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 سرکوب به دنبال احقاق حقوق از دست رفته  ریدر ز یرانیجوانان ا

 جوان یآگوست، روز جهان ۱۲مناسبت  به

 

 مقدمه
 

جوانان" تمرکز  یمن برایا ی"فضا روی موضوع  2۰1۸اری شده که در سال گذنام جوانان یآگوست روز جهان 12روز 
در  انان به فضای امنی نیاز دارند که در آن بتوانند با هم جمع شده وکند که جو. این روز به جهان یادآوری میدارد

جامعه شرکت کرده و گیری برای پیشرفت در روند تصمیم و همچنینخود متنوع فعالیتهایی مرتبط با نیازها و منافع 
 نظرات خود را آزادانه بیان کنند. 

و  انیب یآزاد با سرکوب توسط رژیم ایرانتوسعه موثر،  کمک به یبرا منیا یهرگونه فضا ،یرانیجوانان ا یبراچند  هر
 رفته است. نیاز ب یو غارت ثروت عموم زیمطبوعات، سرکوب اعتراضات صلح آم

با ، خود از مشکالت عمده یکیسال سن دارد( به عنوان  3۰ ریکشور ز تیدرصد از جمع 6۰) رانیجوان در ا نسل
 است. رشد مواجهرو به  یکاریب

. در باشندی فارغ التحصیالن دانشگاه م میلیون از آنان ۴۰۵یلیون از مردم هیچ شغلي ندارند دست كم م 1۵تقريباً 
اين آمار به كمتر از  13۹۰شدند اما در پايان سال ی از فارغ التحصیالن دانشگاه وارد بازار كار م ٪۷۰تقريباً  136۵سال 
 .كاهش پیدا كرد ۵۰٪

، یچون كار ساختمان یپايین یكه بقیه آنها در شغلها یان بیكار هستند در حالفارغ التحصیالن اير ٪۵۰بیش از يعني
كه  یو آموزش یبا رشته تحصیل یمشغول به كار هستند كه هیچ همخوان… در خیابان و  یتعمیرات، دستفروش

 گذرانده اند، ندارد.
 "درصد است ۴۰: "نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیالن کشور ، نوشتروزنامه ایران

بیش از دو برابر شده است. بسیاری از  2۰11تعداد افراد معتاد در جامعه از سال در چنین شرایط مشقت باری، 
بنا بر گزارشات درج شده توسط معتاد و مصرف کننده مواد مخدر در کشور، جوانان هستند.  میلیونی 1۴جمعیت 

 سال رسیده است.  13به  سن اعتیاد در ایرانرسانه های دولتی، 
خواهان ترک کشور برای رسیدن به  ساله کشور 2۵تا  16بنا بر یک بررسی که اخیرا صورت گرفته، یک سوم جوانان 

 شرایط بهتر زندگی هستند. 
از نظر فرار مغزها  رانیپول، ا یالمللنیقابل تامل است. طبق آمار صندوق ب زیحجم خروج نخبگان از کشور ن نیب نیدر ا
مهاجرت  رانیاز ا هیعال التیهزار نفر با تحص 1۸۰است و ساالنه تا کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده ۹1 نیدر ب

 .کنندیم
از  یآزمون سراسر یهانینفر از برتر 3۵۰و  ادینفر از دارندگان مدال المپ 3۰۸اعالم کرد که  رانینخبگان ا یمل ادیبن

نفر از  ۹۰نوشت است،  یزیو برنامه ر تیریهفته نامه سازمان مد نیهمچن اند.به خارج مهاجرت کرده ۸6تا  ۸2سال 
که در سه سال گذشته در  یدانش آموز 12۵
اند، هم رتبه کسب کرده یجهان یادهایالمپ

 لیتحص کایآمر یهااکنون در دانشگاه
پول هم  یالمللنی.طبق آمار صندوق بکنندیم

هزار مهندس و پزشک  2۵۰از  شیاکنون ب
 هستند. کایدر آمر یرانیا

ی که توسط رسانه های دولتی هرچند آمار
منتشر میشوند بسیار ناچیز بوده و آمار 

 واقعی بسا باالتر از این تعداد است. 
به نظر میرسد که رژیم هیچ برنامه کوتاه یا 
بلند مدتی برای مبارزه با این بحرانها ارائه 

