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انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

اعتراض و احتجاج به عامالن حادثه هولناك كشتار افغانان

بر طبق گذارشات مطبوعات و رسانه هاى بین المللى و بیانات شاهدان عینى )5٧( ،تن از افغانان ،توسط نیرو هاى
مرزى دولت جمهورى اسالمى ایران ،بعد از شكنجه ،در دریا غرق و ( )23تن انان به هالكت رسیده اند ،كه با شدید
ترین الفاظ مراتب نفرت و لعنت را به عامالن سفاك اعالم میداریم.

اظهر من الشمس است كه درین حادثه:
جنایت بزرگ ضد بشرى بر ضد افغانان اواره صورت گرفته است كه:
بر طبق تمام معیار ها و موازین قبول شده حقوق بین المللى در كتگورى " جنایت علیه بشریت " تعریف گردیده است:
منشور بین المللى حقوق بشر كه شامل معتبر ترین اسناد و منابع حقوق بین المللى ،اعالمیه جهانى حقوق بشر و
میثاقهاى ناشى از ان منجمله میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى و كنوانسیونهاى مرتبط به ان:
 كنوانسیون بین المللى در مورد حقوق مهاجران (1٩51م) ژینو و الحاقیه (1٩٦٧م) ان كنوانسیون بین المللى علیه شكنجه و تعذیب غیر انسانى (1٩٨٤م) كنوانسیون بین المللى منع و مجازات كشتار جمعى -كنوانسیون بین المللى حفاظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجبارى (200٦م)

مواردى را مسجل نموده است كه ،مطابق به احكام ان:
درین حادثه هولناك:
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 كرامت انسانى افراد كه طبق اعالمیه جهانى حقوق بشر در همه حاالت از تعرض مصوون است ،مورد تعرضقرار گرفته و "هتك حرمت" در مورد شان اعمال گردیده و
با ظالمانه ترین شیوه مورد شكنجه و آزار قرار گرفته اند كه در مغایرت عام وتام با احكام مواد پنجم و هفتم اعالمیه
جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى وسیاسى
قراردارد كه چنین مشعر است:
"هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ،ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد".
"هیچ كس را نمي توان مورد آزار و شكنجه یا مجازاتها یا رفتاریهاي ظالمانه یا خالف انساني قرار داد ".
و همچنا ن مواد یك و بند (ج) ماده دوم كنوانسیون منع كشتار جمعى در رابطه بشكل خشن نقض گردیده است.
بدینترتیب به صورت "هدفمند" و بر "طبق دستور" مسؤولین محلى دولت جمهورى اسالمى ایران ،اشكارا جرم:
جنایات علیه بشریت بوقوع رسیده است:
كه در حقوق بینالملل عمومی به اعمال قساوت باری اطالق میشود که بر ضد انسانها انجام میگیرند وبمثابه باالترین
جنایت بر ضد انسان و كرامت او پنداشته مى شود .

بدینرو:
در مطابقت با تمام معیار های حقوقی ،موازین قبول شده حیات مدنی و دینی ،این بربریت ،تجاوز بر واالترین ارزشهای انسانی
و مدنی بوده و قتل انسانیت پنداشته مى شود.
مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس الهه (1٩0٧م) ،تا اساسنامه نورنبرگ ،دیوان جزایی بین المللی ،دادگاه
لندن و کنوانسیون های چهارگانه ژینو (1٩٤٨م) ،این عمل جنایتکارانه که «به شکل هدفمند» و «از قبل پالن شده» صورت
گرفته در کتگوری «جنایات :جنگی ،ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.
در همچو موارد که وقوع «جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری» ،اظهر من الشمس است ،موارد الزام حقوقی بر
"مجرم" ،سازمان عامل و دولت متبوعه ،از طرف مراجع مسؤول وارد شده میتواند.
بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز مراتب اعتراض و احتجاج به عامالن این تراژیدى حقوق بشرى كه با نهایت
تاثر درگذشته نیزبارها حوادث دهشتبار درحق افغان مظلوم توسط موظفین دولت ایران اعمال گردیده ،اشتراك مساعى مدافعان
حقوق انسان و هموطنان مظلوم و مقتول ما را در كمپاین بخاطر كمیسیون حقیقت یأب به اشتراك نمایندگان دولتهاى افغانستان و
ایران و کمیشنری عالی حقوق بشر و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد را یك ضرورت جدى میداند .با حرمت
هيات رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن
دوم مى (٢٠٢٠م)
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