
   ١٣٩٧فروردين  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران   

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

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

 )١ (  

  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره     ختاري شهر        نام واحد
رديف     

پيام قدردانی و تبريک رضا شهابی پس از آزادی از زندان، خطاب به تمامی مردم و 
 سازمان های داخلی و بين المللی که از او حمايت کرده اند.

 

١٣٩٧/  ١/  ١ تهران  واحد سنديکای کارگران شرکت ١  ١ 

نشده اند،   ٦٠ی بيش از  طبق بخشنامه "نظام ارزشيابی" افرادی که حائز نمره
.در صد از کارکنان ٤اخراج می شوند. حدود   
 

یرشهردا ٦٨١٣٦ " /" /٢ تهران   ٢ 

دادند!پاسخ پرستاران معترض به عدم پرداخت مطالباتشان را با تهديد و توهين   
 

 ٣ " " " اهواز دانشگاه علوم پزشکی ؟

.ن اعتراض کردطی بيانيه ای به دستگيری محمد  و ساير معلمان و کارگرا  
 

/" / " ٣ لندن "آموزش بين الملل" ؟  ٤ 

محسن عمرانی معلم زندانی، پس از آزادی، طی پبامی از تمام مردم و سازمان هايی 
.که برای آزادی او تالش کردند، تشکر نمود  

 

 ٥ " " " بوشهر معلمين ١

خراج برای دومين روز متوالی، کارگران کارخانه ايران پوپلين دراعتراض به ا
نفر از نمايندگانشان،برای بازگشت بکارشان وعدم پرداخت حقوق اسفندماه دراين ٤

  واحد توليدی تجمع کردند.

/" " ٦ رشت کارخانه ايران پوپلين ؟  ٦ 

 اخراج تعدادی از کارگران معترض
 

 ٧ " " " ايالم پااليشگاه گاز ٥٠٠

يران پوپلين رشت کارگرمعترض کارخانه ا٤صبح روزسه شنبه هفتم فروردين ماه،
  پس از همبستگی همکارانشان وبرپايی دوروز تجمع، برسر کارشان بازگشتند.

" " /٧ رشت کارخانه ايران پوپلين ؟  ٨ 

     بعد از انتشار ليستی از اراضی . همه کارگران متحدانه به اعتصاب پيوستند
لی و پالک های مختلف واگذار شده به محصولگرا و خبر اخراج تمام نيروهای اقبا

روز مزد در ارديبهشت ماه ،در ابتدا  تمام کارگران بخشهای کشاورزی دست از کار 
 . کشيدند و در محوطه شرکت تجمع نمودند

 ٩ " " " " " " مجتمع نيشکر هفت تپه ؟
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   تعداد  شرح و مالحظات
  کارگران

شماره     تاريخ شهر نام واحد
رديف   

ه علوم پزشکی اهوازدست به تجمع  مقابل استانداری کارکنان اخراجی دانشگا
خوزستان زدند. ايذه، باوی، حميديه، مسجدسليمان، سوسنگرد، انديمشک، رامهرمز، 

اهواز بهداشت غرب و شرق، ماهشهر و... ازجمله شهرهايی است که نيروهای 
  مراکز بهداشت آن اخراج شدند.

٩٧فروردين  ٨ اهواز دانشگاه علوم پزشکی ؟  ١٠ 

در پی اعتصاب و اعتراض روز گذشته و . دومين روز اعتصاب سراسری کارگران
        بی پاسخی مسئولين اين شرکت ،امروز از دقايق اوليه صبح ، ابتدا کارگران

بخش های کشاورزی دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع کردند و 
  . ان پيوستندسپس کارگران قسمتهای مختلف شرکت نيشکر هفت تپه به آن

  

" " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  ١١  

٢١ " " " تهران بيمارستان های خصوصی ؟  عدم پرداخت عيدی پرستاران تعدادی از بيمارستان های خصوصی تهران  

  بغير ازحراست را تعطيل کرد. اميد اسد بيک طی اطالعيه ای تمامی بخش ها

 

