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 اقدام فوریفراخوان 

  کارگرجهانی روز  تجمع در حضور به دلیلزن چهار  بازداشتی ادامه

و  اندمرضیه امیری به شکل خودسرانه دستگیر شدهنگار ایرانی به نام و یک روزنامه و ندا ناجی ای آنیشا اسداللهی، عاطفه رنگریزهفعال حقوق کارگران در ایران، به نام سه

اردیبهشت  11در  روز جهانی کارگربه مناسبت  آمیزجمع صلحت یک در به دلیل حضور برند؛ این زنانمی ازداشت به سردر ب بدون دسترسی به وکیل چندین هفته است که

مصداق شکنجه که  ل انفرادی نگه داشته شدنداین زندانیان بدواً به مدت طوالنی در سلو اند.به اتهامات ساختگی مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی متهم شده در تهران 1398

و در معرض  اندشده بارخشونتبرند که مرتکب جرایم ضر در بند زنانی به سر میعاطفه رنگریز و ندا ناجی در حال حا. است رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلیسایر  یا

  قرار دارند. خشونت و تعرضخطر 
 

 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید.

 مهر یالقاص یدادستان کل تهران، عل
 یدادستان دفتر
 خرداد 15 دانیم نبش

 رانیا تهران،
 

 مهر، دادستان محترم تهران یالقاص یعل یجناب آقا
 

 و چندین هفته است که اندنگار ایرانی به نام مرضیه امیری به شکل خودسرانه دستگیر شدهو یک روزنامه و ندا ناجی ای آنیشا اسداللهی، عاطفه رنگریزهسه فعال حقوق کارگران در ایران، به نام

در روند چرا که صرفاً زندانی عقیدتی به شمار می شدگانبازداشتاین  اند.اقدام علیه امنیت ملی متهم شده جایی بهبه شکل نابه ؛ این افرادبرنددر بازداشت به سر میبدون دسترسی به وکیل 

 اند.در تهران دستگیر شده 1398شت اردیبه 11در  روز جهانی کارگرآمیزی در تجمع صلح ارتباط با

 داری شدند، کهنگهزندان اوین  209های انفرادی در بند سلول در هایشانو بدون ارتباط با خانوادهبه مدت چند هفته اردیبهشت  11شان در روز دستگیری به دنبالعاطفه رنگریز و ندا ناجی 

ای به دلیل امتناع از سر کردن چادر در راه انتقال به بهداری بعد از مشاجره ن زندانیانای ،تیر 15 روز در. شودمی محسوببرخوردهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی سایر  شکنجه یا مصداق

ها بازجویی از هفته تیر، بعد 17ی عاطفه رنگریز آسیب دید. و بازو و شانه ی به اختالل بینایی موقت دچار شدی این برخورد، ندا ناجزندان قرار گرفتند. در نتیجه مامورزندان، مورد ضرب و شتم 

، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»شان به این شرح اعالم شد: جا اتهاماتو در آن را به دادسرای زندان اوین بردند توسط مأموران وزارت اطالعات، عاطفه رنگریز و ندا ناجی

که زنانی  ت واس نامناسبیبرند که به لحاظ بهداشت در وضع به سر می ماه در زندان شهر ری از اواخر خرداد دو نفراین «. ظیفهانجام و حینتوهین به مأموران »، و «ومیاخالل در نظم عم»

زندانیان در این زندان، چه از جانب سایر زندانیان و چه از جانب کارکنان زندان،  خشونت علیههای مکرری از . گزارششوندداری میجا نگهدر آن اندشده بارو خشونت مرتکب جرایم سنگین

 قرار داده است. های عفونیبیماریو همچنین ابتال به  آمیزخطر حمالت خشونت را در معرضعاطفه رنگریز و ندا ناجی  این وضعیت منتشر شده است.

در این مکان قرار دارد. او در  هابرد، در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاریزندان اوین به سر می 209و دسترسی به وکیل، در بند  خرداد، بدون ارتباط با خانواده 28آنیشا اسداللهی که از 

ای کسب خبر در مورد دستگیرشدگان تجمع ، در پی تالش براردیبهشت 11خرداد دستگیر شد. مرضیه امیری  27و چهار روز بعد آزاد شده بود، اما بار دیگر در  تجمع روز کارگر بازداشت شده

 35و به مدت  انتقال یافتزندان اوین  209شد؛ بعد از آن به بند داری میشود، نگهاردیبهشت در یک بازداشتگاه سری، که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می 18روز کارگر، بازداشت شد. او تا 

رود که فشارهای عصبی ناشی از حبس موجب عود برد، و بیم آن میمرضیه امیری از بیماری صرع رنج مید. کردننتقل مبند زنان زندان اوین  خرداد او را به 18روز در سلول انفرادی حبس بود. 

