
۱۳۹۹ آبان ۲۰
 

ایران- ادامه بازداشت سهیل عربی وبالگ نویس ایرانی و آزار و تعقیب قضایی مادرش 
 

، دقیقًا هفت سال از زندانی شدن وبالگ نویس ایرانی و مدافع حقوق بشرس��هیل ع��ربی می گذش��ت ک��ه ب��ه او در زن��دان اوین۱۳۹۹ آبان ۱۶
 به اتهام اولییه »توهین ب��ه پی��امبر« در بن��د ب��ه۱۳۹۲خبر دادند از بند دو الف به جای دیگری منتقل داده خواهد شد. این مدافع که از سال 

سر می برد، بارها مورد آزار و بدرفتاری مقامات زندان قرار گرفته است.  مادر او که به دف��اع از ح��ق پس��رش پرداخت��ه اس��ت ن�یز م��ورد
تعقیب قضایی قرار گرفته است. 

۱۳۹۶ سهیل عربی وبالگ نویس و شهروند خبرنگاری است که جایزه »آزادی مطبوعات« سازمان گزارشگران ب��دون م��رز را در س��ال 
 دادگاه کیفری اس��تان۷۶، به اتهام »توهین به پیامبر اسالم« در فیس بوک توسط  شعبه ۱۳۹۳به خود اختصاص داد. او در هشتم شهریور 

 ب��ه دف��اع از حق��وق زن��دانیان و آگاهی رس��انی درب��اره ش��رایط نامس��اعد۱۳۹۲تهران به اعدادم محکوم شد. او از زمان دس��تگیری در س��ال 
درون زندان پرداخته است. 

 دادگاه انقالب به اتهام »توهین به ره��بری« و »تبلی��غ علی��ه۱۵، آقای عربی عالوه بر حکم اعدام در شعبه ۱۳۹۹ شهریورماه سال ۱۲در 
نظام« محاکمه و به تحمل مجموع سه سال حبس برای فعالیت های  مشروع حقوق بشری محکوم شد. 

 دیوان عالی کشور نقض ش��د. متعاقب��ًا اتهام��ات وارد۳۴ در شعبه ۱۳۹۴پس از یک فرایند طوالنی فرجام خواهی، حکم اعدام در ششم تیر 
 دادگاه کیفری یک استان تهران در شهریور همان سال مورد بررس��ی دوب��اره ق��رار گ��رفت و او ب��ه  هفت۸۱آمده به آقای عربی در شعبه 

 کتاب مرجع شیعیان محکوم شد. حکم زندان در آبان همان س��ال۱۳سال و نیم زندان، و دو سال مطالعه درباره تفکر شیعه و رونویسی از 
به شش سال و نیم زندان کاهش یافت. 

سهیل عربی به خاطر فرستادن پیام هایی از زندان در دفاع از حقوق زندانیان مورد انتقام جویی ق��رار گرفت��ه اس��ت. او در  ت��یر و ش��هریور
 دادگ��اه۲۸، به اتهاماتی از جمله »تبلیغ علیه نظام«، »توهین به مقدسات« و »توهین به رهبر« در دو پرونده مجزا از سوی شعبه ۱۳۹۷

 قانون مجازات اسالمی، حکم هفت سال و نیم زندان۱۳۴ دادگاه انقالب محاکمه شد. در مجموع و بر اساس ماده ۲۶انقالب تهران و شعبه 
برای او قابل اجرا خواهد بود. مصادیق این اتهامات پخش فایل صوتی از زندان، و به ویژه تش��بیه زن��دان ته��ران ب��زرگ ب��ه »ش��کنجه گاه«

عنوان شده اند.

، فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی توسط نیروه�ای امنی��تی بازداش�ت و ب�ه اته��ام »اجتم��اع و تب��انی علی�ه ام��نیت۹۸ تیرماه ۳۱ در تاریخ 
، ب��ا پای��ان مراح�ل۹۸ مهرم��اه ۱۶ملی« و »تبلی�غ علی��ه نظ��ام«  ب��ه بازداش��تگاه اداره اطالع��ات در زن��دان اوین منتق�ل ش��د. او در ت��اریخ 

 میلیون ریالی آزاد شد.۲۵۰۰بازجویی و با تودیع قرار وثیقه 

، سهیل عربی به دفتر رئیس زندان بزرگ تهران احضار شد. او به خاطرپخش فایل صوتی در بی بی س��ی۱۳۹۹ شهریورماه ۲۸در تاریخ 
فارسی که در آن از شرایط وخیم زندان در طول بحران کرونا سخن گفته بود مورد بازجویی ق��رار گ��رفت. رئیس زن��دان او را تهدی��د  ب��ه
سلول انفرادی و اتهامات جدید ک��رد. روز بع��د، مس��ئوالن زن��دان ب��ا اداع��ای دروغ انتق��ال ب��ه به��داری زن��دان  او را ب��ه یکی از س��لول های
انفرادی در زندان رجائی شهر معروف به »سوئیت« منتقل کردند که معمواًل در آن از زندانیان محکوم به اعدام نگهداری می ش��وند. عالوه

