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  )٢٠٠۵ تا اول ماه مه ٢٠٠۴از اول ماه مه  (-*
  در مجله نگاه شمارۀ شانزدهم منتشر شده است و قبًال  اطالعات اين روزشمار عمدتًا توسط بهرام رحمانی گردآوری-**

   (*)١٣٨٣-۴  کارگریروزشمار مبارزات کارگران ايران در سال
*)*(» هامبورگ-ان ايرانارگر ک با همبستگیکميته« تنظيم از    

شماره  تاريخ  شهر  )محل(کارخانه   تعداد کارگران  خواست ها  نوع حرکت و نتايج

ارديبهشت       

حمله ی نيروهای سرکوبگر رژيم و دستگيری عدۀ زيادی از تظاهر کنندگان، که به غير از 
 ١ ارديبهشت١١ سقز پارک کودک - تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر . روز آزاد شدند١٠ز  نفر بقيه آزاد شدند، به دنبال اعتراضات مردم آنها نيز بعد ا٧

جاده چالوس، آبشار   نفر١٢٠٠ تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر .کارگران چندين کارخانه همراه خانواده هايشان مشترکًا در اين مراسم شرکت داشتند
  ٢   "١١جمعه تهران خور

 

  ٣   "١١جمعه  تهران فروشگاه بانک سپه صدها نفر برگزاری مراسم اول ماه مه ط کارگران کارخانه ها و فعالين کارگری در جاده مخصوص کرج برگزار شدمراسم توس
 

  ۴   "١١جمعه  اصفهان رخانه رحيم زادهکا - تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر )کارگران در پالکاردهايی از اعتصاب فردای معلمين پشتيبانی کردند(تجمع و راه پيمايی 
 

  ۵   "١٢شنبه   اصفهان کارخانه سيمين - تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر اجتماع در خيابان چهار باغ باال
 

کليۀ کارگران بدون هشدار .(تجمع در حياط کارخانه و خواهان بازگشت به سر کار شدند
ريسندگی صوفی آباد - اعتراض به تعطيلی کارخانه و اخراج کارگران )راج شده اندقبلی با درهای بستۀ کارخانه روبرو و اخ   ۶ "١۵سه شنبه  -

 

  ٧ "١۶چهارشنبه  - شوفاژ البرز  نفر٢٣  ماه دستمزد۶اعتراض به تعويق  تجمع در کارخانه
 

  ٨    "١٩شنبه  ساوه مواد غذايی سيانا تعدادی از کارگران  پرداخت دستمزدهااعتراض به عدم تجمع در مقابل کارخانه و خواهان پرداخت حقوق و مزايای کامل خود شدند
 

پرداخت فوری و بدون قيد و شرط دست مزدهای عقب افتاده، استعفای مدير  تجمع و اعتراض در مقابل دفتر مرکزی
مجتمع کشت و صنعت - عامل و مديران شرکت و پرداخت حق بيمه ی کارگران از سوی کارفرما

پارس آباد مغان  ٩  "٢١دو شنبه 

 ساعت راه پيمايی در سطح شهر، شکستن شيشه های ادارات دولتی، اجازۀ صحبت ندادن ۶
 تن از کارگران ٨حملۀ نيروهای سرکوبگر و دستگيری . به هيچ يک از مقامات رژيم

  . شنبه نيز راه پيمايی و اعتراض کارگران ادامه يافت۵روز . معترض
  شنبه منجر به استعفای مدير عامل و قول دادن مسئولين۵ضات در روز در ادامۀ اين اعترا

 .برای رسيدگی به خواست های کارگران شد

مجتمع کشت و صنعت  - ادامۀ مبارزه برای همان خواست ها، به علت پاسخ ندادن مسئوالن
پارس آباد مغان

   "٢٢سه شنبه
 " ٢٣ شنبه۴و 
 "٢۴ شنبه ۵و

١٠ 

اين کارگران برای تحقق مطالباتشان بارها دست به (اری مازندران تجمع در مقابل استاند
تخته سه الئی رجائی - اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ).اعتراض زده اند   ١١  "٢٢سه شنبه  ساری
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شماره  تاريخ  شهر  )محل(کارخانه  تعداد کارگران  خواست ها  نوع حرکت و نتايج

اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، تجديد دفترچه های بيمه و امنيت شغلی تجمع در مقابل استانداری گيالن  ١٢   "٢۶شنبه  رشت الکتريک رشت -

تحصن در حياط بيمارستان توسط پرستاران، کارکنان علوم آزمايشگاهی و سايراعتصاب و 
  - بيمارستان مدرس - احقاق حقوق و مزايا کارگران خدماتی

 ١٣   "٢۶شنبه  

 ماه حقوق مقوقه داشتند که با تجمع در مقابل ٩آنها در سال قبل نيز (تجمع اعتراضی 
  ١۴   "٢٧يکشنبه   اسفندقيه  معدن کروميت -   ماه دست مزد٧دم پرداخت ع  )استانداری، بخشی از آن را دريافت کردند

اين شرکت وابسته به کارخانه مگاتور است و ( نفر از کارگران يک شيفت ١٨٠اعتصاب 
  )گيربکس اين کارخانه را توليد می کند و در سه شيفت کار می کنند

زانه طبق تومان حق بهره وری رو٢۴٠از (عدم پرداخت تمامی حق بهره وری 
 تومان پرداخت٨٠ تومان و به تعدادی ديگر ۶٠قرارداد،کارفرما تنها به تعدادی 

  )کرده بود

نفر کارگران يک١٨٠
کل کارگران (شيفت 
) نفراست۴٨٠شرکت

  ١۵  "٣١پنجشنبه   -  شرکت دنده فن آور

در نتيجه موج اعتراضی شديد کارگران به اين اخراج ها به اشکال مختلف و تداوم اين 
. عتراضات، سرانجام در اين فاصله کارگران اخراجی به سر کارهای خود بازگشتندا

 .کارگران با انتشار بيانيه ای اين پيروزی را نتيجۀ اتحاد و همبستگی خود اعالم کردند
 ١۶  "٣١  -٢٣ تهران ايران خودرو - پيروزی در خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی در اعتصاب دی ماه

  دادخر     
   ظهر، مديريت اعالم می کند مبلغ١٢ساعت . پيوستن همگانی به اعتصاب روز قبل

 ١٧       "٢ شنبه - شرکت دنده فن آور تمامی کارگران عدم پرداخت بهره وری کار .بهره وری را دوبرابر پرداخت می کند

 ١٨       "٢ شنبه تبريز نساجی شرق - اعترض به اخراج تجمع اعتراضی در محوطۀ کارخانه

  طی بی کار سازی ها ی تا. بيش از نيمی ازکارگران اين کارخانه بازخريد اجباری شدند
  ١٩  "٣يک شنبه  کاشان ريسنگی و بافنگی  نفر٢٧٠٠  ماه حقوق١٠بی کار سازی و عدم دريافت  . نفر کاهش يافته اند٢٧٠٠ نفر  به ۴۵٠٠کنونی کارگران اين کارخانه از 

 

ندگان اين شرکت دست به اعتصاب زده و پس از گرفتن قول مساعد، موقتًا کارگران و ران
  ٢٠  "٣يک شنبه  بوشهر شرکت اتوبوسرانی - اعتراض به وضعيت کاری .به اعتصاب خود پايان دادند

 

 ٢١ " ٣يک شنبه  تهران بيمارستان توحيد - اعتراض به مشکالت و وضعيت شغلی تجمع اعتراضی پرستاران و ساير کارکنان

بيمارستان مسيح  - پيگيری مطالبات خود )اين بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است(تحصن پرستاران 
 ٢٢  "٣يک شنبه  تهران دانشوری

 ٢٣    "۴دو شنبه  تهران بيمارستان اختر - اعتراض به مشکالت و وضعيت شغلی تجمع اعتراضی پرستاران

بيمارستان های دولتی - خواست رسيدگی به مطالباتشان اراناعتصاب يک ساعته تمامی پرست  ٢۴   "۵سه شنبه  شيراز

کارگران اين کارخانه در سال گذشته ( کيلومتر راه پيمايی و تجمع در مقابل ادارۀ کار ١٨
 ) نفر آنها اخراج شده اند١١٠٠ نفر بود، که ٢٠٠٠

ار سازی و تعطيلخواهان پرداخت دست مزدهای عقب افتاده، اعتراض به بی ک
کارخانه پارک ريس  نفر٩٠٠ کارخانه  ٢۵ "۶چهار شنبه  سمنان

 سال بعد از ۵-۴تهيه طومارهای اعتراضی در اين طومار اعالم کرده اند که کليۀ کارگران 
تعدادی از کارخانجات - عدخواهان اجرای بازنشستگی پيش از مو .بازنشستگی فوت کرده اند،آنان خواهان فرصت بيشتری برای زنده ماندن هستند

جاده مخصوص کرج  ٢۶ "۶چهار شنبه  تهران
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شماره  تاريخ  شهر  )محل(کارخانه   تعداد کارگران  خواست ها  نوع حرکت و نتايج

 ٢٧ "۶چهار شنبه  اردبيل بافت اطلس ر نف٨٠ خواهان بازگشت به کار و پرداخت طلب های قبلی )اين کارگران از بهمن ماه گذشته بی کار شده بودند(تجمع در مقابل استانداری 

اعتصاب، راه پيمايی و تجمع اعتراضی، در نتيجه اداره ی مرکزی و واحدهای مختلف 
شرکت تعطيل شدند، بعد از راه پيمائی و تظاهرات در ميدان قيام شهرک غفاری، جادۀ 

 روز پنج اردبيل را بسته و مانع ترافيک شدند، اعتراضات کارگران در-اصلی پارس آباد
شنبه نيز ادامه يافت و اعالم کردندتا برآورده شدن کامل خواسته هايشان به اعتراضات ادامه

 .خواهند داد

کشت و صنعت مغان هزاران نفر اعتراض به عدم پذيرش استعفای مدير عامل از سوی دولت پارس آباد  ٢٨ "۶چهار شنبه 

  فروشگاه های - عدم پرداخت حقوق شش ماهه و برخی مزايای ديگر  چهار راه جهان کودکتجمع کارگران مقابل دفتر مرکزی فروشگاه واقع در
 ٢٩   "١٠يکشنبه  تهران زنجيره ای قدس

سد و نيروگاه استور - عدم پرداخت دست مزد سه ماهه اعتصاب  ٣٠   "١٠يکشنبه  ميانه

 ٣١  "١٢سه شنبه  کرمان شرکت صنايع مس - ايش حقوق و دريافتی هاافز تجمع تعدادی از بازنشستگان اين شرکت در مقابل کانون بازنشستگان

 ٣٢  "١٢سه شنبه  نيشابور شهرداری - عدم پرداخت حقوق عقب مانده و ساير دريافتی های خود تجمع کارگران در ميدان مرکزی شهر

ه عدم پرداخت حقوق عقب مانده،حق شيفت و پرداخت حقوق پايه ای کارگری ب تجمع اعتراضی
ماشين سازی سپاهان - تمام کارگران، به خصوص به جوشکاران  ٣٣  "١٢سه شنبه  اصفهان

چينی سازی ماه نشان - نپرداختن دست مزدها تجمع در مقابل استانداری برای دومين بار  ٣۴  "١٢سه شنبه  زنجان

کارگران اخراجی  - اعتراض به اخراج ها و خواهان بازگشت به کار شدند تجمع در مقابل دادگستری
 ٣۵  "١٢سه شنبه  زنجان کارخانجات

اعتصاب چند روزه ، روز دوم با حمله ی نيروهای انتظامی روبرو شده و عده ای از 
 .کارگران دستگير شدند

عدم پرداخت حق بهره وری کار و اعتراض به عملکرد شورای اسالمی 
آلومينيوم سازی  - کارخانه و خواهان برچيدن آن شدند

 ٣۶  "١٢سه شنبه  اراک نکوايرا

اعتصاب و سپس با دو روز مهلت دادن به فرمانداری که قول مساعد داده بود، موقتًا به 
کشت و صنعت مغان هزاران نفر اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان .اعتصاب خاتمه دادند پارس آباد  ٣٧    "١۶شنبه 

 ميليون تومان از کارگران قرار بود به آنها٣ تا ٢تعاونی مسکن با دريافت (تجمع اعتراضی 
 )زمين واگذار کند

اعتراض به احتساب سنوات کار در پرداخت حق بيمه بی کاری و عدم واگذاری
 ٣٨    "١۶شنبه  زاهدان شهرداری - زمين از طرف تعاونی مسکن

کشت و صنعت مغان هزاران نفر تراض به عدم رسيدگی به مطالباتشاناع اعتصاب و اعتراض برای بار سوم به علت بی توجهی فرمانداری به خواست هايشان پارس آباد  ٣٩  "١٨دو شنبه 

تجمع اعتراضی در مقابل جهاد نصر که قبًال وعدۀ استخدام تعدادی از بی کاران را داده بود 
  ۴٠  "١٨و شنبه د هويزه بی کاران و جوانان - اعتراض به بی کاری و خواست اشتغال .ولی به آن عمل نکرده بود

اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان،از جمله حقوق ويژۀ منطقۀ جنگی که  تجمع اعتراضی مقابل ناحيه ی راه آهن
انديمشک راه آهن -  در صد از کارگران از آن برخوردار شده اند١٠تنها   ۴١ "٢٠چهارشنبه 

 ۴٢  "٢۵دو شنبه  اراک کارخانۀ  آذرآب  نفر٢١۵٠ افزايش دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل )ار و ظروف مشابه آن استاين کارخانه توليد کنندۀ مخازن، انبارها، ديگ بخ(اعتصاب 

