 ۱۶تیر ۱۴۰۰
ایران :ضیاء نبوی ،مدافع حقوق بشر و فعال دانشجویی به خاطر دفاع از حقوق دانشجویان به یک سال زندان محکوم شد
در تاریخ  ۸تیر  ،۱۴۰۰ضیاء نبوی  ،فعال دانشجویی مطلع شد که بابت دفاع از حقوق دانشجویان و شرکت در تجمع اعتراضی به یک
سال زندان محکوم شده است .این تجمع در اعتراض به سقوط هواپیمای مسافربری  ۷۵۲خطوط هوایی اوکراین شکل گرفته بود که
توسط سپاه پاسداران ایران در طی آن  ۱۷۶مسافر در  ۱۸دی ماه  ۱۳۹۹کشته شدند.
ضیاء نبوی ،فعال حقوق دانشجویی و برگزارکننده کارزارهای مرتبط با حقوق دانشجویان است .او در سال  ۱۳۸۷از تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد محروم شد و متعاقبا ً با همکاری برخی از دانشجویان محروم از تحصیل دیگر «کمیته دفاع از حق تحصیل» را
تشکیل داد .او در حال حاضر دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشگاه عالمه طباطبایی در رشته جامعهشناسی و عضو اتحادیه غیر
رسمی «دانشجویان متحد» است .این تشکل دانشجویی که هنوز موفق به دریافت اجازه فعالیت در ایران نشده است متشکل از ۳۵
انجمن اسالمی دانشگاههای مختلف سراسر ایران است .و چنانکه در اساسنامه آن آمده «یک تشکل دانشجویی مستقل ،کثرتگرا و
مردمی است» که از آغاز سال تحصیلی  ۱۳۹۵برای پیگیری حقوق صنفی و مدنی (سیاسی -اجتماعی) دانشجویان به وجود آمده
است .اعضای این تشکل از سال  ۱۳۹۸تحت فشار و پیگرد قانونی قرار گرفتند.
در تاریخ  ۸تیر  ،۱۴۰۰ضیاء نبوی ،فعال دانشجویی مطلع شد که شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران او و دو فعال دانشجویی دیگر را به
زندان ،ممنوع الخروجی و کار در آسایشگاهها محکوم کرده است .این مدافع حقوق بشر از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک
سال حبس و به عنوان مجازات تکمیلی به حضور ماهانه در قبرستان بهشت زهرا ،حضور در آسایشگاه جانبازان ،شرکت در کالس
های کنترل هیجان در شهر قم و همچنین ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده است.
این بار اول نیست که ضیاء نبوی به خاطر فعالیتهای حقوق بشری در راستای حق تحصیل و آزادی بیان دانشجویان مورد هدف قرار
میگیرد .او در سال  ۱۳۸۸به خاطر فعالیتهایاش در «کمیته دفاع از حق تحصیل» دستگیر شد و شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران به
اتهامات مختلف از جمله «محاربه» او را به  ۱۵سال زندان و  ۷۶ضربه شالق محکوم کرد .او در نهایت پس از سپری کردن هشت
سال و هشت ماه در زندان و پس از پذیرش اعاده دادرسی در سال  ۱۳۹۶از زندان آزاد شد.
فرانت الین دیفندرز به شدت نگران حکم صادر شده برای این فعال حقوق بشر است ،چرا که بر این باور است که این حکم تنها به
خاطر فعالیتهای صلحآمیز حقوق بشری او در ایران است.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایران را فرامی خواند تا:
 -۱فورا ً و بدون هیچ قید و شرطی محکومیت ضیاء نبوی را بردارد چرا که فرانت الین دیفندرز بر این باور است که او تنها به دلیل
فعالیتهای مشروع حقوق بشری مجازات شده اند.
 -۲فورا ً تعقیب قضایی مدافعین حقوق بشر را در ایران متوقف کند و امکان دسترسی بدون تبعیض آنان به عدالت را فراهم کند.
 -۳هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آنها اجازه انجام فعالیتهای مشروع حقوق بشری را تحت هر
شرایطی بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

