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 کارگر روزجهانی مه، ماه اول مراسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درمحل سندیکای کارگران  22تا 18سندیکای کارگران خبازسنندج ـ این مراسم ازساعت 
خبازسنندج برگزارگردید وسه کارگربه اسامی اقبال شعبانی، رئوف خدا کرمی ومحی الدین اله 

دراین مراسم، کارگران خواستارآزادی سریع کارگران . خنرانان جلسه بوندمرادی، س
احضارشده شدند ودرپایان مراسم قطعنامه مشترک کارگران خبازسنندج ومریوان درمیان 

 .تهدیدهای مأموران امنیتی قراءت شد

*  *  * 

 8عت سنندج ـ جمعی ازکارگران وفعالین کارگری دراول ماه مه مراسم روزکارگررا درسا
فئوآد فتحی، سخنران مراسم بود . درچهارراه سیروس، محل تجمع کارگران فصلی برگزارکردند

همچنین اعضای کمیته هماهنگی . که به افشای سیاستهای ضد کارگری رژیم اشاره داشت
وبرخی دیگرازکارگران درخیانهائی ازشهرازجمله سیروس، ناصرخسرو، میدان انقالب ومحله 

 .اقدام به نورافشانی کردند که با استقبال گرم اهالی روبروشد.... فوروهای شریف آباد وغ

 *  *  * 

سقزـ مراسم اول ماه مه با شرکت جمعی ازکارگران وفعالین کارگری درخیابان فخررازی که 
ش میباشد درحالیکه پرچ سرخ توسط محل تجمع کارگران ساختمانی وزحمتکشان دست فرو

دراین مراسم عثمان اسماعیلی سخنرانی کرد وبه . ارگردیدشرکت کنندگان حمل میشد برگز
افشای سیاستهای ضدکارگری رژیم اسالمی اشاره داشت ودربزرگداشت یاد جانفشنان اول ماه 

 .وتمامی جانفشانان راه رهائی طبقه کارگرسخنانی آتشین بیان داشت

*  *  *  

 سرود، با صنفی درانجمن خباز کارگران توسط مه ماه روزاول برگزاری ـ آباد وسرو مریوان
 .وشیرینی شعاروچای

* * * 

  1395 اردیبهشت 13برابر 2016دوم مه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ گچساران ـ کارگران شرکت حفاری ژئوتکنیک سد چم شیر 1

 300ماه دستمزد وعیدی  5تجمع دربرابرفرمانداری شهرستان ـ اعتراض به عدم پرداخت 
 کارگر 

 ـ نیشابور ـ کارگران فضای سبزشهرداری  2

 60اعتصاب وتحصن درمحل باغ امین االسالمی ـ اعتراض به عدم پرداخت دوماه دستمزد 
 کارگر
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 ـ شوش ـ کارجویان بیکاردرمقابل درب ورودی شرکت کشت وصنعت هفت تپه 3

خالت نیروهای انتظامی وپراکنده کردن تجمع درمقابل درب ورودی شرکت هفت تپه ـ د 
 کارجویان 

 ـ قوچان ـ کارگران کارخانه کاشی طوس 4

ماه دستمزد  7نامه اعتراضی سرگشاده به رئیس مجلس ووزیرکشورـ اعتراض به عدم پرداخت 

برنامه جدید صاحبان . کارگروبیکاری کارگران کارگران درپی تعطیلی موقت کارخانه 200

 .هزارتومان 500کارگرو دستمزد ماهانه  70زی مجدد با راه اندا: کارخانه

روز پیاپی دربرابر سازمان منطقه آزاد اروند ـ  2تجمع در: ـ خرمشهرـ  کارگران شهرداری  5

 .کارگر 200ماه دستمزدـ  3عدم پرداخت 

 .تقاضای کار –ـ آبادان ـ تجمع بیکاران دربرابر پاالیشگاه آبادان  6

ماه  3ض به عدم پرداخت  پلی اکریل ـ نامه سرگشاده به استاندارـ اعتراـ اصفهان ـ کارگران  7

 .کارگر 700دستمزد واحتمال تعطیلی کارخانه ـ 

 .اردیبهشت 14سوم ماه مه ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ زرند ـ کارگران سابق شرکت غدیرـ اشغال درب کارخانه وقطع برق برای دوساعت  8

 .کارگر 100ماه تعداد  12تا  6کارگر ـ عدم پرداخت دستمزد بین  20توسط

ماه  1ـ  اصفهان ـ کارگران بازنشسته ذوب آهن ـ تجمع دربرابروزارت کارـ عدم پرداخت  9
 .بازنشستگی

 .ـ اهوازـ دستفروشان مرکزشهر ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ اعتراض علیه تغییرکار 10 

کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزآل ـ تجمع دربرابراستانداری همراه با ـ هرمزگان ـ کارگران  11
ها وتعدادی ازاهالی ـ اعتراض به افزایش ساعات کار، حذف مزایای کاردرشرایط سخت  خانواده

.... موقع دستمزدها، عدم امنیت شغلی، عدم پرداخت حق بیمه و وزیان آورکاری، عدم پرداخت به
 .کارگر 620ـ  

ـ تجمع دربرابر استانداری ـ ( سبالن پارچه ) بیل ـ کارخانه آرتا تجارت زرین  ـ ارد  12
 .اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد

تجمع : ـ بیجاروکمانکوه ـ کارگران طرح توسعه چاههای نفت بیجاروکمانکوه 13

 .کارگر 200دربرابراستانداری ایالم ـ اعتراض به بالتکلیفی شغلی ـ 

ـ کارگران پتروشیمی ایالم ـ تجمع درمحل کارـ خواست کاهش ساعات کار، به علت  ـ ایالم 14
خستگی ناشی ازساعات زیاد وسختی کارکه تا کنون چندین کارگربا سقوط ازارتفاع جان خود را 

 .میباشد 19تا 7ساعت کارازساعت . ازدست داده اند
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 . اردیبهشت 15چهارم ماه مه ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ هرمزگان ـ کارخانه آلومینیوم المهدی هرمز آل ـ تجمع دربرابرساختمان سپاه ـ همان  15
 .خواستهای پیشین

 .اردیبهشت 18هفتم ماه مه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانان بیکاربا خواست ـ  جاجرم ـ تجمع دربرابرکارخانه آلومینا وتهیه وارائه طومارـ ج 16
 .اشتغال

ـ پل د خترـ تجمع دربرابرکارخانه آجرماسه آهکی ـ اعتراض به عدم پرداخت سه سال عیدی  17
 .وچندین ماه دستمزد

ماه  5ـ پرند ـ تجمع دربرابرساختمان شرکت عمران پرند ـ اعتراض بع عدم پرداخت  18

 .کارگر 100. دستمزد

شورای اسالمی شهرـ اعتراض بازرسان تاکسی به عدم  ـ رشت ـ تجمع دربرابرساختمان 19

 .نفر 60ماه حقوق ـ  3پرداخت 

ـ اهوازـ تجمع کارگران فضای سبز شهرداری دربرابرساختمان مرکزی شهرداری ـ  20
 .عد م پرداخت دوماه دستمزد اعتراض به

مقامات ـ هند یجان ـ تجمع صیادان دربرابر فرمانداری شهرـ اعتراض به عدم رسیدگی  21

 .نفر 300ها ـ  مربوطه به مشکالت کاری آن

 .ارد یبهشت 19هشتم ماه مه ـ 

ـ  رضوانشهر ـ کارخانه چوکا ـ تجمع کارگران دردرون کارخانه ـ اعتراض به عدم قرارداد  22

کارگران درجریان اعتراض خود، دوتن ازمسئوالن . ماه 4کاری و دوماه دستمزد واضافه کاری 
 .رخانه می اندازندرا به بیرون ازکا

ـ تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سازی ـ تجمع درمحیط کارخانه ـ اعتراض به عدم  23

 .کارگر 250. ماه دستمزد، واگذاری کارخانه به بخش خصوصی وعدم امنیت شغلی 2پرداخت 

ـ خرمشهر ـ شهرداری ـ تجمع کارگران خدمات شهرداری دربرابرسازمان منطقه آزاد  24

 .کارگر 200عد م پرداخت سه ماه دستمزد ـ . اروند

ـ جیرفت ـ مخابرات جیرفت وعنبر آباد ـ اعتصاب چند ساعته کارگران ـ اعتراض بع عدم  25 
 .پرداخت چندین ماه دستمزد وحق بیمه
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 .اردیبهشت 20نهم ماه مه  ـ

 .ـ تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سازی ـ دومین روزتجمع درمحیط کارخانه 26

ـ ارس ـ جلفاکاران ـ تجمع درمحوطه اداری منطقه آزاد ارس با پالکاردهای حاوی  27
 . اعتراضات

ـ مازندران ـ کارگران قراردای موقت نفت وگازشمال ـ نامه سرگشاده مبنی برتضعیقات  28
 .کاری

ـ تهران، فشم میگون ـ کارگران رستوران خلیج فارس ـ تجمع درمحل کارـ اعتراض به عدم  29

ماه دستمزد، تضعیقات کاری وهمچنین پشتیبانی اززندانیان کارگری ازجمله عظیم  4رداخت پ
 .زاده

ـ تهران ـ مربیان سازمان فنی وحرفه ای ـ تجمع دربرابرمجلس ـ اعتراض به ناروشنی  30
 .کاری

 .اردیبهشت 21دهم ماه مه ـ

 .یط کارخانهـ تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشی سازی ـ سومین روزتجمع درمح 31

آباد ـ کاشی نیلو ـ تجمع دربرابرفرمانداری شهرـ اعتراض به عدم امنیت شغلی وعدم  ـ نجف 32

 .                                         ماه دستمزد 8پرداخت 

ماه دستمزد  12ـ مشکین شهرـ شهرداری ـ تجمع دربرابرشهرداری ـ اعتراض به پرداخت  33
 .وبیمه

 .ـ شهرداری ـ ادامه اعتصاب ـ عدم پرداخت سه ماه دستمزد کارگریـ خرمشهر 34

ـ زنجان ـ تاکسیرانان ـ تجمع دربرابراستانداری ـ اعتراض به عدم توجه مقامات به مشکالت  35
 .آنها

ـ تجمع دربرابر کارخانه ـ عدم پرداخت سه ماه ( تولید البسه ) ـ سمنان ـ کارخانه الگانت  36

 . کارگر 170ی ـ دستمزد ودوسال عید

 .بهشت اردی  22یازدهم ماه مه ـ

 .ـ تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سازی ـ چهارمین روزتجمع 37

 .عدم پرداخت سه ماه دستمزد. ـ سمنان ـ کارخانه الگانت ـ تجمع دوباره دربرابر کارخانه  38

 .اردیبهشت 25ماه مه ـ  14

 .زی ـ پنجمین روزتجمعتبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سا ـ  39
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ماه  5ـ تجمع دراطراف محل کارـ اعتراض به عدم پرداخت  14ـ عسلویه ـ کارگران فاز 40

 .کارگر 300. دستمزد

 .اردیبهشت 26ماه مه ـ  15

 .ـ تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سازی ـ ششمین روزتجمع درکاخانه 41

عد ن دربرابروزیرصنعت پس ازترک ـ راورـ معئن همکارـ تجمع واعتراض کارگران م 42
 .جلسه شورای اداری

ـ دزفول ـ کارخانه تولید مواد غذائی ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ اعتراض به عدم پرداخت  43

 .کارگر 40سه ماه دستمزد وبیمه ـ 

 300. ماه دستمزد 3پیمنکاری گاما ـ  آغازاعتصاب ـ عدم پرداخت  14ـ عسلویه ـ فاز 44
 .کارگر

 .اردیبهشت 27ه مه ـ ما 16

 ـ تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سازی ـ هفتمین روزتجمع ـ 45

ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ تجمع دربرابردرب ورودی کارخانه وجلوگیری ازورود  46
مدیرعامل ومدیرامورمالی واداری به درون کارخانه ـ درخواست پرداخت دستمزدهای عقب 

 .افتاده

رداری ـ اعتصاب وتجمع دربرابردرب شورای شهرـ عدم پرداخت چندین ماه ـ جیرفت ـ شه 47
 .دستمزد

