
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
ني معلمیه هاي اتحادیون جهانيفدراس ی اعتراضۀنام  

  نژادیبه احمد

 
                                                هجدهم اسفند ماه هشتاد و پنج                                          .       ..  :ترجمه 

 
  

   نژادی محمود احمدیجناب آقا

راني ای اسالمیاست جمهورير  

راني ای اسالمیجان، تهران، جمهورين، تقاطع آذربايابان فلسطيخ  

٩٨٢١۶۴٩۵٨٨٠ : فاکس   

  ١٣٨۵  اسفند١٨بروکسل 

 

  س جمهوريجناب رئ
 کشور ١۶٩را در  ون عضويلي م٣٠ش از يکه ب ن ي معلمیه هاي اتحادیون جهانيفدراس) ی آیيا(ن الملل يآموزش ب

  .ر در تهران استي اخیه معلمان در تظاهرات اعتراضيقانگران سرکوب فعاالن اتحادي کند عمی میندگينما

 اکبر یعل.  کندیران را محکوم مي معلمان در ای کانون صنفی رسمی دو تن از اعضا یري دستگ ن الملليآموزش ب 

ر شده و به مکان ي اسفند ماه دستگ١۶خ يتارلمان در معی کانون صنفی سخنگوی لنگرودیس کانون و بهشتي رئیباغ

ن ي ببه آموزش ده ياطالعات رس. ارائه نشده است  آنها یري دستگی برایا سند رسميچ حکم يه.  برده شدندینامعلوم

  آنها ستی معلمان بخاطر تظاهرات اعتراضیه هايرهبران اتحاد نفراز٢٠ یري از دستگیالملل حاک

، "ان دارديده و بي عقی حق آزادیهر کس "١٩ کند آنگونه که در ماده ی حقوق بشر را نقض میه جهانيانين اقدام بيا

د در معرض بازداشت، ي نبایچ کسيه: "٩هو ماد" ل انجمن دارديز و تشکي حق تجمع مسالمت آمیهر کس: "٢٩ماده

.د قرار گرفته استيمورد تاک."رديد خودسرانه قرار گيا تبعي و یريدستگ  

 آبرومندانه یک  زندگي ی برای به دستمزدیابيت حقشان در دستي رعای برای اسالمیمعلمان در مقابل مجلس شورا

ط ي بهبود شرایافتن راههاي ی برا  گفتگوی شود و درهادهيد شنيندگان آنها باي معلمان و نمایصدا. کنندیتظاهرات م

 مجازات یه ايمشروع اتحاد  یتهايا بخاطر فعالير و يد دستگي نبایه ايچ عضو اتحاديه. د باز بماندي معلمان بایزندگ

 است ت شناخته شدهيکار به رسم  ین المللي ب یارهايرا که در مع  ی کارگریه هاي اتحاد  حقوقیرانيمقامات ا. شود

  قرار داده اندی احترامیمورد ب

 که یه اي اتحادیمه اعضاد که هيو مطمئن شو ش گذاشته ي پ  کند که پایه مين الملل احتراما به شما توصيآموزش ب

نکه راه گفتگويد و شرط آزاد شده اند،اي و بدون قیفور  معلمان بازداشت شدند یهنگام تظاهرات اعتراضرا درياخ  



 در شان ويتهايفعال  درادامه  یکارگر  یسازمانها حق  نده يدرآ ماند ويم  معلمان همچنان باز ندگانيبا نما و مذاکره 

 ی مورد احترام قرار می اجتماعیاست اقتصاديط کار و سي مرتبط با شرای جلسات و اعتراضات عموم یبرگزار

.رديگ  

ران ي در ای کارگریه هايخود در مورد اتحاد نقاط جهان به نظارت ین الملل و همه وابستگان آن در اقصيآموزش ب

.ادامه خواهد داد  

 

  اوونیفرد ون ل

ر کليدب  

 

:رونوشت  
ی اسالمیس مجلس شوراي حداد، رئیغالمعل   

راني ای اسالمیر محترم امور خارجه جمهوري وزیجناب منوچهر متک  

ن مللران در موسسات سازماي ای اسالمینده دائم جمهوري نمای محمد رضا البرزیآقا  

  کارین المللير کل سازمان بيا دبيخوان سوماو

)یو سي ی تیآ (ی کارگریه هاي اتحادین المليون بير کل  کنفدراسيدر دبي رایگا  

  راني معلمان در ایکانون صنف
 

 
  


