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  دادگاه انقالبی جلورشدگانيها دستگ  از تجمع خانوادهیگزارش
  

 ١٣٨٨خرداد  ١٢شنبه  سه                                                                                               یريگي پتهيکم   

 
  زايد کودکان ناهمگون می      تنها توفان        ،غافالن همسازند

  
 تجمع روز جهانی کارگر در   کارگری که در١۵٠بعد از آزادی مرحله به مرحله 

چنان   نفر از اين کارگران هم٢٠پارک الله دستگير شدند، هم اکنون بيش از 

 ماه از دستگيری اين زندانيان پس گذشت يک. محبوس در زندان اوين هستند

شهرهای  از  های اين کارگران که  خانواده. برند  در بالتکليفی به سر می هنوز

مختلف اصفهان، شمال، تبريز، کرمانشاه، همدان، شيراز و کرج به اميد آزادی 

عزيزان خود هر روز جلوی دادگاه انقالب تجمع کرده و منتظر پاسخ مناسبی از 

بق معمول، مسووالن دادگاه انقالب نيز با ذکر اين مطا. طرف مجريان قانون هستند

  ها خودداری کردند تر به خانواده نکته که پرونده آنان در مرحله تحقيقات است از دادن هرگونه توضيح بيش

ر مواقع در  معلم و بيشت روهای خيابان ها ساعات طوالنی در پياده اين خانواده بنا به گفته شاهدان عينی و تصاوير ارسالی، هر روز 

ها برای آزادی عزيزان خود و درخواست کمک  تالش اين خانواده. کنند پاسخ را تجربه می جلوی دادگاه انقالب انتظاری بيهوده و بی

   .يی به دست نيامده است قيد و شرط آنان از ديگر مراجع قانونی و قضايی هنوز ادامه دارد، هر چند هيچی نتيجه بی برای آزادی 

کمپين برای «های دستگير شده روز جهانی کارگر، کميته برگزاری اول ماه مه از همان ابتدا طی کمپينی به عنوان  نوادهدر کنار خا

افراد دستگير شده فقط به خاطر اينکه همزمان با «: ضمن انتشار فراخوان، اعالم کردند» آزادی دستگير شدگان روز جهانی کارگر

های مستقل و رهايی  ا تظاهرات کردند و به دليل طرح مطالبات خود در ايران از قبيل داشتن تشکلها کارگر ديگر در سراسر دني ميليون

  ».های متمادی در زندان هستند از فشار عدم دريافت حقوق برای ماه

نيز خواستار آزادی همه » کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران«در اقدامی مشابه، 

مسالمت آميز برای بزرگداشت روز جهانی مدنی که در تجمع / فعاالن کارگری

  . کارگر در اول ماه مه بازداشت شدند

ها  به موازات اين تحوالت تالش قانونی برای آزادی اين کارگران از سوی خانواده

  .نيز ادامه دارد

همسر عليرضا ثقفی و مادر محسن ثقفی که هنوز هيچ گونه تماسی نتوانسته با  

:  گفت  در خصوص آزادی دستگيرشدگان اول ماه مههمسر و پسر خود داشته باشد

ها  زيرا آن. قيد و شرط اين دانشجويان و کارگران هستيم همه ما خواهان آزادی بی«

طبق قانون عمل کرده و در تظاهراتی آرام که به مناسبت روز جهانی کارگر انجام گرفته بود، در پارک الله حضور داشتند و مرتکب 

اغلب کسانی که هر روز به دنبال اعضای خانواده دستگير شده خود به دادگاه « :کند که  وی خاطر نشان می. ».اند هيچ جرمی نشده

ها را تامين کنند زيرا همسران و مردان  توانند هزينه اياب و ذهاب خود به دادگاه ها نمی آيند مشکل مالی دارند و حتی بعضی از آن می

چرا که قبل از اعالم قبولی محسن از وی کتبًا تعهد گرفته بودند که .  نگران دانشگاه فرزند خود بودوی. » .اند ها دستگير شده نان آور آن

  محسن که در جريان درگيری مامورين امنيتی در روز اول ماه مه از پدر خود دفاع کرده بود، وی را . نبايد فعاليت سياسی داشته باشد

  .اند ها هنوز اجازه مالقات و ديدار با خانواده را نداده ستگيری آننيز همراه پدر دستگير و االن يک ماه پس از د



مانيم تا جوابی بگيريم اما هنوز   بعداز ظهر ما اينجا منتظر می٢ صبح تا ١٠هر روز از ساعت « : گويد همسر آقای محمد اشرفی می

ی قضاييه و حتی با مراجعه و  رای اسالمی، قوهمتاسفانه مراجع قانونی چون مجلس شو. ها داده نشده است جواب درستی به خانواده

يی به دفتر حفظ حقوق شهروندی برای محکوم کردن ضرب و شتم دستگيرشدگان اول ماه مه، هنوز جوابی دريافت نکرده و  نوشتن نامه

گذرد و تکليف اين  می  االن يک ماه از دستگيری اين کارگران. هيچ گونه کمکی در اين زمينه انجام نداده و هيچ پاسخگويی نداشتند 