ـ خرمشهر ـ صابون سازی یاس ـ تجمع دربرابر فرمانداری شهرـ بالتکلیفی شغلی وعدم  48

 .ماه د ستمزد 30پرداخت

 .ماه دستمزد 3ـ دومین روز اعتصاب علیه عدم پرداخت  14ـ عسلویه ـ فاز  49

 .اردیبهشت 29ماه مه ـ  18

 .ـ هشتمین روزتجمع......... ـ  تبریزـ ریخته گری 50

درصد    30ـ مهران ـ گمرک مهران ـ اعتصاب ـ اعتراض به پیمانکاردرمورد کسرکردن  51

 .کارگر 700ازدستمزد کارگران ـ 

ـ سومین روز اعتصاب ـ  دستمزد اسفند پرداخت شد وفعاًل دوماه پرداخت  14ـ عسلویه ـ فاز  52
 .پایان اعتصاب پس ازموفقیت نسبی. نشده است

 123ماه دستمزد  5ـ خرم آباد ـ شرکت نساجی پارسیلون ـ تجمع دربرابر استانداری ـ  53

 .کارگر 94کارگررسمی وعیدی 
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ـ  ارد کان ـ کارخانه فوالد ارفع ـ تجمع درمحوطه کارخانه ـ عدم پرداخت ماهها دستمزدـ  54

 .آغاز اعتصاب.کارگر 200وحذف پیکانکارـ  خواست عقد قرارداد مستقیم

 .اردیبهشت 30ماه مه ـ  19

 .ـ نهمین روز تجمع..... …ـ تبریزـ ریخته گری  55

ـ خرم آباد ـ کارخانه پارسیلون ـ تجمع دربرابراستانداری بهنگام ورود عبدالرضا رحمانی  56

 250) رخانهماه دستمزد ـ بخش ازکارگران کا 27فضلی، وزیرکشور ـ عدم پرداخت 
 (.نفراخراجی 

ماه  5ـ خرم آباد ـ کارخانه پارسیلون ـ تجمع دربرابراستانداری ـ دومین روزتجمع وتحصن ـ  57

 .کارگر 123دستمزد وعیدی عقب افتاده ـ 

ـ استان بلوچستان وسیستان ـ کارخانه شیربالدی ـ تجمع دربرابراستانداری ـ ماهها دستمزد ـ  58

 .کارگر 35

ـ میادین میوه وتره بارـ تجمع دربرابردفترسازمان میادین میوه وتره بارشهرداری ـ  ـ تهران 59
اعتراض به اخراج کارگران براساس مصوبه مدیریت جدید سازمان که درهرغرفه نباید بیش 

 ازسه 

 .نفرشامل متصدی غر فه، صندوقداروکارگرفروشنده، شاغل باشند

 .ین روز اعتصابـ اردکان ـ کارخانه فوالد ارفع ـ دوم 60

درصد مزد  40ـ تبریز ـ کارخانه کمپرسورسازی ـ آغازاعتصاب ـ اعتراض به عدم پرداخت  61

 120. درصد عیدی ومزدهای فروردین واردیبهشت ودرخواست این مطالبات 50اسفند ماه، 
 .کارگر

 .ماه مه ـ اول خرداد 21

 .ـ  یازدهمین روزتجمع.....…ـ  تبریزـ ریخته گری  63و 62

 .سومین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی ـ خواستهای پیشین 65ـ   64

 .کارگر 40ماه دستمزد ازسوی پیمانکارـ  5ـ اعتراض به عدم پرداخت  14ـ عسلویه ـ فاز 66

ـ اردبیل ـ سبالن پارچه ـ طوماراعتراضی کارگران علیه بانک تجارت استان ـ تقاضای  67

 .ماه ازبانک 7سال و 4مطالبات 

ـ مریوان ـ تاکسیرانان ـ تجمع دربرابرساختمان تاکسیرانی شهرـ اعتراض به تضعیقات  68

ـ گلمغان اردبیل ـ زنان فانوس به دست ـ تجمع زنان با فانوس دزجلوی استانداری  69.شهرداری
 .ـ اعتراض به سالیان محرومیت ازبرق

 .بـ اردکان ـ کارخانه فوالد ارفع ـ چهارمین روز اعتصا 71و  70
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 .خرداد 2

 .دوازدهمین روزتجمع ـ با خواستهای پیشین................ ـ تبریزـ ریخته گری 72

 .ـ تبریزـ کمپرسورسازی ـ چهرمین روزاعتصاب 73

 .ـ اردکان ـ کارخانه فوالد ارفع ـ پنجمین روزاعتصاب ـ تجمع اعتراضی درصحن کارخانه 74

 .خرداد 3

 .زدهمین روزتجمعسی...... …ـ تبریزـ ریخته گری  75

 .پنجمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 76

 .ـ اردکان ـ کارخانه فوالد ارفع ـ ششمین روزاعتصاب ـ تجمع اعتراضی درمحیط کارخانه 77

ـ آمل ـ رانندگان خودروهای سواری وخطی ـ تجمع دربرابرپایانه مسافربری فیروزی ـ  78
 .اعتراض علیه اخذ مبالغی بیمورد ازآنها

ماه دستمزد عقب افتاده  8ـ تالش ـ شرکت ساختمانی چوالب ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ 79
 .واعتراض به عدم قرارداد کاری 

ـ هند یجان ـ صیادان ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ اعتراض به تضعیقات دولتی درمورد  80
 صیدو

برابر ساختمان شهرداری ـ ـ تهران ـ تعاونی مسکن شهرداری ـ  تجمع درمیدان تجریش ودر 81

 .نفر 100عدم تکمیل پروژه مسکن وبی توجهی شهرداری ـ حدود 

 .خرداد 4

 .چهاردهمین روز تجمع...... …ـ  تبریزـ ریخته گری  82

 .ششمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 83

رکت ـ ـ تحصن درچادرهای برپا شده درجلوی ش(  ITI)ـ شیراز ـ مخابرات راه دورایران  84

 1226میلیون تومان به  30خواست دریافت بدهی سالیان پیش شرکت به کارگران بازنشسته، 
 .کارگر

ـ بهشهرـ شرکت حفاری نفت شمال ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ تقاضای رسیدگی به ادامه  85

 .کارگراخراج شده 150کار

ماه  5عدم پرداخت  ، شرکت شبد یزـ تجمع درمحیط کارـ اعتراض به14ـ عسلویه ـ فاز 86

 .کارگر 15دستمزد ـ 

ـ ارد کان ـ کارخانه فوالد ارفع ـ هفتمین روزاعتصاب ـ درپایان روز، به کارگران قول داده  87
 .اعتصاب پایان یافت. ها رسیدگی خواهد شد شد که به خواستهای آن
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رـ اعتراض به وهمکارـ تجمع درمحل کا 4ـ معادن تونل ( استان کرمان) ـ کوهبنان وزرند  88

 .ماه دستمزد وعیدی کارگران بخش خصوصی 5عدم پرداخت 

 . خرداد 5

 .پانزدهمین روز تجمع.......... …ـ  تبریزـ ریخته گری  89

 .هفتمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 90

وهمکارـ دومین روز تجمع درمحل کارباهمان خواستهای  4ـ کوهبنان وزرند ـ معادن تونل  91
 .قبلی

 .ـ شهرداری ـ تجمع درمیدان خمینی ـ دوماه دستمزد وعیدی( استان خراسان)ـ صالح آباد 92

 .ـ بوشهرـ ساکنین محل سرتل ـ تجمع دربرابراستانداری ـ خواست رفع مشکالت کم آبی محل 93

ـ فیروزکوه ـ تعاونی مسکن ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ متقاضیان واحدهای مسکن  94
 .راض به عمل نکردن تعهداتمهرایثاردراعت

 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورایران ـ دومین روزتحصن چادرنشینی 95

 .خرداد 6

 .شانزدهمین روزتجمع........ …ـ تبریزـ ریخته گری  96

 .هشتمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 97

تمزد عقب ماه دس 3ـ دزفول ـ شرکت کشت وصنعت دزدشت ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ  98
 .افتاده

به سال ( چیت چیان ) ـ گچساران ـ اداره توزیع برق ـ تجمع بانوان درهنگام ورود وزیرنیرو  99
ای برق به عنوان اعتراض به تبدیل وضعیت شغلی، بالتکلیفی شغلی  اداره وقطع ده دقیقه

 .واجحافات اداره

 .نیـ شیرازـ مخابرات راه دورایران ـ سومین روزتحصن چادرنشی 100

 .خرداد 8

 .هفدهمین روزتجمع.........…ـ تبریزـ ریخته گری  101

 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورایران ـ پنجمین روزتحصن چادرنشینی103و 102

ماه دستمزد  5ـ تجمع دربرابردرب ورودی ـ طلب 19ـ عسلویه ـ پاالیشگاه پتروپارس فاز 104

 . کارگراخراجی ازپیمانکار 300عقب افتاده 

ماه دستمزد وعیدی  7رودبارـ آب معدنی داماش ـ تجمع دربرابردرب ورودی شرکت ـ  ـ 105

 .کارگر 40وحق بیمه 
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 .نهمین ودهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 107و 106

 .خرداد 9

 .هیجدهمین روزتجمع...... …ـ تبریزـ ریخته گری  108

 .یازدهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 109

 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورایران ـ ششمین روزتحصن چادرنشینی با خواست قبلی 110

ـ رودبارـ آب معدنی داماش ـ دومین روزتجمع دربرابر درب کارخانه ـ همان خواست  111
 .قبلی

ـ خرم آباد ـ کارخانه پارسیلون ـ تجمع دربرابراستانداری ـ اعتراض کارگران بیکارشده  112

 .ماه 27نه به دستمزدهای عقب افتاده تادرپی تعطیلی کارخا

ـ دومین روزتجمع دربرابردرب ورودی با خواست  19ـ عسلویه ـ پاالیشگاه پتروفارس فاز113
 .قبلی

 50ماه دستمزد های عقب افتاده  4ـ مهدی شهرـ شهرداری ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ 114 
 .کارگر

 .ـ اعتصاب ـ عدم دریافت طلب هاـ آباده ـ رانندگان وکامیونداران حمل خاک  115

ـ بوشهرـ اهالی روستاهای هلیلهد وبندرگاه ـ تجمع دردروازه روستا وبستن جاده ـ اعتراض  116
 .به قطع آب و  عدم آب رسانی 

 .خرداد 10

 .نوزدهمین روزتجمع........ …ـ تبریزـ ریخته گری  117

 .دوازدهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 118

ـ تهران ـ مجلس ـ تجمع دربرابرمجلس ـ اعتراض خانواده جعفرعظیم زاده وتعدادی  119
 .ازفعالین کارگری ومعلمین به ادامه بازداشت جعفرعظیم زاده

نفردرپارک کودک ـ اعتراض به  100ـ سنندج ـ پارک کودک ـ تجمع اعتراضی حدود  120
 .دره ادامه زندانی بودن جعفرعظیم زاده وشالق زدن کارگران آق

ماه دستمزد عقب  3ـ تبریزـ کارخانه ریخته گری ماشین سازی ـ تجمع درمحیط کارخانه ـ  121

 .کارگر 250افتاده ـ 

ـ رودبارـ آب معدنی داماش ـ سومین روزتجمع دربرابردرب کارخانه با همان خواست  122
 .قبلی

 .ستانداری با خواست پیشینـ خرم آباد ـ کارخانه پارسیلون ـ دومین روزپباپی تجمع دربرابرا123
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 . ـ شیرازـ مخابرات راه دورایران ـ  هفتمین روزتحصن چادرنشینی 124

 .ـ سومین روزتجمع  10ـ عسلویه ـ پاالیشگاه پتروفارس فار 125

 .خرداد 11

ماه  3ـ  تبریزـ ریخته گری کارخانه ماشین سازی ـ بیستمین روزتجمع درمحیط کارخانه ـ  126

 .کارگر 250(.اسفند، فروردین، اردیبهشت) ده دستمزد عقب افتا

 40: درخواست مطالبات. سیزدهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کارخانه کمپرسورسازی 127

