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 مي نگرانی وعبداله خانینيزانمان غالب حسيت عزينسبت به وضع

 
  ١٣٨٧ اسفند ١٧شنبه                                                                                              ها ازطرف خانواده

  
   ده؛يف و ستمديکارگران، مردم شر

 کارگر همراه با دو نفر یاشت روز جهاندي، تنها و تنها به جرم شرکت در مراسم گرامی و عبداله خانینيغالب حس

  .  توسط دادگاه سنندج، به شالق و زندان محکوم شدندیراباديواخي و شیزانمان، سوسن رازانيگر از عزيد

ازده ي است که ما بعد ازیحالن دريابرند ويمزندان بسرض، هم اکنون دريو مر رنجوریبا جسمدوعبداله هرغالب و

  . مي آنان نداریت جسميوضع ازیچ اطالعيهروز

. ديافزا ی آنان میضي بر شدت مری توجهین بي رسد و ایدرمانشان به موقع به دستشان نمم که دارو وين باورياما بر

و به جرم حرمت گذاشتن به  کارگریجهانداشت روزيگرام که کارگرانش به جرم شرکت دریيا جامعهچرا که در

، از طرف یه روزي و سیکاري، فقر و فالکت، بی حقوقیبه جرم مخالفت با بوکارگرت طبقه يکارگر و دفاع از حقان

د که يکنند، آنگاه تصور کن یشان احکام زندان و شالق صادر ميشوند و براي و محاکمه میه، دادگاهين سرمايمحافظ

  !! د باشد؟يشان چگونه بايارج نهادن به کرامت بشر و منزلت انسان در درون زندانها

  ف و زحمتکش؛يگران، مردم شرکار

ما . اورده انديم فرود نيچوقت در مقابل جور و ستم سر تسليم که هي داریزانين عزيم که چني بالیقطعا ما به خود م

اور کارگران و محرومان، پدران و يار و يزانمان، ي که بر جسم عزیا انهيم که هر ضربه شالق و تازيدان یم

 ی و انسانهاین کارگريا وارد شده است، خشم و نفرت همه کارگران، فعالهمسران زحمت کش وانسان دوست م

زانمان يم که عزيکن یمما افتخار. کرده استشتريبشترويه بيلرزان سرماوريت حقيخواه را نسبت به حاکميآزادف ويشر

م که در يدان یک ميم و نيکن یم ما افتخار یآر.  فشردندیپات طبقه کارگريه، به حقانيانه سرمايبا تحمل درد و رنج تاز

سراسر مان دريهايا همه هم طبقهن خاطر است که ازيبه هم.  وارونه، مجرمان آزاد هستند و مصلحان مجرمیاين دنيا

ه و استثمار، خواب ين سرماي مدافعی چکمه ین صداياش ازيم بيم و نگزاريدست هم نهم که دست دريخواهيا ميدن

  . ل کنديبوس تبدخوش فرزندانمان را به کا

 یها هيها و اتحاد همه تشکلازد وي اعتراض کنین ناعدالتيوه ممکن، نسبت به ايشم که به هريطلبي میاريما ازهمه شما

م که يخواهيا ميدنسراسردر دفاع از حقوق بشریو نهادها و زنان، پزشکان بدون مرزی دانشجوئیها ، تشکلیکارگر

 ی و عبداله خانینيد و شرط غالب حسي قی بی اعتراض کرده و ضامن آزادین ناعدالتياوه ممکن، نسبت به يبه هر ش

   . ميشان بازگردانيها ت جامعه و خانوادهيميم و آنها را به آغوش پر از مهر، صفا و صميگر کارگران دربند شويو د

   استیروزيمان ضامن پي طبقاتیاتحاد و همبستگ
  سنندج -یبداله خان و عیني غالب حسیها طرف خانوادهاز
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