مروری بر مهمتریه اعتراضات کارگران بخش خذمات
در ایران
( فاصله سالهای ۲۹۳۱تا )۲۹۳۳

مروری بر کانون های
اعتراضی طبقه کارگر در ایران
معلمان
خذمات
معادن
صنعت

کانونهای بحران کارگری

صفحه 2

فيرست
تٌضیح 3.....................................................................
مقذمو 4.....................................................................
کارگران ساختمانی 5....................................................
کارگزاران مخابرات رًستایی 7.........................................
کارگران شرکتی مخابرات 9.............................................
راننذگان خطٌط حمل ً نقل جادهای11.................................
کارگران بخش خذمات شيری ً شيرداریىا 11...................
کارگران خذمات درمانی11................................................

کانونهای بحران کارگری

صفحه 3

تٌضیح
یک بخش از سلسله گزارشات سایت اینترنتی "داوطلب" در مرور "کانون های بحرانی کارگری
در فاصله سالهای  2931تا  )2933به کارگران بخش خدمات اختصاص دارد .به نقل از آمار
وزارت کار ،بخش خدمات عمده ،یعنی حدود  ۱۵درصد اشتغال وتولید کشور را در سال
 2931بخود اختصاص داده است .گزارش "داوطلب" تصویر خوبی را از اعتراضات و
مصاف های کارگری بدست میدهد ،و حداقل موضوع را روی میز فعالین و عالقمندان قرار
میدهد .هدف ما از باز انتشار "داوطلب" نیز همین است.
در مباحث و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی ،بخش خدمات آینده اقتصادی ایران را به
اشغال خود در خواهد آورد ،یا قرار است به خود اختصاص دهد .موتور محرکه در شکوفایی
"اقتصاد خدماتی" در آینده نزدیک ایران را زنان طبقه کارگر تشکیل میدهد .زنان در بی حقوقی
و در موقعیت شهروند درجه دوم قرار است بار اصلی جامعه را بدوش بکشند .زمینه های آن
از هم اکنون فراهم است ،کارگاه های زیر پله ،کلفتی و آشپزی و بچه داری ،بیگاری در خدمت
پیمانکاران سودجو و در روابطی که کوچکترین اثری از قانون فکسنی کار در آن پیدا نیست و
در تعفن مردساالرانه حاکم گویای "شکوفایی" در راه است .چندین میلیون نفر زن عضو جامعه
کارگری را با نقره داغ "زنان سرپرست" و "بد سرپرست" و اراجیف مشابه ،کت بسته به
استقبال بهره کشی موعود میبرند .تا همین جا "بخش خدمات" طبقه کارگر بهشت رفاه
بورژوازی دبنگوز باال شهری ایرانی را در توحش دستمزد عقب افتاده و در پناه آوردن هر چه
بیشتر شهروندان به سطل های زباله؛ کف دستش قرار داده است .بخش خدمات ،کارگر و
خانواده کارگری را نه در پشت حصار کارخانه ها ،بلکه در کوچه و خیابان و در رستوران و
همه جا در مقابل چشم جامعه قرار میدهد" .خدمات" امروز در هیبت تهیدستی بی انتهای آشپز و
رفتگر و نگهبان ،نظافت چی و راننده و خدمتگزاران ستمدیده ،خار چشم و بغض گلوگیر
وجدان انسانی جامعه ،عالم و آدم را یک لحظه آرام نمیگذارد.
گزارش "داوطلب" بخوبی گویای آن است که دولت و شهرداری ها بزرگترین عامل و محرک
جنون بهره کشی از گرده زن و مرد طبقه کارگر ئر ایران را تشکیل میدهند.
متن کامل گزارش از سایت اینترنتی "داوطلب" در اختیار شما است)www.davtalab.org ( .
علیه بیکاری
اکتبر 1212
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صفحه 4

مقذمو
يطبثك آيبس اسائّ ؽذِ اص عٕی ٔصاست تؼبٌٔ ،کبس ٔسفبِ اجتًبػی دس عبل  ،۸۹ػًذِ
اؽتغبل یؼُی دذٔد  ۱۵دسفذ اؽتغبل ٔتٕنیذ کؾٕس دس ثخؼ خذيبت يتًشکض ؽذِ اعت.
ؽبیذ ًْیٍ یک جًهّ کبفی ثبؽذ تب يتٕجّ ؽٕیى ،دس دّْْبی اخیش اؽتغبل َیشٔی اَغبَی
دس ثخؼ خذيبت ثذنیم ؽشایو خبؿ التقبدی سَٔذ فؼٕدی ثّ خٕد گشفتّ اعت.
«دأههت »دس ایٍ گضاسػ اص عشی گضاسؽٓبی ؽُبعبیی کبٌَْٕبی ثذشاٌ کبسگشی دس
ایشاٌ ثّ عشاؽ کبسگشاٌ ثخؼ خذيبت سفتّ اعت .تٕمیخ ایُکّ ثب تٕجّ ثّ گغتشدگی
دٕصِ خذيبت ،دس ایٍ گضاسػ ثّ ؽُبعبیی ٔ تؾشیخ اػتشامبت کبسگشاَی پشداختّ ؽذِ
کّ ثّ ٔاعطّ يطبنجبت ٔ يؾکالت ؽغهی ،خجشْبی يشثٕه ثّ آَٓب ثیؼ اص عبیشیٍ دس
سعبَّْبی داخهی يُؼکظ ؽذِ اعت .کبسگشاٌ عبختًبَی ،کبسگشاٌ پشٔژِْبی يخبثشات،
کبسگشاٌ خذيبت ؽٓشی ،کبسگشاٌ دًم ٔ َمم ٔ کبسگشاٌ ثخؼ خذيبت دسيبَی اص جًهّ
ایٍ کبسگشاٌ ْغتُذ.
يشٔسی ثش گضاسؽٓبی يُتؾش ؽذِ دس سعبَّْبی داخهی َؾبٌ يیدْذ؛ کبٌَْٕبی ثذشاٌ
کبسگشی دس ثخؼ خذيبت ،يتفبٔت اص ثخؼْبی دیگش ٔ ثب گغتشدگی ٔ پشاکُذگی ثیؾتشی
لبثم ؽُبعبیی اعت .دس ًْیٍ دبل ،عطخ يطبنجبت دس پبسِای يٕاسدَ ،بظش ثش تنًیٍ ٔ
اجشای دذالمْبی لبََٕی(يبَُذ يطبنجبت کبسگشاٌ عبختًبَی ٔ کبسگشاٌ خذيبت ؽٓشی) ٔ
دس يٕاسدی دیگش َبظش ثش ػٕالت خقٕفیعبصی ٔ اَذقبسههجی َٓبدْبی ثبالدعتی
اعت(يبَُذ يطبنجبت کبسگشاٌ ؽشکتی يخبثشات ٔ کبسگشاٌ ثخؼ دسيبٌ(پشعتبساٌ) )
يطبنجّ يؾتشک کبسگشاٌ دس ثخؼْبی يختهف خذيبت ،سفغ تجؼیل  ،اجشا یب دس پبسِای
يٕاسد افالح لبٌَٕ ٔ َظبست ثش ػًهکشد ثخؼ خقٕفی اعت.
