
 ویژه نامه شماره دو

 باردیگروارسی سناریو سازی رژیم اسالمی  به اعتتبار نامه سر گشاده خانواده های زندانی ،

،                      کارگران و معلمان در زندان های ایران ماندگارمقاومت چهره های 

 !درنفی و رد سناریوی سازی رژیم اسالمی 

 امیرجواهری لنگرودی

 

 : آورنده  یادداشت گرد

درست یکماه پیش با انتشار اولین شماره ویژه نامه در معرفی مجموعه اسناد در بازشناساندن سناریو سازی رژیم و 

 (۱)روزِی نامه کیهان شریعتمداری ، سکوت رسانه ها و شبکه های بزرگ را به خوانندگان ویژه نامه شناساندم 

جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن  :خانواده های زندانیسرگشاده از سوی انتشار نامه 

حال با گذشت  »:اظهار داشته اند هسعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخوا

نه تنها فشار بر عزیزان ما پایان نیافته، بلکه مسئولین زندان مالقات ما با این عزیزان را نیز ممنوع   حدود دوماه،

توجهی  ها، پر از اهمال و بی های بازداشتی طی روزهای اخیر، برخورد مسئولین قضایی پرونده با ما خانواده. اند کرده

واین در ...  «.تر خواهد شد کنند که در صورت سکوت نکردن، ماجرا پیچیده در عین حال، ما را تهدید می. بوده است

رانت  -اختالس گرانبه جای   فبه بهانه های مختلها را نیکایک آدمان مان، برابرچشمان مردر آنان را حالیستکه 

که و شبکه های عطیم مالی و مافیایی سپاه و بسیج  مفسدین  -غارتگران دزدان و -پاچه خوارای هاقا زاده  -خواران

 .کیفر می دهند ،ایران را به این فالکت انداخته اند

ن نطق اش، در اعماق یافته است ، در آخریدراوضاع  کنونی را  انگارکه هراسخامنه ای در وحشتی فزاینده  در مقابل

 !را صادر کرد۱۶۳۱، فرمان بازگشت به دهه شصت و سال سیاهوحشتی فراگیر

همواره به بقای خویش به هر سیستم یا نظم سیاسی مستقر هانا آرنت با بیان اینکه حاکمیت های توتالیتر برای حفظ 

لیتاریسم در راس قدرت، همۀ استعدادهای ناب را بدون هیچ اعتنایی از سرکار بر می توتا»:می گوید طریقی می اندیشند،

شان  عقلی بهترین تضمین وفاداری ابدی نشاند که همان بی خردانی را می باختگان ، جاهالن و بی دارد و به جای آنها عقل

توانند  ای می کنند و حتی می ر هر حوزههای حاکم اقدام به دروغگویی د این افراد در راستای نیازها و خواسته. است 

نماید وارونه جلوه دهند و نام حقیقت برآن بگذارند زیرا این اتفاق نشأت گرفته از قدرت  واقعیاتی را که بدیهی می



جایی که حاکمان توتالیتر  از آن» : وی همچنان تاکید میورزد .«هاست  بینی و پیشگویی بحران ماورایی رهبر در پیش

  های شدیدا از کارافتاده ریاست کنند زیرا برای آنان وفاداری مهم تمایل دارند بر بروکراسی ،نترل کامل هستندخواهان ک

، به فرارویی به خویشتن امام رهو انگاریه نکهبازگشت به  به بیانی اخیر خامنه ای  طقن «.است نه عملکرد یا کارایی

می یابد که یکبار تکرار شده را می جوید و در سر همان جهالتی وی انگاری  . را در سر می پروراند دهه شصتاعماق 

 سر برافراشتندمداحانی همچون آهنگران  -خلخالی  -الجوردی -محمد ی گیالنی  :و از دل آن چهره های دژمی همچون

ز ، امروهموار کنندمی پنداشت،" نعمت" یعنی جنک  که آنرا یی خمینی تا با صوت خویش راه را برای خود اتکا

 ۳۱خدای سال » میزند که وهوار می اندیشند، به تکرار آن گذشته گذشتگان  تر از آنم ژدیگر با آفرینش بازجویانی دبار

های تاریخی ایران است که با کشتار  ترین دوره از سیاه ۳۱برای نسل ما، دهه این درحالیستکه . «همان خدای امسال است

که کمتر شکی در  از این همه افت و خیز موجود در جامعه  بی هیچ گزندی  ای، علی خامنههمان است که  .پیوند خورده است

و ما شاهد دور جدیدی زا . اصالت اعتراضات زنجیره ای و تجمعات خیابانی خصلت بندی ممتدی به خود گرفته تجلی می یباید

در مقابل دستگیری ها همچنان . ست خوزستان همچنان پیشنتاز این اعتراضات ا. اعرتاضات در جنوب و بخش نفتگران هستیم 

در مقابلش مقاومت و ایستادگی نیز نمود عینی ترین به خود گرفته است که خصلت نمای آن اعتصاب غذای های  . ادامه دارد 

برای مبارزه و سرکوب همه وجوه تغییرات بنیادین در جامعه ایران، ازهمین روست که خامنه ای . ممتد در درون زندان ها است 

که باشد ۵۱های نخستین سده  های تاریخی این دهه در سال را به قوه قضائیه فرا خواند تا احتماال آماده تکرار کشتار ۰۶دای دهه خ

روحانیون حاکم بر ایران در آن دهه امام مرگ خمینی و خدایی که . بر بارگاه کبریایی اش به نمایش می گذارد  خلیفه گری 

هر تابستانی یاد  .عام کردند و با داغ و درفش مخالفانشان را از پا درآوردند ها قتل نفر را در زندان خونین، با توسل به آن هزاران

ها و  های تاریخی ایران است که سراسر با خون، کشت و کشتار و اعدام و حذف ترین دوره از سیاه ۰۶ خونین دههآور آن 

عاصر نوشته شده غلیرغم اینکه جنایتکاری چند رخت بر بستند ولی برتاریک تاریخ م .بار پیوند خورده است های خشونت برخورد

های فعلی و قبلی جمهوری اسالمی چندان تمایلی ندارند درباره جزئیات  از همین مقام  با گذشت بیش از سه دهه از آن زمان، خیلی

وقیع ترین آنان قاضی  .ار را از بین ببرندب کنند آثار این جنایت خون اند سعی می ها حرفی بزنند و تا آنجا که توانسته آن کشتار

ای بر مستند قوه مجریه   ریزی پیدا و پنهان تیم خامنه حمایت و برنامهماشین رای و سال گذشته با دقیقا ابراهیم رئیسی که مرگ ، 

هیئت " ترکیب در ۱۶۳۱دهه خوبار شصت و تابستان خونینهای هدفمند  تکیه زد، یکی از مهمترین بازیگران آن دهه در کشتار

 . بوده است " مرگ

 کشاکشی هستیم ؟چه نوع امروز ما در زندان های ایران شاهد 

آنان در نامه خود رو به . گشاده خانواده های زندانی نشان می دهد که آنان نگران چه وضعیتی هستند انتشار نامه سر

ود دوماه، نه تنها فشار بر عزیزان ما پایان حال با گذشت حد... » :افکارعمومی جامعه ما وجامعه جهانی نوشته اند 

طی روزهای اخیر، برخورد مسئولین . اند نیافته، بلکه مسئولین زندان مالقات ما با این عزیزان را نیز ممنوع کرده

که کنند  در عین حال، ما را تهدید می. توجهی بوده است ها، پر از اهمال و بی های بازداشتی قضایی پرونده با ما خانواده

 .تر خواهد شد در صورت سکوت نکردن، ماجرا پیچیده

شرمانه را پایان  دارید؟ چرا این نمایش بی شان برنمی اعضای خانواده چرا دست از اذیت و آزار کارگران و معلمان و

 « .... ها خریداری ندارد؟ خواهید بفهمید که دیگر این دروغ چرا نمی. دهید نمی

 دربازجویان و شکنجه گران  از یکطرفآن است که دو سوی رابطه و کارگران بیانگر خبرهای رسیده اززندان معلمان

خانم ها مژگان باقری و هاله صفر زاده یعنی استوانه های ایستادگی و مقاومت درسیمای فرهنگیان ازسوی دیگرکارند و

 مسعودوعجیب آنکه  -دی اسماعیل عب -لطفی اسکندر -محمد حبیبی -ابراهیمی فرجع -رسول بداقی: آقایان ... و 

انتقال می  شده ساخته سناریوی کردن عملیاتی برای تهرانزندان اوین  به سنندج اززندان محمدی شعبان و نیکخواه

رضا شهابی و حسن سعیدی  -فعال کارگری  نژاد انصاری ریحانه: حامیان آنان همچون وکارگران زندانی ... و دهند 

حامیان ازو سپیده قلیان  مهتدی وکیوان اسدالهی آنیشا - تهران احدکارگران شرکت واخته شده سندیکای چهره های شناز

زندان و زیرتیغ بازجویی همچنان درباری ... یان اواخر با دستگیری واله زمانی فعال کارگر ساختمانیکارگران و 

 !و روزگار می گذرانند وپا پس نمی نهند  مقاومت اندو

موئد این است که حکم زندان پنج ساله رسول بداقی قطعی شده و از طریق وکیلش آقای   خبرهای منتشره درباره معلمان 

 تجدیدنظرابالغ دادگاه۶۳ازشعبه بداقی رسول تجدیدنظرموکلم حکم -۱۰۱۱ خرداد۱۱-امروز»:آمده استنیا رامین صفر

 حبس، سال یک به بلیغیت های فعالیت و حبس چهارسال مدت به وتبانی اجتماعبابت  .تاییدگردید بدوی حکم .شد



 قابلیت. شد محکوم دوسال مدت به جوار هم های استان و تهران در اقامت منع و کشور از خروج منع همچنین

 .اجرادارد

ایران فی معلمان شور و محمد حبیبی سخنگوی کانون های صنابراهیمی بازرس شورای صنفی فرهنگیان کدرباب جعفر

 جعفر آزادی از تومانی میلیون ۰۶۶ ی وثیقه تأمین وجود با قانونی بی تداوم»:استتلگرامی کانون صنفی آمده کانال در

 است شده تمدید قانونی طورغیر وبه مشخص زمان بدون جعفرابراهیمی قراربازداشت»:وافزوده شده است«!راهیمیاب

 این روی بیشتر شارهایف قصد به ابراهیمی جعفر از بازجویی مجددا گذشته، ی هفته در ها بازجویی اتمام وجود وبا

 و است شده قطع نیز خانواده با او تماس خرداد هفتم شنبه از حال عین در. است شده گرفته سر از صنفی خوشنام فعال

 کانون سخنگوی محمدحبیبی، موقت برآزادی مبنی پرونده بازپرس وعده علیرغم»:باره محمد حبیبی آمده استیا در

 « .شد تمدید دیگر ماه یک مدت به وی قراربازداشت خردادماه، ۵۵ دیروزچهارشنبه قراروثیقه، تودیع با معلمان صنفی

 امنیتی، مقامات: روشن است و آن اینکه  ،گیر وضعیت زندانیان سیاسی یاد شده هستیمییک شق کار برای همه ما که پ

ما معلمان  طبقه حق بر اتمطالب به نسبت مسئوالنه و انسانی پاسخ هرگونه از که آنجا از حکومت اجرایی و قضایی

 شان، همیشگی حل راه به پیش از بیش هستند، و بوده ناتوان ایران دیده ستم و محروم مردم و ان و بازنشستگانکارگر

 .اند شده متوسل امنیتی، نمای نخ اتهامات و اکاذیب پخش ونشرو سناریوسازی بازداشت، سازی، پرونده سرکوب، یعنی

. ایم بوده هنری و مدنی فعالین وارگری کمعلمان و فعالین دستگیری موج گسترش شاهد باردیگر اخیریک درروزهای

تولیدات تولیدات کشاورزی و  -خدمات بخش های مختلف از صنف و حرفه وهراز اعتراضاتشاهد موج وسیع  همچنین

 اموال غارت فساد، گرانی، علیه ایران دیده وستم کارگر،زحمتکش مردم. آنها هستیم  اعتالی چشم گیروصنعتی 

 ادامه نکماکا گسترده های سرکوب وجود با انسانی حقوق ترین ابتدایی نقض و گسیخته لجام های عدالتی بی عمومی،

 شده گزارش امنیتی و انتظامی نیروهای توسط مردم رساندن قتل به مربوط اخبار و شده بازداشت زیادی تعداد و دارند

است که هرساله اقتصاد و معیشت مزد و  هایی ای نادرسِت ناشی از تصمیمات دولتی سیاست ه نتیجه این همه .است

و فشار مضاعفی را به نیروی رنج و کار جامعه ناپذیر کرده  منفی و جبران  تحقوق بگیران را دستخوش بدترین نوسانا

 .ی نمایندوارد م

 بازوهای امنیتی رژیم اسالمی و روزِی نامه کیهان شریعتمداری چگونه فراهم آمد؟سناریوی 

 یم ، موئد این موضوع است که  دستگاههایژیمای رشبکه های ستا به امروزمشخص شده ودوفیلم به نمایش درآمده در

و این اتهام را  نمایندود دستگیر تا در لحظه موعامنیتی نظام اسالمی دو فرانسوی را ازطریق کنترل روابط دنبال کردند 

ت به آنها زدند که این زن و شوهر سندیکالیست فرانسوی، سازماندهنگان اعتراضات یا برای سازماندهی این اعتراضا

، "کولر سیسیل" خانم» :پیشترهم آوردم . به ایران آمده بودند و در واقع سنگین ترین اتهامات امنیتی را نثاراینها کردند 

 درفدراسیون او. است المللی بین آموزش فدراسیون عضو سندیکایش وازطریق فرانسه معلمان اتحادیه عضوو معلم

. آموزگاراست و او اف سندیکای عضو نیز "پاری ژاک" آقای همسرش. است فعال او اف سندیکای فرهنگ و آموزش

 اسکندرلطفی،شعبان -رسول بداقی)چهارفرهنگی برای جاسوسی رامصداق نفردرفرانسه دو این ای اتحادیه های فعالیت

 اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای آشنای کارگرنام شهابی رضا همچنین و درتهران(  محمدی،مسعودنیکخواه

، بی معناترین اتهامات ساختگی و پرونده سازی «جامعه سازی ثبات بی»و «آشوب ایجاد برای تالش»  و وحومه رانته

زندانیان با ایستادگی و  !بی معنی است که در نزد افکار عمومی ما و جامعه ترقیخواه فرانوسوی هیچ جایی ندارد

ب ها با وجود سناریوسازی های نیروهای امنیتی مقاومت شان و جامعه با جوشش و غلیانش نشان دادند که سرکو

 !  نتوانستند به هدف های خود شرمگینانه خود برسند

 !محکوم به شکست است  سازی ها این سناریو

 !باید به خیابان روی آورد 

سندیکالیست های معلم  ،نشان دهیمباید  ،طراحی های سوختهسازی نخ نما،این سناریو مقابلدرحاصل کالم آنکه، 

باید مجددا به خیابان آمد برای شکستن این سناریو و دیگر سناریوهای مشابه  !ایران تنها نیستندزندان اوین رانسوی در ف



رژیم راه هرگونه مذاکره و گفتگو و چانه زنی را ناممکن . به مانند بازنشستگان و دیگر کارگران مطالبه گر فریاد زد 

 !ی نیروهای مطالبه گردر کف خیابان حاصل می ایدیگانه راه همبسته شدن و یگانگ. کرده است

و کش دادن بازجویی ها ، هدف های سرکوب یکی از. را برای مقابله سازمان بدهندهمدیگرهمه باید پشت هم بایستند و 

هیچ . بین المللی استهای قدرتمند همبستگی وزدن همین ایده همگرایی و همبستگی های طبقاتی درون جامعه نیز 

باید به . سرابی بیش نیست فراهم نیم آید و تنهایی و با صبر و انتظار، پیامک زدن به نماینده دولت و مجلس  حرکتی به

برای پیگیری اعتراضات را با موج وسیعترو متشکل تر رد سمت همگرایی های مشترک و ستاد الیه های هم پیوند 

 تنهااین مدت علیرغم موج وسیع دستگیرهای معلمان،  در. شبکه های ارتباطی الیه به الیه سازمان داد و به پیش برد

 فرهنگیان  همراهی و همبستگی قدرت   است، تر عجیب اخیر های هفته در معلمان جنبش سرکوب   شّدت   از که چیزی

 شریفو کارگران  معلمان جای که اینبرای مردم ما بلند شدن عکس ها و بنر های . است سرکوب دستگاه با مواجهه در

بلکه شاولون مورد پذیرشی برای جنبش آزادیخواهی ایران ، زندانیان سیاسی و  نیست شعار یکتنها  نیست،ها  زندان رد کشور

 .کنید آزادشان زودترره هر چه  دتی یعق

 ،"ژاک پاری"وهمسربازنشسته اش " سیسیل کولر"کارگران زندانی و از حق خانم  -از همین زاویه باید از حق معلمان 

الن یک ارتباط عادی بین فعا. ادل نظر قات را کردند ، قویا دفاع نمود و اجازه نداد که رژیم اسالمی یک تبکه این مال

شناخته شده با سندیکالیست های فرانسوی را تبدیل به امرجاسوسی و ( ازمعلمان وکارگران ) کارگری کشورمان اعم 

حسین شریعتمداری که همواره مترصد پرونده سازی برای  یک امرامنیتی بسازند و به آن گرا بدهند وروزِی نامه کیهان

    . هرکنشگراجتماعی است ، تا خوراک خبرسازی روزی نامه خود سازند، مورد بهره برداری قرارگیرد

 amir_772@hotmail.comامیر جواهری لنگرودی   : با مهری فزون

 ۲۱۲۲ژوئن  ۱۶برابر با  ۱۰۱۱تیر  ۹پنجشنبه 

 : منبع 

    (۵۰۶۵خرداد ۱، پنجشنبه.....ت روزشمارکارگری ، امیرجواهری لنگرودی، ویژه نامه بیانیه های اعتراضی سای) -( ۱)

 http://karegari.com/maghalat/2022/05/26/Vize%20_name%20_26%20Maj_AmiR.pdf 

 

 :یادداشت های اشخاص 

 : زندانی  های ده مه سرگشاده خانوانا

جعفر خانواده های : آمده است وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای به نوشته کانال تلگرامی

ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان 

 مهتدی، مسعود نیکخواه

ل جاری، نیروهای امنیتی با یورش به منزل فرهنگیان و فعاالن تر در خبرها آمده است، اردیبهشت ماه سا چنان که پیش

های  ها، از اعضای خانوادٔه ما و پاره این بازداشتی. کارگری، بسیاری از آنان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند

طالعاتی، های ا های مختلف صدا و سیما با همکاری دستگاه به محض دستگیری عزیزان ما، شبکه. تنمان بودند

تمام عالئم، از همان ابتدا، نشان از تالش عبث . سازی علیه آنان را آغاز و انواع اتهامات را به ایشان وارد ساختند پرونده

از همین رو، طی نزدیک به دوماه، اعضای خانوادٔه ما . های امنیتی برای فراهم کردن اسباب افترا و تهمت داشت دستگاه

  در کجای دنیا چند معلم و. اند های مکرر تحت فشار قرار داده داشته و با انفرادی و بازجوییرا در بازداشت موقت نگاه 

اند، حق دیگران از  اند، در خیابان جوانان مردم را با گلوله نکشته کارگر زحمتکش و خوشنام را که هیچ جنایتی نکرده

اند و خانه مردم را  های عمومی را باال نکشیده ، سرمایهاند اند، مال مردم را نخورده اند، اختالس نکرده زندگی را نزدیده

ترین حقوق  دوستی و دفاع از ابتدایی های تن ما جز انسان دهند؟ جرم پاره اند، اینگونه آزار می روی سرشان ویران نکرده

های  طی سالاند، باید  طلبی و دیگرخواهی زبانزد عام و خاص کارگران و فرهنگیان چیست؟ چرا عزیزان ما که به حق

های دروغین نهادهای اطالعاتی  سازی متمادی اینچنین آزار ببینند، زندانی شوند، با انفرادی شکنجه ببینند و هدف پرونده

 آور و غیرقانونی صدا و سیما قرار بگیرند؟  های شرم و نمایش

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOPPyr0H1jNgv3Xv7kVzZRT8rkPQgPMu2qOh3Z5ioa9SJ8W4HNTYDzFCX-PSH_2LSsSVA07virhwrh83jUlkLzcmVqIQJ6NVhy4W5jUbCRallQ6_nNysDBPF-A-IULBfIBOF4009FJYa5UNDQyj0l-FRoBlym9zJDi9bgQovkUBA&__tn__=*NK-R


زندان مالقات ما با این عزیزان را نیز حال با گذشت حدود دوماه، نه تنها فشار بر عزیزان ما پایان نیافته، بلکه مسئولین 

ها، پر از اهمال و  های بازداشتی طی روزهای اخیر، برخورد مسئولین قضایی پرونده با ما خانواده. اند ممنوع کرده

 .تر خواهد شد کنند که در صورت سکوت نکردن، ماجرا پیچیده در عین حال، ما را تهدید می. توجهی بوده است بی

شرمانه را پایان  دارید؟ چرا این نمایش بی شان برنمی اعضای خانواده ت و آزار کارگران و معلمان وچرا دست از اذی

 ها خریداری ندارد؟ خواهید بفهمید که دیگر این دروغ چرا نمی. دهید نمی

نمان و های دروغین علیه عزیزا سازی ما به عنوان اعضای خانواده بازداشت شدگان اخیر، خواستار توقف فوری پرونده

. هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت آنها وجود ندارد. ها هستیم های مکرر و موهن و تهدیدآمیز آن پایان یافتن بازجویی

شان، مصداق بارز آزار و  ها و اعضای خانواده های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی تهدیدها و توهین

  معلمان در ایران و  از تمام همکاران و همراهان و نهادهای مدافع حقوق کارگران و. داست و باید فوراً خاتمه بیاب  شکنجه

جهان تقاضا داریم تا ضمن دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی این عزیزان، از مقامات جمهوری اسالمی و مسئوالن قضایی 

های جمعی نیز درخواست داریم که  از رسانه. ندما را عذاب نده  ها و بخواهند تا فوراً آنان را آزاد کنند و بیش از این آن

 .های کارگران و معلمان بازداشتی را بدون معذوریت انعکاس دهند مطالبٔه ما خانواده  دادخواهی و

 اسامی به ترتیب حروف الفبا 

لطفی،  جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر: های خانواده

 شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه

 ۱۰۱۱تیر  ۱

 چاره زحمت کشان وحدت وتشکیالت

  حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای#
====================== 

:رسول بداقیمعلم زندانی وکیل قول آقای رامین صفرنیا،خبری از   

 بداقی آقای همسر همراه به نیا صفر رامین زندانی معلم این وکیل بداقی،_رسول# پرونده پیگیری برای خرداد ۳ شنبه سه امروز

 .نشد داده وکیل به پرونده به ورود اجازه اما نمودند مراجعه بازپرسی دوم شعبه اوین ۳۳ ناحیه ایدادسر به

 با قضایی دستگاه که دارد انتظار حقوقی غیر رویه این کردن محکوم ضمن ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای

 .آورد فراهم را صنفی کنشگران طرفانه بی و النهعاد دادگاه برگزاری شرایط قوانین، در مندرج متهم حقوق رعایت

 @kashowra 

=========== 

 تیر حاکمیت باز هم به سنگ خواهد خورد: پیام اسماعیل گرامی از زندان

 

اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته زندانی در زندان تهران بزرگ با انتشار پیامی در رابطه با سناریو و پرونده سازی 

فعاالن صنفی کارگران و معلمان گفته است که همانگونه که حاکمیت نتوانست درتخریب شخصیت های امنیتی برای 

فعالینی چون اسماعیل بخشی وسپیده قلیان با تمام آن شکنجه ها موفقیتی کسب کند، در رابطه با این فعالین بازداشت شده 

 .نیز تیرش به سنگ خواهد خورد

 :است آمده زیر در پیام این کامل متن
سختی های زندگی را به . ردهه اول پس از انقالب ، تقریبا اکثریت مردم زحمتکش به حاکمیت اطمینان واعتماد داشتندد

