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  حركت اعتراضي ٣٢٢٠

  ١٣٩٨ ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال
  

  در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران

 دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

  
  :چند توضيح

به   مربوطدر ترازنامه زير جمع آوري شدهكه  خورشيدي ١٣٩٨در سال  حركت اعتراضي ٣٢٢٠*
 كارگران، كشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، ي و جنبش اعتراضي توده ايازشهيخ

، از  نبرد خلق ماه در ماهنامههراست كه ...  و ستي زطي مدافعان حفاظت از محان،ي بازارونداران،يكام
 از اين تعداد . به شكل مشروح تري همراه با منبع خبر منتشر شده است٤٢٣ تا شماره ٤١١شماره 
  . حركت مربوط به قيام آيان ماه و خيزش دي ماه است١٥٠٠

و يا شبكه هاي اجتماعي در اين بيالن بسياري از حركتهاي اعتراضي كه در رسانه هاي جمعي *
  . نمي تواند كامل باشدبيالنبنابرين اين . يم، وجود نداردپوشش خبري نداشته و يا ما آن را نديده ا

جويان  حركت اعتراضي دانش١٦١بيالن *
 آذر سال ١٦ تا ١٣٩٧ آذر سال ١٦از 

 به مناسبت روز دانشجو در شماره ١٣٩٨
  . ماهنامه نبرد خلق منتشر شده است٤١٩

ابعاد خيزش بيشماران را مي توان از «*
مقايسه تعداد حركتهاي اعتراضي از سال 

  . تاكنون به خوبي دريافت١٣٩٠
در اين بيالن هر گاه كارگران يك واحد *

توالي اقدام به حركت اعتراضي چند روز م
ساب حكرده اند، هر روز يك حركت به 

  .آمده است
براي اطالع روزانه از چالشها و حركتهاي اعتراضي كارگران، مزدبگيران، پرستاران، معلمان و *

  :دانشجويان ايران به سايت جنگ خبر مراجعه كنيد
 ،معلمان، پرستارانرزان، بازنشستگان، كشاونبردخلق در هر ماه فشرده حركتهاي اعتراضي كارگران، *

براي اطالع از اين اخبار به سايت ايران نبرد و يا كانال . دانشجويان را منتشر مي كند و كاميونداران
  تلگرام نبرد خلق مراجعه كنيد

  
  دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ٢٠٢٠ لي آور١٥ - ١٣٩٩ ني فرورد٢٧شنبه چهار
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   حرکت اعتراضی۵٩ -١٣٩٨فروردين 
  

  .در دذفول) موسوم به دست مشان(تجمع مالكان اراضي شاداب عبدل  : فروردين٣شنبه 
  .براي هفتمين روز متواليكارگران  خدماتي شهرداري كوت عبداهللا  اعتصاب : فروردين٤يكشنبه 

   .كشاورزان ميناب مقابل جهاد كشاورزي اين شهرستان تجمع : فروردين٧چهارشنبه 
 در استان گلستان شاني گمي جنوبي بخشهازده  لي از شهروندان سيگروه تجمع : فروردين٩آدينه 

  .فرمانداري مقابل در استان گلستان تجمع اعتراضي مردم سيل زده آق قال./ يمقابل فرماندار
دادستاني بيمقابل ) بدرتوس( تجمع اعتراضي سپرده گذاران موسسه كاسپين :فروردين ١٠شنبه 
  .مشهد
 زدگان شهرستان ليستجمع ./ي اروندكنار مقابل بخشدارادانيص تجمع :ني فرورد١٣شنبه سه 

  .ي دادخواه برايشوش

  
 از توابع شهرستان ري كبري امشكري نيزارهايجوانان منطقه ن تجمع :ني فرورد١٤چهارشنبه 

  .يتجمع صيادان اروندكنار مقابل بخشدار./  جنوب اهوازيلومتري ك٤٥واقع در در ، خرمشهر
./ زي تبري مقابل ساختمان فرمانداررداكي اي ساز كارگران شركت خانه تجمع :ني فرورد١٧شنبه 
معلمان تحصن ./  كارگاهيمقابل ورود) سونيشركت ك( اهواز يكارگران پروژه قطارشهرتجمع 

كار و  التدريسي مدرسهمعلمان حق تحصن / .يك تهران آزادگان منطقه التدريسي در مدرسهحق
 .اعتصاب جمعي از معلمان قزوين/ .نش ابوريحان شهرستان اسالمشهردا

 كارگران تجمع./  اهوازي پروژه قطار شهريمانكاري پكارگران تجمع دوباره :ني فرورد١٨ يكشنبه
  .زي تبريمقابل فرمانداربراي دومين روز متوالي  »رداكي ايساز خانه«

شده  سهامداران غارتاولين تجمع ./  هفت تپهشكريكارگران بازنشسته ن تجمع :ني فرورد١٩دوشنبه 
  .دادسراي شهر مشهدبيشانديز در سال جديد مقابل  پديده
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غارتگر تجمع اعتراضي غارت شدگان موسسه كاسپين مقابل ساختمان قوه  : فروردين٢٠سه شنبه 
   .قضاييه در تهران

   . شهرني اي علوي از مردم اهواز در كويشمار تجمع : ني فرورد٢٣ه آدين
./ ي مقابل استانداراسوجي ي برون شهريهايرانندگان تاكس اعتصاب و تجمع :ني فرورد٢٤شنبه 
 كارگران تجمع./ سدني جرگالن مقابل اري دست سد چندنيي پاي روستاهاشهروندان از يجمعتجمع 

ماوند  شهرستان دوندارانيكاماعتصاب ./  كارخانهنيجلو ا براي چندمين بار  كوثر ابركوهيكارخانه كاش
تجمع سپرده ./  شهرستانني االوندي بعثت گيمتر ٦٠ در بلوار شاني هاوني به صف كردن كامو

 اعتصاب و./ گذاران عارت شده موسسه بدر توس مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي در مشهد
  .آهن  آهن لرستان مقابل اداره كل راه  تجمع كارگران خطوط ابنيه فني راه

 و دشت زهي هويشهرهااز  وزارت نفت، دهيجوانان و مهندسان دوره د تجمع :نيدفرور ٢٥ كشنبهي
افسانه هزار  «الي از عوامل سريتعدادتجمع ./ زهي توسعه نفت هويآزادگان مقابل شركت مهندس

 يآهن لرستان برا  راهي فنهي خطوط ابنكارگران./ مايس و  مقابل مسجد بالل سازمان صدا»انيپا
تجمع / .آهن تجمع كردند   و مقابل ساختمان اداره كل راهدهي دست از كاركشي روز متوالنيدوم

 تجمع سپرده گذاران سايت طالي ثامن/  فرودگاه خمينيهايو تاكسيها اعتراضي رانندگان ميني بوس
مقابل ساختمان  تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي سايپا./ دادستاني در تهرانبيمقابل ساختمان 
تجمع  اعتصاب و/ .تجمع كارگران كارخانه كاشي كوثر./ عدن و تجارت در تهرانوزارت صنعت م

  .كاميونداران دماوند
 بهره ياز جمله شركتها( كارگران حفاظت جنگل شركت نكاچوب تجمع :ني فرورد٢٦دوشنبه 

تجمع مشتريان ./ اندوروديمقابل كارخانه نكاچوب واقع درشهرستان م)  مازندرانيبردار جنگل ها
داران پمپ بنزين و گاز سي ان جي مقابل وزارت  تجمع گروهي از جايگاه/ ن خودرو و رامك خودرونگي

تحصن دهها تن از ./  بانك مركزيمقابلداران شركتهاي خودروي داخلي  تجمع اعتراضي حواله/ نفت
  . براي دومين روز متواليمعلمان ديشموك مقابل آموزش و پرورش

./  چالوس– از اتوبوسداران محور كرج يجمعي ردن اتوبوسهابه صف ك :ني فرورد٢٧ شنبه سه
./ داران سوخت در وزارت نفت  گاهيجاتجمع دوباره ./ تانكرداران تخليه فاضالب قماعتصاب و تجمع 

   . موسسه كاسپين مقابل ساختمان بيدادسراي جرائم مالي در تهرانغارت شدگانتجمع 
 مقابل انه،ي اشلق از توابع شهرستان ميان روستا از ساكنيگروه تجمع :ني فرورد٢٨چهارشنبه 

 شهرستان سقز مقابل ي تلفني از رانندگان تاكسيجمعتجمع ./  شهرستانني ايساختمان فرماندار
واقع در جنوب » قند فسا«كارگران كارخانه اعتصاب و تجمع ./  شهرستانني ايساختمان شهردار

 از گروه خودرو سازي سايپا  خودروهاي ثبت ناميتجمع خريداران./  در محوطه كارخانه،رازي شيشرق
  .مقابل ساختمان معاونت بازرگاني و فروش اين شركت در تهران

مقابل  س،يبومهن، رودهن و پرداز  واناتي حقوق حاني از حاميجمع تجمع :ني فرورد٢٩پنج شنبه 
تانداري خراسان مقابل ساختمان اس  پديده شانديز در مشهدتجمع سپرده گذاران./  بومهنيشهردار
  . رسانه و مطبوعات كوهدشت مقابل مجلسيتجمع اهال/ رضوي
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 اچهي ازكشاورزان اصفهان با تجمع از ادامه ساخت خط انتقال آب از دريجمع :ني فرورد٣٠ نهيآد
تجمع ./  كردنديري ذوب آهن واقع در شهرستان لنجان به كارخانه ذوب آهن جلوگيقرانيقا

  .جلسمقابل م خبرنگاران كوهدشت
 ري درمسشاني هاونيكامو به صف كردن  خرانق ونداراني از كاميجمع تجمع :نيفرورد ٣١شنبه 

 دست از كار زدبافي ي كارخانه نساجكارگران./ زدياستان در  دربخش خرانق ي به معدن مظفريمنته
   .تجمع كردند  در محوطه كارخانهذ ودنيكش
 

   حرکت اعتراضی٢٢۴ -١٣٩٨ارديبهشت 
  

معلمان شاغل در خارج از كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع :  ارديبهشت٢دوشنبه 
مراقبان سالمت طرح پزشك خانواده استان فارس دست به تجمع مقابل ساختمان مركزي / .كردند

دانشگاه علوم پزشكي 
تجمع غارت / .شيراز زدند

شدگان موسسه بدر توس 
در مشهد مقابل 
استانداري خراسان 

خريداران تجمع / رضوي
خودروهاي ثبت نامي در 
تهران مقابل وزارت 
/ صنعت، معدن و تجارت

تجمع توليد كنندگان 
 خرم آباد مقابل _تجمع كاركنان پروژه راه آهن درود/ مرغ مقابل وزارت صنعت و معدن و تجارت تخم 

چساران هاي شركت بهره برداري نفت و گاز گ تجمع مستاجران مغازه / ساختمان استانداري لرستان
  .تجمع اعتراضي كاميونداران خرانق./ مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان

كارگران اعتصاب و تجمع ./  بانه مقابل اداره كاريكارگران ساختمانتجمع : بهشتي ارد٣سه شنبه 
 در ،كه در جوار مجتمع كشت و صنعت هفت تپه واقع شده) قند شوش(كارخانه قند شمال خوزستان 

تجمع سپرده گذاران غارت شده موسسه كاسپين مقابل ساختمان بيدادسراي ./ رخانهمحوطه كا
خط آهن لرستان دست به تجمع و اعتصاب ) شركت تراورس(كارگران / عمومي و ضد انقالب تهران

  .زدند
 يكارگران اخراجتجمع ./  آبادانشگاهيكارگران فاز دو پاالتجمع : بهشتي ارد٤چهارشنبه 

./  باغچمك بم باشركت فعال زناني روستاي از اهاليجمعتجمع ./ )كويشركت او( دهلران يميپتروش
  .جمعي از فرهنگيان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پروش دست به تجمع زدند
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./ ي روز متوالني پنجميبرا  اهواز٥ منطقه يكارگران شهرداراعتصاب : بهشتي ارد٥پنجشنبه 
ن كهگيلويه و بويراحمد دست از كار كشيده و تجمع پرسنل بيمارستان خميني دهدشت در استا

  .ي خراسان رضويدر برابر استانداردر مشهد  دهيگذاران پد تجمع سپرده./ كردند
تجمع ./  شهرستانني اي مقابل اداره جهاد كشاورز ذهيزنبورداران اتجمع : بهشتي ارد٧شنبه 

 الني ايتجمع مردم روستا./ ر تهرانشهقالبي  ي تهران مقابل شوراي بوس پالك عمومينيمرانندگان 
 از كسبه جمعه بازار شاهرود يجمعتجمع ./  كازرون به فراشبنديجره و باالده و بستن جاده اصل

/ .التدريس كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردندمعلمان حق/ .شهرقالبي  يمقابل شورا
/ ي انتظاميروهاين با وجود انبوهي از ر  شهني اي زده آق قال مقابل فرماندارلي ستجمع شهروندان

  .ي غربجاني در آذرباي شهرستان خوي و اعتصاب رانندگان تاكستجمع
 يدادستاني مقابل ساختمان بزي شانددهي از سپرده گذاران پدي شمارتجمع: بهشتي ارد٨ كشنبهي

 و وزارت ي از سراسر كشور مقابل ساختمان وزارت جهاد كشاورزيصاحبان مرغدارتجمع / .تهران
مقابل دانشگاه  تجمع كاركنان مركز بهداشت شرق و غرب اهواز/.در تهرانمعدن و تجارت  صنعت، 

./ التدريس كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع معلمان حق./ علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
  .شهرفرمايشي تجمع اعتراضي كسبه جمعه بازار شاهرود مقابل شوراي 

 ي تهران در محوطه سكوي قطار شهركي خط يكارگران خدماتتجمع : شتبهي ارد٩دوشنبه 
 ي كوت عبداهللا مقابل استانداري كارگران شهردار،ي روز متوالني دوميبرا./ ي شهر رستگاهيا

كاركنان مركز بهداشت شرق و غرب اهواز براي دومين روز متوالي، مقابل / .خوزستان تجمع كردند
شدگان   كنندگان و غارت  نام  ثبت تجمع/ .دند تجمع كرپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جندي شا

تجمع كارمندان اخراج )/ يكارگر شمال. خ( تهران ي اقتصاديدادسراي خودرو مقابل ب ميشركت عظ
   . داران بانهي تاكسعتصابا/ هييشده موسسه آرمان تهران مقابل ساختمان قوه قضا

براي چهارمين روز استان كردستان   درجاريهر ب شقصاباناعتصاب : بهشتي ارد١٠ شنبه سه
./ ي روز متوالني چهارمي براراحمدي و بوهيلويكسبه بازار روز دهدشت در استان كهگاعتصاب ./ متوالي
 و تجمع./ ي شهر رستگاهي ايدر محوطه سكوي  قطار شهركي خط ي كارگران خدماتتجمع

/ يعدن و تجارت به سمت وزارت جهاد كشاورز مرغداران معترض از مقابل وزارت صنعت، مييمايراهپ
 ي كارمندان اخراج شده موسسه آرمان روبروتجمع/  مجلسي روبروني غارت شدگان كاسپتجمع

   .)تهران (يساختمان بانك مركز
 ي فضارغمي علان،ي از بازنشستگان و دانشجويجمع تجمع ):اول ماه مه (بهشتي ارد١١چهارشنبه 

مقابل  تپه   هفتشكريكارگران نتجمع ./  به مجلسي منتهيبانهااي و قُرُق خيتيشدت امنه ب
انجمن تجمع ./  دست به تجمع زدند» حق مسلم ماست؛ي كار، آزادنان،«:  شعاربا  شوشيفرماندار

  كارگران چهاردانيباد در مو آ و سرواني مري كارگران و استادكاران ساختماني آموزشتهي و كميصنف
./  غفورابانيطول خدر  سنندج ي كارگرن و فعاالكارگرانو راهپيمايي تجمع ./ وانيراه شبرنگ مر

 حسن روحانيهمزمان با ورود ./ ي روز متوالني چندمي راه آهن لرستان براكارگراناعتصاب و تجمع 
 ثبت ي خودروهادارانيخرتجمع / .به كرمانشاه كارگران صنعت نفت و گازغرب دست به تجمع زدند
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كارگران كارخانه كاغذ تجمع ./  در تهرانيدادگستربيرو مقابل ساختمان  از شركت رامك خودينام
جمعي از معلمان آزاد و حق التدريس ./  شهرني ايمقابل فرمانداربراي دومين روز متوالي  شابوريپاژ ن

 ي استانداري سپرده گذاران بدر توس در جلوي اعتراضتجمع/ .مقابل مجلس رژيم اجتماع كردند
 به مناسبت روز شابوري كاغذ پاژ نسي شده شركت پردلي تعدكارگران./ مشهد در يخراسان رضو

  . كارگر تجمع كردنديجهان

 در زي شانددهيسهامداران پدتجمع و راهپيمايي به امنيتي  ماموران حمله:  ارديبهشت١٢پنجشنبه 
./ شابوري نيارمقابل فرماند  كارخانه كاغذ پاژكارگرانتجمع / .تعدادي از معترضانبازداشت  و مشهد

همزمان با روز معلم، معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در بسياري از 
  . شهرهاي كشور دست به برپايي تجمعهاي اعتراضي زدند

سقز، مريوان ، سنندج، ديواندره، جوانرود، اسالم آباد، كرمانشاه، :  مثل در شماري از شهرهاهاتجمعاين 
، شيراز، شهر، يزدرز، همدان، مالير، تبريز، اروميه، اردبيل، تهران، مالرد، اصفهان، خميني اليگود

  .برگزار شد..ساري، رشت، مشهد، تربت حيدريه، اهواز، اراك، قزوين، كرج و 
 از شركت رامك خودرو، مقابل ي ثبت نامي خودروهادارانيخرتجمع : بهشتي ارد١٤ شنبه

  .هران در تيدادگستربيساختمان 
 ني به تجمع مقابل ساختمان ادست منطقه هشت اهواز يكارگران شهردار: بهشتيارد ١٥ كشنبهي

 شهرستان كارون، ي زده خوزستان مقابل ساختمان جهاد كشاورزليكشاورزان س/ . زدنديشهردار
 داراني خرتجمع/  اهوازي كارگران شهرداراعتصاب و تجمع/ . تجمع كردندياقدام به برگزار

 ي جلوياعتبار  ويتجمع غارت شدگان موسسات مال/ .زلي دپاي از شركت ساي ثبت ناميهاخودرو
./  مجموعه بهارستانكي مقابل درب شماره  رژيمكاركنان مجلستجمع / ي در تهراندرب بانك مركز

   .آهن شاهرود  كارگران راهاعتصاب



 ٧

 يمقابل ساختمان شورا ز اهوايزنان كارگر سازمان پسماند شهردارتجمع : بهشتي ارد١٦دوشنبه 
مقابل  استان خوزستان  دري علوي و كو٢ ني مناطق گلدشت، گلبهار، عياهال./ شهر اهوازفرمايشي 

دست به بار ديگر  كوت عبداهللا يكارگران شهردار/ . كردند تجمع شهر اهوازي قالبيساختمان شورا
  ودهي اردكان دست از كاركشدر يكمپرس  وونيكامرانندگان / . خوزستان زدنديتجمع مقابل استاندار

 استان  در دهدشتيهاي قنادصاحبان/ .امتداد هم پارك و تجمع كردند  را درشاني هاونيكام
/ .ندرد كي خوددارينيريپخت ش از وكرده اعتصاب ششمين روز متوالي  براي راحمدي و بوهيلويكهگ
 شهر ني ااني نانواهيقم مقابل اتحاد اني از نانوايتعداد/ . تجمع كردندي سعدآباد مقابل بخشدارياهال

 شهرستان تجمع ني از كشاورزان شهرستان نقده، مقابل ساختمان كارخانه قند ايگروه/ .تجمع كردند
 ني سپرده گذاران كاسپتجمع/ . تجمع كردندي داران دهگالن مقابل فرمانداري از تاكسيجمع./ كردند

 تجمع/ يتوسعه البرز مقابل بانك كشاورز موسسه عارت شدگان تجمع/  تهرانيدادسرايمقابل ب
 درب ي جلوزلي دپاي شدگان ساغارتتجمع و تحصن /  نقدهيمقابل فرماندار  درنقدهيرانندگان تاكس

  .زلي دپايسا
./  زدنديدست به تجمع مقابل استاندار المي نخ اايكارگران كارخانه پو: بهشتي ارد١٧ شنبه سه

كسبه شهرك / . در همدان اقدام به تجمع كردندواني كيي غذاعي كارخانه صنايكارگران اخراج
  . برگزار كردندي شهرك تجمع اعتراضنيادر  ميآبشناسان رباط كر

