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ا آارخانه سمی زن آارگر اخراجكيگفتگو با   
 

١٣٨٧ ی دمشش ستيشنبه بپنج                                                                                      آژانس ايران خبر  
 

   
 از زنان آارگر یكيم با ي داشتيیم آارگران آارخانه سما آردستان به سرآار خود بازگشتند گفتگويدينكه شنيبعد از ا

 .  گذردیه آه از نظرتان من آارخانيدر ا

 : دي آنی خواستم خودتان را معرفید ميار ما گذاشتينكه وقتتان را در اختيبا سالم و تشكر از ا

ل ين قبي ا، آه در آردستان حاآم استيی و فضایتيط امنيچون به لحاظ شرا( نكنم ید خودم را معرفياگر اجازه بد

  آارخانه سما ی ساله هستم آارگر اخراج٢٥م يفقط بگو )  ساز خواهد شد ما درد سریمصاحبه ها برا

 . ديح بدهيشتر توضي از سوابق خودتون و علت اخراج تان بی خواستم آمیم

 آارخانه ی بعد از مدت،ن آارخانه مشغول به آار شدمي در ای سالگ١٨ آند و از ین آارخانه آار ميمن پدرم هم در ا

گر از ي اعتراض آردند و من با چند نفر دیروها آرد و آارگران اخراجيل نيت شروع به تعديرير بحران شد و مددچا

 .  باعث اخراج من از آار شدیت از آارگران اخراجين حمايم و ايت آرديآنها حما

 روها آردند؟ يل نين آارخانه چرا اقدام به تعديمسئول

ران در ي آارگران ا،یليران در حال حاضر دچار بحران هستند و در شرف تعطي ایر آارخانه هادر حال حاضر اآث

ف تحت چه ينم آه اقشار ضعي بیان هستم و به چشم مي من خودم در جر، آنندی می دارند زندگیار بديط بسيشرا

د مردم آرد ي آه نگاه آنینه هاي شما در هر زم،خوردي میشتريب بين موضوع در آردستان ضرياما ا.  هستندیفشار

 خود دارد یگر جاين آارگر آرد هم باشد ديران جنس دست دوم است اگر اي آارگر در ا، هستندیشتريتحت فشار ب

 .  آنندیزن هم آه باشد اصال آدم حسابش نم

 : ديح بدهيشتر توضي بینه آمين زميد در اي توانی م،د به مساله آرد بودنياشاره آرد

ن مدت هم هر تجمع ي در ا، روبراه باشدی خواهد در آردستان صنعتیل نمي دالیك سريد دولت به خاطر ينيبب

 ین قتلهاي هم،ديشما نگاه آن.  زندی میه طلبي تجزی و مارآهای خارجی داد به گروههای را ارتباط میآارگر

 سال گذشته در سنندج تجمعات ،مينها ندار به آیست؟ اصال آاري علتش چ، افتدی آه در آردستان اتفاق میمشكوآ

شان حكم شالق صادر ير آردند و براي را آه آارگران برگزار آردند سرآوب آردند همه آارگران را دستگیآارگر

م ي آنند؟ ما مجرم هستین رفتار است آه با آارگران مي ا،شالق زدند... ف دزد و قاتل وي آارگران را همرد،آردند

 .  خود داردیگر جايم آه ديحاال اگر زن هم باش ،مي زبانیچون آرد

 د؟ ي داشتیشما خودتان در آارخانه چه مشكالت

 ، نكردیج آمكيره هيئت مدي اما ه، دستگاهین آارخانه دستم رفت الي من در هم، دهدی گوش نمیبه مشكالت ما آس

 . شدم دست آخر هم اخراج ،نه درمان را از خودم دادميتمام هز
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 د؟ يد به آارخانه بازگردي خواهی شما نم،ده شده آه آارخانه مجدد آغاز به آار آردهيشن

 اما ، نفر را مجدد دعوت آرده اند٧ان به سرآار بازگشته اند و از خانمها فقط ي از آقایدر حال حاضر فقط از تعداد

 . ستهنوز مانند گذشته آارخانه شروع به آار نكرده ا

 . دييد در خاتمه بفرماي آه دارید هر صحبتي آه دادیحاتيبا تشكر از توض

 ما مردم آردستان را ینكه درخواست آنم صداي ندارم اال اید راستش من حرفيارمن گذاشتي آه دراختیممنونم از وقت

ن مردم ي دولت فقط بیاستهايم اما سي آنیتحار م بودن خود افیرانيم و به اي هستیراني ما هم ا،ديبه گوش همه برسان

 . ودش ین مردم مي بيی اندازد و باعث جدای مختلف تفرقه میم هاياقل
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