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 از نفوذ البی گران در سازمان عفو بين الملل جلوگيری کنيد
 فوریه ٢٢در تاریخ "  جلو چگونگی حرکت به: حقوق بشر در ایران" بين الملل اعالم کرده است که ميز گردی را تحت عنوان سازمان عفو

 که فعاليتهایش ارسی رئيس سازمان نياک خواهد بود این ميز گرد َاقای تریتا پشرکت کنندگانیکی از. برپا خواهد کرددر لس َانجلس  ٢٠٠٨
این اولين باری نيست که گروه نياک، سازمان عفو . امریکا با دیکتاتوری مذهبی در ایران استشرط قيد و عادی و بدون ایجاد ارتباطمتمرکز بر 

حقوق بشر در ایران " نيز سازمان عفو ارتقا دهنده کنفرانسی بود که نياک تحت عنوان ٢٠٠٧ جوالی ٢۶در تاریخ . به خدمت خود گرفته استرا 
 . و در َان َاقای تریتا پارسی شرکت داشت در واشنگتن ترتيب داده بود"امریکاو بدیل های سياست خارجی 

هيچ نشانی و مراجعه ای به حقوق بشر در تمام . نکته ای که سئوال بر انگيز است اینست که نياک بهيچ عنوان یک تشکيالت حقوق بشری نيست
 گروه نياک هرگز یکی از درخواست .تارنمای این گروه درج شده وجود ندارداسناد و مدارکی که اهداف و وظایف نياک را توضيح ميدهند و در 

نياک هرگز اعالميه ای در محکوم کردن رژیم مالیان .  سنگسار ارتقا نداده است وهای سازمان عفو را برای توقف اعدام های زندانيان سياسی
.يت های قومی و مذهبی صادر نکرده استبرای سنگسار، شکنجه، اعدام زندانيان سياسی و یا ظلم به زنان و اقل

 در جلسه ای که در .نيز به ماهيت غير حقوق بشری گروه خود اعتراف داردَانچه بيشتر سئوال بر انگيز است اینست که َاقای تریتا پارسی خود 
: در واشنگتن تشکيل شده بود از تریتا پارسی سئوال شد٢٠٠٨ ژانویه ١٨ تاریخ

"عليه نقض حقوق بشر در ایران موضعی اعالم نکرده است؟چرا نياک هرگز بر " 

:پاسخ او این بود که

."ما در این مورد تخصصی نداریم. نياک یک سازمان حقوق بشری نيست"
 

:به این پاسخ ميتوانيد در لينک های زیر گوش کنيد  

1- http://www.youtube.com/watch?v=j_EthZoSTvQ

2- Trita3.wmv

دید خود را به اطالع مقامات برای اینکه اجازه ندهيم که سازمان عفو بيش از این تحت نفوذ البی گران رژیم اسالمی قرار گيرد، باید اعتراض ش
قطع این نوع همکاریها با کسانيکه هدفشان تنها ایجاد ارتباطات دوستانه با مالها است و این هدف را هم در سازمان عفو برسانيم و خواستار 

. بشویمپوشش صلح دوستی و مخالفت با جنگ انجام ميدهند

پتيشن ها به تدریج برای َاقای کاکس دبير اجرائی سازمان عفو . ز برای اینکار تشویق کنيدلطفا پتيشن مهر را در این مورد امضا و دیگران را ني
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.اطالعات مربوط به تماس مستقيم با ایشان هم در پائين این متن قيد شده است. در امریکا فرستاده خواهد شد
 

 
http://mehr.org/petition_NIAC_AI2_persian.htm
 
 اطالعات تماس مستقيم
Contact Information: 
 
Mr. Larry Cox, Executive Director 
Amnesty International USA 
5 Penn Plaza 
 
New York , NY 10001  
Tel: (212) 807-8400 
Fax: (212) 627-1451 
E-mail: LCox@aiusa.org
 

بورلی هيلز تدارک دیده در کتابخانه برنامه فيلم، ویدیو و بحث َازاد  را  مهر برای اعتراض به سازمان عفو در همان محل و همان زمان گروه 
: اگر مقيم لس َانجلس هستيد، لطفا در این گرد هم َائی شرکت کنيد. است
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Why does Amnesty International promote NIAC?  
 

6:00 PM Friday, February 22, 2008 
 

Beverly Hills Library 
Meeting Room 

444 N. Rexford Dr., B.H. CA 90210 
Tel: (310) 288-2220  

  
An Event Organized by MEHR 
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Human Rights Violation in Iran   
and the Destructive Role of the Lobby Groups 

 
 

Open Discussion, Film and Slide  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Amnesty Announcement: 
 
 

 
 

Human Rights in Iran: How to Move Forward 
 
Tired of the polarized discussion swirling around the “Iran question” as it is presented by pundits and the media? 
Anxious to participate in building a strong human rights framework for constructive activism on Iran? Then 
please join Amnesty International in a panel presentation and dialogue. 
 
Panelists will include: 
 
Trita Parsi, author and the president of the National Iranian American Council 
 
Elahe Amani, chair of the Women's Intercultural Network 
 
Nazanin Boniadi, actress and children’s rights activist 
 
Alireza Azizi, former member of the Board of Directors of Amnesty International USA 
 
 
 

Friday February 22, 2008 
 

7:00-9:00 pm 
 

Beverly Hills Public Library, 444 North Rexford Drive, Beverly Hills 
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Refreshments will be served. This event is free and open to the public. For more information contact 
zjanmohamed@aiusa.org, aiis@uchicago.edu  or 202-675-8755. 

lAmnesty Internationa 
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