
              
                 بازداشت فعالين کارگری را محکوم می کنيم

            
 
 

تازه ترين نمونه از اين . سياست تعقيب و پيگرد و بازداشت فعالين کارگری از سوی رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی پيوسته تشديد شده است

 .استقدامات سرکويگرانه بازداشت سه تن از فعالين کارگری 

 

مزدوران توسط  خودرو، فعال کارگری و عضو هيئت کوهنوردی کارگران،  پارسروز دوشنبه دوم دی ماه، بيژن اميری، کارگرکارخانه

شامگاه همانروز، ماموران امنيتی رژيم برای تفتيش به منزل اين فعال کارگری رفته . حراست کارخانه دستگير و تحويل نيروهای امنيتی داده شد

و عضو کانون نويسندگان ايران، را، که " کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"حکيمی، نويسنده، مترجم، فعال و محسن 

روز پنجم دی ماه . بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال می دهند" خودسرانه و بدون حکم قضايی"برای ديدار به منزل بيژن اميری رفته بود، 

در ادامه اين اقدامات .  زندان اوين در بازداشت به سر می برد٢٠٩ محسن حکيمی خبر داد که موکل وی در بند محمد شريف، وکيل

کميته هماهنگی "سرکوبگرانه بامداد روز چهارم دی ماه، ماموران امنيتی و لباس شخصی ها به منزل پدرام نصراللهی، فعال کارگری و عضو 

پدرام نصراللهی به نقطه ای نامعلوم انتقال داده شد و هيچکس، . ، هجوم برده و وی را بازداشت نمودند"برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

 .حتا خانوده وی، از محل بازداشت و وضعيت وی اطالعی ندارد

 

اين رژيم تصور می کند .  هدف رژيم جمهوری اسالمی از تشديد بی وقفه اقدامات سرکوبگرانه عليه فعالين کارگری ديگر بر کسی پوشيده نيست

اما نگاهی به تاريخ مبارزه و . که می تواند به اتکای ماشين عريض و طويل سرکوب خود، صدای حق طلبانه کارگران ايران را خاموش سازد

ميليونها کارگر ايران در شرايطی بسيار . قه کارگر ايران عليه اين تضييقات به روشنی نشان از بی نتيجه بودن اين اقدامات داردمقاومت طب

هر گونه تالش آنها برای برپائی تشکالت مستقل خود و تشديد مبارزه و مقابله دسته جمعی عليه دولت سرمايه . دشوار کار و زندگی می کنند

برغم تمام اين موانع، فرياد اعتراض کارگران ايران عليه بيکاری، زورگوئی سرمايه . د و زندان و گلوله پاسخ داده شده استداران با پيگر

پيگرد و بازداشت اين . داران، بی حقوقی و سرکوب، هيچگاه خاموش نشده و هيچ ماشين سرکوبی نيز قادر به خاموش ساختن آن نخواهد بود

سياست سرکوب رژيم جمهوری اسالمی در مواجه با جنبش نارضايتی توده های مردم عليه سرکوب و بی حقوقی فعالين کارگری جزئی از 

 .سياسی است

 

پيگرد و بازداشت بيژن اميری، محسن حکيمی و پدرام نصرالهی را محکوم نموده و خواستارتوقف پيگرد و دستگيری ) اقليت( سازمان فدائيان 

 .  تمام فعالين کارگری و زندانيان سياسی است که در بند اسارت رژيم جمهوری اسالمی به سر می برندو آزادی فوری و بی قيد و شرط

 

  برقرار باد حکومت شورائی-سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد سوسياليسم-زنده باد آزادی

)اقليت(سازمان فدائيان   
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  حکومت شورائی- نان آزادی-کار
 

 org.minority-fadaian.www:  روی اينترنتنشانی ما
info@fadaian-minority.org: آدرس الکترونيکی ما    


