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  ركت اعتراضيح 60فروردين ماه، 

يش از   روزه   5تجمع و تحصن    <  فروردين 5چهارشنبه  
    كارگر پتروشيمي تبريز500

جمعي از رانندگان تاكسي در   تجمع  < فروردين   8شنبه  
  ايالم

  دههـا كـارگر بازارچـه     اعتـصاب   < فروردين   9يكشنبه  
  مرزي باشماق مريوان

ر شـده   كـارگران بيكـا   تجمـع   < فـروردين    10دوشنبه  
   طي ده روز اول سالكارخانه فوالد آذربايجان

جمعي از اهالي روسـتاي     تجمع  < فروردين   10دوشنبه  
  روشك قاين

ــنبه  ــروردين 15ش ــع < ف ــيمي  تجم ــارگران پتروش ك
  هگمتانه 
 كــارگران كــشتارگاه تجمــع<  فــروردين16يكــشنبه 

ده روز  طـي   در اسـتان گـيالن    » مرغ كيـسم  «صنعتي  
  متوالي

كـارگران معـدن منگنـز      تجمع  <ين   فرورد 17دوشنبه  
در فرمانـداري ايـن      بافت به همراه خانواده هاي خـود      

  شهرستان
كارگران نـورد  اعتصاب دو روزه < فروردين   17دوشنبه  

  و لوله صفا
كارگران كارخانه تجمع دو روزه   < فروردين   17دوشنبه  

  روغن نباتي جهان 
كــارگران كارخانــه تجمــع <  فــروردين19چهارشــنبه 

  زان فرآيند در مقابل ساختمان وزارت كار فوالد سا
 صدها تن ازكـارگران و      تجمع<  فروردين 20پنجشنبه  

   كاركنان فوالد آذربايجان
كـارگران كارخانـه فـوالد      تجمـع   <  فروردين 22شنبه  

  سازان فرآيند در مقابل ساختمان وزارت كار در تهران
مجتمـع  » ني بر «كارگران  تجمع  <  فروردين 22شنبه  

  تر مقابل ساختمان وزارت كاركارون شوش
كارگران كارخانه نساجي   تجمع  <  فروردين 23يكشنبه  

ــك(قائمــشهر  ــه شــماره ي ــل ســاختمان  )كارخان مقاب
  فرمانداري شهرستان قائمشهر

 تعدادي از كارگران بيكار     تجمع<  فروردين 23يكشنبه  
  در مقابل فرمانداري بروجرد شده كارخانه سامان كاشي

راننـدگان خودروهـاي    تجمـع   <  فـروردين  23يكشنبه  
  باربري مقابل استانداري بوشهر 

ــروردين24دوشــنبه  ــان بازنشــسته تجمــع <  ف كاركن
  استانداري كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري 

جمعي از بازنشـستگان    تجمع  <  فروردين 25سه شنبه   
  استان كرمانشاه مقابل استانداري اين استان

از مالباختگـان   جمعـي   تجمع  <  فروردين 25سه شنبه   
  مقابل مجلس  تعاوني مسكن سيف آباد كرج

كـارگران  اعتـصاب دو روزه     <  فـروردين  27پنج شنبه   
  بخش استخراج معدنجو در طبس

كـارگران  تجمـع سـه روزه      <  فـروردين  27پنج شـنبه    
كارخانه فارسيت دورود مقابل ساختمان وزارت كـار در         

  تهران
قنـد  كـارگران كارخانـه      تجمـع    < فـروردين    29شنبه  

  شهرستان ورامين مقابل فرمانداري ورامين
كارگران نورد  اعتصاب دو روزه    < فروردين   30يكشنبه  

  لوله صفا 

 تن از نيروي كـار      تجمع صدها <  فروردين 30يكشنبه  
 اي كــشور در مقابـل سـاختمان رياســت    بـرق منطقـه  

  جمهوري 
كارگران نيروگـاه تبريـز     تجمع  <  فروردين 30يكشنبه  

   اي اين شهر ق منطقهمقابل ساختمان بر
 كـارگران ماشـين آالت      تجمع<  فروردين 30يكشنبه  

صــنعتي تراكتورســازي مقابــل اســتانداري آذربايجــان 
  شرقي

ــشنبه  ــروردين30يك ــع <  ف ــركت  تجم ــارگران ش ك
  پتروشيمي استان اصفهان مقابل مجلس 

كــارگران تجمــع دو روزه <  فــروردين30يكــشنبه 
ــه ســازي خوزســتان  ــه لول ــل ا كارخان ســتانداري، مقاب

فرمانداري، اداره كـار و اداره صـنعت و معـدن اسـتان             
  خوزستان 

كارگران تحصن دو روزه <  فروردين30يكشنبه 
 هاي در  شركت پيمانكاري جهان پارس در پروژه

  سلويهع منطقه 21 و 20دست ساخت فازهاي 
 كارگران شركت راه تجمع<  فروردين31دوشنبه 

   شركتاينسازي اويول در مقابل كارگاه 
پـارس قـو   ان كـارگر   تجمـع    <  فـروردين  31دوشنبه  

مقابل درب ورودي اين كارخانه جنب پايانه مسافربري        
  جنوب تهران

  

   حركت اعتراضي156ارديبهشت ماه، 

 و 20كارگران فازهاي  تجمع < ارديبهست 1سه شنبه   
   خود عسلويه در كمپهاي محل اقامت21

 كـارگر  1500تجمـع دو روزه  <  ارديبهشت1سه شنبه  
مراكـز مخـابرات روسـتايي مقابـل سـاختمان شـركت       

  مخابرات ايران
ــنبه  ــع <  ارديبهــشت1ســه ش ــارگران  روزه 2تجم ك

محوطـه  در  كارخانه سيمان كارون در مسجد سـليمان        
  كارخانه 

 كـارگران پيمانكـاري     تجمع<  ارديبهشت 2چهارشنبه  
معدن زغال سنگ زمستان يورت شمال غـرب در آزاد          

در مقابل ورودي تونـل شـماره        ان گلستان شهر در است  
  سه

كارگران شركت معدن تجمع <  ارديبهشت 2چهارشنبه  
واقع در منوجان در فرمانـداري ايـن        ) فارياب(كروميت  
  شهرستان

كارگران قـرارداد مـستقيم     تجمع  < ارديبهشت   5شنبه  
 10 تـا   1معهاي پتروشيمي و پااليشگاهي فازهاي      تمج

تر مركزي منطقـه ويـژه      منطقه ويژه عسلويه مقابل دف    
  عسلويه

كاركنـان آتـش نـشاني      تجمع  <  ارديبهشت 6شنبه  يك
  مشهد در مقابل ساختمان شوراي اسالمي شهر

زنان روستاي جهان آباد    تجمع  <  ارديبهشت 6شنبه  يك
  نوق در محل فرمانداري رفسنجان

 كارگران شركت توليـد و      تجمع<  ارديبهشت 7دوشنبه  
مقابـل فرمانـداري ايـن       بندي مرغ در مياندورود       بسته

  شهرستان
ــنبه  ــشت7دوش ــع<  ارديبه ــي  تجم ــان اخراج  كاركن

  كارخانه پتروشيمي ايالم در محل 
 تعـدادي از راننـدگان      تجمـع <  ارديبهشت 8شنبه  سه  

تاكــسي در اصــفهان مقابــل ســاختمان شــوراي شــهر 
  اصفهان 

از كـارگران در   تجمع تعدادي   <  ارديبهشت 8شنبه  سه  
   اول ماه مهبه مناسبتمقابل مجلس 

 اعـضاي سـنديكاي     تجمـع <  ارديبهـشت  9چهارشنبه  
كارگران شـركت واحـد اتوبوسـراني بـه مناسـبت روز            

  جهاني كارگر در پايانه اتوبوسراني آزادي
كــارگران كارخانــه تجمــع <  ارديبهــشت9چهارشــنبه 

  ايران تاير در محوطه كارخانه
جمعـي از كاركنـان     تجمـع   <  ارديبهـشت  9چهارشنبه  

  رات مقابل مجلس شركتي مخاب
كـارگران خبازيهـاي    تجمع  <  ارديبهشت 10پنجشنبه  
  در گراميداشت روز جهاني كارگر حومه سنندج و

تجمع كارگران خباز سقز به     <  ارديبهشت 10پنجشنبه  
 روز جهــاني كــارگر در محــل دفتــر ســنديكا مناســبت

  خبازان سقز
ــه  ــشت 11جمع ــع < ارديبه ــارگري و تجم ــاالن ك فع

روزجهـاني  بـه مناسـبت     ديمـشك   اجتماعي در شهر ان   
  كارگر 
 جمعـي از كـارگران و       تجمـع <  ارديبهـشت  11جمعه  

اهــالي روســتاي آويهنــگ از توابــع شــهر ســنندج بــه 
  مناسبت اول ماه مه 

  3بقيه در صفحه 

  جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان
  ١٣٩٤حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ١٥٨٦بيالن 

  در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران
  .فدايی خلق ايران منتشر می کنددبير خانه سازمان چريکهای 
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جنبش پرتوان کارگران، 

  پرستاران و معلمان
  

  2بقيه از صفحه 
 تعـدادي از  اعتصاب و تجمـع  <  ارديبهشت 13يكشنبه  

بنـدان روسـتاي قـرق از         كارگران اليروبي كانـال آب      
  توابع بخش لوه شهرستان گاليكش

شـماري از سـاكنان     تجمـع   <  ارديبهـشت  13يكشنبه  
  واحدهاي مسكن مهر درماهدشت كرج 

 كـارگران   اعتـصاب و تجمـع    <  ارديبهشت 14دوشنبه  
  معدن البرزگان مقابل فرمانداري واداره كار راميان

جمعي از كارگران برق    تجمع  <  ارديبهشت 14دوشنبه  
  اي تهران مقابل مجلس  منطقه 

 كـارگران تراكتـور     اعتـصاب <  ارديبهـشت  14دوشنبه  
  سازي كردستان 

 تعـدادي از سـاكنان      تجمـع <  ارديبهـشت  14دوشنبه  
  رك ساحلي اردبيل مقابل فرمانداري شه

 كاركنـــان و تجمـــع<  ارديبهـــشت15ســـه شـــنبه 
متخصصان فعال در پااليشگاه شـازند در مقابـل دفتـر           

  مديرعامل اين پااليشگاه
 كارخانه  انكارگرتجمع دو روزه    <  ارديبهشت 19شنبه  

  در قزوين مقابل دفتر مديريت» كنتور سازي ايران«
رگران اردبيـل مقابـل      كـا  تجمع<  ارديبهشت 19شنبه  

  تامين اجتماعي شعبه يك اردبيل 
كارگران تراكتـور سـازي     تجمع  <  ارديبهشت 19شنبه  

  كردستان در سالن آموزش كارخانه
 جمعـي از كـارگران      تجمـع <  ارديبهـشت  20يكشنبه  

  پتروشيمي خوزستان مقابل ساختمان اداري اين واحد
كارگران معدن زغال   اعتصاب  <  ارديبهشت 21دوشنبه  

  نگ نگين طبس س
كارگران شركت كشت   تجمع  <  ارديبهشت 21دوشنبه  

و صنعت بهكـده رضـوي مقابـل اسـتانداري خراسـان            
  شمالي

 روزه 2اعتــصاب و تجمــع <  ارديبهــشت21دو شــنبه 
كارگران كارخانه ضرب سـكه مـس بـاهنر كرمـان در            

  محوطه مجتمع
كاركنـان محـيط    تجمـع   <  ارديبهـشت  22سه شـنبه    

  اصلي پرديسانزيست مقابل ساختمان 
جمعـي از متقاضـيان     تجمع  <  ارديبهشت 22سه شنبه   

  مسكن مهر، پرديس و پرند مقابل مجلس
 كارخانه لوله   ان كارگر تجمع<  ارديبهشت 22سه شنبه   

مقابـل دادسـراي اهـواز و اسـتانداري          سازي خوزستان 
  خوزستان

ــشنبه  ــشت27يك ــع <  ارديبه ــارگران  روزه3تجم  ك
  مقابل فرمانداري اهواز كارخانه لوله سازي خوزستان 

 جمعـي از كاركنــان  تجمـع <  ارديبهـشت 27يكـشنبه  
  بخش خصوصي شركت مخابرات ايران مقابل مجلس 

ــان ســازمان تجمــع <ت  ارديبهــش28دوشــنبه  كاركن
ــع و آبخيــزداري كــشور در محــل ايــن   جنگلهــا، مرات

  سازمان 
كـارگران شـركت    تجمـع   <  ارديبهـشت  29سه شـنبه    
وابسته بـه شـهرداري     » ستانامان دژ خوز  «پيمانكاري  

  منطقه سه اهواز مقابل ساختمان مركزي شهرداري
كـارگران   روزه   22اعتصاب  <  ارديبهشت 29سه شنبه   

مقابــل ســايت و تجمــع پيمــاني قطــار شــهري اهــواز 
مقابـل درب ورودي     و تحـصن     مركزي قطـار شـهري    

  كارگاه
تعـدادي از كـارگران     تجمع  <  ارديبهشت 29سه شنبه   

مپكـو در محـل دفتـر مركـزي ايـن           روزمزد شركت را  
  شركت پيمانكاري در بندر ماهشهر

جمعـي از كـارگران     تجمع  <  ارديبهشت 30چهارشنبه  
پيمانكاري فضاي سبز شهرداري قم مقابـل سـاختمان         

  استانداري
اعتصاب و تجمع يك ماهه     <  ارديبهشت 30چهارشنبه  

مقابـل   كارگران اعتصابي كارخانه لوله سازي خوزستان    
و در محوطـه   واز و اسـتانداري خوزسـتان    دادسراي اهـ  

  كارخانه 
 كـارگران پيمـاني     تجمـع <  ارديبهـشت  30چهارشنبه  

فضاي سبز منطقه سه شهرداري اهـواز بـراي دومـين           
  روز پياپي مقابل ساختمان شهرداري

اعتصاب كـارگران كارخانـه     <  ارديبهشت 31پنجشنبه  
  .سامان كاشي بروجرد وارد بيست و سومين روز شد

كارگران نورد لولـه    اعتصاب  <  ارديبهشت 31 پنجشنبه
وارد سـي و    صفا براي دومـين بـار از آغـاز سـالجاري            

  يكمين روز خود شد
  

   حركت اعتراضي111خرداد ماه، 

كارگران پيمانكاري فضاي سبز    تجمع  <  خرداد 2شنبه  
  شهرداري قم مقابل ساختمان شهرداري و شوراي شهر 

 قـرارداد  جمعـي از كـارگران  تجمـع  <  خـرداد 2شـنبه  
 لوشان در استان گيالن، مقابـل       موقت كارخانه سيمان  

  ساختمان فرمانداري رودبار
جمعـي از كـارگران مجتمـع       تجمـع   <  خـرداد  2شنبه  

  تپه مقابل درب ورودي اين كارخانه نيشكر هفت 
بيش از هـزار تـن از اهـالي         تجمع  <  خرداد 3يكشنبه  

  شهرك اكباتان 
كارگران لوله و   سومين روز اعتصاب  <  خرداد 4دوشنبه  

   در ماه خرداد نورد صفا
 كــارگران ســومين روز اعتــصاب<  خــرداد4دوشــنبه 

  در ماه خردادكارخانه سامان كاشي 
 بروجـرد كارگران شـهرداري    تجمع  <  خرداد 4دوشنبه  

  به همراه خانواده هاي خود
 جمعي از كارگران كارخانـه      تحصن<  خرداد 4دوشنبه  

ون، كـار و رفـاه   كاشي بيـستون مقابـل اداره كـل تعـا         
  اجتماعي

كارگران كارخانـه   روزه 2اعتصاب <  خرداد 5سه شنبه   
  چيني بهداشتي رز اردكان 

 تعدادي ازكـارگران تعـاوني      تجمع<  خرداد 5سه شنبه   
  مسكن نساجي كردستان

 كارگران معدن ذغال سنگ     تجمع<  خرداد 5سه شنبه   
  شمال شرق آزادشهر در محوطه معدن

كارگران شركت   روزه   2اب  اعتص<  خرداد 6چهارشنبه  
شـركت  (رجاء، يكي از شركتهاي زيرمجموعـه شـستا         

مقابـل اداره  تجمـع  و  ) گذاري تامين اجتمـاعي   سرمايه
  تعميرات و نگهداري شركت

 كارگران اخراجي كارخانـه     تجمع<  خرداد 6چهارشنبه  
  مقابل اداره كار نورد نوشهر
 جمعي از كارگران كارخانه     تجمع<   خرداد  7پنجشنبه  

  مقابل كارخانه) در استان گيالن(صنايع پوشش ايران 
 كارگران رسمي كارخانه قند   تجمع<  خرداد 7پنجشنبه  

  كامياران در اصفهان مقابل درب ورودي كارخانه
در  كــارگران ديــشموكي تجمــع<  خــرداد7پنجــشنبه 

   كهگيلويه و بويراحمد در قلعه ديشموكاستان
 كاركنـان شـركت ورزش      تجمـع < رداد خـ  10يكشنبه  

  ياران ايرانيان مقابل وزارت ورزش و جوانان
 جمع كثيري از مـردم شـهر   تجمع<  خرداد 11دوشنبه  

  اَهرَم در مقابل اداره آب تنگستان 
تعدادي از جوانـان و اهـالي     تجمع  <  خرداد 11دوشنبه  

شهرستان عسلويه، بخـش چـاه مبـارك و شهرسـتان           
ت كار و خدمات اشـتغال منطقـه         مديري مقابلپارسيان  

  ويژه اقتصادي انرژي پارس
  دومــين روز متــوالي تجمــع<  خــرداد12ســه شــنبه 

 كاركنان شهرداري بروجرد به همراه خانواده هاي خود        
  مقابل شوراي اسالمي شهر

كارگران شركت اعتصاب و تجمع   <  خرداد 12شنبه    سه
  ) كارگران پيماني پتروشيمي ايالم(استيم 

جمعـي از كـارگران شـركتي    تجمـع  < رداد خ 16شنبه  
  شهرداري كوهدشت مقابل فرمانداري اين شهرستان

نيروگـاه تبريـز در     ان  كارگرتجمع  <  خرداد 17يكشنبه  
  محوطه شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي

 پوش     كارگران كارخانه نو   اعتصاب<  خرداد 17يكشنبه  
 در» ايـران بـرك   «زير مجموعه كارخانـه پـشم بـافي         

  رشت
ــدادي از اعتــصاب و تجمــع <خــرداد  17يكــشنبه  تع

كــارگران بخــش تعميــرات گــروه روتــاري و فــيكس  
   پارس جنوبي12فازهاي 

راننــدگان تاكــسي در اعتــصاب <  خــرداد17يكــشنبه 
  سنندج 

كارگران چند كارخانه از    اعتصاب  <  خرداد 17يكشنبه    
آبـاد   شهرك صـنعتي جـاده اردسـتان، نطنـز و ابوزيـد           

  كاشان
 كاركنان پيماني شـركت     اعتصاب<  خرداد 17نبه  يكش

  مترو تهران در بخش نظافت 
كـارگران   روزه 5 اعتصاب و تجمع<  خرداد18شنبه  دو

  مجتمع چهار گانه سبز مهاباد 
كاركنان موسسه منحل شده    تجمع  <خرداد  18دوشنبه  

  ميزان مقابل استانداري خراسان رضوي
هـرم  مـردم شـهر تـاريخي ا      تجمع  <خرداد  18دوشنبه  

