
    ١٣٩٧خرداد –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران 

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

نکل –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران           

 )٣ (  

  تعداد      شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     هرش             نام واحد
رديف       

ه اعتصاب زدند و  ا کشوردست  امیون در  ان  ه اول خردادماه، رانند ضمن  روز سه ش
ند.  خودداری از  اداش ا ب ی تجمعات اع امیون ها در سالن ارگ ، ارخا های اعالن 

شا از  ارد و ال ا نصب  امیون های در جاده ارک  بروال روزهای گذشته  کشور های  تردد 
ست.  که های اجتما من شده بود.  ن ش درش ا از چند روز پ  فراخوان این اقدام اع

که های اجتما من کردند ا درش ا آغاز اعتصاب پ امیون همزمان  ان    رانند

٩٧خرداد  ١ سراسر کشور رانندگان کاميون ؟ ١ 

ی دست از کارکشيده ومقابل انجمن  باربری و حمل و نقل رانندگان کاميون استان خراسان جنوب
کاميونداران اعالم کردند  بارنامه ای تحويل نمی گيرند تا نرخ  .اندربيرجند تجمع کردنداست

  باربری افزايش يابد.

 ٢ " " " خراسان جنوبی " " ٤٠

رستان ت ش ان تران امیون داران و رانند ا جم از  ا   کشور دست های فارس همزمان 
ده و اعتصاب کردند ار کش ارد  .از  ال ا در دست داش  امیون  ان  ع" رانند ا موض ها 

اض خود  ۱۳۹۷ ان حمل و نقل برای اجرای عدالت" اع ان ناو روز اتحاد و اعتصاب رانند
شان   دهندرا 

 استان فارس " " ؟
نی  (کوار، پاسارگاد،

 ريز، فسا، مشکان)

" " " ٣ 

انندگان کاميون همزمان با همکارانشان درسراسر کشوردست از کارکشيده ودر پايانه باربری ر
ابت ماندن کرايه بار عليرغم گران شدن عوارض و لوازم يدکی از ث .کاالی استان تجمع کردند

  دغدغه های اين قشر است که خواستار بررسی آن از سوی مسئوالن شدند

 ٤ " " " استان قزوين " " ؟

نندگان کاميون استان لرستان از جابجايی بار خودداری کردند. علت ديگر اعتراض کاميون را
 ١۵٠داران حذف يارانه دولت برای بيمه تامين اجتماعی است. قبل از اين هر راننده ماهانه حدود 

هزار تومان حق  ۴٣٠کرد، اما با حذف سهم دولت ماهانه بايد هزار تومان حق بيمه پرداخت می
پرداخت کند بيمه  

 ٥ " " " استان لرستان " " 

رانندگان کاميون بناب مقابل انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل کاالی جاده ای شهرستان بناب 
اما  داده اند    ها را از راه قانونی و اداری انجام تجمع کردند. برای پنجمين بار اين اعتراض

ايه ها اقدامی نشده استمتاسفانه برای اجرای طرح مربوط به افزايش کر  
  

 استان آذربايجان  " " ؟
 بناب

" " " ٦ 



٢                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد     شرح و مالحظات 
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد
رديف       

جمعی از رانندگان کاميون شهرستان شاهرود دست از کارکشيده و در محل ميدان بار سه 
رانندگان را موظف کرده اند دوربين درون  روهايشان اجتماع کردند.مجن با خود-راهی بسطام 

هزار لایر قيمت آن است ، معلوم نيست پس از نصب  ٥٠٠ميليون و  ١٢اتاقک نصب کنند که 
  .آن به عاقبت دستگاه جی پی اس دچار نشود

شاهرود -استان سمنان  رانندگان کاميون ١٠٠ ٩٧خرداد  ١ ٧ 

ن شهرضا،اعتصاب و در حاشيه کمربندی شهرضا و شهر جمعی از رانندگان کاميو
منظريه،تجمع کردند. ، پايين بودن نرخ کرايه، نبود بار، نرخ باالی بيمه و گرانی قطعات يدکی 

  از مهمترين مشکالت آنان است.

٧٠ - ٦٠  ٨ " " " شهرضا " "

ه های حمل و ن خ کرا اهش ن ه  اض  امیون گرمه در اع ان  ل مرکز جم از رانند قل مقا
ر تجمع کردند.  ار این ش ا اعالم  سیون  آن م خ  ش ن ه افزا ا اشاره  ا  در این تجمع اع

ل و لوازم جان خودرو  ازوئ ار،  ه ها ه  حمل  خ کرا اضاهش ن  .کردند  اع

 ٩ " " " گرمه " " ؟

امیون الت،  د و سایر مش ه گرا قطعات  اض  ه اعتصاب داران گنادر  اع ادی دست 
امیو  .زدند ا توقف  دخت اعتصاب کرده و نآنان  ه ب های خود در ابتدای جاده نوقاب 

شان شدند ال ه مش د مسئوالن  ر  .خواستار رس ک انجمن صن و حمای ندارند. ا ا  آن
ار  ت  ه ن امیونداران  ارها  و سامان داده شده و  ل شود که اعالم  شک ی  ند،  دف گ

جاد عدالت  اعث ا   .شوداین 

استان خراسان رضوی " " ؟
 گناباد

" " " ١٠ 

 رانندگان اين شهر نيز به اعتصاب سراسری پيوسته و اعالم کرده اند:
ما کاميونداران و رانندگان نوشهر يک صدا خواهان افزايش کرايه و اجرای عدالت در صنف 

 خود هستيم.

 ١١ " " " نوشهر " " ؟

ماه حقوق،حق بيمه ٤عتصاب  وتجمع کارگران شهرداری آبادان دراعتراض به عدم پرداختا
  حقوق چند ماه خودسوزی يکی از کارگران بدليل عدم پرداخت.ومطالبات ديگر

 ١٣ " " " آبادان شهرداری ١٥٠

" ""  شادگان  شهرداری ؟ ادامه اعتصاب  وتجمع کارگران شهرداری شادگان برای دومين روزمتوالی  ١٤ 

جمعی از کارگران سهامدار با برپايی تجمع در محوطه اين واحد نساجی قصد ممانعت ازخروج 
نتيجه ماندآنها بی آالت و تجهيزات اين واحد را داشتند که تالشماشين  

 ١٥ " " " رشت کارخانه ايران پوپلين ٣٠٠

ستانداری و دفتر شرکت دار معدن کرميت اسفندقه، مقابل ساختمان اجمعی از کارگران سهام
 .معادن اسفندقه واقع در جاده کرمان به تهران،تجمع کردند

کرمان -اسفندقه  معدن کروميت ٦٥٠  " " " ٦١  

 ١٧ " " " لوشان شهرداری ؟  ماه حقوق کارگران شهرداری لوشان٥عدم پرداخت 

 ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی سراسری رانندگان کاميون،تانکرهای سوخت رسان
 وتريلربرای دومين روزمتوالی

/ " " ٢ سراسر کشور رانندگان کاميون ؟  ١٨ 



٣                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد
رديف       

شاهين شهر ( از پُل  -توقف وسايل نقليه شان در جاده اصفهان  جمعی از رانندگان کاميون با
گز ) اعتراضشان را نسبت به پايين بودن نرخ کرايه، نبود بار، نرخ باالی بيمه خورزوق تا پُل 

 و گرانی قطعات يدکی و.... بنمايش گذاشتند.

٩٧خرداد  ٢ استان اصفهان رانندگان کاميون ؟ ١٩ 

برای دومين روز متوالی،جمعی از کاميون داران شهرستان شهرضا از توابع اصفهان با 
ی اين شهر، اجتماع اعتراضی برپاداشتند. اين رانندگان همچنين حضور در حاشيه کمربند

نصب دستگاه سپهتن (سامانه پيمايش هوشمند تردد ناوگان ) بر روی کاميون ها را اقدامی غير 
آنها طی .کارشناسی دانسته و تاکيد کردند قبل از اين اقدام بايد ساختار های الزم تامين گردد

  بند رسانه ای کردند٢٤خود را درنامه ای سرگشاده خواسته های 

 ٢٠ " " " شهرضا " " ؟

شهرهای مختلف استان خراسان شمالی از جمله  جمعی از رانندگان کاميون های 
دست از کارکشيده وتجمع کردند. برای دومين روز بجنورد،جاجرم و گرمه ودرق  

 ٢١ " " " استان خراسان شمالی " " ؟

کارکشيده ودر محوطه پايانه های حمل بار سمنان، تجمع از دست جمعی از رانندگان کاميون 
 اعتراضی بپاکردند

 ٢٢ " " " سمنان " " ؟

رانندگان کاميون شاهرود برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان با اجتماع در سه راهی مجن در 
 .بسطام ، برای دقايقی از رفت و آمد خودروها ممانعت کردند -مسير شاهرود

 ٢٣ " " " شاهرود " " ؟

خرداد، کاميونداران در پايانه بار شيراز در حالی رقم خورد که بيشتر آن ١تجمع روزسه شنبه
ها به توزيع نا مناسب بار در اين شهر، حضور دالالن در توزيع بار و مهم تر از همه، کاهش 

  .نرخ کرايه های حمل و نقل معترض بودند

 ٢٤ " " " استان فارس " " 

رانندگان تانکرهای سوخت رسان دست از کارکشيدده ومقابل برای دومين روزمتوالی،
بنزين های پمپدارها، باجهپااليشگاه شيراز تجمع کردند. در پی انتشار خبر اعتراض کاميون

ها امروز بنزينی برای فروش نداشتندرو شده و برخی از آنشيراز با هجوم مردم روبه  
. 

 ٢٥ " " " شيراز " " ؟

داران استان قزوين در اعتراض به گران شدن عوارض، لوازم يدکی،  رانندگان و کاميون
کمبود سوخت و ثابت ماندن کرايه بار در پايانه کاال (باربری) قزوين دست از کارکشيده و در 

  بوئين زهرا تجمع کردند.-جاده قزوين

 ٢٦ " " " استان قزوين " " ؟

به آنچه به گفته آنان ناديده گرفتن کاميون داران استان کهگيلويه و بويراحمد در اعتراض 
مطالبات اوليه شأن بود در مقابل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای دست به اعتراض 

 .زدند

                  
  ؟

 ٢٧ " " "     کهکيلويه و بوير احمد    " "              

 ٢٨ " " " استان قم " " ؟  وهيه زدند.جمعی از کاميون داران قم دست به تجمع در ورودی شهرک صنعتی شک

جمعی از کاميونداران شهرستان های آزادشهر، مينودشت و گاليکش در اعتراض به وضعيت 
 حمل و نقل دست از کار کشيده ودر ميدان جمهوری آزادشهر تجمع کردند.

 ٢٩ " " " استان گلستان " " ؟



٤                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             دنام واح           
رديف       

 شهر      جمعی از رانندگان کاميون خرم آباد،دست از کارکشيده ودر محل پايانه بار اين 
ستان تجمع کردند.همچنين رانندگان کاميون های حمل بارسيمان دورود وگندم ازنا دراعتصاب 

  هستند.

