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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر نام واحد
رديف       

درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی، 
  غربی پهن کردندسفره خالی مقابل مقابل استانداری آذربايجان

٩٧ /٢ /١ اروميه کارخانه فوالد ؟  ١ 

و آمد به کارگران اخراجی  باتجمع  مقابل درهای ورودی وجلوگيری از هر گونه رفت 
 داخل فازاعتراض وخشمشان را نسبت به بيکارشدن بنمايش گذاشتند.

شرکت بهره برداری و مديريت  ٨٠
١٩فاز  –پتروپارس   

 ٢ " " " کنگان

تهديد کارگران معترض به . پنجمين روزاعتصاب دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات
 ماتبعيد و اخراج ازکارتوسط کارفر

 ٣ " " " پيرانشهر سد کانی سيب ؟

ل واحدهای مسکو  این اعضای ه عدم تح ت  س اضشان را  گر  اع اری د تعاو برای 
س از سال،رسانه ای کردند٦پرند   

تعاونی مسکن کارگران فلزکار  ؟
کمکاني  

 ٤ " " " تهران

دراعتراض به اخراج صدنفرشان وبرای بازگشت بکارشان دست  کارگران شاغل واخراجی
فرمانداری تاکستان زدند به تجمع مقابل  

قزوين  کارخانه فوالد ٢٠٠ " // "  ٢ تاکستان   ٥ 

جمعی از کارگران شرکتی استان کرمانشاه(شهرداری، کشتارگاه ها ، آبفا و....) 
دراعتراض به دستورالعمل ابالغی سازمان بازرسی مبنی بر تبديل نيروهای شرکتی 

 به روز مزد، مقابل استانداری تجمع کردند

٠٤٥٠  ٦ " " " کرمانشاه کارگران شرکتی 

کارگران بعد از تجمع اعتراضی در مقابل استانداری، از توزيع گوشت خودداری 
 کردند

 ٧ " " " کرمانشاه کشتارگاه بيستون ؟

 ٨ " " " تبريز کارخانه پرده سازی اطلس پود         ؟ تجمع اعتراضی کارگران اخراجی
ارگران اخرا ش ا  رتجمع اع ل ساختمان شورای ش ران مقا رداری ت  ٩ " " " تهران شهرداری ؟ 

ماه  ٥ تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری حميديه نسبت به عدم پرداخت
 حقوق

فضای سبز –شهرداری  ٣٠  ١٠ " " " حميديه 

دومين روزتجمع کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز غربی درتهران دراعتراض به 
رداخت مطالباتشانعدم پ  

کارگران بازنشسته معدن زغال  ؟
 سنگ البرز غربی

 ١١ " " "  تهران

بازنشستگان  بانک ملی  دراعتراض به عدم همسان سازی حقوق وبرای بازگشايی کانون 
 بازنشستگان دست به تجمع مقال شعبه مرکزی اين بانک زدند

 ١٢ " " " تهران بازنشستگان بانک ملی ؟

ا  ما حراست   تجمع اع تارگران پ ل وضع د ه عدم ت ت  س اه  ش اال  ١٥ - ١٠ ٢پااليشگاه بيد بلند    ١٣ " " " بهبهان 
٤١ " " " سقز کميته همآهنگی ... ١ نجيبه صالح زاده همسر محمود صالحی تبرئه شد  
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر نام واحد
يفرد       

کنگان بدنبال وعده ١٩کارگران اخراجی خشمگين فاز  پايان موقتی تجمع اعتراضی
  بازگشت بکار

شرکت بهره برداری و مديريت  ٨٠
١٩فاز  –پتروپارس   

٩٧/  ٢/  ٢ کنگان  ١٥ 

بندی طبقه   اعتراض رسانه ای کارگران شهرداری اميديه  نسبت به عدم اجرا ی طرح
  مشاغل

" " " اميديه شهرداری ٢٨٠  ٦١  

ايردراعتراض به نداشتن تک به مديرعامل ايراندومين نامه سرگشاده کارکنان شرکت ارس
امنيت شغلی،عدم پرداخت بموقع مطالبات،سطح پايين حقوق و رفتار غير مسئوالنه و 

 توهين آميزمديران شرکت ارس تک

٧١ " " " تهران شرکت ارس تک ؟  

يمان سفيد بنويد پرداخت نشده است. کارگران سه ماه حقوق وعيدی کارگران کارخانه س
 اين واحد توليدی با قراردادهای يک ماهه مشغول بکارند

٨١ " " " بنويد کارخانه سيمان سفيد ؟  

بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی از دريافت مستمری مطابق روال سال قبل خبر 
 دادند

بازنشستگان سازمان تأمين  ؟
 اجتماعی

 ١٩ " " " تهران

ند ارخانه برگش ار خود در  ه  وزمندانه  / " / " ٣ اهواز گروه ملی فوالد اهواز ٢٨  ارگران تعلیق شده گروه م فوالد اهواز پ  ٢٠ 

وعده         تجمع کارگران شهرداری حميديه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  و
 های توخالی برای دومين روز متوالی

 ٢١ " " " حميديه شهرداری ٣٠

، تعديل  ١٠کارکنان صنعت نفت در اعتراض به عدم اجرای کامل قانون معيشتی ماده 
مدرک، بهداشت و درمان ، سنوات بازنشستگی در مقابل ساختمان اصلی وزارت نفت 

  تجمع کردند

 ٢٢ " " " تهران کارکنان صنعت نفت ؟

ضعيت و اعتراض کارگران قراردادی جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به تغيير
 قرارداد

کارگران قراردادی جهاد  ١١٠
 کشاورزی

 ٢٣ " " " خوزستان

ساعت اضافه کاری در روز و کار در  ٤پرداخت حقوق بطور قسطی، عدم پرداخت حق 
در صورت شکايت. تا  تهديد به اخراج قرارداد موقت و ماهيانه است. روزهای تعطيل.