 .کارگر 120. درصد عیدی وتمامی دستمزدهای فروردین واردیبهشت 50درصد مزد اسفند ماه، 

هوری ـ جمعی ازفعالین ـ تهران ـ مجلس ـ دومین روزتجمع دربرابرمجلس ودفترریاست جم 128
 .کارگری ومعلمین ـ توجه به خواستهای جعفرعظیم زاده

ـ شرکت مخابرات ـ تجمع دربرابردفتراداره مخابرات ـ ( استان لرستان) ـ کوهدشت  129

 .کارگر 800خواست حذف پیمانکاران وعقد قرارداد مستقیم ـ 

جمع دربرابراداره مخابرات ـ ـ شرکت مخابرات نورآباد ـ ت( استان لرستان) ـ دلفان  130
 .خواست قراردادمستقیم ولغوپیمانکاری

ـ پلدخترـ شرکت مخابرات ـ تجمع دربرابرادراه مخابرات ـ خواست قرارداد مستقیم ولغو  131
 .پیمانکاری

ـ  شیرازـ مخابرات راه دورـ هشتمین روزتحصن چادرنشینی ـ  خواست دریافت طلبهای  132
 .مزدی

خابرات راه دور ـ تجمع شبانه درمحیط کارخانه ـ خواست دریافت طلبهای ـ شیراز ـ م 133
 .مزدی

 .ـ چهارمین روزتجمع 19ـ عسلویه ـ پاالیشگاه پتروفارس فاز 134

 .ـ رودبارـ آب معدنی داماش ـ چهارمین روزتجمع دربرابردرب کارخانه 135

به بازگشت مجد د  ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ تجمع درمحیط کارخانه ـ اعتراض 136

کارگرـ مدیرعامل  500مدیرعامل اخراج شده توسط کارگران وخواست اخراج مجد د ـ 
 .مجبوربه ترک کارخانه میشود

 .خرداد 12

ـ پنجمین روزتجمع درمحیط کارـ درخواست  19ـ عسلویه ـ پاالیشگاه پتروفارس فاز 137

 .کارگراخراجی 300ماه دستمزد  5پرداخت 

 40ماه دستمزد 7ب معدنی داماش ـ پنجمین روزتجمع دربرابردرب کارخانه ـ ـ رودبارـ آ 138
 . کارگر
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ـ بروجرد ـ شرکت مخابرات ـ تجمع دربرابراداره مخابرات ـ خواست استخدام مستقیم  139

 .کارکن دراین تجمع شرکت داشتند 158تن از 100وحذف پیمانکاری ـ  

 . صن چادرنشینیـ شیرازـ مخابرات راه دورـ نهمین روزتح 140

 .مین روزتجمع  21ـ ......... …ـ تبریزـ ریخته گری  141

 .چهاردهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 142

 .خرداد 13

ـ درگیری فیزیکی با حراست درپی مرگ فرزند یک  19ـ عسلویه ـ پارس جنوبی فاز 143
ازمیزند وبیمارستان مجتمع کارگرکه ماهها دستمزد نگرفته بود وپیمانکارنیزازپرداخت سرب

. فرزند آن کارگر فوت میکند. نیزبه علت عدم توان مالی وی ازمعالجه فرزندش سربازمی زند
. کارگران خشمگین وبا شعاردهی به دفترحمله ورمیشوند وباحراست برخورد فیزیکی داشته اند

ان زخمی ای ازکارگر عده. نیروهای ضدشورش اض به ورازبوشهربه کمک حراست می شتابد
 .وتعدادی دستگیرشده اند

درپایان روز، کارفرما وعده پرداخت . مین روزتجمع 22ـ ....... …ـ  تبریزـ ریخته گری 144
 .دستمزد اسفند ماه رامیدهد

 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورـ دهمین روزتحصن چادرنشینی 145

 .پانزدهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی146

 .خرداد 15

 .شانزدهمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 148و 147

 .مین روزتجمع 24و 23. ـ تبریزـ ریخته گری 150و 149

 .ـ شیراز ـ مخابرات راه دورـ یازدهمین روزتحصن چادرنشینی 151

ـ مریوان ـ پارک شانوـ تجمع اعتراضی تعدادی ازفعالین کارگری اجتماعی مریوان  152
گران آق دره وپشتیبانی ازخواستهای جعفرعظیم زاده درپارک دراعتراض به شالق زدن کار

 .شانو

 .خرداد 17و  16

 5ماه دستمزد کارگران منطقه  3ـ اهوازـ شهرداری ـ تجمع دربرابرساختمان شهرداری ـ  153
 .فضای سبزشهری

ماه  4اهوازـ  1ـ اهوازـ شهرداری ـ تجمع دربرابرشورای شهرـ کارگران خدماتی منطقه 154
 . زددستم

 .ـ خرمشهرـ کارخانه صابون سازی ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ خواستهای پیشین 155
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 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورـ دوازدهمین وسیزدهمین روزتحصن چادرنشینی 156

ماه  6ـ بروجرد ـ شهرداری ـ تجمع دربرابرساختمان شهرداری بهمراهی افراد خانواده ـ  157
 . دستمزد

ماه دستمزد وحق بیمه عقب  2رداری ـ تجمع دربرابرساختمان شورای شهرـ ـ اراک ـ شه 158

 .شهرداری وپارک های شهر 5افتاده کارگران منطقه 

ـ لرستان ـ مخابرات ـ تجمع مجد د دربرابرساختمان ادراه مخابرات ـ اعتراض به عدم  159
 اجرای 

 .نفر 800طبقه بندی مشاغل و نسبت به وضع حقوقی ـ 

ن ـ کاشی توس ـ تجمع درمقابل کارخانه ـ خواست پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، ـ قوچا 160

 .کارگر 100ماه وعیدی ـ  7

 .هفدهم وهیجدهم روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی162و 161

 .مین روزتجمع 26و 25... …ـ تبریزـ ریخته گری  164و 163

طلب . ماه دستمزد 5راض به تعویق ـ تجمع اعتراضی درمحل کارـ اعت 19ـ عسلویه ـ فاز 165

 .کارگر 500ازشرکت گاما ونیروپروژه ـ 

 .خرداد 18

ـ خرمشهرـ تأسیسات دریائی ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ خواست بازگشت به کارکارگران  166

 .کارگر 30اخراجی درپی تعطیلی مؤسسه ـ 

ء مدیریت شهردارـ ـ برازجان ـ شهرداری ـ تجمع درمحوطه شهرداری ـ اعتراض به سو167

 .کارگر 50

ـ اقلید ـ شهرداری ـ اعتصاب وتجمع دربرابرفرمانداری ـ خواست پرداخت دستمزدهای  168

تجمع . میلیون تومتن پرداخت وتعهد کرد مابقی را بزودی بپردازد 20عقب افتاده ـ پیمانکارمبلغ 
 .موفق

 .ماه دستمزد 4است دریافت ـ اهوازـ شهرداری ـ تجمع مجد د دربرابر شورای شهر ـ خو 169

ـ رشت ـ ساکنان منازل مسکونی نسقی رشت ـ تجمع دربرابراستانداری ـ خواستارحل  170

 .منزل مسکونی 7700مشکل آب وبرق وگاز

 .نوزدهم روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی 171

 .ـ دومین روزتجمع اعتراضی درمحوطه کار 19ـ عسلویه ـ فاز 172

 .مین روز تجمع 27.. …انه ریخته گری ـ تبریزـ کارخ 173
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 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورـ چهاردهمین روز تحصن چادرنشینی 174

ـ بوشهرـ رانندگان حمل ونقل بندرـ اعتصاب تعدادی ازرانندگان کامیون ـ اعتراض به روند  175
 .نوبت دهی واعالم باروتضعیقات مقامات مربوطه

 .خرداد 19

 .سومین روزتجمع اعتراضی درمحیط کار ـ 19ـ عسلویه ـ فاز 176

 .بیستمین روزاعتصاب. ـ تبریزـ کمپرسورسازی177

 .ـ بوشهرـ رانندگان حمل ونقل بندرـ دومین روزاعتصاب تعدادی ازرانندگان 178

 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورـ پانزدهمین شب روزتحصن چادرنشینی 179

مین روزتجمع درمحیط کارخانه ـ  28بریزـ ـ تبریزـ کارخانه ریخته گری ماشین سازی ت 180
قول پرداخت دستمزد .کند  کارفرما دراین روزدوماه دستمزهای اسفندوفروردین راپرداخت می

 .زی نسبی پایان می یابد.تجمع کارگران  با پیر. اردیبهشت را نیز میدهد

غازبه کارـ ـ خرابشهرـ رانندگان سواری خطی مسیرسرکالته به کرد کوی ـ تجمع وعدم آ 181
 .اعتراض به نرخ تعیین شده کرایه ازسوی مقامات دولتی

 .خرداد 20

 .ـ شیراز ـ مخابرات راه دورـ شانزدهمین روزتحصن چادرنشینی 182

ـ تبریزـ کارخانه کمپرسورسازی ـ بیست ویکمین روزاعتصاب  ـ شماری ازکارگران که  183

هستند باانتشارنامه ای درخواست کمک  ماه دستمزد درتنگدستی شدیدی 4به علت عدم دریافت 
 .مالی ازکمیته امداد راکرده اند

ـ هشتگرد، تهران ـ کارگران بازنشسته برق منطقه ای تهران ـ تجمع دربرابرمجلس ـ  184
اعتراض به عدم تحویل زمینهائی که کارگران ازبیست سال پیش ازتعاونی خریداری کرده وسند 

 .وقباله خرید نیزدارند

 .ـ چهارمین روزتجمع اعتراضی 19سلویه ـ فازـ ع 185

 .ماه دستمزد 7خرداد ـ  17ـ قوچان ـ کارخانه کاشی توس ـ دومین تجمع پس از  186

 . ـ بوشهرـ رانندگان حمل ونقل بندرـ سومین روزاعتصاب 187

 . خرداد 22

ـ بوشهرـ رانندگان حمل ونقل بندرـ چهارمین وپنجمین روزاعتصاب تعدادی  189و188
 .ازرانندگان

 .ـ شیرازـ مخابرات راه دورـ هفدهمین وهجدهمین روزچادرنشینی191و 190
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 .ـ پنجمین وششمین روزتجمع اعتراضی پیاپی 19ـ عسلویه ـ فاز 193و 192

 .ـ تبریزـ کارخانه کمپرسورسازی ـ بیست ودوم وبیست وسومین روزاعتصاب 195و 194

ن ماه ـ وهمچنین ارسال یک نامه سرگشاده به ـ قوچان ـ کاشی توس ـ سومین تجمع درای 196
 .مجلس

ـ لنجان ـ کشاورزان ـ تجمع اعتراضی دربرابرفرمانداری ـ اعتراض به عدم آب رسانی به  197
 .کشاورزان وممنوعیت کشت برنج وسهمیه بیشتربرای بخشهای صنعتی

به تنها ـ کرمان، شهرک مهاجرین ـ اهالی محل ـ تجمع واعتراض درمحل ـ اعتراض  198
 .فضای سبز محل به منظورنصب آنتن مخابراتی

نفر دربرابر فرمانداری ـ  60ـ فریدون کنارـ اهالی محله حمزه کبیری ـ تجمع اعتراضی 199
اعتراض به تخریب مکان مسکونی اهالی درپی شکایت سه شاکی که مدعی مالکیت برزمینها 

 .رادارند

 . خرداد 23

احد ـ مراجعه تعدادی ازرانندگان شرکت وحد اتوبسرانی ـ  تهران ـ سندیکای شرکت و 200
وحومه به وزارت کاربه منظوررسیدگی به شکایت تقلب وتخلف شوراهای اسالمی تهران 

 .کاردرانتخابات شرکت واحد

ماه  9ـ فوالد زاگرس ـ تجمع اعتراضی دروزارت کاردرتهران ـ ( کردستان) ـ قروه  201

 .الل شرکتکارگرپس ازانح 28دستمزد معوقه 

ـ تهران ـ کارخانه ارج ـ تجمع اعتراضی دربرابر درب کارخانه ـ اعتراض به تعطیلی 202
کارخانه و اعتراض به صدا وسیما که به دروغ مدعی شده بود که کارخانه ارج درحال فعالیت 

