
سازمانهای مترقی و مدافع حقوق انسان:  در خواست از تشکل های کارگری، 

 برای آزادی مهران رئوف اقدام کنید. 

فوق ارسال است که برای تشکل ها و سازمان های  ای  اطالعیه متن حاضر ترجمه )

مهران  حمایت از نپتیش ،آزادی مهران رئوف کارزاریاری رساندن به  . برایشده

هایی که می افراد و نهاد برایاطالعیه را  اینانگلیسی متن و  ضا کنیدرئوف را  ام

(  بفرستیدشناسید   

 مهران رئوف را آزاد کنید
 

 .تا کنون در سلول انفرادی در بازداشت بسر می برد 0202اکتبر  61مهران رئوف از 
 

مهران رئوف، فعال به راه افتاد،  0202به دنبال موج دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی که در هفته های اول اکتبر  

در جریان این  شد.نیروهای امنیتی به منزل ایشان دستگیر  با هجوم 0202اکتبر  61ر عصر روز کارگری چپ گرا د

تلفن همراه و دیگر مدارک او توسط نیروهای امنیتی ضبط  کامپیوتر،هجوم، منزل مهران مورد بازرسی قرار گرفت و 

 گردید.

 

. تعدادی از این شدند بازداشتنیز چپ  و اجتماعی و کارگری از فعالینه دستگیری مهران، دهها نفر دیگر در همان هفت

   .زاد شدندیقه آدستگیر شدگان بعدا به قید وث

 

 کنزدی اعضای و بسیار شدید بودهخورد مقامات با او برزیرا که  ؛نگران وضعیت مهران رئوف هستیمبه ویژه  ما 

های  هخانواد بهزبان انگلیسی را  ن. مهران در ایراتا بتوانند پیگیر وضعیت او باشند ران بسر نمی برنداو در ای هخانواد

 مده ومهران که در ایران به دنیا آ . بودنان حقوق کارگران و تشکل یابی آ از مدافعان همچنین ومی داد  آموزشکارگری 

مهران ممکن است خطرات  دو تابعیتی بودن است .بعیتی تاو دو مدت ها در انگلستان ساکن بود، بزرگ شده همانجا

نتوانسته  ندر ایرااو  بستگان دورمهران به وکیل دسترسی ندارد و  ،این بیشتری برای او به دنبال داشته باشد. افزون بر

 اند که با او مالقات کنند. 

 

، در سلول انفرادی  اسداران اداره می شوداه پپسزندان اوین که توسط لف ا 0در بند  مهران از زمان دستگیری تا کنون

 ،عده ای از زندانیان سیاسی این بندو  ناشناخته نیستمکانی  ،بسیاری از فعالین الف  برای 0بند . بسر برده است

تا چه حد آنان  می دهد که  نشانین خاطرات نوشته اند. ا رااین بند بدنام در ها ها و شکنجه  از بازجویی خاطرات خود

باعث  طور می کرده . همه این واقعیت هاخودکشی در ذهن شان خفکر یو گاهمی کرده اند ناامنی  در این بند احساس

 است. ما نسبت به وضعیت مهران شده نگرانی عمیق 

 

 او در و قرار داده اندبیشتر را زیر فشار  مهران اخیرا که مقامات سرکوب گر زندان اوینطالع یافته ایم ما همچنین ا

و شرم آور مقامات امنیتی و  سرکوب گرانه با توجه به سوابق . قرار داردو شکنجه بیشتر  اذیت و آزار خطر معرض 

 مجبور کنند. بر علیه خود و دیگران  اعتراف اجباریرا به مهران آنان  که یم، ما نگراندر ایران مقامات زندان

 

این فعال کارگری و  ،. مهرانمهران رئوف استو امنیت جانی  تسالم  حفظ رژیم جمهوری اسالمی ایران مسئول 

 باشد و بازداشت خودسرانه هیچ جرمی مرتکب نشده است که قربانی اینیک زندانی عقیدتی است و  ،ساله 16 اجتماعی

 .گردد محبوس به مدت سه ماه در سلول انفرادی 

 

حقوق انسان می خواهیم که آزادی فوری  مهران رئوف های مترقی و مدافع همه  تشکل های کارگری و سازمان  ما از

بطور نا عادالنه در پشت میله های  مدتهاممکن است که مهران رئوف  ،بین المللی بدون همبستگی را درخواست کنند.

 .باقی بماند زندان

 

اطالعات بیشتر با و برای   chng.it/w79mhbn6 شن  به این صفحه در اینترنت مراجعه کنیدیتپ برای امضای  

 447757593255+ :ی اتحاد بین المللی  تماس بگیریداعضا از ستار رحمانی

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۲۲۲ژانویه  ۲۲  

https://etehadbinalmelali.com; 

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org; 

https://twitter.com/IASWIinfo 

http://chng.it/w79mhbn6
mailto:info@workers-iran.org;www.workers-iran.org
mailto:info@workers-iran.org;www.workers-iran.org
https://twitter.com/IASWIinfo