 .جان خریدند تا حکومت خواسته هاوامیدهایی را که برای آن به پا خاسته بودند ، را بر آورده کند

هرکسی کمترین اختالف نظری با نظام داشت را  حاکمیت از این اعتماد مردمی آن چنان سوء استفاده کرد به طوری که

با برچسب هایی چون ضدانقالب ، مفسدفی االرض ، طاغوتی ویا جاسوس آمریکا، انگلیس ، اسراییل وشوروی سرکوب 

 .می کرد

کارخانه ) حکومت با ایجاد رعب و وحشت وبا همین برچسب ها هرگونه اعتراض حق طلبانه ای را در محیط های کار 

 .توسط عوامل خود در نطفه خفه می کرد(  .…نشگاه ها ، مدارس ،بیمارستان ها و اداره هاها ، دا

با گذشت زمان حکومت نشان داد که نه می تواند ونه می خواهد به مطالبات مردم پاسخ دهد درنتیجه وجهه خود را از 

 .دست داد ودیگر از اعتماد واطمینان سالهای اول انقالب خبری نبود ونیست

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOPPyr0H1jNgv3Xv7kVzZRT8rkPQgPMu2qOh3Z5ioa9SJ8W4HNTYDzFCX-PSH_2LSsSVA07virhwrh83jUlkLzcmVqIQJ6NVhy4W5jUbCRallQ6_nNysDBPF-A-IULBfIBOF4009FJYa5UNDQyj0l-FRoBlym9zJDi9bgQovkUBA&__tn__=*NK-R


هرچند حکومت آن ها ) نین شرایطی اعتراضات خیابانی بارها در شهرهای مختلف کشور شکل گرفته وادامه دارددرچ

 . (!را کار اشرار وعوامل خارجی می داند

اعتصابات کارگران ، معلمان ، کادر درمان وکارمندان هر روز بیشتر گسترش پیدا کرده ودرکنار سرکوب همیشگی ، 

ت به جای پاسخ به خواسته های کارگران ومعلمان تعداد زیادی از فعاالن را دستگیر وبازداشت درچند ماه گذشته حاکمی

 .کرده است

دراین رابطه ، حکومت برای رهایی از استیصال چندین ساله خود دست به نمایش نخ نما شده ومضحکی زده است 

 .جاسوسان کشورهای بیگانه معرفی کندوتالش دارد با سالح زنگ زده ی دهه اول انقالب این فعالین را عوامل و

دراین راستا صدا وسیما مثل همیشه وارد میدان می شود وبا وقاحت تمام تالش می کند به اشکال مختلف این طرح را به 

پخش شود را با شک وتردید می ( ماست سفید است )خورد مردم دهد حال آنکه مردم حتی حقیقتی که از صدا وسیما مانند

 .پذیرند

اط واعتماد بین فعالین صنفی با همکاران خود به قدری تنگاتنگ واز روی آگاهی وشناخت کامل می باشد که هیچ ارتب

نیرویی نمی تواند به آن خدشه ای وارد وموجب تفرقه بین آنان شود و وقتی یک برنامه آبکی تلویزیونی تالش می کند 

 .ی را باور نمی کندکسی این خزعبالت تکرار! این فعاالن را جاسوس معرفی کند

همانگونه که حاکمیت نتوانست درتخریب شخصیت فعالینی چون اسماعیل بخشی وسپیده قلیان با تمام آن شکنجه ها 

 .موفقیتی کسب کند، در رابطه با این فعالین بازداشت شده نیز تیرش به سنگ خواهد خورد

 اسماعیل گرامی

 کارگر بازنشسته

 زندان تهران بزرگ

۱۰۱۱۰۱۶۰۱۰ 

============ 

 سهرابی علی: از   حل راە سه مشکل، سه

 ."رود می بهشمار آماری دادەی نفر هزاران مرگ اما است تراژدی نفر یک مرگ" بهنظراستالین 

 و ادامه. است انگیز غم فاجعهای اش قانونی ازحقوق دفاع خاطر به معلم یک کردن زندانی و پروندەسازی دستگیری،

 همچون را آنان زندگی و ساحت به یازی دست بلکه کند نمی رنگ کم را فاجعه عمق تنها نه نیز نفر صدها به آن ارتقای

 می فاجعهبار آماری دادەی یک به و کند می فزون را عمومی خشونت و ناامیدی و یاس و دهد می رواج اپیدمی یک

 احضار کارگران، با برخورد ان،کولبر کشتن قبیل؛ از. خورد می بهچشم نیز جامعه در آن دیگر نمونههای که. رسیم

 ... و دانشجویان نمودن مرعوب و مدنی فعاالن

 رعایت جهت فاکتور ترین مهم شان، فراقانونی گاهاً  اعمالِ  برابر در نظارتی نهادهای نمودن پاسخگو رسد، می بهنظر

 و نظارتی نهادهای اگر ه؛اینک است موجود رابطه این در که بستی بُن و پرسش اکنون. باشد جامعه در شهروندی حقوق

 مسبوق سالیان این طی در چون! نمود؟ خواهی تظلم درموردشان کجا باید ایجادکنند، اخالل و خالف و ظلم امنیتی

 از و نمایند خواهی عذر به وادار را ماموری حتی فراقانونی، بعضاً  و افراطی حرکتی ، مثالً  قبال در نبودە بهسابقه

 :است اورول جرج مشهور دیالوگِ پاسخگویی، در نابرابری این مصداق. ایندنم دلجویی مردم یا معلمان

 ." برابرترند بعضی ولی برابرند ها انسان همهی"

 اساسی قانون رعایت و معلمان خصوصاً  مردم، آحاد مشروع مطالبات به نهادها این از بعضی پاسخگویی عدم

 و کشور اجتماعی و صنفی های جریان و وقایع آشیل یپاشنه است، مرجع باالترین که...( و ۱٥،۲٦،۲۱،۶۱اصول)

 بودن پابند. دادەاست افزایش را جامعه در تقابل و گردند می محسوب آنان اولیای و آموزان دانش معلمان، دلخوری

 .است مردم انتظار تنها انصاف و عدالت رعایت و مردم حقوق به احترام و قانون به نظارتی نهادهای



 وجود کشور پرورش و آموزش در غیرعادی مدرسه نوع۲۱ به قریب مجلس، آموزش کمیسیون ۱۶۹٥سال آمار طبق

 دولتی نمونه تا تهران تیزهوشان و کردستان امنایی هیئت مدارس و گرفته بلوچستان و سیستان َکپری مدارس از. دارد

 . ایران مختلف نقاط در...و دینی علوم مدارس و ایثارگران و شاهد مدارس و تبریز غیرانتفاعی و شیراز

 تا گردند حذف نیز شهریهها و برگردند عادی نوعِ  به همگی مدارس این آموزشی، عدالت تبیین جهت است الزم 

 .گردد تعطیل آموزش کردن بازاری و گردند برخوردار هاست آن مسلم حق که رایگان آموزش از فرزندانمان

 و نیست شدنی پاک مساله صورت که دادە نشان متمادی لیانسا در معلمان با متعدد و مستمر قهرآمیز برخوردهای

 معلم حذف. ندارد امکان معلم حذف. نمایند برقرار اندیشمند طبقهی این با دیالوگ ازطریق منطقی راەحلی بایدمسئوالن

 پس. است محال و نیست شدنی امر این  است پرواضح. آموزشی نظام تعطیلی یعنی اجتماعی و صنفی معادالت از

 تمامی ؛ ابتدا کشور پ.آ جامعهی به آشتی و دیالوگ برقراری و اعتدال و آرامش برگرداندن جهت گردد می وصیهت

 در واقعیشان نمایندگان و معلمان آنگاە. شوند آزاد دربند، بهناحق معلمانِ  سپس. یابد خاتمه معلمان علیه ها پروندەسازی

 همچنین. گردند دخیل ها شهرستان و استان و خانه وزارت ایه گیری تصمیم و برنامهریزی و مشورت و شور جلسات

 ...و امنیتی نهادهای نه شود سپردە پرورش و آموزش وزارت به معلمان وامورمختلف حقوقی و کاری معضالت بررسی

 و آموزش زدەی طوفان کشتی و گردید خواهد آشکار برهمگان آن...و اجتماعی و پرورشی آموزشی، برکات وقت آن

 .  زد خواهد لنگر امن بهساحل پرورش

   نوشت_پی

 جامعه پیشرفت=  پرورش و آموزش پیشرفت 
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 معلمان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای سخنگوی سوران، ایران و معلمان جنبش اسکندر، برای: آرام فتحی
 :ایران

 ! رفیق بزن دریا به دل

 ! خودت" سۆران" همان یا جان، اسکندر میگویم را خودم

 پنهان، چه!( ها کارشناس)بازجوهایت و تو از بگویم، اول همان

 جای. نشستهایم شماها انتظار چشم همه ما رسید، می دستت به نامه این کاش همههتان؛ برای زند، می لک برایت دلم
 را خاطرە خاطرە، شدن، جمع ،رفتن کوە نه یک، به یک های پیک نه آواز، نه شود، نمی پر چیزی هیچ با خالیتان

 !بلرزیم بادی هر با که ُسستیم بید   آن ما مگر! کردەاند خیال چه آنها. شماها از است شدە پر چقدر بگو،

 خیلی نیست، آسان هم آنقدر آنجا میدانم. است بند جانتان به جانمان...  جعفر، مسعود، شعبان، اسکندر، جان، رفیقان

 ".لبخند بی مردم برخیزد بگذار" اما! نیست آسان بیرونیم که هم ما برای است، بودەن هرگز نیست، آسان که وقته

 شدەاند زبانم ورد شوند، می زمزمه گوشم در هایت کالم تکه کنم، مرور تو بی ندارم دوست دیگر را کوردی آوازهای
. همیشه مثل بیرون، بیا امتاستق با و سربلند جانم، رفیق بیرون، بیا باش زود!( کالمشه تکه")بگهنی بهش ئاخر"

 نه؟ است نزدیک هم به که دلمان اما هم، از دور اینجا ما و باشید آنجا شما ندارم، باور جان، اسکندر

 همه به شما صدای اما نه، یا رسد می هم به صدایتان مهسعوود و ڕەسوول و شهعبان کاک و تو آنجا آیا دانم نمی
 قحط و گشنگی نیست، خاصی خبر اینجا. یادتان و خاطرە شما، دایص شماست، حرف   حرف   همهجا. است رسیدە
 بهار و شکوفه داشتن دوست مگر که است، پیچیدە جا همه در شماست، خبر   تنها خبر است، گرفته را همه گلوی سالی،
 است؟ جرم حاشیه محالت بچههای و روستا شاگردان سر بر

 را کسی چه نان! بستهاند؟ مهرتان کشتن به کمر اینگونه که شدەاید مرتکب جرمی چه شما! بگو را راستش اسکندر
 سخت دلمان! نه اینگونه! رفیق شود نمی بودید؟ نکردە یاد قلم نوک به را سوگند مگر کشتهاید؟ را کسی چه پدر بردەاید؟



 حالمان خبر دبای ما سروته، بی عجیبیست، دنیای بله!" مکن باور تو اما اسنکدر، است خوب ما همه حال" است، گرفته

 !ما به شما نه بگوییم، شما به را

 !پروا بی زند، می در است؟ خجسته بهاران هست خبرت راستی،

 جوان چه رفقا؟ بینید می زنند، می سینههایتان بر گلی هرکدام که هایی انسان و بسیار، مردمی با گردین، می بر شما

 .نفشردەاند نهسی بر را عشق صورت هنوز بسیاریشان جوانانی چه... هایی

 ...جانانی چه

 !گویم می را خیابان

 ۵۰۶۵ خرداد۹
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دنائت                                                                       رذیلت با مصاف در شجاعت فضیلت: زاده رودسری  قاسم عزیز: از 
 :ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای سخنگوی و ایران کنشگران سوران لطفی اسکندر برای

 تقریرحقیقت به.است مند دغدغه.باشد ما برای آموزگارانه ای آموزه تواند می هرکدامش که دارد بسیار های فضیلت لطفی اسکندر
 کشان زحمت و معلمان جمعی منافع برای.بازنیست وسط و دودوزه.دارد توامان صراحت درخدمت را مسالمت.است دلبسته سخت
 آنجلو مایا تعبیر به بسیار نصیبی عنصرشجاعت از هم و دارد تمام ای بهره درایت ازفضیلیت هم.شود نمی خسته تالشی هیچ از

 یک هیچ به شجاعت بدون زیرا است تر مهم ها فضیلت همه از شجاعت»:آمریکایی سیاهپوست مدنی حقوق فعال و شاعر،خواننده
 مراد اینجا در شجاعت.است کرده درک درستی به را نکته این سوران« .کنید عمل مستمر طور به توانید نمی ها یلتفض از

 به ایستادگی و پایمردی آن برای و گرفت آگاهانه باید که است هایی تصمیم ازشجاعت مراد.نیست پشتوانه بدون باکانه بی کارهای
 کنشگران دیگر و او دغدغه.است کرده عمل چنین صنفی های ایده برای موارهه دودهه طول در معنا بدین سوران.داد خرج
 برای صنفی، فعاالن دیگر و نیکخواه ومسعود محمدی بداقی،شعبان حبیبی،رسول ابراهیمی،محمد جعفر چون شده بازداشت صنفی
 قوانین چارچوب در همواره ار خود مطروحه مطالبات مسیر دراین و بوده گرا وتوسعه خموده،ناویران غیر پرورشی آموزش
 موصوفش و سوران نام.اند کشیده میدان میان اند،به داشته تالش طبق در هرچه واحیایش ۳۶ اصل برای.اند کرده مطرح موجود

 ایران صنفی اسکندرکنشگران او آید می درست دو هر سوران وچه بنامیم اسکندر را او چه است خورده وگره متصف صفتش بر
 این نوای خوش مرغ که است صنفی کنشگران سوران و است بوده ای هرنقطه در صنفی دردمندان همه کننده ییار که چه است
 خوبگوی سخنگوی این اما امروز.گردید برگزیده کشوری های تشکل نظر با هماهنگی شورای سخنگوی که تا است بستان

 خویش،حق جان قمار رود،با می او بر که ظلمی رایقفس،ب دراندرون گرفته طعام از لب و محبس کنج به بسته زبان خوبرو،
 تصریح که اساسی قانون ۳۰ اصل خالف بر«رنگ و بانگ بنگاه»ما سرزمین در که شگفتا.کند می فریاد را خود شده پایمال
 او« .گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم که این شود،مگر نمی شناخته مجرم قانون نظر از کس هیچ و است اصل،برائت»:دارد
 متهم اساس بی اتهامات به ilo عضو آموزگاران از تن دو با دیدار صرف به را نیکخواه مسعود و محمدی شعبان و بداقی رسول و

 اسکندرلطفی دادن قرار فشار برای را تمهیدات ی همه بعدی گام در اند، ساخته که دروغی دادن نشان راست برای و کنند می
 این در جان.بیند نمی خشک غذای جزاعتصاب ای چاره لطفی سوران که جایی تا کنند یم طراحی خود علیه اعتراف برای

 تر ارزان چه قوانین سپردن تاراج به و است شده ارزان چه سرزمین

 شخص اجبار. است ممنوع اطالع کسب یا و اقرار گرفتن برای شکنجه هرگونه»: گوید می صراحت به اساسی قانون ۳۳ اصل
 اصل این خالف بر« .است اعتبار و ارزش فاقد سوگندی و اقرار و شهادت چنین و نیست مجاز سوگند، ای اقرار شهادت، به

 که رسیده او از پیامی هم اینک و است بوده محروم خانواده با مالقات حق از است بوده انفرادی در ماه یک طی لطفی اسکندر
 پیشگاه در حقیقت تا است جسته رنجورش جسم بردن بصلی در را چاره او و است خویش علیه اعتراف برای فشار تحت

 مسعود و محمدی بداقی،شعبان ابراهیمی،رسول حبیبی،جعفر لطفی،محمد سوران از دفاع امروز.نرود مسلخ به دروغین مصلحتی
 نونیاک سرکوب شرایط در را خود پیش از بیش معلمان جمعی همبستگی تا است صنفی کنشگران ی همه اخالقی وظیفه نیکخواه

 زده تکیه ها سازی تصمیم ی مصطبه بر که هستند کسانی اساسی قانون کنندگان نقض ترین بزرگ.رساند ظهور منصه به
 با ما سخن ندارد،فعال مناسبتی کمترین قانونی و اخالقی و دینی معیارهای با صنفی کنشگران با رفتارهایی چنین اینکه.اند

 گشوده شما مشکل از گرهی چه تاکنون اقداماتی چنین که است این ما کلیدی سشپر.نیست خورده شکست پروژهای گردانندگان
 اعترافات پخش یا و کند کم اعتراضات حجم از توانسته سرکوب آیا کنید؟ می تاکید خورده شکست های شیوه بر باز که است

 راه این که است این سخن.نیست ای دهای هیچ باطل و حق سر بر سخن اینجا در باشد؟ ها بحران حل برای راهی توانسته اجباری
 آن وقت.است شده منجر اعتراضات روند تصعید و تکثیر به است،بلکه نکرده حاکمیت فزاینده های بحران حل به کمکی تنها نه

 افزوده،دست حکومت های بحران بر که نادرستی های مشاوره چنین گرفتن برای بسیار های هزینه صرف از حاکمیت رسیده
 و لطفی اسکندر. گشاید رهایی و آبادی به طریقی طی خرد، معبر از امور تا کند باز خردمندتری مشاوران بر را اهر و بکشد



 هرگز اعترافاتی چنین پخش نه و کشند می دست خود صنفی های آرمان از هرگز فشارهایی چنین با نه صنفی کنشگران دیگر
 سازی پرونده.است قانون به همه تمکین واساسی ممکن حل راه تنها.ساندر می سازان اعتراف با صدایی هم به را عمومی افکار
 ...باید داد را درد این چاره.را گر مطالبه نه و کند می خاموش را مطالبه نه زندان و ارعاب ها،

 ...اند گذاشته طوفان به پا که نیستند هایی همان دیگر اند گذاشته سر پشت را طوفان که آنهایی

 ها اندیشه کردن زندانی باطلی خیال چه

 معلمان زندانی

 لطفی_اسکندر# .1

 نیکخواه_مسعود# .2

 محمدی_شعبان# .3

 ابراهیمی_جعفر# .4

 حبیبی_محمد# .5

 بداقی_رسول# .6

 باقری_مژگان# .7

 امیرزادگان_اصغر# .8

  عالیشوندی_محمد# .9

  زحمتکش_علی_محمد# .10

 امیری_عبدالرزاق# .11

 عباسی_حمید# .12

  یغمایی_ردادمه# .13

 کندازی_غالمی_غالمرضا# .14

 زاده_صادق_هادی# .15

  رهنما_ایرج# .16

  رشیدی_علی_نوروز# .17

  باشیم_زندانی_معلمان_صدای#

 نیستیم_شدنی_خاموش_ما#

 معلمان_سراسری_اعتراضات#
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 : مریوان/ تانکردس فرهنگیان صنفی انجمن ازاعضای/  آزادی صالح: از

 ، ندیدم هم بار یک برای حتی صنفی فعالیت چندسال طول در که معلمی شناسم، می ۹٩ سال از را کریمی_مجید#

 .باشد نکرده دنبال باجدیت را دوزبانه مناطق کودکان آموزش بخصوص ایران کودکان آموزش دغدغه



 منزلت و شان ارتقا و وپرورش آموزش وتعالی آموزان دانش آموزش ساختار اصالح جهت به صرفا او کنشگری

 .بود کشور فرهنگیان جامعه

 و نیست، مادریشان زبان رسمی، زبان که داشت کودکانی برای مادری زبان به آموزش به راسخ اعتقاد کریمی مجید

 .دانست می معلمان مطالبات اهم از را صنفی خواسته این همواره

 کارگران، زحمتکش، اقشار مدافع همواره کریمی آقای. کرد توصیف یصنف کنشگری باعنوان تنها را او توان نمی 

  .بودند دانشجویی و مدنی فعالین حامی و کودکان حقوق کنشگران

 راستای در فعالین دیگر اعتماد مورد و راستین کنشگری را کریمی مجید جمعی، کار و سندیکایی فعالیت به عمیق باور

 .بود ساخته فرهنگیان صنفی فعالین میان در بویژه نیمد جامعه های خواست تحقق برای تالش

  شماست  فرزند فردای اندیشه در/  شماست بند در امروز او آنکه

 این اما فرهنگیان، جامعه مطالبات از انبوهی حجم به است پاسخی صنفی فعالین و معلمان کردن زندانی و بازداشت

 .است نشده واقع موثر هیچگاه امنیتی نهادهای رویه

 کسی چه بپرسید خود از شده هم یکبار برای فرهنگیان محور عدالت جنبش سرکوب جای به است، نرسیده آن وقت آیا 

  ؟ است شده فرهنگیان نارضایتی مسبب نهادی چه و

 آلود گل این از بیشتر را آب بنابراین شد، خواهد ما اعتراضات بیشترشدن موجب وفقط فقط مسئله صورت کردن پاک
 .کنید آزاد قیدوبندی هیچ بدون را کریمی مجید آقای جمله از ما همکاران و نکنید،
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 :داللت های رادیکال جنبش معلمان ایران /  مراد روحی : از 

های  جهان کنونی را به سمت فروپاشی ،اقتصادی و سیاسی ،زیست محیطی الیه یهمنشینی غریبی از بحرانهای چند 

های قرن بیستمی و بویژه  خوشبینی. ایم های مهیب قرار گرفته و ما دقیقا در آستان سقوط. سوق داده است هولناک

در کمتر از دو دهه پس از آنکه مژدهی . یکی پس از دیگری اشتباه از آب درآمدند ،جنگ سردی شعفهای نولیبرالی پسا

جنگهای نیابتی و  ،بحرانهای اقلیمی ،شن گرفته شدبر تابوت شوروی ج «مک دونالد»با کوبیدن میخ  «پایان تاریخ»

 مابه ازای سیاسی این بحران. ها فقط کمترین پیامد این پایان خوش تاریخ بودند و این. گان سر برآوردند تراژدیهای آواره

 یهسرما. های راست افراطی و در اطراف و اکناف جهان کنونی است قدرت گرفتن موج جدید و خطرناکی از جریان ،ها

کشانده است و در غیاب آلترناتیوهایی با محوریت عدالت اجتماعی و  الکتمیلیونها نفر را به فقر و ف ،داری نولیبرال

ی آن  های عوام فریبانه زده روز به روز بیشتر به دامن جریانهای شبه فاشیستی و مژده های فالکت توده ،آزادی سیاسی

جنبشهای  ،های کارگری اتحادیه ،های نهادهای دوران دولت رفاه مانده بر ته با تکیه ،درحالیکه درجهان شمالی. میافتند

و گروههای کوییر فعاالنه علیه راست افراطی مقاومت  (ایندیجنزها(زیست محیطی و نیز جنبش ملتهای بومی  ،فمنیستی

یابی  برای تشکل های عریان جهان سومی امکانات زیادی فرم نولیبرالیسم در جهان جنوب و دیکتاتوری ،میکنند

ها و کانونهای صنفی معلمان در کشورهای غربی  برای مثال اگر فدارسیون. گروههای ناراضی باقی نگذاشته است

اعتراف گیری »و حبسهای طوالنی و  »انفرادی»های اعتصاب عمومی بکنند و بدون هراس از  میتوانند برای هفته

مقاومت معلمین معترض علیه  ،ی آموزش عمومی بپردازند وزهبه مقابله با سیاستهای نولیبرالی در ح «اجباری

نفسگیری روبه رو است  کالتبا چنان مش ،دستبردهای روزافزون رژیمهای جهان سومی به آموزش رایگان و عمومی

 .که کل فعالیت صنفی را به یک جنگ عریان تبدیل میکند

گرچه که در این جنگ . ودهای این مقاومت جمعی استهای کانونهای صنفی معلمان ایران یکی از بارزترین نم فعالیت

 امان این سرکوبها نه تنها خللی در اراده های زیادی به اعضای این جنبش تحمیلی شده است اما امواج بی عریان هزینه

. بیشتری از معلمان را به صف مقدم این جنبش آورده است الیه هایبلکه برعکس  ،ی جمعی معلمان وارد نکرده است

