شماره  - 3مرداد ۱3۹۶

سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری
ایران دایر شده است.
ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سندیكایي کارگران و مطالبات بر حق
زحمتکشان در ایران حمایت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری والیت فقیه بر جامعه کارگری
ایران حاکم نموده را همسان با شرایط برده داری می دانیم.

Email: info@irankargar.com
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خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کارگران
عدم وجود ایمنی مسئله ساز شد
سه شنبه  ۳مرداد ماه  -کارگر  ۳۴ساله کارخانه داروسازی رشت در یک حادثه هنگام

تمیزکاری و شستشوی دستگاه داروسازی دچار مسمومیت دارویی شد و جانش را از دست

داد.

آخرین اخبار از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفتتپه ؛ بازداشت پنج کارگر دیگر
چهارشنبه  ۴مرداد ماه  -سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه از بازداشت  ۱۵کارگر
این واحد به دست مأموران پلیس و نیروهای امنیتی طی دو روز اخیر خبر داده بود.

این سندیکا همچنین اعالم کرد که  ۵کارگر دیگر روز چهارشنبه  ۴مرداد بازداشت شدند.

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد در تهران در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ حدود  ۱۰۰تن از

رانندگان و کارگران این شرکت صبح روز دوشنبه ،نهم مرداد ماه ،در اعتراض به برخوردار

نشدن از تسهیالت مسکن در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد واقع در خیابان هنگام تجمع
اعتراضی برگزارکردند.

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز

۱۶مرداد ماه  -کارگران گروه ملی فوالد در اهواز در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق
خود به تجمع و راهپیمایی دست زدند .این کارگران محروم که مقابل بانک ملی تجمع کرده

بودند روی بنری که در دست داشتند نوشتهاند«:مشکالت کارگران گروه ملی همچنان حل

نشده باقی مانده است».

تعطیلی یک کارخانه دیگر؛ کارخانه بستنی عسل کردستان و بیکاری کارگران

 ۱۸مرداد ماه  -با تعطیلی کارخانه بستنی عسل در سنندج ۱۲۰ ،کارگر این کارخانه قدیمی
بیکار شدند .کارفرما میگوید :تسهیالت وعده داده شده ،پرداخت نشد .به گزارش

خبرگزاری ها چند ماهی است که بستنی «عسلِ کردستان» تعطیل شده و  ۱۲۰کارگر این

کارخانه بیکار شدهاند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کارگران
حقوق معوقه بالی خانمان سوز کارگران ایران

 ۲۰مرداد ماه  -حقوق معوقه کارگران حقوق معوقه بالی خانمان سوز کارگران ایران از
مجموع سه هزار واحد تولیدی استان مرکزی  ۴۰۰واحد آن از کار باز ایستاده است و

کارگران  ۷۸واحد فعال تولیدی مطالبات و حقوق معوقه دارند....

تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان در مقابل مجلس
 ۲۰مرداد ماه  -بازنشستگان تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان در مقابل مجلس در

حالی که همه تالش های هم میهنان بازنشسته برای احقاق حقوق شان به جایی نرسیده

و همه وعده های داده شده قبلی مسئولین دولتی تو خالی از…

جان باختن و مجروح و مصدوم شدن  ۲۹کارگر در حوادث کاری

 ۲۱مرداد ماه  -در سایه فقدان ایمنی محیط کار ،تنها طی چند روز گذشته در حوادث
مختلف حداقل  ۱۲کارگر کشته و بیش از  ۱۷کارگر نیز دچار مصدومیت شدند .این

کارگران در شهرهای شیراز ،الرستان ،مشهد ،اراک ،سیستان و بلوچستان ،بندر

ماهشهر ،بیرجند و شهر نقده به دلیل فقدان ایمنی محیط کار  ،جان باختند.

