
 
 

ط فعاالن کارگری ایران شد اتحاد�ه کارگران خدمات عمو� کانادا     خواستار آزادی فوری و بدون ق�د و �ش
 

 ۲۰۲۲مه  ۱۹
 

ی  اتحاد�ه کارگران خدمات عمو� کانادا   نگران دستگ�ی
�
های اخ�ی فعاالن کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدیف و  عم�قا

مندان در ایران است. در تار�ــــخ  ف اتحاد�ه روز جهایف کارگر، مقامات ایران  ،اول ماە مهه�ف های کارگری  تظاهرات مسالمت آم�ی
، ن�خ باالی تورم، فساد، غارت دارایی که را   ف های فرا��ی و نقض حقوق  عدالیت عمو�، یب های به دل�ل دستمزدهای پاینی

  ، �کوب کردند. ە بودند برگزار شد ا�سایف 
 

 یهاسازمان  گر �تهران و د  کارگران ات��و�ایف   یکا�سنداز ط��ق همکاران خود در ، کارگران خدمات عمو� کانادا   اتحاد�ه
اضات �ا�   مبیف  گزارشایت   یکارگر  دە، دستگ غم�ی عل یبر ادامه اع�ت و کشته   ش� متعدد و رو به افزا یهای �ی �کوب گس�ت

ض توسط پل نیشدن چند ف  . مطلع شدە است س� مع�ت کارگر ات��و�ایف که با هدف افزا�ش دستمزد    ۱۰ب�ش از   همچننی
، وا�سته به فدراسیوناند. اتحاد�ه کارگران اتاعتصاب کردە بودند در روزهای اخ�ی بازداشت شدە  ف  ��و�ایف  المل� کارگرانبنی

  حمل و نقل است. 
 

، وهای اطالعایت به  در یورش ن�ی  سند�کا و حسن سع�دی از اعضای �� از اعضای �شناس هیئت مدیرە،  رضا شهایب
های ز�ادی را در زندان خود دستگ�ی شدە و سال کارگریهای  های خود دستگ�ی شدند. شهایب بارها به واسطه فعال�تخانه

ل داوود رضوی، عضو هیئت مدیرە  ف وها به م�ف ی کردە است. این ن�ی ل حضور  سند�کا س�پ ف ف یورش بردند اما وی در م�ف ن�ی
   نداشت. 

 
 

گ
ف  ل های صن�ف فرهنگ�ان�شکشورای هماهن� ف گزارش � ایران و آموزش بنی ، از   ها د که دە ندهالملل ن�ی معلم مدارس دولیت

ف  بازداشت و زندایف شدە اول ماە مه    . قرار دارند بازجویی  تحت و تعدادی ن�ی
 

ی سند�کای کارگران وهای ا اساس و ها، اتهامات یب ات��و�ایف تهران، دستگ�ی در خصوص    منییت اطالعات نادرسیت که ن�ی
   . کردە را محکوم کردە است  منت�ش در سطح عمو� شدگان کارگری اعضای آن و سایر بازداشت 

 
ط کل�ه فعاالن کارگری، معل� و  برای آزادی فوری و بدون ق�د و �ش   اتحاد�ه کارگران خدمات عمو� کانادا از مطالبه سند�کا 

، حسن سع�دی، آن�شا اسدالل�، ر�حانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی و   فعاالن  اجتما� زندایف از جمله رضا شهایب
، محسن   ، محمد حبییب ، جعفر ابراه��، اسکندر لط�ف ف معلمان بازداشت شدە در اول ماە مه از جمله رسول بدا�ت همچننی

، شعبان محم   کند. فر و هادی صادق زادە حما�ت �دی، مسعود ن�کخواە، محمود مال�، رضا امایف عمرایف
 

ی  ف خواستار پا�ان   CUPEها، حق سازماند� و آزادی ب�ان است. ها نقض آزادی �شکلها و بازداشتاین دستگ�ی همچننی
ف از آزادی همکاران خود دفاع � دار و آزار و اذ�ت افرادی است که به شکل مسالمتدادن به بازداشت ادامه   کنند. آم�ی

CUPE کند: ها را از دولت ایران تکرار � های جهایف اتحاد�ههای کارگری و فدراسیونبار د�گر درخواست اتحاد�ه  
 

ط   • ف کل�ه اتهامات مطروحه عل�ه لغو بدون ق�د و �ش ا�سایف های کارگری و مدافعان حقوق اتحاد�هفعالنی
  . که در حبس هستند 

ام به حقوق کارگران در راستای سازمان • ها و آزادی ب�ان از جمله حق برگزاری د� و آزادی �شکل اح�ت
، بدون ترس از مداخله دولت، تجمع مسالمت ف   حما�ت از این حقوق. و  آم�ی

ام ب • ف امن�ت و رفاە آنها. اح�ت   ه حقوق و ح��م خصو� اعضای خانوادە فعاالن کارگری زندایف و تضمنی


