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  »نيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويمما بي شمارا«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  384 شماره

  سومو سي دوره چهارم سال 

  1396 ارديبهشت

  ويژه اول ماه مه 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

  حد شويدحد شويد مت مت

  ويژه اول ماه مه  

  

  شكوفايي جنبش نيروهاي كار 

  1395در سال 
 زينت ميرهاشمي

 نـشان   1395ترازنامه حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار در سـال         
. دهنده شكوفايي جنبش اعتراضي بي چيزان و محرومـان اسـت          

از جانـب كـارگران، معلمـان، پرسـتاران،         حركت اعتراضي   1956
ـ           در ست  كشاورزان، بازنشستگان، بيكـاران و مـدافعان محـيط زي

افق جديدي در جنبش بـراي عـدالت را نـشان مـي              1395سال  
   .دهد

كميت و كيفيت حركتهاي اعتراضي آن چنان در حال رشد اسـت       
  .كه پايوران رژيم به ناچار بدان اعتراف مي كنند

تسنيم، حـسين ذوالفقـاري      1395 آذر   21روز يكشنبه   به گزارش   
اونان سياسـي   معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور در همايش مع       

 درصدي اعتراضات اجتمـاعي،  69افزايش  به  استانداريهاي كشور   
  . اعتراف كردكارگري و صنفي طي سه سال اخير

در آبادي، رئـيس اتـاق بازرگـاني اصـفهان            سيد عبدالوهاب سهل  
 هـزار   110داراي  مورد حركتهاي اعتراضي در استان اصفهان كه        

، رگري اسـت واحد توليدي و بـيش از يـك ميليـون جمعيـت كـا          
مشكالت كارگران در اصفهان بـسيار زيـاد   «: اعتراف مي كند كه  

است و روزي را در اصفهان نداريم كـه در آن تجمعـي از سـوي                
  )١٣٩۵ آبان 13پنجشنبه  تسنيم، (» .كارگران نباشد

  
  2بقيه در صفحه 
----------  

  روز كارگر در سايه 

  اتحاد و همبستگي كارگران
  ليال جديدي

  5صفحه 

  

  دانيان جنبش نيروهای کارزن
  اسماعيل عبدي، دبير كل كانون صنفي معلمان ايران 

  پور فعال كارگري جعفر پژوهش

  حسين اسماعيلي، فعال كارگري 

  كارگري فعال داوود رفيعي، 

  سعيد شيرزاد، فعال كارگري و حقوق كودك

  شهاب كريم آقايي، فعال كارگري

 صنفي علي اكبر باغاني، نايب رئيس پيشين كانون

  معلمان ايران،

گيري ايجاد  ي پي مهدي فراحي شانديز، عضو كميته

 ارگري و كانون صنفي معلمان ايرانهاي ك تشكل

  

  بيانيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
  به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران

  2در صفحه 

  
  ١٣٩۵در سال  نيروهای کارحرکت اعتراضی ١٩۵۶

  در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران

  اي فدايي خلق ايران منتشر مي كنددبير خانه سازمان چريكه

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگاهی به جنبش اول ماه مـه
  )روز جهانی كارگران و زحمتكشان(

  وحــيدی. م 
 15صفحه 

  موضع سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در مورد نمايش انتخابات

 29در روز جمعه د شعبده بازي انتخابات رياست جمهوري كه قرار است از اين رو باي

 برگزار شود را تحريم كرده و همگان را به برنتابيدن اين نمايش كه ارديبهشت امسال

  .منافي حق حاكميت مردم است، فراخواند
 

  نقل از بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت اول ماه مه



  2صفحه             ويژه اول ماه مه      1396  ارديبهشتخلق نبرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگي جهاني كارگران و 
زحمتكشان، روز پيوستگي و رزم استثمار شدگان و روز 
جشن جهاني رنجبران را به همه نيروهاي كار در 

گرچه مبارزه . سراسر جهان شادباش مي گوييم
كارگران و مزدبگيران عليه استثمار، استبداد و عقب 

دود نمي شود و هر روز ماندگي به روز اول ماه مه مح
در گوشه و كنار جهان جريان دارد، اما اول ماه مه 
فرصتي است تا نيروهاي كار بتوانند قدرت و اتحاد 
خود را به نمايش بگذارند و با صداي بلند به گوش 
سرمايه داران برسانند كه اين اردوي كار و زحمت 
است كه سازنده اصلي جهاني انساني و عاري از تمامي 

ال استبداد، ستم، جهل، تبعيض و استثمار خواهد اشك
  .بود
  

در سال گذشته شرايط زندگي كارگران و مزدبگيران در 
سراسر جهان نه فقط بهبود نيافت، بلكه تعرض به 
. سطح زندگي و معيشت آنان ابعاد جديدي پيدا كرد

نظام جهاني سرمايه داري و انحصارات امپرياليستي 
د و هم در مناطق پيراموني هم در كانونهاي اصلي خو

به وحشيانه ترين شيوه ها به استثمار و غارت مردم 
زحمتكش ادامه دادند و زندگي زحمتكشان و محرومان 
. را در ضد انساني ترين شكل به قهقرا سوق دادند

دولتهاي كانوني و پيراموني سرمايه داري هزينه هاي 
سرسام آور جنگ، نظاميگري، انباشت سالحهاي 

را از جيب نيروهاي ...  تروريسم، بنيادگرايي ومخرب،
كار پرداخت كردند و از سودهاي كالن بازارهاي مالي 
و انحصارات سرمايه داري چيزي نصيب كارورزان 

يك درصديها با تمام امكانات خود، شرايط . نشد
 درصديها را بيشتر از پيش به 99زندگي و معيشت 

ي خود فقر، سقوط كشاندند و با سياستهاي ضد انسان
آوارگي، بي خانماني، گرسنگي و در يك كالم بربريت 

در مقابل تعرض سرمايه داري به . را توسعه دادند
سطح زندگي و معيشت نيروهاي كار و باوجود تبليغات 
عوامفريبانه مدافعان ليبراليسم اقتصادي، مبارزه طبقاتي 
و جنبش بي چيزان و استثمار شدگان همچنان جريان 

يشماران بي حقوق در چارگوشه جهان عزم داشت و ب
  .خود براي بناي جهاني ديگر را نشان دادند

  
در ايران و تحت نظام واليت فقيه، شرايط زندگي 
كارگران و مزدبگيران و توده هاي بيكار و بي حقوق 

فقر، بيكاري، . به طور شتابان به قهقرا سوق داده شد
تن از بي خانماني و بي آيندگي، زندگي ميليونها 

كارورزان و خانواده هاي آنها را به ادبار و نيستي 
  . كشاند

در سال گذشته واحدهاي توليدي بيشتري تعطيل و 
افزايش . اخراج نيروهاي كار شدت بيشتري پيدا كرد

سرسام آور نقدينگي، نرخ تورم دو رقمي و پرداخت 
نكردن به موقع دستمزد ناچيز كارگران، شرايط فاجعه 

يليونها زن و مرد ايراني تحميل كرده باري را به م
  . است

سهم كُمدي اقتصاد مقاومتي ولي فقيه براي سرمايه 
داران و چپاولگران در ابعاد كالن شمارش مي شود و 
تراژدي اقتصاد مقاومتي براي ميليونها تن از كارگران، 

دستاورد اقتصاد  .سفره هر روز خالي تر آنان بوده است
چپاول كالن و بي سابقه مقاومتي ولي فقيه فقط 

سهامداران قدرت و ثروت نيست؛ بيكاري افزايش 
. يابنده يكي ديگر از رهاوردهاي طرح ولي فقيه است

كارنامه اقتصاد مقاومتي ولي فقيه در عرصه 
كاهش نرخ . پارامترهاي كالن نيز فاجعه بار بوده است

رشد اقتصادي، فقدان سرمايه گذاري موثر در توليد 

 حوزه هاي اشتغال زا، ورشكست شدن صنعتي و در
شركتهاي صنعتي، رانت خواري باندهاي تشكيل 
دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد داللي و 
سوداگري، فضاي زندگي و معيشت نيروهاي كار را روز 

  .به روز محدود تر كرده و به سوي تباهي كشانده است
يك جنبه ديگر از اقتصاد مقاومتي، نپرداختن 
دستمزدها براي ماه هاي طوالني، اخراجهاي دسته 
جمعي و گسترش شركتهاي چپاولگر پيمانكاري است 
كه مناسبات كاري را به روابط برده داري بدل كرده 

  . است
  

در سالي كه پشت سر گذاشته شد، فشار و تبعيض 
  وميت بر فرزندان جنسيتي بر كارگران زن و اعمال محر

  
. آنان و كودكان كار به طور تصاعدي افزايش پيدا كرد

در چنين شرايطي حداقل حقوق كارگران براي سال 
جاري و در مقياس متوسط كل كشور كمتر از يك 

  .چهارم ميزان خط فقر تعيين شده است
به مسايل باال بايد اين را هم اضافه كرد كه بار اصلي 

صي سازيهاي گسترده كه در حذف يارانه ها و خصو
جهت انباشت سرمايه و پيروي رژيم از پيشنهادات 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت مي 

نيروهاي . گيرد، بر دوش كارورزان گذاشته شده است
كار ايران به خوبي دريافته اند كه عقب نشيني هسته 

دستاوردي براي آنان » تعامل با جهان«اي و سياست 
 و تنها صاحبان قدرت و ثروت و به طور ويژه، نداشته

كارتلهاي اقتصادي حكومتي همچون قرارگاه بازسازي 
خاتم االنبياء و بنياد تعاون سپاه از شرايط پسا برجام 

  . سود برده اند
هزينه هاي كالن رژيم براي صدور تروريسم و 
بنيادگرايي و حمايت بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد و 

بر شانه ... گرانه در عراق، لبنان، يمن ودخالت آشوب
نيروهاي كار سنگيني مي كند و براي آنها ارمغاني جز 

  .توسعه فقر و خانه خرابي نداشته است
  

كارگران، مزدبگيران، معلمان و پرستاران در سال 
گذشته در پاسخ به شرايط فاجعه بار خود در اشكال 

  .گوناگون مبارزه و مقاومت كردند
  ضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، تجمع اعترا

  
شيوه هايي بود كه كارگران در پيكار ... راهپيمايي و

  .حق طلبانه خود از آن استفاده كردند
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بيالن 

 1395برخي حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار در سال 
ل بر اساس اين ترازنامه، در سا.* را منتشر كرده است

حركت اعتراضي از جانب كارگران،  1956گذشته 
معلمان و پرستاران صورت كشاورزان، مزدبگيران، 
بديهي است كه اين بيالن نمي تواند بيان . گرفته است

كننده تمامي واقعيت باشد و مجموعه حركتهاي 
 كه بازتاب  استاعتراضي نيروهاي كار بسا بيشتر از آن

  . يافته يا ثبت شده است
 به 1390ابان تعداد حركتهاي اعتراضي از سال رشد شت

اين سو نشان مي دهد كه ستمديدگان و زحمتكشان 
ديگر نمي خواهند به شكل گذشته زندگي كنند و براي 

  .دستيابي به يك زندگي انساني پيكار مي كنند
 و 1390 حركت اعتراضي در سال 350در حالي كه 

 حركت 556 و 1391 حركت اعتراضي در سال 446
   حركت اعتراضي در 995 و 1392اعتراضي در سال 

  3بقيه در صفحه 
  
  

 

  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني كارگران
 



  3صفحه             ويژه اول ماه مه        1396  ارديبهشت نبرد خلق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2بقيه از صفحه 
 1568 صورت گرفته، ما شاهد بيش از 1393سال 

حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار در سال 
 1395حركت اعتراضي در سال  1956 و 1394
  .بوديم

 

  !كارگران و مزدبگبران

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن 
همبستگي با مبارزه كارگران، مزدبگيران، معلمان و 

ان، سركوبي و دستگيري اعضاي پرستاران اير
سنديكاها، تشكلهاي مستقل كارگران، معلمان و 
پرستاران و صدور احكام زندان براي فعاالن 
نيروهاي كار را محكوم مي كند و خواستار آزادي 
بي درنگ تمام زندانيان سنديكايي، سياسي و 

  .اجتماعي است
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران حمايت كامل 
از مبارزه شما كارگران، مزدبگيران، معلمان خود را 

و پرستاران اعالم مي دارد و از تمامي اتحاديه ها، 
سنديكاها و سازمانهاي جهاني كارگري و نيروهاي 
سياسي مترقي جهان مي خواهد كه به مبارزه بر 
حق نيروهاي كار در ايران براي كسب حقوق اوليه 

  . شان ياري رسانند
  

يي خلق ايران از سازمان چريكهاي فدا

خواسته هاي فوري و پايه اي كارگران و 

مزد بگيران ايران كه در زير آمده حمايت 

كرده و همبستگي خود را با جنبش و 

مبارزه نيروهاي كار كه گرد اين مطالبات 

  :جريان دارد، اعالم مي كند

حق ايجاد تشكلهاي مستقل براي نيروهاي كار * 
شاورزي، كارگران صنعتي، ك(يدي و فكري 

  ...) معلمان، پرسـتاران، كارگران بخش خدمات و
لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در * 

حقوق كار و در تمامي نمودهاي سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي و پذيرش كنوانسيون جهاني منع 

  تمامي اشكال تبعيض عليه زنان 
به رسميت شناختن حق اعتصاب، تجمع و * 

  حقوق پايه اي نيروهاي كار تظاهرات به عنوان 
آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول فعاالن * 

  كارگري 
تامين امنيت شغلي براي همه كارگران، لغو * 

قراردادهاي موقت و قراردادهاي شركتهاي 
پيمانكاري و سفيد امضا و پرداخت فوري 

  دستمزدهاي معوقه به طور كامل 
در  ساعت كار 8به رسميت شناختن حداكثر * 

روز، دو روز تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي 
  ساالنه با حقوق 

تعيين حداقل دستمزد با مشاركت نمايندگان * 
واقعي كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري 

محاسبه . متناسب با افزايش نرخ واقعي تورم
حداقل حقوق براساس تامين نيازهاي زندگي 

   شرافتمندانه و انساني يك خانوار چهار نفره
توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد * 

  سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار 
  لغو و ممنوعيت كامل كار كودكان * 

تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون * 
  دغدغه اقتصادي 

تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو * 
هرگونه ممنوعيت و محدوديت در برگزاري مراسم 

  ز جهاني كارگرانرو
  

ما ضمن فراخواندن گردانهاي گوناگون نيروي كار 
به مبارزه متحدانه و اتحاد عمل براي تحميل 
خواسته هاي خود به كارفرمايان حاكم، از شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار 
مي خواهيم كه فشار بر جمهوري اسالمي را براي 

 كارگران بيش از به رسميت شناختن حقوق حقه
  .پيش افزايش دهند

  

  !كارگران و مزدبگيران

در آستانه نمايش انتخابات رياست جمهوري انتظار 
در بسته بندي تازه » راي سلبي«مي رود سناريوي 

اي اما با همان هدف دوباره روي صحنه آورده 
اين بار نيز باندها و دسته بنديهاي حكومتي و . شود

افعان شرمگين آنها در وابستگان حرفه اي يا مد
داخل و خارج كوشش خواهند كرد از نگرانيهاي 
به حق جامعه كالهبرداري سياسي كرده و 

. خرج كنند» حفظ نظام«كالشانه آن را پاي 
 سازگار -تابلوهاي مورد استفاده آنها در اين راستا 

 تهديد ساختگي درگيري نظامي –با شرايط روز 
 و با آمريكا، خطر موهوم لغو توافق هسته اي

هراس افكني بي پايه در باره دست باال يافتن 
نظامي كه موجوديت آن  .خواهد بود» افراطيها«

عليه امنيت جامعه است، بازي در ميز خود را 
  .تضمين كننده امنيت جامعه جا مي زند

تخابات رياست از اين رو بايد شعبده بازي ان
 29در روز جمعه جمهوري كه قرار است 

 برگزار شود را تحريم كرده و ارديبهشت امسال
همگان را به برنتابيدن اين نمايش كه منافي حق 

  .حاكميت مردم است، فراخواند
ما تمامي كارگران، كاركنان و مزدبگيران شاغل در 
مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و 

را فرا مي خوانيم كه و دمكراتيك پايدار توسعه 
براي سرنگوني نظام ننگين واليت فقيه متحد و 

  .متشكل شوند
  

  زنده باد اول ماه مه 

  روز همبستگي بين المللي كارگران
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  اشك تمساح

   براي معدنچيان، 

  اي كولبرانگلوله بر
  

  ليال جديدي

  

دكان سيار روحاني پس از روزها سرانجام به معـدن آزادشـهر،            
هنگـامي كـه او     . جايي كه فاجعه انفجار معـدن رخ داد، رسـيد         

لنگان لنگان و كشان كشان زير فشار افكار عمومي در راه بـود          
 خط و نشان بكشد و تهديدشـان        "مقصران و خاطيان  "تا براي   

نهاي دولتش به روي كولبران زحمـتكش و        كند، گوش به فرما   
حـسن  . فقير آتش گشودند و كشته و زخمـي بـه جـا گذاشـتند           

روحاني روز يكشنبه خطاب به معدنچيان و خانواده آنان گفـت،           
 يـا  "اثبات تقصير" محاكمه و در صورت    "مقصران و خاطيان  "
ايـن در حاليـست   .  به اشد مجازات محكوم مي شـوند     "قصور"

اعتراض شديد و محاصره خودروي حامـل وي  كه معدنچيان با   
نشان دادند مقصر و خطاكار اصلي كيست و چه كساني بايد به            

خامنـه اي بـا فرسـتادن پيـام تـسليت و            . اشد مجازات برسـند   
روحاني با دادن قولهاي پوچ و دروغين به معدنچيان و خـانواده            
ستمديده آنان، شيادانه تالش مي كنند دست خود را از جنايـت          

اين درحاليست كـه همزمـان و   . ه زحمتكشان كشور بشويند  علي
در سوي ديگر، به گفته جمعيت حقوق بشر كردستان، مـاموران      

 در شهرسـتان    "شـاپاتان "حكومتي به روي چند كولبر منطقـه        
اشنويه آتش گشودند و يك تن را كشته و چندين تن ديگـر را              

 و در مناطق مختلف استانهاي آذربايجـان غربـي     . زخمي كردند 
كردستان هشت تا ده هزار نفر بـراي تـامين معـاش خـود بـه                

اين در حاليست كه فرمانـدار دسـت    .  كنند  عنوان كولبر كار مي   
 "قاچـاقچي "نشانده حكومت در سردشت، اين زحمتكـشان را         

يك معدنچي به علي ربيعي وزير تعاون، كـار و رفـاه            . مي نامد 
هللا قــسم اونــايي كــه اينجــا مردنــد، وا": احتمــاعي مــي گويــد

هيچكــدام از مــسوولين نظــام راضــي نيــستند، از ســر تــا تــه  
  ".مملكت

   ارديبهشت 18دوشنبه ، فراسوي خبر
  
  

  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني كارگران
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 شكوفايي جنبش نيروهاي كار

  1395در سال 
  

  1بقيه از صفحه 
عليرضا رزم حسيني، استاندار كرمان، در      قبل از آن هم     

در نيمـه اول سـال      حركتهاي اعتراضي كارورزان    مورد  
نبايد در استاني مانند كرمان كه بهـشت        «: گفت 1394

 اعتـراض كـارگري رخ      6500معادن و صـنايع اسـت،       
ود، مردم اعتراض كنند، خانواده     دهد، خيابان مسدود ش   

ايـن شـركتها كـه در      ... هاي كارگران در مضيقه باشند    
خارج از استان سپرده هاي مـردم را جمـع مـي كننـد،          

صـد   در 30محصوالت خام از معادن بر مي دارند و با          
صـد   در 70ارزان تر از قيمت معمـول مـي فروشـند و            

سود براي خودشان جمع مي كننـد و بـه يكبـاره مـي              
گذارند و مي روند، يـك گـروه كـارگر را بيچـاره مـي               

مردم كه در كنـار معـدن كرميـت زنـدگي مـي       ... كنند
كنند، از معدن سودي نمي برند، در عوض يك شركت          
خصوصي آمده و بار معدن را گوني گوني به بندرعباس         
مي برد مردم هم از اين وضعيت به ستوه آمده بودند و            

گران كرمـان، سـه شـنبه       كـار (» .خيابان را بسته بودند   
  )1394شهريور 10

نكته مهم در حركتهاي اعتراضي سال گذشته همچون        
سال قبل از آن همكـاري خـانواده هـاي كـارگران بـا              

همچنين گسترش مبـارزه بـه      . حركتهاي اعتراضي بود  
سطح شهر و تالش كارگران براي جلب توجه مـردم و           
كـسب حمايـت آنـان كـه پديـده جديـدي در جنـبش        

طي سالهاي اخير است، در سال گذشته رشـد         كارگري  
  . چشم گيري داشت

  
در مقابل حركتهاي اعتراضي نيروهـاي كـار، رژيـم در         
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              

  . ر جدي مي كردحركت كارگران احساس خط
 و حركتهـاي   طومـار اعتراضـي    1395در ترازنامه سال    

  .اعتراضي دانشجويان منظور نشده است
  

ــشكلها و   ــي ت ــاي اعتراض ــي از حركته برخ

  فعاالن كارگري

هزار كارگر و معلـم و فعـال مـدني در    در سال گذشته،   
بيانيه اي با حمايـت از جعفـر عظـيم زاده و اسـماعيل              

ادن به امنيتي كردن فعاليتهـاي     عبدي، خواهان پايان د   
مـوجيم كـه   «در اين بيانيه كه بـا جملـه     . صنفي شدند 

شروع شده، امـضا كننـدگان      » آسودگي ما عدم ماست   
ضمن اعالم حمايت از جعفر عظـيم زاده و  تالشـهاي            
مستمر وي در جهت رفـع اتهامـات امنيتـي از پرونـده             
هاي فعـاالن كـارگري و معلمـي، خواسـتار رفـع ايـن          

ات واهــي و بــي ربــط از پرونــده هــاي فعــاالن اتهامــ
كارگري و معلمان و خواهـان آزادي بـي قيـد و شـرط       

  . آنان شدند
  

سـنديكاي كـارگران    ،  1395 اسفند   3در روز سه شنبه     
 طي بيانيـه اي كـه در شـبكه          شركت نيشكر هفت تپه   

هاي اجتماعي منتشر شـده، شـرايط فالكتبـار زنـدگي           
زنـدگي  «نيه بـا عنـوان      اين بيا . كارگران را تشريح كرد   

آغـاز مـي شـود و       » انساني داشتن حق مـسلم ماسـت      
ما اعالم مي كنيم از فقر خسته       «: چنين پايان مي يابد   

از اضطراب و دغده هاي معيشتي خسته شده        . شده ايم 
كه مديران دولتي بـا حقوقهـاي نجـومي          در حالي . ايم

شـاهانه روزگـار مـي       چند صد ميليون توماني در مـاه،      
كـه وقتـي نوبـت بـه      يـن  ا خسته شده ايـم از   ،گذرانند

چنـان قطـره چكـاني و نكتـه          كارگران مـي رسـد آن     
خرج مي دهند و مو را از ماسـت         ه  ريز بيني ب   سنجي و 

 بخل مي ورزند كه البته نتيجه اش هم          و جدا مي كنند  
خـسته   .فالكـت نمـي توانـد باشـد     جز فقر وه چيزي ب 
واهـي بـا    كه كارفرماها بـه بهانـه هـاي          ين ا شديم از 

تاخيرهاي مكرر و فراوان در پرداخت همـين چنـدرغاز          
حقوق زير خط فقر، موجب به خطر افتادن زنـدگي مـا            