حکم قرون وسطائی شالق بر علیه شاپور احسانی راد؛ اطالعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ۲۳مرداد ماه  -سرکوب فعالین در برابر حکم قرون وسطائی شالق بر علیه شاپور

احسانی راد با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه

 ۱۰۱کیفری  ۲دادگستری شهرستان ساوه ،شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره
اتحادیه…

 ۱۷ماه دیگر در زندان ؛ حکم دادستانی علیه رضا شهابی

 ۲۳مرداد ماه  -بنابه گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه ،دادستانی به همسر رضا شهابی اطالع داده است که این فعال کارگری باید تا

 ۱۷ماه دیگر در زندان بماند .بنابر بیانیه این تشکل کارگری و طبق اطالع دادستانی،
آقای شهابی باید تا روز  ۱۸دی ماه سال آینده در زندان باشد.
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اخبار کارگران
مرگ پیمانکار شهرداری بر اثر سوختگیهای شدید ناشی از خودسوزی

 ۲۳مرداد ماه  -در تهران کارگران کارخانه لولهسازی آلپا ،در بیرجند کارگران کارخانه

کاشی و سرامیک آیدا سرام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و حق بیمه
و اخراج از کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه گروه ملی فوالد در اهواز
 ۲۴مرداد ماه  -کارگران به جان آمده گروه ملی صنایع فوالد اهواز برای دوازدهمین روز
پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق خود مقابل شعبه مرکزی بانک ملی

در این شهر دست به تجمع زدند .روی پالکاردی که در دست معترضین بود ،نوشته شده

بود « :با وعدههای دروغین کارگران را فریب ندهید « » .یا حجة ابن الحسن ریشه ظلمو بکن »

بیکار کردن  ۱۱۰کارگر توسط کارخانه «اشی مشی» رشت

 ۲۴مرداد ماه  -حداقل  ۱۱۰نفر از کارگران کارخانه اشی مشی که در زمینه تولید انواع
پفک و نوشابه در شهر صنعتی رشت فعالیت دارد بیکار شدند .گزارشاتی که به دست ما

رسیده حاکی از آن است که کارخانه «اشی مشی»  ۱۱۰کارگر این واحد صنعتی را با دست
کم شش ماه حقوق معوقه تعدیل کرده است.

اعتصاب غذای رضا شهابی در آستانه نهمین روز خود در زندان رجاییشهر

 ۲۶مرداد ماه  -رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای واحد در آستانه نهمین روز
اعتصاب غذا است .رضا شهابی ،چهارشنبه هجده مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر

پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابالغ کرد که کلیه مرخصی های پزشکی
اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی  ۹۶۸روز ادامه می یابد.

بازداشت و اخذ تعهد از فعاالن کارگری گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 ۲۷مرداد ماه  -در خالل تجمع اعتراضی روز  ۲۴مرداد ماه کارگران شرکت گروه ملی

صنعتی فوالد حدود ده تن از این کارگران معترض؛ توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شدند .بازداشت شدگان قبل از آزادی؛ با انتقال به اداره اطالعات ،مجبور به امضای

تعهدنامه هایی دال بر عدم شرکت یا مشارکت در سازماندهی اعتراضات کارگران این

شرکت شدند.
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اخبار کولبران
جان باختن یک کولبر دیگر در شلیک مستقیم نیروی انتظامی

 ۴مرداد ماه  -شلیک مستقیم نیروی انتظامی در سردشت از توابع استان

آذربایجانغربی جان یک کولبر کُرد را گرفت .روز سهشنبه سوم مرداد ماه ،یک کولبر
دیگر کُرد جان خود را از دست داد .هویت کولبر جان باخته را “کریم محمد امینزاده”

مشهور به “کریم احمدخاله علی بیتوش” اهل روستای “بیتوش” اعالم شده است.

شلیک به کولبران ،کشته شدن یک کولبر دیگر

 ۹مرداد ماه  -شلیک به کولبران ،کشته شدن یک کولبر دیگر شامگاه هفتم مردادماه،

گروهی از کولبران در کمین نیروهای انتظامی افتادند .یک کولبر زحمتکش جانباخته
و دو تن دیگر به شدت زخمی گردیدند .این حادثه حوالی ساعت  ١٠شامگاه گذشته در

روستای “دولهبی” در مرز بانه روی داده است.