  شود. در حال حاضر، او به سرگیجه و کاهش فشار خون مبتال شده است.و بروز تشنج کردن بیماری او 

کنید.  لغوو تمام اتهامات واردشده به آنان را  درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کردهیو مرضیه امیری را ب هی، عاطفه رنگریز، ندا ناجیکنم که آنیشا اسداللجانب مصرانه از شما درخواست میاین

های پزشکی مناسب نیز در اختیار آنان شوند، و مراقبتبرخوردار می های خودشان، از امکان مالقات مستمر با وکال و خانوادهخواهشمندم کسب اطمینان کنید که این زندانیان، تا هنگام آزادی

   شوند. داری میجا نگهشان، به زندان اوین و به بندی منتقل کنید که سایر زندانیان سیاسی زن در آنرا، تا زمان آزادی و ندا ناجی گیرد. همچنین خواهشمندم عاطفه رنگریزقرار می

 
  با احترام
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 یلیاطالعات تکم

، تجمعی که نیروهای تشکیل شده بود در تهران در مقابل مجلس ایران روز جهانی کارگرآمیزی بازداشت شدند که به مناسبت در تجمع صلح 1398اردیبهشت  11عاطفه رنگریز و ندا ناجی 

و سپس  قرار گرفتند أمورانجا مورد آزار و اذیت مدر آن ،در بازداشتگاه وزرای تهران به سر بردهعاطفه رنگریز و ندا ناجی شب اول بازداشت را اطالعاتی و امنیتی با خشونت آن را بر هم زدند. 

در سلول  جا، عمدتاً ماه در آن خرداد و تا اواخر زیر نظر وزارت اطالعات قرار داردزندان اوین منتقل کردند که  209بعد از سه روز، این دو زندانی را به بند به زندان شهر ری منتقل شدند. 

روز به  5اش، به مدت ها و مسئوالن از تماس تلفنی او با خانوادهزندان اوین انتقال یافت، در اعتراض به ممانعت مقام 209اردیبهشت به بند  5ندا ناجی، بعد از آن که داری شدند. انفرادی، نگه

ی خرداد اجازه 10حدود با این حال، تا اش داشته باشد. تا تماس تلفنی کوتاهی با خانواده ه شدوین، به او اجازه دادروز بعد از انتقال ندا ناجی به زندان ا 14اعتصاب غذا دست زد. سرانجام، 

فشار قرار گرفتند تا به  دون حضور وکیل بازجویی شده و زیربردند، بدر مدتی که در سلول انفرادی به سر میه نشد. عاطفه رنگریز و ندا ناجی اش به او دادگونه مالقات حضوری با خانوادههیچ

روانی او شده  بود، و این موجب ناراحتی جسمی و اضطرابروز از دسترسی به اسپری آسم خود محروم  10ندا ناجی تا کنند. « اعتراف»ریزی اعتراضات به منظور اخالل در امنیت ملی برنامه

حین توهین به مأموران در »، و «اخالل در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»ا رسماً به جتیر، این دو زن به دادسرای زندان اوین احضار شده و در آن 17بود. 

 شان اعتراض کرده بودند.های بازجویاناتهام آخر به این دلیل وارد شده بود که آن دو، در جلسات بازجویی جداگانه، به بدرفتاریمتهم شدند. « انجام وظیفه

زنانی که اند. در این زندان، جا مواجهماه، عاطفه رنگریز و ندا ناجی بار دیگر به زندان شهر ری منتقل شدند، که هم به لحاظ امنیت و هم به لحاظ سالمت با خطرات جدی در آن خرداداواخر 

نیان و چه از جانب زندانیان در این زندان، چه از جانب سایر زندا خشونت علیههای مکرری از برند. گزارشیبه سر م بهداشتی غیرو  پرتراکماند در فضای بار شدهمرتکب جرایم سنگین و خشونت

یچ راهی و هنیست،  آشامیدنها، آب زندان شور است و قابل و رواج مصرف مواد مخدر منتشر شده است. بنا به گزارش های روانی، خودزنیِ زندانیانو همچنین شیوع بیماری کارکنان زندان

و بسیاری از  گزارش شده استاز فروشگاه زندان بخرند. غذای زندان هم غیرقابل خوردن  یاصل قیمت از باالتر بسیار قیمتبه  را آشامیدنیهای آب که بطری ماندنمی جز این بهبرای زندانیان 

گیرند یا در زندان کار هایشان کمک مالی میزندانیان معموالً از خانوادهده است. کنسروش محصوالت از فروشگاه زندان خریداری کنند، که عمدتاً شامل دهند غذایشان رازندانیان ترجیح می

