
محکوم  حکم زندان و شالق علیه محمد حبیبی را 
 می کنیم 

 

رژیم اسالمی در همکاری و تبانی با  دستگاه های اطالعاتی و قوه قضاییه

 را  تهراناستان کانون صنفی معلمان  هیات مدیره یکدیگر محمد حبیبی عضو

  به زندان طوالنی و حکم شنیع و قرون وسطایی شالق محکوم کردند. 

 

ده و نیم به  اخالل در نظم عمومی و علیه امنیت ملیمعلمان، به اتهام اجتماع و تبانی این فعال سر شناس اعتراضات 

وج از کشور به خرو  از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ممنوعیتضربه شالق و همچنین دو سال  74و  سال زندان

 عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. 

 

ردانش  توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شاگ در محل کارش و در برابر 1396محمد حبیبی پیش از این در اسفند 

اعتراضات اسالمی به دنبال  مقامات جمهوریسپس  تحقیر دستگیر شد. و توهین با اسپری فلل و اسلحه تهدید با  ،شتم

در د.  اما مجددا نزاد کنآبه قید وثیقه سنگین را  او ندشدر ایران و نیز اعتراضات بین المللی مجبور معلمان د

فرهنگی که به لین و بازنشستگان غشانیروهای امنیتی او را در جریان تجمع اعتراضی  97اردیبهشت ماه سال 

ن زمان تا کنون .  از آو به زندان منتقل کردندر دستگی ،پا شدسازمان برنامه و بودجه بر مناسبت هفته معلم در برابر

که در هنگام دستگیری بر او وارد شده است در زندان بسر می  سیب های جسمیآ رنج بردن از به رغم محمد حبیبی 

 .برد

  

بی جزوی از مجموعه احکامی است که رژیم علیه محمد حبی لی"تکمی"حکم طوالنی زندان و شالق و مجازات 

تهامات انهم با آعلیه فعالین کارگری و معلمان و دیگر فعالین احتماعی و سیاسی بطور فله ای الهای سال س ،اسالمی

تماعی بطور فیزیکی حذف کند و این فعالین را از عرصه اجبا این هدف که  ؛صادر و اجرا کرده است ،کلیشه ای

، معلمان توسط کارگران زاتراعتراضات و مبا بیان خواست ها، بتواند مانع  ،همزمان با ایحاد فضای ترس در جامعه

 اجتماعی شود. اقشار و دیگر 

 

کاران این رژیم ره سران و دست اندبه سالح سرکوب را بصرف  توسل جویی یمدآکارناواند لی نتالاما اگر هیج استد

گذشته به  ر سالهایدبطور متوالی  هکو معلمان توسط کارگران هزار مورد اعتراض  از بیشحالی کند، اکنون دیگر 

در دی ماه سال گذشته و یا شهر  صددر بیش از  مانوخیزش کارگران و تهیدستان و محریا  ،ع پیوسته استووق

و دست اندرکاران سران کودن ترین  به حتی باید  ،که در شهرهای مختلف در جریان است روزهای اخیراعتراضات 

اجتماعی و کنش گران  دور احکام فله ای زندان علیه فعالین کارگری، معلمان و دیگر صد که نفهمانده باشنیز  رژیم

را در نزد نآاستیصال  ،دار و قدرت رژیم باشدتنکه نشان دهنده اقبیش از آ ،بگیر و ببند سیاست بطور کلیو  سیاسی

از بیان مطالبات و مبارزه مانع تواند  رژیم باید بداند که با زندانی کردن این فعالین نمیعموم به نمایش می گذارد. 

مده اند و آستوه  بهکه از وضع موجود ی شود ، معلمان و بطور کلی مردمقق  این مطالبات توسط کارگرانبرای تح

 نشان رسیده است.کارد به استخوا

 

خواهد  به سهم خویش تالشکماکان علیه محمد حبیبی  لی ضمن محکوم کردن شدید حکم زندان و شالق لماتحاد بین ال

در دادگاه های  به صدور چنین احکامیرا و بویژه تشکل های معلمان کرد که توجه تشکل های کارگری بین المللی 

از  حمایت خود احکام سرکوب گرانه و قرون وسطاییاعتراض به این تداوم بخواهد ضمن  نها آایران جلب کند و از 

  . را گسترده تر نمایند رزات کارگران و معلمان در ایرانمبا

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۰۱۸اگوست  ۶  

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org; 

www.etehadbinalmelali.com 
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