" " /٩ شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  ١٣ 

ما هرگزشرکت را ول نميکنيم شرکت مال  کنش کارگران به تعطيلی کارخانه:وا
خجالت بکشيد و اينجا را ترک  . ماست شما لياقتش را نداريد ما اداره اش ميکنيم

  مابا اتحادمان هفت تپه را نگه ميداريم. .کنيد

٤١ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

دن تعطيلی شرکت از طرف اسدبيگی به ما کارگران هفت تپه با وجود اعالم کر
اعتصاب خود ادامه خواهيم داد و تا بيرون کردن شخص اسد بيگی و رستمی از پای 

ز حاال به بعد تمام کارگران يکصدا فرياد خواهيم زد که اسدبيگی و ا .نخواهيم نشست
 .رستمی از اين سرزمين بايد بروند

٥١ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

کارگر ٤کارگران مجتمع نيشکرهفت تپه مقابل فرمانداری شوش وبازداشت تجمع 
  معترض توسط گارد ويژه

٦١ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

بازداشت تعدادی از کارگران پس از تجمع مقابل فرمانداری شوش. اسامی بازداشت 
 .يم زبيدشدگان: حسن نعامی، حميدکثير، کريم دبات، مجيد چعب، احمد چنانی ،کر

٧١ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

. احضار تعدادی از کارگران معترض مجتمع نيشکر هفت تپه توسط نيروی انتظامی
آخرش پشت هم ديگه هستيم به دوستان خود اعالم ميکنيم هيچ جای نگرانی  تا ما

  نيست.

٨١ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  



3                                                                                                                                                           ١٣٩٧فروردين  –روز شمار مطالبات و مبارزات کارگران 

  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره تاريخ شهر نام واحد
رديف      

جمعی از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه نسبت به اعالم تعطيلی اين 
کارگران معترض همچنين با  .مجتمع از سوی مديريت شرکت اعتراض کردند

اهواز  -شوش  -خودرو و موتورسيکلت در قالب کاروان به سمت سه راهی هفت تپه 
  .حرکت در آمدند که از اجتماع آنها در اين مسير جلوگيری شدبه 

٩١ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

مبارک باشه آقای روحانی! آهای سيد راضی نوری، نماينده   کارگران هفت تپه:
سيد راضی نوری تو ديگر  !!!شهرستان شوش دانيال کجاييد؟ خوابيد؟ يا همدست

و  ون مرد نيستی و دستت در دست اين ستمگران استچنماينده شهر ما نيستی ، 
  !ننگ بر مسئولين بی لياقت شوش!مرگ بر ستمگر .صدايی ازت در نمی آيد

 ٢٠ "/ " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟

کارگران نيشکرهفت تپه درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکليفی شغلی 
  تپه زدند. ومعيشتی دست به تجمع مقابل ورودی شرکت نيشکر هفت

١٠/١/١٣٩٧ شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  ١٢  

انتقال يکی از کارگران معترض به زندان دزفول واحضار تعدادی از کارگران 
  معترض از طرف دادستانی

٢٢ " " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

پرداخت مطالبات کارگران  وعده بازگشايی مجتمع نيشکر هفت تپه ازروزشنبه و
شوش نده توسط فرماندارماه آي٢ظرف   

٣٢ " " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

عيد  قبل از قبول نداريم چونکه خودغزی قبال گفت تا ما وعده دوماه راکارگران: 
اگر مطالبات را صفرنکردن، من کت وشلوارم راميفروشم يادتون نرفته که دادستان 

  ه!!!په حقوقشون صفر ميشت کارگران هفت١٢برج اهواز نامه زد که تا

٤٢ " " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

ما اين تصميم شما رو قبول نداريم و همچنان اعتصابات رو ادامه ميديم تا : کارگران
 خروج اسد بيگی

٥٢ " " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  

نيروی . تعقيب و گريز کارگران نيشکر هفت تپه از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی
جهت دستگيری ، تی  بعد از دستگيری تعدادی از کارگران در شرکت انتظامی و امني

حبيب  تا کنون سعيد منصوری و . مابقی، به آدرسهای مسکونی آنان مراجعه ميکنند
  چنانی  جزو دستگير شدگان هستند.