براي ) ريمتان( تهران يروي انتقال نراتي تعميكارگران شركت مهندس: بهشتي ارد١٨ چهارشنبه
 از كارگران يجمعع تجم/ . دست به تجمع زدندرويمقابل ساختمان وزارت نيازدهمين روز متوالي 

 خوزستان ياستاندار  خرم آباد ويخرم آباد مقابل شهردار ٣ منطقه ي شهرداريبخش خدمات شهر
 نورآباد و يآهن نواح   راهي فنهي كارگران خطوط ابن،ي روز متوالني دوميبرا/ .براي دومين روز متوالي

با اي چهارمين روز متوالي بيرجند بر انينانوا/ . كردنداعتصاب) شركت جوش گستر(شازند اراك 
  .ند تجمع كردهي در اتحادشان ي  خبازي واحدهايليتعط

 از منطقه مرگور  درلواناي از توابع بخش سوهيكسبه بازار شهرك ز صدها :بهشتيارد ١٩پنجشنبه 
كارگران مجتمع / . تجمع كردندلواناي سي و مقابل بخشدارليتعط  محل كارشان راهيشهرستان اروم

شماري از پرستاران شركتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به / .تپه دست به اعتصاب زدند هفت شكرين
نمايندگي از پرستاران شركتي بيمارستانهاي تحت پوشش اين دانشگاه در ساختمان اداري دانشگاه 

ي در  خراسان رضوي مقابل استاندارزي شانددهي پدسپرده گذاران يتجمع اعتراض./ تجمع كردند
  .كردند ري چند نفر از آنان دستگيانتظامسركوبگر  يروين. مشهد

  .براي باري ديگر، كاركنان بيمارستان خميني كرج دست به تجمع زدند : ارديبهشت٢١شنبه 
 يستگاههايدر در ا  ودندي دست از كاركشهي ارومر ديتاكسرانندگان : بهشتي ارد٢٢ كشنبهي

 ني اي شاهرود مقابل فرماندارستي زطين مح از فعااليجمع/ .ازدحام شهر تجمع كردند ر و پياصل
مقابل   اهواز٨ منطقه ي سبز شهرداريكارگران فضا  بارني چندميبرا/ .شهرستان تجمع كردند

 فعاالن حقوق زن در تجمع./ تجمع كردند كرج رد يتاكسرانندگان / .دندتجمع كر خوزستان ياستاندار
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 تجمع/  هرمزگاني مقابل استاندار درلي از مردم شمي جمعتجمع/ ي تيسنندج در پارك ا
  . زاهداني و بلوچستان در مسجد مكستانيسوختبران س

 كشور، يياي و پارا آسيياي آسيهاي از ورزشكاران و مدال آوران بازيتعداد: بهشتي ارد٢٣دوشنبه 
 كوثر مقابل يكارگران كارخانه كاشتجمع چند روزه / .مقابل درب وزارت ورزش و جوانان تجمع كردند

دكه ./  بوكان و مهاباده،ي اشنورانشهر،يچغندركاران نقده، پ چند روزه تجمعپايان ./  ابركوهيفرماندار

 تهران ي دست به تجمع مقابل شهرداربراي چندمين بار تختي كنندگان مطبوعات پاعيداران و توز
  .زدند

ن مقابل  تهراي مسكن شهرداري تعاون٢٠٥٨ پروژه ي از اعضايجمع: بهشتي ارد٢٤سه شنبه 
 ي تهران جلوي شهردار٢٢ منطقه مانكارانيپ/ .شهر تجمع كردندفرمايشي  يساختمان شورا

 از مردم معترض كاروان و زرآباد در مقابل يجمع/ . بهشت تجمع كردنداباني در خيساختمان شهردار
درياچه شماري از معلمان شهر مريوان با برگزاري تجمع در مسير / . چابهار تجمع كردنديدادگستربي

 تجمع/  شركتني درب اي خوزستان روبروي حفاري شركت ملمانكاراني پتجمع./  تجمع كردندزريوار
  . در مشهدي استانداري بدر توس روبروهسهامداران غارت شد

 شهر نيبلوار شاهنامه اي ستگاههايدر ا  مشهد در بوس ي نيمرانندگان : بهشتي ارد٢٥چهارشنبه 
شهر قالبي  ي شورااختمان مقابل سيرازي از مهندسان شيشمار/ .ند تجمع كردياقدام به برگزار

/  در تهرانيمقابل ساختمان بانك مركز نيموسسه كاسپتجمع سپرده گذاران / . تجمع كردندرازيش
/  در زنجان در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شاني اتوبوسرانيرانندگان بخش خصوصاعتصاب 

 دو سال قبل و طرح ي ثبت نامي خودروهاليدر اعتراض به عدم تحو رنو ديحواله داران خرتجمع 
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 دوستداران تجمع/  در تهرانرژيم هيي رنو، مقابل قوه قضا ي خودروي به جادي سه پرالي تحوليتبد
  . شهرستانني در امي رژي در شهر گراش واقع در استان فاس مقابل فرماندارعتيطب

  . زدندياردل دست به تجمع مقابل شهردار ي شهرداركارگران: بهشتي ارد٢٦ پنجشنبه
 از يجمع :بهشتي ارد٢٧ نهيآد
 بخش زارچ و ه،ي شهر شاهدياهال

 دست به زديمحدوده دروازه قرآن 
 اشكذر در - زديتجمع زدند و جاده 

آباد را با آتش زدن  محدوده نصرت 
شماري از / .كردند مسدود كيالست

 التدريس استان قم معلمان حق
مان دفتر اميرآبادي مقابل ساخت

فراهاني، نماينده حكومتي قم در 
مجلس شوراي اسالمي، اقدام به 

  .المي و كشاورز شهر زرنه استان اري مردم عشاي اعتراضتجمع/.برگزاري تجمع  كردند
 ي در تهران دست به تجمع مقابل شهردارواناتي حقوق حاني از حاميجمع :بهشتي ارد٢٨شنبه 

بيمارستان آزادي تهران دست به تجمع مقابل دفتر پرستاري و مديريت پرستاران / .تهران زدند
 جمعت/ .كاركنان بيمارستان صنايع پتروشيمي بندر ماهشهر دست از كار كشيدند./ دبيمارستان زدن

  .الني گيكارگران كارخانه قطعات بتن
هرستان  از كشاروزان گندمكار دهستان چنانه واقع در شي شمارتجمع :بهشتي ارد٢٩ كشنبهي

 مقابل ساختمان وزارت پا،ي ساي از گروه خودرو سازي ثبت نامي خودروهاداراني خرتجمع/ شوش
  .صنعت، معدن و تجارت در تهران

 از جاده در دشي و بازدي راه به استان خراسان جنوبريهمزمان با سفر وز :بهشتي ارد٣٠دوشنبه 
 آهن و  اعتصاب كارگران راه./ زدندجمع تدست به  پروژه نيكارگران ا   قائن،- رجنديدست ساخت ب

 را ه آهن اراك شازند ستگاهيكارگران ا./ زي در گذرگاه تبري شرقجانياي از آذرزي تبري فنهيخطوط و ابن
 شركت مخابرات استان رانندگاناعتصاب / .دنديدست از كاركش) شركت خط گوش گستر( نورآباد

 تعاون ناجا در بلوار ادي مسكن بني تعاوني اعضاتجمع./  روز متوالي ادامه يافت٧براي كردستان 
  . كارگران شركت جهاد نصر كردستانتجمع/ مرزداران

 استي مقابل ساختمان نهاد رنيتجمع سپرده گذاران موسسه كاسپ :بهشتي ارد٣١ شنبه سه
محوطه كارخانه تجمع  در  ودنديكارگران كارخانه آذر آب اراك دست از كار كش/ . در تهرانيجمهور

 در حال شگاهيكارگران پاال/ . كردندييماي شهرستان اراك راهپيطرف فرمانداره سپس ب كردند و
 يكاركنان بخش انتظامات مترو./  بهبهان دست به تجمع در محل كارشان زدند٢دبلندياحداث گاز ب

/ .دتجمع كردن )مترو( تهران و حومه يآهن شهر   راهيبردار   ساختمان شركت بهره در محوطه تهران
/ . زدندي شهرداريدست به تجمع مقابل ساختمان مركز زي منطقه سه تبريكاركنان شهردار
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  همداني جمع كنهاعاتي از ضايجمع/ . شهرستان نور تجمع كردندي فرماندارمقابلجنگلبان شمال 
 زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب ي از ساكنان روستاهايگروه/ . زدندي به تجمع مقابل استانداردست

/ . شهرستان تجمع كردندني اي مقابل فرمانداررويرمي و مي سفلا،يز جمله گلم كبود، دستك علا
 يلومتري ك٤٥ و در زدي شرق يلومتري ك١٦٥ كوشك واقع در فاصله يكارگران معدن سرب و رو

 كارگران معدن اعتصابسومين روز / .ي اعتصاب كردند روز متوالنيمسو يشمال شرق بافق برا
 ن از فعاالي جمعيباهمراه  كارگري بازداشت شدگان مراسم روز جهانيخانواده ها ./كوشك بافق

 نفعاال  تهران وحومه وي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكاي سندي منجمله اعضايكارگر
/ . تجمع كردندني مقابل زندان اوشان زاني عزي آزادجهت يي، براي پنجمين بار در اين ماهدانشجو

 آموزش و پرورش كشور دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و ٩٧ن سال جمعي از بازنشستگا
  .پرورش زدند

  
   حرکت اعتراضی١۵٠ -١٣٩٨ خرداد

 
  در محوطه شركت و صنعت هفت تپه  مجتمع كشتبر  ي نيكارگران فصل:  اول خردادچهارشنبه

  . تجمع كردند ياستاندارمقابل  مازندران يجنگلها» بان  قرق «كارگران/ .كردند
 ي انديمشك برا- جاده اهواز١٠كارگران كارخانه آرد غنچه واقع در كيلومتر :  خرداد٢پنجشبنه 

 شاهرود مقابل اداره منابع ياهال/ . مقابل بانك توسعه تعاون اهواز تجمع كردندي روز متوالنيدوم
 دوباره تجمع/ تجمع جوانان و مردم زيباشهر اصفهان./ درقله شاهوار تجمع كردند  شاهرود ويعيطب

جوانان تشكيل زنجيره انساني توسط / كارگران كارخانه ايران قوطي واقع در شهرك صنعتي البرز
   كيلومتري اصفهان ٩٠ كيلومتري كاشان و ٦٠جوشقان قالي در 

 ي اصلي مقابل درب ورودراني اي حفاري شركت ملاالتي و ساتيكارگران عمل : خرداد٤شنبه 
 سازمان منطقه ي مقابل ورودي پارس جنوبژهي منطقه ويان اخراجكارگرتجمع ./ دندتجمع كرشركت 

 سه اباني و در خدندي اهواز دست از كار كش٦ منطقه يكارگران شهردار./  پارسي انرژي اقتصادژهيو
 در شهر جوانرود دست از كار كشيده و تجمع  رانندگان تاكسي/ .تجمع كردند راه خرمشهر اهواز

  .ندبسترا غيزانيه اهواز به  جاده اصلى مردم خشمگين. وازهيزانيه اخيزش مردم خشمگين غ/ كردند
 ي تجمع اعتراضي تهران اقدام به برگزاري قطار شهركي خط يكارگران خدمات : خرداد٥ كشنبهي

./  كردند شركت تجمعني آبادان مقابل ايبي ترككلي سروگاهي پرسنل نياپي روز پني دوميبرا/ .كردند
آموزان   اولياي دانشتجمع ./ ندان زاهداني، مردم خشمگين تجمع كردپس از كشته شدن يك جو

تجمع غارت / آموزش و پرورش كرجناحيه يك مقابل كرج دبستان دخترانه نرجس در عظيميه 
  .شدگان موسسه بدر توس در مشهد مقابل ساختمان استانداري خراسان رضوي

 دست به الني استان گدران طوالش توابع شهرستاز  سارازي شهر لي اهال:بهشتي ارد٦دوشنبه 
  . پارس جنوبي ١٤فاز » اي جي سي«كارگران شركت و تجمع اعتصاب / . زدنديتجمع  مقابل بخشدار
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شدگان مؤسسه مالي كاسپين مقابل ساختمان بانك  تجمع اعتراضي غارت  : خرداد٧سه شنبه 
اعتصاب / .يزل در تهراند غارت شدگان سايپا ديزل مقابل شركت سايپاتجمع / مركزي در تهران

  .رانندگان خودروهاي مديريت پسماند شهرداري اروميه
/ . كالردشت تجمع كردنديمقابل ساختمان فرماندار كارگران حفاظت جنگل : خرداد٨چهارشنبه 

 يبردار   شركت بهرهيوارد ساختمان مركزبا تجمع  تهران ي بخش انتظامات مترونيكاركنان خشمگ
 ي كارگران شهردارصاباعت/ . شدندتختي كالج پاابانيواقع در خ) مترو( و حومه  تهرانيآهن شهر  راه

اعتصاب كارگران / . كردندي خوددارابانهاي و از نظافت خدهي اهواز دست از كار كش٨ و ٦، ٥مناطق 
  .كاني سيب در بيگم قلعه نقده

رمانداري و بستن تظاهرات مردم خاش در استان سيستان و بلوچستان جلوي ف : خرداد٩پنجشنبه 
  .راهها

 اصفهان دست از يرود وابسته به شهردار  ندهيكارگران سازمان عمران زا : خرداد١١ شنبه
 شمال غرب يلومتري ك١٢٠ سازمان واقع در ني اي دهكده گردشگري و مقابل وروددنديكاركش

 اداره كل جمعي از مربيان پيش دبستاني استان خوزستان مقابل ساختمان/ .اصفهان تجمع كردند
تجمع مربيان پيش دبستاني استان كهگيلويه و / .آموزش و پرورش خوزستان در اهواز تجمع كردند

جمعي از معلمان كرمانشاه دست به تجمع ./ مقابل استانداري و اداره كل آموزش و پرورش بويراحمد
  .زدند

ا خاموش كردن  و بدندي پارس دست از كار كشيكارخانه كاغذساز كارگران :خرداد١٢ كشنبهي
كارگران پروژه البرز مال كرج مقابل / . تجمع كردندتيريمقابل دفتر مد،  كارخانهدي خطوط توليتمام

 روگاهيكارگران ن/ .تهران تجمع كردند در  عصري ولاباني بانك سامان واقع درخيساختمان مركز
جتمع مسكوني عباس تجمع غارت شدگان م/ . كردندتجمع تيري آبادان مقابل دفتر مديبي ترككليس

/ تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين در مقابل بانك مركزي در تهران/ دادسراي ايالمبيزاده مقابل 
  . معلمان مريوان دست به تجمع زدند./  مردم روستاي بزمين آباد بخش گهرباران ساريياعتراضتجمع 

تجمع دوباره / .جمع كردند كرمان در محوطه كارخانه تماني كارخانه سكارگران : خرداد١٣ دوشنبه
دست به تجمع  جمعي از مربيان پيش دبستاني شوشتر./ مربيان پيش دبستاني  استان خوزستان

جمعي از اولياي دانش آموزان هنرستان نمونه / .مقابل دفتر نماينده مجلس از شوشتر وگتوند زدند
ن، ابتداي خيابان دماوند دولتي آزادي دست به تجمع مقابل اين  مدرسه واقع در ميدان امام حسي

  .زدند
سر دادن شعار تجمع و اهواز با )  آبادلنگيش (ي علوي از جوانان در كويجمع : خرداد١٥چهارشنبه 

  . شهر اعتراض كردندني كردن جوانان در اي و زندانيريبه دستگ
 سازمان رمجموعهيز )ipmi( كارگران شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران :خرداد١٦پنج شنبه 

  .دندي از كار كشدست هيعسلو١٤درفاز ) idro( راني اعي صنايگسترش و نوساز
دوستان كيوان صميمى، ندا ناجى، مرضيه اميرى و عاطفه   از خانواده ها ويجمع :خرداد١٨شنبه 

  لردگان واقع دريمي در دست ساخت پتروشكارگران كارخانهِ./  تجمع كردندني مقابل زندان اوزيرنگر
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همزمان / . تجمع كردندي مقابل فرماندارياري استان چهارمحال و بخت-ستان لردگانبخش فالرد شهر
 بهارلو و داشكسن ي روستاهاي قروه، اهاليگوني ساري جمهور از معدن طالسي معاون رئديبا بازد

 نفر از مربيان پيش دبستاني از سراسر خوزستان مقابل ساختمان ٣٠٠بيش از./ تجمع كردند
زده دست به تجمع آموزان كنكوري مناطق سيل جمعي ازدانش / .از تجمع كردنداستانداري در اهو

) مدرسه زينبيه(اعتصاب دانش آموزان / .مقابل سازمان سنجش آموزش كشور در تهران زدند
  .كامياران

 چمران اباني واقع در خيراني رشت مقابل سازمان تاكسمي سي داران بيتاكس :خرداد١٩ كشنبهي
 اصفهان مقابل ي مورنان، بهاران و جلمرزاز توابع بخش مركزي روستاهايهالا/ .دندكر تجمع

  . گچساراني مقابل فرماندارريكارگران سد چمشتجمع دوباره / . اصفهان تجمع كردنديفرماندار
دنبال فراخوان منتشره درشبكه ه ب از نقاط مختلف كشور، بازنشستگان كشور :خرداد٢٠دوشنبه 

 كارگران/ . تهران زدندي فاطمداني واقع در ميجمع مقابل صندوق بازنشستگ دست به تي اجتماعيها
 دست از كاربراي دومين روز متوالي  ذهي در بخش دهدز شهرستان ا٣ سد كارون اچهي دريترابر
 قرار هيلوي شهر دهدشت مركز شهرستان كهگيلومتري ك٧ كه در اني طولي روستاساكنان./ دنديكش

تجمع و راهپيمايي غارت شدگان مؤسسات مالي / .دشت تجمع كردند دهي فرمانداريدارد جلو

  .تجمع مردم گلشهر گلپايگان/ الحجج در تهران مقابل بيدادسراي پولي و بانكي  كاسپين و ثامن
كارگران خطوط / . تجمع كردندي دهدشت مقابل فرمانداردر ي تاكس رانندگان:خرداد٢١سه شنبه 

دست از كار ) ياستان خراسان جنوب( رجندي در بواقع لوفري ني كارخانه كاش٣ و ٢ ي فازهاديتول
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براي  ي خوارزميمي داربست بند پتروشكارگران/ . اجتماع كردنديدي واحد تولنيمقابل ا  ودنديكش
تجمع ./ كردند بندر امام تجمع يمي جنوب، مقابل پتروشيفرسا   طاقتيدر گرما روزچندمين 

كارگران شركت ./  شهرستانني ايدر ماهشهر مقابل فرمانداربن»  شاونبرگركستيا«كارگران شركت 
تجمع سپرده گذاران سايت طالي ثامن / .مقابل درب شركت تجمع كردندبراي دومين روز نكا چوب 

  .تجمع خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت رامك خودرو/ مقابل ساختمان بيدادستاني تهران
 كوشك واقع در فاصله يكارگران معدن سرب و رو روزه ٢٥  اعتصاب و تجمع: خرداد٢٢ چهارشنبه

پايان   روز آن در خرداد ماه بود٢٢كه  شمال شرق بافق يلومتري ك٤٥ و در زدي شرق يلومتري ك١٦٥
/ . برپا كردندي كارخانه تجمع اعتراضني سپاهان مباركه در محوطه امانيكارگران كارخانه س./ يافت

 يگروه/ . تجمع كردندني قزوي مقابل ساختمان استاندارن،يشهر قزو آشنستان از توابع ي روستاياهال
 مانيكارگر كارخانه سصدها / .تجمع كردندرژيم  كالپوش مقابل مجلس آباد  ني حسي روستاياز اهال

 واحد نيدر محوطه ا  ودهي اصفهان دست از كار كشي جنوب غربيلومتري ك٤٥سپاهان واقع در 
/ .دست به اعتصاب زدندبراي سومين روز متوالي  هي اشنوي شهرداركارگران/ . تجمع كردنديديتول

اعتصاب / تجمع غارت شدگان شركت عظيم خودرو مقابل ساختمان وزارت بيدادگستري در تهران
   .رانندگان اتوبوس تهران ضلع شرقي استاديوم آزادي

   . شهرستان زدندنيا  دزفول دست به تجمع مقابل اداره كاريهايي نانواانكارگر :خرداد٢٥شنبه 
 در شهرستان كارون ، از توابع كوت عبداهللاي سبز شهرداريكارگران فضا تجمع : خرداد٢٦ كشنبهي

كارگران ./  ادامه يافت خوزستاني استاندارلمقاب، براي نوزدهمين روز متوالي استان خوزستان
جمع سپرده گذاران موسسه ت/ . در اهواز زدنديدست به تجمع مقابل بانك مل  اهوازيكارخانه لوله ساز

