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ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

وﺑﻼگ ﮐﺎرﮔﺮ

دﻳﺮوز ﺟﻤﻌﻪ  ١٩ﻣﺮداد ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ
ﻣﺤﻤﻮدﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮔﺮد هﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ را
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪاﯼ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﻗﺎﻳﻊ روز ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص روز اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ در
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در ﺁن اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺷﻮراﯼ هﻤﮑﺎرﯼ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﻘﺰ ،ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﭗ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﮑﺲ هﺎﻳﯽ از ﺻﺎﻟﺤﯽ
و اﺳﺎﻟﻮ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻼﮐﺎرد هﺎ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻳﯽ از ﺳﻮﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎرﻩ ﯼ اول ﻧﺸﺮﻳﻪ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﯽ ﮐﻪ درﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺪهﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را اﻳﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا
ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻬﺰاد ﺳﻬﺮاﺑﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ درﺑﺎرﻩ ﯼ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و روز اﻗﺪام ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ داد .ﺳﭙﺲ ﻳﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﯼ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﭗ را ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﺴﻦ
ﺣﮑﻴﻤﯽ ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﻘﺰ در ﺳﺎل  ٨٣وﻗﺎﻳﻊ ﺁن ﺳﺎل را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎل  ٨٣ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻳﺒﺮز رﺋﻴﺲ داﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﯽ و اﺳﺎﻟﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﻧﺴﺖ .ﻣﺎدر ﻟﻄﻔﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺎدران
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۶٧ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را اﻳﺮاد ﮐﺮد .در اداﻣﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ روز اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ
روﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﮔﺰارﯼ روز اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت هﻤﮕﺮاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺗﻮان اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯼ در اﻳﻦ روز وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮود ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ
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