
کارگری نروژهای اتحادیهکنفدراسیون   

 

 نی خامنه اییهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا سید علی حسبه ر

 ۲۰۱۸ سپتامبر ۳اسلو، مورخه 

 

یبیمحمد حب ،یا هیمعلم اتحاد یریاعتراض به دستگ نامهموضوع:   

 

دیه کارکنان اح، همچنین اتباشد یکارگر م هزار ۹۲۰از  شیب ندهیال. او., که نما-نروژ  یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس

فاحش حقوق  ضرا در اعتراض به نقنامه  نیانمایندگی میکند،  امدارس نروژ، که معلمان و کارکنان مدارس در نروژ ر

تنها به خاطر اکنون  رانیدر ا یجنبش مستقل کارگر نیچند از فعال ی. تن میسینو یدر کشورتان م یکارگر یها هیاتحاد

.برند یدر زندان به سر م ایتحت آزار قرار گرفته و  یکارگر یکامال مشروع و قانون یها تیالفع   

که توسط دادگاه  یزندان گشت. حکم و میمحکوم به ده سال و ن ۲۰۱۸اوت  ۴در  یرانیا یی  ا هیاتحاد معلم   ،یبیحب محمد

 ۷۴و  ،دو سال یو مسافرت برا یاسیس ،یاجتماع یها تیشامل منع از فعالهمچنین  صادر شده است اسالمی ایران بانقال

 یکارگر لمستق نیو چند فعال نیاز چند یکی ،باشد یم تهرانمعلمان  یصنف کانونکه عضو  یبیباشد. حب یضربهء شالق م

.شوند یو آزار م تیاذ یتوسط مقامات دولت یکامال مشروع صنف یتهایفعال یریگیپ لیاست که به دل رانیدر ا  

شده است و از آن زمان تا به حال در حبس و  ریدستگ زیآم مسالمت یهنگام شرکت در اعتراض مهدر ماه  یبیحب یآقا

در زندان  یخانوادهء او که با و یبرد. به شهادت اعضا یمقابل تحمل به سر  ریو غ یانسان ریغ دا  یشد یطیتحت شرا

اما مقامات مسئول  ،به درمان و دکتر دارد عیسر اجیشده است و او احت یبد رفتار اریبس یبیحب یبا آقا ،مالقات داشته اند

.محروم کرده اند یکماکان او را از معالجات فور   

 دایو شد خواستاریمرا  یا هیاتحاد نیفعال گریو د یبیحب یو شرط آقا دیو بدون ق یفور یآزاد یرانیاز مقامات ا ا  یقو ما

و در نتیجه به  یرایط سخت زندان به آقای حبیبش. ما به شدت نگران تحمیل میهست یبیحب یآقا یو سالمت تینگران وضع

    خطر افتادن سالمتی و جان او هستیم.

 یی هیمشروع اتحاد یها تیفعال سرکوب هجیوت" به یمل تیبه اصطالح "امن نیبا استفاده از قوان رانینظر ما دولت ا به

 اریبس یاثرات ییها استیس نیسازد . چن یمحروم م یرکوب را از حق  دفاع  قانونس انیبهانه قربان نیو بد ،دهدیادامه م

.آور است انیمضر و ز اریبس زین رانیاقتصاد و جامعهء ا یبرادارد و  آنان یانوادهاافراد حبس شده و خ یمخرب برا  

امر مداخله  نیدر ا عایکه سر درخواست میکنیمآیت هللا سید علی حسینی خامنه ای،  ، مقام رهبری،ما از شما نیا بنابر

:داده که مقامات مربوطه یبینموده و ترت  

.را فراهم آورند یکارگر ایدیه ااتح نیفعال گریو د یبیحب یو شرط آقا دیو بدون ق یفور یآزاد  



کار" به  یالملل نیسازمان ب"  ۹۸و  ۸۷ یو مطابق مقاوله نامه ها را متوقف نموده یا هیاتحاد نیسرکوب کارگران و فعال

.احترام گذارند حقوق کارگری تشکل و یآزاد  

  یاسالم یدر جمهور نیادیبن انسانی ی  حقوق ها گریو د یکارگر یها هیاتحاد تیعموق حقوق و نگران زوال دایشد ما

شده است.  رانیدر ا یکارگر نیتن از فعال نیمرگ چند زندان بسیاری و تا به حال منجر به یسرکوب نی. چنمیهست رانیا  

 تیفعال یو آزاد دیگر حقوق بنیادی کارگری دیه های کارگری واوق بین المللی شناخته شده اتحکه دولت شما  حق یزمان تا

در  تیمربوط به عضو فیتعهدات و وظا یکه دولت شما تمام یو تا زمان نشناسد تیبه رسم رانیرا در ا یا هیاتحاد یها

 سدیه کارکنان مداراو اتح نروژ-ال اومنجلمه  ،یکارگر یها هیاتحاد یجنبش جهان ،دیننما تیکار" را رعا ی"سازمان جهان

.ادامه خواهند داد ریقابل قبول و نکوهش پذ ریغ یسرکوب هااین در اعتراض به  شیخو یجهان ربه کارزا نروژ  

دستیابی به و مطالبات مشروعشان از جمله آزادی تشکل و  رانیارگران اکاز که به طور کامل  میمصمم هست قایعم ما

.ترس از دستگیری حمایت کنیم یت وذبدون هیچ آزار، ادیگر حقوقشان   

 

 رام احت با

 نروژ یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس
س کشورییک، معاون رئیو پگی هاسن فولس  

 
مدارس نروژ ندیه کارکناااتح  

دیهااتح ، رئیسان فینبورود  
 

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

info@workers-iran.org; 
www.workers-iran.org; 

www.etehadbinalmelali.com 
https://twitter.com/IASWIinfo 
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