 ۴٣      "٣٠ شنبه دزفول کارخانه ی قند  نفر٢٠٠٠  ماهه و تعطيلی کارخانه و بالتکليفی خود٩اعتراض به عدم پرداخت حقوق  اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی وزارت صنايع
اين شرکت ها با گرفتن پول از معلمين قرار بود (تجمع در مقابل دفتر دو شرکت ساختمانی 

تهران و  معلمين  نفر٢٠٠ اعتراض به سوء استفاده ی مالی )برای آنها خانه سازی کنند ولی کاله برداری کرده اند
 ۴۴ خرداد٣٠ شنبه کرج
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شماره  تاريخ  شهر  )محل(کارخانه   رانتعداد کارگ  خواست ها   نوع حرکت و نتايج

افزايش حقوق ها، کاهش ساعات کار، به رسميت شناختن کار پرستاری به  تجمع در مقابل سازمان مديريت و برنامه ريزی
 ۴۵   "٣١يکشنبه  تهران پرستاران - عنوان کار سخت و زيان آور و رفع تبعيض از خود

  
  تير     

تيرماه ادامه داشت و تهديد به راه پيمايی در صورت عدم  ١٠اعتصاب و اعتراض که تا 
دو شنبه اول تير اراک ماشين سازی  نفر۴٠٠٠ اعتراض به سطح پائين دست مزدها و تبعيض در پرداخت حق جذب رسيدگی به خواست هايشان ۴۶ 

کارگران اخراجی بخش های خدمات و اداری  وزارت  در مقابل وزارت تعاون اجتماع 
 کردند

   ماه حقوق معوقه٩زگشت به کار و پرداخت  با
 

   نفر١۶٠
 

  وزارت تعاون
 

  تهران
 

   "٢سه شنبه 
 

۴٧  
 

اعتصاب، که با دخالت نيروهای انتظامی مواجه شد و مقامات رژيم با کارگران وارد مذاکره
 تير تعدادی از کارگران به استانداری رفته و بعد از گفتگو با معاون استان ۶روز .شدند

  گرفتن قول مساعد موقتًا به اعتصاب خود پايان دادندداری و
 ۴٨  "۶ تا ١ بوشهر نيروگاه اتمی - عدم پرداخت دست مزدها

  اعتراض به بی کار سازی ها و اعالم ليستی از کارگران اجتماع در مقابل ادارۀ کل صنايع و معادن استان کرمانشاه
کرمانشاه سيم و کابل باختر نفر١٢٠ به عنوان نيروهای مازاد  ۴٩  "۴پنجشنبه 

اجتماع در مقابل وزارت آموزش و پرورش، معلمين اعالم کردند تا آزادی همکاران خود، 
در نتيجۀ اين اعتراضات، دبير کانون با وثيقۀ . هر يک شنبه در اينجا اجتماع خواهند کرد

  ميليون تومانی از زندان آزاد شد۵٠

صغر ذاتی، دبير و عضو هيأت اعتراض به دستگيری محمود بهشتی و علی ا
رئيسۀ کانون معلمان، درخواست آزادی بی قيد و شرط دستگير شدگان و 

 رسيدگی به ساير خواست هايشان
 ۵٠  "٢٠شنبه   تهران کانون معلمان -

  ۵١  "٢۵ شنبه ۵ قزوين هرک صنعتیش  نفر١٠٠٠ اعتراض به پائين بودن حقوق بازنشستگی و تورم و گرانی اجتماع در مقابل ادارۀ بيمه های اجتماعی شهر

   
  مرداد    

معلمان حق التدريسی  نفر۵٠٠بيش از  خواهان لغو آزمون ادواری به عنوان شرط استخدام تجمع اعتراضی در مقابل وزارت آموزش و پرورش  ۵٢  مرداد٣شنبه  تهران

 ۵٣  "۴يک شنبه  ساری ريسندگی چل - افت ساير مطالبات عقب افتادهاعتراض عليه بی کاری و دري اجتماع در مقابل اداره کار استان مازندران

  اعتراض به طرحی که شغل آنها را به عنوان کارهای سخت و زيان آور تجمع در مقابل سازمان تأمين اجتماعی برای دومين بار
کارگران چند کارخانه - نمی شناسد  ۵۴  "۵دو شنبه  کاشان

 ۵۵ "٧چهارشنبه  تهران صندوق نسوز خرم - در خواست پرداخت سه ماه حقوق معوقه کزی اين شرکتتجمع اعتراضی در مقابل دفتر مر

 ۵۶ "١۴چهارشنبه  تهران پرستاران - پاسخ گوئی به خواسته هايشان و ادامۀ مبارزه تا تحقق آنها تجمع  بزرگ پرستاران از سراسر کشور

 ۵٧  "١٧شنبه  تبريز ترمه آذربايجان )اکثرًا زن( نفر ۴٠ دهای معوقهپرداخت فوری دست مز اجتماع در مقابل خانه کارگر
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اهکرمانش فرش بيستون ده ها نفر خواهان پرداخت دست مزدهای معوقه و ساير مطالبات تجمع اعتراضی در مقابل ادارۀ کار و امور اجتماعی  ۵٨  "١٨يکشنبه 

کرمانشاه پتروشيمی - اعتراض به اخراج و خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی تجمع اعتراضی در مقابل استانداری  ۵٩  "٢٠سه شنبه

 انديمشک در مقابل ادارۀ راه آهن و بانک ملی –تجمع اعتراضی کارگران راه آهن لرستان 
انديمشک راه آهن - تادن بخشی از مطالبات خوداعتراض به تعويق اف شعبه ی اين اداره  ۶٠ "٢١چهارشنبه

معلمان حق التدريسی - رسيدگی به موقعيت شغلی و استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی در مقابل مجلس برای چندمين بار متوالی  ۶١ "٢٧سه شنبه   تهران

  شهريور     

شهريور۴شنبه ۴ سنندج نساجی کردستان  نفر٣٠٠ تن امنيت شغلی و نگرانی از اخراج هااعتراض به نداش تچمع اعتراضی ۶٢ 

افزايش دست مزد، کاهش ساعات کار و برخورداری از شرايط کاری مطابق  اعتصاب
فرش گيالن و  - استانداردهای تعريف شدۀ جهانی

 ۶٣ "١٠سه شنبه  رشت الکتريک رشت

کارگران چند کارخانه - اعتراض به سياست های سازمان تأمين اجتماعی ن سازمان در مشهد همراه با کارگران سراسر استانتجمع اعتراضی در مقابل دفتر اي  ۶۴ "١٠سه شنبه  نيشابور

دون اعتراض به واگذاری کارخانه به بخش خصوصی و اخراج کارگران ب  فومن را برای مدت چند ساعت بستند–به دنبال مبارزات قبلی، جادۀ رشت 
ريسندگی و بافندگی   نفر۶٠٠  ماه گذشته۶پرداخت حقوق 

 ۶۵ "١١چهارشنبه  فومن فومنات

-گتوند جوانان بی کار - خواهان اشتغال به کار تجمع اعتراضی در مقابل بخشداری منطقه
 ۶۶  "١۶دو شنبه  شوشتر

اکثر کارخانجات  - عدم اجرای طرح بازنشستگی مشاغل سخت و زيان آوراعتراض به  تجمع اعتراضی در مقابل دفاتر سازمان تأمين اجتماعی شهرستان ها
 کشور

سراسر 
 ۶٧ "١٧سه شنبه  کشور

کوره های آجر پزی  - اعتراض به زور و ستم کارفرمايان  نفر دستگير شدند٧ نفر زخمی و ۶در اثر درگيری ميان کارگران و کارفرمايان، 
 ۶٨  "٢٠جمعه  بروجرد روستای جهان آباد

 کارگر قراردادی به بهانۀ ترميم بحران اقتصادی در حالی که قبًال حاضر به ۵۶خراج ا
 ۶٩  "٢۶ شنبه ۵ سنندج نساجی کردستان - - امضای قراردادهای موقت و کوتاه مدت شده بودند

معلمين حق التدريسی - استخدامی خوداعتراض به وضعيت شغلی و  تجمع اعتراضی برای چندمين بار در دو ماه گذشته در مقابل مجلس شورای اسالمی  ٧٠  "٢٩يکشنبه  تهران

تجمع اعتراضی برای پنجمين بار در يک ماه گذشته در مقابل سازمان تأمين اجتماعی و 
 نفر ٣۵٠ واحد توليدی و صنعتی کاشان، تنها ٧٠٠ هزار کارگر شاغل در ۴۵از .ادارۀ کار

 .اری مشاغل سخت می باشنداز کارگران واحدهای ريسندگی مشمول بيمه ی بی ک
تعدادی از کارخانجات - اعتراض به احتساب مدت بيمه ی بی کاری در مشاغل سخت و زيان آور  ٧١ "٣١سه شنبه  کاشان

رانندگان مينی بوس   نفر١٢٠ رانیاعتراض به واگذاری انتقال دانشجويان به شرکت واحد اتوبوس  حرکت اعتراضی سه ساعته که موجب مختل شدن نظم و بسته شدن خيابان های شهر شد
سرويس دانشگاه آزاد نجف آباد  ٧٢ "٣١سه شنبه 
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  مهر     

 بعد از ظهر در مقابل دِر اصلی کارخانه تحصن۵/٢ تا ١١دست از کار کشيده و از ساعت 
دگان استانداری، تأمين اجتماعی و شورای کارخانه قول دادند که اين کردند،سرانجام نماين

  مهر به کارگران پرداخت خواهد شد۴مبلغ روز شنبه 

 هزار تومان ٣٠اعتراض به عملی نشدن وعده های مسئولين برای پرداخت 
مهر١چهارشنبه  سنندج نساجی کردستان - کمک هزينه ی تحصيلی فرزندان کارگران ٧٣ 

 ٧۴ "١چهار شنبه  سنندج سد گاوشان -  ماهه۵اعتراض به تأخير دريافت حقوق   نفر از کارگرانی که در بخش های بتن، خاک ريزی و رانندگی کار ميکردند١٢۵اخراج 

تمام معلمانی که از . شب قبل فرمانداری اين انجمن ها را غير قانونی اعالم کرده بود
ه و در آموزش و پرورش تجمع کرده بودند را به کامياران، ديوان دره و سقز به سنندج آمد

 بيرون هدايت کردند، در تمام مدت نيروهای امنيتی با لباس شخصی حضور داشتند
انمن های صنفی  - اعتراض به لغو اجالس برای انتخاب نمايندگان و هيأت مديره

 ٧۵  "٣ شنبه ۵ سنندج معلمان کردستان

کرمان و قم آمده بودند، مقابل مجلس اجتماع کرده و اين معلمين که از استان های اصفهان، 
ما تبعيض بين کارکنان آموزش و «: يکی از شعارهايشان. خيابان خمينی را مسدود کردند

 .بود» پرورش را نمی پذيريم و خواستار عدالت هستيم
معلمان حق التدريسی  نفر٧٠٠ اعتراض عليه تبعيضات و مشکالت شغلی  ٧۶  "۵شنبه  تهران

 کارگر اخراجی در مقابل خانۀ کارگر،اين کارخانه بعد از واگذاری به١۵٠مع اعتراضی تج
 ٧٧  "٧سه شنبه  سنندج نساجی شاهو  نفر١۵٠ اعتراض به اخراج و تعطيل کارخانه بخش خصوصی تعطيل و کارگران آن بی کار شدند

 ٧٨ "٨چهارشنبه  نيشابور شهرداری - اعتراض به عمل کرد شهرداری نسبت به وضعيت کاری خود تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی در مرکز شهر، گروهی از جوانان شهر نيز در حمايت از کارگران و 
 ٧٩  "١٠جمعه کاشان نساجی کاشان - اعتراض به عدم پرداخت به موقع دست مزدها خواسته هايشان به اين تجمع پيوستند

 ٨٠  "٢۶يکشنبه  آمل نساجی بابکان - طيل شدن کارخانه و بی کاریاعتراض به تعويق پرداخت حقوق و تع تجمع اعتراضی

   نفر از کسانی که در اين فاصله٧٠.  آبان ماه ادامه يافت٧آغاز يک اعتصاب که تا 
  به سر کار برنگشتند اخراج شدند

 )اين شرکت وابسته به  سازمان همايش های بين المللی ايران است(

 ١٠۶ افتاده، افزايش پايه ی حقوق از اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب
 هزار تومان طبق قانون کار، کاهش ساعات کار روزانه و ١٢۶هزار تومان به 

 رعايت اصول ايمنی کار
 ٨١  "٢٧دوشنبه  تهران شرکت االستيک  نفر٨٠

بافندگی ريسندگی و  -  ماه حقوق عقب افتاده٣اعتراض به عدم پرداخت  تجمع اعتراضی در محوطۀ داخل کارخانه
 پاکريس

مهدی شهر
 ٨٢  "٢٧دوشنبه  سمنان

 ماهه، کاهش ساعات کار و افزايش دست مزدها تا سطح ٣مطالبه حقوق معوقه  اعتصاب
 ٨٣ "٢٧،٢٨،٢٩ تهران مخابرات برج ميالد - حداقل دست مزدهای رسمًا اعالم شده

 شان رسيدگی اعتصاب ُهشداری يک ساعته کارگران، آنها تهديد کردند اگر به خواست
 ٨۴ "٢٩چهارشنبه  اهواز اتوبوس رانی - تعويق پرداخت دست مزدهای دو ماهه نشود، در ده روز آينده مجددًا دست به اعتصاب خواهند زد
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   آبان     
 

 ٨۵ آبان٣يکشنبه  اهواز اتوبوس رانی -  روز حقوق٧٠اعتراض به تعويق در پرداخت بيش از   دست به تحصن چند ساعته زده بودندتهديد به اعتصاب کردند، آنها قبًال نيز

  قرار است" تغيير کاربری" تن از کارگران را اخراج کرده و طبق طرح ٩٠
نساجی و نخ ريس  - نعت ازخارج کردن دستگاه هااعتراض به تعطيلی کارخانه، اخراج ها و مما کارخانه را به جای ديگری منتقل کنند