  جلوي فرمانداري تنگستان
جمعــي از كــشاورزان تجمــع <  خــرداد19ســه شــنبه 

  خوزستان مقابل استانداري خوزستان
 كارگران شركت راه ابريشم تجمع< خرداد19سه شنبه 
  استانداري كهكلويه و بويراحمدمقابل در ياسوج 
 كـارگران مـس سرچـشمه      تجمع< خرداد 19سه شنبه   

  مقابل درب ورودي اين مجتمع 
ــنبه ــرداد20چهارش ــصاب <  خ ــاني  اعت ــارگران پيم ك

  پتروشيمي ايالم 
 جمعـي از مـردم خليـل        تجمـع <  خرداد 20چهارشنبه  

  شهر در استان مازندران مقابل شهرداري اين شهر  
ــنبه  ــرداد23ش ــع <  خ ــيش از تجم ــن از 2ب ــزار ت  ه

بازنشستگان صنعت فوالد از شركتهاي فوالد مباركه و        
  انداري اصفهانمقابل استو تجمع ذوب آهن 

جمعـي از طرفـداران محـيط       تجمع  <  خرداد 23شنبه  
  زيست شاهرود در مركز تحقيقات كشاورزي شاهرود

 در   منطقـه باقرخـان   تجمع سـاكنان    <  خرداد 23شنبه  
   بجنورد

تعدادي از كارگران شـركت  تجمع <  خرداد 24يكشنبه  
  واحد اتوبوسراني تهران و حومه مقابل شهرداري

 جمعي از كاركنان موسـسه      تجمع<  خرداد 24يكشنبه  
مالي و اعتباري منحل شده ميـزان درمحـل ورزشـگاه           

  تختي
ــشنبه  ــرداد24يك ــع <  خ ــارگران  تجم ــدادي از ك تع

بازنشسته كارخانه پوشش مقابل اداره كل بيمه تـأمين         
  اجتماعي گلسار رشت 

ــشنبه  ــرداد24يك ــع <  خ ــي از كــارگران  تجم جمع
ي واقـع در    پيمانكاري معادن زغال سـنگ البـرز شـرق        

در محوطـه معـدن مقابـل        منطقه طرزه استان سمنان   
  درب ورودي تونل مادر

 جمعـي از مـردم روسـتاي    تجمـع <  خرداد 24يكشنبه  
  اهواز مقابل استانداري خوزستان» دب حردان«

روستاي تجمع تعدادي از ساكنان     <  خرداد 24يكشنبه  
در حاشيه جـاده خرامـه بـه         كفدهك شهرستان خرامه  

  شيراز 
جمعي از متقاضيان مسكن    تجمع  <  خرداد 24به  يكشن

 واحدي هـالل احمـر گنابـاد مقابـل     300مهر از پروژه  
  پروژهمحل 

 جمعــي از بازنشــستگان تجمــع<  خــرداد25دوشــنبه 
ــل     ــوالي مقاب ــين روز مت ــراي دوم ــوالد ب ــندوق ف ص

  استانداري اصفهان
  

  4بقيه در صفحه 



  4 صفحه            2016ويژه اول ماه مه        370ضميمه شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  3بقيه از صفحه 

 كارگران شـركت صـنايع      اعتصاب<  خرداد 25دوشنبه  
فلزي كوشا واقع در جاده قزل حصار استان البرز بـراي          

  سومين روز متوالي
 4 كـارگران معـدن شـماره        تجمع<  خرداد 25دوشنبه  
  آهن سيرجان مقابل اداره كار  سنگ 

تجمع اعتراضي كارگران اخراجي    <د  خردا26سه شنبه   
  در ابتداي جاده پابدانان » معدنجو«شركت معدني 

تعداد زيـادي از    اعتصاب و تجمع    < خرداد26سه شنبه   
كارگران كارخانـه چوكـاي تـالش داخـل سـاختمان و            

  جلوي درب اصلي كارخانه
ــنبه  ــرداد26ســه ش ــع < خ ــرق تجم ــان اداره ب كاركن

  النشهرستان رشت مقابل استانداري گي
حاميـان محـيط زيـست و       تجمع  < خرداد26سه شنبه   

نمايندگان تشكلهاي محيط زيستي كشور مقابل وزارت      
  عصر مقابل پارك ملت نيرو، تقاطع نيايش و ولي

كــارگران اعتــصاب و تجمــع <  خــرداد27چهارشــنبه 
براي در محوطه كارخانه   » فنرسازي ايندامين «كارخانه  

  سومين روز متوالي 
 كــارگران كارخانــه شيــشه تجمــع<  خــرداد30شــنبه 

  آبگينه قزوين مقابل استاندار
كاركنـان بيكارشـده موسـسه      تجمع  <  خرداد 30شنبه  

  اعتباري ميزان مقابل بانك مركزي 
كـارگران شـركت جهـاد       تجمـع <  خـرداد  31يكشنبه  

توسعه و خـدمات زيربنـايي سـاخت فـاز دوم كارخانـه            
  سيمان شهركرد در محوطه اين كارخانه

 كارگران ذوب آهن اردبيـل      تجمع<  خرداد 31يكشنبه  
  بستن راه بر خودروها و  استانداري اردبيلمقابل

كـارگران كارخانـه فـوالد      تجمـع   <  خرداد 31يكشنبه  
  بافت مقابل فرمانداري اين شهرستان 

كارمنـدان موسـسه ميـزان      تجمع  <  خرداد 31يكشنبه  
مقابل ساختمان بانك مركزي واقع در خيابان ميرداماد        

  ن تهرا
 كارگران كارخانـه  تجمع و تحصن<  خرداد31يكشنبه  

در متـوالي   فارسيت دورود در تهران براي ششمين روز        
  مقابل وزارت كار

اعتــصاب سـي و چهـارمين روز   <  خـرداد 31يكـشنبه  
    كارگران كاخانه ايران برك رشت

  

  ركت اعتراضيح135تير ماه، 

تعدادي از كارگران مرغ كيـسم      تجمع  <  تير 1دوشنبه  
  اشرفيه جلوي فرمانداري اين شهرستان ستانه آ

كاركنان اپراتورهاي پـستهاي    تجمع  <  تير 2سه شنبه   
اي اسـتان تهـران مقابـل      انتقال نيـروي بـرق منطقـه     

ــردي رياســت     ــاختمان معاونــت راهب جمهــوري،  س
  استانداري سابق 

 جمعـي از سـاكنان روسـتاي        تجمـع <  تير 2سه شنبه   
ــشهد  ــهرآباد در م ــويش ــركت آبجل ــالب  ش  و فاض

  روستايي خراسان رضوي
كـارگران فارسـيت    تجمع و تحـصن     <  تير 2سه شنبه   

در تهران براي سـومين روز در  دورود مقابل وزارت كار   
  تيرماه

كارگران كارخانـه  سومين روز تجمع <  تير 3چهارشنبه  
  ذوب آهن اردبيل مقابل استانداري اردبيل 

ـ   تجمع كاركنان   <  تير 3چهارشنبه   زان موسسه مالي مي
  در ميدان جانباز مشهد

كارگران كارخانـه   دومين روز تجمع    <  تير 3چهارشنبه  
كرمـان  (هاي منطقـه خـودرو سـازي ارگ جديـد بـم             

  )موتور، مديران خودرو، قوا محركه

كـارگران بازنشـسته كارخانـه      تجمع  <  تير 4پنجسنبه  
  كاشي گيالنا مقابل درب ورودي كارخانه

روسـتاهاي   سـاكنان  تحـصن و تجمـع    <  تيـر  5جمعه  
دزبن، حاجي آباد و چندوكان بخش ساربوك شهرستان      

  قصرقند
جمعي از متقاضيان مـسكن مهـر       تجمع  <  تير 6شنبه  

  مقابل دادگاه  و فرمانداري كرمان 
 كـارگران شـركت صـنعتي و        تجمـع <  تيـر  7يكشنبه  

  معدني آريا ناران سرچشمه مقابل فرمانداري رفسنجان
 كشت و صنعت كارگران شركتتجمع <  تير7يكشنبه  
  شوشتر 
 كارگران كارخانه فارسيت دورود   تجمع<  تير 7يكشنبه  

  ري ادنمقابل فرما
تعـدادي از كـارگران كارخانـه       تجمـع   <  تير 7يكشنبه  

  نيشكر هفت تپه در محوطه كارخانه
كـارگران كارخانـه    اعتصاب و تجمـع     <  تير 7يكشنبه  

  گمين قزوين براي سومين روز در محوطه كارخانه
كاركنـان شـركت هواپيمـايي      تجمـع   < تير 7يكشنبه  

مقابل شـهرداري   براي دومين روز    خدمات ويژه قزوين    
  قزوين

 كارگران فوالد زرند براي دومين تجمع<  تير8دوشنبه 
  روز متوالي 

كـارگران  نهمين روز اعتصاب و تجمع      <  تير 8دوشنبه  
  گهر در محل اداره كار و فرمانداري سيرجان معدن گل
ــر8دوشــنبه   كــارگران خــدمات شــهري مــعتج<  تي

شهرداري ياسوج براي دومـين روز متـوالي در جلـوي           
  استانداري كهگيلويه و بويراحمد

 كـارگران شـركت پيمانكـاري       تجمـع <  تير 8دوشنبه  
  فرزكهن قشم مقابل سازمان منطقه آزاد قشم

ــنبه  ــر10چهارش ــع <  تي ــابرات  تجم ــارگزاران مخ ك
  روستايي خوزستان مقابل استانداري تجمع

 سـاكنان مجتمـع مـسكوني      تجمع<  تير 10ارشنبه  چه
  فاتحان فجر مينو در اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي

 جمعـي از سـاكنان شـهرك    تجمع<  تير 10چهارشنبه  
  نگين زنجان مقابل شهرداري مركزي زنجان

 كارگران كشت و صـنعت      اعتصاب<  تير 10چهارشنبه  
  مهاباد 
 تنگ سـرخ  كارگران پروژه سداعتصاب <  تير13شنبه  

  ) شركت پيماب(ياسوج 
 كشاورزان اصـفهان و جمعـي از        تجمع<  تير 13شنبه  

  حاميان محيط زيست مقابل استانداري اصفهان
 تعـدادي از كـارگران بازنشـسته        تجمع<  تير 13شنبه  

  مجتمع نيشكر هفت تپه 
 شــهر جديــد 2 ســاكنان فــاز تجمــع<  تيــر13شــنبه 

  هشتگرد در مقابل ساختمان شوراي شهر 
همسران كـارگران شـهرداري     تجمع  <  تير 14يكشنبه  

  انزلي روبروي ساختمان شوراي شهر 
 كارگران روز مزدي    اعتصاب و تجمع  <  تير 14يكشنبه  

تپـه در محوطـه كارخانـه مقابـل           مجتمع نيشكر هفت    
  دفتر مديريت

ــشنبه  ــر14يك ــصاب <  تي ــاري  اعت ــارگران پيمانك ك
 14به پتروشيمي فجر براي دومـين روز متـوالي يكـشن        

   كارگران ارگ قديم بمتجمع< تير
 800 هفتمين روز اعتـصاب و تجمـع      <  تير 15دوشنبه  

   منطقه ويژه عسلويه16 و 15كارگر پيماني فازهاي 
 جمعي از كارگران    اعتصاب و تحصن  <  تير 15دوشنبه  

مجتمـع  (شركت پيمانكاري آسفالت طوس فوالد ارفع       
  ) گندله سازي اردكان

 ان كـارگر  همين روز اعتصاب  چهارد<  تير 16سه شنبه   
   در ماه تيرمعترض كارخانه ايران برك

جمعـي از اعـضاي تعـاوني       تجمـع   <  تير 16سه شنبه   
مسكن متعلق به كاركنان صنايع حمل و نقـل هـوايي           

  كشور مقابل شوراي شهر تهران
تجمــع و راهپيمــايي جمعــي از <  تيــر16ســه شــنبه 

ر در  زيست منطقه پلدخت    كشاورزان و دوستداران محيط     
  شهر خيابان اصلي 

كـارگران كارخانـه توليـد       تجمـع <  تيـر  16سه شـنبه    
لبنيات فالت كوهرنـگ مقابـل فرمانـداري شهرسـتان      

  شهركرد
ــر18پنجــشنبه  ــصاب و تجمــع <  تي ســومين روز اعت

  كارگران كارخانه كاشي خزر در محوطه كارخانه
 كـارگران شـركت     اعتصاب و تجمع  < تير18پنجشنبه  

   براي دومين روز رب كارگاهكار آب پي مقابل د
اهالي روسـتاها و شـهر چاروسـا        تجمع  <  تير 20شنبه  

  مقابل مصالي شهر قلعه رئيسي 
 اعتـصاب كـارگران   پـانزدهمين روز  <  تيـر  21يكشنبه  

  15.....كارخانه سيمان كارون
ــشنبه  ــر21 يك ــصن <  تي ــصاب و تح ــارگران اعت  ك

پااليشگاه ذوب آهن خاتون آباد همـراه خـانواده هـاي         
   در شهر بابكان در مقابل درب ورودي اين مجتمعش

 كارگران پلي اكريـل اصـفهان       تجمع<  تير 22دوشنبه  
  در داخل كارخانه

 كارگران شركت ارفـع سـازان       تجمع<  تير 22دوشنبه  
  كرمان مقابل دفتر نظارت مجتمع مس سرچشمه 

رانندگان تاكسي اردبيل مقابل    تجمع  <  تير 22دوشنبه  
  شوراي شهر اردبيل

 كــارگران معــدن ملــچ آرام تجمــع<  تيــر22شــنبه دو
  راميان در محل فرمانداري راميان 

 كارگران پـروژه پـل غيـر        اعتصاب<  تير 23سه شنبه   
  همسطح خوشي 

ــنبه   ــه ش ــر23س ــع <  تي ــصاب و تجم ــارگران اعت  ك
پيمانكاري شاغل در پتروشيمي بوشهر مقابل درب اين        

  پتروشيمي 
ع مسكن مهر   تجمع ساكنان مجتم  <  تير 24چهارشنبه  

سروك ياسوج مقابل اداره راه و شهرسازي كهگيلويه و        
  بويراحمد

 كارگران كشت و صـنعت      اعتصاب<  تير 24چهارشنبه  
  مهاباد 

 كارگران كارخانه تبريز كـف      تجمع<  تير 25پنجشنبه  
  مرند در محوطه كارخانه

 كارگران پااليشگاه   دومين روز اعتصاب  <  تير 27شنبه  
  در عباس ستاره خليج پارس در بن

تجمــع صــيادان بوشــهري مقابــل <  تيــر29دوشــنبه 
  فرمانداري 

كـارگران سـهامدار كارخانـه    تجمـع  <  تير 30سه شنبه 
ايــران پــوپلين رشــت مقابــل درب ورودي ايــن واحــد 

  صنعتي
 رانندگان تاكسي بي سيم در      تجمع<  تير 30سه شنبه   

  زاهدان در ميدان دكتر حسابي اين شهرستان
 تعـدادي از بازنشـستگان      عتجمـ <  تيـر  30سه شـنبه    

   شركتمحلشركت مخابرات استان ايالم در 
بازنشـستگان زغـال سـنگ       تجمع< تير   31چهارشنبه  

  كرمان 
اعتصاب بيست و سومين روز <  تير31چهارشنبه 

كارگران كارخانه سيمان آريا و اساديس در منطقه اي 
   خرم آباد-به نام پل زال در جادة انديمشك 

  

  كت اعتراضي حر77 ماه، مرداد

 صدها آتش نشان مقابـل      تجمع< پنج شنبه اول مرداد   
  نشاني واقع در خيابان آزادي در تهران سازمان آتش 

ــشنبه  ــرداد1پنج ــع<  م ــيش از تجم ــن  3 ب ــزار ت  ه
ازكارگران پااليشگاه نفت و گاز ستاره خليج فـارس در          

  بندرعباس در خيابانهاي محوطه پااليشگاه
 كاركنان شـركت آب    عاعتصاب و تجم  <  مرداد 3شنبه  

  و برق جزيره كيش در شركت آب و برق كيش
 گروهي از كارگران پـروژه سـد        تجمع<  مرداد 3شنبه  

 اي   در مقابل شـركت آب منطقـه      » تنگ سرخ شيراز  «
  استان فارس

 كارگر كارخانه كمبـاين     400 تجمع<  مرداد 4يكشنبه  
  سازي ايران 

  
  5بقيه در صفحه 



  5 صفحه            2016ويژه اول ماه مه        370ضميمه شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  4بقيه از صفحه 

 جمعـي از كـارگران كارخانـه        تجمع<  مرداد 4يكشنبه  
  پوشش گستر اردكان در دفتر امام جمعه اردكان

 گروهـي از كـارگران فـضاي        تجمع<  مرداد 4يكشنبه  
سبز شهرداري منطقه دو اهواز در پارك كوثر اهـواز در        

  ركت پيمانكار شهرداري مقابل ساختمان دفتر ش
اعتصاب كارگران چهارمين روز <  مرداد4يكشنبه 

كارخانه سيمان آريا و اساديس در منطقه اي به نام پل 
   در مرداد ماه خرم آباد-زال در جادة انديمشك 

 تعدادي از كارگران يكي از تجمع<  مرداد5دوشنبه 
شركتهاي خدماتي فرودگاه خميني مقابل دفتر مديركل 

  گاهفرود
جمعي از مالباختگان موسـسه   تجمع  <  مرداد 5دوشنبه  

  مالي ميزان مقابل مجلس
تعدادي از كارگران شـركتي  تجمع  <  مرداد 6سه شنبه   

اداره سير و حركت راه آهـن خراسـان رضـوي مقابـل             
  اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان

ــدادي از مهندســان تجمــع <  مــرداد6ســه شــنبه  تع
ني همـدان در بخـش بـتن، خـاك و           آزمايشگاههاي ف 

  جوش جلوي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
 كــارگر 1500حــدود اعتــصاب <  مــرداد6ســه شــنبه 

  شركت قالبهاي صنعتي سايپا 
 شماري از كارمندان باشگاه    تجمع<  مرداد 7چهارشنبه  

  استقالل مقابل باشگاه استقالل
 500بـيش از   سومين روز اعتصاب    <  مرداد 8پنجشنبه  

  كارگر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه
 جمعـي از كـارگران كارخانـه        تجمـع <  مـراد  10شنبه  

  گر مقابل ساختمان فرمانداري اسالمشهر  سديد ريخته 
 ارگ قـديم بـم،      انكـارگر اعتـصاب   <  مرداد 10شنبه  

بـراي چنـدمين    » بزرگترين سازه خشت و گلي جهان     «
  بار 

رسـتان  شهجمعي از رانندگان    تجمع  <  مرداد 10شنبه  
  ساوج مقابل فرمانداري ساوه 

 كـشاورزان منطقـه پادنـا       تجمـع <  مـرداد  11يكشنبه  
  سميرم مقابل استانداري اصفهان 

