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د آزاد شی فعال کارگر،ینيغالب حس  
١٣٨٨مرداد  ٣٠جمعه                                                                                                         ک کمی برای هماهنگۀتيکم  

   
زندان حبس از  بعد از شش  ماه ی کارگرنيفعال ازیني، غالب حس١٣٨٨مرداد ٢٩ پنجشنبه روز

کارگر که در سال   یجهانروز  ی برگزارانيجردر  یني حسغالب . شهر سنندج آزاد شدیمرکز

  وري دستگیسوسن رازان وی عبداهللا خان،ی آبادري خوايشد همراه با ش برگزار   در سنندج١٣٨٧

  . ضربه شالق محکوم شد٥٠و يري به شش ماه حبس تعز

    شيپ  ازی حکمیطاه  سنندج احضار شد وبه دادگ١٣٨٧ در مورخه سوم اسفند ماه یني حسغالب

   ٥٠حکم  روز و در همان   ابالغ یضربه شالق  به و  ٥٠ و یري شده، شش ماه حکم تعزنييتع

  یجهت اجرا  سنندجیمرکز اجرا گذاشته و نامبرده به زندان ضربه شالق در دادگاه سنندج  به 

  . انتقال داده شدیريعز شش ماه حکم ت

   کارگرانگراني همراه با دی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگهي کمتیاعضا

 سنندج یباالتر از زندان مرکز آباد سنندج ضي فداني در م٨٨ مرداد ٢٩ صبح امروز قهي دق٤٠ و ١٠ در ساعت ی کارگرني و فعال

   .د پرداختنی به استقبال از ویري وصف ناپذجانيتجمع کرده و با شور و ه

 و انداختن حلقه گل به گردن غالب ینيري گل و شختنيتجمع کنندگان با ر 

 آنان پارچه قرمز رنگ، بسته ی عدد کبوتر که به پا٤ و آزاد کردن ینيحس

 تهي کمیشده بود و با کف زدن ممتد و در دست گرفتن پال کادر ها

 د نشان دادنگري استقبال کردند و بار داقي با شور و اشتی از و،یهماهنگ

 ی تواند در عزم و اراده طبقاتی شالق نمعيحکام شنکه زندان و صدور ا

   . کنندجادي ایکارگران خلل

 یچهار راه حاج - لشکر دانيم -وري شهر٢٥ یکمربند - آباد ضي فداني میرهاي مس،ی کاروان شادی شرکت کنندگان با راه اندازسپس

  . کردندی ها طني ماشی قرمز بر روی و پارچه های هماهنگتهي کمی را با بوق زدن و بر افراشتن پالکادر هاهي ظفردانيم –آباد 

 را به خانواده نامبرده و ی فعال کارگرني ایني غالب حسی آزاد،ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هما هنگهي کمتی اعضاما

  .مي با شیم در بند ی کارگرني کارگران و فعالگري دی خواستار آزاداي گفته و قوکي تبرراني کارگران ایتمام

  یني غالب حسی از استقبال از آزادشتري بیعکسها

  

    



     

 

 به ايجاد تشکل های کارگری هماهنگی برای کمک ۀکميت
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