
 اعتراض آموزش بین الملل به

 رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی
 

، و کارکنان آموزش و پرورش بین المللی معلمان نفدراسیو

در بیانیه ای که انعکاس گسترده جهانی به  ،"آموزش بین الملل"

 لیاسماع اعاده دادرسینسبت به رد درخواست همراه داشت، 

 با رد اینکه  است و اعالم نموده اعتراض نموده یعبد

 ل عبدی را محکوم به گذراندنیعمال اسماعدولت ایران دیوان عالی کشور،  ۳۳ توسط شعبه ۷۱۰۲در فوریه  درخواست

.نموده است از سر گرفته شد ۷۱۰۶که از نوامبر  ل حکم زندان نا عادالنهاس ۶ کامل  

 

ماه  به ناحق دردیگر از فعالین صنفی معلمان  تن همراه با سه یعبدآمده است که اسماعیل  در گزارش آموزش بین الملل

کانادا -در شهر اتاوا" آموز بین الملل"این موجب گردید که از حضور آنان در کنگره جهانی . بازداشت شدند ۷۱۰۲جوالی 

لیتهای گسترده همبستگی بین المللی آزاد اروزه و فع ۰۶پس از اعتصاب غذایی  ۷۱۰۶عبدی در مه . دیممانعت به عمل آ

.گشت  

  

 یمانهایپ ضناقناعادالنه و را  ،"تجمع و تبانی علیه امنیت ملی"له م، از جیعبد هیاتهامات عل یالملل تمام نیب آموزش

  .دینما یو محکوم م داندیحقوق بشر م

 

 طیشرا یکشور و برا یآموزش ستمیس در رانیدر ا یبرالینئول یها استیسهمچنین تاکید کرده است که آموزش بین الملل 

آموزش و پرورش عادالنه و  یآموزش به مبان یساز یو تجار یساز یخصوص. کرده اند جادیا بحران معلمان یزندگ

کم درآمد در  یدختران، از خانواده ها ژهیاز دانش آموزان، به و یاریبس. رسانده است بیدر سراسر کشور آس رایگان

 ونیلیم ۳.۲از  شیب هابر اساس گزارش ؛ش محروم اندبه آموزش و پرور یعمال از دسترس یریو عشا ییمناطق روستا

 شده رس ممنوعاحضورشان در مد بطور عملیندارند و  یو در مدرسه حضور ستندین لیقادر به ادامهء تحص نوجوان

.ستا  

 

 یمحروم مو انسانی  یا هیاتحادحقوق از  رانیکه معلمان امی کند  برجستهاین واقعیت را  شتریهر بدر کل مسائل  نیا

در سال  یعدالتیظالمانه و ب طیدر مواجهه با شرا رانیحال، معلمان ا نیبا ا. خط فقر هست ریدستمزد معلمان غالباً ز. باشند

بیان  کیستماتیس راتییتغ یرا براخود  محکم مطالباتو اعتصابات زده اند و  یدست به تظاهرات سراسر تهگذش یها

.کرده اند  

  

حت بند و ترن دااسماعیل عبدی، محمود بهسشتی لنگرودی و دیگر معلمبدون قید و شرط  کارزار بین المللی برای آزادی

.ادامه خواهد داشت مطالباتتا تحقق کلیه این  در ایران عقیبت  

 

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایرانگزارش و ترجمه از 

 ۷۱۷۱ فوریه ۷۱

iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak/ 

 

:اجعه نماییدرعات بیشتر به سایت انگلیسی اتحاد بین المللی مالجهت اط  

http://www.workers-iran.org 

mailto:info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/

