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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

بازداشت شدند ريدستگکارگری ل بيژن اميری ومحسن حکيمی دو فعا  
                 

 ١٣٨٧م دیارچه شنبهچهار                                                                                          ی هماهنگتهيکم  
  

        
  یبازداشت دو فعال کارگر ویريدستگ

  
کارگر خودروسازی و عضو فعال و باسابقه هيئت کوه نوردی کارگران در پی يک   دی بيژن اميری٢صبح دوشنبه 

نيروهای  عوامل حراست کارخانه ايران خودرو در مقابل يکی از در های اين کارخانه دستگير و به در گيری با

  .شدامنيتی تحويل داده 

کارگری به همراه همسرش برای دلجويی و کمک به خانواده بيژن اميری به منزل او  همان شب محسن حکيمی فعال

خانه و زندگی وی و  و تمام  در همين اثنا نيروهای مسلح لباس شخصی به منزل بيژن اميری می ريزند   .روند می

نيروهای مسلح لباس شخصی همزمان  .نيز کيف و وسايل شخصی حاضرين را مورد تفتيش و تجسس قرار می دهند

محسن حکيمی را می گيرند و در همان جا اقدام به دستگيری  آنان کارت شناسايی. به بازجوئی حاضران می پردازند

 وی خواستار ارائه کارت.  می شود اعتراض شديد حکيمی رو به روبا مقاومت و  مسلح  اقدام مآموران. او می کنند

ربودن مختاری و پوينده    و حکم قضايی مأموران می گردد و دستگيری خويش را عين آدم ربائی از نوع شناسايی

   . اعالم می دارد

با گفتن اين که خانواده بيژن اميری به جائی نمی رسد و نيروهای لباس شخصی  اعتراض شديد حکيمی وهمسرش و

اميری هيچ  داريم، محسن حکيمی را با زور با خود می برند و تا کنون از محل نگهداری او و بيژن ما دستور

  .اطالعی در دست نيست

کارگری و هر نوع اعمال فشار به کارگرانی که برای رهايی از بردگی مزدی تالش می ما بازداشت ومحاکمه فعاالن 

خواهان آزادی فوری و  ام انسان ستيز سرمايه داری مبارزه می کنند را محکوم می کنيم وو به هر نحوی با نظ کنند

هر جای ديگری از جهان را فرا می خوانيم که به  ما همه کارگران در ايران ودر. بدون هيچ قيد و شرط آنان هستيم

   .  کنندهر شيوه ممکن از اين کارگران دفاع

  یارگرهماهنگی برای ايجاد تشکل ک کميته

  ١٣٨٧ دی ۴
www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

  


