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  سنديکای نقاشان استان البرز

  ٢٠١٧ اگست ١٣
  

  .رضا شھابی آزاد بايد گردد
 

ل مردم آزادانه به غارت و شوند و اختالس گران و دزدان اموا خواھان  زندانی میآزاديکارگران ، زحمتکشان و  

چپاول کارگران و زحمتکشان و مردم ادامه می دھند،  ھر کارگر و معلم و پرستاری حق انسانی و طبقاتی خود را 

نون و تحت شرايط  اجرای قاۀمطالبه کند ، احضار ، دستگير ، محاکمه و زندانی می شود ، از اين بابت است که به بھان

  .  به زندان بر گردانده می شودًارضا شھابی مجدد)  موقت، آزادی ۀوثيق(گيری گروگان

کارگران ھفت تپه را دسته ، دسته احضار و زندانی می کنند، اسماعيل عبدی را زندانی    می کنند، کارگران آق دره را 

 شرکت ۀشالق می زنند ، کارگران معدن يورت را از طريق عدم ھزينه برای امنيت کاری  به کام مرگ بردند، سرماي

سای ادارات باال کشيده در مقابل صد ھا ھزار کارگر حقوقھايشان  معوقه می ؤھای توليدی را آقازاده ھا ، مديران و ر

سسات مالی و بانک ھا را به ورشستگی کشانده ، ؤگران م اندازھايشان غارت می شود ، غارتشود ، بازنشستگان  پس

ک طرف با غارت و اختالس و رشوه گيری باعث اضمحالل توليد شده موجودی سپرده گذاران را صفر می کنند ، از ي

 مضاعف کارورزی، استاد ۀرا بيکار می کنند و در مقابل با طرح ھای استثمار گران... ميليون ھا کارگر و دانشجو، و 

به ... و  ءو شاگردی ، کار آزمايشی، حذف بيمه ھا، حذف استخدام رسمی و تحميل قرارداد ھای موقت و سفيد امضا

می زنند، برای حفظ  غارت و استثمار شديدتر کارگران ، معلمان ، دانشجويان و کودکان و زنان دھھا بار بيشتر دامن

قوانين در چنين جامعه ای ضد کارگران . ن کارگری و معلمی و آزاديخواھان زندانی می شوندامنيت غارت گران فعاال

  . و زحمتکشان و آزاديخواھان است

ولين تعاونی ھای مسکن کارگران شرکت واحد که نه تنھا در انجام وظايف خود جھت تحويل ؤال می کنيم چرا مسؤما س

خانه ھای کارگران شرکت واحد کوتاھی کرده و پول کارگران را حيف و ميل کردند محاکمه نمی شوند و آزادانه به 

  ی شود؟ خود ادامه می دھند در مقابل رضا شھابی زندانی مۀتخلفات گذشت

سسات مالی که با طرح ھا و نقشه ھای غارت گرانه سپرده ھای مردم را باال کشيده اند ؤولين يانک ھا و مؤچرا مس

آزادند و ھنوز در مسند قدرت ھستند و محاکمه نمی شوند در مقابل مال باخته ھا ھر روز ھمه گونه سرکوب می شوند؟ 

است کارگران را آزار داده و چپاول کرده و حقوقشان را بار ھا چرا مديريت شرکت کشت و صنعت ھفت تپه که سال ھ

نھا توھين می کند آزاد است ولی کارگران که حقوقشان را می خواھند احضار و محاکمه می آو بارھا معوقه  کرده و به 

 ۴٠ز  باعث مرگ بيش ا،شوند؟ چرا صاحبان معدن يورت که با عدم ھزينه کردن برای لوازم ايمنی جان کارگران
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کارگر شده اند ھنوز آزاد ھستند و در غارت و جنايت عليه کارگران شريک جرم اند، در عوض کارگران معدن يورت 

  ؟...مجبور به عذر خواھی و دچار تعويق حقوق و انواع سرکوب ھا  می شوند؟  و چرا 

 محکوم می کنيم و خواھان آزادی ًما کارگران سنديکای نقاشان استان البرز برگرداندن رضا شھابی به زندان را شديدا

در مقابل آزادی ما گرفتن وثيقه . بی قيد و شرط و فوری او و ديگر کارگران و معلمان و زحمتکشان زندانی ھستيم 

گيری دانسته و گرو کشی از طريق توقيف اسناد و اموال مردم به عنوان وثيقه را عمل ضد انسانی و موقت را ، گروگان

 اين سنت و رسم ضد انسانی ين عمل ضد آزادی را محکوم می کنيم ، بنا براين ما خواھان حذفضد آزادی دانسته ا

  .گيری از کل سطح محاکم ھستيمگروگان

  

  .رضا شھابی آزاد بايد گردد

  .کارگران و معلمان زندانی آزاد  بايد گردند

  .کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد بايد گردد

  

  زسنديکای نقاشان استان البر
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