٩٧خرداد  ٢ استان لرستان رانندگان کاميون ٥٠٠ ٣٠ 

جمعی از کاميون داران شن و ماسه در مرزن آباد به دليل افزايش قيمت غير منطقی ماسه از 
 .هزار تومان تجمع کردند ٢٢هزار تومان به  ١٨

 ٣١ " " " استان مازندران " " ؟

زدند و  جمعی ازرانندگان کاميون دست به تجمع در حاشيه خروجی شهر همدان به سمت مالير 
خود را از اعتراضات کل کشوردر رابطه با مشکالت موجود اعالم کردند.حمايت   

 ٣٢ " " " استان همدان " " ؟

 ٣٣ " " " استان يزد " " ؟  .جمعی از رانندگان کاميون استان يزددر محل پايانه بار يزد تجمع کردند

ومتری جاده جمعی از رانندگان مهريزدر خيابان روبروی کارخانه کاشی پرسپوليس در پنج کيل
 .تجمع کردند اين شهر به يزد

 ٣٤ " " " مهريز " " ؟

 ٣٥ " " " ابرکوه " " ؟  جمعي از رانندگان وسائل نقليه سنگين ابرکوه در ورودی اين شهر اجتماع اعتراضی برپاکردند

بيش از هزار کارگر نی برکشت وصنعت نيشکر هفت تپه دراعتراض به بالتکليفی شغلی 
 جتمع زدند.دست به تجمع درم

 ٣٦ " " " هفت تپه کشت و صنعت نيشکر ١٠٠٠

کارکنان دانشگاه پيام نور مشهد دراعتراض به کاهش حقوق و اضافه شدن يک روز کاری، در 
  .سالن تجمعات اين دانشگاه تجمع کردند

" " "" " مشهد دانشگاه پيام نور ٩٠  ٣٧ 

 ٣٨ " " " تهران شرکت راه آهن رجا ٢٠٠٠ ده است.آهن رجا پرداخت نشمهماندار شرکت راه هزار٢ماه حقوق ٣

برای سومين روز متوالی، رانندگان خودروهای سنگين  به اعتصاب وتجمعات اعتراضيشان 
 درسراسر کشور ادامه دادند

" " /٣ سراسر کشور رانندگان خودروهای سنگين ؟  ٣٩ 

ابری قيمت اقالم مورد نياز رانندگان کاميون چرداول در اعتراض به آنچه که آنها افزايش دوبر
هزينه ها ی باال اعالم       از جمله الستيک و روغن وهمچنين کرايه ناچيز حمل ونقل در مقابل

 .کرده اند، در نزديکی پليس راه شباب دست به تجمع زدند

ولچردا -استان ايالم   " " " ؟  " " " ٤٠ 

شهدای عبادی بيرجند اجتماع جمعی از رانندگان کاميون استان خراسان جنوبی درميدان 
  اعتراضی برپاداشتند.

 ٤١ " " " استان خراسان جنوبی " " " ٢٠٠

جمعی از رانندگان کاميون استان چهارمحال و بختياری در ميدان ميوه و تره بار شهرکرد و 

  تجمع اعتراضی زدند.نيز منطقه سفيد دشت بروجن دست به 

 

استان چهارمحال  " " " ؟
 بختياری

" " " ٤٢ 



٥                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

امیون  ان  ،جم از رانند ان خودروهای سنگ ی رانند ا ا سوم روز اعتصاب  همزمان 
ندی کرمان  م ه جاده  ده ودر حاش ارکش دست از  جان ت -بردس  –بردس   جمع کردند. س

  

بردسير -استان کرمان رانندگان خودروهای سنگين ؟ ٩٧خرداد  ٣  ٤٣ 

رستان امیون داران ش الله و مراوهجم از  کش،  ال ای های مینودشت،  ه  اض  ه در اع ت
کش تجمع کردند ال ندی  م دند و در  ار کش ار، دست از  ه حمل   .بودن کرا

 ٤٤ " " " استان گلستان " " " ؟

جمعی از رانندگان کاميون استان مرکزی به اعتصاب سراسری همکارانشان پيوستند ومقابل 
  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اين استان تجمع کردند.

 ٤٥ " " " استان مرکزی " " " ؟

جمعی از رانندگان کاميون مالير دراعتراض به گرانی لوازم يدکی، عوارض اتوبان ها و بيمه 
تامين اجتماعی، دالل بازی در باربری ها و کم بودن کرايه ها در ميدان کوثراين شهرستان 

 تجمع کردند.

مالير -استان همدان " " " ؟  " " " ٤٦ 

فارس گفت: در روزهای گذشته که در پی اعتراض رانندگان معاون هماهنگ کننده سپاه فجر 
رو شديم، نيروهای مسلح در کنار بهرسان با کمبود بنزين در شيراز روتانکرهای سوخت

مسئوالن در صحنه وارد شده و با تجهيزات خودرويی خود در مديريت رفع کمبودها تاثيرگذار 
  .بودند

 ٤٧ " " " فارس سپاه فجر فارس ؟

 ٤٨ " " " کرمانشاه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار ؟ طی بيانيه ای از اعتصاب سراسری رانندگان کاميون ها حمايت کردند
برای دومين روزمتوالی، کارگران راه آهن مشهد(تراورس) دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 

 .وحق بيمه دست از کارکشيده و مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند
 ٤٩ " " " مشهد راه آهن (تراورس) ؟

التکليفی شغلی کارگران  کارخانه صدرفوالد خرم آباد درادامه اعتراضاتشان  نسبت به ب
 ومعيشتی دست به تجمع مقابل استانداری لرستان زدند.

 ٥٠ " " " خرم آباد کارخانه صدر فوالد ١٨٠

ماه حقوق مقابل فرمانداری ٤تجمع کارگران کارخانه شير وارنا دراعتراض به عدم پرداخت 
 ورامين برای چندمين بار

 ٥١ " " " ورامين کارخانه شير وارنا ٦٠٠

ماه حقوق ٦ن بار، کارکنان بيمارستان خمينی کرج دراعتراض به عدم پرداخت برای پنجمي
  دست به تجمع زدند.

 ٥٢ " " " کرج بيمارستان خمينی ؟

ارخانه نورد لوله ما  اهواز در استان خوزستان، سه تا شش ماه مزد  ارگران قراردادی و پ
ارند ارفرمای خود طل  .معوقه از 

هکارخانه نورد لول ٧٠٠  ٥٣ " " " اهواز 

جمعی ازمتقاضيان مسکن فرهنگيان زنجان مقابل دادسرای عمومی و انقالب اين شهر تجمع 
  اعتراضی برپاکردند.

 ٥٤ " " " زنجان متقاضيان مسکن فرهنگيان ؟



٦                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد
رديف       

روز" " " ٢٣ب غذای اسماعيل عبدی پس از پايان اعتصا ٩٧خرداد  ٤ تهران معلمين ١  ٥٥ 
رانندگان خودروهای سنگين برای چهارمين روز متوالی، به اعتصاب وتجمعات اعتراضی 

  سراسريشان ادامه دادند.
 ٥٦ " " " سراسر کشور رانندگان خودروهای سنگين ؟

ش از  ر امروز ب ش از ظ الت خود و  تو  امیون دار خور و ١٠٠پ ه مش اض  ان در اع ا ب
ر خور تجمع کردند ندی ش م   .ج مسووالن در 

 ٥٧ " " " استان اصفهان " " " ١٠٠

اب  سیج و انج دان  دان مفتح تا م ا تجمع در ورودی غر گران از م امیون گران  ان  رانند
مراه ک سنگی را ب سته شدن جاده شدند که تراف   داشت.  موجب 

٢٠٠-١٥٠  ٥٨ " " " استان گلستان " " "

بنزين شهرستان جم با هجوم مردم های پمپدارها، باجهکاميون در پی انتشار خبر اعتراض
های طويل صف.ها از روز گذشته بنزينی برای فروش نداشتندرو شده و برخی از آنروبه

های سوخت شهر در سطح جايگاه شنبهخودروها از روز چهارشنبه تا ساعات بامدای روز پنج
 .جم، سبب شده تا روز گذشته هر دو جايگاه سوخت شهر جم تعطيل شوند

 ٥٩ " " " شهر جم جايگاه های عرضه سوخت ؟

ماه حقوق دست از کارشيده ٤برای دومين روزمتوالی،کارگران دراعتراض به عدم پرداخت 
  ومقابل فرمانداری های شهرشان تجمع کردند.

نيه راه آهن (تراورس)خطوط اب ؟ خوشاب،سرخس،نيشابور  " " " ٦٠ 

برای دومين روزمتوالی، کارگران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بيمه دست از 

 .کارکشيده و مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند
 ٦١ " " " مشهد " " " " ؟

ه  ت  کشورس ا ارگران راه آهن  ت شغ وعدم درادامه اعتصاب وتجمعات  نداش امن
رس)برای دوم روز متوا دست از   ق استان لرستان(زا ارگران راه آهن  ات، پرداخت مطال

ارشان تجمع کردند ده ودرمحل    .ارکش

زاگرس –لرستان استان  " " " " ؟  " " " ٦٢ 

گرگان -استان گلستان " " " " ؟  .درگرگان زدند  دست به تجمع مقابل دفترشرکتکارگران   " " " ٦٣ 

کارگران دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات ونداشتن امنيت شغلی دست از کار کشيده 
 .اجتماع کردند هاآهن اين شهرومقابل ساختمان ايستگاه راه

رباط  " " " " ؟
 کريم،اسالمشهر،زنجان

" " " ٦٤ 

ست به اعتصاب ماه حقوق ، پرداخت نشدن حق بيمه د٤کارگران در اعتراض به عدم پرداخت 
 زدند.

 ٦٥ " " " اصفهان " " " " ؟

ه عدم پرداخت  اض  مه دست از  ١١ماه حقوق و٤ارگران راه آهن زنجان دراع ماه حق ب
ل استانداری تجمع کردند.  دند ومقا ارکش  

 ٦٦ " " " زنجان " " " " ؟

وعدم دراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی ونداشتن امنيت شغلی  کارگرانجمعی از 
  .پرداخت بموقع حقوق،دست به تجمع در محدوده ايستگاه راه آهن تبريززدند

 

استان آذربايجان شرقی " " " " ؟ " " " ٦٧ 



٧                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

استان های خراسان رضوی  ی سنگين درپنجمين روز اعراضات سراسری رانندگان خودروها
 و جنوبی:کاشمر، خضری، دهدشت، اسالم آباد، قاين و بيرجند

٩٧خرداد  ٥ چندين شهر رانندگان خودروهای سنگين ؟ ٦٨ 

آباد غرب باتجمع در جاده کرمانشاه به در جاده کرمانشاه به اسالم جمعی از رانندگان کاميون
صه حمل و نقل خودداری کردندآباد غرب  از فعاليت در عراسالم  

 ٦٩ " " " استان کرمانشاه " " " " ؟

لوار شورا زدند.  ندی  م ه تجمع در  رستان دماوند دست  امیون ش ان  دماوند -استان تهران " " " " ؟ رانند  " " " ٧٠ 
"" " "  ؟  .برای دومين روز، رانندگان کاميون ورزنه در فلکه امام رضا اين شهر تجمع کردند ورزنه -استان اصفهان  " " " ٧١ 

جمعی ازرانندگان کاميون بيجارباخودروهايشان در ميدان سپاه اين شهراجتماع کردند.رانندگان 
  کاميون در شهرهای سقزو ديواندره هم دست به تجمع زدند.

 ٧٢ " " " بيجار،سقز،ديواندره " " " " ؟

ی خود در سطح شهر و کمربندی علی رانندگان دست از کارکشيده وبا حرکت دادن کاميون ها
  آبادکتول و به صدا درآوردن بوق های ممتد، اعتراض خود را بنمايش گذاشتند.

 علی آباد-استان گرگان " " " " ؟
 کتول

" " " ٧٣ 

رانندگان خودروهای سنگين از جمله تريلر، کمپريسی، خاور و تانکر حد فاصل از فلکه 
وگنبدان جلوی اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای فرودگاه تا فلکه سرباز(نماز)شهر د

 .شهرستان گچساران تجمع کردند

- کهگيلويه وبويراحمد " " " " ؟
 دوگنبدان

" " " ٧٤ 

شماری از کاميون داران نکايی عصر روز شنبه با تجمع در کمربندی و خيابان علميه اين شهر 

 .خواستار رسيدگی مسئوالن به مشکالت صنفی اين قشر شدند
نکا -استان مازندران " " " " ؟  " " " ٧٥ 

هايی که با توقف کنار جاده ايم کاميوناستاندار چهارمحال و بختياری گفت: از پليس خواسته
 .اند را جريمه و در صورت تمکين نکردن پالک خودرو کنده شوداعتراض کرده

استان چهارمحال وبختياری " " " " ؟ " " " ٧٦ 

ان   ل راهداری و حمل و نقل جم از رانند ل اداره  اران مقا ر  کت حمل و نقل مسافر ش
الن در رشت تجمع کردند   .جاده ای گ

رشت -باران  شرکت حمل و نقل مسافر ؟  " " " ٧٧ 

کارگران از واحدهای کارخانه، نی برها، کشاورزی، نيروهای اقبالی برای مطالبات خود در 
راضی زدند.مقابل دفتر مديريت دست به تجمع اعت  

 ٧٨ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر هفت تپه ؟

کارگران اخراجی شهرداری طبس بهمراه خانواده برای بازگشت بکارمقابل شهرداری تجمع 
 کردند.

