
 

 6931بهمن ماه  –کارگران  مطالبات و مبارزات روز شمار       

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران      

نکل –ایران فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در : تهیه و تنظیم توسط          

 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
کارگران پس از یک ماه اعتصاب، جاده مالیر به اراک را بسته و پایان اعتصابشان را 

 کردند( سال عیدی3ماه حقوق و6)در صداز مطالباتشان  05منوط به پرداخت دستکم 
  1 1/11/66 مالیر کارخانه کیان کرد 005

این کارگران که از دیروز دست به اعتصاب زده اند، حاضر نشدند با وعده های 
 کارفرما و رئیس اداره کار به اعتصاب خود پایان دهند

 0 " " " شوش کارخانه کاغذ پارس 055

نسبت به واگذاری به بخش خصوصی 2کارگران منطقه دیروز تجمع اعتراضی  3 " " " زنجان  شهرداری  035 
دراعتراض به بالتکلیفی شغلی وعدم پرداخت ماه ها حقوق دست به تجمع مقابل کارگران 

 اداره کل کارزدند
(شرکت رازمهر) "های لنت"کارخانه  ؟  4 " " " خرم آباد 

ها در  ماه حقوق مقابل سازمان جنگل چند دراعتراض به عدم پرداختکارگران دیروز 

 چالوس اجتماع کردند
 6 " " " چالوس سازمان جنگل ها ؟

تجمع کردند کارگران اخراجی مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری،  0 " " " دهلران کارخانه سیمان 35 
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرغم 

 حضور سنگین نیروهای گارد ویژه برگزار شد
455 

(بازنشسته)  
 8 " " " اسالمشهر کارخانه کیان تایر

 6 " " " رضوانشهر سد شفارود 355 .روزتعطیل کردند3کارگاه را برای شکستن اعتصاب وپراکنده کردن کارگران ،
 15 " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد 1 تجدید نظر در چهارم بهمن33احضار مجدد داود رضوی به شعبه 

...کمیته همآهنگی برای کمک  1 ه دادگستری شهرستان سقزب(صالحیهمسر محمود )احضار نجیبه صالح زاده ب  11 " " " سقز 
 10 " " " مشهد معلمان ؟ اعتراضی جمعی از معلمان مشهد نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان طومار

چوبکارخانه کیش  ؟ احضار مدیرعامل بدنبال اعتراضات دامنه دار کارگران نسبت به ماه ها بالتکلیفی شغلی  13 " " " جزیره کیش 
تا  8هر یک از آنان بین . دو ساله شد  بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی

 میلیون تومان بابت سنوات طلب دارند33
 14 " " " تهران مؤسسه مالی ثامن الحجج 0055

ماه حقوق دست از کارکشیده ومقابل این شرکت تجمع کردند8دراعتراض به عدم پرداخت  / " "0 کرمان شرکت محورگستر جهاد نصر ؟   10 
دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی،سطح پایین حقوق وعدم پرداختش بمدت این معلمان 

 .ماه وبیمه ناقص دست به تجمع مقابل استانداری زدند9
 16 " " " یزد معلمان مدارس غیر دولتی 845

اعتبار دفترچه های درمانی را به دلیل عدم واریز حق بیمه کارگران ، تامین اجتماعی 

 تمدید نمی کند
 10 " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد ؟

 18 " " " کرمان کارخانه الوان تابلو 85 بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه الوان تابلو وارد یازدهمین ماه شد
 16 " " " نطنز مجتمع فوالد 65 ازتجمعات اعتراضیتهدید به اخراج برای جلوگیری و ماه حقوق 03عدم پرداخت 

ماه حقوق کارگران2عدم پرداخت   05 " " " اهواز شرکت حفاری شمال 0555 
کارگر رسمی 35کارگر پیمانی و  023حقوق ماه  5عدم پرداخت   01 " " " آبادان شرکت اتوبوسرانی 100 
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 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
ماه حقوق کارگران3عدم پرداخت  زندراناکارخانه چوب و کاغذ م ؟  0/11/66 ساری   00 

!!!و وعدۀ پرداخت تنها یک ماه از آن ماه مطالبات پرستاران00عدم پرداخت  03 " " " استان فارس پرستاران ؟ 

 04 " " " مشهد کامیونداران ویژۀ بتن ؟ .کار کشیدند ها از پنج سال گذشته تا کنون دست از در اعتراض به نرخ ثابت کرایه
سال عیدی از حدود یک ماه پیش اعتراضاتشان 3ماه حقوق و3این کارگران برای پرداخت 

