
  .گردد بايد لغو راد احسانی شاپور عليه شالق حکم

  !!! ممنوع شالق

  :  هستيم برو رو جواب بی سوال صدها با زحمکشان و کارگران ما

 می زندانی و کرده محاکمه ، دستگير  ،...  و امنيت انواع مانند های بهانه با را ما چرا کنند؟ می سرکوب را ما چرا
 امنيت. نداريم امنيت ای زمينه هيچ در و گونه هيچ کودکانمان و هايمان خانواده کارگران، ما زنند؟ می شالق يا کنند

.  شويم بيکار و اخراج است ممکن لحظه هر و ميکنيم کار امضا سفيد و موقت های قرارداد با عمدتا و نداريم شغلی
 يا و بمانيم آوار زير يا شويم، پرت ارتفاع از يا کند، ريزش معدن است ممکن لحظه هر جمله از و نداريم جانی امنيت
 در يا بگيرند، قرار تجاوز مورد يا شوند دزديده است ممکن لحظه هر و ندارند امنيت کودکانمان. شويم انفجار دچار

 برای امنيتی. شوند کار کودک و کرده تحصيل ترک که شوند مجبور يا و شوند تبديل خيابان کودکان به خيابانها
 کار يا و هستند گران و پولی بيمارستانها يا چون نداريم بهداشت و درمان از استفاده و مختلف های بيمه از استفاده

 ای بيمه هستيم بيکار هم وقتی.  است شده حذف ها بيمه و زده باز سر بيمه حق پرداخت از دولتش کمک به فرما
 هم قوانين.  نيستيم بيمه مشمول کنيم می کار نفر ده از کمتر های کارگاه در يا هستيم ساختمانی کارگر اگر مثال. نداريم

 کشيدن نفس امنيت حتی هم نشستگی باز در. است داران سرمايه سود به و کارما نيروی بيشتر استثمار خدمت در
 کفاف نيز آوريم می دست به سوم و دوم کارهای با که پولی حتی که است فقر خط زير آنقدر دستمزدمان چون. نداريم
 اندک ما از برخی که را مالی موسسات و ذخيره های صندوق گران اختالس تازه. دهد نمی را نمير بخورو زندگی

 ما آينده و حال زيستی امنيت احتمال ديگر سوی از. اند کرده غارت و خالی داشتيم آنها در ها هزينه کمک برای پولی
 که فقر خط زير چهارم يک دهای دستمز با باشيم داشته شغلی خوان هفت مراحل طی از بعد اگر و اند کرده صفر را

 هزينه و امنيت نام تحت پورت و هارت همه اين پس.  نداريم  روشنی ای آينده شود، می معوقه گرفتار مواقع بيشتر
 تحميل زحمتکشان و کارگران به پرستاری و معلمی و کارگری فعالين به شديد سرکوب انواع همراه که هنگفت های
 و داری سرمايه طبقه  خدمت در سيستم اين کل که است اين از غير آيا است؟ کسانی چه امنيت حفظ برای گردد می

 چيز هر و امنيت کارفرمايان سود به کارگران ما غارت و کار نيروی کردن ارزان برای و است؟ کارگران دشمن
 هر دروغين های بهانه با را ما و برساند؟ داران سرمايه به بيشتری سود ما سرکوب با تا داده قرار بهانه را ديگری

 دانشجويان و زنان و پرستاران و معلمی ، کارگری فعالين گوناگون های بهانه با روز هر کنند؟ سرکوب بيشتر روز
 دليلی هر به چرا. شود حفظ بيشتر سرمايه امنيت تا دهند، شالق حکم آن از بدتر و. کنند زندانی و محاکمه دستگير، را
 بيکاری، و اخراج طريق از آنرا های هزينه شان دولت و فرمايان کار آيد می پيش اقتصاد يا کشور برای مشکلی هر

