
 
 

 دادگاه فعاالن کارگرى در سقز به تقويق افتاد
 

.  شهريور برگزار نخواهد شد     ٣ و   ٢بر اساس گزارش رسيده از سقز، دادگاه فعاالن کارگرى در روزهاى               
 اوت، وکالى مدافع فعاالن کارگرى سقز براى         ٢٢ و   ٢١ شهريور برابر با     ٢ و   ١روزهاى شنبه و يک شنبه      

بعد از تفهيم اتهامات، به آنها به طور            . قى، در دادگاه حضور يافتند      هماهنگى پاره اى از مسائل حقو      
 مهر برابر با    ٢محمود صالحى روز    . شفاهى اعالم گرديد که دادگاه فعاالن کارگرى به تعويق افتاده است           

صدور “ ،  “شرکت در راهپمائى غيرقانونى    “،  “ همکارى با کومه له   “  سپامبر به پنچ اتهام از جمله            ٢٣
تهيه جدول هزنيه يک خانواده پنچ نفرى و مطابقت          “،  “  در اعتراض به کشتار کارگران خاتون آباد       اطالعيه

نفر بعدى، اسماعيل خودکام است که قرار است  روز          .  محاکمه خواهد شد  “ آن با حداقل حقوق کارگرى    
“ ائى غيرقانونى شرکت در راهپم  “و  “ همکارى با کومه له  “ سپتامبر از جمله به اتهام         ٢٤ مهر برابر با      ٣

... ترتيب محاکمات بر پايه اتهامات و کالسه بندى کردن آن ها به رديف هاى يک و دو سه و                 . محاکمه شود 
 . خواهد شد

در يک جلسه دادگاه رسيدگى کند،         “  متهم“قاضى به اين بهان که نمى تواند به پرونده هر هفت                  
ا شواهد و قرائن نشان مى دهد که هدف دشوار          ام. محاکمات را به فاصله هاى زمانى برگزار خواهد کرد        

کردن پروسه محاکمات براى وکال است که  مى بايد برا حضور در هر جلسه محاکمه از تهران به سقز                         
برخى از  . سفر نمايند و حضور احتمالى ناظران بين المللى در جريان محاکمات را نيز دشوار نمايد                        

الحاد “ از جمله اتهامات ايشان        . فکرى وى مربوط مى شود   اتهامات وارده به محسن حکيمى به ديدگاه         
علنى يا غيرعلنى بودن جلسات دادگاه را قاضى در جريان هر           .  است“  کمونيستى و ترويج و اشاعه آن     

 . اما در قوانين اصل محاکمه بر علنى بودن است. دادرسى تعيين مى کند
 

 ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران
  ٢٠٠٤ اوت ٢٢ برابر با ١٣٨٣ شهريور ١


