
  

 

سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری 
 ایران دایر شده است.

بارزات صنفي و سندیكایي کارگران و مطالبات بر حق ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از م
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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 کولبران؛دستفروشانخبرها و مطالبات کارگران؛  

 اخبار کارگران
 

 عدم وجود ایمنی مسئله ساز شد

هنگام   حادثه کیدر رشت  یساله کارخانه داروساز ۳۴ارگر ک -ماه  مرداد ۳سه شنبه 
شد و جانش را از دست  ییدارو تیدچار مسموم یدستگاه داروساز یو شستشو یزکاریتم

 داد.
 

 گریتپه ؛ بازداشت پنج کارگر دهفت شکریشرکت ن یاخبار از کارگران بازداشت نیآخر
 کارگر  ۱۵از بازداشت تپه هفت شکریکارگران شرکت ن یکایسند -ماه مرداد  ۴چهارشنبه 

  خبر داده بود. ریدو روز اخ یط یتیامن یروهایو ن سیواحد به دست مأموران پل نیا
 شدند. بازداشت مرداد ۴روز چهارشنبه  گریکارگر د ۵اعالم کرد که  نیهمچن کایسنداین 

 

 شرکت واحد یرانندگان شرکت واحد در تهران در مقابل اداره مرکز یتجمع اعتراض 
 تن از  ۱۰۰تهران و حومه؛ حدود  یرانکارگران شرکت واحد اتوبوس یکایبه گزارش سند

 شنبه، نهم مرداد ماه، در اعتراض به برخوردارشرکت صبح روز دو نیرانندگان و کارگران ا
هنگام تجمع  ابانیشرکت واحد واقع در خ یمسکن در مقابل اداره مرکز التینشدن از تسه

 برگزارکردند.  یاعتراض
 

 فوالد اهواز  یکارگران گروه مل یتجمع اعتراض
فوالد در اهواز در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق  یکارگران گروه مل -مرداد ماه ۱۶

تجمع کرده  یکارگران محروم که مقابل بانک مل نیدست زدند. ا ییمایخود به تجمع و راهپ
همچنان حل  یمشکالت کارگران گروه مل»اند:که در دست داشتند نوشته یبنر یبودند رو
 «. مانده است ینشده باق

 

 کارگران  یکاریعسل کردستان و ب یکارخانه بستن گر؛یکارخانه د کی یلیتعط
کارگر این کارخانه قدیمی  ۱۲۰تعطیلی کارخانه بستنی عسل در سنندج،  با -مرداد ماه  ۱۸

به گزارش  .گوید: تسهیالت وعده داده شده، پرداخت نشدبیکار شدند. کارفرما می
کارگر این  ۱۲۰تعطیل شده و « عسِل کردستان»ماهی است که بستنی  ها چند خبرگزاری

 .اندکارخانه بیکار شده
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
  رانیخانمان سوز کارگران ا یحقوق معوقه بال 

از  رانیخانمان سوز کارگران ا یحقوق معوقه کارگران حقوق معوقه بال -ماه  مرداد ۲۰
است و  ستادهیواحد آن از کار باز ا ۴۰۰ یاستان مرکز یدیمجموع سه هزار واحد تول

 ...مطالبات و حقوق معوقه دارند. یدیواحد فعال تول ۷۸کارگران 
 

 بازنشستگان در مقابل مجلس یتجمع بزرگ و سراسر
بازنشستگان در مقابل مجلس در  یبازنشستگان تجمع بزرگ و سراسر - ماه مرداد ۲۰
 دهینرس ییاحقاق حقوق شان به جا یبازنشسته برا هنانیهم م یکه همه تالش ها یحال

 …از یتو خال یدولت نیمسئول یداده شده قبل یو همه وعده ها
 

 یکارگر در حوادث کار ۲۹جان باختن و مجروح و مصدوم شدن 
چند روز گذشته در حوادث  یکار، تنها ط طیمح یمنیفقدان ا هیدر سا - ماهمرداد  ۲۱

