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  ٣ ه شمارهياطالع

ن جهار سراسی حقوق بشریها  و سازمانین کارگريخطاب به کارگران، فعال  
  ١٣٨٨خرداد  ١۶جمعه                                                                                                                         پيگيریکميته 

        
  کارگریان روز جهاني زندانیها  خانوادهیريه  و دستگرشدگان اول ماه ميتداوم بازداشت دستگ: موضوع

 آزاد یها جاد تشکلي ایريگيته پي مدافع حقوق کارگران چون کمیها  از تشکلی به همراه تعدادی کارگریکايش دو سندي پیماه و اند کي

، یان معضالت جامعه کارگريا با بند تي پارک الله گرد هم آیمردم و کارگران را فرا خواندند که در اطراف آب نما...  ویکارگر

  . آرام به وضع موجود داشته باشندیاعتراض

ه با يجاد کرده بود که در مقابل، حکومت سرماي ایچگونه سد معبري بوده است و نه هیفراخوان تجمع در پارک الله نه مخل نظم عموم

 را از یي  اعالم نشدهیها، حکومت نظام حراست کارخانه و افراد ی و لباس شخصیس انتظامي و پلیتي امنیرويهزار ن کيش از يل بيگس

چ نوع اعتراض و يکند که ه ی در عمل اثبات میحکومت اسالم. ندينما یها قبل در پارک الله و باالخص اطراف آب نما برقرار م ساعت

زمه را به دست آورده و مانع باال خواهد تا سکوت آرامش ال ی مدافعان خود میان را براي بی را تاب تحمل ندارد و فقط آزادیانتقاد

و  هين سکوت و آرامش، دولت سرمايدر پناه ا. غارت شودی و دسترنج کارگران به راحتی عمومیها ها شود و ثروت رفتن پرده

م ر دستمزد خط فقر اعالي زیدستمزدها. نديل نماي را به کارگران تحمیي ک طرفهي یاش قادر خواهند بود هر گونه قراردادها انيحام

  .ندي آزاد و مستقل از دولت و کارفرما را از آنان سلب نمایها شده به کارگران بدهند و هر وقت خواستند، حق داشتن تشکل

 که در پارک الله جمع شده بودند، ینفر از کارگران و مردم صد و پنجاه کي حدود یماه از بازداشت دسته جمع کيش از ياکنون ب

  .  داشت روز کارگر بوده استیشان گرام  جرمین کارگرين کارگران و فعاليا. گذرد یم

  :ن اتفاق افتاده استي زندان اویان در بند عمومين زنداني ای برایشامدهاين پي چنیرين دستگيدر روال ا

ستمر  میها یريگياند و در تالش و پ اطالع بوده یزان خود کامًال بيرشدگان از سرنوشت عزين دستگي ایها ش از ده روز خانوادهيب -١

 .شدند ی روبرو میي مراجع قضایين کارگران، با عدم پاسخگويد شرط اي بدون قی آزادی و دادگاهها برایيبه مراجع قضا

ر شدگان ي دستگیها  مکرر خانوادهیها  و تحت مراجعهین کارگران، سرانجام با فشار افکار عمومي ایريروز از دستگ١۵پس از  -٢

 .قه و بدون کفالت آزاد شدندي از کارگران مرد با کفالت، وثیي ن و عدهرشدگان زي، اغلب دستگیيبه مراجع قضا

رضا يز، علي شاندی فراحی، اسداهللا پورفرهاد، مهدیوزيد ي، سعی منجمله محمد اشرفین کارگري از فعالیدر حال حاضر تعداد -٣

 یکاي و هشت نفر از کارگران سندر شدهيکه در پارک الله دستگ... راد ویزاده، شاپور احسان مي، جعفر عظی، محسن ثقفیثقف

  محمود– ی، رئيس هيات مديره تعاونی عزيز محمد– مصرف ی، مدير عامل تعاونی ناصر ابراهيمیک به اساميمکان/فلزکار

 همه از ی حسين اآبر–ی عزيز يار–ی حاتمی مصطف– عبداهللا وطن خواه، عضو هيات مديره –، عضو هيات مديره یگيالن

 چون یبرند و به بهانه واه  ین به سرمياند، در زندان او ر شدهيمهمان، که در نعمت آباد دستگ شفا به عنوان و حسن ی تعاونیاعضا

 ی برایاند و در حال حاضر پرونده ساز  را بر آنان وارد کردهین لطمات روحيدتريها مکرر، شد یيقات و بازجويل نشدن تحقيتکم

 .آنان ادامه دارد

 آنان بعد از یها یي بازجوی همچون کاوه مظفریم زاده و فعال مدني و جعفرعظیوزيد ي، سعیرف چون محمد اشین کارگريفعال -۴

ن يها منتقل شده  که ا یيل شدن بازجوي تکمی برا٢٠٩ن بار به بند ي دوباره به طور مکرر ادامه داشته و چندیانتقال به بند عموم

 مزمن معده یماري که از بیوزيد ين سعين بي در ایحت.  است همراه بودهی و جسمیها با ضرب و شتم و شکنجه روح یيبازجو



 و چشم ی جلدیبرد و ناراحت ی به سر میت حادي خود محروم گشته و در وضعی ادواریبرد، از مصرف داروها یار رنج ميبس

 .ار نگران کننده استيز بسي نیو

 یان روز جهاني زندانیها  از خانوادهی اشرفیواهر آقاا، و خانم و خيها هما اژدرن خ سه شنبه دوازدهم خرداد ماه خانميدر تار -۵

 .برند یگاه وزراء به سر م ر و چهار روز است که در بازداشتي دادگاه دستگیزان خود جلوي عزی آزادیکارگر به جرم تجمع برا

 ...و -۶

 و همه یمدن/ین کارگرين کارگران و فعالي را مسوول حفظ جان ای حکومت اسالمی آزاد کارگریها جاد تشکلي ایريگيته پيکم

گر يزان و دين عزيد و شرط  ايق ی بی کارگران اول ماه مه را محکوم و آزادیها  خانوادهیريداند و دستگ ی میاسيان سيزندان

  . کارگر را خواهان و خواستار استیرشدگان روز جهانيدستگ

م  يخواه ی مدافع حقوق بشر در سراسر جهان میها مان از همه کارگران و سازی آزاد کارگریها جاد تشکلي ایريگيته پيما اعضاء کم

ن ي که در ای کارگریها رشدگان اول ماه مه و تشکلي دستگیها رانه و دوش به دوش خانوادهيگي پین کارگرين فعالي ای آزادیکه برا

  .نه فعال هستند، تالش مستمر داشته باشنديزم

 ین اعالم شده خود، از دولت و حکومت اسالمي در چهارچوب موازميخواه ی در سراسر جهان می حقوق بشریها و از سازمان

ن کرده و ي آنان را تضمی و روحی بردارد و سالمت جانین کارگري و فعالیاسيان سي زندانی برایبخواهند که دست از پرونده ساز

  .ها را هر چه زودتر اعالم کند د و شرط آنيق ی بیآزاد

  

  راني در ای آزاد کارگریها  تشکلجادي ایريگيته پيندگان کمي نمایشورا

  ١٣٨٨خردادماه ١۵ جمعه

 
  