از روز شنبه بیست وسوم دی ماه دست به اعتصاب نامحدود زده اند را آغاز کرده و  
" "/ 3 مالیر کارخانه کیان کرد 005  00 

 06 " " " تهران کارگزاران صنذوق بیمه کشاورزی 155 نسبت به بالتکلیفی استخدامیتجمعات گسترده کارگزاران سراسرکشوردر تهران 
با تجمع مقابل استانداری برای دومین روز متوالی  پاسخ وعده های توخالی مسئوالن 

 طراز اول استان رادادند
 00 " " " یزد معلمان مدارس غیر دولتی 845

در اعتراض به سه ماه عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زده و کلیه کارگران 

 .خطوط تولیدی کارخانجات را متوقف کردند
 08 " " " اهواز گروه ملی فوالد 3500

 06 " " " تبریز شرکت خانه سازی پیش ساخته ؟ ماه حقوق3اعتصاب کارگران دراعتراض به عدم پرداخت

ماه حقوق  مقابل فرمانداری سروستان6کارگران نسبت به عدم پرداخت تجمع اعتراضی    مواصالتی پروژه محور ؟ 
خرامه  /سروستان  

 35 " " " سروستان

ماه حقوق 0عدم پرداخت  فضای سبز/ شهرداری ؟   31 " " " ساوه 

ماه کارانه پرستاران13عدم پرداخت  30 " " " خراسان رضوی پرستاران ؟ 

پرستاران مطالباتماه 15عدم پرداخت  33 " " " استان مرکزی پرستاران ؟ 

پرستاران مطالبات بیش از یک سال عدم پرداخت  34 " " " اهر پرستاران ؟ 

پرستاران مطالباتماه 6عدم پرداخت  30 " " " قم پرستاران ؟ 
پرداخت باقی : اهم مطالبات کارگران .ندهستشیفت در اعتصاب  4مام در دومین روز ت

پرداخت حق ،تعیین زمان دقیق و ثابت برای پرداخت بموقع دستمزدها،های معوقه حقوق

 ،تسریع در راه اندازی کارخانجات تولیدی،بیمه تامین اجتماعی و برقراری بیمه تکمیلی

 برکناری مدیران ناکارآمد سابق

/ " "  اهواز گروه ملی فوالد 3500 4 36 

اصفهان نسبت به بالتکلیفی شغلی مقابل تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی 

 استانداری
 30 " " " اصفهان کارخانه کاشی ؟

 تجمع اعتراضی  دوباره کارگران بازنشسته مقابل وزارت صنعت اینبار همراه با خانواده

 
155 

(بازنشسته)  
 38 " " " اسالمشهر کارخانه کیان تایر

لی ومعیشتی کارگران غادامه بالتکلیفی ش  36 " " " قزوین کارخانه کنتورسازی 455 

ماه مطالبات پرستاران 15 – 6عدم پرداخت   استان های بوشهر،لرستان پرستاران ؟ 
 کردستان،خراسان جنوبی

 کرمانشاه

" " " 45 

تجمع اعتراضی کارگران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی 

 آذربایجان غربی برای چندمین بارمسئولین طراز اول استان مقابل استانداری 
 41 " " " ارومیه گروه صنعتی فوالدآذربایجان غربی ؟

ماه کارانه و اضافه کار پرستاران 11عدم پرداخت   40 " " " مالیر پرستاران بیمارستان امام حسین ؟ 
در سومین روز اعتصاب ، مدیر منابع انسانی ، کارگران اعتصابی را تهدید به ثبت غیبت  / " " 0 اهواز گروه ملی فوالد 3500  43 
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 ار،محروم شدن از کلیه مزایای پرسنلی در روزهای عدم کارکرد و نهایتا اخراج کردکاز 

رستم -ممسنی  کارخانه قند 40 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه کارگرانتجمعات اعتراضی دامنه دار  " " " 44 
 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
 تجمع اعتراضی کارگران نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل اداره کار نجف آباد

 
 855قبال ) 

05!(نفر  
 40 " " " نجف آباد کارخانه کاشی نیلو

0/11/66 مالیر کارخانه کیان کرد 005 کارگران با ادامه اعتصاب دست به تجمع اعتراضی مقابل کارخانه زدند  46 
ماه حقوق مقابل ساختمان راه 2اعتصاب وتجمع کارگران دراعتراض به عدم پرداخت 

