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اﯾران

ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺎدر ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ از وﺿﻌﯾت
ﻓرزﻧدش :ﻣﯽ داﻧم ﺑﻼﯾﯽ ﺳر ﺳﮭﯾل
آوردهاﻧد
 ١١ﻣﮭر ١٣٩٧
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ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ ،زﻧداﻧﯽ در اﯾران ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧدﺑﺎر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﮐرده اﺳت.

ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣدﻧﯽ زﻧداﻧﯽ در اﯾران در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﮑم ﺟدﯾد ﺳﮫ ﺳﺎل زﻧدان و ﺗﺑﻌﯾد ﺧود را در ﻣﮭرﻣﺎه اﻣﺳﺎل ﮔرﻓﺗﮫ،
ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٩٢در ﺣﺎل ﮔذراﻧدان ﺣﮑم ھﻔت ﺳﺎل زﻧدان ﺧود اﺳت .ﻧزدﯾﮑﺎن او از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎدرش از وﺿﻌﯾت اﯾن
زﻧداﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﺑر ھﺳﺗﻧد و ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻣدﻧﯽ ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﮑم داده ﺷده ﺑﮫ ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ اداﻣﮫ دارد.
ﻓرﻧﮕﯾس ﻣظﻠوم ،ﻣﺎدر ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ در ﮔﻔت وﮔو ﺑﺎ ﺻدای اﻣرﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﺑﯽ ﺧﺑری از وﺿﻌﯾت ﻓرزﻧدش ﮔﻔت :ﺣدود
ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﮭﯾل ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﻧﻣﯽ داﻧم در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﻗرار دارد اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻣن
ﺧﺑر داده اﺳت ﮐﮫ ﺳﮭﯾل را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑردهاﻧد.
ﻣﺎدر ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ھر ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻓرزﻧدش ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن ﻣﯽ رود ،در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﭘﺳرش را در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳووﻻن زﻧدان اوﯾن ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ او را از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺳرش ﻣﻧﻊ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺧﺎﻧم ﻣظﻠوم در اﯾن ﺑﺎره ﮔﻔت :آﺧرﯾن ﺑﺎر وﻗﺗﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ،ﭘﯾش ﻣداﺣﯾﺎن دادﯾﺎر ﻧﺎظر ﺑر زﻧداﻧﯾﺎن رﻓﺗم ﺑﮫ ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن
داد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﺳرم را ﺑﺑﯾﻧم اﻣﺎ ﺑﺎز ھم زﻧدان اوﯾن اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ ﻣن را ﻧداد و ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﻋﻧوان
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳﮭﯾل را ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم ﭘﺳرم ﺑﮫ وﮐﯾﻠش داده ﺷده ﺑود و ﻧﯾﺎزی ﻧداﺷت ﮐﮫ او را ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺑﺑرﻧد.
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او ﺑﺎ اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ازوﺿﻌﯾت ﻓرزﻧدش ،ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﻘدر در اﯾن ﭼﻧدﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺳب ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ھر ﺑﺎر
وﻗﺗﯽ ﺑﻼﯾﯽ ﺳر ﺳﮭﯾل آورده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗﺻد ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن از او را دارﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺧﺑرش ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ درز ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ ،ﻋﮑﺎس ،وﺑﻼگ ﻧوﯾس و ﻓﻌﺎل ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٢ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
»ﺳباﻟﻧﺑﯽ و ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﻣﻘدﺳﺎت« ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑود در ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٩۴ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺑﺎت دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﺣﮑم
اﻋدام او را ﻧﻘض ﮐرد.
او ﭘس از اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﻧﻘض ﺣﮑم ،ﺑﮫ  ٧ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد اﻣﺎ ﻣﺟددا در ﻣﮭرﻣﺎه اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﻏﯾر از
ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻗﺑﻠﯽ اﺷﺑﺎ ﺣﮑم ﺷﻌﺑﮫ  ٢۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻣدزاده رﯾﯾس اﯾن ﺷﻌﺑﮫ ،ﺑﮫ  ٣ﺳﺎل ﺣﺑس
ﺗﻌزﯾری -ﺗﺑﻌﯾد و اﻗﺎﻣت اﺟﺑﺎری در ﺑرازﺟﺎن ﻣﺣﮑوم ﺷد.
ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻣدﻧﯽ و ﺧﺎﻧواده ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮭرﯾور اﻣﺳﺎل در ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻﺎدر ﮐرده ﺑودﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارﺷﮕران ﺑدون ﻣرز در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﺟﺎﯾزه ﺑﺧش »ﺷﮭروﻧد ﺧﺑرﻧﮕﺎر« را ﺑﮫ ﺳﮭﯾل ﻋرﺑﯽ ﻋﮑﺎس و
وبﻧﮕﺎر زﻧداﻧﯽ اﯾراﻧﯽ اﻋطﺎ ﮐرد.
ﭘﯾش از اﯾن اد روﯾس ،رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺳﮭﯾل
ﻋرﺑﯽ ،ﻧﻣﺎد ﺳرﮐوب آزادی ﺑﯾﺎن در اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت.
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