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  اميری ابهام در مورد سرنوشت محسن حکيمی و بيژن

 
١٣٨٧دی شنبه هفتم                                                                                                        راه کارگر     

  
  اقداماتدي بایري امژني و بیميابهام در مورد سرنوشت محسن حک

 ! انجام شودشاندوشرطي قی و بی فوری آنها و آزادتي اطالع از وضعی برایجد
 کدام از مراجع چي هیري امژني و بیمي محسن حکیري و دستگیري امژني به منزل بیتي امنیروهاي از تهاجم نپس

 در یدي شدی امر ابهام و نگراننيا.  نشده اندیري دستگني اتي مسئولرفتني حاضر به پذی اسالمی جمهورمي رژیقضائ

 به ژهي بوی اسالممي رژی ارهي زنجی قتلهالگرد سانيدهم.  کرده استجادي ای دو فعال کارگرنيمورد سرنوشت ا

 . دهدی می گواهی نگرانني اتيحقان

 را مورد خطاب قرار ی آگاه به حقوق انسانیهمه وجدانها) ر اه کارگر(راني ای سازمان کارگران انقالبی مرکزتهيکم

 را تحت فشار قرار داده و خواهان ی اسالمی جمهورمي خواهد که بهر شکل ممکن و موثر رژیداده و از آنها م

 .   شوندیري امژني و بیمي محسن حکتيروشن شدن بالدرنگ وضع

 در آگاه شتازي نقش پدي  باراني استي و کمونستيالي چپ، سوسیروهاي و نی کارگری تشکلهاژهي ارتباط بونيادر

 .ئف خود عمل کنند داشته و به وظای المللني و بی در سطح داخلی افکار عمومیبخش

 خواهان روشن شدن دي بای کارگری ها و سازمان هاهي اتحادژهي مدافع حقوق بشر و بوی المللني بی سازمان هاهمه

 و شرط منصور دي قی و بی فوری آنها ، آزادی آزادی شده و بر تالش خود برایمي و محسن حکیري امژني بتيوضع

 زنان، مناطق ني فعالراز،ي دانشگاه شی دانشجوئني فعاله  و از جملی دانشجوئني فعالگردياسانلو، فرزاد کمانگر، قطع پ

 .    شوندیدتي و عقیاسي ساني  و همه زندانیمل

 ی اعالم مدياي راستا سازمان ني که در ای و شرکت فعال در همه کارزاهائیباني پشتی خود را برای ما آمادگسازمان

 !  دي نمای عرصه استقبال مني در ای های ها و همراهیکند و از همکار

  
 

 )راه کارگر(راني ای سازمان کارگران انقالبی مرکزتهيکم
 

 ١٣٨٧ ماه  ید ٧
 

 


