
 
 
 

ط فعاالن کارگری ایران شد اتحادیه کارگران خدمات عمویم کانادا     خواستار آزادی فوری و بدون قید و شر
 
 ۲۰۲۲مه  ۱۹
 

ی  اتحادیه کارگران خدمات عمویم کانادا   نگران دستگیر
ً
اخیر فعاالن کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و   هایعمیقا

مندان در ایران است. در تاری    خ  ی اتحادیه روز جهانی کارگر، مقامات ایران  ،اول ماه مههیی های کارگری  تظاهرات مسالمت آمیر
، نرخ باالی تورم، فساد، غارت داران  که را  

ی یر و نقض حقوق  های فراگعدالت  های عمویم، ن  به دلیل دستمزدهای پاییر
  ، رسکوب کردند. ه بودند برگزار شد انسانی 

 
 یهاسازمان  گر یتهران و د  کارگران اتوبورسانی   یکایسنداز طریق همکاران خود در ، کارگران خدمات عمویم کانادا   اتحادیه
اضات رسارس   مبتی  گزارشان    یکارگر  ده، دستگ غمیر عل یبر ادامه اعی  و کشته   شی متعدد و رو به افزا یهای یر رسکوب گسی 

ض توسط پل نیشدن چند ی  . مطلع شده است سی معی  کارگر اتوبورسانی که با هدف افزایش دستمزد    ۱۰بیش از   همچنیر
، وابسته به فدراسیوناند. اتحادیه کارگران اتاعتصاب کرده بودند در روزهای اخیر بازداشت شده  ی  وبورسانی  الملیل کارگرانبیر

  حمل و نقل است. 
 

، وهای اطالعان  به   سندیکا و حسن سعیدی از اعضای ییک از اعضای رسشناس هیئت مدیره،  رضا شهان  در یورش نیر
های زیادی را در زندان خود دستگیر شده و سال کارگریهای  های خود دستگیر شدند. شهان  بارها به واسطه فعالیتخانه

ی  وها به میی ی کرده است. این نیر ل حضور  سندیکا ل داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سیر ی ی یورش بردند اما وی در میی نیر
   نداشت. 

 
 
ی

ی  تشکل های صنفی فرهنگیانشورای هماهنیک ی گزارش یم ایران و آموزش بیر ، از   ها د که ده ندهالملل نیر معلم مدارس دولت 
ی  بازداشت و زندانی شده اول ماه مه    . رند قرار دابازجون   تحت و تعدادی نیر

 
ی سندیکای کارگران  تهران، دستگیر

وهای ا اساس و ها، اتهامات ن  اتوبورسانی در خصوص    منیت  اطالعات نادرست  که نیر
   . کرده را محکوم کرده است  منتش  در سطح عمویم شدگان کارگری اعضای آن و سایر بازداشت 

 
ط کلیه فعاالن کارگری، معلیم و    اتحادیه کارگران خدمات عمویم کانادا از مطالبه سندیکا  برای آزادی فوری و بدون قید و رس 

، حسن سعیدی، آنیشا اسداللیه، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی و    از جمله رضا شهان 
فعاالن  اجتمایع زندانی

ی معلمان بازداشت شده در اول ماه مه  ، محسن  همچنیر ، محمد حبیت 
، جعفر ابراهییم، اسکندر لطفی از جمله رسول بداق 

، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمود مالیک، رضا امانی    کند. فر و هادی صادق زاده حمایت یمعمرانی
 

ی  ی خواستار پایان   CUPEها، حق سازماندیه و آزادی بیان است. ها نقض آزادی تشکلها و بازداشتاین دستگیر همچنیر
ی از آزادی همکاران خود دفاع یم دار و آزار و اذیت افرادی است که به شکل مسالمتدادن به بازداشت ادامه   کنند. آمیر

CUPE کند: ها را از دولت ایران تکرار یم های جهانی اتحادیههای کارگری و فدراسیونبار دیگر درخواست اتحادیه  
 

ط   • ی کلیه اتهامات مطروحه علیه لغو بدون قید و رس  انسانی های کارگری و مدافعان حقوق اتحادیهفعالیر
  . که در حبس هستند 

ام به حقوق کارگران در راستای سازمان • ها و آزادی بیان از جمله حق برگزاری دیه و آزادی تشکل احی 
، بدون ترس از مداخله دولت، تجمع مسالمت ی   حمایت از این حقوق. و  آمیر

ام ب • ی امنیت و رفاه آنها. احی   و تضمیر
  ه حقوق و حریم خصویص اعضای خانواده فعاالن کارگری زندانی

 

کت واحد اتوبوشانی تهران و حومه  تکثیر از سندیکای کارگران باز   شر
 

ی اصل  لینک  به زبان انگلییس:  به مت 
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