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در  اب غذای خشکصدر حال اعت دانی سیاسیعربی، زن سهیل دیده دردمند و رنج از چند روز پیش فراخوان مادر
نبه دهم شروز دو از صبح که اعالم کرده بود وی ؛اجتماعی منتشر شده بود های شبکه ها و رسانه در زندان اوین،

 مهر ماه، به مقابل مجلس شورای اسالمی خواهد رفت و درخواست کرده بود تا مردم آزاده وی را همراهی کنند.
 ویو نزدیکان  ، مادر سهیل2017اکتبر  دوم برابر با 1396مهر  دهم روز دوشنبهاز صبح ام، ندر پی این فراخوا

، اجتماعی، جمعی از فعاالن سیاسیها تنها نیستند و  آن اما .اند در مقابل مجلس شورای اسالمی در تهران تجمع کرده
طور خاص زندانی سیاسی سهیل  های زندانیان سیاسی در حمایت از زندانیان سیاسی و به مدنی و خانواده فرهنگی،
 واسته تجمع کنندگان آزادی سهیل عربی است.. خحضور دارند مقابل مجلس این تجمع عربی در
از جمله در مقابل  شهابی،در دفاع از زندانیان اعتصابی و مشخصا رضا  اعتراضیع های گذشته، چندین تجم در هفته
 .ربابه، همسر رضا شهابی فراخوان داده بود برگزار شده بود کهمجلس 

 
های خانواده و وکیالن او  به مرگ محکوم شده بود اما به دنبال تالش« النبی سب»به اتهام  ،1393سهیل عربی سال 

دیوان عالی کشور بررسی و  34پرونده او در شعبه  94ماه   المللی، روز شنبه ششم تیر و دخالت نهادهای بین
 .مجازات اعدامش لغو شد

به هفت سال و نیم حبس محکوم شد. دو سال  ،1394شهریور  15سهیل عربی، عکاس و فعال سایبری، در تاریخ 
 .است تا مجازات اعدامش لغو شود« اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار»از این حکم جنجالی برای 

های  کتاب در حوزه 13باید در دو سال،  سهیل، سیاسین زندانی بر اساس آخرین حکم صادر شده برای ای
صفحه خالصه تهیه کند، با موسسه  10شناسی و رفع شبهات دینی بخواند، از هر کتاب پنج تا  شناسی، مذهب دین

بار،  های خود را بگیرد و هر سه ماه یک نگاری کند، پاسخ شبهه نامه« امام خمینی»و پژوهشکده « در راه حق»
 .رشی از تحقیقات خود به دادگاه ارائه دهدگزا

روز اعتصاب غذای تر و خشک،  37عربی که در بند هفت زندان اوین محبوس است، جمعه هفتم مهر و پس از 
 .«اکنون در یک قدمی مرگ هستم»ای نوشتاری و صوتی منتشر کرد و در آن خطاب به مسئوالن گفت که  نامه

ض به بازداشت نسترن نعیمی، همسرش دست به اعتصاب غذا زد و با آزادی ماه نیز در اعترا عربی، نهم مرداد
مشروط او این اعتصاب را پایان داد. اما پس از تهدید دوباره نسترن نعیمی، اعتصاب غذای جدیدی را از دوم 

 .شهریور شروع کرد
استه او اکنون آزادی روز اعتصاب غذای تر آغاز کرد. خو 30او اول مهرماه اعتصاب غذای خشک خود را پس از 

 .است

*** 
ای خطاب به همسر خود نوشته و با زندگی  در سی و هشتمین روز اعتصاب غذای خود نامه ،سهیل عربی زندانی سیاسی

گفت. در همین حال مادر او در متنی که خطاب به افکار عمومی منتشر کرده اعالم کرده دوشنبه برای دادخواهی « بدرود»
 .یاری کرده است و تقاضای هم رود مقابل مجلس می