 کنون چند نفر اخراج شدند

 ٢٤ " " " تهران و ساوه شرکت روند شير دوش ٧٠

اعتصاب غذا وتجمع شبانه روزی کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق 
 بيمه،عيدی ومطالبات ديگر

/ " / " ٤ تاکستان کارخانه سيستم های صنعتی ؟  ٢٥ 

نفت گچساران کارگران اخراجی ؟ ادامه اعتراضات کارگران ،تجمع با دهان چسب زده مقابل فرمانداری گچساران  ٢٦ " " " گچساران

نفر از آنها قرار  ٦نفر از کارگران در دادسرای عمومی و انقالب شوش.بررای  ٨محاکمه 
نفرديگر چون از نيروهای حراستی بودند، تبرئه  ٢ميليون ريالی صادر شدو  ١٠٠کفالت 

 شدند!

 ٢٧ " " " شوش نيشکر هفت تپه ٨

پرديسدرتاالر٩٦هام شرکت در مراسم نوروز نفر از فعالين کارگری به ات ٥احضار  
 

 ٢٨ " " " سنندج کميته همآهنگی ... ٥
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر نام واحد
رديف       

مارس مقابل ٨تجمع کنندگان   ؟  مارس مقابل وزارت کاربه دادگاه عمومی ٨ارجاع پرونده تجمع کنندگان روز
رت کاروزا  

٩٧/  ٢/  ٤ تهران  ٢٩ 

اصفهان -شاهين شهر کارخانه گروه صنعتی انتخاب چند صد نفر  اخراج صدها کارگر کارخانه گروه صنعتی انتخاب  " " " ٣٠ 

افزايش نرخ هزينه مراکز ضدعفونی به  تجمع اعتراضی دوروزه رانندگان نسبت 
  ومحدوديت جديد ميزان بارگيری

امامبندر  رانندگان کاميون ؟  " " " ٣١ 

های موتوری بارها و پيکتلفنی،وانتهای تاکسیدامنه دار شدن تجمعات رانندگان آژانس
 نرخ جديد آرم طرح ترافيک مقابل  شورای شهر دراعتراض به 

رانندگان آژانس های تاکسی  ؟
تلفنی، وانت بارها و پيک های 

 موتوری

 ٣٢ " " " تهران

ه بالتکليفی معيشتی وشغلی مقابل استانداری ودادگستری ادامه اعتراضات کارگران نسبت ب
کارگراين واحد توليدی بدنبال تجمع مشترک کارگران اخراجی ١٠٠بازگشت بکار. قزوين

کارگر معترض اين کارخانه به اتهام اغتشاش و رهبری کارگران برای ٤اخراج . وشاغل
  اعتراض

" // "  ٥ تاکستان کارخانه فوالد قزوين  ٢٠٠  ٣٣ 

رداری منطقهتج ارگران اخرا ش کت ٩مع خانواد  ل  ار مقا از گشت  د برای  مش
ا ری اطلس   خدمات ش

٩منطقه  –شهرداری  ٢٠٠  ٣٤ " " " مشهد 

ش حقوق   ت عدم افزا س ارگران نانوا های  قم  ا  سال گذشته ٧تجمع  اع
ل استانداری اری مقا ط سخت  ا   و

اکارگران نانوايی ه ؟  ٣٥ " " " قم 

ت ل وضع د ست های فشار قوی برق برای ت ارگران  دواندن  کارگران پست های فشارقوی  ؟ ادامه 
 برق

 ٣٦ " " " تهران

 ٣٧ " " " خراسان شمالی شرکت زراعی بهکده ٩٣  ميليون تومان حقوق طلبکارند ٥٠اين کارگران 

مجلس نمايندهادامه اعتراضات کارگران با تجمع مقابل دفتر  "/"  /٦ تاکستان کارخانه فوالد قزوين  ٢٠٠   ٣٨ 
دومين روز تجمع اعتراضی کارکنان مرکز بهداشت استان هرمزگان نسبت به نداشتن امنيت 

کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش شغلی،  
 ٣٩ " " " هرمزگان کارکنان مرکز بهداشت ٢٠٠

ری ؟ داشتند جمع اعتراضی برپارانندگان مقابل سازمان تاکسيرانی و حمل و نقل عمومی ت ان تا خطوط ش  ٤٠ " " "  سلماس رانند
١٤ " " " رضوان شهر سد شفارود ١  ماه ها حقوق معوقه با اخراج کارگر آسيب ديده براثرحادثه حين کار  

ارخانه، برای معوقات  س از آن تعط  ش خود و  س از اعتصاب چند روز پ ارگران 
ه اعتصاب زدند چندین ساله خود دست  

" /" / ٨ اراک کارخانه نورد لوله صفا ؟  ٤٢ 

چادر    کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل کارخانه 
  زدند

 ٤٣ " " " تاکستان کارخانه فوالد قزوين  ٢٠٠

برای کارگران اخراجی نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی و تجمعات اعتراضی دامنه دار
 بازگشت بکار

