
  قرار دارند کرونا به  معرض خطر فوری ابتال دردیگر زندانیان سیاسی  کارگری، معلمان و فعالین

 دیگر است نمونه ای وضعیت محمد حبیبی

از زندانیان سیاسی  یو تعداد دیگر ، معلم زندانی محمد حببییاخیرا مقامات زندان بزرگ تهران  
سالن که به این سالن این زندان منتقل کرد ه اند.  2و یا تیپ  2ن این زندان را به اجبار به سال  5تیپ 

همه جای این در  بلکه برخوردار نیست از کمترین امکانات بهداشتی  نه تنهامتادون معروف است 

 4اتاق و  3دارای تهران  بزرگزندان  2تیپ  .دهند یجوالن م ساس، سوسک و موش  ،سالن
نفر است. به این ترتیب در هر  09نزدیک به  ،دستشویی است. تعداد زندانیان منتقل شده به این تیپ

شیوع بیماری کرونا در زندان  به وضعیت این سالن و زندانی باید ساکن شوند که با توجه 39اتاق 

به  ان منتقل شدهتعداد زیادی از زندانیهمه این زندانیان در معرض فوری خطر جانی قرار دارند.  ،ها
را به این از جمله یخچال و تلویزیون  به هزینه خود خریده بودند، نتوانسته اند وسایلی را که این سالن

عده ای از و ( عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران )راد  احسانی شاپور، محمدحبیبی  . سالن منتقل کنند

  تیپ پنج هستند. 2از جمله زندانیان سالن   09 ماه آبان دستگیر شده در خیزش  معترضان

 
از  دیگر یکی ،مخاطره آمیزن آنان در شرایط  تحمل ناپذیر و و قرار داد جابجایی اجباری زندانیان

و صدمه به قصد آزار و اذیت بیشتر  امنیتی و مقامات زندانهای شیوه های ضد انسانی است  که نیرو

اداره  جویند.  پیش تر، و در مورد دیگر، زدن عمدی به سالمت زندانیان سیاسی به آن توسل می 

را بدون هیچ دلیل به زندان   زاد کارگران، دبیر اتحادیه آ، جغفر عظیم زادهاطالعات سپاه پاسداران

مورد  یجه  چندینرار داد. عظیم زاده که در نترجایی شهر کرج منتقل  کرد و در سلول انفرادی ق

در این زندان  به بیماری کرونا  ،، وضع سالمتی اش به شدت تعضیف شده بودغذا در قبلاعتصاب 

 او همچنان  با وضعیت وخیم در این زندان محبوس است.  .مبتال شد

در  ،دفاع از حقوق معلمانبه دلیل   ،محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران 

سازی و پولی  خصوصی مخالفت با وآموزش با کیفیت و رایگان  ،باالی خط فقر دستمزدخواست 

دادگاه  22از سوی شعبه  1301مرداد ماه  1  دربه زندان محکوم شده است. او ، سازی آموزش

به اتهام  ،سال و نیم حبس 1جتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت به به اتهام ا  انقالب تهران

 14ماه حبس و  19به اتهام اخالل در نظم عمومی به  همچنین ماه حبس و 19لیغ علیه نظام به تب

های سیاسی و اجتماعی و  ها و دسته سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه 2و  ضربه شالق

دادگاه تجدید نظر در تاریخ دوم  .ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد

 کرد.  با گذشت بیش از دوسال از زندانی شدن محمد حبیبی عیناً تأیید را  حکم صادره1301آبان ماه 

 او حتی یک روز نیز از حق مرخصی بر خوردار نبوده است.  ، و به رغم وضع بد سالمتی

ا امضای باجتماعی  و دیگر فعالین پانصد نفر از معلمانو  حدود شش هزار ،سال جاریدر تیر ماه 

چنین اتحادیه هم  د حبیبی شدند.زادی محمآخواهان  ،ویل داده شدتح اسالمی  متنی که به مجلس رژیم

از جمله آموزش بین الملل با ارسال نامه هایی به مقامات جمهوری در جهان  ها و تشکالت کارگری

از  تا کنون همه این درخواست هااما  . ندشد حبیبی  اسالمی خواستار آزادی بی قید و شرط محمد

 . ه است سوی رژیم نا دیده گرفته شد

های ایران از حداقل استاندارد ها بر خوردار نیستند و  چندین بار بیش از ظرفیت خود زندانی  زندان

 ژیمردام ، اقچنان  از مردم قربانی می گیردمدارند. در شرایطی که چندمین موج کرونا در ایران ه



 با  نهمآ  این  زندان ها معلمان و دیگر زندانیان سیاسی در، در نگاه داشتن فعالین کارگری اسالمی 

  نهاست.بازی با جان آ ا ومصداق بارز انتقام گیری از آنه ،زندانی در یک اتاق نفر دادن سیارقر

سیاسی، از تشکل ها ید شرط همه زندانیان زادی بدون قمن  در خواست آاتحاد بین المللی  ض 

 که نسبت به  رفتار های  ضد انسانی رژیممدافع حقوق انسان می خواهد ی د ها کارگری و نها

زادی همه برای آ  راسرکوب گر  با زندانیان سیاسی اعتراض کنند و این رژیم  جمهوری اسالمی 

  فشار قرار دهند.  ، و دیگر زندانیان  سیاسی تحت، معلمانفعاالن کارگری

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 2929سوم اکتبر 

iran.org-info@workers 

iran.org-http://www.workers 

http://www.etehadbinalmelali.com 
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