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 اع�ميه جھانی حقوق بشر  19ماده 
ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته، و در کسب اط�عات و 

 .افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون م�حظات مرزي، آزاد باشد
 راع�ميه جھانی حقوق بش 3ماده 

  .ھر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد
کشتار به  ،و استبداد عليه فقر و ف�کت و خفقان،ژانويه از بيم و ھراس خيزش ملت ايران  29ھمزمان با فرارسيدن  حا کمان ايراناما 

 .يھای وسيع آنان شدت بخشيده اندو به احکام سنگين و ناعادFنه خود عليه زندانيان سياسی و دستگير خود بيش از پيش افزوده مخالفين
  

تنھا دستاورد اين  تجاوز، شکنجه و تعرض به تمامی حقوق ايرانيان، ،سنگسار، ش�ق

  .حکومت قرون وسطائی است
  

  :ھشدار

يکنند که در نھايت زندانيان سياسی ايران اکنون در بدترين شرايط ممکن قرار گرفته و با حکومتی دست و پنجه نرم م

  .خونسردی جوانان اين مرز و بوم را به دار ميکشد

محکوم به مرگ تدريجی شده و تعدادی نيز زير فشار شکنجه و بی حرمتی و  ،ھای کشورمان اکنون صدھا نفر در زندان

  .رسيده و ميرسند ھا دست به خودکشی زده و يا توسط مزدوران حکومت به قتل رفتار ظالمانه در زندان

حکم اعدام صادر ميکنند و در نھايت خونسردی جوانان را به  به بھانه ھای مختلفدر نھايت آسودگی  اکنون در ايران ما 

  ، ھا صحبت از کشتارھای بيشتر است اکنون در زندان. می کشنددار

  :و اکنون

حقوق انسانھا، آزادی زندانيان سياسی و ھمبستگی مبارزاتی مردم در دفاع از 

  .يک ضرورت است رگونه حذف فيزيکی نوع بشر،ھمحکوميت 
 

ژانويه  سالروز جھانی دفاع از  29کميته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، به مناسبت 

و  آزادی بدون قيد و شرط ، اجرایو پنھان جمھوری اس�میا ی پيدھا تمامی اعدام ضمن محکوم نمودن زندانيان سياسی،

   .استو نيز الغای مجازات اعدام را خواستار منجر به مرگاحکام  کليه توقف فوری، وثيقه زندانيان سياسی
  

293  

  کودک و نوجوانکميته دفاع از حقوق 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


