
: معلمان و زش بین المللوآم هیانیب
 یفور دیبا رانیدر ا ییکایفعاالن سند
!و شرط آزاد شوند دیو بدون ق  

۲۰۲۲مه  ۱۳شده در  منتشر  
 

 
 

را محکوم  فعالین تشکلهای صنفی معلمان در ایران یریدستگ ،معلمان یجهان ونیفدراس ،المللنیب آموزش
.و شرط آنان است دیو بدون ق یفور یکرده و خواستار آزاد  

 
اتحادیه های  فعالین به عنوان خودو حقوق جامعه آموزان، که از دانش یمعلمان هیهدفمند عل سرکوب

.ابدی انیپا دیبا کنند،یدفاع م صنفی  
 

 م،یکن یمختلف در روز اول ماه مه را محکوم م یده ها معلم در شهرها هیتوج رقابلیغ یها یریدستگ ما
خواستار توقف بازداشت  نیکارگران در سراسر جهان است. ما همچن میدشتاو گر لیتجل یکه برا روزی

.کنند یهمکاران خود دفاع م یاز آزاد زیکه به طور مسالمت آم میهست یکسان تیو آزار و اذ  
 

را بر سر  یکارگرصنفی  یها هیداتحا زیمسالمت آم اعتراضاتتا میکنند تالش صالنه تمس مقامات
.متوقف کنند ییکایکردن معلمان سند یآموزش و زندان یمعلمان، بودجه ناکاف پایین یدستمزدها  

 
.است انیب یو آزاد لتشکل، حق تشک یها و بازداشت ها نقض آزاد یریدستگ نیا  
 

:شت شده هستیمالین بازدفعا انسانیکامل حقوق  تیو رعا یآزاد خواستارما   
 

معلمان  یصنف تشکلهای یهماهنگ یشورا یو سخنگو وانیمعلمان مر یصنف کانون) یاسکندر لطف 
( رانیا  

(؛در شورای هماهنگی صنفی نکانو ندهیمعلمان اسالمشهر و نما یصنف کانون) یبداق رسول  
 

معلمان تهران(؛ یکانون صنف ی)سخنگو یبیحب محمد  
 

(؛رانیمعلمان ا یصنف تشکلهای یهماهنگ یمعلمان تهران، بازرس شورا یصنف کانون) یمیابراه جعفر  
 

معلمان تهران(؛ یصنف کانون رهیمد ئتی)عضو ه یاکبر باغان یعل  
 

معلمان بوشهر(؛ یصنف کانون) یعمران محسن  
 

معلمان بوشهر(؛ یصنف کانون) یمالک محمود  
 

معلمان بوشهر(؛ یصنف کانونفر ) یامان رضا  



 
معلمان بوشهر(؛ یصنف کانونحاجب ) اصغر  

 
معلمان مشهد(؛ یصنف کانونصادق زاده )ا یهاد  

 
؛بازداشت شد ۲۰۲۲مه  ۱۱( در وانیمعلمان مر یصنف کانون) ،یمحمد شعبان  

. 
.(وانیمعلمان مر یصنف کانون) کخواهین مسعود  

 
 که ،یعبد لیاسماع یآزاد یآموزش و پرورش در سراسر جهان را برا یهاهیفراخوان اتحاد نیهمچن ما

. او میکنیتکرار م یکبار دیگر و از اول ماه مه اعتصاب غذا را آغاز کرده است، بردیبه سر م حبسدر 
در زندان سالمت  یمدت و بدرفتار یطوالن حبس. حبس است به محکوم یبه اتهامات واه ۲۰۳۱تا سال 

 یروهای( توسط نو پسر وی دو دختر ،ر)همس لیقرار داده است. خانواده اسماع ریاو را به شدت تحت تاث
.قرار دارند نیمادر شرایط ناو  شده انداین وضعیت  یقربانو  بوده اند تیاذمورد  یتیامن  

 
:خواهدیم رانیاز دولت ا المللنیب آموزش  

 
را  رانیدر ا انسانیو مدافعان حقوق  یزندان فعالین سندیکایی هیعل و شرط تمام اتهامات دیق دونب    

د.لغو کن  
 

از  انیب یتشکل و آزاد یو آزاد یسازمانده یبه حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش برا    
.حقوق را رعایت کند اینبدون ترس از مداخله مقامات احترام گذاشته و  زیجمله حق تجمع مسالمت آم  

  
د مسائل مربوط به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مور ندهینما یها تشکل هایگفتگو با     

را نهادینه کند.  و معلمان یآموزش استیس  
 

و  تیاحترام گذاشته و امن یزندان و فعالین خانواده رهبران یاعضا یخصوص میبه حقوق و حر    
.دکن نیآنها را تضم سالمتی  

 
انگلیسی: ینک به بیانیه آموزش بین الملل به زبانل  

https://www.ei-ie.org/en/item/26486:statement-teachers-and-trade-
unionists-in-iran-must-be-immediately-and-unconditionally-released  

 
ایران اد بین المللی در حمایت از کارگران درحترجمه از ات  

۲۰۲۲مه  ۱۳  
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