرده و شعار مرگ بر پوتين سر دادند.
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دزفول دست از  -جاده شوش  ٧كيلومتر  كارگران كارخانه قند خاورميانه واقع در: اسفند ٨كشنبه ي
كيلومتري شمال  ١٣٠كارگران مجتمع بهكده رضوي واقع در در  /كردند.كاركشيدند و درمحل كارشان تجمع 

كيلومتري غرب شهرستان مانه و سملقان مقابل استانداري خراسان شمالي در  ٨٥غربي شهرستان بجنورد و 
كل ورزش و جوانان تعدادي از ورزشكاران دوميداني خوزستان مقابل اداره /شهرستان بجنورد اجتماع كردند.

شماري از مالباختگان شركت فردادكار آميتيس مقابل دفتر دادستاني قوه قضاييه در ./ تجمع كردنداستان 
جمعي از مالباختگان پرونده نگين خودرو و ايرتويا مقابل دادسراي عمومي تهران تجمع ./ تهران تجمع كردند

  كاركنان اتفاقات آب و فاضالب استان گلستان دست به اعتصاب زدند../ كردند
جمعي از  /سومين روز اعتصاب و تجمع كارگران فصلي كشت وصنعت نيشكر هفت تپه.اسفند:  ٩دوشنبه 

 /هاي جان باختگان هواپيماي اوكرايني مقابل سفارت اوكراين.تجمع خانواده  /اهالي اصفهانك تجمع كردند.
   جمعي از كشاورزان هويزه دست به تجمع زدند.

شركت بادران گستران، همزمان با » كينگ ماني«لباختگان شبكه رمز ارز شماري از ما: اسفند ١١چهارشنبه 
دادگاه كيفري اين استان نيز بيدادسراي عمومي تهران، مقابل ساختمان بيبرگزاري تجمع  مقابل ساختمان 

تعدادي از اهالي روستاي بنه عباس از توابع شهرستان رامهرمز، مقابل ساختمان ./ دست به تجمع زدند
گروهي از قصابان شهر بروجرد مقابل ساختمان شبكه ./ دادگستري اين شهرستان، دست به تجمع  زدندبي

جمعي از نيروهاي شركتي و حجمي شركت توزيع برق ./ دامپزشكي شهرستان بروجرد، دست به تجمع زدند
تجمع  هواداران ./ استان لرستان، مقابل ساختمان استانداري لرستان واقع در خرم آباد، دست به تجمع  زدند

  .استقالل مقابل ساختمان وزارت ورزش
تپه، براي هشتمين روز متوالي دست به شماري از كارگران كارخانه كاغذ پارس هفت : اسفند ١٢پنجشنبه 

» معدن زغال سنگ سنگرود«گران نگهبان پيماني كار./ اعتصاب زده و در محوطه اين كارخانه تجمع كردند
  .متوالي در محوطه اين معدن تجمع كردندبراي سومين روز 

تعدادي از كارگران مجتمع پتروشيمي آبادان، دست به اعتصاب زدند و در محوطه محل كار : اسفند ١٤شنبه 
شماري از رانندگان تاكسي، مقابل ساختمان استانداري شهرستان دورود، دست به ./ خود تجمع  برگزار كردند

واحد ترانسپورت سنگين شركت معدني و صنعتي چادرملو مقابل دفتر ارتباطات جمعي از كارگران  /تجمع  زدند.
گروهي از اعضاي تعاوني آب و فاضالب اسالمشهر تهران، مقابل ساختمان  /مردمي قوه قضاييه تجمع كردند.

  .دادگستري اين شهرستان، دست به تجمع  زدندبي
نفت و گاز آغاجاري مقابل شركت ملي مناطق برداري كارگران فضاي سبز شركت بهره: اسفند ١٥كشنبه ي

جمعي از كارگران نيروگاه نكا به نمايندگي از طرف حدود هزار نفراز ./ نفتخيز جنوب در اهواز تجمع كردند
نشاني كرج دست به تجمع نيروهاي آتش  /همكاران شان مقابل استانداري مازندران در ساري تجمع كردند.