تجمع اعتراضي حاميان محيط زيست اصفهان / كاسپين و ثامن الحجج مقابل ساختمان بانك مركزي
 مربيان پيش دبستاني خوزستاني مقابل ساختمان استانداري خوزستان، اقدام به /.مقابل استانداري

  .برگزاري تجمع اعتراضي كردند
 دست به تجمع ي روز متوالني دومي گلستان براوري طيكارگران شركت نام : خرداد٢٧دوشنبه 

 ي مقابل ساختمان اداره كل راه و شهرسازي وزارت بازرگاني مسكن حوزه ستادي تعاونياعضا/ .زدند
   .استان تهران تجمع كردند

 تجمع ي، اقدام به برگزار رژيم مقابل مجلس،ي از بازنشستگان كشوريشمار : خرداد٢٨سه شنبه 
 زهي ازشلتوك كاران شهرستان هويجمع/ . بهرام دست به تجمع زدند  شاهيرزان روستاكشاو/ .كردند
 ني اي شهرستان دست به تجمع مقابل ساختمان فرماندارني كشاورزان اري از سايندگيبه نما

 دست زدي ي در مقابل ساختمان استانداري از عكاسان و صاحب صنف عكاسيجمع/ .شهرستان زدند
  رژيممقابل ساختمان مجلسبراي چندمين بار در اين ماه آموختگان حقوق   شدان/ .به تجمع زدند

  . تجمع كردند
مقابل ساختمان معاونت سازمان جنگلها و مراتع كشور چالوس جنگلبانان  :خرداد٢٩چهارشنبه 
 خراسان ي و مقابل استانداردنديكش  دست از كاررجندي بلوفري نيكارگران كارخانه كاش/ .تجمع كردند

  . به تجمع زدنددست براي دومين روز متوالي  كرمانمانيكارگران كارخانه س/ . تجمع كردنديوبجن
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برافراشتن  از حاميان محيط زيست اصفهان مقابل استانداري و عيمج تجمع :خرداد٣٠پنجشنبه 
 كارگران شركت تجمعهشتمين روز / .راض به وضعيت زاينده رود و گاوخونيتاعدر پالكاردهايي 

  . لوشانينساختما
  

   حرکت اعتراضی٢١۵ -١٣٩٨تير 
  

 اعتصاب استان فارس، مركز شهرستان ممسني در كارگران فضاي سبز شهرداري نورآباد، : تير١شنبه 
استان (جمعي از برنج كاران حميديه / .دست به تجمع زدند تعدادي از رانندگان تاكسي تهران./ كردند

 كم يكه غالبا زنان سرپرست خانوار و خانواده ها از مستاجران يجمع./ تجمع كردند) خوزستان
كاركنان اخراجي دانشگاه / .  كرمانشاه دست به تجمع زدنديدرآمد بودند مقابل ساختمان فرماندار

كارگران اخراجي شركت ماهي كارون / .بناب دست به تجمع مقابل  دفتر رياست اين دانشگاه زدند
شركت راه و   اهواز،– رازي پروژه بزرگراه شكارگران./ دست به تجمع مقابل فرمانداري شوشتر زدند

كارگران اخراجي واحد آب و برق، بخار و تعميرات / . دست به تجمع زدندل،يساختمان خانه گستر گ
/ .دست به تجمع مقابل درب ورودي پااليشگاه آبادان زدند) شركت سنا انديشه(پااليشگاه آبادان 

  ن موتور مقابل فرمانداري بم جمع  پرسنل شركت خودروسازي كرمات
/ .دندكر گچساران تجمع ي و شهرداري گچساران مقابل فرمانداريكاركنان شهردار :ري ت٢ كشنبهي

 از صاحبان يجمع/ . و تجمع كردنددهي كرمانشاه دست از كار كش٧ منطقه يكارگران روز مزد شهردار
 در شاني نها بوسها و وينيردن م و با پارك كدندي تهران دست از كار كشي پالك عموميخودروها

 ٩٣جمعي از معلمان خريد خدمت سال / .تجمع كردند شهرقالبي  ي بهشت، مقابل شوراابانيخ
تجمع اعضاي تعاوني مسكن وزارت نيرو در ميدان نارمك / .مقابل مجلس تجمع كردند سراسر كشور

   شهرستان بابل كاراني شالتجمع/ تهران
 يمقابل اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضو” چهل بازه“ركت سهامداران ش:  تير٣دوشنبه 

 يدي واحد تولني دست به تجمع دراگري دي باري كرمان براماني كارخانه سكارگران/ .تجمع كردند
 ي و مقابل ساختمان دفتر مركزدنديدست از كار كش  ماهشهراني تندگويميكارگران پتروش/ .زدند

   .ندتجمع كردشركت 
 واقع هيمردم شهر آستانه اشرف/ .كارگران بازنشسته هتل الله دست به تجمع زدند: ري ت٤ سه شنبه

دهدشت دست از در  يتاكسرانندگان / . شهرستان تجمع كردندني مقابل اداره برق االنيدر استان گ
 كرمان يساكنان محدوده شهرك صنعت/ . شهرستان تجمع كردندني ايمقابل فرماندار  ودنديكار كش

 و ثامن الحجج، مقابل ساختمان ني كاسپي غارت شدگان موسسه هاتجمع/ . به تجمع زدنددست
 مقابل دفتر ي روز متوالني چهارمي دانشگاه بناب برايتجمع كاركنان اخراج/  در تهرانيبانك مركز

  . كردداي دانشگاه ادامه پني ااستير
  باقريكارگران شهردار/ .مع زدند مجدداً دست به تجمشكيدان يكارگران شهردار :ري ت٥چهارشنبه 

 از مردم بخش يجمع/ .دست به تجمع  زدندفرمايشي  يمقابل ساختمان شوراجنوب تهران شهر در 
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براي سومين روز ./ كردند چاروسا تجمع يدادگستربي مقابل راحمدي و بوهيلويچاروسا در استان كهگ
 كشاورزان تجمع/ تصاب كردنداع گچساران "والفجر"متوالي، پزشكان كلينيك تخصصي درماني 

 و اعتصاب/  شهرستان تجمع كردندني ايشهرستان لنجان واقع در استان اصفهان مقابل فرماندار
  .هي اروماچهيتجمع پرسنل شركت خارادژ، پروژه احداث كانال انتقال آب به در

كارگران ./ زدند دست به تجمع ي فرهنگراثي و دوستداران مروزآبادي شهر فياهال :ري ت٦پنجشنبه 
  . پروژه تجمع كردندني بهبهان مقابل ابلند دي گاز بشگاهيپروژه احداث فاز دوم پاالاخراجي 

 آب شهرستان اني عرب حسن و عرب اسد از توابع بخش ميشلتوك كاران روستاها :ريت ٩ كشنبهي
  كارخانه قند فساانكارگر/ . شهرستان تجمع كردندني ايشوشتر مقابل ساختمان فرماندار

 يكاركنان شركت/ . شهرستان تجمع كردندني اژهي ويمقابل فرماندار  وييماي فسا راهپيهاابانيدرخ
 يمقابل ساختمان شورا  از صاحبان وانت باريجمع/ . دست به تجمع  زدندبار ديگردانشگاه بناب 

  راني كارخانه اي و رنگرزي بافندگ،يسندگي ريكارگران بخشها/ .شهر تهران تجمع كردندفرمايشي 
 جاده رشت ٥ لمتري واقع در كي نساجي واحد صنعتني و در داخل ادهي رشت دست از كار كشنيپوپل

 زده هستند مقابل لي كه از مناطق سي از داوطلبان كنكور سراسربرخي/ . تجمع كردندني قزو-
 مقابل ني كاسپي و اعتباري غارت شدگان موسسه مالتجمع./ نددتجمع كرسازمان سنجش 

   در تهراني و بانكي جرائم پوليادادسريب
 خودرو مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران،   محصوالت رامكدارانيخر :ري ت١٠دوشنبه 

مهمانداران / .دندتجمع كر ي شهردارني مقابل ساختمان اي آقاجاريكارگران شهردار/ .تجمع كردند
مركز  (مشكي راه آهن اندستگاهي جم دست به تجمع مقابل اري مهتاب سيليشركت حمل و نقل ر

 ني لرستان در اي دانشگاه علوم پزشكي شركتيروهاي از نيجمع/ .زدند)  راه آهن زاگرسهيناح
تجمع ./ رازي شي فرمانداري كنندگان پوشاك مدارس جلودي تولتجمع/ .دانشگاه دست به تجمع زدند

   كاوه ي پارس ساوه واقع در شهر صنعتكيكارگران كارخانه الست
طي  و دنديدست از كاركش تير ٤از روز سه شنبه  شهر  ني سبز شاهيكارگران فضا :ريت ١١ شنبه سه

كارگران ./ ع كردند تجمدر استان اصفهان مهي و مشهر ني شهرستان شاهيمقابل فرماندار روز ٧
در   ودندي دست از كاركش)راحمدي و بوهيلوياستان كهگ( درشهرستان چرام ابي سرفاريشهردار
 از كار دستكارگران اداره آب و فاضالب شهرستان شادگان / . محل كارشان اجتماع كردندمحوطه

آموزش / . تجمع كردند١١ منطقه ١ هي ناحيمقابل شهردار عصري ولابانيدستفروشان خ/ .دنديكش
دهندگان نهضت سوادآموزي كشور در ادامه اعتراضات شان باري ديگر راهي تهران شدند و  دست به 

 در رازي دهقان شي  غارت شدگان صرافتجمع/ .زدند ابل سازمان اداري استخدامي كشورتجمع مق
 كاوه شهرستان ساوه مقابل ي پارس در شهر صنعتكيكارگران شركت الستتجمع ./ يمقابل صراف

   . شركتني ايساختمان ادار
با بستن جاده   ي راسفند و نوتركي روستاهاي اهال،ي روز متوالني چهارميبرا :ريت ١٢چهارشنبه 

كشاورزان غرب استان اصفهان از / . دفع زباله راسفند شدندتي به ساذهي شهر ايها  مانع از انتقال زباله
/ . اصفهان تجمع كردنديمقابل استاندار،  شهر، لنجان و مباركهينيجمله نجف آباد، فالورجان، خم
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 ي از بازنشستگان كشوريجمع
دست به تجمع مقابل صندوق 

/ . زدندي كشوريبازنشستگ
 ريمهمانداران شركت مهتاب س

 دربراي دومين روز متوالي جم 
 اهواز در - تهران يلي رريمس
 يليدر محدوده ر (مشكياند

دست به  )اداره راه آهن زاگرس
 ٤٥مدت  ه ب تجمع زدند و

ل تپه مقاب   هفتشكري مجتمع نيجاري از رانندگان استيجمع/ . شدندي مانع تردد قطار مسافرقهيدق
  .دندي تجمع كرساختمان اداره كشاورز

شان ادامه  به اعتصاب رانشهري پبي سي، كارگران سد كان متوالي روزني چهارميبرا :ير ت١٥شنبه 
 واعتصاب كرده گچساران   نفت و گازي شركت بهره برداريجاري استيرانندگان خودروها/ .دادند

آهن    راهي فنهيكارگران خط و ابن/ .ردند شركت پارك كنيا ي را مقابل اداره مركزشاني خودروها
  و از تردد قطارمشكي اند- تهران يلي رريمس با تجمع در  ودندي زاگرس دست از كاركشهيناح

  .جلوگيري كردند
/ . بار مقابل منطقه آزاد اروند تجمع كردندني دومي براي وارداتيمالكان خودروها :ري ت١٦ كشنبهي

 در تهران اين روزنامه مقابل ساختمان يهمشهرروزنامه  يهايازمندي دفاتر سازمان نراني از مديجمع
 ي پارس جنوب١٢ فاز يمانكاري  كارگران پتجمع./ هي ارومونداراني كسبه و كامتجمع/ .دندكرتجمع 

  .مقابل دفتر كارفرما
  واقع دري استانداربل كارخانه آذرآب اراك مقاانكارگر براي سومين روز متوالي :ري ت١٧دوشنبه 

 استان  بخش بوستان از توابع شهرستان باشت درناساكن/ .دندتجمع كر سرداران اراك دانيم
 واقع در كرمانشاه، يميوشيكارگران كارخانه باختر ب/ . دست به تجمع زدندراحمدي و بوهيلويكهگ

تجمع  عدالت و وزارت بهداشت واني تهران شدند و مقابل ساختمان دي راه، جاده سنندج٨ لومتريك
 موسسه در خرم نيدر مؤسسه ملل مقابل ساختمان ا) آرمان( وحدت ي اعتباريكاركنان تعاون./ ردندك

 زباله مانع تي ساري آباد مهاباد با تجمع در مسدي سي روستاياهال/.آباد، دست به تجمع و تحصن  زدند
 ن،ي كاسپيها  گان موسسهغارت شد از يشمار/ . مهاباد شدندي حمل پسماند شهرداريهانيتردد ماش

گروهي از معلمان شاغل / . تهران، دست به تجمع  زدنديدادستانبي و ثامن الحجج مقابل انيرانيالبرز ا
  .و بازنشسته كرمانشاه، دست به تجمع  زدند

تجمع  شهر ني اي مقابل ساختمان فرمانداررفتي جيكاركنان و كارگران شهردار :ريت ١٨سه شنبه 
 مچهي د  منطقهياهال/ . دست به تجمع  زدندزيآهن در تبر   خط راهير نگهدااتيكارگران عمل./ كردند

 ي مشهد برايساز  نگيكارگران كارخانه ر/ دندكر شركت كشت و صنعت كارون تجمع  مقابلشوشتر
 لرستان هيآهن ناح   راهي فنهيكارگران خط و ابن/ .ادامه دادند اعتصاب شان متوالي به  روزنيسوم
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 از دستفروشان بازار يجمع/ .آهن تجمع كردند   راهيقابل ساختمان مركزم  شدند وتحتي پايراه
جمعي از معلمان شاغل و / . زدندزي تبري دست به تجمع مقابل فرمانداربراي پنجمين بار زيتبر

 استان فارس كاري بالنيفارغ التحص تجمع  جوانان و/ .دست به تجمع  زدند بازنشسته تربت حيدريه
  . كارگران ارگ بماعتصاب و تجمع./ جمهور  سي معاون اول رئيرينگبرسر راه اسحاق جها

./ تجمع كردند ي مقابل ساختمان استاندارني قزو»يكنتورساز«كارگران كارخانه  :ري ت١٩ چهارشنبه
 روز اعتصاب شان دست به تجمع مقابل ساختمان نيازدهمي اهواز در ي  پروژه قطارشهركارگران

 ني بروجرد مقابل دفتر امام جمعه ايكارگران شهردار/  اهواز زدندير  وشهردايساختمان قطار شهر
  . دانش آموختگان رشته حقوق سراسر كشورندگاني نماتجمع/ شهر تجمع كردند

./  از سرگرفتنديدي واحد تولنيا كارگران كارخانه قند فسا تجمع شان را در :ري ت٢٠پنج شنبه 
   . دادندادامهشان   داماش به اعتصابيكارگران كارخانه آب معدن

 معادن تي و محل فعالنهيري دست به تجمع  در تنگ شستي زطي از فعاالن محيجمع :ري ت٢١ه آدين
  . زدنديرميدر كوه ب
 اداره نيمقابل اهاي خود با خانواده  همراه  اهوازييآب و فاضالب روستااداره كارگران  :ري ت٢٢شنبه 

 تكاوران شهر دانيل ساختمان اداره كار رودبار واقع در م مقابلي منجيكارگران شهردار/ .تجمع كردند
./ اين شهر تجمع كردند ي مقابل فرمانداربار ديگركارگران كارخانه قند فسا / . تجمع كردندليمنج

 كيلومتري جنوب غربي ٥٠ گل گهر در استان كرمان و در ٥ شركت كاوشگران معدن كاركنانتجمع 
  .شهرستان سيرجان

 ي مقابل ساختمان شهردارياري اردل در استان چهار محال بختيكارگران شهردار :ري ت٢٣ كشنبهي
مربيان پيش دبستاني سراسر كشور بار ديگر راهي تهران شدند و به همراه تعداي از / .دندتجمع كر

 محارب زرگان تي بي روستانا ساكنتجمع/ .التدريس دست به تجمع مقابل مجلس زدندمعلمان حق 
در استان  يشهرستان باو

 و اعتصاب./ خوزستان
 ليتجمع مغازه داران س

زده شهرستان دوره 
 واقع در استان يچگن

مغازه اعتصاب ./ لرستان
 شهر يگوريداران جك

 واقع در استان يمرز
./  و بلوچستانستانيس

  . داماش واقع در جاده قزوين به رشتيكارگران آب معدنتجمع سه روزه 
 واحد نيمقابل ا  آذر فدك شبستري و بسته بندي بافيه گونكارگران كارخان :ريت ٢٤دوشنبه 

./  تجمع كردنداني صوف-زي جاده تبر٢٠ لومتري ك،ي خارجي گذارهي واقع در شهرك سرمايديتول
 عصر،ي ولاباني واقع در خهيي قوه قضااستي مسكن كارگران برق تهران مقابل حوزه ري تعاونياعضا
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. شهر مشهد ٣  منطقه هيواقع درحاش آباد مشهد   منطقه همتياهالدومين روز تجمع ./ تجمع كردند
 يگذار  هي سرماي در شهرك صنعتيكاركنان شركتتجمع ./ مسدود كردند  راماني جاده سمعترضان

  .زيتبردر  يخارج
/ .مقابل وزارت كار دست به تجمع زدندكشور با فراخوان قبلي  بازنشستگان :ري ت٢٥سه شنبه 

 ي شهر  از رانندگان خطوط درونيجمع/ . گچساران تجمع كردندي فرماندارقصابان گچساران مقابل
 غارت شدگان تجمع./  اتوبوسرانان زنجاناعتصاب و تجمع/ . تجمع كردنديزنجان مقابل فرماندار

 آبژدان ي  كارگران شهردارتجمع./ ي وابسته به سپاه پاسداران مقابل بانك مركزنيمؤسسه كاسپ
  .يمقابل استاندار خوزستانان است در كايشهرستان اند

 بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه در مقابل يها   از دوستان و خانوادهيجمع: ري ت٢٦چهارشنبه 
مقابل   آذر فدك شبستري و بسته بندي بافيكارگران كارخانه گون/ . تجمع كردندنيزندان او
/ .دندتجمع كر وزارت بهداشت  از معلوالن مقابليجمع/ .دندتجمع كر ي شرقجاني آذرباياستاندار

  .اباني خني حصار اراك در ااباني خنا از كسبه و ساكني  جمعتجمع
  .شاهرودي  تاش مقابل فرماندارتي معدن بوكستي به ادامه فعالنا  معترضتجمع :ري ت٢٧پنجشنبه 

براي  لوشان يكارگران شهردار/ .دندي دماوند دست از كار كشروگاهيكارگران ن :ري ت٢٩شنبه 
واقع در   البرزيكارگران كارخانه كنتورساز/.دند تجمع گر رودباريدادگستربي مقابل چهارمين روز
 ني هشتميبرا/ . شهرستان البرز تجمع كردندي مقابل فرماندارني استان قزو در البرزيشهرك صنعت

  .ع كردند تجم در دست داشتن بنر مقابل وزارت كاربا شركت واحد يرانندگان اخراج،  در اين ماهبار
 در پايغرفه متعلق به خودروسازان ساتوسط شركتهاي خودرو سازي مقابل غارت شدگان تجمع 

 واقع در استان تهران در اداره آبفا اري شهرك مخابرات شهر٢ فاز ياهال./  تهراني المللني بشگاهينما
  .دندكر شهرستان تجمع نيا
انهاي خوزستان مانند اهواز، رامهرمز و جمعي از كاركنان مراكز بهداشت شهرست :ريت ٣٠ كشنبهي

 از كاركنان اداره راه و يجمع./  كردندمقابل سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي اهواز تجمع ماهشهر
 يكاركنان شركت./  كردند تجمعشابوري شهرستان ني مقابل اداره كل راه و شهرسازشابوري نيشهرساز

 راتيكارگران واحد تعم/ .دندتجمع كر شهرستان ني ايردانشكده نفت و گاز گچساران مقابل فرماندا
 شركت يمقابل ساختمان مركز  ودهيدست از كار كشبراي دومين روز متوالي  آبادان شگاهيپاال
 يلباسها  وي خالي با تشتهارازي صدرا از توابع شدي شهر جدياهال/ . نفت آبادان تجمع كردندشيپاال

نقل  و   و حملياداره كل راهداركاركنان  از يجمع./  كردند شهر تجمعنينشسته مقابل اداره آب ا
 انيكارجو/ . زدنديدست به تجمع مقابل استانداربراي دومين روز متوالي  ني استان قزويا  جاده

  سرپل ذهاب زلزله زده  نا ساكنتجمع/ . خوزستان تجمع كردندي مقابل استاندارزهيشهرستان هو
 بار دست از كار ني دومي براهي پارس عسلوي انرژي اقتصادژهيكاركنان منطقه و: ري ت٣١دوشنبه 