 ٨۶  "۴دو شنبه  کرج فرقانی

   نفر از کارگران،١۶اعتصاب 
 ٨٧  "۴دو شنبه  تهران شرکت راهگا - اعتراض به عدم تمديد دفترچه های بيمه اجتماعی اين شرکت به پژوهشگاه صنعتی دانشگاه شريف وابسته است

  می از کارگران را اخراج کردهمديريت کارخانه طی چند مرحله ني
 ٨٨  "۵سه شنبه  شروان الياف شروان  نفر٨٠٠  ماه حقوق معوقه و اعتراض به اخراج ها٨مطالبه   نفر است۴٢٠و فعًال تعداد کارگران 

  .کارفرما به جای استخدام اين کارگران از قرارداد موقت استفاده می کند
 ٨٩  "۵سه شنبه  قزوين شرکت نارنج ناز  نفر٣٧٠ انتظار استخدام مجدد، پس از حدود دو سال که از اخراج آنها می گذرد ن تومان از کارخانه طلب دارنداين کارگران بابت حقوق خود، حدود يک ميليو

  در ادامه ی اعتراضات قبلی دست به اعتصاب زده و
شرکت صنعتی دريايی - جافزايش دست مزد و عليه اخرا در قطع نامه ای بر تداوم مبارزۀ خود تأکيد کردند

 ايران
خليج -

 ٩٠ "۶چهار شنبه  فارس

  تجمع اعتراضی که با وساطت فرماندار و
 ٩١  "٩شنبه  ابهر شرکت چينی هيس  نفر۵٠٠ اعتراض به  تعطيلی و بی کار شدن و خواستار بازگشت به کار تعيين نماينده برای پی گيری خواست هايشان پايان يافت

   گرفتن کارخانه برای چهارمين روز،اعتصاب و در کنترل
 ٩٢  "٩شنبه  يزد چينی مهدی يزد -  ماه حقوق عقب افتاده٨دريافت  .کارگران به مديران اجازۀ خروج از کارخانه را ندادند

 ٩٣  "٩شنبه  هرانت دانشگاه تربيت معلم - خواستار پرداخت  دست مزدهای معوقه و حق اضافه کاری تجمع اعتراضی کارکنان خدمات اين دانشگاه

 صبح تا ظهر، مأمورين رژيم کارخانه را ۶اعتصاب کارگران قسمت بافندگی از ساعت 
  ...محاصره کرده بودند ولی مردم و کارگرانی از سقز، تهران، تبريز، ماهشهر و 

   آبان کارگران شيفت شب به سر کار رفته١٣در . وسيعًا از اين اعتصاب حمايت کردند
 ماه و نيم حقوق و مزايا در ازای ۴د و کارفرمايان با پذيرش پرداخت و اعتصاب تمام ش

  . کارگر را بازخريد و بی کار کردند٧۶هرسال کار، 
  

  اعتراض به اخراج کارگران تحت عنوان خصوصی سازی
   ماه حقوق در ازای هرسال کار در صورت اخراج،٨و مطالبه ی 

   ماه حقوق پيشنهادی کارفرما٣به جای 
  ٩۴  "٩شنبه   سنندج  ردستاننساجی ک  -

 کيلومتر به طرف شهر راه پيمائی کرده و تصميم داشتند در مقابل٨کارگران مزارع نيشکر 
ادارۀ کار و شعبه ی تأمين اجتماعی تجمع کنند، اما نيروهای انتظامی از تجمع آنها جلوگيری

 .کردند، روز بعد مديران شرکت با خواست کارگران موافقت کردند
کشت و صنعت کارون -  قرار گرفتن شغل خود در فهرست کارهای سخت و زيان آورخواستار  ٩۵  "١٠يکشنبه  شوشتر
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از طريق استخداماعتراض عليه افزايش ساعات کار و ايجاد تفرقه بين کارگران  اعتراض و تجمع در مقابل فرمانداری ساوه
شرکت رادياتور  - کارگران قراردادی و گرفتن قراردادهای سفيد

 ٩۶  "١٠يکشنبه  ساوه آرمکو

 کارگر قراردادی تحت عنوان طرح نوسازی صنايع ٢٨ کارگر رسمی و ٣٠٠ نفر از ١۵٠
 ٩٧  "١٠يکشنبه  همدان کارخانه کيوان  نفر٣٠٠ ااعتراض به اخراج ه !اخراج شدند، در حالی که اين طرح ظاهرًا برای ايجاد اشتغال تهيه شده

 ٩٨  "١١دو شنبه  زابل ريسندگی و بافندگی  نفر۶٠  ماه حقوق معوقه۴خواستار  .کارفرما دليل اين تأخير در پرداخت را کمبود نقدينگی اعالم کرده است

 ٩٩  "١١دو شنبه  خاش شرکت گوهر کوه  نفر١١٠  ماه حقوق معوقه۴ تجمع اعتراضی

 تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری
اعتراض به ،افزايش ساعات کار، تبعيض بين کارگران قراردادی و کارگران 

رسمی، بستن قراردادهای سفيد و بدون امضاء و تاريخ، عدم اجرای طرح طبقه 
 بندی مشاغل و ممانعت از ايجاد تشکل کارگری

رادياتور اتومبيل  -
 ١٠٠ "١٢سه شنبه  ساوه آرمکو

شرکت اسپارک تول - اعتراض به طرح اشتغال موقت مجلس و خواستار تجديد نظر در آن  متری به مجلس١۵نوشتن يک تومار اعتراضی   ١٠١ "١٣چهار شنبه رشت

 روز مأمورين اطالعاتی مديران را ۵اعتصاب و جلوگيری از خروج هيأت مديره، پس از 
ن کارخانه بارها تعطيل شده و به همت از کارگران تحويل گرفته و بازداشت نمودند، اي

 . ماه است که مجددًا تعطيل شده۵کارگران مجددًا به راه افتاده، اين بار 
 ١٠٢  "١۴ شنبه ۵ يزد چينی مهدی يزد -  ماه حقوق عقب افتاده٨دريافت 

 ساعت در روز، ١٢ کاربه مدت اعتراض به اخراج هم کاران، شرايط سخت اعتصاب و خواهان بازگشت فوری همکاران به سر کار شدند
ساعت و کار با انواع مواد شيميايی خطرناک١٢٠اضافه کاری اجباری ماهانه   ١٠٣  "١۴ شنبه ۵ قشم ذوب قشم -

تجمع اعتراضی در برابر ادارۀ کار و امور اجتماعی، کارگران دو روز بعد مجددًا دست به 
 ١٠۴  "١۴ شنبه ۵ شاهرود کارخانه آذرخش - رداخت فوری آنهااعتراض به دست مزدهای پرداخت نشده و پ .اعتراض زدند

- 
،راه سازی١١٠، راه سازی پاز با ٣١٠پيمان کاران شرکت های جهان کوثر با 

 ماه است که از ۴ کارگر مدت ٧۴ و عمران و توليد نيرو با ۴٢٠دناره ساز با 
 .پرداخت حقوق کارگران خودداری می کنند

کارگاه های پروژه ای -
يک شهرن
سيستان و(

)بلوچستان
 ١٠۵  "١۴ شنبه ۵

ريسندگی و توليد نخ  نفر٢٠٠ اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و اخراج کارگران . نفر از کارگران اين کارخانه اخراج شده اند۴۵  ١٠۶  "١۴ شنبه ۵ ابهر

مسجد  شهرداری - داخت نشده ماه دست مزد پر۴اعتراض به  اعتصاب کارگران روز مزد و قرار دادی شهرداری
 ١٠٧  "١٧ و ١۶ سليمان

 نفر از کارگران از محل کارخانه تا شهر که توسط نيروی ٢٠٠ کيلومتری ٧راه پيمائی 
 نفر ٣۶٠در چند مرحلۀ اخراج تعداد کارگران به .انتظامی متوقف و بازگشت داده شدند

عوقۀ کارگران نيز هنوز  نفر ديگر در معرض اخراج هستند، حقوق م١٩٠رسيده که اکنون 
 .پرداخت نشده است

 ١٠٨  "١٨دوشنبه  قزوين نقش ايران  نفر١١٠٠  کارگر١٩٠اعتراض به طرح تعديل نيرو و قصد اخراج 

 ١٠٩ "٢٠از اول تا  اصفهان نساجی قدس - دريافت حقوق معوقه اقدام به يک سلسله اعتراضات پی در پی



 10

شماره  تاريخ  شهر  )محل(کارخانه  کارگرانتعداد   در خواست ها  نوع حرکت و نتايج

 ١١٠ "٢۶سه شنبه  زاهدان چندين کارگاه - "اشتغال موقت بی کاران" اعتراض به طرح  اجتماع کارگران استان سيستان و بلوچستان در مقابل خانۀ کارگر زاهدان

 ١١١ "٢۶سه شنبه  قزوين چندين کارخانه - "اراناشتغال موقت بی ک" اعتراض به طرح  اجتماع در استاديوم ورزشی شهر صنعتی البرز

  چندين کارخانه -  "اشتغال موقت بی کاران" اعتراض به طرح   تجمعات اعتراضی
سمنان، 
اراک، 
  تبريز

  ١١٢  "٢٨ شنبه ۵

  . کارگر و تعطيل شدن تمام بخش ها غير از ريسندگی ١۵٠٠اخراج   -
ساوجبالغ  اجر فخر ايراننس   نفر٢٠٠  . نفر رسيده است۵٠٠تعداد کارگران به    ١١٣  " ٣٠شنبه 

تجمع اعضای انجمن های صنفی خبازان شهرهای کردستان و کارگران اخراجی در محل 
انجمن های صنفی  - اعتراض به طرح مجلس و بی حقوقی کارگران .انجمن صنفی خبازان سنندج و امضای يک تومار اعتراضی

 ١١۴  "٣٠شنبه  سنندج خبازان

  آذر     

 روز طول کشيد و کارگران موفق شدند حقوق روزهای۵تصاب برای بار دوم که اين بار اع
اعتصاب دور دوم و حق اضافه کاری روزهای تعطيل را به کارفرما تحميل کنند و قرار شد

 .کميسيونی پرداخت دو روز حقوق اعتصاب قبلی را مورد رسيدگی قرار دهد

د، حق اضافه کاری برای روزهایخواهان دست مزد دو روز اعتصاب قبلی خو
 ١١۵ آذر٢دو شنبه  سنندج نساجی کردستان - جمعه و تعطيل

 ١١۶   "٢دو شنبه  - کارخانه الياف - اعتراض عليه اخراج سازی ها تجمع کارگران در مقابل کارخانه که مانع ورود و خروج افراد و وسائل نقليه شدند

 ١١٧ "۴چهارشنبه  اصفهان نساجی سيمين - اعتراض به موقعيت شغلی و خطر اخراج از کار تجمع اعتراضی مقابل هتل همای  اصفهان

اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بی توجهی مسئوالن به  .چند ساعت دست از کار کشيده و در مقابل در ورودی کارخانه تجمع کردند
 ١١٨  "١٩پنجشنبه  استهبان کارخانه سيمان نفر١٧٠ مشکالت شغلی کارگران

 ١١٩  "٢٣دو شنبه  تهران بهمن پالستيک  نفر٩٠ عدم دريافت حقوق  و خواستار پاسخ گوئی کارفرما و دولت تجمع در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی

تجمع در برابر فرمانداری، دو روز بعد کارفرما با حضور خود خواهان خاتمۀ اعتصاب 
د تا حقوقشان را دريافت نکنند به سر کار برنمی گردند، آنها شد، اما کارگران اعالم کردن

 .حدود يک ماه است که در اعتصاب به سر می برند
 ١٢٠ "٢۴سه شنبه  آمل نساجی بابکان  نفر۴٠٠ اعتراض عليه عدم پرداخت دست مزدها

تجمع در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، اين کارگران به علت اعتراض عليه شرايط 
 ١٢١ "٢٩يک شنبه  شاهرود کارخانه آذرخش  نفر٣٠ اعتراض به بی کار شدن .ت و نا امن کار و همچنين سوء استفاده های مالی مديريت اخراج شده اندسخ

  دست از کار کشيده و اعالم کردند در صورت عدم رسيدگی به خواست هايشان
 .به اعتصاب ادامه خواهند داد

راردادی شدن کارگران پيمانی، رسيدگی به رسمی شدن کارگران قراردادی، ق
وضع کارگران بازنشسته و استخدام فرزندان آنها و تعيين تکليف سهام پارسيان  ١٢٢  "٣٠دو شنبه  مشهد رينگ سازی  نفر٨۵٠
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  دی     

 ساعت اضافه کار ۵٠ ميرداماد با -سالن های مترو خط خرمکارگران تعمير و نگه داری 
 ١٢٣ دی١سه شنبه  تهران شرکت مترو جمع زيادی اعتراض به کمی حقوق . هزار تومان حقوق بدون هيچ گونه مزايايی دريافت می کنند١٢٠اجباری تنها 

د و لزوم اعتراض به ناديده گرفتن موقعيت شغلی سخت و زيان بار خو دست به اعتصاب زدند
 ١٢۴ "٢چهار شنبه  اراک ماشين سازی  نفر٣٠٠بيش از  بازنشستگی پيش از موعد

 ١٢۵  "٨سه شنبه  تهران شهاب خودرو  نفر۵٠٠ اجرای طبقه بندی مشاغل ارسال نامه به ادارۀ کار استان تهران

سازی موتور سيکلت   -  اعتراض به تعويق پرداخت دست مزدشان  ارسال نامه به مسئوالن رژيم
 ١٢۶   "٨سه شنبه   -  ايران برک

 کارخانۀ رينگ سازی وابسته به ايران –اعتصاب مجدد، جمعی از کارگران ايران خودرو 
" ٩چهارشنبه  مشهد رينگ سازی  نفر٨۵٠ اعتراض به عدم پاسخ گوئی به خواست هايشان . با صدور اطالعيه ای حمايت خود را از اين اعتصاب اعالم کردند–خودرو است  ١٢٧ 

