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  آنهاهي علچهار اتهام انتقال دستگيرشدگان اول ماه مه به بند عمومی و
 

١٣٨٨خرداد  ٣  شنبهيک                                      بهروز کارونی  -ايران خبر                                          
        

   منتقل شدندی آارگر به بند عمومیهانر شدگان روز جيدستگ

 ی آارگر خانواده های بعد از روز جهانی مانند روزها،روز شنبه دوم خرداد

  .ابان معلم مراجعه آردندي انقالب واقع در خی دادسرای ها به جلویبازداشت

ا ژشتاره آه ي و ژوریعقوب علير ي ها به نام امین روز تنها دو نفر از بازداشتيدر ا

ن يا ،قهيهر دو نفر دانشجو بودند به دادسرا منتقل شدند و بعد از اعتراض به قرار وث

 متاسفانه مقدمات یل شد وليبه قرار آفالت تبد) سهيمق (٢٨ شعبه یقرار توسط قاض

 باشد از ی نفر م٣١ش از يداد آنها ب ها آه تعیه بازداشتي آلیافتين خبر دريطبق آخر .زان فراهم نشدين عزي ایآزاد

ن ي از بی و محسن ثقفیرضا ثقفيعل, اني از زندانیكيبه اظهار  . منتقل شده اندی به بند عموم٢٤٠ یبند انفراد

 جملهر شدگان از يه دستگيضمنا آل . اطالعات منتقل شده اند٢٠٩ ها در روز چهار شنبه جدا شده و به بند یبازداشت

ر يام -بهنام اسدزاده -  یمحمد اشرف - یبيات غيمنصور ح -  یغالمرضا خان - م زادهيجعفر عظ - نگژ  ونس اري  

  . برقرار آردندیان با خانواده تماس تلفنيگر زندانيو د - ا پشتارهيپور - یعقوبعلي

 آارگر ی آه در روز جهانيیكايند از رانندگان شاغل سیكي یون جابري هماین رابطه آقايالزم به ذآر است آه در ا

شان يكند از آار اي شغل خود مراجعه می برقراری آه برای شنبه ، زمان٤ در روز ی بعد از آزاد،بازداشت شده بود

خ ين اداره نمود و در تاريم ايت اخراج خود را تسليد آه نامبرده با حضور در اداره آار شكاي آی به عمل میريجلوگ

گر به نام ناصر محرم ي ديیكايك آارگرسندين يهمچن.ديشان به ثبت رسيئت حل اختالف اي هیرماه روز برگزاري ت٦

 است آه بنا به اظهارات یگفتن .ده استياز آار اخراج گرد، شي روز پ٣منطقه از  دريیكايت سنديزاده به خاطر فعال

  .ونس ارژنگ به دادسرا منتقل خواهند شدي و یبيات غيحان منصوريكشنبه سوم خرداد آقايداخل زندان روزده ازيرس

  کارگر  بازداشت شدگان روز جهانیهي علچهار اتهام
جهانی کارگر،   نفر در تهران، در روز٢٠٠سه هفته از بازداشت بيش از 

های کارگری  های غيردولتی و سايت گذرد؛ روزی که به گزارش رسانه می

دانشجويی، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسالمی ايران حدود  و

 نفر را در منطقه نعمت آباد تهران ۶٠الله و حدود   نفر را در پارک١۵٠

های  شدگان از اعضای تشکل بازداشت شمار بسياری از.بازداشت کردند

  .کارگری و فعاالن حقوق زنان بودند

   در تهران٨۵ جهانی کارگر در سال مراسم روز         زاده، توان به جعفر عظيم کسانی که هنوز در بازداشت هستند، می از جمله

  .عليرضا ثقفی، جلوه جواهری، امير يعقوب علی و کاوه مظفری اشاره کرد منصور حيات غيبی،



  .اند شده ج آزاديشدگان به تدر ها، از آن زمان تاکنون، شماری از بازداشت گزارش بر اساس