 از كاركنان دانشگاه يجمع/ . دست به تجمع  زدندژه،ي منطقه وي و مقابل ساختمان مركزدنديكش
 سراسر ي ناظران كشاورزگر،ي دي باريبرا/ . دانشگاه تجمع كردنداستيآزاد واحد پرند، مقابل دفتر ر

 بازنشسته شركت انكارگر/ .ي تجمع كردندمقابل وزارت جهاد كشاورز و شدند تختي پايكشور راه
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 ابانيمقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خبراي دومين روز متوالي  رازيمخابرات راه دور ش
 يابتدا برا به تهران سفر كردند و كاركنان سهام عدالت سراسر كشور./  تهران تجمع كردندهيسم
بل مجلس اجتماع كردند وسپس دست به تجمع مقابل ساختمان معاونت امور  مقاي روز متوالنيدوم

 كاركنان دانشگاه آزاد پرند تجمع/ .زدندي  صابونچاباني و خي تختدانيتعاون وزارت كار واقع در م
./  چابهاري دادسرا، مقابل  مردم منطقه كمب، دمبدپ و وشنامتجمع./ دانشگاه استيمقابل دفتر ر

 مقابل دفتر »نگيمترو هولد«كاركنان / . در تهراننيموسسه كاسپغارت شده ان  سپرده گذارتجمع
 يمحوطه شركت بهره بردار كارگران مترو تهران در./  شركت در تهرانپارس تجمع كردندني ايمركز

 كارگران تجمع)  روز در اين ماه٣١(سي و نهمين روز / . تهران و حومه تجمع كردنديراه آهن شهر
  .  لوشانيشركت ساختمان

  
  حرکت اعتراضی٢٠٠ -١٣٩٨مرداد 

  
مقابل وزارت بار ديگر  كارگر بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز ٣٠٠ حدود : مرداد١سه شنبه 

اي و جمعي از اهالي   خانواده هاي داغدار تصادفات جاده/ .صنعت، معدن و تجارت تجمع كردند
رانندگان ./  فرمانداري ويژه الرستان تجمع كردندالرستان فارس مقابل اداره كل راه و شهرسازي و

اهالي منطقه مزدك مقابل فرمانداري / .شهر تجمع كردندقالبي درصحن شوراي  تاكسي بوشهر
استان در اي   نقل جاده و  كارگران اداره كل راهداري و حمل/ .شهرستان بوير احمد اجتماع كردند

كارگران / .دندتجمع كراي  مان حمل و نقل جاده مقابل ساختمان ساز قزوين راهي تهران شدند و
كارخانه باختر بيوشيمي كرمانشاه دست به تجمع مقابل استانداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

حدود ./ ني كاسپي در تهران مقابل دفتر مركزنيتجمع سپرده گذاران موسسه كاسپ/ .كرمانشاه زدند
معلمان حق التدريسي زرين شهر / .دست از كار كشيدند نفر از كاركنان بيمارستان آريا رشت ٢٥٠

التدريس شادگان براي معلمان حق/ .مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان تجمع كردند
  .باري ديگر دست به تجمع مقابل اداره كل آموزش و پرورش خوزستان زدند

تگاه پمپاژ فاضالب در پرديس زني پروژه احداث ايس همزمان با مراسم كلنگ  :مرداد٢چهارشنبه 
  .در محل اين پروژه تجمع كردندمنطقه اين اهواز، اهالي 
براي دومين روز متوالي، كارگران خدماتي شهرداري رشت مقابل ساختمان  : مرداد٣پنجشنبه 

  .دندتجمع كرشهرداري واقع در ميدان گيل 
 -آباد  اسالمي حرارتروگاهين( اصفهان روگاهي اصفهان مقابل ننيكشاورزان خشمگ : مرداد٥شنبه 

در بستر رودخانه را روگاهي احداث شده نواري از ديو بخش تجمع كرده  رودندهي زاهيدر حاش) هرچِد 
  . خوزستاني مالكان خودرو در اروند، مقابل استاندارتجمع/ .ند كردبيتخر

ساختمان سازمان جمعي از معلمان بازنشسته براي دومين روز پياپي در برابر  : مرداد٦ كشنبهي
 فسا تجمع يمقابل فرمانداربراي دومين روز كارگران كارخانه قند فسا / .برنامه و بودجه تجمع كردند

 براي هرمزگانو  رجاني س،  احمدآباد رفسنجانيآهن نواح   راهي فنهيكارگران خطوط ابن/ .كردند
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 تهران واقع ي مقابل استاندار درواناتي حقوق حاني از حاميجمع/ . كردندصاباعتدومين روز متوالي 
   .زدي قصابان اعتصاب/ . دست به تجمع  زدندني آرژانتدانيدر م

 ي روستاياهال/ . سنندج دست به تجمع زدندي مدنناز كارگران و فعاال تعدادي :د مردا٧دوشنبه 
 ياكارگران پخش فرآورده ه/ . شهرستان تفت، تجمع كردندي مقابل فرماندارزدياستان در نصرآباد 

 رهي و تجمع غرفه داران جزاعتصاب/ .دندتجمع كر شهرستان ني اي ماهشهر مقابل فرماندارينفت
 مالكان خودرو در اروند مقابل سنتاب اداره تجمع/ شي مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد كشيك

  . خرمشهريانورديبندر و در
 ي مقابل ساختمان مركزدست به تجمع  اهواز٧ منطقه يكارگران شهردار : مرداد٨سه شنبه 

 ي مسكن كارگران برق تهران دست به تجمع مقابل فرمانداري تعاونياعضا/ . اهواز زدنديشهردار
» اس .يپ .ام« كودكان مبتال به يها  خانواده/ . شهر هشتگرد زدنديميساوجبالغ واقع در بخش قد

 ماهشهر مقابل اداره كار ي كارگران بندر صادراتتجمع/ .دست به تجمع مقابل وزارت بهداشت زدند
 خانواده تجمع/ .ي جمهوراستي در برابر نهاد رني سپرده گذاران مؤسسه كاسپتجمع./  شهرنيا

 ژهي ويدادسراي تهران  مقابل بقاتي و مجروحان فاجعه تصادف اتوبوس دانشگاه علوم تحقانيقربان
  .كاركنان دولت
 ي مقابل ساختمان مركزي روز متوالني دومي اهواز برا٧كارگران منطقه :  مرداد٩چهارشنبه 

 ران،ي اسندگاني كانون نوي از از اعضاي خانواده ها و جمعتجمع./ تجمع كردند اهواز يشهردار
 هفت تپه و شكري مجتمع ني اعتراضهايهاي از دوستان بازداشتي و تعداديمعلمان، فعاالن كارگر

تاران بيمارستان امام رضا مشهد تجمع جمعي از پرس/ .ني كارگر، مقابل زندان اويمراسم روزجهان
  گروهي از معلمان استان خوزستان مقابل ساختمان آموزش و پرورش در اهواز تجمع كردند/ .كردند

   بانان كالردشت مازندرانطي و تجمع محاعتصاب : مرداد١٠ پنجشنبه
كاووس گنبد- آزادشهرري مسي برون شهري مسافربري عموميهايرانندگان تاكس : مرداد١١جمعه 

  . و اقدام به تجمع كردنددهيدست از كار كشبراي دومين روز 
 داران كوچصفهان دروني از كاميجمع/ .دندي كنگان دست از كاركش١٤كارگران فاز  :مرداد ١٢شنبه 

تجمع / . زدندي دست به تجمع مقابل بخشدار،اباني شان در خهي نقللي با توقف وساالنياستان گ
  .قابل استانداري خراسانجمعي از پرستاران مشهد م

 به اعتصاب خودشان ادامه ي روز متوالني دومي برااري محمديكارگران شهردار : مرداد١٣ كشنبهي
 ،  احمدآباد رفسنجانينواح راه آهن در ي فنهي خطوط و ابنياعتصاب كارگران نگهدار/ .دادند

، نور آباد شابوريستان نشهردر خراسان ،  هرمزگانهيناحدر ) شركت تراورس(بندر عباس ، رجانيس
 . خود شدي روز متوالنيوارد هشتم....   و شازند

 ي مقابل استانداريكارگران كارخانه كنتورسازمتوالي  روز ني چهاردهميبرا :مرداد١٤دوشنبه 
گروهي از معلمان حق التدريسي كه از سراسر ايران براي دومين روز پياپي به / . تجمع كردندنيقزو

در شهرهاي  همزمان .ر برابر ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش تجمع كردندد و تهران آمده
   غارت تجمع/ .اهواز، كرمانشاه و اصفهان نيز معلمان شاغل و بازنشسته تجمعهايي برگزار كردند
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 پارس خودرو، مقابل نيشدگان شركت پرش
 تجمع./  استان تهرانيفري كدادگاهيساختمان ب

 تجمع./ زي تبريهرداركارگران منطقه چهار ش
 مقابل نيشدگان مؤسسه مجاز كاسپ غارت 

 منطقه ي اهالتجمع./ هي قوه قضائاستيساختمان ر
 در مي رژي دهدز، مقابل فرماندارينيسادات حس
 برق شوباد روگاهي كارگران نتجمع./ ذهيشهرستان ا

  . شهرستان كهنوجيكهنوج مقابل فرماندار
،  پياپيوز رني چهارميبرا :مرداد١٥سه شنبه 

پروژه تحت (ي پارس جنوب١٤كارگران فاز 
 ي درهاه وشان ادامه داد تجمع)  مپناتيمسئول
 يكارگران شهردار/ .كردند پروژه را مسدود يورود

مقابل هاي شان براي بار دوم كالله با خانواده 
 اعتصاب/ . شهرستان تجمع كردندني ايفرماندار

 ان واقع در شهرستاري محمديكارگران شهردار
كارگران و ./  روز خود شدنينقده وارد سوم

 كل كشور مقابل ييكاركنان مخابرات روستا
/ . در تهران تجمع كردندرانيساختمان مخابرات ا

 آرمان ي شده موسسه مالكاري كاركنان بتجمع
گروهي از مربيان / . بندرعباسيمقابل استاندار

يجان غربي و لرستان مقابل مجلس تجمع نهضت سوادآموزي از استانهاي تهران، مازندران، آذربا
 .دبستاني هم به همين دليل در مقابل مجلس جمع شدنداي از مربيان پيش عده . كردند

شركت صنعت خودرو آذربايجان مقابل » mgام جي « خريداران خودرو تجمع : مرداد١٦ چهارشنبه
  .هيپل سوم خرداد در اروم منطقه ي و بستن جاده توسط اهالتجمع./  رژيم در تهراندادگسترييب

 سيمقابل دفتر رئ) اجاره دار (ايمي غارت شدگان و سهامداران پروژه كتجمع : مرداد١٧ پنجشنبه
 .جمعي از مربيان پيش دبستاني، مقابل مجلس تجمع شدند./ هييقوه قضاغارتگر 
 ياهال/ .تجمع كردند شهرستان ني ايفرماندارمقابل  واني مريكارگران شهردار :مرداد١٩شنبه 

 ي مالكان خودروهاتجمع/ . اجتماع كردندراحمدي و بوهيلوي كهگي مقابل استانداريتامراد منطقه تنگ 
 كارگران پروژه انتقال اعتصاب./  بار مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروندني چندمي براياروند

  .يچند روز پياپ يبرا»  قلعهگميب« در هي اروماچهي به در»وي سيكان«آب سد 
 تجمع./  در شهرستان رستم استان فارسيري مصي كارگران شهردارتجمع :مرداد٢٠ كشنبهي

  .ي مغان مقابل فرمانداريكارگران شهردار
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 از شركت رامك خودرو، مقابل ساختمان ي ثبت نامي خودروهادارانيخر : مرداد٢٣چهارشنبه 
 رجندي بي رازيتختخواب ٣٠٠ انمارستيپروژه بساختماني كارگران / . فارس تجمع كردندياستاندار

 در حال احداث وابسته به دانشگاه علوم ي واحد درماننيدست به تجمع مقابل ا )شركت تابان شهر(
  . زدندرجندي بي درماني و خدمات بهداشتيپزشك

 ي، نفت و انرژعي كارگران شركت توسعه صنا،ي در ماه جار بارني دوميبرا : مرداد٢٤پنج شنبه 
 ٣ ي گازيها فيپروژه احداث رد در) oiec( نفت عي و ساختمان صناي گروه مهندسي از شركتهايكي

  . دست به اعتصاب زدندي،پارس جنوب ٢١ و ٢٠ ي فازهاي گازعاناتي ميساز رهي و مخازن ذخ٤و 
 شهرستان ني اي مقابل فرماندارلي پارس آباد دراستان اردبيكارگران شهردار :مرداد ٢٦شنبه 

 دست به تجمع مقابل راحمدي و بوهيلوياستان كهگدر  يارشاد اسالم  از كاركنانيجمع/ .تجمع كردند
 مقابل سازمان ثبت اسناد ٩٧ سال ي آزمون سردفترشدگان  رفتهياز پذتعدادي / .اداره كل استان زدند

 شهرستان سلسله در استان روزآباديبخش فاز » تمل« ي روستاياهال/ .و امالك كشور تجمع كردند
 يدست به تجمع مقابل بخشدارلرستان 

جمعي از سرباز معلمان / . زدندروزآباديف
استان كهگيلويه و بويراحمد در برابر 

  . مجلس در تهران تجمع كردند
 براي دومين روز : مرداد٢٧يكشنبه 
 كارخانه يجوانان جاجرم جلومتوالي، 

از ورود  دست به تجمع زده و راني انايآلوم
 داخل كارخانه و كاركنان به هيمواد اول

 و يكارگران قرارداد./ جلوگيري كردند
 دست به تجمع مقابل ثارگري ايشركت

نه "پرستاراني كه به كمپين / .مجلس زدند
اند، در  پيوسته "به خشونت عليه پرستاران

 مقابل بانك نيشدگان مؤسسه مجاز كاسپ  غارتتجمع/ .يك كنش جمعي نيم ساعت سكوت كردند
  .يمركز

 فارس دست به تجمع جي خليالملل نينقل ب و   شركت حمليكارگران قرار داد :ادمرد٢٨دوشنبه 
 مقابل ساختمان رداكي ايساز  كارگران شركت خانه/ . درتهران زدنديساز ي مقابل سازمان خصوص

 دست به تجمع مقابل رازي شي مسكن شهرسازي تعاونياعضا/ .تجمع كردندتبريز  يفرماندار
دست براي دو روز پياپي  ي در اعتراض به سگ كشواناتي حاني از حاميجمع /. فارس زدندياستاندار

 ياعضا/ . بهشت زدنداباني تهران در خيمقابل شهردارو  زكي كهريپسماندهادر محل به تجمع 
 يرو  به  روعصر،ي ولاباني در خهيي قوه قضااستي مقابل حوزه ر، مسكن كارگران برق تهرانيتعاون

  .دند تجمع كري جاميكالنتر
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دست به  براي چهار روز پياپي )سونيشركت ك(  اهوازيكارگران قطار شهر : مرداد٢٩شنبه  سه
  . خوزستان زدنديتجمع مقابل استاندار

خانه يك  ، شهرستان سنقر از توابع استان كرمانشاهي هزارخاني روستا مردم: مرداد٣١پنجشنبه 
 راهدارن، كارگران خط و( ه آهن كرجكارگران را/ .دنديبه آتش كشو متجاوز را آخوند فاسد 
/ . راه آهن كرج زدندستگاهيدست به تجمع مقابل ا )ني درزرانندگان ون،يرانندگان كام جوشكاران و

 ،ي روز متوالششمين يبرا/  لوشانيكارگران شركت ساختمان) روز در اين ماه٣١( روزه ٧٠ تجمع
  . به تجمع مقابل شركت زدنددست در استان گيالن كارگران جنگل شفارود در رضوانشهر

  
   حرکت اعتراضی١٨٧ - ١٣٩٨شهريور 

  
/ .شماري از معلوالن مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوري در تهران تجمع كردند : شهريور٢شنبه 

 و سيماي استان مركزي، مقابل ساختمان سازمان صدا و اي صدا  الزحمه  تعدادي از پرسنل حق
 مرداد ٢٦كه از روز شنبه  شركت جنگل شفارود كارگرانتجمع  /.سيماي اراك دست به تجمع زدند

تجمع غارت شدگان مجتمع تجاري آدينه رشت ./ براي دومين روز در اين ماه ادامه يافتآغاز شد، 
  .مقابل مصلي اين شهر

 حوزه در ي كاركنان وزارت جهاد كشاورزثاري مسكن اي تعاونياعضا تجمع :وري شهر٣ كشنبهي
  در استان رضوانشهر از توابع شهرستان اشكذري از اهاليشمار./ هي قوه قضائيياجرا معاونت استير
 ي ثبت نامي خودروهاداراني از خريجمع/ . دست به تجمع زدندزدي ي مقابل ساختمان استاندارزد،ي

مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران ) كويآذو (جانياز شركت صنعت خودرو آذربا
 تجمع شهرقالبي  يمقابل شورا،  مترو تهرانيبردار  از بازنشستگان شركت بهرهيجمع/ .ندتجمع كرد

كارگران / .ندكرد
 نگيكارخانه ر

 مشهد به يساز 
 از يكيعنوان 

 ي اصليشركتها
 قطعه نيتام

خودروسازان، 
و تجمع اعتصاب 

جمعي از / .كردند
 .اي اسالمي تجمع كردندنيروهاي قراردادي آموزش و پرورش، مقابل ساختمان مجلس شور

 مقابل ساختمان وزارت كار دست به تجمع ي از بازنشستگان كشوريشمار :وري شهر٤دوشنبه 
   عي شركت گسترش صنامجموعه ري كاوه خوزستان زوميني كارخانه آلومكارگران/ .زدند
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دست  ،مانيواقع در مسجد سل ) مستضعفانادي بني معدنعي صنانگيهلد( كاوه پارس ي و فلزيمعدن
مراسم گراميداشت اولين سالگرد جانباختن شريف باجور و ساير جانباختگان مدافع / .زدند اعتصاب به

عدالت و زيست محيطي در مريوان با حضور شمار زيادي از مردم مريوان و اطراف و ساير شهرهاي 
ل ساختمان تجمع صاحبان زمينهاي خريداري شده از اداره اوقاف تبريز مقاب/ .كردستان برگزار شد

كاركنان شركت رامپكو براي دومين روز متوالي مقابل فرمانداري و ./ استانداري آذربايجان شرقي
 كاشان مقابل ساختمان ي كارگران پاكبان شهردارتجمع/ .استانداري خوزستان تجمع كردند

./  تهرانيدادستانبي مقابل ساختمان ني موسسه كاسپ غارت شده سپرده گذارانتجمع./ يشهردار
 .گروهي از معلمان شاغل و بازنشسته اصفهان در ميدان انقالب اين شهر دست به تجمع زدند

 مخابرات ي مقابل اداره مركزي، شرقجانيبازنشستگان مخابرات استان آذربا :وريشهر ٥سه شنبه 
 يدي واحد تولنيا در  ودندي دست از كاركشي فارابيميكارگران پتروش/ . استان تجمع كردندنيا

/ .تهران تجمع كردند در  مسكن كارگران برق تهران، مقابل وزارت كاري تعاونياعضا/ .مع كردندتج
 جمعي از فرهنگيان بازنشسته تهران./ شابوري سرخس، مشهد، ني در شهرهايليترگان اعتصاب رانند

  .براي دومين روز متوالي مقابل نهاد رياست جمهوري رژيم در ساختمان كوثر
مقابل ي،  روز متوالني دوميبازنشستگان شركت مخابرات استان فارس برا :وري شهر٦چهارشنبه 

 يبه نحوه برگزارمعترضان /  دست به تجمع زدندرازي قصردشت شاباني واقع در خشركت مخابرات
 شهر ياهال./  تجمع كردند تهرانيدادستانبي مقابل  آن،جي و اعالم نتاي اسناد رسميآزمون سردفتر

كارگران بازنشسته كارخانه / . خوزستان تجمع كردندي استاندارمقابل باغملك  شهرستان،داووديم
 ي مقابل استاندارلوي نيكاش

تجمع / . تجمع كردنداصفهان
در كارگران كارخانه هپكو اراك 

مقابل پنجمين روز متوالي 
/ .دبرگزار ش اراك يدادگستربي

شركت تجمع غارت شدگان 
رامك خودرو مقابل ساختمان 

تجمع ./ كيفريدادگاه بي
 ي شاديپرونده طالشاكيان 
./ تهران يدادستانبيمقابل 

كاركنان شركت مخابرات تجمع 
  . شركتني ساختمان امقابلاصفهان 
  شهرستان چرام در استان دراتهي پروژه كارخانه آهك هدر كار انيمتقاض :وريشهر ٩شنبه 

