
 (یشمس 3131-3131)  رانیا یکارگر یها اعتصاب خیتار

  

 3131 بهشتیارد  31 جنوب نفت کارگران اعتصاب 

. دیکش طول روز سه مدت که داشتند شرکت اعتصاب نیا در نفت کارگران از یادیز عده

 تیرسم به ،یزندگ و کار طیشرا بهبود کار، ساعات لیتقل و دستمزد اضافه یبرا اعتصاب

 سپهبد یسرکردگ به رضاشاه ینظام یقوا. بود مه ماه اول لیتعط و هیاتحاد شناختن

 از نفر 055 از شیب و خاموش را اعتصاب نیا جنوب نفت یکمپان اشاره به یراحمدیام

 .کرد دیتبع دست دور نقاط به را آن کنندگان شرکت

 

 3133 خرداد کرمانشاه نفت کارگران اعتصاب

 ساعت 8 حقوق افزایش كارگران خواست یبرا كرمانشاه نفت كارگران اعتصاب نخستین

 شناختن رسمیت به ، حقوق با سالیانه مرخصي, هفته در مرخصي روز یك ، روزانه كار

 مدیر فشار با اعتصاب این. بود خارجي كارگران با كار شرایط مزد، برابري و اتحادیه

 .شدند اخراج نفر 055  ایراني كارگر 005 مجموع از و شكست هم در شركت انگلیسي

 

 3131 ریت یآغاجار نفت کارگران اعتصاب

 نقاط ریسا و آبادان در ینفر هزار صد مهم اعتصاب سپس و یآغاجار کارگران اعتصاب

 یلوئ ورود از قبل روز چند) السلطنه قوام یزمامدار موقع در 5230 ریت در خوزستان

 مصوب، کار قانون یاجرا مطالبه و کارگران یاقتصاد یتقاضاها ضمن(. رانیا به انیسا

 .شدند خواستار بود، زین یکمپان عامل که را، خوزستان ساتراپ یفاطم مصباح یبرکنار

 

 3131سال سمنان یسیسمانریر کارگران بزرگ اعتصاب

 عدم به اعتراض در و کارخانه یلیتعط لیدل به سمنان یسیسمانریر کارگران اعتصاب

 با کارگران یریگ در و اعتصاب نیا.  گرفت صورت کارگران دستمزد موقع به پرداخت

 . دیانجام کارگران از یتعداد شدن یزخم و نفر 0 شدن کشته به کارخانه محل در سیپل

 



 3113 سال در جنوب نفت کارگران ینفر هزار 13 اعتصاب

 بوده مصدق محمد دکتر یزمامدار آستانه در نفت، عیصنا شدن یمل آستانه اعتصاب نیا

 نقاط ریسا و اصفهان و رشت تهران، ران،یا کارگران اکثر طرف از اعتصاب نیا. است

 نفت، کارگران عموم و معشور بندر نفت کارگران یروزیپ به منجر و شده یبانیپشت کشور

 .دیگرد رانیا پارلمان لهیوس به کشور سراسر در نفت عیصنا شدن یمل به منجر سپس

 

 3111 سال زیپائ و تابستان در یآغاجار و مانیسل مسجد نفت کارگران اعتصاب 

 کارگران. نمودند آغاز را یهائ اعتصاب سلسله یآغاجار و مانیسل مسجد نفت کارگران 

 یروسا درخواست به بنا. بودند اعتصاب حق شناختن تیرسم به و دستمزد اضافه خواهان

 روانه را اعتصاب سران و اعالم یقانون ریغ را اعتصاب یدولت مقامات نفت، ومیکنسرس

 .ساختند زندان

 

 3111 سال میکر رباط معادن کارگران و تهران یآجرپز یها کارخانه کارگران اعتصاب

. کردند اعتصاب میکر رباط معادن کارگران و تهران یآجرپز یها کارخانه کارگران

 ها دستمزد سطح بودن نیپائ و هیتغذ و مسکن تحمل قابل ریغ طیشرا به ونیاعتصاب

 .بودند معترض

 

 3111 سال در اصفهان مختلف یها کارخانه کارگران اعتصاب

 در ریتاخ به آنها. زدند اعتصاب به دست کرات به اصفهان مختلف یها کارخانه کارگران

 که خام مواد موقع به دنینرس نیهمچن و کار لباس نبودن نان، رهیج یکم حقوق، پرداخت

 یم اعتراض شد، یم کارگران ماندن کاریب جهینت در و کارخانه یاجبار لیتعط به منجر

 به اعتراض عنوان به خارک رهیجز در نفت لوله کارگران نفر 055 سال نیا در. کردند

 .دندیکش کار از دست یزندگ و کار سخت طیشرا

 