 نکرده و نخواهد کرد. 
جوانان ایرانی میخواهند بدانند که چرا رژیم 

ونها دالر در سیاست خارجی خود در ایران میلی
خاورمیانه صرف میکند در حالی که جوانان 

ایرانی در فقر و انواع بحرانهای العالج دست و 
این پا میزنند؟ آنها میخواهند بدانند که چرا 

سالح و تأمین مالی هزینه صرف همه 
هللا گروههای شیعی در لبنان و یا حزب

رسانه  شود در حالی که بنا به اعترافمی
میلیون ایرانی زیر  ۵۰های حکومتی، بیش از 

 زندگی میکنند؟ خط فقر

http://www.asriran.com/fa/news/402163/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.entekhab.ir/fa/news/34697/%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/34697/%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.baharnews.ir/news/151498
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 جوانان زندانی، مخالفین سیاسی و فعالین حقوق بشر
 

های ایران به سر می شمار بسیاری از زندانی جوان با اتهامات سیاسی در زندان
جوان که از قانون  یاسیس انیزندان نیا هیعل جیکه به طور را یاتهاماتبرند. 

ارتکاب جرم بر ضد  یبرا یاجتماع و تبان»شامل ؛ گرفته شده اند یمجازات اسالم
 تیبا هدف برهم زدن امن یاسیمخالف س یدر گروه ها تیکشور،عضو تیامن

سات به مقد نتاها ،یاسالم ینظام، اهانت به رهبر جمهور هیعل غیکشور، تبل
 باشد. یم« اسالم

از موارد نقض حقوق بشر به  یارسال گزارش و اطالعات لیاز آنان به دل یاریبس
تحت  گرید یالملل نیسازمان ملل، اعضا پارلمان اروپا و مجامع ب ژهیگزارشگران و

 فشار قرار گرفته اند. 

 

اجتماع و سال زندان محکوم شده است جرم او  1۹به  ،ساله ۳۷آرش صادقی 
 نیتوه ؛یمجاز یدر فضا بینظام؛ نشر اکاذ هیعل غیتبل ؛یمل تیامن هیعل ینتبا

وی بر اثر شکنجه و اعتصاب طوالنی مدت به شدت عنوان شده است.  ینیبه خم
بیمار است و در وضعیت خطرناک جسمی به سر می برد. نیازمند مراقبت 

 باشد.پزشکی ویژه می

حکوم شده است. تنها جرم او به پنج سال زندان م ،ساله ۲۹ رزادیش دیسع
اعتصاب  لیدر زندان به دل یاست. و یحقوق بشر زیمسالمت آم یها تیفعال
 برد یبه سر م نامناسبی یجسم تیوضع و بیماری دیسک کمر در زندان درغذا 

 و نیازمند مراقبت پزشکی می باشد.

شش سال حبس محکوم شده است. به ، ساله ۳۶ ییرایا یمیابراه گلرخ
منتشر نشده تحت عنوان  ینگارش مطلب توهین به مقدسات به دلیلاو  جرم

 مجازات دهشتناک سنگسار بوده است. 

 تیبه هفت سال حبس محکوم شده است. جرم او فعال ساله ۲۹ یدائم آتنا
لغو حکم اعدام و انتقاد از کارنامه  نهیدر زم یحقوق بشر زیمسالمت آم یها

 .بوده است رانیاعدام مقامات ا

ماه زندان محکوم  ۹۰به  توهین به مقدسات به اتهام، ساله ۳۰عربی سهیل 
. در مدت شددیگر به وی اضافه حبس  شش سال مجدد در دادگاه شده بود که 

زندان خود بیش از سه بار در اعتراض به روند دادرسی خود و همچنین شرایط 
ان بزرگ خود در زندان اعتصاب غذا کرده است. هم اکنون تحت در زندان تهر

 هاست که در قرنطینه تحت شکنجه جسمی و روانی قرار دارد.ماه

 هیاقدام عل، خلق نیدر سازمان مجاهد تیعضو اتهام به، ساله ۳۴ی اسد دیمج
سال حبس محکوم  6 به نظام هیعل غیو تبل یاجتماع و تبان قیاز طر یمل تیامن

 ای یدم دسترسدر دستگاه گوارش مبتال بوده و ع یبه مشکالتوی شده است. 
 کند. دیرا تشد اشیماریممکن است ب نیدر زندان او یکمبود امکانات پزشک

او تاکنون سال حبس محکوم شده است. جرم  11، ساله ۳۰ بایشک امیپ

 برد. یو کبد چرب رنج م گرنیم یماریاز ب یزندان نیامشخص نیست. 

