
 دستگیری رسول بداقی را

محکوم می کنیم به شدت   
 

 

صنفی معلمان  عضو هیات مدیره کانون، رسول بداقی

اسالم شهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی 

 ۲۰شنبه  در روز ،فرهنگیان ایرانتشکل های صنفی 

با  توسط پلیس امنیت در خانه مسکونی خود  ۴۰۰۱ ذرآ

در  .شد میز دستگیرآهتک حرمت و بطور خشونت 

وسایل ارتباطی  جریان این دستگیری ماموران امنیتی 

مانه حتی حق پوشیدن لباس مناسب را نیز از او سلب کردند. رایشان و گوشی تلفن همسر او را نیز ضبط کردند و بی ش

در تشکل مدت هفت سال را به دلیل فعالیت های خود ، پیش تر ،این فعال برجسته و سخت کوش معلمان ،رسول بداقی

، اعتصاب نصدر اولین روز تحبداقی  یابی معلمان و در دفاع از حقوق آنان در زندان گذرانده است.  دستگیری رسول

ان  ممعلخواسته های  بازنشستگان و دیگر ن سازی و همسامعلمان سه روزه  معلمان  با خواست رتبه بندی اعتراض و 

 ؛ تجمع سراسری  اقدام کرده اندمان در چندین نوبت به اعتراض و معلید، غاز سال تحصیلی جدآاز  . صورت می گیرد

رکت اعتراضی معلمان تنها در یک ماه گذشته است. حومین س، تدور جدید اعتراضا  

 

و جلوگیری از گسترش بیشتر این حرکت  معلمانبین  ایجاد ترس و واهمه رسول بداقی  از دستگیری حکومتهدف  

که  بودند ماموران و عوامل رژیم تالش کرده نیز  های اعتراضی در میان معلمان است.  پیش از دستگیری رسول بداقی

 با اینجلوگیری کنند.  و اعتصاب اعتراضی تجمعاتاز برگزاری این  لمانعبا احضار و تهدید عده ای از فعالین م

شهر و منطقه  ۲۰۰در بیش از روز گذشته ، بنا به اطالعیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، دوجو

ردید. گبرگزار و تحصن کشور اعتصاب  رسراسدر   

 

ما  شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان هستیم .ما دستگیری رسول بداقی را به 

زادی آدر خواست خواهیم کرد که بر کارزار خود برای  آنها از معلمان تشکالت بین المللیدر تماس با همزمان 

د. نشدت بخش و دیگر معلمان دربند ،رسول بداقی، اسماعیل عبدی  

 

     

 ایران در کارگران از حمایت در المللی بین اتحاد
 ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

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