ؽیِٕ عبصيبٌیبثی ٔ تؾکمیبثی کبسگشاٌ دس ثخؼ خذيبت ْى ثّ دنیم پشاکُذگی آَبٌ،
يتفبٔت اص عبیش ثخؼْبعت ٔ گضاسؽٓب َؾبٌ يیدْذ؛ دس ثیؾتش يٕاسد يطبنجبت کبسگشاٌ
اص هشیك کبٌَْٕب ،اتذبدیّْب ٔ ًَبیُذگبٌ اَجًٍْبی فُفی يُؼکظ ٔ پیگیشی يیؽٕد.
ثب ایٍ يمذيّ« ،تبسًَبی دأههت» دس ادايّ ایٍ گضاسػ ثّ يطبنؼّ يٕسدی ٔ ؽشح
جضییبت ثشخی اص کبََٕٓبی ثذشاٌ کبسگشی دس ثخؼ خذيبت پشداختّ اعت.
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کارگران ساختمانی
کانٌن اعتراض :کبسگشاٌ عبختًبَی ایشاَی کّ ػًذتب ثّ فٕست فقهی ثّ ایٍ کبس
اؽتغبل داسَذ.
پراکنذگی اعتراضات :آيبس دلیمی ٔجٕد َذاسد .ايب ػًذِ جًؼیت کبسگشاٌ عبختًبَی
(فقهی) کّ دس جغتجٕی کبس اص ؽٓشْبی کٕچک يٓبجشت يیکُُذ ،دس کالَؾٓشْب
يتًشکض اعت.
علت اعتراض :تجؼیل دس تًبو عطٕح ؽغهی ،عًٓیّثُذی ثیًّ تبيیٍ اجتًبػی ٔ ػذو
دًبیت ثیًّای اص کبسگشاٌ عبختًبَی
مطالبات کارگران :دعتشعی ثذٌٔ تجؼیل ثّ ثیًّ اجتًبػی ٔ دزف «َظبو عًٓیّثُذی»
اشکال اعتراض :تجًغ کبٌَٕ ٔ ًَبیُذگبٌ اَجًٍْبی فُفی کبسگشاٌ عبختًبَی دس يمبثم
اداسات دٔنتی ٔ يجهظ ؽٕسای اعاليیَ ،بيَّگبسی ٔ اهالع سعبَی اص هشیك سعبَّْبی
داخهی اص جًهّ خجشْبیی کّ دس ففذبت دٕادث خجشگضاسیْب ثّ ٔفٕس ثّ چؾى يیخٕسد،
خجشْبیی اص آعیت دیذٌ کبسگشاٌ دس يذم کبس ،ثّ ٔیژِ کبسگشاٌ عبختًبَی اعت .یکی اص
سٔی داسثغت ثّ صيیٍ افتبدِ ٔ لطغ َخبع ؽذِ ،دیگشی يٕلغ پشتبة آجش عشػ ؽکغتّ ٔ
آٌ یکی صیش آٔاس عبختًبٌ َیًّ کبسِ يبَذِ ٔ کؾتّ ؽذِ اعت .کبسگشاٌ عبختًبَی ثّ هٕس
کهی دس ًّْ ثخؼْبی گٕدثشداسی ،عبخت ٔ ثٓشِ ثشداسی فؼبنیت يیکُُذ .کبسگش عبدِ،
کبسگشاٌ گچکبس ،ثشقکبس ،داسثغتکبس ٔ يمُی (چبِکٍ) اصجًهّ ایٍ کبسگشاٌ ْغتُذ.
ثُبثش اػالو کبٌَٕ کبسگشاٌ عبختًبَی کؾٕس ۰۶ ،دسفذ فٕتیْب دس يیبٌ کبسگشاٌ ایشاَی
يشثٕه ثّ کبسگشاٌ عبختًبَی اعت کّ دس دیٍ کبس دچبس دبدحّ ؽذِاَذ .سکٕسد يشگ ٔ
يیش کبسگشاٌ عبختًبَی دس عبل  ۵۹۸۱صدِ ؽذ کّ دس آٌ عبل َ ۵۹۶۶فش اص ایٍ کبسگشاٌ
دس دیٍ کبس کؾتّ ؽذَذ .ایٍ دس دبنی اعت کّ ثبصْى ثُبثش آيبسی کّ کبٌَٕ کبسگشاٌ
عبختًبَی کؾٕس اسائّ دادِ ،يیبَگیٍ يشگ ٔ يیش کبسگشاٌ عبختًبَی عبنیبَّ  ۹۶۶تب
َ ۵۶۶۶فش اعت.
ثخؼ ثضسگی اص کبسگشاٌ عبختًبَی کّ دس صيشِ کبسگشاٌ فقهی ٔ سٔصيضد يذغٕة
يیؽَٕذ ،مًٍ ایُکّ دعتًضدْبی کًی دسیبفت يیکُُذ ،ثب ٔجٕد َبایًٍ ثٕدٌ فنبی کبس،
اص ْیچ َٕع ثیًّای ثشخٕسداس َیغتُذ ٔ ثشای ثشخٕسداسی اص تغٓیالت ثیًّ يذتْبعت
کّ دس فف اَتظبس ْغتُذ.