" " /١١ شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  ٦٢  

داشت موقت در روز از بازداشت محمد حبيبی می گذرد اما همچنان بصورت باز٢٩
برای تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه اقدام  او .زندان اوين است ٤بند  ٣سالن 

  .است با  پايان يافتن تعطيالت شرايط آزادی وی فراهم گردد نموده  و اميد

٧٢ " " " تهران معلمين ١  
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره  تاريخ شهر نام واحد
رديف      

روز  بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران بعد از چند محمود
 مرخصی به زندان اوين بازگشت.

٨٢ " " " تهران معلمين ١  

و بنا به دستور  اسماعيل بخشی يکی از نماينده های کارگران نيز احضار شد
اونت نيروی دادستانی شوش تا اطالع ثانوی به شرکت ممنوع الوروداست. بعالوه مع

انتظامی به همراه تعداد ديگری از مامورين انتظامی با ورود به قسمت کوره بخار 
کارخانه، اعالم کرد بنا بر دستور شورای تامين شهر و دادستانی شوش ماموريت 

اعالم کرد ماموريت دارم و  .دارد به هر نحوی شده است کوره بخار را روشن کند
ردن کوره سرپيچی کند همينجا دستبند زده و هر کسی را که از دستور روشن ک

 .بازداشت کنم

" " /١٢ شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  ٩٢  

       تجمع اعتراضی کارگران نسبت به اخراج از کارمقابل فرمانداری ويژه 
 شهرستان ری

١٤/١/١٣٩٧ ری ايران سيلندر ؟  ٣٠  

١٣ " " " ساوه کارخانه مقره سازی ؟ قابل فرمانداریتجمع کارگران  دراعتراض به اخراج از کاربا ماه ها حقوق معوقه م  

٢٣ " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟  عدم شارژ کارت اعتباری (خريد) پرسنل برای مناسبت روز پدر  

کارگران بخشهای مختلف همانند . اعتراض کارگران در پی عدم آزادی همکارانشان
ان کردند تا همکارانشان آزاد تجهيزات صبح امروز دست از کار کشيدند و عنو

.مديريت  نشوند و اخراجی های عنوان شده لغو نشود دست به ادامه توليد نخواهند زد
شرکت پس از حضور معاونت نيروی انتظامی و بگير و ببندهای اخير، شروع به 

 . بارگيری شکر نموده است و کوچکترين توجهی به خواستهای کارگران ندارد

تپه مجتمع نيشکر هفت ؟ " " /١٥ شوش   ٣٣  

اندورود ل فرمانداری م ار مقا ه اخراج از  ت  س ارگران  ا  ٤٣ " " " مياندرود مجتمع روغن نباتی شمال ٥٥  تجمع اع  

ماه حقوق،عيدی وماه ها حق بيمه کارگران کماکان ١٢عليرغم وعده و وعيدها 
نه بدليل تعميرات تعطيلی اواخر سال گذشته کارخا پرداخت نشده است وکارگران با

  بالتکليفی شغلی بسرمی برند. در

٥٣ " " " شيراز کارخانه کاشی و سراميک حافظ ؟  

کرج -شمس آباد  کارخانه نيوار مخزن ٢٣  نفر از کارگران نيوار مخزن واقع در شهرک صنعتی شمس آباد اخراج شدند. ٢٣  " " " ٦٣  

ارخانه آذر ارگران  اری  اعزام  الت اج ه تعط ل  ٧٣ " " " تهران کارخانه آذر کنترل ٧٠ . دون حقوقکن  

" " ١٦ گندمان کاشی پاسارگاد ؟  .بالتکليفی شغلی کارگران کاشی پاسارگاد گندمان بدنبال تعطيلی کارخانه  ٨٣  

ه در اعتصاب و د رداری حم ارگران ش ه عدم پرداخت تجمع  اض  . ماه حقوق ٤اع
 

" "  /١٨ حميديه شهرداری ؟  ٩٣  
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

       شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف

. هنوز آزادی حبيب چنانی کارگرمعترض مجتمع نيشکرهفت تپه از زندان دزفول
  اسماعيل بخشی و تعداد ديگری از کارگران ممنوع الورود به کارخانه هستند.