اعتقاد  اوسال حبس محکوم شده است. جرم  ۵به ، ساله ۳۰ی روزیف میابراه
 یبرا دیعقا شیو تفت نیبا توه نیاو در زندان او یهاییبازجو است. به مسیحیت

 همراه بوده است. یگرفتن اعتراف اجبار

سال حبس محکوم شده است. او به  1۵به ، ساله ۲۵صابر ملک رئیسی 
ار گرفته و مستمر تحت قر خودش را معرفی کند. وی در زندان اردبیل تحت فشار وی گروگان گرفته شده است تا برادر

 جسمانی قرار دارد. شکنجه



 

 

 :جوانان دستگیر شده در جریان قیام سراسری

جوانان و مردم بیکار در اعتراض به شرایط نامناسب اقتصادی، گرانی و فقر در شهرهای  13۹6در دی ماه سال 
، دست كم هشت هزار تنبا بازداشت مختلف ایران اقدام به تظاهرات مسالمت آمیز کردند اما مقامات قضایی ایران 

صد آنان را دانش آموزان تشكیل در3۵سال و  2۵درصد دستگیر شدگان را جوانان زير ۹۰اند. آنان را سرکوب کرده
 .اندداده

تن از دانشجویان بازداشت شده اقدام به تشکیل پرونده کرده و برای آنان احکام  1۵۰مقامات قضایی برای هر بیش از 
 بس های طوالنی مدت صادر کرده است.سنگین با ح

 سال حبس محکوم شده است. ۸، به دانشگاه آزاد تهران یحسابدار یرشته  یدانشجو ،ازین یاحمد اریزان

 محکوم شده است. یریسال حبس تعز ۵به  یسیارشد زبان انگل یکارشناس یدانشجو ،یانتصار مایس

 .محکوم شده است یریسال حبس تعز ۵به  اقتصاد دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو ،یانتصار مایش

سال  2و  یریسال حبس تعز 6به  نور تهران امیحقوق دانشگاه پ یکارشناس یدانشجو ،یاسکندر یمهد
 خروج از کشور محکوم شده است. تیممنوع

 محکوم شده است. یریسال حبس تعز ۷به  دانشگاه آزاد رودهن ینیبال یروانشناس یدانشجو ،یباو رضا

سال حبس  ۷به  و رسانه دانشگاه تهران یارشد مطالعات فرهنگ یکارشناس یدانشجو رهیپذ پدرام
 ضربه شالق محکوم شده است. ۷۴و  یریتعز

و دو سال ممنوع  یریسال حبس تعز 6به  دانشگاه تهران یانسان شناس یدانشجو زاده نیحس الیل
 از کشور محکوم شده است. یالخروج

 محکوم شده است. یریبه دوسال حبس تعز حنه دانشگاه تهرانص یطراح یدانشجو شناسحق محسن

سال  2ضربه شالق و  ۷۴ ،یریسال حبس تعز ۷به  برق دانشگاه تهران یدکترا ی، دانشجودهقان اریخشا
 به برازجان محکوم شده است. دیتبع

 یریتعز سال حبس ۸به  زبان آلمان دانشگاه تهران یمترجم یرشته  یآموختهدانش عمران شیدرو نایس
 یو فضا یاسیحضور در احزاب و دسته جات س ،یاسیس تیاز فعال تیو محروم یسال ممنوع الخروج 2 نیو همچن

 محکوم شده است. ،یمجاز

 یو دو سال ممنوع الخروج یریحبس تعز کسالیبه   دانشگاه تهران یعلوم اجتماع یدانشجو یعیرب نایس
 محکوم شده است.