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دس ایشاٌ ،کبسفشيبیبٌ پشٔژِْبی عبختًبَی کّ تؼذاد کبسگشاَؾبٌ ثّ صیش  ۱۶تب َ ۹۶فش
يیسعذ ،انضاو لبََٕی ثشای ایُکّ کبسگش عبختًبَی سٔصيضد سا تذت پٕؽؼ ثیًّ تبيیٍ
اجتًبػی لشاس دُْذَ ،ذاسَذ ٔ اگش ثخٕاُْذ ثشای سفغ يغئٕنیت کبسگش سا ثیًّ کُُذ ثّ ثیًّ
َبو «يغئٕنیت يذَی »اکتفب يیکُُذ کّ اگش کبسگشی دس دیٍ کبس فذيّ دیذ ،الصو َجبؽذ
ثی ِ
کبسفشيب اص جیت خٕدػ ْضیُّ کُذ ٔ ثیًّ خغبست سا ثپشداصد .ایٍ ايش يٕجت يیؽٕد،
دبؽیّ ايُی ثشای کبسفشيب ایجبد ؽٕد تب ثذٌٔ تخقیـ ْضیُّ ثشای آيٕصػ کبسگشاٌ،
خشیذ تجٓیضات ایًُی ثشای کبسگبِ عبختًبَی ٔ فمذاٌ َظبست ثبصسعبٌ ٔصاست کبس،
يغئٕنیت خٕد سا دس لجبل ايُیت جبَی ٔ ؽغهی کبسگش کى کُذ .ایٍ دسدبنی اعت کّ هجك
يبدِ  ۵۴۹لبٌَٕ کبس ،کبسگش اص ثذٔ ٔسٔد ثّ کبسگبِ ثبیذ ثیًّ ؽٕدٔ کبسفشيب َیض يٕظف
اعت يمذيبت اَجبو ثیًّ کبسگش سا لجم اص ؽشٔع کبس فشاْى کُذ .ثب ٔجٕد ایٍ دٔنت
عبالَّ ثّ ثٓبَّ کًجٕد يُبثغ يبنی ثّ عًٓیّثُذی ثیًّ دعت يیصَذ ٔ ؽًبسی اص کبسگشاٌ
عبختًبَی سا اص دك ثیًّ يذشٔو يیکُذ .کبسگشاٌ عبختًبَی دس فٕستی ثیًّ يیؽَٕذ کّ
پشٔاَّ يٓبست داؽتّ ثبؽُذ ،لشاسداد کبس داؽتّ ثبؽُذ ٔ دك ثیًّ ثپشداصَذ ٔ َظبو عًٓیّای
عبصيبٌ تبيیٍ اجتًبػی ظشفیت خبنی ثشای ثیًّکشدٌ آٌْب سا داؽتّ ثبؽذ .گفتّيیؽٕد
دذٔد َیى يیهیٌٕ تٍ اص یک يیهیٌٕ ٔ ْ ۹۶۶ضاس َفش کبسگش عبختًبَی دس عطخ کؾٕس،
ثیًّ َیغتُذ .آٌ دعتّ اص کبسگشاٌ عبختًبَی کّ ثیًّ ْغتُذ ٔ کبس َذاسَذ َیض دس احش
ثیکبسی هٕالَی يذت ثب خطش اص دعت دادٌ ثیًّ خٕد يٕاجّ اَذ .کبسگشاٌ فبلذ ثیًّ اص
دسیبفت دمٕق ایبو ثیکبسی َیض يذشٔواَذ.
آيبسْب ٔ گضاسؽٓبی يُتؾش ؽذِ اص عٕی کبٌَٕ کبسگشاٌ عبختًبَی کؾٕس َؾبٌ يیدْذ،
 ۵۶تب  ۵۱دسفذ اص کبسگشاٌ عبختًبَی ،کبسگشاَی ْغتُذ کّ عشچٓبسساِْب يیایغتُذ.
ثخؾی اص ایٍ کبسگشاٌ ،سٔعتبییبَی ْغتُذ کّ ثشای کبس ثّ داخم ؽٓشْب يیسَٔذ ٔ
خٕدؽبٌ ثیًّ سٔعتبیی داسَذ ،ثخؾی اص آٌْب کغبَی ْغتُذ کّ ثیکبس ؽذِاَذ ٔ ثّ فٕست
يٕلت ثش عش چٓبسساِْب يیایغتُذ ٔ اگش ثخٕاُْذ جضٔ آيبسگیشی تبيیٍ اجتًبػی
يذغٕة ؽَٕذ ،ثبیذ دس فشآیُذ عبخت ٔ عبص يؾغٕل ثّ کبس ؽَٕذ.
اػتشامبت ًَبیُذگبٌ کبسگشاٌ عبختًبَی اثتذا دس فبفهّ عبنٓبی  ۸۱تب  ۸۹گغتشدِ ؽذ.
صيبَی کّ ثب ٔجٕد تقٕیت لبٌَٕ سفغ يٕاَغ اجشایی ثیًّْبی اجتًبػی کبسگشاٌ
عبختًبَی(يقٕة  )۵۹۸۵دس يجهظ ،ثبصْى ثب اػالو عًٓیّثُذی ثیًّ تبيیٍ اجتًبػی،
ثخؼ صیبدی اص کبسگشاٌ اص ثیًّ يذشٔو ؽذَذ .جًؼی اص ًَبیُذگبٌ کبسگشاٌ عبختًبَی ثب
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تجًؼبت يکشس دس ثشاثش يجهظ ؽٕسای اعاليی ثّ ادايّ داس ؽذٌ ایٍ سَٔذ اػتشاك
کشدَذ.
ثش اعبط »لبٌَٕ سفغ يٕاَغ اجشایی لبٌَٕ ثیًّْبی اجتًبػی کبسگشاٌ عبختًبَی«،
»دسفٕست تبيیٍ يُبثغ يبنی اص يذم دك ثیًّ »ْش گَّٕ اعتخُبء ٔاػًبل عًٓیّ دس
اجشای ثیًّْبی اجتًبػی کبسگشاٌ عبختًبَی يًُٕع اعت .افشاد دمیمی ٔ دمٕلی کّ
«يبَغ »اجشای ایٍ لبٌَٕ ؽَٕذ ثّ پشداخت جشیًّ ٔ ججشاٌ خغبست يذکٕو يیؽَٕذ.
ثب ٔجٕد ایُٓب ،ایٍ لبٌَٕ َّ دس دٔساٌ سیبعت جًٕٓسی ادًذیَژاد اجشا ؽذِ ٔ َّ دس
عبلْبی سیبعت جًٕٓسی دغٍ سٔدبَیَ .ظبو ثیًّ کبسگشاٌ عبختًبَی ُْٕص ثش اعبط
عًٓیّثُذی اعتٕاس اعت.
ثب ٔجٕد ایُکّ کبسگشاٌ عبختًبَی َغجت ثّ ثغیبسی دیگش اص کبسگشاٌ ؽبغم دس ثخؼ
خذيبت ٔ فُؼت اص ايُیت ؽغهی ٔ دعتًضدی پبییُی ثشخٕسداسَذ ايب ثّ دالیهی ًْچٌٕ
فقهی ثٕدٌ کبس ٔ پشاکُذگی جًؼیتی ،ثیؾتش اص هشیك کبٌَْٕب ٔ اَجًٍْبی فُفی
کبسگشاٌ عبختًبَی يطبنجبت فُفی خٕد سا پیگیشی کشدِاَذ .آخشیٍ دٔس اػتشاكْبی
آَبٌ ثّ فشٔسدیٍ عبل  ۸۹ثشيیگشدد کّ دٔنت لقذ داؽت دك ثیًّ کبسگشاٌ عبختًبَی
سا افضایؼ دْذ ٔ ثب اػتشاك یکپبسچّ آَبٌ يججٕس ثّ ػمت َؾیُی ؽذ.
