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مي کنی را محکوم می کارگرني فعالیريدستگ  
 

   شم آذرماه هشتاد و شپنج بيست                                                                     )غربنطقه م( ی هماهنگتهيکم
 

   

  کارگران و مردم اگاه؛

 محسن حکيمی عضو کميته ٢٣/٩/٨٦ دستگيری فعالين کارگری همچنان ادامه دارد و در اين رابطه در مورخه

ديگراز فعالين کارگری در پارک چيتگر تهران به بهانه واهی  هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری ، همراه با تعدادی

شاهد  زندان کرده اند ؛ اينگونه دستگير يها در چند ماه اخير روند جديدی به خود گرفته و ما دستگير و انان را روانه

لی نجاتی رضا دهقان ع رحيمی واسا لو و ابراهيم مددی و بختيارزندانی کردن محمود صالحی و منصوردستگيری و 

هفته گران نيشکر هفت تپه بوده ايم ودرحيدری مهر و ديگر کار  ،، جليل احمدی، رمضان عليپور، فريدون نيکو فرد

 صادر ئی را دستگير و برای ديگر فعالين کارگری و دانشجوئی حکم احضاراز فعالين دانشجو های اخير تعداد کثيری

  .نموده اند

  گران ؛کار

راديکال و در پيشاپيش آن جنبش کارگری  ن ميباشد که جنبشهایآ ايجاد رعب و وحشت تنها مبين اين روند سرکوب و

عملی خود وارد فاز معينی از مطالبات خود شده و با طرح شعار،  با اتکا به نيروی خود کارگران در عرصه های

گسترش   در جامعه ايران در حال، از طرف دانشجويان سر فصل جديدی از پيوند طبقاتیاتحاد دانشجو کارگر اتحاد

سد و مانعی را در روند اين  ن ميباشند کهآی با دستگيری اين فعالين در صدد است و بدين خاطر حاميان بورژواز

ران را ناچار به عقب نمی تواند عزم طبقا تی کار گ حرکت پيشرونده ايجاد کنند که بی شک اين گونه دستگير ها

 دستگير يها از تمامی کار کميته هماهنگی منطقه غرب ضمن محکوم کردن اين اعضای؛ ما به عنوان نشينی نمايد

شرط اين دوستان  آزادی بی قيد وخواستاراين بی حقوقی ها ايستادگی کرده ومقابل آگاه خواستاريم در مردمگران و

 .شويم

  

  )منطقه غرب(ماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری کميته ه

 