 محکوم شده است. یریماه حبس تعز 23به  زیتبر یمدن دیشهدانشگاه  یدانشجو یریصغ ایرو

محکوم شده که هم اکنون در  یریبه شش ماه حبس تعز دونکناری، اهل فرساله ۲۳ یدانشجو یمحمد معصومه
 باشد. یزندان بابل محبوس م

سال  2ضربه شالق،  ۷۴سال زندان، ۷به  ،یدانشگاه بهشت یروزنامه نگار و دانشجو یصریق صادق

 از کشور محکوم شده است. یسال ممنوع الخروج 2در مطبوعات و  تیاز فعال تیوعممن

در مراجعه به  رماهیت16روز شنبه  یضربه شالق محکوم شد. و ۷۴سال زندان و  6به  )فرهان( یآبادفرح دهیسپ
 ده است.محاکمه ش یابی، به صورت غ13۹۷ ریت 3دادگاه انقالب روز   26شعبه  یدادگاه متوجه شد که از سو

https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7/
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https://fa.iran-hrm.com/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://fa.iran-hrm.com/23-of-gonabadi-dervishes-were-sentenced-to-119-years-in-prison/
https://fa.iran-hrm.com/convictions-of-leila-husseinzadeh-and-sina-rabiei-students-of-tehran-university-imprisoned-and-banned/
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https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b6%db%b8-%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://fa.iran-hrm.com/three-students-arrested-for-condemnation-of-the-general-demonstrations-of-december-12-to-16-years-imprisonment-and-ban-on-leaving-the-country/
https://fa.iran-hrm.com/convictions-of-leila-husseinzadeh-and-sina-rabiei-students-of-tehran-university-imprisoned-and-banned/
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https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%aa%d9%86-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%aa%d9%86-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7/


 

 

ماه حبس  3به  زیتبر یمدن دیدانشگاه شه یسیآموزش زبان انگل یکارشناس یدانشجو یکامران یعل
 محکوم شده است. یریتعز

بازداشت شده بود در دادگاه به  ۹6که به دلیل شرکت در تظاهرات دی ماه  دانشجوی دانشگاه تبریز علی قدیری
 شده است. شش ماه حبس تعزیری و یکسال حبس تعلیقی محکوم 

سال حبس و دو سال  6به تحمل  دانشگاه تهران اتیادب یرشته  یمعلم و دانشجو یهللا مردان روح

 محکوم شده است. یو ممنوع الخروج یحقوق اجتماع یاز برخ تیمحروم

 2 نیو همچن یریسال حبس تعز ۸به  دانشگاه تهران یانسان شناس یرشته  یدانشجو یمظفر یعل
رسانه  ،یمجاز ی،فضا یاسیحضور در احزاب و دسته جات س ،یاسیس تیاز فعال تیو محروم یسال ممنوع الخروج

 ها و مطبوعات محکوم شده است.

ضربه شالق ،  ۷۴ ،یریسال حبس تعز 12به   حقوق دانشگاه تهران یارشد رشته  یدانشجو ینور یکسر
در گروه ها و احزاب و دسته  تیاز عضو تیسال محروم 2 ،یسال ممنوع الخروج 2 ،یبه ثالث باباجان دیسال تبع 2

 .محکوم شده است یرسانه ا تیو فعال یو اجتماع یاسیجات س

 

 

 

 

https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1/
https://fa.iran-hrm.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://fa.iran-hrm.com/three-students-arrested-for-condemnation-of-the-general-demonstrations-of-december-12-to-16-years-imprisonment-and-ban-on-leaving-the-country/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b6%db%b8-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 

 

 ۴۰مسالمت آمیز پاسخ خواسته های جوانان با گلوله و باتون و شکنجه در زندان داده شده بیش از  در این تظاهرات
اعتراض به پایه ای ترین حق خود توسط ماموران  تن از جوانان و نوجوانان در شهرهای مختلف ایران تنها به دلیل

 امنیتی کشته شدند. 

