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ی کارگرني فشار بر فعالدي ها و تشدیريگسترش موج دستگ  

 
١٣٨٧دی تم ششنبه هيک                                                                                            ی هماهنگتهيکم    

        
 ، دو تن از فعاالن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بيژن اميریومحسن حکيمی يک هفته پس از دستگيری 

نائب رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی نيز توسط مأموران ابراهيم مددی اطالع يافتيم که در روز گذشته، 

 سال ٣اخبار واصله حاکی است که مددی برای اجرای حکم . ه يک پليس امنيتی تهران دستگير شده استپايگاه شمار

 . استگرديدهو نيم زندان مصوب دادگاههای نظم بردگی مزدی به زندان اوين منتقل 

توده های  فشار بر مبارزات روز تحميلدولت سرمايه داری ايران دامنه هجوم خود برای دستگيری فعالين کارگری و 

 سوای فعالين ضد سرمايه داری جنبش کارگری و آخرين خبرها حاکی است که. کارگر را باز هم گسترش داده است

 مپدرا و بختيار رحيمیعالوه بر ابراهيم مددی نائب رئيس سنديکای شرکت واحد دو فعال کارگری ديگر به اسامی 

 به  داران دستيازی دولت سرمايه.ايه دستگير شده اندنيز توسط نيروهای امنيتی و عوامل سرکوب سرم نصراللهی

توسعه دستگيری ها و آزار و شکنجه و زندان فعالين جنبش کارگری گواه بارز حدت روز افزون مبارزه طبقاتی توده 

گسترش مستمر بيکاری ها و بيکارسازی ها، خطر هولناک گرسنگی ميليون ها . های کارگر عليه سرمايه است

 افراد خانواده آن ها، محروميت توده های طبقه کارگر از ابتدائی ترين امکانات زيستی و همه سيه روزی کارگر و

 شرائطی را فراهم آورده است که تحمل آن حتی در زير فشار هارترين ،های ديگر دامنگير دهها ميليون برده مزدی

مبارزه و اعتراضات کارگری مدام رو به اوج است دامنه . ديکتاتوری های ميليتاريستی سرمايه نيز امکان پذير نيست

ما دستگيری همه . و پاسخ دولت سرمايه دستگيری و زندان و شکنجه و سر به نيست کردن فعالين کارگری است

کارگران از جمله سه کارگر دستگير شده اخير را با قاطعيت تمام محکوم می کنيم و خواستار آزادی فوری و بدون 

     .  ها هستيمهيچ قيد و شرط آن
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  ١٣٨٧ دی ٨
http://www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 