كه هميـشه    ين ا ما خسته شديم از    .شوند كارگران مي 
و ايـضا خـسته       در مقابل خانواده شـرمنده باشـيم       ،خدا

كه هر گونه حق خواهي و عـدالت طلبـي    شديم از اين 
نتيجـه   سـرمايه داران،   رفرماهـا و  كارگران در مقابل كا   

  .اش چيزي جز زندان، اخراج و شالق نيست
با آرزوي نيل به يك زندگي انساني و بـا عـزت بـراي              

بين رفـتن تمـامي مظـاهر        تمامي كارگران جهان و از    
  ».تبعيض

 مهر، همزمان با آغاز بررسـي اليحـه     27روز سه شنبه    
ان اصالحيه دولت بر روي قانون كار جمعـي از كـارگر          

تهران با هماهنگي اتحاديه آزاد كارگران ايـران دسـت          
 تجمـع كننـدگان     .به تجمـع در مقابـل مجلـس زدنـد         

 قـانون كـار بـراي       41خواهان اجـراي فـوري مـاده        «
افزايش فوري دستمزدها، بر چيـده شـدن قراردادهـاي     
موقت، حق برپائي تشكلهاي مستقل كارگري و ايجـاد         

ع يـك زنـدگي     تغييرات مناسب در قـانون كـار بـه نفـ          
  .شدند» انساني براي كارگران و مزد بگيران زحمتكش

  
  

  داليل حركتهاي اعتراضي

مهمترين و عمومي ترين دليـل حركتهـاي اعتراضـي،          
 ديكـر مـوارد مـورد اعتـراض         .حقوق عقب افتاده است   
  :نيروهاي كار چنين است

تعطيلي كارخانه ها و شهركهاي صنعتي، عـدم تطـابق          
رداخت نكـردن حـق بيمـه و        ، پ درآمد و سطح معيشت   

  تمديد نشدن قرارداد بيمه، عيدي از جانب كارفرما، 
  

كاهش ، اخراج كارگران معترضاخراجهاي پي در پي و  
وضـعيت  ، نامشخص بـودن     افزايش ساعت كار  ،  حقوق

استخدام موقـت، اسـتخدام سـفيد امـضا و          ،  استخدامي
 حـداقل   مـساله ،  خدام از طريق شـركتهاي پيمـاني      تاس

عـدم اجـراي طبقـه      بعيض در ميزان حقوق،     ، ت دستمزد
امنيت شغلي پس   ، نبود   خصوصي سازي ،  بندي مشاغل 

ــصوصي از ــازي، خ ــت  س ــدم پرداخ ــنوات   ع ــق س ح
 و تهديــد بــه اخــراج از ســوي پيمانكــار، بازنشــستگان

نظارت بازرسان وزارت كار بر عملكـرد       كارفرما، فقدان   
، فقـدان امنيـت در      قراردادهاي سفيد امضا  ،  پيمانكاران

ــار،   ــيط ك ــركت مح ــالل ش ــه و  ،هاانح ــستن كارخان  ب
، مـساله   دستفروشـان ، فـشار بـه      بيكارسازي كـارگران  

  .... و مسكن مهر
  

  اشتغال و بيكاري

يكي از مشخصات مهم جامعه ايران و يكـي از داليـل     
  . جركتهاي اعتراضي، بيكاري پنهان و آشكار است

 تعـداد    خـود،  1395 سـال    مركز آمار ايران در گـزارش     
ــاغال ــستان ش ــشور در تاب ــون و 23 را 1395ن ك  ميلي

 49.1بنا بر اين گزارش     .  نفر عنوان كرد   464هزار و   31
در  درصـد    31.5نيروي كار در بخـش خـدمات،        درصد  

در بخش كشاورزي فعـال   درصد 19.4بخش صنعت و    
در حـالي كـه جمعيـت    ) 1395 آبـان   17مهر،  . (هستند

 كمـي   ميليون است، تعداد كـارورزان  80كشور بيش از    
 ميليون اعالم شده كه از اين تعداد بيش از          23بيش از   

  .  مليون نيز بيكار هستند3
مطابق گزارشي كه مركز آمـار از وضـعيت بيكـاري در        

منتــشر كــرد، تعــداد  1395كــشور در تابــستان ســال 
سابقه  بيكاران به ركوردي رسيده كه در تاريخ كشور بي       

كـاران در   بر اساس گزارش مركز آمـار، تعـداد بي        . است
كشور در تابستان امسال به باالترين رقم تاريخ پس از          

هزار نفـر رسـيده      337 ميليون و    3 به ركورد    وانقالب  
  .است

در يـك   ) مـيس (نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانـه      
گــزارش كامــل تحليلــي از بحــران بيكــاري در ايــران 

 28 درصدي در ايران كـه       40بحران بيكاري   «: نوشت
شود، جمعيت كل كشور را به طـور   ل ميميليون را شام 

تهـران نيـوز،     (.»اسـت   نسبي دچار فقر اقتصادي كـرده     
  )1395 آبان 12 چهارشنبه 

  

  شكلهاي حركتهاي اعتراضي

حركتهاي اعتراضي بيشتر به صورت تجمع و بعد از آن         
اعتصاب و در مواردي هـم راهپيمـايي و بـستن جـاده             

بـه محـل    خـروج     راه ورود و    مسدود كردن  .بوده است 
 از جمله شـيوه هـايي بـود    ، تجمع درخيابان و جاده    كار

در كه كارورزان در مبارزه خود از آن اسـتفاده كـرده و             
استفاده از اين شـيوه منجـر بـه دخالـت          پاره اي موارد    

  .نيروهاي سركوبگر رژيم مي شد
  :چند نمونه از حركتهاي اعتراضي به قرار زير است

سنگ چـشمه پودنـه   كارگران بيكارشده معدن زغال    -
.  راور زدنـد   -دست به تجمع در جـاده ترانزيتـي زرنـد           

كــارگران معتــرض مــسير زرنــد بــه راور در دو راهــي 
دشتخاك و مسير زرند به كوهبنان را مسدود كردنـد و           
از تــردد خودروهــا و كاميونهــاي ترانزيتــي جلــوگيري 

  .كردند
كارگران اخراجي خشمگين نساجي بروجـرد پـس از          -

اضي مقابل اداره كار در اقدامي خـشمگينانه      تجمع اعتر 
 هـا و ممانعـت از ورود ديگـر           دست به شكستن شيشه   

كارگران به كارخانه زده و با ورود به اين واحد توليـدي    
آالت، خطوط توليد را      و با خاموش كردن تمامي ماشين     

  .متوقف كردند
تجمع و بستن جاده بـه وسـيله كـارگران خـشمگين            -

برز مركـزي درجـاده زيـرآب بـه         معادن زغال سنگ ال   
  سفيد در محور سواد كوه پل
سازي قزوين با پهن كـردن       كارگران كارخانه كنتور   -

سفره هاي خالي مقابل اسـتانداري قـزوين نـسبت بـه            
عدم پرداخت ماهها مطالبـات شـان بـه شـكلي ديگـر             

  .اعتراض كردند
كارگران كارخانه كاشي كوير يـزد در خيابـان مقابـل           -

فقيـه  (ع كرده و بلـوار ورودي شـهر يـزد           كارخانه تجم 
را مسدود كردند كه منجر به حـضور پلـيس          ) خراساني

  شد

  

  شعارها، دست نوشته ها و پالكاردها

، باز نشـستگان  كارگران، معلمان، پرستاران، كشاورزان،     
بيكاران و فعاالن اجتماعي در حركتهاي اعتراضي خود        

الكاردها، با دادن شعار و دست نوشته ها و برافراشتن پ         
برخــي از . خواســته هــاي خــود را مطــرح مــي كردنــد

شعارها، دست نوشته ها و پالكاردهاي كارورزان چنين        
  :  است

دهـيم در راه     زير بار ستم نمي كنيم زندگي، جان مـي        
  زادگيآ

  بقا حق ماست
  كارگران بيدارند از حق كشي بيزارند

  حق مسلم ماستاشتغال  ، سالمت، منزلت،معيشت
  اد اتحادكارگر اتح

  وزير كارفرمايي نمي خوايم نمي خوايم
  وزير كارفرمايي استعفا استعفا

  كارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد
  كارگر اخراجي شاغل بايد گردد 

   استي ما خالسفره
  مي داراجيما به كار احت

  ملك نجومي تو، ما را بي مسكن كرده
  مرگ كارون، مرگ خوزستان

  كارون خط قرمز ما است
  مي منزلت ندارسيتدر سال يس
  

  5بقيه در صفحه 
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شكوفايي جنبش نيروهاي كار 

  1395در سال 
  

  4بقيه از صفحه 
  مي ندارشتي معسي سال تدريس

   استزاري بضيتبع  است ازداريمعلم ب
   استزاري است از اختالس بداريمعلم ب

   گردددينظام هماهنگ اجرا با
  بيكاري مهندسين كشاورزي تا كي

  خواهيم خواهيم، حقوقمان را مي پول مفت نمي
  الحسن ريشه ظلم را بكن يا حجت ابن 

  كارگران درد دارند مشكل مسكن دارند
  شهردار شهر تهران خجالت خجالت

  اختالس كم بشه مسكن ما حل مي شه
  فراموش شدگان=بازنشستگان

  شرمندگي مسئوالن از حقوق بازنشستگان
  توجه به معيشت آنان، زنشستگانتكريم با

   هستمكاري بسانسيمن ل

   ماستقرارداد مستقيم حق مسلم
  مخابرات حيا ، كن پيمانكارو رها كن

   حقوق ما يه ميليون،خط فقر چهار ميليون
  . حقوق ما رياليه،خرج زندگي دالريه

  بيمه رايگان حق مسلم ماست 
  بيمه كار آمد حق مسلم ماست

   هرگز نديده ملتي، اين همه بي عدالتي
  برق نمي شه حقوق ما پول آب و

  و اون باال نبودي اگر من نبودم ت، عدالت،عدالت
   نظام هماهنگ اجرا بايد گردد

   ديگه صبر نداره،سفره خالي
  اليحه اين دولت بردگي كارگر

  قرارداد موقت بردگي كارگر
  اصالح قانون كار به نفع سرمايه دار

  اميد كارفرماها كارگر خاموشه
  تدبير دولتمردان كارگر ارزونه

  كارفرمايان بدانند كارگر خاموش نمي شه
  ان بدانند كارگر ارزون نميشهدولتي

  

حركتهاي اعتراضـي كـشاورزان و مـدافعان        

  محيط زيست

در سال گذشته كشاورزان و طرفداران محيط زيست در 
. نقاط مختلف كشور دست به حركتهاي اعتراضي زدند       

ـ  ز طي مح بيمساله آب، تخر   نبـود آب   ،  يكـار ي ب ،ستي
ـ  آب و اعتراض به غ     رعادالنهي غ ي بند هيشرب، سهم   ري

 ي تجمعهااز جمله داليل اين بودن دفن زباله  يداشتبه
  .بود ياعتراض

  :چند نمونه از اين حركتها چنين است

 از پيـر و     هاي آذربايجـان،  روسـتا يكـي از    اهالي   -
جوان گرفته تا زنان كهنسال روسـتا بـا حـضور در            
 مقابل كارخانه تجمـع كـرده و از خـروج كاميونهـا      

  .جلوگيري كردند
ستاي قره خان بندي بجنورد با      جمعي از زنان رو    -

اجتماع مقابل پتروشيمي خراسان، مـسدود كـردن        
ــاي   ــت از ورود نيروهـ ــه و ممانعـ ورودي كارخانـ
تعــويض شــيفت و كاميونهــا بــه داخــل كارخانــه، 
ــن   ــان بيكــار روســتا در اي خواســتار اشــتغال جوان

  . مجموعه توليدي شدند
 جاسم  تي ب ،ي حاج بابا سفل   يكشاورزان روستاها  -

 از شاوور از توابع شهرسـتان شـوش،         داني ز تيو ب 
 السـك در اسـتان   انـدوآب، ي مآبـاد  نيآب رزك، ش  

 ي طرقرود، اوره، كمجان،  كشه و روسـتاها   الن،يگ
 ي اعتراضـ  ي اقـدام بـه حركتهـا      مشكياطراف اند 

  . كردند
كشاورزان روستاي منصورخاني منطقه كاكان به       -

دليل آب چاهي كه بـه زمينهـاي كـشاورزي آنهـا            
رسد، جلوي اسـتاندار كهگيلويـه و بويراحمـد           مي  ن

  . تجمع كردند

ــضو   - ــتداران عـ ــهروندان و دوسـ جمعـــي از شـ
تشكلهاي زيست محيطي در اعتـراض بـه اجـراي          
طرحهاي انتقال آب از سرشاخه هـاي كـارون بـه           
فالت مركزي ايـران بـراي چنـدين بـار در سـال             
جاري در ساحل غربـي كـارون در اهـواز زنجيـره            

  . شكيل دادندانساني ت
بيش از هزار تن از اقشار مختلف  مردم اهواز در         -

ــه   ســاحل غربــي رودخانــه كــارون جنــب كتابخان
مركزي كيان پارس تجمع كردند و بـه انتقـال آب          

  .كارون اعتراض كردند
  

  

  و در پايان

رشد كمي و كيفي حركتهـاي اعتراضـي نيروهـاي      
كار خبر از اين مي دهد كه زحمتكـشان در مقابـل    

ــارزه و  سي اســتهاي ضــد مردمــي حاكميــت راه مب
ــد ــده ان ــه و . مقاومــت را برگزي ــت فقي رژيــم والي

باندهاي درون آن قادر به حل ساده ترين مـسايل          
اقتـصاد  «برآمـد   . مربوط به نيروهاي كـار نيـستند      

ولي فقيه سيه روزي براي نيروهاي كـار   » مقاومتي
كـارگران، مزدبگيـران، معلمـان، پرسـتاران،        . است

ان، بازنشـستگان، بيكـاران، دستفروشـان و       كشاورز
طرفداران محيط زيست به درستي راه مبارزه براي        
حق و عدالت را انتخـاب كـرده و وظيفـه همگـان           
است كه به هر شكل ممكن از اين مبارزه حمايـت    

  .و پشتيباني كنند
  
  

روز كارگر در سايه اتحاد و 

  همبستگي كارگران
  ليال جديدي

 است و در     اريخ مبارزه طبقاتي بوده   تاريخ جوامع تاكنون ت   "
دنياي حاضر دو طبقه، بورژوازي و پرولتاريا وجود دارند كـه   

  ".كشاكش اين دو، تاريخ را رقم خواهد زد
ارگران، در شـرايطي برگـزار شـد      اول ماه مه، روز جهاني ك     

كه بحرانهاي سياسي، اقتـصادي سيـستم سـرمايه داري و           
امپرياليستي حقوق كـارگران و زحمتكـشان جهـان را زيـر            

اگرچه مبارزات كـارگران جهـان تـاكنون        . ضربه برده است  
دستاوردهاي بزرگي داشته، در كشور ما و تحـت حكومـت           

اري انگلـي رژيـم     استبدادي، كارگر ستيز، فاسد و سرمايه د      
واليت فقيه، وضعيت كارگران ايراني بسيار وخيم تر گـشته         
و با اين حال، اعتراضات و مقاومت كارگري نيز همـواره در    

  .حال گسترش بوده است
متالشي كردن پيكره توليد ايران و عدم رشـد و پوينـدگي            
آن، توزيع نـابرابر ثـروت و سـر ريـز كـردن آن بـه جيـب                  

ي قدرت تحت هدايت ولـي فقيـه و از          وابستگان تارعنكبوت 
سوي ديگر، فساد بي حد در نظام جمهوري اسالمي روز به           
روز كارگران را به فقر و بيكـاري و بـي خانمـاني كـشانده               

در اين ميان حتي قشرهاي ميانه و متخصصان شاهد   . است
هـر گونـه    . سقوط سطح زندگي و معيشت خـود بـوده انـد          

و رهبـران كـارگري     اعتراض به اين شرايط سركوب شـده        
دستگير و براي سالهاي طوالني به زندان افكنده شده اند و    

  .اين است ستيز بي امان بين كارگر و رژيم كارگر ستيز
امسال نيز مانند هر سال، رژيمـي كـه از هرگونـه تـشكل              
مستقل جلوگيري مي كند، از برگزاري اين جشن كـارگري          

ــل، دســته   ــوگيري كــرده و در مقاب هــاي جهــاني نيــز جل
ــت   ــرل دول ــت كنت ــشي و تح ــارگري (فرماي ــوراهاي ك ش

، را بـه راه مـي      )اسالمي، انجمنهاي صنفي و خانـه كـارگر       
با اين حال، كارگران هر طور كه بـوده، همبـستگي           . اندازد

كــارگري خــود را در اعتراضــات، راهپيماييهــا، بيانيــه هــا، 
  . قطعنامه ها و غيره ابراز داشته اند

 از روز كارگر، جمعي از كـارگران        براي نمونه، سه روز پيش    
و خانواده هاي كارگري، فعالين كـارگري، اعـضاي كميتـه           
هماهنگي بـراي كمـك بـه ايجـاد تـشكلهاي كـارگري و             
جمعــي از اعــضاي اتحاديــه آزاد كــارگران ايــران در يــك 

  .راهپيمايي باشكوه به استقبال اين روز رفتند
رگران همچنين بـه مناسـبت روز كـارگر، اتحاديـه آزاد كـا            

ايران، انجمـن صـنفي كـارگران و اسـتادكاران سـاختماني           
مريوان وسروآباد، انجمن صـنفي كـارگران بـرق و فلزكـار            
كرمانشاه، سنديكاي كارگران نقـاش اسـتان البـرز، كـانون         
مدافعان حقوق كارگر و كميته پيگيـري ايجـاد تـشكلهاي           

  .  كارگري ايران، به طور مشترك بيانيه اي انتشار دادند
زمان، چند تـشكل ديگـر، شـامل سـنديكاي كـارگران            هم

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديكاي كارگران        
نيشكر هفت تپه و كميته هماهنگي براي كمك بـه ايجـاد           

  . تشكلهاي كارگري نيز بيانيه مشتركي صادر كردند
از ديگــر حركــات متحدانــه و مــستقل كــارگران، تــشكيل 

 " ايـران  – جهـاني كـارگر      شوراي برگـزاري مراسـم روز     "
اين ظرف كارگري در بخشي از بيانيـه خـود نوشـته            . است
تاريخ مبارزات طبقه كـارگر نـشان مـي دهـد كـه             ": است

كارگران در هر رده و دسته و محل كاري كـه هـستند نـه               
تنها در يك روز خاص، بلكه هميشه و هر روزه و فقـط در              

هاي سرمايه اتحاد و همبستگي و سازمانيابي مستقل از دولت      
داري و مستقل از كارفرمايان قادر خواهند بود بر جناحها و           
گروه هاي مختلف سرمايه داري پيروز شده و به مطالبـات           

  ".و خواستهاي طبقاتي خود دست يابند
   ارديبهشت12 ، سه شنبهفراسوي خبر
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  :حي توضچند

 كارگران، پرستاران، معلمـان،     ي حركت اعتراض  1956*
 جمـع   ري ز الني كه در ب   كارانيكارمندان، كشاورزان و ب   

ـ  از قب  ي اعتراض ي شده فقط مربوط به حركتها     يآور  لي
 شماره نبـرد    12تجمع، تحصن و اعتصاب است كه در        

 به شكل مشروح همـراه بـا منبـع          1395خلق در سال    
  . خبر منتشر شده است

 كـه در    ي اعتراضـ  ي از حركتها  ياري بس الني ب نيدر ا *
 مـا آن را     اي نداشته و    ي پوشش خبر  ي جمع يرسانه ها 

ـ  ل ني ا نيبنابر.  وجود ندارد  م،ي ا دهيند  توانـد   ي نمـ  ستي
 از جانـب    ي اعتراضـ  يمجموعـه حركتهـا   . كامل باشد 

  . هزار استني كار چنديروهاين
ــدر ا* ــني ــاالني ب ــي حركته ــشجوي اعتراض  ان،ي دان

 در  ي اعتراضـ  ي و حركتهـا   ي فرهنگـ  ،يكاركنان هنـر  
  . منظور نشده استييمحالت به جز موارد استثنا

ـ  هر گاه كـارگران      الني ب نيدر ا *  واحـد چنـد روز    كي
 كي كرده اند، هر روز      ي اقدام به حركت اعتراض    يمتوال

  .حركت به حساب آمده است
 ي اعتراضـ  ي اطالع روزانه از چالشها و حركتهـا       يبرا*

 اني پرستاران، معلمان و دانـشجو     ران،ي، مزدبگ كارگران
  :دي مراجعه كنري جنگ خبر در آدرس زتي به سارانيا

http://www.jonge-khabar.com  
 ي اعتراضــينبردخلـق در هــر مــاه فـشرده حركتهــا  *

 ي را منتشر م   انيكارگران، معلمان، پرستاران و دانشجو    
ـ  ا تي اخبار به سا   ني اطالع از ا   يبرا. كند در  نبـرد  راني

  دي مراجعه كنريآدرس ز
http://www.iran-nabard.com  

  
  راني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب
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  ي حركت اعتراض104، 1395 نيفرورد

 از كشاورزان شهر ي تجمع جمع ن،ي فرورد 10 شنبه   سه
  اصفهان 

 ي نـساج   تجمع كـارگران كارخانـه     ن،ي فرورد 14 شتبه
 و  ي كارخانه كاشـ   ي  تجمع كارگران اخراج    -مازندران  

ــاي اكيســرام ــصاب  - ســرام  در شــهر اردكــان ف  اعت
   شهر يني در خمميس  ي بيرانندگان تاكس

ــرورد15 كــشنبهي ــارگران ن،ي ف ــصاب و تجمــع ك  اعت
 - در شهر بابـك      روزهي اولنگ و چاه ف    ن،ي مب يشركتها

 -بـداهللا   كـوت ع ي سبز شهرداريتجمع كارگران فضا 
   آمل  ي مرغداري از شركتهايكيتجمع كارگران 

ــنبه ــرورد16 دوش ــارگران  ن،ي ف ــع ك ــصاب و تجم  اعت
 - ي روز متـوال ني خوزسـتان در سـوم  كيكارخانه الست 

 - در تهــران ي روز تجمــع راننــدگان تاكــسنيچهــارم
 آرتـا   ماني سـ  ي روز تجمـع كـارگران اخراجـ       نيچهارم

 ي اهـال  ي تمـام   شـان و   ي به همراه خانواده هـا     لياردب
 ن،ي نم ن شهرستا ي مركز خشي گرده، از توابع     يروستا

 تجمـع كـارگران   -از جوانان تا زنان و مردان كهنسال   
 صـدف وابـسته بـه شـركت         ي و بهداشت  ينيكارخانه چ 

   خاك نسوز در آباده عي و توزهيته
ـ     ني دوم ن،ي فرورد 17 شنبه   سه  ي روز تجمع كارگران ن

 روز اعتـصاب و     ني سـوم  - هفت تپه    شكريبر مجتمع ن  
 ني سـوم  - مـشهد    ريتجمع رانندگان شركت سامان س    

 ني هفتمـ - سنندج ستكيروز تجمع كارگران كارخانه ا   
   سوسنگرديروز اعتصاب و تجمع كارگران شهردار

 ي تجمع كاركنـان آتـش نـشان       ن،ي فرورد 18 چهارشنبه
 ري آبــاد، مــسدي رشـ ي مــردم روســتا-كالنـشهر اراك  

 تجمـع كـارگران   - كردنـد   به سقز را مـسدود    واندرهيد
 تجمع كارگران - بار   ني دوم ي برا دوكيمجتمع مس م  

