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E-mail: contact@leader.ir 

info_leader@leader.ir 
 

۲۰۲۲بروکسل، دوم ژوئن   
 
 

اض  نسبت به  یاعتر معلمان در ایران و حبس خود رسانه  دستگت   
 

 
 !جنابعایل
 
 یرا به نما نامهنیا

 
بخش  یهاهیاتحاد جهان   ونی، فدراس(EI) المللی   آموزش ب یاز سو  ندگ

 ینما ران،یکشور و منطقه، از جمله ا  ۱۷۸کارگر آموزش و پرورش را در   ونیلیم ۳۲آموزش که 
 

 ندگ
ماه  لمعلمان در او  صنف   ی   ها نفر از فعالده یب  دستگ لهیوسنیتا به ا سمینو شما یمبه کند،یم

و بدون  یفور  یکارگران در رسارس جهان است را محکوم کنم. ما خواهان آزاد  مه، که روز جهان  
ط همه دستگ د یق   .میهست شدگانب  و رسر
 
 یهاتیفعال لیدلطور ناعادالنه و بهبه رانیمختلف ا یها نفر از معلمان در شهرهاده 

هاست که لاند. ساشده و زندان   ب  است، دستگ جهان   ی   قوان تیکه مورد حما  ب   آممسالمت
ا یحق خود را برابلند مطالبات به یبا صدا رانیمعلمان ا و به  ستهیشا یکار   طیتحقق رسر

  .اندبه عنوان کارگر و شهروند، اعالم کرده شیخو  هیحقوق اول دنششناخته تیرسم
 
. رود شمار یمبه یادیتشکل از حقوق بن جاد یو حق ا ب   آمدر همه جوامع، حق تجمع مسالمت 

سوءاستفاده آشکار از  کنند،حقوق استفاده یم نیکه از ا  و بازداشت فعاالن صنف   یب  دستگ
 جاد یا یبر آزاد مبن   ( ILO) کار  سازمان جهان   ۸۷نقض مقاوله نامه  یقدرت است و به معنا

حق تشکل  کار سازمان مبن    سازمان جهان   ۹۸و مقاوله نامه  ،از حق سازماندیه تیاتشکل و حم
وع از طر  به مطالبات مردیم د یبا رانیاست. دولت ا جمیعدسته یهامانیو انعقاد پ  قیو مشر
 .پاسخ دهد و نه با توسل به رسکوب یگذار استیگفتگو و س

 
 ندگانیاز نما یادیز  ار یکردن تعداد بس  و زندان   یب  نگران دستگ ژهیو به (EI ) المللی   آموزش ب 

 یها معلمان دلسوز نقاط کشور است. آن در اقیص انیفرهنگ صنف   یهاها و انجمنکانون
 .تعهد دارند رانیا یندهیآ یهاآموزان و نسلدانش یهستند که به امر آموزش و بهروز 

 
  ،اسکندر لطف   ،نر یمحمد حب ،یمیعبارتند از: جعفر ابراه ندگانینما نیا

 
 ،رسول بداق

 ،ن  غمایمهرداد  ،یب  زحمتکش، عبدالرزاق ام محمدعیل ،یشوندیمحمد عال زادگان،ب  اصغرام
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مسعود  ،یمیکر   د یرهنما، مج رجیصادق زاده، ا یهاد ،یکنداز   غالمرضا غالیم ،عبایس د یحم
  .کخواهیو مسعود ن یشعبان محمد ،یصالح آزاد ،یگودرز   د یوح ،یر انصا رجیا خته،یفره
 
 یآزاد یبخش آموزش در رسارس جهان برا یهاهیدر خواست اتحاد گر یبار د ی   چنهم ما 

  سابق کانون صنف   ب  دب ،ی_عبدلی#اسماع
 

 ۲۰۳۱تا سال  معلمان تهران، که با  اتهامات ساختگ
که   ن  مدت و بد رفتارها . تحمل زندان طوالن  میکنتکرار یم جا نیاست را ابه زندان محکوم شده

 ب  شدت تحت تاثاش را بهو خانواده شانیا صورت گرفته، سالمن   یعبد لیدر زندان با اسماع
   .استقرار داده

 
  :خواهدیم رانیاز دولت ا المللی   ب آموزش

 
 د یکه در حبس هستند را بدون ق  و مدافعان حقوق انسان   صنف   یهاهیاتحاد ی   فعال یهمه -

ط آزاد کند و همه اتهامات نسبت داده شده به آن  .دیاعالم نما ها را ملیع  و رسر
 

تشکل،  جاد یا یبرا یها در آزادز جمله حق آنبه حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش ا  -
مقامات  یبدون ترس از مداخله ان،یب یآزاد یو حق بر خوردار  ب   آمتجمع مسالمت یحق برگزار 
ام بگذارد و آن ،حکومن    .کند  تیرا رعااحب 

 
مربوط به  لیمعلمان و کارکنان بخش آموزش در مورد مسا یهاتشکل ندگانیگفتگو با نما -
 .کند  لیتبد نهینهاد یمربوط به معلمان را به امر  لیو مسا آموزیسر  یهااستیس
 
ان و فعال یاعضا خصویص میبه حقوق و حر   - ام بگذارد و امن زندان   ی   خانواده رهبر و  تیاحب 

   .کند  ی   ها را تضمآن سالمن  
 

حال،  ی   . در عباشد یم یموضوع جد نیشما در مورد ا یمنتظر دخالت فور  المللی   ب آموزش
 ی   فعال تیچنان وضعرساند و هم میخواه ونسکو یکار و   را به اطالع سازمان جهان   ب  اخ عیما وقا
 .کردمیخواه یب  گیدقت پمعلمان را به صنف  

 
ام، با   احب 
 ادواردز د یو ید
 المللی   کل اموزش ب  ب  دب
 
 

  یشورا: بازتکثب  
 

 های صنف  فرهنگیان ایرانتشکل هماهنگ