 ٤٠ " " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ١

مينودشت -گرگان  پروژه سد نرماب ٤٠٠ ی صدها کارگر بدنبال تعطيلی پروژه سد نرماببيکار  " " " ١٤  

کارگر با وضعيت نامشخص اين واحد صنعتی و مطالبات معوقه ۵۵سرگردانی   
 

٢٤ " " " گنبد کارخانه آجر ماشينی ٥٥  

تامين  اين کارخانه باوجود انمشکل پرداخت نشدن دستمزد و حق بيمه معوقه کارگر
  .منابع مالی هنوز ادامه دارد

" "  " قزوين کارخانه پارس پامچال ٥٥  ٤٣ 

هزارتا يک ميليون تومان) ٢٠٠(ماهيانه  صياد استان گلستان ١٤٠٠ماه دستمزد٦
  پرداخت نشده است.

٤٤ " " " استان گلستان صيادان ١٤٠٠  

" " /١٩ شوشتر خوراک دام و شرکت ماهی کارون ١٢٠ وشترکارخانه مقابل فرمانداری شاين دوتجمع اعتراضی کارگران اخراجی   ٥٤  

ار اندورود برای دوم  ل فرمانداری م ارگران اخرا مقا ا  کارخانجات روغن نباتی کشت و  ٢١٠  تجمع اع
 صنعت شمال

  ٦٤ " " " مياندورود

 کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات برای باری
 ديگر مقابل استانداری آذربايجان غربی تجمع کردند.

٧٥ " " " اروميه کارخانه فوالد ؟  

ل شغ و الت ه  ت  س ارگران اخرا  ا  ل  دوم تجمع اع ش مقا مع
 فرمانداری

٨٤ " " " ساوه کارخانه مقره سازی ١٣٠  

زکارگران بدليل اخراج تعدادی ا. ماه حق بيمه وعيدی٢٢ماه حقوق،٢عدم پرداخت 
 اعتراض به نظام برده داری حاکم براين واحد توليدی

" " /٢٠ زنجان روغن نباتی جهان ؟  ٩٤  

ازسرگيری اعتراضات کارگران کارخانه متالورژی پودر ايران نسبت به عدم 
 پرداخت ماه ها حقوق وعيدی

 ٥٠ " " " قزوين کارخانه متالوژی پودر ايران ؟

ميليون  ٨٠يک حدود ت کارخانه تعطيل شده و کارگران هرسال اس ٧نفر، ١١اخراج 
تومان طلب دارند. مشکالت بازنشستگی کارگران بعلت عدم پرداخت سهم بيمه 

 کارفرما

١٥ " " " قزوين کارخانه ابر صنعتی ٢٦  

 ٥کارگران تعطيل شده. کارگران بيش از  سال است کارخانه بدون تسويه حساب با٧
طلب دارند ميليارد تومان از کارفرما  

٢٥ " " " قزوين کارخانه پوشينه بافت ؟  

کارگران اعتراضشان را نسبت به نداشتن امنيت شغلی، قرارداد سفيد وعدم پرداخت 
 ماه ها حقوق ،حق بيمه ،سه سال عيدی وسال ها حق سنوات، رسانه ای کردند.

