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 فراخوان اقدام فوری
 

 ود باید آزاد شحقوق کارگران مدافع و   بریتانیایی ایرانی هروندش، ئوفمهران ر
 

برد.  به سر می   « ضابطه بی » بازداشت  بریتانیایی در زندان اوین تهران تحت    با تابعیت دوگانه ایرانی   گران حقوق کار   فعال   مهران رئوف، 

که    در سلول انفرادی حبس شده است  مدت طوالنیبه  دستگیر کردند. وی    1399مهر    ۲۵مأموران سپاه پاسداران وی را در تاریخ  

 و بدون قید و شرط آزاد شود.   فورا . وی یک زندانی عقیدتی است و باید  است   هانقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری 

 

 . الگوبرداری کنید اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر  
 ریاست قوه قضائیه، آقای ابراهیم رئیسی

c/o Embassy of Iran to the European Union 
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium 

 

 جناب آقای ابراهیم رئیسی، 
 

  1399مهر    ۲۵از زمان دستگیریش در تاریخ  که  ساله حقوق کارگران    ۶۴مهران رئوف، فعال  ضابطه  یب خود را درباره ادامه بازداشت    جدی  نگرانی  ، وسیلهین  د ب 

اش را  وسایل شخصی وی از جمله رایانه  و  مأموران سپاه پاسداران به خانه وی در تهران هجوم برده   کنم.می  ابراز   برد،به سر می  الف زندان اوین ۲در بند  در  

تحت بازداشت بوده است تا این که اجازه یافته با یکی از بستگان  رون  ان بیبا جهند. وی به مدت یک ماه بدون هرگونه امکان ارتباطی  د جو و توقیف کروجست

دسترسی به  دورش در ایران تماس تلفنی کوتاهی برقرار کند. وی از امکان تماس با بستگان درجه یکش که همگی خارج از ایران ساکن هستند و نیز از حق  

ها در حبس انفرادی  وی برای ماهمحروم شده است.    ، انداختیار کردهاش به نمایندگی از وی  ی، حتی از میان وکالی مورد تأیید قوه قضاییه که خانوادهمشاور حقوق

ویژه با  ست، بهخود اکه وی در معرض خطر جدی شکنجه بیشتر و نقض سایر حقوق انسانی  نگران آن است  الملل  مدت نگه داشته شده است. عفو بینطوالنی

های  »اعترافات« اجباری که متعاقبا برای صدور محکومیت در دادگاه  خذابه منظور  شدگان  بازداشت  جه علیهمال شکناع توجه به الگوی سپاه پاسداران مبنی بر  

 گیرند.  غیرمنصفانه مورد استفاده قرار می

 

الملل اطالع دارد که دوستان وی  است. سازمان عفو بین  بوده  تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی است و بین ایران و انگلستان در رفت و آمد  دارایمهران رئوف  

به وکیلش تا زمان دادگاه خودداری    او اند وکیل مستقلی را به انتخاب و به نمایندگی از وی اختیار کنند، اما مقامات از در اختیار قرار دادن پرونده  تالش کرده

  از   خشیب ها  ن دستگیریایو    دستگیر شد  1399در سراسر کشور در مهر ماه    گرانحدودا همزمان با چندین تن از دیگر فعاالن حقوق کاراند. مهران رئوف  کرده

ی امنیت  هیوا  تحت اتهامات  سال حبس  1۶به    متعاقبا  . یکی از دستگیرشدگانبوده است  مدافعان حقوق کارگران  هماهنگ مقامات ایران علیه  سرکوب  کارزار

  ک یالملل مهران رئوف  عفو بیناز نظر زند. دامن می های طوالنی مدت به حبس  دستگیرشدگان سایر  درباره محکومیت  ها محکوم شده است، امری که به نگرانی

 بازداشت شده است.  یصنفهای آمیز از حقوق کارگران در ایران و پشتیبانی از اتحادیهکه صرفا به خاطر دفاع مسالمت استزندانی عقیدتی 

 

اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر  های اخیر در ایران دستگیر و بازداشت شدهها فرد دوتابعیتی است که طی سالمهران رئوف یکی از ده

« و بر اساس »شواهد  ساختگیهای  مات این افراد را به »دادگاهافراد دوتابعیتی اظهار نگرانی کرده و گفته است که مقاضابطه  بازداشت بیدار  ادامه  وندردر ایران از  

  اهرم دیپلماتیک استفاده کنند«. وی همچنین متذکر شدهاند از آنان به عنوان  هکردو مدرک« محکوم کرده و »تالش    د سنو مدارک جعلی یا... بدون هرگونه  