 3111 مهر 31 شاهپور بندر کارگران روزه پنج اعتصاب

 گرفتن یبرا که کارگران و افتی انیپا تیموفق با شاهپور بندر کارگران روزه پنج اعتصاب

 آنها حقوق بر لایر 35 که کردند وادار را انیکارفرما بودند، کرده اعتصاب دستمزد اضافه



 در یکشت هشت اعتصاب دوران در که یطور به بود، کپارچهی کارگران اعتصاب. ندیفزایب

 .کنند هیتخل را خود بار نتوانستند و مانده متوقف اسکله

 

 3111 ماه نیفرورد 31 تهران لیاتومب و یتاکس هزار 33 رانندگان اعتصاب 

 نیا. نمودند آغاز را خود مشهور اعتصاب تهران در لیاتومب و یتاکس هزار 53 رانندگان

 وارد کودتا میرژ بر ینیسنگ ضربه گرفت، انجام یانیشا وحدت و نظم با که اعتصاب

 که را ونیاعتصاب ندگانینما از یا عده وقت ریوز نینخست اقبال منوچهر دستور به. ساخت

 .کردند ریدستگ بودند آمده گرد مجلس یجلو در

 

 3111 نیفرورد اصفهان ”سبافیر“ کارخانه کارگران اعتصاب

 در ریتاخ به اعتراض عنوان به اصفهان ”سبافیر“ کارخانه کارگران 5228 نیفرورد در

 .دندیکش کار از دست حقوق پرداخت

 

 3111 بهشتیارد ها چاپخانه کارگران اعتصاب

 کردند دیتشد شیپ از شیب را حقوق شیافزا درصد 05 راه در مبارزه ها، چاپخانه کارگران

 اعتصاب به دیتهد کارگران زدند، یم سرباز آنان خواست یاجرا از انیکارفرما چون و

 آن موجب به که دیرس امضاء به نیطرف نیب یا موافقتنامه بهشتیارد 30 باالخره و کردند

 مزد به 30% و شود گذارده اجرا موقع به ها چاپخانه کارگران باره در کار قانون شد قرار

 .گردد افزوده آنان

 

 3111 خرداد تهران یها پزخانه کوره کارگران اعتصاب

 مهلک ضربه تهران یها پزخانه کوره کارگران ینفر هزار 25 متشکل و متحد اعتصاب

 بوجود شاه که اختناق و ترور طیمح رغمیعل ها پزخانه کوره کارگران. بود کودتا میرژ به

 و یگرسنگ چنگال از زنانشان و کودکان نجات و شیخو حقوق احقاق یبرا بود، آورده

 حرکت به شاه ینظام و سیپل دستگاه اعتصاب آغاز از پس بالفاصله. خاستند پا به مرگ

 اعتصاب جنجال آغاز از ساعت مین درست: “نوشت روز آن در ”هانیک“ روزنامه. آمد در



 و یشهربان یامداد یروین ها کارخانه در و دندیسررس یانتظام نیمامور که بود گذشته

 .”شدند حاضر تیامن سازمان افراد

 شاه دستور به. بودند درصد 30 زانیم به دستمزد اضافه خواهان ها پزخانه کوره کارگران

 نیمامور. کردند یزخم را یریکث عده و کشته 05 جهینت در و بستند مسلسل به را کارگران

 میرژ نیا وجود با. نمودند اهچالهایس روانه را کارگران نیفعال از نفر صدها تیامن سازمان

 آنان یخواستها از یا پاره و دیگرد کارگران اراده مقابل در ینینش عقب به مجبور کودتا

 .شد برآورده

 

 3111 خرداد 31 اصفهان وطن کارخانه کارگران

. شدند دستمزد اضافه خواهان و کرده اعتصاب اصفهان وطن کارخانه کارگران نفر 5055

 سیپل و تیامن سازمان زهین سر با تهران یها پزخانه کوره کارگران مانند هم آنها یول

 .شدند یزخم یا عده و کشته کارگر نفر 55 جهینت در و شدند مواجه

 

 اعتصاب اصفهان ی ”شهرضا“ و ”شهناز“ ،”پشمباف“ یها کارخانه کارگران سال همان در

 یائیتالیا اعتصاب به کار قانون یاجرا یبرا اصفهان یشهرضا کارخانه کارگران. کردند

 .افتی لیتقل نصف به کارخانه محصول جهینت در که زدند دست( یکار کم)

