اﺧــﺮاج ﭘــﯽ در ﭘــﯽ ﮐــﺎرﮔﺮان
ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش
اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﺎری ﺑﺲ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺨﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖﮐﺶ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری
ﮐﻪ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﯾﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض درددﻫﺎی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاج ﺷﺪه ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ
ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
وﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 14ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺑﻨﺪه را از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﺟﺮم ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن اﺧﺮاج ﺷﺪم
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺧﺮاﺟﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﯿﺶ از 7ﺳﺎل ﮐﺎر در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ را دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮوژه

ﻫﺎی ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ را در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺟﺎی ﭘﺎداش و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺣﮑﻢ اﺧﺮاﺟﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  15ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ 15
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ را دارم ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش
ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﺟﺮم داﺷﺘﻦ ﮐﺪ  470ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ را ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻪ واﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺧﺮاج از ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻇﻠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﻖ ﻣﻦ
وﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :دو ﻓﺮزﻧﺪ دارم و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﺪﻧﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﮔﻼﯾﻪ وﻧﺎراﺣﺘﯽ از اﺧﺮاج ﺧﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ وﻋﺪه اﺧﺮاج ﺑﯿﺶ از  40ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺟﺎری ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی از
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎزان از اﺳﺘﺨﺪام
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﮔﻼﯾﻪ از ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎززان
واﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎز و دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻦ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ام.
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دردی از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ:وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﻮده و راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
واﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮﻣﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
رادﻣﻬﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان
زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺎزﻫﺎی  17،18،20و  21ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮم
را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺷﻌﺎع 100
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن
در  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﺬا ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

رادﻣﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،ﭘﺲ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ
ﺑﻮن ﻣﻌﻨﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرس

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﺎرﮔﺮان وﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪد
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪو ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.