جنبش معلمان ایران را به کانون مقاومت  ،ی اعضای این کانونها الهام بخش و البته پرهزینه ،خستگی ناپذیر ش هایتال

عقب نشینی روزافزون  ،های خصوصی تاراج منابع عمومی به نفع جیب. علیه سیاستهای ویرانگر حاکم تبدیل کرده است

سازی  امنیتی ،کنترل ،«مراقبت و تنبیه»آن در عرصههای ی  ی خدمات عمومی و پیشروی خیره کننده دولت از حوزه

وضعیتی را بوجود آورده است که کمترین صداهای معترض با بیشترین  ،انگاری هر نوع فعالیت صنفی و مدنی و جرم



 وقفه و بی ارز است با هجوم بی های امنیتی همزمان و هم این هجمه. ترین اقدامات امنیتی جواب داده میشود و کاری

. انگیزتر میشود های مردم که اکنون دیگر نه سال به سال که روز به روز کوچکتر و غم مافیای حاکم به سفره۰امان الیت

باعث شده است که آموزش در ایران به شکل ویرانگری پولی  ،ی خدمات عمومی و رایگان عقب نشینی دولت از ارایه

ای به این حق  درآمد و مناطق حاشیه قشرهای کم ،ی کارگر تر بشود و دسترسی طبقه و بنابراین طبقاتی الییو کا

ای برای  نهاد آموزش دیگر نه عرصه ،چنین درشرایطی این. عمومی روز به روز محدودتر و امکان ناپذیرتر بشود

ی درآمد و کمدرآمد و در نهایت بازتولید نظم طبقات راندن گروههای بی که به مکانی برای به حاشیه ،پرورش و بالیدن

تر شدن آن نیز منجر  به بحرانی ،پاندمی کرونا همزمان که این وضعیت طبقاتی را عیان کرد. موجود تبدیل شده است

  .شد

ی سراسری با این غارتها فراهم کرده  های صنفی معلمان است که امکانی برای مقابله این کانون ،در شرایط کنونی

تالش خود را میکند تا این جنبش را سرکوب و بیاثر بکند و در آخرین مافیای حاکم نهایت تالش ۰این است که الیت .است

های بیگانگان  خود در یک سناریوسازی ناشیانه و تکراری سعی بکند تا کل این جنبش را به اصطالح به دسیسه های

های  پویایی مدرسهتوان دیدن  ،ها شاید از فرط خیره شدن به دوردستهای اروپا و آمریکا اما این سناریونویس. ربط بدهد

دو معلم سندیکالیست فرانسوی قدرتی  ،محیرالعقول این سناریونویسها االتدر تخی. اند دوروبر خود را از دست داده

را به همراه خود به ایران بیاورند و آن را از  البیای انق به این گونه که آنها میتوانند مخفیانه نسخه ،ماورایی دارند

و این بیش از هر چیزی . ست هزاران و بلکه میلیونها معلم ایرانی در سرتاسر کشور برسانندطریق جمعی چند نفره به د

. ها نه سازوکار کانونهای صنفی را میشناسند و نه شناختی از توانایی اعضای آن دارند نشان میدهد که این سناریونویس

ترین  داشته است و این یکی از صحیح یالملل ای و بین های منطقه جنبش معلمان ایران همیشه نگاهی به همبستگی

در راستای  ،چنانکه از اسم آن پیداست ،ها این نوع ارتباط. استرتژیهای این جنبش و هر تشکل مترقی دیگری است

 ،درغیاب یک دادگاه عادله. همبستگی و همصدایی است و هیچ چیز غیرقانونی و پوشیدهای در آن وجود ندارد

که اکنون به  ،به سیاق سنت دیرین خود احکام سنگینی برای تعدادی از فعالین جنبش معلمان دستگاههای امنیتی میتوانند

ی جمعی و  اراده ،اما چیزی که این نیروها توان مقابله با آن را ندارند. صادر بکنند ،امید میلیونهای نفر تبدیل شده است

ی حاکمیت  ی و جنگ طلبانه یاستهای جاه طلبانهس. عمومی مردم برای مقاومت در برابر سیاستهای ویرانگر حاکم است

 ،فرمهای ویرانگری مانند کولبری. به قیمت فقیرسازی و گرسنه سازی میلیونها نفر از طبقات پایین جامعه تمام شده است

هایی هستند که بر  ها و سیاست طلبی های مستقیم جاه هزینه ،و پشت بام خوابی ،گورخوابی ،گردی زباله ،سوختبری

همانا رفاه  ،اند و چیزی که در تدوین این سیاستها کمترین محلی از اعراب ندارد فوبیا و مالیخولیا تدوین شده ،س وهماسا

پایینی طبقه  الیه هایاکنون دیگر دیری است که قلب  ،کارد بلند غارت پس از قصابی پایین شهر. عمومی مردم است

 الیه های این  گونه »متروپل۰السکوپ» ی اخیر شاهد سقوط مهیب وکیست که در سالها. متوسط را نیز نشانه رفته است

های سرخورده و مایوس  توده ،در وضعیت ترسناک کنونی. بر درون مغاک آخرالزمانی جامعهی کنونی نبوده باشد

جای توجه به پیاده نظام گفتمانی تبدیل بشوند که به  ،میتوانند در غیاب یک بدیل دموکراتیک با محوریت عدالت اجتماعی

 ی خوش می«من و تو»های رنگین  دل این مردم گرسنه را با وعده ،دادن به شرایط واقعی و مادی زندگی اجتماعی

های گرسنه را به نفع آرمانهای موهوم پان ایرانیستی مصادره و ظرفیت سیاسی اعتراضات برحق   گفتمانی که شکم ،کند

های گرسنه  انگیز شادباشی که در تجمع توده شاید بسامد غم. سازد یگرسنه وخشمگین را تباه م ،این مردمان سرخورده

ی  که خود از بزرگترین غارتگران قرن گذشته ،برای روح یک قزاق تخماق به دست و یک دیکتاتور چکمه پوش

    .فقط یکی از نمودهای گل درشت این مصادره و تباه سازی باشد ،فرستاده میشود ،خاورمیانه بود

توتالیتر است که رفاه عمومی مردم ۰ی مستقیم نوعی از سیاستگذاری نولیبرال ک پیش رو در ایران نتیجهوضعیت اسفنا

توان خرید بخش عظیمی از مردم به شکل روزافزونی . ها و اولویتهای آن نیز قرار ندارد حتی در انتهای لیست دغدغه

ی میلیونها نفر تبدیل  نان خشک و آب سالم به دغدغدهی ابتدایی ترین نیازهای روزمره مانند  در حال کاهش است و تهیه

ای و تباه کردن بخش هنگفتی از  طلبی منطقه مافیای حاکم بر طبل توسعه۰ی مستقیم کوبیدن الیت و این نتیجه .شده است

می قماری که ناگفته پیداست که کمترین ارتباطی با مصالح عمو ،ای است های کشور بر سر قمار بدشگون هسته سرمایه

 الیه های ،ی کارگر های کمر شکن همزمان که به ویرانی عمومی جامعه و بویژه مفلوک سازی طبقه تحریم. مردم ندارد

سفرهی رنگین و بیبدیلی بوده است برای  ،پایینی طبقه متوسط و البته مردمان مناطق پیرامونی کشور منجر شده است

این است که در حال حاضر شکافی . های قانونی و فراقانونی مافیای حاکم برای انباشت ثروت از طریق غارت۰الیت

مافیای حاکم و نیروهای وفادار آن با اکثریت عمومی جامعه دهان باز کرده است که در تاریخ ایران و ۰طبقاتی بین الیت

های درخشان  هنمون. های ساکت نبوده است سازی بدوین تردید جامعه در مقابل این ویران. بلکه جهان بیسابقه بوده است

 عالیم حیاتی جامعه ،در کنار زنجیرهای از اعتراضات صنفی و کارگری در اطراف و اکناف ایران ۹۹و آبان  ۹۳دی 

ای که حتی ترومای جمعی سرکوب  جامعه ،های مرگبار حاکمیت نیست ای است که حاضر به تن دادن به سیاست

   نشین و منفعل سازد هم نتوانست آن را خانه ۹۹ی اعتراضات آبان  بیرحمانه



تر و  ی گذشته در سطح جهانی بحرانی ی متوسط در چند دهه پایینی طبقهالیه های ی کارگر و  شرایط عمومی طبقه .

ی بی قدرت سازی و  از این حیث ایران نه یک استثنا که خود یکی از نمودهای بسیار برجسته. تر شده است شکننده

کل  ،ی حاکمیت برخوردار است مهاری که از حمایت قاطع کل بدنه رالیسم بینولیب. ناتوان سازی نیروی کار است

 سیاستهای گوناگون بی. ها و نسوج اجتماع است  جامعه را نشانه گرفته است و به شکلی بیرحمانه در حال دریدن بافت

که امکان شکل  شرایطی را بوجود آورده است ،قدرت سازی نیروی کار در کنار سیاست عمومی اتمیزه کردن جامعه

کانونهای  ،در وضعیتی این چنین. تر میشود تر و پرهزینه ای و صنفی روز به روز مشکل های اتحادیه گیری فعالیت

ای به معنای  کانونهای معلمان شبکه. صنفی معلمان خواسته یا ناخواسته دیگر نمیتواند فقط حامل خواستهای صنفی باشد

که متشکل  ،«شورای هماهنگی»ا جامعه شکلی بیواسط و ارگانیک دارد و یک ارتباط آنها ب ،واقعی سراسری دارند

 ،ی یک ارگان هماهنگ کننده در درون ساختار این کانونها به مثابه ،ی کانونهای مناطق مختلف کشور است از نماینده

ارتباط مویرگی با ترتیب این کانونهای در سرتاسر کشور یک  بدین .فعالیت مناطق مختلف به همدیگر مرتبط میسازد

قطعا این ساختار و این شبکه به آسانی شکل نگرفته است و فعالین صنفی و . کرده است رجامعه برقرا الیه هایپایینترین 

ناپذیر مشغول متشکل کردن و فرم بخشیدن به  ی جنبش معلمان سالهاست که به شکلی خستگی های شناخته شده چهره

ن سازوکار ساختاری همزمان که کانونهای صنفی را به تریبونی برای صداهای ای. اند این سازوکار سراسری بوده

آن را نیز به متحدی بیمانند برای دیگر گروههای متعرض مانند کارگران  ،متکثر مناطق مختلف ایران تبدیل کرده است

در هم تنیده و ارگانیک  ،گسترش سراسری و ارتباط بیواسط. و دانشجویان و دیگر فعالین مدنی و سیاسی بدل کرده است

های صنفی معلمان فرمی از  ترین سطح آن باعث شده است تا کانونها و انجمن ایی ترین و محله با جامعه در پایین

های عمومی را نمایندگی بکنند که واجد  مافیای حاکم به سرمایه۰های روزافزون الیت مقاومت سراسری علیه تعرض

ی فعالیت کانونهای  زنان مرکز ثقل این جنبش هستند و بواسطه: نندی استهای ساختاری دموکراتیک بیما ظرفیت

ی  ی آموزش زبانهای غیر فارسی و بودجه مانند مساله ،«به حاشیه رانده شده»ی مناطق  دغدغه ،مناطق مختلف کشور

ین گشودگی و ا. به بخشی جدایی ناپذیز از مطالبات این جنبش تبدیل شده است ،برای این مناطق دالنهآموزشی عا

پیمان مهمی برای  این جنبش همزمان که به متحد و هم: نظیری به جنبش معلمان داده است کیفیت بی ،گی دربرگیرنده

غیرشیعه در ۰های غیرفارس ی ظرفی عمل میکند که مطالبات زنان و ملت به مثابه ،ی کارگر تبدیل شده است طبقه

 .   سطحی سراسری مطرح شوند

صدایی منجر میشود که در نهایت  به نوعی تک ،مطالبات گروههای خاصبدون حضور ،همبستگی سراسری

به دلیل همان خصلت ساختاری که به آن  ،ی جنبش معلمان اما در نمونه. ساختارهای حاکم کنونی را بازتولید میکند

های  صدایی کگشوده و دموکراتیک است که آن از ت ،همبستگی سراسری در اساس حاوی خصلتی متکثر ،اشاره شد

گرا در طول چند سال اخیر به شکل  این خصلت کثرت. گرا و مرکزگرا متمایز میسازد نخبه ،ایرانیستی پان ،مردانه

بخشهای بیشتری از جامعه با این جنبش  ،ای در حال بسط بوده است و به میزانی که بیشتر تکوین پیدا میکند فزاینده

فعالین کارگری و صنفی مریوان در تجمع اخیر معلمان این شهر و نیز حضور بخشی از . همدل و همداستان میشوند

ها در یک سال اخیر گویای  خیابانی شدن تجمعات معلمان شیراز و پیوستن هزاران نفر از مردم شهر به این تجمع

 ،ته باشدی کشور وجود داش اگر امیدی عمومی و سراسری برای آینده. ی جامعه با جنبش معلمان است همراهی فزاینده

ها نهفته است که در دل خود جامعه و در  ها و این همبستگی این هماهنگی ،ها بدون تردید این امید در بطن این فعالیت

نشانده  الکتهای به ف ی اتمیزه و توده جامعه ،نیروی کار شکننده. ترین سطح ممکن در حال نضج گرفتن هستند پایین

در . های تاریخی این در دام افتادگی کم نیستند نمونه. فاشیستی بیافتند های شبه شد میتوانند به راحتی در دام گفتمان

ی سراسری کانونهای صنفی معلمان میتواند به عنوان محملی برای تمرین و تکوین نوعی  شبکه ،شرایط کنونی ایران

فروپاشی گروهای  ی عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی عمل بکنند و از سیاست دموکراتیک مترقی مبتنی بر ایده

مافیای ۰ی خوش الیت این ظرفیت دیری است که قیلوله. فاشیستی جلوگیری کنند های شبه چاله معترض به درون سیاه

ی توان به بالیدن و گشوده شدن آن این ظرفیت را دریابیم و با هم ،یمغاک کنونبرماست که در. حاکم را برهم زده است

 .ل تیز نهادهای امنیتی تنها نگذاریمکمک کنیم و فعالین صنفی را در چنگا
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 «است آفتاب راهنما وقتی»:  محمدی شعبان همسر کریمی کژال: از 

 حیاط داخل انار درخت برگ و شاخ میان که را خورشید خود، های تنهایی در غرق خانه، تراس روی است، غروب نزدیک
 پلک به وادار را ام خیره چشمان طالیی نور یک سوسوی ناگهان. ام نشسته نظاره به کرد می جمع را اش طالیی انوار داشت
 شنیدم را لطیفی صدای رفتم، می کلنجار خود با حالیکه در. بگوید چیزی خواست می انگار شدم، خیره نور به رهدوبا. کرد زدن
 که دیدم نیمکتی پشت را خود زدن هم به چشم یک در. کردم دراز نور سوی به را دستم اختیار بی! بده را دستت گفت می که

 ؟!کنم می چکار اینجا من اما. گرفتم یاد را زندگی الفبای آن پشت که بود نیمکتی همان این بله. بود آشنا خیلی برایم

 ! کردم نگاه. نگریستند می سیاه تخت به سنگین، سکوتی در که دیدم را آموزانی دانش کردم نگاه که را اطرافم 

 از. دهد فراری را اشانخف که کنند نقاشی سیاه تخت بر را خورشیدی چگونه داد می یاد ها بچه به که بود تخته پای آنجا معلمی
 کجاست؟ اینجا پرسیدم نور

 چگونه که بودند گفته برایم خانعلی از. شد سرازیر چشمانم از اشک ناخودآگاه. ایم نشسته خانعلی ابوالحسن کالس سر گفت 
 که را معلم این نورانی سینه خفاشان، سیاه دشنه نهایت در و بودند دادە نسبت ها آمریکایی به را معلمان تجمع ساواک خفاشان
 . کرد پاره کنند نقش سیاهی بر چگونه را خورشید بود داده یاد را آموزان دانش

 دیگری کالس هنوز گفت طالیی نور برگردیم، گفتم بود، گرفته را گلویم بغض شدم، بلند جایم از درآمد، صدا به کالس پایان زنگ
 گفت دلنشین صدایی با معلم گذاشتند، نیمکت روی را شان کتابهای ها بچه شد کالس وارد معلم. شویم حاضر کالس سر باید مانده

 محتوای امروز نیست قرار اینکه از خوشحال همه ها بچه. کن تعریف داستانی برایتان خواهم می امروز بردارید را کتابهایتان
 . شدند معلم آقا داستان منتظر گوش سراپا بخوانند را کتابشان خشک

 برای را کوچولویی ماهی زندگی حکایت که را پیری ماهی داستان خواهم می امروز ها بچه گفت دلنشین ایصد همان با معلم آقا
 . بگویم کند می تعریف دیگر کوچولوی ماهی هزار دوازده

 .... ما قصه کوچولوی سیاه ماهی بله؛

 . آشناست خیلی داستان این گفتم چرخاندم نور طرف به را سرم ذوق و شوق با ناگه به

 ! است بهرنگی صمد آری،: گفت و داد تکان را سرش مالیمت با نور

 آرمان پیگیری بلکه نیست نترسیدن شجاعت داد یاد که معلمی همان. آزمود آموزان دانش به را کردن حرکت که آموزگاری همان
 مبارزه استمرار تا شد کوچولو قرمز ماهی ماندن بیدار و بیداری باعث که کسی همان. ترسهاست تمامی وجود با آنها تحقق و ها
 . است رفتن وقت دیگر حاال گفت، نور. بگذارد ارث به دیگران برای را

 غم میان در انگار. بود داده دست بهم عجیبی حس و بود نمانده دیگر ام دلتنگی و تنهایی حالت دیدم خانه تراس در را خود دوباره
 نور آن کردم بلند را سرم. شوم رها بند و قید از تا بودم کرده قیام و گرفته زانو به را هایم دست خود، های تنهایی و اندوه و

 خورشید خانعلی کالس در که آموزانی دانش بله گفتم خود با. کرد می را خود های نورافشانی آخرین داشت دست دور در طالیی



 و شجاعت درس امروز که هستند صمد کوچولوی قرمز های ماهی. هستند امروز جسور معلمان همان زدند نقش سیاهی بر را
 با اند داده آموزش ها بچه به را پرسشگری درس که را معلمانی دانم می االن آری. دهند می خود آموزان دانش به را پرسشگری

 خود آموزگاران های آموزه شاگردانشان. است نشده تعطیل شان درس های کالس اما دربندند ها زندان و سلولها در اینکه وجود
 روابط تمام که جهانی در هم آن اند کرده سلب معلم از را کاغذ و قلم چرا کنند می پرسش و اند کرده فرداهایشان سرمشق را

 که هنگامی باشد زندان در معلمی باید چرا! است گشته غرق داران سرمایه خودخواهانه حسابگری یخ آب در ها انسان اجتماعی
 آری! است گشته بدل مبادله برای ارزشی به روزگاران این در متاسفانه که هاست سانان به شخصی ارزش بازگرداندن هدفشان
. هستند ها زندان گوشه در صمد و خانغلی شاگردان چرا که کنند می تکرار شب هر و روز هر را پرسشگری درس آنها امروز
 تراژدی، بعنوان اول بار شود می تکرار اریخت"  چگونه کنیم، درک تا داشته آن بر را ما همه دیگر چراهای بیشمار و چرا این

 ...داشت واهمه سیاهی از نبایستی باشد آفتاب راهنما که هنگامی دانیم می االن"  کمدی نمایش سپس

 1041 خرداد
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 !نابو نگوده بازداشت شمره ، سپاه  بین نوده شیطونی اگه:  با عنوان ( عموصفر) رمضانی صفرعلی: از 

 :یعنی آموزنده البته و بود خوشایند بسیار من برای و شنیدم سرباز یک دهان از را صادقانه ی جمله این

 "کرد نمی بازداشت را شما سپاه ،کردید نمی شیطنت اگر"

 !گفت می درست البته و

 و گردد می تلقی شیطنت نما گری مطالبه گر، مطالبه معلمین ما دهند، می دست از را خود ارزش و معانی ها واژه وقتی

 !مقدس نظام علیه تبلیغی فعالیت و اذهان تشویش

 و وسیع ی گستره این با همکاری آن تبع به و مداریست والیت البد هم عدالتی بی همه این با همراهی و سکوت البته و

 .ترفیع و تشویق مستحق ها، ستمگری انبوه این نادیدن و مردم به ظلم الینهایی

 !رسیدم خدمت دستبوسی جهت الفور فی و نمودم دریافت فتا پلیس از تماسی امروز

 اتهامی با تحیر کمال در ولی دهند عودت را ام شده توقیف موبایل گوشی است قرار که کرد می خیال عموصفر بیچاره
 شتم ویدئوی مانه. بودم گذاشته اشتراک به ماضی ی هفته در که بود هایی استوری از یکی متن هم آن و شدم مواجه جدید
 صورت شکل ترین فجیع به متهم های چشم و صورت به فلفل اسپری پاشیدن از بعد که متهم یک غیرانسانی ضرب و

 .بود کننده مشمئز و دهنده آزار بسیار که پذیرفت

 :بود این بنده استوری مضمون

 !جنگل قانون کاست و کم بی اجرای

 !است ایران جا این

 "هستیم نیستیم، سیاسی ما" ی قهفر عضو ما ی همه چه اگر

 مرا بود معمولی های گوشی ی صفحه برابر هشت حدودا بنده استوری متن که سیاه تقریبا و A4 ی صفحه یک در پرینت  

 از بعد که هایی بیانیه و انداخت( لنگرود مدارس در تحصن) گذشته سال چهار حدودا های سازی پرونده یاد به اختیار بی

 !!بود تاثیرگذار واقعا که تنبه و تنبیه برای احکامی آن پیامد و بودم نموده منتشر آن

 صراحت با هم بنده نوشتند بازجویی ی برگه یک قالب در هایی سوال و داشتند بنده با ای محترمانه برخوردهای فتا پلیس

 :که نگاشتم را خود پروای بی و همیشگی نظرات همان که دادم پاسخ

 ما" ی فرقه عضو که این و قانونی بی و عدالتی بی آخر   و است جنگل قانون تداعی امورم آن انسانی غیر برخورد
 و طغیان موجب که است پیرامون ی گسترده های ظلم با نسبت مردم عامه تفاوتی بی و انفعال به اشاره" نیستیم سیاسی

 ....و شود می دولت ماموران سرکشی



 بیچاره گفتم پاسخ در و کنید می مجازی فضای در فعالیت گوشی کدام با شما که بود این بنده نظر به سوال ترین مهم
 تقصیر سراپا ی بنده این تصرف در همراهشان گوشی ها ساعت بعضا و ای لحظه صورت به که بنده اطرافیان و دوستان

 .ماند می

 در است لنگرود سپاه توقیف در غیرقانونی صورت به بنده گوشی چرا که نگرفتم جوابی و پرسیدم حقیر که سوالی اما و

 .باشد باید شما تخصصی ی حیطه در کار این قاعدتا   و اید نهاده خود بر را فتا پلیس اسم شما که حالی

 به پیشین ناقص های پرونده بر نمودن تلمبار برای را بازجویی ی برگه و کردند مشایعت را بنده مهربانی با بسیار

 .گردید اضافه جدید ای برگه کم دست   بنده سازی پرونده روند در ترتیب این به و فرستادند دادستانی

 و اند مانده نهایی احکام دریافت انتظار در که هاست ماه زاده_قاسم_عزیز# چون هم عزیزانی که حالیست در این
 مبارزم همکاران

حبیب_محمد# ابراهیمی_جعفر# نیکخواه_مسعود# بداقی_رسول# محمدی_شعبان# عبدی_اسماعیل# لطفی_اسکندر#
 این پخش شاهد که است عنقریب و اند زده غذا اعتصاب به دست یا کرده مقاومت اجباری، اعترافات مقابل در...و ی

 .باشیم میلی صیمای سدا از نما نخ ی مضحکه

 یشیرین برایند شاید آزاده و پیشرو معلمان علیه سناریوسازی و کشور فرهنگیان اخیر تجمعات در ها بازداشت انبوهی
 را هشدار این دلواپسان است بایسته و انجامد می حاکمیت پیش از بیش روسیاهی به شک بی اما باشد بعد های نسل برای