 . کارگر 20است ـ 

ن پس ازقول ـ شیرازـ مخابرات راه دورـ نوزدهمین روزتحصن چادرنشینی ـ پایان تحص 203
 .مقامات دولتی وکارفرمایان مبنی بربراه اندازی مجد د شرکت

 .ـ بوشهرـ رانندگان حمل ونقل بندرـ ششمین روزاعتصاب تعدادی ازرانندگان 205

 .خرداد 24

ـ بوشهرـ رانندگان حمل ونقل بندرـ هفتمین روزاعتصاب تعدادی ازرانندگان ـ اعتراض به  206
روتضعیقات دست اندرکاران دولتی ـ تعدادی ازرانندگان دستگیرشده روند نوبت دهی واعالم با

 .اند

ـ قزوین ـ کارخانه فرش پارس درشهرک صنعتی البرزـ اعتصاب چند ساعته وخاموش  207

ماه دستمزد  7کردن دستگاههاوماشین آالت کاری ـ اعتراض به عدم پرداخت دستمزد وعیدی ـ 

 210ماه دستمزد  4دائمی به اضافه دوسال عیدی ـ  کارگرقرارداد 60کارگررسمی قدیمی و 32
 .کارگرقراردادی دائم یا موقت به اضافه دوسال عیدی
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ـ شاهرود ـ معدن زغال سنگ البرزشرقی ـ تجمع دربرابردرب ورودی مجتمع رفاهی  208

 .هکتاراززمین های این معدن به شهرداری شاهرود 42واقامتی منطقه ـ اعتراض به واگذاری 

ـ عدم  4ـ تجمع اعتراضی دربرابرساختمان شهرداری منطقه  4اهوازـ شهرداری منطقه ـ  209

کارگربازداشت شده   24کارگرـ پلیس حمله میکند،  70ماه دستمزد توسط پیمانکارـ  2پرداخت 
 .اند

 .خرداد 25

ـ شاهرود ـ معدن زغال سنگ البرزشرقی ـ دومین روزتجمع دربرابردرب ورودی مجتمع  210
شوند که فعاًل باقراروثیقه  واقامتی منطقه با اعتراضات پیشین ـ سه کارگربازداشت می رفاهی

 .آزاد شده اند

ـ شرکت زراعی دشت نازوابسته به بنیاد مستضعفان ـ ( مازندران) ـ  میاندرود، ساری  211

 .کارگر ـ اعتراض به ناروشنی کاری، عدم قرارداد  150اعتصاب چنین ساعته 

ـ فوالد زاگرس ـ مراجعه تعدادی ازکازگران به وزارت کاردرتهران ( کردستان) ـ قروه  212

 .ماه دستمزد توسط کارفرمایان سابق 9واعتراض به عدم پرداخت 

ـ ساری ـ تاکسیرانان ـ تجمع دربرابرتاکسیرانی ساری ـ تعدادی ازرانندگان تاکسی دراستان  213
 .مازندران ، اعتراض به قطع بیمه تأمین اجتماعی

ـ معدن زغال سنگ بلده ـ تجمع اعتراضی ( مازندران) ـ شهرستان نور، روستای چل  214
دربرابر واحد معدنی که به برخورد لفظی بین کارگران وکارفرما وعوامل پیمانکارمی انجامد ـ 

ماه دستمزدهای عقب افتاده ـ کارفرما قول کتبی میدهد که بزودی طلبهای کارگران  6خواست 
 .رابپردازد

 .خرداد 26 

ـ شیراز، زرقان ـ کاشی حافظ ـ تجمع کارگران بیکارشده دربرابرکارخانه ـ درخواست  215

 .ماه دستمزد عقب افتاده وبازگشت به کار 4پرداخت 

ـ آمل ـ تاکسیرانان ـ تجمع درایستگاهها ودربرابرفرمانداری ـ اعتراض به جریمه توسط  216
اکسیرانی ـ عدم هماهنگی بین عضوشورای شهرآمل اداره تعزیرات وعدم مدیریت سازمان ت

. ونماینده شورا در تاکسیرانی با فرماندهی سبب ناهمگونی کرایه ودرنتیجه جریمه شده است
 .دراین تجمع بین رانندگان وبازرسان، درگیری شد

ـ تجمع اعتراضی ( محله ی فقیرنشین شهر) ـ شیرازـ اهالی محله کوشکک  217

هزارتا  200ـ  اعتراض به شرایط غیرانسانی درمدرسه، به دریافت بین دربرابرفرمانداری 

هزارتومان ازهردانش آموزتحت عنوان کمک به مدرسه درحالیکه هیچگونه امکانی حتی  500
آب سرد وگرم هم برای دانش آموزان موجود نیست وانتقال برخی ازدانش آموزان به مدرسه ای 

. مالی پرداخت سرویس حمل ونقل فردی راندارند بمراتب دورتر درحالیکه اهالی امکان
نظام آموزشی ما » نوروزی یاورشورای اسالمی شهرشیرازدرمحله کوشکک معترف است که 
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تبدیل به نظام سرمایه داری شده است، ازکسانیکه پول نان شب ندارند شهریه های چند 
 « .ن را تأمین کننداینها چطورمی توانند پول سرویس فرزندانشا. صدهزارتوانی می گیرند

ـ کارگران خواست آزادی  4ـ تجمع دربرابرشهرداری منطقه  4ـ اهوازـ شهرداری منطقه  218

بازداشت شدگان به زندان سپیداراهوازانتقال داده شده . همکاربازداشت شده خود را داشتند 24
 .اند

 .کارگر 015.ـ میاندرود ـ شرکت زراعی دشت ناز ـ دومین روزاعتصاب چند ساعته 219

ـ سد شفارود ـ تجمع دربرابردفترساختمانی ژیان، سازنده ( گیالن)ـ رضوانشهر 220

 .کارگر 400ماه دستمزد ـ  4وپیمانکارسد ـ اعتراض به عدم پرداخت 

 .خرداد 28

ـ تجمع کارگران شهرداری وخانواده های کارگران بازداشت  4ـ اهوازـ شهرداری منطقه  221
وازبا خواست آزادی فوری کارگران بازداشت شده ـ درهمین شده دربرابرشهرداری اه

 .روزتمامی کارگران با قراروثیقه های سنگین آزاد شدند

ـ زرند ـ معدن اصلی تونل چهارپابدانا ـ تجمع درمحیط معدن ـ  اعتراض به عدم پرداخت  222
 .دستمزد وعیدی

 150.ن روزاعتصابـ میاندرود ـ شرکت زراعی دشت نازـ سومین وچهارمی 224و 223 
 .کارگر

 .خرداد 30

ـ میاندرود، ساری ـ شرکت زراعی دشت نازوابسته به بنیاد مستضعفان ـ پنجمین  226و  225

 .کارگرـ تقاضای قرارداد دائمی واعتراض به شرایط کاری 150. وششمین روزاعتصاب

ت به ــ شیرازـ کاشی حافظ ـ تجمع دربرابرسازمان صنعت فارس ـ تقاضای بازگش 227

 .ماه دستکزدهای عقب افتاده 4کارودریافت 

ـ تجمع دربرابردرب کارخانه ـ ( تولید کننده لوازم خانگی) ـ مشهد ـ کارخانه آدنیس  228

کارخانه تعطیل شده وکارفرما ) ماه  6تا 2اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده بین 

میلیون  800موعه ی کارگران حدود ـ بدهی کارفرما به مج( اعالم ورشکستگی کرده است
 .تومان

ـ گنبد ـ کارخانه نئوپان ـ تجمع کارگران بازنشسته دربرابردرب کارخانه ـ اعتراض به  229
 .های کارفرما درکاهش سنوات کاری حیله

ـ دشتستان ـ کارخانه سیمان ـ تجمع درمحوطه کارـ اعتراض به تغییرمدیرعامل واحتمال  230

 .نفر 100توسط مدیرعامل جدید ـ کارگران تجمع کننده حدود کاهش مزایای کاری 
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ـ بیستون ـ کارگران شهرداری ـ تجمع درسالن برگزاری جلسات شورای شهردرتاریخ شنبه  231

ماه دستمزد وعیدی، عدم دریافت حق لباس، عدم  2خرداد ـ اعتراض به عدم پرداخت  29

 .پرسنل پیمانیماه بیمه  3ماه بیمه پرسنل شرکتی و 6واریزکردن 

 . تیر 1

ـ سنندج ـ کارخانه نساجی شین بافت ـ تجمع دربرابراداره کارسنندج به مدت سه ساعت ـ  232
خواست استخدام مجدد درکارخانه که درپی یک حیله کارفرما باقول استخدام مجدد، اخراج شده 

 .کارگر 25بودند ووی اکنون ازاین قول خود سربازمیزند ـ 

ـ  معدن زغال سنگ ـ تجمع اعتراضی دربرابرفرمانداری ( استان کرمان)ـ کوهبنان  233

 .ماه دستمزد وعیدی 6ودفترامام جمعه ـ اعتراض به عدم پرداخت 

ـ رضوانشهرـ کارخانه چوب بری چوکا ـ  تجمع اعتراضی وحمله به مدیرعامل  234

کارگران خواهان  ماه اضافه کاری ـ 4ماه دستمزد عقب افتاده و 3ومدیربخش ماشین آالت ـ 
کارگران با چوب به مدیربخش ماشین آالت .برکناری مدیرعامل ومدیربخش ماشین آالت هستند

این . حمله میکنند ومدیرعامل راتخم مرغ باران میکنند واوراباپای پیاده ازکارخانه اخراج میکنند
 .تجمع اعتراضی برای چهارمین باردرسال جاری روی داد

 .تیر 3

شرکت پیمانکاری ارسا ساختمان، سازنده آزادراه تهران به شمال ـ تجمع ـ تهران ـ  235

ماه دستمزدهای عقب  4ـ ( یک کیلومتری سنگان) اعتراضی دربرابردفترشرکت درحاشیه جاده 

ماه حق اضافه کاری ـ این چندین تجمع اعتراض درماههای گذشته است ـ دریکی  10افتاده و

 .اتهام اغتشاش اخراج کرد کارگررا به 12ازتجمعات، کارفرما 

ـ کوهبنان ـ معدن زغال سنگ هشونی ـ تجمع اعتراضی درمحل کاروبرابرفرمانداری  236
ودفترامام جمعه، راه پیمائی اعتراضی  ازمقابل معدن درمسیرجاده تا شهرستان زرند وبازاربا 

 .ماه دستمزد وعیدی  6حمل پالکات واعتصاب ـ اعتراض به عدم پرداخت 

 .تیر 4

 200ماه دستمزد وحق بیمه ـ  7ـ تربت حیدیریه ـ کاشی زرین خراسان ـ اعتصاب کامل ـ  237
 .کارگر

 .تیر 5

 .ـ تربت حیریه ـ کاشی زرین خراسان ـ دومین روزاعتصاب 238 

 100ـ تنکابن ـ شرکت پارس نئوپان ـ  تجمع اعتراضی دربرابردرب کارخانه ـ اخراج  239
 .جباریکارگرباسابقه درپی مرخصی ا

ـ تجمع درمحوطه بیرونی کارخانه واعتصاب ـ ( دسا)ـ آمل ـ شرکت دیزل سنگین ایران 240

 .کارگر 80ماه دستمزد وپاداش سال گذشته ـ  3اعتراض به عدم پرداخت 
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 .تیر 6

ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ تجمع اعتراضی کارگران همراه باخانواده هایشان  241

ماه اضافه کاری وتضعیقات  4ماه دستمزدها وطلب  3اض به دربرابردرب کارخانه ـ اعتر
 .مدیرعامل درموردکارگران

 .ـ تربت حیدریه ـ کارخانه کاشی زرین خراسان ـ سومین  روزاعتصاب  242

ـ بجنورد ـ سازمان اتوبوسرانی شهری ـ تجمع اعتراضی درمحل برگزاری جلسه شورای  244

 .راننده  14ادامه ی استخدام ـ  شهرـ اعتراض به اخراج بی مورد وتقاضای

ـ رشت ـ آتش نشانان ـ تجمع اعتراضی درمحل ضیافت افطاری شهرداری ـ اعتراض به  245
 .تعویق سه ماه دستمزد