 نیا شدند. تیدچار مصدوم زیکارگر ن ۱۷از   شیکارگر کشته و ب ۱۲مختلف حداقل 
و بلوچستان، بندر  ستانیالرستان، مشهد، اراک، س راز،یش یکارگران در شهرها

 .باختندجان  ،کار  طیمح یمنیفقدان ا لیو شهر نقده به دل رجندیماهشهر، ب
 

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیراد؛ اطالع یشاپور احسان هیشالق بر عل یحکم قرون وسطائ
شاپور  هیشالق بر عل یدر برابر حکم قرون وسطائ نیسرکوب فعال - ماه مرداد ۲۳

شعبه  یکرد بر اساس دادنامه صادره از سو میخواه یستادگیراد با تمام توان ا یاحسان
 رهیمد اتیراد عضو ه یشهرستان ساوه، شاپور احسان یدادگستر ۲ یفریک ۱۰۱

 …هیاتحاد
 

 یرضا شهاب هیعل یدر زندان ؛ حکم دادستان گریماه د ۱۷
تهران و  یرانکارگران شرکت واحد اتوبوس یکاینابه گزارش سندب - مرداد ماه ۲۳

تا  دیبا یفعال کارگر نیاطالع داده است که ا یبه همسر رضا شهاب یحومه، دادستان
 ،یو طبق اطالع دادستان یتشکل کارگر نیا هیانیب بنابر در زندان بماند. گریماه د ۱۷
 در زندان باشد. ندهیماه سال آ ید ۱۸تا روز  دیبا یشهاب یآقا



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 یاز خودسوز یناش دیشد یهایبر اثر سوختگ یشهردار مانکاریمرگ پ

کارگران کارخانه  رجندیدر ب ،آلپا یسازدر تهران کارگران کارخانه لوله - مرداد ماه ۲۳ 
 مهیافتاده و حق ب در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب سرام دایآ کیو سرام یکاش

 .کردند اعتراضی برگزار تجمع و اخراج از کار
 

 فوالد در اهواز  یکارگران کارخانه گروه مل یتجمع اعتراض
روز  نیدوازدهم یفوالد اهواز برا عیصنا یکارگران به جان آمده گروه مل -مرداد ماه  ۲۴

 یبانک مل یماه حقوق خود مقابل شعبه مرکز نیدر اعتراض به عدم پرداخت چند یاپیپ
بود، نوشته شده  نیکه در دست معترض یپالکارد یشهر دست به تجمع زدند. رو نیدر ا

 «ظلمو بکن  شهیحجة ابن الحسن ر ای»  «. دینده بیکارگران را فر نیدروغ یهابا وعده» بود: 
 

 رشت  «یمش یاش»کارگر توسط کارخانه  ۱۱۰کردن  کاریب
انواع  دیتول نهیکه در زم یمش ینفر از کارگران کارخانه اش ۱۱۰حداقل  -مرداد ماه  ۲۴

که به دست ما  یگزارشات شدند. کاریدارد ب تیرشت فعال یپفک و نوشابه در شهر صنعت
را با دست  یواحد صنعت نیکارگر ا ۱۱۰ «یمش یاش»از آن است که  کارخانه  یحاک دهیرس

 کرده است.  لیکم شش ماه حقوق معوقه تعد
 

 شهرییروز خود در زندان رجا نیدر آستانه نهم یرضا شهاب یاعتصاب غذا
روز  نیواحد در آستانه نهم یکایعضو سند یکارگر زندان یرضا شهاب -مرداد ماه  ۲۶

شهر  ییچهارشنبه هجده مرداد از بدو ورود به زندان رجا ،یاعتصاب غذا است. رضا شهاب
 یپزشک یها یمرخص هیابالغ کرد که کل شانیاحکام زندان به ا یواحد اجرا نکهیپس از ا

 .ابدی یروز ادامه م ۹۶۸ یزندان و تیمحسوب شده و محکوم بتیاش غ
 

 رانیفوالد ا یصنعت یگروه مل یتعهد از فعاالن کارگر بازداشت و اخذ
 یمرداد ماه کارگران شرکت گروه مل ۲۴روز  یدر خالل تجمع اعتراض -مرداد ماه  ۲۷

بازداشت  یتیامن یروهایکارگران معترض؛ توسط ن نیفوالد حدود ده تن از ا یصنعت
 یبا انتقال به اداره اطالعات، مجبور به امضا ؛یشدند. بازداشت شدگان قبل از آزاد

 نیاعتراضات کارگران ا یا مشارکت در سازماندهیدال بر عدم شرکت  ییتعهدنامه ها
 شرکت شدند.