کارگزاران مخابرات رًستایی
کانٌن اعتراض :کبسگضاساٌ پیًبَی يخبثشات ایشاٌ
پراکنذگی اعتراضات :کبسگشاٌ ػًذتب دس خشاعبٌ ؽًبنی ،خشاعبٌ سمٕی ،خشاعبٌ
جُٕثی ،لضٔیٍ ،گیالًٌْ ،ذاٌ ،خٕصعتبٌ ،نشعتبٌ ٔ ْشيضگبٌ دعت ثّ اػتشاك صدَذ.
علت اعتراض :تجؼیل ؽغهی ،ػذو تجذیم لشاسداد پیًبَی ثّ لشاسداد يغتمیى ٔ تؼٕیك دس
پشداخت يطبنجبت
مطالبات کارگران ًْ:غبٌعبصی دمٕق ٔ يضایبی آَٓب ثب عبیش کبسگشاٌ سعًی يخبثشات ٔ
اجشای هشح هجمّثُذی يؾبغم
اشکال اعتراض :تجًغ دس ثشاثش يشاکض دٔنتی دس يشاکض اعتبَٓب ٔ يجهظ ؽٕسای
اعاليی ٔ َبيَّگبسی خطبة ثّ يغٕنیٍ ٔ ًَبیُذگبٌ يجهظ.
کبسگضاساٌ يخبثشات سٔعتبیی ٔ کبسگشاٌ ؽشکتی يخبثشات دس فبفهّ عبنٓبی  ۸۱تب ،۸۸
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ثبسْب دس اػتشاك ثّ عشپیچی ؽشکت يخبثشات اص اجشای لبٌَٕ ٔ تجؼیلْبی
ؽغهی تجًؼبت اػتشامی ثشگضاس کشدِاَذ .يبجشا اص ایٍ لشاس اعت کّ عبل ۵۹۹۹
صيبَی کّ ؽشکت يخبثشات ثّ ثخؼ خقٕفی ٔاگزاس ؽذ ،دس لشاسداد ثیٍ دٔنت ٔ ثخؼ
خقٕفی يمشس ؽذ کّ َیشْٔبی ایٍ ؽشکت ثبیذ ًْچُبٌ يبَُذ لجم اص خقٕفیعبصی ثّ
فؼبنیت خٕد ادايّ دُْذ ٔ ايُیت ؽغهی آَٓب َجبیذ دس يؼشك خطش لشاس گیشد .يبدِ ۹۹
لبٌَٕ انذبق ثشخی يٕاد ثّ لبٌَٕ تُظیى ثخؾی اص يمشسات يبنی دٔنت دس عبل ( ۸۹ثب
تأکیذ ثش َٕع لشاسداد يخبثشات ٔ کبسکُبٌ ایٍ ؽشکت) کّ تٕعو يجهظ تقٕیت ؽذ،
يیگٕیذ« :فُذٔق تأيیٍ اجتًبػی يٕظف اعت کبسگضاساٌ ٔ پیًبَکبساٌ دمیمی ٔ افشاد
دمٕلی ٔ عبیش افشادی کّ ثّػُٕاٌ کبسگش یب تذت ْش ػُٕاٌ دیگش ،هشف لشاسداد
يخبثشات سٔعتبیی ثٕدِ ٔ ْغتُذ سا پظ اص ٔاسیض دك ثیًّ عٓى کبسگش تٕعو کبسگضاس ٔ
پیًبَکبس (کبسگش) ٔ تب صيبٌ فشٔػ عٓبو يذیشیتی ثش اعبط لبٌَٕ تأيیٍ اجتًبػی ٔ لبٌَٕ
کبس تذت پٕؽؼ ثیًّ لشاس دْذ .دس ْش فٕست ٔصاستخبَّْبی استجبهبت ٔ فُبٔسی
اهالػبت ،تؼبٌٔ ،کبس ٔ سفبِ اجتًبػی ٔ ايٕس التقبدی ٔ داسایی ،يهضو ثّ سفغ يؾکالت
اجشای ثُذ ( )٤٦لبٌَٕ ثٕدجّ عبل  ۵۹۸۵کم کؾٕس يشتجو ثب کبسگضاساٌ يخبثشات
سٔعتبیی ْغتُذ ٔ ؽشکت يتٕنی (ؽشکت يخبثشات ایشاٌ) يکهف ثّ اعتًشاس ثیًّ ٔ
لشاسداد يغتمیى ثب کبسگشاٌ ،پیًبَکبساٌ ٔ کبسگضاساٌ سٔعتبیی تب صيبٌ ثبصَؾغتگی هجك
ؽشایو ٔ مٕاثو يمشس دس لبٌَٕ کبس اعت ».ايب اص ًْبٌ عبل تبکٌُٕ ،ثب ٔجٕد ادکبو لِٕ
لنبئیّ ،اداسِْبی کم کبسٔايٕس اجتًبػی کؾٕس ٔ دیٕاٌ ػذانت اداسی يجُی ثش اَؼمبد
لشاسداد دائى ثیٍ کبسفشيب ٔ کبسگش ٔ پشداخت دمٕق کبيم کبسکُبٌ ،ؽبْذ َمل دمٕق آَٓب
دس عطٕح يختهف ؽغهی ْغتیى.
گضاسؽٓبی يُتؾش ؽذِ َؾبٌ يیدْذ؛ خٕاعتّ افهی کبسگضاساٌ يخبثشات سٔعتبیی،
ًْغبٌعبصی دمٕق ٔ يضایبی آَٓب ثب عبیش کبسگشاٌ سعًی يخبثشات اعت .دس کُبس ایٍ
يطبنجبت آَٓب يیگٕیُذ دك ثیًّ ثشای تؼذادی اص کبسگضاساٌ لجم ٔ ثؼذ اص خقٕفیعبصی
پشداخت َؾذِ اعت .کبسگضاساٌ يخبثشات سٔعتبیی يذػی ْغتُذ کّ لجم اص
خقٕفیعبصی ؽشکت يخبثشات ،دس يشاکض يخبثشات سٔعتبیی يؾغٕل ثّ کبس ثٕدَذ ٔ
دس دبل دبمش َیض لشاسداد دائًی ٔ سعًی ثب ؽشکت يخبثشات داسَذ ايب ُْٕص ْیچگَّٕ
دکى کبسگضیُی یب دسیبفت دمٕق ٔ يضایبی سفبْی ثشاثش ثب عبیش کبسيُذاٌ دائًی ،يؾًٕل
آَٓب ًَیؽٕد.