 درهای آزاده ما ، زنان و همه انسانیی، دانشجویکارگر فعالین ،نویسندگان مدنی، ، نهادهایگریهای کار روشن است که تشکل
 راجازه ندهند که وی در زندان مانند شاهرخ زمانی، ستا با اعتراض پیگیر خود ل عربی را تنها نگذارند ویسه همسر و فرزند و

که در این دوره برای شکستن  رانی تهران و حومه سودر این میان جا دارد که شرکت واحد اتوب بهشتی و... جان ببازد!
 آزادی برای ای را برگزار کرده است اکنون نیز های ارزنده کتها و حر اعتصاب غذای رضا شهابی و در حمایت از وی، فعالیت

های موثر اعتراضی خود ادامه  به این حرکت ،جتماعیاو  ارژنگ داوودی و دیگر زندانیان سیاسیو  عربی لهیسرضا شهابی و 
 .دهد
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  :ندشبو دختر دل اش شریک زندگی ترنبه نس از زندان اوین سهیل عربیخطاب 
 یزندگ بدرود

 …چه الزم بود را انجام دادم که بازگردم و زندگی مان را از نو بسازیم اما نسترنم باور کن هر آن
 .به روژانا بگو پدر به جرم اندیشیدن و روشنگری جان سپرد

م و ثروتی برای بخشیدن ندارم از رویتان شرمسارم مرا ببخشید که تنهایتان عاشقتان بودم اکنون که وصیت نامه مینویس
 .روز آخر بسیار دشوار بود 8روز محبوس بودم به خصوص این  1388گذارم  می

شد مرا تبرئه  ها و بازجوها بیدار شود که اگر بیدار می ام که وجدان قاضی فرسا را به این امید به روز رسانده های طاقت اما شب
گذاشتند دوباره در کنار هم زندگی کنیم، برای روژانا قصه  انداختند و می ها و مجرمین واقعی را به زندان میکردند و خالفکار می

کس  بگویم و تو را در آغوش بگیرم. دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم، از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم، هیچ
 .بر سر ظالمین شویم. سهیلی که در قفس باشد و نتواند کار کند با یک مرده تفاوتی نداردنیست که مرا یاری دهد تا فریادی 

آورید که حتی یک روز زندان  خوانید و ایمان می شویم، پرونده مرا می من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمین رها می
 .بودن حق من نبود

مان دیگر توسط پیشانی های ریاکار اداره  شوند و سرزمین حاکمه میرسد که قضات و با بازجوهای خود فروخته م روزی فرا می
 .شوند نمی

 …خونریزی معده و 66وزن  6روی  5فشار  50خطاب به مسئولین: اکنون در یک قدمی مرگ هستم قند 
 350ر بند ام را که برای پس از مرگ است انجام دهید مرا د ام توجهی نکردید، دست کم آخرین خواسته های قانونی به خواسته

 .جا تبدیل به موزه خواهد شد و روژاناها با افتخار از ما یاد خواهند کرد اوین اتاق یک دفن کنید بزودی این
 .را به یادم گوش دهید مرگم اشک نریزید ترانه اریتپیان ها که دوستشان دارم در سال خطاب به آن

 اوین: زندان از غربی سهیل دادخواهی )صدای .ه دهندهرگز اجازه ندهید شخص دیگر را به جرم داشتن عقاید متفاوت شکنج

(https://youtu.be/25NIfColypY)  

 

 
 

 عربی سهیل مادر دادخواهی
 !نگذارید تنهایم روم، می مجلس جلوی دادخواهی برای دوشنبه :عربی سهیل مادر
 یعرب سهیل مادر مظلوم فرنگیس من

ارد هموطنان غیور ایرانیان آزاده، من فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی با قلبی که دیگر امیدی برای زنده ماندن و طپیدن ند
 .های زندان باشید گناه من از پشت میله کنم که صدای دادخواهی پسر بی دست یاری و کمک به سوی شما دراز می

https://youtu.be/52NIfColypY


اش در صفحه شخصی خود و نه هیچ  سال است به ناحق در زندان است. تنها جرم سهیل ابراز عقیده 4عزیزانم برادر شما 
توانیم عقیده خود را ابراز  شنویم که ملت آزادی هستیم و می های ایران می ما مرتب از رادیوها و تلویزیون. رسانه دیگری، است