 کنند.گیری« تلقی میشان را »گروگانبازداشت عزیزانشده،  افراد دوتابعیتی بازداشت تعدادی از بستگاناست که 

 

آمیز از حقوق  ید، چرا که وی یک زندانی عقیدتی است که صرفا به خاطر استفاده مسالمت کن و بدون قید و شرط آزاد    فورا خواهم مهران رئوف را  من از شما می 

اطمینان حاصل کنید که وی از دسترسی    ،آزادی وی   تا زمان خواهم  از شما می   چنین همدستگیر شده است.    رانگ ش به واسطه فعالیت در حوزه حقوق کار اانسانی 

های پزشکی مورد نیازش برخوردار باشد. من درخواست دارم بالفاصله به حبس انفرادی وی  وکیل انتخابی و کلیه مراقبت اش در خارج از ایران،  منظم به خانواده 

از سوی    های کنسولی دسترسی به کمک   امکان از  ید که وی  کن   ین تضم همچنین    . ها محافظت کنید و سایر بدرفتاری   تر بیش   شکنجه   مقابلدر  او  ز  ا پایان دهید و  

 برخوردار باشد. بریتانیا  مقامات  

 

 با احترام 
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 اطالعات تکمیلی

  
مورد دستمزدهای پرداخت نشده، شرایط  در ایران برای جلب توجه و دغدغه در  ران  گ های صنفی و فعاالن حقوق کاراتحادیه  فعاالن  های کارگران،تالش

های  مواجه شده است. علی رغم اعمال محدودیت  مقامات ایران   از سوی   آور و سطح پایین کیفیت زندگی به طور مداوم با سرکوب سامناامن کار، تورم سر 

ها همچنان  ان، بسیاری از کارگران و متحدان آنهای کارگری مستقل در ایر رغم ممنوعیت اتحادیهها و تشکالت و نیز علیدرمورد حق آزادی انجمن جابهان 

اتحادیه با تالشاین  خاطر  به  اغلب    هاآندهند.  های حقوق کارگری را تشکیل میها و سازمانبا شجاعت چنین  به    هایشان  یا اجبار  بدون توجیه  اخراج 

سازماندهی یا    از کارگران، انتقام جویی    یاضاعتر  تجمعات   به قصد کنترل و سرکوب بازنشستگی زودهنگام، حمالت و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی  

امنیت   واهیزندان به اتهامات طوالنی مدت ها  و احکام ، شکنجه و سایر بدرفتاریضابطهبی هایو بازداشت هاآمیز، دستگیریشرکت در اعتراضات مسالمت

های  در ارتباط با فعالیتدستگیر شد،  1399مهر ماه آرش جوهری، که در جریان سرکوب در  به نام گران. حداقل یک فعال حقوق کار اندشده به رو رو ملی

با  دیگران، از جمله مهران رئوف،    ها در مورد احتمال مواجه شدننگرانیامری که به  سال زندان محکوم شده است،    1۶به  ان  حقوق کارگر  زر دفاع اود دخ

 زند.زندان دامن می  ینگسن احکام 

مراحل  و در تمام  است، روندی که از زمان دستگیری  ه  دادرسی عادالنه را در ایران مستندسازی کرد  قح   ه تیافمانساز  الملل الگویی از نقضسازمان عفو بین

مانند مدافعان حقوق بشر  ها که دارای تابعیت دوگانه هستند یا آن جملهاز  ، نگاشدبازداشتیابد. متهمان جریان می و تجدیدنظرخواهی محاکمه تحقیقات،

گیرند. اغلب  مورد روندهای قضایی به شدت ناعادالنه قرار میو محاکمه  ویی  ج م بازگا هنبه    اند،شده  متهممختلف  م  ایجر  بهو    رهای سیاسی دستگیانگیزهبا  

شوند. مقامات دادستانی  نامعلوم نگهداری می  یهاها یا وکالیشان در مکاندستگیر شده و بدون امکان دسترسی به خانوادهب  جل حکم  ئه  ارا این افراد بدون  

تایید  وکیل، حتی وکالی مورد    دسترسی بهمند از حق  ای امنیتی و اطالعاتی از جمله سپاه پاسداران، این افراد را به نحو نظاممتعلق به نهاده  ن او بازجوی 

،  شدگانزداشتبا   علیه  ذیلیحمانه، غیرانسانی و ترربیی  هارفتارکنند. اعمال شکنجه و سایر  محروم می  تحقیقاتقوه قضاییه، از زمان دستگیری و طی مرحله  