 ٧٩ " " " طبس شهرداری ٢٠

کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکليفی معيشتی وشغلی دوباره دست به تجمع دراين 
  شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه زدند. قع درواحدصنعتی وا

٠٨ " " " ساوه کارخانه ريخته گری ؟  

کارگران بازنشسته استان لرستان دراعتراض به پرداخت نشدن بموقع حقوق و عدم همسان 
 سازی حقوق مقابل اداره کل تامين اجتماعی واقع در خرم آباد تجمع کردند.

"" "  استان لرستان کارگران بازنشسته ؟  ٨١ 



٨                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

کت واحدولقمان و فعال صن  ارگران  ای  ان سند ا وداود رضوی نمایند رضاش
اهای  ار و سند ا  امسئول سازمان ج دارها  ب المل     معلمان کردستان برای د

س شدند.  ار   پنجم خرداد عازم 

٩٧خرداد٥ تهران فعالين کارگری ومعلمان ٣  ٢٨  

 یدگيشنبه اول خردادماه در اعتراض به عدم رسکه از روز سه رانيداران ا ونياعتصاب کام
همچنان  یروز متوال نيمشش یآغاز شده، امروز شنبه برا شانيمسئوالن به مطالبات صنف

 هيبودن کرا نييدر اعتراض به پا ینترنتيا یرانندگان تاکس زيز در اصفهان نادامه دارد. امرو
شهرک عمله  یشوش روبرو-جاده اهواز دارانونيکام. همچنين تجمع کردند یگزاراقدام به بر

 ) را بستندی(ابوذر غفار

" " /٦ چندين شهر رانندگان خودروهای سنگين ؟  ٣٨  

در شهرستان » وارنا «نفر از کارگران کارخانه  ٢٠٠نامعلوم حدود  تيماه از وضع ٢با گذشت
 نيا. را پرداخت نکرده است یکارگران اخراج یحقوق یهاهنوز کارفرما مطالبه ن،يورام

تجمع کردند نيورام یکارگران روز پنجشنبه (سوم خرداد ماه) مقابل فرماندار  

 ٨٤ " " " ورامين کارخانه شير وارنا ٢٠٠

» طرح جذب« بيتصوی برای کشاورز مهيز کارگزاران صندوق بامروز چند صد نفر ا صبح
مختلف به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند یهااز استان در مجلس   

چند صد 
 نفر

٥٨ " " " تهران صندوق بيمه کشاورزی  

در اعتراض به  ونداران؛يبا اعتصاب کام یدر تهران اعتصاب خود رادرهمبستگ یرانندگان تاکس
آغاز کردند یدکيلوازم  یوگران هينرخ کرا  

٦٨ " " " تهران رانندگان تاکسی ؟  

صندوق بازنشستگان مقابل تجمع بازنشستگان فوالد خوزستان در ٧٨ " " " اهواز بازنشستگان فوالد ؟   
 یخود، مقابل مجلس شورا یاستخدام تيدر اعتراض به وضع سيالتدراز معلمان حق یجمع

  .تجمع کرند یاسالم
سيالتدرن حقمعلما ؟ ٨٨ " " " تهران   

)که به رانيبار شهرستان خاش  (بلوچستان ا انهيرانندگان حمل نقل پا یاعتصاب سرتاسر
 خاش  منجر شده مانيکارخانه س یليتعط

بار انهيرانندگان حمل نقل پا ؟ ٩٨ " " " خاش   

مجلس،  گاننديخطاب به نما یاو سروآباد در نامه وانيمر یکارگران ساختمان یانجمن صنف
شد یکارگران ساختمان مهيخواستار کاهش حق ب . 

یکارگران ساختمان یانجمن صنف ؟  ٩٠ " " " مريوان 

شرکت  یکارکنان رسم یاي، #حقوق و #مزا گذرديم ٩٧روز از خردادماه  ۶که  یدر حال
دسته از  نيا یموضوع باعث گله مند نيهنوز پرداخت نشده است و ا رانيا یحفار یمل

 .شده است کارکنان

رانيا یحفار یشرکت مل ؟  ٩١ " " " تهران 

تجمع کرده  یمقابل ساختمان شهردار روزيطبس که صبح د یشده شهردار ليکارگران تعد
  .سازمان چادر زدند نيبه نشانه اعتراض مقابل ا بهشتيار ۶ کشنبهيبودند، امروز 

 ٩٢ " " " طبس  شهرداری ٢٠

و به  افتهيشهر گرگان حضور  یخاله در جلسه شوراحمل ن سانين یهااز راننده یتعداد
  .نابسامان کارشان اعتراض کردند تيوضع

حمل نخاله سانين یهاراننده ؟  ٩٣ " " " گرگان 



٩                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

طبس، کارگران  ژهيو یو فرماندار یاستاندار یاجتماعو  یتيامن ،یاسيبه گفته معاون س
 .شوندیطبس منتقل م یمعدن یاز واحدها یکياشتغال به  یطبس برا یشهردار یاخراج

٩٧خرداد  ٦ طبس شهرداری ٢٠ ٩٤ 

در  رانيا دارانونيکام ی/ ادامه اعتصاب سراسر ەشهر کنگاور کرمانشا وندارنياعتراض کام
  .هاهيبودن کرا نييو پا یدکيگران شدن لوازم  ،یصادبد اقت طياعتراض به شرا

کرمانشاه -کنگاور کاميونداران ؟  " " " ٩٥ 

فتا بازداشت و سپس با  سيتوسط پل شيپ ی،که چند زيساکن تبر یامير چمنى " فعال کارگر "
وزارت اطالعات بازداشت شد  نيازاد شده بود، روز گذشته  توسط مامور یونيليم ۵٠ قهيوث

 . در دست نداريم یقيوى اطالع دق یكنون از مکان نگهدارو تا 

 ١  ٩٦ " " " تبريز فعال کارگری 

، حقوق یقانون همسانساز یاجرابرای:  تجمع بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان در اهواز
  ١٣٩١پرداخت مطالبات از سال  و پرداخت بموقع حقوق

 ٩٧ " " " اهواز بازنشستگان شرکت فوالد ؟

راننده       از اعتصاب  تيدر حما رازياز کوار بسمت شهر ش ونيکام ۴٠٠از  شيحرکت ب
کشور ونيکام یها  

شيراز  -کوار  راننده های کاميون ٤٠٠  " " " ٩٨ 

بدون  یلرهايتر حرکت .ديروز خود رس نيدر تاکستان به ششم ونيکام یاعتصاب راننده ها
که مردم گله  نيش داريستان و کشور، بشهرستان، ا نيمسئول ؛یعنيممتد  یبار و با بوق ها

  مندند

 ٩٩ " " " تاکستان " " " ؟

 ١٠٠ " " " يزد مينی بوس داران ؟ .زدي یساختمان حمل ونقل شهردار یجلو یزديبوس داران  ینيتجمع م

شنبه اول خردادماه در اعتراض به عدم که از روز سه رانندگان خودروهای سنگين اعتصاب
همچنان ادامه  یروز متوال نيمهفت یآغاز شده، برا شانيمطالبات صنفمسئوالن به  یدگيرس

با  یراه و شهرساز ريوز یشياندنشست هم کشنبهياعتصابات در روز  نيدارد. به دنبال ا
 نيرفع مشکالت ا یبرا یشياندبا هدف چاره یاونقل بار و مسافر جادهحمل ندگانران ندگانينما

برگزار شد یدر ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازاز مسئوالن  یبخش با حضور جمع  

/ " " ٧ چندين شهر رانندگان خودروهای سنگين ؟  ١٠١ 

هزار کولبر سخن گفت که حقوق ماهانه  ٨٠ یبرا یکاريمهاباد در مجلس از خطر ب ندهينما
هزار تومان است ٣۵٠آنان   

٨٠٠٠٠  ١٠٢ " " " کردستان کولبران

لوشان  یکارگران شهردار یماه از پنج ماه مطالبات مزد کي ،یارهفته ج نينخست یدر روزها
پرداخت شد النيدر استان گ  

گيالن -لوشان  شهرداری ؟  " " " ١٠٣ 

با  یاجتماع نيپارس قو در اعتراض به مخالفت تام ینباتاز کارگران روغن یصبح امروز جمع
از موعد، مقابل کارخانه تجمع کردند شيپ یبازنشستگ  

باتی پارس قوروغن ن ؟  ١٠٤ " " " تهران 

کم سه دست نيزکارگران  یاجتماع مهيب. ديماه رس ۶به  ورتيکارگران معدن  یمعوقات مزد
تومان  ارديليم ۶به حدود  یاجتماع نيبه تام یواحد معدن نيا یبده زانيافتاده و م ريماه به تاخ

رسدیم  
 
 

 ١٠٥ " " " شاهرود معدن زغال سنگ زمستان يورت ٣٠٠



١٠                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد  شرح و مالحظات
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

و  یشان فقط صنفاعالم کردند اعتراضات یاهيانياراک با صدور ب یکارگران شرکت هپکو
احضار شدند يیکارگر هپکو به مراجع قضا١٠. سرپا نگاه داشتن صنعت است یبرا  

هپکوشرکت  ١٠ ٩٧خرداد  ٧ اراک  ١٠٦ 

گفته اند که  وندارانيکام .یومحاکمه خانبلوک یرانندگان به برکنار یدرخواست و مطالبه 
دبه مطالبات ادامه دار دنياعتصاب تا رس  

 ١٠٧ " " " چند شهر رانندگان کاميون ؟

و  ستهوي#تهران به اعتصاب پ انهيپا انيمتصد. روز #اعتصاب_سراسرى كاميونداران نيتمفه
کنند یها اعالم بار نم یباربر  

 ١٠٨ " " " تهران " " ؟

. یروز اعتصاب سراسر نيها  در سنندج در هفتمکشادامه اعتصاب رانندگان  نفت
.مقابل شرکت نفت بهاران تجمع کردند نيسنگ یو رانندگان خودورها وندارانيکام  

 ١٠٩ " " " سنندج " " ؟

و حق  یعوارض یاديز ک،يالست یگران ليدل داران شهرک کهک به ونياعتراض کام
.شعار عدالت، عدالت با و ینجوم ونيسيکم  

 ١١٠ " " " شهرک کهک " " ؟

نفر از  ۵اراک،  یهپکو  به دادستان یکارگران احضار شده یامروز به دنبال مراجعه صبح
اد شدندآز قهيکارگران که به دستور معاون دادستان بازداشت شده بودند، با قرار وث نيا  

 ١١١ " " " اراک شرکت هپکو ٥

 استان خوزستان یاستاندار دربدر مقابل  یتجمع همگانی برای و فراخوان همگان هياطالع
.صبح٩ ساعت ٨ /٩٧/٣سه شنبه  روزدر   

 ١١٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

 یاه نوشتهپارچ کهیدرحال کارگرانی. تجمع کارگران آبفار آبادان مقابل ساختمان فرماندار
همراه داشتند، به پرداخت  یمردم آبادان در مجلس، امام جمعه و فرماندار ندگانيخطاب به نما

و پاداش سنوات خود  معترض بودند یديماه حقوق و ع ۶نشدن   

يیاداره آب و فاضالب روستا ٧٠ " " /٨ آبادان   ١١٣ 

 نيتام ،یمعوقات مزد افتيخواستار در . آناندر محوطه کارخانه بديم یتجمع کارگران کاش.
مختلف از  یهادر دوره نياز ا شياز همکاران خود که پ یکار تعدادو بازگشت به یشغل تيامن

اند، شدندشده کاريکار ب  

 ١١٤ " " " ميبد کارخانه کاشی و سراميک ؟

از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به مطالبات معوق  یجمع یتجمع اعتراض
وزارت آموزش وپرور یروبرو شيپ یخود از ساعات  

 ١١٥ " " " تهران بازنشستگان آموزش و پرورش ؟

هستند، اعتراض دارند  یمانکاريپ یهادر چند سال گذشته در استخدام شرکت نکهياز اکارگران 
هستند ميخود به قرارداد مستق یاستخدام تيوضع رييو خواستار تغ  

قزوين -الوند کارگران پيمانی شهرداری ٢٠٠  " " " ١١٦ 

ندادستمزد نداشته شيچهار سال افزا/دهيکارد به استخوان کارگران خباز رس ١٧١ " " " سراسر کشور خبازان ؟   

