سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم  ۱۶سال زندان برای علی یونسی و
امیرحسین مرادی را محکوم کرد
سازمان حقوق بشر ایران؛  ۵اردیبهشت  :۱۴۰۱علی یونسی و امیرحسین
مرادی ،دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از سال  ۱۳۹۸در بازداشت
بهسر میبرند ،در دادگاه بدوی هر یک به  ۱۶سال زندان محکوم شدند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این حکم ناعادالنه ،خواستار
رفع اتهام و آزادی این دو دانشجو شد.
محمود امیریمقدم ،مدیر این سازمان در این خصوص گفت« :این حکم
ناعادالنه نتیجه یک روند فراقضایی و مهندسیشده توسط نهادهای امنیتی است
که با هدف سرکوب و ارعاب دانشجویان تنظیم شده و فاقد هر گونه اعتبار
است» .وی در ادامه گفت« :نهادهای مدنی و جامعه جهانی باید با اعتراض و

محکومکردن این حکم ،هزینه سیاسی صدور چنین احکامی را برای حکومت
باال ببرند».
طبق گزارش رسانههای داخل ایران ،علی یونسی و امیرحسین مرادی ،دو
دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف در شعبه  ۲۹دادگاه انقالب ،هر یک به
 ۱۶سال زندان محکوم شدند.
این دو دانشجو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ،به  ۱۰سال زندان و به اتهام تجمع
و تبانی علیه نظام به  ۵سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به  ۱سال زندان
محکوم شدند.
رضا یونسی ،برادر علی یونسی در خصوص صدور این حکم به سازمان حقوق
بشر ایران گفت« :علی یونسی و امیرحسین مرادی به این حکم اعتراض خواهند
کرد .هیچ مدركى علیه ایشان نداشتند .حتى قاضی به وزارت اطالعات اعتراض
كرده بود .بچهها به قاضی گفته بودند ،فیلم بازجوییها را ببیند ولی اطالعات
قبول نكرده بود كه فیلم را به قاضی بدهد».
علی یونسی ،دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین
مرادی ،دانشجوی فیزیک این دانشگاه است که روز  ۲۲فروردین ماه ۱۳۹۹
بدون 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  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶کسب کرده بود .او در سال آخر دبیرستان نیز همراه با
تیم ایران مدال طالی مسابقات جهانی المپیاد نجوم چین ( ۲۰۱۸میالدی) 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  ۱۳۹۶است.