 .تیر 8

ـ تهران ـ شرکت پیمانکاری ارسا ساختمان، سازنده آزاد راه تهران به شمال ـ تجمع  246

ماه دستممزد وده  4ـ ( یک کیلومتری سنگان ) اعتراضی مجدد دربرابردفترشرکت درکنارجاده 

 کارگر 300ماه حق اضافه کاری ـ 

ـ تربت حیدریه ـ کارخانه کاشی زرین خراسان ـ چهارمین وپنجمین روزاعتصاب  248و 247

کارگر دربرابرفرمانداری تربت حیدریه ـ درپی  200کامل ـ همچنین تجمع اعتراضی بیش از
 .ه تعطیل شده استاعتصاب کامل کارگران، کارخان

کارگر دربرابردفترمرکزی شرکت  90ـ درود، تهران ـ کارخانه فوالد وچد ن درود ـ تجمع  249

 8پارس خوزستان  واقع درخیابان چهارم خیابان پاکستان درتهران ـ اعتراض به عدم پرداخت 
 .کارگر 100ماه دستمزد، حق بیمه وعیدی ـ بیش از

یلون ـ تجمع اعتراضی برای چندمین باردربرابراستانداری ـ خرم آباد ـ کارخانه پارس 250

 .ماه دستمزدهای عقب افتاده 27لرستان ـ 

ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ تجمع مجدد وچند باره دربرابردرب کارخانه ـ اعتراض به  251
 عدم پرداخت سه ماه دستمزد واضافه کاری وحق بیمه ـ درپایان تجمع، مسئوالن دولتی وکارخانه

 .قول رسیدگی فوری وپرداخت مطالبات کارگران رااعالم کردند

 .تیر 9

کارگر دربرابرشهرداری  50ـ خرمشهرـ کارگران فضای سبزشهرداری ـ تجمع اعتراضی  252

 .ماه دستمزد 4ـ 

کارگرسابق  300کارگربه نمایند گی ازسوی  50ـ قزوین ـ شیشه آبگینه ـ تجمع اعتراضی  253
تمان دادگستری ـ طلب کارگران ازکارخانه برای دستمزدهای پرداخت نشده کارخانه دربرابرساخ

 .میلیون تومان 200پیش ازتعطیلی کارخانه ـ مبلغی بیش از
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 .تیر 10

چشمه پودنه، پابدانای جنوبی، باب ) ـ کوهبنان ـ معادن خصوصی شهرستان کوهبنان 254

ای ـ  دقیقه 45زرند وراه بندان ـ اعتصاب وتجمع درجا ده اصلی کوهبنان به ( شکون ومعدنجو

کارگرـ باوساطت وقول رسیدگی فوری مقامات  200اعتراض به عدم پرداخت ماهها دستمزد ـ 
 .دولتی، اعتصاب وتجمع پایان یافت

 .تیر 12

ـ دومین روزتجمع جدید کارگران به ( به مانند شماره پیش ) کوهبنان ـ معادن خصوصی  ـ 255
زدی خود که باعدم اقدام فوری مقامات دولتی مسکوت گذاشته شده منظوردریافت مطالبات دستم

 .بود

 .تیر 13

ـ تهران ـ شرکت هواپیمائی هما ـ تجمع دربرابرمجلس ـ اعتراض به ناروشنی وضعیت  256

 .کارکن 200شغلی وتفاوت گذاری  بین این کارکنان قراردادی مستقیم با کارکنان رسمی ـ 

ـ سومین روزتجمع کارگران ( رجوع به شماره پیش)  ـ کوهبنان ـ معادن خصوصی 257

کارفرما به فوریت یک ماه دستمزد عقب افتاده راپرداخت کرد وبا قول . کارگر 800ودرحدود 
 .پرداخت بقیه مطالبات کارگران، کارگران به کاربازگشتند

ـ کارگران خدماتی ومضای سبز شهرداری ـ تجمع ( استان گلستان ) ـ آزادشهر 258

 .کارگر 120ماه دستمزد ـ  3رابرساختمان شهرداری ـ اعتراض به عدم پرداخت درب

ـ هند یجان ـ صیادان ـ تجمع درخیانهای شهرو دربندرـ اعتراض به خلف وعده مسئولین  259
 .مربوطه دولتی مبنی برحل مشکل ورود به دریا وصید

 .تیر 14

معی ازکارکنان دربرابراداره کل راه ـ زاهدان ـ کارکنان اداره راه وشهرسازی ـ تجمع ج 260 

 . ماه حقوق عقب افتاده 24وشهرسازی ودفتب امام جمعه زاهدان ـ 

ـ تهران ـ صندوق حمایت وبازنشستگی آینده سازـ تجمع کارگران دربرابرساختمان مدیریت  261
صنعتی واقع درشهرک والفجرتهران ـ اعتراض به تخلفات این صندوق ودرنتیجه محرومیت 

 .ررات تأمین اجتماعیازمق

 .تیر 15

ماه  4ـ نی ریزـ کارگران فضای سبز شهرداری ـ  تجمع دربرابرساختمان شهرداری ـ  262

 .کارگر 20دستمزد عقب افتاده ـ 

خرم آباد ـ تجمع دربرابرساختمان  3ـ خرم آباد ـ کارگران فضای سبزشهرداری منطقه  263
شهرـ اعتراض به پایین تربودن دستمزدها  شورای شهربهنگام حضوراستانداردرجلسه شورای

 .ماه دستمزد عقب افتاده 7ازحداقل دستمزد رسمی و
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ـ اهالی روستای چارقلی ـ تجمع دربرابرفرمانداری گمیشان ـ ( استان گلستان) ـ گمیشان 264
 .اعتراض به عدم توجه مقامات دولتی درتأمین آب آشامیدنی اهالی

 .تیر 19

کارگر دربرابروزارت  28کارخانه فوالد زاگرس ـ تجمع اعتراضی ـ ( کردستان)ـ قروه 265

 200کارگرـ  پس ازانحالل کارخانه وبیکارشدن بیش از 28ماه دستمزد ـ  11کاردرتهران ـ 

ماه مطالبات  11کارگرمأمورحفاظت ازلوازم کارخانه باشند که  28کارگر، مقررگردید که تنها 
 .ها پرداخت نشده است آن

ـ اتوبوسرانی شهری ـ تجمع اعتراضی دربرابرساختمان سازمان اتوبوسرانی ـ سنندج  266
شهرداری سنندج ـ اعتراض به گران شدن گازوئیل برای اتوبوس داران ـ نیروهای اطالعات 

اند ودرضمن  پالکهای تمامی اتوبوسهای  وانتظامی به اتوبوسرانان توهین وآنها راتهدید کرده
 .معترضین راکنده اند

 .تیر 20

خرداد  4کارگربیکارشده در 30ـ بهشهر، تهران ـ شرکت نفت خزرـ تجمع اعتراضی  267
دربرابردفترمرکزی شرکت ـ اعتراض به ادامه بیکاری وعدم اجرای تعهدات شرکت نفت خزرـ 

کارگراخراج شده، مقامات استانداری، شرکت  70درنشستی دراستانداری مازندران با ترکیبی از

کارگرشده بود ولی این کارگران  70های جدید، قراربراستخدام فوری این نفت خزروپیمانکاری
 .همچنان بابیکاری دست به گریبانند

ـ بافق ـ کارگران پیمانی معدن سه چاهون، شرکت ً کاوشگران نصربافق ً ـ تجمع  268

کارگردربرابرفرمانداری وسپس مراجعه به وتجمع دردرون اداره تعاون،  50اعتراضی 

ماه دستمزد، سنوات، مرخصی  2اجتماعی شهرستان ـ اعتراض به عدم پرداخت  کارورفاه

، عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما واشکاالت بیمه ای ناشی  94و 93وعیدی سالهای 

کارگران . سال 2ماه پیش ولباس وکفش کاربه مدت  18ازآن، اعتراض به قطع سهمیه شیراز
ی کاری اردیبهشت ماه رادریافت کنند ودرضمن رئیس درپی این تجمع موفق شدند مزد ومزایا

 .قول پیگیری خواستهای کارگران راداد( دشتی)اداره کار

ـ قزوین ـ شرکت نازنخ ـ تجمع جمعی ازکارگران بازنشسته دربرابراستانداری ـ اعتراض  269

ها  بکارگربازنشسته ازجهت دستمزدهای عقب افتاده وسنوات ـ طل 170به عدم پرداخت طلبهای 

 .میلیون تومان میباشد 60تا  5به تناوب بین  بین 

ـ ماهشهرـ پتروشیمی بوعلی ـ نامه سرگشاده کارگران ـ بخشی ازمفاد نامه سرگشاده  270

، ساعات 1393پایین بودن دستمزدها وعدم وفا به وعده افزایش دستمزدها ازسال : عبارتند از
های متعدد شغلی، عدم  زکار، عارضههای کاری، خطرات احتمالی ناشی ا کار، حساسیت

 ....امکانات رفاهی، آموزشی ودرمانی مناسب و

ـ اهوازـ رانندگان تاکسی فازدوپادادشهرـ اعتصاب وعدم رانندگی ـ اعتراض به جا بجائی  271
 . ایستگاهها 
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 .تیر 22, 21

تمان مخابرات کرمان دربرابرساخ 18کارگرمرکز 80ـ کرمان ـ مخابرات ـ تجمع  273و 272

ماه حق اضافه کاری  6ماه دستمزد،  4مخابرات مفتح درروزپیاپی ـ اعتراض به عدم پرداخت 

 .کارگر  100بیش از  1394وسنوات سال 

ـ قروه ـ کارخانه فوالد زاگرس ـ تجمع مجد د دربرابروزارت کاردرتهران به مانند  274

 .کارگر 28. تیر 19وباتقاضای بارپیش درتاریخ 

بیکاران ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ جلب توجه مسئوالن به معضل بیکاری  ـ ماهشهرـ 275
 .جوانان

ـ تجمع دربرابرساختمان شورای شهر ( بخش خصوصی) ـ کرج ـ رانندگان اتوبوسرانی  276

 .ماه دستمزد ویارانه ها 12ـ اعتراض به عدم پرداخت ( تاالرنژادفالح )

عتراضی به دفترآژانس روزدادهای مهم نفت وانرژی ً ـ عسلویه ـ پتروشیمی پردیس ـ نامه ا 277

 .کارگرـ اعتراض به طرح جدید شیفت کاری 280نفت ما ً ـ 

ـ تهران ـ ایران خودروـ نامه اعتراضی سرگشاده به رئیس جمهورـ اعتراض به حقوقهای  278
 .نجومی  مدیران وخواست رسیدگی ورفع تبعیض

ن درکنارکانال روبروی مسجد امام هادی ـ اعتراض ـ بهبهان ـ کارگران شهرداری ـ تحص 279

 . ماه دستمزد وتعویق درپرداخت حق بیمه 3به عدم پرداخت 

ـ شهرداری ـ تحصن وتجمع دربرابرساختمان شهرداری ـ اعتراض ( استان کرمان)ـ کهنوج 280

ماه دستمزد ـ کارگران شهرداری عالوه برتجمع اعتراضی، دربهای  14به عدم پرداخت 
داری رابا قفل وزنجیرپلمپ میکنند که ساعتها ئی بعد توسط توسط آتش نشانی قیچی ودربها شهر

 .بازمیشوند

 . تیر 23

ـ  رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران دربرابردرب کارخانه  281

 کارگرمعترض به دادگاه درپی شکایت کارفرما ـ پس ازبازگشت کارگران 12علیه احضار
 . احضارشده، تجمع اعتراضی پایان یافت

ـ تهران ـ راه آهن ـ اعتصاب بخشهائی ازراه آهن ازجمله نظافت وخدمات ـ اعتراض  282
کارگران به عدم پرداخت مطالباتشان بوده است ـ مسئولین به فوریت قول رسیدگی به خواست 