 ي هاخانوادهتجمع / . زدنديوژه صنعت پرني اي دست به تجمع مقابل ورودراحمدي و بوهيلويكهگ
 مقابل دي رگ سفي نفتداني كارگران جان باخته حادثه انفجار مي و  فرزاد ارزانيني چگيميمحمد سل

شان در وزارت آموزش و  همكاران  ازيندگينماه ب ثارگري ايقرارداد  وي شركتيروهاين./ وزارت نفت
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/ . كردندتجمعمقابل مجلس .. .. ارت بهداشت و وز،ي علوم پزشكي كشور، دانشگاههايپرورش، اراض
   .المي اي مقابل استاندارواني شهرستان اي اهالتجمع

مركز شهرستان دنا در ( سخت ي سي، كارگران شهردار پياپي روزني نهميبرا :وريشهر١٠ كشنبهي
ست از كار  دي پارس جنوب١٢كارگران فاز ./ شان ادامه دادند به اعتصاب )راحمدي و بوهيلوياستان كهگ

 غارت شدگانتجمع  / .  واقع  در شهرستان كنگان اجتماع كردندشگاهي و در محوطه پاالدهيكش
 داراني خرتجمع./  مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن در تهرانكوي آذويشركت خودروساز

مقابل ساختمان وزارت صنعت  )كويآذو( جاني از شركت صنعت خودرو آذرباي ثبت ناميخودروها
 شاغل در استانهاي مختلف كشور "خريد خدمات آموزشي"طرح پيماني معلمان ./ ن و تجارتمعد

  .ند تجمع كرد رژيممقابل مجلس
ملك در   شهرستان باغي از توابع بخش مركز، بارانگردي روستاني خشمگياهال :وريشهر ١١دوشنبه 

 اهواز ي در محور اصلهي نقلليتردد وساتجمع كردند و مانع  ذهي ا- در جاده باغملك  ،استان خوزستان
  و كارخانهني ايمقابل ورودبراي سومين بار در اين ماه كارگران كارخانه قند فسا / .به اصفهان شدند

شركت شبنم (  شهرني شاهيكارگران شهردار/ .دندتجمع كر شهرستان فسا ژهي ويمقابل فرماندار
 در هيي مقابل ساختمان قوه قضاني غارت شدگان موسسه كاسپتجمع/ .دست به تجمع زدند) شهر

 يكارگران شهردارتجمع ./ اري شهرستان شهرهي شهرك ثامن االئمه فردوسيتجمع  اهال./ تهران
 هي شهرك ثامن االئمه فردوسياهالتجمع  ./ي شهردارنيمقابل ساختمان ابراي چندمين بار اردستان 

  .اريشهرستان شهر
/ .كردندتجمع   در تهران در دفاتر سهام عدالتاركنان شاغل از كيشمار :وري شهر١٢ شنبه سه

فراخوان با / . شهر دست به تجمع زدندني اي شهر، مقابل ساختمان شهردارني شاهيكارگران شهردار
 مانع زيشهروندان تبر /. در مقابل دفتر بورس اوراق بهادار تجمع كردنداهالي تهران از ي شماريقبل

 ي براهيپا تجمع  سهامداران بازار./  شدنديموران شهردار ماي از سوي سگهايري طرح زنده گياجرا
 ق التدريسي وزارت آموزش و پرورشمعلمان ح/ .تهران مقابل دفتر بورس اوراق بهادار در  روزنيدوم

  .  دست به تجمع زدندمقابل ساختمان مجلس
 يدار مزاحم، مقابل ساختمان فرمانعي بخش صناياز فعاالن صنف برخي :وري شهر١٣چهارشنبه 
 در هييقضافاسد مقابل ساختمان قوه   ثامني طالتي ساسپرده گذاران/ .كردند تجمع يشهرستان ر

 تهران، دست به تجمع يني خمدانيمدر  اني از ناشنوايگروه /.تجمع كردند  ي اقدام به برگزارتهران
 يگران شهرداركار /.ي در داخل اداره برق منطقه كوزه گررازي شيتجمع مردم منطقه كوزه گر/ .زدند
  . كردندي شهرداريعبداهللا و مهاباد جلو  كوت

 شهرستان فالورجان ي جاده ورود، جالل آبادي شهر زازران و روستاياهال :وريشهر١٤پنجشنبه 
 صدرا شگاهي پاالغارت شدگان تجمع/ . شهر به شهرزارران را مسدود كردندينيازسمت شهرستان خم

 مقابل ساختمان نهي آدي غارت شدگان مجتمع تجارتجمع./ ن اصفهاي مقابل استاندارانينفت پارس
  . رشتياستاندار
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 يمحل اجرا دربراي دومين بار  گناوه يبخش مركزدر  چاهك ي روستاياهال :وريشهر١٥ه آدين
  . دادندلي تشكي انسانرهي زنجگوي الرو مري و تكثديطرح تول
 ياهال/ . دست به تجمع زدنديساز وزارت راه و شهرمقابل از مهندسان يجمع :وريشهر ١٦شنبه 

 گچساران يمقابل فرماندار) ليده جل ده ناصر، مردان معصوم، پادوك، وحدت آباد، (رآباديمنطقه خ
 شهر ني ا)باغ ملي(ي  شهداداني در م، روزسومين يكارگران شركت آذر آب اراك برا./ تجمع كردند

دست به   كارگران كارخانه هپكوگر،ي دي باريبرا/ .ند كردراهپيماييسطح شهر دره و دتجمع كر
كشاورزان استان كرمانشاه مقابل ساختمان تجمع / . در اراك زدنديدي واحد تولنيتجمع در ا

  . شهر درغرب اصفهانيني جاده زازران به خمدر مردم زازران تجمع./  كرمانشاهياستاندار
 )يمدرس  وهي، عسكريسماني آباد رنيحس (زدي ي سه روستاي اهال تجمع: شهريور١٧يكشنبه 

  .زدي يمقابل ساختمان استاندار
 ي به همراهاداني از صيگروه./ اني مسكن فرهنگيشدگان تعاون  غارت تجمع :وريشهر ١٨دوشنبه 

  . نات شهرستان مرندتكاي مردم شهرستان ي انسانرهي زنجليكتشتجمع و / . تجمع كردندمردم چابهار
  . اين شهر اللهدانيمدر  نياستا ن قزودر  الوند  ازجوانانيجمع تجمع : شهريور١٩سه شنبه 

 اهواز مقابل ساختمان ي شهردار٦  و٥، ٤ كارگران مناطق  اعتصاب و تجمع:وريشهر ٢٠چهارشنبه 
  .يشهردار
دست به تجمع مقابل   استان بوشهري روستاني بزرگترنويري بندر شياهال :وريشهر ٢٣شنبه 
  تپه به اعتصاب وهفت شكري كارگران مجتمع ن،يمتوال ز روني ششميبرا/ . كنگان زدنديفرماندار

  .هيشهروندان ارومتجمع / .ادامه دادند يشان برا تجمع
 فارس مقابل دفتر جينقل خل ، كارگران شركت حمل ومتوالي روز ني دوميبرا :وريشهر ٢٤ كشنبهي

 خارج از كشورارس تجمع  معلمان مد/ . تجمع كردند نماز شهر اسالمشهرداني واقع در متيريمد
  .براي دومين روز متوالي، مقابل وزارت آموزش و پرورش

 مازندران با چالهي گوي روستاني خشمگي اهال،ي روز متوالني چهارمي برا:روي شهر٢٥دوشنبه 
 سخت در استان ي سيكارگران شهردار/ . منطقه شدندنيتجمع در جاده مانع ازدفن زباله در ا

 سرخس در استان خراسان يكارگران معدن آق دربند مقابل فرماندار/ . دست به تجمع زدندهيلويكهك
 ي شهرستان بهمئي دست به تجمع مقابل فرماندارككي ليكارگران شهردار/ .  اجتماع كردنديرضو

 ي اراك مقابل ساختمان اداروميني پرسنل شركت الومتجمع/ . زدندراحمدي و بوهيلويدر استان كهگ
در  هيري شهرك امي  اهالتجمع./ ي شهرستان باويچه مقابل فرماندار عنافي اهالتجمع./  شركتنيا

  .ي غربجانيفاظالب استان آذربا اداره آب و  وي مقابل شهردارهياروم
مقابل بار ديگر  شهرستان گچساران، رآبادي از ساكنان منطقه خيگروه :وري شهر٢٦سه شنبه 

 مقابل آنها شورش  گارد ضديروهاي كه نيكارگران هپكو با وجود/ . گچساران تجمع كردنديفرماندار
 ني براي سومين روز متوالي دست به اعتراض زدند و در مقابل اكردند، ي مدي و آنها را تهددهيصف كش

 و ثامن الحجج و آرمان وحدت ني از غارت شدگان موسسه كاسپيجمع تجمع/ .شركت تجمع كردند
  .هييقضاه فاسد   قواستيمقابل حوزه رتهران  در
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 در مقابل ي روز متوالني و دومستي بي براني قزويكارگران كنتورساز :وري شهر٢٧رشنبه چها
 سراوان با بستن راه ونداراني گسترده كاماعتراض/ . دست به تجمع زدندن،ي قزويساختمان استاندار
  . شهرني تره بار اداني شهر در منيتجمع  كشاورزان مشگ./ معدن شن و ماسه

 مردم گلشهر تجمع./  در مشهدزي شانددهيشدگان موسسه پد  غارتجمع ت : شهريور٢٨پنجشنبه 
  .كسبه دماوند مقابل مقابل فرمانداري اين شهرستانتجمع ./  تهرانستي زطيمقابل سازمان مح

 ي دست به تجمع مقابل فرماندارريمشچ  بار، كارگران سدني چندمي برا:وريشهر ٣٠شنبه 
اعتصاب  تجمع و/ . كردندتجمع المي اي مقابل فرماندار ايالمن و تهيدستانكارگرا./ گچساران زدند

 در پارس ني غارت شدگان موسسه كاسپتجمع./  جنگنمعلوالتجمع ./ نيعمده فروشان پا ساژ عالالد
  . تهراني فاطمداني واقع در مي بازنشستگان استان تهران مقابل صندوق بازنشستگتجمع./ آباد ممغان

شهر بجنورد، كارگران فرمايشي  ي شوراي و علني با جلسه رسمهمزمان :وري شهر٣١ كشنبهي
 ي شهرداريكارگران بخش نظافت شهر/ .زدنداين نهاد كشتارگاه بجنورد دست به تجمع در محوطه 

در دفتر معاون  بار ديگر  فارسجي خلنگيكارگران هلد/ .تجمع كردند  ودهيرشت دست از كاركش
 منطقه پشتكوه چهار ني خشمگي اهالتجمع/ .جمع كردندت شركت ني اي گذارهيسرما  ويبانيپشت

/ . هفته شدني از دفن زباله درمنطقه وارد سوميري جلوگي زنان براري با حضور چشمگيدانگه سار
 قلعه گنج در استان ياز توابع شهرستان جنوب  شهراني و مي سورگ آباد، جمشاهي سه روستاياهال

 مشهد ي سازنگي كارخانه رنالودي بتيكارگران سا/ .ند زديكرمان دست به تجمع مقابل استاندار
/ .دندكر ب اعتصابهاقدام  ي سرخس در استان خراسان رضوجهيكارگران سد شور/ .دندكراعتصاب 

مقابل ساختمان براي دومين روز  راحمدي و بوهيلوي سخت در استان كهكي سيكارگران شهردار
  /. تجمع كردنديشهردار

  
  عتراضی حرکت ا٢١٣  -١٣٩٨مهر 

  
 مشهد به ي سازنگي كارخانه رنالودي بتي كارگران سا،ي روز متوالني دوميبرا : مهر١دوشنبه 

 سرخس در استان خراسان جهي كارگران سد شور،ي روز متوالني دوميبرا/ .شان ادامه دادند اعتصاب
عتصاب ا./ مي مقابل مجلس رژنيتجمع سپرده گذاران كاسپ /.شان ادامه دادند  اعتصاببه يرضو

 گاري كرج و سداني بازار ميهاياعتصاب عمده فروش./  تهرانني در پاساژ عالء الدليعمده فروشان موبا
تجمع ./  زاهدان مقابل اتاق اصناف زاهدانليتجمع كسبه صنف موبا./  مولوىاباني خهاىيفروش

 شدگان تجمع غارت./ ساني وحش پرداتي حكيني مقابل كلني قزوني باراجعتيكارگران دهكده طب
./  كرماني قلعه گنج در برابر استانداري روستا هايتجمع  اهال./ ي در مقابل بانك مركزمايسامانه ن

 مقابل صندوق گري استان تهران بار دگانبازنشست./ اعتصاب رانندگان شبكه بهداشت سنندج
 . تهران دست به تجمع زدندي فاطمداني واقع در ميبازنشستگ

 ني وارد هفدهمي از انتقال زباله به چهاردانگه ساريري جلوگيردم براممانعت م : مهر٢ شنبه سه
 ني ايكاووس دست به تجمع مقابل فرماندار  از ورزشكاران جانباز و معلول گنبديجمع/ .روزش شد
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/ . سمنان زدندي دست به تجمع مقابل استانداراستان سمنان ي از اهاليجمع/ .شهرستان زدند
 جاده ساوه ٢٤ لومتري شهر، شهرستان بهارستان، كمي پاژن واقع در نسياتي لبنعيكارگران مجتمع صنا

./  فروشان مشهدلي  موباتجمع/ . تجمع كردنديي غذايدي واحد تولنيمقابل ا  ودهيدست از كار كش
 سراسر كشور مقابل سازمان ثاراگرانيتجمع صد ها تن از ا./ تجمع و اعتصاب كارگران شرگت پاژن

  .رنامه و بودجهب
  .دست به تجمع مقابل مجلس زدند يزداريكاركنان سازمان جنگلها، مراتع و آبخ :مهر ٣هارشنبه چ

 مقابل هايي هشترود دست به تجمعني امام حسمارستاني بيكارگران شركت :مهر ٤پنج شنبه 
رانندگان مركز بهداشت / . مجلس زدندندهي اداره كار، شبكه بهداشت و درمان و دفتر نما،يفرماندار

  . را برپا كردندي دامنه دارهايتجمعبراي چهارمين روز متوالي ندج سن
 محمد آباد ي روستاني خشمگي تصادف، اهالاني ازقربانيكي جنازه عييهمزمان با تش : مهر٥ه آدين

 چند ساعت  مسدود ي گرگان به آق قال را براي المللني جاده بكيگرگان با تجمع و  آتش زدن الست
 طي فعاالن محي روادهي پشيهما./  رشتيشهر شهرداربخشهايي از ران نظافت اعتصاب كارگ/ .كردند

 با ەمراه در پارك الله تهران ستي زطي محانيتجمع حام./ زي كالنشهر تبر محله كوجوو دريستيز
  » .ەندي آيبراعه ها جم «نيكمپ

/ .تان زدند شهرسني ايكارگران اداره گاز رفسنجان دست به تجمع مقابل فرماندار :مهر ٦شنبه 
 ه،ي ساختمان قوه فاسد قضائي ثامن از بولوار كشاورز تهران به سوي طالتي شدگان ساغارت
 در هيي قوه فاسد قضااستي در مقابل حوزه رنيتجمع غارت شدگان موسسه كاسپ./ كردند ييمايراهپ

   شاهرودي فرمانداريتجمع گوجه كاران شاهرود جلو./ تهران
آنان در . دست به اعتصاب زدنددومين روز متوالي اده جيرفت براي پزشكان خانو : مهر٧يكشنبه 

  .روز اول در دانشگاه علوم پزشكي و روز بعد در معاونت آموزشي تجمع كردند
كارگران / .تعدادي از معلمان نهضت سوادآموزي استان لرستان دست به تجمع  زدند : مهر٨دوشنبه 

 ني امام حسدانيدر م  ودنديدست از كار كش) ريسر عمران ي المللنيشركت ب( رازيپروژه مترو ش
 يدادگستربي مسكن كارگران برق تهران دست به تجمع مقابل ي تعاونياعضا/ . تجمع كردندرازيش

 در اسوجي مدارس شهر سي سروبوس ي نيرانندگان م/ .شهرستان هشتگرد زدند كل استان البرز در
 مقابل ساختمان هيگران بازار پا  و معاملههامدارانس/ . شهر دست به تجمع زدندني اراحمديبلوار بو

  .يعتي شراباني در خي شاديتجمع غارت شدگان طال./  تجمع كردندميمجلس رژ
را دور دوم اعتصاب خود متوالي  روز نيازدهميبراي  سخت ي سيكارگران شهردار :مهر ٩شنبه   سه

 ني و مقابل ادندي از كاركش نفت قشم دستشي پاالنيكارگران شركت پارس به/ .ادامه دادند
كارگران مترو  تهران دست به تجمع / . در دست ساخت در منطقه آزاد قشم تجمع كردندشگاهيپاال

 اباني زند، خمخاني كراباني تهران واقع در خي شهرداركيمقابل ساختمان معاونت حمل و نقل و تراف
 از يجمع/ . اجتماع كردنديشكقصابان گچساران مقابل دامپز  ازيجمع/ . زدندي شمالرانشهريا

مقابل سازمان جنگلها، مراتع و   تهران شدند ويكارگران حفاظت از جنگل استان مازندران راه
 غارت شدگان موسسه تجمع/ .دند تجمع كر ارتشراهتهران واقع در واقع در بزرگ  كشور دريزداريآبخ
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 تجمع با برخورد نيا. چال پام١٤ شعبه نيتجمع غارت شدگان موسسه كاسپ./  در مشهدنيكاسپ
  . روبرو شدي انتظاميروي نديشد

آباد شهرستان گاليكش و والدين شان در استان آموزان روستاي حاجي دانش :مهر ١٠چهارشنبه 
 كارگران حفاظت از جنگل/ .را مسدود كردند)  مشهد–شمال (ش گلستان جاده بين المللي گاليك

زده و   لي داران و كسبه س  مغازهتجمع/ . به اعتصاب زدند در استان گلستان دستيكردكو) قرق بان(
 زدي ي استانداري جلوزدي بدي صدر آباد ميمردم روستا./ ي كوهدشت مقابل فرمانداردهيخسارت د

 مهر، معلمان حق التدريسي، آموزشياران ١٠ مهر تا چهارشنبه ٦طي روزهاي شنبه / .تجمع كردند
تاني استان لرستان مقابل اداره كل آموزش و پرورش اجتماع نهضت سواد آموزي و مربيان پيش دبس

  .كردند
  . بندرعباس زدنديدادگستري راه آهن بندرعباس دست به تجمع مقابل بكارگران :مهر ١١ شنبه پنج

 و مراغه در كنار روستا اندوآبي ميكي در نزدي اطراف قوطور داغي روستاهاياهال :مهر ١٣شنبه 
/ .تجمع  برگزار كردند

 بندر كرگان در يهالا
استان هرمزگان، دست به 

كارگران / .تجمع زدند
 ي ساري شهردارياخراج

 يمقابل ساختمان شورا
تجمع شهر فرمايشي 

شماري از / .دندكر
فرهنگيان شاغل و 
بازنشسته تهران همزمان 
با روز جهاني معلم، در 

  .برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زدند
  
  

  دم لردگان مرشورش
اهالي روستاي چنار محمودي از توابع شهرستان لردگان در استان چهارمحال و  : مهر١٠چهارشنبه 

  .بختياري، در مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان، دست به تجمع  زدند
هزاران تن از مردم لردگان به حمايت از ساكنان روستاي چنارمحمودي، دست به  :مهر١٣شنبه 

اي و شماري   جمعه و نماينده خامنه  جوانان خشمگين فرمانداري لردگان و دفتر امام. ندتظاهرات زد
  .ديگر از مراكز حكومتي را به آتش كشيدند
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جليل ياسوج دست به تجمع مقابل استانداري  جمعي از كاركنان بيمارستان : مهر١٤يكشنبه 

  .كهگيلويه و بويراحمد زدند
/ . شهرستان تجمع كردندني ايمقابل فرمانداربار ديگر ه قند فسا كارگران كارخان :مهر١٥دوشنبه 

كشاورزان و حقآبه داران شرق و غرب استان اصفهان در ./ تجمع  كارگران كارخانه قند تربت جام
 بروجن اقدام به كور كردن - محل برداشت آب بندر  رود، تجمع كردند وندهي زايميمحل سد تنظ

راننده اتوبوس ١٠٠ حدود ،ي روز متوالسومين يبرا/ .ا خاك پر كردند كانال را بني كرده و اريمس
  .اعتصاب كردند) ي شركت خصوصكي( مشهد يدرون شهر

تجمع  ./ هي تسواتي در تهران مقابل دفتر هني غارت شدگان موسسه كاسپتجمع:  مهر١٦ شنبه سه
داخل  تجمع در  بعد ازنيساژ عالالد و مغازه داران پاانيبازارا.  در تهرانني فروشان پاساژ عالالدليموبا