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کبسگضاساٌ يخبثشات سٔعتبیی کّ تؼذاد آَٓب َ ۱۵۱۶فش ثشآٔسد ؽذِ اعت؛ دس اعتبَٓبی
خشاعبٌ ؽًبنی ،خشاعبٌ سمٕی ،خشاعبٌ جُٕثی ،لضٔیٍ ،گیالًٌْ ،ذاٌ،کشدعتبٌ،
خٕصعتبٌ ،نشعتبٌ ٔ ْشيضگبٌ دس هٕل عبنٓبی گزؽتّ ثب ثشپبیی تجًؼبتی دسيشاکض
اعتبَٓب ٔ گبْی ثب گشدْىآیی دس يمبثم يجهظ ؽٕسای اعاليی دس تٓشاٌ َغجت ثّ
تجؼیلْبی ؽغهی؛ عطخ پبییٍ دمٕق،ػذو ًْغبٌ عبصی دمٕق ٔػذو پشداخت يبِ ْب دك
ثیًّ خٕد اػتشاك کشدَذ.
دس یکی اص ثضسگتشیٍ تجًؼبت کبسگشاٌ يخبثشات سٔعتبیی کّ دس ؽٓشیٕس ۸۸دس يمبثم
يجهظ ایشاٌ ثشگضاس ؽذ ،آَٓب خٕاعتبس اعتؼفبی ٔصیشسفبِ ،کبس ٔ ايٕساجتًبػی ؽذَذ.
کارگران شرکتی مخابرات
کانٌن اعتراض :کبسگشاٌ ؽشکتی ٔ پیًبَی يخبثشات
علت اعتراض :ثیتٕجٓی ؽشکت يخبثشات ثّ اجشای لبٌَٕ ،تؼذیم َیشْٔبی ؽشکتی ٔ
تجؼیل دس دمٕق ٔ دعتًضد
مطالبات کارگران :اجشای هشح هجمّثُذی يؾبغم  ،ثغتٍ لشاسداد يغتمیى ثب کبسگشاٌ
ؽشکتی ٔ سفغ تجؼیل دس دمٕق ٔ دعتًضد يیبٌ کبسگشاٌ ؽشکتی ٔ سعًی
نحٌه اعتراض :تجًؼبت يکشس دس يمبثم اداسات دٔنتی اعتبَٓب  ،ؽشکت يهی يخبثشات
ایشاٌ ٔ يجهظ ؽٕسای اعاليیَ ،بيَّگبسی ثب يغٕالٌ دٔنتی ٔ ًَبیُذگبٌ يجهظ ،اهالع
سعبَی دس سعبَّْبی داخهی
کبسگشاٌ ؽشکتی يخبثشات ْى يبَُذ کبسگضاساٌ يخبثشات سٔعتبیی ،يذتٓبعت کّ ثّ
اػًبل تجؼیل ؽغهی دس ؽشکت يهی يخبثشات دس پی خقٕفیعبصی اَتمبد يیکُُذ .ایٍ
کبسگشاٌ ثبسْب دس تجًؼبتی خٕاعتبس ایٍ ؽذِاَذ کّ اص يؾکالت ثیؽًبس ؽشکت ْبی
پیًبَکبسی خالؿ ؽَٕذ ٔ ثب ؽشکت يخبثشات لشاسداد يغتمیى يُؼمذ کُُذ تب اص دمٕق ٔ
يضایبی یکغبٌ ثب سعًیْب ثشخٕسداس ؽَٕذ .يبدِ  ۹۹لبٌَٕ کبس ٔامخ ٔ سٔؽٍ ،تکهیف
دعتگبْٓب ٔ ؽشکتْب سا سٔؽٍ کشدِاعت .ایٍ لبٌَٕ ثّ افم کبس ثشاثش-يضد ثشاثش
اختقبؿ داسد ٔ ثّ فشادت يیگٕیذ :ثشای اَجبو کبس يغبٔی کّ دس ؽشایو يغبٔی دس
یک کبسگبِ اَجبو يیگیشد ثبیذ ثّ صٌ ٔ يشد يضد يغبٔی پشداخت ؽٕد .تجؼیل دس تؼییٍ
يیضاٌ يضد ثشاعبط عٍ ،جُظَ ،ژاد ٔ لٕيیت ٔ اػتمبدات عیبعی ٔ يزْجی يًُٕع اعت.
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ثب ایٍ دبل دس يخبثشات يبَُذ خیهی اص اسگبٌْب ٔ َٓبدْبی دیگش ایٍ لبٌَٕ سػبیت ًَی
ؽٕد.