٣٥ " " " قزوين کارخانه شيرآالت سيمگون ٧٠  

گران بازنشسته کيان تايرنسبت به عدم پرداخت مطالبات ادامه تجمعات اعتراضی کار
وخلف وعده مسئوالن   

ساوه -تهران  کارخانه کيان تاير ٣٠٠  ٢١/ " "  ٤٥  
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره  تاريخ شهر نام واحد
رديف     

جم مازندران مقابل استانداریتجمع اعتراضی کارگران بيکارشده چاپخانه جام ٥٥ " " " ساری چاپخانه جام جم مازندران ١٥   
کارگران پست های فشارقوی در اعتراض به عدم تبديل وضعيت و وعده های 

  توخالی تجمع می کنند
پست های فشار قوی انکارگر ؟ ٩٧فروردين  ٢١ سراسر کشور   ٦٥  

ی فرقانی کارگر گروه نساج ٦٠٠از ابتدای فروردين ماه سال جاری، قرارداد کاری
در استان قزوين تمديد نشده وپنج کارخانه اين گروه نساجی درسال جديد شروع بکار 

ماه حقوق وعيدی اين کارگران پرداخت نشده است٤نکرده و  

٧٥ " " " استان قزوين گروه نساجی فرقانی ٦٠٠  

کارگرسولفات پتاسيم ايوان بدنبال پلمب کارخانه٩٠بالتکليفی شغلی  ات پتاسيم کارخانه سولف ٩٠  ٨٥ " " " ايوان   
آهن رجا پرداخت نشده استدوماه حقوق دوهزار مهماندار شرکت راه ٩٥ " " " سراسر کشور شرکت راه آهن رجا ٢٠٠٠   

دومين روزمتوالی اعتصاب وتجمع کارگران پااليشگاه گاز ايالم دراعتراض به 
  اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بکار آنان

يالما پااليشگاه گاز ؟  ٢٢/ " "  ٦٠ 

ادامه اعتراضات کارگران نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل استانداری قزوين 
کارگر ١۵٠تعطيلی موقت اين واحد توليدی و بيکاری بيش از   

١٦ " " " قزوين کارخانه متالوژی پودر ايران ١٥٠  

 بيکاری و ادامه تجمعات دامنه دار متقاضيان کار عسلويه و کنگان دراعتراض به
 برای اشتغال با تجمع مقابل اداره اشتغال منطقه ويژه پارس جنوبی

کنگان -عسلويه  "کمپين بيکاران پارس جنوبی" ؟  " " " ٢٦  

ساوه -تهران  کارخانه کيان تاير ٣٠٠ تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کيان تاير مقابل درب کارخانه  " " " ٣٦  

پروژه مجتمع فوالد کارگر بدنبال تعطيلی١٠٠بيکاری  مازندران بندراميرآباد پروژه مجتمع فوالد ١٠٠   " " " ٤٦  
٥٦ " " " قزوين کارخانه کنتور سازی ٢٤٠ کارخانه از ارديبهشت ازکارشان اخراج خواهند شد.اين  کارگر ٨٠  

٦٦ " " " قزوين    کارخانه شيشه ٢٨٠  ماه حقوق ونيمی از عيدی کارگران کارخانه شيشه قزوين٤عدم پرداخت بيش از  

٧٦ " " " مشهد پرستاران بيمارستان ها ؟  عدم پرداخت يکسال کارانه پرستاران بيمارستان های مشهد  

تجمع اعتراضی معلمان خريد خدمات جنوب استان کرمان نسبت به عدم پرداخت 
بيمه مقابل استانداری. تهديد معلمان معترض به  قراردادکار و ونداشتنسال حقوق ٢

  ج از کاراخرا

" " /٢٣ کرمان معلمان خريد خدمت ؟  ٨٦  

هويزه -دشت آزادگان  کارآموزان شرکت های نفتی ؟ نسبت به بالتکيلفی استخدامیکارآموزان  ادامه اعتراضات " " " ٩٦  

تجمع  معترض کارگر پااليشگاه گاز ايالم پس از اعتصاب و کارگر ٧بازگشت بکار
  کارگر معترض ديگر٤ادامه بالتکليفی شغلی . رانشانروزه همکا٣

" " /٢٤ ايالم پااليشگاه گاز ؟  ٧٠ 

" "  /٢٥ گچساران شرکت نفت و گاز ؟ تجمع اعتراضی کارگران اخراجی همزمان با حضورنايب رئيس مجلس  ١٧  

