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ريان تاي با آارگران معترض آیيگفتگو    

١٣٨٧شنبه دوم مرداد پنج                                                                                               ران خبريآژانس ا  

                                                               
خود بارها دست   یايافت حقوق و مزايل عدم درين آارخانه بدليآارگران ا

شان يهاآارسر ن به يبا وعده مسئولباربه اعتراض و اعتصاب زده اند و هر

 یآارخانه تجمع اعتراضاعتراض به وضع حاآم بردرزينن باريا ،بازگشتند

داخل اعتصاب در یراه اندازآارگران با . دنديآشآاردست ازآرده وبرگزار

شان ي به خواسته هایدگيد تا رسد آردنيآد را متوقف آردند و تايآارخانه تول

. بمانندیاعتصاب باقدر   

آارگران ن آارخانه ازيادربا حضورران خبريآژانس ال خبرنگارين دليبه هم

  ... گذردین گفتگو از نظرتان ميمتن ا .نديت خود بگوي از وضعیخواست آه آم

د؟يد چه آار آني خواهید چگونه بود و در حال حاضر مي آه قبال داشتیجه اعتصاباتينت   

 یمزيمسالمت آمن بود آه اگريبهانه شان ا ،آتكمان زدندو وان به جانمان افتادنديمثل ح ،ديدارخبر دانم چه اندازه ینم. ج

م يوانه هستيدمگر ،ميرا مطرح آرد ز موضوع ي آم گفتند ما بارها مسالمتیماما دروغ  ،مي آردید موضوع را حل ميگفت

با باتوم و گاز اشك آور و آبجوش , مي هم آه اعتراض آردیمان گوش نكردند وقتيرفهام اما به حيزيابانها بري به خیآه الك

.به جانمان افتادند   

   هم دارد؟یجه اين تحصن ها نتيا به نظر شما ايآ

،  داردیجه اين تحصن چه نتيم اي دانینم ، آورندی خواهند سر آارگر می آه میيك مشت دروغگو هستند و هر بالينها يا

شرمنده زن و  م يبرو حداقل به زندان  ،مان آنندرين تحصن ها ممكن است دستگيشدن اادامه دار م آه با ياما مطمئن هست

!! نداردیان فرقمي خانواده هایبود و نبودمان برا ،ميشش ماه است حقوق نگرفته ا. مي شویبچه مان نم   

د؟ي انجام دهید چه اقداماتيقصد دار ،دي آه دادیحاتيبا توجه به توض   

چ اما يحقمان را دادند آه هاگر ، بروند و صحبت آنندی آردند آه به استاندارینده معرفيرا به عنوان نما نفر١٢آارگران 

.اگر ندادند منتظر بعدش باشند   

د؟ي مطالبه آنیندگان از استانداريق نمايد از از طرين توای به نظر شما حق تان را میعني   

نه دوست عزيز فقط  حق را با مبارزه واتحاد و همدست شدن با سايرکارخانجات ميتوان گرفت نه با مذاآره آردن!* 

حق و  دادن یم و به جاي آنی میيم گداي آنند دار ید فكر ميرا بده حقمان  م يي گویم و مي آنینها صحبت مي ما با ایوقت

.مي آشیرون ميم آه حق را از حلقومشان بيد نشان دهي بااما ، آورندی آه بخواهند به سرمان میيحقوقمان هر بال  

   
.تأکيد زير جمله از افق روشن است*   