ثُبثش گضاسؽٓب پشعُم ؽشکتی يخبثشات دس ؽٓشْب ٔ اعتبَٓبی يختهف کؾٕسيؾغٕل ثّ
فؼبنیت ْغتُذ ،دذٔد ْ ۹۶ضاس َفش ثشآٔسد يیؽَٕذ .ایٍ پشعُم ؽشکتی ،هشف لشاسداد ثب
دٔ ؽشکت پیًبَکبسی ػًذِ ْغتُذ ،چُذیٍ ؽشکت پیًبَکبس کٕچک ْى دس يخبثشات ٔجٕد
داسد .تمشیجب ًّْ پشعُم ؽشکتی يخبثشات اص ؽشایو سامی َیغتُذ ٔ ثب َبخشعُذی ٔ اص
عش اججبس کبس يیکُُذ؛ ؽشایو ؽغهی ایٍ پشعُم دس عبنٓبی گزؽتّ ًْٕاسِ ثذ ثٕدِ ،ايب
سای دیٕاٌ ػذانت اداسی دس يٕسد اثطبل دعتٕس انؼًمْبی ؽًبسِ ( ۹۹ ٔ ۹۰يٕمٕع
يُغ تجؼیل يضدی ) کبس دؽٕاس کبسگشاٌ پیًبَکبسی سا دؽٕاستش ْى کشدِاعت .ثشاعبط
دعتٕسانؼًمْبی ؽًبسِ  ۹۹ ٔ ۹۰کّ ثّ تشتیت دس عبنٓبی  ۸۹ ٔ ۸۱اص عٕی يؼبَٔت
تُظیى سٔاثو کبس ٔصاست تؼبٌٔ ،کبس ٔ سفبِ اجتًبػی فبدس ؽذِ ثٕدَذ ،تًبيی
کبسفشيبیبٌ يؾًٕل لبٌَٕ کبس يهضو ؽذِثٕدَذ تب ثّ يُظٕس ثشلشاسی ػذانت يضدی ٔ
تغبٔی يضدی ثشای کبس ْى اسصػ ،ؽشایو یکغبَی سا َذِٕ يذبعجّ دعتًضد کبسگشاٌ
پیًبَکبسی ٔ لشاسداد يغتمیى دس َظش ثگیشَذ .ثب ایٍ دبل ایٍ دعتٕسانؼًمْب تٕعو دیٕاٌ
ػذانت اداسی اثطبل ؽذَذ .ثٓبَّ دیٕاٌ ػذانت ثشای اثطبل ایٍ ثٕد کّ ٔصیش کبس
دعتٕسانؼًم سا اينب َکشدِ اعت! ثؼذ اص سعبَّای ؽذٌ اثطبل ،کبسگشاٌ ٔ فؼبالٌ
کبسگشی اص ٔصاست کبس خٕاعتُذ کّ ایٍ يؾکم سا دم کُذ ٔ دعتٕسانؼًم يجذدا ثب
اينبی ٔصیش فبدس ؽٕد .عبل ٔ ۸۹صیش کبس ،تؼبٌٔ ٔ سفبِ اجتًبػی دس َبيّای ثّ
يذیشیت يُبثغ اَغبَی ؽشکت يخبثشات ایشاٌ ،خٕاعتبس اجشای هشح هجمّثُذی يؾبغم
ؽذِ ثٕد ٔ اص ؽشکت يخبثشات خٕاعتّ ثٕد نیغت کبسگشاٌ پیًبَکبسی سا اسعبل کُذ .دس
ایٍ َبيّ آيذِ ثٕد کّ ثبیغتی تجؼیل يضدی دس يخبثشات سفغ ؽٕد؛ ايب ؽشکت يخبثشات
ایشاٌ ثّ ایٍ َبيّ ْى تٕجٓی َکشد.
دس عبنٓبی گزؽتّ ،ثّ خقٕؿ دس فبفهّ عبل ْبی  ۸۱-۸۰يٕد اخشاد ٔ تؼذیم
َیشْٔبی ؽشکتی دس يخبثشات ثّ ساِ افتبد .اػتشاك کبسگشاٌ ؽشکتی يخبثشات ْى اص
ًْیٍ عبنٓب ؽذت گشفت .اجشای هشح هجمّ ثُذی يؾبغم يخبثشات ایشاٌ ،اَؼمبد لشاسداد
يغتمیىًْ ،غبٌ عبصی دمٕق ؽشکتی ْبی يخبثشات (خقٕفی ْب) ثب َیشْٔبی لشاسدادی
ٔ سعًی ٔ تبيیٍ ايُیت ؽغهی اص جًهّ يطبنجبت کبسگشاٌ ثٕدًَ .بیُذگبٌ کبسگشاٌ اص
ًَبیُذگبٌ يجهظ خٕاعتُذ کّ يطبنجبت آَٓب سا پیگیشی کُُذًَ .بیُذگبٌ يجهظ ْى دس
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َبيّْبی جذاگبَّ خطبة ثّ ٔصیش استجبهبت اص أ خٕاعتُذ تب يطبنجبت کبسکُبٌ ؽشکتی
يخبثشات سا تب ثّ َتیجّ سعیذٌ آٌ ،پیگیشی کُذ .آَٓب دس گشدْىآییْبی اَتخبثبتی دغٍ
سٔدبَی دس عبل ْ ۸۰ى دنٕس پشؽٕسی داؽتُذ ٔ ثب دس دعت گشفتٍ پالکبسدْبیی،
خٕاعتبس تٕجّ أ ثّ خٕاعتّ افهی سفغ تجؼیل ؽغهی ثیٍ کبسگشاٌ ؽشکت يخبثشات
ایشاٌ ؽذَذ.
راننذگان خطٌط حمل ً نقل جادهای
کانٌن اعتراض :کبيیٌٕداساٌ ٔ ساَُذگبٌ خطٕه دًم ٔ َمم جبدِای
پراکنذگی اعتراضات :نشعتبٌ ،آرسثبیجبٌ ؽشلی ،لضٔیٍ ،يبصَذساٌ ،ؽیشاص ،اساک،
خٕصعتبًٌْ،ذاٌ ،فبسط ٔ تٓشاٌ
علت اعتراضات :گشاٌ ؽذٌ ػٕاسك ٔ نٕاصو یذکی ،حبثت يبَذٌ کشایّ ثبس ،افضایؼ لیًت
ثیًّْبْ ،ضیُّ ثبالی تؼًیشات  ،کبْؼ عًٓیّ عٕخت ٔ گشاٌ ؽذٌ نٕاصو خٕدسٔ يخم
العتیک اص جًهّ دالیم اػتشامبت ثٕد.
مطالبات کارگران :ثیًّ تكًیهي دسيبٌ ،تأيیٍ نٕاصو ٔ لطؼبت يٕسد َیبص ،سعیذگي ثّ
تخهفبت ؽشكتْبي دًم ٔ َمم ٔ لشاسگشفتٍ ؽغم ساَُذگي دس صيشِ يؾبغم عخت ٔ
صیبٌآٔس
نحٌه اعتراض :اػتقبة ٔ يغذٔد کشدٌ جبدِْبی ثیٍ ؽٓشی ،ػذو عٕختسعبَی ثّ
جبیگبِْبی عٕخت
ثب ٔجٕد ایُکّ ثیؼ اص  ۸۶دسفذ جبثّجبیی کبال ٔ يغبفش دس ایشاٌ دس ثخؼ دًمَٔمم
جبدِای فٕست يیگیشد ايب ساَُذگبٌ ایٍ ثخؼ دس عبنٓبی گزؽتّ ثب يؾکالت ػًذِای
يٕاجّ ثٕدِاَذ .اػتقبة ٔ اػتشاك عشاعشی کبيیَٕذاساٌ أنیٍ ثبس دس عبل  ۸۵خجشعبص
ؽذ ٔ دس چُذ يٕد ادايّ پیذا کشد .اثتذا دس خشداد  ،۸۵ساَُذگبٌ ثب َقت پالکبسدْبی
ثضسگ دس جهٕ کبيیٌٕ خٕد ثّ «گشاٌ ؽذٌ ػٕاسك ٔ نٕاصو یذکی »دس ػیٍ «حبثت
يبَذٌ کشایّ ثبس»،افضایؼ لیًت ثیًّْب ،ػٕاسك اتٕثبٌْب ،کًیغیٌٕ ثبالی ثبسثشیْب،
ْضیُّ ثبالی تؼًیشات  ،کبْؼ عًٓیّ عٕخت ٔ گشاٌ ؽذٌ نٕاصو خٕدسٔ يخم العتیک ٔ
سٔغٍ اػتشاك کشدِاَذ .ثُبثش گضاسؽٓب ایٍ اػتشاك عشاعشی کّ دس دْٓب ؽٓش ایشاٌ
فٕست گشفت ،ثبػج اختالل دس تٕصیغ ثُضیٍ ٔ گبصٔئیم دس چُذیٍ جبیگبِ عٕخت ثُضیٍ
دس ایشاٌ ؽذ.