  .زدند
شماري از نيروهاي راهداري استان چهارمحال و بختياري مقابل ساختمان استانداري اين : اسفند ١٦دوشنبه 

از صيادان شهرستان جاسك مقابل درياباني بخش ليردف تعدادي ./ استان واقع در شهركرد تجمع  برگزار كردند
برداري نيروگاه سد پرسنل شركت توليد و بهره./ واقع در اين شهرستان براي دومين روز متوالي تجمع كردند

كارگران پيماني در شركت ساتراب كه ./ دز انديمشك، در محوطه اين شركت، دست به تجمع و اعتصاب زدند
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در استخدام پيمانكاري راكي هستند و نيز در شركت ستاره تاراز شاغل در پتروشيمي بوشهر بر اساس فراخوان 
  از قبل اعالم شده براي دومين روز اعتصاب كردند.

شركت بادران گستران، مقابل » كينگ ماني«شماري از مالباختگان شبكه رمز ارز : اسفند ١٧شنبه سه 
جمعي از سرايداران و خدمتگزاران آموزش و ./ ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به تجمع  زدند

هر دست به تجمع  گروهي از كاميونداران المرد مقابل فرمانداري اين شتجمع كردند./ پرورش مقابل مجلس 
   روزه كارگران سد كوار. ٩اعتصاب ./ زدند

جمعي از كارگران شركت ايران كاوه سايپا، توليد كننده قالبهاي سايپا، دست به : اسفند ١٨چهارشنبه 
رانندگان خودروهاي  براي دومين روز متوالي،./ اعتصاب زده و مقابل ساختمان اداري اين شركت، تجمع كردند

كارگران پااليشگاه ششم گازي واقع در مجتمع گاز پارس جنوبي به اعتصاب و تحريم غذا ادامه استيجاري و 
كاركنان شركتي بيمارستان جليل ياسوج دست از كاركشيدند و مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد  /دادند.

زيست، اقدام به برگزاري  شمار كثيري از اعضاي نهادهاي مدني و مدافعان و فعاالن حوزه محيط./ تجمع كردند
  تجمع كردند. 

جمعي از كاركنان جهاد كشاورزي طي دو روز در شهر هاي قم، شهركرد و كرمانشاه،  :اسفند ١٩پنجشنبه 
مقابل ساختمان سازمان جهاد كشاورزي و در شهرستانهاي جوانرود، شاهين شهر و ميمه، تيران و كرون، خوي 

اني بازر و لردگان مقابل ساختمان مديريت جهاد كشاورزي و همچنين تعداد ديگري از اين افراد در دهستان ك
  د. شهركرد، تجمع كردن مجلس نشينمقابل دفتر 

كارگران عظيم خودرو در بروجرد دست به تجمع در نماز جمعه اين شهرستان در استان : اسفند ٢٠آدينه 
جمعي از كارگران  /كارگران مس باهنر كرمان از پايان اعتصاب و تجمع دو روزه شان خبر دادند. /لرستان زدند.
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قابل ساختمان شوراي نگهبان، به خيابان پاستور تهران رفته و مقابل مشركتهاي دولتي، پس از برگزاري تجمع 
شماري از آسيب ديدگان و سربازان مشاركت كننده در ./ ساختمان نهاد رياست جمهوري، دست به تجمع زدند

./ در تهران، دست به تجمع  زدند ساله شاغل در نهادهاي دولتي، مقابل ساختمان شوراي نگهبان واقع ٨جنگ 
شوش، مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز، دست به » عمله سيف«جمعي از اهالي روستاي 

  .تجمع زدند
كارگران پروژه اي نفت شاغل در شركت ايده سازان صدف و كارگران پروژه اي شركت  :اسفند ٢١شنبه 

شمار زيادي از كاركنان سازمان جهاد كشاورزي، در پي فراخوان  /شيدند.جهانپارس (آينده سازان) دست از كار ك
شهر شامل اصفهان، قم، ايالم، ياسوج، تهران، گتوند، گرگان، بوئين زهرا، راميان، اللي، سلسله،  ١٩قبلي در 

مان جهاد مهاباد، سنقر، اراك، اسالم آباد غرب، بروجرد، كرمانشاه، بيله سوار و بجنورد، مقابل ساختمان ساز
شماري از مالكان اراضي فاز دو ./ كشاورزي و يا در محدوده استانداري شهرهاي خود، دست به تجمع  زدند

  .خاوران تبريز، در محل شهرداري اين شهر، دست به تجمع زدند
 كار و شركت گاز واقع در بلوار خيام اين شهر باوجود حضورتجمع مردم مشهد مقابل ادارهاسفند:  ٢٢كشنبه ي

تجمع جمعي از كارگران پايگاه ميراث جهاني شوش و  /.محل سنگين خودروها و نيروهاي يگان ويژه در
راميان، بجنورد، كوزران، خوانسار،  كاركنان سازمان جهاد كشاورزي، در شهرهاي /چغازنبيل در اين پايگاه.

