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زندان  زداشت و، با ارعاب،تهديد  

  د داشتکارگران و فعاالن کارگری را از ادامه مبارزه باز نخواه

 
١٣٨٧دی هفتم شنبه                                                                                     ک کمی برای هماهنگۀتيکم  

 
 

زندان  کارگران و فعاالن کارگری و بازداشت و تهديد و ارعاب  

.خاطر احقاق حقوق مسلم خويش باز نخواهد داشت ی مبارزه به آنان، کارگران را از ادامه   

)از فعاالن شناخته شده در ايران در ارتباط با بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری،(  

، ٢/١٠/٨٧دوشنبه شامگاه روزاعضای کانون نويسندگان ايران، درازيم که محسن حکيمی، فعال کارگری وشدبا خبر

 يکی از دوستان و نزديکان خود، به نام بيژن اميری، که او نيز از فعاالن کارگری در به هنگام حضور در منزل

سرمايه بازداشت  ای توسط خادمان و ماموران نهبدون حکم قضايی و به شکل خود سرا  رود، ايران به شمار می

 .است  شده

ی موجود  های عميق و فزاينده خويش و مستاصل از حل بحران خادمان سرمايه، در راستای حمايت از منافع طبقاتی

ی  دامها ی کارگر و در اين ارتباط فعاالن کارگری، آنان را از با تشديد فشار نسبت به طبقه کنند تا در جامعه، تالش می

ستم و استثمار را به تمکين و رضا، در  ی تحت ها و مطالبات کارگران باز دارند و اين طبقه مبارزه و پيگيری خواست

کارگزاران سرمايه همچنين در صددند تا با ضرب و شتم کارگران  .مقابله با ستمگری و استثمار سرمايه بکشانند

 های تحميلی ن به دادگاه و همچنين محکوم کردنشان به انواع مجازاتتهديد و بازداشت آنا پيشرو و فعاالن کارگری و

گونه خويش، مجال هر و قرون وسطايی، در واقع از کارگران به مثابه يک طبقه، زهر چشم بگيرند، تا به خيال

فل از غا. جامعه را، از اين طبقه سلب نمايند های روز افزون تحرک و اعتراض در مقابله با معضالت و نابسامانی

داران به عنوان يک طبقه، برای  معيشت کارگران، و جهنمی که سرمايه اينکه وضعيت سخت و فالکت بار زندگی و

دارد و به اقدام عليه صاحبان  مبارزه و تحرک وا می بيش از هر چيز، اين طبقه را به  اند، ديده ی کارگر مهيا طبقه

 .خواند فرا می) داری نظام سرمايه(تی موجود کارگری و طبقا سرمايه و اساسا نظام نابرابر، ضد

ی کارگر و تهديد و ارعاب پيشروان و فعاالن  صرف تشديد فشار به طبقه داران و حاميان آنان بايد بدانند که به سرمايه

 ی ادامه ی تحت ستم و استثمار را مرعوب نموده و از توانند يک طبقه بازداشت و زندان آنان، نمی کارگری، و همچنين

 آن هم در -يک چنين نظامی کارگران، اساسا در. ها و مطالبات خويش باز دارند مبارزه برای پيگيری خواست

اجتماعی، بيش از پيش، زندگی و معيشت آنان را تحت تاثير  ی اقتصادی و های عميق و فلج کننده شرايطی که بحران

 توانند که در مقابل  نمی-دهد ز هم پاشيدگی سوق میداده و پيوسته به سوی نابودی و ا گر خويش قرار مخرب و ويران
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ناظر نابودی و مرگ  داری ساکت و خاموش بر سر جای خود بنشينند و صرفا شاهد و فجايع اهدايی نظام سرمايه

 .دار باشند ی سرمايه ی طبقه گسيخته تدريجی خويش، در قبال بهره کشی مفرط سرمايه و سود اندوزی لجام

 و -ی عوامل سرمايه، عليه کارگران و فعاالن کارگری گرايانه د که اقدامات ايذايی و سرکوبتوان کر ترديد نمی

برای   به ويژه در شرايط کنونی، نه تنها کارگران را از مبارزه و اعتراض-های اجتماعی جنبش همچنين فعاالن ديگر

تواند در گسترش اين مبارزه و  می دارد، بلکه به سهم خويش دست يابی به حقوق و منافع طبقاتی خويش باز نمی

 .مفيد و موثر واقع شود يابی آن به سوی اهداف و منافع طبقاتی کارگران، وسعت

به سهم خود اين گونه اقدامات ايذايی و ضد کارگری را که  های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 ی کارگر و وادار کردن اين طبقه، به عقب نشينی از بقهعوامل آنان، برای مرعوب کردن ط داران و از جانب سرمايه

گيرد، محکوم نموده و  می ها و مطالبات برحق و طبقاتی کارگران، در مقابله با تعرضات سرمايه صورت خواست

ن ياالن کارگری زندانی، از جمله افشو همه فع خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محسن حکيمی، بيژن اميری

های  ها و نهادهای کارگری و انسان ی کارگران و تشکل کميته همچنين از همه اين. باشد می... ور اسانلو و شمس، منص

گرايانه و ضد  سرکوب خواهد که نسبت به اين گونه اقدامات خواه، در داخل و خارج از ايران می عدالت شرافتمند و

حاکمان سرمايه بدانند و مطمئن . دهند العمل نشان ها عکس کارگری ساکت ننشسته و به هر طريق ممکن، در مقابل آن

توان در مقابل مبارزه جويی  آنان، نمی... کارگری و زندان و شالق و  باشند که با تهديد و بازداشت کارگران و فعاالن

های مختلف  عرصه ها و مطالباتشان، در کارگران سد و مانع ايجاد کرد و آنان را از پيگيری خواست و حق طلبی

  .اشتدازب

ن کارگرازنده باد همبستگی طبقاتی  

  
   هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگري کميته ی

۵/١٠/١٣٨٧  

com.komitteyehamahangi.www  
komite.hamahangi@gmail.com 

  

 