مجتمع کارخانجات روغن نباتی  ٥٥
 کشت و صنعت شمال

 ٤٤ " " " مياندرود
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر نام واحد
رديف       

پتروشيمی ايالم ومتقاضيان  ٣و٢تجمعات مشترک و دامنه دار کارگران پيمانکاری فازهای 
  رای اشتغال مقابل مجتمعب کارشهر چوار

پتروشيمی ٣و  ٢فاز  ؟ ٩٧/  ٢ /٩ ايالم   ٤٥ 

تجمع اعتراضی کارگران پست های فشارقوی برق سراسرکشور نسبت به عدم تبديل 
  وضعيت و وعده های توخالی مقابل وزارت نيرو

کارگران پست های فشارقوی  ؟
 برق

 ٤٦ " " " تهران

راض به عدم پرداخت مطالبات مقابل دفترکارفرماتجمع خانوادگی کارگران بيکارشده دراعت  ٤٧ " " " مهاباد مجتمع کشت و صنعت ؟ 
دومين روز تجمع اعتراضی کارگران اخراجی نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل 

 مجتمع. تهديد کارگران معترض برای جلوگيری از اعتراض
مجتمع کارخانجات روغن نباتی  ٥٥

 کشت و صنعت شمال
رودمياند  " " " ٤٨ 

 ٤٩ " " "  تهران شهرداری ؟  تجمع اعتراضی دوباره کارگران اخراجی مقابل ساختمان شورای شهر

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر امام نسبت به عدم پرداخت حقوق ووعده های 
شورای شهر و توخالی شهردار  

 ٥٠ " " " بندر امام شهرداری ؟

ر معدن اسفندقه نسبت به ناروشنی وضعيت سهامشان تجمع اعتراضی کارگران سهامدا
  مقابل فرمانداری ارزوئيه

کرمان -اسفندقه  معدن کرميت ٦٧٠  " " " ٥١ 

انجمن صنفی  ،کانون مدافعان حقوق کارگر ،سنديکای نقاشان استان البرزفراخوان 
د تشکلهای کميته پيگيری ايجا، اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران برق و فلز کرمانشاه

 مقابل مجلس ١٠برای تجمع فردا ساعت کارگری ايران

تشکل مستقل ٥ ؟ " // "  ١٠ تهران   ٥٢ 

 ٥٣ " " " کردستان کميته همآهنگی برای ... ؟ انتشار فراخوان برای  برگزاری مراسم اول ماه مه
مطالبات کارگران ١٤دعوت به گراميداشت اول ماه مه با طرح  

 
 ٥٤ " " "  - کميته پيگيری ؟

اعضای سنديکا در نقاط مختلف تهران پيک سنديکا و پکيج خودکار و شکالت بين 
 همکاران توزيع کردند

 ٥٥ " " " تهران سنديکای کارگران شرکت واحد ؟

 ٥٦ " " " تهران -  ؟ برگزاری سمينار روزجهانی کارگر در سرای محله جهاد واقع در يوسف آباد

ماه حقوق وعيدی سال جديد٢اختاعتصاب وتجمع دراعتراض به عدم پرد رانندگان و کارگران اتوبوسرانی ؟  ٥٧      " " " خرمشهر
ماه حقوق و وعده  ٤کارگران در دومين رو دورجديد اعراضاتشان نسبت به عدم پرداخت 

 های توخالی مسئوالن سفره خالی مقابل شهرداری پهن کردند
 ٥٨ " " " بندر امام شهرداری ؟

 رانندگان در اعتراض به عدم دريافت حقوق خود از جابجايی برای دومين روز پياپی

  .کارگران اين شرکت خودداری نمودند
رانندگان سرويسهای اياب و  ؟

 ذهاب گروه ملی صنعتی فوالد
 ٥٩ " " " اهواز

 روزه،عدم  شمول مشاغل سخت٨٥اعتراض کارگران راه آهن نسبت به قرارداد کاری 
 تراورست نشدن مطالبات ازطرف شرکت وعدم پرداخت بموقع حقوق وپرداخ

 ٦٠ " " " ميرجاوه شرکت ريل صنعت کاران ؟
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر نام واحد
رديف       

کارگرمتالورژی پودر ايران با ماه ها حقوق وحق بيمه وعيدی پرداخت  ١٠٠بازگشت بکار
  خانهنشده بدنبال بازگشايی کار

شهرک البرز -قزوين کارخانه متالوژی پودر ايران ١٠٠  ٩٧/  ٢/  ١٠  ٦١ 

ارگ ش وشغ  ل مع الت انکران ادامه  ارخانه ازسوی  ف اموال  در توق  ٦٢ " " " نکا کارخانه آجر سفال ٨٠ 
ل ماه کميته برگزاری مراسم او -  از شرکت کنندگان در مراسم یبه تجمع و بازداشت تعداد ورشي

 مه
" // "  ١١ تهران  ٦٣ 

کميته برگزاری مراسم اول ماه  -  آزاد شوند فوريت بايد بهشدگان اول ماه مه ی برگزاری مراسم اول ماه مه:بازداشتکميته
 مه

 ٦٤ " " " تهران

شدند ندج دستگ ا در س ش د صمدی و ام ارگری   ٦٥ " " " سنندج سنديکای کارگران خبازی ٢  روز اول ماه مه فعال 