شلیک به کولبر پیرانشهری و جان باختن او بعد از پنج روز در بیمارستان مهاباد

 ۱۲مرداد ماه -کولبر پیرانشهری پس از پنج روز بستری در بیمارستان جان خود را از
دست داد یک کولبر کُرد اهل پیرانشهر پس از پنج روز بستری در بیمارستان مهاباد
براثر شدت جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله جان باخت.

شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و جان باختن یک کاسبکار کُرد

 ۱۴مرداد ماه -بنابر گزارشات دریافتی ،صبح روز جمعه سیزدهم مرداد ماه  ۹۶در پی

شلیک مستقیم نیروهای انتظامی دولتی یک کاسبکار پیرانشهری جان خود را از دست

داد .به گزارش منابع مطلع هویت این کاسبکار کُرد” فرهاد زردی“ فرزند عبداهلل اهل
پیرانشهر میباشد.

شلیک مستقیم و مرگ یک کاسبکار کُرد بدست نیروی انتظامی

 ۱۶مرداد  - ۹۶براساس گزارش رسیده  ،یک کاسبکار زحمتکش درپی شلیک مستقیم

نیروهای نظامی ایران در نزدیکی روستای “کانی دانیال” از توابع شهرستان ثالث

باباجانی جان باخت .هویت این کاسبکار کُرد “محمدباهر قیطولی” اهل پاوه و ساکن
ثالث باباجانی اعالم شده است.
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اخبار کودکان کار
رکورد بیسواد مطلق و کم سواد در ایران ؛  ۲۰ملیون نفر

 ۸مرداد ماه  -علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به

اینکه  ۲۰میلیون نفر بیسواد مطلق و کم سواد که سطح سواد آنها تا دوره
ابتدایی است ،در کشور داریم ،گفت:کودکان کار ،کودکان معلول و بد

سرپرست و بی سرپرست بیشتر از چرخه تحصیل باز میمانند.

علی باقرزاده می گوید  ۹ :میلیون و  ۷۱۹هزار نفر بیسواد مطلق در کل

کشور داریم که از این تعداد  ۳میلیون و  ۴۵۶هزار نفر در گروه سنی  ۱۰تا
 ۴۹سال هستند و حدود  ۶میلیون نفر باالی  ۵۰سال هستند.

سود های کالن کارفرمایان از کودکان کار کمتر از  ۱۵سال

 ۱۴مرداد ماه  -طبق تحقیقی در ابتدای سال  ۹۶؛ بیش از  ۱۲۰هزار کودک
در ایران به زبالهگردی مشغولند و اغلب این کودکان در خدمت مراکز

بازیافت زباله هستند که پیمانکاران شهرداری آن را اداره میکنند .بر این
اساس یکی از مهمترین موانع اجرای مقاولهنامه  ۱۸۲سازمان بینالمللی

کار که درباره جلوگیری از بدترین اشکال کار کودکان است ،اجرا نشدن
این قانون بینالمللی از سوی شهرداری تهران است.

اعتراف تکان دهنده؛ اجیر کردن و استثمار کودکان توسط شهرداری!

کودکانی که زبالهگردی می کنند به «شهرداری» شارژ میدهند! مظفر
الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ضمن اشاره به چگونگی

اجازهی فعالیت کودکـان زباله گرد  ،معتقد است :کودکان شاغل در
سولههای تفکیک زباله از نظر شغلی استثمار شده هستند .او ادامه می

