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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
مي کنی را محکوم می فعاالن کارگریريدستگ  

  یاهنگ همهتيکم  ١٣٨٧بهمن م شتهشنبه سه                                                                          
  

 بيژن اميری کارگر خودروسازی و از فعاالن کارگری پس از يک درگيری با حراست کارخانه ٨٧ماه  روز دوم دی

ه و فعال کارگری که برای کمک و همان شب محسن حکيمی نويسند. ايران خودرو توسط پليس امنيت دستگير شد

ی اميری به منزل او رفته بود، توسط عده ای افراد لباس شخصی که برای تفتيش و تجسس به خانه  دلجويی از خانواده

اين دستگيری خودسرانه و غيرقانونی در شرايطی انجام . اميری ريخته بودند، دستگير و به زندان اوين منتقل شد

  .يه او اقامه شده و نه از قبل حکم قضايی برای دستگيری او صادر شده استگرفته که نه اتهامی عل

 زندان اوين تحت بازجويی ٢٠٩های انفرادی بند  سلولت که محسن حکيمی و بيژن اميری دريک ماه اساکنون بيش از

کننده به پرونده در  دگیقاضی رسي. اند  هستند و در تمام اين مدت ازامکان مالقات با وکيل و خانواده خود محروم بوده

ها، پايان نيافتن تحقيقات  از ادامه بازجويیحمد شريف وکيل محسن حکيمی هر بارها و آقای م مراجعات مکرر خانواده

  .مقدماتی و تداوم بازداشت آنها خبر داده است

به رشد موج روزی ديگری ا داری جنبش کارگری نشانه دستگيری محسن حکيمی و بيژن اميری اين فعاالن ضدسرمايه

، بازداشت و محاکمه فعاالن جنبش کارگری، فعاالن جنبش ها مورد دستگيری صدای از سرکوب و نمونهواعمال فشار

  . نويسان و ساير فعاالن اجتماعی است نگاران،وبالگ زنان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه

ها را شديدا  ما اين بازداشت. طلبی و دفاع از حقوق مسلم انسانی است ،عدالتخواهی  های شريف آزادی جرم اين انسان

ی زندانيان سياسی، فعاالن کارگری و فعاالن اجتماعی  کنيم و خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط همه محکوم می

  .  و بيژن اميری هستيم از جمله محسن حکيمی

  .خواهيم که در اين اعتراض جمعی به ما بپيوندند طلب می خواه و عدالت آزادی های ی انسان ما از همه

   :خود را به آدرس اينترنتی زير بفرستيد برای امضا کردن اين متن نام

Email: azadi.kargar@gmail.com  

  )١(امضاها 
 -اردالن پروين -  اخوان علی- احمدی امويی بهمن - احتسابی فرخنده -پورفرزانه   آقايی- آزاد نفيسه - آذرمنش حميد

 -اهللا   اکبری سيف- اصالنی آناهيتا -اصغری حسن  - اسکويی نازی- اسحاق بهنام -محمد محمود  استاد -اسپيلی رضا

-اکبر  امينی علی- اميری فرهاد - اميری روزبه - اميرزاده پروين -ی حسيناميد - امدادی ابراهيم -اکبری مريم 

 -تابش زهره  - پوينده صفا - پور حسن وحيد - بيگلری ويدا - بهکيش منصوره -يعقوب ژيال   بنی-يونس  اورنگ

جعفری سوسن  - جباری مهری -عليرضا   جباری- ثقفی عليرضا-تيموری محمد رضا  - توکلی مهدی -نيا طلعت  تقی

 - زاده فرخنده   حاجی- چنگيزيان نسرين -جهانشاهی جاهد  - جواهری کارن - جمالی کامران - جعفری ناهيد -
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 -خواجوی طاهره خيرابی پروين  - حيدری حميد - حيدری الهه - حضرتی حسين -محمود  حداديان-نژاد محمد  حبيب

 رشتچی -رحيمی نجف  - دهقان مصطفی - دهقان رضا-ی خسرو دليرثان- دزکی بهرام - دانشور مزدک -  پروين دانا

 زرافشان - زارعيان محمود -دانا فريبرز  رييس - رياحی زری - رهبر ابراهيم - روحی افسر - رشيدی الله -محمد 

