اطالعیه اتحاد بین المللی در
مورد آزادی محمد حبیبی
محمد حبیبی ،روز سهشنبه  02آبان از زندان
فشافویه آزاد شد .محمد حبیبی عضو هیأت مدیره
کانون صنفی معلمان تهران ،که به فراخوان کانون
های صنفی معلمان در تجمع سراسری 02
اردیبهشت  7931شرکت داشت ،در آن تجمع به
طرز وحشیانه ای توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسالمی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از
بازداشت به قرارگاه ثارهللا متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد .او در اواسط مرداد  7931توسط شعبه 02
دادگاه انقالب تهران به ریاست ماشاهللا احمدزاده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به هفت سال و
شش ماه حبس تعزیری ،به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به  71ماه حبس تعزیری و به اتهام «اخالل در نظم
عمومی» به  71ماه حبس و  17ضربه شالق محکوم شد .حبیبی در طول دوران حبس بارها توسط مسئوالن
زندان از رسیدگی پزشکی ،استفاده از حق مرخصی و دیگر حقوق خود محروم شده بود .محمد حبیبی همراه
با چند تن از فعالین مدنی و سیاسی بارها به شرایط اسف بار زندان اعتراض کرد و به همین دلیل مورد خشم
مسئوالن زندان قرار گرفته بود و در اوایل آبانماه  31برای مدتی ممنوع المالقات شد .خانواده محمد حبیبی
شرایط جسمانی او را بسیار وخیم اعالم کرده بودند و از مسئوالن زندان تقاضای اعزام او به مراکز درمانی
را کردند اما با بی تفاوتی مسئوالن زندان مواجه شدند .همچنین در طول مدتی که وی زندانی بود ،ابتدا حقوق
او از طرف آموزش و پرورش منطقه قطع می شود و سپس حکم اخراج وی به خانواده اش ابالغ می شود.
محمد حبیبی در مقابل فشارها و ضرب شتم مزدوران حکومتی ایستاد و پایبندی اش را به مطالبات به حق
معلمان و زحمتکشان به اثبات رساند .محمد حبیبی مخالف خصوصی سازی و کاالیی شدن آموزش است ،و
خواهان آموزش رایگان برای دانش آموزان ،کالس درس متناسب با استانداردها بین المللی ،حق داشتن تشکل
مستقل ،حق اعتراض و اعتصاب و دستمزد باالی خط فقر برای همه معلمان می باشد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران آزادی محمد حبیبی را به وی ،خانواده رنج دیده اش و
معلمان کشور و کانون های صنفی معلمان تبریک می گوید و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دیگر
معلمان دربند و فعالین كارگری و اجتماعی از جمله اسماعیل عبدی عضو دیگر کانون صنفی معلمان تهران
می باشد.
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