  ي روز متوالني سوميآباد برا  خرملونيكارخانه پارس
ـ  تجمع كارگران مجتمع ن    ن،ي فرورد 19 پنجشنبه  شكري

 ي كارخانـه نـساج  ي تجمع كارگران اخراجـ    -هفت تپه   
 ي روز اعتصاب كارگران كارخانه گـون      ني دوم -بروجرد  

   كاشانريركبي اميگوهر واقع در شهرك صنعت يباف
 كـه از    يرجاني اعتصاب رانندگان سـ    ن،يفرورد20 نهيآد

 شهر ي تجمع اهال- كردند ي ميريمعدن گل گهر بارگ  
ـ        - هرنـد  ي در سـه راهـ     يهرند در اعتراض به مانع بتن

   هيكوهپا
 شاغل در   يمانكاري كاركنان پ  ن،تجمعي فرورد 21 شنبه

 روز اعتـصاب و     ني ششم - هي عسلو 19   فاز يها  پروژه  
 پلور سبز زرند با مـشاركت       يتجمع كارگران واگن ساز   

ـ  تجمع  كارگران مجتمع ن     -خانواده آنان     هفـت   شكري
 ي سـاز   ني كارخانه كمبا  ي تجمع كارگران اخراج   _تپه  

ـ  كـارگران    تجمع _ بار   ني چندم ياراك برا   واحـد   كي
 از هنرمنـدان،  ي تجمـع گروهـ  _ گنبد كاووس   يديتول

 ي تجمع اهال  _ رشته هنر    اني دانشگاه و دانشجو   دياسات
   آباد در زابل خيش

  
  
  
ــشنبهي ــرورد22 ك ــ ن،ي ف ــارگران اخراج ــع ك  و ي تجم

ـ    – بروجـرد    ي نساج نيخشمگ  هـزار   3 از   شي تجمـع ب
 ي بندرعباس برا  ي باربر انهي در پا  لري و تر  ونيراننده كام 

  ي روز متوالنيپنجم
 ي كـشاورز مهي تجمع كارگزاران بن،ي فرورد 23 دوشنبه

  از سراسر كشور در تهران
 تجمع كارگران   - زدي داران در    وني از كام  ي جمع تجمع

   بارني چندميكشت و صنعت مهاباد برا
 تجمع كـارگران معـدن زغـال        ن،ي فرورد 24 شنبه   سه

ـ  تجمع مالباختگان بن   -سنگ پرورده طبس      تعـاون   ادي
  ناجا در تهران

ن اداره  از كاركنـا   ي تجمع جمع  ن،ي فرورد 25 جهارشنبه
 دارانيــ از خري تجمـع تعــداد -كـل ارشــاد گلــستان   

 ،ي واحد خدمات فني تجمع اعضا- مسكن مهر  يتعاون
 ي ســازمان نظــام مهندســكيــ و ژئوتكنيشگاهيــآزما

  ساختمان تهران 
 ي المهـد  ومي كارگر آلمن  620 تجمع   ن،ي فرورد 28 شنبه

 تجمع كارگران معـدن چـشمه پودنـه در          -هرمزگان    

 گـر در    ختـه ي ر ديارگران كارخانه سد   تجمع ك  -كرمان  
   اهواز ي تجمع هنرمندان و فعاالن فرهنگ-تهران  

 اعتصاب صدها كـارگر كارخانـه       ن،ي فرورد 29 كشنبهي
 خوزسـتان هفتـه دوم خـود را پـشت           ي سـاز  كيالست

 يمانكاري روز تجمع كارگران پ    ني چهارم -سرگذاشت    
ــاز   ــه در ف ــد طبق ــركت بلن ــسلو19  ش ــع - هي ع  تجم

 ني سـوم  - در تهـران     ي نهضت سـوادآموز   رانايآموزش
ـ     هـزار بازنشـسته صـنعت فـوالد         3 از   شيروز تجمع ب

   مختلف يكشور از استانها
 لوني تجمع كارگران كارخانه پارس ن،ي فرورد 30 دوشنبه
ــرم ــرا  خ ــاد ب ــيآب ــار ني هفتم ــ - ب ــع جمع  از ي تجم

 تجمع معلمـان    -بازنشستگان اداره مخابرات مازندران     
  ران باز نشسته در ته

 از كـارگران    ي تجمـع تعـداد    ن،ي فـرورد  31 شـنبه    سه
 از مهندسـان عـضو    ي تجمع جمعـ   - كارون   يميپتروش

ـ  تجمـع مرب   - استان تهران    يسازمان نظام مهندس    اني
 سراسـر  يا  و حرفـه ي فنـ  يها   آموزشكده   سيالتدر  حق

  كشور در تهران
  

  ي حركت اعتراض104، 1395 بهشتيارد

 يارگران اخراجـ   تجمـع كـ    بهـشت، ي اول ارد  چهارشنبه
 شـهر   ي تجمع اهال  - گلناز كرمان    يكارخانه روغن نبات  

 -مرزن آباد از توابع چالوس در غرب استان مازنـدران           
   هزارود ي روستايتجمع اهال

 يمي پتروش ي تجمع كارگران اخراج   بهشت،ي ارد 3 نهيآد
  كارون 

 معـدن   كارشـده ي تجمع كـارگران ب    بهشت،ي ارد 4 شنبه
 تجمـع چنـد صـد كـارگر          -زغال سنگ چشمه پودنه     

 اعتـصاب   - پارس سرام در شهرستان قرچـك      ياخراج
 تجمـع   - رفـت ي واحد ج  يكاركنان دانشگاه آزاد اسالم   

ـ  عت داني سف ي روستا ي از اهال  يجمع  جـان ي در آذربا  قي
ـ   - يشرق  ينهاي از سـه هـزار راننـده ماشـ     شي تجمع ب
 اني تجمـع متقاضـ    - در بنـدرعباس     وني و كام  نيسنگ

  راحمدي و بوهيلوين كهگمسكن مهر در استا
 تجمـع بازنشـستگان راه آهـن        بهـشت، ي ارد 5 كشنبهي

 ي سلمان فارسـ   اباني تجمع دستفروشان خ   - زدياستان  
   ي روز متوالني دوميبرا) ينادر(

 اعتـصاب و تجمـع كـارگران و         بهـشت، ي ارد 6 دوشنبه
  ي پ ي روستا ي تجمع اهال  - نالوس   يكارمندان شهردار 

  راحمدي و بوهيلوي كهگ در استانيگيزرد بهرام ب 
ــنبه ســه ــارگران شــركت  بهــشت،ي ارد7 ش ــع ك  تجم

  هيلويمخابرات كهگ
  7بقيه در صفحه 

  

  1395 كار در سال يروهاي نيحركت اعتراض1956

  كاراني كارمندان، كشاورزان و بران،ي پرتوان كارگران، معلمان، پرستاران، مزدبگجنبش
   كارگراني آستانه اول ماه مه، روز جهاندر

 . كندي منتشر مراني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب



  7صفحه             ويژه اول ماه مه      1396  ارديبهشت نبرد خلق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  6بقيه از صفحه 
 تجمع كارگران كارخانه چوكـا      بهشت،ي ارد 8 چهارشنبه

 زدانـه ي تجمـع كـارگران كارخانـه ر       - النيدر استان گ  
   شب تاب در فراهانيها
 ي اعتـصاب و تجمـع شـبانه روز        بهشت،ي ارد 10 نهيآد

 روز  نيرم چها ي هرمزآل برا  ي المهد ومينيكارگران آلوم 
   در بندرعباسيمتوال
 رازي شـ  يآ.يت.ي تجمع كارگران آ   بهشت،ي ارد 11 شنبه

   در مشهدينشانان بخش خصوص  تجمع آتش -
 ي تجمــع كــارگران شــهرداربهــشت،ي ارد12 كــشنبهي

 تجمـع جوانـان   - ي روز متـوال   ني دومـ  يخرمشهر بـرا  
 اراني تجمـع آموزشـ    - كار در شهر آبادان      ياي جو كاريب

   بار در تهرانني چندمي برايزنهضت سواد آمو
 ي تجمع كارگران شركت حفـار    بهشت،ي ارد 13 دوشنبه
 اعتصاب و تجمع    - گچساران   ري ش   سد چم  كيژئو تكن 

 ي تجمع جمع  - شابوري ن ي سبز شهردار  يكارگران فضا 
ـ        ي دبـستان شياز معلمان و آموزش دهنـدگان مقطـع پ

 كـار   اني تجمـع متقاضـ    - بار در تهـران      ني چندم يبرا
 كي صن تح -شركت كشت و صنعت هفت تپه       مقابل  

 روز  ني چهـارم  ي سراوان برا  يكارگر بازنشسته شهردار  
  آهن اصفهان  تجمع بازنشستگان ذوب -
 كارشـده ي تجمـع كـارگران ب     بهشت،ي ارد 14 شنبه   سه 

 ي تجمع كارگران خدمات شهر    - در زرند    ريشركت غد 
 تجمع  - ي روز متوال  ني چهارم ي خرمشهر برا  يشهردار

 تجمــع - شــهر اهــواز  يان هــسته مركــزدستفروشــ
   مسكن مهر در تهرانانيمتقاض

 تجمع كارگران كارخانه آرتـا      بهشت،ي ارد 15 چهارشنبه
 تجمــع - ليــدر اردب) ســبالن پارجــه (نيــتجــارت زر

ـ  ا يمي پتروش نيكارگران واحد الف    تجمـع حـدود     - المي
ــركت آلوم 1000 ــارگران ش ــن از ك ــني ت ــدومي  ي المه

 از  يري شان و  جمع كث     ياده ها هرمزآل به همراه خانو   
 تجمع  - ي متوال ز رو ني دوم ي برا يشهروندان هرمزگان 

 المي و كمانكوه در ا    جاري نفت تنگ ب   يكارگران چاهها 
  ي روز متوالني دوميبرا
  

 بـر   ي اعتصاب و تجمع كارگران ن     بهشت،ي ارد 18 شنبه
 تجمـع كـارگران     - هفت تپـه       شكريكشت و صنعت ن   

 تجمـع   -هرستان پلـدختر       ش يكارخانه آجر ماسه آهك   
   تهران يراهبران مترو

ـ  تجمع جوانان جو   بهشت،ي ارد 19 كشنبهي  كـار در    ياي
 تجمـع  -  ي روز متـوال ني چندم يشهرستان جاجرم برا  

 تجمـع بازرسـان   - شهر پرند 6 فاز  يكارگران ساختمان 
ــداران و - رشــت  يرانيســازمان تاكــس  تجمــع مهمان

 تجمــع -  كــشورييمــايســرمهمانداران ســازمان هواپ
 -  هـواز  منطقـه دو ا    ي سـبز شـهردار    يكارگران فضا 

 و لـنج داران  اداني تجمع صـ   -تجمع كشاورزان رودبار    
ـ     - يجانيهند  - فـارس    جي تجمع كارگران رستوران خل

  شابوري از محالت نيكيتجمع زنان 
 تجمع كارگران كارخانه چوب و    بهشت،ي ارد 20 دوشنبه

ــالم   ــذ اس ــا(كاغ ــارگران كار -) چوك ــع ك ــه  تجم خان
ـ  تبر ي سـاز  ني ماش يگر  ختهير  يدرشـهرك صـنعت    (زي

 خدمات  ي تجمع كارگران شاغل در بخشها     -) قراملك
ــد يشــهر ــه آزاد ارون ــز( محــدوده منطق  مجموعــه ري

 اعتـصاب كـارگران مخـابرات       -)  خرمـشهر  يشهردار
 از سـاكنان مـسكن      ي تجمع جمع  - و عنبرآباد    رفتيج

رگران  از كـا ي تجمـع جمعـ  - اكباتان همدان    ديمهر ام 
  شركت جلفاكاران ارس 

 رفـت ي كشاورزان ج ييماي راهپ بهشت،ي ارد 21 شنبه   سه
 - در نجـف آبـاد       لوي ن ي تجمع كارگران كارخانه كاش    -

 اعتـصاب   -شـهر       ني مـشگ  يتجمع كارگران شـهردار   
 بار  ني چندم ي خرمشهر برا  ي شهردار يكارگران خدمات 

   در تهراني و حرفه اي سازمان فناني تجمع مرب-

 - زنجـان    راناني تجمع تاكس  بهشت،ي ارد 22 بهچهارشن
ــمار  ــع ش ــان و مجريتجم ــ از مهندس ــ ذاني  صالحي

  ساختمان در استان فارس
ــه بهــشت،ي ارد23 پنجــشنبه  تجمــع كــارگران كارخان

 روز  ني دومـ  ي الگانـت در اسـتان سـمنان بـرا         ينساج
 دخترانـه امـام     رسـتان ي اعتـصاب معلمـان دب     - يمتوال

  حسن در استان البرز
 فراشبند ي تجمع كارگران شهردار  بهشت،ي ارد 25 شنبه

ــرا ــدميدر اســتان خوزســتان ب ــار  ني چن  تجمــع - ب
 ي از اهال ي تجمع جمع  - بوس در مشهد     ينيرانندگان م 

 تجمــع - گوشــه از توابــع شهرســتان دورود يروســتا
 از صـاحبان مـسكن بـاب الحـوائج شهرسـتان            يجمع

 - هـشتگرد    5 از مـردم فـاز       ي تجمع نعـداد   -قرچك  
 شهرستان  مارستاني ب ي و درمان  ي كاركنان خدمات  تجمع

   بارني چندميهشترود برا
ــشنبهي ــشت،ي ارد26 ك ــنا  به ــارگران ص ــع ك  عي تجم

ــابرات راه دور ا ــمخ ــ) ITI (راني ــع - رازيدر ش  تجم
ـ  ا ييمـا ي هواپ راتي و تعم  يكاركنان بخش مهندس    راني

   ريا
 تجمع كارگران كارخانه صابون     بهشت،ي ارد 27 دوشنبه

 شركت  كي تجمع كارگران    -ر خرمشهر    د اسي يساز
 ي تجمع كارگران اخراجـ    - در دزفول    يي مواد غذا  ديتول

   و بلوچستانستاني در استان سي بالدريكارخانه ش
 ي  تجمـع كـارگران كارخانـه      بهشت،ي ارد 28 شنبه   سه

 تحـصن دو    - ي بـار در سـال جـار       ني سوم يچوكا برا   
 روز  ني دومـ  ي شـده فـوالد زاگـرس بـرا        كـار يكارگر ب 

 شـهر   11 و   8 و   5 ي فازهـا  اني تجمع متقاض  - يتوالم
 شاغل در   يمانكاري اعتصاب كارگران پ   - سي پرد ديجد
 - ي روز متـوال ني دومي براهي عسلوژهي منطقه و14فاز  

   رفتي جياعتصاب كارگران شهردار
 اعتـصاب و تجمـع صـدها        بهـشت، ي ارد 29 چهارشنبه

 ي تجمـع مـردم روسـتا      -كارگر بازارچه مـرز مهـران       
ــوكرك ــد هي ــتان هيرمن ــ- در شهرس ــع جمع  از ي تجم

 تجمـع   - خرم آبـاد     لوني پارس يكارگران كارخانه نساج  
   واني شهر مريرانندگان تاكس

 از كـارگران و     ي تجمـع جمعـ    بهشت،ي ارد 30 پنجشنبه
ـ  م دانيـ غرفه داران م    تجمـع   - بـار تهـران        و تـره   وهي

 كارخانــه فــوالد ارفــع يمانكــاري از كــارگران پيجمعــ
   روزني دومي برازدياستان اردكان در 

  
  ي حركت اعتراض155، 1395 خرداد

 شركت  كي از كارگران    ي اول خرداد، تجمع جمع    شنبه
 از يكـ ي در يروگاهي و ن  ي نفت يها   در پروژه    يمانكاريپ

 تجمع زنـان فـانوس بـه        - هي عسلو 14 فاز   يها  پروژه  
  ليدست در اردب

 و  ي سوار ي خرداد، تجمع رانندگان خودروها    3 دوشنبه
 ينهـا ي از مالكـان زم    ي تجمـع جمعـ    - در آمـل     يخط

 از ي تجمع تعداد-ممنطقه سوهانك و مراد آباد تهران   
 ي معترض به انتقال آب كارون بـرا       يشهروندان اهواز 

   بارنيچند
 يجاني هنـد  اداني از ص  ي خرداد، تجمع جمع   4 شنبه   سه
 - مـسكن تهـران      ي تعـاون  ي از اعضا  ي تجمع تعداد  -

 ثـار ي مسكن مهر ا   ي واحدها اني از متقاض  يتجمع جمع 
   روزكوهيدر ف

 شهر  ي خرداد، تجمع ساكنان مناطق جنوب     5 چهارشنبه
 نفـت   ي شركت حفار  ي تجمع كارگران اخراج   -بوشهر  

 از كـارگران شـركت      ي تجمع جمعـ   -شمال در بهشهر  
 اعتصاب كـارگران    - هي عسلو 14 صنعت در فاز     زيشبد

 ي بـرا   كارخانه آهن و فـوالد ارفـع اردكـان         يمانكاريپ
ـ  در ا  ي روز متـوال   نيپنجم  از  ي جمعـ  ع تجمـ  - مـاه    ني

بـه صـورت   » همكـار «و » 4تونل «كارگران دو معدن   
  ي روز متوالني دوميجداگانه برا

 ي شـهردار ي خرداد، تجمع كارگران خـدمات  6 پنجشنبه
  صالح آباد در استان خراسان

  ي مهـد  ي خرداد، تجمـع كـارگران شـهردار       9 كشنبهي
 از راننـدگان و     ي تجمع جمعـ   - شهر در استان سمنان     

ــدارانيكام ــاده ون ــردم - حمــل خــاك در آب  تجمــع م
 بـار   ني چندم ي برا - و بندرگاه بوشهر     لهي هل يروستاها

 در استان لرستان لوني شده كارخانه پارسكاريكارگران ب 
  تجمع كردند 

 از مهندسـان نـاظر در    ي خرداد، تجمع جمع   10 دوشنبه
ن منطقـه خركـان      از كـشاورزا   ي تجمع تعداد  -تهران  

  نيدر قزو) نيبخش كوه (يسفل
 تـن از كاركنـان      800خرداد، تجمع حدود    11 شنبه   سه

 از كاركنـان    ي تجمع جمعـ   – مخابرات لرستان    يشركت
 مخابرات پل دختر، بروجرد و نورآباد همزمان با    يشركت

 تجمع صدها تـن از كـارگران        -سراسر استان لرستان    
  چوكا 

روز تجمــع كــارگران  ني خــرداد، پنجمــ12 چهارشــنبه
 منطقـه   19 پترو پارس واقع در فـاز        شگاهي پاال ياخراج

 از كارگران كارخانـه آب      ي تجمع جمع  -  هي عسلو ژهيو
 روز ني پنجمـ ي داماش در شهرستان رودبار بـرا   يمعدن

ــوال ــ- يمت ــع جمع ــاد  ي تجم ــاظر جه ــان ن  از مهندس
   لرستانيكشاورز

 از ي خــرداد، تجمــع چنــد بــاره تعــداد13 شــنبه پــنج
 - معتـرض بـه انتقـال آب كـارون           يشهروندان اهواز 

ـ  تبر ي سـاز  ني ماشـ  ي گـر  ختهيتجمع كارگران ر    - زي
 »كا؟يچرا مرگ بر امر« با شعار ي همگ 19كارگران فاز   

  به دفاتر واحد حمله كردند
 ي شـهردار  ي خرداد، تجمع كارگران خدمات    16 كشنبهي

 بروجرد بـه    ي از كارگران شهردار   ي تجمع جمع  -اهواز  
 يهـا    اعتصاب تمـام دكـه       - شان   ي خانواده ها  همراه

 از سـاكنان    ي تجمع تعـداد   -آباد     خرم   يفروش  روزنامه  
   شهر در اصفهان يني خمهيشهرك منظر

 خرداد، تجمع چند روزه كـارگران كارخانـه         17 دوشنبه
 تجمع كارگران منطقـه پـنج       - خرمشهر   يصابون ساز 

 800 تجمـع   - اراك   ي شهردار ي سبز و پاركها   يفضا
 تجمـع   - مخـابرات لرسـتان      يتن از كاركنـان شـركت     

   طوس در استان خراسانيكارگران كاش
 شـركت  ي خرداد، تجمع كـارگران اخراجـ   18 شنبه   سه

 تجمع  - خرمشهر   يياي در ساتي و ساخت تأس   يمهندس
 برازجان، مركز شهرستان دشتستان     يكاركنان شهردار 

 تجمـع  - دي اقلي سبز شهرداري تجمع كارگران فضا   -
 از ي تجمــع گروهــ- شــهرك گلــشهر رودبــار  مــردم
 و ل حمـ عي مسكن كاركنان صنا  ي شركت تعاون  ياعضا

 از سـاكنان منـازل   ي تجمـع جمعـ  - كشور   يينقل هوا 
   رشت ي نسقيمسكون

 ماهه  كي اعتصاب و تجمع     اني خرداد، پا  19 چهارشنبه
ـ  تبر ي سـاز  ني ماشـ  يگر  ختهيكارگران كارخانه ر    - زي

 ســركالته ي خطــير از راننــدگان ســوايتجمــع جمعــ
 تجمــع بازنشــستگان وزارت - يخرابــشهر در كردكــو

  آموزش و پرورش در تهران
 روز اعتــصاب نيكمــي و ستيــخــرداد، ب20 پنجــشنبه

 واقــع »زيــ تبريكمپروســور ســاز«كــارگران كارخانــه 
ـ  قراملـك تبر   يدرشهرك صنعت   تجمـع كـارگران     - زي

 تجمـع شـهروندان   - تهـران  يا بازنشسته برق منطقـه  
   در استان كرمانشاه نيشهر هرس

 تن از   500 روز تجمع بش از      ني خرداد، ششم  22 شنبه
شـركت   (هي عسلو 19 شاغل در فاز     يمانكاريكارگران پ 

 ي تجمـع كـارگران كارخانـه كاشـ        -)  پژوه رويگاما و ن  
 تجمع كشاورزان شهرستان لنجـان در       -طوس قوچان   

 از مردم منطقـه بلهـزار       ي تجمع جمع  -استان اصفهان   
 در اســوجي »لوكــوب« منطقــه ي تجمــع اهــال- اســوجي

 شـهرك  ي از اهالي تجمع جمع- راحمدي و بو هيلويكهگ
 از  ي تجمـع تعـداد    -مهاجران بلوار عباسپور در كرمان      

   كنار دونيمردم فر
 از كـارگران فـوالد      ي خرداد، تجمع تعـداد    23 كشنبهي

 كارخانـه   كارشدهي از كارگران ب   ي تجمع جمع  -زاگرس  
 راه  ي مخابرات عيبازنشسته كارخانه صنا   كارگران   -ارج    
   شان به ي چادرهادنيبا برچ) I.T.I (رازيدور ش

  8بقيه در صفحه 
  



  8صفحه             ويژه اول ماه مه        1396  ارديبهشت نبرد خلق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  7بقيه از صفحه 
 از  ي تجمـع جمعـ    - روزه خود خاتمه دادند      16تحصن  

   مسلح در تهرانيروهايبازنشستگان ن
ــنبه ــدگان  24 دوس ــت روزه رانن ــصاب هف ــرداد، اعت  خ

 اعتصاب كارگران كارخانه فـرش      - در بوشهر    ونهايكام
  ني البرز قزويپارس در شهرك صنعت

 ي خرداد، تجمع سه روزه تعداد قابل توجه      25 شنبه   هس
 ي كــارگران ســاكن در كــويهــا  خــانواده ياز اعــضا

 تجمـع   - ي معـدن زغـال سـنگ البـرز شـرق          يسازمان
 در  رآبـاد يكارگران كارخانـه فـوالد دماونـد در بنـدر ام          