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

  اخبار کولبران
 یانتظام یروین میمستق کیدر شل گریکولبر د کیجان باختن 

در سردشت از توابع استان  یانتظام یروین میمستق کیشل - ماه مرداد ۴
کولبر  کیماه،  شنبه سوم مردادروز سه کولبر ُکرد را گرفت. کیجان  یغربجانیآذربا

 ”زادهنیام محمد میکر“باخته را  کولبر جان تیهو ُکرد جان خود را از دست داد. گرید
 اعالم شده است. ”توشیب“ یاهل روستا ”توشیب یاحمدخاله عل میکر“مشهور به 

  

  گریکولبر د کیبه کولبران، کشته شدن  کیشل
شامگاه هفتم مردادماه،  گریکولبر د کیبه کولبران، کشته شدن  کیشل -مرداد ماه  ۹

باخته کولبر زحمتکش جان کیافتادند.  یانتظام یروهاین نیاز کولبران در کم یگروه
شامگاه گذشته در  ١٠ساعت  یحادثه حوال نی. ادندیگرد یبه شدت زخم گریو دو تن د

 داده است. یدر مرز بانه رو ”یبدوله“ یروستا
 

 مهاباد  مارستانیو جان باختن او بعد از پنج روز در ب یرانشهریبه کولبر پ کیشل 
جان خود را از  مارستانیدر ب یپس از پنج روز بستر یرانشهریکولبر پ-مرداد ماه  ۱۲

مهاباد  مارستانیدر ب یپس از پنج روز بستر رانشهریکولبر ُکرد اهل پ کیدست داد 
 جان باخت. از اصابت گلوله یبراثر شدت جراحات وارده ناش

 

 کاسبکار ُکرد کیو جان باختن  یانتظام یروهاین میمستق کیشل
 یدر پ ۹۶مرداد ماه   زدهمیصبح روز جمعه س ،یافتیبنابر گزارشات در-مرداد ماه  ۱۴
جان خود را از دست  یرانشهریکاسبکار پ کی یدولت یانتظام یروهاین میمستق کیشل

فرزند عبداهلل اهل  “یفرهاد زرد” کاسبکار ُکرد نیا تیمنابع مطلع هو گزارشه ب داد.
 .باشدیم رانشهریپ
 

  یانتظام یرویکاسبکار ُکرد بدست ن کیو مرگ  میمستق کیشل
 میمستق کیشل یکاسبکار زحمتکش درپ کی،  دهیبراساس گزارش رس - ۹۶مرداد  ۱۶

 از توابع شهرستان ثالث ”الیدان یکان“ یروستا یکیدر نزد رانیا ینظام یروهاین
اهل پاوه و ساکن  ”یطولیمحمدباهر ق“کاسبکار ُکرد  نیا تیهو جان باخت. یباباجان
 است. اعالم شده یباباجان ثالث



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کودکان کار
 نفر ونیمل ۲۰؛  رانیمطلق و کم سواد در ا سوادیرکورد ب

با اشاره به  یسازمان نهضت سوادآموز سیباقرزاده رئ یعل -مرداد ماه  ۸
مطلق و کم سواد که سطح سواد آنها تا دوره  سوادینفر ب ونیلیم ۲۰ نکهیا

گفت:کودکان کار، کودکان معلول و بد  م،یاست، در کشور دار ییابتدا
  .مانندیباز م لیاز چرخه تحص شتریسرپرست ب یسرپرست و ب

مطلق در کل  سوادیهزار نفر ب ۷۱۹و  ونیلیم ۹:  دیگو یباقرزاده م یعل
تا  ۱۰ یهزار نفر در گروه سن ۴۵۶و  ونیلیم ۳تعداد  نیکه از ا میکشور دار

