
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  
  د آزاد شني از زندان اویميمحسن حک

  
یگاهنم هتهيکم    ١٣٨٧ اسفند مودجمعه   

  
 ۵٢از تحمل دوماه زندان که  محسن حکيمی، فعال کارگری و عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، پس

آزادی محسن .  زندان اوين آزاد شد٢٠٩بند   از١٣٨٧ بهمن ٣٠روز آن در سلول انفرادی گذشت در نيمه شب 

  .مبلغ صد ميليون تومان صورت گرفته است حکيمی به صورت مشروط و با قرار وثيقه به

خودروسازی و عضو کميته   در رابطه با بازداشت بيژن اميری، کارگر٨٧محسن حکيمی در تاريخ دوم ديماه 

ششمين بار بود که توسط جمهوری اسالمی بازداشت   برایاو که. هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، دستگير شد

 در اعتراض به بازداشت خود از دادن هرگونه پاسخ به ٨٧سوم ديماه  می شد در اولين جلسه بازجويی به تاريخ

حدود  محسن حکيمی. خودداری کرد و در دادسرا نيز قرار وثيقه برای آزادی خود را امضا نکرد سئوال های بازجو

عبارت بودند از وابستگی به  موارد اصلی بازجويی از حکيمی. ه مورد بازجويی و بازپرسی قرار گرفتبيست جلس

عضويت در کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل  احزاب، تکثير و پخش اعالميه و جزوه عليه جمهوری اسالمی و

وسس کميته هماهنگی برای انکار دو مورد نخست خود را عضو م حکيمی در تمام اين بازجويی ها ضمن. کارگری

  .سايت آن معرفی کرد ايجاد تشکل کارگری و مسئول

اش با قرار وثيقه به دست بازجويان  حالی که نامه آزادیزندان محسن حکيمی و درآخرين روزاست که درالزم به ذکر

بازجويان به حکيمی . ضرب و شتم و تهديد و توهين قرارگرفت رسيده بود، او به اتاق بازجويان برده شد و مورد

قرار آزادی او را خواهند گرفت زيرا او با وزارت اطالعات همکاری نکرده و پخش  اعالم کردند که جلو اجرای

های جلسات قبلی  حکيمی در اين جلسه بازجويی نيز گفته. و جزوه عليه جمهوری اسالمی را نپذيرفته است اعالميه

به بند  او پس از اين جلسه . را نپذيرفت و جزوه عليه جمهوری اسالمیخود را تکرار کرد و تکثير و پخش اعالميه 

را برای آزادی از بند بيرون آوردند، بازهم آزادی اش را به دادن   که او٨٧ بهمن ٣٠در نيمه شب . بازگردانده شد

دادگاه  او درمحسن حکيمی با اعالم اين که حضور .  مشروط کردند٨٧دادگاه، در تاريخ سوم اسفند  تعهد حضور در

امضای اين تعهد نيز خودداری  نه با اين گونه تعهدها بلکه با ارسال احضاريه از سوی دادگاه صورت می گيرد از

  . شدکرد و سرانجام بدون دادن هيچ گونه تعهدی از زندان آزاد

عاالن کارگری و و کارگران، ف ما آزادی محسن حکيمی را به ايشان، خانواده اش و جنبش کارگری تبريک می گوييم

ها، ضرب و شتم ها، تهديدها، توهين ها و محاکمه ها فرا  همه آزادی خواهان را به ادامه اعتراض به اين بازداشت

  .می خوانيم

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته
khbitkzs@gmail.com    ١٣٨٧اول اسفند  www.hamaahangi.com  