جمعي از كـارگران شـركت      تجمع  <  مرداد 12دوشنبه  
مخابرات اسـتان لرسـتان مقابـل سـاختمان اداره كـل            

  تعاون كار و رفاه اجتماعي استان
كت برق منطقه    كاركنان شر  تجمع<  مرداد 12دوشنبه  

  اي غرب كرمانشاه مقابل شركت برق منطقه اي غرب
اعتــصاب كــارگران ســومين روز <  مــرداد12دوشــنبه 

  پيمانكار شركت فرآورش پتروشيمي بندر امام 
 تـن از كـارگران   400بـيش از  <  مـرداد 13سه شـنبه   

استخدامي قرارداد مستقيم تأمين اجتماعي در شـركت        
 از خـوردن    روز متوالي پتروشيمي رازي براي چهارمين     
  غذا در محل كار خوداري كردند

دور جديـد اعتـصاب كـارگران       <  مـرداد  13سه شـنبه    
  كارخانه سامان كاشي بروجرد 

 قهـوه خانـه     دومـين روز تجمـع    <  مرداد 13سه شنبه   
  داران شهر زنجان مقابل استانداري  

 جمعي از كارگران شركت     تجمع<  مرداد 14چهارشنبه  
ستانهاي خوزستان، گيالن، ايالم و     مخابرات روستايي ا  

  كردستان مقابل مجلس 
 مـردم روسـتاي سـررود و        تجمع<  مرداد 15پنجشنبه  

نماينـده  خـودري   جاده منتهي به روستا به روي       بستن  
  مجلس مشهد و كالت

 شماري از كارگران دريانوردي     تجمع<  مرداد 17شنبه  
شـاغل و بازنشـسته شـركت كـشتيراني مقابـل وزارت      

  رتعاون، كا

 كارگران پيمانكـاري  اعتصاب و تجمع  < مرداد17شنبه  
   منطقه ويژه اقتصادي عسلويه 21 و 20فازهاي 
جمعي از مردم بخش كن و      تجمع  <  مرداد 18يكشنبه  

  سولقان از توابع تهران مقابل مجلس 
 كارگران شهرداري بروجـرد     تجمع<  مرداد 19دوشنبه  

  مقابل  ساختمان فرمانداري وشوراي شهر
تعــدادي از بازنشــستگان تجمــع <  مــرداد19دوشـنبه  

معدن زغـال سـنگ البـرز شـرقي مقابـل فرمانـداري             
  شاهرود

 بازنشـستگان صـندوق     تجمـع <  مـرداد  21چهارشنبه  
مقابل كانون بازنشـستگان ذوب      فوالد مباركه اصفهان  

  آهن اصفهان
 متقاضيان مـسكن مهـر      تجمع<  مرداد 21چهار شنبه   

  سسلماس مقابل سايت مسكن مهر سلما
ــه اعتــصاب<  مــرداد21چهارشــنبه   كــارگران كارخان

   در كاشان "پاكان آران"نساجي و بافندگي 
 پيماني  و تجمع  اعتصابسومين روز   <  مرداد 24شنبه  

  در محوطه معدن» معدن زغال سنگ البرز شرقي«
 كارگران كشتارگاه سنتي اهواز     تجمع<  مرداد 24شنبه  

  مقابل شهرداري اهواز
 برخـي از كاركنـان بيكارشـده        تجمع<  مرداد 24شنبه  

موسسه مالي اعتباري مقابل بانك مركـزي در خيابـان       
  ميرداماد تهران

 تعدادي از كارگران نيرو گاه      تجمع<  مرداد 25يكشنبه  
  پرند مقابل ساختمان وزارت نيرو در تهران

تجمع كـارگران مـس     دومين روز   <  مرداد 25يكشنبه  
شركت در خيابان   استان كرمان در مقابل دفتر مركزي       

  سميه در تهران و وزارت صنعت و معدن
ــشنبه  ــرداد25يك ــع <  م ــاي تجم ــي از اپراتوره جمع

  مقابل مجلس  پستهاي فشار قوي برق
 كـارگران معـدن    تحصن و تجمـع   <  مرداد 25يكشنبه  

  قشالق شهرستان آزادشهر مقابل ايستگاه معدن 
بازنشستگان صـنعت فـوالد   تجمع  <  مرداد 25يكشنبه  
  ندمين بار مقابل مجلس براي چ

ــشنبه  ــرداد25يك ــع <  م ــومين روز تجم ــارگران س ك
 كـارگران   وپيمانكاري پااليشگاه ستاره خلـيج فـارس        

  واحد برق اين پروژه پااليشگاهي
كاركنـان موسـسه    شـبانه    تجمـع <  مرداد 25يكشنبه  

  در تهرانمقابل بانك مركزي  اعتباري ميزان
ران كارخانه  تعدادي از كارگ  تجمع  <  مرداد 25يكشنبه  

  فوالد زاگرس مقابل دفتر اداري كارخانه

ــشنبه  ــرداد25يك ــع <  م ــصاب و تجم ــدان اعن كارمن
سازمان جهاد كشاورزي استان يزد در سازمان مديريت        

  ريزي استان و برنامه
 تن از كارگران معـادن     500تجمع  < مرداد   25يكشنبه  

ــر ســيرجان و 4 و 2 ــردن  گــل گه ــسدود ك محــور م
  ل گهر مواصالتي معادن گ

 بازنشـستگان ذوب آهـن   تجمـع <  مـرداد 26دوشـنبه  
   وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعيمقابلاصفهان 
جمعـي از خـانواده هـاي       تجمـع   <  مـرداد  26دوشنبه  

پذيرفته شدگان آزمـون شـركت نفـت روبـروي سـتاد            
  مركزي اين شركت در اهواز

ــنبه  ــرداد26دوش ــومين روز < م ــارگران  س ــع ك تجم
مقابـل سـاختمان     مه در تهران  پيمانكاري مس سرچش  

شركت ملي صنايع مس، مقابـل مجلـس و در جلـوي            
  ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت

متقاضـيان مـسكن مهـر      تجمـع   < مرداد   27سه شنبه   
  شهرهاي پرديس و پرند مقابل مجلس

 كارگران كشتارگاه سـنتي     تجمع<  مرداد 28چهارشنبه  
   خوزستان اهواز مقابل ساختمان استانداري

كاركنان كمـپ حجـازي     تجمع  <  مرداد 28چهارشنبه  
  در باشگاه استقالل

 500بـيش از  اعتصاب و تجمـع  <  مرداد28چهارشنبه  
كارگر مجتمع مس سرچشمه رفـسنجان مقابـل دروازه     

  اين مجتمع
كارگران و خـانواده هـاي    تجمع  <  مرداد 28چهارشنبه  

  شركت ميان آب مقابل مديريت شركت ميان آب 
جمعي از كارگران   اعتصاب و تحصن    <  مرداد 31شنبه  

ــار   ــل ســاختمان اداره ك ــوالد لوشــان مقاب ــه ف كارخان
  شهرستان رودبار واقع در شهر منجيل

تعـدادي از كـارگران بخـش       تجمـع   <  مرداد 31شنبه  
  حوادث شركت آب منطقه قم مقابل شركت آبفا

تعــدادي از كــشاورزان  تجمــع <  مــرداد31شــنبه 
ختمان شـركت آب    چهارمحال و بختيـاري مقابـل سـا       

  منطقه اي چهارمحال و بختياري
  

   حركت اعتراضي107شهريور ماه، 
 از دارندگان مسكن تجمع برخي< يكشنبه اول شهريور

  مهر مرودشت 
  

  6بقيه در صفحه 
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جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  5بقيه از صفحه 

 كـارگران مجتمـع مـس       تجمع< يكشنبه اول شهريور  
 مدير عامل شركت صـنايع  به پرتاب كفش  وسرچشمه  

  ملي مس ايران
 تعــدادي از كاركنــان تجمــع< يكــشنبه اول شــهريور

تعميرات بخش انتقال نيروگاههاي استان تهران مقابل       
  وزارت نيرو 

 رفتگــران اعتــصاب و تجمــع< كــشنبه اول شــهريوري
شهرداري فومن در محـل قـديم آتـش نـشاني فـومن       

  .تجمع كردند
كارگران شـركت سـداد،     تجمع  < يكشنبه اول شهريور  

 –كيلومتر باقي مانده آزاد راه رشـت        11مجري ساخت   
 كيلومتر باقي مانده آزاد راه رشـت  11قزوين در حاشيه    

   قزوين در محدوده منجيل–
 كارگران اخراجي كارخانه    تجمع< كشنبه اول شهريور  ي

  سيمان كارون جلوي درب ورودي كارخانه
 تعـدادي از    دومـين روز تجمـع    < شـهريور  3شنبه  سه  

كارگران مجتمع كـشت و صـنعت مهابـاد در محوطـه            
  فرمانداري شهرستان مهاباد

 جمع كثيـري از كـارگران    تجمع<  شهريور 3سه شنبه   
  كفش ِبال 
بازنشستگان سومين روز تجمع    < هريور ش 4چهارشنبه  

  در تهران پااليشگاه آبادان مقابل وزارت نفت 
 تعــدادي از كــارگران تجمــع<  شــهريور4چهارشــنبه 

  شركت نمك زدايي مقابل فرمانداري هفتكل
 كـارگران كارخانـه ذوب      تجمـع <  شهريور 5پنجشنبه  

  آهن اردبيل
ــنبه  ــهريور7ش ــگ<  ش ــصاب همĤهن ــدادي از اعت  تع

قراردادي شاغل در راه و شهرسازي برخـي از         كاركنان  
  شهرستانهاي استان بوشهر

 118تعـدادي از كارمنـدان      تجمـع   <ر   شـهريو  7شنبه  
  مقابل استانداري بيرجند 
 جمعي از كاركنـان اداره راه   اعتصاب<  شهريور 7شنبه  

  و شهرسازي دشتستان
 كــارگران خــدمات راهپيمــايي<  شــهريور8يكــشنبه 

 صابرين از مـسير تختـي بـه         شهري رشت از چهار راه    
   مقابل شهرداري رشت و تجمعسوي شهرداري مركز 

 پاكبانان شـهرداري رشـت      تجمع<  شهريور 8يكشنبه  
  مقابل ساختمان شهرداري رشت 

اعتــصاب دو روزه كــارگران  <  شــهريور9دوشــنبه 
  پيمانكاري پتروشيمي بسپاران 

 تعــدادي از كــارگران اعتــصاب<  شــهريور9دوشــنبه 
   زغال سنگ البرز شرقي پيمانكاري
 تعـدادي از كـشاورزان      تجمـع < شـهريور 10سه شنبه   

چهارمحال و بختيـاري مقابـل سـاختمان شـركت آب           
   اي چهارمحال و بختياري منطقه

 جمعي از مـال باختگـان       تجمع< شهريور10سه شنبه   
از شـركتهاي تحـت پوشـش بنيـاد         (پروژه آتـي شـهر      

  فانبنياد مستضعدفتر مركزي  مقابل )مستضعفان
صدها تـن    اعتصاب   سومين روز < شهريور10سه شنبه   

فـرا  (كارگران بخش پيمانكاري جزيره صـنعتي صـدرا         
  )ساحل

  كاميونداران بافق اعتصاب <  شهريور12پنجشنبه 
 كــارگران شــركت آب و تجمــع<  شــهريور14شــنبه 

  خوزستانفاضالب اهواز مقابل استانداري 
رخانـه  جمعي از كـارگران كا    تجمع  <  شهريور 14شنبه  

  آردل مقابل دفتر فروش اين كارخانه
كاركنـان نيروگـاه و سـد در حـال          <  شهريور 14شنبه  

مين روز متـوالي  سـو ساخت چم شير گچـساران بـراي    
   زدندتجمعدست به 

جمعـي از كـاميون داران      اعتصاب  <  شهريور 14شنبه  
  بافق 
 جمعـي از كـارگران كاشـي        تجمع<  شهريور 14شنبه  

  شـهريور 14يزد به تهرانشنبه كوير در قسمتي از مسير   
كـارگران كارخانـه كمبـاين      چهاردهمين روز تجمـع     <

  سازي اراك مقابل كارخانه
كـارگران شـهرداري    اعتـصاب   <  شـهريور  15يكشنبه  
  كهنوج 

كـارگران مـس   تجمـع دوبـاره     <  شـهريور  15يكشنبه  
  تهراندر سرچشمه مقابل وزارت صنعت 

اي  راننـدگان خودروهـ  اعتـصاب <  شهريور15يكشنبه  
شركت قالبهـاي صـنعتي ايـران       ) تريلي(حمل قطعات   

  خودرو 
ــشنبه  ــهريور15يك ــع<  ش ــاغل در تجم ــارگران ش  ك

  تراكتورسازي كردستان در محوطه شركت
كارگران كارخانـه شيـشه     تجمع  <  شهريور 15يكشنبه  

  آبگينه قزوين در مقابل استانداري قزوين
و تجمـع    اعتـصاب    پنجمين روز <  شهريور 16دوشنبه  

ان پيماني زغال سنگ البـرز شـرقي در محوطـه           كارگر
  معدن

تعدادي از مهندسان ناظر    تجمع  <  شهريور 16دوشنبه  
   از جهاد كشاورزي در برابر استانداري بيكار شده
كـارگران  پنجمين روز تجمـع     <  شهريور 18چهارشنبه  

  جمهوري پيمانكاري مس سرچشمه مقابل نهاد رياست 
رداري بيجـار   كـارگران شـه   تجمع  <  شهريور 21شنبه  

  مقابل فرمانداري بيجار 
جمعي از سهامداران تعـاوني  تجمع <  شهريور 21شنبه  

  مسكن شركت مخابرات جلوي دادسراي شهريار
تعـدادي از كـارگران     اعتـصاب   <  شـهريور  22يكشنبه  

مـسير   مـسدود كـردن      و معدن گلتوت شهرستان زرند   
  جاده كوهبنان به شهرستان زرند

شماري از ملوانان بوشهر     تجمع<  شهريور 22يكشنبه  
  مقابل استانداري بوشهر 

ــشنبه  ــهريور22يك ــع <  ش ــدگان تجم ــي از رانن جمع
  كاميون در يزد مقابل استانداري

تعدادي از اعضاي تعاوني    تجمع  <  شهريور 22يكشنبه  
  مسكن مهر مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان ميانه

اعـضاي تعـاوني مـسكن      تجمع  <  شهريور 23دوشنبه  
ن گمـرك ايـران در محـل سـاختمان مركـزي            كاركنا

  گمرك ايران در خيابان ولي عصر
 جمعي از جوانان سـيرافي      تجمع<  شهريور 23دوشنبه  

  در درمانگاه بندر سيراف
اعتــصاب غــذاي كــارگران <  شــهريور24ســه شــنبه 

   روز دومينبرايكارخانه لوله گستر اسفراين 
تعـدادي از   شـشمين تجمـع     <  شـهريور  24سه شـنبه    

مقابـل شـوراي شـهر       كارگران كشتارگاه سنتي اهـواز    
  اهواز

ــنبه  ــهريور25چهارش ــصاب <  ش ــان  اعت  118كاركن
  بيرجند 

جمع كثيري از كارگران    تجمع  <  شهريور 26پنجشنبه  
مقابل فرمانداري   روز   كارخانه كاشي نيلو براي هفتمين    

  آباد ويژه نجف 
رجنـد   جمعـي از جوانـان بي      تجمـع <  شهريور 28شنبه  

  مقابل اداره جديد تامين اجتماعي استان
جمعي از كـارگران كارخانـه      تجمع  <  شهريور 28شنبه  

  پارس متال در محوطه كارخانه 
كـارگران شـركت ملـي      تجمـع   <  شهريور 29يكشنبه  

  مناطق نفت خيز جنوب مقابل استانداري خوزستان
كــارگران پيمانكــاري تجمــع <  شــهريور29يكــشنبه 

برز شرقي واقع در منطقـه طـرزه        معادن زغال سنگ ال   
   استان سمنان در محوطه معدن

تعدادي از كارگران بيكـار    تجمع  <  شهريور 29يكشنبه  
شده شركت اتحاد ماشين به همراه خانواده هاي خـود          

  جلوي درب ورودي مجتمع مس ميدوك
 كارگران كارخانـه چينـي      تجمع<  شهريور 29يكشنبه  

   اين كارخانهبهداشتي رزبه در نزديكي درب نگهباني

 كاركنان مجتمع كـشت و   تجمع<  شهريور 29يكشنبه  
صنعت مهاباد در برابر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي          

  اين شهر
جمعي از كارگران شـاغل     تجمع  <  شهريور 29يكشنبه  

سـازي اسـتان      هاي خودرو سازي و قطعـه         در كارخانه   
  تهران در برابر مجلس

 غذاي روزانـه در     تحريم خوردن <  شهريور 30دوشنبه  
جمعي از كارگران پيمانكاري پتروشيمي     كارخانه توسط   

  اميركبير
ــنبه  ــع <  شــهريور30دوش ــارگران تجم ــدادي از ك تع

بازنشسته كارخانه آردل مقابـل ايـن مجتمـع توليـدي           
  لوازم خانگي
ــنبه  ــه ش ــهريور31س ــع <  ش ــدن  تجم ــارگران مع ك

خصوصي چشمه پودنه در اسـتان كرمـان، شهرسـتان          
  در محوطه معدن كوهبنان

كارمنــدان ســازمان تجمــع <  شــهريور31ســه شــنبه 
ــل    ــدگان مقاب ــدگان و توليدكنن ــصرف كنن ــت م حماي

   وزارت صنعت، معدن و تجارت 2ساختمان شماره 
 كـارگران شـهرداري     تجمـع <  شـهريور  31سه شـنبه    

 اهواز مقابل درب ورودي شركت ملي مناطق        7منطقه  
  نفتخيز جنوب

 شـماري از كاركنـان      عتجمـ <  شـهريور  31سه شـنبه    
مجتمع كشت و صنعت مهاباد جلوي اداره تعاون، كار و 

  رفاه اجتماعي و فرمانداري اين شهر
كارگران چهارمين روز اعتصاب <  شهريور31سه شنبه 

  مجتمع فوالد و چدن درود
اعتصاب كارگران  ششمين روز   <  شهريور 31سه شنبه   

  عسلويه 13پيمانكاري فاز 
  

  اعتراضي حركت 152مهر ماه، 

ــر ــنبه اول مه ــي < چهارش ــع برخ ــصاب و تجم  از اعت
ــسيهاي    ــستگاه تاك ــل اي ــزوين در مح ــسيرانان ق تاك

  بيدستان 
 كـارگران شـركتي   چهارمين روز تجمـع  <  مهر 4شنبه  

مقابـل  بخش شبكه كابل و هـوايي مخـابرات مـشهد           
  مخابرات استانمركزي ساختمان 

 كارگران قـراردادي اخـراج شـده        تجمع<  مهر 4شنبه  
كت صنايع فلـزي ايـران مقابـل درب ورودي ايـن            شر

  شركت
كـارگران بيكـار شـده كارخانـه        تجمـع   <  مهر 4شنبه  

  ريخته گري پيوسته سهند در استان زنجان
اعتــصاب كــارگران چهــارمين روز <  مهــر5يكــشنبه 

  در اين ماهعسلويه 13پيمانكاري فاز 
كـارگران مجموعـه   دومين روز تجمع <  مهر6شنبه  دو

