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از دستگيری فعالين کارگری در پارک چيتگر یتصحيحگزارش   
 

   اه هشتاد و ششم آذرمچهار بيست                                                                                        یجالل ناصر
     

 که تعدادی ازکارگران وفعالين کارگری دريک یپانزده دقيقه درحال  درساعت دوازده و٩/٨۶/ ٢٣امروزجمعه مورخ 

 پليس نيروی انتظامی پارک   تعدادی ازآنان توسط .يتگرگردهم نشسته بودندچگلگشت خانوادگی دردرب شرقی پارک 

  بودندتش روشن کردهآديگر نشسته وجمعی  جمع کارگری زديکینر دهکاين قرار بود جريان از .دنبازداشت شدگرچيت

کنار جمع همزمان از آجانها عبور .کنندميعبورکارگری جمع کناراز نهاآبه تذکرمگو وبگو ازعدمنيتی ب ای که پليس ها

جرم به  که پليس ها ايشان را داحافظی بودخول مشغ ن خاطر ايستاده وميهب وميان جمع يم گوهری ازهرفتن ابرا بود با

 نوشته دو هک گفته نماند  نا( .ديگر نيز بازداشت شدندسه نفر ،ض جمعتراعا اب و  دندکرت شداازب سخنرانی برای جمع

 کالنتری به  آنجا از بازداشت شدگان را .) شد شدگان ضبطبا بازداشت همراه خود داشتند با کارگران که بعضی ازنيز

.راه آهن در شمال پارک چيتگر انتقال يافتند گلستان شهرک  ١۴١  

نيروی انتظامی تهران  نصرپليس امنيت ١٣٧ به کالنتری  مقدماتی بازجويی  بعد ازظهرپس از ساعت چهارر سپس د

.انتقال داده شدند اقع در گيشا جنب آتش نشانیو  

نصر در گيشا در جواب خانوادۀ بازداشت ١٣٧الزم به توضيح است که طبق گفته يکی از افراد پليس کالنتری امنيتی 

 دادگاه انقالب واقع در خيابان شريعتی خيابان معلم انتقال خواهند  فردا درساعت نه الی ده صبح به آنها را" ، گانه شد

".داد  

 ١٣٧به کالنتری  شهرک راه آهن گلستان ١۴١ پاسگاه درجريان انتقال بازداشت شده گان ازاست که الزم به توضيح 

، پليس های کالنتری قصد  داشتند  بازداشت شدگان  را دستبند زده  و آنها  را با تاکسی  آژانس و با نصرگيشاامنيتی   

درنهايت  نيروهای  انتظامی  مجبورشدند که . ازداشت  شدگان مواجه شدندهزينه شخصی  انتقال  دهند که با امتناء ب

بازداشت شده گان را بدون دستبند و با اتومبيل های  سمند مربوط  به  نيروهای  انتظامی که درمحوطه مقابل پاسگاه  

تاه بازداشت شدگان  زمان ارسال اين گزارش کو٢٣/٩/٨۶تا کنون ساعت نه شب جمعه . پارک شده بودند انتقال دهند

. نصر درگيشا به سرمی برند١٣٧هنوز در پاسگاه   
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