 سال هستند. ۵۰ ینفر باال ونیلیم ۶سال هستند و حدود  ۴۹
 

 سال ۱۵از کودکان کار کمتر از  انیکالن کارفرما یسود ها
هزار کودک  ۱۲۰از  شی؛ ب ۹۶سال  یدر ابتدا یقیطبق تحق -مرداد ماه  ۱۴

کودکان در خدمت مراکز  نیمشغولند و اغلب ا یگردبه زباله رانیدر ا
 نی. بر اکنندیآن را اداره م یشهردار مانکارانیزباله هستند که پ افتیباز

 یالمللنیسازمان ب ۱۸۲نامه مقاوله یموانع اجرا نیتراز مهم یکیاساس 
اشکال کار کودکان است، اجرا نشدن  نیاز بدتر یریدرباره جلوگ هکار ک

 تهران است. یشهردار یاز سو یالمللنیقانون ب نیا
 

 !یکردن و استثمار کودکان توسط شهردار ریاعتراف تکان دهنده؛ اج
 مظفر !دهندیشارژ م «یشهردار»کنند به  یم یگردکه زباله یکودکان

 یحقوق کودک ضمن اشاره به چگونگ ونیکنوانس یمرجع مل ریدب یالوند
کودکـان زباله گرد ، معتقد است: کودکان شاغل در  تیفعال یاجازه
 یاو ادامه م استثمار شده هستند. یزباله از نظر شغل کیتفک یهاسوله

 یها به مکان صنعتکه زباله یزباله تا زمان کیتفک ییدهد : از مراحل ابتدا
کودکان  کنند،یم تیکه فعال یکسان شتریب رسند،یزباله م افتیباز

 هستند.
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار دستفروشان
 

 از کارش یدستفروش محروم در اعتراض به ممانعت ماموران شهردار کی یخودسوز -مرداد ماه  ۱۴
دست فروش محروم در خيابان جمهوري در تهران در اعتراض به  کی

 کرد. یاز کارش با بنزین  اقدام به خودسوز یممانعت ماموران شهردار
 انيدر م یو خودسوز یرشد خودکش که روند رو به شودینشان م خاطر

سرکوبگرانه  یاستهايثمره بالفصل س  یفعل تيتحت حاکم رانیجوانان ا
 است. یغلط اقتصاد یاستهاياز س یناش دیو فقر شد

 
 فروش جان باخته در قم وهیم یمظفر عباس ادیب بایز یدکلمه اویدئو 

 نيام ع یو خاموش خوانميمطربم، شورم به راه است، م یمن دوره گرد
 گناه است.

 من در گوشه پر سوز آه است. یعشق و ، آوا ینجوا نيآهنگم بب مضراب
 نیشعر و ، بغض تو همچون زخمه بر ا ینت ها کنديم یتو جار اشک

 پناه است. یب
 ...من اما مقام و دستگاه است. یکاال فروشند،يم یمطاع زشت رند دزدان

 
 یو ضرب و شتم و هیدر اروم یبه دستفروش یماموران شهردار انهیحمله وحش

 ییعطا ابانيدر خ یدستفروش زحمتکش توسط ماموران شهردار کی
 کیخوردن  یليمورد حمله و ضرب شتم قرار گرفت. پس از س هياروم

در فومن،  یمأموران سد معبر شهردار نیاز ا یکی یزن دستفروش از سو
شاهد این برخورد ظالمانه با این دستفروشان  هيبار در شهر اروم نیا

  .زحمتکش هستيم

 
 
 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 مقاالت
به دفاع از مبارزات کارگران 