 با و ها بيمه خدمات حذف و لغو ، بيمارستانها و دانشگاهها و مدارس کردن گران و پولی و دستمزدها پرداخت تعويق
 سازی رايگان و کارورزی انسانی ضد طرح ، شاگردی و استاد جمله از کارگری ضد مختلف های  طرح تحميل
   زنند؟ می زحمتکشان و کارگران ما چپاول و غارت به دست کار نيروی

 با حال. ماست سخنگوی. ماست رهبر گفتند کارگران که است دلسوزی کارگر. است نمونه يک راد احسانی شاپور
.  است شده صادر شالق بربريت حکم برايش و گرفته قرار پيگرد تحت دارد، اختالس جرم خود که کارفرمايی شکايت
 انداخته خطر به را سرمايه صاحب امنيت چون. کرديد اعالم امنيتی را اتهامش کرده، دفاع کارگران حق از شاپور
  . بس و است

 ما. داريم اعتراض راد احسانی شاپور برای شالق حکم به ما و نميکنند قبول را بردگی اين کارگران که است روشن
  . گردد ممنوع بايد شالق. شود لغو بايد شاپور شالق حکم. داريم اعتراض مجازات بربريت شکل اين شالق احکام به

 رضا جمله از. است بسيار ملی امنيت و نظم در اخالل عنوان تحت و دست همين از اتهاماتی با نيز ديگر های نمونه
 و گذراند زندان در ها پرونده نوع همين با تمام سال ٥ جراحی محمد. ايد کرده انی زند بار چندمين برای را شهابی
 زندان احکام امنيتی اتهامات با اجتماعی فعالين و معلمان کارگری، فعالين از بسياری. است بيماری بستر در امروز
 و ظلم ، استثمار همه اين مقابل در. زندانند در معترض معلمان از عمرانی محسن و عبدی اسماعيل اکنون هم و. دارند
 اسماعيل شهابی، رضا فوری آزادی خواستار ما. است حقوقمان و حق از دفاع و مبارزه ما راه تنها طبقاتی ستم



 و زندگی از دفاع بخاطر که هستيم معترضی انسانهای و بند در زندانيان تمامی و دائمی آتنا عمرانی، محسن عبدی،
  .زندان هستند در شان معيشت

  

 همه کارفرمايان های زورگويی عليه اعتراض مه، اول مراسم برگزاری تشکل، تجمع، اعتصاب،. ميتيسن برده ما
 هر و ميگذارد پا زير را ما ای پايه حقوق اين روز هر قوانين و حراست کنار در قضاييه قوه اما. ماست ای پايه حقوق

 به ما. ميدهد پاسخ شالق چون بربريتی احکام و اخراج و زندان با غيره و ملی امنيت در اخالل عنوان با را اعتراضی
  . داريم اعتراض احکام اين

 بيمه چون اجتماعی های بيمه ترين ای پايه از بودن محروم به. داريم اعتراض فقر خط زير زندگی به کارگران ما
 يک داشتن حق ما. داريم اشتغال حق ما. داريم اعتراض فرزندانمان برای رايگان تحصيل و رايگان درمان بيکاری،

 ، دستگيری و ، هستيم حقوق اين کليه شدن شناخته برسميت و یربرقرا خواهان ما. داريم را انسان هتشايس زندگی
 برای مبارزه بخاطر که را معترض مردم و معلمان و کارگران کردن جريمه و زدن شالق و کردن زندانی و محاکمه

 لغو خواستار ما ميکنيم تاکيد ديگر بار.  ميکنيم محکوم ميشوند زندانی و دستگير امنيتی عناوين تحت و خواستها همين
 و زندانی معلمان و کارگران ديگر و شهابی رضا شرط و قيد بی و فوری آزادی و راد احسانی شاپور عليه شالق حکم

  .هستيم سياسی زندانيان

  .دهيد پايان فعالين محاکمه به

  .گردد بايد آزاد سياسی زندانی ، زندانی کارگر

  البرز استان نقاشان سنديکای
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