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                                       خبر روز - صدای امریکا

 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 

 

 ۲۲/۰۲/۲۰۱۸ 

 عفو بین الملل از عقبگرد "شرم آور" جهان از حقوق بشری هشدار داد

  رۀ آریانا افغانستان آنالین:تبص

حالیکه قسمت های زیادی ازین جهان هر روز به نحوی در آتش جنگ و مصائب نا هنجار بشری میسوزد  در 

 با اعمال جنایات بشری و نه تنها گروپ های محدود با کشانیدن حیات قیمت دار هموطنان و سکنۀ مناطق مختلفه

سالهاست که به شکنجه و کشتار  اشتغال دارند، بلکه قدرت های بزرگ و اردو و قوای پلیس خود ممالک هم

 را به خون و آتش سوق میدهند. خویشمردم بیگناه سر زمین های گوناگون 

ا و در میدی، دنگل کشته شده باشکه گویا چند پرنده  و یا حیوانی در جاست ده ااخبار همین شب و روز خیلی س

بیان میدارد؛  غیر نظامی در سوریه به حمالت قوای روسی به طرفداری بشار االسد ۴۰۰مطبوعات از کشتار 

 یعنی مشت نمونۀ خروار.

هر سالی که سپری میشود، راپور های چپ و راست از منابع ذی صالح بین المللی مانند کمسیون های ملل متحد 

ها  ه و تخریب بنیادی سرزمینحمالت کشندو امثال آن در زمینۀ باال رفتن فجایع بشری، مظالم انسان بر انسان و 

 قلب انسان را ازین همه وحشت و دهشت منجمد می سازد.روح و همان دیار،  همردمان متعلق ب ۀذریع

اخیراً  هم یکی از کمسیون های معتبر ملل متحد بوده و (Amnesty International)) یتۀ عفو بین المللمک

پیش  در سال لمیاخبار جگر خراشی از چنین ظلم و تعدی که بصورت پراگنده و گوناگون بر بیگناهان غیر نظ

 ت:گردیده اسنتشر« صدای امریکا»وبسایت صفحۀ در که جگرخراشی را ارائه داشته  وارد گردیده است، راپور

 :عفو بین الملل از عقبگرد "شرم آور" جهان از حقوق بشری هشدار داد

عفو بین الملل از عقبگرد دولت های جهان در عرصه حقوق بشری به شدت انتقاد ورزیده او آنر "شرم آور" 

 خطاب نموده است. 

در گزارش سالیانه این سازمان که چهارشنبه انتشار یافت، تصویر نسبتا تاریکی از وضعیت حقوق بشری در 

جرایم جنگی در سوریه و  ۀدر میانمار گرفته تا ادام جهان ارائه شده است. از کشتار گروهی مسلمانان روهینگی

 عراق، عفو بین الملل تخطی های جدی حقوق بشری در شماری از کشورها را جداً نگران کننده خوانده است. 

 گزارش عفو بین الملل اوضاع افغانستان را هم به بررسی گرفته است. 
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ادامه جنگ در افغانستان و تاثیر منفی برروان افغان ها درمیان سایر موضوعات تخطی از حقوق بشری درگزارش 

ساالنه عفو بین المللی برجسته شده است. قرار این گزارش بیش از بیست گروه مختلف مسلح برعالوه گروه 

نتقاد اخیر نیز ا بشمول زنان و کودکان در حمالتافراد غیرنظامی ازکشتار  و داعش در افغانستان فعالیت دارند.طالبان 

 شده است.

رفتار ها قرار  ءدرقسمت دیگراین گزارش آمده است که افغان ها در سراسر کشور در خطر شکنجه و دیگر سو

دارند در حالیکه پیشرفت اندکی روی حذف معافیت از مجازات صورت گرفته است. کمیته ضد شکنجه در 

 ید که در جامعه افغان شکنجه به شکل گسترده پذیرفته شده و مشروع تلقی میشود.سازمان ملل متحد میگو

درین گزارش در مورد تخطی ها از حقوق بشر در سایر کشور ها از ناپدید شدن مشکوک افراد در مکسیکو و 

 اعتراضات برای رهایی زندانیان در سراسر جهان نیز خبر داده شده است. برخی از کشورها همچو مصر،

 فیلیپین، وینزویال، چین، روسیه و ایاالت متحده که حقوق میلیون ها باشنده کشور های خود را زیرپا گذاشته اند.

مارگریت هونگ، سازمان عفو بین المللی میگوید برخی از رهبران جهان قوانین حقوق بشری را بطور علنی 

از مردم خواست تا افرادی را که قاچاق مواد  زیرپا گذاشته اند. بطور مثال در فیلیپین، رئیس جمهور آن کشور

 مخدر میکنند، بکشند.
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سی های مهاجرت، بی اعتنایی به آزادی های رسانه ها، و سابقه بد یگزارش از رئیس جمهور ترمپ بخاطر پال

او دربخش حقوق زنان انتقاد کرده است. صدای امریکا برای کسب واکنش به قصر سفید و وزارت خارجه تماس 

 ت ولی واکنشی دریافت نکرد.گرف

ه کیدرمیان سایر کشورها که در گزارش ساالنه عفو بین الملل برجسته شده اند کشور های چین، مصر و تر

 زادی بیان مرتکب شده اند.آبزرگترین تخطی ها را در بخش 

 

ی از مبارزه در گزارش از رشد جنبش های زنان همچو مارچ زنان و کمپاین می تو برای باالبردن سطح آگاه

 برای مساوات جنسی، و از کشور تایوان بخاطر اجازه به ازدواج همجنسگرایان استقبال شده است.

 

 پایان