 آهن
(تراورس)خط و ابنیه فنی راه آهن  355  40 " " " زنجان 

 48 " " " بروجرد شهرداری ؟ ماه حقوق8اعتراض به عدم پرداخت اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران در
 46 " " " دهلران کارخانه سیمان 35 کارگران اخراجی مقابل استانداری چهارمحال و بختیاریدومین تجمع اعتراضی 

 3و 2های مسکونی سپیدار  تجمع اعتراضی کارگران نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه

 مقابل ساختمان شهرداری تهران
دحسندیکای کارگران شرکت وا ؟  05 " " " تهران 

به باال کشیدن بخشی از چندرغاز حقوقشان توسط  اعتراض رسانه ای کارگران نسبت

 تحت لوای جریمه ،شرکت خدمات اول
 01 " " " مشهد کارگران پیمانکاری مخابرات 105

ماه حقوق کارگران، کارمندان و نیروهای سازمان های زیرمجموعه شهرداری پرداخت 4

 نشده است
 00 " " " زاهدان شهرداری ؟

(شرکت تراورس)راه آهن شمال شرق  655 مشهد را بستند -راه قطارهای تهران کارگران اعتصابی با تجمع  / " "8 شاهرود   03 

دردومین روزاعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست به تجمع 

 خانوادگی زدند

 04 " " " بروجرد شهرداری 70

 00 " " " نجف آباد کارخانه کاشی نیلو 155 کارگران درادامه اعتراضاتشان مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند
نسبت به سن بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور مقابل  تجمع اعتراضی کارگران

 استانداری یزد
 06 " " " یزد کارخانه فوالد آلیاژی ایران 005

مقابل استانداری  تجمع کارگران قراردادی نسبت به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری راهداری و حمل و نقلاداره کل  ؟   00 " " " خرم آباد 
 08 " " " چغارنبیل و هفت تپه میراث فرهنگی خوزستان 105 ماه حقوق4تجمع کارگران و کارمندان دراعتراض به عدم پرداخت

...کمیتۀ همآهنگی برای کمک  1 زاده در شعبه سوم دادیاری دادگستری شهر سقز برگزار شد جلسه تفهیم اتهام نجیبه صالح  06 " " " سقز 
اداره امور کارخانه را بدست گرفتند ،پس از دوماه ونیم اعتصابکارگران  / " "6 تبریز کارخانه کمباین سازی 44   65 

 61 " " " بندر ماهشهر پتروشیمی فجر ؟ تحریم غذای کارگران پیمانکاری دراعتراض به عدم پرداخت همسان مطالبات
 60 " " " خرمشهر صابون سازی یاس 06 سازی یاس خرمشهربرای پرداخت مطالباتشان کارخانه صابونادامه اعتراضات کارگران 

کارگران غار علیصدر نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیتجمعات اعتراضی  صدری غار عل 05   63 " " " همدان 
و پرورش آموزش 18 دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات استعفای دسته جمعی کارکنان   64 " " " آغاجاری 

 60 " " " لندن فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل - خواهان لغو حکم زندان برای داود رضوی شد
تهدید به اعتصاب دوباره کارگران شهرداری بوشهر دراعتراض به عدم پرداخت 

 مطالبات
 66 " " " بوشهر شهرداری ؟

پرداخت نشده استماه حقوق کارگران کارخانه قند فسا 2 قبالا )005   

005)  
 60 " " " فسا کارخانه قند
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ماه حقوق 3دهمین روز اعتصاب  کارگران راه آهن دورود دراعتراض به عدم پرداخت

 ماه حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی4و
 68  /" "15 درود راه آهن 105

 اعتصاب کارگران زنجان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

 کنیم حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی: کارگران
 66 " " " زنجان روغن نباتی جهان 180

 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
66بهمن  15 مالیر کارخانه کیان کرد 005 تجمع کارگران مقابل فرمانداری مالیردرهیجدهمین روز اعتصاب نامحدودشان  05 

ماه حقوق، سفره خالی 8کارگران درچهارمین روزاعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت 

 جلوی ساختمان مرکزی شهرداری پهن کردند
  01  " " " بروجرد شهرداری ؟

 00 " " " یاسوج شهرداری 05 ماه مطالبات مقابل شورای شهر 9 تجمع اعتراضی کارگران نسبت به عدم پرداخت
 03 " " " ممسنی کارخانه قند 40 اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیادامه تجمعات 