 ٦٦ " " " تهران سنديکای شرکت واحد -   برگزاری مراسم روز کارگر توسط رانندگان شرکت واحد در پايانه آزادی

سنديکای کارگران نيشکر هفت  -  برگزاری روز کارگر در نيشکر هفت تپه
 تپه

 ٦٧ " " " شوش

ل های  -   روز جهانی کارگر بيانيه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به مناسبت ش شورای هماهن 
ان ایران  صن فرهنگ

 ٦٨ " " " تهران

 ٦٩ " " " تهران معلمين ١  پيام اسماعيل عبدی بمناسبت اول ماه مه از زندان اوين درهشتمين روز اعتصاب غذا

ه مناسبت يکم ماه می روز همبستگی و جشن کارگریب نگاران انجمن صنفی روزنامه -  
تهران آزاد  

 ٧٠ " " " تهران

" / / " ١٢ تهران معلمين -  هللا مردانیهفتمين روز اعتصاب غذای روح  ٧١ 

    حضور معلمان  بر سر مزار ابوالحسن خانعلی به دنبال فراخوان شورای هماهنگی 
  تشکل های صنفی فرهنگيان ايران

٧٢    " " " تهران معلمين -   

 ٧٣ " " " تهران بازداشت شدگان اول ماه مه ٨ جلس با قرار کفالتآزادی بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل م

 ٧٤ " " " سنندج فعالين کارگری ؟  راهپيمايی درسنندج بمناسبت روز جهانی کارگر

 ٧٥ " " " مريوان فعالين کارگری ؟ جمعی ازکارگران درشهرک صنعتی اقدام به برگزاری مراسم روزجهانی کارگرکردند
ا  ؟  اه می، روز جهانی کارگربيانيه اول مصدور  ت دفاع از کود ن               جمع

ان ار و  ا خ  
 ٧٦ " " " تهران

 ٧٧ " " " شوش مجتمع نيشکر هفت تپه ؟  اعتصاب کارگران شيفت شب دراعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه

ه عدم  اض  ارگران این سد دراع ات  گشاده از اعتصا ا نوش نامه ای  ارگران  جم از 
دادندپر  ض خ ارگران مع ه اخراج  د  د داخت ماه ها حقوق واخراج وت  

 سد مخزنی کهير ؟
ان کوثر کت ج  

چابهار - کنارک   " " " ٧٨ 

 ٧٩ " " " قم کشتارگاه طيور نگين ١٥٠ تجمع اعتراضی کارگران نسبت به تعطيلی وبيکارشدن در آستانه روزجهانی کارگر
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  تعداد     شرح و مالحظات

  کارگران  
 شماره    تاريخ     شهر نام واحد

رديف       
  برگزاری مراسم سالگرد کارگران جان باخته زمستان يورت بدون حضور مسئوالن

  

٩٧/  ٢/  ١٤ آزاد شهر معدن زمستان يورت ؟  ٨٠ 

شورای هماهنگی اپراتورهای «سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش 
 »پستهای فشار قوی برق

کارگران پست های فشار قوی  ؟
 برق 

"  // " ١٥ تهران  ٨١ 

 تجمع اعتراضی کارگران نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی
 

کارخانه دستمال کاغذی نوظهور ؟  ٨٢ " " " تهران

وهم » حق بيمه«پارس جنوبی هم  ١٢پتروصنعت ازحقوق کارگران پيمانی فاز شرکت
 برداشت می کند» حق درمان درکمپ«

پترو صنعت شرکت ؟ ١٢فاز  –پارس جنوبی    " " " ٨٣ 

                                       کارگرکارخانه واگن سازی کوثرشهرضا١٠٠اخراج
  ديگراين واحد توليدی١٥٠سايه شوم بيکاری باالی سر

 ٨٤ " " " شهرضا کارخانه واگن سازی کوثر ٢٥٠

                              نرخ طرح ترافيکادامه اعتراضات رانندگان نسبت به افزايش 
  تجمع رانندگان وانت بارها مقابل شورای شهر تهران

 ٨٥ " " " تهران رانندگان وانت بارها ٦٠٠٠

راضی رانندگان خودروهای سنگين نسبت به عدم تحويل به موقع خودروهايشان تتجمع اع
 توسط شرکت سايپا ديزل

 

 ٨٦ " " " تهران رانندگان خودروهای سنگين ؟

  کارگرشهرداری ُمهر بدنبال تجمع اعتراضيشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات١٢اخراج 

 

"  /./ " ١٦ شهر ُمهر شهرداری ١٢  ٨٧ 

تجمع اعتراضی چند باره کارگران شرکت حمل و نقل خليج فارس نسبت به خصوصی 
  سازی وعدم پرداخت مطالبات مقابل سازمان خصوصی سازی

و نقل خليج فارسشرکت حمل  ٤٠٠  ٨٨ " " " اسالمشهر 

 ٨٩ " " " سنندج کميته همآهنگی برای ... ١ کارگر خباز و فعال کارگری به اداره اطالعات شهر سنندج»  نامق باباخانی«احضار 

٠٩ " " " سنندج جمعی از فعالين کارگری ؟  يداله صمدی بايد فوری آزاد گرددبيانيه:   