نوبي مقابل ساختمان فرخشهر و گاليكش، مانه و سملقان، چگني، خرمشهر، كميجان و دهستان دابوي ج
 خبرنگاران و روزنامه./ ا در محدوده استانداري شهرهاي خود، دست به تجمع  زدنديسازمان جهاد كشاورزي و 

  .نگاران روزنامه همشهري دست از كار كشيده و در دفتر اين روزنامه تجمع كردند
هاي شان مقابل ساختمان بنياد  جمعي از آسيب ديدگان جنگ ايران و عراق و خانواده: اسفند ٢٣دوشنبه 

  .شماري از رانندگان پتروشيمي بندر امام دست به اعتصاب زدند /.غارتگر شهيد دست به تجمع زدند
جمعي از كاركنان سازمان تعاون روستايي چهارمحال و بختياري در محوطه اين تجمع اسفند:  ٢٤شنبه سه 
كاركنان سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد  /نيشابور.پزشكي تجمع  رانندگان دانشكده علوم  /.اداره

سهامداران تعاوني  /در ادامه اعتراضهاي سراسري كاركنان وزارت جهاد براي چندمين بار دست به تجمع زدند.
  تجمع كردند. مسكن كاركنان ارتش در اراضي باورس مقابل استانداري قزوين

كارگران نهادهاي دولتي، بار ديگر مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، شماري از : اسفند ٢٥چهارشنبه 
جمعي از مردم اهالي روستاي پادوك از توابع بخش مركزي شهرستان گچساران واقع  /.دست به تجمع  زدند

كارگران كارخانه  /.در استان كهگيلويه و بويراحمد، مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوري، دست به تجمع زدند
جمعي از كارگران واحد  /سيمان ممتازان واقع در استان كرمان، در محوطه اين كارخانه دست به تجمع  زدند.

  ترانسپورت شركت معدني و صنعتي چادرملو دست به تجمع زدند.
  

 جنبش سراسري بازنشسنگان
بگيران تأمين اجتماعي در بجنورد، رشت و اراك مقابل اداره كل  بازنشستگان و مستمري: اسفند ١يكشنبه 

گروهي از ./ تأمين اجتماعي استان خود و در تبريز در مقابل استانداري آذربايجان شرقي دست به تجمع  زدند
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بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان 
  د.تجمع كردن
بگيران تأمين در تهران مقابل ساختمان مجلس و  جمعي از بازنشستگان و مستمري: اسفند ٨يكشنبه 

شهرهاي كرمانشاه، اردبيل، مشهد، اراك، شوش و هفت تپه، تبريز، شهركرد، قزوين، رشت، اهواز، شوشتر،  در
بازنشستگان صندوق د./ به تجمع زدنآباد و بجنورد مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان خود دست شيراز، خرم

شماري از كاركنان و بازنشستگان شركت  /تجمع كردند. يبازنشستگي فوالد اصفهان مقابل صندوق بازنشستگ
مخابرات ايران از شهرهاي مختلف كشور در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان شركت 

  . تهران تجمع كردندمخابرات ايران در
بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي رشت، اردبيل، جمعي از بازنشستگان و مستمري : اسفند ١٥كشنبه ي

شوش، شوشتر، كرمان، اهواز، اراك، كرمانشاه، قزوين و تبريز مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان خود دست 
البرز گروهي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد اصفهان، خوزستان و ./ به تجمع زدند

شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما،  /دست به تجمع  زدند.در مقابل ساختمان اين صندوق  يغرب
  .مقابل ساختمان اين صندوق بازنشستگي دست به تجمع زدند

كارگران بازنشسته : اسفند ١٦دوشنبه 
و مستمري بگيران سازمان تامين 

دست به اجتماعي آذربايجان شرقي 
مقابل استانداري در كالنشهر تجمع 

جمعي از بازنشستگان  /تبريز زدند.
شركت توزيع برق تهران، مقابل 
ساختمان شركت مديريت شبكه برق 