 تیتهران و حومه در اعتراض به وضع یکارگران شرکت واحد اتوبوسرانتجمع دوباره 
 تهران یمقابل ساختمان شهردار 3و 0 داریسپ یمسکون یها نامعلوم پروژه

اتوبوسرانیسندیکای شرکت واحد  ؟  04 " " " تهران 

کارگرانعدم پرداخت یکسال حقوق   00 " " " ساوه کارخانه مقره سازی ؟ 
 06  " " " سبزوار کارگران دانشگاه حکیم سبزواری ؟ کارگران شرکتی سلف سرویس دانشگاه بدون قراردادکارمیکنند

تاخیر در در اعتراض به  کارگران بخش های نی بر و کارخانه و بخش های دیگر

 .پرداخت مطالبات معوقه دست به اعتصاب و تجمع زدند
/ " "11 شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555  00 

کارگران در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق،کاهش دریافتی و رکود حاکم بر این 

 واحد تولیدی دست به اعتصاب زدند
 08 " " " تبریز کارخانه ماشین سازی ؟

روز متوالی،جمعی از کارگران به اعتصاب وتجمعشان مقابل ساختمان برای پنجمین 

 .ماه حقوق ادامه دادند8شهرداری مرکزی دراعتراض به عدم پرداخت 
 06 " " " بروجرد شهرداری 05

های  برای سومین بار، جمعی از کارگران در اعتراض به وضعیت نامعلوم پروژه

 .شهرداری تهران تجمع کردندمقابل ساختمان  3و 2مسکونی سپیدار 
 85 " " " تهران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

این واحد صنعتی از کار  بدنبال قطع انشعاب گاز توسط اداره گاز تجهیزات خطوط تولید

کارگر دامن زد0033لی ومعیشتی غافتاد وبه بالتکلیفی ش  
 81 " " " اسالمشهر کارخانه کیان تایر 1155

 بیمه های  باقی مانده ودو ماه حقوق  لیپرداخت شده و کارگرانحقوق معوق دو ماه 

 کارگران در ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهر واریز نشده است
(شرکت تراورس)راه آهن  ؟  80 " " " چندین استان 

      کارکنان اداری و کارگران همه بخشهای کارخانه بطوردر دومین روز متوالی 

متحدانه ای به همکاران اعتصابی خود پیوستند و علیرغم حضور چشمگیر نیروهای 

 انتظامی و یگان ویژه در محل کارخانه، دست به تجمع در مقابل ساختمان مدیریت زدند

/ " "10 شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555  83 

دادندماه حقوق ادامه 8کارگران به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به عدم پرداخت   84 " " " بروجرد شهرداری 05 
 80 " " " گچساران کارگران اخراجی شرکت نفت 48 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی خشمگین با خانواده مقابل فرمانداری

 86 " " " رضوانشهر شرکت جنگل شفارود ؟ ماه حقوق5تجمع اعتراضی کارگران شرکت جنگل شفارود نسبت به عدم پرداخت
های کشاورزی و تجهیزات و کارخانه و نیروهای رسمی بعد از سه روز  کارگران بخش

اعتصاب و اعتراض و بی پاسخی به مطالباتشان دست به تجمع و اعتراض در محوطه 

 شرکت زدند

/ " "13 شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555  80 
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"" "  پیرانشهر شهرداری ؟ عدم پرداخت دو ماه حقوق کارگران شهرداری پیرانشهر  88 
 86 " " " آستارا دانشگاه آزاد ؟ حق کار دانشجویان پرستاری از آبان ماه پرداخت نشده است

/ " "14 شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555 چهارمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه ادامه دارد  65 
مسکونی سپیدار های  چهارمین تجمع اعتراضی کارگران نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه

 مقابل شهرداری تهران 3و 0
 61 " " " تهران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
تهاجم وحشیانه نیروهای گارد ویژه و انتظامی به کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت 

تپه و بازداشت 23 نفر از کارگران و منجمله نماینده های آنان اسماعیل بخشی و       

 کرامت پام با دستبند و پا بند به مرکز ستاد فرماندهی نیروهای انتظامی منتقل شدند

66بهمن  10 شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555  60 

 عدم به دیگردراعتراض باری سراسرکشوربرای برق قوی فشار های پست کارگران

 کردند تجمع نیرو وزارت مقابل وضعیت تبدیل

 63 " " " تهران کارگران فشار قوی برق ؟

 64 " " " آبادان شهرداری ؟ بیمه وحق حقوق ماه3 پرداخت عدم به نسبت دارکارگران دامنه اعتراضی تجمعات

