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تشكيل جلسه دادند و به  در روز نهم اآتبر نمايندگان آشورهاى عضو اتحاديه اروپا در بروآسل
هيات اتحاديه اروپا آه هفته  طى اين نشست گزارش. بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران پرداختند

پيش از اين گفته شد آه هيات . قرار گرفت رده بود، مورد بحث و تبادل نظرگذشته به ايران سفر آ
و نقض ابتدايى حقوق انسانى در ايران  مزبور در گزارش خود از وخامت وضعيت حقوق بشر

آمده، موضوع تدوين يك قطعنامه از سوى  بنابر گزارشهاى به دست. اظهار نگرانى آرده است
ايران و عرضه آن به مجمع عمومى ملل  قض حقوق بشر دراتحاديه اروپايى جهت محكوميت ن

همين گزارشها حاآى است آه . قرار داشته است متحد، در دستور آار نمايندگان اتحاديه اروپا
مزبور اختالف نظر دارند و با وجود موافقت اآثر آشورها  آشورهاى اروپايى بر سر ارائه قطعنامه

 اتحاديه اروپا را به عهده دارد، چند آشور ديگر عضو رياست نوبتى از جمله آشور دانمارك آه
به گفته سخنگوى وزارت خارجه دانمارك تصميم نهايى در اين . مخالفت برخاسته اند اتحاديه با آن به

تشكيل   روز ديگر در لوآزامبورگ٩در اجالس آتى وزراى خارجه اتحاديه اروپا آه قرار است  باره
بسيارى از نمايندگان  ميان دهها سازمان بين المللى مدافع حقوق بشر ودر اين . شود، اتخاذ خواهد شد

اى قاطع مبنى بر محكوميت نقض  پارلمان اروپا خواستار حمايت اتحاديه اروپا از ارائه قطعنامه
چاپ  La Libre Belgique بلژيك در اين باره روزنامه ال ليبر. حقوق بشر در ايران شدند

اتحاديه اروپا در مورد رسيدگى به وضع  اجالس آارشناسان: بروآسل در شماره ديروز خود نوشت
ديالوگ “اتحاديه با دولت ايران در خصوص آنچه آه  حقوق بشر در ايران و مذاآرات نمايندگان اين

ختناق انجام مى گيرد آه موج بى سابقه اى از سرآوب و ا خوانده مى شود، در شرايطى” حقوق بشر
تنها ظرف چند : اين روزنامه مى افزايد. ايران را فراگرفته است و اعدامهاى علنى سراسر شهرهاى

سازمانهاى جهانى مدافع حقوق بشر از اعمال . ايران به دار آويخته شده اند  نفر در٢٩٢ماه گذشته 
 حكومت ايران هيچدستگاه قضايى : بدرفتارى در زندانهاى ايران خبر مى دهند و مى گويند شكنجه و

 از سوى ديگر. حد و مرزى در سرآوب اعتراضهاى مردم به خصوص جوانان و زنان نمى شناسد
اروپايى از  آارزار بين المللى عليه مجازات سنگسار در نامه اى خطاب به آميسيون زنان در اتحاديه

سنگسار عليه  به اجرا گذاشتن حكم سنگسار يك زن و مرد در شمال غربى ايران و صدور احكام
سيد يونس اسدى پس  بنابراين گزارش، گلى نيكخو و. چهار زن ديگر در تهران و آرج خبر مى دهد
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