  .تجمع كردند
شماري از : اسفند ١٧سه شنبه 

كاركنان و بازنشستگان شركت مخابرات 
شهرهاي مختلف كشور از جمله تهران، 

شيراز، قم، تبريز، مشهد، ايالم، شهركرد، زنجان، اراك، خرم آباد، ساري، اردبيل و يزد ه، ياروماهواز، اصفهان، 
ان صندوق شماري از ذي نفع./ مقابل ساختمان شركت مخابرات در شهرهاي خود دست به تجمع  زدند

 .بازنشستگي هما مقابل ساختمان مجلس تجمع  برگزار كردند

جمعي از بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد در دامغان، اصفهان و تهران در مقابل  :اسفند ٢٢يكشنبه 
بگيران تأمين اجتماعي در شهرهاي كرمانشاه، بازنشستگان و مستمري ./ ساختمان اين صندوق تجمع كردند

شماري از ./ و تبريز مقابل اداره كل تأمين اجتماعي استان خود دست به تجمع  زدند شوشتر، اراكاردبيل، 
ل، رشت، اراك يكاركنان و بازنشستگان شركت مخابرات ايران از شهرهاي تهران، تبريز، كرمانشاه، اصفهان، اردب

  . و دامغان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع كردند
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  كارگران شهرداريهاحركتهاي اعتراضي 
گروهي از : اسفند ١يكشنبه 

پاكبانان شهرداري كرج مقابل 
ساختمان شوراي شهر دست به 

  .تجمع زدند
شماري از  :اسفند ٢دوشنبه 

كارگران فضاي سبز شهرداري 
كوت عبداهللا، مقابل ساختمان 
استانداري خوزستان واقع در اهواز 

گروهي از كارگران ./ تجمع كردند
خرم آباد مقابل  ٣شهرداي منطقه 

  .استانداري لرستان تجمع كردند
شماري از : اسفند ٣سه شنبه 

نشانان معترض، مقابل آتش 
جمعي از كارگران شهرداري ياسوج مقابل استانداري كهگيلويه ./ ساختمان شهرداري تهران دست به تجمع زدند

  .و بويراحمد تجمع  برگزار كردند
 .گروهي از كارگران شهرداري رشت، مقابل ساختمان استانداري گيالن تجمع كردند :اسفند ٤چهارشنبه 

شماري از كارگران شهرداري كوت عبداهللا مقابل ساختمان استانداري در اهواز دست به تجمع : اسفند ٧شنبه 
 د. زدن

  زدند.قم دست به تجمع  ٢كارگران پاكبان شهرداري منطقه  :اسفند ٨يكشنبه 
هاي خود، در شهرهاي شماري از كاركنان و بازنشستگاه نيروهاي مسلح به همراه خانواده : اسفند ٩دوشنبه 

./ مشهد و شهركرد مقابل ساختمان استانداري و در تهران مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند
  .تجمع كردندجمعي از كارگران شهرداري كوت عبداهللا مقابل استانداري خوزستان 

كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري لوشان دست به تجمع مقابل شهرداري اين : اسفند ١١چهارشنبه 
  استان گيالن زدند. شهر در

  .كارگران شهرداري تبريز در ساختمان شوراي فرمايشي شهر تبريز دست به تجمع زدند: اسفند ١٥كشنبه ي
دومين روز به تجمع شان مقابل شهرداري اين شهرستان  برايكارگران شهرداري شوش  :اسفند ١٦دوشنبه 

خرمشهر دست به تجمع مقابل  ٢كارگران خدمات شهري شهرداري منطقه  /دراستان خوزستان ادامه دادند.
  ساختمان شهرداري زدند.

ساختمان كارگران رفت و روب شهرداري كوت عبداهللا مقابل روز متوالي مين چهاربراي : اسفند ١٨چهارشنبه 
كارگران شهرداري قلعه خواجه، مركز شهرستان انديكا در استان ./ فرمانداري كارون دست به تجمع زدند
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 ٤٠براي چندمين روز، كارگران شهرداري گلگير واقع در /خوزستان دست از كاركشيدند و تجمع كردند.
   د.كيلومتري جنوب شرقي شهر مسجد سليمان در استان خوزستان دست از كاركشيدن

 .گروهي از كاركنان شهرداري لردگان، در محوطه اين شهرداري دست به تجمع زدند :اسفند ٢١شنبه 

كارگران شركت پيمانكاري جاويد دنا شهرداري بندرعباس دست از كار كشيدند و مقابل : اسفند ٢٣دوشنبه 
ياسوج دست به كارگران پيماني بخش نظافت شهري شهرداري  ساختمان شهرداري مركزي تجمع كردند.

