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  کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری:  به

  

  سرکوب کارگران ريسندگی پرريس : موضوع

  

کارخانه ريسندگی پرريس در شهر سنندج در اعتراض به شرايط کارفرما برای تمديد قراردادهايشان در کارگران 

  . دست به اعتصاب زدند٢٨/۵/١٣٨۵مورخه 

   . بر اساس شرايط کارفرما، کارگران  در سه گروه به شرح زير بايد تمديد قرارداد ميشدند

 هر کدام از کارگران که تاکنون اعتراضی به شرايط مشقت بار کارشان نکرده بودند بمدت يکسال تمديد قرارداد -١

   .ميشدند

  . کارگرانی که در مقطع اين تمديد قرار داد، کمتر معترض بودند سه ماه تمديد قرار داد ميشدند-٢

عترض بودند يکماه تمديد قرار داد ميشدند، بعالوه  کارگرانی که در مقطع اين تمديد قرار داد به شرايط کارشان م-٣ 

اينکه يکی از کارگران به نام بهزاد سهرابی بر اساس درجه بندی کارفرما به دليل فعاليت حول مسائل کارگری  بايد 

 .اخراج ميشد

 کارفرما همچنين بر اساس شرايط کارفرما، کارگران از هرگونه فعاليت و تالش برای احقاق حقوقشان منع ميشدند،

برای تضمين اين خواست خود از همه کارگران خواسته بود تا هر کدام يک وثيقه دو ميليون تومانی در اختيار وی 

  .قرار دهند



در اعتراض به اين شرايط برده وار بود که کارگران ريسندگی پرريس به دنبال اصرار کارفرما بر روی شرايط 

دند و پس از دو روز از کارخانه خارج شده و در مقابل کارخانه  دست به اعتصاب ز٢٨/۵/١٣٨۵خود در مورخه 

  . به اعتصاب خود ادامه دادند

 نيروهای گارد ويژه برای در هم شکستن اعتصاب ۴/۶/١٣٨۵اين اعتصاب همچنان ادامه داشت تا اينکه در مورخه 

جا حضور داشتند حمله کردند و  کليه با استفاده از باتوم و گاز اشک آور به کارگران و خانواده های آنان که در آن

در اين حمله همه کارگران بازداشت و در حال انتقال به مقر نيروی انتظامی از . امکانات کارگران را تخريب نمودند

در . ترس اتهامات غير واقعی که در اينگونه موارد به کارگران اعتراضی در ايران زده ميشود، دست به فرار زدند

دو نفر نيز به .  از کارگران زخمی و دست يکی از زنانی که در آنجا حضور داشت شکسته شداين يورش تعدادی

و ابراهيم وکيلی از کارگران شين باف که برای اعالم همبستگی با کارگران ) خبرنگار( نامهای اکو کردنسب

  ) ساعت آزاد شدند٢۴آنان پس از . (پرريس در آنجا حضور داشت بازداشت شدند

 ٨/۶/١٣٨۵ين وضعيت طی مذاکراتی که بين کارگران و کارفرما و اداره کارسنندج امروز مورخه به دنبال ا

صورت گرفت کارفرما از خواسته های خود عقب نشينی کرد اما با توافق اداره کار سنندج و بر خالف خواست 

همچنين پس .  اخراج گرديدکارگران پرريس به بهزاد سهرابی اجازه بازگشت به کار داده نشد و ايشان از کار خود

 ، کارگران اين کارخانه تحت فشار قرار گرفته و بطور مرتب مورد ۴/۶/١٣٨۵از سرکوب کارگران در تاريخ 

بهزاد سهرابی يکی از کارگران فعال کارخانه پرريس ميباشد و هم اکنون به دليل . انواع تهديدها قرار گرفته اند

راج و تحت فشار گذاشتن کارگران فعال در عرصه مسائل صنفی کارگران اخ. فعاليتهايش از کار اخراج شده است

  .   سالهاست که در ايران ادامه دارد و اين کارگران از هيچگونه امنيت شغلی و اجتماعی برخوردار نيستند

زيز در ما امضا کنندگان اين نامه، حمله به کارگران پرريس را شديدا محکوم ميکنيم و از شما همکاران و دوستان ع

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری ميخواهيم  همچنانکه تاکنون در کنار کارگران ايران بوده ايد، با 

محکوم کردن حمله به کارگران پرريس، خواهان بازگشت بکار بهزاد سهرابی و تضمين امنيت شغلی و اجتماعی 

  .  رهبران کارگری و کارگران فعال در ايران بشويد

  

  با سپاس فراوان
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