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ی بشرق و حقوی کارگری سازمانهای از تمامیاستمداد فور  

یآزاد  و طاهای مرادريسرنوشت جوانمبی خبری از   
  وهفتهشتاد خرداد دوم                                                                                     نراي آزاد کارگران اهياتحاد

                                                                               
( ی و حقوق بشری کارگری سازمانهای از تمامیاستمداد فور ) 

ی خالصهي بازداشت فوزی برازي و تالش خشونت آمی و طاها آزادی مرادري از سرنوشت جوانمی اطالعچگونهي هنبود  

به اداره اطالعات  بر انتقال آنان ی مبنی و طاها آزادی مرادري جوانمیبه خانواده هاالم اداره اطالعات بوشهراع ازپس

کرمانشاه  دری و طاها آزادیمرادري جوانمی خانواده هایهايريگيصورت گرفت پ٢٣/٢/١٣٨٧مورخه رکرمانشاه که د

. نداده استی اجهي نتچي تاکنون هن و بازداشت آنایجهت کسب اطالع از مکان نگهدار  

 اداره ني اني ، مامور٢٩/٢/١٣٨٧ به اداره اطالعات کرمانشاه در مورخه  ی خالصهي بدنبال مراجعه فوزگري دیسواز

 یکيباعث شد  امرنيشدند و هم روبروهيآمدند که با مقاومت همراهان فوز بری خالصهي بازداشت فوزیپبا خشونت در

. مورد ضرب و شتم واقع شوندني با ضربات قنداق تفنگ مامورزي نگري و چند نفر دندي بببيآس هي فوزیاز پاها  

مراجع مختلف شهر کرمانشاه جهت کسب اطالع از محل در دو نفرني ای خانواده هایهايريگيپ تا به امروززيآن ن ازپس

. نداده استی اجهي نتچگونهي هزانشاني عزینگهدار  

 هستند که تحت برده وار ی و کارگرانراني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتي هیاعضا ازی و طاها آزادی مرادريجوانم

. مراسم اول ماه مه مرتکب نشده اندی جز اقدام به برگزاری جرمچي کردند و هی کار مهي در عسلوطي شرانيتر  

 به بازداشت آنان دي و تهدزانشاني عزی نگهدارمحل ازی و طاها آزادیمرادري جوانمی به خانواده های اطالع رسانعدم

 مصداق شود،ي کارگران وارد مني بر همسر و فرزندان الي دلني که به ایني سنگیروح و فشارقي عمیبا توجه به نگران

.ن کارگران استي ای خانواده هاهيعل بریبارز اعمال شکنجه روح  

 آنان ی خانواده هادي و تهدی و طاها آزادی مرادري جوانمی آمده و انکار محل نگهدارشي پتينظر ما با توجه به وضعاز

.خطر است دری و طاها آزادیمرادريبه بازداشت، جان جوانم   

 ی اسالمی مقامات دولت جمهورنيتري را متوجه عالزاني عزني به ای و روحی جسمبي عواقب هر گونه آستي مسئولما

 یتيبه وضعکارساز عاجل ویاقدام تا درميخواهي می و حقوق بشری کارگری سازمانها و نهادهایمتما و ازميداني مرانيا

 ی و بی فوری آورده اند اعتراض نموده و خواهان آزادشي آنان پی و خانواده های و طاها آزادیمرادري جوانمیکه برا

. شوندی زندانی اجتماعني کارگران و فعالی و شرط آنان و تمامديق  

 
٣١/٢/١٣٨٧ راني آزاد کارگران اهياتحاد  

k.ekhraji@gmail.com -www.ettehade.net 

ل الملني و سازمان عفو بی کارگری هاهي اتحادی المللني بونيکنفدراس : بهرونوشت  


