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!تجمعی برای استيفای حقوق   

  ؟آارگران به آجا پناه ببرند
  

 ماه هشتاد و پنجآبان تم سبي                                                                                        سيده طاهره سعيدی

  
آاشان مقابل آارخانه تجمع آرده اند؛ علت " مخمل و ابريشم"  و آارگران واحد نساجی  است٨۵شهريور ماه ٢۵

.يه ندارد و از آار خبری نيستآارخانه مواد اول،دهند   حقوق ما را نمی ،  تجمع را جويا می شويم و آنان می گويند   

آس مشكل   هيچ!آمك اما دريغ از ،خواهيم   والن آمك میئمسازاست آه تحصن می آنيم وروزچند : گويد  آارگری می

مواد اوليه آه آمد آار !  و آنان می گويند صبر آنيد  ايم  چند ماه حقوق نگرفته  می گوييم آند  ما آارگران را درك نمی

ايم و آنان می گويند چه آنيم؟  گوييم گرسنه  و می آنيم  شود و حقوقتان را پرداخت میشروع می   

فقط مشكل اين است  ،كندنميمان بدآارمدير ،توليد جا نمانديم تا آارخانه ازدهوعده دادند آه وام مي: گويد آارگری می

.آه مواد اوليه نداريم  

!گوششان عده ای گرسنه هستندر آناروالن متوجه شوند آه دئبنديم تا مسحتما بايد خيابان ها را ب: گويد   او می   

...مقابل دستگاههای دولتی تحصن آنند و آن وقتدرآه آارگران به تهران بيايند وآاری نكنند : گويد  و آارگری می   

!شود؟  مشكالت ما حل می ، يعنی اگر بياييم: گويد   آن يكی میو  

اند و شعار   ظاهرا عده ای تجمع آرده ،آنم  مقابل مجلس خانه ملت عبور میميدان بهارستان ازدراوايل آبان ماه است و

قانون ،وزير آار حيا آن  "،"حمايت ،مجلس حمايت " ،"خونبهای شهيدان ،ايرانقانون آار" روم   میجلوتر ،  دهند  می

گرانی هستند آه ظاهرا در اعتراض به اصالح قانون آار مقابل خانه ملت آمده تجمع آنندگان آار... و " آار رها آن

.اند و گويا از نمايندگان می خواهند آه آاری به قانون آار نداشته باشند   

نمی گذاريم آه قانون :   گفت  خواهند دخل آارگران را بياورند و آن يكی می  با اصالح قانون آار می:   گفت  آارگری می

ند تا آارگران راحت دهرا تغييرمی خواهند قانون آار:   آارگری گفت؟ واصالح يعنی چه ، گفتم ،  را اصالح آنندآار 

آارگران در حال شعار دادن بودند آه ماموران سر , همان باشد :   رما گفتاخراج شوند و هر چی آارفو بدون دردسر

...و می رسندو تجمع آنندگان را پراآنده می آنند   

 خواهان  اعتراض آرده و مقابل مجلسدر  آارگران  به تجمع ای   نماينده  آه روزنامه ها خواندم در  روز  آن ردایف

بايد اصالح شود و اين آار به نفع آارگران و صنعت او گفته بود آه قانون آار! برخورد نيروهای امنيتی با آنان شد ه

.است   

ان صفحه خواندم آه نماينده آنان و همآارگران است و يا ضرره نفع ب  اصالح قانون آار ده بودم سرانجاممان من آه 

طومار ، قانون آار  با اصالح  د آرده بود آه او تاآي  چه آنند اعتراض نكنند آارگران : طرف آارگران گفته از ای 

.آارگران پيچيده می شود  

 



 

!! والن به فريادمان برسندئمسيم آمد تا افتم آه به تهران خواهمل و ابريشم آاشان ميو من به ياد حرف آارگران مخ 

.و سپس آنچه در ميدان بهارستان ديدم را به ياد می آورم  

آنان باشد آخر در انديشه حل مشكالت ،  بروند آه آسی حرفشان را بشنود و به جای تهديد  به آجا  براستی آارگران

مقابل مجلس تهران در حرف را آارگری آه در؛ اين مطلب را يك آارگر آاشانی می گفت و همينآنان خسته شده اند

آار خوب است يا بد آن چه می دانم اين است آه بايد به فرياد  دانم اصالح قانون  آرد من آه نمیتكرار ،شعار می داد

.آارگران برسيم  

  

سيده طاهره سعيدی: گزارش   
نخبرگزاری آار ايرا -تهران  