شدگان مسكن مهر قرچك در شهرك   توسط غارت ابانيتجمع و بستن خ./  شدندابانيپاساژ وارد خ
  . واقع در جنوب استان تهرانهيئطال

 استان فارس در منطقه كوه جهسك در زير  ي بخش مشكان شهرستان نياهال :مهر١٧چهارشنبه 
 استان يونگون شهرستان ورزقان دست به تجمع  مقابل استاندار سي روستاياهال./ تجمع كردند

فرهنگيان شاغل و بازنشسته تهران، مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه / . زدندي شرقجانيآذربا
  . دست به تجمع زدند

/ .دست به اعتصاب زدندبراي دومين روز متوالي  اهواز يكارگران شهردار : مهر١٨پنجشنبه 
 ني اي حمل و نقل شهردارتيري مقابل سازمان مدهيدري شاغل در تربت حمي سي بياكسرانندگان ت

  .شهرستان تجمع كردند
 آنها و اني شركت به زد و خورد مني انگي هلدي كاركنان مترو در دفتر مركزتجمع : مهر٢٠ شنبه

/ .ماع كردند اجتي مدارس گچساران مقابل فرماندارسيرانندگان سرو/ . شدي منتهرهيمد  اتي هسيرئ
   آبادانشگاهي مرودشت و كارگران پاالشي كارخانه آزماكارشدهي كارگران بتجمع

قالبي  يدست به تجمع مقابل ساختمان شورا  شوشتري شهرداريمانيكارگران پ :مهر ٢١شنبه يك
 يتجمع كارگران شهردار./   كاركنان فروشگاه بزرگ شاپرك در شعبه قمتجمع/ .زدند شهر شوشتر

  .ميرباط كر
 زباله ها از ي از جمع آورياستان گلستان با خوددار  كالله دريكارگران شهردار : مهر٢٢دوشنبه 

شدگان موسسات   بار غارتني اوليبرا/ . تجمع كردندي شهردارنيمقابل ساختمان ا سطح شهر،
  . زدند در تهران دست به تجمع ي مقابل بانك مركزيمطابق فراخوان قبل... الحجج و  و ثامن نيكاسپ

 تهران تجمع فرمايشي شهر ي تهران مقابل ساختمان شوراي شهردارمانكارانيپ : مهر٢٣سه شنبه 
/ .دند تجمع كر تهرانيمقابل شهردار  آتش نشانان جان باخته حادثه پالسكويها  خانواده/ .دندكر

 از كارگران ي كوت عبداهللا در استان خوزستان و بازداشت تعدادي چند روزه كارگران شهرداراعتصاب
 تهران مقابل دفتر يالملل ني لوكس فرودگاه بيتجمع و تحصن رانندگان تاكس./ ي شهردارني ايخدمات

  .هييقوه فاسد قضا
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 ني اژهي وي به تجمع مقابل فرمانداردست گريكارگران كارخانه قند فسا بار د :مهر ٢٥پنج شنبه 
   . زدندني قزويع مقابل استاندار دست به تجميكارگران كارخانه كنتورساز/ .شهرستان زدند

 ي مقابل محل برگزارشهرستان بهبهان در استان خوزستان از شهروندان ساكن يجمع : مهر٢٦ نهيآد
  . دادندلي تشكي انسانرهي قشم زنجرهي جزياهال/ . شهر دست به تجمع زدندنينماز جمعه ا

 براي ) صنعتكايشركت اند( هد مشي فردوسيبي ترككلي سروگاهيكارگران پروژه ن : مهر٢٨يكشنبه 
/ .بازنشستگان صنعت فوالد اصفهان دست به تجمع زدند/ .اعتصاب كردندهفتمين روز متوالي 

 پانزدهمين يبرا/ .دندكرتجمع   فرابورس، مقابل ساختمان وزارت اقتصاد در تهرانهيسهامداران بازار پا
در روزهاي .  تجمع كردند شمال به جنوب راه آهنري در مس، بار در اين ماهي و شانزدهمينروز متوال

. تجمع كردند...  و  اراكر شهيساز  ني ماشدانيدر م، در محدوده كارخانهپيش نيز اين كارگران 
باتوم به   با پرتاب گازاشك آور وي استان مركزني تاميدستور شوراه  بيانتظامسركوبگر  يروهاين

 نام  ثبت/ .بازداشت كردند  ويرا زخمتن دهها ن كارگراشتم  با ضرب و ردند وب ورشيتجمع كنندگان 
  . در تهران تجمع كردندپايكنندگان ساندرو مقابل شركت سا

 ني خوزستان دست به تجمع مقابل شركت مخابرات اييكارگزاران مخابرات روستا :مهر ٢٩ دوشنبه
  .استان زدند

 با ي غربجانيع در استان آذربا واقاندوآبي بخش باروق از توابع ميمردم روستاها :مهر ٣٠شنبه   سه
 يشهروندان حام/ .شان شدند   به منطقهاندآوبي انتقال پسماند مافتنيتجمع  خودشان مانع ادامه 

 جينقل خل كارگران شركت حمل و/ . كردندتجمعدر ساحل بابلسر   شهرستان بابلستي زطيمح
 يمقابل استاندار، مشهر شركت در اسالتيريمقابل ساختمان مد طي هفت بار در اين ماه فارس
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 ي، مقابل فرماندارتهران
 يدادسرابياسالمشهر، مقابل 

مقابل  و  تهرانيعموم
 تجمع  اسالمشهريفرماندار

 يميكارگران پتروش/ .كردند
 روز ٣٠در ماهشهر در  يفاراب

در ماه مهر اعتصاب كرده و 
 و يا در  شركتيساختمان مركز

مقابل خياباهاي ماهشهر و 
به   متوالي براي سي امين روزگران مجتمع نيشكر هفت تپهكار./ ن شهر تجمع كردند اييفرماندار

   .دادندادامه اين مجتمع  شان در تجمع
  

   حرکت اعتراضی١١٢ - ١٣٩٨آبان 
  

رانندگان استيجاري شهرداري رشت مقابل ساختمان شهرداري واقع در ميدان  :چهارشنبه اول آبان
تجمع نقل خليج فارس مقابل فرمانداري اسالمشهر  و حملكارگران شركت / .دندتجمع كرگيل 
مينا گل " و "گلينه فجر سپاهان"شركتهاي پيمانكاري (كارگران شهرداري شاهين شهر / .كردند

منطقه در اهالي شهرك زيتون / .شهر تجمع كردندفرمايشي اين مقابل ساختمان شوراي  )"اسپادانا
جوشكار سيار بيرجند كارگران / .ست جمهوري زدندسرخه حصار دست به تجمع  مقابل نهاد ريا

جمعي از پرسنل بيمارستان / .مقابل شركت نفت منطقه اي خراسان جنوبي دست به تجمع  زدند
به تجمع قزوين كارگران كارخانه كنتورسازي / .جليل ياسوج مقابل اين مركز درماني تجمع كردند

 ٢٩٥واهران شهرستان سنندج و تعاوني مسكن خ١٤٨٣اعضاي تعاوني صنم مسكن ./ نددادامه داخود 
اعتصاب و تجمع كارگران شركت پاژن در / .نساجي كردستان مقابل استانداري كردستان تجمع كردند

  .نسيم شهر
كارگران / .كارگران فضاي سبز شهرداري اصفهان،  اقدام به برگزاري تجمع  كردند :ان آب٢پنجشنبه 
تجمع / .تجمع  مردم مجومرد مقابل استانداري يزد/ .تجمع كردند تپه در محوطه كارخانه  نيشكر هفت

نيروهاي شركتي / .آباد غرب براي دومين بار طي هفته جاري كاژه در اسالم  كارگران كارخانه كاشي
  جلوي استانداري كهگيلويه و بويراحمد براي دومين روز متوالياخراج شده از بيمارستان بزرگ ياسوج

  .تجمع كردند
دست به تجمع مقابل  استان البرز جمعي از زباله گردهاي شهرستان نظرآباد در : آبان٣آدينه 

دست به تجمع مقابل مصالي  كارگران كارخانه روغن نباتي گلناز/ .شهر زدندقالبي ساختمان شوراي 
 در ساحل درياي آرام شهرستان تانهاي مازندران و گلستاناهالي اس جمعي از/ .امام علي كرمان زدند
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در  زگاندر غرب هرم) گاوبندي(اهالي شهرستان پارسيان / . كردندتجمعگلوگاه در شرق مازندران 
  . تجمع كردند،ي تاريخي و گردشگري بردول  منطقه
كشاورزان شرق اصفهان، در ميدان پزوه خوراسگان واقع در شرق اين شهر، تجمع  : آبان٤شنبه 
اهالي معترض به زمين / .دندكر اين پااليشگاه تجمع  پارس جنوبي در محوطه١٢كارگران فاز / .كردند

اي از نوار ساحلي بوشهر در اطراف پارك   كشي محدوده تجمع مانع ديوار با بوشهردر خواري 
،  خودي كارگريها  خانهباغهاي  قلع و قمع ي زنجان در پي باغستانهامالكان/ .گردشگري ليان شدند

  . تجمع كردنديمقابل استاندار
 اداره دست به تجمع  ني از كارمندان و كارگران اداره آبفا ماهشهر مقابل ايشمار :  آبان٦دوشنبه 

  .رود چادگان واقع در استان اصفهان تجمع كارگران سازمان عمران زاينده / .زدند
پرسنل بيمارستان خميني دركرج در خيابان بهشتي تجمع كرده و عبور و مرور  :  آبان٨شنبه چهار

س براي سومين روز متوالي اعتصاب كارگران راه آهن بندر عبا/ .ار اختالل كردندخودروها را دچ
  .مقابل فرمانداري چابهار بهارتجمع  اهالي مرادآباد شهر چا./ كردند

 و مقابل دندي دست از كاركشي شرقجانيكارگران شركت مخابرات استان آذربا : آبان١١ شنبه روز
 واحد ني با تجمع مانع پلمب ازي تبريساز  نيرگران كمباكا/ . شركت اجتماع كردندنيساختمان ا

تجمع كارگران كارخانه آذرآب مقابل ساختمان ./  شدندي خصوصي از بانكهايكي توسط يصنعت
  .مديريت شركت

 ز،يشهر تبرفرمايشي  ي شوراي جلسه علننيهمزمان با صد و چهل و چهارم : آبان١٢ كشنبهي
./ تجمع كردندشورا اين  ي در صحن علنزي تبري شهرداريرزش وي اجتماعيكارگران سازمان فرهنگ

 و ستانيواقع در استان س) ستاني دشت سياريپروژه آب( مهر آپادانا گاني از پرسنل شركت شايعده ا
بازنشستگان فوالد مقابل ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه / .بلوچستان، دست به تجمع زدند

جمعي از معلمان حق التدريس و نهضت سواد آموزي، / .زدند در تهران دست به تجمع  ياجتماع
 مقابل موزش دهندگان نهضت سوادآموزيتعدادي از آ/ . تجمع كردندرژيممقابل ساختمان مجلس 

تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين و آرمان البرز ايرانيان مقابل ساختمان ./ تجمع كردندمجلس 
ع در غرب استان تهران، مقابل ساختمان شهرداري اين تجمع كاركنان شهرداري شهريار واق./ مجلس

/ .متقاضيان مسكن مهر اهواز مقابل اداره مسكن و شهرسازي اين شهر، دست به تجمع زدند./ شهر
  .تجمع نانوايان شهرستان ساوجبالغ براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان

شهر تهران دست فرمايشي  ي تهران، مقابل ساختمان شورايدار شهرمانكارانيپ :  آبان١٤شنبه   سه
 در قي حفر چاه عماتي مانع عملتجمع با رازي از توابع شدكي كوشك بي روستاياهال/ .به تجمع زدند

تجمع جمعي از ساكنان مجتمع طلوع فجر تاكستان مقابل ./ شدند روستا ني اي باالدستيهانيزم
  . پارك بانوانروبروي درباسالم ابادي تجمع بانوان ./ انشهرداري تاكست

 روز متوالي كارگران دهكده فرهنگي تفريحي زاينده رود شانزدهمينبراي  : آبان١٦شنبه پنج
  .مقابل در ورودي اين دهكده واقع درشهرستان چادگان تجمع كردند) سازمان عمران زاينده رود(
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./  مقابل استانداري سمنانداهللا سرخهب زاده ع تجمع اهالي روستاهاي ايج و امام :  آبان١٨شنبه 
تجمع كارگران شهرداري / . تهران٣١ مقابل بيدادسراي عمومي ناحيه تجمع غارت شدگان بانكها

، عتصاب صدها كاميوندار در مشهدا/ .آباد مغان واقع در استان اردبيل مقابل شهرداري اين شهر پارس
تجمع مالكان / .ز خيابانهاي مشهد پارك كردندهاي شان در دو طرف الين يكي ا كاميونداران خودرو

  .زمينهاي روبروي پارك كوهستاني در يزد مقابل استانداري
 دنديدست از كار كشبراي دومين روز متوالي،  بم ميكارگران پروژه مرمت ارگ قد :آبان ١٩شنبه يك

از سراسر كشور تگان بازنشسبه دنبال فراخوان قبلي، / . تجمع كردندمي ارگ قدگاهي پايو مقابل  ورود
 كارشدهي كارگران بيتجمع خانوادگ/ .تجمع كردندمقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس رژيم 

 ،ي كشاورزمهيكارگزاران صندوق ب./  مجدد كارخانهيهمزمان با راه انداز) فذا(  ذوب آملنيفوالد
» قند شوش«ارخانه كارگران ك/ . تجمع كردندي مصلحت نظام و بانك كشاورزصيمقابل مجمع تشخ

 شوش تجمع يمقابل فرمانداربراي دومين روز متوالي  دزفول - جاده شوش ٧ لومتريواقع در ك
 ي اصلاباني خم،يرژتوسط ماموران امنيتي  يشاعر اهواز، يدريدنبال كشته شدن حسن ح به / .كردند
با روشن كردن آتش   سنگ ويها  درخت و پاره ختنيآنها با ر. توسط جوانان بسته شدشادكان شهر 

  . شهر را بستندني اي اصلابانيخ
 از سه هزار مهندس شي بيندگي صنعت ساختمان استان فارس به نمانامهندس : آبان٢٠دوشنبه 

 آبادان دست شگاهي پاال٢ كارگران فاز/ . تجمع كردندرازي شي شهرداري مقابل ساختمان مركزصالحيذ
 يبا تجمع مقابل استاندار  اهوازيكارگران مترو/ .ند زدشگاهي پاالني ايبه تجمع مقابل در ورود

فروشي  طالتوسط تجمع غارت شدگان / .نداعتراض كرد يشتيمع  وي شغليفيخوزستان به بالتكل
  .زله زده تركمانچاي مقابل بخشداريتجمع مردم زل/ .شادي در تهران

مقابل بار ومين براي س شوشتر ي شهرداريخدمات موتورپيماني كارگران  :آبان ٢١سه شنبه 
تجمع بازنشستگان مترو تهران مقابل شوراي قالبي شهر / .تجمع كردند  شهر قالبييساختمان شورا

تجمع  كاركنان ./ تجمع  بازنشستگان مخابرات استان يزد مقابل ساختمان مخابرات مركزي./ تهران
  .مراكز علمي كاربردي  مقابل مجلس

هاي وارداتي پالك اروند براي چندمين روز متوالي مقابل تجمع مالكان خودرو : آبان٢٢چهارشنبه 
  .ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند

 از كارگران ي گروه: آبان٢٩چهارشنبه 
 واقع در استان دگليب و  بازنشسته كاشان و آران

  . دست به تجمع زدنداصفهان
 صدها كارگر كشت و : آبان٣٠پنج شنبه 

 ن روزبراي هيجدهميصنعت نيشكر هفت تپه 
مقابل فرمانداري شهرستان اعتصاب كرده و 

 و مقابل دفتر مديريت اين مجتمع اين كارگران در روزهاي قبل نيز به تناوب .تجمع كردندشوش 
  .فرمانداري شوش تجمع كردند



 ٣٥

  
   شهر١٧۵قيام سراسری آبان ماه در 

كشاورزان، معلمان، ستان، كارگران، فرودستان، تهيد آبان، ٣٠ تا روز پنجشنبه  آبان٢٤روز جمعه از 
به حاشيه رانده شدگان، پرستاران، كارمندان شركتهاي دولتي و خصوصي، كسبه و اصناف، 

اقدام به شورش و قيام كرده و  با  برابري قيمت بنزين ٣به افزايش  و جوانان در اعتراض دانشجويان

  .گامهاي پرتوان خود به تماميت نظام يورش بردند
در «:  خواند و گفت»ني نشهي و حاشسواد يب«پاه پاسداران مردم معترض را  نجات، معاون سنيحس

  ي و بينينش  هي است  كه محصول حاشي بر افراد فرو دست جامعه و كسانهي تك،ي براندازديمدل جد
  ». اند  آلوده شدهي مجازي هستند و در فضايسواد

تماعي خيزش شبانه روزي هفته بر اساس خبرهاي منتشر شده در رسانه هاي جمعي و شبكه هاي اج
 شهر و با تكرار در بسياري از شهرها در بيش از هزار نفطه جريان داشته ١٧٥آخر آبان در بيش از 

ولي دانشگاه تهران، خيابان ، خيابان و ميدان انقالببه عنوان نمونه در روز سوم مردم تهران در  .است
...  محالتي، اتوبان نيايش، تهران پارس، تهران سر و ، الله زار، آرياشهر، خيايان كاشاني، بزرگراهعصر

  .دست به تظاهرات زدند و با نيروهاي سركوبگر درگير شدند
 شهر در ١٦٥تنها در يك روز در  «:آخوند عليرضا ادياني رئيس عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، گفت

 نقطه كشور ٩٠٠ناامنيها در فتنه اخير موجب ايجاد برخي «و » . استان كشور ناآرامي به وجود آمد٢٥
تر  حوادث اين چند روز از نظر وسعت و شدت به مراتب راديكال تر، خشن «وي تاكيد كرد كه » .شد

 )١٣٩٨، اول آذر ٢٤سايت رويداد (» .هاي سالهاي گذشته بود تر از فتنه  و تا حدي متفاوت 
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  : شهر قيام کننده به قرار زير استاسامی برخی از
هر، اراك، اردبيل، اروميه، اسالمشهر، اميديه، انديمشك، اهر، اهواز، اصفهان، ايرانشهر، آبادان، آرياش

بهبهان، بوشهر، بوكان، بومهن، بهمئي، ايالم، بابل، بانه، بندرعباس، بندر امام، بهارستان، استهبان، 
وانرود، چابهار، تنكابن، تهران، جم، جشهر،  تهران بيرجند، پاسارگاد، پرديس، پرند، پلدختر، تبريز، 

دهدشت، دورود، داراب، خاش، خرم آباد، خرمشهر، دزفول، دماوند، ، آباد  حسنچغادك، چهاردانگه، 
سرپل سلماس، رامهرمز، رباط كريم، رشت، رفسنجان، رويان، زاهدان، زنجان، ساري، ساوه، سرباز، 

شاباد، شيراز، شاهرود، ، ذهاب، سروآباد، سقز، سنندج، سيرجان، شهر قدس، شهركرد، شهريار، شوشتر
 قائمشهر، قزوين، قهدريجان، قشم، قلعه س،يصدرا، عباس آباد، فسا، فوالدشهر، فردشاهين شهر، 

كازرون، كرج، كرمان، كرمانشاه، كامياران، كنگان، كهنوج، گچساران، گرگان، قدس، حسن خان، قم، 
مشهد، مالرد، مسجد سليمان،  ك،يرلماگناباد، گناوه، ليكك، ماهشهر، مريوان، گيالن غرب، گرمسار، 

نيكشهر، هشتگرد، نسيم شهر، مالثاني، ملك شهر، مهديشهر، مياندوآب، نجف آباد، نكا، نيشابور، 
 ...ورامين، ياسوج، يزد و دهگالن، همدان، 

  
  سرکوب وحشيانه قيام

 ببان بيبا اخاللگران و مس«دادستان كل كشور گفت كه بيمحمدجعفر منتظري،  آبان ٢٥شنبه روز 
 تلويزيون درعبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در همين روز » .كنيم  نظمي عمومي برخورد مي 

  . خواهد يافت»در صورت ادامه برخي رفتارها پايان« ،»خويشتن داري نيروي انتظامي«: دولتي گفت
ظ امنيت به حف«، خامنه اي به منبر رفت و حكم داد كه نيروهاي سركوب براي  آبان٢٦يكشنبه روز 

  . ناميد» اشرار«و » فاسد«او مردم قيام كننده را » .وظايف خود عمل كنند
  .قطع شدكامل به طور اينترنت به موازات سركوب مردم به جان آمده شبكه 

