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 اعالميه جهانی حقوق بشر   19ماده 

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته، و در 

  .کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد

  يمدارگرامی را  ٧٨تير ١٨سالروز 
  

دانشجويی کوی  به خوابگاه دولتسال از تهاجم نيروهای انتظامی و شبه نظامی شرايطی يازدهمين در 

نژاد و نابينا شدن آقای جمالی  دانشگاه تهران و تبريز که منجر به کشته شدن يک نفر به نام عزت ابراهيم

پشت سر می را دانشجويان شدن صدها نفر از  دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران و مضروب و زندانی

قضايی در داخل کشور قضاوت عادالنه ای در مورد اين پرونده  گذاريم که از آن تاريخ تاکنون هيچ مرجع

  .انجام نداده است

دانشجويان به  تعدادی از همسال هنوز11و اين در حالی است که با وارونه سازی اين پرونده پس از گذشت 

قانون گريز  دستگاه قضايی و حاکمان  قانون ستيز و اين فاجعه در زندان بسر می برند دليل اعتراض به

ر، همچنان به سرکوب ، مواد اعالميه جهانی حقوق بش ی ازنقض موارد متعددبا جمهوری اسالمی ايران 

  .ضرب و شتم ، قتل  و کشتار جامعه ايرانی ادامه ميدهد

خرداد، نيروهای انصار و لباس شخصی با سازمان دهی گسترده و  ٢۴در شامگاه يکشنبه جهانيان ديدند که 

انواع  و مجهز به قمه و تبری هماهنگ، به دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه تهران حمله کردند افراد 

   . های گرم سالح

د، که روزي بود که نداي آزادي خواهي دانشجويان به آسمان ها بلند شد تا بار ديگر به ياد آور 89خرداد24

  .آزادي اين گوهر ناياب گمگشته چه طنيني دارد

  !پاسخ جوانان و دانشجويان مبارز و آزاديخواه ايران، سرکوب نيست
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  کودک و نوجوانکميته دفاع از حقوق 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


