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ینندجس ی خورده  سرنوشت کارگران شالق  
ماه هشتاد و شش اسفند  چهارم                                                                           ه زمانويراد

                                                                                                              
در حالی که .  بهمن ماه، خبر اجرای حکم شالق در مورد کارگر سنندجی، صديق امجدی اعالم شد٢٩دوشنبه 

اعتراضات فراوانی متوجه اجرای اين حکم بود، ديروز بار ديگر در خبرها آمد که حکم مشابه در مورد دو کارگر 

 نفر از کارگران سنندجی است ١٣در مورد اين پرونده که درواقع متعلق به . ی وی، اجرا شده است م پروندهديگر ه

او در ضمن . ام با آقای صالح نيکبخت، وکيل دادگستری و سخنگوی کانون دفاع از حقوق زندانيان ايران صحبت کرده

  :اند  کدام به دو سال و نيم زندان محکوم شدهوکيل دوتن از دستگيرشدگان، صديق کريمی و شيث امانی است که هر

 نفر از اين ١٣در جريان برگزاری مراسم اول ماه می، از طرف کارگران اخراجی و بيکار سنندج، : صالح نيکبخت

 روز حدودًا زندانی شدند و ١۵ نفر از آنها به مدت ١١ها شروع شد؛  بعد از اينکه اين دستگيری. فعاالن دستگير شدند

که به عنوان اعضای هيات » صديق کريمی«و » شيث امانی«ولی دو نفر از آنها به نام آقايان . ج آزاد شدندبه تدري

 نفری که اول آزاد ١١ولی چون اتهام آن .  روز زندان آزاد شدند۴۵مديره اين اتحاديه معرفی شده بودند، بعد از حدود 

تری در شهر سنندج، وکالت آنها را به عهده بگيرد و من شده بودند، سبک بود، قرار بود يکی ديگر از وکالی دادگس

دو نفر ديگر از وکال به نام آقای مرتضی . شان را خوانده باشم، نبودم در جريان کار آنها مستقيمًا، بصورتی که پرونده

المی سنندج جوانمردی و همچنين خانم فهيم هم وکالت اين دو نفر را به عهده داشتند ولی متاسفانه دادگاه انقالب اس

آقای شيث امانی را به دو سال و نيم زندان و آقای صديق کريمی را به دو سال زندان و چهارصد هزار تومان 

  .ی نقدی محکوم کردند جريمه

 نفر ديگر، اينها اتهامات ١١مورد آن اما در. اين دو نفر اعتراض کرديمسه وکيل نسبت به حکم صادره نسبت به ما هر

کدام به ده ضربه شالق و سه ماه و يک روز هم حبس تعزيری محکوم  ه دادگاه بدوی اينها را هرسبکتری داشتند ک

 نفر، پرونده در دادگاه تجديد نظر استان کردستان مورد رسيدگی قرار گرفته ١١ولی بعد از اعتراض اين . کرده بود

ستگاه قضايی داشته، سه ماه و يک روز ی اداری برای د بود و از آنجايی که نگهداری آنها در زندا ظاهرًا هزينه

ی گذشته ابتدا آقای  زندان را تبديل کردند به جزای نقدی، اما ده ضربه شالق را تغيير نداده که به تدريج در طول هفته

صديق امجدی و بعد از او، دو نفر ديگر به نام آقای حبيب اهللا کلکانی و فارس گليگيان، در موردشان حکم شالق اجرا 

  . به احتمال زياد به تدريج نسبت به بقيه هم اجرا بشودشده و

هايشان نزديک به  خانوادهاين ده ضربه شالق درواقع تحقير حيثيت کارگران، به عنوان نمايندگان يک طبقه است که با 

راسم جای تاسف که چرا بايد کارگران کشور ما را، به خاطر برگزاری م. دهند جمعيت کشور ما را تشکيل مینيمی از

ترين کشورهای دنيا، اين روز را  حتی عقب مانده(روز کارگر که يک روزی است متعلق به تمام کارگران و تمام دنيا 

