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ﮔﺰارﺷﯽ ازﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺒﺎز
ﺳﻘﺰ دراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ
وﺑﻼگ ﮐﺎرﮔﺮان

ﺑﻴﺴﺖ هﺸﺘﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ و ﮔﺰارش از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش درﻳﺎﻓﺘﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢۵ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﻌﺪادﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺧﺒﺎزان ﺳﻘﺰ در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻩ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﻴﭙﺮدازﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺗﺎ  ۵:٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺁن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺑﺎزداﺷﺘﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺗﺠﻤﻊ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﯼ ﭘﻮر از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و از هﻤﺮاهﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ٨٣
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد زﻧﮓ زدﻩ و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮددارﯼ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﺒﺪﯼ ﭘﻮر در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮال ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ دراﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺟﻮاب ﻣﻴﺪهﺪ " ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ روم" ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ.
روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﻓﺮوردﻳﻦ ﺟﻼل ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .از
او ﺳﻮال ﻣﻴﺸﻮد ﺁﻳﺎ در ﺗﺠﻤﻊ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﯽ دارﻳﺪ؟ اﻳﺸﺎن در
ﺟﻮاب ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﻮم اﻣﺎ در ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دادﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻼل درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﯼ ﭘﻮر را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ او در ﺟﻮاب ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪﯼ
ﭘﻮرﺳﺮﮐﺎر اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ازﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻘﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﯼ ﭘﻮر ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﺮود .در دادﺳﺘﺎﻧﯽ از اﻳﺸﺎن ﺳﻮال ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺁﻳﺎ در
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﻋﺖ  ۵اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ؟ ﻋﺒﺪﯼ ﭘﻮر ﺟﻮاب ﻣﻴﺪهﺪ ﺑﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .دادﺳﺘﺎن در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ را ﺻﺎدر ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻴﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دهﻬﺎ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان در
اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن اﻳﺸﺎن در ﺟﻠﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ رژﻳﻢ در ﭼﻬﺎر راﻩ ،ﺟﻠﻮ ﮔﺎراژ ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﻮاهﺮ زﻳﻨﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ زﻧﺎن در اﻳﻦ

ﺗﺠﻤﻊ از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان رﻓﺘﻪ و از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮال ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ
ﮐﻴﺴﺖ؟ .ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺮوان ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :ﻣﺤﻤﻮد در زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺟﻼل در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﺟﺎزﻩ ﺑﻴﺮون
ﺁﻣﺪن ﻧﺪارد ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﯼ ﭘﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺰد دادﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﻣﺮﻧﺪ
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ اﻳﺸﺎن را ﺻﺎدر ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺳﺎﻣﺮﻧﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻣﻮران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻳﻮرش ﺑﺮدﻩ و ﺑﻴﺶ از  ٢٠ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺰدوران ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ "ﻋﻼ ﮐﺮﻣﯽ" وارد ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺟﻼل ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ و ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻤﺎ را دارم و ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺟﻼل ﻣﻴﭙﺮدازد ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﻓﮏ ﺟﻼل دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪﯼ ﺷﺪﻩ و در وﺿﻌﻴﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺰدوران رژﻳﻢ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﭘﺎﻳﺎن دادﻩ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
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