
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
  برای دستگير شدگان اول ماه مه سنندجزندانصدور احکام شالق و 

 
  ١٣٨٧مرداد م بيستشنبه يک                                                                                  ک کمی برای هماهنگتهيکم

            

" نظم عمومیاخالل در" به جرم ،برای دستگير شدگان اول ماه مه١۵/۵/١٣٨٧تاريخ  جزايی سنندج دردادگاه١٠١شعبه 

.احکام ضربات شالق و زندان صادر کرد  

 زانی که در حاشيه برگزاری مراسم اول ماه مه سنندج کهو سوسن را  سيد غالب حسينی، عبداهللا خانی، شيوا خير آبادی

گزار کننده  فراخوان کميته برشهر سنندج، به جمع زيادی بالغ بر يکصد نفر از کارگران و مردم آزاديخواه و زحمتکش 

 ه ادارهب ابتدا  شدگان دستگير. شدند آمده بودند، دستگير هم گرد کارگر جهانی  داشت روز  گرامیمراسم اول ماه مه، در

.منتقل و روز بعد پس از دادگاهی، همه آنها با قيد وثيقه آزاد شدنداطالعات   

 ١۵/۵/١٣٨٧تاريخ دردادگاه سنندج ١٠١شعبهنتيجتا و دوم دادگاهی شدند برای بار٨٧ماه  تير٢٣تاريخ شدگان دردستگير

.احکام زير را صادر کرد  

آبادی  ضربه شالق، شيوا خير٤٠حبس و   روز٩١ق، عبداهللا خانی به  ضربه شال۵٠ ماه حبس و ٦سيد غالب حسينی به 

گفتنی است که رای .اند  ضربه شالق محکوم شده٧٠ ماه حبس و ٩ ضربه شالق و سوسن رازانی به ١۵ ماه حبس و ٤به 

.باشد  روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاههای تجديد نظر استان می٢٠ حضوری و ظرف هصادر  

حسينی را  سنندج نيز، سيد خالد ١٠٢الزم به ذکر است که عالوه بر اين چهار نفر که فوقا ذکر شد، دادرس جزايی شعبه 

حبس تعزيری  محمود صالحی به سه ماه و يک روزمقابل زندان مرکزی سنندج برای آزادیبه جرم شرکت در تجمع در

.و سال به حالت تعليق در آورده استو سی ضربه شالق تعزيری محکوم کرده و آن را به مدت د  

  همه کارگران، مردم آزاديخواه، اتحاديهانسانی، ازغيرو عتيق، شنيع، تحقير آميزما ضمن محکوم کردن اين احکام عصر

دنيا ميخواهيم که نسبت به اجرای اين احکام اعتراض کنند و نگذارند سراسردرحقوق بشرری، نهادهای دفاع ازهای کارگ

. تجاوز کنند و همراهانشانداران و حاميانشان اينچنين به حرمت و کرامت کارگران   سرمايهکه  

 

 

های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل  
www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com   
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