 

 3111 آبان 31 شهناز کارخانه زن کارگران اعتصاب

 طبق که خواستند اصفهان کار اداره از نیهمچن و شهناز کارخانه تیریمد از زن کارگران

 لایر 30 -33 زنان حقوق) دهند شیافزا بود حداقل که لایر 30 تا را آنان حقوق کار قانون

 کارخانه تیریمد. داشتند را کار قانون دهگانه مواد یاجرا یتقاضا هم کارگران ریسا(. بود

 یول. کردند فیتوق را کارگران از نفر دو آنها. نمود مراجعه تیامن سازمان به بالفاصله

 تیامن سازمان نیمامور. نمودند آغاز را اعتصاب متحدا کارگران – آبان 51 -بعد روز

. کردند دیتبع رفسنجان به را نفر 58 و ریدستگ ”محرک“ عنوان به را کارگران از یا عده

 نتوانست انیدولت و انیکارفرما اقدام نیا یول. نمودند اخراج کار از را نفر 85 انیکارفرما

 به ”شهناز“ کارخانه کارگران 5220 سال در. شکند درهم را کارگران مبارزه روح

 ها، دستمزد حداقل نییتع خواهان ونیاعتصاب. زدند دست( یکار کم) یائیتالیا اعتصاب

 کارگران مجدد برگشت هستند، ادیز اطفال یدارا که یکارگران به یمستمر پرداخت

 یروین. بودند رهیغ و حقوق پرداخت با سال در روزه 53 یمرخص نیتام کار، به یاخراج



 کارگران اما. نمودند ریدستگ را اعتصاب رهبران و نموده اشغال را کارخانه محوطه ارتش

 1 از بعد. شدند هم روزیپ باالخره و دادند ادامه اعتصاب به یرینظ یب یگانگی و اتحاد با

 .شد ینینش عقب به مجبور کارفرما هماهنگ، اعتصاب روز

 

 3111 مهر دژ سد یساختمان کارگران اعتصاب

 کار از دست کار ساعات لیتقل و دستمزد اضافه نیتام یبرا دژ سد یساختمان کارگران

 که شمشک سنگ زغال معدن در انقجار حادثه از پس سال همان ماه ید در و. دندیکش

 تظاهرات به و کرده سنگباران را معدن مهندس نیماش کارگران، شد، نفر 35 قتل به منجر

 .پرداختند انیدولت و انیکارفرما ظلم هیعل

 

 3133 بهشتیارد زیتبر و اصفهان کارگران اعتصاب

 کرد، یزندان را انیدانشجو از یا عده دولت که یهنگام ستمیب دوره انتخابات انیجر در

 اعتصاب اعتراض عالمت به یصنعت مراکز از گرید یا پاره و زیتبر و اصفهان کارگران

 .نمودند اعالم ساعته 30

 

 3133 نیفرورد ”شهناز“ و ”نختاب“ یها کارخانه کارگران اعتصاب

 عنوان به اصفهان ”شهناز“ و ”نختاب“ یها کارخانه کارگران 5205 نیفرورد اواخر در

 اضافه خواهان حال نیع در ونیاعتصاب. کردند لیتعط را کار کارگران اخراج به اعتراض

 .بودند دستمزد

 

 3133 بهشتیارد مانیسل مسجد نفت کارگران اعتصاب

 855 روزها همان در. کردند اعتصاب مانیسل مسجد نفت کارگران 5205 بهشتیارد در

 قطع یط و داده لیتشک یاعتصاب کارگران با یهمبستگ نگیتیم نفت یمل شرکت راننده نفر

 .شدند ها دستمزد حداقل نییتع خواهان یا نامه

 

 



 3133 ید 13  اصفهان یباف ریحر کارخانه کارگران اعتصاب

 اعتصاب علت مزبور کارگران. دندیکش کار از دست اصفهان یباف ریحر کارخانه کارگران

 .داشتند اعالم مربوطه یکارفرما طرف از خود یقانون یخواستها یاجرا عدم را خود

 

 3133 آبان تهران یساختمان کارگران اعتصاب

 یخواستها کرد، یم امتناع آنان یکایسند ثبت از کار وزارت که تهران یساختمان کارگران

 گفته قطعنامه در. شدند خواستار آنرا یاجرا و اعالم ریز شرح به یا قطعنامه یط را خود

 :شد یم

 بشناسد، تیرسم به را ما یصنف یکایسند کار وزارت -3

 یکاف اتیتجرب و تخصص یساختمان یکارها از رشته هر در یرانیا کارگران آنکه با -3

 کاران استاد یکاریب موجب اند شده گمارده کار به که یخارج یا عده الوصف مع دارند،

 رانیا نیمتخصص و آراماتورها و نجار و بنا از که میآن خواستار جدا ما. اند دهیگرد رانیا

