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تحت بازداشت موقت خواهند بود ماه ٢ و صديق کريمی بمدت شيث امانی  

 
ارديبهشت ماه هشتاد و ششم چهار بيست                                                                        اتحاديه سراسری        
 

  دبه چيمن سليمی همسر صديق کريمی اعالم کردن
 تحت بازداشت موقت خواهند بود ماه ٢ و صديق کريمی بمدت  شيث امانی

  
م بازپرسی دادگاه عمومی ميدان امروز چيمن سليمی همسر صديق کريمی برای پيگيری وضعيت وی به شعبه دو

قاضی اين شعبه به خانم سليمی اعالم کرد که در پرونده صديق کريمی دو ماه بازداشت . بسيج سنندج مراجعه کرد

موقت  قيد شده تا ما تحقيقات خود را از ارگانهای مختلف در باره وی تمام بکنيم، در عين حال که پرونده صديق در 

بدنبال اين پاسخ همسر صديق کريمی به دادستانی شهر سنندج مراجعه کرد تا نامه ی . حال حاضر دست من نيست

در غياب دادستان، معاون وی با برخورد . خود را مبنی بر لغو بازداشت موقت صديق کريمی به  دادستانی بدهد

ق و شيث امانی تندی به چيمن سليمی اعالم داشت از دفتر من برو بيرون و ديگر اينطرفها پيدايت نشود، صدي

ضمن اينکه در حال حاضر دنبال وکيل نيز . همچنان در بازداشت خواهند ماند تا ما تکليف آنها را روشن کنيم

. نگرديد هر وقت پرونده انها که ممکن است حتی يکسال طول بکشد تکميل شد وکيل ميتواند در پرونده دخالت بکند

ون دادستان اعالم کرد شما حق نداريد کسی را بمدت چندين ماه در با پيش آمدن اين وضعيت چيمن سليمی نيز به معا

بايد وی را تا زمان تکميل پرونده و ) که نشده(بازداشت موقت نگه داريد و اگر همسر من جرمی مرتکب شده 

  . محاکمه آزاد کنيد

ی خواهان خروج وی در کشوری که معاون دادستان از گرفتن نامه همسر يک زندانی پرهيز کرده و با برخورد تند
از دفترش ميشود و اعالم ميدارد که شما حق نداريد به دفتر من برای پيگيری وضعيت همسر خود بياييد، آيا راهی 

  جز اعتراض و تجمع برای کسی که خواهان رسيدگی به ابتدائی ترين حقوق خود است، باقی می ماند؟
 به همراه خانواده های ١٩/٢/١٣٨۶قعطنامه مورخه اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار همچنانکه در 

کارگران بازداشتی اعالم کرده است خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط شيث امانی و صديق کريمی است و 
  . چنانچه آنان به زودی آزاد نشوند دست به تجمع اعتراضی گسترده تری خواهد زد
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