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عالین فبا  کارگری اسپانیا های تحادیهاکنفدراسیون اعالم همبستگی 

در ایران یمدافعان حقوق شهروند و ، معلمان،یکارگر  
 
عضو  ک میلیونبا بیش از ی "کمیسیون های کارگران"کارگری اسپانیا موسوم به  های تحادیهاکنفدراسیون  بزرگترین  

اعالم  فعالین بازداشت شده در روزهای اخیر در ایرانمعلمان و کارگران و  با با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را

  :کرد

 

       مده است: آ ۱۴۰۱خرداد  ۶در این بیانیه به تاریخ  

 

در  رانیدر ا یو معلمان زندان رگریاک و شرط فعاالن دیو بدون ق یفور یخواستار آزاد یکارگر های ونیسیکم

.شد ریاخ یروزها  

 
شده، نه  مالیاحقوق پ نیتر ییبه ابتدا یابیو دست انیب یحق آزاد ،یانسان یزندگ یبرا رانیطبقه کارگر در ا مبارزات

 یرکرده است. اعتراضات سراس دایپ یاست، بلکه ابعاد گسترده تر افتهینکاهش  ۱۹-دیکوو یریتنها در طول همه گ

در سراسر  یمعلمان زندان یخط فقر و آزاد یباال دو حق تشکل، دستمز گانیرا یحق آموزش عموم یمعلمان برا

.دانش آموزان و کل جامعه هرگز متوقف نشده است تیکشور با حما  

 

 تهافی شیو هنرمندان افزا یمعلمان، مدافعان حقوق شهروند ،ییکایفعاالن سند یریموج دستگ ریاخ یدر روزها اما

 سیاز مردم به دست پل یبر کشته شدن تعداد یمبن ییهامتعدد و گزارش یهایریاست. با وجود سرکوب گسترده، دستگ

، غارت فساد رانگر،یتورم و هیعل دگان،یو ستمد رگرانتوسط کا رانیدر ا یاعتراضات سراسر ،یتیامن یروهایو ن

است.  انیدر جر رانیدر ا ابتدایی ترین حقوق انسانی نقض و تهلجام گسیخ یهایعدالتیب ،یاموال عموم  

 

بقه کارگر و مسئوالنه به مطالبات عادالنه ط یانسان ییحکومت که قادر به پاسخگو ییو اجرا ییقضا ،یاطالعات مقامات

 ب،یقع، تسرکوب یعنیخود  همیشگی یبه دنبال راه حل ها یا ندهیبه طور فزا ستند،ین رانیو مردم محروم و تحت ستم ا

 هیلاساس ع ینادرست و ب عاتیشا ب،یاکاذ و پخش رنش ،یمل تیامن نخ نمای اتهامات ، پرونده سازیبازداشت، جعل

متوسل شده اند.  یکارگران و معلمان بازداشت  

 

 یکارگر جنبش مستقل بامختلف جهان  یکشورهابین المللی در  یمتعدد همبستگ یها هیانیما به ب ل،یدال نیبه همه ا

ختلف مبخشهای  یها هیاتحاد یاعضا هیها عل نیو اتهامات و توه میوندیپ یم رانیبا تمام اقشار طبقه کارگر ا و رانیا

. میکن یمحکوم م طبقه کارگر، از جمله معلمان، را  

 

 اشیآن ،یاز جمله رضا شهاب ریاخ یو معلمان بازداشت شده در روزها یفعاالن صنف یتمام یفور یخواستار آزاد ما

 معلمان بازداشت شده در اول ماه مه مانند نیو همچن ، حسن سعیدییمهتد و وانینژاد، ک یانصار حانهیر ،یاسدالله

محمود  کخواه،یمسعود ن ،یشعبان محمد ،یمرانمحسن ع ،یبیبمحمد ح ،یاسکندر لطف ،یمیجعفر ابراه ،یقرسول بدا

می باشیم.  صادق زاده یهادو  ،فر، اصغر حاجب یرضا امان ،یملک  

 

حقوق  نیراز شناخته شده ت یبرخ یالملل نیو ب یطبقات یتجمع، اعتراض، اعتصاب و همبستگ ان،یتشکل، ب یآزاد

 یاه ونیکنوانس ریکار و سا جهانیمندرج در سازمان  یاساس یها یآزاد نیو رهبران آنها است. ا یکارگر یها هیاتحاد

نها باعث ت رانیتوسط دولت ا یحقوق اساس نی. تداوم نقض اهستندالزم االجرا  رانیا یاسالم یجمهور یبرا یالملل نیب

و  امقاوله نامه هاز  دیبا رانیکه ا میکن یم دیشود و ما مجدداً تاک یم سرکوبگراننسبت به  یانزجار عموم دیتشد

.کند یرویشده است، پ بیکشور تصو نیتوسط ا کار که  جهانیسازمان  یالملل نیب یاستانداردها  

 

 هران و حومهشرکت واحد اتوبوسرانی ت تکثیر از سندیکای کارگران باز
https://t.me/vahedsyndica  

 

 :اسپانیایی به زبان به متن اصلی لینک
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (ccoo.es) 

https://bit.ly/3LSkGoC  
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