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ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﯼ – ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ
ﺳﯽ ﻳﮏ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

وﺑﻼگ ﮐﺎرﮔﺮ

ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ و ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ هﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﯽ از ﺳﻮﯼ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﮑﺎم ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ از ﺳﻮﯼ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﺣﻀﺎرﻳﻪ هﺎﯼ دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرز ﺳﺮازﻳﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﯼ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ و اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
اﻳﺮان اداﻣﻪ دارد.
در زﻳﺮ وﻗﺎﻳﻊ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺸﮑﺮ هﻔﺖ ﺗﭙﻪ اداﻣﻪ دارد
در اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻧﻴﺸﮑﺮ هﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺁن
ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از
ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۵ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﺎن
ﺟﺎﻣﻪ ﯼ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻧﺸﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ زد .هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق هﻢ اﻓﺘﺎد و
در روز  ٢١ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۵٠٠٠ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﻋﺪم ﻓﺮوش اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت وﺧﻴﻢ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و اﻧﺠﺎم
ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن وﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻃﯽ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ  ٢ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﺿﻄﺮارﯼ و در
روزهﺎﯼ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ١١ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در هﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﯼ
ﭘﻮر از اﻋﻀﺎﯼ ﻓﻌﺎل ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٧ﺷﺮﻳﻮر در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد.
در ﭘﯽ اداﻣﻪ ﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻣﻼﻗﺎت وﯼ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ و
ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺎﻟﻮ)هﻤﺴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ( ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻳﻴﺰ ﺁرﺑﺰ)ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ(
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯼ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ و ﺗﻼش وﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﯼ
اﺳﺎﻟﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از  ۶٧روز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﯼ را در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢۶ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ
وﮐﻼﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺰل اﺳﺎﻟﻮ در  ١٨ﻣﺮداد ،داود رﺿﻮﯼ و هﻤﺎﻳﻮن ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮدﻳﻊ وﺛﻴﻘﻪ از
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زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
در ﺑﻨﺪﺷﺎن ﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﺜﻴﺮﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ اﻣﻦ ﮐﺎرﯼ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از
اﻳﻦ ﺣﻮادث در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﻮدرو ﺳﺎزﯼ روﯼ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺳﺎﻳﭙﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
داﺷﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯼ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻮرﮔﺸﺘﯽ در اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﭘﺎﻟﺖ از روﯼ
ﻟﻴﻔﺘﺮاﮎ در روز ١۵ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺮس هﻤﻴﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﺁن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ  ۴ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در هﻤﻴﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯼ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﻤﺎن رﺿﯽ ﻟﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﮐﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
در ﺣﺎدﺛﻪ اﯼ دﻳﮕﺮ دو ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺮدارﯼ در اﺳﺘﺎن اﻳﻼم در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﻤﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزﯼ ﻧﺸﺪﻩ از دوران ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و
ﻋﺮاق ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و دو ﮐﺎرﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .در ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎن در زﻳﺮ ﺁوار ﺑﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدن ﻣﻴﻞ ﮔﺮد در ﺳﺘﻮن هﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.

ﻣﻌﻠﻤﺎن
در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﻣﺪارس ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﺗﻼش هﺎﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﯼ ﻣﺒﺎرزات در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺷﺪت ﻣﯽ ﮔﺮد .در  ٣ﻣﺎهﻪ ﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺣﮑﺎم
ﻣﺘﻌﺪدﯼ از ﺳﻮﯼ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ هﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ .اﻳﻦ اﺣﮑﺎم هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ از ﻣﺤﻴﻂ هﺎﯼ ﮐﺎر ،ﮐﻪ در ﺁن رﻳﺸﻪ دواﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻴﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ در اﻳﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺎهﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﻌﻴﺪ و
اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻨﺎر اﺣﮑﺎم دﻳﮕﺮﯼ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺴﺮ ﺣﻘﻮق و  ...ﺑﻮدﻳﻢ .اﻣﺎ ﻓﺸﺎرهﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ادارﯼ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ و
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺣﻀﺎرﻳﻪ هﺎﯼ دادﮔﺎﻩ و اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﺣﻀﺎر  ٢ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ دادﺳﺮاﯼ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﻠﺴﻪ ﯼ
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن هﻤﺪان و اﺣﻀﺎر  ٩ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎزداﺷﺖ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ در  ١۵ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺁزادﯼ وﯼ ﭘﺲ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ،اﺣﻀﺎر ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ
اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﮔﺰارﯼ  ٢ﺟﻠﺴﻪ از دادﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت واردﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و
هﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺻﺪور  ١٠ﺣﮑﻢ ادارﯼ در هﻤﺪان و  ٨٠ﺣﮑﻢ در ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺗﻼش هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﭘﻴﺶ رو ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از
ﮐﺶ و ﻗﻮس هﺎﯼ ﻓﺮاوان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد .دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن
ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ از ﻧﮑﺎت
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺸﺎرهﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺶ از ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢۵ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۴٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﺪن از ﺳﻮﯼ وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ و  ...ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﺗﺤﺼﻦ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدهﺎ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮو و  ...در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ
داﺷﺖ.
در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۵ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﯼ اﺗﻮﺑﻮس هﺎ  ،رﺳﻤﯽ
ﻧﺸﺪن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺎداش ﻳﮏ ﺷﻴﻔﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن  ٢ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮق و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣ﺷﻬﺮﻳﻮر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯼ وﻳﺘﺎﻧﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ در
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﯼ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر راﻩ اﻧﺪازﯼ هﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١۴ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻋﻀﺎﯼ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮﯼ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
وزارت ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ.
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻧﻴﺰ  ٢٠٠ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﺳﻴﻠﻮن ﺧﺮم ﺁﺑﺎد در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ  ۶ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰاﻳﺎﯼ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارﯼ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ  ۴٠٠ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ واﮔﺬارﯼ اﻳﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ  ٣٠ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢روز در ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
از دﻳﮕﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ  ١٠ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ رﺋﻴﺲ
ﻗﻮﻩ ﯼ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ و ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .در دو ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ هﺎﯼ  ٢٧ﺁﮔﻮﺳﺖ و  ١٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪ ،ﺁﯼ.ﺗﯽ.اف و ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ از ﻣﺠﺎزات ﺟﺴﻤﯽ  ١١ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯼ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ و ﺑﻴﮑﺎر
ﮐﻪ در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺷﻴﺚ اﻣﺎﻧﯽ وﺻﺪﻳﻖ ﮐﺮﻳﻤﯽ ،زﻳﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاهﺮ و هﻤﺴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ در
ﺟﺮﻳﺎن دﻳﺪارﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﻬﺮان ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﺑﻼگ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺷﻨﺒﻪ ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٦
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