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ساَُذگبٌ اتٕثٕعٓبی ؽٓشی ْى اص جًهّ گشْٔٓبیی ثٕدَذ کّ ثّ ایٍ اػتشامبت پیٕعتُذ.
يؼتشمیٍ ثّ خٕاعتّْبی خٕد َشعیذَذ ٔ ثّ هٕس پشاکُذِ دس هٕل تبثغتبٌ  ۸۵دعت ثّ
اػتشاك صدَذ تب ایُکّ ثشای ثبس دٔو ٔ ثّ فٕست گغتشدِ دس يٓش يبِ  ،۸۵يٕد دٔو
اػتشاك ثبص ْى دس ؽٓشْبی يختهف ثشگضاس ؽذ .ثشخٕسدْبی ايُیتی ٔ لنبیی دس ایٍ
دٔس ؽذت گشفت ٔ ثُبثش گضاسؽٓبی غیشسعًی َ ۱۱۰،فش اص کبيیَٕذاساٌ ثبصداؽت ؽذَذ.
ثّ دَجبل دايُّ داس ؽذٌ اػتشامبتًَ ۵۱۹ ،بیُذِ يجهظ دس َبيّای ثّ سیظ جًٕٓس
خٕاعتبس دًبیت دٔنت اص کبيیَٕذاساٌ ؽذَذ .عشاَجبو دس سٔص  ۱۵يٓش  ، ۵۹۸۵دٔنت ثب
یکی اص دسخٕاعتْبی کبيیٌٕداساٌ يٕافمت کشد ٔ دس دٔیغتًَٔٓیٍ َؾغت
ؽٕسایػبنی ًْبُْگی تشاثشی کؾٕس ،يذبعجّ کشایّ ثش پبیّ تٍ-کیهٕيتش تقٕیت ؽذ.
کارگران بخش خذمات شيری ً شيرداریىا
کانٌن اعتراض :کبسگشاٌ پیًبَی خذيبت ؽٓشی
پراکنذگی اعتراضات :کبسگشاٌ ػًذتب دس اعتبَٓبی نشعتبٌ(خشوآثبد،ثشٔجشد)،خٕصعتبٌ
(آثبداٌ،خشيؾٓش ،دصفٕل ،کٕتػجذهللا،عٕعُگشد ،اَذیًؾک)،اففٓبٌ ،گیالٌ(سؽت)
(نٕؽبٌ)،انجشص(کشد)،کٓکیهٕیّ ٔ ثٕیشادًذ(عیعخت) ،گهغتبٌ(کشدکٕی)،کشدعتبٌ
(يشیٕاٌ)ثُذسايبو خًیُی تجًؼبت اػتشامی ثشپب کشدِاَذ.
علت اعتراض :ػذو پشداخت دمٕق ٔ ثیًّ تٕعو پیًبَکبساٌ،کى ثٕدٌ يیضاٌ دمٕق
دسیبفتی،ػذو تخقیـ ايکبَبت ٔ نٕاصو کبس تٕعو پیًبَکبسیٓب
مطالبات کارگران :ايُیت ؽغهی ،پشداخت ثّ يٕلغ دعتًضد ٔ ایًُی دس ُْگبو کبس
نحٌه اعتراض :تجًغ دس يمبثم يشاکضدٔنتی ٔ ؽٓشداسیْب
ًْضيبٌ ثب ثشٌٔعپبسی خذيبت ؽٓشی اص عٕی ؽٓشداسیٓب ،عشَٕؽت کبسگشاٌ
ؽٓشداسیْب کّ پیؼ اص آٌ ْى ثب يؾکالت يتؼذدی يٕاجّ ثٕدَذ ،ثّ پیًبَکبساٌ گشِ
خٕسد .ثُبثش گضاسؽٓب؛ سٔاد لشاسدادْبی يٕلت عّ يبِ ،یک يبّْ ،لشاسدادْبی عفیذ ٔ
لشاسدادْبی ؽفبْی اص يؾکالت کبسگشاٌ پیًبَکبسی خذيبت ؽٓشی اعت.
تبخیش دس پشداخت دعتًضدْب ٔ َبايُی ؽغهی ثبػج ؽذِ دس عبنٓبی اخیش کبسگشاٌ
ؽٓشداسی ثبسْب دس ؽٓشْبی يختهف دعت ثّ اػتشاك ثضَُذ ٔ تجًؼبتی ثشگضاس کُُذ.
پیؼ اص ؽیٕع کٕٔیذ  ،۵۸کبسگشاٌ ؽٓشداسی ثّ عبػبت هٕالَی کبس ،ػذو تخقیـ
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نجبط کبس يُبعت ٔ ايکبَبت ثٓذاؽتی يؼتشك ثٕدَذ ايب پظ اص ؽیٕع ایٍ ثیًبسی ایٍ
ٔمؼیت تؾذیذ ؽذ ٔ فذْب کبسگش دس تجًؼبت گغتشدِای کّ ػًذتب دس إْاص،
دصفٕل،خشيؾٓش ،يشیٕاٌ ،ؽٕػ داَیبل ،سؽت ،خشوآثبد ،ثذُٕسد ،يؾٓذ ،اساک ،ؽبْیٍ
ؽٓش اففٓبٌ ٔ کشد جشیبٌ داؽت ثّ ؽشایو َبيُبعت کبس اػتشاك کشدَذ.
کارگران خذمات درمانی
کانٌن اعتراض :پشعتبساٌ (دٔنتی ٔ ؽشکتی) ٔ اػنبی کبدس دسيبٌ(پشعتبس ،ثٓیبس ٔ
غیشِ) دس ثیًبسعتبَٓبی کؾٕس
پراکنذگی اعتراضات :يطبنجبت کبسگشاٌ ثخؼ دسيبٌ دس ثیؾتش اعتبَٓبی ایشاٌ يؾتشک
اعت .ايب اعتبَٓبی لى ،تٓشاٌ ،انجشص ،فبسط ٔ خشاعبٌ سمٕی ثیؾتشیٍ اػتشامبت سا
دس ایٍ عبنٓب عبيبٌ دادِاَذ.