سال  4سال است به جرم چند جمله ساده، توجه کنید چند جمله ساده نه توهین و فحاشی، در زندان است.  4کنیم اما پسر من 
اش را از این آزارها  ند و خانوادهده کنند، حکم اعدامش می اش می شود، شکنجه است تنها پسر من به هیچ جرمی محاکمه می

کنند. سهیل نه از دیوار کسی باال رفته، نه مال کسی را به ناحق گرفته، نه به زن و فرزند کسی چشم ناپاک داشته  مستثنی نمی
سال است در  4شوند مادری که با قلبی پاره پاره  یدن فرزندی به آغوش مادرش میمانع رس ..نه فساد و جنایتی مرتکب شده.

سال است حسرت  4آرزوی به آغوش کشیدن و بوییدن تن تنها پسرش است. مانع رسیدن پدری به تنها دخترش می شوند که 
گناه من باشید که  لومیت پسر بیهایش به پدر به دلش مانده، از همه شما عاجزانه تقاضا دارم صدای مظ نشان دادن دست مشق

در یک قدمی مرگ است. من با سه بار سکته و قلبی که یک بار جراحی شده دیگر امیدی به زنده ماندن ندارم و تنها آرزوی 
اش در کنار همسر و  من در این دنیا این است که پیش از مرگ یک بار دیگر فرزندم را به آغوش بکشم و او را در کنار خانواده

صبح برای دادخواهی به  10شناسم این است که روز دوشنبه ساعت  رش ببینم. دستم به جایی بند نیست و تنها راهی که میدخت
عنوان مادری که همه چیزش را از دست داده این است که  مجلس مراجعه کنم. تنها تقاضای من از شما مردم غیور ایران به

 (https://youtu.be/Do2Rl9UqYhU :صدای دادخواهی مادر سهیل عربیلینک ) !سهیل مرا تنها نگذارید

*** 
دست به « اش پرونده سازی و آزار و اذیت سپاه علیه او و خانواده»که از روز دوم شهریور در اعتراض به  سهیل عربی،

ای جدید از سوی دادسرای اوین، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات و رهبری متهم  اب غذا زده است، در پروندهاعتص
 اش اضافه کند. و نیم به محکومیت کنونیتواند تا هفت سال  شده که در صورت اثبات می

یتی موازی وزارت اطالعات در ایران از سوی سازمان اطالعات سپاه پاسداران، نهاد امن ،1392آبان ماه  سهیل عربی 
)دشنام به پیامبر اسالم( به اعدام محکوم شد ولی با اطالع رسانی و تالش خانواده و وکال،  بازداشت و ابتدا به اتهام سب النبی

های نزدیک به سپاه پاسداران  سایت وب از تعدادی از ،همسر و وکالی سهیل عربیحکم اعدام او در دیوان عالی کشور لغو شد. 
اند، شکایتی که اگر چه رسیدگی نشد ولی خشم سازمان  به دلیل توهین و بستن اتهامات دروغین به سهیل عربی شکایت کرده

 اطالعات سپاه پاسداران را برانگیخت و به بازداشت همسر سهیل عربی منجر شد.
اش را در سالن مالقات ببیند، او در  ی بودن، تنها توانسته است دختر ده سالهسهیل عربی در چهار سال گذشته، به دلیل زندان

نامه اعالم اعتصاب غذایش از زندان اوین با اشاره به این محرومیت نوشت تا تبرئه همسر و مادر همسرش به اعتصاب غذای 
هار سال است که تمام خاطراتش با من در های زندان گذراندم، دخترم چ چهار جشن تولدم را پشت میله»خود ادامه خواهد داد: 

