
 تا تکميل شدن تحقيقاتدستگير شدگان روز جهانی کارگر مريوان آزادی 
  

 دقيقه قبل از ظهر برگزاری مراسم وحضور کامل دعوت شد گان مأ مورين اداره ٣:۴٠ساعت 
اماکن درمحل حاضر شدند ودقايقی به جر بحث با کارگران پرداختند ومتذکر شدند که تجمع غير 

  .ن با توسل به زور تجمع را به هم خواهند زد قانونی بوده ودرصورت متفرق نشد
  

پس از مأمورين اداره اماکن ،رئيس حفاظت اطالعات نيروی انتظامی همراه با رئيس اداره آگاهی 
 دقيقه وقت دادند که جمع ١٠ ،شهرستان مريوان در محل حاضر شدند وبا تهديد به ضرب وشتم

  .متفرق شده ومحل راترک کنند
ه گذاشته بودند تا متفرق شويم تمام نشده بود که به شرکت کننده گان تعرض اما هنوز وعده يی ک

نمودند که در نتيجه  بختيار رحيمی و سالم قادری را دستگير نمودند وبه  تجمع نيز يورش برده که 
ولی بعدا در حال تعرض نيروهای انتظامی . نهايتا بختيار رحيمی را در محل مراسم آزاد نمودند 

 کاميل همتی -۴ ايوب مکيان منش -٣ ايوب رحيمی -٢ کاروان درسيد -١گر به نام های چند نفر دي
در اين مکان حفاظت اطالعات طی .  انتقال داده شدند ١٢ خالد سعيد زاده دستگير وبه کالنتری – ۵

  .چند نوبت و به صورت جداگانه به بازجويی هر يک از دستگير شده گان اقدام نمود 
  

 دنبال عامالن اصلی تدارک ديده گان و تهيه کننده گان مراسم بودند که در جواب به در بازجوئيها به
 نفره به صورت دسته جمعی اين مراسم را تدارک ديده اند و شخص ٢۵آنها گفته شد که کميته ايی 

وال شد که چرا آزادی در مورد پالکارت ها س. يا افراد خاصی عهده دار تهيه مراسم نبوده اند 
محمود صالحی را خواسته ايد و در جواب آنها گفته شد که محمود صالحی کارگر شريفی است و 

  .دستگيريش دليل واقعی و برحق برای عامالن دستگيری نداشته است 
  

سوال شد آيا درپالکاردی که در آن خواستاررفع فشارعليه مدافعان حقوق زنان و دانشجويان بوده ايد 
تحريک دانشجويان و زنان نيست و آيا زن و دانشجو به کار ربط دارد ؟ که جواب داده شد که ، 

در بازجوئيهای بعدی کماکان سعی می کردند که . زنان و دانشجويان جزئی از طبقه کارگر هستند 
تجمع را به احزاب و گروهها ربط بدهند که دستگير شده گان در جواب هر گونه ارتباطی را با 

  .اب انکار کردند احز
  

 نفر بود به دادسرای شهرستان مريوان که ۶ ارديبهشت همه دستگير شده گان که تعدادشان ١٢روز 
روبروی کالنتری بود انتقال داده شدند ودرآنجا قاضی متهمين را به جرم اقدام عليه امنيت ملی از 

ونی بودن تجمع را رد طريق تجمع و اغتشا ش متهم کرد که دستگير شده گان اطالع ازغير قان
 ١دستگير شده گان را تا ساعت )  ميليون تومانی  ٣وثيقه ( کردند وقاضی با گرفتن جواز کسب   

  .بعداظهر تا زمان تکميلی تحقيقات در مورد دستگيرشد گان همه آنها را آزاد کردند 
  

ضاف بر جرم قابل ذکراست درموقع صورت جلسه وبازجوئيها ،قرمز بودن پالکارد ها را جرمی م
نان جواب داده شد که کامال اتفاقی بوده واين رنگ بيانگر نظرو آهای ديگر می دانستند به 

  .خاصی نيست رفک
   مريوان٢٠٠٧کميته برگزاری  اول ماه مه 
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