برای بیست وسومین روز، کارگران به اعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه 

 حقوق و3سال عیدی ادامه دادند.
 60 " " " مالیر کارخانه کیان کرد 005

 66 " " " دیواندره طرح انتقال آب سد سیاراخ 65 کردستان استانداری مقابل حقوق ماه03 پرداخت عدم به نسبت کارگران اعتراضی تجمع

ساله تحویل مسکن شان مقابل  ۵برای پنجمین روز، کارگران در اعتراض به تعویق 

 شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند
 60 " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

کارگاه 68 1455 کارگربیکارشدند 0433کرمانشاه زلزله بدنبال  68 " " " کرمانشاه 

" " " مالیر بیمارستان امام حسین 605 عدم پرداخت 00ماه کارانه و اضافه کار پرستاران  66 
دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی،عدم پرداخت مطالبات و وعده های  امروزکارگران 

توخالی مسئولین طراز اول کشور واستان مرکزی دست از کارکشیده وبا راهپیمایی 

 .ودرمیدان شهدا تجمع و زنجیره انسانی تشکیل دادند  راه افتادند  بطرف مرکزشهر اراک

" "/ 16 اراک کارخانه هپکو 655  155 

عالرغم یورش  کارگران بخش های کشاورزی وکارخانه، تجهیزات ،مهندسی وبازرگانی

با تجمع در محوطه شرکت به اعتراض چند روزه ی خود ادامه دادند دیروز،  
 151 " " "  شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555

در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق واحد2ایناعتصاب وتجمع همزمان کارگران  وشرکت جنگل شفارود کارخانه چوکا ؟   150 " " " رضوانشهر 
ماه حقوق مقابل 4اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری نسبت به عدم پرداخت

 استانداری مرکزی
 153 " " " اراک کارخانه ماشین سازی 65

های مسکونی سپیدار  وضعیت نامعلوم پروژهششمین تجمع اعتراضی کارگران نسبت به 

 مقابل شهرداری تهران 3و 2
 154 " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

 150 " " " تهران کارگران فشار قوی برق ؟ (استخدام موقت) دار پُست ستاره: وعده جدید به کارگران

و اقدامات پزشکی  منتقل شدو بعد از معاینات  اوین به بیمارستان۹۰۲رضا شهابی ازبند

 به زندان بازگردانده شد
 156 " " " تهران سندیکای شرکت واحد 1

کارگرریسندگی و بافندگی فومنات با واگذاری مجدد 053بخطر افتادن امنیت شغلی

 ومشکوک کارخانه به بخش خصوصی
" " " فومنات کارخانه ریسندگی و بافندگی 105  150 
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واگذاری آنها به نور چشمی ها ، زمینه افت تولید و با چوب حراج زدن به کارخانجات و 

 تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران فراهم شد
 158 " " " خرم آباد کارخانه پارسیلون 1055

" " / 10 شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555 کارگران در هفتمین روز اعتصاب مانع خروج تریلی های حامل شکر از کارخانه شدند  156 
، معدن  تجمع اعتراضی کارگران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل وزارت صنعت

 و تجارت برای باری دیگر
 115 " " " اسالمشهر کارخانه کیان تایر 355

 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
مقابل کارگاه از سرگیری اعتصاب وتجمع کارگران  111 " " " رضوانشهر سد شفارود 355 

هیچ  ودر اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب زدند این مآموران 

 ماشینی را ثبت نکردند و تصمیم دارند بعد از ظهر نیز ماشینی را ثبت نکنند
ماموران کنترل و نظارت  شرکت آتی  ؟

 ( C_pay ) شهر هوشمند
66بهمن  10 شیراز  110 

 113 " " " مهدیشهر کارخانه پی وی سی ایران 005 تجمعات شبانه روزی کارگران کارخانه پی وی سی ایران برای دستیابی مطالباتشان

پرداخت یک :پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران حربه ای برای شکستن اعتصاب

 ماه حقوق کارگران کارخانه هپکو پس ازاعتصاب،راهپیمایی وتجمع
 114 " " " اراک کارخانه هپکو 655