کارگران گروه ملی  در حمايت از همکارانی که از ورودشان به شرکت ممانعت شده 
جمع مقابل ساختمان حراست زدنددست به ت  

" " /٢٦ اهواز گروه ملی صنعتی فوالد ؟  ٢٧  
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  کارگران  

       شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف

تجمع اعتراضی معلمان خريد خدمات دراستان های قزوين، کرمان ، يزد و....نسبت 
 حقوق،نداشتن بيمه وقراردادکاربه عدم پرداخت مطالبات، سطح پايين 

استانهای قزوين،  معلمان خريد خدمات ؟
 کرمان، يزد

٩٧فروردين  ٢٦  ٧٣ 

٤٧ " " " تهران کانون صنفی معلمان ١  ميليون تومانی ٢٥٠آزادی محمد حبيبی با توديع وثيقه   

اعتراض کارگران اين .  سال عيدی ومطالبات ديگر٢ماه حقوق و٢عدم پرداخت 
  يدی نسبت به نداشتن امنيت شغلیواحد تول

٥٧ " " " تهران کارخانه اهورا دارو ٦٠  

وعده های توخالی برای پايان دادن به اعتصاب وتجمعات  کارگران پااليشگاه گاز 
  ايالم دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بکار آنان

" " /٢٧ ايالم پااليشگاه گاز ؟  ٦٧  

٧٧ " " " سقز فعال کارگری ١ زندان مرکزی سقز آزادی عثمان اسماعيلی از  

 ٧٨ " " " همدان نانوايی ها ؟  هزارتومان است٥٢٠حقوق ماهيانه کارگران نانوايی های  استان همدان فقط 

ماه حقوق دست به ٣کارگران دراعتراض به متوقف شدن خطوط توليد وعدم پرداخت
 تجمع مقابل استانداری فارس زدند

ن نباتی نرگس شيرازکارخانه روع ٢٠٠ " " /٢٨ شيراز   ٩٧  

ل شغ و الت ه  اض  ارگران دراع ،جم از  ش  برای سوم روز متوا مع
ارخانه زدند ل  ه تجمع مقا   دست 

" " /٢٩ ورامين کارخانه شير وارنا ٤٠  ٨٠ 

ه عدم پرداخت ارگران در اض  ده و ار ماه حقوق دست از  ٥ اع ل  کش مقا
رداری این  ر تجمع کردندش ش  

١٨ " " " دارخوين شهرداری ٥٠  

بدنبال  پايان اعتصاب غذای سه روزه داوود رفيعی کارگر اخراجی پارس خودرو
  وعده رسيدگی به پرونده اش از طرف وزارت کار

٢٨ " " " تهران پارس خودرو ١  

کارگرمعترض  اخراجی ١١وعده بازگشت بکاردوباره ٣٨ " " " ايالم پااليشگاه گاز ١١   
نفر که در  ۴٠٠اند، حدود هزار کارگری که در اين کارخانه شاغل بوده ٢از حدود 

 "طرح تنفس جنگل"کاری مشغول بودند، با اجرای خارج از کارخانه و بخش جنگل
وضعيت مشخصی ندارند بقيه نيزبيکار شده و   

٤٠٠ 
 

٤٨ " " " مازندران کارخانه چوب و کاغذ مازندران  

دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل استانداری سمنان  کارگران بازنشسته
 تجمع کردند

" " /٣٠ سمنان بازنشستگان کارخانه رنگين نخ ٢٥  ٥٨  

برای پنجمين روز تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری و فرمانداری اين کارگران 
 شهر برپا کردند

" " /٣١ دزفول شهرداری ١٠٠  ٦٨  

 

که تعداد کارگرانش مشخص نيست) دهايیح(به اضافه بسياری واکارگر  ٨٦٢٩٠توسط  ماه کدر عرض ي استان ٨شهر و  ٣٧در  ع و ...حرکت اعتراضی، اعتصاب، تجم ٨٦  