و يراد« زندانی هستند، به افرادی که هنوزمورد شمارهای کارگری، در جاد تشکليری ايگيته پيافر، عضو کميت نيآ

ن يت ايمورد وضعآزادشدگان دربرخی ازبه نقل از برند و می سربه زندانهمچنان در نفر۶٠گفت که حدود » فردا

است ولی  ی تمام شدهيبازجو. اند مردان بازداشت شده را جای دادهسلول انفرادی، پنج تن ازهردر«: افراد افزود

ک يآنان تا که برخی ازامکان دارد  ن حال،يعگرفته شود و درسرشدگان دوباره از بازداشتی ازامکان دارد که برخ

 ».زندان بماننددرگريماه د

است؟شدگان روز جهانی کارگر چه بوده  اما اتهام بازداشت  
 خصوص اتهاماتی که به بازداشتبه پرسشی درافريآقای ن اند، اما ن مورد سخنی نگفتهيارسمی تاکنون در های مقام

رقانونی، اخالل در يت ملی، برگزاری تجمع غيه امنيدام علاق«: پاسخ داد شدگان روز جهانی کارگر وارد آمده است، 

  ».شدگان وارد آمده است اند که به بازداشت ش اذهان از اتهاماتی بودهيتشو نظم عمومی و

طی ياند که در شرا گفته ن اتهامات را رد کرده وياجهانی کارگرشدگان روز  اشاره کرد که بازداشتکارگری ن فعاليا

  ».ه و اساسی ندارندين اتهامات پايگرفته است، ا ش از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر انجاميها پ که بازداشت

ری يگيته پياسی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که روز جمعه به دعوت کميس ن حال، جمعی از فعاالنيدر هم

الله و منطقه  گر؛ در پارکها نفر در روز جهانی کار خودسرانه درتهران برگزار شد، به بازداشت ده های بازداشت

  .آباد تهران، اعتراض کردند نعمت

ی دادگاه انقالب، مجلس شورای ين نشست از عدم پاسخگوي، در ا»حقوق بشر کانون مدافعان« ت يبه گزارش سا

شده عضو  ژه کارگران بازداشتيشدگان، به و های بازداشت ه به خانوادهييحقوق شهروندی قوه قضا اسالمی و دفتر

ها و  و خبرگزاریها  از روزنامه ن متوجه برخیين انتقاد همچنيا. ک انتقاد کردنديی مسکن فلزکار و مکانتعاون

ن ياکننده در اجتماعی شرکتاسی، فرهنگی ويفعاالن س.شدگان شد بازداشت مربوط بهاخبارانتشارخودداری آنان از

ت و آنان را يرعا خصوص افراد بازداشت شده،را درن دادرسی عادالنه يی خواستند تا موازيمسئوالن قضانشست از

شدگان، با انتقاد  ران از آزادی بازداشتيا ی جمهوری اسالمیيهای قضا ن حال، خودداری مقاميادر .آزاد کنند

  .است های کارگری و حقوق بشری مواجه شده سازمان

ون يکارگران حمل و نقل، فدراس ن جهانیويهای کارگری، فدراس هيالمللی اتحاد نيون بين ارتباط، کنفدراسيدر هم

ه مشترکی در يانيالملل با انتشار ب نيون آموزش بيفدراس ی، کشاورزی و خدماتی ويع غذايالمللی کارگران صنا نيب

 م مددی،ين منصور اسانلو و ابراهيران و همچنيشدگان روز جهانی کارگر در ا بازداشت هفته گذشته خواستار آزادی

  .کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شدندکای يرهبران سند

ه ياتحاد ن چهاريهای ا گر خواستهيشکر هفت تپه از ديکای کارگران شرکت نيه رهبران سنديزندان عل لغو احکام

  .المللی صنفی بوده است نيب

 
و فردايراد -بهروز کارونی  
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