 و هيچ تجمعی صورت نگرفته است که  کنيم که اين افراد هيچ جرمی مرتکب نشده باز هم تکرار می. زندانيان هنوز مشخص نشده است 

مدت زمان طوالنی بدون اعالم جرم کامال غيرقانونی چنين بالتکليفی و اين . دهند اين چنين اين کارگران را مورد ضرب و شتم قرار می

داشتن طوالنی اين زندانيان را در زندان اوين را غيرقانونی  قيد و شرط و االن نگه  آزادی بی شويم و است و ما هر روز اين جا جمع می

  .»مراجع قضايی در اين زمينه بايد پاسخگو باشند. دانيم می

يی که هنوز آزاد نشده از  ر شدهمادر جلوه جواهری تنها زن دستگي

اش  هايش بابت سالمتی جلوه جواهری و پايان نامه تحصيلی نگرانی

کند و اين که بازداشت جلوه کامال غيرقانونی بوده و جرمی که  صحبت می

اند تبانی و اخالل در نظم عمومی بوده در صورتی که جلوه آن  به وی داده

حتی اجازه مالقات . رقانونی استروز در منزل بوده و اين جرم کامال غي

دانيم به کجا  ايم و ديگر نمی واقعًا ما درمانده. وکيل وی داده نشده است

  .قيد و شرط اين زندانيان باشيم مراجعه کنيم و خواهان آزادی بی

بسيار نگران محمد ) از فعاالن کودکان کار و خيابان( همسر محمد لطفی 

نشجو بود و مجبور بود که در حين مشکالت درسی و کاری جلوی دادگاه حضور داشته باشد، بيشتر وی با توجه به اين که خود دا. بود

های دانشگاهی محمد چندين بار به دفتر دادگاه مراجعه کرد تا قاضی را  وی امروز با کيفی حامل کتاب. های محمد بود نگران امتحان

های  اما متاسفانه پس ساعت. های درسی محمد لطفی را به او برساند تواند کتابببيند و خواهان حکم اجازه وی به دفتر اوين بود تا وی ب

جواب خداحافظی کرد و به سمت دانشگاه رهسپار شد به اميد اين که فردا  طوالنی انتظار، قاضی مربوطه نيامده و وی نگران و بی

  .قاضی را ببيند و اين اجازه را از وی کسب کند

گفت که چهارشنبه او . از وی درباره حال کاوه سوال کرديم. وار دادگاه داده بود و منتظر در پی جوابی بودپدر کاوه مظفری تکيه به دي

متاسفانه . به هر حال زندان اوين است.  همراه محمد اشرفی برده و ساعات متمادی با چشم بسته از وی بازجويی کردند٢٠٩را به بند 

اما هر روز با درهای بسته و .شويم  ها هر روز اينجا جلوی دادگاه انقالب جمع می دهاالن يک ماه تمام است که ما و ديگر خانوا

کنيم و هر روز اينجا جمع شده و از  اتهام را محکوم می ما اين نگه داشتن بلند مدت در زندان اوين بی. بالتکليفی بيشتر روبرو هستيم

  .زاد کنندخواهيم که اين زندانيان را هر چه زودتر آ مقامات قضايی می

نار هم جلوی دادگاه در کنيزدر روز جهانی کارگر » مکانيک /ارشرکت تعاونی فلزک«های هشت نفر از دستگير شدگان  امروز خانواده

گوی اين  چند قاضی مربوطه هر دفعه به هر شکلی جوابهر. آوران خود بودند ن آزادی ناندوخته و خواهانشسته و خاموش، چشم به در

پايان روز آن بود که درالت و فيش حقوقی خواسته و بنا برها وثيقه و قرار کف به طور مثال هفته پيش از اين خانواده.  بوده استها خانواده

زندان ميل نشده و اين فعاالن کارگری درها را آزاد کنند، اما متاسفانه پس از يک هفته هنوز پرونده اين دستگير شدگان تک جملگی آن

ها  تر استان های اول ماه مه فراتر از پارک الله بود و بيش دستگيریپايان اضافه کنيم که متاسفانه بايد در. دی خود هستنداوين منتظر آزا

/ سياسی/ مدنی/ وضعيت فعالين کارگریها از خاموش بودن رسانهاما نبود اطالع رسانی درست و . تها را در برگرف و شهرستان

مکانيک /پارک الله وتعاونی فلزکارمه درکه تنها دستگيری اول ماه  باعث شدههای کشور شهرستانها و انديگر استدانشجويی و زنان در

  . شده تالش بيشتری به خرج دهندتعداد افراددستگير دی اينهمگان برای آزاتر داشته و بيشانعکاس خبری 

  .استنظم عمومی جامعه بوده  و اخالل درجهانی کارگر  وزرمراسم بدون مجوز دردر بازداشت شدگان حضور ترگفتنی است اتهام بيش

  ١٣٨٨خردادماه ١١ ی آزاد کارگریها  تشکلجادي ایريگي پتهيکم  
   


