
 در همبستگي با نسل جوان ايران در روز جهاني جوان   

 دره است. م گذاري شدنا” صلح در خدمت جوانان“روز به رسمیت شناختن و توجه به موضوع  ،آگوست روز جهانی جوانان 12روز 
 . یدارندمگرامی اين مناسبت شركت جوانان در جلوگیري از درگیريها و همچنین عدالت اجتماعی و صلح پايدار را 

ها، ن دانشگاهم، بستشور با سركوب آزاديهاي بیان و مطبوعات توسط رژياما در ايران، فضاي رشد و ترقي براي نسل جوان ك
 فرستادن جوانان به جنگ و غارت ثروتهاي عمومي از بین رفته است.

 جوانان ايراني هيچ فرصتي براي شركت در امر صلح جهاني ندارند.

ديل كرده رهاي جوان جهان تبايران را به يكي از بزرگترين كشو ،سال 29تا  15ميليوني جوانان بين  23جمعيت 
 است.
ون از مردم هیچ شغلي ندارند، میلی 15اما با بیكاري رو به رشد به عنوان يكي از اصلي ترين مشكالت مواجه است. تقريبًا  ايران 

وارد بازار  لتحصیالن دانشگاهااز فارغ  %70تقريبًا  1365. در سال میباشندمیلیون از آنان فارغ التحصیالن دانشگاه  405دست كم 
 كاهش پیدا كرد. %50اين آمار به كمتر از  1390كار میشدند اما در پايان سال 

ت، ي، تعمیراار ساختمانكفارغ التحصیالن ايران بیكار هستند در حالي كه بقیه آنها در شغلهاي پايیني چون  ٪50يعني بیش از
 ارد.ند اند، گذراندهرشته تحصیلي و آموزشي كه  مشغول به كار هستند كه هیچ همخواني با… دستفروشي در خیابان و 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

یش از دو برابر شده ب 2011وی گروه کنترل مواد مخدر، تعداد افراد معتاد به مواد مخدر از سال براساس يک نظرسنجی از س
 است.

 
 

     

از  یريجلوگ یبرا یکوتاه مدت و بلند مدت یبرنامه ها رانيا ميمتأسفانه، رژ
 جوانان ندارد. انيبه مواد مخدر، به خصوص در م اديگسترش اعت

 

است  یهيشده است. بد رانيدناک معتادان در ادر شيباعث افزا متیآسان به مواد مخدر ارزان ق یکارشناسان معتقدند که دسترس
 .شوند هیاز خريد نان ته عتريسر اریحتي بس تواندیکه در ايران مواد مخدر م

نفر مصرف كننده مواد مخدر در  ونيليم 14در چنين شرايطي اغلب 
منتشر شده  یايران، مردان و زنان جوان هستند. طبق گزارش ها

سال  20به  رانيدر ا اديسن اعت نيانگيم ،یدولت یتوسط رسانه ها
 .است افتهيکاهش 

حال، ارقام منتشر شده  نيبا ا
سانسور شده  اريتوسط دولت بس
به طور قابل  یاست و آمار واقع

 .باالتر است یتوجه



 یکيعتیاد را اآنها  رايزارند، مواد مخدر مشارکت د عيدر تجارت و توز یو مخصوصا سپاه پاسداران به طور جد رانيا ميرژ متاسفانه،
 د .سوب میشوننان محدانند كه خطر جدي براي آ یم یو شورشگر یسرکوب و فلج کردن جوانان ناراض یراهها برا نياز موثرتر

 

 

 

 

 

حقوق بشر در  تيوضع ن،يعالوه بر ا
سال گذشته دائما  39در طول  رانيا

در حال بدتر شدن است. رژيم 
در سرکوب  یآخوندي سابقه اي طوالن

دارد که حقوق خود را طلب  یجوانان
 ،یآرش صادق ،یئم. آتنا داکننديم

 نيو رام يیرايگلرخ ا ،یاسد ديمج
در ميان زندانيان بي  یپناه نيحس

كه سالها در زندان به  ندشماري هست
سر برده و ميبرند زيرا كه جرأت كردند 
براي دفاع از حقوق خود و حقوق مردم 

 بايستند

نرخ سرانه اعدام ها در جهان است.  نيباالتر یدارا رانيا
اعدام ها به طور  ،یالملل نيمحكوميتهاي ب شيافزا رغميعل

 103، 2017 هيو تنها در ماه ژوئ رنديگ یانجام م یروزافزون
 .در ايران حلق آويز شدند انيتن از زندان

سال سن داشتند شامل دو مرد جوان،  30 رياکثر اعدام ها ز
 کيشدند. در  ختهيساله که به طور علني به دار آو 27و  24

جوان كه در هنگام دستگيري تنها  کي ز،يعمل جنجال برانگ
 ران،يجنوب ا راز،يسال سن داشت، در زندان عادل آباد ش 15

رغم  یلع کييتاج رضايحكم عل یبه دار آويخته شد. اجرا
 رانيدر مورد نقض حقوق بشر در ا یالملل نيموج انتقادات ب

 انجام شد.



ن با رك خواهند كرد. ايراتداشته باشد ايران را  یساله میگويند كه اگر فرصت 25تا  16سوم از جوانان  کي ر،یبررسي اخ کيدر 
 .تنخبه به خارج كشور رتبه اول در جهان در فرار مغزها را از آن خود كرده اس 150،000پرواز ساالنه 

له با اين ه به مقابستند كبند، در انتظار فرصتي ههم كه نمیتوانند از جهنمي كه توسط رژيم ايران ايجاد شده رهايي يا كساني
 رژيم برخیزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را در ميان عموم مردم برانگيخت یبزرگ یکرد و همدرد نيقتل خودسرانه کشور را خشمگ نيخبر از ا
 ،”رنديم یقهرمانان نم“توسط جوانان برگزار شد كه مينوشتند،  یاصغر نحوي پور در شبكه هاي اجتماع يادبود

 ”ما راه تو را ادامه خواهيم داد.“ ايو ” قهرمان بلند پرواز كن، تو را هرگز فراموش نميكنيم“

  نتيجه  

 .تمام مردم ايران است اين شعارها حاكي از عزم جوانان شجاع ايران براي تحقق يك آينده انساني براي خود و

روز جهاني جوان يك فرصت مناسب براي فراخواندن جامعه بین المللي است كه از خواسته جوانان ايران دفاع كنند و همچنین به 
 . آنان براي دست يافتن به جامعه اي در صلح كه اليق آن هستند كمك كنند

ان، زنان و مرداني كه در آرزوي رسیدن به حقوق بشر برابر هستند را همانطور که روز جهاني جوانان را جشن میگیريم، جوانان اير
 فراموش نكنیم.

 

 

 

  

اصغر نحوي پور به يك آخوند كه چند دختر جوان را  ر،يمورد اخ کيدر 
مورد تعرض و توهين قرار داده بود به شدت « بدحجابي»به بهانه 

اعتراض كرد و او را گوشمالي داد. به گفته شهود عيني او در حالي كه 
ما اين آخوندها را نمي خواهيم. اين اسالم را نمي »د: فرياد مي ز
بر اثر شليك « چه مملكتي است، و اين چه اسالمي است نخواهيم. اي

 .مستقيم و از نزديك آدمكشان نيروي انتظامي جان باخت


