
 

 "یکارگر یروین یکایسند - یاحرفه یآموزش، فرهنگ و کارآموز یمل ونیفدراس" حمایت

درخواست  آزادی فعالین اتحادیه ایو   ایراندر  از اعتراضات معلمان )فرانسه(  

 

با انتشار بیانیه ای ضمن  یکارگر یروین یکایسند - یاحرفه یآموزش، فرهنگ و کارآموز یمل ونیفدراس 

خواهان آزادی فوری همه فعالین اتحادیه ای در ایران شد.   ،اعتراضات اخیر معلمان ایران پشتیبانی از

 را در زیر می خوانید:  ترجمه این بیانیه

، دوازدهم و نیز در روز های دهم، یازدهمایران، در  اعتصاب معلمان از  FNEC FP-FOفدراسیون  

نها برای آزادی آو خواست  بازنشستگان مستمریو  معلمان برای افزایش حقوق ،بیست و سوم دسامبر

ند. زندانی شده اند، پشتیبانی می ک های پیشروفعالیت و  ت اتحادیه ایتشکال ریت دعضوانی که به دلیل معلم

 ساله گذشته سابقه نداشته است.  ۴۰ه این گستردگی در ب حرکتی د.ششهر برگزار  ۱۰۰ حدودتظاهرات در 

معنای جرم شناختن فعالیت اقدامات به گونه . این از فعاالن بازداشت شدند یتعداد هاتظاهرات نیا انیدر جر 

با تمام وجود به  ما اسیونرفد  کهاساسی هایی  ؛ آزادیو یورش به آزادی های بنیادی است های اتحادیه ای

 سازمان جهانی کار آن ها را به رسمیت می شناسد.  ۹۸و  ۸۷ و مقاوله نامه های تکیه داردآن ها 

که عضو  ،کانون صنفی معلمان ایران سابق دبیر ،از اسماعیل عبدی )  ( EIبا آموزش بین الملل ما همراه

. ختلف زندانی شده استبه مناسبتهای متا کنون  ۲۰۰۶پشتیبانی می کنیم. او از سال  ،موزش بین الملل استآ

ارتکاب جرم به قصد تبانی از جمله به اتهام " تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و  ۲۰۱۶اسماعیل عبدی در سال 

که طبق حکم باید در  ،از آزادی اوآنکه علیه امنیت ملی"  به پنج سال زندان محکوم شد.  مقامات ایران برای 

او که مربوط به موردی در سال  برایندان ده سال ز یقتعلی جلو گیری کنند حکم، انجام می شد ۲۰۲۱ژانویه 

 افزایش یافته است.  ۲۰۳۱زندان اسماعیل عبدی تا سال دوران  ،ترتیب بود را به اجرا گذاشتند. به این ۲۰۱۱

 به شدت بر وضع سالمتی او تاثیر گذاشته است. در زندان ل زندان طوالنی مدت و بد رفتاری با عبدی یتحم

همراه با آموزش بین الملل  یکارگر یروین یکایسند - یاحرفه یآموزش، فرهنگ و کارآموز یمل ونیفدراس

 .همه فعالین اتحادیه ای در ایران است خواهان آزادی فوری اسماعیل عبدی و

 )فرانسه( یکارگر یروین یکایسند - یاحرفه یآموزش، فرهنگ و کارآموز یمل ونیفدراس
 ۲۰۲۲ژانویه  ۴
 

 ایران در کارگران از حمایت در المللی بین اتحاد
 ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ 

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

https://twitter.com/IASWIinfo 
www.workers-iran.org;       

 

 

 

FNEC FP-FO supports the mobilisation 
of Iranian teachers  

and demands the immediate release of 
the imprisoned unionists  
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