 .نبخشند تر بیش شتاب را سقوط مسیر و گرفته جدی

 کنید_آزاد_را_زندانی_معلم#

 شود_نمی_خاموش_معلمان_جنبش#

 رایگان_آموزش#

 تجمع_حق#

 کنید_آزاد_را_لطفی_اسکندر#

 کنید_آزاد_محمدی_شعبان#

 نیکخواه_مسعود#

 عبدی_اسماعیل#

 ابراهیمی_جعفر#

 خشک_غذای_اعتصاب#
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 ---------------

خرداد ۳۲ساعاتی پیش درتماسی تلفنی با خانواده اش اعالم کرد که از صبح دوشنبه  رضا شهابی -

 :دست به اعتصاب غذا خواهد زد

عمودی به »وی گفت . یش اعالم کرد از فردا دست به  اعتصاب غذا خواهد زددر تماس تلفنی ساعاتی پ شهابی_رضا#

 .«زندان آمده ام، افقی هم از زندان به بهشت زهرا میروم

شهابی همچنین تاکید کرد که با تمام احترامی که برای خانواده و وکالی محترم و همکاران و دوستان قائل است از فردا 

 .اهد زدخرداد دست به اعتصاب غذا خو۲۶



شرایط جسمانی ام  بقدری حاد و وخیم شده که در بازجویی های روز گذشته از »: این فعال سندیکایی در ادامه میگوید

اینکه نمیشود امروز به دالیل شرایط اسفباری که در جامعه وجود دارد من این جا .…حال رفتم و دکتر باال سرم آوردم

 «.لمان و کارگران باشمباید پاسخگوی اعتراضات بازنشستگان و مع

رضا شهابی همچنین اظهار کرد که ما براساس روال ارتباطات متعارف بین المللی که در سندیکاها در همه جای دنیا 

آنهم در یک فضای عمومی و تمام صحبت ها که کال دوساعت . رایج است با دومعلم سندیکایی فرانسوی دیدار کرده ایم

مسائل سندیکایی بوده که قبال هم سفرهایی به دعوت سندیکاهای فرانسوی به ژنو و  بیشتر نبوده در خصوص سندیکا و

 .اجالس سازمان جهانی کار به نمایندگی سندیکای کارگران شرکت واحد داشته ایم

 .تاکنون چهار عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به نمایندگی و با رای مستقیم اعضا در این سفرها شرکت کرده اند  

من دائما تحت بازجویی های پی درپی قرار گرفته ام و باید پاسخگوی تمام مسائل کارگری و سندیکایی باشم و   حال»

مرتبا بازجو میگوید سندیکای غیرقانونی که اصال چنین حرفی را هرگز قبول نداشته و ندارم  و طی سالها هم به 

ه هیچ عنوان غیر قانونی نیست و ایران یکی از اعضای بازجویان و بازپرس ها اعالم کرده ام که فعالیت سندیکایی ب

 «.سازمان جهانی کار است

این به معنی همان حرف بازجو است که میگوید حرف .  قرار بازداشت جدید را بدون اطالع من دارند اجرا می کنند » 

 «.اول وآخر را من میزنم

که بقدری پر و  ۲۱۹ول در اتاق های کوچک تهدیدها وفشارهای بازجو و عدم رسیدگی پزشکی و شرایط سخت سل»

شلوغ است که هرروز باعث وخیم تر شدن شرایط جسمانی ام  میشود و شرایط روز بروز برایم از نظر جسمی سخت 

خرداد میگویم که عمودی  به زندان آمده ام افقی هم از زندان  ۲۶تر میشود به همین دالیل با اعالم اعتصاب غذا از فردا 

 «.خواهم رفت

سندیکای کارگران شرکت واحد اعالم میدارد با تحت فشار گذاشتن رضا شهابی، جان این فعال سندیکایی را بخطر 

جهانی  لذا ما از تمامی نهادهای مستقل کارگری و معلمان و نهادهای بین الملی کارگری، از جمله فدراسیون. میاندازید

د، درخواست میکنیم که از این فعال سندیکایی دربند به هر شکلی نقل که سندیکای واحد عضو آن می باش حمل و کارگران

 . که ممکن است حمایت کنید

 !را فوری و بی قید و شرط آزاد کنید شهابی_رضا#. جان رضا شهابی درخطر است

t.me/vahedsyndica 
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 ----------------------------

 :بیانیه های تشکل های کارگری 
 :حسن سعیدی -2رضا شهابی و  -1چهره شناخته شده سندکای کارگران شرکت واحد ؛  بی خبری از دو -

 

رضا شهابی و حسن سعیدی  دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نزدیک به یک ماه 

ر دارند و شرایط زندان اوین تحت بازجویی های طوالنی و متعدد بازجویان وزارت اطالعات  قرا ۲۱۹است در بند 

 .جسمانی خوبی ندارند 

 .این دو فعال سندیکایی بارها به دلیل فعالیت های سندیکایی وکارگری توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند 



درحین اینکه  مشغول جابجایی مسافرین بود توسط عوامل امنیتی با ضرب وشتم بازداشت  ۹۹رضا شهابی درسال 

گردید که در گذراندن محکومیت قبلی دچار بیماری های    انقالب به شش سال زندان محکوم گردید و سپس ازسوی دادگاه

 .متعدد گردید

 شهابی  به دلیل بیماری های زمینیه ای دائما فشارخونش روی شانزده تا هجده نوسان دارد

 .این شرایط میتواند برایش خطر ات جسمانی جبران ناپذیری داشته باشد 

شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آقای شهابی هرگونه پرونده سازی و اتهامات واهی را سندیکای کارگران 

برای این دوعضو سندیکا بشدت محکوم میکند وخواستار آزادی این دوکارگر زندانی و تمامی  دیگر فعالین  دربند   

 .میباشد

t.me/vahedsyndica 
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=================== 

 : شت چهارتن در زندان اوینادمه بازدا -

 کیوان و اسدالهی آنیشا و  واحد شرکت کارگران سندیکای اعضای از دوتن سعیدی حسن و شهابی رضا بازداشت ادامه -

 . کارگران و معلمان اعتراضات سرکوب جهت واهی اتهامات و ها سازی سناریو درپی کارگر طبقه حامیان از مهتدی

t.me/vahedsyndica 
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 و حبیبی_محمد# ، ابراهیمی_جعفر# تهران در شده بازداشت معلمان انتقال ؛فوری -

 : انفرادی سلولهای در آنها بازداشت و اوین ۳۴۰ بند به ۳۰۲ بند از بداقی_رسول#

 بند به ۱۰۱۱۰۶۰۲۰ شنبه سه دیروز بازداشت روز ۰۴ از پس بداقی_رسول# و حبیبی_محمد# ، ابراهیمی_جعفر#

 . شدند داده انتقال انفرادی سلولهای و اوین زندان ۲۰۱

 . شدند منتقل اوین زندان ۲۱۹ بند به و بازداشت معلم روز تجمع از قبل ۱۰۱۱۰۲۰۱۱ تاریخ در دربند معلم سه این

 و کیهان چون همسو های روزنامه و صداوسیما های سناریوسازی شکست از پس قضایی ضابطین و امنیتی نیروهای 

 انفرادی های سلول به را معلم سه این اجباری، های اعتراف به معلمان کردن وادار  و بیشتر فشار اعمال برای.  ..ایران

 .اند کرده منتقل

 نخواهد و نگذاشته منفی تاثیر خواهی عدالت مسیر در معلمان ی اراده بر وسطایی قرون روشهای بردن بکار است واضح

 .گذاشت

 گردد باید آزاد زندانی_معلم
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 اوین زندان محلدر گزارش مالقات با رضا شهابی :  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  -

 !توسط همسرش خانم ربابه رضایی و دخترش

 پنج مهجو با اردیبهشت ۲۲ شنبه پنج که واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره هیئت ازاعضای شهابی رضا

 بازداشت طی در بار اولین برای اوین زندان محل در خرداد پنجم امروز ، بود شده بازداشت منزلش به ماموراطالعات

 . است داشته حضوری مالقات اش خانواده با



 همسر رضایی ربابه مالقات تقاضای با که بودند رفته زندان به ایشان لباس،های تحویل جهت امروز شهابی آقای خانواده

 . گردید موافقت شان دختر و

 نماینگی به درگذشته که سفرهایی خصوص در بازجویی بار ۱۲ تاکنون  که کرد اعالم رضاشهابی مالقات این طی

 .است داشته   فرانسوی،  معلم دو با اخیر دیدار و کرده سندیکا

 انجام( رستوران) عمومی مکان یک در اطالعات وزارت ساختگی سناریوی و صداوسیما ادعای برخالف  دیدار این

 .است پذیرفته

 وزرات سوی از شده تهیه سناریو آنچه با کامال و است گرفته صورت مهمانوازی و ادب صرف دعوت این اساسا

 . دارد مغایرت ، شده گذاشته نمایش به اطالعات

 دیدارها این و اشدمیب( ونقل حمل کارگران جهانی فدراسیون) اف تی آی اعضای از واحد شرکت کارگران سندیکای

 .است رایج بسیار سندیکاها درسطح
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رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران :  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -

 :شرکت واحد تحت بازجویی های طوالنی و متعدد قراردارد

اردیبهشت در منزل شخصی اش توسط هجوم پنج مامور امنیتی ۲۲شهابی از اعضای بازداشتی سندیکا که در  رضا

بازداشت شده است،  طی تماس تلفنی اعالم داشته که روزانه دوبار بازجویی میشود و طوالنی بودن و تعدد بازجویی 

 .ش به خطر بیافتددرجه باال بیاید و شرایط جسمانی ا۱۱باعث گردیده تا فشارخونش تا 

این فعال سندیکایی دارای بیماری های زمینه ای از جمله فشار خون و مشکالت بی حسی یکطرف بدن به دلیل جراحی 

های متعدد گردن و کمر در دوران قبلی زندان میباشد و نه تنها شرایط زندان به تنهایی میتواند مشکالت جسمانی اش را 

 .های مداوم و طوالنی مدت هم این شرایط را تشدید میکند  به خطر بیاندازد،  بلکه بازجویی

زندان  ۲۱۹رضا شهابی وحسن سعیدی دوعضو فعال سندیکای اتوبوسرانی هستند که با اتهامات واهی هر دو در بند 

 اوین در بازداشت موقت هستند

ارد تحت فشار گذاشتن این سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی برای سالمتی رضا شهابی ، اعالم مید

فعال سندیکایی علیرغم مشکالت حاد جسمانی که دارد میتواند خطرات جدی جسمانی جبران ناپذیری برای ایشان داشته 

 باشد که عواقب آن قطعا متوجه عوامل امنیتی وقوه قضائیه میباشد
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 :لفنی با رضا شهابی در زندان اوینخبری از تماس ت -

رضا شهابی امروز پانزدهم خرداد ماه  در تماسی تلفنی به خانواده اش اعالم کرده، ادامه بازداشت خودش را غیرقانونی 

 خرداد آزاد نشود  دست به اعتصاب غذا خواهد زد۲۲میداند و تا 

اردیبهشت توسط هجوم عوامل امنیتی در ۲۲رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتاریخ 

 .منزلش بازداشت شده است 



خرداد ماه که پایان قرار ۲۲با خانواده اش داشته اعالم کرده ، اگر تا  ۱۰۱۱طی تماس تلفنی که امروز پانزدهم خرداد 

از سه شنبه گذشته  بازداشت یکماهه اش میباشد  از زندان آزاد نشود دست به اعتصاب غذا خواهد زد لذا روند بازجویی

دیگر ادامه پیدا نکرده است و بیشتر سواالت بازجویی ها مربوط به فعالیت های سندیکایی و حمایت از کارگران،  علی 

 ۱۲۱بطوری که حتی بازجو ایشان را به دلیل گرفتن وکالت محضری از .  الخصوص همکاران شرکت واحد بوده است

ی مسکن مرکزی شرکت واحد زیر سوال برده و  گفته به شما چه ربطی راننده شرکت واحد در خصوص فساد تعاون

 .داشته که وکالت این تعداد از رانندگان و کارگران شرکت واحد را بعهده گرفته اید 

شهابی اعالم داشته نحوه بازجویی ها اکثرا به اتفاقات سالهای گذشته سندیکا بوده ،  که قبال در سالهای گذشته بارها 

بازجویی شده بود و حتی در محکومیتی ناعادالنه از سوی دادگاه انقالب  متحمل شش سال زندان هم شده  درخصوص آن

 .است و تماما قبال درمورد سواالت پاسخ داده است 

این فعال سندیکایی بازداشت خودش را غیر قانونی میداند و اعالم کرده تا پایان قرار بازداشت یک ماهه اش که 

 .اگر آزاد نشود دست به اعتصاب غذا خواهد زد خرداد میباشد ۲۲

 چاره زحمت کشان وحدت وتشکیالت

 حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای#
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 گرانی شدید سندیکای کارگران شرکت واحد از وخامت بد جسمانی رضا شهابی،  که همچنان درن -

 :زیر بازجویی های شدید بازجویان وزرات اطالعات قراردارد ۳۰۲بند 

امروز نوزدهم خرداد ماه خانواده رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکا با این کارگر دربند مالقاتی  کابینی 

  .داشتند

بطور مرتب یا خواب  آقای شهابی از شرایط وخیم جسمانی ابراز ناراحتی شدید داشتند بطوری که سمت چپ  بدنشان

کمردرد وگردن درد هم از تبعات جراحی مهره . میرود و یا گز گز میکند و سمت چپ صورتشان هم بی حس میشود 

های گردن وکمر در زندان قبلی ایشان است حدود سه ماه پیش  این کارگر زندانی به دلیل سنگ کلیه چند بار مورد عمل 

ی اش هم موجود است با توجه به شرایط وخیم جسمانی ایشان بارها  جراحی قرار گرفته است که مدارک پزشک

گفته اند که در حال حاضر دکتر ندارند و سرشان شلوغ است و  ۲۱۹درخواست دکتر داشته اند ،  اما متاسفانه مسئولین 

 . فقط به دادن  داروهایش بسنده کرده اند 

برگه بازجویی تحویل داده  ۱۹۱بازجویی بسر میبرد و تا کنون رضا شهابی درمالقات امروز اعالم داشته که دائما تحت 

است و بازجو دائما قصد دارد مسائلی که هیچ ارتباطی به ایشان ندارد را به این فعال سندیکایی مرتبط کند و با تحت 

 .فشار گذاشتن قصد دارد،  شهابی علیه خودش دست به اقرار کذب بزند 

اش درمالقات بازجو با تهدید به ایشان گفته این جا قدرت مطلق من هستم و نه تنها آزاد طبق گفته های شهابی به خانواده 

نمیشوی بلکه از همین جا محکومیتی طوالنی خواهی گرفت و مستقیم به زندان خواهی رفت و به هیچ  عنوان به فکر 

 .قرار وثیقه و آزادی نباش ،و هرکاری هم میخواهی بکن 

م داشته بعد از پایان قرار بازداشت یک ماهه دست با اعتصاب غذا بزند و مصرف داروهایش این فعال سندیکایی تصمی 

 .را هم قطع کند که با درخواست های مکرر همسر و فرزندانش قرار شد فعال به مصرف داروهایش ادامه دهد 

ندانبان و قوه قضائیه سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن نگرانی عمیق  شرایط  وخیم جسمانی آقای شهابی ، به  ز

 .اعالم میدارد، عواقب هرگونه شرایط وخامت جسمانی این  کارگر زندانی بعهده زندانبان و مسئولین قضایی است 

سندیکای کارگران شرکت واحد رسیدگی پزشکی به زندانیان را از وظایف زندانبان میداند و خواستار رسیدگی سریع و 

 .و  آزادی  بی قید وشرط ایشان میباشداورژانسی به وضعیت جسمانی شهابی 
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 ، واحد شرکت کارگران سندیکای زندانی عضو دو از  هفت نیشکر کارگران سندیکای حمایتی بیانیه  -

 :سعیدی حسن و شهابی رضا

 : بیانیه متن

م طبقه ای ما رضا شهابی در خطر است و ما قویا نگران حال جان ه  :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعالم می دارد

  !او می باشیم

   .ازاردیبهشت ماه و پیش ازروز جهانی کارگرامسال، ما شاهد بازداشت فعاالن فرهنگیان و فعاالن کارگری می باشیم 

بازداشت و به بند اردیبهشت ماه ۲۹و  ۲۲رضا شهابی وحسن سعیدی دوعضو سندیکای واحد به ترتیب در تاریخ های 

 .زندان اوین منتقل گردیدند ۲۱۹

سندیکای نیشکرهفت تپه به همراه کارگران شرکت واحد بازداشت این دوعضو سندیکا را بشدت محکوم می کند 

 .وخواستار آزادی فوری و بی قید وشرط رضا شهابی وحسن سعیدی می باشد

الم داشته است؛ چنانچه او را آزاد نسازند، دست به رضا شهابی بعد از یکماه بازداشت و بازجویی های مکرراع

  دست به اعتصاب غذا زده و اعالم کرده  بدین ترتیب رضا شهابی علیرغم وخامت جسمانی ،. اعتصاب غذا خواهد زد 

م عمودی به زندان آمده ا». با توجه به احترامی که برای وکالیم آقایان رئیسیان وتاج و تمامی همکاران ودوستان دارم

  «.افقی هم به بهشت زهرا خواهم رفت

زندان اوین در اعتراض به پرونده سازی ، بازجویی های پی در پی  ۲۱۹اعالم اعتصاب غذا این کارگر زندانی در بند 

وعدم رسیدگی پزشکی، یعنی دردست گرفتن جان شیرین  ۲۱۹و طوالنی و تهدید های بازجویان ، و شرایط بد اتاق های 

الح هر زندانی در زندان است، مقاومت آشکار او در برابر بازجویانش می باشد که تالش دارند پرونده خود که یگانه س

  .ناچسبی را به او منتسب نمایند

جا دارد صدای اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان اوین ،با توجه به نگرانی اعضاء خانواده و همسِرهمیشه ِی همراه 

وی درسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، بوسیع ترین شکل اوخانم ربابه رضایی و همکاران 

 !رضای شهابی در زندان خاموش و فراموش گردد  نگذاریم صدای. رسانه ای و مورد توجه افکارعمومی قرار گیرد 

بیرون کشیدن اعتصاب غذا ازپشت دیوارهای قطورزندان به عرصه جامعه و شکستن حصار زندانبانان 

 .سانسورخبری، رنج و شکنج زندانی را در معرض داوری و حق خواهی مردم قرارمی دهدو

سندیکایی ومعلمان و دیگر   بازجویی و تحت فشار گذاشتن فعالین: ما فعاالن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برآنیم 

ی کارگران، معلمان،بازنشستگان وسایر نه مانع تعطیلی پیوند همگرای  ...فعاالن اجتماعی اعم از زنان و نویسندگان و 

مطالبه گر مردمی درجامعه است؛ نه راه را بر استمرار اعتراضات فرهنگیان و کارگران و سایر   گروههای

جا دارد که فعاالن بازداشتی به آغوش گرم خانواده و به محیط های کار خود باز گردند و همه . اقشاراجتماعی می بندد 

 .انی در آیندگان از دلشوره و نگر

ی  برما فعاالن سندیکای کارگران نیشکر هف تپه ؛ واضح و مبرهن است بکار بردن روشهای قرون وسطایی بر اراده

و معلمان زندانی در مسیر ( رضا شهابی و حسن سعیدی) همکاران کارگر شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد

و ما خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و . گذاشت خواهی آنان تاثیر منفی نگذاشته و نخواهد عدالت

 !عقیدتی می باشیم 
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 بازداشت ادامه کرده، اعالم اش خانواده به تلفنی تماسی در  ماه خرداد پانزدهم امروز شهابی رضا -

 :زد خواهد غذا اعتصاب به دست  نشود آزاد خرداد۳۳ تا و میداند غیرقانونی را خودش

 در امنیتی عوامل هجوم توسط اردیبهشت۲۲ درتاریخ که واحد شرکت کارگران سندیکای اعضای از شهابی رضا

 . است شده بازداشت منزلش

 قرار پایان که اهم خرداد۲۲ تا اگر ، کرده اعالم داشته اش خانواده با ۱۰۱۱ خرداد پانزدهم امروز که تلفنی تماس طی

 گذشته شنبه سه از بازجویی روند لذا زد خواهد غذا اعتصاب به دست نشود آزاد زندان از  میباشد اش یکماهه بازداشت

 علی  کارگران، از حمایت و سندیکایی های فعالیت به مربوط ها بازجویی سواالت بیشتر و است نکرده پیدا ادامه دیگر

 ۱۲۱ از محضری وکالت گرفتن دلیل به را ایشان بازجو حتی که بطوری.  است دهبو واحد شرکت همکاران الخصوص

 ربطی چه شما به گفته  و برده سوال زیر واحد شرکت مرکزی مسکن تعاونی فساد خصوص در واحد شرکت راننده

 . اید گرفته بعهده را واحد شرکت کارگران و رانندگان از تعداد این وکالت که داشته

 بارها گذشته سالهای در قبال که  ، بوده سندیکا گذشته سالهای اتفاقات به اکثرا ها بازجویی نحوه اشتهد اعالم شهابی

 شده هم زندان سال شش متحمل  انقالب دادگاه سوی از ناعادالنه محکومیتی در حتی و بود شده بازجویی آن درخصوص

 . است داده پاسخ سواالت درمورد قبال تماما و است

 که اش ماهه یک بازداشت قرار پایان تا کرده اعالم و میداند قانونی غیر را خودش بازداشت ندیکاییس فعال این 

 .زد خواهد غذا اعتصاب به دست نشود آزاد اگر  میباشد خرداد۲۲

  وتشکیالت وحدت کشان زحمت چاره

 حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای#
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 :فعالین سندیکایی، کارگری و معلمان دربند را بی قید و شرط آزاد کنید -

 

تشدید همین اعتراضات نشان می دهد . هر روز که می گذرد دامنه اعتراضات مردمی و مطالبه گری گسترش می یابد

. علمان بکلی بی پایه و ساختگی بوده استکه سناریوی ساخته شده برای توجیه بازداشت فعالین سندیکایی، کارگری و م

راستی اگر بزعم سناریوسازان دو فعال سندیکایی فرانسوی عامل تحریک اعتراضات بوده اند چرا با دستگیری آنان به 

جای فروکش دامنه اعتراضات شاهد گسترش هر چه بیشتر مطالبه گری هستیم؟ اگر مطالبه گران بازداشتی عوامل 

بانی بوده اند، چرا با وجود حضورشان در زندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان علیرغم محرک حرکت های خیا

 تهدید و ضرب و شتم و بازداشت های جمعی همچنان در خیابان مطالبات خود را پیگیری می کنند؟

نزدیک به مزد، حقوق و مستمری بگیران معترضند و اعتراض خیابانی را با اعتصاب درهم می آمیزند زیرا پس از 

چهار دهه اجرای سیاست سرکوب مستمر دستمزدها، چاقوی جراحی بر گلویشان گذاشته و با تشدید تبعیض می خواهند 

 . آخرین لقمه نان گرسنگان و فرودستان را به خون شان آلوده کنند

حرک جنبش مطالباتی بازتاب یافته، م« یا مرگ یا زندگی»معیشت ویران شده آحاد جامعه کارگری که از جمله در شعار 

 .فعلی است؛ نه توطئه های خارجی؛ و نه فعالین کارگری و سندیکایی زندانی



با پرونده سازی و زندانی کردن . افزایش دامنه اعتراضات در عین حال بیان صریح شکست برخوردهای امنیتی است

ذیت و آزار فعالین، فقط همبستگی درونی رویکرد امنیتی و ا. فعالین جنبش مطالباتی، این جنبش را نمی توان متوقف کرد

گروههای مختلف مطالبه گران بر پایه فصل مشترک های آنان را تقویت می کند و همبستگی جهانی همسرنوشتان را 

در شرایطی که توجیه ادامه زندان و پرونده سازی فعاالن سندیکایی حتی برای . قوام و دوام بیشتری می دهد

ان ندارد، سندیکای کارگران شرکت واحد باردیگر مصرانه بر مطالبه خود در آزادی همه سناریوسازان هم دیگر امک

