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ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی به مدت بیش از دو سال ،حتی بر اساس قوانین
»جمهوری اسالمی» نیز غیر قانونی است

سازمان حقوق بشر ایران؛  ۲۰فروردین  :۱۴۰۱با وجود سپری شدن دو سال از بازداشت علی
یونسی و امیرحسین مرادی ،این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف همچنان بهصورت بالتکلیف در

بند امنیتی  ۲۰۹در بازداشت به سر میبرند .سازمان حقوق بشر ایران خواستار آزادی فوری این دو
.دانشجو شده است و از جامعه جهانی میخواهد تا در مقابل این بازداشت طوالنی مدت ،سکوت نکنند
محمود امیری مقدم ،مدیر سازمان حقوق بشر ایران ،در این باره گفت« :ادامه بازداشت موقت علی
یونسی و امیرحسین مرادی به مدت بیش از دو سال ،حتی بر اساس قوانین جمهوری اسالمی نیز غیر
قانونی است .روند نقض فاحش حقوق این دو دانشجو از ابتدای بازداشت ،در نحوه دستگیری آنان،
شکنجه ،سلول انفرادی درازمدت و گرفتن اعتراف اجباری مشاهده میشود و باید فورا متوقف
».شود
دو سال از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی ،میگذرد و این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی
شریف ،همچنان بهصورت بالتکلیف در بند امنیتی  ۲۰۹زندان اوین در بازداشت به سر میبرند.
یکی از نزدیکان علی یونسی در خصوص وضعیت این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:
«آنان همچنان در سلولهاى دربسته با محدودیت به هواخورى و تلفن نگهداری میشوند .فقط  ۲یا ٣
بار براى  ۲۰دقیقه در هفته هواخورى و  ١یا  ۲بار در هفته تلفن دارند».
این منبع در ادامه گفت« :على در یك سلول كوچك با یك نفر دیگر است ،و مجموعا  ۲نفر در یک
سلول هستند .امیرحسین در اتاقی بزرگتر است ،با تعداد بیشترى زندانى (معموال  ٥یا  ۶نفر دیگر با
وی هستند ،ولی بعضی وقتها تعدادشان بیشتر و كمتر میشود».
مصطفی نیلی ،وکیل علی یونسی در مصاحبهای با امتداد گفته بود ادامه بازداشت موقت علی یونسی و
امیرحسین مرادی ،صریحا خالف قانون است.
علی یونسی ،دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی ،دانشجوی
فیزیک این دانشگاه است که روز  ۲۲فروردین ماه  ١٣۹۹بدون هیچگونه ابالغیه قضایی بازداشت و به
بند  ۲۰۹زندان اوین ،متعلق به وزارت اطالعات ،منتقل شدند .آنها  ۵۹روز از این مدت را در سلول
انفرادی و زیر شکنجه سپری کرده و سپس به سلول بزرگتری منتقل شدهاند.

علی یونسی در دوره دبیرستان ،مدال نقره و طالی المپیاد نجوم کشور را طی سال  ١٣۹۵و ١٣۹۶
کسب کرده بود .او در سال آخر دبیرستان نیز همراه با تیم ایران مدال طالی مسابقات جهانی المپیاد
نجوم چین ( ۲۰١۸میالدی) را به دست آورد .او دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
است .امیرحسین مرادی نیز که در همین دانشگاه در رشته فیزیک تحصیل میکرد ،برنده مدال نقره
المپیاد نجوم ایران در سال  ١٣۹۶است.
گفتنیست که دستگاههای امنیتی ایران سابقهای طوالنی در وارد کردن اتهام به افراد و اخذ اعتراف
دروغین بر مبنای شکنجه دارند .در یکی از موارد ،مازیار ابراهیمی ،شهروند ایران ،در سال ١٣۹١
به دست نیروهای وزارت اطالعات با اتهام مشارکت در ترور دانشمندان هستهای دستگیر کرد .او در
اعترافات تلویزیونی به این اتهامات اقرار کرد اما در پی اختالف سازمان اطالعات سپاه و وزارت
اطالعات ،بیگناهیاش اثبات و در سال  ١٣۹٣آزاد شد .گمان میرود افراد پرشماری تا کنون قربانی
پروندهسازیهایی شده باشند که شانس نجات از آن را نیافتهاند.