 یقانون دستمزدها تجمع اعتراض یدر اعتراض به نپرداختن حقوق و عدم اجراکارگران 
 برگزارکردند

١٨١ " " " اهواز فضای سبز شهرداری ٩٧  

ماه دستمزد  ٤سرخس در اعتراض به عدم پرداخت  یرابر فرمانداراز کارگران در ب یجمع
 تجمع کردند

١٩١ " " " مشهد کارگران راه آهن ؟  



١١                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

 یتيلح آباد معروف به ماک سصا. بستن راه سنندج همدان توسط رانندگان صالح آباد همدان
دستگاه ماک دارد١٠٠٠است بالغ بر   

٩٧خرداد ٨ همدان رانندگان کاميون ؟  ٢٠١  

کامال  ،در کرج به علت پرداخته نشدن حقوق  ینيخم مارستانياعتصاب پرستاران و دکتران ب
کرده اند ليرا تعط مارستانيامروز ب  

٢١١ " " " کرج بيمارستان خمينی ؟  

 تيمالک فيو تکل نييخوزستان نسبت به عدم تع یمقابل استاندار کارگران اعتصاب مجدد
.مهيو سه ماه عدم پرداخت حقوق معوقه و عدم پرداخت حق ب ديشرکت و عدم تول  

٢٢١ " " " اهواز گروه ملی صنعتی فوالد ؟  

 یبه اعتصابات_سراسر نيسنگ یو رانندگان خودروها دارانونياز کام تيدر حما
وستنديپ  

استان تهران حمل ونقل یهاشرکت ؟ ٢٣١ " " " تهران   

کارگران معترض در محل کارگاه . کارگران تراورس یروز از اعتراضات صنف نيچهاردهم
) ٩۶از بهمن ماه سال گذشته (آنان   .کنندیم یحضور دارند اما از رفتن به سر کار خوددار

 یکارگران، پرداخت مطالبات مزد به چند نفر از الحسابیپرداخت عل یبه جز موارد معدود
افتاده است قيها به تعوآن  

٢٤١ " " " شاهرود کارگران تراورس ٥٠  

٢٥١ " " " ساوه رانندگان کاميون ؟ از خواست های معترضين: درخواست پايانه، شورابار و پارکينگ  
 ريدر مالناجا   یروهايتن از ن ۵٠٠باش آماده  داران،ونيکام یاعتصابات_سراسر  یادامه

حمله به اعتصاب آرام رانندگان یبرا  
 ١٢٦ " " " مالير " " ؟

بستند زيرا ن ابانيخ یبا تجمع مقابل فرماندار هياروم دارانيامروز تاکس ٢٧١ " " " اروميه تاکسی داران ؟   

منتشر کرده بودند دست به  روزيکه د یفوالد اهواز طبق فراخوان یصنعت یکارگران گروه مل
خوزستان زدند یدر مقابل استاندار یاضتجمع اعتر  

 ١٢٨ " " " اهواز گروه ملی صنعتی فوالد ؟

 یدگيشنبه اول خردادماه در اعتراض به عدم رسکه از روز سه رانيداران ا ونيکام اعتصاب
ادامه داشت. به  یروز متوال نيهشتم یبرا روزيآغاز شده، د شانيمسئوالن به مطالبات صنف

رانندگان معترض  هيقوه قضائ سيرئ یجانيالر یروز گذشته صادق آمل اعتصابات نيدنبال ا
"!کندیگر نخواهد بود و به شدت با آنان برخورد منظام فقط نظاره“کرده و گفت که  ديرا تهد  

" " /٩ تهران رانندگان کاميون ؟  ١٢٩ 

 یددر اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مز» آذرآب اراک«از کارگران کارخانه  یشمار
هپکو  یاز کارگران واحد صنعت یتعداد. تجمع کردند یمرکز یخود؛ مقابل ساختمان استاندار

 یخود بودند در تجمع روز گذشته کارگران آذرآب را همراه یمطالبات صنف ريگيکه پ زين
کردندیم  

 ١٣٠ " " " اراک کارخانه آذرآب ؟

و در محوطه  دنديکار کشدست از  یمزد یاياز کارگران در اعتراض به کاهش مزا یجمع
ماه، عدم  نيحقوق ا یدرصد ٣٠همچون کاهش  ی، اعتراض کارگران به موارد. شگاهيپاال

 یها و حذف خدمات رفاهاز سنوات سال گذشته، ابهام در پرداخت یپرداخت حق مسکن، بخش
برگزار کردند یپرسنل مرتبط است تجمع اعتراض  

١٢فاز  ؟ کنگان -پارس جنوبی    " " " ١٣١ 

ششم بهمن دست به اعتصاب زدند ابانيدرشهر  سنندج خ یرانندگان تاکس  ١٣٢ " " " سنندج رانندگان تاکسی ؟ 
دست به اعتصاب زدند یشهر نيحمل و نقل ب انهيرانندگان پا  

 
یشهر نيحمل و نقل ب انهيرانندگان پا ؟  ١٣٣ " " " بندر عباس 



١٢                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             م واحدنا           
رديف       

به  آنها. دنديسنگ امروز دست از کار کشسه معدن متعلق به شرکت ذغال اين کارگران
خود معترض هستند.  ٩۶سال  یدياز ع یو بخش ٩۵از مطالبات سال  یپرداخت نشدن بخش

آنها است تيجب عصبانموارد مو گريساله (موقت) از د ١از قرارداد  یبرخوردار  

دانايو پا یدن همکار، حشونامع ٢٠٠٠ ٩٧خرداد ٩ کرمان   ١٣٤ 

خوزستان در اهواز،  یبا تجمع در مقابل ساختمان استاندار یروز متوال نيدوم یبراکارگران 
 خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

رانيفوالد ا یصنعت یگروه مل ١٠٠  ١٣٥ " " " اهواز 

معوقه و  یدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها یو مهندس یکشاورزو  زاتيکارگران تجه
 چوجهيبه یکه از سال گذشته مطرح کردند، ول یمطالبات هيو قراردادها و بق یکار طيشرا

دندينشد ،دست از کار کش یدگيرس  

 ١٣٦ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

مزد به  رگران روزکا ٩۵ماه حق بن از سال ٩: هفت تپه شکريکارگران ن یخواست ها
زم  . لوا٩٥سال مهيماه حق ب٣ .هيبه تعداد مشارال ٩۴سال  مهيماه حق ب٨ .نفر١٢٠٠تعداد
 یبرگزار.٩٧سال بهشتيو ارد نيحقوق فرورد ،٩٦حقوق اسفند .٧٩ یليسال تحصريتحر

که  ینفرات ستنيقبول ن ديکه شما انتخاب کرد ینفرات گهي(کارفرما میکارگر یانتخابات شورا
. امضا هستند ديدو ماهه و سه ماه و سف یقراردادها همچنان فصل .شرکت کنن) ديبا گميمن م

هرماه حق  یماه پرداخت نشده ول١۴ یليتکم یها مهيب .مشاغل یطرح گروه بند یعدم اجرا
) از اسفندماه پرداخت ی(خدمات درمانیاجتماع نيتام مهيب. کننديرو از حقوق ما کم م مهيب

.شنينم ديما تمد یدفترچه ها نشده و در حال حاضر  

 ١٣٧ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  

دنديدست از کار کش  وندارانياز اعتصاب_کام تيدر حما امروز " " /١٠ مازندران تاکسی داران ؟ .  ١٣٨ 
 یبه مشکالت صنف یدگيخواستار رس زيتبر یسازنياز کارگران کارخانه کارخانه کمبا یجمع

مسئوالن به  یتوجهی: در صورت ادامه بنديگویم آنها. مسئوالن شدند یخود ازسو
بود ميکارگرانش خواه یکاريکامل آن و ب یليشاهد تعط یبه زود زيتبر یسازنيکمبا  

 ١٣٩ " " " تبريز کارخانه کمباين سازی ٤٠

پرداخت  یبرا ازياگر اعتبارات مورد ن. پرداخت نشده ريشسد چم یماه مطالبات مزد ٨
 یکارگر در روزها ٧٠٠ یکاريطور حتم شاهد بسد پرداخت نشود، به نين امعوقات کارگرا

بود ميخواه ندهيآ  

 ١٤٠ " " " گچساران سد چمشير ٧٠٠

از  یگروه ،یماه سال جار ريت انيفرسوده تا پا یواگن مسافربر ٣٩٧خروج  اتيعمل یبا اجرا
کنندیم یخود احساس نگران یشغل تيآهن بابت امنمهمانداران شرکت راه  

١٧٠٠+
٨٠٠ 

 ١٤١ " " " سراسر کشور مهمانداران خطوط ريلی

وستنديپ هاەو رانند وندارانيکام یاعتصاب سراسر هبوکان هم ب رانانيتاکس  ١٤٢ " " " بوکان تاکسيرانان ؟ 
خانواده ها و اهالی به کارفرما اعالم کرده اند چنانچه فرزندان بيکآزاد نکنيد، جای برای ماندن 

دکنن دتحمليخسته شدن چقدربا ممردنداريد!   
 ١٤٣ " " " شوش کشت و صنعت ميان آب ؟

 ه،ياز زندان فشافو یتومان ونيليم ۵٠ قهيوث ديپارس خودرو، با ق یکارگر اخراج ،یعيداوود رف
 آزاد شد

 ١٤٤ " " " تهران پارس خودرو ١

همکاران خود را  مطالبات انباشته ،یاهيانيکارگران و کارکنان با صدور ب یهماهنگ یشورا
.شدند ادآوري  

٤٥١ " " " سراسر کشور خطوط ابينه راه آهن ٧٠٠٠  



١٣                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

پيمانکار اعالم کرد که تمام حق بيمه کارگران پرداخت شده.اما کارگری که می بايست عمل 
جراحی ميشد.بعات عدم پرداخت حق بيمه توسط پيمانکار عمل نشد. پس از سئوال از پيمانکار، 

 وی گفته قادر به پرداخت حق بيمه نمی باشم!!!

٧شهرداری منطقه  ؟ ٩٧خرداد١٠ کرمانشاه  ٤٦١  

دست به  وندارانياز  اعتصاب کام تيبه حما جيکرمانشاه، در چهارراه بس یها یتاکس تجمع
دنداعتصاب ز  

 ١٤٧ " " " کرمانشاه تاکسی رانان ؟

و عادالنه  تيفيو با ک گانيخواهان آموزش را اوی. بيروز بازداشت محمد حب نيو دوم ستيب
شاغل و بازنشسته است انيفرهنگ یخط فقر برا یهمه کودکان و خواهان حقوق باال یبرا  

٤٨١ " " " تهران معلمين ١  

از کارگران در اعتراض به  یجمع .انکارگر یفيبالتکلو  دوکارخانه موقتا متوقف شد تيفعال
 نو از مسئوال کارخانه تجمع کرده یهاخود، صبح امروز مقابل ساختمان یشغل تيوضع

کردند یدگيتاکستان درخواست رس یدولت . 