 .بازداشت شده گان تاکید می کند

کیوان   سندیکای کارگران شرکت واحد، بویژه، تداوم بازداشت و اذیت و آزار ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی و

 .فوری و بدون قید و شرط آنان استمهتدی را قویا محکوم میکند و خواستار آزادی 

 ۱۰۱۱اردیبهشت  ۱۹آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم، مدرس و از مدافعین حقوق کارگران، از تاریخ 

این در حالی است که آنان . در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند و از کمترین حق مالقات برخوردار بوده اند

 .تکب نشده اندکوچک ترین جرمی مر

با وجود تعیین و   در بازداشت است، و ۱۰۱۱اردیبهشت  ۲۲ریحانه انصاری نژاد، فعال خوشنام کارگری، از تاریخ 

 . ، نه تنها آزاد نشده، بلکه قرار بازداشت موقتش برای بار دوم تمدید شده است تودیع وثیقه

کیوان  قانونی ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی و نه برای تداوم حبس غیر کوچکترین دلیلی نه برای بازداشت و 

جرمی مرتکب نشده اند مصداق  انسانهای شریف که هیچ  تداوم بازداشت این فعالین شناخته شده و. مهتدی وجود ندارد

 .   خانواده های دلنگرانشان است  بارز آزار و شکنجه روحی و روانی آنها و

اساس  بازداشت و اذیت و آزار این فعالین، و پرونده سازی های کاذب و بی پایه و سندیکای کارگران شرکت واحد تداوم

حسن   کلیه معلمان و کارگران بازداشتی، از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی و  علیه آنان و

ی و مسعود نیکخواه را قویا سعیدی، همچنین محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی ، اسکندر لطفی ،شعبان محمد

 .محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنان است

 چاره زحمت کشان وحدت و تشکیالت
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 :خبری از مالقات با حسن سعیدی در زندان اوین

امروز شانزدهم خرداد ماه حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد  که در حال حاضر در 

 .زندان اوین در بازداشت است با خانواده اش  مالقات حضوری داشته است  ۲۱۹بند 

عوامل  امنیتی  حسن سعیدی از اعضای فعال سندیکاست که بارها به دلیل فعالیت های سندیکایی وکارگری  توسط

بازداشت گردیده و بنابر همین فعالیت ها سالهاست که از کارش اخراج گردیده است ، با وجود بیرون بودن این فعال 

سندیکایی از محل کار ، اما همچنان وکالت صدو بیست تن از همکاران خود را در خصوص،فساد تعاونی مسکن 

 لبات همکارانش بوده استمرکزی شرکت واحد بعهده گرفته است و پیگیر مطا

مامور امنیتی به محل اقامتش دستگیر شد و تا  هفته گذشته بطور ۹اردیبهشت ماه توسط ۲۹حسن سعیدی در شامگاه 

مرتب و متعدد تحت بازجویی   قرار داشت که در حال حاضر بازجویی هایش،بپایان رسیده ،  اما قرار بازداشت نامبرده 

 .گردیده است از سوی بازپرسی یک ماه تعیین
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 ------------------------

بیانیه عمومی در رابطه با سناریو سازیهای جدید دستگاههای امنیتی علیه فعالین کارگری و  -

 :معلمان

و به دنبال مسافرت دو عضو فرانسوی سازمان جهانی کار :برپایه خبر منتشره درسطح شبکه های مجازی آمده است

به ایران و مالقات با تعدادی از فعالین کارگری و معلمان، دستگاه های امنیتی با توجه به گسترش  FO سندیکای

اعتراضات و خیزشهای خیابانی علیه گرانی، مجال را غنیمت شمرده تا سیاست همیشگی گروگانگیری از اتباع خارجی 

 .نها به بازداشت گسترده فعالین کارگری و معلمان دست بزندرا تحت عنوان جاسوس عملی نموده و به بهانه ارتباط با آ

حکومت به . بیش از یک هفته است که مردم به تنگ آمده از فقر و گرانی در خیلی از شهرهای ایران در خیابان هستند

پنج نفر با تاکنون طبق اخبار منتشره، . سیاق همیشه با خشنترین شیوه به مقابله با مردم معترض به گرانی برآمده است

 .شلیک مستقیم سرکوبگران به قتل رسیده اند

حکومت که پاسخی برای رفع مشکالت معیشتی مردم ندارد، به عبث تنها راه خالصی خود از اعتراضات و خیزشهای 

  .توده ای را سرکوب، بازداشت و کشتار می داند

بازداشت فعالین کارگری و معلمان به جرم  و سازمان جهانی کار و FO بازداشت دو شهروند فرانسوی اعضاء سندیکای

مالقات با این افراد، تالشی بیهوده در راستای سرکوب جنبش حق طلبی و آزدایخواهی کل جامعه است که حول جنبش 

 .طبقه کارگر در حال اتحاد و انسجام است و امروز خیابانها را به تسخیر در آورده است

طالعاتی برای ارعاب و ممانعت از گسترش مبارزات و اعتراضات توده ای خنثی سازی سناریوسازیهای دستگاه های ا

علیه فقر و فالکت و گرانی با خواست آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری و معلمی بازداشتی و همچنین 

 .آزادی دو شهروند فرانسوی بدون هیچ قید و شرطی وظیفه عمومی و توده های مردم جان به لب رسیده است

های امنیتی و بازداشت فعالین  امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدامات نخ نمای گروگانگیری دستگاه

کارگری و معلمی تحت عنوان اتهام ساختگی جاسوسی و ارتباط با به اصطالح جاسوسان خارجی، خواهان تحقق فوری 

 .خواستهای زیر می باشند

لین کارگری و معلمی بازداشت شده به اتهام واهی جاسوسی و ارتباط با دو عضو آزادی فوری و بی قید و شرط فعا-1

 .FO سازمان جهانی کار و سندیکای

و پایان دادن به  FO آزادی فوری و بی قید و شرط شهروندان فرانسوی اعضاء سازمان جهانی کار و سندیکای-2

 .گروگانگیری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی

 :ها  امضاء

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -1

  سندیکای نقاشان البرز -2

 های کارگری کمیته پیگیری ایجاد تشکل -3

  ندای زنان ایران -4

  التحصیالن بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه گروهی از فارغ -5

  گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه -6

  ژ میرداماد کرمانشاهافزار پاسا گروهی از مهندسان نرم -7

 گروهی از کارگران و خانواده های کارگری محالت شهر سنندج -8

  گروهی از کارگران ساختمانی سنندج -9



 گروهی از کارگران لوله کشی گاز ساختمانی سنندج -11

  گروهی دستفروشان خیابان فرح سنندج-11

 گروهی کولبران مریوان-12

  مریوان گروهی از کارگران مرغداری های -13

  گروهی از کارگران نقاش ساختماني سقز -14

  گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز -15

  گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز -16

  گروهی از جوانان بیکار محله تپه شافعی سقز -17

 گروهی از جوانان بیکار محله کریم آباد سقز -18

 اجتماعی و خدمات درمانی و خانواده های آنان در شهر سقزگروهی از بازنشستگان تأمین  -19

 گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله نشمیالن سقز -20  

 گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله بهارستان سقز -21

 گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله کریم آباد سقز -22

 و گرانی محله شهرک دانشگاه سقز گروهی از مردم معترض به فقر -23

 گروهی از کارگران کارگاههای تولیدی شهرک صنعتی سقز -24

 داران و رانندگان کامیون شهر سقز گروهی از کامیون -25

1411۰13۰12 

-------------------- 

یازدهمین روز اعتصاب غذای رضا  شهابی امروز دوم تیر ماه و جلوگیری از مالقات خانوادهای  -

 :ابی وسعیدی و اسدالهی و مهتدی و انصاری شه

امروز دوم تیرماه یازدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی عضو سندیکا است که در بدترین شرایط جسمانی در 

اعتراض به پرونده سازی از سوی وزرات اطالعات دست به اعتصاب غذا زده است و براساس آخرین تماس در هفته 

 .ی و سرگیجه و عدم تعادل در ایستادن بوده است قبل دچار ضعف شدید جسمان

امروز پنجشنبه دوم تیر ماه نوبت مالقات خانواده ها بوده است که از مالقات خانواده شهابی و سعیدی و آنیشا اسدالهی ، 

ی کیوان مهتدی و ریحانه انصاری جلوگیری بعمل آوردند که خانواده به این مسئله اعتراض میکنند و مسئولین قضای

 .زندان میگویند قاضی اجازه مالقات نمی دهد

زندان اوین که از سوی وزرات اطالعات با  ۲۰۱و  ۲۱۹خانواده های فعالین کارگری و معلمان بازداشتی   دربند 

از جمله خانواده رضا .  پرونده سازی و اتهامات واهی جاسوسی،  در ارتباط با دو معلم فرانسوی بازداشت شده اند

سعیدی،  نیشا اسداللهی، کیوان مهتدی ، رسول بداقی در حال حاضر  از حق مالقات و تماس با عزیزان  شهابی، حسن

 .دربند خود محروم شده اند 

این در حالیست که  رضا شهابی در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود میباشد و عدم اطالع از وضعیت نامبرده  . 

عه کارگری بسیار نگران کننده  است  و در شرایط بسیار وخیم جسمانی به برای خانواده شهابی و سندیکای واحد و جام

 .سر می برد



اقدام زندانبان و  بازپرس و مسئوالن قضایی مبنی بر ممنوعیت مالقات و تماس با فعالین صنفی زندانی، نقض کامل 

انی داشتن مالقات و استفاده از تلفن  حقوق انسانی افراد بازداشت شده میباشد و براساس قوانین داخلی و استانداردهای جه

 . از حقوق اولیه زندانیان می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد بار دیگر تداوم بازداشت اعضای خود، رضا شهابی و حسن سعیدی، و دیگر فعالین 

 .سندیکایی و کارگری را بشدت محکوم میکند و خواستار آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان می باشد

 ه زحمت کشان وحدت وتشکیالتچار
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 :زندانی_معلمان و کارگری  فعاالن دیگر و نژاد_انصاری_ریحانه# به  فشار تشدید  -

  تاریخ از که کارگری فعال نژاد_انصاری_ریحانه#

 برد، می بسر زندان در همچنان شده تعیین وثیقه تودیع علیرغم تنها نه برد، می سر به بازداشت در ماه اردیبهشت ۲۲

 . کند می سپری را سختی شرایط و داشته قرار وطوالنی سنگین های بازجویی و بازجویان فشار تحت بلکه

 بازجویی در که موضوعاتی و مسائل به توجه با اخیراً  دارد عهده به را فرزندش تنها سرپرستی که نژاد انصاری خانم

 . است کرده نگرانی اظهار خصوص این در  و بوده فرزندش سالمتی نگران شده، مطرح وی های

 علیه سازی پرونده برای ظاهرا کارگری جنبش مخلص و ریا بی فعال این به نسبت بازجویان تهدیدهای و فشارها تشدید

 به هربار آن، مدافع نیروهای و سرمایه عوامل که است اساسی و پایه بی و ساختگی سناریوی به دادن در تن جهت وی

 جریانات به را اجتماعی های جنبش دیگر و کارگری جنبش فعاالن تا کنند می علم را ها آن مختلف ترفندهای و ها بهانه

 .بازدارند شان مطالبات و ها خواست پیگیری برای فعالیت و تالش  از نموده، منتسب ایران از خارج

 به - اند شده بازداشت اخیراً  که  - زندانی کارگری فعالین و معلمان بر فشار شدت و طوالنی و مکرر های بازجویی

 این به منجر و درآورده را واحد شرکت کارگران سندیکای فعالین از سعیدی حسن اعتراض صدای که است بوده حدی

 در پس این از که نماید اعالم و زده سرباز ها آن در حضور از ها، بازجویی ادامه به اعتراض در نامبرده که است شده

 . داد نخواهد پاسخ رابطه این در سئوالی هیچ به و شد نخواهد حاضر ها بازجویی از هیچیک

 راستای در که را زندانی کارگری فعاالن و معلمان های فعالیت تا تالشند در همچنین امنیتی نیروهای و سرمایه عوامل

 خاصی جریانات به گیرد می صورت معلمان و کارگران مطالبات و ها خواست پیگیری و خویش مسلم حقوق احقاق

 . نمایند مخدوش را فعالین این چهره و داده نسبت

 

 و کارگران مطالبات و حقوق پیگیری با ارتباط در فعاالن این ساله چند و چندین های فعالیت و ها تالش که آن حال و

 .  شود نمی دیده آن در ناروشنی و تاریک نقطه هیچ و بوده دفاع قابل و روشن کافی حد به معلمان

 آمده جان به مردم و معلمان کارگران، ریای بی و پاک فرزند او. چسبد نمی ناجوری وصله هیچ نژاد انصاری ریحانه به

  از دفاع جز گناهی ریحانه. کنند می مبارزه و فعالیت ایران کارگر طبقه و خویش مسلم حقوق احقاق برای که است

 و کارگری فعاالن دیگر و او.  ندارد و نداشته زحمتکش و ستمدیده مردم و معلمان کارگران، مطالبات و ها خواست

 .شود آزاد شرط و قید بدون باید معلمان

 فعالین دیگر و نژاد انصاری ریحانه به فشار اعمال و بازداشت کارگری تشکلهای ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته 

 .باشد می بند در فعالین سایر و  ایشان سریعتر هرچه آزادی خواستار و نموده محکوم را معلمان و کارگری

 کارگری های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته تلگرام



------------------------ 

ادامه فشار بر فعالین سندیکایی در زندان، خدمتی دیگر به پرونده فساد گسترده تعاونی مسکن  -

  :مرکزی شرکت واحد 

فتم تیرماه شانزدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و هفتمین روز اعتصاب غذای حسن سعیدی امروز سه شنبه ه

 .دو فعال سندیکای شرکت واحد است

آنها را بشدت زیر فشار قرار داده و به زور بازجویی های ممتد قصد دارند به اعتراف به سناریوی نخ نمای از پیش  

مورد فعالین صنفی معلمان از جمله رسول بداقی  محمد حبیبی و جعفر  رویکرد مشابهی در. تهیه شده خود وادارند

 .هم جریان دارد...... ابراهیمی و

می خواهند به خیال خود با شکستن اراده بازداشت شده گان و سندسازی از اعترافات زیر بازجویی های ممتد و طوالنی  

لین تشکل های مستقل صنفی و سندیکایی با تشکل های ، خط نیروهای امنیتی در جرم انگاری ارتباط طبیعی میان فعا

مستقل صنفی بین المللی و حامیان جنبش کارگری به عنوان حلقه اصلی پیوند میان آنها را تحمیل کنند؛  بهانه برخورد 

تاکنون  گسترده تر با سندیکا و کانون های صنفی را فراهم سازند و از این طریق جریان مطالبه گری را مهار نمایند، اما

به همین . ناکام مانده اند و جنبش مطالباتی و کنشگرانش نه تنها مرعوب نشده اند که دامنه اعتراضات گسترش یافته است

دلیل بیم آن وجود دارد که به جبران شکست شان، با بی توجهی به اعتصاب غذای دو فعال سندیکایی که با تنها ابزار 

ه گذاشته اند ، قصد  فشاری مضاعف بر آنان داشته باشند و از این طریق خدمت اعتراض باقی مانده یعنی جان شان مای

امنیتی مدیران سابق شرکت واحد صورت دهند که میلیاردها تومان اعتبار و آورده های  -درخشانی هم به مافیای نظامی 

اکنون پرونده هایشان پس رانندگان و کارگران شرکت واحد و سرمایه تعاونی مسکن شرکت واحد را غارت کرده اند و 

 . از سالها رکود در اثر پیگیری های دو سال اخیر فعالین سندیکایی در دادسرا جریان یافته است

طی چند  سال اخیر بارها به خاطر پیگیری همین پرونده فساد تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد از سوی تعدادی از 

تهران، به خاطر برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر شهرداری و نمایندگان سندیکایی،  عوامل نفوذی شهردار سابق 

شورای شهر اقدام به پرونده سازی و دستگیری اعضای سندیکا ونمایندگان سپیدار دو وسه  کرده و حتی در یک مورد 

ون حسن سعیدی یکی از نمایندگان سپیدار دو وسه را ماموران لباس شخصی و تحت فرمان،  الی پتو پیچده و از در

 . تعاونی با خود بردند

نظامی تعاونی مسکن مرکزی  –راننده مالباخته عوامل امنیتی  121تعدادی از این فعالین سندیکایی که وکالت حقوقی 

را از دست   ۶و ۲شرکت واحد را دارند، شرایط ادامه پیگیری مستقیم پرونده شکایت از این عوامل در پروژه سپیدار 

ای سراپا پوچ و توخالی و صرفا بر اساس یک سناریوی امنیتی نخ نما زیر بازجویی های پی در  زیرا به بهانه. داده اند

ادامه فشار امنیتی و بازجویی از رضا شهابی، حسن سعیدی خدمت . اوین دست به اعتصاب غذا زده اند ۲۱۹پی در بند 

 .به مافیا و یغماگران سرمایه های رانندگان زحمتکش شرکت واحد است

ی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط دشوار کنونی که جان فعالینش در زندان در خطر است، سندیکا

دست یاری و حمایت به سوی همه فعالین صنفی، کنشگران مدنی، تشکل های مستقل کارگری، صنفی و سندیکایی دراز 

 .ت خودرا از فعالین اسیر دریغ نکنندمی کند تا درهر کجای جهان که هستند از هر طریقی که می توانند حمای

 چاره زحمت کشان وحدت وتشکیالت

  حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای#

@pvsyndica 

t.me/vahedsyndica 

====================== 

 :تشکل های صنفی  فرهنگیان 

 به پاسخ در ایران فرهنگیان نفیص های تشکل هماهنگی شورای ۱۰۴۱ اردیبهشت ۹۲ بیانیه از هایی بخش -

صنفی_فعاالن# علیه سیما و صدا مضحک های سازی سناریو   



 :دوم قسمت

. نیست و نبوده وابسته نهادی یا و گروه جناح، فرد، هیچ به و بوده صنفی و مستقل اصیل، جنبشی معلمان، اعتراضی جنبش 

 کشور از خارج یا داخل اشخاص یا ها گروه نهادها، به شکل، ترین انهنانجیب و ناجوانمردانه به که آنند از تر نجیب ایران معلمان
 .شوند منتسب

 سناریویی در ابتدا صنفی، کنشگران دارترین سابقه با و ترین خوشنام از نفر چند دستگیری از پس اطالعات وزارت اخیرا 

 اتحادیه عضو و معلم کوهلر سیسیل انمخ) فرانسوی اتباع از نفر دو دستگیری با مرتبط را هماهنگی شورای و آنان مضحک
 کنشگران طریق از ایران در آشوب ایجاد پی در که داد جلوه( ابتدایی مقطع معلم پاریس ژاک آقای همسرش و فرانسه معلمان
 به گذشته، سال بیست در چرا اند، بوده آشوب ایجاد پی در معلمان اگر که اند نپرسیده خود از اصال   و اند، بوده صنفی
 .اند کرده اعتراض شکل آمیزترین المتمس

 بداقی،_رسول#)  ایران شریف معلمان از تن چند از بردن نام و گزارشی پخش با سیما و صدا دیگر، ای مذبوحانه اقدام در 

 که ایران شریف معلمان علیه را خود کمیک   سناریوسازی ی پروژه( نیکخواه_مسعود# و محمدی_شعبان# لطفی،_اسکندر#

 .داد ادامه است، شفاف بسیار ها آن   فعالیت ی رزومه

 @kashowra 

========== 

 سناریو به پاسخ در ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای اردیبهشت ۹۲ بیانیه از هایی بخش -
صنفی فعاالن علیه سیما و صدا مضحک های سازی  

 :سوم قسمت

 جمهوری سیمای و صدا و امنیتی نیروهای رفتار نمودن محکوم منض ایران، فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای 

 :رساند می ایران شریف ملت و عزیز فرهنگیان   استحضار به را نکته چند ایران، اسالمی

 از توان نمی کامل، حقوقی ضوابط رعایت و متهم حضور با و علنی دادگاه تشکیل از پیش اسالمی، جمهوری قوانین طبق -۵

 امر این در طوالیی ید ایران سیمای و صدا هرچند. کرد بازی افراد حیثیت و آبرو با کشد، می یدک را ملی قید که ای رسانه طریق

 .شود می آش از تر داغ ی کاسه بسا چه و کند می بازی را بازجوها نقش عمال   خبرنگار، که شکلی به دارد،

 شدن   تکمیل برای و آینده روز   چند در احتماال   است؛ آشنا خوبی به  روش این با ایران، شریف ملت که جاست این ظریف ی نکته اما
 به ایران به مسافرت از هدفشان: که کنند  اعتراف و شوند حاضر تلویزیون در که شوند مجبور فرانسوی تبعه دو این سناریو، این

 !است بوده معلمان تجمعات کشیدن آشوب

 با و بوده حکومت از مستقل صنفی   فعال فرانسه، در ها آن که دهد می نشان رانسویف ی شده دستگیر افراد رزومه به نگاهی نیم -۲

 نهادهای از مستقل شهروندان که است مضحک بسیار. مخالفند اساسا   کارگری و آموزشی حیطه در فرانسه دولت های سیاست
 غیر به را گری مطالبه انتقام و دهند رقرا زمین ایران صادق   کنشگران سرکوب   دستاویز و گرفته گروگان را کشور یک قدرت  

 .بگیرند ایران معلمان از ممکن، شکل ترین اخالقی

 از و معلمان جامعه صنفی مطالبات پیگیر( محمدی خواه، نیک لطفی، بداقی،) خوشنام صنفی فعاالن این گذشته، سال   بیست طی -۳

 معلمان جمع به تازه افراد، این که کرده تنظیم طوری را زارششگ سیما و صدا. اند بوده اساسی قانون ام سی اصل شدن تعطیل جمله
 مطالبات پیگیری در ساله بیست ای سابقه شده، دستگیر معلمان که آن حال. دارند را ها خارجی طریق از آشوب قصد و اند پیوسته

 .است شده انجام اساسی قانون وهفتم بیست اصل اساس بر ها آن فعالیت   و دارند صنفی

owra@kash  

 --------------------

 :زندانی و پروژه امنیتی سازی جنبش معلمان_معلمان#بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در حمایت از  -

وضعیت اسفناک امروز آموزش و  .بر همگان آشکار است که معلمان ایران روزهای خوبی را سپری نمی کنند

ماحصل این بی . دارد که آموزش عمومی ایران به آنها مبتالست پرورش و معلمان نشان از دردهای بی درمانی

توجهی ویرانگر مسئوالن امر، آسیب های کالن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،سیاسی، زیست محیطی و همچنین 

  .در خطر افتادن بهداشت روانی فردی آینده سازان مملکت شده است



مطالبات بر حق شان را خواهانند و به شیوه ای کامال  مدت هاست که معلمان بر اساس نص صریح قانون اساسی

مدنی و مسالمت آمیز و در نهایت متانت و قانونمندی که مشخصه بارز شخصیت معلمی است؛ فریاد عدالت خواهی 

اما حاکمیت و مدیریت سیاسی ناکارآمد، به جای آن که با نمایندگان قانونی و واقعی معلمان به رایزنی . سر داده اند

مذاکره بنشینند تا حداقل بدانند خواسته های معلمان چیست و چگونه می توان مسائل مبتالبه آموزش و پرورش را و 

تهمت ها و تهدیدهای خود ساخته اند تا سرپوشی بر ندانم  حل کرد، به بدترین شکل ممکن این قشر فرهیخته را آماج

 .کاری های خود بگذارند

مان را صادر می کردند و نیروهای امنیتی شان را به این کار وا می داشتند، به کاش زمانی که دستور بازداشت معل

آنها گوشزد کرده بودند که در برخورد با معلمان، خشونت روا ندارند و با رفتارهای غیر متمدنانه، رمنده و بربری 

 مآبانه، موجب سرخوردگی و خشم معلمان نشوند؛

مروز آماج فحش و ناسزا و تخریب و تهدید و ستم واقع شده اند چه سان از معلمان شریف و دلسوز و متعهدی که ا

انتظار دارید که راهبری نظام تعلیم و تربیت را، که مهمترین نقش کلیدی در سعادت و بهروزی ُملک و ملت را 

