
 کارزار جدید

ملل برای لا آموزش بین

 زادی اسماعیل عبدیآ
 

سراسری و  یزادی فوری او کمپینبا اسماعیل عبدی و با درخواست آ موزش بین الملل در همبستگیآ

در ملل لآموزش بین ابیانیه جمه فارسی غاز کرده است. ترآ ۲۰۱۷مه  ۱۶ مروزاز ا بین المللی را

  مده است: آزیر 

 

 معلمان صنفی فعال آزادی به کمک برایفوری  اقدام ضرورت: ایران

تصریح کرده و را  با اسماعیل عبدی خود همبستگی جهانی فراخوان آموزش بین الملل یک بار دیگر

، از رهبران زندانی عبدیاسماعیل دولت ایران می خواهد که بدون درنگ مقامات مصرانه از و 

 زاد کند.آ ،انداخته است مخاطرهغذا سالمتی اش را به  باعتصا که ،و پرورش موزشآ یا اتحادیه

 

هیات زندانی  از اعضای عبدی اسماعیل یسالمت مورد در را خود نگرانی( EI) الملل بین آموزش

 معلمان صنفی های تشکل رهبران از یکیعبدی  .می دارد ابراز ،مدیره کانون صنفی معلمان تهران

 غذای خود بسر می برد.  اعتصاب انتشار این بیانیه در شانزدهمین روزکه در زمان  است تهران

 درعبدی که . است جدی خطر معرض در داده و جانش دست ازکیلوگرم  وزن  16 تا کنونعبدی 

 تهران نظر تجدید دادگاه 36 شعبه در 2016  اکتبر 7 است درشمال غرب تهران و در اوین زندانی 

 .شد محکوم زندان سال به شش 

 

از  غذا اعتصابشروع  ازپس  عبدی که است کرده تاکید ایران" بشر حقوق المللی "کمپین بین

 که است مصمم او. رنج می برد سرگیجه و باال خون فشار وزن، کاهش مانندی جانب عوارض

 او  های خواسته از یک هیچ به تا کنون زندان قاماتدر حالی که م ،ادامه دهد را خود یغذا اعتصاب

  .اند نداده نشان واکنش

 

 اعتراض

 رفتار غیر قانونی و ناعادالنه  در اعتراض به  اردیبهشت ماه( 10آوریل ) 30در  عبدی اسماعیل  

 برای فعاالن زندان عدم استقالل قوه قضاییه و صدور احکام"فعالین مدنی در ایران و  نسبت به 

 22دراو در بیانیه  ای که   .کرده است ی خود را آغازغذا"  اعتصاب کارگری معلمان و  تشکالت

یل ادامه سرکوب معلمان تقبیح را به دلدولت "اصالح طلب" روحانی ، انتشار دادبطور علنی آوریل 

بشر و  ساالری، حقوق مندی، مردم اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون: " کرد و نوشت

ما کماکان در معرض سرکوب غیرقانونی های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است،  آزادی

ای  های چند دقیقه و تشکیل دادگاه، و زندانی کردن معلمان و فعالین کارگریبازداشت  حقوق خود،

رای ارتکاب جرم علیه اجتماع و تبانی ب»ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل:  هستیم که همه

 " شوند.  محاکمه و روانه زندان می…امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و

 

 همبستگی

کانون های صنفی معلمان و تصمیم جمعی، معلمان به ، با فراخوان حالبا این  که تاکید دارد عبدی

ل شدند، در مجمع عمومی های کانون های صنفی حضور یافتند و در کمپین " متوصتجمع "سکوت



 تا توجه شرکت کردند هزار امضا  ۱۱۰حدود های مختلف از جمله " کمپین برای بودجه  عادالنه" با 

ند که اهها معلمان نشان دادبه خواسته های خود جلب کنند. او می نویسد" از طریق همه این ررا 

افع هیچ نظام من ه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیادهاگرچ

 .")ترجمه همراه با تطبیق با متن اصلی به فارسی( حزب و گروه سیاسی نیستند

 

 بازداشت

سختی در گزارش داده است که عبدی در شرایط  "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران"

اجازه  به همسر و سه فرزند او از زندان قطع شده و جهان خارجبا  نگه داشته شده، ارتباط او زندان

 نشده است. مالقات داده

 

 شوهرش از ماه مارس به بعد اطالع موثقی از شرایط عمومی و سالمتی است که  همسر عبدی گفته

 هست.  شوهرش تندرستی و ایمنی بطور جدی نگران . اوبه وی داده نشده است

 

 مقامات همه " مااست : گفته  ایران" بشر حقوق المللی بین"کمپین  به ساالری، امیر عبدی، وکیل

 جمهور، رئیس تهران، منطقه دادستان کل، دادستان کشور، عالی دیوان قضائیه، قوه رئیس از - دولتی

عبدی می  آقای به آسیب گونه هری پاسخگو و مسئول را  – امنیتی مقامات دیگر و اطالعات وزیر

 ."دانیم

  

 محکوم  می کند: آموزش بین الملل

 

 ای اتحادیه های فعالیتبه دلیل  دولتی مقامات توسط عبدیدادن هدف قرار شدیدا  ،الملل بین آموزش

موزش آ  .کند می محکوم را همه برای عمومی آموزشبودن  دسترس در و رایگان مطالبه آموزش و

 مستقل، های اتحادیهایجاد مانند  ،معلمان خواسته به توجه جای به ایران رژیم که است معتقدبین الملل 

 طرح در سراسر کشور، مناسب عمومی درمان و بهداشت فقر، خطهای باالتر از  دستمزد

 سازی خصوصی توقف و آموزان، دانش برای امن درس کالس رایگان، آموزش مناسب، بازنشستگی

 .است کرده تشدید را انمعلم فعاالن بر فشار پرورش، و آموزش

 

 ت حمایتضرور

 شش حکم با صدای بلند به تحمیل  . نیاز دارد شما حمایت به ایرانی، همکاران دیگر همچون عبدی،

از مقامات دولتی ایران بخواهید که او را فورا آزاد  وبرای اسماعیل عبدی اعتراض کنید  زندان سال

 کنند!

 

 منبع: 
https://www.ei-ie.org/en/detail/15051/iran-urgent-action-needed-to-help-free-education-unionist  

 آموزش بین الملل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید: اقدام فوریدر مشارکت  برای

The EI Urgent Action Appeal is available here. 

 

 

 تحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایراناترجمه و بازتکثیر از 

 ۲۰۱۷ مه ۱۶

iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak/  
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