دست از کار کشيدند، اين شرکت که توليد کنندۀ انواع نخ ها و کيسه های کنفی است به 
 ١٢٨ "٩چهارشنبه  رشت شرکت کنف کار  نفر٢۵٠ عدم پرداخت سه ماه حقوق و مزايای خود و عيدی و پاداش سال قبل .تازگی به بخش خصوصی واگذار شده

  نفر از کارگران دست از کار کشيدند
 ١٢٩  "١٢شنبه   رشت  شرکت کنف کار   نفر٢۵٠  پرداخت سه ماه حقوق و مزايای خود و عيدی و پاداش سال قبلعدم   

  تجمع اعتراضی جمعی از پرستاران در مقابل ساختمان رياست جمهوری
  

اعتراض به  کمبود پرسنل و بی توجهی وزارت بهداشت برای رسيدگی به 
سازمان نظام   -  مشکالت پرستاران

 ١٣٠  "١٢شنبه   هرانت  پرستاری

  ١٣١  "١٢شنبه   محالت  کارخانه رام پر   نفر٨٠  -  .کارگر اين کارخانه که توليد کنندۀ نخ پلی استر است در معرض اخراج قرار گرفتند ٨٠

  تجمع اعتراضی در مقابل مجلس
  ١٣٢  "١٢شنبه   تهران  صندوق نسوز خرم   نفر١٢٠  زايا ماه حقوق و م۴عدم دريافت   )توليدات اين کارخانه ساخت صندوق های نسوز و در برای بانک هاست(

  مبارزه و تحصن اين کارگران در نگرانی از آيندۀ شغلی خود
 . روز ادامه داشته است۵٠حدود 

  خواهان واگذاری کارخانه به خود کارگران
 ١٣٣ "١۶چهارشنبه  اراک شرکت آوانگان - .با همان شرايطی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود

اعتراض گسترده برای چندمين بار، کميسيونی از مسئوالن استان، نيروی انتظامی و 
  مديريت کارخانه برای رسيدگی به مسائل کارگران در فرمانداری رشت تشکيل شده

 .اما هنوز به نتيجه ای نرسيده است
 ١٣۴ "١۶چهارشنبه  رشت نساجی پارس ايران - اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا

  اعتراض به شرايط سخت و زيان آور کار تجمع اعتراضی در مقابل مجلس هم زمان با حضور خاتمی در مجلس
پرستاران و کارکنان  - و رفع تبعيض های شغلی و اجتماعی

 ١٣۵  "٢٠يکشنبه  تهران بيمارستان ها

   او و همسرش را١٢با بی توجهی طاهری کارفرما، کارگران از ساعت 
  رده و اعالم کردند تا حقوقشان را دريافت نکننددر اتاقش حبس ک

   نيروی انتظامی و گارد ويزه٣ساعت .به انها اجازۀ خروج نمی دهند
 .طاهری و همسرش را آزاد کرد، کارگران در اعتراض دست به اعتصاب زدند

 ١٣۶  "٢۴ شنبه ۵ سنندج کارخانه شاهو - خواستار دريافت دست مزدهای عقب افتادۀ خود شدند
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 ١٣٧  "٢۵جمعه  مالير کارخانه سيليس  نفر۴٠ - نفره کار می کردند، بی کار شدند۵ تا ٣کارخانه تعطيل و کارگران آن که در کارگاه های 

شرکت توليدی سيانا  نفر١۵٢ سال اخراج و پيگيری مطالبات خود ٢خواهان بازگشت به کار بعد از حدود  تجمع در برابر خانه کارگر  ١٣٨  "٢۶شنبه   ساوه

 ١٣٩ "٢٧يک شنبه  - سد زيردان -  ماه حقوق۵عدم دريافت   دست از کار کشيدند

يک ماه از حقوق کارگران پرداخت شد و قرار شد دو ماه باقيمانده در دو نوبت تا آخر سال 
 ١۴٠  "٢٨دو شنبه  سنندج کارخانه شاهو - سه ماه حقوق عقب افتاده- ارخانه اعالم کرد که تا آخر بهمن کارخانه تعطيل ميشودپرداخت شود ولی مديريت ک

  تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه و خواستار حضور مديريت
 .و پاسخ گوئی به مطالباتشان شدند

  ناجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت هزينۀ تحصيلی دانش آموزا
خرم دره شرکت مينو - و پاداش افزايش توليد  ١۴١  "٢٨دو شنبه 

کارخانجات صنايع پوشش،الکتريک ايران،کنف کار ريسندگی مختار،پارس ايران،پرسان، 
فرش گيالن،صنايع ابريشم گيالن و ايران برگ شامل طرح خصوصی سازی هستند که تا 

 .وضعيت نابسامان به سر می برند در صد کارگران آنها اخراج شده و بقيه در ٨٠کنون 
 ١۴٢  "٢٨دو شنبه  گيالن چندين کارخانه  هزار نفر٨بيش از  اعتراض به سياست خصوصی سازی و اخراج ها

صنايع پوشش گيالن - حقوق معوقه سی و سه ماهه تجمع اعتراضی در محوطه ی در کارخانه  ١۴٣  "٢٨دو شنبه  رشت

کارفرما به خواست هايشان، دست به اعتصاب زدند، به علت بی توجهی و عدم پاسخ گويی 
کارفرما سرانجام مجبور به مذاکره با کارگران شد در جلسات  مذاکرات نمايندگان کارگران،

  کارفرما، اداره کار،استانداری، شورای تأمين استان و فرمانداری حضور داشتند

سه ماه حقوقافزايش دست مزدها،پرداخت سنوات بازنشستگی براساس توافق تا 
 ١۴۴  ٢٩سه شنبه  -  شرکت پارس مينو   نفر٢٠٠٠  و ساير مزايا و پرداخت هزينه ی ساالنۀ دندان پزشکی

اعتراض به برخورد تبعيض آميز مديران، رفع تبعيض در پرداخت حقوق و  اجتماع تعرضی کارگران پيمان کاری ايران خودرو
 ١۴۵ ٢٩سه شنبه  تهران- ايران خودرو -  و قراردادهای موقتمزايا، استخدام رسمی، انحالل شرکت های پيمان کاری

 ١۴۶ "٣٠چهار شنبه تهران شرکت برج ميالد - اعتراض به پرداخت نشدن دست مزد ها دست از کار کشيدند

  بهمن     

یتخته سه اليی رجائ  نفر۵٢٠ اعتراض به حقوق معوقه و مزايا تجمع اعتراضی در مقابل استانداری مازندران  ١۴٧  بهمن١شنبه  5 ساری
 بهمن در ساعت ده ۴کميتۀ کارگری با صدور اطالعيه ای اعالم کرد که روز يک شنبه 

مياندوآب کارخانه قند - يادبود . دقيقه دست از کار خواهند کشيد۵صبح برای گرامی داشت ياد کارگران خاتون آباد،   ١۴٨   "١شنبه  5

   حملۀ نيروهای سرکوب گر رژيم مواجه شدند فومنات که با–بستن جادۀ اصلی رشت 
 ١۴٩   "١شنبه  5 رشت نساجی فومنات  نفر۵٠٠  ماه حقوق های عقب افتاده١١اعتراض به وضعيت کارخانه و  .و چند نفر از کارگران زخمی و به بيمارستان منتقل گرديدند

مسجد  شهرداری - واست هايشان و دو ماه حقوق معوقهعليه عدم رسيدگی مسئوالن رژيم به خ .برای دومين بار دست از کار کشيدند
 ١۵٠   "١شنبه  5 سليمان

نيروهای انتظامی به همراه لباس شخصی ها به کارگران اعتصابی اين کارخانه حمله کرده 
يکی از کارگران .  نفر از آنها را شديدًا مجروح کردند که به مراکز درمانی منتقل شدند۶و 

 .را از دست سربازان می گرفتيم، خون به پا می شدمجروح می گفت اگر اسلحه 

  اعتراض به وضعيت کارخانه و سوء استفاده های مالی و غارت مديران
 ١۵١  "٣شنبه  رشت نساجی فومنات  نفر۵٠٠  ماه حقوق های عقب افتاده کارگران١١و 
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ن کارگران همزمان با کارگران نساجی کردستان، به دو قله ی کلون بستک و توچال اي
صعود کردند و با اعالم يک دقيقه سکوت و برافراشتن لوح و پرچم اين مراسم،مراتب 
 انزجار خود را از واقعه اعالم داشته و خواستار مجازات مسببين و عامالن آن شدند

 خاتون آباد شهر بابک کرمان که سال  تن کارگران جان باختۀ مس۴يادبود 
واحدهای صنعتی جاده ده ها نفر .گذشته به علت اعتراض به اخراج توسط عمال رژيم به گلوله بسته شدند

 ١۵٢  "۴يکشنبه  تهران مخصوص کرج

  با صدور اطالعيه ای خواستار شد که هر ساله مراسم يادبودی به اين مناسبت
کميته حمايت از  - يادبود کارگران مس خاتون آباد .شوداز سوی فعالين کارگری برگزار 

 ١۵٣  "۴يکشنبه  سنندج کارگران بی کار

با انتشار اطالعيه ای ضمن اعالم همبستگی با کارگران نساجی فومنات و محکوم کردن 
حمله به آنها، از کارگران ايران خودرو که در شمال شاغل هستند خواستند که کارگران 

 .ا تنها نگذارند و از خواست های آنها پشتيبانی کنندنساجی فومنات ر

  يادبود کارگران مس خاتون آباد و محکوم کردن حمله
 ١۵۴  "۴يکشنبه  تهران ايران خودرو جمعی از کارگران به کارگران اعتصابی فومنات

 سال سابقۀ کار دارند و ٢۵ تا ١٨تجمع اعتراضی در مقابل خانه کارگر،اکثر کارگران بين 
 .الغ قابل توجهی از کارفرما طلب دارندمب

  
  

 عدم دريافت دست مزدها
 ١۵۵  "۴يکشنبه  گيالن ايران کنف گيالن  نفر۵٠

دست از کار کشيده و پس از سه روز اعتصاب با گرفتن تعهد از مسئولين برای تحقق 
 ١۵۶  "۴يکشنبه  خوی جی خوینسا  نفر۵٠٠ سنوات پايان خدمت و قرار دادها .خواست هايشان به اعتصاب پايان دادند

   بهمن١۵اعتراض و اعتصاب، به کارگران قول داده شد که تا 
کشت و صنعت نيشکر -  ماه حقوق معوقۀ۵ تا ۴پرداخت فوری  .بخشی از حقوق آنها پرداخت  بشود

 ١۵٧   "۵دو شنه  اهواز فارابی

ت از کار کشيده و  نفر از کارگران از سوی کارفرما، کارگران دس۴٠٠با اعالم اخراج 
اعتصاب نمودند، نيروهای سرکوب و يگان های ضد شورش رژيم در اين دو روز به 

اين کارخانه در (کارگران يورش برده و تعدادی را زخمی و عده ای را دستگير می کنند 
   در صد مالکيت آن خصوصی۵٠ کيلومتری شيراز واقع شده  و ١۵شهرک زرقان در 

 )به بانک صنعت و معدن است در صد ديگر متعلق ۵٠و 

 ١۵٨     "٧ و ۶ شيراز کاشی سازی حافظ  نفر١٠٠٠ حمايت از کارگران اخراجی

ريسندگی ايران کنف  نفر٨٠ عدم دريافت دست مزدها و بی توجهی مسئولين رژيم تجمع اعتراضی در مقابل خانۀ کارگر  ١۵٩ "٧چهارشنبه  رشت

  ١۶٠  "١٠شنبه   تهران  ايران خودرو  -  مساوی در مقابل کار مساوی با کارگران رسمی و استخدام رسمیحقوق   تجمع اعتراضی کارگران پيمان کار

  تجمع اعتراضی جمعی از بهياران اين بيمارستان در مقابل دفتر
 معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی

 اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايای معوقه
بيمارستان فاطمه  - 

 ١۶١  "١٢ شنبه دو بوشهر زهرا

اين کارخانه کولر، بخاری گازی و بخاری عالء الدين (تجمع اعتراضی در محل کارخانه 
 ) نفر از کارگران آن رسمی و بقيه قراردادی هستند١۵٠توليد می کند، حدود 

  رسيدگی به تعطيلی و مشکالت کارخانه و بی حقوقی کارگران
 ١۶٢ "١٣سه شنبه  تهران کارخانه عالء الدين  نفر٣٧٠ )نواده، کليۀ خود را فروختفرزند يکی از کارگران برای تأمين زندگی خا(

ما اکنون بايد از ميان اعتصاب، تحصن و اعتراض... «: ضمن نامه ای به وزير کار نوشتند
کارگران قراردادی  - اعتراض عليه قراردادهای موقت و سوء استفاده ی پيمان کاران .»يا خفقان و مرگ تدريجی يکی را انتخاب کنيم

 ١۶٣ "١٣سه شنبه  تهران محور شرق تهران

 ١۶۴ "١٣سه شنبه  رشت نساجی پارس ايران  نفر٨٠  ماه حقوق٩عدم پرداخت  .از محل کارخانه تا دفتر نماينده ی خامنه ای در رشت راه پيمايی کردند

 بار برای ١٠ز تجمع اعتراضی در مقابل دفتر شرکت، طی سه سال گذشته کارگران بيش ا
قطعات فوالدی ايران  نفر٢۵٠ دو ماه حقوق معوقه .حقوق های عقب افتاده خود به انواع مختلف تجمع و اعتراض کرده اند -کالرک