بازگشايي اينترنت به روي «سفير آمريكا در آلمان در توييتي نوشت كه امكان فني در رويدادي ديگر 
 اما در .اي اروپايي خواست تا در اين زمينه همكاري كننده ت و از آمريكا و دول وجود دارد»مردم ايران

عمل كوچكترين اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت و مردم ايران بازهم هيچ گونه حمايتي دريافت 
 زن و مرد ايراني شد به جز ١٥٠٠نكردند و در مقابل سركوب گسترده كه منجر به شهادت بيش از 

  .اي لفظي، تنها گذاشته شدندبرخي حمايته
صورت گرفت كه در استان خوزستان ، در منطقه ماهشهريك نمونه از بي رحمانه ترين سركوبها 

   . خون كشيده شد بهها به نيزارهاي اطراف ماهشهرتانكحماسي ترين مقاومت مردم اين شهر با حمله 
با « در رسانه هاي حكومتي، در شهريار كه يكي از كانونهاي خيزش بود بنا به خبر منتشر شده

 سپاه خاتم االنبياء، جهت ٢٣ گردان نظامي به فرماندهي لشكر ١٠شوراي تامين شهرستان، تصميم 
  ». در تمامي نقاط مستقر شدند، آبان٢٦ يكشنبهتامين امنيت و كنترل اوضاع شهرستان از روز 
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  . ستگير و زير شكنجه قرار گرفتند آبان بيش از ده هزار تن از مردم بپاخاسته د٣٠تا روز پنجشنبه 
، خبرگزاري رويترز در يك گزارش اختصاصي به نقل از مقامهاي رسمي ١٣٩٨روز دوشنبه دوم دي 

 نفر به دست عوامل رژيم ١٥٠٠حدود « گزارش داد كه در اعتراضهاي هفته آخر آبان رژيم ايران
اي براي سركوب شديد    خامنههللا  دستور آيت« تاكيد كرده كهاين خبرگزاري  ». اند كشته شده

  ».معترضان از سوي سه منبع نزديك به رهبر جمهوري اسالمي تاييد شده است
 تن از شهداي قيام را منتشر كرده و اسامي و ٨٠٠دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، اسامي حدود 

  .عكسهاي صدها تن از شهدا در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است
  

   حرکت اعتراضی١١٧ - ١٣٩٨آذر 
  

 و  كارگران حمل :آذر ٢ شنبه
 فارس دست به تجمع جينقل خل

غارت  تجمع/ . زدندمقابل شركت
 شدگان يك پرونده كالهبرداري

  .ي شهرريدادگستربيمقابل درب 
كارگران ارگ  : آذر٥سه شنبه 

 ارگ راثي مگاهي بم مقابل پاميقد
  .تجمع كردند ميقد
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 شهر كرجفرمايشي  ي كرج مقابل ساختمان شوراي شهردارينكارمايكارگران پ : آذر٦ چهارشنبه
  .دندتجمع كر

  .كارگران آذرآب و هپكو اراكو راهپيمايي تجمع  :آذر ١٠ كشنبهي
/ .دنديكش  دست از كار،ي بار درسال جارني دومي براجهي سد شوركارگران : آذر١٢ شنبه سه

دست  نابي داران ميتاكس/ .تجمع كردند يكشاورزان خوزستان مقابل ساختمان سازمان جهادكشاورز
 صدها كارگر كشت و يا  چند هفتهو تجمع اعتصاب / .زدندميناب  ژهي ويبه تجمع مقابل فرماندار

 ملل يان اخراج شده موسسه وحدت مقابل سرپرستكنكارتجمع / .افتي انيپا  تپهشكرهفتيصنعت ن
  . مشهد ي مطهرابانينبش خ

وارد ) شركت آب و خاك پارس( بوكان -ران پروژه بزرگراه سقز كارگاعتصاب : آذر١٣ چهارشنبه
  .ي مقابل فرمانداراندوآبي مي و دو شهرداركي هيكارگران ناحتجمع / .هفته دوم شد
 سالن حكمت مقابل در طبقه اول پژوهشگاه يكاركنان پژوهشگاه علوم انسان : آذر١٤پنج شنبه 
 ي روز از حضور در رستوران و سِرو غذا خوددارنيدر ششم  مارونيمي پتروشكارگران/ .تجمع كردند

  . آباد لردگاني حاج  محلهتجمع ساكنان/ .كردند
  . كردندتجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه بار ديگر از معلوالن يجمع : آذر١٦شنبه 

 ملل نبش يكارمندان اخراج شده موسسه وحدت مقابل سرپرستدوباره   تجمع: آذر١٧ كشنبهي
  .انينگه فري كوهبادان جادآدر  lpg مخزن يهايلياعتصاب تر./ ي مشهد مطهرابانيخ

/ .تجمع كردند خوزستان يمقابل استاندارديگر  بارعبداهللا    كوتيكارگران شهردار : آذر١٨دوشنبه 
  .دندر را به صف كشاني  هاي و خودروهادندي همدان دست از كار كشدررانندگان ون 

 استي ري دانشگاه آزاد ماهشهر مقابل ساختمان مركز كاركنان اعتصاب و تجمع:ذر آ١٩سه شنبه 
شماري از ./ ي حشمت رود در ساختمان منطقه آزاد انزليتجمع پرسنل شركت مهندس./  دانشگاهنيا

پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براي دومين روز متوالي دست به برگزاري يك 
 .دتجمع  زدن

 ٢٠چهارشنبه 
كارگران پروژه  :آذر
در  اهواز مترو

سومين روز اعتراض 
دست به تجمع  خود

 از چهارراه زده و
 به سمت ينادر

خانه امام جمعه 
 اهواز و تبهكاردزد 
/ .دندكر ييمايراهپ

  .يني اتوبان اويشهري تقاطع چها راه چشكه علدر  ني داران فرچك ورامسانياعتصاب ن
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/ .فهان براي چندمين بار در مقابل استانداري تجمع كردندجمعي از پرستاران اص : آذر٢١پنجشنبه 
/ .دست به تجمع زدند رسانه حكومتي در رشت  يكمقابل ساختمان از شهروندان ساكن رشت يجمع

/ .ندد كراعتصاب ماهشهر ي اقتصادژهي مارون در منطقه ويمي پتروشيمانكاري كارگر پ١٨٠٠ از شيب
   .ميرباط كر  دراهيف به كوهس معروينهاي زمنا از مالكيتجمع تعداد

 آذر، دست به تجمع و ١٠يكشنبه  از روز بلوچستان مختلف استان يشهرهامردم  : آذر٢٢آدينه 
در شهرهاي  و بلوچستان ستاني و كسبه استان سانيبازار روزه، ١٢ در اين حركت .اعتصاب زدند

 گوريجك، كالتاستان در شهرهاي  اعتصاب مردم اين .كردند و سرباز اعتصاب كشهريزاهدان، چابهار، ن
  .اندوآبي مي و دو شهرداركي هي كارگران ناحتجمع/ .طي چند روز ادامه پيدا كردو راسك 

 ني اتيكاركنان دانشگاه آزاد تهران دست به تجمع مقابل ساختمان مجتمع وال : آذر٢٣شنبه 
 آموزش مي تعليودروهاصاحبان خ/ .دنديكش  ون داران تهران دست از كار يتاكس/ .دانشگاه زدند

 ي استان مركزي مقابل استاندارشاني  و با پارك كردن خودروهادهي اراك دست از كار كشيرانندگ
  .تجمع كردند

همزمان با همراه با خانواده هاي شان و ) فذا( ذوب آملني فوالدكارشدهيكارگران ب : آذر٢٤ كشنبهي
 مختلف در استان يمقابل نهادهااي چندمين روز بر يدي واحد تولنيمقابل ا  مجدد كارخانهيراه انداز

  .تجمع كردند مسكن الرستان ادي مقابل بناستان فارس در الر  شهرياهال/ .تجمع كردندمازندران 
گروهي از سرباز / . تهران كاج شهرداني در مني موسسه كاسپ تجمع سپرده گذاران: آذر٢٥ دوشنبه

 . زدند دست به تجمع مقابل ساختمان مجلسمعلمان در
 ي شمال شرقيلومتري ك١٨٠ زد،يدر استان ، لورم معدن چاديمانكاريكارگران پ : آذر٢٦سه شنبه 

كارگران / . زدنديصنعت  وي مجتمع معدننيمسجد ا  دست به تجمع در، ساغندري كوهي حاشزديشهر 
استان   آباد كاشمر درني حسياهال/ . شهرستان تجمع كردندني ايفرماندار در واني مريشهردار

  بندريمي پتروشيصدها كارگر رسم/ . كاشمر زدندي دست به تجمع مقابل فرمانداريخراسان رضو
  . شركت زدنديامام دست به تجمع مقابل ساختمان مركز

 دكنندهي واحد تولني و مقابل ادهيكارگران كارخانه دوده فام دست از كاركش : آذر٢٧چهارشنبه 
 ،ناي صنعت ساي شركت گسترش پامجموعه ريز( دزفول ٢ اره شمي  واقع درشهرك صنعتيدوده صنعت

  .دندتجمع كر) ضعفان مستاديوابسته به بن
در  ياستان خراسان رضو كارگران مجتمع معادن مس تكنار بردسكن در : آذر٢٨پنجشنبه 

بر سر كار حاضر  شان  از مطالباتيدنبال پرداخت بخشه بو تجمع شان اعتصاب يازدهمين روز 
  .شدند
 دست از است،كه سهامدار عمده اش بنياد مسكن ،  شهركردمانيكارگران شركت س :آذر ٣٠ه شنب

 به دست آذر، ١٠ كشنبهي روزاز كارگران كارخانه قند فسا / .مقابل كارخانه تجمع كردند  ودنديكاركش
 يودنقده مقابل وردر كشاورزان چغندركار سولدوز / . شهرستان فسا زدندژهي ويتجمع مقابل فرماندر

    .در هفت تپه كارگران تاكستانو تجمع اعتصاب / .كارخانه آذر قند دست به تجمع  زدند
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   حرکت اعتراضی۶٧ -١٣٩٨دی 
  

گروهي از كارگران شركت / .رانندگان مخابرات در چند استان كشور تجمع كردند : دي١يكشنبه 
اعتصاب و تجمع / .ردند تجمع ك آسفالت ماكادام شرق مقابل دفتر اين شركت واقع در پاكدشت،

كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج / .كارگران تاكستان در هفت تپه براي دومين روز ادامه يافت
كارگران پروژه راهسازي باند دوم توره به بروجرد / .ع مقابل ساختمان شوراي شهر زدنددست به تجم

  .دست از كاركشيدند و در محل كارشان تجمع كردند
 دنبال فراخوان قبلي شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان به : دي٢دوشنبه 

در شهرهاي مشهد، تهران، شيراز، كرج، بوشهر، سنندج، بجنورد، صفاشهر در استان فارس، سقز و 
معلمان و فرهنگيان /. مريوان در دفاتر مدرسه تحصن كرده و در كالسهاي درس حاضر نشدند

ر برابر مجلس شوراي ر بازنشستگان صندوقهاي دولتي دست به تجمع دبازنشسته همراه با ساي
كارگران ريل گذاري، توليد، تعميرات، تراورس بتوني و رانندگان درزين راه آهن كرج / .اسالمي زدند

كارگران شركت سيمان شهركرد كه سهامدار عمده اش بنياد مسكن است / .اعتصاب و تجمع كردند
شماري از كشاورزان شرق / .اركشيدند و مقابل كارخانه تجمع كردندومين روز دست از كسبراي 

رود، از حفر كانال و انتقال آب سد زاينده رود براي  اصفهان با تجمع در محوطه سد تنظيمي زاينده
  . چندمين بار ممانعت كردند

، نيروي زميني ارتش» تعاوني هجرتي«گروهي از كاركنان نيروهاي مسلح عضو  : دي٣شنبه  سه 
جمعي از ساكنان شهرك اكباتان / .مقابل مجتمع قضائي عدالت ميدان تجريش تهران تجمع كردند

كارگران شهرداري / . اين شهرك دست به تجمع زدندتهران مقابل بيمارستان فوق تخصصي زايمان
 پاكياران سازمان مديريت پسماند شهرداري/ .ل استانداري خوزستان تجمع كردندعبداهللا مقاب كوت  

  .مشهد براي اعتراض به اخراج از كار دست به تجمع مقابل شوراي شهر و شهرداري مشهد زدند
 براي دومين بار در هفته جاري، كارگران كارخانه هپكو دست به تجمع مقابل : دي٤چهارشنبه 

  .استانداري در شهرستان اراك زدند
عدن چادرملو به اعتصاب شان مين روز متوالي، كارگران پيمانكاري مپنجبراي  : دي٥ شنبه پنج

  .ادامه دادند
  

  بزرگداشت شهدای قيام
 نهيبهشت سكدر  هفته آخر آبان ماه قيام شهداي داشتي مراسم گراميبرگزار : دي٥ شنبه پنج
سرا   از توابع شهرستان صومعهخي شهر گوراب زرميحوال (زانِي مهويروستا، شهرستان مالرد، كرج

شماري از شركت  .... و  پشته از توابع شهرستان لنگرودري پياروست، بهبهان، )النيدراستان گ
كنندگان در مراسم چهلم شهدا در شهرهاي كرج، تهران، قزوين، رشت و شهريار توسط نهادهاي 

  .امنيتي بازداشت شده و برخي نيز توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند



 ٤١

  
  . در جلوي پارك آبي بندرعباس تجمع كردندسهامداران پروژه پارك آبي بندرعباس : دي٦آدينه 
آباد قزوين مقابل  مالكان اراضي كت / .كارگران شهرداري بروجرد دست از كار كشيدند : دي٧شنبه 

  .استانداري تجمع كردند
 دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل -كارگران اخراجي پروژه جاده پاتاوه  : دي٨يكشنبه 

تپه دست به  بر مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت جمعي از كارگران ني / .ندفرمانداري تجمع كرد
كارگران شهرداري بروجرد در استان لرستان، مقابل ساختمان شوراي فرمايشي و / .تجمع زدند

داران ساندرو مقابل معاونت بازاريابي سايپا  جمعي از حواله/ .شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند
  .ص كرج تجمع كردندواقع در جاده مخصو

كارگران كارخانه كك سازي و پااليش قطران زرند كرمان وابسته به شركت تهيه و  : دي١٠سه شنبه 
 جاده زرند كرمان تجمع ٧توليد مواد معدني ايران دست از كار كشيده و در مجتمع واقع در كيلومتر 

تجمع غارت شدگان / .اري زدندجمعي از نانوايان استان قزوين دست به تجمع مقابل استاند/ .كردند
  . موسسه كاسپين مقابل ساختمان دفتر رياست قوه فاسد قضائيه

 استان ي دست به تجمع مقابل استاندارگري از پرستاران مشهد بار ديجمع :ي د١١چهارشنبه 
  .زدند يخراسان رضو

 فرمانداري تجمع مردم شهر مهرستان واقع در استان سيستان و بلوچستان مقابل : دي١٢پنجشنبه 
  .مهرستان

رانندگان شركت تعمير و نگهداري انتقال نيروي برق خوزستان دست از كار  : دي١٦دوشنبه 
  .كشيدند
،  شهرستان رودان در استان هرمزگاناهالي روستاي ناصرآباد از توابع بخش جغين : دي٢١شنبه 

  .مسدود كردند جاده ناصرآباد به جغين جنوبي را
ز آتش نشانان كاشان به همراه تعدادي از اعضاي خانواده شان دست به جمعي ا : دي٢٢يكشنبه 

  . رسالت–ب رانندگان تاكسي خط ونك اعتصا/ .تجمع در شوراي فرمايشي شهر زدند
دست از كاركشيده و از جمع براي نهمين بار در اين ماه كارگران شهرداري مريوان  : دي٢٣دوشنبه 
اعضاي تعاوني مسكن شهرك زيتون در شمال شرق / .ردندله ها از سطح شهر خودداري كآوري زبا

  . تهران دست به تجمع مقابل وزارت راه وشهرسازي زدند
شركت فني مهندسي شايگان مهر (سامانه انتقال آب  كارگران  طرح سد گاران و : دي٢٨شنبه 
 شركت جمعي از/ .مريوان مقابل استانداري كردستان در سنندج تجمع كردند واقع در) آپادانا

 مقابل وزارت راه تجمع كردند و خواستار آزمون ورودي مهندسي رشته معماري طراحي كنندگان در
  .دندشبازنگري در اين آزمون 

  .دست به اعتصاب زدندامام  كارگرن پتروشيمي بندر : دي٣٠سه شنبه 
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  خيزش اعتراض به قتل سرنشينان هواپيمای اوکراينی
 يقي از مقصد تهران، دقاني اوكراييماي  هواپ٧٥٢ پرواز شماره ،١٣٩٨ ي د١٨چهارشنبه روز بامداد 

 آن، از ني سرنش١٧٦سقوط كرد و همه با شليك موشك سپاه تروريستي پاسداران پس از برخاستن، 
يي، دروغگو ساعت با ٧٢ كارگزاران كشوري و لشكري رژيم طي . كشته شدند،يراني ا١٤٦جمله 

. ند تا از زير بار مسئوليت اين عمل جنايتكارانه شانه خالي كننديداد كوشش كردروجعل  و يپنهانكار
  شنبه بامداداما سرانجام پس از اعالم مواضع دولتهاي كانادا و اوكراين مجبور به اعتراف شدند و در

 را بر عهده ماي هواپني موشك به اكي شلتي سپاه پاسداران مسئولي هوافضاسركرده جنايتكار ي د٢١
  .گرفت

 به اين اقدام سپاه پاسداران، مردم ايران و به ويژه دانشجويان دانشگاههاي سراسر ايران، در واكنش
  .دست به تظاهرات زدند ي د٢٦پنجشنبه  دي تا ٢٢طي روزهاي يكشنبه 

برخي از .  استان كشور جريان داشت١٧ روز در بيش از ٥جنبش اعتراضي و خيزش مردمي طي 
  : به شورش و قيام زدند به قرار زير است روز به تكرار دست٥شهرهايي كه طي 

آم
، آباد  خرم، زيتبر، تهران، رجنديب، بجنورد بندرعباس، بابل،، يوانكياصفهان، ا، اهواز، هياروم، اراك ل،

 كاشان، ،نيقزو، رازيش، هرقدسش ساري، سقز، سبزوار، سمنان، سنندج، زنجان، رشت،، دامغان
   ... و زدي ،همدان، مالير، مهاباد، مشهد، نجاياله، گرگان، كرمانكرج،  ،كرمانشاه

 ٥٠در برخي از اين شهرها در تمام اين مدت و در چندين نقطه تظاهرات برگزار شده و دستكم در 
 ابانيدر خبراي نمونه در كالنشهر تهران ..  بار خيزش صورت گرفته است٥٠٠شهر و بيش از 

 و حونيتقاطع جدر  يآزاد، خيابان يآزاد دانيم، نياستاد معخيابان  ،يرودكخيابان  ،يجمهور
زنان و ... و  هيصادق، ميدان هي سمابانيخ، ني معيمترو،  جناح، مترو شادمانيمحمد عل، شادمان
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مردان بپاخاسته با سردادن شعار، خشم و نفرت خود نسبت به تماميت رژيم و در راس آن خامنه اي 
  . اين جنايت اعالم كردند يبه عنوان مسئول اصل

  
  :برخی از شعارهای قيامهای آبان و دی

،  كناي حيخامنه ا/  باطلهتشي، وال قاتلهيخامنه ا/ كتاتوريمرگ بر د/ هي فقتيمرگ بر اصل وال
 كه ميكشته نداد/ ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما/ فرمانده كل قوا، استعفا، استعفا/ حكومتو رها كن

 همه سال نيا/ مي خواينم م،ي خواي نم،ي اسالميجمهور/ مي كنشي رهبر قاتل رو ستام،يسازش كن
 چه شاه ، بر ستمگرمرگ/  كه در رگ ماست، خوراك رهبر ماستيخون/ تي والني، مرگ بر اتيجنا

اصالح /  خائنه هم قاتله، رهبريمانيسل/ تي والني مرگ بر ات،ي همه سال جنانيا/ رباشه چه رهب
 كه مسلح ي به روزيوا/ ، اعتصاب انقالبم نه اصالحنه رفراندو/  تمومه ماجراگهي، دطلب، اصولگرا

، قاتل جان ملت/ نيي داعش ما شماي سپاهيجيبس/ كنه ي متي رهبر حماكنه، ي متيسپاه جنا/ ميشو
غلط /  گم بشهدي، آخوند باتوپ، تانك، فشفشه/ رفراندوم رفراندوم، راه نجات مردم/ رتي غي بيسپاه
نه / مي  بجنگ تا بجنگ،مي جنگي بچه هاما/ ز سپاهي بيزار استايراني بيدار است ا/ ي خطا كرديكرد

