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مي کنع دفای به عنوان فعال کارگریمي رحارياز بخت  

 
خرداد هشتاد وهفتدهم پانز )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم   

                 
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، می  حدود يک سال از بازداشت بختيار رحيمی، فعال کارگری و عضو

 زندان ٢٠٩مدتی در زندان اطالعات سنندج محبوس بود و سپس به بند  او سال گذشته در مريوان دستگير شد،. گذرد

از اتهام او . گرفتن وکيل مالقات به او داده اند و نه امکانتاکنون جز تماس تلفنی با خانواده اش نه اجازه  .اوين منتقل شد

مسلم اين است که بختيار . را دامن زده است  شايعات بی اساسی هيچ اطالعی در دست نيست، وهمين بی اطالعی

اما معلوم نيست که ايشان به طورمشخص به چه علتی بازداشت .نشده است رحيمی در رابطه با فعاليت کارگری دستگير

بيرون  طبق اطالعاتی که از اوين به.  به بند عمومی منتقل شده است٢٠٩خبرها حاکی است که از  آخرين. شده است

. فشارهای جسمی و روحی بوده است  برای اعتراف و پذيرش اتهام يا اتهامات خود سخت زير٢٠٩درز کرده، او در 

  .المی غيرقانونی استجمهوری اس آشکار است که تمام اين موارد حتی طبق قوانين خود

وسيله از ايشان به عنوان فعال کارگری وعضو کميته  ما ضمن محکوم کردن اين برخوردها با بختيار رحيمی بدين

 باوريم که اوال در بسياری از موارد برای بازداشتن فعاالن از فعاليت کارگری برای ما براين. هماهنگی دفاع می کنيم

. فعاالن زده می شود استناد کرد که به اين" اتهاماتی"نمی توان و نبايد به  همين رو آنان پاپوش دوخته می شود و از 

 که   )های جمهوری اسالمی" دادگاه"و نه (باشد و دادگاه صالحی  ثانيا، حتی اگر اتهام يک فعال کارگری اتهامی واقعی

بکند،  ردارباشد اين اتهام را اثبات همحقوق يک شهروند ازجمله حق دفاع و حق داشتن وکيل برخو در آن متهم از تمام

حق و حقوق افراد به عنوان فعال  پيداست که دفاع از. بازهم ازچنين متهمی بايد به عنوان فعال کارگری دفاع کرد

سکوت و عدم دفاع از فعاالنی که به عللی غيراز فعاليت  .کارگری به معنی دفاع از هرگونه عمل اين افراد نيست

 از بختيار رحيمی به عنوان فعال. است که در نهايت به گردن خود اين فعاالن می افتد ده اند طنابیکارگری دستگير ش

  .کرد کارگری بايد دفاع
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