معدن اسفندقه دراعتراض به ناروشنی وضعيت سهامشان کارگران سهامدار دومين تجمع  
 

کرمان -اسفندقه  معدن کرميت ٦٥٠  " " " ١٩  

٢٩ " " " ايوان کارخانه سولفات پتاسيم ٩٠  ادامه بالتکليفی شغلی ومعيشتی کارگران سولفات پتاسيم ايوان در پی پلمب کارخانه  

کارگر١٥٠ماه حقوق وعيدی ٣عدم پرداخت  
 

اتوبوسرانی شرکت واحد ١٥٠ ٣٩ " " " آبادان   
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  شرح و مالحظات

 
  تعداد    
  کارگران  

 شماره    خيتار   شهر     نام واحد
رديف       

٤٩    ٢/٩٧/ ١٥ مازندران شرکت گاز استان ؟  نعدم پرداخت چندماه حقوق کارگران شرکت گازاستان مازندرا  

ر اتجمع در صحن شورای ش ن  ت تا این ه فعال ت   س ان  اض رانند ٥٩ " " " گرگان رانندگان آژانس ها ٣٠٠٠  اع  

 ٩٦ " " " تهران          رانندگان تاکسی های فرودگاه ؟  مبلغ باالی طرح ترافيک به های فرودگاه نسبتاعتراض رانندگان تاکسی

"/  "/  ١٦ تهران سايپا ديزل ؟ ندتجمع می کن»سايپا ديزل«متقاضيان نوسازی ناوگان دوشنبه هفدهم ارديبهشت مقابل   ٩٧ 

کارگران به تجمعشان دراعتراض به خصوصی سازی وعدم پرداخت مطالبات مقابل 
ارديبهشت)ادامه دادند ودراين مکان چادر زدند١٧سازمان خصوصی سازی تا به امروز(  

تهران -اسالمشهر  شرکت حمل و نفل خليج فارس ٤٠٠  ١٧ " / /  "  ٩٨ 

کارگر شهرداری قم ودست پنجه نرم کردن اين کارگران با ١٦٠٠قوق ماه ح٢عدم پرداخت
 مشکالت ناشی از پرداخت نشدن حق بيمه

 ٩٩ " " " قم شهرداری ١٦٠٠

کار من «اعتراض جوانان جويای کار سبزوارحين سخنرانی روحانی با شعارهای
  »وعده ميدی عمل کن«و»کو؟

 ١٠٠ " " " سبزوار جوانان بيکار ؟

آبادان یمقابل فرماندارنسبت به عدم پرداخت مطالبات  اعتراضیتجمع   ١٠١ " " " آبادان کارگران بازنشسته پتروشيمی ؟ 
ميليون تومانی ٣٠آزادی عثمان اسماعيلی با توديع وثيقۀ   ١٠٢ " " " سقز فعال کارگری ١ 

توخالی درآمدن وعده های وزيرنفت به کارگران قراردادموقت صنعت نفت مبنی بر 
 سازی حقوق وتبديل وضعيتهمسان 

       کارگران قرارداد موقت  ؟
نفت صنعت  

 - " " " ١٠٣ 

 ١٠٤ " " " صفا دشت شهرداری ؟  عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بيمه وباال کشيدن بخشی از حقوق کارگران 

ه عدم همسان سازی حقوق و  ت  س شان  اضا ان در ادامه اع ازشست  اجرا  جم از 
ت خدم ل مجلس زدندشدن قانون مدی ه تجمع مقا ات کشوری دست   

بازنشستگان کشوری و فرهنگی ؟ " // "  ١٨ تهران  ١٠٥ 

حدود صد نفر از کارگزاران صندوق بيمه کشاورزی سراسر کشور دراعتراض به 
 بالتکليفی استخدامی برای باری  ديگرمقابل مجلس تجمع کردند

کارگزاران صندوق بيمه  ١٠٠
 کشاورزی

 ١٠٦ " " " تهران

جمعی از معلمان نهضت سواد آموزی استان فارس دراعتراض به بالتکليفی استخدامی 
 مقابل مجلس اجتماع کردند

معلمان نهصت سوادآموزی استان  ؟
 فارس

 ١٠٧ " " " تهران

ماه حقوق ومشکالت بيمه دست به تجمع دراين ٣کارگران دراعتراض به عدم پرداخت
 واحد توليدی زدند

کاغذ ايران صنايع چوب و  ١٠٠٠
 (چوکا)

 ١٠٨ " " " رضوانشهر

 ١٠٩ " " " بابل مجتمع تفريخی پرديس ١٥٠ تجمع اعتراضی کارگران نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق درفرمانداری
درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی دست به تجمع مقابل تامين اجتماعی 

 شهر الوند زدند
قوطی کارخانه ايران ١٥٠ الوند -قزوين    " " " ١١٠ 

          تعامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری هيچ خروجی برای پرستاران
  نداشته است؟؟!!