 -   سامانی امير- ساالری ژاله - زيدی راضيه - زندی محسن -زندی عباس  - زمانی شاهرخ - زرافشان هما -ناصر

 -مازيار  سميعی- سلطانی علی - سعيدی حسن -زاده فاطمه   سرحدی-سجادی صابر -ستاری رضا  -مانی علی سا

 -  شميرانی پروانه -شعبانی سوسن  -نظری فاطمه  شاه - شادفر فخری - شادفر احترام - شااهللا طاهره -سوری منير

 -نشين سلطنت   صحرا- صالحی سيد علی -نژاد صفر صادقی - شيرمحمد فربد - شيرازی مريم -شيدايی شهرام 

 طاهباز - طاووسی اميد - طالبی مريم - صمدی نسرين - صمدی مينا - صمدی ثريا -  صمدزاده ايلقار-صفرزاده هاله 

 -عراقی زينب-  عراقی زهره- عباسی فتانه - طيبات نرگس - طاهری سيما - طاهری سيامک -طاهباز کامران  -بيتا 

پور علی   فائز- غمين محسن -غالمی حسين -غفاری نسترن - عمويی منوچهر - عسگری عليرضا -ش عزيزالدين پوي

ساز   قنداق- قادرنيا فرح - قائد فريده - فرهادی يوسف -شهال فروزانفر - فرقانی آزاده - فرخی مارال - فتحی احمد -

 -صالح   کياماری- کوهستانی مهدی -زبه  کريمی رو- کبريايی طاهره-نيا فرشين   کاظمی-احمد   کارگر-يوسف 

 - مافی حميد -نوروزی ابراهيم   گوهری- گنجی آرش -)اسالو(گز فاطمه  گل- گازرانی منيژه -گازرانی سياووش 

 مختاری معصومه - مختاری احمد - محمدی سياوش -محمد  علی  محمد- محمدزاده مونا - محسنی مريم -متهور نادر 

 -  موسوی نسترن - نجم عراقی منيژه - ملکی مجيد - ملک گلناز- مقدم خديجه -بيگی اکبر   معصوم- مرتضوی حسن -

 -نوروزی پروانه  - نوذری حسينعلی -نوحی مليحه  - نعمتی محمد - نعمتی پريا - ناطقی آرش -شايسته ناصری

 هشکوهی فاطم پور  ولی- نوری ارشيا - نوروزی ياسر - نوروزی صابر -نوروزی زهرا 

  )٢(مضاها ا
) کارگر(اسماعيل  - اسبقی شراره-اردوان سودابه -)جوشکار(احمد  -آلبريتون روبرت - آصفی شاهرخ -سهيل  آصفی

تقی   - ملک پيرخضری - پايدار ناصر - پاشائی محمدحسين -) جوشکار(بهنام  -) مهندس( بهمن -اشرفی پروين  -

کارگر ( خسرو -شناس تراب   حق-صديقه ) سالحی (  حائری- جاللی نظام - ثابتی فريده - تمجيدی مجيد -) صافکار(

 -زارعيان اميد  - رحيمی فرهاد - رحمانی بهرام   -  راجی فرزانه- دانش يوسف  - خيرابی ناهيد -) اغذيه فروشی

وی  صف- صفاری يوسف - شمس سياوش -شمس تارا  - شمس مهناز - شمس محمد  - سالحی مهری -سخی شکوفه 

کارگر ( فالحی مظفر -نه فراهانی فرزا - فراهانی ايليا -) تراشکار( علی  - )کارگر(علی  -عظيمی مراد  -محمد 

) کارگر(  محمد - )نقشه بردار (مجيد  - کريم مينا -کريم حيدر -کاظمی بهزاد  -  الپالنت نانسی- قديمی بهرام   - )متال

  یشاد  يوسفی-) کارگر(يوسف  - يت بيژن هدا- )راننده(  منوچهر-معظمی علی  -

  :کارخانه ها و مراکز کار
  نپوبلي جمعی از کارگران ايران

      دورحسن شهرک صنعتی  عده ای از کارگران

azadi.kargar@gmail.com 