 .اند  کارگران را داده

 .تیر 24

ـ تهیه وارسال طوماراعتراضی به مدیرعامل ـ  رضوانشهرـ کارخانه چوکا  283
تاپیکوبه عنوان بزرگترین هلدینگ )ها  تاپیکووخواستاررسیدگی به اعتراضات ومشکالت آن
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شرکت مدیریتی ووابسته اصلی درصنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع  32گذاری ایران  سرمایه
 ( .ا دراختیارداردالستیک وسلولزی ازجمله صنایع چوب وکاغذ منجمله شرکت چوکا ر

ماه دستمزد عقب  9ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ اعتصاب عمومی ـ اعتراض به  284
 .افتاده

 .تیر 26

ـ خرم آباد ـ کارخانه پارسیلون ـ تجمع اعتراضی مجد د دربرابراستانداری ـ اعتراض به  285

ماه    6(ره رفته است پیش تراشا) ماه کارگران بیکارشده  30تا  27دستمزدهای عقب افتاده از

 . کارگر قراردادی  330دستمزد عقب افتاده 

ـ اهواز ـ کارکنان میراث فرهنگی ـ تجمع دربرابراستانداری ـ اعتراض به تعویق  286

 .نفر 80ماه دستمزد وبیمه  11درپرداخت 

کایت به ـ ش( تولید کننده موارد اولیه برای کاشی سازی ) ـ تاکستان ـ کارخانه ستبرگرانول  287
مقامات مربوطه ـ اعتراض وشکایت به تقلب کارفرما درمحاسبه وبررسی سختی کار، کارگران 
پس ازتعطیل کارخانه دراسفند ماه وبهنگام مراجعه به صندوق بیکاری، متوجه تقلب کارفرما 

 80شوند که کارگران مشغول به کارسخت رابه عنوان کارگرساده معرفی کرده بوده است ـ  می
 .کارگر

 10ـ روستائیان ـ تجمع دربرابراستانداری ـ اعتراض به قطع ( استان کهگیلویه) ـ باشت  288
 .روزه آب در روستای ً بابرمیون ً

نفرازاهالی روستای ً عظیم ً دربرابرفرمانداری شوشترـ  70ـ شوشترـ روستائیان ـ تجمع  289
مینهای زیرکشت روستائیان اعتراض به اقدام شرکتً  کشت وصنعت کارون ً درمورد تصرف ز

 .نفر 600وقطع آب وگازوبرق به منظورفشاربرروستائیان برای کوچ ازمحل ـ جمعیت 

ـ مرودشت ـ اهالی شهرک والیت ـ تجمع اعتراضی اهالی درمصلی نمازجمعه به مشکل  290
 .بی آبی

والنی آب ـ روستای ًجتوط ًـ اعتراض اهالی به قطع پیاپی وط( استان بوشهر)ـ سعد آباد 291
 . نوشید نی

قرارداد با کارگران یک . ـ یزد ـ کارخانه کاشی میبد ـ  اعتصاب واعتراض به ناامنی شغلی 292
ماهه است که حتی درمواردی با تعویق درپرداخت دستمزدها همراه است ـ درپی اعتصاب، 

 .  کارخانه به تعطیلی در آمده است

سومین روزاعتصاب عمومی ـ اعتراض به عدم ـ مهاباد ـ کشت وصنعت ـ  دومین و 294و 293

 .ماه دستمزد  9پرداخت 
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 .تیر 27 

ـ یزد ـ کارخانه کاشی میبد ـ دومین روزاغتصاب ـ کارگران اعتراض خودرابه مسئولین  295
اند ـ درعصردومین روزاعتصاب، به دنبال وعده مدیران کارخانه مبنی  شهرستان نیزاعالم داشته
 .ها، اعتصاب پایان یافت ودستگاهها مجد دًا به راه افتادندبرتجد ید نظردرقرارداد

ـ خرم آباد ـ شرکت پارسیلون ـ ادامه تجمع اعتراضی دربرابراستانداری ـ کارگران تجمع  296
آغازشده ازروزپیش را تا تحقق خواستهایشان ادامه بدهند که با دخالت مقامات امنیتی، نیروهای 

کارگران معترض پاسی بعد ازنیمه شب لوله های آب را به  آتش نشانی به منظورمتفرق ساختن
ها نشانه میگیرند که باعث زخمی شدن وشکستگی استخوان تعدادی ازکارگران شده  سوی آن
 .اند که با وثیقه وضمانت آزاد میگردند کارگر دستگیروبه کالنتری برده شده 4است ـ  

ربرابرمجلس ـ اعتراض به نابسامانی حق ـ تهران ـ کارگران ساختمانی ـ تجمع اعتراضی د 297
 .بیمه وتبعیض دربازنشستگی

ـ  تهران ـ بازنشستگان صنعت فوالد ـ تجمع اعتراضی مقابل مجلس ـ اعتراض به  298
 .نابسامانی حق بیمه 

 80ـ قزوین ـ رانند گان کامیون ـ تجمع درپایانه باربری استان  ـ  اعتراض به افزایش  299
 .ایانهدرصدی ورودی به پ

ـ سنندج ـ کارخانه رؤیا پالستیک ـ اعتصاب دوشیفت ـ اعتراض به نصب دوربین های  300
مداربسته درنقاط متعد د کارخانه وخواست افزایش دستمزد ـ کارفرما مجبورشد دوربین ها را 

 .ازمحل سرویس بهداشتی ورختکن ها بردارد وقول افزایش دستمزد داد

دره ـ تجمع دربرابرفرمانداری ـ اعتراض به تعطیلی ناگهانی ـ  تکاب ـ معدن طالی آق  301

 .کارگر 800دوواحد استحصال طالی آق دره به بهانه درگیری دوکارگردرمعدن ـ 

ماه  9ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ چهارمین روز اعتصاب اعتراضی ـ عدم پرداخت  302

 . کارگر 200دستمزدـ 

 .تیر 28

پردیس ـ تحریم غذاهای توزیعی ـ بدنبال بی توجهی مقامات ذیریط ـ  عسلویه ـ پتروشیمی  303
به  خواستهای کارگران مندرج درنامه سرگشاده، تعدادی ازکارگران تصمیم به  تحریم غذائی  

 .تازمان توجه به خواستهایشان گرفته وآنرا ازاین روزآغازکرده اند

ماه  9اعتراض به عدم پرداخت ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ پنجمین روزاعتصاب ـ   304
 .دستمزد
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 .تیر 29 

ـ کارخانه کارتن سازی ـ تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران ( شهرک شاد آباد) ـ تهران  305
درمحیط کارخانه وهمچنین تحریم غذای توزیعی ـ اعتراض به ناروشنی های شغلی واحکام 

 .تن 380شغلی ـ کارگران شاغل 

ـ کارگران شهرداری ـ اعتصاب واعتراض به عدم پرداخت ..........( .استان ؟) ـ صالح آباد 306
 .منظم دستمزدها، عیدی وپاداش 

ـ اهوازـ کارخانه قند وتصفیه شکرـ تجمع اعتراضی دربرابرساختمان استانداری ـ اعتراض  307

 41ماه دستمزد، عیدی وحق بیمه ـ کارگران شاغل  4به وضعیت نامعلوم شغلی وعدم پرداخت 
 .تن

ـ شرکت عمران اندیش ـ شکایت نامه به اداره کارودریافت ( استان اردبیل) ـ پارس آباد 308

ماه دستمزد ـ شرکت دراین روزتعطیل  16تا  10حکم قضائی ـ اعتراض به عدم پرداخت 
 .وبرچیده شد

ـ ـ تجمع اعتراضی به آلودگی آب آشامیدنی ( نفر 1600)ـ نهاوند ـ اهالی روستای فیازمان  309
 .باقول فرماندارودیگرمسئوالن مبنی بررفع آن معضل، تجمع پایا ن یافت

 . ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ ششمین روزاعتصاب سراسری 310

ـ نیشابورـ کارخانه فوالد خراسان ـ تحریم غذای کارخانه ـ اعتراض به اخراج موقت دوتن  311

 .کارگر 1200ازکارگران با تقاضای بازگشت به کارـ  

 .تیر 30

ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ  هفتمین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی درجلوی این  312

 کارگر شاغل ـ  200کارگراز 100شرکت با چادرزنی وجلوگیری ازورود وخروج کامیونها ـ  

 .ـ نیشابورـ کارخانه فوال د خراسان ـ دومین روزتحریم غذائی کارخانه 313

ـ کارخانه کارتن سازی ـ دومین روزتجمع اعتراضی درمحیط ( ادشهرک شاد آب) ـ تهران 314
 .کارخانه 

ـ تبریزـ ریخته گری ماشین سازی ـ تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته دربرابراداره  315
کارشهرستان ـ طلبهای کارگران بازنشسته ازبابت سنوات کارـ بدهکاری کارفرما وشرکت به 

 .ارد وپانصد میلیون تومانکارگربازنشسته درحدود یک میلی 55

کارگر دربرابرکارخانه ـ اعتراض  100ـ ابهرـ کارخانه گلریس ـ تجمع اعتراضی بیش از 316

ماه دستمزد ـ تا کنون درطی چند ماه پیش حدود بیست تجمع اعتراضی برپا  9به عدم پرداخت 
ل رسیدگی شده است ـ درتجمع اعتراضی امروزپس ازسه ساعت، معاون فرماندارشهرستان قو

 .به خواست کارگران راداد
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ماه تعویق  6ـ اعتصاب ـ اعتراض به ( سایبربین الملل ) مترو  3ـ تهران ـ پیمانکاری خط  317

 .کارگر 200دستمزد ـ 

 .تیر 31

مترو ـ  دومین روزاعتصاب و تجمع دربرابردفترمرکزی  3ـ تهران ـ پیمانکاری خط  318

 .کارگر 200. ماه دستمزدهای عقب افتاده  6ض به پیمانکار، سایبربین الملل ـ اعترا

کارگردرمقابل  150ـ بندرعباس ـ شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل ـ تجمع اعتراضی  319

سال سابقه  18کارگرکه برخی تا  150استانداری هرمرزگان ـ اعتراض به اخراج بی رویه 
 . کاردارند

 .غذائی کارخانهـ نیشابورـ فوالد خراسان ـ سومین روزتحریم 320

 .ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ هشمین روزاعتصاب، تجمع وچادرزنی 321

 .مرداد 2

کارگرـ اعتراض به تعویق  400ـ معدن زغال سنگ ـ اعتصاب ( استان کرمان) ـ راور 322

 .ماه دستمزد 3درپرداخت 

 .ـ نیشابورـ فوالد خراسان ـ چهارمین روزتحریم باهمان خواستهای پیشین 323

 ......ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ نهمین ودهمین روزاعتصاب و 325و 324

، فضای سبزـ تجمع اعتراضی دربرابرخانه  2ـ آبادان ـ کارگران شهرداری منطقه  326

 .ماه دستمزد، حق بیمه وعیدی 7بهارستان نشین ـ اعتراض بع عدم پرداخت 

کارگردرجلوی درب  48ازان فرآیند ـ تجمع ـ کارخانه فوالد س( استان تهران) ـ مالرد  327

ـ مطالبات  1393کارخانه ـ اعتراض به عدم پرداخت مطالبات کارگران اخراج شده درسال 
 .کارگران درمجموع حدود یک میلیارد وپانصد هزارتومان میباشد

ـ گرگان ـ شرکت گازگلستان ـ تجمع اعتراضی تعدادی ازرانندگان شرکت  328
 .ـ تقاضای قرارداد مستقیمدربرابردفترشرکت 

ـ گچساران ـ کارگران نفت وگازـ نامه سرگشاده اعتراضی خطاب به رئیس جمهورـ  329
اعتراض به حقوقهای دهها میلیونی مدیران ودستمزدهای پایین کارگران وهمچنین نامساعدی 

 .شرایط کاری

بل استانداری ـ ـ بندرعباس ـ شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل ـ تجمع مجد د درمقا 330