 ١١١ " " " تهران پرستاران ؟
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 شرح و مالحظات

   
  تعداد   
  کارگران  

  
 نام واحد

            
 شهر  

   
 تاريخ   

  
 شماره   
رديف       

پايان  مشروط تجمع اعتراضی دو روزه کارگران شرکت حمل ونقل خليج فارس مقابل 
 سازمان خصوصی سازی در تهران

خليج فارس شرکت حمل و نفل ٤٠٠ ٩٧ /٢ /١٨ اسالمشهر   ١١٢ 

 ١١٣ " " " رضوانشهر شرکت جنگل شفارود ٦٠٠  کارگرشرکت جنگل شفارود٦٠٠ماه حقوق ٥عدم پرداخت

آرمين شريفه درسنندجبازداشت  دجسنن فعال کارگری ١   ١١٤    " / "/  ١٩ 
در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق کمپ دست از کارکشيده ومقابل دفتر کارگران 

 پيمانکار تجمع کردند
١٢فاز  ٤٣٠  ١١٥ " " " کنگان 

سال عيدی دست از کارکشيده ودر ٣ماه حقوق و٦در اعتراض به عدم پرداختکارگران 
 کارخانه اجتماع کردند

دکارخانه کيان کر ٤٠٠  ١١٦ " " " مالير 

کارگران از عدم پرداخت ماه حقوق وحق بيمه،نداشتن امنيت شغلی وکارکردن بدون 
 تجهيزات ايمنی ويژه کار،خبردادند

 ١١٧ " " " کرمان روغن نباتی گلناز ٤١١

ميليونی  ٣۵٠با فشاری که بانک برای وصول مطالبه  .بالتکليفی معيشتی وشغلی کارگران 
اين کارخانه در آستانه تعطيلی قرار گرفته استخود  وارد کرده،   

٢٣          
)٢٣٠(قبالً   

 ١١٨ " " " تهران ريسندگس و بافندگی پاکان

ات  س از ٣٥٠عدم پرداخت مطال ان چی  ارخانه٥ارگر اش ل شدن  سال تعط  ١١٩ " " " قزوين کارخانه چينی اشکان ٣٥٠ 
 ١٢٠ " " " قزوين کارخانه اسوه ايران ١٢ بالتکليفی معيشتی وشغلی يکسال کارگران

يورش وحشيانه نيروهای امنيتی ولباس شخصی به تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان 
   ههای تهران والبرز  مقابل مقابل سازمان برنامه و بودج

معلمان شاغل و بازنشسته        ؟
 استان های تهران و البرز

" // "  ٢٠ تهران  ١٢١ 

کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی  ٤٠٠ اجی برای بازگشت بکارمقابل استانداری خوزستانتجمع کارکنان اخر
 درمانی شرق اهواز

 ١٢٢ " " " اهواز

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه امام نسبت به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح 
 ترافيک  مقابل شورای شهر تهران

 ١٢٣ " " " تهران رانندگان تاکسی فرودگاه ؟

 ١٢٤ " " " سقز رانندگان تاکسی ؟  تجمع اعتراضی تاکسی رانان سقز نسبت به راه اندازی دفتر تاکسی آنالين

نفراز بازداشت شدگان از تعيين وثيقه  ٦ادامه بيخبری  ازوضعيت محمد حبيبی. مخالفت 
 ميليون تومان ٥٠

ارديبهشت ٢٠بازداشت شدگان ٨ "/  / "  ٢١ تهران   ١٢٥ 

شترکی برخورد خشونت آميز با تجمع صنفی معلمان را محکوم کردندطی بيانيۀ م شوش –تهران  سنديکاهای واحد و هفت تپه -    " " " ١٢٦ 
ضرب و شتم معلمان و بازنشستگان محکوم استاطالعيه:   ١٢٧ " " " تهران   کميته پيگيری ... -  

اگذاری به بخش تجمع اعتراضی کارگران راه آهن استان آذربايجان شرقی نسبت به و
  خصوصی ونداشتن امنيت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق

 ١٢٨ " " " آذربايجان شرقی کارگران راه آهن ٦٠

ماه حقوق کارگران پروژه متروی اهواز١٣عدم پرداخت   ١٢٩ " " " اهواز پروژه مترو (شرکت کيسون) ؟ 
فازومسدود کردن راه تردد  راضیپس از تجمع اعت کارگراخراجی٨٠بازگشت به کارموقتی ١٩فاز  ٨٠  "/  / "  ٢٢ کنگان   ١٣٠ 
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  تعداد     شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر             نام واحد
رديف       

٩٧ /٢ /٢٢ سردشت کولبران ٥٠٠٠  بيکاری هزاران کولبر روستاهای مرزی سردشت بدنبال بسته شدن مرز  ١٣١ 

.  نفر از بازداشت شدگان بيستم اسفند مقابل سازمان برنامه و بودجه به قيد کفالت٧آزادی 
  زندانی است محمد حبيبی کماکان

ارديبهشت ٢٠بازداشت شدگان ٨ "  / " ٢٣ تهران   ١٣٢ 

           تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی و 
                   ز اول کشور واستان مرکزی وکارفرما. وعده ها ی توخالی مسئوالن طرا

 یتوليد اقدام به خودکشی يکی از کارگران اين واحد

"  " "  اراک کارخانه هپکو ؟  ١٣٣ 

 ١٣٤ " " " گچساران نيروگاه و سد چم شير ١٠٠٠  ماه حقوق برای دومين روز متوالی٧اعتصاب صدها کارگر دراعتراض به عدم پرداخت

      نان سراسر کشورنسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی و تجمع اعتراضی دوباره کارک
سازیوعده های  سرخرمن مسئوالن مقابل ساختمان خصوصی  

کارکنان تعاونی های سهام  ١٥٠٠
 عدالت

"  "  "  تهران  ١٣٥ 

             کارگر اخراجی کارخانه صدر فوالد برای بازگشت بکار١٨٠تجمعات دامنه دار
پرداخت مطالبات و  