، نظام معترض كش/ كاسي آمرگني، دروغ مجاست نيدشمن ما هم/ راني اي، جانم فدالبنانغزه ، نه 
/  گردددي، آزاد باياسي سيزندان/ ميخواي ، نمميخواي ، نميحكومت آخوند/ ميخواي ، نمميخواي نم

  است ، حق مسلم ميعدالت ، آزاد
، آقا كنه ي مييملت گدا/ دانشجو بيدار است، از سيد علي بيزار است/ نفر، كشته آبان ماست ١٥٠٠

/ ر چه شاه باشه چه رهب، بر ستمگرمرگ/ مي  بجنگ تا بجنگ،مي جنگي بچه هاما/ كنه ي مييخدا
/  در سنگرمي استادهي كارگر ادانشجو/  گردددي آزاد باياسي سيزندان/  گردددي آزاد باي زندانيدانشجو

 ، چه آبان، باشهي دچه/  تا بغداد، فقر، ستم، استبدادراني ااز/  دستش چماقهمي تو آبه، رژبلوچستان
 آخوند به جاش ،نخبه هامونو كشتن/ كشان سركوب زحمت، اهواز تا تهراناز/ اباني كف خكاريپ

به من نگو / تي والني مرگ بر ات،ي همه سال جنانيا/ ياري بختياي پو،يراني هر ازيعز/ گذاشتن
 ما همه با هم ،دي بترسديبترس،  آنكه برادرم كشتكشم، ي كشم، ميم/  ستمگريگر، فتنه توئ فتنه
  دادي همه بني از اادي فراد،يفر، ميهست

 
  حرکت اعتراضی٩٩ -١٣٩٨بهمن 

  
 ني اهي تصفتيا مقابل ساختمان هني كاسپي و اعتباريگان مؤسسه مال شدت غار: بهمن١سه شنبه 

 ،يجسم آغازگر اعتراض سراسري معلوالن هي كودكان معلول ساكن ارومتجمع./ تجمع كردندمؤسسه، 
 ي واقع در استان بوشهر مقابل شوراي مردم شهرستان كاكتجمع./ يتوان ذهن   ناشنوا و كم،يحركت

  . شهريقالب
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راض به پرداخت شان در اعتهاي خانواده  لنگه و  بندريشهردار تجمع كارگران : بهمن٢چهارشنبه 
  .نشدن پنج ماه حقوق

 ، رودخانهريمسدر  ساخته شده واري دبيتخربا از كشاورزان اصفهان صدها تن  : بهمن٣پنج شنبه 
  روبروژهي وگاني يروي نورشي با واقع در درچه اصفهان زدند كه روگاهي ننيدست به تجمع مقابل ا

دست به تجمع مقابل  رازي شي آزاد  پاركيهايباز  داران و صاحبان اسباب   از غرفهيجمع/ .شدند
آموزان    از دانشيجمعتجمع ./  شهريتجمع مردم زابل مقابل فرماندار/ .شهر زدندفرمايشي  يشورا

  .) قبرستان روضه الزهراهيحاش (ذهي ايها  در محل دفن زبالهايذه شهرستان 
 كنترل افراد يتن درب ورودبس با )كنگان( ٢  پارس١٤ فاز شگاهيصدها كارگر پاال : بهمن٥شنبه 

كارگران شركت بهاوند باراد شاغل در بخش استخراج سنگ آهن ./  دست به اعتصاب زدند فاز،نيا
  .شان ادامه دادند تجمع به اعتصاب وبراي چهارمين روز معدن چادرملو 

 يرمانكايكارگران پ./ تجمع معلمان خارج از كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش : بهمن٦يكشنبه 
 كارگران طرح سد و/ .در محوطه كارگاه تجمع كردندبراي دومين روز متوالي  ي پارس جنوب١٤فاز 

مراسم با همزمان / . زدندواني شهرستان مريسامانه انتقال آب گاران دست به تجمع مقابل فرماندار
 كننده  از مهندسان شركتيجمع  كشور،ي سازمان نظام مهندسدي سابق و جدي و معارفه رؤساعيتود

 ي و نظارت بر ساختمان، دست به تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازيدر آزمون ورود به حرفه مهندس
   .زدند

 در استان فارس زيري  منطقه مشكان نستي زطي و طرفداران محي از اهاليجمع : بهمن٧دوشنبه 
  . شدندي معدن كاوساتي و تاسي راهسازنيمانع ادامه كار ماش دست به تجمع زدند و

از   وكردهاعتصاب   اهوازكي منطقه ي كارگران شهردار،ي روز متوالني پنجميبرا : بهمن٨سه شنبه 
و مدافع  ستي زطي از دوستداران محيجمع/ .ندرد كي مي زباله ها از سطح شهر خوداداريجمع آور

/ .ند دست به تجمع زدي مليعي اثر طبني در محدوده ا، ژئو پارك قشميخي و تاريعي آثار طبميحر
  . مقابل دفتر استانداررازي شيزنگ   شهرك آبنا ساكنتجمع

 در شهرستان شاهرود دست به تجمع در ستي زطي از طرفداران محيجمع : بهمن٩چهارشنبه 
  .  زدندي مندلابي آسابانيخ

 تهران، دست به  همدان به جاده٣ لومتريكارگران كارخانه خوش نوش واقع در ك : بهمن١٢شنبه 
 دست از كار هي آپادانا در عسلويميكارگران پتروش/ .استان همدان زدند اداره كل كارتجمع مقابل 

 ي و شهرداري لواسان در مقابل بخشدار در از مردم محله نجاركالتعدادي/ . و اعتصاب كردنددهيكش
 ي و فاضالب استان خوزستان برا  شركت آبياعتصاب و تجمع  كارگران طرح/ .لواسان تجمع كردند

  .ي روز متوالنيدوم
 كشور ي شهرني و ناوگان حمل و نقل بني سنگيها  از رانندگان خودرويجمع : بهمن١٣يكشنبه 

 مقابل زلي دپاي سايونهاي كامداراني از خريجمع/ .تهران تجمع كردنددر  تح مفييمقابل مجتمع قضا
تجمع / .ي اللياعتصاب و تجمع پرسنل شهردار/ .دندتجمع كرتهران در  مفتح ييمجتمع قضا

  .پرستاران عضو تعاوني مسكن همدان مقابل اداره كل كار استان
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 انيكسبه صوف/.دندتجمع كر المي اي مقابل استاندارالمي امانيكارگران كارخانه س : بهمن١٤دوشنبه 
 و تونل رگذريهمزمان با افتتاح ز/ . خود را بستنديها  مغازهكرده و  اعتصاب يشرق  جانيآذربا در

تجمع  رانندگان / .كردندتجمع طرشت   منطقه ي از اهاليجمع وسط شهردار تهران، تنياستاد مع
نيروهاي آب و فاضالب روستايي  تجمع اعتراض ./ خودروهاي سنگين مقابل مجتمع قضاييه در تهران

  .رامهرمز جلوي درب فرمانداري
 در يسيقلعه رئ كار شهر ي از جوانان متقاضيجمع ،ي روز متوالني دومي برا: بهمن١٥سه شنبه 
 از عكاسان يجمع/ .دندتجمع كر يسي قلعه رئهي مقابل شركت گاز ناحراحمديبو  وهيلوياستان كهگ

 موسسه وحدت در مشهد يكاركنان اخراجتجمع / . تجمع كردندميتهران، مقابل وزارت صنعت رژ
 يستگبازنشستگان صنعت نفت اراك مقابل ساختمان صندوق بازنشتجمع / . ملليمقابل سرپرست

 معراج يمانكاري پيشركتها( اروند يمي و خدمات پتروشراتي تعميكارگران بخشها/ .صنعت نفت
 پس ) غذا و امور آشپزخانه را برعهده داردهي تهتي كه مسئوليمانكاري پيو شركت  كارگرانيك گستر،

  .خاتمه دادندشان  به اعتصاباز دو هفته 
و  شدند تختي پاي راه بار ديگر فارسجي خلنقل و كارگران شركت حمل  : بهمن١٦چهارشنبه 

  .كردند تجمع يساز ي مقابل سازمان خصوص
  وياري لردگان واقع در استان چهارمحال و بختيميكارگران مجتمع پتروش : بهمن١٩شنبه 

 ني اي مقابل ساختمان مركزو تهران شدند ي فارس راهجي خليمي پتروشعي شركت صنارمجموعهيز
 اعتبار وحدت ي تعاونيكارگران اخراججمعي از / .تجمع كردند خان زند مي كراباني در خنگيهلد

 ملل واقع در يمقابل ساختمان موسسه مال، سراسر كشور شان از  ازهمكارانيندگينماه ب) آرمان(
صنعت   كشت وبرمجتمع  يكارگران ن/ .دندكر  تجمعتهران در همت از اتوبان تر نيي پارازي شابانيخ
 در،  آبادشي سريكارگران شهردار/ . زدندي اجتماعنيست به تجمع مقابل اداره تام هفت تپه دشكرين

/ . تجمع كردندي شهردارنيمقابل ساختمان ا  ودهي دست از كاركش،شهرستان قروه استان كردستان
جمعي از داروسازان و دانشجويان داروسازي ./ تجمع  تعدادي از جوانان مقابل فرمانداري  زابل

  .قابل سازمان نظام پزشكي در تهران تجمع كردندسراسركشور م
تجمع مال باختگان تعاوني مسكن فرهنگيان تبريز در برابر اداره كل راه و  : بهمن٢٠ كشنبهي

تجمع  فرهنگيان تبريز مقابل اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان ./ شهرسازي آذربايجان شرقي
تجمع ./ هيدي امي شهردارمقابل خوزستان  در استانهيدي اماسري شهرك ياهالتجمع ./ شرقي

جمع كثيري از تجمع ./ درخواست كنندكان براي ثبت نام برليانس وساندرو مقابل پارس خودرو
  .پزشكان متخصص در جلوي ديوان عدالت اداري

 دي روز از دور جدني در سومرازيكارگران بازنشسته كارخانه مخابرات راه دور ش : بهمن٢١دوشنبه 
  خانوادهودهها كشاورز رفسنجان / . فارس زدندي مقابل استانداريت به تجمع خانوادگاعتراض دس

بانك انصار در ي مقابل رانندگان تاكستجمع / . كرمان زدندي دست به تجمع مقابل استاندارهاي شان
  .)قآباد ساب  سلطنت ( پاسدارانابانيخ

  .مقابل ساختمان  اداره برق الني دراستان گجانياله تجمع شهروندان : بهمن٢٣چهارشنبه 
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  محصوالتهيتخل  زهكلوت را با-جنوب   راه رودبار،كشاورزان جنوب كرمان : بهمن٢٤پنج شنبه 
 رودبار جنوب يدست به تجمع مقابل فرماندار و براي دومين روز متوالي شان درجاده مسدود كردند

  .زدند
  مقابل وزارت راه و،ني استان قزويا  ادهنقل ج و   و حمليكارگران اداره كل راهدار : بهمن٢٦شنبه 

،  و سفر فرودگاه امامري فعال در شركت سهي كرايرانندگان سوار/ .در تهران تجمع كردند يشهرساز
 اني و حامsma يماري به باني مبتاليها  خانواده./ دندتجمع كرتهران   شركت درنيمقابل دفتر ا

 كشور ستگاهيا كارگران راه آهن لرستان درتجمع / .حقوق معلوالن مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند
  .آباد   شهرستان خرمي از توابع بخش پاپييروستا

مقابل ) هي و اقدسادي نوبنستگاهي ايكارگاهها(تهران متروي  ٣كارگران خط  : بهمن٢٧ كشنبهي
ه  راه آهن منطقي فنهيابن  خط ويكارگران نگهدار/ . تجمع كردندشهرقالبي  يساختمان شورا

 كارگران كارخانه چوكااعتصاب و تجمع / .تجمع كردندو  دهي از كاركشدست) شركت تراورس( لرستان
  .النياستان گ  جاده رضوانشهر به تالش در٥ لومتريواقع درك )شركت صنايع چوب و كاغذ ايران (

 ير راه آهن منطقه خراسان مقابل فرمانداي فنهيابن  خط ويكارگران نگهدار : بهمن٢٨دوشنبه 
 از ي بهمن به تعداد٢٧ كشنبهيروز  .ندذ شهر پاوه دست به اعتصاب زانيبازار/ .دند تجمع كرشابورين

   كردندكيكولبران شل
 به تجمع دست راه آهن منطقه لرستان ي فنهيابن  خط ويكارگران نگهدار : بهمن٢٩سه شنبه 

شركت (ه آهن شهرستان دورود  راي فنهيكارگران خط و ابن/ .مقابل اداره كل راه آهن لرستان زدند
مقابل دفتر امام جمعه در قزوين  يكارگران كارخانه كنتورساز/ .اعتصاب و تجمع كردند) تراورس

  .تجمع كردند نيقزو
 ي مقابل ساختمان تعاون٣ و ٢ داري سپيها  از رانندگان عضو پروژهجمعي  :بهمن ٣٠ چهارشنبه

 ،يروز متوالبراي پنجمين / .دندتجمع كرمه حو  تهران وي شركت واحد اتوبوسرانيمسكن مركز
 به انبار  مقابل درب ورود و خروج تانكرها  ماهشهري نفتيها  شركت پخش فرآوردهيكارگران اخراج

مقابل  ) فرسيمانكاريشركت پ( بندرعباس ٣ منطقه يكارگران شهردار/ .تجمع كردندنوربخش  ينفت
  .دندتجمع كر هرمزگان ياستاندار

  
  حرکت اعتراضی٧٧  - ١٣٩٨اسفند 

  

   :پنجشنبه اول اسفند
  . روزه، به وجود ويروس كرونا در ايران٢٠اعتراف اجباري و به تاخير حداقل 

  
 يمارستانهايپرستاران ب./  تهراني پسماند شهردارتيري راننده مد٣٠٠ اعتصاب : اسفند٣شنبه 

علوم و كادر درماني  انياعتصاب دانشجو/ .تجمع كردند  ودنديكار كش  و الزهرا دست ازيكاشان
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 هايمارستاني بيپزشك
 نا،ي سي  داخل،يعتيشر

 ان ي، اياطفال مركز طب
 ،ي پوست رازراعلم،ي اميت
 يهوشي امام، بيهوشيب

 سوانح ،يعتيشر
 تي، مسموميسوختگ

با (امام  بهارلو، زنان
، )دي خود اساتشنهاديپ

 ،يعتي زنان شرآرش،زنان 
 از گري ديو برخ) كيبه جز كش (ناي سي، جراح)كيبه جز كش (نايرتو س ، درمانگاه بهارلو، ارزايزنان م
 طي شدن شرامني تا زمان امارستاني اعتصاب كرده و حاضر به حضور در ب،هامارستاني بيبخشها
  .نشدند

طرف دفتر ه  از مزراع ب، هفت تپهشكريصنعت ن بر كشت و  يصدها كارگر ن : اسفند٤ كشنبهي
 دست به ستيز  طي از فعاالن محيجمع/ . تجمع كردندتيري ساختمان مدمقابل  وييمايمجتمع راهپ

 و دندي دست از كار كشنابي م)بهياران (بهورزان/ . استان زدندني ايعيتجمع مقابل اداره كل منابع طب
  . شهرستان تجمع كردندنيمقابل شبكه بهداشت و درمان ا

 اهواز دست به تجمع مقابل يردار شه٢برق منطقه   كارگران بخش عمران و : اسفند٥دوشنبه 
 تجمع كشاورزان دشت آزادگان  مقابل وزارت كشور/.زدند شهر اهوازفرمايشي  يساختمان شورا

اعتصاب كارگران / . هرمزگان تجمع كردندي بندرعباس مقابل استانداراني از نانوايجمع./ كردند
  .رشت ني پوپلراني كارگران كارخانه ااعتصاب./  انقالبيمجموعه ورزش

   . آمليني خممارستانيكاركنان ب تجمع : اسفند٦سه شنبه 
تجمع  ني قزويبازنشسته كارخانه فرنخ و مه نخ مقابل استاندار كارگران شاغل و : اسفند١٠شنبه 

  . تجمع كردندمعلوالن كشور مقابل سازمان برنامه و بودجهبرخي از / .دندكر
 ي و صنعتگران كشور مقابل ساختمان بانك مركزها   از مالكان كارخانهيجمع : اسفند١٢دوشنبه 

  .تهران تجمع كردند
براي ) شركت جوش گستر( راه آهن اراك ي فنهي خط و ابنيكارگران نگهدار : اسفند١٤شنبه چهار

) شركت رامپكو( المي ايميكارگران پتروش ،ي روز متوالني سوميبرا/ .دنديدست از كاركشدومين روز 
 ي و خدماتي ستاديكارگران واحدها/ . مجتمع تجمع كردندنيا در ند وشان ادامه داد به اعتصاب

 تجمع ي شهردارنيمقابل ساختمان ا  ودهياستان خوزستان دست از كار كش امام در  بندريشهردار
  . هفته را پشت سرگذاشتكي آبژدان در استان خوزستان ياعتصاب كارگران شهردار/ .كردند

شهر فرمايشي  يات مترو تهران دست به تجمع مقابل شوراكارگران بخش خدم : اسفند١٧شنبه 
 ي از شهروندان ساكن آمل در وروديشمار/ .تهران زدندو  متريساختمان شركت بهره بردار تهران و
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 مدارس سيرانندگان سرو./ دست به تجمع  زدندبراي جلوگيري از گسترش ويروس كرونا جاده هراز 
ها و صنعتگران كشور   مالكان كارخانه/ .تهران تجمع كردند ٤تهران مقابل آموزش و پرورش منطقه 

  . تجمع كردندي تهران اقدام به برگزاريمقابل ساختمان بانك مركزبار ديگر 
 تهران دست به تجمع مقابل ي دولتيمارستانهاي بي و قرارداديكاركنان شركت : اسفند١٩دوشنبه 

 و كهگيلويه آموزي سواد نهضت ارانآموزشي تجمع/ .وزارت بهداشت درشهرك قدس تهران زدند
 و آموزش كل اداره مقابل ن، براي دومين باراستا سراسر در شان ازهمكاران نمايندگي به بويراحمد

  .شپرور
 كننده مبلمان و لوازم ديتول  كارگران كارخانه پومر،ي روز متوالني دوميبرا :اسفند ٢٠سه شنبه 

 شهرستان ساوه يوه دست به تجمع مقابل فرماندار كاوه شهرستان ساي واقع در شهر صنعتيادار
در ساختمان   ودهيكش  از كاردستزنجان   وي شرقجاني آذربايكاركنان مخابرات استانها/ .زدند
 ي بخش خصوصيرانندگان اتوبوسها/ .زنجان تجمع كردند  وزياستان در تبر  دوني مخابرات ايمركز

 شركت واحد يت  آريكنان سامانه شش خطوط ب از كاريجمع/ .دنديشهر زنجان دست از كار كش
  . سامانه دست به تجمع  زدندنيتهران در محل ا

اعتصاب براي چندمين روز  شبكه بهداشت و درمان گچساران يمانيكارگران پ : اسفند٢١چهارشنبه 
  .كردندمقابل ساختمان شبكه در شهرستان گچساران تجمع   وكرده

 ي نفتيها  شركت پخش فرآوردهي اخراجكارگران ،ياپيپ ماه ني دوميبرا :ني فرورد٢٣شنبه 
  .ادامه دادند  شركتينفت شان مقابل انبار به تجمع ماهشهر
 ي مقابل جهاد كشاورزييماي كودشيكشاورزان متقاضتجمع  به ي انتظاميروهاين : اسفند٢٤شنبه 

 يجمع مقابل استاندار با تاسوجيجوانان شهر / .دندبر ورشي راحمدي و بوهيلويچاروسا در استان كهگ
  . كرونا شدندروسي ووعي مقابله با شي شهر برانهي خواستار قرنطراحمدي و بوهيلويكهگ

/ . زدندي دزفول دست به تجمع مقابل شهرداريكارگران حمل زباله شهردار : اسفند٢٥ كشنبهي
/ .مع كردندتجه  كارخاني مقابل در ورودياپي روز پني دوميبرا ن،ي قزوشهي كارخانجات شكارگران

 . سقزي شهردارفيكارگران بخش تنظاعتصاب و تجمع 
ه و ديدست از كاركشبراي بار ديگر  بندرعباس ٣ منطقه يكارگران شهردار : اسفند٢٦دوشنبه 

 و دندياهواز دست از كاركش ٨ منطقه ي سبز شهرداريكارگران فضا./ تجمع كردند ي استاندارمقابل
  .دند خوزستان تجمع كريمقابل استاندار

دست به تجمع ) آبداران(  استان خوزستانييكارگران آب و فاضالب روستا : اسفند٢٨چهارشنبه 
  .زدند مقابل ساختمان شركت در اهواز

  
 