 ١۶۵ "١۴چهارشنبه  کرج
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رزه مداوم، کارفرمايان را که قصد تعطيلی کارخانه کارگران بعد از يک ماه مقاومت و مبا
 ١۶۶  "١۵ شنبه ۵ تهران کفش گام  نفر٢٠٠ جلوگيری از تعطيلی کارخانه .را داشتند، مجبور به عقب نشينی کرده و مانع تعطيلی کارخانه شدند

ن  نفر از کارگرا١٠مديران اين شرکت که توليد کننده ی يخچال فريزر فيلور می باشد قبًال 
در اين. را اخراج کرده و قصد دارند با توطئه های مختلف کارگران بيشتری را اخراج کنند

روز يک آتش سوزی در کارخانه روی داد که مديريت آن را به کارگران اخراجی نسبت 
 .داد، اما کارگران اين اقدام را توطئه ی خود مديران می دانند

 ١۶٧ "١٨يک شنبه  تهران شرکت بهمن - اعتراض به اخراج ها و افشای توطئه های مديريت

   ماه که از۴ ماه حقوق معوقه، بعد از ١١درخواست پرداخت  اجتماع اعتراضی در مقابل دادگستری استان يزد
 ١۶٨  "١٩دو شنبه  يزد چينی سازی مهدی - تعطيلی کارخانه می گذرد

  کرده بود که روز سوم اسفند، هيأتی از تهرانطاهری قبًال اعالم 
 .همراه نجفی رئيس هيأت مديره برای رسيدگی و مذاکره با کارگران خواهند آمد

  خواهان پاسخ گوئی و طرف بودن خوِد طاهری مدير عامل
 ١۶٩ "٢٠سه شنبه  سنندج کارخانه شاهو - .به خواست های کارگران شدند

شرکت اکسيژن بالن -  ماه حقوق و مزايا٧اعتراض به عملکرد کارفرما وعدم پرداخت  ل خانه کارگر ساوهتجمع جمعی از کارگران در مقاب  ١٧٠ "٢٠سه شنبه  ساوه

کميته کارگری کارخانه با انتشار بيانيه ای تهديد به اعتصاب کرده و تأکيد کرده که در روز 
مياندوآب کارخانه قند - قهمطالبات معو .اعتصاب دوش به دوش همکاران خود خواهند جنگيد  ١٧١  "٢۴شنبه 

 ١٧٢ "٢۵يک شنبه  تهران کفش گام  نفر٢٠٠  ماه حقوق معوقه و مشخص شدن وضعيت شغلی کارگران۴پرداخت فوری  تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان بانک کار آفرين، واقع در خيابان ظفر

  شرکت از دی ماه گذشتهاين . تجمع جمعی از کارگران در مقابل خانه کارگر ساوه
  با ادعای کارفرما مبنی بر ورشکستگی تعطيل شده

 . سال سابقۀ کار اخراج شده اند٢١ کارگرهر يک با ٢١و 

   ماه حقوق و مزايا٧اعتراض به عملکرد کارفرما وعدم پرداخت 
شرکت اکسيژن بالن - و اخراج های دسته جمعی  ١٧٣ "٢۵يک شنبه  ساوه

  معلمين - خواهان استخدام رسمی در آموزش و پرورش دمين بار در مقابل مجلستجمع اعتراضی برای چن
 ١٧۴  "٢٧ و ٢۵ تهران حق التدريسسی

 هزار صدي و سونيلي مکي کار شدند، هر کارگر حدود ی کارگر ب۵٠٠ و ليکارخانه تعط
 چي بازنشسته شده اند، هنوز هشي ماه پ٢٧ کارگر هم که از ٣٠٠. تومان طلب کار است

   تومان طلبکار استونيلي م٣ از آنها کي نکرده اند، هرافتي بابت سنوات خود دریلپو
  ١٧۵  "٢٧سه شنبه   قزوين  شرکت نارنج   نفر۵٠٠  طلب داشتن دو ماه پاداش و عيدی

. يک کارگر شاغل با اقدامی مسلحانه خواستار دريافت حقوق يک سالۀ خود از کارفرما شد
منطقه   -  -  دريافت حقوق عقب افتاده  .ن و رژيم جمهوری اسالمی استاين هشداری به ساير سرمايه دارا

  ١٧۶  "٢٧سه شنبه   عسلويه

  ١٧٧ "٢٨چهارشنبه   زاهدان  بافت بلوچ   نفر٨٠٠  اعتراض عليه عدم پرداخت دو ماه حقوق به تمامی کارگران   نفر از کارگران در مقابل کارخانه٨٠تجمع اعتراضی 
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    اسفند          

 روز به علت بی توجهی مسئوالن اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد،٣٣پس از گذشت 
  قرار است فرماندار، رئيس اطالعات، فرمانده ی نيروی انتظامی و نمايندۀ منطقه

  .عدن گفتگو کننددر مجلس برای بازگشت کارگران به سر کار با کارفرمای م

عدم پرداخت دو ماه حقوق و مزايا، بی کار سازی، باز خريد اجباری، ميزان 
معدن البرز غربی    نفر٧٠٠  سنوات پايان خدمت و سختی کار

  سنگرود
لواشان 
  ١٧٨  اسفند٣دوشنبه   گيالن

شماره  تاريخ  شهر  )محل(کارخانه   داد کارگرانتع  خواست ها  نوع حرکت و نتايج

نفر از کارگران به سوی ادارۀ کار راه پيمائی و در آنجا تجمع کردند، پس از يک  ١٠٠
عت طاهری مدير عامل، صادقی زاده رئيس ادارۀ کار، آزادی از مديران شرکت و چند سا

نفر ديگر که از مسئولين اطالعاتی بودند برای مذاکره آمدند و قرار شد حقوق و تمامی 
 اسفند پرداخت شود و قرارداد کارگران قراردادی تا آخر سال تمديد ١٢مزايای کارگران تا 

  . کارخانه شاهو از فروردين سال آينده تصميم گرفته شودشود و در مورد آينده ی

  ١٧٩  اسفند٣دوشنبه   سنندج  کارخانه شاهو  -  -

 نفر از کارگران از سوی کارفرمای اين شرکت و واحد ٢٧به دنبال ارسال نامه هايی برای 
جمعی از " تعديل نيروی کار"تحقيقات مرکز صنعتی تبريز برای تسويه حساب به منظور 

  .ان شاغل به ادارۀ کار شکايت کرده اندکارگر
  ١٨٠  اسفند٣دوشنبه   تبريز  گروه صنعتی کاوه   نفر٧٠  اعتراض به تعديل نيروی کار

  اعتراض نسبت به اين وضعيت،اين کارخانه توسط پيمان کار اداره می شود
  .و کارگران مجبورند روزهای جمعه هم کار کنند

   ماه حقوق معوقه۴عليه 
کارخانه قطعات فوالد  -  ) هزار تومان علی الحساب دريافت کرده اند٧٠ها نفری در اين مدت تن(   ١٨١  اسفند٣دوشنبه   کرج

اين شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و از سال . تجمع در برابر استانداری مازندران
   عمًال تعطيل شده و کارگران با حق بيمه بی کاری به سختی زندگی می کردند،٧٩

   سال قطع شده٢٠ نفر از آنها به بهانه ی سابقه ی کار زير ٧٠اخيرًا بيمۀ 
  ١٨٢  "۵چهارشنبه   ساری تخته سه الئی رجائی   نفر۵٢٠  رفع بالتکليفی و دريافت حق بيمه بی کاری

  ١٨٣  " ۶ شنبه۵  رشت  صنايع پوشش   نفر۵٠٠   ماه دست مزد۴عدم دريافت   .در ادامه ی اعتراضاتشان، جاده اصلی رشت به بندر انزلی را بستند

  ١٨۴  "۶ شنبه۵  ساوه  نقش باف  -   کارگر۴٠اعتراض به اعالم تعطيل کارخانه به بهانۀ ورشکستگی و اخراج   تجمع اعتراضی در برابر خانه کارگر

  ١٨۵  "۶ شنبه۵  رشت  نساجر پارس   نفر٣٠٠   ماه حقوق معوقه١٠اعتراض به عدم پرداخت   تجمع اعتراضی در جلو استانداری گيالن

  ١٨۶   "٨شنبه  کرمانشاه  لوله سازس قدس   نفر۴٠  اعتراض به تهديد به اخراج و بی کارسازی  ع اعتراضی در ادارۀ کار و ُهشدار به مسئولين نسبت به عواقب رفتار کارفرمايانتجم

   نفر از کارگران بازنشسته برای چندمين بار١٠٠٠حدود 
  ١٨٧   "٨شنبه   آبادان  شرکت نفت  -  طالبات و روشن شدن وضعيت مسکنرسيدگی به م  در محل باشگاه پيروز دست به اعتراض زدند

   تهران را بسته و اجتماع کردند،- ساعت اتوبان اصفهان۵مدت 
  نيروهای انتظامی از آنها خواستند که اتوبان را باز کرده و به اداره ی کار شکايت ببرند،

  .د کردندولی کارگران با برپا کردن آتش، چندين ساعت اتوبان را مسدو
  ١٨٨   "٩يک شنبه   اصفهان  کارخانه بارش  -  اعتراض به تعويق در پرداخت دست مزدها و پاداش و عيدی
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  ١٨٩  "١ ١سه شنبه   رشت  ايران کنف   نفر۵٠  اعتراض به تصميم کارفرما برای تعطيلی کارخانه  تجمع اعتراضی

  ،GPI نفر از کارگران سالن برش و پرس توسط شرکت پيمان کاری٧به دنبال اخراج 
که به عدم پرداخت عيدی و پاداش آخر سال معترض بودند، ، جمعی از کارگران ايران 
  خودرو با نوشتن نامه ای خواهان بازگشت فوری و بدون قيد و شرط آنها به سرکارشدند

  ١٩٠  "١ ١سه شنبه   تهران  ايران خودرو  -  يت از کارگران اخراجی و خواست های آنهااعتراض به اخراج و حما

  تجمع اعتراضی
بيمارستان خيريه ولی   نفر١۶٠  دو ماه حقوق معوقه  

  ١٩١  "١ ١سه شنبه   مشهد  عصر

  ١٩٢  "١ ١سه شنبه   تبريز  شرکت آذر بنياد  -  هپرداخت حقوق های معوق  .ارسال شکايت نامه به ادارۀ کار، اين شرکت وابسته به بنياد جان بازان است

  ١٩٣  "١ ١سه شنبه   زاهدان  سازمان آب  -  دست مزد و عيدی  با تجمع و اعتراض موفق به دريافت بخشی از مطالبات خود شدند

  ١٩۴ "١٢ه چهارشنب انديمشک  شرکت رجاء  -   نفر کارگر اخراجی٣۶خواهان بازگشت به کار   اعتراض در مقابل ادارۀ کار انديمشگ

  ١٩۵  "١٣پنج شنبه   دزفول  فضای سبز  -  پرداخت حقوق معوقه  تجمع اعتراضی در مقابل دفتر فضای سبز در پارک شهر

  اعتراض عليه عدم پاسخ گوئی کارفرما به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  تجمع اعتراضی در مقابل استانداری گلستان
  ١٩۶  "١٣پنج شنبه   گرگان   کارشرکت مرجان   نفر۶۵  و عدم پرداخت مزايای خود

  ١٩٧  "١٣پنج شنبه   يزد  سلک باف  -   در صد عيدی و پاداش و مزايای ديگر۵٠ ماه حقوق معوقه و ۴پرداخت   ارسال نامه به استانداری، نيروی انتظامی و ادارۀ کار

  با واگذاری کارخانه به بخش خصوصی،
  ١٩٨  "١٣پنج شنبه   ياسوج  کارخانه قند  -  بيش از يک سال حقوق دريافت نکرده اند  .ندکارفرمای سابق از پرداخت حقوق کارگران خودداری می ک

  کارگران قراردادی بخش تعميرات با ُهشدار قبلی دست به اعتصاب زدند،
پس از دو ساعت کارفرما ناچار به عقب نشينی شد و قول داد حقوق بهمن را پرداخت کند و

  .يدی را نيز بپردازد اسفند حقوق اسفند و پاداش و ع٢٣تا 

  عدم پرداخت  دو ماه حقوق و مزايا، بی کار سازی، بازخريد اجباری،
معدن زغال سنگ    نفر٧٠٠  ميزان سنوات پايان خدمت و سختی کار

  سنگرود
لواشان 
  ١٩٩  "١۶يک شنبه   گيالن

  ٢٠٠  "١۶يک شنبه  کرمانشاه  پتروشيمی بيستون  -  پرداخت حقوق بهمن ماه و پاداش و عيدی  تجمع و راه پيمايی

 نفر مشغول به کارند و بيش از ٢٢٠ نفر از کارگران اين کارخانه اخراج شده و تنها ١٣٠٠
کارگران . اين کارخانه تحت پوشش بنياد مستضعفان است.  ماه حقوق آنها پرداخت نشده٣

  .طی دو هفته دو بار در مقابل ساختمان بنياد تجمع اعتراضی نمودند
  ٢٠١  "١۶يک شنبه   اصفهان  کارخانه بارش  -  ی معوقه و ساير مطالباتپرداخت دست مزدها
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کشاورزان چغندر کار نيز در اين اعتراضات . حرکت های اعتراضی و اعتصاب سه روزه
  ٢٠٢  "١٧دوشنبه   دزفول  کارخانه قند  -   عدم پرداخت دستمزد و ساير مطالباتاعتراض به  .شرکت داشته و خواهان مطالبات خود بودند

  ٢٠٣  "١٨ و ١٧  بوشهر  نيروگاه اتمی   نفر٢٠٠  اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها  تجمع در برابر فرمانداری و ادارۀ کار

  ٢٠۴  "١٨سه شنبه   مشهد  شرکت آدنيس   نفر١۵٠  اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و مزايای بهمن و اسفند و عيدی و پاداش اين شرکت توليد کنندۀ بخاری، آب گرم کن و کولر است. تجمع در مقابل فرمانداری مشهد