٤٩١ " " " تاکستان کارخانه های فوالد قزوين و آرمان شرق ٣٠٠  

 ونياجازه تردد به کام ن،يگردنه کوه نيه قزودر محور رشت ب ونيکام یرانندگان اعتصاب
دهند یشکنند نم یکه اعتصاب را م يیها  

قزوين -رشت رانندگان کاميون ؟  " " " ٥٠١  

٥١١ " " " ويرجينيا " " ؟ كاميونداران ويرجينيا همبستگى خود را با رانندگان اعتصابى ايران اعالم كردند  

و  شودیم یزندان نگهدار نيدو ا نهيروز همچنان در بند قرنط ٢٢پس از گذشت  محمد حبيبی
شودیم یريجلوگ مارستانيبه ب یاز اعزام و ،یبه خدمات درمان ازين رغميعل  

٥٢١ " " " تهران معلمان ١  

از رانندگان حاضر به زدن بار نشدند کيچيرانندگان در اعتصاب هستند و ه تانکرهای قيرکش  ؟  / " " ١١ اصفهان   ٥٣١  
به را  شيخو تيحقان یرسا اديفر گري، با انسجام و اتحاد کامل،بار د یبا تجمع درب استاندار

 حصب٨زمان شرکت،ساعت  یو زمان تجمع:درب کنترل ها محل . رساند ميگوش همگان خواه
  یاستاندار یحرکت هماهنگ بسو و

٥٤١ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

لي حمل و نقلفدراسيون بين المل  ITF  با  صدور بيانيه اي در سايت خود، حمايت خود را از 
د رانندگان اعتصاب كننده كاميون  اعالم كر  

٥٥١ " " " انگلستان ITF فدراسيون بين المللي حمل و نقل ؟  

 ١٥٦ " " " شهرکرد رانندگان کاميون ؟ ادامه اعتصاب جمعی از رانندگان
. کارگران استافتهيکاهش  ديشد یجنوب به خاطر گرما زيخنفت یکاِر کارکنان شرکت مل ساعت

شودیکاهش ساعات کار الزاما شامل حال ما نم ني: انديگویجنوب م یمانکاريپ  
بوشهر -خوزستان  شرکت ملی نفت ؟  ١٢/ " "  ٥٧١  

اندشده فيشده و کارگران آن بالتکل لياز نهم خرداد ماه موقتا تعط آذربايجان غربی-تکاب معدن طالی زرشوران ٢٠٠   " " " ٥٨١  
کاهش حقوق ليبه دل یدانشگاه علوم پزشک کيمقابل ساختمان شماره  یتجمع اعتراض ٥٩١ " " " کرمانشاه مراقبين سالمت ؟   

در اعتراض   یغرب جانيمختلف استان آذربا یشبکه بهداشت و درمان شهرها یشرکت یروهاين
تجمع  هيشبکه بهداشت و درمان اروم یساختمان اداردر مقابل  ايبه عدم پرداخت حقوق و مزا 

 کرده اند

شبکه بهداشت و درمان یشرکت یروهاين ؟ ٦٠١ " " " اروميه   

 یزدوبندها یبرخ یبه افشا ،یبه حسن روحان یدر نامه ا پايسا یاز پرسنل گروه صنعت یجمع
شدن  يیهپکو ما را ازو خواسته اند:  پرداخته اند یشرکت بزرگ خودروساز نيدر ا یمال

!دينجات ده  

١١٦ " " " تهران گروه صنعتی سايپا ؟  



١٤                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

پردازديرا نم یدرصد ٢٠ شيافزا هيشرکت کاغذ پارس کرا .اعتصاب رانندگان ابو ذه ابيا یها سيرانندگان سرو ؟  ٩٧خرداد١٢ هفت تپه  ٦٢١  

 یاجتماع نيجدا کردن منابع درمان تام یبرا جمهورسيرئ یانجمن خواستار ابطال نامه نيا
استشده  

یکارگران ساختمان یانجمن صنف ؟ ٦٣١ " " " مريوان   

خود در مقابل  یگذشته به تجمعات اعتراض یروز اعتصاب، همچون روزها نيآنان در سوم
ن ادامه داده و خواهان تحقق مطالبات خود شدندخوزستا یاستاندار  

٦٤١ " " " اهواز گروه ملی صنعتی فوالد ؟  

یمعوقه خود مقابل فرماندار یشازند در اعتراض به حقوق ها یتجمع کارگران شهردار ٦٥١ " " " شازند شهرداری ؟   
سنگ ت ذغالشرک یروابط عموم ريکارگران روز گذشته در اداره کار کرمان با مد ندگانينما

 یاجلسه ،یبه مشکالت صنف یدگيسه معدن و مسئوالن اداره کار در رابطه با رس نيمالک ا
ند.هست یسازینگران خصوص. آنها برگزار کردند  

دانايهمکار و پا ،یحشونسه معدن  ٢٠٠٠ " " /١٣ کرمان   ٦٦١  

موقت آنها  یو قراردادها ليتعط یاز کار مداوم در روزها یانتقاد کارگران خودروساز
مييايها سرکار بکه جمعه کندیو شرکت ما را مجبور م مياخسته التياز نداشتن تعط نديگویم  

٦٧١ " " " چند شهر کارگران خودروسازی ها ؟  

ماهه پرداخت جقوق ٦جمع كاركنان و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به تاخير ت
 از سوي صندق فوالدروز

گانکارکنلن و بازنشست ؟ ٦٨١ " " " اصفهان   

کارگران  رشياز پذ یاجتماع نيهمچنان ادامه دارد/تأم یکارگران ساختمان مهيب مشکل
کنندیم یخوددار  

یکارگران ساختمان یهاکانون انجمن ؟  ١٧٠ " " " خوزستان 

سه روزه  یلياعتصاب کارگران بابت سه ماه حقوق معوقه و صدور بخشنامه تعط پههفت ت مجتمع نيشکر ؟   " " " ٧١١  
فلکه ساعت  دانيورانندگي ازم يیراهنما سيبا در دست داشتن بنرها وبا همراهي پلکارگران 

 : "همچون يیبا سردادن شعارها کارگران. نمودند يیماياهواز به سمت درب استانداري راهپ
 یقحقو یو ب یفيمرگ بر ستمگر، درود بر کارگر" بالتکل"  " وکاي،مرگ بر آمر دنيحقوقم نم

  زدند اديفر یخود را مقابل استاندار

٧٢١ " " " اهواز گروه ملی صنعتی فوالد ٥٠٠  

 یول ديرس انيبه گوش جهان رانيا وندارانيکام اديفر ند.کرد تيحما رانيا وندارانياز کام
هنوز گوش شنوا ندارند رانيمسئوالن حکومت  ا  

ايکتوريو التيا یهاهياتحاد یتجار یشورا ؟ " " " استراليا   ٧٣١  

جمعی از کسبه و بازاريان و صنف در و  ؟ طی بيانيه ای از اعتصاب سراسری رانندگان کاميون حمايت کردند 
 پنجره ساز

 ١٧٤ " " " مشهد

شرکت به  نيا یدر اعتراض به واگذار شانيهاشرکت به همراه خانواده اين از کارکنان یتعداد
شرکت تجمع کردند نيروزافزون کارگران ا کارشدنیو ب یبخش خصوص  

٧٥١ " " " ماهشهر شرکت کاالی پتروشيمی ؟  

 یروبه رو کشنبهيکارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، روز 
خوزستان تجمع کردند یساختمان استاندار . 

٥فضای سبز شهرداری منطقه  ٤٠ ٧٦١ " " " اهواز   

اول بالفاصله  بار . ولیران را داشتبا کارگ یريدرگ جاديقصد ا یانتظام یرويدوبار ن
دوم در  بار .رنديفاصله بگ تيماموران را مجبور کردن که از جمع ،کارگران یاريباهوش

از  یاز ماموران به سمت کارگران هجوم آوردن و متاسفانه تعداد یگريعده د نيفلسط دانيم
 . دهنديکارگران را مورد ضرب و شتم قرار م

دگروه ملی صنعتی فوال ٥٠٠ ٧٧١ " " " اهواز   



١٥                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

فراساحل  عيو صنا یساز یمقابل شرکت مجتمع کشت یساز یاعتصاب کارگران مجتمع کشت
در بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق رانيا  

زیمجتمع کشتی سا ؟ ٩٧خرداد١٣ بندرعباس  ١٧٨ 

!رسديداد ما نم هجز خود ما ب یکس: نيورام یمقابل فرماندار یتجمع کارگران اخراج  ١٧٩ " " " ورامين کارخانه شير وارنا ؟ 

ماهه است، فقط با پارتی  ٦در اين معادن کنترلی نيست، قانون کار اجرا نميشه، قراردادها 
ون پارتی کار نميدن ...!استخدام می کنند و به بی کاران بد  

سنگ آهن معادن دولتی ؟  خواف -سنگان    ١٤/ " "  ٨٠١  

 یادعا به. واحد تجمع کردند نيسه روزه ا یليتعط یدر اعتراض به بخشنامه کارفرما برا
بخشنامه را صادر کرده است تا  نيمجتمع ا یجار یهانهيکاهش هز یمعترضان، کارفرما برا

به حداقل برسد کارگران را یافتيدر زانيم  

 ١٨١ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

و  یسازکارخانه لوله رآهن،ينورد کوثر، نورد ت ،یگروه شامل کارخانه فوالدسازاين 
 یتوجهیها که با ادامه بکارخانه نيکارگران ا .هزار کارگر دارد ۴است و حدود  یسازنيماش

ساعت اهواز را  دانينه اعتراض محدوده ماند؛ به نشامواجه شده یکارخانه و استان نمسئوال
خوزستان تجمع کردند یکرده و مقابل ساختمان استاندار یروادهيپ  

٨٢١ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

مطالبات خود، خواستار  انيضمن ب ،یعدالت ادار وانيد سيسرگشاده خطاب به رئ یادر نامه
عقد قرارداد دائم شدند نهيصدور حکم در زم  

٨٣١ " " " سراسر کشور  يیجامعه کارگزاران مخابرات روستا ٦٠٠٠  

کارگران طی پيامی از پليس امنيت شهر خواسته اند که همکارانشان مصطفی عبيات، امين 
علوانی، کريم صياحی، حسن حمودی و طارق خلفی را که بدستور مالکين معزول شده، احضار 

 شده اند را آزاد کند.

٨٤١ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

 یريبه شدت دستگ ی طی نامه ایالملل نيآموزش و پرورش ب اتحاديه کل ريادواردز دب ديويد
 را محکوم کرده نيبه زندان او یو انتقال و رانيمعلمان ا یصنف ی هيعضو اتحاد یبيمحمد حب

است و خواستار ۀزادی فوری وی شده  

/ " " ١٥ لندن "آموزش بين الملل" ؟  ١٨٥ 

از بهبود وضع  یخبر چيوجود ه نيخرداد ماه است؛ با ا مهيو اکنون ن ديرس انيبه پا بهشتيارد
 یِ چند برابر کمتر از کارکنان رسم آنهاهمچنان دستمزد  ست؛يقراردادها ن یو سامانده یشتيمع

ندمحروم شود،یکه شامل حال آنها م یرمزديو غ یمزد یاينفت است و از مزا  

٣٠٠٠٠ شرکت نفتکارگران قرارداد موقت  ٨٦١ " " " چندين شهر   

واست خانتقال محمد حبيبی به قرنطينه دو زندان تهران بزرگ. ايشان به دليل جراحات وارده در
نفر فراخوان آزادی او را امضاء کرده اند. ٣٠٠٠رسمی برای درمان داده است. بيش از   

٨٧١ " " " تهران معلمان ١  

نموده  تيسد فعال نيدر ا مانکاريپ٣ تاکنون.  ديرس بروجرد باز هم به بن بست یتنها سد مخزن
هدينفر رس٢٠و به  ليآن تعد یروين٧٠م است. تما مهيپروژه همچنان نو  

٨٨١ " " " بروجرد سد مخزنی ٧٠  

به شرکت قند شوش خواستار پرداخت مطالبات  یبا نامه رسم نيشرکت کشت و صنعت جو
  مانکارياست طلب آنها را بدهد نه پنه شرکت قند حاضر  .نفر کارگر آن شرکت شد٣۴

/ " " ١٦ شوش شرکت کشت و صنعت جوين ٣٤  ٨٩١  

 نيفوالد اهواز کارگران ا یو ذهاب شرکت گروه مل ابيا یها سياعتصاب سرو رغميعل
محل سکونتشان از شرکت هر روز با  ريمس یو دور ديشد یمال یشرکت با وجود فشارها

شوندياموال شرکت در محل کار حاضر م و فقط به هدف حراست از یشخص نهيهز  
 

٩٠١ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  



١٦                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد           
رديف       

اندنکرده افتيخود را در بهشتيروز از ماه خرداد هنوز حقوق ارد ١٥با وجود گذشت  شگاهيپاال راتيتعم یروهاين ؟  ٩٧خرداد١٦ آبادان  ٩١١  
سنوات، حقوق  ،یديروز از خرداد ماه هنوز حقوق اسفند ماه سال گذشته، ع ١٦بعد از گذشت 

 تيکه اگر وضع ه اندخبر گفتن نيآخر یو ط ده اندنکر افتيامسال را در بهشتيو ارد نيفرورد
دهم ندارن مهيپرداخت حق ب یبرا یمنوال باشه پول نيمبه ه  

