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  د هم بازداشت شی مددميابراه

  !تعرض سرمايه به جنبش کارگری همچنان ادامه دارد

    
١٣٨٧دی شنبه هفتم                                                                                                      یريگي پتهيکم    
  

 سي رئبي نای مددمي، ابراه تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند ازدهي رسیطبق خبرها

 مطالبات کارگران یريگي پی که برا١٣٨٧ ماه ی د٧ روز  امروز، شنبه مي در نزي کارگران شرکت واحد  نیکايسند

 سي رئبي نا کهندي گوی میهمکاران و. د کار رجوع کرده بود، در همان محل بازداشت شیشرکت واحد به اداره 

 ني، اما ا به بازداشت قرار گرفته بوده استدي بارها مورد احضار و تهدني کارگران شرکت واحد قبل از ایکايسند

  . داردز مطالبات کارگران شرکت واحد بایريگي و فشارها نتوانسته بود که او را از پداتيتهد
 ی در پی دارهي اقدام دولت سرماني ام،ي دادحيض توزي نی فعاالن کارگرگري دی که در مورد بازداشت هاهمانطور

 ی کارگری جو خفقان در جامعه جادي ای و کوشش برایاعتالء مبارزات کارگران و در جهت سرکوب جنبش کارگر

 اقدامات نيا.  استرفتهي صورت پذاش تيکل و نظام آن دری و دولتی خصوصانيحفظ منافع کارفرماجهت  در

 موارد ني در کوچکتری حتاني داران و کارفرماهي است که طبقه سرماتي واقعني ایسرکوبگرانه نشان دهنده 

 کارگران و کي دمکراتی های آزادمي کرده و حریستادگي خود ای طبقاتیروي کارگران با تمام نیمبارزات حق طلبانه 

 توان ی ماي متناسب داد؟  آی پاسخعي وقاني  به ادي نباايآ.   دهندی قرار متي و محدودتهاجم جنبش را مورد نيفعاالن ا

 و تشکالت راني است که کارگران ادهي زمان آن نرساي تهاجمات مقاومت کرد؟  آني در مقابل ایدر انفراد و پراکندگ

 اعتراض و ی آزادان،ي بی آزادجتماعات، ای آزادِکي حقوق دمکراتني و تضمني طبقه متحدانه در جهت تأمنيموجود ا

به ...  امضا و دي موقت و سفی سطح دستمزد و مبارزه با قرادادهای اقتصادین با خواسته هاهمزما... اعتصاب و 

و " طرفيب" ،ی دولتی که نهادهانندي بی نمی کارگری اشکال سازمانگري و ديیکاي رهبران سنداي  آزند؟يمبارزه برخ

    هستند؟هي سرمای انهي سرکوبگرای هااستي بلکه مراکز فعال اعمال سه،نبود" شهيداور پ"

 ی مدي تأکتي واقعني بر ای مددمي  ضمن محکوم کردن بازداشت ابراهی آزاد کارگری تشکل هاجادي ایريگي پتهيکم

، ی کارگریتوده ها برهيتک جزی راهیجنبش کارگر برهي فشار، سرکوب و تهاجم سرمااستي مقابله با سیکند که برا

  . شان وجود نداردی اهداف و منافع طبقاتی آنان در راستای و سازماندهی رسانیآگاه

  
  ی آزاد کارگری تشکل هاجادي ایريگي پتهيکم

 ١٣٨٧ ماه ی دهفتم
http://www.komiteyepeygiri.com 