 از كارخانـه    يكي شده   كاري تجمع  كارگران ب    -بهشهر    
 - ي در سار  يتاكس تجمع رانندگان    - زدي عي صنا يها

 غـرب  ني مسكن نگ ي از مالباختگان تعاون   يتجمع جمع 
   تهران22در منطقه 
 شــده كــاري خــرداد، تجمــع كــارگران ب26 چهارشــنبه

 معدن  ي تجمع كارگران اخراج   - حافظ     يكارخانه كاش 
ــده   ــنگ بل ــال س ــارگران پ-زغ ــع ك ــاري تجم  يمانك

   اهواز 4 منطقه يشهردار
 تونـل   ي معـدن اصـل     خرداد، تجمع كـارگران    29 شنبه

 از مـردم    ي تجمع شـمار   -چهار پابدانا در منطقه زرند      
   الميا
 از كارگران   ي خرداد، اعتصاب و تجمع جمع     30 كشنبهي

   – ي روز متوالني ششمي ناز برا  دشتيشركت زراع
  8بقيه در صفحه 

 كي و سـرام   ي از كارگران كارخانـه كاشـ      يتجمع جمع 
 ي لوازم خانگ   از كارگران كارخانه   ي تجمع جمع  -حافظ  

ــ ــشهد سيآدن ــداد - در م ــع  تع ــارگران ي تجم  از ك
  » نئوپان گنبد«بازنشسته 

  
  ي حركت اعتراض123، 1395 ريت

 تجمـع   - يرمي نجمع كشاورزان سـم    ر،ي ت 2 چهارشنبه
 -كارگران زغال سنگ در كوهبنان در اسـتان كرمـان        

  ي ساري و مهد كودكهاي دبستانشيتجمع معلمان پ
 در پاسـاژ  هاي دهـه هـشتاد   ييمـĤ  گرده ر،ي ت 3 پنجشنبه

  پروما مشهد
   پارس يدي تجمع كارگران شركت تولر،ي ت5 شنبه

 از كارگران   ي تجمع تعداد  -نئوپان در استان مازندران     
 -در منطقـه هـراز      ) دسـا  (راني ا ني سنگ زليكارخانه د 

ـ ي از معلمان مدارس غ    يتجمع تعداد   - مـشهد    يردولت
ــ  ــع جمع ــا  يتجم ــده س ــراج ش ــدگان اخ زمان  از رانن

 تجمـع كاركنـان    - بار   ني دوم ي بجنورد برا  ياتوبوسران
  الحجج در مشهد  ثامن يشده موسسه اعتبار معلق

ـ    200 از   شي تجمع ب  ر،ي ت 6 كشنبهي  ي كارگر كارخانه پل
 رشـت   ي تجمع آتش نشانان شهردار    - اصفهان   لياكر
 تن از كـارگران     200 از   بشي روز اعتصاب ب   ني پنجم -

  ن خراساني زريكارخانه كاش
 تجمع كارگران كارخانه فوالد و چـدن        ر،ي ت 8 شنبه   سه

 خـرم آبـاد     لوني تجمع كارگران كارخانه پارسـ     -دورود  
 ي تجمع كـارگران سـاختمان  - ي روز متوالني سوم يبرا

  شهر اهواز
 نهي آبگ شهي تجمع كارگران كارخانه ش    ر،ي ت 9 چهارشنبه

 در  يردولتي معلمان مدارس غ   ي تجمع اعتراض  - نيقزو
   زيتبر
 در  دي سـد  يگـر   ختـه ي تحصن كارگران ر   ر،ي ت 12 نبهش

  تهران
 هما در  مي تجمع كاركنان قرارداد مستق    ر،ي ت 13 كشنبهي

 اعتصاب و تجمـع سـه روزه كـارگران معـدن     -تهران  
 اني تجمـع متقاضـ  - در استان كرمـان     ي جنوب يپابدانا

 بـار    ني چنـدم  ي برا اسوجي ي مسكن مهر بلكو   افتيدر
سكن مهـر زمـان آبـاد        از سـاكنان مـ     ي تجمع جمعـ   -
 و تجمـع    اعتصاب -در استان اصفهان    ) هيشهرك اله (

 آزادشـهر در  ي سبز شـهردار ي و فضا يكارگران خدمات 
  استان گلستان 

 ي تجمع كاركنان اداره راه و شهرسـاز       ر،ي ت 14 دوشنبه
 تجمع شاغالن و بازنشستگان     - و بلوچستان      ستانيس

از  سـ ندهي آي و بازنشستگتيتحت پوشش صندوق حما  
 روز  ني دوم ي برا يجاني هند اداني تجمع ص  -در تهران   

 ي فـضا ي اعتصاب و تجمع كـارگران شـركت    -  يمتوال
   زي ريسبز در ن

 ي سبز شهرداري تجمع كارگران فضار،ي ت 15 شنبه   سه
 تجمع جمعـي از مـردم روسـتاي         - آباد     خرم 3منطقه  

  چارقلي در گميشان در منطقه تركمن صحرا
 ي از راننـدگان اتوبوسـها     يداد تجمع تعـ   ر،ي ت 19 شنبه

  در سنندج ) يبخش خصوص (يداخل شهر
ـ  ت 20 كشنبهي  شـركت   كارشـده ي تجمـع كـارگران ب     ر،ي

 معدن سه   يماني تجمع كارگران پ   - نفت شمال    يحفار
 تجمع كارگران بازنشـسته كارخانـه       -چاهون در بافق    

 فـاز دو    يراني اعتصاب رانندگان تاكس   - نينازنخ در قزو  
ـ  تجمـع تعـداد كث     -واز  پادادشهر در اهـ     از دسـت    يري

ـ      تجمـع  - ني قـزو ازارفروشان جمعه بازار و سه شنبه ب
ـ  تجمـع كاركنـان م     - در زابل      ستانيدامداران س   راثي

   استان خوزستان در اهوازيفرهنگ
 مخـابرات   118 تجمع كارگران مركـز      ر،ي ت 21 دوشنبه

  ي روز متوالني دوميكرمان برا
 تجمــع -ران  كــارگران فــوالد زاگــرس در تهــتجمــع

 روز نيستمي بي چوكا براي كارخانه نيكارگران خشمگ
  يمتوال
 كـار   ياي از جوانان جو   ي تجمع تعداد  ر،ي ت 22 شنبه   سه

  در منطقه ماهشهر
 از  ي تجمـع جمعـ    - كهنوج     ي كارگران شهردار  تجمع

ـ لوي تهـران، كـرج و اسـتان كهك      يمعلمان شهرها   و هي
ـ     ي تعداد ني احمد هچن  ريبو  يتان دبـس  شي از معلمـان پ

 تحمـع   - از معلمان شـاغل در تهـران         ي و جمع  يسار
 ي سازمان اتوبوسران  ي از رانندگان بخش خصوص    يجمع
  كرج
 ي روسـتا  ي از اهـال   ي تجمـع تعـداد    ر،ي ت 24 شنبه   پنج
   شوشتر ميعظ
   مرودشت تي تجمع مردم شهرك والر،ي ت25 نهيآد

 در  لوني تجمـع كـارگران كارخانـه پارسـ        ر،ي ت 26 شنبه
 از  »ونيبرمـام  «ي روستا ي تجمع اهال  -استان لرستان   

ـ لويشهرستان باشت در اسـتان كهگ       -  راحمـد ي و بو  هي
 ي خـرم آبـاد بـرا      لونيتجمع كـارگران كارخانـه پارسـ      

   بار نيچندم
 تجمع كارگران دو واحد استحـصال و        ر،ي ت 27 كشنبهي

 تجمـع  - آق دره در شهرسـتان تكـاب   يمعـدن طـال  
 - از كاركنان بانـك ثـامن الحجـج در تهـران             يتعداد

 تجمع  - در تهران      ي از كارگران ساختمان   يتجمع جمع 
 ي تجمع جمعـ   - از بازنشستگان فوالد در تهران       يجمع

ــاربرانــهياز راننــدگان پا  تجمــع - نيقــزو اســتان ي ب
 اعتـصاب و    - در تهران    يسيدگرباره معلمان حق التدر   

ـ  بدي م يتجمع كارگران كارخانه كاش     روز  ني دومـ  يرا ب
   از مردم طبس ي تجمع شمار- يمتوال

 - نهاوند   ازماني ف ي روستا ي تجمع اهال  ر،ي ت 28 دوشنبه
   مسكن مهر فوالد شهر انيتجمع متقاض

 از كـارگران كارخانـه   ي تجمع شـمار ر،ي ت29 شنبه  سه
 اعتصاب كـارگران كارخانـه      - شكر اهواز    هيقند و تصف  

 1 شـمار  ي واقـع در شـهرك صـنعت    »كي پالسـت  ايرو«
 در چهارمحـال و   ي شـهر بلـداج    ي تجمع اهال  -سنندج  

 از زنــان در اعتــراض در ي تجمــع تعــداد- ياريــبخت
ــار ــدر - يس ــق الت ــان ح ــاره معلم ــع دوب س از ي تجم

ـ  جاني لرستان، كرمانشاه، آذربا   يشهرها  گـر ي و د ي غرب
  استانها در تهران

ــ ت30 چهارشــنبه  غــذا از طــرف كاركنــان مي تجــرر،ي
 - ي روز متـوال ني سومي براهي عسلو سي پرد يميپتروش

 غــذا از طــرف كــارگران مياعتــصاب و تجمــع و تحــر
 ي روز متـوال   ني پنجم ي برا راني ا يكارخانه كارتن ساز  

ــمار - ــع ش ــه   ي تجم ــسته كارخان ــارگران بازنش  ازك

ـ  تبر ي سـاز  ني ماشـ  يگر  ختهير  ان تجمـع كـارگر    - زي
 روز تجمـع آمـوزش دهنـدگان        ني سوم - ابهر   سيگلر

 تجمع  - از سراسر كشور در تهران       يوزنهضت سوادآم 
ــر ــياليس ــ اراني آموزش ــان پ ــستانشي و معلم  از ي دب

   روزني چهارمي محتلف در تهران براياستانها
 تجمـع كاركنـان شـركت مخـابرات         ر،ي ت 31 پنجشنبه
 روستا دهچاه از توابـع     ي از اهال  ي تجمع جمع  -لرستان  

 اعتصاب كارگران كشت و     - زي ر يبخش پشتكوه در ن   
  ي روز متوالني هشتمي مهاباد براصنعت

  
  ي حركت اعتراض129، 1395 مرداد

 وميــني مــرداد، تجمــع كــارگران مجتمــع آلوم2 شــنبه
 اعتـصاب حـدود     - و هرمز آل در بنـدرعباس        يالمهد
 تجمـع  - معدنكار معدن همكار در استان كرمـان   400
 2 منطقـه  ي سـبز و خـدمات  ي از كـارگران فـضا    يجمع

 ي از كـارگران اخراجـ     يجمع تجمع   - آبادان   يشهردار
 تجمـع  - ن در منطقه مـالرد تهـرا      نديفوالد سازان فرآ  

   از رانندگان  شركت گاز استان گلستانيتعداد
 تـن از كـارگران      200 از   شي مرداد، تجمع ب   3 كشنبهي

 اعتـصاب   - حـافظ در اسـتان فـارس         يكارخانه كاشـ  
 و  ييمـا ي راهپ - شـهر بابـك      يكاركنان امـور مخـابرات    

 تجمــع - زرنــد يي كارخانــه زغالــشوتجمــع كــارگران
 در جـار ي بي نفتـ  ي شده حوزه هـا    كاريكارگران از كار ب   

  المياستان ا
 يمانكـار ي مرداد، اعتصاب كارگران شركت پ     4 دوشنبه
 تجمـع   -ي روز متـوال   ني چندم ي هشترود برا  يشهردار

 تجمـع   - شهركهنه در قوچان     ي روستا ي از اهال  يجمع
ـ  عل هي جرقو ي از اهال  يجمع  -رسـتان مباركـه      در شه  اي

ـ       يتجمع اهال   مقابـل   ي مهردشت در اعتراض به كم آب
   بهمنيبخشدار

 از كارگران بازنشسته    ي مرداد، تجمع شمار   5 شنبه   سه
 ي تجمع كاركنان علوم پزشك    - الني گ يجهاد كشاورز 

 تجمع  - ي پرستاران و نظام پرستار    تيلرستان با محور  
   كمك پرستاران جوان مازندرانياعتراض

  ي روسـتا  ي از اهـال   ي مرداد، تجمع تعـداد    6 چهارشنبه
 روزه كارگران كشت  14 تحصن   اني پا - بروجرد   زهيُبند

  و صنعت مهاباد
 يمانكاري مرداد، تجمع چند روزه كارگران پ      10 كشنبهي

   رجاء يليشركت حمل و نقل ر
 در استان   اسوجي مرداد، تجمع كارگران قند      11 دوشنبه

  راحمدي و بوهيلويكهگ
 تجمـع   - حامـل گنـدم در زابـل         لريان تر  رانندگ تجمع

  اسوجي بازرنگ از توابع شهر ياهال
ــه ــنبه س ــصاب  12 ش ــرداد، اعت ــارگران 11 م  روزه ك

 تجمع رانندگان شـركت واحـد       - گودرزي ال انيسدحوض
ـ  تن از بازنشستگان ا    700 تجمع   -تهران   ـ  ا راني  در  ري
   تجمع دوباره خانواده ها معلمان در گرگان-تهران 

 تجمـع   - نـاب ي مـرداد، تجمـع مـردم م       13 چهارشنبه
   راحمدي بوداري سپي روستاي از اهاليجمع

 مرداد، اعتصاب كارگران شـركت سـكاف        14 پنجشنبه
  در تهران

 ي مــرداد، اعتــصاب كــارگران شــركتها   16 شــنبه
 - بندر امام در ماهشهر  يمي شاغل در پتروش   يمانكاريپ

 و  جـار ي تنگـه ب   ي گـاز  داني م كارشدهيتجمع كارگران ب  
 از كارگران شاغل و     ي تجمع جمع  -انكوه در تهران    كم

   زي تبري سازني ماشيگر  ختهيبازنشسته كارخانه ر
ـ  اكر ي مرداد، تجمع كارگران كارخانه پل     17 كشنبهي  لي

 اعتصاب كاركنان مركز اطالعـات تلفـن        -در اصفهان   
 امـام   مارستاني از پرستاران ب   ي تجمع جمع  -هرمزگان  

  راحمديبو و هيلويسجاد در استان كهگ
 ني روزه كـارگران ماشـ     5مـرداد، اعتـصاب     18 دوشنبه

 در ني سـنگ ي تجمع رانندگان خودروهـا   - زي تبر يساز
   در تهران ي تجمع بازنشستگان فرهنگ-سمنان 

   روزه كارگران 17مرداد، اعتصاب و تجمع 19 شنبه سه
  9بقيه در صفحه 

  



  9صفحه             ويژه اول ماه مه      1396  ارديبهشت نبرد خلق 
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  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  8بقيه از صفحه 
  

 ترانسفو در زنجان     راني مجموعه شركت ا   ري ز يواحدها
ـ  منطقـه  ي تجمـع كـارگران شـهردار   -  - اهـواز   كي

 آسمان در   ييماي از كاركنان شركت هواپ    يتجمع تعداد 
 تجمع  - تجمع كشاوزان گندمكار در اصفهان       -تهران  

   در هرمزگان يد المهومينيومكارگران شركت آل
 مرداد، تجمع كارگران شركت كوهسر در      20 چهارشنبه

  يبندرانزل
 يمـان ي از كـارگران پ    ي مـرداد، تجمـع تعـداد      23 شنبه

 تجمـع كاركنـان     - در تهران    يمجموعه ورزشگاه آزاد  
 - بـار      ني چنـدم  ي آسمان بـرا   ييماي شركت هواپ  يفن

 يز اهـال   ا ي تجمع تعداد  - ميتجمع كشاورزان رباط كر   
 مـسكن مهـر     اني از متقاضـ   ي تجمع جمعـ   -اروندكنار  
 صـنعت دنـا     الد تجمع كارگران كارخانه فو    -خرمشهر  

  راحمدي و بوهيلويدر استان كهگ
 اسـوج ي مرداد، تجمع كارگران كارخانه قند       24 كشنبهي

 اداره امـور آب و      يمانكاري و پ  ي تجمع كاركنان رسم   -
 طيان وسـا   اعتصاب و تجمع راننـدگ     -فاضالب دزفول   

 ني چنـدم  ي شهرستان محالت بـرا    ني سنگ ي بار هينقل
 مــهي از كــارگزاران بي تجمــع جمعــ - يروز متــوال

 روزه  چنـد  تجمـع    - در تهـران     يمحصوالت كـشاورز  
   در تهراني دبستانشي پانيمرب

 داران شهرســتان وني مــرداد، تجمــع كــام25 دوشــنبه
  فالورجان 

ــنبه ســه ــارگران  26 ش ــع ك ــصاب و تجم ــرداد، اعت  م
   فارس در بندرعباسجي ستاره خلشگاهي پااليمانكاريپ

 مـرداد، تجمـع صـدها تـن از كـارگران            27 چهارشنبه
ـ  تجمع كارگران سـد آر -سنگ كرمان    معادن زغال     وي

 اعتـصاب و تجمـع شـبانه        -برزن در استان خوزستان     
شـركت چـوب و كاغـذ       ( كارگران كارخانه چوكا     يروز

روز اعتـصاب    ني سـوم  - ي روز متـوال   10 يبـرا ) رانيا
   بممي ارگ قديكارگران پروژه بازساز

ـ  مرداد، تجمع كارگران كارخانه صنعت        30 شنبه  دكي
ــم  ــور  -ق ــدمات موت ــازمان خ ــارگران س ــع ك  ي تجم

   بروجرديشهردار
 و ي دبــستانشي پــانيــمــرداد، تجمــع مرب31 كــشنبهي

 بـار در    ني چنـدم  ي برا ي نهضت سواد آموز   ارانيآموزش
گران كارخانه فوالد البرز     اعتصاب و تجمع كار    -تهران  

   دهلران ماني تجمع كارگران اخراج شده كارخانه س-
 در زيــ تبرتيــ تجمــع دو روزه كــارگران شــركت آذر-

 مختلـف  ي رشته ها  اراني از دست  ي تجمع جمع  -تهران  
 تجمع كارگران فـوالد زاگـرس در   - در تهران    يپزشگ

   كاله در آملي تجمع كارگران اخراج-تهران 
  

  ي حركت اعتراض127، 1395 وريشهر

 ادامـه تجمـع كـارگران كارخانـه         ور،ي اول شهر  دوشنبه
 شـركت   ي ادامه تجمع كارگران اخراج    -فوالد زاگرس   

 ي شهردار ي تجمع كارگران خدمات   - كاله در آمل     يلبن
 لوني تجمع چند باره كـارگران كارخانـه پارسـ    - اسوجي

 كارخانه نـازنخ در   كارشدهي تجمع كارگران ب   -خرم آباد   
ـ  تبر تي شركت آذر  رگران ادامه تجمع كا   – نيزوق  - زي

ادامه اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه فوالد البرز در         
   كارخانه قند فسا كارشدهي تجمع كارگران ب- نيقزو
 كارخانـه  ي تجمع كارگران اخراجـ    ور،ي شهر 2 شنبه   سه
 - رشـت  ي تجمع كـارگران شـهردار  - دهلران  مانيس

 نهضت سواد اراني آموزش وي دبستان شي پ انيتجمع مرب 
   در تهرانيآموز

 شـركت  ي تجمع كارگران اخراجـ   ور،ي شهر 3 چهارشنبه
ـ  م شكرين ـ  تجمـع كـارگران      - آب در شـوش      اني  كي

 در اسـتان    بـد ي در م  كي و سرام  ي كاش يديكارخانه تول 

 روز تجمـع كـارگران كارخانـه فـوالد          ني چهارم - زدي
  تجمـع دو روزه كـارگران قـرارداد        -زاگرس در تهران    

 خراسان  استان در   ني قا ي تجمع اهال  -موقت بندر امام    
  يجنوب
 ي كارگران شهردارييماي تجمع و راهپ  ور،ي شهر 6 شنبه

 تجمع كارگران معدن ذغال سنگ طرزه در        -بروجرد    
ــركت  -شــاهرود  ــارگران ش ــن از ك ــع صــدها ت  تجم

ـ    يت.ام.يد ـ  اكر ي وابسته به پل ـ  ا لي  - در مباركـه     راني
 2 منطقـه    ي شـهردار  يتجمع كارگران بخـش خـدمات     

 در  اسـوج ي تجمـع كـارگران كارخانـه فـوالد          -آبادان  
 تجمع كارگران كارخانه    - راحمدي و بو  هيلوياستان كهگ 

 تجمـع هنرمنـدان     -فوالد كاوه جنوب در بنـدرعباس       
 از  ي تجمـع جمعـ    - در تهـران     ي هنر يفعاالن فرهنگ 

  كارگران حمل و نقل خرده بار در تهران
 شـاغل در  يع كارگران خدمات  تجم  ور،ي شهر 7 كشنبهي

ــشها ــهردار يبخ ــف ش ــشهر ي مختل ــع - خرم  تجم
 تجمع اعتـراض    - رشت   يكارگران و پاكبانان شهردار   

 شهرستان تاكـستان    ي رانندگان حمل و نقل كاال     زيآم  
 - در تهـران     ي نهضت سواد آموز   اراني تجمع آموزش  -

   در تهران يرانتفاعيتجمع معلمان مدارس غ
ــنبه ــهر8 دوش ــور،ي ش ــان و  اعت ــع كاركن صاب و تجم

 فـارس  جي خلـ ي المللنيرانندگان شركت حمل و نقل ب    
 اعتصاب و تجمع راننـدگان      - ي روز متوال  ني سوم يبرا

 ي روز متوال  ني چهارم ي تاكستان برا  ي باربر يونهايكام
 ني قزو يا   تجمع  رانندگان بخش حمل و نقل جاده          -
 مـدوار در    يذار گـ  هي تجمع كارگران شـركت سـرما      -

ـ  تجمع تعداد ز   -كرمان  استان    از زنـان شـهرك      يادي
 درمـانگران   ي تجمع اعتراض  - النغربي گ هي حاش نينش
 كاللـه   ي تجمع معلمان حق التدرسـ     - در تهران    ادياعت

  در تهران
 ي رازيمي تجمع كـارگران پتروشـ    ور،ي شهر 9 شنبه   سه
 ي از اهــالي تجمــع جمعــ- ي روز متــوالني نهمــيبــرا

   تهران كمندان شهرستان ازنا دريروستا
 تجمع كارگران خدمات    ني دوم ور،ي شهر 10 شنبه   چهار
   ي بوشهراداني تجمع ص- رشت ي شهرداريشهر
 فـرنخ و  ي تجمع كارگران كارخانه ها ور،يشهر13 شنبه

 ي تجمع  همسران كارگران شـهردار  - نينازنخ در قزو  
عـرب   «ي تجمـع كـشاورزان روسـتا      ني دوم -لنگرود  

ن عنبر آبـاد در      شهرستا ي تجمع اهال  -شوشتر  » حسن
 گتـاب   ي تجمـع اهـال    - بار   ني دوم ياستان كرمان برا  

پـروژه  ( اعتصاب كارگران شركت عمران مارون       -بابل  
  ي روز متوالني هفتمي براشمكيدر اند) يسد ساز

ــشنبهي ــهر14 ك ــارگران پ ور،يش ــع ك ــاري تجم  يمانك
ــارگران  -  ي رازيميپتروشــ ــن از ك ــع صــدها ت  تجم

