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 جناب آقای محمود احمدی نژاد

 رياست جمهوری اسالمی ايران
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٩٨٢١٦٤٩۵٨٨٠: نمابر  

١٣٨۵ اسفند ماه ٢۵بروکسل   
 
 

 جناب رئيس جمهور احمدی نژاد،

 
  می نويسم و سرکوب خشونتنامهبرايتان کشور١٦٩در) ايی آی( بين الملل  ميليون عضو آموزش٣٠طرف من از

.و دستگيری صدها معلمی را که در سراسر ايران برای دستمزدی درخورتظاهرات می کردند محکوم می کنم بار  

است و بنابراين ضروری است که از بيانيه آی ال او در ) آی ال او(اعضای قديمی سازمان بين المللی کار ايران از

اين حقوق به . ق کار که آزادی تجمع و حق قرارداد جمعی را تضمين می کند تبعيت کندمورد اصول بنيادين و حقو

.ايران مربوط می شود انجمن های متعدد معلمين فعال درجملهی کارگری و انجمن های حرفه ای ازهمه اتحاديه ها  

 نيازمند معلمينی  کودکان  آموزش کيفيت . کنند دستمزدی شايسته زندگی تظاهرات میمعلمين برای تائيد حقشان در

اين صورت در. شرايط کاری خوبی قرار بگيرندد، دستمزد کافی دريافت کنند و دراست که خوب آموزش ديده باشن

ای آنها با سازماندهی تظاهرات و نمايندگان انجمن همعلمين . کارشان را در کالس خوب انجام دهند می توانند  آنها 

  بين الملل آموزش .  داشتند عادالنهمذاکره ای  گشايش باب   پرورش تقاضای آموزش و وزارت  مقابل مجلس و در

شد نشان داد که که برگزارجلسه ای  متاسفانه . کرداستقبال  مجلس  اسفند ماه در ٢٢تاريخ  در جلسه  خبر بشدت از

يارهای بين المللی که در معمقامات ايرانی به گفتمان اجتماعی بی توجه اند و به حقوق اتحاديه های کارگری آنگونه 

.کار ملحوظ شده اعتنايی نمی کنند  

است آنگونه که دربوضوح نقض بيانيه جهانی حقوق بشر همچنين  ١٣٨۵ ماه   اسفند٢٣ در  معلم صدها  دستگيری   

هيچ کسی نبايد در معرض بازداشت، : "٩و ماده " کسی حق تجمع مسالمت آميز و تشکيل انجمن داردهر: "٢٠ماده 

. مورد تاکيد قرار گرفته است."ا تبعيد خودسرانه قرار گيرددستگيری و ي  

:آموزش بين الملل به شما آقای رئيس جمهور توصيه می کند که  

تضمين کنيد،شده اند   دستگير  بخاطر تظاهرات که  را   و نمايندگان آنها  همه معلمان  و شرط  بدون قيد  آزادی •  

 



شرايط ت آنها برای بهبود دستمزدهاشان ومينه تقاضای طوالنی مدزت جدی با نمايندگان معلمين را در باب مذاکرا•

 قابل احترام کاری بگشائيد،

برگزاری جلسات و  و در برای فعاليتهايشان کارگری  ی سازمانها  و حقوق معلمين آينده در که  بدهيد   اطمينان •

.ر می گيردسياست اقتصادی اجتماعی مورد احترام قراواضات عمومی مرتبط با شرايط کاراعتر  

ايرانارت وضعيت درعين حال به نظدر می کند اما  خواسته ها استقبال  اين  به  مثبت  پاسخ  آموزش بين الملل از  

. ادامه می دهد  

 

 با احترام

 فرد ون لی وون

 دبير کل

:رونوشت  

سيد علی خامنه ای.. آيت ا  

  ٩٨٢١٦٤٦١٧٤٦غالمعلی حداد عادل، رئيس مجلس شورای اسالمی، نمابر 

٩٨٢١٦٦٩٣١٠٦٢جناب محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، نمابر   

٩٨٢١٦٦٧٣١٤٩جناب منوچهر متکی وزير امور خارجه،نمابر  

٤١٢٢٧٣٣٠٢٠٣: محمد رضا البرزی نماينده دائم در موسسات سازمان ملل، نمابر  

 سازمان بين المللی کار

)آی تی يو سی(کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های کارگری   
 

 

 
:ترجمه  
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