 110 " " " نطنز کارخانه فوالد 65 ماه حقوق وچند ماه حق بیمه کارگران03عدم پرداخت 

ماه حقوق کارگران 8عدم پرداخت   116 " " " گچساران سد و نیروگاه چم ؟ 
ماه مطالبات پرستاران8تا4عدم پرداخت   110 " " " اصفهان پرستاران بیمارستان ها  ؟ 

 دقیقه33و9ساعت -0393بهمن  08چهارشنبه . فراخوان کارگران بازنشسته برای تجمع

 مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت
/" " 18 اسالمشهر کارخانه کیان تایر 355  118 

پرداخت حقوق آبانماه و تعهد کارفرما به  لیبدنبال هفت روز اعتصاب، پس از تکم
دادند انیبه اعتصاب پا ،ندهیپرداخت حقوق آذر  ماه در روز دوشنبه آ  

 116 " " " شوش  مجتمع نیشکر هفت تپه 3555

 -از اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حمایت و برخوردهای پلیسی 
 امنیتی با کارگران را محکوم می کنیم

 105 " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد ؟

 3و 2های مسکونی سپیدار  تجمعات اعتراضی کارگران نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه

 مقابل شهرداری تهران دارد
 101 " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

اخراج داود رفیعی کارگر اخراجی که در اعتراض به فساد در وزارت کار در رابطه با 

با تهاجم ماموران مواجه شد.خود با دختر خردسال اش اعتراضی آرام داشت  
 100 " " " تهران شرکت پارس خودرو 1

شدند( کارگر زندانی)ای خواستار آزادی رضا شهابی  وکیل دادگستری طی بیانیه32  103 " " " تهران وکالی دادگستری 30 
 104 " " " بندر ماهشهر شرکت پایانه ها و مخازن 455 مطالباتشان شدند کارگران خواهان ایجاد تشکل برای دستیابی به

بهمن مقابل استانداری کردستان10پرداخت بخشی از مطالبات پس از تجمع اعتراضی   100 " " " دیواندره سد سیازاخ 65 
 و  های شغلی، دریافتی بسیاری از کارگران نسبت به قبل کاهش یافته با کاهش رتبه

این روند ادامه داشته باشد ند کهنگران کارگران  
 106 " " " اهواز شرکت حفاری شمال 0555

ماه حق بیمه کارگران چند ماه حقوق و 5عدم پرداخت  قزوین -شهرصنعتی البرز کارخانه پارس پامچال 65   " " " 100 
برای چهارمین روز، کارگران دراعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق وحق بیمه دست 

کارکشیده وتجمع کردند از  
/ " "16 تاکستان کارخانه فوالد آرمان شرق ؟  108 

 106 " " " بروجرد کارخانه سامان کاشی 35 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری
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واحد سندیکای کارگران شرکت 1 کارگر زندانی رضاشهابی برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد  135 " " " تهران 
 131 " " " اصفهان کارخانه کاشی اصفهان 305 ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران علیرغم وعده و وعیدهای مسئوالن طراز اول 

کارگر253ماه حقوق 5عدم پرداخت   130 " " " نیشابور کارخانه جهان الکتریک 005 
/ " "05 شوش فارغ التحصیالن بیکار 35 برای کار بیکار در مقابل نیشکر هفت تپهتجمع و اعتراض جمعی ازفارغ التحصیالن   133 

ما كارگرها '' . گفتگوی رادیو ندا با عثمان اسماعیلی در رابطه با اجرای حکم زندانش

 ''!چیزي نداریم از دست بدهیم ولي دنیاي بهتري را براي انسان ها بوجود مي آوریم
کمک به ایجاد کمیته همآهنگی برای  1

 تشکالت مستقل کارگری
 134 " " " سقز

 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
 :به مسئولین جمهوری اسالمی ایران در رابطه با اعتراضات شرکت نیشکر هفت تپه نامه

 !بجای توسل به خشونت خواست های برحق کارگران را تامین کنید
66بهمن  05 استکهلم پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ؟  130 

توسط  ماه حقوق معوقه 00و  سال سابقه کار 23ساله با بیش از  45بیژن قلوزی کارگر 

در کارخانه به آتش کشیده شد کارفرما  
 136 " " " کامیاران کارخانه آسفالت 1

 130 " " " سراسر کشور معلمان حق التدریس 101555 التدریس درسال تحصیلی جدیدمعلمان حق ! هزار تومانی833پرداخت فقط یکماه حقوق 
آالت  جمعی از کارگران طی نامه ای سرگشاده خواهان جلوگیری از مصادره ماشین