ــران    ــشور در ته ــر ك ــسته از سراس ــصاب -بازنش  اعت
   روزني شهر اهواز در دوم8 منطقه يكارگران شهردار

 مسكن  ي واحدها اني تجمع متقاض  ور،يشهر15 دوشنبه
   در تهرانسيمهر پرد

شركت ساختمان سـد و     ( كارگران شركت سابير     تجمع
جمع كـارگران    ت -بيرگان كوهرنگ     ) تأسيسات آبياري 
 فروشـگاه  كارشـده ي تجمع كاركنـان ب   -كارخانه چوكا     
  كارنو در همدان

ــه ــنبه س ــهر16 ش ــه  ور،يش ــارگران منطق ــع ك  8 تجم
 لـو ي ني تجمع كارگران كارخانه كاشـ - اهواز   يشهردار
  اصفهان

 لهي تجمع و بستن جـاده بـه وسـ     ور،يشهر17 چهارشنبه
 -مردم دهـستان هپـرو از توابـع شهرسـتان باغملـك         

 رنگاني ببري سايمانكاريمع مجدد كارگران شركت پ    تج
  ياريدر استان چهارمحال بخت

 ماني تجمع كارگران  كارخانه س     ور،ي شهر 18 پنجشنبه
 تجمـع كـارگران     -  ي روز متـوال   ني چهـرم  ي برا الميا

 - ي خوسف در استان خراسـان جنـوب       يمعدن قلعه زر  
 ي رشـتخوار بـرا    ياعتصاب و تجمع كارگران شـهردار     

 تجمع و مسدود كـردن جـاده بـه          - يوز متوال  ر نيدوم
 كـارگران   جمـع  اعتـصاب و ت    - رآبـاد ي خ ي اهال بلهيوس

 - بار     ني چندم ي برا زي ر ي ن ي خاكستر مانيكارخانه س 

 مسكن شـركت بـرق      يتجمع بازنشستگان عضو تعاون   
ـ     - كرمان   يمنطقه ا   بـر مجتمـع     ي تجمع كـارگران ن
 - ي روز متـوال   ني هفتم يو صنعت هفت تپه برا      كشت  

   در مراوه تپهسي معلمان حق التدريتجمع اعتراض
 تجمع كارگران كارخانه قند فـسا       ور،ي شهر 21 كشنبهي

 يماسازي هواپ عي تجمع كاركنان صنا   -در استان فارس    
 - رابر   ي اعتصاب كارگران شهردار   - در اصفهان    رانيا

 -تجمع كارگران مجتمع كشت و صـنعت هفـت تپـه            
 در  اسـوج ي سـرخ     تجمع كارگران سـد تنـگ      نيچهارم

ــتان كهگ ــلوياس ــدي و بوهي ــارگران  -  راحم ــع ك  تجم
   در المرداني پارسياتي منطقه عمليواحدها

 ماني تجمع كارگران كارخانه سـ     ور،ي شهر 23 شنبه   سه
 فـشار قـوي     ي تجمع كارگران پستها   - مشكي اند ايآر

 عي تجمع دو روزه كارگران كارخانه صنا      -برق در اهواز    
  جمع كشاورزان چناران  ت- گلناز كرمان ييغذا

 اوسـا،  ي سه روستاي تجمع اهال  ور،ي شهر 24 چهارشنبه
 تجمــع - انــدوروديمرســم و داربكــال در شهرســتان م

  تپه  هفت شكريدوباره كارگران مجتمع ن
 از كـارگران كارخانـه      ي تجمع جمعـ   ور،ي شهر 27 شنبه

 تجمع كـارگران    - بار   ني دوم ي اصفهان برا  لي اكر يپل
ـ  تجمـع فرهنگ -  سواد كوه  يراه ساز   پـروژه هـزار   اني

   مسكن فوالدشهر اصفهان يواحد
 تجمع كـارگران شـركت حمـل و       ور،ي شهر 28 كشنبهي

 تجمـع   - فـارس در اسالمـشهر         جي خل يالملل  نينقل ب 
  دستفروشان مركز شهر اهواز 

ــنبه ــهر29 دوش ــارگران  ور،ي ش ــع ك ــصاب و تجم  اعت
   شهر لوشانيشهردار

 يگران قـرارداد   اعتـصاب كـار    ور،ي شـهر  30 شنبه   سه
  ي روز متوالني دوميشركت ارسا ساختمان برا

 شـركت   ني تجمع كارگران چند   ور،ي شهر 31 چهارشنبه
 تجمـــع ني دومـــ- الميـــ ايمي پتروشـــيمانكـــاريپ

  دستفروشان مركز شهر اهواز
  

  ي حركت اعتراض157، 1395 مهر

 شـركت   ني شنبه اول مهر، تجمـع كـارگران چنـد         پنج
  ي روز متوالني دوميبرا المي ايمي پتروشيمانكاريپ

 بـه منظـور     ني قزو ي از اهال  ي مهر، تجمع جمع   2 جمعه
  ي سنتي از حفظ باغستانهاتيحما

 شركت ارسـا    ي مهر، اعتصاب كارگران قرارداد    3 شنبه
 آزاد راه تهـران شـمال       مانكـاران ي از پ  يكـ يساختمان،  

 از  كارگران    ي تجمع جمع  -  ي روز متوال  ني پنجم يبرا
 تجمـع و اعتـصاب كـارگران    -اوه   سداريكارخانه  اسپ 
ـ  آرمانيكارخانـه سـ   ــ - مـشك ي انداي  از ي تجمـع جمع

ـ كارگران روزمزد مجتمع ن     تجمـع  - تپـه     هفـت شكري
 - خوزسـتان   ي از مهندسان ناظر جهاد كشاورز     يتعداد

 تجمـع   -  رجندي در ب  وني از رانندگان كام   يتجمع جمع 
 در  1391 سـال    ي اسـتخدام  ي شدگان آزمونها  رفتهيپذ

  ن خوزستاناستا
 اسـوج ي ي شـهردار  ي مهر، كـارگران اخراجـ     4 كشنبهي

 از كـارگران    ي تجمع  تعداد   - ي روز متوال  ني دوم يبرا
 تجمـع   - مشهد   ي خط دوم قطارشهر   ي طبرس ستگاهيا

 - از بازرسان صنعت، معدن و تجارت در تهران          يجمع
 ي در استان خراسان رضو    رآبادي خ ي روستا يتجمع اهال 

 تجمع   - بوشهر   ران و لنج دا   ناداي از ص  ي تجمع جمع  -
 از ي تجمع تعـداد - كهنوج رويكارگران شركت نصب ن 

 ي شـو  نـه ي شركت پاك  ي واحد بهره بردار   يكارگران فن 
 تجمــع - خرمــشهر يواقــع در شــهرك صــنعت) جــام(

   در تهران ي دبستانشي پارانيآموزش
 فشار  ي از كارگران پستها   ي مهر، تجمع جمع   5 دوشنبه

 اعتصاب  - ي روز متوالني دوميا برق در تهران بر    يقو
 شـمال   – كارگران آزاد راه تهران      يو تجمع شبانه روز   

 اعتصاب و تجمع كـارگران  - ي روز متوال ني هفتم يبرا
 تجمـع كـارگران كارخانـه فـوالد         - شوشتر   يشهردار

   تجمع - بار  نيتم هشي برااسوجي رصنعتيبو
  10بقيه در صفحه 

  



  10صفحه              ويژه اول ماه مه      1396  ارديبهشت نبرد خلق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  9بقيه از صفحه 
 تجمــع كــشاورزان -دستفروشــان مركــز شــهر اهــواز 

 از پزشكان متخصص درمانگر     ي تجمع جمع  -بهبهان    
 همه  ي روستا ي از اهال  ي تجمع جمع  - در تهران    ادياعت

   بخش بهار همدانيكس 
 مهـر، تظـاهرات فرهنگيـان بازنشـسته در          6 شنبه   سه

 ي كــشور از جملــه شــهرهاي شــهرهاگــريهــران و دت
 ز،يــ تبرراز،يكرمانـشاه، اصــفهان، زنجـان، كرمــان، شـ   

ـ  مـشهد، رشـت، ابهـر، ا       گودرز،يال ـ  الم،ي  گرگـان،   زد،ي
همدان، بهبهان، بيرجند، بجنـورد، سـنندج و نهاونـد و           

 كارگران اخراج جمع ت-...  و الني از استان گ ييشهرها
 اني از متقاضـ   ي تجمـع جمعـ    - بروجـرد    يشده نـساج  

 تجمع  - بار در تهران     ني دوم ي برا سيمسكن مهر پرد  
 لوشـان و خـانواده      روگاهي ن ي آزمون استخدام  انيمتقاض

 در  ي بازنشستگان فرهنگـ   ي تجمع سراسر  - آنان   يها
 از جملـه كرمانـشاه، مـشهد و         گريتهران و چند شهر د    

   زيتبر
 روزه كـارگران  5 مهـر، اعتـصاب و تجمـع      8 پنجشنبه

 ي تجمع جمع  - دزفول   ي شهردار 3ز منطقه    سب يفضا
   كار در استان خراسان انياز متقاض

 مـسكن  ي شـركت تعـاون  ي مهر، تجمع اعـضا    9 جمعه
   در تهرانييوزارت دارا

  تجمـع  - جاني داران هنـد   مهر، تجمع مغازه  10 شنبه
  كارگران حمل بار فرودگاه مهرآباد 

ان  از رانندگ  ي مهر، اعتصاب و تجمع تعداد     11 كشنبهي
 تجمـع   - ي روز متـوال   ني دومـ  ياتوبوس در مشهد برا   

 تجمـع   - مـسكن مـسكن بـرق تهـران          ياعضاء تعاون 
در » عـال « رودخانـه    ري مـس  ي شـهر و روسـتاها     ياهال

  استان خوزستان
 يمانكـار ي و پ  ي مهر، تجمع كارگران رسـم     12 دوشنبه

   بارني چندمي كرمان برايبرق منطقه ا
كاركنــان  مهــر، تجمــع صــدها تــن از 13 شــنبه ســه

 مخـابرات از سراسـر كـشور در         يمانكـار ي پ يشركتها
 ي مجتمـع صـنعت    ني تجمع كـارگران خـشمگ     -تهران  

 ي روز متـوال   ني سوم ي هرمزآل برا  - ي المهد ومينيآلوم
 جاري ب ي از كارگران شهردار   ي اعتصاب و تجمع جمع    -
ــداد - ــاره تع ــع دوب ــو ي تجم ــول شــدگان آزم  ن از قب

 تجمـع   -تان     خوزسـ  يـي  اجرا ي دستگاهها ياستخدام
 مسكن شركت نفت در تهران      ي تعاون ي از اعضا  يجمع

 - از كارگران شـركت سـپنتا در اهـواز         ي تجمع جمع  -
   ابهر سيتجمع كارگران شركت گلر

   ژهي مهر، تجمع كارگران منطقه و14 چهارشنبه
 تجمـع   -فـارس در اسـتان هرمزگـان            جي خل ياقتصاد

 يوز متوال  ر ني دوم يكارگران كارخانه آونگان اراك برا    
   ازنا اژي تجمع كارگران فروآل-

 از راننـدگان اتوبـوس   ي مهر، تجمع تعداد   15 پنجشنبه
 اعتــصاب - رشــت ي حمــل و نقــل شــهرداريشــهر

 تجمـع   - ارونـد    يمي شركت پتروش  يمانكاريكارگران پ 
 ني سوم يبرا» نه به تانكر مرگ   « با شعار    وانيمردم مر 
ـ  مرب ي تجمع اعتراض  - يروز متوال  ـ  اني ـ  شي پ  يستان دب

   النيگ
 ي مـش  ي مهر، تجمـع كـارگران كارخانـه اشـ         17 شنبه

  ياريشلمزار در استان چهارمحال و بخت
 از كـارگران كارخانـه      ي مهر، تجمـع جمعـ     18 كشنبهي

  آونگان اراك
 ي جم در تهران بـرا    يمي پتروش ي كارگران اخراج  تجمع

  ي روز متوالنيدوم
 گردنگاه، سر گردنگـاه،   ( لوداب   ي روستاها ي اهال تجمع

  راحمدي و بوهيلويدر استان كهگ) دره بنگر و چانگ
   نابي مهر، تجمع مردم م21 چهارشنبه

 كمجـان و   ي روسـتا  ي مهر، تجمـع اهـال     22 شنبه   پنج
 سـراوان   ي روسـتا  ي تجمـع اهـال    -شهر طرقرود نطنز    

 در ي نمـاز مارستاني اعتصاب و تجمع پرسنل ب-رشت  
  رازيش

 اروند  يمي مهر، تجمع كارگران شركت پتروش     24 شنبه
 - ماهـشهر    يمي پتروشـ  ي اقتـصاد  ژهيواقع در منطقه و   

ـ اعتصاب و تجمع كارگران مجتمـع ن     تپـه    هفـت شكري
 اراني از دسـت   ي تجمع جمعـ   - ياپي روز پ  ني ششم يبرا

   مختلف در تهراني كودكان از شهرهايتخصص
 اري كارخانه دكارشدهي مهر، تجمع كارگران ب26 دوشنبه

كارگران كارخانه روغن    اعتصاب   - گانيخودرو در گلپا  
 تجمـع معلمـان     - ي روز متوال  ني سوم ي گلناز برا  ينبات

 از ي تجمع جمعـ  -بازنشسته از سراسر كشور در تهران       
 - نوشـهر  ي سـبز شـهردار  يپاكبانان و كارگران فـضا   

 شـده كارخانـه صـابون       كاري ب ن از كارگرا  يتجمع جمع 
 از راننــدگان  ي تجمــع تعــداد - خرمــشهر يســاز
  يني مهرآباد و خميگاهها فروديهايتاكس
 - از كـارگران تهـران       ي مهر، تجمع جمع   27 شنبه   سه

 اعتصاب و   - اسوجي ي شهردار يتجمع كارگران اخراج  
 تجمـع تعـداد   -  سي پـرد يميتجمع كـارگران پتروشـ   

   برازجاني اسدي شهركهاي از اهالياديز
ـ       28 چهارشنبه  فـوالد   ي مهر، تجمع كارگران گـروه مل

 محمد شـهر در  ي از اهاليع جمع  تجم - در اهواز    رانيا
ـ  تجمع مرب  -كرج   ـ اني  ي گلـستان بـرا  ي دبـستان شي پ
   هفتهكي بار در نيچهارم

 كارخانـه   ي مهر، اعتـصاب خـوردن غـذا       29 شنبه   پنج
 و ستيــ بي بــراسي پـرد يميتوسـط كــارگران پتروشــ 

ـ  تجمع مرب  - ي روز متوال  نيچهارم ـ  اني  ي دبـستان  شي پ
  مازندران 

  

  ياض حركت اعتر167، 1395 آبان

 يمي اول آبان، اعتصاب و تجمع كـارگران پتروشـ         شنبه
 ي شـهردار  ي تجمع كارگران اخراج   -فناوران ماهشهر   

 كــارگران ي از خــانواده هــاي تجمــع تعــداد- اســوجي
ـ  تجمـع شـمار ز     -كارخانه قند آبكـوه مـشهد         از  يادي

 تجمـع  - شـهر بوشـهر     يي و مـواد غـذا     اتياصناف لبن 
 تجمــع -ن  تهــراژهيــ مــسكن وي واحــدهاانيمتقاضــ

  كارگران معدن سنگ آهن بافق
 آبان، اعتـصاب و تجمـع كـارگران كارخانـه          2 كشنبهي

 يلد برا    تجمع كارگران كاربن     - بروجرد   يسامان كاش 
 از بازنشــستگان ي تجمــع جمعــ- ي روز متــوالنيدومــ

ــتا  ــالب روس ــركت آب و فاض ــواز ييش ــع - اه  تجم
   در تهرانسيمتقاضان مسكن مهر پرد

 3 سبز منطقـه  ي تجمع كارگران فضا   آبان، 4 شنبه   سه
   خرم آباديشهردار

 آبان، تجمع كارگران كارخانه قند قهستان       5 چهارشنبه
 ي از قبول شـدگان آزمـون اسـتخدام        ي تجمع تعداد  -

ـ  زطي از فعـاالن محـ     ي تجمـع جمعـ    -خوزستان    ستي
  يخراسان رضو

 گـان ي يروهـا ي از ن  ي آبـان، تجمـع جمعـ      6 شنبه   پنج
ــابع طب  ــت من ــيحفاظ ــلوي كهگيع ــدي و بوهي  - راحم

   در مازندراني دبستانشي پاني مربي اعتراضيتجمعها
ــنبه ــ 8 ش ــع جمع ــان، تجم ــه ي آب ــارگران كارخان  از ك

 تجمع كارگران اخراج شـده      - پارس در ساوه     كيالست
 از راننـدگان    ي تجمع تعـداد   -كشت و صنعت لرستان     

 تجمــع - در زاهــدان نيري حمــل آب شــيخودروهــا
   در استان گلستانيبستان دشي پاني از مربيجمع

 از كاركنـان و كـارگران       ي آبان، تجمع جمعـ    9 كشنبهي
 تجمع كارگران پروژه مرمـت      - هما   ييمايشركت هواپ 

 اعتـصاب و تجمـع شـمار        - بـم    ميمجموعه ارگ قـد   
 تجمـع  - شهرستان زابل   ي از كاركنان اتوبوسران   ياديز

  صدها تن از بازنشستگان صندوق فوالد در تهران
 اعتـصاب   - اسـوج ي ميس ي ب يهايان تاكس  رانندگ تجمع

   در شاهروديامي درمانگاه شهرستان ميپزشكان عموم
 فتي آبان، تجمع صدها تن از كـارگران شـ         10 دوشنبه

 - مـشهد  ي سـاز  نـگ ي كارخانـه ر   ديـ صبح بخـش تول   

 تجمـع    - زاهدان   ياعتصاب و تجمع كارگران شهردار    
 - در تهـران     انيشگاهي جامعه آزما  يگسترده و سراسر  

 ي تجمع اهـال   - پل ذهاب    يتصاب كارگران شهردار  اع
ــ ــانيزم ــذاري ه ــاوني واگ ــداري تع ــسكن فرمان  ي م

  )اكبر آباد (راحمديشهرستان بو
 ي آبان، تجمع كـارگران و پرسـنل شـركت     11 شنبه   سه

 ي سه روز متـوال    يمخابرات سراسر كشور در تهران برا     
ــندوق ب  - ــارگزاران ص ــن از ك ــدها ت ــع ص ــهي تجم  م

 از  ي تجمع جمع  - كشور در تهران      از سراسر  يكشاورز
كارگران بخش حفاظت شركت كشت و صنعت مغـان          

 شـده   كاري تجمع كارگران ب   - ي روز متوال  ني سوم يبرا
 تجمـع كـارگران     - در نجـف آبـاد       لوي ن يكارخانه كاش 

  كرمانشاه »  و گبهميگل«شركت 
 آبان، اعتصاب و تجمع كـارگران سـد و           12  چهارشنبه

 تجمـع   - ي روز متـوال   نيسـوم  ي برا ري گاه چم ش   روين
 بـار در    ني چنـدم  ي بـرا  وسـته ي از مهندسـان ناپ    يجمع

ــران  ــ-ته ــني دهم ــع جمع ــشاورزان ي روز تجم  از ك
 ي تجمع جمع  -  اسوجي تجمع كارگران قند     -اصفهان  
  زدي مسكن مهر انياز متقاض
 اسـتان   ي دبستان شي پ اني آبان، تجمع مرب   13 پنجشنبه

ـ  از مرب  يمعـ  تجمـع ج   - هفته   نيمازندران در سوم    اني
  الني در استان گي دبستانشيپ

 آبـان، اعتـصاب و تجمـع كـارگران كارخانـه           15 شنبه
ـ  تبري سـاز  نگيبلبر ـ - زي  كـارگر معـدن   500 از شي ب

 تجمــع كــارگران -ذغــال ســنگ طــرزه در شــاهرود 
 تجمع كارگران بازنشسته كارخانـه  - شابوري ن يشهردار

  زي تبري سازني ماشي گرختهير
 كـرج   ي، تجمع كارگران قطـار شـهر       آبان 16 كشنبهي
 - ي روز متـول   ني دومـ  يبرا) ري ساب ي دولت مهيشركت ن (

 ي برا اسوجي شهر   ياعتصاب و تجمع كارگران شهردار    
 مـسكن   ي تعـاون  ي تجمـع اعـضا    - ي روز متوال  نيدوم

ــتاندار ــان اسـ ــدار،يكاركنـ ــشدارها،ي فرمانـ  و هاي بخـ
 ورزنـه در    ان تجمـع كـشاورز    - استان البرز    يهاياريده
 كارگران ييماي اعتصاب، تجمع و راهپ-تان اصفهان اس

ـ  ب ي هپكـو در اراك بـرا      ي ساز نيكارخانه ماش   و  ستي
  ي روز متوالنيپنجم

 شركت نفـت    ي آبان، تجمع كارگران اخراج    17 دوشنبه
 اعتصاب و   - ي روز متوال  ني دوم ي برا جاريو گاز تنگ ب   

 اعتـصاب كـارگران     - دشستان   مانيتجمع كارگران س  
  پاي ساي صنعتيشركت قالبها

 ي بـرا  ني قزو شهي آبان، تجمع كارگران ش    18 شنبه   سه
 بـر   ي از كارگران ن   ي تجمع جمع  - ي روز متوال  نيهفتم

 از  ي تجمـع جمعـ    -و صنعت هفت تپـه        مجتمع كشت   
 و هيــلويكاركنــان ســازمان حمــل و نقــل اســتان كهگ

 از ثبت نام كننـدگان پـروژه        ي تجمع تعداد  - راحمديبو
   در تهران»شهي اندانيپرن «يمسكون

  
 آبان، تجمـع كـارگران كارخانـه روغـن      19 شنبه   چهار

 تجمع كارگران   - ي روز متوال  ني هفتم ي گلناز برا  ينبات
 روز ني هــشتمي بــرازيــ تبري ســازنــگيكارخانـه بلبر 

 نيري دراز در قصر ش   ي تجمع كارگران سد باز    - يمتوال
   بالد شاپور ي از كارگران شركت بازرگاني تجمع جمع-

 مـسكن   اني از متقاضـ   ي آبان، تجمع جمع   20 هپنجشنب
   در شرق تهران سيمهر پرد

ـ  از حام  يادي آبان، تجمع شمار ز    21 نهيآد  عـت ي طب اني
  در شهرستان دماوند

ـ  آبان، پا  22 شنبه  كارخانـه توسـط     ي غـذا  مي تحـر  اني
 - بهــشهر پــس از ده روز يكــارگران كارخانــه صــنعت

 ي مختلـف شـهردار  ي از كارگران بخشها   يتجمع جمع 
  بجنورد

 ي تعـاون ي از اعـضا ي آبـان، تجمـع تعـداد    23 كشنبهي
ــ -مـسكن اداره بــرق تهــران    ي از اهــالي تجمـع جمع

 تجمـع  - كمنـدان شهرسـتان ازنـا در تهـران      يروستا
 اني تجمـع متقاضـ    - ي شـهر ر   ريساكنان مجتمع الغد  

  ري مسكن مهر عجب شيواحدها
   11بقيه در صفحه 



  11صفحه             يژه اول ماه مهو      1396  ارديبهشت نبرد خلق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  10بقيه از صفحه 
 از كـارگران كارخانـه      ي آبان، تجمـع جمعـ     24 دوشنبه

   بروجرد در تهرانيسامان كاش
   سراوان ي اهالتجمع

 حـه ي آبان، تجمع بزرگ در اعتراض به ال       25 شنبه   سه
و ادغام بخش درمان    » اصالح قانون كار   «يضدكارگر

