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  فعاالن کارگری،بازداشت 

 مکني  بيژن اميری و محسن حکيمی را محکوم می

 ١٣٨٧م دیپنج شنبهپنج                                                                                                   یريگي پتهيکم  
  

   
 .عوامل سرمايه دو تن از فعاالن کارگری را از ميان مان ربودند بار ديگر

حراست کارخانه  گزارشات رسيده در روز دوشنبه بيژن اميری از کارگران ايران خودرو را پس از درگيری باطبق 

يورش به خانه ی ايشان که به منظور  در همان شب، هنگام. بازداشت کرده و به نيروهای امنيتی تحويل می دهند

زدن به خانواده ی ايجاد تشکل کارگری را که برای سرهماهنگی  تجسس صورت گرفته بود، محسن حکيمی، از کميته

دهند  خانواده آقای حکيمی و وکيل ايشان گزارش می. شت می کنندايشان حضور داشت نيز بازدا آقای اميری در منزل

دادسرای امنيتی دادگاه انقالب تهران  که با رجوع به مقامات قضايی متوجه گشته اند که برای اين دو فعال کارگری در

 . برندر می زندان اوين در حال بازجويی به س٢٠٩بازداشت در بند  پرونده باز کرده اند و در حال حاضر با قرار

طبقه کارگر تحميل کرده  دولت سرمايه که خود می داند با شرايط فقر و گرسنگی ای که سرمايه داران ايران به اخيرا

اين نظام ستمگر و اسنثمارگر وجود ندارد، به  اند، و اينکه هيچ برنامه ای برای رفع چنين اوضاعی در چهارچوب

هم اينک بسياری از فعاالن کارگری در .  کارگری آغاز نموده استفعاالن هراس افتاده و موج جديدی از سرکوب

  . استبردن و آوردن شان به مراجع پليسی و امنيتی و قضايی واقعيت روزمره زندگی شان گشته بازداشت بوده و

ا تأکيد می کند که ب پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت اين دو فعال کارگری کميته

ما، فعاالن کارگری،در مقابل تعرضات سرمايه  گذر زمان، بگير و ببندهای فعاالن کارگری بيشتر خواهد شد و اگر

  .ناسدشسرمايه برای تعرض اش به طبقه کارگر حد و مرزی نمی  داران و کارفرمايان متحدانه عمل نکنيم،

  

  یپيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگر کميته
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