
 

 

 بیانیه آموزش بین الملل:
 !زندان محکوم شد و نیم به ده سالتهران محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان 

 

محمد حبیبی، معلم ایرانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان  علیه( به شدت حکم زندان  EIآموزش بین الملل )

 ده سال و نیم زندان است. او  را محکوم می کند. حکم )تهران(ایران 

 

همچنین شامل  او انقالب اسالمی ایران حبیبی را به ده سال و نیم زندان محکوم کرد. حکم اوت دادگاه 4در تاریخ 

 .ضربه شالق است 74ممنوعیت فعالیت های اجتماعی و سیاسی برای دو سال، ممنوعیت سفر دو ساله و 

 

رامی که به دعوت تجمع آ ماه مه، 20(  در روز IASWIحمایت از کارگران در ایران )دراتحاد بین المللی به گزارش 

مخفی مورد  مامورینو  نتظامیاتوسط نیروهای  ه بودتهران( برگزار شد-ITTAتهران ) -صنفی معلمان ایران کانون

با  پیش از این دستگیری چهارده تن از شرکت کنندگان، از جمله حبیبی، دستگیر شدند. محمد حبیبیحمله قرار گرفت. 

به . همه بازداشتی ها بعد از یک روز آزاد شدند اما محمد حبیبی ده بود، آزاد ش2018ماه مارس بازداشت  بدنبالوثیقه 

 منتقل شد.زندان بزرگ تهران  درسلول انفرادی 

 

هشدار می دهد که او در حال حاضر در شرایط غیرقابل تحمل در  د بین المللی در حمایت از کارگران در ایرانااتح

ضرب و اند، گزارش کرده اند که آقای حبیبی به علت  زندان است.  اعضای خانواده آقای حبیبی که از وی بازدید کرده

بر روی پشت او است،  یدر قفسه سینه رنج می برد.  همچنین کبودی بزرگزیادی از درد  در زمان دستگیریشدید  شتم

قسمتهای تمام ز است. او نیاز به اسکن فوری ا توسط نیروهای امنیتی آسفالت خیابان کشاندن او بر رویکه نتیجه 

 .به بیمارستانی در خارج از زندان ممانعت می کنندانتقال وی دارد، اما مقامات دولتی  از  مجروح شده بدنش

 

ی چیزحبیبی توسط مقامات زندان "با آقای رفتار این اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران اظهار می کند که 

که   اتفاقی مسئول هر دولتیمی کند که همه مقامات  اعالم ونیست،"  غفلت جناییو  ی رحمانهب اذیت و آزاراز  کمتر

 .باشندمی  بیافتد آقای حبیبی برای

 

و تمام افراد  که طی آن ازمی پیوندد  یت از کارگران در ایرانادر حم د بین المللیافراخوان اتح آموزش  بین الملل به

احکام  کهخواسته شده است  ،معلمان در سراسر جهانتشکلهای یژه اتحادیه های کارگری، و به ومترقی، سازمانهای 

 فوری و بدون قید و شرط او شوند. حبیبی را محکوم کرده و خواستار آزادی صادره برای آقای

 

و شرط  دیق یو ب یفور یدرخواست "آزادبه آموزش بین الملل و  همچنین یکارگر یها هیاتحاد بین المللی ونیکنفدراس

که هدف آنها متوقف  نیسنگ اریبس یتیامن یها کیاز تاکت یکارگر یها هیاتحاد یو حفاظت از تمام اعضا یبیمحمد حب

 .ه استملحق شدمشروع خود است"  یها تیاز انجام فعال یکارگر یها هیکردن فعاالن اتحاد

 

 ۲۰۱۸اگوست  ۱۰ مورخ بیانیه به روز شدهاصل 

-habibi-mohammed-unionist-trade-teacher-ie.org/en/detail/15931/iran-https://www.ei

prison-in-years-half-a-and-ten-to-sentenced  

 

 

 

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران   

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org; 

www.etehadbinalmelali.com 
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