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ی
قانون و ناقض حقوق بش از سوی ارتش روسیه در اوکراین را شدیدأ تقبیح میکنیم!
غی
جنگ ر
نهاد جنگ ناقض پایه ای ترین حقوق آدمیان ،حق حیات آنان است و شوربختانه هنوز در سامانۀ حقوق ن
بی الملل
بر جای مانده است.
اما زشت تر از این جنگ ارتش روسیه با مردم اوکراین ،جنگ است تجاوزکارانه که با نقض حقوق ن
بی الملل بدستور
قانون صورت گرفته است .این جنگ غیقان ن
ن
رئیس جمهوری روسیه والدیمی پو ن
ون،
تی ،بدون هیچگونه توجیه
ستمگرانه و قساوت بار جان ین شماری از مردمان بیگناه از کودک ،پی و جوان ،زن ومرد ،غی نظایم و نظایم را
میگید ،به ویر نان شهرها و زیرساخت های کشور اوکراین یم انجامد ،میلیون ها نفر را در این رسمای سخت زمستان
از خانه و کاشانۀ خود آواره میکند و اروپا را به آستانۀ یک جنگ ویرانگر دیگر میاند.
گذشته از آن بازتابش در دیگر نقاط جهان هم ،سبب ر
گسیش نظامیگری و رصف منابع مایل کشور ها برای افزایش
جنگ افزار ها به جای خدمات آموزش ،رفایه ،بهداشت و درمان خواهد بود.
ن
کنون کشور ما ایران ،به نقض مستمر حقوق بش شهروندان ایران اکتفا
شوربختانه رسان جمهوری اسالیم ،حاکمان
ن
پوتی ،به این جنایت جنگ که ناقض
نکرده و در دفاع از حملۀ تجاوز کارانۀ ارتش روسیه تحت فرماندیه والدیمی
ن
بش شهروندان کشور اوکراین است ،صحه گذاشته اند.
حق حیات یعن اساش ترین حقوق ر
ما ،جامعه ی دفاع از حقوق بش در ایران ـ اتریش همراه با گروه پزشکان وکادر پزشگ ایرانیان مدافع حقوق بش ،این
ن
پوتی ،میخواهیم که
جنایت جنگ هولناک را محکوم میکنیم و از ارتش متجاوز روسیه و فرمانده شان والدیمی
بالفاصله به اشغال ،خونریزی و نقض حقوق بش در کشور مستقل اوکراین پایان دهند.
ن
از حکمرانان جمهوری اسالیم و راس اش عیل خامنه ای ن
نی میخواهیم که از نقض حقوق بش در درون و پشتیبان از
ناقضان آن در اوکراین دست بردارند.
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