
 
 

 نروژ( -)ال او نروژ یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس
و  یکارگر ییکایفعاالن سند یریدستگر اعتراض به د

رانیمعلمان در ا  

 
،یخامنه ا ینیحس یعل دیهللا س تیآ  

 رهبر جمهوری اسالمی ایران
 

۲۰۲۲مه  ۱۸ اسلو،  
 

رانیو معلمان در ا یکارگر ییکایفعاالن سند یریدستگموضوع:   
 

اعتراض به نقض  دردر نروژ  کارگرانهزار  ۹۷۰نروژ(، به نمایندگی از بیش از  -)ال او نروژ یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس
.سندینو یم را نامه این کشور شمادر  و کارگران یکارگر یها هیحقوق اتحاد  

 
جنبش  کارگران و فعالین از ین نفردهد چند یاست که نشان م یبه شدت نگران اخبار همچنیننروژ  یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس

شده اند. بازداشت  ای قرار گرفته و تیمورد آزار و اذ ییکایسند یقانون مشروع و فعالیتشرکت در  لیبه دل رانیدر ا یمستقل کارگر  
 

 کارگران ،یکارگر مستقل یهاهیحق اتحاد فعالیتهای بربه  رانیدولت ا اخیر نروژ نسبت به واکنش یکارگر یهاهیاتحاد ونیکنفدراس
 یدر مورد دستمزدها ،بشر حقوق مدافق فعاالن ، و نیزآنها یها هی. کارگران و اتحادکندیم یابراز نگران یرانیا و فعاالن حقوق بشر

تجمع، اعتراض  ان،یتشکل، ب یو عدم آزاد ،کشوردر سطح  یاقتصاد تیوضع میوخ طیها در شرا نهیزه شیکم و پرداخت نشده، افزا
اعتراض کرده اند.  ،است دهیبه ثبت رس بین المللی های و سایر کنوانسیونکار  یالملل نیسازمان ب مقاوله نامه های و اعتصاب که در  

. ما به میو هنرمندان بود یمعلمان، مدافعان حقوق شهروند ،یاز بازداشت فعاالن کارگر یشاهد موج گریبار د ریاخ یروزها در
منجر به  ژهیبه و هاسرکوب نی. اهستیم رانیا یاسالم یدر جمهور انسانی کارگری و یبنیاد حقوقمداوم  وخیم تر شدنشدت نگران 

.شده است انریدر ا اتحادیه ای فعال صنفی و نیشدن چند یزندان ایمرگ   
 

و شرط همه  دیو بدون ق یفور یآزاد یرا برا که تمام اقدامات الزم خواهدیم رانینروژ از دولت ا یکارگر یهاهیاتحاد ونیکنفدراس
را متوقف  یکارگر یهاهیمستقل و فعاالن حقوق بشر از زندان انجام دهد و سرکوب کارگران و اتحاد یکاهایسند یکارگران، اعضا

  بگذارد.  ماحتراسازمان جهانی کار  ۹۸و  ۸۷ کنوانسیون هایطبق  های کارگری هیاتحادحقوق تشکل و  یکند و به آزاد
 

فعالین معلمان و  ،یزندان یفعاالن کارگر یو شرط تمام دیو بدون ق یفور ینروژ خواستار آزاد یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس
و  یمهتد وانینژاد، ک یانصار حانهیر ،یاسدالله شایآن ،یشده اند، از جمله رضا شهاب ریدستگ ریاخ یروزهااست که در  یجامعه مدن

شعبان  ،یمحسن عمران ،یبیمحمد حب ،یاسکندر لطف ،یمی. جعفر ابراهیقاول ماه مه از جمله رسول بدا یمعلمان بازداشت نیهمچن
. صادق زاده یفر، اصغر حاجب و هاد یرضا امان ،یمحمود مالک کخواه،یمسعود ن ،یمحمد  

 
دستیابی به تشکل و  یآزاد یمشروع آنها برا یاز خواسته ها وهستیم،  روحی از کارگران ایرانو  یاسیکامل س تیحمابه  ما مصمم
.میکن یم تیحما تیآزار و اذ ای یریبدون ترس از دستگ حقوقشان  

 
،ارادتمند  

کیهسن فولسو یپگ  
نروژ یکارگر یها هیاتحاد یها ونیکنفدراسپرزیدنت،   

 
به: ترونوش  

یسیرئ میابراه ران،یا یاسالم یجمهور سیرئ  
در اسلو رانیا یاسالم یجمهور سفارت  
امور خارجه نروژ وزارت  
نروژ در تهران سفارت  

یکارگر یها هیاتحاد یالملل نیب ونیکنفدراس  (ITUC) 
 
 

 هران و حومهشرکت واحد اتوبوسرانی ت تکثیر از سندیکای کارگران باز
 :موجود است در تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به زبان انگلیسی متن اصلی

 
https://t.me/vahedsyndica 

 