توانم در برابر آزارهای مضاعف و ناحقی که  هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمی سالن مالقات اوین است، تمام ظلم
یمی ام تبرئه مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نع کنم و خواسته کنید سکوت کنم. اعتصاب غذا می ام می به خانواده

 «ست.
ای شدن پرونده، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی  با تالش وکال و خانواده سهیل عربی و رسانه

های  دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه 34کشور پذیرفته شد و شعبه 
عربی را به هفت سال و نیم زندان )دشنام به پیامبر( را حذف کرد و  یدگی مجدد اتهام ساب النبیبدوی فرستاد. این دادگاه در رس

 .محکوم کرد )برای اثبات پشیمانی( و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی  و دو سال تحقیقات مذهبی
هللا جنتی و حداد عادل از  به اتهام توهین به رییس دانشگاه عالمه طباطبایی، آیت ،1393چنین در اردیبهشت  هم ،سهیل عربی
ضربه شالق  30هزار تومان جریمه نقدی و  500کارکنان دولت به  هدادگاه ویژ 10بوک در شعبه  هایش در فیس طریق نوشته
 15ای، رهبر انقالب و تبلیغ علیه نظام در شعبه  اتهام توهین به علی خامنه به ،1393چنین در شهریور  هم ویمحکوم شد. 

دادگاه  54سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه  3دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به 
 م و تجمیع نشده است.ها هنوز با هم ادغا پیگیری وکال و خانواده، این پرونده با وجودتجدیدنظر تایید شد و 

 
که با گذشت سه هفته از اعتصاب غذا، مقامات قضایی نه تنها توجهی به مطالبات  ه استای از زندان اوین نوشت در نامه، سهیل

اش، با اعمال فشار و تهدید  داران در ادامه آزار و اذیت او و خانوادهاند، بلکه بازجویان اطالعات سپاه پاس او نشان نداده
 اند. کارفرما، باعث اخراج همسرش از محل کار شده

یرقانونی با اعالم ادامه رفتارهای غ ،ای که روز بیست و سوم شهریور از زندان اوین ارسال کرده سهیل عربی در نامه
اش نوشته است که این نهاد امنیتی با تماس تلفنی تهدیدآمیز، کارفرما را  بازجویان اطالعات سپاه پاسداران در قبال او و خانواده

 وادار به اخراج همسرش کرده است.
به تهدیدی « ی امنیتیارتباط با زندان»نوشته است که بازجویان سپاه ارتباط او با سایر زندانیان را نیز با برچسب  ،سهیل عربی

همسرم از کارش به خاطر من اخراج شده، حدود ده روزی »اش نوشت:  عربی در بخشی از نامهبرای آنان تبدیل کرده است. 
اند با همسرم کار نکنند، خودم در زندان به چند زندانی زبان تدریس می کردم و اندک  هست که اخراج شده، تهدیدشان کرده

 «شود. زندانیان گفتند با او صحبت نکنید چون یک زندانی امنیتی است و برایتان دردسر می درآمدی داشتم به
بوک بازداشت و زندانی شده، با اشاره به رفتارهای غیرقانونی  دلیل انتشار مطالب انتقادی در فیس که به سیاسیاین زندانی 

افتد و در  ریست که امنیتش با چند مقاله انتقادی به خطر میباید به حال نظامی گ»سازمان اطالعات سپاه پاسداران، نوشته است 
 «تر است. آن قدرت یک بازجو حتی از دادستان و رهبر هم بیش

*** 
 .«بر است اگر در ایام محرم بمیری برای نظام هزینه»موران امنیتی خطاب به سهیل عربی: ام

https://youtu.be/Do2Rl9UqYhU


بنا  .ش پایان دهدیکی از نیروهای امنیتی روز جاری در مالقات با سهیل عربی از او خواسته که برای مصلحت نظام به اعتصاب
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز هشتم مهرماه یک مقام اطالعاتی به دیدار سهیل عربی در بند هفت زندان اوین 

