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٢٠٠٧مارس ٢٠  

 آيت اهللا سيد علی خامنه ای
 رهبر جمهوری اسالمی ايران

 جماران
ايران ،تهران  

 

:آيت اهللا عزيز  
)سی ال سی( به نمايندگی از طرف بيش از سه ميلون کارکنان زن و مرد وابسته به کنگره کار کانادا اين نامه را  

ر سرتاسر ايران در چند هفته د  دستگيری صدها معلم  مينويسم تا نگرانی عميق خود را در رابطه با اذيت و آزار و

لمان و وزارت آموزش و پرورش تهران رخ  که در مقابل پار٢٠٠٧ مارس ١٤طی اعتراض و بخصوص در ،اخير

اين سرکوب به دنبال  يک هزار معلم دستگير شده اند تعداد در مجموع  ، بر طبق اطالعات واصله. اعالم دارم ،داد 

در اين ميتيگ اعتراضی بسياری از .   هزار نفر در مقابل پارلمان صورت گرفت١٠ميتيگ های اعتراضی بيش از 

دولت رئيس  ، در آن بعنوان بخشی از کمپين دريافت مزد بيشتر را حمل ميکردند که  هايی پالکارت تظاهر کنندگان 

وزارت آموزش و پرورش شکايت داشتند که خواسته های آنان آنها از. ادندميداحمدی نژاد را مورد انتقاد قرارجمهور

.را ناديده می گيرد  

 ،که مزد بهتراينکه بر طبق اخبار موثق  معلمانی م مبنی بربه شما نوشتيول سال های گذشته نامه های چندی طما در

 نيروهای امنيتی  مورد تهديد ،ميکنند رفاه اجتماعی و پايان بخشيدن به قوانين تبعيض آميز را مطالبه  ،تأمين مسکن

  .قرار گرفته اند

د بخواهيد تا تمام معلمان ديگر مصرانه از شما درخواست می کنم که از سيستم قضايی و مقامات امنيتی کشور خوبار

همچنين مصرانه از شما .  بازداشتی و فعالين کارگری را فوری آزاد نموده و همه اتهامات بر عليه آنها را لغو نمايند

  و سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه  سقز ه ای فعالين اتحادي ميخواهم که احکام صادره بر عليه

.نماييدرا لغو ") شرکت واحد( "   

، هاجمله اين سازماناز. به حقوق اتحاديه ای را وسيعا مستند ساخته اندتجاوز ،های مستقل بين المللیسازمانبسياری از

 سازمان ، اتحاديه جهانی فدراسيون ، به آن و سازمان های وابسته) آی تی يو سی( نفدراسيون بين المللی اتحاديه هاک

همچنين سازمان آزادی بين المللی سازمان قلم جهانی و ،زارشگران بدون مرزگ ،ق بشرديده بان حقو ، عفو بين الملل

 فدراسيون،سیان به اتحاديه هايی چون آی تی يوايرسوی وزارت کارهای داده شده ازعليرغم قول. باشندمي ،تبادل بيان

.شکايت ها رسيدگی نکرده استز هيچيک ااين وزارتخانه تاکنون به ،و آی ال او) آی تی اف( بين المللی حمل و نقل  

 



 

حقوق کارگران در نظر داشتن وضعيت جهت زير) آی تی يو سی(خود با کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ها ما به کار  

.ايران ادامه خواهيم داد  

کارگرانی که من مصرانه از شما ميخواهم که جهت تأمين اين حقوق و پايان بخشيدن به استفاده از خشونت بر عليه 

.اقدام عاجل نماييد ،به اقدامات قانونی جهت دفاع از حقوق خود دست ميزنند  

 

 با احترامات فائقه

وی جورجيتیکنث   

 پرزيدنت

 

:رونوشت به  

 مقامات و قائم مقام های اجرايی سی ال سی

 کميته اجرايی سی ال سی

رئيس آی تی يو سی ،گای رايدر  

رجه کاناداوزير امور خا ،جناب پيتر مک کی  

وزير کار کانادا ،جناب ژان پير بالکبورن  

 وزارت کار و امور اجتماعی ايران

یرئيس آموزش بين الملل ،فرد ون ليوون   

 