مقابــل ســاختمان شــماره يــك وزارت ورزشــي آزادي 
  ورزش و جوانان در خيابان سئول

كارگران صنايع پوشـش ايـران   تجمع  <  مهر 6دوشنبه  
  اين كارخانه محل در رشت در 

 كارگران شاغل در شـهركهاي      تجمع<  مهر 6دوشنبه  
صنعتي راوند و اميركبير مقابل دفتر برنامه ريزي و امور  

  شهركهاي كاشان
 كارگران اخراجـي دو كارخانـه       عتجم<  مهر 6دوشنبه  

  قطعه سازي گلپايگان در اداره كار اين شهر
هاي    تعدادي از رانندگان خودرو    تجمع<  مهر 6دوشنبه  
   مسير تردد به كارخانه درسنگين 

ــنبه  ــر6دوش ــع  <  مه ــصاب و تجم ــومين روز اعت  س
  كارگران معدن ملچ آرام در استان گلستان

اري شهرستان   كارگران شهرد  تجمع<  مهر 7سه شنبه   
مقابل مركز شهرداري ايـن     ) دشت آزادگان (سوسنگرد  

  شهر
جمعي از متقاضـيان مـسكن      تجمع  <  مهر 7سه شنبه   

  مهر پرديس مقابل مجلس 
  

  7بقيه در صفحه 
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جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  6بقيه از صفحه 

 كـارگران شـركت فـراب،       اعتصاب<  مهر 7سه شنبه   
يكي از شركتهاي پيمانكاري پااليشگاه ستاره خليج در     

  بندرعباس 
ششمين روز اعتـصاب شـش روزه       <  مهر 8چهارشنبه  

   در اين ماه  پودنه كارگران  معدن چشمه
كـارگران كارخانـه فـوالد     تجمـع <  مهـر  8چهارشنبه  

  شادگان مقابل فرمانداري
 كاركنان بخشهاي خصوصي    تجمع<  مهر 8چهارشنبه  

  مخابرات خراسان رضوي مقابل استانداري در مشهد
خـودرو،    كارگران اخراجي پارس   تجمع<  مهر 11شنبه  

مجتمع صنعتي زيرمجموعه شـركت سـايپا، مقابـل در          
مخـصوص   جـاده    14ورودي شركت سايپا در كيلومتر      

  كرج 
 اعتصاب كارگران معـادن     ششمين روز <  مهر 11شنبه  

  زغال سنگ زمستان يورت در 
 )معروف به معادن شمال غرب و شرق      (استان گلستان   

   در محدوده معدن و تجمع
رانندگان مسافركش روستاي   اعتصاب  <  مهر 11شنبه  

   كيليو متري شهر سنندج50در » گلين«
ران شــركت كــارگ جمعــي ازتجمــع <  مهــر11شـنبه  

واقــع درشــهرك » آوران غــرب«توليــدي شــير و دام 
  صنعتي ايالم 

 تعداد زيادي از رانندگان شركت      تجمع<  مهر 11شنبه  
  استانداري مقابل مخابرات كرمان 

اعتصاب كارگران شهرداري مـسجد     <  مهر 13دوشنبه  
  سليمان و تجمع آنان مقابل شهرداري

ــنبه  ــر13دوش ــع <  مه ــركت آب و تجم ــارگران ش ك
  اضالب اهواز مقابل اداره كار ف

تعـداد زيـادي از راننـدگان       تجمـع   <  مهـر  13دوشنبه  
تاكسي مقابل سـاختمان بيمـه تاكـسيراني در خيابـان           

  ملك در تهران
ــنبه  ــر15چهارش ــه روزه <  مه ــصاب س ــارگران اعت ك

در شركتهاي پتروشيمي مجتمع پتروشـيمي       پيمانكاري
  بندر امام

كارگران شـركت    اعتصاب و تجمع  <  مهر 16پنجشنبه  
  ) پاميدكو(معادن سرزمين پارس  احداث صنايع و

  در  كاركنان راه آهن نيشابور    تجمع<  مهر 16پنجشنبه  
  آهن ايستگاه راه 

 جمعـي از كاركنـان بازنشـسته      تجمـع <  مهر 18شنبه  
  شركت صنايع پوشش ايران مقابل تامين اجتماعي

كـارگران شـركت پيمانكـاري      تجمـع   <  مهر 18شنبه  
   پااليشگاه ستاره خليج فارسبدربرق در
كـارگران  هـشتمين روز اعتـصاب      <  مهـر  19يكشنبه  

  پتروشيمي اروند
كارگران تعميرات شـركت    اعتصاب  <  مهر 19يكشنبه  

  پيمانكاري رامپكو در پتروشيمي فجر
هفتمــين روز اعتــصاب نخــوردن <  مهــر19شنبه يكــ

  كارگران پتروشيمي فارابي غذاي كارخانه توسط 
جمعـي از كـارگران كارخانـه      تجمع  <  مهر 19يكشنبه  

نساجي پارسيلون استان لرستان مقابل سـازمان تـامين      
  اجتماعي در تهران

ــنبه  ــر20دو ش ــه روزه  <  مه ــصاب س ــارگران اعت ك
  پيمانكاري پتروشيمي تندگويان 

 اعتــصاب بيــست و يكمــين روز< مهــر21ســه شــنبه 
   اي اين ماهكارگران كارخانه فوالد و چدن درود

 جمعي از كارگران كارخانـه     تجمع<  مهر 22چهارشنبه  
  فوالد سازان قم مقابل استانداري قم

 مجتمـع    روزه كـارگران   9 اعتـصاب <  مهـر  24جمعه  
  گندله سازي اردكان

  

  
  

ــنبه  ــر25ش ــصاب<  مه ــن از كــارگران  700 اعت  ت
  پيمانكاري پتروشيمي اروند

 كارگران فـصلي    هفتمين روز تجمع  <  مهر 26يكشنبه  
مع كـشت و صـنعت هفـت تپـه          آبرسان مجت  ميراب و 

  مقابل ساختمان فرمانداري شوشتر
تعـدادي از   روزه 5اعتصاب و تجمع <  مهر 26يكشنيه  

 عسلويه در محـل  24و 22كارگران پيمانكاري فازهاي    
   هاي در دست ساخت پروژه

 تعدادي از كـارگران كارخانـه       تجمع<  مهر 27دوشنبه  
  تبريز كف در مقابل ساختمان فرمانداري

كـارگران  تجمـع    روز   چهـارمين <  مهـر  28به  سه شـن  
  اخراجي صنايع فلزي ايران پشت دربهاي بسته شركت

جمعـي از دسـت فروشـان      تجمـع   <  مهر 28سه شنبه   
حاشيه پياده روهـاي شـهر سـنندج مقابـل سـاختمان            

  شهرداري اين شهر
 كارگران معـدن    اعتصاب و تجمع  <  مهر 29چهارشنبه  

ه طـزره اسـتان     واقع در منطق  (ذغال سنگ البرز شرقي     
  ) سمنان

 روزه كارگران كارخانه    3 اعتصاب<  مهر 29چهارشنبه  
  كاشي جم بروجرد

 كاركنـان اداره    اعتصاب و تجمـع   <  مهر 29چهارشنبه  
راه و شهرسازي شهرستان دشتستان در دفتـر نماينـده          

  شهرستان دشتستان در مجلس
 بيـست و يكمـين روز اعتـصاب         <  مهـر  30پنج شنبه   

پيمانكار ساخت قطار شهري    (ون  كارگران شركت كيس  
  ) اهواز

ــر30پنجــشنبه  ــصاب<  مه مجــدد  پنجمــين روز اعت
  كارگران كارخانه فوالد و چدن درود

ــشنبه  ــر30پنج ــومين روز <  مه ــصاب س ــدد اعت مج
   عسلويه 22 و 21كارگران پيمانكاري فازهاي 

   حركت اعتراضي131آبان ماه، 

 كـارگران اخراجـي شـركت       تجمـع <  آبـان  3يكشنبه  
ــاد   حفــاري شــمال مقابــل درب ســاختمان اصــلي بني

  مستضعفان
كارگران رسمي شركت صنايع    تجمع  <  آبان 3يكشنبه  

  فلزي ايران در پشت دربهاي بسته كارخانه
مهندسان و كاركنـان دكـل       اعتصاب<  آبان 4دوشنبه  

 شــركت حفــاري شــمال واقــع در منطقــه 112 و 110
  عملياتي دهلران

 تعـدادي از كاركنـان سـازمان        تجمع<  آبان 4دوشنبه  
حفاظت محيط زيست مقابل درِب اصلي ساختمان اين        

  سازمان در پارك پرديسان
اعتــصاب كــارگران چهــارمين روز <  آبــان4دوشــنبه 

   در اين ماهكارخانه فوالد و چدن درود
شـماري از اهـالي     دومين روز تجمـع     <  آبان 4دوشنبه  

  كمقابل بخشداري خارك خار
ــنبه  ــان4دوش ــع ت<  آب ــان  جم ــوي كاركن ــاكنان ك س

  فرمانداري بويراحمد در جلوي فرمانداري 
صـدها تـن از     اعتـصاب و تحـصن      <  آبان 5سه شنبه   

كارگران معدن زغال سنگ البرزشرقي مقابل ساختمان       
   اين معدناداري

ــنبه  ــان6چهارش ــع <  آب ــارگران  تجم ــدادي از ك تع
  در فرودگاه اهوازپااليشگاههاي نفت 

زنان روستاي سولقان بخش    مع  تج<  آبان 6چهارشنبه  
كن از توابع شهرستان تهران مقابل ساختمان شـركت         

  ملي گاز 
  مردم شهر چيتاب مقابـل مركـز       تجمع<  آبان 8جمعه  

  بهداشتي درماني اين شهر
كـارگران خـدماتي   اعتـصاب و تجمـع   <  آبـان  9شنبه  

ــل   ــام مقاب ــدر ام ــورازمي در بن شــركت پتروشــيمي خ
  ي در اين بندرساختمان مركزي شركت پتروشيم

كـارگران معـدن چـشمه پودنـه     تجمـع  <  آبان9شنبه  
    در شمال استان كرمانمقابل فرمانداري كوهبنان

اعتصاب جمعي از كـارگران     نهمين روز   < آبان 9 شنبه
  در اين ماه منطقه ويژه عسلويه 22 و 21فازهاي 

كـارگران  شـشمين روز تجمـع پيـاپي        < آبـان  9 شنبه
ابـل دفتـر ايـن شـركت در         مق قراردادي شركت كالچ  

  تهران
كاركنـان رسـمي و     اعتـصاب و تجمـع      <  آبان 9شنبه  

شركتي شهرداري شفت جلـوي درب شـهرداري ايـن           
  شهر

اراك كـارگران كارخانـه آونگـان    تجمع <  آبان9شنبه  
  مقابل استانداري مركزي 

ــان10 يكــشنبه ــصاب و تجمــع دهمــين روز <  آب اعت
و پنجمـين   در ايـن مـاه      كارگران قطار شـهري اهـواز       

 مقابل ساختمان اداري شركت كيسون در خيابان  تجمع
  اقبال اهواز

جمعي از متقاضيان واحدهاي  تجمع  <  آبان 10يكشنبه  
  مسكوني مجتمع كاركنان شهرداري گرگان

كارگران معدن البرز شرقي و     تجمع  <  آبان 11دوشنبه  
خانواده هـاي شـان مقابـل دفتـر نماينـده مجلـس از              

  شاهرود
تعـدادي از كـارگران معـدن       تجمع  < بان آ 11دوشنبه  

  پابدانا جنوبي زرند كرمان در محوطه معدن
تعـدادي از اعـضاي موسـسه    تجمع <  آبان 11دوشنبه  

  ساز مقابل مجلس صندوق حمايت و بازنشستگي آينده 
ــان12ســه شــنبه  جمعــي از دومــين روز تجمــع <  آب

) ذغـال سـنگ البـرز غربـي       (كارگران معدن سـنگرود     
  يه و توليد مواد معدني در تهرانمقابل شركت ته

و تجمـع  اعتـصاب  نهمـين روز  <  آبـان 13چهارشـنبه  
   در اراككارگران كارخانه واگن پارس

جمعـي از بازنشــستگان  تجمـع  <  آبـان 13چهارشـنبه  
شركت هما در سـالن مجتمـع ورزشـي كاركنـان ايـن         

  شركت
اخراجـي از   كارگر پيماني   تجمع صدها <  آبان 16شنبه  

   محوطه كارگاه قطار شهري درزقطار شهري اهوا
 گلمغـان از  از زنـان و مـردان    تجمـع <  آبـان  16شنبه  

  توابع اردبيل جلوي استانداري
دور سوم اعتـصاب كـارگران فـوالد و         <  آبان 16شنبه  

  چدن درود
جمعـي از كـارگران مجتمـع       تجمع  <  آبان 17يكشنبه  

كارخانجات عرف ايران مقابل ساختمان شـوراي شـهر         
  تهران

تعـدادي از سـوياكاران در      تجمـع   <  آبـان  17يكشنبه  
  استان گلستان مقابل محل خريد تضميني

جمعي از مردم محله آزادگان     تجمع  <  آبان 17يكشنبه  
  شهر اهرم مقابل فرمانداري شهرستان تنگستان

كارگران بيكار شده كارخانـه     تجمع  <  آبان 17يكشنبه  
  تبريز كف مرند در دفتر نماينده مجلس

ــنبه  ــان18دوش ــع <  آب ــه  تجم ــارگر كارخان صــدها ك
  كنتورسازي قزوين 

 كارگر كارخانه سـيمان  تجمع صدها <  آبان 18دوشنبه  
  تهران مقابل دفتر اين شركت درتهران

  8بقيه در صفحه 
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جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  7بقيه از صفحه 

جمعي از كارگران قراردادي    تجمع  <  آبان 19سه شنبه   
مقابل سـاختمان بنيـاد      سيمان لوشان در استان گيالن    

  در تهرانمستضعفان 
اعتـصاب كـارگران    يازدهمين روز   <  آبان 19سه شنبه   

  سد چپرآباد اشنويه
 شـركت راه آهـن      انارگركتجمع  <  آبان 20چهارشنبه  

  جنوب مقابل استانداري
تجمــع كــارگران شــشمين روز <  آبــان20چهارشــنبه 

اخراجي شركت پويا غرب كرمانشاه در مقابل دفتر اين         
  شركت در تهران

كارگران فـضاي   اعتصاب و تجمع    <  آبان 21پنجشنبه  
  سبز شهرداري برازجان در ميدان گنجي اين شهر

 اعتــصاب و تجمــع هفتمــين روز<  آبــان24يكــشنبه 
كارگران سـد تنـگ سـرخ ياسـوج جلـوي اسـتانداري             

  كهگيلويه و بويراحمد
جمعـي از كـارگزاران بيمـه       تجمـع   <  آبان 24يكشنبه  

  كشاورزي مقابل مجلس
جمعـــي از راننـــدگان تجمـــع <  آبـــان24يكـــشنبه 

اتوبوسهاي مدارس استان قزوين مقابل اسـتانداري در         
  بلوار نوروزيان

تعدادي از كارگران كارخانـه     مع  تج<  آبان 24يكشنبه  
  كف مرند مقابل فرمانداري اين شهر تبريز

جمعي از كـارگران پيمـاني و       تجمع  <  آبان 25دوشنبه  
قرار دادي كارخانه ايران تاير مقابل وزارت تعاون كار و          

  رفاه اجتماعي
هزار بازنشسته صنعت فـوالد     تجمع  <  آبان 25دوشنبه  

  مقابل وزارت اقتصاد
جمعـي از كاركنـان بخـش       تجمـع   < ان آب 25دوشنبه  

 شـركت    مقابـل  مراقبت پرواز شركت فرودگاه مهرآبـاد     
  فرودگاههاي كشور

كـارگران كارخانـه فـوالد      تجمع  <  آبان 27چهارشنبه  
مقابـل اسـتانداري    ) بنيـاد بركـت   (بوير صنعت ياسـوج     
  كهگيلويه و بويراحمد

كـارگران   روزه   17پايان اعتـصاب    <  آبان 28پنجشنبه  
  صفالوله نورد 

كارگران و تجمع   اعتصاب  دهمين روز   <  آبان 30شنبه  
   پارس جنوبي 13پروژه لوله كشي تاسيسات فاز 

تعـدادي از كاركنـان شـركتي       تجمـع   <  آبان 30شنبه  
  سازمان پاركها و فضاي سبز در محوطه شهرداري آمل

  

   حركت اعتراضي89آذر ماه، 

ــشنبه اول آذر ــع < يك ــه راك  تجم ــارگران كارخان ك
هرضا در اداره تعاون، كار و رفـاه اجتمـاعي          سراميك ش 

  شهرضا
جمعـي از پاكبانـان شـهرداري       تجمع  <  آذر 1يكشنبه  

مقابـل شـهرداري ايـن       منطقه چهار كالنـشهر رشـت     
  منطقه

كارگران صدرا مقابل   اعتصاب و تجمع    <  آذر 2دوشنبه  
  درب اصلي شركت در جزيره 

ــنبه  ــع <  آذر2دوش ــين از  تجم ــركت مب ــارگران ش ك
اقماري مجتمع مس ميدوك شهر بابـك در        شركتهاي  
  محل كار

كـارگران شـركت مهندسـي      تجمع  <  آذر 3سه شنبه     
  در زنجان) تراورس(خط ابنيه فني شمالغرب 

تعدادي از كارگران   اعتصاب و تجمع    <ر   آذ 3سه شنبه   
  شهرداري سردشت مقابل درب شهرداري

كـارگران اخراجـي دربــال   تجمــع <  آذر3سـه شـنبه    
  بل فرمانداري مياندورود مياندورود مقا

گروهي از كارگران   اعتصاب و تجمع    <  آذر 3سه شنبه   
پيماني مجموعه ورزشي آزادي مقابل سـاختمان اداري        

  ورزشگاه آزادي تهران
كارگران كارخانه عرف ايـران     تجمع  <  آذر 3سه شنبه   

  مقابل ساختمان شهرداري و شوراي شهر تهران
ان مـسكن از   جمعي از متقاضي  تجمع  <  آذر 3سه شنبه   

  شركت تعاوني هواپيمايي كشوري مقابل مجلس
تعدادي از كارگران كارخانه    اعتصاب  <  آذر 3سه شنبه   

  فوالد اميركبير كاشان 
جمعـي از كـارگران كارخانـه       تجمع  <  آذر 4چهارشنبه  

  آراد غرب كرمانشاه مقابل استانداري
كـارگران شـركتي سـازمان      تجمـع   <  آذر 4چهارشنبه  

بز شهرداري آمل مقابـل شـهرداري       پاركها و فضاي س   
  اين شهر

بازنشـستگان البـرز مركـزي      تجمع  <  آذر 4چهارشنبه  
  سوادكوه در ميدان زيراب سوادكوه 

 از كــشاورزان زيــاديتعــداد تجمــع <  آذر5پنجــشنبه 
  سازمان آب و برق خوزستانمقابل شادگان 
چنـد صـد تـن از بازنشـستگان     تجمع  <  آذر 8يكشنبه  

  مقابل استانداري اصفهانصندوق فوالد اصفهان 
كارگران و كارمندان   اعتصاب و تجمع    <  آذر 8يكشنبه  