 .«بر است برای نظام هزینه»رفته و ضمن درخواست برای شکستن اعتصابش به او گفته است اگر در ایام محرم بمیرد 
از اعتصاب غذا با خونریزی معده و کلیه، افت فشار خون و قند مواجه است و در وضعیت در سی و هشتمین روز  ،سهیل عربی

برد اما بهداری زندان با امتناع از اعالم ارسال گزارش در خصوص وضعیت وخیم جسمانی سهیل عربی  سر می وخیمی به
 .ر نکندبه بیمارستان صاد زندانی سیاسیموجب گشته که پزشکی قانونی نیز دستوری برای اعزام این 

قیدوشرط  الملل نیز روز گذشته نسبت به وضعیت سهیل عربی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بی سازمان عفو بین
 .های کامل پزشکی شد و دسترسی او به مراقبت

سازی  روندهاش و پ سهیل عربی پس از یک ماه اعتصاب غذای تر در اعتراض به فشارهای نیروهای امنیتی بر خود و خانواده
های صورت گرفته، در اول مهرماه اعالم اعتصاب غذای خشک کرد. وی در دیدار با مسئوالن گفته است که تا تبرئه همسرش 

 .دست از اعتصاب نخواهد کشید
 .اش خبر داده بود ای از اخراج همسرش از محیط کار و شرایط نابسامانان خانواده نوشته چندی پیش نیز سهیل عربی در دل

به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای  سال جاری م به یادآوری است؛ نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماهالز
رسانی درباره پرونده اتهامات  های تلفنی او را تهدید کردند که اطالع سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس امنیتی به

 .تر خواهد کرد مطروحه برای این خانواده را سنگین
اعالم اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئوالن  سیاسیبازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی  در پی

برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی،  سر می الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به-زندان به بند دو
 .روصورت قرار گرفته استتحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه س

سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکالت بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی  یا وجود ،این زندانی بند هفت
 .در زندان محروم مانده است مناسب

جرم قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران انقالب اسالمی دستگیر و به مدت  با اعالم ،1392ماه  ، در دیسیاسیسهیل عربی، زندانی 
های متعددی به دلیل محتوای مطالب  دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه

 .ها بوده، محاکمه شده است )سرپرست( آن د و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمینبوک خو منتشرشده در صفحه فیس

*** 
 باال گرفته ران و بیکارانیگویژه مزدب ، بهمردم اقشار مختلف در میان عمومی نارضایتی بیکاری و گرانی و تورم،

 ات کارگریت و اعتصابااعتراض رشد و گسترش ری ازیگوبرای جل ،راسالمی جهل و جنایت و ترو حکومت است.
فعاالن کارگری، و  هاجتماعی گسترش داد سیاسی و های تمامی عرصه دررا  اعدامسرکوب و  ، تهدید واحتمالی
ها نیز بیش از  ها در زندان کند. این سرکوب میدستگیر، شکنجه و زندانی  تهدید، ی، زنان و معلمان رایدانشجو

بر حاکم  جانیان ده است.رسی یغیرقابل تحمل به مرحله سیاسی ی زندانیانگذشته تشدید شده است و فشار بر رو
ت اربه عب کنند. هم تحمل نمی هایشان را نیز ها و نشریات خودی در عرصه مطبوعات، روزنامهحتا  جامعه ایران،

ها بار دیگر دست به دست هم  تمامی جناح رسد که نظر می به پس از نمایش اخیر انتخابات ریاست جمهوری، ،دیگر
و روزی نیست شدن نجات دهند. اما دیگر دیر شده است  شان را از غرق کشتی سوراخ شده حاکمیت بلکه اند تا داده

 های زندانیان سیاسی، از معلمان تا خانواده زنان تا ن،اتا کارگر آزادهاز مردم  ،ت از کردستان تا اراکاکه اعتراض
در  نیز سانسور .مطالبه نکنندخود را  و حقوق حق تر طور جدی به گان و غیره دست به اعتراض نزنند وستبازنش

