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اعضاء کميته هماهنگی، دستگيری  

! مهه ايجاد فضای رعب و وحشت در آستانه اول ما  

 
١٣٨٨وردين  فر٢٩  شنبه                                                                             برای کمک ی هماهنگتهيکم               

    
 !کارگران

با خانواده ی "کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های" در پی نشست اعضای٢٨/١/٨٨مورخه در 

زندانی   دستگير و٨٧سال )  ارديبهشت١١(اول ماه مه   شرکت در مراسم  کارگر زندانی غالب حسينی که به اتهام

آمد و کليه اعضای کميته   خانه آقای حسينی به محاصره پليس و نيروهای امنيتی در١١شده بود، در ساعت 

 . شدندهماهنگی حاضر در آن محل دستگير

از خانواده ی   حمايتدوستان اعضای کميته هماهنگی در محل مورد نظر در راستای پيوند طبقاتی و اعالمحضور 

روز جهانی کارگر ابتدائی ترين حق  غالب حسينی و عبدهللا خانی و پافشاری بر حقانيت اينکه برگزاری مراسم

حمايت از دوستان کارگر زندانی جز کوچکترين وظائف طبقاتی ما  کارگران و فعالين کارگری بوده و با اين باور که

 .پذيرفت بوده و هست، صورت

حاضر را جدا و متذکر  ی آقای حسينی محاصره و مامورين در ابتدای ورود، زنان متوجه شديم که خانه١١ساعت در

 .شدند که کليه آقايان باز داشت هستند

در  . انتقال داده شدندسنندج) کشاورز( واقع در خيابان وکيل ١٢دستگير شده با تدابير امنيتی به کالنتری دوستان 

را تجمع غير قانونی   بازجوئی به عمل آمده و مامورين لباس شخصی دليل دستگيریآنجا از کليه دستگير شدگان

 ؟رفتن از کی تجمع غير قانونی اعالم شده عنوان کردند که با مخالفت دوستان مواجه شد و متذکر شدند، مهمانی

ايجاد فضای رعب و  مامورين با. انگشت نگاری بعمل آورده شد کليه بازداشت شدگان فيلم و عکس وآن ازازبعد 

کارگری غير قانونی است هر گونه تجمع  های وحشت ياد آور شدند چون کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

اين که از اين تاريخ با کميته هماهنگی همکاری کتبی نوشته مبنی بر در اين رابطه جرم محسوب شده و بايد شما تعهد

 صادر ا آزاد نخواهيد شد و برا ی شما توسط مراجع مربوط احکام زنداناينصورت هيچکدام از شم نکنيد، در غير

 .خواهد شد

ميکنيم و هيچ  کميته هماهنگی همگی اعالم نمودند که ما عضو کميته هماهنگی بوده و از اين عضويت دفاعدوستان 

به عنوان فعالين کارگر بوده و  گونه تعهدی در اين رابطه توسط ما نوشته نخواهد شد، چرا که ما خود همگی

 .هايمان دفاع کنيم کارگری وظيفه خود دانسته که از منافع هم طبقه ای



هماهنگی، کليه اعضاء با  از گفتگو و فشار توسط مامورين مبنی بر دادن تعهد و کناره گيری اين اعضا از کميتهبعد 

همگی اعضای ظهرعد از دقيقه ب٣٠/۵ ساعتاع کرده و بدون هيچگونه تعهدی درعضويت خود دفصراحت از

 .دستگير شده آزاد شدند

  بود که متاسفانه با وی  ساله ای به نام آمانج نيکدل١۴به ياد آوری است که در ميان بازداشت شدگان نوجوان الزم 

 .عکس و باز جوئی از وی نيز بعمل آورده شد  هم، همچون ديگر دستگير شدگان رفتار و مراحل انگشت نگاری و

بازداشت شده در  خورد سرکوب گرانه از استقامت دوستانه هماهنگی ضمن محکوم کردن اين برتاعضای کميما 

و دفاع از کارگران زندانی در بند، شايسه  عضويت در کميته هماهنگیالبات به حق خود، منجمله دفاع ازدفاع از مط

مسير آرمان های بلند و انسانی طبقه ی از چنين دفاع محکم و طبقاتی در ميدانيم به اين عزيزان درود فرستاده و ما

  .پشتيبانی می کنيم کارگر صميمانه

 

 !باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگرانزنده 
  

 یکمک به ايجاد تشکل های کارگر  هماهنگی برایۀکميت

٢٨/١/١٣٨٨ 
com.komitteyehamahangi.www 

komite.hamahangi@gmail.com 
  