حقوقشان  یتپه برازحمتکش هفت
 میزیبرخ

 
تپه در شوش ماه ها کارگران مبارز هفت

گرفتن  یاست که مبارزات خود را برا
 یحقوق غصب شده از جمله حقوق ها

را  شیماهه خو نیافتاده چند قیبه تعو
کارگران چه در  نیبرند. ا یم شيبه پ

 یها وهيگذشته و چه هم اکنون ش
مبارزات و  انیدر جر یمدرن و کارساز

اعتراضات خود تجربه کرده و حاال به 
 یدر جنبش کارگر یارزشمند یسنتها

اند. به همراه داشتن گشته لیتبد رانیا
 یخود در تجمعات اعتراض یخانواده ها

صفوف  تیکه عالوه بر تقو یابانيخ
آنان،  انيو حام انیبا کارفرما یاروئیرو

نقش  یعموم یها تیدر جلب حما
دفاع از  نيداشته اند و همچن یبسزائ

آنها  یخود که تا آزاد یرهبران بازداشت
اند، از جمله تجارب  امدهيکوتاه ن

 تپه است. کارگران هفت
 به بایتپه ، تقرعالوه بر کارگران هفت

 یصنعت یطور همزمان کارگران گروه مل
که سه هزار  ی)کارخانه ا رانیفوالد ا

تومان آن اختالس و غارت شد(  ارديليم
در اعتراض به عدم  یروز متوال نیچند

شدن  ليپرداخت سه ماه دستمزد و تعط
کارخانه دست به اعتصاب  نیا ديخط تول
  زده اند.

تپه مانند کارگران هفت زيکارگران ن نیا
کردن خانواده ها و  یاز سنت همراه

از کارخانه،  رونيکشاندن مبارزاتشان به ب
 به حق استفاده کرده اند.

 نیکه ا یحاال به خاطر تجارب موفق
تپه در کارگران بخصوص کارگران هفت

و مداوم خود  یمبارزات طوالن انیجر
و  ميکسب کرده اند و حاضر به تسل

سکوت در برابر گرو گرفته شدن )غصب 
تحت  یحقوق( حقوقشان توسط کارفرما

 ستند،ين سيو پل یدستگاه قضائ تیحما
را در  چارهتنها راه  سيپل ،یدستگاه قضائ

 افتهیبازداشت و اخراج رهبران اعتراضات 
رعب و وحشت  جادیا یبرا مهيو سراس

 یآنان م یام به بازداشت دسته جمعاقد
 کنند.

کارگر که تنها  ۵۰از  شيبازداشت ب
 دسترنج و زحمت ماه افتیخواستشان در

 ختهیآن عرق ر یاست که برا یها کار
 اند؛ نشانه عمق بحران و فلج 

 
 

اختالس  ها،یدزد هیدر سا یامل اقتصادک
 تيحاکم نیها و چپاول ها است که در ا

 ۹۶غاصب وجود دارد. که تاوان آن را 
 یم یکاريبا فقر و ب رانیدرصد از مردم ا

 پردازند.
 اريبس یکاهایدر جهان کارگران از سند

برخوردارند که از حقوق آنان  یموثر و قو
هر اعتصاب و  تيکنند؛ موفق یم تیحما

در بهبود  ميمستق ريتأث یاعتراض کارگر
 یهمه بخش ها یکار و زندگ طیشرا

و در نظام  رانیطبقه کارگر دارد. اما در ا
 تيبرسم ییتنها ارگانها هيفق تیوال

 یسلطه نهادها ریشوند که ز یشناخته م
و تحت کنترل وزارت اطالعات  یرسم

 باشند.
 یبا دفاع از اعتراض هر بخش نیبنابرا

کارگران به  یابیاز کارگران، راه دست
و در اتحاد و  مییحقوقشان را بگشا

با آنان از خواسته ها و  یهمبستگ
 .میمطالباتشان دفاع کن

 
 ۱۳۹۶مردادماه  ۱۷

 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اه هی ان یب 
 کرد میخواه یستادگیراد با تمام توان ا یشاپور احسان هیشالق بر عل یدر برابر حکم قرون وسطائ

 هیاتحاد رهیمد اتيراد عضو ه یشهرستان ساوه، شاپور احسان یدادگستر ۲ یفريک ۱۰۱شعبه  یبر اساس دادنامه صادره از سو
ضربه  ۳۰تومان وجه نقد و  ونيليم ۹به  لیبه تحمل شش ماه حبس با قرار تبد یبه اتهام اخالل در نظم عموم رانیآزاد کارگران ا

