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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ دسمبر ٢٧
  

 مجموعه ای از اخبار و عکس ھای مربوط به تجمع امروز در مقابل وزارت کار

  مقابل وزارت کار نموران با تجمع کنندگاأبرخورد خشونت آميز م
  و دستگيری ده ھا نفر  برای آزادی رضا شھابی 

  

  
   

جمع اعتراضی برای رسيدگی به وضعيت رضا شھابی، فعال کارگری و از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد 

 برگزار  ساعتی پيش مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خيابان آزادی رانی تھران و حومه اتوبوس

   .شد

از . بنا به اخبار رسيده، تجمع کنندگان مورد ھجوم نيروی ھای انتظامی قرار گرفته و تعدادی از آن ھا بازداشت شده اند 

   ، احسان محمدی،)ھمسر رضا شھابی(ی ئربابه رضا: اسامی بازداشت شدگان تاکنون اين عده گزارش شده است

  .وش امجدی، مھدی توپچی، محمد شباھتی، ريحانه انصاری، رومينا محسنیاميرحسين محمدی فرد، پويا جانی پور، سيا
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خواست به داخل وزارت کار برود با برخوردخشونت   در حالی که می]جدی[ھمسررضا شھابی امروز پنجم دی ماه

 آميز عوامل امنيتی دستگير شد و به زندان اوين منتقل شد

 کارگری در زندان به سر می برد طی ماه گذشته در زندان سکته رضا شھابی که مدتی است به جرم فعاليت ھای صنفی

  .کرد و وضعيت جسمانی مناسبی ندارد

  

  نفر ديگر از بازداشتی ھای تظاھرات در برابر وزرات کار۶اسامی 

، اميرحسين محمدی فرد، پويا جانی پور، سياوش امجدی، ءی، احسان محمدی، ياشار دارالشفائعالوه بر ربابه رضا��

 ۶که خبر بازداشت شان پيش از اين منتشر شد، اسامی « ی توپچی، محمد شباھتی، ريحانه انصاری، رومينا محسنیمھد

ی، محمد عادلی، فرھاد شيخی، عباس شھرابی، اميرعباس ئحسن سعيدی، روناک رضا«تن ديگر از بازداشت شده گان 

  .     اعالم شده است» وند آذرم

ليس به و حاميان رضا شھابی، نيروھای لباس شخصی و پۀتم و بازداشت گستردبرای برخورد، فحاشی، ضرب و ش��

اين سطح از لشکرکشی برای يک تجمع .  کيلومتر از محل تجمع مستقر شده بودند٢شکلی بسيار گسترده تا حدود 

 . ترس شديد از نارضايتی ھای مردم استۀکوچک حمايتی نشان

 

  االن از آنجا آمدم

  .ن بچه ھا آرام ايستاده بودندوحشيانه بود برخوردشا

  آنھا بيست برابر ما بودند و تا اسکندری نيرو گذاشته بودند

چند تن .  اطالعاتی و بسيجی بودندًاکثرا ما نھايت بين شصت يا ھشتاد نفر بوديم و آرام که آنھا حمله کردند حمله کنندگان

دانستند و ناراضی از  خودشان را از ما مردم می  ،ديمکر ھا که صحبت میيبا نيرو انتظام........ ھم نيروی انتظامی

 !حقوق خودشان و حتی پدرانشان

 .چيزی که مشھود بود ريزش درون نظام بود نه قدرت سرکوب

 
 درمقابل وزارت کارازسوی عوامل امنيتی بشدت مورد ضرب ]جدی[حسن سعيدی ازاعضای سنديکا امروز پنجم دی

 زداشتی ھا به زندان اوين منتقل شدندوشتم قرارگرفت وھمراه باديگر با



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 
  خبر فوری

 ربابه شھابی و ە ھمراھانش دستگير شدند

 . زن از جمله ربابه ھمسر کارگر زندانی رضا شھابی بازداشت شده اند۵ مرد و ٢٠در تجمع امروز 
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يمارستان کشيد طبق ی را به بئفعال سنديکا و مورين درحين بازداشت کار اين کارگرأضرب وشتم حسن سعيدی توسط م

  .آخرين اخبار سعيدی به اورژانس شريعتی منتقل شده است

 
  مقابل وزرات کار]جدی[دی ماه۵خبر تکميلی بازداشتھای تجمع امروز

 رسد  تن می۵١که درمجموع تعداد بازداشتی ھا به باشد می  تن ازخانم ھا١٠تن از آقايان و۴١آخرين خبرازدستگيری

  

 ضرب و شتم شديد ده ھا تن از حاضران در تجمع اعتراضی به وضعيت وخيم رضا شھابی  بازداشت و- ١١٢ ۀبياني

  مقابل وزارت کار

 دفاع از رضا شھابی، تجمع اعتراضی به وضعيت خطرناک رضا ۀبنا بر مشاھدات حاضران و اخبار رسيده به کميت

 شتم شديد و بازداشت ده ھا تن از  برگزار شد، با ضرب و١٣٩۶ ]جدی[ ديماه۵ امروز سه شنبه ١٠شھابی که ساعت 

نيروھای امنيتی و انتظامی که . حاضران و شرکت کنندگان توسط نيروھای نظامی و امنيتی مستقر در محل روبرو شد

ساعتی پيش از شروع مراسم، حضوری پرتعداد و ملموس مقابل وزارت کار و اطراف آن داشتند، پس از تجمع شرکت 

ده و شروع به کتک کاری شديد و بازداشت زنان و مردانی کردند که تنھا برای اعتراض به کنندگان به آنان حمله ور ش