دهد  :از مراحل ابتدایی تفکیک زباله تا زمانی که زبالهها به مکان صنعتی

بازیافت زباله میرسند ،بیشتر کسانی که فعالیت میکنند ،کودکان
هستند.
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اخبار دستفروشان
 ۱۴مرداد ماه  -خودسوزی یک دستفروش محروم در اعتراض به ممانعت ماموران شهرداری از کارش
یک دست فروش محروم در خيابان جمهوري در تهران در اعتراض به
ممانعت ماموران شهرداری از کارش با بنزین اقدام به خودسوزی کرد.
خاطر نشان میشود که روند رو به رشد خودکشی و خودسوزی در ميان
جوانان ایران تحت حاکميت فعلی ثمره بالفصل سياستهای سرکوبگرانه
و فقر شدید ناشی از سياستهای غلط اقتصادی است.
ویدئو دکلمه ای زیبا بیاد مظفر عباسی میوه فروش جان باخته در قم
من دوره گردی مطربم ،شورم به راه است ،ميخوانم و خاموشی ام عين
گناه است.
مضراب آهنگم ببين نجوای عشق و  ،آوای من در گوشه پر سوز آه است.
اشک تو جاری ميکند نت های شعر و  ،بغض تو همچون زخمه بر این
بی پناه است.
دزدان مطاع زشت رندی ميفروشند ،کاالی من اما مقام و دستگاه است....
حمله وحشیانه ماموران شهرداری به دستفروشی در ارومیه و ضرب و شتم وی
یک دستفروش زحمتکش توسط ماموران شهرداری در خيابان عطایی
اروميه مورد حمله و ضرب شتم قرار گرفت .پس از سيلی خوردن یک
زن دستفروش از سوی یکی از این مأموران سد معبر شهرداری در فومن،
این بار در شهر اروميه شاهد این برخورد ظالمانه با این دستفروشان
زحمتکش هستيم.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
مقاالت
به دفاع از مبارزات کارگران

زحمتکش هفتتپه برای حقوقشان
برخیزیم

کارگران مبارز هفتتپه در شوش ماه ها
است که مبارزات خود را برای گرفتن
حقوق غصب شده از جمله حقوق های
به تعویق افتاده چندین ماهه خویش را
به پيش می برند .این کارگران چه در
گذشته و چه هم اکنون شيوه های
مدرن و کارسازی در جریان مبارزات و
اعتراضات خود تجربه کرده و حاال به
سنتهای ارزشمندی در جنبش کارگری
ایران تبدیل گشتهاند .به همراه داشتن
خانواده های خود در تجمعات اعتراضی
خيابانی که عالوه بر تقویت صفوف
رویاروئی با کارفرمایان و حاميان آنان،
در جلب حمایت های عمومی نقش
بسزائی داشته اند و همچنين دفاع از
رهبران بازداشتی خود که تا آزادی آنها
کوتاه نيامده اند ،از جمله تجارب
کارگران هفتتپه است.
عالوه بر کارگران هفتتپه  ،تقریبا به

طور همزمان کارگران گروه ملی صنعتی
فوالد ایران (کارخانه ای که سه هزار
ميليارد تومان آن اختالس و غارت شد)
چندین روز متوالی در اعتراض به عدم
پرداخت سه ماه دستمزد و تعطيل شدن
خط توليد این کارخانه دست به اعتصاب
زده اند.
این کارگران نيز مانند کارگران هفتتپه
از سنت همراهی کردن خانواده ها و
کشاندن مبارزاتشان به بيرون از کارخانه،
به حق استفاده کرده اند.
حاال به خاطر تجارب موفقی که این
کارگران بخصوص کارگران هفتتپه در
جریان مبارزات طوالنی و مداوم خود
کسب کرده اند و حاضر به تسليم و
سکوت در برابر گرو گرفته شدن (غصب
حقوق) حقوقشان توسط کارفرمای تحت
حمایت دستگاه قضائی و پليس نيستند،
دستگاه قضائی ،پليس تنها راه چاره را در
بازداشت و اخراج رهبران اعتراضات یافته
و سراسيمه برای ایجاد رعب و وحشت
اقدام به بازداشت دسته جمعی آنان می
کنند.
بازداشت بيش از  ۵۰کارگر که تنها
خواستشان دریافت دسترنج و زحمت ماه
ها کاری است که برای آن عرق ریخته
اند؛ نشانه عمق بحران و فلج

