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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

مو بازداشت فعالين کارگری را به شدت محکوم ميکني ستگيرید  
     

١٣٨٧شنبه پنجم دی           پنج                                                      منطقه غرب -ک کمی برایماهنگ هۀتيکم  
 

  
 و یکارگر  فعال)ز به نه(ها به منزل پدرام نصرالهی   ماموران امنيتی و لباس شخصی١٣٨٧ دی ماه ۴روز چهارشنبه 

ورش برده و وی را ي زنان، یشوراز عضو ي و نی کارگریها جاد تشکلي کمک به ای برایته هماهنگيعضو کم

، دو تن از فعاالن کارگری، بيژن اميری و محسن ١٣٨٧ماه  روز دوشنبه دوم دی همچنين. دستگير و بازداشت کردند

 زندان اوين تحت ٢٠٩دستگير شده و بر اساس اطالع رسيده هم اکنون در بند  حکيمی توسط نيروهای امنيتی

 . هستندبازجويی

رنگارنگ نظام بورژوازی به صفوف کارگران و فعالين کارگری حمله ور می  که محافظين ستاين اولين بار ني

 . کنندو قمع نموده و فعالين و پيشروان کارگری را دستگير و زندانی می شوند، ما را قلع

طر دفاع به خا برند و فعالين کارگری نيشکر هفت تپه هم شمس و نيز منصور اسانلو در زندان به سر می هنوز افشين

و ايجاد رعب و وحشت تنها مبين آن  اين روند سرکوب. شوند ترين خواست و مطالبات خود دادگاهی می از ابتدائی

های عملی  کارگری با اتکا به نيروی خود کارگران در عرصه ميباشد که جنبشهای راديکال و در پيشاپيش آن جنبش

بورژوازی با دستگيری اين فعالين در صدد آن  ن خاطر حاميانبدي.   مطالبات خود شده استخود، وارد فاز معينی از

حرکت پيشرونده ايجاد کنند که بی شک اين گونه دستگيرها نمی تواند عزم  ميباشند که سد و مانعی را در روند اين

 های کارگری، را تضعيف کند؛ ما به عنوان اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل طبقاتی کارگران

تمامی کارگران و  ن محکوم کردن دستگيری، زندان، احضار و دادگاهی کردن کارگران و فعالين کارگری، ازضم

خواستار آزادی بی قيد و شرط اين دوستان  مردم آگاه خواستاريم که در مقابل اين بی حقوقی ها ايستادگی کرده و

 .ميشو
   

  ب منطقه غر- یهماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگر کميته ی

۵/١٠/١٣٨٧  

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

  

 