  به علت انحالل شرکت،. تجمع و اعتراض 
  ٢٠۵  "١٨سه شنبه   همدان  ساميکو صنعت   نفر١۵۵  اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت کاری  کارگران دو سال است که در بالتکليفی به سر می برند

 هزار واحد سنگ ۴انجمن مديران کارخانجات سنگ بری استان فارس از احتمال تعطيلی 
کارخانجات سنگ   -  -   هزار کارگر شاغل در اين صنعت خبر داد١٠٠بری در اين استان و بی کاری بيش از 

  ٢٠۶  "١٩ شنبه  ۴  شيراز  بری

  کارتجمع در مقابل وزارت کار برای مالقات با وزير 
  ٢٠٧  "١٩ شنبه ۴  تهران  بهمن پالستيک  -   ماه دستمزد و مزايا۴اعتراض به عدم پرداخت  که با دخالت نيروهای انتظامی روبرو شدند

  برای چندمين بار دست به حرکتی اعتراضی زدند
فرآورده های گوشتی   -  اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه  

  ٢٠٨  "١٩ شنبه ۴  ايالم  سالم

  ٢٠٩    "٢٠ شنبه ۵ خرم آباد يخچال سازی لرستان  -   ماه دستمزد۴اعتراض به عدم پرداخت  در مقابل ساختمان استانداریتجمع اعتراضی 

  تجمع در مقابل استانداری و همزمان عدۀ ديگری از کارگران در محل کارخانه
  .تحصن کرده و اعالم کردند تا رسيدن به خواسته هايشان به تحصن ادامه خواهند داد

  .شرکت در طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت در ميدان بنگستان کار می کنداين 
جهان پارس خوزستان   نفر١٧٠٠  در اعتراض به عدم دريافت يک سال حقوق خود   ٢١٠    "٢٠ شنبه ۵  اهواز

نساجی ايران ترمه و   -  دو ماه حقوق عقب افتاده  طی تجمعی از مسئولين، مديريت و ادارۀ کار خواهان رسيدگی به مشکالتشان شدند
  ٢١١   "٢٣ و ٢٢  تهران  تهران پتو

تجمع کارکنان دانشگاه در برابر سازمان مرکزی، مقامات دانشگاه اعالم کردند در حال 
  .پيگيری اين مطالبات هستند و هيأتی به اين منظور به تهران اعزام شده اند

  اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايای پايان سال،
  افه کاری بهمن و اسفند، جيره های غير نقدی ودو ماه اض

  ٨٣ ماهه دوم و پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال ۶حق لباس 
  ٢١٢           "٢۴  اهواز دانشگاه جندی شاپور   نفر۴٠٠

کارکنان به ايجاد تأخير در خروج اتوبوس ها از ترمينال و تجمع در ميدان آزادی اقدام 
  ٢١٣   "٢۵ و ٢۴  تهران  شرکت اتوبوسرانی  -  اعتراض به قطع اضافه کاری و کسر حقوق  .ی قول داد که به اين خواست ها رسيدگی کندمديريت طی اطالعيه ا. کردند
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  ٢١۴ "٢۶چهارشنبه   اهواز  لوله سازی اهواز   نفر١٠٠بيش از   ی معوقهاعتراض به عدم پرداخت حقوق ها   خرمشهر-تجمع اعتراضی و بستن جاده اهواز 

 ساعت راه پيمائی و تظاهرات در خيابان های اصلی شهر در سالن اجتماعات ٢پس از 
  ٢١۵    "٢٧ شنبه ۵  يزد  سلک باف يزد   نفر۵٠٠   ماه دست مزدها۴اعتراض به نپرداختن   .استانداری جمع شده و خواستار پاسخ گوئی مقامات استانداری شدند

    فروردين          

 ١٧چهار شنبه   بابلسر  شرکت فرش بابلسر  -  اعتراض به تعطيل کارخانه و بی کار سازی  تجمع و راه پيمائی که با دخالت نيروی انتظامی پايان يافت
  ٢١۶  فروردين

اعتصاب کرده و در محل سازمان حمل و نقل و پايانه های سمنان دست به تجمع اعتراضی 
  سمنان  -  اعتراض به نحوۀ عملکرد شرکت در انتقال مسافران  .دند، اين اعتصاب با گرفتن قول مساعد از مسئولين پايان يافتز

اتوبوسران
ی برون 
  شهری

  ٢١٧ "١٧چهارشنبه 

 تا کنون تعطيل شده و٨١اين شرکت از اسفند ماه .تجمع در مقابل ادارۀ کار و امور اجتماعی
  ٢١٨ "١٧چهارشنبه   همدان  ساميکو صنعت  ده ها تن  اعتراض به بی کاری و عدم تأمين معاش   حقوق و بالتکليف مانده و از بيمۀ بی کاری نيز محروم هستند ماه است کارگران بی٢۵

اقليد فارس  شتمجتمع گو  -  اعتراض به تعطيلی اين واحد و اخراج دسته جمعی کارگران   کشتارگاه بزرگ کشور است۶اين مجتمع يکی از . تجمع اعتراضی   ٢١٩  "١٨پنجشنبه 

  ٢٢٠   "٢٠شنبه   بوشهر  نيروگاه اتمی  -   کارگر و تهديد به اخراج ساير کارگران٢۵اعتراض به اخراج   اعتصاب و تجمع در مقابل خانۀ کارگر

  ٢٢١   "٢٠شنبه   مشهد  تريککارخانه الک  -   نفر از کارگران رسمی و قراردادی١۴٠اعتراض به حکم اخراج   تجمع اعتراضی در برابر ادارۀ کار

    کارگر بازنشسته در محل کارخانه٢٠۵تجمع اعتراضی 
  برای دريافت سه ماه حقوق و مزايا به ازای هر سال خدمت

  اعتراض به نحوۀ احتساب سنوات خدمت
  ٢٢٢  "٢١يکشنبه   رشت  شرکت چوکا   نفر۴٠٠٠  و پرداخت کامل حقوق و مزايای بازنشستگی

  اين کارگران تحت پوشش شرکت پيمان کاری.تجمع در مقابل کارخانه
  .کار می کنند و قرارداد آنها تا آخر تيرماه به پايان می رسد" توسعه خودرو کار"

  اعتراض به حکم اخراج سه ماه قبل از پايان قرارداد،
  ٢٢٣  "٢١يکشنبه   تهران  ايران خودرو ديزل   نفر٢١٠  .در حالی که به آنها قول استخدام رسمی داده شده بود

  . متوقف می شد١١به علت قطع پياپی کابل های برق، خط توليد تا ساعت 
  با بازجوئی حراست از تعدادی از کارگران،

  .يکی از آنها به نام پرويز ساالروند به زندان اوين برده شد

  ماه قبل و عيدی و پاداش٣عدم دريافت حقوق و مزايا از 
  ٢٢۴  "٢٣سه شنبه   تهران  ايران خودرو  -  و پائين بودن دستمزد
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  :ارديبهشت 
 

   ارديبهشت را١١ری مراسم اول ماه مه امسال، اخبار اين ماه تا نظر به اهميت فوق العادۀ برگزا
  :عمدتًا به اطالعيه ها، گزارشات و قطع نامه های اين مراسم اختصاص می دهيم 

  
  

فت با قطع نامۀ مسئولين خانه  نفر از کارگران تبريز جهت تدارک مراسم اول ماه مه در سالن خانه کارگر اجتماع کردند و در مخال٢٠٠٠ ارديبهشت بيش از ٧ شنبه ۴روز  •
 ۴۵٠ ارديبهشت، روز جهانی کارگر، حداقل دستمزد ١١تعطيل رسمی : کارگر و شوراهای اسالمی کارخانجات، قطع نامه ای را به تصويب رساندند که عمده ترين مواد آن عبارتند از

اين تجمع با شعارهای زنده باد اول ماه مه، زنده باد ... تصاب،لغو قراردادهای موقت کار و هزار تومان، به رسميت شناختن حق تشکل و حق اعتصاب و پرداخت حقوق روزهای اع
 .و در محکوميت سياست های مسئولين خانه کارگر به پايان رسيد... همبستگی جهانی کارگران، 

در اين مراسم گروه .ده چالوس گرد آمده و مراسم اول ماه مه را برگزار کردند ارديبهشت بيش از هزار نفر از کارگران و خانواده هايشان در آبشار خور واقع در جا٩روز جمعه  •
در اين مراسم که از . هائی از کارگران کارخانه سايپا، ايران خودرو، صنايع آموزشی ، پارس خودرو و تعداد ديگری از مراکز کارگری تهران و کرج و ساير شهرها حضور داشتند

ظهر ادامه داشت، چندين مقاله در مورد تاريخچه اول ماه مه، معرفی سازمان جهانی کار و لزوم تشکل يابی کارگران خوانده شد و تعدادی از کارگران و  بعد از ۵ساعات اوليه صبح تا 
 .کودکان با اجرای موسيقی و خواندن ترانه های شاد هنرنمائی کردند

 تهران به مناسبت اول ماه مه برگزار کردند، مأمورين انتظامی برای –رمانشاه مراسمی در جادۀ سنندج  نفر از کارگران پتروشيمی بيستون در ک۶٠ ارديبهشت ٩روز جمعه  •
 .کارگران در مورد اهميت اين روز و لزوم تشکل و خواسته های خود سخنرانی کردند. جلوگيری از گسترش اين مراسم و پيوستن مردم به آن، اطراف محل را تحت کنترل در آورد

 
 ارديبهشت با نصب پالکاردها در سطح شهر و پخش اطالعيه ها و فراخوان و ١٠در روز شنبه ...  گيری تشکل های آزاد کارگری، شورای کارگران نساجی سنندج و کميته پي •

 .فراخوانده اند) فردا(تبريک به مناسبت اول ماه مه، کارگران و مردم شهر را برای تجمع در مقابل ادارۀ کار در روز يک شنبه 

 هنری دنيای شادی توسط شهرداری -تجمع اعتراضی به دنبال پلمپ کردن مجتمع فرهنگی
ارگر با صدها ک  اعتراض به بستن اين مجتمع و خواهان رسيدگی کردن مسئوالن به اين امر   در شرق تهران١٢منطقه 

 "٢۴چهارشنبه   تهران  مجتمع دنيای شادی  خانواده هايشان
  

٢٢۵  
  

صدور اطالعيه و در آن اين تصميم را ناعادالنه خوانده و اعالم کردند حداقل دست مزد بايد
   هزار تومان باشد۴٠٠حدود 

 هزار تومانی توسط شورای عالی کار ١٢٢اعتراض به تعيين حداقل دست مزد 
  ٢٢۶  "٢۵ شنبه ۵  تهران  ايران خودرو  جمعی از کارگران   دست مزدها متناسب با نرخ تورم و گرانیو خواهان افزايش

  ٢٢٧    سنندج  کارخانه شاهو  -   نفر از همکاران و خواهان بازگشت آنها به سر کار٣٠اعتراض به اخراج   تجمع اعتراضی در مقابل استانداری و ادارۀ کار

  .بل ادارۀ کل کار آذربايجان غربیتجمع اعتراضی کارگران فصلی در مقا
  کارگران می گويند چه لزومی دارد کارگران فصلی شامل شرايط

  قرارداد موقت و محروميت های ناشی از آن بشوند؟
  ٢٢٨  "٢٨يکشنبه مياندوآب  کارخانه قند   نفر٧٠  اعتراض به انعقاد قراردادهای موقت کار
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 ارديبهشت ماه مأمورين مسلح نظامی در بوکان اسماعيل خودکام از فعالين کارگری را در حين پخش تراکت برای اول ماه مه دستگير و به ادارۀ اطالعات برده و به ١٠شباهنگام  •
کارگران به پيش نهاد محمود صالحی از رهبران . دند، دستگير می کنندشدت مضروب می کنند، سپس جليل ويسی و مسعود رحمانی از ديگر فعالين کارگری را هم که به دنبال او آمده بو

 ١١ بامداد ٢کارگری کردستان، شبانه به سراغ رئيس ادارۀ کار رفته و او را با خود به ادارۀ اطالعات برده و باالخره بعد از ساعاتی تالش و مذاکره کارگران دستگير شده در ساعت 
 .ر موجب شور و شوق کارگران و رزمندگی بيشتر روز اول ماه مه می شودارديبهشت آزاد می شوند، اين ام

 ارديبهشت امسال ١٠در اول ماه مه سال قبل، که قرار بود روز شنبه ) هادی تنومند، اسماعيل خودکام، جالل حسينی و محمد عبدی( دادگاه تنی چند ازکارگران دستگير شده سقز  •
 . توجه به جو اعتراضی شهر در آستانۀ اول ماه مه، به بهانۀ عدم حضور قاضی به تعويق می افتددر دادگاه انقالب سقز برگزار شود، با

از يک هفته قبل شور و شوق و تحرکات برای تدارک مراسم اول ماه مه در سقز شروع می شود و پرچم های سرخ و شعارهای اول ماه مه در اکثر چهار راه ها نصب می شود و  •
صالحی پس از گرفتن . اده و سرانجام فرماندار به قصد کنترل مراسم از محمود صالحی می خواهد که در مراسمی که در سالن کاوه برگزار می شود سخنرانی کندمأمورين به هراس افت

 را به سود جنبش کارگری تشخيص می دهند، اين پيش تعهد کتبی از فرماندار مبنی بر  آزادی مراسم و عدم دخالت مآمورين و پس از مشورت با ساير فعالين کارگری که اکثرًا اين عمل
سالن .  نفر از کارگران فعال و خانواده هايشان و همچنين مقامات شهری در سالن کاوه برگزار می شود٢٠٠٠ونيم روز يک شنبه با حضور حدود ٣اين مراسم ساعت . نهاد را می پذيرد