پااليشگاه گازی ٢٤و ٢٣، ٢٢فازهای  ؟ " " /١٧ عسلويه   ٩٢١  

(بونکر) آغاز شد مانيحمل س یهاونياعتصاب کام  ١٩٣ " " " کرج رانندگان کاميون ؟ 
 لياسماعی در روند مرخص یو کار شکن یبيادامه بازداشت موقت#محمد_حبطی بيانيه ای به 

ی اعتراض کردندعبد  
معلمان یکانون صنف ؟ / " " ١٨ تهران   ٩٤١  

 روانديب. به امور شرکت شدند یدگيو خواستار رس دنيدست از کار کشکارگران باز هم 
زنه. اشتن حرف بذکارکنان حرف بزنه که کارکنان ن نيامروز امد ب .شده یدرخشان نيگزيجا

 اديب دديباز ینفره برا ٣٣ ئتيه کيفردا قراره  ديفردا اعتصاب نکن :روانديب ديجد حرف
ميکنيفردا هم اعتصاب م کردنداعالم  کارگران .شرکت   

٩٥١ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟  

تجاوز به دانش آموزان  يیو رسوا رياخ عيبه دنبال وقا یاز معلمان و فعاالن صنف یجمع
آموزش و پرورش شدند ريوز یخواستار استعفا  

 ١٩٦ " " " تهران معلمان و فعاالن صبفی ؟

است افتهين صيتخص ٩٦خدمت بازنشستگان سال  انيداخت پاداش پاپر یبرا یهنوز اعتبار / " " ١٩ تهران مديران و معاونين مدارس دو نوبته ؟   ٩٧١  
٩٨١ " " " تهران بازنشستگان آموزش و پرورش ٣١٣٠  افتهين صيتخص یاست و هنوز اعتبار ازيپرداخت مطالبات ن یتومان اعتبار برا ارديليم ٢٧٠  
 ضيخواستار رفع تبع يیها اميروزکار  شرکت مارون با ارسال پ یاتيعمل از همکاران یجمع

 یصنعت یهاشهرک .شدند شرکت نيروزکار در ا یو ستاد یاتيکارکنان عمل یساعت کار نيب
 اندشده ليتبد آالتنياز ماش یبه قبرستان

 ١٩٩ " " " اهواز شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ؟

حاال کمتر  کردندیهزار کارگر در آن کار م ٨ل چهار کارخانه بود و مازندران که شام ینساج
سازمان  یاند و حتنکرده افتيکارگران چند ماه است که مزد در نيکارگر دارد و ا ٢۵٠از 
 ديرا تمد آنها یهامهيکارفرما دفترچه ب یاز سو ستيهم به خاطر عدم ارئه ل یاجتماع نيتام

کندینم  

ازندرانم نساجی مازندران ٢٥٠  " " " ٢٠٠ 

دو ماه،  از کارخانه ها هر کدام .اندشده ليتبد آالتنياز ماش یبه قبرستان یصنعت یهاشهرک
اندسال و... حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده کيماه، چهار ماه و  کي  

 ٢٠١ " " " مازندران چندين کارخانه ؟

حق بيمه شان هم پرداخت  .شودیخت مپردا یهزار تومان ۵٠٠و  ۴٠٠معلمان دستمزد  نيبه ا
 نمی شود، سه ماه از سال هم بدون خقوق بيکار هستند!

١٢٠٠٠  ٢٠٢ " " " مازندران معلمان حق التدريسی

اعتراض  دری روز تجمع در مقابل استاندار نيفوالد اهواز در پنجم یخشم کارگران گروه مل
نشاو عدم پرداخت مطالبات ديو تول تيمالک یفيبه بالتکل  

 ٢٠٣ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

یاند.با پهن کردن سفره خالماه حقوق نگرفته ۴اعتراض کارگران که  ٥شهرداری منطقه  ؟   ٢٠٤ " " " اهواز 
اند و به خدمت خود را نگرفته انياند، هنوز پاداش پاکه در سال گذشته بازنشسته شده یمعلمان

مطالبات پرداخت شود نياست ا قرار یجه زمان ستيمشخص ن رسدینظر م  
 ٢٠٥ " " " تهران معلمان بازنشسته ؟



١٧                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
کارگران

 شماره تاريخ     شهر             نام واحد           
 رديف

 کشور هشدار یليواگن فرسوده از شبکه ر ٣٩٧نسبت به تبعات خروج  یاهيانيبا صدور ب
که در   کم هزار نفر از همکارانماندست یکاريباعث بواگن قطار  ٣٩٧خروج . دادند

.دارند، خواهد شد تيفعال یبانيو پشت یمأمور فن ،یمهماندار یهانهيزم  

 نيمهمانداران و مامور یصنف کانون ؟
رانتورس و رياعزام به س  

٩٧خرداد١٩ چند شهر ٢٠٦ 

خرداد)  ١٩وز شنبه (پرداخت نشده دارند؛. امر یاز سه ماه معوقات مزد شيب کارگراناين 
خوزستان دست به تجمع زدند یمقابل استانداربرای بار ديگر   

 ٢٠٧ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

 یبا اجتماع مقابل ساختمان ادار یديتپه واحد تولهفت شکرياز کارگران بازنشسته ن یشمار
اندمطالبات عقب افتاده خود شده افتيمجتمع، خواستار در نيا  

يشکرمجتمع ن ؟  ٢٠٨ " " " هفت تپه 

 ٢٠٩ " " " تهران پزشکان و دندانپزشکان ؟  مقابل ساختمان وزارت بهداشتی اريدست یها در آزمونها هياعتراض به شصت درصد سهم

دست به اعتصاب زدند روگاهياند. آنها شنبه در محوطه نپنج ماه است که حقوق نگرفته یبيترک کليس روگاهيکارگران ن ؟  سبالن -اردبيل    " " " ٢١٠ 
اتوبان بابايی با شعار: اتحاد و همدلی در تهران دارانونيآغاز مجدد اعتصاب کام / " " ٢٠ تهران کاميونداران ؟   ٢١١ 

 ايمتاسفانه هر ساله شاهد کاهش حقوق و مزا ،آن شرکت رعامليساله مد ٩ تيريمد رغميعل
قرارداد موقت و ارکان  ،یرکنان رسمکا انيم یاختالف طبقات جاديا ن،يو عالوه بر ا ميهست

خود شدند تيريمد رييخواستار تغ. کارکنان شوديم شتريشرکت ساالنه ب نيثالث در ا  

یميها و مخازن پتروش انهيشرکت پا ؟  ٢١٢ " " " بندر امام 

کارفرما  ،یمحرومند/در نبود انجمن صنف یبازنشستگ مهيملوانان بوشهر از حداقل حقوق و ب
کندیواهد رفتار مهر طور که بخ  

 ٢١٣ " " " بوشهر ملوانان ؟

پل لشکر. . اعتراَضاتشان امروز خط راه آهن اهواز_ تهران یاز کارگران در پ يیجمع ها
اهواز به سمت تهران  را بستند ستگاهياز ا یخروج  

 ٢١٤ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

 ٩۵سال  یديماه دستمزد و ع ١۴ی. مطالبات مزد افتيدر یکارگران برا یادامه سرگردان
 خود را از کارفرما طلبکارند.

 ٢١٥ " " " منطقه آزاد کيش کارخانه کيش چوب ٢٠٠

یفرماندار یاعتصاب کارگران روبرو  ٢١٦ " " " اسالم آباد غرب شرکت لبنيات مانيزان ؟ 

و اخراج به  یساز یتجمعات چند روز گذشته  کارگران و کارکنان در اعتراض به خصوص
شد دهيشهر کش نيا یقابل فرماندارم  

 ٢١٧ " " " ماهشهر شرکت کاالی پتروشيمی ؟

تجمع کردند یها معوقات مزدکرج در اعتراض به ماه ینيامام خم مارستانياز پرسنل ب یجمع  ٢١٨ " " " کرج بيمارستان خمينی ؟ 
اراک در شهردار  یعدم تحقق وعده ها لياز ورزشکاران اراک به دل یجمع یتجمع اعتراض

یپرداخت مطالبات ورزشکاران باشگاه شهردار  
 ٢١٩ " " " اراک ورزشکاران ؟

. شرکت زدند تيريدست به تجمع در مقابل مد یروز متوال نيدوم یکارگران بازنشسته برا
بازنشسته کردن حدود  یدولت برا یاز سو یبه بخشنامه ا نيکارفرما حاضر به تمک نيهمچن

ستين یخرم آباد یبرها یه نبر معروف ب یکارگر ن ٢٠٠  

 ٢٢٠ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

 یتجمع اعتراض رازيش یشان مقابل ساختمان علوم پزشکبه علت پرداخت نشدن حقوق
 برگزار کردند

" " " استان فارس پزشکان خانواده؟ ؟  ٢٢١ 

پنج ماه حقوق معوقه افتياعتصاب کارگران در اعتراض به عدم در  
 

یبيترک لکيس روگاهين ؟  ٢٢٢ " " " کاشان 



١٨                                                                                                                                                           ١٣٩٧خرداد  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران                  

  تعداد شرح و مالحظات 
  کارگران

 شماره تاريخ     شهر             نام واحد           
 رديف

ساعت ادامه  کيو پس از بستن پل لشکر که بمدت  انپارسيک ابانيخ درکارگران  يیمايراهپ
حرکت  یو جنب فرماندار هيامان ابانيشهر در خ یها ندهيداشت، به سمت دفاتر سه تن از نما

 ميخوايعرضه نم یب ندهي"نما، يم"خواهينم ميخواهيعرضه نم یبا شعار "استاندار ب کرده و
کارگران گروه  ورشي. کردند ليوسا بيدفاتر و تخر نيا یها شهي" اقدام به شکستن شميخواينم

اهواز در مجلس ندهينسب نما یفوالد اهواز به دفتر کاظم یمل  

دگروه ملی فوال ؟ ٩٧خرداد٢١ اهواز  ٢٢٣ 

 ینه از جوانها یانجام داد ول ديآب  استخدام جد انيم شکريشرکت کشت وصنعت ن امروز
.منطقه کارانيب ميهست کارياطراف ب یگوماط وروستاها یما بچه  ها  یول   

آب   انيم شکريشرکت کشت وصنعت ن ٣٠٠  ٢٢٤ " " " شوش 

 ااست  یبه مطالبات کار سخت دنيرس /کنندیم یزبالج ونيبا رانندگان کام یمسئوالن استان
بوده است به داخل  یسراسر دارانونياعتصاب کام نکهيا ليبه دل نديگویم یمسئوالن استان

!ندارد یاستان ارتباط  

 ٢٢٥ " " " سيرجان رانندگان کاميون ؟

 ار بامداد توسط چندتن که خود ٨ساعت ی جشن آباد معلم وفعال صنف یليرضا جل یموس
  کرده بودند ،در خانه و کنار همسر وفرزندانش به  یمعرف یعموم تيامن سيپل نيمامور

به دادگاه  هياول یها یاو امروز پس از بازداشت و بازجوئ. شد ريدستگ یقانون ريغ ی وهيش
شد یانقالب معرف  

 ٢٢٦ " " " مشهد معلمان ١

ماه است حقوق نگرفته اند  نيچند که یدر حال .کارگران حق ورود به داخل کارخانه را ندارند
شود ینم زيوار شانيها مهيو ب  

 ٢٢٧ " " " قزوين شرکت فوالد ؟

 یدرمحل تعاون ٣و٢داريرانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپ یتجمع اعتراض
منازل نيا ليساله درتحو۵رکرديدراعتراض به د  

 ٢٢٨ " " " تهران  شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

که ديشب ياران  ارانشيو  یو دور از انتظار سرهنگ صفر ستيرکت نا شاحبه اعتراض  در
ت شرک یدرب ورود یپس از ثبت ورود همه جلو ٧فردا صبح ساعت  ما را روانه زندان کرد

برادرانمان را با تمام  یآزاد و  کرد ميحرکت خواه یتجمع نموده و سپس به طرف استاندار
 یخان ی، بهزاد عل یاحيص ميکری: از همکاران بازداشت یتعداد یاسام. زد ميخواه اديوجود فر

 ی.علايبرومند ن مي،ابراه یاعيش ري، ام یراتيسج ماني، پ ی، حسن عفراو ی، احمد عفراو
زاده ،  ی، محمد تق یحمد یدي، حسن جاو یمکرم دمحمدي، س یدمحمدنوريپور... س یحزبئ

