
 
 يورش به کارگران پرريس سنندج را محکوم کنيم 

 
 
 
 
 

آميز يورش وحشيانه آوردند و   نيروهای ضد شورش رژيم جمهوری اسالمی بار ديگر به يک اعتراض کارگری مسالمت
 .آنان را دستگير نمودند

 
اند  دانان تحميل نموده مرداد در اعتراض به شرايط ضدانسانی که کارفرمايان و دولتشان ب٢٨کارگران پرريس از روز 
 شهريور با مکر و حيله وارد کارخانه شدند ۴نيروهای گارد ويژه رژيم جمهوری اسالمی روز . دست به اعتصاب زدند

 .و به ضرب و جرح و بازداشت کارگران پرداختند
 

 کارگر ۵٧ به بنا بر گزارش نيروهای مستقل کارگری سه اتوبوس حامل نيروهای گارد ويژه پس از ورود به کارخانه
 .آور حمله نموده و آنان را دستگير کردند کننده با باتوم و گاز اشک اعتصاب

هر چند تمام کارگران موفق شدند در طی راه از اتوبوس حامل خود پياده شده و به روستايی پناه ببرند، اما يک کارگر از 
ه بود و همچنين يک خبرنگار به اسارت نيروهای ی همبستگی به کارگران پرريس پيوست باف که به نشانه ی شين کارخانه

 .داران درآمدند گارد ويژه اسالمی و حامی سرمايه
 

 تير گذشته نيز در اعتراض به عدم افزايش دستمزد، به انعقاد قرارداد موقت ١ خرداد تا ٣١کارگران پرريس از روز 
کارفرمای شرکت پرريس نه فقط . تصاب زده بودندکار و سپردن وثيقه به مبلغ دو ميليون تومان به کارفرما دست به اع

 .های کارگران وقعی نگذاشت بلکه يکی از نمايندگانشان را به نام بهزاد سهرابی اخراج نمود به خواسته
 سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، جمعی از کارگران ايران خودرو و انجمن صنفی کارگران برق و ست که گفتنی

فلزکار کرمانشاه از جمله کارگرانی هستند که با انتشار اطالعيه به حمايت از حرکت اعتراضی کارگران پرريس سنندج 
 . دار و دولتشان به نمايش گذاشتند ی سرمايه ر طبقهای از همبستگی و اتحاد سراسری کارگری را در براب پرداختند و جلوه

 
ی نيروهای گارد ويژه  های کارگران پرريس سنندج حمايت نموده و حمالت وحشيانه از خواسته) اقليت(سازمان فدائيان 

و اکو کردنسب ) از کارخانه شين باف(کارگر زندانی ابراهيم وکيلی . کند جمهوری اسالمی را به آنان محکوم می
کارگران تنها با . اند بايد فورًا و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد گردند که به اسارت جمهوری اسالمی درآمده) خبرنگار(

دار و دولتشان را  ی سرمايه توانند مبارزات خود را پيروزمند ساخته و طبقه های مستقل خود می اتحاد، همبستگی و تشکل
 .نشينی وادارند به عقب

 
 

  برقرارباد حکومت شورائی–جمهوری اسالمی باد رژيم  سرنگون
 باد سوسياليسم  زنده –داری  نابودباد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٨۵ شهريور ۵

  حکومت شورائی– آزادی – نان –کار 
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