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ر
اعتاض نسبت به دستگتی و حبس خود رسانه معلمان در ایران

عایلجناب!
ایننامه را به نمایندگ از سوی آموزش بیالملل) ، (EIفدراسیون جهان اتحادیههای بخش
آموزش که  ۳۲میلیون کارگر آموزش و پرورش را در  ۱۷۸کشور و منطقه ،از جمله ایران ،نمایندگ
یمکند ،بهشما یمنویسم تا به اینوسیله دستگبی دهها نفر از فعالی صنف معلمان در اول ماه
مه ،که روز جهان کارگران در رسارس جهان است را محکوم کنم .ما خواهان آزادی فوری و بدون
قید و ررسط همه دستگبشدگان هستیم .
دهها نفر از معلمان در شهرهای مختلف ایران بهطور ناعادالنه و بهدلیل فعالیتهای
مسالمتآمب که مورد حمایت قوانی جهان است ،دستگب و زندان شدهاند .سالهاست که
معلمان ایران با صدای بلند مطالبات بهحق خود را برای تحقق ررسایط کاری شایسته و به
رسمیت شناختهشدن حقوق اولیه خویش به عنوان کارگر و شهروند ،اعالم کردهاند .
در همه جوامع ،حق تجمع مسالمتآمب و حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادی بهشمار یمرود.
دستگبی و بازداشت فعاالن صنف که از این حقوق استفاده یمکنند ،سوءاستفاده آشکار از
قدرت است و به معنای نقض مقاوله نامه  ۸۷سازمان جهان کار )  (ILOمبن بر آزادی ایجاد
تشکل و حمایت از حق سازماندیه ،و مقاوله نامه  ۹۸سازمان جهان کار سازمان مبن حق تشکل
و انعقاد پیمانهای دستهجمیع است .دولت ایران باید به مطالبات مردیم و ر
مشوع از طریق
گفتگو و سیاستگذاری پاسخ دهد و نه با توسل به رسکوب.
آموزش بیالملل ) ( EIبهویژه نگران دستگبی و زندان کردن تعداد بسیار زیادی از نمایندگان
کانونها و انجمنهای صنف فرهنگیان در اقیص نقاط کشور است .آنها معلمان دلسوزی
هستند که به امر آموزش و بهروزی دانشآموزان و نسلهای آیندهی ایران تعهد دارند.
این نمایندگان عبارتند از :جعفر ابراهییم ،محمد حبی رن ،اسکندر لطف ،رسول بداق،
اصغرامبزادگان ،محمد عالیشوندی ،محمدعیل زحمتکش ،عبدالرزاق امبی ،مهرداد یغمان،

حمید عبایس ،غالمرضا غالیم کندازی ،هادی صادق زاده ،ایرج رهنما ،مجید کرییم ،مسعود
فرهیخته ،ایرج انصاری ،وحید گودرزی ،صالح آزادی ،شعبان محمدی و مسعود نیکخواه .
ما همچنی بار دیگر در خواست اتحادیههای بخش آموزش در رسارس جهان برای آزادی
#اسماعیل_عبدی ،دبب سابق کانون صنف معلمان تهران ،که با اتهامات ساختگ تا سال ۲۰۳۱
به زندان محکوم شدهاست را اینجا تکرار یمکنیم .تحمل زندان طوالن مدت و بد رفتارهان که
در زندان با اسماعیل عبدی صورت گرفته ،سالمن ایشان و خانوادهاش را بهشدت تحت تاثب
قرار دادهاست .
آموزش بیالملل از دولت ایران یمخواهد :
همهی فعالی اتحادیههای صنف و مدافعان حقوق انسان که در حبس هستند را بدون قیدو ررسط آزاد کند و همه اتهامات نسبت داده شده به آنها را ملیع اعالم نماید.
به حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش از جمله حق آنها در آزادی برای ایجاد تشکل،حق برگزاری تجمع مسالمتآمب و حق بر خورداری آزادی بیان ،بدون ترس از مداخلهی مقامات
حکومن ،احبام بگذارد و آنرا رعایت کند.
گفتگو با نمایندگان تشکلهای معلمان و کارکنان بخش آموزش در مورد مسایل مربوط بهر
آموزیس و مسایل مربوط به معلمان را به امری نهادینه تبدیل کند.
سیاستهای
رهبان و فعالی زندان احبام بگذارد و امنیت و
به حقوق و حریم خصویص اعضای خانواده رسالمن آنها را تضمی کند .
آموزش بیالملل منتظر دخالت فوری شما در مورد این موضوع جدی یمباشد .در عی حال،
ما وقایع اخب را به اطالع سازمان جهان کار و یونسکو خواهیم رساند و همچنان وضعیت فعالی
صنف معلمان را بهدقت پیگبی خواهیمکرد.
با احبام،
دیوید ادواردز
دبب کل اموزش بیالملل
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