 دي، س یزرگان یصطف، م یطاهر یعقبه ، عل ی، رحمان سمعک ، عل یجماعت یعل
 یدعلي، س یديام ونسي،  ی، فرزاد قراج یوائل ی، هاد یموسو درزاقي، س یدموسومحم
رضا  ديس ،ی، محمدعالو یفارس مي، ابراه یزاويحر ريخان محمد ، ام ی، نور عل یمراد

... و یبابااحمد نيب،شاهيطب  

/ " " ٢٢ اهواز گروه ملی فوالد ؟  ٢٢٩ 

و  یشيها که فاقد امکانات گرماخود در کانکس ینامساعد زندگ طيشرا ليکارگران به دل
و تابستان با گرما اند زمستان با مشکل سرما مواجه. است، تحت فشار قرار دارند یشيسرما  

یميها و مخازن پتروش انهيشرکت پا ؟  ٢٣٠ " " " بندر امام 

 و ود برگزار شدماه دستمزد معوقه خ نياعتصاب کارگران در اعتراض به عدم پرداخت چند
تجمع کنند روگاهين نيمطالبات معوقه خود هر روز مقابل درب ا هيبه کل دنيقصد دارند تا رس  

یبيترک کليس روگاهين ؟  ٢٣١ " " " کاشان 
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  تعداد  شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ     شهر             نام واحد           
 رديف

اداره کار: معوقات مربوط به /رودیقانون کار نم١٢ یماده یبار اجرا ريز ديجد یکارفرما
تمام مطالبات گذشته کارگران را  ديکارخانه با ديبا خر ديمالک جد. گذشته است نه امروز

معوقه است اما  یو مطالبات مال آورانيو ز یمطالبات اعم از سنوات، سخت نيپرداخت کند. ا
.رودینم قانونبار نص  ريز یشرکت تراکتورساز  

٩٧خرداد٢٢ تبريز کارخانه ماشين آالت صنعتی ؟ ٢٣٢ 

 ،. معناستیها باز موعد در معدن چادرملو محقق شد اما بازگشِت بازنشسته شيپ یبازنشستگ
 از دو هزار کارگر را نگران کرده شيب ،یواحد معدن نيا یهانفر از بازنشسته یبازگشت س

بدهد تا با  یاجتماع نيه دست مسئوالن و تامب یابهانه تواندیامر م نياست، چراکه ا
به  بايد را یشغل یهافرصت. از موعِد شاغالن، مخالفت کنند شيپ یبازنشستگ یهادرخواست

و  کاريمعتبر، ب یهااز دانشگاه یليالتحصفارغ رغمياز آنها عل یليکه خ داد یجوانان متخصص
هستند نينشخانه . 

 ٢٣٣ " " " طوس معدن چادرملو ٢٠٠٠

از ده کارگر/  شيخوزستان و بازداشت ب یمجدد به کارگران در مقابل استاندار ورشي
کرده اند یستادگيدر مقابل سرکوب ا کپارچهيکارگران متحد و   

 ٢٣٤ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

روبروست  یبا کمبود منابع مال یشهردار. طبس یشهردار یکارگران اخراج یفيدامه بالتکلا
ماه  نيندچ یهمانند مجموع کارگران شاغل در شهردار زين یکارگران اخراج ليدل نيبه هم

حساب شوند هيتسو ديطلب دارند که با یمطالبات مزد  

 ٢٣٥ " " " طبس شهرداری ٢٠

 نيدرا هيمانع  ترددوسائل نقل ینفت یهاو عدم استخدام درشرکت یکاريدراعتراض به ب
 محورشدند

طرافاهالی و بيکاران روستاهای ا ؟  ٢٣٦ " " " گناوه و ديلم 

کارگر از سر گرفته شد ٣٠با  ،یليماه تعط ١۶کارخانه پس از  ی اينديتول تيفعال  ٢٣٧ " " " قوچان کارخانه آساک دوچرخ ٣٠ 
در مقابل درب اداره  مهيدر ب ريتأخ ميسال و ن کيماه حقوق معوقه و  ۵کارگران بخاطر 

 تجمع کردند
دگاندشت آزا -بستان شهرداری ؟  " " " ٢٣٨ 

نامه  نييبا شعار لغو بخشنامه ها و آ یمهندسان مقابل وزارت راه و شهرساز یجمع اعتراضت
یقانون ريغ  

٩٢٣ " " " تهران مهندسان ؟  

 کارگر"شعار با استانداری مقابل در فوالد ملی گروه کارگران باشکوه تجمع روز هشتمين
آزادند،  دزدان"حبسه؟  تو چرا وعده،کارگر نه خواستيم گردد". "توليد بايد زندانی،آزاد

  "زندانند کارگران

" " /٢٣ اهواز گروه ملی فوالد ؟  ٢٤٠ 

قزوين استانداری مقابل کالچای_قزوين پروژه سازانراه از جمعی اعتراضی تجمع کالچای_قزوين پروژه سازانراه ؟   ٢٤١ " " " قزوين 

است تسويه حال در مپنا گروه مدو دسته پيمانکار کارگران مزدی مطالبات ماه ٥ مپنا گروه دوم دسته پيمانکار کارگران ؟   ٢٤٢ " " " کاشان 
ها سهميه درصد شدن اضافه به اعتراض در مجلس مقابل در تجمع دانشجويان و دندانپزشکان و پزشکان ؟   ٢٤٣ " " " تهران 

 کارگران با. است هکرد کار به آغاز دوباره جديد مديريت و کارگر ١٠٠ با اردبيل آهن ذوب
است شده حساب تسويه نيز آن قديمی  

 

 ٢٤٤ " " " اردبيل ذوب آهن ١٠٠
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 شماره تاريخ     شهر             نام واحد           
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 پی . درزندانی کارگران آزادی و مطالبات تحقق وعده و کارگران خيابانی اعتراضات تداوم
 به اهواز فرمانداری جانشين زندانی، کارگران آزادی احکام صدور بر عالوه ، امروز تجمع

 شرکت مالکيت ملی بانک و شده حل کمال و تمام شرکت مالکيت مشکل کرد اعالم کارگران
 شرکت به اوليه مواد خريد جهت تومان ميليارد ٥٠  گرديده مقرر و است  گرفته عهده بر را

گردد. کارگران  پرداخت فردا يا امروز کارگران معوقه حقوق ماه سه از ماه دو و تزريق
داد خواهند ادامه خود اعتراضات به شده داده های وعده عملی تحقق زمان تا اند کرده اعالم  

٩٧خرداد٢٣ اهواز گروه ملی فوالد ؟ ٢٤٥ 

 اردد را کشور در تجمعات اول رتبه گذشته سال يک در تحصن مورد ٩٠٠ با خوزستان استان
است استان در مسائل مديريت ضعف تجمعات، اين همه مشترک حرف که  

٤٦٢ " " " خوزستان تحصن ها ؟  

 بعدازظهر ٧ ساعت کردند. امروز آزاد را خود همکاران ايستادگی، و مقاومت با کارگران
 محمود آقای و شدند آزاد تومانی ميليون ٥٠ وثيقه قيد به شده بازداشت کارگر ٥١ از نفر ٤٦

 انقالب شد. دادگاه خواهد طی آزاديش  مراحل فردا خانواده اطالع عدم دليل به شاهی خسرو
 بهانه به اسکندری جواد و فالحی محمد جماعتی، محمدعلی سياحی، کريم وثيقه پذيرش از

٢/ " " ٢٤است کرده خودداری شهر نماينده دفتر شيشه  شکستن و خصوصی شاکی داشتن  

٤٧٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

وزارت بهداشت، از  یسرگشاده خطاب به معاون پرستار یااز پرستاران در نامه یجمع
مطالبات خود پرداختند انيخود انتقاد کرده و به ب طيشرا  

/ " " ٢٤ تهران پرستاران ؟  ٤٨٢  

شهرداری یآبداران و کارگران آبفا در مقابل درب ورود یتجمع اعتراض  
 

بفاآبداران و کارگران آ ؟ ٤٩٢ " " " اهواز   

شهر نيا یمقابل ساختمان شهردارتجمع اعتراضی  ٥٠٢ " " " آبادان فضای سبز و سازمان آتش نشانی ٥٠   
ماه  ٨ مانکاريپرداخت نشده و پ یليدرصد پروژه هنوز اعتبار تکم٩٠از  شيب ليتکمعالرغم 

نکرده است زيرا وار کارگراناست حقوق   
٥١٢ " " " شوش پل شهيد ناجيان ؟  

٥٢٢ " " " تهران دانشجويان ؟ طی بيانيه ای از محمد حبيبی و ساير معلمان زندانی حمايت کردند  
 نيشهر در مجلس که ا نيا یها ندهينما تيشکا ليبه دل گردي در حال حاضر ده کارگر

اهواز  یدفاتر خود کرده اند همچنان در زندان مرکز یها شهيکارگران را متهم به شکستن ش
شهر در  نيا یاز کارگران با تجمع در مقابل دادگستر يیجمعها  گريد یاز سو دان محبوس

همکاران خود هستند یآزاد ريگياستاندارد پ دانيم  

٥٣٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

صد  ی قهيوث ديبه ق ،یروز انفراد ستيبعد از تحمل ب زياهل تبر یفعال کارگر ی_چمنريام
آزاد شد یتومان ونيليم  

٥٤٢ " " " تبريز فعال کارگری ١  

 یکارگر زندان ١٠ یاز کارگران به همراه خانواده ها يیجمعها یروز متوال  نيدوم یبرا
سمت فلکه ساعت دست به تجمع زدند یهمکارانشان در مقابل دادگستر یآزاد یريگيجهت پ  

/ " " ٢٥ اهواز گروه ملی فوالد ؟  ٥٥٢  

خواهد  یشرکت م نيکرده و ا ليماه تبد ٣ماه به  ۶از پرسنل را  یشرکت مهتاب قرارداد ها
سال را از دور خارج  ۴٠عمر  یباال یکه واگن ها یجنوب را واگذار کند و درصورت ريمس

شونديم کارينفر ب ١٠٠کند حدود   

مهمانداران قطار یکانون صنف ١٠٠ ٥٦٢ " " " تهران   
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آزاد کارگران به اداره  هياتحاد یو از اعضا یکارگر ساختمان یميکر لياحضار خل بدنبال
خرداد  ٢٥صبح امروز جمعه  ١١ساعت  یصورت گرفت، و روزياطالعات شهر سنندج که د

ر گرفتقرا يیحاضر شد و بمدت چهار ساعت مورد بازجو یتينهاد امن نيماه در ا  
 

٩٧خرداد٢٥ سنندج فعال کارگری ١ ٥٧٢  

ازکارگران مظلوم را که بخاطرحق  یاهواز را که عده ا نيمسئول ميتصمکارگران طی پيامی   
کرده اندبه شدت محکوم  د رانه اوحقوقشان بازداشت وزندان کرد  

٥٨٢ " " " شوش نيشکر هفت تپه ؟  

ماه  ٨ مانکاريپرداخت نشده و پ یليار تکمدرصد پروژه هنوز اعتب٩٠از  شيب ليتکمعالرغم 
نکرده است زيرا وار کارگراناست حقوق   

٥٩٢ " " " شوش پل شهيد ناجيان ؟  

. اگر همين االن هم حق آنان واريز شود ارزش آن بخاطر  ٩٦عدم پرداخت پاداش بازنشستگان
 افزايش تورم و نرخ دالر بسيار افت کرده است

شهرچندين  بازنشستگان فرهنگی ؟  ٢٦ " " /  ٦٠٢  

 نيتام یونيليدولت با اخذ عوارض م. تهران یگانه شهردار٢٢اعتراض در مناطق  شيافزا
  .کندیم نيتام هایتهران بياش را از جبودجه یکسر ،یاجتماع

٦١٢ " " " تهران شهرداری ؟  

توليد نی آشاميدنی کارخانه ٧٠ بزرگترين کارخانه توليد نِی آشاميدنی کشور تعطيل شد و بيکاری کارگران " ""  قزوين   ٦٢٢  
باالخره بعد از گذشت چند ماه حقوق فروردين پرداخت شد. ولی ششصد هزار تومن از همه 

 کم کردند و اضافه کاری ها را ندادند. اينم از پرداخت کردن حقوقشون
/ " " ٢٧ هفت تپه مجتمع نيشکر ؟  ٦٣٢  

