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                 www.ofros.com 

ن هستنديتگر همچنان درزندان اوير شدگان گلگشت پارك چيدستگ  
  

   م آذرماه هشتاد و شششش بيست                                     یته هماهنگيآم 
 

    

 یتگر رفته بودند و در حالي گلگشت به پارك چیشان براي از آارگران به همراه خانوادهای جمع٢٣/٩/٨۶روزجمعه 

خواستن اوراق   و آارگرانجو از و  با پرس ی انتظامیروين مشغول صحبت بودند ناگهان  آه دورهم نشسته بودند و

 یر وبه آالنتري رادستگین غالمي و حسیرضا عسكريعل یم گوهريابراه یميجمله محسن حكنفر ازت آنان چهاريهو

 یحال دری بر تجمع وسخنرانی مبنی انتظامیرويتن با گزارش آذب ونا درست نن چهاري آن روز ایانتقال دادند فردا

 یدادگاه انقالب به اتهام تبان دریت مليژه امني ویارياد د٢شعبه در صورت نگرفته بود یچ گونه تجمع وسخنرانيآه ه

.ت آشورمحاآمه شدنديه امنيعل  

 محسن ی برایقاض.  اعتراض آردند یهوا ام ه وبازداشت خودبه اتیريآردند وبه دستگ ام را ردهن اتيهرچهار نفرا

 قرار یگوهر م ي ابراهی برا و یون تومانيليست ميضمانت ب و آفالت  قراریغالم نيحس  و یرضا عسكري علیميحك

د يرس نفر چهار  هریامضا  و تيبه رو  یبه صورت آتب قرار نيا ت ياهن در. آردصادر یون تومانيليست ميقه بيوث

 آن یاما فردا. قه اقدام آننديه ضمانت و وثي تهی آنان رساند تا برای حكم را به اطالع خانواده های به طور تلفنیوقاض

ل ي آه آفیل پرونده در حایقاض. مراجعه آردند قه به دادگاه يو وث همراه ضامن  دها آه خانوا  ٢۵/٩/٨۶كشنبه يروز 

با  ین غالمي  حس ویرضا عسگري علیل هاين حال آه آفيدر ع رفت ويپذن را یم گوهريقه ابراهيوث  ویميمحسن حك

در ن آه متهمان هنوزي ا پرونده با اعالمینزد دادگاه سپردند  قاض را یون تومانيليم ست يضمانت ب ارائه مدارك الزم 

  بند ك يسالن ن ياو را در  آرد وهمچنان آنهایريجلو گ قراریاجراقات است ازيمرحله تحق و پرونده دریيجوحال باز

.در بازداشت نگه داشته اند  ٧  

ض قانون دانسته اند و به آن اعتراض آردند اما ن اقدام را نقي دادگاه ایر تن با اعتراض به قاضان چهي ایخانواده ها

.اند  به آنها ندادهیچ پاسخيتا آنون مسئوالن ه  

 آارگران یخانوادگ ویرابطه جمعبرخاست و نشست وی حتیت آارگريهرگونه فعال ازیرين حرآت در جهت جلوگيا

 و بازداشت آارگران را یريم و دستگيدان ی میقانونري و بازداشت را غیرين دستگيرد، ما اي گیمصورت گر يكديبا 

.م يد و شرط آنان هستي و بدون قی فوریم و خواهان آزادي آنیرد محكوم مي گیصورت م مختلف یآه به بهانه ها  

ن ي و بازداشت ا یريوه ممكن به دستگيشهر آه به  م ي خوانیرا فرا م خواه ي و مردم آزاد ن حال همه آارگرانيع در

.آارگران اعتراض آنند  

  
)منطقه تهران  ( یجاد تشكل آارگري ای برایته هماهنگيآم  

 