 150کارگربه مشکالت وتضییغات وبا خواست بازگشت به کار 1000اعتراض بیش از
کارگراخراجی ـ این تجمع، ششمین تجمع درچند ماه گذشته است که درضمن اعتراض به 
استاندارنیزراهمراه داشته است زیرا وی بارها قول مساعدت داده ولی هیچگاه نه تنها وفای به 

که بنابرماهیت طبقاتی اش با کارفرما همراهی داشته است ـ درخاتمه این تجمع، عهد نکرده بل
 . نماینده ی کارگران نیزاخراج شد
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ـ شهرداری ـ اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری به علت ( آذربایجان شرقی) ـ هشترود  331

میلیون  001) عدم دریافت چندماه دستمزد ناشی ازعدم پرداخت طلبهای شهرداری به پیمانکار
 (.تومان 

ـ الیگودرزـ سد حوضیان ـ تجمع اعتراضی دربرابرفرمانداری واداره کاروآغازاعتصاب ـ  332

 .سال 2ماه دستمزد وحق سنوات  6اعتراض به عدم پرداخت 

 .مرداد 3

ـ  مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ یازدهمین روزاعتصاب، تجمع دربرابرشرکت  333

 .ماه دستمزد 9پرداخت وچادرزنی ـ اعتراض به عدم 

 .ـ الیگودرزـ سد حوضیان ـ دومین روزاعتصاب 334

 .ـ نیشابورـ فوالد خراسان ـ پنجمین روزتحریم غذائی کارخانه 335

 130ـ کارخانه زغال شوئی ـ  راه پیمائی وتجمع اعتراضی ( استان کرمان)ـ زرند 336

ماه  4اعتراض به عدم پرداخت کارگردرشهروبرابرفرمانداری، دادگستری ودفترامام جمعه ـ 
 .دستمزد

کارگربه  500ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ تجمع دربرابردفترشرکت ـ اعتراض  337
تصمیم کارفرما مبنی برکوچک سازی این واحدتولیدی ودرنتیجه اخراجها وتغییرساختارکارخانه 

 ....وعدم امنیت شغلی وقراردادهاو

کارگربیکارشده دربرابراستانداری ایالم ـ  200جمع اعتراضی ـ بیجارـ حوزه های نفتی ـ ت 338
مدتهاست که مقامات مربوطه قول استخدام مجدد کارگران رابیکارشده راداده اند ولی همواره 

 .ازاجرای آن سربازمیزنند

ـ هشترود ـ شهرداری ـ ادامه اعتصاب کارگران شهرداری به علت عدم پرداخت  339
 . دستمزدها

 .مرداد 4

کارگراخراجی دربرابردفترریاست  26ـ تهران ـ کارخانه پارس خود روـ تجمع اعتراضی  034
 .جمهوری برای بازگشت به کار

 .ـ الیگودرز ـ سد حوضیان ـ سومین روزاعتصاب 341

 .ـ هشترود ـ شهرداری ـ ادامه اعتصاب کارگران شهرداری 342

 ....اب وـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ دوازدهمین روزاعتص 343

ـ تجمع اعتراضی بیش ( ازتوابع شهرستان مبارکه دراستان اصفهان)ـ روستای جرقویه علیا 344

 11نفرازاهالی دربرابراستانداری ـ  اعتراض به عدم دستیابی به آب آشامیدنی به مدت  140از
 .روز
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ابراهیم ـ ـ تجمع اعتراضی درمحل امامزاده سلطان ( ازتوابع قوچان ) ـ روستای شهرکهنه  345
 .اعتراض به بی توجهی مقامات به کم آبی روستا وکمبود آب آشامیدنی

ـ تجمع اعتراضی بخشی ازاهالی دربخشداری بهمن برای ( استان یزد) ـ مهردشت  346
 .اعتراض به کم آبی وبی توجهی مسئوالن مربوطه به این معضل اهالی

اب وتجمع اعتراضی درمحل کارخانه ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ  دومین روز اعتص 347
 .به کوچک سازی کارخانه وناروشنی شغلی وآینده کاری

 .مرداد 5

ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ سومین روزاعتصاب وتجمع درمحوطه کارخانه که باعث  348

 .کارگر 1000تعطیلی کارشده است ، باشرکت بیش از

ماه  6عدم پرداخت  6اب ـ اعتراض به ـ الیگودرزـ سد حوضیان ـ چهارمین روزاعتص 349
 .دستمزد

 .ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ سیزدهمین روزاعتصاب، چادرزنی وتجمع 350

ـ رشت ـ سازمان جهاد کشاورزی ـ تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران بازنشسته  351
ن دربرابرساختمان سازمان جهاد کشاورزی استان ـ اعتراض به عدم دریافت سنوات پایا

 .1394تا اسفند 93بازنشسته ازسال  160کار

 .مرداد 6

 .مین روزاعتصاب، چادرزنی وتجمع 14ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ   352

 .ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ چهارمین روزاعتصاب وتجمع درمحیط کارخانه 353

ابرفرمانداری ـ تجمع تعدادی ازاهالی دربر( ازتوابع بروجرد) ـ روستای بُند یزه  354

 .روزقطع آب 5دراعتراض به 

ـ دست فروشان ـ اعتراض ودرگیری اهالی با ( استان سیستان وبلوچستان) ـ چاه  بهار 355
. مأموران دولتی که برای جمع آوری دست فروشنان دربرابرپاساژاسالمی دست به کارشده بودند

 .دنددرپی این اقدام اهالی، مأموران دولتی مجبوربه عقب نشینی ش

 .ـ الیگودرزـ سد حوضیان ـ پنجمین روز اعتصاب 356

ـ ری ـ شرکت ایران ترانسفوـ اعتصاب وتجمع اعتراضی درمحیط کارخانه ـ اعتراض به  357

درصد ازسهام به شرکت صنعت وتجارت آداک ودرپی آن بیم ازبیکاری وناامنی  35واگذاری 
 .شغلی
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 .مرداد 7

ـ پنجمین روزاعتصاب وتجمع درمحیط کارخانه ـ اعتراض ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفو 358
 .به برنامه کارفرما مبنی برکوچک سازی کارخانه ودرنتیجه بیکاری وناروشنی شغلی کارگران

 .مین روز اعتصاب ، چادرزنی وتجمع  15ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ  359

ردرمقابل ساختمان کارگررفتگ 20ـ قزوین ـ کارگران شهرداری ـ تجمع اعتراضی  360
کارگران سپس دربوستان .شهرداری که با خشونت وممانعت نیروهای انتظامی، مواجه میشود

کنارشهرداری به اجمع اعتراضی خودادامه میدهند که  مجد دًا باتهدیدهای نیروهای انتظامی 
 .روبرومیشوند ـ اعتراض به ماهها دستمزد عقب افتاده

 .ـ دومین روزاعتصاب وتجمعـ ری ـ شرکت ایران ترانسفو 361

ـ الیگودرزـ سد حوضیان ـ ششمین روزاعتصاب وتجمع دربرابرفرمانداری واداره کارـ  362

 .سال حق سنوات 2ماه دستمزد و 6اعتراض به عدم پرداخت 

 .مرداد 9

 .ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ ششمین وهفتمین روزاعتصاب وتجمع 364و 363

 .ماه دستمزد عقب افتاده 3ونقل ریلی رجاء ـ تجمع اعتراضی علیه  ـ تهران ـ شرکت حمل 395

مین روزاعتصاب، چادرزنی  17مین و 16ـ مهاباد ـ شرکت کشت وصنعت ـ  367و  366
 .وتجمع

 .ژوئیه  31مرداد ـ  10

 .ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ هشتمین روزاعتصاب وتجمع 367

عتراضی تعدادی ازکارگران کارخانه درمحوطه بیرونی ـ اصفهان ـ فوالد مبارکه ـ تجمع ا 368
کارخانه به شرایط نامناسب کاری وبرخوردهای اهانت آمیزکارفرما ـ کارگران تجمعی دریادبود 
یک کارگرجان باخته درپی سوانح کاری برگزارکردند که باخشونت مد یران وعوامل حکومتی 

 .درکارخانه روبروشدند

س ـ تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده درمقابل درب ورودی ـ مشهد ـ کارخانه آدنی 369

میلیون تومان برای  25تا  15کارخانه ـ اعتراض به عدم پرداخت مطالبات کارگران، بین 

ماه  6تا  2ودستمزدهای عقب افتاده بین ( کارگر 50)هرکارگربازنشسته شده ازیکسال ونیم پیش

 . کارگر قراردادی 250

مین روزاعتصاب، چادرزنی وتجمع ـ اعتراض به  18کشت وصنعت ـ ـ مهاباد ـ شرکت  370

 .ماه دستمزد 9عدم پرداخت 
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 مصوبات

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  خارج کشور

 الف :" اشتراکات ما "

نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل  -1
همترین وظیفه خود می دانند. انعکاس اخبار و مبارزات کارگری کارگری در همه اشکال آن را م

 و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف  این نهاد ها می باشد.
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و  این نهادها -2

دی قاطع و روشن دارند. افشا و ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری و بین المللی مرزبن
مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیری از بهره برداری های نیروها 
 و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد.

ن المللی کارگری و تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بی  -3
جلب حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران، دفاع از 
مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح 

 ت.جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران اس
تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از  -4

 جمله وظائف ماست. 
تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای  -5

همبستگی کارگری در خارج از کشور  به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به 
 سالمی ازجمله وظائف مشترک ماست. ویژه رژیم جمهوری ا

جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف  -6
 نهادهای همبستگی با کارگران ایران است . 

 

 ب :" ارگان ها "

 یک : مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی  -1
ماه یک بار  تشکیل می یابد. نشست و یا مجمع  6این مجمع عمومی  هرکارگری است. 

 عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد.
پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -2

را تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده 
 . داردبعهده 

مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد. حضور تمامی اعضا نهادها  -3
 در مجمع عمومی ضروری و آزاد است. 

به پیشنهاد نصف بعالوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده  -4
 فراخوانده میشود. 
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ن مشترک جمع بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازی -5
 معرفی یک نهاد صورت می گیرد. حداقل و 

شود که درصورت  این تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده برای همه نهادها ارسال می

 توافق نصف به عالوه یک نهادها درمدت یک ماه، آن نهاد به عضویت در می آید.

متقاضی عضویت ، ازجانب نهادی درمورد عدم صالحیت نهاد  درصورت ارائه سند –تبصره 

 تصمیم گیری برعهده اولین مجمع عمومی  میباشد.

 میهمانان درمجامع عمومی عبارتند از: – 6

رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفعاالن کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل  –الف 

می آورند.شرکت این میهمانان درمجمع عمومی با تائید دوسوم هیئت هماهنگ کننده صورت 

 یگیرد.م

المللی وارتباط با گرایشات چپ کارگری  مناسبات همبستگی بینا ب رفقائی که دررابطه –ب           

رفقای دعوت شده میتوانند  شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع عمومی دعوت می شوند.

 ه درمباحثوبعنوان مشاوروانتقال تجربحضور نمایند. با بحث و تبادل نظرات درتمامی طول جلسات 

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 ی مساوی برخوردار هستند. همه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق را - 7

شود که حد اقل ازسه عضوتشکیل شده ودرپیوند بامحیط  نهاد محلی به نهادی گفته می - 8

یران ادراستقرارخود ) کشوریاشهر( فعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری 

 داشته باشد. 

 دو : هئیت هماهنگ کننده

مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد - 1 

 ها  یک هیئت هماهنگ کننده  سه نفره انتخاب میکند. 

خود  روز یکبار تشکیل جلسه داده و وظایف را بر حسب مورد بین 14هیئت هماهنگ کننده هر  -2

یا اعضای دیگر تقسیم میکند. سایر اعضای نهادها نیز میتوانند بدون حق رای وتنها باحق مشارکت 

دراین نشست ها شرکت کرده و درچهارچوب دستورجلسه تعیین شده توسط هیئت هماهنگ کننده 

 ها معین می شود، نظرات مشورتی خودراابرازکنند.  ودرمحدوده زمانی که برای اظهارنظرات آن

هئیت هماهنگ کننده مجاز نیست به اقدامات یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی  -3

بپردازد. همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد. هر پیشنهاد یا برنامه جدید 

 باید به اطالع تمامی نهادها رسیده و با توافق نصف بعالوه یک آنها قابل اجرا خواهد بود.