الدکارخانه صدر فو ١٨٠  ١٣٦ " " " خرم آباد 

 ١٣٧ " " " تبريز رانندگان استيجاری شهرداری ١٦٤  تجمع اعتراضی نسبت به عدم تبديل وضعيت و وعده های پوچ مقابل شهرداری تبريز

٨١٣ " " " تهران پروژه باغ کتاب (شرکت کيسون) ٧٠ ساله١١ماه حقوق وحق سنوات ١١تجمع اعتراضی کارگران نسبت به عدم پرداخت  

 ١٣٩ " " " تهران پارس خودرو ١  داوود رفيعی، کارگر اخراجی پارس خودروبازهم مقابل وزارت کار بازداشت شد

اصفهان -زواره  کارگران راه آهن ؟ عدم پرداخت بموقع حقوق ومشکالتی که گريبانگيرکارگران می باشد  " " " ١٤٠ 
ی شغلی ومعيشتی،همزمان کارگران خشمگين دردومين روزاعتراضشان نسبت به بالتکليف

جنوب را باتجمع بستند -مسير راه آهن سراسری شمال  باسفر وزيرراه به اراک،  
 

" "  /٢٤ اراک کارخانه هپکو ٨٠٠  ١٤١ 

کارگران (شرکت تراورس) دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات ونداشتن امنيت شغلی 
 کردندآهن اجتماع دست از کار کشيده ومقابل ساختمان ايستگاه راه

مشهد،لرستان،زاگرس،رباط  خطوط ابنيه راه آهن ؟
 کريم،اسالمشهر،زنجان و...

" " " ١٤٢ 

اعتراضات چندساله کارگران راه آهن استان آذربايجان شرقی نسبت به واگذاری به بخش 
  خصوصی ،نداشتن امنيت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق

 ١٤٣ " " " آذربايجان شرقی کارگران راه آهن ٣٠٠

 ١٤٤ " " " شيراز روغن نباتی نرگس ٢٠٠  ادامه اعتراضات کارگران نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی با تجمع مقابل کارخانه

تجمع کارگران بازنشسته پتروشيمی آبادان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل 
  فرمانداری برای دومين بار درماه جاری

بادان آ کارگران بازنشسته پتروشيمی ٣٠٠  " " " ١٤٥ 

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت 
 بکارباتجمع مقابل استانداری خوزستان برای چندمين بار

کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی  ٤٠٠
 درمانی شرق اهواز

 ١٤٦ " " " اهواز
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  تعداد      شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر             دنام واح
رديف       

فت تپه نسبت به عدم تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نيشکر ه
 پرداخت چند ماه حقوق

٩٧ /٢/  ٢٤ شوش کارگران نی بُر نيشکرهفت تپه ١٠٠  ١٤٧ 

و نمايندگان عليرغم وعده و وعيدها مسئوالن استان، هزارکارگر٢بالتکليفی شغلی ومعيشتی
، کماکان ادامه داردمجلس مبنی برتداوم توليد و اشتغال پايدار طی چهارسال   

 ١٤٨ " " " اصفهان کارخانه پلی اکريل ٢٠٠٠

 ١٤٩ " " " استان تهران کارخانه سديد ريخته گر ٢٥  سال تعطيلی کارخانه٣پس از ان ادامه بالتکليفی شغلی ومعيشتی کارگر

يورش نيروهای انتظامی به معترضين فعاليت معدن سنگ درروستای اژگيل سه کشته 
 ساله نيز جان باخت) ٣٨دو نفر مجروح و يک زن ( وزخمی برجا گذاشت

روستای اژگيل -ايذه  معدن سنگ ؟  ٢٥/   "/ "  ٥٠١  

ن سراسری آهکارگران کارخانه هپکودرسومين روزاعتراضشان باتجمع مجدد درمسير راه
  جنوب عزم راسخشان را در راه دستيابی به مطالباتشان بنمايش گذاشتند -شمال

 ١٥١ " " "  اراک کارخانه هپکو ٨٠٠

 ١٥٢ " " " سنندج فعالين کارگری بازداشتی ٣ يدی صمدی، امير شهابی و آرمين شريفی با توديع وثيقه از زندان سنندج آزاد شدند
بازگشت بکار،پرداخت نشدن مطالبات ورای صادره در  ادامه اعتراضات نسبت به عدم

همين رابطه از طرف هيات تشخيص و هيات حل اختالف اداره کار غرب تهران و 
  شهرستان اسالمشهر

کارگران اخراجی "شرکت حمل   ٨٠
و نقل آبادان"       

اسالمشهر -تهران   " " " ١٥٣ 

رداریشه ١٧٠ کارگرشهرداری هويزه ١٧٠ماه حقوق٢عدم پرداخت  ١٥٤ " " " هويزه 

چهارمين روز اعتراض کارگران. پايان موقتی تجمع اين کارگران درمسير راه آهن 
  جنوب پس از سه روز بدنبال وعده جديد مسئوالن استان مرکزی -سراسری شمال 

"  // " ٢٦ اراک کارخانه هپکو ٨٠٠  ١٥٥ 

پسامند و خدمات شهری  ١٠٠  ردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بيمه ومطالبات ديگ 
 شهرداری

