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 سايت جنبش کارگری

 
 پرريس که با حمايت  قابل توجه ای از جانب کارگران کارخانه های  کارخانه در هشتمين روز ازاعتصاب کارگران

 که به محل تحصن آمده مردمیمختلف و مردم شهر سنندج روبرو شده است، اوباش اسالمی کارگران اعتصابی و 

  .و شتم وحشيانه قرار دادند را مورد ضرب بودند

 تن مواد خام قرار بود وارد کارخانه شود کاميونهای که مواد خام را حمل می ٢٧٠روز شنبه در حاليکه  بيش از 

کارگران که همراه با خانواده های . کردند در مقابل درب کارخانه با ممانعت کارگران اعتصاب کننده روبرو شدند

ند و از جانب مردم و جوانان حمايت ميشدند اعالم کردند که تا رسيدن به خود در محل اعتصاب حضور داشت

  .خواستهای خود اجازه نخواهند داد مواد خام وارد کارخانه شود

نامه ای از جانب . در اين ميان مدبريت کارخانه سعی بر متقرق کردن کارگران و برگردادن آنها به سر کار داشت

در اين نامه ذکر شده بود که به جز بهزاد . توسط نماينده استاندار به کارگران داده شدامير اسفندياری مدير کارخانه 

يا همه به سر کار " سهرابی همه به سرکارشان برگردند که با مخالفت کارگران روبرو شد و کارگران اعالم کردند 

برای حل مسئله پيدا نکردند به کارفرما و مديريت کارخانه که هيچ راهی  .برميگرديم يا اعتصاب را ادامه ميدهيم

و در مقابل از کارگران "  ما به تمامی خواستهای شما جواب مثبت خواهيم داد : "ميان کارگران آمده و اعالم کردند

 مذاکره نماينده کارگران و کارفرما و تعهد کارفرما مبنی بعد از.  د خام وارد کارخانه شودخواستند که اجازه دهند موا

  .  خواسته های کارگران، راه برای ورود مواد خام به کارخانه توسط کارگران باز شدبر قبول تمامی 

هنوز تمامی کاميونها وارد حياط کارخانه نشده بودند که  نيروهای سرکوبگر رژيم و گارد ويژه ضد شورش وارد 

د  ابتدا کارگران را تهديد  نفر ميرسي٢٠٠مزدوران نيروی انتظامی و لباس شخصی ها که تعدادشان به . ميدان شدند

کارگران در جواب اعالم ." يا به تجمع خود پايان می دهيد يا ما به زور به اين تجمع  پايان خواهيم داد "کردند که 

  .کردند تا رسيدن به خواستهای خود ما به اين تجمع پايان نخواهيم داد

 در ميان آنها تعدادی سالمند و کودک نيز حضور نيروهای انتظامی تعدادی به محل تجمع کارگران و خانوادهها که

 از با دو صف موازی.  کارگران افتادندابتدا با انداختن گاز اشک آور و با باتوم به جان. داشتند وحشيانه حمله کردند

 تمامی کارگران،  کسانی که در محل تحصن بودند يعنیدرست کردند و تمامی"  تونل مرگ  " انتظامینيروهای

 بعد از ديگر با مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و يکیانوادههای کارگری و حمايت کنندگان بشدت همسران و خ

 ضد ان بر اثر پاشيدن اسيد که نيروهایتعدادی از کارگر. عبورشان دادند"  تونل مرگ "ضرب و شتم از وسط اين 

  چند نفر به علت   .احت پيدا کردند و سينه جر استفاده کردند، از ناحيه گردن  کارگران از آن  با  مقابله شورش برای



  

مادر يکی از کارگران از ناحيه سر بشدت مجروخ شده . جراحات وارده هم اکنون در بيمارستان بسر می بردند

است، دختر جوانی در اين جريان دستش شکسته می شود و همچنين يکی از همسران کارگران بر اثر ضرب و شتم 

ر از کارگران آثار اين وحشيگری بر تنشان جا مانده است و کبودی در بدن دهها نف. سرکوبگران  بينيش شکسته شد

  .آنها قابل روئت است

کارگران و خانوادههای آنها را سوار اتوبوس کردند که به ستاد خبری مرکز اطالعات شهر سنندج ببرند که 

ستند پياده شوند و از دست انبوس را شکنند و توديکی روستای آساوله شيشه های اتوخوشبختانه کارگران در نز

گير کنند که تنيروهای انتظامی تالش کردند که کارگران و اعتصابيون را مجددا دس. بگريزند سرکوبگر نيروهای

مردم روستای اساوله به کمک کارگران می شتابند توازن قوا به نفع کارگران می شود و اين بار آنها به نيروهای 

  . مجدد کارگران شدنددستگيریو مانع . انتظامی حمله می کنند

بی . طبق گزارش رسيده تمامی کارگران و کسانی که در محل اعتصاب بودند اثار زخم و کبودی بر بدنشان پيداست

با اين وجود سرکوبگران شکايتی . شرمی و توحش نيروهای انتظامی و رژيم جنايتکار اسالمی قابل توصيف نيست

به اموال دولت را تهيه و عليه کارگران اعالم جرم کرده و گفته اند  بايد خسارات وارده را مبنی بر خسارت 

  . کارگران پرداخت کنند

 کارگر کارخانه شين باف و ابراهيم وکيلی) خبرنگار(کردنسب  آکو اين تعرض وحشيانه دو نفر به اسامیدر جريان 

  .تومان آزاد شدند ميليون ۵سنندج دستگير شدند که عصر شنبه با وثيقه 

  . در پايان الزم به توضيح است که فردا دو شنبه قرار است کارگران پرريس در مقابل اداره کار تجمع کنند
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