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  دارمیمن هم حق
 

١٣٨٨خرداد  ١۶جمعه                                                                                                                             رضارخشان  

   
ران ينده ايآ یس جمهوريئنند ،ريتابب وهمه منتظرندم ي شویران مي ایاست جمهورين دوره انتخابات ري دهمیارزك به برگيكه نزديدرحال

  .همچنان باشدت ادامه داردن فشارها يم وايهست یيكاي وسندین آارگري فشاربرفعال،شاهد فشار برست يآ

 ی حق طلبیصدا ،آه قت استين حقي ایايگور ي اخی آارگران هفت تپه به دادگاه درروزهایكايدره سنيت مداي هیاحضارمجدد اعضا

  به حق آارگران ومطالباتیادهايرا فيگو.ستي،قابل تحمل ن یدستي وفرارازتهیت زندگي بهبود وضعیران آه درراستايآارگران ا

  .حق سخن گفتن و اعتراض نداردرگر  آان باور استوارند آهيبرا ، گوشخراش وبدصداست ویعده ا یآنهابرا

 هم اآنون در بازداشت ین جامعه آارگري از فعالیاريو بس  آندیجلوه مزاردهنده ارآيبسان آارگر یدن ندايشن آشوریآنونط ي در شرا

  .  برند یو زندان بسر م

 به یستيكا ها باين سندين اين و موسسيفعال گردد و ی می معرفیت مليه امنيم منتصب به اقدام علياجراز  یآارگر زادآ  ی هاجاد تشكليا

  .باشدگران ي د ی برای عبرتزندان بروند تا

 داردواورا خواسته ید حقي گویمآارگرنكه ينك بواسطه اياشمردند  یمقدس مده شودوآاراوراي آه قراربود دست آارگربوسیدرآشور

زد،مبدل به ي خیكه به جنبش وانتقادبرميزمان و ند،نحفظ آرااش  یشت زندگيمعوشرافت  خواهدزنده بماند،نفس بكشدویلك ماطفيست ويا

  . نداردین آشورآارگرحقيادرايگو.ش نشانديبرسراوزدواورابرسرجا دي شودآه بایم یموجود

 حرف من یآجا. خواهمیمگرمن چه م.ده استي برگردانی عالم ازاوروی موهبتهایستن،حق آمال ، حق انسان بودن وتماميحق ز

نراهم آنترازخط فقرآه يي پایمدآبادر. خسته شدمیگرازتنگ دستيد. دارمیهم حق)آارگر(من. آنمی خواهم زندگیان مياقآ.ناصواب است

  . آنمیم زندگ توانیچگونه م  شودی مصرف مینهم شامل اصالح الگوآآه تازه د ي پردازینامنظم م

 وازآارافتادن آارخانه یه آاالباعث ورشكستگي رویات ب غلط دولت دربخش اقتصاد،ازجمله واردیاستهايربواسطه سيان اخين سالي درا

  . شده استیدمليجات ولطمه خوردن تول

 آارخانه یل ورشكستگيس  و ازنفس افتاده، یدآننده ملي ،تولیدمليت دولت ازتولين عدم حماي وهمچنین بودن تعرفه گمرآييبواسطه پا

 یديگرموسسات توليد،دينه توليوباتوجه به باال بودن هزان شده ارگر آی وفقرروزافزون برایكاريمنجربه بري اخیجات آشوردرسالها

  . اشاره آردی وآفش سازی توان به صنعت شكرونساجین جمله مآ هستندازیستانه نابودآهم در

  .شود ی اش تباه میشودوزندگ یها م ر آارگربه حال خودین صورتيدرچن 

  : آنمیه ميتوص یاست جمهوريرن دوره انتخابات ي دهمیداهايآاندان خطاب به يدر پا

رش حق يكاها وپذي وسندیآارگر زادآ یت شناختن تشكلهايبه رسم:  ازجملهی پرداختن به مشكالت ومطالبات به حق آارگریبه جا

نون آارآه برخالف منافع  ازقایرموارديين تغيوهمچن ی حقوق صنفیفاي استیراستا در اعتصاب به عنوان حق مسلم آارگر

   طفره ی ازمشكالت ومعضالت جامعه آارگریستي ومبهم وپوپولی آلیم آه بادادن شعارهايني بیل م،امادرعمستيآارگر

  . دارمیان فراموش آرده اند آه من هم حقياآه آقايگو. روندیم

  فعال حقوق بشر رضارخشان 

  آارگران هفت تپهیكاي سندیروابط عمومو مسئول 
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