  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
از معلمان اعزامي به خارج از  تعدادي: يكشنبه اول اسفند

شماري از  /كشور مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع كردند.
  معلمان كيش مقابل ساختمان سازمان بنادر آزاد تجمع كردند. 

معلمان و فرهنگيان آزاده براي دومين بار  :اسفند ٣شنبه سه
شهر ديگر از جمله در  ١٠٠در اين هفته در تهران و دستكم 

كرمانشاه، الهيجان، ممسني، اراك، شيراز، همدان، كرج، 
سنندج، يزد، قزوين، بوشهر، خرم آباد، اردبيل، تبريز، اصفهان، 
رشت، شهرضا، لردگان، انديمشك، نهاوند، ايالم، دلفان،  
سردشت، مشهد، بانه، بوكان، مريوان، سنقر، گرگان، بهبهان، 

واز، سنندج، بندرماهشهر، شيروان، ياسوج، شوش، قم، اه
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، اسالم آباد، زنجان،  سقز، شازند خنداب، المرد، زيويه، هرسين، كازرون، ساري، چالوس، بابل و ابهر 
   ١٠١ .تجمع كردند
مقابل ساختمان وزارت كل براي دومين روز متوالي شماري از معلمان كارنامه سبز،  :اسفند ٤چهارشنبه 

   آموزش و پرورش در تهران تجمع كردند.
معلمان حق التدريسي مرحله سوم، براي هفتمين روز متوالي مقابل ساختمان مجلس در  :اسفند ٨يكشنبه 

  تهران تجمع كردند.
مقابل سازمان امور  و معلمان حق التدريسي كه از شهرهاي مختلف كشور به تهران آمدند :اسفند ٩دوشنبه 

 استخداميِ كشور تجمع كردند.
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قرآني مازندران مقابل اداره كل آموزش و پرورش در شهرستان ساري جمعي از مربيان  :اسفند ١٢پنجشنبه 
 زدند.

گروهي از معلمان  :اسفند ١٨چهارشنبه 
دادسراي عمومي بيساكن در قزوين، مقابل 

 و انقالب قزوين دست به تجمع  زدند.

تن از فعاالن  ٤دستكم  :اسفند ٢١شنبه 
صنفي معلمان در جريان برگزاري تجمع در 
 /حمايت از عزيز قاسم زاده بازداشت شدند.

شماري از فعاالن صنفي معلمان مقابل اداره 
آموزش و پرورش شهرستان رودسر دست به 

 تجمع  زدند. 

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

شماري از پرستاران و  :اسفند ٢دوشنبه 
نيروهاي كادر بهداشت و درمان، مقابل 
ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران 

اينترنهاي بيمارستان فيروزگر ./ تجمع كردند
 /دانشگاه علوم پزشكي ايران تجمع كردند.

پرستاران زنجان مقابل استانداري تجمع 
  .زنجان

شماري از بازنشستگان  :اسفند ٨يكشنبه 
بهداشت و درمان در شهرهاي گرگان، ايالم و 
اهواز  مقابل صندوق بازنشستگي كشوري 

شعبه استان خود و در ايالم در محل دفتر مديريت صندوق بازنشستگي كشوري شعبه استان ايالم دست به 
  .تجمع  زدند
فرمانداري اين شهر جمعي از كادر بهداشت مراكز خصوصي تبريز، مقابل ساختمان : اسفند ١١چهارشنبه 
  .تجمع كردند
نيروهاي خريد نيروهاي خريد خدمت كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز ( :اسفند ١٨چهارشنبه 

  خدمات) مقابل استانداري فارس تجمع كردند.
  

  پوشش داده شد است. ٤٤٩شرح اين خبرها در نبرد خلق شماره 
http://www.iran-nabard.com/arshiv_nabard01/N449.pdf 

 