 ١٥٧ " " " آبادان

"  // " ٢٧ قزوين کارخانه فيلتر البرز ١٠٠ تجمع اعتراضی کارگران نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل استانداری قزوين  ١٥٨ 
 ١٥٩ " " " آمل سد مخزنی هراز ٢٠٠ تجمع کارگران دراعتراض به بالتکليفی شغلی ومعيشتی در فرمانداری آمل
 ١٦٠ " " " بندر عباس شرکت نگين سبز خاورميانه ١٠٠ عدم پرداخت چندسال حق بيمه کارگران دو کشتی اليروبی در بندرعباس
ماه  ٨اعتصاب رانندگان سرويس رفت وآمد کارگران دراعتراض به عدم پرداخت 

 مطالباتشان
١٢بخش ماشين آالت فاز  ٣٥ "  // " ٢٩ کنگان   ١٦١ 

 ١٦٢ " " " تبريز کارخانه آکيا خودرو ٢٠٠ ضی کارگران نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل استانداری تجمع اعترا

ه   اض  ران و حومه در اع ا ت و کت واحد ات ان سامانه دو  م غذای رانند تح
ت و  ت غذای افطاری  م ف ک  

 ١٦٣ " " " تهران شرکت واحد اتوبوسرانی ؟

کارگر شهرداری سی سخت ١٠٠حقوقماه ٤عدم پرداخت   
 

 ١٦٤ " " " سی سخت شهرداری ١٠٠
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  تعداد      شرح و مالحظات
  کارگران  

 شماره    تاريخ     شهر             دنام واح
رديف       

ماه حقوق وحق بيمه کارگران باقيمانده کارخانه تعطيل شده  سامان کاشی ٤٢عدم پرداخت 
               پرداخت حق بيمه درعدم بروجرد.بازنشستگی تعدادی از اين کارگران بدليل 

  احد کماکان پرداخت نشده استهاله ای از ابهام. مطالبات کارگران بيکارشده اين و

٩٧/  ٢/  ٢٩ بروجرد کارخانه سامان کاشی ٤٠٠  ١٦٥ 

ادامه اعتصاب وتجمع کارگران دراعتراض به نداشتن امنيت شغلی وعدم پرداخت 
برای  مطالبات. اعتصاب کارگران لرستان يک هفته راپشت سرگذاشت.کارگران زاگرس

 تان  درگرگانراه آهن استان گلس تجمع کارگران-دومين روزمتوالی+

" / / " ٣٠ سراسر کشور خط و ابنيه فنی راه آهن ؟  ١٦٦ 

برای دومين روز متوالی، رانندگان سرويس رفت وآمد کارگران به اعتصابشان 

  .الباتشان،ادامه دادندماه مط٨عدم پرداخت  دراعتراض به
١٢بخش ماشين آالت فاز  ٣٥  ١٦٧ " " " کنگان 

کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم بازگشت 
 بکار وپرداخت نشدن مطالباتشان،مقابل ساختمان اداره کار غرب تهران اجتماع کردند

٩٠ -٨٠ کارگران اخراجی "شرکت حمل   
و نقل آبادان"       

اسالمشهر -تهران   " " " ١٦٨ 

اعتراض رسانه ای کارگران مراکز درمانی علوم پزشکی استان گيالن نسبت به سطح نازل 
 حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات

 ١٦٩ " " " استان گيالن مراکز درمانی علوم پزشکی ٤٠٠

شفا رودسد  ؟ چندين ماه حقوق کارگران سدشفارود پرداخت نشده است  ١٧٠ " " " رضوانشهر 
ماه حقوق کارگران٤عدم پرداخت   ١٧١ " " " اصفهان شهرداری ؟ 

ب العجل تعی شده ان  کو درا ارخانه ه ه گذشته ارگران  ارش  ،در روزچ
گرفتند.  شان را برای احقاق حقوق برحقشان از ه را  تجمعا ارگران صبح روزدوش ا  این 

ا   درمس تجمع ش آغاز ک جنوب –شمال  یراه آهن  ال ومسدودکرد دن ردند و
وهای انتظا  ده ن حضور و وعده های مسئوالن طرازاول استان مرکزی وحضورگس
دی ادامه دادند ل این واحد تول ه تجمعشان مقا ل راه آهن را ترک کرده و ،ر  وامنی

"/  " /  ٣١ اراک کارخانه هپکو ٨٠٠  ١٧٢ 

ماه حقوق٩دراعتراض به عدم پرداختشادگان  یکارگران شهرداراعتصاب وتجمع   ١٧٣ " " " شادگان شهرداری ؟ 
دست به   دراعتراض به عدم پرداخت حقوقه بازنشست،جمعی از کارگران برای هفتمين بار

زدندمقابل کانون بازنشستگان شرکت نفت در اهوازتجمع   
ه سازیکارخانه لول ٩٧٣  ١٧٤ " " " اهواز 

پليننه ايران پواکارخ ٢٩٥  توسط کارفرما شويد ديابزار تولفروش مانع : رشت نيپوپل رانيکارخانه ا کارگران  ١٧٥ " " " رشت 

          دراعتراض به جاده يکطرفه،شهرستان خاتم  نيسنگ هينقل لياز رانندگان وسا یجمع
رامسدودکردندرات به شهربابک جاده ه ريمسشان با تجمع  

 ١٧٦ " " " شهرستان خاتم رانندگان وسايل نقليه سنگين ؟

 

شهر و استان در عرض يک ماه ٧٨حداقل  د توليدی و خدماتی درحوا ١٤١ گر درکار ٦٣٢٧٩اعتراضات و اعتصابات حداقل   

 