شرايط وخيم و غيرانسانی رضا شھابی و جھت ياری رساندن به ھمسر رضا شھابی در انعکاس وضعيت ھمسر 

  .دربندش، مقابل وزارت کار جمع شده بودند

نيروھای انتظامی و امنيتی به حدی بود که بازداشت شدگان و ديگر ۀ الزم به ذکر است شدت ضرب و شتم وحشيان

حاضران تجمع را دچار درد شديد در نواحی مختلف بدن کرده و در اين ميان زن يا مرد بودن برای نيروھای انتظامی 

 زن بازداشت ١٠ مرد و ٣٠گفته می شود که حدود .  ھمه را مورد ضرب و شتم قرار دادندءتفاوتی نداشت و با تمام قوا

ی، ھمسر رضا شھابی، و تنی چند از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران ئشده اند که ربابه رضا

  .و حومه نيز در ميان بازداشت شدگان ھستند

نيروھای به اصطالح انتظامی و امنيتی در ضرب و ۀ کميته دفاع از رضا شھابی ضمن محکوم نمودن اقدام وحشيان

و بازداشت حاضران در تجمع اعتراضی به وضعيت رضا شھابی، خواستار آزادی فوری و ضرب العجل آنان و جرح 

ًضمنا . ھمچنين رسيدگی به آسيب ھای احتمالی بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم مأموران امنيتی و انتظامی است

ان ھای شريف را امروز مقابل وزارت کار اين کميته به شدت نگران جان رضا شھابی است؛ ھمين نگرانی بود که انس
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 پزشکی قرار بگيرد اما او را ھمچنان به حال خود رھا کرده ۀرضا شھابی بايد در اسرع وقت تحت مراقبت ويژ. کشاند

  !اند تا از بين برود

آزاد ًتمامی بازداشت شدگان تجمع اعتراضی امروز مقابل وزارت کار و رضا شھابی بايد فورا و بدون قيد و شرط 

  .شوند

  کميته دفاع از رضا شھابی

  ١٣٩۶ ]جدی[ ديماه۵

 
  دی مقابل وزرات کاراززندان اوين آزاد شدند۵خانم شھابی وتمامی خانم ھای بازداشتی امروز 

  
  ھمراه تمام بازداشت شدگان لحظاتی پيش آزاد شدنده ی بئربابه رضا
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ن اوين آزاد شده اند و قرار شده است تا ساعاتی ديگر کل بر اساس آخرين خبر گروھی از دانشجويان ديگر ھم از زندا

  عوامل وزارت کار ھم از ضاربين تجمع کنندگان بودند. بازداشتی ھای امروز آزاد شوند

  
آورده حسن سعيدی که دراثر ضرب وشتم عوامل وزارت کار وامنيتی ھا ازاوژانس با دستبد وپابند به زندان اوين 

 د شداززندان اوين آزا ،بودند
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براساس آخرين اخبار تکميلی که اعضای سنديکا از مقابل زندان اوين گزارش کرده اند تمامی بازداشت شدگان 

 امروزمقابل وزارت کار آزاد شدند

 
ی را به ھمکاران زحمت ئمحمد اصالقی وغالمرضا گمار از رانندگان حق طلب وحق خواه سنديکا آزادی حسن سعيدی،

 ی گوييمکش شرکت واحد تبريک م

  

  تمامی بازداشت شدگان تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار آزاد شدند: فوری

 دفاع از رضا شھابی، تمام بازداشت شدگان تجمع اعتراضی نسبت به شرايط وخيم رضا ۀبنابر اخبار رسيده به کميت

لب بازداشت شدگان از الزم به ذکر است اغ.  عصر از زندان اوين آزاد شدند۴شھابی مقابل وزارت کار حدود ساعت 

 .برند درد و عوارض ناشی از ضرب و شتم توسط نيروھای امنيتی و انتظامی رنج می

تعدادی از بازداشت شدگان را به عنوان نماينده مالقات کرده است و طی اين ) امين ناصری(ھمچنين رئيس زندان اوين 

ع امروز را به رئيس زندان توضيح دادند و در ادامه وی  نفر از بازداشت شدگان به نمايندگی از بقيه داليل تجم۶ديدار 

ی، ھمسر رضا شھابی، فردا طی نامه ای به ئبا دادستانی تماس گرفت و دادستانی عنوان کرد که خانم ربابه رضا

در ادامه با دستور دادستانی، . ًدادستانی و ھمچنين زندان اوين وضعيت رضا شھابی را شرح دھد، تا سريعا بررسی شود

 .تمامی بازداشت شدگان آزاد شدند

کميته دفاع از رضا شھابی ضمن اعتراض شديد نسبت به ضرب و شتم و ھتاکی به شرکت کنندگان تجمع اعتراضی 

مقابل وزارت کار توسط مأموران امنيتی و انتظامی، خواستار بررسی عوارض جسمانی ناشی از اين اقدامات 

مغزی، ھمچنان ۀ رغم شرايط وخيم و خطرناک ناشی از سکت رضا شھابی علیاز ديگر سو . غيرانسانی و ھتاکانه است

دارد که   دفاع از رضا شھابی اعالم میۀدر زندان گوھردشت به حال خود رھا شده است و جانش در خطر است، کميت

اين زمينه ًرضا بايد در اسرع وقت آزاد و متعاقبا تحت مراقبت ويژه پزشکی قرار بگيرد، عواقب ھرگونه قصور در 

 ١٣٩۶ديماه ٠۵ -کميته دفاع از رضا شھابی .ی استئوالن امنيتی و قضاؤمسۀ ًمستقيما بر عھد