" پس از سخنان رئيس خانه کارگر، فرماندار، رئيس ادارۀ کار و فردی به عنوان. آرايش شده بود" مبستگی جهانی طبقه کارگرزنده باد اول ماه مه، روز ه" با دو پرچم سرخ و شعار 
د، او ضمن که همگی با تمسخر و هو کردن حضار مواجه می شوند و بعد از اجرای يک رقص کردی، محمود صالحی با دست زدن و استقبال حاضرين سخن رانی می کن" نمايندۀ کارگران

تبريک به مناسبت اين روز و انتقاد از نحوۀ سازمان دهی اين مراسم، به شرايط تحميل شده به کارگران ايران، ضرورت متشکل شدن با نفی خانۀ کارگر و شوراهای اسالمی کار و ايجاد 
 در روز گذشته در بوکان و ضرب و شتم او می پردازد و اعالم می کند تنها با تالش تشکالت مستقل کارگری و اعتراض به دستگيری های سال قبل و همچنين دستگيری اسماعيل خودکام

و " کميته همآهنگی برای ايجاد تشکالت مستقل کارگری" سپس اعالميۀ . پيگير و متحدانه خود می توانيم رفع اين تضييغات و منع اين تعقيبات و دستگيری ها را به دولت تحميل کنيم
 . دقيقه طول کشيد چندين بار با کف زدن های ممتد و فرياد شوق حضار همراه شد٢۵اين سخنرانی که . ه را نيز می خواندقطع نامۀ اول ماه م

 امضاء منتشر شد که ليست اوليۀ آن را بيش از سه هزار کارگر» تشکل کارگری را به نيروی خود ايجاد کنيم « در مقطع اول ماه مه روز جهانی کارگر، بيانيه ای تحت عنوان  •
. امروز يکی از بديهی ترين و ابتدائی ترين حقوق مسلم و شناخته شده ی کارگران جهان، حق ايجاد هر نوع تشکل کارگری است« : در بخشی از اين بيانيه چنين آمده است. کرده بودند

انداردهای جهانی، فقط وظيفۀ ثبت اين تشکل ها را بر عهده دارند و در صورت ثبت در دنيای امروز، کارگران تشکل خود را بدون اجازۀ دولت ها ايجاد می کنند و دولت ها، طبق است
برپايه ی منافع مشترک و طبقاتی، وظيفه ی حمايت از کارگران ايران بر « : در اين بيانيه تأکيد شده است که » ...نکردن آنها هم، اين تشکل ها می توانند تشکيل شوند و فعاليت کنند 

ما از شما پيش روان و فعالين . هست و نيست کارگران ايران بر اثر تهاجم بی امان نظام سرمايه داری بر باد رفته است.  های شريف در سراسر جهان سنگينی می کنددوش تمامی انسان
 .»کارگری، اتحاديه ها و سنديکاها، انجمن ها و طرف داران طبقۀ کارگر می خواهيم ما را ياری و حمايت کنيد

در بخشی از بيانيه ی اعالم .  مه جمعی از کارگران استان تهران و خوزستان، کميته های کارگری گيالن، سنندج، بوکان، کرمانشاه و سقز اعالم موجوديت کردنددر اول ماه •
اين تشکل برای تحقق نظام شورايی و .  نمايداين تشکل در راه ايجاد جامعه ای مبتنی بر شوراهای کارگری و مردمی تالش و مجاهدت می«: موجوديت اين تشکل، چنين آمده است

دمکراسی مستقيم توده های مردم می جنگد و صد البته جنگ ما جنگی تمام عيار و بدون وقفه، همه جانبه و فراگير و سراسری و طبقاتی است و همه زوايا و ابعاد کار و زندگی کارگران 
 .»و مردم محروم جامعه را در بر می گيرد

شامل کميته ی های کارگری توليدی تهران، کارخانه قند مياندوآب، شرکت جرثقيل سازی، " (کميته ی کارگری برگزاری مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر" ، در اول ماه مه •
اوه، کميته های کارگری گيالن و شورای هيأت تحريريه نمايندگان شرکت صنايع پمپ، کميته ی حمايت از کارگران اعتصابی سنندج، کميته ی فعاالن کارگری کرمانشاه، کميته ی کارگران پ

با انتشار قطع نامه ای از جمله بر حق و حقوق کارگران، مبارزه برای برپائی تشکل های مستقل ضد سرمايه داری کارگری، لغو قراردادهای موقت کار، و " ) کارگر پيشرو" نشريه ی 
 لغو کار کودکان، برابری دست مزد زنان با مردان در همۀ سطوح کار مزدی و ايجاد شرايط کاری متناسب با وضعيت ويژه ی انحالل شرکت های پيمان کاری و تضمين امنيت شغلی،

... ليستی و زنان، محکوم کردن هرگونه تبعيض قومی، مذهبی و نژادی که به قصد تفرقه در ميان کارگران صورت می گيرد، دفاع از مبارزات پرستاران و معلمان و عليه جنگ امپريا
" با تشکيل کميته های کارگری زمينه را برای برپايی شوراهای مستقل و سراسری خويش مهيا کنيم" و " تشکل مستقل، حق مسلم ماست: " اين قطع نامه با شعارهای. تأکيد کردند

 .شروع شده بود 
: در آن می خوانيم. انتشار يافت) تهران، سقز، بوکان، بانه، مريوان، سنندج، رشت(ه مه  ارديبهشت، روز جهانی کارگر، قطع نامه ی کميته ی برگزاری مراسم اول ما١١روز  •
نظر به اين که نظام سرمايه داری اوضاعی را به کارگران تحميل کرده که فقر، فساد، تبعيض، بی حقوقی، تن فروشی، اعتياد و ديگر مصائب زندگی بشر از مظاهر آشکار و بارز آن «

پيروزی مبارزه برای تحقق مطالبات فوق در گرو ايجاد « :  آن نيز تأکيد شده است١٩در بند .  بند فرموله شده است١٩ت اساسی طبقه ی کارگر در اين قطع نامه در مطالبا» ...است 
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اری فرا می خوانيم و با شعار زير به استقبال سال جديد می ما کارگران را به مبارزه برای ايجاد تشکل ضد سرمايه د. تشکيالتی است که هدفش از ميان برداشتن نظام سرمايه داری است
 .»!کارگران بيائيد عليه سرمايه متشکل شويم: رويم
« : در مقدمۀ اين قطع نامه می خوانيم. کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری با صدرو قطع نامه ای کارگران را به برگزاری باشکوه مراسم اول ماه مه دعوت کرد" •
داري بر زندگي و معيشت   داران از آار افتاده است و ميليونها آارگر در اعتراض به مشقاتي آه نظام سرمايه روز و در اين لحظه در اقصي نقاط جهان چرخهاي توليد سود براي سرمايهام

داري   آن است، نظام سرمايه داري مسبب  آه نظام سرمايه باريست شرايط فالآت سال است آه اول ماه مه چنين روزيست، اين روز مولود ١١۵. اند آنان تحميل آرده، دست از آار آشيده
فقر و فالآت پايان ناپذير، بيكاري ، ناامني شغلي، تن فروشي و اعتياد، بردگي و .   است مسبب همه مشقات و محروميتهايي است آه اآثريت عظيم جامعه انساني را در آام خود فرو برده

آشي و دهها مصيبت ديگر تمامًا محصول حاآميت اين نظام ضدانساني بر سرنوشت و مقدرات بشر است درعين حال عليرغم پيشرفت تكنولوژي توليد نسبت   انسانقاچاق آودآان، جنگ و
 آه هدف نظام اقتصادي  اند چرا فرو رفتهازپيش درگرسنگي مطلق  تر شده وميليونها انسان بيش  هاي قبل، شرايط آار و زيست آارگران درهمه نقاط جهان روزبروز وخيم به دهه
اين حق . اين نظام ناعادالنه شايسته انسان نيست و بايد دگرگون شود .داري ازپيشرفت تكنولوژي نه تامين رفاه و آسايش انسانها بلكه تضمين  و تداوم سود آوري سرمايه است سرمايه

 .»...اي انساني هستيم  ما خواهان محو استثمار انسان از انسان و بر پايي جامعه. وليد ميكنيم، بهره مند شويمطبيعي و مسلم ما آارگران است آه از همه نعماتي آه  خود ت
وق بارها اعالم کرده ايم، اگر مجلس خانۀ ملت است، با توجه به نرخ باالی جمعيت کارگران و مزد و حق... « : هيأت مؤسس سنديکاها با انتشار قطع نامه ای از جمله نوشتند •

و به همين منظور اعالم می داريم، ما خواهان حضور نمايندگان واقعی کارگران به . بگيران، بايد شرايط حضور نمايندگان واقعی اين بخش عظيم جمعيت کشور در پارلمان فراهم گردد
 .»نسبت جمعيت کارگری کشور در مجلس هستيم

اما نيروهای انتظامی کارگران را در محاصره گرفته .  نفر از کارگران در مقابل ادارۀ کار اجتماع کردند۵٠٠بيش از  صبح ١٠به فرا خوان کميتۀ اول ماه مه در سنندج از ساعت  •
ع شده و در اما همين که اولين سخنران شروع به صحبت کرد، مأمورين مان. مراسم با اعالم يک دقيقه سکوت به ياد جان باختگان شروع شد. و مانع از پيوستن مردم به آنها می شدند

کارگران از اين فرصت استفاده کرده و با پالکاردها و شعارهای خود که . مقابل خشم کارگران، پيش نهاد کردند که به مراسم دولتی در سالن فجر رفته و آنجا برنامۀ خود را اجرا کنند
، ...ران گاوآهن است، ما کارگران سنندج از اعتصاب کارگران فيلور و نساجی حمايت می کنيم و کارگران جهان متحد شويد، قرارداد موقت، بازگشت به دو: برخی از آنها عبارت بودند از

به راه پيمائی يک ساعته در خيابان های اصلی پرداخته و به سوی سالن فجر حرکت کردند ولی در آنجا مأمورين از کارگران خواستند که پراکنده شوند که با مخالفت و اعتراض شديد 
واجه شده و در همانجا يکی از کارگران اخراجی نساجی شروع به سخنرانی کرده و عليه اخراج ها و بی کار سازی ها و مشکالت کارگری صحبت کرد، سپس يکی از زنان از کارگران م

، روز اعالم اتحاد )روز جهانی کارگر(اول مه « : اعالم کرده انددر طول راه پيمائی قطع نامۀ کارگران نيز قرائت شد که در آن . ستم و استثمار و شرايط سخت کار زنان کارگر صحبت کرد
در اين روز کارگران در اقصا نقاط جهان رژه ی . روز اعالم کيفر خواست طبقه ی کارگر جهان عليه کلّيت نظام سرمايه داری است. جهانی طبقۀ ما برای مقابله با اين دنيای وارونه است

 .»... ه داری که عامل تمام محروميت ها و مشقات، فقر و گرسنگی، بی کاری و بی مسکنی، فساد، فحشا و رنج و تباهی است، به نمايش می گذارد ميليونی خود را عليه نظام سرماي
ورد و اخراج و لغو قرارداد وادار شرکت ايران خودرو امسال نيز تصميم داشت، مثل سنوات قبل، روز کارگر را روز کار عادی اعالم کرده و کارگران را با تهديد و زور و کسر آک •

 ارديبهشت، اول ماه مه، روز تعطيلی است و آنان در ١١ولی کارگران شديدًا اعتراض کرده و طی اطالعيه ای اعالم کردند که روز . سازد تا در سه شيفت کاری، در سرِ  کار حاضر شوند
ب نشينی کرد و رسمًا طی اطالعيه ای که از سوی روابط عمومی اين شرکت اعالم شد، روز کارگر را روز تعطيل به دنبال اعتراض کارگران، اين شرکت عق. سر کار حاضر نخواهند شد

 .اعالم کرد
ان  هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار کرده و هاشمی رفسنجانی را نيز به عنو١٢ ارديبهشت، مسئولين خانۀ کارگر رژيم قصد داشتند کنگرۀ هشتم خود را در سالن ١١روز  •

اما کارگران که از تهران، قزوين، . مهمان برای  سخن رانی دعوت کند تا وی رسمًا کانديداتوری خود برای نامزدی نهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری اسالمی را اعالم نمايد
ارگر و کنگرۀ هشتم آن را برهم زدند و بساط تبليغات خانۀ کارگر برای رفسنجانی تبريز، قم، مشهد، کاشان، مازندران، سمنان، ساوجبالغ، کرج و ديگر شهر ها آمده بودند، مراسم خانۀ ک

را مفتضح کردند و هنگامی که صادقی و محجوب رفسنجانی را به عنوان کانديد خانۀ کارگر معرفی کردند، جمعيت با سوت زدن و هو کردن و شعار تحريم انتخابات پاسخ دادند که 
نظام برده داری ملغا بايد گردد، شورای عالی کار، : کارگران ساوجبالغ با شعارهای راديکالی نظير. نشده و سخن رانی اش لغو شد و به خانه اش برگشت رفسنجانی ناگزير وارد سالن 

ا اعتراض به مسئولين برگزاری و پرتاب کردن اکثريت کارگران حاضر در اين جلسه، ب. نقش برجسته ای در اعتراضات داشتند... وکيل سرمايه دار، تشکل، تشکل عليه سرمايده دار و 
 که – هزار نفر اوليه ١٢نفر باقی مانده از حدود ۴٠٠به طوری که حّتا . و تالش مسئولين نتوانست نظم جلسه را برقرار کند.نشريۀ کار و کارگر به صورت صادقی، جلسه را ترک کردند

ه سخنان محجوب اعتراض کرده و به نفی شورای اسالمی کار پرداختند، مسئولين ناچار از ادامۀ برنامه منصرف شده و جلسه  ب-برگزار کنندگان تصور می کردند از حاميان آنها هستند
است، حق  تشکل مستقل، حق م- آزادی تشکل، حق ماست، حق ماست–زندگی انسانی، حق ماست، حق ماست : برخی از شعارهای کارگران در اين مراسم از اين قرار بود. را ترک کردند