  !!ایفا کنند؟؟ دارد،

مزین شده بود ، چنان به جان  اما دولت و نهادهای امنیتی در نهایت کوته نظری ، در هفته ای که به نام معلم

 ...آن بر دامن خود به آب نیل نتوانند زدود معلمانش می افتد که ننگ

تاریخ خوب قضاوت گری است و گذر زمان پرده از رازهایی برمی دارد که دیگر رمز گشایی شان دردی را دوا  

  !نمی کند

ه، خواهند فهمید که فریاد امروز معلمان از چه مردمان از همه اقشار جامع اندک زمانی بعد، به یمن فضای مجازی

 !بوده است

البته معلمان نیک می دانند با گذشت زمان، نیروهای امنیتی و انتظامی که امروز احساس قدرت کاذب می کنند، از  

گونه آنهایی که امروز، معلمان مطالبه گر را این. رفتار امروزشان با معلمان خجل و شرمنده وجدان شان خواهند شد

در تنگنا قرار داده اند و مواخذه می کنند، بدانند که فردایی نه چندان دور، باید نان سفره اشان را مصروف هزینه 

 !های کمرشکن آموزش خصوصی و پولی فرزندانشان کنند

ا همه شاهدند که اغلب مدارس غیر دولتی جهت جذب دانش آموز و انباشت سرمایه، با بذل نمرات غیر واقعی و اهد

مدارک کذایی، عمال باعث ترویج تنبلی و بی مسئولیتی دانش آموزان می شوند و ایضا مدارس خاص 

با تخصیص بودجه های چند برابری از سوی وزارت آموزش و پرورش به آنها ...( تیزهوشان، نمونه و)دولتی

و ماال دانش آموزان  برای نخبه پروری، عمال موجب بی عدالتی و شکاف طبقاتی فزاینده در جامعه می شوند

مشغول تحصیل در آن ها نیز، خود را تافته ای جدا بافته می دانند و دچار توهم خود برتربینی می شوند که قادر 

   .نیستند با سایر شهروندان کشور در امور مختلف همراهی و مشارکت نمایند

معتبر امروز از آن کیست؟ و چگونه به کمی چشم تان را باز کنید تا ببینید که صندلی های پزشکی دانشگاه های 

 !ثمن بخس به نور چشمی ها فروخته می شود

  !!معلمان ده سال است که فریاد می زنند نه به آموزش های پولی و غیر انتفاعی

تا امروز به اینجا رسیده ایم که بیشترین درصد رتبه های برتر از آن اقلیت ثروتمندی است که کالس های 

 !ای پولی را انحصار کرده اندخصوصی و آموزش ه

بدانید که این سیستم آموزشی غیر عقالنی و ! ای کسانی که جاهالنه، امروز برای معلمان شمشیر از رو می کشید

و کسب رتبه  رشته های برتر دانشگاهی غیر اخالقی باعت می گردد فرزندان شما و آحاد جامعه، آرزوی قبولی در

  !رانگر شوندهای برتر، عمال دچار ناکامی وی

اگر ده سال پیش اسماعیل عبدی را در نطفه خفه نکرده بودید، امروز آموزش عمومی تا به این حد به انحطاط و 

 . ابتذال دچار نشده بود

 ... و بدانید

حبیبی، _محمد#ابراهیمی ، _جعفر#فر، _امانی_رضا#تا زمانی که معلمان شریف و متعهدی، چون 

نه " که فریاد... نیکخواه و_مسعود#محمدی، _شعبان#لطفی، _اسکندر#اه، روزیخو_لطیف#بداقی، _رسول#

سر داده اند در نهایت نادانی به بند می کشید، آنهم با سناریو سازی مضحک و نخ " آموزش های خصوصی را  به

ت کرده وقتی معلمان شجاع استان فارس را بصورت فله بازداش_ که مرده را در گور به خنده وا می دارد_نما شده

 !تا به خیال خام خود خیابان معدل را به سکوت بکشید



 .منتظر مرگ آموزش عمومی در آینده ای نزدیک برای همیشه باشید

 آری

 آری

معلمان تاریکی آینده علم و ناقوس مرگ آموزش عمومی را مدت هاست که متوجه شده اند و فریاد اعتراض سر 

 ...داده اند

  : کنیم که اما چه

 /تر از پیش است و جای شیرها احبص بیشه بی

 دهد در جنگل و خنزیرها گربه جوالن می

 /کند جانشین ببرهایند و خدایی می

 

 خرمگس در آسمان و زخم این شمشیرها

 /تر از کاری و حالم بدتر از کاری و کاری

 .....حال و روز مادرم ایران و با زنجیرها

 

 خورشیدی ۱۰۱۱یکم خرداد ماه 

 ن استان بوشهرکانون صنفی معلما

@kashowra 

======== 

 :بداقی_رسول# از خبری بی روز دوازده  -

 زندانی ی خانواده: خبر منبع

 مدت طول در دارد حق# شهروندی، حقوق و کیفری دادرسی آئین قانون جمله از قانونی موازین وفق زندانی، هر

 .باشد داشته مالقات و مکتوب تلفنی، ارتباط خود ی خانواده با حبس، یا بازداشت

 از کیفری دادرسی آئین قانون ۲۹ ی ماده مطابق که اوین زندان خصوص به زندان، گیرانِ  تصمیم و مسئوالن

 ی روزه دوازده محرومیت منطقی دالیل یا دلیل اند موظف شوند، می محسوب قضاییه قوه ی مجموعه زیر نیروهای

 .دهند اطالع دخترش سه و همسر به_ ایشان بودن مجرم فرض به_ را قیبدا رسول

 .است اخالقی و قانونی حداقلی اصول از یکی و بداقی ی خانواده شهروندیِ  حق ترین حداقلی این،

 

  پس را خود امتحان قبالً  رسول، کاست، نخواهد بداقی_رسول# عزم از ای ذره ها محدودیت گونه این شک، بی

 در خللی( مادر خاکسپاری از محرومیت حتی) مرخصی بدون و وقفه بی زندان سال هفت که زمان آن است، داده

 همسر که است این گناهشان آیا چیست؟ ایشان فرزندان و همسر گناه اما نکرد، ایجاد او های آرمان و اهدف پیگری

 ؟!هستند بداقی رسول فرزندان و

 ی همه حق در اخالقی بی و عدالتی بی هرگونه گویای زبان ایران، فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای

 معلمان ی خانواده کنار در که داند می خود تشکیالتی و انسانی ی وظیفه و است زندانی معلمان خاصه معلمان،

 .باشد زندانی همکاران ی همه برای برابر، و یکسان روندی در و جاریه قوانین مطابق عادالنه شرایط پیگیر زندانی

@ kashowra 

 -------------------

 :زمین ایران شریف معلمان علیه سازی پرونده خصوص در کانون معلمان همدان ی بیانیه - 

 خرد و جان خداوند نام به



 که است شده تبدیل ای رویه به  ایران، شریف فرهنگیان منطقی و قانونی برحق، های خواسته به پاسخگویی عدم

 خود، قانونی های مسئولیت از فرار برای و کنند می دنبال را آن ابایی هیچ بدون اخیر سالیان در مجلس و دولت

 .اند نموده انتخاب را -مساله صورت کردن پاک - راه ترین ساده

 و ادارات سایر در همتایانشان با فرهنگی، بازنشستگان و شاغالن مزایای و حقوق در عدالتی بی و تبعیض رفع

 و خصوصی آموزشِ  بساط کردن جمع و اساسی قانون ام سی اصل کاست و کم بی جرایا نیز و دولتی موسسات

 ی خواسته جهان، روز استانداردهای با متناسب امکانات و فضا نمودن فراهم و آموزش سازی پولیِ  با مخالفت

 . هست و بوده فرهنگیان صنفی های تشکل و فعاالن همیشگی

 و فرهنگیان قانونی حقوق از دفاع جای به پ،.آ محترم وزیر ها، آن راس در و کشور پرورش و آموزش مسئوالن

 . اند شده تبدیل قانونی های خواسته این با مقابله برای ابزاری به امنیتی، و حراستی فضای رفع و آموزان دانش

 ایجاد و اتهام ادایر با کوشد می زندان، از فرهنگیان صنفی فعاالن آزادی برای تالش جای به وزیر، که آن تر متاسفانه

 .بکشند دست آموزانشان دانش و خود مطالبات پیگیری از تا سازد مرعوب را فرهنگیان جامعه حراستی، فضای

 فعاالن ارتباط اتهام یا و اعتراضات از دشمن ی سوءاستفاده مثل همیشگی، نمای نخ اتهامات ایراد و سناریوسازی

... و آموزان دانش آموزشی نیازهای و فرهنگیان ی حقه حقوق تامین برای بودجه فقدان یا و ها آب سوی آن با صنفی

 .سازد می تر طوالتی را اعتراضات ی پروسه بلکه گیرد، قرارنمی فرهنگیان جامعه پذیرش مورد تنها نه

-  عبدی اسماعیل - مسعودنیکخواه - محمدی شعبان - اسکندرلطفی ، بداقی_رسول فرهنگیان، ی ازنظرجامعه

 و خوزستان و بوشهر تا گرفته فارس از زندانی، معلمان سایر و محمدفالحی -  محمدحبیبی - میجعفرابراهی

 آنان. نیست ها آن متوجه اتهامی هیچ و هستند زمین ایران فرزندان ترین پاک و دلسوزترین ترین، اصیل جزو خراسان

 فرهنگیان طلبیِ  حق صدای ی کننده نعکسم صرفاً  دلسوز، معلمان این. تعزیر و حبس نه تقدیرند، و تجلیل ی شایسته

 مسیر توانند نمی ناروا، اتهامات چنین ایراد با که بدانند باید ها دستگیری این آمران و عامالن. هستند و بوده کشور

 . سازند منحرف را کشور فرهنگیان طلبی حق

 توجهی بی و غفلت که کند می دگوشز مسئوالن به خود، همکاران از قاطع حمایت اعالم ضمن همدان، معلمان کانون

 معلمان. داشت خواهد پی در را ها نارضایتی گسترش و اعتراضات تعمیق فرهنگیان، ی جامعه های خواسته به نسبت

 مجلس و دولت از تکرار، به و گذشته چون هم و کنند می طلب را آموزانشان دانش و خود قانونی های خواسته صرفاً 

 .باشند ندپایب قانون به که خواهند می

 همدان معلمان کانون

 چهارصدویک و هزار یک خردادماه هشتم

 @kashowra 

============= 

 :سروآباد مریوان معلمان صنفی انجمن فراخوان از هماهنگی شورای حمایتی اطالعیه -

 دیگر و مجلس دولت، با مذاکرات طی گذشته، سال بیست طول در ایران، فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای
 حقوق رعایت به اخص، طور به و قانون رعایت به را مقننه و مجریه قوای ها، سخنرانی و ها اطالعیه ها، بیانیه مقامات،صدور

 .است کرده دعوت_ اساسی قانون در مصرحه_ ملت

 این اند، کرده  زندانی ادیانفر و حبس در واقعی غیر و واهی اتهامات با را ایران معلمان از تعدادی ناصواب، اقدامی در که اکنون
 حقوق که اساسی قانون سوم و دوم فصول و اساسی قانون هفتم و بیست اصل خصوصا   اساسی قانون به تاسی با همچنان شورا
 از جلوگیری و قانون دقیق اجرای به را امر مسئوالن آمیز، مسالمت و مدنی های روش با است، شده تصریح آن در ملت
 .کند می دعوت سیما و صدا های قانونی بی

 اقدام این با و نموده اکاذیب نشر به اقدام جرم، اثبات و صالحه دادگاه تشکیل از پیش قانونی، غیر اقدامی در سیما و صدا
 قرار ملت حقوق کنندگان پایمال و قانون ناقضان های بازی باند ی المصالحه وجه را صنفی کنشگران حیثیت و آبرو غیرقانونی،

 .شد خواهد پیگیری قضایی محاکم در جرم این هک است  داده

 نیکخواه_مسعود#  محمدی_شعبان#  بداقی_رسول#  لطفی_اسکندر# زندانی معلمان هماهنگی شورای نظر از
 _غالمرضا # باقری_مژگان#امیرزادگان_اصغر#زحمتکش_علی محمد# حبیبی_محمد# ابراهیمی_جعفر# لطفی_اسکندر# 

 زاده _صادق _هادی #  رهنما_ایرج#  عالیشوندی_محمد#    عباسی_حمید#  رزمجو_افشین# امیری_ عبدالرزاق#  غالمی
 و بوده کشور پرورش و آموزش نابسامان   اوضاع بهبود جهت در صرفا   نها آ تالش و هستند بوم و مرز این معلمان بهترین جزو
 .گرفت نخواهد قرار فرهنگیان امعهج پذیرش مورد هیچگاه عزیزان این به واهی اتهامات ایراد و دستگیری. هست



 نهم تاریخ برای سروآباد_مریوان معلمان صنفی انجمن توسط که زندانی معلمان از حمایت فراخوان دارد، می اعالم شورا، این
 مریوان معلمان از و گرفت خواهد انجام اساسی قانون هفتم و بیست اصل اساس بر شده، صادر یک و چهارصد هزارو خرداد
 دهند مثبت پاسخ فراخوان این به کند، یم دعوت

 دستگیر معلمان تعقیب، قرار منع صدور با قانون، به تاسی با مقامات که دارد امید کننده مذاکره تیم تشکیل با هماهنگی شورای
 نظر در با ریمامیدوا ما. آورند فراهم را آنها علنی و عادالنه دادگاه برگزاری شرایط محاکمه، صورت در و نمایند آزاد را شده

 مردم های کوشش گرفتن پیش در با و گیرد قرار کار دستور در ها بحران زدودن جهت در عقالنیتی کشور بر حاکم شرایط گرفتن
 اعتراضات شدن گسترده منتظر باید صورت این غیر در. بخورد رقم کشان زحمت  عموم و مردم نفع به کشور شرایط ساالرانه

 .باشیم تر بزرگ ابعاد در و کشور سطح در

 ۵۰۶۵ خرداد ۳ ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای

@ kashowra 

===================== 

 :صنفی فعاالن علیه سازیسناریو

 

 .کنند قضاوت معلمان به راجع سیما و صدا( پروپاگاندا) سیاسی تبلیغات تاثیر تحت که آنند از تر آگاه ایران، جامعه

 .سازد می روشن وضوح به را قشر دو این حقانیت گذشته، سالهای طی معلمان، عملکرد و سیما و صدا عملکرد

 .بود نخواهد و نبوده پذیرش مورد ایران، فرهنگیان جامعه خصوص به ایران، مردم برای هیچگاه سازی، سناریو نمای نخ ی شیوه

 خود مضحک سناریوی شود، برگزار صالحه دادگاه معلمان برای آنکه بی اخالق، و قانون به  توجه بدون که کسانی و سیما و صدا
 .ماند نخواهد پنهان ایران، معلمان تیزبین چشمان از نکته این که بدانند باید. کرد پخش را

 کرد_خواهد_قضاوت_تاریخ#

 بداقی_رسول#

  خواه_نیک_مسعود#

  محمدی_شعبان#

  ابراهیمی_جعفر#

  حبیبی_محمد#

 لطفی_اسکندر#

 @ kashowra 

================== 

 و اسکندرلطفی شعبان محمدی، انجمن؛ مدیره هیات اعضای آزادی پیگیری در انجمن صنفی معلمان مریوان تجمع پایانی بیانیه
   :مسعود نیکخواه 



 و دولتی مسئولین با قانونی و آمیز مسالمت مدنی، های شیوه به را خود مطالبات کشور سراسر فرهنگیان اخیر دهه دو طی 
 مناسب و شایسته اقدامی بازنشستگان، و معلمان بیدار وجدان به مراجعه با طوالنی مدت این در متاسفانه. اند نموده مطرح جامعه

 و معلمان معیشتی وضعیت بهبود همچنین و پرورش و زشآمو وضعیت بهبود برای پرورش و آموزش و مجلس دولت، طرف از
 متعدد، وعیدهای و وعده وجود با و افسارگسیخته تورم و اقتصادی بار اسف وضعیت به توجه با. است نشده انجام بازنشستگان
 .اند ناراضی شدت به خود معیشت و پرورش و آموزش فعلی وضعیت از فرهنگیان

 به اقدام قانونی و آمیز مسالمت تجمعات و تحصن برپایی با کشور فرهنگیان جاری، سال ماه اردیبهشت در و راستا همین در 
 و بازداشت کشور، سراسر دلسوز فرهنگیان از تعدادی آن، از بعد و قبل تجمعات، این طی متاسفانه که نمودند خود مطالبات طرح
 و نیکخواه مسعود لطفی، اسکندر آقایان مریوان معلمان نفیص انجمن مدیره هیات اعضای از نفر سه ایام همین در. شدند زندانی
 این خانواده برحق نگرانی موجب امنیتی نهادهای اقدام این. هستند امنیتی نهادهای بازداشت در ماه یک حدود محمدی شعبان
 برای صنفی های انجمن و دوستان این خانواده های پیگیری و است شده کشور سراسر و مریوان فرهنگی همکاران و عزیزان
 .است مانده نتیجه بی تاکنون آنان، آزادی

 و کرده حمایت بند در همکاران صنفی های فعالیت تمام از صنفی، های فعالیت برای معلمان بازداشت کردن محکوم ضمن ما 
 پرونده رگونهه و است بوده اساسی قانون 04 و 62 ،62 اصول چارچوب در و صنفی کامال آنان های کنش که کنیم می اعالم

 شکست به محکوم و کشور سراسر فرهنگیان صنفی مطالبات انحراف و توجهی بی آنان برای امنیتی سازی سناریو و سازی
 .است

 تمامی با همراهی ضمن گذرد، می مریوان معلمان صنفی انجمن مدیره هیات اعضای بازداشت از ماه یک حدود که اکنون 
 .باشیم می آنان آزادی خواهان مریوان، معلمان و دلسوزان تمام و عزیزان این خانواده های فعالیت

 مریوان معلمان صنفی انجمن شدند، آزاد مختلف شهرهای در بازداشتی معلمان از تعدادی اخیر روزهای در اینکه به توجه با 
 لطفی،_اسکندر# آزادی خواهان مریوان دادگستری و دادستان از عزیز، همکاران این آزادی تبریک و استقبال ضمن

 و دلسوز معلمان این خانواده اعضای نگرانی خواهیم می قضایی مسئولین از و هستیم محمدی_شعبان# و نیکخواه_مسعود#
 . دهند قرار توجه مورد جد به را فرهنگی همکاران

 همراهی با رهنگیانف سراسری و اصلی مطالبات از کامل حمایت و پیگیری ضمن دارد، می اعالم مریوان معلمان صنفی انجمن 
 .کند می استفاده خود همکاران آزادی برای قانونی های ظرفیت تمام از بازنشستگان و معلمان

 زندانی معلمان آزادی امید به 

  مریوان_معلمان_صنفی_انجمن#

 1041 خرداد 9         

 @kashowra 

--------------------------------- 

  : در مورد ادامه فشار امنیتی بر فعالین صنفی معلمان ن بوشهرکانون صنفی معلمان استا بیانیه -

  !بعد پایان زمستان هم زمستان می رسد۰  نوبت به آنان می رسد. ظلم اینان می رود

   !گویی زمستان و یخبندان استخوان سوزش قصد کوچ کردن از زندگی اندوهناک معلمان ایران را ندارد

   !اند تا رد پای هر نیمه بهاری را از زندگی معلمان آگاه سرزمین شان پاک کنندگویی تمام عزم شان را جزم کرده 

نمی دانیم با این گرو کشی ها و این زندان و زندانی کردن ها، بدنبال کسب کدامین لذت یا اثبات کدامین وجه وجودی تان 

 !هستید

تظار آزاد شدن همکاران شان هستند؛ به جای آن بدنبال بازداشت های اخیر معلمان، در حالی که جامعه فرهنگیان در ان 

که با حرکتی هر چند کوچک از جانب شما، قلب دردمند معلمان را کمی غمخوار شوید، هر بار دشنه را در قلب شان 

 !فروتر می برید

ی پایان با مسکوت کردن الیحه رتبه بندی و هر بار وعده صدور احکام از ماهی به ماه دیگر و بازداشت و زندان ها  

ببینید ما چقدر قدرت !!! ناپذیرتان بسان بیدادگری می مانید که از دور قاه قاه می زند که ببینید با معلمان مان چه کردیم

 !!!ببینید چگونه دربندشان کردیم بدون آن که به خواسته هایشان وقعی بگذاریم! مندیم



  !ان را نشناخته ایدحاشا که معلمان ت! اما حاشا که تعریف تان از قدرت غلط است

 !حاشا که قدرت قلم را نشناخته اید! حاشا که نمی دانید چیدمان مهره های قدرت پایدار نمی ماند

 کانون صنفی معلمان استان بوشهر

در محل کار خود را چونان بازداشت های غیر قانونی قبلی معلمانی محکوم نموده و با توجه به  رهنما_ایرج#بازداشت 

ان جهت اعتراف، به بازجویی های غیر قانونی نیروهای امنیتی بر اسکندر لطفی و اعتصاب غذای فشارهای فراو

 .ایشان، نسبت به عواقب آن هشدار داده و اعالم میکند که مسئولیت آن بر عهده نهادهای امنیتی و قوه قضاییه میباشد

 ۱۰۱۱دوشنبه نهم خردادماه 

 کانون صنفی معلمان استان بوشهر

 @kashowra 

------------------------------ 

 :نامه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به معلم و سخنگوی بازداشتی شورا  اسکندرلطفی -

 بنام خداوند جان و خرد

سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با درود و آرزوی تندرستی  جناب آقای اسکندرلطفی

 .جنابعالی

از یک ماه است که حضرتعالی و آقایان مسعود نیکخواه،شعبان محمدی و رسول بداقی با اتهامی ناروا که به هیچ  بیش

 .وجه مورد قبول جامعه معلمان نیست بازداشت شده اید

در سناریوی کذایی صدا و سیما که  از طرف دستگاههای اطالعاتی طراحی شده،تهمت های ناروایی به شما زده اند که 

 .کس در مضحک بودنش لحظه ای درنگ نمیکند هیچ

 حبیبی بازرس محترم شورا ی هماهنگی و محمد غیرازشماعزیزان معلمان سرافراز دیگری چون جعفرابراهیمی

و  ۱۱سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران به همراه تعداد زیادی از کنشگران صنفی شیراز و شهرهای دیگر در تجمع  

 .یل قانونی بازداشت شدند که تعدادی از آن عزیزان تاکنون در زندان به سر می برنداردیبهشت بی هیچ دل  ۲۲

حضرتعالی در اعتراض به فشارهای امنیتی جهت اعتراف گیری، سه روز است که دست به اعتصاب غذای خشک زده 

موجب نگرانی شدید از آنجا که این نحوه از اعتصاب غذا در زمانی کوتاه بسیار خطر آفرین می شود،این خبر .اید

خواهشمندیم که جهت حفظ سالمتی خویش . خانواده و خیل عظیمی از دوستان و همکاران و کنشگران صنفی گشته است

و آرامش دوستداران خود دست کم با تبدیل اعتصاب  خشک به تر و نوشیدن آب و دارو،از   نگرانی بسیار  خانواده و 

  .همکاران خود  بکاهید

 :جناب آقای لطفی

صدای اعتراض شما به همه ی حق طلبان عدالت طلب و  به قانون شکنان پروژه ساز رسیده آنچه اکنون بیش از همه  

 .نگران کننده است وضعیت خطرناک اعتصاب غذای خشک شماست

بی شک تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور و جامعه کنشگران صنفی و مدنی، تا آزادی شما پشتیبان و حامی محکم  شما 

واهند بود و هرگونه اتفاق ناگواری که برای شما همکار بی گناه ما بیفتد مسئول مستقیم آن دستگاه اطالعاتی و قضایی خ

 .امید که با درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران موافقت نمایید. کشور خواهد بود

شما را در پیشگاه تاریخ و معلمان سرافراز و حق طلب  نام بلند و حق جوی, بدیهی است مقاومت و ایستادگی حضرتعالی

 .ایران بیش از پیش طنین انداز خواهد کرد

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 ۱۰۱۱خرداد  ۱۱



@kashowra  

 ------------------------------

 :للنامه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به آموزش بین الم -

لطفی، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان، مریوان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های ( سوران)اسکندر 