کامل اقتصادی در سایه دزدیها ،اختالس
ها و چپاول ها است که در این حاکميت
غاصب وجود دارد .که تاوان آن را ۹۶
درصد از مردم ایران با فقر و بيکاری می
پردازند.
در جهان کارگران از سندیکاهای بسيار
موثر و قوی برخوردارند که از حقوق آنان
حمایت می کنند؛ موفقيت هر اعتصاب و
اعتراض کارگری تأثير مستقيم در بهبود
شرایط کار و زندگی همه بخش های
طبقه کارگر دارد .اما در ایران و در نظام
والیت فقيه تنها ارگانهایی برسميت
شناخته می شوند که زیر سلطه نهادهای
رسمی و تحت کنترل وزارت اطالعات
باشند.
بنابراین با دفاع از اعتراض هر بخشی
از کارگران ،راه دستیابی کارگران به

حقوقشان را بگشاییم و در اتحاد و

همبستگی با آنان از خواسته ها و

مطالباتشان دفاع کنیم.

 ۱۷مردادماه ۱۳۹۶
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بیانیه اه
در برابر حکم قرون وسطائی شالق بر علیه شاپور احسانی راد با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد

بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه  ۱۰۱کيفری  ۲دادگستری شهرستان ساوه ،شاپور احسانی راد عضو هيات مدیره اتحادیه
آزاد کارگران ایران به اتهام اخالل در نظم عمومی به تحمل شش ماه حبس با قرار تبدیل به  ۹ميليون تومان وجه نقد و  ۳۰ضربه
شالق محکوم شد.
این حکم در حالی بر عليه شاپور احسانی راد صادر شده است که در ارتباط با اعتصاب اردیبهشت ماه سال  ۹۴کارگران نورد و
لوله صفا ،دو پرونده جداگانه شامل یک پرونده با اتهامات” تشویش اذهان عمومی“ و ” اخالل در نظم عمومی“در شعبه ۱۰۱
کيفری  ۲دادگستری ساوه و پرونده دیگری با اتهامات ” تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی“ و ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه
امنيت کشور“در شعبه اول دادگاه انقالب ساوه بر عليه شاپور احسانی راد و جعفر عظيم زاده تشکيل و آنان عليرغم صدور یازده
سال حکم زندان از سوی شعبه اول دادگاه انقالب ،در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند و در شعبه  ۱۰۱کيفری  ۲ساوه نيز ،شهودی
را که کارفرما بر عليه این کارگران حاضر کرده بود اظهار داشته بودند که شاپور احسانی در جمع کارگران فقط گفته است ” از
حق خودتان دفاع کنيد“.
عالوه بر اینها ،صدور حکم زندان و حکم قرون وسطائی شالق بر عليه شاپور احسانی راد به عنوان کارگری که همکاران سابقش را
فقط به دفاع از حق شان در مقابل مظالم کارفرما توصيه کرده است ،در شرایطی صورت گرفته که کارفرمایی که از وی شکایت
کرده است عليرغم اختالس شش هزار ميليارد تومانی و عليرغم اینکه هم اکنون نيز ماهها از حقوق کارگران نورد و لوله صفا را
پرداخت نکرده است ،راست راست ميگردد.
صدور چنين حکمی بر عليه شاپور احسانی راد بيش و پيش از اینکه بيانگر وجود قوه قضائيه و دادگاهی برای ستاندن حق کسی
در این مملکت باشد بيانگر وجود دستگاهی است که تمام و کمال در خدمت دزدان و غارتگران است و هر درجه از حق خواهی
کارگران را حتی اگر در حد توصيه باشد با زندان و شالق پاسخ ميدهد.
دستگاه قضائی که کارگران معدن آق دره را به جرم حق خواهی در موقعيت کارگرانی گمنام در مالء عام به شالق کشيد ،اگر
امروز بتواند یکی از چهره های محبوب و شناخته شده جنبش کارگری ایران را به شالق کشد آنوقت سرکوب و جاری کردن
احکام قرون وسطائی شالق در حق کارگران ،موقعيتی دیگر در تحميل بردگی بر طبقه کارگر ایران پيدا خواهد کرد و هر درجه
از حق خواهی ما کارگران با گستاخی فزونتر و درجه سرکوب بسيار بيشتری پاسخ خواهد گرفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ،عليرغم اینکه این حکم نهائی نيست و در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است اما نفس
صدور چنين حکم شنيعی بر عليه شاپور احسانی راد را یک گستاخی بی شرمانه عليه حق خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی
ميکند و بدینوسيله اعالم ميدارد با تمام توان و عليرغم هر هزینه ای که متوجه ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران بشود در مقابل
آن ایستادگی خواهيم کرد و در سطح گسترده ای با جلب توجه مجامع بين المللی کارگری و حقوق بشری به صدور چنين حکمی
و تجمع در مقابل نهادهای حکومتی اجازه نخواهيم داد تن رنجور شاپور احسانی راد آماج ضربات تازیانه ستمگران بشود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران –  ۲۱مرداد ماه ۱۳۹۶

