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  در اداره اطالعاتی و طاها آزادی مرادريجوانم

د  قرار گرفته انی جسمانی فشارهانيدتري بوشهر تحت شد  
خرداد هشتاد وهفتسيزدهم   نرايا  آزاد کارگرانهياتحاد    

                            
  اين مالقات پس.بوشهر مالقات کرد جوانمير مرادی در زندان مرکزی  با  فوزيه خالصی ١٣/٣/١٣٨٧  امروز مورخه

.طاها به دادگاه عسلويه بی نتيجه ماندبرای انتقال جوانمير و و همراهانش آن صورت گرفت که تالشهای وی از    

 به عهده اداره انتقال جوانمير و طاها با پرونده هايشان به عسلويه  دادستانی بوشهر به آنان اعالم کرد که  در اين رابطه

. اطالعات بوشهر است و اداره اطالعات اعالم کرده است در حال حاضر ماموری را برای انتقال آنان به عسلويه ندارد

کردن برای وارد آن نهاد امنيتیر د  اين کارگران  دوران نگهداری طولدر بوشهر حالی است که اداره اطالعات اين در  

.بيشترين فشارهای جسمانی بر اين کارگران به اندازه کافی مامور در اختيار داشته است    

 در مورخهبا فوزيه خالصی  ير مرادی تماس تلفنی جوانم،بنا بر خبرهای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران

٢٣/٢/١٣٨٧  بوشهر   تحت فشار اداره اطالعات،هستند  کرمانشاه  بود در حال انتقال به  اعالم کرده  ویکه طی آن     

بابه کرات  به کرمانشاه، جوانمير مرادی و طاها آزادی   پس از عزيمت فوزيه خالصی و همراهانش  و گرفته صورت   

های آسيب مرادیبطوريکه قفسه سينه جوانمير .گرفته اندحت شديدترين فشارهای جسمانی قرارت ،بستهچشمهای دستها و  

. کامال از بين نرفته استویجدی ديده و هنوز آثار کبودی بر قسمتهای مختلف بدن     

همراه با که امسال در عسلويه هستند جوانمير مرادی و طاها آزادی  از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران 

است که در بازداشت بسر می برند و روز٣٣هم اکنون مدت  مه کردند واری مراسم اول ماهاقدام به برگزهمکاران خود   

.اطالعی نداشته اندتا کنون خانواده های آنان حتی از محل نگهداری عزيزان خود نيز     

 کردن فشارهای سخت جسمانی بر اين کارگران از دادن داروهای در اين مدت اداره اطالعات بوشهر عالوه بر وارد

  و از طريق اختفای محل خودداری کردهنيز  ميکرد  درمانی جوانمير مرادی که بايد بصورت روز مره آنها را مصرف

.ستنگهداری آنان فشارهای سنگين روحی بر همسر و فرزندان اين کارگران وارد کرده ا    

  اول ماه مه بر کارگرانی که هيچ اقدامی جز تالش برای برگزاری مراسم ی و جسمانی شديد روح  وارد کردن فشارهای

.انجام نداده اند يک بربريت آشکار است که بايد با تمام توان و متحدانه در مقابل آن ايستاد  

 جوانمير  برروحی و جسمیوارد کردن فشارهای بازداشت و اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن اعتراض شديد به 

مرادی و طاها آزادی، توجه تمامی سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سطح دنيا را به اين وضعيت ضد انسانی 

  ،کارگران ايران تحميل شده استبر  هکه امروز  افسار گسيخته ای   بربريتمقابل در   ميخواهد تاناآن و از نموده   جلب

.دنه اين شرايط ضد انسانی ابراز دار و به هر نحو ممکن اعتراض خود را بنکنندسکوت   

           www.ettehade.net ١٣/٣/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران       - تی يو سی و سازمان عفو بين الملآی: رونوشت به   
          k.ekhraji@gmail.com    :ليميا 
:فکس  ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥                  