 - سـالمت در تهـران      مـه ي با ب  يتماع اج نيسازمان تام 
 ي اجتمـاع  ني از بازنشستگان سازمان تام    يتجمع تعداد 

  در تهران
 آبان، اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه       26 چهارشنبه

 تجمـع   - ي روز متـوال   ني سـوم  ي دشتستان برا  مانيس
ــان    تجمــع -كــارگران شــركت كــشت و صــنعت مغ
ع  تجمـ  -كارگران كشتارگاه پرندك خزر صومعه سـرا        

   آبادافتيرانندگان شركت واحد در 
 منطقه كجوار   ي آبان، تجمع صدها تن از اهال      28 نهيآد

   زيتبر
 مارسـتان ي آبان، تجمـع پرسـتاران كاركنـان ب        29 شنبه

   زرندينايس
  

  ي حركت اعتراض208، 1395 آذر

 - از كارگران فرش پارس      ي آذر، تجمع جمع   1 دوشنبه
 تجمـع  -ان  شـهر كرمـ    ييتجمع مغازه داران مواد غذا    

 از  ي همـراه بـا تعـداد      لـو ي ن يدهها كارگر كارخانه كاش   
  بازنشستگان كارخانه

 حـسن رود در     بـر ي آذر، تجمع كـارگران ف     3 چهارشنبه
  يمحدوده منطقه آزاد انزل

 ي از كارگران سـازمان فـضا      ي آذر، تجمع جمع   6 شنبه
 روز تجمع   ني ششم - بجنورد     يسبز و پسماند شهردار   

 تجمـع   -ه پارس قـو در تهـران         از كارگركارخان  يجمع
   تهراني دولتيمارستانهاي بيدنتهايگسترده رز

 از كـارگران بازنشـسته      ي آذر، تجمـع جمعـ     8  دوشنبه
   شانيها  هفت تپه به همراه خانواده شكريكارخانه ن

 مسكن كارگران   ي تعاون ي آذر، تجمع اعضا   9شنبه      سه
ــارس خــودرو در اســتان قــزو  ــه پ  تجمــع - نيكارخان

 – جاني و مسدود كردن جاده هند     جانين هند كشاورزا
 دي آبكنار و گورسـف    ي تجمع كشاورزان روستاها   - لميد

ـ  روز پني دومـ  يدزفول بـرا    اعتـصاب و تجمـع   - ياپي
ـ نيصدها كارگر كارخانه آلوم    شـركت  ( اراك   يسـاز   ومي

  ) رالكويا
 مـردم طـرق     ي تجمع اعتراض  ني آذر، دوم  11 پنجشنبه

  رود و كمجان در نطنز 
 مـسكن   ي تعـاون  ي از اعضا  يآذر، تجمع جمع   13 شنبه

ــه   ــان شــركت واحــد منطق  تجمــع - تهــران 7كاركن
   ي تجمع اعتراض- در فراهان يكشاورزان زنگارك

   ساله در اهوازكي ياريدانش آموختگان طرح به
 سراسـر   ي آذر، تجمع بازنشستگان فرهنگـ     14 كشنبهي

 رانندگان شركت   ييماي تجمع و راهپ   -كشور در تهران    
 اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه    - تهران   يسراناتوبو
 -  ي روز متوال  ني دوم ي برا هرمزآل–ي المهد ومينيآلوم

 يآبــاد بــرا  خــرملونيتجمــع كــارگران كارخانــه پارســ
 اسـوج ي كارخانـه فـوالد      ان تجمع كارگر  - بار   نيچندم

ـ  از خري تجمـع جمعـ    - بار   ني چندم يبرا  خانـه  داراني
 ي تجمع تعداد  -ت   تف يني مسكن محله حس   ادي بن يها

 در اسـتان    يياز آبداران شركت آب و فاضـالب روسـتا        
   راحمدي و بوهيلويكهگ

 آدر، اعتصاب و تجمـع كـارگران كارخانـه          15 شنبه   دو
 اعتـصاب   - در استان فارس     زي ر ي ن ي خاكستر مانيس

  )دسا( آمل ني سنگزليو تجمع كارگران كارخانه د
 شـركت    كارگران ييماي آذر، تجمع و راهپ    16 شنبه   سه
 اعتصاب كارگران معـدن زغـال       - اصفهان   لياكر    يپل

 تجمع چند   - كوهبنان در استان كرمان      يسنگ هشون 

 از سراسـر كـشور      ي كشاورز مهيصد تن از كارگزاران ب    
 تفرش در استان    ي تجمع كارگران شهردار   -در تهران   

 در شهرسـتان  ر مسكن مهـ اني تجمع متقاض  - يمركز
  بانه

اب و تجمع كارگران كارخانـه   آذر، اعتص17 شنبه  چهار
 ي روز متـوال   ني چهارم ي برا زي سهند تبر  ي ساز فتراكيل

 ي آالت بخش خدمات شـهر     ني تجمع رانندگان ماش   -
ـ  اعتصاب كـارگران شـركت رژ      - شابوري ن يشهردار  ني

 ي منطقــه پــارس جنــوب18 و 17 يصــنعت در فازهــا
 اعتـصاب و تجمـع      - ي سه هفتـه متـوال     ي برا هيعسلو

 ني پنجمـ ير پروژه مرمت ارگ بم بـرا كارگران فعال د  
   يروز متوال
 كشت ي آذر، تجمع كارگران مجتمع صنعت18 پنجشنبه

 تجمـع و    - ي روز متـوال   ني هفتم يو صنعت مهاباد برا   
 قـره   ي از زنـان روسـتا     يمسدود كردن راه توسط جمع    

 شـهر سـرخون در    ي تجمـع اهـال    - بجنورد   يخان بند 
 از هزار تن    شي تجمع ب  - يارياستان چهارمحال و بخت   

ـ  لاز اقشار مختلف مردم اهواز در ساح        رودخانـه   ي غرب
  كارون 

  
 كارگر معـدن طـزره      500 از   شي آذر، تجمع ب   20 شنبه

 روز  ني هقتمـ  - بـار    ني دوم يدر شهرستان شاهرود برا   
 كارگران كارخانه مس كـوه     ياعتصاب و تجمع اعتراض   

ــا  ــانواده ه ــر و خ ــا يجه ــارگران  - آنه ــصاب ك  اعت
 ني پنجمـ ي برا هي عسلو ير پارس جنوب   بوشه يميپتروش

 ي اعتصاب كارگران كارخانه روغـن نبـات       - يروز متوال 
  ي روز متوالني هفتميگلناز در استان كرمان برا

 آذر، اعتصاب كارگران معدن ذغال سـنگ        21 كشنبهي
 اعتصاب و تجمـع كـارگران       -همكار در استان كرمان     

 دهلـران در اسـتان      مـه يشاغل در پروژه ساخت سـد م      
ـ ا  نــگي از كــارگران كارخانـه ر ي تجمــع جمعـ -  المي

 از بازنشـستگان صـنعت      ي تجمع جمعـ   - مشهد   يساز
ــوالد و ذوب آهــن در تهــران  ــصاب و تجمــ-ف  ع اعت

 - ي روز متوالني هفتمكي ي برايكشاورزان بندر عباس
ــع جمعــ  ــده وزارت   يتجم ــارت ش ــان غ  از مالباختگ

 ي تجمع كارگران خدمات شـهر     - در تهران    يكشاورز
  آباد  منطقه دو خرميهردارش

 از كــشاورزان بخــش ي آذر، تجمــع جمعــ22 دوشــنبه
 تجمــع - ياريــگنــدمان در اســتان چهارمحــال و بخت

 اعتـصاب  - مسكن مهر در تهـران      اني از متقاض  يجمع
   امام رضا بمكينيپزشكان طرح تحول سالمت كل

ـ    23 شنبه   سه  تـن ازكـارگران   400 از شي آذر، تجمع ب
وابسته به   ( »ي ام ت  يد« و شركت    لي اكر يكارخانه پل 

 ي تجمع جمع  - بار     ني چندم ياصفهان برا ) لي اكر يپل
 بـار در    ني چنـدم  ياز بازنشستگان صـنعت فـوالد بـرا       

 - در استان هرمزگـان      ينابي تجمع باغداران م   -تهران  
ـ  يتا روسـ  ي از اهـال   يتجمع تعـداد    دهـستان  ي كربالئ

  زدي در استان ديسخو
 ي از كارگران پروژه ها    يع آذر، تجمع جم   24 چهارشنبه

 - ي روز متـوال   ني دومـ  ي گرگان برا  ي شهردار يعمران
 از  ي تجمـع جمعـ    - لنگـرود    يتجمع كارگران شهردار  

 ي تجمع جمع- مسكن اداره برق تهران ي تعاون ياعضا
 ستيــ زياز شــهروندان و دوســتداران عــضو تــشكلها

 كـارگران   عتصاب ا - بار در اهواز     ني چند ي برا يطيمح
 ي تجمع جمعـ   - زدي نسوز پارس    يها  آورده  كارخانه فر 

 ي دانـشگاهها  ياز شركت كنندگان در آزمون استخدام     
   سراسر كشور در تهرانيعلوم پزشك

 شهر در   ي از مردم مهد   ي آذر، تجمع جمع   25 پنجشنبه
ــمنان   ــتان س ــ-اس ــع  ني هفتم ــصاب و تجم  روز اعت

 تفت در استان    ركوهي وسفال ش  يكارگران كارخانه كاش  
 يميب و تجمع كـارگران مجتمـع پتروشـ         اعتصا - زدي

  ي روز متوالني چهارميمارون در استان خوزستان برا
 ري آذر، تجمع كارگران كارخانـه فـوالد بـو         28 كشنبهي

 تجمـع كـارگران     - بار   ني چندم ي برا راحمديصنعت بو 
   95 بار در سال ني دهميكارخانه قند فسا برا

نه  از كـارگران در آسـتا      ي آذر، تجمع جمعـ    29 دوشنبه
 ني دوم ي بروجرد برا  ي كارخانه سامان كاش   يبازنشستگ
  يروز متوال

ــه ــنبه س ــبانه روز 30 ش ــصن ش ــع و تح  ي آذر، تجم
ــرا    ــاد ب ــنعت مهاب ــشت و ص ــع ك ــارگران مجتم  يك

 اني و دانـشجو دي تجمع اسـات  - ي روز متوال  نيجدهميه
ـ  - دانشگاه الزهرا در تهران      يروانشناس  از شي تجمـع ب

 ي از تمامي كشاورزمهي ب  تن از كارگزاران صندوق    500
 اعتـصاب   - بار در تهران     ني نهم ي كشور برا  ياستانها

 واقـع درشـهرك     يكارگران كارخانه كمپروسـور سـاز     
ـ  قراملك تبر  يصنعت ـ  ب ي بـرا  زي  - ي روز متـوال   نيستمي
ـ          نيدوم  ي روز اعتصاب كارگران رسـتوران كارخانـه پل
   اصفهانلياكر
  

  ي حركت اعتراض235، 1395 يد

ـ      ي تجمع جمع  ،ي د 1 چهارشنبه  ي از كاركنان گـروه مل
ــنعت ــواز   يص ــوالد در اه ــوم- ف ــصاب ني س  روز اعت

 تجمع - اصفهان لي اكريكارگران رستوران كارخانه پل   
 - بـه رشـت   نيكارگران شاغل در پروژه راه آهن قـزو      

ــع بــ  ــنل   200 از شيتجم ــتار و پرس ــك ، پرس  پزش
 ازمان اعتصاب كاركنـان سـ     - در گچساران    مارستانيب

ـ لوي كهگ يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز يدسنظام مهن   و  هي
 يي رجــامارســتاني تجمــع كاركنــان ب - راحمــديبو

  گچساران
ـ         ،ي د 4 شنبه  بـر   ي اعتصاب وتجمـع صـدها كـارگر ن

 تجمـع   - روز   ني دومـ  يكشت و صنعت هفت تپه بـرا      
 ني از موعد سازمان تـام شيصدها تن از بازنشستگان پ   

 -ن   مختلـف در تهـرا     ي از شهرها و اسـتانها     ياجتماع
ــ  ــع جمع ــد يتجم ــشاورزان هن ــتان يجاني از ك  در اس

 وتريمپ ارشد كـا   ي تجمع داوطلبان كارشناس   -خوزستان  
  در تهران

ـ       ،ي د 5 كشنبهي ـ  اكر ي تجمع كـارگران كارخانـه پل  لي
 وزارت  ي از كـارگران قـرارداد     ي تجمع جمع  -اصفهان  

 كارشـده ي تجمع كارگران ب   - در تهران    يجهاد كشاورز 
ـ تان در اسـتان   اردسـ يكارخانـه فاسـتون    تجمــع - زدي

 توسعه عمران شهر    ي از مالباختگان شركت دولت    يجمع
 آموختگـان   انـش  از دي تجمع جمع- در تهران   سيپرد

 ي از اعـضا   ي تجمـع تعـداد    -صنعت نفـت در تهـران       
   در استان مازندران ي نظام مهندسيسازمانها
 تجمـع كـارگران شـركت تـراورس راه          ،ي د 6 دوشنبه

اعتصاب و تجمع كارگران پـروژه       - مشكيآهن در اند  
 ني سـوم  ي بـرا  النيآزاد راه پونل به تالش در استان گ       

 ي تجمــع كــارگران كارخانــه كنتورســاز- يروز متــوال
ــزو ــرانيق ــدمي ب ــار ني چن ــ- ب ــارگران ي جمع  از ك

 تجمـع   - ي روز متـوال   ني دومـ  ي بجنورد برا  يشهردار
 از ي تجمـع برخـ    - فـوالد      ي صنعت يكارگران گروه مل  

ـ  موتور يمانكـار ي پ كارگران  مولـد بـرق رجـاء در        ستي
 ي كشاورز مهي تجمع صدها تن از كارگزاران ب      -تهران  

 از كـارگران    ي تجمع جمع  - در تهران    گري د ي بار يبرا
 از توابع شهرسـتان     يني واقع در بخش هندم    مرهيسد س 

 ني پنجم ي قصابان همدان برا   اب اعتص - الميبدره در ا  
 مـسكن مهـر     اني از متقاض  ي تجمع جمع  - يروز متوال 

 از  ي تجمـع جمعـ    - بار   ني چند ي در تهران برا   سيپرد
  راحمدي و بوهيلويكشاورزان گچساران در استان كهگ

 تجمع صدها بازنشسته صنعت فـوالد       ،ي د 7 شنبه   سه
  سراسر كشور در تهران

 ي كـارگر خـدمات    230 تجمـع حـدود      ،ي د 8 چهارشنبه
  تجمع - در استان هرمزگان     ي المهد ومينيمجتمع آلوم 

ـ كارگران بازنشسته كارخانـه كـشت و صـنعت ن           شكري
 اعتصاب كـارگران    - ي روز متوال  ني دوم يهفت تپه برا  

ــشــركت تنظ( كرمــان يشــهردار ــزم آرافي ــرا)  ب  يب
ـ  روز پ  نيچهارم   ض تحـصن سـه كـارگر معتـر        - ياپي

 ي  روز متوالني و پنجمستي بيفوالد و چدن دورود برا
   لي اكريپل تجمع چند صد تن از كارگران كارخانه -

  12بقيه در صفحه 
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 كـارگران   ي تجمع اعتراض  - بار   ني چندم ياصفهان برا 
  ي روز متوالني هشتمي برااسوجيكارخانه قند 

 و فشانجرد   ي گور ي روستاها ي تجمع اهال  ،يد11شنبه
   در ي جغتايبخش هالل

نـد   تجمع كارگران كارخانـه ق    - ي خراسان رضو  استان
 نيازدهمي ي برا راحمدي و بو  هيلوي در استان كهگ   اسوجي

ــروز پ ــ - ياپي ــع جمع ــسته  ي تجم ــارگران بازنش  از ك
 اعتـصاب   - هفت تپـه     شكريكارخانه كشت و صنعت ن    

 صـبح معـدن زغـال سـنگ طـزره در            فتيكارگران ش 
 از يعـ  تجمع جم-شهرستان شاهرود در استان سمنان   

   زدي يكارگران صنعت نساج
 در اسـتان    جاني تجمع كشاورزان هنـد    ،يد12 كشنبهي

 جـرود ي ا ي احمد كند  ي روستا ي تجمع اهال  -خوزستان  
 تجمع كـارگران شـركت هپكـو در         -در استان زنجان    

 سـبز  ي فـضا يمـان ي از كارگران پي تجمع جمع  -اراك  
  ي روز متوالني دومي اهواز برايمنطقه سه شهردار

ـ   ،ي د 13 دوشنبه  نفـر از كـارگران      400 از   شي تجمع ب
ــه كنتورســازكا  از ي تجمــع جمعــ- ني در قــزويرخان

 اعتـصاب و    -كاركنان موسسه ثامن الحجج در تهران       
 رشـت   نيتجمع كارگران شاغل در پروژه راه آهن قزو       

 ي شدگان آزمـون اسـتخدام     رفتهي تجمع و تحصن پذ    -
ــان   ــنگ كرم ــال س ــركت ذغ ــ-ش ــع جمع  از ي تجم

 منطقه كاكان در استان    ي منصورخان ي روستا شاورزانك
 از دستفروشـان    ي تجمع جمعـ   - راحمدي و بو  هيلويهگك

   خوديها  اهواز همراه با خانواده يهسته مركز
ـ  اعتصاب كارگران كارخانه ر،ي د 14 شنبه   سه  دانـه  زي
 تجمـع   - ي شب تـاب فراهـان در اسـتان مركـز          يها

 - ني بافـت در قـزو     نهيكارگران بازنشسته كارخانه پوش   
رنـدك خـزر     پ وريـ  ط يتجمع كارگران كشتارگاه صنعت   

 اعتـصاب كـارگران     - النيصومعه سـرا در اسـتان گـ       
ــهردار ــت حيش ــدري ترب ــومهي ــ روز پني در س  - ياپي

ــذا ــصاب خــوردن غ ــياعت  از ي شــركت توســط جمع
  ي دو روز متوالي اهواز براني رامروگاهيكارگران ن
 از مـردم بلوچـستان      ي تجمـع جمعـ    ،يد15 چهارشنبه

 جـاده   تجمـع و بـستن    -ساكن استان البرز در تهـران       
 سـتاق در  جـانر ي شهر هـوالر و بخـش كل      يتوسط اهال 

  استان مازندران
 گلنـاز   ي تجمع كارگران روغـن نبـات      ،ي د 16 پنجشنبه
 در  ي شـهر فراغـ    ي تجمع كـارگران شـهردار     -كرمان  

 شــهرك ينهاي نــشهي تجمــع حاشــ-اســتان گلــستان 
 از  ي تجمـع جمعـ    - هي در جاده كرمان به كوهپا     يديس

 و آبزار شهرسـتان دنـا در        بي احمدغر ي روستاها ياهال
 مسكن اني تجمع متقاض - راحمدي و بو  هيلوياستان كهگ 

  مهر در بروجرد
 در  ري كـو  هني تجمع كارگران آسفالت مـ     ،ي د 18 شنبه

 اعتــصاب و -شهرســتان پاكدشــت در اســتان تهــران 
 - در اسـتان خوزسـتان       ذهي ا يتجمع كارگران شهردار  

   از كارگران استان گلستانيتجمع تعداد
 تجمع چند صد نفر از كارگران معـدن     ،ي د 19 شنبهكي

 از ي تجمع جمعـ - بار ني چندم يزغال سنگ طزره برا   
 - نيكارگران كارخانجات نازنخ و فرنخ در استان قـزو        

 دزفـول   ي سبز شهردار  ي از كارگران فضا   يتجمع جمع 
ــع جمعــ -  ورزگ در ي از كــشاورزان روســتا ي تجم

 تجمـع   - ي در اسـتان خراسـان جنـوب       نيشهرستان قا 
ـ     ـ اكر    يصدها كارگر كارخانه پل  تجمـع   - اصـفهان    لي

 ي تجمـع جمعـ  - در تهران ثارگراني ااباني خ انيفرهنگ
   در تهرانيسياز معلمان حق التدر

 از ياديــ اعتــصاب و تجمــع تعــداد ز،ي د20 دوشــنبه
كارگران كارخانه سنگ پشم در جاده مخصوص كـرج         

و  كانـسرام    ي تجمع كارگران كارخانـه هـا      ني چهارم -
 تجمـع   - ي در طبس در استان خراسـان جنـوب        مانيس

   رازي شي از اهاليجمع
 از كـارگران  ي اعتصاب و تجمع جمع،ي د21 شنبه   سه

   شهر كوزران در استان كرمانشاهيشهردار
 از بازنشــستگان ي تجمــع جمعــ،ي د22 شــنبه چهــار

 مختلـف در تهـران    يها و استانها    صنعت فوالد از شهر   
ــرا ــيب ــار در دني دوم ــاه  ي ب ــ -م ــع جمع  از ي تجم

 بار در تهـران     ني چندم ي برا ي كشاورز مهيكارگزاران ب 
 - بروجـرد    ي تجمع كارگران كارخانـه سـامان كاشـ        -

   مسكن مهر بروجرداني از متقاضيتجمع جمع
 تجمع كارگران كارخانه آونگان اراك ،ي د23 پنجشنبه

 هــزار 2 تجمــع كــارگران طــرح - يدر اسـتان مركــز 
 تجمـع كـارگران     -در اهـواز     مسكن مهر نفت     يواحد
 در  ي و گردشگر  ي دست عي صنا ،ي فرهنگ راثي م ياخراج

 پرسـتاران   ي تجمع اعتراض  -شوش در استان خراسان     
 در  يرسـاز  تجمع كـارگران كارخانـه كنتو      -در مشهد   

  نيشهرستان البرز در استان قزو
 از پانـصد تـن از       شي اعتصاب و تجمع ب    ،ي د 25 شنبه

 ستاره  شگاهي پاال يمانكاري پ ي از شركتها  يكيكارگران  
 تجمع كـارگران آونگـان      - فارس در بندر عباس      جيخل

  اراك 
 شهرستان كنگاور در اسـتان      ي كارگران شهردار  تجمع

 از موعد   شي از بازنشستگان پ   ي تجمع جمع  -كرمانشاه  
  در تهران

 ي دو بار تجمع كارگران شركت انـرژ       ،ي د 26 كشنبهي
  ياريخت دشت در چهارمحال و بديگستر فوالد سف

 الناي گ ي از كارگران كاش   ي تجمع جمع  ،ي د 27 دوشنبه
 از كـارگران    ي تجمع جمع  - النيدر رودبار در استان گ    

 فرنخ، ناز نخ و مـه نـخ در اسـتان            يبازنشسته شركتها 
 از  ي تجمـع جمعـ    - ماه   ي بار در د   ني نهم ي برا نيقزو

 در شهرستان لنده در استان      ابي شهرك سرآس  نيساكن
 كـارگران كارخانـه     عتـصاب  ا - حمـد راي و بو  هيلويكهگ

  ياپي روز پني ساوه در سوميمقره ساز
ـ  تجمـع كـارگران پاال     ،ي د 28 شـنبه    سه  نفـت   شگاهي

 در  لـو ي ن ي تجمع كـارگران كارخانـه كاشـ       –كرمانشاه  
 تجمـع كـارگران     - بـار    ني چنـدم  ياستان اصفهان برا  

ـ    در شهرسـتان   » تهـران جنـوب    «يشركت مخازن نفت
 از جوانـان در     يتجمـع جمعـ    - از توابـع بوشـهر       لميد

ـ     ي از اعضا  ي تجمع جمع  -آبادان    اران پروژه مـسكن ب
 ني دومـ  ي برا رازي ش ي از اهال  ي تجمع جمع  -در تهران   

