ﺳﺎﻳﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﻓﻖ روﺷﻦ

ﻳﻮرش وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎرد وﻳﮋﻩ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮرﻳﺲ در ﺳﻨﻨﺪج
ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ

ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻮرا:
هﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ هﻤﮕﺎن اﻃﻼع دارﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮرﻳﺲ از ﺻﺒﺢ روز  ١٣٨۵/۵/٢٨در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮدﻩ وار ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮاردادهﺎﻳﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زدﻩ و ﭘﺲ از دو روز اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﺎﻧﺪن در
داﺧﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺤﺼﻦ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب اﻣﺮوز ﻣﻮرﺧﻪ
 ١٣٨۵/۶/۴ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ،ﺗﻌﺪادﯼ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻨﺒﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﺎ ﭘﺎ در ﻣﻴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺑﺎز ﮐﺮدن راﻩ ﺑﺮاﯼ ورود ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،هﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯼ ﺁﻧﺎن را ﺑﺮ ﺁوردﻩ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان راﻩ را ﺑﺮاﯼ ورود ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﺳﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﮔﺎرد وﻳﮋﻩ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و ﮔﺎز اﺷﮏ
ﺁور ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻳﻮرش ﺑﺮدﻩ و ﺁﻧﺎن را ﺑﻄﺮز وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اﯼ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
هﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪ اﯼ در اﻃﺮاف ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺼﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺁﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺎرد وﻳﮋﻩ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﺮز وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻳﻮرش وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺁﻧﺠﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ و دﺳﺖ دﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﻠﻴﻪ ﭼﺎدرهﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﯼ اﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮب ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﮔﺎرد وﻳﮋﻩ هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان را از ﻣﺤﻞ دور ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﻴﻦ راﻩ ﺑﺎ وادار ﮐﺮدن راﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ،
از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﮔﺎرد وﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺁﺑﺎدﯼ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﺎن و ورود ﺑﻪ ﺁﺑﺎدﯼ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻳﻮرش وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮرﻳﺲ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ اﮐﻮ ﮐﺮدﻧﺴﺐ )ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر( و اﺑﺮاهﻴﻢ وﮐﻴﻠﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻦ ﺑﺎف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از هﻢ ﻃﺒﻘﻪ اﯼ هﺎﯼ ﺧﻮد در ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻮرا
١٣٨۵/۶/۴

