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  ی کارگرني فعالیريدر مورد موج تازه دستگ
١٣٨٧ یهم دد شنبهسه                                                                       نراي استي حزب کمونی مرکزتهيکم  

  
ماموران . مهوری اسالمی موج تازه ای از دستگيری فعالين کارگری را آغاز نموده استدر روزهای اخير رژيم ج

، نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی "ابراهيم مددی" دی ماه، ٧لباس شخصی رژيم روز شنبه 

روز   .لومی منتقل کردندتهران و حومه را هنگام مراجعه به اداره کار منطقه شمال تهران، بازداشت و به مکان نامع

کارگری و عضو کميته  فعال" پدرام نصرالهی"ها به منزل   دی ماه ماموران امنيتی و لباس شخصی۴چهارشنبه 

های کارگری و نيز عضو شورای زنان، يورش برده و وی را دستگير و  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

عضو کميته  "محسن حکيمی"و " بيژن اميری"فعاالن کارگری، دو تن از   دی ماه، ٢روز دوشنبه . بازداشت کردند

ن در زندان اوين بسر می توسط نيروهای امنيتی دستگير شده و هم اکنو   هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری،

رايطی شدند، و اينها همه در شهفت تپه به دادگاه احضارفعالين سنديکای کارگران نيشکر تن از۵همين روزها در. برند

  .است که منصور اسانلو و افشين شمس از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ايران هنوز در زندان بسر می برند

رژيم جمهوری اسالمی که از رشد نسبی مبارزات و اعتصابات کارگری در ماههای اخير به هراس افتاده و از تالش 

ات بخوبی آگاه است می خواهد با موج بگير و ببند فعالين و نقش محسوس فعالين کارگری در سازماندهی اين مبارز

رژيم جمهوری اسالمی که با سقوط شتابان قيمت نفت و تعميق . کارگری، جنبش کارگری ايران را مرعوب کند

بحران اقتصادی و سياسی ناشی از آن، در شرايط محاصره اقتصادی دست بگريبان است، در موقعيت کنونی رمز 

قاء خود را قبل از هر چيز در سرکوب جنبش های اجتماعی و در مرحله اول سرکوب و به رکود ادامه حيات و ب

رژيم جمهوری اسالمی که به جايگاه و اهميت مبارزات طبقه کارگر ايران در . کشاندن جنبش کارگری ايران می بيند

 و پيشروان کارگری که امر تغيير فضای سياسی جامعه واقف است می خواهد با دستگيری و زندانی کردن فعالين

ساز ماندهی مبارزات کارگران و کمک به ايجاد تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران را در اولويت کار و تالشهای 

  .خود قرار داده اند از جنبش کارگری ايران زهر چشم بگيرد

کل ها و نهادهای موجود ه همه تشچنين شرايطی نياز حياتی به مقابله با سياست ضد کارگری رژيم ايجاب می کند کدر

ايران، فعالين و پيشروان بخشهای مختلف جنبش کارگری عليرغم هر اختالفی که با همديگر دارند مبارزه کارگری در

اختالفات موجود در ميان تشکل ها و نهادهای . آغاز کنند  شرط فعالين کارگری انه ای را برای آزادی بدون قيد ومتحد

بايد با ايجاد همبستگی طبقاتی و گسترش .  خللی در صف طبقاتی مبارزات کارگران ايجاد کندکارگری نبايد هيچ

ش کارگری تعرض وحشيانه رژيم به جنبديگرو ببند فعالين کارگری، بارضات خود عليه سياست تعقيب و بگيراعترا

  .سربلند بيرون خواهد آمداين آزمون هم بدون شک جنبش کارگری ايران از .سازيمايران را با شکست روبرو

 کميته مرکزی حزب کمونيست ايران
٢٠٠٨ دسامبر ٢٧ -١٣٨٧ دی ٧  