شدند این واحد تولیدی ازسوی طلبکاران مالی  
44 

(055قبالا )  
" " /03 تبریز کارخانه کمباین سازی  138 

یکسان سازی عدم  کارگران پتروشیمی بوعلی سینا دراعتراض بهاعتصاب وتجمع 

 قراردادهای پیمانکاری و تبعیض در پرداخت حقوق
صدها   

 نفر
کارگران پیمانکاری شرکت های 

 پتروشیمی
منطقه ویژه اقتصادی بندر 

 بوشهر
" " " 136 

14فاز  ؟ حقوقماه 3اعتصاب وتجمع دوباره کارگران پیمانکاری دراعتراض به عدم پرداخت   145 " " " پارس جنوبی 
تجمع اعتراضی دوباره کارگران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی 

 مسئوالن طراز اول استان اصفهان مقابل استانداری
 141 " " " اصفهان کارخانه کاشی اصفهان 305

 140 " " " کامیاران کارخانه آسفالت 1 بیژن قلوزی کارگر کارخانه جان باخت

 143 " " " تالش کارخانه چوکا 1555 اعتراض رسانه ای کارگران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
مانده و بیکاری کارگران با ماه ها حقوق های عقب تعطیلی کارخانه  144 " " " مهاباد کارخانه شیر 65 

کارگر033ماه حقوق 5عدم پرداخت پالودشرکت صنایع غذایی  165  خراسان -پارسیان    " " 140 
تمام استان عدم پرداخت یکسال مطالبات پرستاران  146 " " " استان خوزستان پرستاران ؟ 

/" "04 نظرآباد  شهرداری ؟ اعتصاب وتجمع کارگران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه  140 
بخشی از مطالباتشان پایان اعتصاب کارگران پس ازیک هفته بدنبال پرداخت  148 " " " رضوانشهر سد شفارود 355 

 146 " " " قزوین کارخانه متالوژی پودر ایران ؟ ماه حقوق3ادامه اعتراضات رسانه ای کارگران نسبت به عدم پرداخت
کارگر 853ماه حقوق 2عدم پرداخت   105 " " " نیشابور شهرداری 805 

د اتوبوسرانیحشرکت وا ؟ وزارت کشور برای احقاق حقوق برحقشانتجمع  رانندگان بخش خصوصی مقابل   101 " " " تهران 
 ضیو تبع یمانکاریپ یقراردادها یساز کسانیکارگران نسبت به عدم ادامه اعتراضات 

 باتجمع مقابل فرمانداری ماهشهر در پرداخت حقوق
/ " "00 بندر ماهشهر پیمانکاری شرکت های پتروشیمی ؟  100 

عدم پرداخت حقوق لیهفت تپه  به دل شکریبرن یکارگران ن عتصابا  103 " " " شوش مجتمع نیشکر هفت تپه 3555 
های مسکونی سپیدار  ادامه تجمعات اعتراضی کارگران نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه

 شهرداری تهران و مقابل  شورای شهر 3و 2
 104 " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟
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کارگر اخراجی نسبت به بالتکیلفی معیشتی وشغلی وبی تفاوتی 99اعتراضات ادامه  

 کارفرمای شرکت پیمانکاری ومسئوالن طراز اول این شهر
 100 " " " تاکستان شهرداری 60

 106 " " " نطنز کارخانه فوالد 65  پرداخت تنها نیمی از حقوق مهر ماه امسال. ماه حقوق کارگران03پرداخت قطره چکانی 
 100 " " " قزوین کارخانه شیشه 085 کارگر 283ماه حق بیمه 2ماه حقوق و3عدم پرداخت 

بی آر تی به مشکالتشان  0اعتراض رانندگان و کارگران سامانه  د اتوبوسرانیحشرکت وا ؟   108 " " " تهران 
طرحیپزشکان  ؟ اعتصاب سراسری پزشکان طرحی دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله شان شهر 110   " " " 106 
جمعی از پزشکان بیمارستان الر در اعتراض به عدم دریافت معوقاتشان در محل 

 کارشان حضور نیافتند
 165 " " " الر بیمارستان امام رضا ؟

 تعداد شرح و مالحظات

 کارگران
 شماره تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل تجمع اعتراضی کارگران نسبت به عدم 