سیاسی را  زندانیان عقیدتی و سایر زندانیان محبوس به دالیل  به عالوه  مقامات زندان و دادستانی  .  مند استویژه طی مراحل بازجویی، گسترده و نظامبه

شدگان را  بازداشتکنند. مأموران امنیتی و اطالعاتی اغلب  کافی و مناسب، از جمله دسترسی به دارو، محروم میکی  های پزشعمدا از دسترسی به مراقبت

به نحوی که این    دارند نگه می  ،اران است الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسد ۲در حبس انفرادی طوالنی مدت، از جمله در بند  ها  ها یا ماهبرای هفته

نامناسب و   های انفرادی لولس شرایط شوند.های خود بیرون آورده میتنها برای بازجویی از سلولهستند و انفرادی   هایدر سلولساعت در روز  ۲۴تا افراد 

شوند.  های بسیار کثیف آلوده به حشرات نگهداری میبدون هرگونه دسترسی به نور طبیعی و هوای آزاد و اغلب در سلولشدگان  بازداشتست.  اغیربهداشتی  

ناچارند روی زمین و عموما تنها با یک  شدگان  بازداشتاغلب فاقد وسایل و لوازم بهداشتی الزم و مناسب برای حفظ بهداشت شخصی هستند و  ها  سلول

یوسته اظهار  پاند  الملل مصاحبه شدهشدگان سابق که توسط عفو بینهای ناچیز غذا با کیفیت بسیار پایین تغذیه کنند. بازداشتروانداز بخوابند و از جیره

  صورت ها به ادای »اعترافات«  ها شده و به منظور اجبار آنهای انفرادی منجر به درد و رنج روانی شدید آناین نحو حبس طوالنی مدت در سلولاند که  کرده

جباری حاصل از شکنجه و  رود. »اعترافات« اگرفته است. تحت چنین شرایطی، حبس انفرادی طوالنی مدت به خودی خود معادل شکنجه به شمار میمی

   گیرد.ها به منظور صدور محکومیت مورد استناد و استفاده قرار میدر غیاب وکیل به طور پیوسته توسط دادگاهو گرفته شده ها سایر بدرفتاری

بازداشت»سازد.  آزادی را ممنوع میاز    ضابطهبی  المللی حقوق بشر، محرومیت قوانین بین است که    صریح کردهت«  ضابطهبی  کارگروه سازمان ملل درباره 

دادرسی منصفانه  زمینه  المللی در  اگر با استانداردهای بین  در نظر گرفته شود   « ضابطهبی»تواند حتی درصورت انطباق با قوانین داخلی همچنان  بازداشت می

شدگان حق  . بازداشتت داشته باشدغایرم  آمیزتجمعات مسالمت  زادیآ  تشکالت و آزادی  سایر حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان،  با  تناقض باشد یا  در  

روز برای    1۵های بیش از  داشته باشند. حبس انفرادی طوالنی مدت، یعنی حبس انفرادی که برای دوره  برقرار کنند و مالقات دارند با جهان خارج ارتباط  

شود. شکنجه یک جرم  محسوب می ذیلیحمانه، غیرانسانی و تری بیر هارفتارساعت یا بیشتر در روز اعمال شود، ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر  ۲۲

رایطی ممنوع است. اظهارات حاصل از شکنجه، بدرفتاری یا سایر اشکال اجبار باید در روندهای کیفری از مجموعه  آن تحت هر ش  اعمال المللی است و بین

گیرند.  ها مورد استفاده قرار مییرفتار بد یر جه و سا کنشعلیه مظنونین به اعمال   رکمد اسناد و مدارک کنار گذاشته شوند، به جز در مواردی که به عنوان 

کیفری  آور است. افرادی که تحت روندهای  از لحاظ قانونی الزام  المللبین  فینین عر وا قتمامی کشورها و به عنوان جزیی از  حق دادرسی عادالنه در  رعایت  

علیه  برخوردار باشند؛ به شهادت دادن   محاکمه و تحقیقاتمراحل تمام انتخابی خود از زمان دستگیری و طی  وکیلگیرند باید از حق دسترسی به قرار می

  مستقلو طرف، بی  ،صالح  جع مر علنی و عادالنه دربرابر یک  لسات محاکمه ج  بازداشت نشوند؛ از  مبهمخود یا اعتراف به جرم مجبور نشوند؛ بنا بر اتهامات 

 .شر شودی منتقرار داده شود و همچنین به صورت عمومها نختیار آاتبی در ک مستدل و رای دادگاه به صورتو ؛ برخوردار شوند


