
 

 
 

  رهبرجمهوری اسالمی ايران
  آيت هللا سيد علی خامنه ای

 تهران، جمهوری اسالمی
 

٢٠٢١فوريه  ٥پاريس،   
 

  جناب رهبرعالی 

 أوضاعسازمان های سنديکائی فرانسه س اِف ِد ِت، ِس ِژ ِت، اِف اِس او،  سوليدر و اونسا با اين نامه، نظر شمارا نسبت به 
  آقای مهران رئوف جلب می کنند.نگران کننده 

  اکتبر گذشته دستگير شده اند. ١٦آقای رئوف روز 

  و تفتيش، کامپيوتر، تلفن همراه و مدارک شخصی او را با خود برده اند. از ورود به خانه او پسی امنيتماموران 

  طوالنی در بريتانيا  زندگی کرده و مليت دوگانه دارد. به مدتِ ولی  ،دهفشدر ايران متولد و بزرگ مهران رئوف 

ه آن ها در سازماندهی خود کمک می با دفاع از حقوق آنان ب د و نيز کرس می يدرتانگليسی ،  در ايران، او به خانواده کارگران
  کرد.

  مهران رئوف نگران هستيم. وضعيت برایما فوق العاده او،  باهای سخت ی رفتاربددر پی 

  جا نيستند. آناعضای خانواده او در ايران زندگی نمی کنند و در نتيجه قادر به کمک به او در 

همان دوره دستگيرشده و در مقابل وديعه های سنگين  در موسسات، سياسی، کارگران اجتماعی و کارکنان نفعاال تن از چندين
ماس تشده اند با او  فقترسی دارد و نه خويشاوندان او موآزادشده اند. با مهران رئوف چنين رفتار نشده است. او نه به وکيل دس

  .گيرند

الف تحت مسئوليت پاسداران انقالب به سر می برد. متاسفانه، اين سلول -٢از زمان دستگيری، او در يک سلول انفرادی در بند 
  در مورد بازجوئی های غيرانسانی و زير شکنجه شهرت دارد.

 او يک زندانی عقيدتی است که سزاوار زندانساله است.  ۶۴مسئوليت کامل جان و سالمتی مهران رئوف  جمهوری اسالمی ايران
  سه ماه طول کشيده، نيست.که خودکامانه ای 

  هستيم. خواهان آزادی فوری مهران رئوفبه حقوق جهانشمول انسانی،   احترام ه نام، بهای سنديکائی فرانسوی سازمان، ما

  با احترام 

 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) 
Confédération générale du travail (CGT) 

Fédération syndicale unitaire (FSU) 
Union syndicale Solidaires 

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) 
 
 
 
 
 
 

رونوشت: آقای حسن روحانی، رئيس جمهوری اسالمی ايران؛ آقای ابراهيم رئيسی رئيس قوه قضائيه؛ آقای محسن حاج ميرزائی، 
 وزير آموزش ؛ آقای سفير جمهوری اسالمی ايران در پاريس

 


