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  :سايت شورا
 

وحشيانه کارگران پرريس به دليل شرايط برده وار کارفرما برای تمديد قرارداد اعتصاب کرده بودند که با يورش 

نيروهای گارد ويژه مواجه شدند، اينان بخشی از ميليونها کارگری هستند که با دستمزدهای زير خط فقر زندگی 

  .ميکنند

 حق زنده ماندنشان  دست از کار کشيده " فقط " اتوبوس حامل گارد ويژه به کارگرانی که برای دفاع از ٣ حمله 

رخانه تجمع کرده بودند چيزی جز توسل به شيوه های قرون و به همراه همسر و فرزندان خود در مقابل کا

  .وسطايی برای به بند کشيدن  بيش از پيش توليد کنندگان کوههای ثروت و مکنت در جامعه  نيست

سرمايه داری ايران چنان درنده و سيری ناپذير است که برای اشتغال کارگران با دستمزد زير خط فقر، با گارد 

اگر به اين سرمايه داری بيش از اين . ی تحميل شرايط برده وارتری بر کارگران بر ميايدويژه و باتوم در پ

  . فرصت داده شود همچون دوران برده داری در پی زنده بگور کردن کارگران نيز بر خواهد آمد

نه کارگران  اگر کشتار کارگران در خاتون آباد از طرف طبقه کارگر پاسخ ميگرفت و عاملين آن تحت فشار متحدا

به پای ميز محاکمه کشيده ميشدند امروز ما شاهد اين درجه از وحشيگری و حمله به کارگران و خانواده های آنان 

 .نمی بوديم، بايد به اين وضعيت پايان داد

  

 کارگران، فعالين کارگری 
  

مر اتفاقی در گوشه ای از يک ا... اخراج و تالش برای تحميل شرايط برده وار قرارداد با گارد ويژه و باتوم و 

مراکز کارگری نيست، اصالحيه قانون کار و يورش وحشيانه به کارگران پرريس يک سياست واحد را دنبال 

 ميکند، اين سياست در پی تحميل بی حقوقی بيش از پيش بر کارگران است، سرمايه داری ايران برای سر پا ماندن

  . سفره خالی ما کارگران دارد خود احتياج به دست اندازی هر چه بيشتر بر

  

  



  

 سرکوب کارگران  پرريس مقدمه ايست برای ايجاد رعب و وحشت در ميان همه ما کارگران جهت تحکيم قوانين 

ضد کارگری تاکنونی و تسهيل گذراندن قوانين ضد کارگری ديگری برای سرشکن کردن بحران اقتصادی موجود 

  . بر دوش طبقه کارگر

 خواهان محاکمه عاملين و آمرين حمله به کارگران ريسندگی پرريس نشويم، تبعات اين اگر سکوت کنيم، اگر

وضعيت در ابعادی  سراسری دامن همه ما را خواهد گرفت و ديری نخواهد پاييد که صاحبان سرمايه در همه جا 

 داد که سرمايه سرکوب کارگران پرريس نشان. به تحميل شرايط برده وارتری از شرايط کار اقدام خواهند کرد

  .  داری ايران جهت حفظ سود خود، برای در شيشه کردن آخرين رمق کارگران عزمش را جزم کرده است

محاکمه عاملين و آمرين حمله به کارگران ريسندگی پرريس، جبران خسارت وارده بر کارگران در جريان اين 

ارگران پرريس را متحدانه فرياد بزنيم و با يورش و بر آورده کردن فوری و بی قيد و شرط همه خواسته های ک

تبديل اين خواسته ها  به خواستی سراسری، به دفاع از زندگی و موجوديت خود در برابر يورش صاحبان سرمايه 

  .  و حاميانشان بر خيزيم

 

  

  زنده باد همبستگی کارگری    
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