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ای،جناب آقای غالمحسین محسنی اژه 

  سازی قهری ناپدید مورد    را  او  ،بلژیک  ، از خانواده، وکیل و مقامات کنسولیبلژیکی  هسال  ۴۲  امدادگر،  واندکاستل  الیویه کردن محل نگهداری  با پنهان  ایرانجمهوری اسالمی    قاماتم

 مبنی  هانگرانی که وجود دارد  ایزاینده ف شواهد. است گرفته  قرار هابدرفتاری  سایر  و  شکنجه مورد  همچنین او شود. المللی جرم محسوب میعملی که از نظر قوانین بین ،اندقرار داده 

سال زندان   ۲۰به  لژیکبکه در مقام سابق ایرانی  ،اسدی اسداهلل با ویمبادله  هبلژیک ب مقامات دار کردنوا با هدف ایران ی مقاماتاز سو واندکاستل الیویه شدنرفته گ گروگان به بر

است. این شواهد جمله از ،اندواندکاستل زده  به طور خصوصی به الیویه هایی که مقامات ایرانحرف و بلژیک مقامات علنی اظهارات  .کندرا تشدید می وم شده است،حکم

 بازداشت   تهران  اوین  زندان  در  ابتدا  او.  کردند  دستگیر  خودسرانه   طور  ایران به  به   سفرش  در طی   واندکاستل را  الیویه  پاسداران  سپاه   ماموران(،  ۱۴۰۰اسفند    5)  ۲۰۲۲فوریه    ۲۴  در

.  شدساعته روشن نگاه داشته می  ۲۴اش  انفرادی که چراغ پرنور و قوی  سلول   در یک  تمدطوالنی  جمله با نگهداری    از   گرفت،   قرار  هابدرفتاری  سایر  و   شکنجه   تحت  جاآن  در   و  شد

 های تماس  طیشود.  جا نگهداری میآن  درتا امروز  که    کردند  منتقل   نامعلومی   مکان  به  را  او   مقامات  ،۲۰۲۲  اوت   در.  میل کردتح  یبه زندانا  ی رروانی شدید  ردج و دنر  یطشرااین  

نور طبیعی،   از دسترسی بهشود و  روز روشن است نگهداری می اند که او در یک سلول انفرادی زیرزمینی که چراغ آن تمام شبانه واندکاستل دریافته  ، خانواد الیویهمظننام  وتلفنی کوتاه  

دریافت   مناسب   یکپزش  هایمراقبتها  آن   هادرمان  برای  و  برد می  رنج  معدوی  مشکالت  و  دنداندهان و    مشکالت ازواندکاستل    . الیویه محروم است  ارتباط با بقیه زندانیان  هوای تازه و

 .است نکرده 

 اسالمی   جمهوری  علیه  جاسوسی»  جمله  از  ی،متعدد   اتهامات از بابت    را  او  تهران  انقالب  دادگاه   که  ندکرد  اعالم  ایران  حکومتی در  های رسانه (، ۱۴۰۱ماه   دی  ۲۰)  ۲۰۲۳ژانویه    ۱۰  در

 ۴۰  به  مجموع  در  «میزان  همین  به  پولشویی و  دالر،  هزار  5۰۰  مبلغ  به  ارز  ایحرفه  قاچاق  اسالمی،  جمهوری   علیه  آمریکا  متخاصم  دولت با  همکاری  بیگانه،  اطالعاتی  سرویس  نفع  به

  اواسط  در  که  او،  محاکمه  .است  اجرا  قابل  صادره،  حبس  سال   ۴۰  مجموع  از   سال   دوازده و نیم  ، اسالمی  جمهوری  قوانین   نقدی محکوم کرد. مطابق   هو جریم  شالق   ضربه  ۷۴زندان،    سال

داشتن تیم    انتخابی،  وکیل   به   دسترسی  جمله  از  –  عادالنه  یک دادرسی  از  رداریرخوب  برای  او وق  حق.  کشید  طول   دقیقه  ۳۰  فقط   و  .بود  ناعادالنه  شدت  به   شد،  برگزار  ۲۰۲۲  نوامبر

درخواست   بتاطالعاتی در مورد ث.  ه استشد  نقض  آشکارا –  طرفبی  و  صالح  مستقل،  دادگاهی  توسط  شدن  حق محاکمه   و  بازداشت  بودن یقانون  کشیدنچالش  بهحق    ،موثر  یدفاع

 .در دسترس نیست تجدیدنظر

شکنجه و دیگر    از   باید   او   ، آزادی   زمان   تا   آزادش کنید.   فورا او،    بازداشت   خودسرانه   ماهیت   به   توجه   با   و   کرده   فاش   را واندکاستل    الیویه   نگهداری   محل   که   خواهم می   شما   از   من 

  داشته   دسترسی   بلژیک   با دولت  مانع   بدون   کنسولی   های کمک   و   خود   انتخابی   وکیل   ، پزشکی مناسب   های مراقبت   خانواده،   با   منظم   تلفنی   های تماس محفوظ بماند و به  ها  ی رفتار بد 

  تحقیقات  تحت  باید  ، قهری  ازی س ناپدید  و  شکنجه گیری،گروگان  جمله  از واندکاستل،   الیویه  علیه  غیرقانونی  اعمال  در  مشارکت  یا  کمک  ارتکاب،  به صدور دستور،   افراد مظنون . باشد 

 حاکمه شوند. عمومی م های  در دادگاه فانه  ت منص صور به    باید   هستند   جرایمی   چنین ارتکاب   به   مظنون  که   کسانی   ه هم و    ند بگیر  قرار ف  طر بی   و   مؤثر  مستقل،  ، به موقع
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