  شهرداري سي سخت در واحد نقليه شهرداري
كارگران كارخانه فوالد ياسـوج     تجمع  <ر   آذ 8يكشنبه  

  در استان كهكيلويه و بوير احمد مقابل استانداري
كـارگران كارخانـه   اعتـصاب و تجمـع     <  آذر 9دوشنبه  

 صـنعتي البـرز قـزوين در محوطـه          فرش پارس شـهر   
  كارخانه

تعدادي از دومين روز اعتصاب و تجمع <  آذر9شنبه دو
كارگران واگن پارس اراك مقابل ساختمان اداره امـور         

  مالياتي استان مركزي در اراك
تعــدادي از كــارگران شــركت تجمــع <  آذر9دوشــنبه 

  داليان خوزستان مقابل اداره آب و فاضالب اين استان
رانندگان و تجمع   اعتصاب  سومين روز   <  آذر 9ه  دوشنب

تاكسيهاي درون شهري شاهرود مقابـل وادي الـسالم         
  شاهرود 

كـارگران و   سـومين روز اعتـصاب      <  آذر 10سه شنبه   
سـخت، مركـز    كارمندان شهرداري شهر توريستي سـي   

  شهرستان دناي كهگيلويه و بويراحمد
 كارگران كارخانـه تبريزكـف    تجمع  <  آذر 10سه شنبه   

  در شهرستان مرند مقابل استانداري آذربايجان شرقي
كـارگران اخراجـي كارخانـه      تجمع  <  آذر 10سه شنبه   

  سيمان كارون مقابل فرمانداري مسجد سليمان
جمعـــي از كاركنـــان تجمـــع <  آذر10ســـه شـــنبه 

آزمايشگاههاي تشخيص طبي مقابل ساختمان اصـلي       
  وزارت بهداشت

 كارخانه كاشي كـوير   كارگران  اعتصاب  <  آذر 14شنبه  
  در يزد
بـيش از هـزار كـارگر معـدن         اعتصاب  <  آذر 14شنبه  

هاي معـادن زغـال       زغال سنگ طزره از زير مجموعه       
  سنگ البرز شرقي

كـارگران معـدن زغـال سـنگ        تجمـع   <  آذر 14شنبه  
محوطه اداري معـدن زغـال سـنگ البـرز           سنگرود در 

  غربي
كـارگران شـركت   اعتصاب و تجمـع    <  آذر 15يكشنبه  

  صدرا بوشهر مقابل استانداري بوشهر
جمعـي از كـارگران خـدماتي       تجمع  <  آذر 15يكشنبه  

مترو تهران مقابل ساختمان شركت بهـره بـرداري راه          
  آهن شهري واقع در تقاطع خيابانهاي انقالب و حافظ

بازنشستگان وزارت صـنعت و     تجمع  <  آذر 16دوشنبه  
  معدن مقابل وزارت امور اقتصاد و دارايي

ــع <  آذر16ه دوشــنب ــين روز تجم ــن از دوم صــدها ت
كارشناسان و كارگزاران صندوق بيمه كشاورزي مقابل       

  مجلس
 تن از   هزاربيش از   دومين روز تجمع    <  آذر 15يكشنبه  

 كــرج  وبازنشــستگان ذوب آهــن از اصــفهان، تهــران
  وزارت اقتصاد و دارايي و مقابل دفتر رياست جمهوري

تــصاب كــارگران اعهفتمــين روز <  آذر18چهارشــنبه 
  كارخانه الستيك سازي خوزستان

رانندگان تاكسي در جويبـار     تجمع  <  آذر 18چهارشنبه  
  مقابل شهرداري اين شهر

مين روز تحريم غذاي محل كار      ده <  آذر 22شنبه  يك
 20 حـدود     و هزار تن ازكاركنان رسمي نفـت      6توسط  

شركت زير مجموعه هلدينگ خليج فـارس در منطقـه          
   ماهشهر و عسلويه

جمع زيادي از آتش نـشانهاي      تجمع  <  آذر 22يكشنبه  
  تهران مقابل شوراي شهر و شهرداري پايتخت

ــنبه  ــشكيل <  آذر23دوش ــسانيت ــره ان ــط زنجي  توس
كاركنان پتروشـيميهاي بنـدر امـام، ارونـد، تنـدگويان،           

  بوعلي سينا، فجر و خوزستان 
ــنبه  ــشكيل <  آذر23دوش ــسانيت ــره ان ــط زنجي  توس

  روشيمي اميركبير كاركنان رسمي پت
ــنبه  ــشكيل <  آذر23دوش ــسانيت ــره ان ــطزنجي   توس

كاركنان رسمي پتروشـيمي مبـين همزمـان بـا ديگـر            
  پتروشيميهاي

كــارگران نيروگــاه رامــين اعتــصاب <  آذر23دوشـنبه  
  ويس 

كـشاورزان روسـتاي ورتـون      تجمـع   <  آذر 23دوشنبه  
  بخش كوهپايه مقابل استانداري اصفهان

كارگران و كارمندان شهرداري    تجمع<  آذر 23دوشنبه  
  جيرفت در بلوار بهشت زهرا 

كارگران بخـش   سومين روز تجمع    <  آذر 24سه شنبه   
مقابل سـاختمان منطقـه      حمل و نقل پااليشگاه آبادان    

  آزاد اروند تجمع كردند
 كارگران كارخانه   دومين روز تجمع  <  آذر 24سه شنبه   

  نهسيمان استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل كارخا
» شـهرويي «اهالي روسـتاي    تجمع  <  آذر 24سه شنبه   

در شهرستان بهبهان و اقدام به بستن جاده منتهي بـه           
  اين واحد صنعتي 

صـدها تـن از كـارگران       اعتـصاب   <  آذر 25چهارشنبه  
  كارخانه كاغذ پارس هفت تپه در خوزستان

كـارگران صـدرا    اعتصاب و تجمع    <  آذر 25چهارشنبه  
  نداري بوشهرمقابل شركت صدرا و استا

جمعي كارگران فضاي سـبز  تجمع <  آذر25چهارشنبه  
  در آمل

  كارگران قرارداد مستقيم پارس    تجمع    آذر 26پنجشنبه  
جنوبي مقابل دفترسازمان منطقه ويژه اقتصادي پـارس   

  )عسلويه(
آهـن در     كارگران خطـي راه     تجمع  <  آذر 26پنجشنبه  

  آهن راه محل در  زنجان
ــنبه  ــشمين رو<  آذر28ش ــن  ز ش ــدها ت ــصاب ص اعت

   عسلويه21 و 20كارگران پيمانكاري فازهاي 
كـارگران كارخانـه فـوالد بـوير        تجمع  <  آذر 28شنبه  

صنعت مقابل استانداري و مقابل اداره كـل فرهنـگ و           
  ارشاد

كــارگران كارخانــه نــساجي تجمــع <  آذر29يكــشنبه 
  بروجرد 
 دستگاه كاميون   200رانندگان  تجمع  <  آذر 29يكشنبه  

   كارخانه ذوب آهن اصفهان مقابل
كارگران شركت صنايع دريايي   تجمع  <  آذر 30دوشنبه  

  )صدرا(
كارگران كارخانه توليـد دكـل      تجمع  <  آذر 30دوشنبه  
  آونگان 
دهها تن از كـارگران كارخانـه   تجمع <  آذر30دوشنبه  

  تبريز كف در محل اين كارخانه 
ــنبه  ــي<  آذر30دوش ــع جمع ــتاي تجم ــردم روس  از م

بويراحمـد مقابـل اسـتانداري كهگيلويـه و         سـرخ     تنگ
  بويراحمد

  
  

  8بقيه در صفحه 
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جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  8بقيه از صفحه 
  

   حركت اعتراضي96دي ماه، 

جمعــي از كــارگران  تجمــع < ســه شــنبه اول دي 
  پااليشگاه پارسيان 

 كــارگران فــضاي ســبز تجمــع< ســه شــنبه اول دي
  شهرداري ياسوج مقابل فرمانداري بويراحمد

ــنبه اول دي  ــه ش ــع < س ــارگران  تجم ــدادي از ك تع
اه آزادي مقابل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي         ورزشگ
  غرب تهران شمال

كــارگران پيمــاني شــركت تجمــع <  دي2چهارشــنبه 
جهان گلشن امين مقابل ساختمان شركت حمل و نقل         

  رجاء
ــنبه  ــع  <  دي2چهارش ــين روز تجم ــدادي از دوم تع

كارگران شاغل در كارخانه آردل مقابـل دفتـر يكـي از       
 2......در خيابان مطهري تهرانسهامداران كارخانه 

كارگران كارخانه تبريـز كـف      تجمع  <  دي 3پنجشنبه  
  مقابل استانداري

ــنبه  ــع <  دي5ش ــه  تجم ــارگران كارخان ــي از ك جمع
ــستانتره ســنگ ــل   كن ــتان اســدآباد مقاب  آهــن شهرس

  فرمانداري
جمعي از مهندسان عمران، تجمع <  دي5شنبه 

هرسازي مكانيك، برق، نقشه برداري و ترافيك و ش
  مقابل اين وزارتخانه

جمعي از مهمانداران اخراجي تجمع <  دي6يكشنبه 
  قطارهاي رجاء مقابل مجلس 

 كل راه     جمعي از كاركنان اداره    تجمع<  دي 6يكشنبه  
  و شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري

 تــن از ســاكنان 200حــدود تجمــع <  دي6يكــشنبه 
  زارت راه و شهرسازيشهرك زيتون مقابل ساختمان و

ــنبه دو ــن از   <  دي7ش ــدها ت ــع ص ــين روز تجم دوم
 از سراسـر كـشور      كارگران پستهاي فـشار قـوي بـرق       

 و مقابل سـاختمان سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي      
  مقابل مجلس

جمعي از بازنشستگان صنعت تجمع  <  دي 9چهارشنبه  
  فوالد مقابل استانداري اصفهان

غـارت   هزار تن از  بيش از دو  تجمع  < دي10پنجشنبه  
  گان مؤسسه پديده شانديز در فلكه تقي آباد مشهدشد

كاميون داران صنعت ذغال اعتصاب  < دي10پنجشنبه  
  سنگ استان  كرمان

كارگران چنـد معـدن     اعتصاب و تجمع    < دي12شنبه  
تونلهـاي حفـر   مقابـل  ذغال سنگ شهرستان كوهبنان   

   سنگزغال
ذغـال  جمعي از كارگران معـدن      تجمع  < دي12شنبه  

  شهراين سنگ شمال شرق شاهرود مقابل فرمانداري 
جمعي از كارگران پيمانكـاري     اعتصاب  < دي12شنبه  

   عسلويه21 و 20فازهاي 
تـن از كـارگران     هزار  بيش از   تجمع  < دي13يكشنبه  

مجتمعهاي پتروشيمي بندر امام، بوعلي سينا، اميركبير،       
ر دتندگويان، ارونـد، فجـر خوزسـتان، مـارون و رازي            

  منطقه آزاد ماهشهر
تعـدادي از كاركنـان رسـمي       تجمع  <  دي 13يكشنبه  

  پتروشيمي اصفهان مقابل استانداري اصفهان
جمعي از كارگران پيمانكاري    تجمع  <  دي 13يكشنبه  

ــورت شــمال غــرب   معــدن زغــال ســنگ زمــستان ي
  مقابل فرمانداري آزاد شهر) قشالق(

تعـدادي از كـارگران شـركت    تجمع <  دي13يكشنبه  
واحد اتوبوسراني تهـران مقابـل سـاختمان شـهرداري          

  تهران

ــشنبه  ــي  <  دي13روز يك ــع گروه ــارگران تجم از ك
از  و در برخــي پــستهاي فــشار قــوي بــرق در تهــران

   مقابل ساختمان مركزي برق منطقه ايشهرهاي ديگر
و تجمــع اعتــصاب دومــين روز <  دي13يكــشنبه 

ودي كارگران معادن پابـداناي جنـوبي مقابـل درب ور         
  معدن

جمعي از كـارگران    دومين روز تجمع    < دي13يكشنبه  
معدن شمال شرق ملچ آرام راميان مقابـل فرمانـداري          

  شهرستان راميان
كــارگران ســد اعتــصاب و تجمــع <  دي13يكــشنبه 

  گلمندره گرمه مقابل فرمانداري اين شهرستان
كـارگران معـدن همكـار در       اعتصاب  < دي14دوشنبه  

  شهرستان راور 
 كـارگر   500حدود  دومين روز تجمع    <  دي 14 دوشنبه

واقع در منطقـه طـرزه      (معدن ذغال سنگ البرز شرقي      
  )استان سمنان

  كارگران معدن هشوني اعتصاب < دي15سه شنبه 
تعدادي از كـارگران پيمـاني   تجمع <  دي15سه شنبه   

  مترو تهران مقابل ساختمان شوراي شهر
 كـن   مردم منطقه تجمع گروهي از    <  دي 15سه شنبه   

  مقابل ساختمان شوراي شهر 
كارگران كارخانه فوالد سهند    تجمع  < دي15سه شنبه   

  غرب عجب شير مقابل اين كارخانه
كـارگران شـركت   اعتصاب و تجمع   < دي15سه شنبه   

  چابهار » ورسك«تصفيه خانه آب 
تعدادي مسدود كردن دري ورودي     < دي16چهارشنبه  

ري شركت كارگران پيمانكا توسط  پارس جنوبي  19فاز  
  پتروسينا آريا
صـدها تـن از     اعتـصاب و تجمـع      < دي16چهارشنبه  

   عسلويه در محوطه كارگاه19كارگران پيمانكاري فاز 
جمعي از كارگران كارخانـه     تجمع  <  دي 16چهارشنبه  

  ديار خودرو گلپايگان
كارگران بخشهاي مختلـف    تجمع  <  دي 17پنج شنبه   

  مقابل فرمانداري اين شهر شهرداري كنگاور
كارگران كارخانـه هـاي كاشـي       تجمع  <  دي 19شنبه  

  اصفهان و نيلو نجف آباد مقابل فرمانداري نجف آباد
كارگران اخراجي كارخانه خيـام     تجمع  <  دي 19شنبه  

  نيشابورمقابل اداره كار  فوالد نيشابور
صدها تن ازكارگران بندر امام     تجمع  < دي20يكشنبه  

  مقابل اداره كار منطقه ويژه بندر امام
كاركنان شـهرداري   اعتصاب و تجمع    < دي21دوشنبه  

دهدشت اعم از كارگران خدمات شهري، فضاي سـبز،         
  در محوطه شهرداري كارگران غير رسمي و فاقد حكم

صـدها تـن از بازنشـستگان     تجمع  <  دي 22سه شنبه   
  البرز مركزي مقابل استانداري مازندران

ــصاب و تجمــع هفــت روزه <  دي22ســه شــنبه  اعت
ــل درب ورودي   ــزر مقاب ــه كاشــي خ ــارگران كارخان ك

  كارخانه
ــنبه  ــع < دي23چهارش ــب  تجم ــيفت ش ــارگران ش ك

فرمانداري ايـن   در شهر كارخانه شماره سه نساجي قائم   
  شهر

ــ ــع < دي24شنبه پنج ــارمين روز تجم ــي از چه  جمع
مقابـل درب    كارگران سيمان درود در اسـتان لرسـتان       

  ورودي اين كارخانه
كـارگران كارخانـه سـبالن    جمـع  ت<  دي24پنجشنبه  

  پارچه اردبيل مقابل استانداري
تعـدادي از كـارگران معـدن    تجمع  <  دي 24پنجشنبه  

 خانواده هاي   همراه با پابدانا زرند مقابل فرمانداري راور      
  خود

كـارگران شـركت خودروسـازي      تجمع  <  دي 26شنبه  
  مقابل كارخانه ديار خودرو ديار خودرو در گلپايگان

ــنبه  ــع <  دي26ش ــساجي  تجم ــه ن ــارگران كارخان ك
  مازندران مقابل ساختمان فرمانداري قائم شهر

ــشنبه  ــع < دي27يك ــان   تجم ــن از كاركن ــدها ت ص
پتروشيميهاي اراك، تبريز، اصفهان و اميركبيـر مقابـل         

  در تهرانوزارت نفت 

ــشنبه  ــين روز  <  دي27يك ــست و يكم ــصاب بي اعت
راه كارگران پروژه راه آهـن ورزنـه در محـل ايـستگاه            

  آهن شهر ورزنه
كـارگران صـنايع    اعتصاب و تجمـع     < دي27يكشنبه  

كاغذ پـارس هفـت تپـه در شهرسـتان شـوش مقابـل          
  كارخانه

ــشنبه  ــصاب <  دي27يكـ ــارگران اداره آب و اعتـ كـ
  فاضالب شهرستان بندر ماهشهر

 بيكارشده شـركت  ان مهماندار تجمع<  دي 27يكشنبه  
   در مراغه مقابل فرمانداري ءرجا

و تجمــع اعتــصاب دومــين روز <  دي28دوشــنبه 
خـانواده  عمـراه بـا   كارگران شركت ارفع سازان كرمان   

  شان مقابل دفتر شركت مس سرچشمه هاي
كارگران كارخانه ماشين آالت تجمع  <  دي 28دوشنبه  

صــنعتي تبريــز مقابــل اداره كــل تعــاون، كــار و رفــاه 
   تبريزاجتماعي
مين ي از بازنشستگان تـا    تجمع گروه < دي28دوشنبه  

اجتماعي مقابل وزارت تعاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي و        
  سازمان تامين اجتماعي

كــارگران كارخانــه رايــن تجمــع <  دي30چهارشــنبه 
  خودرو مقابل فرمانداري بم

كارگران بيكار شده كارخانه    تجمع  < دي30چهارشنبه  
  صابون سازي خرمشهر مقابل فرمانداري ويژه خرمشهر

گران اخراجـي معـدن     كـار تجمـع   <  دي 30چهارشنبه  
  سرب و روي بهادران مقابل استانداري يزد

   حركت اعتراضي79 بهمن ماه،

كارگران كارخانه سرم سـازي    تجمع  <بهمن1پنجشنبه  
  مقابل فرمانداري اردبيل

كــارگران كارخانــه نــساجي تجمــع <  بهمــن3شــنبه 
  مازندران مقابل فرمانداري قائم شهر 

ده كارخانـه  كـارگران بيكـار شـ   تجمع <  بهمن3شنبه  
  ريزدانه شب تاب مقابل فرمانداري فراهان

 اعتصاب و تجمع جمعي     دومين روز <  بهمن 4شنبه  يك
 منطقـه ويـژه     14از كارگران پيمانكاري شاغل در فـاز        

  عسلويه
تعدادي از كارگران كارخانـه     تجمع  <  بهمن 4يكشنبه  

  روغن نباتي قو در محوطه كارخانه 
ــنبه  ــن5دوش ــع <  بهم ــين روز تجم ــدادي از  دوم تع

كارگران و كارمندان كارخانه كاشي و سراميك حـافظ         
 و مقابـل  در شيراز مقابل ساختمان اسـتانداري فـارس         

  ساختمان بخشداري زرقان
جمعي از رفتگران شـهرداري     تجمع  <  بهمن 5دوشنبه  

  آبادان روبروي فرمانداري آبادان 
جمعــي از دومــين روز تجمــع <  بهمــن6شــنبه ســه 