در  13۹۷مرداد  12روز  که در جریان تظاهرات اخیر در ایرانساله،  26 در آخرین مورد میتوان به شهادت رضا اوتادی

 ، اشاره کرد.کشته شد با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کرج

ویای خواسته های برحق نسل جوان ایران در پی رسیدن به حقوق عادالنه خود، آخرین و تنها توییت او، به تنهایی گ
 باشدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 رديف نام فامیل استان  شهر سن شغل و تحصیل تاريخ شهادت

 1 حمزه لشنی زند لرستان  درود 32   ۹6/1۰/۰۹

 2 مهدي كهزادي لرستان  درود   مهندس ۹6/1۰/۰۹

۹6/1۰/ ۹۰  3 محسن ويرايشي لرستان  درود 3۰   

 4 حسین رشنو لرستان  درود     ۹6/1۰/۰۹

 5 محمد چوباك لرستان  درود 2۹   ۹6/1۰/۰۹

 6 احسان خیري لرستان  درود 26   ۹6/1۰/۰۹

 ۷ مسعود كیاني دهكیاني خوزستان ايذه 1۵   ۹6/1۰/1۰

 ۸ رضا قلخانبازنانكلي همدان تويسركان      

 ۹ محمد ابراهیمي اصفهان قهدريجان     ۹6/1۰/11

 1۰ حسین شفیع زاده اصفهان قهدريجان     ۹6/1۰/11

 11 شهاب حسیني اصفهان قهدريجان     ۹6/1۰/11

 12 نعمت هللا شفیعي اصفهان قهدريجان     ۹6/1۰/11

 13 عبدالرسول كريمي اصفهان قهدريجان     ۹6/1۰/11

 14 عباس كريمي اناصفه قهدريجان     ۹6/1۰/11

 15 احمد حیدري اصفهان قهدريجان 1۴   ۹6/1۰/11

 16 محسن عادلي خوزستان دزفول     ۹6/1۰/13

 1۷ نعمت هللا صالحي اصفهان جوي آباد     ۹6/1۰/11

 1۸ وحید حیدري مركزي اراك 22 دستفروش ۹6/1۰/16

 1۹ سینا قنبري تهران شهر ری 23 ديپلم ۹6/1۰/1۷

 2۰ اصغر هارون رشیدی اصفهان همايون شهر 22 كشتي گیر-يپلمد ۹6/1۰/11

 21 علیرضا گمار خوزستان مسجد سلیمان 31    

 22 آرش خدري خوزستان مسجد سلیمان     ۹6/1۰/13

 23 امین رمضاني خوزستان مسجد سلیمان     ۹6/1۰/13

 24 سارو قهرماني كردستان سنندج 2۴   ۹6/1۰/2۴

 25 علي پوالدي مازندران آباد چالوس بع مرزنتوا 26   ۹6/1۰/23

فارغ التحصیل  ۹6/1۰/23
 دانشگاه فني 

 26 كیانوش زندي كردستان سنندج 26

 2۷ شهاب ابطحي مركزي اراك 2۰   ۹6/1۰/2۴

 2۸ حسن ترکاشوند   کرج 23    

 2۹ محمد نصیري زنجان زنجان     ۹6/1۰/1۹

 3۰ علي مومني لرستان  نورآباد دلفان     ۹6/1۰/1۰

 31 آريا روزبهي خوزستان اهواز 2۵   ۹6/1۰/1۹

 32 سیدابراهیم رسولي فارس اقلید     ۹6/1۰/2۸

 33 فرزاد چگني خوزستان دزفول     ۹6/1۰/3۰

 34 عامر فالحي اصفهان همايون شهر 3۰   ۹6/11/۰۵

 3۵ طالب وندبساطی کرمانشاه زندان ایالم   پرستار ۹6/12/۰6

 36 امید یوسفیان فارس کارزون  نقاش ۹۷/۰2/26

 3۷ علی  محمدیان آزاد فارس کارزون   ۹۷/۰2/26

 3۸ هادی جهانتاب فارس کارزون   ۹۷/۰2/26

 3۹ رضا)بهنام( اژدری فارس کارزون   ۹۷/۰2/26

 ۴۰ رضا اوتادی البرز گوهردشت کرج 26  ۹۷/۰۵/26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرکوب به دنبال احقاق حقوق از دست رفته ریدر ز یرانیجوانان ا

 مانیتورنگ حقوق بشر ایران – جوان یآگوست، روز جهان ۱۲مناسبت  به