ها حقوق معوقه خود را از جانب اين شرکتپرسنل مهمانداران با وجود گذشت سه ماه هنوز 
ها يکسان نيست و پرسنل دچار مشکالت اند، نحوه توزيع حقوق در اين شرکتدريافت نکرده

اندزيادی شده  

کانون صنفی مهمانداران مامورين اعزام  ؟
 به سير و مأمور فنی و پشتيبانی"

٦٤٢ " " " چندين شهر  

 یکارخانه به علت وجود برخ ني: ا. باره متوقف شدقوچان دو یسازدوچرخه یديتول تيفعال
افراد، تا زمان  نياستفاده از کارگران فاقد تخصص و عدم انعقاد قرارداد با ا لياز قب صينقا

شده است ليرفع نقص تعط  

٦٥٢ " " " قوچان کارخانه آساک دوچرخ ٢٥  

 جينتا. برات شدخواستار برآورده شدن مطالبات کارکنان شرکت مخا ،یاهيانيبا صدور ب
ها هستنددر انتظار تحقق وعده هایمخابرات/مذاکرات مسکوت مانده  

 یکارگر یهاتشکل یهماهنگ یعاليشورا ؟
رانيشرکت مخابرات ا  

٦٦٢ " " " چندين شهر  

با  یکارگران بازداشت یهمراه خانواده ها یاز کارگران گروه مل یروز جمع نيسوم یبرا
و  یهمکاران دربندشان در مقابل دادگستر یآزاد یريگيت پجه یحقوق شيبهمراه داشتن ف

گروه   یاز کارگران بازداشت یتعداد یآزاد. دادگاه انقالب شهر اهواز حضور بهم رساندند
فوالد اهواز یمل  

٦٧٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

تمان در مقابل ساخ یماه معوقات مزد نياز کارگران صبح امروز در اعتراض به چند یجمع
شهر تجمع کردند نيا یشهردار  

صدها نفر   ٦٨٢ " " " بروجرد فضای سبز شهرداری  

 نديگوی. معلمان ماستختهيانتقاد معلمان را برنگ ،یحقوق یهاشيف یشدِن مشاهده یپول
 یهربار ورود به سامانه یو برا مانیمشاهده اطالعات شخص یبرا ستيعادالنه ن

درنتيجه اعتراضات معلمان، آموزش پرورش عقب نشينی کرد و  .ميوزارتخانه، پول بپرداز
 اين ابالغيه را لغو کرد.

٦٩٢ " " " چندين شهر معلمان ؟  
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٩٦اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگان  ٩٦گی بازنشستگان فرهن ؟  ٩٧خرداد٢٧ تهران  ٧٠٢  
خود از سازمان  یماه مطالبات مزد ٣٩از کارکنان در اعتراض به پرداخت نشدن  یجمع

تجمع کردند يیمقابل وزارت امور اقتصاد و دارا ،یشغل تيو نداشتن امن یسازیخصوص  
سهام عدالت یهایکارکنان تعاون ؟ / " " ٢٨ تهران   ٧١٢  

ارت آموزش و پرورش تجمع کردند/اعتراض به پرداخت مقابل وز یبازنشستگان فرهنگ
 یآموزش و پرورش توسط بازنشستگان فرهنگ نيهو کردن مسئول. خدمت انينشدِن پاداش پا

خرداد در مقابل آموزش و پرورش ٢٨در تجمع امروز   

٩٦بازنشستگان فرهنگی  ؟ ٧٢٢ " " " تهران   

در   ینب اليشوش دان یتاشهرباستاناستان خوزستان درشهر اهواز کي هيرانندگان پا تمام
حقوق خود اعتصاب کرده اند افتنين شياعتراض به افزا  

٧٣٢ " " " خوزستان رانندگان پايه يک ؟  

شدند کاريکارگر ب ٢٠٠از  شيکوال / ب رانينوشابه ا یديشرکت تول یليعطت کوال رانينوشابه ا یديشرکت تول ٢٠٠  / " " ٢٩ ايرانشهر   ٧٤٢  

مقابل دادگستریتجمع اعتراضی  ٧٥٢ " " " يزد کاشی کوير ١٠٠   
به مطالبات خود شدند یدگيخواستار رس یاعتراض یدر تجمع ” صنف کفش“ دکنندگانيکارگران و تول ؟  یجمهور ابانيخ -تهران   " " " ٧٦٢  

کارگران  یمطالبات مزد ديجد یکارفرما ز؛يتبر یصنعت آالتنيکارگران ماش یمعوقات مزد
کندیرا پرداخت نم  

یصنعت آالتنيشرکت ماش ؟ ٧٧٢ " " " تبريز   

  (اهواز، شوش،الوان،شاوور، عبدالخان)در استان خوزستان نيسنگ یها نيماش رانندگان
رفت تاطبق انچه  ندوسرکارنخواه ندنکن یريو بارگ نددرمنازل خود باش  ندگرفت ميتصم

ندورآبدست  نيسنگ ینهايماش یهايليازصاحبان تر ندخواهيم  

 ٢٧٨ " " " خوزستان رانندگان ماشين های سنگين ٢٠٠

در مقابل  یروز متوال نيدوم یبرا شانيهاکارکنان همراه با خانواده ندگانياز نما یجمع
 یبرا ندگانياز نما یگريجمع د وستنيپ. با تجمع کردند يیساختمان وزارت اقتصاد و دارا

شده است یديله جدامروز وارد مرح یاعتراض صنف نيهمکاران خود، ا یهمراه . 

سهام عدالت یهایکارکنان تعاون ١٥٠٠ ٧٩٢ " " " تهران   

(متعلق به شرکت  ٣و  ٢ داريسپ یهاآپارتمان در پروژه دارينفر از کارگران خر ۵٠ حدود
شهر  یاسالم یو شورا یشهردار یها) مقابل ساختمانیمسکن شرکت واحد اتوبوسران یتعاون

 تهران تجمع کردند

حدشرکت وا ٥٠ ٨٠٢ " " " تهران   

یفردوس روگاهيدر ن لريشرکت مپنا بو ؟ کارگران در اعتراض به پنج ماه حقوق معوقه اعتصاب کرده اند ٨١٢ " " " مشهد   
ساعت کار روزانه بدون دريافت  ١٢ميليون تومان از حقوق کارگران باوجود١تا ٦٠٠کسر

 حق اضافه کاری!
٨٢٢ " " " شوش کارخانه قند ؟  

همکاران در بندشان یتحصن در اعتراض به عدم آزاد یکارگران برافراخوان  ٨٣٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟   

ماه حقوق سه روز است که اعتصاب کرده اند۴ افتيعدم در ليبه دل کارگران ٨٤٢ " " " تاکستان کارخانه پارس ميل لنگ ؟   
معترض  کارگران. الباتشبانه و پرداخت نکردن مط یرياعتصاب کارگران به علت بار گ

دشمش به داخل شرکت شدن یها ونيمانع از ورود کام  
٨٥٢ " " " تاکستان شرکت فوالد آرمان شفق ؟  

" " " مازندران کشت و صنعت شمال ؟ تجمع جمعی از کارگران اخراجی مقابل استانداری  ٨٦٢  
مهيبعدم پرداخت حق  ليبدل یپارکبانان مقابل ساختمان شهردار یتجمع اعتراض ٤پارکبانان شهرداری منطقه  ؟  / " " ٣٠ تبريز   ٨٧٢  
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و . انتقاد دارند شود،یمحسوب نم آورانيشان جزو مشاغل سخت و زشغل نکهيکارگران ز ا
مشاغل سخت هستند. نامهنييآ یو اجرا طيشرا رييساعات کار، تغ کاهشخواستار   

٩٧خرداد٣٠ خوزستان  نفت و گاز یهاچاه یِ کارگران حفار ؟ ٨٨٢  

 افتيخود را با در یروز از اجتماع صنف نيچوکا، دوم رانيروز گذشته کارگران ا انيدر پا
بردند انيبه پا یاز معوقات مزد یبخش  

٨٩٢ " " " رشت ايران چوکا ٧٦٠  

و به سر  دنديرس شانينفر از راننده ها به خواست ها٥٠ ،اعتراضات ليز به دلچند رو نيدر ا
و  برنديسر م  کماکان در اعتصاب به نيسنگ یها نيماش کي هيراننده پا ١٥٠ اماکار رفتند.

 خواستار مطالبات خود هستند

 ٢٩٠ " " " خوزستان رانندگان کاميون ١٥٠

نفر از آن ها  ٦گذشته، هنوز  یدر روزها یاشتاز کارگران بازد یبا وجود آزاد شدن تعداد
خود هستند یهمکاران بازداشت یرگران خواستار آزاد. کابرند یدر بازداشت به سر م  

٩١٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟  

و کمبود حقوق خود از  یشتياز بازنشستگان بانک سپه در اعتراض به مشکالت مع یتعداد
بانک تجمع کرده اند نيا یرکزصبح امروز در مقابل ساختمان م  

٩٢٢ " " " تهران بانک سپه ؟  

 ٣٠٠گذشته با  یروزها یط ،یاسه هفته بايوقفه تقر کيپس از  یديدو واحد تول نيا تيفعال
 کارگر از سرگرفته شده است

 ٢٩٣ " " " تاکستان کارخانه فوالد قروين و آرمان شفق ٣٠٠

کارخانه  نيخود، در مقابل ا یمعوقات مزد ماه نياز کارگران در اعتراض به چند یجمع
 تجمع کردند

٩٤٢ " " " رفسنجان  کارخانه کاشی و سراميک الماس کوير ؟  

٩٥٢ " " " بروجرد شهرداری ١٧٠٠ چندين ماه حقوق عقب افتاده کارگران  
دريبانتا آب یمجتمع تجار ؟ چندين ماه حقوق عقب افتاده کارگران ٩٦٢ " " " سنندج   

. ايشان در نتيجه ضرب و شتم زندان بزرگ تهران منتقل شده است ۴پيبه ت یبيمحمد حب
 شانيانتقال ا یمسئوالن زندان برا. شده است یقلب یتمينفس و آر یدچار تنگهنگام بازداشت، 

پرداختند شانيا يیبه درمان سرپا مارستانيب ینکردند  و فقط در بهدار یاقدام مارستانيبه ب  

٩٧٢ " " " تهران معلمان ١  

جمع ميليون تومانی بعات  ٥٠٠تن ازاهالی با وثيقه های ٥٠با شکايت شرکت کرميت فارس 
دستگيرشدند. از دامنه کوه ها و فروش در بازار آزاد تيکرم یسنگ ها یآور  

روستا ريو مردم فق بيکار جوانان ٥٠ روستای خواجه -نيريز 
 جمالی

٣١ " " /  ٩٨٢  

در  یکار بوم یروين یريدر اعتراض به عدم بکارگ  بار نيدوم یبراطبق فراخوان قبلی 
  ساعت بستند١٢و گناوه را به مدت  لمي،جاده گجساران به بنادر  د  ینفت ساتيتاس

٩٩٢ " " " ديلم و گناوه جوانان جويای کار ؟  

را که  یاسرگشاده یکشور به وزارت کشور مراجعه کردند و  نامه یجامعه پرستار ندگانينما
در . خانه ثبت کردندوزارت نيا رخانهيدر دب ده،يهفده هزار تن از پرستاران رس یبه امضا

نامه در انتظار  نيکه سالهاست برآورده نشده مطرح شده حال پس از ثبت ا ینامه مطالبات نيا
  ندپاسخ مناسب و درخور هست

 ٣٠٠ " " " چند شهر جامعه پرستاری ؟

با حسين پناهی، جمعيت  نيلغو اعدام رام برایسنندج  یمقابل درب زندان مرکز تجمعدر
خالد   انيآقا یبنامها یفعال کارگر یشده و  سه  نفر از چهره ها روبرو نيبرخورد تند مامور

کننديرا بازداشت م یولطف آله احمد یميکر قي،رف ینيحس  

 ٣٠١ " " " سنندج فعالين کارگری ٣

با  یکارگران بازداشت ینامه آزادخانواده ها و کارگران  یو تجمعات اعتراض رهايگيپ یط
.صادر شد یونيليم ۵٠ قهيقرار وث  

 ٣٠٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟
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