 .شود استفاده

 اجرا یساختمان کارگران درباره آن یایمزا و یاجتماع یها مهیب قانون و کار قانون -1

 .شود

 نییتع متحرک اشل اساس بر یساختمان استادکاران و ساده کارگران دستمزد حداقل -3

 .گردد

 یقانون یشنهادهایپ به یزندگ و کار وضع بهبود باره در مشورت منظور به کار وزارت -1

 .کند توجه کایسند ندگانینما

 بوده کار جادیا فکر در یساختمان کارگران یکاریب شدت از یریجلوگ منظور به دولت -1

 .”دینما اقدام یدولت یساختمانها تمام مهین یکارها شروع در و

 

 3133ریت ها پزخانه کوره کارگران اعتصاب

 و کار قانون یاجرا عدم به نسبت اعتراض در ها پزخانه کوره کارگران نفر هزار 30

 . کردند اعتصاب افتاده عقب حقوق و کارگران مهیب یایمزا از استفاده

 



 3133 آبان 1 اصفهان رود ندهیزا یبافندگ و یسندگیر کارخانه کارگران اعتصاب

 عدم به اعتراض عالمت به اصفهان رود ندهیزا یبافندگ و یسندگیر کارخانه کارگران

 انبار از شده هیته یها پارچه خروج از و زدند اعتصاب به دست ماهه سه حقوق پرداخت

 کارخانه معوقه دستمزد افتیدر و حقوق احقاق یبرا و آوردند عمل به یریجلوگ کارخانه

 .نمودند اشغال را

 

 یا ماده شش قطعنامه در مطروحه مطالبات با هیانیب نیا در مندرجه یخواستها سهیمقا

 رشد و کارگران جانب از معضالت قیعم درک دهنده نشان تنها نه تهران، کار کنفرانس

 تشکل جهینت در که هست زین نکته نیا نیمب حال نیع در بلکه است، انان یاسیس یآگاه

 و داد ارائه متحدا را کارگران یمنطق یخواستها توان یم یدولت یکاهایسند در یحت

 .ساخت متشکل آن یاجرا یبرا مبارزه راه در را زحمتکشان

 

 عدم به نسبت اعتراض عنوان به اصفهان پشم عیصنا کارخانه کارگران 5202 خرداد 55

 .دندیکش کار از دست کارگران سود درصد 35 پرداخت

 

 3131 آذر 1 تهران رانان یتاکس از نفر هزار شانزده اعتصاب

  حکومت چهره از را یبیعوامفر نقاب تهران، رانان یتاکس از نفر هزار شانزده اعتصاب

 ریسا و ارتش هینقل وسائط و گرفت عهده به را یشکن اعتصاب فهیوظ دولت. دیدر بر

 یدولت یکایسند سران. گمارد کار به یاعتصاب یها یتاکس یجا به را یدولت یسازمانها

 قابل وحدت با روز سه اعتصاب نیا وجود با یول. گرفتند عهده به را دولت یدالل نقش

 ده روزانه نشسته، عقب یا اندازه تا انیکارفرما و دولت زین باالخره و داشت ادامه ینیتحس

 .کاستند رانان یتاکس بنفع اجاره نرخ از تومان

 

 نفع به یدولت یکاهایسند از توانند یم زحمتکشان که داد نشان رانان یتاکس اعتصاب   

 یکایسند در رانان یتاکس اگر مسلما. ندینما استفاده آن اعضاء تیاکثر یها خواست یاجرا

 در ران یتاکس هزار 51 با را خود یها خواست توانستند ینم بودند، ینم متشکل یدولت

 .گردند اعتصاب حربه به متوسل و جلب را آنها موافقت گذارند، انیم

 



 3131 خرداد اصفهان پشم کارخانه کارگران اعتصاب

 یکایسند در اجبارا کا،یسند لیتشک یآزاد عدم علت به اصفهان پشم کارخانه کارگران

 مواد یاجرا از کارفرما یول. ساختند منعقد کارفرما با یجمع دست مانیپ و آمده گرد یدولت

 چون و. کنند آغاز را اعتصاب که دندیرس جهینت نیا به متفقا کارگران د،یچیسرپ مانیپ

 .ندینما لیتحم کارفرما بر را خود اراده توانستند بودند متشکل

 

 

 


