
اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی  

 تگیر شدگان روز جهانی کارگر شد همه دس

 ۹۱۰۲مه  ۳

  نایرای اسالمی رئیس جمهور ،حسن روحانیجناب 

اعتراض شدیدترین وجه ممکن  به(  NASUWT)اتحادیه معلمان انگلستان سوی به نمایندگی از من 

کارگر،  جهانیکارگری و دانشجویان که به مناسبت روز  دستگیری و بازداشت فعالینخود را نسبت به 

  . اعالم می کنم تجمع کرده بودند، ندر تهرا، ۹۱۰۲اول مه 

اتحادیه معلمان انگلستان آگاه است که دانشجویان و فعالین کارگری در ایران همانند دیگر همکارانشان 

در سطح جهانی و  تضمین  6881ل که از اول ماه مه سادستاوردهای کارگران را  سر جهان،ادر سر

عالم تعهد انکرده اند مگر همکاران ما در ایران کاری  .به رسمیت شناخته شده را جشن می گرفتند

و  تشکل زادین کارگران باید از حق آآدر که  جاییدر ایران، دموکراسی  آزادی و خود به دو اصل

ن آاز اوله  نامه های سازمان جهانی کار حقوقی که در مقبر خوردار باشند؛  حق پیمان های دستجمعی

 . ن استآ و دولت ایران از امضا کنندگانصیانت شده 

را  تداوم  ،۹۱۰۲، اول مه جهانی کارگر  فعالین کارگری در روز علیه اقدام  ستاناتحادیه معلمان انگل

   .  می داند نقض حقوق  به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی

که به دلیل  دیگری عالین کارگریاز شما می خواهد که  افراد زیر و همه فن انگلستان اتحادیه معلما 

 :ی درنگ آزاد کنیدب را مشروع سندیکایی زندانی  شده اندفعالیت های 

 زاده، سید رسول طالب مقدم، محمد علی رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم

سلیمانی  ، شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مراد طاهریخانم فرحناز  ، اسدهللا سلیمانی،اصالغی 

الوئی، داوود رفیعی و ماهان صالحی، قاسم خ، نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سید مهدی عظیمی

 .اسدهللا سلیمانی 

 . اضطراری استامر مهم و این  منتظر پاسخ شما به  اتحادیه معلمان انگلستان 

 ،با احترام



 ریس کیتک

 دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان  

https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers-union-condemns-arrest-of-

workers-and-students-at-may-day-rally-in-tehran/  

 از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران رترجمه و باز تکثی

http://etehadbinalmelali.com/ak 

www.workers-iran.org 

info@workers-iran.org 
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