 . دست به اعتصاب غذای خشک زد ۱۰۱۱خرداد  ۱۱صنفی معلمان ایران، از 

کرد که  دست به اسکندر که از یازده اردیبهشت در بازداشت می باشد، از طریق تماسی تلفنی با خانواده ی خود اعالم 

نیز اسکندر لطفی به خانواده اش اطالع داد که تحت فشارهای شدید و فزاینده ای برای . اعتصاب غذای خشک زده است

 .اعتراف اجباری برای پذیرش اتهامات واهی به سر می برد

غیرقانونی خود که  اسکندر لطفی در این تماس تلفنی اعالم کرد که در اعتراض به این فشارهای مذبوحانه و بازداشت

همچنین قابل ذکر است که . بیش از یک ماه از آن می گذرد، چاره ای جز اعتصاب غذای خشک برایش باقی نمانده است

تماس تلفنی اسکندر زمانی توسط بازجویان وی قطع شد که او قصد داشت موضوع مهم دیگری را به خانواده خود 

 .اطالع دهد

ین  تصمیم مصمم برای اعتصاب غذای خشک،بسیار وخیم بود و در این مرحله جان وضعیت سالمتی اسکندر پیش از ا

 .اسکندر به طور جدی در خطر است و دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی ایران مسئول سالمت و جان اسکندر است

علمان از شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، فشارهای ظالمانه و اتهامات واهی علیه فعاالن صنفی م

جمله اسکندر لطفی، رسول بداقی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری 

مژگان باقری، جعفرابراهیمی، محمد : و بدون قید و شرط این افراد همچنین دیگر فعاالن صنفی بازداشت شده از جمله

دعلی زحمتکش، عبدالرزاق امیری، مهرداد یغمایی، حمید عباسی، حبیبی، اصغرامیرزادگان، محمد عالیشوندی، محم

غالمرضاغالمی کندازی، هادی صادق زاده، ایرج رهنما، مجید کریمی، مسعود فرهیخته و همچنین مختومه کردن هر 

 .وحید گودرزی و صالح آزادی می باشد, های باز شده برای ایرج انصاری چه سریعتر پرونده

 های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل 

 1411خراد  11

@kashowra 

  حمایت های بین المللی

  :فراخوان یک گردهمائی برای همبستگی با سندیکالیست ها و معلمان در ایران -

   2122ژوئن  ۱۱میدان ملل، ژنو، جمعه 

اخوان، همه را به شرکت در به مناسبت کنفرانس ساالنه سازمان جهانی کار، ما تشکالت سندیکایی امضا کننده این فر

 . در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم 212۲ژوئن  ۱۱یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه 

از این طریق این سازمان ها اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسالمی ایران به 

 . گوش همگان می رساند

یک . اخیر موج عملیات سرکوب گسترده ای علیه کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران به راه افتاده استدر روزهای 

 . سلسله دستگیری ها، احظارها و بازداشت ها به اتهامات کامالُ واهی و ساختگی به وقوع پیوسته اند

مله متون مربوط به آزادی تشکیل جمهوری اسالمی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از ج

 . خودداری کرده است( 98و  87کنوانسیون های )اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی 

به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این که برخالف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند  

 . نیست به هیچ وجه قابل توجیه



های کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و مالقات با  از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتاً حق تشکیل اتحادیه

 : های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است اتحادیه

 ؛ ۲۲ماده ( ICCPR)المللی حقوق مدنی و سیاسی  میثاق بین -

 . ۹، ماده ( PIDESC/ICESCR)ی، اجتماعی و فرهنگی المللی حقوق اقتصاد میثاق بین -

با وجود این، دولت ایران ده ها نفر را که در چارچوب این دو متن امضا شده توسط دولت ایران، عمل می کنند، 

 سرکوب می کند 

ی ترتیب برای حمایت از سندیکالیست های و معلمان دستگیر شده و در جهت آزادی فوری آن ها ما تظاهرات ایستاده ا

 . می دهیم

 صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو  1۲از ساعت  2122ژوئن  ۱۱جمعه 

 فرانسه  -( CGT)کنفدراسیون عمومی کار 

 فرانسه  -( FSU)اتحادیه اتحادیه های کارگری 

 فرانسه  -(Solidaires)اتحادیه کارگری همبستگی  

 ه فرانس -(UNSA)اتحادیه ملی اتحادیه های کارگری خودمختار  

 با حمایت 

 سوئیس  -( CGAS)سندیکای ژنو 

 سوئیس -( SSP)سندیکای خدمات عمومی ژنو 

 چاره زحمت کشان وحدت وتشکیالت

 حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای#

t.me/vahedsyndica 

@pvsyndica 

=================== 

 :ضو زندانی خود در ایران مبارزه می کندفرانسه، برای آزادی دو ع« نیروی کارگری»سندیکای  -

 ا



فرانسه عزم خود را برای آزاد کردن دو عضو زندانی خود در ایران جزم  "نیروی کارگری" (FO) سندیکای اف او

 کرده است

ت که دو گف "روآن"در بیست و پنجمین کنگرۀ این سندیکا در شهر  FO "نیروی کارگری"رهبر سندیکای فرانسوی 

، به اتهامات بی اساس توسط جمهوری اسالمی ایران به "ژاک پاری"و همسر وی  "کولر  سیسیل"عضو این سندیکا، 

گروگان گرفته شده اند و هفته هاست که این سندیکا عزم خود را برای آزاد کردن آنان از زندان جمهوری اسالمی ایران 

 .جزم کرده است

به  "عید پاک"تصریح کرده است که ناتالی کولر و همسرش همزمان با تعطیالت  "ینیروی کارگر" FO رهبر سندیکای

دالیل  "ایو ورییر". ایران سفر کرده بودند و مقامات این کشور به طرز ناعادالنه ای آنان را دستگیر و زندانی کرده اند

آنان را کامالً بی اساس خوانده  اعالم شده از سوی رژیم جمهوری اسالمی ایران را برای توجیه دستگیری و بازداشت

    .است "نیروی کارگری"مسئول سندیکای معلمان در سندیکای  "ناتالی کولر". است

. جمهوری اسالمی ایران او و همسرش را به برانگیختن آشوب و بی ثباتی در این کشور متهم و دستگیر کرده است

ش از دو سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و ، یک جهانگرد دیگر فرانسوی است که از بی"بنژمن بیریر" 

مقامات غربی معتقدند که جمهوری اسالمی ایران از زندانیان یا گروگان های غربی جهت اعمال فشار . زندانی شده است

 .المللی علیه تهران استفاده می کند در مذاکرات وین و یا تعدیل تحریم های بین

 ار اف ای. رادیو فرانس 

-------------------------- 

 : فعاالن سندیکایی و معلمان فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند: آموزش بین الملل -

 
ملل، فدراسیون جهانی معلمان، دستگیری فعالین تشکلهای صنفی معلمان در ایران را محکوم کرده و ال آموزش بین

 .خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان است

کنند،  آموزان، جامعه و حقوق خود به عنوان فعالین اتحادیه های صنفی دفاع می سرکوب هدفمند علیه معلمانی که از دانش

 .بدباید پایان یا

ما دستگیری های غیرقابل توجیه ده ها معلم در شهرهای مختلف در روز اول ماه مه را محکوم می کنیم، روزی که 

ما همچنین خواستار توقف بازداشت و آزار و اذیت کسانی . برای تجلیل و گرامیدشت کارگران در سراسر جهان است

 .ع می کنندهستیم که به طور مسالمت آمیز از آزادی همکاران خود دفا

مقامات مستاصالنه تالش میکنند تا اعتراضات مسالمت آمیز اتحادیه های صنفی کارگری را بر سر دستمزدهای پایین 

 .معلمان، بودجه ناکافی آموزش و زندانی کردن معلمان سندیکایی متوقف کنند

 .این دستگیری ها و بازداشت ها نقض آزادی تشکل، حق تشکل و آزادی بیان است

 :واستار آزادی و رعایت کامل حقوق انسانی فعالین بازداشت شده هستیمما خ

 ؛(کانون صنفی معلمان مریوان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران)اسکندر لطفی 

 ؛(کانون صنفی معلمان اسالمشهر و نماینده کانون صنفی در شورای هماهنگی)رسول بداقی 

 ؛(صنفی معلمان تهران سخنگوی کانون)محمد حبیبی 



 ؛(کانون صنفی معلمان تهران، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران)جعفر ابراهیمی 

 ؛(عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران)علی اکبر باغانی 

 ؛(کانون صنفی معلمان بوشهر)محسن عمرانی 

 ؛(کانون صنفی معلمان بوشهر)محمود مالکی 

 ؛(کانون صنفی معلمان بوشهر)ر رضا امانی ف

 ؛(کانون صنفی معلمان بوشهر)اصغر حاجب 

 ؛(اکانون صنفی معلمان مشهد)هادی صادق زاده 

 بازداشت شد؛ ۲۱۲۲مه  ۱۱در ( کانون صنفی معلمان مریوان)شعبان محمدی، 

 

 (کانون صنفی معلمان مریوان)مسعود نیکخواه 

ورش در سراسر جهان را برای آزادی اسماعیل عبدی، که در حبس به سر های آموزش و پر ما همچنین فراخوان اتحادیه

به اتهامات واهی  ۲۱۶۱او تا سال . کنیم برد و از اول ماه مه اعتصاب غذا را آغاز کرده است، یکبار دیگر تکرار می می

. ر داده استحبس طوالنی مدت و بدرفتاری در زندان سالمت او را به شدت تحت تاثیر قرا. محکوم به حبس است

توسط نیروهای امنیتی مورد اذیت بوده اند و قربانی این وضعیت شده اند ( همسر، دو دختر و پسر وی)خانواده اسماعیل 

 .و در شرایط ناامنی قرار دارند

 :خواهد الملل از دولت ایران می آموزش بین

 .قوق انسانی در ایران را لغو کندبدون قید و شرط تمام اتهامات علیه فعالین سندیکایی زندانی و مدافعان ح

به حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش برای سازماندهی و آزادی تشکل و آزادی بیان از جمله حق تجمع 

 .مسالمت آمیز بدون ترس از مداخله مقامات احترام گذاشته و این حقوق را رعایت کند

پرورش در مورد مسائل مربوط به سیاست آموزشی و معلمان گفتگو با تشکل های نماینده معلمان و کارکنان آموزش و 

 .را نهادینه کند

به حقوق و حریم خصوصی اعضای خانواده رهبران و فعالین زندانی احترام گذاشته و امنیت و سالمتی آنها را تضمین 

 .کند

 :لینک به بیانیه آموزش بین الملل به زبان انگلیسی

https://www.ei-ie.org/en/item/26486:statement-teachers-and-trade-unionists-in-iran-must-be-

immediately-and-unconditionally-released 

 -----------------------

  :پاریس خارجه امور وزیر فرانسه خانم کارگری سندیکاهای نامه -

 ۲۱۲۲ مه ۲۶

 «جرم» یگانه. کنیم جلب ایران در سندیکایی فعال ها ده اخیر دستگیری به را شما توجه خواهیم می سندیکایی تشکالت ما

 .است ایران در دولت از مستقل سندیکایی ساختارهای ایجاد برای تالش دستگیرشدگان

 جمع. است دستگیرشدگان جزو نیز حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای از شهابی رضا

 .است کرده وتدع فرانسه به بار چندین را او ما چندسندیکایی

 اسداللهی، آنیشا: خورند می چشم به زیر مردان و زنان است، رسیده ما اطالع به مه ۲۶ تا نامشان که کسانی میان در

 شعبان عمرانی، محسن حبیبی، محمد لطفی، اسکندر ابراهیمی، جعفر بداقی، رسول مهتدی، کیوان نژاد، انصاری ریحانه

 .زاده صادق هادی و حاجب اصغر فر، امانی رضا ی،مالک محمود خواه، نیک مسعود محمدی،



 .خورند می چشم به آنان میان در مرد و زن معلم چندین. اند کرده احضار دادگاه به را دستگیرشدگان از برخی

 .شود محبوس های سندیکالیست آزادی خواستار باید کشورمان که باوریم این بر ما

 آنان که طوری به شود، آورده فشار ایران مسئوالن به تا بندید کار به دارید توان در چه آن هر که خواهیم می شما از ما

 .کنند رعایت را انسانی حقوق و کار حقوق جمله از المللی بین های نُرم

 .بپذیرید را ما فائقه احترامات آقایان و خانم

 (CGT) کار عمومی کنفدراسیون

 (FSU) متحد سندیکایی فدراسیون

 ستگیهمب سندیکایی اتحاد

 (UNSA) خودگردان سندیکاهای ملی اتحاد

 ۱۰۱۱ خرداد چهارم  شنبه چهار

 ----------------

 شهروندی حقوق مدافعان و معلمان، کارگری، فعالین با اسپانیا کارگری های اتحادیه کنفدراسیون همبستگی اعالم -
 ایران در

 انتشار با عضو میلیون یک از بیش با" کارگران های کمیسیون" به موسوم اسپانیا کارگری های اتحادیه کنفدراسیون بزرگترین  

  :کرد اعالم ایران در اخیر روزهای در شده بازداشت فعالین و کارگران و معلمان با را خود همبستگی ای بیانیه

        :است آمده ۵۰۶۵ خرداد ۰ تاریخ به بیانیه این در 

 اخیر روزهای در ایران در زندانی معلمان و کارگری فعاالن شرط و قید بدون و فوری آزادی خواستار کارگری های کمیسیون

 .شد

 در تنها نه شده، پایمال حقوق ترین ابتدایی به دستیابی و بیان آزادی حق انسانی، زندگی برای ایران در کارگر طبقه مبارزات
 حق برای معلمان سراسری اعتراضات. ستا کرده پیدا تری گسترده ابعاد بلکه است، نیافته کاهش ۵۹-کووید گیری همه طول

 و آموزان دانش حمایت با کشور سراسر در زندانی معلمان آزادی و فقر خط باالی دستمزد تشکل، حق و رایگان عمومی آموزش
 .است نشده متوقف هرگز جامعه کل

 وجود با. است یافته افزایش مندانهنر و شهروندی حقوق مدافعان معلمان، سندیکایی، فعاالن دستگیری موج اخیر روزهای در اما
 امنیتی، نیروهای و پلیس دست به مردم از تعدادی شدن کشته بر مبنی هایی گزارش و متعدد های دستگیری گسترده، سرکوب

 لجام های عدالتی بی عمومی، اموال غارت فساد، ویرانگر، تورم علیه ستمدیدگان، و کارگران توسط ایران در سراسری اعتراضات

  .است جریان در ایران در انسانی حقوق ترین ابتدایی نقض و تهگسیخ

 مردم و کارگر طبقه عادالنه مطالبات به مسئوالنه و انسانی پاسخگویی به قادر که حکومت اجرایی و قضایی اطالعاتی، مقامات
 جعل، بازداشت، تعقیب، رکوب،س یعنی خود همیشگی های حل راه دنبال به ای فزاینده طور به نیستند، ایران ستم تحت و محروم
 بازداشتی معلمان و کارگران علیه اساس بی و نادرست شایعات اکاذیب، پخش و نشر ملی، امنیت نمای نخ اتهامات سازی پرونده
  .اند شده متوسل

 با و ایران یکارگر مستقل جنبش با جهان مختلف کشورهای در المللی بین همبستگی متعدد های بیانیه به ما دالیل، این همه به
 جمله از کارگر، طبقه مختلف بخشهای های اتحادیه اعضای علیه ها توهین و اتهامات و پیوندیم می ایران کارگر طبقه اقشار تمام

  .کنیم می محکوم را معلمان،

 اسداللهی، آنیشا شهابی، رضا جمله از اخیر روزهای در شده بازداشت معلمان و صنفی فعاالن تمامی فوری آزادی خواستار ما
 جعفر بداقی، رسول مانند مه ماه اول در شده بازداشت معلمان همچنین و سعیدی حسن مهتدی،  کیوانو نژاد، انصاری ریحانه

 اصغر فر، امانی رضا ملکی، محمود نیکخواه، مسعود محمدی، شعبان عمرانی، محسن حبیبی، محمد لطفی، اسکندر ابراهیمی،

  .شیمبا می زاده صادق هادی و حاجب،



 های اتحادیه حقوق ترین شده شناخته از برخی المللی بین و طبقاتی همبستگی و اعتصاب اعتراض، تجمع، بیان، تشکل، آزادی
 برای المللی بین های کنوانسیون سایر و کار جهانی سازمان در مندرج اساسی های آزادی این. است آنها رهبران و کارگری
 عمومی انزجار تشدید باعث تنها ایران دولت توسط اساسی حقوق این نقض تداوم. هستند االجرا الزم ایران اسالمی جمهوری
 جهانی سازمان المللی بین استانداردهای و ها نامه مقاوله از باید ایران که کنیم می تاکید مجددا   ما و شود می سرکوبگران به نسبت
 .کند پیروی است، شده تصویب کشور این توسط  که کار

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای از رتکثی باز

https://t.me/vahedsyndica 

 :اسپانیایی زبان به اصلی متن به لینک

https://bit.ly/3LSkGoC 

===================== 

 هخانم وزیر امور خارج

 ۲۱۲۲مه  ۲۶پاریس، 

 

اتحاد سندیکایی  -(FSU)یون سندیکایی متحد فدراس - (CGT)کنفدراسیون عمومی کار  ما تشکالت سندیکایی

ها فعال سندیکایی  خواهیم توجه شما را به دستگیری اخیر ده می ، (UNSA)اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان  -همبستگی

دستگیرشدگان تالش برای ایجاد ساختارهای سندیکایی مستقل از دولت در ایران « جرم»یگانه . در ایران جلب کنیم

 .است

جمع . هابی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز جزو دستگیرشدگان استرضا ش

 .چندسندیکایی ما او را چندین بار به فرانسه دعوت کرده است

آنیشا اسداللهی، : خورند مه به اطالع ما رسیده است، زنان و مردان زیر به چشم می ۲۶در میان کسانی که نامشان تا 

نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان  انصاریریحانه 

 .زاده فر، اصغر حاجب و هادی صادق خواه، محمود مالکی، رضا امانی محمدی، مسعود نیک

 .خورند به چشم می چندین معلم زن و مرد در میان آنان. اند برخی از دستگیرشدگان را به دادگاه احضار کرده

 .های محبوس شود ما بر این باوریم که کشورمان باید خواستار آزادی سندیکالیست

خواهیم که هر آن چه در توان دارید به کار بندید تا به مسئوالن ایران فشار آورده شود، به طوری که آنان  ما از شما می

 .رعایت کنندالمللی از جمله حقوق کار و حقوق انسانی را  های بین نُرم

 .خانم و آقایان احترامات فائقه ما را بپذیرید

 (CGT)کنفدراسیون عمومی کار 

 (FSU)فدراسیون سندیکایی متحد 

 اتحاد سندیکایی همبستگی

 (UNSA)اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان 

=============== 



 در که مرد و زن های سندیکالیست و صنفی فعالین با EVG آلمان ونقل حمل و آهن راه سندیکای همبستگی پیام -

 :میبرند بسر زندان

 به اعتراض  در  ژنو، شهر در کار جهانی سازمان ساالنه اجالس دهمین صدو بمناسبت و  ۲۱۲۲ ژوئن دهم روز در 

 سندیکای. شد برگزار تجمعی دربند، مردان و زنان با همبستگی ابراز و ایران در زندانی سندیکایی فعاالن با دستگیری

 .نمودند اعالم را خود همبستگی پیامی در و نمود شرکت اعتراضی اقدام این در نیز آلمان نقل و حمل و آهن اهر

 امنیتی های دستگاه جانب از گسترده های دستگیری موج قربانی باردیگر سندیکالیست مرد و زن فعالین اخیر های هفته در 

 انسانی، اولیه حقوق گذاشتن پا زیر و فساد فزاینده، تورم بخاطر نایرا سراسر در مزدبگیران اعتراضات. اند قرارگرفته

. دارد ادامه همچنان معترضین رساندن قتل به و ها دستگیری وسیع موج و گسیخته لجام اختناق و سرکوب علیرغم

 هر نیستند، مزدبگیران و معترضین های خواسته کردن برآورده  به قادر که دولتی های ارگان و قضایی امنیتی، نیروهای

 اتهامات با را  سندیکالیست مرد و زن وفعالین شوند می متوسل دستگیری و پیگرد و سرکوب روشهای به بیشتر چه

 .اندازند می زندان به اساس و پایه بی و ساختگی اتهامات سایر و ملی امنیت علیه اقدام چون  واهی

 دستگیر خود سندیکایی های فعالیت بخاطر بین نای در واحد شرکت سندیکای عضو دو سعیدی حسن و شهابی رضا 

 پخش با را میباشند نیز ای شده شناخته المللی بین های چهره که را سندیکایی فعال دو این ایران، اطالعات وزارت. اند شده

 این رد و میبرند سر به زندان در ماه یک از بیش سندیکالیست دو این.  است نموده جاسوسی به متهم ساختگی، فیلم دو

 .اند گرفته فرار بیرحمانه و شدید های بازجویی تحت مدت

 محکوم را سندیکایی فعالین علیه بر ساختگی و جعلی اتهام هرگونه شدت به EVG آلمان نقل و حمل و آهن راه سندیکای 

 .میباشد ها آن درنگ بی آزادی خواهان و نموده

 رسمیت به حقوق از المللی بین همبستگی همچنین و عتصابا و اعتراض تجمع، حق بیان، آزادی حق یابی، تشکل حق 

 .میباشند صنفی های اتحادیه و سندیکاها شناخته

 اسالمی جمهوری برای است، شده تأکید آن بر ILO کار جهانی سازمان های عهدنامه در که بنیادی های آزادی این 

 .میباشد االجرا الزم جهانی، پیمان این اعضا از یکی بعنوان

 :  خواستار ما 

 سندیکایی و صنفی فعال مردان و زنان سایر و واحد شرکت سندیکای دربند زندانیان درنگ بی آزادی•      

 .شود تأمین باید ها آن اعضای و سندیکاها و صنفی های تشکل برای اجتماعات آزادی حق•      

 از باید ایران اسالمی جمهوری کار، جهانی مانساز در مندرج های پیمان کردن پایمال و گذاشتن پا زیر صورت در•      

 .شود گذاشته کنار سازمان این مدیره هیئت

 همبستگی درودهای با 

 بورکرت مارتین 

 EVG سندیکای اول دبیر جانشین 

t.me/vahedsyndica 

@pvsyndica 

 ---------------

 :حمایت از رضا شهابی در کنگره سندیکای س اف د ت -



 

 خاطر ، تریبون در ، اتحادیه این انجام حال در کنگره در ت د اف س سندیکای کل دبیر ،( تصویر رد)  برژه لوران 

 سعیدی حسن او، شرط و قید بی آزادی خواستار او. است درزندان اما بوده کنگره این مهمان شهابی رضا که کرد نشان

 .شد ایران زندانی معلمان و کارگران دیگر و

 شکیالتوت وحدت کشان زحمت چاره

 حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای#

t.me/vahedsyndica 

@pvsyndica 

 ----------------------------

 : نامه ی اعتراضی آموزش بین الملل به آیت اله سیدعلی خامنه ای -

 حبس و دستگیری نکرد محکوم  ضمن ایران، اسالمی جمهوری رهبر به اعتراضی ای نامه در الملل بین آموزش

 . شد شدگان بازداشت همه فوری آزادی خواهان معلمان،

  ای خامنه علی سید اله آیت  جناب عالی 

  ایران اسالمی جمهوری رهبر

E-mail: contact@leader.ir 

info_leader@leader.ir 

 ۲۱۲۲ ژوئن دوم بروکسل،

 ایران در معلمان سرانه خود حبس و دستگیری به نسبت اعتراض

 !جناب لیعا

 میلیون ۶۲ که آموزش بخش های اتحادیه جهانی فدراسیون ،(EI) الملل بین آموزش سوی از نمایندگی به را نامه این

 وسیله  این به تا نویسم می شما  به کند، می نمایندگی ایران، جمله از منطقه، و کشور ۱۱۹ در را پرورش و آموزش کارگر