 شالق محکوم شد.
رد و کارگران نو ۹۴ماه سال  بهشتیراد صادر شده است که در ارتباط با اعتصاب ارد یشاپور احسان هيبر عل یحکم در حال نیا

 ۱۰۱شعبه  در“یاخالل در نظم عموم ”و  “یاذهان عموم شیتشو ”پرونده با اتهامات کیلوله صفا، دو پرونده جداگانه شامل 
 هيبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان ”و  “یاسالم ینظام جمهور هيعل غيتبل ”با اتهامات  یگریساوه و پرونده د یدادگستر ۲ یفريک

 ازدهیصدور  رغميو آنان عل ليزاده تشک ميراد و جعفر عظ یشاپور احسان هيدادگاه انقالب ساوه بر علدر شعبه اول “کشور تيامن
 یشهود ز،يساوه ن ۲ یفريک ۱۰۱د نظر تبرئه شدند و در شعبه یشعبه اول دادگاه انقالب، در دادگاه تجد یسال حکم زندان از سو

از  ”در جمع کارگران فقط گفته است  یکارگران حاضر کرده بود اظهار داشته بودند که شاپور احسان نیا هيرا که کارفرما بر عل
 “.ديحق خودتان دفاع کن

که همکاران سابقش را  یراد به عنوان کارگر یشاپور احسان هيشالق بر عل یحکم زندان و حکم قرون وسطائ صدور نها،یبر ا عالوه
 تیشکا یکه از و ییصورت گرفته که کارفرما یطیکرده است، در شرا هيل مظالم کارفرما توصفقط به دفاع از حق شان در مقاب

ماهها از حقوق کارگران نورد و لوله صفا را  زيهم اکنون ن نکهیا رغميو عل یتومان ارديلياختالس شش هزار م رغميکرده است عل
 .گردديپرداخت نکرده است، راست راست م

 یستاندن حق کس یبرا یو دادگاه هيوجود قوه قضائ انگريب نکهیاز ا شيو پ شيراد ب یشاپور احسان هيبر عل یحکم نيچن صدور
 یاست که تمام و کمال در خدمت دزدان و غارتگران است و هر درجه از حق خواه یوجود دستگاه انگريمملکت باشد ب نیدر ا

 .دهديزندان و شالق پاسخ م اباشد ب هياگر در حد توص یکارگران را حت
 اگر د،يگمنام در مالء عام به شالق کش یکارگران تيدر موقع یکه کارگران معدن آق دره را به جرم حق خواه یقضائ دستگاه

کردن  یرا به شالق کشد آنوقت سرکوب و جار رانیا یمحبوب و شناخته شده جنبش کارگر یاز چهره ها یکیامروز بتواند 
خواهد کرد و هر درجه  دايپ رانیبر طبقه کارگر ا یبردگ ليدر تحم گرید یتي، موقعشالق در حق کارگران یاحکام قرون وسطائ

 پاسخ خواهد گرفت. یشتريب اريو درجه سرکوب بس نترفزو یما کارگران با گستاخ یاز حق خواه
است اما نفس  ینظر خواه دینظر قابل تجد دیو در دادگاه تجد ستين یحکم نهائ نیا نکهیا رغميعل ران،یآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یابیارز رانیطبقه کارگر ا یحق خواه هيشرمانه عل یب یگستاخ کیراد را  یشاپور احسان هيبر عل  یعيحکم شن نيصدور چن
بشود در مقابل  رانیآزاد کارگران ا هیکه متوجه ما اعضا اتحاد یا نهیهر هز رغميبا تمام توان و عل داردياعالم م لهينوسیو بد کنديم

 یحکم نيبه صدور چن یو حقوق بشر یکارگر یالملل نيبا جلب توجه مجامع ب یکرد و در سطح گسترده ا ميخواه یستادگیآن ا
 ستمگران بشود. انهیراد آماج ضربات تاز یاحسان شاپورداد تن رنجور  مياجازه نخواه یحکومت یو تجمع در مقابل نهادها

 

 ۱۳۹۶ ماه مرداد ۲۱ – رانیا کارگران آزاد هیاتحاد
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 شهرییرجا زندان در خود روز نینهم آستانه در یشهاب رضا یغذا اعتصاب