نگاران و هنرمندان  ، روزنامهها سایت اینترنتی مسدود و نویسندگان آن هزاراند وسیعی تشدید شده است. ابعا
 اند. هتحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر

تواند مدتی طوالنی دوام  می پذیر است و نه نه اصالح را زیر بغلش دارد ساله 40 کارنامه سیاه که یک حکومتی
دیگر  اند که قدر جنایات کرده آن های سیاسی و نظامی و امنیتی و همه و همه، جانیان ریز و درشت و ارگانبیاورد. 

ه زمانده برایشان تشدید مبار ند که تنها راه باقیله اگاهئمردم ایران به این مس های توده اکنون پوشی نیست. قابل پرده
هم  یالیستی جنبش کارگری وسی و سوارد هاپیش همه تقویت جنبش ضدسرمایشمتحد و در پی و ند و متشکلمهدف

کلیت این حکومت جانی و برپایی یک جامعه آزاد  تعفنم وط خونین با هدف برچیدن بسا جامعه، سطوح هدر هم چنین
و برپایی  برای تغییر وضعیت غیرانسانی کنونی ،رو از این کمونی توسط خود مردم آزاده است. و اندودگرخ برابرو 

پشتی و جایگزین کردن قدرت دولتی با  و الک ها و گرایشات سنتی با روش یک جامعه نوین خودآگاه و خودگران،
تمام  در پیگیر داری ضدسرمایه یک جنبش نوین بهتغییر وضعیت موجود،  رو، از این ممکن نیست قدرت دولتی،

 سطوح جامعه نیاز دارد!
نظر  اکنون به داند که از هر کس دیگری می تربه و دیگر زندانیان اعتصابی، د خود سهیلتردی بیچنین شرایطی،  در
فشارهای  ها و شکنجه زیر سیاسی را زندانیان چنان آن های حکومت اسالمی، قوه قضاییه و مسئوالن زندان رسد می

با اعتصاب غذای تر و نهایت  یعنی ،خود حربهین آخر با تا زندانی ناچار شود ندا ادهد ای قرار هدروحی و جسمی عدی
ند این مبارزه ضربات غیرقابل دا می کننده به خوبی در حالی که خود اعتصاب وارد مبارزه شودک اب غذای خشصاعت

بنابراین، جا دارد که سهیل  خواهد شد. نجرم شبه مرگ الااحتم سازد و جبرانی به جسم و جان و روان او وارد می
ها نیاز  ها به وجود آن نآخانواده  چرا که اوال خود را بشکنند. غذای و دیگر زندانیان سیاسی، اعتصاب نعزیز ما



و  هاصد آتنا و چون رضا، سهیل، ارژنگ، زینب جاللی و یهای هبه چهر ما، جامعه و پیکار حال و آینده ،دارند. دوما
اکنون صدای دادخواهی  سوما،. نیاز دارد در سراسر ایران سیاسی و اجتماعیجوان  پیر و ،نی زن و مردران زنداهزا

این  داخل و خارج کشور راه افتاده است و دریک جنبش اعتراضی قوی  به گوش جهانیان هم رسیده و این عزیزان،
ند جنبش متنها با مبارزه پیگیر و متحد و متشکل و هدف چرا که د.ردگ تر می قویتر و  روز نیز گسترده هروزب جنبش

ن امین و حاراای ل و مردم آزادهقمست گیمدنی و فرهن هایش دانشجویی و همه نهادکارگری، جنبش زنان، جنب
 از قفس رها کرد و ها را باز کرد و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی را در زندان از جمله توان می ها المللی آن بین

 بلندتر برداشت! ماندگار و های مایسته انسانی، گاشبرای ساختن یک جامعه 
 

 2017اکتبر دوم  – 1396دوشنبه دهم مهر 