علت اعتراض :ػذو اجشای لبٌَٕ تؼشفّگزاسی خذيبت پشعتبسی ،پضؽک عبالسی دس
ٔصاست ثٓذاؽت ٔ ؽکبف ػًیك يضدی ثیٍ پضؽک ٔ پشعتبس ،ػذو پشداخت ثّ يٕلغ
کبساَّ ٔ يضایب ،ثُگبْذاسی ٔصاست ثٓذاؽت اص هشیك جزة پشعتبس ؽشکتی ٔ اسصاٌ
عبصی َیشٔی کبس
مطالبات کارگران :اجشای لبٌَٕ تؼشفّگزاسی خذيبت پشعتبسی ،نغٕ ثُگبْذاسی ٔصاست
ثٓذاؽت ،تجذیم لشاسداد پشعتبساٌ ؽشکتی ،پشداخت کبساَّ ٔ يضایب
نحٌه اعتراض :تجًغ دس يشاکض خذيبت دسيبَی  ،دس يمبثم يجهظ ؽٕسای اعاليی ٔ َٓبد
سیبعت جًٕٓسی ،اهالع سعبَی اص هشیك سعبَّْبی داخهی
دس یکی اص پشؽٕستشیٍ اػتشامبت فُفی عبنٓبی گزؽتّ ،ایٍ پشعتبساٌ ثٕدَذ کّ دس
اػتشاك ثّ پضؽک عبالسی دبکى ثش َظبو عاليت ٔ ثخؼ دسيبٌ کؾٕس ٔ ؽکبف ػًیك
يضدی ثیٍ دسآيذ پضؽکبٌ ٔ دیگش اػنبی کبدس دسيبٌ ثّ يیذاٌ آيذَذ .ػذو اجشای لبٌَٕ
تؼشفّگزاسی خذيبت پشعتبسی کّ اص عبل  ۹۰ثّ تقٕیت يجهظ سعیذِ ايب ثّ دنیم آَچّ
پشعتبساٌ اص آٌ ثّ ػُٕاٌ کبسؽکُی دس اجشای لبٌَٕ یبد يیکُُذ ،ثّ تؼٕیك افتبدِ ٔ
ت فؾبس کبس ثش پشعتبساٌ،
اجشای هشح تذٕل عاليت ٔ دس پی آٌ افضایؼ ثیؼ اص ظشفی ِ
اص يًٓتشیٍ دالیهی ثٕد کّ جُجؼ فُفی پشعتبساٌ سا ؽکم داد .آَٓب دس تجًؼبت
يختهفی کّ دس يشاکض دسيبَی ؽٓشْب  ،دس يمبثم يجهظ ؽٕسای اعاليی ٔ دس ثشاثش دفتش
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سیبعت جًٕٓسی ثشگضاس کشدَذ ثّ ؽکبف يضدی ٔ افضایؼ فبفهّ دسآيذی ثیٍ پضؽکبٌ
ٔ پشعتبساٌ اػتشاك کشدَذ ٔ تُٓب ساِ چبسِ سا دس تؼشفّ گزاسی خذيبت پشعتبسی،
اجشای کبيم لبٌَٕ استمبء ثٓشِٔسی ٔ دزف کهیّ اؽکبل ثُگبِداسی دس ٔصاست ثٓذاؽت
ػُٕاٌ کشدَذ .ثّ ثبٔس فؼبالٌ جُجؼ پشعتبسی ،عهطّ َگشػ تجؼیل آيیض ثیٍ پضؽکبٌ ٔ
عبیش کبدس دسيبٌ ثبػج ؽذِ ثب ٔجٕد افضایؼ چُذثشاثشی فؾبس کبسی ثش پشعتبساٌ دس
هٕل هشح تذٕل عاليت ،يطبنجبت آَٓب َبدیذِ گشفتّ ؽٕد .دس عبنٓبی اخیش ٔصاست
ثٓذاؽت دس الذايی کّ ثّ ثبٔس پشعتبساٌ ثّ ثُگبِداسی ؽجیّ اعت ،تٕعو عبصيبٌ َظبو
پشعتبسی ٔ ثّ ٔاعطّ ثّ کبس گًبسدٌ يغٕنیُی ٔاثغتّ ثّ ثذَّ يذیشیتی ٔصاستخبَّ ثب ایجبد
يشاکضی چٌٕ “آٔای عاليت” الذايبتی دس ساعتبی جزة َیشٔی ؽشکتی اَجبو يیدْذ.
َیشْٔبی ؽشکتی ثّ ػُٕاٌ َیشٔی کبس اسصاٌ  ،ثب لشاسدادْبی يٕلت  ۹۸سٔصِ ،ثذٌٔ
ثیًّ ٔ ثب دمٕق ٔ کبساَّای ثّ يشاتت کًتش اص عبیش َیشْٔبی ؽبغم دس ثیًبسعتبَٓبی
دٔنتی ثّ کبس گًبدِ يیؽَٕذ .فؼبالٌ پشعتبسی الذايبت ٔصاست ثٓذاؽت دس خقٕؿ
سَٔذ سٔثّ سؽذ جزة پشعتبساٌ ؽشکتی ٔ افشاس ٔصاستخبَّ ثش اسصاٌ عبصی َیشٔی کبس
سا  ،آعیت صَُذِ ثّ عیغتى عاليت ٔ يبَؼی ثشای جزة َیشْٔبی يتخقـ ٔکبسآيذ دس
آیُذِ يیداَُذ.
پظ اص ؽیٕع کشَٔب ْى جبيؼّ پشعتبسی کّ دس ؽؼبسْبی يغٕنیٍ اص آَٓب ثب ػُٕاٌ “خو
يمذو دسيبٌ” ٔ “يذافؼبٌ عاليت “یبد يیؽذ ،ايب آَبٌ ثب يؾکالت ػذیذِای يبَُذ تؼذیم ٔ
اخشاد َیشْٔب دس تؼذاد صیبدی اص ثیًبسعتبَٓبی خقٕفی دس تٓشاٌ ٔ َمبه يختهف
کؾٕس ،ػذو تبيیٍ يهضٔيبت ٔ تجٓیضات دفبظتی جٓت پیؾگیشی اص اثتالی کبدس دسيبٌ ٔ
پشعتبساٌ ٔ ػذو ًْغبٌعبصی دمٕق  ۱۰دسفذی ثشای ًّْ گشْٔٓبی پشعتبسی يٕاجّ
ْغتُذ.