 چارۀ - اتحاد، تشکل، تشکل، اتحاد- اخراج هر کارگر، تحکيم سرمايه دار- قرارداد موقت ملغا بايد گردد- کارگران انسانند، از حقارت بيزارند- اعتصاب، اعتصاب، حق مسلم ماست-ماست
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 - پول گدائی نمی خواهيم، حقوق کافی می خواهيم-اج هر کارگر، جنايت، جنايت اخر- هم سنگران چارۀ ما وحدت است- اتحاد رمز ماست، تشکل عزم ماست-کارگران، تشکل، تشکل
 تعطيلی کارخانه، درد اساسی ماست، اشغال کارخانجات، اقدام -  شرمت باد حامی سرمايه دار، ننگت باد حامی سرمايه دار- کار کودکان، جنايت، جنايت-سالح اصلی ما، شوراهای مستقل

 قرارداد موقت، بدبختی است - اعتصاب کارگر، شروع روز بهتر- سياست سرمايه، نابودی کارگر- مجلس قانون گذار، حامی سرمايه دار-دار، خجالت، خجالت دولت سرمايه -بعدی ماست
 ... دولت سرمايه دار، دست از سِر ما وردار و – اخراج هر کارگر، مرگ يه خانواده؛ سرمايه دار ظالم، جز بدبختی چی داره -و رقت

نۀ کارگر همچنين به برگزاری تجمعی در ميدان بهارستان اقدام نمود که در آن سخنگوی کانون سراسری شوراهای اسالمی کار قصد سخنرانی داشت، ولی کارگران شعارهای خا •
پرداخته و طی درگيری هايی که در خيابان های اطراف خود را سرداده و مانع از سخنرانی وی شدند، برگزار کنندگان به کمک نيروهای انتظامی و بسيجی ها، به سرکوب کارگران 

 .صورت گرفت، چند تن از کارگران زخمی شدند
بيش از گذشته دريافته ايم که عامل اصلی مشقات و « : جمعی از کارگران دانشگاه فردوسی مشهد با انتشار قطع نامه ای به مناسبت اول ماه مه، از جمله تأکيد کردند که •

 .»زمان ما، نظام سرمايه داری و بردگی مزدی استمحروميت های بشر 
در جمع کارگران اعتصابی، کارگران اعالم کردند تا زمانی که حقوق معوقه شان پرداخت نشود به اعتصاب ادامه ) سنندج( ارديبهشت با حضور کارفرمای سد گاوشان ٩روز  •

خن می گفت، قصد اخراج او را داشتند که با اعتراض و تهديد کارگران مواجه شد، کارفرما ناگزير تسليم شده و قول کارفرما و نيروهای حراست با گرفتن کارِت کارگری که س. خواهند داد
ته به سر کار بر می کارگران اعالم کردند از فردا برای يک هف. داد که کارگر مزبور اخراج نشود و همچنين اگر کارگران به سر کار بروند تا هفتۀ آينده حقوق دو ماهۀ آنها را پرداخت کند

 .گردند، اما اگر در سِر موعد دست مزدهايشان پرداخت نشود، اعتصاب را گسترده تر ادامه خواهند داد
اين .  ارديبهشت، معلمان سراسر کشور برای احقاق مطالبات خود و از جمله برای افزايش دست مزد دست به برپايی تجمعات اعتراضی زدند١٢ تا ١٠در فاصلۀ روزهای  •

  . در مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار شد١٢ تا ٨تجمعات در تهران برای سه روز متوالی ادامه داشت و از ساعت 
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  ضميمۀ روز شمار مبارزات کارگری ايران
  حوادث محيط کار

  
 يا پيش بينی در مورد حوادث احتمالی، فقدان کمک رسانی های سريع و به موقع پس از حوادث، فقدان وسائل ضروری و کافی برای جلوگيری از حوادث در محيط کار، عدم پيشگيری و            

فشار بيش از حد سختی کار، محيط های ناسالم و آلوده به انواع مواد شيميائی و سموم، ناقص بودن قوانين و عدم نظارت در اجرای آنها در موظف کردن کارفرمايان به تأمين موارد حفظ ايمنی 
از عوامل مهمی است که روزانه جان و يا سالمتی ده ها کارگر را ... حيط کار، عدم آموزش های الزم در مورد ايمنی محيط کار و کمک های اوليه، آشنائی ناکافی با ماشين آالت و وسائل کار و م

کسب سود هرچه " اما نظامی که هدف غايی آن . ن ها، از وظايف مسلم کارفرما و دولت استروشن است که تأمين موارد فوق برای جلوگيری از قربانی شدن انسا. در سراسر ايران می گيرد
چه در اين نظام کارگران تنها ابزاری . از جان و سالمت کارگران و زحمت کشان برای رسيدن به اين هدف مايه می گذارد" صرفه جوئی" است، به راحتی با در پيش گرفتن سياست " بيشتر

شده و بدين " صرفه جوئی" لذا تمام وسائل و موارد ضروری و حياتی فوق شامل . به جيب سرمايه دار" سود هرچه بيشتر"  توليد و ايجاد ارزش افزوده و نهايتًا رساندن همان هستند در خدمت
  .طريق است که در مسلخ اين نظام برده داری روزانه ده ها کارگر شريف و زحمتکش قربانی می شوند

اخبار منتشره نيز بسيار ناقص و سرو پا . شات اين حوادث آگاهانه و عامدانه کمتر منتشر می شوند و چه بسيار حوادث و فجايع روزانه که کمترين خبری از آنها به گوش نمی رسداخبار و گزار
باری هم که منتشر شده است، به خوبی می توان ابعاد اين فجايع انسانی را شکسته و گنگ به صورت اتفاقی بسيار معمولی و بی اهميت درج می شوند، اما در همين تعداد محدود و ناقص اخ

  .مشاهده کرد
توجه جدی به حوادث محيط کار و انتشار هرچه وسيع تر و دقيق تر اخبار و گزارشات آن همزمان با مبارزه برای تآمين واقعی ايمنی محيط کار در تمام واحدهای توليدی و اقتصادی کشور، خود 

آنچه در زير می آيد تنها شمار اندکی است که به مثابۀ مشت نمونۀ . روری است برای نشان دادن آن که نظام برده داری سرمايه بر روی چه پشته هائی از کشته های انسانی بنا شدهگامی ض
  .خروار، از البالی نشريات داخل کشور به دست آورده ايم

  
  ، کارگران ايران خودرو خواستار مجازات عاملين مرگ ارديبهشت، که پزشک قانونی نيز فشار کار را عامل مرگ او می داند١٣و در در اثر سکتۀ قلبی يکی از کارگران ايران خودر •

 .ده اندتا کنون چندين کارگر در اثر شرايط سخت کار در ايران خودرو جان خود را از دست دا. همکار خود، کاهش فشار کار و برخورداری از شرايط ايمنی کار هستند
 ارديبهشت، سه تن از کارگران شرکت ميزان، که پيمان کار آب و فاضالب و آب شيرين کن و تصفيه ی بندر رجائی است، به قصد اليروبی وارد مخزن فاضالب شده و بر اثر گاز ٢٣روز  •

 .گرفتگی شديد جان خود را از دست دادند
يک کارگر ديگر نيز در جريان اين حادثه مجروح و به . غال سنگ کرمان، در اثر ريزش زغال سنگ جان خود را از دست داد خرداد، عبدالرضا موالئی، کارگر جوان ز١٠روز يک شنبه  •

 .بيمارستان منتقل شد
 .ز مجروح شدند مرداد ، در اثر انفجار مهيبی در معدن زغال سنگ نور،، هفت نفر از کارگران جان خود را از دست دادند و دست کم هشت نفر ديگر ني١٧صبح روز  •
در يکی از اين حوادث چهار کارگر چاه کن به علت قطع سيم باالبِر برقی و باز .  شهريور، به علت حوادث محل کار در نقاط مختلف تهران، پنج کارگر جان خود را از دست دادند١٠روز  •

 . جان خود را از دست دادکارگر ديگری در خيابان مجاهدين، به علت سقوط از داربست. شدن چاه قديمی جان باختند
بعد از چند ساعت ماندن در زير آوار، چهار تن از .  شهريور، در اثر فرو ريختن ديوار تونل در حال احداث در مسير جادۀ جاجرود، پنج کارگر در زير آوار مدفون می شوند١۵روز  •

وقوع اين حادثه و به علت نرسيدن اکيپ های کمک رسانی و پزشکی، ديگر کارگرانی که در محل حضور داشتند، بعد از . کارگران جانشان را از دست دادند و يک کارگر نيز به شدت زخمی گرديد
يچ گونه اقدامی در حالی که دو ايستگاه امداد و آتش نشانی در اين منطقه مستقر بوده، ه. با دست پاچگی و با استفاده از بيل مکانيکی اقدام به بيرون آوردن همکاران خود از زير آوار نمودند

 .برای کمک رسانی و بيرون آوردن کارگرانی که در زير آوار مانده بودهد، انجام نگرفت
حسين علی در اثر عدم آشنائی کامل با دستگاه برش و به هنگام کار با گيوتين برش .  شهريور، شرايط نا امن کار در ايران خودرو باعث قطع دست کارگری به نام حسين علی شد١۶روز  •

 .ورق، يک دستش قطع شد
 
 . شهريور، به علت ريزش ديوار يک ساختمان در حال مرمت، دو کارگر در حين کار جانشان را از دست دادند١٨روز  •
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راد که در يک ساختمان علی م.  ساله ای با نام علی مراد، اهل شهرستان سميرم در استان اصفهان، به علت حادثۀ محل کار جانش را از دست می دهد٢۴ شهريور، کارگر ٢١روز  •
 .مشغول کار بود، به علت برق گرفتگی جان باخت

 . شهريور، يک کارگر ساختمانی به دليل برق گرفتگی در شهرستان بوشهر، جان خود را از دست داد٢٣روز  •
 . دچار حادثه شده و جان باخت شهريور، يک کارگر به نام جواد مير بزرگی، در هنگام قطع کردن درختان حاشيه ی خيابان ولی عصر کرج،٢۶روز  •
 . شهريور، يک کارگر شرکت توزيع برق همدان، به نام علی محمد حنيفی در حين کار در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد٣١روز  •
 . ساله ای به نام نبی اهللا مداح، در شهر مشهدف به علت سقوط از داربست، جان خود را از دست داد٧٠ مهر کارگر ٣روز  •
 مهر، کارگری به نام رسول حسينی، در حال انجام کار و به علت سقوط تير آهن، دچار سانحه شد و توسط همکارانش به بيمارستان منتقل گرديد، اما به علت شدت جراحات جانش ۴روز  •

 .را از دست داد
اين سه کارگر، که در اثر برخورد قايق ها به . ق بود، منجر به کشته شدن سه کارگر ملوان شد مهر، تعقيب و گريز يک قايق تند رو از سوی مأمورين انتظامی، که حامل کاالی قاچا۶روز  •

 .شدت زخمی شده بودند، حين انتقال به بيمارستان شهر بندر عباس، جان خود را از دست دادند
 .علت برق گرفتگی به پائين پرتاب شد و در دم جان داد ساله ای به نام حاصل مشرف، در حين کار بر روی يک ساختمان، به ٢٢ مهر، يک کارگر جوان ۶روز  •
 . مهر، نعمت اهللا شکاری، کارگر کارخانه سيمان شمال سپيد دماوند، در اثر بروز يک سانحه به دليل شرايط نا امن کار، جان خود را از دست داد١٢روز  •
اين کار به خاطر ارائۀ طرح اصالح ساختار . فشارهای روانی ناشی از فقر و بی کاری دست به خود کشی زد آبان، اسکندر شيبانی، کارگر کارخانه ی سعادت نساجان يزد، به خاطر ٩روز  •

 . ماه قبل بی کار شده بود و ميزان مستمدی بيمۀ بی کاری، کفاف زندگی ساده اش را نمی داد١۵شرکت نام برده از 
استفاده از چسب غير مجاز، که باعث تأثيرات منفی روی .  اکبرآباد نسيم شهر به کار گمارده شده بودند، فلج شدند آبان، کودکان و نوجوانانی که در يک کارگاه کفش واقع در١٧روز  •

 .مسئوليتی در قبال اين حادثه قبول نکرده اند) وزارت کار و وزارت بهداشت(هيچ يک از ارگان های دولتی . تعصاب حرکتی می شود، دليل اين فاجعه بوده است
 .، يکی از کارگران نساجی فومنات به علت فقر و بدهی، خود را در محل سالن تکميل کارخانه حلق آويز کرد، اما کارگر ديگری طناب را قطع کرده و باعث نجات او شد بهمن١١روز  •
  هفت تن ديگر در وضع خطرناکی به سر. را از دست دادند کارگر مبتال به بيماری سيليکوز شديد کارگاه سنگ کوبی مالير، در استان همدان، جان خود ١٣ اسفند، شش تن از ١٠روز  •

 .می برند
  کارگر ديگری که برای.  اسفند، سه کارگر پتروشيمی واحد تند گويان در بندر امام، که برای آوردن وسايل خود به داخل مخزن اسيد رفته بودند، دچار خفگی شده و جان باختند٢٩روز  •

 .د رفته بود، با کمک کارگران ديگر از مرگ نجات يافتکمک به همکارانش به داخل مخزن اسي
 . کارگر مجروح شدند٢٣ فروردين، در اثر انفجار مواد اسيدی در کارخانه ی فايبر گالس، واقع در بخش مالرد شهرستان شهريار، ١۴روز  •
 .ن خود را از دست داد و کارگر ديگری نيز زخمی گرديد فروردين، در اثر انفجار ديگ بخار کارخانه ی ريسندگی و بافندگی نارنج، يک کارگر جا١٨روز  •
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