هیئت هماهنگ کننده راسا مجری هیچ برنامه ای نیست بلکه میکوشد با درگیر کردن تمامی رفقا  -4

 و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند. 
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گزارشات مجامع عمومی ، مصوبات، اطالعیه ها و اخبار مربوط به مجموع نهادها تنها از طریق  -5

 . و از طریق ایمیل گروهی توزیع درونی می شود هماهنگ کننده انتشار بیرونی می یابدهیئت 

که  جلساتنهادها برگزارمیشود. در این اعضای عمومی از  جلساتبا توجه به نیاز و ضرورت، -6

معادل مجمع عمومی نبوده وازاختیارات مجمع عمومی برخوردارنیستند، نهادها گزارش فعالیتهای 

ائه داده و نیز بحث، تبادل نظر و مشورت پیرامون پیشنهادات و فعالیتهای جاری صورت خود را ار

بعهده هیئت هماهنگ کننده بوده و گزارش این جلسات را تهیه و  جلسات عمومیمیگیرد. اداره این 

 به نهادها ارسال میکند.

تشکیل هئیت  هر شش ماه یکبار  در مجمع عمومی سه نهاد به طور دوره ای و چرخشی برای-7

هماهنگ کننده انتخاب میشوند. هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئیت هماهنگی 

 معرفی میکند.    

هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کاماًل پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت  شش ماهه  – 8

سب هستند به مجمع عمومی نهادهابشود وبعد ازبررسی، آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی منا

 ارائه دهد تادرمورد آنهاتصمیم گیری شود.

، ضروری است یک دبمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدی – 9

نفرازاعضای هیات پیشین، درجلسات هیات هماهنگ کننده جد ید به مدت یکماه بعنوان مشاور 

 حضورداشته باشد. 

ساعت گردش  48ا نیه واطالعیه ها با هیئت هماهنگ کننده بامکانیزم مسئولیت انتشاربی – 10

 ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد. 

رچهارچوب مصوبات وسیاست دتبصره یک : اطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن 

 وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند. کلی نهادها

رت پیش نویس به هیئت هماهنگ کننده ارسال وازآنجا به همه نهادها تبصره دو:اطالعیه ها بصو

اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه  ومنفردین برای نظردهی فرستاده می شوند.

چنانچه نهادی باکلیت  واطالعیه داشته باشد، بایستی مورد اصالحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد.

می باید اطالع دهد، تا نام وامضای آن نهاد درپائین بیانیه درج  لف باشد،بیانیه واطالعیه مذکورمخا

دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است. زمان مورد  نشود واگرنهادی دراین رابطه جواب نداد،

 ساعت می باشد.  48نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها 

العیه ای توافق نداشته باشد، اسامی سا یرنهادها تبصره سه : درصورتی که نهادی با بیا نیه یااط

نهادها، اکثریت بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطالعیه آورده می شود. درصورت توافق 

  .ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد

 ضوابط همکاری ها –پ 
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ذا این هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند، ل -1
مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ 
وجه گرایشی مجاز نیست خودرا بر این مجموعه تحمیل کرده و یا به نوعی این نهادها را 

 زیر مجموعه خود محسوب نماید .
نها ، سمت و سو و تمرکز اصلی آهمکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -2

عملی است. در چنین روندی جهت انسجام و صیقل  و همکاری بر شرکت در فعالیتها
بخشیدن به مسائل فکری در زمینه های نظری، مباحث سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای اهداف 
جنبش کارگری را در مسیر همکاریهای خویش قرار خواهیم داد ولی  تصمیمات سیاسی ـ 

 نظری گرفته نمیشود. 
ا در سطح محلی کامال مستقل بوده و میتوانند راسا و یا با شرکت هر نهاد مترقی نهاده - 3

دیگری فعالیتهائی داشته باشند. همچنین در صورت عدم توافق با یک  برنامه جمعی 

 پیشنهادی به هیچ وجه ملزم به تبعیت و اجرای آن نیستند.

بحث و اقناع می احترام، ل، تصمیم گیریها بین نهادها بر اساس تفاهم، اعتماد متقاب - 4

باشد. در مواردی که نیاز به رای گیری باشد، توافق نصف به عالوه یک اعضای شرکت 

 کننده درنشست ضروری است.

نهادها داوطلبانه در فعالیتهای عملی مشترک شرکت میکنند، ودر صورت شرکت،  - 5          

 های خود به مجمع عمومی می باشند.متعهد به  انجام آن و سپس دادن گزارش کتبی فعالیت 

هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات درونی نهادها و همجنین  - 6

 در سطوح مختلف ،بدون توافق کلیه نهادها را ندارد. سمینارهاو جلسات عمومی

د یک نهادها موظف به ارائه گزارش اقداما ت شش ماهه خود میباشند. این گزارشا ت می بای – 7

پالتاکی به هیئت هماهنگ کننده ارسال شوند تا برای اطالع  ماه پیش ازمجمع عمومی حضوری یا

 دراختیا رنهاد ها گذاشته شود.

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری، بنا به تعریف، جمع نهاد ها ست وترجیح وتشویق آن  – 8

راد وتک یاختگی است. با ابن برایجا د نهادهای متشکل درکشورها وشهرهای مختلف وپرهیزازانف

حال خود را ازتوان وتجربه فعا لین کارگری درخارج ازکشورکه به هردلیل بصورت نها د محلی عمل 

 کنند بی نیازنمی داند وآنا ن رابه همکاری دعوت می کند.  نمی

واحد های محلی نها دها ی همبستگی درسطح کشورها برای امکان همکاری وهماهنگی میا ن 

تر وفراگیرترازتک تک نهادهاایجا د شود، یعنی روش  اند تا یک جمع بزرگ ایجا د شده نهادها

همکاری منفرد ین باجمع نهادها  کارنهادها نباید درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن باشد.

برقبول این اصل بنیادی وبدیهی استواراست که نها دها شالوده این تجمع وهمکاری را تشکیل 

یدهند وموازین وشرایط کاروهمکاری بامنفردین درهیچ موردی نبا ید اسا س موجودیت نهادی م

 راتحت الشعاع قراردهد.  

 هرمتقاضی عضویت انفرادی را می باید حد اقل یکی ازاعضای نها دها معرفی کند.  – 9
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میسیونها عضو منفرد می بایست بصورت فعال دریکی ازفعالیتهای عمومی نهادها ازجمله ک  –10

تنها  غیرفعال بودن درفعالیتهای عمومی نهادها، صورت در عضومنفرد شرکت داشته باشد.

جمعی ونهادی و   شود بمنظوراهمیت فعالیت دسته توصیه می  .برخوردارازحق رأی مشورتی است

ل پیشبرد بهتراین نوع فعالیتها ، از هر نهاد حداقل یک رفیق دریکی ازفعالیتهای عمومی شرکت فعا

 .داشته باشد

اما میتواند  تواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شود  عضومنفرد نمی – 11

 برعهده گیرد. و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

مناسبات در درون نهادها می باید برشفافیت وصداقت وصراحت استواربا شد. هرنها د  – 12

دررابطه با مباحث وتدارکات تصمیمات ویا اختالفات موجود، به وعضونهاد وهرعضومنفرد حق دارد 

طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه 

 درجمع نها دها ودعوت عمومی به امضای موافقین آن با شد.

برای پذیرش دوباره درنهادها پروسه شوند،  یا به هردلیلی جدا می کسانی که ازنهادها اخراج و - 13

 . می نمایندعضویت منفردین مستقل را طی 

هرعضووهرنهادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب  – 14

 تائید نهادها قرارندارد، شرکت کند، بایستی پاسخگودربرابرنها دها باشد. 

ین جلساتی، با آگاهی ازماهیت نشست درآن شرکت کرده چنا نچه رفیق یا نهاد شرکت کننده درچن

وازاین     عمل خود د فاع نماید، بال فاصله عضویت فرد یا نها د مربوطه ازطرف هیئت هماهنگ 

 کننده تا مجمع پیش روبه تعلیق درمی آید وتصمیم قطعی درمجمع عمومی گرفته خواهد شد.

ق یا نها د مربوطه را تعیین خواهد کرد اولین مجمع عمومی پس ازتعلیق، وضعیت قطعی رفی

 وصورت مسئله برپایه گزارش هیئت هماهنگ کننده درسطح جنبش انتشا رداده می شود.

دارد، چنانچه به  ای، فرد یا نها دی که تمایل به شرکت درآن را  درصورت برگزاری چنین جلسه

اطالع دهند تا آ ن اجالس  صورت نهاد همبستگی شرکت میکند، می با یست به هیئت هماهنگ کننده

 ویا نحوه شرکت درآن، مورد توافق مجمع عمومی نهادها قرارگیرد.

چنانچه درشرایط ایجاد شده کوچکترین ناروشنی وجود داشته باشد، هیئت هماهنگ کننده موظف 

العاده بدهد تا  تصمیم گیری، فراخوانی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق است پیش ازهرعمل یا

 آن مجمع، مورد بررسی قرارگیرد.مسئله در

 درقالب بیانیه واطالعیه ویا در واکنش مقتضی را نهادها حتماً باید درپنج مقطع زمانی معین، – 15

دستور گذاشتن یک کمپین، نشان دهند. اینهاعبارتنداز: اول ماه مه، سا لگرد کشتارزندانیان سیا سی 

 شت مارس، کمپین برای آزادی کارگران زندانی. دهه شصت، سا لگرد کشتارکارگران خاتون آبا د، ه
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 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

 با زندانیان سیاسی رفتار می کند.

 رژیم سرمایه داری

وحی قرون وسطائی، شکنجه های جسمی و ر  

 علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

 برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.

گینی را بر رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سن

 کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.

 رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند.

 تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید.

 باید  بر علیه این وضعیت برخاست. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. 

خارج کشور  –ش کارگری در ایران نهادهای همبستگی با جنب  

همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و ... را فرامیخواند که به 

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی 

،شرکت نمایند نموده و  

گران زندانی و تمامی زندانیانتا شرایط آزادی کار  

 سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد. 
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 کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید! به کمپینهای آزادی

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

 را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!
  ندارد!مرزی  نهمبستگی جهانی کارگرا

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 سندیکا ها، اتحادیه های کارگری، 

 و ... نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

 ضروری است!
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی 

نجه،  اعدام و کلن نظم موجود و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شک

اجتماعی است. برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت 

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

بکوشیم. این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی 

 سرمایه داری است.

  آزادی کارگران زندانی

 ندانیان سیاسیو تمامی ز

 درگرو 

 گسترش مبارزه متحدانه ماست!
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 که ... و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم

و  حمله رسیدنش، قدرت به بدو از رژیم این .داد ادامه بود، نیزرایج پهلوی سلطنت و شاه زمان در

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری ایتشکله و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را بحران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی و بحران سیاسی در

هیچ جناح و دسته و گروه و  .است گذاشته جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی گرانی،

 ژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست. کلیت این نظام باید برچیده شود. جمعی از این ر

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

 
 نهادها، کارگری، فعالین و کارگران کشور، خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 در که فرامیخواند را کارگری جنبش هواداران و اراندوستد تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در هستند، که کشوری و شهر منطقه، محل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و تظاهرات اعتراضی، پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 .شویم سیاسی زندانیان تمامی و زندانی کارگران شده، ردستگی کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 بپیوندید!

ا و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام کمپینه

!زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و 

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

است آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی خو

برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به 

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها این کمپینها

زندانی و تمامی  و میکنند. این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران

داشت. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در  زندانیان سیاسی ادامه خواهد

ایران همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، 

با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و 

کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش به هرشکل که میتوانند به ادامه 

.کارگری در خارج کشور یاری رسانند  

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  کارزارها، به کمپینها،

ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی  هرچه بیشتربا جنبش کارگری در

زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و 

  اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