  .آميز محکوم بکنند های تحقير به خاطر برگزاری چنين روزی، به اين مجازات) به رسميت شناخته است

 نفر است که از اجرای حکم شالق دو ١١کالی آن او يکی ديگر از و. در ادامه با آقای سيد مهدی حسينی حرف زدم
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  .نفر ديگر اطالع نداشت

نظر،  در دادگاه تجديد. نظر داديم ی اوليه صادر شد ما به دادگاه تجديد بله، حکمی را که در مرحله: سيد مهدی حسينی

.  آنها حکم را تاييد کردنددر مورد شالق،. اينها سه ماه و اندی زندان داشتند که زندان آنها تبديل به جزای نقدی شد

حبس را تبديل کردند به جزای نقدی و شالق را . يک جزای نقدی و يکی هم ده ضربه شالق. يعنی حکم دو چيز است

  . بکنيم و اينها را به دفتر آقای شاهرودی بفرستيم١٨ديگر هم حکم قطعی است و ما بايد ماده . تاييد کردند

   ديگر اجرا نشود؟ نفر٨يعنی امکان دارد در مورد آن 

يک نفر که رفته در مورد او حکم را . اند يا نرفتند و در مورد آنها اجرا نشده است ظاهرًا آنها احضار نشده! انشااهللا

  .اجرا کردند و بقيه اجرا نشده است

  .در مورد سه نفر اجرا شده است

علی . امروز برگشتم و خبر ندارم. جا نبودمدانستم که اجرا شده و ديگر آن سه نفر؟ من تا چند روز پيش يک نفر را می

  .چون حکم در مورد آن سه نفر اجرا شده و بقيه هم مانده است. تواند کاری بکند ايحال، اجرای احکام هم نمی

آقای خالد سواری، نايب رييس اتحاديه سراسری کارگران بيکار و اخراجی، از جمله کارگرانی هستند که حکم شالق 

  ای سواری شنيديم شما هم حکم شالق گرفتيد، درست است؟آق. دريافت کردند

  !بله، بله

  آقای سواری ممکن است بگوييد چرا اين حکم به شما داده شد و در مورد اين دوستان اجرا شد؟

ما روز جهانی کارگر، مراسمی برگزار کرده بوديم که متعلق به خود کارگران است، ما نسبت به دستمزد کارگر، 

 سال خدمت هستم، و پايه ٢۵من خودم کارگر .  هزار تومان است١٨٣که با سابقه بيست و پنج ساله، اعتراض کرديم 

در روز جهانی کارگر دستگير . نسبت به اين مساله اعتراض کرده بوديم.  هزار تومان حقوق است١٨٣حقوق من 

ضربه شالق برای ما در نظر گرفتند بعد حکم سه ماه و يک روز زندان و ده   روز بازداشت بوديم، ١٢شديم و بعد هم 

و بعد از چند ماه، االن حکم را قطعی کردند به اين . و وقتی که ما اعتراض کرديم، حکم ما به دادگاه تجديد نظر رفت

  . هزار تومان جريمه و ده ضربه شالق در نظر گرفتند٢٠٠صورت که 

  آقای سواری شما کارگر کدام قسمت هستيد؟

  .ندج هستمنی س» شاهو«ی  من کارگر کارخانه

  ی کار داريد؟  سال سابقه٢۵شما 

ها پايه حقوق من حاال  گويند در سنگر توليد کار کردم، و بعد از سال ی کار دارم که خودشان می  سال سابقه٢۵من 

  .هزار تومان است١٨٣

  و به شالق هم محکوم شديد؟

 زحمت کشيدم و کار کردم و االن هم بايد بروم و به خاطر اينکه چون در سنگر توليد. بله، به شالق هم محکوم شدم

  .شالق بخورم

دهم، مگر دوباره بروم  و جريمه هم نمی! روم،مگر اينکه حکم جلب را بفرستند در محيط کار من خودم يکی نمی

  .من اين حکم را قبول ندارم که کارگر برود شالق بخورد. زندان


