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 حقوق بشر یجھان يهاع�م  91ماده 

، و حق ]و مزاحمت[از مداخله ] نگرانی[ھر انسانی محق به آزادی عقيده و بيان است؛ و اين حق شامل آزادی داشتن باور و عقيده ای بدون 
 .جستجو، دريافت و انتشار اط+عات و افکار از طريق ھر رسانه ای بدون م+حظات مرزی است

 حقوق بشر یھانج يهاع�م  20ماده 
  .ھر انسانی محق به آزادی گردھمايی و تشکيل انجمنھای مسالمت آميز است .١
 .ھيچ کس نمی بايست مجبور به شرکت در ھيچ انجمنی شود .٢

 

ديگر سرکوب گسترده و سيستماتيک دانشجويان  آذر بار 16به مناسبت 
  توسط جمھوری اس�می را محکوم می کنيم

 

 
  احمد قندچی  شريعت رضوی مھدی  مصطفی بزرگ نيا

روزی که آزادی انديشه بھای ايستادن  .عنوان روز دانشجو ياد می شود می گذرده سال از واقعه ای که امروز از آن ب 58
  . دانشجو پرداخت 3به خاک و خون کشيده شدن  برابر استبداد را با  در

دانشجويان  1332آذر  16در  .ه ھمچنان در بند استآزادی انديش ،اما امروز و با گذشت بيش از نيم قرن از آن واقعه
و امروز به  است مبارزه با استبداد دارپرچم ،ايران حرکتی را آغاز نمودند که تا به امروز با دادن ھزاران قربانی

خود را نه ابزار دست اين يا آن حزب و گروه بلکه امانت دار ميراث گرانبھای صد سال حدی از بلوغ رسيده که 
  . می داندمبارزه ملت ايران برای آزادی و دموکراسی 

نه  صاحبان قدرت در ايران به چنان ھراسی از اين قشر آگاه و پيوند خورده با ملت ايران و دنيای آزاد مبت+ شده اند که
طی روزھای  بازداشت، آزار و اذيت، شکنجه و زندانی کردن دانشجويان منتقد می پردازند بلکه تنھا بيش از پيش به

و بسيجيان را با عنوان دانشجويان خود حکومتی آلوده کردن نام و اعتبار دانشجو عده ای از وابستگان گذشته برای 
در باغ قلھک اجير می کنند که شايد ذره جوش برای غارت و تجاوز به حريم سفارت انگلستان و اقامتگاه ديپلمات ھا 

  .ای بتوانند چھره دانشجويان مستقل و مبارز را در برابر ديدگان مردم ايران و افکار عمومی جھان مخدوش کنند
ھرگونه استفاده ابزاری و با بزرگداشت اين روز، آذر  16بمناسبت فرا رسيدن  جوان و دانشجوکميته دفاع از حقوق 

توسط شديد سرکوب دانشجويان تھمچنين  ،بويژه در جھت نقض قوانين و معاھدات بين المللی نشجوسياسی از نام دا
روندی تصاعدی يافته است را مغاير با  88ايران که بخصوص پس از وقايع انتخاباتی سال  دولت جمھوری اس+می

 .   اصول بشردوستانه و اع+ميه جھانی حقوق بشر دانسته و قويا محکوم می نمايد
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  جوان و دانشجوکميته دفاع از حقوق 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