وشيميهاي واگذار شـده بـه بخـش        كارگران رسمي پتر  
خصوصي در عسلويه و ماهشهر مقابل وزارت نفـت در          

  تهران
كارگر كارخانه نـساجي    راهپيمايي  <  بهمن 6سه شنبه   
 و تجمـع    در مسير خيابانهاي اصلي قائمـشهر      مازندران

  مقابل فرمانداري
كارگران شركت  اعتصاب و تجمع    <  بهمن 6سه شنبه   

  ابل استانداري قزوينسازي استان قزوين مق كنتور
كارگران بيكـار شـده مـس      تجمع  <  بهمن 6سه شنبه   

  خاتون آباد مقابل درب ورودي مجتمع مس خاتون آباد
ارگران كـ خـانواده هـاي     تحصن  <  بهمن 7چهارشنبه  

بيكار شده مس خاتون آباد مقابل درب ورودي مجتمع         
  مس 
 كـارگر   400حـدود   اعتصاب و تجمع    < بهمن10شنبه  

شهرستان شاهرود در محوطه اين واحد      معدن طزره در    
  معدني

ــنبه  ــن10ش ــع  <  بهم ــصاب و تجم ــارگران و  اعت ك
قُرُقبانان شركت جنگل شـفارود در رضوانـشهر مقابـل          

  درب ورودي شركت
  

  10بقيه در صفحه 
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جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  9بقيه از صفحه 

كاركنـان اداره كـل نوسـازي       تجمع  <  بهمن 10شنبه  
  مدارس استان همدان مقابل ساختمان اين اداره

ــشنبه  ــن11يك ــع <  بهم ــان  تجم ــدادي از كاركن تع
  شهرداري صيدون مقابل فرمانداري باغملك

چنـد   دومين روز اعتصاب و تجمع    <  بهمن 11يكشنبه  
ــاي   ــاري فازه ــارگران پيمانك ــن از ك  21 و 20صــد ت

  عسلويه در محوطه كارگاه
ــشنبه  ــن11يك ــع <  بهم ــده  تجم ــارگران بيكارش ك

كشتارگاه جلـين در شـرق گرگـان مقابـل اسـتانداري            
  گلستان

كارگران معدن شمال شرق    تجمع  <  بهمن 11يكشنبه  
  شهراين ملچ آرام راميان مقابل فرمانداري 

ــنبه  ــ12دوش ــع < ن بهم ــيش از تجم ــن از 500ب  ت
  كارگزاران صندوقهاي بيمه كشاورزي مقابل مجلس 

 كـارگران بخـش صـنعتي        تجمـع < بهمـن 12دوشنبه  
براي دومين  » مجتمع  ني شكر هفت تپه     «وكشاورزي  

  روز متوالي مقابل ساختمان اداري اين مجتمع
هفتمـين روز اعتـصاب و تجمـع     <  بهمن 13سه شنبه   

ورت همراه بـا خـانواده هـاي    كارگران معدن زمستان ي   
  خود در مقابل فرمانداري آزاد شهر در استان گلستان

هفتمين روز اعتـصاب و تجمـع       <  بهمن 14چهارشنبه  
 تن از كارگران شـاغل در معـادن ذغـال           600بيش از   

  سنگ منطقه طزره دامغان متعلـق بـه شـركت ذغـال             
در محل مجموعه اداري اين شركت       سنگ البرز شرقي  

  ن شاهروددر شهرستا
كـارگران   كاركنـان و تجمـع  <  بهمـن 14چهار سـنبه    

كارخانه سيمان خوزستان براي سومين روز متـوالي در         
  مقابل فرمانداري رامهرمز

كـارگران كارخانـه آرتـا      تجمـع   <  بهمـن  15پنجشنبه  
مقابـل اسـتانداري    ) سبالن پارچه سابق  (تجارت زرين   

  اردبيل
كارشده كارگران  بي  تجمع مجدد   <  بهمن 15پنجشنبه  

  كشتارگاه جلين مقابل استانداري گلستان
شـمار زيـادي از كاركنـان و        تجمـع   <  بهمن 16آدينه  

كـارگران واحـدهاي پتروشـيمي بنـدر ماهـشهر بــراي      
  والي در محدوده واحدهاي پتروشيميتدومين روز م

معـدن  تجمع كارگران اخـراج شـده       <  بهمن 16آدينه  
  اين معدن طالي ساريگوني مقابل درب ورودي 

ــنبه  ــن17ش ــايي <  بهم ــارگران راهپيم ــدادي از ك تع
كارخانه نـساجي مازنـدران از بلـوار ارتـش بـه سـمت              

   مقابل استانداري مازندرانوسبزميدان 
ــن18يكــشنبه  ــصاب < بهم ــارگران اعت ــدادي از ك تع

  كارخانه كاشي ايفا سرام
كارگران خدمات شـهري و     تجمع  <  بهمن 18يكشنبه  

ايـن  ل شـهرداري    فضاي سبز شهرداري خرمشهر مقاب    
  شهر

ــشنبه  ــن18يك ــع <  بهم ــارگران  تجم ــدادي از ك تع
بازنشسته و شاغل معدن زغال سنگ البرز شرقي واقع          

  در طزره 
كــارگران پيمانكــاري اعتــصاب <  بهمــن18يكــشنبه 

  شاغل در شركت فرآورش پتروشيمي بندر امام
كـارگران بـاغ    تجمـع سـه روزه      <  بهمـن  19دو شنبه   

  كتاب مقابل اين مجموعه
 عسلويه در   19كارگران فاز   تجمع  <  بهمن 19دوشنبه  

  محوطه كارگاه
كارگران بيكارشده كارخانـه    تجمع  <  بهمن 19دوشنبه  

  كاشي كوير مقابل استانداري يزد 
جمعـي از   دومـين روز اعتـصاب      <  بهمن 20سه شنبه   

  رانندگان اتوبوس شركت واحد آبادان

تجمـع و تحـصن چهـار روزه        <  بهمـن  20سه شـنبه    
ران رسمي و پيماني صنايع دريـايي ايـران صـدرا           كارگ

  جلوي استانداري بوشهر بوشهر
كارگران فصلي اعتصاب صدها تن از <  بهمن 24شنبه  

و راهپيمايي مجتمع كشت و صنعت هفت تپه   » ني بر «
 محــل كــار تــا ورودي شــهراز  كيلــومتري 7مــسافت 

  شهراين مقابل ساختمان فرمانداري شوش و تجمع 
تعدادي از كـارگران كارخانـه      تجمع  <  بهمن 24شنبه  

  كچ بيجار مقابل فرمانداري اين شهر
جمعي از كـارگران بازنشـسته      تجمع  <  بهمن 24شنبه  

مقابـل شـركت    ) البرز شرقي (معدن زغال سنگ طزره     
  در تهرانذوب آهن 

جمعي از كاركنان آب منطقـه      تجمع  <  بهمن 24شنبه  
اي زاهــــدان در اداره آب منطقــــه اي سيــــستان و 

  چستانبلو
كارگران سـد جـره مقابـل       تجمع  <  بهمن 25يكشنبه  

  فرمانداري رامهرمز
تعدادي از كارگران معدن  اعتصاب  <  بهمن 25يكشنبه  

  ذغال سنگ همكار راور
مردم شهرك زرند نو، توانير     تجمع  <  بهمن 26دوشنبه  

 مسير چهار راه توانير در       و مسدود كردن   و مسكن مهر  
  كمربند شرقي زرند 

كارگران واگن پـارس اراك     تجمع  < همن ب 26وشنبه  د
  براي چندمين بار مقابل  كارخانه 

تعـدادي از كاركنـان و    تجمـع   <  بهمـن  27سه شـنبه    
كارگران معادن شركت البرز شرقي شهرستان شـاهرود        

  مقابل نهاد رياست جمهوري
كــارگران دومــين روز تجمــع <  بهمــن27سـه شــنيه  

  صنايع چوب اسالم مقابل درب ورودي اين شركت
 تــن از اعتــصاب و تجمــع صــدها<  بهمــن30آدينــه 

 عـسلويه مقابـل     21 و   20كارگران پيمانكاري فازهاي    
  دفتر مديريت پيمانكار اصلي

  

   حركت اعتراضي75اسفند ماه، 

كارگران شركتهاي اعتصاب و تجمع < شنبه اول اسفند
ــاز  ــل در ســاختمان  19پيمانكــاري در ف ــسلويه مقاب ع

  شركت پيمانكار اصلي
ــ ــفند2نبه شيك ــع  <  اس ــصاب و تجم ــين روز اعت دوم

كارگران معدن طزره در شهرستان شاهرود در محوطه         
  مسير تهران ـ مشهد و مسدود كردن اين واحد معدني 

كارگران كارخانه واگن پارس    تجمع  <  اسفند 3دوشنبه  
  المقدس در اراك در مقابل مصلي بيت 

كارگران كارخانه كاشي خـزر     تجمع  <  اسفند 3دوشنبه  
  شهر رشت در مقابل استانداري 

كارگران شركت كنتور سازي    تجمع  <  اسفند 3دوشنبه  
  ايران مقابل فرمانداري شهرستان البرز

اعتصاب كارگران كارخانـه رينـگ   <  اسفند4سه شنبه  
  سازي مشهد براي دومين روز 

 كارگران سركت البرز شرقي عتجم<  اسفند4سه شنبه  
بـراي دومـين روز متـوالي       )  ذغال سنگ تخـت    معدن(

مقابل دفتر نمايندگي اين شركت و مقابـل فرمانـداري          
  شهرستان مينودشت

 20،  19پيمانكاري فازهاي   تجمع  <  اسفند 4سه شنبه   
   منطقه ويژه عسلويه مقابل دفتر پيمانكار اصلي21و 

كــارگران كارخانــه راهپيمــايي <  اســفند5چهارشــنبه 
رخيابانهاي قائم شهر و تجمع مقابل      د نساجي مازندران 

  فرمانداري
ــنبه  ــفند5چهارش ــع <  اس ــارگران  تجم ــي از ك جمع

 منطقـه ويـژه   14 هاي فـاز      پيمانكاري شاغل در پروژه   
  عسلويه 

ــنبه  ــفند5چهارش ــع <  اس ــان  تجم ــي از مهندس جمع
، معماري در استانهاي يزد، كرمانشاه، مازندران، همدان      

  اه و شهرسازي استانهامقابل ادارات ر  و تهراناصفهان
كـارگران پيمانكـاري   تجمع مجدد <  اسفند6پنجشنبه  

   منطقه ويژه عسلويه 14هاي فاز  شاغل در پروژه 

كارگران شهرداري شادگان   تجمع  <  اسفند 6پنجشنبه  
  شهرداريمقابل 

ــنبه  ــارگران اخــراج شــده   تجمــع <  اســفند8ش ك
مقابـل اسـتانداري    ) شركت كيسون (قطارشهري اهواز   

  ستانخوز
 و تجمــع اعتــصابهفتمــين روز <  اســفند9يكــشنبه 

كارگران صنعتي مجتمع نـي شـكر هفـت    صدها تن از   
  تپه مقابل ساختمان اداري اين واحد صنعتي

  سازي تبريز  كارگران ماشين تجمع <  اسفند9يكشنبه 
 19جمعـي از كـارگران فـاز        تجمع  <  اسفند 9يكشنبه  

  منطقه ويژه عسلويه 
كـارگر  ومين روز تجمـع هـزار       سـ <  اسفند 10دوشنبه  

  پااليشگاه ستاره خليج فارس در بندرعباس
كـارگران شـركت هپكـو    تجمـع  <  اسفند11سه شنبه  

  اراك در مقابل استانداري 
تعــدادي از كــارگران تجمــع <  اســفند11ســه شــنبه 

اخراجي قطار شهري اهواز مقابل ساختمان اسـتانداري        
  خوزستان

بازنشــستگان تجمــع دو روزه <  اســفند11ســه شــنبه 
ــن   ــل ســاختمان شــركت ذوب آه ــدن طــزره مقاب مع

  اصفهان در تهران
بازنشـستگان ذوب آهـن     تجمـع   <  اسفند 11سه شنبه   

  مقابل استانداري اصفهان 
ــنبه   ــه ش ــفند11س ــع دو روزه <  اس ــارگران تجم ك

 منطقـه ويـژه   19هاي فـاز     پيمانكاري شاغل در پروژه     
  عسلويه

راننــدگان  تعــدادي ازتجمــع <  اســفند12چهارشــنبه 
مقابل سـاختمان بيمـه تاكـسيراني در خيابـان           تاكسي

   در تهرانملك
كارگران ني بر كارخانه كشت     تجمع  <  اسفند 15شنبه  

مـسدود  و  كارخانـه  محلو صنعت نيشكر هفت تپه در      
  كردن مسير ورودي و خروجي شركت 

كـارگران  اعتـصاب و تجمـع مجـدد      <  اسفند 15شنبه  
  كت در محوطه شراراك شركت هپكو 

رانندگان سازمان اتوبوسـراني    تجمع  <  اسفند 15شنبه  
  شهرضا مقابل شهرداري اين شهر

اعضاي صـندوق بازنشـستگي   تجمع <  اسفند 15شنبه  
  مقابل استانداري اصفهان فوالد در اصفهان

كارگران اخراجـي كارخانـه     تجمع  <  اسفند 16يكشنبه  
  كاشي و سراميك ايرانا در محوطه كارخانه

كاركنان اداره منابع طبيعـي  تجمع < ند اسف16يكشنبه  
  بويراحمد استان كهگيلويه و

  مقابل استانداري استان
 تعـدادي از بازنشـستگان      تجمـع <  اسـفند  16يكشنبه  

  وزارت جهاد كشاورزي مقابل اين وزارتخانه
ــدادي از دومــين روز تجمــع <  اســفند17شــنبه دو تع

و مقابـل    بازنشستگان مقابل نهـاد رياسـت جمهـوري       
  مجلس

 كـارگران شـيف     هچنـدبار تجمع  <  اسفند 18ه شنبه   س
مقابـل  » مجتمع نيشكر هفت تپه   «صبح بخش صنعت    

  ساختمان اداري اين مجتمع
 چهارمين روز اعتـصاب و تجمـع  <  اسفند 18سه شنبه   

كارگران پيمانكاريهاي صـدرا مقابـل ايـن شـركت در           
  جزيره سكو ساز

كارگران شركت سپنتا بين تجمع  <  اسفند 18سه شنبه   
لملل براي دومين روز متوالي مقابـل اداره كـار شـرق            ا

  اهواز
كارگران شـهرداري قلعـه     تجمع  <  اسفند 18سه شنبه   

  گنج  
از كـارگران  تجمـع صـدها تـن      <  اسفند 19چهارشنبه  

  كارخانه هرمزآل مقابل استانداري هرمزگان 
كارگران كارخانه تعطيـل    تجمع  <  اسفند 19چهارشنبه  

ابـل فرمانـداري ويـژه    شده صابون سازي خرمـشهر مق   
  خرمشهر

   11بقيه ئدر صفحه 
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جنبش پرتوان کارگران،  
  پرستاران و معلمان

  
  10بقيه از صفحه 

» ني بر «كارگران  تجمع دو روزه    <  اسفند 20پنجشنبه  
مقابـل سـاختمان اداري ايـن        مجتمع نيشكر هفت تپه   

  مجتمع
ــنبه  ــفند22ش ــايي <  اس ــيش از راهپيم ــن از 600ب  ت

كــارگران هپكــو از درب كارخانــه بــه ســمت خيابــان  
  هردانشگاه  تا مركز ش

جمعي از كارمندان بازنشـسته     تجمع  <  اسفند 22شنبه  
  مقابل ساختمان اين شركت شركت مخابرات خوزستان

كـارگر پيمانكـاري    صـدها    تجمع <  اسفند 23يكشنبه  
   عسلويه در محوطه كارگاه21 و 20هاي  فاز

ــشنبه  ــفند23يك ــع <  اس ــارگران  تجم ــماري از ك ش
  هرپيمانكاري شهرداري گرگان مقابل شوراي اين ش

كارگران بيكار شده كارخانه    تجمع  <  اسفند 24دوشنبه  
 ســازي خرمــشهر بــراي چنــدمين بــار مقابــل  صـابون 

  فرمانداري
تعدادي از كارگران كارخانه     تجمع   < اسفند 24دوشنبه  

در دفتـر مـدير    ) ذوب آهـن كردسـتان    (فوالد زاگـرس    
  عامل صندوق بازنشستگي فوالد

 شده معدن   كارگران بيكار تجمع  <  اسفند 25سه شنبه   
چشمه پودنه در سه راهي منتهي به جاده دشت خاك،           

 راه ورود به معـادن در شهرسـتان   بستنراور و پابدانا و   
  زرند

ــنبه  ــه ش ــفند25س ــع<  اس ــه  تجم ــارگران كارخان  ك
  آباد مقابل استانداري لرستان پارسيلون خرم

كـارگران سـابق معـدن    تجمـع  <  اسـفند 25شنبه   سه  
همراهـي تعـدادي از اهـالي       ذغال سنگ البرز غربي با      

  منطقه عمارلو در محوطه اين واحد معدني
 19تعدادي از كارگران فاز تجمع <  اسفند 25سه شنبه   

  ورودي محل كارشان عسلويه مقابل درب
ــان شــهرداري تجمــع <  اســفند26چهارشــنبه  كاركن

  انديمشك مقابل شهرداري مركزي اين شهر
ــتجمــع دومــين روز < اســفند26چهارشــنبه  ان كاركن

قراردادي مخابرات آمل مقابـل فرمانـداري ويـژه ايـن           
  شهر

ــين روز تجمــع <  اســفند27پنجــشنبه  ــارگران دوم ك
 مقابل دفتر اين شركت در منطقه ويژه        IPMIشركت  

  اقتصادي پارس جنوبي
كـارگر ورزشـگاه    اعتـصاب صـدها     <  اسفند 28آدينه    

  راههاي ورود و خروج به ورزشگاهبستن نقش جهان و 
  

  
  ركت اعتراضيح 245معلمان، 

 روزه معلمـان بوشـهر   3تجمـع  < فروردين  24دوشنبه  
  مقابل اداره آموزش و پرورش اين استان 

ــنبه  ــروردين 24دوش ــان و  < ف ــان برازج ــع معلم تجم
  تنگستان مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهرستانها

مقابل تجمع معلمان در اهواز     < فروردين   23سه شنبه   
صدها و تجمع   تان خوزستان   اداره آموزش و پرورش اس    

 معترض مقابل ادارات آموزش و پـرورش   انمعلمتن از   
  انديمشك و الوار گرمسيري

هزاران تـن از معلمـان      تجمع  < فروردين   27پنجشنبه  
كرمانـشاه،  ،  مقابل اداره كل آموزش و پـرورش تهـران        

اصفهان، كرج، ساوه، همدان، سنندج، مريـوان، شـيراز،         
اليگودرز، خدابنده، جاجرم، ائين، نخرم آباد، زنجان، يزد،    

شاهرود، دليجان، قـروه كردسـتان، قـزوين، دهدشـت،        
زرين دشت، اردبيل، بجنورد، بروجـرد، اروميـه، داراب،         
قم، خوي، زاهدان، خدابنده، مشهد، ابهر، كرمان، اراك،     
پاوه، رشت، شهر قدس، هرمزگان، بنـدر عبـاس، بنـدر           