   بازنشسته در تهران اني تجمع فرهنگ-بار 
ــنبه ــضا ،ي د29 چهارش ــارگران ف ــع ك ــبز ي تجم  س

  ي بار متوالني چندمي خرم آباد برا3 منطقه يشهردار
 اندوآبي م ي تجمع كارگران شهردار   ،ي د 29 چهارشنبه

  ي غربجانيدر استان آذربا
 ي تجمــع و تحــصن شــبانه روز  ،ي د30 پنجــشنبه

 چهارگانـه سـبز مهابـاد       يكارگران شاغل در شـركتها    
 اعتـصاب كـارگران     - مـاه    ني روز در ا   ني ام ي س يبرا

ــ  ــو اراك س ــه هپك ــر نيزدهميكارخان ــشت س  روز را پ
 مـسجد   ماني اعتصاب كارگران كارخانه  سـ      -گذاشت  

  ي روز متوالنيزدهمي سي برامانيسل
  

  ي حركت اعتراض224، 1395 بهمن

 حمـل   ينهاي بهمن، تجمع و بستن راه بر ماشـ        1 نهيآد
 در  ي حـاج بابـا سـفل      يزباله توسط كـشاورزان روسـتا     

 جـان ي شهرستان تكـاب در اسـتان آذربا       يبخش مركز 
 مسكن نـورپران    ي شركت تعاون  ي تجمع اعضا  - يغرب

  نجاندر استان ز
 بهمن، تجمع چند صد تن از شاغالن موسـسه          2 شنبه

 تجمــع كــارگران -ثــامن الحجــج در اســتان كرمــان 
ـ كارخانه فوالد زرفـام      ماني تجمـع كـارگران سـ   - زدي

ـ دهلران در استان ا     از كـارگران    ي تجمـع جمعـ    - المي
   در استان فارسزي ري شهر ني شهرداريمانيپ

ن  بهمـــن، اعتـــصاب و تجمـــع راننـــدگا3 كـــشنبهي
 از موعـد    شي تجمع بازنشستگان پ   - رشت   ياتوبوسران

 تجمـع  - بـار در تهـران   ني چندمي برا ي اجتماع نيتام
 - مـشك ي داران خط دزفـول بـه اند       ي از تاكس  يتعداد

 مـسكن  ي تعـاون ي اعضاي از خانواده ها   يتجمع تعداد 
 ي شرق جانيربا استان آذ ياتي اداره كل امور مال    2شماره  
ـ  ب يان روستاها  تجمع كشاورز  - زيدر تبر   جاسـم و    تي

 از شاوور از توابع شهرستان شوش در استان  داني ز تيب
ـ  تجمـع كـارگران كارخانجـات ر       -خوزستان    يسندگي

  نيفرنخ و مه نخ در استان قزو
 شـهر   6 فـاز    ينهـا ي بهمن، تجمع مالكان زم    4 دوشنبه

 تجمع كـشاورزان چنـد روسـتا در         - در تهران    سيپرد
» آب رزك «يوســتا تجمــع كــشاورزان ر-كرمانــشاه 

 تجمـع   - راحمـد ي و بو  هيلويمحمود آباد در استان كهگ    
   نفت كرمانشاهشگاهي پااليماني و پيكارگران رسم

 بهمن، تجمع كارگران كارخانه ذوب آهـن        5 شنبه   سه
 مارسـتان ي روز اعتـصاب كاركنـان ب      ني سـوم  - لياردب

ــپ ــشم امبري ــداد- اعظــم ق ــع تع ــدگان ي تجم  از رانن
ـ  در اسـتان س رجـاوه ير م دتي ترانز يخودروها  و ستاني

  بلوچستان 
 شوشـتر  ي بهمن، تجمع كارگران شـهردار   6 چهارشنبه

 از كاركنـان    ي تجمـع جمعـ    - ي روز متـول   ني دوم يبرا
  رازيموسسه ثامن الحجج در ش

 موسـسه   كارشـده ي بهمن، تجمع كاركنان ب    7 پنجشنبه
   بار ني دوميالحجج كرمان برا ثامن 
 ثـامن   يموسـسه مـال    بهمن، تجمـع كاركنـان       9 شنبه

 تجمع - ي غربجاني و آذرباالنيالحجج در دو استان گ 
ـ  ا بري كارخانه ف  يكارگران اخراج  ـ  راني  در اسـتان    ي انزل

  النيگ
 بهمــن، تجمــع كــارگران بازنشــسته ســه 10 كــشنبهي

 اعتـصاب و    - نينخ در قـزو     كارخانه فرنخ، نازنخ و مه      
 -تجمع كارگران ورزشگاه نقـش جهـان در اصـفهان           

 بندر امام در استان خوزستان      يكارگران شهردار تجمع  
 تنـگ ارم در     ي اعتصاب و تجمع كـارگران شـهردار       -

 در تهران   مهر مسكن   اني تجمع متقاض  -استان بوشهر   
   اراكي سازني تجمع كارگران كارخانه ماش-

 بهمن، تجمع كارگران كارخانه ذوب آهـن        11 دوشنبه
رخانـه   تجمـع كـارگران كا  - بـار    ني چندم ي برا لياردب

 - ياپي روز پ  ني سوم ي جهان در زنجان برا    يروغن نبات 
 نوظهـور در    ي كاغذسـاز  عيتجمع كارگران شركت صنا   

   كرجميجاده قد
ـ  بهمن، تجمع ساكنان شهرستان ت     12 شنبه   سه  و  راني

 نفـر   540 به   كي تجمع نزد  -كَرون در استان اصفهان     
 تجمع  - برق در تهران     ي فشار قو  ياز كارگران پستها  

   در تهرانيز ناظران كشاورز ايجمع
 از آتـش نـشانان      يبهمـن، تجمـع جمعـ     13 چهارشنبه

 از كاركنـان    ي تجمـع جمعـ    - مـشهد    يبخش خصوص 
 ثامن الحجج سراسـر كـشور در        ي اعتبار يموسسه مال 
 از ي تجمـع جمعـ    - ي روز متـوال   ني سـوم  يتهران بـرا  

 ي اصـفهان در جـاده نجـف آبـاد بـرا           يكارگران كاشـ  
 در  وني اعتصاب رانندگان كام   - ي روز متوال  نيدوازدهم

 روز  ني پنجم يدو نقطه مرز دوغارون و بندر عباس برا       
 تجمع كارگران اخراج شده كارخانـه بهنـوش         - يمتوال

   راحمدي و بوهيلويگچساران در استان كهگ
ـ  هزار كـارگر مجتمـع ن     3 بهمن، تجمع    16 شنبه  شكري

  ي روز متوالنيازهمي يهفت تپه برا
ب و تجمع كارگران كارخانـه       بهمن، اعتصا  17 كشنبهي
 ي فضاي تجمع كارگران اخراج- ني پارس در قزو   كين

   در دزفوليسبز و باغبان
  اندوآبي مآباد ني كشاورزان شي بهمن، اهال16 شنبه

 يمانكاري از كارگران پ   ي بهمن، تجمع جمع   18 دوشنبه
 آبـادان،   يشركت آب و فاضالب خوزستان در شـهرها       

ــو  ــشهر، ه ــنگرد درزهيخرم ــواز  و سوس ــع - اه  تجم
   مسكن مهر در قم انيمتقاض

  13بقيه در صفحه 
  



  13صفحه             ويژه اول ماه مه      1396  ارديبهشت لق نبرد خ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  12بقيه از صفحه 
  
  

 ثامن  ي بهمن، تجمع كاركنان موسسه مال     19 شنبه   سه
 كرمان، كردستان،   ن،ي قزو الن،ي گ يالحجج در استانها  

 مازنـدران، كرمانـشاه     ،ي فارس، خراسان رضـو    ل،ياردب
 تـن از كـارگران معـدن        500 بـه    كي تجمع نزد  -... و

ـ  روز پ  ني دومـ  يزره بـرا  زغال سنگ ط    تجمـع   - ياپي
 ي روستا كشاورزان تجمع   - بجنورد   يكارگران شهردار 

 ي تجمع كـارگران شـهردار     - النيالسك در استان گ   
 داران بندر   ي تجمع تاكس  - ليپارس آباد در استان اردب    

ــتان   ــتان خوزس ــشهر در اس ــداد-ماه ــع تع  از ي تجم
  كاسبان و مغازه داران شهر كنگان 

بهمن، تجمع و تحصن كارگران مجتمع       20 چهارشنبه
ـ  روز در ا   نيستميكشت و صنعت مهاباد در ب       مـاه و    ني

 تجمـع كـارگران   - روز از شروع آن    نيشصت و هشتم  
 تجمـع   - بـار    ني چنـدم  ي در نجف آباد بـرا     لوي ن يكاش

 - ني در قـزو   ي كارخانـه كنتورسـاز    كارشدهيكارگران ب 
ـ  كـار ي از كاركنـان ب يتجمع جمعـ    الحجـج  امن شـده ث

ــان كر ــع و راهپ-م ــصاب، تجم ــاي اعت ــارگران ييم  ك
ــو در ســ   ــه هپك ــيكارخان ــروع آن و ني ام  روز از ش

 از رانندگان   ي تجمع تعداد  - ماه   ني روز در ا   نيهفدهم
 ي روز اعتـصاب شـركتها    ني چهارم - در تهران    يتاكس

  اهواز _ذهي اي تاكسيمسافربر
 شهروندان شـادگان    زشي بهمن، اعتراض و خ    21نهيآد

  ستاندر استان خوز
ــنبه ــا ح 23 ش ــارگران ســد باب ــع ك ــن، تجم ــ بهم  دري

 - ياريـ شهرستان فارسان در استان چهارمحـال و بخت    
 رهمـسطح ي غ ي از كـارگران پـروژه هـا       يتجمع جمعـ  

 جهان به ي تجمع كارگران كارخانه روغن نبات   -گرگان  
 روز ني دومـ ي شان در زنجـان بـرا  يهمراه خانواده ها  

آب بـه مـزارع      تجمع كـارگران خـط انتقـال         - يمتوال
   رمندي هي در منطقه شمالستانيدشت س

 بهمن، اعتصاب و تجمع كارگران كارخانـه        24 كشنبهي
 تجمـع كـارگران     - در شهرستان تفـت      ركوهي ش يكاش

ــركت پد ــش ــشم  دهي ــازان ق ــتاران  - س ــع پرس  تجم
  )ينيخم (ي هزار تختخوابمارستانيب

 از راننـــدگان ي بهمـــن، تجمـــع جمعـــ25 دوشـــنبه
 نفـت و  ي در شركت بهره بـردار     يرجاي است يخودروها

  گاز گچساران
 نـگ ي كارگر ر  400 از   شي بهمن، تجمع ب   26 شنبه   سه
 مخـابرات در    ي تجمع كارگران اخراجـ    - مشهد   يساز

 - كـشور در تهـران       اراني از ده  ي تجمع جمع  -تهران  
 از كـــسبه ســـاختمان پالســـكو و يتجمـــع تعـــداد

ــران يســاختمانها ــ- اطــراف در ته  از ي تجمــع جمع
 اوره،  ين شـهر طرقـرود و كـشاورزان روسـتاها         ساكنا

 تجمـع   - و كشه از شهرستان نطنز در تهـران          جانكم
 يپران در استان زنجان بـرا          نور ي شركت تعاون  ياعضا
   بار  نيدوم

 بهمـن، تجمـع كـارگران كارخانـه ذوب          27 چهارشنبه
 تجمع كـارگران نـورد      - بار   ني چندم ي برا ليآهن اردب   

ـ      لوله اهواز همزمان با ا      يعتراضات كـارگران گـروه مل
  فوالد اهواز 

 حمل  يهايلي بهمن، اعتصاب رانندگان تر    28 شنبه   پنج
   مشكي تجمع كشاورزان اند- زي تبريزباله ها

ـ   ي بهمن، تجمع اعتراض   30 شنبه ـ اكر ي كـارگران پل  لي
 در ركوهي شـ  ي تجمع كارگران كارخانه كاشـ     -اصفهان  

ـ  اعتـصاب كـارگران كارخانـه ش      -شهرستان تفت     هشي
 تجمـع كـارگران     - ي روز متـوال   ني سـوم  ي بـرا  نيقزو

 در شهرسـتان رسـتم در اسـتان         ي قند ممسن  كارشدهيب

 مـسجد  ماني اعتصاب كـارگران كارخانـه  سـ      -فارس  
 ماه و چهل و ني در اي روز متوالني س امي برامانيسل

 ي مـردم اهـواز بـرا      زشي خ - روز از شروع آن      نيسوم
ــشم ــوالنيش ــارگران  - ي روز مت ــع ك  ملي گروه تجم
   ي روز متوالني هفتمي در اهواز براراناي فوالد صنعتي

  

  ي حركت اعتراض223، 1395 اسفند

ــشنبهي ــارگران   ك ــع ك ــصاب و تجم ــفند، اعت  اول اس
 تجمـع دوبـاره   - صدرا در بوشهر  يمانكاري پ يشركتها

 - در شهرسـتان رسـتم       يكارگران كارخانه قند ممـسن    
شاورزان  تجمـع كـ    - زابـل    يتجمع كاركنان اتوبوسران  

 - شهرســتان رزن در اســتان همــدان يچهــار روســتا
 - قلعـه گـالب گچـساران        يتجمع كشاورزان روسـتا   

 در  زي ر ي ن ي خاكستر مانياعتصاب كارگران كارخانه س   
 از پرســتاران و كــادر ي تجمــع جمعــ-اســتان فــارس 

   اراكيمارستانهاي بيدرمان
 اسـفند، تجمـع صـدها نفـر از بازنشـستگان            2 دوشنبه
 تجمـع كـارگران     -راسر كـشور در تهـران        س يفرهنگ

ـ  ري كو يكارخانه كاش   - ي روز متـوال ني دومـ ي بـرا زدي
 بحر گستر هرمـز     ي ساز يتجمع كارگران شركت كشت   

 ينهاي اعتـصاب راننـدگان ماشـ      -در استان هرمزگـان     
ـ    هفت   شكري شركت كشت و صنعت ن     يجارياست  - هتپ

 حمـل و نقـل كـارگران        يسهاياعتصاب رانندگان سرو  
 شش  ي تعاون ي تجمع اعضا  -زغال سنگ طزره    معدن  

 پـارس   يگانه  مسكن كاركنان و كـارگران واحـد هـا          
ـ  معادن، شـركت بار    عي صنا ن،يآر ـ  ن ت،ي  ،يي هـوا  يروي
 - پارس و شركت توسعه صـادارات معـادن          مارستانيب

 تجمـع   - ن در تهـرا   ي تلفنـ  يهايتجمع رانندگان تاكس  
ـ  پاال يمانكاري كارگر پ  500حدود   ـ    شگاهي  جي سـتاره خل

  فارس در بندرعباس
 يگاههاي جا ي اسفند، تجمع كارگران اخراج    3 شنبه   سه

 ي تجمع جمعـ -عرضه سوخت سراسر كشور در تهران      
 تجمـع كـارگران بخـش       - درتهـران    رانياز كارگران ا  

 تجمع  - مخابرات از سراسر كشور در تهران        يخصوص
ــ و پيبازنشــستگان پرســتار  - در تهــران ي پزشــكراي

  نشستگان استان لرستان  از بازيتجمع جمع
 كارگر كارخانه   300 از   شي اسفند، تجمع ب   4 چهارشنبه

 تجمع - هرمزآل در استان هرمزگان      ي المهد ومينيآلوم
 - بـار    ني چنـدم  ي در اصفهان بـرا    لوي ن يكارگران كاش 

 لونيتجمع كارگران شاغل و بازنشسته كارخانـه پارسـ        
 از  ي تجمع تعداد  - ي روز متوال  ني چهارم يخرم آباد برا  

ـ  در منطقـه و اي تكس آريميكارگران شركت پتروش   ژهي
   بار ني دومي بندر ماهشهر براياقتصاد

 شهرسـتان كـارون در      ي اسفند، تجمع اهال   5 شنبه   پنج
 از مـردم و فعـاالن       ي تجمع تعـداد   -استان خوزستان   

 ي تجمـع كـشاورزان روسـتا   - در اهـواز     ستي ز طيمح
ـ  مر وياز توابع بخش سرش   » لنگ  گماره«  تجمـع   - واني

شـهر در اسـتان        ني مـشگ  ي از كارگران شهردار   يجمع
 بـه   ني جـو  ن تجمع كـارگران پـروژه راه آهـ        - لياردب

 روز  ني دومـ  ي بـرا  ي در استان خراسان شـمال     نياسفرا
  يمتوال

 و  ستيز    طي از فعاالن مح   ي اسفند، تجمع جمع   6 نهيآد
  ذهي شهرستان اياهال

ـ          7 شنبه ه  اسـفند، اعتـصاب و تجمـع كـارگران كارخان
 جاني در استان آذربا  اني در صوف  چي دو اي آك يخودروساز

 ماني اعتــصاب كـارگران كارخانــه ســ انيــ پا- يشـرق 
 ني مـاه و پنجـاهم     ني روز ا  ني در هفتم  مانيمسجد سل 

ــروع آن  ــضا  -روز از ش ــارگران ف ــع ك ــبز ي تجم  س
   بهبهان در استان خوزستان يشهردار

ـ  اسفند، اعتصاب كارگران شركت نصب ن      8 كشنبهي  روي
 در شهرستان كنگان در استان      ي پارس جنوب  14ر فاز   د

ـ آهـن اردب     تجمع كارگران كارخانـه ذوب       -بوشهر    لي
 تجمـع كـارگران شـركت آب و         - بـار    ني چنـدم  يبرا

ـ    ي تجمع گروه  -فاضالب اهواز     در   بـر     ي از كارگران ن
 كـشاورزان  جمـع  ت -و صنعت هفت تپه       مجتمع كشت   

اسـتان خراسـان    محمدآباد مانه و سـملقان در    يروستا
  يشمال

 اسفند، اعتصاب كـارگران معـدن شـماره دو          9 دوشنبه
 ني سـوم  ي بـرا  ي طبس در استان خراسان جنـوب      نينگ

 در  ي تجمع كاركنان دانشگاه علوم پزشك     - يروز متوال 
 ي صـنف ي از صـاحبان واحـدها     ي تجمع جمعـ   -تهران  

 ي از كـارگران روز مـزد      ي تجمع گروه  -بندر ماهشهر   
ـ  ن  عصر كارخانـه   فتيش  تـصاب  اع - هفـت تپـه      شكري

 شهرسـتان مهـر در اسـتان        ني بنـز  شگاهيكارگران پاال 
  فارس

 اسفند، تجمع رانندگان و كارگران شركت       10 شنبه   سه
 تجمع كـارگران مجتمـع      - در تهران    يواحد اتوبوسران 

 - ي در سبزوار در اسـتان خراسـان رضـو         نيفوالد جو 
ــ ــع جمع ــدن و  يتجم ــان وزارت صــنعت، مع  از بازرس

ـ  ن ي تجمع كارگران شهردار   -ت در تهران    تجار  شابوري
   بار ني چندمي برايدر استان خراسان رضو

ــنبه ــارگران  11 چهارش ــع ك ــصاب و تجم ــفند، اعت  اس
 تجمـع كـارگران     - اهـواز    4 منطقه   ي شهردار يخدمات

 تجمـع  - اسـفندقه در اسـتان كرمـان    تيـ معـدن كرم 
 - بـار  ني چنـدم ي بـرا  ني قـزو  شهيكارگران كارخانه ش  

 خرم آباد در    لوني از كارگران شركت پارس    يجمعتجمع  
 يز تجمـع كـارگران شـركت راهـسا    -استان لرسـتان   

 و حمـل و     ي مجموعه اداره راهـدار    ري ز حيكرمان تسط 
 ري تجمـع كـارگران سـد چـم شـ        - بـم    ينقل جـاده ا   

  گچساران
ـ  اسـفند، پا   12 شـنبه    پنج  اعتـصاب صـدها تـن از        اني

 نيدوازدهمـ  در   راناي فوالد صنعتي ملي گروهكارگران  
   روز از شروع آن ني ماه و نوزدهمنيروز در ا

 منطقـه چهاردانگـه در      ي اسفند، تجمـع اهـال     13 نهيآد
  استان مازندران

 يمــاني از كــارگران پي اســفند، تجمــع جمعــ14 شـنبه 
 ي تجمع جمعـ   - اهواز   ي سبز منطقه دو شهردار    يفضا

   كرمانيمارستانهاياز پرستاران ب
ــشنبهي ــع و ر15 ك ــفند، تجم ــاياهپ اس ــييم  از ي جمع

ـ    ـ  اكر يكارگران كارخانه پل  اصـفهان در شهرسـتان      لي
  ني تجمع كارگران اداره آب و فاضالب مـشگ     -مباركه  

   آباد   خرمي سبز شهرداري تجمع كارگران فضا-شهر 
-22 اسفند، اعتصاب و تجمع كارگران فـاز    16 دوشنبه

 ري اكـس  يمانكـار ي پ يكـارگران شـركتها    (هي عسلو 24
فلز، آذران گستر، پترو صنعت مپنا و پناه  صنعت، آزمون   

 اعتــصاب و تجمــع - ياپيــ روز پني ســوميبــرا) ســاز
) شـركت تـسكو    (هي عـسلو  16 و   15 يكارگران فازهـا  

 اعتصاب و تجمـع كـارگران       - ي روز متوال  ني دوم يبرا
 ني دوم ي برا هي عسلو 13 فاز   يمانكاري شركت پ  نيچند

شـركت   بازنشـسته    بر ي تجمع كارگران ن   - يروز متوال 
 اعتـصاب و تجمـع      -تپه     هفت   شكريكشت و صنعت ن   
 ي برا الني رودبار جنوب در استان گ     يكارگران شهردار 

 تجمع كارگران كارخانجات نازنخ     - ي روز متوال  نيسوم
 از  ي تجمع جمعـ   - بار   ني چندم ي برا نيوو فرنخ در قز   

 از  ي تجمـع جمعـ    - ني بازنشستگان استان قزو   ياعضا
 ني دومـ  ي آبادان بـرا   ين استان  درو انهي داران پا  يتاكس

 تجمع سـاكنان شهرسـتان تاكـستان در         - يروز متوال 
  نياستان قزو

 كارگر كارخانه 300 از   شي اسفند، تجمع ب   17 شنبه   سه
 تجمــع كــارگران دو كارخانــه - خــرم آبــاد لونيپارســ

ـ راني كـم مـصرف ا    عي و صـنا   ني قزو يكنتورساز  در اني
 يردار از كـارگران شـه     ي تجمع جمعـ   - نياستان قزو 

 از كـارگران كارخانـه فـوالد        ي تجمـع جمعـ    -بروجرد  
 جـاده  ران تجمـع كـارگ    -جنوب در اسـتان هرمزگـان       

 بـار   ني چهارم ي به شاهرود در استان سمنان برا      انيرام
ـ  از كـارگران شـركت آر      ي تجمع تعداد  - ماه   نيدر ا   اي

 تجمـع   - در استان خوزسـتان      جانيرود پارس در هند   
 ي خـود بـرا    ي ها  خانوادهدستفروشان همدان به همراه     

   بار نيدوم
  14بقيه در صفحه 

  



  14صفحه             ويژه اول ماه مه      1396  ارديبهشت نبرد خلق 
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  يحركت اعتراض1956

  1395 كار در سال يروهاي ن
  

  13بقيه از صفحه 
  

 مختلف كارخانه ذوب    ي اسفند، تجمع كارگران بخشها    18 چهارشنبه
 در فاز   نداني اعتصاب و تجمع صدها كارگر شركت پا       -آهن اصفهان   

