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 وی ناعادالنه حکم و زندان در حبیبی محمد نامناسب وضعیت تداوم به اعتراض

 

 الفع و معلم حبیبی،_محمد#  شالق و زندان حکم برابر در سکوت_به_نه" عنوان تحت اطالعیه با حبیبی محمد از دفاع کمیته

  .است کرده محکوم را زندان در حبیبی محمد نامناسب شرایط تداوم "صنفی

 نچنی جهانی بیدار و آگاه های وجوان تمام و مدنی و صنفی ، سیاسی فعاالن و معلمان ایران، شریف مردم به خطاب بیانیه این در

  :است آمده

 آموزان دانش حقوق از دفاع بخاطر تهران معلمان صنفی کانون مدیره هیات عضو حبیبی_محمد# دانید می که همانطور"

  اما مریض_تنی# با بزرگ_تهران_زندان# در و گرفته قرار قدرت صاحبان کین مورد ٬بازنشسته و شاغل فرهنگیان و

 محرومیت زندان، سال نیم و ده به مجموعا را وی بدوی دادگاه اخیرا و است حبس در غیرقانونی بصورت ، قوی_ای_روحیه#

 .است نموده محکوم شالق و الخروجی ممنوع اجتماعی، و مدنی های فعالیت از

 واهد؛خ می که است ای اراده از نشان مدنی و صنفی سیاسی، فعاالن سایر احکام کنار در صنفی فعال این علیه صادره حکم

 در حبس و تبعید و شالق وسطایی قرون مجازات با کوشد می و کند خاموش را طلبی عدالت و آزادیخواهی صدای نوع هر

 طلبی حق و گری مطالبه جایگزین را وحشت و ترس دارند جنگی اسرای اردوگاههای به زیادی شباهت که هایی زندان

 شزحمتک و رنجور تن بر شالق و دانشجویی_صنفی_فعاالن# برای سنگین احکام یادآور  حکم این. نماید مدنی فعاالن

 .نیست ذهن از دور آنها اجرای مدنی جامعه انفعال و سکوت در که احکامی  است تپه_آق_معدن_کارگران#

 حاشیه در فاسدان و اختالسگران و دزدان که گردد می صادر...  و دانشجویان و کارگران معلمان،  برای حالی در احکام این

 سطح و پایمال را حقوقشان کنند، می تعرض زحمتکشان و مردم حریم به گذشته از بیش روز هر آسودگی با و امنیت

  . دهند می تنزل ممکن حد ترین پایین به را معیشت

 راضاعت متحد# و جمعی بصورت ظالمانه احکام این به که کند، می ایجاب ما فرد به فرد انسانی وظیفه شرایطی چنین در

 .شود برچیده بیمار زندانیان کردن زجرکُش و شالق زندان، بساط تا؛ نماییم

 و دهد رخ انسانی فاجعه آنکه از پیش است حبیبی_محمد_فوری_درمان#  خواهان حبیبی_محمد_از_دفاع_کمیته#

 ".داد خواهد ادامه خود های تالش به گذشته از تر همبسته دربند_معلمان# سایر و حبیبی_محمد# آزادی برای

 

 های میله پشت در نه و ببینند درس کالس در را وی حبیبی_محمد_آموزانِ_دانش# امسال، مهر آنکه امید به" نیز خاتمه در و

 .است شده مدنی و صنفی فعاالن سایر و حبیبی محمد شالق و زندان حکم به اعتراض در نگاری فرم امضای خواستار ،"زندان
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