د، ايالم، فـامنين،     شهركر ،امام، كامياران، ايوان، كاشان   
خمــين، نهاونــد، بوشــهر، شهرضــا، آذر شــهر، كرمــه،  

ــاد، دلفــان، ياســوج جــوانرود، تبريــز،   دشتــستان، نورآب
   شهر ديگر50سردشت، مالير و 

تجمـع، جمعـي از مربيـان       < ارديبهـشت    1سه شـنبه    
نهضت سوادآموزي استان لرستان مقابل درب مجلـس        

  رژيم
از معلمـان  تجمـع تعـدادي   < ارديبهـشت  8سه شـنبه   

  بازنشسته در مقابل مجلس 
سـومين تجمـع سراسـري      < ارديبهـشت    17 پنجشنبه

 هزاران معلـم در شـهرهاي تهـران، شـيراز، اصـفهان،           
 قزوين، رشت، اراك، شهركرد، اردبيل، زاهـدان،       مشهد،

همـدان،  سردشـت، اشـنويه،     سنندج،  ،  بوشهر، دهدشت 
، بندرعباس، ايالم، زنجان، كرمانشاه، بروجـرد، سـبزوار       

، ممسني، اروميه و سي شـهر       كوهدشت،  دامغان، تبريز 
در بيـشتر شـهرها مقابـل ادارات       ايـن نجمعـات     . ديگر

 در استانهاي تهران و البـرز مقابـل   وآموزش و پرورش  
  .رژيم برگزار شدمجلس 

 از تجمـــع تعـــدادي<  ارديبهـــشت22ســـه شـــنبه 
اي سراسـر     هاي فني و حرفه    التدريسان آموزشكده   حق

   درب مجلسكشور مقابل
تجمع مربيان پيش دبـستاني     < ارديبهشت   27يكشنبه  

  در مقابل مجلساز آغاز سال براي سومين بار 
تجمع تعدادي از اعـضاي تعـاوني       < خرداد   10يكشنبه  

مسكن كاركنـان آمـوزش و پـرورش تهـران در برابـر             
  ساختمان دادستاني كل كشور

 تجمـع حـق التدريـسان آموزشـكده       <  تير 2سه شنبه   
  و حرفه اي مقابل مجلسهاي فني

تجمــع تعــدادي از معلمــان پــيش < تيــر 21يكــشنبه 
 دبستاني در مقابل مجلس

تجمـع جمـع كثيـري از معلمـان         < تيـر    31چهارشنبه  
 كشور از استانهاي مختلف مقابل مجلس 

تجمـع مربيـان پـيش دبـستاني در         <  مرداد 4يكشنبه  
  مقابل مجلس 

ن و   از معلمـا   تـن صـدها   تجمـع   < مرداد   15پنجشنبه  
  فرهنگيان يزد مقابل استانداري رژيم 

ــرداد15پنجــشنبه  ــان تجمــع<  م  معلمــان و فرهنگي
مقابـل اداره آمـوزش و     شهرستان قيروكـارزين فـارس    

  شهرستاناين پرورش رژيم در 
تجمع شبانه روزي مربيـان پـيش       < مرداد   19دوشنبه  

  متواليدبستاني در مقابل مجلس براي دومين روز 
تجمـع مربيـان پـيش دبـستاني        <  مرداد 22پنج شنبه   

  مريوان
و تحـصن شـبانه روزي       تجمع<  مرداد 28شنبه  چهار  

ر بـراي چهـارمين روز متـوالي        مربيان پيش دبـستاني     
 مقابل مجلس

تجمع بازنشستگان فرهنگي مقابل نهـاد      < شهريور   25
 رياست جمهوري

تجمع اعتراضـي دو روزه مربيـان پـيش         < شهريور   25
 دبستاني مازندران

تجمع مربيان مهدكودك خرم آباد مقابل      <ور   شهري 26
 استانداري لرستان

معلمـان پـيش دبـستاني      تجمع دو روزه    < شهريور   28
  گيالن مقابل اداره كل آموزش و پرورش 

تجمع آموزشـياران نهـضت سـوادآموزي    < شهريور  30
 مقابل مجلس

تجمــع بازنشــستگان آمــوزش و < مهــر 8چهارشــنبه 
 آمـوزش و پـرورش      نماز خانه  در   پرورش مشكين شهر  

  مشكين شهر
تجمع مربيان پيش دبستاني اسـتان      < مهر   12يكشنبه  
 لرستان

دبستاني   تجمع مربيان پيش  سومين  < مهر   12يكشنبه  
مقابـل اداره كـل آمـوزش و پـرورش اسـتان             گلستان
  گلستان
ميـدان   (تجمـع معلمـان در تهـران      < مهر   13دوشنبه  

 و  )مقابل اداره كل آمـوزش و پـرورش       (، همدان   )ونك
  )مقابل اداره كل آموزش و پرورش (مشهد

ــر 16پنجــشنبه  ــه  < مه تجمــع سراســري معلمــان ب
ــتان،     ــران، كردس ــم در ته ــاني معل ــبت روز جه مناس

مازنـدران،  رشـت،   همـدان،   سـقز، سـنندج،     كرمانشاه،  
خوزســتان و بــسياري از شــهرها و اســتانهاي بوشــهر، 

  ديگر
تحــصن مربيــان پــيش دبــستاني < مهــر 19يكــشنبه 

  مقابل استانداري گلستان  نگلستا
   تجمع مربيان پيش دبستاني استان گلستان

ــنبه  ــر 22چهارش ــع < مه ــيش 5تجم ــان پ  روزه مربي
 التدريسي مقابل مجلس دبستاني و حق

عده زيادي از مربيان    تجمع مجدد   <  مهر 23 پنجشنبه
  پيش دبستاني در مقابل ساختمان استانداري گلستان

شبانه روزي مربيـان     مجددتجمع  < مهر   29چهارشنبه  
  پيش دبستاني مقابل استانداري گيالن

تجمع مربيان پيش دبـستاني مقابـل       < آبان   4دوشنبه  
  مجلس براي چندمين بار در هفته هاي اخير 

تجمع فرهنگيان بازنشـسته مقابـل      < آبان   11دوشنبه  
  چندمين بار  براي سازمان برنامه

تجمـع بازنشـستگان آمـوزش و    < آبـان   19سه شـنبه    
  در اداره كل آموزش و پرورش استان ورش قمپر

تجمع مربيان پيش دبستاني مقابـل      < آبان   24يكشنبه  
  براي چندمين بارمجلس

تجمع معلمـان زن مقابـل اسـتانداري        < آذر   9دوشنبه  
 يزد 

تجمع آموزش يـاران نهـضت سـواد        < آذر   15يكشنبه  
  آموزي مقابل مجلس 

راهپيمـــايي و همــايش سراســـري  < آذر 20جمعــه  
وههايي از فرهنگيان ايران در همبستگي با معلمـان         گر

شهرهاي  از قبيل    زنداني در بسياري از شهرهاي كشور     
 تهران، قزوين، سنندج، الهيجان، جلفا و تربت حيدريه 

ــشنبه  ــيش   < آذر 22يك ــان پ ــي مربي ــع اعتراض تجم
  براي چندمين باردبستاني مقابل مجلس

جمعــي از معلمــان پــيش تجمــع <  دي17 پنجــشنبه
  دبستاني گيالن روبروي ساختمان استانداري گيالن

جمعي از مربيان پيش دبستاني     تجمع  <  دي 20 جمعه
ــضت     ــرد نه ــه ف ــرد ب ــرح ف ــدگان ط ــوزش دهن و آم

 .سوادآموزي مقابل مجلس تجمع كردند

جمعـي از مربيـان پــيش   تجمـع  <  دي22سـه شـنبه   
  دبستاني مقابل مجلس

  تـن از بازنشـستگان     تجمـع صـدها   <  دي 27يكشنبه  
  آموزش و پرورش مقابل مجلس

جمعــي از بازنشــستگان تجمــع <  اســفند16يكــشنبه 
  فرهنگي مقابل مجلس 

 

   حركت اعتراضي73پرستاران، 

ــنبه  ــه ش ــرداد5س ــع <  خ ــتاران تجم ــي از پرس جمع
بيمارستانهاي مختلف همدان مقابـل سـاختمان علـوم         

  پزشكي همدان 
جمعــي از دانــشجويان تجمــع <  خــرداد6چهارشــنبه 

ي و اساتيد دانشكده پرستاري حـضرت فاطمـه         پرستار
  شيراز در حياط اين مجتمع آموزشي

ــرداد7پنجــشنبه  ــع <   خ ــتاران تجم ــدادي از پرس تع
   مشهد دربخشهاي مختلف بيمارستان امام رضا

پرستاران بيمارستان نكويي قـم  تجمع < خرداد   9شنبه  
  در سالن اجتماعات اين بيمارستان 

ان بيمارسـتان كامكـار     پرستارتجمع  <  خرداد 16شنبه  
ابتدا در مقابل درب ورودي اورژانـس و پـس از آن             قم

  داخل سالن اجتماعات
رجـايي   پرسـتاران بيمارسـتان  تجمع <  خرداد 16شنبه  
  كرج

 نيروهـاي كـار     ،تجمع پرستاران <  خرداد 20چهارشنبه  
بخش بهياري، آزمايشگاه و خدمات بيمارستان بهشتي       

  قم 
ران بيمارستان شـريعتي    پرستاتجمع  <  خرداد 23شنبه  

  البرز در محوطه بيمارستان
  12بقيه در صفحه 
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  خالصه خواسته های
   صنفی و مدنی پرستاران

 اميد برهاني

جنبش اعتراضي پرستاران و پيراپزشكان در ايـران بـه          
اين حركـات بـا     . پايان دوسالگي خود نزديك مي شود     

ايستادگي و هدايت فعـاالن نهـاد خانـه ي پرسـتار، از             
ــه    ــتاني ب ــصنهاي بيمارس ــك و تح ــهاي كوچ اعتراض

ــل وزارت   ــزرگ در مقاب ــات ب بهداشــت، دســت تجمع
كــشيدن از كــار و رهــا كــردن بخــشها تبــديل شــد،  
دعواهاي زيـادي را در صـحن مجلـس بـر انگيخـت،             
باعث برگزاري جداگانه و مـستقل مراسـم روز پرسـتار           

ن جامعه ي پرستاري در مقابل    اشد و به پيروزي منتخب    
طيف وزارت بهداشـت در انتخابـات سـازمانهاي نظـام       

 . ميدپرستاري در سراسر كشور انجا

  

خالصــه ي خواســته هــاي صــنفي و مــدني 

 :پرستاران عبارت است از

 پرداخت كامل و به موقع حقوق، مزايا و كارانـه ي            -1
پرستاران با توجه به نوع و سختي و ساعات كار، و بـه             

 .تناسب تورم و هزينه هاي زندگي

 اجرايي كردن قـانون تعرفـه هـاي پرسـتاري كـه             -2
 مي گذرد و اجراي آن       سال از تصويب آن    9نزديك به   

واقعي به پرستاران و حـل      مزد  تواند باعث پرداخت     مي
 .دشواريهاي شغلي و معيشتي آنها شود

 اجراي عدالت و حذف رانتها و خاصه پردازيهـا بـه            -3
تهـاي علمـي دانـشگاهها و       اپزشكان متخـصص و هي    

ــستهاي اداري و    ــكان داراي پ ــرا پزش ــتاران و پي پرس
 .ستادي

 كـافي پرسـتار بـراي حـل معـضل            استخدام تعداد  -4
بيكاري و جلوگيري از مهاجرت پرستاران و پايان دادن         
به كار توان فرسـا و بهـره كـشي شـغلي از نيروهـاي               

 .شاغل فعلي

 روشن كردن تكليف پرستاران شركتي و قرار دادن         -5
اين شغل در زمره ي مشاغل سخت براي بازنشستگي         

 .زودرس با حفظ تمام حقوق و مزايا

قف و باز پس گيري طرح تربيت كمـك پرسـتار          تو -6
يك ساله توسط موسسات و بيمارسـتانهاي خـصوصي         
كـه تهديــدي جــدي بـراي امنيــت شــغلي پرســتاران،   
وجاهت تحصيالت آكادميك و آموزش علمي و حرفـه         
اي و از همه مهم تر امنيت و سالمت بيماران و جامعه            

 .است

گزارشهاي كامـل اعتراضـهاي پرسـتاران بـه صـورت           
ــه در بخــش  ــه ي "كــارورزان ســالمت"ماهان  و مقال

اين جنبش نوپا، در آرشيو ماهنامـه ي        در مورد   تحليلي  
 . موجود است"نبرد خلق"

جنبش پرتوان کارگران، 
  پرستاران و معلمان

  
  11بقيه از صفحه 
ــنبه   ــه ش ــر2س ــع  <  تي ــصاب و تجم ــتاران اعت پرس

  بيمارستان كودكان تبريز در محوطه بيمارستان 
پرسـنل درمـان    اعتـصاب و تجمـع      <  تيـر  4 پنجشنبه

  بيمارستان خميني شهرستان نور 
تجمـع تعـدادي از پرسـتاران و پرسـنل      <  تيـر  6شنبه  

  بيمارستان رهنمون يزد 
پرسـتاران  دومـين تحـصن و تجمـع        <  تيـر  7يكشنبه  

  بيمارستان رازي تبريز
 كادر اتـاق عمـل    دومين روز اعتصاب    <  تير 7يكشنبه  

  تبريزبيمارستان شهيد مدني 
تحـــصن تعـــدادي از كاركنـــان <  تيـــر7كـــشنبه ي

   در تبريزامام رضا و الزهرا،  طالقانيهايبيمارستان
جمعي از پرسـتاران بيمارسـتان      تجمع  <  تير 7يكشنبه  

  طالقاني چالوس مقابل درب اورژانس اين بيمارستان
ــنبه  ــر8دوش ــتاران در   <  تي ــع پرس ــصاب و تجم اعت

 رسـول اكـرم،      شهداي تجريش،   بيمارستانهاي مدرس، 
 بهارلو و در بيمارسـتانهاي سـه اسـتان بـزرگ            ،خميني
  مقابل بيمارستانهاي خود كشور

بيمارسـتان كودكـان    تجمع پرستاران   < تير 9 سه شنبه 
  تبريز

پرستاران بيمارسـتان   تجمع جمعي از    <  تير 9سه شنبه   
   آمل در محوطه بيمارستان درامام رضادولتي 

مارســتانهاي پرســتاران بيتجمــع <  تيــر9ســه شــنبه 
 و مختلف همدان مقابل ساختمان علوم پزشكي همدان   

  در اين شهربسته شدن بلوار كاشاني 
ــنبه  ــر10چهارش ــع <  تي ــتان  تجم ــتاران بيمارس پرس

  الزاهراي اصفهان
 از پرستاران بيمارستان  تجمع تعدادي <  تير 14يكشنبه  

  رازي اهواز در محوطه اين بيمارستان 
ان، بهياران، پرسنل اتاق تجمع پرستار< تير 15دوشنبه 

  بيمارستان بهشتي نوشهر   درعمل، آزمايشگاه، خدماتي    
  در سالن اجتماعات اين بيمارستان

تجمع پرستاران بيمارستان رجـايي     < تير   17چهارشنبه  
  شيراز در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بزرگترين بيمارستان  اعتصاب پرستاران   < تير   20شنبه  
بـراي  ، غرب كشور، بيمارستان امام رضـا در كرمانـشاه    

  دومين روز
 شـهريور  17تجمع پرستاران بيمارستان < تير 20شنبه  

   اين بيمارستانوطهمح در آمل
كاركنان و پرسـتاران بيمارسـتان    تجمع  < تير   20شنبه  

  امام خميني مهاباد 
ــر 21يكــشنبه  ــين تجمــع < تي ــري از دوم جمــع كثي

 درمـاني و پرسـتاران بيمارسـتان        -كاركنان بهداشـتي    
  فاطمي اردبيل

پرستاران بيمارستان نمـازي    تجمع  <  تير 24 چهارشنبه
  شيراز در صحن اين بيمارستان 

گروهــي از پزشــكان و اعتــصاب <  مــرداد5دوشــنبه 
   فريدن پرستاران بيمارستان رجايي داران در

ــنبه  ــرداد5دوش ــصاب <  م ــان واعت ــي از كاركن  جمع
  پزشكان بيمارستان ولي عصر ممسني 

تعـدادي از پزشـكان مقابـل       تجمـع   <  مرداد 5دوشنبه  
  سازمان نظام پزشكي

ــرداد8 پنجــشنبه ــع <  م ــصاب و تجم ــدادي از اعت تع
ــتان  ــتاران بيمارسـ ــه 5پرسـ ــان در محوطـ  آذر گرگـ

  بيمارستان
ــرداد8 پنجــشنبه ــتياران  <  م ــصاب سراســري دس اعت

  تخصصي راديولوژي كشور
جمعي از پرستاران و كاركنـان      تجمع  < رداد م 10 شنبه

  بخشهاي مختلف بيمارستان بوكان
ــنبه ــرداد10 ش ــان   <  م ــتاران و كاركن ــصن پرس تح

  بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر
پرسـنل اتاقهـاي   اعتـصاب و تجمـع     <  مرداد 24شنبه  

   ايالم  درعمل بيمارستان خميني
  در محوطه بيمارستان

كـادر پزشـكي    و روزه   داعتصاب  <  مرداد 27سه شنبه   
  بيمارستان نظام مافي شهرستان شوش

تجمـع پرسـتاران بيمارسـتان      <  شـهريور  19پنجشنبه  
  صياد شيرازي گرگان در محوطه بيمارستان 

ــشنبه  ــر19يك ــشجويان  <  مه ــي دان ــع اعتراض تجم
  دانشكده پرستاري تهران 

تجمــع دانــشجويان پرســتاري <  مهــر28 ســه شــنبه
كهگيلويه و بـوير     استانداريدانشگاه آزاد ياسوج مقابل     

  احمد
تجمــع كاركنــان آزمايــشگاهيان < آبــان 10يكــشنبه 

  باليني
دانشكده پرستاري مـشهد در     تجمع  <  آذر 4چهارشنبه  

  سالن جرجاني دانشكده
دانـشگاه  اعتصاب و تجمـع دانـشجويان       <  آذر 7شنبه  

  علوم پزشكي اراك
جمعي از دانشجويان تحصيالت    تجمع  <  آذر 9دوشنبه  
رشـته هـاي علـوم      ) دكترا و كارشناسي ارشد    (تكميلي

  بهداشتپايه پزشكي مقابل وزارت 
ــنبه  ــان  اعتـــصاب<  آذر9دوشـ ــتاران و كاركنـ پرسـ

  اصفهان بيمارستان شريعتي 
دانـشگاه علـوم    تجمع دانـشجويان    <  آذر 10سه شنبه   

  پزشكي بهشتي تهران
ــنبه  ــه ش ــگي و  <  آذر10س ــشجويان پزش ــع دان تجم

  در محوطه دانشگاه اروميهدانشگاه آزاد پرستاري 
ــنبه   ــه ش ــع <  آذر10س ــاتيد  تجم ــشجويان و اس دان