  هي عسلو13
 از معلمان شاغل و بازنشسته     يادي اسفند، تجمع تعداد ز    19 شنبه   پنج

ــ ــتانهاسراســر ك ــران و در شــهرها و شهرس  اصــفهان، يشور در ته
 قروه،  گودرز،ي ال اران،ي كام زد،ي ه،يدري مشهد، سنندج، تربت ح    ،يممسن

ـ بانه، كرمانشاه، بوشهر، سقز، اردب      ن،ي خـرم آبـاد، فـردوس، قـزو        ل،ي
 دهگالن، شهركرد، اراك، اهواز،  ز،ي تبر راز،ي ش د، زنجان، بجنور  ،يسار

ره، خارك، بندرعباس، كوهدشـت، المـرد،        د وانيلردگان، اصفهان، د  
 لوني تجمع كـارگران كارخانـه پارسـ       -...  سروآباد و  وان،يشاهرود، مر 

 اعتـصاب و    -در اسـتان لرسـتان      ) همسر و فرزنـدان   (همراه خانواده   
 گاز دزفـول  نچي ا 56خط لوله   ( پلدختر   ندانيتجمع كارگران شركت پا   

آزمون فلز واقع    شركت   يمانكاري اعتصاب كارگران پ   -)  كوهدشت –
  هي عسلو24 و 22در فاز 

  ني قزوي اسفند، تجمع كارگران كارخانه كنتورساز21 شنبه
 ي بـرا  ني از سـپرده گـذاران كاسـپ       ي اسفند، تجمع جمعـ    22 كشنبهي

ـ  تجمع جمع ز   - ي روز متوال  نيدوم  و  ي از بازنشـستگان كـشور     يادي
 از بازنشـستگان    ي تجمـع جمعـ    - سراسر كـشور در تهـران        يلشگر
 انهي در ممارستاني اعتصاب چند روزه پزشكان اورژانس دو ب    -ان  همد

ـ  اردبآهـن  تجمع مجدد كـارگران كارخانـه ذوب     -  اعتـصاب و  - لي
 تجمع كـارگران    - هي عسلو 13 فاز   يمانكاريتجمع كارگران شركت پ   

 اعتـصاب چنـد روزه      - شركت نفت و گاز گچـساران        يقرارداد حجم 
 ي تجمع كارگران فـضا    - زي ر ي ن ي شهردار يكارگران خدمات شهر  

 ي كـشور  شكسوتاني تجمع پ  - مالرد در استان تهران      يسبز شهردار 
ـ  تهـران، اصـفهان، مـشهد، تبر       يرها در شـه   يو لشگر   خراسـان   ز،ي

   و خرم آباد لي قم، فردوس، اردب،ي خراسان جنوب،يشمال
 اسـتان   ي از مهندسان جهاد كشاورز    ي اسفند، تجمع جمع   23 دوشنبه

د صد نفر از كارگران بازنشسته صـنعت فـوالد           تجمع چن  -كرمانشاه  
 اني از متقاضـ   ي تجمـع جمعـ    - بـار در تهـران       ني چنـدم  يكشور برا 

 ني از كـولبران مرزنـش  ي تجمع جمع- در تهران  سيمسكن شهر پرد  
   و بلوچستان ستانيدر شهرستان زهك در استان س

 از  ي جمعـ  لهي اسفند، تجمع و مسدود كردن راه بـه وسـ          24 شنبه   سه
 - ي پـارس جنـوب  13 شركت آذر خاك و آالم صنعت در فاز     كارگران

ـ  تبر ي كـارگر كمپروسـور سـاز      800اعتصاب و تجمع حدود       واقـع   زي
 اعتـصاب   - ي روز متـوال   ني هـشتم  ي قراملك بـرا   يدرشهرك صنعت 

ـ  اك ي از كارگران كارخانه خودرو سـاز      يجمع  خـودرو از شهرسـتان      اي
 250 از   شيمع ب  اعتصاب و تج   - ي شرق جاني در استان آذربا   انيصوف

 ي روز متوال  ني دوم ي برا زي تبر اني صوف ماني س يمانينفر از كارگران پ   
 - اراك ي ســازني ماشــي جوشــكاريمانكــاري تجمــع كــارگران پ-

 تجمـع كـارگران     - بروجـرد    ياعتصاب چهار روزه كارگران شـهردار     
 ي شـان بـرا  ي به همـراه خـانواده هـا   زي تبري سازنگيبلبركارخانه   

  زي در تبري روز متوالنينهم
  دني فرِي كشاورزان روستاهاتجمع
 يمانكــاري شــركت پكيــ اســفند، تجمــع كــارگران 26 شــنبه پــنج
 تجمـع كـارگران كارخانـه    - ياپي روز پني دومي آبادان برا  شگاهيپاال

   قو در تهرانيروغن نبات
 گاز فراشـبند بـا      شگاهي اسفند، تجمع كارگران خط لوله پاال      27 نهيآد

   خود در استان فارسيا خانواده هيهمراه
 ني كـارگران خـشمگ    لهي اسفند، تجمع و بستن جاده به وسـ        28 شنبه

 در محـور  ديسف   به پل  رآبي درجاده ز  يمعادن زغال سنگ البرز مركز    
 اعتصاب چنـد روزه كـارگران پـروژه         -سواد كوه در استان مازندران      

 تجمع  - در شهرستان زرند استان كرمان       انيرانيكارخانه فوالد زرند ا   
 رجاني سـ  ي مپنا، از پروژه ها    رمجموعهي ز يها از شركت  يكيكارگران  

 ي سبز شـهردار ي تجمع كارگران فضا-بندرعباس اردكان در تهران     
 از بازنشـستگان شـركت      ي تجمـع جمعـ    - بار   ني چندم يبجنورد برا 

   در تهرانري ارانيا
  
   راني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب

مرگ تعداد زيـادي از كـارگران معـدن در پـي            
وقوع انفجـار در معـدن زغـال سـنگ زمـستان          
يورت شمال غربي، بار ديگـر بـي ارزش بـودن           
جان كارگران معـدن در رژيـم واليـت فقيـه را            

ارائه آمارهاي متفـاوت از تعـداد زيـر         . نشان داد 
آوارماندگان و يا جان باختگان از ايـن حادثـه از          

 كــارگزاران رژيــم، عــدم آمــادگي بــراي طــرف
پيشگيري از تلفات را در حـوادث نـاگوار نـشان           

بر اساس گزارشهاي رسانه ها در معدن   .مي دهد 
 نفـر كـارگر بـه    500زغال سنگ يورت شمالي،  

بـر اسـاس اولـين واكـنش        . كار مشغول بودنـد   
 21رئيس خانه صنعت و معدن استان گلـستان،         

.  خارج كرده انـد    بدن بي جان كارگر را از معدن      
تا لحظه نوشتن اين فراسو، تعداد كارگراني كـه         
در اين حادثه ناگوار جان داده اند، اعـالم نـشده      

ربيعي وزير تعاون، كار و رفـاه اجتمـاعي،         . است
در روز كارگر در رابطه با امنيت كار حرفهايي زد 

ربيعـي در روز    . كه با واقعيت تناقض آشكار دارد     
 خـود مـدعي شـد كـه     كارگر در سخن پراكنـي  

مـرگ و ميـر     «دولت روحاني موفق شده اسـت       
 ســال گذشــته 4را نــسبت بــه » ناشــي از كــار

ربيعي مدعي شد كه حاصـل كـار        . كاهش دهد 
   درصد حوادث ناشي از 40دولت روحاني كاهش 

وي براي اثبات ادعاي خود آمار مـي        . كار است 
  هر روز يك كارگر «دهد كه در چهار سال اخير 

هار سال گذشته و قبـل از آن از دنيـا           كمتر از چ  
ارائه اين آمـار و ادعاهـا در هنگامـه         » .مي روند 

نزديك شدن به نمايش انتخاباتي پديده جديدي 
آنچه كه اين آمـار و آن ادعـا را هويـت            . نيست

مي بخشد، زندگي واقعي نيروي كار، امنيت كار        
انفجار معـدن زغـال سـنگ و جـان          . است... و  

 از كارگران معدن اين ادعا را       دادن تعداد زيادي  
ربيعي در روز كارگر مـدعي      . به چالش مي كشد   

ــه  ــيش از «شــد ك ــشكالت 60ب ــه ت  درصــد ب
اين حرف در حـالي  . شده است » كارگري اضافه 

است كه بيش از هر هنگام، فعاالن كـارگري و          
بــه ويــژه مــدافعان ايجــاد تــشكلهاي مــستقل  

يت و كارگري در زندان به سر مي برند و آزار، اذ   
حــبس كــارگراني كــه در اعتراضــهاي صــنفي  

: در خاتمـه  . شركت مي كنند را تهديد مي كنـد       
شالق بر بدن كارگران معدن و جريمـه آنهـا در     
دوران وزارت ربيعي اتفاق افتاده اسـت كـه وي          
اعالم آن را جـزو دسـتاوردهاي دولـتش در روز     

  .كارگر به صالح نديد
   ارديبهشت14، پنجشنبه فراسوي خبر

  

  انفجار معدن زغال سنگ و ادعاي ربيعي
 زينت ميرهاشمي
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شما نمي توانيد اين جرقه را كه بـه شـعله و شـعله      "
 رااي كه بـه آتـشي عظـــيم تبـديل شــده اسـت               

ــد ــران ( ".خــاموش كني اعــدام شــده اســپايز از رهب
  )كارگران

  
جنبش كارگري با استثــمار بـي رحمانـه كـارگران،           
خـــصوصا سالمندان و كودكـان و بـا اعتراضـات و          

ــده در   ــات پراكن ــا و درآاجتماع ــه مريك  1870 ده
فـشار بـي حـد و    .  آغاز شد و شـكل گرفـت      ميالدي

حصر بر كارگران چنان بود كه آنـان به زحمت مـي           
خانواده شان را  تامين      توانستند قوت اليموت خود و    

  .و شب آسوده سر بربالين بگذارند
 سـاعت در روز، پـايين       16 تـا    12كار طاقت فرساي    
ـ         بودن دستمزد ها،   ه، عدم تعطيلـي يـك روز در هفت

تحقير و توهين توسط كارفرمايان، نبودن  بهداشـت         
دسـتگيري و   ،  در محيط كار، نداشتن امنيـت شـغلي       

حمايت به هنگـام وقـوع حادثـه يـا بيمـاري و             عدم  
اخراجهاي بي دليل باعـث شـكل گيــري و بوجـود            
آمدن اعتراضـات و اجتماعات و تظاهرات پي در پي         

  .مي گرديد
 كارفرمايان از اسـاس  روابط ناعادالنه بين كارگران و    

از سـوي ديگـر،     . استثـمارگرايانه و غير انـساني بـود      
دولت سرمايه داران با تصويب قوانين ضـد كـارگري        

 بـــه حمايـــت از كارخانـــه داران و  و علنـــاًعمـــالً
كارفرمايان مي پرداخت و به آنان در هرگونـه رفتـار           

  .با كارگران دست باز مي داد
ات و موسـسات    شرايط دردناك حـاكم بـر كارخانجـ       

صنـعتي، به مرور ضـرورت يـك تغييـر را           توليدي و 
مريكـا،  آ در   1870در اواخـر دهـه      . ايجاب مي كـرد   

كارگران براي  دستيابي به ابتدايي ترين حقوق خـود         
دست به تشكيل اتحاديه ها، تجمعـات و تـشكلهاي           

در اواخـر  . كارگري زدند و بـه عـضوگيري پرداختنـد       
ــي در ســال   ــوزدهم يعن ــرن ن ، از مجموعــه 1884ق

گروهها ، سازمانها، سنديكا هها و اتحاديه هـا، يـك           
اين .  يك فدراسيون پديد آمد    لبكنگره ائتالفي در قا   

 8تعطيـل رسـمي و       فدارسيون با تـصويب يـك روز     
ساعت كار روزانه، خواسته هاي كارگران را انعكـاس         
ــت   ــوانين دول ــي داد و رودروي ســرمايه داران و ق م

  .ي گرفتحامي آنها قرار م
فدراسيون پس از تصويب اين دو قطعنامه، كـارگران         

هزاران . را به تظاهرات و اعتصـاب عمومي فراخواند       
از نژادهـاي    كوچك و بـزرگ      تامرد   كارگر، از زن و   

در خيابانهاي شيكاگو دست به راهپيمايي و       گوناگون  
مريكا يكي پس  از     آتظاهرات زدند و شهرهاي ديگر      

پــس از ماههــا  .وســتديگــري بــه جنــبش مــي پي

صاحبان سرمايه در پشت ميز مذاكره نشستند و         اعتراض،
از مذاكرات و گفتگو     .با فعاالن جنبش به گفتگو پرداختند     

ها نتيجه اي  عايد نگرديـد و پلـيس بـه         
ــارگران    ــسترده ك ــركوب گ ــد و س تهدي

سازمانها و احـزاب     هم زمان  .متوسل شد 
ــاي   ــت از خواســته ه ــه حماي سياســي ب

 پرداخته و اعتراضـات با فرياد     فدارسيـون
  .همبستگي و اتحاد ادامه پيدا كرد

در روز اول ماه مه ، كارگران كارخانجات        
 كوره  ،صنايع بافندگي، چاپخانه، راه آهن    

 بـه شـكلي گـسترده بـه         ...و  پزخانه هـا    
خيابانها ريختند و خواسته هـاي خـود را         

پـس از مـدتي     . هر چه رساتر فرياد زدند    
ه كـسب پيروزيهـاي نـسبي       آنها موفق ب  

شدند اما هنوز به تمـامي خواسـته هـاي          
كارفرمايان بـا   . آنان پاسخ داده نشده بود    

به كارگيري افراد  مسلح مزدور وگماردن آنان در محـيط           
هاي كـارگري بـه مقابلـه پرداختنـدو پلـيس دولتـي بـه               
كارخانه ها يورش برد و برروي اجتمـاع كننـدگان آتـش            

كنگـره  .  اي كشته و زخمي شدندگشود كه در نتيجه عده   
با پخش اعالميه و شب نامه ، از مردم تقاضاي حمايت و            

  . پشتيباني نمود
ــنفكران     ــدادي از روش ــال، تع ــان س ــه هم ــارم م در چه
سوسياليست و حاميان كارگران با برپايي يك ميتينگ، به         

بمبي منفجـر و     ،ي توطئه دولت   در يك  .سخنراني پرداختند 
پليس با اين مستمسك عـده       .نددتعدادي پليس كشته ش   

يانه اي به اجتماع كننـدگان      شاي را دستگير و به طرز وح      
تعداد نامعلومي  .بستبه گلوله  هجوم برد و افراد زيادي را 

در ايـن تعـرض لجـام    . دندكشته و دهها نفـر زخمـي شـ       
دهندگان  گسيخته شماري از رهبران كارگـران و سازمان      

 و در يـك دادگـاه       شدندتظاهرات بازداشت و روانه زندان      
نمايشي با حضور نمايندگان بورژوازي بـه عنـوان هيـات           

 نفر محكوم   7قضات پس از چند روز، توسط راي صادره،         
   .شد سال زندان محكوم 15به اعدام و يك نفر به 

  
: اسپايز، يكي از دستگيرشدگان اعـدامي در دادگـاه گفـت          

 اي كه   شما نمي توانيد اين جرقه را كه به شعله و شعله          "
  ".خاموش كنيدرا به آتشي عظيم تبديل شده است 

يكي ديگر از رهبران كـارگران اعتـصابي پـس از اعـالم             
كارگران در يافته اند كه مي ": راي، در دادگاه چنين گفت   

ــ  ــستگي و مب ـــحاد و همبـ ــا ات ــد ب ــر توانن ــي ب ارزه جمع
آنان مي دانند كـه چـه قـدرت         . مشكالت خود فائق آيند   

به همين علت اسـت  . عظــيمي در اتحادشان نهفته است  
كه كارفرمايان با تمام قوا مي كوشند تا اتحاد كارگران را           

مـا  . خون بكـشانند   بشكنند و  ميتينگ آنان را به خاك و        
را بـاز   كارگران گرد هم آمـديم تا اندكي از حقوق خـود             

 .اما اكنون از دادگاه و زندان سر درآورده ايـم          .پس گيريم 
آيا اين است معناي برابري و عدالت در جامعه ما ؟ امـروز   

اگر صداي حق طلبانه ما را با گلوله خفه كنيـد، مطمـئن              
باشيد كه اين صداها از اين پس خاموش شدني نيـستند،           

  ".بلكه هر روز طنين آن رساتر خواهد شد
  

 راي دادگاه ، باعث واكنشهاي اعتراضي زيـادي در          اعالم
در . احـزاب و ســازمانها گرديــد  ميـان مــردم و كــارگران، 

جنبش دفاع از   "اعتراض به اين حكـــــم جنايت كارانه       
 تشكيل گرديد و دسـت بـه فعاليتهـاي          "محكوم شدگان 

 زد ... و ايتاليـا ،مريكا، فرانسه،  روسـيه، هلنـد     آگسترده در   
سـرانجام  . يت دستگاه قـضـايي گرديـد     وخواهان محكوم 

دادگاه ،  تحـت فـشار افكـار بـين المللـي، اعتراضـات و                
 حكم دو نفر را به حبس ابد تقليـل داد،          خيزشهاي وسيع، 

 نفر ديگر   5زندان به ظاهر خودكشي كرد و        يك نفر در  
رهبران  كارگران شيكاگو به دست سرمايه        .اعدام شدند 

شان به تـدريج   فته هايداران جان باختند اما حقانيت گ  
  . بر همگان روشن و مسلم شد

 در پـاريس  "كنگره بين المللي كـارگران    "  بعد سه سال 
 "روز كارگر " را به عنوان     هتشكيل شد و روز اول ماه م      

روز "بـه ايـن ترتيـب       . در سراسر جهـان اعـالم نمـود       
 ،  با كشتار كارگران شيكاگو و ريختن خون آنان         "كارگر

 در جنـبش كـارگري بـه ثبـت          به عنوان يك سر فصل    
  . رسيد

اينك هر سال كـارگران و زحمتكـشان سراسـر جهـان            
، جنـبش كـارگري   ضمن بزرگداشـت خـاطره شـهيدان        

تظاهرات سراسري و مجـالس جـشن و يـادبود برگـزار            
  . كنندنموده و خواسته هاي خود را  مطرح مي 

ــه عنــوان روز اتحــاد و همبــستگي جهــاني   ايــن روز ب
عزم آنان براي رهايي از هرگونـه   اده و تبلور ار  كارگران،

سـركوب و برپـايي       بند و گسيختن زنجير ستم و      قيد و 
  .استعدالت و آزادي و حق تعيين سرنوشت خويش 

 
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

  :راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يدي جدالي ل، منصور امان

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيريحر تاتيه

   سامعي مهد،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران       نبر
امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت       

است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سـازمان و         
لبي جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطا 

دهد و اطالع از آن مفيـد        كه حجم نشريه اجازه مي    
مطالبي كه با امضاي افراد . كند است، خودداري نمي

شود، بيان كننده نظرات خـود       در نبردخلق چاپ مي   
آنان است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق،         

بـا  (سرمقاله نبردخلـق  . همسو يا اختالف داشته باشد    
  .ننده نظر سازمان استبيان ك) نام و يا بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس    

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ش كـارگران، مزدبگيـران و    اخبار و گزارشـهاي جنـب     

كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  ئل روز، ديدگاههاجهان، تحليل مسا

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  

  ش اول ماه مـهنگاهي به جنب
  )روز جهاني كارگران و زحمتكشان(

 وحــيدي. م 
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  "انترناسيونال"سرود در باره 

اوژن «اين سرود در اصل به زبان فرانسه و توسـط   
. سروده شده است] Eugén Pottier[» پوتيه

اي فقير تولد يافت و تمام عمر خـود           او در خانواده    
شـغل نخـست او كـارگر بـسته         . را در فقر گذرانـد    

 ريز امرار معـاش      عنوان قالب   بندي بود و بعدها به        
  .كرد مي

 1871در روزهاي تشكيل كمون پـاريس در سـال     
به عضويت كمون انتخـاب     » اوژن پوتيه «ميالدي  

 مـارس   18شد ولي بعد از يورش پليس فرانسه در         
مجبـور شـد بـه    » پوتيه«آن سال و سقوط كمون،     

شعر . تبعيد اول به انگستان و از آنجا به آمريكا رود        
   1871را او در ژوئن سال  » انترناسيونال«مشهور 

ميالدي و در فـرداي شكـست مـاه مـه آن سـال              
  .سرود

  
ــه« ــال » پوتي ــسه  1880در س ــه فران ــيالدي ب  م

 و  1884نخستين دفتر اشعار او در سـال        . بازگشت

در »  هاي انقالبـي  ترانه«دومين جلد آن تحت عنوان      
او سه سال بعد از چاپ اين       . چاپ رسيد    به 1887سال  

ر و تنگدستي    در فق  1887دفتر، در هشتم نوامبر سال      
در گورستان پرالشـز، و    » پوتيه«. در پاريس درگذشت  

  .خاك سپرده شد در محل دفن كمونارهاي اعدامي به 
 ميالدي، شـش مـاه بعـد از         1888در ماه ژوئن سال     

 Pierre[» يـر دوژيتـه  پي«، » اوژن پوتيـه «مـرگ  
Degeyter [         كه او نيز كارگر بود، با دسـتگاه ارگ

انه داشت ريتم و آهنگـي بـر        اي كه در خ     بسيار ساده   
  .نام گرفت» سرود انترناسيونال«اين شعر گذاشت كه 

اين سرود بارها و بارها به زبان هاي مختلف ترجمـه            
مـشهورترين ترجمـه ي آن بـه فارسـي       . شده اسـت    

  . انجام شده است"ابوالقاسم الهوتي"توسط 
  »زنان نيروي تغيير«كانال تلگرام : منبع

  

  مبرنامه راديو پيشگا
  به مناسبت اول ماه مه

  

  
  :اين برنامه شامل

 از فعاالن ي با شماريدي جدالي لقيرفگفتگوي *
  دي در تبعو كردستان عراق ران،ي در ايكارگر

   ي از خاطرات زندان رسول بداقيبخش كوتاه*
  ي  در باره سبد خانوار كارگريگزارش*
 ماهنامه ري سردب،يرهاشمي منتي زقيگفتگو با رف*
   آني و مسوول بخش كارگر"نبردخلق"
    ي كارورز فرهنگكي اميپ*
 زي گوناگون و ني فواصل برنامه، ترانه سرودهادر

   .پخش خواهد شد) ترنج( از آرزو يشعر
  اين برنامه را مي توانيد در آدرس زير گوش كنيد

http://www.radiopishgam.com/    

  

  انترناسيونال

  اوژن پوتيه

  ابوالقاسم الهوتي : ترجمه

   Pierre Degeyter هبا آهنگ سروده پيير دژيت

  
  برخيز اي داغ لعنت خورده دنياي فقر و بندگي

  شوريده خاطر ما را برده، به جنگ مرگ و زندگي
  بايد از ريشه براندازيم، كهنه جهان جور و بند

  وآنگه نوين جهاني سازيم، هيچ بودگان هر چيز گردند
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  ناسيونال است نجات انسانهاانتر
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است، نجات انسانها
  برما نبخشند فتح و شادي نه بت، نه شه، نه قهرمان

  با دست خود گيريم آزادي در پيكارهاي بي امان
  تا ظلم از عالم بروبيم، نعمت خود آريم به كف

  ن گرم استدميم آتش را و بكوبيم تا وقتي كه آه
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
  تنها ما توده جهاني، اردوي بيشمار كار

  داريم حقوق جهانباني، نه كه خونخواران غدار
  غرد وقتي رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخيمان

   اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نور افشاندر
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها 