 روز درچ��نین فض��ایی،  آق��ای ع��ربی در این م��دت از دسترس��ی ب��ه تلفن و درم��ان ب��رای۳۰براثرات روانی متاثر از سپری کردن بیش از 
 ازشرایط التهابی دردناک رنج می برد.۱۳۹۸بیماری های زمینی اش محروم ماند. او از اردیبهشت 

 به بند دو الف زندان اوین که توسط اطالعات س��پاه پاس��داران اداره می ش��ود منتق��ل ش��د و پس از۱۳۹۹ مهرماه ۲۹سهیل عربی در تاریخ 
چندی خانواده برای اولین بار توانستند با او تماس داشته باشند. در همان روز ف��رنگیس مظل�وم م��ادراین م�دافع ک��ه از مش��کالت قل�بی رنج

 دادگاه انقالب تهران به اتهام »اجتم��اع و تب�انی علی�ه ام��نیت ملی« و تته��ا ب�ه دلی��ل اطالع رس�انی درب�اره وض��عیت۲۹می برد توسط شعبه 
 قانون مجازان اس��المی، ی��ک س��ال از این حکم قاب��ل۱۳۴ ماه زندان محکوم شد.این درحالی ست که بر اساس ماده ۱۸پسرش در حبس به 

اجراست. او باید منتظرابالغیه برای اجرای این حکم باشد. 



 به سهیل عربی گفته شد که او از بن�د دو ال�ف زن��دان اوین ب��ه ج�ای دیگ�ری منتق�ل می ش��ود. ت��ا زم��ان تنظیم این۱۳۹۹ آبان ۱۷در تاریخ 
گزارش نام این مکان اعالم نشده بود.  با این حال در روز بیست آبان اعالم شد او به بند قرنطینه زندان رجائی شهر منتقل شده است. 

سهیل عربی به صورت متناوب از دسترسی به امکانات درمانی در زندان مح��روم و ب��رای پ�رداخت هزینه ه��ای درم��انی تحت فش��ار ب��وده
،۱۳۹۸ اس��فند ۱۰ میلیون ریال هزینه ج��راحی را شخص��ًا ب��پردازد. در ت��اریخ  ۶۰۰است. بر خالف آیئن نامه زندان ها ازاو خواسته شد تا 

این مدافع اعالم کرد که مقامات در بحبوحه بح��ران کرون��ا از اع��زام او ب��ه بیمارس��تان ب��رای درم��ان علی رغم س��رفه های ش��دید و عف�ونت
ممانعت به عمل آوردند.  

فرانت الین دیفندرز به شدت نگران هفت سال بازداشت سهیل عربی، بدرفتاری ب��ا او و تعقیب قض��ایی م��ادرش اس��ت. این نگ��رانی بیش��تر
شامل سالمت این مدافع است که بارها از دسترسی به درم��ان بیماری ه��ای زمینه ای و عالئم عف��ونت و س��رفه بازمان��ده اس��ت. ف��رانت الین
دیفندرز بر این باور است که مقامات ایرانی سهیل عربی و مادرش را تنه��ا ب��ه دلی��ل فعالیت ه��ای مش��روع و ص��لح آمیز در دف��اع از حق��وق

زندانیان و آزادی بیان در ایران هدف قرار داده اند. 

  فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

 ب��ر این ب��اور اس��ت ک��ه او- فورًا و بدون هیچ قید و شرطی سهیل عربی را آزاد کنند و تعقیب قضایی  مادر او را متوقف کنند چ��را ک��ه ۱
تنها به دلیل فعالیت های مشروع حقوق بشری مجازات شده است؛

 
 مجمع عمومی س��ازمان مل��ل مب��نی۴۳/۱۷۳ در زندان بر اساس قطع نامه سهیل عربی-  اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با ۲

؛ تصویب شده است۱۳۶۷ آذر ۱۸بر »مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت« باشد که در
       

- تمام مالحضات و امکانات محافظتی و بهداشتی را برای سهیل عربی فراهم کند؛۳

- تحقیقاتی فوری و بی طرفانه در مورد شکنجه روانی سهیل عربی ب�ه عم�ل بی�اورد و نت�ایج آن را منتش�ر ک�رده و ع�دالت را ب�ر اس�اس۴
استانداردهای بین المللی برای متخلفان به اجرا گذارد؛  

- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن ها اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق��وق بش��ری را  ب�دون هیچ۵
شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.


