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 عفو بين الملل به      سازمان  ات منتشره، شر گزابه بنا

 سفر محمد خاتمی به اسپانيا ، نقض مکرر   مناسبت
 ،   مال،عام حقوق بشر در ايران از جمله اعدام در     

 سنگسار ، تنبيهات فيزيکی ، شکنجه ، بدرفتاری ،
 عادالنه را غيردستگيری های کور و محاکمات    

در اين راستا عفو بين الملل نامه ای به          . محکوم کرد   
  و  ماريا آسنارنخست وزير اسپانيا ارسال کرد     خوزه

  نقض حقوق بشر در ايران را   از وی خواست موارد  
 .پيگيری نمايد

ی مدافع حقوق بشر در نامه خود به       جهان سازمان  اين
انيا خاطر نشان ساخت که در ميان         نخست وزير اسپ

 شدگان ماههای اخير در ايران ، تعداد زيادی    دستگير
 شده اند و زندانبه داليل سياسی بازداشت و روانه 

لذا از نظر عفو بين الملل آنها زندانيان سياسی    
ی اينترنشنال يادآوری    امنست . شوند   محسوب مي  

رگزار   های اسالمی مخفيانه ب   کرد که در ايران دادگاه
 متهمان به وکيل و يا خانواده خود          و ميشود  

عفو بين الملل نسبت به وخامت    . دسترسی ندارند 
 افزون وضع حقوق بشر در ايران هشدار داد و      روز

 اروپايی اتحاديهخواهان اعمال فشار بيشتر از سوی      
نيل   "از سوی ديگر ،   . بر رژيم جمهوری اسالمی شد    

ون اروپا طی    کميسي رياستمعاون ارشد  " کنوک  
سخنانی در پارلمان اروپا ، به نقض گسترده حقوق       

 نمود و هر گونه مذاکرات        اشارهبشر در ايران 
 اقتصادی و معامالت تجاری با رژيم حاکم بر ايران    

 

 

 
وی که رهبر پيشين حزب کارگر    .  دانست محکومرا 

  وجود انگلستان است اظهار داشت شواهد بسياری    
دارد که نشان دهنده اعمال مجازات های بيرحمانه      

 وحشت    سنگسارضد بشری و تحقير آميز از جمله  
انگيز زنان و مردان و ادامه نقض آزادی بيان و      

 .  بشری است  تمدننابودی استاندارد های 
 تشکيل يک ساختار برای ديالوگ    گفت " نيل کنوک  "

بين اتحاديه اروپايی و رژيم اسالمی ايران در زمينه 
 بشر ، طبعا يک پادزهر کامل برای مسائل     حقوق

  نمايندگان اغلب : وی افزود  . جدی مورد نظر نيست 
پارلمان اروپا اين اصل را مورد تاکيد قرار ميدهند که      

اروپا تا هنگاميکه بهبودی     مردماز نظر افکار عمومی   
در وضعيت حقوق بشر در ايران صورت نگرفته      

 بازرگانی با جمهوری سالمی    مذاکرات،هرگونه  
 . محکوم است  

 اتحاديه اروپايی، آغاز    اخيراکه  ی ميشود  يادآور
  گسترش  مذاکرات با جمهوری اسالمی به منظور     

يک    . مناسبات تجاری را به دو ماه ديگر موکول کرد         
  اسالمی    حکومت تحاديه فاش ساخت که      مقام ا 

حاضر نشده شرط لزوم بهبود کارنامه حقوق بشر   
 خاطر نشان ساخت که      نيزيک مقام ديگر  . را بپذيرد 

 قويا مايل     اروپا در مذاکرات دو ماه ديگر اتحاديه 
 حقوق بشر در ايران که به گفته وی         مسئله  است به  

،   ترشده است  کارنامه آن در سالهای اخير سياه    
  . بپردازد
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 عفو بين المللسازمان بيانيه
  وخامت بار حقوق بشر در ايرانوضعيت رابطه با در

�اطالعيه

� سياسیزندانيان کشتار موج

�! را متوقف کنيد آزاديخواهان عام قتل
�

 زندان ها متمرکز شده و چوبه های دار و  ی اسالمی بارديگر درجمهور مرگ رژيم ماشين
خبر دردناک کشتار آزاديخواهان هر روز به خارج از برج .  شده است برپاجوخه های اعدام 

خطر مرگ جان بسياری از اسيران در بند را تهديد  .  ها درز می کندزندانو باروهای مخوف 
ی و شوقم حمزه قادری ، خالد    اعدام جليل سيدی آخرين اخبار حاکی از اعدا  دنبال به . می کند

�. جليل زيوه ای از اعضای حزب دموکرات کردستان ايران است 

 موج جديد کشتار بايد به پا خاست و با تمام امکانات ادامه اين جنايات    اينی جلوگيری از برا
 و از نهادهای بين المللی حقوق بشر خواست تا جمهوری اسالمی را تحت         ساخترا متوقف 

ما به سهم خود مراتب تسليت و همدردی خود را به خانواده ، اقوام ،    . نددهفشار قرار 
�.  و حزب دموکرات کردستان ايران اعالم می نماييم   آشناياندوستان و 

�

�! بايد گردد آزادی سياسی زندان
��

�

�! بايد گردد موقوف و شکنجه اعدام
��

�

� اتحاد فداييان خلق ايرانسازمان اجراييه هيات
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