 محکوم را است جهان سراسر در کارگران جهانی روز که مه، ماه اول در علمانم صنفی فعالین از نفر ها ده دستگیری

 . هستیم دستگیرشدگان همه شرط و قید بدون و فوری آزادی خواهان ما. کنم

 حمایت مورد که آمیز مسالمت های فعالیت دلیل  به و ناعادالنه طور به ایران مختلف شهرهای در معلمان از نفر ها ده 

 .اند شده زندانی و دستگیر است، جهانی قوانین

@kashowranews 

 ---------------------------



 :ایران مدنی جامعه سرکوب از متحد ملل سازمان کارشناسان نگرانی -

 فث

 کردند نگرانی ابراز شدگان بازداشت شرایط از اخیر اعتراضات پی در متحد ملل سازمان کارشناسان

  ۱۰۱۱ خرداد ۲۴

 

 مطبوعاتی ی بیانیه

 آمیز خشونت های بازداشت و سرکوب از ملل سازمان بشر حقوق کارشناسان ژنو، در ۱۰۱۱ خردادماه ۲۴ روز در

 پایین به اعتراض دلیل به معلمان،که صنفی های کانون و کارگری های اتحادیه اعضای جمله از ایران در مدنی جامعه

 اجرای و اعمال خواستار و دکردن نگرانی ابراز جدی بطور اند، شده بازداشت شغلی، نامناسب شرایط و حقوق بودن

 .شدند زمینه این در مستقل و جامع تحقیقات

 رهبران کارگری، حقوق مدافعان معلمان، ی سرانه خود های دستگیری اخیر تشدید از ما: "گویند می کارشناسان این

 ."هستیم نگران مدنی ی جامعه فعالین دیگر و بشر حقوق مدافعان وکال، ها، اتحادیه

 نامناسب شرایط پایین، دستمزد به نسبت را سراسری اعتراض چندین ایران، معلمان صنفی های کانون گذشته سال در

 روز مناسبت به ۱۰۱۱ اردیبهشت ۱۱ تاریخ در. اند کرده سازماندهی معلمین، دستگیری و رایگان آموزش نبود شغلی،

 های اتحادیه که کردند برگزار اضاتیاعتر ایران شهرهای سایر در معلمان ایران، در معلم روز و کارگر جهانی

 .پیوستند آنها به نیز  حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای جمله از کارگری

 احضار یا دستگیر قضاییه ی قوه یا امنیتی نیروهای توسط معلم ۹۱ از بیش ،۱۰۱۱ خرداد ۴ تا  اعتراضات از پیش

 داشتن ی اجازه بازداشتی معلمان از یک هیچ به و بردند یورش معلمان و کارگری ینفعال از تعدادی ی خانه به نیز. شدند

 به وابسته عناصر نفوذ" دلیل به ها دستگیری این که شدند مدعی ای بیانیه انتشار با دولتی مقامات. است نشده داده وکیل

 دولتی تلویزیون". کند می هدیدت را کشور امنیت و نظم که است بوده کارگران و معلمان صنف به کشور از خارج

 دشمنان" با همکاری به متهم را آنها و پخش را کارگری حقوق مدافعان و شده دستگیر معلمان از تن چند تصاویر

 .نامید غیرقانونی را آنان های اتحادیه و نمود" متخاصم

 بسیار خود قانونی های فعالیت و کار انجام برای مستقل های انجمن و مدنی ی جامعه فضای: گویند می کارشناسان این 

 مدنی ی جامعه انحالل برای تجدیدنظر دادگاه اخیر تصمیم و مدنی فعالین  دستگیری آن، بارز ی نمونه. است شده محدود

 .است علی امام دانشجویان امداد

 سازمان زرگترینب_ علی امام دانشجویان امداد مدنی جامعه_ انحالل به تصمیم تجدیدنظر دادگاه ماه، خرداد ۴ در 

 جامعه نمودن منحل اقدام. بود داده انجام فقرزدایی ی زمینه در ای گسترده کارهای سازمان این. گرفت کشور غیردولتی

 که  بوده سرشناس وکالی چندین احضار شامل همچنین سرکوب این. شد  مطرح کشور وزارت سوی از علی امام مدنی

 .اند شده اجهمو ملی امنیت اتهامات با آنها از برخی

 بسیاری اعتراضات ایران سراسر در اردیبهشت، آغاز از غذایی اقالم ی یارانه کاهش برای دولت تصمیم پی در 

. اند شده کشته امنیتی نیروهای توسط بار خشونت سرکوب اثر بر ازمعترضین نفر پنج کم دست و است یافته گسترش

 تعداد و کشته ۰۱ از بیش که آبادان در طبقه ده ساختمان یک ریختن وفر از پس ماه، خرداد دوم روز در ، این بر عالوه

 سهل دلیل به را مسئولین کنندگان، اعتراض. شد خوزستان در اعتراضاتی شروع به منجر که داشت، پی در مفقود زیادی



 از گیریجلو برای کارشناسی های توصیه علیرغم ساختمان، این ساخت مجوز صدور خصوص در مالی فساد و انگاری

 .دانند می مقصر آن،

 برای مانده باقی ابزار تنها آمیز مسالمت اعتراضات ایران، در مشارکت معنادار مجراهای نبود در: "گویند می کارشناسان

 کردند تصریح همچنین آنان". است مقامات با خود نارضایتی گذاشتن میان در نیز و وجود ابراز برای گروهها، و افراد

 کنندگان اعتراض علیه سرکوب با که است شرایط کردن امنیتی مقامات، پاسخ اولین که چرا هستیم نگران عمیقاً  ما" که،

". باشد می پاسخگویی از ممانعت و مجرمان از محافظت برای فعال سیاست همان این رسد می نظر به. گیرد می انجام

 اذعان آن به مقامات خود که وخیم، بسیار اقتصادی وضعیت یک بطن در سرکوب که نمودند تاکید کارشناسنان این

 کاهش جمله از بشر؛ حقوق ترویج و حفاظت دولت، اصلی ی وظیفه که نمائیم می یادآوری ما. "گیرد می صورت دارند،

 آزادی حق به قائل و نموده رسیدگی اعتراضات اصلی دالیل به که خواهیم می مسئوالن از ما. باشد می ها تحریم اثرات

 ".باشند است، همگانی حقی که آمیز، مسالمت تجمع و یابی لتشک بیان،

 کنیم؟ می زندگی آن در که هستید دنیایی نگران آیا

 .کنید مبارزه دیگران حقوق برای امروز پس

 وتشکیالت وحدت کشان زحمت چاره
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  ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای از بازنشر

 :خبر لینک
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 حبس و دستگیری کردن محکوم  ضمن  ایران، اسالمی جمهوری رهبر به اعتراضی ای نامه در الملل بین آموزش -

  :شد شدگان بازداشت همه فوری آزادی خواهان ، معلمان

  ای خامنه علی سید اله آیت  جناب عالی 

  ایران اسالمی جمهوری رهبر

E-mail: contact@leader.ir 

info_leader@leader.ir 

 ۲۱۲۲ ژوئن دوم بروکسل،

 ایران در معلمان سرانه خود حبس و  دستگیری به نسبت اعتراض

 !جناب عالی

 میلیون ۶۲ هک آموزش بخش های اتحادیه جهانی فدراسیون ،(EI) الملل بین آموزش سوی از نمایندگی به را نامه این

 وسیله این به تا نویسم می شما به کند، می نمایندگی ایران، جمله از منطقه، و کشور ۱۱۹ در را پرورش و آموزش کارگر



 محکوم را است جهان سراسر در کارگران جهانی روز که مه، ماه اول در معلمان صنفی فعالین از نفر ها ده دستگیری

 . هستیم دستگیرشدگان همه شرط و قید بدون و فوری آزادی خواهان ما. کنم

 حمایت مورد که آمیز مسالمت های فعالیت دلیل به و ناعادالنه طور به ایران مختلف شهرهای در معلمان از نفر ها ده 

 برای را خود حق به مطالبات بلند صدای با ایران معلمان که هاست سال. اند شده زندانی و دستگیر است، جهانی قوانین

 . اند کرده اعالم شهروند، و کارگر عنوان به خویش اولیه حقوق شدن شناخته رسمیت به و شایسته کاری یطشرا تحقق

 بازداشت و دستگیری. رود می شمار به بنیادی حقوق از تشکل ایجاد حق و آمیز مسالمت تجمع حق جوامع، همه در 

 ۹۱ نامه مقاوله نقض معنای به و است قدرت از آشکار سوءاستفاده کنند، می استفاده حقوق این از که صنفی فعاالن

 جهانی سازمان ۹۹ نامه مقاوله و سازماندهی، حق از حمایت و تشکل ایجاد آزادی بر مبنی(  ILO) کار جهانی سازمان

 از مشروع و مردمی مطالبات به باید ایران دولت. است جمعی دسته های پیمان انعقاد و تشکل حق مبنی سازمان کار

 .سرکوب به توسل با نه و دهد پاسخ گذاری سیاست و گوگفت طریق

 های انجمن و ها کانون نمایندگان از زیادی بسیار تعداد کردن زندانی و دستگیری نگران ویژه به( EI)  الملل بین آموزش 

 و زانآمو دانش بهروزی و آموزش امر به که هستند دلسوزی معلمان ها آن. است کشور نقاط اقصی در فرهنگیان صنفی

 .دارند تعهد ایران ی آینده های نسل

 محمد اصغرامیرزادگان، بداقی، رسول لطفی، اسکندر حبیبی، محمد ابراهیمی، جعفر: از عبارتند نمایندگان این

 هادی کندازی، غالمی غالمرضا عباسی، حمید یغمایی، مهرداد امیری، عبدالرزاق زحمتکش، محمدعلی عالیشوندی،

 محمدی شعبان آزادی، صالح گودرزی، وحید انصاری، ایرج فرهیخته، مسعود کریمی، مجید ما،رهن ایرج زاده، صادق

 . نیکخواه مسعود و

 سابق دبیر عبدی،_اسماعیل# آزادی برای جهان سراسر در آموزش بخش های اتحادیه خواست در دیگر بار چنین هم ما

. کنیم می تکرار جا این را است شده محکوم زندان به ۲۱۶۱ سال تا ساختگی اتهامات  با که تهران، معلمان صنفی کانون

 را اش خانواده و ایشان سالمتی گرفته، صورت عبدی اسماعیل با زندان در که رفتارهایی بد و مدت طوالنی زندان تحمل

 .  است داده قرار تاثیر تحت شدت به

 : خواهد می ایران دولت از الملل بین آموزش

 همه و کند آزاد شرط و قید بدون را هستند حبس در که انسانی حقوق مدافعان و صنفی ایه اتحادیه فعالین ی همه -

 .نماید اعالم ملغی را ها آن به شده داده نسبت اتهامات

 تجمع برگزاری حق تشکل، ایجاد برای آزادی در ها آن حق جمله از آموزش بخش کارکنان و معلمان حقوق به  -

 رعایت را آن و بگذارد احترام حکومتی، مقامات ی مداخله از ترس بدون بیان، آزادی خورداری بر حق و آمیز مسالمت

 .کند

 و آموزشی های سیاست به مربوط مسایل مورد در آموزش بخش کارکنان و معلمان های تشکل نمایندگان با گفتگو -

 .کند تبدیل نهادینه امری به را معلمان به مربوط مسایل

 را ها آن سالمتی و امنیت و بگذارد احترام زندانی فعالین و رهبران خانواده اعضای خصوصی حریم و حقوق به  -

 .  کند تضمین

 اطالع به را اخیر وقایع ما حال، عین در. باشد می جدی موضوع این مورد در شما فوری دخالت منتظر الملل بین آموزش

 .کرد خواهیم پیگیری دقت به را معلمان صنفی نفعالی وضعیت چنان هم و رساند خواهیم یونسکو و کار جهانی سازمان

 احترام، با

 ادواردز دیوید

 الملل بین اموزش کل دبیر

 ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای: بازتکثیر

 -----------------------------



 ایران مقامات به( UCU) انگلیس هاى كالج و ها دانشگاه ی اتحادیه کل دبیر گریدی، جو دکتر ی نامه -

 :آمیز مسالمت تجمعات برگزاری دلیل به معلمان صنفی فعالین بازداشت محکومیت در

 :نوشت پی

 سپردن با و باز ی پرونده با همکاران این از برخی نیست، روز به است، شده ذکر نامه این در که زندانی همکاران اسامی

 برای زندانی معلمان ی شده روز به اسامی که است ذکر به الزم. هستند آزاد دادگاه، ی جلسه برگزاری زمان تا وثیقه،

 .است شده ارسال( ei) معلمان جهانی سازمان

 :ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای کانال

 محکومیت در ایران مقامات به( UCU) انگلیس هاى كالج و ها دانشگاه ی اتحادیه کل دبیر گریدی، جو دکتر ی نامه �

 آمیز مسالمت تجمعات برگزاری دلیل به معلمان صنفی فعالین بازداشت

 :نوشت پی �

 سپردن با و باز ی پرونده با همکاران این از برخی نیست، روز به است، شده ذکر نامه این در که زندانی همکاران اسامی

 برای زندانی معلمان ی شده روز به اسامی که است ذکر به الزم. هستند آزاد دادگاه، ی جلسه برگزاری زمان تا وثیقه،

 .است شده ارسال( ei) معلمان جهانی سازمان

 محکومیت در ایران مقامات به( UCU) انگلیس هاى كالج و ها دانشگاه ی اتحادیه کل دبیر گریدی، جو دکتر ی نامه �

 آمیز مسالمت تجمعات برگزاری دلیل به معلمان صنفی فعالین بازداشت

 :نوشت پی

 سپردن با و باز ی پرونده با همکاران این از برخی نیست، روز به است، شده ذکر نامه این در که زندانی همکاران اسامی

 برای زندانی معلمان ی شده روز به اسامی که است ذکر به الزم. هستند آزاد دادگاه، ی جلسه برگزاری زمان تا وثیقه،

 .است شده ارسال( ei) معلمان جهانی سازمان

@kashowra 

@kashowranews 

 ------------------------

 ایران رهبر به انگلیس معلمان ی اتحادیه کل دبیر ی نامه -



 

 بیرمنگام ردنال راوچ، پاتریک دکتر هیل رز ت،هیلسکور آموزشی مرکز دبیرکل

 ایران تهران، استان 11 منطقه تهران، رهبری معظم دفترمقام ای، خامنه سیدعلی هلل آیت

 گرامی رهبری معظم مقام

 صنفی های تشکل فعالین سرکوب خصوص در انگلیس، معلمان ی اتحادیه NASUWT طرف از نمایندگی به من

 .کنم می مکاتبه شما با معلمان،

 تحت را آن اعضای که موضوعاتی با رابطه در فعالی شکل به ایران، فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای

 آموزش سازی کاالیی و سازی خصوصی نامناسب، بسیار بازنشستگی شرایط کم، حقوق جمله از دهد، می قرار تاثیر

 . است کرده رسانی اطالع و اعتراض

. پرازد می فعال معلمان بازداشت و تعقیب به قانونی، و مشروع های خواسته این به دادن سخپا جای به ایران حکومت

 در است سال ۱ از بیش ی ظالمانه شکل به که عبدی_اسماعیل# جمله از هستند؛ زندان در فعال معلمان از زیادی تعداد

 .هستیم عبدی،_اسماعیل# ویژه به ،زندانی معلمان ی همه شرط و قید بی آزادی خواهان ما. برد می سر به زندان

 تعداد و اند شده بازجویی و احضار امنیتی نهادهای توسط کشور سرتاسر در دیگر معلم صدها پیش ماه شش طول در

 جرمی هیچ مرتکب معلمین این. اند شده زندانی و بازداشت اتهام تفهیم بدون حتی و غیرقانونی شکل به ها آن از زیادی

 تدوام از کشیدن دست برای معلمین دیگر ترساندن و ارعاب بجز دیگری هدف و معنا ها، آن بازداشت تداوم و اند نشده

 .ندارد آنها، قانونی حقوق مطالبه و یابی تشکل  راستای در خود برحق و قانونی اعتراضات

 و دهید پایان رگریکا های اتحادیه فعالین و معلمان با سرکوبگرانه برخوردهای به که خواهم می شما از مصرانه من

 .سازید فراهم را زندانی معلمین ی همه شرط و قید بی آزادی شرایط

 .هستم شما پاسخ منتظر من

 احترام با

 راوچ پاتریک دکتر کل، دبیر



 ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای: بازنشر

 ۱۰۱۱ خرداد ۲۹

https://bit.ly/3n17Xpy 
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 ایران رهبر به انگلیس معلمان ی اتحادیه کل دبیر ی نامه

 

 من گرامی رهبری معظم مقام ایران تهران، استان 11 منطقه تهران، رهبری معظم دفترمقام ای، خامنه سیدعلی هلل آیت

 ... سرکوب خصوص در انگلیس، معلمان ی یهاتحاد NASUWT طرف از نمایندگی به

-------------- 

 :نقل بریتانیا  درهمبستگی با کارگران اعتصابی در بخش حمل و -

  

کارگر راه آهن از اتحادیه  51111.  بریتانیا با بزرگترین اعتصاب در بخش حمل و نقل ریلی در یک نسل مواجه است

خدمات و حقوق بازنشستگی در اعتراض به کاهش ویرانگر مشاغل، شرایط کاری،  Unite the Union و RMT های

  .به صفهای اعتصاب پیوسته اند

علیه برنامه های شرکت های ( ژوئن 25و  23، 21در روزهای )روز اعتصاب برنامه ریزی شده  3این اولین اقدام از  

خصوصی در بخش راه آهن برای حمله به شرایط استخدام کارگران و اخراج هزاران نفر از کارکنان ایمنی در سراسر 

 .خدمات ریلی ملی و متروی لندن بود



سندیکای کارگران . در این رابطه کازاری جهانی از سوی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل فراخوان داده شده است

نقل طی نامه ای به مقامات  حمل و جهانی کارکران حومه، به عنوان عضو فدراسیون شرکت واحد انوبوسرانی تهران و

ها که برای  آن  ونقل بریتانیا و سندیکاهای زیر حمل و نقل بریتانیا، همبستگی خود را با کارگران حملمربوطه، از جمله و

آهن، و علیه کاهش  ونقل عمومی، از جمله راه های زیرساختی، توسعه و ترویج حمل حفاظت از خدمات ریلی و پروژه

 .نمود کنند، اعالم شان مبارزه می مشاغل، انجماد دستمزدها و حمله به شرایط کار و حقوق بازنشستگی

تی، در گذشته بارها از سندیکای کارگران  نقل، همچون آر ام اتحادبه های کارگری بریتانیا از جمله در بخش حمل و 

حقوق   ما نیز در این مبارزه برای امنیت شغلی و. حمایت کرده اند کارگران بخشهای مختلف در ابران  شرکت واحد و

 .همبستگی کارگران مرز نمی شناسد. قل بریتانیا در کنارشان هستیمن کارگران حمل و

# حومه_و_تهران_اتوبوسرانی_واحد_شرکت_کارگران_سندیکای  
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 -------------------------------------

در حمایت از دو عضو بازداشتی سندیکای  ( ITF)بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل -

 .ان که در سناریو سازی جدید با اتهامات واهی بازداشت شده اندکارگران شرکت واحد و معلم

    

 ایران باید فعاالن اتحادیه ای را از یوغ شکنجه های وصف ناپذیر آزاد کند: فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

 

 ۱۰۱۱تیر  ۱

هان آزادی فوری رضا خوا ۱۰۱۱تیر  ۱فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل طی بیانیه ای اعتراضی به تاریخ 

 .شهابی، حسن سعیدی و دیگر کارگران و معلمان و فعاالن بازداشتی از روز جهانی کارگر به این سوی شده است

 

رضا شهابی، رهبر سندیکایی در ایران، بدنبال تظاهرات : "در بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل آمده است

ندان، تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به امکانات پزشکی و در اعتصاب های روز جهانی کارگر، بار دیگر در ز

پیوندد که دستگیری و  ای از تشکل هایی می ونقل به طیف گسترده  فدراسیون جهانی کارگران حمل. غذا به سر می برد

حمیل شده است، را با او توسط یک حکومت مستبد، که صرفاً به دلیل فعالیتهای قانونی صنفی بر او ت  رفتار وحشیانه

  ."محکوم کرده اند

استفان کاتن، دبیرکل آی تی اف، در این بیانیه اعالم کرده است که آنها مطلع هستند رضا شهابی در زندان اوین به سر 

او همچنین یک . می برد و بر اثر ضرب و شتم، مربوط به زندانهای متعدد، از کمردرد شدید و گردن رنج می برد

توان انتظار داشت که  او در حال حاضر در اعتراض در اعتصاب غذا است و بنابراین می. بی داردبیماری مزمن قل

  .وضعیت او به طور مداوم بدتر شود

وضعیت فراتر . با اینوجود آنها به شکنجه او ادامه میدهند: "دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ادامه میدهد

ما خواستار . دایی ترین حقوق انسانی این مرد و بسیاری از مردم را زیر پا می گذاردایران حتی ابت. از افتضاح است

 ."انتقال فوری رضا شهابی به بیمارستان و توقف حبس و شکنجه وی هستیم

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین تاکید کرد که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت 

او و تعداد کثیری . ی تهران و حومه، که از اعضای فدراسون جهانی کارگران حمل و نقل است، می باشدواحد اتوبوسران

معلمان، کارگران . از فعاالن صنفی در دنباله اعتصابات و اعتراضات به دستمزدهای پایین و پرداخت نشده دستگیر شد
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حسن سعیدی، یکی از . "این مدت دستگیر شدند کارگر اتوبوسرانی تهران در ۱۱و فعاالن اجتماعی زیادی و همچنین 

 ۲۲اردیبهشت بازداشت شد و شهابی در  ۲۹اعضای سرشناس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران در 

های فعاالن کارگری و معلمی که در حال حاضر در زندان اوین محبوس هستند، از دسترسی به  خانواده. اردیبهشت

 ".اند عزیزان خود محروم شده

به دلیل اعتراضات مشروع توسط دولت ایران زندانی  ۲۱۱۱در سال"آی تی اف همچنین گزارش میدهد که رضا شهابی 

به دلیل کمردرد شدید، اختالل در عملکرد کبد و کلیه و مشکالت قلبی که همگی مربوط به شکنجه  ۲۱۱۰او در سال . شد

 ."آزاد شد ۲۱۱۹، او دوباره دستگیر شد و در مارس ۲۱۱۱در سال . او در زندان بود در بیمارستان بستری شد

 

رضا شهابی فقط یک مورد از آزار و اذیت طوالنی مدت رهبران اتحادیه های : "استفان کاتن در عین حال تاکید کرد

های سازمان جهانی کار، بارها و بارها زیر  ایران علیرغم تصویب کنوانسیون». صنفی کارگری توسط دولت ایران است

حکومت حق آزادنه تشکل، آزادی بیان، گردهمایی، اعتراض و . گذاشتن کامل این حقوق اولیه را نشان داده استپا 

 ."اعتصاب را که همه در کنوانسیون های سازمان جهانی کار گنجانده شده اند، انکار می کند

 

های  آغاز شده اند، جایی که هزینه اعتراضات کارگری به دلیل اقتصاد در حال فروپاشی ایران: "آی تی اف ادامه میدهد

در برخی موارد کارگران اصال حقوق . طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدها پایین مانده اند  زندگی به

واکنش اقتدارگرایانه به اعتراضات در ایران غیرعادی نیست، اما به نظر میرسد این بار بویژه . دریافت نکرده اند

 ."ست، احتماالً به این دلیل که حکومت برای کنترل وضعیت اقتصادی در تقال به سر می بردوحشیانه تر بوده ا

در پایان بیانیه، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ضمن تاکید بر اینکه دولت ایران نمی تواند با سرکوب کارگران 

ورا و بدون قید و شرط تمامی کارگران ما از دولت ایران می خواهیم که ف: "مشکالت خود را حل کند، اعالم نمود

اتوبوسرانی، معلمان، فعاالن کارگری و حقوق بشری را که برخالف حقوق انسانی خود در زندان به سر می برند، آزاد 

 ."ایران باید به سرکوب کارگران و فعالین صنفی پایان دهد و به حقوق آنها احترام بگذارد. کند

 چاره زحمت کشان وحدت وتشکیالت
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