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 جناب محمود احمدی نژاد

 رياست جمهوری اسالمی ايران

 خيابان فلسطين، تقاطع  آذربايجان،تهران، ايران

٩٨٢١۶۴٩۵٨٨٠: نمابر  

١٣٨۵ اسفند ماه  ٢٨  

 سرکوب اعتراض قانونی معلمان ايرانی

،جناب آقای رئيس جمهور  
ميليون کارگر  ١۶٨ وابسته با  سازمان ٣٠٧نماينده )  آی تی يو سی ( کارگری  کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های

مآهنگی دستگيری صدها معلم و نمايندگان کانون صنفی معلمان ايران و شورای هکشور بشدت آزار و١۵۴عضو در

 و وزارت  مجلس مقابل در ١٣٨۵ماه سال  اسفند  ٢٣ اعتراضی   تظاهرات جرياندر  فرهنگيان  تشکلهای صنفی

.کشور را محکوم می کندوادث مشابه در سراسرو پرورش در تهران و همچنين ح آموزش   

نفر از نمايندگان معلمان در  ١٢ با   و دولت دستگيری ها در جريان يک اعتراض مسالمت آميز پس از جلسه مجلس

معلمان باشد اما هيچ نماينده ای لسه يک گفتمان مرتبط باشرايط کاربود که جچند قرارهر. اسفند ماه رخ داد ٢١تاريخ 

در مقابل نمايندگان نيروهای انتظامی و امنيت و اطالعات . زارت آموزش و پرورش در آن جلسه شرکت نداشتاز و

صنفی شان انتقاد  و از آنها بخاظر اعتراضات  در اين جلسه معلمان را متهم کردند که تهديدی عليه امنيت ملی هستند

 شده بود در جلسه بازداشت شب قبل ازبعلت اينکه   آقای رحيمی کرمانشاهدر معلمان  صنفی  انجمن  نماينده . کردند

 جلسه شرکت نداشت

پليس ضد شورش و نيروهای امنيتی از صبح بسيار زود برای  آی تی يو سی  رسيده است صدها  باطالع آنگونه که 

هران قدم وقتی که گروههايی از معلمان به پياده روهای نزديک مجلس در ت. مقابله با حضور معلمان آماده باش بودند

دستگيرشدگان زياد شد، آنها وقتی که تعداد  .گرفتند نيروهای امنتيی قرارگذاشتند مورد حمله و ضرب و شتم با باتون

. سپس به زيرزمين يک ساختمان دولتی منتقل کردندهمان حوالی نگهداشتند ويک مدرسه مخروبه درفضای بازرا در

  نيروهای انتظامی آنها را کتک زدند و در رش رفتند که در آنجا هم و پرو وزارت آموزش برخی از معلمان به سمت

 و يا وکالی خود   انجمن  خانواده ها، همکاران، اعضای  با اجازه تماس  زندانی  معلمان. کردند هتل مرمر زندانی 

.معلمان به زندان اوين منتقل شدندنفر از ۵٠حدود  .نداشتند  

 تشکلهای   همآهنگی معلمان و شورای   صنفی  رهبران انجمن های زسی همچنين مطلع شد که چند نفر اآی تی يو

انجمن محمد بهشتی   ايران آقای علی اکبر باغی، سخنگوی  معلمان  انجمن صنفی  فرهنگيان از جمله مدير  صنفی



 اسامی ساير دستگير .ميان دستگيرشدگان هستنددر مان ايران آقای عليرضا هاشمی نيزسازمان معللنگرودی و مدير

 ...پورسليمان، قشقايی، بداغی، نورا محمد داوری، علی   : به اين شرح است که تاکنون مشخص شده استشدگان 

 صباغی،   حسنی، زهرا شاد، فرشته براتی، اکرم احمد  باقری، محمد  محمد رضا خاکبازان،، اکبر پروشی ،اکبری

بيگی و  اهری، قجاوند، محمد ط  نامهای  به  انقالب  نوجوانان نرگس پيله فروش، و چهار نفر از دبيران دبيرستان 

.سجاد خاکساری  

آقای طبق گزارشهای رسيده بر. گرفته اندقرار اذيت و مورد آزار استانها ساير و شهرهادرمعلمان نيزتعدادی از 21 

نمانيدگاه معلمان در رشت نيز . می برنددر بازداشت بسرحشمتی، رحميی و صادقی در کرمانشاه از تاريخ  ماهاسفند

طبق اطالعات واصله حال حاضرمعلم در ٣٠٠مجموع حدود در.  ادارات امنيتی برای بازجويی فراخوانده شده اندبه

.دستگير شده اند  

18همانگونه که آموزش بين الملل در تاريخ  ارتباط با اصول و بيانيه های آی ال او اسفند ماه برای شما نوشت و در 

عيض بطور آزادانه تجمع کرده و ی درخواست دستمزد منصفانه و کار بدون تبمعلمان و همه کارگران حق دارند برا

.منافع اجتماعی اقتصادی مرتبط با کارشان شرکت کننددفاع ازاعتراضات عمومی درمان، نشستها وگفتدر  

يد اساسا اين اصل است در حاليکه دولت جمهوری اسالمی ايران باعليه معلمان ايران نقض آشکاراخير اين اقدامات 

.بخاطر عضويت در آی ال او به آن احترام بگذارد و آن را رعايت کند  

را خواستار  کشورسراسراعتراضات معلمان درون قيد و شرط همه دستگيرشدگان درسی آزادی فوری و بدآی تی يو

بعنوان خدمتگزاران بخش آنان گونه تبعيض ازی بهبود شرايط کارمعلمان، رفع هرخواهيم که برادولت ميما از. است

بعالوه ما . تامين دستمزدی همسطح ساير کارکنان دولت با نمايندگان سازمانهای معلمان وارد مذاکره شودعمومی، و

کنيم که به حقوق کارگران برای برگزاری جلسات، اعتراضات عمومی و گفتگوهايی که به شرايط به شما توصيه مي

.ريد و از حقوق آنها حمايت کنيدکارشان مربوط می شود احترام بگذا  

 

اين زمينه هستمانتظار اقدا فوری و جدی شما دردر  

 با احترام

 گای رايدر

 دبير کل

:رونوشت  

سيد علی خامنه ای رهبر انقالب اسالمی.. آيت ا   
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 محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی

رجهمنوچهر متکی، وزير امور خا  
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