در ســالن  پرســتاري دانــشگاه علــوم پزشــكي بيرجنــد
  گردهمايي اين دانشگاه

تجمـع و تـشكيل زنجيـره انـساني       <  آذر 10سه شنبه   
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانشجويان 

ــنبه   ــه ش ــع<  آذر10س ــتاري  تجم ــشجويان پرس  دان
  در محوطه دانشگاه د بجنورددانشگاه آزا

تجمع پرستاران شركتي دانشگاه علـوم      <  آذر 14شنبه  
  مقابل استانداري پزشكي كرمان

جمعي از دانشجويان رشـته     اعتصاب  <  آذر 16دوشنبه  
  پرستاري دانشگاههاي آزاد 

ــنبه  ــع <  آذر18چهارش ــتاري  تجم ــشجويان پرس دان
ــاتر   ــشگاه آزاد واحــد ســيرجان در ســالن آمفــي تئ دان

  نشگاهدا
دانشجويان پرستاري دانشگاه تجمع <  آذر19پنجشنبه 

  ه گادانشمحل علوم پزشكي اهواز در 
بهشتي كاركنان بيمارستان تحصن < اسفند 17دوشنبه 

  ياسوج
، آمـل ،  رشـت پرسـتاران   تجمـع   <  اسفند 18سه شنبه   

  مقابل دفتر مديريت بيمارستانهاي خودياسوج  و شيراز
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راديو پيشگام به مناسبت اول مـاه مـه،   در سال گذشته   

در . روز جهاني كارگران يك برنامه ويژه پخـش نمـود         
اين برنامـه مـن بـه طـور مختـصر نظـرم را در مـورد             

بيــان  1393 حركتهــاي اعتراضــي كــارگران در ســال
 نبردخلـق   360در شماره   خالصه شده آن گفتار     . كردم

 بـيالن حركتهـاي   . منتشر شـد   1394به تاريخ اول تير     
 همان گونه كـه     1394اعتراضي نيروهاي كار در سال      

پيش بيني شد، نشان دهنده افزايش قابل توجه شـمار          
تحليـل حركتهـاي اعتراضـي سـال        . اعتراضات اسـت  

گذشته با سال قبـل از آن تفـاوت چنـداني نـدارد و از               
  . به روز مي شود1394اينرو آن تحليل براي سال 

  
راضــي كــارگران، معلمــان و حركــت اعت1586بــيالن 

از جانـب دبيرخانـه سـازمان        1394پرستاران در سـال     
در ايـن   . چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر شده است      

 وارد  نيـز   پرستاران  و بيالن حركتهاي اعتراضي معلمان   
در ماههاي ارديبهشت، خرداد، تير، شهريور،      . شده است 

 و 100 شمار اعتراضات بيش از   1394مهر و آبان سال     
 بوده و در بقيه ماهها كمتـر از         150در مواردي بيش از     

كمترين حركت در ماه فروردين بـوده       .  بوده است  100
بـه   1394در سـال  . آن تعطيـل اسـت    اول   روز   15كه  

 حركـت  6  تـا 5طور منوسـط در هـر روز كـاري بـين            
  . اعتراضي وجود داشته است

و در    556حركتهـاي كـارگري       تعـداد  1392در سال   
البتـه  .  بـود  995 تعداد حركتهاي اعتراضي     1393سال  

در اين دو سال تعداد اعتراضـات معلمـان و پرسـتاران            
  .وارد بيالن نشده بود

حركتهاي اعتراضي پرستاران و معلمـان      1394در سال   
معلمـان اهميـت   و سراسري و به ويژه حركت همگاني   

  . شتويژه اي دا
 آن حركتهاي اعتراضي بيشتر به صورت تجمع و بعد از        

اعتصاب و در مواردي هـم راهپيمـايي و بـستن جـاده             
اين حركتها بيشتر در شركتها و كارخانجات       . بوده است 

خــصوصي بــوده و مــساله شــركتهاي پيمانكــاري كــه 
شركتهاي دولتي هـم از آن اسـتفاده مـي كننـد جـاي         

  . مهمي در حركتهاي اعتراضي دارد
ه  ب 1394نيز در سال    دن  ا مع اناعتصاب و تجمع كارگر   
شايد بتـوان گفـت مهمتـرين       . تعداد زياد جريان داشت   

همچـون  حركت اعتراضي كـارگري در سـال گذشـته          
سال قبل از آن مربوط به اعتراضات كـارگران معـادن           

  . بوده است
همچون نكته مهم در حركتهاي اعتراضي سال گذشته        

همكـاري خـانواده هـاي كـارگران بـا          سال قبل از آن     
  حركتهاي اعتراضي بوده است

مهمترين و عمومي ترين دليـل حركتهـاي اعتراضـي،          
 2بـسياري از كارفرمايـان از       . حقوق عقب افتاده اسـت    

.  سال حقوق كـارگران را پرداخـت نكـرده انـد       2ماه تا   
عدم پرداخت سهم بيمه كارفرما، تمديد نشدن قـرارداد         

 عادالنـه از جملـه       دستمزد فقدانبيمه، ندادن عيدي و     
پـس از آن    . داليل ديگر ايـن اعتراضـات بـوده اسـت         

اخراجها، انحالل شركت، بستن كارخانه و بيكارسـازي        
كـارگران و خـصوصي سـازي، فقـدان امنيـت شــغلي،      

از ديگـر   . اعتراض به شركتهاي پيمانكـاري قـرار دارد       
  داليل مشكل استخدامي از قبيل استخدام موقت، 

  

و اسـنخدام از طريـق شـركتهاي        استخدام سفيد امضا    
اعتراض به پديـد آمـدن شـكاف عميـق          . پيماني است 

در پــي ) تبعــيض فــاحش در مــزد(حقــوقي و مــزدي 
بازنگري طرح طبقـه بنـدي مـشاغل از جملـه داليـل             

  . كارگران براي اعتراض است
ــه علــت شــركت در   ــه اخــراج كــارگران ب اعتــراض ب

بـل  افـزايش قا  نيز  حركتهاي اعتراضي در سال گذشته      
  . توجه داشت

رژيـم در  در مقابل حركتهاي اعتراضي نيروهـاي كـار،        
اكثر موارد از سركوب مستقيم خودداري مـي كـرد و از    
طريق نيروي انتظامي تالش مي كـرد كـه حركتهـاي           
اعتراضي را مهار كند، مگـر در مـواردي كـه رژيـم از              

  . حركت كارگران احساس خطر جدي مي كرد
ارورزان بـسيار متنـوع     شعارها حركتهـاي اعتراضـي كـ      

معيـشت و  «برخي از اين شـعارها چنـين اسـت؛       . است
حـق و حقـوق كـارگر       «،  »منزلت حـق مـسلم ماسـت      

قـرارداد مـستقيم حـق مـسلم        «،  »پرداخت بايد گـردد   
، » رهـا كـن     مديريت حيا كـن، كارخانـه رو      «،  »ماست

زندگي شايسته  «،  »دستمزد عادالنه حق مسلم ماست    «
  ...و» ستمزديعدالت د«، »حق مسلم ماست

پـيش بينـي شـد كـه        همان گونه كـه در سـال قبـل          
حركتهاي اعتراضي افزايش خواهد يافـت، اكنـون نيـز          

 جركتهـاي   1395در سـال    پيش بيني مـي شـود كـه         
  .اعتراضي كارورزان گسترش بيشتري پيدا كند

  
  
  
 

  
  

  تحليل حرکتهای اعتراضی کارگران
 زينت ميرهاشمي
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 ناعادالنـه و    ي دادگاه هـا   لي بازداشتها، تشك  ديموج جد 
 شـده توسـط وزارت      نيـي  تع شي از پ  ي طوالن يحكمها

 ي و بـدرفتار   ي و اجتماع  ياسي فعاالن س  هياطالعات عل 
 ي بر آنها، بر ضرورت مبـارزه ا       ي و جسم  يو فشار روح  

  . دارددي و متحد تاكرانهيگي پيجد
  

 قدرت  يدها كه همه نها   ي اسالم ي كارگزاران جمهور 
 و از  يي قـضا  ،ي اطالعات ،يتي امن ،يهمچون قدرت نظام  

 ي را تحت نظارت و رهبـر      ي قدرت اقتصاد  گري د يسو
 متوسـل شـده     ي در دست دارند، به هر ابزار      يخامنه ا 

 جام  دني و نوش  ي بار عواقب توافق هسته ا     رياند تا از ز   
 فـشار آنهـا     ري ز كسوي از   ياخامنه  .  بدهند يزهر جاخال 

 خورده  بي گرفته اند و فر    لي تحو يروغ از و  كه سالها د  
 در برابر معضل رقابت     گر،ي د ياند گرفتار است و از سو     

  .  قرار گرفته است بيبا باند رق
  

ـ  رژ ي باندها ي حال تمام  ني با ا   ني در برابـر بزرگتـر     مي
 بـه طـور متحـد سـنگر         راني جامعه ا  يعنيدشمن خود   

 بـا    نمود آن حـذف مخالفـان      نيبارزتر.  كرده اند  يبند
 بـه   دني شـدت و حـدت بخـش       يحكم اعدام و به تازگ    

 زنـدان بـدون محاكمـه       ي طـوالن  يبازداشت، حكمهـا  
  .   استي و اجتماعياسي فعاالن سهيعادالنه عل

  

   قبل و در زندانارش صادقي
  

ـ  عل ياجتمـاع و تبـان    "مخرج مشترك همه اتهامها،       هي
ـ  عل غيتبل"،  "ي مل تيامن ـ نـشر اكاذ  "،  " نظـام  هي  در  بي

ـ  بـه بن   نيتـوه "،  "ي مجاز يفضا  ي گـذار جمهـور   اني
حـضور در تجمـع     "،  " به مقدسـات   نيتوه"،  "ياسالم

حضور "، "ياخالل در نظم عموم "،  "ي از كوبان  تيحما
ــات ــاديا" و "در تجمع ــم و ج ــالل در نظ ــش اخ  آرام

  .  هستند"يعموم
  

 فعـال   ،ي آرش صـادق   ريـ  جهت نمونه، در چند مـاه اخ      
مــه  عال" دانــشگاه  ي و اخراجــ ييســابق دانــشجو  

ـ  دادگـاه تجد   54، در شعبه    "ييطباطبا  نظـر توسـط     دي

 سال حـبس و همـسرش گلـرخ         15 به   ي صلوات يقاض
  . به شش سال حبس محكوم شدند،ييرايا

  
 كودكـان،   ي و حام  يي فعال چپ دانشجو   ،يرقلي ام ري ام

 ي صـلوات  ي قاضـ  استي دادگاه انقالب به ر    15در شعبه   
  .  سال حبس محكوم شد21به 
  

 سـال زنـدان،     5ال حقوق كودك، به      فع رزاد،ي ش دي سع
 3 بوك بـه     سي به خاطر ابراز نظرات در ف      ي گرج ديناه

 بدون حكـم   ،ياسي سابق س  ي كامران، زندان  ديسال و نو  
  .  زندان محكوم شدندكساليبازداشت به 

  
 دادگـاه انقـالب اسـتان تهـران بـا زنـدان و        54 شعبه  

ـ  رجبيدان، مهـد   يقي دو موسي برا ي نقد مهيجر  و اني
 آنـان را    ان،ي رجب ني حس لمساز،ي ف كي و   ي عماد فوسي

  .  محكوم كرديري سال تعز3 و يقي سال تعل3به 
  

 معلـم   ،ي عبـد  لي اسـماع  ي سـال زنـدان بـرا      6 حكم  
 ي از اعـضا   ،ي رضا شهاب  ي برا كسالي و   يشناخته زندان 

ــه ــداتي ــندرهي م ــد  يكاي س ــركت واح ــارگران ش  ك
 او را   گـر ي صادر گـشت تـا بـار د        زي تهران ن  ياتوبوسران

 كـارگر   ،يلي عثمـان اسـماع    نيهمچن.  زندان كند  يراه
 كـوم  زنـدان مح   كـسال ي در شهر سـقز بـه        ،يساختمان

  . گشت

  
 اسـت كـه     مي رژ ي تنها چند نمونه از موج سركوب      نهاي ا 

 جام  دني جامعه بعد از سركش    هي آن عل  ينقش سپر دفاع  
  .  كندي ميزهر را باز

  
 نـاگوار   طي از شـرا   ي حاك ي گزارشات منابع حقوق بشر   

 ياسـ ي س اني بـر زنـدان    ي انـسان  ري غ يزندانها و فشارها  
 در ايــ و كهنــسال در زنــدان و مــاري بانيزنــدان. اســت
  . شوندي مي نگهدارنهيقرنط

  
 و فـشار    يي گزارشها، قطـع تلفـن، بـازجو       ني بنا بر هم   

 پس از صدور حكـم، قطـع مالقاتهـا،          ي و روح  يجسم
 دست  نيا از   ي به دارو و پزشك و موارد      يعدم دسترس 

ـ  در زندانها و عل    ري اخ يدر ماه ها    ياسـ ي س اني زنـدان  هي
 است كه همـه آنچـه       ي در صورت  نيا.  است افتهيرواج  

 بدان متهم شده انـد،  يان زندياسي فعاالن س ايكارگران  
 وابسته به   يثاقهاي حقوق بشر و م    ي جهان هيبنا به اعالم  

  .  استاني و بدهي عقشه،ي انديآن، جزو آزاد

  
ـ  سـركوبگرانه رژ   يارها فش دي تشد  ـ  عل مي  فعـاالن و    هي
ـ  را در برابر جامعه ا     ي مبرم فهي وظ ياسي س انيزندان  راني

ـ و به و   بـا  .  دهـد  ي مـدافعان حقـوق بـشر قـرار مـ          ژهي
 حقـوق   ي ارتبـاط بـا نهادهـا      ،ي اطالع رسان  ،يافشاگر

ـ  بر نظارت نهادهـا بـر اقـدامات غ      ي و پافشار  يبشر  ري
   . ميزيبرخ آنها ياري به م،ي رژيانسان

   اسفند15شنبه ...  خبري فراسو
    
  
  

  
  

  اسی قربانيان برجام هستند، فعاالن و زندانيان سي
  به ياری آنها برخيزيم

 يدي جدالي ل
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دستگيری کارگران مجتمع 
  مس ميدوک محکوم است

  زينت ميرهاشمي 
   

 تن از كارگران مجتمع مس ميـدوك در         15دستگيري  
شهر بابك از استان كرمان، نشان دهنده هراس رژيـم          
از تشكل يابي و تداوم حركتهـاي اعتراضـي كـارگران           

كارگران اين مجتمع به دنبال شكايت كارفرماي       . است
ي اعتراض صدها تن از كارگران در روز        اين معدن در پ   

  .  فروردين انجام شده است15يكشنبه 
همايش اعتراضي كارگران مجتمع مـس ميـدوك روز         
يكشنبه در اعتراض به شرايط نابرابر مزد در برابر محل     

 تـن  800در اين همايش اعتراضي     . كارشان برگزار شد  
  . از كارگران شركت داشتند

   
ان مجتمع مس منطقه شـهر    حركتهاي اعتراضي كارگر  

بابك سابقه طـوالني دارد و تـا كنـون همـواره مـورد              
دستگيري بـا   . سركوبي ماموران رژيم قرار گرفته است     

شكايت كارفرما شكل جديد از سـركوب سيـستماتيك         
  . كارگران است

 نيــز شــاهد دســتگيري تعــدادي از 94در پايـان ســال  
كارگران مجتمع مـس خـاتون آبـاد بـوديم كـه هنـوز              

اقدام و  «دستاورد  . رونده آنها تعيين تكليف نشده است     پ
، در  95اقتصاد مقاومتي براي كارگران در سـال        » عمل

  .قدم اول دستگيري تعدادي از كارگران است
، »سالي كه نكوست، از بهارش پيداست     «بر طبق مثل    

متاسفانه براي كارگران در اين سال چشم انـدازي جـز        
  .درد و رنج وجود ندارد

گونــه بازداشــتها بــراي خــاموش كــردن صــداي ايــن 
اعتراض كارگران و جلوگيري از گسترده تـر شـدن آن           

ترس رژيم از شورشهاي احتمالي در اثـر تـشديد       . است
فقر، بي عـدالتي و تنگدسـتي بارهـا از زبـان برخـي از          

اعتـراض بـه شـرايط      . كارگزاران رژيم بيان شده است    
ابتدايي كارگران  نابرابر و مبارزه براي مزد عادالنه حق        

دستگيري كارگران معدن مس ميدوك محكـوم       . است
  . است

   فروردين 18فراسوي خبر چهارشنبه 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  

  خواسته های 
فوری و پايه ای کارگران 

 و مزد بگيران
شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران        

 برابـر   1393 بهمـن    20(در هشتمين اجالس خود     
با جمعبندي شعارها و خواسـته       ) 2015 فوريه   9با  

هاي طرح شده در  مبارزات كـارگري در سـالهاي          
ز جانب  اخير و با توجه به ديدگاههاي مطرح شده ا        

خواسته هاي  « تشكلها و فعاالن مستقل در ايران       
ايـران را   » فوري و پايه اي كارگران و مزد بگيران       

  به شرح زير تصويب نمود؛
  
حق ايجاد تـشكلهاي مـستقل كـارگري بـراي          * 

كـارگران صـنعتي،    (نيروهاي كار يـدي و فكـري        
كشاورزي، معلمـان، پرســتاران، كـارگران بخـش       

  ...) خدمات و 
و و رفع هرگونـه تبعـيض بـين زن و مـرد در              لغ* 

حقوق كار و در تمامي شـئون سياسـي، اقتـصادي        
و اجتمـاعي و پــذيرش كنوانـسيون جهـاني منـع        

  تمامي اشكال تبعيض عليه زنان 
به رسـميت شـناختن حـق اعتـصاب، تجمـع و            * 

  تظاهرات به عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار 
به شـمول فعـاالن     آزادي كليه زندانيان سياسي     * 

  كارگري 
تامين امنيت شغلي بـراي همـه كـارگران، لغـو           * 

قراردادهــاي موقـــت و قراردادهـــاي شـــركتهاي 
پيمانكـــاري و ســـفيد امـــضا و پرداخــت فــوري  

  دستمزدهاي معوقه به طور كامل 
 سـاعت كـار در   8به رسميت شـناختن حـداكثر    * 

روز، دو روز تعطيل در هفته و يـك مـاه مرخـصي           
  نه با حقوق ساال

تعيين حداقل دستمزد بـا مـشاركت نماينـدگان          * 
واقعــي كــارگران و تــشكلهاي مــستقل كــارگري، 

محاسـبه  . متناسـب بـا افـزايش نـرخ واقعي تـورم      
حداقل حقوق بر اسـاس تـامين نيازهـاي زنـدگي           

  شرافتمندانه و انساني يك خانوار چهار نفره 
توقــف كامــل اخراجهــا و بيكارســازي و ايجــاد * 

  سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار 
  لغو كامل كار كودكان * 
تامين حقوق بازنشستگان بـراي زنـدگي بـدون         * 

  دغدغه اقتصادي 
تعطيل رسـمي و همگـاني اول مـاه مـه و لغـو              * 

هرگونه ممنوعيت و محـدوديت برگـزاري مراسـم         
  روز جهاني كارگران

  
  
 

 


