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 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com  

ه نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه م۵رد  حکم شالق در مویاجرا  
  

ماه هشتاد و شش اسفند م تشه                                                                                 ی سراسرهياتحاد
  
 

گري و ابالغ حکم به دو نفر دیاري عباس اندری روحتي وضعسنندج،  

 
کارگران بازداشت شده در مراسم اول ازمورد پنج نفر را درمهي احکام تا کنون حکم شالق و جری شعبه دو اجرادادگاه

 به مورد یاري و عباس اندر ی سبحانقي صدان،يلي فارس گو،ی اهللا کلکانبي حب،ی امجدقي صدیماه مه سنندج به نامها

. به آنان ابالغ کرده استمهيجر حکم شالق وی را جهت اجرايی موالبيط وی چتانبيحکم بازداشت طاجرا گذاشته و   

 که ی امجدقي آمده است بجز صد که تا کنون حکم شالق در مورد آنان به اجرا دری است که کارگرانیادآوري به الزم

 اطالع بوده، سه ی که از حکم شالق بیاري احکام مراجعه کرده بود و عباس اندر ی کسب اطالع به دادگاه اجرایبرا

 دادگاه هي حکم جلب و ابالغافتي حکم بناچار خود پس از دریا از احتمال بازداشت و اجری فشار ناشلي به دلهينفر بق

.ا مراجعه کرده  و حکم شالق در مورد آنان به اجرا در آمده است احکام، به آنجیاجرا  

 صراحتا یمورد و حکم درنيبه او* پرداخته شدهگريده نفر د جدا ازیاريحکم صادره به عباس اندر است که دریگفتن

  است بهمهيجر فقط   یو  که حکم ی آگاهني با ایاريعباس اندر ٦/١٢/٨٦  خيتار درلي دلنيهم به . اشاره نشده است

 ی وقتمهي و پس از پرداخت جرکنديتومان بود مراجعه مارهز١۵۵  که مبلغ مهي احکام جهت پرداخت جریدادگاه اجرا

 رغمي سرباز داده و علکي را به دست ی راسا شالقی همانجا خود قاضآوردي به دادگاه می آنرا جهت ارائه به قاضشيف

 ار شالق دچعي حکم شنیاجرا پس ازیاري است که عباس اندریادآوريبه الزم . زننديرا شالق م او،ی ودياعتراض شد

. شده استیدي شدیلطمه روح  

 يی حکم قرون وسطایاجرابرابر اعالم کرده است درزيهمانگونه که قبال نکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد

.خواهد دادخود قراردستور را دریشتري بیاقدامات اعتراضمورد کارگران سکوت نخواهد کرد وشالق در  

 

 

٨/١٢/١٣٨٦ کاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد  

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 
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* ١٧/٩/٨٦: خي  تار١١١٦  شماره دادنامه ٨٦/٩٠٤: کالسه پرونده   

استان کردستان نظرديشعبه چهارم دادگاه تجد: یدگي رسمرجع  

 فرزند محمد  ی امجدقيصد -٣ ی فرزند عبدالباقیانيعباس اندر -٢   فرزند محمدانيليفارس گو -١: خواهدنظريتجد

 یفياقبال لط -٧  ی فرزند محمد عليی مالبيط -٦ اهللا  بي فرزند حبی مرادداهللاي -٥  قي فرزند صدی چتانبيط -٤

 فرزند ی رجبني الدیمح -١٠ ی فرزند علی سبحانقيصد -٩  فرزند عبداهللای اهللا کله کانبيحب -٨ اهللا  بيفرزند حب

یخالد سوار -١١رحمت   

١٧شماره  - کانيسداران ساختمان ن پاابانيسنندج خ - یني حسی مهددي با وکالت سیهمگ  

  و انقالب سنندجی عمومیدادسرا:  خوانده دنظريتجد

 ٨٦/٨٢٢ و ٨٦/٣٠٢پرونده کالسه ه در صادر٣١/٥/٨٦ - ٩١١ و ٢٤/٤/٨٦-٦٣٩دادنامه شماره : خواستهدنظريتجد

  سنندجيی جزای دادگاه عموم١٠٤شعبه 

 در وقت فوق العاده و شعبه چهارم نکي شعبه و ثبت به کالسه فوق انيپس از ارجاع و وصول پرونده به ا: گردشکار

 یدگياوره ختم رس پرونده و مشاتي محتویقرائت گزارش و بررس است پس ازلياستان کردستان تشکدنظريدادگاه تجد

.دي نمای میرا مبادرت به صدوریرا اعالم و به شرح آت  

  دادگاهیرا

 ، ی مرادداهللاي ، ی چتانبي ، طی ،خالد سواری مالئبي طاني به وکالت از آقایني حسی مهددي سی آقای نظر خواهديتجد

  ،ی اهللا کله کانبي ، حبی رجبني الدی ، محانيلي فارس گو،ی امجدقي ، صدی سبحانقي ، صدیفياقبال لط

 به اتهام اخالل در نشي سنندج که بموجب آن موکليی دادگاه جزا١٠٤  شعبه ٢٤/٤/٨٦ -٦٣٩ به دادنامه شماره نسبت

 روز ٩١ به تحمل اهوي متعارف و جنجال و هري وکالت غجادي و ای قانونري شرکت در تجمع غقي از طرینظم عموم

 شده اند و یآنان مرتکب بزه انتساب که   دهد ی مشان نني دادگاه نخستقاتيتحق  راي زستي وارد ندنديحبس محکوم گرد

 شده را نيي حبس تعفري دادگاه کني دادگاه ارائه نداده اند اما اني به ادي نماجادي خواسته ادنظري که نقض دادنامه تجدليدل

 پرداخت به از متهمان را کي حبس هر  دولتیدرآمدها ازی قانون وصول برخ٣ ماده ٢متناسب ندانسته به استناد بند 

 نسبت یاني عباس اندری آقایخواهدنظريتجد.  استیشالق به قوت خود باق. دي نمای ملي تبدی نقدی جزاالي رونيليمدو

 روز حبس ٩١ تحمل   بهی همان دادگاه که بموجب آن به اتهام اخالل در نظم عموم٢٤/٤/٨٦ -٦٣٩به دادنامه شماره 

  اما دهي صادر گردی قانونني بر اساس موازني دادگاه نخستی و راستي نیلي به دلیمتکزيد شده است ن ردهيمحکوم گرد

 ونيلي شده پرداخت دو منييتعفري قانون فوق الذکر ک٣ماده ٢به استناد بند  شده را متناسب نداسته ونييتعفري دادگاه کنيا

.دي نمای ملي تبدی نقديی جزاالير  

 خواسته دنظري دادنامه تجدیفري کی دادرسني قانون آئ٢٥٧ و ٢٥٠ به استتناد ماده یدنظرخواهي ضمن رد تجدنيبنابرا

م/. استی قطی رانيا.  گرددی مدييرا با اصالح بعمل آمده تأ  

 
  دادگاهمستشاران

ی          صادق   یجوهر  