 

چهارشنبه هجده مرداد از بدو  ،یروز اعتصاب غذا است. رضا شهاب نيواحد در آستانه نهم یکایعضو سند یکارگر زندان یرضا شهاب
 بتياش غ یپزشک یها یمرخص هيابالغ کرد که کل شانیاحکام زندان به ا یواحد اجرا نکهیشهر پس از ا ییورود به زندان رجا

 یتيو امن ییقضا نيمسئول یقانون رياقدام غ نیدر اعتراض به ا ابدی یروز ادامه م ۹۶۸ یزندان و تيمحسوب شده و محکوم
 ليباشد. به دل یو شرط از زندان م ديق یب یآزاد ت،يدوره محکوم انیبا توجه به اتمام پا یاعتصاب غذا کرده است. خواسته و

 اطالع بوده است. یب شانیا یاز اعتصاب غذا کایمرداد خانواده و سند ۲۵به تلفن تا مالقاِت روز چهارشنبه  یعدم دسترس
در دو مرحله  ییو بازجو یريدستگ نيدر ح یتياز برخورد خشن ماموران امن یناش یصدمات جسم ليبه دل یکارگر زندان نیا

 یقانون یپزشک یاز سو شانیا یپزشک یعدم تحمل حبس، مرخص ليگردن و کمر قرار گرفت. و بدل هياز ناح یتحت عمل جراح
 .گرفتقرار  دیيحبس مورد تا انیمرحله به مرحله تا پا

 

ماندن سه ماه  یگرفته بود به بهانه باق شانیاز ا یآمدن به مرخص یبرا شتريکه پ یا قهيبا سوءاستفاده از وث یوجود دادستان نیا با
 را به زندان فراخواند. یگذار شهاب قهيبه ضبط  ملک وث دیحبس با تهد تياز محکوم

 یپس از ورود به زندان نامه آزاد یصورت گرفته است که و یبه زندان در حال یدر فراخواندن شهاب یدادستان یقانون ريغ اقدام
احکام زندان به  یرفته که اجرا شيپ ییتا جا یکارگر زندان نیفشار بر ا شیاست. افزا دهینده درا در پرو ۹۴/۶/۲۴ خیاش به تار

 گریروز در زندان بماند و بالفاصله د ۹۶۸ دیمحسوب شده است. و با بتيغ یپزشک یمدت مرخص یمابالغ نموده است که تما یو
ناعادالنه محکوم  اريپنج ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بس تيگذراندن دوره محکوم نيدر ح ی)شهاب شانیحکم زندان  ا

 شود. یاجرا م زي(  ندیسال زندان گرد کیبه 
 

باشد  منتقل شده است   یم یاسيس انيزندان یزندان گوهردشت که محل نگهدار ۱۰به سالن  یرضا اعالم کرده که و خانواده
طاقت فرسا کولر و  یگرما نیدر ا یندارند و حت یامکان هوا خور انيو زندان است یزندگ هيبند فاقد هر گونه امکانات اول نیا
به زندان در جهت اعمال فشار بر  یبازگرداندن مجدد رضا شهاب ت،ياتمام دوره محکوم رغمي. علستيآنان فراهم ن یبرا خچالی

 باشد. یشان م یقانون یخواسته ها یريگيو عدم پ یاز تداوم عدالت خواه یريجلوگ یکارگران شرکت واحد برا
داند و  یم هيرا متوجه قوه قضائ یحفظ سالمت رضا شهاب تيتهران و حومه مسئول یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

کارگران و  گریو د کایسند یاعضا هيعل ییاحکام قضا هيکارگر زحمت کش و لغو کل نیو شرط ا ديق یو ب یفور یخواهان آزاد
 باشد. یم یکارگر نيفعال

 حومه و تهران یاتوبوسران واحد شرکت کارگران یکایسند
 ۱۳۹۵ مرداد شش و ستیب
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 کارگران عزیز و زحمتکش ایران

مربوط سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 
 مطلع شوید: به کارگران؛ کولبران و دستفروشان در ایران
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