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ج در بند زندان سنندی از فعاالن کارگریگزارش  

 
  ١٣٨٧ اسفند ۵ شنبهدو                                                                                              فعاالن حقوق بشر

 
 

 چون شالق را متحمل شده و ی باشد، که احکامی سنندج می فعاالن کارگرتي از وضعی شرح مختصرل،يگزارش ذ

  . ندي نمای می زندان سپرني زندان خود را در ایاکنون دوره ها

 زنان به همراه پدرام ی و عضو شورا،ی تشکل کارگرجادي کمک به ای برای هماهنگی تهي عضو کمیدي سعبرهان

 در تي زنان هر کدام به ترتی و عضو شورای تشکل کارگرجادي کمک به ای برای هماهنگی تهي عضو کمینصرالله

 اطالعات سنندج در سلول ی  ادارهگاه ت در بازداش٢٤/١١/٨٧ خي شدند و تا تارري ماه دستگی د٤ و ٢٢ یها خيتار

 دادگاه ارجاع ني اول ای  دادگاه انقالب سنندج به شعبه٤ ی  شعبهیاريها از داد  آنیها  پرونده.  شدندیدار  نگهیانفراد

 شده لي تبدی تومانونيلي م۵ ی قهي به وثی اعالم شد که قرار ویدي به برهان سع٢٦/١١/٨٧ خيداده شد و در تار

 یدار  زندان سنندج نگهنهي هم اکنون در قرنطشاني کرد و ای خودداری وی قهي وثرشي دادگاه از پذني اوجودبا . است

 دادگاه ارجاع داده شده است و ني اول ای  دادگاه سنندج به شعبه٤ ی  از شعبهزي نی پدرام نصراللهی پرونده. شود یم

  . کند ی می خوددارزي نشاني ای قهي وثرشي ، دادگاه از پذی تومانونيلي م٢٠ ی قهي قرار وثنيي تعرغم یعل

 خي است که در تاری تشکل کارگرجادي کمک به ای برایگ هماهنی تهي کمی از اعضاگري دیکي زي نیني قادر حسديس

 روز ٢ و بعد از ريگ  دستی انتظامیروي کارگر در سنندج توسط نی به اتهام شرکت در مراسم روز جهان١١/٢/٨٧

 دادگاه انقالب ١٠١ ی  در شعبه٢٤/٣/٨٧ خي تارر دیو. شود ی آزاد می تومانونيلي مکي ی قهي وثعيبازداشت با تود

 و در شود ی نظر ارجاع مدي تجد٤ ی  به شعبهی وی پرونده. کند ی صادر میمحاکمه و دادگاه در همان روز راسنندج 

 ابالغ شاني ضربه شالق به ا۵٠ ماه حبس و ٦ بر ی مبندنظري تجدی راگذار قهي وثقي از طر٢٨/١١/٨٧ خيتار

 زندان ی نهي را به قرنطشانيقالب ا ضربه شالق در دادگاه ان۵٠ ی بعد از اجرا٣/١٢/٨٧ خير و در تاشود یم

  . کنند ی سنندج منتقل میمرکز

 و ی تشکل کارگرجادي کمک به ای برای هماهنگی تهي عضو سابق کمی سوسن رازان،ی فعال کارگری خانعبداهللا

 ی پرونده. اند  شدهريگ  دستیني به همراه قادر حس١١/٢/٨٧ خي در تارزي نیرآبادي خواي زنان و شی شورایعضو فعل

 ضربه شالق ١٤٠ بعد از ٨٧/ ٣/١٢ خي در تارو کرده است ی را طیني قادر حسدي مشابه با سی روندیعبداهللا خان

  . اند  سنندج منتقل کردهی زندان مرکزی نهي روز حبس به قرنط٩١ تحمل ی را براشانيدر دادگاه انقالب سنندج، ا

 ضربه شالق ٧٠ ماه حبس و ٩ او که ی هي اولیت و را در دادگاه انقالب سنندج محاکمه شده اسزي نی رازانسوسن

 خي کرده که در تارريي ضربه شالق تغ٧٠ سال و ٣ به مدت یقي ماه حبس تعل٩ به دنظري تجدی بوده است در مرحله

  .  درآمداجرا در دادگاه انقالب سنندج به شاني هفتاد ضربه شالق ا٣٠/١١/٨٧
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 ماه ٤ به دنظري تجدی  شده بود که در مرحلهنيي ضربه شالق تع١۵ و  ماه حبس٤ زي نیرآبادي خواي شی هي اولیرا

 در دادگاه ی ضربه شالق و١۵ ٣٠/١١/٨٧ خي شد و در تارلي ضربه شالق تعد١۵  سال و٣ به مدت یقيحبس تعل

  . انقالب سنندج اجرا شد

 شدند که ريارگر دستگ کی در مراسم روز جهانی نفر از فعاالن کارگر١١ زي به ذکر است که سال گذشته نالزم

 با ورود شاني ایها  از حبسیاما قسمت. ها اجرا شد احکام شالق آن. ها حکم شالق و حبس صادر شد  آنیبرا

  .  شدندزادها به مرور آ  شد و آندهي به سنندج بخشهيي قضای  قوهسيي ر،یشاهرود

 است که همه به اجرا در آمده و ی کارگرني فعالني ای حکم شالق براخورد ی به چشم ماني مني که در ای مهمی نکته

  . ديآ یها به حساب م  آنی برارمعمولي غیحکم
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