های کثیف و شوییی هوا و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، دستقطع مکرر برق، فقدان وسایل تهویه :به این شرح استرایج مشکالت  شمار دیگری ازکنند تا بتوانند آب و غذا بخرند. می

و این موجب شیوع  ت پزشکی مناسب نیز دسترسی ندارندزندانیان به خدماخوابند. کمبود شدید تخت، به طوری که بسیاری از زندانیان روی زمین میو ها، یار کم آب در حمامناکافی، فشار بس

منعکس  «(مقررات نلسون ماندال»)موسوم به  «ازمان ملل برای برخورد با زندانیاناستانداردهای حداقلیِ س»المللی که در شده است. بنا به قوانین بین عفونیامراض مسری مانند سل و هپاتیت 

         شده است، مسئوالن زندان باید خوراک مغذی و همچنین آب آشامیدنی و فضای پاکیزه و بهداشتی برای زندانیان فراهم کنند.

آنیشا شود که او به هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و آثار آن بر بدنش مشهود بوده است. دستگیر شد. گفته می روز جهانی کارگردر تجمع  1398اردیبهشت  11اللهی آنیشا اسد

ردیبهشت از زندان آزاد ا 15و اذیت مأموران قرار گرفت، و متعاقباً به زندان شهر ری منتقل شد. او  جا مورد آزاراسداللهی شب اول بازداشت را در بازداشتگاه وزرای تهران به سر برد، که در آن

قرار داده، و اش را مورد تفتیش گسترده مأموران خانه و وسایل متعلق به آنیشا اسداللهی و خانوادهاش دستگیر کردند. در خانهرا مأمور وزارت اطالعات او  12خرداد،  28دیگر، در  شد اما بار

برد. با وجود زندان اوین، در سلول انفرادی به سر می 209آنیشا اسداللهی از آن زمان در بند  ها را ضبط کردند.های آنو کتاب های عکسلوازم الکترونیکی، آلبوموسایل مختلفی از جمله 

دهند. او فقط دو بار اجازه ی این کار را نمیی بازجویی قرار دارد اجازهکه تا هنگامی که او در مرحلهاند مسئوالن گفتهها و ی آنیشا اسداللهی برای مالقات با او، مقامهای مکرر خانوادهدرخواست

ل کشید و در حضور مأموران امنیتی روز. در هردو مورد، تماس تلفنی او فقط چند دقیقه طو 14بار دوم بعد از و ، یاش تماس تلفنی بگیرد: بار اول در روز دستگیرپیدا کرده است تا با خانواده

 امکان آزادانه حرف زدن نداشت. او ای کهانجام شد، به گونه

 

روز ها نفری که در تجمع رد وضعیت دهآن دستگیر شد که برای کسب خبر در مو بعد ازو  1398اردیبهشت  11. او روز کندمیهمکاری  شرقی هنگاری است که با روزنامنامهمرضیه امیری روز

 13س به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت شده بودند، به پلیس امنیت کشور مراجعه کرده بود. مرضیه امیری شب اول بازداشت را در بازداشتگاه وزرای تهران به سر برد و سپ جهانی کارگر

های و کتاب هاتاپهای تلفن همراه، لپگوشی اش، از جملهضمن تفتیش گسترده، تعدادی از وسایل متعلق به او و خانواده اش برده واو را به منزل مسکونی ان وزارت اطالعاتمأموراردیبهشت، 

زندان اوین  209اردیبهشت، مرضیه امیری به بند  18اند. زیر نظر سپاه پاسداران، بردهاش گفته بود که او را به یک بازداشتگاه سری، همان روز، مرضیه امیری به خانوادهها را ضبط کردند. آن

 بردامیری از بیماری صرع رنج می مرضیهاو را بند زنان زندان اوین منتقل کردند. خرداد،  18داری شده و مورد بازجویی قرار گرفت. روز در سلول انفرادی نگه 35جا به مدت منتقل شد، و در آن

را خود وزن  ازکیلو  7 حدود و رگیجه و کاهش فشار خون مبتال شدهشود. در حال حاضر، او به س و بروز تشنج رود که فشارهای عصبی ناشی از حبس موجب عود کردن بیماری اوو بیم آن می

 است. از دست داده

های مسئول موظف اند که زندانیان پرخشونت یا مقام به عالوه، رود.ها به شمار میریمصداق شکنجه و سایر بدرفتااست و « مقررات نلسون ماندال»اقض حبس انفرادی به مدت طوالنی ن

 داری کنند.شده نگهاز زندانیان محکوم مجزانشده را در فضایی خطرآفرین را از سایر زندانیان دور نگه دارند، و زندانیان محاکمه

   

 
 