 شورای شهر
سازمان پارک ها و  -شهرداری ؟

 فضای سبز
66بهمن  06 یاسوج  161 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت ساختمانی تابان شهرنسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق 

در دست ساختمانمقابل بیمارستان رازی   
کارگران ساختمانی بیمارستان رازی  05

ساختمانی تابان شهرشرکت   
 160 " " " بیرجند

 دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه نامه سرگشاده کارگران

 
پروژه بزرگ تقاطع غیر همسطح  10

 میدان آذربایجان
 163 " " " تبریز

/ " "00 میناب سد سرنی ؟ اعتصاب کارگران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای چهارمین بار  164 
تجمع اعتراضی کارگران نسبت به عدم پرداخت مطالبات ونداشتن استقالل هیئت 

 دهای روابط کار مقابل دفتر اشتغال منطقه آزاد ارون کننده به پرونده رسیدگی
/ " "08 آبادان کارگران پیمانکاری پاالیشگاه ؟  160 

مقابل  ادامه تجمعات اعتراضی کارگران نسبت عدم پرداخت حق بیمه دوران بیکاری

 ساختمان مدیریت
 166 " " " شوش کارگران نی ُبر مجتمع نیشکر ؟

رانندگان شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بحق شان روز یکشنبه ششم 

 اسفند چراغ اتوبوس را روشن می کنند
 160 " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

ای ونقل جاده اداره کل راهداری و حمل 488 پرداخت نشدن مطالبات وعدم تبدیل وضعیتادامه اعتراضات کارگران شرکتی نسبت به   168 " " " آذربایجان شرقی 
 166 " " " قزوین کارخانه لوازم خانگی پارس 655 ماه پیش 2به علت  بحران و قطع تولید از کارگر  333معیشتی  بالتکلیفی شغلی و

سال بازنشستگی علیرغم وعده و وعیدهای 3ازعدم پرداخت  مطالبات کارگران پس 

 میلیون تومان طلب دارند 23هر یک از آنها بطور متوسط . مسئوالن طراز اول استان
 105 " " " سمنان کارخانه رنگین نخ 46

ماه حقوق کارگران3عدم پرداخت  شهر آزاد معدن زمستان یورت ؟   " " " 101 
دست به اعتصاب زده اندکارگران از صبح امروز بطور یکپارچه ای  / " " 06 اهواز گروه ملی صنعت فوالد اهواز ؟   100 

ان با تجمع در صحن  شورای شهرنسبت به عدم پرداخت مطالباتشان ررگکااعتراض 

سال 3پس از  و وعده های توخالی مسئوالن  
سطح کارگران پروژه های غیرهم 105  103 " " " گرگان 

       شهابی به شدت بیمار است با این وجود  .اوینشهابی به زندان  بازگشت رضا
 مرخصی اش برای ادامه درمان تمدید نشد

 104 " " " تهران سندیکای کارگران شرکت واحد 1

مخابرات 0505کارکنان  ؟ ماه حقوق کارکنان3عدم پرداخت  100 " " " خوزستان 

 106 " " " استان گلستان صیادان ماهی 1455 استان گلستان ادیکارگر ص1455ماه مطالبات 0عدم پرداخت

/ " "35 اهواز گروه ملی صنعت فوالد اهواز ؟ ماه حقوق معوقه 3نسبت به روز اعتراض کارگران  نیدوم  100 
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از صبح امروز همراه با تجمع بازنشستگان شرکت نیشکر هفته تپه، کارگران بخشهای 

 اعتصاب زدندتولید شکر و مهندسی و تجهیزات مکانیکی نیز دست به 
 108 " " " شوش مجتمع نیشکر هفت تپه ؟

 3و 2های مسکونی سپیدار  تجمعات اعتراضی کارگران نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه

 کماکان ادامه دارد برای سیزدهمین روز مقابل شورای شهر و شهرداری تهران

 

 106 " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

نسبت به بیکاری مقابل  خیبر، عظیم، باقر، حاجاتی هاتجمع اعتراضی اهالی روستا

 درب کشت و صنعت کارون شوشتربرای دومین روز متوالی
روستا 4اهالی  80  185 " " " دزفول 

 :پرداخت قطره چکانی مطالبات حربه ای برای جلوگیری از اعتراضات کارگران
 کارگران پرداخت بخشی از حقوق 

 181 " " " رضوانشهر شرکت جنگل شفارود ؟

 