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

اعتصاب غذای رضا شهابی در آستانه نهمین روز خود در زندان رجاییشهر
رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای واحد در آستانه نهمين روز اعتصاب غذا است .رضا شهابی ،چهارشنبه هجده مرداد از بدو
ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابالغ کرد که کليه مرخصی های پزشکی اش غيبت
محسوب شده و محکوميت زندان وی  ۹۶۸روز ادامه می یابد در اعتراض به این اقدام غير قانونی مسئولين قضایی و امنيتی
اعتصاب غذا کرده است .خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکوميت ،آزادی بی قيد و شرط از زندان می باشد .به دليل
عدم دسترسی به تلفن تا مالقاتِ روز چهارشنبه  ۲۵مرداد خانواده و سندیکا از اعتصاب غذای ایشان بی اطالع بوده است.
این کارگر زندانی به دليل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن ماموران امنيتی در حين دستگيری و بازجویی در دو مرحله
تحت عمل جراحی از ناحيه گردن و کمر قرار گرفت .و بدليل عدم تحمل حبس ،مرخصی پزشکی ایشان از سوی پزشکی قانونی
مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایيد قرار گرفت.
با این وجود دادستانی با سوءاستفاده از وثيقه ای که پيشتر برای آمدن به مرخصی از ایشان گرفته بود به بهانه باقی ماندن سه ماه
از محکوميت حبس با تهدید به ضبط ملک وثيقه گذار شهابی را به زندان فراخواند.
اقدام غير قانونی دادستانی در فراخواندن شهابی به زندان در حالی صورت گرفته است که وی پس از ورود به زندان نامه آزادی
اش به تاریخ  ۲۴/۶/۹۴را در پرونده دیده است .افزایش فشار بر این کارگر زندانی تا جایی پيش رفته که اجرای احکام زندان به
وی ابالغ نموده است که تمامی مدت مرخصی پزشکی غيبت محسوب شده است .و باید  ۹۶۸روز در زندان بماند و بالفاصله دیگر
حکم زندان ایشان (شهابی در حين گذراندن دوره محکوميت پنج ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بسيار ناعادالنه محکوم
به یک سال زندان گردید) نيز اجرا می شود.
خانواده رضا اعالم کرده که وی به سالن  ۱۰زندان گوهردشت که محل نگهداری زندانيان سياسی می باشد منتقل شده است
این بند فاقد هر گونه امکانات اوليه زندگی است و زندانيان امکان هوا خوری ندارند و حتی در این گرمای طاقت فرسا کولر و
یخچال برای آنان فراهم نيست .عليرغم اتمام دوره محکوميت ،بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان در جهت اعمال فشار بر
کارگران شرکت واحد برای جلوگيری از تداوم عدالت خواهی و عدم پيگيری خواسته های قانونی شان می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مسئوليت حفظ سالمت رضا شهابی را متوجه قوه قضائيه می داند و
خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط این کارگر زحمت کش و لغو کليه احکام قضایی عليه اعضای سندیکا و دیگر کارگران و
فعالين کارگری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بیست و شش مرداد ۱۳۹۵
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کارگران عزیز و زحمتکش ایران
سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای مربوط
به کارگران؛ کولبران و دستفروشان در ایران مطلع شوید:

پیج:

توییتر:

http://bit.ly/2rjBFXw

@irankargar

گوگل پالس:

http://bit.ly/2rZPgFH

کانال تلگرام:

@irankargar96

