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:سايت شورا  
 

 در اعتراض به ٢٨/۵/١٣٨۵همانطوريکه همگان اطالع دارند کارگران کارخانه ريسندگی پرريس از صبح روز 
 ماندن در شرايط برده وار کارفرما برای تمديد قراردادهايشان دست به اعتصاب زده و پس از دو روز اعتصاب و

در ادامه اين اعتصاب امروز مورخه . داخل کارخانه، اعتصاب و تحصن خود را در برابر کارخانه ادامه دادند
 صبح، تعدادی کاميون حامل پنبه قصد ورود به کارخانه را داشتند که با ممانعت کارگران ١١ ساعت ١٣٨۵/۴/۶

  .مواجه شدند
های امنيتی،  کارفرما در جمع کارگران حاضر شده و اعالم کرد که در  به دنبال اين مسئله و با پا در ميانی نيرو

با . صورت باز کردن راه برای ورود کاميونها به داخل کارخانه، همه خواسته ای آنان را بر آورده خواهد کرد
ل توافقی که طی اين مذاکره بين کارگران و کارفرما حاصل شد کارگران راه را برای ورود کاميونها به داخ

اما در اين حين سه اتوبوس حامل نيروهای گارد ويژه وارد صحنه شدند و با باتوم و گاز اشک . کارخانه باز کردند
آور به کارگران يورش برده و آنان را بطرز وحشيانه ای مورد ضرب و شتم قرار دادند به دنبال اين وضعيت 

ران قصد جلوگيری از ضرب و شتم  آنان توسط همسران و فرزندان کارگران با ايجاد حلقه ای در اطراف کارگ
  .گارد ويژه را داشتند که آنها نيز بطرز وحشيانه ای با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

  
 در اين يورش وحشيانه برخی از کارگران و افراد حاضر در آنجا زخمی شده و دست دختری که در حمايت از 

  .ادرها و امکاناتی که کارگران در آنجا فراهم آورده بودند تخريب شدکارگران به آنجا آمده بود شکست و کليه چ
  

 در ادامه ی اين سرکوب ددمنشانه نيروهای گارد ويژه همه کارگران را سوار اتوبوس کرده و به قصد انتقال آنان 
ننده به توقف، اما کارگران در بين راه با وادار کردن را. به مقر نيروی انتظامی، کارگران را از محل دور کردند

نيروهای گارد ويژه با مشاهده اين وضعيت به .  از اتوبوس پياده شده و به سمت آبادی نزديک آنجا حرکت کردند
در اين . تعقيب کارگران پرداختند اما با ورود کارگران به آبادی از تعقيب آنان و ورود به آبادی امتناع ورزيدند

و ابراهيم وکيلی از کارگران ) خبرنگار(به نامهای اکو کردنسب يورش وحشيانه به کارگران پرريس دو نفر 
  .جا حضور داشت دستگير شدندآنکارخانه شين باف که به حمايت از هم طبقه ای های خود در 
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