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ماده  1اعالميه جھانی حقوق بشر
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابرند .ھمه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با
روح برادري رفتار کنند.
ماده  2اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس ميتواند بدون ھيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذھب ،عقيده سياسي يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين
مليت ،وضع اجتماعي ،ثروت ،نسب يا ھر موقعيت ديگر ،از تمام حقوق و کليه آزاديھائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است بھره مند گردد.
ب /بعالوه ھيچ تبعيضي به عمل نخواھد آمد که مبتني بر وضع سياسي ،اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به
آن تعلق دارد ،خواه اين کشور مستقل ،تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

دھم دسامبر روز جھانی حقـوق بشر را در شرايـطی گـرامی ميداريم
کـه ،تـحـقـق اين آرزوی ديريـن بـشری ھـنـوز از حـد امضـای اين
اعالميه بيرون نرفته است
در راستای ھمبستگی با مردم جھان و برای بزرگداشت اين روز جھانی ،اعضای نمايندگی ھانوفر کانون دفاع از
حقوق بشر در ايران ضمن بزرگداشت اين روز اعتراض خود را نسبت به نقض مستمر و برنامه ريزی شده کليه
حقوق ايرانيان اعالم نموده ياد آور ميشود.

مردم ايران حق دارند بپرسند
آری براستی مردم ايران حق دارند بپرسند که ،محکوميتھای مکرر حکومت سرکوبگر ايران در مجامع بين المللی ،چه
تأثيری بر رفتار ضد حقوق بشری حکومت فقھا گذاشته است؟!

و

پاسخ ما اينکه اگر اين محکوميتھا ھم نباشد ،اگر سرکوب حقوق بشر در ايران اعتراضی را در سطح بين المللی

برنيانگيزد ،اگر نقض فاحش حقوق بشر در ايران با سکوت و مماشات جامعه بين المللی ھمراه شود ،حکومت ايران
دست خود را در اعدامھا ،بازداشتھا ،اعمال مجازات قرون وسطايی ،عدم آزادی بيان وانديشه با شکستن قلمھا و خفه
کردن صداھای منتقدين ،پايمال کردن کمترين حقوق انسانی ،پيشبرد سياستھای ضد زن و جلوگيری از فعاليت
سنديکايی بازتر خواھد ديد.

با آرزوی تحقق و اجرای کليه مواد اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق ھای آن در ايران
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  /نمايندگی ھانوفر

